زندگی شکلاتی
نوشته  :کیمیا ذبیحی
بنام خدا...
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مونده به خودت...
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بیرونش سفت و سخته...
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عزیزتریناشو ازش گرفته...
ولی هیچکی از درونش خبرنداره...
یه دختر سرسخت و سرد...
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اما گرمی شکالت,سردیشو ** ** **
اقای دکتر تورو خدا بهم بگید...طاقتشو دارم.پدرم...پدرم حالش چطوره؟دکتر شفیقی دستی تو موهای پرپشت و جوگندمی اش میکشه و با حالتی پریشان میگه:
راستش خانوم صولتی حال پدرتون اصال خوب نیست.متاسفم که اینو میگم اما عملشاصال خوب نبوده.شاید...شاید تا چندهفته بیشتر زنده نمونه.منتطر عمل دومشیم که قراره
تا یک ساعت دیگه انجام بشه.باید ببینم بعد عمل دومش وضعش چطور میشه...
چیزی که میشنیدم رو باور نمیکردم .شک زده شدم و نمیتونستم حرفهای دکتر رو هضم
کنم حتی با وجود اینکه خودمو اماده کرده بودم برای شنیدن این خبر.
با حالی اشفته از رو صندلی بلند شدم و دسته ی کیفم رو محکم تر گرفتم.به سمت در
خروجی حرکت کردم و تلو تلو خوران خودم رو به در رسوندم که دکتر گفت:
خانوم صولتی حالتون خوبه؟برگشتم و لبخند بی جونی زدم و گفتم:
بله اقای دکتر...رو به راهم.راستی خانوم؟بله اقای دکتر؟دکتر شفیعی کمی معطل کرد و گفت:
حالی از مادرتون نگرفتین؟اقای شفیعی من خودم خبر دارم که ...مادرم ...متاسفانه فوت شده و برادر کوچیکم هماالن تو بخش مراقبتهای ویژست.خواستم وضعیت پدرم رو بعد عملش بدونم.ممنون از
راهنماییتون.
خواهش میکنم.خانوم صولتی اگه حالتون رو به راه نیست یکی از پرستارهارو صــ...نه ممنون......من دیگه میرم.با اجازهو در رو بستم..حتی اجازه ی صحبت رو به اون رو ندادم.با خودم فکر کردم:
-فکر کنم دکتره نمیدونست که اون نامادریمه.هر چی باشه دوست داییه...
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یاد پارسا افتادم.اخه گناه اون چی بود ؟از وقتی این خبر رو شنیدم شک زده شدم.حتی تا
حاال یه قطره هم اشک نریختم!
واقعا تعجب میکردم.این خودم بودم؟همون پرنیان شاد و وروجکی که هیشکی از دستش
نمیتونست یه نفس اسوده بکشه؟
یادش افتادم...پدرم.به معنای واقعی عاشقش بودم.حاال عشقم داشت از پیشم
میرفت...برای همیشه.روی صندلی ای تو راهروی بیمارستان نشستم و به مرور خاطراتم
پرداختم...خاطراتی برای سالها پیش...

** ** **

پرنیان...کجا موندی دختراومدم مامانینفس نفس زنون خودم رو به مادرم رسوندم
دختر کجایی پس؟چرا اینقد دیر کردی؟ببخشید مامان.پیش آنی بودم.کارم داشت کمی دیر شداشکالی نداره عزیزم.بابات کارت داره واسه همون زنگ زدم به مادر آنیتا صدات کنه.بیابریم داخل
داخل حیاط شدم و یه نگاهی به خونمون انداختم...یه خونه ی یه طبقه ی تقریبا کلنگی با
یه باغچه ی یکمی بزرگ و یه حوض کوچیک خوشگل وسط حیاط و اونطرفتر هم یه تخت
که یه فرش کوچولوی رنگ ورو رفته که پاتوق تابستونه ی باباییه و یه قلیون هم
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روش...درختا وگلهای رز قرمز و صورتی و سفید که تو باغچمون بودن,بیشتر خودنمایی
میکردن...
ا ا ا...دختر بدو دیگه پس چرا معطلی؟سریع رفتم خونه...بابام نشسته به پشتی تکیه داده بود و چشماشو بسته بود...یه دفعه
عین این جن بوداده ها پریدم جلوشو گفتم:
سلـام مهرداد گل گالب خودم...چطوری جیگر دختریبابا چشمهاشو باز کرد و با لبخندی که صورتشو صدبرابر جذابتر میکرد گفت:
سالم از ماست عسل بابایی...خوبی دخترکم؟هی...بدک نیستم .بابایی؟مهرداد جونـم؟!پس فردا تولدمه هـا!اره خوشکل بابا میدونم واسه همون گفتمت بیای که یه کاری باهات دارم...بابا یه لبخند خوشگل و مهربون زد ودر حالی که با چشمای جذاب خوشگلش زل زده بود به
من رفت تو فکر...
چی شده که باباجونم اینقد تو خودشه؟اتفاقی افتاده ؟بابا گفت:
ببین پری بابا...من و مامانی میخوایم یه سر بریم شمال...اون زمونایی که پدر خدابیامرزمزنده بود یه زمین کوچیک تو شمال خرید واس کاشت و اینجور چیزا...اون زمین هم بعداز
مرگ پدر مرحومم به من رسید.منم اون زمینو دادم به عنوان مهریه ی مادرت و مامانت هم
همون موقع گذاشتتش بنگاه.چندروز پیش تماس گرفتن و گفتن که یه خریدار خوب واس
اون پیدا شده.ماهم واسه همون میخوایم بریم...مامانت نمیتونست با این وضعش بیاد ولی
مجبوریم باهم بریم چون زمین به نام مامانته...
بابام راس میگفتش مامان باردار بودش..یه داداش کوچولو که یه ماه دیگه پیش
ماست...حرفای بابا رشته ی افکارمو پاره کرد:
حاال از دختر نازم میخوام اجازه بگیرم که ببینم میزاره باباییش و مامانیش اونو یه هفتهتنها بزارن؟...
-پس تولدمو...
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کوچولوی بابا قول میدم واست یه دونه از اون لباس پرنسسی های خوشکل بگیرم...حاالمیزاری بریم؟
تا اسم لباس پرنسسی اومد گل از گلم شکفت!با هیجان پریدم بغل بابام و گفتم:
 کی میرین؟الهی قربون دخترکم برم .باباجان میرم .منتهی نه االن...شب اخرین وقت راه میفتیم تاصبح اونجا باشیم.راستی دخترم.اینو بیا یه کادوی ناقابله از طرف من و مادرت .
دستشو نگاه کردم...تو دستش یه گردنبند قلب نصفه نیمه بود...جنسش از طال بود,البته
طال سفید.درست جایی که قلب از وسط نصف میشد,جای دوتا نگین بود.یه نگین روش بود
و اونیکی نبود.داستان این گردنبندو از مامان شنیده بودم...مامان بهم گفته که این گردنبندا
واسه مادر بزرگ و پدر بزرگ خدابیامرزم بوده که یکی داده به بابام تا بعدمامان بزرگ,بده
به عروسش.بابا هم یکی رو به مامان داده و اون یکی هم دست باباست که باهم یه قلب
سفید وطالیی رو تشکیل میدن.البته من اون یکی نیمه شو تاحاال ندیده بودم نه دست
مامان و نه دست بابا
با تعجب از بابا پرسیدم:
باباجون چرا اینو به من میدید؟اوال که تو دختر گل خودمی.دوما خب اینم کادوی تولده دیگه.سوال نداره که!با تردید گفتم:
بابا اون یکی تیکه کجاست؟چشمهای بابا رو غم پوشوند و با لحن بغض دار و خاصی گفت:
عزیزم اون یکی نیمه شو چند سال پیش گم کردیم و سالها دنبالش گشتیم ولی نتونستیمپیداش کنیم...خب االنم این یکی رو میدم به دختر گلم
پریدم بغلش و بوسش کردم و گفتم:
مرسی مهرداد جونبابام با مهربونی لپمو کشید و با اخم ساختگی ولبخندی بر لب که به زور میخواست جمعش
کنه ولی موفق نبود گفت:
دختر بی ادب من باباتما باید بهم بگی باباجـون5

منم با پررویی تمام گفتم:
ای به چشــم مهرداد جـون!بابا پرید طرفم تا بگیرتم که منم از زیر دستش فرار کردم و خودمو رسوندم به حیاط ...

** ** **

غرق خاطراتم بودم که صدای اشنایی به گوشم خورد-:پرنیان عزیزم؟چرا اینجا خوابیدی؟
اروم الی چشمهامو باز کردم و داییم رو دیدم که باالی سرم و با نگاهی نگران
ایستاده.لباسهای سفیدی به تن داشت که خیلی جذابش کرده بود.لبخنده بی جونی زدم و
گفتم:
سالم سامین.نخوابیده بودم داشتم فکر میکردم...به چی عزیز دلم؟سامین(بغض کردم)جون سامین؟سامین تو هم ...تو هم خبر داری از حال بابا؟(بغضم شدیدترشد(میدونی قراره از پیش مابره؟)یه قطره اشک از گونه هام چکید پایین)میره پیش مامان
و بغضم ترکید.سامین نشست پیشم و سرم رو تو اغوشش گرفت و با صدای بغض الودی
گفت:
اره نفس دایی میدونم...ناراحت نباش؛خب اونم دل داره...دلش واسه عشقش تنگشده...میره پیشش
لباسشو چنگ زدم و با بغض گفتم:
اگه اون مامانو دوسش داشت زن دومی در کار نبودا دیوونه این حرفو دیگه نزنیا؟...خودت که میدونی دلیل زن گرفتن پدرت چی بوده؟ساکت شدم و به فکر فرو رفتم.بابا مامان رو میپرستیدش....
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اما چی شد؟بعد رفتن مامان،حاال من به درک،پارسا رو زیر دست نامادری بزرگ کرد.
یاد روزی افتادم که زن بابام بعنوان پرستار وارد خونمون شد.بابا اون رو بعنوان یه پرستار
استخدام کرده بود تا از پارسا مواظبت کنه.اوایل رفتارش خیلی خوب بود.مهربون و خوش
اخالق.گاهی احساس کمبود مهر مادرم رو نمیکردم.درسته خیلی جای خالیشو احساس
میکردم اما دم نمیزدم چون نگران حال بابا بود.بابا واقعا عاشق مامان بود و بعد اینکه
فهمید مامان مرده،تو بیمارستان سکته ی خفیفی رو پشت سر گذاشت.واس بابا نگران بود
و اشک نمیریختم.مامانم همه ی دنیام بود اما بابام هم واسم ارزش داشت و حاال که مادرمو
از دست داده بودم نمیخواستم پدرم رو هم از دست بدم.بعد از مرگ من پدرم شد تنها
حامی من.شد مادرم برادرم پدرم دوستم.عاشق بابام بودم...
تا اینکه اون پرستار اومد.با اومدنش دنیای مارو هم خراب کرد.عشق منو پدرم رو از بین
برد.باعث شد پدرم مارو فراموش کنه.اون پدرم رو افسون کرده بود .رفته رفته اخالق پدرم
بد شد و با ما بدرفتاری میکرد.من بزرگ بودم و میفهمیدم و تقریبا درک میکردم.اما گناه
اون بچه ی یکی دوساله چی بود که نه مهر پدری ببینه و نه مهر مادری...
مهناز بعد ازدواجش با بابا رفتارش هم تغییر کرد.وقتهایی که بابا خونه نبود،سر ما داد
میکشید و حتی یه بار جوری سیلی زد دم گوشم که از بینیم خون واشد.وقتی پدرم اومد و
علتشو جویا شد،مهناز گفت بازیگوشی میکرده و از پله ها افتاد پایین...
خیلی تعجب کردم و بغض گلومو گرفت.تا حاال نه پدرم و نه مادرم روی من دست بلند
نکرده بودن.اون اونطور منو زده بود و حاال دروغ هم میگفت.بابا همیشه حرفهامو از
چشمهاک میخوند ولی ایندفعه...
حتی تو چشمهامم نگاه نکرد فقط نگاهی به بینیم انداخت و رفت تو اتاقش...
منم رفتم تو اتاق پارسا و برش داشتم و بغلش کردم.باهاش درد و دل کردم و خودمو خالی
کردم...با اینکه نمیفهمید چی میگم اما اون هم گریه میکرد و صداش خونه رو برداشته
بود.انگار داداش کوچولوی من هم بی مادری رو احساس کرده بود و حاال داشت احساس
کمبود مهر پدری میکرد...
خیلی سخته...سخته پدری که تو دنیاش بودی ازت سرد بشه و بی محلیت کنه...
سعی کردم تحمل کنم و زیاد به روی خودم نیارم.اما هرچی باشه اون پدری بود که سیزده
سال بهم محبت کرده بود.چطور میتونست دیگه منو نادیده بگیره و محبت خودشو ازم
دریغ کنه؟عاشقونه پدرمو میپرستیدم اما سعی کردم راحتش بزارم زیاد دور و برش نپلکم تا
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اونم احساس ناراحتی نکنه.با مرور زمان منو فراموش کرد انگار نه انگار دختری تو اون خونه
وجود داره...فقط مهنازشو میدید و بس.
اون زنیکه هم بیکار ننشست و هرروز منو ازار میداد.چه جسمی و چه روحی...
یادمه یبار سر یه مسئله بیخود پشت دستم رو با قاشق سوزوند و بعد به پدرم گفت پرنیان
داشته به غذا ناخونک میزده که قاشق افتاد رو دستش.بابا هم اهمیت چندانی نداد و
گذشت.
واقعا این ادم پدر من بود؟...
سرم رو بلند کردم و به دایی گفتم:
سامین میتونی منو برسونی خونه یا خودم برم؟نه گلم خودم میرسونمت.تو برو حیاط بیمارستان منم میرم ماشین رو از پارکینگ بردارم وبیام.
-باشه.

در حیاط رو با کلید باز کردم و داخل حیاط شدم.بعد مرگ مامان خونه رو عوض کردیم چون
بابا میگفت خونه اون رو به یاد مامان میندازه.هنوز هم باورم نمیشد که پدرم قراره از پیشم
بره.هر چقدر هم دل سنگ باشه،بازم بابامه و دوسش دارم...
نمیدونم چرا نمیتونستم گریه کنم...اشکهام خشک شده بودن.بغض گلومو فشار میداد و راه
تنفسمو بسته بود و نفس کشیدن برام سخت بود.
وارد خونه شدم و درشو باز کردم.مقنعه ای رو که صبح با عجله سرم کرده بودم رو از سرم
در اوردم و گوشه ای پرتش کردم.نشستم رو مبل و فکر کردم.رفتم به چند سال پیش...

** ** **

بابا جونم...من تو این یه هفته باید کجا بمونم؟...8

بابام تو فکر فرو رفت و بعد چند دقیقه مکث گفت:
نظرت چیه بری چند مدت بمونی خونه ی عموبهروز؟عمو بهروز یکی از دوستای دوران دبیرستان بابابود.خیلی با بابا صمیمیه,حتی میخواستن
عروسیشونو با هم بگیرن که به خاطر مرگ مادر بزرگم نشد.
یه ذره فکر کردمو گفتم:
امــم...خرج داره!...امر کنید بانو؟بیا جلو...بابام اومد جلوتر و پریدم و یه ماچ محکم از لپش کردم و گفتم:
قبول...من میرم یه هفته اونجا میمونم در عوض شما هم لباسامو بگیرین...****
اونروز مثل برق وباد گذشت و باالخره شب شد...نمیدونم چرا دلم شور میزد...موقع
رفتنشون پریدم بغل مامانی و محکم فشارش دادم و گفتم:
مامانی گلم زود برگردیا...دلم واسه هردوتون تنگ میشه...مامان درحالی که به زور نفس میکشید گفت:
عزیزم میخوای پارسارم بزارم پیشت بعد برم؟!با تعجب سرمو باال اوردم وبا لحن کنجکاو و بچه گونه ای گفتم:
چطوری؟؟؟!!خب دختر خوب اینجوری که تو من فشارم میدی االن پارسا کوشولوت از دهنم میپرهبیرون!!!
دستامو شل تر کردمو نیشمو هم از دستام شلتر و ازش یه کوچولو فاصله گرفتم.از روی
شکم مامان,پارسامو ناز کردم و گفتم:
-افرین پسر کوچولو!من مامانو فشار میدم تو هم بپر بیرون,باشه!؟؟!؟!
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همه به این حرکت من خندیدن و بابا در حالی که دستاشو برای در اغوش گرفتن من باز
میرد گفت:
حاال دختری اونارو ولش کن بپر بغل بابایی که دلم تو این سفر برات یه چیکه میشه...مامانو ولش کردمو با دو خودمو پرت کردم بغل بابا و محکم لپشو ماچ کردم.بابا که یه لحظه
از حرکت من شوکه شده بود,چند قدمی عقب رفت و گفت:
چته دختر سفر اخرت که نمیرم!؟!؟سرمو سریع از اغوشش در اوردم بیرونو دستمو گذاشتم رو دهنش و بهش گفتم
ا مهرداد این چه حرفیه؟به جون پارسا اگه یه بار دیگه از این حرفا بزنی دیگه باهات حرفنمیزنم و همش هم بهت میگم مهرداد!...
بابا منو محکم تو اغوش گرمش فشرد و گفت:
چـشـم دخترکم...دفعه اخرمه راضی شدی؟منم دیگه از این حرفا نمیزنم...تازه خودممعاشق این مهرداد گفتناتم.حاال اخماتو باز کن نزار این دم اخری اینجوری
ببینمت...پرنیان؟...پریه بابا؟...جون مهرداد اشتی دیگه...
ولی من همونجوری دستامو بغل کرده بودمو اخمالو به روبه روم خیره شده بودم.بابام اهی
کشید و گفت:
باشه؛خداحافظ عشق بابا ...ورفت...برگشتم سمتش و از پشت نگاش کردم...شونه هاش افتاده بود و سرش پایین و
داشت میرفت سمت ماشینش.با دیدن حالش دلم طاقت نیاورد و دویدم سمتش و از پشت
بغلش کردمو خودمو بهش فشردم.بعد از چند لحظه برگشت سمتم و اونم منو تو بغلش و
بین بازوهاش زندانی کرد...سرشو اورد باال و زل زد تو چشمامو گفت:
میدونستم فرشته کوچولوی من مهربون تراز این حرفهاست.و پیشونیمو بوسید.
منم سرمو بردم نزدیک گوشش و گفتم:
دلم برات تنگ میشه مهرداد جون...منو محکم تو بغلش فشار داد و تک خنده ی مردونه ی کرد گفت:
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عاشقتم فرشته کوچولوی من...سرمو گذاشتم رو سینش و چندتا نفس عمیق کشیدم تا عطرشو برای همیشه داشته
باشم.سرمو اوردم باال و صورتشو بوسه باررون کردمو گفتم:
عشقـمی به هیچ کسی هم نمیدمت!بابا منو به زور از خودش جدا کرد و گفت:
بسه دختر,خوردیم!دیگه بزار برم دیرمون شده.بعد صداشو ارومتر کرد و دم گوشم گفت:
بسه دیگه دختر ولم کن مامانتو ببین االن داره از حسودی میترکه!ولم کن که تو ماشیننمیذاره مو تو سرم بمونه!
ساک و چمدونو برداشت ورفت...موقع سوار شدن برگشت سمتم و دستشو برام تکون
داد...یه بوس دستی براش فرستادم و اونم جوابمو داد...وقتی داشت سوار ماشین
میشد,برق اشکو تو چشماش دیدم و اروم دونه ای اشک اومد پایین...سوار ماشین شد و
رفت...
تو همون مسافرت بود که مامان و از دست دادم...از عمو بهروز پرسیدم که چطور تصادف
کردن و اونم گفت که با یه تریلی تصادف میکنن و ماشینشون میوفته تو دره.اونموقع هم
جاده نسبتا شلوغ بوده و زود میرن سراغ ماشین و بابا رو که کمی بافاصله از ماشین افتاده
بود با امبوالنس میفرستن ومامان رو با زور از ماشین درش میارن.بعد اینکه مامان
فرستادنش موقع جراحی که میخواستن پارسا رو برش دارن،مامان زیر تیغ جراحی میمیره...

** ** **
مامان و بابا,منو سپردن دست عمو بهروز و خودشون به اولین سفر بدون من رفتن.نمیتونم
توصیف کنم اون روزا چه حالی داشتم ...یکروز بیهوش بودم و بعد بهوش اومدن,مثل مرده
های متحرک بودم.این بار سنگینی زیادی رو دوش من داشت.شک شدیدی بهم وارد شده
بود..هیچوقت اون روزو فراموش نمیکنم...
روزی رو که عمو بهروز با قیافه ای داغون و خسته اومد خونه.زنعمو سمیرا و منو صدا کرد و
خودش رو مبال ولو شد.منو زنعمو با دیدنش وحشت کردیم.زنعمو زود تر به خودش اومد
ومقطع پرسید:
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چی...چی شده...چی شده بهروز؟عمو بهروز یه نگاه به من کرد و به نگاه به زنعمو و بعد با صدایی که مملوء از بغض بود
گفت:
مهرداد امروز....اون و ابجی پری...امروز...تصادف کردن ...سریع خودمو رسوندم اما...کارازکار گذشته بود  ...پروانه مرد...
عمو تا اینو گفت,چشماش بارونی شد ودستاشو گرفت جلوی صورتش وشونه هاش شروع
کرد به لرزیدن .عمو داشت گریه میکرد!؟...
زنعمو این حرفو شنید وپاهاش شل شد.افتاد زمین و دستشو گرفت به شکمش...
منم مسخ شده همونجا سرجام ایستاده بودم...گیج شده بودم و به نقطه ی نا معلومی
چشم دوخته بودم.خدایا باورم نمیشد.گوشام درست میشنیدن؟!...
عمو دوید سمت زنعمو و کمکش کرد تا بشینه.زنعمو شروع کرد به گریه زاری  .عمو زود
سوسن جونو صدا زد و بهش گفت یه لیوان اب قند بیاره...
داشت سرگردون و با چشمایی پراز اشک دور خودش میچرخید که چشمش افتاد به من.
یهو اومد سمتم و شروع کرد به تکون دادن لباش.فکر کنم داشت حرف میزد ولی من هیچی
نمیفهمیدم...
از شونه هام گرفت و شروع کرد به تکون دادنم ولی من همون جوری و بدون هیچ حرکت
اضافی سرجام وایستاده بودم...
یه دفعه یه طرف صورتم سوخت و صداها برام واضح تر شدن...
دخترم...پری جان...دخترکم خوبی؟...دخــتــرکـــــم...
دخـــــتـــرکــــــــم...
این کلمه ای بود که بابایی همیشه منو با اون صدا میکرد...
صدای داد عمو منو به خودم اورد :
سوسن زود زنگ بزن سامان واحدی بگو زود بیاد.دکترواحدی؟چرا؟!سرمو به طرف زنعمو برگردوندم.خدایا
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زنعموچرا افتاده زمین؟...
اروم اروم اشکام راه خودشونو پیدا کردن.سرم گیج وچشمام سیاهی رفت.کم کم اطرافم تیره
و تار شد بدنم کامال کرخت شد.احساس خالء میکردم...یه خالء بدون اکسیژن...

** ** **

لبخند تلخی رو لبام نشست...یاداوری اون خاطره ها هم زجرم میداد اما دوست داشتم
مرورشون کنم تا با مرورکردنشون بابای مهربونم تو ذهنم زنده بمونه...
یه ابی به دست و صورتم زدم و رفتم بخوابم تا بعد یه ساعت دوباره برم
بیمارستان.نمیتونستم این دم اخریا بابا رو تنها بزارم.یه سری هم به پارسا بزنم که دلم واسم
یه چیکه شده.
یه خونه ی دوبلکس که بابا بعد مرگ مامان خریده بودش.طبقه پایین پذیرایی و اشپرخونه
بود و طبقه دوم هم سه تا اتاق خواب بود و البته سرویس بهداشتیا.دراتاقم رو باز کردم و
مانتومو دراوردم.یه تاب زرد از زیر مانتو پوشیده بودم.بیخیال شلوار شدم و همونجوری
خودم رو روتخت انداختم و گوشیمو رو االرم گذاشتم و با هزار فکر و خیال چشمهامو بستم
و به خواب رفتم...
** ** **
لبخند تلخی رو لبام نشست...یاداوری اون خاطره ها هم زجرم میداد اما دوست داشتم
مرورشون کنم تا با مرورکردنشون بابای مهربونم تو ذهنم زنده بمونه...
یه ابی به دست و صورتم زدم و رفتم بخوابم تا بعد یه ساعت دوباره برم
بیمارستان.نمیتونستم این دم اخریا بابا رو تنها بزارم.یه سری هم به پارسا بزنم که دلم واسم
یه چیکه شده.
یه خونه ی دوبلکس که بابا بعد مرگ مامان خریده بودش.طبقه پایین پذیرایی و اشپرخونه
بود و طبقه دوم هم سه تا اتاق خواب بود و البته سرویس بهداشتیا.دراتاقم رو باز کردم و
مانتومو دراوردم.یه تاب زرد از زیر مانتو پوشیده بودم.بیخیال شلوار شدم و همونجوری
خودم رو روتخت انداختم و گوشیمو رو االرم گذاشتم و با هزار فکر و خیال چشمهامو بستم
و به خواب رفتم...
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** ** **

پارچه سفیدو از روی مامان کنار زدم.الهی قربونش برم مثل فرشته ها خوابیده بود.بهش
گفتم:سالم مامانی عزیزم.خوبی فدات شم؟مامان میشه بگی چرا اینقد زود رفتی؟.نامرد
حداقل منم با خودت میبردی.چرا منو گذاشتی بمونم؟خودت رفتی روح منم با خودت
بردی.مامان تو که میدونی من عاشقت بودم...مامان چرا ترکم کردی؟حاال کی واسم مادری
میکنه؟شبا باید با نوازشای کی خوابم ببره؟...
مامان با چشمهای بسته لبهاشو تکون داد گفت:
من همیشه پیشتم عزیزم...مواظب پارسا باش و نزار تنهایی بکشه.برو پیششگلم...منتظرته...
از خواب پریدم و درحالی که نفس نفس میزدم به خوابی که دیدم فکر میکردم.خدایا چه
اتفاقی افتاد...چشمهامو به شدت روهم فشار دادم تا یادم بیاد...چهره ی مامان رو برای
اولین بار بعد چند سال دیده بود.کاش از خواب بیدار نمیشدم...
از رو تخت بلند شدم و لباسامو پوشیدم و رفتم پایین.با گوشیم به اژانس زنگ زدم و ماشین
بعد پنج دقیقه جلوی در بود.اسم بیمارستان رو گفتم و چشمهامو بستم و سرم رو به شیشه
تکیه دادم و فکر کردم...
مغزم هیچوقت اروم نمیگرفت همیشه ذهنم درگیر بود.کاش واسه پارسا یه دست لباس
برمیداشتم قرار بود امروز مرخص بشه.مراسم کفن و دفن مهناز هم سپرده بودم دست دایی
که قرار بود یکی دو روزه انجامش بده.مهناز جون ارادت خاصی به دایی داشت و باهاش
مهربون بود!در واقع یکی از همکارای دایی بود که سامین هم بهش پیشنهاد پرستاری پارسا
رو میده و اونم قبول میکنه و باقی ماجرا.فکر نکنم اوناهم چندان فامیلی داشته باشن.مهناز
قبال با یه مردی ازدواج کرده بود و وقتی یه پسربچه ی سه چهارساله داشت طالق
گرفت.پسرش رو تا هفت سالگی نگه داشت و بعد پدرش بچه رو ازش گرفت.واس همون
عقده ای شده بود و ما رو ازار میداد!
شوهر سابق مهناز هم با پسرش از ایران میرن.یه چندسالی میشه که پسرش برگشته
شنیدم همسر سابقش سرطان گرفت و فوت کرد و اونم برگشت ایران و سه چهار ساله با
مادر بزرگش زندگی میکنه.اصال مسئله اونا به من چه ربطی داره؟! واال!
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فکرم رفت پیش عمو بهروز.احتماال االن بیمارستان بود.زنعمو هم بعد شوکی که از مرگ
مامان بهش وارد شد بچش تقریبا تو خطر افتاد و عمو مجبور شد تمام وقت ازش مواظبت
کنه حتی بعد زایمانش و خودش از کارش زد تا از زنش مراقبت کنه و کارهاشو سپرد دست
وکیلش.برای همین بابا نتونست پارسا رو بسپره دستشون.
پووووووف...سردردم باز شروع شد!بین دوست و اشنا به پرحرفی معروفم حتی اگه کسی
پیشم نباشه با خودم حرف میزنم!انقدر حرف میزنم تا سردرد بگیرم!لبخند تلخی زدم و
چشمهامو باز کردم.بعد ده دقیقه رسیدم بیمارستان و کرایه رو دادم و پیاده شدم و به
سمت ساختمون بیمارستان حرکت کردم.واقعا سردرد چیز بدی بود احساس میکنم یه وزنه
ده کیلویی از سرم اویزونه!داخل ساخمون شدم و از یکی از پرستارا سراغ سامین رو
گرفتم.طبقه ی دوم اتاق پنجاه و شیش!با اینکه تازه از خواب بیدار شدم اما بازم چشمهام
مست خواب بود.دایی رو دیدم.رفتم نزدیکش و شروع کرد به ور زدن:
به سالم پرنیان خانوم احوال شما؟چه عجب سری به بنده ی بدبخت فلک زده زدین!سامین جوری وانمود نکن انگار هیچ اتفاقی نیافتادهخب بابا فهمیدم...البد بازم سردرد داری و اخالقت سگیهخودت که خوب منو میشناسیاروم و جوری که من بشنوم گفت:
البته دور از جون سگ!هرهرهر...نمکدون اومدم اینجا باهات کاردارم نیومدم که شیرین زبونیاتو نگاه کنمجدی شد و اخماشو تو هم کشید و گت:
خب امرتون؟یه تای ابرومو انداختم باال و گفتم:
اوه!اومدم پارسا رو ببرم خونه.خودت کارای مرخصی رو انجام میدی.اهان باشه.اونو تو سه سوت انجامش میدم.کار بعدیت؟کارای دفن مهناز چی شد؟-فردا مراسم خاکسپاریشه.چندتا از فامیالش و دوستا و همکاراش قراره اونجا باشن
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اوکی...راستی دایی؟با حالت گنگی نگام کرد و گفت:
جون دایی؟بابا حالش چطوره؟حالش افتضاحه عملش رو انجام دادن و حاال منتظرن ببینن نتیجه میده یانه.چند درصد احتمال خوب شدنش هست؟سرش رو انداخت پایین و گفت :
احتمالش خیلی کمه.بهت که گفتم حالش خرابه مگه اینکه معجزه بشه و بهبود پیداکنهچشمهام خیس شدن....سرم رو تکون دادم و رومو برردوندم برم که دایی صدام کرد و گفت
بیا بریم اتاق من.باشه ای اروم گفتم و رفتم تو اتاقش.یه اتاق ست قهوه ای و سفید اتاق
دلبازی به نظر میرسید.نشستم رو صندلی و اونم نشست رو صندلی روبروم و گفت:
پرنیان؟بله؟میشه چندتا درخواست ازت داشته باشم؟اوهوماول اینکه اینقدر تو خودت نریز درداتو.چرا تو این چندروز هیچ عکس العمل خاصینداشتی؟
مثال چه عکس العملی؟چه میدونم گریه کن زاری و شیون کن خودتو بزن اگه دلت خنک نشد منم بزن!بسه سامین...من خیلی وقته حرفا و دردامو تو خودم میریزم.دیگه عادت کردم...خبدرخواست بعدت؟
بعد خوب شدن پارسا بیاین پیش من زندگی کنین.نمیخوام تو رو تنها ول کنم نمیتونم بزارمتنها تو خونه بمونین.
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سامین من همون جا میمونم.شاید هم خونه رو فروختم و یه اپارتمان کوچیک خریدم.فعالنمیدونم چیکار کنم.از طرفی هم نمیتونم تو اون خونه بمونم فضاش برام خفگان
اوره.نمیخوام هم با تو زندگی کنم میترسم دوست دخترات منو نفرین کنن!
بیخیال دختر!از شوخی گذشته نه نمیخوام.دوست ندارم سربار کسی باشم.چه سرباری؟سامین گفتم نهباشه بابا...راستی کارهای خونه رو بسپار به مننه خودم انجامش میدم دایی تو اون همه کار ریخته رو سرت نمیخوام اینم بسپارم به تواومــم...نه خودم انجامشون میدم وقت زیاد دارم.بعدشم سعی کن منو دایی صدا کنیاینطوری دلم یه جوری میشه قیلی ویلی میره!
و چشمکی زد
لبخندی زدم و گفت:
نه میترسم پررو بشی!همون سامین کافیه.از رو مبل بلند شدم و گفتم:
خب من میرم پیش پارسا.تو هم لطف کن و برو کارای مرخصیشو بکن.باشه.میرم و کارا که تموم شد پایین و تو ماشین منتظرم-اوکی.فعال

** ** **
پتو رو از رو داداش کوچولوم کنار زدم و به صورت معصومش خیره شدم.موهای بور و
پوست سفیدش قیافشو شبیه فرشته ها کرده بود.ابروهای کمونی و کمرنگ و مژه های
بلندش که زیر چشم هاش سایه انداخته بود قیافشو اسمونی تر کرده بود.دستمو رو
صورتش کشیدم و اروم اسمشو زیر لب صدا کردم.پلکهاش تکون خورد و چشمهاشو اروم
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اروم باز کرد و با دیدن من لبخندی نشست رو لباش.دستش رو گذاشت روی دستم که رو
صورتش بود و نازش کرد.با صدایی اروم گفتم:
سالم داداش گلم.خوبی؟با زبون بچه گونه و شیرینش گفت:
سالم اجی.اوهوم خوبم.فقط یه ذره سرم درد میکنه اجیاشکالی نداره داداش کوچیکه زودی خوب میشی.فعال پاشو حاضر شو بریم خونه.پرلیان کدوم لباسامو بپوشم؟به تلفظی که کرد لبخندی زدم.پرلیان!عاشق این شیرین زبونیاش بودم!
حاال لباس کثیفاتو بپوش میریم خونه عوضش میکنی تورم میبرم حمومبا صدای در رومو به طرفش برگردوندم که دایی رو دیدم با یه کیسه پالستیکی اومد اتاق.
خب خب خواهر برادر خوب خلوت کردینازر نزن باباا پری جلو بچه زشته!راس میگه اجی جلو بچه زشته دایی میشنوه یاد میگیره!این شیطون هم مثل خواهرش خوب بلد بود ضایع کردنو!سامین اومد طرفش دماغشو
کشید و گفت:
اقا پارسا داشتیم؟باشه...حقته بهت که گفتم سر به سر ما نزار!پرلیان تو ساکت من با این اقا بودمگوششو کشیدم و گفتم:
دیگه پررو بازی در نیار اقای دکتر!راستی تو اون کیسه چی هست؟گوشمو ول کن تا بگم!گوششو ول کردم و دستشو گذاشت رو گوشش و مالیدش و درحالی که یه دست لباس نو از
تو کیسه در میاورد گفت:
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میدونستم فراموشکاری قبل اینکه بیای یه دست لباس برای پارسا از پاساژ خیابون بغلیمرسی داییچپکی نگاهم کرد و گفت:
خو نمیمیری که همیشه دایی صدام کنی ضعیفهغلط خوردی در مواقع استثنا فقط اینجوری صدات میکنم!سرشو تکون داد و لپ پارسا رو بوسید و لپ منم کشید و در رفت!در رو که بست از پشت
در گفت:
بیرون منتظرمواقعا دایی نمونه ای بود خوش بحال زنش!انصافی محبت زیادی به ما میکرد و خیلی من و
پارسا رو دوستداشت.لباسهارو از رو تخت برداشتم و به تن پارسا کردم .داداش کوچولوم
خیلی این چندروزه ضعیف شده بود.یه بچه ی شیش ساله مگه چقدر میتونه مقاومت
کنه.دستشو گرفتم و از رو تخت اوردمش پایین و به طرف در خروجی رفتیم

** ** **
دایی ما رو رسوند خونه و خودش رفت و بعد نیم ساعت برگشت و مواد خوراکی رو که
خریده بود رو گذاشت رو اپن و رفت بیمارستان.جوری با ما رفتار میکرد انگار ما بچه
هاشیم!چقدر هم بهش بابا شدن میومد.خیلی پسر مهربونی بود با این که دوست دختر
زیاد داشت و منم امار همشونو داشتم ولی بازم از مهربونیش کم نمیشد و بین همه مساوی
تقسیم میکرد!من موندم اونا عاشق چیه سامین میشن با اون چشای باباقوریه مایل به
سفیدش و ریش ببعی مانندش و هیکل غولیش! به به چقدر فوش زشت دادم به
دایی!نیمچه لبخندی زدم و وسایلی رو که سامین خریده بود رو سر جاشون گذاشتم و
عصرونه ای سبک اماده کردم و با پارسا خوردیم.بعد یه ساعت استراحت بردمش حموم تا
یه کم صفا بدمش و خوشگلش کنم.حولشو پوشوندم و یه دست لباس از کمدش برداشتم و
تنش کردم.تو تصادف چون پارسا عقب نشسته بود و کمربندشم بسته بودن سالم موند
فقط چندتا خراش جزئی تو ناحیه زانو و ارنجهاش داشت.همه ی دکترا متعجب بودن که
پارسا چطور تو اون تصادف سالم مونده.
پارسا چشمهای عسلیشو درشت کرد و گفت:
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اجی بابا کجاست؟از سوالش شوکه شدم.انتظار نداشتم اون سوالو بپرسه.فکر میکردم سامین براش توضیح
داده اما انگاری از پس این یکی کار برنیومد و سپرده به خودم تا انجامش بدم.گفتم:
داداشی بیا اینجااومد رو کاناپه ای که نشسته بودم دراز کشید و سرش رو گذاشت روی پاهام.موهای لخت و
نرمشو نوازش کردم و گفتم:
عزیزم یادته یه بار درباره ی مامان سوال کردی و من بهت چی گفتم:اره اجی.گفتی مامان رفته پیش فرشته ها تا یکی از اونا بشه.مامان یه لباس سفید بلندپوشیده و از اون باال داره مارو نگاه میکنه
خب...بابا هم داره حاضر میشه تا بره پیش مامان.بابا خیلی مامان و دوستداره داره میرهپیشش تا درکنار هم باشن
پارسا سرشو بلند کرد و پرسشگرانه نگاهم کرد و گفت:
پرلیان ینی بابا مارو دوستنداره؟بغض راه گلومو گرفت.با صدای گرفته ای گفتم:
چرا عزیزم اما...اجی خوابم میاددستمو کشیدم رو صورتش و گفتم:
-بخواب فداتشم.اجی پیشته  ...هیشوقت تنهات نمیذاره...

** ** **
** ** **
پارسا روی مبل خوابش برده بود و یه پتو روش کشیدم.نشستم رو مبل روبه رویش و
چشمهامو بستم و بازهم فکر...
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امروز وقت نکردم به بابا سر بزنم یعنی دلم هم نمیخواست که این کار رو بکنم چون به هم
میریختم.کاش میشد واس بار اخر دوباره همون بابای مهربونم رو ببینم که اینم...دور از
واقعیت بود.
وای خدا مغزم داره منفجر میشه.تو یه لحظه از رو صندلی بلند شدم و دویدم طبقه باال.دلم
شور میزد انگار اتفاقی افتاده.یه مانتو از کمد کشیدم و تنم کردم شلوار جین مشکی برداشتم
و یه مقنعه مشکی هم سرکردم و راه افتادم به سمت طبقه پایین.خدا حاال پارسا رو چیکار
کنم؟یه زنگ به آنی زدم تا بیاد پیش پارسا و بعد قطع کردن زنگی هم به اژانس زدم.باید به
دایی بگم از ماشین بابا سراغ بگیره ببینه کی میشه تحویلش گرفت.اژانس اومد جلوی در و
دوتا بوق زد.همون لحظه هم انیتا اومد.باهاش سالم و خداحافظی مختصری کردم و سوار
اژانس شدم.دلشورم شدید تر شده بود.گوشی رو از جیب مانتوم دراوردم و زنگی به سامین
زدم.وقتی خواستم دکمه برقراری تماس رو بزنم خودش زنگ زد.صداش لرزشی داشت که به
وضوح حس میشد.
الو پرنیان؟جانم دایی؟چیزی شده؟نه چیزی نشده پارسا یکم حالش بده بیا بیمارستانسامین چی میگی مگه پارسا تو خونه نیست؟اها اره ارهاروم گفت:
ای وای حاال بهش چی بگم!چیزه...پرنیان(نفسشو داد بیرون)پدرت حالش بد شده میخواد تورو ببینهسرم تیر کشید و چشمهامو رو هم فشار دادم.با سردرگمی گفتم:
سامین من االن تو ماشینم تا پنج دقیقه دیگه اونجامو بدون خداحافظی و حرفی از جانب سامین تلفن رو قطع کردم.تو اون پنج دقیقه به سختی
نفس کشیدم و کرایه رو زودتر حساب ردم و همین که ماشین نگه داشت از ماشین پیاده
شدم و دویدم به سمت ساختمون بیمارستان.سریع خودم رو به اتاق بابا رسوندم و در رو
باز کردم و پریدم تو.
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بعد از دو روز برای اولین بار بود که بابا رو میدیدم.بدنش خیلی ضعیف و الغر شده بود و
صورتش خیلی تغییر کرده بود و زیر چشمهاش گود رفته و سیاه شده بود.اصال شبیه اون
بابای جذاب و خوشگلم نبود.بابایی که روزی تو چشمهاش غرق میشدم و اونم بغلم میکرد و
میچرخید.بابام خیلی تغییر کرده بود...
با قدم هایی سست به سمت تختش رفتم و بعد رسیدن به تختش مکثی کردم.اروم دستم
رو بردم به سمت دستش و دست بزرگش رو بین دوتا دستام گرفتم.یهو دستش تکون خورد
و دست منو محکم تر فشرد.اروم اروم چشمهاشو باز کرد و با صدای خش داری گفت:
سالم دخترکمدلم واس اینجور صدا کردناش یه چیکه شده بود.بغض گلومو فشرد و یه قطره اشک از
چشمهام اومد پایین.با صدایی لرزون گفتم:
سالم بابادستش رو از بین دستهام دراورد و اغوشش رو برام باز کردتو اغوشش فرو رفتم و بغضم
ترکید و گریه هام رو گونم روون شد.بابا با صدای بغض دارش گفت:
پرنیان بابا ببخشید عزیزم.تو رو خدا منو ببخش..میدونم پدر خوبی برات نبودم...میدونمبهت بی مهری کردم و محبتم رو از تو دریغ کردم...میدونم بخشیدنم چیز غیر ممکنیه اما
سعی کن حداقل کینه ای ازم به دل نگیری دخترکم...
هق هق گریم بیشتر شد و با صدای لرزون گفتم:
بابا جون مگه چیکار کردی؟تو که گناهی مرتکب نشدی...شاید علت رفتارات این بود کهمن دختر خوبی برات نبودم...من ازت کینه ای به دل نگرفتم بابا.شاید با من بدکردی ولی
بدون من بخشیدمت
عاشقتم دخترکم...خیلی دوستتدارم...مواظب داداشت باش عزیز دلممنم عاشقتم بابا...دستهای بابا از دور کمرم شل شد.سرمو که بلند کردم صورت سفید و بی جون بابا رو دیدم
که نیمچه لبخندی روش بود.لپشو بوسیدم و خودمو از اغوشش رها کردم و به سمت در
رفتم.پرستار هارو صدا کردم و خودم گوشه ای از اتاق رو زمین نشستم و به جسم بی جون
بابا زل زدم.چشمهام سیاهی میرفت و سرگیجه ی بدی داشتم.دایی رو دیدم که وارد اتاق
شد و به طرف بابا دوید.سرپرستار ها فریاد زد که چرا اکسیژن رو ازش جدا کرده
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بودن.اشکهام ناخواسته از رو گونم جاری شدن .سامین دستشو تو موهاش فرو کرد و
سرگردون دور خودش میچرخید که چشمش به من افتاد.به سمتم اومد و زیر بغلم رو گرفت
و بلندم کرد.یکی از پرستار هارو صدازد تا اب قند بیاره.صحنه ها جلوی چشمهام تاریک شد
و از حال رفتم

** ** **

چشم هامو باز کردم و دایی رو دیدم که باالی سرم وایستاده.ته ریش کمی رو صورتش
دیده میشد و چشمهای طوسی و قرمزش که بیشتر خودنمایی میکردن
رومو سمت دایی برگردوندمو با بغض بهش گفتم:سامین
ادامه حرفو نتونستم بگمو زدم زیر گریه...دایی منو بغل کرد و گفت:
جون دل سامین...جونم عزیزم...بگو قربونت برم...گریه کن دایی فدات شه نزارهیچی تودل کوچولوت بمونه...
سرمو بیشتر تو اغوشش فرو کردمو با گریه گفتم:
دایی...بابا...اره پرنیان...باباتم رفت پیش مامانت.دلش واسش تنگ شده بود خبسرمو اونطرف بردم و پارسا رو دیدم که با چشمهایی خیس اونطرف نشسته و پرسشگرانه
داره نگاهم میکنه.دماغمو باال کشیدم و گفتم:
سالم پارسا خوبی داداش؟اره اجی خوبم...پرلیان اینا چرا گریه میکنن همشون؟عزیزم هیچی اینا بستنیشونو خوردن تموم شده دارن گریه میکنن!اهان...راستی اجی ببین دایی واسم یه پیرن سیاه خریده ببین چه خوشگلهاشکهام سرازیر شد و گفتم:
اره عزیز دلم خیلی خوشگله23

رومو برگردوندم و اروم گریه کردم.
دایی کارای ترخیص رو انجام داد و رفتیم بهشت زهرا سر خاک بابا.بعد پنج سال گریه
کردم...تونستم عقده ی این چندسال رو خالی کنم و گریه کردم...گالیه کردم از بابا ..از
مامان..از خدا...سر درد بدی دوباره اومد سراغم.مگه یه دختر هیجده ساله چقدر ظرفیت
داره؟دایی زیر بغلم رو گرفت و از رو خاک بلندم کرد و رفتیم سوار ماشین شدم...
خدایا...ارزو میکنم هیچکس داغ از دست دادن پدر رو تجربه نکنه...

** ** **

سه سال بعد...

عمو بهروز تو راهرو با صدای بلندی اعالم کرد:
دخترا بلند شین دیر کردینا...پارسا پایین تو اشپزخونست منتظرتونه.زود باشینغلتی تو تختم میزنم و سرمو تو بالشت فرو میکنم.یکهو حرفهای عمو یادم میاد و از جام
میپرم!وایـــی دانشگاه!
از رو تخت میپرم پایین و شروع میکنم به اماده شدن .یه جین مشکی و مانتو تنگ ولی
بلند سرمه ای که جلوش دراز تر از پشتش بود ! و مقنه مشکی و کوله و کتونی سرمه
ای...خیر سرم استادم و باید تیپ رسمی بزنم ولی کیه که اهمیت بده؟!حاال نوبت ارایشه!در
کشو رو باز میکنم که چشمم میوفته به یه گردنبند که یه قلب نصفه پالکش بود...با دیدنش
همه ی خاطرات به مغزم هجوم میارن و اشک تو چشمام جمع میشه.همون گردنبندی بود
که بابا بهم هدیه داده بود..دلم واسه بابا تنگ شده بود.واسه اون روزا...هاله ای از اشک
چشمهامو پوشوند.اما االن وقتش نیست.االن مثال باید انرژی بگیرم!
افکارمو پس زدمو چندقطره اشکمم پاک کردمشو بیخیال دنیا شروع کردم به ارایش
کردن.اول از همه یه ضدافتاب زدم که پوستم از اسیبهای نور خورشید واشعه های خطرناک
در امان باشد(به به ادبی حرفیدنم تو حلقم!)موژه هام هم احتیاجی به ریمل نداشتن پس
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بی خیالش شدم.رژگونرو برداشتمو با یاد اوری اینکه من استاد این مملکتم گذاشتم
سرجاش!رژم که به برق لب اکتفا کردم.برگشتم و به خودم تو اینه نگاه کردم و گفتم:
همین!!؟!؟از سر صبح خودتو میکشتی بری ارایش کنی فقط شدن یه ضد افتاب و برقلب؟!ای بابا شده ما یکبار یکجا بخوایم بریم اونجا ارایش کردن ازاد باشه؟!اصال من
نمیدونم وقتی به ما دخترا اجازه ی ارایش کردنو نمیدن اصال چرا برامون لوازم ارایش
میخرن؟!نه اصال اینو بگو وقتی نمیتونیم استفادش کنیم خو پس برای چی تولیدش
کردن!؟...
دیدم نه اگه یه ذره هم ادامش بدم کار میکشه به تهدید و شکایت و دادگاه و موضوعات
سیاسی,پس بی خیالش شدم و کولمو با یکی دوتا کتاب و جامدادی و دفتر پر کردم که یادم
افتاد ای داد بی داد من که نمیرم فراگیری علم میرم تدریس دانش پس زود کولمو با یه
کیف زنونه ی سرمه ای شیک عوض کردم و پیش بسوی یونی کده!
رفتم دم در اتاق روژین و در زدم تا بیا بیرون.وقتی اومد بیرون دلم براش ضعف
رفت!اخیییییی چه جیگری شده بود الهی خودش فدای خودش شه!یه پیرهن قرمز پوشیده
بود با شلوار ستش و یه کاله کج هم گذاشته بود که با اون پوست سفید و چشمای
طوسیش خیلی به هم میومدن.رفتم جلوش و گفتم:
وای روژین چه خوشمل شدی!جلوم چرخی زد و گفت:
پرنیان پارسا از من خوشش میاد؟!خدایا این هم از بچه های امروزی!سرمو با تاسف تکون دادم و از پله ها پایین اومدم.
پارسا شیک و پیک کرده زیر پله منتظر مونده بود.رفتم پیشش و کلی نوازش و بوسش
کردم و
قربون صدقش رفتم.یه بچه نه ساله به این خوشگلی اونوقت منو ببین چه شکلی ام!.خیلی
دوستش داشتم چون اون تنها عضو خانوادم بود که برام باقی مونده بود.روژین و پارسا
دست همو گرفتن و رفتن به طرف در و منم دنبالشون رفتم.
زنعمو و عمو دم در وایستاده بودن و داشتن با هم حرف میزدن و ریز ریز میخندیدن.سرفه
ی مصلحتی کردم و گفتم:
خب عمو ما حاظریم بریم؟25

عمو سرشو به نشونه ی تایید تکون داد و گفت:
من میرم ماشینو گرم کنم شماهم زود بیاین.زنعمو سد راهم شد و گفت:
دخترم وایستا برم اسفند دود کنم ماشاالله خیلی خوشگل شدی.خانومی شدی واسهخودت.یه وقت چشمت میکنن وایستا اال میام.
گفتم:
باشه زنعمو جون فقط یه ذره زود.بعد از اینکه زنعمو کارشو تموم کرد و روژین هم پیش مامانش یه ذره خودشیرینی
کرد,سوار بی ام دبلیو عمو شدیم و پیش به سوی دانشگاه!

جلوی در اتاق استراحت استادان محترم وایستادم و در زدم.بعد از چند دقیقه مکث،در رو
باز کردم و داخل شدم.چشمم خورد به عسل,یکی از دوستای صمیمی دوران دبیرستانم.برای
یه لحظه یادم رفت که کجام و با صدای بلندی گفتم:
عســـل!!!!چرخید سمتم و با چشمای ابیش خیره نگاهم کرد.نزدیکش شدم و گفتم:
سالم خانوم خوبی؟گنگ نگاهم کرد و سرشو یه طرف خم کرد...عادتش بود هم موقع میخواست فک کنه سرشو
خم میکرد و چشماشو ریز میکرد.لبخندی به روش زدم و گفتم:
بابا سرت شکست جواب شوورتو خودت میدیا!سرشو صاف کرد و با نا مطمئنی گفت:
پرنیـــــان تویی؟!پوفی کردم و سرمو تکون دادم.یه دفعه پرید بغلم و محکم بغلم کرد و صورتمو بوسید!به
زور از خودم جداش کردم و گفتم:
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چه خبرته بابا اره منم...دختر کجا بودی این چند ساله؟نه شماره ای نه ادرسی...چندوقت پیش رفتم دم درخونتون که از یکی از همسایهاتون شنیدم نه ساله از اونجا رفتین.اصال ببینم تو اینجا چیکار
میکـ...
جلوی دهنشو گرفتم و گفتم:
بسه بسه نکنه تا خود صبح میخوای یکسره سوال بپرسی؟خب از اول دونه دونه بپرس تامنم جوابتو بدم.
این همه سال کجا بودی؟خونه ی عمو بهروزبا اونا زندگی میکنی؟اره االنم باهاشونم.پس پدر و مادرت کجان؟اونها هم تو یه تصادف مردن.اخه خب خدا بیامرزتشونممنونشنیدم یه برادر کوچولو هم داشتی اون چی شد؟اون هم تو اون تصادف بود.چند سالش بود؟هفت ماهش بود دوماه به بدنیا اومدنش مونده بودداییت چی اون خوبه؟!اسمش چی بود؟سامین .اره اونم خوبهاالن داره درس میخونه؟نه درسشو تموم کردهراستی چی میخوند؟27

پزشکی.چه زود تموم کرد.ببینم اونم جهشی خونده؟اره فک کنم دوسال.راستی خودت چند سال خوندی؟توکه هر دوکالسو یه ساله میرفتی!منم چهارسال خوندم و االن هم سال اول فوقم.یه جورایی استاد یارم بجای استاد رها منتدریس میکنم اون بخاطر بارداریش دوسال مرخصی گرفته.
ببینم مگه االن چند سالته؟بیست و یک.خب دیگه سوال دیگه ای نداری خانوم؟!نه دیگه بقیشم بمونه واسه روزهای بعد!خعلی پررویی!از صدقه سری دوست عزیزمه!نگاهی به ساعتش کرد و گفت:
عزیزم کالسم داره کم کم دیر میشه من دیگه برم.راستی من زبان تدریس میکنم تو چی؟من هم استاد ریاضی امخب گلم دیگه خداحافظ من برم.باشه عسل خداحافظ.عسل رفت و من تازه وقت کردم نگاهی به اطرافم بندازم.یکی دوتا خانوم میانسال و سه
چهارتا هم اقای خوش تیپ تقریبا جون نشسته بودن دور میز و داشتن نمیدونم چی
مینوشیدند!یکی از زنها که قیافه ی با مزه ای داشت,نظرمو به خودش جلب کرد.پوست
گندمی و چشمهای قهوه ایش و موهای رنگ کردش که یه خورده از زیر مقنعه معلوم
بود,قیافشو بامزه تر میکرد.سنگینی نگاهمو رو خودش حس کرد و سرش رو به طرفم
چرخوند.لبخندی زد و از جاش بلند شد و به طرفم اومد.با همون لبخند بهم گفت:
سالم خانومی.استاد جدیدی؟-سالم بله اولین روزی هستش که اینجام.
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منو به سمت صندلی ها هدایت کرد و بعد از اینکه نشستیم,گفت:
اسم من زهره فائزیه.میتونی زهره صدام کنی.اسم تو چیه عزیزم؟ پرنیان صولتی هستمچی تدریس میکنی ؟ریاضیموفق باشی گلم.راستی بیا یه بقیه هم اشنا بشیم.ایشون ستاره خانوم هستن ستاره یاحمدی واقعا خانومیه برای خودش.این دختری هم که میبینی اسمش پرینازه.خیلی دختره
باحالیه.البته اینم بگم که هممون متاهلیم به جز پریناز خانوم.
روبه همشون با لبخند گفتم:
از اشنایی با همتون خوشبختم.نگاهی به ساعت رو دیوار انداختم وگفتم:
-ببخشید کالسم دیرشده بعدا میبینمتون خانوما.

از در زدم بیرون و پرسان پرسان کالس خودمو پیدا کردم.وارد کالس شدم که از دیدن
منظره ی روبه روم وحشت کردم.موشک و گلوله بود که تو هوا در حال پرواز بود و دانشجو
هایی بودن که صدای خندشون گوش فلک رو کر میکرد!در کالس رو بستم و رفتم پشت
میز وایستادم و با صدای بلندی گفتم:
اینجا چه خبره؟همه ی پسر هایی که وسط کالس داشتن باالنس میزدن استپ کردن و به من خیره
شدن.بعد از چند دقیقه همشون ترکیدن و یکیشون که قیافه و لباس مبتذلی داشت,گفت
ببخشید کوچولو کالسو اشتباه اومدی اینجا پیش دبستان نیس!واقعا عصبی شده بودم...ولوم صدامو باالتر بردم و گفتم:
اقا لطفا از کالس بفرماین بیرون.این جا جای درسه نه جای دلقک بازی ها و لودگی هایشما...
29

یکی از پسرهای کالس بلند شد و گفت:
فرهاد بگیر بشین سرجات!یا خدا این دیگه کی بود!چشمهاش و موهاش به سیاهی شب بود.انقدر سیاه که
میرخشیدند!پوستش هم سفید بود به رنگ برف.اب دهنمو قورت دادم و چشم ازش
برداشتم..خیلی قیافش اشنا میزد خوب که دقت کردم دیدم یه نمه شبیه سفیدبرفیه!خالصه
بعد از چند دقیقه که دانش اموزان محترم!ساکت شدن,خودم رو معرفی کردم و منتظر
شدم که بچه ها هم خودشونو معرفی کنن.به سفید برفی که رسید,گفت:
امید نیکنام...اخی اسمش چه خوشگله!بعد اتمام معرفیشون,سعید,یکی از پسرهای عجق وجق که
شیطنت تو چهرش بیداد میکرد گفت:
استاد خانوم ببخشیدا ولی میشه بدونم شما چندسالتونه؟!لبخندی زدم.االن وقتش بود که کّفشون ببره!
بیست و یکنگفتم!همه دهناشون کمه کم صد متری باز بود!سعید با همون دهن باز گفت:
نــــه!منم متقابال گفتم:
اره چرا که نه!نیکنامه گفت:
شما خیلی جوونید,یعنی اصال بهتون نمیاد استاد باشید!نیش گشادمو بستم و گفتم:
نظر لطفتونه!دیدم نه بچه ها کم کم دارن پررو میشن و سر و صداشون در اومده,با اخم بهشون گفتم:
خب دیگه بسه یه ذره بهتون رو دادم دیگه پررو نشین.ببینم شاگرد زرنگه تو کالستونکیه؟
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سعید دستشو اورد باال و گفت:
مــــنحاال دیگه نوبت من بود کفم ببُره!سرمو تکون دادم و پای تخته یه مسئله نوشتم و نگاهی به
لیست اسامی دانشجو ها کردم و گفتم:
خب اقای شهروز بیا این مسئله رو حل کن ببینم در چه حدّیماژیکو ازم گرفت و در عرض یه دقیقه,مسئله رو حلّش کرد.سرم رو با تحسین تکون دادم و
رو به بقیه ی بچه ها گفتم:
-خب حاال از همتون یه تست میگرم ببینم ریاضیتون در چه حده...

خسته و کوفته از دانشگاه در اومدم و رفتم سمت ایستگاه اتوبوس.ده دقیقه ای گذشت اما
خبری ازش نشد.وایـی چقدر هوا سرده!بازوهامو بغل کردم و رفتم رو نیمکت ایستگاه
نشستم.سرمو پایین انداختم و با انگشتام ور رفتم تا این اتوبوسه پیداش بشه.صدای بوق
ماشینی رو شنیدم و سرمو بلند کردم.وای خدایا چی میبینم!سامین اینجا چیکار داره؟!کیفمو
از کنارم برداشتم و زودی خودمو به ماشینش رسوندم.در رو باز کردم و پریدم تو و در رو
محکم به هم کوبیدم.نگاه چپکی بهم انداخت و گفت:
دختر تو هنوز این عادتتو ترک نکردی؟!پریدم روش و گردنشو بغل کردم و فشارش دادم و گفتم:
 دایـــی تو اینجا چیکار میکنی؟سامین درحالی که سعی میکرد منو از خودش دور کنه و خودشو از خفگی نجات بده گفت:
دختر ولم کن خفم کردی...ولم کن تا بگم!لپشو بوسیدم و نشستم سرجای خودم.دستشو رو گونش گذاشت و گفت:
ببینم پرنیان واقعا خودت هستی دیگه نه؟!زدم تو سرشو گفتم:
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ا سامین خودتو لوس نکن دیگه،کی اومدی؟امروز صبح رسیدم و سراغ تو رو از عمو گرفتم.گفت دانشگاهی منم اومدم دنبالتاز بیمارستان چه خبر؟با پرستارای اصفهانی خوش میگذره؟!اره پری جات خالی ولی حیف...چی شده مگه؟!قیافه ی ناراحتی به خودش گرفت و گفت:
انتقالی گرفتم اومدم تهران!چند ثانیه فقط همینجوری نگاش کردم.بعد یه جیغ فرابنفش کشیدم و گفتم:
وایـی راستی؟!نه واس دلخوشی تو گفتم!خوب معلومه که راس میگم.کوبیدم تو سرشو و چپ چپ نگاش کردم.دستشو گذاشت رو سرش و گفت:
وحشی چرا میزنی؟!زبونمو تا ته براش در اوردم و صاف نشستم سرجام.سرشو تکونی داد و ماشینو روشن کرد و
راه افتاد به طرف خونه.

سامین با دوتا بوق اعالم کرد که پشت در موندیم تا اقا هدایت در رو باز کنه.وارد حیاط شد
و ماشین رو نگه داشت تا من پیاده شم.کیفمو از صندلی عقب برداشتم و در رو باز کردم و
پیاده شدم.ماشین رو برد پارکینگ و منم تو حیاط منتظر موندم تا بیاد.بعد از چند دقیقه
قامت بلندشو دیدم که در برابرم ظاهر شد.یه دوسالی میشد که درست و حسابی ندیده
بودمش و تو این چندسال خوب به خودش رسیده بود.دلم خیلی براش تنگ شده بود ...
صداشو شنیدم که یا صدای بلند و لحنی که توش شادی و غصه و همه چیز موج میزد
گفت:
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خواهر زاده بسه خوردیم.هنوز هم مثل قبل بود شوخ و شیطون.اشک تو چشمهام پر شد.یاد مراسمهای خاکسپاری
بابا و مامان افتادم و اینکه دایی چطور سعی میکرد با شوخیاش روحیمو عوض کنه.دو تا
قطره اشک از چشمهام چکید پایین که با اخم گفت:
ا ا چی شدش؟پری بازم گریه؟...چشمهای خودش هم پرشد و سرشو انداخت پایین.بعد چند لحظه سرشو باال گرفت و گفت:
نمیخوای بیای بغل دایی؟خیلی وقته درست حسابی بغلت نکردم...دویدمو خودمو پرت کردم تو بغلش و سرمو تو سینش قایم کردم.با صدای بغض داری
گفتم:
دایی این چند وقت کجا بودی؟خیلی تنها بودم خیلی.بعد مامان و بابا تنها پشتوانم تو بودیکه تو هم رفتی و تنها تر شدم...بی انصاف حداقل تو تعطیالت یه سری بهمون میزدی
میدیدی زنده ایم،مردیم،چه بالیی سرمون اومده.سه سال بدون هیچ تکیه گاهی اشک
ریختم بدون اینکه کسی بفهمه بدون اینکه کسی از درونم خبر داشته باشه.ظاهر سازی می
کردم تا کسی نفهمه درونم چه غوغاییه...
منو بیشتر تو اغوشش فشرد و گفت:
منو ببخش فداتشم.خودت که میدونی این یه فرصت شغلی مناسبی واسه من بود و اگهنمیرفتم...قربونت برم من که بهت گفتم بامن بیای تو هم نیومدی و مجبور شدم بسپرمت
دست بهروز...پرنیان تو این سه سال همش به فکر توبودم که چیکار میکنی کجا ها و با کی
میری چجوری میگردی.اما االن من پیشتم هر لحظه کنارتم مث سوپرمن هر وقت کارم
داشته باشی دوسوته کنارتم!
با حرفاش اشک تو چشمهام جمع شد وبا حرف اخرش زدم زیر خنده!
با لحن خنده داری گفتم:
راستی سامین هروقت میای نجاتم بدی مثل سوپرمن لباس میپوشیدی؟یعنی جای لباسرویی تو با لباس زیریت عوض میکنی؟!
هردومون خندیدیم و سامین گوشمو از رو مقنعه ام کشید و گفت:
فضولیش به تو نیومده فنچه ی دایی.بیا بریم داخل که هوا کوالکه.33

وارد خونه شدیم و زنعمو هم خیلی از دیدن دایی خوشحال شد و شب هم که عمو بهروز
اومد و نشستن با سامین کلی فک زدن و خندیدن و روژین هم همش خودشو پیش سامین
لوس میکرد و ماهم میخندیدیم.فکر کنم پارسا رو از یاد برده بود!شب طرفای ساعت نه بود
که تلفن خونه به صدا دراومد.سوسن جون تلفونو برداشت و بعد چند لحظه با صدای
مهیبی جیغ کشید که باعث شد سر هممون به سمت اون برگرده.با عجله خودشو به عمو
بهروز رسوند که تو راه کم مونده بود شیرجه بزنه!عمو گوشی رو گرفت و گفت:
الو؟...بله خودم هستم شما؟...ا سالم رادمـ......باشه یه لحظههر شیش نفرمون یعنی من و دایی و زنعمو و سوسن جون و روژین و پارسا چشم به گوشی
دوخته بودیم و عمو هم یه نگاه اجماعی بهمون انداخت و گوشی رو زد رو بلندگو.بعد از
چندلحظه صدای رسا و مردونه ای تو فضا پخش شد...
سالم به همه ی اعضای خانواده...به مامان جون خوشگلم که االن داری گوشه ای ازپیرهنتو دور انگشتت میپیچونی!بابا همچین نکن حیف اون لباسه!به بابای نازم که االن
نفسش تو سینه حبس شده و چشم به گوشی دوخته.راستی سوسن جون تو چیکارا
میکنی؟دلم واس غذاهات یه ذره شده...خب دیگه کی موند؟
روژین سکوتو شکست و گفنت:
عمو من و سامین موندیم(اونم نامروت اسم منو نگفتا!من به درک چه زود عشقش پارسارو فراموش کرد!تورو خدا میبینی شانسمونو!)
صدای پشت تلفن خنده ی اهسته ای کرد و گفت:
خب عموجون اول اسمتو بگو بعد به شماهم سالم میدیم!راستی من که داداش ندارم نکنهمامان اینا بازم!...نه بابا همون دوتا بچه براشون کافی بود!
چند لحظه سکوت برقرار شد و گفت:
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ا روژین تویی؟...حال تو چطوره کوچولوی داداشی؟سالم اقا سامین شما چطوری؟بدون ماخوش گذشت تو این چند سال؟ جای منو تو ایران پرکردی دیگه اره؟
نـــه یعنی این همون رادمان بود؟خب به قول خودش داداش دیگه ای که نداشت روژین
خواهرش بود عمو بهروز و زنعمو هم مامان باباش بودن...پس خودش بود!!!!!!
صدای پشت تلفن با لحن کالفه ای گفت:
بابا حرف بزنید دیگه چرا هنگ کردید؟نکنه نشناختید نه؟ای بابا....رادماناقا.مامان؟بابا؟خب اگه حرفی ندارید خداحافظ...
یه دفعه ای خونه پر از سر و صدا شد.عمو و زنعمو هرکدوم بیست دقیقه باهاش حرف زدن
و بعد روژین که به رادمان میگفت عمو!و بعد هم سامین و سوسن جون.من هم فقط اون
وسط بیننده و شنونده بودم!بین صحبتاشون شنیدم که زنعمو گفت:
الهی مامان فدات شه عزیز دلم.رادمان جان کی برمیگردی ایران؟خدانکنه مادرجان.معلوم نیست هنوز.فعال ماموریتم شاید دو سه ماه دیگه برگردم برایهمیشه بمونم ایران.
خب پس با این حساب دو ماه دیگه مهمون داریم!البته اون صاحب خونستا من
مهمونم!بعد یه ساعت گوشی رو قطع کردن.بیچاره رادمان که باید خدا دالر پول تلفن
بده!بعد چند دقیقه رفتیم شاممونو خوردیم و واقعا هم دستپخت سوسن جون عالی
بود.شب از ساعت یازده گذشته بود که سامین قصد رفتن کرد.هر چقدر عموو زنعمو و من
اصرار کردیم نموند و گفتش باید برگرده خونش!عمو بهروز ازش درباره ی خونه پرسید که
گفت:
اره عمو جان یه دو هفته قبل برگشتنم به یکی از دوستام سپرده بودم خونه ای اپارتمانیواسم جور کنه االن هم امادست.صبح هم مواد غذایی سفارش دادم که اوردن و جاسازیش
کردم.خونه ی خوبیه فقط یه ذره کوچیکه ولی خب خونه مجردیه دیگه.
با همه خداحافظی کرد و رفت.ما هم بعد شب بخیر گفتن به همدیگه وارد اتاقامون شدیم
ومنم رفتم مثال بخوابم.در اتاقمو بستم و به طرف میز ارایش رفتم.گیره ی موهامو باز کردم و
موهای پریشون و بلندم اطرافم پخش شد.دستمو بین موهام کردم و چند بار به سمت
پایین کشیدم.یه فکری زد به سرم.خب خودمو ارایش میکنم!از بیکاری که بهتره فردا هم
کالس ندارم که خواب بمونم.خیلی وقت هم میشه که دستی به صورتم نکشیدم.در کشومو
باز کردم و موچین رو برش داشتم و شروع کردم به مرتب کردن ابروهام.زنعمو سمیرا
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ارایشگر بود و یه چیزهایی هم به من یاد داده بود.بیخیال بند شدم چون هم کسی نبود که
این کار رو برام انجام بده هم صورتم موی انچنانی نداشت.رفتم صورتمو با صابون شستم و
بعد خشک کردنش شروع کردم به ارایش کردن .خدایی محشر شده بودم(اعتماد به سقفم
تو حلقم!).چشمهای رنگیم بیشتر خودنمایی میکردن و موهام لخت روشنم که دورم پخش
شده بودن یه قیافه ی عالی ازم ساخته بودن که نگو!با گوشیم چندتا عکس خوشگل از
خودم گرفتم و نگاه کردم بهشون و فیض بردم!خب دیگه بسه کم کم خوابم گرفت.رژلبمو
پاکش کردم و رفتم به طرف کمد لباسم تا لباس خوابمو بردارم.یه لباس خواب سفید با
نقش های صورتی روش که جنسش نخی بود و یقش طوری بود که فقط یکی از شونه هامو
میپوشوند و اونیکی شونش رو بازوم بود.قدش یه وجب باالی زانو بود و یه شلوارک خیلی
کوتاه هم بود که اگه نمیپوشیدمش ابرودارتر بودم.یقش خیلی شل بود و تند تند می افتاد
رو شونه ی چپم و باعث میشد لباس بره پایین و منم مجبور بودم بکشمش باال
تر.میپوشیدمش چون هم دوستش داشتم و هم توش راحت بودم و مهمترین دلیل اینکه
روش عکس یه خرس کوچولوی صورتی که الال کرده بودو داشت!رفتم تو تختم و پتو رو تا
خرخرم کشیدمش باال و چشمهامو بستم.خمیازه ای کشیدم و گفتم:
-شب بخیر مامان،شب بخیر بابایی...

با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم.با چشمهای بسته دستمو بردم سمت میز عسلی
کنار تختم تا لیوان اب رو برش دارم اما لیوان نبودش.دستمو به همه جای میز کشوندم تا
پیداش کنم و باالخره یافتمش!نیمخیز رو تخت نشستم و الی چشمهامو کمی بازش
کردم.لیوانو به طرف لبم اوردم و ابو سر کشیدم...اما به جز هوا چیزی نرفت تو دهنم!اه این
لیوان لعنتی هم خالیه.با غر غر از رو تخت اومدم پایین و دمپایی خرگوشی هامو
پوشیدم.دمپایی ها خیلی ناز بودن؛روشون سر یه خرگوش صورتی پشمالو بود.پتو رو دور
خودم پیچوندم و به طرف در اتاق راه افتادم.خیلی خوبم میومد طوری که چند بار نزدیک
بود بخورم زمین!از اتاق خارج شدم و پله هارو خرامان خرامان اومدم پایین.سعی کردم
کمترین صدا رو تولید کنم چون روژین و پارسا به صدا حساس بودن و زود از خواب بیدار
می شدن.نمیخواستمم عمو و زنعمو رو از خواب بیخواب کنم.چراغی هم روشن نکردم نور
باعث میشد چشمهام درد بگیره.به طرف اشپزخونه راه افتادم و خمیازه ی بلندی
کشیدم.دستهامو که با پتو باال برده بودمشون رو اوردم پایین و چشمهای بستمو بازشون
کردم و پتو رو دور خودم محکمش کردم.از دیدن چیزی که جلوم بود وحشت کردم و
میخواستم جیغ بکشم که خودمو کنترل کردم و زود پشت دیوار روبه روی اپن قایم
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شدم.سرمو داخل اشپزخونه بردم تا خوب ببینم و شناسایی کنم!یه مرد قدبلند و درشت
اندام رو میز غذاخوری وسط اشپزخونه نشسته بود و سرشو رو میز گذاشته بود.فکر کم دزد
بود چون سرتاپا مشکی پوشیده بود.پاورچین پاورچین برگشتم به اشپزخونه و بدون ایجاد
کوچیکترین سر و صدا از پشتش رد شدم.یهو سرشو تکون داد که واقعا سکته رو زدم و
دستامو همونجوری سفت دورم نگه داشتم و بی حرکت موندم.دوباره سرشو گذاشت رو میز
و منم تو دلم نفس عمیق بلندی کشیدم!از رو کابینت کنار ظرفشویی به کفگیر چوبی
برداشتم.تنها چیزی که دم دست بود همین بود!دوباره پاورچین پاورچین برگشتم باالی
سرش و کفگیر رو بردم باال.همین که خواستم کفگیرو به طرف پایین بیارم،فکر کنم وجودمو
حس کرد چون زود از صندلی پاشد و باعث شد دومتر بپرم عقب!تو نور کمی که از حیاط به
پنجره ی اشپزخونه می تابید و باعث می شد اشپزخونه کمی روشن بشه تونستم کمی
قیافشو ببینم.موهای پرپشت مشکی که حالت شلخته ای به خودش گرفته بود و چشمهای
سبز که تو اون تاریکی می درخشیدن.پوست سبزه ای داشت که حاال نمیدونم من تو اون
تاریکی همچین دیدم با واقعا رنگ پوستش همون بود!ابرو های هشتی که با اخم ترسناکی
که کرده بود ،قیافشو شبیه قیافه ی کرگدنها کرده بود!اومــم...تیپ و قیافش بیشتر به
مانکن های خارجی میخوره تا به دزد!به خودم اومدم...دختره ی احمق یه ساعته موندی
داری پسر مردمو انالیز میکنی مثال دزده ها خب یه تکونی به خودت بده!بیخیال پتو شدم و
ولش کردم و پامو اوردم باال و یه مایگیری(ضربه ای از فنون کاراته که با کف پا زده
میشه)زدم تو شکمش!اونم که انتظار همچین ضربه ای رو از من نداشت چند قدم به سمت
عقب تلو تلو خورد بعد تونست خودشو کنترل کنه.یعنی خعــــــــاک تو سرم که با این
درجه و دانم نتونستم حتی زمین بندازمش!!!! اومد دهنشو باز کنه که دوباره یه ضربه ی
ماواشی گیری(ضربه ای با قسمت رویی پا)زدم تو کمرش.اونم نامردی نکرد و ضد حمله ای
بهم زد و یه ضربه هم به مچ پام وارد کرد!ایول اقا دزده اگه جای دیگه ای مثل باشگاه بود
حتما دو دست باهات مسابقه میدادم؛حریف قَدَری هستی!اومد دوباره حرف بزنه که با یه
اوشیرو گیری(ضربه ی چرخشی پا)زدم تو شونش که باعث شد اخش در بیاد!همینجوری
هی من میزدم و اون دفاع میکرد تا اینکه یه دفعه ای دیدم وسط پذیرایی هستیم و داریم
کومیته(مبارزه ی ازاد کاراته)میریم!!!!!یه لحظه حواسم پرت شد که باعث شد ضربه ی
مشتی به شکمم بزنه و ناقصم کنه!شکمم رو گرفتم و اخی گفتم.صداشو شنیدم که گفت:

-اخـی کوچولو کم اوردی؟!
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نخیـر؛اگه ماهم به ایشون کاری نداشته باشیم،این اق با ما کار داده!!!!!ای بـابـا!صداش
خیلی بهم اشنا می اومد انگار قبال یه جایی صداشو شنیده بودم.با یه حرکت از جام پریدم و
مشتی به صورتش زدم.چون ضربم ناگهانی بود،اونم شکه شد و چند قدم به عقب رفت و
دستش خورد به گلدون روی میزعسلی کنار مبل و اونهم زود گلدونو گرفت و نذاشت که
بیفته.جالب این بود که هردومون سعی میکردیم هیچ صدایی ایجاد نکنیم!پاشو بلند کرد که
ضربه ای بهم بزنه و منم با دستم جلوی صورتمو گرفتم که اونم سوء استفاده کرد و منو
چسبوند به ستون.دوتا دستهامو با دست راستش گرفت و دست چپش رو هم گذشت کنار
سرم.اونطرف ستون کلید های المپ بودش.دستشو برد اون طرف و المپ هارو روشن کرد و
باعث شد دیدم بهتر بشه.نگاهی از سر تا پام بهم انداخت که باعث شد لبخند شیطانی
بشینه رو لباش و سرشو انداخت پایین.قیافشو االن بهتر میتونستم ببینم.پوست سفیدی
داشت و چشمهای سبز و ابروهای هشتی.استخون بندی چونش خیلی باحال بود و بینی
متناسب و لبای خوش فرمی داشت.موهاش خیلی بامزه بودن؛کنار شقیقه هاش دو سانتی
کوتاه تر از بقیه قسمتهاش بودن و موهاش هم شلخته و به هم خورده کجکی باال رفته
بودن!لباسهاشم یه جین مشکی با یه پیرن ساده ی تنگ مشکی بود.صداشو شنیدم که
گفت:

خب خب خب...اینجا چی داریم؟!یه دختر کوچولوی شیطون و خوشکل و وحشی که قصدکرده امشب منو مثال بزنه!تو کی هستی؟!

تا خواستم دهنمو باز کنم گفت:

بزا فک کنم...دزد که نمیتونی باشی؛چون هیشوقت تو این همه سال هیچ دزدی رو ندیدمکه با این لباسها بیاد دزدی...

کدوم لباسها؟!نگاهی به قول خودش به لباسهام انداختم...وایی یعنی این دفعه حیف اون
خاک که با اون همه امالحش ریخته بشه رو سرم!من با این وضع یه ساعته جلوی این
مرتیکه که حتی نمیدونم کی هستش رژه میرم!سعی کردم با دستهام که گرفته شون یه ذره
حداقل این یقه ی صاحب مرده رو درستش کنم که همه زندگانیم معلوم نشه!بازهم پاهام
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جوری اند که زیاد بهش توجهی نمیکنه اما این یقه رو چیکارش کنم که سرش رفته تو
یقم!خنده ی خوشگلی(واقعا هم حیف اون خاکه!اخه دختر تو تو این وضعت به فکر انالیز
کردن طرف و خوشگل بودن خنده ی اونی؟)کرد که باعث شد از خجالت سرخ بشم!البته
هیچوقت سرخ نمی شدمها فقط گرمم میشد و گردش خون بدنم تند تر میشد.االن هم
همین اتفاقها برام افتاد و من فهمیدم خجالت کشیدم!سرش رو اورد پایین تر چون قد من تا
چونش میرسید.صورتش رو به روی صورتم نگه داشت و گفت:

قیافه ی قابل تحملی داری!فقط چشمهاته که خیلی خاصه بقیه ی اعضات...نه چرا انگارخوبه.چشمهای طوسی و صورت گرد و سفید و بینی خوشتراش و لبای...

به لبهام خیره شد و سرش رو اورد نزدیک صورتم که با ترس سرم رو به سمت مخالف
برگردوندم!بازهم یکی از اون خنده های نازش( ! )رو کرد و گفت:

نترس نمیخورمت بهت هم کاری ندارم!کوچولوی بامزه ای هستی دوستدارم بیشتر باهاتاشنا شم فقط به شرطی که اول بدونم کی هستی!

بازم خواستم دهن باز کنم که خودش دوباره شروع کرد به حرف زدن!یعنی از اول تا اخر
صحنه باید الل می شدم و الل می مونم!

خوب...روژین که نمیتونی باشی چون اون خیلی کوچیکه.انیتا هم نیستی چون قیافتصدوهشتاد درجه با قیافه ی اون تفاوت داره.نیوشا هم نیستی چون اون چشم ابرو مشکی
بود.مانیا و سارا هم که قرن به قرن اینورا پیداشون نمیشه.پس تو کی هستی؟!

. . .-

جواب منو بده دیگه!39

. . .-

من االن تو مرحله ی هنگ به سر میبردم!این آنی و روژین و نیوشا و سارا و مانیا رو از کجا
میشناخت؟!

-دختر با تواما!

-ا هی میومدم حرف بزنم نمیذاشتی االن دیگه چی میگی؟

لبخندی رو لبش نشست و گفت:

-پس صدای خانوم کوچولو این جوریه!

-من کوچولو نیستم حرفو تو دهنت مزه مزه کن بعد بشوتش بیرون

-میگم چطوره قبلش تورو مزه مزه کنم؛نظرت چیه؟

خفه شو مرتیکه عوضی.همین االن ولم کن وگرنه بالیی سرت میارم که پرنده ها و خزنده هاو پستاندارای زمین و اسمون واست عذاداری بگیرن

سرشو اورد نزدیکتر و زیر گوشم گفت:

اخه مال این حرفا نیستی41

از بوی عطرش مست شدم!کاش موقعیتمون فرق میکرد و یه جای دیگه بودیم منم االن
درحال پرسیدن اسم عطرش بودم.چشمهامو بستم و مشاممو پر کردم.تا بازشون
کردم،صورتشو تو فاصله ی چندسانتی صورتم دیدم.خدایا حاال چیکار کنم؟یه فکری زد به
سرم!سرمو کمی خم کردم و بردم جلو.دستهامو که تا همین حاال درحال تقال بود بی حرکت
نگه داشتم که فشار دستش دور مچ دستم کمتر شد.صورتمو بردم جلو که دقیقا رو به روی
صورتش قرار گرفت.اون هم چشمهاشو خمار کرد و سرش رو تا حدی اورد جلو که میتونستم
برخورد لبشو با گونه ام حس کنم.دیگه کامال دستهامو ول کرده بود و دستهاش دوطرف
سرم بود.تو یه حرکت سرمو بردم عقب و دوباره اوردمش جلو که با سرم بزنم تو سرش که
زود دست راستشو بین صورت خودم و خودش قرار داد و قهقه ای زد و گفت:

خیلی زرنگی ولی من ازتو زرنگ ترم کوچولو.یادت باشه این راه هایی رو که تو داری میری ومن سه بار بازسازیش کردم!

و دوباره خندید و مچ دستهامو محکم تر گرفت.صداشو شنیدم که گفت:

-خب نمیخوای بگی کی هستی؟

-فضولو بردن جهنم

با من کل ننداز وگرنه بد میبینی.اخه دیشب که زنگ زدم کسی تو خونه نبود جز مامان وبابا و روژین و سامین.نصفه شبی هم که مهمون نمیاد.پس تو کی هستی؟

دیشب زنگ زد؟نکنه این...این...رادمان باشه.با تعجب و کمی صدای بلند گفتم:

اقا رادمان شمایین؟41

-تو منو از کجا میشناسی؟د بگو کی هستی دیگه ا...

-شما دستمو ول کنید تا منم بگم کی هستم.

دستامو ول کرد و ازم فاصله گرفت.تا نگاهش بهم افتاد دوباره سرشو انداخت پایین وبه
طرف اشپزخونه رفت و پتو رو اورد و نزدیکم شد.پتو تو دست راستش بود که برد پشت سرم
و بعد دست چپش رو برد و گوشه های پتو رو گرفت و انداخت رو شونه هام.با دستهام پتو
رو محکم نگهش داشتم و تشکر زیرلبی کردم.رفت نشست رو مبل روبه روی ستون و منم
نشستم رو مبل کنار ستون.سرش رو باال گرفت و گفت:

-خب...نمیخواید معرفی کنید( ! )

به ما دوتا چی شد یه دفعه ای؟!!! نحوه ی حرف زدنمون از زبانی به ادبی طی چند ثانیه
تغییر کرد!صدامو صاف کردم و گفتم:

-من پرنیان صولتی ام.دختر اقای مهرداد صولتی و خواهر زاده ی سامین.شناختید؟

چندلحظه تو فکر فرو رفت و بعد یه دفعه ای شروع کرد به حرف زدن.اینقدر ناگهانی بود
که باعث شد دومتر تو جام بپرم!

-تو همون دختری که پدرش و مادرش تو تصادف مردن؟

ناراحتی نشست تو قلبم و چشمهام.با صدای تحلیل رفته ای گفتم:
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-بله من همونم...

اخمی کرد که صد برابر جذاب ترش میکرد.اونم ناراحتی تو چشمهاش و صداش موج میزد:

-ببخشید واقعا قصد ناراحت کردن شمارو نداشتم

-نه تقصیر شما نیست هروقت اسمشون میاد...

سرمو انداختم پایین و یه قطره اشک از چشمهام چکید پایین.سرم پایین بود که بلند
شدنشو حس کردم.اومد به طرفم و دستمالی از جیبش دراورد و گرفت به طرفم.گفت:

-متاسفم...

دستمالو ازش گرفتم و تشکری کردم و قطره های اشک رو گونمو پاک کردم.سرمو بلند کردم
که دیدم رو به روم نیست.اطرافو نگاه کردم که دیدمش.به ستون کناریم تکیه داده بود و تو
فکر بود.از رو مبل بلند شدم و گفت:

اومدنتون رو خوشامد میگم.من دیگه کم کم باید برم بخوابم اتاق شما هم اتاق سمت چپیکنار سرویس بهداشتی اخر راهرو طبقه باالست!اگه احتیاجی داشتید خبرم کنید شبتون
بخیر.

مرسی تا حاال اینجوری و با مبارزه بهم خوشامد گویی نشده بود!اشنایی باهات واسم افتخاربود پرنیان خانوم.شب شما هم بخیر من فعال میخوام یه چیزی بخورم بعد بخوابم شام
نخوردم.
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واقعا هم مبارزه ای که ما کردیم بهترین خوشامدگویی برای یه تازه وارد میتونست
باشه!لبخندی زدم و گفتم:

-از شام دیشب تو یخچال هستش دستپخت سوسن جونه.میخواید واستون گرمش کنم؟

چشمهاش با شنیدن این که دستپخت سوسن جونه برقی زد و گفت:

-نه ممنون زحمت نمیدم تو برو بخواب منم االن میام!

طوری برگشتم سمتش که گردنم ترق ترق صدا داد!با چشمهای گرد شده گفتم:

-شما کجا میایید؟!

پقی زد زیر خنده و بریده بریده بین خنده هاش گفت:

-بابا منظورم این بود منم بعد شام منم میام بخوابم یعنی میخوام بخوابم ولی نه باشما که!

یه اهایی گفتم و به سوتی خودم ریز ریز خندیدم.بعد چند ثانیه گفتم:

-خب دیگه شبتون بخیر

لبخند محسوسی زد و گفت:
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-شب شما هم بخیر مادمازل!

به طرف پله ها رفتم و درحین اینکه پتو رو دور خودم سفت می کردم از پله ها باال رفتم.در
اتاقمو باز کردم و خزیدم تو تخت یک و نیم نفرم!تختم یه نفره بود ولی خیلی بزرگتر از یه
نفره بود.دو نفره هم نبود واس همون بهش میگفتم یک و نیم نفره!پتو رو کشیدم روم و
رفتم گوشه ای از تخت و پشت به در و روبه روی پنجره رو پهلوی چپ خوابیدم.

** ** **

تازه داشت خوابم می برد که احساس کردم دارم تو خواب خفه میشم.انگار دستی دور
گردنم پیچیده شده و داره خفم میکنه.اون چیزو که دور گردنم بود رو برش داشتم و انداختم
اونور ولی خیلی سنگین بود دوباره برگشت سرجاش.

سرمو برگردوندم ببینم کیه.شاید دایی باشه داره اذیتم میکنه.ولی اخه االن؛ساعت سه و نیم
چهار صبح؛اون اینجا چیکار داره؟الی یکی از چشمهامو باز کردم که دیدم تو حلق یکی ام!یا
خدا این دیگه کیه اومدم تو بغلش؟سرمو اوردم باال که لبهام برابر شد با چونش.چه چونه ی
خوش ترکیبی داشت بیشعور!حاال کی هستش این یارو؟یه ذره ته ریش هم داره!یا
ابولفضل من االن تو بغل یه مَردم!خب معلومه که تو بغل یه مردی؛زن که ته ریش نداره!

خواستم خودمو ازش دور کنم که حلقه ی دستهاشو تنگ تر کرد.بدنم خیلی کوفته بود و
حس مبارزه نداشتم.راستی من اخرین بار کجا بودم؟خب...خونه ی عمو...شب شد...رفتم
خوابیدم...بعدش بیدار شدم...رفتم اشپزخونه اب بخورم...با یکی مبارزه کردم...کفر یم
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کرد...فهمیدم رادمانه!...بعدش هم اومدم الال کردم.خـــــــب. . .من که همش خونه ی
عمو بودم از خونه هم بیرون نیومدم پس این کیه االن تو حلقشم؟!

خواستم حرفی بزنم که لبام با چونش برخرد کرد و ته ریشهاش لبامو قلقلک داد!خواستم
لبامو با دستم بخارونم که نشد و این هم از اینطرف کُفریم کرد.بیخیال قلقلک،باید بیدارش
کنم بره پی کارش مرتیکه لندهور ولم هم نمیکنه تا یه نفسی بکشم.صداش زدم:

-اقا؟اقای تقریبا محترم؟جناب نامحترم؟!

نخیــر این قصد بیدار شدن نداره.با صدایی عصبانی و تقریبا بلند گفتم:

-د مرتیکه بیدار شو دیگه منم خفه کردی اَه...

تکونی به خودش داد و با صدایی گنگ و نامفهوم گفت:

-جون من بزا فقط پنج دیقه بخوابم بعد بیدار میشم مرگ من!

بــله؟احیانا این همون رادمان خودمون نبود؟! (خـودمــون !) این هم جا پیدا نکرده بود
اومده تو اتاق من و رو تخت من خوابیده.وایـی من االن بغل رادمان خوابیده بودم به مدت
یک ربع؟!من و این همه خوشبختی محاله محاله!(قبال گفتم االن هم میگم حیف اون خاک
همراه با مواد عالی و معدنیش!)

خیلی هیز شده بودم دست خودم هم نبود مدلم همینطوری هیز بود.تکونش دادم و گفتم:
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اقا رادمان بیدارشید ...بابا اتاقو اشتباه اومدید!اینجا اتاق منه منم پرنیانم شما هم االن روتخت من خوابیدید!

چشمهاش به طور ناگهانی بازشد و زهر منم اب شد.فکرشو بکنید یه جفت چشم سبز از باال
سرت یه دفعه ای بازشه و بهتون خیره نگاه کنه!جان من چه حالی پیدا میکنید؟
َ

زود نشست رو تخت و دستشو به صورتش کشید.بعد چند لحظه گفت:

-ولی من فکر میکنم این اتاق منه ها

-منظورتون اینه من اومدم تو اتاق شما؟!

-نه نه منظورم این نبود که....من تقریبا مطمئنم که اومدم تو اتاق خودم واسه خواب

-پس چطور شده سر از اتاق خواب من و تخت من دراوردی؟!

مخم سوت کشید!یعنی من میخوام بهش دست درازی کنم؟نــه!این احمق درباره ی من چه
فکری کرده؟با حالت تهاجمی گفتم:

-حرف دهنتو بفهم وگرنه...

البد میخوای همون بالیی که میخواستی نیم ساعت پیش به سرم بیاری رو کاملش کنیارهــه!
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با صورت خندون و جذابش بهم خیره شده بود و منم با عصبانیت نگاش میکردم.یهو گفت:

-خودمونیما وقتی عصبانی میشی خیلی خوشگل میشی

یه کم دیگه خیره نگاهم کرد و بعدش خم شد طرفم.یا خدا االن دیگه میخواد چه گهی
بخوره؟همون جوری که رو زانوهام رو تخت نشسته بودم به طرف عقب خم شدم و اونم
همونجوری می اومد روم.نگاهم افتاد به بدنش که دیدم هیچی تنش نیست!

نه نه نه اشتباه نکنیدا منظورم از هیچی همون پیرنه.نه اون یکی.دست چپش رو گذاشت
بغل سرم و و دست راستش یه چیزی رو از کنارم برداشت.ای خـــاک تو سرم که این همه
خوش خیال بودم که میخواد منو ببوسه( ! )نگو بدبخت میخواسته پیرنشو برداره و منم
بستمش به فحش!

خدایا خودت از گناهانم بگذر قول میدم تو یه فرصت مناسب ازش معذرت خواهی
کنم.درحالی که با لبخند نگاهم میکرد از روم پاشد و گفت:

خب اینهم از پیرنم من دیگه رفع زحمت کنم شما هم ببخشید اشتباهی اومدم اونقدرخسته بودم که نتونستم چپ و راستو تشخیص بدم.اتاق شما سمت راست سرویس
بهداشتیه دیگه درسته؟

در همون حالی که داشت حرف میزد،دکمه های پیرنشم میبست.با عصبانیت نگاهش کردم
و گفتم:

باشه ولی قبل رفتنتون چندتا چیزو باید بهتون بگم؛اول اینکه سعی کنید تا دیروقت بیدارنمونید،دوم اینکه هر روز ده بار واسه خودتون تمرین و تکرار کنید تا یاد بگیرید چپ و
راست کدوم طرفه.در اخر هم اینکه االن می تونستید بهم بگید تا پیرنتون رو بدم!
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دستشو برد سمت دکمه هاش و بازشون کرد.منم مثل مونگوال نگاش میکردم!یه دفعه ای
صدام دراومد و گفتم:

-داری چیکار میکنی؟!

-خب خودت گفتی.میخوام درش بیارم بعدش بهت بگم بدیش به من!

هـان؟!من بیجا بکنم بخوام باهات کاری داشته باشم.روبه روش درحالی که رو تخت
نشسته بودم گاردی گرفتم و گفتم:

-همین االن از اتاقم برو بیرون وگرنه بد میبینی

حاال که فکرشو میکنمم میبینم این اتاق واسه من ساخته شده.اتاق من دیگه این جاست توبرو بیرون.

این دیگه کیه!به منم زور میگه.اقا اینجا اتاق منه تخت منه لباسای من توشن چی میگی؟با
قیافه ی عالمت سوالیم گفتم:

-اقا رادمان فعال بفرمایید بیرون فردا صبح من اتاقو دو دستی تقدیمتون میکنم

شما یه امشبو بیخیال این اتاقه شید من فردا صبح با جفت دست و پاهام تقدیمتونمیکنم!
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نخـیـر این کرم مردم ازاری داره

-د جناب بفرما بیرون میخوام کپه ی مرگمو بزارم یه شب اروم بخوابم

-میتونی تو اتاق سمت چپی هم اروم بخوابی!

االن اگه کسی جلودارم نبود میزدم تو فکش که تا اخر عمر دیگه از این زر ها نزنه؛ولی خب
مشکل اینه که کسی هم نیست جلومو بگیره و اگه بزنمش مجبور به پرداخت دیه
میشم!یهو دیدم از رو تخت بلند شد.این دفعه با قیافه ی عالمت تعجبیم گفتم:

-کجا؟!

داره خوابم میگیره وقت واس کل کل ندارم وگرنه تا صبح ادامه میدادم.اگه هم نخوایمیتونم نرما!

دختر بیشعور ببین اون میخواد بره حاال تو جلوشو بگیر.سرمو تکون دادم و گفتم:

-نه بابا این چه حرفیه بفرمایید بیرون منم بگیرم بخوابم!

-اوکی.شب شیک

-شب شما هم بخیر!
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از رو تخت بلند شد و سالنه سالنه به طرف در اتاق خواب رفت.وقتی داشت از اتاق خارج
میشد برگشت و چشمکی زد و در و بست!نه انگاری اونور اب تاثیرات خیلی بدی روش
گذاشته عمو باید از دوباره تربیتش بده!چشمهامو با دستام مالیدم و خمیازه ای
کشیدم.دهنم اندازه ی دهن تمساح باز شد!خوب شد رادمان اینجا نبود وگرنه با دیدن دهن
باز سه متریم دیگه حتی نگامم نمیکرد!با چشمهای بسته رو تخت ولو شدم و پتو رو
کشیدم روم.واقعا خسته بودم.به ماجرای امروز فکر کردم؛شاید امروز بهترین روز زندگیم
بود؛اولین روز تدریسم،دیدن دایی،اومدن رادمان!نه البته باید اومدن اونو بدترین اتفاق
دونستد چون دردسرام و بدبختیام از این به بعد شروع میشن!با فکر کردن به همین چیزا
خوابم برد...

** ** **

تو خواب ناز بودم که از ناحیه ی بینی احساس خارش کردم!دستمو از زیر پتو در اوردم و
بینیمو خاروندم.دوباره بینیم خارید و منم چندبار با کف دستم کشیدم رو بینیم.به پشت
خوابیده بودم و نور افتاب اذیتم میکرد پس به پهلوی راست خوابیدم.این دفعه احساس
کردم تو گوشم مورچه هست و یه چیز خش خش میکنه.دستمو رو گوشم کشیدم تا این
قلقلک هاش تموم شه.امروز محل احساس من اَکتیو شده.حاال کشیده شدن انگشتی رو
مژه هامو حس کردم .نه واقعا امروز من یه چیزیم شده .ولی خوب که فکر میکنم میبینم
انگاری یکی داره کرم میریزه تا بیدارم کنه!باشه پس منم میدونم چجوری زهرت َ َرکش کنم.یه
دفعه دست چپمو اوردم باال و مچ دستشو گرفتم و کشیدمش رو تخت تا بیفته.پتو رو با

پاهام انداختم روش و با دستام دورش سفت کردم.اونم تقال میکرد که بلند شه اما من
نمیزاشتم.صداشو شنیدم که با ته خنده ای که تو صداش بود گفت:

-پرنیان منم دایی ول کن!

این سامین هم مرض داره صبح صبحی اومده منو با روشهای نقطه چینیش بیدار کنه !
ولش کردم و پتو رو از روش برداشتم و کشیدم رو خودم و گفتم:
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-اه سامین چرا اول صبی نمیزاری کپمو بزارم

-پاشو تنبل خانوم.ساعت یک بعدازظهره.چه صبحی؟اومدم واس ناهار بیدارت کنم

پتو رو از سرم کشیدم و گفتم:

-اصن من گشنم نیست باید کیو ببینم؟

-عمتو

-کوفت.برو بیرون بزار بخوابم

-خب مشکلی نیس که منم پیشت میخوابم!

-سامین یا همین االن میری بیرون یا...

-یا اون بالیی که سر من اوردی رو سر ایشونم میاری

صدای خنده ی سامین و رادمان اتاقو پرکرد.زود پتو رو تا زیر چونم کشیدم باال.ایش رو اب
بخندین مسخره ها .نمیدونستم رادمان انقده دهن لقه!
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رادمان رفت بیرون و دایی نشست رو تختم شروع کرد به خندیدن و درهمون حال هم
موهامو با دستش به هم ریخت و گفت:

-زنعمو میگفت بدجوز پوز رادمانو به خاک مالیدی!

اها پس کار زنعمو بود خبرچینی کرده.اما اون چطور دیده مارو؟

میگفت از سر و صداتون بیدار شده و دیده داره میجنگین بهروز رو صداکرده دوتاییداشتن تماشاتون میکردن!

و خودش قهقه زد ای خداااااااا این یه ذره ابرویی هم که داشتم رفت.از رو تخت پاشد و
گفت:

بهروز میخواد امروز یه جشن با مناسبت اومدن پسرش بگیره.تو هم پاشو و زودترحاضرشو.نه نه اول نهارتو بخور بعد حاضر شو بریم خرید.خیلی وقته با خواهر زاده ی خلم
خرید نکردم!

-من حوصله ی خرید رو ندارم

غلط کردی!امروز باهم میریم خرید جای بحثی هم نیست.راستی یه چی بندازی سرتخوش ندارم جلو رادمان سرلخت باشی.

هه خبر نداری دیشب چجوری پیشش بودم فقط تعریف مبارزمونو شنیدی!
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بالشو برداشتم و کوبیدم تو سرش و خودم هم از رو تخت بلند شدم و اونو از اتاق بیرون
کرد.در اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم.راستی سامین چی گفت؟!امروز جشن بود؟؟؟من
که حوصلشو ندارم برم اما اگه نرم سر و کارم با عزرائیله یعنی زنعمو!پس همون بهتر که
برم.ولی واقعا حوصلشو ندارم.موهامو جمع کردم و بعد از تعویض لباسام و شستن دست و
صورتم رفتم پایین.بعد احوال پرسی با همه ی اهل خانه وسرخ و سفید شدن بنده رفتم
داخل اشپزخونه و شروع کردم به خوردن صبحونه...

** ** **

گاهی به لیست مهمونا کردم و گفتم:

ولی زنعمو این همه مهمون به نظرت زیاد نیست؟فامیلهای خودتون هم برای این مهمونیکافی بودا

زنعمو اخمی کرد و گفت:

نخیر تازه به نظرم اینا کم هم هستن.با نظرم باید خانواده های لهراسب و صفاری وخانواده های پسر عموشونم دعوت میکردیم

چشمهام تا حد ممکن درشت شد و گفتم:
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زنعمو چه خبره بسه تو رو خدا.اخه با اونا چیکار داری؟یه نگاه به فامیالی خودتونبنداز!نصف لیست دویست نفریت رو گرفته!

واقعا هم خانوادشون خیلی شلوغ و زیاد بود.خواهر عمو بهروز،بهاره ،و شوهرش با دوتا
بچه هاش یعنی آنی و داداشش راویار که من بهش میگفتم خاویار.انی همسن منه و خاویار
هم یه شیش سالی ازمون بزرگتره.

خواهر زنعمو،سروناز ،و شوهرش و سه تا بچه هاش یعنی ارتین و ارشین و سارا که
ساراشون یه سال از من بزرگتره و پسراهم دو قلواند و بیست و خورده ای سالشونه.

داداش زنعمو،عمو سیاوش که دوتا بچه به اسمهای مانی و مانیا داره که مانیا یه سال
کوچیکتر از من و مانی سه سال بزرگتر از اونه!

داداش بزرگ عمو بهروز که بزرگ خاندانشون محسوب میشه و پنج تا بچه داره البته از زن
اولش!سه تا دختر و دوتا پسر  ،به اسمهای الناز و مهناز و پریناز که دختراشو ندیدم و
پسرهاش هم مهران و مهیار که متاسفانه اونارو هم ندیدم!اصال خانواده ی اونارو ندیدم!از
زن دومیش هم دوتا بچه داره یکی دختر و یکی پسر که اونهارو نه دیدم و نه اسمهاشونو
میدونم!

بعدش...اهان!عمو یه خواهر کوچیک داره که تازه ازدواج کرده و یه دختر تپل و ناز و
شیرین داره که هر دفعه میبینمش میخوام بخورمش!اسمش ایشاست و دوسالشه.

وای خدا نفسم گرفت!زنعمو دیگه کالفم کرده بود.داشت از پیشم بلندمیشد بره یه یهو انگار
چیزی یادش اومدی باشه نشست رو مبل و یه اهان بلندی گفت و به لیست اشاره کرد و
گفت:

55

-یادم رفت پری خانواده ی دکتر واحدی رو هم بنویس

خدایا این یکیو دیگه کجای دلم بزارم؟دکتر واحدی دکتر خانوادگیشونه که دوتا دختر به
اسمهای نسرین و نیوشا داره و نسرین که متاهله و یه بچه داره.و یه پسر عجق وجق و
شره!من یکی که ازش میترسم!
شیطون به اسم نیما که واقعا ّ

رو به زنعمو گفتم:

-راستی زنعمو خانواده ی خواهر بزرگتو دعوت نمیکنی؟

نه دخترم اونا راهشون خیلی دوره اون سر کشورن تا بیان طول میکشه.تازشم شوهرخواهرم مریضه و حالش بده نمیشه که دعوتشون کنم

-اهان باشه.

بیچاره شوهر خواهرش.زنعمو از کنارم پاشد و منم مشغول زیر و رو کردن لیست مهمونا
بودم.زنعمو یه دفعه ای کنارم پیدا شد و چنان اسممو صدا کرد که دومتر تو جام
پریدم.گفت:

پرنیان االن با بهروز حرف زدم گفت همون یه مهمونیه خانوادگی بگیریم .نظرتچیه؟خوبه؟

من نیم ساعته داشتم چه عری میزدم زنعمو جان؟
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-اره خوبه فقط مطمئنین دیگه؟

اره دخترم.اسم همه ی اون دوست و اشناهارو خط بزن به جز دکتر واحدی و بزار فقطفامیل بمونه

-اوکی.امر دیگه ای ندارین؟

لپمو کشید و گفت:

-نه شیطون

یهو یه صدا دم گوشم گفت:

به به خواهر زاده ی خوشگلم.میبینم که بیدار شدی و خوشگل کردی اومدی نشستی ور دلداییت

من اخر سر با این صداکردنهای ناگهانیشون سکته میکنم.برگشتم به سمتش و گفتم:

-نخیرم خودت اومدی پیش من.کجا بودی سامین؟

با رادی رفته بودم اذوقه ی امشب رو بخریم!(با صدای ارومی زیر گوشم گفت)البد زنعمومخ تو رو اینجا خورده اره؟

با قیافه ی مظلوم و چشمهایی که شبیه چشمهای گربه ی شرک کرده بودم گفت:
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-اوهوم

منو تو بغلش چلوند و بعد ولم کرد.من دیگه غلط بکنم ادای گربه هارو دربیارم.صدایی از
کنار در ورودی خونه اومد:

-سامی بیا سوییچتو

اوه اینا رو ! سامی و رادی!مثل دخترا چه ادایی در میارن!ایــش

دایی از کنارم بلند شد و سوییچو از رادمان گرفت و رفت بیرون.زنعمو رو ندیدم البد اونم تو
اشپزخونه بود.سری به اتاق پارسا زدم که اون هم خوابیده بود.تو خواب عین فرشته ها
میشد.نگاهی به رادمان انداختم که بهم خیره نگاه میکرد.تا نگاه منو دید مسیر دیدشو
منحرف کرد و بعد چندثانیه رفت طرف اشپزخونه.

بعد دودقیقه با دوتا لیوان شربت برگشت و نشست پیشم.فکر کنم من اینجا نقش هم
صحبتو دارم هر کی وقت اضافه داشت میاد با من حرف میزنه!

-سالم پرنیان خانوم

حواسمو جمع کردم و با لبخند کمرنگی گفتم:

-علیک سالم.ظهر بخیر!
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-ظهر شمام بخیر(.با لبخند مرموزی گفت)دیشب خوب خوابیدین

میخواست حرص منو دربیاره.منم نقاب بیخیالی به چهرم زدم و گفتم:

-بله خوب خوابیدم اگه مزاحمتهای یه پشه ی مزاحم رو در نظر نگیریم دیشب عالی بود.

یه اهایی گفت و شربتشو سر کشید.لیوان منو داد به دستم وگفت بخور.به این لحن
دستوریش شک کردم.این چرا انقده مهربون شده؟خواستم اروم شربت رو مزه مزه کنم که
مبادا توش سوسک کش یا مرگ موشی چیزی ریخته باشه!

قهقه ای زد که یه متری تو جام پریدم.نمیدونم اینا چه عالقه ای به پروندن من داره!بریده
بریده گفت:

-نترس توش چیزی نریختم

و از کنارم پاشد.عصبانی شدم و از رو مبل بلند شدم و پشت سرش ایستادم و صداش زدم
و گفتم:

-مطمئنی که هیچی توش نیست؟

برگشت سمتم و یه تای ابروشو انداخت باال و گفت:

-اره خب مطمئنم
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منم مثل خودت یه تای ابرومو دادم باال و گفتم:

-اما من نیستم!به تو نمیشه اعتماد کرد

-خب امتحانش کن

-باشه

رفتم نزدیکش و اونم سرجاش ایستاده بود و فقط نگاهم میکرد.جلوتر که رفتم لیوان رو
اوردم باالتر و ریختم رو صورتش.اونم همونجوری خشک شده من نگاه میکرد!تکونی به
خودش داد و منم خونسرد از کنارش رد شدم و بعد با اخرین سرعتم دویدم به سمت
اشپزخونه پیش زنعمو که از خطر مرگ در امان باشم!بعد پنج دقیقه رادمان رو دیدم که
اومد کنارم تو اشپزخونه ایستاد و گفت:

-دارم برات خانوم کوچولو.بعدا به حسابت میرسم

پوزخندی زدم و گفتم:

-به همین خیال باش پدربزرگ

** ** **
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-سامین تو رو خدا ارومتر راه برو پاهام شکست

-ا دختر کمتر غرغر کن.ناسالمتی دختریا بجای تو من ذوق خرید میکنم!

-خو به من چه شاید تو باید دختر میشدی یه دفعه تغییر جنسیت دادی!

-پرنیان اون لباسو نگا

نگاهی به سمتی که اشاره میکرد انداختم.لباس خیلی خوشگلی بود روش با پارچه حریر کار
شده بود.لباس دکلته بود که با حریر یقش و استینش پوشونده شده بود و پایینش یعنی از
زانو به پایین هم حریر بود.لباس زرشکی و حریرهاش مشکی بود .روی یقه ی لباس هم
نگین کاری مشکی کرده بودن که ازش لباس معرکه ای ساخته بود.واقعا خیلی خوشگل
بود.دایی یکی زد پس کلم و گفت:

-دو ساعته دارم با تو حرف میزنما.کجایی تو؟

-هیـ هیچی همینجام حواسم یه لحظه پرت شد.بریم لباس رو پرو کنم.لباس خوشگلیه.

داخل مغازه شدیم.فروشندش پسر جوونی بود و داخل مغازه هم دوتا دختر درحال خرید
بودن البته مثال خرید.لباس رو به فروشنده نشون دادیم و اونم نگاهی از سر تا پا بهم
انداخت و لباس رو داد دستم.داخل اتاق پرو شدم و لباسهامو در اوردم.پیراهنو تنم کردم و
نگاهی به خودم تو ایینه انداختم.تو تنم واقعا محشر بود لباس فیت تنم بود.چرخی جلوی
ایینه زدم و از نگاه کردن به خودم لذت بردم!

سامین در روز زد و گفت:
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-پرنیان درو باز کن یه لحظه لباسو ببینم

لبخندی زدم و گفتم:

-لباسو دیدیش دیگه ایشالله دیدار بعدیت بمونه واسه مهمونی!

-دختر در رو باز کن!

-اها باشه بابا باشه

درو باز کردم و سرشو از الی در اورد تو اتاق.گفت:

-بچرخ لباسو ببینمش

جلوش چرخی زدم و گفتم:

-چطوره؟

-عالیه.عوضش کن همینو برمیداریم.

باشه ای گفتم و لباسامو عوضش کردم.رفتم سر میز حسابش کنم که دایی نذاشت و دستم
رو گرفت و گفت:
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-خجالتم نده دیگه.مثال من مَردما

-باشه خب!

لباسمو گرفت و گذاشت رو میز و فروشنده لباس رو گذاشت تو جعبش و گذاشت روی
میز.وقتی قیمت لباس رو شنیدم مخم سوت کشید!هرچقد به دایی گفتم نذاشت خودم
حساب کنم و پول لباس رو پرداخت.وقتی خواستیم بریم بیرون گفت:

-پرنیان یه لحظه بیا اینجا وایسا.

روبه روش ایستادم و اونم خوب انالیزم کرد.بعد چرخید و به لباس خوشگلی اشاره کرد و
گفت:

-به نظرت این به تن تو میشه؟

-اره چطور؟

جوابمو نداد و لباس رو به فروشنده نشون داد و پسره اونم کادو پیچ کرد و گذاشت رو
میز.سامین اونم برداشت و حساب کرد و از مغازه زدیم بیرون.خیلی سرحال بود و الکی الکی
میخندید!فکر کنم قاطی کرده بود!رفتیم یه کافه و دایی واس خودش قهوه و منم بستنی
شکالتی سفارش دادم.عاشق شکالت بودم.اعتقادم به این بود که زندگی مثل یه شکالته.از
همه لحاظ شبیه هم بودن.تلخی،شیرینی،گرمی.

یا مثل شکالت تخته ای ها سفت و سخت و شاید هم سرد!
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منتظر سفارش ها بودم که دایی سرفه ی مصلحتی کرد و گفت:

-چه عجب خانوم کنجکاو نشدن بدونن لباس رو برای کی خریدم

-اخه میدونم از زیر زبونت نمیشه حرف کشید پس تالشم بی فایدس!

رو میز خم شد و لبخند مرموزی زد و گفت:

-واسه عشقمه!

چشمهامو ریز کردم و گفتم:

-عشقت؟؟؟؟کیه؟اسمش چیه؟

خب...نمیتونم بگم.راستش خودش نمیدونه عشقمه!خودمم تازه فهمیدم!امشبمیبینیش!

با تعجب و خوشحالی گفتم:

-واقعا؟اونوقت چطوری بشناسمش؟!

دستشو کوبید به پیشونیش و گفت:
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-خدایا نمیشد یکی با عقل تَرشو برای هم زبونی با من بفرستی؟

-ا مسخره بازه در نیار بگو دیگه

-خانومه مثال استاد،اون امشب این لباسو میپوشه

-اونوقت چطور؟

-به خودم ربط داره!

سفارش هارو اوردن و ساکت شدم.یعنی کی میتونست باشه؟زندایی!خدا میدونه کدوم
بدبختی قراره زن این بشه!

عمرش بر فناست کسی که زندایی من بشه!واقعا ذوق و شوق خاصی داشتم واسه دیدنه
زنداییم!از سر میز بلند شدیم و دایی حساب کرد و زدیم بیرون.زود رفتیم خونه و داخل
خونه شدم و از دیدن خونه تعجب کردم.کال دکور خونه رو تغییر داده بودن و زنعمو چندتا
کارگر اورده بود واسه نظافت.پارسا و روژین داشتن اون وسط واسه خودشون میچرخیدن و
بازی میکردن.سالم بلندباالیی به همشون دادم و رفتم پیش پارسا.دستی روی گونه های
نرمش کشیدم و گفتم:

-سالم داداش گلم چطوره؟

-سالم پرنیان.مرسی اجی خوبم.کجا بودی؟
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-با دایی رفته بودم خرید.واسه داداش خوشگلمم یه لباس خوشگل گرفتم

-دستت درد نکنه اجی اما من که چند تا لباس تازه دارم

-میدونم خوشگلم اما این واسه مهمونی امشبه.حاال بدو بپوششون ببینمت

لباسهارو دادم به پارسا و خریدهامو از روی زمین برداشتم و رفتم طبقه ی باال .یکی از
لباس کهنه هامو که مخصوص خونه تکونی (!) بود رو پوشیدم و یه دستمال سر هم به سرم
بستم و اومدم پایین.طرفهای ساعت دو و نیم سه رفتیم خرید و پنج برگشتیم.ساعت نه هم
مهمونی شروع میشه.حداقل یه ساعت برای حاضر شدنم وقت میخوام.پس تا هشت باید
کارهارو تموم کنیم که البته کار کمی مونده.سامین و رادمان رفتن دنبال شام و میوه هاو اینا
و منو زنعمو و سوسن جون و سه چهارتا کارگر و البته عموبهروزه بیچاره داشتیم خونه رو
تمیز میکردیم.من داخل اشپزخونه شدم و رفتم ظرفهای امشب رو اماده کردم و ظرفها
کثیف رو شستم.کمرم درد گرفته بود تاحاال این همه کار نکرده بودم!دستمو زدم به کمرم و
پنج دقیقه ای رو صندلی نشستم و استراحت کردم.زنعمو بدش میومد ظرفهارو بسپره به
ماشین ظرف شویی واسه همون شستن اونا رو به عهده ی من گذاشت!پارسا بدو بدو اومد
تو اشپزخونه و گفت:

-اجی لباسهام خوشگله؟

نگاهی به لباسهاش انداختم.خیلی ناز شده بود تو اون لباسها.پیرن سفید و شلوار جین و یه
کت جین که خیلی بهش می امد.از رو صندلی بلند شدم و بغلش کردم و گفتم:

-اره داداشی لباسها تو تن تو برق میزنه
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-اجی چرا برق میزنه؟!لباسهام که برق ندارن

به لحن متعجب بچه گونش خندیدم و گفتم:

اره عزیزم میدونم لباست برق نداره.اینو همینجوری (!)گفتم.حاال بدوبرو باال لباسهاتوعوض کن نیم ساعت قبل اینکه جشن شروع بشه لباسهاتو بپوش.

-باشه اجی

صدای زنعمو از پذیرایی اومد:

پرنیــان دخترم اگه کارهاتو تموم کردی بیا اینجا کمک کن این میز رو جا به جا کنیم بقیهدستشون بنده.

-باشه زنعمو اومدم.

دستمو گذاشتم رو کمر پارسا و با هم از اشپزخونه خارج شدیم

** ** **
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کمربند حوله رو محکم کردم و کالهش رو جلوتر کشیدم و پاورچین پاورچین رفتم به طرف
اتاقم همین که خواستم دستگیره ی در اتاقم رو بچرخونم تا در رو باز کنم با صدای باز شدن
در روبه رویی اتاقم خشک شدم!اروم به طرف در چرخیدم و اونجا رادمان رو دیدم!

وقتی از اتاقش اومد بیرون در اتاق رو بست و پاپیونی که به گردنش بسته بود رو درست
میکرد .تو اون کت و شلوار طوسی میدرخشید!منم مثل مسخ شده ها و بدون توجه به
چیزی که تنمه ایستاده بودم و نگاهش میکردم!سرش رو اورد باال و با دیدن من سرفه ی
مصلحتی کرد و به خیال اینکه در بازه مستقیم و با کله رفت تو در!منم از فرصت استفاده
کردم و پریدم تو اتاقم و در رو بستم و به در تکیه دادم و نفس نفس میزدم.یاد چیزی که
دیدم افتادم و زدم زیر خنده.صدای خنده ی رادمان رو هم شنیدم که اون اون طرف می
اومد.گونه هام داغ شدن و این دفعه واقعا خجالت کشیدم.دستمو گذاشتم رو گونه هام تا
خنک بشن.رفتم به رف میز ارایشم و رو صندلی نشستم.نگاهی به خودم تو ایینه انداختم و
بدتر سرخ شدم.خدایا من با این حوله جلوی اون ایستاده بودم؟وای!

سشوارو زدم به برق و موهای بلند خرماییمو با هر زحمتی که بود خشک کردم.خشک کردن
موهام تقریبا نیم ساعت وقت برد.از رو صندلی بلند شدم و لباسمو تنم کردم و یه بار دیگه
به خودم تو ایینه نگاه کردم.سلیقه ی سامین تک بود!

همین که اومدم روی صندلی بشینم در زده شد.با تردید بفرماییدی گفتم و سر آنی رو دیدم
که از الی در اومد تو!خودشو انداخت تو بغلم و محکم همدیگه رو چلوندیم!از بغلم دراومد و
گفت:

-سالم کثافت خوبی؟بیشعور دلم واست تنگ شده بود!

یکی خوابوندم پس گردنش و گفتم:

درست حرف بزن کچل کثافت خودتی!مگه جنابعالی دو روز پیش اینجا نبودی؟68

اها اره یادم نبود!(دماغشو خاروند و گفت)انقد دلم واست تنگ شده بود که احساس کردمیه دوسالی میشه ندیدمت!

-گمشو بابا تو هم.بیا کمکم کن آنـی

-نخیرم من میرم گم شم!

-اَه لوس بازی در نیار دیگه !بیا کمکم کن

-خب چیکار کنم؟

روی صندلی نشستم و بهش گفتم چیکار کنه چون وقتم کم بود اگه خودم میخواستم خودمو
ارایش کنم دوساعت میکشید اما انیتا فرز تر از من بود و کاربلد!

چشمهامو بستم و خودمو سپردم دستش...

** ** **

از پله ها پایین اومدم و با سیلی از مهمونا که تو هم می لولیدن مواجه شدم .تقریبا پنجاه
نفر میشدن!خب همین هم کافی بود من از مهمونی های شلوغ متنفرم خصوصا اگه
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مهمونهاش غریبه باشن!موهام رو هیچ جوری نتونستم درست کنم واسه همون باز دورم
ریختم.ارایشم هم جزئی بود ریمل و خط چشم و رژ قرمز!که البته به نظر خودم یه عالمه
چیز میز مالیدن رو صورتم!

به اخرین پله که رسیدم نگاه های خیره ی زیادی رو رو خودم حس کردم.از نگاه ها معذب
بودم و دوست داشتم زودتر از شرشون خالص بشم.سامین به طرفم اومد وگفت:

-به به خانوم خانوما چقده ناز شدی.نمیدونستم دست به قلمت انقده خوبه!

-مرسی نظر لطفته!ولی این کاره من نیست کاره آنیه

-اهــان...اونوقت آنی جونت کجاست؟

-تو اتاقم داره لباساشو تعویض میکنه االن میاد.

کمی با دایی حرف زدم و در همون حال هم جامون عوض شد.یعنی من روبه روی پله ها
بودم و دایی پشت به پله ها بود.چندلحظه به پشت سرم خیره شد و با صدای ارومی گفت:

-پرنسس من هم اومد

-کو کجاست؟

و به جایی که نگاه میکرد برگشتم.اما کسی رو ندیدم چون روبه روی اون یه ایینه ی متصل
به ستون وسط خونه بود.از ایینه نگاهم افتاد به یکی و چشمهام از تعجب اندازه توپ شد!با
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چشمهای گرد شده به راه پله نگاه کردم و دختر روبه رومو که لباسی که سامین خریده بود
رو پوشیده بود و دیدم.اومد جلوتر و سالم بلند باالیی داد و یکی کوبوند پس گردنم و با
سامین هم احوالپرسی کرد.من هم چشمهام تو همون حالت مونده و دهنم هم باز موند.با
همون وضعیت گفتم:

-آنیتا. . .

-انیتا و کوفت .من دوساعته دارم باتو حرف میزنما.

سامین یه سرفه ی مصلحتی بلندی کرد و من نیم متر پریدم باال!بعد گفت :

-دخترا من میرم نوشیدنی بیارم.مواظب همدیگه باشین

و زیر زیرکی چشمکی بهم زد!

من موندم تو کار این سامین!با همون دهن باز و چشمهای درشت گفتم:

-آنی لباستو از کجا و کی خریدی؟

سرشو خاروند و گفت:

-جریانش مفصله بعدا واست توضیح میدم

بگو دیگه ا71

خب چطور بگم. . .یکی هست چند وقته واسم نامه ها و پیغامهای یواشکی میفرسته وباخط های مختلفی اس میده.واسم گل میفرسته و وقتی تو خیابونم از تلفن عمومی زنگ
میزنه و سراغم رو میگیره...خودم خیلی مشتاقم ببینم اون کیه.تا اینکه امروز این لباس رو
فرستاد .تو نامه ی رو لباس نوشته بود شاید امشب بفمی من کی ام و امشب دائما پیشت
خواهم بود و این چیزا...

چشمهام دیگه بیشتراز این باز نمیشد!سامین و این کارا؟!اصال باورم نمیشد!اگه انیتا بفهمه
عاشق مخفیش سامینه درجا دوتا سکته پشت سر هم میزنه!

دایی با دوتالیوان شربت اومد جایی که ما ایستاده بودیم.یکیشو داد دست من و یکیشم
دست آنی.دستهاش رو گذاشت تو جیبهاش و گفت:

-بیاین بریم بشینیم پیش بقیه بچه ها

هرچند یه ذره از این جور جمع ها بدم می اومد ولی دنبال دایی راه افتادم.دور یه میز گرد
بزرگ ایستادم که تقریبا همه ی جوونای فامیل اعم از عموزاده و دایی زاده و خاله زاده و
عمه زاده ی رادمان اونجا بودن!خب ماهم رفتیم نشستیم دیگه!جمعشون جمع بود گلشون
کم بود!منم نشستم و گرم صحبت با آنی و سارا و نیوشا شدم.موضوع بحث سر کافی شاپ
خیلی خوشگل و شیک جدیدی بود که تو خیابون  . . .زده بودن و صاحبش خاویار و نیما
بودن با یکی از دوستای مشترکشون.طراحی داخلیش توسط یکی از طراحای ایرانی که تو
ترکیه درس خونده انجام شده بود و فوق العاده خوشگل و صدالبته پول هنگفتی خرجش
شده بود.خاویار چرخید سمتمون و گفت:

راستی شریکمون هم قراره امروز بیاد دایی بهروز گفت دوستاتونم بیارین منم دعوتشکردم!
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با لحن شاکی گفتم:

-تو گوشت اینور چیکار داره خاویار؟

-فضولو بردن جهنم!

و با عشوه ای دخترونه و چپ کردن چشمهاش روشو از ما برگردوند.همه بخاطر این حرکت
کجکیش زدن زیر خنده.وسطهای خنده ی خوشگلم بود که صندلی کناریم که خالی بود
رفت کنار و رادمان نشست کنارم.ای خدا من نمیتونم دو دقیقه بدون این خوش
باشم؟همش باید بزنه تو ذوقم؟

یه دقیقه نگذشته بود که نیما،همون پسر اقای واحدی که خیلی بچه ی اروم و ساکتی هم
هست (!)اومد و اونطرف رادمان نشست!

بله  . . .گل بود به سبزه نیز اراسته شد!

سالم بلند باالیی داد و به پسرهای دور و برش دست داد و به پسرهایی که اونطرف میز
بودن و دستش بهشون نمیرسید بوس فرستاد!

عمو اومد سر میزمون و گفت:

مثال شما جوونیدا باید مجلسو گرم کنید نه اینه مثل پیرزنا بشینین و غیبت کنین.پاشیدببینم!
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رفت سراغ دی جی و یه چی تو گوشش پچ چ کرد.با بلند شدن صدای اهنگ میز هم خالی
شد و همه رفتن جز من و آنی و نیما و رادمان و سامین!رادمان رو به نیما گفت:

تو چرا نمیری وسط نیما ؟تا جایی که یادمه واس بیرون کشیدن تو از پیست چندنفر همجان فشانی میکردن! االن چرا اینجایی؟

میدونم سر خرم بعد پنج مین میرم اما اول امون بده این بشکه رو پر کنم بعد برم من ازبعدازظهر هیچی نخوردم که بیام اینجا این صاب مرده رو پرش کنم!وایسا االن میرم!

با حرفش منو انیتا ترکیدیم!سامین یکی کوبید پس کلش و گفت:

-یعنی چی سر خر؟مگه چیزی شده؟

نیما گاز اخر رو به سیب زد و پس موندشو گذاشت تو پیش دستی.با دستمال دستش رو
پاک کرد و اومد رو به روی سامین.لپش رو کشید و گفت:

-خودتو رنگ کن گوگولی مگولیه عمو!

همین که سامین خواست دستشو بگیره پا به فرار گذاشت.من و آنی هم همینجوری داشتیم
میخندیدیم!

من منظورشو خوب گرفتم.نیما بچه ی تیزی بود و نگاه های سامین به آنی هم خیلی
ضایع!فقط انی خیلی مشنگ و گیج میزد و خیـــلی دیر نکات رو میگرفت دقیقا مثل
من!ایول تفاهم!
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یهو دستی از پشت رو شونم نشست.برگشتم و پریناز،همون دختری که تو دانشگاه بود رو
دیدم.پرید بغلم و گفت:

-سالم پرنیان خوبی؟اینجا چیکار میکنی دختر؟

با قیافه ی عالمت سوالیم گفتم:

-سالم پریناز مرسی عزیز تو خوبی؟من ...خب...دعوتم

سرش رو چرخوندو نگاهش به رادمان افتاد.رفت جلو و یکی محکم کوبید تو شونش و گفت:

-به احوال پسرعموی عزیز.کجا بودید شما

چی ؟ پسرعمو؟!اها البد این همون پرینازه دختر عمو بزرگه ی رادمانه؟!اره دیگه خودشه!

عجب فامیلی!دی جی یه اهنگ توپ شاد گذاشت و همه با صدای جیغ و سوت و رقص
اهنگ رو همراهی کردن.همه به وجد اومده بودن و الکی باال پایین میپریدن!نگاهمو
چرخوندم وچشمم افتاد به یه جفت چشم مشکی براق.چشمهامو ریز کردم تا بهتر ببینمش
اما تو اون نور کم هیچ چیز واضح نبود خصوصا اینکه اون چشمهارو بین کسایی که اون
وسط بودن دیدم.دایی دستمو گرفت و گفت :

-پاشو بریم یه قری بدیم قرام تو کمر خشک شده!
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لبخندی زدم و با سامین رفتیم وسط.کمی که رقصیدیم،سوسن جون چراغهارو خاموش کرد
و دی جی یه رقص نور توپ گذاشت و رفت سراغ یه اهنگ الیت.یار های رقصنده ها عوض
شد و من رفتم تو اغوشی یکی که عطرش واسم اشنا بود.خصوصا اون ته ریشش!

دستش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش نزدیکتر کرد.با دستاش جوری محکم کمرم
رو گرفته بود که موهام کشیده میشدن!دستام رو بردم پشتم و موهام رو از زیر دستاش
خالص کردم و ریختم رو دستش.خواستم دستام روبرگردوند سر جاش که اجازه نداد!منم
مجبور شدم،توجه کنید مجبور شدم دستام رو بزارم رو شونه هاش!یه جورایی گرمم شده
بود.تا به حال به هیچ جنس مخالفی جز بابا و سامین تا این حد نزدیک نبودم.سرم رو
انداختم پایین که رفتم تو یقش!ای بابا نمیشه دو دقیقه این شیطونه دست از سرم
برداره؟فقط همین دو دقیقه رو!چشمهامو بستم وبعد چندثانیه بازشون کردم.سرم رو اوردم
باال که چشمهام تو چشمهای رادمان قفل شد.چشمهاش یه برقی داشت که اگه یه ذره
بزرگتر بودن میشد بجای رقص نور ازشون استفاده کرد!

لبخند مهربونی زد و منم با لبخند جوابشو دادم.قدم هامو باهاش یکی کردم و هماهنگ باهم
شروع کردیم به رقصیدن.خیلی ماهرانه میرقصید و منم سعی میکردم جلوش کم
نیارم.نگاهی به اطراف انداختم و دیدم هیشکی حواسش به ما نیست خصوصا دایی که تو
یه حال و هوای دیگه ای بود و داشت با انیتا میرقصید!.انقدر غرق رقص و اینکه کم نیارم
شده بودم و سعی میکردم که روشن شدن چراغهارو نفهمیدم و با صدای دست و سوتی که
نیما زد به خودم اومدم!

خب اگه بخوام راستشو بگم،در اصل غرق چشمهای رادمان بودم!
خودم رو از اغوش رادمان جدا کردم و با خجالت سرم رو اندختم پایین و رفتم سر میز
خودمون.از جوونها خجالت نمیکشیدم در اصل خجالتم از بزرگتر ها و بخصوص عمو بهروز
بود!رو صندلی نشستم و نگاهی به آنیتا که تو فکر بود انداختم.نگاهی به سامین انداختم که
دیدم چشاش مثل رقص نور شده و لبخند مرموزی هم میزنه.رفتم پیش آنی و اروم ازش
پرسیدم:
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-اجی چیزی شده؟حسابی تو فکری؟

-نه راستش...

-ا داشتیم؟از منم پنهان کاری؟

خب...پرنیان وقتی داشتم با سامین میرقصیدم اروم بهم گفت"چیزی شده از اول مهمونیداری دنبال یکی میگردی؟"منم گفتم نه و فالن.اونم یه نگاه بهم انداخت و گفت"چرا.انگار
منتظر کسی هستی.اگه خوب بگردی میبینی یکی هم هست که منتظر توئه".

وایی سامین!رسما اومده گفته من اینجام!ادامه داد:

فکر کنم منظورش این بود...چجوری بگم...اون یجورایی بهم عالقه داره و منتظر یه نشونهاز طرف منه

سرم رو تند تند و پشت سر هم تکون دادم و یه اوهوم کش داری گفتم!

اما من هیچ احساس خاصی بهش ندارم پرنیان...چه طور بگم...من یه جورایی به همونمردی که ندیدم و نمیشنامش عالقه دارم.مطمئنم اونم امشب ایجاست و االن داره منو نگاه
میکنه.

نگاهی به پشت سرم انداختم و دیدم اره سامین داره نگاهش میکنه!ای خدا این دوست من
چقدر خنگه!یعنی منظور سامین رو نگرفته؟!من به این خنگیم فهمیدم اون به اون خنگ
تریش نفهمید!سرم رو به معنای نفی تکون دادم و دستم رو به معنای ایستادن جلوش
گرفتم و گفتم:
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-انیتا مگه به جز من و تو کسی از ماجرا خبر داره؟

-نه خب

-پس سامین چطور میدونسته تو منتظر کسی هستی؟

-نمیدونم شاید از نگاه هایی که به سر تا سر خونه میکردم فهمیده!

وایی دختر تو دیوونم کردی.سامین اصال متوجه بی قراریهات نشده چون وقتی تو اطراف رومیپاییدی اون با من میرقصید و حواسش به اطرافش نبود.خوب فکر کن ببین ممکنه چطور
فهمیده باشه!

-دخترا چی دارید به هم میگید به ماهم بگید مستفیض بشیم!

نگاه چپکی به نیما انداختم و گفتم:

-حرفای بزرگونس به بچه ها ربطی نداره

-اها اوکی...راستی آنیتا سامین بدجوری...

یکی از اون نگاه های اتشینمو نثارش کردم و گفتم:

78

-بدجوری چی؟

-خب  ...بدجوری تشنشه گفت به انیتا بگو یه لیوان واسم اب بیاره!

انیتا باشه ای گفت و به طرف اشپزخونه رفت!گوش نیما رو گرفتم کشیدم و گفتم:

-پسر نمیشه تو کار بقیه فضولی نکنی؟

-نه!

نه و ...استغفرالله!پسره ی مرض تو کار بزرگترات دخالت نکن بقیه نمیتونن دو دقیقه ازدستت ارامش داشته باشن؟

-گوشمو ول کن تا بگم!

ول کردم و تک سرفه ای کرد و گفت:

-خب؛پرنیان من چندتا چیز رو امشب فهمیدم!

-بگو ببینم چیا رو فهمیدی؟

-خرج داره!
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-اَه باشه بگو قبول

-یه بستنی تو کافی شاپ خودمون مهمونم کنی!

یه نگاه اونجوری بهش انداختم و گفت:

-قبول!حاال حرفتو بگو

خب...سامین به آنیتا عالقه داره،رادمان بد بهت خیره شده ! تو هم که شوتی ! آنیتا همدنبال یکی میگرده!بعد...اهان خودم هم عاشق این پرینازه شدم خیلی جیگره!

با دهن باز چشمهای درشت شده گفت:

-نــــه!

-نیوشا بمیره اگه دروغ بگم!

-بیشعور با نیوشا چیکار داری!حاال اینا هیچ!اخری واقعا راست بود؟

-اره بابا حقیقته!

سرمو تکون دادم و گفتم:
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-تو میدونی پریناز چندسالشه؟

اره بابا امارشو دارم.بچه اخر خانوادس و بیست و دو سالشه و خواهرش یکی از استادهایدانشگاهه.خودش هم رشته حقوقه و یه کار نیمه وقت هم تو یه شرکتی داره و ...

-نه نه نگرفتی منظورم این نبود،تو میدونی اون به کی عالقه داره یا نه؟

چشمهاش رو ناراحتی گرفت و گفت:

-نمیخوام بهش فکر کنم

مهم همینه دیگه!شاید اون یکی دیگه رو دوست داشته باشه!راستی تو گفتی بیست و دوسالشه،مگه از تو بزرگتر نیست؟

چشمهای ناراحتش پر از خنده شد و پقی زد زیر خنده!بریده بریده گفت:

-دختر تو چه فکری کردی؟به این ظریف بودنم نگاه نکن من بیست و پنج سالمه!

و دوباره زد زیر خنده!نه دیگه این حرفش از اون حرفا بودا!بابا قیافش به هیجده ساله ها
میخورد خیلی قیافه ی بچه گونه ای داشت!هیکلشم همچین ظریف نبودا مشکل فقط
صورتش بود!آنی با یه لیوان اب اومد پیشمون و گفت:بچه ها شما سامین رو ندیدین؟

منو نیما زدیم زیر خنده و گفتم:
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-دختر تو رفتی اب تصفیه کنی؟

-نه خب یخ پیدا نکردم رفتم از سوسن جون پرسیدم و بهم یخ داد!

تو گوش نیما گفتم:

حاال چیکار کنیم؟برو به سامین بگو پرنیان گفت بیاد اینجا و اروم و بدون اینکه چیزی بگهاب رو از دست این بگیره ضایع بازی در نیاره!

-اها باشه!

نیما با خنده از ما دور شد و بعد چند دقیقه سامین اومد و اب رو از دست آنی گرفت و یه
نفس سرکشید و یه تشکر کرد و مشغول صحبت با انیتا شد!سرم رو تکون دادم و رو
صندلی نشستم و نگاهی به اطراف انداختم.چشمم دوباره تو اون چشمهای سیاه قفل
شد.قیافش خیلی اشنا میزد.خوب دقت کردم و باالخره شناختمش!یکی از شاگردام
بود.اسمشم . . .امید نیکنام!

اون دیگه اینجا چیکار داره!

اومد رو به روم ایستاد و گفت:

-سالم خانوم صولتی.فکرشو نمیکردم اینجا ببینم خوشحال شدم دیدمتون
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-سالم اقای نیکنام.من هم فکرشو نمیکردم ببینمتون.شما رو هم عمو بهروز دعوت کرده؟

-نه من دعوتش کردم

رادمان اومد جلو و گفت:

-سالم امید جان احوالت داداش

امید هم رفت جلو و رادمان و امید همدیگه رو تو اغوش گرفتن.اخی رادمان به اون بزرگی تو
بغل امید مثل جوجه بود!

بعد اینکه از اغوش هم در اومدن (!) رادمان گفت:

پرنیان ایشون یکی از صمیمیترین دوستام تو دوران دبیرستانه.دانشگاهو از هم جدا شدیمکه بعد براش دعوت نامه فرستادم و اومد پیشم و بعد دوبهار برگشت ایران برای ادامه
تحصیل تو یه رشته ی دیگه!وقتی برگشتم اولین جایی که رفتم خونه ی امید بود و بعد
اومدم خونه.باهاشون که اشنایی داری؟

سرمو تکون دادم و گفتم:

-بله بله ایشون یکی از شاگردامه

رادمان ابروهاش رو با حالت تعجب داد باال و رو به امید گفت:
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-این فینگیلی استادته؟

امید خنده ای اشنا کرد و گفت:

-با این فینگیلی بودنش نگاه نکن نمیدونی چه زجری به ما میده تو کالس!

من و زجر دادن؟من ازارم به مورچه هم نمیرسه!تازه من دیروز اولین جلسم بود رفتم
کالسشون!باشه تو کالس به حسابت میرسم امیدخان!

رادمان سرشو تکون داد و گفت:

-پس باید بیشتر مواظب خودم باشم!

امید تک سرفه ای کرد و گفت:

-خانوم صولتی شما همینجا زندگی میکنین؟

قبل از من رادمان پرید میون صحبتمون (!) و گفت:

-اره پرنیان چندوقتی هست که اینجاست.و قراره همین جا هم بمونه

با حرف اخرش قلبم یه جوری شد!اصال اون چرا به جای من جواب میده؟
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-کی گفته قراره اینجا بمونم؟درضمن من خودم زبون دارما!

-میدونم که داری!ولی چه فرقی داره چه من جواب بدم چه تو!

وایی خدا من اخر از دست این دیوونه میشم.کمی هم باهمدیگه حرف زدیم و بعد چند
دقیقه عمو همه رو دور هم جمع کرد تا موضوعی رو بگه. . .

** ** **

خودمو رو تخت شوت کردم و سرم رو گذاشتم رو بالشتم.حوله رو از دور کمرم باز کردم و
انداختم رو پاتختی و حوله ی موهامم باز کردم و موهام رو رو بالشت پخش کردم.پتو رو تا
خرخرم کشیدم باال و چشمهامو بستم.فردا ساعت یازده کالس داشتم و باید نه صبح بیدار
میشدم تا اماده بشم.تا ساعت نه هفت ساعت وقت داشتم ولی هفت ساعت خیلی کم بود
من خیلی خسته بودم!چشمهامو رو هم فشار دادم تا زود تر بخوابم اما فایده نداشت و
بخاطر دوشی که گرفته بودم خواب از سرم پریده بود.دلم هوای ازاد میخواست اما با این
وضعیت که نمیشد رفت بیرون!از رو تخت پاشدم و یه دست بولیز و شلوار راحتی یاسی
رنگ پوشیدم و یه شال هم انداختم رو سرم و از اتاق زدم بیرون.اروم از پله ها پایین رفتم و
در رو باز کردم و رفتم حیاط.االن و تو این سرما یه بستنی یخی میچسبید!یا شاید هم یه
لیوان شکالت داغ!یا بستنی شکالتی!وای معدم ضعف رفت.امشب نتونستم چیزی بخورم و
به خوردن یه لیوان نوشیدنی که سامین داد بهم اکتفا کردم.یه دفعه شکمم صدای بدی داد
که خودمم از شنیدن صداش تعجب کردم!صدایی اروم از کنارم گفت:

-دختر چه خبرته!من وقتی صدارو شنیدم فکر کردمـ...
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-فکرتو نگه دار واسه خودت!خب چیکار کنم چیزی نخوردم گشنمه

برگشتم به طرفش و گفتم:

-تو خواب نداری؟االن مثال واسه چی افتادی دنبالم؟

پوزخندی زد و گفت:

-زهی خیال باطل.چیه نمیتونم تو حیاط خودمون هم قدم بزنم؟

-چرا میتونی ولی حیاط به این بزرگی حتما باید بیای اینجا؟

-اره مشکلیه!

با تعجب سرم رو تکون دادم و گفتم:

-نه چه مشکلی

با لحن معصومانه ای گفت:

-منو باش واس کی قهوه اوردم
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دستشو نگاه کردم.تو دستش دوتالیوان قهوه بود که با دیدنشون چشمهام برق زد!به سمت
االچیق رفتم و اونم اومد دنبالم!رو صندلی نشستیم و لیوان ها رو گذاشت رو میز و گفت:

-چرا نخوابیدی دختر؟فردا کالس داریا

-اره خب اما خوابم نمیبره.تو از کجا میدونی من کالس دارم؟

-امید گفت.همون شاگردت!پسر خوبیه میتونی مثل یه دوست روش حساب باز کنی

-ارزونی خودت دوست خودت هم میشه یکی مث تو دیگه(الکی میگفتما از خدامم بود!)

لیوانشو برداشت و درحالی که قهوشو مزه مزه میکرد با خونسردی گفت:

-قرار بود اتاقتو تقدیمم کنی چی شد؟

چشمهامو ریز کردم و گفتم:

-تو چرا گیر دادی به اتاق من؟

-نمیدونم ازش خوشم میاد از همون اول هم اونجا قرار بود اتاق من بشه که قسمت نشد

قهومو برداشتم و سرکشیدم و درحالی که لیوان نصفه رو میذاشتم روی میز گفتم:
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-امکان نداره بدمش به تو.من عاشق این اتاق خوابم

جیگرم از داغی قهوه ای که سرکشیده بودم حال اومد!خم شد رو میز و گفت:

-ا ا ا مگه خودت نگفته بودی فردا دودستی تقدیمت میکنم

چشم ره ای رفتم و گفتم:

-بیخیال بابا اون موقع مست خواب بودم نمیفهمیدم چی میگم!

اصن من چرا دارم سر اتاق با این میجنگم؟بیخیال بابا.

سامین هم دیشب بهم گفت خوبیت نداره دیگه اینجا بمونی یا میای پیش خودم یا میری
خونه ی خودتون.منم که هستم هرروز بهتون سر میزنم.

باید دربارش فکر میکردم.نمیخواستم سربار سامین و از طرفی هم سربار عموبهروز
بشم.همون بهتر که برم خونه خودمون.واسه فروش خونه که اقدام کردم گفتن باید برادرت
به سن قانونی برسه بعد بتونی بفروشیش وگرنه من میترسیدم تو خونه به اون بزرگی بمونم
!اگه ترسم نبود خیلی وقت پیش رفته بودم اونجا.

رادمان دستش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت:

کجایی تو؟یه ساعته دارم صدات میکنم.من میرم بخوابم تو هم پاشو برو اتاقت بخواب فرداکالس داری
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سرم رو تکون دادم و باشه ای گفتم.لیوان هارو برداشت ببره که لیوان قهوه رو از دستش
گرفتم و بقیشو یه نفسه سر کشیدم و لیوان رو دادم دستش!مگه میشد قهوه تو لیوان من
نصفه بمونه!

با چشمهایی گردشده نگاهم میکرد که نیش خندی بهش زدم و به سمت خونه راه افتادم.

** ** **

-اجـی ...پرنیـان...بیـدار شو

پتو رو رو سرم کشیدم و گفتم:

-پارسا جون عمت ول کن بزار بخوابم

-پرنیان پاشو دیگه عمو گفت بیام بیدارت کنم . . .گفت کالس داری

-باشه االن بیدار میشم فقط بزار پنج دقیقه بخوابم!

درحالی که رو تختم بپر بپر میکرد گفت:
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-نخیرم االن پاشو وگرنه کاری که عمو رادمان گفت رو میکنم

الی یکی از چشامو باز کردم و گفتم:

-چه کاری؟

لیوان اب رو از رو میز برداشت و اومد پیشم.منم داشتم بهش همینطوری نگاه
میکردم!لیوان رو خم کرد و تمامش رو ریخت رو صورتم!از رو تخت پریدم پایین و دنبالش
کردم.از در اتاق بیرون رفت و درو پشت سرش بست.درو باز کردم و لیوان هم دستم
دنبالش میدویدم!رفت طبقه پایین و بخاطر فرز بودنش قبل اینکه ببینمش یه جای خونه
قایم شد.بله حاال بیا و پیداش بکن!صدای عمو و زنعمو از اشپزخونه می اومد که داشتن
باهم حرف میزدن.رادمان از اشپزخونه دراومد و گفت:

-صبحتون بخیر خانوم.دنبال چی میگردی؟

و خنده ی ریزی کرد.با اخم بهش خیره شدم و گفت:

-حساب تو یکی رو بعدا میرسم بهم بگو پارسا کجاست؟

-نمیدونم!

و به کاناپه ای که پشتش به من بود اشاره کرد.سرمو تکون دادم و اروم رفتم سمت
کاناپه.پارسا پاهاشو تو شکمش جمع کرده بود و ریز میخندید.از باال دستهامو بردم سمتش
و شروع کردم به قلقلک دادنش!صدای خندش کل خونه رو برداشت و درحالی که میخندید
گفت:
91

-اجی ولم کن!پرنیان ولم کن دسشویی دارم

منم به خنده افتادم ولی ولش نمیکردم!پارسا با صدای بلندی رادمانو صدا کرد و گفت:

-عمو تورو خدا بیا اینو از من دور کن!عمو زودباش دسشوییم ریخت!

رادمان با خنده اومد و پارس رو از زیر دست من دراورد و اونم فرار کرد طبقه باال!با خنده
رو به من گفت:

-دختر تو نمیگی یه وقت رو مبل خرابکاری میکنه؟اونوقت مامان هرسه تامونو میکشت!

تقصیر خودتون بود تو هم یه دور قلقلک پیش من داری منتها قبلش یه سر به دسشوییبزنی چون هیچ رقمه ولت نمیکنم!

قهقه ای زد و گفت:

-به همین خیال باش!عمرا بتونی منو اونجوری قلقلک بدی منم وایستم تماشات کنم!

-خواهیم دید!
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عمو صدامون کرد که بریم صبحونمونو بخوریم و ماهم رفتیم.سر میز بودیم که پارسا هم با
قیافه ای مرموز وارد اشپزخونه شد!پشت بندش هم روژین با اون صدای جیغ جیغوش و
درحالی که داشت گریه میکرد اومد اشپزخونه و با صدای گوش خراشی گفت:

-اجی پارسا منو خیس کــرد

از سر میز بلند شدم و رفتم سمتش و جلوش زانو زدم .دستی رو صورتش کشیدم و گفتم:

-اشکالی نداره عزیزم گریه نکن

اروم تو گوشش گفتم:

-همشو این رادمان کصافط کرده بعدا دوتایی حسابشو باهم دوتایی میرسیم باشه؟

اشکاشو پاک کرد و گفت :

-باشه اجی

-افرین حاال بیا مثل یه دختر خوب بشین سر میز و صبحونتو بخور!

** ** **
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در کالس رو باز کردم و داخل کالس شدم.دانشجو ها به احترامم بلند شدن و منم که
خرکیف (!)رفتم و پشت میزم نشستم.بعد حضور غیاب و کم بحث متفرقه،رفتیم سر اصل
درس.

یکی از دانش اموز ها بعد از پایان درس بلند شد و گفت:

-استاد میشه یه سوال بپرسم؟

لبخندی زدم و گفتم:

-بله بفرمایید

-میشه توضیح بدین رشته ریاضی چه موقعیتهای شغلی داره؟

نگاهی به ساعت انداختم.سه ربع به پایان کالس مونده بود:.

بله چرا که نه.خب درباره موقعیت های شغلیش.کاربردش تو علوم مختلفانکارناپذیره.برای مثال مبحث انالیز تابعی تو مکانیک کوانتومی کاربرد بسیار ز یادی داره یا
بیشتر تو رشته های مهندسی معادله "الپ السی"مورد استفاده قرار میگیره.در جامعه
شناسی هم نظریه احتمال و نظریه گروه ها نقش بسیارمهمی ایفا میکنه.درکل باید بگم که
همه صنایع زیرساخت ریاضی دارن و به همین دلیل تو همه مراکز صنعتی و تحقیقاتی
دنیا ریاضیدانها درکنار مهندسین و دانشماندان سایر علوم حضور فعالی دارن.تو جامعه
ماهم اگرمشاغل جنبه علمی داشته باشه قطعا به تعداد زیادی ریاضی دان احتیاج خواهیم
داشت چون یه ریاضیدان میتونه مشکالت رو به صورت علمی حل کنه.
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دهنم کف کرد!یکی دیگه از بچه های کالس که کمتر صداش درمیومد بلند شد و گفت:

استاد به نظرتون ما توانایی کافی برای بودن تو این رشته رو داریم؟یه دانشجوی ر یاضیباید چه ویژگیایی داشته باشه؟

خب دانشجوی رشته ریاضی باید شخصی صبور و با حوصله باشه و از صرف وقت در حلمسائل دریغ نکنه و در کل الزمه که به درس ریاضی عالقهمند باشه و در دوره متوسطه،
دانشآموز موفقی در رشته ریاضی باشه .این رشته نیازمند دانشجوهاییه که از نظر
ذهنی،آمادگی جذب ایدههای جدید را داشته باشن و بتونن الگوها و نظم را درک کرده و
مسائل غیرمتعارف را حل کنن .به عبارت دیگر یک روحیه علمی ،تفکر انتقادی و توانایی
تجزیه و تحلیل داشته باشن.

هرکسی سوالی پرسید و منم با حوصله جوابشون رو دادم.از اینکه بهشون توضیح میدادم و
اوناهم با دقت و جدیت گوش میکردن لذت میبردم!نگاه دیگه ای به ساعت اناختم.وقت
کالس تموم شده بود.

با گفتن خسته نباشیدی سر میزم برگشتم و وسایلهامو جمع کردم.با سر و صداشون سرم رو
باال اوردم و نگاهشون کردم.اون همه انرژی که داشتن یه دفعه ای بعد کالس فوران کرد!

سرم رو تکون دادم و لبخندی زدم.خیلی شیطون بودن و سروصدا میکردن ولی وقت درس
دادنم انقد ساکت بودن که فکرمیکردم خدایی نکرده الل شدن!

نیکنام نزدیکم شد و گفت:

-خسته نباشید استاد.توضیحاتتون فوق العاده بود
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لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

-شما هم خسته نباشید.مرسی از تعریفتون ولی همچین تعریفی هم نبود

کمی باهام حرف زد و از کالس زد بیرون.یکی دوتا از شاگردا هم اومدن و ازم سواایی
پرسیدن و بعد گرفتن جواباشون رفتن.خیلی خوابم می اومد ولی باید جلوی خودم رو
میگرفتم چون امروز باید برم خرید یکم خرت و پرت باید واسه خونه میخریدم واسه خونه ی
خودمون.باید خونه رو تمیز کاری میکردم و اگه شده تغییر دکوراسیونش میدادم و بعد اتمام
کارم به عمو اینا خبر میدادم.

از در دانشگاه زدم بیرون و تاکسی گرفتم و رفتم بطرف خونمون.توی راه همش به این فکر
میکردم که باید از کجا کارم رو شروع کنم.دست تنها که نمیتونستم.پس باید به انی میگفتم
بیاد کمک.بعد از حساب کردن کرایه از ماشین پیاده شدم.کلید رو از کیفم دراوردم و در رو
باز کردم و داخل شدم.چشمم که به خونه افتاد خاطراتم واسم یاداور شد...خاطرات
تلخم...حتی تلخ تر از شکالت تلخ خالص!

چشمهام پر از اشک شدن.درب ورودی حیاط رو بستم و بسمت پارکینگ رفتم.سه ماه بعد
فوت بابا ماشین رو تحویل دادن.دایی اول میخواست ماشین رو بفروشه و ماشین دیگه ای
بخره چون این تقریبا دوتومن رو دستش خرج گذاشت اما نذاشتم و گفتم این بهتره و
یادگاری از بابامه.

با سوییچی که سامین بهم داده بود درب رو باز کردم و سوارش شدم.در و بستم و همزمان
چشمهام رو هم بستم.سرم رو به صندلی تکیه دادم و دستهامو روی فرمونش
گذاشتم.نفس عمیقی کشیدم.بوی عطر همیشگی بابارو میداد.یه عطر خنک و
شیرین.عاشق بوی عطرش بودم.چشمهام رو باز کردم.نگاه کلی به ماشین انداختم.اینم
کثیف شده و پر از گرد و خاک بود.کاره کارواش نبود باید خودم دست به کار میشدم!
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رانندگی ازیادم رفته بود و باید کمی تمرین میکردم که اون کارم با سامین حل میشد.موند
تمیزکردن خونه.اون رو هم با کمک انی و البته چندتا دوستهای دیگم انجام میدادم.سامینم
میاوردم بعنوان نظافت چی کف رو بسابه!قفل در خونه رو بازکردم و وارد شدم.خونه بوی
کهنگی میداد!رو هرکدوم از وسایلها دو بند انگشت گرد و خاک نشسته بود.ملحفه روی
یکی از مبلهارو کنار زدم و نشستم.خودکار و دفترچه کوچیکی از کیفم دراوردم و شروع
کزدم به نوشتن کارهایی که باید انجام بدم.شروع کردم به دسته بندیشون:

.1پیدا کردن چهار نفردیگه برای کمک کردن به نظافت خونه(دایی و آنی که هستن.به
نیماهم میگم بیاد بچه خوبیه موند نفر چهارم!)

.2تقسیم بندی مکان های نظافت(اتاق خوابها واسه من پذیرایی و سرویس بهداشت و
اشپزخونه واسه اونا!)

.3شستن ماشین(می سپرمش دست سامین!)

.4عوض کردن سرویس سه تا اتاق خوابها و وسایل خونه و اشپزخونه(باید حقوقی که قراره
این ماه بگیرم ب اضافه پس اندازم تو بانک رو صرف تعویض وسایها کنم!)

.5رسیدگی به کارای باغچه(که کار من نبود)

دفترچم رو بستم و انداختمش داخل کیفم.واقعا کیف خوبی بود همه چیز میشد توش جاداد
و بعد براحتی پیداش کرد!

با یه تاکسی رفتم خونه سامین و چون کلیدش رو داشتم رفتم داخل خونه.تو خونش انگار
بمب گذاشته بودن.فوق العاده وحشتناک بود.کمی خونشو مرتب کردم و ظرفهارو شستم و
یه قرمه سبزی مشتی گذاشتم.یه دوش گرفتم و یکی از پیرنای سامین رو پوشیدم با شلوار
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ورزشیش که کمر کشی داشت و تقریبا از تنم میوفتاد ولی بازم بهتر از هیچی بود!پیرهنم
خیلی گشاد بود به تنم زار میزد!موهاموبا حولش(!)پوشوندم و یکم هم اتاقش رو جمع و
جور کردم.وای خدا یه پسر تا چه حد میتونه شلخته باشه!شلوارش رو که دراورده بود
همونجوری بصورت دوتا دایره کنار هم رو زمین مونده بود!رو تختش سه تا ظرف چیپس
بود و رو میز عسلیش پراز پیش دستی و پوست تخمه و لیوانهای شربت!کتش رو جوری
دراورده بود که استینهاش داخل مونده بودن!خدارو شکر لباسشویی داشت که لباسهارو
بشوره وگرنه معلوم نبود چیکار میکنه.حاال این چندروزه اومده اینجا ببین خونه رو به چه
وضعش انداخته.اه اه پسره ی کثیف!صدای چرخیدن کلید تو قفل اومد.ظرفها و اشغالهارو
تو دستم گرفتم و از اتاق بیرون اومدم.

وقتی وارد خونه شد من رو ندید.چشمهاش رو بست و به کشید و به بهی گفت.مرتیکه شکم
پرست بجای سالم دادنشه ها!وقتی داشت در رو میبست چشمش به من افتاد که با قیافه
ای طلبکار نگاهش میکنم.سالمی داد و گفت:

-یه لحظه فکر کردم ازدواج کردم و زن و بچه دارم!اون بوی قرمه سبزی ادمو مست میکنه!

گیریم علیک.عوض تشکر کردنته دیگه؟حاال تشکر نخواستم بیا این ظرفهارو ببر بزاراشپزخونه امروز مث کوزت تو خونه ی بمب زدت کار کردم!

-اها اوکی تشکر!

فقط همین؟!اومد و ظرفها و اشغالها رو از دستم گرفت و به سمت اشپزونه رفت.وسط راه
برگشت سمتم و سرتاپا نگاهی بهم انداخت و با اشاره به لباسهام گفت:

-راحتی دیگه؟
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-اهوم!خیالت تخت!

کمی با کمک سامین خونشو جمع و جور کردم و اونم رفت دوشی گرفت و اومد.تا اومدنش
میز شام رو چیدم و غذا رو کشیدم.همچین با اشتها و دولپی غذا رو میخورد که یبار هم
خفه شد و با زور اب به زندگی برگشت.چه خبرته خب یه ذره یواشتر!بعد خوردن غذا
نگاهی بهم انداخت و گفت:

دستت درد نکنه خواهر زاده واقعا خوشمزه بودی.ببینم خودت درستش کرده بودی دیگهاره؟

چپکی نگاهش کردم و گفتم:

-خب معلومه که خودم درست کردم.

با لبخند نگاهم کرد و گفت:

شبیه دستپخت مادرت بود.واقعا مثل اون غذا درست میکنی.برای یه لحظه فکرکردمبرگشتم به همون هف هش سال پیش

با صدایی محزون گفتم:

-واقعا؟
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اره فداتشم.حاال پاشو ظرفهارو جمعشون کن بیا بریم حال ببینم چه کاریت به من افتادهکه اینهمه مهربونی به خرج دارد

-خیلی بیشعوری منو باش از بعد از ظهر واسه کی اینهمه زحمت کشیدم!

باهم ظرفهارو جمع کردیم و ظرفهارو شستم و باقی مونده ی غذا رو گذاشتم تو یخچال و
رفتم پیش سامین نشستم.تمام کارها و برنامه هامو واسش تعریف کردم و اونم از نظرم
استقبال کرد.گفت از همین فردا شروع به تمیزکاری میکنیم.بعد تموم شدن حرفهامون
سامین یه فیلم ترسناگ گذاشت و دونفری نشستیم باهم یه فیلم مشتی دیدیم.تو یکی از
صحنه ها دختره در کمد رو باز میکرد تا لباسش رو برداره که چشمش به چیزی
خورد.لباسهارو کنار زد و دید چیزی نیست.وقتی سرش رو چرخوند تا اونطرف کمد رو ببینه
 ،یکی از همین روح انگوالیی خوشگال که ازدوتا رنگ سیاه و سفید تشکیل شده بود پرید
جلوش!همچین یه دفعه ای ظاهرشد و پرید که من کپ کردم.سامین هم همون موقع
داشت تخمه میخورد که بادیدن اون صحنه تخمه پرید تو گلوش و به سرفه افتاد.با مشت
افتادم به جون کمرش و پی در پی میزدم به کمرش!خودشو از زیر دست من دراورد و یه
لیوان اب از رو میز عسلی برداشت و سرکشید.بعد یه دقیقه که جو اروم شد نگاهی بهم
کرد.منم درحال ترکیدن از خنده بودم و نگاهش کردم.همزمان باهم هردو زدیم زیر
خنده!عجب صحنه ای خلق کرده بودیم باهم!ادامه ی فیلم رو هم باشوخی و خنده نگاه
کردیم.اخرای فیلم بود که دیدم سامین با نگاهی خوابالود نگاهم میکنه.گفت:

-امشب اینجایی پرنیان؟

-اره سامین.به زنعمو هم اس دادم گفتم امشب اینجام.فقط یه چیز؟

-چی دایی؟
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-خب معلومه تو اتاق من

-اهان اوکی!

لبخندی زد  .از رو کاناپه بلند شد.ظرفهای کثیف رو برداشت و بردش اشپزخونه.ایول اینم
دست به یه کاری زد ! اخرین باری که تو بغل یه مرد خوابیدم  ،بغل بابام بود که برمیگرده
به هشت سال پیش.بعد اون تنها بودم...توی یه لحظه دلم واسه بابام خیلی تنگ
شد.نشستم رو تخت و سرم رو بین دستهام گرفتم.کاش برمیگشتم به همون هشت سال
پیش وقتی مامان و بابا هنوز زنده بودن.با خودم عهد بستم که اگه یه روز بخوام ازدواج کنم
و اگه بچه دار بشم  ،واسش کم نذارم و جوری بهش محبت میکنم که سیراب محبت
بشه.دستی رو شونم نشست.سرم و بلند کردم و نگاهش کردم.ناراحتی رو تو چشمهاش
میشد خوند.با صدایی محزون گفت:

-چی شده عزیزم؟از چیزی ناراحتی؟

نه سامین.یاد بابا افتادم...یاد شبایی که خودمو بزور تو بغلش جا میکردم و پیششمیخوابیدم.خیلی دلم واسه اون روزا تنگ شده.

دستی رو گونم کشید و گفت:

خودتو ناراحت نکن عزیزم.تقدیر این بود نمیشه کاریش هم کرد.حاال بیا بریم بخوابی کهفردا کلی کار داریم!

-چه کاری؟!
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-وایی تو چقدر خنگی.خب خونه تکونی جنابعالی دیگه!

-اهان اون!

رو تخت دراز کشیدیم و شروع کردیم به حرف زدن.از هر دری باهم حرف زدیم.سامین از
اون سه سالی که پیشمون نبود گفت و تعریف کرد تو این سه سال چیکارها کرد و کجا ها
رفت البته با دوست دخترهای رنگارنگش!دستمو گذاشتم زیر سرم و به پهلو دراز کشیدم و
گفتم:

-راستی با آنی چیکار کردی؟

چشمهاش درخشید و گفت:

-وای پری آنی معرکست دختر خیلی خوبیه.فقط یه ذره خنگه که اونم به جنابعالی رفته!

خنده ی ریزی کردم و گفتم:

-چطور مگه؟

-بابا هر چقدر تو مهمونی بهش اشاره کردم نفهمید!

-اهان!راستی تو که اینجا نبودی چطوری زیر نظرش داشتی یا واسش گل میفرستادی؟!
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-خب دیگه اون به شما ربطی نداره تو مسائل خانوادگیم دخالت نکن!

-بامزه بگو دیگه

یه بپا واسش گذاشته بودم.هرجا میرفت تعقیبش میکرد هرکاری میکرد مو به مو واسمتعریف میکرد.حتی فرستادن گل و گیاه روهم به اون سپرده بودم!

خسته نباشی اما خودت چالق نبودیا میتونستی خودت کاراتو انجام بدی.راستی میخوای بهانی بگم تو همونی؟

نه میخوام خودش بفهمه.خب میدونم باورش براش سخته که اون مرد رویاهاش منم وممکنه بعد فهمیدنش ازم بدش بیاد امانمیتونم دوریشو تحمل کنم.خودم رو کم کم بهش
نزدیک میکنم و موضوع رو تو مخ خالیش جا میکنم و بهش میفهمونم که اون منم!

پوف...هرجور راحتی هرکاری میخوای بکن فقط اگه به دوست من اسیبی چه روحی و چهجسمی برسونی خودم به حسابت میرسم!

لپمو کشید و گفت:

-خب حاال تو غیرتی نشو کوچولو خودمم دوستندارم اسیبی بهش برسه.

گوششو پیچوندم و کمی باهم حرف زدیم و سامین چراغ رو خاموش کرد و خوابیدیم...
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** ** **

-بابا چتونه چرا این همه سرو صدا راه انداختین؟

ساکت شدن و با تعجب نگاهم کردن.رو به همشون گفتم:

خب یه ذره ارومتر کاراتونو بکنین.همتون هم وظایفتون رو میدونین.حاال برگردینسرکارتون!

با لبخند برگشتیم سر کارمون.با آنی رفتیم طبقه باال و با زور و زحمتیکی از اتاق خوابهارو
خالی کردیم که سه ساعت طول کشید.با زور و عرق ریختن همه ی اونها رو بردیم طبقه
پایین!خالی کردن یکی از اتاقها تقریبا پنج شیش ساعت کشید پس واسه خالی کردن
هرسه تا اتاق دوروز وقت میخواد!کمی استرحت کردیم و سامین رفت و بستنی گرفت و اورد
و شروع کردیم به خوردن.بعد اون همه کار و مشقت فراوان بستنی میچسبید اونم بستنی
شکالتی!سامین و نیما هم تو این مدت اشپزخونه رو تخلیه کردن.بقیه ی کارها رو موکول
کردیم به فردا چون همگی خسته شده بودیم!

** ** **

به یه نفر احتیاج شدید داشتیم  .پسرا نمیتونستن همه ی کارهارو انجام بدن و وقت هم
هدر میرفت.بعد سه هفته کل خونه خالی شد و وسایل خونه رو ریختیم تو حیاط تا به درد
بخورهارو برداریم و اونایی که تعمیر احتیاج داشتن رو بفرستیم تعمیر و مابقی رو هم
بفروشیم سمساری.
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اشپزخونه احتیاج به کابینت داشت که کمه کم شیش هفت تومن خرجش بود.لباسشویی و
یخچال و تلوزیون و مابقی لوازم برقیا سالم بودن.واسه نیما کار مهمی تو کافشون پیش
اومد و رفت.بعد برگشتنش گفت خاویار میخواد واسه کاری بره خارج شهر و اون باید
بجاش بمونه تو کافه.نیما هم پرید!

تو دوستام که کسی رو نداشتم؛دایی هم نمیخواست به دوستاش بگه پس رو اوردیم به آنی
بلکه اون بتونه کاری بکنه!اونم گفت به من بسپرین خودم میدونم کی رو بیارم.خدا میدونه
قراره کدوم عجوزه ای رو بیاره واسه کمک.به عمو و زنعمو هنوز چیزی نگفتم درباره
رفتنم.علت اینهمه بیرون رفتنم رو که پرسیدن گفتم میرم پیش سامین یا با آنی میریم
خرید!نمیخواستم فعال چیزی بدونن.رادمان هم هرروز یه بالیی سرم میاورد.یه بار روم اب
میریخت یبار منو میترسوند و سکتم میداد و یبار هم تا دم گریه منو میکشوند.نمیدونم چه
بدی در حقش کردم و چه هیزم تری بهش فروختم که اینجوری میکنه.پسره ی لندهور بزنی
لهش کنی.عوضی!

کالسهام رو هم با خوبی و خوشی سپری میکردم!بودن درکنار اون بچه ها بهم انرژی
میداد.شوخی ها و شیطونیا و درس خوندناشون هرکدوم سرجای خود بود و به وقتش
اتیشاشونم میسوزوندن.

با معلم پارسا هم صحبت کردم و قرار شد اون رو با بچه های شیفت بعداز ظهر هم نگه
داره تو مدرسه.با این کارم هم پارسا دوبرابر درس میخوند هم یه جای مطمئن نگهش
میسپردمش!

بالکن اتاقم ایستاده بودم و داشتم حیاط رو تماشا میکردم.دستهامو از لبه ی نرده برداشتم و
از نرده فاصله گرفتم.سایه ای بین درختها حرکت کردکه توجهم رو بودش جلب کرد.با دقت
اطراف رو نگاه کردم تا شاید بتونم چیزی ببینم اما هیچی نبود.از نرده فاصله گرفتم و رفتم
اتاق خوابم.چشمهام میسوخت و بدنم کوفته شده بود.در کل داغون بودم.به رخت خواب
رفتم و تا پتو رو روی سرم کشیدم به خواب عمیقی فرو رفتم...
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** ** **

دلم میخواست ده بیست تا فحش ابدار نثارش کنم.اخه بیشعور دیگه ادم نبود بیاری؟این
رادمان دهن لق چیه اوردیش ؟ من میدونم وقتی رفتیم خونه مثل این دخترا میره گزارشاش
رو به ننش میده.حاال اون هیچی،تو نمیدونی من و این مثل کارد و پنیریم؟

ای خدا....اینم باید غنیمت بشمارم و از اینکه حداقل یکی رو پیدا کرده بیاد حمالی خوشحال
باشم.پوف...

سامین درحالی که دستمال ابی رنگی به سرش میبست اومد پیشمون و گفت:

خب پرنیان خانوم رنگ کاری هم تموم شد.البته فقط اتاق خوابها مونده که اونم شماخانوما زحمتشو میکشین.امر دیگه ای ندارین؟

-چرا دارم

-بگو ببینم

-اتاق خوابهارو هم رنگ کنین!

با چشمهای گرد شده از تعجب گفت:
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-میگم به تو هم نمیشه تعارف زد؟خسته شدیما

-تعارف اومد نیومد داره.خودت کار خواستی منم کار دادم دستت خب!

بعد استراحت شروع کردن به رنگ کردن اتاق خواب ها و من و آنی هم مشغول حرف زدن
با همدیگه شدیم.درکل حال میکردم پسرارو اینطور ازار بدم.اخه خیلی کیف میداد!بعد
تموم شدن یکی از اتاقها،جمع کردیم بریم خونه.قرار شد رادمان آنی رو ببره خونشون و بعد
هم منو رادمان بریم خونه.سامین هم با کمی تعلل به آنی پیشنهاد داد که برسونتش و اونم
بعد ناز و ادایی بسیار قبول کرد!اه اه انقده بدم میاد از عشوه خرکی اومدن واسه پسرا!من
نمیدونم دو کوچه باالتر هم ماشین و راننده میخواد؟!خب همون دو کوچه هم واسه سامین
غنیمته!

سوار ماشینها شدیم و سامین بوقی به نشونه خداحافظی زد و راه افتاد.رادمان هم متقابال
بوقی زد و پاشو گذاشت رو گاز و شروع کرد به پرواز کردن!بودن در کنار رادمان دل شجاع
میخواست که من نداشتم.

موسیقی مالیمی تو فضای ماشین پخش میشد که حالت تضادی با سرعتی که رادمان
داشت رو بوجود اورده بود.برگشتم سمتش و گفتم:

-اگه امکانش هست یه کم ارومتر برو

نیم نگاهی بهم انداخت و سرعتشو کم کرد.بعد از ده دقیقه رانندگی با صدای اهسته ای
پرسید:

-چرا میخوای بری؟
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از سوالش شوکه شدم.با من و من جوابش رو دادم:

خب وقتشه دیگه مستقل زندگی کنم.تو این سه سال خیلی زحمت به خانوادت دادم دیگهنمیخوام سربارشون باشم

کسی بهت چیزی گفته؟تو هیچوقت مزاحمتی واسه خانواده ما نداشتی پدرو مادرم دوستتدارن و روژین هم بهت عادت کرده.

-میدونم اما...

اما و اگر نداریم.اصال چرا باید تو ،یه دختر مجرد بدون هیچ دفاعی با یه بچه بره و تو خونهای به اون درندشتی زندگی کنه؟

قبال هم گفتم من میخوام مستقل زندگی کنم.درضمن بی دفاع هم نیستم بلدم چطور ازخودم دفاع کنم(نیشخندی زدم)خودت که بهتر میدونی

لبخندی رو لبش نشست ولی زود پاک شد.اخمهاشو درهم کشید و گفت:

به این فکر کردی که مامان و بابا چه حالی پیدا میکنن وقتی بفهمن تو میخوای از پیششونبری؟

ساکت شدم و چیزی نگفتم.چیزی نداشتم که بگم.تا رسیدن به خونه سرم تو الک خودم بود
و وقتی ماشین ایستاد به خودم اومدم.از ماشین پیاده شدم و بدون توجه به رادمان بطرف
خونه حرکت کردم.عمو اینا درحال خوردن شام بودن.سالمی کردم و رفتم باال بطرف اتاقم.
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** ** **

چشمهام بسته بود و فکرم سمت کارهای امروزم بود.یاد حرفهای رادمان افتادم.واسه اون
چه اهمیتی داره که من اینجا بمونم یا نه.اهان حتما بخاطر پدرومادرش میگفت اینجا بمونم.

واسه یه لحظه هم که شده فکرهای دخترونه کردم!انصافی فکر مزخرفی بود.غلتی تو رخت
خوابم زدم و به پهلو و رو به در خوابیدم.چشمهام رو بستم تا خوابم ببره.هیچ حس خوابی
نداشتم.خیلی خسته بودم اما خوابم نمیبرد...در اتاق زده شد.رو تخت نیم خیز شدم و
بفرمائیدی گفتم.جثه ای کوچولو داخل اتاق شد.حدس زدم کی میتونه باشه.چراغ اتاق رو
روشن کرد و با دستهاش چشمهاش رو مالید.اومد نزدیک تخت و گفت:

-سالم اجی

-سالم فداتشم.هنوز نخوابیدی؟

-نه اجی یه خواب بد دیدم دیگه نمیتونم بخوابم

لبخندی زدم و گفتم:

-قربونت برم میخوای پیش اجی بخوابی؟

-اوهوم
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با لبخندی کمرنگ پتو رو کنار زدم و رو تخت جا باز کردم.با قدمهایی اهسته اومد سمت
تخت.خودش رو باال کشید و پیشم دراز کشید.موهاش رو نوازش کردم و گفتم:

-االن اجی پیشته دیگه نترسیا باشه؟

-باشه اجی

طاق باز دراز کشید و چشمهاشو بست.با نوازش موهاش اروم اروم خوابش برد.سرم رو
بالشت گذاشتم و دستم رو دور کمرش انداختم و با ارامشی که منبعش داداش کوچیکم بود
به خواب عمیقی فرو رفتم...

** ** **

روزها با تکرار میگذشتن...صبح ها دانشگاه و تدریس و بعدازظهرها کارهای خونه...

از این تکرار خسته شده بودم دلم یه تنوع میخواست.که اون هم فعال نمیشد چون بار
سنگینی داشتم و کارهام هم زیاد بودن و نمیشد وقت اضافه ای به گردش اختصاص
بدم.شب ها هم طبق عادتم تا برمیگشتم بدون شام به رخت خواب میرفتم و از فرط
خستگی بیهوش میشدم.

درحال جا به جایی کاناپه با آنی بودم که سامین صدام کرد.برگشتم سمتش و گفت:
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-هان؟

تو کالت.امشب با یه اکیپ از بچه ها قرار داریم تو کافه رامیار میخوام تورم ببرم.میایدیگه؟

سامین خودت میدونی که خیلی خسته ام و حوصله ی اینجورجاهارم ندارم.از شلوغی همبدم میاد.پس بیخیالش.

این حرفارو نداشتیما.همین که گفتم میای امشب باهم میریم.نیما و راویار هم هستن.یکیهم میاد که تابحال ندیدیش.فکر کنم مشتاق دیدارش باشی

به فکر فرو رفتم.یعنی کی میتونست باشه؟سری تکون دادم و به سامین گفتم میام البته به
شرطی که آنی هم بیاد.اونم از خدا خواسته قبول کرد.رادمان با سروصدا وارد خونه شد و
گفت:

سالم به عموم.بیاین بشینین کوفت کنین یک کیلومتر راه رفتم ماشینم وسط راه خاموششد!

سامین با مسخره بازی رفت سمتش و گفت:

-سالم عشخم چرا زحمت کشیدی.بیا ما بریم کوفت کنیم اینا کارشون تموم بشه بیان

آنی نگاه چپکی بهش انداخت که سامین گفت:
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-البته خانوما مقدم ترن کارارو بسپرن به ما خودشون برن ناهارشونو میل کنن!

رادمان ایشی بهش گفت و رفت به طرف اشپزخونه تا غذاهارو بزاره رو میز و میز رو
بچینه.انیتا هم رفت کمکش.سامین اومد به کمکم و درحالی که کاناپه رو جابه جا میکرد
گفت:

-این زن ذلیلی هم دردسری شد واسه ماها.دیدی یه دفعه چطور تغییر حالت دادم!

زدم زیر خنده و بریده بریده گفتم:

-حقته تا تو باشی زر اضافی نزنی.راستی دیگه بیمارستان نمیری؟

چرا شیفت شب گرفتم که اونم گاهی اوقات مرخصی میگیرم و با بچه ها میرمگردش.امشب هم مرخصی گرفتم و میخوام تورم باخودم ببرم.

-اها اوکی.ساعت چند میای دنبالم؟

طرفای هشت.انیتا هم با راویار میاد.سر ساعت بیرون باشیا دیگه نیم ساعت بیرونمنتظرت نمونم

-باشه بابا.نگفتی کیو میخوای بهم نشون بدی؟

-خودت میفهمی
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پوفی کردم و بعد چنددقیقه رفتیم بطرف اشپزخونه...

** ** **
قلبش از استرس تندتر از همیشه میزد.شوق زیادی برای دیدن شخصی که اون رو به خود
وابسته کرده بود داشت.بوته ای رو که جلوی صورتش قرار گرفته بود کنار زد و جلوتر پیش
رفت.روزنه ی نور دربین درختها دیده میشد.به طرف نور رفت.نفس عمیقی کشید و وارد
فضای خالی که درخت دورش رو پوشونده بودند شد.چراغ نفتی کوچیکی از شاخه ی
درختی اویزون شده بود.بازم احساس حقارت کرد.هیچ کسی اونجا نبود و اون مرد اون رو به
بازی گرفته بود...

بازم سرشکته شده بود...بازم دلش مچاله شد و اون روزنه ی کوچیک دلش خاموش شد...

دستی دور کمرش حلقه شد.از شدت شوکه گی نمیتونستحرفی بزنه .هرم نفس هایی که به
گردنش میخورد رو احساس کرد.نفس های داغ قلقلکش میدادن اما هیچ حسی برای
اعتراض نداشت...خواست برگرده که دست حلقه شده به دور کمرش اون رو محکمتر به
خود فشرد.صدایی با ارامشی خاص در گوشش گفت:

همونطوری وایستا...نمیخوام این لحظه رو از دست بدم...بعد مدتها تونستم دراغوشبگیرمت ...خودت رو از من دور نکن  ...شاید بعد اینکه فهمیدی من کی ام حتی تو صورتم
هم نگاه نکنی...نمیخوام فعال منو ببینی...

صدا براش بی نهایت اشنا بود اما در اون لحظه واقعا گیج شده بود و مغزش درست کار
نمیکرد...

چشماش رو بست و برای دقیقه ای هردو از اون اغوش و سکوت بوجود امده لذت بردن...
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حاال تو اغوش مردی بود که بدون اینکه اون رو ببینه یا بشناهد عاشقش شده بود...براشش
مهم نبود مردش چه قیافه ای داره...فقط وجودش مهم بود...مهم این بود که حاال مردش
اون وا در اغوش گرفته ...کسی که بیشتر از وجودش عاشقش بود ...اما به خودش اعتراف
نکرده بود که دوستش داره...

نفس عمیقی کشید...ارام چشماش رو بست...دت اغوش مرد چرخید...حاال نفس های داغ
مرد به صورتش میخورد که اون رو مشتاق تر میکرد...

مرد هم چرخید  .پشتش رو به چراغ نفتی روشن بین درختها کرد...

اروم چشماش رو باز کرد...چهره ی مرد براش گنگ بود و نمیوانست واضح
ببینتش...دخترک به هیچ چیز فکر نمیکرد مهم شخصی بود که روبه روش قرار داشت و
اون رو در اغوش گرفته بود...

دستانش رو ازاد کرد و روی شونه ی مرد گذاشت.باالخره لب زد و تونست صحبت کنه:

فکر شو نمیکردم بیای...فکر میکردم بازم منو سرکار گذاشتی ...مثل اون مهمونی که واسملباس فرستادی و قول دادی حتما میای و خودت رو بهم نشون میدی

مرد لبخندی زد و با صدای ارومی گفت:

چرا عزیزم من اومدم...من پیشت بودم...تنهات نذاشتم...در اغوش گرفتمت...باهاترقصیدم...باهات حرف زدم...امیدوار بودم منو بشناسی اما تو چشمهات دنبال مردت
بود...به من توجهی نکردی و ندیدی که مردت رو به روت وایستاده...
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گیج شده بود و توان سخن گفتن نداشت...یعنی کی با اون رقصید و تموم مهمونی
همراهش بود؟هرچقدر به مغزش فشار اورد نتونست شخص بخصوصی رو پیدا کنه...

-اما...اما من متوجه نشدم...

-بیخیالش گلم...مهم اینه که االن رو به روت ایستادم

و محکمتر دخترک رو به خود فشرد...متوجه وضعیت خودشون شد...تا حاال به هیچ مردی تا
این حد نزدیک نبود...واقعا خجالت میکشید اما یه حس شیرینی سراسر وجودش رو دربر
گرفته بود...

سرش رو پایین انداخت که مرد گفت:

-چشمهاتو ازم نگیر آنیتا...میخوام امشب سیر نگاهت کنم...

سرش رو پایینتر انداخت و سرخ شد...بعد چندثانیه سرش رو باال اورد...با چشمهایی
مشتاق و براق به چشمهای مرد نگاه کرد...

قول بده بعد اینکه منو شناختی ترکم نکنی انیتا...باورکن همه دنیامی...اگه تو زندگیم نباشیوجود نحسم رو از رو زمین برمیدارم...

دستش رو روی لب مردش گذاشت...نمیخواست ادامه ی حرفهاشوا بشنود...براش ازار
دهنده بود اینکه دیگه کنار مردش نباشه...
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اروم دستهاشو از رو لبای مرد برداشت...داغی لبای مرد دستش رو سوزوند...

مرد دست دخترک رو گرفت و سمت گونه هاش برد...دست دخترک رو روی گونه اش
گذاشت و چشمهاشو بست...

سرش رو جلوتر اورد و خواست ارزوش رو را براورده کند...سالها ارزوش همین بود...رویاش
تو هر شبانه روز...
مرد سرش رو زیر گوش معشوقش برد و گفت:
نمیخوای مردتو ببینی؟دختر با شوق سرش رو تکون داد.مرد دوباره چرخید...صورتش رو رو به روی نور قرار
داد...دخترسرش رو پایین انداخته بود...هیجان زیادی داشت...اروم اروم درحال باال اوردن
سرش بود که ...صدای زنگ تلفنش گند زد تو احوالشون!

با حرص گوشی رو جواب داد:

-الو؟

-الو آنی کجایی؟

-هی...هیچ جا...االن میام.تو کجایی؟

وایی دختر بیای میکشمت...فقط گیرم نیوفتی.بیا اینجا بهت توضیح میدم چی شده...زودباش منتظرم
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مضطرب پاسخ داد:

-پرنیان چی شده؟اتفاق بدی افتاده؟

حاال تو بیا...رادمان زخمی شده االن به امبوالنس زنگ زدیم داریم میریم.زود بیا انیتا توروخدا.

رنگ از رخسارش پرید.به طرف راه خروجی رفت که دستش کشیده شد:

-نمیخوای منو ببینی؟میدونی واسه این لحظه چقدرثانیه شماری کردم؟

-ببین باشه یه وقت دیگه...پسرعمم زخمی شده االن باید برم.

-کی؟رادمان؟

به طرفش برگشت.بازهم چهره اش تو تاریکی بود و نمیتونست اون رو ببینه.با شکاکی
گفت:

-میشناسیش؟

-اره یه جورایی.وایسا حداقل...حداقل هدیه تولدتو بدم....
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کاغذی از جیبش در اورد...

-فردا بری به این ادرس...هدیت اونجاست...شاید منم بیام اونجا.فردا ساعت  6عصر

-اوکی...پس فعال...

-منم میام بیمارستان.پیش رادمان

شک زده نگاهش کرد.

-تو...تو کی هستی؟

-یه آشنا.بعدا میشناسی

دست دخترو گرفت و اونو تو اغوشش فشرد.با تمام وجود موهای اون رو بوکشید.سریع از
اون محل دور شد ...انقدر سریع که آنی متوجه رفتنش نشد...کاغذ رو تو دستش فشر و با
خودش گفت:

-شاید این اخرین شانسم برای دیدنش باشه...البته اگه دوباره اتفاقی پیش نیاد...

نگاهی اجمالی به اطرافش انداخت و از اونجا دور شد...

** ** **
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وایی نفسم این تو گرفت.اخه دستشویی هم شد مکان برای انتظار؟خفه شدم این تو.از
دستشویی اومدم بیرون و نفس عمیقی کشیدم!فکرکنم اگه چنددقیقه هم اون تو میموندم
باید منو با کپسول اکسیژن به هوش میاوردن.به دیوار دستشویی تکیه دادم و منتظر
موندم.صدای حرف زدن چندتا پسر از اونطرف می اومد.توجهی نکردم و شروع کردم به ور
رفتن با گوشیم.با صدای پاهاشون که داشتن بهم نزدیک میشدن سرم رو بلند کردم.انگار
داشتن به طرف من می اومدن.شاید هم داشتن میرفتن دستشویی.اصال به من چه.دوباره
خودم رو سرگرم نشون دادم تا اونها هم نسبت بهم بی تفاوت بشن.دو نفرشون از یه سمتم
و دونفر دیگه از سمت دیگه ام رد شدن.صدای پچ پچشون رو میتونستم بشنوم.سرم رو
بلند کردم و دیدم که هر چهانفرشون زل زدن بهم.وا چرا اینطوری نگاهم میکنن.ندیده ها!

نزدیکم شدن و یه جورایی محاصرم کردن.حس اضطراب تو وجودم رخنه کرد.ایناچی
میخواست ازم؟پول مول هم همراهم نبود خب.طال و اینا هم از خودم اویزون نکرد.پس
چشونه؟

گوشی رو تو جیب مانتوم گذاشتم و خواستم از زیر دستشون در برم که دستم کشیده
شد.هر چقد دستم رو کشیدم نتونستم خالصش کنم.با دستهام یه دستش رو گرفتم و
پیچوندم و انداختمش زمین.مرتیکه نردبون فقط قد علم کرده فوتش کنی میخوره زمین.با
سرعت از اون مکان دور شدم و به طرف در کافه رفتم که مانعم شدن.نگاهی به اطرافم
انداختم.هیچ کس بیرون کافه نبود.خدا حاال چیکار کنم...

سه نفری اومدن جلو و دو نفرشون دستم رو گرفت و نفرسوم هم از شونه هام گرفت.پسر
الغره از رو زمین بلند شد و اومد به طرفم.دستشس رو کرد تو جیبش و دستمالی بیرون
اورد.تقال هام فایده نداشت با اینکه کوچیکتر از رادمان بودن اما اینا چهارتا بودن و نمیشد
بزنمشون زمین چون تا این رو بزنم اونیکی بهم حمله میکرد.پسر الغره اروم اروم می اومد
به طرفم.نفس عمیقی کشیدم و یه ضربه اوشیروگیری(مث جفتک انداختن دور از جونمون
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خر!)زدم تو پدرگاه اون پشت سریم!اوه اوه انگار بد زدم چون تقریبا از حال رفت!اون دوتا
محکمتر شونه هامو گرفتن.با پای چپم پای بغل دستیمو کشیدم و باعث شد تقه ای بخوره و
پاهاش خم بشه و دستش دور شونه و کتفم شل بشه.مشتی به صورتش زدم که کال از
شرش خالص شدم و دست راستیمم با دوتا لگد و یه مشت به صورتش رد کردم.منو دست
کم گرفتن بزغاله ها .فکر کردن من هم مث اون دخترای سوسولم که با یه پیچوندن
انگشتش فورا جیغش در میاد.هه خیال کردین.پسر الغره با دو خودش رو رسوند سمتم و
دوتا دستهام رو از پشت گرفت.یکی از اونها بلند شد و دستمال رو که زمین افتاده بود رو
برداشت.ای بابا حاال اینیکی خرمگس رو چیکارش کنم...

خواستم اوشیروگیری بزنم که اینم ارزو به دل بزارم اما پامو گرفت بین دوتا پاش.اه
لعنتی.اونیکی پسره اومد جلو و دستمال رو گرفت.اه اه چه بوی تندی میده...

فورا جلوی تنفسم رو گرفتم و بعد چندثانیه خودم رو به بیهوشی زدم و بدنم رو شل کردم.از
الی چشمهام نگاهشون کردم.لبخندپیروزمندانه ای زدن.اون دوتارم بلند کردن و از زیر بغلم
گرفتن و منو به سمت ماشین بردن.دونفر جلو سوار شد و یکی پشت.همین که خواستن منم
بندازن تو ماشین در رو بستم و دخل اون بیرونی رو اوردم.پا به فرار گذاشتم و به طرف
کافه دویدم.دستم دوباره از پشت کشیده شد.مطمئنم االن دل خونی ازم دارن.برن گمشن
ایکبیری ها...

برگشتم و اون پسری که ارزو به دل گذاشتم رو دیدم.یا خدا چرا مثل گاو وحشی ها نگاهم
میکرد!باید اعتراف کنم واسه اولین بار کم اوردم.احتیاج به کمک دارم.دستم در حال کشیده
شدن بود.داشت منو با خودش به سمت ماشین میبرد...صدای گوش خراشمو بلندش کردم
و شروع کردم به جیغ و داد و هوار و کمک خواستن .نخیر انگاری همه کر شده بودن.دوباره
شروع کردم به فریاد کشیدن و درهمون حال هم تقال میکردم.دستم رو چنان سفت گرفته
بود که احساس درد شدیدی تو اون ناحیه کردم.خدایا حاال چیکار کنم.در کافه باز شد و
چندنفر ریخت بیرون.خدایا شکرت انگاری صدای جیغ جیغوم یه جایی به دردم خورد.منو
هل داد تو ماشین و ماشین هم روشن شد.وایی اینا چرا عجله نمیکنن دارم از دست میرم!
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راویار و رادمان درحال دویدن به سمت ماشین بودن.ماشین حرکت کرد...با سرعت
زیاد...تقال هام فایده نداشت...رادمان دستش رو برد سمت شلوارش.اخه االن وقت شلوار
انگولک کردنه؟من دارم از دست میرم احمق.

دستمال رو به طرف صورتم اوردن.رادمان کلتش رو از بغل شلوارش که نمیدونم کجا بود در
اورد و شروع کرد به شلیک کردن....

یک  ...دو  ...سه  ...چهار ...

ماشین ایستاد...باورم نمیشد...صدای شلیک تو مغزم میپیچید...

دستمال رو بینیم کشیده شد...حالت مستی بهم دست داد.چشمهام رو باز نگه داشتم.هر
چهانفر از ماشین پیاده شدن.سعی کردم خودم رو از ماشین بکشم بیرون.در هارو
بستن.میدونستن حالی برام نمونده واسه همون انرژی ندارم واسه باز کردن در.باید محکم
باشی پرنیان.پاشو...پارسا منتظرته...تنها امیدش توئی...پاشو دختر...خودتو ضعیف جلوه
نکن...من میدونم تو چطور هستی...یه دختر سرسخت و قوی...پاشو پرنیان...به خاطر
پارسا...

چشمهام رو باز کردم.در ماشین رو باز کردم و خودم رو از ماشین پرت کردم بیرون.الغره از
سمت راننده اومد بیرون و پدره مادر شده از سمت شاگرد.اون دونفر که کنارم بودن جلوتر
از من ایستاده بودن.از در سمت راستی اومدم پایین.همین که خواستم از زیر دستشون
دربرم پدره مادر شده منو گرفت و با بازوش گلوم رو فشرد.بقیه با صدای شلیک ریختن
بیرون.کیارش و نیما دویدن سمت رادمان و راویار.دخترا هم خواستن بیان جلو اما بقیه پسرا
نذاشتن و اونهارو نگه داشتن.عجب صحنه ای شده بود!یکی با گوشی فیلم میگرفت و
بعنوان مستند میداد تلوزیون خیلی پول به جیب میزد!گفتم گوشی یاد آنی افتادم.اون
کجاست؟ای بابا.دستم بهش نرسه وگرنه میدونم چیکارش کنم.
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طبق معمول تقال فایده نداشت پس مثل ادم وایستادم سرجام.این پدره مادرشده ادب نشد
بازم از پشت منو گرفت؟بابا المصب خودت به درک فکر زنت باش که قراره بدون بچه
عذاب بکشه!خاک تو سرت!میگم برگردم یکی هم به پدرگاهش بزنم تا ادب بشه؟این
انگاری قصد توبه نداره.بزار به توبه کردن بندازمش!سعی کردم با چندتا نفس عمیق حس
اولیه مو پیدا کنم.دست این پدره مادر شده یه چاقو بود که به گلوم تکیه داده بود.االن اگه
حرکتی کنم چاقو رو تو گلوم فرو میکنه.رادمان هم نمیتونه حرکتی بکنه.پس چه گ**ی
بخوریم االن؟با صدای بلندی گفتم:

-بابا پام خسته شد یه غلطی بکنین دیگه اه!

همشون نگاه غضبناکی انداختن حتی کسایی که دم در کافه وایستاده بودن!اقا غلط کردم
بیخیال!

پسرالغره به رادمان گفت:

-بزارید ما بریم ماهم قول میدیم کاری به کار پرنیان نداشته باشیم

هان؟اسم منو میدونن؟!عجـب!(رجب!)خفه شو عوض کمکته؟!(به تو ربطی نداره خوشم
میاد هیچکاری نکنم.اصال به من چه.وقتی خودت همون اولش کمک نخواستی و عین عقده
ای ها شروع کردی به زدن باید فکر اخرشم میکردی!)اقا من غلط کردم تو کمکم کن!(ببین
باید این پشتیه رو بکوبیش زمین این واست خطر داره.بیخیال جلویی ها همین که اینو
کوبیدیش فرار کن!)به به چه راهکاری وجدان جان.باشه االن عملیش میکنم!

با یه حرکت این پشتیه رو از دم مادرش کردم و چاقویی که تو دستش بود رو برداشتم و به
طرف کسی که جلو روم بود حمله کردم.وجدان جان ببشخین اگه در میرفتم با یه گلوله تو
مخم خالصم میکرد اون الغره!چاقو رو گذاشتم سمت گلوش و برگشتم به سمت اون
دوتا.اروم اروم به سمت رادمان پیش رفتم.میتونستم نگاه های خیره ی بقیه رو رو خودم
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احساس کنم.نگاه های مملوء از شگفتی!حتی خود رادمان!پشتم بهشون بود و حرکت
میکردم.خواستن بیان جلو که گفتم:

-یه قدم دیگه بیاین جلو خونشو میریزم.

این یارو هم چقد همکاری میکرد و باهام راه میومد!رسیدم بهشون و راویار اون پسر رو ازم
گرفت و نیما دستهاشو با دستبندی که از جیب رادمان اویزون بود بست.اوه رادمان چه
مجهز اومده بود!رو زانو نشوندن زمین جلوی خودش.نگاهی به پسرا انداختم.چشمهای
کیارش داشت میپرید بیرون!رادمان هم با تعجب زیادی نگاهم میکرد.خاویار هم
همچنین!خب چیه مگه؟دخترواقعی ندیده بودین که حاال دیدین!

پسر الغره گفت:

-اونو ولش کنین بره.در عوض ماهم دست از سرتون برمیداریم

میگم اینا چقدر زرنگ بودن!رادمان با قیافه ای عصبانی گفت:

-میاین اینجا وگرنه یه گلوله حرومتون میکنم.بااین توله سگ هم کار دارم.عوضیا...

یکی دهن اینو ببنده!راننده دستش رو تو جیبش کرد و بعد چندثانیه دراورد.متوجهش شدم
اما انگار کسی نفهمید.با چشمهاشس اشاره ای به این فلک خورده ای که کنار پای رادمان
بود کرد.اون هم سرش رو تکون داد.داشتن چه غلتی میکردن اینا؟

صدای اخ رادمان فضا رو پر کرد.از درد دستش رو زد به زانوش و خم شد.پسری که کنار
پاش بود چاقو رو از دهنش انداخت پایین و شروع کرد به دویدن به سمت بقیه .راویار و
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کیارش فک کنم سکته کرده بودن!رادمان با همون حالش شلیکی به پاش کرد و تفنگ از
دستش افتاد.اون هم پخش زمین شد.دوستهاش اومدن کمکش و چندثانیه بعد ون مشکی
با سرعت اومد به طرفشون و اونا سوارش شدن و رفتن...

رفتن؟ای بابا...در رفتن!چه راحت!یاد رادمان افتادم.خم شدم و دستم رو رو شونش
گذاشتم.انگاری اون عوضی سرش رو خم کرده بود و چاقو رو با دهنش از جیب پیرنش
برداشته بود.خون زیادی از پاش میرفت.اخم شدیدی کرده بود که با دیدن قیافش سکته
کردم.یا خدا این چرا این شکلی شده!با صدای لرزونی پرسیدم:

-رادمان حالت خوبه؟

نگاهی تو چشمهام کرد که تا عمق وجودم رو سوزوند.غلط میکنم بازم اینطوری نگاهت
کنم!

یکی از بچه ها به امبوالنس زنگ زد.نگاهی به پاش انداختم.خون زیادی از دست داده بود و
تمام دستش خون بود.ناکس چاقو رو تا ته فرو کرده بود تو پاش.نگاه خیره ی رادمان اتیشم
میزد.انگار درد از یادش رفته بود!

اشکال نداره بزار انقدر نگاه کنه تا چشش دراد!...

بیخیال رادمان شدم و یه زنگ به آنی زدم تا بیاد...اینم از تولد.گند زدن بهش!نکنه وسط
معاشقشون مزاحم بشم!اصال به درک همون بهتر که مزاحم بشم میترسم زیادیه سامین
بشه!

گوشی رو از جیب مانتوم در اوردم و بهش زنگ زدم.بعد کلی جر و بحث راه افتاد تا
بیاد.صدای اژیر امبوالنس فضا رو پرکرد.رادمان رو با کمک بچه ها به امبوالنس بردن.میگم
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اینا چرا به پلیس زنگ نزدن؟بیخیال همین امبوالنسی که به مغزشون رسید هم زیادی
بود.راویار سریع رفت کافه رو تعطیل کرد و اومد سوار امبوالنس شد.اون هم به راه افتاد و
اژیر زنان رفت.یه چاقو خوردن هم این همه دردسر داره؟البد داره دیگه!...

بقیه هم سوار ماشین شدن و رفتن.ماشین سامین هم نبود انگاری اون هم رفته بود.اها فقط
من و آنی مونده بودیم .مثال بهم حمله شده ها باید محافظتم کنن اینا که دورمو خالی
کردن!مانی اومد سمتم و گفت:

-پرنیان ماشین من خالیه میرم بیمارستان تو هم میای؟

سری تکون دادم و به طرف ماشین رفتم.انیتا هم سوار شد و ماشین به راه افتاد...

** ** **

سامین پای رادمان رو چندتا بخیه زد و پانسمانش کرد.سطح بریدگی کم بود اماخیلی عمیق
بود و تقریبا به استخون رسیده بود.وقتی به زخم فکرمیکنم بدنم یه طوری میشه.سامین
اومد پیشم و دستمال نمناکی رو نزدیک لبم اورد.سرمو بردم عقب اما سرم رو با دستش
نگه داشت وگوشه ی لبم رو پاک کرد.با دیدن خون رو دستمال چشمهام گرد شد.این چی
بود؟!گفت:

دایی فدات ببخشید پیشت نبود(با احساس پشیمونی گفت)میدونم تقصیر من بود.اگهتنهات نمیذاشتم این اتفاق نمی افتاد
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دستم رو گذاشتم رو دستش و گفتم:

-نه سامین تقصیر تو نبود.خب اینم یه اتفاق بود که افتاد و خداروشکر برطرف شد.

صدای رادمان به گوشم خورد.درحالی که رو تخت دراز کشیده بود و دستش رو روی
چشمش گذاشته بود گفت:

چی چیو یه اتفاق بود؟میدونی اگه کیا صداتو نمیشنید چه اتفاقی می افتاد؟میدونی ممکنبود کشته بشی؟اینا ادمای معمولی نبودن.تورو میشناختن و حتی اسمتم میدونستن.جونت
در خطره پرنیان

برگشتم سمتش.با حالتی تهاجمی گفتم:

-خب میگی چیکار کنم؟دستشویی رفتنی هم باید با خودم بادیگارد ببرم؟

چرا جبهه میگیری دختر؟تو زندگیت تو خطره میفهمی؟(با صدای ارومتری گفت)حاالخانوم میخواد تنها زندگی کنه

از رو صندلی پاشدم و گفتم:

اره اصال میخوام تنها زندگی کنم به خودم ربط داره.این هم که قراره دزدیده بشم یا کشتهبشم هم به خودم مربوطه
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دایی دستش رو روی شونم گذاشت و منو نشوند رو صندلی و اروم گفت:

-اروم باش عزیزم.میدونم فشار عصبی زیادی روته.اما سعی کن خودتو کنترل کنی باشه؟

با اخم گفتم:

چه کنترلی سامین؟زندگیم درحال نابود شدنه.پامو از خونه نمیتونم بیرون بزارم که مثالجونم حفظ بشه.امروز چندنفر بودن که نجاتم دادن.فردا و پس فردا چی؟تو بودی کنترلی
رو اعصابت داشتی؟

سرش رو انداخت پایین.انگاری یه کم تند باهاش حرف زدم.صدای پوزخند رادمان رو
اعصابم رژه میرفت.

هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد.برای مدتی ساکت موندیم...

به عمو خبردادیم تا زنعمو رو اماده کنه واسه دیدن رادمان!خب اونقدرا هم زخمی نشده بود
نمیدونم این کاراشون چیه.واال!

سامین بقیه بچه ها رو فرستاد خونه و سه تایی موندیم اینجا.فردا دانشگاه داشتم باید زودتر
میرفتم خونه تا بخوابم.نگاهی به رادمان انداختم.با صدای تحلیل رفته ای گفتم:

-امشب اینجایی یا میری خونه؟

دستش رو از رو پیشونیش برداشت و کنارش گذاشت.با صدای ارومی گفت:
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-نه میخوام برم خونه.اتفاق خاصی که نیوفتاده.فردا هم باید برم گزارش بدم.

ارومتر گفت:

-شاید این هم جزو نقشه ی صابر باشه...

صابر کیه؟با گیجی نگاهش کردم.رو به سامین گفت:

-ماشین رو اوردین؟

-اره داداش.تو پارکینگه

-قربون دستت.پرنیان تو میتونی برونی دیگه اره؟

از اون حالتم خارج شدم و با اشتیاق سرم رو تکون دادم.لبخندی زد و گفت:

-به کشتنم ندی؟

بفرمامیام خوش اخالق باشم نمیزاره!با حالتی شیطانی فتم:

-هرکی خربزه خورده پای لرزشم میشینه!
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با تعجب نگاهم کرد.انگار باورش شد میخوام بکشمش!

از رو صندلی پاشدم و لباسهامو مرتب کردم و با سامین رفتیم پارکینگ.اون که شیف شب
داشت موند بیمارستان و سامین رو با ویلچر (!)اورد و داخل ماشین گذاشت.نگاه شیطانی
به رادمان انداختم و ماشین رو روشن کردم!...

** ** **

چشمهامو بخاطر نوری که از پنجره ی اتاق بازتاب میشد به هم فشردم.وایی چه زود صبح
شد!چشمهامو با دستام مالیدم و خمیازه ی تمساح مانندی کشیدم.ای خدا فکم درد
گرفت!از رو تخت اومدم پایین و به طرف میز ارایش رفتم.جلوی میز نشستم و همینطوری
خمار خودمو ا تو اینه نگاه کرده.دهنم دوباره اندازه غار باز شد.فکر کنم فکم در رفت!تقریبا
ده دقیقه جلوی اینه نشستم و خمیازه کشیدم و به خودم نگاه کردم تااینکه خودم هم
خسته شدم.خوابم می اومد خب!ذهنم تهی بود...هیچی به فکرم نمیرسید! از روی صندلی
بلندشدم و رفتم سمت کمدم.یه لباس خوب و پوشیده پوشیدم و موهام رو با یه کلیپس
جمع کردم و خواستم از در برم بیرون که یاد حرف سامین افتادم.گفته بود شال سرم
کنم!اوه ایول غیرت!ولی بیخیال حوصله شال نداشتم.دستم رو ب سمت دستگیره بردم که
از روی عذاب وجدان برگشتم و یه شال حریر انداختم سرم!همین هم غنیمت بود!حاال
احساس بهتری داشتم!به سمت دستشویی رفتم.بعد تخلیه ی خودم و سبک شدنم زدم
بیرون.وای انگار دوروز بود دستشویی نرفته بودم!به طرف طبقه ی پایین رفتم.اروم اروم از
نرده ها پایین می اومدم حس و حال راه رفتن رو نداشتم.چرا امروز این همه بدنم کوفته
بود؟پوووف...
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وارد اشپزخونه شدم.انگار اولین کسی که بیدار شده بود من بودم!زیر سماور رو روشن
کردم .میز رو چیدم و منتظر جوشیدن اب موندم .حوصلم واقعا سر رفت.نگاهی به ساعت
انداختم.تازه ساعت هشت صبح بود.خب االن باید همه بیدار میشدن دیگه.بیخیال...

چایی دم کردم و به طرف کاناپه تو پذیرایی رفتم.تلوزیون رو روشن کردم و نشستم پاش.اینا
هم بیکارنا سر صبحی ورزش میکنن!وای اینم که هیچی نداشت.توزیون رو خاموش کردم و
به سمت اشپزخونه رفتم.واسه خودم یه لیوان چایی کمرنگ ریختم و نشستم رو
صندلی.لیوان رو به لبم نزدیک کردم که صدای عمو و زنعمو به گوشم خورد.اروم اروم حرف
میزدن که مثال کسی رو ببیدار نکنن!با لبخند از سر میز بلند شدم و واسه اونا هم چای
ریختم.نشستم سر میز و تا اومدنشون چاییم رو خوردم.لیوان رو تو ظرفشویی گذاشتم و به
طرف در خروجی اشپزخونه رفتم  .نمیخواستم مزاحمشون بشم بزار دوتایی خوش باشن!به
هردوشون سالم دادم.از دیدنم تعجب کردن!عمو بهروز بعد دادن جواب سالمم گفت:

-چه عجب خانوم صبح زود بیدار شدن!

نیشمو گشاد کردم و گفتم:

خب دیگه امروز جو گرفتتم نمیدونم چرا!میز رو چیدم چاییتونم ریختم برین نوشجانکنین!

زنعمو لپمو کشید و گفت:

شیطون خانوم دستت درد نکنه.راستی دیشب رادمان بهمون گفت تو یه دعوا پاش یه زخمجزئی برداشته.چی شد که دعوا کرد؟

یاد دیشب افتادم.عجب فیلم اکشنی داشتیم!با لبخند گفتم:
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-اگه اقارادمان خودشون صالح بدونن میگن!

زنعمو هم متقابال لبخندی زد و گفت :

-باشه دخترم.امروز هم کالس داری؟

اره زنعمو جون امروز هم باید برم کالس.سامین ماشین بابا رو تمیزش کرده دیشب اوردگذاشت تو پارکینگ.با اون میرم

به سالمتی دختر گلم.ماهم میریم صبحونه بخوریم.سوسن واسه چندروزی مرخصی گرفتهارتروزش عود کرده امروز کلی بشور و بساب دارم!

رفتن به طرف اشپزخونه و منم رفتم طبقه باال به سمت اتاقم.همین که خواستم وارد اتاق
بشکم یهو وسوسه شدم سرکی به اتاق رادمان بکشم! اعوذ بالله من الشیطان رجیم!شیطان
ولم کن بزا به صراط مستقیم برم نفله!مگه یقمو ول میکنه این شیطان!پاورچین پاورچین
به طرف در رفتم.هی میخواستم برگردم نمیشد بعدشم میخواستم قدم جلو بزارم پام جلو
نمیرفت!ای بابا!

باالخره تصمیم گرفتم.رفتم جلو!اروم در اتاق رو باز کردم.هیچ وقت کنجکاو نشده بودم که
برم اتاق رو به رویی رو ببینم اما االن حس فضولی داشت منو میترکوند!سرم رو بردم داخل
و از الی در داخل اتاق رو نگاه کردم!تختش رو جوری گذاشته بود که میتونستم کف پاهاش
رو ببینم!یه پاش باند پیچی شده بود و پای دیگش زیر اون یکی پاش گذاشته بود!اوخی
حتما دیشب خیلی خسته شده که نمیتونه بیدار شه وگرنه این از من سحرخیز تر بود!اصن
به درک به من چه خوابش میاد!بره بمیره!در رو کمی بیشتر باز کردم و قدم داخل اتاقش
گذاشتم.اتاق ساده ای داشت با دکوراسیون قهوه ای خاکی و سفید.اتاقش تقریبا حالت
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سنتی داشت.خطاطی های تابلو شده ای رو به دیوار زده بودن،چندتا دست نوشته چسبیده
به دیوار بود،رنگ خوده دیوار ها هم سفید و قهوه ای بود.اتاق جالبی داشت خوشمان
امد!چرخی تو اتاقش زدم.این که بیهوش بود بیدار نمیشد پس بیخیالش!پرتره ی صورتی
توجهم رو به خودش جلب کرد.یه صورت دخترونه ی ظریف که خیلی زیبا بود.مژه های
پرپشت  ،ابروهای کمونی  ،بینی قلمی و لبای گوشتی و پر که حالت غنچه ای داشت و
استخون بندی صورتش که جذابیتش رو دو برابر کرده بود.طوری طراحی شده بود که
انگار یه عکس سیاه و سفیده واقعیه.مات پرتره شدم.من در برابرش پشیزی زیبایی
نداشتم و کم اورده بودم.یعنی این متعلق به یه انسانه یا زاده ی ذهن یه هنرمند؟.یه پرتره
از یه قیافه ی دخترونه و جذاب و ظریف.من که عاشقش شدم!ببینم رادمان اینو بهم
میده!حاال اگه نده هم یواشکی برش میدارم!دستم رو به سمتش بردم تا لمسش کنم.دستم
رو به سمت چشمهاش بردم.چشمهای جذاب و گیرا که با سیاه و سفید بودنشون داد میزدن
یه رنگ روشن خاصی دارن!یکمی به رسیدن دستم به اون تابلو مونده بود که دستم از
حرکت ایستاد.به دست گره شده دور مچم نگاه کرد.وایی خدا ترسیدم این چرا یه دفعه ای
ظاهر شد!به صاحب دست نگاه کردم.رادمان با چشمهای خمار خواب و عصبانی داشت
نگاهم میکرد.اوخی نازه چقد خوشگل شده!!!یا امام خمینی این اخمش چی بود دیگه!

با چشمهایی گرد شده از ترس نگاهش کردم و اب دهنم رو قورت دادم که صدای بدی
داد!با هول گفتم:

-سالم !

لبخند کمرنگی روی صورتش پخش شد که زود جمعش کرد.اخم رو به صورتش برگردوند و
گفت:

-علیک سالم خانوم صبح عالی متعالی.میگم شما اینجا چیکار داری؟

با هول گفتم:
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-هی...هیچی باور کن!فقط اومدم بیدارت کنم بری صبحونه بخوری گفتم گشنت میشه!

-اها...میگم میتونستی در بزنی و بعد وارد بشیا!

اضطرابم رو پشت چهره ی پرخاش گرم پنهون کردم و گفتم:

چطور تو میتونی بدون در زدن عین گاو سرت رو بندازی پایین بیای اتاقم اما من نمیتونمبیام ؟! اونم من به خاطر خودت اومدم که یه وقت گرسنه نمونی!

-اها...خب اوال فرقی نداره اتاق من اتاق تو هیچ تفاوتی ندارن.اصال من و تو نداریم که!

حاال بیا جمعش کن!پوفی کشیدم و مچ دستم رو از دستش کشیدم.با کالفه گی گفتم:

-حاال میفرمایید برید صبحونتونو کوفت کنین؟!

اومـم...خب وضع من رو که میبینی (اشاره ای به پاش کرد)نمیتونم برم پایین پس لطفکن و صبحونم رو بیار باال!

کصافط عوضی ! مگه نوکرتم ؟! بیشعور !

چپکی نگاهش کردم و گفتم:
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-نوکر بابات سیاه بود به من چه خودت برو پایین بشین کوفت کن!

-ا لوس نشو افرین دخمل خوب بحرف بزرگترت گوش کن!

پــوف...قصد خرد کردن اعصاب منو داره!دهن کجی خفنی واسش اومدم و از اتاق زدم
بیرون.یادم رفت درباره ی پرتره ازش بپرسم!بیخیالش شدم و رفتم تو اتاقم.در رو بستم و
شروع کردم به حاضر شدن.یه دست لباس ساده و شیک مشکی پوشیدم و کیفم رو
برداشتم و از خونه زدم بیرون.سوار ماشین شدم و به سمت دانشگاه راه افتادم...

** ** **

-استاد میشه یه لحظه صبر کنید؟کارتون دارم

برگشتم سمتش و گفتم:

-البته.کاری داشتین؟

نفس عمیقی کشید و گفت:

-میخواستم امروز به یه بستنی دعوتتون کنم.نظرتون چیه؟!
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عجــب ادم پررویی!کمی تعلل کردم و گفتم:

-البته اگه وقت داشته باشم.چه ساعتی؟

-یه دو ربع دیگه وقتتون ازاده؟

-بله کاری ندارم

-اوکی بیاین همین کافه بغل دانشگاه اونجا منتظرتونم

-اهان باشه نیم ساعت دیگه اونجام

-مرسی استاد خانوم ! فعال خداحافظ !

-خداحافظ!

یا پیغمبر این دیگه کی بود! از امید این کارها بعید بود!حاال من چرا جوگیر شدم و قبول
کردم!خب جوگیر شدم دیگه !نفسم رو بیرون دادم و راه افتادم.به طرف حیاط ساختمون
رفتم.اروم اروم راه میرفتم و فکر میکردم.روی نیمکت زیر یه درخت لخت نشستم و کیفم
رو بغل کردم.چشمهامو بستم و به فکر فرو رفتم.بخاطر کم خوابی داشتم چرت میزدم و
هیچی حالیم نبود.غرق لحظه هام بودم که دستی به شونم برخورد کرد.اروم چشمهای
خمارم رو باز کردم.عسل با چشمهای خندونش کنارم نشسته بود و تماشام
میکرد.چشمهامو دوبار باز و بسته کردم و لبخندی به روش زدم.سالم و احوالپرسی کردم و
مشغول حرف زدن با همدیگه شدیم.از هر دری حرف زدیم.بحث کالسهامون پیش اومد که
درباره شاگردا باهم حرف میزدیم.عسل با قیافه ای حرصی گفت:
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وای پرنیان یه کالسی برداشتم که پشیمون شدم!یه شاگردایی داره که بیا و ببین!حاال بقیهخوبن یه دسته پسر هستن که کال کالس و دانشگاه رو گرفتن تو مشتشون!واقعا دیوونم
کردن اینا ! حاال بین این چهارنفر دوتاشون نسبتا خوبن وای امان از دست اون یکی دو
نفر!یکیش که کال دقم میده!

با عصبانیت و حرص تعریف میکرد و منم شکمم رو گرفته بودم و میخندیدم!باورم نمیشد
کساییهم پیدا شدن که اینطوری عسل رو حرص بدن!با خنده و بریده بریده گفتم:

خانوم اریا چه عجب یکی هم پیدا شد شما رو دق بده!تا اونجایی که یادمه تو با غرورتهمه رو مینشوندی حاال کم اوردی؟!

پوفی کرد و گفت:

نه بابا چه کم اوردنی فقط یذره زیادی ازارم میدن!چند وقت پیش هم باهاشون تصادفکردم ماشینمو داغون کردن خودشونم تعمیرکردن فرداش واسم فرستادن!

-عجب شاگردایی !

-خدا نصیبت کنه!

-زبونتو گاز بگیر کصافط خدا به دور!

و هردومون زدیم زیر خنده.میون خندمون صدای سرفه ای رو شنیدم.سرم رو برگردوندم و
امید رو دیدم.با لبخند گفت:
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-سالم خانوم صولتی.سالم استاد اریا حالتون خوبه

هردوسالمی دادیم و گفتم:

-اقای نیکنام ببخشید پاک از یادم رفته بود.میشه چند لحظه صبرکنین؟

-البته هرطور راحتین

خم شدم سمت عسل و اروم در گوششگفتم:

-ببین من با این نیکنامه قرار دارم ببخشی باید برم قول دادم

با قیافه ی خبیثی نگاهم کرد و اروم گفت:

-باشه برو راحت باش بهم تعریف کنی چی شد !

لبخندی به عسل زدم و همراه با امید ازش دور شدم.حوصلم به شدت سر رفته بود شاید
این بهونه ی خوبی واسه رفع بی حوصلگیم بود.قدم زنون خودمون رو به کافه رسوندیم.تنها
صدایی که توی راه بینمون بود صدای پرنده ها و خش خش برفا بود .صدای گوش نوازی بود
با روان ادم بازی میکرد.در رو برام باز کرد و داخل شدیم.یه میز گوشه ی کافه رو انتخاب
کردم و نشستیم اونجا.بعد دادن سفارشات سر موضوع رو باز کرد:
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سرم رو باال اوردم و با حالت گنگی گفتم:

-بله؟

-امــم...نمیدونم چطور بگم...یه درخواستی ازتون داشتم

یه ابرومو دادم باال.با تعجب پرسیدم:

-درخواست؟چه درخواستی؟

 فقط قول بدید عصبانی نشین.درخواست زیادی ندارم فقط  ...چطور بگم  ...ببینید میخوامرابطمون از این که هست صمیمی تر بشه .میخوام باهاتون مثل یه دوست باشم،یه دوست
معمولی یا به قول خودتون اجتماعی

-اما اقای نیکنام....

یه لحظه پرنیان خانوم.هیچ قصد و جسارتی ندارم هدفم هم به قول معروف تور کردنتوننیست و مطمئن باشین هیچ نظر بدی بهتون ندارم.از اخالق و رفتارتون خوشم اومده
میخوام شما هم باهام یکمی صمیمی باشید یختون یخورده اب بشه یکم دوستانه تر با هم
رفتار کنیم .متوجه منظورم که هستین؟

با گیجی سری تکون دادم و گفتم:
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-اها بله متوجهم.اما اقای نیکـ

-امید

-خب اقا امید منظورتون رو خوب نگرفتم!ببینم منظورتون این بود که...

اوفـــــــ  ...بله منظورم این بود که دوتا دوست معمولی با همدیگه باشیم.اینقدرفهمیدنش سخته؟!

اینم فهمید چقدر گیجم!ابروم پیش اینم رفت!تک سرفه ای کردم و گفتم:

-بله میدونم متوجه شدم! ( الکی میگه! ) اما...

-وایی تورو خدا بسه چقدر اما و اگر میکنید! یه دوستی ساده انقدر سوال کردن داره!

-نه نداره!

تک خندی کرد و دستش رو دراز کرد به سمتم و گفت:

-خب حاال باهم دوستیم؟

با کمی تعلل بهش دست دادم و با لبخند گفتم:
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-دوستیم

-خب حاال دوست عزیز بفرما بستنیتو بخور!نمیدونم تو این هوای سرد یخ نمیکنی؟!

منم خجالت و گذاشتم کنار و گفتم:

 دوست عزیزترم اگه شما نمیگفتید من بستنیمو نمیخوردم!ممنون که گفتی!! یخ همنمیکنم نگران من نباش!

لبخندی زدیم و امید شروع به خوردن قهوه اش کرد و منم بستنی شکالتیم!نگاه خیرمو روی
فنجونش حس کرد بلند خندید!با خنده گفت:

-میخوای یکی سفارش بدم؟ !

درحالی که چشم از فنجونش برنمیداشتم سرمو تکون دادم!خالصه بعد کلی خرج گذاشتن
رو دستش از کافه زدیم بیرون.حس بدی نسبت به این قضیه داشتم.پسر خوبی به نظر می
اومد و معلوم بود هیچ نظر خاصی بهم نداره اما احساس بدی در رابطه با این موضوع
داشتم.بیخیالش شدم و برگشتم به دانشگاه و به سمت پارکینگ رفتم.سوار ماشینم شدم و
روشنش کردم.نگاهی به ساعت مچیم انداختم.چه زود سه شد!روندم سمت خونمون.خونه
ی پدریم!ماشین رو دم در گذاشتم و یه اس به سامین دادم با این مضمون  ( :امشب خونه
خودمون میمونم پارسارم بیارش اینجا به عمو هم بگو پرنیان پیش خودمه )

حوصله رفتن به اونجا و کل انداختن با رادمان رو نداشتم.وارد خونه شدم و مقنعه رو از
سرم در اوردم و با کیفم انداختم رو کاناپه و به طرف اشپزخونه رفتم.در یخچال رو باز کردم
و بطری اب رو گذاشتم رو لبم و یه نفس سر کشیدم.بطری نصفه رو انداختم تو یخچال و
درش رو بستم.یکمی از کارهای جابه جای وسایل مونده بود که اونم بعدا با سامین انجام
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میدیم اگه نیومد و کار داشت که خودم تنهایی دست به کار میشم.روی مبل دونفره ای ولو
شدم و دکمه های مانتوم رو باز کردم و کنترل رو به دستم گرفتم و روشن کردم.بازم برنامه
های تکراری و مستندهای خسته کننده.پــــوف...

تلوزیون رو خاموش کردم و استین پیرنم رو دادم باال و با بی حوصلگی شروع به جابه جایی
و تمیزکاری کردم.فعال بهترین کار همین بود!...

** ** **

پیشونیمو پاک کردم و سرم رو به اطراف خم کردم.صدای وحشتناکی تولید کرد ! کمرم رو
چرخوندم که اونم صدای بدی داد ! سرم رو به طرف ساعت دیواری چرخوندم.یا خدا چه زود
ساعت نه شد!سری تکون دادم و رفتم طبقه باال.لباسهامو برداشتم و رفتم حموم.لباسهارو
از رخت اویز اویزون کردم و لباسهای تو تنم رو در اوردم و انداختم داخل سبد و رفتم زیر
دوش.خدا کنه وسطای دوش گرفتنم ابگرمکن خاموش نشه!بعد نیم ساعت از حموم در
اومدم.دور موهام حوله پیچوندم و رفتم طبقه پایین.واسه امشب یه شام سبک اماده کردم
و گذاشتمش روی گاز بمونه و برگشتم پذیرایی.حاال تنها تو این خونه چیکار کنم؟

ساعت ده شب بود.چرا سامین این همه دیر کرده؟زنگی به سامین زدم.بعد چندتا بوق
جواب تلفنش رو داد:

-به خواهرزاده ی عزیز.خوبی!

علیک سالم اقا سامین!این داداش ما چی شد؟قرار بود امشب بیاریش خونه ها چی شدشپس؟
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هان هیچی دوتایی این بیرونیم داریم باهم بستنی میخوریم ( بعد اوممی کرد که ابی دهنمنو راه بندازه! )

کارد تو شکمت سامین منم ظهری خوردم!پارسا رو بیارش خونه شام گذاشتم هله هولهنده به خوردش.

-باشه حاال اونو بزار یخچال میخوایم بریم فسد فود اونجا غذا میگیریم میاریم

-اها...باشه خدافظ

گوشی رو قطع کردم و از رو مبل بلند شدم .به طرف اشپزخونه رفتم و غذا رو روی کابینت
گذاشتم تا سرد بشه و بعد بزارمش یخچال.از اشپزخونه خارج میشدم که یکدفعه همه ی
چراغها خاموش شد.جیغ کوتاهی کشیدم.بعد چندثانیه که چشمهام به تاریکی عادت کرد
اروم اروم و با لمس اشیاء مبل رو پیدا کردم و گوشی رو از روش برداشتم.با نور گوشی
تونستم بهتر اطرافم رو ببینم.برای وصل برق باید میرفتم حیاط.اهسته راه میرفتم و با دقت
جلوی پام رو دید میزدم.دستم رو به سمت دستگیره ی در بردم تا در رو باز کنم که صدای
شکستن شیشه روشنیدم.جیغ بلندی کشیدم و خودم رو به در چسبوندم.صدای شکستن
شیشه ی بعدی اومد.دستم رو به گوشهام گرفتم و چشمهامو بستم.نشستم و زانوهامو تو
شکمم جمع کردم.چند دقیقه به همون حالت موندم.ترس تو وجودم رخنه کرده بود و هیچ
جوره هم نمیتونستم جلوشو بگیرم.بعد از چند دقیقه از جام بلند شدم.اب دهنم رو فرو
فرستادم و در رو اروم باز کردم و بیرون رفتم.گوشی رو از روی زمین برداشتم و به سامین
تک انداختم.رفتم حیاط و نگاهی به کنتور برق انداختم.کی به این دست زده بود؟سیم ها
خیلی شیک پاره شده بودن انگار با قیچی یا چاقو دخلشون رو اوردن.رفتم داخل خونه و یه
اس با مضمون "سامین اومدنی یه سیم کش هم با خودت بیاری برق ها قطع شدن" رو
بهش فرستادم.روی کاناپه نشستم و زانوهامو تو اغوش گرفتم.حوصله ام به شدت سر رفته
بود.کاش خونه ی عمو اینا می موندم حداقل یه ذره مردم ازاری میکردم و حالم جا می
اومد!یذره با گوشیم ور رفتم و به آنی اس دادم.بهش گفتم که امشب خونه خودمونم.گوشی
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رو گذاشتم رو میز و رفتم باال و چراغ مطالعه ام رو اوردم پایین!روی اپن گذاشتمش و
روشنش کردم.صدای باز شدن در رو شنیدم.سرم رو بلند کردم و چشمم به سامین افتاد که
با لبخند وارد شد.لبخندی به روش پاشیدم وبلند شدم.پارسا با سر و صدا اومد پرید و بغلم
کرد.به خودم فشردمش و قربون صدقش رفتم.با زبون شیرینش گفت:

-پرنیان با دایی رفتیم فست فوت اونجا بستنی خوردیم شام هم گرفتیم اومدیم

لپشو کشیدم و خنده ی کوتاهی کردم.دایی گفت:

-چی شده؟خونه چرا انقد تاریکه؟

-وایی سامین مگه بهت اس ندادم اومدنی با خودم برق کش بیاری؟

گوشیش رو از کیفش در اورد و نگاهی بهش انداخت.با گیجی گفت:

-اره اس دادی ولی چرا من متوجهش نشدم؟!

پوفی کردم و چپکی نگاهش کردم اما تو اون نور کمی که از چراغ مطالعه میتابید تقر یبا
چیزی معلوم نبود!

شام رو گذاشتم رو میز و رفتم لیوان و اب از اشپزخونه اوردم و دور میز نشستیم و شروع
کردیم به خوردن شام.سامین هم گفت فردا صبح اول وقت یه برق کار میاره تا یه نگاهی به
برق خونه بندازه...
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** ** **

رو تخت غلتی زدم و پتو رو با پاهام زدم کنار و دمر رو تخت پخش شدم.وقتی راه تنفسم
بسته شد و به تنگی نفس افتادم سرم رو برگردوندم.یه چیز نرمی روی صورتم کشیده
شد.از خیسیش چندشم شد و الی یکی از چشمهامو باز کردم.دوتا چشم مشکی تیله ای که
دورشون رو موهای سفید پوشونده بودن جلوی چشمم ظاهر شد.دهنش باز و زبونش
اویزون بود و داشت نفس نفس میزد.یهو از روی تخت پریدم و جیغ بلندی کشیدم.تو این
چندروز چقدر من داد کشیدم!باید یه سر برم دکتر بابت حنجرم!با استین لباسم تند تند
صورتم رو پاک کردم و با چندش سرم رو تکون دادم.صدای خنده ی ریزی رو
شنیدم.برگشتم سمت صدا.خدایا من نمیتونم یه روز بدون مردم ازاری این سر کنم؟!ای
بابا...

پشت چشمی نازک کردم و زهر مار زیر لبی گفتم و با عصبانیت ازش پرسیدم:

-خودم کم بودی اینم شد قوز باال قوز.این چیه دیگه انداختیش رو من بیشعور

اومی کرد و یه تای ابروشو انداخت باال و گفت:

-خب هدیه ی تولدته دیگه خانوم!

هان؟تولد؟چه تولدی؟

با تعجب نگاهش کردم که با لحنی همراه ته خنده ای  ،با مزه گفت:
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-خانومه فراموشکار امروز تولدتونه اینم من باید یادت بندازم؟خوبه حداقل مامان یادش بود

سرم رو خاروندم و گفتم:

-خب مثال که تولدمه چیکار کنم؟بیام وسط قر بدم؟

-اینم فکر خوبیه!

دمپاییم رو از پایین تخت برداشتم و به سمتش شوت کردم.در رو زود بست و با خنده از
اتاق خارج شد.هیچ یادم نبود تولد من چندروز بعد از تولد آنیه.این چندروزه انقدر درگیری
ذهنی داشتم که پاک یادم رفته بود.نگاهی به لباسهام انداختم.نه خداروشکر لباسهای نسبتا
پوشیده ای داشتم.حاال اگه موهامم فاکتور بگیرم بد نبودم!چشمهامو چرخوندم و موهام رو
شونه کردم و با کش باالی سرم بستم.لباس ابرومندانه ای پوشیدم و رفتم جلوی
اینه.خداروشکر امروز کالس نداشتم!حتی فکر کالس داشتن هم ازارم میده!چون خیلی
خسته ام و حوصله ی هیچ کالس و درسی ندارم!

دستی به صورتم کشیدم و لباسم رو که یه تونیک تا باالی زانو و یا جین ابی بود رو مرتبش
کردم و در رو باز کردم و از اتاق زدم بیرون.همین که پام رو روی پله ها گذاشتم صدای جیغ
و داد و دست و هوار و سوت و غیره رفت هوا ! بهت زده به صحنه ی رو به روم نگاه
میکردم.دایی از پله ها اومد باال و گفت:

-تولدت مبارک عزیزم
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و دستم رو گرفت و من رو تا پایین پله ها همراهی کرد.زنعمو اومد جلو و بوسه ای روی
گونم کاشت و تولدم رو بهم تبریک گفت.من هم با همون حالت بهت زده ام ازش تشکر
کردم.گناهی به ساعت انداختم.یا خدا ابروم رفت تا یک بعدازظهر خواب بودم!میگم االن
اینا واسه ناهار اومدن خونمون؟! چه خبره؟! من که امادگی هیچ چیز رو نداشتم پس بذار
گرسنه بمونن به درک!من که دعوتشون نکردم تا ناهار هم بدم!

یکی یکی مهمونها می اومد جلو و تولدم رو بهم تبریک میگفتن.من هم از همشون تشکر
میکردم و راهیشون میکردم! چشمهامو بین جمعیت موجود چرخوندم! یعنی آنی رو دعوت
نکرده بودن؟ چرا نیستش؟با تعجب اروم دم گوش سامین گفتم:

-ببینم به آنی خبر ندادین بیاد؟

سامین هم مثل من تعجب کرد و با ابروهای باال رفته گفت:

چرا اما نمیدونم چا نیستش.مطمئنم دعوت شدس!اصال اون بهمون یاداوری کرد که امروزتولدته!

سرم رو با تعجب تکون دادم و اهانی گفتم.با یاداوری موضوعی با عجله رو به سامین کردم
و ازش پرسیدم:

-راستی چی شد قرار بود بیاد و ببینتت؟!

ابروشو خاروند و گفت:
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اره اما به شماره ای که پایین کاغذ نوشته بودم زنگ زد و گفت نمیتونه بیاد و روزش روموکول کرد به چند روز بعد.

سرم رو تکون دادم و مشغول پذیرایی از مهمونها شدم.خوب شد سامین و زنعمو کارهارو
انجام داده بودن وگرنه ابروی نداشتم هم میرفت!یه دو ربعی گذشت.نگاه دیگه ای به
ساعت انداختم.این چرا دیر کرده؟ رفتم باال و گوشیم رو اوردم .سامین اومد سمتم و گفت:

-این دوستت چی شد؟

-نمیدونم بزار بهش زنگ بزنم ببینم کجاست

سامین گوشی رو از دستم قاپید و از حفظ شماره آنی رو گرفت ! ایول حافظه ! زد رو بلندگو
و من هم چپکی نگاهش کردم.بعد چهارتا بوق گوشیش رو جواب داد:

-الو سالم عزیزم خوبی

از لحنش تعجب کردم!البته تعجبی هم نداشت مثل خودم خل و چل بود!

سالم آنی مرسی گلم تو خوبی ؟ ( لحن عوض کردم ) کصافط کجایی دوساعته منتظرتماخه!

-کصافط عمته به من چه خب کار داشتم االن سر کوچتونم دارم میام.

رادمان اومد به طرفمون و خواست دهنش رو باز کنه که با دست اشاره کردم ساکت شه!
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-اها باشه منتظرتم فقط یه ذره عجله کن !

-اوکی عزیـ ...چیه؟چیزی میخوای؟

با تعجب گفتم:

-نه واال قراره چیزی بخوام ؟!

-چته عوضی؟گمشو اونور کصافط دست به من بزنی من میدونـ...

صدای برخورد و خش خش اومد.با استرس صداش زدم اما اون جوابم رو نداد.سامین با
نگرانی نگاهی بهم کرد و رفت به سمت در خروجی.منم پشت سرش رفتم.یعنی چه اتفاقی
واسش افتاد؟رادمان هم دنبالمون اومد بیرون.زنعمو تو راه جلوم رو گرفت و بهش گفتم
هیچی االن میایم .به در حیاط رسیدم.با عجله و نگرانی چشم گردوندم تا پیداش کنم  .چیزی
رو که میدیدم رو باور نمیکردم...

** ** **

جلوی در خونمون به صورت نیم دایره ای چندتا ماشین حلقه بسته بود که فضای دید از
اون طرف رو گرفته بود و نمیشد جلوی در حیاط رو دید  .با تعجب به اطراف نگاه میکردم و
از تعجبم نمیتونستم حرفی بزنم.این طرف ماشین ها تزئین شده بود و بادکنک های رنگی به
در های ماشین زده بودن که کل ماشین رو پوشونده بود  .ابروهام رو باال انداختم و با
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تعجب به آنی که رو به روم ایستاده بود و با خنده نگاهم میکرد خیره شدم.اشک چشمهامو
گرفت.بیشعور خیلی بامعرفت بود بازم به مرام اون که تولدم رو یادش بود اما من چی؟به
من هم میشه گفت دوست؟! با لبخند بهش نزدیک شدم.با نیش باز پرید سمتم و بغلم
کرد.منو تو بغلش فشرد و گفت:

-عشقولیم تولدت مبارک

تو اغوشم چلوندمش و گفتم:

-آنی تو شاهکاری دختر.خوشبحال دایی!

بعد با دستم محکم کوبیدم رو دهنم!سرش رو برد عقب و با تعجب گفت:

-چی گفتی؟!؟!؟!

-هیچی گلم خوشبحال شوهرت !!

سرش رو تند تند و پشت سر هم تکون داد و گفت:

اره خب معلومه باید سجده شکر بجا بیاره که همچین کسی نسیبش شده! اصال کوفتشبشم !

کوبیدم پس کلش و گفتم:
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-الحق که دیوونه ای!

-دقیقا مثل دوست جونیم!

لبخندی زدم و گونش رو محکم بوسیدم.با تعجب نگاهم کرد! به ندرت پیش می اومد لپ
آنی رو ببوسم اخرین روبوسیمون برمیگرده به چندسال پیش!

با تعجب نگاهم کرد و گفت:

-االن فوشم دادی؟؟؟؟!؟!؟

-نه بابا یه بوسه واقعی بود!

-اخه فوشمون ابراز احساساته بوسمون فوشه واسه همون تعجب کردم!!!!

نیشمو گشاد کردم و دوباره بوسیدش و گفتم:

-اره خب االن جو گرفتتم تو به خودت نگیر!

اهانی کرد و چیزی نگفت.برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم.همه ی مهمونها جمع شده
بودن دم در و داشتن به ما میخندیدن ! بله دیگه شدیم دلقک این جماعت!خواستم بچرخم
سمت آنی که برف شادی صورتم رو پرکرد ! چشمهامو به هم فشردم و اَیــی گفتم.کف هارو
با دستهام از روی چشمهام زدم کنار و با خشم نگاهش کردم ! سامین صدام زد و اون هم
برف شادی رو پرت کرد روم.تو هوا قاپیدمش و شروع کردیم به دنبال بازی با آنی ! اونم
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وسط کوچه ! بقیه هم عین خیالشون نبود همینطوری داشتن میخندیدن ! اره دیگه اومده
بودن سیرک مجانی ! بعد دو دقیقه بازیمون رو جمع کردیم و سامین رفت به طرف ماشین
خودش.یه اهنگ توپ گذاشت و صداش رو تا ته برد باال و کاپوت ماشین رو داد باال ! خب
کوچمون خلوت بود و هر پونصد متر یه خونه بود و خونه ی ماهم ته کوچه بود پس هیچ
مشکلی نداشت ! ریختن وسط و شروع کردن به قر دادن ! حاال نرقص کی برقص ! مگه
میشد جمعشون کرد ! بعد از ده دقیقه به زور سامین بردشون خونه تا اونجا کاراشون رو
انجام بدن باالخره ماهم چیزی به نام آبرو داشتیم !یکمی هم توخونه زدن و رقصیدن و منم
مثل مونگوال همینطور بهشون نگاه کردم.به کل یادم رفته بود لباس عوض کنم یا یه ذره
سرخ اب سفید اب بمالم به صورتم ! خالصه ناهار هم سرو شد و طبق معمول اهنگ
تولدت مبارک و کادو و پایان ! سامین یه سرویس طالی خوشگل واسم خریده بود که با
دیدنش دلم ضعف کرد! خوشگلتر از گردنبند آنی بود ! رادمان خر هم بهم یه سگ داد که
اونو عمرا بگیرم دستم و حتی نازش کنم میدمش به پارسا نگهش داره ! گل بود به سبزه نیز
اراسته شد! این رادمان کم حرصم میده یکی هم عین خودش رو اورده بندازه به جونم ! البته
یه به پای اون سگه یه دستبند طال هم بسته بود که بعدها فهمیدم واسه منه !آنی عقب
مونده هم بهم گفت همین که من پیشتم خودش یه هدیه ی بزرگه اما بعدا بهم یه پالک
طال داد ! اقا طال نمیخوام یه پیرهنی عروسکی خرسی ! واال اخه شما چه میدونین چی باید
هدیه داد ! زنعمو از دستم شاکی بود به خاطر اومدنم به اینجا اما انقدر بوسیدمش تا از دل
در اوردم ! بعد سه ساعت جمع کردن و رفتن و منم طبق معمول عین کلفتا شروع کردم به
جمع کردن خونه!...

** ** **

آنیتا اومد خودش رو رو تختم ولو کرد و با لگد یکی کوبید تو کمرم و گفت:

-چه خبرا دوست جونی !
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چشمهام تا حد امکان درشت شد و با غضب نگاهش کردم.نیشش رو قورباغه ای گشاد کرد
و گفت:

-هان چته؟

-هیچی شما راحت باش!

-راحتم رفیق

-رو نیس که...

-روفرشیه!

بعد هم یه زبون شیک واسم در اورد! برق ناخنی که دستم بود رو گذاشتم روی عسلی کنار
تخت و از لب تخت بلند شدم و رفتم جلوی اینه و نگاهی به خودم انداختم.موهام رو مرتب
کردم و انداختمشون پشت گوشم.

-خب بابا خوشگلی بیا بشین باهات حرف دارم

برگشتم سمتش و یه تای ابرومو انداختم باال .واقعا این آنی بود ؟! برای اولین بار میدیدمش
که داره جدی حرف میزنه ! خودش هم همچین زشت نبودا اتفاقا خیلی ناز بود ! بور با
چشمهای قهوه ای و پوست سفید و موهای لختشم مصری زده بود که خیلی بهش می
اومد!صندلی میز توالتم رو برداشتم و کشیدم سمت تختش و نشستم پیشش.تک سرفه ای
کرد و شروع کرد به صحبت کردن:
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ببین پرنیان میدونم تعجب کردی و میگی حتما سر این دختر به سنگ خورده که ادم شدهاما اینطور نیست و االن خیلی جدی ام و باهات حرف دارم ! وسط حرفم نمیپری و چیزی
نمیگی تا حرفم تموم بشه وگرنه همچین سیلی میخوابونم دم گوشت که یه طرف صورت
خوشگلت قشنگ کبود بشه!!!

ابروهام تا حد امکان رفتن باال!سرم رو با تعجب اروم تکون دادم و گذاشتم ادامه حرفش رو
بزنه!

-سعید رو یادته؟

هه...مگه میشه یادم نباشه...

پسر عموی آنیتا...کسی که اولین بار...

سرم رو تکون دادم و با قیافه ای بغ زده سرم رو تکون دادم.

ببین اینطور قیافه نگیرا ...یه چی میگم بقران اگه ناراحت بشی که میدونم میشی یا اگهبخوای ادا اطوار در بیاری با دیوار یکیت میکنم

استرس گرفتم ...چی میخواست بگه؟

سعید....راستش سعی داره ازدواج میکنه...هفته ی پیش رفتن خواستگاری و دختره همجواب مثبت داده...قراره خیلی زود ازدواج کنن حداقل تا دوهفته دیگه...
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با چشمهایی پر اشک نگاهش کردم..سعید واقعا داشت ازدواج میکرد؟

از روی تخت بلند شد و اومد سمتم و نشست جلوی پاهام و دستهای مچاله شدم رو بین
دستهاش گرفت.همونطور مات نگاهش میکردم...با نگرانی تو چشمهام خیره شد و گفت:

عزیزم مگه بهت نگفتم ناراحت نباشی؟...موضوع سعید مربوط به خیلی وقت پیشهخودت بهم گفتی سعی کردی فراموشش کنی...پرنیان؟...

یه قطره اشک از رو گونم سرخورد  ...خدایا بهت گفتم التماست کردم کمکم کنی فراموشش
کنم پس چرا...

سعی کردم تو این دوسال بهش فکر نکنم دیگه داشتم از یاد میبردمش پس چرا با شنیدن
اسمش به این حال افتادم؟خدایا من دوستش ندارم خودت هم میدونی....

میدونم باور نکردی من دروغ گوی خوبی نیستم ...

دستم رو از بین دستهای آنی کشیدم بیرون و اشکهامو پاک کردم.بینیمو باال کشیدم و تو
چشمهاش نگاه کردم.لبخندی زدم و دستهام رو گذاشتم رو گونه هاش و گفتم:

-آنی من سعی خودم رو کردم فراموشش کنم و فکر میکردم موفق شدم اما...

گلم اشکالی نداره حتما قسمت نبوده سعید لیاقت تورو نداشت پرنیان دیگه بهش فکرنکن.باور کن خوبی تو رو میخوام عزیزم.اگه سعید ادم خوبی بود...
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و ادامه حرفش رو برید.لبخندی به روش پاشیدم و از رو صندلی بلند شدم.اون هم رو به
روم ایستاد.بهش گفتم:

-قول میدم دیگه بهش فکر نکنم راضی شدی؟

پرید بغلم کرد و محکم من رو تو اغوشش چلوند و گفت:

-عاشقتم دختر دوست جونیه خودمی

** ** **

کنار زنعمو روی کاناپه نشسته بودم و اون درحال بافتن کاله صورتی برای روژین بود .
داشتم از این در و اون در باهم حرف میزدیم که بحث رو به سمت رادمان سوق داد :

-راستی پرنیان؟

-جانم زنعمو؟

-میخوام یه چیزی بهت بگم اما نمیدونم چطور...

لبخند کمرنگی زدم و گفتم :
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-راحت باش عزیزم

میخوام واسش استین باال بزنم  ...نمیخوام پسرم بیشتر از این مجرد بمونه واسش زیادخوب نیست ...میدونی که چی میگم؟

ته دلم یه طوری شد  ...زدم به رگ بیخیالیم و گفتم :

اره به بچه های امروزی زیاد اعتمادی نیست یهو دیدی دست یکیو گرفت اومد خونه گفتننه این زنمه اینم نوه تونه

و ریز خندیدم.

لپمو با مهربونی کشید و گفت :

-دختر یه دیقه زبون نریز گوش کن ببین چی میگم دیگه

سرمو تکون دادمو زنعمو ادامه داد :

یکی از دخترای فامیل مد نظرمه .میخوام بگم بیاد خونمون و اینجا ازش خواستگاریکنم.رادمان خیلی لجبازه و نمیره خواستگاری پس مجبورم عروسو بکشونم اینجا !

جفت ابروهامو از تعجب دادم باال .با لحنی متعجب گفتم :

به دختره نمیگین واسه چی دعوتش میکنین؟155

-نه خب ...اما دختره میدونه مهمونی به چه مناسبتیه ولی نمیدونی خواستگاریه خودشه

چشمهام کامال گرد شدن ! یعنی چی من دقیق نفهمیدم !

سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم و گفتم :

-خب باشه...حاال این مهمونی کی هست؟

امشب ! تو هم باید باشی! دست تنهام نمیتونم از پس پذیرایی بربیام سوسن مرخصیگرفته پادرد داشت!

چرا انقده هول بود ! باشه ای گفتم و بعد از نیم ساعت حرف زدن که چه عرض کنم  ،مغز
خوردن (!) وسایلهامو جمع کردم و برگشتم خونمون تا خودمو برای امشب اماده کنم...

** ** **

پیرن یقه اسکی سرمه ای و ساده ای رو که نسبتا هم بلند بود رو گذاشتم تو کیفم با یه
شلوار مشکی تنگ که باهاش بپوشم .شلوار رو همونجا تنم کردم و یه مانتوی سفید با طرح
هایی سنتی پوشیدم  .شال مشکی طرح داری هم سرم کرم و بوت بلند مشکیم رو از کمد
برداشتم تا بپوشم .نگاهی به خودم از داخل اینه انداختم .بدنبود اما خیلی ساده بود واسه یه
مراسم ! یه رژ صورتی که به رنگ سفید میزد به لبهام زدم  .خط چشم نازکی هم باالی
چشمهام زدم .خب االن بهتر شد ! موهام رو هم که دم اسبی بسته بودم.کیفم رو برداشتم
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و رفتم به سمت اتاق پارسا  .پیرن سفید با جین ابی  .خوبه داداش کوچولوم خیلی خوش
سلیقست !

دستشو گرفتم و با لبخند از پله ها اومدیم پایین .همین که در رو باز کردم سامین رو دیدم
که جلوی در مونده و با لبخند نظاره گر ماست .من هم به روش لبخندی زدم و بعد سالم و
احوال پرسی رفتیم سوار ماشین شدیم  .رو به من گفت :

 -یکمی زوده بریم  .نظرتون چیه بریم فست فود؟

پارسا با ذوق سرش رو تکون داد و منم از دیدن ذوقش به وجد اومدم  .باشه ای گفتم و به
سمت فسد فود رفتیم .

سرمیز نشسته بودم و با دقت داشتم اطراف رو نگاه میکردم .چشمم به سه تا دختری که رو
میز بغلی نشسته بودن افتاد  .مثال داشتن اروم حرف میزدن ! سرم رو به طرف سامین
برگردوندم اما گوشم به حرفاشون بود !

 -سوزی ببین شوهرش چقد خوشگله ! کوفتش بشه ! بچشونم مثل شوهرشه !

نه انصافی خودشم خوشگله به هم میان!

 -اره بد نیست اما من موندم تو کف شوهرش ! توله خیلی نازه !

لبهامو به هم فشار میدادم تا صدای خندم بلند نشه .سامین طبق عادتش پاشو زد به پام و
با سر گفت چی شده .لبخندی زدم و گوشیمو در اوردم و بهش اس ام اسی با این مضمون
دادم " اون دخترا فکر میکنن شوورمی صداشو درنیار! "
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با خوندن پیامک لبخندی از سر شیطنت زد  .رو به پارسا گفت :

-عزیزم تو یه لحظه اینجا میشینی من و مامانت بریم دسشویی بیایم؟

پارسا با تعجب نگاهمون کرد .با چشمهایی گرد شده به من نگاه کرد و من ابرو هامو به
نشونه ی اینکه ضایع نکن انداختم باال و اونم سریع گرفت! با لحنی شیطنت بار گفت :

-باشه بابایی من اینجام منتظرم!

یا خدا اینارو !

با صدای نسبتا بلندی با هم حرف میزدن  .زیر چشمی به دختر نگاه کردم .حواسشون به
سامین بود ! از دست این اخر سر منو دق میده با این کاراش !

به طرف بیرون از فست فود حرکت کردیم  .دوتا از دخترا هم پاشدن و با ما اومدن ! ولی
فکر کنم میخواستن یه جای دیگه برن چون غیبشون زد! سامین رفت جلوی دستشویی و
دستهاشو شست  .کنارش ایستاده بودم و نظاره گرش بودم .با تعجب گفتم :

-ببینم االن چرا مارو اوردی بیرون؟

-میخواستم دستمو بشورم خب !
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قانع شدم !زیر چشمی به پشت سرم نگاه کرد  .یهویی شیر اب رو بست و با همون
دستهای خیسش صورتم رو بین دستهاش گرفت !

و باز هم چشای من عین گردو گرد شد!

با صدای ارومی گفتم :

-داری چیکار میکنی دیوونه؟

-صداشو درنیار دخترا پشتمونن !

خاک تو سرت سامین با این کارات ! خب مرضت چیه اونارو میسوزونی ! گناه دارن ! حاال
اونا به درک گناهه منه بدبخت چیه !

پشتم به دخترا بود و سامین تقریبا روبه روشون .خم شد به سمتم و دستشو دور کمرم
حلقه کرد  .اون دوتا صورتمون رو نمیدیدن .صورتش جلوی صورتم بود و داشت ادا در
میاورد و چشاشو چپ میکرد و زبون در میاورد ! خدایا عقل تو کله ی این بشر گذاشتی ایا
؟! نگاهی به پشت سرم انداخت و گفت:

-دخترا کبود شدن!

صدای قدمهاشون اومد .داشتن به سمت ما میومدن .سامین ولم کرد و بغلم کرد  .یه
نیشکون ریز از پهلوش گرفتم که منقبص شدن فکش و صدای ساییده شدن دندوناشو
شنیدم ! حقشه تا اون باشه مردم ازاری نکنه! دخترا اومدن سمتمون و با صدایی پر از
عشوه که مثال داشتن باهم حرف میزدن گفتن :
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-اره بخدا جماعت حیا ندارن تو منطقه عمومی هم به هم رحم نمیکنن!

هردو داشتیم از خنده میترکیدیم اما بازور خودمونو کنترل کردیم !

مثال با دیدن دخترا خجالت کشید و ولم کرد و دستم رو گرفت و گفت :

خانومم بیا بریم تو کوچولومون تنهاست .این جماعت نمیدونن حریم خصوصی چیه نبایدتو کار دیگران فضولی کنن!

مث خودشون با ناز حرف میزد و بعد تموم شدن حرفهاش چشمهاشو با عشوه چپ کرد!

دیگه کنترل کردنم غیر ممکن بود !

سریع رفتیم داخل و سرمیز نشستیم  .به مرز انفجار رسیده بودیم ! انقد سرمیز خندیده
بودم دلدرد گرفتم !

بعد حساب کردن به سمت ماشین رفتیم و سوارش شدیم و بطرف خونه ی عمو حرکت
کردیم .تو ماشین  ،سامین از قیافه ی کبود دخترا تعریف میکرد و منم از خنده دلمو گرفته
بودمو میخندیدم !

به خونه ی عمو اینا رسیدیم و ماشین رو برد تو پارکینگ و داخل خونه شدیم .همه اونجا
بودن!
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منظور از همه  ،کل خاله و دایی و عمو و عمه ی رادمان بود ! نیما اینا هم اومده بودن .رفتم
و با تک تکشون احوال پرسی کردم  .جوونا یه گوشه دور هم جمع شده بودن  .نیما دست
سامین رو گرفت کشید سمت خودشون و گفت :

-چی شده خیلی شاد میزنی؟!

سامین با نیش گشاد نشست پیششون و تمام اتفاقات امشب رو براشون تعریف کرد !

همه با خنده نظاره گره سامین بودن  .به سمت اتاق باالیی حرکت کردم تا برم و لباسمو
عوض کنم .تا خواستم در اتاق رو باز کنم رادمان در اتاقش رو باز کرد و اومد بیرون .

با کنایه رو بهش گفتم :

-شنیدم قراره زن بگیری؟

با اخم نگاهم کرد و گفت :

مامان منو تو تنگنا قرار داد و نتونستم بهش نه بگم ...چطور؟ انقده واست عذاب اورهمیخوام ازدواج کنم؟

منم مثل خودش اخم کردم و تو چشمهاش خیره شدم  .با لحن تندی گفتم:

بیچاره دختری که قراره باتو ازدواج کنه خودشو دودستی بدبخت کرد ...واسه من نشونه یخوبیه که میخوای ازدواج کنی یه مزاحم از زندگیم کم میشه
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خیلی بچه ای پرنیان ...دعا میکنم یکی گیرت بیوفته بهت روی خوش نشون نده ! ببینماونموقع هم زبونت انقده دراز هست!

پوزخندی زدم و گفتم :

حاجی کسی نتونسته زبون منو کوتاه کنه حتی اگه طرف شوهرم باشه بازم جرئت همچینکاریو نداره! فعال من نمیخوام ازدواج کنم و خودمو بدبخت کنم کسی که قراره زجر بکشه
شمایی !

صورتش قرمز شد ! یا خدا خودت رحم کن!

با تندی گفت :

-من این ازدواج رو به هر قیمتی که شده کنسلش میکنم

تــــو نمیتونی رو حرف زنعمو حرف بزنی  !...میدونی که چقده حساســه ؟! فقط کافیهناراحتش کنی اونوقت بابات ...

پوفی کشید و گفت :

-دختر برو تو اتاقت کم حرصم بده

نمیرم دوسدارم حرصت بدم اصال یه شیرینیی داره که نگو!162

یه قدم برداشت به سمتم و گفت :

-دختر میری یا ...

سریع رفتم تو اتاق و در رو بستم  .در رو زود باز کردم و زبونمو براش در اوردم و دوباره درو
بستم!

اخم غلیظشو دیدم که داشت مثل دراکوال ها بهم نگاه میکرد! امشب دستش بهم برسه
دخلم اومده ! ولی نه دیگه داره مزدوج میشه جلو زنش نمیتونه کاری از پیش ببره !

با نیش گشادم مانتوم رو دراوردم و پیرهنمو عوض کردم و شالمو انداختم رو سرم و رفتم
پایین .هرکی یه گوشه نشسته بود و داشت حرف میزد  .زنعمو با دیدن من لبخندی زد و بهم
اشاره کرد که برم پیشش .با لبخندی پرشور نگاهم میکرد و زیر لب یه چیزایی رو زمزمه
میکرد  .بهم گفت که برم چایی هارو از اشپزخونه بیارم.سرم رو تکون دادم و با لبخند به
سمت اشپزخونه رفتم  .لیوانهای چای رو داخل سینی گذاشتم و به همه بزرگا تعارف کردم.
جوونا رو بیخی اونا ادم نیستن!

عمو همه رو دعوت کرد تا بیان یه جا بشینن که میخواد مطلب مهمی رو بگه .

جوونا هم اومدن اونجا  .سامین خیلی شاد میزد انگار قراره واسه اون زن بگیرن ! خاک تو
سرش !

عمو یه تک سرفه ای کرد و گفت :
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میدونم همتون میخواین بدونین دلیل این دور همیمون چیه ...راستش ...ما میخوایم اقاپسرمونو مزدوج کنیم!

و صدای واو گفتن پسرا و سوتشون همه رو به خنده انداخت .رادمان برگشت و همچین
چپکی نگاهشون کرد که همگی ساکت شدن!

آنی اومد پیشم و دستشو انداخت دور بازوم و به عمو نگاه میکردیم تا حرفشو ادامه بده .
عموبهروز شروع کرد به حرف زدن :

این یه خواستگاریه غیرمنتظرس برای همه ...دختری که میخوام واسش انتخاب کنم...همینجاست بین این گل دخترا

و پسرا برگشتن به سمت ما دخترا نگاه کردن و سوت زدن

به خنده افتاده بودم .نگاهی به رادمان انداختم  .معلوم بود داره حسابی حرص میخوره !
عمو ادامه داد :

میدونم رسم خواستگاری اینطوی نیست ...ما به زحمت میندازیمشون و میریم خونشونانشاال ...منتها االن خواستم یه خواستگاریه هول هولکی بکنم و عکس العمل هردو طرفو
ببینم

سکوت بین بچه هارو فرا گرفت ...

عمو بهراد اومد سمت دخترا  ...واسه من فرقی نداشت روزای خوب زندگیم درراه بود !
ناسالمتی داشتم از شر مردم ازاریای رادمان خالص میشدم!
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رادمان با حرص لیوان چایی رو گرفته بود دستش و داشت اروم اروم چاییشو مینوشید

وای حقته تو فقط حرص بخور من کیف میکنم اصن !

حواسم به رادمان بود ک آنی دستمو گرفت و فشار داد .اما نه دست آنی نبود....

عمو چرا دست منو گرفته؟

چرا بقیه اینطوری نگام میکنن؟!

سامین باز خل شده داره میخنده!

یا خدا چه خبره !

نگاهی به بقیه انداختم ...نگاهی هم به رادمان...

با دیدن ما چایی پرید تو گلوش و به سرفه افتاد

منم مات و مبهوت به بقیه نگاه میکردم ...اقا یکی بهم بگه چی شد االن؟!

رادمان از روی مبل بلند شد و با پرخاشگری گفت :
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-بابا این چه وضعشه؟ دیگه دختر نبود؟

عمو اخم غلیظی کرد و بهش گفت :

حرف نباشه انتخاب من همینه ...پرنیان بهترین کسیه ک میتونه ادارت کنه دختر خیلیخوبیه من و مادرت هم دوستش داریم

چشمهای روشنش رنگ تیره ای به خودش گرفت ...یا خدا چقده ترسناک شده این!

اب دهنمو قورت دادم و گفتم :

-عمو بزار خودش برای خودش تصمیم بگیره خب چیکارش دارین بچرو

و مظلوم نگاهش کردم!

همه به این حرکت من خندیدن...

اما خودم...

اقا من یکی داشتم سکته میکردم ! به قول رادمان دیگه دختر نبود؟ واییییییییی

سرم داشت منفجر میشد...

166

یعنی چی اخه چرا به ادم شوک وارد میکنن یهویی! نمیگن من قلبم ضعیفه؟ این رادمان
چیه اخه؟ مرتیکه دراکوال ! من زیر دست این بیوفتم روزگارم سیاهه!

اب دهنمو فرو بردم و با تته پته گفتم :

-اما ...اما عمو هر دوی ما حق انتخاب داریم باید خودمون انتخاب کنیم دیگه درسته؟

سرش رو تکون داد

ادامه دادم:

-و هردوی ما با این ازدواج مخالفیم...

نگاهی به رادمان انداختم  ...یه تای ابروشو انداخته بود باال و عمیقا تو فکر بود ..کاش میشد
فکرشو بتونم بخونم!

لبخند شیطانی اومد رو صورتش ...این لبخندش منو میترسوند!

لیوان چایی رو گذاشت رو میز عسلی  .از روی مبل بلندشد و گفت :

 -از طرف خودت حرف بزن خانوم ! من راضیم !

چشمهام بیشتر از این گرد نمیشد! این چی داشت میگفت؟ درست میشنیدم؟؟؟!
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عمو رو به من کرد و با لبخند پرسید :

-دخترم؟ تو چی عمو؟ تو هم راضیی؟

نمیتونستم هیچ جوابی بدم ...مغزم هنگ کرده بود نمیتونستم رفتاره االن رادمان رو هضم
کنم ...درکش واسم سخت بود...

صدای نیما به گوشم رسید که گقت :

 -سکوت عالمت رضاست بهروز خان !

چشمهام از تعجب گرد شد و بریده بریده گفتم :

-نه ....نه اینطور نیست  ...من  ....من نمیخـ ...

رادمان اومد سمتم و دستم رو گرفت و گفت :

بابا هردومون موافقیم .این خانوم یکم ناز داره باید نازشو خرید ! االنم یکم خجالت میکشههمین!

و دستمو تو دستهای بزرگ و مردونش فشار داد...
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با نگرانی تو چشمهاش نگاه کردم ...نه اون نمیتونست با من همچین کاری بکنه ...اون ...
اون خودشم منو دوست نداشت ...چرا داره با ایندمون بازی میکنه؟

یه لحظه سرم گیج رفت و منظره جلوی چشمهام تیره شد  .رادمان فهمید و زیر بغلم رو
گرفت و سرپا نگهم داشت .رو به پدرش گفت :

-یکمی خجالت کشیدن خانوم ! شاید سرپا راحت نیس بهتره بشینه!

تو اون لحظه ازش ممنون شدم که تونست بهونه ای واسم جور بکنه...

نشستم رو مبل و سرمو انداختم پایین .همه فکر میکردن از خجالتمه  ...اما من ...داشتم
اتیش میگرفتم چون نمیتونستم حرفی بزنم...نمیتونستم چیزی بگم و این منو میسوزوند.

صدای پچ پچ بقیه به گوشم میخورد  ...صداهایی که ازارم میداد ..حرف هایی که باعث
میشد از خودم بدم بیاد ....حرف هایی مثل " چه زود قبول کرد! خب بایدم قبول کنه این
پسره چیزی کم و کسر نداره اما دختره چی؟ " و " وقتی خونشون بوده خدا میدونه چه
کارهایی کرده که پدرش مجبور شده این دختره رو واسش بگیره" ...

صداها تو سرم میپیچید ...

آنی با یه اب پرتقال اومد طرفم و اروم زیر گوشم گفت :

-اجی چیزی شده ؟ اگه راضی به این ازدواج نیستی بگو خب؟ بخدا خودم به همش میزنم؟
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لیوان رو از دستش گرفتم و به لبه ی لیوان خیره شدم ...اروم زمزمه کردم :

نه اجی همه چی خوبه ...اگه ناراضی باشم هم نمیشه کاری از پیش برد ...من به عمو وزنعمو مدیونم نمیتونم رو حرفاشون نه بیارم ...اما ...

چونمو تو دستش گرفت و خیره به چشمهام نگاه کرد:

-اما چی ؟

لب برچیدم و با لحن معصومی گفتم :

من از رادمان میترسم ! هر خر دیگه ای بود راضی بودم باالخره انتخاب عمو به ضررمنیست اون بزرگترمه اما این رادمان نه!

لبخندی نشست رو لباش و این لبخندش رفته رفته به خنده تبدیل شد تا حدی که توجه
چندنفرو به سمت ما جلب کرد! رو یخ بخندی چه خبرته! نیشگونی از رون پاش گرفتم که
ساکت شد و لبش رو به دندون گرفت.سرش رو نزدیکم کرد و با خنده پرسید :

-تو واقعا ازش میترسی؟

-اره بوخودا ! یه دراکوالئیه که نگو و نپرس !
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و دوباره زد زیر خنده ! ای کوفت چته دختر ! االناس همه با خودشون بگن این دوتا چه شاد
میزنن انگار پرنیان از خداش بوده ! بازوشو گرفتم و به سمت خودم کشیدم.دوباره ساکتش
کردم.باز سرش رو نزدیکم کرد و گفت :

-دختر تو با زبونت اونو میخوریش ! اونوقت ادعادی ترسیدن میکنی؟ بعید میدونم!

بد هم نمیگفتا ! زبون من دربرابر نیروی بدنیش مقاوم بود! البته فکر کنم !

اما خب منم رزمی کار بودم دیگه ناسالمتی !

سرمو تکون دادم تا این افکارو از ذهنم دور کنم  .تو این اوضاع داشتم به چی فکر میکردم !

رادمان رو مبل رو به رویی نشسته بود و تمام افکارش معطوف من بود .زیر نگاه خیرش
داشتم ذوب میشدم .از روی مبل بلند شدم و لیوانارو بردم اشپز خونه.

صدای پایی رو از پشت سرم شنیدم .برگشتم و نگاهی انداختم .قلبم ایستاد !

یا خوده خدا خودت بهت رحم کن !

اومد طرفم و تا حد یه وجب فاصله نزدیکم شد  .گرمای نفساش به صورتم میخورد .تو
چشمهاش دیگه از اون عصبانیت قبلی موج نمیزد ...چشاش برق خاصی داشت ...یه برق
شیطانی ! یا خدا بدبخت شدم ! این برقه منو میترسونه ! دستش رو اورد باال و گوشه ی
شالم که کنار گونم بود رو بین انگشتاش گرفت و با لحن نجوا گونه ای گفت :
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 خب که دیگه دستم بهت نمیرسه و میخوام زن بگیرم و از شر مزاحمتای من راحت میشیو  ...ارهـــــ ؟

با چشای گرد شده از ترس سرم رو به نشونه ی نفی تکون دادم !

 که بیچاره دختری که قراره زن من بشه و تو هم نمیخوای شوهر کنی که زبونتو کوتاه کنن.اوهـوم؟؟؟

منم مثل خودش حرفمو کشیدم و گفتم :

-نـــه کی همچین حرفی زده !

-فک کنم یه جوجو بود ادعای زیادی داشت .میخوام زبونشو کوتاه کنم نظرت چیه؟

سرمو تکون دادم و گفتم :

فکر بدی هم نیست اما طفلی گناه داره زیاد بهش سخت نگیر یه حرفی از روی بچگی زدهبیخیش !

نه دیگه نمیشه بیخیش شد ! باید زبونشو کوتاه کنم ! اصال من واسه همین راضی شدمازدواج کنم!

اب دهنمو با ترس فرو بردم  ...اروم زانومو اوردم باال و گفتم :
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-میری عقب یا یجوری میزنم که عقیم بشی !

اخم شیرینی کرد و گفت :

 -چته جوجو چرا عصبانی میشی ! باید یکمی ادبت کنم ...حاال حاال ها وقت هست !

چشمهام از وحشت اندازه ی دوتا پرتقال شدن !

سرش رو نزدیک تر کرد  ..نفسهام به شمارش افتاده بود...

دستم رو مانع قرار دادم جلوی صورتش و گفتم :

-نزدیکم بشی جیغ میزنما ! تو نسبتی با من نداری و حق همچین کاریو بهت نمیدم

سرش و برد عقب و سرش رو کمی خاروند و گفت :

-راست میگیا ....ولی االن باهات نسبتی ندارم تا یه هفته ی اینده قراره باهم نامزد کنیم !

نفسم باال نمی اومد !

رادمان ادامه داد :
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سامین با پدرم حرف زد...پس فردا شب میام خونتون واسه خواستگاری و یکی دوروزبعدش هم جشن نامزدیمون ....که البته من از جشنهای مجلل انچنانی بدم میاد میریم و
فقط عقد میکنیم !

اینا چه خوب واسه خودشون بریده و دوخته بودن !

پوفی کردم و خواستم از زیر دستش در برم که مچ دستم و گرف و کشید به سمت خودش.
افتادم تو بغلش و چند ثانیه همونطور موندم.خواستم از اغوشش دربیام که نذاشت و
کمرم رو محکم گرفت .با دستش چونم رو داد باال و تو چشمها خیره نگاه کرد  ...بعد چند
ثانیه زمزمه کرد :

 بهت که گفتم میخوام ادبت کنم ...به هر شیوه ای که شده ! اون زبونت رو کوتاه میکنمجوجه!

-اوه ! ببخشید نمیخواستم مزاحمتون بشم !

از همدیگه جداشدیم و برگشتیم به پشت سر رادمان نگاه کردیم  .خدایا اینو دیگه کجای دلم
بزارم ! دیگه چی از این بدتر ! زنعمو حتما تو باید االن میومدی اشپزخونه؟ وایـــی...

پاک ابروم رفت ! حداقل یه اهمی اوهومی...بی ادب !

زنعمو از همون راهی که اومده بود برگشت !

با کمی تعلل از رادمان فاصله گرفتم و رفتم به طرف پذیرایی  .صدای پچ پچ دخترا رو
اعصابم اسکی میکرد  .بعد یه ساعت هم این ماجرا تموم شد و همه رفتن خونه های
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خودشون  .رفتم طبقه باال تو اتاقم و بعد تعویض لباسهام با سامین برگشتیم خونه  .انقدر
عصبانی بودم که یه کالم هم باهاش تو ماشین حرف نزدم  .پارسا هم از ترسش نمیتونست
چیزی بگه چون واقعا طوفانی بودم و منتظر یه تلنگر تا پاچه ی یکی رو بگیرم !

تو این دوروز خیلی حالم بد بود و حتی سرکالسام هم نرفتم  .امید چندباری بهم زنگ زد و
حالم و پرسید و منم تمام ماجرا رو براش تعریف کردم  .با هم صمیمی شده بودیم و اتفاقات
روزمره مون رو برای همدیگه تعریف میکردیم ! نمیدونم چرا بعد از شنیدن این خبر صداش
از ته چاه بیرون می اومد  .رادمان رو هم تو این دوروز ندیده بودم .چه بهتر کمتر حرص
میخورم !

امید اصال از نظر اخالق شبیه رادمان نبود  .خیلی مهربون و درعین حال سرد و خشن بود و
همه ی بچه های کالس ازش حساب میبردن ! دیروز به اقای منشیار زنگ زدم و ازش
مرخصی یه هفته ای گرفتم و اون هم با سختی و هزارجور بهونه قبول کرد و کالس بچه ها
برای یه مدتی تعطیل شد .

شال کرمی رنگم رو روی سرم مرتب کردم و از اتاقم زدم بیرون  .سامین با قیافه ای گرفته
نظاره گرم بود .هنوز هم از دستش ناراحت بودم و باهاش حرف نمیزدم  .وقتی سوار ماشین
شدیم  ،تک سرفه ای کرد و اسمم رو صدا زد  .وقتی جوابی نشنید  ،همزمان با روشن کردن
ماشین شروع کرد به حرف زدن :

 -که با داییت قهری اره؟ موش موشکه دایی نمیخواد باهام اشتی کنه؟؟؟

...-

-اومـــم ...پرنیان؟؟؟

175

...-

با صدایی گرفته گفت :

باورکن تمام کارام فقط بخاطر خودته دختر ...خواستم یکی باالسرت باشه که ازت مواظبتکنه  ...میدونم کاره بدی کردم و بدون نظرخواهی از تو قبول کردم که بیان اما ...رادمان پسر
خوبیه از نظر من تایید شدست دوست قدیمیمه و خوب میشناسمش ...تاحاال ندیدنم
مستقیما به دختری زل بزنه یا به روش بخنده ...البته اگه تورو فاکتور بگیریم !

سریع برگشتم سمتش و یه تای ابرومو انداختم باال و گفتم :

-منظور؟

اب دهنش رو قورت داد و گفت :

خب ...اون باهات صمیمیه و میدونم که این صمیمیتش همینطوری الکی نیست ! فککنـ...

با صدای بلندی گفتم :

چی؟ صمیمیت؟ ما سایه ی همدیگه رو با تیر میزنیم تو به این یگی صمیمیت؟ سامین اگهبیوفتم دستش منو میکشه ! میفهمی میکشه!
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یهویی با صدای بلندی شروع کرد به خندیدن! زیر لب فحشش میدادم و اون میخندید و
من حرص میخوردم !موقع پیاده شدن از ماشین بازور بغلم کرد و گونم رو بوسید و ولم کرد
!به خیال خودش اشتی کردیم !

همه چی مثل برق و باد انجام شد و من و رادمان به عقد هم دراومدیم...به همین راحتی !

وقتی میخواستم بله رو بگم  ،گیج شده بودم...بض هم گلومو فشار میداد نمیدونستم چیکار
کنم ...اروم گفتم :

-با اجازه پدر و مادرم بله...

و دستم رو اروم رو گردنبندی که بابا بهم هدیه داده بود فشردم.

سامین و آنی هم شاهدامون شدن  .نگاهی به صورت رادمان انداختم.عمیقا داشت به چیزی
فکر میکرد .خیلی دوستداشتم بدونم چی تو اون کلش میگذره!عمو اروم زد به شونش و
حلقه رو داد بهش.سرش پایین بود و اصال نگاهم نمیکرد .نمیدونم چش بود ! اون هم خیلی
اروم دستم رو گرفت و باال اورد و حلقه رو کرد تو دستم.سامین هم حلقه رو داد به آنی تا
بده به من.دستام سرده سرد بودن.دست رادمان رو گرفتم و اوردم باال و حلقه رو گردم تو
دستش.لرزش محسوس دستم رو به خوبی میتونستم حس کنم.نفس عمیق ارومی کشیدم
و سرم رو انداختم پایین.آنیتا با سر و صدا عسل رو اورد و با نیش گشادش بهم گفت :

-نوبت عسله

همچین چپ نگاهش کردم که از زندگیش سیر شد ! حقش بود ! با بی میلی عسل رو
گرفتم .رادمان پیش دستی کرد و انگشت کوچیکش رو فرو کرد تو ظرف عسل .نمیخواستم
دهنمو باز کنم  ،چندشم میشد ! با اکراه لبامو از هم باز کردم و دستشو چپوند تو دهنم .کم
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مونده بود باال بیارم!انگشتشو تاجایی که میتونست فرو کرده بود تو حلقم! شانس اوردم
انگشت اشارش نبود !فک کنم انگشتش تا مری و نای و ششم هم رفت! انگشتشو شوت
کردم بیرون و با اخم غلیظی نگاهش کردم  .چشمهاش داشت از شیطنت برق میزد
.چشمهامو ریز کردم و نگاهش کردم .انگشت اشامو کردم تو ظرف عسل و چپوندم تو
دهنش.همین که خواستم تا مچ دستم (!) بکنم تو دهنش با دندوناش انگشتمو گرفت!اروم
فشار میاورد و نمیذاشت فراتر ببرم اما من پرروتر از این حرفا بودم باید تالفی میکردم !بقیه
هم مونده بودن و به کارای مادوتا میخنیدن!کاری جز خنده هم نداشتن واال دوتا دلقک
مجانی جلوشون برنامه اجرامیکردن!یه لحظه حواسش پرت شد که تا میتونستم انگشتمو
کرد تو دهنش و اونم بعد فهمیدن گاز محکمی از انگشتم گرفت که آخم دراومد.با اخم
نگاهش کردم و انگشتمو از دهنش انداخت بیرون و یه دستمال گرفت سمتم!با عصبانیت
انگشتمو پاک کردم و دستمالو انداختم تو صورتش .بعد یعالمه امضا و کاغذبازی از محضر
زدیم بیرون  .حالم گرفته بود و دلیلش رو نمیفهمیدم .ازدواج تو برنامه هام نبود .اونم
ازدواج با یه غریبه ای که تازه چند ماهه میشناسمش....

این چندروز تو حال خودم نبودم.امشب شب عروسی سعید بود و ماهم دعوت بودیم  .اگه
نمیرفتم پیش خودش فکر میکرد که پرنیان بخاطر حسادت نیومد یه مشت اراجیف
دیگه.تصمیم رو گرفته بودم باید میرفتم.

زنعمو مجبورم کرده بود که بیام و خونه ی اونا زندگی کنم  .گفت زن نباید ازشوهرش جدا
باشه ! خداروشکر اتاقامون جدابود حداقل ! در خونه ی خودمون رو قفل زدم و چند دست
لباس خونگی و چندتا کتابم رو برداشتم و اومدم اینجا.لباسهای پارسا رو هم با خودم اوردم.
خیالم از بابت پارسا راحت بود چون صبح میرفت و عصر برمیگشت و از اون به بعدش هم
سرش با روژین و درساش گرم بود  .در اتاق رادمان رو زدم و داخل شدم .طاق باز رو
تختش دراز کشیده بود و به نقطه نامعلومی خیره بود و دستش زیر سرش بود  .تنش فقط
یه شلوار ورزشی بود و بس ! نگاهمو ازش دزدیدم و اروم صداش کردم .نشست رو تخت و
نگاهم کرد .از کنارش پیرهن سرمه ای دکمه ایش رو برداشت و تنش کرد اما دکمه هاشو
نبست .نگاه تشکر امیزی کردم که نذاشت تو اتاقش معذب باشم .نشستم رو صندلی کنار
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تختش و صندلی رو یکم بردمش عقب تا تو حلقش نباشم و راحت حرفم رو بزنم ! سامین
امروز یه عمل داشت و شب برمیگشت و امشب هم جشن بود و وقتی نداشتم  .آنی هم
رفته بود ارایشگاه و نمیتونستم با اون برم .با زور درخواستم رو بیان کردم و با یه لبخند
کوتاه قبول کرد که باهام بیاد خرید  .خوشحال شدم و جیغ خفیفی از خوشحالی کشیدم و
سریع دستم رو روی دهنم گذاشتم.معلوم بود بازور جلوی خنده شو نگه داشته! از اتاقش
پریدم بیرون و که پریدنم برابر شد با بلند شدن صدای خنده ی رادمان ! از دست خودم
حرص میخوردم که چرا انقده جوگیرم ! سریع رفتم و اماده شدم و بعد ده دقیقه پایین بودم.
لباسام طبق معمول ساده و شیک بودن .ارایش هم نکردم چون حوصله اش رو نداشتم .

مانتو کرمی و کیف و کفش مشکی و شلوارم هم مشکی تنگ بود و شالم مشکی که طرح
های کرمی و قهوه ای داشت .راضی بودم ! بعد چند دقیقه معطلی سر و کله ی رادمان پیدا
شد .ای خدا خوب شد این دختر نشد چقد لفتش میده! کت اسپورت مشکی و شلوار
کبریتی و پیرهن مشکی .سر جیب های کتش هم قهوه ای بود .ا چه باحال ناخواسته باهم
ست کردیم ! نیش شلم رو هیچ جوره نمیتونستم جمعش کنم ! رفتیم سوار ماشینش شدیم
و ماشین به راه افتاد .ترافیک سنگینی تو خیابون حاکم بود و منم کالفه رو کیفم ضرب گرفته
بودم و پوست لبم رو میجوییدم.نگاهی بهم انداخت و گفت :

-نکن دختر عه

نفهمیدم این نکنش رو دقیقا با کدوم یکی از کارهام بود !صاف مثل بچه ی ادم نشستم و
جلو رومو نگاه کردم .ماشین پس از دو ربع به راه افتاد .خیلی ماهرانه رانندگی میکرد .تند
میرفت اما خیلی خونسرد بود.نمیدونم شایدم سرعتش واسه من تند بود و برای خودش
عادی بود !

رسیدم به مرکز خرید .همه ی بوتیک ها رو میگشتم تا یه لباس مناسبی برای امشب
پیداکنم.نسبت نزدیکی باهم نداشتیم و نمیتونستم لباس انچنانی بپوشم و انقدر غریبه هم
نبودیم که لباس نپوشم ! په پیراهن خیلی خوشگل و شیک چشمم رو گرفت  .رنگش
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زرشکی و جنسش از مخمل بود و یقش بیخ تا بیخ گلومو میگرفت! استینش بلند و دامن
دنباله دارش نظرم رو به خودش جلب کرد  .خیلی خوشم اومد لباس خوبی به نظر میرسید.
رفتم داخل و رو به فروشنده گفتم اون پیراهن رو بده تا پروش کنم .رفتم تو اتاق و منتظر
لباس موندم .تن خور جالبی داشت عاشقش شدم ! در اتاق زده شد .اول خواستم باز نکنم
اما گفتم چه معنی داره خب بزار ببینه دیگه گناه داره! در رو باز کردم و کله ی رادمان اومد
داخل.با اخم بهم نگاه میکرد  .بهم گفت یه دور بچرخم و متقابال همون کار رو کردم.سرش
رو تکون داد و با گفتن یه خوبه در رو بست! لباسم روتعویض کردم و پیراهن رو گرفتم
دستم و از اتاق زدم بیرون  .کیف پولم رو دراوردم و قیمتش رو پرسیدم که گفت حساب
شده! وا رفتم و با چشمهام دنبال رادمان گشتم.جلوی یه بوتیک کیف و کفش فروشی
ایستاده بود و داشت به کفشها نگاه میکرد! سرم رو تکون داد و بعد یه تشکر از فروشنده
اومدم بیرون.نمیدونستم باید چی به رادمان بگم .یعنی تشکر کنم؟! یا پولی رو که بابت
لباس داده رو به خودش برگردونم؟! نه ولی اینطوری خیلی تابلوئه درضمن من همسرشم
وظیفشه باید بخره ! با گفتن اسم همسر بدنم مور مور شد ! رفتم پیشش و تشکر ارومی
ازش کردم که سرش رو تکون داد .این چرا دوروزه انقد اروم شده دیگه سر به سرم نمیذاره
و اذیتم نمیکنه .البته اگه جریان عسل رو فاکتور بگیرم.کیف و کفش ست مشکی و زرشکی
رو بهم نشون داد .خیلی خوشگل بود همینطور خیره نگاهش میکردم .با دیدن قیمتش
مخم سوت کشید ! درسته از نظر مالی کم نداشتم اما خب یکمی خسیس بودم چخبره
خداتومن به یه کیف و کفش بدم ! دستم رو گرفت و کشید داخل و مجبودم کرد کفش رو
امتحان کنم که از شانس گندم فیت پام بود .اقا من خسیسیم میاد پول بدم به این ! اما
خدایی خیلی ناز بود و به پام هم می اومد ! تا رادمان به خودش بجنبه سریع رفتم و
حسابش کردم اگه این یکی روهم واسم میخرید خیلی شرمندش میشدم .با اخم غلیضی
نگاهم میکرد و منم داشتم به فیل هایی که تو اسمون پرواز میکرد نگاه میکردم ! یکم دیگه
هم گشتیم و برای رادمان یه کت گرفتیم و به خواسته ی خودش رنگ زرشکیش رو برداشت
 .اوخی بچم باهام ست کرد  .یاخدا بچم !

شلوار کتون مشکی و یه کفش خیلی خوشگل که به سلیقه ی من بود .از جلوی یه بوتیک
رد شدیم که لباس زیر زنونه میفروخت .با سرش اشاره ای به اون بوتیک کرد و بهم گفت :

-از اون جا چیزی الزم نداری؟!
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با چشمهای گرد نگاهش کردم و گفتم :

-نه نه چیزی نمیخوام بریم !

-نه کجا بریم بیا بریم اونجا یه چند دست بخر !

سرم رو تند تند به نشونه ی نفی تکون دادم و اون هم با چشمهایی که ازش شیطنت
میبارید نگاهم میکرد ! اب دهنم رو فرو بردم و با اکراه و خجالت و سرخ و سفید شدن
دنبالش راه افتادم  .فروشنده یه خانوم میانسال مهربون بود که رادمان رو نمیذاشت داخل
و منم با نیش باز نگاهش میکردم .اما همین که رادمان گفت شوهرش هستم با روی باز
گفت بفرمایید داخل ! ای خدا شانس نیست که !

رادمان همونطور با شیطنت نگاهم میکرد و گاهی واسم ابرو باال مینداخت که خجالتم بده.
هم از دستش حرص میخوردم و هم خجالت میکشیدم و هم خندم گرفته بود  .به اون خانوم
گفت که ژورنالش رو بیاره تا یه نگاه بهش بندازه .اوه اوه دیگه چی ! با دقت به مدلهاشون
نگاه میکرد و گهگاهی هم نگاهی به من مینداخت .اخر سر یه تا ست خیلی خوشگل رو
انتخاب کرد که من از نگاه کردن بهشون خجالت میکشیدم چه برسه به پوشیدنش !

رادمان اونهارو از روی میز فروشنده برداشت و زدیم بیرون و به سمت ماشین راه افتادیم.تو
راه کلی فحشش میدادم و اونم با صدای بلندی میخندید.واقعا ادم رو حرصی میکرد ! سوار
ماشین شدیم و وسایلهارو رو صندلی های پشتی گذاشت و خودش هم سوار ماشین شد .
در رو با حرص کوبیدم که خنده ی بلندی سر داد و منم همچنان با فحش میشستمش !

** ** **
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اروم از ماشین پیاده شدم و نگاهی به اطرافی انداختم.ماشین های زیادی اونجا جمع شده
بودن و فضا رو خفقان اور کرده بودن.به سمت باغ حرکت کردیم که مادر و خواهر سعید
جلومون ظاهر شدن.مادرش خوشامدگویی گرمی کرد اما خواهرش یطوری نگاهم میکرد.
سرم رو انداختم پایین و حرکت کردیم.همونطور که دستم دور بازوی رادمان بود آنی رو
دیدم که کنار یه میز بزرگ نشسته و دنبال کسی میگرده .باز این موش و گربه بازیشون
شروع شد ! من رو دید و از دور برام دست تکون داد .خیلی خوشگل شده بود .موهای
کوتاهش رو پسرونه ی خیلی خوشگل زده بود و جلوشو یه طرفه ریخته بود رو صورتش.
ارایش مالیمی داشت البته اگه اون سایه ی مشکی که دور چشمهاش رو گرفته بود رو
نادیده بگیرم.کت تقریبا بلند و شلوار خوش دوختی پوشیده بود .لباس خیلی بهش می اومد
اما انگار یکم گشاد بود ! با سالم و احوال پرسی نشستیم روی میز.بازهم چشمهاش اطراف
باغ میچرخید  .یکمی با هم حرف زدیم تا اینکه اعالم کردن عروس و دوماد داره میاد  .با
کرختی از روی صندلی بلند شدم .اومدن و وقتی که داشتن از جلوی میز ما رد میشدن با
سعید چشم تو چشم شدیم .چند لحظه  ،فقط یه کوچولو دلم واسش تنگ شد ...

تو چشمهاش میتونستم دلتنگی رو بخونم...

سرش رو انداخت پایین و رفت با خانومش تو جایگاهشون نشستند .شنلش رو از روی
سرش برداشت.چندبار چشمهامو بستم و باز کردم اما نه اون چیزی که میدیم حقیقت
داشت  .ارام کنار سعید ایستاده بود و داشت زیر گوشش پچ پچ میکرد.پوزخندی تو دلم به
خودم زدم.از اون دختر نمیشد انتظاری بیشتر از این داشت...

عروسیشون مثل بقیه عروسی ها بود...وقت داشت میگذشت و من با زور اون فضا رو
متحمل میشدم .روبه رادمان گفتم:

میشه یه لحظه من برم دستشویی؟182

نگاهش برای لحظه ای نگران شد ...اما فقط برای یه لحظه

سرش رو تکون داد و با لحنی سرد گفت باشه و با نوشیدنیش مشغول شد  .از روی صندلی
بلند شدم و به سمت ته باغ حرکت کردم.داخل شدم و دستهامو تر کردم و به صورتم زدم تا
از التهابش کم بشه  .از راهروی دستشویی اومدم بیرون وهمین که اومدم به سمت بقیه
برم یکی دستم رو گرفت و کشید .منو کوبوند به یه درخت و با صدای ضعیف و گرفته ای
گفت:

-اگه قول بدی جیغ و داد نکنی قول میدم دستمو از رو دهنت بردارم.

سرمو تکون دادم.صداش برام اشنا میزد

-پرنیان...سعیدم

چشمهام از تعجب گرد شد .خواستم از زیر دستش در برم که گفت:

-ببین تا حرفامو نشنوی نمیزارم بری

تقال فایده ای نداشت  .باشه ای گفتم و ساکت ایستادم و گوشش سپردم:

پرنیان راستش...میخوام االن همه چیزو بهت بگم ...دلم دیگه طاقت این همه قصه وغصه رو نداره میخوام همین االن همشو بریزم بیرون...میخوام بهت بگم که چرا رابطمون به
هم خورد..
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واسم مهم نیست که تو گذشته چه اتفاقی افتاده سعید خان.من االن ازدواج کردم و از اینوضعیت هم راضیم

میتونستم هاله ی اشک رو که تو چشمهاش جمع شده بود رو ببینم.با صدایی گرفته گفت:

 -باشه بزار من حرفامو بزنم بعد تو هرچی میخوای بگو

همین که دید ساکت شدم شروع کرد به حرف زدن:

عشقم نسبت به تو روز به روز تو قلبم بیشتر میشد...نمیتونستم دووم بیارم دیگه وقتشرسیده بود که بهت بگم .چندروز از تصمیمم گذشته بود که پوریا دعوتم کرد به یه مهمونی
و منم قبول کردم.نمیدونستم اینم یکی از اون مهمونی های خاصشه...همه تو هم میلولیدن
و تا خرخره مشروب خورده بودن...ارام اومد کنارم و شد ساقی من و منم مست شدم ...منم
که بد مست،حال خودمو نمیفهمیدم و اون شب...اون شب با ارام رابطه داشتم...چیزی از
جریانو نمیدونستم هیچی یادم نبود اما صبح ارام تو تخت من بود و  ....باید به گردن
میگرفتم...پرنیان اگه نمیگفتم دلم میترکید...باور کن عاشقانه میپرستیدمت اما
حاال...روزگارم شد این...

با بغض خندید و گفت:

-حیف این مرواریداست که بخاطر یه ادم پست ریخته شه...

دستش رو اورد سمتم که پسش زدم و دستی رو گونم کشیدم.سر انگشتام خیس شد...
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بهش گفتم:

خب حرفاتو زدی جناب حاال ولم کن بزار برم .چیزی بین ما نبوده که سر و تهی هم داشتهباشه .یه عالقه یطرفه بود ک بهم داشتی و حاالهم به سالمتی داری ازدواج میکنی و منم
متاهلم.راحتم بزار دیگه مزاحمم نشو...

خودمو از حصار دستاش خالص کردم و رفتم بطرف درختهای باغ تا خودمو از راه میونبر به
آنی اینا برسونم  .تند تند راه میرفتم اما هرچی میرفتم صدای موسیقی کمتر و کمتر
میشد.نگاهی به پشت سرم انداختم.نه سعیدی وجود داشت و نه هیچکس دیگه ای .
یکدفعه ای یکی دستم رو گرفت و کشید  .دستمالی رو روی بینیم گذاشت.هرچی سعی
کردم نفس نکشم اما موفق نبودم باالخره بعد از حبس نفسام ،یه نفس عمیق کشیدم و
نهایتا...

** ** **

کالفگی تو چهرش بیداد میکرد.باالخره تصمیمشو گرفت  .زمینه ی رقص هم فراهم بود .از
روی صندلی بلندشد و روبه آنیتا گفت:

-افتخار میدین؟
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با تعجب دستش رو تو دستهای سامین گذاشت و باهم رفتن برقصند .خیلی اروم و مالیم و
هماهنگ...

دیگه از تحملش خارج بود...میخواست آنیتا هرچی زودتر واسه خودش بشه...اغوشش رو
تنگ تر کرد و اونو به خودش فشرد.سرش رو خم کرد و اروم دم گوشش اسمش رو صدا
کرد .اونقدر با احساس صدا کرد که انیتا یه لحظه گیج شد و صحنه ای رو یادش
اورد...صحنه ای که معشوقش با صدای لرزون و پراحساس باهاش حرف میزد ...زبونش
بند اومده بود...اروم و ناخواسته گفت :

-جانم؟

لبخند شیرینی رو لبای سامین نقش بست .با همون لبخند گفت:

 -امشب خیلی زیبا شدی ...معشوقت بهت افتخار میکنه

گیج تر از قبل گفت:

-چی؟ معشوقم؟

اره دیگه ...همون که قرار بود امشب بیاد و ببینیش ...قول داده بهت میخواد خودشو نشونبده.دیگه بسه اینهمه پنهون کاری...صبرش لبریز شده طاقت دوریتو نداره .با خودش گفت
یا االن یا هیچوقت ،باالخره که چی اون منو میبینه میفهمه کی ام...هرچند ممکنه بعد از
اینکه فهمید کسی که اونو تو خواب و بیداریش میپرسته کیه و جواب رد بهش بده ،اما خب
...
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چونه ی آنیتا رو باال گرفت و گفت:

-دلم دووم نیاورد آنیتا  ...خوب نگاه کن به کسی که عمریه عاشقته...

با گنگی تو چشمهای خاکستری نمناک سامین نگاه کرد...باورش نمیشد معشوقش سامین
باشه...ساکت موند و هیچی نگفت.اهنگ همچنان داشت مینواخت و جمعیت هم درحال
رقص بودن.نمیتونست کنار بکشه خیلی براش بد میشد چون همه نظاره گر اونا
بودن.سامین دستی روی گونش گذاشت و گفت:

-اره منم  ...منم اونی که اونی که آوارته...اونی که دیوونه وار میپرسدتت...

با صدای لرزونی گفت:

اگه جوابت بهم نه باشه...همونطور که اومدم تو زندگیت خیلی بی سر و صدا و اروممیرم...انگار نه انگار اتفاقی افتاده...اما اگه جوابت مثبت باشه  ...دنیارو به پات میر یزم
آنیتا.خوشبخت ترین مرد رو زمین میشم...

کمی مکث کرد و با گفتن "منتظر جوابتم" رهاش کرد و رفت سر میزشون نشست و سرش
رو گذاشت روی میز....

** ** **
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با چشمهاش پرنیان رو دنبال میکرد .بعد از اینکه به دستشویی رسید و از دیدش خرج شد
چشمهاشو ازونجا گرفت .هیچکس اون اطراف نبود و خیالش از بابت این که خطری پرنیان
رو تهدید نمیکنه راحت بود.

نگاهی به ساعتش انداخت  .ده دقیقه ای میشد که پرنیان دستشویی بود.خندش گرفت و
پیش خودش فکر کرد " این دختر مگه چقد خورده که دوساعته اون توئه!" و لبخندی روی
لباش نشست .

صدایی از بیسیم داخل گوشش اومد:

-سرگرد؟ سرگرد صدامو میشنوید؟

صاف نشست روی صندلی و دستش رو اورد باال و میکروفون ریزی رو که به استینش
نصب شده بود رو جلوی دهنش گرفت:

 -اره احمدی به گوشم.اتفاقی افتاده؟

 بله جناب همین االن یه ون مشکی از سمت پشت باغ به طرف اتوبان رفت .مامورامونسریع یه ردیاب بهش متصل کردن االن داریم ردیابیش میکنیم  .خانوم صولتی هم
باهاشون بود بنظر بیهوش میرسید

مثل برق از روی صندلیش پرید.با گفتن" نزارید از دستتون در بره دارم میام " به سمت
آنیتا رفت و گفت :

پرنیان حالش بد شد تو ماشینه داریم میریم خونه188

سریع به سمت در خروجی رفت و ماشین رو از پارکینگ خارج کرد .

-به طرف کدوم خیابون رفتن؟

-خیابون....قربان.سرعتش خیلی باالست  .احتماال میخواد از شهر خارج شه

با سرعت زیادی میروند  .حتی چندبار نزدیک بود تو جاده تصادف کنه اما بخیر گذشت .بعد
از چنددقیقه تونست ماشینشون رو پیدا کنه .ون مشکی به طرز عجیبی اروم رانندگی
میکرد .سرعتش رو زیاد کرد و پیچید جلوی ون و تفنگش رو از داشبورد دراورد و از ماشین
پیاده شد  .تفنگ رو گرفت طرفشون و بهشور دستور توقف داد و گفت پیاده بشن.دوتا مرد
جوون و یه خانوم از ماشین اومدن پایین.با تعجب به صحنه ی رو به رو نگاه میکرد .جلوتر
رفت و داخل ماشینو گشت اما چیزی نبود  .دستش رو اورد باال و تو میکروفون گفت :

 -قاسمی تو ماشیبن که چیزی نیست.مطمئنی صولتی تو این ماشین بود؟

بله قربان شما االن نزدیک اون ماشینی که ردیابیش میکنیم ایستادین.چطور ممکنه خانومصولتی اونجا نباشه

پشتش به اون افراد بود و داشت صحبت میکرد.یهو دستی که هفت تیر داخلش بود به
طرف عقب کشیده شد و تفنگ رو از دستش گرفتن.چندتا مرد قوی هیکل از اطراف
محاصرشون کرده بودن و دوتا هم پشتش ایستاده بود .هفت تیر رو از دستش کشیدن
بیرون و دستمال رو گرفتن جلوی دهنش .تقالش بی فایده بود پس سریع چشمهاشو بست
و بدنش رو شل کرد .برش داشتن و بردنش داخل ون .یکی از اون مردا بطرف ماشین رفت
و ردیابو با چاقو کند و انداختن پایین .رادمان رو انداختن پشت و دونفر جلو نشستن و
ماشین حرکت کرد.فرصت رو غنیمت دونست و دستش رو اورد باال و گفت:
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قاسمی ردیابو از بین بردن.منو دارن با خودشون میبرن فکر کنم برم پیش پرنیان.سیگنالموگم نکنی

با شنیدن "چشم قربان " چشمهاشو بست و تا رسیدن به مقصد ساکت موند .بعد از نیم
ساعت ماشین ایستاد .دوتا ون مشکی دیگه هم پشتشون توقف کرد  .رادمان رو انداختن رو
کولشون و همراه خودشون کردن .اروم الی چشمهاشو باز کرد و نگاهی به اطراف
انداخت.ظاهرا از شهر خارج شده بود .تو یه بیابون بی اب و علف که یه خرابه ی بزرگ رو
احاطه کرده بود.داخل خرابه شدن و چندتا پله رفتن پایین.چشمهاشو بست و منظم تنفس
کرد .صدای دوتا از اون مردای سیاه پوش به گوشش خورد :

 -صولتی کجاست؟

اونو چند دقیقه پیش بردن پایین  .بعد تعویض افراد از ون ها دیگه ندیدمش.البد االنپیش رئیسه

و خنده ی وحشتناکی سردادن.گوشاش تیز شده بود و تک تک حرفای اون دوتا غول رو
ثبت میکرد .با خودش گفت " رئیس؟ نکنه منظورشون صابره؟"

سوار اسانسور شدن و به سمت پایین حرکت کردن.مقرشون زیر زمین قرار داشت.همین که
در اسانسور باز شد صدای اژیر دراومد .چندتا مامور سیاه پوش اومدن جلو و با اسکنرهایی
شروع کردن به اسکن کردن .سمت دستهای رادمان صدای اژیرش دراومد .سریع کت و
پیرهنش رو از تنش دراوردن و با خودشون بردن سمت دستشویی و گرفتن زیر اب  .رادمان
رو به سمت اتاق بزرگی بردن  .انگشتشونو روی صفحه ی اسکنر گذاشتن و بعد از تایید
داخل شدن .اونو روی یه صندلی انداختن و دست و پاشو بستن  .یه سطل اب سرد ریختن
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روش که با حالت نمایشی شکه شد و نفس عمیقی کشید  .اروم چشمهاشو باز کرد .صحنه
ای که میدید رو باور نداشت...

******

پوزخندی زد و گفت :

-چیه؟فکرشو نمیکردی منو اینجا ببینی نه؟

زبونش از تعجب بند اومده بود .با لکنت گفت :

-تـ..تو چطور...چطور تونستی...این کارو با من بکنی...

خنده ی وحشتناکی سر داد و گفت :

 -البته جای تعجب هم داره .منم بودم شکه میشدم.

پوزخندی زد و خودش رو انداخت رو صندلی روبه روی رادمان و گفت :

-با هردوتون کار دارم جناب .
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بشکنی زد و یکی از نره غول ها اومد جلو.در گوشش چیزی گفت و مرد با تکون دادن
سرش رفت عقب  .همه ی چراغ هارو روشن کرد .نور چشمای رادمان رو اذیت میکرد پس
یکمی چشمهاشو بست و بعد از چندثانیه اروم اروم باز کرد.پرنیان رو به ستون رو به
روییش با طناب محکم بسته بودن  .یه سطل اب اوردن و ریختن رو پرنیان.اما بیدار
نمیشد.

از روی صندلیش بلند شد و رفت به طرف پرنیان  .چونش رو گرفت باال و سرش رو به
اطراف چرخوند و خوب به صورتش نگاه کرد.عقبتر رفت و مشتی به شکمش زد که صدای
اخ پرنیان بلند شد و بهوش اومد.

پوزخند تلخی زد و گفت :

-رو یه دختر دست بلند نکرده بودم که اونم به لطف شما انجام دادم.

رادمان سعی میکرد خودش رو از روی صندلی بلند کنه.خشم از چشمهاش فوران میکرد.با
غیض گفت :

-بزار اون بره تو کارت با منه به اون صدمه نزن

بلند خندید و گفت :

-نه اتفاقا کار اصلیمون با این خانومه
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و رفت جلوتر و بوسه ی کوتاهی روی لبای پرنیان نشوند.دیگه کنترل کردنش محال بود  .با
خشم گفت :

-حرومزاده دستای نجستو به اون نزن  .پرنیان زن منه چطور میتونی با من اینکارو کنی امید

پرنیان اروم اروم به خودش اومد و با تعجب و نگرانی و نگاهی پر استرس به اطراف نگاه
میکرد  .وقتی رادمان رو دید انگار خیالش کمی راحت شد .

با تعجب به مرد رو به روش نگاه کرد و گفت :

-امید تو اینجا چیکار میکنی؟ نکنه توام گروگان گرفتن؟

لبخندی روی لباش نشست که سریع پاکش کرد و جاشو به پوزخند داد.با صدای ارومی
گفت :

-نخیر من گروگان گیرم

رادمان گفت :

 مگه دستم بهت نرسه امید تیکه تیکت میکنم .این بود رسم رفاقت نامرد؟ مرتیکه حرومخور دستمو وا کن گفتم

صندلیش رو گذاشت کنار ستونی که پرنیان رو بهش بسته بودن و گفت :
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 -نوچ نمیشه  .حاال حاالها باهاتون کار دارم

پرنیان بیصدا اشک میریخت و به صحنه ی رو به روش نگاه میکرد .رو به امید گفت :

 امید خان دوستی که ازش دم میزدی اینه اره  ...خیلی پستی باورم نمیشه یه همچین ادمیدور و برم بود

سریع از روی صندلی بلند شد .قد پرنیان تا سینش بود  .رو به روش ایستاد و با صدای
وحشتناکی وگفت :

تو یکی دیگه دم از دوستی و انسانیت نزن  .مسبب همه ی کارا تویی و اون خانواده ینجست  .اون بابای الشیت که مادرمو کشت  .خانوادمو ازم گرفت ارامشمو بهم زد  .به ازای
خونی که ریخته شد  ،خون نجس پدرت که سهله  ،خون بچه هاشم باید ریخته بشه

و دستش رو گذاشت رو گلوی پرنیان و فشار داد .تنفس واسش سخت بود....

صدای قاسمی تو گوش رادمان پیچید :

-قربان نیروهامو میفرستیم اخرین جایی که شمارو ردیابی کردیم .تا ده دقیقه دیگه میرسن

خیالش کمی راحت شد  .چشمهاش به پرنیان افتاد .خودش رو رو صندلی تکون میداد تا
خودشو ازاد کنه و به امید دشنام میداد.

194

امید به طرف پرنیان برگشت و گلوش رو فشرد  .دستش رو به یقه ی پیراهنش گرفت و
اون رو به طرف پایین کشید و پاره کرد  .رادمان داد میکشید و قسم میخورد که امید رو
میکشه اما حرفهاش بی فایده بود .اروم دستش رو تن لخت پرنیان میکشید و با لذت
میخندید.

پرنیان اروم اشک میریخت و زجه میزد که بهش دست نزنه.

داشت روانش رو ازار میداد...روحش رو شکنجه میکرد...حالجی این کارهای امید براش
سخت بود.بعد از چند دقیقه صدای مهیب انفجار به گوش هرسه خورد  .رادمان سرش رو
به طرف در برگردوند.

یه انفجار دیگه

در شکسته شد و مامورهای سیاه پوش ریختن داخل اتاق .دستهای رادمان رو باز کردن و
دنبال امید گشتن اما تو اتاق فقط دو نفر بود .رادمان به طرف پرنیان رفت و دستش رو باز
کرد .دخترک اروم اشک میریخت و زیر لب از رادمان کمک میخواست.حالت هاش دست
خودش نبود...

یقه اش رو با دستهاش پوشوند و به اغوش رادمان پناه برد.اروم موهاش نوازش میشدن و
بهش احساس امنیت و ارامش میداد.سریع یه پتو اوردن و رادمان ازشون گرفت و پیچید
دور پرنیان .دوتا مامور زن اومدن و پرنیان رو با خودشون به داخل ماشین بردن.رادمان
تمام درهای موجود تو اتاق رو باز کرد و به تک تکشون سرزد .تو یکی از اتاقک ها  ،یه در
کوچیک کف زمین بود .در رو باز کرد و از پله ها رفت پایین .به یه پارکینگ کوچیک رسید
.سرش رو با حرص تکون داد و از پله ها رفت باال .باید میرفت اداره و گزارش میداد...
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** ** **

نگاهی به ساعتم انداختم.ساعت سه نیمه شب رو نشون میداد .با استرس پاهامو به زمین
میکوبیدم که با باز شدن در از روی صندلی پریدم و صاف وایستادم.لبخند خسته ی رادمان
باعث شد تا منم اروم لبخند بزنم.جلوتر رفتم و بی هوا بغلش کردم  .با صدای زیری گفتم :

درسته خیلی تو سر و کله ی هم میکوبیم و درکل دل خوشی از من نداری...اما مرسی کههوامو داشتی

با صدایی که توش خنده موج میزد گفت :

-خواهش میشه تا باشه ازین کارا تا اینطوری بغلم کنی !

سریع ازش دور شدم و زبونمو در اوردم و گفتم :

 هی ببین پررو نشو ! همون بهتر که بکوبیم تو سر و کله ی هم تو جنبه ی ابزاز احساساتنداری!

خندید و لپمو کشید  .با ابروهای باال پریده نگاهش کردم.
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نیشش رو اروم اروم بست و بهم گفت:

-ستوان معصومی بهت لباس داد؟

-نمیدونم یکی از اون زنا اومد و بهم مانتو و چادر و شال داد.فک کنم اونیه که تو میگی!

سرش رو تکون داد و گفت:

-چادرت کو؟

-حوصله ندارم سر کنم خب همینطوری میریم دیگه چه اشکالی داره!

-یعنی چی حوصله ندارم!زود سرکن بینم!

با تعجب نگاهش کردم که اشاره به صندلی کرد که چادرم رو تکیه گاهش گذاشته بودم .به
طرف صندلی رفتم و چادر رو برداشتم.پشت بهش کردم و اروم سرم کردم.چادرش از این
چادر ملی ها بود.به طرف رادمان برگشتم که با دیدنم لبخند زد و اومد به طرفم.لبه ی چادر
رو تو دستاش گرفت و درستش کرد و زیرلب گفت :

-خیلی معصوم و ناز شدی

سریع دستش رو کشید و پشتش رو بهم کرد و رفت بیرون .بازدمی کردم و به دنبالش
بیرون از اتاق رفتم.خیلی خوابم می اومد چشمهام تند تند روهم می افتاد .
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یکی از سربازا اومد و مارو سوار ماشین کرد و برد خونه .همین که رسیدیم رو به رادمان
گفتم:

-من درباره ی همه چی توضیح میخوام

با تعلل گفت :

-باشه...بزار فردا بعد از ناهار بیا اتاقم همه چیو بهت میگم

نمیدونستم بهش بگم یا نه.رودربایستی رو گذاشتم کنار و گفتم :

عمو اینا وسایل ضروری اتاق من و تو رو بردن تو اتاق بزرگه پیش راه پله...بهتره بگیاتاقمون

با تعجب نگاهم کرد و سرش رو تکون داد .لبخند شیطانی اومد رو لبش که منو
میترسوند!لبخندش رو فرو برد که گفتم:

-اونجوری نخندا! وگرنه به عمو میگم!

اروم خندید و گفت:

-چیو میگی؟ اینکه رادمان میخواد باهام...
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نذاشتم ادامه حرفش رو بگه و دستمو گذاشتم رو دهنش.با خنده دستمو از رو دهنش
برداشت و گفت :

بیا بریم دختر مامان اینا االن بیدار میشن  .درضمن دیگه نگو عمو بگو باباجون! زنعمو همتعطیل باید بگی مامان جون!

با حرص پسش زدم و رفتنم به طرف اتاق  .در اتاق رو کوبیدم که صدای اخ رادمان
اومد.فک کنم زدم دماغشو ناکار کردم! زود پریدم رو تخت و خودمو پخش کردم
روش!دستامو به اطراف دراز کردم و پاهامو صد و خرده ای درجه باز کرد!بلند خندید و اومد
بالشت و پتوشو از رو تخت برداشت و گفت :

 -نترس جوجه رو زمین میخوابم.توام حداقل اون چادرتو دربیار بعد برو تو رخت خوابت!

خندم گرفت .نوچی گفتم و چادر رو دور خودم محکم پیچیدم و گفتم:

-این محافظ منه عمرا اگه درش بیارم

با نیش باز نگاهش کردم که سرش رو با افسوس تکون داد و اروم گفت:

-تو ادم نمیشی!

-شنیدم!

-گفتم که بشنوی!
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بالشت رو گذاشتم روی سرم و با صدای خفه ای گفتم :

-دیگه ساکت شو بزا بخوابم خوابم میاد.

بعد اون همه اعتراف گرفتن ازم دهنم کف کرد دیگه حوصله ی حرف زدن نداشتم.چشمهامو
بستم و همه چی رو به فراموشی سپردم تا راحت بخوابم  .هضم این اتفاقات امشب واسم
سخت بود نمیدونم چطور حالجیش کنم .باورم نمیشد امید اینکارو بکنه.دستی به لبهام
کشیدم.نه...وقتی منو بوسید چندشم نشد ..خوشم هم نیومد...خدایا این چه
حسیه...نمیتونم ازش متنفر باشم...چرا؟

چشمهامو به هم فشردم و سعی کردم بخوابم ...

** ** **

با استرس تو اتاق مشترکمون قدم میزدم .رادمان اومد داخل و روی صندلی رو به روی
تخت نشست  .منم رفتم رو تحت نشستم و بهش گفت:

-خب شروع کن منتظرم.

نفس عمیقی کشید و شروع کرد به حرف زدن :
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نمیدونم از کجای ماجرا شروع کنم...من بیشتر ماجرا رو نمیدونم اما تا اونجایی که میدونمو به تو مربوطه میتونم بهت بگم  .پدر امید یکی از قاچاقچی های بزرگه .دختر های خیابونی
رو میدزده و به شاهزاده های عربی به پول هنگفتی میفروشه.امید اصال دخلی به کار پدرش
نداشت.درواقع اون چیزی نمیدونه.

دستش رو الی موهاش برد و گفت :

سرهنگ مهرداد صولتی همکالسی صابر تو دانشگاه بوده.هردو دانشجوی دانشگاه افسریبودن.صابر عاشق پروانه ماهان میشه که این دوتا رقیب عشقی هم میشن.و دراخر صولتی
با ماهان ازدواج میکنه و صابر میشه دشمن خونیش.صولتی درسش رو ادامه میده اما صابر
نیکنام میره پیش داییش و به قاچاق مواد مشغول میشه .تا اینکه وقت انتقام میرسه.تو
یکی از عملیاتش که لورفتن و دراصل از عمد خودشون رو لو داده بودن،میره خونه ی
صولتی و پسر یه سالش رو میدزده و درنهایت میکشه.

دستمو جلوی دهنم گذاشتم و با شک زده نگاهش کردم.دستش رو به نشونه ی سکوت اورد
جلو و گفت:

-هیچی نگو بزا حرفهام تموم شه.

با همون حالتم سرم رو تکون دادم که ادامه داد:

صولتی بعد اون اتفاق استعفا داد و کناره گیری کرد چون میترسید اتفاقی واسه همسرشبیوفته .ما هیچ اطالعی از همسر صابر نداریم  .فکر کنم یکی از دخترهای فراری رو بجای
فروش  ،به اسارت خودش گرفته بود که بعد از زایمانش کشتش یا گم و گورش کرد.البته
این تئوری ماست.هدف بعدیش مهرداد بود که بکشتش.تو یکی از مسافرتهاش به شمال ،
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به قصد کشتشون و با نقشه و برنامه ریزی قصد کشت مهرداد رو داشت که زد و ماهان رو
کشت.راننده ای که فرستاد تا با اونها تصادف کنه رو به طرز فجیعی تیکه تیکه کرد .ما
جسدش رو چندکیلومتر اونطرف تر از محل تصادف پدرت پیداکردیم.موقعیت انتقام پیش
نیومد تا اینکه چندسال پیش صولتی و همسر دوم و فرزندش به مسافرت رفتن .فرصت
خوبی بود واسه انتقام پس زهر خودشو ریخت.خوشبختانه پارسا تونست جون سالم به در
ببره اما بابات...

سرش رو انداخت پایین.همونطور با شک و چشمهای گرد شده از تعجب نگاش میکردم.با
یاداوری یه موضوعی از رو صندلی پریدم و گفتم :

-من باید برم...

وایسا من حرفمو کامل نزدم.بعد تموم شدنش میتونی هرجا میخوای بری برو اما حاال بشیناینجا و تا اخر به حرفهام گوش کن

با استرس نشستم تا ادامه بده :

 منم کم و بیش رو پرونده کار میکردم اما توجه انچنانیی نداشتم .چون پلیس اینترپلبودم پس این موضوع به من هم مربوط میشد.چندوقتی دقیق روش کار کردم و صابر رو
زیر نظر گرفتم.تا اینکه فهمیدم مهرداد صولتی همون دوست فاب پدرمه.کارای دانشگاه
امید رو جفت و جور کردم که بیاد اونور تحصیل کنه که زیر نظرش بگیرم.اما اون پاکتر از
این حرفها بود .شد رفیق شفیقم...هیچ چیزی بین ما پنهون نبود جز کارم که عمرا بهش
میگفتم  .بعد چندوقت از درس خوندن خسته شد و برگشت ایران و دوباره کنکور داد  .منم
برگشتم ایران و درواقع خیلی وقت بود که اینجابودم بیشتر از دوسال که رفتارا و کارای صابر
رو از نزدیک زیر نظر بگیرم.رفت و امدم رو با امید بیشتر کردم و صابرو از نزدیک زیارت
کردم .برعکس چیزی که ازش تو ذهنم ساخته بودم قیافه ی جنتلمنی داشت.یکم تونستم از
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نقشه هاشون بوهایی ببرم و فهمیدم که نوبت توئه تا ازبین ببرنت.صابر تا همه ی شماهارو
ازبین نمیبرد اروم نمیگرفت.من برگشتم خونه تا مراقب تو باشم.درواقع این ماموریتم
بود.باید تا حد امکان نزدیکت میبودم.به پدر گفتم که بهت عالقه دارم و تورو برام
خواستگاری کنه.همه چی طبق نقشم داشت پیش میرفت .تو شجاعتر و قویتر از اونی بودی
که اونا بتونن گیرت بندازن.چندبار قصدشو کردن اما موفق نشدن.تا اینکه دیشب...صابر
چیزایی تو گوش امید وزوز کرده.فک کنم بهش گفته که پدرتو باعث و بانی مرگ مادرش
بوده و اونم سعی داشته انتقام بگیره.بقیشم که خودت میدونی...

گیج سرم رو تکون دادم  .شک بزرگی بود...

بهش فهموندم که منو ببره خونه خودمون .سریع سوییچ رو برداشت و اماده شدیم و به
طرف خونه روند.

بعد رسیدن سریع پیاده شدم و در خونه رو باز کردم و به سمت ساختمون رفتم.رفتم طبقه
باال تو اتاق بابا اینا که یا گاوصندوق بزرگ توش بود.دنبال کلیدگاوصندوق تو دسته کلید
گشتم.دستهام داشتن میلرزیدن.درش رو با هزار زور و زحمت باز کردم و پالستیک مشکی
رنگی که اون داخل بود رو دراوردم.یه پالستیک بزرگ که فکر کنم توش پر بود از کاغذ و
یکی دو دست لباس.سریع در گاوصندوق رو بستم و از خونه خارج شدم.رادمان با نگرانی
نگاهم میکرد.دیگه حتی بهش نگاه هم نمیکردم.ازش بدم می اومد .اون بخاطر شغلش
مجبور بود با من ازدواج کنه نه هیچ چیز دیگه.پیش خودم گفتم "چیه نکنه انتظار داشتی
عالقه ای درکار باشه؟"

باید زودتر تکلیف خودم و رادمان رو مشخص میکردم تا قضیه جدی تر نشده.هرچه زودتر
به هم بزنیم به نفع هردومونه....

******
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بعد پارک کردن ماشین ،منتظرش نموندم و به طرف اتاق قبلیم رفتم و در اتاق رو قفل
کردم.نشستم رو تخت و به اتاق خالی دور و برم نگاه کردم.نگاهم رو به پالستیک دوختم و
درش رو باز کردم.چندتیکه کاغذ و لباس پلیسیش داخلش بود.یه نامه برای من گذاشته
بود.بین کاغذارو گشتم .یه کپی از پرونده ی صابر بود  .بین پرونده یه نامه وجود داشت .
چشمم به پشت نامه افتاد " ماردین صولتی " با تعجب نگاهش کردم.خواستم در نامه رو
باز کنم اما دست پس کشیدم  .نه این نامه واسه من نبود.اما ماردین صولتی کی بود؟ چه
اسم عجیبی هم داشت ! با کنجکاوی به نامه نگاه کردم.سعی کردم این حسمو سرکوب کنم
و موفق هم شدم.در کیفمو باز کردم و انداختمش تو کیفم.باید درباره ی این یارو ماردین از
سامین بپرسم.شاید اون بشناسه شاید از فامیالی پدریم باشه.یه دفتر از داخل پالستیک
پیدا کردم  .یه دفتر قدیمی و کهنه  .انگار چندتا تیکه کاغذ بینشون بود.الی دفترو باز کردم و
با دیدن چندتا عکس ابروهام پرید باال.عکس ها رو دونه دونه نگاه کردم.یکی شون عکس
جوونی های مامان و بابا و چندتا جوون دیگه بود جلوی یه ابشار ایستاده بودن .با دقت به
عکس نگاه کردم.بابا چقد جوونی هاش خوش قیافه بود!
انگشت شصتمو روی صورتش کشیدم و عکس بعدی رو نگاه کردم.بابا و مامان و یه مرد
دیگه .مردی با موهای پرپشت مشکی و صورت رنگ پریده و چشای میشی جذاب .با فک
بر کف افتاده خیره شده بودم به قیافش.از بابا خوشگلتر بود!

عکس بعدی ؛ مامان پیش همون پسر خوش قیافه ایستاده بود و با هم عکس انداخته
بودن .مامان رو نیمکت تو پارک نشسته بود و اون پیش نیمکت ایستاده بود و دستهاش رو
گذاشته بود رو تکیه گاه نیمکت .
عکس بعد و بعد ترش  ...بیشترشون با این مرد انداخته شده بود  .عکسهارو برگردوندم .
پشت هرکدوم تاریخ و محل انداختن عکسا و اسم افراد رو نوشته بود  .پشت عکس سه
نفریشون رو نگاه کردم.
سال هزار و سیصد و شصت و هشت  /دانشگاه / ....مهرداد  ،صابر  ،پروانه
اسم صابر رو تو ذهنم مرور کردم  .همون پدر امید !
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عکس رو برگردوندم و با دقت نگاهش کردم  .چه مرد خوش قیافه ای بود ! ولی اصال شبیه
به امید نبود .قیافه ی خاصی داشت  ..غرور تو چشمهاش موج میزد  .تو یکی از عکسهاش
که کنار مامان ایستاده بود و بابا هم یه طرفش  ،داشت به مامان نگاه میکرد  .میشد به
راحتی عشق رو تو چشمهاش دید  .همراه با اون لبخند جذابو پرصالبتش که به چهره داشت
 ،قیافشو خیلی زیبا میکرد !
ای خدا من چرا امشب انقده هیز شدم !
عکسهارو گذاشتم کنار و دفتر رو برداشتم .یه دفتر خاطرات کهنه و قدیمی .خواستم صفحه
اولش رو باز کنم که خمیازه ی تمساح مانندی کشیدم .
با خودم گفتم بگیرم بخوابم تا فردا بقیه شون رو نگاه میکنم  .امشب شب خسته کننده ای
بود تموم بدنم خورد و خاکشیر شده .سرم رو به بالشت نذاشته خوابم برد ...

** ** **

با کرختی از روی تخت بلند شدم  .سریع یاد دفتر خاطرات دیشبی افتادم .از روی میز کنار
تخت ورش داشتم و بازش کردم .بوی کهنگی خاصی میداد  .اروم صفحاتش رو ورق زدم و
شروع کردم به خوندن ...
" پیش از تو آبی آرام اجازه جاری شدن را نداشت
شقایق عاشق بود و اجازه دوست داشتن را نداشت
آسمان غمگین بود و چاره ای جز گریستن نداشت
پیش از تو قلبها بی ستاره بود و تنها....
غروب بی افق بود و سپیده دم بی نور....
فاصله ها مبهم بود و رویاها حقیقتی تلخ...
عشق احساسی غریب بود و ابدیت بی مفهوم و پوچ.
پیش از تو چشمها در حسرت یک نگاه عاشقانه بود و
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چراغ ساحل آسودگی ها در بی کرانی دریا ناپدید می شد.
پیش از تو نیازمند چیزی بودم که باورش کنم و تو آمدی و
اکنون به برکت وجود توست که معنای واقعی عشق را درک کرده ام
پس بودنت در کنارم را همیشه می ستایم...
امروز دوباره دیدمش  .دوباره چشمهام تو چشمهای طلسمگرش گره خورد  .خدایا یعنی
امکانش هست ؟ میشه ما دوتا به هم برسیم؟
امروز رفتم پیشش و درخواستم رو براش مطرح کردم  .بهش گفتم که دوستش دارم و هیچ
جوره نمیخوام از دستش بدم  .بعد از چند سال باالخره این جرئت رو به خودم دادم .
خدا جونم خودت کمکم کن تا بهش برسم  .تو که میدونی دیوونه وار دوستش دارم  .نزار
دلم بشکنه نزار بی پروانه بشم " ...
لبخندی روی لبهام نشست  .معلوم بود خیلی مامان رو دوست داشت ! رفتم صفحه ی بعد
 .کاغذاش یکم چروک شده بودن انگاری خیس بود .دستم رو روی کاغذ کشیدم و نوازشش
کردم و چشمهامو روی واژه ها حرکت دادم :
" خدایا این بود کمکی که ازت خواستم ؟
بهت که گفته بودم دیوونه وار میپرستمش چرا اینطور شد؟
چرا باید با صمیمی ترین رفیقم  ،رقیب بشم؟...
رفتم پیش صابر  .ازم خواسته بود برم خونشون باهام حرف داره
رفتم پیشش و بهم گفت  ...گفت که عاشق پروانه شده و ازم خواست تا کمکش کنم بهش
برسه.
این چه طالع نحسیه خدا
باید بین رفیق و عشقم یکیو انتخاب کنم...
اما من  ...من نمیتونم بیخیال پروانه بشم  ...اون بت منه  ...اخه یه عاشق چطور میتونه از
عشقش بگذره  ...من چطور باید این کارو بکنم"...
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با ناراحتی به رد اشک هایی که روی برگ های کاغذ مونده بود خیره موندم  .دلم واسه بابام
میسوخت  .معلوم بود خیلی مامان رو دوستداره که اینطوری بخاطرش اشک ریخته  .خیلی
داغون بوده...
زدم صفحه ی بعد و قطره ی اشک رو از چشمهام گرفتم و دوباره چشمهام رو روی سطرها
حرکت دادم ...
" رفتیم به دیدن پروانه  .نمیدونم از اتفاقی که افتاده خوشحال باشم یا ناراحت  ...واقعا گیج
گیجم ...
رفتیم پیشش تا بهش بگم صابر دوستش داره و میخواد باهاش  ...باهاش ازدواج کنه  .اونم
با خوشحالی بهم گفت که بریم پیشش چون یه خبر خوبی واسه ما داره  .تو بوفه ی
دانشگاه منتظرش بودیم تا برسه  .اومد نشست پیشمون و کیفش رو گذاشت روی میز  .از
چشمهای خاکستریش خوشحالی میبارید  .بهم گفت " اول تو شروع میکنی یا من؟ " صابر
بجای من جواب داد " خانوما مقدم ترن ! " شاید اگه اول من شروع میکردم به حرف زدن
این اتفاق هیچ وقت نمی افتاد ! با ذوق دستهاش رو کوبید به هم نگاهی به صابر انداخت و
گفت " صابر که از خودمونه پس بزار اینم تو شادیمون شریک باشه و اولین کسی باشه که
این خبر خوب رو میشنوه ! مهرداد رو پیشنهادت فکر کردم و  ...قبوله !  ...کل این هفته رو
نشستم و رو پیشنهادت فکر کردم  .میدونی! فکر کنم منم دوستدارم ! "
و این دوستتدارم گفتش شاید ناخوشایند و شاید هم خوشایند ترین کلمه ای بود که تا اون
لحظه شنیده بودم ! زیر چشمی نگاهی به صابر انداختم  .فکش منقبض و رنگ چشمهاش
عوض شده بود.خیلی  ...خیلی به هم ریخته بود ...با ناراحتی به هردوشون نگاه میکردم .
چشمهام بین پروانه و صابر درحال گرد بود  .یهو از سر میز بلند شد و دستم رو کشید و منو
از بوفه خارج کرد  .با خشم و ناراحتی گفت " این بود جواب اعتمادم به تو ؟ واقعا که
مهرداد  ...از تو همچین انتظاری نداشتم  .نامردی رو در حق من کامل کردی " ...
و این اخرین دیدار من و اون بود...
از اون روز به بعد کمتر تو دانشگاه میدیدمش  .اما من  ...تصمیمم رو گرفته بودم .شاید با
این کارم میتونستم هم به خودم و هم به صابر و هم به پروانه کمک کنم  .نمیتونستم عمری
با عذاب وجدان سپری کنم " ...
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زدم صفحه ی بعدی  .اما انگار چندین برگ از دفتر کنده شده بود  .با ناراحتی به تیکه
کاغذهای به جا مونده از برگه های کنده شدم نگاه میکردم .ضدحال از این بزرگتر امکان
نداشت ! اهی کشیدم و زدم صفحه ی بعد و شروع کردم به خوندن
" حاال دیگه ماردین کوچولو بزرگ شده بود  .عالقم هم بهش روز به روز بیشتر و بیشتر
میشد  .امروز اولین قدم هاشو انداخت و پروانه جیغی از سر خوشحالی کشید و ماردین رو
بوسه بارون کرد  .خدایا تورو بخاطر این نعمت بزرگی که دادی شکر  .هرچند ...
بیخیال  ...ماردین کوچولوی باباش با اومدنش زندگی مادوتارو کامل کرد .
دلم واسه یه بیمعرفتی تنگ شده  ...یکی که با اومدن دنیارو بهم هدیه داد اما با رفتنش
زندگیم رو تیره و تار کرد و از هم پاشوند  .دستی روی گونه ی ماردین کشیدم  ...اخ که
چقدر شبیه به باباش شده !
هردفعه با دیدنش قلبم تیر میکشه و احساس عذاب وجدان بهم دست میده  .دیروز تولد
یسالگیش بود  ...یکسال و شیش ماه از اون شب کذایی میگذره و االن  ...االن جایی هستیم
که همیشه ارزوشو داشتم  .من و پروانه و پسر کوچولومون زیر یه سقف تو یه خونه ای که
لبریز عشق محبته داریم زندگی میکنیم " ...
لبخند کمرنگی روی لبهام نشست  .اما با خوندن این صفحه سواالی زیادی تو ذهنم پیش
اومد  .منظورش از " هرچند " یا " یه بیمعرفت " یا " شب کذایی " چی بود؟ چرا گفت شبیه
باباش ؟! چرا نگفت شبیه من !
بیخیال صفحه رو ورق زدم و خوندم ...
"بعد یه سال دوباره دست به قلم شدم  .تو این یه سال کمرم شکست  ...ده سال پیرتر
شدم  ...بالهای پروانم شکست  ...خدایا چرا سرنوشت من انقد دستخوش تغییر میشه ؟
چرا نمیتونم یه زندگی اروم و بی دغدغه داشته باشم ؟ ...
بعد دزدیده شدن ماردین  ،دیگه خبری از اون بیمعرفت هم نشد  .اون اتفاق رو خوب یادمه
.تقریبا ساعت سه صبح بود بهمون گزارش دادن که باند رازمند لو رفته و اعزاممون کردن
اونجا .اما وقتی رفتیم اونجا هیچکسی و هیچ چیزی نبود  ،دریغ از یه رد و نشونی از اونها .
رازمند دایی صابر بود که یکی از خالفکارهای کله گنده ی شهر بود ..وقتی برگشتم خونه ...
پروانه غرق خون افتاده بود و پیرهن پاره شدن ی ماردین کوچولوم دستش بود  ...هول
شدم و سریع رسوندمش بیمارستان  .سرش دراثر اصابت باسرامیک های کف خونه
شکسته بود  .انگاری یکی هل داده بودش ...
218

پیرهن ماردینم دستش بود  ...بهم گفت بازور از دستش گرفتن و بردن  ...پیرن دکمه ای
کوچولوش که تازه واسش خریده بودیم هم وقتی میخواسته بکشه طرف خودش  ،پاره شدن
و مونده تو دستش و اون نامردا  ...پسرم رو بردن ...
زمین و زمان رو به هم دوختم تا پیداش کنم  ...اما دریغ از یه نشونی کوچیک که مارو به
پسرم برسونه  ...دیگه از همه چی دلسرد شده بودم  ...از خونه  ،پروانه  ،شغلم و حتی
زندگی ...
یاد وقتایی می افتادم که مینداختمش باال و میگفتم " پسر بابایی کیه؟ " ماردین کوچولو هم
درحالی که میخندید و دندونای خرگوشیش رو به نمایش میذاشت  ،دستهاشو به هم میزد ،
گریم میگرفت ...
پروانه اتاقش رو از من جدا کرد  ...نسبت به من خیلی سرد شده بود  ...بعضی شبا میرفتم
باال سرش و میدیم پیرهن ماردین بغلشه و خیس اشکه  ...و همونطور هم خوابش برده ...
دلم کباب میشد  ...دلم واسه خودم و پروانه و از همه بیشتر ماردین کوچولو میسوخت ...
االن ازش خبری نداشتم نمیدونستم چه وضعیتی داره نمیدونستم کجاس چی میخوره بهش
میرسن یا نه  ...یا اصال شایدم تنش بین خروار ها خاک اسیره ...
وقتی بهش فکر میکردم بدنم مور مور میشد و غم بزرگی تو دلم مینشست ...
خدایا  ...همه ی اینارو تو کردی  ...هروقت احساس ارامش میکردم تو ارامش رو به هم
میزدی  ...هر وقت می اومدم زندگی ارومی بکنم  ،یه طوفانی داخل زندگیم مینداختی ...
نمیدونم شاید همه ی این کارارو کردی که بدونم خدایی هنوز هست و همیشه نمیشه تو
ارامش یا سختی بود  ...پس حاال که تموم امیدم به توئه کمکم کن " ...
دچار دوگانگی شخصیت شده بودم  .باخوندن هر فصل از زندگی بابایی  ،یا خوشحال
میشدم یا ناراحت  ...تو بعضی قستماش زار میزدم و تو بعضی قسمتاش تو پوست خودم
نمیگنجیدم  ...حاال دیگه فهمیده بودم ماردین کیه  ...داداش بزرگترم ! البته اگه زنده باشه
...

لب برچیدم و با ناراحتی صفحه رو ورق زدم و بازهم خوندم ...
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" چندسال از اخرین خاطره ای که نوشتم میگذره  ...خاطره هایی که بعضیاشون توام با درد
و برخیشون همراه با شادی بود  ...اما این یکی خاطره  ....میتونم بگم عزیز ترین اتفاقی که
تو زندگیم افتاده  ...اومدن یه دختر کوچولوی خوشگل به زندگی من و پروانه که باعث شد
زندگیمون از این رو به اون رو بشه  ...زندگی شکالتی مادوتا دستخوش تحول های مبارکی
شده ...

یه دختر کوچولوی تپل و ناز که قیافش کپ پروانست  .با همون چشمهایی طوسی که
عاشقشونم و هروقت دخترکوچولوم نگام میکنم یاد پروانم می افتم !

یه دختر بور سفید تپل ! گاهی اوقات انقد گازش میگیرم که گریش در میاد و پروانه بازور
اونو از من میگیره  .پوستش خیل نرم و لطیفه عین حریر ! یه دختر با جسم لطیف و زیبا...
پرنیان بابایی !

دخترکم خیلی شیرینه کاش میشد یکی از عکسهاش رو بچسبونم به دفتر ولی حیف پروانه
نمیزاره میگه الزم نکرده عکسهاشو حیف و میل کنی !

امروز هم دوباره رفتم دنبال کار اما نتونستم یه کار خوب که با سطح سوادم جور در بیاد
پیدا کنم  ...بعد اون اتفاق از کارم استعفا دادم و سعی کردم تا میتونم از پلیسی و پلیس
بازی دور بمونم تا این یکی عزیزمم از دست ندم  .االن در به در دنبال شغلم  ...یکی دوماه
پیش انقد دستم تنگ بود که مجبور شدم  ...خونه رو بفروشم  .کارمون از یه اپارتمان
چندصدمتری رسید به یه خونه ی کلنگی  .راه دوری هم نیست اومدیم چند کوچه پایینتر !
ولی خونه ی باصفاییه از وقتی اومدیم اینجا پروانه خانوم هی ازش تعریف و تمجید میکنه !

دلم میخواد یکم از اون نامردی بنویسم که کل زندگیم رو داغون کرد  ...یکی که رفیقم بود و
حاال شد یه نارفیق تمام عیار ...
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حاال واسه خودش شده بود یه پا قاچاقچی معروف که همه دخترا و بچه ها ازش بیم داشتن
و تا اسم صابر می اومد همه بچه هاشونو میبردن تو خونه هاشون قایم میکردن ! واقعا که
...

خدایا کارش از کجا به کجا کشید  ...از دانشگاه افسری به ریاست باند قاچاق دختر !تو
ماموریت هایی که قبال داشتم یکی دوباری دیده بودمش و میتونستم و میخواستم به شلیک
کنم اما  ...اما نشد...

یه مرد چطور میتونه رفیق دوران کودکیش رو اینطور راحت ازپا دربیاره...

البته شاید یه مرد نتونه اما یه نامرد چرا !

خدایا تا اینجای داستان زندگیم که به تو توکل کردم و گفتم هرچی پیش بیاد خودت مصلت
دانی و تمام امیدم به تو باالسریه  ...پس یه کاری بکن من نه پیش خانوادم سرافکنده باشم
و نه پیش تو گله مند" ...

زدم صفحه ی بعد  .تو صفحه های بعد چندتا عکس بچه بود .
به ترتیب نگاهشون کردم  .یکی عکس یه پسربچه ی تپل چشم و ابرو مشکی خیلی ناز بود
! اوخی چه خوشگل بود چشمهاش داشتن میدرخشیدن !
یه صحنه ای از جلوی چشمهام رد شد  ...یه جفت چشم مرد  ...یه جفت چشم سیاه سگ
دار !
خدایا من این چشمهارو کجا دیدم؟
هرچقدر به دذهم فشار اوردم چیزی یادم نیومد.
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سرم رو تکون دادم و صفحه رو ورق زدم  .باذوق به عکس بچگی خودم نگاه کردم  .خدایا
چقده ناز بودم ! با تعجب صفحه رو اینور اونور کردم  .منو اون پسر بچه که فکر کنم
ماردین بود خیلی شبیه به هم بودیم منتها اون ورژن سیاه سفید من بود ! زدم صفحه ی
بعد و با دیدن عکس بچگی پارسا لبخندی روی لبهام نشست  .سه تا بچه با چهره های
متفاوت ! پارسا که کپ بابام بود و من هم کپ مامانم  .نمیدونم ماردین شبیه کی بود یکمی
از استخون بندی صورتش و اینا شبیه مامان بودا ولی چشم و ابرو مشکی بودنش نوبر بود !

دفتر رو بستم و باخودم گفتم برای امروز کافیه کمردرد گرفتم ! همه رو جمع کردم و ریختم
تو همون نایلون مشکی و گذاشتمش زیر تخت ! لباسام رو مرتب کردم و از اتاق اومدم
بیرون .

سرظهر بود و همه داشتن غذاهاشون رو میخوردن  .زنعمو با دیدنم پاشد اومد جلو و منو
دراغوش گرفت و گفت :
-قربون عروسم برم خیلی نگرانت شده بودم تو که اتفاقی واسه نیوفتاده خوشگلم؟

لبخند مهربونی روی صورتش پاشیدم و گفتم :
 -نه زنعمو حالم خوبه من  ....من خوبم نگران نباشید

دستم رو گرفت و به سمت میز کشوند  .روی دورترین صندلی به رادمان نشستم و شروع
کردم به خوردن  .اما فقط داشتم با غذام بازی میکردم  .بعد از چند دقیقه تشکر کردم و
ظرف غذام رو جمع کردم و بردم اشپزخونه و شستمشون .زنعمو صدام کرد و گفت :
-پرنیان دخترم بیا اینجا میخوام یه موضوعی رو بهتون بگم

رفتم و تو پذیرایی منتظرشون شدم  .غذاشون رو تموم کردن و پاشدم کمکش و میز رو
جمع کردیم  .ناراحتی رو به وضوح میشد تو چهرش دید  .نشست پیشم و گفت :
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شوهر خواهرم دیشب فوت کرده قرارشد من و بهروز و داداشا و ابجیا باهم بریم اصفهان تومراسم عزاداریشون شرکت کنیم  .تازه خواهرم اونجا دست تنهاست الزمه یکی کمکش کنه
و دلداریش بده و پیشش باشه  .میخوایم همگی بریم اما جوونارو نمیبریم با خودمون
میدونیم اونجا با روحیه ی شما سازگاری نداره .

نگاهی به ساعت انداخت و ادامه داد :
 یه چند ساعت دیگه راه می افتیم بریم  .جوونا امشب اینجا جمعن یه دورهمی کوچیکواسه خودتون بگیرین  .روژین و پارسا رو هم باخودم میبرم واستون دردسر میشن اگه
بمونن  .خالصه این تو و این خونه .خونه رو به تو و تورو به رادمان میسپرم !

-مامان خانوم چیو به من میسپاره؟؟

 -این خانوم خوشگله رو !

 -خودت که میدونی من این خانوم خوشگله رو از جونمم بیشتر دوستدارم !

زنعمو گوشش رو کشید و گفت :
-زبون درازی نکن بچه برو به کار و زندگیت برس

-زندگی من این خانومه اگه اجازه بدین میخوام امروز یکمی به ایشون برسم !

با هر حرفش حالم دگرگون میشد اما میدونستم همش الکیه همه ی کاراش حرفاش  ...فقط
برای ظاهر سازیه ...
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با ناراحتی تو چشمهاش نگاه میکردم که با اخم دستم رو گرفت و منو برد باال  .صدای خنده
ی زنعمو و پچ پچ هاش با عمو بهروز به گوش میرسید ! منو برد اخل اتاق و درو قفل کرد و
دکمه ی اول پیرهنش رو باز کرد  .با ترس و تعجب نگاش میکردم که رکابی چسبانش رو از
بدنش جداکرد و کلید رو انداخت داخل رکابیش و دکمه اش رو بست !

اخم غلیظی کردم و با حرص نگاهش کردم که نیشخندی زد و گفت :
-اماده شو بریم خرید

-من باتو جایی نمیام تا وقتی که تکلیفمون معلوم نشه

-تکلیفمون؟

-اره دیگه  ...تکلیفمون...

-یعنی چی اونوقت؟

ببین جناب  ...من نمیخوام تن به رابطه ای بدم که ذره ای احساس و عشق توش وجودنداره  .ما حتی یکم تفاهم هم باهم نداریم چطور میخوایم باهم  ...اصال ولش کن  ...من
میخوام که  ...میخوام ازهم جداشیم

با چشمهایی گشاد شده از ترس و کمی هم نگرانی نگاهم میکرد  .اومد جلو و مچ هردوتا
دستم رو گرفت و گفت:
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 پرنیان چی میگی؟ هیچ معلومه  ...منظورتو درک نمیکنم یعنی چی عالقه و احساساتوجود نداره؟مگه تو از دل من خبرداری؟

با تک تک جمالتش بند بند دلم پاره میشد ...

سرم رو به نشونه ی نفی تکون دادم که نزدیکتر شد و دست راستم رو گذاشت روی قلبش
و دست خودش رو گذاشت روی دستم .با لحن نجواگونه ای گفت:
-چی حس میکنی؟

-داره میتپه

-بنظرت عادیه؟

-نه یکمی تنده

-میتونی حدس بزنی دلیلش چیه؟

کمی مکث کردم و گفتم :

 -نه  ....نمیدونم

دست چپش رو دورم حلقه کرد و من رو به خودش فشرد  .احساس میکردم ضربان قلبش
تندتر شده !
حاال چی حس میکنی؟215

-انگاری یکم تند شد

-بازم نتونستی حدس بزنی چرا؟

سرم رو انداختم پایین  .نمیتونستم تو چشمهای نافذش نگاه کنم و بی تفاوت باشم...

دستش رو از روی دستم برداشت و چونه ام رو داد باال  .سرش رو اورد جلو و به ارومی
لبهام رو به بازی گرفت...

گر گرفتم و با خجالت و چشمهایی وحشت زده نگاهش میکردم  .نمیتونستم هیچ تکونی
بخورم اراده ام دست خودم نبود ذهنم فرمان میداد که فاصله بگیرم اما قلبم  ...قلبم منو
تشویق میکرد که همراهیش کنم  ...اما باالخره قلبم موفق شد و  ...چشمهام رو بستم و
خودم و به اغوشش سپردم ...

از من جدا شد و انگشت شصتش روی روی لب پایینیم کشید  .چشمهام بسته بود و لغزش
قطره ی اشک سمج کوچیکی که سعی در مهار کردنش رو داشتم رو حس کردم  .بوسه ای
روی پیشونیم زد و گفت :
 -دوستتدارم دیوونه  ...خیلی هم دوستتدارم...

دلم هری ریخت پایین  .خدایا باورم نمیشد این کلمه رو از زبون رادمان بشنوم ...از زبون
شخصی که درتمام لحظات باهم بودنمون سعی داشت یجوری اذیتم کنه و ازارم بده ولی
حاال ...حاال اینطور دوستم داشت...
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لبخندی به روش پاشیدم و اون با چشمهایی منتظر تو چشمهام زل زده بود.سرم رو
انداختم پایین و بهش گفتم :
-بهتره برم اماده شم نمیخوام دیربرگردیم و موقع بدرقه زنعمو اینا پیششون نباشیم

حرفی نزد و سرش رو تکون داد  .بهش گفتم بره بیرون که گفت نه و نشست روی تخت و
دستهاش رو زد زیر چونش و خیره خیره نگاهم کرد  .از تخسیش خندم گرفت ! شونه ای
باال انداختم و درکمد رو باز کردم و لباسهام رو برداشتم  .نگاهش کردم که همچنان دست
زیر چونه منتظرم بود ! از پرروییش خندم گرفت و با بیخیالی پشتم رو کردم بهش و
پیرهنم رو دراوردم و سریع یه تاپ سفید تنم کردم ! ازروش هم یه مانتوی مشکی پوشیدم
و شلوارم رو دراوردم و شلوار کتون مشکی ام رو پوشیدم  .و شالم رو انداختم روی سرم و
برگشتم سمتش  .با دهن باز داشت نگاهم میکرد که سوت زدم و گفت :
 -هویی مردک هیز پاشو دیگه دیر میکنیما !

سرش رو پشت سرهم تکون داد و گفت باشه  .و سریع پیرهنش رو دراود و من محو
تماشای باال تنه ی گندش بودم ! البته رکابی مزاحم تنش بود و نمیشد خوب دید زد ! تا
دستش به طرف کمربندش رفت رومو کردم اونور و چشمهامو گرفت که بلند زد زیر خنده !

خالصه لباسهاش رو پوشید و از خونه زدیم بیرون  .یکم تو خیابونا چرخید و کوچه پس
کوچه هارو گشت و بعد از دو ربع به سمت مرکز خرید روند  .ماشین رو پارک کرد و پیاده
شدیم و خواست دستم رو بگیره که امتناع کردم ولی با اخم دستمو گرف و بین دستهاش
فشرد  .اخی از روی درد گفتم که دستشو یکم شل کرد  .لبامو برچیدم و داخل مرکز خرید
شدیم  .واسه امشب دوتا پیرهن بافت ابی نفتی و کرمی بلند که اندازش تا باالی رونم
میرسید خریدیم  .مدلش یقه شل بود و استین بلند و اندازش تا پایین باسنم میرسید .
خیلی خوشم اومد واسه همین دوتا گرفتم ! یه تاپ مشکی دکلته و یه تیشرت نارنجی که
روش طرح یه خرس رو داشت خریدم  .عاشق این لباس خرسیا بودم ! از اون بوتیک
اومدیم بیرون و داخل یه بوتیک دیگه شدیم  .شلوارای اسپرت خوشگلی به چشم میخورد .
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یه شلوار تنگ کتون مشکی و دو تا جین یکی دمپا و یکی تنگ به رنگ مشکی خریدم .
عاشق این رنگم اگه دیوونه خطابم نمیکردن دیوارای اتاقمم همین رنگ میکردم !

یه مانتوی ابی کاربنی به سلیقه ی رادمان خریدم که واقعا خیلی خوشگل بود و روش با
سنگهای طالیی و یقه اش با نگین تزئین شده بود و یه کمربند طالیی نازک هم روش
میخورد که البته همشو ایشون حساب کردن ! یکی از مزیت های خرید اومدن با رادمان
همینه دیگه ! الکی تعارف میزدما اما خب دلش رضا نمیداد به قول خودش زنش دست تو
جیب کنه !

نوبت خرید های رادمان رسید و خریداشو سپرد دست من گفت میخوام امروز رو به سلیقه
ی تو خرید کنم ! منم خرذوق شدم و واسش یعالمه تیشرت های خوشگل و تنگ و چندتا
پیرهن دکمه ای تک رنگ شیک و مارک دار خریدم ! اخرسر دستمو گرفت و منو یه گوشه
کشید و گفت:
-بسه دیگه چقد پیرن میخری دخت؟ بنظرت من همه ی اینارو میپوشم؟!

نه خب میدونم نمیپوشی میخرم تا خودم بپوشمشون ! میدونی من از پیرن مردونه خوشممیاد!

و نیشمو تا بناگوش باز کردم که ته معدم هم معلوم میشد ! با دیدن قیافم خندش گرفت و
اخمهاشو باز کرد و گفت :
-امان از دست تو !حداقل به سایز خودت بخر این پیرنارو !

-نخیـر باید گشاد باشن !

نگاهی عاقل اندر سفیهانه ای به من کرد و گفت :
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 باشه هرچی میخوای بخر فقط عجله کن نمیشه تا شب شام بار گذاشت باید بریم سفارشبدیم قوم تاتار قراره بریزه خونمون

با نیش گشادم گفتم :
-خوبه خودتم میدونی فک و فامیالت قوم تاتارن !

خندش گرفت و دستمو گرفت و کشید به سمت یه بوتیک  .از بیرون چیزی معلوم نمیشد
شیشه هاشو با نوارها و برچسب های خوشگلی تزئین کرده بودن  .داخل مغازه که شدیم با
فکی چسبیده برکف به پیراهن های داخل مغازه نگاه کردم !واقعا خیلـی زیبا بودن  ،زیبایی
کلمه ی عاجزی بود برای توصیفش ...فوق العاده بودن ! به فروشنده سالم دادم که به
گرمی پاسخ من و رادمان رو داد  .یه خانوم جوون و زیبا با پوست سبزه و قیافه نمکی !
بوتیک شیک و خیلی بزرگی بود  .مارو به یه قسمتی معرف کرد و گفت :

-از این قسمت انتخاب کنین اینا بهترین و زیباترین اجناس مان

دم گوش رادمان گفتم :
 -اونوقت به چه مناسبت؟

-امشب بعد رفتن همه یه جشن کوچولوی دونفره میگیریم ! میخوام امشب بدرخشی

با چشمهایی گرد شده از تعجب نگاهش کردم که گفت :
-چشاتو واسه من اونطوری نکنا!با ببینم کدومشو میپسندی

منو به طرف پیراهن های تو تن مانکنا هل داد و گفت :
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ببین اینا بهترین پیراهن های این بوتیکن  .اینجا واسه خانوم همکارمه بهش سپردمبهترینارو بزنه به تن مانکنا تا شاید فرجی شد و شما از یکیش خوشت اومد!

لبخندی زدم و نگاهی به لباسها انداختم  .همشون از دم باز بودن ! استین و اینا که نداشتن
یقه اشون هم تا سر ناف میومد ! یکم سرخ و سفید شدم اما خودمو نباختم و رفتم جلو تا
لباسهارو نگاه کنم  .یکیشون توجهم رو به خودش جلب کرد  .بدون توجه به بقیشون رفتم
سمت اون لباس  .یه لباس طالیی که قسمت پشتش تا گودی کمر باز بود و رگه های
طالیی به سمت باال اومده بودن انگار به بدن مانکن چنگ زدن  .یقه هفت بود اما خیلــی
یقش باز بود و فقط قسمتی از برامدگی های مانکنو پوشونده بود  .استینش هم از ته
سرشونه تا یه وجب روی بازو رو میپوشوند که بود و نبودش فرقی نداشت فقط برای این بود
که لباسو نگه داره ! روی لباس طرح گل ها و بوته هایی طالیی رنگ بود که باید دقت باالیی
داشتی تا تشخیص میدادی  .یه چاک بزرگ از سمت چپ داشت تا دو وجب باالی زانو ! از
زانو به پایین گشاد میشد و کمی از لباس روی زمین پخش میشد  .خدای من این لباس ...
این فوق العاده نه  ...نمیتونم کلمه ای برای توصیفش پیدا کنم !

اب دهنم رو فرو بردم و رادمانو صدا کردم به طرف خودم و گفتم :
-رادمان اینو نگا !

با رضایت لبخندی زد و گفت :
-سلیقمون هم یکیه ! منم اینو پسندیده بود !

-اره خیلی خوشگله ولی  ...یکم زیادی لختی نیست !

اخم شیرینی کرد و گفت :-دخترکوچولو ناسالمتی من شوهرتما ! از من خجالت میکشی؟!
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سرمو انداختم پایین و اروم گفتم :
-خب  ...همینو دوستشدارم !

لبخندی زد و اون خانوم رو صدا زد تا بیاد و لباسو برای پرو اماده کنه  .رفتم داخل اتاق
ورادمان لباسو داد دستم و درو بستم و شروع کردم به پوشیدن لباس  .از دیدن خودم تو
اینه شگفت زده شدم ! این فوق العاده بود ! خیلی به پوست سفیدم می اومد عاشقش
شده بودم ! اصرار های رادمان رو مبنی بر اینکه درو باز کنم تا لباسو ببینه رو نادیده گرفتم
و سریع لباسهامو تعویض کردم و اومدم بیرون اونم مثل یه گاو خشمگین وایستاده بود و
نگاهم میکرد ! دوتا شاخ و یه دم کم بود که عینهو گاو بشه ! لباس کیپ تنم بود و با
رضایت گذاشتمش رو میز تا بزاره داخل جعبش  .با شنیدن قیمت مخم سوت کشید !
چخبره سه تومن اونم با تخفیف ! یا امام دوازدهم ! با ارنجم چندبار به پهلوی رادمان زدم تا
بیخیال شه اما اون از خرشیطون پایین نمی اومد ! درسته عاشقه لباسه شدم اما خب
خسیسیم میاد اینهمه پول بی زبونو خرج کنم بخاطر یه لباس ! فکر کنم دیگه نمیخواد
واسه دوسال لباس بخرم وگرنه خون خونمو میخوره ! خدایا خودت بهم رحم کن امشب
سکته نکنم شانس اوردم ! خریدامونو انجام دادیم و رفتیم غذارو سفارش دادیم و برگشتیم
خونه تا یکم جمع و جور کنیم  .رفتم یه دوش یه ربعه گرفتم و اومدم بیرون و لباسهامو
پوشیدم  .خیلی بهم میومدن دوستشون داشتم ! یاد سامین افتادم هروقت از خودم تعریف
میکردم میگفت " یه ماست فروش هیچوقت نمیگه ماست من ترشه " لبخندی زدم و
شروع کردم به سشوار کشیدن موهام  .بعد سه ربع خشک شدن  .ریختمشون رو شونه ی
راستم و بستم و شروع کردم به بافتن  .خیلی دوستشون داشتم تا جایی که یادم میاد فقط
یکی دوبار کوتاهش کردم اونم تو دوران راهنمایی یا اگه اشتباه نکنم دبستان اونم خیلی کم
زدم  .بافتنش تموم شد و شروع کردم به ارایش ؛ ریمل حجم دهنده که چشای گاویمو
درشت تر میکرد !یه رژ کمرنگ صورتی مات و کمی هم رژگونه  .خب تا همینجام کافیه ! از
روی میز بلند شدم که رادمان از اتاقک پرو اومد بیرون و جلو چرخی زد و گفت :
-چطوره؟

باهر جون کندنی بود چشمهامو از عضله های بازوش گرفتم و نیشمو گشاد کردم و گفتم :
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-عالیه !

یه پیرهن مشکی و زرشکی که جنسش چیزی مابین کتون و مخمل بود به تن داشت با یه
شلوار مشکی کتون راسته  .لباسها خیلی بهش می اومد ولی یکم رنگشو خفه کرده بودن
انگاری چشمهاش قرمز و مسخ کننده شده بود ! نمیدونم شایدم تو اون نور کم چشمهای
سبزشو قرمز میدیم !شایدم به یاد اون گاوی که تو بوتیک تصور کردم االن اینطوری
میبینمش!

رفتیم پایین و منتظر بقیه شدیم  .یکی یکی داشتن بچه ها می اومدن  .اول از همه آنیتا
اومد و بعد کلی تف و ماچ و بوسه گفت :
-امشب باهات کلی حرف دارم خواهرزاده !

با چشمهای وزغی نگاهش کردم که نیشخندی زد و گفت :
-چشاتو اونطوری نکن یکی میبینه ابرومون میره اونجوری خیلی زشت میشی !

با حرص و تعجب یکی زدم پس کلش که خاویار اومد و دستمو گرفت و گفت :
-با چه جرئتی دست رو خواهر من بلند میکنی هــان؟!

-یاخدا صاحابش اومد !

-نه صاحبش االن رسید !
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به سمت صدا برگشتمو سامینو دیدم  .فقط دوروز ازشون بیخبر بودم چه اتفاقی افتاده !
راویار به سمت صدا برگشت و فکر کنم نفهمید که سامین چی گفت اخه هیچ کاری باهاش
نکرد ! یه اخمی مشتی لگدی چیزی ! اینا بی بخار شدن یا من خیلی شوتم نمیدونم !بعد اونا
ارتین و ارشین ،پسر خاله های دوقلوی رادمان اومدن و با چند دقیقه فاصله خواهرشون
سارا اومد .رفتیم نشستیم و چای رو اوردم و همین که سینی رو روی میز گذاشتم سر و کله
ی مانی و مانیا  ،پسردایی و دختردایی پیدا شد ! پوفی کردم و سینی رو بردم اشپزخونه و
دوباره دوتا فنجون چایی ریختم و اوردم و همین که خواستم بشینم الناز و مهناز و پریناز ،
دختر های عمو بزرگه اومدن  .با زاری سینی رو برداشتم و رفتم اشپزخونه و دوباره سه
فنجون چای ریختم و همین که از اشپزخونه اومدم بیرون  ،مهران و مهیار  ،داداشای این
سه تا خواهر اومدن  .خدایا تموم نشد ؟! بخدا من خسته شدم حداقل همشون باهم بیان
هی من این مسیرو برنگردم که ! پنج تا فنجون رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت در ورودی
تا ببندمش که صدای اخ یکی از پشت در بلند شد !درو باز کردم و نیما رو دیدم که پشت
در ایستاده و داره دماغشو میماله  .با خنده سالمی بهش دادم و راهنماییش کردم بیاد
داخل .نیوشا هم پشت سرش اومد تو و سالم هول هولکی داد و رفت پیش بقیه .

مشغول حرف زدن بودن که من اخرین سری چای رو هم بردم و نشستم رو مبل کنار
رادمان و به صحبتهاشون گوش سپردم  .بیشتر شنونده بودم حوصله حرف زدنو نداشتم!

بعد نیم ساعت چند نفر شامو اوردن  .پسرا رفتن غذاهارو جا به جا کنن بیارن اشپزخونه و
من و آنی و سارا و پریناز رفتیم میزو بچینیم  .با شوخی و خنده ی بچه ها غذا خورده شد و
دخترا دستاشونو شستن و برگشتن پذیرایی و پسرا با غرغر رفتن ظرف بشورن ! سامین هم
مونده بود یه کنار و تشویقشون میکرد ! یکی میشست یکی اب میکشید یکی خشک میکرد
و اونیکی میذاشت سرجاش !

ماها از خنده روده بر شده بودیم ! رادمان مسئول اب کشیدن بود یه پیشبند به خودش
بسته بود که خیلی به اون هیکل ریزه میزه اش ( ! ) می اومد !
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چراغهارو خاموش کردن و شمع هارو روشن  .صورت رادمان تو اون نور شمع خیلی  ...خیلی
جذاب شده بود .

شمع رو فوت کرد و همه براش دست زدن  .خالصه کیکو برید و گذاشت روی میز و هرکی
میرفت و برای خودش کیک میکشید  .همه مشغول صحبت کردن بودن تا اینکه نوبت رسید
به کادو  .تو این قسمت استرس گرفته بودم در حد چی ! همه ی بچه ها هدیشونو دادن بجز
من  .صدای سامین بیشعور دراومد که گفت :
 -پس هدیه ی خانومت که اینهمه سنگشو به سینه میکوبیدی چی؟!

رادمان یه تای ابرشو داد باال و لبخند موزیانه ای زد و گفت :
 -ایشون قراره هدیشونو بعدا بهم بدن !

صدای اووو گفتن بچه ها رفت باال و نیما سوت بلبلی زد که ترکیدیم از خنده !

با تاسف سرمو تکون دادم و رفتم کنار رادمان و گفتم :
 -افرین خوب پیچوندیشون چون من هیچ هدیه ای برات نخریده بودم !

-

ا ؟ ببین خانوم کوچولو من کامال جدی گفتم حاال راحت واسه خودت بچرخ من هدیه

رو ازت میگیرم

با ترس نگاهش کردم که راویار همه رو صدازد تا بیان بشینن پیش هم و یه دایره تشکیل
بدن.

بعد اینکه همگی نشستیم و جو یکم اروم شد گفت :
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 امشب میخوام جرئت یا حقیقت بازی کنیم ! بی جنبه بازی موقوف هرکی هم ظرفیتشونداره بکشه عقب !

همه با نیش گشاد نشسته بودن که نیما گفت :
 بچه ها بیخیال بطری بیاین با تبلت بازی کنیم اینطوری هیچ شک و شبه ای هم بوجودنمیاد که بگین ن سرو تهش بطرف من نبود ولم کنین من نمیخوام و اینا !

همه موافقت کردن و رفت تبلتش رو از کیفش اورد  .اوه اوه صفحه اش اندازه صفحه
لپتاپ بود !

گذاشت وسط و روش یه تقه زد که بطری شروع کرد به چرخیدن  .چرخید و چرخید تا
اینکه سرش افتاد به طرف نیوشا و تهش به طرف مهران  .مهران با لبخند موزیانه ای گفت
:
-جرئت یا حقیقت؟

-جرئت

 خب خب  ...پاشو برو دستتو تا ته بکن داخل سطل زباله و اون چیزی که تهش هست رودربیار بیرون !

نیوشا با ترس به مهران نگاه میکرد و وقتی دید اون باهاش شوخی نداره بلند شد به طرف
اشپزخونه بره که مهران گفت :
-نه نه این سطل زباله نه  ...اونی که سر کوچست
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همه با چندش به مهران نگاه کردن که نیما پقی زد زیر خنده و حاال نخند کی بخند .

نیوشا حرصی شده بود ا احساسشو درک میکردم منم گاهی اوقات این ریختی میشدم !

شالش رو انداخت سرش و رفت بیرون و همه هم رفتن دنبالش .

استین هاش رو تا ارنج زد باال و دستش رو کرد داخل سطل اشغال و یه کیسه دراورد که
مهران گفت چیزی که داخل اونه رو دربیاره  .نیوشا التماس میکرد اما حرف این کله شق
یکی بود .

دستش رو کرد داخل و درنهایت یه پوشک بچه ازش دراورد که صدای خنده ی پسرا به هوا
رفت و نیوشا با زاری اونو انداخت تو سطل زباله و دستهاش رو تو هوا تکون میداد !

ماها هم بازور جلو خندمونو گرفته بودیم !

دوید رفت خونه و بقیه بچه ها هم رفتن داخل  .صدای کوبیده شدن در دستشویی رو
نشیدیم که نیما گفت :

-تا خوده صبح همونجاست بیاین ما بازیمونو ادامه بدیم

خندیدیمو دوباره نشستیم سر جاهامون .
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باید نیوشا تقه رو میزد اما نیما گفت چون خواهر اونه و حق به گردنش داره اون وظیفشو
انجام میده !واقعا هم چقدر برادر زحمت کشی بود ! نیما تقه رو زد که سر بطری افتاد
بطرف الناز و تهش هم بسمت راویار .

چرا امشب همه این پسرا مشکوک شدن لبخند شیطانی میزنن !

صدای راویار رو شنیدم که گفت :
 -جرئت یا حقیقت؟

-حقیقت

 -خودت خواستیا !!! اولین بوسه ات با کی و چه وقت بوده؟!

الناز یکم رنگ به رنگ شد و حرفی نزد  .اخه المصب دیگه سوال نبود بپرسی اونم پیش
داداشاش ! حاال هرچقد کوچیکتر باشن ! نگاهی به قیافش انداختم که اخمش رو باز کرد و
لبخند مرموزی زد و گفت :
 -خودت که بهتر از من میدونی !!!

صدای دست و هووو کشیدن بچه ها رفت هوا که راویار کمی سرخ شد ! خوبه اینطوری
حقتو میزارن کف دستت ای کیف کردم ای کیف کردم !

ببخشیدی گفت و بلند شد بره دستشویی طبقه باالیی .نیما با لحن خندونی گفت :
-اینطور که داریم پیش میریم فک کنم تا اخربازی دوسه نفر بیشتر نمونه
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خندیدیمو الناز رو بطری تقه زد که سرش افتاد سمت من و تهش سمت مانی !

این پسرا امشب همشون شیطان صفت شدن شراره های اتیش از صورتشون میباره خدایا
خودت بهم رحم کن !

اب دهنمو فرو بردم که مانی شروع کرد به حرف زدن :
 -جرئت یا حقیقت؟

-جرئت !

-ببین خودت خواستیا ! پاشو رادمانو جلو همه ببوس!!

چشمهام تا بیشترین حد امکان گرد شدن و با فکی افتاده بر کف نگاهم بین رادمان و مانی
میچرخید که جمع ترکید از خنده ! رو به مانی گفتم :

-

خیلی بدی دارم واست وایسا !

خیلی ریکلس بلند شدم و رفتم از گونه رادمان بوسیدم و نشستم سرجام و نیشخند دندون
نمایی به مانی زدم که صدای اعتراضش بلند شد :

-

ا قبول نیست من که نگفتم از گونش

-

میخواستی شرطشو میذاشتی من کاری که گفتیو انجام دادم !
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خندیدیمو بعد اروم شدن جمع تقه ای به بطری زدم که سرش افتاد سمت نیما و تهش
بطرف پریناز.

-جرئت یـ ...

 -حقیقت !!

 -اوکی جناب  ...عشق فعلیت کیه؟!

نیما کمی تعلل کرد و با انگشت اشارش سرشو خاروند و بعد چندثانیه گفت :
راستشو بگم ؟ هرچند زیاد مطمئن نیستم ولی فک کنم تویی ! البته گفتم مطمئن نیستماباید روش فک کنم !

باز صدای خنده بچه ها خونه رو برداشت و پریناز پاشد و رفت تو حیاط که نیما گفت :
 -دیدین گفتم جمع داره مختل میشه ! من برم دنبالش !

مهران چپ چپ نگاش میکرد که نیما گفت :
 چاکر شومام هستیم حاجی ! راستی اون دختری که میگفتیو جفت و جور کردم قرارتمگذاشتم واسه فردا ناهار ! من رفتم جمیعا زیاد شیطونی نکنین تا برگردم

انقد خندیدم اشک از چشمهام در اومد

ببین چطور زبون ریخت تا مهران کاریش نداشته باشه ! بچه پررو !!!
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رو مانیتور تقه زد و بدو رفت بیرون !

نگاهی به صفحه تبلت انداختم که سر بطری بطرف من و تهش رو به رادمان بود  .به به !
چه چه ! دیگر بدتر از این نمیشد ! گند بزنن به این شانس .

-جرئت یا حقیقت ؟

 -جرئت

 خب خانوم صولتی  .من امشب هدیمو ازت میخوام پس باید تمام و کمال و دودستیهدیمو بهم تقدیم کنی !

با حالت گنگی سری تکون دادم که نیما سرشو از در ورودی کرد داخل و گفت :
 -هدیه چیه به ماهم بگو !

-

تو برو به کارت برس فضوالیش به تو نیومده بچه

-

ا ؟ باشه دارم برات جناب !

تا برگشتن اونا یه دوسه دور بازی کردن تا اینکه نیما و پریناز اومدن داخل  .از
صورت پریناز شراره های اتیش میزد بیرون  .معلومه گاو نیما زاییده اونم دوقلو !! نیما رفت
دستشویی و گفت :
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-وایسین بیام بازیو شروع کنیم

مهیار خودشو کشید طرف پریناز و اروم ازش پرسید :
 -چیشده نازی ؟ چرا ناراحتی؟!

پریناز با خشم نگاهش کرد که مهیار با ترس ساختگی گفت :
-شرمندتم شاباجی حاال بگو چیشده؟

پریناز با صدایی خشم الود غرید :

-

پسره بیشعور میدونه از جک و جونور بدم میادا برداشته یه سوسک گنده رو بهم

میگه ببین چه نازه شبیه توعه ! الدنگ من کجام شبیه سوسکه اخه ؟!

بچه ها از خنده پخش شدن که سامین با صدای بلندی رو به راهروی دستشویی گفت :
 -پسر خاک بر سرت با این ابراز احساساتت !

نیما از دستشویی دراومد و گفت :
 بابا من عاشق سوسکم بخدا خصوصا این سوسکایی که صدای جیرجیر میدن ! خب تو اونلحظه چیز دیگه ای به ذهنم نرسید !

خندیدیمو نیما اومد روبه روی پریناز نشست و سرشو انداخت پایین طوری که مثال
حواسش به پریناز نبود گفت :
 -خب بازیو شروع کنیم  .ولی قبلش جاهارو تعویض کنین
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همه جاهاشونو عوض کردن و من نشستم کنار رادمان تا از هرگونه ابرور ریزی جلوگیری
کنم ! نیما هم نشست و تقه ای به صفحه زد و بطری چرخید و چرخید تا سرش افتاد رو به
رادمان و تهش بطرف نیما

با خباثت گفت:

-جرئت یا حقیقت؟

-حقیقت

 که نمیخواستی بهم بگی نه؟ باشه پس االن ازت میپرسم توام راستشو بگو  .چه هدیه ایاز پرنیان میخوای؟ جوابتو بگو و مارو از کف درار !

با خنده سرفه ای مصلحتی کرد و با نیش باز گفت :
-نمیری نیما سوال نبود بپرسی؟

-نخیر همینو جواب بده !

 خب ببین  ...سنی از ماها گذشته و وقتشه سر و سامونی به زندگی دونفرمون بدم !وقتش رسیده که  ...چطور بگم  ..من میخوام بابا شم !
از خجالت گر گرفتم و صورتمو تو بازوی رادمان پنهون کردم و نیشکون ریزی از بازوش
گرفتم  .صدای کَل کشیدن و سوت و دستشونو که میشنیدم بیشتر خجالتی میشدم که
رادمان منو از خودش جداکرد و با صدایی نسبتا بلند گفت :
-عزیزم باید با حقیقت کنار بیای دیگه چه میشه کرد !
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خندیدن و بازیو ادامه دادن تا بعد از دو دست بلند شدن و گفتن وقت رقصه !

اون دو نفری که کیک رو اورده بودن شروع کردن به پذیرایی و سرو نوشیدنی و کیک و میوه
اینا  .همه ی بچه ها وسط بودن و داشتن قر میدادن  .رادمان بیشعور خجالت سرش
نمیشه ببین چطور ابرومو برد روم نمیشه تو چشاش نگاه کنم !

احساس گرما میکردم  .گونه هام داغ کرده بودن ! یکی از مستخدمارو صدازدم و با سینی
نوشیدنی اومد کنارم  .یکی از لیوانارو برداشتم و یه قلوپ خوردم که گلوم سوخت  .این
دیگه چه زهرماری بود؟! فکر میکردم شربته اح .

گذاشتمش رو میز و دستمو به گلوم گرفتم و سرفه میکردم که رادمان اومد کنارم و دستشو
گذاشت رو کمرم و با صدای نگرانی گفت :
-چیشده پرنیان ؟ خالت خوبه؟

-نمیدونم  ...از محتوی لیوان روی میز خوردم گلوم داره میسوزه

سری تکون داد و با صدای گرفته ای گفت :

 نمیتونستی حداقل بپرسی این چیه دختر؟ هان ؟ بیا بریم دستشویی یه آبی به سر و روتبزنم

سرمو تکون دادم و رفتیم دستشویی و اروم صورتمو با اب سرد شست و یکم حرارت بدنم
اومد پایین .
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دستمو گرفت و منو کشوند اشپزخونه و یه لیوان اب به خوردم داد تا سوزش گلوم کمتر شه .

سردرد بدی داشتم و بدنم دوباره شروع کرد به داغ کردن  .نمیدونستم انقد بی جنبم !

حالت سرخوشی بهم دست داده بود  .یه چیزی ذهنم رو مشغول کرده بود  .با صدای
کشیده ای ازش پرسیدم :
 -رادمان تو که قضیه ی اون هدیه رو جدی نگفتی؟

لبخند شیطونی زد و گفت :
 چرا اتفاقا کامال جدی بودم این تنها قضیه ایه که نمیتونم توش شوخی کنم ! عه رادمان!جانم؟چیزی که میخواستم بهش بگم رو یادم رفت .کی تعلل کردم و با لحن ارومی پرسیدم:
چقد دوستم داری؟؟تک خنده ای کرد و گفت:
 حتما باید حاال و همینجا و تو این وضعیت بگم؟بله باید همینجا و همین حاال بگی .درضمن مگه وضعیتمون چشه؟خب عزیزم تو حالت زیاد رو به راه نیست من چیزی بگم که یادت نمیمونه ابراز احساساتمنم هدر میشه!
اذیت نکن رادمان بگــو باشه باشه  ...ببین دختر بابات  ...من تورو بیشتر و از جونم و کمتر از خدا دوست دارم .اگه خدا همین حاال بازم بپرسه زندگیتو بیشتر دوستداری یا پرنیانو شک نکن تورو انتخاب
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میکنم  .تو این مدت اینقــدر وابستت شدم که زندگی بدون تو رو حتی یه لحظه هم
نمیتونم تحمل کنم  ...دوستدارم پرنیان  ...خیلی دوستدارم...

نزدیکش شدم و دستمو دور گردنش حلقه کردم  .رو پاشنه ی پا بلند شدم و دستهامو
انداختم دور گردنش و اروم لباشو بوسیدم  .با چشمهایی گرد شده از تعجب نگاهم میکرد
که چشمهامو بستم و شروع کرد به همراهی  .از کمرم گرفت و بلند کرد و تکیه داد به اوپن .
اشپزخونه طوی نبود که تو دید بقیه باشه پس راحت همو میبوسیدیم  .دستهامو اوردم
پایین و به مت یقه اش بردم تا دکمه هاشو باز کنم  .کارام دست خودم نبود مغزم فرمان
نمیداد  .خودش رو از من جداکرد و اروم لپمو گاز گرفت و گفت :
 -بسه دیوونه داری چیکار میکنی؟

سرمو به نشونه ی نفی تکون دادم و گفتم :
 -من حالم خوبه رادمان بزار ...

-نه عزیزم نه تو حالت خوشه نه اینجا جای خوبیه  .بیا بریم پیش بقیه زشته اینجا موندیم

سرمو تکون دادم و بوسه ای رو پیشونیم زد و دستمو گرفت تا بریم  .همین که برگشتم
چشمهام از تعجب اندازه دوتا توپ تنیس شد ! یا خدا اینا اینجا چیکار میکنن !

یه گله ادم پشت سر ما ایستاده بودن و دست زیر چونشون داشتن نگاهمون میکرد تا مارو
دیدن همشون بال استثنا لبخند دندون نمایی زدن !

نیما با پررویی گفت :
فعال خیلی مونده تا اخر شبا رادمان خان  .چخبره از حاال  .حداقل مراعات دل ما مجرداروبکنین !
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زیرزیرکی میخندیدنو من تو دلم به خودمو رادمانو نیما و بقیه دست اندر کاران فوش
میدادم

خالصه برگشتن به پذیرایی و بعد کلی بزن و بکوب خداحافظی کردن و رفتن  .خودمو روی
مبل ولو کردم که رادمان گفت :
پاشو خانوم پاشو که حاال نوبت رقصیدن ماست  .تو کل مهمونی یجا نشسته بودی و اتیشمیسوزوندی بلندشو ببینم اتیشت چقد داغه !

با تعجب از رو مبل بلند شدم که گفت :
-برو باال اون لباس خوشگلتو بپوش بیا باهم برقصیم

با تعجب سرمو تکون دادم و رفتم طبقه باال کل ارایشمو پاک کردم ازنوع شروع کردم به
ارایش .سایه مشکی و طالیی و رژ قهوه ای و رژگونه ی مسی  .ریملو خط چشممو زدم و
رفتم سراغ لباسم  .پوشیدمش و جلوی اینه برای خودم چرخی زدم که صدای رادمان اومد
که گفت منتظرتم .با استرس دنباله پیراهنو جمع کردم و ددرو باز کردم و اروم رفتم پایین .
پایین پله ها ایستاده بود و با لبخند و تحسین نگاهم میکرد .

صدای بسته شدن در اومد و نگاه کردم که دیدم مستخدمان گرام رفتن  .دور تا دور خونه
رو شمع های طالیی اکلیلی چیده بودن که فضارو رمانتیک کرده بود .

نمیدونستم رادمان انقد میتونه رمانتیک باشه !!
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با قدم هایی سست اومدم پایین که دراغوشم گرفت و منو به خودش فشرد  .حس خوبی
بهم دست داد یه حس اطمینان  ...یه حس دوست داشتنی  ...شایدم عشق !

دستهامو گذاشتم رو شونش و از کمرم گرفت و اروم شروع کردیم به رقصیدن  .صدای
طالب زاده تو فضا داشت میپیچید ...

"اگه یه عاشق تو دنیا باشـه منم منم منم

اون که نمیخواد عشقو ببازه منم منم منم

اون که تو چشمهاش صد قصه داره تویی تویی تویی

اون که از این عشق صد گله داره منم منم منم

حاال اونی که یه بیقراره

چشمهاش همیشه در انتظاره

طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم

اون که لحظه هاش براش یه ساله

دل کندن از تو براش محاله
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نیستی ببینی االن چه حاله منم منم منم "...

پیشونیشو به پیشونیم چسبوند و زمزمه کرد :
-دوستتدارم دیوونه

لبنخدی زدم و خواستم سرمو بندازم پایین که با دست چپش چونه ام رو گرفت و اورد باال و
گفت :
 -تو چشام نگاه کن پرنیان  ...این چشارو از من دریغ نکن دختر

"اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم

اون که نمیخواد عشقو ببازه منم منم منم

اون که تو چشمهاش صد قصه داره تویی تویی تویی

اون که از این عشق صدگله داره منم منم منم "...

سرمو اوردم باال و خیره شدم تو سبز چشمهاش  ....ادمو اغوا میکرد ...

نتونستم طاقت بیارم  ...نگاه کردن تو اون چشمها داشت دیوونم میکرد ...

سرم رو انداختم پایین که گفت :
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 -یه هدیه ای برات دارم پرنیان

سرم رو اوردم باال که لبهام تو لبهاش قفل شد  .نفسم بند اومد خیلی یهویی بود !

به عشق منو میبوسید و نفس های کشداری میکشید  ...ازم جداشد لبخند مهربونی به روم
پاشید.
دستش رو از کمرم جدا کرد و به سمت جیبش برد .
یه کلیدی رو اورد باال  .دست من رو اورد باال و روی دستمو بوسید و کلید رو گذاشت داخل
دستم  .ازش گرفتم و نگاهش کردم  .خب چی میتونستم از این بفهمم؟!

با شیطنت لبخندی زد و پرسید:
نمیخوای بپرسی کلید چیه؟گنگ سرم رو تکون دادم و اروم پرسیدم:
چیه؟نمیگم!یعنی خودت باید ببینیش تا بدونی چیهببینمش؟اره ...بدو باال مانتوتو بپوش!سری تکون دادم و ازش جدا شدم و به طرف پله ها رفتم  .داخل اتاقم شدم و یه مانتو بلند
جلوباز که بلندیش تا مچ پام میرسید رو روی همون پیراهنم پوشیدم و شال طالیی مشکیم
رو انداختم روی سرم  .زود از پله ها اومدم پایین و رادمان رو دیدم که کت اسپرت رو
دستش و درحال کوبیدن پاش به زمینه  .انگاری اونم استرس داشت!
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با دیدنم لبخندی زد و گفت:
بریم؟اره بریم...سوار ماشین شدیم و ازخونه خارج شدیم  .صدای موسیقی بی کالم رو کم کرد و دستم رو
گرفت و گذاشت زیر دست خودش روی دنده  .لبخندی که نشون دهنده حسم به رادمان
بود روی لبهام نقش بست .
بعد از نیم ساعت چرخیدن تو خیابون جلوی یه ساختمون بزرگ نگه داشت و پیاده شدیم .
سویچ ماشین رو به نگهبان داد و دستش رو پشت کمرم گذاشت و به طرف اسانسور هلم
داد به طرف داخل.
رفتم و اونم اومد تو و دکمه طبقه  ۱۱رو زد  .چی!!! یازدهم؟!!
من از ارتفاع میترسم حاال چه خاکی بر سرم بریزم !! مسخرم میکنه ابروم میره اونوقت منم
مجبور میشم خودمو از همون طبقه بندازم پایین!
با صدای ضبط شده ی خانومه به خودم اومدم  .طبقه ی یـــــازدهم !..
رادمان دستم رو گرفت و کشید و بهم گفت کلید رو دربیارم و در رو باز کنم .
درو باز کردم و داخل شدیم  .از چیزی که میدیدم دهنم باز موند  .رادمان و اینهمه سلیقه و
احساسات؟!
دکور خونه طالیی و سفید بود و داخلش با شاخه های رز تزیین شده بود  .جای جای خونه
پر از شاخه های رز بود  .رز های قرمز کف خونه رو به شکل یه قلب پوشونده بودن و میون
اونها یه رز سفید به چشم میخورد
ناباورانه چرخیدم سمت رادمان که در رو بست و کتش رو از تنش دراورد و اویزونش کرد از
رخت اویز کنار در ورودی.
با لبخند اومد سمتم و تکه مویی که با لجاجت روی صورتم ؤل میخورد رو زد کنار.
لبخند مهربونی به روش پاشیدم که گفت:
اونطوری نگام نکن دختر ...دیوونم میکنی ...دستش رو پس کشید و با کالفگی گفت :
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نمیخوای خونه اتو ببینی؟با ناباوری گفتم:
چی؟خونه ام ؟ ولی رادمـــــ... ولی و اما و اگر نداریم دیگه  ...این خونه برای هردوی ماست  .قراره همینجا زندگی کنیم .ازش خوشت میاد؟
ولی اخه  ...روز تولد بود و من باید بهت هدیه میدادم نه تو ...لبهاش باال رفتن و با صدای ارومی گفت:
حاال فرقی نداره که  ...پرنیان یه لیوان اب برام میاری؟ باشه باشه وایستا ...اروم از کنار شاخه گلها حرکت کردم  .خیلی زیبا بودن ولی نباید اینطوری گلهارو حیفشون
میکرد  .گناه داشتن..
داخل اشپزخونه شدم و در یخچال رو باز کردم و پارچ اب رو برداشتم  .انگاری خیلی وقت
بود که اینجارو اماده کرده بود  .یخچالش هم پر پر بود.
یه لیوان از داخل کابینتا پیدا کردم و یه لیوان اب ریختم و رفتم به طرف پذیرایی .
ولی رادمان اونجا نبود  .تعجب کردم و همون موقع صداشو از داخل اتاق خواب شنیدم :
اینجام عزیزمداخل اتاق شدم  .روبه روی اینه مونده بود و موهاشو مرتب میکرد
به طرفم چرخید  .امشب خیلی عجیب لبخند میزد .اب رو دادم دستش و نشست روی
صندلی توالت و با دستش تخت رو نشون داد که بشینم روش.
کمی از اب خورد و گفت:
خب کنجکاو نیستی تا بدونی برای چی اوردمت اینجا؟ چرا  ...خیلی...خب  ....بخاطر اون هدیه ای که گفته بودم ازت میگیرم!!جیغی کشیدم که صدای قهقه اش اتاقو پر کرد و با شادمانی گفت:
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شوخی کردم دیوونه ! حاال اونم هستا ولی برای یه چیز دیگه اوردمت !اخم ترسناکی کردم که نیشش رو شل کرد و گفت :
خب حاال عصبی نشو  .نمیدونم چرا امشب کرمم گرفته دوستدارم اذیتت کنم!صداشو صاف کرد و شروع کرد به حرف زدن :
میخوام امشب همه چیز رو بهت بگم  .همه ی چیزهایی که نگفتم رو امشب به زبونمیارم  .میدونی  ...اون حرفت خیلی بهم برخورد  ...اونی که گفتی وقتی ما عاشق هم نیستیم
چرا باید این رابطه رو ادامه بدیم و باید از هم جداشیم و فالن  .راستش من  ...چطور بگم
 ...از همون اولش هم بهت بی میل نبودم..
اولین باری که دیدمت یه دختر بچه ی تخس بازیگوش بودی با موهای خرگوشی بافته شده
 .حدودا شیش سالت بود و منم سال اول دبیرستان بودم .
همش اذیتم میکردی...سر به سرم میذاشتی  ...حرصم میدادی و خالصه دق دادی منو !
ولی من یه مهر خاصی نسبت به تو داشتم  .بچه ی شیرینی بودی و هرکی میدیدت عاشقت
میشد  .هرچند اصال فکرش رو نمیکردم اون دختر کوچولو و ریزه میزه یروز بشه همه
زندگیم ...
حدود یه هفته خونمون بودین و بعد یه هفته رفتین  ...تا سه سال بعدش ندیدمت  .داشتم
دیوونه میشدم !
سه سال بعدش هم مصادف شد با مرگ مادرت  .خیلی به هم ریخته و پریشون بودی .
نمیتونستم ببینم داری زجر میکشی و من هیچ کاری از دستم برنمیاد.
تو حاال بزرگتر و خانومتر شده بودی  .نمیتونستم مثل قبل دراغوش بگیرمت و ارومت کنم .
مثل وقتی که مادرت و مامانم میرفتن خرید و تو گریه میکردی و من بغلت میکردم و
دستت رو میگرفتم و میبردمت با هم بازی کنیم ...
اون سال ترم سوم دانشگاه افسری بودم  .با حمایت بابا و دوست نزدیکش که یه سرهنگ
سرشناس بود  ،بورسیه تحصیلی گرفتم و رفتم امریکا برای ادامه تحصیل  .با هزارتا دروغ و
دردسر تونسته بودم مرخصی هفتگی بگیرم و بیام ایران.
سامین و امید هم هم مدرسه ای هام بودن  .دوتا از بهترین رفیقام که واقعا دوستشون
داشتم.
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سامین رشته پزشکی قبول شد و امید درسش رو ول کرد  ..حوصله اش رو نداشت !
دیگه بعد از اونموقع ندیدمت  .پنج سال بعد فوت مادرت  ،امید اومد پیشم تا درسش رو تو
کالج اونجا ادامه بده ولی نذاشتم چیزی از شغلم بفهمه بهش گفته بودم تو یه شرکت کار
میکنم .ندیدمت و هرلحظه دلم تنگتر میشد برای دیدنت تا همین چهارسال پیش که امید
برگشت ایران و بعد از چندوقت پدرت فوت شد  .قبال هم پرونده اش رو مطالعه کرده بودم
و یه چیزهایی درباره اش میدونستم  .بعد از فوت پدرت برگشتم ایران تا یه سری به سرنخ
ها و شواهد بزنم  .دوباره دیدمت و این بار داغونتر شدم  ...تو بدترین وضعیت ممکن بودی
و نمیخواستم اونموقع نزدیکت بشم  .حاال دیگه واسه خودت خانوم شده بودی  .خیلی بزرگ
شده بود  .زیبایی و متانتت قابل تحسین بود  .ولی اون غم چشمهات  ...ادمو داغون میکرد
...
گذاشتم واسه یه دفعه ی دیگه نزدیکت بشم  .تو هر لحظه ی اون سه سال دنبال یه سرنخ
واسه گیر انداختن صابر بودم  .ولی اخرش به پوچی برمیخوردم  .تو این یه سال اخیر
اتفاقای عجیب و غریبی برات می افتاد  .گفتم دیگه این دوری کافیه  .بهتره باهاش رو به رو
بشم  .سامین که نیست ازش مراقبت کنه و هیچ کسی رو هم نداره که حامیش باشه .
با یه شماره ی جعلی با خونه زنگ زدم و خبر برگشتنم رو دادم  .گفتم تا یه ماه دیگه  ...ولی
دلم طاقت نیاورد  ..نمیدونم  ...خیلی بی قرار بود ...
همون شب برگشتم خونه و با تو رو به رو شدم  .راستش رو بخوای تا سه سال پیشش
حتی چهره ات رو هم ندیده بودم  .خیلی تغییر کرده بودی  .پخته تر شده بودی  .میدونی
پرنیان  ..بزرگ شدنت رو با چشمهام دیدم !
حاال هم خانوم شدنت رو  ...بگذریم ؛ برگشتم خونه و طوری وانمود میکردم که امگار
نمیشناسمت  .همون شبی که دیدمت دلم میخواد تو اغوش بگیرمت و به خودم فشارت بدم
ولی  ...ولی نمیتونستم...
اون شبی که اشتباهی اومدم تو رخت خوابت  ...اعتراف میکنم اونو واقعا دست خودم نبود
یکم گیج میزدم !
بعد اون  ...هر اتفاقی که افتاد و تظاهر میکردم اتفاقیه  ،در اصل همش از پیش برنامه
ریزی شده بود  .حتی اون خواستگاریم !
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بابا از عالقه ام بهت خبر داشت  .میدونست بی نهایت دوستت دارم ولی نمیخواست تورو
قاتی پلیس بازی هام بکنم  .خب منم نه میتونستم از تو دست بکشم و نه میتونستم بیخیال
پرونده بشم پس گفتم هرچه بادا باد خدا خودش کمکم میکنه.
به بابا گفتم تورو برام خواستگاری بکنه  .راستش اول راضی نمیشد ولی بعد قانعش کردم و
بهش قول دادم که مراقبتم  .اونم قبول کرد...
لبخندی زد و گفت:
خب خانوم تا همینجاش کافیه؟؟عه رادمن اذیت نکن دیگه بقیه اش رو میخام!خندید و گفت باشه و ادامه داد:
شب خواستگاری یکم استرس داشتم  .با شناختی که از تو داشتم فکرش رو هم نمیکردمکه جواب مثبت بدی به منی که از نگاه تو دشمن خونیت بودم !
وقتی هیچی نگفتی و مخالفتی نکردی  ..میخواستم همونجا ماچت کنم که دستام بسته
بودن متاسفانه نشد!
بالشت رو از روی تخت برداشتم که جاخالی داد و خورد به دیوار !
رادمان با ابروهایی باالپریده نگاهم کرد و با تک خنده ای گفت:
چه خبرته دختر!مردک عقده ای نه که خیلی کم ابرومو بردی میخواستی اونجا هم اون ته مونده ابروم روببری؟! اون از جریان اشپزخونه ی امشب اینم از خواستگاری که االن داری بهم میگی
خب فداتشم سر قضیه ی اشپزخونه من بودم از یقه ات گرفتم کشیدم سمت خودم لباتوکندم ؟ هان؟؟!
شالمو از سرم باز کردم و پرت کردم سمت که ریش های شالم خورد تو چشمش و رادمان با
دستاش چشمش رو گرفت و اخ ارومی گفت .
با استرس ک نگرانی بلند شدم و رفتم سمتش و خم شوم به طرف صورتش که از کمرم
گرفت و یهو منو کشید سمت خودش و نشوند روی پاش
با تعجب گفتم:
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سالمی؟قرار بود طوریم بشه؟نه اخه  ...خورد به چشماتفدای سرت  .حاال میخوای بقیه داستان زندگی این بنده حقیرو بشنوی؟سرمو تند تند تکون دادم که خنده ی بلندی سر داد و درحالی که مانتوم رو از سرشونه هام
هل میداد پایین شروع کرد به حرف زدن:
عقدمون هم گذشت .پو حاال دیگه و رسما و شرعا خانومم بودی  .برام سخت بود نزدیکتنشم ولی خب  ...بخاطر اینکه نرنجی حتی بهت دست هم نزدم  .شب عروسی سعید و
وقتی امید تورو دزدید  ،دل تو دلم نبود تا پیدات کنم  .احساس میکردم یه تیکه از وجودم
رو ازم جدا کردن و دارن ازم دورش میکنن  .انگار دارن جونم رو ازم میگیرن ...
وقتی دیدمت خیالم از بابت سالم بودنت راحت شد  .ولی وقتی امید بوسیدت...
اینو که گفت فکش منقبض شد و دستهاشو مشت کرد  .ترسیدم و سریع دستم رو روی
گونه اش گذاشتم و گفتم:
هرچی بود گذشت رادمان  .بهش فکر نکن  .چرا میخوای شبمون رو خراب کنی..خشمش فراموشش شد و با تعجب گفت:
شبمون؟!اره دیگه امشبمون !با شیطنت گفت :
باشه ولی توام باید کمکم کنی امشب خیلی خوب پیش بره ها!اون با گنگی نگاهش کردم ولی وقتی منظورش رو فهمیدم افتادم به جونش و موهاشو
کشیدم که با خنده بلند شد و درحالی که تو بغلش بودم رفت روی تخت نشست و به تکیه
گاهش تکیه داد و منو گرفت بغلش و گفت:
امشب دوتا انتخاب داری  .یا منو کچل کنی و زن یه مرد کچل زشت بشی یا بزاری منداستانم رو تموم کنم !
خیلی خب ادامه بده من شوهر کچل دوستندارم دوستام مسخره ام میکنن!245

خندید و شروع کرد به ادامه دادن :
وقتی تو چادر دیدمت  ...دلم خیلی بد لرزید  ..اگه اونجا اداره نبود یه کاری دست خودم وخودت میدادم ولی حیف ! بعدشم که جریان پدرت و صابر رو فهمیدی  .نمیدونم از کجا به
ذهنت رسید که من دوستتندارم  ...ولی حاضرم قسم بخورم به تک تک لحظه هامون  ...بی
نهایت دوستتدارم پرنیان من ...
اروم سرش رو نزدیک سرم کرد و لبهام رو به بازی گرفت  .نگاهی به وظعیتمون انداختم و
با خجالت ازش جدا شدم که خندید و منو به خودش فشرد و گفت :
دیگه یه امشب رو نمیزارم در بری پرنیان  .بهت که گفتم امشب کادوی تولدمو میخوام !حاال اگه در حد کادوی تولد نمیدی حداقل درحد کادو ولنتاین بده !
چی بدم؟!!!؟!با لبخند نزدیکم شد و لبامد بوسید و گفت :
 از اینا ...خنده ای شرمگین کردم و سعی کردم از بغلش دربیام ولی نذاشت  .منو انداخت کنارش و
روی تخت درازم کرد و روم خیمه زد که گفتم :
سامین این لباس مناسب این کار نیست !با شیطنت گفت:
کدوم کارمون؟هول کردم و با دستپاچگی گفتم :
همین بوس و اینا دیگه! خب مگه من میخوام کجارو ببوسم که میترسی لباست پاره بشه !سرخ شدم و پسش زدم و از روی تخت بلند شدم  .از گونه هام اتیش میزد بیرون  .وای
خدا این بشر خیلی پر رو بود !
رفتم سمت کمد اتاق خواب و درش رو باز کردم  .همه اش لباس مردونه بودن و از لباسهای
من چیزی داخل کمد نبود .
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یکی از پیرهن های بلند رادمان رو برداشتم و خواستم بپوشمش که متوجه نگاه های خیره
ی رادمان شدم  .با خودم گفتم " خب اشکالی نداره دیؤنه  .هرچی باشه همسرته ...محرمته
 ...تو ام که دوستش داری .. .پس نگران چی هستی؟"
سرش دادم به پایین  .پیرهن رو تنم
سرشونه هام رو از اسارت بندهای پیراهن ازاد کردم و ُ
کردم و داشتم دکمه هاش رو میبستم که دستی دور کمرم حلقه شد  .با خجالت برگشتم
سمتش که
منو تو اغوش گرفت و بلندم کرد و به طرف تخت رفت ....

** ** **
چهارماه بعد ...

خب بچه ها کالس تموم شد میتونین بفرمایین بیرونبا سر و صدا از کالس خارج شدن  .لبخند روی لبم بود و داشتم با ذوق به عکس روی
صفحه ی گوشیم نگاه میکردم  .عکس من و رادمان میون برفا که هردوتامون داشتیم
میخندیدیم و آنی ازمون عکس گرفته بود  .عاشق این عکسمون بودم.
چهارماه بود که از امید بی خبر بودم  .بعد اینکه منو تو عروسی سعید دزدید  ،دیگه
ندیدمش  .یعنی اصال هیچ رد و نشونی ازش پیدا نکردن .
هرچند ادم بدی بود  ...بهم خیلی بدی کرده بود  ...ولی نمیتونستم ازش متنفر بشم ...
دستی روی شکمم کشیدم  .یه نی نی کوچولوی سه ماهه رو با خودم اینور اونور میکردم !
اون شب هدیه تولد رادمان رو دادم  .باباش کردم !
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خیلی ها میگفتن براتون زوده و بندارینش ولی رادمان بینهایت عاشق بچه اش بود .
نمیذاشت بریم و جنسیتش رو ببینیم  .من خیلی ذوق داشتم ولی اون نمیخواست  .به قول
خودش میخواست سوپرایز بشه !
به صفحه ی گوشی خیره بودم که گوشی تو دستم لرزید  .اسم رادمان باالی پیامک
خودنمایی میکرد:
سالم مامان خانوم خسته نباشی کالست تموم شد؟سالم بابا اقا درمونده نباشی اره همین االن تموم شدبیام دنبالت؟اره عزیزم منتظرمباشه فداتشم مراقب خودت باش یه ده مین دیگه جلو دانشگاهم  .فقط مراقب نینیه باباباشا
 باشه چشمدم در دانشگاه منتظرم  .فعال
فعالاز ساختمون دانشگاه خارج شدم و به طرف درش حرکت کردم  .عاشق این هوای برفی بودم
 .درست دوسال پیش تو این هوا بود که همه چی شروع شد  .دیدن امید ...اومدن سامین
 ...همچنین برگشتن رادمان !
اولین ترمی که اینجا بودم با این بچه های شر و شیطون هم کالسی شدم و دوباره این ترم
جدید هم که دوماهه شروع شده با همونا و یه درس دیگه کالس دارم  .اسم امید هم بین
اسم شاگردا بود ولی خودش نبود ...
بیست دقیقه بود منتظر رادمان بودم ولی خبری ازش نشد که باالخره گوشیم زنگ خورد:
الو پرنیان من تو جاده ام جلوتر از ما دوتا ماشین باهم تصادف کردن با این شدت بارشبرف جاده هم بسته شده نمیتونم خودم رو برسونم یه ماشین بگیر زود خودتو برسون خونه
زیاد اونجا نمون
و سریع گوشی رو قطع کرد .
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سری تکون دادم و کنار خیابون ایستادم ولی دریغ از یه ماشین  .انگار کال خیابون بسته
شده بود !
از دور یه ماشین پرشیای سفید با شیشه های دودی رو دیدم که داره به این طرف میاد .
دستم رو بردم باال  .راننده شیشه رو داد پایین و مسیرم رو ازم پرسید  .یه پیرمرد با ریشهای
بلند و عینک ته استکانی  .قیافه و عجیب و غریبی داشت !
یه مرد مسن هم کنارش نشسته بود  .نگاه گذرایی به پالک ماشین کردم و نشستم داخل
ماشین  .دقیقا پشت سر راننده نشسته بودم  .اینه رو روی من تنظیم کرد و به راننده گی
اش ادامه داد .بعد دو دقیقه اون مردی که جلو نشسته بود پیاده شد و فقط من موندم تو
ماشین .
با صدای ویبره ی گوشی به خودم اومدم :
پرنیان جایی نری احمدی رو فرستادم دنبالت یه پرشیای سفیدهعزیزم االن سوار ماشینشم  .شیشه های دودی داره؟دودی؟؟نه  ...وایستا...بعد چند ثانیه اس داد:
چیز مشکوکی رو نمیبینی تو ماشین؟چرا هستچی؟راننده یه پیرمرده که در حد مرگ خوش هیکله !االن وقت شوخی نیست دختر جدی باشمنم جدی ام بخدا . خب باشه باشه  .ببین پالک رو یادته ؟نه زیاد ...خب همون چندتا عدد هم به دردمون میخوره  .نگاهی به شیشه ی جلو بنداز اونجا چندتابرچسب چسبوندن به شیشه  .ببین پالک ماشین با پالک روی برچسب مطابقت داره؟
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نگاهی کردم به پالک  ...نه نداشت  ...استرس همه وجودمو گرفته بود  .با دستهایی لرزون
نوشتم:
نه رادمان نداره  .حاال من چیکار کنم؟کیه این؟بزنم از پشت تو سرش؟عشقم اروم باش دست و پات رو گم نکن  .ببین من به گوشیت زنگ میزنم تو سریعبزارش روی سایلنت  .بعد جواب بده و بزارش روی انتظار تا صدایی از اینور نره داخل
ماشین  .بعدش اروم گوشیو بنداز روی صندلی باشه؟؟
باشه  .رامان  ...مراقبم باش..همیشه هستم  ...نگران نباش فداتشم از چیزی نترسگوشیو گذاشتم رو سایلنت و رادمان زنگ زد  .جواب دادم و اروم گوشی رو گذاشتم روی
زانوهام و سرش دادم پایین و هل دادم به طرف زیر صندلی راننده .
با خونسردی ظاهری تکیه دادم به صندلی و به بیرون از شیشه نگاه کردم  .راننده مسیر رو
به بیراهه کشوند  .انگاری از شهر خارج شده بود.با صدایی که میکردم نلرزه گفتم :
ببخشید حاجی ولی مسیرم این طرف نیستااز اینه نگاهی بهم انداخت و احساس کردم پوزخند زد  .دوباره حرفمو تکرار کردم که محکم
زد به فرمون و من تو جام پریدم !
این چش بود !
با زهرخندی روی لبهاش عینکش رو برداشت و انداخت اونور  .از اینه نگاهی به چشمهاش
کردم .بی نهایت برام اشنا بودن
سعی کردم به ذهنم فشار بیارم تا یادم بیارم این چشمهارو کجا دیدم ولی نتونستم .
پیرمرد دستش رو برد زیر چونه اش و کرد زیر پوست صورتش!
نفسم تو سینه حبس شده بود و باال نمی اومد  .پوست صورتش رو به طرف بیرون کشید و
درش اورد و انداخت رو صندلی کناری
از شدت تعجب چشمهام چهارتا شده بود و با وحشت به چهره ای که از داخل اینه داشت با
غضب نگاه میکرد،خیره شدم.
سعی کردم دست و پامو گم نکنم و با عصبانیت ساختگی گفتم:
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_داری چیکار میکنی احمق  .ولم کن بزار برم
زهرخندی زد و با عصبانیت گفت:
فکر کردی به همین راحتی میزارم بری؟میدونی با چه بدبختی نقشه کشیدم و راهو بنداوردم تا بدزدمت؟هه...
خواستم در رو باز کنم و ازماشین بپرم بیرون که قفل مرکزی رو زد
بعد از نیم ساعت رانندگی ماشین رو زد کنار و پیاده شد و در پشت رو باز کرد.
منو از ماشین کشید بیرون و انداخت روی صندلی جلویی و کمربند رو محکم بست.
خواستم تکون بخورم و فرار کنم که همچین بد نگاهم کرد که پشیمون شدم .
با خشم نشسته بودم روی صندلی و داد و فریاد میکردم و ارش میخواستم بزاره برم .
نمیخواستم بهش بگم بچه دارم تا شاید دلش رحم بیاد  .ممکن بود اصال دلش رحم نیاد و
بزنه بچه امو ازم بگیره ...
کمربند روی شکمم فشار می اورد و نمیتونستم تحمل کنم پس یه جا نشستم و زیاد جنب و
جوش نکردم تا اسیبی به بچم نرسه.
تو دلم خدا خدا میکردم که اتفاقی برام نیوفته و بالیی سرم نیاره .
هر از چند گاهی نگاه خیره اش رو روی خودم حس میکردم  .احساس میکردم طودی بهم
نگاه میکنه کا انگار لخت جلوش ایستادم و منم زیر نگاهاش خیلی معذب بودم  .سعی
کردم چشمهامو ببندم تا بلکه بیخیالم بشه و اروم اروم خوابم برد ...
با تکون شدیدی که بهم وارد شد بیدار شدم  .سوز بدی از بیرون میومد  .سعی کردم خودمو
جمع کنم تا یکم گرمم شه ولی نشد  .با یاداوری موقعیتم سریع ازجام پریدم و امید رو دیدم
که در ماشین رو باز کرده و منتظرمه تا پیاده بشم .
با اخم خفنی داشت نگاهم میکرد که یه لحظه به خودم لرزیدم .
کنار یه برکه کوچیک مونده بودیم  .هوا فوق العاده سرد و سوزناک بود  .حدود دو وجب هم
برف اومده بود  .یعنی کجا بودیم که هواش اینهمه سرد بود؟!از ماشین یاده شدم و پالتوم
رو دور خودم فشردم  .از از شونه ام گرفت و منو هل داد به طرف در پشتی هلم داد .تکیه
ام رو دادم بهش و منتظر نگاهش کردم .
چاقوی کوچیکی رو برداشت و اومد به طرفم .
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از یقه ی پالتوم گرفت و چاقو رو به سمتش اورد  .اروم ولی با خشم سرشونه هام رو پاره
کرد و دکمه هارو طوری کشید که پاره شدن و هرکدوم پرت شدن کناری
پالتو رو از تنم در اورد و داشتم از سرما میلرزیدم که خم شد و از صندوق عقب ماشین یه
پالتوی خوش دوخت و ساده دراورد و داد بهم و اون پالتو رو انداخت داخل اون برکه ی ابی
که نزدیک ماشین بود .
با صدای بم و مغرورانه ای گفت:
شلوارت رو خودت زحمتشو بکش حوصله ندارم کار دست خودم و خودت بدم ...خیلی بدجنس بود ...
شال بافت مشکی رو هم انداخت روم با یه شلوار تنگ مشکی و خودش داخل ماشین شد و
منتظرم موند .
نگاهی به اطرافم انداختم  .حاال وقت خوبی برای فرار بود .
دو قدم دور نشده بودم که با صدتش میخکوب شدم:
کجا میخوای بری؟میدونی کجا هستیم؟؟ از موقعیتت خبر داری؟ فقط کافیه دو قدم دوربشی تا ظرف یه ساعت اینده خوراک گرگا و شغاال میشی
از ترس اب دهنم رو فرو بردم و با خشم گفتم:
حداقل شکم یه گرگ مادر و توله هاشو سیر میکنم  .بهتر از اینه که گیر یه ادم گرگ صفتبیوفتم که زجرکشم کنه..
از ماشین پیاده شد که قدم به عقب برداشتم  .اومد نزدیکم و بازوهاتو تو دستش گرفت و با
خشم غرید:
ببین دخترجون یبار گفتم حوصله ی دردسر رو ندارم  .با زبون ادمیزاد بهت گفتم لباسهاتوعوض کن و بیا سوار ماشین شو  .اگه میخوای بری که بسالمت کسی جلوراتو نگرفته  .تا
هزار کیلومتریت تو این کوه ها یه نفر هم پیدا نمیشه  .حاال خود مختاری با من بیای یا بری
شکم توله گرگا رو سیر کنی ...
ولم کرد و رفت سوار ماشین شد  .با کمی تعلل لباسم رو عوض کردم و به تبعیت از اون
انداختم تو همون برکه اب !
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رفتم داخل ماشین نشستم و کمربند رو بستم و کیفم رو گذاشتم روی پاهام و دست به
سینه به رو به روم نگاه کردم  .لبخند کمرنگی روی لبهاش نشست که سریع پسش زد و
ماشین رو روشن کرد و بخاریش رو روی من تنظیم کرد .
چشمهامو بستم و تا رسیدن به مقصد صبر کردم .
کاش میتونستم دلیل تعلل رادمان رو بفهمم  .چرا اون هیچ کسی رو نمیفرستاد دنبالم؟
شاید یه نقشه ای تو سرش داشت .
ادم عجولی نبود برعکس من خیلی هم صبور بود.
شاید میخواست بدونه محل سکونت و قرارگاه صابر و امید کجاست .
خودمم خیلی دوست داشتم بدونم ته این داستانها کجا ختم میشه .
یعنی اخرش من زنده میمونم ؟ میتونم تا ته این داستان باشم؟
سعی کردم افکارم رو پس بزنم و بخاطر بچه ام هم که شده  ،کمتر خودمو عصبانی کنم .
دستم رو گذاشتم روی شکمم و به خواب رفتم ...
از خواب بیدارشدم و خواستم از همون خمیاره های تمساح مانندم بکشم که دیدم نمیتونم
تکون بخورم .تقال فایده ای نداشت  ،محکم به صندلی اهنی سرد بسته شده بودم.
یه ربع بعد از بیدار شدنم  ،در باز شد و قامت امید تو چهارچوب در پدیدار شد.
اومد طرفم و چونه ام رو گرفت و با صدای ارومی گفت:
خوب خوابیدی خانوم؟خواستم چونه ام رو از دستش بکشم بیرون که مانعم شد و محکمتر فشارش داد که دردم
اومد
سرش رو اورد نزدیک تر و گفت :
خب ببینم حاال کی میخواست کمکت کنه  .اون شوهر بی غیرت و ک....ت که اینجا نیست .اصال معلوم نیست فهمیده دزدیدنت یا نه !
سرش رو نزدیک کرد و بوسه ی ارومی روی لبام نشوند که با انزجار سرمو برگردوندم .
لبخند شیطانی روی لباش نقش بست .
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با بدجنسی گفت:
نه اینطودی مزه نداد  .بزار یکم بهش طعم بدم !استینش رو داد باال و مشت محکمی به دهنم زد که لبم ترکید و ازش خون باز شد .
درد بدی توی بدنم پیچید  .خدایا خودت کمکم کن ...
در باز شد و سه تا نره غول گنده اومدن داخل انبار  .رو به امید گفتن :
رییس دستور داده تا از ایشون پذیرایی کنیم اقا !پذیرایی؟؟؟منظورتون چیه؟مارو فرستادن تا یه کم گوشمالیش بدیم قربانسری تکون داد و چشمهاش یه لحظه  ،فقط برای یه مدت کوتاهی غمگین شد .
باشه ای گفت و نگاهش رو ازم گرفت  .سرش رو انداخت پایین و از اتاق بیرون رفت ...
خدایا همین امید بهتر نبود؟حداقل یکم دلسوزتر از این سه تا بود  .من با اینا چیکار
کنم؟میزنم میکشنم .خداجونم ...تکلیف بچه ام چی میشه؟مگه اون چه گناهی کرده؟؟.....
با درد خودم رو روی زمین میکشیدم  .چشمهام رو نمیتونستم از درد باز کنم .
خیسی زیادی رو الی پاهام حس میکردم و زیر دلم تیر میکشید.
دستم رو به زیرشکمم گرفتم و از درد خودم تو خودم مچاله شدم.
داشتم از حال میرفتم که در انبار کوبیده شد صدای قدمهای یکی رو شنیدم  .بعد از چند
لحظه اومد سمت من و به صورتم دست زد که صدای دادم رفت هوا.
صدای نگرانش تو گوشم پیچید:
پرنیان چیشده؟حالت خوبه؟؟پرنیان؟؟؟تکونم میداد ولی عکس العملی از من ندید .
ولم کرد و برگشت سمت اون سه نفر و کلی داد و بیداد کرد و اونهارو به باد کتک گرفت
چند نفر اومدن داخل و امید رو از اونها جدا کردن.
بخاطر درد شدید زیر دلم از حال رفتم و دیگه نفهمیدم چی شد ...
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** ** **
معلومه خیلی خوشگل شده  .چهره اش از اون چیزی که فکرشم میکردم خوشگلتر بودتو از کجا میدونی؟؟عکسش رو دیدم دست دکتر .سعی داشت شبیه همون بازسازیش کنه ولی نشد اهان  .میگم شوهرشم خیلی خوشگله ها  .دیدیش دیگه؟اره همون قد بلند هیکلیه در حد مرگ خوشتیپه !خواستم دستم رو بیارم باال که نشد  .خیلی سنگین بود و نمیتونستم تکونش بدم .
همه جا تاریک بود انگار روی چشمم یه چیزی بود.
در باز شد و یکی داخل شد  .صدای یه مرد بود  .یه صدای اشنا.
به پرستار ها دستور داد برن بیرون.
پرستارا رفتن و باز صدای یه مای دیگه اومد.
صدای حرف زدن امید رو شنیدم:
حالش چطوره دکتر؟به هوش اومده؟بله به هوش اومده منتها بدنش خیلی گرفته است  .تا یه هفته نمیتونه راه بره که عادیه .بعد یه ماه میخواد سر پا بمونه  .باید کمکش کنین  .دوش اب گرم فراموش نشه  .یه پرستار
براش بگیرین بهتره .
درضمن  ،هیچ نزدیکی نباید بینتون باشه تا وقتی که حالش کامال بهبود پیدا نکرده .
احساس میکردم با ناراحتی داره این حرف ها رو میزنه .
انگار از یه چیزی ناراحت بود.
مخم با چیزی که شنیدم سوت کشید  .من یه ماه بود بیهوش بودم؟تو بیمارستان؟؟؟
اونوقت رادمان هم هیچ تالشی برای پیداکردم من نکرد؟
دلم خیلی بد شکست ...
نمیدونم چرا صدای اون دکتر بی نهایت برام اشنا بود .
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دکتر همزمان با حرف زدن نزدیکم شد و سعی داشت تا باند روی چشمهامو باز کنه .
سعی کردم گوشهامو تیز کنم تا بفهمم چی میگه :
 بعد سقط بچه اش نباید نزدیکش بشین تا خودش بخواد ضربه روحی و همچنین جسمیشدیدی بهش وارد شده  .تکرار میکنم تحت هیچ شرایطی نباید نزدیکش بشین .
یکی از دنده هاش شکسته بود و دوتاش ترک برداشته بودن  .االن بهتر شده ولی باز باید
مراقب باشین بهش فشار وارد نشه .
یکی از کلیه هاش از کار افتاده و ما خارجش کردیم  .هروقت تونستین یه کلیه که بهش
بخوره رو میدا کنیم خبرتون میکنیم برای پیوند  .هرچند با همون یکی هم شرایطشون خوبه
.
نمیتونستم حرفهاشونو باور کنم  .یعنی  ...یعنی بچه ی من مرد ؟ ثمره ی عشق من و
رادمان  ...وای خدایا  ...چرا نمیتونم روز خوشبختیو ببینم؟چرا نمیزارن طعمشو بچشم ...
مگه من چه گناهی کردم ....
گناه اون طفل معصوم چی بود؟اون که حاال روح داشت  ،زنده بود ،حتی  ...حتی قلبش هم
میتپید ...
دکتر با ناراحتی ادامه داد:
 چهره اش کال بازسازی شده  .هر چند به پای چهره ی طبیعیش نمیرسه ولی بازم بد نشده.
هر هفته یکبار باید برای معاینه بیاد مطبم یا خبرم میکنین خودم بیام  .تا یماه این وضعیت
ادامه داره تا وقتی که شرایطش رو به بهبودی باشه .
راستی نگفتین چه اتفاقی برای همسرتون افتاد؟
از طرز حرف زدن امید معلوم بود دست و پاشو گم کرده  .ولی خودشو نباخت و با صدای
محزونی گفت:
ماشینمون وسط جاده خراب شد و من رفتم برای کمک  .سه تا دزد بی سر و پا حمله کردنو هرچی تو ماشین بود رو دزدیدن  .خواستن به همسرم دست درازی کنن که مقاوت کرده و
اونا هم گرفتنش به باد کتک
بعد هم اهی از ته دل کشید که من دلم برای زن و بچش سوخت!
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یعنی اگه امید بازیگر میشد خودم شخصا براش رگ میزدم !
با ناراحتی چشمهامو روی هم گذاشتم تا یکم استراحت کنم و دکتر هم مشغول بازکردن
چشمهام و گچ دست راستم بود  .پای چپم هم یکم درد میکرد انگار اونم یه چیزیش شده
بود  .نمیدونم دقیقا چی ازم باقی مونده بود .
بازم جای شکر داشت که زنده موندم!
چشمهامو بستم و به خواب رفتم ...
وقتی بیدار شدم  ،تو اتاقی که امید بهم داده بود  ،بودم.
دستش رو نوازش گونه روی صورتم میکشید و چیزایی زیر لبش میگفت که متوجه نمیشدم
.
حتی نوازش پوستم هم برام درد اور بود ...
چشمهامو باز کردم که امید سریع اشک رو از رو گونه هاش گرفت و با اخم و چشمهایی
غمگین نشست رو به روم .
به سختی خودم رو از تخت جدا کردم و بدون اینکه محلش بزارم رفتم سمت اینه تا چهره
امو ببینم.
با وحشت به قیافه ی داخل اینه نگاه کردم .
بینی قلمی و عملی  .لبای قلوه ای و درشت  .گونه های برجسته  .ابروهایی نامرتب و کاشت
شده .
تنها چیزی که از صورتم باقی مونده بود  ،چشمهام بودن ...
استخون بندی و ترکیب صورتم ظریف تر شده بودن  .ولی  ...ولی من چهره خودمو
دوستداشتم  ...من این قیافه رو نمیخوام ..
من همون دماغ قلمی و منحرف و چونه استخونی و لبای گوشتیمو میخوام نه این چهره ی پر
از تیغ و ژل ...
با نفرت به امید نگاه کردم که محزون سرش رو انداخت پایین .
دیگه واسم مهم نبود ناراحتیش  .برام مهم نبود که اون از منم داغون تره .
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خواستم به طرفش گام بردارم که پهلوم تیر کشید  .دستمو به پهلوم گرفتم و نشستم زمین
و صورتم مچاله شد  .حتی با اخم کردنم پوستم درد میگرفت.
امید خواست بیاد طرفم که دستمو به نشونه ایست جلوش گرفتم ولی نایستاد و اومد رو به
روم نشست رو زمین  .خواست از بغلم بگیره و بلندم کنه که نذاشتم و وقتی داشتم خودمو
عقب میکشیدم بازم پهلوم درد گرفت .
خدایا خودت بهم صبر بده  .نزار توانمو از دست بدم ...
گذاشتم ببرتم روی تخت  .منو رو تخت دراز کرد و نمیخیز نشستم  .صندلی اورد و برعکس
گذاشت به طرف من و نشست رو به روم و دستش رو گذاشت روی تکیه گاه صندلی و
چونه اش رو گذاشت روی دستهاش و با غم نگاهم کرد .
با عصبانیت بهش توپیدم :
 خیالت راحت شد امید؟االن خوشحالی که این بالهارو سرم اوردی؟االن در ارامشی کهجون یه جنین سه ماهه رو گرفتی؟؟ حاال ارامش داری که خانواده منو از هم
پاشوندی؟میدونی چی به سرم اوردی؟؟میدونی روزگارمو سیاه کردی؟عشقمو ازم
گرفتی؟مگه من چه بدی در حقت کردم؟ها؟گناه من چی بود؟مگه خانواده من چیکارت
کردن امید؟؟
میخوای بدونی؟میخوای داستان امید رو بدونی؟کنجکاوی تا داستانمو برات تعریف کنم؟اره میخوام بشنوم  .ببینم دلیل کارات چیه؟چرا ولم نمیکنی برم پی زندگیم؟چرا دست ازسرم بر نمیداری؟
باشه پرنیان باشه  ..اروم باش دختر  ...اروم باش تا بگم برات  .بگم از شبای پر از تنهاییم .از روزای بی کسیم ...
یه ساله بودم که مادرمو از دست دادم  .پدرم میگفت تو یکی از جا به جایی هاشون پلیسها
مادرم رو نشونه گرفتن و کشتن  .بخاطر تهدید پدرم  .میدونی  ...بهت حسودیم میشد .
درسته مادر خودتو از دست دادی ولی بازم یه مادر دومی باال سرت بود  .منی که محبت
مادری ندیدم  ...تا میومدم به پدرم حرفی بزنم میرفت دنبال کاراش  .بهم اهمیت نمیداد .
اونم خیلی غمگین و ناراحت بود  .میگفت مادرمو دوست داشت و نمیخواست بعد اون
ازدواج کنه  .پدرم دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد...
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ولی خب من چیکار میکردم؟ گناه من این وسط چی بود؟منم محبت مادرمو میخواستم .
منم یکیو میخواستم که نوازشم کنه  .بشینم باهاش درد و دل کنم  .برام استین باال بزنه .
دلش بخواد دومادی منو ببینه ...
ولی  ...حتی دریغ از یه نفر ...
یجورایی عقده ای شده بودم پرنیان ...
حدود چهارسال پیش بود که فهمیدم شغل پردم چیه  .قبل اون با رادمان خارج از کشور
بودم و دوران دبیرستانم سرگرم خوش گذرونی با دوستام و اصال برام مهم نبود شغل پدرمو
 .راستش فکر میکردم یه کارخونه داره .
برگشتم ایران و اعتراض کردم  .که چرا همچین کاری کرده و تموم باورامو دود کرد  ..ولی اون
بحثو پیچوند و کشوند  ...کشوند سر قاتل مادرم .
بهم گفت و گفت  ...از قاتل مادرم گفت  ...یه پلیس به اسم مهرداد صولتی  .همون موقع
بود که قسم خوردم خون تک تک اعضای خانواده اش رو بریزم  .به جون مادرم قسم
خوردم  .مادری که حتی یه عکس هم ازش ندیده بودم ...
به اینجا که رسید نفسی تازه کرد و دستش رو زیر چشمهاش کشید  .باورم نمیشد امید
گریه کرده بود...
بازدمی کرد و ادامه داد:
اولین کاری که کردم این بود که یکیو مامور کنم تا کار پدرتو بسازه  .وقتی که با نامادری وبرادرت رفته بودن مسافرت  .هردوشون مردن و فقط تو و برادرت مونده بودین  .راستش از
اول هم کاری با اون بچه نداشتم  .یعنی کال با بچه ها کاری ندارم  .میدونستم اون چه حسی
داره  .درکش میکردم  .یه پسر بچه که بدون مادر بزرگ شده و پدرشم بهش بی توجهه و
داره تو عشق مادر مرحومش میسوزه و نسبت به بچه اش بی توجهه دقیقا مثل من  ...پس
تو رو نشونه گیری کردم .
سرم یه مدتی شلوغ بود و درگیر درسام بودم  .از وضعیت تحصیلت خبر داشتم  .تک تک
برنامه ریزی هاتو میدونستم  .میخواستم اول همکالسیت بشم ولی تو خیلی جلو بودی .
خیلی باهوش بودی و این تورو تو دید من خیلی خاص کرده بود  .اوایل میخواستم از خیر تو
هم بگذرم  .گفتم خب پدرش مادرمو کشته بچه هاش چه گناهی کردن  .ولی نتونستم .
میدونی که  ،اتیش انتقام خیلی بُرنده اس ...
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خالصه سه سال گذشت و تقریبا بی خیالت شده بودم که اسمتو تو برنامه درسیم دیدم .
اون لحظه انگار دنیارو بهم دادن.
اوایل میخواستم به خودم عاشقت کنم و بعد که وابسته ات کردم کارتو بسازم و ولت کنم
بری  .ولی اینطوری نمیتونستم خودمو اروم کنم .
تصمیم گرفتم بدزدمت و خالصت کنم  .وقتی طرز نگاه رادمان رو نسبت به تو دیدم اوایل
کمی نظرم عوض شد  .هرچی باشه رفیق چندین و چندساله ی همدیگه بودیم  .ولی خب
 ...تقصیر خودش بود نباید سد راهم میشد ...
ولی من  ...تنها چیزی که میتونست اتیش این انتقامو خاموش کنه یه عشق بود  .یه عشق
تند  .یه عالقه شدید قلبی  .یه وابستگی که نمیدونی منشائش کجاست .
میخواستم از خودم دورت کنم  .ولی نمیشد  .پرنیان من  ...من عاشقت شده بودم .
نمیتونستم بهت اسیبی برسونم  .نمیخواستم تو صدمه ببینی  .بعضی وقتا با خودم میگفتم
بیخیال هر چی کینه و انتقامه بشم  .گور باباشون  .دست تورو بگیرم و با خودم ببرمت اونور
دنیا  .یجایی که دست هیچ احد الناسی بهمون نرسه  .ولی نمیشد  .برام سخت بود  .تو دیگه
 ...دیگه ناموس یکی شده بودی  .تو دیگه یه زن شوهر دار بودی  .و این منو عصبی تر
میکرد و جری تر میشدم برای انتقام  .با خودم میگفتم حاال که با من نیست پس نمیزارم
مال هیچکس دیگه ای هم باشه  .و دزدیدمت  .اول برنامه ریزی کرده بودم ببرمت اونور اب
 .قسم میخورم که نمیخواستم اسیبی بهت برسونم  .ولی خبرچینای پدرم فهمیدن و بهش
اطالع دادن و اونم خبرم کرد که خودمو برسونم خونه و منم مجبور شدم برگردم  .اصال
نمیدونستم که حامله ای قسم میخورم وگرنه بی خیالت میشدم و میرفتم پی زندگی خودم .
ولی من احمق حتی متوجه باال اومدن شکمت و تپل شدنت هم نشدم ( لبخند کوچیکی زد )
حاملگی خیلی بهت میومد پرنیان  .من واقعا متاسفم  ...متاسفم بابت بچه ات  ...منو
ببخش که حتی نتونستم یه دوست خوب برات باشم  .باور کن اومدن اون سه تا اصال کار
من نبود نقشه ی پدرم بود  .اوناهم زیاده روی کردن و منم اونارو به سزای اعمالشون
رسوندم  .مثل یه مثلت گذاشتمشون کنار هم و دستور شلیک دادم و خودشون  ،همدیگه
رو کشتن .
انقدر ناراحت و عصبی بودم که این یه ماه کنترل رفتارم دست خودم نبود  .ازت انتظار
بخشش اونم همین االن ندارم پرنیان  ...فقط سعی کن نفرتت رو از من کمتر کنی  .بلکه
یروز تونستی منو ببخشی ...
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اشک هاشو پاک کرد و از روی صندلی بلند شد  .رو تخت خشک شده بودم  .حرفهاش برام
شوک بزرگی بود و نمیتونستم هضمشون کنم  .یعنی امید  ...امید عاشقتم بود؟خدایا این
چه دیوونه ای بود  ..این عاشق نبود  ،جنون داشت...مجنون بود ...
یه گوشی رو انداخت جلوی پام و گفت :
هر وقت کارت داشتم بهت زنگ میزنم  .خطش یه طرفه است فقط من میتونم تماسبگیرم  .شماره پلیس رو گذاشتم تو لیست سیاه نمیتونی بگیری  .گوشی هم رمز داره حتی
نمیتونی به کسی اس بدی فقط من بهت زنگ میزنم .
یادت نره نمیتونی کاری کنی فقط برای ارتباط من با توئه هر وقت که کارت داشتم خبرت
میکنم.
ازم دور شد و خداحافظی کرد و رفت بیرون .
با تعجب به گوشی نگاه کردم  .خدایا حاال چیکار کنم؟چطور میتونم با رادمان رابطه برقرار
کنم؟چطور بهش بگم من اینجا ام؟
یه فکری به ذهنم رسید.سریع گوشی رو از روی تخت برداشتم و زدم رو شماره گیری
اضطراری  .برای اطمینان  ۱۱۱رو گرفتم ولی زود تلفن قطع شد  .یه بیشعوری نثار حال
امید کردم و  ۱۲۱رو گرفتم!
بعد سه تا بوق یه مرد جوونی جواب داد که هول کردم و زود قطع کردم !
یه احمقی به خودم گفتم و دوباره گرفتمش  .دوباره همون مرد جواب داد و شروع کرد به
حرف زدن :
سالم خانوم چه کمکی از دستم برمیاد .سالم اقای محترم لطفا قطع نکین گوش کنین .من رو گروگان گرفتن محل دقیق و ادرسرو نمیدونم ولی یه منطقه سرده  .خیلی سرد .
اسمم پرنیان صولتیه  .خواهش میکنم زنگ بزنین به این شماره که میدم و بهش بگین
پرنیان صولتی بهتون گفته به این خط زنگ بزنین  .اسم صاحب خط سرگرد رادمان فرهمنده
 .خواهش میکنم اقا
ببخشید یکم گیج شدم  .شمارو دزدیدن؟پس چرا به  ۱۱۱زنگ نزدین؟دلم میخواست یه چیزی بارش کنم ولی بیخیال شدم و گفتم :
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ببینین امکانش نیست شماره رو مسدود کردن خط یک طرفه است گوشی قفله رمز داره واالنم از طریق شماره گیری اضطراری به شما زنگ زدم  .خواهش میکنم کمکم کنین.
باشه باشه خانوم  .شماره تون همینیه که باهاش تماس گرفتین؟بله بله همونههمین االن به سرگرد زنگ میزنم و خبرش رو میدم  .نگران نباشید  .مراقب خودتون باشیدباشه  .خدافظخدافظچه مهربون !
بعد اینکه تلفن رو قطع کردم  ،گذاشتمش کنارم و دراز کشیدم روی تخت تا بلکه بتونم
یکم بخوابم .
با استرس دسته ی کیفم رو فشردم  .خیلی نگران بودم و نمیدونستم صابر چیکارم داره .
مرد گنده ای که کنارم می اومد هلم داد تا راه بیوفتم  .دو هفته از اون ماجرا میگذشت و تو
این دو هفته امید رو ندیده بودم  .دکتر هم دوباره اومده بود و سر زده بود  .نگاهش یکم
عجیب بود  .انگار با نگرانی و درموندگی نگاهم میکرد  .نمیدونم  ،نگاهش خیلی اشنا بود.
به در اتاق صابر رسیدیم و نگهبانش در رو باز کرد .
وارد اتاق شدیم .مرد خوشتیپ و زیبایی پشت میز و روی صندلیش نشسته بود و امید
دست به سینه کنارش ایستاده بود .با دیدن مرد فهمیدم که باید صابر باشه و امید چقدر
شبیه به پدرش بود  .همون چشم ها و همون ترکیب چهره اش  .با همون صالبت و قدرت و
اقتدار پدرش .
با تعجب و غم نگاهم میکرد  .انگار یه اشنا رو دیده بود  .نگاهش خیلی ناراحت بود مثل
اینکه بعد سالها یه اشنارو دیده .
نزدیک شدم و با دستش اشاره کرد که بشینم روی صندلی .
نشستم و کیفم رو محکم تو بغلم فشردم .
امید کیفم رو اورده بود و گذاشته بود کنار میز عسلی بغل تخت  .همه ی چیزایی که
ضروری بودن رو توش گذاشته بودم و خدارو شکر که دور ننداخته بودنش و این یکی رو
برام نگه داشته بودن.
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صدای رسای صابر رو شنیدم که شروع کرد به حرف زدن :
میدونم ورودت به اینجا زیاد جالب نبود  .ولی در کل  ،اومدنت رو به اینجا خوشامد میگم .سعی کردم پوزخند نزنم ولی نشد.
تک سرفه ای کرد و ادامه داد:
 دلیل اومدنت رو میدونی ولی االن کمی نظرم عوض شد  .به نظرم میتونی شرایط بهتر ازمرگ داشته باشی البته اگه خودت بخوای
ابرو باال انداختم و با تعجب نگاهش کردم که با پوزخند گفت :
میدونی خیلی شبیه مادرتی؟با همون چشمها  .فکر کنم قیافه ات قبل عمل خیلی بیشترشبیه به اون بود هرچند االن کم شباهتی نداری .
پیشنهادم بهت اینه  ،معشوقه ی من بشی ...
وحشتزده نگاهش کردم .امید دست کمی از من نداشت اونم به شدت تعجب کرده بود و با
ترس به پدرش نگاه میکرد .
اب دهنم رو فرو بستم و گفتم :
نه  ...تو نمیتونی  ...نمیتونی همچین کاری رو بکنیچرا خیلی خوب میتونم اینکارو بکنم  .خودتم خوب میدونی  .اینجا محوطه ی منه متعلق بهمنه و تو هم تو خونه ی منی  .یعنی کل وجودت  ،جونت  ،روحت و جسمت متعلق به منه
...
صدای فریاد امید اتاق رو پر کرد:
ولی بابا ..صدای داد صابر به مراتب بلند تر بود .
و چقدر بلند و رساتر از صدای امید بود : ...
حرفی نباشه امید همین که گفتم نظرم هم عوض نمیشه  .خوب میدونی برای چی میخواماینکار رو کنم  .تو نباید هیچ عالقه ای به این دختر داشته باشی میفهمی؟اون نمیتونه
معشوقه ی تو بشه بفهم .
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اگه گفتنی بود دریغ نمیکردم ولی نمیتونی باهاش باشی همین که گفتم .رو به من کرد و گفت:
از حاال به بعد تو اتاق من میخوابیبا تشویش به امید نگاه کردم  .از چشمهاش اتیش می بارید و دستهاشو مشت کرده بود و
رگ گردنش متورم شده بود .
از الی دندوناش غرید :
یا همین االن این بحث رو تموم میکنی یا ...یا چی امید؟؟ها؟ یا میرم خودم رو تسلیم پلیس میکنم و همه چیز رو به رادمان میگم خودتم میدونی هیچترسی نه از تو و نه از افرادت ندارم
 ترسی از من نداری ولی درباره ازدست دادن جون پرنیان چطور؟درباره اونم هیچ ترسینداری؟
با نگرانی بهم نگاه کرد .چشمهام پر اشک شد و سرم رو انداختم پایین و دسته ی کیفم رو
فشردم .
از روی صندلی بلند شدم و با قدمهایی محکم به طرف میز صابر رفتم ولی از درون داشتم
میلرزیدم.
در کیفم رو باز کردم و بدون اینکه نگاهم رو از چشمهای صابر بگیر دفتر خاطرات بابا رو
دراوردم و انداختم رو میزش همراه نامه ای که برای صابر نوشته بود به امید اینکه یه روز
برسونه دستش .
چشمهای صابر یه جور خاصی بود  .غم و خشم و تعجب توام با محبت خاصی دَرش دیده
میشد.
باورنکردنی بود که صاحب این چشمها بتونن همچین پست فطرت باشن  .چشمهاش کپ
چشمهای امید بودن  .با همون زیبایی و گیرایی که هرکسی رو اسیر خودشون میکردن.
با تعجب دفترچه رو برداشت و بازش کرد و شروع کرد به صفحه زدن و خوندن  .هرلحظه
حالش دگرگون میشد و این رو میتونستم ازحالت چهره اش تشخیص بدم.
نگهبانارو صدا کرد تا مارو ببرن تو اتاقامون  .هم من و هم امید رو...
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اخرشب بود و بنا به دستور صابر من باید میرفتم تو اتاقش  .تا لحظه اخر هق زدم و گریه
کردم و ازخدا طلب کمک کردم.
یه زنی اومد و با مهربونی بلندم کرد .برد منو نشوند جلوی اینه و موهامو شونه کرد و بافت و
کمی ارایشم کرد  .حاال چهره ام کمی قابل تحملتر شده بود اگه چشمهای پف کرده ام رو در
نظر نمیگرفتم.
هرچند بدون ارایش و با اون عملهای زیبایی که روی صورتم انجام شده بود هم یه چهره ی
ملیح ازم ساخته بود .
بلندم کرد و یه لباس برام اورد تا بپوشمش  .یه تاپ دو بنده ی مشکی با شلوار چسبون
براق مشکی  .با خشم پسشون زدم و ریختمشون کف اتاق .
زن با ناراحتی نگاهم کرد و گفت :
دستو اقا صابره خانوم  .من کاره ای نیستماینا چی ان؟ مگه من دخترخرابم؟این چه وضعشه؟اگه نخوام برم پیشش باید کی روببینم؟
صدایی منو سرجام میخکوب کرد ؛
منو ببینی ...زن سرش رو چرخوند و با دیدن امید تعظیم کوتاهی کرد و رفت بیرون و در رو بست.
با ترس به امید نگاه کرد  .ولی بدون در نظر گرفتن این ترس توی وجودم  ،یه ارامش
خاصی هم داشتم
انگار یه حامی پشتم بود تا منو از شر صابر خالصم کنه.
دیدم خیره خیره نگاهم میکنه  .چشمهامو ریز کردم و نگاهش کردم و نگاهی هم به خودم
انداختم .
یا خدا این چی بود تن من؟!!
یه تیشرت با یقه ی شل که دار و ندارم رو انداخته بود بیرون با یه ساپورت کلفت تنگ
مشکی.
سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم ولی نتونستم .
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کمی معذب بودم و سرم رو انداختم پایین .
نگاهای امید خیلی غضبناک بود  .صدای عصبانیشو شنیدم که گفت:
داشتی اماده میشدی کجا بری؟ ...باتوام دختر جواب منو بدهاومد جلو و چونه ام رو گرفت تو دستش و با عصبانیت نگاهم کردم  .با تته پته گفتم:
هی ...هیچ جا ...راستشو بگوپدرت عصر گفته بود اماده شم و برم اتاقش  .اون خانومه اومده بود اماده ام کنـــــ...با عصبانیت فریاد زد :
تو حق نداری پاتو از این اتاق بیرون بزاری فهمیدی؟جوابی ندادم و طوری داد زد که به خودم لرزیدم و تندتند سرمو تکون دادم.
ازم فاصله گرفت و چرخید و دستی تو موهاش کشید.
پوفی کرد و برگشت سمتم و گفت:
من امشبو اینجا میمونمنــــــــــههههابرویی باال انداخت و گفت:
چرا نه؟چون  ...چون دکتر گفته !دکتر برای خودش حرف زده من امشبو اینجا میخوابم اعتمادی به پدرم نیست .زهرخندی زد و گفت :
-نترس باتو کار انچنانی ندارم کوچولو
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منم متقابال پوزخندی زدم که اومد جلو  .ترسیدم و عقب عقب رفتم که خوردم به دیوار و با
نیشخند دستهاشو دو طرف سرم گذاشت و سرش رو خم کرد .
خواستم با دستهام هلش بدم که نتونستم و زورم بهش نرسید  .با یه دستش دوتا دستهامو
گرفت و با اونیکی دستش چونه ام رو محکم سفت نگه داشت و لبهاشو به لبهام چسبوند .
خیلی اروم منو میبوسید و هرچقدر میخواستم سرم رو ببرم عقب نمیتونستم.
گاز ارومی از لبهام گرفت و سرش رو برد عقب و با خماری گفت:
زیاد تقال نکن تا من نخوام هیچ جا نمیریبرو گمشو اونور نه تورو میخوام نه مواظبت کردنتو نه عشق و حمایتتو .توام یه اشغالیمثل همون پدرت  .ازت متنفرممممممم

چشمهاشو خون گرفت و کمرمو به طرف خودش کشید و هرچقدر تقال میکردم ثمره ای
نداشت.
لبش رو گذاشت روی لبم و وحشیانه منو بوسید.
ازم فاصله گرفت و از یقه ام گرفت و کشید پایین و پاره اش کرد .
پیرهنم تا نصف پاره شد که یهو چشم امید به چیزی خورد و خشکش زد ...
با خشم و تعجب به گردنبندم نگاه میکرد ازم جدا شد و فاصله گرفت و غرید:
گردنبند من دست تو چیکار میکنه؟چی؟گردنبند تو؟؟این برای منهراستشو بگو وگرنه بخدا قسم میکشمت پرنیانچرا چرت و پرت میگی منظورت اینه دزدیدمش؟میگم گردنبند خودمهخواست دستش رو ببره داخل یقه اش که نتونست چون پیرهن یقه اسکی پوشیده بود .
با حرص سعی کرد پیرهنشو دربیاره که از فرصت استفاده کردم و سریع ملحفه روی تخت
رو پیچوندم دور خودم.
پیرهنش رو در اورد و گردنبندش رو تو دست گرفت .
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چشمهام اندازه توپ تنیس شد  .این گردنبند گردن این چیکار میکنه؟این که  ...این که اون
یکی نیمه ی گردنبند منه !!
هر لحظه احساس میکردم االناست که چشمهاش بپره بیرون.
گردنبند رو از گردنش کند و اومد طرف من و خواست بهم دست بزنه که جیغ کشیدم!
سریع گردنبندم رو دراوردم و دادم دستش و تو خودم مچاله شدم
انگار حسی تو بدنش نمونده بود.همونجا نشست و گردنبند هارو به هم چسبوند  .یه
طرفش طال سفید و طرف دیگه اش طالی معمولی با طرح فرشته و الماس روش.
با اتصال به هم دیگه صدای تیکی داد و الماس اومد باال.
الیه ی باالیی گردنبند از محل اتصال باز شد .
دوتا عکس بینشون بود .
نیمه قلبی که برای من بود ؛ عکس بچگی هام با مامان و بابا بود.
و نیمه قلبی که برای امید بود ؛ عکس یه بچه که قبال عکسش رو توی دفترخاطرات بابا دیده
بودم با مامان و بابا ...
صدای زمزمه وار امید رو شنیدم که داشت میگفت :
نه  ...نه این  ...این امکان نداره ...خدایا چی داشتم میدیدم  ...یعنی امید  ...امید همون ماردین من بود؟امید داداش گمشده
ی من بود؟
خدایا این امکان نداره ...
سرم به دوران افتاده بود .
امید با سستی از روی زمین بلند شد  .گردنبند هارو توی مشتش فشرد و بدون توجه به من
خواست بره بیرون که صداش زدم :
ماردین؟؟مکثی کرد و برگشت ولی تو چشمهام نگاه نکرد .
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با سستی از روی تخت بلند شدم و به سمت کیفم رفتم  .نامه ای که بابا برای ماردین نوشته
بود رو برداشتم و رفتم به طرفش .
سرش رو باال اورد و تو چشمهام نگاه کرد  .چشمهام سرخ سرخ بود و پر اشک .
منم دست کمی از اون نداشتم.
نامه رو بطرفش گرفتم و با بغض گفتم :
بیا اینو  .الزمت میشه  ...بابا نوشته برای توئه ...لبهاش داشت میلرزید  .چیزهایی نامفهوم زمزمه میکرد:
حاال فهمیدم چرا صابر نمیذاشت با تو باشم  ...حاال  ...یعنی من خانواده خودموکشتم؟...یعنی  ...یعنی من بابامو ...
نامه رو از دستم گرفت و از اتاق زد بیرون و محکم در رو کوبید.
همونجا نشستم زمین و هق زدم و گریه کردم .
خدایا باید تو این وضعیت ماردینمو پیدا میکردم؟اون باید همچین کاری رو باهام میکرد؟
چرا امید؟چرا کسی دیگه نشد ماردین من؟گناه اون چی بود ؟اون چرا باید قاتل خانواده اش
میشد؟...
بعد سه ساعت به خودم اومدم و پاشدم یه لباس مناسب و بلند پوشیدم و شالم رو سر
کردم و گوشه تخت کز کردم  .نیم ساعت پیش رادمان بهم زنگ زده بود و یک ربع تمام
باهم حرف زدیم  .گفت داره میاد  ...تو راهه  ...داره میاد منو ببره ...
انقدر گریه کردم و زجه زدم که تمومی نداشت  .بهش گفتم امید همون ماردین منه ...
گوشی از دستش افتاد و بعد اینکه فهمید کلی تعجب کرد و نمیدونست چیکار کنه.
گفت میاد و نجاتم میده فقط باید تا صبح صبر کنم که یکم اوضاع اروم بشه .
وقتی گفتم بچه امون دیگه نیست نتونست جلوی خودشو بگیره و صداش لرزید و ازم
خداحافظی کرد و زود قطع کرد...
تو حال خودم بودم که یهو صدای شلیک از اتاق بغلی رو شنیدم .
فورا از روی تخت بلند شدم و زدم بیرون  .جلوی در اتاق صابر همه جمع شده بودن و سعی
داشتن در اتاق رو بشکونن  .امید هم اونجا بود .
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درشکسته شد و رفتن داخل .
از صحنه ای که رو به روم بود بدنم بی حس شد و پاهام لرزید و نشستم روی زمین ...
صابر درحالی که روی صندلی اش نشسته بود  ،یه تیر توی گیجگاهش زده بود و خودشو
خالص کرده بود...
دستمو جلوی دهنم گرفتم و سعی کردم صدای گریه ام رو بلند نکنم .
همه ی نگهبانا دور تا دور اتاق جمع شده بودن و هیچ حرکتی نمیکردن  .همه بالتکلیف
مونده بودن وسط اتاق و تکون نمیخوردن .
دکتر سریع اومد و با دیدن وضعیتش گفت تموم کرده .
دستیارش که فهمیدم وکیلش هم هست  ،رفت نزدیکش و روی میز رو چک کرد .
سه تا پوشه روی میز گذاشته شده بود.
یکی یکی پوشه هارو باز کرد .
همه همونجایی که ایستاده بودن نشستن  .حتی امید که با نفرت و غم به صابر نگاه میکرد .
امید یا همون ماردین  ،حتی برنمیگشت تا به من نگاه کنه  .انگار یه جورایی شرمش میشد
...
با صدای وکیل صابر به خودم اومدم و چشم از ماردین برداشتم :
این  ...این وصیت نامه ی اقای نیکنامه.فرمودن همه اعم از خدمتکارا و حتی امید و پرنیان جمع بشن تا این خونده بشه.
نگهبانا رفتن بیرون و بعد پنج دقیقه  ،اتاق صابر پر از ادم های مختلف شد حتی نگهبانهای
دم در.
وکیل نگاهی به جمع کرد و با صدای رسایی شروع کرد به خوندن :
به نام خدا  .این جانب صابر نیکنام  ،با کمال تاسف از همه ی شماهایی که جمع شدینعذرخواهی میکنم  .میدونم مرگ من برای همه ی شماها شوکه کننده بود  .حتی خودم
امروز فکرش رو نمیکردم که کارم به اینجا برسه ...
اول از همه  ،از امیدم  ،پسرم  ،کسی که فکر میکردم پسر دشمنمه و دزدیدمش و اوردمش
پیش خودم ولی درواقع پسر خودم بود  ،یه معذرتخواهی بزرگ میکنم .
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میدونم نه برات پدر خوبی بودم و نه حتی یه حامی خوب .
میدونم االن ازم متنفری .
ولی میدونم هرکسی جای من بود همین کارهارو میکرد که من کردم.
امید عزیزم  ،برات پدری نکردم ولی میخوام دینم رو ادا کنم  .تو یه نامه تو اعترافاتم ذکر
کردم که تو هیچ دخلی تو کارای من نداشتی و از همین حاال ازاد و بی گناهی به جز اخرین
کاری که انجام دادی و خودت باید تقاصشو پس بدی یعنی دزدیدن پرنیان.
یه سرمایه کوچیک هم گذاشتم که باهاش بری خارج و اونجا یه کاری برای خودت دست و پا
کنی.نگران نباش این پول رو قبل اینکه وارد این کار بشم داشتم و از فروش خونه ی پدری
ام بدست اوردم و یه جا محفوظش کرده بودم  ،حالله حالله ...
دومین کسی که باید ازش معذرت بخوام  ،پرنیانه  .میدونم انقدر نسبت به من تنفر داری
که هیچ وقت نتونی من رو ببخشی  .تو  ...تو دختر بهتر دوستم بودی  ،دختر مهردادی و
مثل همون دلت پاکه مطمئن یروز منو خواهی بخشید .
سوم  ،باید از همه ی شما کارکنام معذرت بخوام  .هیچ وقت رئیس خوبی برای شماها
نبودم .
نگران نباشید بعد من زندگی هیچ کدومتون تباه نمیشه  .برای خدمتکار ها و نگهبان ها یه
پس انداز تو یه حساب بانکی جدا گذاشتم که وکیلم بین تک تکتون تقسیم میکنه .
برای کسایی که شریک جرمم بودم  ،یه وکیل خوب گرفتم و مقداری پول برای ازادیشون و
همچنین تو اعتراف نامه ام ذکر کردم که تک تک شماها بی گناهین .
وکیل محترم ،
تمام دخترایی که به شیخ های عرب فروخته شدن،لیست اسامی شون تو کشوی سمت چپ
میزم هست  .همه ی اونهارو بازخرید کن و برشون گردون  .هر چقدر که هزینه شون شد ،
خرجشون کن و سعی کن اونهارو به زندگی عادیشون برگردونی  .میدونم این پولها دردی رو
دوا نمیکنه ولی برای سبک کردن گناهام این بهترین راه بود.
اسامی تمام باند های قاچاقی که میشناختم با ادرس محل زندگی و کارشون تو پوشه هست
 .اون رو تحویل پلیس بدین .
از طریق ساقی های مواد که اسامیشون رو لیست بندی کردم  ،کسانی که بهشون مواد
فروخته شده رو پیداکنین و بدینشون کمپ و یه سرمایه کوچیکی هم بهشون بدین .
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تموم ثروت من بازگردانی بشن .
اون بیست و پنج هکتار زمین تو شمالم فروخته بشه و صرف مخارج دخترا و معتادا بشه .
همه ی ویال ها فروخته بشن و به خدمتکارها و نگهبانها داده بشن .
سهامی کارخونه ای که تازه خریدم فروخته بشه و بین تموم کسانی که فکر میکنی الزمه ،
پخش بشه.
میدونم همه ی این پولها و ثروتها عمر هدر رفته ی کسی رو برنمیگردونه و نمیتونه همه ی
گناه هام رو پاک کنه  .ولی حداقل منو به ارامش میرسونه ...
و در اخر  ،یه تشکر میکنم از همه کسایی که تو این همه سال منو تحمل کردن و با هر
خوبی و بدی من ساختن  .و همچین معذرتخواهی میکنم از همه به خصوص امید و پرنیان
 ...که زندگیشون رو نابود کردم ...

صابر نیکنام
بعضی ها گریه میکردن و بعضی ها هم سرشون رو پایین انداخته بودن و تو فکر فرو رفته
بودن .
وکیل  ،پوشه ی دوم رو برداشت و اورد سمت من.
از دستش گرفتم و بازش کردم .
دفترخاطرات بابا همراه نامه ای که به صابر داده بود تو پوشه ی من بود به اضافه یه نامه که
از طرف صابر برام نوشته شده بود.
پوشه ی سوم رو برداشت و برد سمت ماردین .
درپوشه رو باز کرد و با بی حالی محتوی داخلش رو دراورد بیرون .
یه تعداد برگه ی کپی شده از دفترخاطرات بابا و نامه اش به صابر همراه یه نامه برای
ماردین.
خودش رو از روی زمین جمع کرد و از اتاق رفت بیرون.
نگهبان ها با احترام جسد صابر رو برداشتن و بردن بیرون.
انگار خیلی براشون با ارزش و محترم بود.
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حتی خودکشی اش هم  ،محکم و با صالبت بود  .نشسته و درحالی که سرش رو تکیه داده
بود به صندلی اش  ،یه گلوله تو مغز خودش خالی کرده بود.
دنبال ماردین دویدم بیرون و صداش کردم:
ماردین  ...وایسا  ...وایسا بهت میگمایستاد ولی برنگشت
رفتم رو به روش و درحالی که نفس نفس میزدم گفتم:
کجا داری میری؟پوزخندی زد و گفت:
برات مهمه؟ دارم میرم بمیرم ...یعنی چی؟اره مهمه  .تو  ...تو برادر منی ...با شنیدن این کلمه خشکش زد و خشمگین شد و فریاد زد :
من برادرت نیستم فهمیدی؟من برادر تو نیستم لعنتی بفهم  .کدوم برادری با خواهرشاینکارو میکنه؟کدوم برادری خواهرشو میدزده؟زندگیشو نابود میکنه؟پدرشون رو
میکشه؟خواهر زاده اشو  ...خواهر زاده اشو میکشه و میخواد به خواهرش  ...تجاوز کنه؟...
خشکم زد ...
چشمهام پر شدن و ماردین سرش رو انداخت پایین .
دستم رو گرفت و اورد باال و گردنبند رو انداخت کف دستم و گفت:
دارم از اینجا میرم پرنیان  .هرچی ازت دورتر باشم بهتره  .هرچی دورتر باشم بلکه بهتربتونم با خودم و احساسم کنار بیام  .بتونم این عشق لعنتی رو از سرم بندازم بیرون ...
اشکی از گوشه چشمم چکید پایین که درحالیکه به چشمهام خیره بود گفت:
گریه نکن لعنتی  ...گریه نکن داغونترم میکنی .هیشکی حال منو درک نمیکنه  .هیچکسینمیتونه بفهمه چه حسی دارم  .این وسط من بیشتر از همه ضربه خوردم پرنیان  ...فکر
میکردم پدر خودم  ،قاتل مادر خیالیمه  .فکر میکردم دختر قاتل مادرم میتونه عشقم باشه
درحالیکه خواهرم بود  ...پرنیان من این وسط از بین رفتم  .من امروز شکستم  .من مُردم
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میفهمی؟ دیگه نمیتونستم تو چشمهات نگاه کنم پرنیان  .میرم تا هم تو راحت باشی هم
من بتونم اروم بگیرم.
اروم نزدیکش شدم و در اغوش کشیدمش  .مثل یه جوجه بودم تو بغلش  .اروم دستهاشو
اورد باال و منو تو اغوشش فشرد و با بغض زیر گوشم گفت:
مواظب خودت باش خواهر کوچولو  ...سعی کن این داداش نامردتو که حتی به خانوادهخودش رحم نکرد رو هم ببخشی ...
بوسه ای اروم روی موهام کاشت و سریع ولم کرد و رفت .
همونجا نشستم و انقدر گریه کردم که از حال رفتم ...
وقتی به خودم اومدم  ،تو اتاقم بودم  .پوشه ای که صابر بهم داده بود با گردنبندم تو اتاقم
بود .
هیچ صدایی شنیده نمیشد .
روی تخت نشستم و پوشه رو برداشتم و نامه ای که بابا به صابر داده بود رو باز کردم .
توش چند برگ از دفتر خاطرات بابا بود  .چشمهام برق زدن  .اینها همون برگه هایی بودن
که از دفتر کنده شده بودن  .اخرین قطعه ی پازل زندگی بابا ...
اهی کشیدم و شروع کردم به خوندن:
" صابر دیگه کمتر دانشگاه میومد و جلوم افتابی میشد  .هروقت من رو میدید راهشو عوض
میکرد و میرفت یا با من درس برنمیداشت و سر کالسهاش نمی اومد.
نمیتونستم اینطوری طاقت بیارم  .رفتم و با پروانه حرف زدم تا به درخواست صابر جواب
مثبت بده  .پروانه خیلی شوکه شد و از دستم خیلی ناراحت شد .
برای خودم هم سخت بود  .اینکه ببینم عشقم داره زدن دوستم میشه ...
ولی سختترش این بود که ببینم دارم کم کم هر دوشون رو از دست میدم  .پروانه بهم گفت
که روی پیشنهاد صابر فکر میکنه  .و جواب مثبت هم داد ...
امشب شب عروسیشون بود و منم رفتم دنبالشون  .عروس و دوماد رو با ماشین خودم از
ارایشگاه بردم سالن و تا اخر شب و عروس کشون هم همراهشون بودم .
صابر کمی باهام بهتر شده بود ولی دلش با من صاف نمیشد  .نمیدونم چرا ولی یکم باهام
سرد بود.
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رفتم پیششون و ازشون خداحافظی کردم  .تو چشمهای پروانه اشک جمع شده بود  .صابر
رو دراغوش گرفتم و ازش خداحافظی کردم و پروانه رو بهش سپردم اونم خیلی سرد ازم
تشکر کرد و سری تکون داد و داخل خونه شدن .
امشبو تا خود صبح خوابم نبرد و االنم که دارم این خاطره رو مینویسم  ،ساعت پنج صبحه .
نمیدونم پروانه چه حالی داره  .یعنی امشب خیلی زجر کشید؟حالش خوب بود؟
خدایا نزار به عشقم سخت بگذره  ...ازت خواهش میکنم این دوتارو بهم نزدیکترش کن .
نمیخوام زندگیشون به هم بخوره "...
اشکهامو از چشمهام گرفتم و با تعجب ورق دیگه رو برداشتم  .یعنی مادرم با صابر هم
ازدواج کرده بود؟یعنی امید داداش تنی من بود؟از بابام بود یا از صابر؟
با کنجکاوی شروع کردم به خوندن:
"شیش ماه از اون زمان میگذره  .پروانه دیشب بهم زنگ زد و گفت که برم خونشون .
حدود ساعت شیش میشد که رفتم  .با دیدنش وحشت کردم  .از همون شیش ماه پیش
ندیده بودمش چون بعد ازدواج دیگه دانشگاه رو کنار گذاشته بود  .چهره اش الغر شده بود
و خیلی شکسته شده بود و زیر چشمهاش هم گود رفته بود.
رفتم نشستم و برام چایی اورد و نشست و شروع کرد به درد و دل کردن  .گفت که صابر
دوماهه خونه نیومده  .قبل اون دوماه هم هر چند هفته یکبار میومد خونه و برمیگشت .
تعریف میکرد و گریه میکرد و ازم میخواست تا صابر رو پیداکنم و برش گردونم خونه  .اخر
سر دلم طاقت نیاورد و رفتم پیشش و در اغوش گرفتمش اونم تو اغوشم گریه میکرد  .پنج
دقیقه گذشته بود که یهو در باز شد و قامت خمیده ی صابر تو چهارچوب در پیدا شد  .با
اینکه تحلیل رفته بود ولی بازم خیلی جذاب بود .
با دیدن من و پروانه تو اون وضعیت چشمهاش سرخ شدن و اومد جلو و از یقه ام گرفت و
بلندم کرد و شروع کرد به ناسزا گفتن.
پروانه سعی داشت توضیح بده اما دستم رو رو به روش گرفتم و گفتم بره داخل اتاقش .
با چشمهای اشکی اش سری تکون داد و دوید تو اتاقش  .صابر بهم مهلت حرف زدن نمیداد
و هی چی میخواست بارم میکرد  .چشمهامو بسته بودم و روی هم میفشردم .
نمیتونستم این رفتارش رو تحمل کنم  .نمیخواستم چشمهام این روی صابر رو ببینه .اون
همیشه بهترین دوست و رفیق من بود  .از داداش برام نزدیک تر بود .
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چشمهام بسته بودن که با مشتی که به دهنم خورد به خودم اومدم .
خودم رو از روی زمین جمع کردم و با صدای تحلیل رفته ای گفتم:
خوب گوش کن ببین چی میگم صابر  .پروانه تا وقتی تو خونه ی توئه زنداداش منهمیفهمی؟من به اون هیچ نظری ندارم اون ناموس توئه چطور میتونم بهش نظر داشته
باشم احمق؟
این بود اون عشقی که ازش دم میزدی؟عشقی که بخاطرش دوستیمون رو فروختی؟
ولی من بخاطر برادریمون قید عشقم رو زدم  .یکم به خودت بیا مرد  .انقدر نسبت به
همسرت شکاک نباش  .اون درحال حاضر زن داداش منه نه چیز دیگه ای ...
از خونه زدم بیرون و از اون شب دیگه از هیچ کدومشون خبر ندارم  .نمیدونم حالشون
چطوره  .هرچقدر به هرکدومشون زنگ میزنم هیچکدوم جواب نمیدن  .خداکنه حال
هردوشون خوب باشه  .خدایا اگه صابر چیزیش بشه من میمیرم " ...
فین فینی کردم و برگه سوم رو برداشتم و خوندم :
" دقیقا دوماه از اون شب میگذره  .یه هفته پیش پروانه بهم زنگ زد و چون چشمش از
دعوت من به خونه ترسیده بود بهم گفت بریم پارک و منم قبول کردم.وقتی دیدمش نزدیک
بود قلبم بایسته  .تموم صورتش سیاه و کبود شده بود و لبش ورم کرده بود .
برام تعریف کرد که حامله است و یکی دو ماهشه و صابر وقتی فهمید حامله است  ،بهش
شک کرده و گرفتتش به باد کتک و تا حد مرگ کتکش زده و از خونه رفته بیرون و تا همین
حاال هم برنگشته  .بهم گفت  ...گفت شیش ماه بود نمیذاشت صابر بهش دست بزنه و
اونشب که من رو توی خونه اشون دید  ،عصبانی شده و به پروانه تجاوز کرده ...
نمیدونم باید از شنیدن خبر حاملگی پروانه خوشحال میبودم یا ناراحت  .دقیقا چهارماه بود
که صابر دانشگاه نمی اومد  .پلیسی رو بوسیده بود و گذاشته بود کنار و معلوم نبود چیکار
میکنه .
پروانه بهم گفت میخواد طالقش رو بگیره  .سعی کردم قانعش کنم ولی نشد و مرغش یه پا
داشت
 .نمیخواستم مسبب خرابی زندگی صابر بشم ولی خودش اینطور زندگی رو خواست  .منم
طالق پروانه رو غیر حضوری گرفتم و هفته بعدش به عقد خودم درش اوردم و هیچ
اهمیتی به حرفهای دیگرون نمیدادم .
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پروانه عشق من بود  ،همه ی زندگی من بود نمیتونستم تنهاش بزارم اونم با یه بچه .
پروانه گفت میخواد اسم بچه رو با اسم من ست کنه ! اسمش رو انتخاب کرده بودیم
.گذاشتیم ماردین !" ...
پس ماردین پسر واقعی صابر بود که صابر فکر میکرد پسر مهرداده و دزدیدتش و
میخواست بکشه که منصرف شده و جای پسر نداشته اش جا زده و سعی کرده با یه داستان
دروغی اونو بر علیه خانواده اش کنه ...
برگ اخر رو برداشتم و خوندم :
"سه هفته بود که ماردین به دنیا اومده بود  .نمیدونم چرا شیر نمیخورد ! جالبش اینجا بود
که پسر اول بهروز هم سه ماه پیش بدنیا اومده بود و زن بهروز هم قبول کرد که به ماردینم
شیر بده .
منو پروانه فکرمون مشغول بود که بعد از بزرگ شدنش بهش بگیم که پسر من نیست؟ یا
اگه یه وقت دختر دار شدیم چیکارشون کنیم؟
پروانه پیشنهاد داد که بعد از اینکه بزرگ شدن بینشون یه صیغه خواهر برادری بخونیم
هرچند از مادر یکی میشن ولی تنی نیستن و این زیاد خوشایند نیست  .هرکار کردیم که
حداقل ماردین چند قطره شیر پروانه رو بخوره خیالمون راحت بشه ولی نشد .
امروز خبر حاملگی مادر پروانه به گوشمون رسید که همه از شنیدنش تعجب کردن و این
شد سوژه ای برای خنده اشون !
از صابر خبری ندارم  .چندین بار خواستم ببینمش تا بهش بگم ماردین پسر اونه ولی
نتونتسم ببینمش  ...نشد ...
وقتی ماردین بدنیا اومد همه تعجب کردن ولی ما بهشون گفتیم بچه هشت ماهه بدنیا
اومده تا زیاد شک نکنن ولی بجه خیلی درشت تر از حد معمول بود !
خدایا  ،خودت حافظ زندگی من و پسرم و همسرم باش "...
لبخندی روی لبم نشست  .پدرم یه فرشته بود .یه فرشته که همتاش وجود نداشت .
به فکر فرو رفتم .یعنی ماردین برادر تنی من نبود؟
اهی کشیدم و از روی تخت بلند شدم و رفتم بیرون .
خونه سوت و کور بود  .همه جا سرک کشیدم ولی هیچکسی تو خونه نبود .
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با تعجب رفتم تو حیاط  .حتی اونجا هم کسی نبود  .همه ی ماشین ها برداشته شده و رفته
بودن .
در انبار باز بود و ردپاشون که روی گل ها مونده بود نشون میداد که هرچی زندانی و
گروگان داشتن همه رو ازاد کردن .
ولی این چطور امکان داشت؟
شروع کردم به گشت زدن توی خونه تا بلکه بتونم یه نفر رو پیدا کنم  .رفتم طبقه ی
چهارم که طبقه ی اخر محسوب میشد  .تو اخرین اتاق تو راهرو  ،صدای تق تق می اومد .
با کنجکاوی نزدیک در شدم و سعی کردم بازش کنم ولی نشد.
رفتم از اتاق بغلی یه صندلی برداشتم و سعی کردم با پایه هاش دستگیره رو بشکونم که
بعد از چند دقیقه موفق هم شدم .
در رو باز کردم و داخل اتاق شدم .
از عکسهایی که روی دیوار بود تونستم حدس بزنم اتاق  ،برای ماردینه  .عکساش روی در و
دیوار چسبونده شده بودن .
داشتم تو اتاق قدم میزدم تا منشا صدارو پیدا کنم که یهو زیر پام کوبیده شد .
باتعجب نگاه کردم  .زیر پام یه قالیچه ی کوچیک بود .
دادمش کنار که یه در کوچیک که به زمین متصل شده بود رو دیدم .
چشمهام اندازه تخم مرغ شد !
قفل در رو باز کردم و دختری رو دیدم که با سرفه های پی در پی سعی در تنفس داره.
سریع زیر بغلش رو گرفتم و کشیدمش باال.
بردم نشوندمش روی تخت و رفتم از اشپزخونه ی طبقه ی سوم یه لیوان اب براش اوردم .
اب رو یه نفس سرکشید و کمی دراز کشید .
نوازشش کردم و گذاشتم یکم استراحت کنه بدون اینکه ازش چیزی بپرسم ...
بعد نیم ساعت چشمهاشو باز کرد  .همونطور کنارش دراز کشیده بود و داشتم نوازشش
میکردم  .اول کمی ترسید ولی وقتی منو دید خیالش راحت شد.
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با صدای ارومی سالم داد که لبخندی اومد روی لبم  .معلوم بود سن زیادی نداره  .با لبخند
ازش پرسیدم:
اسمت چیه خانومی؟اسمم . . .الههچه اسم نازی داری الی ! چندسالته عزیزم؟حالت االن بهتره؟اره خوبم  .خیلی خوبم  ۱۱ ...سالمهاینجا چیکار میکردی؟ماردین زندونیت کرده بود؟ابروهاش با حالت بامزه ای باال پرید و گفت:
ماردین؟اخ ببخشید منظورم امید بود  .اون تورو اورده اینجا؟راستش قضیه اش طوالنیهسرم درد میکنه واسه این قضیه های طوالنی ! خب واسم تعریف کن؟_راستش  ...یک و نیم ماه پیش و بعد اینکه امید یه نفر رو اورد اینجا و زدن داغونش کردن
و بردنش بیمارستان  ،اون خیلی به هم ریخته بود .منو یکی از ادمای صابر دزدیده بود و
میخواستن ردم کنن اونور مرز و بفروشن به شیخ های عرب  .ولی همون موقع بود که امید
به دادم رسید  .یعنی صابر مسببش بود .برای اینکه امید رو از اون حالش دربیاره منو داد
بهش  .گفت اگه نمیخوایش من این دختر رو میکشم  .نمیخوام بمونه رو دستم برام درد سر
بشه .
امید هم قبول کرد ولی نزدیکم نمیشد  .میگفت درست نیست .
ولی باالخره یه شب که خیلی به هم ریخته بود منو صیغه مادام العمرم کرد و اون شب ...
اون شب من زنش شدم.
ولی فقط اون یه شب رو باهاش بودم  .دیگه نمیذاشت نزدیکش بشم و راستش منم
دوستش داشتم  .اون شده بود حامی من  .چندباری نگهبانا و محافظا سعی کردن نزدیکم
بشن ولی اون نمیذاشت  .از بقیه پنهون کرده بود که زن صیغه ایش هستم .
رفتارش باهام سرد شده بود ولی باعث نشد که ازش زده بشم  .تا اینکه امروز صدای شلیک
رو شنید و منو انداخت تو این اتاقک زیر اتاقش و رفت  .تا چند دقیقه صدای همهمه از
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طبقه پایین می اومد ولی یهو صداها قطع شد  .فکر کنم همه شون رفتن دنبال کار و
زندگیشون!
منم یادشون رفته بود !
دیگه امیدی نداشتم و داشتم خفه میشدم که تو رسیدی  .تو فرشته ی نجات منی !
اون برام تعریف میکرد و من نوازشش میکردم  .خدایا این دختر چقدر سختی کشیده .
یکی میخواد این حرف رو به خودم بگه !
بلندش کردم و بردمش پایین  .کسی نبود پس با همون لباسای راحتیش بردم تا بعد بریم و
بهش یه لباس مناسب بدم و باهم از این ویالی کوفتی بریم بیرون .
رفتیم اشپزخونه و بهش یه لیوان اب پرتقال دادم تا بخوره و یکم سرحال بیاد .
اما بعد دو دقیقه حالت صورتش عوض شد و دوید سمت دستشویی .
ابی به صورتش زد و اومد بیرون  .با تعجب نگاهش کردم و گفتم :
چیشد؟حالت خوبه؟اره خوبم  .بچه ام خاله اش رو دید هیجان زده شده !با جیغ گفتم:
چیییییییییییی؟؟؟؟؟تو حامله اییییییییییی؟؟؟؟!اره جای تعجب داره؟؟چطور امکان داره اخهههههه؟؟با همون یه بار؟خجالت کشید و سرش رو انداخت پایین و گفت:
خب تقصیر من نبود  ،امید خیلی هول بود یادش رفت جلوگیری کنه به منم قرصی ندادخودشم کنترلی نداشت .منم اولین بارم بود  ...خب  ...من یکی دو هفته است حالم به هم
میخوره و هرچی میخورم باال میارم فکر کردم شاید حامله باشم !
با ذوق بغلش کردم و گفتم :
الهی عمه اش قربونش بره ! ای جانم برادر زاده ام منو دید ذوق کرد !سرش رو برد عقب و با تعجب گفت:
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چی؟برادر زاده ات؟؟؟!اوهوم من خواهر امیدم ! همون ماردینی که بهت گفتم  .درواقع اسمش ماردینه .جریانش مفصله بعدا برات تعریف میکنم .
هوا کم کم داشت صبح میشد و هیچکدوم نخوابیده بودیم .
همه ی زندگی نامه امو برای الهه تعریف کردم  .انقدر گریه کرده بود که دیگه جونی تو
تنش نمونده بود !
با فین فین پرسید:
راستی رادمان نمیاد دنبالت؟چرا چرا  ...گفته بود صبح میاد اینجا  .فکرشو بکن چندتا ماشین پلیس بریزه اینجا و به یهخونه خالی با دوتا دختر بر بخوره!
خندید و گفت:
راستی جریان دوستت و داییت چیشد؟هیچی اونها هم دوماه پیش ازدواج کردن ! داییم خیلی هول بود انگاری ! آنی هم امروزفردا حامله میشه!
زدیم زیر خنده که بین خنده هام یه چیزی یادم افتاد  .از الهه پرسیدم :
الهه چطور شد راضی شدی با ماردین  ...یعنی اخه اون خیلی ازت بزرگتره  .حدود دوازدهسال !
 دوستداشتن و عشق سن نمیشناسه پرنیان  .درسته ازم بزرگتر بود ولی من دوستشداشتم  .هرچند اون همچین حسی بهم نداشت ولی کم کم داشت بهم عادت میکرد .پرنیان
حاال تکلیف من چی میشه؟من با این بچه چیکار کنم؟
اشک تو چشمهاش جمع شد و گفت:
من بدون امید چیکار کنم پرنیان؟  ...من  ...من نمیتونم بدون اون زندگی کنم ...لبخند محزونی زدم و دستم رو روی گونه اش کشیدم و با ناراحتی گفتم:
میای پیش من عزیزم  .پیش خودم زندگی میکنی  .شناسنامه هم یکاریش میکنیم  .نگراننباش ماردین برمیگرده من میشناسمش انقدرام بی معرفت نیست
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ولی خودم به حرفهایی که میگفتم اعتماد نداشتم .
ساعت  ۱۱صبح بود که صدای در زدن رو شنیدیم .
از خواب پریدیم و سریع یه لباس درست و حسابی تنمون کردیم .
خیلی دیر خوابیدیم و االن عین چی خوابمون می اومد.
رفتم سمت در و الهه پشت سرم قایم شده بود .در رو باز کردم که دکتر رو پشت در دیدم.
اخمی کردم و گفتم:
شما اینجا چیکار میکنین دکتر؟چرا نرفتین مثل بقیه؟صدای دکتر عوض شد و با صدای شادی که خیلی برام اشنابود گفت:
چطور میتونم خواهر زاده ام رو ول کنم و برم هوم؟مگه میشه بدون پرنیانم جایی برم؟دستش رو برد زیر چونه اش و پوست صورتش و کشید بیرون .
این هم مثل امید خودشو یه ریخت دیگه در اورده بود !
با دیدن سامین جیغ بلندی کشیدم و پریدم بغلش و سامین چند دور چرخید !
گذاشتم پایین و با حالت نمایشی دستش رو روی کمرش گذاشت و گفت:
بیا پایین دختر چه خبرته ! دوماه خوردی خوابیدی اندازه خرس شدی کمرم شکست!با مشت زدم به شکمش که اخ کوچیکی گفت و دستش رو گذاشت پشت کمرم و خواست
ببرتم بیرون که چشمش به الهه افتاد که طوری روسری رو سرش کرده بود که گره ی
روسری رفته بود کنار گوشش!
بازور جلوی خنده اش رو گرفت و با تعجب پرسید:
معرفی نمیکنی؟چرا  .ایشون زنداداشم هستن!به شیکمش اشاره کردم و گفتم :
و اوشون هم داداش زاده ام هستن!سری با تعجب تکون داد و انگار تازه متوجه شده باشه چی گفتم گفت:
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چی؟؟بچه ی امید؟اخه چطور ممکنه؟!بریم حاال بعدا توضیح میدمدست الهه رو گرفتم و از اون خونه رفتیم بیرون .
سامین بهم گفت رادمان منو نمیشناسه و بریم یکم سر به سرش بزاریم !
رادمان ته کوچه ی بغلی ماشینش رو پارک کرده بود و خودش تو ماشین درحال چرت زدن
بود  .الهه و سامین یه گوشه قایم شدن و من طوری که سعی کردم نخندم رفتم جلو و
شیشه رو زدم  .از خواب پرید و با تعجب نگاهم کرد!
چشمهاشو ریز کرد و اخم گنده ای رو پیشونیش نشوند  .شیشه رو داد پایین و گفت:
بفرمایید؟ببخشید میشه در ماشینو باز کنین بیرون خیلی سرده میخوام بیام داخل!چشمهاش کم مونده بود از کاسه اش بپره بیرون! با تعجب گفت:
جانم؟؟؟؟چرا؟خب  ...نمیشه که !شما باز کنین کارتون دارم اقا قصد مزاحمت ندارمسری تکون داد و زیر لب چیزی زمزمه کرد و قفل رو زد و در رو باز کرد.
سوار ماشین شدم و نیشمو شل کردم و گفتم :
خوبـــــــی؟!ها؟یعنی بله؟سرمو خاروندم و بینی ام رو چین دادم  .یعنی جدی جدی منو نشناخت؟؟
نفسمو فوت کردم بیرون و گفتم:
فکرشم نمیکردم انقد خنگ باشی که حتی از صدامم نتونی تشخیص بدی من کی هستم !کور که بودی به حمد الله کَر هم شدی!
یهو تو یه اغوش محکم فرو رفتم  .اغوشی که خیلی وقت بود انتظارش رو میکشیدم .
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دستم رو بردم پشتش و منم محکم بغلش کردم  .بعد از چند دقیقه ازم جدا شد و با
چشمهای اشکی نگاهم کرد  .دلم خیلی براش میسوخت اونم تو این داستان کم ضربه نخورد
 .از دست دادن بچه اش  ،رکب زدن بهترین دوستش بهش  ،دزدیده شدن زنش ...
گونه اش رو نوازش کردم و با ناراحتی گفتم:
ناراحت نباش عشقم من دیگه برگشتم پیشت ببین سالمم و زنده  .دیگه از این به بعد بیخریشتم بخوای هم جایی نمیرم
صداش بغض داشت و میلرزید :
چی چی رو سالمی پرنیان یه نگاه به خودت کردی؟زیر چشمهات گود رفته بدنت ناقصشده  .صورتت  ...چی به سرت اومده زندگی من ...
دوباره منو به اغوش کشید  .لرزیدن شونه هاشو حس میکردم  .خیلی برام درد اور بود که
گریه ی مردَمو ببینم .
خودمو کشیدم باال و بوسه ارومی روی لبهاش کاشتم  .لبهاش طعم شور اشک رو به
خودش گرفته بودن که برام بهترین طعم رو داشتن .
سرم رو بین دستهاش گرفت و همراهی کرد و مشغول بودیم که با تقه ای که به شیشه
خورد هردو پریدیم باال و رادمان سرش خورد به سقف ماشین !
شانس اوردیم شیشه های ماشین دودی بودن وگرنه اون یکم ابروم هم پیش اینا میرفت !
وای خدا یادم رفت الهه و سامین موندن بیرون !!!
در رو باز کردیم و اومدن داخل  .بیچاره الهه تو اون سرما منجمد شده بود !
الهه رو به رادمان معرفی کردم  .هرچند خیلی بد نگاهش میکرد و این بخاطر این بود که
الهه زن امید بود !
ماشین رو روشن کرد و انداخت تو جاده  .سامین تمام ماجرا رو برام تعریف کرد  .اعم از
اینکه خودش جراحی صورت منو کرد و دکتر من شد و با تغییر چهره خودش رو به امید
نزدیک کرد تا بتونه بهم برسه .
بهم گفت که کسی چیزی نمیدونه و هرکسی هم که پرسید گفتن بچه اش سقط شده و
ناراحت بود برای همین فرستادنش تعطیالت .
اگه همه ی تعطیالت اینطوری باشن من دیگه غلط بکنم برم تعطیالت!
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کمی که جلوتر رفتیم  .از روی تابلو ها فهمیدم اومدیم تبریز  .اونم این وقت سال ! تو این
سرما !
پس بخاطر همین این منطقه اینهمه سرد بود .
پیش الهه نشسته بودم و باهم حرف میزدیم که گفت خوابش میاد  .خودمو کشیدم یه
گوشه ی ماشین و الهه سرش رو گذاشت روی پام و نوازشش کردم و خوابش برد  .نمیدونم
چرا از این دختر معصوم اینهمه خوشم می اومد .
ازش درباره ی خانواده اش پرسیدم و اینکه چطوری پاش به اونجا باز شده بود .
گفت پدر و مادرش از هم جدا شدن و مادرش ازدواج کرده بود و از شوهر دومش کلی به
الهه ثروت گذاشته بود ولی دریغ از کمی محبت  .نا پدری هم به الهه چشم داشته و اینم یه
روز طاقت نیاورده و گذاشته از خونه فرار کرده .
واقعا این دنیا تا چه حدی میتونه کثیف و پست باشه .
خب اخه مردک اون زن که باهات ازدواج کرده بهت اعتماد کرده دخترشو سپرده دست تو
باخودش گفته میتونی یه حامی براش باشی نه این که توام نسبت بهش طماع بشی .
سری تکون دادم تا افکارم رو پس بزنم و با لبخند به صورت نازش خیره بودم که با صدای
سامین به خودم اومد:
خیلی دختر خوبیه پرنیان  .وقتی بهم میگفت دایی واقعا به دلم مینشست ! خدا رو چهدیدی شاید از تو بیشتر دوستش داشته باشم!!
با اخم نگاهش کردم که خندید و دستشو اورد پشت و لپم رو کشید  .رادمان گفت:
نباید پیش خودمون نگهش داریم  .باید ببریم بدیم به خانواده اش  .مطمئنا نگرانش شدننه رادمان  .من الهه رو به کسی نمیدم اون پیش خودم میمونهشاید یادت رفته باشه ولی باید برات یاداوری کنم که ما باهم زندگی میکنیم منم باید اظهارنظر کنم که دوست دارم یه غریبه با ما زندگی کنه یا نه  .درضمن ایشون خودش خانواده
داره.
کدوم خانواده؟حرف از کدوم خانواده میزنی رادمان؟ مادری که فکر میکنه محبتش رومیتونه با پول بفروشه؟یا ناپدری که به دختر همسر خودش چشم داره؟
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کاش همه چی اونطور که تو میگفتی بود  .کاش الهه یه خانواده داشت که حداقل به این
روز نمی افتاد .
من نمیتونم این دخترو ول کنم به امون خدا  .اونم تو این شرایطش
کدوم شرایط؟الهه حامله است رادمانزد رو ترمز و یه چــــــــی کشداری گفت که ترسیدم و الهه کمی تکون خورد !
اب دهنم رو فرو بردم و اهسته گفتم:
چه خبرته بیدار شد!میگم الهه حامله است نشنیدی؟ اون بچه ای که تو شکمشه بچه ی برادر منه  .این دختر
بجز من دیگه کسی رو نداره  .نمیتونم ولش کنم
پوفی کشید و سرش رو به فرمون تکیه داد .سامین هم حرفی نزد و ساکت موند تا مبادا
چیزی بگه و رادمان از کوره در بره !
بعد از چند دقیقه ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد .
منم سرم رو به شیشه تکیه دادم و سعی کردم بخوابم ...
بعد از حدود یه ربع ساعت رسیدیم خونه  .خدایی هیچ جا خونه ی خود ادم نمیشه!
به رادمان گفتم من رو ببره خونه پدریم  .اونجا رو میخواستم به الهه بدم مطمئنا تصمیمم
درست بود  .البته باید برای پارسا هم یه فکری میکردم ولی خدار و چه دیدی شاید تا وقتی
که پارسا بزرگتر شد ماردین هم برگرده .
رفتیم داخل خونه و به الهه لباس دادم تا بره دوش بگیره و خودم هم ابی به دست و صورتم
زدم و لباسهامو عوض کردم و رفتم پیش رادمان.
به سامین گفته بودم بره پارسا رو بیاره  .دلم حسابی براش تنگ شده بود.
کمی با رادمان حرف زدیم تا اینکه الهه اومد  .یه تونیک بلند خوش دوخت با شلوار تنگ
تنش بود با یه شال که بخاطر رادمان سرش کرده بود  .واقعا دختر خوبی بود حیف بود
سرنوشتش اینطوری میشد .
اومد رو به روم نشست که لبخندی زدم و اونو مخاطب خودم قرار دادم :
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ببین عزیزم  .هر چی باشه تو زن برادر منی  .میدونم ماردین برام برادری نکردم ولی خبهرچی باشه برادرمه هرچند ناتنی  .میخوام این خونه رو بدم به تو و اون نینی کوچولو داخل
شکمت !
خونه ی درندشت و انچنانی نیست ولی خب طوری هست که بتونی با بچه ات زندگی کنی .
توام فکر کن این یه هدیه است از طرف پدرشوهرت  .مطمئنم بابا خیلی هم خوشحال
میشه.
اومد نشست کنارم و محکم بوسم کرد که رادمان خنده اش گرفت و بعد کلی تشکر و ماچ و
تف و بوسه بهش گفتم بره باال تا استراحت کنه .
رادمان با خنده گفت:
خدایی دختر باحالیه  .عالوه بر مظلومیت چهره اش معلومه یه نمه مثل خودته !مثل من؟ مگه من چمه؟؟!درحالی که پا میشد تا در بره گفت:
بگو چت نیست ! خل وضع و خنگ که هستی  .دم به دقیقه سوتی که میدی  .تازه االن کهعمل کردی خیلی بیریخت شدی !
در رفت و با بالشت افتادم دنبالش و داشتم میدویدم که یهو پهلوم تیر کشید  .اخی گفتم و
با خنده نشستم روی مبل که رادمان نگران اومد سمتم و بهش گفتم چیزیم نیست .
کمی درد داشتم و یکم سختم بود تا بتونم بدوم یا تند راه برم .
بعد از یه ساعت آنی با سامین و پارسا اومد  .معلوم بود تو راه سامین کلی از الهه برای آنی
تعریف کرده بود که اونم نیومده عاشقش شده بود !
شب شد و تصمیم گرفتم همونجا پیش الهه بمونم  .فعال همونجا بودیم و این رادمان رو
اذیت میکرد  .میگفت بعد دوماه دیدمت و میخوام یکم خلوت کنم که تو نزار !
انقدر از دستش خندیدیم که دل درد گرفتم !
اونشب پارسا رو فرستادم ور دل رادمان و سامین و خودم هم با دخترا خوابیدیم تو یه اتاق .
تا خود صبح چرت و پرت گفتیم و خاطره تعریف کردیم و خندیدیم .
الهه بهم گفت که تا بدنیا اومدن بچه اش نمیخواد من اینجا بمونم و برام زحمت میشه .
پارسا رو بعنوان مرد خونه نگهش میداره !
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من و رادمان هم بریم به دوران خوشمون برسیم !
قبول کردم و بعد یه هفته از الهه دل کندم  .پارسا هم انقدر با الهه جور شده بود که
نمیتونست حتی دو دقیقه تنهاش بزاره .
اواخر بارداری الهه بود و عروسی آنی و سامین .
جشن عروسیشون به بهترین نحو برگزار شد  .همه ی دوستامو دعوت کرده بودم حتی عسل
!
خیلی وقت بود ندیده بودمش و نشستم براش از ماردینم گفتم  .گفتم که امید نیکنام همون
ماردین صولتی من بوده و اون هم گفت که داره پزشکی میخونه و میخواد یه مطب بگیره
ولی هیچ جا مطب مفت گیرش نمیاد و دست به دامن شوهر عمه اش که یه دکتره شده !
اون شب یه چیزی اذیتم میکرد .اونم نگاه غمگین الهه بود  .درکش میکردم  .هرچی باشه
اون هم یه دختر بود و دلش میخواست تا لباس عروسی بپوشه و بره خونه ی شوهرش  .نه
با یه صیغه و یه شکم بر امده بدون شوهر بره خونه ی بخت .
سعی کردم یکم باهاش حرف بزنم تا ارومش کنم و بهش هم گفتم من و رادمان هنوز
ازدواج نکردیم و فقط یه عقد محضری کردیم و شاید اصال عروسی نگیریم !
سامین و آنی رو راهی خونه اشون کردیم و الهه و پارسا رو گذاشتیم تو خونه .
رادمان یه خدمتکار و یه محافظ هم برای الهه گرفته بود  .هرچند خودش میگفت راضی
نیست و از پس کاراش برمیاد ولی نمیتونستیم ولش کنیم به امون خدا .
یه خانوم مسن ولی مهربون رو اوردیم تا به کارای خونه برسه و یه پسر جوون از همکار
های رادمان که قبول کرده بود محافظش بشه  .تو وقتهای بیکاری باهم میرفتن و میگشتن.
گاهی اوقات نگاهاش منو میترسوند .
نگاهای عاشقونه ای پرتاپ میکرد و من این رو نمیخواستم!
خودمون هم برگشتیم خونه امون  .همون اپارتمانی که رادمان شب تولدش  ،کلیدش رو
بهم هدیه داده بود !
بچه ی الهه یه ماه دیگه بدنیا می اومد و در به در دنبال خرید سیسمونی بودیم.
یکم هم خرید برای الهه کردیم  .تو این چندماه هیچ چیزی برای خودش نخریده بود و از
لباسهای من استفاده میکرد.
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با آنی اومده بودیم بیرون تا وسایل و لباسای بچه رو بخریم .
رفتیم تو یه لوازم سیسمونی فروشی و ست کامل اتاق خوابش رو سفارش دادیم و قرار بود
عصری بیارن خونه  .چند دست لباس نوزادی و بچگونه و کیف و کفش و ساک و فالسک
هم خریدیم  .دیگه دستهامون جا نداشتن !
بردیم خریدارو گذاشتیم تو ماشین و دوباره برگشتیم مرکز خرید !
چند دست لباس حاملی و میراهن بلند و مانتو حاملگی و کفش اسپرت و چند تا پیرهن برای
خونه و دوتا پیراهن مجلسی حاملگی هم برای الهه خریدیم .
هرچقدر میخریدم سیر نمیشدم اونم منی که از خرید بدم می اومد و اصال حوصله اش رو
نداشتم !
صندوق عقب و صندلی پشتی ها پر از کیسه های لباس و کلی خرت و پرتامون شده بودن .
مارتا کوچولومون یسالش شده بود و یه جشن کوچیک بماسبت اولین تولدش گرفته بودیم .
زنعمو یا همون مامان خانومم ! باز هم کل ایل و تبارش رو ریخت هبود خونه امون ! منم
نمیتونستم هیچ شکایتی بکنم یعنی حقش رو هم نداشتم .
چندماه پیش  ،عمه بزرگم با بچه های برگشتن ایران  .باورم نمیشد عمه ام این زنگ زمخت
و خرفت باشه ! حیف بابا نبود  .هم مهربون هم ساده دل از همه مهمتر خوشتیپ ! این کی
بود دیگه !
ولی پسر بزرگ عمه  ،بهدین  ،دقیقا کپ بابا بود  .عمه هم چنان با محبت نگاهش میکرد
که یاد نگاه های فرهاد به شیرین می افتادم !
بهدین خیلی دیوانه کننده شبیه به بابا بود  .اخالق و رفتارش  .تیپ و قیافه اش و از همه
مهمتر صداش .
یعنی به این ضرب المثل که میگه حالل زاده به داییش میره ایمان پیدا کردم !
اون وسط یه چیزی درست نبود  .اوایل رابطه ی الهه و بهدین خیلی خوب بود ولی یه چند
هفته ای میشد که بینشون شکراب بود  .بعدا از الهه دلیلش رو پرسیدم و گفت که بهدین
ازش خواستگاری کرد و اون جواب رد بهش داد برای همین رابطه اشون بد شده بود  .به
عمه اینا همه چیز رو نگفته بودم  .فقط گفتم که داداش بزرگم ماردین زنش رو ول کرده و
من اوردمش پیش خودم تا اینجا پیش ما بمونه  .اونم خیلی الهه رو دوست داشت .
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نمیدونم چرا بعد از اینهمه سال هوای برگشتن به ایران رو کرده بود .خب تو که بیست و
خرده ای سالی اونجا بودی این اخر عمریت هم همونجا میموندی میمردی دیگه !
مارتا بچه ی نازی شده بود  .الهه چشم ابرو مشکی بود و چهره ی معصومی داشت ولی
مارتا یه قیافه ی شرری داشت که نگو !
ترکیب بندی صورتش خیلی شبیه به ماردین بود ولی بچه ی بور و خوشگلی بود .
چشمهاش رنگ چشمهای من و مامان پروانه بود  .برای همین خیلی شیطون به نظر
میرسید !
آنی هم حامله بود  .یه پسر گوگولی مگولی  ۱ماهه !
خیلی بهم گفت توام یه توله پس بنداز بزار این سه تارو جفت کنیم همه جا باهم باشن ولی
من قبول نکردم و یکم سیاست به خرج دادم  .اخه مارتا از پسر انی بزرگتره نمیتونه با اون
ازدواج کنه ولی دختر من که کوچیکتر باشه میتونن باهم جفت شن !
بخاطر افکارم لبخندی روی لبم نشست .
الهه الغر تر شده بود و با کمک باشگاه و یه رژیم مناسب شکمش جمع و جور شده بود.
مارتا اون شب اولین قدم هاش رو برداشت و من چقدر به خودم لعنت فرستادم که
نتونستم هنوز که هنوزه پدرش رو بهش نشون بدم و اونم هنوز کلمه ای به اسم پدر به
گوشش نخورده و رو زبونش نمیچرخه .
خدایا خودت صالح میدونی  ،هرکاری که به نظرت صالحه رو تو تقدیرمون بزار ...
شش سال بعد ...

مارتا وایسا کجا میدوئی دختراگه میتونی منو بگیر عمه !وایسا ببینم مادر سوخته ! پرستش منتظرمونه بیا بریم پیششنـــــــه من نمیام  .پرستش سرش با سایان گرمه منو تو بازیشون راه نمیدن !ایستادم و دستم رو به زانومهام زدم و نفس نفس زدم .
با عصبانیت به الهه نگاه کردم که سریع باال رو نگاه کرد و سوت زد !
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خندم گرفت و گفتم :
بیا برو بچه اتو بگیر وقت ناهاره باید بریم بقیه منتظرمونناون پیش من نمیاد  .میخواد عمه اس بگیردش !صدای مارتا رو شنیدم که گفت:
اره عمه تو منو بگیر مامان نمیتونه بدوئه هر دو قدم یباره میخوره زمین!تا اینو گفت الهه هم پشت سر من راه افتاد تا بگیرتش!
برای تعطیالت عید اومده بودیم جنوب  .اب و هوای گرم و خوبی داشت  .رادمان از یکی از
همکاراش کلید ویالشون رو گرفته بود و دوروزی میشد که اومده بودیم اینجا .یه ویالی
کوچیک لب اب داشت و کار هر روز ماهم اومدن به اینجا و ناهار خوردن کنار اب بود !
همونطور داشتم میدویدم که با دیدن مردی که رو به روم بود خشکم زد.
الهه حواسش نبود و داشت میدوید که یقه اش رو از پشت گرفتم و کشیدم سمت خودم !
مارتا هم با دیدن اون مرد کمی ترسید و عقب عقب اومد پیش من و دویید پشت مامانش
قایم شد و از پشت دستش رو گرفت .
جلو رفتم و زیر لب زمزمه کردم :
مـــــــــ  ...ماردیــــــن ....لبخند تلخی روی لبش نشست .
یعنی رویا نمیدیدم ؟ واقعا خودش برگشته بود؟
یه مرد بلند قد و درشت اندام  .با موهای یکدست سفید  .کمی تحلیل رفته و چهره اش یکم
پخته تر شده بود  .من این قیافه رو یجا دیده بود  .اها ...
چقدر شبیه به صابر شده بود ...
مارتا اومد پیش الهه و رو به روش ایستاد  .حاال دیگه دختر بزرگی شده بود و میتونست به
راحتی تشخیص بده .
الهه هرشب موقع خوابشون  ،عکسهایی که از ماردین داشت رو بصورت اسالید دراورده بود
و برای مارتا تو تلوزیون میذاشت و بهش میگفت این پدرته  .مارتا هم از باباش فقط یه
اسم و عکس رو یدک میکشید .
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با تعجب از الهه پرسید :
مامان این اقاهه کیه؟قیافه اش خیلی اشناستاین بچه هم یکم مثل عمه اش شیرین میزد ! اشکالی نداره درست میشه !!
ماردین اومد نزدیک تر و مارتا رفت به طرفش  .پیرهنشو تو دستش گرفت و صداش زد :
اقا ؟ببخشی کارت داشتمماردین تا اون لحظه حواسش به ما بود و نگاهش بین من و الهه میچرخید حتی توان سالم
گفتن هم نداشت  ،نگاهش معطوف مارتا شد :
جانم؟ خیلی شما شبیه بابامی  .نکنه بابا بزرگمی؟ اخه بابا موهاش سیاهه تو موهات سفیدهبعد عکس کوچیکی که از ماردین داشت رو از جیب پشتی شلوارش در اورد و به سمت
ماردین گرفت و گفت:
نگاه کن این بابامه  .پسر توئه؟ میشناسیش؟ماردین با چشمهایی درشت به مارتا نگاه میکرد .
نگاهش افتاد به من که چشمهامو روی هم فشردم و لبخندی زدم .
اونم متقابال لبخندی به روی مارتا پاشید و خم شد جلوش زانو زد و گفت:
نه عزیزم من پدربزرگت نیستم  ،باباتم!مارتا با چشای باباقوریش به ماردین نگاه میکرد و وقتی الهه حرف اونو تایید کرد  ،پرید بغل
ماردین و کلی بوسش کرد و ابراز خوشحالی میکرد .
ماردین ،مارتا رو با دست چپش نگه داشته بود و داشت به ما نگاه میکرد که اومد جلو و
سالم ارومی داد .
با لبخند جوابش رو دادم  .الهه خشکش زده بود و خیره به کفشهاش نگاه میکرد .
دستم رو زیر چونه اش گذاشتم و سرش رو به سمت باال کشیدم و گفتم:
-تو که هشت ساله منتظر االنی  .چرا تعلل میکنی؟
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دستم رو روی کمرش گذاشتم و هلش دادم سمت ماردین  .رفت به طرفش و لبخند
محجوبی زد که دل من اب شد !
ماردین هم متقابال لبخندی زد و دستش رو گرفت .
خداحافظی ارومی کرد و خواست بره که گفتم :
وایسا  ...کجا میری ماردین؟؟برم بهتره پرنیان  .کم بهت دردسر ندادم  .نمیخوام از این بیشتر باعث زحمت بشم واست .همین که تو این هشت سال زنمو نگه داشتی و بچه ام رو بزرگ کردی برام خیلیه
حاال هم برم بهتره  .برای همه مون .
نه تو جایی حق نداری بری  .بعد عمری پیدات کردم که گذاشتی رفتی و بعد از هشت سالپیدات شد  .االنم اگه بری معلوم نیست دیگه کی ببینمت  .تو حق رفتن نداری  .همینجا
میمونی  .با ما
اون حق موندن نداره پرنیانرادمان و سامین و انی با پرستش و سایان  ،پشت سر ما وایستاده بودن .
رادمان با تعجب و خشم به ماردین نگاه میکرد .حسش رو درک نمیکردم و با اینکه اونم
دلتنگ ماردین بود ولی غرورش اجازه نمیداد این دلتنگی بروز کنه و خشم جاشو به محبت
داده بود.
یعنی چی رادمان؟همینکه گفتم  .اومده دنبال زن و بچه اش  .بزار برن باهمنه من نمیزارم  .اون داداش منه رادمان میفهمی؟پرستش اومد جلو و با لحن بچه گونه ای پرسید:
این اقاهه کیه مامان؟لبخندی به روش پاشیدم و گفتم :
-داییته عزیزم  ،دایی ماردینت  .بابای مارتا
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با تعجب سری تکون داد و رفت نزدیک ماردین و سالم داد و نیشش رو گشاد کرد  .همه به
این حرکتش خندیدن حتی رادمان ! خیلی شبیه به من اینکارو کرده خصوصا اون تیکه گشاد
کردن نیشش رو !
رادمان تک سرفه ای کرد و گفت:
حرف من همونی بود که گفتم .سامین با ارامش دستش رو روی شونه ی رادمان گذاشت و گفت:
یکم کوتاه بیا رادمان  .هرچی باشه امید دوستمونه  .یادت رفته چقدر باهم صمیمی بودین؟اون حاال دیگه برادر زنته!
دوستم؟دوستی که این همه بال سرمون اورد؟دوستی که میخواست زنم رو ازم بگیره؟ ببینسامین من ادم کینه ای نیستم ولی نمیتونم همچین کسی رو دور و بر خودم نگه دارم
ماردین یه گوشه مونده بود و تماشاگر بحث این دوتا بود  .روش رو برگردوند و داشت
میرفت و منم نمیتونستم چیزی بگم و نگران به مشاجره ی سامین و رادمان نگاه میکردم .
سامین با همون مهربونی ذاتیش گفت:
خب عزیزم اشتباه کرده  .توام اگه به جای اون بودی ممکن بود کار بدتر از اون بکنی ! خبیکم درکش کن برای اونم هضم همه ی این اتفاقا اسون نبود .
رادمان دستی به ریشش کشید و سری تکون داد .
دوید پشت سر ماردین و دستش رو گذاشت روی شونه اش .
اول خشکش زد ولی بعد اروم برگشت به طرف ما  .بچه رو گذاشت پایین و دست الهه رو
ول کرد و محکم رادمان رو در اغوش کشید .
و این لحظه برای من  ،بهترین و ناب ترین لحظه ای بود که تو عمرم داشتم.
حاال دیگه زندگی شکالتی من روی خوشش رو بهم نشون داده بود .
حاال دیگه خوشبخت بودم .درکنار همسرم و دختر چهارساله ام .
کنار برادرم و خانواده اش و همچنین دایی و زندایی و پسرداییم که شد دومادم !
درسته این زندگی شکالتیم تلخی هایی هم داشت  .ولی خب زندگیه دیگه  .هم سرپایینی
داره و هم سرباالیی .
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برای رسیدن به این راه خیلی ها اومدن و رفتن  .خیلی ها دستشون از دنیا کوتاه شد .بعضی
اوقات با خودم فکر میکردم اگه اونروز صابر میذاشت تا بابا حرفش رو زودتر بگه و
خواستگاری صابر رو بیان کنه االن هیچکدوم از این اتفاق ها نمی افتاد .
گاهی اوقات بعضی حرف ها میتونن زندگی یک نفر یا شایدم صدها نفر رو عوض کنن .
شاید اگه مامان همسر صابر میموند االن منی وجود نداشتم
شایدم اصال زندگی شکالتی من بوجود نمی اومد.
ولی هرچی بود  ،بخیر گذشت و حاال دیگه من طعم شیرین زندگی شکالتیم رو چشیدم .
حاال دیگه من خوشبختم ...
مامان بزرگ بیا دیگه شام سرد شدلبخندی زدم و لپتاپ رو بستم و رفتم سالن پذیرایی .
همه امشب جمع شده بودن دور هم .آنیتا و سامین و ماردین و پارسا و همسرش هم اومده
بودن .
رادمان جایی کنار خودش برام باز کرد .
نوه ی شیرینم  ،پسر پرستش و سایان  ،اومد بغلم نشست .
خیلی دوستش داشتم حتی بیشتر از پرستش !
اسمش رو بنا به درخواست رادمان گذاشته بودن مهرداد  .وقتی رادمان این درخواست رو
کرد همه تعجب کردن و من اشک تو چشمهام جمع شد  .این مهرداد کوچولو که کم شباهتی
به پدرم نداشت شده بود همه دنیای من .
حاال من پنجاه سالم شده بود و رادمان شصت سالش  .دخترم پرستش  ،یه خانوم بیست و
چهارساله ی زیبا شده بود  .یه دختر خوشگل عین باباش  .رادمان با اینکه سنش گذشته
بود ولی هنوز هم سرحال و خوشتیپ بود  .موهاش یکدست سفید شده بودن و چین های
ریزی زیر چشمش افتاده بود  .ولی من تغییر چندانی کرده بودم  .با اون عمل هایی که روی
صورتم انجام داده بودن بعدا هم مجبور به ترمیم شدم  .یه مادربزرگ خوشتیپ و خوشگل
بودم !
سامین با این سنش هنوز هم دست از شوخی خرکی هاش برنمیداشت و دیشب انچنان سر
به سر انیتا گذاشت که مجبورا اومد اینجا خوابید!
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االن هم انیتا باهاش قهر بود و هرچی سامین سعی میکرد باهاش حرف بزنه اون پا نمیداد!
سایان یه جوون برازنده و زیبا شده بود  .خیلی بهش مینازیدم و دوستش داشتم  .خیلی به
من و رادمان احترام میذاشت و دوستمون داشت عین پدر و مادر خودش  .اون هم مثل
باباش پسر شوخی بود و دقیقا عین همون پزشکی میخوند  .من رو هم دخترعمه صدا میزد
نه مامان جون و از این چرت و پرتا !
خودمم اینطوری دوستداشتم احساس جوونی میکردم !
بچه هامون یکم زود ازدواج کردن ولی همدیگه رو خیلی دوست داشتن.
پارسا و روژین با اینکه باهم همسن بودن  ،ولی باهم ازدواج کردن و االن یه پسر دوازده
ساله به اسم پویان دارن !
فکر کنم پارسا االن حدود سی و هشت سال سن داشت  .هنوز خیلی جوون بودن !
الهه بعد از پونزده سال زندگی مشترک با ماردین  ،همین پنج سال پیش سرطان خون گرف
و مرد  .خیلی براش ناراحت شدم و امید هم تا چندسال افسردگی گرفت  .خیلی به الهه
وابسته شده بود .
دخترشون مارتا رو فرستاده بودن المان برای ادامه تحصیل و همونجا با یه پسر دورگه ایرانی
المانی ازدواج کرده بود و اونم یه دختر ده ساله داشت و قرار بود امروز بیان ایران  .ولی
گفته بود به ماردین چیزی نگیم میخواست امشب سوپرایزش کنه .
دکتراش رو همین امسال گرفت و درسش رو تموم کرد  .خیلی دختر باهوشی بود اون
خنگیش فقط برای دوران کودکیش بود!
سر میز شام بودیم که در زده شد  .بچه ها خواستن برن در رو باز کنن که گفتم همه بشینن
و از ماردین خواستم بره در رو بازکنه .
ماردین بعد از مارتا یه پسر کوچیک دیگه هم به اسم البرز داشت که اون قرار بود مارتا رو
برسونه اینجا .
خیلی وقت بود البرز رو ندیده بودمش  .یه پنج سالی میشد  .طفلی فقط پونزده سالش بود
که مادرش فوت کرد و اونم به درخواست خودش رفت پیش خواهرش برای ادامه تحصیل .
همه بودن بجز الهه  .جای خالی اش واقعا حس میشد .
صدای خوشحال ماردین می اومد که داشت با مارتا و شوهر و دخترش احوالپرسی میکرد .
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پاشدیم و رفتیم دم در و باهاشون روبوسی کردیم و دعوتشون کردم بیان سر میز که در زده
شد .
یعنی کی میتونست باشه؟
با کنجکاوی در رو باز کردم که گله ای از ادم هارو دیدم که پشت در موندن و منتظر منن !
نیما دست پریناز رو گرفته بود و جلوتر از همه منتظر بود با اون بچه های قد و نیم قدش !
راویار و الناز هم با هم ازدواج کردن و صاحب سه تا بچه شدن.
با تعجب رفتم کنار و لبخندی زدم و خوشامد گفتم .همه اشون مثل قوم تاتار ریختن داخل .
خداروشکر سر میز برای همشون جا شد ولی بچه هارو با البرز فرستادیم برن روی اونیکی
میز غذا بخورن !
لبخندی روی لبام نشست  .همه ی بچه ها مثل بیست و هشت سال پیش دور هم جمع
شده بودیم .
عمو بهروز و زنعمو هم ده سال پیش فوت شدن و عکسشون رو قاب کرده زده بودم به
دیوار کنار عکس مامان و بابا .
یه عکس کوچیک از عکسهای صابر هم تو خونه رو دیوار بود .هرچی باشه اونم سهم بزرگی
بین خاطرات ما داشت .
ماردین وقتی رفته بود خارج  ،خودش رو به پلیس معرفی کرد ولی بخاطر اعترافات صابر
براش ده سال حکم بریدن که با پول و رشوه و چندبار دادگاهی شدن حکمش اومد رو
هشت سال .
همه دور هم جمع بودیم  .دور همدیگه خوشبخت بودیم  .همه ی اینهارو مدیون صابر و بابا
و مامان بودیم .
امشب زندگی شکالتی رو تموم کردم .
خیلی وقت بود که داشتم زندگی نامه ام رو مینوشتم  .یکم کم حافظه شده بودم ولی با
کمک گرفتن از دفترخاطرات خودم و بابا که تو گاوصندوق نگهش میداشتم،تونستم این
رمان رو کاملش کنم .
اگه تشویق های کیمیا نبود نمیتونستم از پسش بر بیام .
یکی از بهترین شاگردام که تا حاال داشتم .
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غذامون رو خوردیم و به یاد اون سالها  ،رادمان یه اهنگ الیت گذاشت چراغهارو
خاموش کرد و پاشدیم برقصیم .
ماردین یه گوشه مونده بود و داشت با حسرت به جمع نگاه میکرد  .خیلی دلم براش سوخت
 .زندگی مشترکش خیلی دیر شروع شد و خیلی زود تموم شد .
با لبخند از رادمان جدا شدم و رفتم به طرفش  .دستش رو گرفتم کشیدم میون جمع تا باهم
برقصیم .
با لبخند همراهیم کرد و تو اغوشش داشتم میرقصیدم .
حاال دیگه زندگیم کامل شده بود  .درسته خیلی از عزیزترین کسامو از دست دادم  .ولی
زندگی باالخره روی خوشش رو هم بهم نشون داد  .هرچند پستی و بلندی هایی داشت و
بعضی وقتها مارو از عرش به فرش اورد اما بازم زندگی شکالتی من دوستداشتنی بود.
امیدوارم بعد من و رادمان هم بچه ها و نوه هامون طعم یه زندگی خوب رو بچشن ...

زندگی شکالتی
تاریخ پایان اصلی۱۹.۳.۱۱ :
تاریخ پایان مجازی۱۱.۱.۲۱:
نوشته  :ڪیمیا ذبیحی
برگرفته از تخیل و واقعیات ...
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