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دست خودم نبود هر وقت او را .احساس کردم تمام صورتم آتش گرفته است, انداختم  613خودم را داخل اتاق  یقتو

 يآن چشم ها,  نمیجهنم منتقل کرده بودم که هر روز او را بب نیا خودم را به امخصوص.شدم یحال م نیهم دمید یم

!انداخت یآدم م بهکه از باال  ینگاه میآن ن, را  بایو نگاه جذاب و ز دهیکش

 نیخواستم آب شوم و به زم یکرد که م یپلک چنان نگاه م ریگرفت از ز یسرش را هم باال م یداشت و وقت يبلند قد

.باالخره با من حرف زده بود. ساده در راه پله نبود  دارید کیچون فقط . امروز فرق داشت یول! فرو روم

:سرش را عقب برد و با خنده گفت میش هیبه سن هیسر راه پله سن یوقت

!بسکت نینه زم مارستانهیب يچه خبره؟ راهرو یخانم همت-

و نرده ها را از پشت  دمیجالت خودم را کنار کشبا خ! دانست یاسمم را م. ماندم رهیخ شیتعجب به چشم ها با

زور زدم تا  یلیخ.بود و جرات نداشتم به آ چشم ها نگاه کنم نییسرم پا.افتم  یاحساس کردم هر آن از پشت م.گرفتم

:باالخره گفتم

.دکتر دیببخش-

:با خنده گفت باز

.دیریاشکال نداره خانم سخت نگ-

 دمیرس نجایرا باال آمدم تا به ا يطور پله ها نیرا بدهم هم مارانیب يروم و داروهابه طبقه سوم ب نکهیا يوقت به جا آن

خودم را  یوقت. 613در نوشته بودند  يرو اهیس کیشماره اتاق کنده شده بود و با ماژ.تاق کنار راه پله شدم نیو وارد اول

داغ شده بود  میسوخت و دست خا یم میگونه ها.هزار تا چشم خالص شدم نگاهاتاق احساس کردم از شر  يانداختم تو

را  يماریاخا ب يبا هراس برگشتم و رو دمیشن يناله ا يلحظه صدا نیدر هم رمیگ یم شیدارم آت يوا: با خودم گفتم. 

 یبود و ناله م زدهمژه اش به من زل  یب يبا چشم ها. دمیکش یکوتاه غیو ناخودآگاه ج دمیکه صورتش سوخته بود د

:دیبه عقب برداشتم با صدا خش دارش پرس یتوس چند قدم که از نیهم. کرد



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣

ترسناکم؟ نقدریا یعنیزشت شدم؟ یلیخ-

سوخته بود  ماریب نیا یناگهان دنیدانم به خاطر د ینم یول, بودم  دهید ادیهم ز نیمن بدتر از ا!آنقدر ترسناك نبود... نه

که به زور آب دهانم  یام فشار دادم و در خال نهیس يقفسه  يزدودستم را رو یطور قلبم م نیکه ا یخیدکتر ش دنید ای

:دادم گفتم یرا قورت م

د؟یندار اجیاحت يزیشما چ! دمیترس يا گهید زهیناراحت نشو من از چ........... نه نه مادر-

:و خش دارش بلند شد و با خس خس گفت زیخنده ت يصدا

؟يبا من لود.... مادر؟هه-

شد سوخته  یملحفه پنهان م ریکه ز ییو پلک سمت راست تا جا یتمام پبشان یحت,  صورتش يرفتم قسمت باال جلوتر

پر رنگ  یگونه ها کم ریز. بود دیقسمت ها صاف و سف نیپوست ا.دیرس یهاو چانه سالم به نظر م یبود و فقط گونه و ل

زن چندان از من  نیا. مدیخجالت کش شتریدوم خودم ب هاز اشتبا. بود ینازکش به رنگ گل به يشد و لب ها یتر م

:با تته پته گفتم. بزرگ تر نبود

!اشتباه گرفتم.خواهم خانم یمعذرت م-

:ماتمسانه به من نگاه کرد و گفت-

؟يدار نهیآ-

,  یاول سوختگ يصورتش سوخته آن هم در همان روزها شتریکه نصف ب یبه دست زن جوان نهیدانستم دادن آ یم

.است مارستانیخالف مقررات ب

؟یچ يبرا نهیه خانم آن-

تنش سر  يملحفه را که از رو.بودم مارستانیب نیمن پرستار ا.کنم دایخودم را پ یو نقش اصل تیکردم موقع یسع

 ياز قسمت ها ریغ, ست بدنش .پ شنریب. سوختم, سوختم : گفت یککرد و م یمدام ناله م. خورده بود مرتب کردم
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:گفتم. بود دهیصدمه د نهیس يباال

.ناراحت نباش, درصده  یفقط س تیسوختگ-

د؟ید یاگر صورتش را م يوا. توانست ناراحت نباشد یچطور م. میگو یدانستم که دارم چرند م یم خودم

راست  يجون هر کس مکه دوست دار, خانم تو رو خدا ...انکار خشک شده. تونم تکون بدم  یصورتم رو نم....صورتم -

سوختم؟ یلیخ. بگو

.درصده یفقط س تیسوخنگ. ستین میوخ يها یبقه اصال مال سوختگط نیا نیبب. نه-

د؟یده ینم نهیپس چرا بهم آ-

.خالف مقرراته.تونم یچون نم-

.خانم پرستار-

:گفتم یبا کالفگ. سوم بود  يطبقه  مارانیب يوقت دارو. شدیم دمیداشت د-

.بله-

؟يآر یم گاریبرام س-

؟یچ گهید-

:زد ادیزد که ناگهان فر رونیمژه و سوخته اش ب یپلک ب کرد و بعد قطرات اشک از بغض

.سوختم................کمک يوا-

 يو چند بار محلول خنک کننده را رو ختمیآن ر يرا رو یسوختگ عیما, را از کنار تختش بر داشتم لیپارچه استر فورا

خودش هم کالفه شد .زد یم ونریکرد و قطرات اشک ب یشد دوباره بغض م یتا پلکش خشک م. گذاشتم شیپلک ها

:و گفت

.بکش راحتتم کن ایخدا........تونم بکنم یهم نم هیگر یحت گهید! اه -



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥

.ها يسوز یاون وقت تا صبح م. چشم هات بده يچقدر برا نیبب........نکن  هیگر-

:بغض گفت با

.بمونم ينجوریا دیاونقدر بد شانسم که نمردم و با!عمر بسوزم هیمن نمردم که -

/يشکر کن که زنده ا. خدا بهت رحم کرده ... استغفرا-

.لجباز خودش را تکان داد و همان دم آهش بلند شد يبچه ها مثل

.رمیخواستم بم یم. خواهم  ینم-

؟يکرد یخودکش-

:کرد و گفت نگاهم

.آره-

 یبه نظر م طور شفاف و براق نیبه خاطر قطرات اشک بود که ا دیدانم شا ینم.بود  يقهو ه ا شیها چشم

:با تاسف گفتم.بودند دهیمورب و کش شیهنوز چشم ها یول, پلک سوخته بود  دند؟اطرافیرس

؟يصورت رو سوزوند نیا ومدین فتیح-

:حرص سرش را برگرداند و گفت با

.نباشه ایخوام دن یم!نه-

:را کنار تخت گذاشتم و گفتم لیعجله محلول و دستمال استر با

.شه من هنوز دارو ها رو ندادم یعوض م تفیاالن ش.برم دیمن با-

.برو-

.ها ینکن هیگر گهید-

:که گفت دمیشن,در را بستم  یوقت.زل زد و نگاهم کرد همانطور
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!دیخواه یاز من م یچه کار سخت-

 یبا حرص سبد خال, پرستار بخش مان , خانم سرمد .بود که دارو ها را به بخش رساندم فتیش ضیلحظات تعو نیآخر

:و گفت دیرا از دستم قاپدارو 

.یخانم همت دیخسته نباش-

را از داخل  دشیسف يکه داشت مانتو یبعد بود در حال فتیمژگان که ش. لباس به اتاق پرستارانرفتم ضیتعو يبرا

:گفت يدار یداشت با لبخند معن یگنجه بر م

بال؟ يکرد میها تو با شازده تنظ فتیهمه ش-

:گفتم طنتیحال با ش نیکنم و در هم زانیآن آو يخودم را به جا ينتواش را گرفتم تا ما یلباس چوب

شه؟ یم تیحسود-

!نداره ينه بابا مرد زن و بچه دار که حسود-

رند؟یم یهمه دارنر براش م نیواسه هم-

:گفت دیپوش یرا م مارستانیب يها یآ ورد و راحت یرا در م شیکه کفش ها یحال در

.یکه راست گفت نویا-

.فعال-

.به سالمت-

. مالقات نداشت 613آمد که اتاق  ادمی. بود مارانیساعت مالقات تما شده و وقت شام ب.خلوت بود  مارستانیلب محوطه

 يآقا. دمیرس ابانیگذشتم و به خ مارستانیب اطیاز ح. طفلک تنها بود.زنم یبه او م يبا خودم فکر کردم فردا غروب سر

.سرم را به عالمت خداحافظ تکان دادم و رفتم.شد زیخ میو ن داشتبر میرا برا کالهش یاز داخل اتاقک نگهبان یطوس

هر چه داد .شدند یها به سرعت از مقابلم رد م یتاکس. شلوغ بودند مارستانیها بر عکس ب ابانیغروب بود و خ کینزد
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:با حرص گفتم. کردند یکذام ترمز نم چیه یول,  دخندانیس:زدم یم

!هم همه با هم د؟اونیریکجا م,دیر ینم دخندانیپس اگه س-

اما .بود یعقب خال يها یآن نشسته بودند و صندل يبودم که فقط دو نفر جلو یرنگ دیسف کانیمنتظر پ يقرار یب با

پازرو هم دنده عقب  یول. را گم نکنم یبا شتاب جلوتر رفتم تا تاکس.ستادیپام ا يجلو یرنگ اخیس يموقع پازرو نیهم

:که اسمم را صدا زد دمیعجب شنگرفت و در کامل ت

.باال نییبفرما........ یخانم همت-

با . دمیرا د یخیو خندان دکتر ش دهیصورت کش ينصفه  شهیش ينگاه کردم و از ال نیماش يدود يها شهیش به

:عقب رفتم و گفتم یچند قدم یدستپاچگ

.ممنون....شم یمزاحم نم-

:گفت یودمانخ یو با لحن دیتر کش نییرا پا نیماش شهیش

!!من هم همون طرفه ریمس.گهیباال د ایخندان؟ خوب ب دیس ي؟ مگه نتم ر یچه مزاحمت-

:ا باز کرد و گفت نیدکتر در ماش. دانستم چکار کنم  ینم

.کردبم کیباال تراف ایب-

:با عجله سوار شدم و گفتم.زدند یبوق م یخیدکتر ش نیها پشت سر ماش نیماش

.مزاحم شدم-

:باال برد و گفترا  شهیش

.رمهیمس, نه خانم -

:کولر را حرکت داد و گفت ي چهیدکتر در. زد یبه صورتم م میروشن بود و باد خنک مستق نیماش کولر
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کنه؟ ینم تتونیباد کولر اذ-

.اصال.نه , نه -

ش  کریغول پ نیشما. دکتر مرا تا سر کوچه برد, بشوم  دخندانیادهسیپل پ ریمنت که همانجا ز يوجود اصرار ها با

خواست دکتر  یچون اصال دلم نم, بابت خدا رو شکر کردم  نیما بشود و من از ا کیتوانست وارو کوچه تنگ و تار ینم

:گفت!ندیآن ساختمان در ب و داغان و شلوغ را که مثل النه مورچه ها بود بب یخیش

.ستین یمن زحمت يبرا هیکی رمونیمس یوقت..... نیتعارف نکن نقدریخانم ا-

باز  مهیدر آپارتمان طبق معمول ن.دوم رفتم يشلوغ ساختمان تا طبقه  اطیشدم و پس از عبور از ح ادهیکردم و پ تشکر

:در باز کردم و کالفه غر زدم. زد یذوق م يخشک تو يداغ و سبز ازیپ یشگیهم يبود و بو

!دیچیخونه پ نیفرحبخش تو ا حهیرا نیباز ا-

سفره  يدارز رو گرشید يرا جمع کرده و پا شیپا کی.نشسته بود یلونیهم کنار سفره نا وسط هال شلوغ و در مامان

عرق به تنش  سیرنگ و رو رفته اش خ راهمیپ.کرد یخرد م يسبز یتخته چوب يرو یبودو با کارد بزرگ دسته نارنج

:ج آنه را کنار زد و گفتکه با آرن. بود  دهیبه سرش چسب قهیدر اطاف شق شیموها.زد یبود و صوزتش برق م دهیچسب

.پولشو دادند.....مادرجون مردم سفارش دادند ن؟یچه کنم نوش-

:درها وپنجره ها را باز کردم و داد زدم تمام

؟يد یعذابمون م نقدریرسه که به خاطش ا یچندر غاز به کجامون م نیا. خوره یبو ها به هم م نیحالم از ا-

:زد و گفت یلبخند کمرنگ مادر

ارم؟یاز کجا ب. زنه یطفل معصوم ها سر به فلک م نیرسه مادر؟امسال خرج مدرسه ا یامون نمبه کج-

به . ردیکردم که باد بخورد و تا فردا بو نگ زونیمانتو و مقنعه ام را لبه پنجره آو.بود دهیفا یبحث با او ب.ندادم جواب

:دمیآوردم و کنار مادرم نشستم و پرس رونیبو چند تکه نان را  يسفره بشقاب کوکو سبز يآشپزخانه رفتم و از ال
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ندا و نرگس شام خوردند؟-

.خواب شون برد يجور نیهم. نه مادر جون-

:نان در دهانم گذاشتم و گفتم کهیبار کی

م؟یرو دار نیفقط هم-

:نگاهم کرد و گفت یبا نگران مادر

کمته؟-

.گم یبچه ها م يواسه فردا! نه بابا -

.کنم یسر هم م يزیچ هیسرخ شد  يسبز.حاال سر شبه.کنم یرو هم م فکر اونها.بخور مادر-

پنجره کنار  ریو ز دمیکش رونیرختخواب ها ب يکوکو خوردم و بعد شمد نازکم را از البال کی. نگفتم  يزیچ گرید

:تنم صاف کرد و گفت يشمد را رو يگوشه ها زشیبا دست تم.دمیمادرم خواب

.يریگ یکمر درد م,خوابت نبره ينجوریا-

.که آن بعد از ظهر افتاده بود غرق شدم یو در فکر اتفاق دمیسرم کش يشمد را رو.ندادم جواب

ابش رد و  يزبانش بند آمده بود چند بار محکم رو جانیکردم از ه فیمژگان تعر يرا برا زیهمه چ یظهر وقت فردا

:گفت

مرگ من؟ ؟یگ یتو رو خدا راست م-

ه؟یدروغم چ! به خدا-

!يآخر کار خودت رو کرد,  بال يا-

.يدیکجاشو د, حاال صبر کن -

!تو ریبال نگ-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠

. کارم بود فتیآخر ش يدر بخش نداشتم و ساعت ها  يکار. افتادم 613اتقا  ماریب ادیسه وقت مالقات بود که  ساعت

 ماریب. بنود  یتاق خالبرخالف انتظارم ا یول,  دمیآهسته سرك کش. درب اتاق باز بود.با آسانسور به طبقه ششم رفتم 

 یو ب نیغمگ يدر با چشم ها ياز ال! طفلک .شوهرش باشد 1 دیرس یبود که به نظر م یمرد نسبتا جوان. داشت یمالقات

تکان دادم و  ماریب يسرم را به عالمت سالم برا. گفت مرد به سمت من برگشت يزیبعد چ. ماند رهیمژه اش به من خ

:و گفت مدةخواستم بروم مه مرد به سمتم 

.لحظه لطفا کی...دیخانم ببخش-

 ینشان م شیدور چشم ها زیو خطوط ر یجوگندم يمو ها. کردم کم سن نبود یآنقدر هم که فکر م. شد کینزد مرد

:گفت.دیرس یو پنج ساله به نظر م ستیکه از دور ب یداد حدود چهل سال سن دارد ؛ در حال

.متهدر اصل زح...خواهش داشتم کی دیخانم ببخش-

:گفتم

د؟یآ یاز دستم بر م يچه کار دییبفرما-

که تا  یچند شب نیو ا دیخواستم خواهش کنم زحمت بکش یم.سایپولش هر چقدر باشه مهم ن...ما همراه نداره ماریب-

.دیمرخص شدنش مونده شما همراهش باش

.هم اطالع بدب رشیبه قسمت پذ دیفقط با,  ستین یزحمت-

:دانستم رو به مرد گفت یا نمکه هنوز اسمش ر ماریب

.خوام کنارم باشه یم ؟يآر یعکسش رو برام م. ذره شده  هیعلرضا  يفراز دلم برا-

:بخش سرش را تکان داد و گفت نانیمهربان و اطم یمرد با حالت.بغش داشت دوباره

.آرم یامشب برات م نیهم...... آره -

*********
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 نکهیبا وجود ا.حدود ساعت شش بعد از پخش دارو ها به طبقه ششم رفتم. ودم ب 613اتاق  ماریکه همراه ب یشب نیاول

قاب  کی.بود مارخوابیب.محض فرو برده بود یکیپنجره اتق را در تار دهیکش يپرده ها یول, هوا هنوز کامال روشن بود 

ر با کاپشن سبز و شلوار بو ایو تقرب دیسف يعکس پسر بچه ا قابدر . کنار تخت قرار داشت زیم يعکس و دو آلبوم رو

 یمجعد و براق مشک يزن موها. دیخند یبرده بود و م گریکه در آغوش زن خم شده و سرش را به سمنت د نیج

نازك و  شیشفاف و لبها دشیپوست سف, کوچکش سر باال  ینیاش مورب بود و ب دهیدرشت و کش يداشت و چشم ها

و تاثر  یبا شگفت. در جهت عکس او خم شده بود و خنده بر لب داشتنشانده و  شیزانو ها يپسر بچه را رو.دار هیزاو

پسر بچه هم حتما . ازش نمونده یچیطفلک ه!چقدر خوشگل و ناز بوده !خودشه: به عکس نگاه کردم و در دل گفتم 

 يدرد چه. ناز و خوشگل نقدریخودش هم که ا!  یپیشوهر به اون ت,  یماه نیپسر به ا. پسر ش باشه دیشا. رضاستیعل

. درصد یس یسوختگ.یشرف:مارینام ب.تخت را برداشتم و نگاه کردم نییکرده؟ کارت پا یخودکش ينجوریداشته که ا

را باز کرده بود و به من  شیچشم ها.سرش رفتم يکارت را کنار تخت گذاشتم و باال. کرد و تکان خورد يناله ا ضیمر

:دیپرس. مانده بود یباق اهیس فط دو نقطه سو مورب داخل عک دهیکش ياز آن چشم ها. کرد ینگاه م

شب شده؟-

.آد شبه یم کیاست به نظر تار دهینه شش بعد از ظهره چون پرده ها کش-

:را به سمت پنجره برگرداند و گفت سرش

.کنه یم تمینور اذ........ آره -

:دیپرس بعد

؟يدیرو د رضایعکس عل-

!يدار يآره چه پسز ناز-

.نازه یلیخ-
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:بغض کرد و گفت دوباره

.عاشقشم-

:از آنکه بجنبم گفت قبل

.اشکم بند آمده روزیاز د....... کنم ینم هینترس گر-

چرا؟ یو به قول خودت عاشقش يبچه گل رو دار نیآخه تو که ا-

!یفهم یتو چه م-

:اتاق ساکت بود که از بلند گو گفتند. نگفتم يزیچ. رك و پوست کنده بود یلیخ جوابش

.615به اتاق  یخیدکتر ش-

:و گفتم دمینا خودآگاه از جا پر. بلند شد ياز اتاق کنار هیو گر غیج يصدا.خوردم یاراده تکان یب

!یخیدکتر ش-

:حوصله سرش را تکان داد و گفت یب

.از صبح اعصاب برامون نذاشته یاتاق بغل نیا-

.آم یخوب؟ زود م..... چه خبره نمیرم بب یم قهیدق هی-

من  يبا عجله از جلو يوقا. دندیدو یآمد و دو پرستار هم پشت سرش م یدکتر از ته راهرو م. ستادمیاق ادر ات يجلو

فورا داخل اتاق برگشتم و . شود یدوباره احساس کردم صورتم داغ م.دمیرا در چشمش د ییفورا برق آشنا. شد یرد م

:با تعجب گفت ماریب. زد یتند م ندقلبم ت. گونه ها گذاشتم يرا رو میدست ها. در را بستم

!تو اتاقم يدیپر یشکل نیهم ا روزیتو چته؟ د-

:گفتم نیبنابرا, هم نداشتم  یشد و جواب ینم یول, به نظر برسم  يدوست داشتم عاد یلیخ

....نیو ا یسوختگ.نجاستیمال ا...شم یم ينجوریآم ا یبخش که م نیا-
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:و گفت دیحرفم پر وسط

/رو بده رضایقاب عکس عل. .....دمیفهم!خوب لهیآرخ خ-

که با  دمیشن یدکتر را م يصدا. بود رونیب يهایتمام حواسم به سر و صدا یول. صورتش گرفتم يرا برداشتم و جلو قاب

:گفت یم مازیتحکم به ب

.دختر جون قینفس عم, نفص -

:لند دستوز دادب يدکتر با صدا.دیبه گوش رس ماریب دهید بیآس هیخس خس دلخراش ر يبه دنبال آن صدا و

.وی یس يآ دشیببر-

.اتاق ما رد شد يکه با سرعت از جلو دمیرا شن شیقدم ها يبعد صدا و

:گفت يزیو با لحن تمسخر آم دیکش یآه ماریب

!یترس یبخش م نیاز ا یلیانگار خ. تمام حواست اونحاست-

:و با تته پته گفتم برگشتم

.یلیخ... آره ....  یلیخ-

!دارهن دهیبرش دار فا-

رو؟ یچ-

.خواد یدلم خودشو م. قاب عکس رو-

:دمیپرس. کردم حواسم را در همان اتاق متمرکز کنم ینشستم و سع کنارش

دلت واسه پسرت تنگ شده؟-

:بغض سرش را تکان داد و گفت با

.عاشقشم......عاشقشم-
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؟یبغل دستشه خودت نکهیا-

:خورد و گفت يدیشد تکان

هان؟ ست؟یمگه معلوم ن-

:گفتم. کرده بودم يواقعا خرابکار. کامال محسوس بود شیدر صدا ترس

شه؟یمال چند وقت پ. دمینفهم نیهم يبرا, از صورتت زخمخ  ییجاها هیآخه االن  یول! چرا معلومه -

.شیدو هفته پ-

خودش را نابود کرده بود؟ رحمانهیطور ب نیچرا ا. فشرده شد قلبم

:گفت. با التماس نگاهم کرد .دمیترس یاز جواب تندش م یول ,دوست داشتم باز هم بپرسم  یلیخ

؟يآبنه دار-

!نه به خدا-

:بغض کرد و گفت دوباره

!؟يبچه دار-

:تعجب نگاهش کردم و گفنم با

!داشت؟ یبه اون چه ربط نیا-

:گفت.  دیکش یحسرت آه با

.من داشتم-

:خودش گفت یول,یداشت یکردم بپرسم چ ینم جرات

!ازم گرفتنش-

تو بردنش؟ شیاز پ یعنی-
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تا صوورتش دوباره به  دیطول کش يا هیچند ثان. بغض صورتش را جمع کرد و چند بار به شدت سرش را تکان داد با

:گفت قهیبعد چند دق. داد و لب پاببنش را به دندان گرفته بود یملحفه را در دستش فشار م. حالت اول برگردد

لب هام سالمه؟-

.آره-

!ومدهکارت در ا-

چرا؟-

!الیفکر و خ.کنم یم الیو فکر و خ دارمیهمه اش ب. من شب ها تا صبح خواب ندارم-

:دمیپرس دیبا ترد. نبود ینیشبیقابل پ شیعکس العمل ها یول, داشتم بدانم چه بر سرش آمده  دوست

شده؟ یچ یبگ ؟یدرد دل کن ؟یبا من حرف بزن یخواه یم-

 ینیب شیقابل پ شیواقعا کار ه. و سرش را تند تند به عالمت مثبت تکان داد دیر چخالف تصورم مثل بچه ها لب و بر

:که گفت دمیبغض آلودش را شن يصدا! نبود

.ترسم یم. سنگسنه یلیبار غصه هام خ.حرف بزنم یکیخوام با  یم-

:و گفتم دمیام را جلو تر کش یصندل

.دبگو-

.مونم یهم تک و تنها م نجایا گهیاون وقت د... ادیترسم تو هم ازم بدت ب یم-

.دهم یآد ؛ قول م یمن ازت بدم نم. ينکرد يبخ من که بد-

مجروح و تاول زده  يدست ها یول, بدهم  نانیو به دل دردمندش اطم رمیرا در دستم بگ شیداشتم دست ها دوست

:ملحفه گذاشتم و گفتم يدستم را رو.ملحفه بود ریاش ز

.نکنم دم قضاوت یقول م. دم یگوش م-
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؟يباشه؟ حوصله دار! از اولش .. گم یم...باشه-

:خنده گفتم با

.آره حوصله دارم, کردم  یشوخ!.... گهیبه هر حال تا صبح به قول خودت کارم در اومدد-

:و گفت دیخشکش را به دندان گز يها لب

مامان و بابام هم سن شان .تر بود خواهر داشتم که نه سال از من بزرگ کیاز خودم فقط  ریغ. خانه بودم يمن ته تغار-

تنها  شهیهم!آوردند ایچه مرا به دن يدانم برا یاصال نم! خواسته بودند آخر عمر تنها نباشد دیدانم شا ینم. بود ادیز

خودش را  يها تیمشغول شهیهم, میمر, را نداشتند و خواهرم میها یو شلوغ يمادر و پدرم حوصله سر و صدا. بودم

چقدر  نیبب ریبگ ادی میگفتند ار مر یم. سرم يباال هیو تنب خیشت و اشاره مادر رو به من بود و توبانگ شهیهم. داشت

 واریآن موقع که من از د. کجا میاصال من کجا و مر!سرجات نیتو هم مثل بچه آدم بش. چقدر عاقل است, خانم است 

به نظر من . ساله بود زدهیدختر س کی مید وم رفوقش چهار سالم بو دمیشن یسرزنش ها را م نیرفتم و ا یراست باال م

است که من  یکس بمیکردم رق یچون حس م, در هراس بودم سهیمقا نیاز ا شهیو هم! آمد یزن به حساب م کیاو 

خانه مان بزرگ . مان هم از اول بد نبود یوضع خونهو رندگ!و او بچه خوبه ممن بچه بده بود. قدرت مقابله با او را ندارم

رفت و  یم! آل  دهیمادرم زن خانه بود و پدرم شوهر ا! بزرگ و دلباز  اطیح کیچهار پنج اتاق داشت با .بود ییالیو و

رفت وسرش را گرم  یم انهرفت به گلخ یبا اگر هوا سرد بود م. نشست یم اطیبا مادر در ح لیغروب ها . آمد یعصر م

 شهیپدر و مادرم هم میگو یم,  دیرسیاگر از من ب.  رتریپمن کم کم بزرگ شدم و مادر و پدرم  بیترت نیبه ا.کرد یم

:گفتم یدعوا بهماردمم نیوقت ها ما ب یلیبزرگ تر که شدم خ!بودند ریاز اولش پ. بودند ریپ

؟يدییمنو زا يریچرا سر پ-

:گفت یم شهیاو هم و

- ياومد ایپنج سالم بود که تو به دن.  یمن فقط س-
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:گفت یرفت و م یبه من چشم غره م. آورد و یدستمال م دیپر یم میمر! هیگر ریزد ز یبعد م و

.تو اتاق تون دیببر فیخوب حاال تشر ؟یختیباز زهرت رو ر-

در  یحت.ام هم از اول بد نبود افهیو ق ختیر.قابل قبول بود یعنیکه داشتم درسم خوب بود؛  ییها تیهمه آزار و اذ با

و  ستیب يدختر میبودم و مر ییآن موقع من روم سوم راهنا. جوش نزدمدوران بلوغ هم صورتم آن طور ورم نکرد و 

 ینفهم یبودم و بفهم دهیقد کش یتازه کم.شروع شد زیاز همان روز ها همه چ. رفت یدو ساله بود که دانشگاه م یکی

ه آن موقع گذاشتم ک یم کیکاکل کوچ کیامدم  یم رونیتا از مدرسهب یول, نبودم يدختره بد! دیجنب یسر و گوشم م

. کردن یدرست م یآنچنان يکاکل ها پسیبا زور سنجاق سر و تافت و کل ایبزرگ تر  يمد بود و اکثر دختر ها یلیخ

زدند  یسر و ته ام را م, بودم  ییسال دوم راهنا. دمیرس یقدم هم نسبتا بلند تر بودبزرگ تر از سنم به نظر م چون

خواهزم باور  يکدوم از دوستا چیکردم که ه یم شیخودم را آرا یمهارت با چنان! شدم یم یآفتاب میدانشگاه مر يجلو

مقنعه . کردم یاستفاده م ششیاز لوازم آرا دمیپوش یاو را م يروپوش ها. کوچکتر هستم میکردندمن نهسال از مر ینم

 یشد و م یال مبا خوشح دید یمرا م یوقت. نشستم یم میدانشگاه پشت در کالس مر رفتمیکردم و م یبدون چانه سر م

:گفت

.مهربونم اومده دنبالم من يخواهر کوچولو يوا-

هم  میچون مر!و فنجان بودند لیرفت مثل ف یبود بور و کوچک و کپل بود و کنار او که راه م میمر یمیدوست صم سحر

مثل مامان ها  یبود که از بچگ ییسحر از آن دخترها. است  یمثل من درشت و قد بلند و چشم و ابرو مشک شهیمثل هم

 کیفقط. کرد یکه اصال نم شیآرا. ذاشت یم رونیکنار مقنعه ب زبور را ا يو منگوله ها دیچیپ یرا م شیموها! مانند یم

را مثل  فشیچسباند و ک یکالسورش را به خودش م,  دیپوش یرنگ م یروپوش گشاد آب. زد یم یرژ لب کمرنگ صورت

 دایتا بچه اش را هم پ يکرد یناخودآگاه دور و برش را نگاه م يدید یا ماو ر یوقت. انداخت یدور مچ دستش م لیرنب

.و بگو بخند بود یمیهم صم یلیخ×  یکن
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 یول, کرد  یکار م رونیسشحر ب.خواندند  یم تیریهر دو هم مد....بودند؛از زمان مدرسه  یمیقد يدوست ها آنها

.نه میمر

شد که با برادر سحر نامزد شده  یهم م یسال کی.. دن هم نداشتخواست زود تر ازدواج کند و قصد کار کر یم میمر

 یدرشت کلیقد نسبتا بلند و ه یول, بود  دیاو هم مثل سحر بور و سف.دو سال از آن دو بزرگ تر بود یکیفراز .بود

!ردیم یم شیهم برا میبود و مر افهیکال خوش ق. داشت

 طنتیجور ش کی دیشا. خواهرانه نبود یبروم مهربان مینشگاه مرشد من خودم را درست کنم و به دا یآنچه باعث م یول

.کردم يآنها باز یچون من واقعا با زندگ, بچه گانه  طنتیش کیاز  شتریب يزیچ یحت. نه یول.... بچه گانه بود

2 فصل

به محض . تمرف یتابستان سال سوم م التیشد و بعد تعط یام تمام م ییسال دوم راهنما. بود یلیروز سال تحص نیآخر

بعد مثل . چانه عوض کردم یداخل توالت مدرسه رفتم و فورا مقنعه چانه دار مدرسه را با مقنعه ب.امتحانم را دادم نکهیا

 یم ریحتما بهم گ دید یناظم مان مرا م ای ریاگر مد.  نبود اطیداخل ح چکسیه. دمیموش ار در توالت سرك کش

آوردم و  رونیشلوارم رژ لبم را ب بیو از ج دمیرا دو اطیطول ح.ر و برم نبوددو یکس, آمدم  رونیاز توالت ب واشی.داد

دوشم محکم  يرا رو فمیک يجد يا افهیبعد با ق.  دمیرا به هم مال میولب ها دمیلبم کش يمقنعه چند دور رو ریاز ز

:و گفت ستادیا یرنگ ینارنج کانیپ! در بست : داد زدم یتاکس نیگرفتم و جلو اول

خانم؟ ير یکجا م-

:گفتم یدانشگاه يبا ژست دختر ها. کردم فیک یلیزده بود خ میخانم صدا نکهیا از

؟يرو که بلد تیریدانشگاه مد....معلم ابونیخ-

×شه ها یتومن م صدیس یباال ول ایب...به چشم -

:شدم و گفتم سوار
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!رمهیمس. دهم آقا یو پنجاه تومن م ستیدو شهیمن هم-

:دینگاه کرد و پرس هنیتعجب از داخل آ با

؟ییدانشجو-

!؟يفکر کرد یپس چ.....آره-

:سرش را تکان داد و گفت. اش گرفت  خنده

!یآبج مینزد یما که حرف-

.شدم ادهیدر دانشگاه پ يپاشنه دار عوض کردم و جلو يمدرسه را با کفش ها یکتان يکفش ها یواشکی نیماش داخل

 میمستق. خواست  یکرد دانشجو هستم و از من کارت نم یبود که فکر م دهیدانشگاه آنقدر مرا آن طرف ها د نگهبان

 رونیباز شد و دانشجوها آرام آرام ب ینگذشته بود که در کالس بغل قهیچند دق. رفتم و منتظر شدم میبه طرف کالس مر

 یوقت.مثل بمب مب زدقلبم .  میدانشجو ها سرك کش يوالبال دمپنجه پا بلند ش يآهسته رو. کالس پسرها بود. آمدتند

شهاب نامزد .را گم کرده بودم میطور دست و پا نیکه به خاطرش ا یکس. گر گرفتم جانیاز شدت ه دمیاو را از دور د

. به تن داشت یشرت آب یت نیکه شلوار ج یمشک يموها و چشم و ابرو, با قد متوسط  افهیپسر خوش ق.سحر بود

 شیمن هم فورا برا. دست تکان داد میو برا دیفراز مرا د.بود ستادهین انامزد خواهر م, هم فراز بداد سحر  نارشک

آنقدر حواسم نبود . دوستانه سرش را تکان داد یو با حالت دیخند. دیشهاب برگشت و مرا د. دمیدست تکان دادم خند

:و گفت گرفت شگونیرا ن میآرام بازو میمر.شده لیتعط میکه کالس مر

؟یمن؟ پس چرا سرت تو کالس پسرهاست فسقل دنبال يومدیمگه ن.....ياو-

:رو به سحر گفت بعد

.شوند یکوچولو ها هم دارن آدم م نیا-

.و شهاب به طرف ما آمدند فراز



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠

 رونیب یعنی.را نشان داد یسحر با سر به او اشاره کرد و در خروج.از فراز کوتاه تر بود يمتر یچند سانت شهاب

با پسرها  ادیشد ز یداخل دانشگاه نم. میمنتظر رونیب یعنی. با پسرها حرف زد دایشد ز یداخل دانشگاه نم. میمنتظر

من نگاه کرد و در گوشم  ییبا تعجب سراپا میمر میرفت رونیاز در ب یوقت. گرفت یم رادیچون انتظامات ا.حرف زد

:گفت

مدرسه؟ یرفت یختیر نیا-

:حرص گفتم با

چمه؟, آره -

:تتمسخر سرش را تکان داد و گف با

!يمامان شد هیشب... یچیه-

کنار گلف قرمز رنگ شهاب که داخل کوچه کنار دانشگاه پارك شده  نکهیتا ا. رفت و ما پشت سرش یجلوتر م سحر

:و با غرغر گفت ستادیبود ا

.شهیکنه هم یچقدر دور پارك م-

:مان سبز شد و گفت يدانم از کجا جلو یموقع شهاب نم همان

جوجه؟ یکن یغرغر م هیباز چ-

:و گفت دیشهاب را چسب يخودش را لوس کرد و باز سحر

.شهاب خسته ام-

:با همان لحن گفتم ایکردم و تقرب میرو به مر. گرفته بود حرصم

!یمردم از خستگ-

:جواب داد يهم فور میمر
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.خونه يبر یخواست یم! دنده ات نرم-

 یسحر با مهربان.همه کنفت کرده بود يمرا جلو چون,حرصم گرفت میاز مر.و من از خجالت سرخ شدم دندیخند همه

:و گفت دیبه سرم دست کش

!گناه داره.یچه بدجنس میمر-

هم  یکس.زدم یتمام مدت بغض داشتم و حرف نم.میبه خانه آمد میوبعد من و مر میروز همه با هم ناهار خورد آن

سحر و فراز از  یوقت.رمیشود و جان بگ حالم بهتر یگفت که باعث شد کم يزیچ میلحظه مر نیفقط آخر.متوجه نبود

:داد رد میدادند مر یمان دست تکان م يسرکوچه برا

!کمکم کن ایسحر پنج شنبه زودتر ب-

:با دستش بوس فرستاد و گفت سحر

.نمتیب یم گهیاووووووووووه تا پنجشنبه صد بار د-

امسال تولد  ریکرد پنجم ت یه مادر اصرار مب میبود که مر يچند هفته ا. پنجشنبه بر قرار بود یبالخره مهمان پس

:گفت یبابا م یول, بود یمادر هم راض.ردیبگ

.ارزه یبه درد سرش نم... مون رنیگ یم زندیریم. خطر داره -

 ینم! تا پنجشنبه وقت سر خاراندن هم نداشتم.کند و ظاهرا موفق شده بود یقول داده بود بابا را راض میبه مر مادر

من  یول! بزرگتر ها نکن یخودت را قاط دیگو یم شهیمثل هم ایدهد  یاش ذاه م یمرا در مهمان میدانستم اصال مر

 یم! کردم و راه آمدم یبا خواهرم مهربان یلیآن هفته خ نیهم يبرا.باشم یداشتم هر طور شده در آن مهمان میتصم

را گوش  شیو تلفن ها نمیکنارش بنش ایکنم  يبا مامان و بابا لجباز ایبروم  لشیاجازه سر وسا یدانستم دوست ندارد ب

مهمان  هبعد از ظهر که با سحر داخل اتاقش نشسته بودند و ب کیآنقدر به قول خودش سر به راه شده بودم که ! بدهم 

:زندند مرا صدا کرد و گفت یها زنگ م
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من که همسن تو  يوست هاد.یدوتا از دوست هات رو دعوت کن که تنها نباش یکی یخواه یجون تو هم اگه م دایش-

.ره یحوسله ات سر م.....ستندین

:سرم باال انداختم و گفتم یخوشحال با

.کنم یرو دعوت نم ینه من کس-

نداشتم که  یمیاصال دوست صم, از آن مهمتر . واجب تر داشتم يخودم کلرها! دماغم شود يمو ینداشتم کس حوصله

.بخواهم دعوتش کنم

.کرد یم نیف نیبالش چمباتمه زده بود و ف يتخت مربم رو يباال سحر

 یدر دلم خداخدا م.ستیبدانم موضوع چ.کنجکاو شدم یلیخ.اش قرمز شده بود ینیاشک آلود بود و ب شیها چشم

:به سحر گفت میمر.ستادمیلفتش دادم و همانجا ا نیهم يبرا! کردم که با شهاب دعوا کرده باشد

م؟یرو گفت نایرز-

:مهمان ها را به سمت سحر پرت کرد و داد زد ستیکالفه خودکار و ل میمر.داد تیبا سر جواب مث سحر

چته؟.  یصد بار هم آشت]  دیصد بار تا حاال قهر کرد.انگار بار اوله که آقا خودشو لوس کرده.بس کن تو هم, اه-

:گفت غضیبا  سحر

از کجا معلوم؟-

بعد , بار بوده  نیبدتر از ا نیاز ا یلیکه خ دیخودم قهر کرد يهزار بار جلو. از کجا معلوم؟ کم خودم شاهد بودم یچ-

!کنه یکن یتو هم اونو ول نم,  یدون یخودت هم م,  ستیاون که ول کن تو ن. هم گذاشته رفته

:خنده اش گرفت و گفت سحر

.پس زنگ بزن دعوتش کن-

:سر سحر زد و گفت يبار با حرص خودکار را تو نیا میمر
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!کنه یهر روز هفته که آدم رو دعوت نم...... شم یره مآخه احمق جون مسخ-

.ادیفرق داره مجبوره ب یتو بزن. ادیترسم با من لج کنه ن یم!  گهیبزن د-

.زنم یهم م گهیبار د هی...جهنم-

:گفت تیلحاف بردارد که چشمش به من افتاد و با عصبان يبرگشت تلفن را از رو بعد

فضول؟ یکن یچکار م نجایتو ا-

:شدم و گفتم لهو

.يدار يفکر کردم کار-

:حرص بالش را به طرفم پرت کرد و داد زد با

.باز خودت رو نخود آش نکن. رونیبرو ب-

تخت  يکمد لباس مامان را باز کردم و رو.به اتاق مامان رفتم کراستیو  دمیدو رونیکنان از در ب یل یل یخوشحال با

. کردم یاستفاده را م تیفرصت نها نیاز ا دیبا.دهد یاش راه م یدر مهمان مرا میحاال که مطمئن شده بودم مر. نشستم

 نهایا دنیبا پوش/ یزنانه پاشنه هشت سانت يکفش ها, به رنگ  نگر يکت دامن ها.کردم ینگاه م يبا لذت به لباس ها

 راهنیپ کیفورا . نداشت يمامان در آشپزخانه مشغول بود و حاال حاال حا به من کار! دمیرس یساله به نظر م ستیحتما ب

زانو  يباال یمامان چند سانت يالبته برا-داشت و تا سر زانو بود یمشک يها ياش سنگ دوز نهیس يرا که جلو یمشک

پاشنه  يکفش پوست مار کی. آمد یهم بزرك به نظر نم یلیخ یول, اندازه نبود  میبرا نکهیبا ا. دمیبرداشتم و پوش -بود

در  یوقت. دمیسرم جمع کردم و رژ لب قرمز مامان را هم مال يبلندم را با چند سنجاق رو يموهابعد .کردم دایبلند هم پ

من آن دختر  دیفهم یم. شد یچه خوب م دید یم یشکل نیاگر شهاب مرا ا.خوشم آمد یلیخ, زدم  دیخودم را د نهیآ

کفش را  نیا نکهیچه برسد به ا, بلند ترم پاشنه هم از سحر  نیو تازه بدون ا ستمین ندیب یانشگاه م يکه جلو ییکوچولو

کردم اگر  یفکر م! دیاومدخوش : خم شدم و گفتم یزدم و کم يو لبخند دمیچرخ نهیآ يجلو! طفلک سحر.هم بپوشم
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با , با حالت مهربان ...دمیخند نهیمخلف در آ يچطور است؟ چند بار با مدل ها میبه شهاب خوش آمد بگو يطور نیا

:زد غیدر ج يهام موقع مامان جلو. تخت يرو دمیو بعد پر...با اخم.. جالتبا خ...حالت نگران

!بسم اهللا-

قلبش  يمامان دستش را رو.تخت مانده بودم يبه حالت چهار دست و پا مثل قورباغه رو. زدم غیو ج دمیهم ترس من

:که نسش بند آمده بود گفت یگذاشته و در حال

!م جن اومدفکر کرد ؟يکرد یشکل نیچرا خودت رو ا-

:گفت. کرد من نفهمم یاما سع, مامن خنده اش گرفته بود.  میدانستم چه بگو یمانده بودم و نم یهمان شکل من

؟يدیرو پوش نهایاجازه ا یچرا ب-

:گفتم. به نظر برسم یدختر خوب و مظلوم دمیکوش یکهع م یالتماس نگاهش کردم و در حال با

؟يد یرو بپوشم؟ بهم قرض م نهایشخ ا یم-

:دینازکش را باال برد و پرس يتعجب ابروها با

؟یبپوش يخوا یرو کجا م نهایا-

 يجد یهم انداختم و با لحن يرا رو میصاف نشستم و پاها.متوجه شدم هنوز مثل قورباغه چهار دست و پا هستم تازه

:گفتم

.میمر یواسه مهمون-

:مرتب کرد و گفتجلو آمد و تخت را  یبا مهربان.خنده اش گرفته بود مامان

.زمیعز ستیمال سن تو ن نهایآخه ا-

!که اندازمه ینیب یم ست؟یچطور ن-

!؟یمگه تو دلقک..... یش یمسخره م.ستیاندازه ات هم ن نیهمچ-
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:بهم برخورد و گفتم یلیخ

!د؟یدلقک دیپوش یرو م نهایمگع شما ا-

:گفت یحوصلگ یرفت با ب یم رونیهمان طور که از اتاق ب مامان

بهت بگم؟ زود اون  دیچند بار با نویا.ه یبد م يمثل دخترها ادیکه بخواهد بزرگ تر ا سنش به نظر ب يدختر بچه -

.رو پاك کن شتیآرا

 يره به اتاقم بردم و رو راهنیاما من پ.را به من قرض بدهد یمشک راهنینشد آن پ یمامان راض,  میوجود التماس ها با

 یا م یناتن يو خواهر ها يشده ام که نامادر ندرالیکردم مثل س یاحساس م.مشد شیتخت پهن کردم و محو تماشا

به نظرم  ينشستم و نگاهش کردم که آخر فکر راهنیپ يوآنقدر روبر! دیایخواستند بدون لباس بماند تا به جشن ن

آمد و قشنگ  یهم به سنم م یلیبود که خ یساده مشک راهنیپ کیشکافتم  یرا م راهنیپ يها ياگر سنگ دوز. دیرس

از  یشل کوك خورده بودند به راحت یلینازك مامان که مخصوص ابرو بود سنگ ها را که دست و خ یچیبا ق.تر هم بود

تختم پنهان  ریجمع شد که همه را ز یو براق مشک زیر يپر سنگ ها يزریفر سهیک کیبه اندازه . کردم دالباس ج

نشستم و با حوصله لبه دامن را تو  دینور خورس ریکردم و در بالکن ز یچیدامن را حدود پبج سانت ق نییبعد پا. کردم

.گذاشتم

و کفش مخمل  یبا جوراب ساپورت مشک. در اتاق قفل و لباس را امتحان کردم. هم داشتم  یپاشنه دار مشک کفش

را به مامان نشان دادم  چند روز بعد لباس! رندیبگ رادیتوانند ا ینم گهیبار د نیا, خودم واقعا شنگ شده بود فکر کردم 

:و گفتم

نداره؟ رادیا گهید نکهیخوب مامان خانم ا-

:اشک چشمش را پاك کرد و گفت نیبا آست. کند یپوست م ازیآشپزخانه پ در

شه؟ یم یمناسب سن خودش لباس بپوشه وگرنه چ دیبا یهر کس. دختر خوب نیآفر. خوبه نیا. نه -
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:فتمحالت مسخره سرم را تکان دادم و گ با

!مثل دختر بدها-

:و گفت ختیر میجلو یچیبعد صبحانه مامان صد تا نان ساندو. از صبح مشغول بودم پنجشنبه

.میها رو درست کن چیو سحر که از دانشگاه آمدند ساندو میمر....کن یرو خال نهایا يجون تو دایش-

کردم که  یم یقاشق آرام داخل نان ها را خال با نوك, را به دقت الك قرمز زده بوده بودم  میکه شب قبل ناخن ها من

:کرد گفت یم یکه با حرص خال یو در حال دیمامان نان را از دستم قاپ کدفعهی

.سرمون ختهیهزار جور کار ر. شه یاز من دوا نم يکه درد يباز یبا قرت.....ينجوریا-

 میو سحر همه کارها را انجام داد میا غروب مرت. کنم ینان ها را خال ریباز هم با قاشق خم یتر ول عیکردم سر یسع من

:گذاشت و رو به مامان گفت خچالیرا داخل  چیساندو ینیس نیآخر میمر. 

خونه عمو؟ دیرفت یشد شما هم امشب با بابا م یم یخوب مامان چ-

:پرت کرد و گفت زیم يرا رو يریدستمال گردگ تیبا عصبان مامان

خونه باشه؟ نیمواظب ا یدرد نکنته؟ اگه من برم کعوض دستت  ؟یچ گهید! چه غلط ها -

:زد ادیباال برد و رو به سحر فر میرا به حالت تسل شیدست ها میمر

!سحر فرار کن-

:و داد ردند دندیدو میکنان به طرف اتاق مر حنده

.میآماده بش میر یما م-

:نشست و غر زد زیعرق پشت م سیخسته و خ مامان

.کمر نمونده برام-

صورتم را پوشاندم و بعد  يتک و توك جوش ها ياول با کرم پودر در رو. م آرام به اتاقم رفتم تا باس بپوشمه من
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چند بار به .خوشم آمده بود یلیخودم که خ.دمیلبم کش يرو یپررنگ یدر آخر هم چند بار رژ صورت.  دمیمال ملیکمب ر

مامان را با جوراب ساپورت  یمشک راهنیرا در آوردم و پ انهبعد بلوز و شلوار خ. خدم لبخند زدم و جلو و عقب رفتم

 يها ونینیمثل ش. ام را هم با سنجاق و کش پشت سرم جمع کردم یمشک يموها. دمیو کفش پاشنه دارم پوش یمشک

 ینیریتند و ش يعطر مامان بودم که بو يعاشق بو.به اتاق مامان رفتم و به خودم عطر زدم نیپاورچ. مامان شده بود

 یاست به تو نم نیسنگ یلیسن تو خ يبرا نیا, گفت یم شهیهم یول, ان را به من بدهد , بارها ازش خواستم . داشت

:گفتم یم یو من عصبان دیآ

؟یکن یفکر م یقدر امل نیچرا ا ه؟یامدنیو ن یمگه عطر هم آمدن-

:گفت یکرد و م یبا اخم نگاهم م مامان

.به دو نکن حوصله ندارم یکیمن  گم با یم یمن چ یتو حاال مونده تا بفهم-

:زدم یهم داد م من

د؟یکه بود حوصله داشت میچطور نوبت مر اده؟یکه شما سن تون ز هیمن چ ریتقص. يوقت حوصله ندار چیه-

.شد یم یحرف عصبان نیاز ا شهیمامان هم و

:گفتمو  ستادمیمامان ا يصاف به آشپزخانه رفتم و روبرو. آمدم رونیزدم و از اتاق ب عطر

چطوره؟-

:نگاهم کرد و گفت يسرسر مامان

!عطرت هم خفه ام کرد يبو! رو پاك کن کیاون مات-

اش خوبه؟ هیبق-

 یو داد و خنده م غیج يصدا میاز اتاق مر. نگفت  يزیسرش را به عالمتت مثبت تکان داد و چ.نگاهم نکرد گرید مامان

:لب گفتم ریز. بود دهیپوش دیبا کفش و جوراب سف دیسف راهنیسحر پ.و نگاه کردم ستادمیپشت در ا.امد
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!اه چه امل-

را  شانیهر دو داشتند موها. دانستم مال مامان است یبود که م دهیپوش يخانمانه ا يهم بلوز و دامن سرمه ا میمر

:در چشمش به من افتاد و داد زد يکه سحر از ال دندیخند یسحر م ییطال يکردند و به منگوله ها یدرست م

!يشد یچه مامان يوا-

:دیپرس دیاول نگاهم کرد و بعد با شک و ترد. برگشت  میمر

کجا بود؟ رهنیپ نیا-

.از دوستم گرفتم-

.مییآ یخوب حاال برو ما هم االن م-

هم با  یخال يها وانیل. میبود دهیچ وهیهم م زیم کی يرو. میبود ختهیو پفک ر پسیداخل چند کاسه چ. سالن رفتم به

گوشه سالن نشسته بودم  یصندل کی يبا دلهره رو. امدند یکم کم مهمان ها م. بود يناهار خور زیم يابه روو نو خی

. میدیپر یزنگ من و سحر از جا م يبا هر صدا. داد  یم انرا نش نیکامال ا شیسحر هم نگران بود و حالت چشم ها.

بسته کادو هم دست فراز  کیدست شهاب و با  دیسف خکیاز م یدسته گل بزرگ. زود فراز و شهاب با هم آمدند یلیخ

!من عطرم: زد یبود که داد م

:بلند بلند گفت يفراز و شهاب وارد سالن شدند و فراز با صدا. آمده بودند يهشت نفر هفت

.سالم-

:و گفت دیکش یاول با فراز دست دادم که سوت. گشتم نبود یبا چشم دنبال سحر م. شان بلند شدم يجلو

!یچه خانمبه به -

:گوشم گفت کیآرام نزد یلیخ, که دستم را محکم در دستش گرفته بود  یشهاب جلو آمد و در حال بعد

!يچه خوشگل شد-
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 یکردند و من از خوش یم کیمهمان ها سالم و عل هیشهاب و فراز خنده کنان با بق. نفسم بند آمده بود جانیشدت ه از

باز هم به . چراغ ها را خاموش کرد هیبه جز دو تا آباژور بق میده بود و مرشلوغ ش ایسالن تقرب. در حال پرواز بودم

:بلند گفت يفراز با صدا. نبود . دنبال سحر گشتم

!خوام نطق کنم یم دینیحاال همه ساکت بنش-

:از آن طرف سالن داد زد میمر

!بابا نیبش-

 يصدا. میو فرش ها را از وسط سالن جمع کرده بود یو صندل زیتمام م. ضبط را بلند کرد يصدا میو مر دندیخند همه

در  کینزد يها یاز صندل یکی يکه ساکت رو دمیسحر را د کدفعهی. زد یم جانیبلند آهنگ در گوشم بود و قلبم از ه

شهاب هم با چند نفر از . دیرس یو نگران به نظر م یعصب. کرد یم يدامنش باز هیبود و با حاش نییسرش پا. نشسته 

 يپسرها تک و توك برا.دختر ها . دیخند یبود و بدون توجه به او بلند بلند م ستادهیا يناهار خور زیش کنار مدوستان

و  ابهنوش وانیل. شهاب هم پشت فراز آمد. دست فراز را گرفت و با هم به آنها ملحق شد میمر. آمدند  یرقص وسط م

.آمد یبه سمت من م میگرفته بود و مستق شیرورا صاف روب گرشیدست نگه داشته و دست د کیرا با  گارشیس

دور و برم  یکس.به دور و برم نگاه کردم تا مطمئن شوم منظور شهاب من هستم. دیلرز یتمام تنم م جانیشدت ه از

.دمیچرخ ینبود و شهاب به طرف من آمد و دستم را گرفت و تا به خود بجنبم آن وصط م

خندان و خمار چشم به من داشت  يکردم که با چشم ها یه شهاب نگاه مامد و من فقط ب یسوت و دست زدن م يصدا

. کرد یچشمم به سحر افتاد که ساکت نشسته بود و به ما نگاه م. دمیخند یناخودآگاه من هم با عشوه م.  دیرقص یو م

:من خم شدو گفت يادب جلو تیآن آهنگ تمام شد شهاب با نها یوقت

!هتون خلنم خوشگل یاز همراه یمرس-

:هم لبخند زدم و گفتم من
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.از شما یمرس-

:رفت و گفت میگذاشت و به سمت مر یفراز آهنگ ارام نکهیتا ا. دمیبعد از آن چند بار هم با فراز رقص. رفتم نشستم و

!هیهم باشه نوبت نامزدباز ینوبت-

:کرد گفت ینگاه م میها که مثل دفعه قبل با لبخند به چشم یکمال تعجب شهاب هم به سمت من آمد و در حال در

!طور نیما هم هم-

از سالن  یکیرا عوض کرده بود و گوشه تار شیسحر جا. دمیباز هم با شهاب رقص دیلرز یمن که هنوز تمام تنم م و

.پشت بوفه نشسته بود

به بعد ناگهان دست شهاب را گرفت و خندان .آهنگ تند و شاد گذاشت کیفورا  میکوتاه زود تمام شد و مر آهنگ

آورد دو قدم  یکه با شوهر خود قهر کرده اند را در م ییزنان ها يکه به مسخره ادا یشهاب در حال. طرف سحر برد

 گریکردن با او د یآشت يشده بود و معلوم بود برا رسحر از خنده روده ب. گشت یرفت و دو قدم به عقب بر م یجلو م

:د کرد بعد روبه شهاب گفتدست سحر را هم گرفت و بلن میمر.تواند صبر کند ینم

!ها ینکن تیدوستم رو اذ گهید............. هم نامزدت نیا-

:با خنده گفت شهاب

!.رهیگ ینم لیدوست شماست که ما رو تحو نیا. کنم یمن غلط م-

و شهاب و سحر  يآن شب شاهد خنده ها هیبا حرص بلند شدم و به بالکن رفتم و بق. بودم یعصبان میاز دست مر یلیخ

گ یخجالت م.شان به هم بودم ينگاه ها

!دختره بود که شهاب ولش کرد نیطفلک ا, ندیگو یکردم همه در دلشان م یفکر م. دوباره به جمع برگردم دمیکش

.در دل من باز کرده بود يدیرفتار شهاب روزنه ام یول, داد یشهاب و سحر آشت, میآن شب مر نکهیوجود ا با

 یخودم مرور م شیبودمو بارها و بارها خاطرات خوب آن شب را پ داریهر شب تا صبح بآن تابستون  دیا یم ادمی
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نداشت ان شب با من برقصد و آن  لیاگر نه دل, حتما شهاب مرا دوست دارد , کزدم یفکر م.آن را نوشتم یکردم و حت

 کیاز  یمخصوصا آهنگ. مکرد یگوش م میآزام و قد يتا صبح آهنگ ها. بود يپر خاطره ا يشب ها! طور نگاهم کند

شب ها رو  نیخدا ا,  رهیسحر پشت کوه ها بم یاله:گفت یاز آن م یمانده که در قسمت ادمیهنوز هم به  یمیخواننده قد

!ریاز عاشق نگ

 دمیآن طور با شهاب رقص نکهیا ياصال با من دعوا نکرد و برا میمر یبود که بعد از تمام شدن مهمان نیتعجبم از ا شتریب

!نداختیو داد به راه ن غیج

روزها سحر  یفقط بعض.  نمیدانشگاه شان بروم و شهاب را بب يتوانستم جلو یشده بود و من نم لیهم تعط میمر گرید

 یاغلب سحر خوشحال بود و معلوم م یول, کردند  یرفتند و پچ پچ م یم میبه اتاق مر شهیآنها هم. آمد یبه خانه ما م

 گرید نکهیکردم و ا یبه شهاب فکر م يدیبودم با ناام داریکه ب ییاز شب ها یک. ستشد رابطه اش با شهاب خوب ا

به ذهنم  يو حداقل فکر ستین کدفعهیمانم که  یخبر م یو همه جا ب زیو حداقل تا اول مهر از همه چ ستین يدیام

 رابودم فو مین در اتاق مرمواقع اگر م نیدر ا. کردند یتلفن صحبت م يساعت ها پا میوقت ها سحر و مر یلیخ. دیرس

و فراز را  میمر یحت ای میسحر و مر ياگر بشود حرف ها: با خودم گفتم. بست یکرد و در اتاق را م یم رونمیاز اتاق ب

رفت من هم همراهش  یم شیبه تجر دیخر يبعد از ظهر که مامان برا کی نیهم يبرا! خوب است یلیگوش کنم خ

آن طرف خط را  يباشد حرف ها نییدکمه قطع پا یوقت نآ یامان جدا شدم با گوشبازار از م یشلوغ انیدر م. رفتم

:مامان با شک نگاهم کرد و گفت. و فورا برگشتم دمیاز همان مدل تلفن خر. بشنوم 

دستت؟ هیزد؟ اون چ بتیکجا غ-

:زدم و گفتم تیرا به مظلوم خودم

.صد برگه دفتر نهایا...... رمیامسالم بگ يرفتم چند تا دفتر برا-

:را دستم داد و گفت دیخر يها سهیک تیبت عصبان مامان
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مادرم؟ نیشه ا یزهرع ترك م یگ ینم......یرفت یبعد م يداد یخبر م-

در همان حال دکمه قطع را . را برداشتم یوصل کردم و آهسته گوش زیخانه فورا به تاقم رفتم و تلفن را به پر دمیرس تا

با بابا صحبت . دیشن یمرا نم يمامان صدا یول, خنده ام گرفت  دمیمامان را که شن يصدا. منگه داشتم و گوش داد نییپا

:کرد و گفت یم

- .ییتو هم برو خشکشو, کردم  دیمن خر-

:گفت بابا

باشه؟ يامر گهیچشم خانم د-

.لباس رئ بشمار مثل اون دفعه کم نباشه-

گه؟یهم به چشم د نیا-

.زنم یاومد زنگ م ادمی يزیحاال برو اگه چ......اد ینم ادمی.....گهید-

:و گفتم دمیمامان پر يهوا جلو یکنان به آشپزخانه رفتم و ب یل یخوشحال بودم که ل انقدر

!پخ-

که  یداد و در حال یفحشم م زیر کیمامان . از خنده منفجر شده بودم. بلفن ا دستش پرت شد یزد و گوش یغیج

:برداشتم و گفتم ییشاخه کرفس از داخل ظرفشو کیآشپزخانه نشست  قلبش گذاشته بود وسط يدستش را رو

کجاست؟ يمرمر-

:شد گفت یبلند م شیکه به زحمت از جا مامان

.نخور نشسته است-

کجاست؟ میگم مر یم.............آب گرفتم-

:عرق صورتش را با حوله پاك کرد و گفت مامان
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.رونیرن ب یشام م. با فرازه -

:آشپزخانه نشستم و گفتم یدلصن يرو چمباته

!چه غلط ها-

:چپ چپ نگاهم کرد و گفت مامان

چه طرز حرف زدنه؟ نیا-

:کالفه گفتم. شست یها را م وهیزد و م یمامان غر م. نگفتم يزیرا باال انداختم و چ میها شانه

!؟ییآ یاز پسش بر نم یوقت یکن دیخر نقدریا يخوب مگه مجبور-

:را جا به جا کرد و گفت يمه پر از سبزهن هن کنان قابل مامان

.امدم یو دلسوز داشتم از پسش بر م ياگه دختر کار-

!يخوب حاال که ندار-

:شدم گفتم یکه بلند م یو در حال دمیخند بعد

.بادمجون ها رو بده پوست بکنم,کردم یشوخ-

:گذاشت و گفت زیم يبادمجان را رو سهیک مامان

.ده سرخ کنمقدها رو پوست بکن ب کیاول -

م؟یمهمون دار-

.رفت و امد و رفت داره مادر يباالخره نامزد.....آن یفردا شب خانواده فراز م-

:بادمجان را کنار زدم و گفتم سهیک

!شه یرو پوست بکنم تمام دستم بنفش م نهایا......بده گهید زیچ هی-

 ستادیدر ا يفراز جلو. دمید یم لمیبا نشسته بودم و فمن وسط مامان و با. با فراز آمد میاز ده گذاشته بود که مر ساعت



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤

:و گفت

.مزاحم نباشم-

را به  شیمانتو و روسر. گل انداخته بود میمر يگونه ها. دیایو بابا فورا بلند شدن و تعارفش کردند که تو ب مامان

:کرد و گفت زانیآو یحالباس

!يکه ندار يکار. تو ایخوب ب-

شانه  يبا لجباز. ندیو ابرو به من اشاره کرد که از آنجا بلند شوم تا فراز کنار دست بابا بش مامان با چشم.ولرد شد فراز

کرد وبر  یفراز با خنده نگاهم م.نشستم نیزم يرو ونیزیتلو يبلند شدم و جلو میاز جا یلیم یرا باال انداختم و با ب میها

:تنشست گف یمن م يجا یوقت.ودنب یاصال عصبان میخالف مامان ومر

!ها يخواهر کوچولو رو دار نیا یکن یم فیک میمر-

:با حرص گفت میمر

!آره توبه-

:دیفراز نشست و پرس يرو برو مامان

م؟یخور یرو م شیرنیش یبه سالمت یک.... خواهرت چطوره؟انشاا-

:ب گفتپدر با تعج.را کم کردم و چشم به دهان فراز دوختم  ونیزیتلو يبا کنترل صدا. شده بود  زیت گوشم

.میشنو ینم يزیچ..... ییبابا یکن یچکار م.ااا-

:در جواب مادرم گفت فراز

!روزها؟ نیهم....شم یخدا بواد زود از دستش خالص م......یخانم شرف ستیسحر بد ن-

:پست دستش زد وگفت مامان

.یدون یقدرش رو م یبره و ازش دور بش یحاال وقت....آد ینگو خدا قهرش م-
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:گفت میمر

!باز هم ور دل هم....مونند یشن که تو همون ساختمون م یور نمد-

:گفت زدیبر يشد تا برود چا یکه بلند م مامان

.دیش یم هیهم همسا یهم با خواهر شوهرت دوست!ستیتو که بد ن يبرا-

:گفت پدر

....انشا-

:هم سرش را تکان داد و گفت فراز

!گهید نجایا امیپاشم ب دیخود من با! ییها هیچه همسا! شه یم یساختمونچه ..... اوه اوه عروس و خواهر شوهر و مادر -

:و گفت دیخند پدرم

ها؟....یمثل دامادتون داماد سرخونه بش يدیآهان تو هم قشه کش-

:نگاه کرد و با خنده گفت میبه مر فراز

!یشرف يجرات داره آقا ینه ک-

کردم  یم یکه سع یدر حال.دمیفهم یحال خودم را نم میش یاز شر سحر خالص م يفراز گفت به زود یاز وقت من

:دمیبه نظر برسد پرس يعاد میصدا

کنند؟ یم یعروس یخوب حاال ک-

:دیاز آشپزخانه امد و پرس يچا ینیموقع مامان با س همان

د؟یخوب شام کجا رفت-

:خواست جواب مرا بدهد به طرف مامان برگشت و گفت یکه م فراز

!یگرکیبردمش ج-
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:با تعجب نگاه شان کرد و گفت نماما

؟یگرکیکدوم ج!فهیکث!خدا مرگم بده-

:و گفت دیخند میمر

.لتونیه میگه مامان رفت یدروغ م-

بلند شدم و بدون .رمیباعث شده بود جواب سوالم را نگ شیجا یبا حرص مامان را نگاه کردم که با سوال ب من

.به اتاقم رفتم یخداحافظ

به خودم  یحساب نیهم يبرا.دادم سحر و شهاب هم باشند یاحتمال م.راز خانه ما دعوت بودندخانواده ف.دیشب رس فردا

را  میموها.رنگ یو کت آب یتاپ صورت کیبا .مد بود یلیبودم که آن زمان ها خ دهیپوش یکش نیشلوار ج.بودم دهیرس

م از اتاق خودش به اتاق مامان در شد مدا یکه داشت تند و تند آماده م میمر.ختمیفر کردم و دورم ر يگودیهم با ب

:و گفت دیمن خند دنیرفت و آمد بود که با د

.همه راه رو نیره ا یم یک!اوه-

:با لبخند نگاهم کرد و گفت مامان

.مونه یبچه ام مثل ماه م-

دش و کمد خو یمامان که با نگران.نشسته بودم منیاتاق نش يها یصندل يمن اماده رو یول, میوقت داشت یلیخ هنوز

:و گفت ستادیکرد وسط دو اتاق ا یو رو م ریرا ز میمر

نش؟یدیمن کجاست؟ند يسنگدوز رهنیپ نیا-

:و گفت دیکش رونیمامان دوباره کمد خودش را ب.جواب نداد یکس

گم؟ یکدوم رو م یدون ی؟میجون تو چ دایش؟شیدیند میمر! شه باشه  یتو کشو که نم-

!ل دلقک ها شدممث دیگفت دمیکه من پوش یآره همون-
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ش؟یکجا گذاشت! آها آره همون -

:و گفتم دمیخند

!سر جاش-

:ئیپرس یعصب مامان

!نشون بده ایسر جاش کجاست؟ب-

لباس ها بردم و  نیبعد در کمد را باز کردم و دستم را ب.گذاشتم میمامان و بابا و مر نیشدم و در کمال آرامش از ب بلند

:گفتم

.نجایا-

:را گرفت و گفت در کمد یعصب مامان

جا پس کو؟ نیاگه هم-

:و گفتم رونیاز اتاق آمدم ب یعصبان

!یدونم؟البد رفته مرخص یمن چه م-

.کرد دایپ صلهیو موضوع ف دیرا پوش دشیسف ریشب مامان و دامن حر آن

 یم گل انداخته بود و صورتش شیسحر که گونه ها.از فراز و مادر و پدرش امدند رترید یو شهاب هم کم سحر

:کرد گفت یم یکه بلند بلند عذرخواه یبا دسته گل وارد شد و در حال دیدرخش

!تو رو خدا دیببخش.میگذاشتند باش ینم گهیخونه عمه شهاب د میرفته بود-

:دسته گل را از گرفت و گفت یبا مهربان مامان

.زمیعز یخودت گل يدیچرا زحمت کش يوا-

او هم از .گفت یرا از ته دل م نیماند و ا یمن مثل شما دو تا م يحر براگفت س یم.دوست داشت یلیاز سحر خ مادرم
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.گفت خاله جون یاول به مامان م

او را با سر  يبود حرف ها ستادهیکه پشت سر سحر ا یو کراوات زده بود و در حال دهیپوش یکت و شلوار مشک شهاب

 کهیخوب خدا را شکر اون بچه ا....رندیگ یشان را مکه دم مادر ییمثل بچه ها, کردم یبا خودم فکر م. کرد یم قیتصد

 دندیبه من رس یچون وقت, اوردیدوام ن ادیافکار ز نیا یول! شد دایباشد پ دهیسحر را چشب دیکردم با یفکر م شهیهم

:را از دوطرف باز کرد و گفت شیمن دست ها دنیسحر با د.رفتار شهاب دوباره افکارم را عوض کرد

.واسه خودت یش یم یخانم يدار گهید.جون دایش يچه خوشگل شد يوا-

اما شهاب با همان نگاه , چسباندم شیآبدارش صورتم را به گونه ها يخشک جواب دادم و در جواب ماچ ها یلیخ

:شد و گفت رهیمخمور به من خ

!شما دیهست یچه خانم خوشگل-

:ست مرا در دستش داشت که سحر گفتشهاب هنوز د یول, بود دهیکرده و به ته سالن رس یبا همه روبوس سحر

!شهاب ول کن دختر مردم رو-

:و گفت دیشهاب هم خند.دندیخند همه

.حسود يا-

:و گفت دیرا بوس شیموها يدوال شد و رو دیبه سحر رس یکرد و وقت یدست داد و روبرس هیبا بق بعد

!نشه تیهم مال تو که حسود نیا-

:مامان با پشت دست به بوفه زد و گفت.دیدرخش يو باز صورتش از شاد دیخند سحر

.ندیآ یدو تا جوون به هم م نیخانم چقدر ا نیمیبزنم به تخته س.......ماشاا-

:برابر اصل سحر بود جواب داد یفراز و سحر که کپ مادر

!شده واسه خودش یخانوم گهیشما هم د يدایش....ماشاا.....کنه ریخدا همه جوون ها رو عاقبت به خ-
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پدر که کنار من نشسته بود با دست به .کردم ینگاه شهاب را احساس م ینیمن فقط سنگ یول, شدند رهیمن خبه  همه

:پشتم زد و گفت

.دینگاه نکن کلشیبه قد و ه.هنوز فسقل باباشه نینه خانم ا-

کوچک با خواستند بفهمند که من هم بزرگ شده ام؟ چرا همه جا مثل بچه  یم یپس ک.شدم یاز حرص منفجر م داشتم

:مادر سحر گفت.و به پنجره نگاه کردم دمیکردند؟با حرص شانه ام را از دست بابا کنار کش یمن رفتار م

!شوند یحساس م یلیسن خ نیبچه ها تو ا-

 دهیبود ناد دهیبه گردن شهاب چشب یسحر را که مثل عضو جدانشدن یحت.دمید یرا نم یشهاب کس ریاخر آن شب غ تا

:رو شهاب کرد و گفت میمرآخر شب . گرفتم یم

؟یبزن تاریبرامون گ یخواه ینم-

.اوردمیرو ن تارمیگ یول, ندارم یحرف-

:زد و رو به من گفت یچشمک میمر

!داره تاریکه گ نهیا شیخوب یول, رسه یشما نم يالبته به پا..میدار ستیتاریگ نجایاشکال نداره ما هم ا-

:به من نگاه کرد و گفت نیبا تحس شهاب

ششما؟ يخواهر کوچولو نیبه هنرمند هم هست ا به-

:گفت یبا حاضر جواب میمر

!من همه کاره است يخواهر کوچولو نیا-

 میاو س يانگشت ها, ردیگ یشهاب قرار م يدر دست ها تارمیگ نکهیاز فکر ا.را آوردم تارمیبه اتاقم رفتم و گ فورا

شهاب  يجلو یرا اوردم و دو دست تاریگ. زده بودم ذوق ردیگ یاو را به خودش م يکند و بو یرا لمس م شیها

.گذاشت شیبازو يتر شدو سرش را رو کیبه شهاب نزد یکم, خورد یسحر تکان.گرفتم
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:ساز را در دستش جابجا کرد و گفت شهاب

!چه خبره دختر جون؟ هنوز نزدم که-

:بچه گانه گفت ییبا ادا ختیر تاریگ يبورش رو يکه موها یبه شهاب کرد و در حال ینگاه سحر

؟یزن یاول آهنگ خودمونو م-

 کنواختی تمیبعد آرام آرام ر.کرد سرش را به عالمت مثبت تکان داد و چند بار سرفه کرد یم میکوك آن را تنظ شهاب

:را نواخت و خواند ییبایو ز

؟ییکجا یوحش يآهو يا اال

ییآشنا يبا توست چند مرا

نرم  یلیو خ یبدنه ساز بود و دستش به آرام يساعد دستش رو.بود يت عادبم تر از حال یلیموقع خواندن خ شیصدا

چند آهنگ آرام و  نکهیبعد از ا.کرد یشد و به صورت سحر نگاه م یخم م تیبعد از خواندن هر ب.فت یم نییباال و پا

:را به طرف من گرفت و گفت تاریچند آهنگ شاد زد گ

!ه استچکار مینیبزنه بب تاریهک صاحب گ یکیحاال -

لحظه را در سر  نیا يایکردم و مدت ها بود که رو یم نیبود که تمر کسالیکمتر از .از دستش گرفتم تاریدلهره گ با

:گفتم.پروراندم یم

!تازه کارم ها یلیمن خ-

:داد زد میمر

!تو تاالر وحدت کنسرت داشت شبیگه د یدروغ م-

.دندیخند همه

:پدرم گفت.کردم بر خودم مسلط باشم یو سع دمیکش قیچند نفس عم.دیلرز یم جانیاز ه دستم
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!ییهول نشو بابا-

.داشتم نواختم نیان تمر يرو هیاز بق شتریرا که ب یاهنگ تمیرا بستم و آرام ر میها چشم

:من شروع کنم شروع به خواندن کرد نکهیقبل از ا شهاب

خواستنت عادته یکه م ياز کدوم قصه ا تو

ته؟یبودنت امن, فاجعه نبودنت

تمام شد همه دست زدند و  یوقت.خواندند یم کصدایهم  هیبعد فراز و بق.باال آوردم و نگاهم با نگاهش گره خورد سرم

:شهاب گفت

!يکه تقلب کرد نویا..... یبخون ییو خودت تنها یبزن گهید یکی دیبا.ستیقبول ن نیا-

:خنده سرم را تکان دادم و گفتم با

!دیگ یشما که راست م-

:گفت نماما

.رو که من دوست دارم بزن یاون آهنگ دایش-

:خواندم یبار خودم تنها م نیا.را تکان دادم و شروع کردم  سرم

........دیچشماتو وا کن منو نگاه کن در اومد خورش میمر ناز

شهاب  يکم بازوسحر مح.بار من هم لبخند زدم نیا. کرد یسرم را باال اوردم باز نگاهم با نگاه مخمور شهاب تالق یوقت

:همه دست زدند و شهاب گفت, بعد از آن که ساکت شدم .را بسته بود شیو چشم ها دهیرا چشب

.مینه بابا ما لنگ انداخت-

مهم آن بود که نگاه شهاب را . نداشت تیاهم میآن شب چه بود و گذشت اصال برا هیبق.کرد یبا لبخند نگاهم م سحر

.بودم دهیآن طور گرم و عاشقانه د
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 یخوابم م یلیبود و من خ یحرف ها خصوص.و فراز گوش کردم میمر یبه صحبت تلفن قهیخواب چند دق موقع

.به خواب رفتم نیریش یاهلیرا گذاشتم و با رو یگوش.آمد

3 فصل

از  بیترت نیرفتم و به ا یمن هم به سراغ تلفنم م, در اتاقش مشغول صحبت با تلفن بود  میان به بعد هر وقت مر از

از شهاب در  ریگرفت مطمئن بودم به غ یمخصوصا که هر وقت سحر با خانه ما تماس م.شدم یبا خبر م زهایچ یلیخ

 یروزها ازدواج م نیآنها هم, رفت  یم شیطور پ نیاگر هم.بود يعاد زیهمه چ! کند یصحبت نم يگرید زیمورد چ

کردم و در  یعاشقانه گوش م یمیآهنگ قد کیه روز بعد از ظهر تنها در اتاقم نشسته بوم و طبق معمول ب کی.کردند

طرف با تلفن خودم  نیرا بردارد و بعد من از ا یگوش میصبر کردم تا مر.شهاب بودم که تلفن زنگ زد يفکر نگاه ها

یطبق معمول هنوز سالم و احوالپرس.سحر بود.برداشتم ا یگوش

:مقدمه گفت یب.شروع به صحبت در مورد شهاب کرد نکرده

؟يحس نکرد يزیتو چ! میها مشکوك شده مر یازگشهاب ت-

:گفت میمر

!ها یده یم ریگ یلیبنده خدا خ نیتو هم به ا.نه واهللا-

:کرد یتکرار م یکالفه بود و مدام با نگران سحر

شناسم؟ یهمه سال شهاب رو نم نیبعد از ا یعنی.میمشکوك شده مر-

:گفت یحوصلگ یخسته شد و با ب میمر

؟یچ یگ یحاال م, اصال مشکوکه .یگ یخوب تو راست م-

:گفت.سوال بود نیکه انگار از اول منتظر هم سحر

.کنم بشیخواهم تعق یم-
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:زد غیج ایچون تقرب, از من ندارد یهم دست کم میمعلوم بود مر.از تعجب شاخ در آورده بودم من

ه؟یسیپل لمیف يفکر کرد ؟مگهیگ یم یچ-

.راحت بشه المیخواهم خ یآره م-

نکن ! یکن یم کیو خودت رو کوچ یافت یبعد هم به دست و پاش م, کنه یکه باهات قهر م یکن یکارها رو م نیهم-

!دست بردار.....سحر

:ادامه داد مینداد و مر یجواب سحر

د؟ییآ یحاال پنجشبنه که م-

بپوشم؟ یچ.........آره-

.دآم یبهت م یلیخ.........يدیکه خونه ما پوش دهیسف راهنیهمون پ-

شهاب و سحر دست در  نکهیاز فکر ا.دانستم پنجشنبه چه خبر است و کجا دعوت دارند ینم.کردم زیدقت گوشم را ت با

 يآماده کنم کفر دیجد یلیسال تحص يو خودم را برا نمیبنش دیروند و من با یطرف و آن طرف م نیدست هم ا

:دیسحر پرس.خوردم یو حرص م دمیجو یا مکردم ناخن شستم ر یشان گوش م يهمان طور که به صحبت ها!بودم

؟یپوش یم یتو چ-

!رمیبگ دایرو از ش یمشک رهنیاون پ دیشا....دونم لباس ندارم ینم-

.تخت نشستم يرا ول کردم و خبردار رو ناخنم

:دیپرس سحر

رهن؟یکدوم پ-

.پس نداده باشه خوبه.مال دوستشه, بود دهیکه تولد من پوش یهمون-

 شتریب نانیاطم يبرا یول, کرده بودم میرا هفت سوراخ قا راهنیپ.رفتم میاشتم و سراغ کمد لباس هارا گذ یگوش فورا
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 يچند جور روسر ریدر آن قرار داشت و ز راهنیکه پ يا سهیک يهم گذاشته بودم رو يچند شلوار را که تا کرده و رو

.باز کردم میورا جل یو کتاب دمیتخت دارز کش يبعد رو. بود گذاشتم

:زدم و گفتم يخبر یخودم را به ب. به اتاقم آمد میبعد مر قهیدق ندچ

!طرف ها نیچه عجب از ا-

:به طرف کمدم رفت و گفت میمستق

هنوز دستته؟ هیمشک رهنیپ-

.که به مامان گفتم اونو بر نداشتم رهن؟منیکدوم پ-

:تخت نشست و گفت يرو میمر

.يت گرفته بودکه از دوست یاون! گم که یمامان رو نم رهنیپ-

.اونو پس دادم! اهان -

!فیح-

؟یدعوت یمگه مهمون-

!آره خونه دختر عمه شهاب-

.ختیر يهر قلبم

:و گفتم دمیبالش کوب يبا حرص مشتم را رو.توانستم تحمل کنم ینم نیاز ا شتریب

؟یمن چ-

:د و گفترا نوازش کر میخنده اش گرفت و با دست موها کدفعهیبعد .با تعجب نگاهم کرد میمر

.یش ینشو فسقل تو هم بزرگ م یعصبان-

:حرص دستش را پس زدم و گفتم با
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.ولم کن-

و  نیبا حرص بالشم را در دست گرفته بودم و به زم. در اتاق نماند و رفت نیاز ا شتریب میمر.را گرفته بود میگلو بغض

:مامان به اتاقم آمد و گفت.گفتم یزمان ناسزا م

.کن ساالد درست ایب دایش-

:زدم غیج

به من چه؟.نمب آم-

:داد زد تیبود به خود آمد و با عصبان ستادهیدر ا يکه مبهوت جلو مامان

.يپررو و دردرو شد یلیها خ یتازگ...ها يدفعه آخره سر من داد زد-

:گفت یم میکه به مر دمیشن.و رفت دیدر اتاق را به هم کوب بعد

دختره معلوم هست چه مرگشه؟ نیا-

:واب دادج میمر

.سر به سرش نگذار....  گهیسنشه د-

و تحمل کنم  نمیکه بش ستمین یمن آدم.رابطه را به هم بزنم نیا دیکردم هر طور شده با یفکر م.بودم یعصبان یلیخ

 یرفتم و نقشه م یدر طول اتاق راه م! کنم یاش م چارهیب. که من دوست دارم بگردد و خوش باشد يسحر خانم با پسر

وقتش  گریکردم حاال د یفکر م.دمیترس یم یلیخ نةانجام  زرا بکنم که تا حاال ا يگرفتم کار میآخر تصم در.دمیکش

فکر  نیبا ا.بود یکردن شماره تلفنش کار راحت دایپ!رمیگرفتم با شهاب تماس بگ میتصم!را ندارم بیمن تحمل رق.است

.آرام شدم یباالخره کم

تنها  دمیشدم از سکوت خانه فهم داریصبح از خواب ب یدو روز بعد وقت یکی.کردم دایزود فرصت مناسب را پ یلیخ

:داد زدم دمیفورا لحام را پس زدم و وسط هال دو.هستم
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.مامان,مامان -

 يرفتم و برا میبشکن زنان به طرف اتاق مر. گاز بود يخاموش رو يکتر.دمیبه آشپزخانه سرك کش.جواب نداد یکس

:تمو گف ستادمیپشت در ا نانیاطم

؟يمرمر-

 رونیب میمر یبدون اتالف وقت دفترچه تلفن را از کشو اول پاتخت.در را باز کردم و داخل شدم.جواب نداد یهم کس باز

مدام شماره را .گذاشتم شیبا عجله دفتر را بستم و سر جا.و شماره شهاب را حفظ کردم افتمیرا )) ش((آوردم و حرف 

.کردم تا فراموش نکنم یتکرار م

خواستم دفتر را ببندم و  یم! آن هم نوشتم عسل جون يجلو.دفتر نوشتم کیتاقم برگشتم و شماره را برعکس ته ا به

.و شهاب هم البد صبح زود خانه است ستیخانه ن یکس!بهتر از االن؟ یچه فرصت, فکر کردم یول, به آشپزخانه بروم

بادست لرزان شماره را گرفتم که با زنگ .ا حفظ شده بودمشماره ر.زدم  زیتخت در آوردم و به پر ریتلفنم را از ز فورا

:گفت ینازك و پر عشوه زن ياول صدا

د؟ییبفرما-

:دیکه پرس دمیشهاب ا شن يبعد صدا.زن ساکت بود.را نگه داشتم یگوش

بود مامان؟ یک-

:جواب داد مادرش

!ومدیمن خوشش ن ياز صدا....دونم ینم-

عوض  یکم میصدا دیزبانم گذاشتم تا شا ریحبه قند ز کیبار  نیذاشتم و ارا گ یمن هم گوش.را قطع کرد تلفن

:با زنگ دوم خود شهاب جواب داد. و دوباره شماره را گرفتم دمیکش یگوش يگوشه لحاف را هم رو.شود

بله؟-
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حبت کنم ص يکردم طور یم یکه سع یدر حال. بود يخواند بم تر از حالت عاد یزد و م یم تاریکه گ یمثل وقت شیصدا

:بزرگتر از سنم باشد و گفتم یلیخ میکه صدا

!سالم-

:انتظارم با لحن شوخ گفت برخالف

!سالم-

تونم با شهاب صحبت کنم؟ یم-

شما؟....خودم هستم -

!یشناس یمنو که نم-

.شما دمیپرس نیهم يبرا!بله-

داره؟ یچه فرق-

.ه ندارمحرفاست؟ دختر جون من حوصل نیو ا یمزاحم تلفن انیآهان جر-

:زدم دادم

!قطع نکن-

:جواب داد يخونسرد با

.زنم یباهات حرف م یخواه یم یو چ یهست یک یاگه مثل بچه آدم بگ...هول نشو! قطع نکردم که-

.ستمیمن مزاحم ن-

/یهست! چرا یاسمت رو نگ یتا وقت-

!نهیریاسمم ش-

آد؟ یاز دستم بر م یبا من؟ کمک يچکار دار ینیریخوب ش-
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.آد یر مآره ب-

.میدر خدمت-

:زنانه و جذاب باشه گفتم یلیکردم خ یکه سعر م ییصدا با

.آد یازت خوشم م-

:گفت يجد یلیسکوت کرد و خ يا لحظه

؟يدیمنو کجا د-

.تو دانشگاه-

:بعد گفت.آمد گاریروشن کردن س يصدا

.من نامزد دارم یدون یپس البد م-

:و گفتم میتمسخر خند با

؟یگ یوئه رو ماون دختر کوچول-

!آره کوچولوئه-

.من از اون خوشگل ترم-

:زد و گفت گارشیبه س یپک

.اون هم خوشگله...ستیمالك ن یخوشگل-

:دیآمده باشه پرس ادشی يزیانگار چ بعد

؟يکرد دایشماره منو از کجا پ-

!بماند-

!راستش رو بگو.صدات هم آشناست....ينساز ياومد! گهینه د-
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:فورا گفتم.که باز و بسته شد دمیدر خانه را شن يهمان موقع صدا.مبود دهیترس يجور بد

.زنم یبعد بهت زنگ م-

:خنده گفت با

.به سالمت! باشه -

همان موقع در باز شد و مامان .تخت هل دادم ریو آن را ز دمیکش زیتلفن را از پر میس.زودتر از من تلفن را قطع کرد  و

:گفت

.پاشو دایش-

:مامان گفت.در همان حالت خودم را به خواب زدم.بودم زانیآو بیبود و ارتخت  ریتنم ز نصف

!نخواب مغزت م آد تو حلقت دختر يجور نیا...! بسم ا-

:دمیخواب آلود پرس يشدم و با صدا داریکش و قوس مثال از خواب ب با

ساعت چنده؟-

:اتاق را کنار زد و گفت يمامان پرده ها-

؟ییتو هنوز الال میو اومد دیخر میرفت میلنگ ظهر من مر-

:زدم خودم را ولس کردم و گفتم یم کیزبانم م ریطور که قند را ز همان

.کنه دارمینبود ب یخوب کس-

:کنارم نشست و گفت یبا مهربان مامان

.کنم یدم م يپاشو با االن چا-

:خودم را لوس کردم و گفتم.دیرا بوس میموها يشد و رو دوال

!مامان ماساژم بده-
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:شانه ام زد و گفت يو بعد آرام رو دیبا خنده پشتم را مال مامان

.کم هم کمک کن هی ایلوس نشو پاشو ب گهیبسه د-

لم دادم و  یصندل يرو.کرد یبه کمک مامان ناهار درست م میمر.به آشپزخانه رفتم.خوشحال و سر حال بودم یلیخ

:گفتم

؟یبپوش یچ يفکر کرد میمر-

:دینگاهم کرد و پرس جیگ

کجا؟-

!خونه عمه شهاب دبگه-

:داغ را هم زد و گفت ازیپ

.پوشم یم دمیخر دیدارم با کت و تاپم که ع یدامن مشک هی... آره-

!خوبه-

:و گفت دیچ زیم يرو ریتازه را با مربا و کره و پن يچا مامان

!يبخور که هالك شد يزیچ هی نیبش.یخواهد کار کن یتو هم حاال نم!يمادر میمر-

:آلبالو کردم و گفتم يصبحانه انگشت کوچکم را داخل مربا بعد

.مامان یمرس-

:گذاشتم و گفتم دشیکت سف يام را رو ییرفتم و انگشت مربا میسر کمد مر عیو سر دمیدو رونیاشپزخانه ب از

.يبر یهم مال تو که منو با خودت نم نیا-

و  میمر يبه صحبت ها يچند بار یول, رمیتماس بگ هنوز فرصت نکرده بودم دوباره با شهاب. دیپنجشنبه رس صبح

خوب : گفتم یدر دلم م. چدیپ یم شیبه شهاب مشکوك است و به پر و پا شیسحر کم و ب دمیسحر گوش کردم فهم
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!کامال معلومه! اخه شهاب هم از من خوشش اومده , حق داره مشکوك باشه

تا غروب با هم آماده .دیایر سر قرار شد سحر به خانه ما بو سحر چند بار با هم صخبت کردند و آخ میتا ظهر مر صبح

.ندیایشونده و شهاب و فراز دنبالشان ب

کتاب .نشستم میدر اتاق مر يروبرو منیسال سوم را در دستم گرفتم و در اتاق نش یدرس ياز کتاب ها یکیاز صبح  من

رفتم و به  یهر بار فورا به اتاقم م.هاب تماس گرفتسحر چند بار با ش.بود میتمام حواسم به اتاق مر یباز بود ول میجلو

 یو م دمیشن یقشنگ شهاب را م يصدا یوقت.بشوم وانهید تیخواستم از عصبان یم. کردم یگوش م شانیصحبت ها

:و گفتم دمیتختم کوب يبا مشت رو.شدم یزند از حسادت منفجر م یبا سحر حرف م یچطور با مهربان دمید

.خودم شیپ ییا یم يچه جور نیحاال صبر کن بب....آم یکنار نم چکسیبا ه-

را بردارم و داد بزنم  یو کم مانده بود گوش دمیشن یغش غش خنده سحر را م يصدا.کرد یحرف ها آرامم نم نیا یول

!خفه شو

:ناهار مامان پت در اتاقم آمد و گفت موقع

!ناهار شازده دیاریب فیتشر-

:با تعجب گفت.مامان شدم  نهیبه س نهیدر را باز کردم و س تیعصبان با

چته؟-

:رفتم داد زدم یو همان طور که به طوف آشپزخانه م دمیکوب یپا م یعصبان

!درد بچمه-

.ام یاز پس تو بر نم گهیمن که د! يشد حیخدا دور چقدر وق-

و سحر خنده کنان وارد  میمر.دمیبمانم ناهارم را کش یمنتظر کس نکهیاشپزخانه نشستم و بدون ا زیپشت م.ندادم جواب

:گفت یداشت م میمر. آشپزخانه شدند
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.به خدا هیپسر گل یلیخ.یزن یبهش تهمت م خودیب-

:با حرص گفتم.گل انداخته بود  شیهم طبق معموا گونه ها سحر

!يها شد یسحر مثل دختر دهات-

:سرخش گذاشت و گفت يلپ ها يرا رو شیو دست ها دیاو خند یول, چشم غره رفت  میمر

.اندازه یخندم لپ هام گل م یکنم تا م کاریچ!..... گه یرو م نیهم شهیشهاب هم هم يوا-

:گفت مامان

!گل گل ات شده سحر جون يلپ ها نیشهاب هم عاشق هم....یش یقشنگ م یلیاتفاقا خ-

:انداخت و گفت نییبا خجالت سرش را پا سحر

.خاله جون دیبه من لطف دار شهیشما هم-

:قاشق و چنگالم را جفت کردم و گفت.لرزاند یرش مثل سوهان تنم ا مزنگ دا يصدا

.مامان یمرس-

!وا همه اش که موند که-

 یبدون معطل.بود یصندل ریز نیزم يسحر رو لیوسا سهیک.رفتم میراست به اتاق مر کی.آمدمو رونیاز آشپخانه ب .

پاره  مهیدامن جر صدا داد و تا ن. دمیم قدرت کشرا گرفتم و با تما دشیسف راهنیگوشه دامن پ.را باز کردم  سهیک

آمدم و دوباره به آشپزخانه  رونیاز اتاق ب يونسردگذاشتم و با خ سهیرا دوباره تا کردم و داخل ک راهنیپ.شد

:مامان با خنده نگاهم کرد و گفت.رفتم

شد؟اشتهات باز شد؟ یچ-

:خطاب به مامان گفتم مظلومانه

!بد صحبت کردم دیببخش-
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!خدا ببخشه....بخشم یم شهین که همم-

:گفت میمر. دمیاش را بوس یشانیرفتم و پ جلو

!قربون خدا برم من که دستم نمک نداره-

 یآن دو داشتند آماده م.نشسته بودم و گوش به زنگ سر و صدا بود رمیدر اتاق مر يمبل روبرو ياز ظهر رو بعد

 یو در دلم م دمیجو یبا حرص ناخنم را م.ر کرده بودشان تمام خانه را پ سهیخنده و غش و ر يصدا.شدند

!گم یبهتون م گهید قهیدو دق....دیبخند:گفتم

.صورتم گرفتم يکتابم را جلو.زد یکوتاه غیبا تعجب ج میمر اول

:آرام گفت هینگرفته بود بعد از چند ثان يسحر که جد.دمیخند

شده؟ یچ-

:گفت یبا ناراحت میمر

!کتم لکه-

:بعد سحر گفت.دمینشن ییالحظه صد چند

ه؟یها؟نظرت چ...بند ببند شیبه بعد موقع غذا خوردن پ نیگم از ا یمن م!واه چقدر هم بزرگه-

:با حرص گفت میمر

؟یک!شد داشیپ ياز کدوم گور گهیلک د نیا-

:جواب داد سحر

!بپوش گهید زیچ هی...یپاکش کن یبخواه رهیحاال هم که د...گهیخوب حواست نبوده د-

:گفت یبا ناراحت میمر

!فیح-
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.دهیسف يشانس آورد.تکسیفردا بگذارش تو وا...نداره اشکال

با .بودند ختهیر رونیتمام کمد را ب میمر يسر انتخاب لباس برا.بلند شد شانیگذشت که دوباره سر و صدا قهیدق چند

:گفت میمر قهیدقبعد از چند .چرخاندم یرا م میمبل دراز کرده و مچ پا يرا رو میپاها یخوشحال

!از همش بهتره نیا.پوشم یم دایش یخوب همون تاپم رو با کت آب-

با  میهمان موقع در باز شد و مر.تخت پرت کردم ریو به اتاقم رفتم و کت را از داخل کمد برداشتم و ز دمیاز جا پر فورا

:دمینگاهش کردم و پرس یبا نگران.آمد رونیناراحت و گرفته ب افهیق

؟يخواهر یرا ناراحتشده؟چ یچ-

؟یده یات رو بهم قرض م یاون کت آب دایش!کتم لکه قهی یچیه-

:گفتم ییخوشرو با

.تو کمدمه بردار...آره غصه نخور-

:گفت قهیبعد از چند دق.سراغ کمدم رفت و من خودم را به کتاب خواندن مشغول کردم میمر

!کنم ینم داشیکجاست پس؟پ-

:م و گفتم؟تخت بلند شد ياز رو یتنبل با

!ییدادمش خشکشو!آره!...ییدادمش خشکشو دیشا-

:و گفت دیکوب زیم يمشتش را رو یناراحت با

.شانس یبخشک...اَه-

:گفتم یناراحت با

!فیح-

:بلند گفت يهمان موقع سحر با صدا.به کمدم نگاه کرد يدیهم سرش را تکان داد و با نا ام میمر
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!يوا يا-

:رفت و گفت ونریحوصله از اتاق ب یب میمر

شده؟ یچ-

:امد و گفت رونیرا در دست داشت از اتاق او ب دشیسف راهنشیپ کهیدر حال سحر

!پاره شده رهنمیپ!شده یچ نیبب-

:من هم جلو رفتم و گفتم.و نگاه کرد دیرا از دستش قاپ راهنیپ.با عجله جلو رفت میمر

.مامان بدوزه دیخوب بده-

:هم سرش را تکان داد و گفت میمر

!يسحر جون قلوه کنش کرد.ستیالمصب از درزش هم ن...آره-

.شده یدونم ک ینم

:شده باشند با هم گفتند یهر دو به هم نگاه کردند و انگار متوجه موضوع بعد

!یچه بد شانس-

:گفت میمر

.میهر دومون با هم بد آورد-

:دوخت و گفت را یپارگ يرو یاطیرا نشان مامان داد و مامان با چرخ خ راهنیپ میمر

.سحر جون بعدا ببرش رفو...معلومه هیچون پارگ یول-

:را از مادرم گرفت و گفت راهنیپ سحر

.دست شما درد نکنه خاله جون!چشم-

با .سر ساعت هشت فراز و شهاب آمدند و همه با هم به خانه عمه شهاب رفتند.بود آماده شدند يبا هر دردسر باالخره
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.بعد از رفتنشان با بغض به اتاقم رفتم و در رابستم یبودم،ول شان کرده تیاذ یلیخ نکهیا

را  میمر يهر شب تلفن ها.رمیبودم تا دوباره با شهاب تماس بگ یگذشتند و من به دنبال فرصت یپشت سر هم م روزها

بود  یراض شهیسحر هم.دمیخواب یم هیگذاشتم و با بغض و گر یرا م یتر از قبل گوش دیکردم و هر دفعه نا ام یگوش م

 یهم افتاد که باعث ناراحت يگریهمان روزها اتفاق د.بود دهکردن شهاب و مچ گرفتن منصرف ش بیو انگار از فکر تعق

.من شد شتریب

 ای انیدر م کیمامان از صبح به جانم غر زده بود و .خوردم یم يبعد از ظهر تنها در آشپزخانه نشسته بودم و چا کی

وسط اتاق  فیو کث دهیژول يلنگه به لنگه و مو يآخر سر با جوراب ها.ت اتاقت را جمع کنگف یم ایگفت برو حمام  یم

:نشستم و داد زدم

هست؟ يا گهیحرف د...ياریاخت يواریچهار د-

:صورتش را جمع کرد و گفت ریبا تغ مامان

؟ياست واسه خودت درست کرد افهیو ق ختیر نیا...کن ایخجالت بکش،ح-

نشستم داد  یم زیپشت م کهیو در حال ختمیر يبزرگ چا وانیل کیامدم و به آشپزخانه رفتم و  نرویاز اتاق ب یعصبان

:زدم

!دیشما خجالت بکش...دیبه همه کار آدم کار دار-

وارد  تیشدم که ناگهان مامان با عصبان یکم کم داشتم در افکارم غرق م.گذشت و مامان جواب نداد يا قهیدق چند

:پرت کرد و داد زد زیم يرا رو يا سهیک.در را باز کرد آشپزخانه شد و با لگد

ه؟یچ نیا-

:فورا گفتم.لباسش بود يپولک و سنگ ها.نگاه کردم سهیتعجب اول به مامان و بعد به ک با

!هیدونم چ یمن چه م-
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:و نشست و گفت دیرا کنار کش یصندل یعصبان

ه؟یچ نیا یدون یتو نم!روتو برم-

:گفتم يبا خونسرد یلمردم،و یاز ترس م داشتم

ه؟یچ...دونم ینه نم-

:شد وبه صورتم نگاه کرد و گفت د،خمیاش را جلوتر کش یصندل مامان

ستند؟یلباس من ن يسنگها نهایا-

:ور و آن رو کردم و گفتم نیرا برداشتم ا سهیکردم متعجب به نظر برسم ک یم یکه سع یحال در

لباس شمان؟کدوم لباس؟ يسنگها نهایا؟ا-

:بلند شد و گفت شیشد از جا یمنفجر م تیکه داشت از عصبان مانما

آخه چرا؟تو فقط به من بگو چرا؟به خدا ...يلباس منو کند يسنگ ها یورداشت.کنم یمن اخرش از دست تو سکته م-

!فقط بگو چه مرگته.ندارم تیکار

:گفتم يتعجب نگاهش کردم و با لحن مظلومانه ا با

چکار دارم؟ لباس شما يمن با سنگ ها-

:بغض کردم و گفتم بعد

!دیگ یم یدونم شما چ یمن اصال نم-

طور مثل باران  نیهم میکردم اشک ها یبودم فکر م دهیتلفن شن يشهاب و سحر که از پا يبه صحبت ها کهیدر حال و

:دیسپر یباالخره دستم را در دستش گرفت و با لحن نسبتا آرام.کرد یمامان هاج و واج نگاهم م.دیچک یم

کردند؟ یسنگ ها اونجا چکار م نیا یدون یتو واقعا نم-

:دمیپرس هیهق هق گر نیب
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کجا؟-

!تخت تو ریز-

:بلند گفتم يزل زدم و با صدا شیرا پاك کردم و با تعجب به چشمها میها اشک

 خچالی يالرا با سهیبلند شد،ک شیاز جا.تو فکر بود يات گرفته مامان؟بد جور یتخت من؟شوخ ریتو اتاق من؟ز-

کرد و  یلب نچ نچ م ریز یکه گاه دمیشن یرفت و م یدر خانه راه م.رفت رونیگذاشت و بدون حرف از آشپزخانه ب

دلخور به  افهیبلند شدم و با ق.زد یدلم شور م زهنو یگذشته بود،ول ریبخ زیهمه چ نکهیبا وجود ا.گفت یم ییزهایچ

تختم شلوغ بود که او متوجه تلفن  ریخدا را شکر آنقدر ز.راغ تلفن رفتمدر را بستم فورا س نکهیاتاقم رفتم و بعد از ا

:گفتم یرفتم با لحن مظلوم یبه طرف حمام م کهیحوله ام را برداشتم و در حال.نشده بود

.رم حموم یمامان من م-

:تسرش را تکان داد و آرام گف.کرد ینگاه م ونیزیبه تلو یمبل نشسته بود و با حواس پرت يرو مامان

.برو تا آب گرمه-

:زد یمامان داد م.دمیاز خواب پر میو داد مامان و مر غیج يشب با صدا آن

خونه هم  نیتو ا یآخه ک.منو خراب کنه رهنیخواسته پ یغلط رو کرده باشه؟بابات؟البد بابات م نیتونه ا یاز تو م ریغ-

دا؟یمنه؟ش زیسا

:زد یبلند تر از مامان داد م ییهم با صدا میمر

شما رو خراب کنم،بعد هم  رهنیپ امیام که ب یمن روان...دست شما درد نکنه!من دزدم!مامان جون چکدومیه رینخ-

!ستین کیکوچ دیکن یخانم اون قدر هم که فکر م دایش زیمامان جون سا!دایتخت ش ریکنم ز میپاره هاش رو قا کهیت

:گفت تیبا عصبان مامان

ره که لباس الزم داشته باشه؟ یم ییآخه اون اصال جا...بر نداشتسنگ ها خ نیاون بچه روحش هم از ا-
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:کرد و گفت یانیباالخره بابا پا در م.امد یمامان هم کوتاه نم.بلند شد میمر هیهق هق گر يصدا

!کارش یتموم شه بره پ دیببوس گرویهمد!به جون هم افتادند يمادر و دختر چه جور نیبب.بابا گور پدر لباس يا-

.و همه جا آرام شد دیدر اتاقش را به هم کوب میبعد مر قهینزد و چند دق یحرف گرید مامان

و صبح پنجشنبه  میپنجشنبه شب همان هفته منزل مادر فراز دعوت بود.و مامان با هم قهر بودند میمر يروز چند

بعد از ظهر پنجشنبه وقت  ين براماما.بود نیهنوز دلخور و با همه ما سرسنگ میمر.داد یباالخره بابا،آن دو را با هم آشت

:و گفت ستادیل میاتاق من و مر نیقبل از رفتن ب.داشت شگاهیآرا

د؟ییآ یبا من م!دخترها شگاهیخوام برم آرا یم-

:من گفتم یجواب نداد،ول میمر

.ینه مامان-

:و گفتم دیبه نظرم رس يفکر بعد

!ندیایب دیبا نندیخواهند نامزدشون رو بب یکه م ییاونها-

:مامان با دست به در اتاقش زد و گفت.هنوز ساکت بود میمر

؟ییآ یبا من م يمرمر-

یمرس نه

فعال پس

رفتم  میفورا به اتاق مر دادمیفرصت را از دست م دینبا شدیکه داشت دور م دمیمامان را شن يتق و تق پاشنه ها يصدا

و گفتم

ها شده یموهات مثل جنگل گهیبرو د خوب

مرتب ولختش را پشت گوش زد و گفت يمن نگاه کرد موها يسر تا پا با تعجب به میمر
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تازه موهام رو مرتب کردم زده به سرت من

کردمیکوتاه بلندش م رفتمیتو بودم االن م يآد من جا یمدل اصال به صورتت نم نیا گمیبه خاطر خودت م من

برو خوب

تو بودم ياگه جا گمیکه نه م من

اتاقم برگشتم که ناگهان صدا زد به دینگفت ناام يزیچ میمر

آم یصبر کن منم م مامان

است خوشبختانه  دهیشوم بابا خواب نیبه اتاق مامان و بابا زدم تا مطم يبعد از رفتن آنها سر دمیبه هوا پر یخوشحال از

از اتاق  یرا بسته با خوشحال شیفقط چشمها ایشوم که خواب است  نیمطم توانستمیم یو به راحت کردیبابا خرخر م

لباس ها  يرفتم و در را قفل کردم بعد تلفن را از داخل کمد و البال اقبه ات نیپاورچ نیآمدم و در را بستم پاورچ رونیب

گذاشتم و با دلهره منتظر شدم بعد از زنگ سوم  یگوش يزدم شماره گرفتم و لحافم را رو زیآوردم و به پر رونیب

که گفت دمیخواب آلود شهاب را شن يصدا

دییبفرما

گفتم آهسته

سالم

شما سالم

آد ینم ادتیزنگ زدم  شیهمونم که چند روز پ من

گفت یلحظه ساکت شد و بعد با بد اخالق چند

شما؟ شناسمینم

نیریش
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ساکت شد باز

....مردم آزاره یبر پدر هرچ يا الو

به خدا ستمیمزاحم ن من

هیبگو کارت چ یستیمزاحم ن اگه

بغض گفتم با

آد یوشم مازت خ من

یدونیم نویمن جان من من نامزد دارم خودت هم که ا زیعز آخه

خوب

خوب که خوب خوب به جمالت یکه چ خوب

يدوستش دار یلیخ حاال

میشد یفکر کن اگه دوستش نداشتم نامزد م کمی خودت

هم تو رو دوست نداره نقدرهایاون ا یول

نداره به خودمون مربوطه ای داره

برخورده بود گفتم که به من یحال در

شم یمزاحمت نم گهیمن د باشه

خانم گل درست گفتم نیریدختر خوب ش نیآفر

رو یچ

رو اسمت

آره
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که گفتم شودیتمام م زیواقعا دارد همه چ دمید

حاضرم بهت ثابت کنم دونمیاز نامزدت م زهایچ یلیخ من

یدونیم یخوب مثال چ یهم هست یچه کارآگاه اهو

گمیم اش رو یکیفقط  فعال

حالت مسخره گفت با

اش رو بگو یکیهمون  بگو

يرو تو خبر ندار يزیچ هی یشک داره ول زیبه همه چ میو دا دهیم رینامزدت مدام بهت گ نکهیا مثال

رو یچ

کنهیهم م بتیوقتها تعق یکه گاه نیا

گفت یعصب یحالت با

یدونیاز کجا م تو

گمیبهت م دونمیرو هم که م يا گهید يزهایو چ زنمیباز هم بهت زنگ م یحاال اگه بخواه گهید دونمیم

یگیبگو اگه راست م حاال

نیدمش رو بچ نجایهم حتیبسه فقط از من به تو نص نیواسه امروزت هم شهینم حاال

اون وقت یگفت یدونستیرو که م ییزهایهر وقت همه چ ستیاش به تو مربوط ن هیبق

دهمیو مر دیجد يو خبرها زنکیمن زود بهت زنگ م باشه

 میدانستم حرفها یزدم م غیسرم را در بالش فرو کردم و ج یرا گذاشت از خوشحال یگفت خداحافظ و گوش فورا

شب  دادمیچون احتمال م کردمیرا درست م میدوست داشتم من هم موها یلیشهاب را به فکر انداخته است خ يبدجور

و مو درست کردن بود تنرف شگاهیتلفن مهمتر از آرا نیا یشهاب هم خانه فراز دعوت باشد ول
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به سرم بستم بعد در کمد لباسم را چهار طاق  یتازگ يو روسر دمیچیپ يگودیرا ب سمیخ يرفتم و با حوصله موها حمام

تاپ و شلوار  کیباالخره  یامشب از هر دفعه بهتر و خوشگل تر باشم وقت خواستمیتخت نشستم م يباز کردم و رو

رژلب پررنگ  ختمیر میشانه ها يبلند و تابدارم را رو يابود موه ختهیوسط اتاق ر میاس هاتمام لب دمیرا پسند یمشک

نداشتم با  یچهارده ساله شباهت زدهیدختر س کیاصال به  ستادمیا نهییآ يجلو یوقت دیپاشته بلند پوش يزدم و کفش ها

کوره که  ابشه نیواقعا ا گهیکار د چیم نه هخودم نگاه کردم و با خودم گفتم تازه نه ابرو برداشت يبه سر تا پا تیرضا

و باز هم دنبال اون دختره کوتوله است نهیبیمنو م

دمیو پرس دمیاو پر يکه جلو دیخندیو مادرم وارد شدند مامان داشت م میدر خانه آمد و مر يموقع صدا نیهم

خوبم

نگاهم کرد و گفت يسرسر مامان

هنوز خوابه بابات

شد با لبخند گفتم رهیکه برگشت و با دقت به من خجواب نداده بودم  هنوز

شدم خوب

يتو خودت رو مثل زن خرابها درست کرد باز

گفت رفتیکه به اتاقش م میمر

ستیکه مال سن تو ن نهایاون رژ لب پررنگ و خط چشمته آخه ا مال

حرص نگاهش کردم و گفتم با

يبزرگ شد یلیخودت خ يفکر کرد حاال

واسه من زنگ نزد یکس

لییعزرا چرا
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وسط و گفت دیبخواهد جواب بدهد مامان پر میمر تا

لخت که  ينجوریاون تاپ بپوش ا يرو يزیچ هیتو هم برو اون رژ لبت رو پاك کن بعد هم  دایش دیخوب بس کن یلیخ

ییایب شهینم

شال نازك  کیرو کردم و  ریوسط اتاق را ز يلباس ها یکل نکهیو به اتاقم رفتم بعد از ا دمیکوب نیرا به زم میپاها

 تونمیجالب تر هم شد م....فکر کردم بد هم نشد  ستادمیا نهییآ يجلو یانداختم وقت میشانه ها يبرداشتم و رو یمشک

کجش کنم ای نییپا ارمشیب ستیحواسش ن یکس یوقت

را درست  شیره روسربود و گ ستادهیا يورود نهییآ يآمدم مامان جلو رونیو آماده از اتاقم ب دمیپوش يو روسر مانتو

:من نگاه کرد و گفت يبرگشت و با دقت به سرتا پا کردیم

رو تاپت؟ يدیپوش يزیچ-

من کوتاه و بلند  شنهادیرا به پ شیموها. هم آماده شد و آمد میمر. مبل نشستم يسرم رو تکان دادم و رفتم رو فقط

خراب  شیش را شل گره زده بود تا موهاا يروسر. را گرفته بود دشیلخت دور صورت گرد و سف يموها.زده بود

:دمیپرس. مانتو معلوم بود ریاز ز اهشیس يجوراب شلوار. نشود

؟يدیدامن پوش-

.آره-

:به مامان کردم و گفتم رو

تاپ من مثل زن خراب هاست؟ ینداره، ول رادیخانم ا میمر دنیدامن پوش-

:کالفه داد زد مامان

دختره  نیمن دارم از دست ا ایمنصور زودتر آماده شو ب... ؟یفهم یو چرا نمداره دختر جون ت یسن يزیآخه هر چ-
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.شم یم وانهید

را تازه مرتب کرده بود و چشم  لشیبود، سب دهیراه راه پوش یکت و شلوار طوس. که آماده شد پدرم بود ينفر نیآخر

.هنوز از خواب بعدازظهر پف داشت شیها

در . گشتم یبا چشم دنبال گلف شهاب م میدیخانه فراز رس يجلو یوقت. میدیدسته گل خر کیو  میراه نگه داشت نیب

 نگیاز در بزرگ پارک. دمیاو را ند نیتا آنجا که نگاه کردم ماش یول نم،یتوانستم خوب همه جا را بب یآن فرصت کم نم

رکت بود و مبلمان سالن کف آن پا. خلوت بود یلیو خ عیوس انهخ. میو با آسانسور باال رفت میشد یعیوارد محوطه وس

نگاه  وارشیبا تعجب به در و د. مبلمان قرار داشت يرنگ جلو اهیس الیرو يانویپ کیبراق و  دیاز ساتن سف ییرایپذ

 یزندگخانه و  نیشد چن یدارند، اصال باورم نم یخوب یدانستم خانواده سحر وضع مال یم نکهیبا وجود ا. کردم یم

.داشته باشند یمجلل

 یو ول نم دهیسخر رو چسب یچ يخوب معلوم شد شهاب برا: نشستم و با خود گفتم دیمبل سف کی ين روماما کنار

شهاب صد سال هم جون ... برج به پسر و دجترش داده نیدو تا آپارتمان تو هم یهمون اول زندگ! پدرزن پولدار! کنه

!رهیهم جا بگ نجایا نگیتوانست تو پارک یکند نم یم

 دهیرو فهم زیاز نگاه هاش همه چ. دونستم سحر رو دوست نداره یمن م...طفلک شهاب: کردم فکر يبا دلسوز بعد

!زدم موضوع پول وسطه یحدس م دیبا...بودم

از برق چشم ها . بلند سالم کرد يشد و با صدا ییرایوارد سالن پذ يچا ینیبود با س دهیپوش یکه کت و دامن مشک سحر

مادر فراز و سحر که کنار دست مامان نشسته بود با ! م امشب دعوت داردحدس زدم شهاب ه شیگونه ها یو سرخ

:به دخترش نگاه کرد و گفت يریلبخند دلپذ

.هم تعارف کن ینیریمامان جون فدات بشم ش-

:مرا گرفت و گفت يفورا بازو مامان
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.دیمن بگ يدایتعارف به ش یب دیدار يخانم هر کار نیمیس...جون کمک کن دایپاشو ش-

خودم  يسر خورد و من مخصوصا به رو میشانه ها يشال نازك از رو. به مادرم نگاه کردم و از کنارش بلند شدم وردلخ

:زد و گفت میمامان صدا. اوردمین

.يخور یسرما م...يجون شالت افتاد مادر دایش-

 یرداندم و تازه مدور گ کیرا  ینیریظرف ش. من خودم را به گفت و گو با سحر مشغول کردم و جواب ندادم یول

:لب گفت ریخانم ز نیمیس. زنگ بلند شد يکه صدا نمیخواستم بنش

!هم شهاب نیا-

:را گذاشت رو به سحر کرد و گفت یگوش نکهیاز ا بعد

.مادر جون شهاب هم آمد-

م مامان بود که مطمئن بود ادیشهاب وارد سالن شد آنقدر تپش قلبم ز یوقت. جلوتر از سحر به استقبال او رفت فراز

 سیکوتاه و ژل خورده اش از قطرات باران خ يبود و موها دهیپوش یمشک یکت و شلوار و باران! شنود یرا م شیصدا

 يادوکلنش همراه بو يبو. بود گرشیدسته گل رز قرمز هم در دست د کیدست و  کیدر  تارشیبزرگ گ فیک. بود

با  یشهاب پس از دست دادن و روبوس نکهیکرد تا ا یم عاشقانه دنبالش یسحر با نگاه. دیچیخنک باران در سالن پ

:و گفت دیخند دیبه من که رس گران،ید

!التماس دعا داره تارمیگ! سالم خانم نوازنده-

:و گفتم دمیخند

من چکاره ام؟ گهیدر حضور شما د-

:صورتش گرفت و گفت يشهاب دسته گل را جلو. بود ستادهیکنار من ا سحر

.کوچولوهم واسه خانم  نیا-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٧

:فورا گل را از دستش گرفتم و گفتم من

.خانم که بگذارند تو آب نیمیدهم به س یم! یمرس-

:و گفت دیخند ینگاهم کرد و بعد با مهربان جیسحر اول گ. جا خورده بودم عمیهم از حرکت سر خودم

.برمش یخودم م...جون دستت درد نکنه دایش-

برگشت به شهاب نگاه  ستاد،یا دیوسط سالن که رس. طرف آشپزخانه رفت گل را از دستم گرفت و با لبخند به دسته

:بلند گفت يکرد و با صدا

.زمیعز یمرس-

 یکس یخواست من هم کنار آنها باشم، ول یدلم م یلیخ. از سالن جمع شدند يگریآمدن شهاب جوان ترها گوشه د با

و سحر و  میت فقط چهار عدد بود که فراز و مرها هم در آن قسم یکرد و در ضمن تعداد صندل یبه من تعارف نم

شهاب  دمید یم نکهیاز ا. ستادمیا یم دیرفتم با یآنها نشسته بودند و من اگر بدون تعارف هم آن طرف م يشهاب رو

کردم و در دلم به سحر بد  یعاشقانه شان را تحمل م يبا نفرت نگاه ها. خوردم یو سحر مدام کنار هم هستند حرص م

 یکار را دارد و مدام دور و بر سحر م يهوا شتریمادر و پدر او ب يشهاب جلو دمید یگفتم، مخصوصا که م یم راهیو ب

:را صدا زد و گفت یخانم همگ نیمیس یبعد از مدت! دیگو یرا م زشیو مج دپلک

شام دییبفرما-

غذا  زینداشتند پشت م الینگار خجوان ترها ا یرفتم و به ناچار کنار مادرم نشستم، ول زیهمراه بزرگ ترها سر م من

فراز در تراس را گشود و پرده ها را کنار . به ته سالن رفتند یشهاب و فراز دو بشقاب بزرگ پر کردند و همگ. بخورند

:و گفت دیپدرم خند. دیچیدر سالن پ یباد خنک. زد

خوشا به دل شون-

:خانم گفت نیمیس
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.هم ببر زیدو تا بشقاب تم ایفراز جون ب...دارند یجوون ها هم عالم نیا-

:از همانجا داد زد فراز

.میالزم ندار ینه مرس-

:به مادرم زد و گفت یخانم چشمک نیمیس

!هیکیبشقاب هاشون هم ...گهید هیعاشق-

:فورا بشقابم را برداشتم و گفتم. شدم یواقعا داشتم منفجر م گرید

.رم تو تراس یمن هم م-

:خانم گفت نیمیس

.يخور یبا اون تاپ سرما م. زمیبلوز گرم بدم عز هیبهت  ایپس ب-

:به من رفت و گفت يچشم غره ا مامان

.جا کنار من نیهم نیشما بنش-

.ره یشما حوصله ام سر م شیپ-

:گفت یخانم با مهربان نیمیس

.فتندیباد ب هیکه با  ستندیمثل من و شما ن. خوش باشند دیجوونند بگذار نهایا. خانم نیریش دیچکارش دار-

تراس بزرگ مشرف به . و با بشقاب غذا به تراس رفتم دمیآورده بود پوش میخانم برا نیمیرا که س یژاکت پشم فورا

 ينورها رهایحص يشده بود و از البال دهیپوش ریآن با حص يا شهیکوتاه و ش واریدور تا دور د! تهران بود يتمام خانه ها

قرار داشت و  يدر گوشه ا یبا شش صندل يگرد فلز زیم کی. دندیشدرخ یم خانه ها مثل ستاره یو نارنج یقرمز و آب

 یتاب نشسته بودند و م يرو پیتا ک پیهمه ک میشهاب و سحر و فراز و مر. تاب بزرگ چهار نفره کیکنار آن 

:تا چشم شان به من افتاد داد زدند. دندیخند
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يخوب شد آمد-

:گفت دیا تاب را به حرکت در آورد و مرا که دبرد ت یبه زور تنه اش را عقب و جلو م میمر

!کوچولو تکون بده هیما رو  ایب دایش-

:و گفت دیخند شهاب

.صباست یکشت ستیتاب که ن-

:رو به من گفت يهم با لحن کودکانه ا فراز

!تانچهیکاپ یکن یچکار م نمیبب ایب...یتانیتو هم کاپ-

 زیرفتم پشت م يبا خونسرد. شوم وانهیخواستم د یم دیخند یبود و م دهیسحر که آنطور به شهاب چسب دنید از

:نشستم و گفتم

.تونم تاب تون بدم یمن نم-

:اخم کرد و گفت میمر

!يباز تو لوس شد-

:نگاهش کردم و گفتم مظلومانه

.گفتند هوا سرده! تو دیخانم مرا فرستادند که بگم زود بر نیمیآخه س-

:فراز گفت.غرغر کردند همه

!گهید هینجوریبده ا ریمامان ما هم بخواد گ نیا سرده؟ اکجا هو-

:گفت يشداریو با لحن ن دیپر نییاز تاب پا میمر

!بعد ر،ینگفتم اول از مامانت اجازه بگ-

:گفت ییسحر با دلجو. و شهاب تکان نخوردند سحر
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!گه ینم يزیتو هم چ مینر...گفته ينجوریمامان هم. میباال مر ایب-

:دوباره سوار تاب بشود که بشقابم را برداشتم و گفتمخواست  یم میمر

.رم چون بهم گفتند خودت هم زود برگرد یمن م-

:آمد گفت یکه به دنبال من م یبعد بشقابش را برداشت و در حال. مردد ماند میمر

.نداره دهیفا گهید...دییایبچه ها ب-

زد،  یشدم دلم شور م یوارد سالن م یوقت. دهند یان منش یدانستم اگر بفهمند که من دروغ گفتم چه عکس العمل ینم

.توانسته ام سحر را از کنار شهاب بلند کنم خوشحال بودم نکهیاز ا یول

:دالن گفت يآقا. ما اصال تعجب نکردند دنیترها از د بزرگ

:گفت يفراز رو به مادرش کرد و با دلخور! شه یشون م یهم سرما حال نهاینه بابا ا-

!ها يد یم ریهم گ مامان شما-

:و گفت دیاو کوب يبا آرنج به پهلو میخانم با تعجب به فراز نگاه کرد که مر نیمیس

.کنم یخواهش م...نگو يزیچ-

دیفراز ساکت شده پرس دیخانم که د نیمیس

چرا فراز جان؟-

:نشست و با همان لحن دلخور گفت زیپشت م فراز

!الیخ یب-

 یفهمد که من دروغ گفتم، ول یکند و م یکه بعد از رفتن ما فراز با مادرش صحبت مدانستم  یمن م. نشد یصحبت گرید

!ستمیا یفکر کردم، تا آخرش هم سر حرفم م

بلند اعالم  يرا کوك کرد و با صدا تارشیگ. کنار سحر نشست یمبل يشهاب رو.سالن را کم کردند ياز شام نورها بعد
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:کرد

!یدرخواست يآهنگ ها میتا-

.خانمت بپرساول از -

:خودش را لوس کرد و گفت سحر

!همون آهنگ خودمون-

 نکهیبعد از ا. کردیو با محبت به سحر نگاه م شدیخم م یکم تیبا خواندن هر ب. سرش را تکان داد و شروع کرد شهاب

:داشت گفت میخانم که با همان لذت چشم به فراز و مر نیمیخواندن آن آهنگ تمام شد همه دست زدند و س

.هم واسه عروس گلم بزن یکی-

:کرد و گفت میرو به مر شهاب

دهند؟یسفارش م یمادموازل چ-

:و گفت دیفراز را چسب يبازو میمر

!تو بگو-

:گفت یمعطل یب فراز

.زد دایکه اون شب ش یهمون... میناز مر-

:به من نگاه کرد و گفت شهاب

!زنهیقشنگ م دایاون آهنگ را خود ش-

:ا به طرف من گرفت، اول تعارف کردم و گفتمر تاریگ بعد

.کشمیشما خجالت م يامکان نداره، من جلو-

:گفتندیم کصدایو  زدندیهمه دست م یول
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!میناز مر... دایش-

:را از تنم کندم و گفتم یبا خجالت ژاکت پشم. گذشتم میپاها يرا از دست او گرفتم و رو تاریگ باالخره

.گرمم شد-

:تخانم گف نیمیس

!لب هاش هم سرخ شده از خجالت-

شهاب را در دست گرفتم و حاال  تاریاست که گ نیبلکه به خاطر ا ست،یاز خجالت ن میگونه ها یسرخ دونستمیم خودم

زدم و  شانیرا برا میناز مر. کندیاو با دقت به من نگاه م یهر چند سحر کنارش نشسته ول دانمینشسته ام و م شیروبرو

.نرو شمیاز پ یمال من: میخواندیکه م دیرسیبه آنجا م یوقت. هاب خواندمش یبا هم صدائ

چشم به من داشت و با  یگرفته بود، ول شیسحر را در دستها يکه دستها کردمیاو نگاه م يو به چشمها داشتمیبر م سر

:آرام گفتم یلیرا به دستش دادم و خ تاریآهنگ تمام شد و همه دست زدند گ یوقت. خواندیم شیبایبم و ز يصدا

.دیبود یعال-

:بلند جواب داد ياو با صدا یول

.دل کاشتیٔشما گ دیدار اریاخت-

.به خانه بر گشتم نیریش ياهایشهاب و رو الیشب باز با فکر و خ آن

او که حرف نداشت، اما من از  يو غذاها یعال یرائیاز پذ کردند،یم فیخانم تعر نیمیبلند بلند از س میو مر مامان

!چیه گریمانده بود و د یشهاب در ذهنم باق افهیفقط ق یهمانم

من مثل  یرفتند، ول رونیبا سحر و شهاب و فراز ب يچند بار میمر. خبر بودم یو من از شهاب ب گذشتندیو شبها م روزها

.خوردمیو حسرت م نشستمیدر خانه م دیبا شهیهم

و کم کم فصل دانشگاه  گذشتیتابستان م. شدینم رمیدستگ یخاص زیچ یول کردم،یرا همچنان کنترل م میمر يتلفنها
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از  یول نم،یبه دانشگاه بروم و شهاب را بب یگاه میبه بهانه مر توانستمیم نکهیبا ا. دیرسیو مدرسه رفتن من م میرفتن مر

اه دو سال شهاب و فراز در همان دانشگ. خوردیخون خونم را م ستندسحر و او هر روز در دانشگاه با هم ه نکهیفکر ا

که ساعت و روز  کردندیانتخاب واحد م يو هر سال چهار نفر طور خواندندیم يو سحر حسابدار میباالتر از مر

.شدیهم م یاگر چه به نفع من بود، باعث ناراحت نیبا هم باشد و ا شانیکالسها

رنگ  هایسال سوم. دوخته بود يمانتو و مقنعه سرمها میمامان برا. به باز شدن مدارس نمانده بود شتریب يروز چند

و بهانه آوردم که  ردیبگ شهیکمتر از اندازه هم متریمانتو را ده سانت يمامان را مجبور کردم بلند. بود يلباسشان سرمه ا

چند بار با . رفتیثبت نام و انتخاب واحد به دانشگاه م يهم هر روز برا میمر. خورمیم نیو زم دیچیپیم میپاها يتو

و با  میبعد از انتخاب واحد با بچه ها قرار دار گفتیهر بار م یستم که مرا هم همراه خودش ببرد، ولاصرار ازش خوا

.سوزاندیدل مرا م شتریحرف ب نیا

 م،یایب دیکفش کردم و گفتم من هم با کیرا در  میپا رفتیثبت نام به دانشگاه م يبرا میکه مر يروز نیآخر باالخره

:حوصله گفت یب

.کار دارم یلیخ. رو ببرمتو  تونمینم-

:التماس به مامان نگاه کردم و گفتم با

:صحبت کرد و گفت میمامان با مر. نمونده یوقت گهیمن کتاب و دفتر بخرم؟ د میبر یآئیمامان پس تو م-

.رمرفتن ندا دیخر يدانشگاه تون چهار تا کتاب و دفتر بخره مادر جون؟ من پا ياز جلو يبچه رو ببر نیا شهیم یچ-

:را باال انداخت و گفت شیحوصله شانه ها یب میمر

رو هم باهاش  کشونیکه خواهر کوچ ییمثل دختر ها. ندازمیرو دنبال خودم راه ب نیا تونمیبا بچه ها قرار دارم، نم-

!وقت دست از پا خطا نکنند کیور و اون ور که  نیا فرستندیم

فردا . راه رفتن ندارم يبه خدا پا. کار رو بکن نیواسه کمک به من ا تو. ستین يطور نیا یدونینه مادر جون تو که م-
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.ها مونهیکتاب م یبچه ب نیا

:قبول کرد و گفت یتیبا نا رضا میمر

.رونیبا خودم ببرمش ب تونمینم. خونه ادیب دیو زود با یکتابفرش برمشیفقط م-

.يدستت درد نکنه مادر-

فورا مانتو و مقنعه ام را ! است متهم غنی ٔجا نیفکر کردم تا هم یباشم، ول میا مردر ادامه برنامه ها هم ب خواستمیم من

.ستادمیدر ا يجلو میهم کردم و زودتر از مر یکم رنگ شیکالسر به بغلم گرفتم، آرا کیمثل دانشجوها  دم،یپوش

 یبه تازگ میمر. میشد نیماش با هم سوار. نشد شمیاز من دلخور بود که اصال به صورتم نگاه نکرد و متوجه آرا آنقدر

 یآفتاب نکیکنار دست او نشستم، چانه مقنعهام را دادم تو و ع. بود دهیخر شینو برا يرنو کیو بابا  کردیم یرانندگ

را  یصندل. و آرنج دستم را لبه در گذاشتم دمیکش نیرا پائ نیماش شهیبعد ش. مامان را که با خودم آورده بودم، زدم

 یوقت. دمیرسیبه نظر م يدختر مدرسه ا کیبزرگتر از  یلیخ. به خودم نگاه کردم نیبغل ماش هنیعقب دادم و در آ

پشت سر ما  هپژو هم که از اواسط بزرگرا کی. میشد ادهیچند کوچه باالتر پارك کرد و پ میمر م،یدیدانشگاه رس يجلو

نظر داشتم  ریتمام دوروبر را ز نیماش نهیاز آ من که. شد ادهیبا عجله از آن پ یآماده بود همانجا پارك کرد و پسر جوان

 یچشم ریز. نبود زهایچ نیاصال حواسش به ا میمر یول د،یآیرنگ دنبال ما م اهیس يپژو نیاز اول متوجه شده بودم که ا

با  .و ظاهرش بد نبود افهیق. داشت یکیقدبلند و اندام بار. آمدیم میهم سنّ و سال مر نظربه . به پسر جوان نگاه کردم

 یخودم را به ب. آمدینبود و پسرك صاف به طرف ما م نجوریا یول! نجاستیاو هم دانشگاهش ا دیخودم فکر کردم، شا

 ابانیمحکم گرفت تا از عرض خ راخودش بود دستم  يکه در حال و هوا میمر. را گرفتم میزدم و آرام دست مر يخبر

:از پشت سر گفت ییکه صدا میرد شو

.خانم دیببخش-

. من ناخود آگاه برگشتم و به پسرك نگاه کردم یداشته باشد اصال بر نگشت، ول يبا ما کار یکس کردیکه فکر نم میرم
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دختر  کیواقعا مرا با  ایآ... دوست داشتم بدانم چکار دارد یلیخ. میدست تکان داد و عالمت داد که صبر کن میبرا

خودم را به آن ! و متوجه بزرگ شدن من بشود ندیرا با آن پسر بب ابودم شهاب م دواریدر دلم ام. دانشجو اشتباه گرفته

:راه زدم و گفتم

.زنهیانگار صدات م ته؟یاون پسره همکالس میمر-

:دیپرس یجیبرگشت و به پشت سرش نگاه کرد و با گ میمر

؟یک-

.دهیهمون پسر درازه که شلوار مخمل پوش-

.میبر اینگاهش نکن ب دایش! سایوا گهیداره م. نه چه قدر هم پروئه-

 یدر اصل يجلو نکهیآمد تا ا یپسرك هم همانطور دنبالمان م. میگذشت ابانیو از عرض خ میرا تند کرد مانیها قدم

:و گفت دیدانشگاه به ما رس

.دیلحظه به عرض بنده گوش بد کی کنمیخانم خواهش م-

 یعصبان میمر. را تند کرد شیپسر جوان قدم ها دنیو با د دست تکان داد دیما را که د. آمد یداشت از رو به رو م فراز

:به پسرك نگاه کرد و گفت

!برو تو رو خدا.... آد یاوناهاش داره م! ولم کن آقا جون من نامزد دارم-

:جوان با کمال ادب گفت پسر

.من با دوستتون کار داشتم یول-

:دیمنظور طرف من باشم، کالفه پرس کردیکه اصال فکر نم میمر

کدوم دوستم؟-

:مرا نشان داد و گفت پسر
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.رندیخواهم اگه مزاحم نباشم شماره ام رو بدم تا با من تماس بگ یم.... شونیا-

:و گفت دیهمان موقع فراز هم به ما رس. کرد یمات و مبهوت به من نگاه م میمر

ه؟یچ شتونیچه خبره؟ آقا فرما-

:د و گفتدست دادن جلو آور يجوان دستش را برا پسر

خانم بود؛ اگه  نیبا ا شتریب ییقصدم آشنا. نشدم شونیمن مزاحم نامزدتون و دوست ا. نکرده باشم جناب یاحترام یب-

.افتخار بدهند

:داد زد هیشد و بعد در کمتر از دو ثان جیاول گ میهم مثل مر فراز

؟يخودت خواهر مادر ندار-

شده بود کم کم به خودش آمدو او هم در جواب مشت  ریاول غافلگ پسرك که. با مشت و لگد به پسرك حمله کرد و

:زدیم غیمدام ج میمر. دورمان جمع شده بودند تیجمع. داد لیفراز چند مشت و لگد تحو يها

.ولش کن-

 یبه دنبال شهاب م تیجمع يکردم و در البال یمن دور و برم را نگاه م. زدیبا مشت کم زورش به کتف پسرك م و

و  ندیرا بب زیخواستم خودش با چشم خودش همه چ یم یول رسد،یمطمئن بودم خبر دعوا به گوشش م نکهیا اب. گشتم

!که درست حس کردم و شهاب هم مرا دوست دارد شدمیآن وقت مطمئن م. شود ریاگر شد او هم درگ یحت

لب  ریهنوز ز. ختیر یز خون مفرا ینیاز چانه و ب. شهاب آن طرف ها نبود و مردم آن دو را از هم جدا کردند یول

:کردیالتماس م هیهم با گر میداد و مر یفحش م

.مارستانیب میبر ایب-

 یکه کنار مغازه م یاش را پاك کرد و در حال ینیبا پشت دست خون ب. دیبود ند میرا که دست مر ییدستمال ها فراز

:دیپرس ینشست عصبان
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شد؟ داشیاز کجا پ نیا-

:وحشت زده گفت میمر

ساله هم  زدهیاز دختر بچه س. بود وونهیاصال د. کنهیصدات م اروی نیگفت ا دایدفعه ش کیدانشگاه  يجلو.... دونمینم-

!ها وونیح گذرندینم

 ینیو در سوراخ ب کردیدرست م لهیتیبا دستمال ف میمر. صورت من زوم شده بود ينگاه فراز شدم که با دقت رو متوجه

مانده بودم  رهیبه او خ نکیفراز همان طور که از پشت ع يدر جواب نگاه ها. ردیرا بگ يزیخون ر يتا جلو گذاشتیاو م

:که سرش را تکان داد و گفت

سالشه؟ زدهیکجا س نیخودت نگاه کن ا میمر! استغفراهللا-

:دیغر تیبرگشت و به صورت من نگاه کرد و با عصبان میمر

؟یکشیخجالت نم ؟يدرست کرد یختیر نیباز خودتو ا. سر توئه ریز شایآت نیهمه ا-

:آرام و مظلومانه گفتم ییصدا با

کردم؟ یمن چه گناه-

! شدیجور متوجه من م کی دیباالخره با! فراز را بشنود يشود و حرف ها شیدایکاش شهاب پ کردمیدلم آرزو م در

:گفت میفراز به مر

؟یزنیچرا سر اون داد م-

:با خنده گفت بعد

ناه کرده؟خواهرت خوشگله گ-

:کرد و گفت یشیو ف شیا یبا ناراحت میمر

سحر آمده؟...... دانشگاه میپاشو بر مارستانیب يریاگر نم-
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:خاك شلوارش را تکان داد و گفت فراز

.آره تو دفتر ثبت نامه-

.بودمزده  يخبر یخودم را به ب کردمینگاه م مینگاه فراز متوجه من بود و من همانطور که به رو به رو هنوز

در . باخبر شود انیرساند تا از جر میفراز هول شد و فورا خودش را به مر دنیبا د. در دفترگروه منتظر بود سحر

خواهر و  میتا ثابت کن. ارزد یبه درد سرش نم گفتندیم. کردندیسحر و فراز هم صحبت نم یدانشگاه حت يمحوطه 

 ریسحر که کم مانده بود اشکش سراز. دادندیم المته هم عبا چشم و ابرو ب یفقط گاه. میشویم تیاذ یکل میبرادر

:را تکرار کرد و گفت میهمان حرف مر انیجر دنیشود بعد از شن

!حرفه به خدا یلیخ! ساله زدهیبچه س-

گناه ! خوشگلم. زد یداداشت خوب حرف یول ،یممکنه تو از حسادتت نفهم..... ساله زدهیآره بچه س: دلم گفتم در

کردم؟

:کردم، چون بعد از چند لحظه گفت یخمصانه نگاهش م یلینم خک فکر

حالت بده؟ یلیخ! دایطفلک ش-

. آد یم یگفت تا بفهمم کجاست و ک ینم يزیهم چ ینبود و کس. گشتمیدور و برم به دنبال شهاب م. جواب ندادم اصال

بعد همه با . زد و به فراز اشاره کرد را به عالمت تمام شدن به هم شیسحر دست ها. باالخره ثبت نام آن ها تمام شد

:گفت میمر. میرفت رونیهم از دانشگاه ب

خونه  گذارمیرو م دایمنم ش دیبر دیشما خودتون با.... مدرسه اش رو بخره لیوسا یرو ببرم کتاب فروش دایش دیمن با-

.امیو م

:گفت فراز

؟يآورد نیماش. ینکن رید-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٩

:گفت سرش را تکان داد و نانیبا اطم میمر

.نگران نباش امینه زود م-

:دستش را دراز کرد و گفت میمر. و دلخور پشت سرش راه افتادم یعصب. رفتیداشت بر باد م مینقشه ها تمام

.میرد بش ابانیاز خ میخواهیم ریدستم رو بگ-

:دو قدم جلو افتادم و گفتم يلجباز با

.ستمیبچه ن-

:سرم داد زد پشت

.ندارمحوصله دردسر  سایوا-

 یخواستم راه یم. کردیمغزم داشت تند و تند کار م. رساندم ابانیو دادش خودم را به آن طرف خ غیتوجه به ج بدون

:گفت میمر میشد یوارد کتاب فروش یوقت. کنم که همراه او بروم دایپ

.شهیم رمید.... یخواه یم یزود باش بگو چ! بدو-

کتاب ها را نگاه  فیو رد داشتمیآرام آرام قدم بر م. راه رفتن در طول مغازهشروع کردم به . دیبه ذهنم رس يفکر فورا

:پا و آن پا کرد و گفت نیکالفه ا میمر. کردمیم

.طرف نیا ایب! يبخر ستیکتاب داستان که قرار ن! یخواه یم یجون بگو چ دایش-

:و گفت دیاز دستم کش با حرص کتاب را میمر. از قفسه برداشتم و ورق زدم یتوجه به او کتاب بدون

؟یکن یم يلجباز دایچه کار؟ ش یخواه یم ینیبال یروانشناس-

:نگاهش کردم و گفتم مظلومانه

!نه به خدا-

:و مدارا گفت یبا مهربان میمر
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.دندیجا چ نیمدرسه رو ا يکتاب ها. طرف نیا ایمن ب زیپس عز-

 میمر. از قفسه برداشتم يگریو کتاب د ستادمیکه باز ا هنوز دو قدم جلو نرفته بودم. پشت سرش راه افتادم آرام

:جلد کتاب را نگاه کرد و خواند یعصبان

چه مرگته؟ دایش! نامه انیمرز-

:را گشودم و مظلومانه به او نگاه کردم و گفتم میها چشم

!اتمونهیمال ادب-

:گذاشت و گفت شیکتاب را سر جا یعصبان

.الطف ییآقا کتاب سال سوم راهنما-

:گفتم. گذاشت زیم يبرداشت و رو نیزم يستون از رو کیفورا  فروشنده

.خواهم یدفتر هم م-

:دیپرس فروشنده

چند برگ؟-

.ام.... ام-

:فورا گفت میمر

.صد برگ-

:تعجب نگاهش کرد و گفتم با

.چکار؟ شصت برگ خواهمینه صد برگ م-

:و گفت دیکش یراحت نفس

.سه تا شصت برگآقا .... خدا عمرت بده-
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:گفتم

!شصت برگ کمه! نه-

:فورا گفت میمر

.آقا سه تا صد برگ-

!ادهیز.... خواهم یصد برگ نم-

:و گفت دیکوب نیزم يرا رو شیپا محکم

.در منتظرم يمن جلو. رونیب ییایو ب یکن دیخر يوقت دار قهیسه دق! ها رمیم گذارمتیبه خدا م دایش-

:و سر فرصت به فروشنده گفتم ستادمیا شخوانیپ يجلو. ستادیا یر کتابفروشد يرا گفت و رفت جلو نیا

.خواهم طرح جلدش خوشگل باشه یم. نمیآقا دفتر هاتون رو بب-

کردم و سر  ینگاه م داشتمیبر م یکی یکیهمه را . گذاشت شخوانیپ يمدل دفتر چه رو ستیاز ب شتریب فروشنده

:دیپرس یفروشنده م. گذاشتم یم شیجا

د؟یدیپسند-

:گفتمیانداختم و م یرا باال م میها ابرو

!نج-

 دادمیهم طولش م گریربع د کیاگر . میمعطل شده بود یکه در کتابفروش شدیربع م کیحدود . ساعتم نگاه کردم به

را در  یرنگ بزرگ یکالسور سرخاب. بلند شدم مینوك پنجه ها يرو. فرصت نداشت مرا به خانه برساند میمر گرید

:طبقه قفسه به فروشنده نشان دادم و گفتم نیباالتر

نم؟یاونو بب شهیم-

بار با لحن  نیسرش را داخل آورد و ا میمر. و از پله ها باال رفت دینردبان متحرك را از ته قفسه جلو کش فروشنده
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:گفت يزیالتماس آم

!بجنب تو رو خدا..... شد رمید دایش-

؟يبر یخواه یمگه کجا م! وا-

:داد زد یبانعص

.من رفتم! به تو چه-

مامان پوستش را  گذاشتیاگر مرا آنجا تنها م. برود تواندیبدون من نم دانستمیم. پشتش را به من کرد و رفت بعد

:دیپرس کردیرا حساب م میها دیبود و داشت خر دهیحساب را جلو کش نیفروشنده که ماش. کندیم

د؟یکالسور رو خواست-

.بله-

:نگاه کردم و گفتم شهیش ریز ير فرصت به خودکارهاس دوباره

نمشون؟یبب شهیم-

کدوم رو؟-

!همه رو-

نوك . کردمیخودکار ها را نگاه م کیبه  کی. گذاشت زیم يرا رو سیو دو جعبه از خودکار و خودنو دیکش يبلند نفس

با . را در کنار هم داشت یو قرمز و مشک یاز خودکار ها چهار رنگ سبز و آب یکی. تو زدمیو م رونیدادم ب یآن ها را م

با خنده خودکار را به فروشنده . کردمینگاه م یو با تعجب ساختگ زدمیم رونیرنگ ها را ب یکی یکیبچه گانه  یحالت

:نشان دادم و گفتم

!چه با مزه است نیا-

!تومن صدیبله س-
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.خواهمیرو هم م نیا-

:به فروشنده گفتم. دوباره به ساعتم نگاه کردم. حساب زد نیماش يرا رو آن متیانداخت و ق سهیرا داخل ک خودکار

حسابم چه قدر شد؟-

!پنج هزار تومن-

از آن  شتریب گرید دمیآهسته اش فهم ياز قدم ها. بود صدا زدم ستادهیتر ا نییرا که در مغازه پا میدر رفتم و مر يجلو

:حوصله گفت یمدو بجلو آ. شده که بخواهد مرا تا خانه برساند رشید

م؟یبر! چه عجب-

:زدم و گفتم یمهربان لبخند

!يمن که پول ندارم خواهر-

:دیرو به فروشنده کرد و پرس یعصبان

.چه قدر شد آقا؟-

:نگاهم کرد و گفت. متعجب شد میها دیخر متیق دنیشن از

!شهیمنم پولم تموم م ؟يدیخر یمگه چ-

:السور را نشانم داد و گفتکرد و ک یرا وارس میها دیخر سهیک

.پس بده نویا-

:کردم و گفتم بغض

.به خدا دمیخونه پولش رو م میبر! نه-

.مونمیپول م یاآلن ب ست،یموضوع پولش ن-

:را باال انداختم و گفتم میها شانه
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!که میدار نیچکار؟ ماش یخواهیم-

:و گفتم دمیلپش را بوس. کرد ینگاهم م مردد

!یمرس-

:گذاشت و گفت شخوانیپ يج هزار تومان را روپن میمر

.میبدو بر-

:و گفتم دمیرا برداشتم و دنبالش دو میدهایخر سهیک

کجا؟-

!خونه فرستمتیاز اونجا با آژانس م.... خونه شهاب میریم-

همانطور که . ماوردیخودم ن يبه رو یجمله اول در دلم به وجود آمد با جمله دوم کمرنگ شد، ول نیا دنیاز شن يا يشاد

. انداختم فمیو زود داخل ک دمیلبم مال يمقنعه رو ریآوردم و از ز رونیمانتو ب بیرژ لبم را از ج دمیدویم میپشت سر مر

:دلسوزانه گفتم یشدم و با لحن نیسوار ماش میبعد پشت سر مر

!ندارم يمن خونه کار! ها يتند نر يخواهر-

شهاب اف . نمیکه امروز بتوانم او را بب کردمیفکرش را هم نم. اورمیبال در ب خواستمیم دمیشهاب رس يبه خانه  یوقت

شهاب . نمشیتا زودتر بب دمیپله سرك کش نییپا! رفتمیجلو تر م میاز مر. به استقبالمان آمد ییاف را زد و با خوشرو

:بلند گفت يبا صدا م،یشد چشمچشم تو  یوقت. نرده ها دوال شده بود يهم از رو

!آمده یک نیبب! به

نبود خودم را در آغوش او  میاگرمر دیشا. باال رفتم یکیحرفش خوشحال شدم که پله ها را دو تا  نیاز ا آنقدر

:از پشت سرم گفت میمر! انداختمیم

که مجبور شدم  دیاون قدر کارش طول کش.... با من اومده بود دانشگاه دیواسه خر دایش دهایشهاب جون ببخش-
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!ارمشیب

:نگاه کردم و گفتم میبه مر زیآم ریبرگشتم و با حالت تحق. جمله تا بنا گوشم از خجالت سرخ شد نیا ندیشن از

!بخورنش یبه فراز جونت برس رتریکم د هی يدیبعد هم ترس-

:گفت ییکه متوجه حالت خمصانه ما نشده بود با همان خوشرو شهاب

.یاز گشنگ میباال که مرد دییایب. يجون رو آورد دایخوب شد که ش-

و  یسبز راحت يمبل ها. نشسته بودند منیفراز و سحر در اتاق نش. نازك کردم و داخل شدم میمر يچشمم را برا پشت

.کرده بود نیدوستانه و دلنش یلیرا خ طیمح ونیزیبا نور کم تلو کیاتاق تار

. من تعجب کردند دنیهر دو از د. ولو بود يگریفراز هم طرف د. مبل نشسته بود يرا جمع کرده و رو شیپاها سحر

:سحر فورا صاف نشست و گفت

کو؟ میمر دا؟یش-

!سالم-

....زمیسالم عز-

:خسته گفت یوارد شد و با لحن میبپرسد مر يزیبخواهد دوباره چ تا

.شد رید دیسالم ببخش-

:و گفت دیکش ینفس راحت سحر

.يکرد يزیچ یتصادفنکرده  يفکر کردم خدا دمیرو که د دایش! دمیترس! اوه-

!یکنیم یماست مال يحاال دار ،يآره جون خودت مثل موش جا خورد: دلم گفتم در

:مبل ولو شد و گفت يانشگاه رو يبا همان مانتو و روسر میمر

اد؟یب یگیآژانس م هیشهاب جان -
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:دیبا تعجب پرس شهاب

!؟یواسه چ-

:به من اشاره کرد و گفت میمر

!مامان تنهاست... بره خونه دیبا دایش-

:قاطعانه سرش را باال گرفت و گفت شهاب

!کنندیناهار نخورده رد نم نجوریمهمون رو که ا... امکان نداره-

:گفت میمر

.ادیب نیماش هیبگو . خورهیخونه ناهار م رهیم دایش! نه قربونت-

:گفت تیطور با قاطع همان

.که دل شون شور نزنه نجاستیا دایزنگ بزن خونه به مامانت بگوش! نه-

:گفتم يحفظ ظاهر با لحن مظلومانه ا يبرا

!رمیمن م... یمرس! نه شهب جون-

آشپزخانه  يسحر هم پشت سر او تو.اوردیهمان نه محکم را در جواب من داد و به آشپزخانه رفت تا ناهار ب شهاب

مانتو  ریکه ز ینیبود با شلوار چتنش  یشرت گشاد خانگ یت.داد یسر م نیزم يرا با جوراب رو شیکف پا.دیدو

همانطور که با .در هم و بر هم پشتش بسته شده بود شینداشت و موها شیذره هم آرا کی یحت.دیپوش یدانشگاه م

!از پول باباش ریدختره دل خوش کنه؟البته غ نیا زیبه چه چ چارهیشهاب ب:کردم در دلم گفتم ینفرت نگاهش م

بعد  قهیچند دق.رفت یم سهیفراز هم از خنده ر.گفت یکردن من م دیاز خر تیعصبانکنار فراز نشسته بود وبا  میمر

:شهاب گفت.وارد شدند تزایپ ینیسحر و شهاب با دو س

!دیشانس آورد...بدم ییایتالیا يمجبورم بهتون غذا ستیمامان من ن دیببخش گهید-
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اول  تزایاز هر پ.بود دهیق معمول کنارش چسبنشسته و سحر هم طب نیزم يشهاب رو.مینشست منیاتاق نش زیدور م همه

سحر گاز بزند  يتزایشهاب همان طور که سرش را جلو آورده بود تا از پ.خورد یداد و بعد خودش م یگاز به او م کی

:گفت

!یترکون یتو آخرش منو م-

:چشمک زد و گفت سحر

!شکم گنده باشه دیاصال مرد با-

:گفت یساختگ تیبا عصبان شهاب

سر  دینیراحت بنش الیو بعد با خ دیندازیب ختیما بدبخت ها رو از ر دیخواه یم...شما خانمها استیس نهیس اپ!آها-

!جاتون

:به شکمش اشاره کرد و گفت يهم با همدرد فراز

!آخ نقطه ضعف شهاب-

:و گفتم دمیبلند خند يمن هم با صدا.دندیخند همه

!هم متناسبه یلیاتفاقا خ-

:تگف یبا خوشحال شهاب

!کنه يشد از من طرفدار داینفر پ هیباالخره  دیدیحاال د!نیآفر-

:دادم که گفت یم لیشده ام را تحو نیتمر ياز آن لبخندها یکیدر جوابش  داشتم

!دیگفتند حرف راست رو از بچه بشنو میاز قد-

:رفت که فراز انگار متوجه شد و فورا گفت یهم م يتو میداشت اخم ها.ناراحت شدم یلیخ

!هیماشاهللا واسه خودش خانم!شهاب جان ستیخانم بچه ن دایالبته ش-
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!خانم محترم طرفم هیبا  دمیکرد فورا فهم فیاصال از من که تعر.بله البته که خانمه-

 يآورد و رو یم رونیرا ب شیتزاهایپ يال به ال يها تونیز ختیر یزد و مزه م یحرف م زیر کیهمانطور که  شهاب

:دمیپرس.خوردم یباز داشتم حرص م.اشتگذ یسحر م يتزایپ

!عاشقشم د؟منیدوست ندار تونیشما ز-

!کنم یم یمنم دارم براش جانفشان...سحر خانم مثل شما عاشقشه یچرا دوست دارم،ول-

:درشت دراورد و در بشقاب من گذاشت و گفت تونیز کی بعد

!یهم مال تو که عاشقش نیخوب ا-

احساس کردم سحر .دراورده بود با لذت گاز زدم میخودش برا يتزایرا که شهاب از پ تونیرا بستم و دانه ز میها چشم

:بشقاب من گذاشت و گفت يداخل بشقابش را تو يها تونیکار شهاب ناراحت شد،چون تمام ز نیاز ا

!مال تو.ترکم یدارم م گهیجون من د دایش-

 یاصال دوست نداشتم به خانه برگردم ول نکهیبا ا.ردیبگ آژانس کیشهاب را وادار کرد که  میبعد از ناهار مر بالفاصله

.نکرد مجبور به رفتن شدم يادیچون شهاب هم اصرار ز

:مامان در اتاقم را باز کرد و گفت.به اتاقم رفتم کراستیبغض به خانه برگشتم و  با

!کنم یم دارتیبخواب غروب ب!يمادر يخسته شد-

.زود خوابم برد یناراحت از

احساس بزرگ  یلیخ دمیرا پوش ییرنگ سال سوم راهنما يسرمه ا يمانتو یوقت.دارس و دانشگاه ها باز شدندم باالخره

موفق شده بودم  ادیز يآن سال با پا فشار.زدم یو رژگونه م ملیر یبفهمد کم یکس نکهیصبح ها بدون ا.شدن کردم

 یرساند و بعد خودش به دانشگاه م یسه مبه مدر رااول م میروزها مر شتریالبته ب.به مدرسه بروم سیبدون سرو
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 یلیخ میبرا نیکردم و ا یم یخانه تا مدرسه را ط ریمس ادهیاوقات هم پ یبرد،گاه یروزها هم بابا مرا م یبعض.رفت

گرفتم،کالسور  یبرگشتن سرم راباال م ایدر راه رفتن .گشتم یبر م ادهیبعد از ظهر ها هم خودم پ.بود زیانگ جانیه

کردم و بدون  یمقنعه درست م يجلو يکاکل دو متر کیچسباندم و طبق مد آن موقع  یرا به خودم م رنگم یخابسر

 یرا م میپا يانداختند فقط جلو یمتلک م ایزدند  یگذشتند و سوت م یکه از دور و برم م یرستانیدب يتوجه به پسرها

!شنوم یو نه م نمیب یم يزیچ هکردم که ن یوانمود م یبود،ول زیالبته حواسم به همه چ.دمید

از طرفداران پرو پا قرص هر روزه در  ينگذشته بود که صف دراز میماه از شروع مدارس و رفت و آمد ها کی هنوز

 يشنهادیکردند و پ یابراز وجود م یقیو هر کدام به طر دمید یم رمیکه هر روز در مس یکسان!راهم به وجود امد ریمس

 نیکه ا نیاز ا...کار بود نیدر ا یدانم چه لذت ینم.دادم ینم اکدام ر چیمن جواب ه یاز ده نفر بودند،ول شتریداشتند ب

و ادا و  يرو ادهیحال باز هم از پ نیبا ا.دانستم یرا در شان خودم نم چکدامیه یکردم،ول یم فیهمه خاطرخواه داشتم ک

!داشتم یاطوار دراوردن دست برنم

زودتر از  یلیخ ایچون . توانستم بعد از مدرسه به دانشگاه بروم یه من نمبود ک يطور میمر يساعت کالسها متاسفانه

از . بودم دهیماه بود که شهاب را ند کیاز  شتریب. زد یرفتن به آنجا پر م يدلم برا. رترید یلیخ ایشد  یمن تمام م

.رمیاو تماس بگبودم تا با  یو در به در دنبال فرصت شد ینم رمیدستگ یخاص زیو سحر هم چ میمر يتلفن ها

بعد از ظهر که از  کیباالخره . وقت آن ساعت خانه نبود چیه یبار در راه مدرسه به خانه شان زنگ زدم ، ول چند

:گذاشته بود و نوشته بود ادداشتی خچالیدر  يمامان رو. فرصت بدست آمد نیمدرسه برگشتم ا

 يناهارت تو! میبر یتو را هم م گهید يخوب بود هفته ناراحت نباش اگر ...  ریفالگ شیپ میر یو سحر م میمر همراه

.بابا آمد غذاشو داغ کن. فره 

آوردم  رونیب گاهشیفورا به اتاقم رفتم و تلفن را از مخف. وقت بود  یساعت میهنوز تا آمدن بابا ن. خوشحال شدم  یلیخ

کنم و بتوانو  دایدوباره فرصت پ یوم نبود کمعل. کردم که خانه باشد یخدا خدا م. و تند تند شماره خانه شهاب را گرفتم
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:که گفت دمیرا شن شمادر ينازك و پر عشوه  يصدا. زنگ بزنم 

؟ دییبفرما-

:با جسارت تمام گفتم نیهم يفرصت را از دست بدهم، برا دیدانستم که نبا یم

.سالم خانم-

!سالم-

دارند؟ فیآقا شهاب منزل تشر-

:دیپرس یبا بداخالق-

؟یلجنابعا-

.سحر جون هستم ياز دوست ها...  اشونیهستم ، از همکالس نیریمن ش-

:محترمانه تر گفت یراحتتر شد ، چون کم الشیخ انگار

.دیریتماس بگ گهیساعت د مین شهی، اگه م دهیاآلن تازه از راه رس-

:گفتم ییر با پرروخاط نیفرصت را از دست بدهم، به هم نیخواستم ا یآمد و من نم یبابا م گریساعت د مین

.واجبه یلی، کار مت خ دیاآلن صداشون کن شهیاگه م-

:گفت زیتمسخر آم یحالت با

.یپس گوش! بله-

:را برداشت یبعد شهاب گوش هیثان دو

بله؟-

؟یشناخت... سالم -

شما؟-
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!نمیریمن ش-

:حوصله گفت یآورد ب ادیلحظه ساکت ماند و بعد انگار مرا تازه به  چند

.، خسته ام دمی؟ من تازه رس هیر وتجبت چکا-

.دلم برات تنگ شده بود-

!آها-

:تمسخر گفتم با

!نامزدت چطوره؟-

؟ یبه من بده ییخبرها هیشد قرار بود  یچ... خوبه -

.هفته منتظر باش نیهم میخواستم بگو یم. زنگ زدم  نیواسه هم...  يآره به زود-

:حوصله گفت یو ب خسته

برم ناهار بخورم؟ شهیاال مح. باشه-

.دییبفرما-

:لحظه ساکت ماند و گفت چند

!خانم نیریش. آشناست  یلیصدات هم خ-

:کرد و با تمسخر گفت دیتاک نیریکلمه ش يرو

.ناهار دییشما هم بفرما-

زد و  یشدت مقلبم به . را گذاشتم  یکردم و گوش یخداحافظ عیسر. فکر کردم احتماال بو برده . ختیقلبم ر کدفعهی

تختم دراز  يدانم چه مدت رو ینم! نداده بودم میدر صدا يرییتغ چیبار ه نیافتاده که ا ادمیتازه . تنم داغ شده بود 

.و داد زدم دمیاز جا پر. در آمد يافتاده بودم که صدا
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ه؟یک-

:دیبابا پرس. ناهار را داغ کردم و به زور چند قاشق خوردم . بود بابا

؟يآمد یک ؟مگهییبابا ينخورده بودچرا ناهار -

.وقته آمدم یلیخ. منتظر شما بودم-

:و گفت دیدست به سرم کش یمهربان با

.قربون تو دختر-

 يتو دمیو دو ختمیر ییظرفها را هم داخل ظرفشو. گذاشتم  خچالیو در  ختمیام را داخل قابلمه ر یماکارون ماندهیباق

:که گفت دمیبابا را شن يصدا. اتاقم 

ده؟یتازه دم م ییچا هیبه ما  یخوب ک-

:آمدم و گفتم رونیحوصله از اتاق ب یب. که کرده بودم فکر کنم  يببندم و به کار میخواست در اتاق را به رو یم دلم

زم؟یبر. تازه است ییچا-

:لم داده بود گفت اطیکه کنار پنجره رو به ح بابا

!تیوسعر ییجا... انشاا ،ییدستت درد نکنه بابا-

شهاب مرا شناخته  نکهیهم از ا. فکرم آشفته بود یلیخ. و به اتاقم رفتم ختمیاو ر يگرم برا مهین يفنجان چا کی فورا

 ییفکرم به جا یکلنجار رفتن وقت یبعد از کل. کند یم بشیدادم سحر تعق یبه او نشان م دیو هم با دمیترس یباشد م

خوب اگه شناخته باشدت چه  ؟يشهاب بفهمه که دوسش دار یستخوا یم؟ مگه ن یآخرش که چ: با خودم گفتم  دینرس

.بهتر

 دایرا پ یتوانستم آدم مطوئن یکردم نم یهرچه فکر م. فکرم را راحت کردم و به موضوع دوم پرداختم  بیترت نیا به

خطرناك بود  یکم کهنیکه با ا دیبه نظرم رس يباالخره فکر! کنم که هم با شهاب قرار بگذارد و هم به سحر خبر بدهد
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و سحر با  میبعد مامان و مر یساعت کی.  دمیتخت دراز کش يرو میربا دلهره منتظر سحر و م. راه ها بهتر بود هیاز بق

:داد زد دهینرس میمر. سر و صدا و خنده وارد شدند

!کاله موند يکه سرت  ییکجا دای؟ ش دایش-

:دمیآمدم و پرس رونیپکر تز اتاقم ب افهیق با

شده مگه؟ یچ-

:زدم و گفتم يکه به سحر افتاد لبخند دلسوزانه ا نگاهم

سحر جون؟ یتو خوب-

:و گفت دیخند یبا خوشحال سحر

 نیاز ا یچ. هم تا آخر عمرم ندارم یدرد و مرض و مشکل چیسه تا پسر بزام ، ه. قراره هشتاد سال عمر کنم ! توپم-

!بهتر؟

:رف تو گفت سهیاز خنده ر میمر

تا آخر امسال هم . رو دارم قراره معروف و پولدار هم بشم  ایمزا نیکه همه ا نیاز ا ریمن غ!  ستین يزیچ نکهیا واووو

!روم یم یشش تا عروس

:با تمسخر گفت مامان

.میدیمونو فهم ندهیو تمام آ میدو هزار تومن داد يجون ما نفر دایش-

:شده بو د داد زد و گفت داریبابا که از سر و صداها ب. ادمآشپزخانه نشستم و جواب ند زیطور ساکت پشت م همان

!مونه یدستت م يبره رو شیجور پ نیدخترت که اگه هم نیا! داغ به من بده  يچا هیخانم -

:و به من گفت دیخند مامان

؟يشو نداد ییچا ه؟یچ
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:من جواب داد يبه جا بابا

!آب حوض برام آورد وانیل کی-

:نگاهم کرد و گفت یسحر با مهربان. رفت رونیروشن کرد و از آشپزخانه ب را يکتر ریز مامان

؟يجون پکر دایش هیچ-

:دادم و گفتم لشیتحو یمثل قبل يدلسوزانه ا لبخند

.ستین يزیچ-

:نگاهم کرد و گفت يبا کنجکاو میمر

.راستشو بگو! نه هست-

:گفت یبا بداخالق. را برگرداندم و جواب ندادم صورتم

شده؟ يزیمدرسه چ! حوصله ندارم نازت رو بکشم ها-

:سحر گفت. را به عالمت مثبت تکان دادم سرم

شده؟ يطور. . . که خوب بود  درست

:گفتم

.ستیبه درس مربوط ن-

:نگاهش کردم و گفتم قیعم بعد

!تونم بگم ینم! نه-

:دیاش گذاشت و پرس نهیس يبا تعجب دستش را رو سحر

مگه راجع به منه؟ ؟یبگ یتون ین نمبه من؟ به م-

:جلوتر آمد و گفت یصندل کی. هم تعجب کرده بود میمر.نگاه کردم میبه مر مستأصل



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٥

شده؟ یتو مدرسه تون چ. . .  ه؟یبگو چ-

:را تکان دادم و گفتم سرم

!جرأت ندارم...تونم بگم ینم نه

:گفت یعصبان میمر

؟ياخراج شد نکنه

.ندارم یمن مشکل...نه

:گفت سحر

؟ينگاهم کرد ينطورینکنه واقعا راجع به منه که ا-

:گفت مینگفتم که مر يزینگاهش کردم و چ دوباره

.بگو الّای-

.تونم ینم-

:بلند شد و گفت شیجا از

.میسحر پاشو بر...جهنم

:گفت جیسحر گ. کردم هیگذاشتم و هق هق گر زیم يرا رو سرم

!نیبب...کنه یم هیداره گر آخه

!گهید میکن کاریخواد بگه چ ینم یوقت...ولش کن-

 شیبرگشت سرجا میمر! که مامان نشنود يبه اندازه ا یام را بلند تر کردم،ول هیگر يآمد برود،صدا یدلش نم سحر

:نشست و گفت

!اگه نه که تمومش کن! شده بگو یچ یگیاگه م-
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:هر دو نگاه کردم و گفتم يبه چشم هابعد با التماس . دمیخشکم کش يبرداشتم و به چشم ها دستمال

.من گفتم دییکه نگو دیقول بده دیبا-

:دو با هم گفتند هر

رو؟ یچ

:رو به سحر گفتم.انگار احساس کرده بود که موضوع به خودش مربوط است. بود میسحر پرالتهاب تر از مر يصدا لهن

.گم ینم یچیقول بده تا مطمئن نشم ه-

:گرفت و گفت را میمحکم دست ها سحر

!بگو...دهم  یقول م-

باشه؟...نگو چوقتیه...شد یهر چ-

.میگو یباشه به جون شهاب نم-

.نه به جون مامانت قسم بخور-

:وسط حرفم و گفت دیپر میمر

!معتبرتره...دوست داره شتریشهاب رو ب! يچقدر خر-

:گفتم

 دایاز ش میگو یاگر هم لو رفت نم...به فراز م،نهیگو یم يزیچبگو، به جون مامانم نه به شهاب ...نه به جون مامانت-

.ام دهیشن

:گفتم میبه مر. دیلرز یدر دستم م شیدست ها.را تکرار کرد میحرف ها...که کم مانده بود سکته کند سحر

!تو هم قسم بخور به جون فراز-

:گفتم. رف بزنمقسم خورد و بعد هر دو چشم به دهانم دوختند تا ح یحوصله گ یبا ب میمر
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.بهتون اعتماد کردم-

:گفتم. و سحر محکم دستم را فشار داد. دو گفتند آره هر

.دمیامروز شهاب رو د-

دیوسط حرفم پر سحر

کجا؟-

!یگ ینم يقسم خورد-

!آره مطمئن باش.آره-

کنار سحر نشست و  زیمآن طرف  دیپر میداد،مر هیتک یانگار حدس زده باشد دستم را ول کرد و محکم به صندل سحر

:گفت

!ستیصبر کن،هنوز معلوم ن-

:زد غیج هیبا گر سحر

چند بار بهت گفتم؟...دونستم یم...دونستم یم

:گفتم هراسان

!فهمه یاالن مامان م ؟يمگه قول نداد.نزن غیج سحر

:بغض سرش را تکان داد واتند تند گفت با

.تو رو خدا بگو. زنم ینم غیج نه

.همه بفهمند یطور که تو سر و صدا راه انداخت نیترسم ا یم-

:خفه گفت ییبا صدا ردیرا بگ شیاشکها يتوانست جلو ینم گریکه د سحر

.تو رو خدا بگو.یگم تو گفت یهم نم رمیبم دایش-
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.دختره قرار داشت هیبا . یچیه-

 یبا چشم و ابرو به من اشاره م میمر.کرد یم هیو گر دیلرز یبقل او م يسحر تو.محکم سحر را بقل کرده بود میمر

دوباره محکم . سحر انگار احساس کرده باشد،دست او را از دور خودش کنار زد یم،ولینگو يزیچ نیاز ا شتریکرد،که ب

:را گرفت و گفت میدست ها

.یگم که تو گفت یبخدا نم...اش رو هم بگو هیبق

:گفتم میتوجه به اشارات مر یب

.آرم یته توشو برات در م یاگه بخواه...سال سومه یست،ولیمن ن یدختره همکالس...اشتقرار د یکیبا  دمیفقط فهم-

...دیتوپ میمر

!نکرده الزم

:سحر گفت یول

؟!باشه...هیچ ه،اسمشیدختره ک نیبرو بب!چرا

:گفتم

!حتما

را  شیادست ه میمر. نزد یحرف گریفرو رفت و د یتوانش را مصرف کرده و در صندل نیکه آخر یمثل کس سحر

:گرفت و گفت

 الیفکر و خ خودیب! است يا گهید زیموضوع چ ینیبیوقت م کی. بوده یچ انیجر ستیمعلوم ن. حاال زود قضاوت نکن-

!ستین دایش يبه حرف ها ياعتبار چینکن، ه

:به سحر گفتم یخورم با نگران یاو حرص م يکه از حرف ها يوجود با

نه؟... یگینم يزیشهاب که چ به
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:سرش را به عقب برد و گفت هقاطعان

!راحت التیخ

:و گفتم ستادمیدر ا يرفتم جلو یم رونیاز آشپزخانه ب دهیخم يکه با شانه ها یبلند شدم و در حال یصندل يرو از

!ستیمعلوم ن يزیهنوز که چ گه،یراست م میمر. خودتو ناراحت نکن ـ

آنجا نمانم و منفورا به اتاقم  نیاز ا شتریه من فهماند که ببا اشاره ب. داد یم شیسحر را بغل کرده بود و دلدار میمر

را باال  میبعد پاها. آدامسم را باد کردم یو با خوشحال دمیدراز کش! زدم رجهیتخت ش يدر را از پشت بستم و رو. رفتم

چشم  ده،یولبلند و ژ يتختم به خودم نگاه کردم و موها يروبرو نهیآ رد. حرکت در رختخواب نشستم کیآوردم و با 

نسبتا بلند  يبا صدا. به نظرم خوشگل بودم. گوشه لبم را از نظر گذراندم روزمندانهیو خندان و لبخند پ دهیکش يها

:اتاقم آمد و گفت در يجلو. در مامان را صدا زدم يبلند شدم و از ال. آمد یخوابم نم گرید! خوش به حال شهاب: گفتم

شده؟ یچ ـ

!گشنمه ـ

.شپزخونهتو آ ایخوب ب ـ

:گفتم. برگردم و ناهار بخورم میسحر و مر يتوانستم جلو ینم

؟یکن یدرست م چیساندو هی... آد یآخه خوابم م ـ

:با غرغر به طرف آشپزخانه رفت و گفت مامان

!يلوس امروز يامان از دخترها ـ

زود  یلیخ. ذاشتن با شهاب بودماند مرحله دوم که قرار گ یحاال م. انجام شده بود تیاول نقشه ام با موفق مرحله

خواست به ما کمک کند که زودتر به هم  یخدا هم م نکهیمثل ا. کردم دایزنگ زدن به او را پ يمناسب برا تیموقع

:خواندم مامان از پشت اتاقم گفت یدرس م میامتحان فردا يبع از ظهر که از مدرسه برگشتم و برا کی! میبرس
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گاز هست من برم و برگردم؟ يجون حواست به خوراك رو دایش ـ

.من درس دارم ست؟یخونه ن يا گهیمگه کس د ـ

 میمن ن.... ستیبهش ن يزنه اعتبار یچرت م ونیزیتلو يبابات هم جلو. دهیهالك بود، گرفته خواب یاز خستگ میمر ـ

.آم یم گهیساعت د

گوش به زنگ . اصال حواسم به درس نبود رگید. لب تکرار کردم ریرا که خوانده بودم ز یرا تکان دادم و پاراگراف سرم

خر و پفش خانه را برداشته بود،  يصدا. به بابا انداختم یدر نگاه يو از ال دمیاز جا پر دمیدر خانه را که شن يصدا. بودم

ب را زدم و شماره شها زیبعد در اتاقم را بستم و مثل برق تلفن را به پر. ذاشتمزبانم گ ریحبه قند برداشتم و ز کیفورا 

:داد زد یعصبان یلیرا برداشت و خ یبا زنگ اول گوش. گرفتم

؟یمزخرف بگ یخواه یباز م ـ

:تعجب گفتم با

؟یبا من ـ

شما؟ ـ

.نمیریمن ش ـ

!یرو بهم بگ ییزهایچ هیشد؟ قرار بود  یخوب چ! آها ـ

.موقع زنگ زدم یانگار ب یتماس گرفتم، ول نیآره واسه هم ـ

:حوصله داد زد یب

.رو بگذار کار دارم یبگو واال گوش يواسه گفتن دار يزیرچاگ ـ

!دارم ـ

!زود ـ
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!کنه یم بتیتعق... آد یدنبالت م ير یخواستم بگم نامزد محترمت هر جا م یم ـ

!کنم یفکر نم. دمیند يزیمن که چ! يکه گفته بود نویا ـ

 میجا قا هیدهم که چند متر عقب تر  ینشون ماونوقت من ناکزدتو بهت . جا با من قرار بگذار هینداره  يخوب کار ـ

!شده

!نهیاون منتظر هم. شه یخراب م زیخوب دختر خوب اگه من با تو قرار بگذارم که همه چ ـ

بهتر  تیموقع هیباشه . آم یمن هم نم یاگه نخواه! و اون کجاست يزنم تا بگم کجا بر یموقع بهت زنگ م نیفردا هم ـ

.مینیب یرو م گهیهمد

!خداحافظ... فردا زنگ بزن! حاال ـ

:گفتم. را گذاشت یگوش و

!شه یعوض م زیزود همه چ یلیخ. باهام حرف بزن یخواه یحاال هر جور م ـ

:شد به اتاقش رفتم و گفتم داریاز خواب ب میشب تا مر همان

!کارش دارم ریشماره سحر رو بگ ـ

:چپ نگاهم کرد و گفت چپ

؟يچکارش دار ـ

!نارم وقت گهید رشیبگ ـ

:انگشتش را به طرف من گرفت و گفت دیتهد با

!دونم و تو یمن م يزیو اعصابشو به هم بر یباز اون چرت و پرت ها رو بگ یاگه بخواه ـ

خر  نطوریدوستت هم یخواه یندونه؟ چرا بهش نگم؟ م ایزنه، بدونه بهتره  یچرا؟ اگه پسره داره بهش کلک م ـ

بمونه؟
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:با سحر گفت یکرد شماره را گرفت و بعد از سالم و احوالپرس یگاهم مکه هنوز چپ چپ ن یحال در

.کارت داره دایش ـ

:که باعث تعجب خودم هم شده بود گفتم یمهربان يبا صدا. را به من داد یگوش و

سحر جون؟ یخوب ـ

:گفت يلحن ناله مانند با

شد؟ یچ... ستمیبد ن ـ

.یاز من نگ یچیه یول بدهق دیباز هم با یبرات دارم، ول ییخبرها هی ـ

.بگو... دهم یقول م ـ

!دختره حرف زدم نیرفتم با ا ـ

د؟یدوست هست ه؟یچ انیشد؟ جر یخوب چ ـ

.گم یرو م زیمهلت بده همه چ ـ

!ها من طاقتشو دارم یسانسور نکن. تو رو خدا. بگو ـ

؟يد یقول م ـ

!آره ـ

.روش کار کدم تا تونستم خرش کنم و ازش حرف بکشم یلیخ. کم مونده بود منو بخوره! دختره از اونهاست ـ

گفت؟ یخوب، خوب چ ـ

!است با آقا شهاب شما دوسته یکرد اعتراف کرد که چند ماه تیمیشد و احساس صم قیباهام رف یکل نکهیبعد از ا ـ

:کرد و گفت نیناله و نفر یلب ریکرد همانطور ز یم هیکه گر سحر

خوب؟ ـ
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.گم یبهت م یو لو نده يکه اگه خودتو نگه دار دمیهم فهم هگید زیچ هی! نیخوب هم ـ

.رو بگو زیهمه چ دا،یگم ش یبه خدا، به جون خودت نم ـ

.کردم یگرفتم و روشو کم م یرفتم مچش رو م یتو بودم م يمن جا. جا قرار دارند هیپس فردا  ـ

کجا؟ ؟یک ـ

ساعت  یاگه بخواه. ا بعد از ظهر با دختره قرار دارندپس فرد یدونم، ول یرو نم قشیهنوز ساعت دق! بعد از ظهر ـ

.گم یو جاش رو فردا بهت م قیدق

!کار معلوم بشه نیآخر ا. آره آره حتما بگو ـ

:از آن طرف گفت میمر

.رو بده به من یتموم شد؟ گوش ـ

:به سحر گفتم فورا

!ناراحت نباش به خدا ارزش نداره. پس سحر جون تا فردا ـ

.بروم رونیو به من اشاره کرد که از اتاق ب دیاز دستم کش را یگوش میمر

 هیهق هق گر يصدا.را برداشتم  یزدم و آرام گوش زیتلفن را به پر.آمدم و به اتاق خودم رفتم  رونیاز اتاق ب يفور

:کرد یتکرار م هیوسط هق هق گر.آمد یسحر م

چکار کنم؟چکارکنم؟ چکار کنم؟-

:گفت یم.هدبد شیکرد دلدار یم یسع میمر

خدا را  هیجونور نیبار،اگه شهاب همچ کی ونیبار ش کیمرگ  شه؟یم یفوقش چ.خودتو آزار نده  نقدریسحرجون ا-

چرت  دایش یاز طرف! آم یباهات م يریفردا مچش رو بگ یاگه بخواه ی،ول ستمیمن موافق ن.يدیشکر کن که حاال فهم

!گه یم ادیوپرت ز
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خواست همراه او باشد  یم نکهیبا سحر حرف زد،ا یتا صبح تلفن میمر.و قرار نداشتم  آرام جانیآن شب از ه يفردا تا

شان  يشب به حرف ها يمن تا نصفه ها.خوش دار شده بود هیسحر از شدت گر يصدا.کرد یکارم را راحت تر م

.دمیگوش دادم و بعد خسته شدم و خواب

تلفن .تلفن گرفتم  يآنجا رفتم و ده تا سکه برا کینزد یبه بقالآمدم فوراً  رونیاز در مدرسه ب یبعد از ظهر وقت فردا

زبانم گذاشتم و  ریآدامسم را ز! کردم شهاب خانه باشد و کار را تمام کنم یخداخدا م.ها بود یکیهم همان نزد یعموم

:گفت روزیبداخالق تر از د.را برداشت یخود شهاب گوش مشانس آوردم که با زنگ دو یلیخ.شماره گرفتم 

!الو-

؟یشهاب شناخت سالم

ن؟یریش-

!?یش یم يزیچ هینه بابا ! نیآفر

:گفت یهمان طور عصبان.نگرفت لمیتحو اصال

شد؟ یخوب چ-

آم  یمن هم م.یخواه یکه م گهید يهرجا ای شیفردا برو تجر ?کن یباور نم...کنه یم بتیبهت گفته بودم سحر تعق-

!دهم یو سحر رو بهت نشون م

!به اون روز يکرده ، وا اهیهم روزگارمو س يطور نیهم... نهیدختر بب هیکم دارم که منو با  نویدا همتو رو خ نه

کنه؟ یم بتیکه تعق يدیخوب چطور خودت تا حاال نفهم-

!دونم ینم-

آد  یم دیسف يرنو هیدونم با  یم یبهت ثابت کنم ،ول يدونم چه جور یمن نم.خوب فردا از صبح حواستو جمع کن -

!با اون دوستش..
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:تازه متوجه موضوع شده باشد گفت انگار

!فردا حواسم هست یمرس.باشه ! آها -

!مواظب خودت باش شهاب-

:او همان طور بداخالق جواب داد یجمله را با تمام احساسم گفتم ، ول نیا

!خداحافظ-

ما آدم ! کردم یبراش جانفشان نقدریا... فهمه یوقت قدر منو نم چیه: را گذاشتم بغض داشتم با خود گفتم  یگوش یوقت

!میکن یخودمان هم دروغ خودمان را باور م یها گاه

را هم  میزدم و چشم ها یحرف م یکه تو دماغ یشدم و در حال داریصبح زود از خواب ب.آن روز مدرسه نرفتم  يفردا

شد، چراغ آباژور را  زیخ میبود، چون فوراً ن داریانگار ب.حال کرده بودم به اتاق مامان رفتم و آرام او را صدا زدم  یب

:گفت یروشن کرد و با نگران

!جون؟ دایشده ش یچ-

:حال گفتم یخنکش گذاشتم و ب يرا به بازو میشانیپ

!تب دارم یمامان-

 باعث شد نیبود و ا خی شهیمامان هم يدست ها یول ستم،یدانستم که داغ ن یم.گذاشت میشانیپ يدستش را رو مامان

:گفت! فکر کند من داغ هستم 

!کنه؟ یگلوت هم درد م!  رمیبم-

:مامان به بابا که کنارش غرق در خواب بود نگاه کرد و گفت.را تکان دادم و به زحمت آب دهانم را فرو دادم  سرم

!دکتر میرو یشد م داریحاال برو بخواب بابا که ب-

:دیدم که مامان آهسته پرسبو دهیدر نرس يبه جلو.را تکان دادم و رفتم  سرم
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امروز؟ يدرس مهم ندار-

:گفت.را به عالمت نه باال بردو و نگاهش کردم  سرم

.آرم یم رداغیاالن برات ش.يبخواب مادر برو

حدود .هنوز خانه بود میمر.خوردم یو سوپ م ریو ش وهیداده بودم و آبم هیساعت ده داخل رختخوابم به بالش تک تا

به در خانه شهاب بروند و از آنجا تمام روز  میمر نیتماس گرفت و با هم قرار گذاشتند که با ماشساعت ده با سحر 

:دیاتاقم زد و پرس به يقبل از رفتن سر.رندیدنبال شهاب باشند تا مچش را بگ

؟يدیآخر ساعت قرارشونو نفهم دایش-

!نه-

جاشم؟-

 لمیاصال تحو روزیگفته ، چون د ییزهایچ هیشهاب هم بهش  ایگو.. .ده  یبروز نم یچیه! نه بابا دختره از اونهاست -

!نگرفت

:متفکرانه گفت میمر-

!شه یسخت م یلیکارمون خ ينجوریا-

کنم؟ ییدختره رو شناسا امیمنم ب یخواه یم-

:چپ نگاهم کرد و گفت چپ

.ممنون.هیکاف دیبه پا کرد شیحد آت نیدر هم رینخ

:تم و گفتمرا باال انداخ میها شانه

!حق سحر بود بدونه-

 یو درحال دیترس یلیمامان خ. اش ورم کرده بود ینیسرخ شده و ب هیاز گر شمیچشم ها. شب سحر به خانه ما آمد آن
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:زد گفت یم شیپا يکه رو

؟يتصادف کرد میشده؟ مر یچ! خدا مرگم بده -

:گفت میمر

.نه-

 جهیدوست داشتم نت یلیخ.بغل او را گرفت و داخل اتاق برد ریز.داشته باشدبه کارشان ن يبه مامان اشاره کرد که کار و

 میسحر برا يها هیگر.اورمیدهد به اتاقش برو و از کارشان سر در ب یاجازه نم میدانستم مر یم یماجرا را بدانم ، ول

توانستم  میاصال ن.شد یبد م موضوع حالم نیاز فکر ا!مچ گرفتند یراست بهکردم انگار  یو با خود فکر م. تعجب آور بود

در ! رشته سر دراز داره نیانگار ا.خواستم از دست سحر راحت بشم یتازه م: با خود گفتم. تصور کنم یشهاب را با کس

.دمیشن یخفه سحر را م هیپچ پچ و گر يصدا. گذاشتم  واریاتاقم را بستم و گوشم را به د

:و گفت دیدر اتاقم را کوب مامان

!باز کن واسه ات سوپ آوردم ؟يفل کردچرا ق نویا-

!خواهم ینم-

:تحکم گفت با

.باز کن در رو-

بعد . آن را محکم کرد تا بسته نشود  يجلو کیمامان با پا در را کنار زد و الست. بلند شدم و قفل در را باز کردم  میجا از

راحت  الشیتخت نشسته بود تا او خ يوحرف گوش کن ر يمثل بچه ها. آب را کنار تختم گذاشت  وانیکاسه سوپ و ل

دهانم گرفت  يو جلو ختیر يقاشق سوپخور يگلو درد تو تقاشق شرب کی.برود رونیشود و زودتر از اتاقم ب

:دیبعد پرس.تمام قاشق را در دهانم جا دادم  عانهیمط.

سحر چشه؟ یدون ینم-
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گذاشت که حاال از شدت التهاب داغ  میشانیپ يش را رومامان دست. را باال انداختم و همان طور نگاهش کردم میها شانه

:سرش را تکان داد و گفت یبعد با نگران! بود

.بخواب ریزود هم بگ...سوپتو بخور -

:مظلومانه گفتم.شد که برود بلند

.کنه یم تمیصداها اذ د؟یبند یمامان در رو م-

 واریو آن را به د ختمیگلدان ر يآب را پا وانیل فوراً. نگفت و در را بست يزیچ یچپ چپ نگاهم کرد، ول مامان

:گفت یداشت م میمر. دمیشن یحاال صداها را نسبتاً واضح تر م. گذاشتم  وانیچسباندم و گوشم را ته ل

.دهم یمن بهت قول م! ؟یبفهم نویا یخواه یکنه ، چرا نم یشهاب تو رو ول نم! سحر  الیخ یب-

 شانیاز صحبت ها يادیز زیچ د،یرس ینامفهموم و گنگ به گوشم م یلیخ شیانگار دورتر بود چون حرفها سحر

آمد  ینیبردن س يمامان برا یوقت!  ختمیگلدان ر يرا کنار تخت گذاشتم و آب سوپ را هم پا وانیل یعصبان.دمینفهم

در اتاق را بست و رفت و . خودم را به خواب زدم و جواب ندادم!را کنار زدم شیها و کلم ها جیغر زد که چرا تمام هو

زدم که سحر  یحدس م.زدم  زیتلفنم را آوردم و به پر. دیآ یراحت شد که حداقل تا موقع خوابش به اتاقم نم المیمن خ

.کند یانیبخواهد پا در م میمر دیشا ای. ردیگ یبا شهاب تماس م

ساعت  کیکمتر از . را بردارم  یگرفتم شماره بلند شد گوش يصدا نکهیحواسم جمع بود تا به محض ا یول دم،یکش دراز

.گرفتن شماره از تلفنم بلند شد نگید نگید يبعد صدا

آرام .تلفن گذاشته بودم برداشتم و صبر کردم هر شش رقم شماره گرفته شود يخفه کردن صدا رو يرا که برا یبالش

بعد از سه ! تماش گرفته یچه کس دانستم با یآمد و هنوز نم یبوق م يصدا. منتظر شدم  جانیرا برداشتم و با ه یگوش

:گفت يمردانه ا يچهار تا بوق صدا

جانم؟-
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:گفت یکه با نگران دمیرا شن میمر يصدا

فراز؟-

جانم؟-

؟یگرفت افهیحاال تو چرا ق-

بگه  یهرچ. شهاب حق داره ... کار غلط بود وا نیا یلیخ! از تو توقع نداشتم ... من کارتون بچه گانه بوده  زیآخه عز-

!دارم يخواهر دمامه ا نیمن شرمنده شهاب هستم که همچ. حق داره 

.یدون یرو نم زیتو که همه چ. نگو فراز -

!دونم یو حسود شهاب رو جون به سر کرده؟ م نیسحر بدب نکهیدونم؟ ا یرو نم یچ-

.یدون یهست که نم گهید يزهایچ هینه -

؟یچ خوب

.سحر دوست نداره بگه-

:فاوت گفتت یب فراز

!خوب پس-

فراز؟-

جانم؟-

م؟یبده ، چکار کن یلیگم حال سحر خ یم-

!شه یتکرار نم گهیاشتباه کردم ، د دیبه شهاب زنگ بزنه و مثل بچه آدم بگه ببخش دیبا-

!ا فراز-

.دیخود دان.نهیراهش هم نیبه نظر من بهتر!  جیفراز و هو-
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:آهسته گفت میمر

.دهم یبهت خبر م! شه  یم یچ نمیبگذار بب-

کردند گرفته و با  یم بشیکه تعق یشهاب مچ آن دو تا را در حال. افتاده  یتوانستم حدس بزنم چه اتفاق یم يحدود تا

 هیکه قض نجایبدهکار هم شده بود و تا ا اوردیاو سر در ب يبتواند از کارها نکهیحاال سحر بدون ا. سحر دعوا کرده بود

راه  کمیو دلشوره در اتاق تار جانیبا ه. افتد  یم یشب چه اتفاقات ردانستم تا آخ ینم یفت، ولر یم شیداشت خوب پ

.دمیجو یرا م میتلفن ناخنم ها ریشماره گ يرفتم و در انتظار صدا یم

فن تل يصبر کردم تا شماره ها را گرفتند و بعد بالشم را از رو.شب تلفنم تق تق صدا داد میساعت دوازده و ن باالخره

شهاب با . زدم سحر با شهاب تماس گرفته بود یهمانطور که حدس م. آن طرف خط گوش دادم يبرداشتم و به صداها

:گفت یبداخالق يصدا

الو؟-

:سحر با بغض گفت. کند یطور صحبت م نیبود که خودش هم منتظر تلفن سحر بوده و مخصوصاً ا معلوم

!شهاب-

:شهاب همان طور بداخالق گفت. کرد هیع به گرآرام شرو يو با صدا دیبغضش ترک بعد

؟یچکارم داشت-

:شد و گفت دتریسحر شد هیگر

خواهم یمعذرت م-

:با توپ پر گفت شهاب

 یمعذرت م د،یببخش یگ یبعد هم م يآر یاز خودت درم يادا و اطوار هیهر روز ! يشورشو درآورد گهیسحر د نیبب-

 يها رزنیو مثل پ یحاال هم که سنگ تموم گذاشت. شدم یارهات عاصک نیاز ا. يخستم کرد... خوام و تموم 
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؟یکن یکار رو م نیچند وقته ا! یکن یم بمیتعق ییایخولیمال

.به خدا شهاب بار اول بود-

!دونم کار هر روزته یم. آمارتو دارم! دروغ نگو-

.به خدا، به جون خودت بار اول بود. نه شهاب-

.کند یقسم او را باور م معلوم بود. سکوت کرد شهاب

:ادامه داد سحر

.خورم شهاب یقسم نم یکه جون تو رو الک یدون یم-

:گفت يتر میمال يشهاب با صدا. را سر داد هیباز هق هق گر و

؟يکار رو کرد نیخوب چرا امروز ا-

.نگفت يزیو چ دیکش یقینفس عم سحر

:داد زد یعصب شهاب

داشته ها؟ یخاص لیاولت بوده البد دلاگه بار  ؟يخوب پس چرا ساکت شد-

:گفت هیبا گر سحر

.اشتباه کردم... گم که  یم یول... آره -

 نیتا ا! نیبود؟ هم یچ لشیاگه بار اولت بود دل ؟يکرد بیخوره بگو چرا امروز منو تعق یحرف ها به درد من نم نیا-

.با تو ندارم یحرف چیمن ه يسوال رو جواب ند

.نمیخواستم با چشم خودم بب یبهم زده بود که م ییحرفها هینفر  هیراستش ... بودم  دهیشن ازت ییزهایچ هی-

؟ینیدهن ب نقدریحرف زده بود؟ تو چرا ا یکدوم آدم ناحساب! استغفراله...  کدوم

:با التماس گفت سحر
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.کنم یگوش نم یبه حرف کس گهینشو شهاب به خدا د یعصبان-

 يدار یکارهات برم نیآرم و تو دست از ا یدرم انویجر نیا يمن ته و تو ای. میجا تموم کن نیموضوع را هم نیا دیبا-

!تمومه زیهمه چ ای

:به حال سکته افتاده هراسان گفت یکه معلوم بود از ناراحت سحر

دهم ینم ریبهخدا بهت گ. فکرشم رو هم نکن گهید. موضوع تموم شده نینه شهاب ا-

 فیگفته، اون وقت تکل یچ یبوده، ک یکه موضوع چ یکن یم فیتعر ينگ مثل بچه آدم براقش. ستین ينجوریا رینخ-

.شه یمون معلوم م

:کرده بود گفت ریگ يبد مخمصه ا يکه تو سحر

.شهاب ولش کن ستیبه خدا مهم ن-

 دیافتاد و امروز هم يکرد اهیکه به خاطرش سه روزه روزگار منو س يدیشن یحرف هیتو  ست؟یمهم ن ست؟یمهم ن-

.گذارم یرو م یگوش ایبگو  ای! ااهللای ست؟یمهم ن یگ یاون وقت م. دور کوچه ها دنبالم

سحر . دهد یرا لو م زیشهاب بترسد همه چ يدهایمطمئن بودم اگر سحر از تهد. مانده بود قلبم از ترس بترکد کم

:گرفته گفت يآن وقت با گلو. و بغضش را فرود داد دیکش یقینفس عم

گم یخوب م یلیخ-

خوب؟-

:مردم که گفت یداشتم از دلشوره م. سکوت کرد هیاول چند ثان سحر

.بودت دهیدختره د هیبا  دایش-

بوده؟ دهیکجا منو د م؟یخواهر مر دایش دا؟یش-

.در مدرسه شون يجلو-
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:بعد آرام گفت. روشن شده شیبرا زیمعلوم بود کم کم همه چ. اول ساکت شد شهاب

؟یکن یاون جوجه رو هم باور م يحرف ها نیدهن ب يآخه تو. چرت و پرت گفته! وانهیدختربچه د-

 یاصالً اولش نم. ناراحت بود یلیخودش هم خ. نداشت که دروغ بگه یلیاصالً دل یعنی! آمد دروغ بگه یآخه به نظر نم-

!خواست بگه

:فقط گفت. ز ندادبه سحر برو يزیچ یول ده،یرا فهم زیمعلوم بود که شهاب همه چ کامالً

اون قرار بگذارم؟  یمدرسه اونها با همکالس يجلو امیآخه من ب! يتو چقدر خر. دهیمنو د هیشب یکی... دست بردار -

ها؟ کدوم؟! بچه باز ایمگه منگولم؟ 

:باز بغض کرد و گفت سحر

.دیببخش...  یگ یراست م-

:گفت يمهربان تر يبا صدا شهاب

!باشه دختر ساده بار آخرت. اشکال نداره-

:و گفت دیخند سحر

!کنه یخواسته مثالً به من خوب یگناه داره م! ها يارین دایش يبه رو يزیشهاب چ... دهم  یقول م-

تو  ست،یآنقدر هم خر و ساده ن دایش دیخودش را نگه داشته تا به سحر نگو یلیمعلوم بود خ. دیکش یقینفس عم شهاب

:فقط جواب دادنگفت و  يزیچ یول ،يخودت بدتر

!چشم-

شهاب به من گفته . کردم هیپتو و تا صبح گر ریصاف رفتم ز. را گذاشتم یکردند و من با بغض گوش یبا هم آشت بعد

 .شد سیبا حرص سرم را در بالش فرو بردم و بالشم از اشک خ. تمام شده بود میبرا ایدن. وانهید... بود جوجه 

پرده به داخل  يپنجره ها ياز نور از ال یکیخط بار.عت از شش صبح گذشته بودسا دیرس نجایکه به ا دایش يصحبتها
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کردم در آن  یسع.شد یم دهیکمرنگ د دایاتاق صورت سوخته ش فیدر نور ضع.روشن شده بود مهیو اتاق ن دیتاب یم

ممکن  ریغ یسخت و حت يکار.کنم دایرا پ الهچهارده س زدهیس يدایمژه ش یب يو آن چشم ها دهیصورت زجر کش

از زخم ها  یپرستار با دقت و مالحظه پانسمان بعض.ساکت شد دایش.پرستار بخش دو ضربه به در زد و به درون آمد.بود

:دیبا التماس از او پرس دیگز یکه از شدت درد لبش را م دایش.را عوض کرد

شه؟یدرد داره؟چرا خوب نم یتا ک-

:زد و پاسخ داد يلبخند پرستار

!داشته باش طاقت

:گفت يکرد و با دلخور قیسرنگ آرامبخش را داخل سرم تزر بعد

!ها شهیخوب م ریزخم هات د يطور نی؟ايدیباز هم نخواب-

و ساك لوازم را برداشتم و  فیک.شد یم نیکم کم کم از خواب سنگ دایش يچشم ها.من تمام شده بود کیکش ساعت

:گفتم

!مراقب خودت باش!تا شب-

 یآرام او نشان م ينفس ها یسوخته اش باز بود،ول يپلک ها يال.رابست شیاد و چشم هاتکان د یرا به آرام سرش

.است دهیداد که خواب

 نکهیبا ا.را به عهده داشتم بخوابم دایتوانستم به خانه بروم و تا غروب که باز مراقبت از ش یمن نبود و م فتیروز ش آن

فنجان نسکافه  کیرفتم و از فروشنده خواب آلود  مارستانیب يبه غذا خور.امد یبودم خوابم نم دهیتمام شب نخواب

 کیمصرف و  کباری وانیل کیرفت و با  شخوانیاز کنار صندوق پشت پ یحال یبود با ب یفروشنده که زن مسن.خواستم

خش  یکه از کم خواب ییگذاشت،آن را به سمت من هل داد و با صدا وانیبسته را داخل ل.بسته کوچک نسکافه برگشت

:ار بود گفتد
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!قابل هم نداره...یتومن خانم همت صدیس-

صرف صبحانه  يقبل برا فتیش يشد و تک و توك پرستارها و دکترها یسالن کم کم شلوغ م.نشستم يفلز زیم پشت

 مارستانینبوده با ورود هر کدام از پرسنل به ب مارستانیشب قبل ب یخیدانستم دکتر ش یم نکهیبا ا.امدند یبه سالن م

.زد و ناخوداگاه منتظر او بودم یم تند تند مقلب

 یوقت.امدم رونینشسته بودند سر تکان دادم و ب زهایکه سر م ییآشناها يبرا.بلند شدم مینسکافه تمام شد و از جا وانیل

 هودهیآنقدر در انتنظار ب.و سوارم کرد دیاز راه رس یخیدکتر ش يروز قبل افتادم که پژو ادیبه  دمیرس یاصل ابانیبه خ

کردم تا  یصبر م قهیسه دق دیقرز شد و باز با ابانیچراغ آن طرف خ کهنگاه کردم  ابانیخ يبه انتها یمشک يپاژو

 يخسته و کوفته از پله ها.خندان گرفتم و به خانه رفتم دیس يبرا یتاکس کیباالخره .ها از آن سو حرکت کنند یتاکس

 دهیچیپ اهرور يداخل خانه ها تو يسر و صدا یا بسته بود،ولدر آپارتمان ه.و شلوغ ساختمان باال رفتم کیتار

از !شد کدام کفش مربوط به کدام آپارتمان است یبود که معلوم نم ختهیدر راه پله ر يطور ییاز کفش و دمپا یکوه.بود

 ياربساط سبزمادر کن یداغ تمام راهرو خانه را پر کرده بود،ول ازیو پ يسبز يهمچنان بو.دمیباز سرك کش مهیدر ن يال

:کنان گفتم غرغر .و خوابش برده بود دهیدراز کش

!ها هیما،هم همسا ،همیکش یم ینفس کیهم خودت .آخه حداقل شب استراحت کن-

 يشمد نازك را رو.دیبه صورتش دو انهیراباز کرد و همان لبخند خسته و صلح جو شیمن چشمها ياز سر وصدا مادر

:و گفتم دمیکش شیپاها

!و خدابخواب تو ر-

خودم هم کنار پنجره لحاف و تشکم را .شمد تن کوفته اش را کش و قوس داد و فورا خوابش برد ریزد و ز يلبخند

.دمیخواب یپهن کردم و در چشم بر هم زدن

 مهیبا چشم ن.زد یرا م مینور اتاق چشم ها.شده بود شانیباز دعوا.دمیدو قلو ها از خواب پر ياز ظهر از سر و صدا بعد
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:به سرعت برق لحاف را پس زدم و گفتم.ساعت از پنج گذشته بود.نگاه کردم میبه ساعت روبه روباز 

!شد رمیمامان د-

:آمد و گفت رونیبه دست از آشپزخانه ب ریمادرم کفگ.دمیدو ییبه طرف دستشو و

.یلیامروز که تعط-

:کردم گفتم یصورتم را با حوله خشک م کهیحال در

.برم دیبا یحاال چند شب...مارشدمیب هینه مراقب -

!یکن یخودتو هالك م-

:و گفتم دمیرا پشت پلکم کش یچشم مشک خط

!که بهتره دنیشن يسبز ياز بو-

:و ندا گفت دندیصدا خند کی دوقلوها

.گند بهتره يبو نیاز ا ییگفت هر بو یهم م یطهماسب يآقا-

رفت نگاه کردم و  یه به دوقلوها چشم غره مبه مادرم ک یچشم ریز.دمیلبم کش يرا چند دور رو یزرشک رژلب

:دمیپرس

زده؟باز غر غر کرده؟ یحرف یطهماسب-

بهتر از ما؟سر ماه اجاره اش تو حسابشه،آزار  ارهیب ریرو گ یک.خودشو مسخره کرده...یشگیهم ينه بابا همون حرفها-

!ها هست همه خونه يبو هم که تو نیا!میندار يداغ و سبز ازیپ يهم به جز بو یتیو اذ

طره از قسمت بور شده  کیدرست کردم و  نهییآ يفرق کجم را جلو.بردم میموها ریام را سر کردم،دست ز مقنعه

.آن قرار دادم يرا رو میموها

:وسط دعا گفت.کرد یخواند و فوت م یدعا م میلب برا ریزد و ز یم شیرا به کنار پاها رشیکفگ مادر
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.مادر جون موهات رو بگذار تو-

:گفتم يرسرس

!باشه-

 یخیدکتر ش یذهنم به مرور برنامه هفتگ ،دریحرکت تاکس نیدر ح.شدم یامدم و سوار تاکس رونیدر خانه ب از

تا به حال سه شنبه غروب ها !نمشینظر بب کیشده  یباشد و حت مارستانیکردم امشب ب یخدا خدا م.پرداختم

 يفورا به طبقه ششم رفتم و اتاق کنار دمیرس مارستانیبه ب یوقت!نه اینرفته بودم که بدانم او هم آنجا هست  مارستانیب

بود و دکتر آن اطراف  کیتار مهیاتاق ن.است یخیدکتر ش ضیآن اتاق مر ماریدانستم که ب یم.را نگاه کردم 613شماره 

 یطل کردم،ولخودم را مع 613در اتاق  يتوانستم وسط راهرو ها و جلو یتا م.به بخش رفتم و کارت زدم.شد ینم دهید

که شب  يا افهیکردم که در باز شد و مرد قد بلند و خوش ق یپا و آن پا م نیبودم و ا ستادهیهمانجا ا.نبود يخبر واز ا

 یعنی:با خود گفتم.بود سیاز اشک خ شیچشم ها.آمد رونیزد ب یم شیآمده بود و او فراز صدا دایش ادتیقبل هم به ع

کجا  لشیفک و فام هیبق ادت؟مادر،پدرویاد عیس چرا خواهرش نمفرازهمون فراز شوهر خواهرشه؟پ نیا

.کنه یاتاق داره دق م نیا يتک و تنها تو طیشرا نیهستند؟طفلک در ا

:را پاك کرد و گفت شیبا دستمال چشمها.فورا سالم کردم.سر برداشت و نگاهش به من افتاد فراز

.کنم یبران مانشااهللا ج.شما هستم يشرمنده زحمت ها!یسالم خانم همت-

!نکردم که يکار...کنم یخواهش م-

 رهیدستگ دینا ام.زد یتا ته راهرو از هر دو طرف پرنده پر نم.سرش را تکان داد و غرق افکار خود از من دور شد فراز

 برق نگاهش. خورد یفیتکان خف دایبا ورود من ش.و آرام بود کیتار شبیاتاق مثل د.داشدمیدر را گرفتم و وارد اتاق ش

:جلو رفتم و گفتم ییبا خوشرو!کند یم هیفکر کردم گر. که به سمت من بود دمیرا د

خانم خانم ها؟ يدیخوب خواب-
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:را به عالمت نه تکان داد و با بغض گفت سرش

!اتاق متنفرم نیاز ا!رهیگ یغروبها دلم م-

بدون مو  بایسرش که تقر يآن رو يمتوجه شدم پانسمان را از سرش برداشته اندو جا. سرش مرتب کردم ریرا ز بالش

 دهیجا بجا به هم چسب ماندهیباق يزد و چند رشته مو یاز روغن و پماد چرب برق م لونینا ریاند ز دهیکش لونیبود ، نا

:دیمتوجه نگاهم شد و با التماس پرس. بود

؟يآورد نهییآ-

:گفتم

نه-

:و گفت دیبا حسرت آه کش. فورا صورتم را برگرداندم و

؟یگ یراستشو به من متو -

رو؟ یراست چ-

شم؟ یخوب م یکن یکه فکر م نهیبد شدم؟بدجور سوخته؟منظورم ا یلیخ!مو افهیراست ق-

:و گفتم دهیخند

.یش یزود مرخص م یاگه خوب مواظب خودت باش. ستین يزیکه چ یدرصد سوختگ یس...  یش یکه خوب م معلومه

.داغونه یلینه خ ای ...شه؟  یکه صورتم خوب م نهینه منظورم ا-

خودم را به مرتب کردن . شد یم دهید شیدرچشمها ینشان بدهد نگران تفاوتیب یلیکرد خودش راخ یم یسع نکهیا با

:گفتم يبعد با لحن شاد فتدیاتاق مشغول کردم تا نگاهم به نگاهش ن

اصال بهش فکر نکن یش یخوب م-

:بغض نگاهم کرد و گفت با
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بستند به سرم؟دستام  هیچ نیکردم؟ا یراستشو بگو چه فرق...  ختیبه هم ر دنمیمروز از دکنم فرامرز ا یاحساس م-

.شدم یچه شکل دمیفهم یکندم و با دستهام م یاز سرم م نارویواال همه ا. تونم تکونشون بدم  ینم. سوزه  یم

:را مرتب کردم و گفتم شیپتو

!ستین تیزیتو که چ. کنه یفقط اوضاع رو خراب م. ها نکن یوانگید نیاز ا خودیب-

:دیکرد و پرس دایآرامش پ یکم

ست؟واقعا؟ین میزیچ-

او را از پا در  یخواستم درد افسردگ ینم. نداشتم  يچاره ا یدادم از خودم متنفر بودم، ول یم جایب يبهش دلدار نکهیا از

. شد باز کردم یغذا وارد م ینیه با سشب ک فتیپرستار ش يسرم را به عالمت مثبت تکان دادم و در اتاق را برا. اوردیب

:گاز از کتلتش را خورد و گفت کیدو سه قاشق از سوپ و  اقات یکیدر تار.نگذاشت چراغ را روشن کنم

!برش دار... خواد بترکه  یتمام صورتم م. تونم بجوم ینم-

.ببلعد یزبانش گذاشتم تا با آب به آرام يرو یکی یکیرا  شیها قرص

:دمیپرس رتیبا ح. بودآنها مسکن  تمام

؟يداریمسکن ها تو شب تا صبح ب نیبا وجود ا-

:زد و گفت يپوزخند

!شم یآروم م نیمن فقط با رف هیبچه باز نهایا-

:کنار تختش نشستم و گفتم یصندل يو همه جا ساکت شد رو دیساعت خواب میبخش در عرض ن يو صدا سر

؟یاشو بگ هیبق يحوصله دار-

.شم یآروم م يطور نیا... بگم  یکی يبرا زویت دارم همه چاصال دوس! معلومه-

.خوب بگو-
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.اوردیبه حنجرا اش فشار ن ادیکردم تا ز کیرا به تختش نزد سرم

* * *

در  یحت.و سحر اصال به من شک نکرده بودند میالبته مر. دمیترس یم. نمیشد شهاب را بب یآن شب به بعد روم نم از

مدرسه با  يرا جلو گرینفر د کیزدند که من  یحدس م. کارها را کرده باشم نینقشه تمام امن با  دیگنج یخاطرشان نم

 يفکر . مشوش و نگران بودم یلیخودم خ یتفاهم بوده، ول وءس کیفقط  اناتیجر نیشهاب اشتباه گرفته ام و متما ا

دختر احمق؟ اون که  يکار کرد یچ يدید: با خودم گفتم!نمانده میبرا ییآبرو گریشهاب لو رفته ام و د يکردم جلو

خون دل  نکهیدوباره سحر خوشحال و خندان بود و من هم با ا!يحماقت از خودت متنفرش کرد نیبا ا! دوستت داشت

داد که  يتماس گرفت و خبر میشب سحر با مر کی نکهیتا ا. آوردم یخودم نم يبه رو يزیخوردم در ظاهر چ یم

را مرور  اتمیسه چهار بار کتاب ادب نکهیامتحانات ثلث اول بود بعد از ا يز شبهاا یکیآن شب !شد اهیس میچشمها يجلو

 يشب بود که با صدا مهیدر همان حال خوابم برد ن. پتو و طبق معمول در فکر شهاب غرق شدم ریکرده بودم رفتم ز

کردم و  دایل تلفنم را پهراسان و کورمال کورما. را برداشت  یزنگ گوش نیبا اول میمر. دمیزنگ تلفن از خواب پر

کرد که  یرا تکرار م يجمله ا یبا خوشحال. بود دهیچیپ یمانند سحر در گوش غیزنگ دار و ج يرا برداشتم صدا یگوش

:و وسط حرف سحر گفت دیبه دادم رس میعاقبت مر.شدم ینم جهمتو

!آروم بگو سحر جون!فهممینم یچیه-

:بار شمرده شمرده تکرار کرد نیا سحر

.میکن یعروس میخواه یشهاب ممن و -

:گفت يبا خونسرد میمر

!دونستم یکه م نویا دیهنر کرد-

!ماه نیهم ،آخريزود نیبه هم!نه-
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ام  نهیقفسه س ياحساس تهوع به من دست داد،اما خودم را کنترل کردم دستم را رو کدفعهی. ختیفرو ر نهیدر س دلم

با شور و شوق ختهیآم يها غیه با جدادم که همرا شیفشار دادم و گوش به ادامه حرفها

مادر شهاب قرار شده هرچه زودتر  شنهادیکرد که آن شب شهاب و مادرش شام مهمان انها بوده اند و به پ یم فیتعر

فوران  شیاز صدا یکه شادمان یسحر هم در حال. گفت  کیتبر یبا خوشحال میمر.را برگزار کنند یمراسم عقد و عروس

:کرد گفت یم

!يشه مرمر یروزها نوبت تو داداشم م نیهم.. .شاایا-

:با حرص گفت میمر

.ره یتو کتش نم يزیداداش جونت فعال جز درس و مشق چ! کنم یفکر نم-

:رفت و گفت سهیاز خنده ر سحر

!ير یچرا،تو هم تو کتش م-

!مبولیو دامبول و د یعروس يخوب پس از فردا کارمون معلومه دنباله کارها...  میبگذر-

:و گفت دیکش یکوتاه غیبا ذوق ج حرس

.نمیب یانگار دارم خواب م میمر-

؟يکرد یوا مگه فکرشو نم-

کنه  یروز ولم م هیکردم  یفکر م شهیهم!هیمرد سخت یلیشهاب خ یدون یخودت که م!شد یاصال باورم نم... نه به خدا -

!ره یو م

.دانشکده میدنبالت بر امیبرو بخواب فردا صبح م. یگ یچرت و پرت م يدار گهید!گم شو-

 یاز درد م میکه گلو یو من در حالب افتیصبح ادامه  کیتا نزد شانیحال سحر انقدر ذوق زده بود که صحبتها نیا با

 میعاقبت تصم یهزار جور فکر به سرم زد،ول. گوش دادم شانیرا نگه داشتم و با بغض به حرف ها یتا صبح گوش دیترک
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 ارهیمفت و مسلم شهاب رو از دستم درب ينجوریتونم بگذارم هم ینم: با خودم گفتم. کردم یخطر م دیبا. خود را گرفتم

!کردم یمرگش را م ياز سحر متنفر بودم و در دلم آرزو. کنم یبتونم م يهرکار! و بدبختش کنه

رختخواب  فورا از. و نفرت نسبت به سحر بودم نهیگذاشتم پر از ک شیتلفن را سر جا یساعت پنج صبخ گوش یوقت

را داخل آن  میمدرسه ام را برداشتم و کتاب ها فیک.آمد یبودم اصال خوابم نم داریتمام شب را ب نکهیباا.آمدم رونیب

 يروپوشم به جا  ریز اطیو محض احت دمیام را پوش مدرسهبعد لباس .دادم يرا داخل آن جا شمیگذاشتم و لوازم آرا

 يمدرسه هم کفش ها یکتان يبه عوض کفش ها. به تن کردم دیسف يها بلوز کرم رنگ با رگه کیخانه  یبلوز صورت

.از خانه خارج شدم ردیبگ رادیا ختمیشود و از ر داریمامن ب نکهیو قبل از ا دمیپوش یبا جوراب ساپورت مشک یمشک

رس خانه دربست گرفتم و آد یتاکس کیصبح بود و دو ساعت تا موقع مدرسه رفتن وقت داشتم  میتازه پنج و ن ساعت

 نهییتوانستم خودم را جمع کردم تا راننده از داخل آ ینشستم و تا آنجا که م نیعقب ماش یصندل يرو. شهاب را دادم

رژ لب زدم  نهییبدون آ. دمیمال میآوردم و تند تند فرچه رژگونه را به لپ ها رونیرا ب شمیلوازم آرا فیبعد ک.ندیمرا نب

راننده با . خوب بودم. نگاه کردم نیماش نهییلحظه خودم را در آ کیو  دمیسرك کشبعد تند . دمیو پودر به صورتم مال

خانه  یکیدر نزد يمدرسه دخترانه ا يباعث دردسر نشود جلو نکهیا يبرا. نظر داشت ریحرکاتم را ز دیشک و ترد

لرزان  يبا پاها.و رفتپول گرفت  يعاد متیو ترسم شده بود دو برابر ق یراننده که متوجه دستپاچگ.شدم ادهیشهاب پ

خانه شهاب  یدر آهن يجلو. زد یدر مدرسه دخترانه بسته بود و داخل کوچه پرنده پر نم.رفتم ادهیرا پ ییکوچه سرباال

... قربونت برم :لب گفتم ریز. قرار داشت نگیرنگ شهاب داخل پارک قرمزهمه چراغ ها خاموش بود و گلف . ستادمیا

!دلم برات تنگ شده

بعد . وقت داشتم میساعت و ن کیساعت تازه شش بود و هنوز . آپارتمان نشستم یسنگ يپله ها يخانه رو در يروبرو

 یبه تلفن عمموم دیبا ترد. بلند شدم و طول کوچه را قدم زدم میاز جا. کالفه شدم جانیاز شدت ه قهیدق ستیاز حدود ب

جرات  یول. تلفن رفتم وسکیحال قدم زنان تا ک نیا با رمیجرات ننداشتم با خانه شان تماس بگ. سر کوچه نگاه کردم
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 يسکه ا اریاخت یبود ب میبه ساعتم نگاه کردم حدود شش و ن. ساعت صبح را نداشتم نیتماس گرفتن با شهاب آن هم ا

 رصبا ح. دمیخواب آلود مادرش را شن يزنگ صدا نیبا سوم.داخل تلفن انداختم و بدون فکر شماره شهاب را گرفتم

!من و شهاب شده یباعث بدبخت کهیزن نیهم:ا گذاشتم و گفتمر یگوش

هنوز در کوچه پرنده  یدر مدرسه دخترانه باز شده بود ول يال. ستادمیخانه ا يرا برگشتم و دوباره جلو ریزنان مس قدم

 ياز رو دینا اکم میعاقبت ساعت هفت و ن. دیچرخ ینگاهم مدام از پنجره به ساعت و از ساعت به پنجره م.زد یپر نم

. برگشتم ینییرساندم کوچه را سرپا یو خودم را به مدرسه م فتمگر یدربست م یتاکس کی يفور دیبا. پله بلند شدم

 یشلوغ شده بود تاکس یکه حاال حساب ابانیدر خ یبه سخت. کردم یگشتم و به خانه نگاه م یباربرم کیهر چند قدم 

. گرقتم راخطا کیو  دمیبه مدرسه رس ریان روز د. را پاك کردم شمیراآ يسوار شدم با دستمال کاغذ یو وقت داکردمیپ

 یمیدوست صم.سر کالس حواسم پرت بود. درس خوانده بودم خراب کردم یلیرا هم با وجود آنکه خ اتمیامتحان ادب

 ینم تیمیبودند و من با آنها احساس صم يگریمدرسه در عوالم د ينداشتم که با او درد و دل کنم راستش بچه ها

و  یزنگ خورد در شلوغ نکهیبه محض ا. ساعت آخر صبر کردم تا الیبا هزار فکرو خ. دمیترک یداشتم از غصه م. کردم

 يو داد و ناسزاها غیو در همان حال ج ابمیب يآنها راه عبور نیزدم تا از ب یتنه م. دمیازدحام بچه ها به طرف در دو

کردم همه  یمرساندم احساس  یاصل ابانیمهم نبود فورا خودم را به خ میااصال بر یول دم،یشن یاز بچه ها را م یبعض

:نگاهم کرد و گفت نهییراننده از داخل ا. را گرفتم و سوار شدم نیماش نیاول يحواس جلو یب. کنند ینگاهم م

همه عجله؟ نیکجا با ا-

:گفتم يو با لحن جد اوردمیودم نخ يبه رو. شده ام دیپرا یشخص نیماش کیسوار  یتاکس يمتوجه شدم به جا تازه

!آقا دربست برو... رم پاسداران  یم

:و گفت دیخند راننده

!من دربستم-
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:گفتم دمیرس یوقت. کردم  شیجمع شدم و آرا یصندل ریمثل صبح ز همانطور

شه؟یچقدر م-

اد؟یام م افهیبه ق! ستمیمن که مسافر کش ن-

 یدرشت کلیفر خوش حالت و ه يموها. بود يا افهیو خوش ق پیخوش ت پسر.نگاه کردم ختشیبه سر و ر ناخودآگاه

شوم، اما راننده دستش را  ادهیرا گرفتم تا پ رهیلب تشکر کردم و دستگ ریز رهیت يو چشم ها یاستخوان ینیداشت، با ب

:و گفت دیخند. رگشتمهراسان به طرفش ب. را گرفت نمیدراز کرد و با جسارت آست

!يدر نر کهوی خواستمیم! نترس-

:را رها کرد و گفت نمیآست.بودم دهیترس یلیخ. کردمیو مبهوت نگاهش م مات

.سوال داشتم هی. ترسوندمت  خوامیمعذرت م-

:تته پته گفتم با

؟یچ-

؟یزنیشماره ام رو بدم زنگ م-

 یلیخ. داده یوستد شنهادیاز من خوشش آماده و به من پ يجالب بود که پسر میاش خوب بود و راستش برا افهیق

:گفتم يجد

.اگه وقت کنم...دونمینم-

:خنده اش را گرفت و گفت يزحمت جلو به

سرت شلوغه؟ نقدریا یعنیاوه اوه -

:رفتم و گفتم يغره ا چشم

شد رمید-
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:زد راننده داد.دمیپرس رونیرا باز کردم و ب نیدر ماش. د رآورد و در دستم گذاشت راهنشیپ بیاز داخل ج یکارت فورا

!منتظرم ها-

. پشت سرم را نگاه کردم او رفته بود. دمیدو ییتکان دادم و هراسان به داخل کوچه سرباال یرا به عالمت خداحافظ سرم

 وسکیکوچه را تا انتها رفتم و به ک. بود نگیداخل پارک نیماش. زدیقلبم به شدت م دم،یخانه شهاب رس يجلو یوقت

 يصدا. مخصوصش انداختم و شماره خانه شهاب را گرفتم يجا ردست لرزان سکه را دبا . داخل شدم  دم،یتلفن که رس

:با ترس گفتم! ام جدا شود نهیاز س خواستیقلبم م دمیرا که شن شیبم و آشنا

سالم-

!سالم-

؟یمنو شناخت-

!ن؟یریش-

!اوهوم-

:گفتم. بدهد میباز خواهدیم ای شناسدیواقعا هنوز مرا نم دانستمینم

؟یخوب...وبخ-

.شهیهم يباخبر زیتو که از همه چ. يرو دار دیجد يالبد خبرها..تمیبدنس-

کدوم خبرها؟-

!یتو هم دعوت مه،یماه عروس یآخر هم ؟یدونیچطور نم-

:را به آن راه زدم و گفتم خودم

دعوتم؟ ؟منمیراست-

.چرا که نه؟فقط اسم و آدرست رو بده که برات کارت بفرستم!آره-
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:با بغض گفتم. ام گرفته بود هیگر

داره؟ یآخه اون چ ؟یکن یبا اون دختره کوتوله عروس یخواهیداره؟ شهاب واقعا م تیپس واقع-

:و گفت دیچیپ یغش خنده اش در گوش غش

شناسمت؟یم! صدات هم که آشناست! یپس قد بلند هم هست-

.تو بگو دونم،ینم-

ه؟یجد یموضوع عروس-

!میونو عالف کردنه پس شش ساله خدم-

!آخه يشهاب دوستش ندار-

.کردمیاگه دوستش نداشتم که باهاش ازدواج نم ؟یدونیاز کجا م-

:گفتم د،یچکیمقنعه ام م يکه قطرات اشک از صورتم رو یحال در

!يرو دوست دار گهید یکی يتو-

!؟یگیم یچ-

:گفتم کردمیتالشم را م نیآخر دیبا. خودم را گرفتم میتصم

!؟یینه تنهاخو-

آره چطور مگه؟-

 يزیبه چ نکهینفس و بدون ا کیتلفن تا در خانه شان  وسکیشانه ام انداختم و ا زک يرا رو فمیک. را قطع کردم یگوش

 هیبا هق هق گر. گرداندیباد قطرات اشک را به چشمم برم دمیدویم یپر از اشک بود و وقت میچشم ها. دمیفکر کنم دو

.و زنگ در خانه شان را زدم ستادمیاف اف ا يجلو

ه؟یک-
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:بغض گفتم با

!منم-

شما؟-

!دایش...نیریش...باال امیباز کن ب-

و  ستادهیپاگرد ا انیکه آنجه رفته بودم م يبار نیشهاب مثل اول. به سرعت از پله ها باال رفتم. کرد و باز شد ییصدا در

.دوال شده بود

:گفت یآرام و محکم يبا صدا. شد دتریام شد هیو هق هق گر ستادمیها ا چشمم به او افتاد همانجا وسط پله یوقت

!باال ایب-

.باال رفتم یکیمانتو پاك کردم و پله ها را دوتا  نیرا با آست میها اشک

:دیفورا در را بست و پرس. پشت در منتظرم بود شهاب

؟یکنیم کاریچ نجایا-

!نکن یسحر عروس شهاب با...طاقت ندارم گهید...نمتیاومدم بب-

:را به طرفم گرفت و گفت يجعبه دستمال کاغذ. نشستم. کرد  تمیهدا منیبه سمت مبل اتاق نش یمهربان با

.اشکهاتو پاك کن-

. روبرو نگاه کردم نهیبه آ یبا نگران. شد اهیچشمم س شیدستمال از آرا. دمیکش میبرگ دستمال کندم و به چشم ها کی

دوباره .کردیمبل سمت راستم نشسته بود و با دقت نگاهم م يرو نهیشهاب دست به س. ودشده ب اهیس میچشم ها ریز

:دیبه جلو خم شدو آرام پرس. شد ریسراز میاشک ها

شده؟ یچ-

شده؟ یچ یمدونیشده؟ تو ن یچ-
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؟ییکجا دونندیاز کجا بدونم؟ تو چته؟ خانواده ات م-

نگاهش  نکهیبدون ا. را جمع کردم  میرویبعد تمام ن. میدو ساکت ماند هر يچند لحظه ا. را به عالمت نه تکان دادم سرم

:کنم گفتم

.من تو رو دوست دارم-

و جابجا  یرا از سرفه مصنوع نیا. جا خورد یلیشهاب هم خ. گرفتم جهیسرگ جانیحرف از شدت ه نیبعد از ا خوودم

:مهربان و دوستانه گفت یبا لحن. دمیمبل فهم يشدنش رو

فکرها از  نیا. یکنیازدواج م میما دار. میمنو سحر شش ساله نامزد. سالته14تو تازه  ؟یگیم يدار یچ یدونیم دایش-

کجا اومده تو سر تو؟

:داد زدم تیعصبان با

ست؟ین یدوستت دارم ،کاف گمیمونم؟میچهارده ساله م شهیمگه هم-

:مبل جابجا شد و گفت يرو شیتشو با

فکرها فعال به درس و مدرسه  يا يتو به جا! میکن یمن و سحر ازدواج م یهت بگم، ولب يدونم چطور یجون نم دایش-

هم از نظر ... که بهت بخوره یکی. برات بهتره یلیکه از من خ یکی. شه یم دایپ دیکه با یمطمئنم به موقعش اون. بچسب

.سن هم از همه جهت

 یمن تو رو م! خوام ینم -:و گفتم دمیتش را چسبمحکم دس. را در دستش گرفته بود میکم جلو آمده و دست ها کم

دستش را .يشهاب بگو تو هم دوستم دار! يبگو دار... يدونم تو هم دوستم دار یم. من فقط تو رو دوست دارم. خوام

!دهیدختر مهربون و فهم هیدختر خوب،  هی وانبه عن یدوستت دارم، ول:و گفت دیکش رونیب میدست ها انیاز م

:را گرفتم و گفتم شیت هازده دس جانیه
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تونه مانع مون  ینم یکس میرو دوست دار گهیما دو تا همد یوقت! سحر رو ول کن. شهاب ستیمهم ن یچیه گهیپس د-

.بشه

:نگاهم کرد و گفت معذب

ط به درس فق دیتو االن با. نداره دهیفا. رو خراب نکن تیزندگ دایش. میکن یازدواج م میمن و سحر دار! يمتوجه نشد-

.یو مدرسه فکر کن

:داد زدم هیشهاب را در دست گرفتم و با گر يبعد دست ها. نشستم نیزم يمبل رو يبلند شدم و جلو میجا از

.رو خراب نکن زیهمه چ... شهاب من دوستت دارم-
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:و گفت دیرو عقب کش خودش

.ستین يزیمن و تو که چ نیرو خراب نکنم؟ ب یچ. دایبلند شو ش-

.هیکاف نیهم م؟یرو دوست ندار گهیمگه ما همد ست؟ین يزیچ-

:مبل بلند شد و گفت ياز رو کالفه

.شوند یخانوادت نگرانت م! رمیگ یبرات آژانس م-

:محکم بغلش کردم و گفتم. دمیبلند شدم و به طرفش دو هراسان

.عاشقتم-
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در آغوشش  شتریشدم و خودم را ب دوارتریام. کرد ید و نوازشم مهم همانطور آرام دستش را پشتم گذاشته بو شهاب

:و گفت دیرا بوس میموها يرو. رها کردم

.بس کن دختر خوب-

. کرد ینگاهم م یبا مهربان ده،یو پژمرده، مورب و کش اهیس يشدم؛ چشم ها رهیخ شیرا بلند کردم و به چشم ها سرم

:و گفت دیشوخ خند یبا حالت

ه؟یچ-

!یچیه-
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.دمشییدوباره سرم را در آغوشش فرو بردم و بو و

:آرام مرا از خودش جدا کرد و گفت آرام

.مبل ياونجا رو نیبرو بش-

همان لحظه تلفن  یتلفن را بردارد، ول یشهاب دستش را برد تا گوش. مبل نشستم يمخالفت کنم رفتم و رو نکهیا بدون

گرم و  ییرا برداشت و با صدا یگوش. اش گذاشت و به من اشاره کرد که حرف نزنم ینیب يانگشتش را رو. زنگ زد

 یشهاب با مهربان. که سحر است دمیفهم شیاز صحبت ها. که آن طرف خط بود مشغول صحبت شد یمهربان با کس

:گفت

.خوب پس برو ناهار بخور بعد زنگ بزن-

متوجه من  یچشم او با نگران کی. مبل جابجا شدم يکالفه رو. مدیفهم یو حسادت حال خودم رو نم تیشدت عصبان از
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:گفت. بود

جونم؟... زمیآره عز-

:شهاب گفت. بلند شدم میجا از

.زنم یبهت زنگ م! جون دلم. آره-

:انداختم داد زدم یم نیزم يکه خودم رو رو یدادم و در حال چیرا پ میپا مچ

!شهاب يوا-

:گفت یبا دستپاچگ .دیشهاب پر رنگ
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.زنم یزنگ م... زمیعز ستین يزیچ-

:و گفت دیهراسان به طرف من دو. را گذاشت یگوش و

.شد يچرابکار ؟يآخه چرا داد زد-

فرصت که تلفن  نیدر اول. داشت یرا برنم یشهاب گوش یزد، ول یتلفن مرتب زنگ م. بلند شوم میکرد تا از جا کمکم

.نگ زدقطع شد به آژانس ز

شهاب . دیآژانس زودتر از آن که فکرش را بکنم رس. کردم یم هیمبل نشسته بودم و با تظاهر به درد گر يرو من

داخل  یوقت. بود يگرید يفکرش جا. حواسش پرت بود یول. بروم نییدستم را گرفت و کمکم کرد تا از پله ها پا

:گفتم انیگر ينشستم با چشم ها نیماش
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!زنم یبهت زنگ م-

 شیدادم و با پنبه آرا هیتک نیماش یبه صندل یرفتم با آسودگ رونیاز آن کوچه ب یوقت. را تکان داد و در را بست سرش

.صورتم را پاك کردم

:دیبه سمتم آمد و داد کش یتهاجم یوارد خانه شدم مامان با حالت یوقت. پا شده بود هی یخانه قشقرق در

؟تا حاال يبود يکدوم گور-

 یلیبرده بودم از ساعت برگشتنم به خانه خ ادیشهاب بود که از  ریآنقدر ذهنم درگ. را نکرده بودم شینجایفکر ا اصال

 يکرد، فورا فکر ینگام م تیبود و با عصبان ستادهیهم کنار در آشپزخانه ا میمر. ماندم رهیبا ترس به مامان خ. گذشته

:گفتم. دیبه نظرم رس
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؟یداشتمگه تو کالس ن-

.چرا از هشت تا ده صبح-

:به مامان گفتم یلرزان يصدا با

!دانشگاه شون يرفته بودم جلو. کالس داره میفکر کردم مر-

:خشم گفت با

اگر  ،یگ یاول به من م يبر یخواست يبه بعد هر گور نیاز ا. اون سر شهر یرفت يسر خود پا شد يتو غلط کرد-

.يبر یتون یماجازه دادم اون وقت 
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:انداختم و گفتم نییسرم را پا تیمظلوم با

!چشم-

:مامان هم دنبالش رفت و گفت. آشپزخانه رفت يبرگشت و تو میمر

.يجون به سرمون کرد... ناهار بخور ایب-

:دادم و گفتم خودم را ناراحت و دلخور نشان. و غذا بخورم نمیبنش زیتوانستم پشت م یآمد که نم یخوابم م آنقدر

.رم بخوابم یم-

بفهمم  يزینتوانستم تشکر کنم و قبل از آن که چ یحت یناهار را به اتاقم آورد، ول ینیاش س یاز بداخالق مانیپش مادرم
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هال  يچراغ ها. آمدم رونیاز رختخواب ب نیخواب آلود و سنگ. خانه ساکت بود دمیغروب که از خواب پر. خوابم برد

 زیم يناهارم دست نخورده رو ینیس. به آشپزخانه رفتم. بود وشنر ونیزیش بود و فقط آباژور کنار تلوو سالن خامو

:که به خط مامان خطاب به من که با حروف درشت و با عجله نوشته شده بود يقرار داشت و کنار آن کاغذ نامه ا

.غ کن و بخورناهارت رو دا يشد داریاگر ب. دیخر میرو یم میمن و مر! يمادر دایش

بعد از دو بوق . شماره شهاب را گرفتم یمعطل یب. گذاشتم و به سرعت به سراغ تلفن رفتم زیم يرا همانجا رو کاغذ

:که در وجودم بود گفتم یبا تمام عشق دمیتا بله قشنگ و گرمش را شن. را برداشت یخودش گوش

.ریعصر به خ-

:چند لحظه مکث کرد بعد گفت اول

.دیگرفت اهاشتب
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:گفتم یمعطل یب. دمیسحر را شن غیج ينظرم آمدم که صدا به

.از اون دختره متنفرم-

از  میتا مادرم و مر دمیرا جو میمبل چمپاته زدم و ناخن ها يهمان طور رو. را گذاشت ینگفت و گوش يزیچ شهاب

.برگشتند دیخر

:ت و گفترا کنار در گذاش دیخر يها سهیاز عرق ک سیخ مامان

.من که از کت و کول افتادم. میکمک مر ایب يمادر دایش-

 يها را رو سهیک میمر. موقع تلفن زنگ زد نیدر هم. را جابجا کردم دیخر يها سهیبلند شدم و ک میاز جا یلیم یب با
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:با حرص گفتم. دیرها کرد و به سمت تلفن دو زیم

!ینفله بش نیزم یفتیبپا ن-

: با خود گفتم. در قلبم زنده شد يدیجرقه ام. شد زیگوشم ت. رو برداشت و چند بار الو الو کرد یگوش. دینشن يزیچ

کردم خودم را  یم یکه سع یدر حال. غرغرکنان به آشپزخانه برگشت میمر. زنه یحرف م میحتما شهابه فراز که با مر

:دمیتفاوت نشان بدهم پرس یب

بود؟ یک-

:انداخت و گفت را باال شیها شانه

!علٌاف هی-
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به  یمعطل یب. تکان نخورد شیاز جا میبار مر نینگذشته بود که دوباره تلفن زنگ زد ا يا قهیچند دق. دیاز شوق تپ دلم

:چند بار الو گفت و بعد کالفه داد زد. را برداشت یمامان زودتر گوش یول دم،یطرف تلفن دو

؟یضیمر-

مامان متعجب . ناهارم را برداشتم و به اتاق خوابم رفتم ینیس. خواهد با من حرف بزند ینداشتم که شهاب م شک

:دیپرس

با ترس و لرز تلفنم را از . جواب ندادم و در اتاق را پشت سرم بستم!يمادر یش یم ضیمر ؟يهنوز ناهار نخورد-

را برداشت و  یزنگ گوش نیبا اول. با دست لرزان شماره شهاب را گرفتم. زدم زیآوردم و به پر رونیب گاهشیمخف

خونه  يتو االن زنگ زد - .دیبفرمائ... بله - :گفت هیثانشهاب جون؟باز مثل قبل مکث کرد و بعد از چند  - جانم؟ -:گفت

 -:را بگذارد با عجله گفتم یقبل از آن که گوش.دیریگ یخانم گفتم اشتباه م رینخ - :و آرام گفت بهیما؟با همان لحن غر

آنقدر قد و  یدادم که خودش بوده، ول یم يبه خودم دلدار. را گذاشت ینگفت و گوش يزیشهاب چ!نترس ازش نقدریا

آن !رختخواب و با حرص زرشک پلو خوردم يتلفن را جمع کردم و نشستم تو. خواهد اعتراف کند یتودار است که نم

 نیبه خدا ا -:گفت یتلفن م يو داد پا غیبا ج. بود یسحر کالفه و عصب. گوش دادم میمر يشب چند بار به تلفن ها

اش  یبا همه بچگ دایش نیا... دمیرو از خونه شون شن هدختر هی يامروز ظهر خودم صدا. میکنه مر یغلط م هیشهاب 

بعد ... تلفن رو قطع کرد ؟يکار يکجا -بود؟ یک يصدا يدیخوب آخه نپرس -!چشم چرون رو گرفته بود نیخوب مچ ا



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٢

!نییآشپزخونه افتاده بود پا نتیکاب ي، گفت مامانم از باالساعت که جواب داد مین

.گه پسره بدبخت یراست م دیخوب شا-

رفتم خونه شون مامانش سر و مر و  يعصر. ها یالیخوش خ. رینخ - :را نداشت داد زد شیکنترل صدا گریکه د سحر

 ینم. نگاهم کرد جیو و جیتون نشده، گ يزیگذشته چ ریبه خ... انشاا دمیداد، بعد هم که پرس یگنده اون وسط جولون م

که از  میمر.شم یم یدارم روان میمر. و گفت، آره آره دسرشو تکان دا کهویبهش عالمت داد که  يدونم شهاب چه جور

:خسته و خواب آلود بود، جواب داد شبید یخواب یب

.برو بخواب. شر و ور نباف نقدریا-

:باز گفتم مهیدر ن يمؤدبانه در زدم و از ال. رفتم میفورا به اتاق مر. فرصت بود نیبهتر

تو؟ امیب-

:و گفتم دمیتخت دراز کش يکنارش رو. سرش را تکان داد و همان طور منتظر نگاهم کرد میمر

.دلم واسه خواهرم تنگ شده بود-

بغلش جا  يتو شتریخودم را ب. را باز و بسته کرد شیبدون حرف دستش را دورم انداخت و خواب آلود چشم ها میمر

:دادم و گفتم

!يخواهر کهیکوچ ایچقدر دن-

خواب  میمر یلب نچ نچ کردم، ول ریگرفتم و ز يبلوزش را به باز قهی. نگفت يزیآلود سرش را تکان داد و چ خواب

:آخر سر خودم گفتم. بفهمد يزیآلودتر از آن بود که چ

!امروز باز شهاب آمد دنبال دختره-

:مظلومانه خودم را جمع کردم و گفتم. شد رهیا باز کرد و مبهوت به من خر شیچشم ها میمر

!خودش بود... گم یبه خدا راست م-
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:دیداد و پرس هیمچ دستش تک يشد و سرش را رو زیخ مین میمر

؟یمطمئن دایش-

:دمیرا چند بار باز و بسته کردم و پرس میها چشم

؟یاز چ-

.خود شهابه اروی نکهیاز ا-

؟یعنیشناسم  یمن شهاب رو نم... خوب آره! وا-

.فکر بود دوباره دستش را دورم انداخت و هر دو در همان حالت خواب مان برد يتو یلیکه حاال خ میمر

6 فصل

شان خانه بود و  يپا کی میمامان و مر. شهاب و سحر بودند یمقدمات جشن عروس يگذشت و همه در تکاپو یم روزها

بارها و . کردم یمن هم لباس سفارش داده بودند که با حرص از پرو کردن آن شانه خاله م يبرا. یاطیشان خ يپا کی

را  یهم که خودش گوش يدو بار یکیداد و  یتلفن شان را جواب نم یاکثر مواقع کس یبارها با شهاب تماس گرفتم، ول

:کرد و گفت یزود با من خداحافظ یلیبرداشت خ

.تا آخر ماه نمونده يزیچ گهید یدون یم ...گرفتارم یلیجون خ دایش-

شب . به سحر واگذار کنم یبشوم و شهاب را دو دست میراحت تسل نقدریخواستم ا ینم یبود، ول هیو شب کارم گر روز

 یاطیطبق معمول به خ میروز بعدازظهر که مامان و مر کی. دیبه نظرم رس يفکر نکهیتا ا دمیکش یها تا صبح نقشه م

بعد . داخل آن گذاشتم و دکمه ضبط را فشار دادم یخال تکاس کی. ط صوت کوچکم را کنار تلفن آوردمرفته بودند ضب

حبه قند گوشه لپم گذاشته بودم،  کیکه  یدر حال. را برداشت یاز شانس من خودش گوش. شماره شهاب را گرفتم

:پچ پچ گفتم هیشب یرا نازك کردم و با حالت میصدا

.شهاب-
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 یشک داشت و از ترس سحر نم گریشناخت و از طرف د یمرا م يصدا گریحاال د یاز طرف. دشده بو جیگ شهاب

:دوباره گفتم. مزاحم از طرف سحر باشم کیمن  دیترس یچون م د،یتوانست اسمم را بگو

؟یشهاب خوب-

شما؟ یمرس-

:و گفتم دمیعشوه خند با

!گهید نمیریمن ش ؟یشناس یکلک منو نم-

:کرده ام گفت یگفته بودم خودم را معرف لیکه آن اوا یکنم و با اسم یم یرد دارم شوخک یکه فکر م شهاب

؟یخوب! آها-

ما؟ يبا زحمت ها یکن یچه م ؟يتو چطور. ستمیبدك ن يا-

:و همانطور ادامه دادم اوردمیخودم ن يبه رو. کردم معذب و کالفه است یاحساس م. نگفت يزیچ شهاب

ست؟باز دختره اونجا ه؟یچ-

؟يدار یکار خاص-

!یحرف بزن یزنم که بتون یبعد زنگ م! نه-

ماچ کوتاه تر هم فرستادم  کی هیبه فاصله چند ثان. ماچ فرستادم شیمنتظر جوابش بمانم از پشت تلفن برا نکهیبدون ا و

من اصال قابل  يدور بود و صدا یلیصداها خ. نوار را زدم اول و به آن گوش کردم جانیبا ه. را گذاشتم یو گوش

آمد که از طرف  یماچ چون کم صداتر بود به نظر م نیبود و دوم ییشهاب کامال قابل شناسا يصدا ینبود، ول صیتشخ

آوردم و  رونیکاست را از داخل ضبط صوت ب. زدم یاز خوشحال یسوت. دختر آن طرف خط فرستاده شده ياو برا

.بشکن زنان به اتاقم رفتم

 میاصال برا. گشتم به پستخانه رفتم و نوار را به آدرس خانه سحر پست کردم یدرسه به خانه برماز راه م یبعد وقت روز
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.افتد یم یمهم نبود که بعد چه اتفاق

تنها هدف من به هم زدن جشن ازدواج سحر و . مهم نبود میبرا یرا بفهمند، ول زیهمه چ میدادم سحر و مر یم احتمال

.شهاب بود

بعدازظهر روز سوم سحر که با خانه ما تماس گرفت، . نبود يخبر یرا کنترل کردم، ول میمر يبعد تمام تلفن ها روز

:گفت یبدون سالم و احوالپرس یشانیبا حال پر. خودم تلفن را جواب دادم

هست؟ میمر-

!نه-

:من من کرد و گفت. مستأصل مانده بود سحر

آد؟ یم یدارم ک یباهاش کار مهم-

.دونم ینم-

:گفت د،یبه نظرش رس يظه مکث کرد و بعد انگار فکرلح چند

گم؟ یرو م یک یدون یم... اون دختره که تو مدرسه تونه دایش-

:گفتم الیخ یبرداشتم، گاز زدم و ب وهیاز ظرف م اریخ کی

؟یک! نه-

.با شهاب دوسته یگفت یم... آد دنبالش یشهاب م یگفت یهمون که م-

!آها-

؟یشناس یم يتلفن بشنو يپااونو  يتو اگر صدا-

!دونم ینم-

.صدا گوش کن نیبه ا قهیدق هی-
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:گذاشت و گفت میهمان نوار را برا بعد

.خوب گوش کن-

:آمد و گفت یسحر پشت گوش هیبعد از چند ثان. دمیخودم و شهاب را شن يصدا

خوب خودشه؟-

:گفتم. زدم یاز منمک زده را با صدا گ اریدراز کرده بودم و خ زیم يرا رو پاهام

آره؟! پسره انگار شهاب بود یول! دیشا... دونم ینم-

:با بغض گفت سحر

.آره-

!آره، فکر کنم خودشه... دختره هم آشنا بود يصدا

؟یمطمئن-

.خودشه! از نود درصد شتریب-

آن وقت . دیا به سحر بگور زیبود که شهاب همه چ نیا میحاال تنها نگران. را گذاشت یکرد و گوش یفورا خداحافظ سحر

توانست اعتراف کند که  یکم بود، چون شهاب نم یلیاحتمال آن خ یول. آورد یبه سر من م ییچه بال میمعلوم نبود مر

نشستم و  ونیزیتلو يهمانجا جلو. بود ریشهاب هم گ يبه هر حال پا. نگفته يزیمن به خانه آنها رفته ام و او به سحر چ

. برگشتند یاطیاز خ میساعت بعد مامان و مر میکمتر از ن! برنامه کودك گرم کنم يرتون هاکردم سرم را با کا یسع

:دیپرس دهیترس شهیطبق معمول هم میمر

من زنگ نزد؟ يبرا یکس-

؟یلباس دوخت يچقدر پول داد! فیح... بهم خورد یفکر کنم عروس میمر. فراز و سحر! چرا-

.نزدند یحرف چکدامیه یمتعجب نگاهم کردند، ول میو مر مامان
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به  دهایمجبور شدم به آشپزخانه بروم تا در جا به جا کردن خر لمیبه اتاقش رفت تا تلفن بزند و من برخالف م میمر

 يآشپزخانه ولو شده بود و جا یصندل يمامان خسته و کوفته رو. بود میمر شیمادرم کمک کنم، اما تمام حواسم پ

را  ادشیفر يناگهان صدا. دمیشن یرا م میمر يصدا یاهمامان گ يصحبت ها يبالال. داد یرا به من نشان م لیوسا

کنار در آشپزخانه برداشت و همان طور که آن را دور  یشالش را از جارخت. دیو بعد به سمت آشپزخانه دو دمیشن

:گفت دیچیپ یسرش م

!حال سحر بده. نایرم خونه فراز ا یمن م-

:و گفت دیبه دنبالش دو مهیسراس مامان

.چشه مادر؟ به من هم خبر بده ها-

.گفت و از خانه خارج شد یچشم

بدون . افتاد یم یدانستم چه اتفاق یآن وقت نم. مرا بشناسد يصدا میمر دمیترس یم. دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

بعد با . اشغال بود یرفتم، ولچند بار تلفن سحر را گ. مادرم به اتاقم رفتم و در را از داخل قفل کردم يتوجه به غرغرها

آوردم،  یسر در م زیدوست داشتم آنجا بودم و از همه چ یلیخ. بود لاو هم اشغا. ترس و لرز شماره شهاب را گرفتم

جالب نبود،  میمامان برا يتلفن ها. تق و تق شماره گرفتن از تلفنم بلند شد يساعت بعد صدا مین. امکان نداشت یول

:تگف یکه م دمیمامان را شن يبعد صدا یقیدقا یول. دمیتخت دراز کش ياقباز روهمان طور ط نیهم يبرا

 میاز صم نویا. مونه واسه من یم دایو ش میسحر مثل مر. دهایآد تعارف نکن یاز دست من برم يتو ور خدا اگر کار-

.گم یقلبم م

:او و گفتم يجلو دمیقفل در را باز کردم و پر فورا

.ششیپ میبده بر یلیخوب اگه حال سحر خ-

:بلند گفتم يو با صدا امدمیمن کوتاه ن یبا دست به من اشاره کرد که ساکت باشم و شلوغ نکنم، ول مامان
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!میبر ایواسه چه وقته پس؟ مامان ب یدوست-

طع پس از تعارفات معمول تلفن را ق یبود دوباره به من اشاره کرد که ساکت باشم و وقت یکه در حال خداحافظ مامان

:کرد، فورا به من براق شد که

 یشهاب و سحره، خودشونم حلش م نیسر و ته ب یب يدعوا هیخونه مردم؟  میبر میداره پاش یچه خبرته؟ چه معن-

؟يتو چرا کاسه داغ تر از آش شد... کنند

.نشستم میمبل در انتظار مر يندادم و همانجا رو جواب

 میاز گلو يزیاز شدت دلهره چ. میسر و صدا در آشپزخانه شام خورد یابا بمن و مامان و ب. امدیشام هم ن يبرا میمر

رفتند فرصت کردم که دوباره شماره تلفن  اطیبه ح يرو ادهیپ يبرا یساعت میبعد از شام که آن دو ن. رفت ینم نییپا

تو  هیاز شدت گر شیصدا. را برداشت یخود سحر گوش. اول شماره خانه سحر را گرفتم. رمیسحر و شهاب را بگ يها

فورا . تلفن را قطع کرد تیچند بار گفت بله و بعد با شدت و عصبان. ناراحت است یلیشده و معلوم بود که خ یدماغ

. و بلندتر از حد معمول بود یعصبان شیصدا. زنگ خودش تلفن را جواب داد نیبا اول. شماره تلفن شهاب را گرفتم

:گفت

الو-

:شتاب زده و باترس گفتم-

.الو-

:زد ادیفر دیرا شن میصدا تا

!برو ولم کن وانه؟یدختره د یخواهیاز جونم م یچ-

 واریچند لحظه مات و مبهوت به در و د. دیچرخیتار شده بود و اتاق دور سرم م میچشم ها يجلو. را گذاشت یگوش و

. جواب بدهد قطع کرد نکهیو بدون اتلفن را برداشت . بار دوم شماره شهاب را گرفتم ياراده برا ینگاه کردم و بعد ب
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در فکر راه حل  دانهیاز بغض در گرفته بود و ناام میگلو. افتمیدررا  اسیو  يدیناام يمعنا میبار در زندگ نیاول يبرا

.گرفتم میماندم و بعد به سرعت برق تصم یبه همان حالت باق قهیچند دق. بودم

که مرا  یکتاب و دفترها را گشتم و باالخره کارت پسر جمان يالبال. کردم یتختم خال يمدرسه ام را برداشتم و رو فیک

شده  دیبا شهاب داشتم نا ام بایرابطه ز کیساختن  يکه برا يدیتمام ام. کردم دایاز مدرسه تا منزل شهاب برده بود پ

بعد . کارت را گرفتم ریزلرزان شماره  يبا دست ها! دانستمیم گرید یسمانیبود و حاال تنها راه نجاتم را چنگ زدن به ر

:دمیرا شن یو مودبانه زن جوان زیر يصدا دهیاز چند بوق بلند و کش

.دییشرکت گسترده بفرما-

:تته پته گفتم با

.کار دارم يمجد يبا آقا....يمن با آقا...من...من...خانم دیببخش-

:دار گفت یمعن یکنجکاو شده با مکث یلیجوان که معلوم بود خ دختر

!یگوشبله -

 میکه گلو یبغض. شناختمیخوب م یلیآن را خ یبدون شعر بوده، ول کیموز. دیچیآهنگ در گوشم پ يبعد صدا یقیدقا

که خواستنت  يتو از کدوم قصه ا:خواندمیلب مضمون آهنگ را م ریز. شد ریرا گرفته بود باز و اشک از چشمانم سراز

ته؟یعادته ، نبودنت فاجعه، بودنت امن

:گفت يبا تعجب و کنجکاو یکه مثل منش دمیرا شن یپسر جوان يد و صداقطع ش کیموز

بله-

:در آن نباشد، گفتم هیاز گر ینشان کردمیم یکه سع ییصدا با

؟یشناخت...سالم-

:گفت دیلحظه سکوت کرد و بعد با ترد چند
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.کنمیفکر م..بله-

ام؟ یخوب من ک-

!من شد نیدربست بود و اشتباها سوار ماش یونه منتظر تاکسدر مدرسه دختر يکه جلو ییهمون خانم کوچولو-

:گفتم يجد یلیخ. و مسخره ادا کرد یآخر را با شوخ جمله

.بودم یبله واقعا من منتظر تاکس-

خوب حاال بگو حال واحوالت چطوره؟...میندار یما که حرف. خوب یلیخ-

:گفت. میصحبت کرد يا قهیدق ستیب بیترت نیدنباله اش را نگرفتم و به ا گریهم د من

.از خودت بگو ؟یتو چ.... عامل شرکتم ریاسمم حسامه و مد-

:گفتم یمسخره بود، ول یلیخ

.منم سال سومم-

رستان؟یدب-

!آره-

.سالته17خوب پس حدود-

چند سالته؟ ؟یتو چ..سالمه17 قایدق! آره -

آم نه؟ یبه نظر م شتریب. سالمه25من -

:گفتم. فراز و شهاب هم بزرگتر بود از. دیسوت کش سرم

؟یمن چ...نه، همون حدودا-

ه؟یاسمت چ! یزنیساله م 16،17.نطوریتو هم هم-

.جواب بده یکس کردمیفکر نم ؟يساعت شرکت بود نیچطور تا ا! دایش-
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.دست خودمه میکار يمن ساعت ها ی، ول کشهیکار ما معموال تا شب طول م! خانم داینه ش-

فورا . برگشته بودند يرو ادهیمامان و بابا از پ. دمیهال را شن يدر ورود يصدا میطرف و آنطرف گفت نیاز ا کهنیاز ا بعد

:سر و ته اش را هم آوردم و گفتم

!تا فردا...خوب من برم-

:حسام ول کن نبود؛ گفت یول

؟يریکجا م يزود نیبه ا ؟یچ یچ-

:گفتم هراسان

؟يندار يکار...درس دارم-

دا؟یش یزنیزنگ م یا کفرد-

.موقع ها نیهم...غروب ،يعصر دونمینم

؟یباالخره ک-

.خداحافظ..غروب -

:زد و گفت میبلند صدا يبابا با صدا. را گذاشتم یگوش و

؟يدختر يآر یتازه دم واسه ما نم ییچا هی! بابا دایش-

:گفتم و دمیدو رونیفورا ب. لحافم پنهان کردم ریو ز دمیکش زیرا از پر تلفن

االن-

:با غرغر کنار بابا نشست و گفت مامان

!کرد، بعد مثل کش تنبون در رفت نییرو باال و پا سهیبه خدا امروز عصر چهار تا ک! دهند یآب دست آدم نم وانیل هی-

:از من گفت يبه طرفدار بابا
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؟ییبابا دایمگه نه ش. دختر باباست-

:را لوس کردم و گفتم خودم

!بابا آره ، فقط-

شهاب و  يادهایفر يصدا. خودم هم همانجا نشستم . ختمیآنها ر يبرا يرا جوش آوردم و دو فنجان چا يکتر فورا

.دلم نبود يدل تو.را لو داده باشد زیهمه چ دمیترسیم. مشدیلحظه از ذهنم خارج ن کی شیها نیتوه

:دیکه ازمن عجول تر بود به استقبالش رفت و پرس مامان.کرد زانیرا کنار در آو شیشال و باران. برگشت میمر باالخره

شد مادر حال سحر چطوره؟ یچ-

:کالفه سرش را تکان داد وگفت میمر

.سحر طفلک حق داشت! بو داره یلیکار شهاب خ-

:دمیخودم جرات دادم و پرس به

شده بودمگه؟ یچ-

:به من انداخت و گفت ينگاه موشکافانه ا میمر

مگه سحر بهت نگفت؟ ؟یدونیخودت که م-

شد؟ یباالخره چ نکهیمنظورم ا...چرا-

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها میمر

.به ما چه مربوطه-

:بابا رو به من گفت. مبل نشست يکنار بابا رو میمر. زدیقلبم تند تند م. داندیم ییزهایچ میکردم مر احساس

.اریتازه دم هم واسه خواهرت ب ییچا هیبابا  دایش-

:حوصله دستش را تکان داد و گفت یب میمر
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.نهییفشارم پا. خورمینم ییچا ینه بابا، مرس-

:دیپرس یبا نگران بابا

؟يشام خورد-

.بله-

رسوندت؟ یک-

!گهیفراز د-

ومد؟یپس چرا باال ن-

.داد صلهیبشه غائله رو ف دیشا...شهاب شیسر بره پ هی خواستیهم نگران سحر بود ،هم م-

:گفت کندیکه داشت پرتقال پوست م مامان

.بندندیکه دستمال نم کنهیرو که در نم يدارند؟ سر يمامان جون اگه پسره بو داره چه اصرار-

:هم دوباره جرات به خرج دادم و گفتم من

!واهللا-

:گفت رفتیکه به اتاقش م یبلند شد و در حال شیاز جا میمر

.دارمیمتلفن زنگ زد خودم بر ...بخوابم رمیم-

:حرف پشت سرش گفتم با

!هی هی هی هی هی

.هم جواب نداد میبه من چشم غره رفت و مر مامان

شدن به  کیگرفته بود و نزد میهم خودش را برا میمر. رمیاز شهاب و سحر بگ يمنتظر بودم تا خبر یلیبعد خ يروزها

 دمیدیبا کمال تاسف م یول!آورد ینم میو به روچرا ساکت مانده  داندیم يزیکه اگر چ کردمیتعجب م. او امکان نداشت
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 یصورت راهنیچندبار مامان پ. هنوز پابرجاست یعروس هیقض نگارروند و ا یپرو لباسها م يبرا میکه هنوز مامان و مر

 بار ریمن ز یرند،ولیرا بگ شیرادهایبه خانه آورد و به هزار زبان از من خواست آن را پرو کنم تا ا یاطیرنگ مرا از خ

 یلیبه نظرم خ یصورت یپف راهنیهم آن پ قتیدر حق. دمیرا بهانه کردم وآنرا نپوش راهنیدوست نداشتن مدل پ. نرفتم

.بچگانه مجبور به شرکت در مراسم ازدواج شهاب و سحر باشم، متنفر بودم راهنیبا آن پ نکهیبچگانه بودو از تصور ا

 میروز که مر کیعاقبت . شهاب را فراموش کنم يها ینامهربان کردمیم یو سع گرفتمیگاه با حسام تماس م یو ب گاه

.  کردیم شیتوالت نشسته بود و آرا زیپشت م میمر.دمیو در مورد سحر و شهاب پرس اوردمیخوش اخالق بود طاقت ن

از ب میچهار زانو نشستم و کتاب درسم را هم جلو تختش يرو.بروند رونیو ب دیایشام دنبالش ب يقرار بود فراز برا

:و با خنده گفت دیمال ملیبه چشمش ر میکرردم، مر

خوشگل تر از همه شدم؟-

!از من نه یاز همه آره، ول-

:و گفت دیخند یبا مهربان میمر

!خاله سوسکه-

:دمیهوا پرس یو بعد ب دمیهم خند من

شد؟ یشهاب و سحر چ هیقض یراست...يمرمر-

:فتبرد و گ نییرا چندبار باال و پا ملیر فرچه

!کنند یعروس خواهندیم-

:و گفتم دمیحرص خند با

شد؟ یاون نوار چ انیجر. گمیرو م هیاون قض. دونمیکه م نویخوب ا! نه بابا-

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها میمر
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.شدند الیخ یب یچیه-

؟یراحت نیبه هم-

!رو بکشند گهیکه همد تونندینم ؟یپس چ-

؟هیآخه معلوم نشد طرف ک-

:صاف به من نگاه کرد و گفت د،یچرخ یصندل يرو میمر

؟یدونیتو نم-

.ستمیمطمئنن ن یمن باشه، ول یاون دختره همکالس دیمن؟ من از کجا بدونم؟ شا-

!دایتو بود ش هیشب بیصداش عج یول-

:به زور خودم را جمع و جور کردم و باخنده گفتم یهول شدم، ول اول

!گهیمن بودم د-

:و گفت دیخند هم میمر

!زدمیحدس م-

:اضافه کرد يبا لحن جد بعد

!تو بود هیچقدر صداش شب یدونیآخه نم. واقعا اولش بهت شک کردم دایش یول-

:که دیبا آغوش باز به دنبالم دو میمر. تختش بلند شدم يبه خودم گرفتم و از رو يدلخور افهیق

.کردم یشوخ....نرو! نه-

. کردیلب زمزمه م ریرا ز یموضوع را فراموش کرده بود و داشت آهنگ میمر. تش نشستم تخ يبرگشتم و رو دوباره

:گفتم

هست؟ یک یعروس خیحاال تار-
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:دندانش برداشت و گفت يرا از ال سنجاق

ها؟-

:گفت. را دوباره تکرار کردم سوالم

.گهیچهار پنج هفته د-

گه؟یهفته دشد چهار پنج  گه،حاالیماه د کی گفتندیم شیهفته پ-

.ستیکه ن ينطوریهم. کار دارند یآخه کل-

 نیآخر میهمانطور که مر. مامان زودتر در را باز کرده بود. دیپر شیزده از جا جانیه میاف اف بلند شد و مر يصدا

:انداخت بابا صدا زد یبه خودش م نهینگاه را در آ

!عروس خانم-

:گفت رفتیم رونیرداشت و همانطور که از اتاق بو مانتو اش را ب فیزد و ک يبه خودش عطر میمر

.چراغ رو هم خاموش کن...رونیب ایب دایش-

 يبدجور. داغ داغ خورد و بعد رفتند يچا وانیل کیفراز . از اتاق خارج شدم میپشت سر مر نیحوصله و غمگ یب

ت پنجره گذاشته بودندو به بارش شان را پش يها یصندل. مامان و بابا هم در عوامل خودشان بودند. دلتنگ شده بودم

مخصوصا ان شب که از  شدم؛یو دلتنگ م نیها غمگ شهیباران پشت ش يصدا دنی،اما من از شن کردندیباران نگاه م

.مربوط به سحر و شهاب دلم گرفته بود يخبرها دنیشن

از ترس .اد و شنگول بودش شیصدا. را برداشت یخودش گوش.اول شماره شهاب را گرفتم.اتاقم رفتم و در را بستم به

حاال شماره تلفن . باالفاصله شماره حسام را گرفتم. را گرفتته بود میبغض گلو. حرف نزدم و قطع کردم ریو تحق نیتوه

:گفتم.خسته تلفن را جواب داد يبا صدا.خانه خودمان يبرج طرف ها کیدر  يخانه مجرد کی. خانه اش را هم داشتم

؟يخواب بود-
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:و گفتدره کرد  دهان

رسم رفاقته؟ نیا...دنمید ییآ یوقت نم چیتو هم که ه...حوصله ام سررفته..نه کسلم-

:گفت.حسام ول کن نبود ینگفتم، ول يزیچ.از هشت شب گذشته بود ساعت

.نجایا ایپاشو ب-

.رهی،االن د شهیآخه نم-

!کوچولو ین ین یآخ-

.امیب رونیاز خونه ب تونمیچرت و پرت نگو االن نم-

خوردت؟یچرا؟آهان لولو م-

!ستمیننه بابا ن یب رینخ-

!اند؟ یآهان ننه بابادارها از هشت به بعد حکومت نظام-

.سوال جواب پس بدهند دیبا ینه ول-

.يزی،چيرفت و آمد هی ؟یچهار تا دوست داشته باش يخوب تو مگه حق ندار-

.چرا، منم رفت و آمد دارم-

.میدیکو؟کجاست؟ما که ند-

:با حرص گفتم. شده بودم کالفه

.آم یخوب آدرس بده االن م-

!حاال شد-

:سرعت آدرس خانه اش را یادداشت کردم و گفتم به

.تا نیم ساعت دیگر می آیم-
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تا به حال در طول تحصیلم هیچ دوست صمیمی و رفت و . دانستم به مامان و بابا چه بگویم و چه بهانه اي جور کنم نمی

مامان و بابا هر کدام در فکر و خیال خودشان روي مبل هاي پشت . پاورچین از اتاق بیرون آمدم. نداشتمآمد خاصی 

چند بار کتاب را دست به . اول متوجه نشد. کتاب زبانم را برداشتم و رفتم جلوي مامان ایستادم. پنجره چرت می زدند

:دست کردم تا سرش را باال آورد و گفت

گرسنه ات شده مادي؟-

.باید برم خونه یکی از دوست هام! نه-

:سرش را بلند کرد و با تعجب گفت بابا

این ساعت شب؟ کدوم دوستت؟-

:اعتماد به نفس عجیبی گفتم با

.بهش قول دادم برم کمکش... مهسا، کتاب زبان نداره، فردا هم امتحان داریم... همکالسیمه-

:بی طاقت این پا و آن پا کردم و گفتم. دد بودپدر هم مر. بالتکلیف به پدر نگاه کرد مادرم

.دیر می شه-

:گفت پدر

خونه شون کجاست بابایی؟-

.همین نزدیکی ها-

دقیق بگو؟-

.برج هاله-

:از جایش بلند شد و گفت پدر

کتاب رو می دهی به دوستت و می آیی؟-
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.یکی دو ساعت می مونم بعد می آم... باید با هم درس بخونیم! نه-

:سرش را تکان داد و گفت پدر

.می برمت. برو آماده شو-

.خودم می رم-

:بهم توپید مامان

...دختر تنها مثل دختر... دیگه چی؟ این ساعت شب-

:حرفش پریدم و گفتم وسط

!آره می دونم مثل دختر بدا-

دوستم بروم کالهم را هم هوا می  باید در همین حد که اجازه داده بودند این ساعت شب به خانه. جایز نبود اصرار

لوازم آرایشم را هم ... بلوز و شلوار مشکی با کفش پاشنه دار پوشیدم. فوراً به اتاق رفتم و لباسم را عوض کردم! انداختم

:در کیفم گذاشتم و آمدم جلوي در داد زدم

.بابا من حاضرم-

:با پالتو و سوئیچ ماشین از اتاقش بیرون آمد و گفت پدر

.رو در پارکینگ رو باز کن تا بیام باباییب-

:وقتی جلوي در ورودي ساختمان حسام رسیدیم، گفتم. ریز و تندي می بارید باران

.بابا تو دیگه تو این بارون پیاده نشو-

کی بیام دنبالت؟... باشه تو برو تا به نگهبانی اسمت رو بگی و بري باال من اینجا هستم-

.خودم میام-

.نه و نیم می آم دنبالتساعت -
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:بابا شیشه ماشین را پایین کشید و گفت. بحث نکردم و پیاده شدم دیگه

بگم منزل کی؟-

:راه فرار نبود، گفتم. مانده بودم مستأصل

.مجدي-

. ماز البی با تلفن به حسام خبر دادند و بعد سوار آسانسور شد. دست تکان داد و من به داخل البی ساختمان رفتم بابا

.داخل آسانسور کتابم را ته کیفم انداختم و تند تند رژ لب و رژ گونه به صورتم مالیدم

می . خیلی دلشوره داشتم. آینه بزرگ آسانسور موهایم را مرتب کردم و کمی پشت دست ها و گوشهایم را عطر زدم در

د راهروي پهن و خلوت طبقه دوازدهم آسانسور ایستاد و من وار! دانستم کار خطرناکی می کنم، ولی برایم جالب بود

شماره زنگ . با تردید جلو رفتم. یکی از آنها باز بود يال. کف راهرو موکت سبز رنگ و درها همه زرشکی بود. شدم

حسام که انگار پشت در پنهان شده بود بیرون . چند لحظه مردد ایستادم و بعد زنگ را فشار دادم. همان شماره او بود

:پرید و داد زد

!سالم-

:حسام خندید و گفت. کوتاهی زدم و چند قدم به عقب رفتم جیغ

.بیا تو بابا تو که آبروي منو بردي-

. از پنجره قدي و سر تا سري سالن تمام تهران معلوم بود. اي خیلی بزرگ و شیک که با سه آباژور روشن شده بود خانه

:ببا هیجان پشت پنجره ایستادم و گفتم

!ت قشنگهچقدر خونه ا-

:همه چیز آنقدر با سلیقه و زیبا بود که با حیرت نگاهش کردم و گفتم. همه جاي خانه را نشانم داد حسام

!حسام راستشو بگو این سلیقه توئه؟ خیلی هنرمندانه است-
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:طور که در آشپزخانه بزرگ و درندشت ایستاده بودیم گفت همان

.من خودم یه پا هنرمندم-

تمام کابینت ها سیاه با حاشیه چوب آلبالویی و تمام وسایل روي در و طاقچه اش . میز گرد سیاه بود آشپزخانه یک وسط

:مات و مبهوت پرسیدم. قرمز بودند

راستشو بگو دکوراتور آورده بودي؟-

:را به عالمت مثبت تکان داد و گفت سرش

.بیا بریم اون طرف روي مبل بشین، این طوري زشته-

:از پشت بار وسط سالن را دو گیالس بیرون آورد و گفت. و من روي مبل هاي راحتی نشستم سالن رفتیم به

تو چی می خوري؟-

چی داري؟-

:بسته چیپس داخل کاسه خالی کرد و گفت یک

!شراب، شامپاین، آبجو، خانم ها شراب را ترجیح می دند! هر چی عشقته-

:با تته پته گفتم. هول شدم خیلی

.روب نمی خورممن مش! نه-

:چپ چپ نگاهم کرد و گفت حسام

یعنی آب پرتقال واسه ات بریزم تیتیش؟! چقدر بی ذوقی-

:عصبانی نگاهش کردم و گفتم. گرفت حرصم

.باید زود برم... مرسی چیزي نمی خورم-

:شانه هایش را باال انداخت و گفت حسام



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٢

!هر جور میلته-

معذب به در و دیوار نگاه . کرد و با ظرف چیپس آمد و روبروي من نشست یک گیالس از بطري صورتی رنگی پر بعد

:آخر سر گفت. می کردم، اما حسام راحت و بی خیال به مبل تکیه داده بود و چشم به من داشت

حاال چرا باید زود بري؟-

:هوا از دهنم پرید بی

.می رم خونه یکی از دوست هام-

:گفت مشروب را به سمت من آورد و گیالس

.به سالمتی دوستت-

:یک جرعه نوشید و گفت بعد

.می رسونمت-

:داد زدم هراسان

!نه-

چرا؟-

!ماشین دارم... خودم می رم-

ا گواهینامه داري؟-

.سال دیگه گواهینامه می گیرم. نه ولی رانندگیم خوبه-

:آخر سر طاقت نیاوردم و گفتم. ب بودمرا تکان داد و چیزي نگفت، ولی همان طور نگاهم می کرد و من معذ سرش

!اون جوري نگاهم نکن-

:را جمع و جور کرد و گفت خودش
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چه جوري؟-

!مثل آدم ندیده ها-

:کجی گوشه لبش پیدا شد و گفت خنده

!آخه آدم این شکلی نمی شه که-

:حرص پاهایم را روي زمین کوبیدم و گفتم با

!بی ادب-

:و گفت خندید

!ها می مونی مثل فرشته-

:اراده خنده ام گرفت و گفتم بدون

!مسخره-

:حالی که با دقت نگاهم می کرد چشم هایش را ریز کرد و گفت در

!گونه هات پر و گل بهی، پوستت صاف، موهات مشکی مثل گربه! چشم هات، هم کشیده س هم درشت-

. احساس خوبی داشتم. از خجالت سرخ شدم. طور که یک بند حرف می زد از دور خطوط صورتم را دید می زد همان

:با تظاهر به بی خیالی گفتم. دلم می خواست باز هم ازم تعریف کند، ولی ساکت شده بود و فقط نگاهم می کرد

!خونه ات خیلی قشنگه-

دم و مضطرب انگشتهایم را به هم گره ز. نُه بود. به ساعت پشت سرش نگاه کردم. به من داشت و جواب نمی داد چشم

:بدون اینکه نگاهش کنم گفتم

.باید تا بیست دقیقه دیگه برم-

:را به عالمت موافقت تکان داد و پرسید سرش
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باز هم می آیی اینجا یا از دیوونه بازي هام ترسیدي؟-

.نه بابا این چه حرفیه؟ مزاحمت هم شدم-

ا زودتر آمده باشد دنبالم چی؟ با هراس از جا اگر خداي نکرده باب. خیلی ترسیدم. تلفن صحبت مان را قطع کرد زنگ

:گفت. پریدم

!نترس تلفنه-

خیلی آهسته حرف می زد، ولی از حالت خودمانیش فهمیدم امکان . به سمت دیگر سالن رفت و تلفن را برداشت حسام

من . گاهم کردبدون حرف روبرویم نشست و باز ن. خیلی زود خداحافظی کرد و برگشت! ندارد آن طرف خط بابا باشد

بینی و چشمهایش شبیه عقاب . کرم رنگ به تن داشت اربلوز و شلو! هم چاره دیگري نداشتم جز اینکه به او نگاه کنم

باز کجکی خندید، سرش را تند تند تکان داد و . روي هم رفته خیلی خوش قیافه بود. بود و موهاي فر دارش برق می زد

:گفت

!بودم تا حاال ندیده... ندیده بودم-

چی؟-

!چقدر چشم هات مظلومه! دختر شکل تو-

:مسخره چند بار پلک زدم و گفتم به

!قابل نداره-

!برعکس زبون درازت-

:فوراً ساکت شد و گفت. من هم خندیدم و از جایم بلند شدم. را بیرون آوردم و او غش غش خندید زبانم

می خواهی بري؟-

.آره دیگه-
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:فوراً به سمت اتاق خواب ها رفت و گفت. زد یوقت بود بدجور دلم شور م میتا نه و ن یلیهنوز خ نکهیا با

!آم یهمراهت م نییتا پا-

:و داد زدم دمیدنبالش دو هراسان

!نه-

چرا؟-

:و گفت دیپوش یبلوز و شلوار نخ يرو ینازک کاپشن

؟يرو کجا پارك کرد نتیماش-

!نندیترسم ما رو با هم بب یم ایتو هم ن! نندیش یم نایمجتمع خاله م ا نیآخه تو ا! سر کوچه-

.تا اون سر کوچه؟ خطرناکه يتنها بر. ساعت شب نیآخه ا-

.ایکنم ن یخواهش م! نه-

گل انداخته  جانیاز ه میلپ ها. ستادمیراهرو ا يقد نهیآ يو جلو دمیمبل برداشتم و پوش يرا از رو میمانتو و روسر بعد

:که دیهم رسبود و به نظر خودم 

!چه خوشگل شدم-

فکر  نیحسام هم انگار در هم. میبود یهر دو قدبلند و مومشک! میآمد یچقدر به هم م. بود ستادهیپشت سرم ا حسام

:بود چون گفت

!یمن هیچقدر شب-

!آره-

با  دیهمکف رس آسانسور به طبقه یآوردم و وقت رونیب فمیکتابم را از ک. را پاك کردم شمیآرا عیآسانسور سر داخل

مبل  کی يخلوت رو يدر گوشه ا. زد یچرت م زشینگهبان پشت م. آمدم و به دور و برم نگاه کردم رونیدلهره ب
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 یمجتمع م يپله ها يشرشر باران رو يبود و صدا دهیچینم داخل سالن پ يبو. به در منتظر بابا شدم رهینشستم و خ

:و گفتم دمیپر میشد فوراً از جا یوارد الب سیو شال گردن خ یبا باران یوقت. اتفاقاً بابا هم زود آمد. آمد

نییمن آمدم پا-

:با تعجب نگاهم کرد و گفت بابا

.من برسم يکرد یخوب صبر م ؟ییبابا نییپا يچرا آمد-

:گفتم

.آخه تلفن شون به خاطر بارون قطع شده... االن آمدم  نیهم-

 میدیبه خانه رس یوقت. میدیدو نیباران به طرف ماش ریز ییت و دوتادستش را دورم انداخ. نگفت يزیچ گرید بابا

را درآورد و  سیخ یباران د،یرا به هم مال شیبابا دست ها. هم هنوز برنگشته بود میبود و مر دهیشام را چ زیمامان م

:گفت

!یشوخ یشد شوخ یخانم چه بارون-

رفته و راحتم گذاشته بود  رونیبود از ذهنم ب یساعت کیفکر شهاب که . شد یبا نم باران قاط مهیپلو خورش ق يبو

:بلند شدم و گفتم زیبا بغض از پشت م. دوباره به سرم زد

.آد یخوابم م... خسته ام -

 يزیچ یاست ول دهیفا یدانستم زنگ زدن به شهاب ب یم. رفتم یبودم و با خودم کلنجار م دهیپتو دراز کش ریاتاقم ز در

خودش . آوردم و شماره تلفن او را گرفتم رونیتلفنم را ب. توانستم خودم را کنترل کنم یداد و نم یاز درون قلقلکم م

:و جرأت به خرج دادم و گفتم لد. آرام و مهربان بود شیصدا. را برداشت یگوش

!سالم شهاب-

:شد گفت یاز آن استنباط نم یخاص زیچ چیکه ه ییبعد با صدا. اولش جا خورد شهیهم مثل
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مسال-

؟يبا من قهر-

:گفت. ناخودآگاه بغض کردم. و جواب نداد دیکش یقیعم نفس

تو روخدا بس کن-

.تو هم بس کن-

:شد گفت یم یعصب شیکه کم کم صدا یحال در

.ترسم یمن ازت م ؟یزن یگذره؟ چرا زنگ م یتو سرت م یچ ؟یکن یسوار م یکلک هیرو بس کنم؟ هر روز  یمن چ-

:گفتم هیگر با

.چون دوستت دارم...  یدون یخوب م. زنم یچرا زنگ م یدون یم-

:گفت نیساکت شد و بعد با لحن مهربان تر اول

؟یده یچرا آزارم م ه؟یکارها چ نیپس ا-

.نیفقط دوستت دارم، هم-

.دختر خوب، حاال برو بخاب نیباشه؟ آفر... نکن  تیخودت و منو اذ نقدریپس ا-

.يشهاب دقم داد ؟يزد یچرا باهام حرف نم-

!ارهیامشب فردا از اتاق سحر سر در ب نیهم يترسم حرفها یم... گذره  یتو سرت م یدونه چ یآخه آدم نم-

؟يزد یاون وقت باهام حرف م ؟يشد یباهام بهتر م ياگه مطمئنه بود-

.ریشب بخ...  دایبرو بخواب ش-

.ریشب بخ... دوستت دارم -

.را گذاشتم یگوش و
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 جهینت نیبه ا. آن شب فکر کردم يتا آخر شب به شهاب و صحبت ها. بهتر بود یلیحالم خ یزد، ول یند تند مت قلبم

. با او و سحر برخورد کنم يشتریب استیبه بعد با س نیاز ا دیپروا رفتار کرده ام و با یب یلیکه در مورد نوار خ دمیرس

. دیرس یبه گوش م اطیاز ته ح شیخنده ها يصدا. ه برگشتخان بههمراه فراز  میدوازده شب بود که مر کیساعت نزد

مامان . هر دو سالم کردند. شان در راهرو و موج خنده و سر و صدا بلند شد يپا يبعد صدا. دندیدو یباران م ریانگار ز

شان  ين براماما. دمیشن یشان را م يو اجباراً حرفها دمیغلت یدر رختخوابم م. جواب شان را دادند ییو بابا با خوشرو

:گفت یو به شوخ دیفراز خند. کرد یسوال م یبود و حاال داشت در مورد عروس ختهیر يچا

.آرم یدو تا سر در نم نیاصالً از کار ا. واهللا منم مثل شما-

:گفت بابا

د؟یآر یاز اون سر در م ؟یخوب از کار خودتون چ-

:ب دادجوا يجد یبا لحن میبعد مر. دندیو فراز هر دو خند میمر

.درس و دانشگاه فراز معلوم بشه بعد فیتکل م؟یبابا ما که قرارهامونو گذاشته بود-

.نزدم یمن که حرف ،ییباشه بابا-

:با حرص در تختخوابم جابجا شدم و با خودم گفتم. خوردم یدست همه آنها حرص م از

!ستندینمن  يها یکدوم هم فکر غصه ها و بدبخت چیه... نقشه ها دارند  یلیخ-

.خوابم برد یبا بغض و ناراحت. خانه ما بود یفراز تا ک دمینفهم

عقد و  يرا برا يپنجشنبه پانزدهم د. شد یتر م کیو نزد کیازدواج سحر و شهاب نزد خیگذشت و تار یم روزها

ان شد و بدنم را گرفت که مامان نگر يسرتاپا يچنان لرز دمیخبر را شن نیکه ا يروز. مشخص کرده بودند یعروس

 نکهیام هم با ا یدرس تیوضع. کند ینم کبه من ش یکردم که چرا کس یچند نوبت آب قند به خوردم داد تعجب م

آن را به سنم  اورندیخم به ابرو ب نکهیقبل افت کرده بود و مامان و بابا بدون ا يبه نسبت سال ها یبد نبود ول یلیخ
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او بود که اصرار به  شتریشده بود و ب شتریبا حسام ب میتماس ها! تاس یعیگفتند کامالً طب یدانستند و م یمربوط م

 یبه من کمک م نیزدم و ا یفرار از فکر شهاب باهاش حرف م يمن هم فقط برا. ارتباط با من داشت جادیا و یدوست

.رمیکرد تا با شهاب تماس نگ

برداشته بودم و  دهیفا یت از تالش و کوشش بدس یازدواج نبودم، ول نیبه سر گرفتن ا یوجه راض چیبه ه نکهیوجود ا با

در  گریبود که د ریخدا را شکر سحر آنقدر درگ. کردم یواقعه نظاره م نیرا از ا گرانید یخوشحال نهیفقط با بغض و ک

را  يکار چیه ينا یاز خستگ دیرس یهم به خانه م یوقت. بود رونیاو ب باهم  میاوقات مر شتریب. شد ینم یخانه ما آفتاب

کرد؛ بعد هم  یم فیآن روز تعر يخورد و تند وتند از کارها یگذاشت م یم شیرا که مامان جلو یاول شام. نداشت

.دیخواب یرفت و م یفوراً به اتاقش م

 یداد م یمامان عصبان. پفدار نشدم یصورت راهنیآن پ دنیبه پرو وپوش یوجه راض چیبه ه میاصرار مامان ومر باوجود

:زد

؟يمگه لباس شب دار ؟یبپوش یخواه یم یپس چ! پوشه یرو نم ینیناز نیبه ا رهنیپ

:دادم یبه مامان جواب م. موضوع فکرکنم نیخواست بع ا یدلم نم اصالً

.من پونزده سالمه! هم مال خودتون نینازن یصورت رهنیاون پ. دونم یخودم م-

:گفت یبا تمسخر م مامان

!خوان درسته قورت مون بدند یم گهیکه د يامروز يمان از دخترهاا... چشم خانم بزرگ! اووووه بله مادام-

 شیموها. درتکاپو بود یحساب میمر. سحر و شهاب نمانده نمانده بود یبه عروس يزیچ گریتمام شد و د زییپا فصل

 یکلمن هم . هم الغر شده لویکرده و چندک رهیت یبورش راکم يگفت که او موها یدرمورد سحرهم م. رامش کرده بود

اصرار از مادرم  یرفتند با کل یم شگاهیشان به آرا يرنگ موها يو سحر برا میکه مر يروز. وزن کم کرده بودم

 یخواستم آنجا باشم و از حرف ه یسحر رانداشتم م دنیچشم د نکهیبا وجود ا. خواستم که اجازه بدهد من هم بروم
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 يگرید تیاز آن ن ریبه غ. را بهانه کرد و مرا در خانه نگه داشتام  یاضیامتحان ر. او اجازه نداد یول اورم،یشان سر درب

 یالیمطمئن بودم اگر بفهمد چه خ یول! را رنگ کنم میخواستم موها یم. میکردم به مامان بگو یهم داشتم که جرأت نم

دنبال سحر شال و کاله کرد و  میروز صبح مر کیبود که  یوقت باق یدوهفته تا عروس. شود یم یعصبان یدارم حساب

از مامان خواهش  يو زار هیبه آشپزخانه رفتم و با گر. بودم فتهمن آن روز مدرسه نر. بروند شگاهیرفت تا باهم به آرا

:مالفه اش را به سمتم تکان داد یمامان عصبان. بروم شگاهیبه آرا میکردم به من هم اجازه بدهد همراه مر

از وقت  ریبه غ ياصالً تو درآنجا چه کار! نه من يتو فردا امتحان دار ،یندرس بخو ینیکه بنش یمثالً از مدرسه دررفت-

؟يتلف کردن دار

!نکن تیمامان اذ... تو رو خدا-

:سزش را باال برد و داد زد تیبا قاطع مامان

!یکش یآخرش منو م یکیتو ... سر درس و مشقت نیبنش! نه-

:آوردم گفتم یمامان را درم يزك کرده بودم و ادارا نا میکه صذا یبلندشدم و درحال میاز جا یعصبان

!هی هی هی هی هی یکش یآخرش منو م یکیتو -

:گفت یکه م دمیشن یو داد مامان را م غیج يصدا. دمیدو رونیفوراً از آشپزخانه ب بعد

.یلرزون یتن منو م ینینب ریخ یاله-

داد و بعد  یم يبه مامان دلدار یکه با مهربان دمیشن را میمر يصدا. تخت نشستم يرو ظیرامحکم بستم و باغ دراتاقم

:و داد زدم دمیکوب نیزم يرا محکم رو میپاها. درخانه آمد يصدا

.کنم یحال تون م-

 ينگذشته بود که دوباره صدا شتریب يا قهیچند دق. کردم یم دیکردمو تهد یم نییطول اتاق را باال و پا یزخم ریش مثل

را  يورود يدرهال و راهرو يآرام در اتاقم راباز کردم و ازال. آمد ینم ییصدا چیه. کردم زیاتگوشم ر. دمیدرخانه راشن
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:صدازدم دیباترد. دنبو یمانتو و شال مامان به جارخت. زدم دید

مامان؟ مامان؟-

آمدم و به اتاق او  رونیفوراً از اتاقم ب. لیقب نیازا يگریکار د ای دیخر يبرا دیشا. رفته رونیمطمئن شدم ب. نداد یجواب

مرتب وخلوت بود و به  یلیکشوها خ. و با عجله گشتم دمیکش رونیرا ب شیو کمد لباس ها شیآرا زیم يکشوها. رفتم

به هوا  یاز خوشحال. افتمیرنگ موها را سهیتوالت ک زیم ياز کشوها یکی لباالخره داخ. توانستم آنها رابگردم یم یراحت

را  زیهمه چ. بود يگرید سهیرنگ هم همانجا داخل ک لیوسا یباق. کردم وچشمک زدمبه خودم نگاه  نهیدرآ. دمیپر

به  لیما یمامان شراب يرنگ موها. گذاشتم ییرا داخل دستشو لیدر راقفل کردم و همه وسا. برداشتم و به حمام رفتم

را باز  میبعد موها. ست کردمبودم رنگ مو را در دهیهمان طور که بارها د. خواستم یکه م یقرمز بود؛ درست همان رنگ

.دمیکردم و تمام رنگ را مثل شامپو به آن مال

بردم و  یبا نوك انگشت رنگ ها را باال م. آمد یم نییپا میشانیرنگ راه گرفته بود و از پ. قرمز شد میزود موها یلیخ

. کار شدم جهیره منتظر نتنشستم و با دله یدر توالت فرنگ يساعت داخل حمام رو میحدود ن. دمیکش یم میموها يرو

: با خودم فکرکردم. آمد که با رنگ سرمامان متفاوت است یبه نظرم م یکامالً قرمز بود، ول میساعت موها میبعد از ن

 ییرا داخل کاسه دستشو میموها! هم قشنگه یلیاصالً خ... بچه گونه که بهتره اهیس ياز اون موها! خواهد باشد یم یهرچ

نگاه  نهیودرآ وردماما کم کم سرم را باال آ. اول جرأت نداشتم به خودم نگاه کنم. دمیچیسرم پ شستم و حوله را دور

. دیرس یبه نظر م شهیرنگ صورتم هم روشن تر از هم. بود رونیحوله سبز رنگ ب يمثلث قرمز براق ازجلو کی. کردم

 میشانه ها يبلند و قرمز رو يهاحوله کوچک باز شده و مو. ستادمیا نهیآ يکردم وصاف جلو دایکم کم جرأت پ

:بلند گفتم يبه خودم نگاه کردم و با صدا رتیبا ح. ختیر

!چه قشنگ... يوا-

 افهیاز ق یلیخ. مختلف به خودم نگاه کردم يایبا دست آن را حالت دادم و از زوا. بلند و براق و تابدار بود میموها
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 رمیبگ یالیخ یکردم ژست ب یسع دم،یترس یم یلیخ نکهیبا وجود ا! بود هیبق تیعصبان میتنها نگران. بودم یراض دمیجد

همانجا پشت درحمام گوشم را به در گذاشتم . دیکش رونیب الیاز عالم خ رادر خانه م يصدا. ندازمیرا باال ب میو شانه ها

:ر زدلب غ ریز. دش یم دهیاز پشت در شن سهیهن هن خسته مامان و خش خش ک يصدا. منتظر شدم یوبا نگران

!ستیکمک کردن که اصالً تو مرامش ن-

با  یقیبه طر دیبا. نبود يکار از کار گذشته بود و چاره ا گریبه هر حال د. االن است نیفرصت هم نیبهتر دینظرم رس به

ل و پرتقا يها سهیک. آمدم رونیبستم و ازحمام ب سمیخ يحوله را به موها دم،یفوراً بلوزم را پوش. آمدند یمسأله کنار م

لب بسم اهللا  ریز. حوله گذاشتم يرا رو گرمیدست بلند کردم و دست د کیرا با  سهیهر دو ک. کنار راهرو بود اریخ

 سهیک. دیچ یم خچالی یبود وتخم مرغ ها را داخل جا تخم مرغ ستادهیمامان پشت به من ا. گفتم و وارد آشپزخانه شدم

:گذاشتن و گفتم زیم يها را رو

؟يچطور... سالم -

:گفت. متوجه نشد يا هیچند ثان. برگشت و با تعجب نگاهم کرد مامان

!تو؟ یپرس یچطور حال منو م-

:را گرفت و گفت یکه آزاد بود لبه صندل یبا دست. از تعجب درشت شد و دهانش باز ماند شیچشم ها بعد

!ابوالفضل ای

:و با جسارت هر چه تمام تر گفتم دمیخند

خوشگل شدم؟-

:گفت ادیو با فر دیکوب زیبعد با مشت محکم به م. و نشست دیکش رونیرا ب یندلص مامان

؟يغلط ها رو کرد نیا یتو به اجازه ک-

:مامان ادامه داد. فقط نگاهش کردم میبگو يزیچ نکهیا بدون
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؟يدیبه سرت مال هیچه گند نیا-

!دیمال یکه شما م هیازهمون-

آخر سر فقط با ناله . نتوانست یول د،یبگو يزیچند بار لب باز کرد تا چ. بود قرمز شده تیصورت مامان از عصبان رنگ

:گفت

.یکش یتو منو م-

تخت نشستم و گوشم را به سر  يصدا رو یب. صدا از آشپزخانه خارج شدم و به اتاقم رفتم و در راقفل کردم یوب آرام

 زیمن هم فوراً تلفن خودم را به پر. وتلفن را برداشتمامان به هال آمد  قهیبعد از چند دق. کردم زیت رونیب يوصداها

تلفن به اتاق بابا وصل شد و . پدرم راشناختم یمنش يصدا. برداشتم را یبعد گوش رد،یزدم و منتظر شدم تا او شماره بگ

:مقدمه داد زد یمامان ب

.رو معلوم کن حیدختره وق نیا فیتکل ایزودتر ب. کشه یداره منو م دهیور پر نیا-

:دیهاج و واج پرس بابا

شده؟ یچ ؟ی؟ چ یک-

کره خرا يدایش! تخم جن نیهم. یمعلومه ک! دهیپاچه ور مال ارهیپت نیهم-

:گفت متیبا مال بابا

شده؟ بگو چی …فهمم ینم يزمن که چی …آروم باش خانم-

!پاك از جاش در رفته گهیال دحا. یبه الالش گذاشت یل یاونقدر که ل ،ياونقدر که لوسش کرد! یفهم یکه نم معلومه

:دیاز کوره در رفت و داد کش بابا

؟یاعصاب منو خرد کن یخواه یم ایکرده  یچه غلط یگ یم-

!تحفه ترك ورداشته موهاشو سرخ کرده-
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؟یرنگ کرده؟ با چ ؟یچ یعنی-

!پررو و خودسر نقدریدختر بچه هم ا. من يبا رنگ؛ با رنگ ها-

:زد گفت یکه مامان پشت خط نفس نفس م هیبعد از چند ثان یاول جواب نداد، ول بابا

.شده یچ نمیآم خونه بب یخانم بگذار شب م-

:شد داد زد یهمان طور که از پشت در اتاقم رد م. را گذاشت یگوش یخداحافظ یب مامان

.کنم یرو با تو معلوم م فمیامشب تکا-

:گفتم واشی

!هی هی هی هی هی-

قرمز و  يموها. شدم رهیحوله را از دور سرم باز کردم و با لذت به خودم خ. ستادمیا نهیآ يشدم و جلوبلند  میاز جا بعد

 فیبهد ک. پشت سرم را هم نگاه کردم یکوچک نهیو با آ دمیچرخ. قشنگ تر شده بود یلیخ یبلوز مشک يبلندم رو

اونقدر در عالم خود . امتحان کردم دمیجد چهره يرا رو شیآراتخت نشستم و انواع  يرا برداشتم و رو شمیلوازم آرا

از جا . دیدر خانه را محکم به هم کوب. دوباره برگشت یرفت و ک رونیمامان از خانه ب یغرق شدم که متوجه نشدم ک

 ار رهیدستگ دیپشت در رس یوقت. آمد یکه به سمت اتاق من م دمیرا شن شیپا يصدا. کردم زیو گوشم را ت دمیپر

:داد زد یعصبان. درقفل بود. برد نیی و پاگرفت و محکم باال

.نمیبازش کن بب-

:کرد وگفت دیرا تکان داد و آخر سر تهد رهیدستگ گریچند بار د. ندادم جواب

!آرم یپدرتو در م-

 زیم يرا که از شب قبل رو یچند پر پرتقال. رفت یمالش م یدلم از گرسنگ. تا ظهر در اتاقم حبس بودم. رفت و

درخانه را باز . برگشت شگاهیاز آرا میاز ظهر گذشته بود که مر یکم. ده بود خوردم و بدتر دل ضعفه گرفتممان رمیتحر
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:بلند و شاد گفت يکرد و با صدا

!دیکن فیک.  دینیمنو بب دییایب! سالم ملت-

در اتاقم  يال. دمینش یشان را نم يصداها گرید. به آشپزخانه رفته دمیو فهم دمیکفشش را شن يتق و تق پاشنه ها بعد

رنگ  انیمعلوم بود مامان جر. کردند یپچ پچ م. ندیگو یکردم بفهمم با مامان در آشپزخانه چه م یرا باز کردم و سع

:بلند گفت يبا صدا میمر کدفعهی. کند یم فیتعر شیمرا برا يزدن موها

!قرمز؟-

!به سرش شمثل خود آتی …آره-

:در زد و گفت میمر قهیبعد از چند دق. ننشستمبه اتاقم برگشتم و منتظر  دوباره

؟يبه اب داد یچه دسته گل نمیبه سر در رو باز کن بب شیآت-

 يبردم و رو میموها يبه خودم نگاه کردم بعد دستم را ال نهیاول در ا. بلند شدم میاز جا. شوخ و شنگ بود شیصدا

:در را باز کردم و گفتم ياهسته ال. شگل شده بودمخو یلیداشت و به نظر خودم خ شیصورتم آرا ختمیر میشانه ها

!تو ها ایفقط تو ب-

گشاد شده از  يبه طرفش برگشتم با چشم ها یوقت. در وارد شد و من فورا در را پشت سرش قفل کردم ياز ال میمر

:و گفتم دمیخند. ماند رهیمات و مبهوت به من خ رتیح

خوب شد نه؟-

:گذاشت و گفتاش  یشانیپ يدستش را رو میمر

دا؟یش يچکار کرد-

:دمیلبخند صورتم را به سمت راست کج کردم و دوباره پرس با

خوب شده؟-
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:گفت متیتخت نشست و با مال يرو میمر

؟یفهم یخودت نم. زنه یتو ذوق م یلیخ. ستیسن تو خوب ن يرنگ مو اصال برا نیجون، خواهر کم ا دایآخه ش-

!زنه یذوق نم گهیاون وقت د د؛یکن یدو روز که بگذره عادت م... دیارزنه چون عادت ند یتو ذوق م-

:را از هم باز کرد و گفت میبه طرف من امد و موها میمر

.زشته! تو جلفه يبرا یلیرنگ خ نیگن ا یمن م. یستیمتوجه ن-

:و داد زدم دمیدستش کنار کش يخودم را از ز. شدم یحرص داشتم منفجر م از

چطور واسه مامان خوبه، واسه من جلفه؟ وستیزشت ن چمیه-

!زشته یلیبله خ... بعد هم. طور قرمز شده نیتو ا اهیس يموها يرو نیا! هیو شراب ستین نیمامان ا ياوال رنگ مو-

:دمیکش ادیفر. اشک در چشمانم حلقه زد یناراحت از

.خودمه يبه تو چه موها-

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها میمر

حاال اصال چرا . میدرستش کن يبه جور دیبه هر با... کنم يمن روش برات رنگ قهوه ا ایب یاگه خواست. من گفتناز -

زده به سرت؟ ؟يکار رو کرد نیا

زده به سرت؟ يزد اهتیس يموها يمش زنونه رو رو یمگه تو که رفت! نه-

:برد و گفت شیموها يال یبه خودش انداخت و دست ینگاه نهیدر ا میمر

مثل تو  يموهامو اونجور ستمیوقت حاضر ن جیتازه من ه. بزرگترم یلیبعد هم من از تو خ. مشه نیا! فرق داره نیا-

.قرمز کنم

!شهیم تیتو حسود-

.وونهید-
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.رفت رونیاز اتاق ب و

ام بعد از ظهر تم. آمد و محکم به در اتاق خورد رونیب میاز پا میها ییدمپا. را باال انداختم تیسرش با عصبان پشت

مامان  دمیترس یم. بروم رونیتوانستم از اتاق ب ینم یدر حال ضعف بودم، ول یاز گرسنگ. خودم را د راتاق حبس کردم

گوشم . و داد مامان بلند شد غیشب که بابا آمد دوباره ج. رنگ کنند ار میو به زور موها رندیرا بگ میدست و پا میو مر

:مامان داد زد. شان را بشنوم يها را به در چسبانده بودم تا حرف

هم  یچیه! از ظهر تا حاال هم خودشو تو اتاق گروگان گرفته. رو قرمز کرده نشینازن يبه سر اون موها شیمثل آت-

.از حال رفته باشه یترسم از گشنگ یم... کوفت نکرده

:گفت متیپشت در اتاقم آمد و با مال بابا

.کارت دارم... تو امیدر رو باز کن من ب ییبابا دایش-

:گفت يبلندتر يبابا چنر ضربه به در اتاقم زد و با صدا. تخت نشستم و جواب ندادم يرو برگشتم

؟يشنو یحالت خوبه بابا؟ صدامو م دایش-

کنم؟ یدر رو باز نم یآره خوبم، ول-

؟ییچرا بابا-

.کنند اهیمنو دوباره س يخواهند موها یچون اون دو تا حسود م-

:خنده اش گرفت و گفت اباب

ند؟یحسود نایو مامانت؟ ا میمر ؟یک-

.دو تا حسودند نیآره هم-

!خواد یمامانت که بد تو رو نم... کنند ینم يکه به تو حسود نهایا ییآخه بابا-

به . اشهخواهم موهام قرمز ب یمن م! خودمه ياصال موها! کنند یم يهر دوشون به من حسود نهایا دیدون یشما نم! چرا-
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.ستیمربوط ن یکس

که بزرگتر  گهیاون هم قرمز؛ بگذار چند سال د. یکه موهاتو رنگ کن ستیسن تو خوب ن ياالن برا. زمیآخه عز-

.موهات بزن يرنگ قشنگ و خانمانه رو هیتو هم  میاون وقت مثل مر يشد

:بابا چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت. ندادم جواب

.از صبح که نبودم دلم برات تنگ شده. ندتیبب ییاز کن تا بابادر رو ب قهیدق هیحاال -

.تو ها ادیشه ب ینم گهیکس د چیه. فقط شما-

.تو در رو باز کن... تو ادیب یگذرام کس ینم يباشه بابا-

ش در وارد شد و در را پشت سر ياز ال اطیبابا با احت. تختم نشستم يدر را باز کردم و خودم فورا برگشتم رو قفل

تخت نشست و  يکنارم رو. خنده اش گرفت کدفعهیو مامان ماتش برد و بعد  مینگاهش که به من افتاد مثل مر. بست

:گفت

و  ریاونها خ. ندیگو یم نویکه ا ستیشون ن ياز حسود میمامانت و مر. ستیسن تو خوب ن يرنگ برا نیاصال ا ییبابا-

.خوان یصالح تو رو م

:تمحرص رو برگرداندم و گف با

!اونها حسودند-

:مامان از پشت در داد زد. شده ریدوباره خنده اش گرفت، آنقدر که از شدت خنده اشک از چشمانش سراز پدرم

دستش، اون وقت تو دل  ادیگرفت که دختره حساب کار ب یم ینسق هیبود  گهید یهر ک. دستت درد نکنه منصور خان-

؟يخند یم يدختره دار نیبه دل ا

:خنده اش را گرفت و به من گفت يزور جلوبه  بابا

.شه یم یچ مینیتا بعد بب میشام بخور ایحاال ب. رو بذار کنار هایبچه ها باز نیا... نمیبب رونیب ایپاشو ب-
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:التماس به بابا گفتم با

باشه؟. بهتره یلیخ يجور نیا. منو رنگ کنند ينگذار موها-

بر خالف تصورم  یرفتو در پشت سر بابا باز مانده بود، ول رونیبدهد از اتاقم بجوابم را  نکهیو بدون ا دیباز خند بابا

 میبابا و مر یول دم،یشن یغرغر مامان را م يصدا. دیبه داخل اتاق ندو میبستن دست و پا و رنگ کردن موها يبرا یکس

.شده بود حترا یمن کم الیخ يطور نیو ا دندیخند یفقط م

 يدرهم و ابروها افهیکه با ق دمید یمامان را م مرخین. و با دلهره تا پشت در اشپزخانه رفتمامدم  رونیاز اتاق ب آهسته

آش رشته  گرشیزد و با دست د یلب غر م ریز. دستش را به کمرش گرفته بود کیو  ستادهیقابلمه ا يگره خورده باال

مالقه آش داخل آن  کیبرداشت و  نتیبگل سرخ از کا ینیکاسه چ کیبعد . زد یرا که ان روز صبح پخته بود هم م يا

:گذاشت و گفت زیم يکاسه را رو.کرد که دستش از بخار داغ آش نسوزد یپشت هم فوت م ختیر

!دختره برام حواس نگذاشته که نیا.کشکش کمه-

خودش هم آش  يمامان برا.طاقت نداشتم گریرفت و د یضعف م یدلم از گرسنگ.قاشق و بشقاب ها بلند شد يصدا

قاشقش را که فوت کرد و به دهان گذاشت چشمش به چشم من  نیاول.من نشست يدرست رو به رو زیو پشت م دیکش

نگفت،سرش را برگرداند و  يزیچ انبر خالف تصورم مام یخشکم زده بود،ول میسر جا.شدم ریآن غافلگ کی.افتاد

:گفت

!جان کتلت هم بخور میمر-

م؟یسس ندار:زمزمه کرد میمر

:پدر گفت.سس را دراورد شهیش خچالیبه من نگاه کند ازداخل  نکهیو بدون ا بلند شد مامان

.گناه داره.لقمه غذا بخوره هیبچه رو صدا کن  نیجان ا نیریش-

!ادیب دیاش با دهیخود چشم در-
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!گهید بچه است!کارش یره پ یم شهیتموم م هیکنه و قض یاول و آخرش که اون مو رو رنگ م.ایبابا خانم تو کوتاه ب يا-

:بلند شد و گفت شیو بابا از جا دمیرا شن یصندل دنیکش يبعد صدا هیچند ثان.جواب نداد مامان

!ها یتو رو خدا شر به پا نکن...ارمشیرم ب یم-

خورد و  کهیمن  دنیبابا از د.نشستم یصندل يهمانجا کنار در آشپزخانه رو.نگفت يزیکرد و چ شیلب ف ریز مامان

:باشد گفتانگار که دلش سوخته 

!باهات کار نداره یتو کس ای؟بینشست نجایچرا ا ییبابا رمیبم یاله-

:خنده و مامان گفت ریزد ز دنمیبا د میمر.دستم را گرفت و با خود به آشپزخانه برد بابا

!استغفراهللا-

 یا مبرگشته ها غذ یمثل از قحط.تکه نان هم کنار دستم گذاشت کیو  ختیکاسه آش ر کی میخودش برا بابا

:مامان غر زد.خوردم

؟ياصال امروز درس هم خوند-

:دیدوباره پرس.نگفتم يزیرا به عالمت مثبت تکان دادم و چ سرم

مدرسه؟ يموها بر نیفردا با هم یخواه یم-

:مامان خودش گفت.نگفتم يزینگاهش کردم و چ.پر بود دهانم

!خوب یول...شهیدرست که نم...ست بشهرو بزنم به موهات بلکه در يرنگ قهوه ا نیا ایبعد از شام ب-

:به بابا نگاه کردم و گفتم ینگران با

موهامو رنگ کنند؟ دیگذار ینم دیبابا مگه نگفت-

:بود از خنده منفجر بشود گفت کیکه نزد پدرم

!که خوشرنگ تره يقهوه ا-
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:تمامان به مسخره گف.دادم هیتک یبه صندل نهیحرص بشقاب را کنار زدم و دست به س با

د؟یکن ینم لیم-

.خورم ینم يزیچ دیکن یم تمیاذ یتا وقت-

:و گفت دیپر شیاز جا يفور میمر.زنگ تلفن بلند شد يصدا

.دارم یبر م-

:را دراوردم و گفتم شیپشت سرش ادا.امد یبدم م میحرکت مر نیکلمه و ا نیاز ا شهیهم

!دارم یبر م-

:برگشت و گفتزده به آشپزخانه  جانیه میمر قهیاز چند دق بعد

!بکن نیوسه ا يفکر هیمامان تو رو خدا !نجایا ادیفراز داره م-

:زد غیج میمر.نشسته و به سقف زل زده بودم نهیمن هم با حرص دست به س.کردند ینگران به من نگاه م همه

.يمن رو ببر يآبرو يتو حق ندار-

:بلند شد و به من گفت شیمادرم از جا.رفت رونیاز آشپزخانه ب و

:گفت متیبابا هم با مال.موهاتو درست کنم ایاگه عقلت سر جاش اومده،ب-

.ییپاشو بابا-

:دوباره به آشپزخانه آمد و داد زد میمر.کرد یپا و آن پا م نیمامان کالفه ا.تکان نخوردم میجا از

.پس برو تو اتاقت-

:داد زدم تیعصبان با

.گذارم یل سگ نمبه آقا فرازت هم مح نمینش یجا م نیهم...رم ینم-

:داد زد یعصبان مامان
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.دهیرس نجامیدختره به ا نیاز دست ا گهیمن د-

:انگشت اشاره اش را به سمت پدرم تکان دادو گفت بعد

!طهیسل نیو ا یدون یخودت م-

د مامان شدن دیکار ناام نیهر سه از ا یوقت.را رنگ کنند میکند تا بگذارم موها یکرد مرا راض یم یسع متیبا مال بابا

:گفت

.این رونیفراز هم ب ياتاقت جلو يپس برو تو-

:گفت میکه مر دمیرفتم شن یبه اتاقم م یوقت.پشت سرم افتاد یبلند شدم که صندل یصندل ياز رو يطور

!هم طلبکاره يزیچ هی-

 یت مشکخط چشم کلف.کردم شیاول صورتم را پاك کردم و بعد با دقت آرا.نشستم نهییآ ياتاقم رفتم و جلو به

بلوز و دامن سبز  کیرا با  اهمیبلوز و شلوار س.ختمیرا برس زدم و دورم ر میبعد موها.هم زدم یو رژلب پر رنگ دمیکش

کارها چند قدم به عقب  نیبعد از همه ا.دمیکش ریخط نازك سبز س کیچشمم  اهیرنگ عوض کردم و پشت خط س

سبز بلوز و دامن جلوه  نهیزم يقرمزم رو يموها.بودم یراض دمیدج افهیاز ق یلیخ.نگاه کردم نهییرفتم و خودم را در آ

همان طور داخل اتاقم نشستم و به سر و .زنگ در بلند شد يصدا.دندیدرخش یم میکرده بود و چشم ها دایپ يشتریب

را از  هیقمامان تند و تند حال سحر و ب.کردند یمامن و بابا فراز را با تعارف به داخل خانه دعوت م.صداها گوش دادم

:گفتم یلب ریز.دیپرس یفراز م

!جواب بده یدهند حت یفراز بهش فرصت نم چارهیب-

:گفت نیفراز با تحس.دمیرا شن میدر اتاق مر يگذشت تا صدا يا قهیدق چند

.خوشگل شده بود یلیسحر هم خ...دیپس امروز همه تون انقالب کرد.چقدر قشنگ شد!مبارك باشه-

:گفت مامان
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!خوشگل بود خوشگل تر شده.خوشگل بود شهیسحر جون هم-

:و گفت دیخند فراز

.خانم نیریش نیشا لطف دار-

:اضافه کرد یبه شوخ بعد

!باشه که انگار هست نیریش يبه دهن بز دیبه هر حال علف با-

رگ شده ام و بفهمونم که من بز نهایبه ا دیبا!حاال وقتشه:فکر کردم.لبم را گاز گرفتم یو من از ناراحت دندیخند همه

!دیاون شهاب که نفهم.دست خودمه ارمیاخت

:دیبلند شدم که فراز پرس میجا از

جون کجاست؟ دایپس ش-

:جواب داد پدرم

.خونه یاتاقش درس م يتو-

:بلند گفتم يدر اتاق را باز کردم و با صدا ناغافل

!سالم-

فقط بابا بود که .و دهان فراز از تعجب باز ماند نددیکش یکوتاه غیناخوداگاه ج میمامان و مر.به طرف من برگشتند همه

دست دادن جلو بردم  يدستم را برا.به طرف فراز رفتم یبیبا جسارت عج.را برگرداند شیدوباره خنده اش گرفت و رو

:و گفتم

حال شما خوبه ؟-

خالف تصور همه فراز با  ولی بر.متوجه شدم که مریم آهسته با مامان دعوا می کند.مات و مبهوت نگاهم می کرد فراز

:صداي بلند گفت
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!واي شیدا چقدر این رنگ بهت میاد-

:فورا گفت مریم

می بینی این دیوونه با خودش چیکار کرده؟-

:که چشم از من بر نمیداشت گفت فراز

شماها چرا این رنگی نکردید؟-

:گفت مریم

.این خودش این بال رو سر خودش آورده_

!خوب شدهبه نظر من که خیلی -

:جواب داد مامان

.شما بهش بگو...فراز جان این رنگ اصال براي دختري به این سن خوب نیست-

و بقیه خانواده اصال رضایت ندارند،سرفه اي کرد .که انگار تازه متوجه شده بود که من سر خود این کار را کرده ام فراز

:و گفت

!شیدا جون مناسب نیست ولی مثال واسه مریم خیلی خوبه این رنگ اصال براي خانم جوونی به سن! بله بله -

:با حرص داد زد مریم

!فراز چرا مزخرف می گی؟-

به خدا جدي می گم مریم نمیشه بري موهاتو این رنگی کنی؟ اون شهاب بی سلیقه که قرمز دوست نداره،واال سحر -

!زرد رنگو نمی گرفت

:بابا گفت!پس شهاب اصال موي قرمز دوست ندارد.م خالی کردنداین حرفو شنیدم انگار کاسه آب سرد رو سر تا

.البته مریم میل خودشه،ولی به نظر ما این رنگ مناسب شیدا نیست-
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:هم با تاکید گفت فراز

!براي دختر هاي خیلی جوون رنگ ها تیره بهتره شیدا جان!البته-

مامان و مریم با حرص روي شان را بر گردانده .محاال دیگر عالقه اي به این رنگ مو نداشت.دانستم چه بگویم نمی

:بی هوا گفتم.و به من نگاه نمی کردند.بودند

!باید رنگش کنیم-

:هر دو یکصدا گفتند.و مریم حرفی را که شنیده بودند باور نمی کردند مامان

چی؟-

.اگه خیلی ناراحتید امشب موهایم را رنگ می کنم خب

:ا مهربانی گفتکه خیلی خوشحال شده بود ب مامان

...چی بود مثل زن!آفرین مادري حاال شدي دختر خوب -

:گفتم

!زن بدا-

:گفت مامان

.ولی به هر حال اصال مناسب سن تو نبود!تو که اون شکلی نمی شی! نه -

با  مریم.صداي جر و بحث فراز و مریم را می شنیدم.سرو صدا بلند شدم و به اتاقم رفتم و روي تختم دراز کشیدم بی

:عصبانیت می گفت

خب تو با این سلیقت اصال چرا با من نامزد کردي؟!هیچ فکر نمی کردم این تیپی بپسندي-

بعد .بابا هم می خندید.سعی می کرد مریم را از این بحث منصرف کند و مدام با شوخی جواب هاي بی ربط می داد فراز

تیره اي را که آن روز صبح بهد از دیدن رنگ مو هاي من رفته  از رفتن فراز مامان مرا به حمام برد و رنگ موي قهوه اي
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:و گفت.نایلون پیچید مبعد دور موهای.و خریده بود به مو هایم مالید 

خدا کنه درست بشه آخه دختر این کار بود تو کردي؟.نیم ساعت صبر کن تا ببینم چی می شه-

آب در آمد که از موهاي اصلی خودم چند درجه روشن تر  از اینکه موهایم با سشوار خشک شد قهوهاي قشنگی از بعد

:بود مامان اصال راضی نبود و مدام غر غر می کردو می گفت

.قشنگ معلومه رنگه.همه می فهمند . درست نشد-

هفته به تاریخ عقد و عروسی باقی مانده بود که یک روز بعد از ظهر وقتی از مدرسه به خانه برگشتم صداي آشنایی  یک

.از آشپزخانه شنیدمرا 

:و به جارختی آویزان می کردم که شنیدم مامان گفت.مانتو و مقنعه ام را در آورده بودم تازه

.ترو خدا بفرمایید چایی آخه اینجوري که نمیشه-

:جواب داد شهاب

.باید چند جاي دیگه ام بریم دیر می شه!دست شما درد نکنه خانم شرفی-

.ید تو آشپزخونه هیچی ام نخوردیدنشست. این طوري که بد شد -

:نخودي خندید و گفت سحر

.خیلیم خوب بود!هیچم بد نشد -

نفس عمیقی .قلبم تند تند می زد.موهایم را برس زدم و دوباره به راهرو برگشتم.فورا به اتاقم رفتم. نمی کردم  باور

شسته بودند برگشتند سحر فورا از جایش کشیدم و به آشپزخانه رفتم با صداي پاي من شهاب و سحر که پشت به در ن

:با خوشحالی بغلم کرد و گفت. بلند شد و به طرفم آمد

دلم واست یه ذره شده بود خوبی خانوم کوچولو؟!واي شیدا جون چند وقته ندیدمت-

:تندي صورتم را عقب کشیدم و گفتم با
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.مرسی-

:مامان گفت.هم از جایش بلند شده و ایستاده بود  شهاب

!مایید شهاب جان بنشینید ،ممنونبفر-

من فورا به طرف شهاب رفتم،دستش را براي دست دادن جلو آورد ، ولی من جلوتر رفتم و گونه هایش را هم  ولی

.احساس می کردم دستم توي دست شهاب می لرزد.بوسیدم

:این شهاب بود که دستش را از دستم بیرون آورد و گفت آخر

.حمتو کم کنیمخوب سحر جون دیگه کم کم ز-

:هم جیغ جیغ کنان گفت سحر

.واي آره داره شب میشه صد جا باید بریم-

:سحر دوباره موقع خداحافظی با محبت بغلم کرد و فشارم داد و گفت.مامان تا جلوي در شهاب را بدرقه کردم با

!عروسی تو... انشاا! چه دختري!آخ-

بغض گلویم را گرفته .و از آنجا با صداي بلند خداحافظی کردبراي فرار از من جلو جلو تا در حیاط رفت  شهاب

نواري که همدم شب هاي تنهایی و گریه .در را بستم و دکمه ضبط را فشار دادم.بدون خوردن ناهار به اتاقم رفتم.بود

در بالش فرو بردم و تا وقتی خوابم برد گریه  اسرم ر.زاري هایم بود در ضبط چرخید و آهنگ آشنا شروع شد

.وقتی از خواب پریدم هوا تاریک شده بود.کردم

از رختخواب بیرون .در رختخواب غلط زدم و مامان را صدا زدم ، ولی انگار هیچکس خانه نبود.خیلی بد بود  حالم

بابا هم هنوز از سر .از چراغ هاي خاموش فهمیدم قبل از تاریک شدن هوا ، مریم و مامان از خانه بیرون رفته اند.آمدم

:روي در یخچال چسبیده بود نیاد داشت ماما.به آشپزخانه رفتم.بر نگشته بودکار 

.چراغ راهرو را روشن بگذار. غذات تو فره.شب با بابا بیا اونجا!جان با مریم می ریم خونه خاله ات شیدا
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نان .ه گلویم را بسته بودندانگار با سنگ را.اصال اشتها نداشتم.و به اتاقم برگشتم.نانی از جا نانی روي میز بر داشتم تکه

در همان حال که .و بی اراده اشک از چشم هایم فرو ریخت .روي تختم در اتاق تاریک دراز کشیدم.را به زور خوردم

از .به ساعت نگاه کردم.پریز زدم و بدون فکر شماره شهاب را گرفتم هگریه می کردم با دست هاي لرزان تلفنم را ب

:گفت.انگار دویده بود.نفس نفس می زد.یر تلفن را بر داشتشهاب خیلی د.هفت گذشته بود

بفرمایید؟-

:بغض گفتم با

شهاب-

بله؟-

!شیدا... منم -

خوبی؟! خب! آها-

:با گریه داد زدم.احساس می کردم معذب و ناراحت است کامال

!من می میرم-

:تفاوت گفت بی

شیدا بس می کنی؟-

.شهاب من دوستت دارم-

:رش آمد،چون یکدفه بی مقدمه گفتکسی کنا انگار

!بله شماره درسته،ولی ما مهدي نداریم آقا-

ولی من همچنان گوشی تلفن را در دستم نگه داشته بودم تا وقتی .بلند گریه می کردم که شهاب گوشی را گذاشت بلند
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ا صداي بلند گریه و ب.دمر روي تخت افتادم.گوشی را گذاشتم.از سوت نا هنجار تلفن به خودم آمدم.که سوت زد

براي فرار از فکر و خیال و غصه همیشه با او تماس می .چند دقیقه اي که گذشت طبق معمول به یاد حسام افتادم .کردم

.گرفتم

:با اشتیاق درست بر عکس شهاب گفت.گوشی را برداشت از شنیدن صدایم خیلی خوشحال شد وقتی

نمی زنی؟چرا زنگ .کجایی تو ؟دلم برات تنگ شده خانومی -

اونقدر گرفتار درس و مدرسه ام که حد نداره-

:لحن صدایش نگران شد و گفت-

شیدا حالت خوبه ؟ چرا صدات اینقدر گرفته؟-

آنقدر . اگر حرف میزدم بغضم می ترکید . خواستم جواب قانع کننده اي بدهم ، ولی نمی توانستم دهانم را باز کنم  می

:دساکت ماندم تا حسام دوباره پرسی

شیدا خوبی؟-

:را باز کردم و بر خالف میلم با گریه گفتم دهانم

.خوب نیستم-

چرا؟-

حسام تمام مدت ساکت .دانستم چه بگویم ،ولی وقتی به خودم آمدم تمام ماجراي شهاب را برایش تعریف کردم نمی

:بود و فقط گاهی با مهربانی می گفت

!کوچولوي من-

:نفس راحتی کشیدم و گفتم. ر سنگینی را از روي دوشم برداشته اند حرف هایم تمام شد انگار با وقتی

!آخیش-
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:خندید و گفت حسام

من خر و بگو که با این همه ادعا فکر می کردم تو سنت و کم !ولی کلک اصال بهت نمی یاد چهارده سالت باشه ها-

!کردي واسه من

:خندیدیم بعد حسام با مهربانی دلداریم داد و گفت هردو

.قدر خودتو بدون..باور کن یه روز به این گریه ها می خندي. تو هنوز خیلی وقت داري .نگذار زندگیت رو خراب بکنه-

از رختخواب بیرون .وقتی گوشی رو گذاشتم انقدر سبک بودم که حد نداشت.از یک ساعت با حسام حرف زدم بیشتر

دوباره .بلوز سفید با شلوار جین پوشیدم.اله آماده شدمچراغ هاي خاموش را روشن کردم و براي رفتن به خانه خ.آمدم

می دانستم دوباره مامان با دیدن آرایش .آرایش کردم و کفش هاي پاشنه دار پوشیدم.روحیه ام را بدست آورده بودم

با .وقتی آماده شدم بابا زنگ اف اف را زد و گفت دم در منتظرمه .اخم و تخم می کند ، اما مثل همیشه اهمیت ندادم

 زوجود آرایش زیاد صورتم هنوز پف داشت و گونه ها و نوك بینی ام سرخ بود ، کمی از پودر مامان به صورتم زدم وا

.خانه بیرون رفتم

پنج دختر خاله و . خاله به تنهایی هش نفر بودند و آن شب با مهمان هاي زیادي که داشتند خانه شان غلغله بود خانواده

مریم با . بین دختر خاله هایم فقط پریسا هم سن و سال من بود و بقیه از ما بزرگتر بودندسه پسرخاله داشتم که از 

دختر خاله هاي دیگرم ، پردي و پرناز تقریبا همسن بود و همیشه جیک پیکشان با هم بود، ولی من به هیچ وجه با 

تر بچه ها لباس می پوشیدوبه نظر به نظرم او بیش از حد لوسو بچه بود و مثل دخ. پریسا احساس صمیمیت نمی کردم

 دارقدش تا سر شانه من هم نمی رسید و با دامن هاي چین دار وکفش پاپیون .کوچک تر از سنش به نظر می امد

همیشه شاگرد اول میشد وهر وقت به خانه شان میرفتیم یا آنها به خانه ! صورتی مثل دختر هاي کارتون هاي ژاپنی بود

تابلوهاي افتخار ومدال هایش را به دیوار اتاقش زده بود و به همه مهمانان تازه .واندن بودما می آمدندمشغول درس خ

!وارد نشان میداد



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩١

شب هم وقتی که من و بابا رسیدیم پریسا مثل مهماندارهاي هواپیما که اطالعات الزم را به مسافران می دهند باالي  آن

از قیافه مامان ومریم فهمیدم که آنها کم تر از من به این موضوع .ادسالن ایستاده بود و یکی یکی به مهمانان نشان مید

ولی آنجا . بی اعتنا به پریسا با همه سالم و احوال پرسی کردم و مخصوصا رفتم پیش بزرگترها نشستم! آلرژي ندارند

و پردیس تعریف  مریم بلند بلند از تدارکات ازدواج سحر و شهاب براي پرناز. هم ناراحتی هاي خاص خودش را داشت

خیلی چیزهایی را  منهمه تقریبا همسن بودند و با ذوق و شوق در مورد جزییات می پرسیدند، به این ترتیب ، . می کرد

:پردیس که از همه بزرگتر بود با حسرت پرسید. که شنیدنش برایم خوشایند نبود می شنیدم

مراسم کجا هست؟-

:با آب و تاب تعریف کرد مریم

.ه توي سعادت آباد، خیلی بزرگ وباحالهیه باغ-

:گفت پرناز

.پس البد پسره خیلی دوستش داره نه؟ می گویند باغ شبی چند ملیونه-

:گفت مریم

.پسره که عاشقشه، ولی همه خرج و مخارج رو باباي سحر میده-

:با تغیر گفت پرناز

.این کارها به عهده داماده! وا چه حرف ها-

:ی شانه هایش را باال انداخت گفتبا بی اعتنای مریم

.خودشون توافق کردند-

:پرسید پردیس

.البد پسره خیلی تیکه است پس
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.به چشم خواهري خیلی دوستش دارم. آره خیلی خوش قیافه است-

:با بدجنسی پرسید پرناز

.دختره چطوره؟ معموال پسرهاي خوب نصیب دختر هاي زشت می شوند-

.مثل فرشته ها می مونه. لی نازهاتفاقا سحر هم خی-

:نتوانستم خودم را کنترل کنم با حرص گفتم دیگر

!وا کجاي سحر نازه؟ مثل پیرزن کوچولوها چاغ و کوتوله و جیغ جیغو-

:و پردیس هردو خندیدند ، ولی مریم با عصبانیت گفت پرناز

به تو چه تو صحبت بزرگترها دخالت می کنی؟-

:یس خندیدم و گفتمهم با پرناز و پرد من

.آخه آدم خنده اش میگیره وقتی تو اینجوري از سحر تعریف میکنی-

:رو به پرناز و پردیس گفتم بعد

!دختره کپی چاقاله بادامه-

مریم که روي دنده لج افتاده .وپردیس براي اینکه مریم را از خود نرنجانند به زور جلوي خنده شان رامی گرفتند پرناز

:نها گفتبود رو به آ

اون دختر کوچولو بوره یادتونه ؟.... تولد من اومده بودید -

تا اواسط شب سحر تک و تنها . حق هم داشتند ، چون آن شب شهاب با سحر قهر بود . کدام به یاد نمی آوردند هیچ

.گوشه اي نشسته بود

:تفاده کردم و گفتممن از فرصت اس. مرتب نشان می داد ، ولی هیچ کدام به یاد نمی آوردند مریم

.ولی پسره همونه که همش با من می رقصید-
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:با تحسین آه کشید و گفت پرناز

.اون که خیلی خوب بود-

:گفت مریم

.دختره از اون بهتره-

:با پررویی گفتم من

!باور نکنید-

:با تعجب به من نگاه کرد وگفت مریم

تو چته ؟-

:گفتم

سحر فقط یه .... من از آدم هاي که بیخود یه چیزي رو بزرگ میکنند خوشم نمی آد .آدم باید طرف حق رو بگیره-

.خوبی داره اونم اینه که پولداره

:با تغیر غرید مریم

.وقیح شدي خیلی

.تفاوت شانه هایم را باال انداختم و رو به پرناز و پردیس خندیدم بی

:سمت ما می آمد گفت موقع خاله شهین نوار شادي گذاشت و در حالی که به همان

.جوون ها بلند شوید ببینم-

:مامانم از آن طرف سالن گفت. شب سالگرد ازدواج خاله وشوهر خاله بود آن

.اول جوون هاي قدیمی که سالگردشونه بیایند وسط-

.اصرار و سوت و دست بقیه ، خاله و شوهر خاله آمدند وسط سالن با
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:ه من گفتام همان طور که می رقصید رو ب خاله

!این پریساس خجالتی هم بلند کن... شیدا پاشو-

:تمسخر به پریسا که گوشه سالن نشسته بود و با چین هاي دامنش بازي میکرد نگاه کردم و گفتم با

...من ترجیح می دهم پسرخاله هاي خجالتی ام رو براي رقص بلند کنم-

!باید خودش یه چیزهایی رو یاد بگیره پریسا

:و پردیس با صداي بلتد خندیدند و گفتند زپرنا

!چه معنی داره دختر با دختر برقصه. شیدا راست میگه-

از این حرف مامان مدام به من چشم غره می رفت، ولی من بی اعتنا به او با پیمان پسر خاله ام که هفت هست سالی  بعد

تا آخر شب مامان و مریم از دستم .بود رقصیدم از من بزرگتر بودو باالي سرم آمده و مودبانه تقاضاي رقص کرده

موقع شام هم من و پیمان سر میز نرفتیم و جدا از بقیه . بودم فتهمن بدون توجه به آنها با پیمان گرم گر. حرص خوردند

:خاله ام به مامانم گفت. روي دوتا صندلی کنار سالن نشستیم

!ریم راه افتادهشیرین جون این طور که بوش میاد شیدا زودتر از م-

:سرخ و سفید شد و گفت مامان

!پسرهاي تو هم خواهري خیلی خوش سلیقه هستندها-

بودم که مامان مدام زیر گوش پدرم غرغر می کند، ولی پدر که گرم صحبت با شوهر خاله ام بود چندان اعتنا  متوجه

:شم گفتآخر مریم دست به کار شد و آمد کنارم نشست و با تغیر در گو. نمی کرد

چرا چسبیدي به پیمان؟. جن رفته تو جلدت؟ می دونی که اینها حرف در می آورند-

:نگاهش کردم و گفتم مظلومانه

مگه کار بدي کردم؟-
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:مریم با حرص غرید-

.پاشو بیا این طرف پیش من بنشین.... گند زدي -

تا  گرید مانیپ یام نشستم،ول یقبل يرفتم سر جا میمعذرت خواستم و پشت سر مر مانیبلند شدم،از پ میاز جا عانهیمط

!شده بود شیسر میو به قول مر دیپلک یمختلف دور و بر من م نیبه عناو. آخر شب ول کن نبود

کند  یگرد شده نگاهم م يبا چشم ها سایپر دمید یم نکهیطور به او رو داده بودم،اما از ا نیدانستم چرا ا یهم نم خودم

 یخودمان یبا حالت. بلند شدم و رفتم میاز جا. به سرم زد يگرید يباالخره نقشه . بردم یذّت مو تعجب کرده است،ل

:ولو کردم و گفتم سایمبل کنار پر يخودم را رو

چه خبرها؟ ؟يپر يچطور-

؟یتو چ...ستین يخبر-

ذارن؟یمگه مردم م یحرفا،ول نیدرس و مدرسه و ا یچیه-

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

ور؟چط-

:دستم را در هوا تکان دادم و گفتم کالفه

:و گفتم دمیبعد خند!پاشنه در خونمونو در آوردند. کرد یشوهر م یسالگ15که دختر  میزمان قد الشانیبه خ-

؟يخواستگار ندار ؟یتو چ-

:دیشد و با تعجب پرس رهیو منگ به من خ جیگ سایپر

واست خواستگار اومده؟-

:زدم و گفتم چشمک

!ییجورا هی.رهآ-
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؟ییچه جورا یعنی-

.با خودم صحبت کرده ی،ولیرسم یلینه خ یعنی-

:دیپرس يبا کنجکاو. شد یکم توجهش لب م کم

هست؟ یک-

!هستند يچند نفر-

شناسم؟ یمن م ؟یک-

!نه-

.تو رو خدا بگو از کجا آمدند-

:و برم را نگاه کردم گفتم دور

!ینگ یقول بده به کس-

:وچک دستش را دور انگشت من انداخت و گفتک انگشت

.دهم یقول م-

!عاشقمه. میچهار ساله با هم دوست! دوست پسرمه-

.از تعجب گرد شده بود شینگاه کردم چشمها سایبه صورت پر یوقت

:نگاهم کرد و گفت ناباورانه

!؟یاز ده سالگ یعنی ؟یگ یراست م-

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

؟يرو ندار یکس ؟یتو چ! سالشه ستیب! آره-

.نگفت يزیو گنگ نگاهم کرد و چ جیگ
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:دیساکت بود و بعد پرس يلحظه ا چند

؟یکن یشرکت م ادیتو المپ-

 سیپرد. بودند میهر دو گرم صحبت با مر. نشستم سیجوابش را بدهم بلند شدم و رفتم کنار پرناز و پرد نکهیا بدون

:گفت یم

ر دوست دارممن هم مش پ. آره-

:بردو گفت شیموها يدستش را البه ال میمر

!مونمیمن که از مشم پش-

:گفتم من

!دیمنو پسند ينامزدش رنگ مو! هیچ دیدون یآخه م-

:دندیهر دو برگشتند و با تعجب نگاهم کردند،بعد دهانشان از تعجب باز شد و پرس سیو پرد پرناز

؟يتو موهاتو رنگ کرد-

:من جواب بدهد گفتم يبخواهد به جا بجنبد و میمر تا

خوب شده؟! آره-

:ام نگاه کرد و گفت يقهوه ا يبه موها نیبا تحس پرناز

؟يزد یچه رنگ. شده یعال-

:را باال زدم و گفتم میها شانه

!دونم مامانم زد ینم-

مامان هم با . کند یپچ م گوشش پچ ریز یکه با ناراحت دمید یم. بلند شدو رفت کنار مامان نشست شیاز جا میمر

.رفت یداد و به من چشم غره م یسرش را تکان م تیعصبان
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:با من دعوا کرد و گفت یشب موقع برگشتن مامان حساب آن

!هیدردش چ ستیدختره معلوم ن. میخودمونو بدون فیبگو تکل يما را دار يآبرو ختنیقصد ر-

ازدواج  خیشدن تار کیهستم و با نزد نهیپر از حرص و ککردم  یاحساس م ست،فقطیدانستم دردم چ یهم نم خودم

!شود یم شتریب نهیحرص و ک نیشهاب و سحر هر روز ا

کردم و و تمام مدت داخل اتاقم در را  یمن هم از فرصت استفاده م. بودند نیچند روز مامان و سحر با من سر سنگ تا

کردم اگر  یبود و فکر م ختهیر یتلفن ياز گفت و گوزدمو کم کم ترسم هم  یبا حسام حرف م یکردم و تلفن یقفل م

به  شتریدو روز ب. خط رو خط شده بود میگو یم وکنم  یرا برداشت قطع م یاز آن طرف گوش یبر فرض هم کس

.نمانده بود یعروس

:با حرص به در اتاقم زدم و گفت. نگران لباس من بود مامان

.یبپوش خواهم لباست را بدهم یدر رو باز کن م نیا-

:را گرفتم و داد زدم یگوش يدست جلو با

!میبده به مر. پوشم یرو نم يریکبیا رهنیمن اون پ-

:گفت هیبعد از چند ثان. مانده بود فیبالتکل مامان

؟یبپوش یچ یخواه یآخه پس م-

!دیولم کن...دونم یخودم م-

:داد زد تیبا عصبان مامان

.يشد ایح یپررو و ب یلیخ-

.رفت و

:از آن طرف خط گفت سامح
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داده؟ ریشده باز مامنت گ یچ-

!برام دوخته اصرار داره،پس فردا بپوشم یصورت یامل رهنیپ هی! آره-

شهاب؟ یواسه عروس-

!آره-

.رهیبم یمونیبپوش که از پش يجور هی-

:گفتم جانیه با

.نقشه رو دارم نیخودمم هم-

.یپوشیم یچ-

.پوشمینم یپف پف یصورت رهنیمسلما پ یلدونم هنوز لباس ندارم،و ینم-

:قاه قهقهه زد و گفت حسام

.دهمیمن بهت لباس م اینه،ب-

تو،از کجا؟-

.دیباش زیپرو کن،فکر کنم هم سا ایب....کمد من يخواهرم که رفته آلمان تو يلباسها

چند سالشه؟-

.است قهینترس خوش سل....سال، ستیب-

:زده گفتم جانیه

.امیب االن

.ایب...آره-

مامان.شل و کاله کردم و سراغ مامان رفتم فورا
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:وارد اتاق شدم و گفتم نیپاورچ.بود دهیتخت دراز کش ياتاقش رو در

.یمامان-

:دیشل و پالتو به تنم تعجب کرد و پرس دنیبا د.برداشت و نگاهم کرد یشانیپ يرا از رو دستش

کجا؟-

.رمیلباس بگ میس خونداز همون دستم که اون شب رفتم خونشون در رمیم-

:شد و گفت زیخ میتخت ن يرو یعصبان مامان

.يخودت لباس ندار ؟مگهيریگیو اونو م نیا يلباسها شهیکه هم ییتو مگه گدا-

:حوصله دستم را در هوا تکان دادم و گفتم یب

 يلباسها نین از ام.عقب موندتون خوبه يواسه همون خواهر زده  یونیشاه پر ينه مامان جون قربونت اون لباسها-

.پوشمینم یامل

:تخت نشست و داد زد يصاف رو مامان

.یچه دم در آورده فسقل-

:و گفتم.آمدم رونیکند از اتاق ب دایپ خیبلند شود و کار ب شیاز آنکه از جا قبل

.امیمن زود م-

:داد و گفت هیبه در اتاق تک.دنبالم آمد مامان

.هچه سر خود شد.يبر ییجا يجا کرد یتو ب-

:و من هم متقابالً داد زدم دمیکوب نیزم يرا رو میپاها.دیلرزینازك خانه م شرتیتنش در ت تمام

 دیشد رزنهایمثل پ گمیم یوقت....امیزود هم م.رمیاز دستم لباس بگ رمیکه،دارم م يرم دزد ید؟نمیآورد ریگ ریمگه اس-

.دیناراحت نش



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠١

:و گفت دیااش کوب نهیبا مشت به س مامان

 دینترس-:و گفتم ستادمیدر ا يجلو.رمیمیمن از دست تو آخرش م....یلرزونیتن منو م نطوریکه ا ینینب ریخ یاله-

.آمدم رونیگذشتم و از خانه ب اتیح يکنان از وسط برفها یل یدم،لیراه رو را محکم به هم کوب ي شهیدر ش.دیریمینم

.سرد زمستان به صورتم خورد و حالم بهتر شد سوز

و پرندهها مثل اول بهار سر و صدا راه  دندیدرخشیآفتاب م ریو برف ز خیزمستان بود که ذرات  یآفتاب يآن روزها از

سرم غار غار کرد داد  يبلند بلند باال یکالغ.بود یروز خوب یلیشهاب را نداشتم حتما خ یعروس ياگر غصه .اندازندیم

.آقا کالغه یخوش خبر باش-:زدم

خبر  دیمعتقد بود اگر آن را بگو.گفتیجمله را م نیا کردیغار غار م یودم که هر وقت کالغگرفته ب ادیرو از خالهام  نیا

.رسدیبد نم

حسام در خانه را باز گذاشته .رفتم ادهیحسام را پ يخودمان تا خانه  يخانه  ریپالتوام فرو کردم و مس بیرا در ج دستم

و داد  دمیبپرد داخل خانه پر میو قبل از آن که او به جلوجلو رفتم  اطیبار با احت نیا.نبود شیدایو مثل قبل خودش پ

:زدم

.پخ-

:و گفت دیبه قهقه خند حسام

.نیآفر یزرنگ یلیخ-

:دیحسام پرس میرفتیبه طرف سالن م یوقت

؟يخوریداغ م يقهوه -

.زود....عجله دارم یاره ول-

.امیو بسراغ لباسها تا من قهوه رو درست کنم  یخوب پس تو برو تو اتاق وسط-
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 ئنیو ظرافت تز قهیخانه با سل گرید يکه مثل همه جا ياتاق خواب دو نفره .که حسام نشانم داده بود رفتم یاتاق به

به همان رنگ  يو لوستر یصورت ينور اتاق بخاطر پردهها.آن همه چوب بامبو بود لیوسا ریتخت خواب و سا.شده بود

آنقدر .لباس بود پیتا ک پیکمد ک یداخل هر سع.تخت نشستم يخودم رودر کمدها را باز کردم و .بود ریو دلپذ میمال

.بلند شدم میاز جا.زرق و برق دار بود ياز کمدها فقط لباس شب و لباسها یکیدر .زده بودم که حد نداشت جانیه

 نیاز ب یدند،ولهمه قشنگ بو.و رو کنم ریلباسها را ز کیتخت پرت کردم و رفتم تا از نزد يکلفتم را کندم و رو يپالتو

.رنگ نظرم را جلب کرد یبلند زرشک راهنیپ کیرنگ و وارنگ  يو بلوز و دامنها رهنهایتمام پ

.دیرسیبود و با دو بند نازك به شانهها م یبلند و رکاب راهنیپ

تا  یطالئ فیبند ظر کیو با  خوردیم نیطرف چ کیاز  راهنیپ.آمدیدر م يباز بدب صورت ضربدر بایدر پشت که تقر و

به خودم نگاه  نیبا تحس.ستادمیتوالت ا زیم ي نهیآ يخودم گرفتم و رو برو يآن را جلو.شدیزانو جمع م يباال

.داشت یهماهنگ یلیشستشو کامال روشن شده بود خ بارکه حاال بعد از چند  میبا رنگ موها راهنیپ یرنگ زرشک.کردم

:گفتم را نشانش دادم و راهنیزده پ جانیرا صدا زدم و ه حسام

ن،قشنگه؟یبب نویا

:گذاشت و گفت یپاتخت يقهوه را رو ینیس حسام

.لباسم نیمحشره،من خودم عاشق ا-

:خودم گرفتم و گفتم يرا جلو راهنیپ

.منه زیهم هم سا اد،درستیچقدر به موهام م نیبب-

؟یپروش کن يخوایم.تو دوختند ياره انگار واسه -

.گهینه،اندازه است د-:گفتمو حسام نگاه کردم و  راهنیبه پ مردد

:و گفت دیخند حسام
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.احمق ترسو-

.اندازه است...نه حوصله ندارم پروش کنم-

:را باال انداخت و گفت شیشانهها

.یمونیلباس م یاگه اندازه نبود ب ی،ولیدونیخودت م-

:گفتم.گفتیم راست

.رونیپس برو ب-

.صدام بزن يدیپوش-:از پشت در گفت.رفت و در را بست رونیاز اتاق ب فورا

.تو ياین...باشه،-

توالت را پشت در گذاشتم و  زیم یصندل اطیاحت يبرا.نداست دیقفل در کل.دمیبلندش را از پشت در شن يخنده  يصدا

:حسام از پشت در گفت.بلوز شلوارم را در آوردم عیسر

؟يدیپوش-

.اینه،نه،ن:زدم غیج

قلبم از جا کنده .که در اتاق تکان خورد دمید گشتمیدنبال سر و ته لباس م بودم و به ستادهیهمانطور که وسط اتاق ا یول

:باز پنهان کردم و داد زدم مهیخودم را پشت در ن.شد

.ایحسام ن-

:غر زد.کرد ریگ واریآن به د زیت يکوچک از پشت در کج شد و لبه  یچوب یصندل

ه؟یچ نیا

.تو این گمیم يکر-

خودم  يرا جلو راهنیپشت در کمد پنهان شدم و پ.کرد خیتمام تنم .د و وارد اتاق شددر رد ش يحسام آرام از ال یول
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:و گفت دیمن خند دنیحسام با د.گرفتم

.ایب یگیکردم م ؟فکريدیچرا انقدر ترس-

:زدم غیج

.رونیبرو ب يدیاشتباه شن يدیخوب حاال که فهم-

:زدم غیداخل کمد فرو رفتم و ج شترین بم یند،ولیبا خنده سرش را خم کرد تا پشت در کمد را بب حسام

.گم شو-

 ریزنج.صورتش زدم يرا تو راهنیبردم و پ رونیرا نگاه داشته بودم ب راهنیکه با آن پ یدست.با خنده جلو تر آمد حسام

:با تشنج داد زدم.بلند شد ادشیبه صورتش خورد و فر راهنیپ نیپائ

.یدونیوأال خودت م رونیبرو ب-

:تخت نشست و غر زد يه چشمش را گرفته بود پشت من رفت و روهمانطور ک حسام

.شدم ؟کورياریدر م يباز یچرا غربت-

.برم خواهمیجهنم،لباس هام رو واسم پرت کن م-

:که پشتش به من بود گفت همانطور

.نمتیبب شه،بپوشیهم سرش نم یشوخ...بپوش بابا-

.خواهم برم یم...خواهم ینم-

:گفت رفتیم رونیکه از اتاق ب بلند شد و همانطور حسام

.رفتم بابا بپوش-

در اتاق را  يصدا یوقت.دمیپوشیبچگانه را م یصورت راهنیهمان پ دیبا گرفتمیاگر لباس را نم.نداشتم يهر حال چاره  به

 نکهیبعد از ا.دمیبود پوش یو رو کردم و به هر سخت ریرفته است لباس را ز رونیو مطمئن شدم که حسام ب دمیشن
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.تعجب باز ماند زدهانم ا ستادمیا نهیآ يآن را مرتب کردم جلو يدهابن

 میتا سر زانوه یتنگ نیافتاده و کمرش تنگ بود و ا نیکوچک پائ نیلباس گرد و شل با چند چ ٔقهی.قالب تنم بود لباس

تا  میه زدم ساق پاهاو گر دمیکنار آن را باال کش یبند طالئ یو وقت شدیگشاد م یکم راهنیاز سر زانو دامن پ.دیرسیم

.شدیبسته م يضربدر يپشت لباس تا کمر باز بود و با بندها.زانو معلوم شد ریز

 هیشده آن لباس را بپوشم و پ یمتیبه هر ق خواستمیمن م یکند،ولیقشقرق به پا م راهنیپ دنیبودم مامان با د مطمئن

کاست و خندهام  تمیاز عصبان یکه کم يلحن با مزه  و با دیحسام مودبانه به در کوب.بودم دهیرا به تنم مال يزیهر چ

:گرفت گفت

.ادیب- ره؟یبم ای دیاینامحرمه ب الهی-

افتاده  وارید يکه رو یصندل یزدگ يرا گشود و قبل از آن که به من نگاه کند مخصوصاً پشتش را به من کرد و به جا در

:بود نگاه کرد و گفت

:و گفتم دمیکوب نیرا به زم میصبرانه پاها یب.فاجعه.ختهیر واریکن د ،نگاهياوه خونه خرابمون کرد اوه

.نیمنو بب-

تفاوت صورتش کم کم عوض شد و بشکل عالمت تعجب و  یحالت ب.کنان برگشت و نگاهم،کرد شیو ف شیا حسام

:پشت دستش و گفت دیکوب يبا حالت اوا خواهر.شکل داد رییتغ نیبعد تحس

!يماه شد يوا-

:گفتم تیعصبان با

؟یگیم ينجوریچرا ا-

:شد و گفت يعاد لحنش

.کنم تتیخواستم اذ یبخدا نم!یخواهم نترس یم-
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واقعا خوبه؟,خوب اشکال نداره بگو-

:دستش را جلو آورد و گفت یدست راستش را جمع کرد و با ژست مخصوص يها انگشت

!یآخرش دایش! معرکه است! هیعال-

قبولم؟:زدم و گفتم یلذت چرخ با

!من ردم! یلتو قبو-

.هم شده رمید... کرد خیقهووهمون :تخت و گفتم يرو دمیو پر دمیخند

.رونیبرو ب... برم دیبا گهیخوب من د:و گفتم دمیکرده بود سر کش خیقهوه را که حاال  وانیو تند ل تند

!ام دهیانگار من دختر ند!مسخره:صورتش را جمع کرد و گفت کالفه

رمیپوشم و م یپالتو م نیهمرو  رونیب ي؟نريباز شروع کرد-

.شمیم چارهیب رنتیگ یم رونیب ير یم! رمیم!رمینه بابا م:برخاست و گفت شیاز جا ینیسنگ با

.به خانه برگشتم یبا تاکس. دمیرفت فورا بلوز و شلوار خودم را پرش رونیاز اتاق ب تا

 رونیوارد راهرو شدم مامان از اتاقم ب نکهیابه محض .کردم یبود که فکر م يزیاوضاع بدتر از آنچ دمیبه خانه رس یوقت

 یوقت یول ستیچ انیجر دمیاول نفهم.افتاد نیزم يجلوتر رو یرا به طرفم پرت کرد که کم یرنگ اویآمد و پارچه س

از شدت وحشت فقط . بودم شناختم دهیپوش میتولد مر يکه برا یلباس مشک,دمیچند فدم جلوتر رفتم و پارچه را د

ه؟یچ نیا:میتوانستم بگو

:کبود شده بود داد زد تیکه رنگ وصورتش از عصبان مامان

.کردم اشیپد یجنابعال يکمد لباسها ؟تهیپرس یاز من م-

هست مگه؟ یچ نیکمد من؟ا:ام گذاشتم و گفتم سنهی يتعجب دستم را رو با

 یکه جلو م ید و در حالرا گرد کر شیباشد متعجب شده بود چشمها یاز آنکه عصبان شتریمن ب ییکه از پررو مامان
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, شه یم دایخانم پ طهیلباس شب من تو کمد سل!دونم و تو یبه اون راه؟باشه من م یزن یحاال خودت رو م:آمد گفت

!آره واست پاپوش درست کردند!اونوقت روحش خبر نداره

 فشیاش را کند و به همراه ک خسته و کالفه مقنعه.با مانتو و مقنعه دانشگاه وارد شد میموقع در راهرو باز شد و مر همان

.ادیم اطیچه خبرتونه باز شما دو تا؟دصاتون تا ته ح:پرت کرد و گفت يبه گوشه ا

1کردم دایرو پ رهنمیپ نیبب:نشان داد وگفت میرا برداشت و به مر راهنیجلو رفت پ مامان

رهن؟یکدوم پ:کرد و گفت زیرا ر شیچشمها میمر

.کردم داشیتو کمد خانم پ!که بخاطرش با تو دعوام شد یهمون-

؟یکمد ک-

خانم دایکمد ش-

!اول مطمئن شو بعد حکم بده.مامان خانم يبه من تهمت زد يخودیب يدید:به اتاقش رفت و داد زد  تیبا عصبان میمر

از را از هم ب میگناه نشان بدهم دستها یخودم را مظلوم و ب دمیکوش یم کهیمن در حال.دیدر اتاق را محکم به هم کوب و

!کار خودشه.موضوع خبر نداره نیمامان بخدا من روحم هم از ا:را باال بردم و گفتم میشانه ها,کردم

تو اون سرت  یچ ستیمعلوم ن.بس کن انگار همه خرند:گفت ادیمبل پرت کرد و با فر يرا رو راهنیپ یعصبان مامان

.دروغگو يایح یبرو ب.گذره یم

را که از حسام  یراهنیفورا لباسم را کندم و پ.ردم به اتاقم رفتم و در را بستمک یم هیبلند گر يطور که با صدا همان

شهاب از :با خودم گفتم.شد ینم نیبهتر از ا.دمینوك پنجه بلند شدم و به چپ و راست چرخ يرو.دمیگرفته بودم پوش

.کنه یدق م!رهیگ یرو گاز م نیزم یمونیپش

مامان  ادیداد و فر ينگذشته بود که دوباره صدا يا هیچند ثان. کردم نزایرا کندم و مرتب داخل کمدم آو راهنیپ بعد

آمد :مامان داد زد. پشت در رفتم و گوش دادم.کرد یم فینفر تعر کی يرا از اول برا انیناگار داشت جر.بلند شد
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رفت گفتم برم  یوقت.جواب نداد و مثل جن بو دادا در رفت وگفتم نر یهر چ رهیخونه دوستش لباس بگ رهیگفت داره م

جونور  نیبره از مردم قرض کنه من خر رو بگو که دلم واسه ا دیبچه واقعا لباس نداره که با نیا نمیبب...نمیکمدش رو بب

 وربا. خودمه نینازن رهنیپ نیا دمیاول نفهم.کردم دایپ سهیک کیکمدش داخل  يلباس را تو نیا.سوخته بود

.فهمم یچرا؟نم ؟آخهیکنیم

..نیبب...نیبب...بدو دهیکه تولد من پوش هیهمون لباس نیآهان ا:زد و گفت یکوتاه غیج میمر هیاز چند ثان بعد

؟یمطمئن..بود دهیپوش یچ ادی ینم ادمیدونم  ینم-

!گفت پسش دادم,رمیشب خواستم ازش قرض بگ کیبعدش هم من !آره گفت از دوستم قرض گرفتم-

کار را کرده؟ نیچرا ادختره  نیآخه چرا؟ ا:پشت دستش زد و گفت مامان

کار را کرده؟ نیبدونم چرا ا خوامیمن م. ستیبه خدا موضوع لباس ن:انگها بغض کرده باشد ادامه داد بعد

 جانیبا ه کدفعهیبعد . داد یفکر بود چون جواب نم يهم انگار تو میمر.زد یکرد و با خودش حرف م ینچ نچ م یه

هات رو نابود نکنه؟از لباس گهید یکیحاال  نیمامان برو بب:گفت

؟یچ-

!خواهد چه دسته گلب به آب بده یم ستیمعلوم ن ندفعهیخب ا ره؟یگ یاز دوستش لباس م رهیمگه نگفت م-

تختخواب  يفورا در اتاق را قفل کردم و رو. آمدند یکه با سرعت به طرف اتاق من م دمیشن یرا م شانیپاها يصدا بعد

.نشستم

نداره فقط  تیمامان کار دایش:داد زد میمر. دیکوب یداد و به در م ید و به شدت تکان مدر را گرفته بو رهیدستگ مامان

.باز کن نهیرو بب دتیخواد لباس جد یم

.دیکنم درس دارم ولم کن یباز نم:زدم داد

ه؟یک گهید نیا میهم بدهکار شد يزیچ هی رینخ:با حرص گفت مادر
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.دونم یرفته من نم یبه ک نیا:گفت میمر

ما که . هیخودش اول طهیسل نیا:دورتر شده بود جواب داد شیمامان که صدا.بود از باز کردن در منصرف شده اند معلوم

.تو خودمون میجونورها نداشت نیاز ا

زم؟یبر ییچا!یحرص نخور مامان نقدریحاال ا:گفت میمر

را برداشت  یتا گوش.ه حسام زنگ زدمفورا تلفن ار برداشتم و ب. دمیشن یرا نم شانیبه آشپزخانه رفته بودند صدا گرید

!هیرهنیحسام چه پ:گفتم

ه؟یرهنیچه پ-

است ها قهیخوش سل یلیخواهرت خ نیا!تمهیف تیف. دمشیاالن دوباره پوش!هیعال-

که به تنت اونقدر قشنگ بوده یکلیتو هم خوش ه.اوهوم:داد وگفت  رونیرا با صدا ب گارشیس دود

واقعا؟ ؟یگیراست م:دمیزده پرس ذوق. دلم قند آب کردند يتو انگار

!یکیخ تیواسه دلخوش یالک گمینه دروغ م-

؟یراست گفت قهیبد سل:خودم را لوس کردم و گفتم يزیبا لحن اعتراض ام کندیم یدانستم شوخ یم نکهیا با

آره-

که طبق معمول  حسامیقبل از خداحافظ. میکرد یتلفن را بردارد خداحافظ میامکان داشت مر يچو قهیاز چند دق بعد

من شماره تو دارم؟ دایش!صبر کن:را بگذاردگفت یخواست که گوش یدلش نم

نه.....ام-

.اشکال نداره پس فعال یچیه....خب پس! اهان-

!کن ادداشتیشماره مونو  یخواه یم:معذب شده بودم گفتم یلیخ

؟یمطئن-
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؟يناراحت شد...رنیگ یلیمن خ يراستش مامان بابا!نه-

زنم؟ یمن با اونها حرف م ير فکر کردتو خ!معلومه-

.ههیبه هم شب یلیمخیمن و مر ينه آخه صدا-

ستین یباشه حرف-

هر وقت بابا .برخورد کرد هیبا قض يو خونسرد متیو بابا هم طبق معمول با مال.را به پدرم کرد تمیمادرم باز شکا آنشب

عاقبت هم حرفشان شد و مادرم .شد یم یعصب ترشیماند مامان ب یم یاو آرام و خونسرد باق يدر مقابل شکوه ها

 چیبا ه گهیبه درك من که د...یخودت هم توش بمون کهاونقدر بهش رو بده :رفت داد زد یبه اتاقش م کهیدرحال

.ندارم يکدومتون کار

.دیدر اتاق را به کوب و

خوردن غذا  يکرد و نه برا یم مداریمدرسه رفتن ب ينه برا. با من قهر بود یپنج شنبه صبح مامان درست و حساب تا

که . بابا بود زدیکه در خانه با من دو کلمه حرف م یتنها کس.بود نیگرفته و سر سنگ افهیق میهم برا میمر.زدیم میصدا

من بر خالف تصور .آورد یقهر هستند به خاطر نم دایکه چرا همه با ش دندیپرس یخطها نبود و اگر از او م نیا ياصال تو

با حسام  یتمام مدت در اتاقم تلف.ناراحت نبودم تیموقع نیکردند در فشار هستم اصال از ا یکه فکر م میمامان و مر

و فراز  میمر همکالم نیاز جمله آخر.بودم گرانید یتلفن ياوقات در حال گوش دادن به صحبتها هیو بق.زدم یحرف م

.به نظرم جالب آمده بود یلیخ

پخته که گوشه  يها ینیزم بیو س جیاز هو نکهیو مامان بدون ا میمر. بلند شدم زیشب بعد از شام از سر م چهارشنبه

را  زیم يبلند شدم بشقاب را برداشتند و رو زیاز پشت م نکهیبه محض ا رندیبگ رادیبشقابم جکع کرده و نخورده بودم ا

 یحرف چیه یا را بفهمم ولبرنامه فرد شانیاز حرفها دیشا ردمخودم را معطل ک خچالیدر  يال یکم.دندیدستمال کش

.رونیب ایب ایبرو توش  ای. رفت رونیب خچالی يتمام هوا:گفت یبا بد اخالق میباالخره مر.نزدند
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!تو یچه بانمک:چشم نازك کردم و گفتم پشت

داد و  لمیتحو يلم داده بود لبخند ونیتلوز يپدرم که جلو.آمدم رونیترش برداشتم و از آشپزخانه ب بیس کی

!بابا شیپ نیبش ایب:گفت

مردد جلو . خوردیحرص م یحساب تیموقع نیاز حد بابا مخصوصا در ا شیب یو مهربان یدانستم که مادرم از نرم یم

.من انداخت و از درس و مدرسه انداخت يدستش را دور بازو.جا دادم کنفرهیمبل  يرفتم و خودم را کنار او رو

به بابا  يمن چشم غره ا دنیمامان با د. آمدند رونیز آشپزخانه با يچا ینیبا س میبعد مامان و پشت سرش مر یکم

به من  نکهیبدون ا يکنار ما نشست و بعد از خوردن چا یهم کم میمر.به اتاق خودش رفت يرفت و بعد از برداشتن چا

بابا  دمید یوقت قهیبعد از چند دق.پشت سرش زبانم را در آوردم ورا باال انداختم  میشانه ها. محل بکذارد به اتاقش رفت

در حال صحبت کردن با فراز باشد تلفنم را  میزدم مر یحدس م.زند آرام از کنارش بلند شدم و به اتاقم رفتم یچرت م

معمول  التمهربانتر از ح یکه با لحن دمیفراز را شن يصدا. حدسم درست بود.را برداشتم یوصل کردم و آهسته گوش

...یدهم تا چشم به هم بزن یبهت قول م.گذره یمثل برق م:گفت یم

.کنم يروزشمار نجایا دیگذره نه واسه من بدبخن که با یتو مثل برق م يبرا:داد زد یناراحت و عصبان میمر

روز  یمن حت یدونستن یتو که از اولش م زمیعز...الن به نفع جفتمونه یواسه من راحته؟ول یکنیمن مگه فکر م زیعز-

.ندمونیواسه ا.واسه تو . خودتوئه يهمه اش برا نهایباور کن ا. کردم دیموضوع تاک نیا يهم مخصوصا رو يخواستگار

.تونم تحمل کنم ینم ؟منیفهم یم!رو فراز ندهیخوام اون ا ینم!بره به درك-

...یدونست یتو م یول-

.تونم یباشم نم خبریتونم از تو ب یساعت نم کی یحاال حت.حاال فرق کرده یدونستم ول یم-

ییایشد تو هم با من ب یکاش م زمیعز:چنان مهربان جواب دادهم فراز

؟يچرت نگو چه جور:و گفت شدیاش را باال ک ینیب کندیم هیصدا گر یکه معلوم بود ب میمر
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م؟یگذاره قبل از رفتنم عقد کن یاگه با پدرت صحبت کنم م یکنیفکر م يهر جور-

دهیدونم بع ینم-

غصه نخور باشه؟. شهیعوض م زهایچ یلیتا اون موقع هم خ.... کو تا رفتنمحاال. نکن یتاب یب نقدریجون ا میمر-

م؟یجوك بگ گهیخب حاال د. باشه:با تمسخر گفت میمر

.شمیم زیهمه چ الیخ یرم ب ینرم؟نم یخواه یکنم؟م کاریچ یگیم میمر-

عمر سرکوفت  هی...کنهیت ممامانت منو زنده زندهز پوس يتو نر. به جون من يخواهد خانواده ات را بنداز ینه نم-

.زنهیم

.عوض بشه زیهمه چ دیشا.کنم  یصبر کن من با پدرت صخبت م ؟تويریگ یرو سخت م زیجون چرا همه چ میمر-

تا  ایاون ور دن امیول کنم چهار سال با تو ب. آخه فکر کن من خودم وسط درسم هستم.شهینم یدون یفراز خودت هم م-

خود تو هم اونموقع منو قبول .واموندم زمیاونوقت من از دانشگاه و همه چ يبرگرد انسسیبا فوق ل یتو درستو تموم کن

.شه ینه نم...يندار

.يدیو درست رو ادامه م يریگ یم رشیاونجا با من پذ ییخب تو هم با من مب آ-

شش ماهه همه  يورمن چه ج.......دادند رشیتا بهت پذ يدیخود تو سه سال دو.حرفه نهایهمه ا.شه ینم. شه فراز ینم-

.شه یرو درست کنم؟نم زیچ

.کردیم هیبلند گر يبا صدا میمر گرید حاال

طفلک .چهار سال صبر کنه دیحاال با میطفلک مر. پس فراز کارش درست شد.در رختخواب نشستم و فکر کردم کالفه

.دمیوابتلفن را قطع کردم و خ نیهم يتا صبح ادامه دارد برا جهینت یبحث ب نیدانستم ت یم.من

خبر داد تا همراه انها به  میمر قیو از طر.کرد ینیعقب نش یساعت مامان کم 48شنبه بعد از ظهر باالخره بعد از  پنج

.بروم شگاهیارا
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از صبح انروز حالم بد بود و بغض .انها بروند و مرا با خودشان نبرند دمیترس یم. موضوع بودم نیصبح نگران هم از

د اتاقم نشسته و در افکار دور و درازم غرق شده  یبا ناراحت. انشب را تحمل خواهم کرد دانستم چطور ینم. داشتم

اماده  دایش:در اتاقم امد و داد زد يجلو میمر.بود ختنیاماده ر میااشکه يو با تلنگر دمیجو یناخوداگاه ناخنم را م.بودم

شگاهیارا میشو بر

 نیدر راه هنوز هم مادرم با من سر سنگ.  میو رفت میشد میمر نیر ماشسوا.منتظر ماندم دمویمانتو و شلوارم را پوش فورا

بود  دواریام دیشا.به مامان و بابا نگفته بود يزیهنوز چ یول.حوصله و درهم بود یب میمر. گرفت ینم لمیبود و اصال تحو

مامان هم که . زدیبر را صاف کند و لخت دورش شیقرار شد او فقط موها.ندجا بما نیفراز از رفتن منصرف شود و هم

 یالبته به جهات. معلوم نبود فمیمن هنوز تکل یول.کرد یم ونینیرا ش شیکه عاشقش بود موها یمیالبد طبق همان مدل قد

بچگانه است و اصال  لمد کیانتخاب کند  یمدل میدانستم تگر قرار باشد او برا یموضوع خوشحال بودم جون م نیاز ا

.نبودم یراض

مامان را  يفرح جون کا موها میدیرس نکهیمامان از قبل وقت گرفته بود به محض ا ایگو یشلوغ بود ول یلیخ شگاهیارا

و .نداشت یمن فرق يبرا یول.هم منتظر اتمام کار او بود چون هر دو فقط کا فرح جون را قبول داشتند میمر.شروع کرد

 يبرا یکار مامان تمام شد و وقت.کنم دایانشب پ يبرا یقشنگ مدلتا .زدم یمو را ورق م یفرصت ژورنال مدلهل نیدر ا

 نیسارا خون ا:آنجا نشان داد و گفت یمیقد ياز شاگردها یکیرفت مرا به  یبه آنطرف سالن م شیدستها کوریمان

.میعجله دار یلیبرم خ ؟قربونتیکش یدختر منه زحمت موهاش رو م دایش

کرد رو  یم تمیهدا زیپشت م یهمان طور که به سمت صندل.را خشک کرد و با لبخند به طرف من آمد شیدستها سارا

خواهد؟ یم یچه مدل:خطاب به مادرم گفت یبه من ول

بباف براش يمدل سبد:بخواهم دهان باز کمن مامان گفت تا

.من خودم بزون دارم:اعتراض گفتم با
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بکن یخواه یم يهر کار:را برگرداند و غر زد شیبا چشم غره رو مامان

!ها یخودتو دوباره شکل خانم بزرگها درست نکن:باشد فورا به سمتم برگشت و گفت دهیازه به نظرش رسانگار ت بعد

رینخ:گفتم

آنرا لوله  يتارها یسرم جمع کند و بعض يرا باال میخواستم مهم موها یم. دادم حیسارا توض يمدل مورد نظرم را برا و

 میسارا به دقت به حرفها. اند ختهیر رونیب میموها يد از البالانگار آن رشته ها خود بخو کهیطور. زدیلوله دروم بر

 میهب ن کیبلند بود و خشک کردنشان نزد میموها.کار شد لگوش کرد چند بار سرش را تکان داد و بعد مشغو

 دییایب یخانم شرف:از هنرش مادرم را صدا زد یمن هم تمام شد و سارا راض يباالخره کار موها.ساعت وقت گرفت

!دینیتون رو ببدختر

با اخم جلو آمد . دهیرا نپسند میاصالً موها دمیفهم شیاز حالت چشم ها. سرش را بلند کرد و همانجا خشکش زد مامان

:و گفت

!ساله یس يمصل زن ها ه؟یچه شکل نیا دایش_

:زد و گفت میموها ریبا ظرافت تافت را به ز سارا

!مصل ماه شده... ماشاا_

:ز شاگردانش گفتا یکیخانم هم به  فرح

.خوشگل تر شدند یکیاز  یکی... ماشاا. میما چشم شون زد ندیبعد نگو...اسپند دود کن هیبرو _

:نگاه کرد و رو به سارا گفت میبا دقت به موها. داد ینم تیمامان اصالً رضا یول

شه؟ یم يچه جور یموهاشو باز کن_

:با تعجب گفت سارا

.قشنگه یلیخ نکهیا. شه یخراب م_
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:لب غر زد ریز

!آد یبه سنش نم یقشنگه ول_

:و گفتم دمیرا پوش میبلند شدم، مانتو و روسر میاز جا فوراً

.من آماده ام_

:فرح خانم گفت. خنده شان گرفته بود شگاهیآرا يکارمندها همه

...موش بخورت، چه نازه ماشاا_

:گفت میمربه  یحت. برگشت مامان با من دعوا کرد و سرم داد زد ریمس تمام

.کنم یمن درستش م ریکنم تو سشوار بگ یخونه موهاشو باز م میرفت میمر_

:و گفت دیبه دادم رس میمر

.کنه یشه، پف م ینم. تمام موهاش تو هم جمع شده  ریاون ز...شه ینه خراب م_

:و گفت دیرا بوس میشانیوسط پ. دیرا پسند میمدل موها یلیآن دو بابا خ برخالف

!ارم مند يچه دختر-

کرد من هم همراه آنها بروم تا  یمامان اصرار م. عقد دعوت داشتند و رفتند تا آماده بشوند يکه برا میو مر مامان

امکان ندارد  ندیدانستم اگر لباسم را بب یم. میآ یرا بهانه کردم و گفتم با بابا م یمن خستگ یراحت باشد، ول الشیخ

:دیقبل از رفتن به اتاقم آمد و پرس. بوداسش جمع مامان هم حو یول. بگذارد آن را بپوشم

!نمیبب ؟یبپوش یخواه یم یچ_

:تخت نشستم و گفتم يرو هراسان

.مشیریبگ میبا بابام بر يعصر دیبا... یانداخت ادمیخوب شد . ییصبح دادمش خشکشو روزید_

.کوتاه نباشه يادیز. هیخوب بگو چه شکل_
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!هیراحت ماکس التینه خ_

:و گفت تادیوسط در ا یبرود، ول رونیراحت نشده بود خواست از اتاقم ب الشیخ هنوز

!يباشه؟ قربونت برم مادر...ره یخواهرت م يآبرو. ها یجون تو رو خدا لباس نلجور نپوش دایش نیبب_

.قشنگه یلیراحت لباسم خ التیخ_

 يفکر کردم لباس او جلو. برد یبود و لباس شبش را داخل ساك با خودش م دهیپوش دیسف ریکت و دامن حر میمر

نسبتاً بازش  قهی يکه رو ریحر نیبا است یبلند مشک راهنیپ کی! بچگانه است هیصورت یپف راهنیلباس من مثل اون پ

.کنم شینشستم تا سر فرصت ارا والتت زیآنها رفتند و من پشت م. و قرمز داشت دیسف يها يسنگ دوز

آخر . شد یم يجار میگونه ها ياشک رو اهیو خط س دیترک یبغضم باز م دمیکش یبار که خط چشم را به چشمم م هر

:بابا از پشت در صدا زد. تمام شد میآب را باز کردم و نشستم آنقدر زار زدم تا اشک ها ریبه حمام رفتم و ش

!حموم مگه یرفت ییبابا_

.آم ینه کا داشتم االن م_

پف کرده و  يو چشم ها ینیبا ب. وحشت کردم نهیآ يخودم تو هافیاز ق یرا شستم و با حوله خشک کردم، ول صورتم

. سحر گل انداخته بود يلپ ها نیع میمثل دو تا خط نازك شده بود و لپ ها میچشم ها. شکل داده ام رییصورت تغ

لم  ونیزیتلو يبابا که جلو. آمدم رونیاز حمام ب طورصورتم نگه داشتم تا پدرم متوجه پفم نشود همان  يحوله را رو

:داده بود گفت

؟ییکنه بابا یدندونت درد م_

.نه خوبم-

:بابا پشت در آمد و گفت. از پف صورتم کم کردم یبه هزار زحمت با پودر و روژگونه کم. فوراً در اتاقم پنهان شدم و

.جان کم کم آماده شو دایش-
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.چشم_

. به سر و وضعم انداختم یمرتب کردم و نگاه را دوباره میموها. دمیرنگ را پوش یزرشک راهنیو پ ینازك مشک جوراب

توانستم چشم از او بردارم با خودم  یبود که نم ستادهیا بایز یلیساله خ ستیدختر ب کی نهیدر آ. خودم جا خوردم

!کنه چهارده پونزده سالمه یفکر م یک: گفتم

هوا پف  کیرتم نشسته بود و صو يو قشنگ رو فیظر شمیآرا. داشت یکامالً هماهنگ راهنیبا رنگ پ میموها رنگ

لباس افتاده بود و با کفش پاشنه بلند لباس به تنم  قهی يمامان البال دیگردنبند مروار. داد یصورتم را بانمک تر جلوه م

:تمخودم دوباره بغضم گرفت و گف دنیبا د. قشنگ تر بود

!از دست تو شهاب_

:راهرو گفت ياز تو بابا

.خانم من آماده ام دایش_

:بلند گفتم يبا صدا. آمدم رونیو از اتاقم ب دمیلباسم پوش يبلندم را رو يپالتو اًفور

.هم آماده است دایش_

:نگاه کرد و گفت میبا لذت به قد و باال بابا

.جلو خانم دییبفرما_

. گذشته بود یو خوش یتا آنجا به خوب زیو همه چ ندیلباسم را بب دیکردم بابا اصالً به فکرش نرس یکه تصور م همانطور

. نداشت دهیفا یول رم،یرا بگ میاشک ها يجلو قینفس عم دنیکردم با کش یم یسع. داشتم یبیتپش قلب و دلشوره غر

اصالً  یبابا در حال رانندگ. کردم یپاك م زدیاز چشمم بر ستخوا یم نکهیرا به محض ا میاشک ها يبا دستمال کاغذ

گل ها که داخل  ياز بو. میگرفت دیسبد بزرگ گل رز سف کیو  میادستیا یگلفروش کی يجلو. متوجه حال من نبود

آنقدر ضعف  میستادیباغ بزرگ ا يجلو یوقت. بود دلهره و اضطرابم شدت گرفت و حالم بد شد دهیچیپ نیاتاقک ماش
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شد  یم! شهاب: کردم یفکر م. خودم راه بروم يپاها يدانستم بتوانم تا ته باغ رو یم دیکه بع دیلرز یم میو پاها شتمدا

تو ! یخواست یفقط اگر تو م...میایات ب یشد االن مجبور نباشم به عروس یم...شد االن غمزده نباشم یم...نکنم هیاالن گر

ساختمان و باغ  يچراغ ها. میانداخت و داخل باغ شد میبازو ریدستش را ز اباب! یخوشبخت نش یاله...یینهایباعث همه ا

من به اتاق خانم ها رفتم تا  میدیبه سالن شلوغ رس یوقت. دیرس یبه گوش م کیموز يهمه روشن بود و از دور صدا

 یگوش م گرید يشد به صحبت زن ها یم شتریکه هر لحظه ب یبا اضطراب. پالتوام را در آورم و خودم را مرتب کنم

زن  يق و شوق برازدم خاله بزرگش باشد با ذو یبه سحر شباهت داشت و حدس م یلیکه خ یزن چاق و کوتاه. کردم

:کرد یم فیکنار دستش تعر

 یهست م لمشیحاال اشکال نداره ف...يکاش آمده بود. سحر مثل عروسک شده بود. چه ساده! چه قشنگ! يچه عقد_

!ینیدهم بب

 یصندل نمایدور تا دور مثل سالن س. شده بود یسالن شلوغ و چراغان. آمدم رونیحرص به او نگاه کردم و از اتاق ب با

هم در محوطه باز وسط سالن يبودند و عده ا دهیچ

 یواقعاً م يو ناگهان چشمم به سحر افتاد که صورتش از شاد دیچیهلهله و سوت در گوشم پ يصدا. دندیرقص یم

دانستم حاال سحر و شهاب  یم نکهیبا ا. به اطرافش نگاه کردم یو با نگران فتمیگررفتم که ن واریدستم را به د. دیدرخش

ه و زن و شوهرعقد کرد

بود  ستادهیبر خالف انتظارم شهاب دست سحر را گرفته و درست کنارش ا. نمیبودم شهاب را کنار او نب دواریاند ام شده

در کت و شلوار تنگش . زد یرا کوتاه تر کرده بود و صورت اصالح شده اش برق م شیموها. زد یو به مهمانان لبخند م

آن  کی. دیدرخش یمثل سحر م شیگونه ها دیخند یم یو وقت درما سرخ شده بوصورتش از گ. دیرس یمعذب به نظر م

سرش را . دیبه سرعت نگاهش را دزد. هر کار کردم نتوانستم لبخند بزنم. قلبم از جا کنده شد. نگاهش به نگاهم افتاد

چرا؟ ! نمشیاست من ببمخصوصاً خو: فکر کردم. دلم فشرده شد یاز ناراحت. دیکنار صورت سحر برد و گونه اش را بوس
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:گوشم گفت رینفر ز کیمشتم را گره کردم که  یبا ناراحت

!کشدت یمامان م ه؟یختیچه ر نیا_

عقب . دیهم ترس میمر. زدم یکوتاه غیهراسان برگشتم و ج. را نشناختم میمر يو ناراحت بودم که صدا جیگ آنقدر

:رفت و گفت

...چته_

دمیترس_

!دمیترس شتریب که دمیتو رو د ختیر نیمن ا_

:اخم نگاهش کردم و گفتم با

چمه؟_

!انگار هشتصد سالته هیچ افهیو ق ختیر نیا ست؟یچت ن_

:را باال انداختم و گفتم میتفاوت شانه ها یب

.آم یبزرگ تر از سنم به نظر م شهیمن هم_

!ییایکه به نظر ب یکن یم يکار هی رینخ_

و کراوات سبز براق و  یاو هم با کت و شلوار طوس. گشت یم میبه دنبال مر تیجمع يکه البال دمیموقع فراز را د همان

:زدم و گفتم میبا آرنج به مر. به نظرم نرمال تر از شهاب بود یفرق کرده بود، ول یلیاصالح شده خ يصورت و مو

!گرده یشوهرت دنبالت م_

آنقدر از دور . انگار متوجه نشد یدارد، ول تیکلمه حساس نیا يدانستم چقدر رو یکردم، چون م دیشوهر تأک نًیًش يرو

تر  کیهر چه نزد. برسد میکرد تا به مر یمردم راه باز م ياز البال. دیفراز دست تکان داد تا باالخره او ما را د يبرا

:هم متوجه شد و کنار گوشم گفت میمر. شد یم انینما شتریدر صورتش ب یتعجب و شگفت دیمش 
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!خانم دایشتوئه ها  ختیبه خاطر ر_

و ناباورانه  زیآم نیبا نگاه تحس دیما رس یکیفراز به نزد یوقت یول. دادم هیتک واریرا باال انداختم و همانجا به د میها شانه

:دادم و گفتم لشیتحو يلبخند. واقعاً زبانش بند آمده بود. من نگاه کرد يبه سر تا پا

!گم یم کیتبر_

:را تکان داد و گفت سرش

!گم یم کیمن تبر_

:با تعجب گفت میمر

؟یواسه چ! وا_

:داشت گفت یکه چشم از من بر نم فراز

!خواهرت خوشگل شده نقدریا نکهیا_

:نشست و گفت یصندل نیاول يحوصله رو یکالفه و ب میمر

.گنده خودشو درست کرده يمثل زن ها. کشدش یمامان اگر بفهمه م_

:به من زد و گفت يانه انشست چشمک دوست یکه کنار او م یدر حال فراز

!به نظر من که حرف نداره_

 یسحر را م مرخین. زدند یکه دورشان را گرفته بودند حرف م یبودند و با مهمانان ستادهیو داماد وسط سالن ا عروس

تورش  يسرش جمع شده و از پشت رو يباال شیبود و موها شهیاز هم دتریصورتش سف. که تا شانه شهاب بود دمید

.ودب ختهیر

شهاب هم کنارش . داد یدر آن بود تکان م يدیکرد و دستش را که دسته گل بلند سف یم فیرا تعر يزیچ جانیه با

که  یو در حال دمیکش یقینفس عم. را گرفتم ممیتصم. کردم حواسش به من است یحس م. زد یبود و لبخند م ستادهیا
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. شان رساندم يمهمان ها رد شدم و خودم را جلو نیاز ب. دادم، به سمت شان رفتم یدر ظاهر خودم را آرام نشان م

دانه . در آمده بود يا دهیشده و به شکل هشت کش اهیکمرنگش ش يابروها. کرده بود رییتغ یلیصورت سحر از جلو خ

که  یچهره اش را فرا گرفت و در حال یمن لبخند مهربان دنیبا د. تمام صورت و گردنش را پوشانده بود لیاکل يها

:گفت جانیکرد با ه یباز م میبرا اشش رآغو

.يجونم چه ناز شد دایش_

توجه به معذب بودن شهاب دست در گردنش  یکردم و ب یبا سحر روبوس. بود ستادهیکنارش ا نهیدست به س شهاب

را کرد مرا از گردنش جدا کند در جوابم تشکر کرد و دستم  یم یشهاب که سع. گفتم کیبلند تبر يانداختم و با صدا

دستم را در دستش گرفته بود  هیثان کیکه در مدت  یوقت دمید شیرا ته چشم ها ییدر کمال تعجب برق آشنا. فشرد

و شهاب هم در جواب لبخند  دمیکشف ناخودآگاه خند نیبا ا. مشتاق بود یفشرد نگاهش کامالً دوستانه و حت یو م

مهم  میبرا شیتمام شده فقط لبخند و نگاه آشنا زیو همه چ فکر کنم حاال او ازدواج کرده نکهیبدون ا. زد يدوستانه ا

!دور و برم بها بدهم يها تیکدام از واقع چینبودم به ه حاضربود و 

:از مهمان ها به شانه ام زد و گفت یکی

.فکر کنم اون خانم با شما کار دارند دیببخش_

چشمم به چشمش افتاد با  نکهینشسته بود و به محض ا کنار بابا یمبل يمامان رو. داد نگاه کردم یکه نشانم م یجهت به

 یکه م یمهمانان ياز البال یبه آرام. از نگاه و حالت نشستنش معلوم بود يقرار یب. بروم ششیدست اشاره کرد که پ

سرش را کنار گوشم آورد . مامان مچ دستم را گرفت و کنار خودش نشاند. گذشتم و خودم را به آنها رساندم دندیرقص

:گفت و

.مگه پامون به خونه نرسه-

:جواب دادم تیو نارحت بودم که من هم با عصبان یعصب آنقدر
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شه مثالً؟ یم یچ_

دنه؟یچه وضع لباس پوش نیا... کنم یپوست از سرت م_

:بردم و گفتم کیرا نزد سرم

 یفکر م یمیشما قد... مه استداره؟ مثل مال ه یبیلباسم چه ع. دور و برت را نگاه کن. مامان دست بردار تو رو خدا_

.دیکن

:که بلند نشوم و گفت دیرا چسب میبازو تیبا عصبان مامان

ه؟یکجاش عاد! يخراب شد يمثل زن ها_

:جواب دادم شتریب تیگرفتم و با عصبان شیهم دست پ من

؟هیگناه من چ د،یکن یفکر م یمیشما قد! من دنیشما زشته نه لباس پوش يحرف ها....زشته! بس کن_

:از آن که مامان جوابم را بدهد بابا دخالت کرد و گفت قبل

.نایا میمر شیپاشو برو پ ییجان بابا دایش...دیبس کن...هیشما دو تا باز چه خبرتونه؟ مثل موش و گر_

 از سالن نشسته و يو فراز رفتم که گوشه ا میمر شیمامان پ يخدا خواسته بلند شدم و بدون توجه به خط و نشان ها از

فراز با . با آمدن من حرف شان را قطع کردند. باشد زیزدم موضوع صحبت شان چه چ یحدس م. بحث بودند ریدرگ

:باز کرد و گفت میکنار خودش برا ییجا ییخوشرو

؟یرقص یتو چرا نم! ییتنها نمینب_

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

!شناسم که یرو نم یبرقصم؟ کس یبا ک_

:و گفتبلند شد  فراز

مگه من مردم؟_
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دستش را پس زد و  یحوصلگ یاو با ب یرا گرفت، ول میدست مر گرشیبلند کرد و با دست د میدست مرا از جا کی با

:گفت

!ولم کن تو رو خدا_

سرش گرم شده بود بشکن زنان به طرف ما  یدالن که حساب يآقا. میفراز را گرفتم و با هم به وسط سالن رفت دست

سوت و هلهله گوش را  يزدند و صدا رهیهمه دور ما دا. کرد دنیر دو نفرمان را گرفت و شروع به رقصآمد و دست ه

 يتمام عروس ها یسحر بر عک. وسط سالن آورد هدالن دست سحر و شهاب را گرفت و ب يبار آقا نیا. کرد یکر م

.دیرقص یم هیبدون تعارف و اصرار بق يبا خنده و شاد یخجالت

هر دو  يکه هوا دیرقص یوسط ما دو تا م يفراز طور. وستیدالن به جمع مان پ يهم به اصرار آقا میبعد مر یقیدقا

:خطاب به فراز گفت یحواسش به ما بود به شوخ شیشهاب که کم و ب. مان را داشته باشد ينفر

!بد نگذره_

:و جواب داد دیهم خند او

!کباب رینون ز...کباب! گذره ینم_

:بخندد گفت نکهیبدون ا. حوصله و کالفه است یب میمعلوم بود مر یول. دمیمن هم خند. دبه من ااشاره کر و

.خسته شدم نم،یمامان بنش شیپ قهیدق هیرم  یم_

 دیرقص یفراز دست سحر را که درست کنار ما دست در گردن شهاب م م،یدیکه من و فراز با هم رقص قهیاز چند دق بعد

:گرفت و گفت

!منو داشته باش یکباب رینون ز يشهاب تو هم هوا...اهرمکم با خو هیحاال _

زده شده بودم اول مات و مبهوت  جانیو ه ریمن که کامالً غافلگ. حرف دست مرا در دست شهاب گذاشت نیبعد از ا و

. قصمشد که دستم در دست شهاب قرار گرفته و قرار است با او بر یاصالً باورم نم. به فراز و بعد به شهاب نگاه کردم
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که از  دمیفهم. خورد یتکان م شیآرام سر جا یلیخ دنیرقص يبه جا. آورد رونیشهاب مؤدبانه دستش را از دستم ب

.اوردمیخودم ن يبه رو یبا من معذب است، ول دمیرقص

ز را در آن متمرک میها تیکردم تمام جذاب یم یکه سع يبا لبخند. را به هدر بدهم یفرصت نیخواست چن یدلم نم اصالً

:کنم به صورتش نگاه کردم و گفتم

.دیشما که رقص بلد بود_

:گفت دویخند

!اونقدر خسته ام که خد نداره_

حالت خوبه؟...يخوب حق دار_

:داد گفت یرا تکان داد و همان طور که به لبخندم جواب م سرش

؟یتو خوب-

:گفتم. سؤال بودم نیمنتظر ا یلیخ

.ستمیتونم خوب باشم؟ نه خوب ن یم_

:معذب به دور و اطرافش نگاه کرد و آهسته گفت هابش

!جوره نیهم ایدن...یدون یم. یکن خوب باش یسع_

:را تکان دادم و گفتم سرم

!مونه ینم يجور نیهم یول_

:دیشد و با طعنه پرس دایدر نگاهش هو یکم حالت شوخ کم

واقعاً؟_

:هم همان طور نگاهش کردم و جواب دادم من
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!واقعاً_

اندازه در آن  نیکار به ا چیه. میقطار ساخت هیرا گرفت و پشت سر بق میهوا دست ها یشهاب ب. د شده بودتن آهنگ

را از پشت سر گرفته بود و من  میهمان طور که دستها. توانست خوشحالم کند و به من قوت قلب بدهد ینم تیموقع

که حالم  دمید یم. دمیو من هم در جوابش خندزد  یانلبخند مهرب. برگشتم و به صورتش نگاه کردم. رفتم یجلوتر م

و  ستادندیا رهیهمه دا میدیدور چرخ کی نکهیبعد از ا. رود یم شیکردم پ یبهتر از آن که فکر م زیبهتر شده و همه چ

.گذشت یطور کمتر سخت م نیا فتد،یمس کردم نگاهم به سحر ن یسع. وسط رفتند هیشهاب و سحر به اصرار بق

خواستم همچنان کنار  یمن که م ندیبنش میفراز هم خسته شد و رفت تا کنار مر یحت. میدین رقصها وسط سال ساعت

شام  يبعد از حدود دو ساعت عروس و داماد را برا.دمیشناختم رقص یکه نم یو با کسان ستادمیشهاب باشم همانجا ا

به باغ رفتم  گریاز مهمانان د يه عده امن هم به همرا. شده بود  دهیوسط باغ چ فیغذا در سه رد يزهایم.دعوت کردند

دورتادور  نکهیبا ا. بودند  دهیشان را پوش يهمه پالتوها. بلند شام نشستم  يزهایرو به م يریحص یصندل کی يو رو

 یراه م زیسحر و شهاب دست در دست هم آرام دور م. شد یم یچادر زده بودند سوز سرد زمستان باعث ناراحت زهایم

 زانیشهاب آو يکردم که از بازو یاز دور با حسرت به سحر نگاه م.  دندیکش یاب مشترکشان غذا مرفتند و در بشق

 یسحر تند تند حرف م. برداشت زیم ياز انتها يگریبشقاب بزرگ پر شد و شهاب بشقاب د کی.دیخند یشده بود و م

 زیرا کنار م شانیبشقاب ها دندیرس زیم نیآخر يانتهابه  یوقت. داد  یرا در هوا تکان م شیدست ها جانیزد و با ه

نوك  يسحر با خنده برگشت و رو. سرش را صاف کند  يگذاشتند و سحر پشتش را به شهاب کرد تا شهاب تور رو

 يهنوز صورت سحر جلو.شده بودم که ضربان قلبم تند شد ریآنقدر غافلگ. دیپنجه بلند شد و صورت شهاب را بوس

با حرص پاشنه .برد یگل انداخته بود و با تمام وجود از بودن در کنار او لذت م ياز شاد شیها هگون. چشمم است 

.و صورتم رت برگرداندم دمیکوب نیکفشم را به زم

شام  زیکم کم به طرف م تیجمع.رفتند یم وانیا يدر انتها یکوچک یسنگ زیبه طرف م شانیو شهاب با بشقاب ها سحر
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 دمیپدر و مادرم را د.رفت ینم نییپا میاز گلو يزیاصال اشتها نداشتم و چ .نشستم  یصندل يهمانطور تنها رو.آمد یم

 افتدیجمع کردم تا چشم مامان به من ن یرا گوشه صندل خودم. ندیآ یم زیکه دست در دست هم سالنه سالنه به طرف م

زدم  یحرس م. داد  یبغل او نبود مرتب تکان م ریزد و آن دستش را که ز یگوش بابا حرف م ریبا حرارت داشت ز. 

غذا را به  يها شقابی زبانیبودند و به عنوان م ستادهیو فراز ا میپشت سر آن دو مر. کند یدر مورد من صحبت م

لبخند  یبردند حت یخود را به کار م یتمام سع نکهیهر دو نفرشان گرفته بود و با وجود ا افهیدادند ق یم همانانیم دست

باالخره به اصرار خانم دالن به . داد یاش را نشان م یکامال ناراحت میرت درهم مرلبشان نبود و صو يهم رو یکمرنگ

شام  همانانیرفتم اکثر م یراه م زیهدف دور م یب. گرفتم  چنگالبشقاب و قاشق و  میشام رفتم و از مر زیطرف م

 دمیگرم و دوستانه را شن يصدا حال نیدر هم.  ختمیخلوت بود به اندازه دو قاشق برنج در بشقابم ر زیبودند و م دهیکش

:گوشم گفت ریکه ز

!دیمتناسب نطوریا ستین خودی؟ ب دیهست میتو رژ شهیهم_

از .عروس باشد يها لیزدم از فام یبود که حدس م یپسر جوان. حرف نگاه کردم  نیا ندهیتعجب برگشتم و به گو با

:زدم و گفتم يادب لبخند يرو

.ممنون_

 یبرداشته بود و پشت سر من م یپسر هم بشقاب.کردم  دنیشروع به چرخ زیجوان باز دور مبدون اعتنا به پسر  بعد

:گفت ییگذاشتم او هم بشقابش را جلو آورد و با پررو یداشتم چند تکه کوچک جوجه کباب در بشقابم م یوقت.آمد

د؟یزیمن بر يکم هم برا هی شهیم دیببخش_

:رفتم و گفتمرا به طرفش گ ریتعجب نگاهش کردم و کفگ با

!دییبفرما_

:کرد یشروع به بلبل زبان اوردیخودش ب يام را به رو ییاعتنا یب نکهیرا گرفت و بدون ا ریکفگ
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 دیما بود لیچون اگر فام, دیداماد هست لیشما حتما فام ؟یشما چ....عروس هستم  يپسر عمو! اسم من شهرامه _

!میشناخت یرا م گریهمد

:و ادامه داد دیحرف خند يبلند به ا يبا صدا بعد

شما؟. هستم یپزشک يسالمه و دانشجو ستیبپرسم؟ من ب شهیاسمتون رو م دیببخش_

 یصندل يرو نکهیبه محض ا. و فراز رفتم  میمر زیبدهم به طرف م یجواب نکهیبا تمسخر نگاهش کردم و بدون ا یلحظات

:دیپرس مینشستم مر

:گفت یم یشهرام بهت چ_

:ادممختصر جواب د یلیخ

!مزخرف_

:که خنده اش گرفته بود گفت فراز

داده بود؟ ریآهان گ_

.دیآ یشهرام با لبخند به طرف ما م دمیرا به عالمت مثبت تکان دادم که د سرم

:فراز گفت. نوشابه را گرفته بود وانیبه زحمت ل گرشیدستش بشقاب بود و در دست د کی در

!تو زحمت افتاده انگار یپسر عموم حساب_

.آمد یو به طرف ما م زدیاز همان فاصله بلند بلند حرف م هرامش

نوشابه را  وانیما نشست و ل زیبدون تعارف سر م. نوشابه دییبفرما!یینجایخوب پس ا!خانم نیکجا رفت ا هویگفتم _

!گذاشت زیوسط م

:چپ چپ به شهرام نگاه کرد و گفت, اش را پنهان کند  یبدون آنکه ناراحت میمر

؟یدوم خانم کار داشتتو با ک_
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:با دهان پر گفت شهرام

!کس چیه_

:کرد و گفت زیرا ر شیچشم ها میمر

؟یگفت یم یپس االن چ_

.ارمینوشابه بر نداشتن گفتم براشون ب دمیفهم,  دمید زیخانم رو سر م نیآهان ا_

:دستش را تکان داد و گفت زیآم دیبه حالت تهد میمر

!خواهر منه دایش_

:کند دستش را جلو آورد و گفت ینیعقب نش نکهیبدون ا شهرام

!خوشحالم تونییاز آشنا! آه _

:با شهرام دست داد و گفت میمن مر يجا به

!یهم باش دیبا_

:به شهرام گفت. شدیاز خنده داشت منفجر م فراز

.نداره يادیخانوم ما قدش بلنده واال سن ز دایش نیشهرام جون ا_

:د و گفتبا تعجب به من نگاه کر شهرام

نه؟ يهفده هجده ساله ا_

:من فراز گفت يندادم به جا جواب

!چهارده_

پشت چشم نازك کردم و نگاهم .شد رهیقاشق پر را دوباره در بشقابش گذاشت و با دهان باز ا زتعجب به من خ شهرام

:بلند گفت يشهرام با صدا.میرا از او دزد
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!نه_

:و گفت دیبه قهقه خند فراز

!آره_

:که معلوم بود هنوز هم منصرف نشده رو به من گفت شهرام

د؟یکالس چندم هست_

:من گفت يمتوجه خشمم شد و به جا میمر

!بخونه دیحاال حاال هم با...........خونند  یهنوز درس م_

:از رو نرفت و گفت شهرام

!دارند دانشگاه هم بروند حتما میپس تصم!  یچه عال_

:گفت میمر

!حتما_

 يزد و فراز با صدا یشهرام تند تند حرف م.میبه سالن برگشت یو دسته جمع میبلند شد زیم فورا از پشت ماز شا بعد

.دیخند یبلند م

:گوشم گفت ریرا گرفت و ز میبا حرص بازو میمر

!خانم بزرگ....هم به تنت بمال زارویچ نیا هیپ یپوش یلباس م ينجوریا یوقت_

:تم و گفتماعتنا شانه هایم را باال انداخ بی

!واسه همه ي دخترا پیش میاد، چیز غریبی نیست که-

:با تمسخر گفت مریم

واسه شما چند بار پیش اومده که که اینور اونور دنبالتون بیفتن؟!ا-
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به این ترتیب ،از شر مزاحمت هاي شهرام هم تا .اعتنا به او راهم را جدا کردم و روي اولین صندلی خالی نشستم بی

.بودممدتی راحت 

بعد از چند دقیقه .روبه روي من آن طرف سالن دو تا صندلی بزرگ و سفید براي عروس و داماد گذاشته بودند درست

.شهاب درست روبه روي من نشسته بود.شهاب و سحر میان هلهله مهمانان آمدند و روي آن صندلی ها نشستند 

چند دقیقه بعد دیدم .شهاب هم متوجه من بود .داختمروي صندلی صاف شدم و پاهایم را با ظرافت روي هم ان فورا

.مامان از سمت دیگر سالن اشاره می کند بروم و کنارش بنشینم

سالن شلوغ شده بود و عده ي زیادي کنار هم می رقصیدند،طوري که به سختی می توانستم خودم را به مامان  وسط

هاب داشتم از دست بدهم،به خاطر همین اصال ایما و اصال هم دوست نداشتم جاي خوبی را که روبه روي ش.برسانم 

غر .ولی او خودش بلند شد و پیش من آمد!ندیدن زدم بهاشاره هاي مامان را به روي خودم نمی آوردم و خودم را کامال 

:غر کنان کنارم نشست و زیر گوشم گفت

!درست بنشین تمام تنت معلومه-

:مامان که عصبانی بود ادامه داد.وي زمین کوبیدمپاهایم را از روي هم برداشتم و ر عصبانی

.تا یه شري به پا نکردي پاشو بریم-

:غیظ پرسیدم با

!واسه چی شر؟ مامان گیر می دي ها-

اون پسره چی می گفت افتاده بود دنبالت؟. خودت یه نگاهی به دورو بر بنداز.نخیر گیر نیست-

!چرت و پرت-

از خجالت آب ...گفتم تازه چهارده سالته داشت دو تا شاخ روي سرش سبز می شدوقتی .مادرش آمده بود سراغ من -

.شدم
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.بس کن مامان!چرا چون واسه دخترت خواستگار پیدا شده بوذ یا چون دختر چهارده ساله داري آب شدي؟-

!نخیر واسه اینکه دختر چهارده ساله رو به جاي دختر بیست ساله خواستگاري کردند-

:بعد چند دقیقه گفت. دمجواب ندا اصال

.پاشو برو بپوش داریم می ریم-

:حرص پاهایم را روي زمین کوبیدم و گفتم با

!با کی لج می کنی مامان ؟ باور کن کارهات خیلی بده-

:مسخره به من خندید و گفت به

.پاشو ببینم!عجب رویی داري -

.فکر نمی کنم مریم حاضر بشه االن بیاد-

!من و تو بابا میریم یاال. با فراز میاداون می مونه ! نه -

بدون اینکه به حرفش .از کوره در رفتم. مامان روي دنده لج افتاده و به هیچ صراطی هم مستقیم نبود .چاره اي نبود  راه

تازه از دست او خیالم راحت شده بود .مامان با عصبانیت بلند شدو رفت.گوش کنم رویم را به سمت دیگري بر گرداندم

و به ناچار .با نفرت صورتم را بر گرداندم.شهرام بود.کردم نگاهشبر گشتم و .یک نفر دیگر آمد و کنارم نشستکه 

صاف به اتاق رختکن رفت و پالتو هاي من و خودش را تحویل .مامان تصمیمش جدي بود .پشت سر مادرم راه افتادم

شهاب  حواساز فکر اینکه حاال می روم و دیگر تمام . بغض گلویم را گرفته بود ،ولی می دانستم فایده اي ندارد.گرفت 

:با حرص پالتوي بلندم را در بغلم گذاشت و گفت.براي همیشه معطوف سحر خواهد شد داشتم می مردم

!بپوش-

با وجود .بدون مقاومت پوشیدم و پشت سرش از رختکن بیرون رفتم.صورتش نگاه کردم از عصبانیت سرخ شده بود  به

عازم رفتن که شدیم،در آرین لحضه مادر سحر پیشنهاد . خانواده اش مامان خستگی زیاد را بهانه کرد  اصرار سحر و
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بهتر از این هم نمی شد هم از .خیلی خوشحال شدم . گردد  برداد که شیدا هم بماند و بعد همراه فراز و مریم به خانه 

:ولی مامان به شدت مخالفت کرد و گفت.فتم نگاه تیز و سرزنش بار مادرم راحت می شدم ،هم به خانه نمی ر

.زود مریض می شه!شیدا عادت به شب زنده داري نداري -

.ملتمسانه ام را به مادر سحر دوختم ، ولی او دیگر روي حرف مامان حرفی نزد و فقط با لبخند بدرقه مان کرد نگاه

فقط با بغضی که در گلویم داشتم .اعتراضی بکنم  برگشتن در ماشین مامان انقدر عصبانی بود که نتوانستم هیچ موقع

.روي صندلی عقب نشستم و به خیابان برف گرفته و خلوت نگاه کردم

به محض اینکه دراز می کشیدم صورت اصالح شده و .شب تا صبح در رختخواب بیدار نشستم و بی وقفه گریه کردم آن

نیمه .ی آمد و با موج خشم و گریه از جایم بلند می شدم زیباي شهاب در کنار پر بزك ذوق زده ي سحر جلوي نظرم م

آهسته وارد راهرو شد و سعی کرد بدون سر و صدا در را قفل کند و به اتاقش .هاي شب بود که مریم به خانه بازگشت

رفتم  برود، ولی من که بیدار بودم فورا از رختخواب بیرون آمدم،صورتم را که از گریه خیس بود پاك کردم و به راهرو

:گفتم.مریم که با دیدن من غافلگیر شده بود ترسید و چند قدم به عقب رفت .

!منم بابا-

:راحتی کشید و در حالی که به طرف اتاقش می رفت گفت نفس

چرا هنوز بیداري؟-

الن را فورا چراغ س.تن صدایش فهمیدم که او هم گریه کرده است ، چراغ را روشن نمی کرد تا نگاهش به من نیفتد  از

:روشن کردم و گفتم

!که ناراحتم بس

:با شهامت جلو رفتم ،به صورتش دقیق شدم و گفتم.نا خوداگاه صورت پف کرده اش را با شال پوشاند مریم

گریه کردي؟-
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!ولی تو انگار گریه کردي...سوز سرما زده تو صورتم !نه بابا-

:خودم را نباختم و با حرص گفتم اصال

!بس که اذیتم می کنه. بس که گیر می ده.انآره از دست مام-

:چشم هایش را گرد کرد و گفت مریم

!مامان تو رو اذیت می کنه ؟آهان البد چون لباس لختی می پوشی-

مریم هول شد و .بغضم ترکید و لبه ي مبل نشستم .از همه جا پر بود و به دنبال بهانه اي براي گریستن می گشتم  دلم

:آمد کنارم نشست و گفت.ز یادش رفتنیش و کنایه زدن ا

دیگه گریه ات واسه چیه؟بس کن ترو خدا شیدا حال و حوصله .توهم کار خودتو کردي.خب حاال گریه نداره که -

.ندارم

:گریه پرسیدم وسط

!چرا ؟چی شده؟تو که باید شب عروسی سحر خیلی خوشحال باشی-

تاقش رفت و قبل از آن که بجنبم در را بست و من هم ناچار به اتاق کشید و بودن اینکه جوابی بدهد بلند شد و به ا آهی

.خودم بر گشتم

:صبح با مشت به در اتاقم کوبید و گفت!فرداي آن روز مامان به کل به سیم آخر زد و رسما با من سر جنگ داشت  از

.اریمزود باش مهمون د.پاشو برو این پیرهن نکبت رو پس بده به دوستت و بر گرد...پاشو -

با غر غر زیر لحاف .سنگینی داخل رختخواب تکان خوردم و به ساعت باالي سرم نگاه کردم،تازه هشت صبح بود  به

:گوشه لحاف را از روي سرم کشید و گفت.در را باز کرد و وارد اتاق شد .رفتم و جواب ندادم ،ولی ول کن نبود 

!می شی لباس می پوشی و با هم میریم در خونه این دوستتهمین آالن بلند ....دارم میرم خرید .پاشو ببینم -

:سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم و گفتم. از سرم پرید خواب
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االن؟ مامان حالت خوبه؟-

.از بی خوابی دیشب دورگه شده بود صدایم

ا کی ها می گردي که این طور معلوم نیست ب... پاشو! من باید بفهمم اون کیه که به تو این لباسو داده! بله همین االن-

!وقیح و پاچه پاره شدي

:عصبانی لحافم را از دستش بیرون کشیدم و گفتم. هایم از حرف هایش گرد شده بود چشم

!مامان جون شما حالتون خوب نیست، بفرمایید استراحت کنید-

. شم هاي او هم سرخ و پف کرده بودچ. شنیدن این جمله منفجر شد و از صداي داد و فریادش مریم هم به اتاقم آمد با

:وقتی حرف هاي مامان را شنید به من گفت

!ا... !خوب پاشو برو لباس رو پس بده خیال همه رو راحت کن دیگه-

:زدم جیغ

!مگه زده به سرم که هشت صبح روز جمعه برم در خونه مردم؟ فردا تو مدرسه می بینمش! نمی خوام-

:گفت مامان

می خوام بفهمم خودش از چه قماشیه که . من باید این دوست تو رو ببینم.روز می ریم پسش می دهیمنخیر همین ام-

!این لباس رو داده تو بپوشی

:فوراً فکرهایم را کردم و از رختخواب بیرون آمدم، با حالت تسلیم نگاهش کردم و گفتم. فایده نداشت دیگر

فقط اجازه می دهی چایی بخورم یا نه؟! چشم-

فوراً تلفن . که حرفش را پیش برده بود پشت چشمی نازك کرد و بدون اینکه جوابم را بدهد از اتاق بیرون رفت امانم

هیجان زده در حالی که . باالخره بعد از پنج شش زنگ گوشی را برداشت. را وصل کردم و شماره خانه حسام را گرفتم

:گفتم مهاچشمم به در بود جریان را برایش تعریف کردم و در اد
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! اسم خواهرت هم مهساست. حاال حواست باشه اگه من آمدم می گی خواهرم خونه نیست و کیسه لباس رو می گیري-

فهمیدي؟

فوراً تلفن را زیر تختم پنهان کردم و از اتاق . چند بار پشت هم گفت آره آره و خواب آلود گوشی را گذاشت حسام

یک . خودم یک لیوان چاي ریختم و پشت میز نشستم. ي در کار نبودبرخالف همیشه میز صبحانه ا. بیرون آمدم

چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که مامان شال و  نوزه. بیسکویت هم از داخل ظرف وسط میز برداشتم و با چایم خوردم

:کاله کرد به آشپزخانه آمد و گفت

.بقیه اش رو بعداً می خوري! بپوش-

:و شالم را روي بلوز و شلوار خوابم پوشیدم، مامان چپ چپ نگاهم کرد وگفت مقاومت بلند شدم و مانتو بدون

این ریختی می خواي بیایی؟-

:بد خلقی گفتم با

.حوصله ندارم! آره-

کیسه لباس را از دستم گرفت و در . سوئیچ ماشین بابا را برداشت و از خانه بیرون رفتیم. هم دیگر بحث نکرد مامان

:عقب می انداخت زیر لبی گفتحالی که در صندوق 

.خودم این نکبت رو پس می دهم-

داخل ماشین . وجود اینکه با حسام تماس گرفته و همه چیز را گفته بودم از هیجان و اضطراب روي پاهایم بند نبودم با

تاد داشتم از وقتی جلوي برج هاله ایس. مامان چپ چپ نگاهم کرد و راه افتادیم. نشستم و در را محکم به هم کوبیدم

:از ماشین پیاده شد و قبل از آن که در را ببندد گفت. اضطراب بیهوش می شدم

بیا پایین-

من هم در . لباس کذایی را از صندوق عقب برداشت و بدون اینکه به من نگاه کند به طرف ساختمان برج رفت کیسه
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:جلوي میز نگهبانی ایستاد و رو به من گفتحالی که سعی می کردم ظاهرم را حفظ کنم پشت سرش می رفتم، مامان 

فامیلی دوستت چیه؟-

:لکنت گفتم با

.مجدي... مجد-

:به نگهبان گفت مامان

.با منزل آقاي مجد کار دارم-

:آسانسور ته راهرو را نشان داد و گفت نگهبان

.طبقه دوازدهم-

چند ثانیه . با فاصله زیاد پشت سرش می رفتممصمم به طرف آسانسور می رفت و من که نزدیک بود غش کمک  مامان

وقتی در راهروي طبقه دوازدهم ایستادیم بر خالف دفعات قبل که به . اي جلو آسانسور معطل کرد و بعد سوار شدیم

:من اشاره کرد و گفت هب. تمام تنم می لرزید. دیدن حسام آمده بودم و در بسته بود

!در بزن-

:مامان با دقت به صورتم زل زد و گفت. ند بار آن را به صدا در آوردمرا روي زنگ گذاشتم و چ دستم

چته؟ چرا رنگت اینقدر پریده؟-

:رو نرفتم، با عصبانیت رویم را برگرداندم و گفتم از

مگه اعصاب واسه آدم می گذارید؟-

:زد و گفت پوزخندي

!دوباره در بزن-

!خودت بزن-
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:اعتراض کردم. پشت هم آن را به صدا در آوردرا روي زنگ گذاشت و چند بار  دستش

گناه کردند؟... بابا مردم شاید صبح جمعه خواب باشند-

قلبم از سینه . حرفم تمام نشده بود که الي در باز شد و صورت پف کرده و خواب آلود حسام از الي آن نمایان شد هنوز

:حسام با تعجب به ما نگاه کرد و گفت. کنده شد

!سالم-

:جواب داد انمام

.من مادر شیدا هستم! سالم از ماست-

:سرش را تکان داد و در حالی که معلوم بود هنوز گیج و شوکه است گفت حسام

!بله! بله-

:ادامه داد مادرم

مهسا جان تشریف دارند؟-

:گفت کم کم حواسش جمع شد و. نگاهم را دزدیدم و به گوشه سقف دوختم. با تعجب به من نگاه کرد حسام

!مهسا؟ نخیر! بله! آها-

:چشم هایش را ریز کرد و گفت مادرم

مادرتون چی؟ ایشون تشریف دارند؟-

!مادرم؟ نه! ام-

مادرم حسابی مشکوك شده بود نگاهش را از حسام به من و . لبخند بی معنی زد و گیج تر از قبل به من نگاه کرد حسام

:از من به حسام دوخت و گفت

و کی به دختر من داده؟ شما می دونید؟این لباس ر-
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بعد شانه هایش را . کیسه اي را که مادرم به طرفش گرفته بود از دست او گرفت و نیم نگاهی به داخلش انداخت حسام

:باال انداخت و گفت

.شاید خواهرم! نمی دونم خانم-

خوب این خواهرتون کی تشریف می آرند؟-

!واهللا نمی دونم-

هم خبر ندارید؟ از مادرتون-

مامان با حرص کیسه را از دست حسام بیرون کشید و در حالی . لبخند ابلهانه اي زد و شانه هایش را باال انداخت حسام

:رفت گفت یکه با عصبانیت به طرف آسانسور م

.گردم یدوباره بر م... من باهاشون کار دارم  دییبه مادرتون بگو-

کرد  یو منگ به ما نگاه م جیآسانسور بشوم برگشتم و به حسام که همچنان گ از آن که پشت سر مامان وارد قبل

:و گفتم دمیکوب نیرا به زم میدر آسانسور بسته شد، محکم پا یوقت. زدم يچشمک دوستانه ا

!يمنو برد يآبرو-

:لباس را به طرفم پرت کرد و گفت سهیخارج از حد ک یتیعصبان با

شه؟یخفه شو تو مگه آبرو هم سرت م-

و قبل از آن که به خود بجنبم، به طرف  ستادیکردم که آسانسور در طبقه همکف ا یبه مامان نگاه م يو ناباور رتیح با

.رفت ینگهبان زیم

خم شد و گفت ینگهبان زیم يرو یسپس کم. کرد دنیشروع بع لرز میدست و پا باز

!آقا دیببخش-

:مامان ادامه داد. ند کرد و به او نگاه کردکه در دست داشت بل یجدول يسرش را از رو نگهبان
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.ازتون سوال کنم يخانواده مجد نیخواستم راجع به ا یم-

:خودکار و روزنامه را کنار گذاشت و گفت نگهبان

.دییبفرما...! انشاا ریخ-

کنند؟ یم یزندگ نجایچند سال ا نهایا-

:گفت دیفکر کرد و با ترد یکم نگهبان

!مترهم ک دیدو سال شا یکی-

!دهایبخش یائن وقت چند تا بچه دارن؟ م-

.بچه ندارند دونمیتا اونجا که من م یعنیراستش ! کنم بچه ندارند یخواهش م-

:دیشده بودم نگاه کرد و دوباره از نگهبان پرس واریرنگ د گریمامان گرد شد و با تعجب به من که د يها چشم

بچه ندارند؟-

!کنم یفکر نم... رینخ-

کنند؟ یم یتنها زندگ يمجد  يآقا نیون وقت اا! آهان-

:زد، چون با تته پته گفت ییخودش حدس ها ایبه من و بعد به او نگاه کرد و گو دیبا شک و ترد نگهبان

!با خانواده... تنها نه !... ریبخ-

خواهر هم دارند؟! آهان-

:بعد گفت. از جانب من مرا نگاه کرد یکمک دیبه ام نگهبان

.دیبخش... بگم یممکن اشتباه! شناسم یرو که خوب نم نیآمده خانم؟ من همه ساکن شیپ یمشکل-

به . کرد یدستش گرفته بود که درد م يدستم را آنقدر محکم تو. دست مرا گرفت و به طرف در برد تیبا عصبان مامان

:گفتم ينسبتاً بلند يو با صدا دمیکش رونیزور دستم را از دستش ب
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.نزده به سرت؟ ولم ک-

مامان که خودش هم متوجه . دیآن بغضم ترک یصورتم احساس کردم و در پ يمحکمش را رو یلیدرنگ سوزش س یب

به ناچار پشت سرش . رفت نیبه طرف ماش یحرف چیه یو بعد ب ستادیمردد ا هیکرده است چند ثان يرو ادهیشده بود ز

در خانه  يجلو. با من حرف نزد گرید. شدم نیماش رسوا ستمیگر یگونه ام بود و م يراه افتادم و همانطور که دستم رو

.رفت دیخر يبشوم بعد خودش برا ادهیتا من پ ستادیا

آمدم دلم به حال خودم سوخت و هر لحظه  یبه طرف خانه م هیرفتم و با گر یراه م اطیح يکه از وسط برف ها همانطور

.شد یم دتریام شد هیگر

مان را که  سیدسته بشقاب سرو کی میخورد و مر یم يبابا چا. ه بودندآشپزخانه نشست زیپشت م میو مر پدرم

چشمشان به من افتاد هر دو با تعجب  یوقت.کرد یگذاشته بود و خشک م شیها بود شسته و جلو یمخصوص مهمان

:دندیهمزمان پرس

شد؟ مامان کو؟ یچ-

:آشپزخانه پرت کردم و داد زدم زیم يلباس را رو سهیک یعصبان

!زده به سرش... زد تو گوشم! منو برد يآبرو-

:با تعجب جمله منو تکرار کرد بابا

گوشت؟ يزد تو-

:داد یبه من گوش م رتیبود و با ح دهیهم دست از کار کش میمر

!پاك زده به سرش! بله-

:رفتم در بغل بابا نشستم هیبا گر بعد

!نداشتم یبابا من که گناه-
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:و گفت دیبه سرم کش دست

.شده یچ نمیبب ادیبگذار خودش ب ییبابانکن  هیگر-

:گفت میمر

!یتن مامانو بلرزون یخواه یچند وقته انگار م... نزن یخودتو به موش مردگ. یستیگناه هم ن یگناه ب یب نیهمچ-

:محکم تر بابا را بغل کردم و او گفت هیحال گر در

شماره حسام را  یمعطل یبه اتاقم رقتم و ب. زنم یمن با مامانت حرف م. پاشو برو صورتت رو بشور...  ییپاشو بابا-

:گفتم تیرا برداشت با عصبان یتا گوش. گرفتم

!؟يبود در آورد یها چ يخنگ باز نیا. خوبه بهت زنگ زده بودم-

شده؟ يبود؟ خرابکار یچ انیبابا من خواب خواب بودم جر-

!ن از تو حواسش جمع تر بودنگهبا! یماست باش نقدریاز تو تئقع نداشتم ا یول! نه اونقدرها-

:و گفت دیخند حسام

!کاره است نیاون ا... قندپور؟ آره -

باشه؟. ندیآ یو تا آخر شب هم نم یبگو مادر و خواهرت رفتن مهمون. اونجا ادیممکنمامانم باز هم ب! حواستو جمع کن-

!چشم-

و  ختمیخودم ر يبرا يچا وانیل کی. شتمراحت شد، رفتم صورتم را شستم و به آشپزخانه برگ المیاز حسام خ یوقت

 یشد پاك م یم سیچشمم را از اشک خ يصورتم گرفته بودم و مدام گوشه ها يدستمال جلو کینشستم،  زیپشت م

:و گفت دیکش يبابا آه بلند. کردم

!کنه یکار رو نم نیا یآخه مامانت که الک ییفهمم بابا یمن نم-

!فعال که کرده-
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:د و گفتچپ چپ نگاهم کر میمر

.گهید دهیازت د يزیچ هیکنه؟ البد  یکارها نم نیچرا با من از ا-

:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

م؟یمهمون دار-

.آره فراز و مامانش-

مگه امروز خودشون مهمون ندارن؟ ؟یروند مهمون یسحر بوده، امروز م یعروس شبید! وا-

!یتند دبرف یدالن با سحر و شهاب همگ يآقا شبید. فعالً نه-

:با تعجب نگاهش کردم و گفتم. کنده شد نهیاز س قلبم

رفتند؟ چرا؟-

.بزنه يدالن هم باهاشون رفت که به شرکت شون سر ياونها که ماه عسلشونه، آقا! گهیخوب رفتند د-

دسته بشقاب  میمر. آنقدر حالم بد بود که دوست داشتم فوراً به اتاقم بروم و تا فردا بخوابم.شد ینم نیبدتر از ا گهید

:برداشت و گفت زیم يرا که خشک کرده بود از رو ییها

!ره ینم يراه دور! ها ستیبد ن یکم به من کمک کن هی-

:رفتم گفتم یم رونیکه از آشپزخانه ب یرا برداشتم و در حال يچا وانیل. حوصله نداشتم اصالً

!نه اعصاب دارم نه حوصله، به من چه-

:داد زد میمر

!حقته ارهیسرت ب ییبال مامان هر-

نگاهش کنم به طرف اتاقم رفتم، صدا  نکهیوارد شد بدون ا دیبزرگ خر يها سهیاز آن که جواب بدهم مامان با ک قبل

:زد



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٣

.کردم دیخر یکمک ، کل دیایب میمنصور ، مر-

.دمیاتاقم رفتم و در را محکم به هم کوب به

تا غروب خودم را در .  دمیشن یمامان را نم يصدا یکرد ، ول یا به او مکه بلند بلند گله مر دمیشن یرا م میمر يصدا

.امدمین رونیاتاق حبس کردم و ب

:زد میغروب بود که بابا پشت در اتاقم آمد و صدا کینزد

بابا  ایب.... به صورتت بزن  یاب هی ایب!  انیهم مهمون ها م گهیدو ساعت د!  ییبخور بابا يزیچ هی رونیب ایجان ، ب دایش-

.جون

. نشسته بودند  زیپشت م میمادرم و مر. به آشپزخانه رفتم . آمدم  رونیکوفته از رختخواب ب یو خواب آلود به تن کسل

:نگاهم کرد و گفت يهم با دلخور میمر. مامان پشت چشم نازك کرد و جواب نداد . لب سالم گفتم  ریز

.ناهار دییبفرما! چه عجب ....سالم -

 شبیهنوز از د میموها. آمدم  رونینان برداشتم و از آشپزخانه ب يتکه ا. گاز نگاه نکردم  يرو يبه قابلمه ها اصال

که فراز و مادرش آمدند  یتا ساعت. رفتم  منیو به اتاق نش دمیپوش یرنگ یبلوز و دامن راحت صورت. خوش حالت بود 

به سالن  یمامان نگاه. عت از هشت گذشته بود که در زدند سا. نگاه کردم  ونیهمان جا کنار بابا نشستم و به تلوز

که در را باز کرده بود به استقبال  میو پشت سر مر دیکش شیبه موها یبعد دست. مرتب باشد  زیانداخت که همه چ

 يصدا. هال نشستم  ياز مبل ها  یکی يبه انها ملحق شد و من همان طور رو ریتاخ یبابا هم با کم. مهمان ها رفت 

در  دمیفهم دیکه به مشامم رس يعطر ياز سوز سرد و بو.  دمیشن یو تعارفات مادر و پدرم را با آنها م ییخوش آمد گو

سحر داشت  يبه صدا يادیمانند خانم دالن را که شباهت ز غیو ج ریز يصدا. راهرو باز شده و مهمان ها وارد شده اند 

.دمیشن

!رد شدهچقدر امشب هوا س. پناه بر خدا  يوا-
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!بود یهوا عال شبیاز شانس خوب سحر جون د یبله ول-

:سر داد و گفت يو شاد تیاز سر رضا يدالن در جواب مادرم خنده ا خانم

.خوب برگزار شد زیهمه چ شبیخدا رو شکر د-

نم دالن و فراز جلو با خا یروبوس يبلند شدم و برا میاز جا. راهرو باز شد و با تعارف پدرم مهمان ها وارد شدند  در

.رفتم

!ها يخوب خوشگل کرده بود شبیماشااهللا د! به به دختر گلم -

کرد  یم یشده بود و سع رهیاز اتاق خ یبه گوشه نا مشخص.  نمیبه مامان نگاه کردم تا عکس العملش را بب یچشم ریز

:و جواب دادم دمیخند. ردیبگ دهیمرا ناد

.نهیب یخوشگل م چشم هاتون...  دیشما لطف دار-

:جواب داد فراز

!نبوده دید ينه خطا-

، مامان  مینیتر بود بنش یکه جمع و جور و خودمان منیهمانجا در اتاق نش نکهیا يوجود اصرار فراز و خانوم دالن برا با

:انم دالن و فراز گفتبابا خطاب به خ مینشست یوقت. کرد  ییو تدارك بود انها را به سالن راهنما هیکه از صبح در کار ته

!نباشه یخوب جاشون خال-

!راحت تره المیخ یلیدالن هم باهاشون رفته خ....  یشرف يقربون لطفتون آقا-

!بزرگتر که با بچه ها باشه بهتره هیبله اصوال -

:گفتم

!ماشااهللا ستیسحر که بچه ن گهید-

:زد و گفت يلبخند مین به مرخانم دال. نگفت  يزیچ یبا تعجب نگاهم کرد ول میمر



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٥

عروس گلم چطوره ؟-

:با خجالت پاسخ داد میمر

!به لطفتون-

 يمن با لجباز یبه من اشاره کرد که پشت سرش به مهمان ها تعارف کنم ، ول. وارد سالن شد  يچا ینیبا س مامان

:گفت میشد ، به مر دیاز من که نا ام. صورتم را برگرداندم و به سقف نگاه کردم 

؟ یکن یتاعرف م ینیری، دخترم ش یمیمر-

به اتاق  قهیمن بعد از چند دق. زد  یدور م شبیو به خصوص مراسم د يوقت شام گفتگو ها دور و بر مسائل عاد تا

از سحر و مراسم ازدواجش را  میمامان و مر يها فیتعر دنینشستم ، چون تحمل شن ونیتلوز يرفتم و جلو منینش

برداشتم و کنار  وهیقرمز از ظزف م بیس کیرفتم و بالفاصله بعد از غذا  زیموقع شام مثل مهمان ها سر مفقط . نداشتم 

از سالن ساکت کنار فراز نسشته  يگریگوشه د میمر.  دیرس یمعذب و کالفه م یخانم دالن به نظرم کم. پدرم نشستم 

را  شیشدن اشک ها يجار يفقط جلو میمر یزد ، ول به او یبخش و مهربان یفراز لبخند تسل. بود و انگار بغض داشت 

خانم دالن معذب . خانم دالن نشست  يروبه رو شیسر جا ییرایامد و پس از پذ يچا ینیمادرم با س. گرفت  یم

:متوجه جو معذب حاکم بر جمع شده بود گفت شیمامان که کم و ب. هم انداخته بود جا به جا کرد  يرا که رو شیپاها

رو به راهه ؟ زیپسرم ؟ همه چ یکنیچه کار ها م گهیز جان دخوب فرا-

:پنجه هایش را در هم فشار داد ، به مادرش نگاه کرد و گفت فراز

.بد نیست-

:زیر و ناراحت کننده اش خندید و گفت يمیز گذاشت و با همهن صدا يدالن لیوان چاي نیم خورده را رو خانم

!فراز از کانادا پذیرش آمده يباالخره برا ینم شرفخا! بد نیست که نشد حرف پسرم -

:گفت يبا لحن سرد. و اضطراب کامال از ظاهرش پیدا بود  یناراحت یکرد صدایش شاد باشد ، ول یم یسع مامان
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کی آمد ؟!  یا به سالمت-

:گفت یحواس پرت خانم دالن که نگاهش به او بود با. صورتش گرفت  يمیز برداشت و جلو ياز رو یدستمال مریم

؟ یمریم دخترم چرا گریه می کن. شه  یم يچند روز-

:مریم انداخت و رو به پدرم گفت يدست هایش را دور شانه ها فراز

مگه مریم از اول همه چیز رو نمی دونست ؟ مگه قبول نکرده بود ؟! بگویید  يشما یه چیز یشرف يآقا-

:خت و گفتهم که ناراحت بود سرش را زیر اندا پدرم

خوب حاال برنامه ات چه جوریه فراز جان ؟-

اگه شما اجازه بدهید کار مریم رو هم درست کنم با . می خواهم اگه بشه برم اونجا و درسم رو تموم کنم و برگردم -

.من بیاد

.پسرم مریم درسش نصفه کاره است یول-

.خوب اونجا ادامه بده-

:بعد به مادرم و مریم نگاه کرد و گفت. روشن کرد  ياراحت و مضطرب بود سیگارکه ن یمثل تمام وقت های پدرم

!یکار این دختر درست بشه و بیاد پیش تو ، تو خودت برگشت یتا وقت-

مامان از جایش بلند شد و یک . به آن زدم  يسپس سیب را در دستم چرخاندم و گاز دیگر. به سیب زدم  یمحکم گاز

:خانم دالن گذاشت و گفت يز جلومی يبشقاب میوه رو

.بفرمایید میوه-

باالخره پدرم به صدا در آمد و . کرد و همه ناراحت بودند  یدالن زیر لب تشکر کرد ، مریم آرام آرام گریه م خانم

:گفت

!نداره یگرده ، اینکه ناراحت ی، فراز میره درسشو می خونه و بر م یبابای يمریم جان چرا اینقدر سخت می گیر-
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:پیدا کرد و گفت یدالن جرات خانم

اونور پیش  ییه وقت کار تو هم درست شد و زود رفت يتازه خدا رو چه دید! نداره  یآره دخترم اینکه ناراحت-

!شوهرت

:میان هق هق گریه گفت مریم

هنوز شروع نشده ؟ یدرست بشه وقت يکار من چه جور-

:او را در دستش گرفت و گفت يو رفت کنار مریم نشست و دست هاکشید ، از جایش بلند شد  یآه مامان

!خودتونه یزندگ ياین برا. رفته و برگشته  یتا چشم به هم بزن!  يسخت نگیر مادر-

!مامان جون ؟ ولم کنید تو رو خدا يا یچه زندگ-

سر جایش نشسته بود و به گل  خانم دالن همین طور معذب. از جایش بلند شد و با گریه به طرف اتاقش دوید  سپس

.فراز از جایش بلند شد و دنبال مریم رفت. کرد  ینگاه م یقال يها

من نگاهم را دزدیدم و رو به خانم دالن . هوا چشمش به من افتاد  یکشید و ب یمامان آه. ساکت نشسته بودند  همه

:کردم و پرسیدم

آقا فراز کدوم شهر میره ؟ یبه سالمت-

.، میره تورنتواگه بره -

.چه خوب-

:روشن کرد و زیر لب گفت يسیگار دیگر پدرم

.ان شا اهللا-

:جزم کرده باشد گفت یگفتن حرف مهم يکرد و انگار عزمش را برا يدالن سرفه ا خانم

.دارم ياگر اجازه بدهید من پیشنهاد-
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:گفت مادرم

.بفرمایید-

داره به شما و مریم جون که  یحاال بستگ....راز هر دو با هم این نظر رو داریم من و ف ییعن...راستش من فکر کردم -

باشید قبل از رفتن فراز جون ، یعنی تو همین چند ماهه ، یه عقد  یچه جور صالح بدونید و نظر ما اینه که اگر شما راض

. عروسر کنند  یبرگشت به سالمت شون بدهیم ، بعد ان شا اهللا فراز ستجمع و جور براي بچه ها بگیریم و دست به د

.اون وقت هر دو با هم برگشتند. یه وقت هم کار مریم جون درست شد و رفت اونجا  يخدا رو چه دید

:مادرم گفت. نزد  یدرهم ساکت ماند و حرف يمردد به پدرم نگاه کرد ، ولی بابا با سگرمه ها مامان

نظر مریم جون را هم ..... ید ما فکر کنیم و بعد از مشورت با هم اگه اجازه بده. نیست  یخانم دالن موضوع کوچک-

.بپرسیم ، اون وقت جواب بدهیم

:سرش را باال آورد و گفت پدرم

!من که نظرم منفیه. به نظر من این کار اصال درست نیست . نه خانم -

:خیال گفتم یمن ب. دامنش را زیر پایش صاف کرد  يمادرم پرید و خانم دالن معذب گوشه ها رنگ

داره ؟ یآخه بابا چه اشکال-

!اشکال داره! دخترم  یشما متوجه نیست-

:خانم دالن گفت. هایم را باال انداختم  شانه

پسر و دختر هم که همدیگه رو! داره ؟ همدیگه رو که دیدیم و میشناسیم  یچه اشکال یشرف يآقا-

خواهند ، چرا که نه ؟ یم

!هیچکدوم که فرار نکردند... در تماس هستند . ؟ بره ، بیاد اون وقت عقد کنند  خانم چه کاریه-

.خیال خودشون راحت تره يکنند ، ولی این جور یفرار نم یشرف ينه آقا-
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:گفت مادرم

!شد و همین کار رو کردیم یشاید هم شرفی راض. خوب اگه فرصت بدهید ما یه کم فکر کنیم -

مریم هنوز دستمال . صورت هر دو گرفته و در هم بود . در اتاق باز شد و فراز و مریم بیرون آمدند . جواب نداد  پدرم

.کرد یصورتش گرفته بود و فین فین م يرا جلو يکاغذ

:دالن از جایش بلند شد و رو به فراز گفت خانم

به هر حال تو و . خوب حق هم دارند  .فکر کنند  یباید کم. گفتم  یفراز جان من پیشنهادمونو به آقا و خانم شرف-

 .کنه پسرم یمریم همدیگه رو دوست دارید و این خودش همه چیز رو حل م

:رو به مادرم گفت بعد

.ما رو قبول کنند شنهادیهم پ یشرف يانشاهللا که آقا.میکن یما زحمت ر وکم م یخانم شرف-

مامان .خانم دالن باال گرفت شنهادیداخل،بحث در مورد پ میبرگشت یوقت.میدر بدرقه کرد يبا هم آنها را تا جلو همه

:گفت یبابا سخت مخالف بود و م یراحت تر باشد،ول میمر الیتا خ میرا قبول کن شنهادشانیاصرارد اشت پ

رفت زن گرفت و با بچه اش  يدیوقت د هی!پسره رفت و آمد وعتاد شد يدیوقت د هی!استیخانم جون کار دن-

کاره ...نکرده يهم خدا دیه؟شایچ فیاون وقت تکل!ها...خواهم برگردم یگه اصال نم یم ینیب یوقت م هی!برگشت

بگذار !ها دلمون شور بزنه بتیدستمون و واسه هر کدوم از مص میریکاسه چه کنم بگ دیاون وقت با!رفت و مرد...گهید

 یخوب وقت...شه که نامزدند یسال هم م کیرو دوست دارند، گهیبه قول خودتون پسر و دختر همد...ادیبره و ب

.کنند یخدا عروس دیبرگشت به ام

 تیکار رضا نیوجه به ا چیامد و به ه یمورد اصال کوتاه نم کی نیو آرام بود،در ا ریکه بابا انعطاف پذ شهیهم برخالف

.داد ینم

 طیهفته اخر اسفند بل يابود و و بر دهیفراز رس يزایو.بگو مگو و دعوا بود میبابا و مر ایپدرو مادرم  نیروز ب هر
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کند،اما او  یسر و صدا راض یعقد ساده و ب کیزد تا بابا را به  یم يبه هر در میشده بود و مر یرفتنش قطع.داشت

به عقد کردن  يازیرا متقاعد کند نه تنها ن میکرد مر یم یسع ومامان هم کم کم طرفدار بابا شده بود .شد ینم یراض

.شود یقابل تحمل تر م ریغ شانیبرا ییکند و جدا یار را سخت تر مک تیموقع نیدر ا ست،بلکهین

همان  يدر طبقه باال نهایخانه فراز ا ایخانه سحر بود و  ایروز و شب  میمر.به رفتن فراز نمانده بود شتریروز ب دو

نرفته  ير به بهانه امن هر با یداده و همه را به خانه اش دعوت کرده بود،ول یتا به حال چند بار سحر مهمان.ساختمان

فراز را  یخداحافظ یمهمان یوقت یقابل تحمل و خارج از توانم است،ول ریغ میخانه آنها برا دنیکردم د یاحساسا م.بودم

.مجبور بودم که بروم گریداد د بیترت

:و گفت دیخند.با حسام تماس گرفتم و مشکلم را گفتم شهیمعمول هم طبق

!ادیهم برو که چشم شهاب درب يجور هی.؟برویاحتنار گهیخوبه،چرا د یلیخ نکهیا-

:بودم که خودش گفت ساکت

!بردار یخواه یخواهرم هر کدوم رو م ياز لباسها ایب شهیاگه دوباره دردسر درست نم-

 یهم کل يطور نیهم.لو برود زیبار همه چ نیبشود و ا یمادرم دوباره عصبان دمیترس یم یدوست داشتم،ول یلیخ

توانست باور کند،چون به  یبود که خودش هم نم نیکه آوردم ا یتنها شانس.و مامان شک کرده بودشده  يخرابکار

.حرفها هستم نیمن هنوز بچه تر از ا الشیخ

:کردم و گفتم يفکر

!میآ یم يجور هیخوب -

بود و اصال  مورد عالقه اش الیسر يمامان نشستم که سرگرم تماشا يمبل کنار يرو.را قطع کردم وبه هال رفتم تلفن

:شدم و گفتم زانیآو شیخود را لوس کردم و از بازو.به من نداشت یتوجه

!مامان من حوصله ام سر رفته-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥١

:حواس نگاهم کرد و گفت یب

!يکاریخوب بس که ب-

خوب چکار کنم؟-

!ساکت قهیدق هی.تموم بشه بعد لمیف نیجون بگذار ا دایدونم ش ینم-

برم موهامو کوتاه کنم؟-

:با تعجب نگاهم کرد و گفت بار نیا

!فهیح-

.کنم ینه فقط مرتب شون م-

!فردا م،باشهیشب هم که مهمون...کار دارم کیامروز هزار و -

.میبر میرس یاصال نم گهیاون وقت د دهیع گهیهفته د کی!رم یخودم م خوب

:گفت ندیرا بب الشیخواست زودتر از دست من خالص شود و سر یکه م مامان

.من هم پول بردار فیاز تو ک.ریآژانس بگ هی...خوب-

:شمردم که داد زد یها را م يمامان و تازه داشتم پانصد فیاول رفتم سر ک.دمیپر میبرق از جا مثل

!تومن بسه ؟چهارینکن یرو خال فمیک دایش يآها-

:و گفتم ادمستیمامان ا يبه آژانس زنگ زدم و رفتم جلو.دمیهشت هزار تومن برداشتم و فورا لباس پوش هفت

.رم دم در یمن م-

.يخور یسرما م-

.نه-

ترد و نازك شان تک  يشاخه ها يسبز رنگ داشتند و البال زیر يمان شکوفه ها اطیح يدرخت ها.داد یبهار م يبو هوا



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٢

 بروم و ادهینشاط آور تا خانه حسام پ يهوا نیدوست داشتم در ا یلیخ.و توك گنجشک ها و پرندگان النه ساخته بودند

بروم و خود را به فرح جون نشان  شگاهیبا آژانس به آرا اولمامان مجبور بودم  يها تیبه خاطر محدود یبرگردم،ول

آنجا غلغله .رساندم شگاهیو مثل برق خودم را به آرا دیآژانس رس.بدهم و بعد از انجا خودم را به خانه حسام برسانم

:به فرح جون گفتم.بود

من زودتر برم؟ شهینم يجور هیرو خدا  تو.فرح جون مامان منتظرمه-

:نگاهم کند گفت نکهیبود،بدون ا انشیاز مشتر یکیکه سرگرم مش زدن به سر  او

!یگرفت یوقت م دیشلوغه،با یلیجون سرم خ داینه ش-

که گذشت و مطمئن شدم چند  يا قهیچند دق.نشستم یخال يها یاز صندل یکی يبدهم رفتم و رو یجواب نکهیا بدون

 یتاکس کی.آمدم و خودم را به کوچه رساندم رونیو شناخته اند آهسته از در ب دهیمرا د شگاهیاز کارکنان آرا ينفر

.دربست گرفتم و آدرس برج هاله را به راننده دادم

و سرش را به  د،شناختیمرا د نکهیبه محض ا.هستم يمجد يبدهم که مهمان آقا حیتوض ینگهبان يالزم نبود برا گرید

قبل از آنکه حسام .در طبق معمول باز بود يال.مثل برق سوار آسانسور شدم و بابا رفتم.وش امد تکان دادعالمت خ

:میبار هر دو با هم گفت نیجلو و ا دمیبخواهد بترساندم پر

!پخ-

به خاطر حرکت تند دستش با سر .بعد دستم را گرفت و به سرعت داخل خانه برد و در را بست.دیحسام غش غش خند

:با هر دو دست او را به عقب هول داد م و گفتم.اش خوردم نهیداخل خانه پرتاب شدم و محکم به سبه 

!لوس!اه-

:گفت دیخند یهمانطور که م حسام

؟يچا ایقهوه -
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!ستین یاگه زحمت...نسکافه-

.امیتو برو سر کمد تا من ب.يخوب اتاق خواهرم رو که بلد!دیار اردیاخت-

 میعقلم را به کار انداختم و تصم.تخت نشستم يدر کمد ها را چهار طاق باز کردم و رو.ش رفتمبه اتاق خواهر یمعطل یب

خواستم لباسم کامال  یم.ردیبگ يمامان بلند نشود و نتواند بهانه ا يانتخاب کنم که سر وصدا یبارلباس نیگرفتم ا

.را جلب کند هابباشد که توجه ش يو در ضمن طور دهیخانمانه و پوش

:وارد اتاق شد و گفت ییدور طال ینیا دو فنجان چب حسام

پس کو لباس؟!یتو که هنوز نشست-

.باشه که مامان نتونه بهانه بگیره يطور هیلباسم  دیبا!بار کارم سخته نیا-

:را تکان داد و گفت سرش

.بگذار این بار من برات بگردم! آهان فهمیدم-

چند بار آنها را زیر و رو کرد و باالخره یک . فت سر کمد لباس هارا روي صندلی میز توالت گذاشت و خودش ر سینی

:بیرون آورد و گفت. پیراهن مشکی را که داخل کاور خشکشویی بود

!پیداش کردم، این راست کارته-

یک پیراهن مشکی ساده یقه هفت و آستین بلند بود که جنس . ها را از دستش گرفتم و از کاور بیرون آوردم لباس

قد پیراهن تا باالي زانو بود و به تن می چسبید و حاشیه پایین آن یک ردیف نوار پهن صورتی رنگ . کلفتی داشت نسبتاً

:با رضایت چشمکی به حسام زدم و گفتم. دوخته شده بود

!این کاره اي بابا-

:نسکافه را به طرفم گرفت و با لحن شیطنت آمیزي گفت فنجان

پروش نمی کنی؟-
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!همین فنجان رو می کوبم تو سرت ها حسام به خدا-

!حیف من که تو رو دوست دارم. اصالً دستم نمک نداره. بیا منو بکش. شوخی کردم بابا-

حدود یک ربع آنجا نشستم و بعد . خنده ام گرفت. با اداي بامزه اي زد پشت دستش و برایم پشت چشم نازك کرد بعد

حسام صورتش را جلو آورد و . بگذارد که بتوانم بگویم آن را خریده ام از حسام خواستم که پیراهن را داخل یک کیسه

:گفت

!تو جون بخواه-

.آگاه خودم را عقب کشیدم و با مشت زدم به سینه اش ناخود

.را روي قلبش گذاشت و با اداي مسخره اي از اتاق بیرون رفت دستش

:با دیدن من گفت. وهاي مریم بودبه خانه رسیدم مامان جلوي میز آرایشش مشفول پیچیدن م وقتی

.بیا، بیا ببینم موهات چطور شد-

.فرح جونت بهم گفت باید از قبل وقت بگیري! دلت خوشه مامان-

خوب پس کجا بودي تا حاال؟! وا چه اداها-

.رفتم یه پیرهن خریدم-

:الي لبش گفت یک دسته از موهاي مریم را برس کشید و با سنجاق بزرگ. چپ چپ نگاهم کرد مامان

!باز از همون لباس مزخرف ها؟-

!نه بیا ببینش-

:یک دسته پهن مو را دور بیگودي پیچید، سنجاق زد و بعد دستش را به سمت من دراز کرد و گفت مامان

!بده ببینم اگه راست می گی-

بیرون آورد و با لبخند مامان پیراهن مشکی را از داخل کیسه . را به دستش دادم و خودم روي تخت نشستم کیسه
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:رضایت بخشی رو به مریم گفت

تو باور کردي؟! چه عجب-

که معلوم بود اصالً حال و حوصله ندارد و از سرخی بینی و گونه هایش می شد حدس زد یک فصل هم گریه کرده  مریم

:است، بی تفاوت شانه هایش را باال انداخت و بدون اینکه به پیراهن نگاه کند گفت

!دونم واهللا نمی-

:پیراهن را زیر و رو کرد و گفت مامان

!نوئه؟-

:پیراهن را از دستش قاپیدم و گفتم فوراً

مامان جون تو هم وقتی بهانه پیدا نمی کنی چه گیرهایی می دي؟! نه پس کهنه است-

.پایینشاون کاغذ آبیه چیه . معلوم نیست چی نوشته! انگار رنگش رفته... آخه مارك پشتش رو ببین-

. ندادم و با عصبانیت فوراً از اتاق بیرون آمدم و به اتاق خودم رفتم و در را بستم و سر فرصت به لباس نگاه کردم جواب

فوراً کاغذ را کندم ! مارك لباس رنگ و رو رفته بود و کاغذ آبی هم مربوط به خشکشویی می شد. مامان راست می گفت

آمد و گفت ران پشت دمام. و با دندان هایم ریز ریز کردم

حاال چند خریدي؟! ناراحت نشو-

.همون چهار تومن-

!همه دزد شدند! یه وجب پارچه... چه گرون! واه واه-

موهایم را برایم سشوار . مامان این بار از سر و وضعم راضی بود. مشکی را با جوراب ساپورت مشکی پوشیدم پیراهن

روي سرش راه می رفت و فین فین می کرد و مامان با نگاه نگران دنبالش می مریم با بیگودي هاي . کشید و صاف کرد

رفت
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.

8 فصل

کلید . پرستار بخش وارد اتاق شد. ساعت شش صبح بود و نوبت تغییر شیفت. گذشت زمان را احساس نمی کردم اصالً

:و با اعتراض گفت شیدا صحبتش را قطع کرد. برق را زد و اتاق با نور سفید چراغ هاي فلورسنت روشن شد

حاال حتماً باید این چراغ لعنتی رو روشن کنی؟-

:با مهربانی جواب داد پرستار

:با مهربانی جواب داد پرستار

عزیزم آمپول هاتو که تو تاریکی نمی تونم بزنم؛ می تونم؟-

. اري باالي صورتش قرار دادمملحفه نازك را باال آوردم و مثل دیو. پلک هاي سوخته و بی مژه ام را اذیت می کرد نور

:چشمکی به من زد و آهسته گفت. پرستار سرنگ مورفین را داخل سرم او تزریق کرد

در حالی که سعی می کرد به . چند دقیقه اي بیشتر نگذشته بود که پلک هاي شیدا سنگین شد. االن خوابش می بره-

:ینی گفتزور مانع بسته شدن چشم هایش بشود و با لحن شل و زبان سنگ

!هنوز خیلی مونده... شب بیا-

:نگران نگاهش کردم و پرسیدم. مشغول تعویض پانسمان ها بود و صورتش از نارضایتی منقبض شده بود پرستار

مشکلی پیش آمده؟-

:را با نگرانی تکان داد و گفت سرش

حیف نبود؟! دختره احمق خودشو نابود کرده-

.ز کنار تخت بود نگاه کردمقاب عکس شیدا که هنوز روي می به

کنار تخت را برداشتم و ورق  ياز آلبومها یکی. بود  یسرشار از لطافت و شاداب یخندانش با پوست صاف و گلبه صورت
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کامال مشخص بود و ببننده نا خودآگاه در  شیبایبا لبخند ز دایدر تمام آنها ش. بود  یخانوادگ يآلبوم عکس ها. زدم 

.دیدیمنگاه اول فقط او را 

را پوشانده  شیمو یپوست ب یبزرگ يتاولها یپرپشت و مشک يآن موها يبه جا دمیرا باز کرد و د دایسر ش پرستار

آنقدر حالم بد بود که در وهله . آمدم  رونیپرت کردم و به سرعت از اتاق ب زیم يآلبوم را رو. دلم منقلب شد . است 

آشنا که متوجه  ياز پرستارها یکی. و در طول راهرو جلو رفتم  فتمگر واریددستم را به . بروم  دیکجا با دانستمیاول نم

:دیجلو آمد و پرس یحالم شده بود با نگران

.ایب...  ایشده ؟ ب یحالت بده ؟ چ یهمت خانم

سر و صورت . را بستم  میو چشم ها دمیتخت دراز کش يرو. کرد  تمیهدا یخال ياز اتاقها یکیرا گرفت و به  دستم

.نداشتم یچشمم بود و از آن خالص يجلو یمثل کابوس وحشتناک دایوخته شس

 يمردانه ا يصدا.  دمیسرم شن يدو نفر را باال ينجوا. دستم شد احساس کردم  يسوزن سرم را که وارد رگها سوزش

:گفت

.بلند شه نگذار از جاش... بره  تونهیبعد م کنمیم ینگاه هی میایافتاده ، سرمش که تموم شد م فشارش

چشمم را  دیرا باز کردم ، اما نور شد میچشمها يبه زحمت ال. را شناختم  یخیدکتر ش يصدا جهیهمان حالت سرگ در

:آمرانه گفت یزد و همان صدا با لحن

.یخانم همت یصبر کن یساعت مین دیبا... هاتو ببند  چشم

:گفت کنفریاتاق باز شد و  در

.دخانمتون پشت خط هستن!  دکتر

کم کم . سکوت حکم فرما شد . رفتند و در اتاق را بستند  رونیکه ب دمیشان را شن يپاها يصدا. لحظه گذشت  چند

افتادم  یخیدکتر ش ادیخوردم و به  یرا باز کردم و به دور و برم نگاه کردم ، با رخوت تکان میچشمها. اومد  یحالم جا م
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.سر زدن به من خواهد آمد يبرا دوباره گریساعت د میگفته بود تا ن نکهیو ا

سر و  یآرام و ب یلیخ مارانشیب ژهیو تیطبقه ششم به خاطر وضع.  شدیپرده ها وارد اتاق م ياز ال دیکم نور خورش کم

به  يتقه ا.  شدندیکه از پشت در رد م دمیشنیرا م يماریب ایتخت و نرم پرستار  يها ییدمپا يصدا یگه گاه. صدا بود 

:سالم کرد و گفت یبا چشمک. صبحانه وارد شد  يفلز ینیگان با سدر خورد و مژ

!يریمیم يدار دمیشن

.بد بود یلیحالم خ! آره ...  يوا

!ها دهیها کم کم کار دستت م يشب زنده دار نیا

.برهیکنم دختره تا صبح خوابش نم چکار

.البد درد داره... تر کنن  يبگو داروش رو قو خوب

.بهش بزنن انگار دیبا گهید يزهایچ هیشب ... چرا  نمدوینم.  شهینم

!يخودتو لوس کرد یباال سرت ، حساب يرو کشوند یخیدکتر ش. واسه تو که بد نشد  حاال

.مردمیداشتم م! شو  گم

آورد و  رونیمژگان سوزن را از دستم ب. سرم تموم شده بود . به زور و اصرار مژگان خوردم  نیریش يقلپ چا چند

:تگف

!زنمیتو کارت م يمن امروز به جا. کم بخواب  هیپاشو برو خونه تون ...  خوب

!خودش گفت...  نهیمنو بب ادیب یخیدکتر ش دیبا!  نه

.دییپس استراحت بفرما! بله  آهان

و خنده  یا شوخاز همان جا ب. با دو تا تقه که به در زد وارد شد  یخیبعد دکتر ش قهیرفت و چند دق رونیاز اتاق ب مژگان

:گفت
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!قشنگ شده ایانگار دوباره دن خوب

:زدم و با خجالت گفتم يلبخند

.بهترم دکتر ممنون یلیخ

.ینیشیم داریب ضیو باال سر مر یگرفت کیشبها تا صبح کش دمیشن.  کنمیم خواهش

.دکتر بله

!ه دخترجونت سالمت باش! به جهنم  ایپول دن.  اریبه خودت فشار ن نقدری؟ ا چرا

.دکتر نیگیدرست م شما

خونه ؟ ير یم! خوب  یلیخ

:بلند شدم و گفتم میزحمت از جا به

.گهید رمیم...  بله

.رسونمت یم

.دکتر شمیمزاحم م آخه

!؟ از اون حرفها بودها یمزاحمت چه

آخر دکتر با لحن .  کردمیمقاومت م شنهادشیهمچنان با تعارف در مقابل پ ی، ول شناختمیسر از پا نم یخوشحال از

:گفت یقاطع

.منتظرم نگیپارک يجلو

 نکهیبا ا. به خودم نگاه کردم  نهیزدم و در آ یرژ کمرنگ. ام را مرتب کردم  يفورا مانتو و روسر. رفت  رونیاز اتاق ب و

 رونیداختم و از اتاق بدوشم ان يرا رو فمیک. گل انداخته بود  میلپها جانیفشارم افتاده بود حاال از ه شیساعت پ مین

شده و اتاق در  دهیکش پیتا ک پیپرده ها ک.  دمیسرك کش دایداخل اتاق ش مسوار آسانسور شو نکهیقبل از ا. آمدم 



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٠

 یم انیرا نما شیها ییبایشب نه ز یاهیرا پوشانده بود و س کشیلحاف نازك اندام بلند و بار. فرو رفته بود  یکیتار

دکتر  نیماش. رفتم  رونیب مارستانیاو از ب يبرا يو دلسوز یته در را بستم و با ناراحتآهس.  شیها یساخت و نه زشت

شدنم دنده عقب  کیبا نزد. انداختم و به طرفش رفتم  نییبا خجالت سرم را پا. منتظرم بود  یکنار اتاقک نگهبان یخیش

:و گفتمسوار شدم  یبا شرمندگ. باز کرد  میو در را برا ستادیا میگرفت ، کنار پا

.دکتر دیرو خدا ببخش تو

 یکم. سرش را تکان داد و راه افتاد . همان لبخند شوخ و جذاب در صورتش بود . جواب برگشت و نگاهم کرد  يجا به

:را خاموش کرد و گفت نیکه گذشت کولر ماش

!سرما نخوره ضمونیمر

:خجالت گفتم با

.من راحتم!  نه

؟ یکنیم یزندگ تنها

.با مادر و خواهرهام! دکتر  نه

.یستیپس تنها ن!  اوهوم

.دکتر نه

که ؟ يدوست دار...  رندیبگو امروز برات جگر بگ پس

!بله

.يدار یکم خون.  ادیحالت جا م... بگو برات جگر کباب کنند !  آره

کت . و کم پشت بود  یجو گندم شیمرتب و نازکش رو به باال فر خورده و موها يها لیسب. نگاهش کردم  یچشم ریز

 دهیچیپ نیماش يادوکلنش تو يبود و بو دهیهم پوش یخوشرنگ یو کروات صورت دیسف راهنیرنگ با پ یو شلوار طوس
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و  دیخودش به داد رس. بکنم  دیچه کار با دانستمینمهول شده بودم که  يبه قدر. ناگهان برگشت و نگاهم کرد . بود 

:دیپرس

!يفکر بود تو

:فتمتته پته گ با

!بله...  بل

خانم فکور ؟ يکردیفکر م یبه چ خوب

:مکث کردم و پاسخ دادم یکم. ام گرفت  خنده

.به رنگ کروات شما راستش

سرفه . خنده اش قطع شد . که بلند شد  لشیمانند موبا کیج کیج يصدا.  دیبه کرواتش انداخت و قاه قاه خند ینگاه

:را برداشت و جواب داد یگوش. حرف نزنم  دیکه با دمیفورا منظورش را فهم. کرد و نگاهش را متوجه من ساخت  يا

.زمیخداحافظ عز! ...  یهان امیدارم م! ...  یاوک... چشم ...  زمیعز...  خانم

:به من زد و گفت یچشمک. را قطع کرد  یگوش

!که خانم ها حسودند یدونیم

!بله

:گفت میدیخندان رس دیبه س یوقت

؟ یفهمیم...  یمواظب خودت باش شتریقول بده ب.  کنمیم ادهیمن تو رو پ زمیعز خوب

.ممنون... دکتر  بله

.نمتیبیخوب م...  زمیعز آره

.دست تکان داد و بعد به سرعت گاز داد و رفت می، برا دیکش نییرا پا نیماش يدود يها شهیشدم ش ادهیپ یوقت
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ذوقم زد و  يتو شهیبدتر از هم گرید يداغ و بوها ازیتند پ يمان شدم ، بوخوده  يوارد آپارتمان شلوغ و تو سر یوقت

در باز بود  يال. به اطرافم نگاه نکنم ، از پله ها باال رفتم  کردمیم یسع کهیبا حرص ، در حال. دوباره احساس تهوع کردم 

:نشسته و مشغول بود ، گفتم يبساط سبز ناروارد شدم و به مامان که طبق معمول ک. 

!یکنیسرخ م يمردم که گناه نکردن تو سبز. درو ببند  نیا حداقل

:تربچه را به سمتم تکان داد و گفت يا دسته

.که کورابن بشه ذارمیدرو باز م! مردم از گرما  بابا

و  دهیررنگ پ اریبس یکنار جارخت نهیصورتم در آ. را عوض کنم  میر فتم تا لباسها یبه طرف جارخت. بود  دهیفایب بحث

مانتو و مقنعه ام را به .  زدیتو ذوق م يمثل گچم بدجور دیکمرنگ در صورت سف یرژ لب صورت کهیخسته بود ، به طور

:مامان گفت. شدم  ومامان ول يکنار بساط سبز یزدم و با خستگ یجارخت

.ارمیم ییبرات نون چا االن

بچه ها کجا هستن ؟!  خوامینم

.کوچه ای... ه پله جا تو را نیهم...  دونمینم

:نشستم و گفتم میاز حد مامان سر جا شیب یالیخیاز ب کالفه

!يچقدر دل گنده ا گهیبه امان خدا ؟ مامان تو د یکنیطور ول م نیرو هم یسن نیدوتا دختر بچه ا آخه

 شتریتا بچه که بدو.  التیتابستونه و تعط. خونه  يکه از صبح تا شب حبسشون کنم تو تونمیکنم مادر جون نم چکار

!کنندیدق م...  ستندین

 ادیبه  يلحظه ا. بودم  دایش يو حرفها مارستانیب يهنوز در حال و هوا. را بستم  میو چشمها دمیکش یقینفس عم کالفه

 نیب یدر حالت. آمد  ینظرم م يجلو یخیدکتر ش يبایچهره و لبخند ز گرید يافتادم و لحظه ا یم دایسرگذشت ش

:بودم که مامان گفت داریخواب و ب
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.کرد مادر خیات  يچا

:خواستم دوباره بخوابم که گفت.  دمیرا بدون قند سر کش خی ينشستم و چا میدر جا زیخ مین

.دوباره خاله زنگ زده بود امروز

:طرفش براق شدم که به

جوابشون رو بدهم ؟ دی؟ چند بار با یکه چ خوب

!جوننظرت عوض شده باشه مادر  دیشا گفتم

!ال قبا جواب مثبت بدهم ؟ هیبه اون پسره  دیبا يدیآخه به چه ام. که عوض نشده مامان  نه

رفته ، سر به  شویسرباز! و شناخته است  دهیکه نباشه د یپسر خاله ات هر چ!  ستین یگیهم که م نیهمچ مادرجون

...راهه ، از خودمونه

 نجایمثل ا یبعد از ازدواجم هم تو آلونک تونمینم یکینه مامان جون من ! حرفها پره  نیکن تو رو خدا ، گوشم از ا بس

!نفس بکشم خواهمیم. کنم  یزندگ

.دیویم زیصاحب همه چ کنهیپسر خاله ات کار م. عمر جلو روتونه  هی دیجوون... ماشا ا! خوب نفس بکش  وا

:زدم و گفتم يپوزخند

؟ چکار قراره بکنه ؟ از  يکن مامان جون تو مگه از پشت کوه اومدبس !  میشویم زیو صاحب همه چ کنهیکار م آره

مردم بره باال ؟ وارید

:دسته چاقو را به سمتم گرفت و تکان داد و گفت.  دیبا حرص پشت دستش کوب مامان

.خورهینون بازوشو م کنهیکار م يچرا دزد. و جوونه  يقو ریمثل ش... بچه ام ماشا ا . مفت نزن  حرف

!شده که اسد بشه ؟ زیاز زور بازوش صاحب همه چ یک. مامان تو رو خدا  کن ولم

:مامان غر زد. رفتم  یبالش و لحافم را برداشتم و به اتاق بغل تیعصبان با
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!یخونه بزن نیدو کلوم حرف حساب تو ا شهینم

:گفتم شیبه غر غر ها توجهیب

!مهیارک فتیش! نره ها  ادتی... کن  دارمیساعت شش ب مامان

.خودتو یکشت

از خواب  میچشم ها. شود  کیکلفت را از پشت کوه رختخوابها آزاد کردم تا اتاق تار يپرده ها. ندادم  جواب

.سوختیم

. نگاه کردم  میو خواب آلود به ساعت روبرو جیگ. شدم هنوز هوا روشن بود  داریبا نوازش دست مادرم از خواب ب یوقت

:مامان به کمکم آمد و گفت. شش بعد از ظهر  ایساعت شش صبح است  دانستمینم زمان را گم کرده بودم و

!مادر شب شد پاشو

 متیمامان با مال. تمام صورتم پف دارد  کردمیبود و احساس م نیسرم از خواب سنگ. سرعت در رختخوابم نشستم  به

:کنار زد و گفت میشانه ها يرا از رو میموها

!یکشیخودتو م يکار کردن دار نیبا ا. اومد  یکردم مادر ، واال اصال دلم نم دارتیکن ب دارمیب یگفت

 يجلو.  رساندمیم مارستانیو خودم را به ب شدمیفورا آماده م دیبا. بلند شدم و چراغ را روشن کردم  میاز جا ینیسنگ به

:رفت و گفت رونیب مامان از اتاق. و پف آلود بود  دیصورتم سف. گرد و کوچک گوشه اتاق رفتم  نهیآ

.بخور بعد برو يزیچ هی حداقل

؟ میدار یچ

.رشته آش

!نه ها لیپات هیمامان . کاسه کوچولو بده  هی

دو قدم عقب رفتم و . و آماده شدم  دمیبا عجله لباس پوش. وقتم کم بود . آمد  یدوقلوها از اتاق م يخنده نخود يصدا
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 کیبعد مقنعه ام را سر کردم و طبق عادت . مات و کدر نگاه کردم  نهیدر آبار آخر خودم را  يدوال شدم و برا یکم

دوال شده و  ینقاش يدفترها يدوقلوها رو. درست بود به اتاق رفتم  زیهمه چ. را جلو آوردم  میطره از قسمت بور موها

:ندا با غر غر گفت.  کردندیم یرنگ نقاش یب يها کیبا فشار نوك ماژ

.تموم شدههامون  کیماژ یآبج

.خرمیم

:تشر زد مامان

.آشت رو بخور ایمادر جون ب! سر داره هزار سودا  هی چارهی؟ ب دیدار یبه آبج چکار

:ها گذاشتم و گفتم يرا در سفره سبز مهیکاسه نصفه ن. دو سه تا قاشق از آش رشته مامان خوردم  یهولک هول

؟ میخواهینم يزیمامان چ. برم  دیبا...  یمرس

.نیهم ریبگ ریپاکت ش هیفردا صبح  یاگه تونست. مادر جون  نه

:بعد گفت.  خواندیکه پشت سرم دعا م دمیشنیاو را م يصدا. آمدم  رونیرا تکان دادم و از خانه ب سرم

!جان مادر موهاتو بگذار تو نینوش

:گفتم يسر سر شهیهم مثل

.چشم...  باشه

با چادر و مقنعه سفت و سخت .  دمید مارستانیب اطیمژگان را در ح. شده بود  عوض فتهایش دمیرس مارستانیبه ب یوقت

:و گفت دیخند دنمیبا د. رو گرفته بود 

.يمردیم ی؟ صبح داشت یرو نرفت از

:که گفت دمیرا شن شیصدا. را فشار دادم و با عجله از کنارش رد شدم  دستش

!ینکش خودتو
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.عوض کردم و خودم را به طقه ششم رساندم يپرستار دیرا با روپوش سف اهمیروپوش س فورا

. باز بود  شیچشمها. شده بود  دهیو پرده ها کش کیطبق معمول اتاق تار. آرام در را باز کردم . بسته بود  دایاتاق ش در

:اش را تکرار کرد یشگیسوال هم يو با لحن کودکانه ا دیمن خند دنیبا د

؟ يآورد نهیآ

!انگار امروز حالت بهتره... ها خانم خانوم سالم

!دنمید ادیآخه قراره فردا خواهرم ب. بهترم  یلیخ آره

:گفتم يخودم را گرفتم و در عوض با لحن شاد يجلو ی، ول امدهیبپرسم پس چرا تا حاال ن خواستم

!نمشیمن هم دوست دارم بب... خانم  میبه مر به

:و گفت دیذوق خند با

!ینیبیحاال خودت م! من هم خوشکلتره  از... خوشکله  یلیخ

. سرش برداشته بودند  يتمام پانسمان و باندها را به کل از رو. را تکان دادم و بالش و ملحفه را صاف کردم  سرم

 یسرش باق يسوخته هم جا به جا رو مین يچند رشته موها. بزرگ بود  يپوست سرش قرمز و ملتهب و پر از تاول ها

:دیپرسبالش جا به جا کردم که  يدقت سرش را روبا . مانده بود 

!کنهیم خیآخه سرم  یول... آخه دستم تو بانده  فهممیسوخته ؟ من نم موهام

کردم به صورتش نگاه نکنم  یسع. مانده بود  رهینگران به من خ يهمانطور با چشمها دایش. بدهم  یچه جواب دانستمینم

:گفتم. 

!فکرشو نکن یول!  گهید خورهیمو کز م شیتو آت خوب

!که ؟ ستیبد ن یلی؟ ها ؟ خ شهیخوب م یعنی

!ستین بد
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:لحظه ساکت بود و بعد گفت چند

!بده شتیآرا چقدر

:که گفت کردمیبا تعجب به صورتش نگاه م. خوردم  جا

مامانم  شیآرا زیمپشت  یسالگ زدهیاز س!  شمیمن استاد آرا!  يدیبه صورتت مال زویطور پر رنگ پر رنگ همه چ نیا

.کردمیم شیمامانم را هم آرا یحت...  نشستمیم

:زدم و گفتم يزور لبخند به

!خوب چه

 دیبا! کتک شده  يلپ مثل جا يرو.  کشندیرژگونه رو اون طور پررنگ نم.  یستیکردن بلد ن شیتو هم اصال آرا!  آره

بدم ؟ ادتی يخوایم.  یروش پودر بزن

 شیداشت که در نگاه اول کامال ساده و بدون آرا یصورت جذاب و شاداب. نگاه کردم  شهیعکسش در قاب بدون ش هی

:سرم را به عالمت مثبت تکان دادم که گفت.  دیرسیبه نظر م

!یبکن دیبا کاریتا بهت بگم چ اریرو ب شتیلوازم آرا فیک خوب

و بعد به من  کردیبه صورتم نگاه مبه دقت . نشستم  شیحرف گوش کن روبرو يرا آوردم و مثل شاگردها کبفم

 دمیدیم نهیکه در آ يزیاز آن چ یلیبعد از اتمام کار خ. صورتم بزنم  يرا چقدر و کجا زیکه چکار کنم و چه چ گفتیم

:بودم و با ذوق و شوق گفتم یراض

!يجادوگر تو

:و گفت دیخند

!یکه خودتو نشناس دمکریم يکار هیدست به کار بشم  تونستمی؟ اگه خودم م يدیشو د کجا

:لوازمم رو جمع کردم و گفتم فورا
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!شهیبد م ادیب یاگه کس... بسه  گهید خوب

هم داستانمون ادامه داره ؟ امشب

؟ يحوصله اشو دار آره

!بگو... از صبح تا حاال تو فکرتم !  آره

.حسام داد به خودم. رو هنوز هم دارم  یمشک راهنیپ اون

آپارتمانشان . سخت بود  میتحملش چقدر برا داندیخدا م. بار به خانه مشترك شهاب و سحر رفتم  نیاول يشب برا آن

 يراهرو میآمد رونیاز آسانسور ب یوقت. بود که خانواده دالن در آنجا اقامت داشتند  یتر در همان برج نییطبقه پا کی

در  میمر. درها بزرگ و به رنگ چوب بودند  . شدیم دهیآن د دربود که فقط دو آپارتمان  مانیروبرو یعیو وس کیش

:سمت چپ را نشان داد و با حسرت گفت

!هم خونه سحر نیا... قرار بود خونه من و فراز باشه  نجایا

:زدیم ادیکه فر شدیم دهیدر شن يو داد سحر از ال غیهمراه با ج یمیمال کیموز يباز بود و صدا مهیروبرو ن در

.که دستم بنده ینیبیم. در زشته  يبرو جلو شهاب

:و گفت دیخند پدرم

.جوونها نیاز ا امان

کوتاه و  يرنگ و موها يریدر باز شد و شهاب با کت و شلوار ش. بزند  رونیام ب نهیاز س خوادیقلبم م کردمیم احساس

:لبخند زد و گفت مانیبراق به رو

!دیخوش آمد... به  به

.  میمهمان ها بود نیاز مادر شهاب و خانواده سحر ، ما اول ریبه غ.  میوارد شدسبد گل را به دست شهاب داد و  میمر

پر از  یعکاس يآن درست مثل گالر واریتمام در و د. رنگ  يریش يوارهایبود ؛ با کف پارکت و د یبزرگ اریخانه بس
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بلند  هیدو آباژور پا شده بود و دهیچ عیوسط سالن وس امبودست مبلمان ب کی. مشترك شهاب و سحر بود  يعکس ها

، دور و بر مبلمان  يناهارخور زیدور م يهایتک هم به عنوان صندل یچند صندل. آن قرار داشت  يهم در دو سو یچوب

مبل  يتازه رو.  نمیدو نفره آنها را بب يبه دور و برم نگاه نکنم تا مجبور نباشم عکسها کردمیم یسع. بامبو پراکنده بود 

و  دهیهمرنگ کت و شلوار شهاب پوش یسارافون کوتاه. وارد سالن شد  غیو ج غیدم که سحر با جکنار مامان نشسته بو

 شیدستها.  زدیگل انداخته بود و صورتش برق م شهیمثل هم شیلپها. بود  ختهیر شیشانه ها يروشنش را رو يموها

.رفت میسمت مر هب جانیرا از دو طرف باز کرد و با شور و ه

.ادیاالن م... فراز رفته باال .  يکرد ریچقدر د. رم من قربونت ب یاله

که  کردمیم یو دشمن نهینسبت به او احساس ک يبه قدر. کرد  یو با آنها هم سالم و احوالپرس دیمامان و بابا را بوس بعد

سحر  یول .مبل نشستم و خودم را به آن راه زدم  يرو میکن یسالم و روبوس میو بخواه دیایقبل از آنکه به سمتم ب

:من آمد ، دوال شد و محکم بغلم کرد و گفت سر يصورت مادرم باال دنیمتوجه نشد و بعد از بوس

؟ یخانوم ییآ یما نم شیخوشکله ؟ چرا پ يچطور

:گفتم يو با لحن سرد دمیرا بوس شیبلند شدم ، من هم گونه ها میاز جا باالجبار

!دارم درس

نشستم  یوقت.  دیگوشه لبش ظاهر شد و فورا نگاهش را دزد یلحظه لبخند کج کیدر . بود  ستادهیا میروبرو شهاب

 یشب عروس.  دمیدیم کیبود که مادرش را از نزد یبار اول. مامان مشغول خوش و بش با سوسن خانم مادر شهاب بود 

و براق و  اهیس يچشمهابود با  يا زهیم زهیخانم زن ر سنسو. آنقدر ناراحت و دلمشغول بودم که اصال متوجه او نشدم 

 یخوب يکه او صدا گفتیمادرم م.  زدیبود و با عشوه حرف م حیمل یلیتلفن خ يمثل پا شیصدا. فر زده  یمشک يموها

به اخالق  نیا گفتیم. بود  شیمامان عاشق صدا. است  دهیرا شن شیبارها آوازها ریاخ يها یهم دارد و در مهمان

!در زخرفشم
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.جواب بگذارم یرا ب گاهشیگاه و ب يکردم به شهاب اصال نگاه نکنم و لبخندها یسع یبیشب با اراده عج آن

دالن رفتند و  يبزرگتر ها با شلوغ شدن سالن به طبق باال و منزل آقا.  شدیآمدند و سالن شلوغ م یکم مهمانها م کم

:با حرص گفت دیمقاومت مرا د یوقت مامان اصرار داشت که من هم همراهش به طبقه باال بروم و. ماندند  نییجوانها پا

.خورهینم نهایتو سنت به ا آخه

؟ خورهیبه شما م پس

:و گفت دیبه دادم رس بابا

!؟ یو پاتالها که چ ریما پ شیباال پ ادیب. خانم ، بگذار راحت باشه  يدار چکارش

:گفتینگران بود و م مامان

؟ کاریهم بمونه چ نجایا آخه

:شد و قلب ار باال رفتن به من سفارش کرد میباالجبار تسل یول

.خواهرت شیپ نی؟ برو بنش هایرو ند یخود به کس یب

ورم  يدر دست فراز بود و صورتش طور میمر يدست ها. از سالن کنار هم نشسته بودند  یو فراز در گوشه دنج میمر

و معلوم بود که  زدیگوشش حرف م ریم زفراز مدا. از بغض بترکد  رفتیکرده و قرمز شده بود که هر آن احتمال م

.  کردیرا پاك م شیو چشمها ینیداد و با دستمال بیاو فقط سرش را تکان م یآرامش کند ، ول يبه نحو کندیم یسع

مامان و بابا رفتن آمد کنارم نشست تا سر صحبت را باز کند ،  نکهیفراز هم آمده بود و به محض ا يشهرام پسر عمو

.نشستم میو حوصله اش را نداشتم و به سفارش مادرم رفتم و کنار مرمن اصال حال  یول

 بایتقر يکنار یصندل يجا دادم که او رو میخودم را کنار مر يحرکت طور کیبود و من با  کنفرهیو  کیبار یصندل

!فراز پرت شد يپا يرو

:به من نگاه کرد و با پرخاش گفت یعصبان
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؟ چته

!تو شیپ امیگفت ب مامان

!یوحش افتادمیداشتم م...  ينطوریکه ا هن

:مداخله کرد و گفت گستید ياز جا میمر يدلخور دانستیکه م فراز

؟ يخواهر کوچولوت بپر نیبه ا ادیدلت م يچطور میمر نکن

:دوباره بغض کرد و گفت میمر

!کن فراز ولم

.تا آرام شود زدیگوشش حرف م ریبود زنگاهش به من  کهیاو را در دست گرفت و در حال يفراز دوباره دستها و

فراز  یو ناراحت میمر يها هیشهاب و سحر و گر يشهرام و نگاهها يها و مزاحمتها یها و ناراحت یشب با تمام سخت آن

.تمام شد

وقع م ی، ول میبدرقه اش به فرودگاه برو يقرار بود که ما هم برا یهنوز دو روز تا رفتن فراز مانده بود و حت نکهیا با

بود و سرش را در شانه  دهیمحکم فراز را چسب. راه انداخت که اشک همه درآمد  يو زار هیآنچنان گر میمر یخداحافظ

به اصرار مامان و قربان صدقه  یوقت. هر دو از اشک سرخ بود  يچشمها.  کردیم هیبلند گر ياش فرو کرده بود و با صدا

همان طور دست در دست و در آغوش . بود  سیفراز از اشک خ راهنیپ از فراز جدا شد تمام سرشانه میسحر ، مر يها

.میرفت انهو به خ میشد نیآنها را از هم جدا کردند تا سوار ماش یآمدند و با سخت نگیو پارک اطیتا ح گریهمد

عقد  کی ماندهیدو روز باق نیکند در هم یبا پدرمان صحبت کرد تا بلکه بتواند او را راض گرید کباریدالن  يشب آقا آن

:نشد و باز هم گفت یهر دو جوان راحت باشد ، اما پدرم راض الیتا خ میریآن دو بگ يکوچک و جمع و جور برا

فراز  یکه تا وقت نهیمساله جدا است و شرط عقل ا هیعقد کردن  ی، ول کنهیهم واسه فراز صبر م گهیتا صد سال د میمر

!میجان بره و انشاءاهللا برگرده صبر کن
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سه بار با هم تماس  ایدو  يروز نکهیبا ا. بود و بس  هیفقط گر میماه ها بعد از آن کار مر یکه فراز رفت و حت يروز تا

زمان مراجعتش که چهار  يبود و از همان روز اول رفتنش ، برا حوصلهیو ب انیگر شهیعزادار هم ي، مثل زنها گرفتندیم

.کردیم يسال بعد بود ، روز شمار

، رفتن به خانه مشترك  لیاوا.  گذشتیدر خانه او م میوقت مر شتریب بیترت نیو به ا گذاشتیرا تنها نم میمر سحر

شد و  يعاد میبه اونجا رفتم برا میچند بار با مر نکهیبه مرور بعد از ا یسخت و طاقت فرسا بود ، ول میشهاب و سحر برا

شهاب پوشانده  ياتاق خوابشان را با عکس ها يوارهایسحر تمام د. به دور و برم نگاه کنم  شتریتازه توانستم با دقت ب

 نیاز هم یکیدر .  کردمیسحر تصور م يو در تمام آنها خودم را به جا کردمیبه عکسها نگاه م ینیب زیبا دقت و ر. بود 

.پنهان کردم راهنمیپ ریآلبوم کش رفتم و ز يشهاب را از ال ياز عکسها یکی دارهاید

9 فصل

نداشتم ،  یمیوقت در مدرسه دوست صم چیتا آن زمان ه. شدم  یرستانیهم گذشت و باالخره من دب ییم راهنماسو سال

بلندش به رنگ قرمز  يکه موها بایو خوش خنده و ز طانیش يدختر. به اسم افروز آشنا شدم  يسال بعد با دختر یول

و به  کردیم زیرا تم شیو ناظم ابروها ریمد ياه خیوبدرشت سبز رنگ داشت و بدون توجه به ت يبود و چشمها رهیت

کوله  فی، ک ختیریم رونیقرمزش را ب يبعد از ساعت مدرسه از دو طرف مقنعه موها شهیهم. آمد  یم رستانیدب

.میگشتیبود بر م کیبه هم نزد یلیکه خ مانیبه خانه ها ادهیو با هم پ انداختیدوشش م ياش را کج رو یپشت

.دانستیکم و کاست م یرا که به شهاب داشتم ب یکه ماجراها و احساس بود یتنها کس افروز

:گفتیم. نداشت  یمن و افروز هم نظر خوب یبود به دوست نیمن بدب يطبق معمول که به تمام کارها مامان

بهش  يزیچ هی؟ چرا از حاال به ابروهاش دست زده ؟ مگه ننه بابا نداره که  زادهیدختره بدور از آدم نیا ختیر چرا

بگن ؟

:دادمیبا حرص جواب م. آورد  یکه کفر مرا باال م گهید رادیا کیهزار و  و
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و ننگ  بیرو ع زیکه همه چ ستیمنتها مامانش مثل شما مال عهد شاوزوزك ن... خوبش هم داره . ننه بابا داره  چرا

!بشه يبهتره تا مثل من عقده ا یلیبکنه خ کارها رو نیآدم با اجازه مامانش ا. هم قشنگه  یلیاتفاقا ابروش خ! بدونه 

مادر او .  میبود یو خوب یمیصم یلیمن و افروز دوستان خ کردیم جادیکه مامان برام ا ییتهایوجود تمام محدود با

بود که با افروز و دوستانش مثل دوستان و هم سن و سال خودش برخورد  یزن راحت و خودمان یلیبرعکس مادر من خ

سرمان بود ،  يمامان باال ينگران و غرغرها يها شمچ شهیخانه ما که هم يبه جا میدادیم حیم ترجو ما ه کردیم

آپارتمان نسبتا  کیمادر و پدر افروز از هم جدا شده بودند و او با مادرش در .  میرا در خانه آنها بگذران مانیساعتها

!میرفتیکه با هم به خانه حسام م بود یما زمان يساعتها نیبهتر.  کردندیم یزندگ ینوساز و معمول

.شدند یمیاز هم خوششان آمد و به سرعت با هم صم دندیرا د گریکه افروز و حسام همد يبار نیهمان اول از

و با هم به خانه  کردیرا به مادرش م زیافروز سفارش همه چ. آمدم  یم رونیبه بهانه رفتن به خانه افروز از خانه ب من

و با تلفن مادر افروز که به ما  رفتیکه حساب ساعتها از دستمان در م شدیآنقدر سرمان گرم م یگاه.  میرفتیحسام م

!میگشتیو فورا به خانه آنها بر م میآمد یبه خودمان م دیایدنبالم ب خواهدیمادرم نگران شده و م دادیخبر م

:گفت يبا لحن کسالت بار دیمال یکش رژ مکوچ نهی، افروز که در آ میگشتیبعد از ظهر که با هم از خانه مان بر م کی

!میخندیحسام ؟ م شیپ میبر يایم!  میکنیدق م يکاریبعد از ظهر از ب امروز

:به ساعتم نگاه کردم و گفتم نگران

!ارهیرو در م ردونمیش رابیس مامان

:و رو به من گفت دیرا بهم مال شیلبها

!میکنیدق م! و خدا تو ر. کنه  شیمامانم راض گمیم... با من  اون

:ذوق گفتم با

.باشه
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.میدیو تا خانه افروز دو میرا جابجا کرد مانیها یپشت کوله

:ما غر زد دنیبود با صورت پف آلود در خانه را باز کرد و با د دهیاو که تازه با زنگ در از خواب پر مادر

لپهاتون گل انداخته ؟ ينجوریتو سرتونه که که ا یچه کلک باز

:کرد و گفت فینفس نفس زنان ماجرا را تعر فروزا

!دهیبهش اجازه نم يجور نیکه هم یدونیم. حرف بزن  دایتو رو خدا با مامان ش مامان

:را تکان داد و به من گفت سرش

.رو بده به من یو بعد گوش ریخونه تون رو بگ شماره

:داد زد دیمرا شن يصدا نکهیو به محض ا را برداشت یمامان گوش. فورا شماره خانه مان را گرفتم  من

؟ یکنیم ی؟ معلوم هست چه غلط ییکجا تو

:گفتم يبه مادر افروز نگاه کردم و با لحن مظلومانه ا یچشم ریز

!زنهیحاال فرزانه جون خودش باهات حرف م میبا هم درس بخون میخواهیم... من اومدم خونه افروز  مامان

:زدیداشت داد م مامان

...ایپاشو ب شهینم میفرزانه جون و مرزانه جون حال من

کرد و در  یگرم یخاص خودش با مادرم سالم و احوالپرس یرا دست مادر افروز دادم و او با چرب زبان یمن گوش که

:اجازه مرا از مادرم گرفت و گفت هیثان کیعرض 

!یراحت باشه خانم شرف التونیشما خ.  رسونمیجون رو م دایشب ش خودم

من سراغ تلفن رفتم و .  میو به اتاق افروز رفت میدیفرزانه جون را بوس يو فورا دو طرف گونه ها میدیو افروز پر من

:طبق معمول گفت دیمرا شن يصدا نکهیحسام به محض ا. شماره حسام را گرفتم 

.نجایا ایب پاشو
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:من هم از خدا خواسته گفتم و

!مییونجاا گهیساعت د میو افروز تا ن من

و  گرفتیخودش م يبلوز و شلوارها را جلو.  ختیریم رونیمحابا لباسها را ب یدر کمد لباسش را باز کرده بود و ب افروز

:دیپرسیتند و تند از من م

بپوشم ؟ نویا... بهتره  نیخوبه ؟ نه ا نیخوبه ؟ نه ا نیا

:داد زدم کالفه

خودتو ... استقبالمون  ادیم یو رکاب ژامهیچته ؟ حسام جونت االن با پاصال معلوم هست . سر جات  نیبش ریبگ!  کوفت

!نکش

:بلند داد زد يبا صدا افروز

!اون همه جورش قشنگه!  یاله

:نفرت صورتم را جمع کردم و گفتم با

!خاك!  اه

از  یکیبودم  زیهم سا بایمن هم که با او تقر.  دیپوش نیرنگ و شلوار ج یصورت یژاکت کش کیافروز  باالخره

 شیمژه ها يرا رو ملیبود و با شدت فرچه ر دهیتوالت مادرش چسب زیم نهیافروز به آ.  دمیرا پوش شیشلوارها

بود  دهیچسب نهیبه آ يرا به داخل فرو برده و طور شیلبها. باز بود  گرشیبسته و چشم د شیاز چشمها یکی.  دیکشیم

مادرش که در حالت رفت و آمد و جمع و جور کردن خانه بود !  شدیم دهیکش نهیبا هر بار پلک زدن به آ شیکه مژها ها

:غر زد

!هیدست ک ایدن یتا بفهم يبخر دیبار خودت با نیا.  دیتموم کرد یمنو جنابعال يها ملیخانم تمام ر افروز

:زبر لب تند تند جواب داد افروز
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!دمی؟ پولش رو مگل کرده  تیباز سیخس... کار دارم  ینیبیمامان مگه نم ا

 نیآخر يباالخره افروز برا. وقت بود که آماده شده و به انتظار نشسته بودم  یلینداشتم ، خ زهیکه به اندازه او انگ من

:نگاه کرد و بعد از چند بار جلو و عقب رفتن گفت نهیبار خودش را در آ

!شدم ماه

:حسرت گفتم با

تازه اصال چه !  دمی؟ االن صد ساله شهاب رو ند یمن چ ی، ول ینیحسام رو بب یتونیم یبه حالت هر روز که بخواه خوش

...نمشیکه بب دهیفا

:و گفت دیحرفم پر وسط

! من التماس بکنه  دنیهر روز د يکه شهاب خودش برا کردمیم يتو بودم کار يمن اگه جا...  ییدست و پا یکه ب بس

!یستیبلد ن

:و گفتم دمیکش یآه

آسونه ؟ يجور نیهم زیهمه چ يحسام بدون سر خر جلو دستته فکر کرد. لت خوشه ها ؟ د يجور چه

 شهیبه هر حال همه شونو م!  هیاز چه قماش گمیبهت م يا قهیدق کی نمیشهاب جون تو رو بب نیمن اگه ا. که آسونه  آره

.راه داره یخر کرد ، ول

. تر بود  کیخانه آنها از خانه ما به حسام نزد.  میو راه افتاد میدیرا پوش شیاز پالتوها یکیهر کدام . آماده شد  افروز

در را  يطبق معمول ال.  میدیبعد به برج هاله رس قهیو کمتر از ده دق میدیدو ابانیو برف خ خی يرا از البه ال ریتمام مس

:تو و داد زد دیبار افروز زودتر از من پر نیا. باز گذاشته و منتظرمان بود 

!پخ

:گفت يکه هنوز داخل اتاق خودش بود با لحن با مزه ا حسام
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!ینکن خی

گوش  ریز. کرده بودم حسام با بلوز و شلوار خانه به استقبالمون آمد  ینیب شیهمانطور که پ.  میدیسه نفر خند هر

:افروز گفتم

!گرفته لتیچقدر تحو اوووووه

:تعارف داد زد یهم ب او

؟ یپوشیمچرا مثل بدبختها لباس  حسام

:از گونه افروز گرفت و گفت یشگونین یبه شوخ حسام

!به اون در نیا...  ییبه جاش مثل مانکنها تو

.  میولو شد یراحت يمبلها يو رو میمن و افروز به سالن رفت. کرد  فیک یکل دمیبخش افروز فهم تیلبخند رضا از

:حسام از راهرو داد زد

؟ يخوریم یون نوشابه دفعه قبل؟ افروز از هم نیخوریم یها چ بچه

:بله بلند و باال گفت و بعد حسام رو به من گفت کی افروز

نه ؟... و نسکافه  ریهم که همون ش تو

:رو به عالمت مثبت که تکان دادم گفت سرم

!بچه ننه ریبگ ادیکم از افروز  هی بابا

:من جواب داد يجا به چرخاندیکه داشت انگشت اشاره اش رو دور کاسه ماست م افروز

!رهیحسام جون مامانش گ ستیننه ن بچه

!رفته زشیبو و اثر و همه چ گهیربع د هیتا . ذره آبجو  هی بابا

آنقدر  رمیتماس با خانه خودمان بگ کیساعت هشت شب که مادر افروز با منزل حسام تماس گرفت و گفت من  تا
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.میودخوش گذشته بود که اصال متوجه گذشت زمان نشده ب

ساکت شد تا من با  دیخندیبا اشاره من حسام که داشت قاه قاه م. از تلفن فرزانه جون شماره منل مان را گرفتم  بعد

:گفت دیمامان نگران شده بود و با شک و ترد. مادرم صحبت کنم 

دستتون بنده ؟ گهیکه مامانش م دیکنیم یو افروز چه غلط تو

:فجر شوم گفتمبود از خنده من کینزد کهیدرحال

!مامان میدیانجام م یمیش شیآزما میدار

دهانش را گرفت و به طرف  يو حسام هم محکم جلو دیبلند خند يخودش را کنترل کند با صدا توانستیکه نم افروز

:گفت یمامان با بد اخالق. را نشنود  شیتا مادرم صدا دیاتاق دو

؟ هیاون کر کر خنده واسه چ پس

:گفتم کالفه

.دیقطعش کنند مامان جون ببخش گمیم

!خونه ها ایب زود

!چشم

:گفت زدیحسام که هنوز از شدت خنده نفس نفس م.  میتا به خانه برگرد میرا که گذاشتم کم کم آماده شد یگوش

!رسونمتونیم

:گفت افروز

!گند مشروب شالق هم رو شاخمونه يبو نیبا ا!  رنمونیگیبابا م نه

.ابونیتو خ نیگند بر يبه قول خودت بو نیساعت با ا نیا.  رمیآژانس بگ نیصبر کن پس

در تمام جعبه  دیخندیداشت و مدام م یافروز که حال خوش میبرس یالب يورود يتا به درها میگذشتیاز راهرو م یوقت
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:دیپرسیو از من م دادیآپارتمان را که کنار هم قرار داشتند تکان م یپست يها

مال حسامه ؟کدوم  یگیم تو

.9879 یصندوق پست شهیم 9879آپارتمان  خوب

 9879:  گفتیآورد و تند و تند م یشان را در م يدرها يصندوقها گذاشته بود و تق و تق صدا يانگشتش را رو افروز

.ناهاشیآهان ا...  9879... 

:درز برد تو و گفت يرا از ال کشیانگشتان بار بعد

!مون نامه هم داره بچه

:به دور و برم نگاه کردم و گفتم راسانه

؟ یچ ننمونیولش کن بب افروز

.ارمیشو دارم درش م ساکت

نامه را به  يروزیبا پ.  دیکش رونیرا از درز در صندوق ب یرنگ دیزده من پاکت نامه سف رتیبعد در مقابل چشمان ح و

:من نشان داد و گفت

.می؟ بدو بر يدید

ساختمان رد  ینگهبان يبا ظاهر آرام و معقول از جلو میخواستیکه م یو وقت میدیرا دو یالب زده تمام راهرو و جانیه

در بزرگ  نکهیبه محض ا.  میدادیو فشار م میهم را گرفته بود يدستها میشدیاز خنده منفجر م میداشت کهیدر حال میبش

و به سمت  میزد غیج يدو با شاد به صورتمان خورد هر یانپشت سرمان بسته شد و باد سرد و زمست يا شهیو ش

ممتد  يآژانس که از بوق زدنها نیماش.  میدیمانده بود دو یباق اطیو دست نخورده در محوطه ح دیکه هنوز سف ییبرفها

سوار  نو نفس نفس زنا میخسته شد دنیباالخره از دو.  زدیآمد و چراغ م ینگرفته بود آرام آرام پشت سرمان م جهینت

.میشد نیماش
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افروز  میجابجا شد نکهیبعد از ا. گرم مان بود  یآمد ، ول یم رونیمان گل انداخته بود و از دهانمان بخار ب يها لپ

:گفت يو با لحن با مزه ا دیکش رونیب بشیپاکت نامه را از ج

!کنهیم ينامه نگار یبچه مون با ک نمیبب

رنگ نازك  یکاغذ آب.  میمان فرستاده شده بود باز کرددر آل یزده به زحمت پاکت نامه را که از آدرس خی يدستها با

،  مینامه را بخوان نیماش کیتار يدر فضا میکردیم یهر دو سع.  کردیدر دست افروز خش خش م يمخصوص نامه نگار

را پول آژانس .  میدیباالخره به خانه افروز رس. مشکل بود  ارک نیو کاغذ نازك ا سندهینو زیبا توجه به دست خط ر یول

:مادر افروز در را باز کرد و گفت.  میو به سرعت خودمان را به طبقه باال رساند میداد

!عجب چه

:داد زد افروز

!نور بده... نور . برو کنار  مامان

؟ یچ

.نامه از حسام کش رفتم کیمامان ...  نور

.مهمون دارم دیسر و صدا نکن!  یهست يچه جونور گهید تو

 ریافروز ز. بود  دهیلم ونیزیتلو يجلو يمبلها ينامزد فرزانه جون رو.  میدیباز سرك کش مهیدر ن يالو من از  افروز

:لب غر زد

!ننه مه شوهر

و  زیدست خط ر.  میمشغول خواندن نامه شد میگرم مان را در آور يپالتوها نکهیو بدون ا میهم به اتاق افروز رفت با

:شروع شده و در ادامه نوشته بود يعاشقانه ا یرسبا سالم و احوالپ. داشت  يزنانه ا

حسام جون خدا .  شهیاون داره خوب م یعنی نیبعد از دو سال جواب داد و ا هایدرمان یمیش. مرخص شده  گهید مامان
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و هر وقت اون صورت قشنگ و مهربونت  دمتیدو ساله ند...  رانیا گردمیبخواد منم بعد از مرخص شدن مامان بر م

...کشهیآد دلم برات پر م یشمم مچ يجلو

:گفتم.  زدیم يبه کبود شیو لبها دهیتعجب به صورت افروز نگاه کردم که رنگش پر با

؟ هیک نی؟ ا یچ یعنی

.خواندیجواب نداد و همچنان نامه را م افروز

و دوباره  گردمیرمب یتا چشم بر هم بزن ی، ول یکنیم ییکه تو اون خونه دراندشت احساس تنها دونمیجون م حسام

از دور ! تا برگشتن من مواظب خودت باش ! رو داشتند  مونیهمون زن و شوهر نمونه که همه حسرت زندگ میشویم

!بوسمیرو م نمیتو نازن يرو

:پرت کرد و داد زد نیزم ينامه را رو تیبا عصبان افروز

!شرف یب

!کردیفکرشو م یک

!زن داره کهیمرت!  دایش

!شهاب مثل

:کاغذ نامه را مچاله کرد و گفت تیبا عصبان افروز

!نیحاال بب...  کنمیاش م چارهیب

:لبه تخت نشستم و گفتم.  میدو نفرمان شوکه شده بود هر

دمی؛ چطور نفهم شناسمیآدم رو م نیدو ساله من ا... همه وقت  نیا

!که هفت خطه بس

کنه ؟ کاریچ خوادیشه مب دایسر و کله زنش پ گهیاگه دو روز د یعنی افروز
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!موندم نشیهم تو هم من

!ها یکم مونده بود عاشق بش!  يدیچه خوب شد فهم يوا

؟ کنهیم یحاال فرق يفکر کرد مگه

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

!زن داره اروی بابا

!که نداره دزیزن داره ا! داره که داره  خوب

:تخت جا به جا شدم و گفتم يزده رو جانیه

؟ یچکار کن یخواهیم

!رهیاز گرد راه برسه و مفت مفت حسام رو ازم بگ یکی گذارمیمن نم!  نیبب حاال

:و گفتم دمیخند

تو ؟ ای دهیاون از گرد راه رس. افروز  يدار ییرو چه

:به من که دیپر

حاال ...  ستین نیاز ا شتریب اقتشیدنبال عشق و حالش ، ل ایکه دوسال شوهر جوونش رو گذاشته و رفته اون سر دن یزن

!نیبب

:گفت هیهق هق گر انیشد و م ریسراز شیمن اشکها يبهت و ناباور انیدر م بعد

اونو قد من دوست  تونهیکس نم چیه!  ردشیازم بگ کهیزن نیا گذارمینم...  گذارمینم!  دایواقعا دوستش دارم ش من

.داشته باشه

و خط چشم  ملیر اهیدو خط س. برداشتم و به دستش دادم  زیم يمال از روبرگ دست کی. بدهم  یچه جواب دانستمینم

سرش جمع کرده و وسط تختخواب بزرگ  يبلند قرمزش را باال يموها یبا کالفگ. شده بود  دهیکش شیچشمها ریز
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:فرزانه خانم بلند شد يصدا. اتاق نشسته بود 

ما ؟ شیپ نجایا دییآ یها چرا نم بچه

:را در آورد و گفت شیلب ادا ریبا حرص ز افروز

!ادیخوشم م کهیمرت ختیاز ر یلیخ

لباس .  میمان را پاك کرد يها شیمادر افروز آرا يپاك کن ها ریبا ش.  رفتمیو به خانه م شدمیکم کم آماده م دیبا

.ندیایو با خانه تماس گرفتم تا دنبالم ب دمیمدرسه ام را پوش

نشستم از برق چشم ها و لبخند  نیداخل ماش نکهیبه محض ا. سرحال و خندان بود بعد از مدتها . دنبالم آمد  میمر

:زدم و گفتم یچشمک. افتاده  یمن اتفاق جالب ابیدر غ دمیمهربانش فهم

؟ ادیشده ؟ فراز داره م یچ!  يمرمر یخوشحال

:کرد و گفت ینامحسوس اخم

!افتاده گهیاتفاق د هی... دلت خوشه تو هم ! بابا  نه

؟ يکرد دایخواستگار دست به نقدتر پ هی؟  یچ

:و گفت دیغش غش خند میمر

!شو تو هم گم

شده ؟ یچ پس

!نمیببرم و بچ مویزیجه هیداده اسباب و اثاث تیبابا رضا یچیه

داره ؟ يا دهیکار چه فا نیفراز برنگشته ا یتا وقت خوب

:تو ذوقش خورده با پرخاش گفت یکه معلوم بود حساب هیمر

.آماده است زیاون وقت همه چ...  ادیداره ؟ باالخره که م یربط چه
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 شتریب یول. کمتر از افروز خبر داشتم  میبود میمر هیزیو جابجا کردن جه یبعد که سرگرم اسباب کش يروزها

آن  دنید نکهیبا ا.  گذراندمیآپارتمان سحر و شهاب بود م يو فراز که درست روبرو میروز را در آپارتمان مر يساعتها

همان نگاه ها و لبخند کوتاه شهاب . به آنجا بروم  کردیم رموادا یبیحس غر یسخت بود ، ول یلیخ میدو در کنار هم برا

 میهر روز همراه مر کردیوادارم م دنشیکه نسبت به زن اون داشتم ذوق د يبا وجود حسادت و تنفر. را دوست داشتم 

وقتمان را  دیع زخانه مان به آپارتمان فراز تا بعد ا نیرمیاز ز زیخرده ر يال اسبابهاانتق. و گاه مامانم به آنجا بروم 

.سحر و شهاب بروم دنیبه د میهمراه مامان و مر دیرفت و آمدها در طول ع نیباعث شد که در ا نیگرفت و هم

که هنوز در خانه  خچالیو  از گاز ریآشپزخانه جه به جا شده و به غ يهمه اسباب ها.بود دیشب جمعه سال جد نیاول

 نتیبار صدم کاب يبرا يریمامان با دستمال گردگ.شده بودند دهیخودشان چ يسر جا لیوسا هیخودمان بود بق

:گفت میآشپزخانه را پاك کرد و بعد به مر

.يمادر میبر.نیهم از ا نیا-

:آشپزخانه انداخت و گفت واریبه در و د یبخش تینگاه رضا میمر

.میبر...دش یعال!خوبه-

گشت که سحر در خانه شان را باز کرد و با  یدر خانه م دیشلوغ و پلوغش به دنبال کل دیدسته کل انیم میدر مر يجلو

:ما ذوق زده گفت دنید

من؟ دیبازد دییایب دیخواه ینم یگم خانم شرف یم!...دیچه خوب شد هنوز نرفت-

:و گفت دیخند مادرم

.مییایتا ما ب یتنشس یتو بگو ک...خواهم یچرا نم-

!امشب-

...سر و وضع؟نه سحر جون نیامشب؟با ا-
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.منم و شهاب...میستین بهیما هم که غر!خوشگل و ناز شهیجون؟ماشاهللا مثل هم نیریسرو وضع تون چشه شب-

 بلوز و کیاز صبح تا آن ساعت شب با .بودم یموقع دلخور و ناراض یب یمهمان نیاز ا یلیمن خ یبود،ول یراض مامان

وجه دوست نداشتم شهاب مرا  چیبه ه.نا مرتب بود یلیخ ختمیکار کرده بودم و سر و ر میکهنه در خانه مر نیشلوار ج

.ندیبب افهیو ق ختیبا آن ر

:گفت میو اشاره من رو به مر مایتوجه به ا یاو ب یبه مامان اشاره کردم که دعوت سحر را قبول نکند،ول یتینارضا با

.مییا یم رتریه بابات بزن بگو امشب دزنگ ب هی يپس مرمر-

:وسط حرفش و گفت دیپر سحر

اورند؟ ینم فیتشر یشرف يمگه آقا-

.نه-

.ارندیب فیهم لطف کنند و تشر شونید،ایهست نجایجون به بابات بگو شما ا میمر-

:به مامان نگاه کرد که جواب داد فیبالتکل میمر

.قربونت...دا یکم سرما خورده نم هینه سحر جون منصور -

:گوشش غر زدم ریمبل کنار مادر نشستم ز يرو نکهیبه محض ا.حرص پشت سرشان به خانه سحر رفتم با

نجا؟یا مییایهامون ب ختیر نیحتما الزم بود امشب با ا-

:برگشت با تعجب نگاهم کرد و گفت مامان

.که میستین بهیغر-

به اون راه؟ يخودتو زدچرا به تو اشاره کردم .من اصال حوصله نداشتم!میهست-

؟ياشاره ا ؟چهیگ یم یچته تو؟چ!وا-

!به اون راه مامان خانم یخودتو بزن يخوب بلد-
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:گفت میوارد شد و رو به مر يچا ینیسحر با س.چشم غره از من رو برگرداند با

نه؟ دیرو آورد زهایهمه خرده ر یبه سالمت-

شهاب کجاست؟ یراست!و تخته ریت ونیکام هیفقط مونده  گهیآره د-

.بشه داشیپ گهید دیبا...مامانش دنیسر رفته د هی!اد یم-

:برداشت و گفت ینیرا از داخل س يچا ستالیفنجان کر مامان

.میمزاحم شد-

:گوشش زمزمه کردم ریآهسته ز.خورد یخونم را م خون

!دیدون یخوبه خودتون هم م-

:و گفت دیپر شیاز جاسحر با ذوق و شوق .نگذشته بود که زنگ زدند يزیچ هنوز

!شهابه-

 ختهیساده پشت سرم ر یلیرا که خ میبا دست موها.داشتم يدیو دلشوره و اضطراب شد دیکوب یم نهیمحکم در س قلبم

 یواشکی.و خسته بود دهیرنگ پر شیآرا یصورتم ب.نگاه به خودم انداختم کیبزرگ سالن  نهییبودم صاف کردم و در آ

.رو به باال فشار دادم تا خوش حالت تر به نظر برسند ار میگرفتم و با انگشت مژه ها میاز لپ ها زیر شگونیچند ن

:رو به مامان گفت شیبایبم و ز يوارد سالن شد و با صدا ینیریجعبه بزرگ ش کیبا  شهاب

.دیچقدر لطف کرد!به به-

به سمت من آمد و با لحن  میو مر با مامان یشهاب بعد از سالم و احوالپرس.پشت مادرم پنهان کردم بایرا تقر خودم

:بودم گفت دهیکه مدت ها بود نشن یمهربان و خودمان

ه؟یخانم خوشگله ک نیا!به به-

:گفت میمر.دندیغش غش خند میو مر سحر
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!يدیرقص یهمون نامزدته که تولد من باهاش م-

:نگاهم کرد و گفت يبا لبخند اغواگرانه ا شهاب

!خوشگل تره یلیخانم خ نیا!نه-

:گفت یباشوخ سحر

شده واسه تون حرف  یخانم گهید!ها یبکن یکه باهاش شوخ ستیساله ن زدهیاون دختربچه س گهید دایش!شهاب يآها-

!ارند یدر م

!ارندیدر ب-

 يآنها احساس کردم که شهاب از من دور یبار از بعد از شب عروس نیاول يو من برا دندیبه حرف شهاب خند همه

دونستم دوستم  یم:در دلم گفتم.شدن به مرا هم دارد کیو نزد تیمیحدس زدم که قصد صم دیردکند و باشک و ت ینم

به سحر نگاه کردم  يا روزمندانهیبا حالت پ!زبل ي؟ااز پدر زن پولدار راحت شد التیو خ یحاال که سحر رو گرفت!يدار

:و گفت دیخند یکه در جواب نگاهم با مهربان

رو مثل خواهر خودم دوست دارم؟ دایش یکن یباور م میمر!جون دلم يا-

!عاجز کرده گهیما رو که د!پس مال تو قربونت

:به من زد و گفت يچشمک دوستانه ا سحر

.خودم شیپ ایاز فردا اسباب هاتو جمع کن ب!جون دایدونه ش یقدر خواهر رو نم میمر نیا-

.دمیکردم خند یبه شهاب نگاه م کهیجوابش در حال در

.شدم به افروز زنگ زدم داریاز خواب ب نکهیحض اصبح به م فردا

:گفت تیمن با عصبان يصدا دنیرا برداشت و به محض شن یآلود گوش خواب

زده به سرت؟هشت صبح جمعه چه مرگته؟-
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تمام شد فورا  میحرفها نکهیبعد از ا.کردم فیتعر شیشهاب را برا يو حرف ها و نگاه ها شبید انیذوق و شوق جر با

:گفتم

شه؟ یم یال چحا-

:زده گفت جانیبود ه دهیکه حاال کامال خواب از سرش پر افروز

ده؟ یطرف داره در باغ سبز نشون م یعنی؟یمطمئن دایش-

شه؟ یم یچ یگ یحاال تو م!آره-

 یراحت شده م الشیطرف دختر پولداره رو گرفته و حاال که خ یعنی...يکه خودت حدس زده بود یگه،همونید یچیه-

!تر خوشگله رو هم داشته باشهخواهد دخ

:گفتم يدلخور با

دوستم نداره؟ یعنی-

معلومه که دوستت .هم نداشته باشه يکه دردسر بهیدختر غر هیرفت سراغ  یاگه دوست نداشت م!چرا احمق-

!مثل خر...داره

:و گفتم دمیکش غیزده ج ذوق

!نجایا ایپاشو ب!افروز خوشحالم يوا-

تخت خواب من  يمن به افروز که رو.دمیدیکش یشهاب و حسام نقشه م يبرا يبود و دو نفر آن روز افروز خانه ما تمام

:گفتم دیکش یبلوزش را به دندان گرفته بود و م قهیولو شده و 

!يباز تو دو قدم از من جلوتر-

من کجام جلوتره؟. چرا؟ هردوشون زن دارند-

:گفت دویکش یافروز آه! راحته التیو خ ستیزنش ن نکهیدوم هم ا! خوب اوال حسام سربه راه تره-
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!که سن بابابزرگ هامون رو دارند؟ میهردومون عاشق دو تا مرد زن دار بشو دیبا م؟چرایمن و تو دار هیچه بخت نیا-

؟ياز حسام خبر دار یراست! میفهم یرو بهتر م گهیحرف همد يطور نیخوب ا یول-

!کارها کردم یلیمن خ يبود یتو که سرگرم اسباب کش! یآره اساس-

:نگاه کردم و گفتم دیدرخش یم طنتیسبز و براقش که حاال از ش يبه چشم ها يکنجکاو با

!رمیبگ ادیبگو من هم  ؟يچکار کرد-

!يا لهیپ یلیکالس برات بگذارم ، چون با تمام ادعاهات خ هی دیآره واقعا با-

:و افروز ادامه داد میدیدو غش غش خند هر

.هفته دو بار رفتم خونه حسام چند نیا-

:میو گفت میدیبلند هو کش يصدا با

!کاه ریآب ز يا-

:زد و گفت یچشمک

!دمیزبونش رو کش ریز-

!خوب! خوب-

برگشت  نکهیخواهد به محض ا یگفت که از دست زنش خسته شده و م یباالخره اقرار کرد زن داره، ول یچیه-

!روشن کنه فشویتکل

گفت؟ یم یخوب از زنش چ ؟یهست يونورچه ج گهیتو د-

.هم سن خودش هیدختر هیگفت  یم یچیه-

!گهید رزنیخوب بگو پ-
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!جادوگرها نیع. دمیعکسش رو هم د. ها هیما نیتو هم يزیچ هیآره -

؟يقبول دار! اند قهیسل یواقعا مردها ب! واه واه-

!آره به خدا-

کرده؟ ریگلوت گ دیال فهماص ؟یبهش گفت يزیچ ؟یخوب راجع به خودت چ-

!کرده ریگلوش گ شتریمگه خره؟ اون خودش ب! آره بابا-

شه؟یم یحاال چ! یچه عال يوا-

!جادوگر خالص بشوم کهیاز دست زن يجور هی دیبا... دونم  ینم-

!ردتیافروز مواظب باش آهش نگ-

!رهیگ یآه اون منو نم رهیآه من اونو نگ! خودیب-

:د و مامان گفتبه در خور يا تقه

!ایخونه خاله تو هم شب با بابا ب میریما م دایش-

:در اتاق را باز کردم و گفتم. میکه رفتند و من و افروز در خانه تنها شد میو مر مامان

!از گرما میخفه شد شیآخ-

:تخت برداشت و گفت نییکوله اش را از پا فیک افروز

!بده يگاریرسیز هی. مردم یم داشتم

:آوردم و گفتم رونیتختم ب ریرا از ز یکوچک قرمز رنگ يگاریرسیز

!ادیپنجره را باز بگذار، هر آن ممکنه بابا ب يال-

.من انداخت يجلو زیم يرا رو گاریرا با لذت پک زد و پاکت س کیبار گاریس افروز

؟یفهم یم نیاز ا يزیاصال چ! کهیچقدر بار-
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.میبه حسام زنگ بزن ایب! شترهیالس شون بها ک کیبار نیا دایش یچقدر خنگ! آره -

:و گفتم دمیاز حسرت کش یآه

!یتونب بهش زنگ بزن یخوش به حالت حداقل هر وقت دلت بخواهد م-

؟یتون یوا مگه تو نم-

:نگاهش کردم و گفتم تیعصبان با

!تونم با اون هونگ خانم که بغل دستشه یمعلومه که نم ؟یجیافروز گ-

!نهیاصال راهش هم يببر شیاز پ يکار یخواه یبه نظر من که اگه م ؟یتون یگفته که نم یک-

!خراب بشه زیترسم دوباره همه چ یمحلم نگداشت م گهیکه د يآخه افروز از بعد از اون خرابکار-

بهش زنگ بزن، فکر  يشنو یدرسته؟ از من م زتونیهمه چ یلیاآلن خ يخراب بشه؟ مگه فکر کرد زیکدوم همه چ-

!دختره رو هم نکن اون

.کار رو بکنم نیهم دیآره با-

:و فورا شماره حسام را گرفت و گفت دیکش رونیب گاهیتلفن کوچک ا از مخف افروز

!اول من-

 یلیگرم بوده روابط افروز و حسام خ میمر یمدت که من سرم به اسباب کش نیکمال تعجب متوجه شدم در ا در

.کنند یحبت مباهم ص يگریتر شده و طور د یمیصم

:و گفت دیبلند و پر عشوه خند يبا صدا افروز

!شه یزودزود دلت تنگ م چقدر

:من جلو آورده بود چسباندم، حسام گفت دنیبهتر شن يتلفن که افروز برا یو گوشم را به گوش دمیدراز کش کنارش

نجا؟یا ییآ یحاال م. شه یآره من زودزود دلم تنگ م-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٢

!خونه دوستمم! نه-

از من مهم تره؟ تقدریکه ا هیاون دوست تون ک دییشه بفرما یم! إ -

.دایش-

.دییایباهم ب دیپاش! که از خودمونه دایبابا ش يا-

تکان  یمن هم سرم را به عالمت نف. بدهم یچه جواب یعنیبه من انداخت و سرش را تکان داد که  ينگاه پرسشگر افروز

:دادم و آهسته گفتم

.میشب مهمون ...آد یبابام م-

:لب گفت ریبه من چشم غره رفت و ز تیبا عصبان افروز

!بخار یب-

!ور و اون ور نیا يبر ییتنها يتو که بلد. تو برو. تونم یخوب چکار کنم؟ نم-

:تلفن گفت ياز پا حسام

!شده یشیانگار آت دا؟یگه ش یم یچ-

.خودت برو امیتونم ب یگه من نم یم! نه-

.ایخوب خودت ب-

.باشه-

را  شیرا گذاشت محکم بازو یگوش نکهیبه محض ا. بعد از ظهر با حسام قرار گذاشت و تلفن را قطع کرد يبرا افروز

:گرفتم و گفتم شگونین

.نمیشد من هم امروز شهاب را بب یکاش م! کوفتت بشه-

:گفت طنتیرا با دست مالش داد و با ش شگونین يجا. رفت سهیاز خنده ر افروز
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!نشیبب... شینیبب یخواه یب اگه مخو-

.ستیهم ن یراخت نینگو به ا مزخرف

!راحت تره یلیخ یکن یکه فکر م یمطمئنم از اون. زنگ بزن هیتو حاال -

.شهاب جون تو رو بشنوم نیا يهم دوست دارم صدا من

:ام گذاشتم و گفتم نهیقفسه س يترس دستم را رو با

!خدا رحم کنه-

:گذاشت و گفت میپا يتلفن را رو افروز

.آد یاآلن بابات م گهیبجنب د-

افروز همان طور که . با انگشتان لرزان شماره تلفن شهاب را گرفتم دمیکش یکه از اضطراب به زحمت نفس م یحال در

:داد گفت یدو دستش گرفته بود و محکم فشار م نیدستم را ب

.کاش خودش برداره-

:خواب آلود گفت يتلفن را برداشت و با صدا یب خودش گوششدم که شها یم دیداشتم ناام گرید

بله؟-

:گفت یداد و م یافروز مدام تکانم م. زبانم بند آمده بود جانیه از

.حرف بزن، الل نشو-

:به زحمت گفتم یفیضع يصدا با

!سالم-

:با حرص دستم را ول کرد و گفت افروز

!زرت-
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:جواب داد يد با تعجب آشکارچند لحظه مکث کرد و بع شهیمثل هم شهاب

!سالم-

؟یشناخت-

د؟یکن یشه خودتونو معرف یم! راستش صداتون آشناست! ام-

:و اشاره گفت مایافروز که کنارم نشسته بود و گوشش را به تلفن چسبانده بود با ا. زحمت آب دهانم را فرو دادم به

.نگو بگذار خودش حدس بزنه-

:کردم و گفتم يا سرفه

!حدس بزن خوب-

د؟یاصال با کجا کار دار... دییشه خودتون اسمتونو بفرما یاگر م. راستش اصال حضور ذهن ندارم-

!با شهاب کار دارم-

!آورم یشمارو به جا نم... شما؟ یخوب خودم هستم، ول-

.هستم دایمعرفت من ش یب-

:گفت یجانیبلند و پره يانتظارم شهاب با صدا برخالف

؟ياز ما کرد يادیچه خبر شده؟ چطور ... انم خ دایش! به-

:حرص گفتم با

!تو کردم فقط ادیشما نکردم،  ادی-

:تکان داد و آهسته گفت میبرا تیدستش را به عالمت موفق افروز

.نیآفر! آره-

:و گفت دیخند شهاب
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.یگ یهمون که تو م! خوب-

.ازت بپرسم یالح هیگفتم خودم  ،يریگ یاز من نم یتو سراغ دمیراستش د-

خوبه؟ میخوبند؟ مر نهایخوب چه حال و احوال؟ مامان ا! يخوب کرد-

:کاغذ نوشت يرو تیافروز هم با عصبان. سوالش حرصم گرفت از

.از اون هفت خط هاست-

:نوشتم رشیز

!یلیآره خ-

:با لحن دلخور در جواب شهاب گفتم و

!حال اونهارو از خودشون بپرس-

؟يال چرا ناراحت شدحا! خوب یلیخ-

؟ییتنها... ناراحت نشدم-

.سحر رفته حموم. بایتقر-

کشدت نه؟ یم ياگه بفهمه با من حرف زد! کلک يا-

!نه-

:و گفت دیبعد به قهقهه خند و

!من گربه رو دم حجله کشتم-

!يکرده بود سیاز ترس خودتو خ يچطور دمیآره د-

 ادیشد  یراستشو بگو چ میوقت بود حرف نزده بود یلیخ دایش یراست! ینیبب دیاحاال ب...شهیاون مال صد سال پ! اوه-

؟يمن افتاد
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.بودم ادتی شهیراستش من هم-

!شهیهم... يتو لطف دار-

:گفت يا مانهیو نسبتا صم يلحظه سکوت شد و بعد با لحن جد چند

؟یخوش... که نهیمنظورم ا ؟یکن یکارها م یچ دایش-

!آره خوشم-

؟یهست یراض تیکه از زندگ نهیمنظورم ا...يدیمنظورمو نفهم نه-

:و گفتم دمیبلند خند يصدا با

!عوض نشده میمن که زندگ. از تو بپرسم دیمن با نویا

:گفت يکرد و بعد با دلخور سکوت

.یگ یراست م-

؟یهست یراض تیاز زندگ! خوب بگو-

!شکر خدا-

شد؟ از حموم آمد؟ یچ-

!آره-

!ترسم بکشدت یبرو، م خوب پس-

:گفت دیخند یکه به زور م یحال در

.نیحاال بب! ستیها هم ن ينجورینه بابا ا-

:شد، گفتم یم کیخواند و نزد یکه آواز م دمیسحر را شن ریز يصدا

!؟یمطمئن! آمدها-
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:جواب مرا بدهد گفت نکهیا يو به جا دیخند

!ساعت آب گرم خانم-

:نوشت رشیافروز ز. کردم و به افروز نشان دادم یخط خط را میکاغذ جلو يحرص رو با

!هم تو راهه یلیطرف خ الشیخ یب

:گفت يکه با لحن بچه گانه ا دمیسحر را شن يصدا

!خورم یحاال سرما م ؟یشهاب پنجره رو باز گذاشت! اه-

.من باز نگذاشتم-

!پس شهاب بده باز گذاشته-

:و گفت دیشهاب هم خند .دیخند يحرف خودش نخود نیبعد به ا و

.يخوریببندش سرما م-

:حرص گفتم با

!یچقدر هم مواظبش-

:که سحر گفت دیبلند خند يصدا با

شهاب؟ یزن یحرف م یبا ک-

!رمیگ یدارم شماره م چکسیه-

.زنگ بزنم نایخواهم به مامان ا یقطع کن م! آهان-

:گفتم فورا

؟يدیاوه اوه قطع کن مگه دستو رو نشن-

.دمیبلند خند يبعد با صدا و
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:در جواب سحر گفت شهاب

.کار دارم... صبر کن قهیخوب دو دق-

:گفت یبعد در گش و

.الو سالم-

:گفتم يزیلحن تمسخرآم با

!سرت تو کالم-

:و گفت دیشهاب هم به قهقهه خند.دیبار افروز هم سرش را در بالش فرو نرد و خند نیا و

؟ییجان تو يمهد-

!جونم دایش... ستمیجان ن يمهد نه من-

:و گفت دیاز ته دل خند شهاب

!باشه پس خودت بهم زنگ بزن. یتو بگ یچ هر

؟یگ یم يجد ای لمتهیف-

!فعال... یخودت لمیف-

:ماچ فرستادم و گفتم شیبرا یخوشحال با

!فعال-

:فتدستم زد و گ يتلفن را آهسته رو یکه از خنده نفسش بند آمده بود گوش افروز

شد؟ ینم يذوق مرگ شد يداد یخاك تو سرت آخرش نشون نم-

:بلند داد زدم يبغلش کردم و با صدا یخوشحال با

!خودش گفت دوباره زنگ بزن افروز، خودش گفت-
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:که اصال با حالت چهره اش جور نبود گفت يگل انداخته بود با خونسرد یاز خوشحال شیکه لپ ها افروز

!نستمدو یمن که از اول م-

:را گاز گرفتم و گفتم شیبازو

.یدونست ینم يغلط کرد-

!دونستم مگه مثل تو خنگم یگفتم م! یولم کن وحش-

.یخنگ خودت-

!یبهش زنگ بزن یتون یمنتظرنه و م یدونست یکه دو ساله نم یینه خنگ تو-

:ام زد و گفت یشانیبا کف دست به پ بعد

بترسه؟ یاز چ گهیحاال د دهیاحمق جون به پولش رس-

:تخت ولو شدم و گفتم يلذت رو با

!حاال نوبت عشقه ده،یبه پولش رس-

!قایدق-

دوستم داره؟ یکن یافروز واقعا فکر م-

:گفت يدادبا لحن جد یدستش را مالش م يرو یگازگرفتگ يکه جا افروز

.رمیگ یات وقت دکتر مفرا بر دایش. ندازهیرا به خطر ب شینداشت اآلن زندگ یلیواالدل! صد در صد-

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

؟یدکتر؟ دکتر چ-

.خر را هنوز نگرفتند يویک يآ نکهیهم ا یرو بزن تیهم واکسن هار! دامپزشک-

!یزن یفکر کردم حرف حساب م! گم شو-
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!شما خودتو ناراحت نکن! خرف حستب اون هم با تو؟ نه! چه جسترت ها! نه! نه-

:فبل از رفتن گفت. میبه سر و کله هم زد مویدیل بودم که تمام بعد از ظهر با افروز خندخوشحا يقدر به

!تا داغه بچسب! ها یبهش زنگ بزن گهیدو سال د يگذار دایش-

:زدم و گفتم یچشمک

!کارم رو بلدم-

 یاضیر ادیدر المپ سایپر. گرم گرفتم یحساب سایبا پر یآن شب آنقدر خوشحال و سرحال بودم که حت. نرفته ادمی هنوز

 شیتا آخر به حرفها یمن با خوشحال. زد یحرف م میآن برا طیدر مورد مسابقه و مح جانیشرکت کرده بود و با ه

:گفت نکه او به خودش جرات داد و با من و م ییتا جا. گوش دادم

.خواهم بهت زنگ بزنم یچند وقته م دایش یراست-

:دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

شده؟ یچ-

:و گفت دیرا دزد نگاهش

.داشتم غامیپ هیفقط !  یچیه-

؟یداشت غامیپ یاز ک غام؟یپ-

!مانیاز پ-

:دمیپرس يبا کنجکاو. فرستاده بود غامیمن که دختر خاله اش بودم پ يبرا غامیپ. ام گرفت خنده

نکنه داداشت عاشق شده؟ سا؟یپر یغامیچه پ-

را گم  شیاز قبل دست و پا شتریمن متعجب شده بود ب ییکه از رك گو سایپر. دمیبلند خند يرا گفتم و با صدا نیا

:کرد و گفت
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.تو رو به خدا ؟يخند یبلند م نقدریچه خبرته ا! واشی. دایساکت باش ش-

خوب نکنه درست حدس زدم؟ آره؟-

نگاهش را  انهیهول شد و ناش. ردنظر داشت گره خو ریاز سالن با دقت ما را ز يگریکه از گوشه د مانیبا نگاه پ نگاهم

:گفتم سایبه پر. مرا به خنده انداخت شیاز ب شیحرکتش ب نیدوخت که ا یقال يبه گل ها

ترسوئه؟ نقدریچرا ا ستیکه سنش کم ن مانیپ-

:از برادرش نداشت با تته پته گفت یدست کم یکه خودش هم از دستپاچگ سایپر

؟یحرف بزن با خودش یخواه یم... راستش ... راستش -

:هم از آن طرف سالن بشنود گفتم مانیکه پ يبلند طور يصدا با

!نه-

:توجه به آنچه گذشته بود گفتم یمن ب. نگفت يزیانداخت و چ نییکه سر تا پا سزخ شده بود سرش را پا سایپر

.یگفت یم ادیاز المپ... خوب-

برنگشت،  گریرفت و د رونیمتوجه نشود از سالن ب یکه کس يهم طور مانیبه موضوع نکرد و پ ياشاره ا گرید سایپر

. کردم فیافروز تعر يآن روز موضوع را با آب وتاب برا يمن شده بود و فردا حیموضوع باعث خنده و تفر نیا یول

:و گفت دیخند یافروز هم کل

.يدار يجنبه ا یچه پرخاله ترسو و ب دایواقعاً ش-

!کرد دایپ يتر ينشد و بعد از آن ابعاد جدهمانجا تمام  مانیخالف تصورم موضوع پ بر

 زیروز صبح قبل از آنکه صبحانه ام تمام شود سر م کیآن شب نگذشته بود که  یاز مهمان شتریب يهفته ا چند

:گفت اطیآشپزخانه مامان با احت

.پسرخاله ات زنگ زد روزید-
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:فتمتوانستم حدس بزنم موضوع از چه قرار است، گ یم. تعجب نگاهش کردم با

!خوب-

چرا زنگ زد؟ یدون یتو نم یعنی! خوب که خوب-

!نه مگه جن دارم؟-

!ستیرسمش ن نیبه هر حال ا... خانم خودتو بزن به اون راه دایخوب ش یلیخ! يد یتو ما رو درس م! آره-

:را بلند کردم و گفتم میصدا تیبا عصبان. شده بودم جیبار واقعاً گ نیا

مامان؟ يدی،چرا حرصم مشده یبگو چ یدرست و حساب-

.خواست با تو حرف بزنه یزنگ زد بود م مانیپ! خودتو نکش! خوب یلیخوب خ یلیخ

:رفتم و گفتم يکرد چشم غره ا ینگاهم م يروزیمامان که داشت با پ به

!گهیبچه خواهر شماست د-

 رونیتم و قبل از انکه از در خانه بمدرسه ام را برداش یکرد فوراً کوله پشت ینگاهم م يتوجه به او که با دلخور بدون

:بروم داد زدم

!و شما دونمیمن م یرو بده نهایمامان جون از حاال بگم اگر به ا-

افتادم،  مانیتلفن پ انیجر ادیکه به  میدیکش یرا م التیتلفن با افروز نقشه تعط يپا. مدارس نمانده بود انیبه پا يزیچ

که تا آن موقع فکرش را نکرده  دیبه ذهنم رس يزیناگهان چ یول. دیخند یکردم،کل فیتعر شیرا برا هیبا خنده قض

:گفتم دیخند یبلند به افروز که هنوز م يبودم، با صدا

!کردم يفکر هیساکت شو  قهیدق هیافروز ! ساکت شو-

!نکنه راجع به پسر خالته؟ يچه فکر-

!قاًیدق-
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:و گفت دیکش ییبا تعجب هورا افروز

ينقشه دار نمیپس واسه ا! به-

!نه خنگه واسه شهاب نقشه دارم-

:و گفت دیکش يافتاد سوت بلند یم شیکه زود دو زار افروز

.دمیفهم-

چطوره؟ م،یکن کیحسادت شهاب رو تحر کمیآره -

!هیعال-

.از نقشه ام استقبال کرد جانیبا ه افروز

ام را با افروز مرور کردم سراغ مامان که در نقشه  نکهیشده بود که بک روز بعد از ظهر بعد از ا لیمدارس تعط تازه

:مبل کنارش نشستم و دستم را دور گردنش انداختم و گفتم يرو. خواند، رفتم یسالن کنار پنجرا نشسته بود و کتاب م

سالم-

:جابجا کرد و با تعجب گفت ینیب يبدون قابش را رو نکیهم جمع شده بود صاف کرد،ع يکتاب را که ال يها صفحه

برده؟ طتیشده؟ بل یچ-

:حلقه کرده بودم فشار دام و گفتم شیرا که دور شانه ها دستم

...افتاده بودم خنده ام گرفت مانیاون تلفن پ ادینه بابا -

:که دیرا برگرداند و وسط حرفم پر شیرو يبا دلخور مامان

 نیبا ننه بابات حرف زد؟ اگه مثل ا ها زنگ زد خونه و یکرد مثل آدم حساب يبچه ام بد کار... خنده ات گرفت خودیب-

افتاد دنبالت خوب بود؟ یم ابونیتو خ يپدر مادرها یب

:گفتم يظاهر يدلخور با
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.توقع نداشتم، من تازه شونزده سالمه مانیآخه مامان من اصالً از پ-

.ياون هم که نخواست فردا صبح عقدت کنه که تو هول شد! خوب باشه-

خواست باهام دوست بشه؟ دست شما درد نکنه مامان خانم؟ یده؟ مزنگ ز یواسه چ ؟یخوب پس چ-

تو که ... رسه یحرفها م نیخاله ات عقلش به ا دونمیم یداشته، ول يدونم چه فکر یخود شلوغش نکن،من نم یب-

!بچه حرفشو بزنه ینگذاشت

 شیو گونه ام را به موها شانه اش گذاشتم يرفت،سرم را رو یم شیخواستم پ یکه م یهمان روال يرو مانیها صحبت

:دمیکردم پرس یکه خودم را لوس م یدر حال دمیمال

د؟یشما از دستم ناراحت شد-

:را جابجا کرد و گفت نکشیدوباره ع-

.چرا ناراحت بشم ينه مادر-

نشده باشه بپرسم چکارم داشته؟ کیکوچ نکهیا يزنگ بهش بزنم و برا هیخودم  دیخواه یم-

:را برداشت و گفت نکشیع د،یطرف من چرخ با تعجب به نیا مامان

.شناسم یمن تو رو م ؟یپسره بدبخت رو مسخره کن یخواه یم ؟يدار يباز چه نقشه ا-

:مظلومانه به خودم گرفتم و گفتم يا افهیق

کم  هیراستش خودم هم . دیخواستم زنگ بزنم، چون احساس کردم از دستم ناراحت یفقط به خاطر شما م! نه مامان -

.م براش سوخته بوددل

:که انگار متقاعد شده بود گفت مامان

!يمبادا دستش بنداز هیپسر خوب مانیرو بگم پ نیفقط هم. زنگ بزن يخوا یاگه م...  یدون یخودت م! خوب-

!یزن یچه حرفها م! نه مامان يوا-
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مرا  يخانه گرم است و صدامطمئن شدم سرش در آشپز یوقت. پختن شام به آشپزخانه رفت يکردم تا مادرم برا صبر

من  يصدا دنیرا برداشت و از شن یگوش سایپر. شماره منزل خاله ام را گرفتم. مبل کنار تلفن نشستم  يشنود رو ینم

:کند گفت انتوانست پنه یاش را نم یکه خوشخال یدر حال. تعجب کرد یکل

...خوبه؟ میچطورند؟ مر نایخاله ا ؟یکن یچکار م ؟ییتو دایش يوا-

:و گفتم دمیوسط حرفش پر فهکال

د؟یشماها همه خوب هست! ...بپرس که بتونم جواب بدهم  یکی یکی...! جون ماشاء اله  سایپر يوا-

!چه خبرها؟... شدم  ریبه خدا غافلگ دایش...  میما هم خوب-

چکار  نمیگفتم بب. ه با من کار داشت... زنگ شده بوده  مانیپ شیچند روز پ نکهیراستش مثل ا!  ستین یخبر خاص-

.هم از شما بپرسم یحال هیداشته ، در ضمن 

!یکارت داره گوش مانیپ! آره ...  يکرد يخوب کار یلیخ دایش يوا-

 دیکه با ترد دمیرا شن مانیپ يبعد از چند لحظه صدا. چرخاندم  یم يزیروم ياضطراب انگشتم را داخل دالبرها با

:گفت

دا؟یش-

:و با عشوه گفتم دمیدر جوابش خند. واقعاً خود من با او تماس گرفته باشم  کرد یباور نم انگار

!مانیپ-

؟یخودت دایش-

.گهیخودمم د!  مهینه پس سا-

خوبند؟ نایخاله ا ؟یخوب-

.گفتم سایبار همه رو به پر هی! همه خوبند یمرس-
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؟يما کرد ادیشد  یخوب چ-

:تعجب گفتم با

!؟ یکارم داشت... يبودزنگ زده  نکهیا مثل

!يخوشحالم کرد یلیخ دایش.  یزنگ بزن گهیکردم د یفکر نم یول! آره -

؟یخوب حاال بگو چکارم داشت!  يهم دار یماشاء اله چه زبون-

!دارم یمهم یلیراستش کار خ-

:خر گفتمبا تمس. کردم یاستفاده را م تینها یدستپاچگ نیهول شده و من هم از ا یبود که حساب دایپ

!کرده ؟ ریمن گ شیهستم که حاال مردم کارشون پ يزیچ یکل رینکنه من مد ؟یبا من کار داشت! اوه -

:و گفت دیخند یاضطراب و خوشحال با

چرا که نه ؟! آره خوب -

با  نیهم يبرا. زده باشم  مانیرا با پ یاصل يکار مامان در آشپزخانه تمام شود حرف ها نکهیخواستم تا قبل از ا یم

:عجله گفت

!کار دارم یبرم ، کل دی؟ با یحاال بگو چکارم داشت-

.گم یهولم نکن االن م. خوب  یلیخ-

بگو-

که؟ یفهم یم! باهات صحبت کنم  يجد یلیخ یموضوع هیخواستم در مورد  یم دایش-

!راستش نه-

 یلیراستش خ. فکرم مشغوله  يمورد مساله ا وقته در یلیمن خ...دهم  یم حیخوب اشکال نداره واضخ تر برات توض-

.داره یبه تو بستگ انیجر یحاال باق. خودمو گرفتم  میو آخر سر تصم... کردم  نیسبک سنگ... فکر کردم 
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:خنده گفتم با

!حله هیپس به قول معروف پنجاه درصد قض-

.را چطور به تو بگم هیدونم قض یفقط نم! آره -

.، بگو مانیراحت باش پبا من ! راحت  یلیخ-

!یفکر منو مشغول کرده تو هست یلیکه خ یراستش موضوع-

:و ناباورانه گفتم دمیوسط حرفش پر یتعجب ساختگ با

من؟ چطور؟-

ه؟یراجع به ازدواج چ.. خواهم بدونم که نظر تو راجع به  یو حاال م..فکر کردم و  یلیخوب من خ-

؟يکرد دارینکنه واسم خواستگار پ! ه شونزده سالمه تاز ؟منيشد وونهید مانیازدواج؟ پ-

اگه  یدون یم. رو معلوم کنم فمیخواستم از حاال تکل یم یول!  گهیسه چهار سال د يمنظور من هم حاال نبود، برا! آره -

!مینامزد کن میتون ینظر تو مثبت باشه م

:بلند داد زدم يصدا با

؟یگ یخودتو م-

؟ياحت شدنار ؟یپس ک گهیآره د-

:خجالت من و من کردم و گفتم با

بگم ؟ يچه جور... من و تو ..  مانیآخه پ...آخه -

ه؟یچ! با من راحت باش !  دایبگو ش-

!ستین یو اال مشکل! شدم  ریراستش غافلگ یچیه-

:گفت یو با خوشحال دیکش ینفس راحت مانیپ
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؟يندار یتو مشکل یعنی یبگ یخواه یم-

.من هنوز شونزده سالمه ه؟یآخه منظورت چ! مانیوکه شدم پمن راستش ش-

 ی، بعد هر موقع که تو راض میکن یاول نامزد م. خانواده ها بدونند  هی، کاف ستیاصالً مهم ن.  ستین يخوب مساله ا-

و مدرسه ودرس  يبرا. کنم  یصبر م یتا هر موقع تو خواست! سه سال ، چهار سال ، پنج سال ...  میکن یعقد م يبود

.مهمه یلیمن خ يبرا زهایچ نجوریهم اصال نگران نباش ا دانشگاه

.کند یکرد مرا راض یم یزد و سع یذوق زده شده بود تند تند حرف م یکه حساب مانیپ

شرکت  هی يشدم و حاال تو سانسیکه ؟ خاله نگفت؟ ل يخبر دار... مدرکم رو گرفتم ! راحت باشه  التیاز من هم خ-

.دارم زیهمه چ میکن یعروس میبخواه یدر آمدم خوبه و تا وقت. کنم  یار مک یمهندس

:و گفتم دمیبلند خند يبا صدا. خودم را کنترل کنم  نتوانستم

!صبر کن من که هنوز جواب ندادم! یچقدر هول مانیپ-

:ترس و لرز گفت با

؟یراجع به من فکر کن یده یل مقو. با خاله صحبت کن. دایش میشناس یرو م گهیما همد! خوب فکر کن -

.دهم یکنم و بعد خبرش رو م یفکر م! به من فرصت بده ! آره -

باشم؟ چقدر صبر کنم؟ دواریام-

:گفت طنتیبا ش-

!؟یهول نقدریپس چرا حاال باز ا ،یکن یتا هر وقت بخواهم برام صبر م یتو که گفت-

؟یده یو به من مر یجواب قطع یفقط بگو ک... کنم  یصبر م! نه -

:با ناز و ادا گفتم یدانستم ول یرا از قبل م یجواب قطع نکهیا با

ست؟ین ریخوبه؟ د... فردا! ام ! ام ! ام-
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:زده گفت ذوق

!دایمنتظرتم ش! خوب-

 ریغکور و کرد بودم و به  یول.  دمیفهم یرا م نیام ا یمملو از عشق و محبت بود و من همان موقع با تمام بچگ شیصدا

.در سرم نبود يزیاز افکار بچگانه و مخرب خودم چ

 یرا با ساعد دست پاك م شیکه اشک چشم ها یآمد و در حال رونیو چاقو در دست از آشپزخانه ب ازیپ کیبا  مامان

:کرد گفت

مان؟یپ ؟يزد یحرف م یبا ک-

:انداختم و گفتم نیمبل جا به جا شدم و سرم را پائ يخجالت رو با

!بله-

خوب چکارت داشت؟-

!بگم مامان ؟ راستش من شوکه شدم يچه جور-

:گفت يکرد با کنجکاو یکه به دقت نگاهم م یدسته مبل نشست و در حال يجلو آمد و رو مامان

کرد؟ يگفت؟ نکنه خواستگار یچ-

.دیبلند خند يمبل ولو شد و با صدا يمامان رو. خجالت سرم را به عالمت مثبت تکان دادم  با

 !واسه خودشون آدم شدند يچه جور نیبب! امان از دست شما بچه ها-

!ها هیپسر خوب مانیپ دایش نیگفت ؟ بب یم یچ نمیدرست بگو بب خوب

!مامان دونمیم-

:کردم و در ادامه گفتم فیمامان تعر يکم کاست برا یرا ب مانیپ يحرفها تمام

!شونزده سالمه گهیمن د... مامان  هیشما چدونم نظر  یحاال نم. فکر کنم  دیمن گفتم با-
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من با !  يمادر یخوام خوب فکراتو بکن یو پسر خواهر خودمه ازت م ونهیاکاز مانیچون پ یزوده ول یلیخوب البته خ-

دوست دارم به  یدانشگاه ، ول يبر... و انشا ا یدرست رو تموم کن دیبا میتو هم مثل مر.  ستمیزود ازدواج کردن موافق ن

 هیپسر خوب و سالم...  میباهاشون ندار یما مشکل. و شناخته است  دهید مانیپ! آدم مطمئن دست به دستت بدهم  هی

.دینامزد بش دیتون یم

:انداختم و گفتم نییو بعد دوباره با خجالت سرم رو پا میدیاراده خند یب

!مامان نظر من همون نظر شماست-

:زد و گفت يلبخند مامان

.باشه یچ تا قسمت-

استقبال نکرد و با  ادیکرد ، برخالف مامان بابا ز فیپدرم تعر يرا برا مانیشب سر شام مادرم موضوع تلفن پ آن

:گفت یبدخلق

تو سر بچه دخترم مگه سر راه مونده ؟ يانداز یم هیفکرها چ نیا-

:بود و گفت یکیهم نظرش با نظر بابا  میمر

حاال حاال ها  دیاصال نبا دایمامان به نظر من که ش يدختر شونزده سالته و شوهر بد يخوا یمگه عهد درشکه است که م-

!فکر کنه زایچ نیبه ا

:گفتم میرا کج کردم و رو به مر نمییحرص لب پا با

!هی هی هی هی هی-

:رو به بابا کرد و گفت يهم با خونسرد میمر

!کرم از خود درخته نکهینه بابا مثل ا-

.برد یم شیدانستم اگر او بخواهد حرف خودش را پ یبود م یکینظر من و مامان  میبار در طول زندگ نیاول يبرا
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 یم شیخوب پ زیکه همه چ دمیفهم یاز غش غش خنده اش م. با مادرم صحبت کرد  یتلفن نیآن روز خاله شه يفردا

صحبت کردند مامان  یت با هم تلفنساع کیحدود  نکهیموضوع خوشحال هستند بعد از ا نیاز ا یلیرود و هر دو خ

:گفت

رو  یحاال گوش! منصور مثل موم تو دست منه ...  یشناسیخواهرتو که م! تو کارها رو بسپر به من ... جون  نیباشه شه-

...دایبه ش دمیم

:را زدم به آن راه و با تعجب به او گفتم خودم

خاله با من کار داره ؟-

!تلفنه يپا یک یدونیخودت م اریواسه من ادا در ن خودیب-

رو  یتلفن رو به دستم داد و آواز خوان به آشپز خانه رفت گوش یگوش کردنیکه انگار قند تو دلش آب م مامان

:برداشتم و با ناز و عشوه گفتم

بله ؟-

:گفت اقیکه از آن طرف با اشت دمیرا شن مانیپ يصدا

!دایسالم ش-

.سالم-

نه ؟ يخوب دار يخبرا نکهیمثل ا هیحاال دق مرگ شدم تا بفهمم جوابت چتا  شبی؟ د یخانوم یخوب-

:و با همان لحن گفتم دمیمکث کردم و بعد خند يچند لحظه ا مخصوصا

؟ یکنیفکر م یخوب خودت چ-

:با ذوق و شوق دادزد شدیمرد و زنده م یکه انگار با هر کلمه من م مانیپ

مبارکه ؟-
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:و گفت دیبلند خند يهم با صدا مانیپ دمید چند لحظه ساکت ماندم و دوباره خندبع دمیخند یهر جواب يجا به

.ینیبیحاال م یخوشبخت تر بش ایدن يدهم از همه زن ها یقول م... دهم  یقول م يشو ینم مونیپش دایش!دونستم  یم-

:و گفتم دمیجوابش باز هم خند در

.ینیبیحاال م نطوریتو هم هم-

.خانوم دایش نمیمه که اون روز رو ببآرزو نمیبیآره م-

 سایالبته از هشت دختر و پسر خاله فقط پر. آخر هفته دعوت کرد  يبدون مشوت با پدر م خانواده خاله ام را برا مامان

. ازدواج کرده و از خانه رفته بودند  ریدو سال اخ نیهم در هم سیازدواج نکرده و در خانه بودند پرناز و پرد مانیوپ

.خواهد همه را در عمل انجام شده قرار بدهد یم مامانزدم  یحدس م مینداشت يادیمهمان ز نیرابناب

.دادم یتمام اخبار را به افروز م جانیه با

گذراند او هم  یساعات روز را آنجا م شتریگرفتم چون ب یبا خانه حسام تماس م میصحبت کردن با او مستق يبرا گرید

:گفت یت مداش يدیجالب و جد يخبرها

 گهینداره فقط م یبنفشه رو معلوم کنه حسام هم حرف فیکه حسام زودتر تکل یمامان گفته همه جوره پشتمونه به شرط-

.معلوم بشه زیهمه چ فیتکل دیچون تو خونه سهم داره و با ادیتا بنفشه ب میصبر کن دیبا

خبر داره ؟ يزی؟ اون از چ یبنفشه چ-

.بهش گفته يازیچ هیحسام  شیکم و ب يا-

؟ گفته که با تو آشنا شده ؟ یمثال چ-

من  یرفت یدو سه ساله گذاشت یمعلوم کن فمویتکل دیگفته با... ارهیبگه که پدرشو در م نویتو، اگه ا يچقدر خر داینه ش-

.میخواهم برم دنبال زندگ یو م ستمیطاقت ندارم اون حسام قبل هم ن گهید

 يکردم و زود یکه کوتاه دیببخش یگ یراس م گهیم کهیافروز جون فوقش زن تسین یمهم یلیحرف خ نکهیخوب ا-
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.شیگرده سر زندگ یبرم

.دمیقاپش رو دزد یحساب دایش کنهیقبولش نم گهیحسام د گهیخوب نه د-

کنه ؟ شیو هوا ادیب کهی؟ نکنه زن یافروز مطمئن-

من کجا اون زن کجا حسام صد سال منو که ... ونه مردها عقلشون به چشمش يچه قدر ساده ا دایکنه ؟ ش شیهوا یکس-

.نترس من درسمو بلدم... گذاره بره سراغ اون  یام نم کهیدختر اون زن يجا

.دو سال مونده شهیم یخوب درست چ-

 مونهیدستام مثل موم م يحسام تو دایمنو تو خونه حبس کنه ؟ش خوادیحسام م يوا مگه فکر کرد...  خونمیاونم م-

.منه حرف حرف

!من ينامزد دیایبا حسام ب دیروزا با نیبله معلومه خوب افروز جون هم-

؟ يکار خودت رو کرد-

حاال هم مطمئنم خبرهاش به گوش  نیمامانم واسه پنج شنبه دعوتشون کرده هم یول ستین یچه جورم بابام راض-

؟ یتصور کن یتونیشهاب رو م افهیافروز ق يوا دهیشهاب رس

!دودوزه یحقشه پسره پولک...  شهیشوکه م دونمیم یول دمشیاال ندنه چون تا ح-

.آره واقعا به خاطر دوزار پول خر شد و رفت سراغ اون جوجه زرده حاال هر کار بکنم حقشه-

:لحظه خبر را به بابا داد و گفت نیمامان آخر میکار داشت یپنج شنبه شب کل يبرا

.ریبگ ینیریش لویبرو دوک انیم نایمنصور شب خواهرم ا-

:گذاشت با دقت به صورت مادرم نگاه کرد و گفت زیم يروزنامه اش را تا کرد و روز بابا

به موضوع اون شب ربط نداره ، داره ؟-

پدر و مادر  یب يتار موشو با جون ها هی هیپسر خوب مانیشون پ یبتارون يمنصور گفته باشم حق ندار ینگفتند ول يزیچ-
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!یکن دشونیبه کل نام ستیخوب ن... براشون بگذار  یراه هیزدند  ینم اگه حرفک یعوض نم يامروز

!تازه شونزده سالشه دایاز حاال زوده آخه ش یول!  يفکر کرد یدونم تو چ یجان من نم نیریآخه ش-

عد به هم هر کدوم بروند زبونم الل صد دست بگردند و ب هیچ!تا هر دو جوونند خوبه.بهتره منصور يجور نیاتفاقا ا-

!برسند

:تر آورده بود گفت نییپا یرا کم شیبلند شد و در حال که صدا شیاز جا بابا

رو که  بیس هی!ستیکه معلوم ن ایکار دن.بچه نکن نیحرفها رو تو گوش ا نیاز حاال ا ی،ولیگ یخوب تو راست م-

!خوره یهزار تا چرخ م نییپا ادیباال تا ب يندازیب

مامان ظرف .دمیتختم پر يرو یاز پشت در کنار رفتم و با خوشحال.برد یم شیش را پدانستم مادرم حرف خود یم

پخت و عطر  یگاز م يپلو و خورش هم رو يقابلمه ها.گذاشته بود ییرایسالن پذ زیو وسط م دهیچ وهیاز م یبزرگ

:زد یگوش مامان حرف م ریکرد و ز یساالد درست م میمر.فسنجان تمام خانه را پر کرده بود

 یکه از اول تنش م دایش ؟اونيده مامان جون،شما چرا عقلت رو از دست داد یم ریش يدختره هنوز دهنش بو-

فهمه؟ یم یچ یفهمم آخه دختر شونزده ساله از زندگ ینم د؟منیکارو بکن نیا دیخواه یچرا م دیشما که بزرگ!دیخار

سرش را .آشپزخانه را پر کرد يزد و فضا رونیبرنج ببخار .بگذارد یبا حرص در قابلمه برنج را برداشت تا دمکن مامان

:عقب برد و گفت

آخه دختر جون من هم واسه !مو چشیو من پ دینیب یبه قول معروف شماها مو م!گم یم یمن چ یحاال مونده تا تو بفهم-

!ندارم یستیباازت رودر یتو که خواهرش...خواهم زودتر دستشو بند کنم یخاره م یدختره م نیدونم تن ا یکه م نیهم

به  يزیچ دمیشن یرا م شانیو حرفها دمید یدر انها را م ينشسته بودم و از ال ونیزیتلو يو من که جلو دندیدو خند هر

:مامان صدا زد.اوردمیخودم ن يرو

!تو هم هستند يمهمون ها یناسالمت.کم کمک کن هیآشپزخونه  ایب دایش-
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:و گفت دیخند دنمیبا د میمر.رفتم بلند شدم و به آشپزخانه میاز جا ینیسنگ با

!يرو پوست بکن دختره شوهر ارهایخ ایب-

 کیبود و با  دهیکت و شلوار پوش مانیپ.شد دایپ نهایساعت شش بعد از ظهر بود و هوا روشن که سر و کله خاله ا هنوز

 یخودش نم يبه رو يزیچ هنکیرفت و بابا با ا یمامان قربون صدقه او م.آمد یم هیپشت سر بق دیسبد بزرگ گل رز سف

مهمانها به سالن آمدند و نشستند،خاله  یوقت.خورد یو محترمانه بود ازرفتار زنش حرص م ياورد و رفتارش کامال عاد

هم انداخته بودم نگاه  يرا رو میو کنار مادرم پاها دهیروشن پوش یمن که کت و دامن آب يبا لبخند به سر تا پا نیشه

:کرد و گفت

!رمیجون بگ دایرو از دست ش ییخواهم چا یامروز م جون نیریش-

:متلک انداخت میمر.بلند شدم و به آشپزخانه رفتم میبدون حرف از جا من

!اوه اوه خواهر سر تقم چه حرف گوش کن شده-

:گفت نیو خاله شه دندیخند همه

!بزرگ و خانم شده گهیخاله جون معلومه که د-

هر دو نفرشان باز  شیکردند و ن یمامان و خاله در گوش هم پچ پچ م.تموبه سالن برگش ختمیر يچا ینیس کی

 ینگاهمان م یپدرم چهار چشم یحت دم،همهیرس مانیبه پ یوقت.خاله و شوهر خاله ام گرفتم يرا اول جلو يچا ینیس.بود

 دهیبلوزش چسب قهیانداخته بود که چانه اش به  نییااز خجالت تا بنا گوش سرخ شده و سرش را آنقدر پ مانیپ.کردند

.بود

:جو بکاهد گفت ینیاز سنگ یکم نکهیا يبرا مامان

!هیپسرمون چقدر هم خجالت-

:ام در جواب گفت خاله
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!گهیپسر خونه است د-

زدند و هر کدام در افکار خود غرق  ینم یحرف گریکدیهم با  مانیپدرم و پدر پ یحت.بود يوسکوت بد نیسنگ جو

:به خود داد و گفت یباالخره خاله تکان.بودند

؟یکن یجون چه کارها م دایش-

:کردم گفتم یم يبود و با لبه دامنم باز نییطور که سرم پا همان

!لمیخاله،فعال که تعط یچیه-

:وسط که دیپر مامانم

!میخوب هنوز ثبت نامش نکرد یهم بره،ول يخودش دوست داشت سفالگر.ره یم تاریکالس زبان و کالس گ دایش-

:سرش را تکان داد و گفت نیحسبا ت خاله

گفت دلم .بار نرفت ریر،زیبهش گفتم زوده از حاال،به خودت سخت نگ یهر چ.ره یهم کالس کنکور م سایپر!هیعال-

؟یشرکت کن يدانشگاه چه رشته ا یخواه یم یعنیه؟یجان برنامه ات چ دایخوب ش.شور م زنه

:من مامان جواب داد يجا به

کنه؟ یجون چکار م مانیپ.ادیب شیپ یچ حاال تا.عاشق هنره دایش-

:به زحمت آب دهانش را قورت داد و گفت دیچک یعرق م شیشانیکه هنوز هم رنگ صورتش قرمز بود و از پ مانیپ

!شرکت مشغول شدم خاله هی يتو-

هست؟ لتیکه کارت باب م نهیکارش چطوره؟منظورم ا!خاله جون یچه عال يوا-

!در آمدش خوبه...گهیخودمه د هیلیبه هر حال رشته تحص ستیبد ن-

:گفت خاله

!رهیهم هست،فقط مونده زن بگ ریرو رفته،آقا و سر به ز شیجون بچه ام درسش رو خونده،سرباز نیریآره ش-
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:سوءتفاهم نشود فورا گفت نکهیا يبرا مانیپ

!حاال نیهم نده،نهیآ يسالها یالبته ط-

.بود نیآره مادر جون منظور من هم هم-

:گفت مادرم

!ان شااهللا یبه سالمت-

:پدرم که تا حاال ساکت بود گفت.نگاه کرد مانیبعد با لذت به من و پ و

و  رندیزن بگ يفور دیبا بشونیج يقرون دو زار اومد تو هیکنند تا درسشون تموم شد و  یجوونها فکر م نیچرا ا-

خودشونو بد بخت کنند؟

:و گفت دیبلند خند يحرف بابا را رفع و رجوع کند با صدا نکهیا يمامان برا.جا خوردند یو خاله حساب مادر

منصور خان؟ يکرد یفکر م نیاز ا ریخود شما مگه غ-

رند؟یگ یچرا جوونترها از اشتباهات ما پند نم ینه خانم،ول-

:جواب داد خله

!رهیخودش اشتباه کنه تا پند بگ دیهر کس با-

.دیجو یرا م لشیشه سببه بابا نگاه کردم که با حرص گو یچشم ریز

:رفت سر اصل مطلب و گفت کراستیچند لحظه ساکت شد و بعد  خاله

!خونه تون میاومد ریبار واسه امر خ نیجونا نیریش-

:و گفت دیغش غش از ته دل خند مامان

...باشه ان شااهللا ریخ-

!میصحبت کن مانیو پ دایراجع به ش میآمد!خواهر جون رهیخ-
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:گفت کرد و يسرفه ا پدرم

!هنوز بچه است دایخانم ش-

!میکن یصحبت م گهیما در مورد سه چهار سال د!هم هنوز بچه است مانیپ!یشرف يدونم آقا یم-

:و گفت دیخند پدرم

!واسه همون موقع میرو بگذار گهیخانم صحبت سه چهار سال د نیشه-

:مستاصل به مادرم نگاه کرد و او گفت نیشه خاله

!وشناخته است دهیمثل بچه خودمون د مانیپ.ستیاستخاره ن چیحاجت ه ریمنصور جون در کار خ-

:گفت خاله

به هر حال هدف همه ما خوشبختی بچه هامونه ، مگر غیر از اینه آقاي . من هم شیدا رو مثل دخترهاي خودم می دونم -

شرفی ؟

:سرش را به عالمت تسلیم تکان داد وگفت پدرم

!ودشون هم شرطهنظر خ. درست می فرمایید -

:برگشت به من نگاه کرد وگفت خاله

دخترم نظر تو چیه ؟... شیدا جون من نظر پیمان رو می دونم -

:که حسابی غافلگیر شده بودم اول کمی هول کردم و بعد گفتم من

.پیمان پسر خوبیه ، ولی من االن باید درس بخونم-

من فقط می خواهم بدونم نظر تو راجع به پیمان مثبته . باید دانشگاه هم بري تازه ... معلومه که االن باید درس بخونی -

؟ هان خاله ؟ اصالً راجع بهش فکر کردي یا می خواهی هنوز فکر کنی ؟

:خواستم زودتر قضیه جدي بشود تا خبرهاي داغ به گوش شهاب برسد ، براي همین فوراً گفتم می
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!من فکر کردم-

:خاله ذوق زده پرسید! یر خنده و نیش پیمان هم باز شد و مریم زدند ز پریسا

!خوب ؟-

!هر چی مامان بگه-

:با لبخند رضایت بخشی زد و گفت مامان

!دخترم پاشو شیرینی بگردون-

ول مریم و بابا و شوهر خاله ام هم با اینکه می خندیدند به اندازه بقیه شاد وشنگ. وپریسا هل کشیدند و دست زدند  خاله

.نبودند

قرار شد بعد از اتمام درس من یک مراسم نامزدي بگیریم و بعد از . شب خاله ومامان تمام قرار مدارها را گذاشتند  آن

. اول آنها تصمیم داشتند طی ماه هاي آینده مراسم نامزدي به پا کنند . اینکه یک سال از دانشگاهم گذشت عقد کنیم 

:طوري شهاب می فهمید که همه چیز جدي است ، ولی بابا دخالت کرد و گفتاین . من هم همین رو می خواستم 

.مراسم نامزدي رسمی باشه براي وقتی که درس شیدا تموم بشه-

قرار شد تا آن موقع من وپیمان بطور غیر رسمی نامزد باشیم و زیر نظر خانواده هامان با هم رفت و آمد داشته  بنابراین

.باشیم

این طوري خبرهاي تکان . بناگوش باز بود و معلوم بود که حسابی کیف کرده ، ولی من خیلی راضی نبودم پیمان تا  نیش

دهنده اي به گوش شهاب نمی رسید و از طرفی من مجبور بودم هفته اي چند بار پیمان رو ببینم و شاهد ذوق زدگی 

و در جواب خنده هایش صورتم را برگرداندم  او را ندارم هاز حاال احساس می کردم حال وحوصل! وشور وشوقش باشم 

:و خودم را به صحبت هاي بابا وشوهر خاله ام مشغول کردم ، ولی چیزي نگذشت که خاله پیشنهاد داد

نه خواهر ؟ نظر تو چیه ؟! به نظر من دو تا جون هامون بروند یک گوشه و با هم سنگ هاشون رو وا بکنند -
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:ت تکان داد و رو به من گفتسرش را به عالمت موافق مادرم

!پیمان جان پاشو خاله خجالت نکش! بروید توي اتاق نشیمن ! شیدا جون پاشو مادري -

پیمان فوراً بلند شد وجلوتر از من به اتاق نشیمن رفت و روي کاناپه دو نفره . حاال احساس بی حوصلگی می کردم  از

پیمان هیجان زده . ی که یک میز با کاناپه فاصله داشت نشستم من هم رفتم و روي مبل. روبروي تلویزیون نشست 

:دست هایش را در هم گره زد و گفت

!اونقدر خوشحالم که می خواهم دنیا رو به پایت بریزم. خیلی خوشحالم ... شیدا باور نمی کنی -

:وگفتم خندیدم

!خوب بریز کسی جلوتو نگرفته-

:دبا همان ذوق وشوق ادامه دا پیمان

به تو قول می دهم از همه زن . می تونی تو همه زندگیت به من تکیه کنی . بهترین زندگی ها رو برات درست می کنم -

!هاي دور و برت خوشبخت تر باشی

:حالی که سعی می کردم کمی با محبت تر باشم گفتم در

.ار سال دیگه ما راه درازي داریمپیمان تا سه چه... این آرزوي هر دو نفرمونه که با هم خوشبخت بشیم -

یه کاري می کنم روزي که پاتو می گذاري به ! من در این سه چهار سال مثل تراکتور کار می کنم . آره شیدا جون -

!خونه خودت حتی یک پوش هم کم نداشته باشی

آن شب آنها با . لن برگشتم چه زودتر سرو ته این گفتگوي خسته کننده را هم آوردم و به بهانه مهمان ها به سا هر

. قبل از رفتن ، خاله یک دستبند طبق آداب ورسوم به دستم بست و پیشانیم را بوسید . شادي و خنده از خانه ما رفتند 

:گرفت و گفت تهایششوهر خاله نیز هر دو دست پدرم را محکم میان دس

!منصور خان خیالت راحت پسر من در بست نوکر دخترته-
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اینکه از اول با این جریان موافق نبود ، ولی حاال در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود با لبخند رضایت همه با  پدرم

.چیز را پذیرفته و با خوشبینی به قضیه نگاه می کرد

به  پیمان هر روز با من تماس می گرفت و توقع داشت ساعت ها. قضیه آنقدر هم که فکر می کردم کار راحتی نبود  این

حرف ها و زمزمه هاي عاشقانه اش گوش کنم ، ولی من براي این ارتباط هیچ اشتیاقی در خودم احساس نمی کردم و با 

پیمان کم و بیش متوجه می شد و گاه وبی گاه در میان  ایموجود سعی وتالش زیاد براي پنهان ساختن بی حوصلگی ه

ترس اینکه مبادا صحبت هایش باعث دلخوري من شده باشد حرف هایش از سردي رفتار من شکایت می کرد ، اما از 

از آن شب به بعد هم رسمی بین دو خانواده . فوراً ازم عذر می خواست و سعی می کرد بیشتر از قبل به من محبت کند 

له ام می وجود آمد و آن نهار جمعه ظهرها بود که یک هفته پیمان به خانه ما می آمد و هفته بعد من باید به منزل خا به

ساعت هاي طوالنی مهمانی هاي نهار غیر قابل تحمل بود و بی صبرانه در انتظار تمام شدن آن ثانیه شماري می . رفتم 

خاله شهین با شوق و ذوق و محبتی بیش از بار قبل به استقبالم می .  رفتمهر هفته که من به منزل خاله ام می . کردم 

یک شیشه عطر ، . هر بار هم هدیه کوچکی به من می داد . می بویید و می بوسید آمد و مدام مرا در آغوش می گرفت و 

اي براي پیمان  دیهمادر من هم گاهی ه. یک انگشتر ظریف ، یک سنجاق سینه ، پیراهن خانه و خیلی چیزهاي دیگر 

:بارها و بارها به من سفارش می کرد. می خرید و به من می داد تا به او بدهم 

شیدا جان این چیزها تو زندگی . یه کم محبت و نرمی به خرج بده ! مثل آدم آهنی کادو رو تو صورتش نگیر  این طور-

!خیلی مهمه

:هم با خنده می گفت مریم

راه دوري نمی ره خرج . شیدا اینجوري مثل گشتاپو واسه بچه مردم قیافه نگیر ، یه کم هم براش بخندي اشکال نداره -

!خودت می شه

:طرف مرا می گرفت و می گفت رمپد
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حاال واسه خودتون بریدید و دوختید ! چی می گویید زور می آورید به بچه ؟ این حرف ها واسه این دختر هنوز زوده -

دیگه کارگردانی هم می کنید ؟... اشکال نداره 

پیمان تازه . ا افروز حرف می زدم روي تختخوابم افتاده بودم و تلفنی ب. روز بعد از ظهر جمعه اواخر شهریور بود  یک

افروز که طبق معمول خانه حسام بود با ذوق وشوق برایم . رفته بود و من حتی حوصله نداشتم لباسم را عوض کنم 

:تعریف می کرد

تو ! ن یه سلیطه بازي در آورد که بیا وببی! مثل خودش جادوگر بود ... باور می کنی ؟ خاله زنیکه پا شد آمد اینجا ! آره -

راه پله دست هاشو به کمرش زده بود و صداشو انداخته بود سرش که من آبروتونو می برم ، من بیچاره تون می کنم ، 

نمی ... د و جواب نمی داد .می کنم ، حسام هم در رو چهار قفله کرده بو نانچنین می کنم ، چ! می کشونم تون دادگاه 

خالصه فوري زنگ زدم به ! یدا من می گم اینها جادوگرند تو باور نمی کنی ش. دونم زنیکه دمامه از کجا فهمیده بود 

ننه  نیا. امد  يمادرم چه جور دونمینم! رو ببند  کهیزن نیدهن ا نجایا ایمامانم ، گفتم فرزانه آب تو دستته بگذار زمین ب

مامان هفت خط من  نیا! خفه کرده رو  کهیهورا هورا مامانم زن يصدا دمیبعد د قهیدو دق! اخه  ستیمنم کم جادوگر ن

دختر من مگه مثل  ایح یب کهی؟ زن دیدون ی، همه رو مثل خودتون م دیگفت ، شما ابرو ندار یگفت ؟ م یم یچ یدون یم

و  ستیاگر ب! کنه ؟ دختر من آبرو داره  یم یدو سال سه سال بره شهر فرنگ و معلوم نباشه چه غلط هدختر خودته ک

اقا  نیبه ا گهیدارم و هم حاال د نانیچون هم بهش اطم,  رمیگ یاقا باشه من بهش خرده نم نیا چهار ساعت هم خونه

اگر تهمت زنا بهتون  زیهمه چ یب کهیگفت زن امانبعدا م. آوردم  یداشتم شاخ در م دایش! بدون  یدونست یمحرمه ؛ نم

حاال ... زود دمشو گذاشت رو کولش و رفت  ی، ولخالصه زنه هم چهار تا جواب به مامانم داد !  دیشد یم چارهیزد ب یم

حسام محل سگ  یکنه ، ول یم دیکنه ، تهد یکنه ، التماس م یم هیگر. زنه  یصد بار زنگ م ياز اون روز دختره روز

اون موقع به پا  یو تازه قشقرق اصل رانیاد ا یروزها دختره م نیهم! ؛ طالق  هیکیگه حرف من  یم. گذاره  ینم هشب

؟ يبا نامزد و نامزدباز یکن ی؟ چه خبرها ؟ چه م یتو چ! بگذرونه  ریخدا به خ...  دایه شش یم
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:کندم و گفتم میرا از پا یحوصله شلوار تنگ مهمان یب

از اب در امده داره حالمو به  شهیپسره عاشق پ... کردم که توش موندم  یغلط هی! خوره افروز  یاه نگو حالم به هم م ـ

!زنه یهم م

.یبمون اروی نیواقعا با ا یخواست یتو که از اول هم نم! خوب ولش کن  ـ

دونم اصال شهاب  یهنوز نم. شه  یکه نم ينجوریا!  امیواسه شهاب ب يمانور هیقرار بود  یخواستم بمونم ، ول ینم ـ

.نه ایخبردار شده 

.دونند یرو م زیاونها همه چ خواهرته ، پس حتما االن یمیاوال که سحر دوست صم! خودته  ریخب تقص ـ

تا حاال ! کنه  یزنه و زر زر م یبا سحر حرف م يتمام مدت داره راجع به فراز گور به گور میمر!  ستیهم ن نینه همچ ـ

!گهیاد د یافروز داره کفرم باال م. بگه  مانیاز من و پ يزیچ دمینشن

!زنگ بزن ذوق زده اش کن! کرم نداره  خوب خنگ خدا خودت بهش زنگ بزن ، اونم که کمتر از خودت ـ

!ترسم یتنها م...  يبود نجایخواهم امروز زنگ بزنم ، کاش تو ا یافروز م. کار رو بکنم  نیمگه هم ـ

زنگ بزن زود هم .  دایمعطل نکن ش! از تو دلش برات تنگ شده  شتریدهم اون االن ب یترس نداره ، بهت قول م ـ

.خبرشو به من بده

!ترسم یم یی، تنها نجایا ایب. ونم افروز ت ینم ـ

حسام حرف  میده یرو برداشت م یتونه کمک کنه ، مثال اگه سحر گوش یم یحسام هم کل...  نجایا ایخب تو پاشو ب ـ

!بزنه

:و گفتم دمیزده به هوا پر ذوق

.ام یزود م.  رونیب میرو یگم با تو م یاالن به مامانم م! افروز  يدار يچه مغز گهیتو د...  یگ یراست م ـ

:گفت يبا دلخور. نبود  یاز رفت و امد من با افروز راض یلیخ مامان
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؟ يبر یخواه یتو خونه اخه جمعه غروب کجا م نیبنش ریبگ... دختره رو  نیول کن ا ـ

:و گفتم دمیکوب نیزم يرا محکم رو میپاها

مامان من هم ادمم دق .  میبخور يزیچ یبستن هیجا  هی میبر میخواه ی؟ م ارمیتو خونه دق ب نمیجمعه غروب بنش ـ

!خونه نیکردم تو ا

خسته ام و حال ندارم و  یو گفت يادا و اطوار در اورد رونیب میهمه اون پسر اصرار کرد که با هم بر نیپس چرا ا ـ

؟ يشد حاال حال دار یکوفت و زهرمار ؟ چ

حوصله نداشتم دو ساعت هم  گهیچشمم بوده ، د يعصر پسره جلو شیصبح تا ش ازدهیاز . دست بردار مامان جون  ـ

گناه کردم ؟.  رونیباهاش برم ب

؟ یتحملش کن یخواه یم يپس فردا چه جور يتو که حاال شش ساعت حوصله اش رو ندار ـ

:داد زدم کالفه

!اونش به خودم مربوطه ـ

:بلند بلند گفت رفت یم میکه به اتاق مر یبلند شد و در حال یعصبان مامان

 هی ایگفتم  يزیچ هیپس فردا اگر رومون به هم باز شد و !  میکرده مر دایپ يچه زبون دراز طهیدختره سل نیا نیبب ـ

!خوره یکردم تو بدون از کجا اب م يکار

 يردبا گوشه ناخن دور الك را صاف کرد و با خونس. زد  یرا الك م شیپا يتخت نشسته بود و ناخن ها يرو میمر

:گفت

خودت بهش ...  يکرد یجاهاش رو هم م نیفکر ا دیبا يمامان جون اون موقع که دختر شونزده ساله رو نامزد کرد ـ

!يرو داد

در رفتم  يجلو یبفرستند و بدون معطل نیماش میو به اژانس زنگ زدم تا برا دمیتند تند لباس پوش. به اتاقم رفتم  فورا
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.ت باشممامان هم راح يتا از حرف ها

زدم  یچشمک. بودم  دهیوقت بود او را ند یلیخ. در به استقبالم امد  يجلو یبا لباس خانه تاپ و شلوار کوتاه صورت افروز

:و با خنده گفتم

!يتو خونه ات جا افتاد یحساب نکهیمثل ا ـ

:اد و گفتتل را برداشت سرش را تکان د. زده بود  یرنگ یقرمزش را کوتاه کرده و تل صورت يموها

خوب شده ؟... حسام گفت موهام رو کوتاه کنم  ـ

:و گفتم دمیکش یسوت

؟ نجایا يافروز چمدون اورد!  یعال ـ

نه چطور مگه ؟ ـ

:لباس خانه اش اشاره کردم و گفتم به

!يبا لباس خونه ا ـ

:تنش تکان داد و گفت ينفرت تاپ را تو با

حاال هم ! رو داد بپوشم  نهایحسام ا! شدم  یخفه م نیکنم داشتم با شلوار جچکار ! اون جادوگره است  يلباس ها ـ

.اد یشه و م یم داریحسام جونم هم ب.  میبخور يزیچ يتو نسکافه ا ایب... شه  یم داریکم کم ب... خوابه 

چشم به اطراف با تعجب . مبل ها و همه پرده ها را عوض کرده بودند  هیداده و رو رییخانه را هم تغ ونیدکوراس

:گرداندم و گفتم

عوض شده ؟ نجایا ـ

از اون رنگ  یرنگ صورت نیتو رو خدا ا!  مینیاون دمامه خونه رو بچ قهیدوست نداشتم طبق سل چیه... منه  قهیسل! اره  ـ

؟ ستیکه اون دختره انتخاب کرده بود بهتر ن قهیسل یب يها
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!مبل هاشو بار وانت کن و بفرست در خونه خاله اش!  دیوض کناصال به نظر من مبل ها رو هم ع... شده  یعال ـ

.تا اخر هفته اماده است!  میدست مبل چرم هم سفارش داد هی. رو کردم  نهایخودم فکر همه ا ـ

:دمیپرس. زد  یرفت و حرف م یبرهنه راه م يانگار که در خانه خودش باشد ، پا افروز

ه ، نه ؟حسام رو دوست دار یلیپس مامانت خ ـ

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها افروز

 یکمک چیگفت از ه میرو دوست دار گهیدونه من و حسام همد یفقط چون م! شناسه  یاون اصال حسام رو نم ـ

!کنه ینم يفروگذار

؟ دهیمامانت تا حاال حسام رو ند ـ

 کیاون روز امد تو ... نفشه رو شست و گذاشت کنار مثال همون روز که امد خاله ب!  دهیکوتاه د یلیدو بار خ یکیچرا  ـ

!هم نشست یساعت

بود ؟ یخوب نظرش چ ـ

!قشنگ تره دیکن یبه من گفت مبل ها رو صورت...  یچیه ـ

؟ دیکن یم یعروس ی؟ ک هیخوب افروز حاال برنامه تون چ ـ

!میعقد کن یواشکی میخواه یم ـ

.هی؟ مامانت که راض یواشکیچرا  ـ

مدرسه  امیتونم ب ینم گهیاخه اگه عقد کنم د!  هیاز بچه ها و مدرسه و در و همسا یواشکی! از مامانم خنگه  یواشکی نه ـ

و  میحسام که معلوم شد زود عقد کن فیتکل میقرار گذاشت نیهم يبرا! برم شبانه درس بخونم  دیکه ؟ با یدون یم

.گرفتم پلمیه من دک یتواسه وق میبند و بساط ها رو بگذار نیو ا یعروس

!افروز ؟ تازه شونزده سالته یعقد کن يزود نیکه تو به ا هیواقعا مامانت راض ـ
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؟ يدینفهم نویهنوز ا. دست خودمه  ارمیمن اخت! چنده  لویمامان ک ـ

!من کچلم کردند به خدا يننه بابا نیا! خوش به حالت  ـ

هر ! اد دست شون  یدست خودته ، حساب کار م ارتیو اخت يدکه بزرگ ش يو نشون بد یستیدو بار که جلوشون با ـ

!دیچیپ یتو دست و بالم نم ادیبه کارم نداشت و ز يچند که مامان من از اول هم کار

:خواب الود گفت يبه در خورد و حسام با صدا يا تقه

!امد زیبه به مهمان عز ـ

:برگشتم و گفتم یخوشحال با

؟ یخواب یچقدر م! سالم  ـ

:پنچه پا بلند شد و هردو دستش را دور گردن او حلقه کرد و گفت يرو.  دیذوق زده به طرف حسام دو افروز

؟ يچا ای يخور یقهوه م! چه عجب خواب الو  ـ

:افروز لوس کند گفت يکه معلوم بود عادت کرده که خودش را برا یامد و در حال یکش و قوس یبا تنبل حسام

!اب پرتقال ـ

:او را در اورد و گفت يادا يبا لحن بچگانه ا افروز

!کوچولو ین ین رمیتا واسه ات اب پرتقال بگ زیپشت م نیبنش! اب پرتقال  ـ

کوتاهش را به هم  يو موها دینشست دستش را دراز کرد و تل افروز را قاپ یاشپزخانه م زیکه پشت م یدر حال حسام

حسام به طرف من برگشت و . رفت  يریگ وهیسراغ ابم شانیپر يهاو همان طور با مو دیافروز غش غش خند. زد 

:گفت

؟ ينامزد کرد دمیمبارك باشه شن ی؟ راست ییدایکم پ دایش ییکجا ـ

:زد و ادامه داد یو چشمک دیبلند خند يحرف خودش با صدا نیاز ا بعد
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خانم ؟ دیهست یحاال از شوهرتون راض ـ

اوردم با  یشوهردار را در م يزن ها يکه ادا یدر حال. کند  یم یو دارد با من شوخداند  یدانستم تمام موضوع را م یم

:ادا و اطوار دستم را در هوا تکان دادم و گفتم

!اههیروزگارم س! ندارم  شیروز از دستش اسا کی...  یچه کشک يچه شوهر! اقا  يا ـ

:همان ادا و اطوار جواب داد با

!ینکن یشوهر مصلحت هیواسه دق دادن بق یخواست یخانم جون دنده ات نرم م ـ

:گفتم يبه او کردم و با لحن جد رو

بهم  شیمثل سر! چکار کنم ؟! احمق متنفرم  یاز پسره احساسات! مثل سگ  مونمیپش! حسام پدرم در امده  يوا ـ

!دهیچسب

؟ یده یخودتو ازار م يمرض دار! خوب ردش کن بره  ـ

!داشته باشه يا دهیفا هیکردم ، حداقل  ریحاال که خودمو درگ ـ

:اشپزخانه گذاشت و گفت زیاب پرتقال حسام را وسط م وانیل افروز

.اب پرتقالت رو هم بخور.  میممکنه الزمت داشته باش...  ایحسام تو هم ب! به شهاب  میزنگ بزن میبر ایخوب ب ـ

تلفن بود و با  یدستم به گوش کی. دلم جمع کرده بودم  يرا تو میپاها. مبل کنار تلفن نشستم  يرو منیاتاق نش در

 یگوش یمعطل یسحر ب يصدا دنیبا شن. دادم  یمحکم دست افروز را در دستم نگه داشته بودم و فشار م گرمیدست د

تلفن  يشهاب را پا يکرد و بعد با لحن مؤدبانه ا يا فهتک سر. را برداشت  یحسام گوش! را در بغل حسام انداختم 

!را به طرف من پرت کرد یشهاب گوش يصدا دنیاست و او هم بعد از شنخو

:و گفتم دمیتلفن را قاپ یزده گوش جانیه

؟ یشهاب خودت... الو  ـ
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:را داشت با تعجب گفت يمردانه ا يصدا دنیکه انتظار شن شهاب

شما ؟ ـ

کنم ؟ یخودمو معرف دیهنوز هم با! واقعا که  ـ

:بود ، گفت شده جیگ یکه حساب شهاب

با من کار داشت ؟ یک یسحر جان گفت... اخه ... اخه  ـ

:گفت يکه از فاصله دور دمیسحر را شن يصدا

قطع شده ؟ زمیشده عز یچ... اقا حسام  ـ

!اد یصدا نم... نه  ـ

:پچ پچ کرد یاهسته در گوش بعد

؟ هی؟ حسام ک يزد یچه کلک ـ

:با ناز و ادا گفتم !امد  یشده بود خوشم م جیگ نکهیا از

!از دوست هامه یکی!  يتو به اونش چکار دار ـ

!دیباحال یلیبابا خ... ور و اون ور  نیزنه ا یخونه اش ، هم واسه ات زنگ م یهم رفت...  يدار یجالب يچه دوست ها ـ

:گفتم يدلخور با

!حسام نامزد دوستمه! چرت و پرت نگو  ـ

!مرغ و خروس ها یقاط یرفت دمی؟ شن يما کرد ادیچطور شد  یخوب چه خبرها ؟ راست ! يزیچ هیشد  نیخوب حاال ا ـ

:با حرص گفتم. تفاوت بود  یلحنش ب یول. بود  دهیموضوع را شن پس

 یلیاخه خ یدون یم! منم گفتم هم فاله و هم تماشا ... ول کن نبود ...  لهیفام! سمج بود  یلیپسره خ. اره نامزد کردم  ـ

!دارهدوستم 
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:دیتفاوت پرس یهمان لحن ب با

؟ يشه که تو به من زنگ زد یاقا ناراحت نم نیخوب حاال ا ـ

؟ يشه که تو به من زنگ زد ی؟ سحر ناراحت نم یسحر چ ـ

نزنه به سرت دوباره دسته گل  دایش...  هیعیکامال طب زیچ هی نیا... شه  یناراحت م! اگر بدونه چرا ! دونه  یاون که نم ـ

!ها یه اب بدهب

:تمسخر گفتم با

؟ یگفت يبلند نیاسمم رو به ا يدینترس! اوه اوه  ـ

!بگو تی؟ از نامزدباز یکن یخوب اصل حالت چطوره ؟ چکارها م! چرت و پرت نگو  ـ

!اه حرف اونو نزن که حوصله اشو ندارم ـ

؟ يامزد کردچرا ن ي، خوب اگر دوستش ندار دیتازه نامزد کرد. بده  یلیخ نکهیا ـ

با اب و  نیهم يبرا.  ستیتفاوت ن یموضوع ب نیهم در مورد ا یلیتفاوتش خ یکردم شهاب با وجود لحن ب احساس

:تاب گفتم

چکار کنه پسر ! نداشتم  شیکردم از دستش اسا یاگه نامزد نم...  ستیول کنم ن! دوستم داره  یلیراستش اون خ ـ

!اخه عاشق شده... مردم 

کرد ؟ یشد چکار م یعاشق نم... و  کلیدختر خوشگل و خوش ه! هم هنر نکرده  یلیخوب خ ـ

 یم نییزده باال و پا جانیداد ه یمان گوش م يبه حرف ها گرید یافروز که از گوش. دلم اب کردند  يقند تو انگار

را تکان دادم و در  میمن هم در جوابش دست ها. را ابراز کند  شیسر و صدا خوشحال جادیکرد بدون ا یم یو سع دیپر

:پاسخ شهاب گفتم

!بره ؟ یچرا خوابت نم يبلد ییتو که الال ـ
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!میرفتم دنبال زندگ... زن گرفتم ! اب از سرم گذشته  گهیمن ؟ من که د ـ

:به خودم دادم و گفتم یجرات

اخه تا چند وقت .  مینیبرو ب گهیبدون سر خر همد گهیبار د هیخواست  یاونقدر دلم م!  نمتیشد بب یشهاب کاش م ـ

!امتیره به ق یم دارمونیکنم و د یم یمن هم عروس گهید

؟ یترس یشه ؟ تو از نامزدت نم یم يحالت خوبه تو ؟ چه جور ـ

و  دیچرخ یتلفن م زیدور م یاز شدت خوشحال گریبه افروز که د ینگاه.  ستین لیم یشهاب هم ب دمیفهم یخوشحال با

:مانداختم و گفت دیرقص یم

.یترس یم یوجب میاز اون ن لیزن ذل يتو یول... باشه  یسگ ک! ترسم  ینه که نم ـ

:و گفت دیخند

!ترسم ینه ، نم یول! خوب زنمه  ـ

!قرار بگذار یترس یاگه نم! ادم دروغگو  ـ

!ت ندارهکارها عاقب نیا.  نییپا ایب طونیاز خر ش... نداره که  يا دهیبشه ؟ فا یاخه که چ! بابا  يا ـ

 شتریکند که من ب يخواست کار یحرف ها م نیبا ا یقرار گذاشتن مشتاق است ، ول يکه خودش هم برا دمیفهم یم

 گریگفت که د یو اشاره به من م مایبه افروز انداختم که با ا ینگاه. متوجه خودش باشد  ياصرار کنم تا گناه کمتر

:گفتم. اصرار نکنم 

!دادم شنهادیپ ، من فقط لتهیهر جور م ـ

:سکوت کرد و بعد گفت يا لحظه

؟ ندتیبب یکس یترس ی؟ نم نجایا ییا یم یش یاگه بگم باشه تو پا م یعنی ـ

:گفتم. تکان داد  میشستش را برا يروزیبه عالمت پ افروز
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!يتو جراتشو ندار یول... ام  یاره من م ـ

:گفت کدفعهیزد و  ایبه در دل

.ساعت ده منتظرتم...  ایفردا صبح ب یگ یگه راست ما!  ادیکه ن یادم ـ

:ذوق زده گفتم. خواستم منفجر بشوم  یم یخوشحال از

شنوه ؟ یسحر صداتو نم!  ينترس شد یلیخ... ساعت ده اونجام ! باشه  ـ

!ستمی، عقب مونده که ن گهیشنوه د یالبد نم ـ

در . چسباندم  یگوش یماچ به دهن کیکردم و  کیصورتم نزدتلفن را به  یگوش. ذوق زده بودم که حد نداشت  انقدر

:و گفت دیجوابم خند

باشه ؟...  ندتینب یحواست جمع باشه کس ی، ول یترس ینم یچیو از ه یتا فردا ، درسته که مثل گرگ! خوب پس  ـ

!ذره شده هیدلم برات . من سر ساعت ده صبح اونجا هستم !  زمیباشه عز ـ

دست  دمیپر یم نییکه باال و پا یو در حال میزد غیج یگذاشتم من و افروز همزمان با هم از خوشحال تلفن را یگوش تا

به محض .  دیخند یما م يمبل نشسته بود به کارها يحسام هم همان طور که رو.  میدیچرخ یدر دست هم دور سالن م

:رو به افروز کردم و گفتم میارام شد یکم نکهیا

بپوشم ؟ یچ... ندارم  یوقت! بح افروز فردا ص يوا ـ

:به حسام انداخت و گفت ینگاه.  دیغش غش خند افروز

!ده یبه تو قرض م شییخواهر نقل يحسام جان از لباس ها. غصه نداره  نکهیا ـ

:به اتاق کرد و گفت يرا باال انداخت ، اشاره ا شیهم با خنده شانه ها حسام

!دیبکن دیخواه یهر کار م ـ

افروز در کمدها را چهار طاق باز کرد و بعد .  میاتاق بنفشه است رفت میدانست یکه حاال م یبه اتاق یمعطل یافروز بو  من
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:و گفت دیوسط تخت پر

!اش خوب بوده ها قهیجادوگره سل میاز حق نگذر ـ

:زده گفتم جانیه

!يخواهم ، هم مانتو هم روسر یافروز هم لباس خوب م ـ

!خوبه ها یلی؟ به نظر من خ دایچطوره ش هیبلوز دامن شکالت نیا...  ستیمال بابام که ن. خوب بردار  ـ

در اتاق را بستم و فورا ان را . و قرمز بود  ینارنج زیر يسوخته با گل ها يبه رنگ قهوه ا یتابستان یو دامن نخ بلوز

:و گفتم ستادمیا نهیا ينوك پنجه جلو.  دمیپوش

؟ یکن دایهم براش پ يقهوه ا يجوراب شلوار یتون یم نیبب. خوبه افروز  یلیخ ـ

:و گفت دیکش رونیرا ب یرنگ ينازك قهواه ا يتوالت جوراب شلوار زیم ياز کشو افروز

.بپوش ایب ناهاشیا-

من  يبود که انگار درست برا يجور بود و برش لباش طور یلیخ میبا رنگ چشم ها و موها راهنیپ يقهوه ا رنگ

:هم به دستم داد و گفت يا رهیرژ لب قرمز ت. بلندم را گرفت و با سنجاق مرتب کرد يافروز موها .دوخته اند

!بمال-

:من گفت ينگاه کردم و افروز بجا نهیخودم در آ ریبا ذوق و شوق به تصو. با هم جور شده بود زیهمه چ گرید

.مونه یم رونیانگشت به دهن ح ندتیشهاب که بب!دایش يخوب شد یلیخ-

:و گفتم دمیته دل خند از

ست؟یبهتر ن ينه افروز قهوه ا ای... رو بده  دهیاون مانتو سف-

که با رنگ  میکرد دایهم پ یکرم و نارنج يمانتو و روسر کیتا  میو رو کرد  ریتمام کمد را ز نکهیبعد از ا باالخره

:افروز ذوق زده گفت دمیرا با هم پوش زیهمه چ یوقت. جور بود یلیلباسم خ
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!شهاب نظر بده دیتونه از د یباشه اون بهتر م یهرج. ندتیحسام هم بب ایب. يماه شد دایش يوا-

:و گفت دیکش یسوت دنمیحسام با د. رفتم پشت سر افروز به سالن رفتم ینوك پنجه راه م يکه رو یحال در

به تن اون . است گهیجور د هین شماها به ت دیشا ای! بودم دهیلباس تو همون کمد بود؟ به خدا تا حاال ند نیا. شد یعال

!زد یزار م زیکه همه چ

:کرد گفت یکنار گوش حسام را نوازش م يکه موها یو بعد در حال دیبلند خند يبا صدا افوز

!کن یدلم خوب چشم چرون زیحاال عز ياون جادوگر افتاده بود ریهمه سال گ نیا! واسه بچه ام رمیبم-

گذاشتم مامان از اتاقش  یجارخت زیآو يرا رو میمانتو و روسر نکهیبه محض ا. نه برگشتمشده بود که به خا کیتار هوا

:آمد و گفت رونیب

زود بهش زنگ بزن  دایش.بچه ام انگار ناراحت بود! داشت یباهات کار مهم. سه دفعه زنگ زده مانیپ ؟يباالخره آمد-

!منتظرته

:حوصله گفتم یب

!باشه مامان جون بگذار برسم باشه

را گره کرده بودم شماره خانه خاله  میکه ابروها یدر حال یحوصلگ یمبل کنار تلفن نشستم و با ب يرو. نداشتم يا چاره

:گفت يزده ا جانیه يرابرداشت و با صدا یزنگ گوش نیخودش با اول مانیپ. را گرفتم

د؟ییبله بفرما-

:فتملحن ممکن گ نیچند لحظه سکوت کردك و بعد با سردتر هی مخصوصا

!مانیمنم،پ-

!خوش گذشت؟...  رونیب یخاله گفت رفت. منتظرت بودم دا؟یش ییتو-

؟یچه خبر کار؟ داشت! بد نبود-
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:که از لحن سرد من جا خورده بود با تته پته گفت مانیپ

!هیطور هیصدات ... صدات ؟یجون ناراحت دایش! ام... جون دایش... دایش-

:آمد با حرص گفتم یبدم م يزیاز هر چ شتریکرد ب یخودش را گم م شد و یمن دستپاچه م يجلو نکهیا از

؟یرو بگ نهایدنبال من که ا يسه بار زنگ زد مان؟یپ هیجور هیصدام -

 یمن فکر م... من ! راستش راجع به رابطه مونه... راجع به خودمون ! خواستم باهات حرف بزنم یراستش م! نه... نه-

!یهست يطور هیکنم تو 

کنم؟ هان؟ یچکار کنم که نم دیمگه با م؟یهستم؟ چطور يطور هی-

 گهید... ندارم  یمن هم حرف ستین تیطور یگ یخوب اگه تو م یلیخ! نشو یتو رو خدا عصبان... دایآروم باش ش-

!نشو یعصبان

 يازین گریدر اصل د. خورد یاش حالم به هم م شهیرفتار منفعل و عاشق پ نیاز ا.آورد یداشت شورش را در م گرید

 نیهم يبرا! خورده بود یمن کار خودش را کرده بود و شهاب باالخره تکان يخبر نامزد. رابطه نداشتم نیهم به ادامه ا

:داد زدم يمالحظه ا چیه یب

.يخسته ام کرد! خوام صداتو بشنوم ینم گهید ؟يدیفهم! با تو حرف نزنم گهیکه د یشم، به شرط ینم یباشه عصبان-

:را نداشت هراسان جواب داد يبرخورد نیانتظار چنکه اصال  مانیپ

 دایشد؟ ش یپس چ! خوب بود زیتا امروز که همه چ ؟یکردم؟ از دست من ناراحت يشده؟ من کار یجون چ دایش-

!جواب بده... کنم قطع نکن  یخواهش م

 رونیهراسان از اتاقش ببود  دهیمرا شن دادیدادو ب يمامان که صدا. را گذاشتم یگوش شیتوجه به التماس ها بدون

:گرد شده داد زد يو با چشم ها دیدو

...  ااهللایشه؟  یاگه خاله ات بفهمه چقدر ناراحت م یدون یم ؟يبود زد یحرف ها چ نیدختر؟ ا يشد ونهیشد؟ د یچ-
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 ریغ ؟یخوب ری؟ غبه تو کرده بود يمگه چه بد...  یخوب نیگناه داره پسر به ا. اریو از دلش در ب مانیزنگ بزن به پ ااهللای

احترام؟

:حوصله دستم را در هوا تکان دادم و گفم یب

.مامان جون بس کن تورو خدا-

در اتاقم را قفل . خاله ام هستند ای مانیمطمئن بودم پ. تلفن زنگ زد. بعد بدون توجه به جبغ و داد او به اتاقم رفتم و

کردم حداقل آن شب  یبر خالف تصورم که فکر م. ب ندادمکردم و هر چه قدر مامان اصرار کرد که در را باز کنم جوا

در اتاقم نشسته ! به همراه خاله ام به خانه مان آمدند مانیبعد پ تساع کیشود، کمتر از  یجا ختم م نیبه هم هیقض

.دادم یآنها گوش م يبودم و به حرف ها

:گفت یرفت و م یربان صدقه ام مزد پشت سر هم ق یبلند مرا صدا م يکه با صدا یاول که آمد در حال خاله

ناراحتت کرده؟  یکرده؟ ک تتیاذ یبگو ک ایب. نمیبب ایجون خاله ب دایش... عروس خوشگلم برم  يقربون قد و باال یاله-

زده خاله؟ یزبون من حرف یب مانیپ نیا. زده یحرف یغلط کرده؟ غلط کرده اگه کس

ها بکشد و خاله به  نجایکردم کار به ا یفکر نم. شده بودم ریور غافلگبدج. دادم یبودم و جواب نم ستادهیدر اتاق ا پشت

:شد مامان پشت در آمد و گفت یسکوتم طوالن یوقت. دیایسراغم ب

مگه؟ يشنو ینم. آمدند مانیخاله ات و پ. رونیب ایب دایش-

:گفت یکه به خاله م دمیشن یرا م میمر يصدا. کردم یطول و عرض اتاق را متر م کالفه

!دیریبگ لیتحو ذییحاال بفرما. رفت یهنوز بچه است شما و مامان به خرج تون نم دایدادم که ش یمن گلومو جر م یوقت-

 يسن حال آدم مثل آب و هوا نیدر ا. داره ییچه حال و هوا میدون یم. میبود یسن نیخاله جون ما هم خودمون ا-

!موقع بد هیموقع خوبه  هی... هیبهار

:گفت یم يلومانه ابا لحن مظ مانیپ
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!چش شد کهویدونم  ینگفتم، نم یچیاصال ه! نزدم یبه خدا من حرف-

:دمیبه او توپ يآهسته ا يبه اجبار در را باز کردم و با صدا. پشت در سر و صدا راه انداخته بود يبدجور مادرم

:مامان پشت در داد زد. دمیم کوبدر را دوباره به ه! آم یچه خبرته؟ بگذار خبر مرگم لباسم رو عوض کنم اون وقت م-

!افسوس... افسوس! چه طرز حرف ردن با مادرته نیا! که یستیآدم ن-

رفتم و با آنها روبرو  یبه سالن م دینبود باالخره با یراه. تختم نشستم يرو يا قهیعوض کردن بهانه بود چند دق لباس

را  شیکه دست ها یو در حال دیپر شیمن از جا دنیبا دخاله . آمدم رونیو از اتاق ب دمیکش میبه موها یدست. شدم یم

. رفت یقربان صدقه ام م زیر میکرد و  یم فیبلند بلند از من تعر. ددر آغوش گرفتنم باز کرده بود به سمتم آم يبرا

بر  چاق و خنکش گذاشتم تا دو تا ماچ محکم از دو طرف صورتم يدر جواب ابراز احساسات او فقط گونه ام را به لپ ها

 یم يدستش باز گشتانانداخته بود و با ان نییخطاکار سرش را پا يبود و مثل شاگرد تنبل ها  ستادهیهم ا مانیپ. دارد

:گفت یلرزان يمن دو قدم به جلو آمد و با صدا دنیبا د. کرد

!دیببخش! جون دایسالم ش-

:گفتم يلحن سرد نشستم با یم مانیخاله و پ يروبرو یمبل تک يرو يکه با خونسرد یحال در

!کنم یخواهش م-

:برداشت و رو به من گفت کیاستکان کمر بار کیخاله ام . به سالن آمد يچا ینیبا س میمر

!کنم شیاد نجایبهت زده بگو تا هم ياگر حرف بد... حرفت شده مانیبا پ نکهیشده؟ مثل ا یخاله جون چ-

:گفت گناه و مظلومانه یوسط حرف و با همان لحن ب دیپر مانیپ

!خوام یگفتم که ناراحت شده معذرت م يزیهوا چ یاگه ب یعنی... گه  یم نطوریا دایاگه ش ینزدم، ول یبه خدا من حرف-

مملو از حرص و انزجار  زیهر چ يبه جا. کرد یدرشت و نگرانش تالق يرا بلند کردم و نگاهم با نگاه چشم ها سرم

:را برگرداندم و گفتم میکارش؟ رو یکنه بره پ یلم نمچرا و! پسر چقدر کنه است نیا: فکر کردم. شدم
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!یمعذرت بخواه ستیالزم ن-

:وسط و گفت دیام پر خاله

!فقط سوءتفاهم باشه خاله دیشا... میشده؟ بگو ما هم بدون یجون چ دایآخه ش-

:گفت تیبا عصبان مادرم

. مثل بچه آدم بگو چته دایش! کنه یبدتر م يبهش رو بد یهر چ! دختره نگذار نیا يبه الال یل یل نقدریجون ا نیشه-

خوب ... چته یبگ یو جب میکه تو ن نجایهمه کار پا شده اومده ا نیخاله ات با ا! ستندیالف بچه ن هیمردم که مسخره تو 

!بزن ياگر حرف حساب دار یهست یمعطل چ

:و گفتم به مامان و بعد از آن به خاله انداختم دیجه یرا که برق غضب از آن م نگاهم

ه؟یحرف! شدم مونیمن پش-

:گفت یکه هنوز درست متوجه حرفم نشده بود با خوشحال خاله

عشق اگر عشق باشه همه  یشوند، ول یم نییباال و پا یلیسن خ نیدونستم جوون ها تو ا ینبوده؟ من م یپس مشکل-

!حله زهایچ

:و گفت دیکرد وسط حرف خاله پر یمن نگاه م به تیبود با عصبان دهیمامان که از همان اول منظور مرا فهم یول

!گفت؟ ما رو مسخره کرده یسرتق چ نیا يدیمگه نفهم. خواهر یگ یم یچ-

:به مامان و بعد به من انداخت و گفت یمات و مبهوت اول نگاه خاله

؟یچ یعنی-

 یجیخاله با همان گ. دوختبه من  دیبار یاز آن م یهم همان حرف مادرش را تکرار کرد و نگاهش را که نگران مانیپ

:نگاهم کرد و گفت

!به من بگو ه؟یشده خاله ؟ مشکلت چ یچ-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٩

:گفت میمر

!دیشما خودتونو ناراحت نکن. خاله جون هیمشکل یمشلش درد ب-

شدم خاله دست مرا گرفت  یمصرتر م میدادند من لجبازتر و در تصم یبه خرج م یتر نرم شیب مانیچقدر خاله و پ هر

:و گفت

 يخوا ینم دیشا! يدار یمشکل هیتو حتما . میحرف بزن ییتو اتاقت من و تو دوتا میبر ایب دایشه ش ینم يجور نیا-

هان؟. یبگ هیبق يجلو

:و گفتم دمیکش رونیاز دست خاله ب یرا به آرام دستم

!نیشدم هم مونینه خاله همون که گفتم من پش-

 يبا حرص رو. نشست یصندل نیاول يو رو دیغضش ترکبود ب ستادهیپشت سر خاله ا مانیحرف من پ نیا با

 یکه تند تند صورتش را م ینشست و در حال مانیمامان کنار پ. سخت باشد نقدریکردم کارم ا یفکر نم چیه. برگرداندم

.داد یم شیدلدار دیبوس

!ننک هیگر...نکن خاله!کرده یفهمه چه غلط یم گهیدو روز د! خره دایش. طور نیخاله جون نکن ا-

باشد  دهیمرا نشن يخاله انگار که حرفها.رفت یبه من چشم غره م تیمامان پر از اشک شده بود و با عصبان يها چشم

:دوباره گفت

؟یبگ یخواه ینم-

:شمرده گفتم یرا کنترل کنم با لحن تمیکردم عصبان یم یسع کهیحال در

!مونمیپش ينامزد نیاز ا ست،فقطین میزینه خاله جون من چ-

چرا؟ آخه-

 نیاز هم!کنه یم هیداره تو بغل خاله اش گر يپسر بچه ننه تون چه جور دینگاه کن!ینیب یکه م نیواسه هم!نیواسه هم-
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زوره؟...خواهم ینم!ادیبدم م زهایچ

:متفاورت گفت ینگاهش را از من گرفت و با لحن خاله

 یاش رو چاك م نهیش که داره واسه تو سپسر دسته گل منو با!از خدات هم باشه!خاله جون ستیزور ن چمیه رینخ-

!يندار اقتیل...ده

:داد زدم تیعصبان با

ه؟یگناه من چ!چاك نده دیخوب بهش بگ-

:گفت مانیرو به خاله و پ دیکش یمرا به سمت اتاقم م کهیاز پشت دستم را گرفت و در حال میمر

!ينطق کرد یبه اندازه کاف گهیبس کن د.دایش میبر ایب...شیخدا رو شکر کن حاال شناخت مانیپ!دشیخاله شما ببخش-

:و گفتم دمیکش رونیرا از دستش ب میبازو تیعصبان با

 یکه نم دمیخوب منم فهم.گهینه د ایخواهد  یکه آدم بفهمه م نیهم ه؟واسهیواسه چ ينامزد ه؟پسیبابا گناه من چ يا-

چکار کنم؟گناه کردم؟!خواهم

.کرد آرامش کند یم یو سع دیدو یامان به دنبالش مم.رفت یبه سمت در م تیبا عصبان خاله

.نرو ينجوریتو رو خدا ا.یکند فردا آشت یروز قهر م هی.گهیبچه اند د.نکن خواهر-

راهرو را  يا شهیدر ش یوقت.دیکش یرا گرفته بود و پشت سر خودش م مانیمامان دست پ يتوجه به التماس ها یب خاله

:رف من برگشت و داد زدبا خشم به ط دند،مامانیبه هم کوب

 یرو م مانیکه پ ؟تويچرا از اول قبول کرد یخواست یتو که نم!يرات شد؟اشک پسر مردم رو دراورد التیخ-

چرا از اول قبول  ،پسیدونست یو م یشناخت یرو از اخالقش گرفته تا ننه و بابا و کس و کارش رو م زشیهمه چ.یشناخت

!اریاز دلش در ب ایب!ها ردتیگ یم مانیآه پ ؟دختريکرد

.دمیمتشنج به اتاقم رفتم و در را به هم کوب یاعصاب با
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:ماجرا از من دفاع کرد و گفت دنیمعمول پدر بعد از شن طبق

به .دیشلوغش نکن ادیشما دو تا خواهر هم ز!و بس نیهم!به هم خورده...بوده ينامزد هیخوب گناه که نکرده دخترم -

درس و مدرسه باشه  یپ دیبا!هنوز بچه است دایش!دونستم یمن از اول هم م.دیبوداست که خودتون پخته  یهر حال آش

.والسالم...و بس

زده ام  جانیکه با شهاب داشتم آنقدر ه يرا گذرانده بودم و فکر قرار یجانیروز پر ه.برد یشب تا صبح خوابم نم آن

تق و توق از آشپزخانه بلند شد  يکه صداساعت هفت صبح .چشم بر هم نگذاشتم يلحظه ا یکرد که تا صبح حت یم

لحافم را پس زدم و با لباس خواب به .تونستم در رختخواب بمانم ینم نیاز ا شتریب.شده داریمامان از خواب ب دمیفهم

:نشستم و گفتم زیپشت م.تنم کوفته بود.آشپزخانه رفتم

!سالم-

:نگاهم کرد و گفت یچشم ریبا من قهر بود ز شبیکه از د مامان

؟ياز حاال پا شد یتو واسه چ.سالم کیعل-

.میمانتو بخر میبر میخواه یساعت ده هم با افروز قرار دارم،م!آد یخوابم نم-

گم ببردت هفت  یم میبه مر يعصر...يالزم نکرده بر!يسر خود شد نیواسه خودت آست گهید...به به چشمم روشن-

!یبچرخدختره  نیبا ا نقدریا ادیخوشم نم.اونجا بورسشه.ریت

:به مامان نگاه کردم و گفتم تیبا عصبان.را نکرده بودم شینجایا فکر

.میر یبا مامانش م!میقرارهامون رو هم گذاشت...خواهم با افروز برم یمن م!شه ینم-
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!شه ینم رینخ!از خودش بدتر یکیمامانش هم .دیقرارهاتون رو گذاشت خودیشما ب-

:رفتم گفتم یم رونیکه از اشپزخانه ب یلو در حا دمیام را با صدا عقب کش یصندل

!ینیب یحاال م...رم یم-

 يبابا خواب بود و صدا.بودند دهیکش پیتا ک پیکلفت را ک يبود و پرده ها کیاتاق تار.سر بابا رفتم يباال کراستی

:تکانش دادم یسرش رفتم و به آرام يباال.خرو پفش اتاق را برداشته بود

!دارمبابا کارت ...بابا...بابا-

:چشمش را باز کرد و گفت يال

!هوم-

؟یده یخواهم با افروز برم مانتو بخرم اجازه م یبابا م-

!اوهوم-

:اش برداشتم و گفتم یشانیاز پ ییال شدم و ماچ پر سر و صدا دو

!دستت درد نکنه-

:و با خنده گفتم ستادمیدر آشپزخانه ا  يجلو.امدم رونیکنان از اتاق ب یل یل بعد

!رونیبابا اجازه داده که امروز با افروز برم ب...مامان یراست-

!و بابات یدون یخودت م...ندارم يبا تو کار گهیمن که د-

!آره-

گذاشتم و فکر  یم یرا به حساب دشمن شیتمام مخالفت ها!دارد یتصور را داشتم که مامانم با من دشمن نیروزها ا آن

امد در  یزد که به مذاقم خوش نم یم یهر وقت حرف.کند یم يورز من غرض يبرا شیها میکردم در تمام تصم یم

 يو برا دمیلباس پوش نکهیآن روز هم بعد از ا.کردم یفروگذار نم يآزار چیآمدم و از ه یاو در م نیقالب خصم خون
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بابا به  عطر مامان را که شهیکه داشتم دست بردم و ش یاتاقش نگاه کردم از حرص يقد نهییبار خودم را در آ نیآخر

:لب گفتم ریگذاشتم و ز فمیبود برداشتم و در ک دهیخر شیبرا یتازگ

!حقته!ینیهم خوابشو بب نویا-

که آن روز  دیآ یم ادمی.که در آشپزخانه نشسته بودند در راهرو را به هم زدم و رفتم میبا او و مر یخداحافظ بدون

.کرده بودم شیآرا یحساب

اول به .گذاشت به آن شکل از خانه خارج شوم مینه ن د،اگرید و قبل از رفتن مرا ندآوردم مامان با من قهر بو شانس

آشفته و  يدر آشپزخانه نشسته بود و با موها.افروز هم طبق معمول آنجا بود.منزل حسام رفتم و لباسم را عوض کردم

ساعت ده  کیباالخره نزد و لباسم داد و شیدر آرا یراتییخودش تغ قهیاو هم به سل.خورد یلباس خواب صبحانه م

.آژانس گرفتم و رفتم

.بزرگ برج شدم و به طرف آسانسور رفتم یبدون ترس داخل الب دمیبه خانه شهاب و سحر رس یوقت

هم  میاز مامان و مر.شناسند ینم نندیکرده بود که مطمئن بودم اگر مادر و پدر سحر هم مرا بب رییام تغ افهیق آنقدر

به  نهییدر آ.دمیشن یتپش قلبم را م يسوار آسانسور شدم صدا یوقت.ندیا یآن طرف ها نممطمئن بودم که آن روز 

رژ زدم و از  میدوباره به گونه ها.دمیبود که ترس دهیپر رنگصورتم آن قدر  شیبا وجود آن همه ارا.خودم نگاه کردم

د گفتم که اگر سحر در را باز کرد و با خو دمیآن ترس کی.با ترس و لرز زنگ در را فشار دادم.امدم رونیآسانسور ب

نترس  وجسور  نهمهیباور نکند که من واقعا ا دیشا.کرده و اصال امروز منتظر من نباشد یشهاب شوخ دیچکار کنم؟شا

کند  یو مادرم که فکر م میمر يبرا يچه بهانه ا دیبگو میمر ياگر سحر خانه باشد و بعد موضوع آمدن من را برا.باشم

اورم؟یرفته ام ب رونینتو با افروز بما دیخر يمن برا

با ترس و لرز در را به عقب فشار دادم .دمیرا ند یهر چقدر صبر کردم کس یدر باز شد،ول يفکرها بودم که ال نیهم در

.به جلو رفتم یو قدم
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:که گفت دمیخفه شهاب را شن يصدا

!يتو تا دسته گل به آب نداد اید ب-

لبش  يرو یبود و لبخند کج ستادهیمن ا يشهاب رو به رو.در را پشت سرم بستم فورا داخل شدم و شیصدا دنیشن با

 سشیکوتاه و خ يموها يرو.امده رونیتازه از حمام ب دیرس یبه نظر م.به تن داشت یرنگ دیبلوز و شلوار راحت سف.بود

.زد یژل زده بود و صورت اصالح شده اش برق م

ماند  میرا از دستم گرفت و در انتظار مانتو و روسر فمیک یخودمان یبا حالت با لبخند جلو امد و.کرد جمیادوکلنش گ يبو

.کند زانیو آو ردیتا آن را بگ

!خانم دیسرافرازمون کرد!دیخوش آمد!چه عجب-

:را به دستش دادم و در جواب گفتم میو روسر مانتو

!آقا...میامد یها م نیزودتر از ا دیکرد یدعوت مون م-

:نگاه کرد و گفت میپا به سر تا نیتحس با

!يچقدر خوشگل شد دایش...یچه لباس قشنگ-

:عشوه چند بار پلک زدم و گفتم با

مگه خوشگل نبودم؟-

:ام کرد و گفت ییراهنما منیطرف اتاق نش به

حاال صورتت جا ...چطور بگم...يخوب اون موقع ها بچه بود یول!شییخدا يخوشگل بود شهیچرا تو که هم...دییبفرما-

!اده تر شدهافت

:و گفتم دمیبلند خند يصدا با

!نهیب یو تازه چشمت دور و برت رو خوب م يتو بزرگ شد دیشا-
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:زد و گفت یچشمک

!يکلک زبون هم که باز کرد يا-

:آوردم و گفتم رونیزبانم را ب نوك

!هی هی هی-

:و گفت دیخند

!موش بخوره زبون درازتو-

 میشهاب رو به رو.هم انداختم يرا رو میخانمانه پاها یل نشستم و با حالتمب يرو.رفتم سهیر یخنده و خوشحال از

:نشست و گفت

خنک؟ زیچ هی ای ،نسکافهییچا!خانم خانم ها يخور یم یخوب چ-

!گرمه یلیهوا خ.خنک زیچ هی-

!دمیفهم-

:دیبه من انداخت و پرس یبلند شد،نگاه شیجا از

طور؟ نیتو هم هم-

:ان دادم و گفتمرا به عالمت مثبت تک سرم

!یتو بگ یچ هر

:گفتم. به طرف بوفه رفت  شهاب

.میشونو نداشت ارتیدارن ؟ سعادت ز فیخانم کجا تشر خوب

:شهاب هم با لبخند نگاهم کرد و گفت.  دمیخودم غش غش خند و

!یکلک یلیخ
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ا هم که انگار از قبل آماده کرده بود از پسته و کازو ر يکاسه ها. گذاشت  يا شهیش زیم يدار را رو هیبزرگ پا وانیل دو

:گذاشت و گفت زیم يآورد و رو رونیب زیم ریطبقه ز

!خنک یدنینوش...  دییبفرما خوب

:پاك کرد و گفت نییلبش را با لب پا يرنگ باال دیکف سف.  دیبزرگ را برداشت و الجرعه سر کش وانیل خودش

!تا خنکه بخور

قبال چند . قلپ بزرگ خوردم  کیرا برداشتم و  وانیل. مردم  یم جانیو من داشتم از هکنار دستم نشسته بود  درست

:شهاب گفت. کم و در حد مزه مزه  یلیخ یبار با افروز و حسام امتحان کرده بودم ، ول

!ينجوریا نیبب.  یشینترس مست نم.  ینفس سر بکش هی دیبا نویا! نداره  دهیکه فا ينجوریا

نفس  کیرا باال بردم و مثل شهاب  وانمیمن هم بدون فکر ل.  دیسر کش کبارهیآن را  ماندهیباال برد و باقرا  وانیل خودش

را که شهاب با دست  يبه زور خودم را نگه داشتم و پسته ا یاز طعم تلخ و زننده آن دلم به هم خورد ، ول.  دمیسر کش

 کی یو من ب گرفتیم میپوست کنده را جلو ينه دانه پسته هابا محبت دا هابش. گرفتم  میگرفته بود با دندانها میجلو

.رودیم جیسرم گ کردمیکم کم احساس م.  خوردمیکلمه حرف همه را م

 يانداخته بودم و مثل بچه ها نییو سرم را پا دمیدیشهاب را نم.  دیچرخیداشتم و تمام اتاق دور سرم م یبیعج حال

 يتو یافکار مبهم.  خوردمیو م گرفتمیشهاب پوست کنده بود از دستش مرا که  ییحرف گوش کن تند و تند پسته ها

سرم را بلند کردم و به شهاب نگاه . که آنجا نشسته ام  کردمیمباور ن. آنها را جمع و جور کنم  توانستمیسرم بود که نم

:گفت.  دیخندیانگار م. کردم 

!؟ راحت باش رهیم جیگ سرت

.شدم و گفتم رهیخ زدیاش که برق م دهیو کش اهیس يسرم را باال آوردم و به چشمها. شده بود  نیلخت و سنگ زبانم

!دوستت دارم شهاب
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:بودم نگاهم کرد و گفت دهیند یچشم چیکه تا به حال در ه یمحبت با

!دایدوستت دارم ش منم

هراسان از .  رفتیم یکیا رو به تاربه خودم آمدم که غروب شده بود و هو یموقع. برده بودم  ادیکنار او زمان را از  در

:و گفتم دمیپر میجا

!شهاب شب شد يوا

:و گفت دیرا کش دستم

شده ؟ رتید مگه

آد ؟ یمگه سحر نم. زودتر برم  دیبا!  آره

.رفته لواسان نایامشب با مامانش ا!  نه

:و گفتم دمیغش خند غش

!یتفاهم چه

!حسود

:زدم و گفتمدستش را پس . را لوس کردم  خودم

!زلف کمندش ؟ ایکنم ؟ قد بلندش  يسحر حسود یچ یمن به چ! ؟ چه حرفها  حسود

.يخوشکلتر ایتو خودت از همه دن!  شیچیه

دلم  یحاال حاالها در همان حالت بمانم ، ول توانستمیدوست داشتم م. را دورم حلقه کرد  شیرا گفت و دوباره دستها نیا

:گفتم.  زدیشور م يبدجور

زنگ بزنم ؟ هی

 میصدا نکهیبه محض ا. افروز آنجا بود  کردمیهمانطور که فکر م. شماره خانه حسام را گرفتم . تلفن را نشانم داد  يجا
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:گفت دیرا شن

!گذرهیخوش م یلیخ نکهیبابا ؟ مثل ا ییکجا

:و گفتم دمیلذت خند با

چه خبر ؟ مامانم دنبالم نگشته ؟!  یجات خال.  آره

راحت التیخ. رو بهشون نده  نجایوجه هم شماره ا چیو به ه رونیب میبه مامان هم گفتم بگه با هم رفت نجامیمن که ا!  نه

.

باشه ؟...  زنمیخونه خودم بهت زنگ م رمیحاال من م!  کنهیافروز مخت خوب کار م نیآفر

.يشده که تا حاال اونجا موند یدلم لک زده بفهمم چ. بزن ها  زود

بمانم ، به ناچار آژانس  ششیاصرار داشت که هنوز پ یلیسخت بود و او هم خ میدل کندن از شهاب برا نکهید اوجو با

روز  کیکه  کردمیخودم هم باور نم. فرصت دوباره آنجا بروم  نیقول دادم که در اول یگرفتم و به خانه برگشتم ، ول

بود و من  وستهیپ تیبود حاال به واقع ایرو کیفقط  میبرا شهیکه هم يزیچ. را در کنار او گذرانده ام  ییایو رو یطوالن

.کردینگرانم نم ادیمادرم هم ز هیو تنب خیتوب یآنقدر خوشحال بودم که حت

را به  شیکه دستها یآمد و درحال وانیرا باز کردم به ا اطیدر ح نکهیبه محض ا. تر از صبح منتظرم بود  یعصبان مامان

:کمرش زده بود داد زد

!يتا حاال ؟ برو همونجا که بود يبود کجا

:بلند گفتم يبا صدا!  فتمیگرفتم که پس ن شیدست پ اورمیکم ن نکهیا يبرا

؟ دیکنیم رونمیب دیحاال دار دیبس ك نگرانم بود از

؟ يزنگ هم نزد هیتا حاال که  يبود يکدوم گور. نکن  يمن زبون دراز واسه

!هستم يکه کدوم گور دادمیاگر آزاد بود بهتون خبر م ین لعنتتلف نیا.  ابونی، تو خ کیتراف تو
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غر  میکه به مر دمیمامان را شن يبعد صدا قهیچند دق.  دمیباال رفتم و در را پشت سرم کوب وانیا ياز پله ها یکیپله  دو

:زدیم

دار و ندارش رو  دیبا ایر دن؟ اون پسر بدبخت هم که اونو يتلفن بود يمگه چقدر پا.  رهینتونسته خونه رو بگ چارهیب

.بده واسه تلفن

.کردم فیافروز تعر يآن روز را برا زیبه ر زیشماره حسام را گرفتم و ر فورا

هر چند روز  یبا من تماس نگرفت ول گرید مانیپ کردمیهمانطور که فکر م.  گذشتندیو هفته ها به سرعت م روزها

مامان هم هر روز با خاله تماس . نرم کند  مانیدل مرا نسبت به پ دیکوشیو با تالش مذبوحانه م زدیزنگ م سایپر کباری

 يروزها. او و خواهرش شود  نیب ییآمده باعث قهر و جدا ودبوج مانیمن و پ نیکه ب يمساله ا گذاشتیو نم گرفتیم

که مامان را از  زدیمآنقدر تلخ و تند حرف  دادیاگر هم م ای دادیرا نم شیدلخور بود و جواب تلفنها یاول خاله حساب

وقت بود  یلیکه خ يمکرر مامان دلش نرم شد و حاال با وجود يبه مرور بعد از تماسها ی، ول کردیم مانیتلفن زدن پش

به گردن من  ییجدا نیکه گناه ا کردمیو من خدا را شکر م زدندی، هر روز با هم حرف م میبا هم نداشت يرفت و آمد

!به دست مادرم بدهد یدشمن يبرا يدیتا بهانه جد فتادهین

کرد مدرسه ام را عوض کند بلکه  یسع یلیمامان خ. دوباره درس و مدرسه شروع شد . آمد  زییگذشت و پا تابستان

.  مینشست مکتین کی يکالس و رو کیموفق نشد و من و افروز از روز اول مدرسه در  یرابطه ام با افروز قطع شود ول

 غامیحسام پ يخاله اش برا قیبنفشه از طر. در خانه حسام بود  زشبانه رو بایاو تقر.  میاشتبا هم د يادیز يروزها حرفها

 یو از هست گذاردیباشد تمام مهرش را به اجرا م یرستانیو اگر هنوز با آن دختر دب دیآ یم رانیداده بود که به ا

!کندیساقطش م

:کرد و در ادامه گفت فیتعر میموضوع را برا نیا رفتیم سهیاز خنده ر کهیدرحال افروز

!اندازم جلوش که بره و دست از سرمون برداره یحسام گفته پولش رو نقد م. دو دانگ از اون خونه است  مهرش
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آد ؟ یم یک حاال

!ما هم تا قبل از آمدنش عقد می کنیم ، ولی دهنت رو ببند که از بچه هاي مدرسه کسی بو نبره. تا قبل از عید -

مامانت چی می گه ؟! نمی گم  نه چیزي-

از وقتی با اون یارو عقد کردهزیاد نمی رم خونه ، ولی هر روز . راه می ره و به جد وآباد بنفشه فحش می ده ! هیچی -

.واسه حسام که بد نشده من بیست وچهار ساعته پیشش هستم! تلفنی حرف می زنیم 

او صدو هشتاد درجه فرق کره . برایم باور کردنی نبود . گرفتم  وقتها که فرصتی دست می داد با شهاب تماس می گاهی

فرصتی براي دوباره دیدنش دست نمی داد و از . در هر حالت و شرایطی که بود با ذوق وشوق با من حرف می زد . بود 

تی پیدا کنیم و و امیدوار بود در تعطیالت نوروز باالخره فرص کردخودش هم ابراز ناراحتی می . این بابت دلخور بودم 

هر چند زمان زیادي تا آن موقع مانده بود ، ولی دلم را به همین خوش کرده بودم و سختی روزهاي . یکدیگر را ببینیم 

.دوري را تاب می آوردم

:اسفند بود که یک روز افروز هیجان زده با من تماس گرفت و گفت اوایل

!شیدا ، بنفشه آمده-

همیدي ؟راست می گی ؟ از کجا ف-

!زنگ زد خونه مون-

...خونه شما ؟ خونه-

!چه فرقی داره من و حسام یه جا زندگی می کنیم... خونه مون دیگه ! خونه حسام ! چقدر خنگی -

هر چی از دهنش . من خودم گوشی رو برداشته بودم . با توپ پر زنگ زد وتهدید کرد ! خوب چی می گفت ؟ هیچی -

من ! قتی حسام گوشی رو گرفت و از اون بدترش رو بهش جواب داد ، غالف کرد و عقب کشید درآمد گفت ، ولی و

!وحسام تا آخر همین هفته عقد می کنیم شیدا
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:من هم هیجان زده جیغ زدم و گفتم. جیغی از خوشحالی کشید  و

!واقعاً شوکه شدم... آخر همین هفته ؟ واي افروز چقدر خوشحالم -

مرگ یک بار شیون یک بار ، باید آب پاکی رو بریزم رو دستش ، تو چه خبر ؟! آره دیگه -

!خوش به حالت حسام جونت همیشه پیشته. افروز دلم واسه شهاب تنگ شده ... هیچی -

!می خواهی بهش بگو پاشید بیایید اینجا! راست می گی خیلی سخته ... بمیرم واسه ات ! آخی -

.اآلن بهش زنگ می زنم! چرا تا حاال به فکرم نرسیده بود ؟واي راست می گی افروز -

بر . هر زحمتی بود تا آخر شب شهاب را پیدا کردم و بهش خبر دادم که می توانیم به خانه حسام وافروز برویم  به

:خالف انتظارم زیاد استقبال نکرد و گفت

.جایی نمی آم.... من خونه خودم راحت ترم ببینمت -

:زدم غر

چرا ! آخه اگر بخواهیم به امید تو بنشینیم که باید تا عید صبر کنیم بلکه سحر خانم یک دقیقه از خونه بیرون بروند -

!نمی آیی ؟ دوست صمیمی منه

.نه من راحت نیستم-

:چقدر اصرار کردم زیر بار نرفت و آخر سر فقط گفت هر

.حاال ببینم چی می شه-

صبح زود افروز با من تماس . مدارس تعطیل بود و یکی دو روز بیشتر به عید نمانده بود  پنج شنبه همان هفته صبح

:گرفت و گفت

به مامانت اینا هم نگو باشه ؟! شیدا یه چیزي می گم صدات در نیاد -

.بگو... باشه -
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.مامانم هم می آد. تو هم بیا اینجا . بعد از ظهر من وحسام عقد می کنیم -

:سرم پرید و ناخودآگاه جیغ زدماز  خواب

همین امروز ؟ عقد ؟-

واي ساکت باش چه خبرته ؟ می گم کسی نباید بشنوه اون وقت تو داد و هوار راه لنداختی ؟-

:گفتم. هیجان زده بودم که با وجود تذکرات افروز نمی توانستم خودم را کنترل کنم  آنقدر

ساعت چند بیام ؟خوب . مبارك باشه . کار خودتو کردي -

!جز تو و مامانم کسی نمی آد. کسی رو که نداریم . هر چه زودتر -

چطور ؟ فک وفامیل اون هم نمی دونند ؟-

اون جادوگر . در ضمن چشم دیدن منو هم ندارند . فک وفامیل هاي حسام می دونند ، ولی همه آلمان و کانادا هستند -

!ه هستندهمه طرفدار بنفش. چیز خورشون کرده 

.پس من بعد از نهار می آم! به کوري چشم همه شون ! به جهنم -

می دونی که به خاطر ... از فامیل هاي من هم جز مامانم کسی نمی دونه . به کسی هم نگو چه خبره ... هر چه زودتر -

.مدرسه و این حرف ها

.پس تا بعد... خوب کردي به کسی نگفتی ! آره -

:ن گفتم می خواهم پیش افروز بروم طبق معمول داد وفریادش بلند شد و گفتبه ماما وقتی

هنوز پرده ها رو نشستم ، کابینت هاي آشپزخونه ... دو روز بیشتر به عید نمونده ... می بینی من هزار جور کار دارم -

بگذاري بري دنبال قرتی  رو خالی نکردم ، اون وقت عوض اینکه بگی امروز یه کم کمک دست مادرم باشم می خواهی

بازي خودت ؟

:عصبانیت داد زدم با
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خوب ! مادرش هم گفته تنها نمی شه بري بیرون فقط با شیدا ! کدوم قرتی بازي مادر من ؟ افروز مونده بی لباس عید -

.مریم که از صبح تا شب بیکاره تو خونه ، بگو اون کمکت کنه

:پوزخندي زد وگفت مامان

مریم طفلک به اندازه خودش کمکم می کنه! اون افروز چیه که می سپارنش دست نو ؟! جمال شیدا خانم به گوشه  گلی

.

:حالی که به مسخره سرم را تکان می دادم گفتم در

!مریم طفلک... واي ... واي -

نشسته بودند که  به زور نگاه هاي چپ چپ مامان دو سه قاشق قرمه سبزي بدون برنج خوردم و هنوز همه سر میز شهر

:از جایم بلند شدم و گفتم

!من می روم-

:غز زد مامان

!حاال مگه افروز لخت مونده که باید نهار نخورده بري ؟-

:اینکه جواب بدهم از آشپزخانه بیرون آمدم ، ولی بابا از من دفاع کرد و گفت بدون

!پاي این طفلک می پیچی ها چکارش داري بچه رو ؟ شیرین تو هم تازگی ها خیلی به پرو-

:از کوره در رفت وگفت مامان

آخه مگه نمی بینی چکار می کنه ؟ اون بالیی که سر اون پسره بدبخت در آورد ، این از این دختره که هر چقدر تو -

 گوشش می خونم من از این دختره بدم می آد اینقدر تو در و همسایه با هاش نپلک به خرجش نمی ره و مثل کش

!تنبون بهش چسبیده

به غیر از مادر افروز . خانه حسام حسابی شلوغ بود . لباسم را عوض کردم و فوراً از خانه بیرون زدم . منتظر نشدم  دیگر
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!، خاله ودختر خاله اش هم آمده بودند و همین سه چهار نفر سرو صدا و قشقرقی به راه انداخته بودند که بیا و ببین

سه چهار سالی از ما کوچکتر بود ، ولی حرکات ورفتارش طوري بود که انگار خودش را همسن ما می خاله افروز  دختر

آرایش نسبتاً زیادي داشت و با یک تاپ و شلوار خیلی کوتاه و تنگ روي یکی از مبل هاي اتاق نشیمن . دانشت 

مادر افروز هم به . را عوض می کرد  هاي تلویزیون نالروبروي تلویزیون خیلی خودمانی ولو شده بود و با کنترل کا

افروز با موهاي خیس و به هم . همراه خاله اش مشغول تزئین یکی از اتاق ها بودند که مراسم عقد در آن انجام می شد 

و  همریخته و پالتوي حوله اي کشادي که احتماالًمال حسام بود روي تخت بزرگ اتاق حسام نشسته بود و با صورتی در

:به محض اینکه مرا دید گفت. غرغر می کرد وایراد می گرفت  به هم ریخته

.تنها موندم. هیچ کس امروز نمی تونه با من بیاد بیرون . پاشو با هم بریم آرایشگاه ! واي شیدا چه خوب شد آمدي -

وقتی آسانسور . مانتو و روسریم را نکنده بودم که او هم به سرعت لباسش را عوض کرد و از خانه بیرون رفتیم  هنوز

:در پارکینگ ایستاد با تعجب دیدم که افروز سوئیچ ماشین حسام را از کیفش در آورد و چشمکی زد و گفت

هستی ؟-

رانندگی می کنی ؟-

.هر چند بدونه هم کاري نداره ، ولی خوب من بهش نگفتم. ولی مامانم نمی دونه ... حسام یادم داده ! خیلی وقته -

.مشکی رنگ حسام شدم و کنارش نشستمپراید  سوار

خیلی بدو ناشیانه رانندگی می کرد ، ولی همان هیجان هم آنقدر براي هر دو نفرمان لذتبخش بود که بدون ترس  افروز

چند بار ناخودآگاه جیغ زدم و دستم را به جلوي داشبورد ماشین . از خیابان هاي شلوغ و پر رفت و آمد می رفتیم 

باالخره . و هر بار بعد از ترمزها هر دو از ته دل می خندیدیم  در ترمز ناگهانی اش سرم به شیشه نخورگرفتم تا بر اث

افروز موهاي قرمزش را . آرایشگاه خلوت بود و در عرض نیم ساعت همه کارهاي مان انجام شد . به مقصد رسیدیم 

پس  جوابمن هم بدون اینکه فکر . ي آن گذاشت خیلی زیبا و کامالً زنانه شینیون کرد و چند گل رز سفید هم البال
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افروز که روسري بزرگ . دادن به مامان را بکنم موهایم را شینیون کردم و بعد هر دو از آرایشگاه بیرون آمدیم 

قرمزش را بدون اینکه گره بزند روي موهاي درست شده اش گذاشته بود و در حالی که استارت می زد تا ماشین را 

:روشن کند گفت

...شیرینی و گل و. خب حاال چند جاي دیگه هم کار داریم -

پس این داماد بیکار علّاف کجاست ؟ اون چرا کاري نمی کنه ؟-

:و غمزه اي آمد وگفت قر

!واي مامان و خاله رو ببینه سنکوب می کنه. اآلن دیگه حتماً برگشته ... شوهرم رفته سلمونی -

نیم نگاهی به جلو انداخت و در کمتر از یک ثانیه صداي گوشخراش ترمز وجیغ هر دو  .افروز به سمت من بود  روي

پیشانیم محکم به شیشه جلو خورد ودوباره به عقب پرت شدم و پشت . نفرمان با داد و فریادهاي بیرون در آمیخت 

فروز نگاه کردم که حال به خودم می پیچیدم به ا رددر حالی که از د. گردنم هم به آهن پشتی صندلی اصابت کرد 

صداي داد وفریاد از بیرون می آمد و کسی . وروزي بهتر از من نداشت و مات ومبهوت به روبرویش خیره شده بود 

:مصرانه به شیشه ي طرف من می کوبید و فریاد می زد

!بازش کن... بازش کن -

:افروز به حرف آمد و با گیجی پرسید اول

چی شد ؟-

:به روبرویم نگاه کردم وگفتم چشمان تار با

!همون که کنار جوي درازش کردند... فکر کنم زدي به اون دختره -

!زنده است ؟-

:ترس ولرز به دخترك که بی حرکت کنار خیابان دراز شده بود نگاه کردم و گفتم با
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!اگر نه پارچه می کشیدند روش! آره -

:هراسان به شیشه سمت افروز زد و گفت زنی

!باید برسونیش بیمارستان... دختر جون درو باز کن -

:نگاه مضطربش را به من دوخت وگفت افروز

.واي شیدا بدون گواهینامه پدرمو در می آورند... همه چیز به هم می خوره -

. جا کنده شد  پایش را روي گاز فشار داد و ماشین با صداي گوشخراشی از. بعد از این حرف بدون تأمل استارت زد  و

مردم در دور واطراف ماشین هیاهو به پا کرده بودند و با دست به ماشین می زدند و سعی می کردند هر طور شده 

و صداي جیغ وداد و هیاهو دور و دورتر شد احساس  یموقتی از البالي جمعیت رد شد. جلوي فرار ما را بگیرند 

وز نگران از داخل آینه به پشت سرش نگاه می کرد و لبش را می برگشتم به افروز که هن. آسودگی و خالصی کردم 

:گزید ، گفتم

.به خیر گذشت-

:سرش را به عالمت مثبت تکان داد وگفت. هایش می لرزید و رنگش مثل گچ سفید شده بود  دست

!باید یه چیزي نذر کنیم! خدا رو شکر . در رفتیم -

.همون تو آرایشگاه !چشمت زدند . یه گوسفند بکش ! آره -

:دوباره سرش را تکان داد و گفت افروز

نه ؟. دختره که چیزیش نبود ! چه مردمان بدي پیدا می شوند -

نه ؟... حاال البد یکی می بردش دیگه . من که چیزي ندیدم ، ولی یه زنه می گفت ببرینش بیمارستان -

.!شده شیداواي حسامو بگو اآلن حتماً حسابی نگران ! حتماً -

:افروز گفت. هر دو همزمان با تعجب جیغ زدیم . وبه من نگاه کرد  برگشت
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خودتو دیدي ؟! پیشونیت -

!پیشونی من ؟ تو ریخت خودتو تو آینه دید افروز ؟ پاي چشمت سیاه سیاهه-

پیشانی من به اندازه . یم هر دو هراسان در آینه ماشین به صورت خودمان خیره شد. ماشین را کناري نگه داشت  افروز

هر دو با ترس به . دور چشم راست افروز هم مثل بادمجان سیاه و کبود شده بود . یه گردو ورم کرده و باال آمده بود 

:هم نگاه کردیم و همزمان گفتیم

!حاال چی بگیم ؟-

:گفت افروز

!می گیم سرمون رفته تو شیشه ماشین-

!ب بیا یکراست بریم کالنتري خودمونو لو بدیم دیگهخو! آفرین چه جواب باحالی -

نه احمق جون منظورم اینه که می گیم من بدجوري ترمز کردم و پرت شدیم تو شیشه ، ولی نمی گیم که به کسی -

!زدیم

:آخه افروز جون مامان تو اصالً نمی دونه ما با ماشین بیرون آمدیم افروز فکري کرد و گفت-

!ه آژانس بد ترمز کرد و خوردیم به صندلی هاي جلومی گیم رانند-

:افروز دوباره ماشین را روشن کرد و گفت. دو نفرمان این فکر را پسندیدیم  هر

!زودتر بریم ماشینو بگذاریم تو پارکینگ تا حسام نیومده-

مادرش هراسان جلو آمد و در . ند مامان وخاله افروز با دیدن ما هول کرد. هنوز حسام به خانه برنگشته بود  خوشبختانه

:حالی که با پشت دست محکم به لپ خودش می زد گفت

شما دو تا تصادف کردید ؟! چی شده افروز جون ! واي -

:با عصبانیت کیفش را روي مبل پرتاب کرد وگفت افروز
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!می گم زنگ بزنه آژانس و حسابشونو برسه! بگذارید حسام بیاد -

:ه و در حال بررسی کبودي دور چشم افروز بود زیر لب نچ نچ کرد و گفتکه جلو آمد مادرش

!چشمت زدند مامان جون. ببین صورتش چی شده ، اونم امروز ! خیر نبینه مرتیکه -

افروز با . کمپرس یخ رو پیشانی من و چند الیه کرم پودر سفید دور چشم افروز ریخت و شکل مان را عادي کرد  یک

شده اش روي تخت ولو شده بود و از ته دل به راننده آژانسی که با ترمز بی موقعش ما را به این شکل  موهاي شینیون

!در آورده بود بد وبیراه می گفت

.سرو گردنم به شدت درد می کرد و حال وروزي درستی نداشتم تمام

ساعت پنج که عاقد می آمد خودمان را  دو با وجود سردرد و ناراحتی بلند شدیم و جلوي میز توالت نشستیم تا براي هر

:افروز کشوي اولی میز را کشید و رو به من گفت. آماده کنیم 

!ببین این جادوگر چه لوازم آرایش توپی هم داشته-

:نفسم را با صدا بیرون دادم وگفتم. هیجان به داخل کشو که مثل یک کیت آرایشی بزرگ بود نگاه کردم  با

!رایشی مغازه هاستاز این میزهاي ا-

!تازه کجاشو دیدي! آره -

:با تحسین هورایی کشیدم وگفتم. تمام کشو پر از زیور آالت بدلی بود . بعدي را کشید  کشوي

همه اش می شه مال تو ؟! واي افروز -

!ت می کردهببین جادوگره با همین چیزها خودشو درس! خوب اونهایی رو که حسام براش خریده بود پس نمی دهم -

!واي افروز این گردنبند رو پس نده خیلی حیفه! بدجنس -

:با دقت به گردنبند مسی قدیمی پر از سنگ هاي سبز و سیاه وقرمز بود نگاه کرد وگفت افروز

!خوشت می آد ؟ مال تو-
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بعد از . یلی به من می آمد سنگ هاي گردنبند با گل هاي لباسم جور بود و خ. خوشحالی گردنبند را به گردنم بستم  با

پیراهن ساده اي که چند ردیف تور . اینکه آرایش کردیم افروز از داخل کمد پیراهن ساتن سفید رنگی را بیرون کشید 

:گفتم. گیپور از زیر آن بیرون آمده بود 

این هم مال بنفشه است ؟! واي محشره افروز -

:را به عالمت مثبت تکان داد و گفت سرش

اگه بفهمه با لباس ها و لوازم آرایش خودش آماده شدم و عقد کردم خودشو می کشه نه ؟! ه ار-

!هم خودشو می کشه هم تو رو زنده نمی گذاره-

:نفرت صورتش را جمع کرد و در حالی که جلوي آینه به سر تا پاي خودش نگاه می کرد گفت با

!حسام له اش می کنه! سگ کی باشه -

:سرو صدا باز و حسام با یک سبد گل بزرگ وارد شد و با صداي بلند گفت اتاق با در

!بادا بادا مبارك بادا-

:هم با ذوق و شوقی کودکانه به سمتش دوید و گفت افروز

!حسام چقدر مهربونی... واي چه خوشگله -

!چه خانم هایی! چه عروس هاي خوشگلی ! واي واي -

:چانه حسام را گرفت و نگاهش را به سمت خود برگرداند و گفتبا عصبانیت ساختگی  افروز

.اون شیداست! عروس ! عروس ها نه -

!واي... واي ! چه عروس هایی ! نه نه -

:حسام نگاه دقیق تري به هر دوي ما انداخت و گفت. خندیدیم  همه

افروز چی شده ؟ این کبودي ها چیه ؟! انگار زدگی دارید ! ولی نه -
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آنقدر طبیعی حرف . با آب وتاب جریان تصادف راننده آژانس و ترمز بی موقع راننده را براي حسام تعریف کرد  افروز

در آخر همان طور که خودش را براي حسام . می زد که جاي هیچ شک و شبهه اي حتی براي من هم باقی نمی ماند 

:اي گفت لوس می کرد با دست یقه کت او را گرفت و با لحن بچه گانه

.من که گذشتم. به خاطر امروز که روز عقدمونه ازش بگذر ! ولی حسام کاري به کار یارو رانندهه نداشته باش -

:سرش را با موافقت تکان داد و گفت حسام

!فقط به خاطر تو خانم خوب و خوشگلم! باشه -

صورت . عاقد آمده بود . ر مبارك باد را می خواند در به صدا در آمد و خاله افروز هلهله کشان از پشت در اي یا زنگ

اسپند به استقبال عروس و داماد آمد و به  ینیخاله افروز با س میآمد رونیاز اتاق که ب.  دیدرخشیافروز از خوشحالی م

 نیتزئ دیسف ياتاق عقد با تور و روبانها. آماده بود  زیهمه چ. کرد  تشانیامراسم عقد آماده شده بود هد يکه برا یاتاق

 يحسام و افروز رو. گل بود  یبزرگ يهم وسط اتاق پهن بود دور تا دور اتاق پر از سبدها يشده و سفره عقد مختصر

من و مادر افروز به همراه خاله و دختر خاله  یعنیما ، . سفره عقد ساده و کوچک نشسته بودند  يروبرو یکوچک مکتین

نشسته بود و کتاب و دفترش را  یصندل کی يسفره عقد رو گریر سمت دو عاقد د میبود ستادهیطرف ا کیاش همه 

.کردیمرتب م

معمول خطاب به عروس و  يعاقد سرش را بلند کرد و چند جمله پند و اندرزها جانیپر از شور و ه قهیاز چند دق بعد

 نیکه آن روزها ب يزیچ طبق هیمقدار مهر. مرسومات کرد  گریو د هیداماد گفت و بعد شروع به خواندن مقدار مهر

 دیمج... جلد کالم ا کیو پنجاه و شش سکه به عالوه  صدیتولد عروس هزار و س خیجوانها مرسوم شده بود براساس تار

 گفتیخاله اش با ناز و ادا م کهیتا سه مرتبه او به سوال عاقد جواب نداد و درحال. شده بود  نییو دو شاخه نبات تع

بله را  دهیبلند و کش يباالخره بار سوم با صدا.  دیخندیم یلب ریافروز ز!  نهیرو با بلبل بچ ، گل نهیعروس رفته گل بچ

درجا به  میو سر جا زدمیم یسوت بلبل یدو دست. پا بند نبودم  يرو یاز خوشحال. سوت و هلهله بلند شد  يگفت و صدا
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!دمیپریهوا م

به شهاب و ازدواج با او را در سر  دنیرس يه آن روزها آرزومن ک يبرا نیافروز و حسام ازدواج کردند و ا باالخره

را که چند وقت قبل  يعطر شهیو ش دمیدو طرف صورت افروز را بوس. بود  يادیز يدواریو ام يباعث شاد پروراندمیم

!در دامنش گذاشتم ییادوک يتوالت مامان برداشته بودم در بسته بند زیم ياز رو

 يچشم باز رو کیرا زدم ، مامان که مثل گربه با  يبرق راهرو ورود دیکل یوقت. گشتم به خانه بر رید یلیشب خ آن

:گفت ادیبه فر کینزد ییو با صدا دیبود فورا از جا پر دهیخواب منیمبل اتاق نش

...خدا مرگم بده ي؟ وا هیختیچه ر نیا! آخر  میبه س ي؟ پاك زد يبه ساعت نگاه کرد چیه

 واریدستش را به د فتدین نکهیا يبرا.  کردیو باد کرده من نگاه م یشده و صورت زخم ونیشن يبا تعجب به موها مامان

:گرفت و ادامه داد

.ي؟ نصفه جونم کرد دایشده ش ی؟ صورتت چ هیمسخره چ ونینیشده ؟ اون ش یبگو چ آخه

هول کرده بود دستم را گرفت و  یساببابا که ح. شدند و به راهرو آمدند  داریاو از خواب ب يبا سر و صدا میو مر بابا

:دیپرس کردیرا نگاه م میشانیپ يورم رو کهیمبل نشاند و درحال يرو

؟ ییشده بابا یچ

:زدم و گفتم شیپ میشانیپ يدستش را از رو یحوصلگیب با

 یخورد به پشت راننده بد ترمز کرد سرمون. با افروز  میبود یتو تاکس... نشده  یچیه!  رهیگینده بابا درد م فشارش

.جلو يهایصندل

:داد زد تیبا عصبان مامان

.ادیدختره بدم م نیاصال من از ا.  رونیب يبه جون گرفته بر شیافروز آت نیبا ا يحق ندار گهید

:گفت میمر
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.میبخواب میبر... نشده که  يطور بابا

:از من گفت يهم در طرفدار بابا

!شده ؟ نه یالبد خودش هم زخمداشته ؟  یچه گناه چارهیدختر ب اون

:سرم را تکان دادم و گفتم تیمظلوم با

!رحمهیب یلیمامان خ. بد بود  یلی، حالش خ آره

:دست به کمر جلو آمد و گفت مادرم

؟ هیچ انشیمسخره جر ونینیخوب بگو اون ش.  يولگرد ایدور دن فتهینرم از صبح راه ن دندش

:به بابا انداختم و گفتم ینگاه. بار واقعا بغض کردم  نیا

.شگاهیآرا میبا مامان افروز رفت... موهامو درست کردم  دیشده ؟ واسه ع بد

:بده مامان گفت یبابا جواب نکهیاز ا قبل

.شهیکه هست هم افتضاح تر م ینیاز ا دهیتا پس فردا که ع ونینیش نیا... حموم  يریفردا م نیهم!  افتضاحه

!تو ذوق بچه نزن نقدریجان ا نیریش

به  نکهیبدون ا لیبعد از سال تحو ی، ول کردیبا من برخورد م نیمامان ازم دلخور بود و سر سنگ لیساعت سال تحو تا

آورد و به دستم داد رونیقرآن ب ينو از ال یگفت و شش تا هزار تومان کیسال نو را تبر. بغلم کرد  اوردیخودش ب يرو

.

 چیبهم زده بودم ه مانیرا با پ میکه نامزد ياز روز. به خانه مان آمدند  تشیخانواده پر جمعخاله ام با تمام  دیاول ع روز

وارد  دیدسته گل رز سف کیاز حد الغر شده بود پشت سر همه با  شیکه به نظرم ب مانیپ. بودم  دهیکدام از آنها را ند

 يآشکار ییاعتنا یمن هم با ب.  کردیم بمیه جا تعقپر التماسش هم يبا نگاه ها یلنزد ، و یتمام آن روز با من حرف. شد 

با  یرا مطرح کند ، ول مانیخاله چند بار خواست موضوع من و پ.  زدمینم یحرف یگوشه سالن نشسته بودم و با کس



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٣

.دمیکش یدخالت پدرم موضوع صحبت عوض شد و من نفس راحت

 یکس گرفتمیهر چقدر هم با خانه شان تماس م.  ندیایبما  دنیچشمم به در بود تا بلکه سحر و شهاب به د دیروز ع هر

 زدهمیخانواده دالن به مسافرت رفته اند و تا روز س دمیشن میبود که از مر دیباالخره روز پنجم ششم ع.  دادیجواب نم

.هستند یدب

:گفتم رمیام را بگ هیگر يجلو توانستمینم کهیبه افروز زنگ زدم و درحال یناراحت با

!بدر به مسافرت رفتند زدهیتا س...  نمشیکردم که بب يروز شمار دیهمه واسه ع نی؟ ا يدید

.نجایا ایپاشو ب!  دایاصال بهش فکر نکن ش! درك  به

افروز و حسام هم . آمدم  رونی، نظر مثبت بابا را گرفتم و از خانه ب شهیو مخالفت مامان طبق معمول هم یوجود ناراحت با

من که به قول خودش مثل  يبرا یدنینوش وانیل کیافروز . در انتظارم بودند  یبودند با خوشحال کالفه شده ییاز تنها

:و گفت کردشکست خورده اشکم دم مشکم بود پر  يعاشقها

.بگذرد زین نیجون ا دایش! شهاب بد قول  یبه سالمت بخور

کامال از حال  کهی، به طور دمیآنها نوش يپا به پاناراحت بودم که آن روز تا آخر شب خانه حسام و افروز ماندم و  آنقدر

:به طرف تلفن رفتم و گفتم خوردمیتلو تلو م کهیدرحال. خارج شدم و هوش و حواسم رو از دست داده بودم  يعاد

!ينامرد یلیبهش بگم شهاب خ خوامیم. تلفن شهاب بگذارم  يدندون شکن رو غامیپ هی بگذار

:گفت و دیبلند خند يبا صدا افروز

!زن ریش گنیبه تو م... بزن  زنگ

:و گفت دیضرب سر کش کیرا  وانشیهم ل حسام

.زنهیمخلصت حرف م یبخواه اگه

.  دیبه ذهنم رس يلحظه فکر نیدر آخر. را بدست حسام دادم  یشماره خانه شهاب را گرفتم و گوش. بود  يفکر خوب
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 غیبه من نگاه کرد و هر دو همزمان ج دیجهیکه برق از آن م ینگاهبه افروز نگاه کردم و همزمان با من افروز هم با 

:میو رو به حسام گفت میهم را گرفت يدستها.  میدیکش

!بگذار غامیسحر پ واسه

:زد و گفت یچشمک حسام

!ول يا...  دیرو از پشت بست طونیشما دوتا دست ش بابا

کرده بود با  کینزد یگوش یدهانش را به دهن کهیکرد و درحال يسرفه ا.  میبا دست به ما اشاره کرد که ساکت باش بعد

:گفت یآرام يصدا

دلم .  رمیگیبه هر حال من دوباره تماس م! نه  ای یمنو شناخت دونمینم زمی؟ عز دیندار فیسحر خانم منزل تشر...  سالم

 یمیقد يبده که ما دوستها حیتوضشوهرت  يسحر جون برا یراست... مزاحم نشده باشم  دوارمیام. برات تنگ شده بود 

!وقت ناراحت بشه هی؛ نکنه  میهست

 یحسام گوش یوقت.  میدادیمحکم فشار م میاز شدت خنده منفجر نشو نکهیا يو برا میهم را گرفت يو افروز دستها من

و  دیسام پرمبل به سر و کول ح ياز رو زدیم غیاز شدت خنده ج کهیو در حال دیپر شیتلفن را گذاشت افروز از جا

:گفت

!میحسامو خفه کن نیا ایب...  دایش ایب. حسام  ي، تو شاهکار يشاهکار تو

:هم با خنده دست افروز را از دور گردنش باز کرد و گفت حسام

!اندازه یشما دوتا لنگ م يهم جلو طونیش! خانمها  ستمین يشما کاره ا يمن جلو...  دیدار اریاخت

گفتم کردمینگاه م دادیشب را نشان م مهیبه ساعت که دوازده ن کهیبلند شدم و درحال میر از جاشب بود که به ناچا آخر

:

!منتظرمه یاالن مامان مثل پلنگ زخم... برم  دیمن با خوب
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خودش را  دیکه مامان دسته کل دمیفهم دیدر قفل نچرخ دمیکل یخراب تر بود ، وقت کردمیکه فکر م يزیاز آن چ اوضاع

راهرو زدم و بلند  يا شهیخودم به در ش دیبا دسته کل. نشد  يخبر یبه ناچار چند بار زنگ زدم ، ول. ذاشته پشت در گ

:گفتم

!منم...  میمر... مامان ...  مامان

:که داد زد دمیمامان را شن يصدا

.کنهیدرو باز نم یکس!  يکه بود یهمون جهنم برو

:مبا بغض گفت.  دیلرز میزانوها ناخودآگاه

!دایش... منم ... باز کن  مامان

!هم بمونه ابونیخ يهمون بهتر که تو ابونهایساعت ول خ نیکه تا ا يدختر.  يکه بود ییبرو همون جا گفتم

.افروز بودم شینبودم ، پ ابونیخ يتو مامان

؟  ستیفت که افروز خونه نچرا ننه از اون بدترش گ ياگر خونه افروز بود! انگار با دسته کورها طرفه ! نگو  مزخرف

بابات هم رفته .  یتا صبح پشت در بمون دی، واال با يبود یتو بگو کدوم جهنم ییایب يخوایهان ؟ راستشو بگو اگه م

.يادامه بد هاتیگندکارکنه و تو به  یونیکه پادرم ستیامشب ن... اصفهان 

شب را در  شمیو مجبور م کنهیعمل م شیه همه حرفهاب کردمیبود که فکر م یمادرم اونقدر عصبان. بودم  دهیترس یلیخ

.پشت در خانه بمانم اطیح يو سرما یکیتار

:گفتم هیبا گر نباریا

!گمیم...  گمیم. تو رو خدا در رو باز کن  مامان

دست به  مامان در را دوباره قفل کرد و. هراسان خودم را به داخل خانه پرتاب کردم . و در باز شد  دیتو قفل چرخ دیکل

:کمر جلو آمد و گفت
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؟ يبگو کجا بود... اای خوب

:گفتم یمعطل یب

!افروز خونه

:و گفت دیکوب زیم يمشتش را رو یبا کالفگ مامان

؟ یگیهم دروغ م باز

.گهیخوب اونجا هم خونه افروزه د.  میخونه نامزد افروز بود! مامان افروز نامزد کرده ... به خدا  نه

:نگاهم کرد و گفت دیو تردبا شک  مامان

؟ ي؟ چطور تا بحال به من نگفته بود یمطمئن

.دونندیخودشون هم نم يلهایفام یاز من حت ریغ. بدونه  یکس خواستینم افروز

:گفت یبا همان لحن دلخور و عصبان ینظرم متقاعد شده بود ، ول به

!يدیهم م گاریس يبو!  دهیزهرمار م ي؟ بو هییچه بو نیا

در مورد  شناختمیبو نداشتم و آنطور که مامان را م نیا يبرا یهیاصال توج.  دهدیالکل م يافتاد که تمام تنم بو ادمی هتاز

:خودم را کامال به آن راه زدم و گفتم نیهم يبرا. گذشت نشان دهد .  دیایمساله امکان نداشت کوتاه ب نیا

حرفها از شما  نیا... بکشم و مشروب بخورم  گاریکه س ادیمن م ختیآخه به ر!  يدیم ریگ یالک يدار گهیجون د مامان

!دهیبع

:که هنوز مشکوك بود گفت مامان

؟ يدیچرا بو م پس

!شدم يدود یماه کنهیروشن م گاریپشت س گارینامزد افروز س نیبس که ا دونمیم چه

.منتظر جواب مامان بمانم به اتاقم رفتم و در را بستم نکهیا بدون



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٧

 يلباسها بیج یواشکیکه  دمشیاز آن به بعد به من مشکوك بود و بارها د ینکرد ول لهیبه من پ گریمامان د شب آن

.کردیبو م ای گشتیمرا م

رفته اند و تا  یگفته بود به دب میمر نکهیبا ا.  زدمیده بار به خانه شهاب و سحر زنگ م يمن روز. دو روز گذشت  یکی

 يو به صدا رمیچند بار شماره خانه شان را بگ يروز شدیباعث م يقراریو ب یناراحت.  دگردنیبدر هم بر نم زدهیآخر س

.و بعد با حرص تلفن را قطع کنم دهمتلفن حرف زده بود گوش ب ریغامگیپ يسحر که رو

. م تلفن را برداشتم و شماره تلفن شان را گرفت یبار گوش نیدهم يآخر شب روز دوم بود که برا. دوم هم گذشت  روز

در دلم  يدیناخوداگاه جرقه ام. نشد  يبار چند بوق زد و خبر نیا یول شدیوصل م ریغامگیسر زنگ دوم به پ شهیهم

 یبم شهاب در گوش يزنگ صدا نیبا اول. شماره را گرفتم  جانیپره یتلفن را قطع کردم و دوباره با قلب. روشن شد 

:که خواب آلود گفت دیچیپ

!بله

:گفتم یبا خوشحال. نداشتم  نانیگوشم اطم به

:کرد و گفت يدهان دره ا. پخواب آلود بود . ذره شده بود  هی؟ دلم واست  دیبرگشت... شهاب جونم !  شهاب

؟ یتو خوب!  دمیرس امشب

؟ ي؟ مگه تنها اومد يدیرس...  خوبم

.خودمو اونجا عالف کنم تونمیتو شرکت هزار جور کار دارم نم!  آره

مونده ؟ یاالن سحر دب یعنیدلت برام تنگ شده ؟ شهاب .  يگذاریتنها نم دیمنو تموم ع دونستمیم!  دونستمیم

:من خنده اش گرفته بود گفت جانیاز ه کهیحال در

.نجایا ایب میگذاریروز قرار م هی. هم تنهام  گهیتا دو سه روز د... تنهام ! جون  زیعز آره

:داد زدم يدلخور با
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؟ فردا خوبه ؟ یک! جواب  شهیواسه من نم میذارگیروز قرار م هی

!بگم به تو یچ گهید...  ایفردا ظهر ب!  باشه

و  زیم يبه آشپزخانه رفتم و به مامان که با دستمال رو دمیپریم یل یل کهیدرحال.  ارمیپر در ب خواستمیم یخوشحال از

:گفتم کردیرا پاك م نتهایکاب

کمک کنم ؟ يندار يکار مامان

:نگاه کرد و گفت میعجب به سر تا پات با

شده ؟ یراستشو بگو چ...  یبخواب یو رفت یرو گرفت میاالن مثل سگ پاچه من و مر نیتو هم!  دهیند يزهایحق چ به

:گفتم يبه کمر زدم و با دلخور دست

!ن فردا ظهر مهمونمبگم م خواستمیم! ؟  رمیکه مثل سگ هم پاچه نگ دیدار یچه توقع دیبه آدم شک دار شهیهم یوقت

کجا ؟ یبه سالمت! به  به

.ضهیآخه خودش مر.  دنشید دیع میبا بچه ها بر میخواهیم... مدرسه ام  ياز دوستها یکی خونه

!گردهیالبد دنبال مادرش هم م. شد  یژاپن يمثل کارتونها نکهیا!  وا

!مادرش مرده ی، ول گردهیدنبال مادرش نم نه

:گفتشد و  يجد یکم مامان

؟ مامانش مرده ؟ یگیم راست

.دیباز هم تهمت بزن دیشما که بلد!  گمیپس طبق معمول دروغ م نه

راستش  يکرد ادهیپ مانیکه واسه پ يبا اون برنامه ا...  میخوب شلوغش نکن فردا ظهر ما خونه خاله ات مهمون یلیخ

خونه اش کجاست ؟.  میریخونه دوستت و خودمون مدر  میگذاریتو رو م! ناراحت بشه  ومدنتیفکر نکنم خاله ات از ن

گفتم نیهم يبرا. را دور کنم  رمیمس یکل شدمیو مجبور م ختیریمرا برسانند اوضاع بهم م خواستندیاگر م. شدم  هول
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:

!دنبالم ادیافروز با مامان م! اونجا  رمیضرب نم هیکه خودم  من

چکار کنم ؟ من اصال از  دیبا یدختره بچرخ نیاگر من نخوام تو با اجون  دایش... افروز و مامانش  نیاز دست ا امان

 یهر ک! بشه ؟  تیبگم که حال يچه جور گهید!  مونندیخراب م يمثل زنها...  ادیدختره و مامانش بدم م نیا ختیر

!يچقدر تو خر...  فهمهیم ندشونیبب

:تم و گفتمرف رونیبا حالت قهر از آشپزخانه ب. شدم  یواقعا عصبان نباریا

.دنبالم ادیفردا هم م... دوستمه  نیبهتر

. هوا روشن بود خوابم نبرد  یتا وقت.  دمیشنیو دادش رو م غیهنوز سر و صدا و ج دمیدر اتاقم را محکم به هم کوب یوقت

شده بود که هوا روشن .  دمیکشیفردا نقشه م يو برا شدمیدنده به آن دنده م نیو از ا دمیغلطیذوق زده در رختخواب م

 بایو بابا تقر میمامان و مر. ظهر بود  کینزد.  دمیاز خواب پر میو مر رمرفت و آمد ماد يبعد با صدا یخوابم برد و کم

. و دلشوره نفسم بند آمده بود  جانیو از ه خوردمیرختخواب وول م ریز. بروند  خواستندیآماده شده بودند و کم کم م

:به در زد و گفت يمامان تقه ا

!پاشو متیما برسون یخواهیاگه م!  دایش

:گرفته و خواب آلود گفتم ییآمدم و با صدا یکش و قوس. بودند  الیخوش خ چه

.دنبالم ادیافروز م...  رسمینم گهید نه

 یکت و شلوار مرتب. بعد بابا در اتاق را باز کرد و داخل شد  قهیچند دق. چه گفت  دمیکرد که نفهم يغرغر مامان

:گفت یبا لبخند مهربان.  شوندیدارند از منزل خارج م گریدر دستش بود و معلوم بود که د نیماش چیسوئ. بود  دهیپوش

...چراغ هم روشن بگذار هی.  يمامانت سفارش کرده درها رو خوب ببند.  میریم میما دار ییبابا! تنبل  گهید پاشو

:مامان آمد که گفت يصدا
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و  یرو باز گذاشت کریدرو پ نمیبب امین.... جون تو و جون خونه  گهید... تازه خاموشش کردم  ...هم رو گاز داغه  ییچا

.یرفت

. که رفتند  دمیفهم یدر آهن يو بعد صدا يا شهیدر ش يصدا دنیاو سرش را تکان داد و بعد از شن يحرفها دییدر تا بابا

اره خانه حسام را گرفتم تا خبر خوش را به افروز بدهم که کردم شم يکار نیاول.  دمیپر رونیلحاف ب ریبه سرعت از ز

داشتم  اجیاحت. شده بود  شتریدلشوره ام ب. جواب نداد  یبوق زد و کس ستیباز  شتریتلفن ب. خانه نبود  یانگار کس ی، ول

چهار طاق باز در کمد را . رفتم  میمر يفورا به سراغ کمد لباسها. آرام شوم  یدر آن لحظه با افروز حرف بزنم تا کم

و  دمیکش رونیآنها ب ازرا حت چند دست  الیبا خ. بود نگاه کردم  زوونیآو زیکه مرتب و تم شیکردم و به لباسها

 نیرنگ را برداشتم تا با شلوار ج دیتاپ و ژاکت سف کیباالخره . توالت اتاق مامان پرو کردم  زیبزرگ م نهیآ يجلو

کار  جهیاز نت. کردم  شیتوالت مامانم نشستم و آرا زیراحت پشت م الیا خبعد از آن هم ب. خودم ست کنم و بپوشم 

 دادیتاپ و ژاکت پوست صورتم را درخشان تر نشان م دیرنگ سف.  ختمیر میشانه ها يرا رو میموها. بودم  یراض یلیخ

بعد مانتو تازه . بودم  کامال آماده. چرخ زدم  نهیآ يبار جلو نیآخر يو برا دمیهم پوش یرنگ دیصندل پاشنه دار سف. 

.کامل بود زیهمه چ.  دمبود را از داخل کمد برداشتم و امتحان کر دهیرا که هنوز خودش هم نپوش میمر

:آنقدر عجله داشتم که گفتم. تلفن را برداشتم و شماره آژانس را گرفتم  یگوش

.هیآقا کارم اورژانس خوامیم نیماش هیچه زودتر  هر

:کرد و گفت دمیبه کل نا امراننده آژانس  یول

!میندار نیماش گهیساعت د کیتا . بارون کارمونو خراب کرده  نیا. شلوغه  یلیامروز سرمون خ خانم

نداشتم دوباره  يچاره ا. مبلها نشسته بودم  يرو یناراحت و عصب. نداشتند  نیماش. نداشت  يا دهیفا يو پافشار اصرار

 یخودش گوش. شماره خانه شهاب را گرفتم  یبا ناراحت. جواب نداد  یباز هم کس یولو سه باره شماره حسام را گرفتم 

.و ناراحت است یعصب شیبه نظرم آمد صدا. را برداشت 
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:گفتم

!نکردم دایپ نیمن ماش شهاب

:گفت کالفه

...روز هی میبگذا يخوایم!  ادینم رتیگ نیبارون معلومه ماش نیچکار کنم ؟ تو ا یگیم

:و گفتم دمیرفش پرح وسط

!حداکثر اونجام گهیساعت د کیتا ...  امینه نه من م نه

با خودم فکر کردم . گرد کنار در افتاده بود نگاه کردم  زیم يکه رو میمر نیماش چیبه سوئ دیرا گذاشتم و با ترد یگوش

قرارم رو  ینیماش یمن مجبور بشم از ب دم در افتاده باشه و نیماش نیا! نداره  يکه کار یرانندگ...  خوادیفقط عرضه م: 

!عمرا! با شهاب به هم بزنم ؟ 

 نیماش يدردسر چیه یب. شدم  نیسوار ماش نگیو بعد از باز کردن در پارک. را برداشتم  چیسوئ. گرفتم  میتصم فورا

خودم را  قیعم يانفسه دنیبا کش کردمیم یو سع زدیتند و محکم م یلیقلبم خ. آمدم  رونیب نگیروشن شد و از پارک

و شرشر  زدندیپشت سرم بوق م نهایماش.  کردمیحرکت م ابانیاول آرام و با ترس و لرز از سمت راست خ. آرام کنم 

با هر دو دست محکم . کردم  ادیجراتم را ز یفالشرها را زدم و کم. را تار کرده بود  دمیباران هم از جلو و عقب د

 ترمزو  زدمیآمدند بوق م یم ابانیرو به خ ادهیهوا از پ یکه ب ادهیپ يابرهاع يفرمان را گرفته بودم و مرتب برا

 یرا کم نیماش. باالخره در کمال سالمت خودم را به خانه شهاب رساندم  ی، ول دیطول کش کساعتیاز  شتریب.  گرفتمیم

در  میشده بود و پاها سیآسا خ لیباران س ریتمام تنم ز. رفتم  ادهیراه را تا ساختمان برج پ هیگذاشتم و بق نترییپا

گرد شد و  شیچشمها تیمن در آن وضع دنیشهاب در خانه را باز کرد از د یوقت.  خوردیصندل روباز پاشنه بلند لق م

:گفت

؟ ياومد ادهی؟ پ يشد دهیمثل موش آب کش چرا
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:تمافتاده شده بود کندم و گف ختیو از ر سیرا که حاال کامال خ میسرعت مانتو نو مر به

.اومدم میمر نیبا ماش!  نه

:تعجب نگاهم کرد و گفت با

تنها ؟ خودت

.خوب معلومه که تنها! جون  میپس با مر نه

!سال مونده کینه هنوز ...  ينامه که ندار ی؟ گواه یکنیم یرانندگ! واهللا  يا

:به دور و برم نگاه کردم و گفتم یخوشحال با

!نهیبدون سحر دلنش نجایا چقدر

:نگاه کرد و گفت میخنده به چشمها با

من ؟ ای نهیدلنش نجایا

!تو

:و ماست بود گذاشت و گفت پسیکه پر از تنقالت و ظرف چ زیم يمشروب را رو يو بطر وانیدو ل شهاب

؟ ارندیبگم ناهار ب یک

!نجامیمن حاال حاالها ا...  یوقت خواست هر

!خانم دایش یبه سالمترو پر کنم  وانهایپس فعال ل... خوب  چه

ساعت از هفت گذشته . و آسمان قرمز رنگ بود که به ساعت نگاه کردم  کیتار مهیهوا ن. غروب خانه شهاب بودم  تا

آرام تکانش دادم . شهاب به نظرم خواب بود . ولو شده بودم  منیاتاق نش یمبل راحت يرو. دمیپر میهراسان از جا. بود 

:و گفتم

.هشد رمیمن د شهاب
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:باز شد و گفت مهین شیچشمها

!درو پشت سرت ببند...  خوب

:دوباره تکانش دادم و گفتم تیعصبان با

.ایشهاب پاشو تا دم در ب. برم  خوامیمن م!  نمیبب پاشو

:زد و پشتش را به من کرد و گفت یتوجه به من غلت یب

!دختر خوب نیآفر. بند برو در رو هم پشت سرت ب... پاشم  تونمینم!  گهینکن د تیاذ

 سیبه ناچار بلند شدم و مانتو ام را که هنوز از باران ظهر خ. نداشت  يا دهیفا یکردم ، ول شیصدا يدیبار با نا ام چند

بار با  نیا. شده بود و باران تند همچنان ادامه داشت  کیهوا کامال تار. آمدم  رونیب یو بدون خداحافظ دمیبود پوش

و سالم  حیصح یوقت. روشن تا خانه برگشتم  ينشستم و همان طور آرام و با فالشرها نیپشت ماش يترس و لرز کمتر

نه ؟  ایبرگشتند  نایبود که مامان ا نیا میرفته بود ، تنها نگران نیاز ب میاز نگران یمیدر خانه نگه داشتم ن يرا جلو نیماش

خانه خاموش و  یوقت. آشپزخانه و سالن نگاه کردم  اطیبه حرو  يبه پنجره ها یرا باز کردم و با نگران اطیدر بزرگ ح

.آوردم و درها را بستم نگیرا داخل پارک نیفورا ماش. اندازه نداشت  میخوشحال گرید دمیرا د کیتار

راهرو باز شد و مامان و  يا شهیکردم در ش زانیآو شیرا هم سرجا میمر يو لباسها دمیخانه ام را پوش يلباسها یوقت

کسل و خواب آلود به خود گرفتم و به  افهیق.  دمیکش یقینفس عم. با سر و صدا و خنده وارد شدند  میو مر بابا

.استقبالشان رفتم

 نکهیرفته بود ، فکر رفتار شهاب و ا نیاز ب نایو برگشتن مامان ا نیماش ینگران گریگذشته بود و حاال د ریبه خ زیچ همه

 میگلو ینیبغض سنگ کردمیناراحت بودم و احساس م.  گذاشتیبروم راحتم نم نرویب یگذاشت آنطور بدون خداحافظ

بابا کنار دستم روزنامه .  کردمیهدف کانالها را عوض م یو ب منشسته بود ونیزیتلو يمبل جلو يرو.  دهدیرا فسار م

:به اتاق برگشت و گفت يچا ینیمامان با س. و حواسش به من نبود  خواندیم
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طور ؟چ...  ینرفت پس

در جواب مامان با . نرفتم  رونیاصال از خانه ب میکه بگو دمیکه زودتر از آنها به خانه برگشته بودم بهتر د حاال

:را باال انداختم و گفتم میشانه ها یحوصلگیب

!آمد یم خوابم

:نگاهم کرد و گفت يبا ناباور مامان

!يزدیم نهیدوستتو به س نیسنگ ا یلیکه خ شبید!  وا

بود و  ستادهیا رهیبرنامه وسط دا يمجر. مسابقه بود . مشغول کردم  ونیزیبرنامه تلو دنیندادم و خودم را به د ابجو

جواب  دنیو با شن گفتیسر حال بود تند تند جواب سوالها را م یمامان که حساب.  خواندیم يورقه ا يسوالها را از رو

:آمد و گفت رونیخنده کنان از اتاقش بم یمر.  زدیخودش دست م يو برا دیکشیدرست هورا م

!بخدا یشیم يزیچ هی. کنکور شرکت کن  يکه دار یمعلومات عموم نیتو با ا گمیمن م مامان

:و گفت دیغش خند غش

.یمیمر اریکمد ب ریتخمه رو از ز سهیک اون

 یتخمه ژاپن سهیکشو ک نیتر نییز پادوال شده بود تا ا کهیرا باز کرد و درحال یدر کمد بزرگ و طبقه طبقه جا رخت میمر

:بکشد گفت رونیرا ب

.نم کمد را برداشته يمامان بو! کمد نم داره  نیا چقدر

تخمه را برداشته بود سر  سهیکه ک میمر. کرده بودم  زانیاو را در همان کمد آو سیخ يمانتو.  نییپا ختیر يهر دلم

آورد و  رونیمانتو را ب نباریا.  دمینگاهم را دزد. مانتو را تکان داد  به داخل کمد انداخت و با دست یو نگاه ستادیپا ا

:مامان گذاشت و گفت يپا يجلو آمد و مانتو را رو نهخوب اطراف آن را نگاه کرد و بعد ناباورا

!سهیمامان ، خ نیبب
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:و بعد فورا به من نگاه کرد و گفت دیآن کش يهم دستش را رو مادرم

!دایش

از پشت در داد زد.  دیبه اتاقش رفت و در را به هم کوب تیبا عصبان میمر. به راه انداختند  ییآن دو بلبشو لحظه کی در

:

!کردهیم یکجا بوده و چه غلط ستیمعلوم ن یبودم ، ول دهیخونه کپ گهیم! دختره دروغگو ! شده دزد خونه  نجایا

:زدیبود و داد م ستادهیبابا ا يهم دست به کمر روبرو مامان

چه  ینیبیم.  يرو کرد شیطرفدار یبسه هر چ!  یکنیمعلوم م يکه بار آورد يتحفه ا نیمنو با ا فیامروز تکل نیهم

هم تا  خورهیکه م یگند اون يبو هایتازگ!  شناسهیخونه آمدنش که شب و نصف شب نم! بار اومده  یگرگ هفت خط

!ریحاال باز هم طرفش رو بگ! داره ها  خیدختره ب نیر امنصور بهت گفته باشم که کا...  رهیهفت خونه اونورتر م

کردند با زبان خوش و داد  یبار نرفتم و هر چقدر مامان و بابا سع ریمن بود باز هم ز هیتمام شواهد بر عل نکهیوجود ا با

را  شیدست پ ینزدم و حت یزبانم حرف بکشند و بفهمند آن روز کجا بودم و چکار کردم حرف ریو دعوا از ز دادیو ب

:گرفتم و گفتم

.  میمر يمانتو دیگی؟ خوبه خودتون م سهیخ میمر يبه من چه که مانتو...  دیشماها همش به من شک دار!  نیکن ولم

!کجا بوده دیخوب از خودش بپرس

:با حرص داد زد مامان

و با  یو ک يریکجا م رونیب يریدر م نیاز ا یوقت ستیکه معلوم ن ییتو. با ما بوده ... که رفتن و اومدنش معلومه  اون

!يگردیبر م یختیچه ر

دلم از دست شهاب پر بود و .  کردیما نگاه م يو همانطور ساکت به دعوا زدیمن نم يدر طرفدار یبابا هم حرف نباریا

طرف اتاقم  به هیبا گر کهیو درحال دیبغضم ترک کدفعهی. کالفه ام کرده بود  یهم حساب میو داد مامان و مر غیحاال ج
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:داد زدم دمیدویم

!نیجون به سرش کن نطوریکه حاال ا دیبچه دار بش يریسر پ دیمگه مجبور بود!  نیکن ولم

آخر شب که خانه ساکت شده بود . کردم  هیبلند گر يتختم نشستم و با صدا يو رو دمیاتاق را محکم به هم کوب در

:دیپرسیکه از مامان م دمیبابا را شن يصدا

!کردیم هیبود ؟ آخه طفلک بدجور گر دایکار ش یمطمئن نیریش

 هاشویو بد های، خوب دونمیاخالقشو م.  شناسمیرو م میمر. هم دختر منه  دایدختر منه ، ش میمنصور ، مر هیچ یدونیم

 یچیه دایاز ش ی، ول شناسمیم تشویشخص.  هیچ دونمیرو هم م هاشی، خوش جنس هیچ دونمیم هاشویبدجنس.  دونمیم

من از ...  شناسمیرو اصال نم دایمن ش...  خوادیم یچ صال، ا کنهیچکار م.  گذرهیتو سرش م یچ دونمینم.  دونمینم

!ترسمیدختره م نیا يکارها

 هیبا گر.  دادیتلفن خانه حسام هم هنوز جواب نم. رفت  ریغامگیپ يشب هر چقدر شماره خانه شهاب را گرفتم رو آن

.خوابم برد

:واب بودم که مامانم در اتاقم رو باز کرد و گفتهنوز خ صبح

.کار واجب داره گهیم... تلفنه  يافروز پا ایب

لحاف  ریاز ز. پلکم پف کرده  شبید يها هیاز گر کردمیاحساس م.  سوختیو از خواب م شدیهنوز باز نم میچشمها

: بلند شدم و فکر کردم  میتعجب از جا با. هشت صبح بود  کینزد. آمدم و به ساعت کنار تختم نگاه کردم  رونیب

شده ؟ زده به سرش کله سحر ؟ داریساعت ب نیچطور افروز ا

 يها هیاز گر میصدا. به هال رفتم و تلفن را برداشتم  کردیتوجه به مامان که چپ چپ به صورت پف کرده ام نگاه م یب

:گفت. بود  یافروز هم گرفته و تو دماغ يصدا. گرفته بود  شبید

!ي؟ آمدم در خونتون نبود يکجا بود روزید... بده  یلیحالم خ! شده  یچ یاگه بدون دایش
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:تعجب گفتم با

؟ حسام حلش خوبه؟ هینجوریا تیشده ؟ چرا صدا یچ...  يبهت زنگ زدم نبود یلیخ روزیخونه ما ؟ منم د در

!سر به تنش نباشه خوامیم! مرده شورشو ببرن  یاله

کرده ؟ کاریده ؟ اون بدبخت چش ی؟ چ یگیم حسامو

چه  یاگه بدون دایش. افتادم  وونیاون ح ریپناهم که گ یب چارهیبدبخت من ب! بدبخت منم !  ستیجونور بدبخت ن اون

...سرم آورده ییبال

بچه  کیمثل  شهیهم. کرده باشه  تشیباور کنم حسام اذ تونستمینم. آوردم  یداشتم شاخ در م.  کردیم هیهق گر هق

امکان نداشت ،  نیباور کنم ا تونستمینم. به خاطر او با بنفشه در افتاد  یحت. مخصوصا در مقابل افروز ! و آرام بود  عیمط

:گفتم. کرده  لهیباز به او پ بدال. است  ادیحتما توقع افروز ز کردمیفکر م

شده ؟ یبگو چ یرست و حسابآخه د.  یگیم یچ فهممیکه من اصال نم یکنیم هیاونقدر گر. ساکت باش  قهیدق کی

.ستیسالم تو صورتم ن يجا کی دایش... زده لت و پارم کرده  وونیح کهیمرت

:افروز داد زد. نداشتم  نانیگوشم اطم به

!شهیخوش به حالش داره راحت م!  دهیکش یچ وید نیبنفشه از دست ا. که لنگه نداره  هیوونیح هی...  دایش شیشناسینم

؟ یکنیم یشوخ يآخه چرا ؟ زده به سرش ؟ دار... باور کنم  تونمیحسام تو رو زده ؟ نم ؟ یگیم یچ افروز

:داد زد یحرص در گوش با

زده تو دك  نیبا آچار ماش! شدم مثل بادمجون دلمه  یشناسیمنو نم...  نیصورتم رو بب ایدارم باهات بکنم ؟ ب یشوخ چه

.رمیمیدارم م دایآخ ش. و دندم 

درك و هضم آنچه در . بدهم  یچه جواب دانستمیو من شوکه اون طرف خط نشسته بودم و نم زدیم غین جتلف يپا افروز

:دمیزدم و پرس یحدس. مشکل بود  میبرا دمیشنیمورد حسام م
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برگشته ؟ به خاطر اون با تو دعوا کرده ؟ بنفشه

...دونمینم...  دونمینم. باشه  هیشه پشت قضهمش بهونه است و بنف نهایا دیشا دونمینم! ... کاش به خاطر اون بود  نه

.یگیم یتو چ دمیشده ، من که آخرش نفهم یچ نمیکن بب فیدرست تعر خوب

خودمو تو اتاقم . ، شوهر ننه ام ، خونه است  کهیاون مرت. آمدم خونه مامانم .  کنمیدارم دق م دایش...  شمیپ ایب پاشو

؟ یکنیباور م... اصال بهم رو نشون ندادند  روزید. ندارم  ییهم جا نجایا گهیانگار د... حبس کردم 

!؟ نی؟ مامانت ا یک

دارم  نجایا ایپاشو ب.  یکنیبگم باور نم یهر چ دایآخ ش. بودم  ابونهایتا هشت شب تو خ یبا اون سر و صورت خون!  آره

.کنمیدق م

.کردم یو خداحافظ امیگفتم االن م فورا

:نگاه کرد و گفت دیحال با شک و ترد نیبود ، با ا دهیرا شن میهاحرف شتریب بایتقر مامان

دعواش شده ؟ ی؟ افروز با ک هیچ انیجر

:گفتم بستمیساق بلندم را م يبا عجله بند چکمه ها کهیدرحال

.ششیپ رمیبده من م یلیحالش خ... نامزدش  با

:مامان گفت.  دمیچیرا دور گردنم پ شالم

؟ يریپاره م ژامهیپ نیبا هم!  ياالن از رختخواب دراومد نیهم. بخور  ییچا هیت بزن ، آب به صورت هی حداقل

:گفتم. لباس عوض کنم  توانستمینم یآنقدر عجله داشتم که حت. بد نبود  گفتیخوابم آن طور هم که مامان م شلوار

.مامان زنگ بزن آژانس... در عوض راحته !  آره

با . بزنم  غیباز کرد کم مانده بود از وحشت ج میافروز در آپارتمان را برو یوقت. بودم  آنجا قهیدق ستیکمتر از ب در

تمام صورتش کبود . افروز دستم را گرفت و به داخل برد . در گلو خفه شد  غمیدهانم را گرفتم و ج يدستم محکم جلو
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اطراف . بود  زانیبه گردنش آو يروسر کیسرش جمع شده بود و دستش با  يآشفته باال شیموها. و ورم کرده بود 

تختخوابش  يرو کردمیبه اتاقش رفتم ، همانطور که نگاهش م یوقت. باد کرده بود  هیاش هم از شدت گر ینیچشم و ب

:آن نشست و گفت يو چهار زانو رو دیرا جلو کش رشیتحر زیم یچوب یصندل. نشستم 

؟ هیوونیحسام خان چه ح يدی؟ د يباور کرد حاال

!آخه چرا ؟... دستش بشکنه  یاله!  رهیمب یاله

 يرا که دوباره از گوشه ها شیو اشکها دیقرمزش کش ینیشده بود به ب شیر شیرا که از شدت استفاده ر افروز

:شده بود با کنار دستش پاك کرد و گفت ریچشمش سراز

!به خاطر اون تصادفه...  یکنیباور نم...  دایش یکنینم باور

:گفتم ادیگرد شد و با فر میتعجب چشمها از

؟ دی؟ از کجا فهم تصادف

راستش اصال موضوع ... به خاطر تصادف من باشه  کردمیمن اصال فکر نم. صبح با مامور اومدند در خونه امون  روزید

فکر  .لحاف  ریحسام رو صدا زدم و خودم دوباره برگشتم ز دمیمامورها رو د یوقت. خواب خواب بودم . رفته بود  ادمی

نگو نامرد ... و اومد  رونیکه حسام رفت ب دمیفهم.  دمیدر را هم شن يفاصله صدا نیدر ا... گذشته بود  یربع کیکنم 

!ارهیب نیرفته آچار چرخ هاشو از تو ماش

:گفتم یلب ریبه دستش دادم و ز ییدستمال نو. شد  ریاشکش سراز دوباره

.آشغال

 یپک محکم. خودم روشن کردم  يبرا یکیاون و  يبرا یکیآوردم و  رونیرا ب شگاریتختخواب افروز پاکت س ریز از

:زدم و گفتم گارمیبه س

!هیوونیعجب ح...  یگفتیم...  خوب
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تا به خودم بجنبم دوباره خورد . ساق پام خورد  يمحکم رو يزیچ هی کهویلحاف خواب بودم که  ریز.  یلیخ...  یلیخ

کثافت . پک و پهلو و دست و پام  يتو زدیو م دادیبلند فحش م يو اونم با صدا زدمیم غیج نجوریمن هم. پام  يباال

!زدیصورتم نم يحواسش هم خوب جمع بود تو

...روز درآورد نیصورتم رو به ا یلیبا مشت و س بعدا

!زدن نداره نکهی؟ خوب ا يچرا تصادف کرد گفتیبود ؟ م یحرف حسابش چ آخه

بعد هم در  يتصادف کرد رونیب یمن رفت نیبا ماش يغلط کرد گفتیکاش م!  يدف کردچرا تصا گفتی، کاش م نه

!بد یلیبد ، خ يفحشها...  دادیفقط فحشم م...  یول.  گفتیرو م نهایکاش ا...  یرفت

 هیدر بغلم هق هق گر. کردم آرامش کنم  یجلو رفتم و دستم را دور کمرش انداختم و سع. شد  ریاشکش سراز دوباره

:گفت.  دیپریم نییباال و پا شیو شانه ها کردیم

 یکنیباور م دایش!  ییهرجا... آشغال ...  یابونیخ... دختره ول  گفتیفاحشه ، م گفتیبهم م.  گفتیم یبه من چ یدونینم

!بکشمش خوادیدلم م دایش. فاحشه  گفتیبه من م ی؟ من زنشم ، ول

:گفتم دادمیمحکم به خودم فشارش م کهیدرحال.  زدیرا گره کرده بود و زار م شیمشتها

!دلش ریزده ز یخوش. همون جادوگره است  اقتشیاون ل! به درك  بره

!تا هشت شب خونه راهم نداد ؟ یکنیباور م دایش! هم از مادرم  نیاز شوهرم ا اون

.باور کنم توانستمیاصال نم گریرا د یکی نیا. تعجب نگاهش کردم  با

!دوستت داره نقدریمامانت که ا ؟ آخه چرا ؟ یمطمئن

باالخره از دست حسام در رفتم  یوقت!  شناسهیرو نم چکسیه گهیتو دست و پاش د ختهیدو زار پول ر کهیمرت! بابا  برو

دربست گرفتم و آومدم خونه ،  یتاکس هی. نبود  بمیدوزار پول تو ج.  ابونیآمدم تو خ يپرپر يمانتو هیبا لباس خواب و 

!اصال راهم نده خواستیم کهیمرت دایش. در رو باز نکرد  یر زدم کسد یهرچ یول
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راهت نده ؟ خواستهیم اروی یدونیتو از کجا م... خونه نبودند  دیشا

 یدر پارك بودول يماشن شون هم جلو. دمیشن یتق و توق روشن شدنشو م يصدا..  هیریتصو فونمونیآ نکهیواسه ا-

!کردند یدر رو باز نم

خونشون؟ يایدلشون بخواد تو ب دیافروز؟ چرا نبا آخه چرا-

با  يزود نیگذاشت من به ا یمامانم واسه چ یکن یفکر م. آد یاز من خوشش نم کهیدونم مرت یفقط م. دونم  ینم-

!از چاله درآمدم افتادم تو چاه یول رون،یب امیخونه ب نیخواست زودتر از ا یحسام عقد کنم؟ خودم هم دلم م

:گفت هیهق هق گر انیدر م. شد ریش سرازاشک دوباره

بابام  دایش! همون بود که راهم داد خونشون روزید یبدجنسه، ول یلیکردم رن بابام خ یفکر م شهیهم. رفتم خونه بابام-

. تصادف کردم نیبا ماش روزیگفتم د یدروغک! ده یاگه بهش بگم دودمان مونو به باد م... دونه من عقد کردم یکه نم

ساعت  کیوقت ها  هی... هزار بار خونه ننه مو گرفتم... شب اونجا بودم ات. اوردیهم به روم ن يزیخوب چ یکرد، ولباور ن

آخر سر ساعت ! دست هام خفه شون کنم نیخواد با هم یدلم م دایآخ ش... داد یبعد جواب نم یهم اشغال بود، ول

از  شتریب یول م،من باور نکرد... میدونم جهنم بود یچه م... میفشم بود... میبود رونیب گهیدو برداشته م یهشت گوش

!چقدر بدبختم من... نه خونه بابام جا دارم نه خونه مامانم... رونیخواستند بروند ب یم. تونستم خونه بابام بمونم یاون نم

:اشک چشمم را پاك کردم و گفتم. سوخته بود شیدلم برا یلیخ

!خونه ما ایب-

:داد گفت یکه محکم به عقب هولم م یو در حال دیکشرا به چشمش  دستمال

آره؟! خونه شهاب یآخر سر فکر کردم رفت... ناقال؟ هزار بار خونه تونو گرفتم روزید يتو کجا بود-

!ام که حد نداره یاونقدر از دستش شاک... رفته بودم همونجا ؟يدیاز کجا فهم! آره-

چطور شد آمدند؟... یبمونند دوب زدهیس چرا؟ چکار کرده؟ اصال مگه قرار نبود تا-
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.فقط شهاب آمد ومدندین-

از  یاو حت یگفتم که چطور موقع خداحافظ شیبرا یوقت. کردم فیافروز تعر يبرا زیبه ر زیرا ر روزید اناتیجر همه

:و گفت دیکوب زیم يهم بلند نشد و از خوابش نگذشت، با حرص مشتش را رو شیجا

.اند یضهمه شون ازدم عو يوا-

غروب که بابا آمد . میفرستاد نیجدوآباد هفت پشت حشام و شهاب نفر يو برا میآنروز با افروز در اتاق نشست تمام

 يکرد، با بغض رو یم نشیآورد و مدام نفر یخودش نم يرو هی يزیچ نکهیافروز با ا. نبود يدنبالم هنوز از حسام خبر

!ودبه تلفن ب دشیتختش نشسته بود و نگاه نا ام

که حسام دنبال افروز آمد و افروز هم آنقدر در آن دو روز از مادر و شوهر مادرش حرف  دیروز هم طول نکش دو

.کرد و به خانه برگشت یبود که بدون چون و چرا با او آشت دهیشن

 یزنگ م میشد یهرکدام تنها م نکهیبه محض ا! بود ختهیکم کم ترس من و شهاب ر. بود یمن سال خوب يسال برا آن

رفتم نگاهش دائم به  یبه خانه اش م یوقت. اوقات رفتار شهاب محترمانه نبود شتریالبته ب! میگذاشت یو قرار م میزد

 دمیترس یم. کردم یاعتراض نم ادیز یمن با وجود ناراحت اام. دیپر یم شیمثل فنر از جا ییساعت بود و با هر صدا

.رمیخواهم بم یو عذاب وجدان م یکنم از ناراحت یفکر م میبه آن روزها یوقت. مینیرا نب گریهمد گریناراحت بشود و د

 یمن با زندگ! بخشم یزدم که تا آخر عمر خودم را نم ییبعد از آن دست به کارها. خوبم بود يآن روزها روزها تازه

!من به خاطر دل خودم دل شان را سوزاندم. کردم يهمه آن آدم ها باز

بنفشه، زن سابق . امدیبه مدرسه ن گریکرد و د لیافروز ترك تحص یشدم، ول رستانیال آخر دبآن سال من وارد س زییپا

 لیدل نیبه هم.و معلم ها گفته بود ریازدواج او را به مد انیبه مدرسه آمده و جر. دماغ شان شده بود يمو یحسام، حساب

.شد نیکند خانه نش يریگیپ کارش را نکهیو بدون ا تنداش یخودش هم اصرار چندان. ثبت نامش نکردند

:گفت یم
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!بره، بگذار فکر کنه یم شیاز پ يکار يطور نیکنه ا یاگه اون جادوگر فکر م-

.خودم هم دل و دماغ درس کردن را نداشتم من

:نگاهش کردم گفتم ینگران با

گذاره؟ یحسام نم-

مسخره است  یلیخ! ره یم به درس و مدرسه نمرست و دل گهیخودم د...به کار من نداره ينه بابا اون بدبخت که کار-

از من  گهیجون د داینه ش! شب ها برم خونه و زن خونه باشم ارم،یدختر بچه ها رو درب يمدرسه و ادا امیصبح ها ب

! کنم؟ یگذلشت من خر عروس دیرس یدونم اون که عقلش م ینم...بود که ننه ام واسم گرفت يهم لقمه ا نیا! گذشت

...فروخت یکچل نم کهیمرت هیدخترشو به دوزار پول و  دیرس یه عقلش مهر چند اون اگ

غش  يصدا. شناخت یسر از پا نم میمر. بود که باالخره بعد از حدود چهار سال افروز از مسافرت برگشت زییپا اواخر

از  -زده کرده بودخبر برگشته و همه را شگفت  یکه ب - از صبح که با تلفن فراز . غش خنده اش خانه را پر کرده بود

 یآشپزخانه نشسته بودم و صبحانه م زیمن پشت م. دیرقص یمگشت و  یشده بود مدام داشت دور خانه م داریخواب ب

تا  اوردیب رگاهیرا از تعم نشیکرد که بابا ماش یشمارس م هیثان. بود داریاز ساعت پنج صبح تا آن موقع ب میمر. خوردم

.ندفورا خودش را به خانه فراز برسا

:گذاشت و گفت سهیرا داخل ک ينان بربر يتکه ها مامان

.الزم دارم نیماش...دور از مزاحم ها...دور از همه! میبگرد میبر میخواه یم... نداره نیفراز ماش! نه-

:گفت یرفت و با شوخ يچشم غره ا مامان

!ایح یچه ب-

:به او نگاه کرد و گفت دیخند یکه م ییشناخت با چشم ها یسر از پا نم یکه از خوشحال میمز

و  دیرا بوس میمر یشانیمامان جلو آمد و پ!نم؟یخواهم چند ساعت شوهرمو تنها بب یکه بعد چهار سال م امیح یب ه؟یچ-
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:گفت

.یخوشبخت بش یاله! يمادر تیعروس... انشاا. یستین ایح یوقت ب چیتو ه! نه واهللا -

برداشت و به طرف در راهرو  زیم يرا از رو فشیبود ک ستادهیپشت پنجره ا که حاضر و آماده میمر اطیدر ح يصدا با

.دیدو

.اونجا خوب؟ منتظرم دییایمامان غروب ب... من رفتم-

:را تکان داد و گفت سرش

!یهم حواستو جمع کن که تا خونشون حداقل سالم برس یموقع رانندگ...پات رو نگاه کن يخوب حاال جلو یلیخ

.نداشت یمادرم هم تمام يشده بود و سفارشها رمید. کوله مدرسه ام را برداشتم فیکاز صبحانه  بعد

 میبخر يزیچ یگل هی میزود آماده بش دیبا...خونه افروز و مفروز نرو امروز گهید... خونه ایمامان جون زود از مدرسه ب-

.دالن يخونه آقا میو بر

اجق وجق  نهایا يتو رو خدا خودتو جلو. همون لباس ها رو بپوش تختت، ار من نبودم يگذارم رو یلباس آماده م برات

!زهیکه مادرش مثل گرگ ت یدون یم! ادیدرست نکن که حرف درب

کفر آدم  دیکن یم يکار هیواقعا ... بپوشم یدونم چ یخودم م دیمامان جون الزم نکرده شما واسه من لباس بگذار-

!ادهایدرب

:م کرد و گفتنگاه انهیصلح جو یبا حالت مامان

.بگذار دهن اونها بسته باشه...ایامروز به حرف مادرت راه ب هی یول ،يدونم مادر یم-

قرار بود ساعت هشت . از شب قبل هم اعصابم خرد بود. دمیآمدم و در را محکم به هم کوب رونیاز خانه ب تیعصبان با

لحظه  نیآخر یول م،یباهم باش یتا دو سه ساعت دیایبروند و شهاب دنبال من ب يشب سحر با مادرش به مجلس مولود

ن آژانس بودم زنگ زد و گفت حال سحر به هم خورده و یمبل کنار در نشسته و مثال منتظر ماش يکه من آماده رو
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به اتاقم رفتم، لباسم را عوض کردم و با  میکنجکاو مامان و مر يمن ناچار در مقابل چشم ها. قرارمان را کنسل کرد

:آمدم و گفتم رونیک آلود باش يچشم ها

!خونم یدرس م ییحال افروز به هم خورده خودم تنها-

در مدرسه  يجلو یوقت. ذوق زده سحر را هم در کنار شهاب تحمل کنم افهیمجبور بودم امروز به خانه شان بروم و ق حاال

سر ! هم را کج کردم و برگشتمدرنگ را يبا حرص بدون لحظه ا. بود دهیرس تیام به نها يو دلخور یناراحت دمیرس

دربست به مقصد خانه افروز و  یتاکس کیمعلم ها متوجهم بشوند  ایکدام از بچه ها  چیو قبل از آن که ه ستادمیکوچه ا

.حسام گرفتم

کامال  شیو چشم ها دیمن خواب از سرش پر دنیبا د. خواب آلود و پف کرده در خانه را باز کرد يبا چشم ها افروز

 یدر حال. انداخنه بود یگونه اش خط سرخ يسنجاق سر رو يسرش جمع بودو جا يبلندش باال ياز موها یمین. باز شد

:دیو پرس دیکش اخلمرا به د گریبا دست د دیمال یدست گونه اش را م کیکه با 

؟یمدرسه نرفت ؟یکن یچکار م نجایا-

:آشپزخانه پرت کردم و گفتم زیم يرا رو فمیک

.نداشتمنه بابا حوصله -

:آب گرفت و گفت ریش ریرا ز يکتر

از شهاب چه خبر؟ خوبه؟-

 یدون یم. از دستش دلخورم یلیخ. به هم خورد قرارمون کنسل شد کهیاما حال زن م،یقرار داشت شبید... ستیبد ن-

.ندارم گهیافروز تحمل سحر رو د

؟یفهم یم رهیگ! پول اون دختره است ریاون گ ؟يدار یچه توقع-
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نسکافه؟ ای يخور یم ییچا! مطمئن باش تا حاال صدبار طالقش داده بود نهوگر

! آخه فراز خان از فرنگ برگشتند... مامان از صبح رفته رو اعصابم نیا! صبحونه خوردم مثل خرس... کدوم چیه-

 یم نمش،یر سحر ببکه دوباره کنا ومدهین شیپ یبا شهاب رفت و آمد دارم تا حاال فرصت یاز وقت. میامشب اونجا دعوت

!بشم وانهیترسم امشب د

 یمثل ماست نشست! بعدش هم حقته... میدون یکه خودمون هم نم میما آدم ها اونقدر پرطاقت! یش ینم وانهینترس د-

!بکن يکار هیبه خودت بده،  یتکون هیخوب . شه یم یچ ینیبب

گذاشت؟ غامیه سحر پحسام زنگ زد واس میکه گفت یچکار کنم افروز؟ بدتر از اون گهید-

هان؟ دندینشن غامویشد؟ اصال اتگار پ یچ یراست! آهان آره-

هندوستان کرده و زنگ زده خونه مون  ادی لشیف یاحمق هیکرد که  فیواشم تعر... دیخند یم. بود دهیشن! چرا بابا-

!باشه؟ رتیغ یب نقدریکردم ا یباور نم! گذاشته غامیواسه سحر پ

دونم  یچه م ایتو نشون بده که با سحر اختالف داره  يآد جلو یاوال دوستش نداره، دوما نم خوب! يچقدر تو خر-

!کنه که زدم له اش کردم فیتعر

!زنگ بزنه گهیبار د کی میگم چطوره به حسام بگ یم...باشه يطور نیهم ا دیشا یگ یراست م-

.بخور ریش وانیل کیحداقل  ایب...میگ یشد بره شرکت بهش م داریکه ب گهیساعت د کیبگذار ! آره-

!شه یافروز بس کن اخالقت داره مثل مامان ها م يوا-

:نگران نگاهم کرد و آهسته گفت يبه جلو خم شد، با چشم ها یکم. دیانتظار به حرفم نخند برخالف

!ترسم یخودم هم م دایراستش ش-

؟یمثل مامان ها بش نکهی؟ از ا یاز چ-

!دارم چهیبده، هر روز صبح دل درد و دل پ یلیحالم خ. مان شده باشمترسم ما ینه راستش م-
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:شر را پس زدم و گفتم وانیل

ه؟یها چ يباز یداهات نیا يکرد یتازه هشت نه ماهه عروس. جنبه یب! گم شو-

خواهم  یم! ترسم بهش فکر کنم یم یحت. طور شده باشه نیخواهد ا یاصال دلم نم... ترسم یفقط م! دونم یبه خدا نم-

 یخودمو بدبخت کردم، چ یدست یزدم دست! ه؟یمشکالت من چ هیمشکالت تو چ نیبب دایش. ترسم یم یبرم دکتر، ول

!شد یکردم، چ یفکر م

آن چند ماه  یط نکهیشود، مخصوصا بعد از ا یاتفاق افتاده باشد افروز بدبخت م نیکه اگر ا میدیفهم یم یتمام بچگ با

را دم کرده بود که حسام خواب آلود با  يتازه چا. کرده بود فیتعر میو برا دهیعادل حسام را دچند چشمه از اخالق نامت

:و گفت دیمن خند دنید حضبه م. وارد آشپزخانه شد ختهیبه هم ر يموها

!امروز يزد خونیشب دایشده ش یچ-

:حسام گذاشت و گفت يو نسکافه را جلو ریش وانیل افروز

!رتهیغ یب یلیپسره خ نکهیمثل ا... خونه شهاب یبزن زنگ گهیبار د کی دیبا-

!رو برداره یدفعخ خودش گوش نیا دیبگم؟ شا یچ! چشم-

:گفتم

!شه؟ یم یچ! اصال حرف بزن... بگذار، اگر هم برداشتند غامیو برنداشت پ یگوش یاگر کس...  یچیه-

.زنم یاش هستم حرف م یمیانگار که دوست قد! یچیه-

من و افروز از . تلفن را به دستش دادم یحسام صبحانه اش را خورد شماره خانه شهاب را گرفتم و گوش نکهیاز ا بعد

زنگ شهاب سرحال و قبراق تلفن را  نیبا اول. ساعت حدود نه صبح بود. میداد یگوش م شیبه حرف ها گریاتاق د کی

:برداشت و گفت

.دییبفرما-
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:کرد و گفت يتک سرفه ا حسام

!م دالن؟منزل خان-

.نجاستیبله هم! دییبفرما-

!شناسند یحسام خودشون م دییبفرما... هستم یمیاز دوستان قد! خواستم با خودش صحبت کنم جناب یمن م-

:سکوت کرد و گفت يچند لحظه ا شهاب

د؟یشناس یم شونویشه بپرسم شما از کجا ا یحسام م يجناب آقا یندارند، ول فیاآلن تشر شونیا-

.اش به وضوح از حرف زدنش مشخص بود یشده و ناراحت یصبع شیصدا

:گفت يبا همان خونسرد حسام

درسته؟ دیشما شوهرشون هست... شیپنج شش سال پ دیشا... میهست یمیاز دوستان قد! عرض کردم جناب-

:زد ادیفر بایتقر. دیلرز یبود و از خشم م یشهاب عصبان يبار واقعا صدا نیا

 گهیآقا لطفا د. ارتباط با شما داشته باشند جادیبه ا يعالقه ا شونیکنم ا یتصور هم نم... ستمبله من شوهرشون ه-

.دیمزاحم نشو

:در جواب شهاب با همان لحن آرام و محترمانه گفت. حسام در تعجب بودم يخونسرد از

!نباشه دیکن یطور که فکر م نیهم ا دیشا د،یبده شونیمنو به ا غامیحاال شما پ-

افروز . میرفت منیو هورا کشان به نش میرا گذاشت یمن وافروز هم فورا گوش. را گذاشت یداد و گوش يفحش بد شهاب

:گفت یرفت و م یاز سر و کله او باال م

!بدجنس وید... یشناخت یانگار صد سال بود سحر رو م ،يتو شاهکار-

:و گفتم دمیکاناپه پر يرو یهم با خوشحال من

!امشب جالب شد یمهمون گهیحاال د... یارشو ساختدفعه ک نیحسام ا-
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ساعت دو بود که او زنگ زد و . افروز ماندم شیشدن مدرسه مان بود پ لیساعت سه بعد از ظهر که ساعت تعط تا

:زد با نفرت بشقابش را عقب زد و گفت تزایگاز به گوشه پ هیکه  نیخودش بعد از ا. آوردند تزایپ مانیبرا

!خوره یم حالم به هم! اه-

:نگاهش کردم و گفتم ینگران با

...شه ینم گهیکنه د دایپ خیاگه کار ب... دکتر مینشده بر ریپس افروز تا د-

!ترسم یم ییدکتر، تنها میبا هم بر ایب. هم نرو مدرسه گهیروز د هی! یگ یراست م-

؟يوب سراغ داردکتر خ. شه یم یچ مینیبب میبر م،یهم ندار یدرس مهم. رم یباشه فردا نم-

!فکر کنم کمک مون هم بکنه. ستیدکتر مامانم، بدن شیرم پ ینه، م-

:دادم و گفتم هیتک یبه صندل. کور شده بود میخم اشتها من

!نباشه يزیکاش اصال چ. خدا نکنه کار به اونجا بکشه-

چاله  هیاندازه تو  یر خره که منو مبه مامانم هم نگفتم، اونقد ست،ین يکنم حالم عاد یدونم، خودم احساس م یم دیبع-

.خودش گند بزنه بسه یهمون به زندگ! بزرگتر

موضوع صحبت را عوض  نکهیا يبرا. میزد یو حرف م میمبل دو نفره لم داده بود يرو ونیزیتلو ياز ناهار روبرو بعد

:نکند گفتم الیفکر و خ ادیکنم تا افروز هم ز

!اآلن چه خبره نمیبب نایم خونه شهاب ارفت یشدم م یم یخواست نامرئ یدلم م-

از  یتون یتو هم م. خونه اونهاست يخونه اش روبرو. شه عروسشون یخواهرت م گهیاز چند وقت د! نداره که يکار-

.خواهرت شیپ يصبح تا شب بر

آخ افروز چه ... خونه خودمون بود يکاش اون روبرو. ارهیاز کارم سر در ب میخواهم مر ینم. نداره دهیفا ينطورینه ا-

.چشمم بود ياز صبح تا شب و از شب تا صبح شهاب جلو! ییایرو
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افروز مثل . نشستم و به افروز نگاه کردم میسر جا. که در آغاز فقط خنده دار بود یفکر شوم. به سرم زد يفکر ناگهان

:نگاه فکرم را خواند و گفت کیبا  شهیهم

!کشنت یم دایش! وحشتناکه یلیخ-

!کنم بشه خرش کرد یفکر نم... مهیالبته فراز عاشق مر! شه یم یر کن چقدر عالفک یول-

!بده یلیخ. یرو خط بکش زیدور همه چ دیبا... فکرشو هم نکن داینه ش-

:فکر کردم و گفتم یکم

به . ایگذاشت چهار سال بره اونور دن یاگر نه نم ست،یهم عاشقش ن نیهمچ نمیب یکنم م یحاال که فکر م یدون یم-

هم به  ادیاواخر ز نیا... چهار سال اونجا چه کارها که نکرده ستیمعلوم ن. مونده یستیتو رو دربا گهیگمونم فراز د

.زد یزنگ نم میمر

:صورتم پرت کرد و گفت يمبل را رو يکوسن رو افروز

!لرزه یتو داره تنم م يمن از حرف ها! دایخفه شو ش-

:مرا باال انداختم و گفت میها شانه

!ستیداشته باشه گناه من ن یکرم یاگه کس یندارم، ول يمن کار-

:جلوتر رفتم و گفتم یکم.ساکت شد دایش یبود،ول کیهوا تار هنوز

؟یخواه یحالت خوبه؟آب م-

:تکان داد و گفت یرا به عالمت نف سرش

آره؟.تر کردند يقرص هامو قو نکهیمثل ا...خسته شدم-

:نداختم و گفتمقرص ها ا دیبه سبد سف ینگاه

دردت کم نشه مگه؟.آره-
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ند؟یگو یم ه،راستیسطح یکه سوختگ نهینشونه ا.هینشونه خوب نیا ندیگو یدکترها م!کنه یتمام تنم درد م!نه-

که نرفته فردا خواهرت  ادتی.بخواب ریآد بگ یبه نظر من حاال که خوابت م!جون دایش ندیگو یخوب معلومه راست م-

!نمشیمنم دوست دارم بب!میمر...دنتیآد د یم

.بسته بود شیدهد،چشم ها یم یچه جواب نمینگاهش کردم تا بب یوقت

حاال من هم به شب .پلکش را آزار ندهد يرو يها یکوچک کنار تخت را خاموش کردم تا نور کم آن سوختگ چراغ

سته بودم وبه گذشته پر سرش نش يشد باال شیهوا گرگ و م یتا وقت.برد یعادت کرده بودم و خوابم نم يزنده دار

شاداب و درخشنده رو به  یبود که با صورت یزن جوان.شدم رهیخ زیم يبه قاب عکس رو.کردم یفکر م شیماجرا

.دیخند یم نیدورب

برابر اصل مادرش بود،با  یپسر بچه داخل عکس هم کپ.معلوم بود شیاز برق چشمها یاش صدا داشت و سرزندگ خنده

 یشده و به چشم م بیترک نیبور بود و برق آن با نور دورب یعیبه طور طب ایاثر تابش نور بر  شیتفاوت که موها نیا

 يشد و سر و صدا یکم کم هوا روشن م.گذاشتم زیم يو قاب عکس را همان طور رو به تخت رو دمیکش یبا تاثر آه.زد

را برداشتم  فمیارد اتاق شد کبخش و کیپرستار کش نکهیبه محض ا.دیرس یداخل بخش به گوش م مارانیپرستارها و ب

آنجا بخش  نکهیبا ا.همه جا روشن بود دایاز اتاق ش رونیب.امدم رونیو پر از غم و حسرت ب کیتار يو از آن فضا

.دیبار یکجا به اندازه آن اتاق غم و اندوه نم چیبود از ه یسوختگ

را  فتیش دم،مژگانیه مربوط به خودم بود رسکه طبق نیبه طبقه سوم بخش مسموم یوقت.از پله ها باال رفتم ینیسنگ به

:من گفت دنیبه محض د.داده و آماده رفتن بود لیتحو

!گشت یدنبالت م یخیدکتر ش...مردم مهم شدند.ریاوغور بخ!به به-

:را به هم زد و گفت اهشیپر و س يمژه ها.کنم دایدر آن پ یاز شوخ ينگاه کردم تا رد شیتعجب به چشم ها با

!افته یم نییپا ینیانگار داره از سنگ شهینکردم که هم اهشیس کهیت هیباشم،اونطور مثل تو  دهیمال ملیر هر چقدر که-
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کارم  یخیدکتر ش یگ یم یراست...من اصال حواسم به مژه هات نبود!ره یگربه دزده در م یچوب رو که بلند کن-

داشت؟

:و گفتنازك کرد  یغنچه شده پشت چشم يبا ناز و ادا و لب ها مژگان

.گشت یمن نگفتم کارت داشت،گفتم دنبالت م-

!مژگان؟تو رو خدا بگو جون تو یگ یراست م!خوب همون-

باال؟ ومدین.يدار ضیگشت گفتم مر یدنبالت م شبید...هیدروغم چ!جون تو-

باشه؟ مارستانیاالن ب یکن یفکر م!نه-

.حتما تموم شده گهیالن دا.عمل رو شروع کرده شیدو ساعت پ.دمیخودم د.تو اتاق عمله!آره-

:زد و گفت یچشمک بعد

!یرس یبهش م یبجنب...بدو برو-

:که گفت دمیمژگان را شن يصدا.دمیکه در لحن مژگان بود به طرف آسانسور دو يا هیو کنا شیتوجه به ن بدون

!نییرم پا یدارم م...امیدر رو نگه دار منم ب-

در طبقه دوم بخش  یوقت.کردم و آسانسور با سر و صدا حرکت کرد در را ول.زدم دنیخودم را به نشن.نداشتم فرصت

حاال به فرض هم که :آن به خودم آمدم و فکر کردم کی.امدم هنوز در اتاق عمل بسته بود رونیاز آسانسور ب یجراح

!؟خاكیچکارم داشت شبید دیببخش یدنبالش که بگ يدیدو يکرد کیخودتو کوچ نقدریا!شیدید

دکمه همکف را .تو دیپر ریدر آسانسور که باز شد مژگان مثل ت.و دوباره به طبقه سوم برگشتمآسانسور شدم  سوار

:فشار داد و گفت

!دونستم یو نم يچقدر هم که نامرد!...يخاك تو سرت چقدر هول کرد-

:در عوض گفتم.دادم جواب ندهم حیترج
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فتته؟یامشب ش-

:نازك کرد و گفت یچشم پشت

!آره-

:با مژگان تکان دادم و گفتم یخداحافظ يو دستم را برا دمیپر رونیفورا ب.میدیطبقه همکف رس به

!خداحافظ!پس تا شب-

:زد میفرستادم که صدا یرفتم و به بخت بد خودم لعنت م یم مارستانیبزرگ ب اطیح وسط

!یخانم همت...یخانم همت-

:نداخت و گفتاش ا یبه ساعت بند چرم ینگاه.به فاصله چند قدم پشت سرم بود.برگشتم

.من هم االن کارم تموم شد-

:در جواب او گفتم.کند ینگاه مان م ییمطمئن بودم مژگان از جا.انداختم نییرا پا سرم

.دکتر دیخسته نباش-

با هم  ییآ یم...صبحونه بخورم ییجا هیخواهم بروم  یم رمردم؟تازهیمن پ يمگه فکر کرد!یخودت خسته نباش-

.ينخورد يزیهم حتما هنوز چ م؟تویبرو

و دکتر سفارش  میرفت تیبه رستورات هتل ها.سرم را باال آوردم و به عالمت قبول تکان دادم.دیلرز یاز خوشحال دلم

.کردم ینشسته بودم و به موکت کف سالن نگاه م یصندل يمعذب رو.صبحانه داد

:صورتم گرفت و گفت يرا جلو گاریبسته س.آتش زد يگاریمبل لم داد و س يرو شیو آسا یاو در کمال راحت اما

گار؟یس-

:به دهانم برسد فندك زد و گفت گاریس نکهیقبل از ا.دانه برداشتم هی

؟يقبول ندار.کنه یشب آدمو داغون م يکار فتیش-
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!انگار کوه کندم شهیصبح که م.بله دکتر-

!يدیشه نخواب یاالن چند شب م.ینیسنگ نیکار به ا ؟اونميخوب چرا قبول کرد-

:را تکان دادمو گفتم سرم

.امد یاصال خودم هم خوابم نم گهید شبیکنم،د یدارم عادت م ییجورها هی-

:و گفت دیقهقهه خند به

!ها یهست یدختر خوب یلیخ یخانم همت!خوشم اومد-

:گفت.را باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم سرم

خوبه؟هر جا که تو  ونیب میر یشب شام م هی!يزیچ هیاصال ...ازت خوشم آمد یلیخ.یهست یدختر خوب!گم یم يجد-

قبول؟!مهمون من...یخواست

:و گفتم دمیناخوداگاه خند.نداشتم نانیبه گوش خودم اطم.کردم ینم باور

!قبول-

دست تکان دادم و با  شیبرا یبا خوشحال.شده بود لیام کرد قرار شام به ناهار فردا ظهر تبد ادهیدکتر سر کوچه پ یوقت

در  ياز ال.رفتم دیرس یم ریخورده و حق يآنقدر به نظرم تو سر روزیکه د ید و سبک به طرف ساختمانشا يقدم ها

تازه دم و نان تازه در  يچا يبو.کردند یپاك م يو سبز بودندکنار دست مامان نشسته  دم،دوقلوهایباز سرك کش مهین

:وارد شدم و داد زدم یبا خوشحال.بود دهیچیاتاق پ

!سالم-

:و گفتند دندیکش غیج یبودند از خوشحال دهیکه کمتر مرا آنقدر شاد د ها دوقلو

!اومد یآبج...سالم-

:قلبش گذاشته بود با لبخند خسته اش نگاهم کرد و گفت يکه دستش را رو مامان
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زم؟یبر ییچا.سفره است يمادر؟نون تازه ال یخوب-

:را باال انداختم و گفتم سرم

!صبحونه خوردم!نه-

.رفتم و مانتو و مقنعه ام را کندم يبه اتاق کنار.دمیرا دزدنگاهم  سپس

جا آرام  کیسر حال تر از آن بودم که بتوانم  یشمد خنک کنار پنجره بروم و تا غروب بخوابم،ول ریخواستم ز یم

ها  ازچهیکرد و ندا پ ینرگس تربچه ها را پاك م.مادرم و دوقلوها برگشتم شیو پ دمیلباس خانه ام را پوش.رمیبگ

:گفت یکرد و با مهربان زیرا ر فشیضع يمامان چشم ها.را

مامان جون؟ زمیبر ییچا هی-

:را باال انداختم و گفتم سرم

!نه-

.دو قلو ها خوابم برد يو داد و باز غیج انیشده بود که در م دهیکش اطیتا وسط ح آفتاب

با وحشت .عرق بودم سیانداخته بود خ مین روشمد نازك که ماما ریز.شد یم کیهوا داشت تار دمیاز خواب پر یوقت

:نشستم و داد زدم میصاف سر جا.بود کیخانه ساکت و تار.اطرافم نگاه کردم یکیبه تار

مامان؟ندا؟نرگس؟-

بد  اداشتینور زرد بد رنگ در اتاق پخش شد و .برق را زدم دیبلند شدم و کل.دمیلرز یاز داخل م یبود،ول سیخ تنم

:دمید نهییآ يخط دوقلو ها را رو

!االن ساعت پنج بعد از ظهره.میایو ب میها رو بد يسبز یدونگاهیتا م میرو یمامان م با

:داد زدم تیعصبان با

د؟ینکرد دارمیپس چرا ب-
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 یم ملیو در همان حال رژ لب و ر دمیپوش یتند تند لباس م.رفتم یفورا به اتاق بغل.دندیشن یکه بودند و م انگار

.دمیمال یپوستم م يرو ادیرا پر رنگ و ز زیطبق عادت همه چ دایش روزید ماتیلبا وجو تع.دمیمال

:دوقلو ها نوشتم اداشتی ریاتاق برگشتم و با عجله ز به

د؟ینکرد دارمیچرا ب...مارستانیرفتم ب...شده رید-

و دم کرده بود و  کیهوا تار.دمیاخر را بزرگ و پر رنگ نوشتم و نقطه عالمت سوالم را با حرص به کاغذ کوب جمله

.ها شلوغ ابانیخ

به طبقه  کراستیسوار آسانسور شدم و بدون سر زدن به طبقه سوم .ساعت شام گذشته بود دمیرس مارستانیبه ب یوقت

با مانتو و  یآسانسور قرار داشت زن جوان يکه درست رو به رو 613در اتاق  يجلو.رفتم یششم و بخش سوختگ

.شده بود نظرم را جلب کرد دیسف یچیدر نگاه اول دستانش که باند پ.ودب ستادهیپشت در ا یمشک يروسر

با تعجب به حرکاتش دقت .کار ر اانجام داد نیو چند بار ا ستادیدوال و بعد صاف شد و ا ینظرم امد که زن کم به

.دمیخفه کند شن شیکرد در گلو یم یرا که سع يو ضجه ا هیگر يشدم تازه صدا کینزد یوقت.کردم

:دمیبغلش گرفتم و پرس ریدستم را ز.افزودم و جلو امدم میبر سرعت قدم ها داگاهناخو

خانم حالتون بده؟-

.از اشک مرا نگاه کرد سیسرش را باال آورد و با صورت خ زن

با .دیکوب یم شیشده به پهلو ها و پاها یچیباند پ يرا به دندان گرفته بود و با دست ها نشییلب پا.آشنا بود نگاهش

:خفه شده بود گفت هیکه از گر ییصدا

!نه ایخدا-

م؟یدم؟مریصورت را کجا د نیفکر کردم من ا.ماندم رهیو مبهوت به صورتش خ مات

 نیخودش را به زم یناگهان یبا حرکت ید،ولیایتخت دراز بکشد و حالش جا ب يرو یببرم تا کم یاو را به اتاق خواستم
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بخش برگشتم  کیبا پرستار کش یوقت.دمیپرستاران دو گاهیبه طرف جابه سرعت .اش بلند شد هیو هق هق گر دیکوب

.امد رونیب دایفراز،از اتاق ش یعنیدم،بو دهیبود و قبال هم او را د دایکه همراه ش يهمزمان مرد

ست که  دایخواهر ش میمطممئن شدم که آن زن مر.آن زن فورا در را بست و قبل از ما خودش را به او رساند دنید با

را  میاز پرستارها مر یکیبا کمک فراز و .موضوع خوشحال بود نیاز ا دایو چقدر هم ش دیایب ادتشیر بود ن روز به عقرا

.میکرد قیو به او آرامبخش تزر میبرد یبه اتاق

:زد یلب حرف م ریکرد و ز یم هیبلند گر يحاال با صدا میمر

!نمیروزها رو نب نیمن رو بکش که ا ایخدا...خواهرم..خواهرم-

خواهر  نیبود؟ا یک نیفراز ا يوا...من طاقت ندارم!کمک کن ایخدا!نابود شده ينجوریکه ا نمیصورت قشنگشو نب اون

 د؟چرایپس چرا خند...نبود یکس نکهیبود؟ا یک نیفراز بگو ا.خواهر خوشگل من نبود نیا.خواهرم نبود نیا!من نبود

منو شناخت؟

:زد و گفت یغیج بعد

بود؟ یک!يوا!شناخت یمنو م!ياهربه من گفت خو يوا-

:به من انداخت و گفت یفراز نگاه.را نگه داشتم تا به خودش صدمه نزند شیکمک فراز دست ها با

!آوردمش یم دیاشتباه کردم نبا-

:در اتاق را باز کرد و گفت يپرستار

!دکتر يآقا دییبفرما-

:فراز خطاب به من گفت.را خبر کرده بودند کیکش دکتر

!نداره یفیهم تعر ضیحال مر...دیببر فیشما تشر...ممنون-

حال خودش را  میمر گریحاال د.امدم رونیکه هنوز نگران بودم،از اتاق ب یرا ول کردم و در حال میمتشنج مر يبازوها
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:دیکش یم غیو فقط ج دیفهم ینم

!رهیخواد بم یلش مآدم د يوا!اون که خودش نبود!اون خواهر من نبود!خدا يوا!سوخته خواهرم...خواهرم-

 دایتوانستم مطمئن باشم که ش یفاصله داشت و م یلیخ دایبا اتاق ش میرا در آن خوابانده بود میکه مر یاتاق خوشبختانه

.است دهیسر و صداها را نشن

 و در را پشت دمیآرام به داخل خز.ساکت است کیدر نگاه اول به نظرم آمد که اتاق تار.در اتاق را باز کردم آهسته

:گفت يخش دار و بغض آلود يکرد و صدا یملحفه نازك خش خش.سرم بستم

!رهیخواد بم یآدم دلش م-

:باشد گفتم دهیرا شن میمر يها غیج يصدا دایش نکهیاز ا ترسان

چرا؟حالت بده؟-

 يقو يهاو آرامبخش  نیمورف قیبه خاطر تزر دیشا نیبود و ا میآرام تر از مر یاش در اتاق بلند شد،ول هیهق گر هق

.بود

 يدستم را رو.نمیتوانستم صورتش را بب یاتاق نم یکیدر تار.سرش رفتم يباال.گفت ینم يزیچ یکرد،ول یو هق م هق

:ملحفه خنک گذاشتم و گفتم

درد داره؟-

:گفت هیگر انیم در

درد  یمونیپش چقدر یدون ینم.درد داره...صدا،مردن زشت یب ،مردنیکیم،تاریمر هیگر...درد داره یلیخ!درد داره-

!داره

:و گفتم دمیملحفه کش يرا به حالت نوازش رو دستم

!ستین يزیچ...یش یبا دو تا عمل درست م...یش یدرست م-
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:داد زد هیسرش را به چپ و راست تکان داد و باز هم با گر یناگهان یحرکت با

دل ! من سوزوندم ... اهرم سوخته صورتم بره به جهنم ، دل خو.کاش فقط صورتم بود...سوخته،دلم سوخته میزندگ-

؟ نهایا ایکردم ؟ با خودم ،  کاریمن چ! گفتم به درك  یکاش فقط صورت بود که م... خواهرم سوخته 

:به سمتم دوخت و گفت یکیرا در تار شیبرق چشم ها. بود  نیآرام بخش زبانش سنگ قیاثر تزر بر

من ! بخشه  ینم میمر! ببخشه  دیشا.... ببخشه  میاگر مر... دم برسه فقط خدا به دا! داره  يچه درد یدون ینم!  مونمیپش

!دمشیبخش یاون بودم نم يجا

:افتاد وگفت هیبه هق هق گر دوباره

. ترسم  یم شتریب دنشیاز عذاب بخش! ببخشدم ؟ مینکنه مر ایخدا! صادقه  یلیپاکه ، خ یلیگفت اون خ یراست م مامان

!اذزوشو دارم....  نشمیمن مستحق نفر! کاش ... مثل مامان ! کنه  نمیعمر نفرتا آخر ...کاش نبخشدم ! نه 

 گریرا صدا زد د میچند بار آرام مر نکهیسرش به سمت راست خم شد و بعد از ا. شد  یتر م نیکم زبانش سنگ کم

آهسته  قهیاز چند دقبعد . است  هوشیحاال کامال ب دایاثر کرده و ش يقو يحدس زدم آرام بخش ها. کامال ساکت شد 

 یصندل کی ياتاق پرستاران رو کیراهرو نزد يو در انتها  هآمد رونیاز اتاق ب میمر. رفتم  رونیبلند شدم و از اتاق ب

فراز سرش را . جلو رفتم .  دینوش یدهانش گرفته بود م يرا که فراز جلو یآب وانینشسته بود به نظر آرام تر بود و ل

:گفتمن  دنیبلند کرد و با د

چطوره ؟ اون

.دهیخواب

:تکان داد و گفت نییسرش را به طرف پا. که حالش چطور است  یعنیاشاره کردم و دستم را چرخاندم ؛  میبه مر بعد

.شه یم خوب

دوباره سرش را  یعکس العمل چیبه من نگاه کرد و بدون ه هیسرخ از گر يهم سرش را بلند کرد و با چشم ها میمر
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:نگه داشته بود گفت شیپرستار با اشاره به سرم او که فراز برا.  انداخت نییپا

.گفتم که زوده بلند بشه... تمومه  گهیربع د کی

:شانه اش را باال انداخت و گفت فراز

!دیدیخودتون که د. خواست بلند شه  یم

:بلند شد و گفت یصندل يش از روتمام شدن سرم يفراز و پرستار برا يتوجه به اصرار ها یب میمر قهیاز چند دق بعد

!نمشیبب گریبار د کیخواهم  یم... برم  دیبا

:را گرفت و گفت شیفورا بازو فراز

.آرمت یفردا دوباره م. کم آروم بشه  هیبگذار اون بد بخت هم ... بار بس بود  کیهمون ! کنم  یم خواهش

.به طرف آسانسور رفت یلیم یداد و با ب هیفراز تک يبدون مقاومت به بازو میمر

 يخواستم به رو.  ستیداد که خواب ن ینشان م شیبه اتاق برگشتم دوباره خش خش ملحفه و برق چشم ها یوقت

:کرد و گفت یسرفه خشک. مبل کنار تخت نشستم  يرفتم و آرام رو.  اورمیخودم ن

چنده ؟ ساعت

:گفتم یتعجب ساختگ با

.اعت هشت شبهس.  يدی؟ فکر کردم خواب يداریب!  ا

.شمیآد پ یفکر کردم دوباره م. بودم  میمنتظر مر... خوابم برد  کمی همش

.آد یفردا م... آد  یم

.؟ حالش خوب بود ؟ راستش را بگو براش نگرانم شیدید تو

:گفتم. بند آمده است  شیها هیآرام بخش آرام تر شده و گر قیبود بر اثر تزر دایپ

.دنتیآد د یال فردا هم مخوب بود ، احتما حالش



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٠١

:و گفت دیکش یآه

 ارهیتونه ب یفراز گفت اونو نم یذره شده ، ول هی رضایدلم واسه عل...  یدون یم... جا باشم ؟ خسته شدم  نیا دیبا یک تا

!رهیگ یآدم دلش م... نجایا

.ینیب یپسرتو م ير یو م یش یهم مرخص م نجایباالخره از ا! نباش  ناراحت

.دنمیاومد د...  نجایگذشت کرد که اومد ا یلیخ... نمیرو بب میتو عمرم مر گهیکردم د ینم فکر

:گفت. زند  یحرف م يزیدانستم از چه چ ینم. دانستم چرا  ینم. کردم  سکوت

من  دیآخه اول نفهم. فراز را گرفت و عقب عقب رفت  يفورا بازو!  دمیفهم...  نیافتاد زم یداشت م دیمنو د یوقت

تا من  دینفهم!  بهیعج. من چشم هام باز باز بود ... ؟ هوشهیسرشو در گوش فراز برد و گفت ب! دونم چرا  ینم.  دارمیب

چرا؟...  نیزم ينشست رو... و همونجا نشست  سالمبعد بغض کرد و فقط گفت ! یمیخودم گفتم سالم مر

:جواب دادخودش . نداشتم  یمنتتظر جواب من بود و من جواب. شده بود  ساکت

 ینم ایبه من ! افتاد  یم یاون ه یآخه فراز به زور بلندش کرد ، ول. آمد  نییفشارش پا دیشا! زانو هاش شل شد  دیشا

 دیها ؟ شا! مرده  یکس دیشا! کرد  یم هیگر یول...  يزیچ نیهمچ هیآم فعال کار دارم ؛  یدونم فراز گفت من بعدا م

شد ؟ یدونم چ ینم... باهاش حرف نزدم !  ندیخواهند به من بگو یمرده و نم یکس

:ملحفه نوازش کردم و گفتم يدستش را از رو. تب نداشت اثر مخدرها بود . گفت  یم انیبود و هذ داریب

.برات خوبه. هر طور شده بخواب ! جون امشب را بخواب  دایش

صبح تازه هوا روشن شده . گفت  یم انیو هذبود  داریتا صبح خواب و ب دایآن شب ش. انگار خواب بود . نداد  جواب

را که باعث  ينور کهیآن بار يکردم تا جلو پیاتاقش را ک يپرده ها. دوباره به خواب رفت  نیمورف قیبود که با تزر

در . تختخواب نا مفهوم بود نگاه کردم  يدیکه در سف صورتشدر نور کمرنگ اتاق به طرح .  رمیشده بود بگ دارشیب

چند روزه اب شده بود  نیا یآن صورت گرد و پرش ط.  دیرس یبه نظر م بایز ییبه شکل معجزه اسا شیآن گرگ و م
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زده و  رونیچشمش ب ۀاز گوش یقطره اشک. آمد  یکوچک م یلیبالش به نظر خ يصورتش رو کیو هالل کمرنگ و بار

صورتش در  يها یرنگ قرمز سوختگسرش را پوشانده و  پیتا ک پیک یرنگ دیکاله سف. رفته بود  شیتا بنا گوشش پ

 نجایگه ا یراست م: با خود گفتم .  دیکش یم یآه یباز بود و گهگاه مهیدر خواب لبش ن. شده بود  دیسف یکیآن تار

!رهیگ یآدم دلش م

:دینگاهم کرد و پرس یشگیبا لبخند هم نهیمامان از داخل آ. بودم  نهیآ يظهر بود و من هنوز جلو کینزد

تت؟ دوست دانشگاه ؟دوس کدوم

:انداختمو گفتم یکیفرچه رژ گونه را داخل کوچک پالست کالفه

!داره واسه تو ؟ یچه فرق...  یمیدوست قد! نکن  تیخودتو اذ خودیب یشناس یجون شما نم مامان

:و گفت دیخند انهیجو صلح

!شناسم ؟ یمن م نمیخواستم بب یم یعنی آخه

نرگس . عقب و جلو رفتم  نهیآ يو چند بار جلو دمیبلند و گشادم را پوش يمانتو. دم بار جواب ندا نیبود ا دهیفا یب

:را غنچه کرد و گفت شیپشت سرم لب ها

!يتنگشو بخر هی دی؟ با ستیگشاد مد ن يمانتو گهیآخه د! نداره  دهیفا

:رفتم و جواب دادم يچشم غره ا نهیآ يهم از تو من

!موقوف یفضول! هم مده  هنوز

:دوباره نرگس اظهار نظر کرد.  دمیکش رونیرا ب میمو يطره از جلو کی.  دیگفت و خند يبلند چن

!آد یبهت نم يگذار یم رونیبور هاش که ب از

:بار گفت نیا. آوردم  رونیام را به شکل فرق کج ب يقهوه ا يدسته مو کیچپ نگاهش کردم و  چپ
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نه ندا؟....آهان حاال خوب شد _

:در عوض مامان گفت. بود و جواب نداد  خواب ندا

!قشنگه نیا! تو باشه  دیدختر با يمو! کدوم چیه_

:و گفت دیخند نرگس

!باش نویا!  به

وقت  قهیهنوز ده دق,  قهیدق ستیدوازده و ب. رختخواب ها نگاه کردم  يشانه ام انداختم و به ساعت باال يرا رو فمیک

دلم بد . نگفت  يزیمامان نگاهم کرد و چ.پست سر هم به خودم زدم  سیرداشتم و چند فعطر را ب شهیش. داشتم 

پر از  تابهیبه ماه یتفاوت یبا ب. به نظر برسم  يعاد درمما يخواستم جلو یزده بودم و م جانیه. زد  یشور م يجور
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:نگاه کردم و گفتم ینیزم بیس

!سرخ شده اند نهایمامان ا_

.به خاله ات زنگ زدم شبید......کم مونده هنوز  هین .نه مادرج_

....مامان جون تو رو خدا بس کن_

 نیگفت دلم واسه نوش یم ؟یتو هم هست یچه شب! گهیخوب خواهرمه دلش تنگ شده د. نجایا انیشب ب هیخواند  یم_

!ذره شده هییو دو قلو ها 

!ستمیحاال حاال ها ن_
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:ام را اول محکم بستم و بعد دوباره شل کردم و گفتم يطاقت نداشتم گره روسر گرید

.تا فردا خداحافظ...... مارستانیب رمیبعد هم م.......من رفتم _

پشت سرم .بلند شد شیدردناکش گذاشت و به زحمت از جا يزانو يدستش را رو کی.مامان نگران بود  يچشم ها_

:آمد و گفت

!که؟ يایفردا صبح زود م.....ت باشمواظب خود!به سالمت مادر جون _

؟یپرس یچند بار م.  امیآره مادر جون زود م_

!خواستم خاطرم جمع باشه یم, خوام برم بازار  یآخه م! یچیه_
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.خاطرت جمع باشه خداحافظ_

ره سوار شدم باالخ یئقت.را تند کردم میچراغ زد و من قدم ها دنمیبا د. دکتر سر کوچه منتظرم بود  یمشک يپاژرو

انداختم  ریبا خجالت سرم را ز. را گم کردم میدست و پا.اش را برداشت و با دقت نگاهم کرد يدود نکیوسالم کردم ع

ادکلنش در  يبو! مانده  شیرژگونه به رو يقرمز ای ملیر اهیکردم لکه س یکه فکر م ییجا,لبم گذاشتم  يو دستم را رو

:و گفت دیخند. کرد یم جیا گبود و آدم ر دهیچیپ نیبسته ماش يفضا

؟يچرا صورتت رو پوشوند! سالم _

!خاره یگونه ام م......نپوشوندم ! نه _

:افتاد و گفت راه

!یهر جا تو بگ م؟یکجا بر يخوب حاال خانم خام ها دوست دار_
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:و گفتم دمیجا را بلد نبودم خند چیه

.دونم یمن نم دیهر جا شما دوست داشته باش_

؟يتند دوست دار يغذا نمیبب!  یکن فیبرمت که ک یم ییجا هی, هان؟ باشه! به من  يپس سپرد_

:سرم را تکان دادم و گفتم. خواستم با او باشم  ینداشت فقط م یفرق میبرا_

.دوست دارم!بله _

؟یکیامشب هم کش نمیبب.  میپس بزن بر! خوبه _
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.بهش عادت کردمخودم هم ! خاصه  ضیمر هی! بله _

فهیح.یتو جوون.  یباش داریب ضیسر مر يتا صبح باال شهیهر شب که نم! خودتو نکش  یول! اوهوم _

.شه یچروك م نیصورتت پر از چ فردا

!شهیآخر نیا. کنم  یقبول نم گهیخودم هم د!  دیبله شما حق دار_

.رپارك کنم وایشو تا من کنار د ادهیتو پ. میدیخوب رس_

 یکیدو نفره در گوشه دنج و تار زیپشت م. سالن را پر کرده بود  هیتند فلفل و ادو يبود و بو کیبزرگ و تار رستوران

گفت؟ یچه م دید یچشمم آمد و فکر کردم گر حاال مرا م يمژگان جلو افهیآن ق کی.  مینشست
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غذا را به  يزدم و به به دکتر که منو يخندلب. شد یشوکه م! کرد  ینم تیمتلک خاشم کفا گهید, جواب دادم  خودم

:و گفت دیدر جواب لبخندم خند. سمتم گرفته بود نگاه کردم

!زمان قاجار و اون موقع ها.... اندازه یم یمیقد يعکسا نیا ادیآدمو !  يدار یخنده قشنگ_

:و گفتم دمیبار بلند خند نیا

!دکتر اون مال ابرومه نه خنده ام_

:و گفت دیخندغش  غش

!یهست يکال قاجار یگ یراست م_
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:ادامه داد یکرد و با لحن خاص یمکث

؟يخور یم یچ يخانم پرستار قاجار_

:شناختم نگاه کردم و به ناچار گفتم یکدام را نم چیغذاها که ه ستیل به

.دیشما سفارش بده_

:غذا را از دستم گرفت و گفت يمنو

 نجایا دیاریب فیآقا لطفا تشر.....ینش مونیکنم که پش یم يکار يبه من سپرد زویحاال که همه چ!ینم خوبچه خا! باشه _

.من سفارش دارم
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 یرا نم شیکدام از حرف ها چیه. رستوران گفت خچهیو تار واریاز در و د میدکتر برا اورندیسفارشمان را ب یوقت تا

 نهیو دل من در س زدیم يبعد از هر جمله لبخند. مانده بود رهیخ شیو فقط نگاهم به صورت و حرکات دست ها دمیشن

.دیلرز یم

دکتر با اشتها و  یول, نتوانستم بخورم, آن هم به زور نوشابه , از چند قاشق  شتریآنقدر تند بود که ب. را آوردند ناهار

.دکر یخورد و به به و چه چه م یتند مثل آتش را م يغذا ینارا حت يبدون ذره ا

با تعجب . منار بشقابش پاك کرد نگاهش به بشقاب من افتاد  يدستها و دور دهانش را با دستمال کاغذ نکهیاز ا بعد

:نگاهم کرد و گفت

!که يتند دوست دار يغذا یگفت..... يتو که نخورد_

:با من و من گفتم. پسندم  یاش را نم قهیخواستم ناراحت بشود و فکر کند سل ینم
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!یبد شانس.....سوزه  یزبونم جوش زده م ریمن ز......بود یعال_

!تهرانه یکیمکز يرستوران ها نیاز بهتر یکی نجایا.....چقدر بد! اه _

سفارش  گهید زیچ کی یخواه یحاال م.  مییآ یباز هم م يتند بخور يغذا یتونست یکه م گهیروز د هیندار ه  اشکال

!آقا.... ستیتند ن ادیز کشیاست نیا نمیبب م؟بگذاریبده

:را گرفتم و گفتم نشیآست, عجله دستم را جلو بردم با

!دکتر ستینه نه الزم ن_

:و گفتم دمیبا خجالت دستم را عقب کش, ناگهان متوجه حرکتم شدم  خودم
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!خواهم یمعذرت م_

:و گفت دیبه قهقه خند یدکتر در کمال راحت یول

!هان چون نامحرمتم؟شد مگه ؟ آ یچ_

.بلند بخندم يکنم و همراه با او با صدا یاحساس راحت یو باعث شد من هم کم دیبلند خند يبعد باز هم با صدا و

.میآمد رونیاز دو بعدازظهر هم گذشته بود که از رستوران ب ساعت

:به ساعتش انداخت و گفت ینگاه دکتر



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١٤

؟ينسکافه چطور هیبا _

رد کردن دعوت او  یول,  دیجوش یو سرکه م ریحاال هم دلم مثل س نیبودم و هم یم مارستانیب شیساعت پ کیاز  دیبا

.بود رممکنیغ میبرا

:آوردم وگفتم نییرا به عالمت مثبت پا سرم

!دیستیخوبه البته اگه شما خسته ن_

:را باال انداخت و گفت شیها شانه

.شم یها خسته نم يزود نیبه ا! اهل دلم  یلینه بابا من خ! من؟_

. داد  یشکالت کیدکتر سفارش قهوه و ک.  میهمان مبل دفعه قبل نشست يو رو میرفت تیهم به در رستوران هتل ها با

و  گذاشتیهم م يانگشتان دستش را به طور منظم رو. فرو رفته بود  شیمبل لم داده و گردنش داخل شانه ها يرو

 ییلبانش خودنما يرو بایمن بود و همان خنده کج و ز جهنگاهش موشکافانه متو.  کردیم ادجیرا ا یمنظم یحرکت دوران
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ناراحت و  یهم گذاشتم ، ول يرا رو میاول صاف نشستم و دستها. مبل جمع کردم  يخودم را رو یبا دستپاچگ.  کردیم

،  ستمنش نهیدست به س. م ناراحت بودم باز ه. دادم  هیدر مبل فرو رفتم و آرنجم را به دسته مبل تک یکم. معذب بودم 

به  يزی، اما چ کردیم حیتفر یمن کل یو انگار از دستپاچگ شدیخنده دکتر هر لحظه واضح تر م. نداشت  يا دهیفا یول

:کرد و گفت يسرفه ا.  اوردیخودش ن يرو

؟ دیازدواج کرد!  تونیاز زندگ...  دییکم از خودتون بگو هیخانم  نینوش

:انداختم و گفتم نییسرم را پا. هول شدم  شتریلش بسوا نیا با

.میتفاهم نداشت...  میکدوم مقصر نبود چیه. زود جدا شدم  یبار ازدواج کردم ، ول کیراستش بله ...  من

!  يبود چرا جدا شد دهیانگار اون اصال پرس ای.  زدمیحرف م یتصادف رانندگ کیانگار داشتم در مورد . ام گرفت  خنده

:هول شدم و گفتم ترشیب

!با من جور نبود یبود ، ول یخوب مرد

:را با درك و توجه تکان داد و گفت سرش

 کیعمر تاوان  کی کهیهستند کسان! مهمه  یلیخ نیا!  دیو جدا شد يکه زود متوجه شد يباز شانس آورد!  فهممیم

گره به دست و پاشون بسته شده و  کیو هزار و  شینه راه پس دارند و نه راه پ!  دهندیاشتباه شونو در ازدواج پس م

!خود من شیکی. گرفتارشون کرده 

 یدر زندگ یبه نظر خودم فضول تیدر آن موقع زدمیم یهر حرف.  میچه بگو دانستمینم یتعجب نگاهش کردم ، ول با

:خودش ادامه داد. بود  شیخصوص

عذاب  میهر دو دار ی، ول میبه هم گره خورد اتیبه خاطر ماد به خاطر خانواده ها و مهمتر از همه... خاطر بچه ها  به

آره ؟ يوقته جدا شد یلیپس خ! خوب خانم .  میکشیم

:سرم را تکان دادم و گفتم. درست بود  ینزده بودم ، ول یحرف نیچن من
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!شهیم یپنج شش سال بله

:و گفت دیکش سوت

لته ؟مگه چند سا! تو دختر  يچقدر زود ازدواج کرد!  اوه

!اشتباه. شش ماه هم زنش بودم ... جدا شدم  یو سه سالگ ستیب. و نه سال  ستیب

من احمق اونقدر  یول. جلو نه با دل  يریدفعه با عقل م نیعوضش چشم و گوشت باز شد و ا! سرت  ينداره فدا اشکال

!جلو رمیکمبود دارم که هنوز هم با دلم م میتو زندگ

:گفتم. دلم سوخت . گهان مظلوم شده بود نا شیچشمها. کردم  نگاهش

.دیرسیبه نظر م یدکتر شما مرد خوب یول

:تا آسمان فرق داشت گفت نیقبل زم قیکه با دقا ینیو با لحن غمگ دیاز ته دل کش یآه

!کنمیتقال نم گهیسرنوشتم شدم و د میچون تسل دیخوب شا! چه جالب ! ؟ هه  رسهیبه نظر م نجوریا

 زیم يرا رو کیقهوه و بشقاب ک يکه فنجانها یگارسون يشانه ام را باال انداختم و به دستها.  میه بگوچ دانستمینم

فنجان قهوه اش را بهم  کهیداد و درحال هیزانو تک يآرنج هر دو دستش را رو. دکتر به جلو خم شد . شدم  رهیخ دیچیم

:شد و گفت رهیخ میبه چشمها زدیم

!با امروز فرق داشت يزیهمه چ شناختمیو م دمیدیشما را م شیده سال پ اگر

:با لبخند گفتم.  زدیدر قلبم موج م یمیو شعف عظ یاحساس خوشحال.  رفتیم جیشده که سرم گ ریغافلگ يقدر به

.دکتر دیلطف دار شما

:گفت يبا لحن جد. بود  نینگاهش غمگ هنوز

مثل شما  یبا خانم يتر يرابطه جد تونستمیم خواستیدلم ممن ...  ستمین یراض میمن اصال از زندگ!  گمیم يجد نه

...یداشته باشم ، ول
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.  دمیگنجیدر پوست خودم نم یاز خوشحال یانداختم ، ول نییسرم را پا. تمام گذاشت  مهیو حرفش را ن دیکش یقیعم آه

:دیکه پرس دمیرا شن شیبعد صدا.  کردمیخودم احساس م ينگاهش را رو ینیسنگ

؟ نمیاز هم شما رو ببب تونمیم

:شدم و از ته دل گفتم رهیاش خ دهیمورب و کش يسرم را بلند کردم و در چشمها فورا

:و گفت دیبر کیاز ک یبرش. گوشه راست لبش به خنده باال رفت !  البته

!دیکه به من داد يافتخار نیا یسالمت به

:و گفتم دمیبلند خند يبا صدا یهم از خوشحال من

...دیدار اریاخت

ودکتر و  شونینه شما و ا...  نیبه بعد من فرهاد هستم و تو نوش نیاز ا... و پاره نکن  کهیبا من تعارف ت نقدریا نیبب

!با من راحت باش! پرستار 

را بستم ، دو تا بوق زد و  نشیدر ماش یوقت. ام کرد  ادهیپ مارستانیب یسه بعد از ظهر بود که در اصل کینزد ساعت

 ریانگار نه انگار که دو سه ساعت د. تماشا کردم  نیسنگ کیتراف انیو دور شدنش را در م ستادمیا یبا خوشحال .رفت 

.به سر کارم حاضر شده بودم

:من گذاشت و گفت يجلو زیم يرا رو مارانیب نهیمعا يکارتها تیبا عصبان. گرفته بود  افهیق میسرمد برا خانم

.داروها آماده باشه دیتا ساعت چهار با!  نیمالحظه بفرما ستین یزحمت اگه

:زدم و گفتم ینیریخوشحال بودم که در جوابش لبخند ش آنقدر

.راحت باشه التونیخانم سرمد خ! چشم  يرو به

کوچکم را برداشتم و به  یعقب مانده را انجام دادم و بعد ساك دست يتا ساعت شش تمام کارها. کرد و رفت  یشیف

خود دار تر  یکم نباریآمده بود ا ادتیع يباز هم خواهرش برا زدمیهمانطور که حدس م. ، رفتم  دایاق شطبقه ششم ، ات
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 دایملحفه ش يشده بود رو یچیرا که تا آرنج باند پ شیدستهانشسته و  دایسر ش يپر از اشک باال يبا چشمها. بود 

از من کمک  شیبا چشمها. نگاهم کرد  ید و با نگرانمن سرش را باال آور دنیبا د.  کردیگذاشته بود و او را نوازش م

:سرم را تکان دادم و گفتم.  خواستیم

.راحت باشه من مواظبش هستم التونیخ

در . بروم که متوجه فراز شدم  رونیخواستم از اتاق ب. اشک را با ساعد دستش پاك کرد و سرش را تکان داد  قطرات

ساعت از هفت . بود  شیدر چشمها یبیغم عج.  کردینگاه م دایو ش میبه مر مبل نشسته بود و ياتاق رو کیگوشه تار

در آورد و  فشیدسته اسکناس هم از ک کی. دا را به من کرد یقبل ار رفتن سفارش ش میمر. گذشته بود که آنها رفتند 

:به زور به دستم داد و گفت

دکتر خوب  هیما دنبال . سرش اومده  ییبفهمه چه بال حساسه مبادا یلیاون خ. هواش رو داشته باش ...  ادیم شیپ خرج

.درستش کرد یبشه با جراح دیشا میهم براش هست

به اتاق  یوقت. رفتند  دادیم شیدلدار کهیبغلش را گرفت و درحال ریفراز ز.  زدیانگار که با خودش تند تند حرف م میمر

:دیزده پرس جانیمن ه دنیدبا . چشم به در داشت  یبود و با نگران داریب دایبرگشتم ش

؟ ومدیکو ؟ اومد ؟ ن میمر

:لحاف نازکش را مرتب کردم و گفتم یبا مهربان. چهارده ساله بود  زدهیدختر بچه س کیمثل  هنوز

.هم سفارشت رو کرد یکل.  يتو خواب بود... اومد و رفت  خواهرت

بودند ؟ اوردهیپسرمو ن... ؟ پسرم  یچ رضایعل

!امروز حالت بهتره خانم خانمها نکهیمثل ا. فقط خواهرت بود با شوهرش . بودند  اوردهیرو ن پسرت زمیعز نه

:و سرش را تکان داد و گفت دیکش یآه

من همه . رو ندارم  یکس گهید... تو چشم خواهرم نگاه کنم  شهیروم نم.  رمیبم خوادیدلم م... بهتر و بدتر نداره  گهید
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!رو از خودم تاروندم

 کردیهمه اش باال سرت نشسته بود و نگاهت م... کامال معلوم بود  نیا. هم دوستت داره  یلیخواهرت خ... طور نگو  نیا

.زمیعز نهیتا شب بش نجایا ادیب شدیاگه دوستت نداشت که هر روز پا نم. 

:بغض گفت با

.یلیبه اون بد کردم ، خ یلیمن خ.  بخشمیمن خودمو نم یول! که اون خوبه  بس

.یاش رو هم بگ هیبق يحوصله دار.  يکرد فیرو که فراز از کانادا برگشت رو برام تعر ییاونجا تا

...آره

خانه شان شلوغ و پر از مهمان بود همانجا در .  میدالن رفت يغروب بود که به خانه آقا. را همان شب شروع کردم  کارم

.دیمن نگاهش را دزد دنیه بود و با دمبل کنار فراز نشست يرو. کردم  دایشهاب را پ یشلوغ

همان موقع سحر با  یول! فکر کردم تلفن حسام کار خودش را کرده .  دمیکش یسحر کنارش نبود نفس راحت نکهیا از

به نظرم جا افتاده تر .  زدیبلند حرف م يرا باز کرده بود و با صدا شیدستها. به طرفمان آمد  یو داد و خوشحال غیج

و  دیسرش جمع کرده بود و در بلوز و گشاد سف يرا باال شیهامو. بودم  دهیبود که او را ند يادیت زمد. شده بود 

هر دو طرف گونه ام را با دستش گرفت و با صدا  دیبه من رس یوقت.  دیرسیچاقتر و کوتاه تر از قبل به نظر م نیشلوار ج

:ماچ کرد و گفت

!چقدر خانم. ه کن چقدر بزرگ شده نگا يوا.  دمتی؟ صد ساله ند معرفتیب ییکجا

. دست تکان داد  مانیاز آن باال کنار دست فراز برا میمر. زدم  یو فقط لبخند خشک دمیخودم را کنار کش يسرد به

گل  شیو گونه ها دیدرخشیم جانیو ه يصورتش از شاد. بودم  دهیخوشحال و سرحال ند نطوریمدتها بود که او را ا

فراز هم چهارشانه تر و جا افتاده تر شده بود و در کنار .  زدیو تند تند حرف م دیخندیبلند م يبا صدا. انداخته بود 

. پشت سر مادرم جلو رفتم .  دیرسیآرام و موقر به نظر م یلینشسته بود و خ رفتیاز سر و کولش باال م جانیکه ه میمر
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دست  حاالهاو حاضر نبود حاال  رفتیم نیی و پاباال شیشانه ها.  ختیریمامان فراز را محکم بغل کرده بود و اشک م

من  ي، ناگهان از پشت سر مامان نگاه متعجبش به سو دادیفراز هم با محبت جواب ابراز احساسات او را م. بردارد 

آمد ، با  رونیداد و از آغوش او ب تیباالخره مادرم رضا یوقت. جواب نگاهش را دادم  یحیبا لبخند مل. دوخته شد 

:من دراز کرد و گفت يدستش را به سوتعجب 

؟ یخودمون يدایهمون ش تو

:نوك انگشت دستش را فشردم و گفتم با

حال شما خوبه ؟...  بله

:دستش را محکم گرفت و گفت.  دیاو هم خند.  دمیخندینگاهم در صورتش م با

رو دست تو  زنهیداره م یاز خوشکل هگیخواهرت د میمر...  ي، چقدر خوشکل شد يچقدر بزرگ شد.  یچه خانم! به  به

.خوشکل بود یلیخواهر کوچولوت خ نیالبته از اولش هم ا! ها 

:سر حال بود گفت یلیکه خ میمر

.  ستیخواهر کوچولو ن گهیخرس گنده د نیبعد هم ا.  شهینم میحسود! خواهرمه ... هم باشه اشکال نداره  خوشکلتر

!قدش که از من هم بلند تره

شهاب و  نینگاهم ب. مبل نشستم  يو پشت سر مامان رفتم و رو دمیشده بودم خند رهیفراز خ يبه چشمها هکیدرحال

افتاد با  یفراز هر بار که نگاهش به من م ی، ول دیدزدیشهاب معذب بود و دائم نگاهش را از من م. فراز در حرکت بود 

.زدیلبخند م نیتحس

با . دست از سرم برداره  خواستیهم تمام مدت متوجه من بود که هنوز نم فراز ينگاه شهرام پسر عمو یآن شلوغ در

با من و مامان و بابا جدا جدا و در سه نوبت سالم و .  دیپلکیآمد و دور و بر ما م یکنار مامان نشسته بودم مدام م نکهیا

 يو نخود کردیاو پچ پچ مگوش  ریز. بلند شد آمد و کنار مامان نشست  یمادرش هم بعد از مدت! کرد  یاحوالپرس
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و اشک گوشه چشمش را با دستمال پاك  دیخندیبلند م يبود ، با صدا امدهیبار بدش ن نیمادرم هم که انگار ا.  دیخندیم

.کردیم

را  شیجا. به او رفتم و بدون توجه به نگاه مشتاق شهرام دور سالن را به دنبال شهاب گشتم  يحرص چشم غره ا با

با  یوقت. نشسته و گرم گفتگو بود  گرینفر د کیدالن و  يآقا نیمن ب دیخارج از د ير گوشه اعوض کرده بود و د

 يبا لبخند رو. بار چندم چشم در چشم فراز شدم  ينگاه کردم و برا میراحت شد دوباره به روبرو المیشهاب خ دنید

که با ذوق  میزد و بعد به طرف مر يلبخند. م هم انداختم و دوباره به فراز نگاه کرد يرا رو میجابجا شدم و پاها یصندل

.برگشت گفتیم يزیگوشش چ ریو شوق ز

پنجشنبه  يرا در خانه خودمان گذاشت و برا يبعد یهمانیو همان شب مادرم قرار م میوقت به خانه برگشت ریشب د آن

.همه را دعوت کرد ندهیآ

مادر  يموضوع خواستگار يو هم برا میمر ي؛ هم برا دیرسیخوشحال و سر حال به نظر م یلیروزها مامان هم خ آن

آمد از  یو چپ م رفتیکرده بود ، چون او راست م دایرگ خواب مادرم را پ یآن شب حساب ایگو. شهرام از من 

:گفتیمحاسن خانواده دالن م

. تک پسره  .هم هست  یپسر خوب!  مشونیشناسیم دایهستند ش یخانواده خوب. فرازه  يکه پسر عمو نهیا شیخوب

 یستیبچه ن گهیجان تو هم د دایش! آله  دهیواهللا ا.  گذرونهیحاال هم داره طرحش رو م... خونده  یپزشک گفتیمادرش م

 یخودت بکن يبرا يفکر جد هی دیبا گهید. دانشگاه  يریهم انشا ء اهللا م گهی؛ سال د يریگیم پلمیقربونت برم امسال د. 

حواستو !  يمادر يریبگ میدرست تصم دیبا يبزرگ شد گهیاالن د. و نشد  يبچه بود میکه بگ ستین مانیپ گهید نیا. 

که  هم شونیوضع ماد...  افهیپسر خوب ، خونواده دار ، خوش ق...  زنهیبار در خونه آدم رو م کیجمع کن ، شانس 

پسره ...  یبش ریعاقب به خ میمر دوست دارم تو هم مثل. خانواده دالن  هیتهرانه و  هی! عام گواهه  هیگفتن نداره  گهید

!کردیاون شب مثل بره نگاهت م
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:به مامان براق شدم تیعصبان با

پسره دو کلمه با من حرف زده بود ، هم  نیسحر ا یکه تو عروس شیچند سال پ نی؟ هم نیگیم یچ دیفهمیاصال م شما

؟ رو دستتون  شنیز اخ بودند حاال دارند به به مرو هیکه  ییشده همه اونها یچ.  دیکشتیخودتونو م دیداشت میشما هم مر

موندم مگه ؟

تازه مادرش ... دور و برت باشه  یاومد کس یمهلومه که خوشمون نم.  ي؟ اونموقع هنوز بچه بود يمادر یفهمیچرا نم تو

حاال فرق داره  یلو.  ختتیبا اون لباس جلف و سر و ر... کرده بود  يسالته ازت خواستگار جدهیکه تو ه الیخ نیهم با ا

 یلیمن که خ. با من حرف زد  یمادرش کل.  یفکر بکن یتونیم یخوب شنهادیو راجع به هر پ يبزرگ شد گهیحاال د. 

!چرا که نه... خوشم اومد 

.دمیبه اتاقم رفتم و در را به هم کوب تیعصبان با

بود که  یلباس قشنگ. از افروز قرض گرفتم  یسبز رنگ یپشم راهنیپ.  میکرده بود يزیبرنامه ر یکل یروز مهمان يبرا

ساق  يرا با چکمه ها راهنیخودش هم پ. افروز قرار داشت  اریبنفشه بود و همه دربست در اخت يدر اصل جزء لباسها

و بعد از ظهر با سشوار درست  دمیچیپ دیرسیرا که آنموقع تا کمرم م میصبح آن روز موها. ست کرد  میبرا یبلند مشک

از صبح زود .  میفراز را دعوت کرده بود يلهایخودمان و فام يلهایحدود پنجاه نفر از فام. بود  یمفصل یمهمان. کردم 

بود تا غروب  ههم طبق معمول آن روزها صبح کله سحر به خانه آنها رفت میمر. چند کارگر به کمک مامان آمده بودند 

:گفت ينشد و با لحن زننده ا یمراه خودش ببرد راضهر کار کردم مرا هم ه.  دیایب یبا خود فراز به مهمان

!الزم ندارم دم

افروز را  یهمان لباس قرض. نقشه ام آن شب سنگ تمام بگذارم  ياجرا يگرفتم برا میحرص در اتاقم نشستم و تصم با

تازه از حمام مامان که . کردم  يمفصل و استادانه ا شیمادرم نشستم و آرا شیآرا زیو بعد از ظهر پشت م دمیپوش

:آمده بود با تعجب به صورتم نگاه کرد و گفت رونیب
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!يکم سنت باال رفته مادر هیرژ پررنگه  اون

:جواب دادم زدمیعطر او را به مچ دست ها و پشت گوشم م کهیدرحال. تمام شده بود  کارم

!رهندا یتازگ نکهیا! بود  ادیمن پنج سالم بود به نظر شما سنم ز یاز وقت واهللا

و  مانیخاله و شوهر خاله ام به همراه پ. خانواده خاله ام بودند . مهمانها آمدند  نیهشت شب بود که اول کینزد ساعت

 نییسرش را پا. آمد  یپشت سر همه م یبا دسته گل بزرگ شدیمن دستپاچه م دنیکه هنوز هم با د مانیپ.  سایپر

دسته گل را که به . گرفتمش  دهیمخصوصا ناد.  شدیم نزجارمو ا یباعث دلزدگ شهیحرکتش مثل هم نیانداخته بود و ا

. جلو رفتم  سایدر آغوش گرفتن پر يرا از دو طرف باز کرده بودم برا میدستها کهیطرفم گرفته بود کنار زدم و درحال

:بلند گفت ياز حرکت من ناراحت شده بود با صدا یلیمامان که خ

!بده به من... جان  مانیببخش پ!  دیرو ند یبزرگ نیدسته گل به ا گهیدهول کرد  دیرو د سایبچه ام پر يوا

آمدند احساس کردم  یم اطیو سحر و فراز و شهاب که خنده کنان از ته ح میمر دنیبا د.  شدیکم سالن شلوغ م کم

 دهیصله شنخنده زنگدارش از آن فا يشده بود و صدا زانیشهاب آو ياز بازو شهیسحر مثل هم. خونم به جوش آمده 

مامان و .  شدیاز او جدا نم يو لحظه ا رفتیباال م رازاز سر و کول ف. از سحر نداشت  یهم حاال دست کم میمر.  شدیم

را که دورم  میموها يورود نهیآ يو بعد از آن تا جلو ستادمیپشت سر مامان ا. در به استقبال شان رفتند  يبابا تا جلو

کرد و  یسبا من سالم و احوال پر يشهاب تند و سرسر. لب نشاندم  يبه رو يبرانه البخند دل. بود مرتب کردم  ختهیر

را از دست  شیمن بازو دنیفراز بر عکس شهاب با د یبود به سالن رفت ، ول دهیچسب شیبا سحر که همچنان به بازو

:بلند گفت يآمد با صدا یبه سمت من م کهیآورد و درحال رونیب میمر

!خانم ؟ دایش يچطور...  شمیزده م رتیاز قبل ح شتریتو ب يخواهر کوچولو نیا یقعا از خوشکلمن هر بار وا میمر

. را پوشاند  میاز صورت و گونه ها یمیو ن ختیر میشانیپ يرو میدسته گل از موها کی. خنده سرم را عقب انداختم  با

:دادم و گفتم لشیتحو کردیرا هم کج م میاز گوشه لبها یشده ام را که کم نیهمان لبخند تمر
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!آقا فراز يبهتر شما

:جواب داد شدیجدا نم میدستم را محکم در دست گرفته بود و نگاهش از چشم ها کهیو درحال دیبلند خند يصدا با

!زبون یب میمر نیبرعکس ا...  يو حاضر جواب بود طونیاولش هم ش از

 يچکمه ها یپاشنه هشت سانت. بلند بار نشستم  یصندل يفراز رو يسر مهمانها به سالن رفتم و درست روبرو پشت

.انداختم گرید يپا يرا رو امیپ کیدادم و  ریگ یساق بلندم را به لبه صندل

سالم و  ریفراز درگ ی، ول کردیمرا تماشا م يزیآم نیمن نشسته بود با نگاه تحس ياز فراز روبرو یکه با فاصله کم مانیپ

. نشسته بودم نداشت  شیبه من که آنطور روبرو يدورش را گرفته بودند و هنوز توجه ابود که  یبا کسان یاحوالپرس

پشت  شیبرا يبا دلخور.  زدیو با لبخند افسونگرش با من حرف م کردینگاه شهاب هم از گوشه سالن مرا دنبال م یحت

متوجه نشود لبخند  یکه کس يمن طور دنیو همچنان با د رفتیاز رو نم یرا برگرداندم ، ول میچشم نازك کردم و رو

م لم داده یمبل دونفره دست در دست مر يرو. باالخره دور و بر فراز خلوت شد .  دادیتکان م میو سرش را برا زدیم

 میاز پشت دست مر. که نگاه او به من افتاد  گذاشتیو در دهان فراز م کردیپرتقال پوست کنده را پر پر م میمر. بود 

که

تند و تند زبر گوش .متوجه نبود میمر. را برانداز کرد میموشکافانه سر تا پا یهانش گرفته بود با نگاهد يرا جلو پرتقال

ناگهان با تکان . خمار به فراز زل زده بودم متوجه اطرافم نبودم يمن هم که با چشم ها.دیخند یزد و م یاو حرف م

بود و با حرارت  ستادهیه شهرام نگاه کردم که مقابلم اب تیبا عصبان مدمبه خود آ شدیم نییباال پا میکه رو برو یدست

:زد یحرف م

.ایب! پوست کندم برات اریخ! خانم دایش ينبود ایدن نیدر ا انگار

:و گفت دیبلند خند يگرفت با صدا میرا جلو اریخ نکهیبعد از ا خودش

!یمرس_
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:دستش را پس زدم و گفتم یحوصلگ یب با

.خورم ینم یمرس_

!که بده ينجوریآخه ا ارمیب یموز؟ چ ب؟یپرتقال؟ س ؟يخور یم یپس چ_

 یصندل يجوابش را بدهم از رو نکهیبدون ا. دیخند یو خودش هم م ختیر یم اریخ يبود و نمک رو ستادهیا میروبرو

اهش که با نگ دمیفراز را د. نشستم سایکنار پر يمبل دو نفره ا يدورتر رو یتوجه به او رفتم و کم یبلند شدم و ب

.کرد یم بمیتعق

من  دنیبا د. رنگ با ژاکت یشرت صورت یو ت یآب نیشلوار ج. بود دهیمثل بچه ها لباس پوش شهیطبق معمول هم سایپر

:گفت. نمیفکر کرد من مخصوصا رفتم آنجا تا کنار او بنش. ذوق زده شد

؟يکالس کنکور چه خبر؟ تو کجا ثبت نام کرد...يچه خوشگل شد دایش_

:گفتم یصلگحو یب با

.جا بغل خونه مون هی_

اصال؟ هیداشته؟ اسمش چ یکه معروفه؟ قبول نهیخوبه؟ منظورم ا_

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

!آد ینم ادمیداره؟  یتیچه اهم_

جور در بشقاب چند . گرفته بود مواجه شدم میکه شهرام جلو یبرگرداندم با بشقاب سایرا از پر میرو نکهیمحض ا به

خم شده بود و  نیدستش را پشت کمرش گرفته، تا زم کیمثل گارسون ها . بود دهیرا پوست کنده و مرتب چ وهیم

: در دلم گفتم. دیبلند خند يبا صدا سایرا برگرداندم و پر میرو ییاعتنا یبا ب. کرد ینگاه م یپرت يمخصوصا به گوشه 

!کنه یسالشه، هنوز مثل دختربچه ها رفتار م دختر هجده نیانگار نه انگار ا... درست مثل بچه ها

:گفت یرفت با لحن بانمک یاش به سمت او م وهیکه با بشقاب م یشده بود در حال ریش سایپر يکه از خنده  شهرام
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!وهیم دییبفرما! که قدر بدونه هیخانم؟ ک ینیب یم_

شهرام فورا سر . با حرص از آنجا هم بلند شدم. دیعقب مانده بلندبلند خند يتکه موز برداشت و مثل بچه ها کی سایپر

:من نشست و گفت يجا

کجاست؟ يبعد ستگاهیا... مادر جون یمرس_

آخر شب . یکیبه آن  یکردم و گاه ینگاه م یکی نیبه ا یگاه. گشتم یشب تا آخر شب دور و بر فراز و شهاب م آن

 میگرفت به چشم ها یرا م تاریگ یوقت. ه دستش دادمخودم را آوردم و ب تاریگ. زد تاریشهاب به اصرار مهمان ها گ

:شد و گفت رهیخ

!شه نزد یخانم باشه مگه م دایش تاریگ تار،یگ یوقت گهید_

شود و مثل  یکند هول م یم ینگاهش با نگاهم تالق یکردم وقت یاحساس م. مدت نگاه دزدانه فراز متوجه من بود تمام

عشق پنج شش ساله خواهر ما هم  نیا: و گفتم دمیدر دلم خند. ور و بر استانجام داده مواظب د یکه کار خالف یکس

سال نامزد بودند که چهار سال  کیهمه اش ...شد یهم نم نیا زبهتر ا! ره یبا دو تا نگاه داره وا م! بود یچقدر آبک

هم  لویو ده ک ادیرو ب ينجوریتازه ا اره؛یاگه دوستش داشت امکان نداشت بتونه چهار سال اونجا دوام ب! گذاشت رفت

 گهید یکی باانگار نه انگار . کنه یداره به من نگاه م يپسره چه جور نیبب. خر و ساده است میمر نیچقدر ا! چاق بشه

!نامزده

با دست چانه  میمر. گرفت ینم يکس جد چیه یاز حد فراز به من شد، ول شیهم متوجه توجه ب میمر یشب حت آن

:ودش برگرداند و گفتفراز را گرفت و به سمت خ

!بسه يزد دیچقدر خواهرمو د_

ولو  منیمبل اتاق نش يآمد و همانطور که رو رونیبا لباس خانه از اتاقش ب میمر. بود که مهمان ها رفتند روقتید شب

:شد گفت یم
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!مثل گرگ هر دو مواظبت بودند. و شهرام مانیپ! ها یکشته مرده داشت یلیامشب خ دایش_

:نگاهم کرد و گفت يوربا دلخ مامان

!کنه یهمه رو رد م...همه خواستگار خوب نیدونه که ا یقدر نم_

:دهان دره کرد و جواب داد میمر

.جور برنامه داره کیهزار و ...ره تو هجده سال یتازه م دایش! ستیزمان شما که ن! وا مامان جون خوب حق داره_

:و گفتم دمیش پررا بدهد وسط حرف میاز آن که مامان جواب مر قبل

 دایدوره زمونه پ نیتو ا یعشق افالطون...صبر کنم یو شش هفت سالگ ستیندارم مثل تو تا ب الیجون من خ مینه مر_

!کنم یهم چهار سال صبر نم یواسه کس...گم یرو داشته باشه بله رو م اقتمیکه ل یمن خودم به موقعش به اون. شه ینم

:رفت گفت یبه اتقش مکه  یو در حال دیغش غش خند میمر

صد تا مثل تو  نیا...رو بزنه دایش نیدلت شور ا یمامان؟ حاال ه يشنو یم. عاقلند یلیدوره زمونه خ نیا يواهللا دخترها_

!ده یرو درس م

افروز  یوقت. خبر بودم با خانه شان تماس گرفتم یاز افروز ب یمهمان يآن روز بعد از چند روز که به خاطر کارها يفردا

:را برداشت گفتم یگوش یگرفته تو دماغ يصدا با

؟يشده افروز خودتو سرما داد یچ_

:و گفت دیمن ناگهان بغضش ترک يصدا دنیشن با

!شدم چارهیب دایش یگ یم یچ_

دست بلند کرده  شیباز هم حسام رو ایکرده  دایاول فکر کردم مثل بار قبل با حسام مشکل پ. هول کرده بودم یحساب

:دمیول و هراس پرسبا ه. است

شده افروز؟ با حسام دعوات شده؟ یچ_
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.مثبت بود شمیجواب آزما دایش. شم یم وانهیمن نبر که د ياسم اون آشغال رو جلو...مرده شورشو ببرند_

:دمیپرس یجیبا گ. را به کل فراموش کرده بودم هیقض. دمیمنظورش را نفهم اول

؟یچ_

...دایحامله ام ش! شیآزما! شیآزما_

م؟یمگه قرار نبود با هم بر ؟يداد شیآزما ؟یگ یافروز راست م_

 مین...خون دادم شیآزما هیگفتم هر چه بادا باد . شگاهیپا شدم رفتم آزما ییتنها روزید...اوردمیطاقت ن یچرا ول_

.زمیسرم بر يتو یدونم چه خاک ینم. ساعت بعد هم جوابشو گرفتم

 یم یمهمان یو حت ندیگو یم کیشوند، به هم تبر یجور مواقع همه خوشحال م نیا بودم که در دهید. نداشتم یجواب

کرد و من ساکت  یم هیافروز پشت تلفن هق هق گر. در مورد افروز موضوع برعکس بود یدهند، ول یو سور م رندیگ

:گرفته گفت يداو با ص دیاش را باال کش ینیب قهیبعد از چند دق. مانده بودم

و  دمتید یچند روزه م نیخواست ا یدلم م یلیواال خ. ختهیر یب یلیکنم چون اوضاع خ یعوتت نمد نجایا دایش_

.کردم یم یدلمو خال یحساب

:دمیپرس ینگران با

حسام؟ خته؟یر یکه اوضاع ب یچ یعنی_

نگار که من ا. کنه رونمیکم مونده بود ب. ختیتمام خونه رو به هم ر...کرد کونیکن ف دیموضوع رو فهم یوقت! آره_

!کار رو کردم نیمخصوصا ا

تند و تند زبر گوش .متوجه نبود میمر. را برانداز کرد میموشکافانه سر تا پا یدهانش گرفته بود با نگاه يرا جلو پرتقال

ناگهان با تکان . خمار به فراز زل زده بودم متوجه اطرافم نبودم يمن هم که با چشم ها.دیخند یزد و م یاو حرف م
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بود و با حرارت  ستادهیبه شهرام نگاه کردم که مقابلم ا تیبا عصبان مدمبه خود آ شدیم نییباال پا میکه رو برو یدست

:زد یحرف م

.ایب! پوست کندم برات اریخ! خانم دایش ينبود ایدن نیدر ا انگار

:و گفت دیبلند خند يگرفت با صدا میرا جلو اریخ نکهیبعد از ا خودش

!یمرس_

:دستش را پس زدم و گفتم یگحوصل یب با

.خورم ینم یمرس_

!که بده ينجوریآخه ا ارمیب یموز؟ چ ب؟یپرتقال؟ س ؟يخور یم یپس چ_

 یصندل يجوابش را بدهم از رو نکهیبدون ا. دیخند یو خودش هم م ختیر یم اریخ يبود و نمک رو ستادهیا میروبرو

که با نگاهش  دمیفراز را د. نشستم سایکنار پر يل دو نفره امب يدورتر رو یتوجه به او رفتم و کم یبلند شدم و ب

.کرد یم بمیتعق

من  دنیبا د. رنگ با ژاکت یشرت صورت یو ت یآب نیشلوار ج. بود دهیمثل بچه ها لباس پوش شهیطبق معمول هم سایپر

:گفت. نمیفکر کرد من مخصوصا رفتم آنجا تا کنار او بنش. ذوق زده شد

؟يکالس کنکور چه خبر؟ تو کجا ثبت نام کرد...يچه خوشگل شد دایش_

:گفتم یحوصلگ یب با

.جا بغل خونه مون هی_

اصال؟ هیداشته؟ اسمش چ یکه معروفه؟ قبول نهیخوبه؟ منظورم ا_

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

!آد ینم ادمیداره؟  یتیچه اهم_



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٠

در بشقاب چند جور . گرفته بود مواجه شدم میکه شهرام جلو یببرگرداندم با بشقا سایرا از پر میرو نکهیمحض ا به

خم شده بود و  نیدستش را پشت کمرش گرفته، تا زم کیمثل گارسون ها . بود دهیرا پوست کنده و مرتب چ وهیم

: فتمدر دلم گ. دیبلند خند يبا صدا سایرا برگرداندم و پر میرو ییاعتنا یبا ب. کرد ینگاه م یپرت يمخصوصا به گوشه 

!کنه یدختر هجده سالشه، هنوز مثل دختربچه ها رفتار م نیانگار نه انگار ا... درست مثل بچه ها

:گفت یرفت با لحن بانمک یاش به سمت او م وهیکه با بشقاب م یشده بود در حال ریش سایپر يکه از خنده  شهرام

!وهیم دییبفرما! که قدر بدونه هیخانم؟ ک ینیب یم_

شهرام فورا سر . با حرص از آنجا هم بلند شدم. دیعقب مانده بلندبلند خند يموز برداشت و مثل بچه ها تکه کی سایپر

:من نشست و گفت يجا

کجاست؟ يبعد ستگاهیا... مادر جون یمرس_

آخر شب . یکیبه آن  یکردم و گاه ینگاه م یکی نیبه ا یگاه. گشتم یشب تا آخر شب دور و بر فراز و شهاب م آن

 میگرفت به چشم ها یرا م تاریگ یوقت. خودم را آوردم و به دستش دادم تاریگ. زد تاریبه اصرار مهمان ها گ شهاب

:شد و گفت رهیخ

!شه نزد یخانم باشه مگه م دایش تاریگ تار،یگ یوقت گهید_

شود و مثل  یهول مکند  یم ینگاهش با نگاهم تالق یکردم وقت یاحساس م. مدت نگاه دزدانه فراز متوجه من بود تمام

عشق پنج شش ساله خواهر ما هم  نیا: و گفتم دمیدر دلم خند. انجام داده مواظب دور و بر است یکه کار خالف یکس

سال نامزد بودند که چهار سال  کیهمه اش ...شد یهم نم نیا زبهتر ا! ره یبا دو تا نگاه داره وا م! بود یچقدر آبک

هم  لویو ده ک ادیرو ب ينجوریتازه ا اره؛ینداشت بتونه چهار سال اونجا دوام ب اگه دوستش داشت امکان! گذاشت رفت

 گهید یکی باانگار نه انگار . کنه یداره به من نگاه م يپسره چه جور نیبب. خر و ساده است میمر نیچقدر ا! چاق بشه

!نامزده
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با دست چانه  میمر. گرفت ینم يکس جد چیه یاز حد فراز به من شد، ول شیهم متوجه توجه ب میمر یشب حت آن

:فراز را گرفت و به سمت خودش برگرداند و گفت

!بسه يزد دیچقدر خواهرمو د_

ولو  منیمبل اتاق نش يآمد و همانطور که رو رونیبا لباس خانه از اتاقش ب میمر. بود که مهمان ها رفتند روقتید شب

:شد گفت یم

!مثل گرگ هر دو مواظبت بودند. و شهرام انمیپ! ها یکشته مرده داشت یلیامشب خ دایش_

:نگاهم کرد و گفت يبا دلخور مامان

!کنه یهمه رو رد م...همه خواستگار خوب نیدونه که ا یقدر نم_

:دهان دره کرد و جواب داد میمر

.ه دارهجور برنام کیهزار و ...ره تو هجده سال یتازه م دایش! ستیزمان شما که ن! وا مامان جون خوب حق داره_

:و گفتم دمیرا بدهد وسط حرفش پر میاز آن که مامان جواب مر قبل

 دایدوره زمونه پ نیتو ا یعشق افالطون...صبر کنم یو شش هفت سالگ ستیندارم مثل تو تا ب الیجون من خ مینه مر_

!کنم یچهار سال صبر نمهم  یواسه کس...گم یرو داشته باشه بله رو م اقتمیکه ل یمن خودم به موقعش به اون. شه ینم

:رفت گفت یکه به اتقش م یو در حال دیغش غش خند میمر

صد تا مثل تو  نیا...رو بزنه دایش نیدلت شور ا یمامان؟ حاال ه يشنو یم. عاقلند یلیدوره زمونه خ نیا يواهللا دخترها_

!ده یرو درس م

افروز  یوقت. خبر بودم با خانه شان تماس گرفتم یوز باز افر یمهمان يآن روز بعد از چند روز که به خاطر کارها يفردا

:را برداشت گفتم یگوش یگرفته تو دماغ يبا صدا

؟يشده افروز خودتو سرما داد یچ_
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:و گفت دیمن ناگهان بغضش ترک يصدا دنیشن با

!شدم چارهیب دایش یگ یم یچ_

دست بلند کرده  شیباز هم حسام رو ایکرده  دایاول فکر کردم مثل بار قبل با حسام مشکل پ. هول کرده بودم یحساب

:دمیبا هول و هراس پرس. است

شده افروز؟ با حسام دعوات شده؟ یچ_

.مثبت بود شمیجواب آزما دایش. شم یم وانهیمن نبر که د ياسم اون آشغال رو جلو...مرده شورشو ببرند_

:دمیپرس یجیا گب. را به کل فراموش کرده بودم هیقض. دمیمنظورش را نفهم اول

؟یچ_

...دایحامله ام ش! شیآزما! شیآزما_

م؟یمگه قرار نبود با هم بر ؟يداد شیآزما ؟یگ یافروز راست م_

 مین...خون دادم شیآزما هیگفتم هر چه بادا باد . شگاهیپا شدم رفتم آزما ییتنها روزید...اوردمیطاقت ن یچرا ول_

.زمیسرم بر يتو یچه خاکدونم  ینم. ساعت بعد هم جوابشو گرفتم

 یم یمهمان یو حت ندیگو یم کیشوند، به هم تبر یجور مواقع همه خوشحال م نیبودم که در ا دهید. نداشتم یجواب

کرد و من ساکت  یم هیافروز پشت تلفن هق هق گر. در مورد افروز موضوع برعکس بود یدهند، ول یو سور م رندیگ

:گرفته گفت يداو با ص دیاش را باال کش ینیب قهیبعد از چند دق. مانده بودم

و  دمتید یچند روزه م نیخواست ا یدلم م یلیواال خ. ختهیر یب یلیکنم چون اوضاع خ یدعوتت نم نجایا دایش_

.کردم یم یدلمو خال یحساب

:دمیپرس ینگران با

حسام؟ خته؟یر یکه اوضاع ب یچ یعنی_
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انگار که من . کنه رونمیکم مونده بود ب. ختیتمام خونه رو به هم ر...کرد کونیکن ف دیموضوع رو فهم یوقت! آره_

!کار رو کردم نیمخصوصا ا

!خواسته یکوفتو م نیدلم ا یلیخ انگار

کنه؟ یچرا با تو دعوا م ه؟یتو چ ریافروز تقص! هیعجب آدم-

 رونیخراب شده ب نیشون ولش کنم و از ا یهم نداره که به پشت گرم یدرست و حساب يدونم ننه بابا یچه م-

 دهیدم دستش رس یهر چ. خونه نمونده نیسالم تو ا وانیبشقاب و ل هی روزیاز د...ختهیو زمان رو به هم ر نیزم.امیب

.شکسته

؟یدکتر نرفت.میبکن يفکر هی ایافروز ب!زیهمه چ یب کهیمرت رهیبره بم-

؟ییایباهام ب یتون یم.رم یفردا صبح م... هنوز نه-

.اونجام 8ساعت ...رم یآره مدرسه نم:گفتم یعطلم يلحظه ا بدون

شد و  داریحسام از خواب ب.میبگو شبید یاز مهمان يزیبود که نتوانستم چ ختهیاوضاع افروز خراب و به هم ر آنقدر

صبح زود شال .آمدم رونیتا صبح فردا آنقدر در فکر مشکل افروز بودم که بکل از افکار خودم ب. کرد یافروز خداحافظ

افروز که انگار .آمدم و فورا به خانه حسام رفتم رونیاز خانه ب تمرف یه کردم و طبق معمول هر روز که به مدرسه مو کال

ان . پف کرده بود هیسرخ و صورتش از گر شیباز هم چشمها.باز کرد میشده بود در را به رو داریوقت قبل ب یلیاز خ

 میرفت انهبا هم به اشپزخ. داد یم رونیو دودش را ب زدیم بند به ان پک کیگوشه لبش بود که  يگاریساعت روز س

ختهیاعصابم به هم ر روزیافروز از د:برداشتم و گفتم. هم تعارف کرد يگاریو س ختیر يچا وانیل کی میبرا

بگم؟ یپس من چ: را جابجا کرد و گفت زیم ينمکدان و فلفلدان رو یعصب یحرکت با

.کرد يبشه کار دیحت نباش شاهم نارا یلیخ یول. دونم واهللا ینم-

دوتاست؟ یکیمگه مساله :را در هوا تکان داد و گفت دستش
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شده؟ يزیمگه باز هم چ-

 نیا. تو فکرم روزیاز د! نداره یو روان یتعدل روح.شناسم یحسام رو نم نیمن ا...مونمیپش...ترسم یمن م!دایآره ش-

رو  ادیبچه هم ب هیترسم  یم دایش.ها وونهیمثل د.شهینترل مقابل ک ریره و غ یاز کوره در م لیدل یدفعه دومه که ب

 یمثل کابوس م دایش.ادیبال هم سرم ب نیاون وقت ا.ولم آسمونو  نیسالمه وسط زم جدهیمن تزه ه يوا. دستم بمونه

!مونه

از اون چه خبر؟!منظورت بنفشه است,گهید يزهایچ یگیمن فکر کردم م-

 یتحفه ارزون نیافروز خانم ا گهیم. خنده یمن م شیاالن داره هب ر.کارش یبابا مهرشو گرفت و رفت پ یچیه-

.کنم یحال م ونمیلیمن با صد م.خودت

هم داد؟از کجا آورد؟ ون؟حسامیلیصد م:از تعجب گرد شد چشمهام

 وونهید نیابا  یاگر نه ک.کرده بود زیفکر کنم بنفشه هم واسه پولش دندون ت.کنه کاریدونه چ یاونقدر داره که نم!داره-

.فرار ندارم واال تا حاال صد بار رفته بودم يبدبخت جا اره؟منیسقف دوام م هی ریز

 يحسام خواب آلود با موها.را برگرداند شیبا نفرت رو. افروز حرفش را قطع کرد.حسام از راهرو آمد يپا يصدا

دا؟یچطور ش!زده به به باز هم مهمان سر:و گفت دیرا مال شیمن چشمها دنیبا د.آشفته وارد شد

ستمیبد ن:را تکان دادم و گفتم سرم

 یکرد و ب یحسام در قفسه ها را باز و بسته م.دیکش یم گاریرو به پنجره نشسته بود و س. کرد یبه حسام نگاه نم افروز

من کجاست افروز؟ یجعبه قند طب نیا:باالخره گفت.دیکش یسوت م الیخ

.یکشو اول:دورگه جواب داد يبا صدا افروز

؟يتو دار هیچه دوست بد اخالق نیا دایش:جعبه قند را برداشت و رو به من گفت حسام

؟یک-
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ها؟ يرینگ ادی نیرا از ا يشوهردار نیبب.مثال من شوهرشم!گهیافروز د نیهم-

مثال؟ يتو هم شوهر! شوهر یگیخوبه خودت م:و گفت دیپر است وسط حرفش پر یکه معلوم بود دلش حساب افروز

کچلم عقب مونده ام؟چمه؟.دارم؟کورم یبیبه نظر تو من چه ع دایچمه؟ش آره مگه-

.ستیرسمش ن نیحسام ا یول. دونم چته ینم:را با تاسف تکان دادم و گفتم سرم

 یچ نیمن از دست ا یدون یتو نم دایآخه ش!در آورده يباز بمیننه من غر:جعبه قند ر کنار زد و گفت.جا خورد  حسام

.کشم یم

؟یکن یم تشیاذ نقدریچرا ا ؟حسامیکش یم یچ-

خانم چه  نیا رهیچند ماهه ات بنفشه طالقش رو بگ نیا یدون یتو که نم.يریهم طرف اونو بگ دیخب معلومه دوستته با-

رو  یهر تلفن. نیبدب! شکاك.و بخوابم نیراحت سرم رو بگذرام رو زم الینبوده که من با خ یشب.سر من آورده ییبال

 ياره جلو یکنم جد و آبادم رو م رید قهیدو دق. دهیفحش م نبه جد و آباد اون ز رهیدام راه مم! بنفشه است گهیم

هم کار  نیا.دادم یخواستم با اون باشم که به خاطر تو طالقش نم یبگه من م ستین یکی.يبا اون بود گهیچشمم و م

که زنگ بزنم به بنفشه و بگم  ونریمن منتظرم اون بره ب کنهیفکر م.آخرش که درس رو ول کرده نشسته تو خونه

 یلیحاال خ.گمیمن بخاطر خودش م.منو ببنده يدست و پا یخودش حساب الیبچه هم اضافه کرده که به خ هیحاال !ایب

از صبح تا شب بچه  دیخودشون هستند با یو خوش فیسن که همه دخترا دنبال ک نیتو ا. شهیم چارهیخودش ب.زوده

گرفتم کجاست؟ شبیکه د بسته نون نیافروز ا.کنه يدار

زده تمام استکانها و  داینه؟ش ادی ینم ادتی يزی؟چيآدم بود شبیاصال تو مگه د.کجاست دانمیچه م.سر قبر من-

از تو  شتریمن خودم ب.رهیخ يدیآقا خواب د رینخ.خارج شده بود ياصال از حال عاد.قفسه ها رو شکسته نیا يبشقابها

.کنم یو کارشو تموم م کنمیم دایدکتر خوب پ هیرم  یامروز هم م نیهم.مبچه خالص بش نیدوست دارم از شر ا

بلند شد و  شیافروز با حرص از جا.جواب نداد.دیمال ینان م يرا رو ریپن يتعجب به حسام نگاه کردم که با خونسرد با
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 یم رونیانه بطور که از آشپزخ نیو هم.دمر شد نیزم يبرگشت و رو یکه صندل يبه طور.را محکم عقب زد یصندل

میرم لباسمو بپوشم که بر یم دایش:رفت گفت

 دهیرنگ افروز پر. بود یطب نکیبا ع یدکتر دختر جوان. کرد ییفورا ما را به اتاق راهنما یدکتر خلوت بود و منش مطب

 نهیوز را معابا عجله افر یلیبه نظرم دکتر خ.رفت نهیرا به من سپرد و به اتاق معا فشیک يبا چهره عبوس و جد یبود ول

بلند با افروز  ينوشت با صدا یکاغذ م يرو ییزهایتند وتند چ کهیبه اتاق برگشت و در حال قهیکرد جون کمتر از دو دق

جا و زود  نیهم ير یم سموینو یهم م یسونوگراف...سمینو یم نیتامیبرات و.:زد یبود حرف م نهیکه هنوز در اتاق معا

کنم حدود هشت هفته  یفکر م.که شده هیکار یول.زوده که حامله بشه یلیسن تو خ به يدختر يبرا.ياریجوابشو برام م

؟يندار یسوال زمیخوب عز.ایچکاپ ب يبرا کباریهر دو هفته . یخوب مواظب خودت باش دیبا یعنی نیا.باشه

پر  شیچشمها. اش را کج بسته بود يبود و روسر دیرنگش کامال سف. او نشسته بود يروبرو یمبل چرم يحاال رو افروز

.خوام یبچه رو نم نیخانم دکتر من ا یول:کرد گفت یم يباز شیبا لبه مانتو کهیاز اشک بود و در حال

:نسخه را به سمت افروز گرفت و با لبخند گفت. مهرش را برداشت و محکم زیر کاغذ نسخه کوبید. چیزي نشنید دکتر

!مبارك باشه-

:ش جاري شد و این بار با صداي بلند تري گفتاشک از چشم های. نسخه را نگرفت افروز

.ولی من این بچه رو نمی خواهم-

کاغذ را روي میز گذاشت و در حالی که با نگاه تیزي به سر تا پاي من و افروز نگاه می کرد با لحن . دکتر بسته شد نیش

:زننده اي گفت

براي چی؟ باباش کجاست؟ اصالً باباش کیه؟ داره؟-

:به صورت او نگاه کرد و با عصبانیت گفتبا حرص  افروز

از خودتون ... خانم محترم من ازدواج کردم! به شما چه ربطی داره؟ مگه اسم باباشو بگم می شناسی؟ باباش سر کاره-
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.خجالت بکشید

:نیم نگاهی به من انداخت و گفت بعد

.بیا بریم شیدا-

:به جلو خم شده بود با صداي نسبتاً بلندي گفت هم از جایش برخاست و در حالی که روي میز کارش دکتر

خانم جون ! برو همون جایی که به دردت می خوره! تا پتیاره هایی مثل شما نباشند که کار بعضی دکترها نمی چرخه-

وقتی جیک جیک مستون تونه چرا فکر زمستون تون نیست؟... من این کاره نیستم

:فقط گفت افروز

!خفه شو-

. در اتاق را باز کردم خانم منشی داشت به سرعت به طرف مان می آمد. اد و فریاد دکتر به اوج رسیداین حرف د با

افروز با یک دست او را به عقب هول داد و در حالی که با دست دیگر مرا پشت سر خودش می کشید از مطب بیرون 

.آمدیم

:افروز کیفش را روي میز پرت کرد و گفت. ستیمدست و پاي لرزان به یک کافی شاپ در همان نزدیکی رفتیم و نش با

!عجب عفریته اي بود... دارم می میرم-

برخورد . خودم هم حالم بهتر از او نبود. پیشخدمت که باالي سرمان ایستاده بود سفارش شیر و شکالت غلیظ دادم به

افروز با عصبانیت یک . گاه می کردیمدکتر حسابی ما را ترسانده بود و هر دو مثل مجرم هاي فراري به دور و برمان ن

:جرعه از شیر شکالت داغ خورد و گفت

!حداقل یه دکتر پیدا می کرد و بهم می گفت برو اینجا. امروز باید باهام می آمد! مرتیکه بی مسئولیت-

:پشت دست اشک هایش را که بی وقفه می چکیدند پاك کرد و گفت با

!آقا... به هم می خورهاصالً حالم داره ! چقدر داغه این-
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یک لیوان آب پرتقال خنک سفارش داد و همان طور که گریه می کرد و نوك بینی اش از سرما سرخ شده بود  افروز

!یک ضرب آب پرتقال را خورد

افروز فوراً به مادرش زنگ زد و بعد از شرح . از کافی پاش بیرون آمدیم با یک تاکسی دربست به خانه برگشتیم وقتی

:وقتی گوشی را گذاشت گفت. ا، تلفن چند دکتر آشنا را از او گرفتماجر

بدش نمی آد یه شکم هم بزام، دیگه حسابی ! مامان گفت نه و نو و از این اداها. از اول هم باید همین کار رو می کردم-

.بدبخت شدم

در راهرو که گذشتم سر و صداي از . ساعت سه بعد از ظهر پیش افروز بودم و بعد با یک آژانس به خانه برگشتم تا

فراز و سحر روي مبل هاي کنار شومینه و مریم و مامان . سرك کشیدم مهمان داشتیم. داخل سالن توجهم را جلب کرد

صداي مامان را شنیدم که . فوراً به اتاقم رفتم. خندیدند یفراز چیزي می گفت که همه م. هم روبروي شان نشسته بودند

:داد زد

ر تو آمدي؟ماد! شیدا-

.االن می آم... بله مامان-

لپ ها و لبم را کمی سرخ کردم و موهایم را . مدرسه را درآوردم فوراً یک شلوار جین و بلوز آبی رنگ پوشیدم لباس

سرسري نگاهی به خودم انداختم و از اتاق بیرون آمدم، با ورود من به سالن فراز و سحر از جاي . روي شانه هایم ریختم

سحر چند قدم هم جلو آمد و همان طور که مثل همیشه دست هایش را باز کرده بود، طوري که انگار . ند شدندشان بل

:قربان و صدقه یک بچه پنج شش ساله می رود، با ذوق و شوق گفت

!واي چه مامانی شدي. الهی قربونت برم-

ود و سرش را به شکل بامزه اي تکان می داد هم به تقلید از سحر پشت سرش ایستاده و دست هایش را باز کرده ب فراز

:و می گفت
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!چه مامانی... چه ناز-

فراز با لبخند نگاهم . بعد از سالم و احوالپرسی روي مبل کنار مامان نشستم. و مریم از خنده روده بر شده بودند مامان

:کرد و پرسید

شیدا جون سال آخري؟-

!ر رفوزه نشماگه گوش شیطون ک. بله دیگه امسال تمومه-

:گفت مریم

.همین امسال هم حتماً دانشگله قبول می شه، من می دونم! نه بابا اونقدر درسش خوبه-

:بلند شد و گفت مامان

!شیدا بیا مادري... می رم ناهار رو آماده کنم-

ب همراه سحر نیامده، می خواستم آنجا بنشینم و با فراز حرف بزنم و هم اینکه بفهمم چرا شها. حرصم گرفته بود خیلی

:با خستگی کش و قوسی آمدم و گفتم

.خسته ام مامان-

:فوراً از جایش بلند شد و گفت سحر

.خانم شرقی من هستم-

.شیدا بیاد باهاش کار دارم! نه دختر گلم-

:فتمپشت میز روي صندلی ولو شدم و گ. از جایم بلند شدم و با نارضایتی به آشپزخانه رفتم. اي نبود چاره

!بله-

!مادر جون اون کاهو ها رو بشور ساالد درست کن-

خوب . از صبح توي خونه علّافه. مریم خانم پس چکاره بودند... مامان خوبه شما می بینید من دارم از خستگی می میرم-
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!یه سال درست می کرد

دیگه چکار ... نه خاله ات قالب کیک گرفتهرفته خرید، قنادي، رفته خو... نه مادر جون اون هزار جور کار انجام داده-

!حاال هم پیش نامزدش نشسته، گناه داره صداش کنم، بگذار راحت باشه! کنه بچه ام

.کردم و کاهو ها را زیر فشار آب سرد گرفتم فیشی

لی که من هم در حا. مریم کنار دست او نشسته بود و برایش غذا می کشید. میز ناهار درست روبروي فراز نشستم سر

.با ساالد داخل بشقابم بازي می کردم زیر چشمی فراز را می پاییدم

مامان ساعت سه و نیمه شماها چرا تا حاال ناهار نخوردید؟: پرسیدم

.اینها هم تازه پیش پاي تو آمدند. بچه ها رفته بودند میدون انقالب مادر جون-

-پس سحر جون تو چرا تنهایی؟! ا

:صداي بلند به جوکی که فراز تعریف می کرد می خندید لحظه اي گرفته شد و بعد گفت سحر که داشت با صورت

!بی دل و دماغند! این مردها همین جوري اند شیدا جون، بعداً خودت شوهر می کنی می فهمی! چه می دونم-

:چشم و ابرو به فراز اشاره کردن و گفتم با

!رولی فکر نمی کنم فراز جون اینجوري باشه سح-

چیزي نگفت و با پلو خورش بشقابش سرش را گرم کرد، ولی ابروهاي گره خورده و صورت گرفته اش از نگاه  سحر

.تیزم دور نماند

. فراز کنترل را در دست داشت و مدام کانال ها را عوض می کرد. از ناهار همه روبروي تلویزیون نشسته بودیم بعد

:مریم سینی چاي را روي میز گذاشت و گفت

!بگذار یه جا بمونه دیگه. چکار می کنی فراز سرسام گرفتیم-

.یه نوار خوب بگذار مریم. آخه هیچ جا هیچی نداره-
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 شدیم زیخ میمبل ن يرو کهیبه من انداخت و در حال ینگاه میرفت که فراز ن یبه طرف دستگاه ضبط صوت م میمر

!يخوب بلد بود ادمهی! تارتیگ ؟بایرن یآهنگ م هیبرامون  دایش!صبر کن مینه مر:گفت

.اورمیرا ب تارمیگفتم و فورا به اتاقم رفتم تا گ يباال بلند بله

بردم و آنها را  میموها يبعد دستم را البال دمیهم مال يرا رو میلبها. و رژ لبم را پر رنگ تر کردم ستادمیا نهییآ يروبرو

برات بزنم؟ یچ:نگاهش کردم وگفتم یحیلبخند مل فراز نشستم با يروبرو تاریبا گ یوقت.ختمیر میشانه ها يرو

اد؟یم ادتینه؟ ! آهنگ خودمون فراز:و با ذوق و شوق گفت دیاو را چسب يفورا بازو میمر

 دته؟آهنگیا:زد و گفت یچشمک میمر. او چرخاند ينگاهش را به سو يکه هنوز نگاهش به من بود با کند فراز

گم؟یخودمونو م

ش؟یذاریچرا تو منگنه م میمر.بدبخت ادین ادشی دیخب شا:گفتم یحوصلگ یبفراز جواب بدن من با  تا

اد؟ینم ادتیآره؟ :دلخور شد و گفت میمر

گه؟ید یگیم مویچرا بابا ناز مر-

.بزن مویناز مر دایآره ش-

:و خواندم دمیکش تاریگ يتارها يانگشتانم را رو. زد و چشمش به من بود یلبخند م. به فراز انداختم ینگاه

....منو نگاه کن....چشماتو وا کن میمر ناز

 يو بعد برا دمیاول به فراز خند. مانده بود رهیشانه او داشت اما نگاه فراز به من خ يبسته سر بر رو يبا چشها رمیم

؟يندار یشما آهنگ درخواست:حفظ ظاهر رو به سحر کردم و با همان لبخند گفتم

جون دایقشنگه ش یتو بزن یهر چ:به من انداخت و گفت ینگاه پر محبت.دیجو یفکر بود و گوشه لبش را با دندان م در

:کردم خواندم یسحر نگاه م يبه چشمها کهیو در حال دمیتارها کش يرا رو دستم

غمه اون داره از  يجا گهیخونده شده بسته شده خونه د گهیخسته شده کتاب عشق ما د گهیخدا از من د يمن ا همخونه
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...شهیداره برامون گور م شهیخونه قشنگ ما دارم برامون گور م نیا ...شهیمن دور م

وا : گفت میمر. را کج کرد نشییفقط لب پا یکرد لبخند بزند ول یسع.سحر جمع شده بود یعسل يدر چشمها اشک

!قشنگ بزن زیچ هی هیآهنگها چ نیا دایش

بزنم یفراز جون تو بگو چ...دیبزنم؟شماها کمک کن یخب چ-

دمیفهم:گفتم دیبگو يزیکه چ«قبل از ا. را جمع کرد تا فکر کند شیهالب فراز

خوب باشه ها؟ زیچ هیتورو خدا :گفت میمر

!خوبه:زدم و گفتم یچشمک

 یتا در عمق غمش ره م...گذارم یجاده اش پا م يتا رو...عشق:و بعد خواندم دمیکش مهایس يبار انگشتانم را رو چند

 یبه من دادآفتاب گرید يا مهیکه ن يزیچ...و مرداد ریت يهمچون گرما يزیچ...عشق!ارمسرخ انتظ يپر از گلها...سپارم

که ...یآن لحظه هست هیشب يزیچ...ات رنگ آواز است نهیبر س...ستپرنده که نامت عشق ا يآه ا...ابرم افتادم يکه رو

.لحظه اوج پرواز است

لب  ریو سحر هم ز میمر.دادم ین دوخته شده بود جواب مآوردم و به نگاه فراز که به م یسرم را باال م یگاهب گاه

.دایبود ش یعال:گفت میمر.دست زدند جانیتمام شد همه با ه نکهیبعد از ا.کردند یزمزمه م

.زنم یفراز بگه م یحاال هر چ:هنوز به فراز بود که گفتم نگاهم

.بگو فراز:هم با ذوق و شوق به او نگاه کرد و گفت میمر

 ییخرما يموها...قشنگت يچشما شیپ:سکوت فراز ناگهان خواند یبعد از کم. ه هم دوخته شده بودما ب يها نگاه

 نهمهیا... يبازم از من گله دار یتو تموم لحظه هام,یقصه هام يتو پر. کردم یکردم خودمو زندون یدلمو قربون...رنگت 

!يفاصله دار

را  تارمیبعد از اتمام آهنگ من هم گ. لغزاندم یم مهایس يکردم آرام آرام انگشتانم را رو یطور که نگاهش م همان
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.فراز دست زدم يگذاشتم و برا نیزم يرو

االن شهاب از  میفراز جون کم کم بر:مبل جابجا شد و رو به فراز گفت يرو. کرد یمدام به ساعت نگاه م یبا نگران سحر

.حوصله ندارم...کنهیمن نباشم غرغر م ادیسر کار م

.ازت دلخوره یلیخ میسحر از قول من بهش بگو مر!بد شده یلیها خ یشهاب هم تازگ نیا:گفت يربا دلخو میمر

.دهیم ریبهم گ!هم شده نیها بد ب یتازگ.جون  میدونم مر یچه م-

دونم یم:فقط سرش را تکان داد و گفت میمر یشد ول زیت میگوشها

.دیبد دیهمون خواهر کوچولومه ند نی؟ايدیشگل ندخو هیچ:تکانش داد و گفت میمر. کردیهنوز به من نگاه م فراز

.نگفت يزیزد و چ يلبخند یجیاو فقط با گ یول میدیخند همه

رغتم تا  یباشد م میکه قرار بود خانه فراز و مر يهر روز بعد از مدرسه به خانه ا.بود يپر مشغله ا يبعد روزها يروزها

من که از مدرسه  ظیغل شیمتوجه آرا یکنم که چرا آن روزها کس یتعجب م. مثال در انجام کارها به خواهرم کمک کنم

اتاق  نیرا از ا لیکه ذوق زده وسا میمر. خورد یبا نگاهش گره م نگاهمو  دمید یهر روز فراز را م. شد یآمده بودم نم

که من  يورکه شهاب هم آنجا بود نگله موشکافش راط کباری ینگاهها نبود ول نیکرد متوجه ا یبه آن اتاق جابجا م

شهاب به فکر  ریغبه من فهماند که متوجه ما شده است ب بیترت نیمتوجه بشوم اول به فراز و بعد به من دوخت و به ا

و با شهاب تماس  افتمی یهمان شب فرصت. ما دو نفر مشکوك باشد يکردکه بخواهد به نگاه ها یخطور نم یکس

به شما خوش :گفت شداریو با لحن ن دیکش یمن سوت يصدا ندیبا شن. را جواب داد یطبق معمول خودش گوش.گرفتم

گذره؟یم

 يکنم با نگاه ها دارینتوانسته بودم در دلش ب مانیام با پ يبا نامزد یرا که حت یناگار حسادت.دلم قند آب کردند در

.داره فیک یلیخ یآره حمال:خودم را به آن راه زدم و گفتم.کرده ام داریفراز ب

!شناسم یمن تو رو م...خودتو به اون راه نزن!گهید يزهایچ! نه-
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ه؟یشهاب منظورت چ: گفتم يلحن مظلومانه ا با

!نشناسه شویکه مشتر یکور شه بقال.گهید یدون یخودت م-

.فهمم ینم يزیکه چ ه؟منیدرست بگو منظورت چ:گفتم تیعصبان با

 نهیب یشما رو نم يمثل خواهرت که نگاه ها تو هم!يدید یعاشق کش طرفو هم نم يالبد اون نگاه ها!یاله رمیآخ بم-

؟يکور ای يخنگ شد

؟يشد وونهید گهیپس سحر راست م:داد زدم تیشدم با عصبان یپا بند نم يرو یاز خوشحال کهیحال در

:داد زد تیبا عصبان ناگهان

!زبونش هم درازه کهیزن!حندیزن ها وق نیخدا چقدر ا يگفته مگه؟ا ی؟چیچ-

حوصله  گهیگفت د یاونقدر که م!يشد نیبدب هایگفت تازگ یم.يداد ریبهش گ یلیظاهرا خ!زهاوف چه جور هم درا-

!اش رو ندارم

!شه یکنم انگار پر رو تر م یم یگنداشو الپوشون یهر چ!زده يادیخانم زرز-

 دایپمشکل !سرش به کار خودشه یلیشده مگه؟به نظر که خ یحاال چ!بوده یچ انیدونم جر یمن که نم!دونم یچه م-

د؟یکرد

!خواهم بهانه دستش بدهم ینم!ومدهین رونیاز حموم ب نیمن برم تا ا دایخوب ش...ول کن!نه-

:را بگذارم گفت یگوش نکهیقبل از ا و

!نکن یچشم چرون نقدریتو هم ا-

:جواب دام يرا پنهان کنم با دلخور میکردم خوشحال یم یکه سع یحال در

ه؟یگناه من چ.کنند شیهاشونو درواونها چشم !کنم ینم یمن چشم چرون-

.دایشناسم ش یمن اون نگاه ها رو م.خودتو به اون راه نزن.هیگناهت چ یدون یخوب م-
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!مگه نه...کنم ینگاه نم یاز تو به کس ریکه غ یدون یواال خودت م!که خوشگلم نهیگناه من ا-

:و گفت دیخند

!آره-

رفتم تا با تلفن  منیو به اتاق نش دمیپر نییتخت پا ياز رو.دمیگنج یدر پوستم نم یتلفن را قطع کردم از خوشحال یوقت

.آنجا به افروز زنگ بزنم

:کرد و گفت ییسالم بلند باال.سر حال بود یلیخ.را برداشت یگوش حسام

؟یهم نگرفت یسراغ یرفت گهید.خانم دایش ستین داتیپ-

.وقت ندارم سرمو بخارونم مینیچ یخونه خواهرم رو ماسباب  میدار.دونه یبه خدا اون قدر سرمون شلوغه که خدا م-

!واسه ات داره ینفع هیحتما .جرز خوبم يمن تو ر ونشناسم واسه ال!برو خودتو رنگ کن-

:وسط حرفش و گفتم دمیپر

افروز هست؟!گهیخوب بسه د-

:گفت يعوض شد و به سرد لحنش

!دستت باشه یگوش!آره-

:گفتم.را برداشت یگوش نیف نیدورگه و ف يبا صدا تا افروز با دیطول کش يا قهیدق چند

؟یکن یم نیف نیافروز؟چرا باز ف يسرما خورد-

:و گفت دیچیپ یاش در گوش هیهق خفه گر هق

!کنم یدارم دق م وونیح نیاز دست ا!نه-

 یم هیچرا گر نمیشده افروز بگو بب یتون درست شده،چ ونهیفکر کردم م.سر حال بود یلیحسام؟حسام که خ-

د؟یکرد يباز کتک کار ؟نکنهیکن
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!شدم وونیح نیفرستم که زن ا یصد بار به جد و آبادم لعنت م يروز.رمیم یم دا،دارمیحوصله ندارم ش-

سر حال بود؟ نقدریشده؟اگه دعواتون شده پس چرا حسام ا یآخه بگو چ-

هال و واسه خودش  ينشسته تو.رمیم یم یکه من دارم از نگران ستیهم ن الشیخ نیاصال ع!هیچون عوض!چون آشغاله-

 ایمن زنده ام  نهیکه از سر کار اومده پاشو نگذاشته تو اتاق بب یاصال از ساعت دایش!کنه یمشروبش حال م وانیبا ل

کار کار زن هاست من  نیگه ا یم.مطب اون مطب نیبرم ا نمتو یکن من نم دایدکتر برام پ هیگم بگرد  یبهش م!مرده

!رتیغ یب!ستمیبلد ن

شدند؟ یکردند چ یاون دکترهاکه مامانت معرف!بره گمشه-

باهام؟ ییآ یشون زنگ زدم فردا بهم وقت داده م یکیبه -

:او سوخت و گفتم يدلم برا یشد ول یم ادیز میها بتیسخت بود و کم کم غ میبرا نکهیا با

همون ساعت مدرسه خوبه؟!شتیپ امیصبح م!آره-

...از شوهرم نیاون از مامانم،ا.تنهام گذاشتند تیموقع نیاهمه تو  یکن یباور نم!دایش یمرس-

هر چه فحش بلد بودم نثار حسام کردم و قرار فردا صبح را .شد یزد که دل سنگ آب م یاز ته دل زار م آنقدر

 شیخودم برا يکردم از کارها یبود که کمتر فرصت م شانیروزها آنقدر هر دفعه افروز ناراحت و پر نیا.گذاشتم

.میبگو

شوفاژ اتاقم انداخته بود  يصبحانه خوردم و لباس مدرسه ام را که مامان شسته و رو شهیطبق معمول هم صبح

:آمد و گفت رونیشال و کاله کرده از اتاقش ب میچروك است که مر نقدریزدم که چرا روپوشم ا یداشتم غر م.دمیپوش

!رسونمت یمن م دایش-

تا  چارهیچشم او وارد مدرسه شوم و آن وقت افروز ب يشدم جلو یجبور مرفتم م یم میاگر با مر.جا خوردم یلیخ

.رم یخودم م...خواهم ینه نم:فورا گفتم نیهم يبرا.ماند یغروب چشم به راه من م
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:چپ نگاهم کرد و گفت چپ

ز همو ن ا رمیرم دنبال سحر و فراز مس یدارم م ؟منيبر ادهیپ یخواه یکنند که م یم راتیخ یهوا چ نیتو ا!خودیب-

.برمت یم...طرفه

:دمیپرس.شد زیت گوشم

مگه؟ دیکجا بر دیخواه یم-

.از چند هفته قبل اقدام کرد دیازدواج با شیآزما يبرا.میریمن و فراز وقت بگ يبرا شگاهیآزما میر یم-

:حرص گفتم با

ه؟ینفر هم بره کاف هی د؟خوبیکن یم یلشکر کش-

م؟یبر يدیپوش!نکن یفضول گهیبسه د-

:و گفتم دمیکوب نیزم يرا رو میلجاجت پاها با

.رم ینه من خودم م-

:نگاه کر د وگفت میبه سر تا پا دیبا شک و ترد میبار مر نیا

...بابا...تو کارته باز؟بابا یچرا؟چه کلک-

:دوشم انداختم و گفتم يرا رو فمیبابا را وسط بکشد ک ایمامان  يپا میاز آنکه مر قبل

!میخوب بر یلیخ-

گذشتم و وارد  ابانیو آنقدر نگاهم کرد تا از عرض خ ستادیا رستانیدر دب يجلو.شک کرده بود میمر.نداشتم يا هچار

.مدرسه شدم

 ریو ز دمیپلک یدور و بر در بزرگ مدرسه م یمثل پلنگ زخم.به خوردن زنگ نمانده بود يادیشلوغ بود و وقت ز اطیح

.دادم یرا به زده بود فحش م میه هاتمام برنام شیجا یکه با دخالت ب میلب به مر
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بچه ها  یرنگ نشسته بود و چهار چشم یطوس میپشت پرده ضخ یکیپالست یصندل يمدرسه بود که رو يبه بابا نگاهم

در  ياز فرصت استفاده کردم و از ال.او را گرفت دید يجلو يلحظه ا يو برا ستادیدر ا يرو به رو يدختر.دییپا یرا م

و  دمینفس تا سر کوچه دو کیبه پشت سر نگاه کنم  نکهیا ونبد.دمیبابا ر اشن ادیفر يرم امد صدابه نظ.دمیپر رونیب

.رساندم یاصل ابانیخودم را به خ

کار از کار  گهیلب گفتم د ریز.نمینب يزیشد چ یباعث م یازدحام مردم و شلوغ.برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم تازه

!گذشته

باعث شد که حرکت کند و جلو تر  یراننده عقب یاپیپ يبوق ها یستد،ولیخواست با.دادم دست تکان یتاکس نیاول يبرا

.برود

.شدم خکوبیم میسر جا میمر يآشنا يبروم که با صدا یبه دنبال تاکس خواستم

:زد یامده بود و مرا صدا م رونیکمر از پنجره ب تا

!نمیبب ای؟بير یکجا م!دایش!دایش-

:باال و گفتم دمیپر. ستادیرا گرفتم که فورا ا يگرید یتاکس يلوج.زدم دنیرا به نشن خودم

.بزن برو نجایفقط زودتر از ا...از کوچه پس کوچه بزن برو.... آقا عجله دارم-

:داد زدم. ستادیآخر سر کنار زد و ا. کرد یبه عقب نگاه م نهیمدام از آ. حرکت نداشت الیخ راننده

؟يستادیچرا ا-

با چشم . دیکش رونمیمانتو و مقنعه ام را گرفت و به شدت ب قهی یباز شد و دست نیم را بدهد در ماشاز آنکه جواب قبل

.روبه رو شدم میگرد از ترس با مر يها

!تو کارته یکلک هی دمیاز صبح فهم ؟یرفت یم يکدوم گور-

به زور مرا  میمر. زدند یبوق م گرید يراننده ها. راه بند آمده بود. خودش برد نیرا محکم گرفت و به طرف ماش دستم
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:دیسوار شد دوباره سرم داد کش نکهیبه محض ا. خشک شده بود میاز ترس گلو. نشاند نشیداخل ماش

!ها یاز جات در رفت یلیخ گهیها د یتازگ ؟یبکن یخواست یم کاریچ نمیخوب بگو بب-

را به  میتمام برنامه ها شیها یکه با فضول میمرکردم که از  یاحساس م. زد یم جانیو قلب من از ه میراه خانه بود در

:دیبار صدم پرس يبرا. افروز هم شده است متنفرم یهم زده و باعث ناراحت

!آره؟ ؟یدوست پسر گرفت ؟يآشنا شد یبا کس يکجا بر یخواست یبگو م دایش-

:زدم و با التماس گفتم ایدل به در. کرد یم دایپ خیداشت ب کار

!افروز شیبرم پ دیمن امروز حتما با! نرو خونه میمر-

:تمسخر نگاهم کرد و گفت با

د؟یدور هم زرت و پرت بگ دینیبنش دیقرار گذاشت...؟ نه بابا!

!یقول بده که به مامان نگ یگم ول یبرات م! کرده دایپ يمشکل جد هیافروز ! نه به خدا-

.يکرد یاز مدرسه فرار م یگم که داشت یهم م گذارمت خونه و به مامان یبرمت و م یاآلن م نیواال هم! بگو-

 يچاره ا یمتنفر بودم ول میاز حد از مر شیآن لحظه ب. کردم فیتعر شیافروز را در چند جمله برا يماجرا تمام

 یتمام شد با نگران شیحرف ها یوقت. میبگو شیرا برا زیکنم و همه چ نانیو بهش اطم میایبا او راه ب نکهینداشتم جز ا

:کردم و گفتمنگاهش 

؟يدیفهم! تنها بره دیاگه من نرم طفلک با. حاال فقط من هستم که باهاش برم دکتر-

:گفتم یلحظه دوباره حرکت کرد با نگران کیبعد در  یول دمیفهم ینم يزینگاهش چ از

منو خونه نبر خب؟ م؟یمر يدیفهم-

 یهمه ما رو م يو آبرو یرفت یخراب م يدختره که من امروز بودم و جلوت رو گرفتم واال با اون  يشانس آورد-

.يبرد
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 نیگفته بودم؛به ا شیمن به او اعتماد کرده و تمام اسرار دوستم را برا. برد یداشت مرا به خانه م میکردم مر ینم باور

.ستادیدر خانه ا يجلو یرحم یاو در کمال ب یافروز بروم ول شیو بگذارد پ دیایکه دلش به رحم ب دیام

:گفتم يبا لجباز یاست ول دهیفا یدانستم ب يم . نشسته بودم یصندل يرو نهمچنا

به مامان نگو...نرو میمر! شم ینم ادهیپ من

:گفت تیعصبان با

هم عوض درس و مدرسه ته؟  نیدکتر زنان که بچه شو بندازه؟ ا يآشغال بر يبا اون دختره  یخواه یم ؟یشینم ادهیپ

االن پاشه بره مطب  دیبا يدختر مدرسه ا هیره؟ چرا  یا اونها بره؟ چرا ننه اش باهاش نممگه خودش ننه بابا نداره که ب

...دکتر هی

بود به طرف در  نیکه نگاهش به ماش یدرها قفل شددر حال يرا در قفل چرخاند و همه  دیکل.را محکم بست نیماش در

.توانم او را بکشم یکردم م یاحساس م و ناراحت بودم که یآنقدر از دستش عصبان. را زد فونیخانه رفت و آ

 یکه با نفرت نگاهش م یدر حال. شدم ادهیرا باز کردم و پ نیتمام شده و کار از کار گذشته بود در ماش زیکه همه چ حاال

:کردم به طرفش رفتم و داد زدم

.رحم یشعور ب یب...ازت متنفرم-

 ستادهیا اطیح يپشت در قفل شده . از پشت بست و خودش رفت در. در به داخل هل داد يمانتوام را گرفت و از ال قهی

از . زدیم میبود و صدا ستادهیا وانیا يمامان سر پله ها. دادم یفحش م میکردم و به مر یم هیبلند گر يبودم و با صدا

مان جا پشت در ه. او را نداشتم يها خیتوب يبودم که اصال حوصله  احتو نار یرفتم،آنقدر عصبان یترس نبود که باال نم

با . آمد نییکه بر سر زنان از پله ها پا دمیمادرم را د. آنها برف بود نشستم يکه هنوز زو اطیسرد ح يها کیموزائ يرو

:نفرت رو برگرداندم و گفتم

.دیولم کن-
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.دمیشن یرا م شیشد و صدا یم کترینزد مامان

بابا ما گناه . رمیم یافتم م یکنم م یسکته م یکیروزها از دست تو  نیهم ؟یخواه یم یاز جون م یآخه تو چ-

!یپاشو انقدر تن من و نلرزون سر صبح...م،مگهیکرد

بلند  يو با صدا دمیکوب یپله ها م يرا رو میپاها. جلوتر از او از پله ها باال رفتم ينبود بلند شدم و با قهر و تند يا پاره

ناراحت  ای یعصبان نکهیاز ا شترینگاهش ب. کنار پنجره نشسته بودمبل  يبابا رو. گرم شدم منیوارد نش. کردم یم هیگر

:دیگذاشت و پرس زیم يرا رو شیچا وانیل. باشد نگران بود

شه؟یچ انیجر...جان؟ به من بگو دایشده ش یچ

به مرا  تیکه شکا دمیمامان را شن يصدا. و در را محکم پشت سرم بستم دمیبه اتاقم دو هیندادم و با هق هق گر جواب

بعد مامان . زد ینم یبابا ساکت بود و حرف. گفت یم شیکم و کاست برا یبود ب دهیشن میکرد و آنچه را که از مر یاو م

:از پشت در داد زد. در قفل بود . درا تکان دا رهیپشت در اتاق آمد و چند بار دستگ

!افروز رو بده به من يشماره  دایش-

!دینیخوابشو بب! دهم ینم-

اون وقت من . گهیشه د یم شیدایباالخره پ ست؟یمگه اآلن منتظرت ن! نجایزنه ا یدختره زنگ م نیباالخره که ا !باشه-

!خود نبود یب يدیآمد،منصور د یدختره و مادرش بدم م نیمن از اول هم از ا...و اون دونمیم

. حسام را گرفتم يزدم و شماره  زیپر بعد هم تلفنم را به. را روشن کردم یکیتخت برداشتم و  ریرا از ز گارمیس یقوط

:گفتم. حال بود یافسرده و ب شیصدا. افروز تلفن را برداشت

.افروز منم-

میساعت نه اونجا باش دیبا ؟ییتو کجا-

نامرد صاف  یول امیرو واسش گفتم که بگذاره ب زیمن خر همه چ. مچ منو گرفتو آورد خونه میمر نیگوش کن افروز ا-
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 یمن خودم بهت زنگ م! ها یزنگ نزن نجایوقت ا هیتو . رو گذاشت کف دست مامان زیدخونه و همه چمنو آورد دم 

.زنم

:گفت یحال یهمان ب با

!پس فعال...راحت التیباشه خ! باشه-

. را گرفته بود میبغض گلو. را گذاشتم یگوش یبا ناراحت. از اول هم ناراحت تر و افسرده تر شد شینظرم آمد صدا به

کارش را فقط و فقط به  نیا. به خاطر دخالتش متنفر شده ام میکردم از مر یزدو احساس م یاو شور م يور دلم برابدج

 نیاز توجه فراز نسبت به من ناراحت است و از حسادتش ا هک دمیرس جهینت نیگذاشتم و به ا یاش م یحساب دشمن

!کار را کرده

گره خورده از  يبا ابروها اوردمیطاقت ن یظهر که شد از شدت گرسنگ یوقت ناهار خودم را در اتاق حبس کردم،ول تا

به آشپزخانه رفتم . بافت یم ینشسته بود و بافتن منینش يمبل ها يپدرم رفته بود و مادرم هم رو. آمدم رونیاتاق ب

فرصت را از دست . بزرگش به حمام رفت يبعد با حوله  یقیدقا واعتنا به من بلند شد  یمامان ب. گاز نبود يرو يزیچ

و  دمیمبل کنار تلفن پر يرو دمیجو یاز دهانم م يکه آن را با گوشه ا یبرداشتم و در حال ينان بربر يتکه ا. ندادم 

:گفت یحال یبا ب دیرا شن میصدا یوقت. را برداشت یخودش گوش. شماره افروز را گرفتم

!تموم شد خالص شدم دایش_

:تعجب داد زدم با

؟یراحت نیتموم؟ به همتموم؟ تمومه _

کشنده  دایش يوا...کردند هوشمیخاله ام باهام آمد همون جا تو مطب ب. دیدو ساعت طول کش! راحت هم نبود نیهمچ_

.بود

درد داشت؟! برات رمیبم_
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!من شیپ ییایگذارند ب ینم گهید نایالبد مامانت ا! بده یلیحالم خ دایش. یهم جسم یهم روح_

مواظبت  یکس شته؟یهان؟ خاله ات پ یستیحاال که تنها ن...دنتیآم د یامروز بعد از ناهار م نیهم! کنند یم خودیب_

هست؟

!منتظرتم ؟ییآ یپس م...مونه یتا غروب هم م...آره خاله ام هست_

 یمرا م یچشم ریز دیآمده بود و با شک و ترد رونیمامان از حمام ب. را گرفته بود تلفن را قطع کردم میکه گلو یبغض با

بشقابم را برداشتم و به اتاقم . کردم مرویخودم ن يتخم مرغ برا کیبدون توجه به او دوباره به آشپزخانه رفتم و . دییپا

 يگرداندم مامان حوله به سر رو یبشقابم را به آشپزخانه برم یوقت. ناهار خوردم ییدر را دوباره قفل کردم و تنها. رفتم

در اتاقم را باز گذاشتم و با سر و صدا مشغول لباس  يمخصوصا ال. را بسته بود شیهامبل هال دراز شده بود و چشم 

:دیپرس قهیبعد از چند دق. شدم دنیپوش

؟ییکجا دایش_

کجا باشم؟ یخواه یم...اتاقم يتو_

؟ير یکجا م ؟یپوش یلباس م يدار_

.حالش بده! افروز دنیرم د یم_

.يدیاز چشم خودت د يدید یاگر نه هر چ دا،یش يگذار ینم رونیدر ب نیپاتو از ا_

 یاون از شوهرش حامله شده و حاال هم بچه شو نم نکهیا...رم یاو و م دنیبرم د دینکن من با تیجون خودتو اذ مامان

تر فکر  يکم امروز هیو  دیافکار دکم و بسته تون بردار نیشما بهتره از ا...شه نه خودش یمن م یخواد نه باعث بدنام

کرده؟ یدختر چه گناه نیدونم ا یمن نم. دیکن

مامان پشت سرم در را . آمدم و در را هم محکم پشت سرم بستم رونیاز خانه ب ادشیو داد و فر تیتوجه به عصبان یب

:باز کردو داد زد
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!آخر میبه س يزد گهید...کنم یبا تو معلوم م فمویمن تکل_

پتو  ریز یبود و با وجود چند ژاکت پشم دهیکش شیرو یکلفت يپتو و دهیدراز کش منیمبل بزرگ اتاق نش يرو افروز

مبل  يرو يخاله اش که با مانتو و روسر. آمد یگود افتاده و صورتش به نظرم الغر تر م شیدور چشم ها. دیلرز یم

:من بلند شد و گفت دنینشسته بود به محض د

به آقا حسام هم سالم . یکن تیخودتو تقو دیروزها با نیا! خوب افروز جان مواظب خودت باش. رفتم یم دیبا گهید_

!برسون

:صورتش را جمع کرد و گفت یبا ناراحت افروز

!سالم رسوندن هم داره...آدمه یلیآخه خ_

 یتا وقت. داد یکرد و به جد و آباد حسام فحش م یم هیمدام گر. بد بود یلیخ شیروح تیوضع. افروز بودم شیشب پ تا

.بود امدهینوز حسام به خانه نکه من آنجا بودم ه

 يبه مامان که پا يبا دلخور. بگذارم شیآمد تنها یدلم نم. مبل افتاده بود يو حال زار رو دهیپر يبا رنگ و رو افروز

:تلفن بود جواب دادم

.ادیبمونم تا شوهرش ب گهیکم د هی! آخه افروز تنهاست_

:داد زد یدر گوش تیعصبان با

!دونم و تو ین مواال م ایاآلن ب نیهم

حالش بدتر از  یباشد، ول دهیمامان را شن يحرف ها دمیترس یم. مبل افتاده بود نگاه کردم يبه افروز که رو ینگران با

تلفن را  یبا ناراحت. داد یها فشار م قهیشق يرا بسته بود و انگشتان دستش را محکم رو شیچشم ها. حرف ها بود نیا

:گذاشتم و گفتم

!از حرصشونه...دندیفراز رو فهم انیفکر کنم جر. آخر میزده به س یمامانم حساب. برم دیمن باافروز جون _
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.ترسم خونه تون زنگ بزنم یمن م دا،یپس خودت به من زنگ بزن ش...باشه برو_

:و گفتم دمیزده اش را بوس خی يبغض گونه ها با

.مواظب خودت باش...زنم یامشب زنگ م نیهم! باشه_

:و گفت دیخط و نشان کش میبرا. کرد دادیداد و ب یحساب میمر دمیرس یوقت

 نقدریکرده که ا یزن چه گناه نیآخه ا! و تو دونمیمن م یو تنش رو بلرزون يمامانو حرص بد نجوریا گهید کباری_

 یتو مدل مادر ينجوریخودش و ننه اش چکاره هستند ا ستیکه معلوم ن یابونیبه خاطر اون دختر خ ؟یکن یم تشیاذ

؟یشکن

 یامروزت رو ب یبدجنس. خانم میمر میرس یبه هم م: در دلم گفتم. جواب ندادم ینگاهش کردم ول نهیبغض و ک با

!گذارم یجواب نم

12 فصل

 یحساب. آمد یدنبالم م یکیرفتم و بعد از ظهرها هم حتما  یمدرسه م میصبح ها با مر. هم مامان با من قهر کرده بود باز

شده  هیمثال تنب. بردند یم ییبروم و نه مرا با خودشان جا رونیدادند از خانه ب ینه اجازه م. را بسته بودند میدست و پا

شد،  یحال افروز رفته رفته خوب م. اتاقم مرتب با شهاب و افروز در تماس بودم فنمن دور از چشم آنها با تل یول. بودم

 یشهاب هم هر موقع که تماس م. نکرده باشد هیه زنگ بزنم و گرنبود ک يبد بود و روز یلیرابطه اش با حسام خ یول

قرار بود با سحر به  هک ياصرار داشت قبل از سفر. زد یچشم سحر با من حرف م يگرفتم چه در خفا و چه در جلو

را  میمر نهیک شیاز پ شیب. شد یم دارید نیکه در خانه داشتم مانع از ا ییها يگرفتار یول ند،یمرا بب کباریلندن بروند 

 یآرام نم نمیرا غرق به اشک نب شیکه چشم ها يکردم تا روز یفکر م. شومم استوارتر شدم میبه دل گرفتم و در تصم

.شوم
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 یم یآن روزها به کالس رانندگ. شدند یسرد قابل تحمل تر شده بود و برف ها کم کم آب م ينوروز هوا دیع کینزد

 یمامان مخالف بود و م. بخرد میبرا میمر نیمثل ماش نیماش کینشگاه قبول شوم بابا قول داده بود که اگر در دا. رفتم

:گفت

!نتونم کنترلش کنم گهیپاش و د ریز ادیهم ب نیکه ماش يبه اون روز يوا! فرق داره میبا مر نیا

از آن که مرا  بعد میمر. هم همراهم آمده بود به خانه برگشتم میکه مر یرانندگ نیاز ظهر بعد از دو ساعت تمر بعد

امتخان  نیآخر. داشتم اتیآن روز امتحان ادب يفردا. آن روزها تمام مدت با افروز بود. کرد رفت ادهیدر خانه پ يجلو

:سبز شد و گفت میجلو نخواستم به اتاقم بروم که ماما یم. ثلث دوم بود

.افروز زنگ زد-

:دمیتعجب پرس با

افروز؟-

به . زدم یدو بار به او زنگ م یکی يگرفت و خودم روز یبا خانه ما تماس نم گریود دمچم را گرفته ب میکه مر يروز از

به  ییاعتنا یبا ب نیبزند، بنابرا یکدستیخواهد  یمادرم م دیکه شا دیبه فکرم رس یحت.تعجب کردم یلیخاطر خ نیهم

:تدر آمد و گف يمامان پشت سرم تا جلو. اتاقم رفتم

!دونم و تو یزنگ بزنه من م گهیبار د کیاگر  یبهش نگفتم، ول يزیبار چ نیا-

. نکردم دیبود که ترد یتیدر نگاهش عصبان. و افروز به خانه مان زنگ زده دیگو یکردم تا مطمئن شوم راست م نگاهش

مبل دراز  يمخصوصا رو.بود ستادهیا میمامان دست به کمر روبرو. و شماره اش را گرفتم دمیفورا به طرف تلفن دو

به محض . بعد از مدتها شاد وسرحال بود شیصدا. برداشت ار یزنگ افروز گوش نیبا اول. ه پشتم به او باشدک دمیکش

:زد ادیفر یبا خوشحال دیرا شن میصدا نکهیا

!خبر خوب دارم هی ؟ییکجا دایش-
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؟يکرد يافروز چرا خرابکار یشده؟ مگه قرار نبود تو خونه ما زنگ نزن یچ-: دمیزده پرس ذوق

 یم ریباز هم مامانت بهت گ میریبگ یعروس تونیمن و حسام تو هتل شرا نکهیبعد از ا گهید. خبر خوب دارم هیآخه -

ده؟

:از تعجب باز مانده بود، داد زدم دهانم

!ياز حسام متنفر گهیکردم د یشد؟ من فکر م يچه جور ؟یعروس-

:و گفن دیخند

!که ادتهی م،یریبگ یمدرسه ها تموم شد عروس نکهیا قرار بود بعد از یول! متنفر که آره هنوز هم هستم-

...انیبعد از اون جر. بار بره ریز گهیدانستم د یم دیاما بع! ادمهیآره -

 یداشتم سکته م دایش يوا. نجایبود سرزده آمد ا دهیرو فهم هیبابام که قض روزید یدانستم، ول یم دیآره من هم بع-

و فک  میرو راه بنداز یعروس ندهیدو هفته آ نیهم يتو یعنی دیشد تا قبل از عنشست با حسام حرف زد و قرار . کردم

! فکر کن دایش يوا! نده  ریبه ما گ گهیو د نهیکنم که خودش بب یممادر تو رو هم دعوت ! همه خبر ددار بشوند لیو فام

...یمن با لباس تور پف پف..  تونیتو شرا

زدم و به سمت مامان که هنوز پشت سرم  یغیشناختم ج یسر از پا نم یمن هم از خوشحال. دیکش یاز خوشحال یغیج

:بود برگشتم و گفتم ستادهیا

!افروزه یعروس گهیمامان دو هفته د-

:گفت هیو بعد از چند ثان نداختیبر خالق انتظارم متلک ن یرا باال برد و با تعجب نگاهم کرد، ول شیابروها

!مبارکه-

:و گفتم دمیکنان پشت سرم او به آشپزخانه دو یل یتلفن را قطع کردم ل یوقت

.میفکر لباس باش دیمامان با! تونیهتل شرا... دیشماها هم دعوت-
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:و گفت اوردیطاقت ن نیاز ا شیکردم مامان ب یکه فکر م همانطور

!دوره آخره زمون شده واهللا! گرفت یم یبعد عروس دیزائ یگذاشت بچه اش هم م یم-

 یم یازم متنفر هستند و مخصوصا با من دشمن میافتادم که مامان و مر یفکر م نیبه ا یگاه. حرص نگاهش کردم با

:داد زدم. ارز آن مواقع بود یکیبار  نیا. کنند

مامان جون  یرختخوااب افتاد، ول يشد و تو ضیمر یبعدسش هم کل... برد نیافروز اون بچه رو از ب. بس کن مامان-

به  ياون دختر بدبخت چه بد. دیشور یحرفاتون فقط گناهشو م نیشما با ا. نکرده بود که عمل خالف شرع دیبدون نویا

شما کرده؟

!ماها رو بخوره يکم مونده بخاطر اون دختره همه ! خوبه خوبه-

گرفته بود در اتاق را قفل  یلیحالم خ دمیآمدم و همه درها را پشت سرم به هم کوب رونیاز آشپزخونه ب تیعصبان با

 یاگر خانه بود خودش تلفن را خودش جواب م شهیهم.آتش زدم شماره شماب را گرفتم يگاریس نکهیبعد از اکردم و 

:با بغض گفتم. را برداشت یبراورده شد و خودش گوش میداد، آرزو

سالم شهاب-

.ستین داتیبابا پ ییکجا! اهتیماهت، به چشمون س يسالم به رو! به-

.ذارند دست از پا خطا کنمگ یزندان بان ها نم...  نجامیهم-

:دیلحن بغض آلودم شد، پرس متوجه

!یراست نجاستیخانمت ا یآبج ؟یشده؟ ناراحت یچ-

ه؟یاونجا چه خبره؟ مهمون. کشم از دست اونه یم یهر چ! بره به درك-

؟يومدیتو چرا ن م،ینه خودمون-

!دهیبره، حسودترش ینم ییمنو که با خودش جا-
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:فتو گ دیقاه قاه خند شهاب

!سرحاله یلیکه خ تیشده؟ آبج یخرابه، چ یلیاوضاع خ نکهیمثل ا-

خونه حبس  يمن بدبخت هم تو. گذرونه یحاال هم ور دل نامزدش داره خوش م ختهیهم سرحال باشه،زهرشو ر دیبا-

!اون يها و حسادت ها یشدم فقط به خاطر دشمن

:کردم، شهاب نچ نچ کرد و گفت فیتعر شید برامدرسه مچم را گرفته بو يجلو میرا که مر يروز يماجرا بعد

اون وقت ممکن شش ماه منو . ها میما عازم دیبعد از ع نمت؟یبب یخوب ک! ریآد حاال تو هم به دل نگ یم شیپ یگاه-

!ینینب

:موضوع غم و حسادت به دلم نشست با حرص گفتم نیا يادآوری با

!نرو شهاب ؟يبر يمجبور-

!هیضوع مهممجبورم برم، مو! زینه عز-

.تنم از حسادت منقبض شده بود شهتمامیمثل هم. زد یکه شهاب را صدا م دمیزنگ دار سحر را شن يصدا

زم؟یبرات نسکافه بر...  گهید ایب زمیعز ییشهاب جون کجا-

:داد زد شهاب

.آم یاالن م زیآره آره بر-

 گاریرد و من کالفه تر و ناراحت تر از قبل سک یشهاب زود از من خداحافظ. آمد یهم از دور م میمر يخنده ها يصدا

.تخت پرت کردم ریرا ز اتمیروشن کردم و با حرص کتاب ادب يگرید

مادرم و  نکهیبا ا. بردم ادیام را از  یام شده بود که زود ناراحت یافروز آنقدر باعث خوشحال یوجود خبر عروس نیا با

 یعروس يان رفتن مرا هم ممنوع کرده بودهر روز به دنبال لباس براو مام ندیآ ینم یعروس نیگفته بودند که به ا میمر

 کیشناخت  یسر از پا نم یافروز هم از خوشحال. گشتم یبود پاساژها را م هنماند یکه حاال کمتر از دو هفته به آن باق
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درش هم برعکس ما. رفت یطرف و آن طرف م نیا شیپر از تور سفارش داده بود و هر روز به دنبال کارها یلباس پف

 یبه دنبالش م جانگذاشت و همه  شیبار تنها نینبود، ا شیدایرفت و پ یدکت و آن دکتر م نیکه او مدام به ا یموقع

همه خانهه فراز  يقرار بود شب چهارشنبه سور. شد یبرگزار م يچهارشنبه سور يدرست فردا یجشن عروس. رفت

. توانست مانع آمدن من بشود یهم نم میبار مر نیو ا دمید یرا مو من خوشحال بودم که بعد از مدتها شهاب  میبرو

 يجور بود چکمه ها یلیام خ يقهوه ا يبودم که با موها دهیسبز رنگ خر یتیبلوز و شلوار مخمل کبر کیآن شب  يبرا

همه  میمع شدبزرگ مجت اطیوارد ح میبه همراه مر یوقت. بودم ختهیرا دورم ر میو موها دهیساقدار پاشنه بلند هم پوش

 يفراز از باال.  مگرفت دهیرا ند زشانیآم نیتحس يرد شدم و نگاهها انشانیاز م ییاعتنا یبا ب. به طرف ما برگشتند 

.، نگاهش به من بود زدیحرف م میبا مر کهیدرحال. به سمتمان آمد  تیجمع

!میبه پا کرد یچه آتش دینیبب دییای، ب میور نیما همه ا! امشب  يچه خوشکل شد! به خانم خانمها  به

و داد  غیج يو صدا دیترکیترقه م مانیپا ریجا به جا ز. بودند  دهیقرمز سر به آسمان کش يبزرگ با شعله ها يها آتش

 دنیبا د. پله نشسته بودند  يرو ویایجلوتر سحر و شهاب دور از آتش و ه یکم. صدا به صدا برسد  گذاشتینم اهویو ه

از حسادت در  يکاپشن او فرو کرده بود ، خار بیرا در ج شیو دستها دهیشهاب را چسب ياسحر که در سرما بازوه

 يرا گرفته بود و از رو میفراز دست مر.  دیلرزیسحر از سرما دون دون شده بود و به وضوح م دیصورت سف.  دیدلم خل

مثل .  مدبه طرفم آ خوردیما به هم ماز سر شیدندانها کهیبلند شد و درحال شیمن از جا دنیسحر با د.  دندیپریآتش م

:با قربان صدقه بغلم کرد و گفت شهیهم

جون ؟ دایش يبپر یترسیهم مثل من م تو

:نگاهش کردم و گفتم ریتحق با

!نه

!شهیخاموش م شیخوشکل خانم ؛ االن آت گهیپس برو بپر د خوب
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:ودم به سمت شهاب گرفتم و گفتمانداخته ب میشانه ها يرو بیرا که ار میدست فیاعتنا به او ک یب

؟ شیدارینگه م برام

سحر همچنان با لبخند . را از دستم گرفت و به دست سحر داد  فیک یبعد از لحظات یول. مستاصل مانده بود  شهاب

؟ زنهیم تیخودشو به خر ایبا خودم گفتم خره .  کردینگاهم م

را در صورتم پخش کرده  میباد موها. شدم  رهیه شهاب خب طنتیبرگشتم و با ش میرفتیکه به طرف آتش م همانطور

:داد زدم. بود 

؟ یترسیتو هم م شهاب

:جوابم با سر به سحر اشاره کرد و گفت در

.مونمیسحر م شیمن پ نه

!خوردشیسحر هم تنها بمونه لولو نم! بپر  کباری ایب حاال

:و گفت سحر به سمت من هولش داد یبود ، ول ستادهیمردد ا همچنان

.ستمیا یم نجایمن هم! بپر  دایبرو با ش یستیحاال که تنها هم ن...  گهیم راست

انداختم و هر دو دوان دوان به سمت  شیدستم را دور بازو. بزنم  غیج خواستمیم یاز خوشحال. دو به سمت من آمد  به

دست در دست از . تو از من  یز تو سرخمن ا يزرد.  میزدیم غیو ج میبود دهیهم را چسب يمحکم دستها.  میآتش رفت

در .  میبودند تا با هم برگرد ستادهیو فراز منتظرمان ا میمر اهر يدر انتها.  میدیپریبلند پشت سر هم م يآتش ها يرو

خودم  يبه رو يزیچ یمانده بود ، ول رهیدست من و شهاب خ يکه به حلقه ها دمیرا د میلحظه نگاه دلخور مر کی

 يسورچهار شنبه  نیبهتر يآن چهار شنبه سور کردمیفکر م. از قبل خودم را به او چسباندم  شتریب یو حت اوردمین

 ییخودم را لوس و دلربا یهر کدام به نوع يو برا میدیپریآتش م يبا شهاب و فراز از رو انیدر م کی. عمرم است 

 يبودم و مثل بچه ها مدام به بازو ير از انرژمن هنوز پ یپله ها ولو شده بودند ، ول يآخر شب همه خسته رو.  کردمیم



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦٢

:گفتمیو م شدمیم زانیاز آنها آو یکی

.درست کن شویفراز آت... شهاب ترقه بده ...  میبپر میبر

:او گذاشته بود گفت يپاها يتر از سحر ولو شده و سرش را رو نییپا يپله ا يرو یکه از خستگ میمر

.یاز خستگ میبس کن مرد دایش يوا

:خاص نگاهم کرد و گفت یفراز با محبت یول

!کنمیدرست م شیمن برات آت ایب

!یکنیکن فراز تو لوسش م ول

.  میکرد سیکاغذ باطله را با نفت خ یگون نیو با کمک هم آخر میمن و فراز دست در دست هم از آنها دور شد یول

:من نگاه کرد و گفت يفراز به چشمها

؟ شیآت

!شیآت

:و گفت دیکش تیکبر فراز

!دایش یسالمت به

فراز دستش را جلو آورد و محکم دستم را  رمیقبل از آن که من بپرم و دست فراز را بگ. درست شد  يبلند آتش

 میبرگشت و در چشمها.  دهدیدستم را محکم تر از قبل گرفته و در دستش فشار م دیرسیآن بار به نظرم م. گرفت 

 يدلم از شاد.  کردیرد و بدل م میبه کانادا با مر فتنشکه قبل از ر انداختیم یینگاه ها داینگاهش مرا به . نگاه کرد 

هر دو با هم دور . تکان دادم  یخاص خودم نگاهش کردم و سرم را به عالمت آمادگ وهیمن هم به ش.  دیلرز يروزیپ

 يرواز  دنیبعد از پر. بند آمده بود  بار آخر نفس هر دو نفرمان.  میدیآتش پر ياز رو یاپیو چند بار پ میکرد زیخ

را دور  شیفراز هم دستها. خودم را در آغوش او انداختم  رفتمیم سهیاز خنده ر کهیآتش تلو تلو خوردم و درحال
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:گوشم گفت ریخنده ز انیلحظه م کیدر .  دیخندیگردنم انداخته بود و م

!يتو شاهکار دایش

محوطه خلوت شده و .  میپله نشسته بودند برگشت يکه هنوز رو هیطرف بقبه . ندادم و فقط دستش را فشردم  جواب

را گرفت و  گرشید يهم بازو میمر. بودم  دهیفراز را چسب يهمچنان بازو. کرده بود  دنیشروع به بار يزیباران ر

هم راه ما شهاب و سحر دست در دست  يجلو.  میتبه طرف ساختمان رف زدیگوش او غر م ریز یاز خستگ کهیدرحال

.دادمیرا به هم فشار م میو من با حرص دندانها رفتندیم

بروم ، به  شگاهیمامان اجازه نداد به آرا. افروز آماده شدم  یعروس يمن برا میوجود مخالفت مادرم و اخم و تخم مر با

که پشت آن  مدیهم پوش يساده ا یلباس شب مشک.  ختمیرا با سشوار صاف کردم و دورم ر میخودم موها نیخاطر هم

:خواندیمامان مدام در گوشم م. شده بود  نیتزئ یپهن مشک يباز و با روبانها

!يبرو رونیدر ب نیاز ا گذارمیبکن ، من نم یخواهیم يکار هر

 یول.  دیو دادش به آسمان رس غیکه من آماده هستم و فقط مانده به آژانس زنگ بزنم و بروم ج دید یهم وقت باالخره

تخت دراز  يبه اتاق رفتم و به پدرم که رو. افروز حاضر باشم  یشده در جشن عروس یمتیدم که به هر قمن مصمم بو

:زدم و گفتم يبود لبخند معصومانه ا دهیکش

؟ دیبریشما منو م بابا

:گذاشت و گفت نیرا که در دست داشت زم یکتاب

.ستین یمامانت راض نکهیمثل ا یول

:ا بغض گفتمجمع شد و ب میدر چشمها اشک

منو  دیاگه شما حاضر بش. برم  دیمن با... برم  دیبابا تو رو خدا شما اجازه بد... دونه دوست رو دارم  کی نیهم من

 گهی؟ مامان با من لج کرده و م دییایاصال چرا با من نم.  دیتازه خودتون هم دعوت دار. بشه  یمامان راض دیشا دیبرسون
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!دییایشما ب.  امینم

:بلند شد و گفت شیجا از

.نمیتو رو بب ياشکها تونمیمن که نم.  يکنم تو بر شیبا مامانت حرف بزنم و راض دیشا ی، ول امیمن که نم ییبابا نه

نگاه  کردیرا عوض م ونیزیمبل نشسته بود و با حرص کانال تلو يمامان که رو. آمدم  رونیدر دست او از اتاق ب دست

:به ما انداخت و گفت یچپ چپ

!اون دختره هفت خط یعروس يببر نویامشب ا ینعش من رد بش يگفته باشم مگر از رو منصور

:گفتم ادیو دو قدم به طرف مامان رفتم و با فر دمیکش رونیبدهد دستم را از دستش ب یبابا بخواهد جواب تا

!رمی؟ من م دیدیدوستم رو برم فهمتنها  یامشب عروس دی؟ من مرده و زنده با دیبد هست چارهیب نیشما چرا با ا آخه

:گفت دادیبا انگشت اشاره مرا به پدرم نشان م کهیگرد شده به من نگاه کرد و درحال يبا چشمها مامان

آخر از  ترسمیبه خدا م. آخر  میزده به س.  ستین شیحال یبزرگ و کوچک چیه گهیدختره د نیمنصور ؟ ا ینیبیم

!دیفهمیتون هم نمکدوم چیه...  رمیو بم فتمیدستش ب

بود  ستادهیدر اتاقش ا يکه جلو میبا نفرت به مر.  دیلرزیبود و من تمام تنم از حرص م ستادهیآن وسط ا فیبالتکل بابا

:نگاه کردم و داد زدم

. ..بدجنس . منه که بهت اعتماد کردم  ریتقص.  يتو همه رو با افروز بد کرد...  شهیاز گور تو بلند م شهایآت نیا همه

!حسود

 کهیمامان جلو آمد ، مچ دستم را گرفت و درحال.  دادینم یو آنقدر جا خورده بود که جواب کردیبا تعجب نگاهم م میمر

:داد زد بردیبه طرف اتاقم م

!این رونیب يتو اتاقت و تا آدم نشد برو

با تمام قدرت داد .  دیخراش سگک دستبندش مچ دستم را کهی، به طور دمیکش رونیاز دستش ب تیرا با عصبان دستم
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:زدم

.دیولم کن.  گردمیهم بر نم گهید...  رمیم من

:که مادرم گفت دمیشن زدمیم رونیکه از خانه ب یبرداشتم و در حال یام را از جا رخت پالتو

.رمیمیدختره م نیآخ من دارم از دست ا...  ابونیساعت شب تنها بره تو خ نیا شهینم.  ریبرو جلوشو بگ منصور

 نیزم يهم رو یبه برف شده و کم لیهم سردتر بود و باران شب گذشته تبد شبیهوا از د. افزودم  میسرعت قدمها بر

:زد و گفت میبابا صدا.  دمیدر راهرو را شن يکه صدا رفتمیبرفها راه م يپاشنه بلندم رو يبا کفشها. نشسته بود 

.شو نیسوار ماش ایب.  يبر شهیکه نم ينجوریا...  ییبابا ستیبا! جان  دایش

 یکیپشت  میمامان و مر دمیاز دور د. پارك شده بود رفتم  اطیگوشه ح بانیسا ریکه ز نیبرگشتم و به طرف ماش فورا

به سمتشان  يمندانه ا روزینگاه پ دادمیهمانطور که مچ دستم را مالش م.  کنندیاند و نگاهم م ستادهیاز پنجره ها ا

در . نسبت به آنها داشتم  یبیعج نهیو در دلم ک دانستمین خودم میلحظه آن دو را خصم خون« آ. م انداختم و سوار شد

خراب نشود بغضم را فرو  شمیآرا نکهیا يبرا یمن هم دلم پر بود ، ول.  کردیم حتمیو نص زدیراه پدرم با من حرف م

:فتو گ دیرا بوس میشانیشدم ، پ دهایدر بزرگ هتل پ يجلو یوقت. خوردم و در جواب او فقط سر تکان دادم 

.دنبالت امیم میو ن ازدهیساعت ... به حرفهام فکر کن دخترم  راجع

بعد از هتل به خانه عروس و داماد بروم ، به ناچار سرم را تکان دادم  کیمهمانان نزد گریدوست داشتم همراه د نکهیا با

:و فقط گفتم

.باشه

 راهنیافروز هم با پ. در سالن زنانه حدود پنجاه نفر بودند . شلوغ نبود  کردمیکر مبزرگ هتل آنقدرها هم که ف سالن

دست تکان داد و  میو از همان جا ذوق زده برا دیوارد سالن شدم فورا مرا د یوقت. سالن نشسته بود  ياش باال یپف

:محکم بغلش کرده بودم گفتم کهیبه طرفش رفتم و درحال یبا خوشحال. زد  میصدا
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!يچقدر پف دار... مثل پشمک ...  يچه خوشکل شد! مبارك باشه ... افروز  ياو

:و گفت دیخند

کوشن ؟ نهایمامانت ا! ؟  يبود تو از من کرد فیهم تعر نیا!  دایشو ش گم

لشون و! ازش متنفرم ...  امیب گذاشتیمامانم نم! به پا کرده  یشیچه آت میمر نیا یدونیافروز نم!  ومدندیکن ن ولشون

اومدند ؟ لشیخوب حسام چطوره ؟ فک و فام... کن 

 یکس گهید! اون دختر خاله مادرشه ...  هیمشک رهنیهمون پ... فقط اون خانومه که اون ته نشسته ! که نه  لشیو فام فک

!بده آمده ، نه که با ما خوب باشه گهید يهم چون با اونها یکی نیا.  ومدهین

 شیکه با هفت قلم آرا دمیمادر افروز را د. بود  میاز آن باال تمام سالن روبرو. باز کرد جا  میکنار خودش برا افروز

: در دلم گفتم . ده سال  دیاز مادر خودم جوانتر بود ؛ شا یلیخ.  کردیو با مهمانها خوش و بش م دیچرخیم زهایم يالبال

صد ...  فهمندیباشه حرف هم رو م یهر چ.  ارهگذیحداقل به خواسته دخترش احترام م! باز صد رحمت به مامان افروز 

!سر به تنم نباشه خواهدیحرف بزنم م لشیمامان من اگه بر خالف م یول. سال اختالف سن ندارند 

:گفتیو راجه به مهمانها م زدیم میمدام به پهلو افروز

تو ...  کمهیاون هم خاله کوچ. بابام شد  مامان و ییاصال اون باعث جدا!  هیاون عممه ، همون که با مامانم دشمن خون نیبب

به  یبا چه حرص نیبب. اون قد کوتاهه هم زن بابامه . من اومده تهران  یامشب واسه عروس.  خونهیشهرستان درس م

!شهیبچه دار هم نم! مثل عجوزه هاست نه ؟ !  کنهیمامانم نگاه م

 یبود و مهمانها پشت سر هم سراغ افروز و مادرش م ساعت هتل هم تمام شده. اسمم را صدا زدند  ازدهیساعت  راس

 يافروز هم با دلخور. زدند از کنار افروز بلند شدم  میصدا یوقت.  رفتندیو م کردندیم یو خداحافظ یآمدند و روبوس

:بلند شد و گفت

خونمون ؟ ییای؟ شب نم يریم
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با بغض در  میرا بغل کرده بود گریکدی کهیالسرش را تکان داد و در ح.  دیفهمیرا م تمیخودش موقع. کردم  نگاهش

:گوشم گفت

.رو ندارم یتو کس ریحاال غ! خودشو از من راحت کرده  الیبه کل خ گهیمامانم د.  يمنو تنها نگذار دایش

:گفتم دادمیمحکم فشارش م کهیو درحال دیهم بغضم ترک من

!یخوشبخت بش... انشاء.  یافروز تو مثل خواهرم...  ذارمیوقت تنهات نم چیه

:سرش را باال برد و گفت. زد  يپوزخند

...انشاءا

:گفت یبابا به شوخ. بغض کرده بودم  نیماش داخل

چرا اخمهات تو همه ؟ ییبابا ينبود یعروس مگه

جلسه  میدر خانه مامان برا. جواب ندادم و تا خانه ساکت نشستم  نیهم يبرا.  رختیاشکهام م يتلنگر نیکوچکتر با

 یوقت.  دیکشیهم انداخته بود و انتظارم را م يرا رو شیمبل نشسته و پاها يرو نهیدست به س. داده بود  لیمحاکمه تشک

:گوشم گفت ریبابا ز میاز در راهرو وارد شد

.کن ییاز مادرت دلجو برو

مبل  يفقط رفتم و رو نیهم يدارم ، برا ییبه دلجو ازیخودم ن کردمیاحساس م. از آنها دلخور بودم  نهایاز ا شتریب

 يقراریمبل نشسته بودم و با ب يرو.  دیکوبیرا بر سرم م اتشیمامان مثل بمب منفجر شده بود و رگبار شکا. نشستم 

 یوقت. بودم  دهیرا نشن شیکدام از حرفها چیه. تمام شود و به اتاقم بروم  شیکه هر چه زودتر صحبتها دمیکشیانتظار م

:و گفت دید کشبر سرم دا تیبا عصبان

؟ يدیشن حرفهامو

مبل بلند شدم و به اتاق خواب  ياعتنا از رو یسرم را تکان دادم و ب.  کندیدر مورد کدام حرفها صحبت م دانستمینم اصال
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!افروز بسوزد يدلم برا شدیبا شکوه بود که باعث م یدر آن عروس زیچه چ دانمینم.  دمیخواب هیآن شب با گر. رفتم 

13

را  التیروز تعط زدهیس نکهیاز تصور ا. داشتند  الیکنار و ایدر شهرك در.  میسال با خانواده دالن به شمال رفت آن دیع

مادرم . شدم  داریساعت هفت صبح از خواب ب دیروز اول ع.  دمیگنجیدر پوست خود نم میکنار شهاب در شمال هست

با .  دیکشیانتظارم را م زیم يبود و صبحانه آماده هم رو دهیچ يتمام اسباب سفرمان را آماده کرده و کنار در ورود

بود و من هم از او دلخور بودم آن روز آنقدر شور و شوق داشتم که به محض  نیمامان هنوز با من سر سنگ نکهیوجود ا

:رفتن به آشپزخانه از پشت سر بغلش کردم و گفتم

!یمامان ریبخ صبح

 شیبه سمتم برگشت چشمها یوقت. گرفت و فشار داد  شیده بود در دستهارا که دور کمرش حلقه ش میدستها محکم

:و گفت دینگاهش را دزد. به من رو نداد  یلیباز هم خ ی، ول زدیاز اشک برق م

.میفتیبشه راه ب داریات رو بخور تا بابات ب صبحانه

:نشستم و گفتم زی، پشت م ختمیر يخودم چا يبرا

هنوز خوابه ؟ میمر

.با اونها رفت... ح زود آمدند دنبالش صب!  نه

 نیبا مامان و بابا ا دیبا شهاب و سحر و فراز در راه شمال بودند و من با میحاال مر. از حسادت در دلم نشست  يریت باز

روز  زدهیبه هر حال س: با خودم فکر کردم . خراب شود  یسادگ نینگذاشتم روزم به ا.  کردمیم یراه خسته کننده را ط

! «من هستم و شهاب« مال ش

 يشمال را ذوق زده رو ریتمام مس. تازه گذاشتم و با اشتها گاز زدم  ينان بربر يال يقاشق بزرگ شکالت خامه ا کی

 میستیکنار جاده با يا قهیپنج دق يچا کیخوردن  يدوست نداشتم برا یحت! نشسته بودم  زیخ مین نیعقب ماش یصندل
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آنقدر سرحال و ذوق زده بودم که .  میستادیدالن ا يآقا يالیدر و يظهر گذشته بود جلواز  کساعتیباالخره  یوقت. 

 یمیقد يالهایاز و یکیدالن  يآقا يالیو. رفتم  الیخودم را برداشتم و به طرف و يو ساکها دمیپر نییپا نیفورا از ماش

از حد  شیاش ب یروانیسقف ش. بز بود س چکیپ ياز برگها دهیو سقف خانه پوش وارهایتمام د. و بزرگ آن شهرك بود 

جنگل  کیآن مثل  يمحوطه بزرگ جلو. شده بود  يزیرنگ آم یبه رنگ پرتقال شیوارهایو تمام در و د زینوك ت

 دیو خورش دیرسیبه گوش م رکهایج ریج يبود و صدا يروز نسبتا گرم و دمدار. بود  اهیکوچک شلوغ و پر از گل و گ

 يکنان در تور اهویو پشت سرش سحر و افروز ه میمر. شد یدوباره پشت ابرها پنهان مآمد و بعد  یم رونیب یگاه

پر شمشاد به  يوسط راهرو. دمدار شمال فر خورده بود  يسحر در هوا يموها.  دندیدو رونیرا باز کردند و ب يورود

:و گفت دیلپم را کش یخودمان یبا حالت.  دمیفراز رس

!ریبه خ دنیرس

عادت  یکینگران که هنوز به تار يگذشتم و به داخل رفتم با چشمها الیو رونیها ب یاز سد تمام احوالپرس باالخره یوقت

نگاه نگرانم را به اطراف چرخاندم ، . روشن بود  یبزرگ سنگ نهیبا وجود گرما ، شوم. نکرده بود به دنبال شهاب گشتم 

دو جفت تخت خواب دو طبقه در . که در طبقه باال بود رفتم  یخانم دالن به اتاق کوچک ییبا راهنما. شهاب نبود  یول

را  لمیوسا. آن شناختم  يرا البه ال میمر لیو داخل کمدها که ساك و وسا واریهم گوشه د ییاتاق بود و ساك و چمدانها

.برگشتم نییاز کمدها گذاشتم و دوباره به طبقه پا یکیداخل 

 ونیزیتلو يبود که صدا ادیآنقدر ز شانیسر و صدا.  کردندیم يند و بازنشسته بود يناهار خور زیپشت م جوانترها

:تکان داد و گفت میرا برا شیدبلنا يفراز کارت باز. باز هم شهاب آنجا نبود .  شدینم دهیشن

!يباز ایب دایش

ب مهره ها فر خورده اش را با کش پشت سرش جمع کرده بود با آب و تا يسحر که موها. نشستم  زیو پشت م رفتم

فراز دو کارت . گل انداخته بود  جانیخودش از ه يلپها.  کردیبلند اعالم م يآورد و با صدا یم رونیب سهیرا از داخل ک
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:اعتراض کرد میمر. گذاشت  میجلو

!بخره دیبا

:گفت فراز

!مهمان منه يدور اول باز دایش

:به من انداخت و گفت ینگاه مهربان 12حر بعد از اعالم شماره س. و با لبخند از او تشکر کردم  دمیرا جلو کش میکارتها

.نه ای يدار نیرا هم خوندم بب 89و  5 يشمارها... خوش بحالت ... چقدر ناخنهات بلند شده  دایش

 دهیشان مال يرو یروز قبل هم با دقت الك قرمز رنگ. را کوتاه نکرده بودم  میبود که ناخنها یماه کی.  گفتیم راست

:گذاشته ام از روز قبل چند بار گفته بود یناخن مصنوع کردیمامان فکر م. ودم ب

!يمثل جادوگرها شد... دراز رو  ياون ناخنها بکن

:و گفتم دمیکش ییهورا. سه شماره را داشتم  هر

!ست ؟شهاب کجا یراست...  يدیاز شانس توئه که برام کارت خر نیفراز ا. از همتون ببرم  دهیکنم نرس فکر

:مختصر جواب داد سحر

.ومدهین هنوز

.  دادمیشور و شوقم را رفته رفته از دست م. نهار منتظر او نبود  يبرا یپس کس.  دندیچینهار را م زیدالن و مادرم م خانم

:دیوقتس سحر ذوق زده داد کش

!دبلنا...  دبلنا

:فراز به ساعت نگاه کرد و گفت. بلند شدم  میرا عقب زدم و از جا میبودم که فقط کارتها حوصلهیب آنقدر

!گهیافته د یامروز راه نم شهاب

شرکت  يانجام کارها يسال قبل افتادم که شهاب برا دیع ادیبه .  دیکش ریدلم از حسادت ت. هنوز تهران بود  پس
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را  ی هم در تهران مانده که کسنکنه حاال: با خودم فکر کردم . به تهران برگشته و با من قرار گذاشته بود  هیزودتر از بق

.ندیبب

:گفت يدالن کرد و با دلخور يرو به آقا سحر

!فتهیکه امروز هم نتونست راه ب چارهیسر شهاب ب يرو يزیریشرکت رو م ياونقدر کارها بابا

:را باال انداخت و گفت شیدالن شانه ها يآقا

آخر تمام شد ،  يحسابها هم تماما روزها هیتسو! دخترم  البد کار عقب مونده داشته. بهش ندادم  یکار اضاف من

!؟ میاونم خراب کن میدار يکارمند کار هیحاال ! شهاب چکار داره  دونمینم

گل انداخته و  يبا حرص به سحر نگاه کردم که با لپها. تو کار شهاب هست  یمطمئن شده بودم که کلک بایتقر حاال

 یبشقابم را عقب زدم و به پشت. نداشتم  ییاشتها گریخودم د. بشقابش بود  يتو یصورت خندان در حال خوردن ماه

و بفهمم که چرا در تهران مانده و مشغول  رمیتماس بگ اببا شه یقیبه طر خواستیحاال فقط دلم م. دادم  هیتک یصندل

.است يانجام چه کار

:برشته در بشقابم گذاشت و گفت یتکه ماه کی فراز

!کمتره غشیبخور ت تکه رو نیا دایش

:به او زدم و گفتم يلبخند دلبرانه ا یوجود ناراحت با

!شدم ریس گهیفراز جون من د یمرس

:دالن گفت خانم

.يتا آخر غذا تو بخور دیبا.  میحرفها ندار نیندارم و از ا لیشدم و م ریس نجایجون ؟ ا دایش شهیمگه م وا

:زد و گفت يچشمک دوستانه ا فراز

!دیکرده با زور و تهد ينقدریمنو ا ينجوری؟ هم ینیبیم
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تمام بعد از ظهر خسته کننده . خوردم یرا که فراز در بشقابم گذاشته بود با دست پاك کردم و خال یفقط ماه مخصوصا

 یکه ترمز م ییها نیماش يچشمم به ساعت بود، گوشم هم به صدا. میکرد يو دبلنا باز مینشست ينهار خور زیپشت م

غرق  يبا تمام حواسش باز. نبود الشیخ نیسحر اصال ع. شدم یهر لحظه کالفه تر م. از شهاب نبود يخبر یند، ولکرد

خواست سحر و شهاب را  یکه دلم م شهیبرخالف هم. کرد یو داد شلوغ م غیشده بود و بعد از خواندن هر شماره با ج

شده بود که فراز بعد از دور آخر  کیهوا تار. ردیماس بگحاال دوست داشتم سحر بلند شود و با شهاب ت نمیکنار هم بب

:کارت ها را جمع کرد و گفت يباز

.میبگرد میبر دیخانم ها حاضر بش-

 یکه کورس گذاشته بودند تا اتاق باال هم م ییها نیبوق ماش يصدا. هم شلوغ شده بود رونیشدن هوا ب کیتار با

.شود ینم شیدایسحر است و حدس زدم شهاب حاال حاال ها پ گرمانید یهم اتاق دمیوارد اتاق شدم فهم یوقت. دیرس

:زد و با خنده گفت یتنه م میسحر به مر. کردند یم شیبودند و آرا ستادهیکوچک اتاق ا نهیآ يروبرو میو مر سحر

!بمالم کیخواهم مات یامشب م ستیشوهرم ن! نمیبکش کنار بب-

:با هم با خنده جواب داد میمر

 فیغصه نخور برات تعر. میگرد یو برم میر یما م. رونیب ییایب ياصال حق ندار... تو رو به من سپرده! يدغلط کر-

!کنم یم

 يمختصر شیهم ارا میمر. کنار آمد نهیا يو از جلو دیلبش مال يبار رو کیرا  یصدف یرژ لب کمرنگ صورت سحر

به من انداخت و در  یکنار رفت نگاه نهیآ ياز جلوکه  میمر. کردم شیآرا شمیآرا فیکوچک ک نهیمن هم در آ. کرد

:زد گفت یگره م شیگلو ریز یاش را با وسواس خاص يکه روسر یحال

بهت بگه؟ يزیچ هیمامان  یخواه یباز م! قرمز رو پاك کن کیاون مات دایش-

شال نازك قرمز ! ودمخوشگل شده ب یلیخ دیبه نظر خودم با ان رژ پر رنگ قرمز و صورت سف. اوردمیخودم ن يرو به
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:و گفت دیجلو آمد و شال را از سرم کش میمر. سرم انداختم يطور شل رو نیآوردم و هم رونیرا هم از ساکم ب یرنگ

.کرمه رو سرت کن يروسر نیا ایب! بگذار دو روز نفس بکشه! يشه حرصش بد ینم گهید نجایا-

:و گفتم دمیکش رونیرا از دستش ب برگشتم و شال. شده بودم یعصبان یحساب میکار مر نیا از

...کارت یبرو پ! به خودم مربوطه-

:و گفت دیوسط پر سحر

!هم خوشگله یلیاتفاقا شالش خ. بگذار راحت باشه! جون میمر يچکارش دار-

:رفتند گفت یم رونیکه از اتاق ب یرا که رنگ صورتش از حرص قرمز شده بود گرفت و در حال میدست مر سحر

.ایزود ب م،یمنتظرت نییحون ما پا دایش... میبر ایب میمر-

همه شان اماده شده . رفتم نییمخمل از پله ها پا يقهوه ا يبعد با همان شال قرمز و مانتو قهیچند دق. ندادم جواب

له من حرفش را قطع کرد و همان طور که از پ دنیبا د. زد یمبل کنار بزرگتر ها نشسته بود و حرف م يفراز رو. بودند

. مامان هم با اخم نگاهم کرد. دیبه مامان انداخت و لبش را گز یگاهن میمر. مانده بود رهیآمدم به من خ یم نییها پا

:و گفت اوردیباالخره طاقت ن

!يکم رژ لبتو کمرنگ کن مادر هیجون  دایش-

:دخالت کرد و گفت فراز

!اد یداره؟ بهش م یچه اشکال یخانم اشرف-

رفتند و در را محکم پشت سرشان  رونیب يو با هم از در تور دیخورد دست سحر را کش یود حرص مکه معلوم ب میمر

:زد و به من گفت يفراز چشمک دوستانه ا. ول کردند

م؟یبر. گذره یم! اشکال نداره-

 یما در حال دنیبا د میمر. آمدم رونیب الیکرد جلوتر از او از و یباز م میکه در را برا یلبخند سر تکان دادم و در حال با



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٤

:گفت يمند هیاو با لحن گال يتفاوت باشد به سمت فراز رفت و در موقع گرفتن بازو یکرد نسبت به من ب یم یکه سع

درست کرده؟ یختیخودش را چه ر ینیب یمگه نم! ها یکن یلوسش م یلیفراز تو هم خ-

 دمیشن. میرفت یمن و سحر پشت ان دو راه م. کردنوازش  گرشیکنارم امد و دوستانه دستم را گرفت و با دست د سحر

:که فراز جواب داد

 پیاتفاقا من از ت... گهیجوره د هیهر کس ! نداره اون هم مثل تو لباس بپوشه لیخوب دل! يریگیت هم سخت م میمر-

.پوشه یلباس م قهیبا ذوق و سل شهیهم. آدیخوشم م یلیخ دایش

بعد عقب برگشت و دست سحر را . دمیگفت که نشن يزیو چ دیکش رونیاو ب يوباز ریدستش را از ز تیبا عصبان میمر

را  میقدم ها. دیگوشش بگو ریز يزیاو رفت تا چ شیسحر دست من را ول کرد و پ. دیگرفت و به سمت خودش کش

ا دوباره برگشته ت میفکر کرده بود مر دیشا. دبه من انداخت و جا خور یبرگشت و نگاه. تند کردم تا به فراز برسم

:زد و گفت يمن لبخند دوستانه ا دنیبا د. ردیدستش را بگ

م؟یبر نیبا ماش یخواه یهان؟ م...؟یش یکه خسته نم ادهیپ-

:را باال انداختم و گفتم سرم

.گذره یبره بد نم نییبگذاره آب خوش از گلومون پا میاگر مر. خوبه یلیهوا خ... نه-

:را تکان داد و گفت سرش

!يا يا يا-

دود . خوردند یجوان بودند، در هم وول م يدختر و پسرها شتریکه ب يادیز تیجمع. بود دایپ دیسا یدور محوطه س از

برگشت و . فراز را گرفتم يناخودآگاه بازو.محوطه جمع شده بود تیونولیطاق  ریو بخار غذاها باال رفته و ز گارهایس

:زدم و گفتم يلبخند. نگاهم کرد

!ترسم بخورتم یم تیجمع نیا يرم الب ییآخه تنها-
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:دستم زد و گفت يرو

.میرو گم نکن گهیکه همد نجایا دییایب... سحر...میمر. .. يکرد يخوب کار! آره-

:دیفراز پرس. میداد هیکنار محوطه تک یچوب يلبه نرده ها یهمگ. نشستن نبود يبرا یخال يجا

د؟یخور یم یخوب بچه ها چ-

:گفت یعصب یبا حالت میمر

!میریس گهید میحرص خورد یبه حد کاف-

فروخت اشاره کردم و با  یم ینیزم بیکه س یکه با دکه کوچک یو در حال دمیمانتوام را کش نیمن با انگشتم آست یول

:گفتم يلحت کودکانه ا

!خواهم یم ینیدم پیمن د-

:و سحر کرد و گفت میو رو به مر دیغش غش خند فراز

د؟یخور یم ینیمد بیخوب شما هم د-

هنوز فراز . زد دنیبه عمد رو برگرداند و خودش را به نشن میمر یو سرش را به عالمت مثبت تکان داد، ول دیخند سحر

فراز برگشت و با تعجب نگاهم کرد و . دمیرا کش رشیکاپشن ج نیو آست دمیدو قدم برنداشته بود که فورا پشتش دو

:گفت

؟يواخ یهم م يا  گهید زیشده؟ چ یچ-

:و سحر اشاره کردم و گفتم میمر به

!منو با اونها تنها نگذار-

خورنت؟ ینکنه اونها هم م-

:و گفت دیخند. شدم رهیخ شیرا تند تند به عالمت مثبت تکان دادم و با التماس در چشم ها سرم
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!لقمه چپت نکرده هی میتا مر ایبا من ب. خوب یلیخ-

گشتند و نگاهم  یمردم برم میشد یرد م تیجمع ياز البال یوقت. بودم ختهیشال دورم ر ریتابدار و بلندم را از ز يموها

را هم  گرشیدست د. دمیچسب یرا سفت تر م شیشدم و بازو یم کیبه فراز نزد شتریکردند و من هم هر بار ب یم

:دستم گذاشت و با خنده گفت يرو

!کنند یه مون مگردند نگا یهمه برم... کار دستت داده! گهید هیخوشگل-

صف  يمن جلو. برگشت ینیزم بیس شیبا چهار ف یوقت. ردیبگ شیو فراز رفت تا ف ستادمیا ینیزم بیصف س در

:به مرد فروشنده گفتم. بودم و نوبت مان شده بود دهیرس

!اون مو بوره. ده یرو م شتیآد ف یم شهیکه اونجا تو صف ف ییاون آقا. بده ینیزم بیچهار تا س-

:اعتنا گفت یو ب دیو کثافت سرك کش یبسته و پر از چرب رهیگ شهیپشت ش از مرد

.یبده شیف دیاول با یشه آبج ینم-

:خود فروشنده گفت هیشب یها را داخل برد و با لحن شیموقع فراز از گوشه باجه ف همان

؟يمارو قبول ندار گهیحاال د! شیهم ف نیبفرما داداش ا-

!که نشناختم نهینه خانم تون تو صف بودند، ا. اوردمیبه جا ن ریبه خ دنیجناب رس میچاکر-

:را باال انداخنم و گفتم میشانه ها. با تعجب به من و سپس مرد فروشنده نگاه کرد فراز

!رمیتقص یب-

 بیشناخت، نداد و فقط س یآشنا بود و فراز را خوب م ایفروشنده، که گو يبرا یحیدر کمال تعجب فراز هم توض یول

:سرخ کرده و سس قرمز را گرفت و گفت ینیمز

!فعال! از ماست داش عباس ریتقص-

 مکتین يمن و فراز هم رو. کرده و هر دو کنار هم نشسته بودند دایپ یخال زیم کیو سحر  میمر میبرگشت یوقت
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:گذاشت و گفت زیم يشد رو یرا که از آن بخار داغ بلند م ینیزم بیفراز س. میآنها نشست يروبرو

!بچه ها حمله-

:برداشتم و رو به فراز گفتم ینیاز داخل س یکیچنگال پالست کیفورا  من

مسابقه؟-

:جابجا شد و گفت مکتین يزده رو جانیفراز ه یکرد و صورتش را برگرداند، ول یشیف میمر

؟یسرچ-

!یرو کم کن-

:گفت یمظلوم افهیق با

!اصال ستین ادیآخه من که روم ز-

:و گفت دیدخن یپق سحر

!میشکالت واسه مر هیسر -

:رو به من گفت فراز

دا؟یش یموافق! خوبه-

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

!واسه همه مون م؟یخوب چرا واسه مر-

:گفت سحر

!مهیکنان تو و مر یدر اصل آشت یخوب آره، ول-

!یتآش ادیقهره خودش ب یهرک! ستمیمن که قهر ن یول... خوب قبوله-

:غائله را ختم کند گفت نکهیا يبرا فراز
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!شروع-

من هم شروع کردم، . ها را که پنج تا و شش تا در چنگالش فرو کرده بود در دهانش گذاشت ینیزم بیبا سرعت س و

:گفتم یمدام م یول

...يتو زودتر شروع کرد! ستیفبول ن-

تا خوددار باشد خنده اش گرفته  دیکوش یم نکهیوجود اهم با  میمر. دیخند یکرد و م یم قیبلند تشو يبا صدا شحر

.کرد یما را نگاه م یچشم ریبود و ز

:را بلند کرد و با دهان پر داد زد یفراز ظرف خال. پر بود مهیشد هنوز ظرف من تا ن یفراز خال ینیزم بیظرف س یوقت

!بدو شکالت دایش... شکالت االی! ملت بردم! بردم-

:گفتم يبود در ظرف گذاشتم و با خونسرد ینیزم بیس را که پر از چنگالم

!من قبول ندارم... يربع قبل از من شروع کرد کی... يهنر نکرد-

خواستم پول آن را  یم یاما وقت. شکالت بزرگ انتخاب کرد کیراه بازگشت، فراز به زور مرا به سوپرمارکت برد و  در

:تبه صندوق بپردازم خودش حساب کرد و با خنده گف

!ونهیآقا فهیوظ دنیشکالت خر... کردم خانم یشوخ-

به  یلیگرفته بود و خ افهیمن ق يهمچنان برا یکرد، ول یباز شد و باالخره با فراز آشت میمر خیراه برگشت کم کم  در

.داد یمن رو نم

در دستم را  يان جلومن از هم. منقل وشغول درست کردن کباب بودند يرو وانیبزرگ ترها در ا میدیرس الیبه و یوقت

:من گفت دنیخانم دالن با د. دمیدو الیآوردم و به سمت و رونیسحر ب ياز بازو

.پات شهاب زنگ زد شیسحر جان پ! دندیجوون هامون هم که رس! به-

انتوام را م نکهیبه بمانه ا. نشسته بودند الیو رونیهمه ب هیبق یول د،یدو الیسحر با سر به داخل و. ختیفرو ر نهیدر س قلبم
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 یبه سخت الیو زهوار دررفته و یمیمبل نشسته بود و با تلفن قد يسحر چمباتمه رو. پشت سر سحر داخل شدم اورمیدرب

از پله ها باال رفتم و مخصوصا در راه پله . تنم گر گرفته بود. کردم ادتاحساس حس شهیباز مثل هم. گرفت یشماره م

:گفت يمانند ادیفر يکه با صدا دمیزده سحر را شن جانیه يداص قهیبعد از چند دق. خودم را معطل کردم

.میبود رونیآره ب ؟ییکجا ؟یخوب. شهاب جون منم سحر! شهاب-

؟ییآ یم یهم خوبند تو ک نهایمامان ا... ؟ییآ یم یتو ک. خوب بود. دیسا یس میرفت

من !... کن لشیخوب تعط. رات تنگ شده شهاب دلم ب ،يبد یلیخ! نه ؟یچ...؟ییآ یم یفقط بگو ک. زمیمواظبم عز باشه

!... داره شهاب يدونم چه کار یگه من نم یبابا م. زنم یمن، خوب من با بابا حرف م يخودتو بگذار جا... ستمیبچه ن

.خداحافظ... زمیمواظب خودت باش عز... ممنتظر... زود خبر بده... خوب... بکن شیکار هیشهاب 

 يزود نیسحر استنباط کردم که شهاب به ا ياز حرف ها. سست شده بود میزانوها. دمطبقه باال نشسته بو یپله هل يرو

 میبه ناچار از جا. سحر کالفه شده بودم يو زودباور یداشتم و از سادگ ياز ماندنش در تهران احساس بد. دیآ یها نم

رفتم تا بشنوم  نییو از پله ها پابرداشتم و به د یژاکت پشم کی رافو. تخت پرت کردم يبلند شدم، مانتو و شالم را رو

 يسحر هنوز چمباتمه رو دمیرس نییبه طبقه پا یوقت یول. دیآ یم یو بفهمم که شهاب ک دیگو یچه م هیکه سحر به بق

و داد  ستادمیپنجره ا يرد شدم، جلو شیبا سروصدا از جلو. دیجو یدر فکر بود و ناخن شستش را م. مبل نشسته بود

:زدم

؟ياوردین دستکش نم يمامان برا-

 دنیخانم دالن با د. رفتم رونیحوصله و ساکت بود، پشت سرش از در ب یهمان طور ب یمبل بلند شد، ول ياز رو سحر

:ما گفت

شده؟ یتو لک؟ چ یشام حاضره، سحرجان تو چرا رفت دییایبچه ها ب-

حالش خوب بود؟ ؟يشهاب زنگ زد به
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نزد و همراه مادرم مشغول  یحرف گریبرخالف انتظارم خانم دالن د. تنشس زیفقط سرش را تکان داد و پشت م سحر

جمع او را سوال  يخواهد جلو یکه نم دمیفهم. نظر داشت ریسحر را ز یرچشمیز یکباب شد، ول يکردن سشخ ها یخال

توانستم  یمن هم به اندازه سحر کالفه بودم، و نم. تنها شدند ازش در مورد شهاب بپرسد یخواهد وقت یکند و م چیپ

:دیشام تمام شد فراز رو به سحر کرد و پرس یباالخره وقت. و بخندم میقبل بگو قیمثل دقا

سرش بلند شده؟ ریآد؟ نکنه ز یم یبدقول نگفت ک يآقا نیخوب ا-

:مختصر جواب داد. دیفراز نخند یکامال کالفه بود و اصال به شوخ سحر

!آد یحاال نم-

کرد تا به  یکباب را جمع م يها خیکه س یو در حال دینپرس يزیچ گریبرده بود د یسحر پ یکه به ناراحت فراز

:گفت میآشپزخانه ببرد رو به مر

!آخه به من باخته! جمع کنه زویم دایبگذار ش... نیتو بنش-

.آتش منقل نشستن در آن سرما امکان نداشت يسرد بود و بدون گرما اطیح

 نیسنگ یحساب میشده بودم و حاال چشم ها داریمن که از صبح زود ب. میرفت الیو به داخل و میها را جمع کرد یصندل

خمارم را به  يگوشتآلود مامان گذلشتم و چشم ها يشانه ها يسرم را رو. فراز نشستم يکنار مادرم و روبرو. شده بود

گوشش  ریچهره درهم ز کنار سحر نشسته بود و سحر با میمر. کرد دوختم یم فیبامزه جوك تعر يفراز که با اداها

با سحر هم  نکهیبار در آنروز از ا نیاول يبرا. حدس زدم موضوع صحبت شان تلفن آخر شهاب باشد. کرد یپچ پچ م

باالخره خانم دالن خطاب به ما . فهمم یاتاق هستم خوشحال شدم و فکر کردم، هرچه باشه شب از حرف هاشون م

:گفت

نصف شب هوا . اریدرب یاضاف يبچه ها پتو يکمد برا يسحر جان از تو. دیخوابب دیدخترها چشم هاتون قرمز شده بر-

.شه یسرد م یلیخ
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شد  یم رهیمن خ يمدام به چشم ها یبلبل زبان نیمن نشسته بود و در ح يفراز که روبرو یبلند شدم، ول میاز جا فورا

:گفت يحرف مادرش استقبال نکرد و با دلخور نیاصال از ا

!شکالت بخره دیفردا با! اآلن بره بخوابه باخته یبه خدا هر ک... مهیتازه ساعت نه و ن! مرغ بابا مثل هیچ-

:رفتم گفتم یکه به سمت پله ها م یرا خمار کردم و در حال میها چشم

!ونهیآقا فهیاون که وظ-

فرصت  نیدر اول گرفتم میبودم و تصم یکالفه و عصب یحساب یول دم،ینفهم يزیو سحر چ میمر ياز پچ پچ ها شب

.اورمیکارش را درب يو ته و تو رمیخودم با شهاب تماس بگ

:داد یسرم آمده بود و آرام تکانم م يمامان باال. شدم داریب هیاز بق رتریروز چهارم من د صبح

.صبحانه هنوز واسه تو پهنه زیم... زشته يجان پاشو مادر دایش! دایش-

تند . بودم دهیپوش یگرمکن مخمل قرمز رنگ. کرده بود نمیار شمال لخت و سنگدم د يهوا. بلند شدم میاز جا یسخت به

 نییبه صورتم پودر زدم و پا ییدستشو نهییآ يجلو یکم. سرم جمع کردم يباال رهیرا با گ میموها. تند دوش گرفتم

جوابم دادند و فراز با همه . بلند سالم کردم يبا صدا. بودندنشسته  يناهارخور زیهم هنوز پشت م میفراز و مر. رفتم

:خنده خواند

!اسیتو کوچه پر شده عطر گل ! دونه الماس هیدراومد از حموم ! به به-

:باال رفته نگاهش کردم و گفتم يابروها با

شکالتم کو؟-

.که دو روزه دخلت آمده یوقت قمارباز نش هیتو بپا  دایش. تا حاال دو بار باخته روزید! رو تو برم يا-

!مواضب خودت باش. آم یتو حرص و جوش منو نخور که از پس خودم بر م. خودمو دارم يوامن ه-

گذاشت،  وانمیبرشته جدا کرد و کنار ل يتکه بربر کیفراز هم از سبد نان . گذاشت میو جلو ختیر ییچا میبرا مامان
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:گفتم ینیرینان را برداشتم و با لبخند ش

.یمرس-

صورتش در کاله و شال . را باز کرد و داخل شد الیکه سحر با سر و صدا در و دمیمال یمنان  يرا باهم رو ریو پن کره

در  يو برف همان جلو خیتا  دیکوب نیکفشش را به زم يپاشنه ها. دیرس یبه نظر م شهیاز هم دتریسف رهیت یگردن پشم

 یبه سحر نگاه م یا دقت و نگرانهم ب میاز من مر ریبه غ. بوددر هم گره خورده  شیابروها. از کف کفشش کنده شود

نگاه استفهام  مینشست مر زیدر انداخت و پشت م ياش را کند و همانجا جلو یپشم يباالخره او لباس ها یوقت. کرد

:بلند گفت يسحر سرش را عقب برد و با صدا.به صورتش انداخت و سرش را تکان داد يزیآم

.نه-

کرد  ریرا پر از ش وانشیفراز بدون توجه به آنها ل.بوط به شهاب باشدموضوع مر زدمیحدس م.کنجکاو شده بودم یحساب

.دیو سر کش

 يآقا.و سحر بود میتمام حواسم به مر.را باال انداختم زم؟سرمیبر يخوریکه م یعنیمن تکان داد، يپاکت را برا بعد

حالت قهر برگرداند و نگاهش متوجه شدم سحر بعد از آمدن رو صورتش را به  یدالن هم در را باز کرد و وارد شد،ول

بلند  يگفت که رو با صدا يزیگوش سحر چ ریرا جمع کرد و آهسته ز زیم يرو یخال يخانم داالن استکانها.نکرد

:جواب داد

..گهیداره زور م ؟بابایبمونم که چ نجایا....تو رو خدا دیولم کن-

:گذاشت و به مادرش گفت ینیدستش را در س يجلو یخال يوانهایل فراز

.حاضرم ببرم برسونمش من

 کنهیم لیده،تعطیواسه خودش کار تراش دیداره،تمام ع یچه معن.زنمیخودم االن به شهاب زنگ م ست،منیالزم ن رینخ-

.ادیو م
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مگر شهاب .آورمیسر در نم.گذاشت و به سمت تلفن رفت زیم يرا همانجا رو وانهایل ینیرا گفت و س نیداالن ا خانم

طور گفت؟ نیکه خانم داالن ا دیآیفردا هم نم زنگ زده و گفته بود

:دمیاز فراز پرس.خودم را کنترل کنم نیاز ا شتریب نتوانستم

د؟یآیمگه شهاب خودش فردا نم-

.امییدوم م يهفته  ادهینه زنگ زده که کارم ز-

.تو برو ومدیگه نبگذار مامان با شهاب حرف بزنه،ا....تهران برمتیخودم امروز م یجون غصه نخور اگه بخواه سحر

بلند  زیرا که هنوز هم پر بود کنار زدم و از پشت م يچا وانیل یفقط با ناراحت یول.مرا هم ببر میبگو خواستیم دلم

.کاسه شهاب است مین ریز يمطمئن بودم کاسه  بایتقر.زدیدلم بدجور شور م.شدم

 شیچه عجب باالخره داره دوزار:ودم گفتمکالفه و ناراحت بود و با خ نطوریسحر هم احساس مرا داشت که ا دیشا

.افتهیم

:تلفن گفت یداالن در گوش خانم

مادر جون زنت دلش برات .ستین داستیآخر هم پ.ییآیفردا م ییآیبابا دلمون آب شد که امروز م ییسالم پسرم،کجا-

تا حاال  روزیاز د.نداره یه حرفا بابا اگر دالن صاحب کره ک....ایب فتیامروز راه ب نیکن هم لیتنگ شده،کار و بارو تعط

شهاب جان حساب ....راه و برگرده نیا ییسحر تنها گذارمینم زانهیمنه مادر جون من دلم شور ....ایکن ب لیتعط گهیم

.باشه پس زود خبر بده،خداحافظ....از هم دور باشن دیطور ع نیکه زن و شوهر جوان ا شهینم.ایکتابت رو بکن زودتر ب

.کنهیم یداره چه غلط ستیمعلوم ن.دالن رو هم جواب کرد خانم:دل گفتم در

هم  میمر.باال رفت يطبقه  د،بهیکوبیم نیزم يرا محکم رو شیکه پاها یبلند و در حال زیموقع سحر از پشت م نیهم

.دیپشت سرش دو

نان گلوله  رینشسته و با خورد خم یصندل يکج رو.سست شده بود میزانوها.بهتر از سحر نداشتم يهم حال و روز من
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:دستم و گفت ریهوا زد ز یفراز ب.دادمیکه درست کرده بودم فشار م ي

.يتوپ باز میبر ایبابا همه رفتند تو لک،ب يا-

:حوصله نگاهش کردم و گفتم یب

؟يچه توپ باز-

؟يبلد....دارم سیراکت تن-

.فراز حال و حوصله ندارم يوا يا-

:گفت بافتیم یبافتن مبل نشسته بود يدالن که همانجا رو خانم

بند  نیلحظه رو زم هیپاشو مادر جون من هم سنّ تو بودم .حوصله ندارم گنیهمه ااش م.امروز يبابا امان از جوونها يا-

.شدمینم

و به من  دیخودش به طرف کوچه دو.توپ برگشت یقوط کیو  سیبعد با دو راکت تن یقیبلند شد و دقا شیاز جا فراز

:اشاره کرد

!ایزود ب... شبرو بپو-

را نوازش  شیو موها. کنارش نشسته بود میتخت افتاده بود و مر يسحر دمر رو. بلند شدم و به اتاق مان رفتم یباتنبل

:من با اخم گفت دمیبا د. کرد یم

!رونیبرو ب قهیدق هی دایش-

:نازك کردم و گفتم یچشم پشت

!بگذار کاپشن ام رو بردارم رم،یدارم م-

؟يریکجا م-

!سیتن میبا فراز بر میخواه یم-
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هم فشار  يرا رو میچند بار لب ها. دمیلبم مال يرا با دقت رو یشبیو همان رژ لب قرمز د ستادمیا نهیا يجلو مخصوصا

:و گفت اوردیکرد طاقت ن یکه با حرص نگاهم م میمر. دادم

شه؟ ینم یقرمز رو نزن کیمات نیا یحاال سر صبح-

:گفتم يخونسرد با

!سیخواهم برم تن یهت گفتم که با فراز مب-

. نگفت يزیرا باال انداخت و چ شیبعد شانه ها ینگاهم کرد، ول یجیبا گ میمر. کردم دیاسم فراز تاک يرو مخصوصا

فراز . دمیدو رونیبغل زدم و از اتاق ب ریسرم انداختم و کاپشنم را ز يفوراً شال قرمزم را رو. زد میفراز از کوچه صدا

.خواندن يو کرکر دنیبه در جا پر ردمن شروع ک دنیبا د. بود ستادهیچه خلوت اوسط کو

!یباخت تو قبول کن یتون یاالن هم م نینترس هم ده؟یچرا رنگت پر دایش! نمتیب یم زیر-

 میکامال ساکت شد و حاال او هم فقط در چشم ها دم،یکه رس شیروبرو. زل زدم و جلو رفتم شیاز دور به چشم ها فقط

. رمیشدم سرم را باال بگ یبودم که مجبور نم ستادهیا يد رفاصله ا یسر و گردن از من بلندتر بود، ول کی. کرد ینگاه م

:و گفتم دمیکاپشنم را پوش

/ستیبهتر ن. مینسکافه بخور هی دیسا یس میبر سیتن يباز يبه جا ایب-

:برداشت و گفت الیکوتاه و وارید يهم کاپشن اش را از رو او

ند؟یآ یبچه نم! چرا بهتره-

نگاهش  یوقت. ام را دراوردم و دستم را در دستش گذاشتم یپشم يدستکش ها. دستش بود يچرم قهوه ا دستکش

مخصوصا دوست . میبعد دستم را فشار داد و آرام در برف کنار کوچه به راه افتاد. مانده بود رهیکردم هنوز بهمن خ

 یتلو تلو م یتپه برف کیکردن  یهر بار با متالش. ف بگذارم و پخش شان کنمبر يتپه ها يرا رو میداشتم قدم ها

.میدیخند یداشت و هر دو م یخوردم و فراز مرا با دست نگه م
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که در  يا يکوچک دو نفر زیرفتم و پشت م. نشسته بودند زهایپشت م يتک و توك چند نفر.خلوت بود دیسا یس

:نگاهش کردم و گفتم طنتیبا ش. قرار داشت نشستم یگوشه دنج

!منتظرم... اریو ب ریخوب برو باختت رو بگ-

:را باال داد و گفت شیابروها

!خودش هم باور کرده که من بهش باختم! يدار ییعجب رو-

:شدم و گفتم رهیخ شیطور که به چشم ها همان

؟یمگه نباخت-

:داد و گفت ماند و بعد از چند لحظه سرش را تکان رهیهم همان طور به من خ او

!يدیدرست فهم! چرا باختم-

مان  مانیرا از  یبرداشته و آن پرده ناآگاه یقدم بزرگ. زد یقلبم تند تند م. شاپ رفت یبرگشت و به طرف کاف بعد

با خود . کرد یم رمیتحق شهیافتادم که هم شیرفتارها ادیفورا به  یچشمم آمد، ول يجلو میچهره مر. پاره کرده بودم

. کنند ینم رونیاز اتاق ب ينجوریسگ رو هم ا یحت رون؟یب بروبهت گفت از اتاق  يسحر چطور ياالن جلو نیهم: گفتم

!من هم از اون! اون از من متنفره! کنه یهمه منو کوچک م يجلو شهیهم

را  تمکیگذاشنو خودش هم ن زیم يرا رو ینیس. کرد یبه من نگاه نم. آمد رونیشاپ ب ینسکافه از کاف ینیبا س فراز

نگاهش  یچشم ریز. کرد و من با ظرف شکر یم يباز يخوریاو با قاشق چا. و همان وطر ساکت نشست. دیعقب کش

:دیکردم که پرس

؟یکن یفکر م یبه چ-

!به خودمون-

!میپنج ساله نامزد! خواهرته ؟یچ میمر-
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.شوند یمآدم ها عوض  ؟يموضوع فکر کرد نیخودت تا حاال به ا! يچهار سالش نبود یول-

.نگفت يزیانداخت و چ نییرا پا سرش

:کردم زمزمه

!یستیتو هم ن شم؟یچهار سال پ يدایهمون ش! نیمنو بب. شه یدر چهارسال عوض م یهر آدم! ادهیز یلیچهار سال خ-

:زد و گفت یلبخند کمرنگ. دوباره نگاهش کردم. داغ شده بود میان سرما گونه ها در

.لپ هات گل انداخته-

 ینیسنگ. کردم یو آسمان نگاه م واریدور و برمان به در و د یخال يها یو صندل زیبه م. دمیخجالت نگاهم را دزد با

با حرکات منظم . روبه رو بود زل زدم يزهایکه مشغول پاك کردن م یخدمت شیبه پ. کردم ینگاهش را حس م

 یآه. شدند یآفتاب خشک م خزدهینور  ریز اًفورگذاشت که  یبه جا م یسیخ يها رهیو دا دیکش زیم يدستمال را رو

 یمضطرب آنها را به هم فشار م یرا درهم قالب کرده بودم و با حالت میانگشتها. گذاشتم زیم يرا رو میو دستها دمیکش

بود که هر دو  يا قهیچند دق. بود  زیم يرو شیدستکش ها. شده بود پیفراز هم دور فنجان نسکافه ک يدستها. دادم

:باالخره فراز گفت. میدساکت بو

!دایکردم ش یوقت فکر نم چیه... تو!... کردم ریگ ییکه بد جا يدیپس فهم-

!طور فراز نیمنم هم-

 کی. کرد یدستم را نوازش م انهیفراز دلجو. رفتار شهاب بود یاز ناراحت دیشا. را گرفته بود میدانم چرا بغض گلو ینم

:گفت یو م دیکش یپوست دستم م يانگشتش را رو

!دایآروم باش ش-

:گفتم. ختیر زیم يو رو دیاز چشمانم چک اشک

آروم باشم؟ يآخه چه جور-
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:و گفت دیکش یاه

چند وقته؟ دایش... یگیراست م... دونم ینم-

؟یتو چ. یکه برگشت یاز همون شب-

!االن ازش مطمئنم یول دم،یشد که خودم هم نفهم يجور هی... دونم یدرست نم-

. درست حدس زده بودم. برگشتم وپشت سرم را نگاه کردم. دمیکش رونیتق تق پاشنه ها دستم را ازدستش ب ياصد با

رمق به انها چشم  یب یبا نگاه. برگشتم و به فراز نگاه کردم. ما دست تکان داد  دنیبا د میمر. امدند یو سحر م میمر

:گفت یشد با لحن شوخ کیکه نزد میمر. دوخته بود

!شاپ؟ چشمم روشن یکاف دییایبا هم م ییو تاحاال د-

نجا؟یا میامد دیدیاز کجا فهم: دیپرس فراز

خوب حاال نسکافه من و خواهرت کو؟... میحدس زد-

 شیدست ها نیسحر را ب يدستها میمر. سحر هنوز درهم بود افهیق. انها نسکافه سفارش بدهد يرفت تا برا فراز

:بلند شدم و گفتم مکتین يبا حرص از رو. زدند یحرف م یگرفته بود و در گوش

!رم کمک فراز یم-

:دیحالت پسرش شد و با خنده پرس رییخانم دالن هم متوجه تغ میبرگشت الیبه و یوقت. درهم بود یروز فراز حساب آن

هات غرق شده؟ یفراز کشت هیچ-

!نه مامان کالفه ام-

ه؟یغصه ات چ گهید شتهیجون هم که پ میمر. راش تنگ شده بوددلت ب نقدریوا یشمال که عاشق آب و هواش میآمد-

:خودش را لوس کردو گفت میحرف خانم دالن مر نیازا بعد

نه فراز؟...سرش بلند شده ریهم ز دیشا! کنهیبه من اخم م ينجوریچشه از صبح هم ستیجون معلوم ن نیمیس-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٩

:کرد و گفت میخانم دالن رو به مر. تداد و بعد بلند شد به اتاقش رف لشیتحو یحال یخنده ب فراز

جون  دایو ش میسحر چرا با مر!...کن به حال خودش باشه هی گذاری. يلوسش کرد يادیچند روزه ز نیولش کن ا-

!میکم نفس بکش هیما هم  دیا؟بگذاریلب در دیرینم

:دالن را گرفت و گفت مامان هم دنبال حرف خانم. به مادرم که کنارش نشسته بود زد یو چشمک دیغش غش خند-

!به خدا حالند،یب یلیدوره خ نیا يجوون ها...دینرفت ایشمال هنوز لب در دیچهار روزه آمد-

:اعتراض کرد میمر

م؟یر یساد لب برکه م یس میریهر شب که م دیکنیپس فکر م م؟ینرفت ایچرا لب در-

.ادیوا بخوره به سرتون حال سحر جون هم جا بهم ه یکن هیبلکه  دیبر دیپاش يمادر شهیخوب حاال ازتون کم نم-

:که بلند شدند من فورا اعالم کردم میو مر سحر

.دیمن که خسته ام خودتون بر-

متوجه  یکار خودش بود و کس یهر کس پ. کندیو بفهمم چه کار م رمیبا شهاب تماس بگ نکهیا يفرصت بود برا نیبهتر

:رفتند کنار تلفن رفتم و رو به خانم دالن گفتم رونیب الیر وو سحر از د میمر نکهیبعد از ا.  شدیمن نم

تلفن کوتاه بزنم؟ هیجون اجازه هست  نیمیس-

.زمیراحت باش عز ه؟یچه حرف نیاوا ا-

بعد از ظهر 6ساعت . شماره شهاب را گرفتم و دعا کردم خانه باشد. اوردمیخودم ن يرفت که به رو يچشم غره ا مامان

:من جا خورد و گفت يصدا دنیبا شن. خواب آلود بود شیصدا.ا برداشتخودش تلفن ر. بود

؟یزنیاز شمال زنگ م ينکنه دار ؟ییکجا ؟ییتو دایش-

؟یکنیم کاریچ يدار یبگ شهیم...بله منم-

:دیتعجب پرس با
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چه؟ یعنی-

:با توپ پر گفتم یآهسته ول ییرا به دهانم چسباندم و با صدا یگوش

؟یانداخت ریچهار روز خوتو تو تهران گ یتو الک! ستمیون؟ من که مثل او دختره عقب مونده خر نتو تهر يچرا موند-

!کنمیدارم مثل خر کار م نجایحالت بده؟ من ا ؟یگیچرا چرت و پرت م-

:داد زدم تیعصبان با

.کنمیم کاریچ نیحاال بب! شناسمیمن تو رو م...یخر خودت! آره جون عمه ات-

؟يشد وونهید! اصال به تو چه مربوط...یبکن یونتینم يکار چیه-

!و تو دونمیمن م ایاونجا چه خبره  یگیبه من م ایبه من چه مربوط؟ -

!نجاستیدوست دختر گرفتم، االن هم ا! نیبب ایچه خبره؟ خوب ب نجایا یبدون يدوست دار یلیخ-

:گفتم دیلرزیکه از خشم م ییتنم رعشه گرفته بود با صدا تمام

؟يه توزن ندارمگ-

چطور اون موقع اشکال نداشت؟! یدونستیچرا دارم خودتم م-

:باور کنم، گفتم دمیشنیرا که م ییزهایچ توانستمینم

!دروغگو...یعوض...ترسو...یگیدروغ م! تلفن يپا ادیبگو ب یگیاگه راست م-

:از آن طرف خط گفت يزنانه ا يکه صدا دادمیداشتم فحش م هنوز

!دیببخش-

خودم را . به طبقه باال رفتم. نمیآنجا بنش توانستمیحالم بد بود که نم يبه قدر. تلفن را قطع کردم . بند آمده بود نمزبا

.کردم هیگر يها يتخت انداختم و ها يرو

 نمیبنش هیبق نیبروم و ب نییبه طبقه پا نکهیاصال تحمل ا. ختمیریتحت افتاده بودم و اشک م يبه آن حال رو يادیز مدت
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اشک  عیسر. آمدند یکه از راه پله باال م دمیرا شن میسحر و مر يصدا. کنم هیفقط و فقط گر خواستیدلم م.انداشتمر

:را که باز کردند سحر گفت اقدر ات.را پاك کردم و خودم را به خواب زدم میها

!دهیخواب دایش! سیه-

:با پچ پچ جواب داد میمر

!شهینم ردایصداها ب نیبا ا نهیاون خوابش سنگ-

به نظر تو برم؟ میمر-

.یدهیم شیها بدتر فرار ینیبدب نیتو با ا! البد کار داره بدبخت.ینیبدب يادینه بابا تو ز-

!آد یازش بز م...شناسمیده ساله شهاب رو م. تمینس نیبدب خودیمن ب ،یدونیتونم میمر-

؟يپس چرا زنش شد! مزخرف نگو-

تو تا  میمر! از دستم بره خواهمینم! به اون راه زنمیخودمو م یول شنوم،یم فهمم،یم م،نیبیم! چکار کنم...دوستش دارم-

؟يدوست دار نقدریفراز رو ا ؟یحس رو داشت نیا ؟يبود ينجوریحاال ا

!آد یاصال به فراز نم! یآخ!...بکنه انتیفکرشو بکنم که فراز بهم خ تونمینم یمن حت-

!آد یبه شهاب م! خوش به حالت-

:گفت میساك آمد و به خش خش لباس، مر پیز يصدا

!باش سحر نیکم خوش ب هی-

تخت طاقباز شدم و با خودم فکر  يرو.داد یسحر چه جواب دمینفهم گریرفتندو من د رونیدر آمد و از اتاق ب يصدا بعد

اون که .گفتهیخودمو م ينه بابا البد همون تلفن ها! شنومیم فهمم،یم نم،یبیم گفتیسحر م ست؟یبار اولش ن یعنی. کردم

خدا ...بود زهایچ نیو ا انتیحرف خ!هم بوده کهید يزهایچ هیانگار ! نه یول! ...اونم من...نفر بوده کیهمه اش  دونهینم

نه ! تونهینه نم....کاره است نیپس اصال ا! شهاب دوستم داره و فقط با منه کردمیفکر م...کمکم کن من طاقتشو ندارم ای
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!دونهیسحر که نم...بودمتمام مدت فقط خودمم .امکان نداره!نه ... هم هستند؟  يا گهیکسان د ینعی...کنمیباور نم

:را خواب آلود کردم و گفتم میصدا.به خودم آمدم خوردیکه به درم ییتقه ها يصدا با

بله؟-

:داخل شدوگفت. بود مامان

.يرو ادهیپ میبر یهمگ میخواهیم نییپا ایپاشو ب!شبه8چه وقت خوابه تازه ساعت  ؟یخواب-

.سرما خوردم کنمیمن فکر م دیآم مامان شما خودتون بر ینم-

:با دقت نگاهم کردو گفت. زدینور تند اتاق چشمم را م.برق را زد  دیکل مامان

؟يکرد هیگر-

.چراغ رو خاموش کن. سرما خوردم. يآورد ریمامان جون تو هم وقت گ.نه بابا-

:گفت.دستش از صورت من داغ تر بود. م گذاشتصورت يدستش را رو مامان

.آد یحالت جا م يکن راه بر هی ایپاشو ب!..يتب که ندار-

تخت افتاده  يرا که همانجا رو میمر یحال و حوصله نداشتم شال گردن پشم.به ناچار از جا بلند شدم.بردار نبود دست

:کاپشنم را برداشتم و گفتم.بود سرم کردم

!میبر-

:نگاهم کرد و گفت تیرضابا  مامان

!تر بیساده تر نج یساده باشه، هر چ ينطوریا دیدختر با! نیآفر-

:را تکان دادم وگفتم سرم

!آره-

را دو سه دور دور صورتش  يبودو شال پهن و دراز دهیژول شیصورتش در هم و موها. هنوز حال و حوصله نداشت فراز



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٣

بود و غافل از حال و روز او مثل بچه ها  دهیرا چسب شیبازو میمر.بودند دایپ شیکه فقط چشم ها يبود، به طور دهیچیپ

همانطور که  میمر. انداختم نییسرم را پا.ماند رهیمن خ يفراز رو نگاهآمدم  یم نییاز پله ها که پا. دیپر یم نییباالو پا

:بود گفت زانیفراز آو ياز بازو

.نفرند کیهمه ادم منتظر تو  نیا! چه عجب-

:جواب دادم یامآر به

.خوب آمدم-

جور  کیادوکلن فراز و  يبو دیوزیباد که م. داشت يسوز سرد یهوا صاف بود ، ول.رفتندیو فراز جلوتر از ما م میمر

و مخصوصا نگاهش  کردیو پشت سر ش به ما نگاه م گشتیبار برم کیهر چند . رساندیرا با هم به مشامم م خی يبو

:ه حالت اعتراض گفتب میمر.ماند یمن ثابت م يرو

.ستیفراز حواست به من ن-

 توانستمیم مرایمر یتینارضا یبشنوم، ول زدیفراز را که آهسته تر حرف م يصدا گذاشتیصحبت بزرگتر ها نم يصدا

.احساس کنم

و بود  دهیسحر را چسب يبازو. با هم قهر هستند دیرسیبه نظر م. رفت یکنار فراز راه نم میشب موقع برگشتن مر آن

را  میمن بودم که گهگاه رو نباریا. و فراز با چند قدم فاصله پشت سر ما داشتمیمن کنار مامان قدم برم. رفتندیجلوجلو م

.کردمیو پشت سرم را نگاه م گرداندمیبرم

و  نییپا يتخت ها يوسحر رو میو مر دمیخوابیباال م ياز تخت ها یکی يمن رو. خواب شدم یشب از فکر شهاب ب آن

از غلت . بودم داریمن هنوز ب یول.وقت بود که قطع شده بود یلیشان خ يپچ پچ ها. کردندیف شب با هم پچ پچ متا نص

دور به گوش  ياز فاصله ها اینا آرام در يموج ها يصدا. باشد داریکه او هم ب زدمیسحر حدس م یدر پ یپ يخوردن ها

بارها و بارها مکالمه آن روزمان را درذهنم مرور .بزندناجور به سرم  يها الیفکر و خ تشریب شدیو باعث م دیرسیم



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٤

 دهیفا. دمیکش قیتخت نشستم و نفس عم يچندبار رو. خفه بشوم خواستمیرا گرفته بودو م میگلو ینیبغض سنگ.کردم

پله  نیرا که از آخر میپا. آب بخورم وانیل کی خواستمیآمدم م نییتخت پا يفلز يسر و صدا از پله ها یب. نداشت

:هراسان گفت.دیدیانگار خواب م.شد زیخ میگذاشتم سحر در رختخوابش ن نیزم

شهاب؟-

:شدم وآهسته گفتم خم

!يدیخواب د! منم-

پله  ریاتاق فراز درست ز. رفتم نیینوك پنجه تا طبقه پا يرو.  دیسر کش يو لحاف را تا باال دیدوباره خواب.نگفت  يزیچ

آب خنک از پارچ که  وانیل کیآهسته به آشپزخانه رفتم و .خاموش بود شیباز و چراغ ها مهیدرش ن.ها قرار داشت

خواستم به اتاقم برگردم که سر پله ها با فراز . دیکشیم ریت میهاو دور چشم  کردیسرم درد م. ختمیکنار پنجره بود ر

 نکهیبدون ا. تعجب نکردم ادیز دنشیاز د.و به دنبالم آمده بود  دهیانگار مرا در موقع رفتن به آشپزخانه د.روبروشدم

:گفت. ستادمیا شیبزنم روبرو یحرف

زده به سرت؟ یخواب یتوهم ب-

؟يفراز مسکن دار کنهیم دیسرم هم د....يآره بدجور-

.آم یاالن م نیبرو تو هال بنش...آره-

 میموها يرا روآهسته دستش . را بسته بودم میقرص مسکن برگشت سرم را لبه مبل گذاشته و چشم ها کیاوبا  یوقت

. بود شیهم اشک در چشم ها دیشا. زدیروشن اتاق برق م کیاو در تار يچشم ها. را باز کردم میچشم ها. دیکش

 میشانه ها يرا که رو میموها یبعد با مهربان. رفتدهانم گ يآب را جلو وانیقرص را دز دهانم گذاشتم و فراز خودش ل

:ولو شده جمع کرد و گفت

.یشیاآلن خوب م کم دراز بکش هی-
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تشک  ریپتو را ز يگوشه ها. انداخت میآورد و رو یگرم يبعد به اتاقش رفت، پتو. مبل دراز شدم يکرد تا رو کمکم

:ام زد و گفت ینیبعد با انگشت به نوك ب. بود رونیآن ب ریکه فقط سرم از ز يفرو کرد، به طور

جات خوبه؟-

خودته؟ يپتو... یلیخ-

.آره-

!یزنیم خیکه خودت شب  يورنجیخوب ا-

.دارمیبر م گهید یکیاز کمد اتاقم ! نه-

:پتو فرو بردم و گفتم ریام را ز ینیب

!چقدر حالم بهتره! چه خوبه.... فراز دهیخودتو م يبو-

:نگاه کرد و گفت میمبل نشست، در چشم ها يرو کنارم

واقعا؟-

فراز از صبح تا حاال چته؟. آره واقعا-

:بور و لختش فرو برد و گفت يموها هیالرا  دستسش

!کردم یقاط........ دونمینم-

:شد و بعد گفت رهیخ میدر چشم ها یقیدقا

.کردم ریگ ییبد جا...... چکار کنم دونمینم. خودمو باختم يبدجور! يتکونم داد یلیخ دایش-

:پتو فرو رفتم و گفتم ریز شیاز پ شیب

حال من از تو بهتره؟ یکنیفکر م-

؟یسرت خوب شد؟ حالت بهتره خانم....... يتو هم کالفه ا دونمینه م-
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:آمدم و گفتم یپتو کش و قوس ریز. را لوس کردم خودم

.بهترم ییجا نیحاال که تو ا-

باشه؟....... یتا تو بخواب نمیشیم نجایطور ا نیپس هم.... چه خوب-

!تو ياون هم با پتو..... وسط باشم نیمن ا شوندیمه پا مزشته صبح که ه..... پاشم برم باال دیبا! که شهینم-

:فراز گفت. میدیحرف خند نیدو از ا هر

.پاشو برو سر جات دهیپس خوابت از سرت نپر-

.تو باشم شیپ نجایدوست دارم حاال حاال ها ا....... اآلن برم خوامینم............. نه-

:که با تعجب گفت دمیسحر را شن يصدا ناگهان

!فراز؟-

:برگشت پشت سرش را نگاه کرد و گفت يفراز در کمال خونسرد یشدم، ول زیخ مین میهول شدم و سر جا من

؟يتو هم امشب مشکل ما دو تا رو دار!.... خواب زده ها شدند سه نفر-

تو حالت بده؟ دایش...... سرده یلیامشب هوا خ..... آره-

:پتو فرو رفتم و گفتم ریبه ز دوباره

.حاال بهترم....... بد بود-

:نشست و گفت نیزم يرو نهیهمانجا کنار شوم سحر

.خدا رو شکر........ خوب-

.گره خورده اش معلوم بود هنوز در فکر است يابرو ها از

روز دوازه . بود جهینت یجون و سحر ب نیمیس يتمام تلفن ها. امدیشهاب کار را بهانه کرد و ن نیروز دوازدهم فرد تا

کج شد و  زیکه م دیآن پر ياز رو يطور. اش را عقب زد یصندل کدفعهیکه سحر  میصبح سر صبحانه بود نیروردف
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کشان به طرف در  غیپرت کرد و ج زیم يرا رو رشیو پن انن يلقمه . میکرد یهمه هراسان به او نگاه م. افتاد یصندل

و  نیشلوارج. شدیم ادهیپ نیشهاب داشت از ماش. ودحدسم درست ب. دمیفورا پشت پنجره دو. ختیقلبم ر. دییدو الیو

کم مانده بود که من . و از سرو گردن شهاب باال رفت دییبرهنه تا وسط کوچه دو يسحر پا. بود دهیپوش یکاپشن مشک

ه بودند؛ ب ستادهیا اطیرو به ح يهمه پشت پنجره قد. نگاه کردم هیبرگشتم و به بق. هوار کشان بدوم و به کوچه بروم هم

شهاب و پشت سرش سحر و  یوقت. کردیم یبا شهاب رو بوس يدر ورود ياز فراز که به دنبال سحر رفته و حاال جلو ریغ

 یشهاب تک تک با همه سالم و روبوس. دیچیشهاب در اتاق پ دکلنا ينم همراه بو يفراز وارد شدند، سوز سرد و بو

:و گفت اوردیخودش ن يبه رو يزیچ ینگاهش کردم، ول يبا دلخور دیبه من رس یوقت. کرد

؟یخوب...... خانم دایبه به ش-

:گفتم مختصر

.یمرس-

من هم با . سرش گذاشته بود يو داد خانه را رو غیسحر دوباره سرحال آمده و با ج. ورود او به خانه دوباره شلوغ شد با

.از آمدنش خوش حال بودم یول م،ریبگ افهیشهاب ق يو مخصوصا برا اوردمیخودم ن يبه رو کردمیم یکه سع يوجود

شب زودتر از . رندیبگ میو فراز تصم میمر ندهیو درباره برنامه آ نندیبزرگ ترها دور هم بنش يشب قرار بود همه  آن

:گفتیم زیکریبود حاال  یفراز که از غروب کالفه و عصب. میمواقع شام خورد هیبق

!دق کردم تو خونه م،یبچرخ رونیب میبر-

:زد و گفت ین چشمکدال خانم

خوب خوب  يو برنامه ها میجون حرف بزن میراجع به تو و مر میخواهیامشب م.... ستین يرفتن خبر رونیفعال از ب-

.دیچهار ساله منتظر! میبگذار

 الیبعد بدون حرف از در و. انداختم و لبم را گاز گرفتم نییبرگشت و نگاه کالفه اش را به من دوخت که سرم را پا فراز
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.رفت رونیب

قرار شد اول مرداد ماه عقد کنند و در مهر . گرفتند یماتیفراز شب همه دور هم نشستند و تصم يها یوجود بد اخالق با

فراز . فراز را فشار داد و با خنده نگاهش کرد يبازو دیگنجیدر پوستش نم یکه از خوشحال رمیم. رندیبگ یماه عروس

:گفت نخانم دال. دادزد و سش را تکان  يفقط لبخند مختصر

!دهیرنگش پر یاز خوشحال يچه جور دینگاه کن.... شناسمیمن فراز رو م! زده است جانیه یلیبچه ام خ-

 نیییبرگشتم و نگاهش کردم از آن پا یاز فراز که وقت ریمتوجه نشد، به غ یکس. فورا بلند شدم و از پله ها باال رفتم من

. را گره کردم میرا بستم و مشت ها میتختخوابم افتادم با حرص چشم ها يرو یوقت. نگاه نگرانش را به من دوخته بود

 میها قهیشق يانگشتانم را رو. دیخندیو م کردیم یشوخ رفت،یم باالچشمم از سر و کول شهاب  يتمام روز سحر جلو

بودند از ذهنم  دهینشسته و به هم چسب نیزم يرو نهیشوم يشهاب و سحر را که جلو ریکردم تصو یفشار دادم و سع

.امکان نداشت.... شدینم یکنم، ول رونیب

در اتاق را باز . گفتندیم ییزهایو چ دندیخندیهر دو م. امدند یکه از پله ها باال م دمیرا شن میسحر و مر يپاها يصدا

ها کردم و خودم را به پشتم را به آن . شده بودم یاز قبل عصب شتریبا سر و صدا و نور اتاق ب. برق را زدند دیکردند و کل

که  دمیسحر را شن يرا گرفت و بعد صدا میمحکم شانه ها. تختخواب دو طقبه باال آمد ياز پله ها کی یول. خواب زدم

:گفت

!و فراز میواسه مر.... میبوق بزن رونیب میبر نیبا ماش میخواهیم. ستیحاال که وقت خواب ن دایپاشو ش-

:گفتم يو به سرد دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز میتکان شانه ها کی با

.خسته ام آم،ینم-

:گفت. کن نبود ول

.میمنتظرت نییپاشو پا االی! شهیمگه م دایاصال بدون ش..... شهیمگه م-
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اداها  نیعادتشه از ا نیسحر ولش کن ا ؟یساز مخاف بزن دیبا یکیجمع تو  يتو شهیهم ؟يباز خودتو لوس کرد دایش

!کشهیمنت نم یکس نجایا. ومدین ومدیومد ناومد ..... ارهیدر ب

:گفتم میتخت نشستم و با حرص رو به مر يرو

تو رو  يهمه رو مثل فراز بگذار یتونیم یکنیفکر م.... آم یآم، دلم نخواد نم یمن دلم بخواد م. نداره یربط چیبه تو ه-

!؟یو سرون سوار بش یستیدربا

:سحر نگاه کرد و بعد گفتگرد اول به من و بعد به  يبا چشم ها میمر

گه؟یم یچ نیا-

:گفت يا انهیببرد با لحن دلجو رونیگرفت تا از اتاق ب یرا م میکه دست مر سحر

!جون دایببخش ش! منه ریاز خواب پروندمش تقص........ ناراحت نشو یچیه-

!کامال واضحه..... دونندیهمه م! ستیسحر ن ریتقص چمیه رینخ-

:شده بودم شمرده گفتم رهیخ میمر يچشم هاکه به  یدر حال بعد

؟يدیرنگ و روشو ند یعنیواضح تر بگم؟  نیاز ا.... ششیر..... به....... یبست...... خودتو-

.دادیم شیو دلدار دیمالیم شیدست ها انیتخت نشسته بود و سحر تند تند دستش را م يرو. کرد یم هیگر میمر حاال

 دایش ؟یکنیناراحت م یالک يدعوا هیچرا خودتو سر  میمر! فراز عاشق توئه ننددویهمه م ه؟یفیچه حر نیآخه ا-

!نکن هیتو رو خدا گر. نداشت يمنظور

:کردم، گفتم یتخت نگاه شان م يطور که از باال همان

!بخوابم خوامیزق نزن م خودیب-

:گفت هیبا گر میمر

لمو خون کرد؟د يچطور یشب نیهمچ هی يدید. خواهر منه نیسحر؟ ا ینیبیم-
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آد از دلت  یو خودش م شهیم مونیپش گهید قهیدو دق. هیدختر مهربون دایش.......... ریتو به دل نگ......... يتو بزرگتر-

دختر  نیآفر شه؟یچه قدر ناراحت م یدونیم نهیبب يطور نیاون اگه اآلن تو رو ا. نکن هیجون فراز گر میمر. ارهیدر م

!نندیمنتظرند که تو رو خندون بب نییاآلن همه پا.... ......خوب اشک هاتو پاك کن

سحر قانع شدند و  حاتیبا توض یول کردند،یکه در مورد من پرس و جو م دمیرا شن هیبق يصدا. و سحر رفتند میمر

و  رفتندیو سحر و شهاب دو تا دو تا و دست در دست هم جلوتر م میفراز و مر. دمیاز پشت پنجره سرك کش. رفتند

.پتو رفتم ریبا حرص پرده را کشدم و ز. آمد یتا باال م شانیخنده ها يصدا

 نیسوار ماش میفراز و مر. میو ناهار بخور میستیوسط راه با ییو جا میقرار شد به سمت تهران حرکت کن زدهمیس روز

:تمگف کردیمن با پتو و بالش درست م يرا برا نیعقب ماش یبه مامان که داشت صندل. شهاب و سحر شدند

!رمیمنم با اونا م-

 نیا......... مادر جون ایب. یکنیاونها رو هم تنگ م يجا يریم خودیبرات درست کردم ب یخوب نیجون، جا به ا داینه ش-

!یکنیاعصاب اونها رو خرد م يریم يسازیکه نم میروزها با مر

:و گفتم دمیکوب نیزم يرا رو میپا يلجباز با

!ارمیبا شما دق م........ که گفتم نیهم رم،یمن با اونها م-

!نه ای یبپا کن يدوباره شر یتونیم نیبب-

:سحر با لبخند از آمدنم استقبال کرد و گفت. شهاب شهاب رفتم نیام را برداشتم و به طرف ماش یدست ساکت

.کم برو اونور تر هی میمر.......... میبچه ها مهمون دار! به به-

:من اخم کرد و گفت دنیبا د. دیسرك کش نیاز عقب ماش میمر

فه؟یمن و سحر پر از ساك و ک وسطینیبیمگه نم. میما جا ندار....... خودیب-

:شد و گفت ادهیپ نیفورا از ماش فورا
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.میکنیخوب براش جا باز م-

ت و با گذاش شیعقب برداشته بود از دست او گرفت و سر جا يها یرا که فراز از وسط صندل یساک تیبا عصبان میمر

:و تحکم گفت تیعصبان

.بابا نیبره تو ماش....... میفراز گفتم جا ندار-

:به فراز نگاه کردم و گفتم سیخ يبا چشم ها. را گرفته بود میگلو بغض

.ولش کن..... اشکال نداره فراز-

سوار شود شروع به قدم  نکهیا يو به جا دیرا به هم کوب نیبود که در ماش یعصب يبه حد. ناراحت شده بود یلیخ فراز

.زدن کرد

 ییپتو ریز دنیرا بستم و تا وقت رس میچشم ها. متنفرم میحاال واقعا از مر کردمیاحساس م. خودمان برگشتم نیماش به

.دمیگذاشته بود خواب میکه مامان برا

. پنج بعد از ظهر بود .و شماره تلفن افروز را گرفتم دمیمبل پر يرا درآوردم و رو میلباس ها میدیرس نکهیمحض ا به

:را برداشت گفتم یخواب آلود گوش ییافروز با صدا یوقت

حسام کو؟ ؟يات رو در کرد زدهیس...... یخواب یبابا ساعت پنجه چقدر م-

:داد و گفت لمیتحو يدره کشدار دهان

ش گذشت؟تو چه خبر؟ شمال خو...... حسام رفته با دوستانش لواسون. دمیچقدر خواب يساعن پنجه؟ وا-

:زد و گفت یغیبا تعجب ج. کردم فیآن چند روز را تعر يبه طور خالصه و سر بسته ماجرا شیبرا

 یکنیبا خواهرت م يبد کار يدار دایش...... میطفلک مر! یدهیرو هم درس م طونیتو ش! یهست یک گهیتو د دایش يوا-

!ها

 زدهیس يدایفکر کرده من هنوز همون ش. کنهیم کیهمه کوچ يمنو جلو يچه جور یدونینم. ازش متنفرم. به جهنم-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠٢

 کهیمرت نیافوز ا!....... اشاره بود هیفراز هم منتظر !........... بکنه خوادیم يبخواد به من بگه و هر کار یساله امکه هر چ

رفته؟ يوربه در تو رو تنها گذاشته کدوم گ زدهیروز س

!بهتر! تو هم يحوصله دار..... دونمیچه م-

:گرفت گفتم دلم

!هیک گهید نیبابا ا. دیکرد یکه عروس ستیماه هم ن کی-

 یکنکوز آماده م يخواندم و هم خودم را برا یامتحانات درس م يهم برا.نمانده بود يزیامتحانات آخر سال چ تا

نتو و مقنعه ما.به اتاقم رفتم یکه کنکور دادم و به خانه برگشتم با خوشحال يروز.اوسط خرداد هر دو تمام شد.کردم

:انداختم و داد زدم رونیمدرسه ام را کندم و از پنجره ب

!يبه بعد دو تا دختر خونه مونده دار نیمامان از ا....تموم شد.....تموم شد-

هر دو در  یعقد را عقب انداخته بودند و قرار بود عقد و عروس خیتار.و تدارك بود هیاز صبح تا شب در حال ته میمر

:گفت یم. نبود  یراض یلیخ میمر.ر مهر ماه انجام شودروز و د کی

!شرکت مثل مال باباش بزنه بعد هیتا  میخواهد صبر کن یاگر به فراز باشه م-
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سفره  دنید يهمراه خانم دالن و سحر برا میمامان و مر.ماه بود ریت لیاوا.روز شنبه غروب تنها در خانه نشسته بود کی

نشسته  ونیزیتلو يمبل جلو يحوصله و کسل رو یب. داد یجواب نم یول, فن شهاب را گرفتم شماره تل.عقد رفته بودند

به محض .فراز جا خوردم يصدا دنیبا شن.را برداشتم یگوش.زنگ زد فنکردم که تل یم نییبودم و کانال ها را باال و پا

:دیزده پرس جانیه دیرا شن میصدا نکهیا

؟ییتنها دایش-

:گفتم يدلخور با

!نندیرفتند سفره عقد بب! بله-

.نمتیبب دیبا-
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شه؟ یم یچ یدون یم ندیایب نایمامان ا ؟اگريشد وونهیفراز د-

.افتم یمن االن راه م!شه ینم یچیه-

خواهم چکار  یدانشتم م یو نم دمیچرخ یدور خانه م.مبل بلند شدم يهراسان از رو. به خودم بجنبم تلفن را قطع کرد تا

تند تند به .او نشستم شیآرا زیم يچراغ را روشن کردم و جلو.و بعد به اتاق مامان رفتم دمیبه اتاق خودم دو.کنم

با خودم  یکل نکهیباالخره بعد از ا. شانه نزده بودم برس زدم صبحرا که از  میموها.دمیمال یصورتم پودر و رژگونه م

به تاپ و شلوارم نگاه  نهیدر آ.بلوز و شلوار خانه به تنم بودهنوز .همان موقع در زدند.کامل شد شمیکلنجار رفتم آرا

:را باال انداختم و گفتم میکردم و شانه ها

!رسم لباس عوض کنم ینم.....که هست نهیهم گهید-

را  شیموها. آمد یم اطیاز وسط ح نیو شلوار ج یرت آب یفراز با ت.ستادمیاف اف را زدم و پشت پنجره سالن ا دکمه

 يا شهیرفتم و در ش,  دیسر پله ها رس یوقت.در آمده و صورتش جذاب تر شده بود بلشیو ش شیر یکرده ول کوتاه

:زد و گفت يمن در لباس کوتاه خانه لبخند دنیبا د.راهرو را باز کردم
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!چه بامزه-

!ادیشه اگه بابام ب یخوب بامزه تر هم م.....واقعا؟-

با .بود واریو گنگ به در و د جینگاهش گ.که من قبال نشسته بودم نشست ییت جامبل هال درس يوارد شد و رو فراز

:گذاشتم و گفتم شیو جلو ختمیر يچا وانیل کی.زد ینم یکرد و حرف یم يدستش باز يتو چیسوئ

؟یترسیشه؟ نم یچه بد م ادیب میاگه مر یدون ید؟میارز یم سکشیبه ر ؟یداشت کارمیخوب چ-

:کزد و گفت زیرا ر شیچشم ها.نگاه کرد میبه سر تا پا ینیب کیبا دقت و بار.دید یار مرا مب نیبرا اول انگار

.ترسم ینه نم-
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:دست زدم و گفتم.مبل نشستم لبه

!واهللا بابا يا-

.چند وقته داغون شدم نیا...جمیگ یلیمن خ دایش-

 یلیفراز خ.نندیب یتدارك م میتو و مر یعروس يبارچشمم دارند  يمن حال و روزم از تو بهتره؟ همه جلو يفکر کرد-

تونم دلشو  یمگه م!خواهرمه میمر.تونم بکنم  یهم نم يکار.....نمیروزها رو نب نیا یول رمیدوست دارم بم.سخته

بشکنم؟

 ریجلو آمد و با دقت و ظرافت آن را ز.برداشت زیم ياز رو یفراز دستمال.دیچک یم میخود به خود از چشم ها اشک

:و گفت دیاشک آلوذم کش يچشم ها
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!قشنگتو يخراب نکن اون چشم ها-

:را از دستش گرفتم و گفتم دستمال

.ارم ینکنم دق م هیگر. تونم بکنم فراز یکه م هیتنها کار نیا-

؟يرو ار يا گهیجرات کار د دایش-

:دمیرا تا کردم و با تعجب پرس دستمال

فراز؟ هیمنظورت چ-
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 نیا دایش!چشمم باشه يکه دوستش دارم هم جلو یکنم و اون یزندگ ستمیکه عاشقش ن یعمر با کس هیتونم  یممن ن-

!بدتره انتیاز خ

:و گفت شیشانیپ يو با کف دست محکم زد تو برگشت

!ستیحقش ن نیا,هیخوب یلیدختر خ میمر-

من  يفراز دوباره آمد روبه رو.کردم یم شیر شیدستم را ر يلبه مبل نشسته بودم و دستمال تو.نگفتم يزیچ

 نشیشلوار ج بیدر ج شیکه از هم باز گذاشته بود و دست ها دمید یرا م شیبود هت نییهمان طور که سرم پا.ستادیا

:که از حد معمول کلفت تر و دورگه شده بود گفت ییبا صدا.بود

.گم یبهش م نویا.....ازدواج کنم میتون با مر یمن نم-

رفت و در را .سرم را بلند کردم و نگاهمان به هم افتاد. ستادیدر ا يجلو يلحظه ا.و به سمت در رفت دیر جا چرخد بعد
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 يلحظه رو کی.رفتم یکمدام در خانه راه م.شدم یبند نم میاز شدت دلهره و اضطراب سر جا.آرام پشت سرش بست

شده بود و پشت پنجره و رو  کیهوا تار.گشتم یخانه مشدم و در اتاق ها و آشپز ینشستم و بعد دوباره بلند م یمبل م

 کیتار اطیرا پاك کردم و به ح شهیش يبا کف دست بخار رو.داد یخاك م يکرم رنگ بو يپرده تور. ستادمیا اطیبه ح

و بابا با دست  میمامان و پشت سرش مر.بند دلم را پاره کرد یخشک در اهن ينگذشته بود که صدا یقیدقا.شدم رهیخ

 یبلند و پرنور مهتاب هیرا زدند و همه جا با ذو چراغ پا اطیبرق ح دیکل.وارد شدند دیخر يو بسته ها سهیپر از ک يها

 میبابا و پشت سرش مامان صدا.وارد شدند  نکهیبه محض ا.نور فورا پنجره را انداختم و به اتاقم رفتم ریز.روشن شد

.زدند

.ییبابا میام بخورش ایب......میجان ما آمد دایش......دایش-

:دمیگرفته پرس يآمدم و با صدا رونیشده ام از اتاق ب داریکردم تازه از خواب ب یکه وانمود م یحال در

!ساعت نهه د؟یتازه آمد-

:مبل پرت کرد و گفت يبزرگ را رو سهیچند ک میمر
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تو  يبرا....پارچه است....نیرو بب دهیسف سهیاون ک....نیو بب ایبود که ب یکیتراف.....زرتشت ابونیخ میرفته بود-

 یول, واسه سحر گرفتم...هم هست یکیاون  یاگه خواست! من یعروس.... انشاا! خوبه یلیواسه لباس شب خ......گرفتم

.اگه خوشت آمد تو بردار

چه را همانجا پار.بود یصورت يساتن نقره ا.کردم یگرفته بود وارس میبرا میرا که مر يپارچه ا يحوصله و سرسر یب

:مبل گذاشتم و گفتم يرو

.یمرس....خوبه نیهم!نه-

:کرد و گفت یرا خال گرید يها سهیک اتیزده بود جلو آمد و محتو جانیسر حال وه یلیکه خ میمر

 نیبب یول, سحر که موهاش روشنه بهتره  يبرا نیآد؟ البته من گفتم ا یخوشت نم نیاز ا! نیبب....يدیند نویتو که ا-

.لذیهم تو خوشت ب دیشا
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:کالفه ذستم را تکان دادم و گفتم یبا حالت.یمشک زیر يروشن بود با گل ها یزرشک پارچه

.خوبه ینه بابا هخمون که گرفت-

:شست گفت یرا م شیدست ها ییکه در دستشو میمر. مان زد ياز آشپزخانه صدا مامان

.زنگ به فراز بزنم هیآم بگذار  یاالن م-

!شه ها یسرد م.....شامتو بخور بعد ایاول ب يمادر-

 چیساندو کیمامان .گرفته بودند چیساندو رونیاز ب.آشپزخانه نشستم زیرفتم و پشت م.زد یشور م يبد جور دلم

:گذاشت و گفت میشده بود جلو دهیچیپ يزرورق نقره ا يبزرگ را که ال
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.میهم گرفت سیسوس.....کهیاست نیا ؟يخور یم یچ-

.خوبه نیهم-

خسته  گهیکه د شینیحاال اونقدر بب.....رفته یفراز که از دستت در نم.از دهن افتاد چیساندو نیا ایجان ب میمر-

!تازه اولشه.....یبش

:گفت یلب ریکرد ز یپرت م یصندل يکه خودش را رو یآمد و در حال شپزخانهةبه  میمر

!تلفنش اشغاله-

.زنیزنگ  گهیساعت د هیبگذار . يخواهند شام بخورند مادر یم دندیرس البد اونهان تازه-
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:را نصفه گذاشتم و گفتم چمیساند

.رم بخوابم یم....من خسته ام-

؟يمادر يمرغ شد....يپاشد ریصبح که د!وا-

 يعاد زیم که همه چو وانمود کن نمیآنها بنش نیتوانستم آنجا ب یآنقدر دلهره و اضطاب داشتم که نم. ندادم جواب

.بابا شدم نهیبه س نهیآمدم که س یم رونیداشتم از آشپزخانه ب.است

!ها دمیمن امروز اصال تو رو ند ؟يکجا بابا-

هر لحظه در انتظار . پتو رفتم ریچراغ را خاموش کردم وز.او هم بهانه آوردم و به اتاقم رفتم يبود برا یهر زحمت به
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:گفت یزد و م یمدام نق م نیمر.دمیشن یرا م رونیب يسر و صداها.انفجار بودم

کردند؟ دایپ رادیمامان امروز تلفن ها ا......چقدر اشغاله-

!پرتقال بخور ایب...مگه؟ چطورینه مادر-

!شه؟ یمگه م...ساعته تلفن فراز اشغاله کیاالن ! خواهم ینم-

:خسته شد و گفت میمر عاقبت

.ن اگه فراز زنگ زد صدام کنرم بخوابم ماما یمن م-

تلفنم را وصل کردم و گوش به  نیهم يبرا.ردیگ یکه خوابش ببرد از اتاقش هم تلفن فراز را م یدانستم حاال تا وقت یم
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صداس .را برداشتم یآهسته گوش. ردیموفق شد شماره فراز رابگ میباالخره مر.دمیدارز کش ریزنگ تق تق شماره گ

:گفت يآشکار یفراز با حوصلگ. عصبس و نگران میمر يبود و صدا فراز خسته و خواب آلود

!میمن خواب بودم مر-

ساعته اشغاله؟ کیچرا تلفنت  ياوا فراز اگه خواب بود-

!کنم؟ یم یخونه زندگ نیجون مگه فقط من تو ا میدونم مر یچه م-

؟يخواب بود تو ؟یگ یدروغ م يفراز چرا دار!تلفن تلفن توئه نیا یول,  رینخ-

:کسل گفت يباصدا فراز
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!با اجازه تون....بله خواب بودم-

!برو....شم یخوب پس مزاحم نم یلیخ-

!خداحافظ-

!فراز-

بله؟-

شه؟ یم تیزیچ هیتو چته؟ انگار -
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!جون میبگذار برم بخوابم مر! نه به جان مادرم-

؟یبد اخالق نقدریچرا ا ؟يدید رو نایمامانت ا يها دیخر ؟ياصال ذوق ندار-

!جان میمر میزن یحاال فردا حرف م! مبارك باشه....دمیآره د-

:بهش بر خورده و دلخور شده است با بغض گفت یکه معلوم بود حساب میمر

.منتظر جواب بماند تلفن را قطع کرد نکهیچو بدون ا.ریخ هیشب ....باشع-

 يصبح با صدا!را خوردم چمیساندو یبه آشپزخانه رفتم و باق.آمدم رونیلحافم ب ریز از. گذشته بود ریامشب به خ فعال

:زد یآشکار داد م یبا بعض میمر. کردم زیگوشم را ت.ختیدلم ر.دمیاز خواب پر میو داد مر غیج
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 نیند بار همتو شمال هم چ.....اصال فراز عوض شده...هم از حاال نیا شبی؟ اون از د یکش یمامان جون چرا ماله م-

هان؟ تا حاال سابقه نداشته که  دییگو یم یچ گهیاالن رو د یول...اوردمییخودم ن يکرد که به رو ییاعتنا یبهم ب يجور

اونقدر بد اخالق بود که  یول, بهتون نگفتم .از سرش باز کرد وهم من شبید! خبر باشم یو چهار ساعت ازش ب ستیب

!دونه یخدا م

تونسته هفت  ینم! پل شده رفته....آمده  شیصبح براش کار پ ؟خوبيگذار یمته به خشخاش م رنقدیمادر جون چرا ا-

 دیرو یم گهیدو روز د...يمادر ریسخت نگ نقدریا! رونیرم ب یهمه رو زابرا کنه که بگه من دارم م نجایصبح زنگ بزنه ا

رو  نهایاگه ا!زنه و گذشت و صبرش!باشم گفته...یکن یظلم م تبه خود یحساس باش نجوریا یاگه بخواه, سقف  هی ریز

!پاشو خانم.شده داشیفراز هم پ يتا برگرد...ییحاال پاشو برو خشکشو. کالهت پس معرکه است ینداشته باش

مامان .صبحانه نشسته بودم که تلفن زنگ زد زیپشت م.آمدم رونیاز خانه رفته از اتاقم ب میمطمئن شدم مر نکهیاز ا بعد

:گفت دیکش یرا آب م که داشت کاهوها

.اگه خانم دالن بود صدام کن.هیک نیبرو بب...جان دستم بنده دایش-
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:چند بار گفتم الو تا باالخره گفت.بود فراز

!سالم-

؟یزن یسالم چرا حرف نم-

ست؟یکه اون طرف ها ن میمر....یخواستم مطمئن بشم خودت یم-

!گشت یطرف دنبالت م....انگار يدچه خبرها؟ خونه نبو.یینه رفته خشکشو-

گفتم  نایبه مامان ا نیواسه هم, گهیو گمم که حوصله خودمو هم ندارم چه برسه کس د جیراستش اونقدر گ! آره-

.کار رو بکنم نیا دیباالخره با یول, حرف زدن باهاش برام سخته!ستمیمن خونه ن ندیبگو
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؟یفراز مطمئن-

!مبهت زنگ زد نیراستش برا هم-

به من؟ ن؟یهم يبرا-

راستش  یول, خواهم  یم یشناسم که بفهمم چ یسال خودمو م یبعد س گهید.صد در صد...من از خودم مطمئنم! آره -

.یرك و راست حرف دلتو به من بزن...پرده یخواستم با تو حرف بزنم و ب یم! ستمیاز تو مطمئن ن دایش

بگ؟ یچ یخواه یم-

؟يبه من دار یچه احساس یعنیه؟یاحساست راجع به من چ یبه من بگ یستیر بارو د یخواهم ب یم-
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الزمه بگم؟ ؟واقعايدیهنوز هم نفهم-

!الزمه بگب-

!من دوستت دارم...خوب-

که  يندیسکوت کرد و بعد با لحن خوشا يا هیفراز چند ثان.دیکوب یم نهیس يکه بر زبان آورده بودم تو ياز جمله ا قلبم

:از عشق و محبت بود گفت مملو

؟یهست....حاال واقعا از کارم مطمئنم....يرو به من داد هیهد نیتو بهتر! دایخواستم ش یم نویهم-

!هستم-
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؟يرو دار يزیبا هر چ ییارویبه خاطر خودمون شهامت رو یعنی-

:افتادم گفتم یداشتم از دللشوره و اضطراب پس م نکهیوجود ا با

!دارم-

از ترس .کرد یبود و مشکوك نگاهم م ستادهیدر آشپزخانه ا يچشمم به مامان افتاد که جلو, را قطع کردم یگوش یقتو

:وخودم را جمع و حور کردم و گفتم ستادهیآنجا ا یدانستم مامان از ک یسست شدند نم میزانوها

؟یکن ینگاهم م ينجوریچرا ا ه؟یچ-

:ه من بود گفتنگاهش ب رهیکه همان طور خ یحال در
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.کرد خی ییچا...زیسر م دییبفرما! یچیه-

باالخره .کردمیخودم احساس م ينگاه او را رو ینیسنگ یول, دمیذزد ینگاهم را م.آشپزخانه نشستم زیو پشت م رفتم

:دیو پرس اوردیهم طاقت ن

؟:بود یتلفن ک-

.دوستم بود-

!سحر ای...من فکر کردم فراز بود-

.خودم بود د؟دوستیطور فکر کرد نیا ا؟چرا.-
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:و گفت دیبلند شد مامان از پشت پنجره آشپزخانه سرك کش اطیدر ح يصدا.نگفت يزیچ گرید مامان

.ادندیبرو کمکش لباس ها ز!...پسره هم زنگ نزد نیا...هم آمد میمر-

در جواب سالمم .مام حرکاتش معلوم بوداز ت یوکالفگ ینگران یول, بود  نییسرش پا.لباس ها را به دستم داد میمر

:گفت

واسه من زنگ نزده؟ یکس-

!نه-

بار  کی نکهیبا ا.کرد و به آشپزخانه آمد زانیآو یکرم رنگش را به چوب رخت یمانتو نخ.عرق بود سیو صورتش خ سر

:دیاز او پرس بار نیگذاشت ا شیداغ را جلو ينشست و مامان استکان چا زیپشت م یبود وقت دهیاز من پرس
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فراز زنگ نزد؟-

زنگ بزن چه اشکال داره؟ گهیبار د کیخوب خودت پاشو....ينه مادر-

:را کندو سرش را باال انداخت و گفت زیم ياز نان لواش رو يتکه ا میمر

!خودش بزنه!...نه-

 دیبه هلب دو ییدمپا کیبا .ند شدبل یهراسان از پشت صندل میمر.نگذاشته بود که تلفن زنگ زد يا هیچند ثان هنوز

.وتلفن را برداشت

!مامان! خدمت تون یگوش.بله هستند.یکنم چه زحمت یخواهش م.شما؟ممنون دیخوب! بله بلهسالم...بله؟سالم-
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مامان با علم و اشاره از .من هم پشت سرش راه افتادم.دست و بالش را با حوله آشپزخانه پاك کرد و به هال رفت مادرم

:دیپرس میمر

ه؟یک-

!شهال جون...فراز يزن عمو-

.جمع کرد رشیرا ز شیزانو کیمبل نشست و  يرو.را باال انداخت شیتعجب شانه ها با

...حال شما!... سالم خانم داالن-

:کرد گفتم یم نیریرا ش شینشسته بود و چا زیکه پشت م میبه آشپزخانه برگشتم و رو به مر کالفه
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!بشوند شیریخواهند س یالبد باز م....کم داشتم نویشهرام بود؟اه هممامان -

.نگفت يزیچپ چپ نگاهم کرد و چ میمر

قطره هاي عرق . دلخور به نظر می رسید . کردم تلفن را قع کرد و به آشپزخانه برگشت  یزودتر از آتنکه فکر م مامان

صورتش کشید و در حالی که پشت میز می نشست زیر لب  پشت دستش را به. از کنار شقیقه هایش راه گرفته بود 

:گفت

!خدایا شکرت-

باالخره . هم مثل من متوجه تغییر حال مامان شده بود ، ولی چون خودش هم حال و حوصله نداشت چیزي نگفت  مریم

:طاقت نیاوردم و گفتم

ه داشت براي ساالد خیار خرد می کرد مامان شهرام بود ؟ چکار داشت ؟ باز همون حرفهاي همیشگی ؟ مامان ک-

:با دلخوري گفت. ناراحتی آشکاري در چشم هایش بود . سرش را باال آورد 

این همه ! من نمی دونم تو چرا لگد به بختت می زنی ... انسان ... مگه چش بود پسره ؟ خانواده دار ، تحصیلکرده -

!منتظر چی نشستی ؟! خواستگار خوب 

:ردم وگفتمتعجب نگاهش ک با

عجب ... این بار هم که زنگ زد یه جوابی بده که دیگه پیداشون نشه ! من از این پسره کنه خوشم نمی آد ! خوب حاال -
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!گیري افتادم

:با چاقویی که در دستش بود دایره اي تو هوا کشید و گفت مامان

!بري هم نیست که هول برت داشتههمچنین خ... دیگه هم پیداشون نمی شه ! نخیر خانم خیالتون راحت -

:تعجب نگاهش کردم وگفتم با

؟ واسه چی زنگ زده بودند ؟ چطور

!واسه پریسا-

:فکر کردم اشتباه شنیده ام ، چند بار پلک زدم وگفتم اول

قحطی دختر بود ؟ مامان شوخیت گرفته ؟-

و در حالی که به طرف بالکن می رفت تا چند پیاز  عصبانیت چاقو را در سینک ظرفشویی انداخت ، از جایش بلند شد با

:بیاورد گفت

!من با تو شوخی دارم ؟-

نه اینکه عالقه اي به شهرام داشته باشم ، ولی هیچ وقت پریسا را هم سطح خودم و . را که می شنیدم باور نداشتم  آنچه

یکبار دیگر به صورت . از دستم در آورده بود  در مقام رقابت نمی دیدم و حاال همین پریسا خواستگار پرو پا قرص مرا

:مامان دقیق شدم و پرسیدم

راست می گی مامان ؟-

:پیازي را که در دست داشت در سینک پرت کرد وگفت. بار از کوره در رفت  این

ارش همون شب ندیدي پریسا چقدر رفت! دروغم چیه ؟ مادرش زنگ زده بود شماره خاله شهینت رو از من بگیره -

! من فخمیدم . پسره تا دیدش چشمش هم گرفت ... خانمانه بود ؟ با اون لباس ساده ودخترونه نشسته بود روي مبل 

مگه تو سرت می ره ؟! آرایش نکن ...  یرآروم بگ... هر چی می گم این طور قرتی قشم شم بازي در نیار 
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هم غرورم جریحه دار شده بود ، از پشت میز بلند شدم  توپ وتشر حسابی عصبانی شده بودم و از کار خانواده شهرام از

:و با پرخاش به مامان گفتم

همون پریساي عقب مونده به ! پسره کوتوله دلقک ! حاال یکی ندونه فکر می کنه چه تحفه اي بوده یارو ! خوبه خوبه -

.دردش می خوره

ا حرص و عصبانیت جوابم را می داد ، ولی دست هایم را صداي مامان را می شنیدم که ب. را گفتم و به اتاقم رفتم  این

:روي گوشم گذاشتم و داد زدم

!نمی شنوم-

کدوم : فکر کردم . تختم ولو شدم و همان طور که به سقف زل زده بودم با حرص گوشه لحافم را می جویدم  روي

سرش نیست به من ترجیح می ده  احمقی اون پریساي خنگ عقب مونده رو که جز فرمول شیمی و فیزیک چیزي توي

نبود یه سالم وعلیک درست وحسابی باهاش  بلدمگه ندید پریسا مثل عقب مونده ها لباس پوشیده ؟ حتی ! ؟ پسره خله 

!مثل خنگ ها گفت سالم! بکنه 

گوشم را .  صداي پاي مریم را شنیدم که به سمت تلفن می دوید. تلفن رشته افکار ناراحت کننده ام را پاره کرد  زنگ

فوراً تلفن را به پریز زدم تا مکالمات شان را . تیز کردم و از سالم و احوالپرسی فهمیدم که فراز آن طرف خط است 

:مریم با دلخوري گفت! بشنوم 

!شما بهتري... من بد نیستم -

:کنایه مریم را نشنیده گرفت و گفت. هم بی حوصله و سرد حرف می زد  فراز

!بله. منم خوبم -

کجا بودي فراز ؟-

.کار داشتم!... بیرون -
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می دونی چقدر منتظرت بودم ؟... خوب به من خبر می دادي ! آهان -

منتظرم بودي ؟ مگه قرار داشتیم ؟-

فراز . دیشب هم که حال وحوصله نداشتی حرف بزنیم ... نخیر قرار نداشتیم ، ولی فکر می کردم بهم زنگ می زنی -

؟ تو چته

.مریم باید با هم صحبت کنیم-

.از سکوت مریم هم فهمیدم که حال وروز خوشی ندارد. ریخت  دلم

:تردید گفت با

صحبت کنیم ؟ راجع به چی ؟ چی شده ؟-

.الزمه باهات حرف بزنم... راجع به خودمون -

!همین اآلن بگو فراز دارم از دلشوره می میرم! خوب بگو -

شب می آم دنبالت باشه ؟... شه باید ببینمت  نه اآلن نمی-

.تو رو خدا بگو چی شده فراز من تا شب دق می کنم-

!حاال من می رم دنبال خرید هاي مامان... شب می آم دنبالت و با هم حرف می زنیم ... نه مریم جان دق نکن -

فراز ؟!... باشه -

.جانم-

تو رو خدا چیزي شده ؟-

!شب-

دستم را روي قلبم گذاشته بودم و صداي گرومب گرمب آن را در اتاق ساکتم می . این را گفت و خداحافظی کرد  فراز

نمی خواستم به آنچه در شرف وقوع است و من مسبب آن بودم . روي تخت دمر شدم و چشم هایم را بستم . شنیدم 
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:صداي مریم را شنیدم که می گفت. فکر کنم 

!شور می زنه ولی مامان من دلم-

بابا خوب هزار جور حرف ممکنه باهات ! حاال اونقدر بد چشمی بکن که پسره دمشو بگذاره رو کولش و بره ... بیخود -

چرا به بدترینش فکر می کنی ؟! داشته باشه 

.لحن تند مادرم فهمیدم که هنوز از جریان شهرام دلخور و ناراحت است از

خیلی وقت بود که خبر درست . د و حوصله ام سر رفته بود شماره افروز را گرفتم از ظهر که همه خواب بودن بعد

.مثل تمام آن چند وقت با صداي خواب آلود و کسل تلفن را جواب داد. وحسابی از هم نداشتیم 

خواب بودي ؟! سالم عروس خانم -

.دراز کشیده بودم... شیدا تویی ؟ نه -

تنهایی ؟ حسام نیست ؟-

!شیدا تنهایی دق کردم پاشو بیا اینجا... اون هیچ وقت خونه نیست شکر خدا ... بابا نه -

:به در زدم و گفتم. صداي نفس هاي عمیقش می آمد . عرض نیم ساعت آماده شدم رفتم پشت در اتاق مامان  در

.مامان من می رم پیش افروز-

ولی صدایش را . اینکه منتظر جوابش بمانم به طرف در رفتم دانستم سرو صدایش بلند می شود ، براي همین بدون  می

:شنیدم که داد می زد

فهمیدي شیدا ؟ می شنوي ؟... واي به حالت اگه باز هم دیر بیایی خونه ! من که حریف تو نمی شوم -

:دم در داد زدم از

!آره شنیدم-

ه پر از لک وچربی غذا بود جلوي در آپارتمان منتظرم با موهاي ژولیده ، چشم هاي پف کرده و لباس خانه اي ک افروز
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:وقتی او را با آن سرو ریخت دیدم با تعجب چند قدم عقب رفتم وگفتم. ایستاده بود 

!افروز چرا مثل گداها تو خونه می چرخی ؟ همینه که حسام نمی آد خونه به خدا-

بگذار ! اصالً حرف حسامو نزن ! هر غلطی دلش می خواد بکنه  واسه اینکه بیشتر ول بچرخه و! برو بابا این هم بهانشه -

!دو ساعت خوش باشیم

با کمک هم میز و صندلی آشپزخانه را به تراس بردیم و افروز یک کاسه توت . بزرگی جلوي آشپزخانه داشتند  تراس

و به منظره کوهستانی هر دو ر. فرنگی و یک پارچ شربت آب پرتغال هم از یخچال بیرون آورد و سر میز گذاشت 

همان طور که به روبرو . تا به دست من برسد  ادافروز سیگارش را روشن کرد و فندك را روي میز سر د. نشستیم 

:خیره شده بود و دود سیگار را بیرون می داد گفت

!؟خوب چه خبرها ؟ باالخره شهاب رفت لندن ؟ کی عروسی آبجی خانمته ... چه خوبه وقتی حسام نیست -

.اون که احتماالً به هم خورد-

!چی رفتن شهاب وسحر ؟ گفتم که انگلیس به این راحتی ها ویزا نمی ده-

!نه بابا رفتن اونها سرجاشه ، فقط عقب انداختند ، ولی عروسی مریم به هم خورد-

:چشم هاي گرد نگاهم کرد و آهسته پرسید با

؟... نکنه -

!آره-

:به چشم هایم نگاه کرد و گفتمیز خم شد ،  روي

چطوري ؟ چطور تونستی ؟! دروغ می گی شیدا -

!این هم از عشق و عاشقی هاي قدیمی... اصالً انگار منتظر اشاره من بود ! به راحتی -

.سیگارش را دود می کرد و متفکرانه به من خیره شده بود. خالف تصورم افروز اصالً خوشحال نشد  بر
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اینجوري نگاهم می کنی ؟ چیه ؟ چرا-

نمی دونم چطور تونستی این کار رو بکنی ؟ شیدا حاال وجدانت هم راحته ؟-

:با دلخوري گفتم. اثري از شوخی در چشمهایش ندیدم . تعجب به او زل زدم تا مطمئن شوم جدي است  با

جدانت درد گرفت ؟تو دیگه چرا اینو می پرسی ؟ مگه خودت وقتی زن حسام شدي زن نداشت ؟ تو و-

:سیگارش را حلقه حلقه بیرون داد و گفت دود

!من نمی خواهم کار خودمو توجیه کنم ، ولی قضیه من با تو خیلی فرق داشت-

:عصبانیت خم شدم و چشم در چشمش گفتم با

.افروز تو دیگر چرا ؟ تو که از اول هم برنامه منو می دونستی-

!باورم هم نمی شد که واقعاً این کارو بکنی. وقت تأییدش نکردم بله می دونستم ، ولی هیچ -

:سیگارم را در زیر سیگاري خاموش کردم و گفتم. کفري شده بود  حسابی

!بعدش هم قضیه تو چه فرقی با مال من داره می شه بگی ؟. پس فکر می کردي چکار می کنم -

مجبور بودم . ود ، ولی من یه خونه زندگی درست وحسابی نداشتم همون قدر که کار تو افتضاحه مال من هم افتضاح ب-

. ولی تو خونه به این راحتی داري ... خودت که دیدي حتی وقتی اونجوري کتکم زد هیچ کجا جام نبود . به حسام بچسبم 

از ! خودمو بیرونم مردم رو می سوزونه توم . تحمل نمی کردم  ومن اگه یه راه فرار داشتم صد سال خوکدونی حسام

بعدشم من چه می دونستم بنفشه ... خونه ننه ام در رفتم که مثالً آسایش پیدا کنم ، حال وروزم از قبل هم بدتر شده 

!چطور می تونی شیدا ؟! ولی تو با مریم خواهري ! کیه ؟ گور باباش هم کرده 

:یگري روشن کردم و گفتمسیگار د. توانستم باور کنم افروز دارد مرا از این کار منع می کند  نمی

برات تعریف کردم تو شمال سر شال . نمی دونی چقدر کوچیکم می کنه ! ازش بیزارم ! مریم اسمشه که خواهر منه -

!قرمزه چه قشقرقی به پا کرد هر کار بکنم حقشه
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وز نرفتند انگلیس ؟ خوب از شهاب چه خبر ؟ چطور هن! تو هم که اول آخرش کاري رو که بخواهی می کنی . اي بابا -

!قرار بود بعد از عید بروند که

یعنی به خیال خودشان که بعد از عروسی مریم و فراز . می خواهند آخر مهر بروند . آره قرار بود ولی عقب انداختند -

!، از شهاب هم که خبر درست وحسابی ندارم بفهمم می خواد چه غلطی بکنه

دختره که عید پیشش بود کیه ؟ هنوز خبري نداري ؟ نفهمیدي اون-

یک خط در میون هم آقاي دالن می فرستدش دبی ، اصالً نیست که بتونم ... یکی دو بار زنگ زدم سحر برداشت ! نه -

!دلم براش پر می زنه... واي افروز اگه بدونی . پیداش کنم 

بعد از حسام که اینجور تو زرد در آمد این من که ! بعد از اون گند کاري عیدش دل پر زدن هم داره ! خاك تو سرت -

!چرت و پرت ها رو گذاشتم کنار

تا برسه هم . اآلن دیگه باید پیداش بشه ... آره  - حاال کجاست ؟ سرکار ؟ ... واقعاً هم که این حسام چه جونوري بود -

.اش شروع می شهبعد از نیم ساعت مزخرف گویی ه... یک لیوان مشروب می ریزه و می نشینه توي سالن 

:افروز با خونسردي گفت. صداي در آمد  یکدفعه

!خبر مرگش-

:حسام آمد که افروز را صدا می کرد صداي

!افی ؟... خانمی ؟ ... فروزي ... افروز -

:با بی حوصلگی جواب داد افروز

!تنبونت رو تو اتاق عوض کن. شیدا هم اینجاست ... بیا تو تراس ! بله -

:با قهقهه جواب داد حسام

.چرا ؟ شیدا که می دونه من چقدر خودمونی و راحتم-
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:هاي نازك آشپزخانه را کنار زد و گفت پرده

!چه عجب... شیدا خانم گل ! به به سالم -

:و جواب دادم خندیدم

.من کم پیدا نیستم ، هر وقت می آم شما تشریف ندارید... سالم آقا داماد -

!صبح تا شب دنبال نونم! یه دیگه عیالوار-

:پشت چشمی نازك کرد و گفت افروز

!ارواح ننه ات-

!می بینی این هم عوض خسته نباشیدشه-

این را گفت و بعد در حالی که صدایش را کلفت کرده بود و اداي جاهل هاي فیلم هاي قدیمی را در می آورد به  حسام

:افروز گفت

جون حسام پاشو ! اه افروز چه بد اخالق شدي ... ري ما رو با یه سیب زمینی بیار تا روشن شیم این سه سی! پاشو زن -

تو رو خدا محض خاطر شیدا هم شده او جل ها رو بکن یه لباس درست بپوش ... یه لیوان واسه من بریز خیلی خسته ام 

!من گناه کردم مگه تو رو گرفتم... بابا 

با وجود لباس کثیف و موهاي ژولیده و درهم صورتش طیبا ودوست داشتنی . دلی بلند شد غرغرکنان از روي صن افروز

دست هایش را همانجا روي سرش نگه داشت و همان طور . موهاي شرابیش را با گیره باالي سرش محکم کرد . بود 

.که به آشپزخانه می رفت پاهایش را مخصوصاً روي زمین می کشید و زیر لب غر می زد

:با خنده به من اشاره کرد وگفت. سرش را تکان داد  محسا

!این هم زن من! می بینی ؟-

.از الي در شیشه اي تراس برگشت و چپ چپ نگاهش کرد افروز
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:صورتی اش را غنچه کرد و گفت لبهاي

!از هفت سرت هم زیادم-

من وافروز هر کدام . نک شده بود نشستیم شب تا دیر وقت هر سه نفرمان در تراس که با تاریک شدن هوا کمی خ آن

حسام که داشت لیوانش را خالی . باد خنک غروب شالهایمان را تکان می داد . یک شال دور شانه هایمان پیچیده بودیم 

:گفتمی کرد به چشم هاي هر دو نفرمان به نوبت خیره شد و 

!افروز جون خودمو ... مخصوصاً شیدا خانم ! به سالمتی همه خانم هاي خوشگل -

:گفت افروز

اوي اونجوري به شیدا نگاه نکن ! ... وقتی می گم هیز و بی چاك دهنه واسه همین چیزهاست ! دیدي شیدا ! اَه گم شو -

!هنوز اونقدر مست نیستم که نفهمم. 

ین حرف آه کشداري که با چشم هاي گرد بدون مراعات وجود افروز به یقه بلوز من خیره شده بود با شنیدن ا حسام

:کشید و رو به من ادامه داد

مدام . شیدا با این کارهاش روز و شبمو سیاه کرده . وقتی می گم بدبین و بددله واسه همین حرف هاشه ! می بینی -

.باید به خانم جواب پس بدهم

:اینکه از حساسیت افروز کم کنم گفتم براي

!چقدر هم هیز باشه به من که نگاه نمی کنهدیگه حسام هر ! افروز گیر می دهی ها -

!چرا نمی کنه ؟ تو هنوز این گرگ رو نشناختی-

:به ساعتم نگاه کردم و هراسان به افروز گفتم. خیلی وقت بود تاریک شده بود  هوا

.افروز یه زنگ بزن آژانس بیاد. ده ونیم هم گذشت -

:فوري گفت حسام
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!نیمتچرا آژانس ؟ خودمون می رسو-

:چشم غره اي به حسام رفت و گفت افروز

!با این ده تا لیوانی که فرستادي باال ، حاال فقط مونده بنشینی پشت ماشین. آره حتماً -

. اصرا می کرد و افروز که معلوم بود حرص می خورد و عصبی شده سعی می کرد با مالیمت منصرفش کند  حسام

را که حاال چشم هایش روي هم افتاده بود ولی همچنان زیر لب حرفش را تکرار  باالخره توانستیم با کمک هم حسام

زحمت زیاد کفش هاي او را از پایش در آورد و در  اافروز ب. می کرد به اتاق خواب ببریم و روي تختخواب دراز کنیم 

:حالی که با نفرت نگاهش می کرد گفت

!خدا رو شکر خوابید-

:در خانه شان به من گفت از رفتن افروز جلوي قبل

!خواهرته. آخه مریم گناه داره ... یه فکر دیگه بکن . این راهش نیست ... شیدا اگه از من می شنوي این کار رو نکن -

یا شاید ... حدس می زدم که حاال مریم با فراز بیرون رفته . راه خانه از اضطراب و دلشوره حال خودم را نمی فهمیدم  در

اگر فراز مامزدي شان را به هم زده باشد ؟ واي حاال خونه چه خبر است ؟ کاش دیرتر بر می . رگشته باشد هم دیگر ب

!باشد تادهکاش وقتی می رسم آب ها از آسیاب اف! گشتم 

 پاترول فراز کمی دورتر از خانه مان در. آژانس جلوي در خانه ایستاد با دقت به ماشین هاي دور و بر نگاه کردم  وقتی

نمی دانستم در . پول راننده را حساب کردم و از ماشین پیاده شدم . قلبم تند تند می زد . خم کوچه پارك شده بود 

بیشتر دلم می خواست آن شب به خانه نروم و به خانه افروز برگردم ، .  شومبزنم یا با کلید خودم در را باز کنم و وارد 

ا باز کردم و وارد حیاط شدم با دقت به پنجره هاي خانه نگاه کردم تا شاید وقتی با کلیدم در ر. ولی چاره اي نداشتم 

آدم هایی را که در سالن  یهچراغ هاي سالن وآشپزخانه همه روشن بود و سا. بتوانم از حال وهواي داخل باخبر شوم 

در شیشه اي . یم می لرزید حاال تمام تنم و زانو ها. نشسته بودند از پشت پرده هاي کیپ تا کیپ کشیده شده می دیدم 
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:بقیه ساکت بودند و او می گفت. را که باز کردم صداي بم پدرم را شنیدم که صحبت می کرد 

 گاهیگاه و ب يخونه نشسته و فقط دلش به تلفن ها نیچهارسال تو ا میمر... فراز جان ستیروز دو روز ن کیصحبت -

حاال ما حق ! یستیمشتاق ن میبود که کمتر از مر دایپ تیم و طوالنمنظ ياز تلفن ها. طور نیتو هم هم. تو خوش بوده

اونقدر با هم خوب و خوش  دیع. یحرف قبل چیبدون ه! زهرو کیاون هم ! نه نیگ یکه هر دوتون م میبدون میدار

 میتو و مرشده که  یتو بگو چ. گه یبه ما نم يزیدونمچ یم ادیهم ب رونیکه رفته تو اتاقش و ب میفراز جان مر. دیبود

که شما جوون  نندیب یم ییزهایباالخره بزرگ ترها چ. میکمکتون کن میما بتون دیشا. دیمنصرف شد زیشبه از همه چ کی

!من منتظرم پسرم. دینیب یها م

:و آهسته گفتم ستادمیدر سالن ا يجلو. در داخل شدم ياز ال آرام

!سالم-

:گفت ییپدرم با خوش رو. فقط ان دو تا انجا بودند. الن نبودمامان در س. خورد وسرش را بلند کرد یتکان فراز

؟یخوب. ییسالم بابا-

.سالم فراز... یمرس-

.سالم-

:اشاره کرد و گفت میبابا به اتاق مر. کرد یبه صورتم نگاه نم فراز

.مهیمامانت تو اتاق مر-

پدر نشسته و  يکه جلو دمید یدر سالن فراز را م ياز ال. ستادمیا میپشت در اتاق مر. از انجا بروم دیکه با دمیفهم

که ساکت شده و رشته کالم از دستش در  دمیفهم. لحظه سرش را بلند کرد و نگاهش به من افتاد کی. زند یحرف م

تمام . بود  دهیچیتخت چمباتمه زده، لحافش را دورش پ يم رویمر. را باز کردم و داخل شدم میفورا در اتاق مر. رفته

من که . بود يا هیاو هم گر يتخت نشسته بود و چشم ها يمامان کنارش رو. قرمز شده بود هیز شدت گرصورتش ا
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:خودم را به ان راه زدم و گفتم. برم رونیوارد شدم مامان برگشت و با دست اشاره کرد که ب

؟يسرما خورد م؟یشده مر یچ-

!اه... گهید رونیگم برو ب یبهت م! آره-

شان بفهمم که فراز موضوع را چطور  يتا بلکه از حرف ها ستادمیدر را باز گذاشتم و گوش ا يال یآمدم ول رونیب

:گفت يا انهیمامان با لحن دلجو. عنوان کرده

؟یبگ یخواه یم یبه ک یبه من نگ. یبفهمم؟ من مادرتم خانم دیمن نبا یعنیشده؟  یچ یبه من بگ یخواه ینم میمر-

:گرفته و دورگه شده بود گفت هیکه از شدت گر يبا صدا میمر

. نداره دهیهم فا گهیتموم شده و د زیهمه چ. میخور یمن و فراز به هم نم.... گفتم که. مامان جون تو را خدا ولم کن-

.دینکن تمیتو رو خدا با حرف هاتون اذ

:اش گذاشت و گفت نهیس يسر او را رو. مامان دوال شد. بغض کرد شیوسط حرف ها میمر

؟یکن یم هیگر نجوریتو اون دلته که ا یچ. شده یآخه به من بگو چ... یخانم... يمرمر ينجوریانکن -

.دیمال یرا م میمر يو با دست پشت و شانه ها ختیر یمامان هم ارام اشک م. کرد یدر بغل اوهق هق م میمر حاال

و صورت  نییسر هر دو نفرشان پا. ادد یبا پدرم دست م یخداحافظ يبلند شده بود و برا شیطرف فراز از جا نیا از

:لب گفت ریو فقط ز دیمن نگاهش را دزد دنیبا د. نگاه کرد شیبه روبرو یفراز با نگران. شان گرفته و درهم بود يها

!دایخداحافظ ش-

:را به صورتش دوختم و ارام گفتم زمیاستفهام آم نگاه

.خداحافظ-

من رفتم و . توالت نشست زیم یصندل يتخت او رو يبابا جلو. باز شد مهیاتاق ندر . رفت میرفتن او بابا هم به اتاق مر با

 دیلرز یها در بغل مادرم م هیاز هق هق گر شیکرد و شانه ها یم هیبلند گر يبا صدا میمر. ستادمیدر ا يهمانجا ال
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.رفت یبند قربان صدقه اش م کیقرمز شده بود  یمامان که صورتش ار ناراحت

شد؟منصور  یبه ما بگو چ...شهیکه نم يجور نیشد؟ هم یاخه چ.با خودت  يمجورینکن ا...ینکن خانوم...زمینکن عز-

شده؟ یاون هم نگفت تچ ؟يبا فراز حرف زد

:گفت یسرش را تکان داد و با کالفگ بابا

خواهند به حرف دوتا بزرگتر گوش  یکله شق نم يجونها نیدونم چرا ا ینم. نگفت يزیاون هم چ...رینخ-

!میکمک کن میما بتون دیدخترك شا..کنند

:گفت دهیبر دهیشد بر یبند امده بود و سرش دم به دم به عقب پرت م شیصدا هیاز شدت گر میمر

!ي...چیه...دیبکن....دیتون...  ینم...نم...کار...چیه_

پرسش گرش را به نگاه نگران و  دیرسیتر به نظر م قیجمع شده بود و خطوطش عم یمامان از شدت ناراحت صورت

گرفته اند که به  میفراز هر طور موضوع را مطرح کرده هر دو نفر تصم دمیفهم. کردیم فیپدرم دوخته بود کسب تکل

.ندینگو يزیچ هیبق

 کینیکل هیدو روز همراه مامان به  يشده بود و هفته ا یدچار افسردگ. بود يوزار هیفقط گر میو شب ها کار مر روزها

خواب او تمام ساعات  يبا مصرف قرص ها.گشتیخرابتر از قبل به خانه باز م یهر بار با حال یول فتریم یروان درمان

 یناراحت. دیرسیاتاق مامان به گوشم م نینازك ب واریاز د شیها هیگر يو تمام شب تا صبح صدا دیخواب یروز را م

 یم نجایکار منو فراز به ا ایات من نبود اکه اگر اشار کردمیفکر م نیمدام به ا. گذاشت یلحظه راحتم نم کیوجدان 

شوم  تفاقاتا تنیمن علن ا يدوست داشتم خودم را قانع کنم که فراز از ابتدا هم به من نظر داشت و کارها یلید؟خیکش

از فراز  ی، ول کردمیتوانستم خودم را تبرئه کنم از زنگ تلفن فرار م یشدم و نم یموفق نم ی، ول ستیو ناراحت کننده ن

.نبود يم خبره

. نکنم  یبار من اقدام نیگرفتم ا میتص. دهدیوجدان عذابش م یاو هم با مشکل من مواجه است و ناراحت زدمیم حدس
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کرم از درخت  میتوانستم وجدانم را راحت کنم و بگو یصورت م نیدر ا.  دیایشود و جلو ب شقدمیخواستم خودش پ یم

!است

تالش هر دو  یخانواده ما و خانواده الدن رد و بدل شد ول نیب يادیز يلفن هامدت ت نیدر ا. ماه گذشت کیاز  شتریب

 هیدو  يهفته ا بایسحر که تقر ياز تماس ها ریتلفن ها هم کم شد و به غ نیو کم کم فاصله ا دینرس ییخانواده به جا

.دو خانواده نبود نیب يگریارتباط د چیه زدیحرف م یتلفن میسه بار با مر

از . رفته بودند  رونیمشاور ب گریجلشه د کی يبرا میمامانو مر. نشسته بودم  ونیزیتلو يتنها جلو روز غروب کی

از هم  يبود که با دلخور یچند ماه. شهاب تنگ شده بود  يدلم بدجور برا. شدیپخش م يزیاهنگ غم انگ ونیزیتلو

بعد . از او نبود يخبر چیه یول. ش زنگ بزند داشتم خود تدوس.  میخبر بود یهم ب دیاز بعد ع بایوتقر میجدا شده بود

بم و مردانه  يصدا. تلفن را برداشتم و شماره خانه سحر وشهاب را گرفتم یبا خودم کلنجار رفتم گوش یکه کل نیاز ا

:گفت

بله؟-

!سالم-

:زد ادیفر بایتقر يادیز جانیلحظه سکوت شد و بعد آن صدا با ه چند

؟ی؟خودتییتو!دایش-

با لکنت . فراز را که با شهاب اشتباه گرفته بودم شناختم يخوردم وا صدا یباشد تکان دهیاز خواب پر که یکس مثل

:گفتم

سالم....سـ....ُفراز-

بالخره  یداشت یسپرده بودم به خودت که هر وقت امادگ! یزن یباالخره زنگ م دونستمیم...زمیسالم عز!سالم خانم-

شد  ؟چطوريخوب چطور. باشه خواهرته یهر چ....هم به اندازه من سخت بود تو يدونم اون افاق برا یم. یزنگ بزن
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؟يزنگ زد نجایا

:و گفتم دیبه ذهنم رس فورا

!یهم خوت برداشت دیشا رمیرو بگ نجای، گفتم ا ياخه باال زنگ زدم نبود...  ينجوریهم-

چطوره؟ میمر!...کوچولو یباهوش یلیخ!کلک يا-

کدوم حرف  چیه ؟چرایگفت یچ میتو اون شب به مر دمیمن اصال نفهم یراست! کنار امده هیبا قض ییجورا هی ستیبد ن-

د؟یزد ینم

!خواهم تا عمر دارم بهش فکر نکنم یم. بود يشب بد یلیاون شب خ...میاز خودمون حرف بزن ایب!دایول کن ش-

؟یگفت یچ میفقط بگو به مر....زنم یحرفشو نم گهیباشه د-

تونم  یمتاسفم اما نم یلیخ. شده دایپ میتو زندگ دینفر جد هیبهش گفتم متاسفانه چند وقته ....بخ یلیخ!...فوضول يا-

بعدش ...نداختیراه ن ونیو ش هیکردم گر یاصال اون طور که فکر م بهیعج....دایش دیاونم زود فهم....ادامه بدم ينجوریا

!شد يمون واسه همه عاد ییبعد که موضوع جدا تا...مینگ يزیچ یهم اصال سراغمو نگرفت ، فقط خاست فعال به کس

ه؟ینفر ک هیاون  دیاصال نپرس یعنی-

اون  گهیمن د ی، ول هییدختر خوب و ساده ا میمر. من هم سخت بود يبرا. براش سخت بود یلیدونم خ یم! نه اصال-

من هم  يتا حاال عوض شد شیپهمون قدر که تو از چهار سال  یشسدا ، ول يکار کرد یدونم چ ینم....نبودم یآدم قبل

تونستم  ینم يا گهیکار د نیا دمجزیتو رو د نکهیبعد از ا. راه بود  نیآخر نیا!....تو عوض شدم دنیبعد از آمدن و د

!خبرم ها یوقته از ت ب یلیتو حالت چطوره؟خ!خوب....یختیتو همه حساب کتاب هامو به هم ر. انجام بدم

:کردم و گفتم يکشدار خنده

!ماه هم روش کی نیدلت هم واسه من تنگ نشد ا يچهار سال که نبود...خوب-

!تازه شناختمت...دمتیتازه د....ماه فرق داره کی نینه ا-
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م؟یبکن میتونیکار م ی؟چیاخه فراز اخرش که چ-

کم ....شهیم یچ نمیفکرکنم کم کم موضوع را به پدرو مادر خودم بگم تا بعد بب...کنمیفکر م نیشب و روز دارم به هم-

!کنمیکم درسش م

به پا  ییچه بلوا گفت؟یچه م کرد؟مامانیکار م یچ میمر يوا! شد یم یاگر موضوع علن.ختیر نییحرف پا نیاز ا دلم

:گفتم! جا برسد نیبود که کار به هم نیا يهمه برا نیا! هم نبود يگریخب راه د یکردند؟ ول یم

.نبک یدون یصالح م يهر کار یترسم ، ول یمن م-

.تو بسپر به من! باشه -

:که گفت دمیسحر را شن قیز يصدا

!شهیچمدون بزرگه بسته نم نیکمک کن ا ایفراز ب-

:دمیفورا پرس. شد زیت گوشم

مسافرتت؟ دیرو یم دیچمدون؟دار-

 گهیدحاال که ....عقب انداخته بودند یاخه فقط واسه عروس...سحرو شهاب دوباره مسافرتشوو اناختن جلو!من که نه-

.نداره معطل بشوند یلزوم

؟یروند ؟ مروند لندن؟ک یم-

:از هول و هراس من تعجب کرده بود گفت فراز

.باشه هیقض انیهم در جر میفکر کنم مر!...فردا شب-

 وانهیداشتم د کننئیم یزندگ شیحاال سحر و شهاب پنج شش ماه با هم در انگل نکهیاز فکر ا. به پا شد یدلم آشوب در

احساس . میاز هم نداشت ياز هم جدا شده و خبر يبود منو شهاب با دلخور يادیمدت ز نکهیبدتر از همه ا .شدم یم

 یوقت. دیشن یفراز را نم ياز حرفها يزیشده بود و گوشم چ داغبسته شده است و تنم  میبه رو ایدن يتمام درها کردمیم
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:گفتم.کردیالو الو م یگوش يبه خودم امدم فراز داشت تو

!الو! ه بل-

اومد اون طرفها؟ می؟مريساکت شد کهویشد؟ یچ-

.قطع کنم دیبا گهیآره د-

.زنم یحرف م یبهت زنگ بزنم؟ فقط اگر تو برداشت یاشکال نداره من گاه.مواظب خودت باش سیپ. باشه-

!خداحافظ...اشکال ناره....بزن بزن-

کنم و قبل از رفتنش با هم صحبت  دایشده شهاب را پبود که هر طور  نیا دیچرخ یگکه در سرم م يزیلحظه تنها چ آن

 يرا برداشت چند لحظه ا یشهاب گوش یدوباره تلفن را برداشتم و شماره خانه شهاب و سحر را گرفتم و وقت.میکن

:لرزان گفتم يزده و با صدا جانیه ددومش مطمئن شوم خودش است و بع يالو دنیمکث کردم ا با شن

!سالم شهاب-

!طرفها نیچه عجب از ا!...سالم-

کنن ، فکر دختر  یفکر منو نم. مسافرت فرستنتیهم که م ونیخط در م کی. يبار زنگ زدم نبود ؟چندییکجا-

!؟یفرستن دب یکه انقدر تو رو م کننیخودشونو هم نم

:و گفت دیبه قهقه خند شهاب

!کنن یرو نم يا گهید زینه با به جز پول فکر چ-

:ادامه داد ياهسته تر يبا صدا بعد

!و تاپ هم پیدوتا هم که زدند به ت نیا-

:دمیمتوجه منظورش نشدم و با تعجب پرس اول

ها؟ یک-
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!گهیو فراز د میمر!یبابا تو که اوت يا-

 ينامزد کیشوند چه برسه به  یتموم م یمیقد یدوست...عواقب رو هم داره نیا يچهار سال دور... کرد شهیچه م!آره-

!!ساله کی

اون حالش چطوره؟ ؟حاالیکشک ينطوریا اخه همباب يا-

:بودم گفتم دهیمنظورش را فهم نکهیبار با ا نیا. به تلفنش مشکوك نشود یبرد که از ان طرف کس یو نم میمر اسم

؟یزنیحرف م يشهاب؟چرا رمز یک-

!گهیگم د یخب خواهرتو م.....اااایتو هم خنگ شد...بابا يا-

د؟یرفتنتون به کجا رس سیچه خبر؟انگل گهیخب شماها ..!..خوب خوب...م؟خوبهیمر!اهان-

.مییا یبعد م مییاونجا یشش ماه.میرو یم....فردا شب!میرویم میدار-

:گفتم یرا گرفته بود با ناراحت میگلو بغض

!نامرد...نمتیب ینم گهیو تا شش ماه د ير یم ؟حااليمرد یم يزدیزنگ م هی؟یشهاب چرا به من نگفت-

.کنمیم هیخواستم شهاب بفهمد که دارم گر ینم یشده بود، ول ریزاشکم سرا گرید

:گفت

 ینم. میکار دار یتا مهر صبر کنم؟خودمون هم هنوز کل یو اسه چ دمیبه هم خورد د هیقض نیا یعنی...شد کهوی راستش

!کنم سشونیراست و ر يدونم تا فردا چه جور

...اون خانم ها و!يدار ییدونم چه کارها یم!آره-

!ها يداد ریباز گ....س کنب-

:گفتم يآمدم و با لحن ارام تر کوتاه

!یتو بگ رون؟هرجایب میساعت هم که شده بر مین يجور هی شهینم نمت؟فردایب یتا زمستون نم گهید یعنیشهاب -
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!کنمیم یبرگشتم حتما تالف یول...شلوغم یلیخ....شهیجون تو اصال نم!نه-

بار  نیبشود و ا یدوباره عصبان دمیترس یم.بود و جرات اصرار کردن هم نداشتم دلم گرفته . میدانستم چه بگو ینم

کوتاه  نیهم يحوصله شده، برا یو ب یکرده و عصب رییتغ دیرس یتلفن و قطع کند به نظرم م یحت ایبزند  يحرف بدتر

:گفتم یامدم و با مهربان

؟یاز اونجا بهم زنگ بزن یتون یم.شهیدلم برات تنگم یلیمنم خ....مواظب خودت باش زمیپس عز-

برود ان سر  یچه برسد وقت. جا هم تا به حال شهاب با خانه ما تماس نگرفته بود نیسوالم احمقانه است هم دانستمیم

:و گفت دیکش یاز کالفگ یاه.احساسم درست بود ایدن

!نمیحاال بب.....کنمیفکر نم....نه-

را گذاشت که  یکرد و گوش یخداحافظ عیزد و شهاب انچنان سر یم شیو که صدا دمیسحر را شن ياز ان باز صدا بعد

و  دیچک یم میاز چشمها لیاشک مثل س.دیتلفن در گوشم سوت کش یبه خودم امدم که گوش یو وقت دمیخودم هم نفهم

در ان است که  نیبه دست اوردن شهاب ا يراه برا نیربهت کردمیکردم ان زمان فکر م یم هیبلند گر يمحابا با صدا یب

تا  یحت. نظر داشته باشم ریاو را ز یزندگ کیو از نزد. کنم یقرار بود خانه بخت خواهرم باشد زندگ يخانه که روز

چشم و ابر  کیکه با  ياصال مررد کردمیمدام با خود تکرار م!موفق شده بودم که وجدان خودم را هم ارام کنم يحدود

خودم فرق دراه  هیقض یول!ازدواج کنه میون بهتر که نگذاشتم فراز با مرهم! خوره ینم یراه به در بشه به درد زندگ از

!کرد داینجات پ میمر یخورم ، ول یهم لطمه نم نیهم يبرا! من که فراز رو دوست ندارم

. قبل بود يتر از شبها شانیهم ان شب پر میمر دمیروند تا صبح نخواب یم رانیدانستم شهاب و سحر از ا یکه م یپسب

.دمیشن یم واریرا از پشت د شیپا يرفت و من صدا یصبح در اتاقش راه م کیتا نزد

:و گفت دیخند یتفاوت یگفتم با ب شیخبر سفر شهاب را برا هیصبح شد شماره افروز را گرفتم و با بغض و گر یوقت

!ریابغوره بگ نیحاال تو بش... یبه سالمت-
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:داد زدم يدلخور با

!يشدبدجنس  یلیها خ یافروز تازگ-

اون دست در دست  يریگ یواسه اون تحفه آبغوره م يدار یاالن که تو نشست...رسهیعقلم م!بدجنس نشدم زمینه عز-

 رهیم سکوهایتو تمام کاباره ها و د...خوبه نکهیتازه ا!کنهیو حال م رهیلندن راه م يداره تو داره تو کوچه ها شیزن فسقل

خودمونو  یتا ک!دایبسه ش!رهیگیم لتیچقدر هم که تحو.ریآبغوره بگ شواس نیحاال تو بش...کنهینفرو تور م هیو هر شب 

م؟یگول بزن

 يشداریباشم با لحن ن ختهیزهرم را ر نکهیا يبرا.شوم وانهیخواستم د یگفت م یکه افروز م ییزهایاز تصور چ یحت

:گفتم

؟يشد نیباز تو از کجا دلت پره که انقدر بدب-

:و گفت دیشک یاه. ام نشد  یبدجنس متوجه

!دوباره حامله ام کنمیفکر م دایش!....از همه جا!از کجاا؟-

!افروز یمون یمثل گربه م. آد  یزرت و زرت هم که شکمت باال م!آه گندت بزنند-

!که ستمیدونم هنوز مطمئن ن ینم... ی، ول خورمیقرص هم م.خودم هم شوکه شدم-

دونه؟یحسام م-

!دکتر میقراره فردا با هم بر!آدم شده کمیه به نسبت اون دفع...آره بهش گفتم-

!قوز باال قوز شهیم ادیبچه هم که ب هیاخالق حسام  نیبا ا!نباشه يزیخدا کنه چ-

 نکهیا الیبه خ. که تلفن زنگ زد  کردمیاسفبار افروز فکر م تیمبل نشستم و به وضع يرا که گذاشتم همانجا رو تلفن

:را برداشتم و گفتم ی، گوش دیزده تا بگورفته و زنگ  ادشی يزیافروز است که چ

شده؟ یچ-
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:گفتم دیبا ترد.بود  سکوت

بله؟-

در همان لحظه  یتلفن خارجه باشد، ول دیفکر کردم شا. در آن روشن شده بود  دیاز ام یزد و برق یتاپ و توپ م دلم

:که گفت دمیفراز را شن يصدا

!سالم-

 یکردم شهاب از لندن با من تماس گرفته از دست خودم عصبان یمقانه تصور مطور اح نیساده بودم و ا نقدریا نکهیا از

:با پرخاش به فراز گفتم. بود دایکامال پ میدر صدا نیبودم و ا

!يشد وونهیمگه د-

:آهسته گفت ییبا صدا فراز

!کردم؟ آخه دلم برات تنگ شده بود يبد کار! دیآخ ببخش-

 نیشه ع یکه دلت براش تنگ م یاون. رو باش ایکار دن! ه من به شهاب زدم ک یدرست مثل حرف: خودم فکر کردم با

:و گفتم دمیکش یآه! ستیتو مهم ن يشه هم برا یکه دلش برات تنگه م یو اون ستین الشیخ

!دمیترس ییجورا هی یول ،ينکرد ينه تو کار بد-

:گفت يجد یول نیغمگ یبا لحن فراز

بمونه؟ يطور نیشه که ا ینم-

شه کرد؟ یکار م یه فراز چآخ-

.من با مامان خودم حرف زدم-

:با تعجب گفتم. دیتمام اتاق دور سرم چرخ يلحظه ا يخوردم که برا کهی آنقدر

؟یگفت یتو چ-
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بابت  نیو چقدر از ا يندار يریتقص چیکردم که تو ه فیناراحت نباش براش تعر... موضوع تو رو بهش گفتم یچیه-

.وجدانت در عذابه

رون؟یگفت؟ نگفت از خونه برو ب یخوب مامانت چ-

بعد آروم تر که شد، . ختیناراحت شد و اشک ر میواسه مر گهید يبزنه؟اولش مثل همه زن ها یحرف نیچرا همچ! نه-

ناراحت  یلیتو هم خ يطفلک برا! میما هم همونو دوست دار یخوشبخت بش یبا هر ک. توئه یگفت من آرزوم خوشبخت

!کرده ریگ ییهم بد جا دایش گفت یم. شد

:دمیپرس دیبا ترد. راحت با مساله کنار آمده باشد نقدریکردم خانم دالن ا ینم باور

م؟یسراغ خواهر مر یکه رفت هیشهر دختر قحط نینگفت مگه تو ا-

داره بگه؟ یچ گهیبوده د میمن واسه خاطر خواهر مر يها یجفتک پرون نیهمه ا دیفهم یوقت! نه-

:بود گفتم دایکه اضطرابم از ان پ ییزد و با صدا یند تند مت قلبم

!شه یم وونهید تیاز عصبان میمر! کشه یشه؟ مامان منو م یم یفراز حاال چ يوا-

رون؟یب ییایب یتون یم دایش. شهیکه درست م... انشاا! فکر نکن يطور نینه ا-

کجا؟-

تو دلت واسه من تنگ نشده؟... تنگ شدهدلم برات ... نمتیخواهم بب یم! یهر جا تو بخواه-

.ترسم یم... مون نهیبب ییاشنا هیممکنه  میآخه کجا؟ هر جا بر یچرا ول-

ست؟یطور ن نیا... بفهمند دیباالخره که همه با ؟یاول آخرش که چ! خوب فکر کن دایآخه ش-

! شد یتنم راست م يو آن هم موهااز تص یتمام هدف من بود ول هیقض دنیموضوع و به سرانجام رس نیهم نکهیا با

:گفتم

!فراز یگیتو راست م یول! ترسم یم یلیخ.. يوا-
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دنبالت؟ امیب! خوب پس-

.آم یجا قرار بگذار خودم م هی ؟يشد وونهیدنبالم؟ د ییایب-

؟يکجا تو راحت تر.... یتو بگ یخوب هر چچ یلیخ-

:و فورا گفتم دیبه ذهنم رس يفکر

!خونه ما کینزد ؟يبرج هاله رو بلد-

اونجا؟ ییآ یم! آره-

اونجا خوبه؟ گهیساعت د مین... زن و شوهرند هی... از دوستامه یکیخونه -

که  یتفاوت یموضوع را به افروز گفتم با همان لحن ب یوقت. برج قرار گذاشتم یدر اصل يساعت بعد با فراز جلو مین يبرا

:کرده بود گفت دایپ

 يروبرو مینیبنش ییحوصله نداشتم باز هم دو تا چیه. آد یحسام هم م گهیساعت د میاتفاقا تا ن. ..نداره یباشه اشکال-

!هم

او نوشتم و  يبرا يو نامه ا دمیمامان هم مواجه نشوم زود لباس پوش يبا غرغرها نکهیا يبرا. خونه نبودند میو مر مادرم

ساده  نیشرت و شلوار ج یآنقدر عجله داشتم که ت. دمز رونیروم و زود از در ب یاطالع دادم که به خانه افروز م

که  دمیفراز را د نیماش. برج بودم يدر راه رژ لب و ودر به صورتم زدم و درست در ساعت مقرر جلو. بودم دهیپوش

 یباعث م نیبه نظرم الغرتر از قبل شده بود و ا. شد ادهیپ نیاز ماش دیمرا د یوقت. پارك کرده یهمان جا کنار در اصل

!است ها قهیهم خوب خوش سل میمر نیا: در دلم گفتم. شد بلند قدتر به نظر برسد

ناخودآگاه در دلم . داشت شیبا موها یبود که تضاد رنگ دهیپوش یبلوز و شلوار مشک. دست تکان داد میاز دور برا فراز

به حالت دو به طرفش  بایقردست تکان دادم و ت شیبرا. بود بیخودم هم عج يبرا نیاحساس شور و نشاط کردم و ا

.رفتم
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؟یخوب! به به خانم قشنگه-

؟يدیوقته رس یلیخ... آره-

؟ياومد یبا چ... دنبالت امیتونم ب یصد بار به خودم لعنت کردم که چرا نم...االن نیهم! نه-

.دمیدو-

.باشهحرف هم ن گهید... برسونمت دیبرگشتن با ؟يدیهمه راه رو دو نیبه خاطر من ا! يوا-

من باز هم متوجه  یول! بود دهیپوش یبود و لباس نسبتا مناسب دهیبه خودش رس یطور که از افروز خواسته بودم کم همان

انداخته بود شدم  يرو یکه به زور سنجاق و کش سر جمع شان کرده و شلوار خانه که بلوز بلندن يبرس نزده ا يموها

!داد یحرف نزن م یمعن بایکرد که تقر یحرکت دستاو با و با چشم و ابرو به آنها اشاره کردم، اما 

 یفراز هم متوجه شد و وقت. به عنوان مزه مشروب گذاشته بود یتنقالت زیم يحسام رو يها یطبق معمول مهمان افروز

:اشاره کرد و گفت زیم يداد به تنقالت رو یمبل لم م يرو

!يهست اال اصل کار زیافروز خانم همه چ-

.دیبخش یم... کنه یخفه م يهمه مونو با اصل کار ادیاالن که حسام ب دیهبد ياجاز-

:دمیپرس جانیدنبال افروز اشپزخانه رفتم و با ه به

خوب چطوره؟-

دا؟یش یخرش کن یچطور تونست... رسه یبه نظر م یطفلک پسر خوب! خوبه-

!کرم از خود درخته! بابا گفتم که-

صد سال هم  نمیب یکه من م یآدم نیا يداد یاگه تو راه نم! یداشت ينستم تو چه نقشه ادو یمن که م... کنم یباور نم-

.شکست یرو نم میمرد دل مر یاگه از عشق تو م

ان روز  نکهیحسام خوشحال از ا. کرد یافروز حسام و فراز را به هم معرف. میامد رونیدر هر دو از اشپزخانه ب يصدا با
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 کیو  وانیبپرسد فورا به پشت بار رفت و با دو ل يزیچ نکهید با فراز دست داد و بدون ادار دنینوش يو همراه برا اری

:که هر دو دستش را باال برده بود گفت یو در حال دیحسام خند دنیفراز با د. بزرگ برگشت يبطر

!ممنون...قربان ستمیمن اهلش ن! نه نه-

زم؟یبر یاتون چخانم ها امشب بر... ریسخت نگ... شبه هی... بابا يا-

:من هم دستم را باال بردم و گفتم. برگشته و با تعجب به من نگاه کرد  فراز

!خورم حسام جان ینم يزیچ یدون یمن که م-

:زد و گفت یبخش تیبا لبخند رضا فراز

!دمتیکه اومدم هنوز ند یاز وقت. نیبنش ایب دایش-

:گذاشت و گفت شیفراز را جلو وانیل حسام

!شه ینم دیبا من نخور وانیل هیشما اصال امشب اگه  یها معافند،ول خوب خانم-

:به ناچار موافقت کرد و گفت فراز

!زنم یم یلب هی یکه شما تنها نباش نیباشه به خاطر ا-

که  یفراز در حال!میخودمان بند نبود يپا يکدام رو چیگرفت ه یآژانس م میآخر شب افروز به سفارش فراز برا یوقت

:گفت يرا بپردازد با لحن پوزش خواهانه ا نیماش هیآژانس دوال شده بود تا کرا نیداخل ماشتا کمر 

!خطرناکه يطور نیا.ببخش امشب نشد برسونمت دایش-

:تکان دادم و گفتم یالیخ یرا با ب دستم

!یتک زنگ بزن خونه مون که بفهمم سالم هی يدیرس...ولش کن بابا-

؟يدیم تو رسمن از کجا بفهم...زمیباشه عز-

:بود گفت یکردم که راننده آژانس که جوان کم سن و سال یفکر م داشتم
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!شونیتک زنگ بزن خونه ا هیخوب بعدش شما هم -

:زد گفت یکه با دست به شانه راننده م یو در حال دیبلند خند يبا صدا فراز

!باز هم به تو میلیما که امشب تعط...نیآفر-

 یبه مامان گفته بودم افروز م.رفتم یکردم و به خانه افروز م یبعد از ظهر شال و کاله م!نیهر روزمان شده بود هم کار

کوتاه آمده  گریمامان هم د.روم تا در درس ها کمکش کنم یخواهد درس بخواند و شبانه امتحان بدهد و من هر روز م

ها  یآن مهمان.میآخر شب دور هم بودشد و تا  یم شانیدایپ یکی یکیغروب حسام و فراز  کینزد.زد ینم یبود و حرف

 میگفت یشد آنقدر م یکه سر همه مان گرم م یشد و بعد از ساعت یم ریکمتر با حسام درگ.افروز خوب بود هیروح يبرا

افروز و  ههمرا دیایبعد از ظهر قبل از ان که فراز ب کی.ماند یآن دو نم نیب يدلخور يبرا ییکه جا میدیخند یو م

بار کورتاژ کردن  کی انیجر یسه ماهه باردار بود و دکتر وقت.حدس افروز درست بود.میر زنان رفتحسام به مطب دکت

همه کالفه و در .کرد که بچه را نگه دارند دیو هم خطرناك است و تاک رید یلیانداختن بچه هم خ يبرا د،گفتیاو را شن

موضوع از  نیساعت که سرمان گرم شد ا کی بعد از گذشت.نشسته بود یبو در ال دهیفراز رس.میهم به خانه برگشت

:را باال برد و گفت وانشینشسته بود ل زیکنار م نیزم يافروز که رو.حدت و شدت افتاد

!بچه ام که باالخره خودشو به ما انداخت یبه سالمت-

:افروز زد و گفت وانیرا به ل وانشیهم ل حسام

!الحق که بچه ات هم مثل خودت چتر بازه...نوش-

:افروز اعتراض کرد و گفت.میدیبلند خند يبا صدا همه

!کنم یخونه جون م نیهمه از صبح تا شب تو ا نیا رهیچشمت رو بگ-

!بچه ات رو هم ببند!یخودتو که بست...میندار یباشه افروز جون ما که حرف-

!پر رو...مساخت یبودم کار دست کاریمثال عصرها که ب.بچه فقط مال منه نیگه انگار ا یم نیهمچ!واه-
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فراز که از شدت .میدیخند یبلند م يو با جر و بحث افروز و حسام با صدا میمبل کنار هم نشسته بود يو فراز رو من

:پر حسرت گفت یبا لحن.برگشت و نگاهم کرد  دیچک یاشک م شیخنده از چشمها

!خودت هیشب کیارو ب یمو مشک يدختر کوچولو هیم؟یکوچولو داشته باش ین ین هیشه من و تو  یم یک-

:گفتم ینازك کردم و با لحن خاص یچشم پشت

!هم به خاله اش بره دیشا-

:بود گفت دایپ شیاز صدا یدل گرفتگ ینوع کهیدر حال فراز

.خواهم دخترمون شکل خودت باشه یمن م یشه،ولیخوب به اون هم بره خوشگل م-

:شور برداشت و گاز زد و گفت اریدانه خ کی افروز

!هم پسر بود دیحاال شا-

:خم شد وبه صورتم نگاه کرد و گفت فراز

!تو باشه هیاگه پسر بود باز هم خوبه شب-

نظرم بود به فراز نگاه  يشهاب جلو دهیو چشمان خوش فرم وکش یضیکوتاه و صورت ب یمشک يکه موها یحال در

:کردم و گفتم

!تو باشه هیکاش شب!نه-

:گفت فراز

!شه یشهاب م هیاحتماال اگه پسر باشه شب-

:شده بودم که گفت رهیبه فراز خ رتیمن هم با بهت و ح.حرف از خنده منفجر شدند نیا دنیو حسام با شن افروز

طور  نیهم...شوهر خواهرمه...نشیدیشما ند!داستیش هیشب یلیپسر خ هیآخه شهاب به عنوان !نبود نیمنظورم ا!نه نه-

 هیشب.دخترهاست هیگفتم شوهرت شب یبه خواهرم م شهیهم...فرم چشم هاشون یحت.دیبا پوست سف یمو مشک
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!ستیدختر ها ن هیاصال شب ستهم مردونه ا یلیشهاب خ ریگفت نخ یخورد و م یهم حرص م شهیهم!داستیش

:گفت افروز

!هندیو حسام شب دایکردم ش یتا حاال فکر م-

بود  زیم يکه رو گارمیاز پاکت س يارگیبا حرص س.شدم یم یزد عصب یکه فراز در مورد سحر و شهاب حرف م یوقت

سرم را عقب .لبم بردارد يرا از ال گاریدستش را دراز کرد که س شهیفراز هم مثل هم.برداشتم و گوشه لبم گذاشتم

:با پرخاش گفتم اریاخت یو ب دمیکش

!ولم کن فراز-

:چشمش افتاده بود عقب زد و با تعجب نگاهم کرد و گفت يلختش را که رو يموها

دا؟یشده ش یچ-

!دوستش دارم...يریر وبگ گارمیخواستم س ینم...زمیعز یچیه-

:و گفت دیرا بوس میموها يبا حلقه دستانش فشارم داد و رو دوباره

!يکرد یازم دفاع م ينجوریا...یمنو دوست داشت...بودم گاریکاش من س-

:را لوس کردم و گفتم خودم

!يزد یسر و کله م میبا مر ی،داشتينبود نجایتو هم ا...نبودم که نجایاگه دوستت نداشتم االن ا!یفراز چقدر خنگ-

:و گفت دیکش یاه فراز

!سوزه یدلم براش م...مونو روشن کنم فیخونه تون و تکل امیتونم ب یزنم که نم یاالن هم دارم با اون سر و کله م-

:دخالت کرد و گفت حسام

مگه نه .مشکل رو داشتم نیمن هم با افروز که آشناشدم هم.ره ینم شیحرف ها کار پ نیو ا يفراز جان با دلسوز-

!بار کیهم  ونیبار ش کیافروز جون؟مرگ 
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موعظه کند و  میخواهد برا یدانستم اگر به او رو بدهم باز م یم.نگفت يزیبه من انداخت و چ ينگاه شماتت بار افروز

خاطر نگاهم را از او  نیکند،به هم یرا خال دلم يبدهد و تو لمیزد تحو یروزها م نیرا که ا ییهمان حرفها

:زد و گفت یلبخند مهربان وابمفراز هم در ج.دمیبرگشتم به فراز نگاه کردم و خند.دمیدزد

!کنم یرو درست م زیمن همه چ ینکن خانم تیتو خودتو اذ!...جان دلم-

روز بعد از ظهر طبق معمول لباس  کی اواخر تابستان بود که.را درست کرد زیهمان طور که قول داده بود همه چ فراز

به خانه افروز  کراستیشب از سر کار  شهیقرار بود فراز هم طبق معمول هم.تا به خانه افروز و حسام بروم دمیپوش

مرا  فیمامان ک.که تلفن زنگ زد اوردیب میرا که در اتاق جا گذاشته بودم برا فمیبودم تا مامان ک ستادهیدر ا يجلو.دیایب

:را برداشت یمبل نشست و گوش يتلفن رو زیش زد و همانجا کنار مبغل ریز

!بله-

او با اشاره دست ازم خواست  یاز آن معطل نشوم ول شتریپرت کند تا ب میرا برا فمیدست به مامان اشاره کردم که ک با

دادم و  هیتک یجارخت يمن هم کنجکاو شده بودم همانجا کنار در به سکو دیرسیو نگران م یکه سکوت کنم به نظر عصب

کردم زیگوشم را به تلفن مامان ت

 هیجان هم حالش خوبه کالس زبان ثبت نام کرده  میبله مر کنمیخواهش م دیدار اریالبته که شناختم خانم دالن اخت بله

فراز  دیخوب شما همه خوب ستین ینگران يجا سازندیبه هر حال جوونند خودشون خودشونو م شهیخرده سرش گرم م

خانم دالن  شومیمتوجه نم یک دییبفرما کنمیباشه بله دارم گوش م ریدالن قربون شما خ ين سحرجان آقا شهاب آقاجا

مهیمنظورتون مر

که خانم  دادیم یمبل کنار در آشپزخانه نشستم دلم گواه يهمانطور با کفش به وسط اتاق آمدم و رو زدیبدجور م قلبم

 کندیموضوع من و فراز صحبت م دهیمامان با صورت متعجب و رنگ پر کندیدالن در مورد موضوع من و فراز صحبت م

ماند  رهیمن خ يکفش ها يبعد نگاهش رو یبود و کم هنگاهش را به فرش دوخت دهیمامان با صورت متعجب و رنگ پر



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥٧

بود با  شده شانیپر شیاز صورت و گونه ها یقسمت يزده و رو رونیسنجاق ب ياز ال شیباز بود و موها مهیدهانش ن

توجه به من گفت یحرکات دست به مامان اشاره کردم تا متوجه من بشود اما او ب

شهیمگه م یچ یعنیآخه  شمیدالن من اصال متوجه نم خانم

مبل را فشار دادم و آهسته گفتم دسته

شده یچ مامان

 يه آزاد بود موهاک یاست با دست یعصب یلیخ دادیتند دستش که به من اشاره کرد ساکت باشم نشان م حرکت

به من انداخت و گفت یرا پشت گوشش زد بعد نگاه کوتاه شانشیپر

ستین یکار شدن نیدالن ا خانم

انگار  بردیمامان هم تند و تند سرش را باال م دیرسیبه طور مبهم به گوشم م زدیخانم دالن که با حرارت حرف م يصدا

انداخت و گفت به من یباز نگاه کوتاه ندیبیکه خانم دالن او را م

باشه یخود دختر هم راض کنمیمن فکر نم ستین یشدن نیا دیتموم کن نجایموضوع را هم نیا کنمیدالن خواهش م خانم

منظورش از خود دختر من باشم مامان ادامه داد زدمیم حدس

شناسمیمن دختر خودمو م نمیمطم کنههم مخالفت می ٪ 100 که

گفت یم با لحن عصببار مادر نیسکوت شد و ا یلحظات باز

 یاون دختر طفل معصوم من چه گناه دهاییگویم يزیچ هی شهیمگه م دیاصرار نکن کنمیامکان نداره خواهش م خانم

 یول خواهمیمن معذرت م دیختیمگه دختر قحطه خانم اعصاب منو به کل بهم ر دیبراش پخت یآش نیکرده که همچ

دیالن سالم منو برسوند يبا شما صحبت کنم به آقا تونمیاالن نم گهید

گفت يمامان باز چند بار سرش را تگان داد و سرسر بعد

چشم ممنون چشم
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به من انداخت و گفت یعرق بود نگاه گنگ و مبهم سیرا انداخت تمام صورتش خ یگوش و

یپس چرا هنوز نشست یتو مگه عجله نداشت خوب

ود مظلومانه نگاهش کردم و گفتمعرق ب سیو صورتش خ دیلرزیباشد م دهیکه چند ساعت دو انگار

شدند مونیگفت پش یدست شماست مامام خانم دالن بود چ فمیک آخه

نگاهم کرد انگار در فکر بود باالخره گفت مامان

فتیک ایشدند ب مونیپش آره

 يبرا من بدانم که خانم دالن خواهدیو مخصوصا نم دیگویدروغ م دانستمیهوا گرفتم م يپرت کرد که رو میرا برا فیک

گفتیلب م ریکه ز دمیمبل بلند شد شن ياز رو ینیمامان به سنگ یاز من زنگ زده وقت يخواستگار

دارند ییچه رو ایح یب چه

به من مشکوك نشود گفتم نکهیا ياز او حرف بکشم برا توانمیو اصرار کنم نم نمیتا شب هم بنش دانستمیم

یکنیت مشدند چرا مخالف مونیاگه پش یمن رفتم مامان ول پس

بسه درو پشتت ببند به سالمت گهیبرو د تو

در که باز  يمبل افتاده بود از ال ياز عرق رو سیآشفته و صورت خ يو موها دهیبا رنگ پر دمیبه خانه افروز رس یوقت

و گفتم دمیهراسان دو دمیاو را به آن حال د یو وقت دمیبود سرك کش

هشد دیشده افروز حالت بده رنگت مثل گچ سف یچ

بسته سرش را باال انداخت و گفت يبا چشم ها افروز

 دهیحسام گور به گور شده که حرصم م نیا شهیم شتریروزها حالت تهوعم ب یباز حالم به هم خورد بعض ستین يزیچ

شهیم شتریب

زنگ زد یاالن ک یافروز اگه بدون يآرم وا یبرات آب قند م خورهیهنوز حالت بهم م یآخر ماه پنجم گهیاالن د آخه
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کردیحس ششمم کار نم زدمیمن که داشتم عق م دایش دونمیم چه

آره خانم دالن زنگ زده بود حرف هاش رو  يآب جوش ندار يهم از صبح دم نکرد ییچا هی یفراز خانم دالن حت مادر

کجاست  يرخویقاشق چا یکنیکرد باور م يگفت قندونت رو پر کن منو از مامانم خواستگار یچ دمیفهم یول دمیکه نشن

زنگ  یبه من هم نگفت که خانم دالن واسه چ کردشده بود جوابش  دیرنگش مثل گچ سف کردیمامان داشت سکته م

يشلخته شد نقدریرو بلوزت آه افروز چرا ا زهیریباال م ریالزم نبود بگه مثل روز روشن بود سرتو بگ یزده ول

یخوشحال يخواهرتو به هم زد یزندگ نکهیواقعا از ا نمیبب

خوادیآمد سراغ من بابا گناه نکرده نم یرو دوست داشت نم میو پرت نگو فراز اگه مر چرت

 یساعت میرا روشن کرد هنوز ن ونیزیجواب مرا بدهد تلو نکهیگذاشت و بدون ا زیم يآب قند را رو وانیل افروز

ت و گفتافروز گذاش يرا جلو ینیرینگذشته بود که اول حسام بعد هم فراز آمد فراز جعبه ش

میکنیم یچند وقته انشااهللا تالف نیمزاحمتون شدم ا یلیخ

به من زد و گفت یچشمک

داینه ش مگه

پشت چشم نازك کردم و گفتم یبدخلق با

يدیکار امروزت مگه جواب مامانم رو نشن با

را در دستش گرفت و گفت میکنارم نشست و دستها آمد

راحت  التیخ شهینشد اون کم کم درست م نیباشه ا گهیروز اول مهمون  يکردیجون فکر م دایش یداشت یتوقع چه

گرفتم کیک نیواسه هم میقدم جلوتر رفت هیفعال 

گفت افروز

دست برام سالم مونده آقا همه رو شکسته کی نیهم اریها رو ب یدست شیشما درد نکنه حسام از تو اون قفسه پ دست
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دوستت دارم  ایدن کینوشته بود  یبا خامه شکالت دیسف کیک يرو دیکش یغیافروز در جعبه را باز کرد از تعجب ج یوقت

بود کیشاخه گل وسط ک کیبا  یرنگ يو حلقه پهن نقره ا

شدم وگفتم زانیبه فراز نگاه کردم از گردنش آو برگشتم

چه خوشگل گهید هیحلقه چ نیفراز ا يچقدر قشنگ وا یمرس

دست چپ مرا در دستش گرفت و گفت برداشت بعد کیدوال شد حلقه را از وسط ک فراز

که تو از حاال  یبدان خواهمیفقط م میریگ یبرات جشن م نهایحلقه رو امروز با مامان گرفتم انشااهللا بموقع بهتر از ا نیا

ینامزد من

و گفتم دمیسیبود به دستم کرد دور حلقه را با زبان ل دهیبه دور آن چسب کیحلقه را که خامه ک بعد

:گذاشت گفت یدرسته را در دهانش م کیتکه ک هیافروز که  میریگ یم کیم رو هم به فال ندست ینوچ نیا

!ریبگ ادیحسام -

ادا  نیاز گهید. فهمه یوقت م اد،اونیسرش ب يکه تو سر من آورد ییصبر کن بزار دو روز بگذره،همون باالها-

!آره یدر نم یلیزن ذل ياطوارها

و  ختیر دنیدر عوض حسام با د. نگفت يزیبه حسام انداخت و چ ينگاه اخم آلودکه هر دو طرف لپش پر بود  افروز

:و گفت دیبلند خند يافروز با صدا ي افهیق

!فتهیبخور بچه ت ن-

 يناخن ها. گرفتم میدستم را روبرو. کرده بود دایجلوه پ یلیام خ دهیبلند و کش يپهن و ساده در انگشت ها ي حلقه

که نوك انگشتان را به  یفراز دستم را گرفت و در حال. آمد یبه رنگ حلقه ام م یلیاشت که خد یصدف دیبلندم الك سف

:کرد آهسته گفت یم کینزد شیلب ها

؟ياز همه خوشگل تر شهیچرا هم-
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:صورتش بود با ناز و ادا گفتم يطور که دستم جلو همان

!توئه یاز بدشانس-

:شدم گفت یم ادهیپ نیاز ماش یوقت.در خانه رساند يشب فراز مرا تا جلو آن

!بود گهیجور د هی زیشد همه چ یکاش م!شه یتا فردا دلم برات تنگ م دایش-

:سر برسد از فراز جدا شوم گفتم یکه عجله داشتم قبل از آنکه کس یحال در

!شه یم درست

 شیبرا یوقت. تا من در را باز کنم و منتظر ماند ستادیفراز ا. را بستم و به طرف در خانه مان رفتم نیبعد فورا در ماش-

بلندب  غیبودم که نا خود آگاه ج دهیآنقدر ترس.از داخل باز شد اطیدست تکان دادم گاز داد و رفتک همان موقع در ح

:بابا با تعجب نگاهم کرد و گفت. بودم دهیترس یحساب. به عقب رفت قدمخورد و دو  کهیاز آن طرف بابا هم . دمیکش

!آمدم دنبالت یخونه؟ م ياومد یبا ک ؟ییبابا يزد غیج ينجوریا شده؟ چرا یچ-

:قلبم گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

.با آژانس آمدم...رونیب دیآمد کهویآخه -

!پاترول بود يفکر کردم صدا-

رون؟یب دیریم دیدار...پاترول هم رد شد هیالن !خب آره-

:ه کرد و گفتکه در دستش بود اشار يزباله ا ي سهیبه ک بابا

!ستیخوب ن ادیحال مامانتم ز...ییتو بابا میبر ایب...آشغال ها رو بگذارم دم در ي سهیآمدم ک! نه-

:دمیپشت سر بابا راه افتادم و پرس. را پشت سرم بستم و کلون آن را انداختم در

درد؟ ریبار  ایشده؟ سرما خورده  یچرا؟ چ-

 یتو نم. انگار امروز خانم دالن زنگ زده بود. هم از اون بدتر میمر...ناله ید مطفلک از غروب تا حاال از در! سر درد-
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!ختهیبهم ر یلیمامانت خ ؟ییگفته بابا یچ یدون

:دمیتعجب پرس با

خودش گفت خانم دالن زنگ زده؟-

!یتو بدون دیگفتم شا...هم دنبالش رو نگرفت گهیکلمه گفت د کی! آره-

:و گفتم را پشت سرم بستم يا شهیش در

!دیکه رنگ مامان پر دمید یگفت،ول یچ دمیمن نفهم...نه-

هر سه  میمن و مامان و مر. روز بعد از ظهر تلفن زنگ زد کیهفته از تلفن خانم دالن نگذشته بود که دوباره  کی هنوز

تر بود  کیمه نزدتلفن زنگ زد او که از ه یوقت. داشت يحال نسبتا بهتر میآن روز مر.مینشسته بود ونیزیتلو يجلو

!آن طرف باشد یاست چه کس نمتوجه شدم که ممک شیاز لرزش صدا. را برداشت یگوش

:را به سمت مادرم گرفت و گفت یگوش یمرس! دو کلمه بعد گفت بله نکهیبعد از ا میمر

!خانم دالن-

را  یگوش. مامان در هم رفتصورت  یداند،ول یخانم دالن نم یاز تلفن قبل يزیچ میدانستم که مر یم. ختیر يهر دلم

:گرفته جواب داد میاز مر

!بله...ممنون به لطفتون...شما دیبله خوب هست!...ییبفرما...بله-

بله خودش ...که با شما بحث کنم ستمین یتیمن اصال االن در موقع! مورد با شما حرف زدم نیبار در ا کیدالن  خانم

!دیم کنموضوع رو تمو نیکنم ا یخواهش م ینجاست،ولیا

ناخن ش  يشده بود و گوشه  رهیکرد موضوع بحث در مورد او و فراز است با دقت به صورت مامان خ یکه فکر م میمر

:تکتن داد و گفت یسرش را با کالفگ. و بعد به من انداخت میبه مر ینگاه یچشم ریمامان ز.دییجو یرا م

...دیکنم تمومش کن یم ست،خواهشیخانم دالن االن اصال وقتش ن-
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روزتون به ...دیکنم تکرار نکن یخواهش م. بحث تموم شده است نیا...میموضوع مخالف نیو منصور هم به کل با ا من

!ریخ

 ریخطوط عرق سراز شیرا گذاشت رنگ صورتش مثل لبو سرخ شده و از کنار گونه ها و گوش ها یمامان گوش یوقت

:نگاهش کرد و گفت يبا کنجکاو میمر. بود

حال تون بده؟ نقدریشت مامان؟ چرا اچکار دا-

صفت  وونیآدم ح نیا ریگ يچقدر شانس آورد یدون یرو به تو بگم که نم نیفقط هم! يمادر ستین يزیچ-

!که ستندیآدم ن...يفتادین

او را در دستش گرفت و  يدست ها. جلوتر آمد و درست کنار مادرم نشست یکم. از قبل کنجکاو شده بود شتری میمر

:گفت

گفت؟یم یجون چ نیمیشده؟ س یمامان تو رو خدا بگو چ-

:را کنار زد و گفت میدست مر یناگهان یبا حرکت مامان

زنگ زده بود تف هم تو  یچشم و رو واسه چ یب ي کهیزن یدونست یاگه م! جون نکن نیمیجون ، س نیمیس نقدریا-

!یانداخت یصورت خودش و پسرش نم

که به  یبلند شدم و در حال میاز جا. از آن طاقت نداشتم شتریب. دیلرز یم شیو صدابغض کرده بود  میمر گرید حاال

:رفتم گفتم یطرف اتاقم م

!افروز يرم خونه  یمن م-

:بلند شد و گفت شیمامان از جا ناگهان

!رسونمت یمن م-

:و گفتم ستادمیراه ا ي انهیم در
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!رم یخواهد خودم م ینم! نه-

 میسر بر هیبپوش  میمر...رهیبفهمم هر روز غروب بچه م کجا م دیمن با!... خواد یم خواد خوب هم یچرا م-

.بخرم ازیپ لویک کیهم  میرو برسون دایش رون،همیب

:گفتم یرفتم و م یمدام پشت سر مامان راه م. بلند شد شیبه زور او از جا یحوصله بود،ول یکسل و ب یحساب میمر

!رم یم خودم م.ستیالزم ن-

:شدچپ چپ نگاهم کرد و گفت یمامان هر لحظه مشکوك تر م یول

!دنبالت امیرسونمت،خودم هم دو ساعت بعد م یخودم م...نزن یحرف-

:دیمامان پرس. شدم نیو پشت سر آن ها سوار ماش دمیام را پوش يمانتو و روسر! نداشتم يا چاره

مامانش؟ يکجا برم؟ خونه -

:گفتم. بود که مبادا فراز همزمان با ما برسد نیا المیکر و ختمام ف. نگاهش کردم یحواس پرت با

!نه،برو برج هاله-

:چپ چپ نگاهم کرد و گفت نهیاز داخل آ مامان

خونه افروز؟ ير یمگه نم-

!چرا خونش تو برج هاله ست-

!ه؟یمهسا پس ک! مهسا...بود اسمش؟ یچ...ات بود گهیدوست د هی يخونه  شیچند سال پ-

گرفتم فراموش کرده بودم و  یرفتم و لباس م یحسام م يرا که به خانه  ییبه کل آن روزها. ماندم رهیبه او خ نهیآ در

:با تعجب گفتم. میدستم را گرفت و با هم به آن جا رفت تیروز صبح مامان با عصبان کینداشتم که  ادیاصال به 

!ه؟یمهسا ک-

:و فورا گفتم خودم هول شدم. آن موقع افتادم ادیتازه به  و
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:چپ چپ نگاهم کرد و گفت نهیاز داخل آ. باهاش قطع رابطه کردم گهید یآره اونم اونجاست،ول! مهسا...آهان-

!یکن یچکار م يدار ستیمعلوم ن. به امان خودت ولت کردم یلیخ. شهیحاال معلوم م-

گفته و به  يزیخانم دالن چ دیشا یتح. خانم دالن به من هم مشکوك شده است يشدم که مامان از اصرار ها متوجه

از چشم  نیو ا دمیچیپ ینشسته بودم و از ترس و دلهره به خودم م نیعقب ماش. روابط من و فراز هم اشاره کرده باشد

.بودنظر داشت پنهان ن ریمرا ز نهیمامان که مدام از داخل آ

مامان راهنما زد و کنار . دیرس یافروز م آمد و یحسام م يکه معموال فراز به خانه  یهشت بود؛درست موقع ساعت

 یکردم که ناگهان کم ینشسته بودم و با هراس به دور و بر نگاه م نیهمان طور در ماش. ستادیساختمان بلند برج ا

:فورا در را باز کردم و گفتم. دمیبود د رازف نیرا که درست مثل ماش یرنگ اهیدورتر از برج پاترول س

.خب مامان من رفتم-

!دارند یافروز و مهسا با هم چه ربط نیا نمیباال بب امیخواهم ب یمن م...نمیصبر کن بب-

!خداحافظ...شده رمید...یکن یم تیا مامان چرا اذ-

:گفت میشد و به مر ادهیپ نیمن مامان از ماش يوجود اعتراض ها با

.امیرم زود م یمن م. مون نکنند مهیکه جر نیجان تو بش میمر-

 شیبود و لب ها دهیرنگش پر. داند یرا م نیفکر کردم حتما نمره ماش. مانده بود رهیخ اهیپاترول س يهم رو میمر نگاه

:دیکرد و با تعجب پرس بیرا تعق مینگاه مر ریمامان مس. دیلرز یم

؟یمیمر دهیشده؟ چرا رنگت پر یچ-

:را نشان مامان داد و گفت یبا انگشت پاترول مشک میمر

!فرازه نیاون ماش-

:و بعد به من انداخت و گفت نیبه ماش ينگاه تند مامان
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!نمیبب فتیراه ب دایش!...زدم یمن حدس م...خراب شده کار داره نیالبد اون هم تو ا! به جهنم-

. و جلوتر از او به طرف ساختمان رفتم دمیکش رونیرا از دست مامان ب میبازو. ام گرفته بود هیواقعا گر گرید حاال

تلفن را برداشت تا به افروز خبر  یبعد گوش. سرش را تکان داد و سالم کرد دنمیشناخت به محض د یبان که مرا منگه

. کرد ینگهبان با تعجب نگاهمان م. د و به داخل آسانسور هل داد یمرا چسب يمامان دوباره بازو. بدهد که مهمان داند

:خند گفتدوازدهم را فشار داد و با پوز يطبقه  يمامان دکمه 

!نه؟ گهیدرسته د-

:کرد گفت یرا درست م شیروسر نهیآ يکه جلو یدر حال ياو با خونسرد یصورتم را برگرداندم،ول تیعصبان با

!خانم شهیمعلوم م زیهمه خرند؟ امشب همه چ يفکر کرد-

خونسرد  یلیتعجب کرد،بعد خمامان اول  دنیبا د. بود ستادهیدر ا يدر باز بود و افروز منتظر من ال شهیمعمول هم طبق

:و مسلط به استقبالمان آمد و گفت

!که آبروم رفت ختمیر نیمن با ا. نجایا ندیآ یمامانت م یچرا نگفت دایش!...یسالم خانم شرف يوا-

شکل به فراز و حسام که داخل خانه هستند  نیخواهد به ا یکند و م یاز حد بلند صحبت م شیشدم که افروز ب متوجه

:تعجب کرده بود گفت یافروز کم يمامان که از خونسرد. را بشنوند شیصدا

!برم دیمن هم که زود با...راحت باش مینه بابا با هم تعارف ندار-

:بلند گفت يدر خانه را باز کرد و باز هم با صدا افروز

.اتفاقا حسام هم خونه است! دیچقدر خوشحال مون کرد...یخانم شرف دییبفرما...دییبفرما-

افروز  يبود که از خانه  دایپ. و پر نور خونه شد عیوس يکرد وارد راهرو ینگاه م واریکه به در و د یدر حال مامان

:نگاه کرد و گفت يبرنز يقد نهیبه آ نیخوشش آمده،با تحس

!مزاحم نباشم-
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!طرف نیاز ا دییبفرما! یچه مزاحمت! اوا-

. رفتم یبا چشم بسته پشت سر مامان م. اصال نا نداشت که جلو بروم میو پاها دیکوب یقلبم گرمپ گرمپ م گرید حاال

 يبا لبخند و چهره . بود  ستادهیدر هال بزرگ خانه فقط حسام ا. را باز کردم میچشم ها دمیحسام را شن يصدا یوقت

:آورد گفت یدست دادن جلو م يکه دستش را برا یسپس در حال. گشاده به سمت ما آمد

!من حسام هستم...ن خوشبختم خانمتو ییاز آشنا-

:جواب داد يبه من انداخت و به سرد یبعد نگاه. شده بود رهیبه صورت من خ دیبا شک و ترد مامان

!نیبه همچن-

با ابرو به اتاق خودشان اشاره کرد و به من فهماند که فراز در آنجا پنهان  یوقت. به حسام انداختم ینگاه یچشم ریز

مخصوصا مامان را در هال با حسام تنها گذاشتم و به دنبال افروز به . د و حاال دم در آورده بودمراحت ش المیخ. شده

:لبش را گاز گرفت و گفت دنمیبا د. بود هرا آماده کرد يچا ینیافروز س. آشپزخانه رفتم

مامانت شک کرده؟...دایشده ش یچ-

که  نجایکاره دنبالم راه افتاده اومده ا هیمامان هم ...ه مونآخه امروز دوباره مادر فراز زنگ زده بود خون! آره يوا-

!یافروز تو چه زرنگ یول!...رهیمچم رو بگ

:را باال انداخت و گفت شیها شانه

!؟یباالخره اش که چ-

حسام نشسته  يهم انداخته و همان طور با اخم روبرو يرا رو شیمامان پاها. آمدم رونیسر افروز از آشپزخانه ب پشت

او  يرا جلو يچا ینیافروز س. کرد یبود نگاه م قهیو با سل بایز یلیخانه را که خ هیاسباب و اثاث یچشم ریز ید،ولبو

:گرفت و گفت

.اریب يخور وهیحسام جان برو از تو قفسه بشقاب م...یخانم شرف ییبفرما-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٦٨

مشروب افتاد که  مهینصفه ن يها نوایو ل پسیچ ينگاهم به کاسه . بلند شد شیگفت و از جا ییچشم بلند باال حسام

را که نصفه  يچا وانیمامان ل! تا به آشپزخانه ببرد دیچ یم ینیکرد و در س یجمع م زیم ياز رو يافروز با خونسرد

:شد گفت یبلند م شیکه از جا یو در حال دیچیپرا دور مچ دستش  فشیدسته ک. گذاشت زیم يخورده بود رو

!اومدم یببخش دسته خال... شم یمزاحم نم گهیافروز جان د-

د؟یببر فیتشر دیخواه یم يزود نیچرا به ا یخانم شرف...  دیدار اریاخت يوا يا-

:به من انداخت و گفت ینگاه مامان

تون  ییآقا از آشنا... گمیم کیافروز جان تبر!...  دیکم درس بخون هی دیبرس دیبا... دایآم دنبال ش یم گهیدو ساعت د-

!دمیمن قبال شما رو د. شما برام آشناست افهیه قالبت... خوشبختم

!خانم هستم دایدوست ش... ام...من برادر ... بله بله -

:حق به جانب به مامان نگاه کردم و گفتم یحاال با حالت. حضور ذهن حسام متعجب شده بودم از

مگه بهتون نگفته بودم که افروز با برادر مهسا ازدواج کرده؟-

:شدم به من انداخت و گفت یآن م يکه فقط خودم متوجه معنا يزیو تنگاه تند  مامان

!دیپس شما برادر مهسا هست... ينه نگفته بود-

!بله با اجازه تون-

:در را گرفت و گفت رهیکرد دستگ یمشکوك به دور و برش نگاه م یکه هنوز با نگاه مامان

!دنبالت امیجان من سر ساعت ده م دایش-

!ده زوده مامان

که او سوار  یهر سه نفرمان تا وقت. کرد و دکمه آسانسور را زد یجوابم را بدهد با همه خداحافظ نکهیبدون ا امانم

مودبانه و دست به  يمن با صورت اخم آلود و ناراحت و افروز و حسام با لبخندها م،یبود ستادهیدر ا يآسانسور شد جلو
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!نهیس

:ت گردنم زد و گفتمامان رفت افروز با پشت دست محکم پش یوقت

!زرگنده يتو که گند زد-

:هم فورا رفت تو و داد زد حسام

!رفت میاالن سوار آسانسور کرد نیخطر رو هم! دهیسف ریآژ. رونیب ایگاهت ب یفراز از مخف-

:را باز کرد وگفت شیدستها. بغض کردم دنشیبا د. آمد رونیاز اتاق ب فراز

زه؟یر یرا داره اشکت مچ! نمیبب نجایا ایشده کوچولو؟ ب یچ-

:دادم گفتم یکه خودم را در آغوشش جا م یحال در

تازه ! بشه یوقت راض چیکنم ه یبدجوره فکر نم یلیمامانم شک کرده، خ!... امروز دوباره زنگ زده بود فراز مامانت

!دیرو د نتیهم ماش میمر

!رو بفهمند باالخره زیهمه چ دیروز با هی. ستیاون هم مهم ن. شهیدرست م زمینخور عز غصه

:برداشت و در دهانم گذاشت و گفت يرو یآبنبات از کاسه چوب کیفراز  میکاناپه کوچک دو نفره نشست يرو

!نمیب یاشک هاتو م یشه وقت یتو رو خدا غصه نخور من دلم آب م! یش یاول و آخرش تو زن من م-

کنار  نیزم يرو یگششاد حاملگ راهنیبا پ شهیمثل هم افروز. پاك کرد میچشم ها ریاشک را از ز يدستمال قطره ها با

:از داخل کاسه برداشت و در ماست زد و گفت پسیچ کینشسته بود  زیم

!حرفها کشکه نیهمه ا. دیکن یم ریخودتونو در گ دیدار یبه خدا الک-

:هم در ادامه گفت حسام

!باد هواست یشق و عاشقع... پاره کردم بشو شتریاز تو ب رهنیفراز جون از من که دوتا پ-

:به هر دو نفرشان نگاه کردم و گفتم تیعصبان با



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٧٠

:و گفت دیفراز هم خند! میدشمن الزم ندار گهید میکه دار یدوتا دوست نیفراز ما با هم-

!من براشون خوشحالم یول-

:و گفت دیسیبا زبان ل ختیر یم پسیچ ریرا که داشت از ز یماست افروز

چطور؟-

!دیزن یتو سر هم نم دویموضوع توافق دار کیکه سر  نمیب یبار م نیآخه من اول-

فراز به  کدفعهی ادیم یمامانت گفت ک دایکردم ش یگذشت که اصال گذر زمان را احساس نم یشب ها آنقدر خوش م آن

:ساعتش نگاه کرد و به من گفت

آد دنبالت؟ یم یمامانت گفت ک دایش-

چطور مگه؟ ساعت چنده؟! ساعت ده-

!ده-

به دهانم گذاشت و  اریخ کیافروز  دمیپوش یرا م میهمان طور که تند و تند مانتو و روسر. دمیبرق از جانم پر مثل

:گفت

و خجسته  دیپروندت سف یلیکنه خ یخونه، مامانت پوست از سرت م يریم يساعت دار نیا! ستیبخور بد ن نجوریا-

.کارهات نیبا ا یکن یبود روز به روز هم بدترش م

آسانسور به صورتم نگاه کردم صورتم در اثر  نهیانداختم، در آ فمیاسانسور حلقه فراز را از انگشتم در آوردم و در ک در

از دور و  شانیپر میآماده شدن داشتم و از شدت ترس و اضطراب گل انداخته و سرخ شده بود موها يکه برا یجانیه

که داشتم فرصت نکرده بودم کش سرم  یاز هول. بود ختهیر میه هاشان يزده و حلقه حلقه رو رونیکوچکم ب يبر روسر

ساختمان  یمامان تازه وارد الب ستادیآسانسور در طبقه اول ا یرا هم درست کردم وقت میدر آسانسور موها. را ببندم

. رفت رونیاعتنا به منبرگشت و از درب یدنبالش بروم و خودش ب یعنیمن دستش را تکان داد که  دنیبا د. شده بود
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پشت سر مامان . بعد از آن به من شک کرده بود نکهیاش به علت تلفن خانم دالن باشد و ا یزدم کم محل یحدس م

رفتم تنها آمده بود در جلو را باز کردم و کنارش نشستم صورتش در هم بود و فقط به  رونیو از ساختمان ب دمیدو

عقب  یصندل يبه افروز با خودم برده بودم رو سیتدر يمثال برا که را یو کتاب فیک یالیخ یکرد با ب ینگاه م شیروبرو

:پرت کدرم و گفتم

!ها ستیهم کم سخت ن یمامان معلم... پدرم در آمد... آخ-

:نگاهم کند گفت نکهیا بدون

ه که خراب کردن... خواهد یساختن و باال رفتن همت م... همه کارها زحمت داره! ستیآسون ن ایدن نیدر ا يکار چیه-

!جون دایآسونه ش

:و گفتم اوردمیخودم ن يزند باز هم به رو یحرفها رو م نیشدم که بفهمم که چرا امشب ا قیصورتش دق به

م؟یدار يزیخونه چ... مامان شام نخوردم ها-

!رینخ-

!آد یداره دل و روده ام در م م،یریبگ يزیچ هی ستیپس تو رو خدا با-

 یو ب بهیشدم، نگاهش غر رهیبا تعجب به صورتش خ. دیرا کش یرا کنار زد و ترمز دست نیماش یناگهان یبا حرکت مامان

تار شد و گوشم فقط سوت  دمید يلحظه ا يگوشم زد برا يتو یمحکم دهیناگهان دستش را برد باال و کش. رحم بود

:دمیشن یرا به طور منقطع م شیها ادیفر يصدا دیکش

چطور دلت آمد؟  ؟یچطور تونست شه؟یسرت م يتو خواهر ؟يهم عاطفه دار تو ؟یتو هم آدم... خاك بر سرت کنند-

؟يکار رو کرد نیا شیکرده بود؟ چرا با زندگ ياون دختر به تو چه بد

که او همه ماجرا را  دمیفهم. شدم رهیخ دیلرز یزند و م ینازك مامان که تند تند حرف م يو مبهوت به لب ها مات

:زذ ادیکرد مامان دوباره فر یم سیرا خ میشده بود دست ها ریو اشکم که سراز گونه ام بود يدستم رو. دهیفهم



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٧٢

همه  ؟یخواه ریجز خ ؟یجز مهربون ؟يبه تو کرده بود جز خواهر يتو به من بگو اون دختر چه بد! هان؟ جواب بده-

رو به تو  زهایچ نیمن ا ؟يعاطفه چکار کرد یچشم و رو و ب یاون ئقت تو ب! هواتو داشت شهیهم دا،یگفت ش یجا اول م

آخه آدم نامزد خواهر .یسر سفره خودمون ننشست مگه ؟تويندادم؟تو مگه تو خونه پدر مادردار بزرگ نشد ادی

کنه؟آره؟آره؟یبزرگشو بلند م

بر  شدندیرد م نیکه از کنار ماش یکسان.دیلرزیم شیو دستها.صورتش قرمز شده بود.دیکشیم غیمامان از ته گلو ج حاال

.کردندیو نگاهمان م ندگشتیم

با انزجار لب هام را جمع .متنفر بودم دمیشنیاز مامان ناسزا م نطوریکه به خاطرش ا میاز مر شهیاز هم شتریلحظه ب آن

:کردم و گفتم

.یستیمونده بود تو رو دربأ.بود زاریب میمن بلندش نکردم،خودش از اول از مر-

:گوشم زد و گفت يتو يگرید ي دهیکش مامان

؟یهست يچه جونور گهیشغال تو دآ-

مخصوصا .کردیو با نفرت به من نگاه م گشتیمدام بر م یو در حل رانندگ دیلرزیدستش م.را روشن کرد نیماش بعد

دم پر -:شوم که او گفت ادهیخواستم فورا پ میستادیدر خانه ا يجلو یوقت.نشستم و صورتم را برگرداندم نهیدست به س

.نرو میمر

 هیقض نیا میمادر و مر دانستمینم کردمیهر چه فکر م.شدم ادهیو پ دمیرا به هم کوب نیاب بدهم در ماشجو نکهیا بدون

.اند دنهیرا از کجا فهم

که صدا را  میقفل در مر دنیبا چرخ.و در را از داخل قفل کردم دمیسر و صدا وارد خانه شدم و فورا به اتاقم چپ یب

.آمد رونیبود از اتاقش ب دهیشن

که پشت در  دمیمحکمش را شن يقدمها يصدا.صدا داد یشد و گرمب دهیکوب واریباز کرد که به د ياقش را طورات در
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را ي رهیاتاقم اومد و چند بار دستگ

.دمیتازه وارد خانه شده بود شن ییمامان را که گو يصدا.زدینفس نفس م.داد تکان

.،ولش کن...یتو بزرگ...یخانم ؟تويمادر یکنیکار م یجان چ میمر-

:کلفت شده بود نعره زد تیکه از عصبان یصدائ با

کنه؟یباور م یک...شهیبودم،آخه مامان مگه م نیکاش منم مثل ا..یخسته شدم از خانم-

خودتو نبود .نکن دخترم نکن-.آرامش کند يداشت به نحو یو مامان سع کردیم هیبلند گر يبا صدا میمر حاال

.شدیخر نم شیسره،اون اگه آدم بود که با چهار تا قر و قماون پ يگور بابا.گهید ،بسهيکرد

 یم.نابود کرد مویزندگ یهمه چ یدختر ب نیا.کشمیم یمن چ یبفهم یتونیمگه م...یگیم یآخه چ.نابود کرد مویزندگ-

؟یفهم

و سراغم  دهاوریفکر کردم فراز طاقت ن.ختیکه بلند شد دوباره قلبم ر فونیآ يصدا.کردیم هیمامان هم هق هق گر حاال

.آمده

:مامان گفت یول

.باباته..پاشو خانومم يمرمر-

از دست بابامه که نگذاشت چهار  کشمیم یهر چ...تحفه رو داده نیبه ا نقدریاز دست همون بابامه که ا کشمیم یهر چ-

.بود امدهیسرم ن هایبدبخت نیاالن ا کردیآخه اگه بابا دخالت نم..با فراز عقد کنم شیسال پ

:خبر از همه جا گفت یدر را باز کرد و ب.دمیابا را شنب يصدا
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؟یکنیم هیچرا گر...ییشده بابا یسالم،چ-

.از دست تو.از دست دخترت...کنمیم هیخون گر...کنمیم هیگر ییآره،بابا- :زد غیاز ته گلو ج میمر

:دوباره گفت یفیضع يبا صدا بابا

شده؟ یچ-

:فورا جواب داد مامان

.دعواشون شده،برو لباست رو بکن تا شامو گرم کنم بابا خواهرها یچیه-

:زد غیج میمر باز

کار کرده؟ یچ دایش یدونیم ست،بابایاون خواهر من ن-

تمام .تختم افتادم يمن هم رفتم و رو.را به اتاقش برد میبزند مامان دخالت کرد و مر يگریحرف د میمر نکهیاز ا قبل

:گفتم لب ریز.زدیبود و قلبم به شدت م سیتنم خ

فراز،حاال  يشهاب،جلو يهمه،جلو يره؟جلویم ادمی رهاتیو تحق نیتوه يکرد ستم،فکریمن هم خواهر تو ن-

موضوع  نیبا ا دیو آخرش همتون با ،اولیجمعش کن یبلد باش یخواستیه؟میمن چ ریتقص.نامزدت عاشق من شده.بکش

.نداره ي گهیراه د.دییایکنار ب

.و چراغ را خاموش کردم دمیدر رخته خوابم غلت.مزد تیاز رضا يفکر لبخند نیا با

 شبیبر خالف د.دادیتختم هفت صبح را نشان م يساعت رو برو.دمیاز خواب پر میمر يروز صبح باز با سر و صدا آن

 يبا صدا میمر.کردم زیگوشم را ت.کیتار بایبود و اتاق تقر يهوا ابر.زدیبودم حاال بدجور دلم شور م دمیکه راحت خواب

.زدیحرف م یو با کس کردیم هید گربلن

دلم .شمیم وونهید شه؟دارمیخواهرم،خواهرم،مگه م کشم،آخهیم یمن دارم چ یدونیباور کنه؟تو نم تونهیآدم چطور م-

اون  يمن به جا.شهیباورم نم يوا...آره خودش هم اصال انکار نکرد...یبفهم یتونیتو نم.واریسرمو بکوبنم به د خوادیم
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 نیا دیبا یسحر هر دوست خوب هیچه حرف نیا يوا....داشت بولرو ق زیهمه چ.نزد یاون اصال حرف یکردم،ولیانکار م

.کردیکارو م

؟یسحر جون؟تا ک میخودمونو گول بزن یآخه تا ک..دمیفهمیم دیبا.یکه بهم گفت ممنون

اگر عقلش برسد .ر داشتخب زیبه آب داده بود و شهاب هم االن از همه چ ال را سحر از آن طرف دنیٔدسته گ نیا پس

در  يگرید يبار با صدا نیخواستم دوباره بخوابم که ا یم.دمیسرم کش يکار را کردم،پتو را رو نیچه ا يبرا داندیم

:گفتیبلند م يمامان بود که با صدا.شدم زیمخیرخت خواب ن

خرابش  یکاف يه اندازه دخالت نکن ب...برو کنار گهیتو رو خدا حاال د..منصور يتو پروش کرد...يتو لوسش کرد-

.يکرد

:گفتیبابا م.ستمیو پشت در اتاق بأ امیب رونیمجبور شدم از رختخواب ب.زدیحرف م ياهسته تر يبا صدا بابا

هم شانس آورد که  میمر.ستیبده و کج رفته گناه دختر من ن زیحاال چشم پسره ه.کنمیاالنشم من باور نم نیهم-

.کردیآقا رو تحمل م يهاینظر باز دیتو بغلش بابچه  هیپس فردا با .دهیزودتر فهم

:خش دار و دورگه گفت يبا صدا.کردیسکسکه م هیاز شدت گر.را گذاشته بود وارد بحث شد یهم گوش میمر حاال

اون ادا و اصول هاش تو شمال  فهممیم کنمیحاال که فکر م.نبودند ریتقص یهم ب یلیبابا جون،دختر خانمتون خ رینخ-

.بود یواسه چ

:رختخوابم بر گشتم و با خود گفتم به

.فراز هم که فعال فقط کارا رو خراب تر کرده نیا-

:هراسان در تختم نشستم و گفتم.در اتاقم را تکان داد ي رهیدستگ یکه کس شدیگرم م میداشت چشمها تازه

ه؟یک-
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:گفت مامان

.در رو باز کن،باهات کار دارم نیا دایش-

.دایم د؟خوابمیکار دار یچ-

.بابات باهات کار داره ؟پاشویخوابیساعت از هشت گذشته چقدر م-

آشفته به آشپزخانه  يدر را که باز کردم و همانطور با موها.بود دهیدلشورهام به حداکثر رس.غر غر پتو را کنار زدم با

.بلند شد و به اتاقش رفت شیبا ورود من فورا از جا میمر.رفتم

:فتمآنکه به پدر نگاه کنم گ بدون

د؟یداش کارمیبله؟چ-

.اندیآینم زیکه سر م ينجوریا ییبابا يزدیبه صورتت م یآب هی-

د؟یکارم داشت.خواب از سرم بپرد خواهمیحاال هم نم.بابا خواب بودم-

:من نشست و گفت يروبرو یصندل يرو مامان

.گهیم یچ نمیاز شازده دخترت بپرس بب یمطمئن نقدریتو که ا!گهیبپرس د-

:پرت کردم و گفتم زیم ریرا ز میها ییدمپا یبا بدخلق.دانست چطور سوالش را مطرح کند یانگار نم.کرد يفه اسر بابا

د؟ینگاهش کن دینیکه فقط بنش دیکن یساعت صبح آدمو زابرا م نیا-

مگه نه؟...یگ یوقت دروغ نم چیدونم تو به بابات ه یم...ییداشتم بابا یسوال هیجان  دایش-

!دیزد بله درست حدس-

!نگفتم يزیکه هنوز چ م؟منیرو درست حدس زد یچ-

.دیگم درست حدس زد یرو که من بهتون دروغ نم نیهم-

 یم یچ هیه؟بقیفراز چ هیقض نیا یگ یرك و راست به بابا م!يشد یجان تو دختر بزرگ و عاقل دایخوب ش!...آهان-
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ند؟یگو

:ها گفتم یبه نقش کاش رهینگاهش کنم خ نکهیا بدون

!ندیگو یم یچ هیدونم بق ینم من-

هست؟ يعالقه ا ؟اصالیاز عالقه فراز به خودت خبر داشت ه؟تویفراز چ هیقض نیکن ا فیبرام تعر!خوب-

 یلیخ نیا!باهاش مونده یستیرودربا يتو...بر عکس ای...پسر دوستش داره هیخنگ باشه که نفهمه  دیدختر با هی!بله-

!ساده است

.نه ای دهیمنظورم را فهم ایآ نمیه کردم تا بببه مادرم نگا نیاز ا بعد

:لب گفت ریکرد ز یهمان طور که نگاهم م مامان

!چشم ورو یب-

؟يخوش نشون داد يفراز نامزد خواهرته بهش رو نکهیبا علم به ا ؟توییبابا یچ یعنی-

رو  میمر گهیکه فراز د کامال واضح بود!شه یعوض م یلیبعد از چهار سال خ د؟آدمیزن یبابا چرا خودتونو گول م-

که منو واقعا دوست  دمیفهم یم زشیدر عوض من از نگاهش،از حرف هاش،از کارهاش از همه چ!دوست نداره

به  امیب...ست؟ین یوونگید!دوستم داره از خودم برونم نقدریمثل فراز رو که ا یپسر خوب هیکه  هیوونگید نیخوب ا!داره

شده مونده به بخت خودم لگد  زیهمونطور فر زیکنه همه چ یسال فکر مکه بعد از چهار  میخاطر حسادت کور مر

بزنم؟

 یتکان م دیانگشت اشاره اش را به سمت من گرفته بود و با تهد.بلند شد یصندل ياز رو یناگهان یبا حرکت مامان

به ما دو  دهیبا رنگ پر با تعجب به بابا نگاه کردم که.امد ینم رونیاز انها ب ییصدا یخورد،ولیهم تکان م شیلب ها.داد

به  هیثان کیکمتر از .داد یصدا م شیگرمب گرومب پاها.دمینرا ش میدر اتاق مر يناگهان صدا.کرد ینفر نگاه م

:دیمن زد و داد کش یبه صندل يآشپزخانه آمد و با پا لگد
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!دختر آشغال!آشغال-

:نگاهش کردم و گفتم يبا خونسرد ید،ولیلرز یتنم م تمام

!دمیکه لباس بزرگتر از سنم نپوش گهیچرا؟د-

حال خودم .تا به حال خورده بودم روزیبود که از د یتو گوش نیسوم نیا.دیگوشم کوب يباال رفت و محکم تو میمر دست

.دمیرا نفهم

.کرده بود ریانگشتانم گ يبلندش ال يموها.انداختم میرا دور گردن مر میها دست

چشمم  يخون جلو یدم،ولیشن یرا م اهویو داد و ه غیج يصدا.جدا کند مرا از گردنش يکرد دست ها یم یسع میمر

.از نفرت نداشتم ریبه غ یاحساس چیرا گرفته بود و ه

 ينشسته بود و با مشت تو نیزم يمامان رو.به خودم آمدم میو داد خودم و مر غیبلند تر از ج ییبعد با صدا يا لحظه

ها  نتیکنار کاب زیآن طرف م.دیپرت کرد و هراسان به طرف او دو يحرکت مرا به کنار کیبا  میمر.دیکوب یسرش م

قلبش گذاشته بود و دهانش مثل  يدستش را رو.د شده بودیافتاده و رنگش مثل گچ سف نیزم يبابا دراز به دراز رو

.شد یافتاده باشد بازو بسته م رونیکه از آب ب یماه

.رژانس زنگ بزندتا به او دیدو رونیکنان از آشپزخانه ب ونیش میمر

بعد از گذشت .بودم ستادهیزد و من هم بهت زده و هراسان کنار در ا ینشسته و بر سرش م نیزم يهمچنان رو مامان

.بابا را سوار آن کردند ژهیو يبا مراقبت ها.دیکشان رس ریاورژانس آژ نیقرن امد ماش کیکه به نظرم  یزمان

:گفت میمان سوار شد و مرما.جا بود گرینفر د کی يفقط برا نیماش پشت

.آم یم نیمن پشت سرتون با ماش-

به داخل خانه برگشتم و .شد و پشت سرشان حرکت کرد نشیهم بدون توجه به من سوار ماش میرفت و مر اورژانس

.فورا تلفن خانه فراز را گرفتم
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:گفتم دیترد يبدون لحظه ا.را برداشت یدالن گوش خانم

!هستم دایسالم من ش-

؟يبا فراز کار دار...ياز ما کرد يادی!طرف ها نیچه عجب از ا!دخترمسالم -

!دارند فیاگر منزل تشر!بله-

!پشت خطه یک نیبب ایفراز ب!فراز جان...دستت یبله هست گوش-

:زده گفت جانیه دیمرا که شن يصدا.را برداشت یگوش فراز

شد؟ یشده؟مامانت راض ي؟خبريزنگ زد نجایچطور تو ا-

.مارستانیاالن بردنش ب.حل بابام بد شده!لت خوشهنه بابا د-

:کردم که گفت فیفراز تعر يماجرا را برا تمام

.مارستانیب میآم دنبالت که بر یم-

!کنه یسکته م گهید نهیبابا تو رو با من بب!ها یکار رو نکن نینه نه ا-

 یکه نم میاز مامانت و مر تیوضع نیا با...آم دنبالت یساعت بعد هم م کی مارستانیب يگذارم جلو یخوب تو رو م-

!یداشته باش یتوقع یتون

.ستادمیدر ا يو رفتم جلو دمیرا پوش میمانتو و روسر عیسر

که حدود  میقرار گذاشت.شدم ادهیاو پ نیاز ماش مارستانیب يجلو قهیدق ستیهم زود خودش را رساند و کمتر از ب فراز

.ساعت بعد همانجا منتظرم باشد کی

 يرا که جلو ییتخت ها يرو رمیقبل از آنکه از پرستار سراغ پدرم را بگ.خودم را به بخش اورژانس رساندم هراسان

 يبابا را برا یتند و تند و نام و نشان.نکردم دایکدام را پ چیه ینم،ولیرا بب میمامان و مر ایبودند نگاه کردم بلکه بابا  دمید

پرستار سرش را تکان داد و .پنج شش نفر مراجعه کننده بود گفتم هیگرش یگوشش به تلفن و گوش د کیپرستار که 
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:دمیبلند تر پرس يبا صدا.دمیمنظورش را نفهم.با انگشت به باال اشاره کرد

!شمیمتوجه نم...کجا خانم-

:گذاشت و گفت یگوش یدهن يرا رو دستش

!طبقه سوم!وی یس یس-

.بودحرف ها  نیتر از ا يپس موضوع جد.ختیر نییپا يهر دلم

.سر خوردم زیل يها یکاش يچند بار رو دمیدو یطور که به طرف آسانسور م همان

در .کردم دایبود حال تهوع پ دهیچیدارو که در راهرو ها پ ياز بو.بود یقلب مارانیو ب ژهیو يسوم بخش مراقبت ها طبقه

در ته  یار سراغ پدرم را گرفتم که به اتاقرفتن از پرست نییباالخره بعد از چند بار باال و پا.نبود یسر تا سر راهرو کس

:و گفت داشاره کر يا شهیراهرو با در دو لنگه ش

.هستند وی یس یتو س یشرف يآقا-

:و گفتم دمیرا کش دستش

!نمشیخواهم بب یم یول...دونم یم نویا-

د؟یدار شونیبا ا یشماچه نسبت.االن ممنوع المالقات هستند شونیا!شهینم نکهیا-

:بار تکرار کردم نیسوم يبرا

.من دخترشم-

 يزیاز هر چ شتریبه آرامش ب شونیا.رندیپدرتونو بگ يکنم رفتند داروها یفکر م...بود نجایمادرتون هم االن ا!آهان-

!هینفر بمونه کاف کی.دیبهتره شما زود تر برو!دارند اجیاحت

و؟ی یس یخانم حالش چطوره؟چرا اومده س-

.میمراقب باش دیبا!خطر هنوز نگذشته...ندسکته کرد د؟پدرتونیخبر ندار-
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 ینم،ولیهم که شده بگذارد او را بب هیثان کی يو با اصرار از پرستار خوستم که برا ستادمیهمانجا ا.دیدور سرم چرخ ایدن

را  شیرو میمن مر دنیبا د. شد دایآمدند پ یکه با هن و هن از پله ها باال م میباالخره سرو کله مامان و مر.نداشت دهیفا

:دیبرگرداند و مامان با اخم پرس

!میتو رو الزم ندار... برو االی ؟یکارت را تموم کن يآمد ؟یکن یچکار م نجایتو ا-

:گفتم يو زار هیو با گر دمیرا چسب شیها دست

!نمشیخواهم بب یمامان م-

!يکه سکته اش داد يخبر دار! کم راحت باشه هیبگذار ! خودیب-

!آمد تو آشپزخونه و زد تو گوش من هویبود که  میمر نیمن؟ من؟ ا-

:دخالت کرد و گفت میمر

!برو ولمون کن! بغل بابا بخوابونند؟ گهیتخت د هیمامان را هم دراز به دراز رو  یخواه یم! گهیبسه د-

:نگاهش کردم و گفتم نهینفرت و ک با

!در منتظرمه ياآلن فراز جلو. برم دیبا-

:گفت یعصب یآهسته ول يمامان هم با صدا. کنار راهرو افتاد کتمین يهمانجا رو میمر

!زودتر برو راحت مون بگذار یول... برو یخواه یم یبا هر ک! برو گم شو! برو-

زد و  یقلبم به شدت م. نشستم مکتین يبدون توجه به آنها رو نیهم يبرا. مانده بود یساعت میتا آمدن فراز ن هنوز

 میمامان و مر دمیدانم چه مدت همان طور آنجا نشسته بودم که د ینم. بردارم وی یس یاتاق س توانستم چشم از در ینم

شانه ام  يرا رو فمیمن هم ک. آمدند رفتند یراهرو م ياز انتها هک يبلند شدند و به طرف دکتر مکتین يهمزمان از رو

مدام  چیه یافتاددم، ول نیچند بار هم زم. رفتم یخوردم و م یسر م زیل يها یکاش يرو. دمیانداختم و به دنبال آنها دو

:دیبود و با التماس پرس دهیدکتر را چسب يتوجه به اطرافش بازو یمامان ب. نداختندیهم به من ن ینگاه مین یحت
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تو؟ امیشه منم ب یم د؟یشوهر منو چکاب کن دیرو یم دیدار نمش؟یشه بب یدکتر هنوز نم يآقا-

:و گفت دیکش رونیاز دست مامان برا  شیبازو متیبا مال دکتر

!کنند یهم استراحت م يا گهید مارانیاتاق ها ب نیا يتو. دیکنم آرام باش یخانم خواهش م-

!دییحالش چطوره؟ راستشو بگو! ستهیا یدکتر چکار کنم؟ فلبم داره م يآقا-

:سرش را تکان داد و گفت دکتر

ما هم در . دیبراشون دعا کن دینداره، با یفیبهتون گفتم جال شون تعر خانم یداد، ول یشه نظر قطع یحاال که هنوز نم-

!شغا دست اونه یول م،یخدمت

 ریز میمر. گفت یم ییزهایلب چ ریز دیچک یمثل باران م شیکه اشک ها ینشست و در حال نیزم يهمان جا رو مامان

تند  یمامان با حرکت یرا گرفتم، ول گرشید يرفتم و بازو. بلندش کند نیزم يخواست از رو یبغل او را گرفته بود و م

:و گفت دیکش رونیدستش را از دستم ب

!دستتو به من نزن ؟ینیب ینم يبدبختمون کرد... ولم کن-

 نیزم يگرفته بود به زحمت از رو شیدستش را به زانو کیکمک کرد و او که  میمر. چند قدم عقب رفتم ناخودآکاه

شد که  یم یساعت مین. به ساعتم نگاه کردم. شده و صورتش خط افتاده بود ریچند سال پساعته به اندازه  کی. بلند شد

 مارستانیحاال حاالها در ب دیخبر بدهم حال پدرم بد است و با هرا برداشتم و رفتم ک فمیک. منتظرم بود نییفراز آن پا

.بمانم

.ماند یباشد همان جا منتظرم م یبا اصرار گفت که تا هر ساعت فراز

 نیهم يبرا. برگردم مارستانیخواستم زودتر دوباره به داخل ب یدلهره داشتم و م. اصرارش کنم ادیتوانستم ز ینم

:گفتم

.برم دیمن با. نکن تیخودتو اذ. لتهیهر جور م-
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 يرو مامان. برپا بود ییاهویبار طبفه سوم ه نیا یبرگشتم، ول مارستانیدست تکان داد و دوباره به داخل ب میبرا فراز

بلند  نیزم يکردند او را از رو یم یدکتر و پرستارها سع. کند یرا م شینشسته بو و با چنگ مشت مشت موها نیزم

مات و . بلند کند نیزم ياو را از رو يبود تا با کمک پرستار شکرد و در تال یم هیبلند گر يهم با صدا میمر. کنند

:با انگشت مرا نشان داد و با نفرت گفت. که چشم مامان به من افتاد کردم یصحنه نگاه م نیبودم و به ا ستادهیمبهوت ا

 یاله! تیتو زندگ ینینب ریخ یاله. هرزه شوهر منو کشت نیا!... یباباتو کشت... یمنصورو کشت ؟يراحت شد! شیکشت-

!يگرم بخور نیبه زم

 یخم م میزانوها یرا گرفته بودم، ول واریبا دست د. دیچرخ یدور سرم م ایبردند، دن يگریکشان او را به اتاق د کشان

کرده  يتخت آن بستر يکه مامان را رو یاز اتاق. راهرو خلوت شده بود. فتمیب نیزم يخواستم رو یشد و هر آن م

 یمکتین يرا گرفتم و جلو آمدم تا رو واریهمان طور با دست د. دیرس یبه گوشم م يو زار هیگر فیخف يبودند صدا

شانه  يرو یدست. مادرم را باور کنم يتوانستم حرف ها ینم. در کار نبود یاشک یرا گرفته بود، ول میبغض گلو. نمیبنش

:گفت یکرد و م یفراز نوازشم م. دیدر آغوشم گرفت و بغضم ترک یبه آرام. بلند شدم. فراز بود. برگشتم. ام خورد

.کن هیگر. زمیمن عز هیگر-

:گفتم هیگر انیم در

آخه ... من بابا را کشتم ندیگو یم نهایفراز ا. تنهام يتنها گهیمن د... بابام که اونقدر دوستم داشت مردفراز . بابام مرد-

؟یکن یشه؟ تو باور م یمگه م

نگاه  هیتر به قض یکه آروم تر بشه منطق یکم بگذره، وقت هیبگذار ... هیاآلن مادرت ناراحته، عصب. رینگ يتو هم جد! نه-

!؟یازش داشته باش یتون یم یاآلن چه توقع. کنه یم

ها  ابانیهدف دور خ یب. میشد نیآورد و سوار ماش رونمیب مارستانیفراز با اصرار از ب یخواستم همان جا بمانم، ول یم

 یادامه م میو زار هیبه گر يشتریبعد با شدت ب یقیشدم و دقا یآرام م یگاه. ختمیر یو من فقط اشک م میگشت یم
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برگشتم و  یبا نگران. در خانه مان نگه داشت يفراز جلو دمیدکه  میها گشت ابانیاعت دور خدانم چند س ینم. دادم

را  نیفراز ماش یکه افتاده بود روبرو بشوم، ول یخواستم با اتفاق ینم. خواست به خانه بروم یاصال دلم نم. نگاهش کردم

:خاموش کرد و گفت

!میرو یباهم م-

:و گفتم دمیاز قبل ترس شتریب

!افته یکنه م یمامان هم سکته م ؟يشد وونهیمگه د! نه-

رم  یمن م! کس نبوده چیه ریتقص! تو نبوده ریتقص یدون یخودت که م! زمیهم نترس عز یچیاز ه... پس پاشو برو تو-

!دارند اجیمادر و خواهرت اآلن به تو احت. تو برو... آم یم نهایبا مامان ا گهیچنر ساعت د! خونه

 يمثل چاقو رو یو نازک کیپرده ها در اتاق افتاده و خط بار ينور از ال کهیبار کی. گذشته بود میش و ناز ش ساعت

:زد و گفت يلبخند دایش. دندیچرخ ینور م کیگرد و غبار در آن خط بار. انداخته بود دایلحاف ش

!چقدر دلم واسه نور روز تنگ شده-

!ستیزخم هات بد ن يفتاب براکم پرده رو کنار بزنم؟ نور آ هی یخواه یم-

.خوب بزن-

سخت بود که صورت سوخته و  یلیمن خ يبرا یشد، ول یاش نم ینبود و باعث ناراحت زیتند و ت یلیآن ساعت خ آفتاب

 یتخت شل و آن را خال ریسندش را از ز چیپ نکهیبعد از ا.دمید یخودم م يطور واضح جلو نیرفته اش را ا نیاز ب

:داشتم و گفتمرا بر فمیکردم، ک

!پس تا شب-
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:باز نگاهم کرد و گفت مهیپلک ن ياز ال. شده بود نیسنگ شیها چشم

.پرده رو بکش-

 دمیبه خانه رس یوقت. رمیدکتر تماس بگ لیصبح با موبا میقرار بود راس ساعت نه و ن. آمدم نییپا یکیها را دو تا  پله

پاك شده را  يها يکنار هم نشسته بودند و سبز فیسه ردمامان و دوقلوهامثل صف مدر. هشت بود کیساعت نزد

 نییدستم را باال و پا یشینما یام را گرفتم و با حرکت ینیب نوكبود،  دهیچیداغ در خانه پ ازیتند پ يبو. کردند یم سهیک

:بردم و گفتم

!یکش یم ازیآخرش مارو با گاز پ ؟يمامان چه خبره؟ چه کرد-

:نرگس گفت. دندیدخن يو نرگس هر دو نخود ندا

!که گاز نداره ازیپ یآبج-

:را که در دست داشت به دقت جمع کرد و گفت يزریفر سهیلبه ک ندا

!چرا داره-

:رختخواب ها انداختم و گفتم يرا رو میمانتو و روسز. را گره زد سهیداد و سر ک یچیمچ نازکش را پ بعد

!کن دارمیخوابم سر ساعت نه ب یمامان من م-

!مادر جون؟ نونش تازه است ها يخور یحونه نمصب-

.خورم یساعت نه که پاشدم م! نه-

؟ينه چکار دار... نمونده يزیتا نه که چ-

نه؟ ایبخوابم  يگذار یحاال م... تلفن بزنم هیو  رونیبرم ب دیبا! یکن یم چمیمامان چقدر سوال پ! اه-

گرم شده بود که  میتازه چشم ها. کردم یشمد نازکم احساس م رینگاهش را از ز ینیسنگ ینزد، ول یحرف گرید مادر

:که گفت دمینازك ندا را شن ياز دوقلوها تکانم داد و بعد صدا یکی
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!پاشو که ساعت نه شده یآبج... یآبج-

 داد. هم از نه گذشته بود قهیساعت ده دق. نگاه کردم وارید ينشستم و به ساعت رو میسر جا. شمدم را پس زدم فورا

:زدم

د؟ینکرد دارمیچرا ب-

:گفتند کصدای دوقلوها

!جلوست قهیساعت ده دق-

 یسرخاب يندا فورا کش حوله ا. بود جمع کردم دهیشده و دور گردنم چسب سیرا که خ میموها. دمیکش یراحت نفس

:دمیبا خنده پرس. بود دهیبه هم چسب دیکش سر دو تا خرگوش سف يرو. گرفت میجلو یرنگ

؟يکجا آورد از نویا-

:گفت نرگس

!میتخم مرغ در آورد ياز تو! مال منه-

:کش را دوباره از دستم گرفت و با اخم رو به نرگس گفت ندا

!گفته مال توئه؟ مال منه یک-

مامان خانه . را بستم میکردم و موها دایرختخواب پ يباالخره کش سر خودم را از ال.هوا مانده بود يرو فیبالتکل دستم

پهن و بساط  زیم يکه گوشه چادر شب مامان را که رو یمادرانه کتار سماور نشسته بود و در حال ینرگس با حالت .نبود

:گذاشت و گفت میو جلو ختیر يبزرگ چا وانیل کیبود،  دهیکش شیپاها يآن بود رو يرو يسبز

!خچالی يهم تو اون ظرفه، تو ریپن. خچالی يباال. نون تازه هم هست-

:شدم، گفتم یبلند م دیاب باالخره

!نرگس جون يواقعا چقدر کمک کرد-
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:زد وگفت يا تمندانهیلبخند رضا نرگس

!نکردم که يکار-

بزرگ در دستش که هن هن کنان با  سهیبا دو تا ک. مامان بود. که در باز شد دمیمال یم ينان بربر يرا رو ریپن داشتم

:مها را گرفتم و گفت سهیک دمیپر. دیکش یخودش م

؟يبپز یخواه یم! شلغم يوا... مادر من؟ هیچ نهایا-

.بدهم لیببرم تحو یغروب دیبا... سفارش آش شلغم گرفتم! آره-

.یتلفن بزن يبر یخواست یمادر جون ساعت نه گذشته هام-

.آره حواسم هست-

:گفتند شان بلند شدند و يندا و نرگس مثل برق از جا. را برداشتم میمانتو و روسر عیسز بعد

!مییآ یماهم م-

:گفت متیبا مال مامان

به من کمک کنه؟ یپس ک د؟یرو یکجا م-

:در گفتم ياز ال دند،یدو لب ورچ هر

.خرم یپفک م براتون

.آمد یدوقلوها م یو داد و خوشحال غیج يرفتم هنوز صدا یم نییپله ها که پا از

که  یکلیبود و مرد چاق و درشت ه میساعت درست نه و ن. دبو ستادهینفر قبل از من در صف ا کی یتلفن عموم يجلو

:دیکش یآن طرف خط و نشان م يتلفن بود تازه داشت برا يپا

اندازم  یترسونه؟ م یم هیحاال منو از چندغاز مهر... گذاره یوقت پاشو تو خونه نم چیه گهید ومدیاگه آم که آمد، اگه ن-

!ثافت توله هاشو جمع کنه زر هم نزنهک ادیپس چشمش کور ب!... مثل سگ... جلوش 
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:و آن زن گفت. میبه هم نگاه کرد یچشم ریکه قبل از من تو صف بود ز یو خانم من

!بدبخت زنه-

مرد قطع کرد  ،ییزن جلو يباالخره با زور غرغرها. دیجوش یو سرکه م ریدلم مثل س.نگفتم يزیرا تکان دادم و چ سرم

:بلند گفت يشد با صدا یو از کنار ما رد م دیکش یدودست باال م که شلوار گشادش را با یو در حال

!خواهند یم يها انگار فقط توسر غهیص-

:و جواب داد اوردیهم کم ن زن

...مثل ییمال گاوها يتوسر

حرف . انداخت یبود و متلک م ستادهیمرد هنوز آنجا ا. حرفش را خورد و پشت به ما کارت را داخل تلفن گذاشت هیبق

لرزان کارتم  يبا دست ها. و رفت دیپچ پچ کرد و بعد راهش را کش یدر گوش يا هیچند ثان. دیطول نکش ادیزن ز يها

فکر کردم، چقدر . را برداشت یزد، دکتر گوش یقلبم تاپ و توپ م. آوردم و در تلفن گذاشتم رونیب فمیرا از داخل ک

!تلفن قشنگ است يپا شیصدا

!د؟ییبفرما-

د؟یختشنا... سالم -

حال و احوال خانم چطوره؟! یهمت نیخانم نوش! بله-

:و گفتم دمیانقدر زود مرا شناخته بود خند نکهیزده از ا ذوق

دکتر؟ ياقا دیکن یما چه م يزحمت ها با

؟یو منو فرهاد صدا کن يمگه قرار نبود تعارف رو کنار بگذار ؟یزحمت چه

!شه یروم نم... خوب چطور بگم  یقرار بود ول بله

!جون نینوش...  نینوش...  نینوش)ییپرو هیچه دک!(ن؟ینوش گمیمن چه راحت به تو م نیبب!شدن نداره که دختر  رو
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)حالم بهم خورد(باشه فرهاد جان: گفتم دمویخند

؟يا کارهیخانوم امروز چ نیشد نوش حاال

:مگفت یداشتم دلخور شدم با ناراحت فتیان شب باز م ش نکهیو من کردم از ا من

ندارم يحاال کار مارستانمیکه باز هم ب ش

؟يبردار یجیتدر یخودکش نیدست از ا يخوا یم یجون ک دختر

!يدهم که نرو یدهند من دو برابر م یچقدر بهت م بگو

:کردم گونه هام گر گرفت گفتم احساس

کردم دایبخصوص عالقه پ ماریب نیراستش من به ا ستیپولش ن يبرا

اقا؟ ایهست؟ خانمه  یخوشبخت ک ماریب نیخوب ا!  يا يا يا

داره؟ یفرق: گفتم طنتیبا ش) خاك بر سرت(دلم ضعف رفت یخوشحال ا

کنمیم يحسود شتریخوب اگه اقا باشه ب اره

نکن خانمه يپس حسود خوب

مگه؟ یابونیچقدر اونجا شلوغه تو خ نیخوب نوش خوب

:هم از خجالت داغ شدم با تته پته گفتم باز

تو کوچمون کابل برگردون بشه خطا همه پره دیهنوز وصل نشده اخه با تلفنمون اره

تو  میبا هم حرف بزن میدوست دارم هر وقت دلم تنگ شد بتون رمیهم بگ لیموبا هیخوب پس الزم شد واسه ات -

؟يدوست ندار

یلیچرا خ-

اصال در  دیایزبانش که بند م شودیم یچه شکل ندیرا بب لمویموبا یگوش یکه وقت کردمیمژگان را تصور م افهیق داشتم
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ندیب یخواب هم نم

مزاحمت نشوند ست؟یاونجا که شلوغ ن.. بگو گهیخوب خانم خانم ها د: ادامه داد دکتر

ستیکس ن چیراحت فعال ه التینه خ-

؟یاک میگذاریفردا قرار م يبرا یباش ضتیباال سر مر دیمزاحمت نباشم برو بخواب شب هم که با یخانم

یاک-

 یل یگفت ل یافتادم که هر وقت خوشحال بود م دایش ادیبه  دمیگنج یدر پوستم نم یتلفن را که گذاشتم از خوش یگوش

.دمیکنان دو

حسن اقا رفتم هیکنان تا خانه بدوم به جاش به بقال یل یمن هم ل شدیم کاش

دوقلوها برداشتم اخر سر  يبراو شکالت  بسیکنم چند بسته پفک و چ یکار م یدانستم چ یخوشحال بودم که نم انقدر

گذاشتم دهایخر يهم رو سیبسته سوس کی

سهیهر چه باداباد نرگس عاشقه سوس: گفتم

همانجا در دستم پاره شد سهیمن انقدر ذوق زده شدند که ک دیخر سهیک دنیبا د دوقلوها

:نگاهم کرد و گفت یبا نگران مامان

پختم يناهار کوکو سبز ؟يدیرچرا خ سیسوس ؟يکرد یشده؟ چرا انقدر ولخرج یچ-

خوابم ساعت  یبخورن من م يبچه ها گناه دارن که مدام سبز نیسرخ کن ا سیبگذار واسه شب حاال براشون سوس اونو

برسم کارم زاره ریها اگه د رهینگ تیکن مادر جون تو رو خدا دل سوز دارمیب 5

:صورت مامان گرفته بود گفت هنوز

؟يزد تلفنتو

اره
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نگران شدم/ يزد یزنگ م دیبا یگه به کم مادرجون

ادم  يبه پر و پا نقدریا ؟يراحت شد میمر الیبه ل ؟یکه بگم ک یشناس یمنو م ينشو ماد من مگه تو دوست ها نگران

ستمیبچه که ن چینپ

کردند که خوابم برد یو داد م غیها ج سیسوس تابهیماه يباال دوقلوها

:کرد یداد و زمزمه م یم شانه ام را تکام مشدم ارا داریمامان ب يتکان دست ها با

دخترم پاشو خانومم پاشو ناز گلم پاشو

:زدم و گفتم يامدم لبخند یرختخواب کش و قوس در

خوندنه خوابم گرفت دوباره يالال هیشب شتریکردنه ب داریچه جور ب نیجون ا ممان

چند  یکشیخدتو م يه پوست و استخوان دارکردم صورتت شد یبخور و برو تو خواب نگاهت م يزیچ هیمادرم  پاشو

مارستان؟یب يبر دیبا گهیشب د

هیبد جور بهش عادت کردم دختر خوب یول هیبد حال ضیمر ستین معلوم

به زحمت از جاش بلند شد و گفتک مادر

تو يبه رضا میخدا راض يرو شفا بده ا مارهایخودش همه ب خدا

:گفتم ارمیب رونیبابا ب ادیاو را از  نکهیا يابر کردیرا کنار زد و به کوچه نگاه م پرده

و نرگس کجا هستن؟ ندا

بود تو خونه دهیدلشون پوس نهایبغل رفتن خونه سارا ا نیهم

را  میبود با دست ابروها دهیچیشلغم در خانه پ يرختخواب ها گذاشتم بو يبلند شدم شمد را تا کردم و رو میجا از

:گفتم هیمرتب کردم و با کنا

!اش شلغمو نیا یپخت رهباالخ
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:بود گفت نیزد صورتش غمگ يلبخند خسته ا مامان

زمیبرات بر الهیپ هی ایب کردیسرفه م کویکاسه هم واسه خودمون برداشتم اخه سر صبح ندا  هیو فرستادم بردند  پختم

بخورم یخال یبده خال سیدونه سوس هیشده اگه هست  رمیخوام د ینم

داشتندهست بچه ها برات نگه  اره

هم نون نیمادر ا ایرو که داغ بمونه ب نیگذاشتم ا:برداشت و گفت يکتر ياز رو یبشقاب مامان

در دهانم گذاشتم بعد  یاز بشقاب برداشتم وهمان طور خال سیدانه سوس کیبود  دهیها ماس سیسوس يقرمز رو سس

کنم و بروم شیتا ارا ستادمیا نهییا يجلو

که  يطور نیمادرجون ا: رختخواب ها برداشت چند بار تکان داد و گفت يادم را از روبلند و گش یمشک يمانتو مامان

يتو چروکش کرد

هیامل یلیخ گهید نیتنگ بخرم ا يمانتو هی دیکه با گهیکردم ندا راست م فکر

گهیبده خوبه د: را از دست مامان گرفتم و گفتم مانتو

اب دادم لباسم را  یاول در طبقه سوم سر و گوش دمیرس مارستانیببه  ریساعت تاخ میبود با ن ابونهایخ هیشلوغ ساعت

از اتاق ها کنار دست دکتر استاده بود دست تکان دادم و باال رفتم یکیمژگان که در  يعوض کردم و بعد برا

ناختم رو ش میفراز و مر دمیشلوغ بود نگران جلو دو دایپشت در اتاق ش ختیر نییپا ياسانسور که باز شد قلبم هر در

 یشناختم هم سن و سال خودم به نظر م یبود که او را نم ستادهیدختر بچه انجا ا کیبه همرا  يگریزن جوان د یول

سبز و  يبود چشم ها ختهیشانه ها ر يرو يروسر ریرنگش از ز زبلند و تابدار قرم يقد بلند و درشت بود و موها دیرس

تنگ و  يزده بود و مانتو يتاب خورده بود رژلب قرمز ياز بلند شیوهاکرد م ینگاه م هیبه بق ریخمار داشت که با تحق

 شلباس و صورت و حرکات اتیو به جزئ نمیخواست ساعت ها بنش یبود که دلم م يطور. به تن داشت یچسبان مشک

ه کنار دختربچ. بود دهیچیعطرش در راهرو پ يبو. صورتش کنار زد يرا از رو شیاز موها يبا ظرافت حلقه ا. دقت کنم
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صورتش پر از کک و . که ته رنگ قرمز داشت ییسبز و موها يدستش هم درست شکل خودش بود؛ با همان چشم ها

 نیا یعنی: فکر کردم! هجده ساله است نه نه ده ساله کهانگار . بود ستادهیخانمانه کنار مادرش ا یمک بود و با حالت

رفت و فراز با  یم نییباز با حال زار پشت در اتاق باال و پا میمر! گهیخودشه د! سبز يقرمز و چشم ها يافروزه؟ موها

:جلو رفتم و گفتم. در آرام کردنش داشت یسع يدیناام

!یساعت مالقات تموم شده خانم شرف_

:گفت فراز

.بره تو قهیخواد اگه بشه دو دق یم. دهیمونده بود حاال رس کیتو تراف! خانم از دوستان مونه نیا یول ،یآره خانم همت_

را کنار زد و  شیدوباره با دو انگشت موها. دیرس یو نگران به نظر م دهیحاال رنگش پر. به افروز نگاه کردم برگشتم

:دیآهسته پرس

!ترسم یبده؟ من م یلیحالش خ_

:گفتم

طول  شتریب قهیدو دق! باشه دیبگذار نجایبچه رو هم هم! ضرر داره مارمونیب هیروح يبرا نیا. دیخوددار باش دیبا_

!داره تیمن مسئول يبرا. نکشه

:گفتم. خواست یانگار که با نگاه از ما کمک م. نگاهش نگران بود. دیکش رونیرا از دست دختربچه ب دستش

!تو دینرو دیاگه طاقتشو ندار. دیخودتونو حفظ کن ماریب يباشه که جلو ادتونیدر هر صورت _

:کرد گفت یم هیکه گر یدر حال میمر

!تو يبر ستیبه نظر من که اصال واجب ن! دستش ها یبده يزیچ يا نهیروزجون مبادا آاف_

سرش را  میمر. رفتم یم نییپشت در باال و پا یبا نگران. آرام در اتاق را باز کرد و داخل شد. سرش را تکان داد افروز

از آن آرامش و  گرید. نشسته بود مکتین يدختربچه هم رو. کرد یم هیفراز گذاشته بود و هق هق گر يشانه ها يرو
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:خواند یبلند م يرا با صدا يداد و آهنگ بچگانه ا یرا تندتند تاب م شیپاها. نبود يحالت خانمانه خبر

...!دهیخواب یتو رختخواب مخمل آب...دهیعروسک قشنگ من قرمز پوش_

:ام گذاشتم و آهسته گفتم ینیب يرا به عالمت سکوت رو انگشتم

!دهیخواب ضیاتاق ها مر نیتو همه ا. یبلند آواز بخون يبا صدا دینبا انجیا زمیعز_

. نگاه کرد میمادرش بود به سر تا پا يکه در چشم ها يزیرآمیبا همان حالت تحق. نگاهش را به من دوخت. شد ساکت

ده ساله به نظر هج يکه دوباره مثل دخترها يکرد و با ادا و اطوار سیرا خ شیبعد با زبان کوچک و قرمزش لب باال

:گفت دیرس

تنها هستند؟ گرید يها ضیمر_

تمام صورتش به . نبود سهیقبل قابل مقا قهیآمد اصال با دو دق رونیافروز که ب. همان موقع در باز شد. ام گرفته بود خنده

. جدا شداز آغوش فراز  میدر را بست مر نکهیبه محض ا. قرمز شده و صورتش پف کرده بود شیو چشم ها ختهیهم ر

هم فرو برده بودند و هق هق  يشان را در شانه ها يسرها. دندرا محکم بغل کر گریکدیافروز آغوش گشود و هر دو 

:جلو رفتم و گفتم. کردند یم هیگر

!شنوه یصداتونو م ماریب. تر واشیکم  هیخانم ها _

با کمک فراز و چند . و از حال رفت سست شد شیپاها میهمانجا در آغوش مر. حرف ها بود نیافروز بدتر از ا حال

.میتخت خواباند يو رو میبرد یپرستار او را به اتاق

:زدم و گفتم یچشمک. بود ستادهیساکت و ترسان گوشه اتاق ا دخترش

!حال مامانت خوبه_

را  فمیک. هم تمام شده بود مارانیوقت شام ب. کرد یخورد، انگار که داشت دعا م یتکان م شیلب ها. نگاهم نکرد یحت

:برداشتم و گفتم
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!اآلن حتما منتظرمه...رم تو اتاق یم گهیبا اجازه تون من د_

:به او انداخت و گفت یدخترش افتاده بود نگاه نگران ادیکه انگار تازه به  افروز

تو حالت خوبه؟ زمیعز نجایا ایب_

:گفت يقدم جلو رفت و با لحن مودبانه ا کی دختربچه

!بله مامان_

!وب خدا رو شکرخ_

خورد  یبا ورود من تکان. رفتم دایدر را باز کردم و به اتاق ش يآهسته ال. تخت ولو شد يرا گفت و دوباره رو نیا افروز

:و گفت

ه؟یک_

؟یحالت خوبه خانم! نینوش...منم_

:گفت یحوصلگ یب با

اوضاع خرابه؟ نقدریا. دمیهاشونو شن هیگر يافروز رفت؟ صدا!...اوهوم_

!هیغصه نخور درست شدن یول! هیبه هر حال سوختگ زمیخوب عز_

:و گفت دیکش یآه

دست هام آزاد بود دست زدم  قهیکه چند دق روزیشه د یدونم درست نم یم... خواهم ینم اهیصد سال س! خواهم ینم_

شه درستش کرد زشت شده باشم، اگه ن یلیاگه خ ن؟ینوش هیچ یدون یم! سالم نداشت يجا کی! يوا... به صورتم

!کشم یخودمو م

 نقدریکه ا یستیفکر پسرت ن یزن یحرف رو م نیا یتو وقت ایثان! شه یگم درست م یاوال که دارم م ه؟یچه حرف نیا_

؟يدوستش دار
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!دق؟ نهیبشم آ ختمیر نیخواد چکار؟ با ا یمنو م گهیاصال د! باباش مواظبشه_

!شه یدرست م زیهمه چ زمیعز. یهست یاقل و شجاعدونم که تو دختر ع یم. حرف ها نزن نیاز ا_

:کنار تختش نشستم و گفتم. کردم قیآن شب را داخل سرمش تزر يداروها

؟یگ یاش رو م هیخوب بق_

:و گفت دیکش یقیعم آه

.کنم فیرو واسه ات تعر زیتا هستم همه چ دیبا... وقت ندارم ادیز گهید... آره_

. گریطرف د کینشستند و من  یطرف سالن م کی میمادرم و مر. بود ونیو ش هیتمام آن هفت روز خانه مان گر_

شده  نیروز و شب کارش ناله و نفر. گرفتند یرا م شیجلو لیفک و فام یآورد، ول یگهگاه مامان به سمت من هجوم م

خواست . متش بودهقس نیا ه؟یدختر چ نیگناه ا تندگف یم. همه در آمده بود يکرد که سر و صدا نمیآنقدر نفر! بود

 نیتا آخر... زینشست پشت م... گفت صبح از خواب پاشد سر و مر و گنده یشد و م ینم یمامان راض یخداست، ول

 گهیکنه د یداره خواهر خودشو خفه م دیچشم سف نیا دید یوقت یکرد، ول یچشم و رو رو م یب نیا یبانیلحظه هم پشت

.کرده اهیدختر روزگار ما رو س نیا. گذرم، تو هم ازش نگذر یمن که نم ایخدا. و افتاد وسط آشپزخونه اوردیطاقت ن

 میمر یبخت اهیس یگفت که من با فراز رابطه دارم و باعث و بان یگرفت و م یمعرکه م لیتک تک فام ينشست برا یم

و  سایپر هم که شهرام به همراه يروز یحت. داد یخوش به من نشان نم يکس در آن خانه رو چیه بایتقر. هستم

:همه بلندبلند به شهرام گفت يخانواده خاله ام آمدند جلو

!دختره بود نیاز ا شتریب یلیخ اقتتیتو ل. يکرد یپسرم خوب انتخاب نیآفر_

من اصال خودم را در . شد یدر دلم انباشته م میاز او و مر نهیحرص و ک یگفتم، ول ینم يزیو چ دمیگز یبه دندان م لب

کردم؟  یچکار م دیمن با. او بود که شروع کرد... بود که به من حمله کرد میمر نیدانستم، چون ا یمرگ بابا مقصر نم

!خوردم؟ ینشستم و کتک م یم
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سنگ  شیخواستم در تمام مراسمش حاضر باشم و برا یم. کردم یبه خاطر بابا تحمل م یشد، ول یکم طاقتم تمام م کم

به پا کرد که  یراز به همراه خانواده اش از در وارد شدند مامان قشقرقغروب ف کینزد یروز اول وقت. تمام بگذارم

. جهنم شده بود میخانه برا. نشستند و بعد رفتند اطیح يها یصندل يرو قهیآنها فقط چند دق هیباالخره با وساطت بق

هر کار  يبه جاعمران قبول شده ام مامان  یدر رشته مهندس دمیدانشگاه آزاد آمد و فهم يها رهیجواب ذخ یوقت

:صورتم پرت کرد و گفت يروزنامه را تو

.آد یازت بر م شتریکارها ب نیا. ریبگ ادی يتو برو مرده شور_

رفتم و غروب بر  یحرف بزنم به دانشگاه م یروزها بدون آن که با کس. پس انداز خودم در دانشگاه ثبت نام کردم با

ناهار و شامم را در سلف . آمد یبرد و غروب هم دنبالم م یمرا م. هر روز صبح فراز سر کوچه منتظرم بود. گشتم یم

ها سرنوشتم  اطیاحت نیبا تمام ا یول. روبرو نشوم میمر ای انکردم اصال با مام یم یخوردم و سع یدانشگاه م سیسرو

.من و خودش بود پاره کرد نیروز بعد از ظهر مادرم هر آنچه را ب کیرقم خورد و  يگریطور د

 یکه م يزیو باران ر دیایبود، آن روز فراز نتوانسته بود دنبالم ب زییاواخر پا. ظهر خسته و کوفته از دانشگاه آمدم از بعد

شوفاژ انداختم که خشک شود و به  يمانتو و مقنعه ام را رو. خانه سوت و کور بود. کرده بود سیرا خ میسر تا پا دیبار

 رونیفراز راحت شود در کمدم را باز کردم تا تلفنم را ب الیزنگ بزنم تا خ دمیرس نکهیقرار بود به محض ا. اتاقم رفتم

 مشیقا يگرید يدفعه قبل با عجله جا دیفکر کردم شا. تمام کمد را گشتم گرید کباریتلفن آنجا نبود  یول اورم،یب

تمام چراغ ها خاموش . برگردم اتاقمبه فراز بزنم و دوباره به  یآمدم تا از تلفن هال زنگ کوتاه رونیاز اتاقم ب. کردم

مبل  يرو. شد یم دهیهم از اتاق مامان شن میپچ پچ مادرم و مر يصدا. آمد یقطرات باران از کولر م يبود و صدا

:گذاشتم و آهسته گفتم یگوش یدهن يرا برداشت دستم را رو یگوش یوقت. نشستم و شماره تلفن اتاق فراز را گرفتم

!سالم منم_

؟يدیرس یک... مدل زیسالم عز_



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩٨

!شدم از بارون سیفراز خ!... به تو زنگ زدم دمیتا رس. دمیاآلن رس نیهم_

!دنبالت، اون هم امروز امیکه نتونستم ب دیببخش... رمیمن بم یاله_

!ياریاز دلم در ب دیبا... بخشم ینم_

!بشه یراض کتیکنم فقط دل کوچ یم یبگ يتو بگو چکار کنم؟ هر کار_

!یبمون شمیفردا تمام مدت تو دانشگاه پ دیبا! شه ینم یراض مکیدل کوچ_

؟يچطورند؟ باهاشون حرف زد نهایمامانت ا یراست. شتیمونم پ یم رمیگ یم یاز بابا مرخص... زمیباشه عز_

!کنند یم تمیاذ یلیفراز خ... اون دو تا با هم تو اتاق مامان نشستند، من هم تنها تو اتاقم شهیمثل هم! نه_

.ستیآماده ن رفتنیپذ يمامانت االن هنوز برا... کم بگذره هیبگذار ! شه یدرست م... کوچولو غصه نخور_

کس مثل من بابا  چیه. کنه یناراحتم م یلیزنه خ یاون حرف ها رو م یوقت. نداشتم يریمن تقص! یدون یآخه تو که م_

!دونند یخودشون هم م... رو دوست نداشت

؟یت نشستاالن تنها تو اتاق_

!البد پشت سر من. کنند یدارند پچ پچ م. اونها تو اتاق مامانند... نه تو هال نشستم_

:و گفت دیخند فراز

؟یزن یبه من زنگ م یبخواب نکهیقبل از ا. بد نکن يفکرها نقدریا_

!کردم یکه من دق م ياگه تو هم نبود! آره حتما_

!دلم زیرو نخور عز زیچ چیصه هغ... یگذارم تو تنها بمون یصد سال من نم_

خواستم بلند شوم و به اتاقم . گفت يزیچ تیبا عصبان یانگار کس دم،یاز اتاق مادرم شن ییرا که گذاشتم صدا یگوش

لباس . دمیبود د ستادهیدر اتاقش ا يبرگشتم و مامان را که جلو. صدا کرد یمحکم به در خورد و گرمب یبروم که دست

کردم که مامان جلو  یهنوز مبهوت به آنها نگاه م. بود ستادهیگرفته و ناراحت ا میش هم مرپشت سر. خواب تنش بود



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩٩

:گوشم گذاشتم و داد زدم يدستم را رو. دیسرم سوت کش. گوشم زد يآمد و با پشت دست محکم تو

د؟یکن یشماها چه مرگ تونه؟ چرا ولم نم_

:بلندتر جواب داد يهم با صدا مامان

و بلندبلند  یزن یزنگ م يبه نامزد خواهرت که بلندش کرد میچشم من و مر يکه جلو دهیرس ییاحاال کارت به ج_

د؟یرو یقربون صدقه هم م

:را به کمرم زدم و گفتم دستم

خانم شما هم گوش کن واسه  میمر... نامزد منه که قراره شوهرم بشه ست،یاون نامزد خواهرم که بلندش کردم ن_

!دهیتون مف یاطالعات عموم

تلفنم وسط هال افتاده بود و . شدم خکوبیم يزیشکستن چ يخواستم به اتاقم بروم که با صدا. به اتاق برگشت مامان

.بود ختهیر رونیتمام دل و روده اش ب

:گفتم

د؟یاتاق منو گشت یبه چه حق_

!تو از حق و ناحق حرف نزن که کالهت پس معرکه است_

:داد زدتلفن را بردارم که مامان  خواستم

!کنم یمن تو رو آدم م. برو تو اتاقت. یزن یدست بهش نم_

!خواهم برش دارم یهم تلفن خودمه م نیا... من آدم هستم_

خواستم آن را از دست او بکشم که دستم محکم به قفسه  یم. و دستگاه خرد شده تلفن را برداشت دیزودتر پر مامان

خواستم بروم کمکش کنم  یبودم و زبانم بند آمده بود م دهیترس یسابخودم ح. پرت شد نیزم ياش خورد و رو نهیس

:گفت ادیو به عقب هولم داد و با فر دیوسط پر میتا بلند شود که مر
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!برو کنار دست بهش نزن ؟یرو هم بکش یکی نیا یخواه یم! نشو کینزد_

. کرد یخورده بودم و کمرم درد م وارید هولم داد، به سه کنج میمر یتوانستم به مامان دست بزنم، چون وقت ینم من

:گفتم

آخه تو هم ... دیکتکم زد د،یفحشم داد د،یهرزه کرد د،یشدنه؟ منو قاتل کرد دهیکارها از درد ترش نیهمه ا_

؟يخواهر

:گفت دهیبر ياش بود با نفس ها نهیقفسه س يکه دستش رو مامان

!مثل تو ندارم يدختر گهیمن د...رونیتمت بانداخ یخونه م نیاالن از ا نیسوخت هم یاگه دلم نم_

:لرزان عقب رفتم و گفتم يبا قدم ها. دیلرز یتمام تنم م. ختیر يهر دلم

حاال . دمیازت ند يزیچ يشدم جز فحش و توسر میتیکه بابام مرد و  ياز اون روز! دلت نسوزه! سوزه؟ نه یدلت م_

که خودتون از صبح زود که من خواب بودم اون  یودم، در صورتقاتل بابام که عاشقش ب يمنو کرد. رونیهم بندازم ب

!ات وونهیتو و اون دختر د... یخودت قاتل! وسط دیدیمنم کش يو پا دیشر رو به پا کرد

. است سیناگهان متوجه شدم تمام صورتم از اشک خ. دمیبه اتاقم دو یمعطل يحرف ها را زدم و بدون لحظه ا نیا

 رونیساك کوچک از ته کمدم ب کی. کرد یم نیکه باز ناله و نفر دمیشن یاز پشت در ممامان را  يها هیگر يصدا

را  میزمستان يانداختم و در آن فصل سال پالتو آنرا در  میاز وسائل باارزش و لوازم ضرور یآوردم و به سرعت بعض

در اتاقم را قفل . دمیاتاق مامان شن آن دو را از يها هیگر يصدا یدر هال نبود، ول یکس. آمدم رونیو از اتاقم ب دمیپوش

:گفت دیمرا با ساك و پالتو د یبه راهرو آمد و وقت میدر مر يصدا دنیبا شن. کردم و رفتم

!واسه ما دم درآورده. سر جات نیبرو بش ؟يمامانو سسکته بد یخواه یآخر؟ واقعا م میبه س يزد... ير یکجا م-

:زدم داد

!خواهم زنش بشم یم ه؟یفراز حرف شیخواهم برم پ یم-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠١

:که داد زد دمیمامان را شن يصدا

که تن و مادر تو  ینینب ریخ یاله... يکرد میتیدختر رو  نیا... تو گور يشوهرمو کرد... یبخت ش اهیس یبرو که اله-

!یده یرو تو گور تکون م چارهیو اون ب یلرزون یم يطور نیا

؟ینیب یم یتو چ نیا بعد از یول نم،یب ینم ریمن خ... باشه رفتم-

:گفت ادیهم چند بار با فر میمر. دمیشن یرا هنوز م نشیها و ناله و نفر هیگر يبستم صدا یکه در راهرو را م یوقت

!برو تو اتاقت! دایش-

تا  نیبه زحمت با ساك سنگ. شانس آوردم که باران بند آمده بود. شده بود کیهوا تار. بند را پاره کرده بودم گرید یول

کردم که افروز و حسام  یخدا خدا م. دربست گرفتم و آدرس برج هاله را دادم یتاکس کیآنجا . رفتم یاصل ابانیخ

.خانه باشند

:دست تکان داد و گفت میشناخت برا یمرا م یقندپور که حاال به خوب يساختمان شدم نگهبان آقا یوارد الب یوقت

1رونیرفتند بشما  يپا شیپ. ستندیمجد و خانم شون ن يآقا-

 هیبعد از پرداختن کرا. هم نداشتم يادیپول ز. و تنها چکار کنم کیشب تار نیحاال در ا. سرم خراب شد يرو ایدن انگار

:به ناچار گفتم. مانده بود فمیحدود دو هزار تومان ته ک یتاکس

.گردند یحتما زود برم.. شم یجا منتظر م نیمن هم-

ممکن بود افروز و حسام تا آخر شب هم . زد یدلم شور م. شد یونیزیتلو الیسر ندینگفت و سرگرم د يزیچ قندپور

به  يفکر. نمیتوانستم آنجا بنش یم یشد؟ تا ک یچه م فمیآن وقت تکل. ندیایممکن بود تا خود صبح ن یبرنگردند؛ حت

:قندپور و گفتم ياتاق آقا يرفتم روبرو. دیذهنم رس

.باهاشون قرار داشتم تلفن بزنم؟ آخه هیشه  یم دیببخش-

:را به طرف من سر داد و گفت زیم يرو يا زتلفن ها یکیقندپور  يآقا
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!بزن! آره بابا-

:خوشحال شد و گفت یکل میصدا دنیرا برداشت و به محض شن یگوش. شماره فراز را گرفتم فورا

؟يخوشگل خانم چطور... به به خانم خودم-

:و گفتم دیترک بغضم

!بد-

شده؟ یچ دا؟یچرا ش-

!کردند رونمیاز خونه ب میمامان و مر-

:گفت ادیفر با

؟یکن یم یشوخ يدار دایممکنه؟ ش يزیچ نیکردند؟ چطور همچ رونیب ؟یگفت یچ-

. دل شون خواست بارم کردند یسرم و هر چ ختندیر ییبا تو حرف زدم دوتا نکهیدارم بکنم؟ بعد از ا یچه شوخ رینخ-

!شم زدند، هولم داندتو گو. کتک هم خوردم

 یم هیبلند گر ينشسته بود با صدا میجلو زیت يگرد و گوش ها يقندپور که با چشم ها يبدون مالحظه از آقا گرید حاال

:هل شده بود گفت یفراز که حساب. کردم

!آم دنبالت یم ؟ییاالن تو بگو کجا-

.نشستم کتمین هی يجا رو یهم... ستندیخونه ن! نایخونه افروز ا یتو الب-

.دلم آمدم زینکن عز هیگر-

:قندپور گرفتم و گفتم يآب قند را از دست آقا وانیل. حاال آرام تر شده بودم. را گذاشت یرا گفت و گوش نیا فراز

.مزاحم شما هم شدم. دستتون درد نکنه-

!فمهیوظ! کنم خانم ینه خواهش م-
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که در آن موقع از سال  يو پالتو بلند میپا نییا ساك کوچک پاب. گوشه سالن نشستم مکتین يبرگشتم و رو وانیل با

مامان  يمدام با مرور حرف ها. سوخت یدلم به حال خودم م شتریب یول. بودم به نظرم مضحک و خنده دار بودم دهیپوش

.شد یجمع م میاشک در چشم ها

در  نیمعلوم بود که فراز در ان فاصله کم ب. نگذشته بود که افروز و حسام همزمان با فراز از در ارد شدند یقیدقا هنوز

با . آمد یجلوتر از همه راه م یافروز با نگران. کرده بود فیانها تعر يرا برا زیساختمان همه چ يو در ورود اطیح یاصل

را  میمحکم دست ها دیبه من رس یوقت. انداخت یرفت به چپ و راست لنگر م یراه م یآن شکم گرد و کوچک وقت

:فتگرفت و گ

شده؟ یچ دایش-

!گم یباال م میبر... سالن را تحمل کنم نیتونم ا ینم گهیباال د میافروز زودتر بر-

افروز و فراز دور مرا گرفته بودند و . دیزد جلو جلو دو یجواب دادن به تلفن که زنگ م يحسام برا میخانه که شد وارد

در  یزد و با حرکات دست سع یاز حد بلند حرف م شیزدند که ناگهان متوجه حسام که ب یهمزمان با هم حرف م

:حسام گفت. میحلب توجه ما داشت شد

بنده جسارتا اول نشناختم تون انگار سرما . دیآورد فیتشر دیافتخار داد! یچه مزاحمت یفیخانم شر دیدار اریاخت! بله-

!دیخورد

:گفت یسام هم با لحن نگرانح. من آنجا هستم دیو با دست اشاره کردم که نگو دمیحسام دو يجلو

قندپور هم  يآقا یول! آمده و رفته دیشا. میشده؟ راستش ما خونه نبود يمگه طور... ستین نجایا یفیخانم شر رینخ-

افروزجان؟... افروز! نگفت يزیچ

:تئاتر بود جواب داد يمثل اجرا شتریکه ب ینیریبا لحن ش افروز

!جان دلم حسام جان-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠٤

؟يدار يخانم خبر دایاز ش زمیعز-

تلفنه؟ يپا یشده؟ ک يطور... زمینه عز-

با دستش که دور  دیفراز که لبخند کمرنگ مرا د. از تئاتر افروز و حسام خنده ام گرفته بود د،یشد یوجود ناراحت با

:حلقه کرده بود محکم فشارم داد و گفت میشانه ها

گردند؟ یالت مدارند دنب نیحالت بهتره؟ بب! يدیقربونت برم که خند-

!نداره دهیفا گهید! برند به جهنم-

:تلفن را گذاشت با حرص گفت یگوش یافروز وقت. هم با افروز حرف زد قهیچند دق مامان

زنه به دخترش  یزنگ نم هیبار هم  کیبه خدا صد سال ! فکر من یبخوره تو سر ننه ب دایمامان ش يکاش درد و بال-

! يزیهات هنوز واسه مامانت عز ياون وقت تو با همه گند کار! وقت بخوام برم خونش هیه ترس یم! مه ایزنده ام  نهیبب

!دایکرد ش یم يا هیچه گر یدون ینم

انداخته؟ رونتیوقت از خونه ب چیمامان تو ه! يدیشن یکاش فحش و فضاحت هاشو م-

مبل  يمرا رو یفراز با مهربان. شدجمع  میدوباره بغض مردم و اشک در چشم ها میمامان و مر يدعوا يآور ادی با

 یگرفته بود با نگران شیرا در دستها میزانو زده بود و دست ها نیزم يرو میکه روبرو ینشاند و خودش در حال یراحت

:گفت ینگاهم کرد و م

!گذشته... فکرشم نکن... جان دایآروم باش ش-

که  ستین یکس گهیآخه د. آخر میزدند به س نایبابام که فوت کرد ا. لرزه یگذشته؟ هنوز داره تنم م یچ یچ-

!مو بکنه يطرفدار

 دهیفا یآرامم کنند، ول يکردند به نحو یم یسع يهر سه نفر. و به سکسکه افتاده بودم. ختمیر یباران اشک م مثل

:عاقبت افروز گفت. نداشت
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!یترک یم يطور نیا.. بشه یکن بلکه دل پرت خال هیگر ریبشن دل س دایش-

:فراز گفت.از ماندن من در خانه اش استقبال کرد یبا خوشحال وزافر

 دایالبته چون ش....میانداز یراه م يعقد مختصر هیروزها  نیزنم هم یبا خانواده ام حرف م!کشه یطول نم ادیالبته ز-

!میریگ یمفصل هم م یعروس هیعزاداره بعدا 

:نازك کرد و گفت یپشت چشم افروز

!دیریبگ یدرست و حساب یعروس هیسال باباش که گذشت ...هست نجایا دایخوب ش!یهول هولک ه؟عقدیحاال چه کار-

:زدم و گفتم شیبه بازو یبا آرنج سقلمه محکم.افروز لجم گرفت يفکر یب از

!ییزا یروزها تو هم م نیهم. مزاحم تو و حسام هستم!نه-

:بود چون گفتهم خودش را به آن راه زده  دیشا.متوجه منظورم نشده بود اصال

زده به سرت؟ دایحاال کو تا من بزام؟ش...؟یچه مزاحمت-

:توجه به افروز رو به فراز کردم و گفتم یب

.کنه یداره واسه خودش مهمون هم دعوت م!هیادیز نجایخودش هم ا نیا.گوش نکن نیا يبه حرف ها-

:افروز با حرص گفت یدند،ولیو حسام هر دو خند فراز

!قیهر چه ال قیخال.برو يخر نقدریحاال ا! ینش چارهیبهم بزنم که مثل من ب تویعروس يجور هیخواستم  یم!جهنم-

:بلند شد و گفت حسام

!با توئه اریافروز بساط ماست و خ! دیکن فیکه همه تون ک میآرم بخور یتوپ م زیچ هیرم  یحاال م!بسه گهید-

!شه ها یحسام به خدا بچه ام منگل م!اه-

خانه رفتن را  یاز آنجا که نگران.میخانه حسام نشست منیکوتاه وسط اتاق نش زیدور م يار نفرشب تا صبح چه آن
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به شانه .مان خانه را برداشته بود يخنده ها يصدا.دمید یرا سه تا م زیآنقدر نشسته بودم که همه چ هیبق ينداشتم همپا

باشد  يکرد محکم و جد یم یکه سع یبا لحنبود و افروز  دههوا روشن ش.داشتم یداده بودم و حال خوش هیفراز تک

:گفت

!واسه بچه ام بده یخواب یب.رم بخوابم یمن م-

سالن و  يقد يبعد در امتداد انگشت اشاره حسام نگاهش به پنجره ها. افروز با تعجب نگاه مان کرد.خنده کیباز شل و

:ده بود افتاد،اما باز هم از رو نرفت و گفتفرش ها افتا يپرده رد شده و رو ياز ال یکینور روز که به صورت خط بار

حسام تو کتابخونه .من شیپ ایب یبخواب یتو هم خواست دایش!رمهید....زنم حسام یمسواك نم!شده ریانگار د-

!دنده اش هم نرم....بخوابه

افروز  یوقت.میدیخند یخوردن او م یلیپ یلیو به پ میما هر سه نشسته بود.را گفت و به اتاق خوابش رفت نیا افروز

:رفت من هم بلند شدم،نگاه خمار و خواب آلودم را به فراز دوختم و گفتم

!رم بخوابم یمنم م-

!رم سرکار یمنم م. زمییباشه عز-

:گفت يتر يبهد فراز با لحن جد دمیدیهمه خند باز

.زنم یحرف م نیمیامروز با س-

فراز با من تماس گرفت من و افروز هنوز خواب  یروز وقتظهر همان .گفتم باشه و به اتاق افروز رفتم یبه آرام فقط

:گفت تیرا برداشت و با عصبان یزنگ زده تا باالخره افروز غرغرکنان گوش یتلفن کل.میبود

!بله-

:لحاف انداخت و گفت يرا رو یگوش يگریحرف د چیه بدون

!با توئه دایش-
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:دمیپرس یگذاشته بودم با نگران یگوش یدهن يروکه دستم را  یشدم و در حال زیخ میتخت ن يرو.دمیترس اول

!مامانه؟-

!نه بابا فرازه-

:گفتم یتلفن را برداشتم و با آسودگ یگوش.تخت ولو شدم يدوباره رو.راحت شد المیخ

!يسالم فراز-

:بعد گفت.کرد که با مادر و پدرش حرف زده فیتعر میتند و تند برا.زده بود جانیه یلیخ فراز

رو واسه خاطر من تحمل  ییزهایتو چه چ دندیفهم یم دیالزم بود با دایش....رو هم گفتم شبید هیقض یحت یول دیببخش-

!يکرد

:گفتم مظلومانه

!رو از دست دادند یابیبگذار بفهمند چه تحفه کم. یکه گفت يخوب کرد....رو نزن شبیحرف د-

مادرت  شبید یراست.....تو يواسه بعد سال بابا میگذاریمراسمو م هیو بق میعقد کن میبه مامان گفتم که عجله دار-

!چندبار هم با خونه ما تماس گرفته

!بهش نگفته؟ يزیجون که چ نیمیس-

 یعنوان از تو حرف چیبهش سپردم به ه یول!دونسته ینم يزیکه مامانم هنوز چ شبید...دایحواست پرته ش-

!راحت باشه خانم کوچولو التیخ....نزنه

:گفتم یبا آسودگآمدم و  یو قوس کش

!کنم یدق م ییدختره بداخالق تنها نیبا ا ؟منییآ یم نجایا یک-

:لحاف گفت ریاز ز افروز

!چشم و رو یب-
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چرا !نجایا ارشیگفت ب یمامان م.هم ببرمت خونه خودمون دیشا...آم یغروب از سرکار م شهیمثل هم...زمیآم عز یم-

!تو خونه مردم باشه

!کنه یفکر م یحاال مامانت چ!شه یروم نم!نه فراز يوا-

باشه ...شه یم یتا شب چ نمیحاال بب.که من دوست داشته باشم دوست داره یو هرکس زیاون هرچ.فکر مامان منو نکن-

زم؟یعز

.ایپس شب زود ب! باشه-

:افروز با پا لحاف را پس زد و گفت.بود دهیخواب از سرمان پر گرید

!فرازه ریچه من کج و کوله بشه تقصاگه ب دایش.نه شب مینه روز خواب دار-

!گهیشه د یبه هر کدوم تون بره کج و کوله م...باباش ایره  یبه ننه اش م ایبچه !یزن یوا چه حرف ها م-

!زد که نگو يلگد بد هیاالن .شنوه یچرت و پرت نگو انگار م دایش....يآ-

را  زیم يگشاد بلوزش رو نیبا آست.نشست یندلص يدوال دوال رو.نداشت یافروز حال خوش.میهم به آشپزخانه رفت با

:پاك کرد و گفت

تو کتابخونه است؟ نیبروبب دایش....کاش حسام خونه باشه-

.گاز گذاشتم يرا آب کردم و رو يکتر

!نمیبگذار بب یکرد، ول یتق و تق م یلیصبح خ.فکر کنم رفته سرکار-

:از همانجا داد زدم.خودش نبود ین بود ولرختخواب حسام آن وسط په.دمیدر کتابخونه سرك کش يال از

.ستین-

بود به  ستادهیو حوله پشت سرم ا سیحسام که با صورت خ.زدم غیو ج دمیحسام دومتر به هوا پر يبا صدا کدفعهی که

:و گفت دیمن خند
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!از من ترسونده يدختره رو چه جور نیگه بب یافروز از من بد م نیچته؟اونقدر ا-

!ستیحال زنت خوب ن ایب. یستیفکر کردم خونه ن!اه مزخرف نگو حسام-

سرش را بلند  میما که وارد اشپزخانه شد.گذاشته بود زیم يافروز دوال شده و سرش را رو.میهم به آشپزخانه برگشت با

:کرد و گفت

!مارستانیب میپاشو بر....رمیم یحسام دارم م يوا-

!نکن یجرزن...شه تازه هفت ماهته ینم-

:زد غیج افروز

آره اگه بچه توئه که جرزن !دونم چه دردشه ینم. زنه یهمه اش داره لگد م!گم حالم بده یحاال وقت مزخرف گفتنه؟م-

!فتیحاال راه ب...و شارالتان هم هست

وسائلش  یرا از لباس و بعض یبه اتاق خوابش رفتم و ساك کوچک. ستیباور کرده بودم که حال افروز واقعا خوب ن حاال

:گفتم.او را به تنش پوشانده بود يبرگشتم حسام مانتو و روسر یقتو. پر کردم

.پوشم یاالن منم م دیصبر کن-

در آسانسور باز شد حسام افروز را بغل  یوقت. ستدیتوانست سرپا با ینم گریافروز د.میسوار آسانسور شد ينفر سه

عقب  یصندل يداد رو یزد و به او فحش م یغر محسام افروز را که مدام .را باز کنم نیمن جلو جلو رفتم تا در ماش.کرد

:گفت یخواباند و با مهربان نیماش

!میچشم هاتو ببند تا زودتر برس-

!یگ یدروغ م يهنوز هم دار!گم شو-

حسام از .از اورژانس گرفتم لچریو کیو  دمیمن جلو جلو دو.میرساند مارستانیسرعت برق خودمان را به ب با

:تلفن را قطع کرد به من گفت یوقت.تماس گرفت با مادر افروز مارستانیب
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!نه ای میازت خبر دار دیجون پرس دهیفر.گرده یمامانت بدجور دنبالت م-

؟یگفت یخوب تو چ-

.ندتیتو برو خونه که نب...نجایآد ا یم گهیدو ساعت د یکی!میگفتم خبر ندار-

.کوچک بود یلیشکمش به نظرم هنوز خ. نشسته بودم دیلرز یکرده و م خیسر افروز که حاال تمام تنش  ياتاق باال در

افروز؟ يشد ينجوریا کهویآخه چرا -

آد؟ یمامانم نم....يوا!.....شبهیمال مشروب د دیشا....دونم ینم-

!آد یم گهیدو ساعت د یکیچرا -

.بود نجایبود حاال ا يا گهیهر مادر د...ادیخواهم ن یم-

 دیو سف دهیرنگ پر ادیبود و صورتش از درد ز دهیتخت دراز کش يوز هنوز روآمدم افر رونیب مارستانیمن از ب یوقت

.را گفتم هیبا فراز تماس گرفتم و قض یتلفن عموم کیاز .شده بود

.آم دنبالت یاالن م ییبگو کجا...دیده یتلفن را جواب نم دمید-

که از قسمت اورژانس وارد  دمیوز را دمادر افر. ستادمیمنتظرش ا یرا دادم و همانجا کنار در اصل نارستانیب آدرس

رفت  یراه م اطیکف ح يسنگ ها يرو یپاشنه هشت سانت يکرده بود و با کفش ها شیهفت قلم آرا.شد مارستانیب

:شدم گفت نیسوار ماش یوقت.دیسفراز هم ر قهیبعد از چند دق.ندیتا نرا نب دیخودم را عقب کش

خونه مون  میبر ایب.ییترسم مادرم دلش بسوزه و بگه تو کجا یم...کردهتا حاال مادرت خونه مونو بمب بارون  شبید-

.خودت باهاش حرف بزن

:را نداشتم گفتم يگرید يکه جا من

!کنند دامیخواهد اونها پ یاصال دلم نم...میباشه بر-

لرزانم در  يها دست.داد یکه با شهاب داشتم قلبم مثل توپ صدا م یخاطرات يآور ادیبا  میدیبه خانه فراز رس یوقت
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:دستم را فشار داد و گفت.دست فراز بود

!اصال نگران نباش!تو رو دوست داره یلیخ ؟مامانميلرز یچرا م!نترس-

کنه؟ یم يجون چه فکر نیمیدونم حاال س ینم...ستیدست خودم ن-

:محکم بغلم کرد و گفت.فراز با آغوش باز از من استقبال کرد مادر

!آخرش هم خوشگل تره عروسم شد!گهیه دقسمت...قربون عروس گلم-

ضعف  يسه بعدازظهر بود و دلم بد جور کیساعت نزد. جون باقال پلو پخته بود نیمیس.مینشست يناهارخور زیم پشت

:من نشسته بود گفت يروبرو یصندل يمادرش که رو.دیغذا کش میفراز برا. رفت یم

رو دوست داشته باشه من هم دوستش  یفراز هرکس....ندارم شتریپسر که ب هیچه کنم .براش گوشت بگذار فراز جون-

!مثل دختر خودم....دارم

:من جواب داد يزدم و فراز به جا يپر بود فقط لبخند دهانم

!دونه پسرت عاشقشه هین .چ یدوست داشته باش یلیخ دیرو با دایپس ش-

!نه؟ میما بگ یبخواه يزیشد تو چ...ندارم یمن که حرف-

:مادر فراز ادامه داد.درد گرفته بود میگلو.دمز يگرید لبخند

 کهیبگه کوچ ادیب نییمادر تو باال بره پا يحاال عمر!کشکه شیرو بخواهند،باق گهیکه پسر و دختر همد نهیاصل ا-

جز  ییمن که آرزو!وااهللا...دیبشو ریحاال انشااهللا شما دوتا عاقبت به خ!گهیشه د ینم ستیقسمت ن یخوب وقت!نه،بزرگه

 یاگه با تو خوشبخت م.هیکی نیهم یپسر دارم؟ آرزوم خوشبخت چندتا گهیمگه د....دونه پسر هی نیمنم و ا....ندارم نیا

!مگه نه پسرم؟.کار بشه نیکه ا میکن یم يشه خوب ما هم هر کار

 چیفراز هخودم گفت که خودش و  يجون تماس گرفت و هر دوبار او جلو نیمیغروب که آنجا بودم مادرم دوبار با س تا

باالخره فراز شماره .داد یجواب نم یچندبار هم من با خانه حسام و افروز تماس گرفتم که هنوز کس.از من ندارند يخبر
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 میمطمئن شد یعمل برده بودند فراز با حسام صحبت کرد و وقت تاقافروز را به ا.کرد دایرا از صدوهجده پ مارستانیب

:به فراز گفتم نیداخل ماش.مید به آنجا برورفته قرار ش مارستانیمادر افروز از ب

دخترش تو اتاق عمله اون وقت خودش پاشده رفته خونه؟!بابا هیک گهید نیا-

!دیحتما از حال افروز باخبرم کن.تا مهمون دارم ستیبه حسام گفته من امشب ب-

:زدم و ناخودآگاه گفتم يپوزخند

!خورد یماگه مامان من بود از کنار تختم جنب ن!ماشااهللا-

 یم يباز شهیش نییبودم و با دکمه باال و پا ینداشتم عصب یخودم هم حرف.نگفت يزیبه من انداخت و چ ینگاه فراز

حسام پشت در اتاق عمل  میدیرس مارستانیبه ب یوقت.میدسته گل شب بو گرفت کی مارستانیکنار ب مارستانیاز ب.کردم

:فراز گفت میدیجلوتر رس یوقت.توجه آمدن ما هم نشدم.شده بود رهیخ نیکف زم يها ینشسته و به کاش

!بابا يسالم آقا!به-

:گفت تیو نگاه مان کرد و با عصبان دیاز جا پر حسام

!ادیب ایخواهد هفت ماهه به دن یحاال توله اش هم م!نرفته زادیکارش به آم چیه-

:حرص گفتم با

!هکارش به تو رفت نیگم ا یکه م ؟منییمگه توله خودش تنها-

:به ما سه نفر انداخت و به حسام گفت ینگاه.آمد رونیاتاق ب يا شهیاز در ش يپرستار

خانم تون هم !....تو دستگاه مهمون ما باشه يچندروز دیبا یو سالم،ول حیبچه تون دختره ماشااهللا صح.مبارك باشه آقا-

.تو اتاق دیبر دیتون یخودتون تنها م گهیساعت د مین!حالشون کامال خوبه یهوشند،ولیهنوز ب

.به عنوان مشتلق کف دست پرستار گذاشت يچندتا پانصد حسام

 يبرابر اصل مادرش بود؛با همان چشم ها یافسون کپ. مرخص شدند مارستانیاز سه چهار روز افروز و افسون از ب بعد
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 يها هیگر يابود و صد فیکوچک و ظر.داشت ياز قرمز یسرش هم ته رنگ يکم پشت رو يموها.دیسبز و پوست سف

 یاش بر نم يباز هم از پس نگهدار یم،ولیاو بود رس يمن و افروز شب و روز باال!خانه را پر کرده بود زشینازك و ت

:بالش بچه گذاشت و گفت يرو يسکه تمام بهار.نوه اش آمد نیاول دنیبعدازظهر به د کیمادر افروز هم .میآمد

!مبارك تون باشه-

فقط با حسام حرف زد و  یبعدازظهر مادرش از کانادا تماس گرفت،ول کینشان دادند و  ییمادر حسام هم رو باالخره

حسام .افسون بود که فرصت سرخاراندن هم نداشت ریآنقدر درگ.افروز اصال مهم نبود يبرا.حال نوه اش شد يایجو

نشست و بساط  یفسون مسر ا يکه افسون بخوابد باال یاکثر ئقت ها تا وقت.داشت يهم آن روزها رفتار معقول تر

.فعال جمع شده بود شیخوش گذران

:گفت. و کوچک افسون نگاه کرد  یبا حسرت به صورت مثلث فراز

!میداشت نهایدونه از ا هیکاش ما هم -

:داد با نوك انگشتم نوازش کردم و گفتم یخشک م ریپودر و ش ينرم و کوچک افسون را که بو دست

!نازه یلیاره فراز خ يوا-

!شه یهم نازتر م نیتو از ا ین ین-

!مونه یم سیسرخش مثل بچه ابل يموها نیبا ا نیبب...افسون بشه يبه ناز ییکوچولو ین ین چیکنم ه ینه فکر نم-

شد  یماه م کیماهه بود و  کیحاال .آورد یدست کوچکش را دور انگشتم حلقه کرده بود و از خودش صدا در م افسون

سر جلسات امتحان هم تک و  یکردم و حت یم بتیدانشگاهم غ ياز کالس ها انیدر م یکی. که من در خانه آن ها بودم

سرزده به خانه فراز  کباری یافروز تماس گرفته و حت ومدت مامان چندبار با خانه فراز  نیشدم،در ا یتوك حاضر م

:رفته و با خانم دالن درددل کرده بود و گفته بود

درست  یکی نیا!اونقدر آروم و ساکت و خانم یکیرفته اون  یدختر به ک نیونم اد یخاننم به خدا من نم نیمیس-
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به خدا شب و !رهیگ یجون باباشو که گرفت،جون منم داره م....مینداشت ينجوریما اصال تو هفت پشت مون ا!برعکس

افروز ازش  ایرازخان شه ف یمگه م....رسم ینم ییکنم به جا یفکر م یهرچ یکردم،ول الیهزار جور فکر و خ.روز ندارم

باشه دختر  یخوب هرچ! کنه دایپ خیترسم کار ب یم....يترسم برم کالنتر یدختره کجا رفته؟م نیخبر باشند؟پس ا یب

!فتهیخواهم سر زبون ها ب یجوونه نم

:شدم و فکر کردم یحرص شیاز پ شتریکرد ب فیتعر میمادرم را برا يخانم دالن صحبت ها یوقت

مادر و دختر قسم خوردند تا آخر عمرشون همه جا راه  نیاصال انگار ا....دینیب یمنم م دینینو ببپشت گوش تو گهید-

!کنند کمیدنبال من و با حرف هاشون کوچ فتندیب

:نگاهم کرد و گفت یخانم دالن تمام شد با نگران يحرف ها یهم وقت فراز

!لهیف کار حضرت گهیازدواج من و تو د ياگه مامانت بره کالنتر دایش-

م؟یکن کاریچ یگ یخوب م-

!میکن یمحضر و عقد م میر یفردا م-

:دالن گفت خانم

 یکه نم يجور نی،همیاز طرف.میرو معلوم کن یساعت خوب هی میاستخاره کن هیبگذار  ه؟حداقلیطور نیمگه هم-

!بود ییچه آقا امرزتشیخدا ب!یشرف يآقا....فوت پدرشو داشته باشه یگواه دیجون با دایش.شه

:دلهره به فراز نگاه کردم و گفتم با

حاال چکار کنم؟....فوت بابا خونه مونه یگواه-

:کردم و گفتم يساکت بود خودم فکر فراز

 گهی،ديخواهم،اونم واسه چه کار یفوت بابا رو م یاگه بفهمند گواه.نمیخواهم اونها رو بب ینم یول...ارمشیبرم ب دیبا-

!کنند به خدا یخونم رو حالل م
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:سرش را تکان داد و گفت فراز

!نگذارند. کنند يکار هیترسم  یم....ترسم یم....هر حال با خبر نشوند بهتره به

فوت رو  یپرم تو و گواه یآمدند من م رونیاز خونه ب میدید یوقت....در خونه ما میروز بر هینداره که  يخوب کار-

!بود بوفه سالن یتو کشو اول. دونم یجاش رو هم م.دارم یبرم

:گفت فراز

!میندار يا گهیانگار چاره د-

بعد از ظهر . کار انتخاب کردم نیا يروز بعد از ظهر را برا کیدانستم  یم میکه از ساعات مشاوره مر یبرنامه قبل طبق

 یکم. میاز دوستانش را گرفته بود که شناخته نشو یکی نیفراز ماش. رفت یم یکیشنبه ساعت حدود پنج هوا رو به تار

ساعت  میزدم تا ن یحدس م. زد یدلم بدجور شور م. میشد نتظرو م میبوس پارك کرد ینیم کیدورتر از خانه پشت 

خانه را در دستم گرفته بودم و دائم با حرکت انگشتانم لبه  دیکل. بروند رونیجلسه مشاوره از خانه ب يآنها برا گرید

:گذاشت و گفت میدستها يفراز دستش را رو. دمییسا یهم م يرا رو دهایکل يها

!یش یم یبدتر عصب نجوریا... زمیآروم باش عز-

زدم در  یباالخره همان طور که حدس م. گرفتم یلحظه هم نگاهم را از در خانه نم کی. حرکت نگه داشتم یرا ب دستم

:و گفتمبا دلهره دست فراز را چنگ زدم . فرو رفتم یو در صندل دمیخودم را عقب کش یکم. باز شد نگیپارک

!ننتینب نییپا ایفراز ب!... روند یدارند م-

خودش  نیبب... بهتر شده میحال مر دایش. نندیب یاونها منو نم. نمشونیب یاتوبوس م نهییمن از پشت آ. نندیب ینم-

کنه؟ یهم نم یرانندگ گهید یگفت یم ادتهینشست،  نیپشت ماش

.بهم زدند ییره چه حرف ها ینم ادمیوقت  چیه! شه یر نموقت بهت پیحال من ه یول! به جهنم که بهتر شده-

را باز کردم و  نیشد فورا در ماش دیکوچه گذشت و ناپد چیاز پ میمر نیماش یوقت. را بهم فشار دادم میحرص دندانها با
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:گفتم

!فراز مواظب باش... آم یزود م-

:را فشار داد و گفت دستم

!ستم منتظر تونش نجایمن که ا یمواظب باش دیتو با-

را در قفل  دیتوانستم کل یکه نم دندیلرز یم میآنقدر دست ها. شدم ادهیپ نیسرم را تکان دادم و از ماش یحواس پرت با

را هم با هزار دلهره  يا شهیدر ش. دمیدو اطیاز وسط ح. باالخره در باز شد. با دلهره به دور و برم نگاه کردم. فرو کنم

و ته  دمیکش یقیدر را پشت سرم بستم، نفس عم. داد یم ییآشنا يو بو ودو دم کرده ب کیخانه تار يفضا. باز کردم

همه . به داخل اتاقم انداختم يسرسر ینگاه. بود دهیچیعطر مامان در راهرو و اتاق خواب ها پ يبو. درد گرفت میگلو

فورا به . آنجا بخوابم و میایبود شب ب تخت بود، اتگار که قرار يلباس خوابم هم تا شده رو یحت. بود زیمرتب و تم زیچ

 اهیبه جز چند شمع س. دمیکش رونیشد با سر و صدا ب یباز م یداشت و به سخت ریبوفه را که گ یاول يسالن رفتم و کشو

 رونیکشوها را هم ب یباق. ختیر نییپا يدلم هر. داخل کشو نبود يزیمانده بود چ یبابا باق يکه از مراسم عزادار

فوت آنجا  یگواه یسالن را گشتم، ول يهمه کشو ها و کمدها. دادم یبستن شان هدر نم يوقتم را برا رگید. دمیکش

برعکس اتاق خودم همه . به اتاق مامان رفتم. بودند دهیچسب میشانیبه گردن و پ میعرق شده بودم و موها سیخ. نبود

توالت را  زیم يکشوها! بودمرتب  شهیان همفکر کردم اتاق مام. و رختخواب هنوز جمع نشده بود ختهیجا به هم ر

فوت را که در  یها گواه یاز پاتخت یکی يباالخره در کشو. ختمیر زیم يو هر چه کاغذ در آنها بود رو دمیکش رونیب

حتما . به دور و برم انداختم ینگاه. دمیکش یکوتاه غیج یاز خوشحال. با چسب بسته شده بود پبدا کردم يدیپاکت سف

:باال انداختم و گفتم ار میشانه ها! ددنیفهم یم

!خوب بفهمند-

وسط راهرو بودم که . گذاشتم فمیرا همان طور صاف در ک دیپاکت سف. و چراغ را خاموش کردم دمیدو رونیاتاق ب از
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خشک شده  میاز ترس سر جا. و پشت سرشان فراز وارد خانه شدند میباز شد و مامان و مر میروبرو يا شهیدر ش

و  دهیبه کل پر میو رنگ مر دیلرز یبه وضوح م امانبدن م يلب ها و تمام اعضا. نداشتند يهم حال بهتر هیبق. بودم

:بزنم فراز گفت یقبل از آنکه حرف. شده بود دیسف

!يرا بردار لتیوسا یبعض يگفتم آمد نهایبه مامانت ا-

:باال انداختم و گفتم یتفاوت یرا با ب میشانه ها دیرزل یبا آنکه تمام تنم از ترس و اضطراب م. را جمع و جور کردم خودم

!که نکردم يخونه بابامه، دزد-

:داد وگفت هیتک یدر به جارخت يهمان جا جلو میمر

!خدا يوا-

:قدم جاو آمد و گفت کیمانده بود  رهیهم که هموز مات و مبهوت به من خ مامان

!تا حاال؟ يکجا بود-

!د؟یکارها دار نیچکار به ا گهید رون،یب دینو انداختشما که م... هر جا بودم-

:گفت تیجلوتر آمد و با عصبان مامان

!يماه کجا بود کی نیبدونم تو ا دیمن با! کار دارم-

:به فراز انداخت و گفت يتند نگاه

صد بار  يروز .میما روز و شب نداشت د؟یهست یچه جور مردم گهیبابا شما د... دیشما هم که اصال ازش خبر نداشت-

مدت اونجا بود؟ نیتمام ا دایکردم، اون وقت ش یزدم به مادرت التماس م یزنگ م

:گفتم ياز آن که فراز دهان باز کند با تند قبل

 رشیبه درك از خ. خواهم وسائلمو بردارم یمن اصال نم میفراز بر. نداره يریفراز هم تقص... اونجا نبودم رینخ-

!گذشتم
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دو برابر  یکه از فرط ناراحت ییو چشم ها دهیپر يافتاد که با رنگ و رو میکه نگاهم به مر رمیرا بگ دست فراز خواستم

:مرا گرفت و گفت يبازو. شد میمامان هم متوجه حال مر. درشت شده بود به ما نگاه کرد يحالت عاد

 گهید... ياز خونه بر يبگذار يجورنیکه ا يپدر و مادر یاصال مگه تو ب ؟يبر يمگه شهر هرته که بگذار ؟ير یکجا م-

!برو تو اتاقت... میگذار ینم

:داد زدم تیو با عصبان دمیکش رونیرا از دست مامان ب میبازو

!من حاال زن فرازم... گذشت اون روزها-

نشست و سرش به لبه  نیزم يداده بود رو هیتک یهمان طور که به جارخت میمر. هر دو خشک شان زد میو مر مامان

.خورد یجارخت یبچو

 رهیمامان همان طور که به صورتم خ. ستادیا شیبا فشار دست من سرجا یبرود، ول میبرداشت که به سمت مر زیخ فراز

 شیاز نفرت در چشم ها یموج. من برگشت ينگاهش از من به فراز و از فراز دوباره رو. قدم جلو آمد کیشده بود 

:گفت را بهم فشار داد و شیبا حرص لب ها. بود

!ینینب ریخ ؟يباالخره کار خودتو کرد-

:و گفتم دمیفراز را کش دست

!یها را نشناخت نیتو هنوز ا! مادرم ریخ يهم دعا نیا. فراز جون ایب-

:که مامان داد زد دمیبستم شن یدر را م یوقت

 یوقت نم چیه گهید. کنه بتیخدا نص يسر ما آورد نکهیبدتر از ا یاله... یستیتو بچه من ن! حرومت باشه رمیش-

!نمتیخواهم بب

با هر . کرد یم نمینفر ادیبود و هنوز با داد و فر ستادهیا وانیا يباال. بودم که مامان در راهرو را باز کرد دهیرس اطیح به

:که گفت دمیرا شن میمر يصدا یو حت دمیشن یرا م شیهنوز صدا یرا گرفتم، ول میدو دست گوشها
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!بودند ومدهیاصال ن میفکر کن... میدرو ببند نیا ایب... تو ایسه بمامان تو رو خدا ب-

:گفتم تیبا عصبان. کرد یفراز نشسته بود و حرکت نم یول. میشد نیماش سوار

.شم یدارم منفجر م ؟یکه چ يستادیماتمکده ا نیا يجلو گهید میبر-

:نگاهم کرد و گفت یبا مهربان فراز

!ها رو بکنم یاز خودگذشتگ نیجبران همه ا دیمن با! يه خوردلطم یلیتو به خاطر من خ دایش-

:نگاهش کردم و گفتم! پسر از مرحله پرته نیچقدر ا ایخدا. را بستم میها چشم

!عمر جلومونه هی...یکن یبه موقعش تو هم جبران م-

؟يکرد دایرو پ یگواه... ینش مونیوقت از کارت پش چیدهم ه یبهت قول م! یگ یراست م-

:گذاشتم و گفتم شیپا يآوردم و با افتخار رو رونیب فمینامه را از ک کتپا

!ناهاشیا-

:به پاکت انداخت و گفت ینگاه فراز

!امرزدشیخدا ب-

 يکه تمام رو یسفره عقد بزرگ. جون خودش تمام کارها را انجام داد نیمیس. میعقد انتخاب کرد يبهمن ماه را برا اول

از فرانسه  شیاز سفرها یکیاز  يمد نیآخر یدالن هم لباس عروس يآقا. ه بود سفارش داددرست شد نهییو آ شهیش

سحر مخالفتش را اعالم کرده و گفته بود  یول. دمیگنج ینمدر پوستم  یاز خوشحال. آماده بود زیهمه چ. آورد میبرا

دلم خنک شده بود و از  یول از عکس العمل شهاب خبر نداشتم،. اندازند یمخصوصا بازگشت شان را دو ماه عقب م
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.بردم یشوکه کردن همه آنها لذت م

به  يکه با شاد یرا گرفت و در حال میشب در خانه حسام فراز دست ها کیمانده بود که  یعقد باق خیهفته به تار کی

:شده بود گفت رهیخ میچشم ها

!خبر خوب برات دارم هی-

:بچه گانه خودم را لوس کردم و گفتم یحالت با

!خواهد یخبر خوب دلم م! بگو ؟یچ ؟یچ-

 ادیدانم ز یم. کار و واسه خاطر تو کردم نیا. نهاستیخونه سحر ا يکه روبرو يتو همون خونه ا میبر میستیمجبور ن-

با سحر  یلیبعدش هم فعال خ! میگم، واسه خاطر مر یم یکه چ یفهم یتو اون خونه، م يکه بر ستیبرات راحت ن

!بهتره میتماس نداشته باش

بشوم و حاال فراز با  هیبود که با شهاب و سحر همسا نیا يبرنامه ها برا نیتمام ا. سرم خراب کردند يرا رو ایدن انگار

:و گفتم دمیکش رونیب شیدستم را از دست ها تیبا عصبان. ختیر یرا به هم م زیکارش همه چ نیا

!خواهم همون جا باشم یچرا؟ فراز من م-

:را گرفت و گفت میدوباره دست ها. من نشده بود یو ناراحت تیجه عصبانهنوز متو فراز

برج  نیآپارتمان تو هم هیدرو اون در زدم تا  نیا یکل! یش یم هیبا افروز همسا! بهتره دمونیخونه جد! ناراحت نباش-

؟يدوست ندار! دیهم باش شیصبح تا شب پ دیتون یم یتره، ول نییسه طبقه پا... کردم دایهاله پ

فراز من همون خونه رو دوست ... گفته دوست دارم تمام عمرم ور دل افروز باشم یک! داره يحد هی یکیهر نزد! رینخ-

از قبل  شتریخواهند ب یمنو نم گهیهم د میخاال که مامن و مر. باشم تا به افروز کیتو نزد لیدم به فام یم حیترج... دارم

!دارم اجیجون و سخر احت نیمیبه س

:دیبگو یباعث شد که فراز هول کند و با ناراحت نیو ا دیچک میچند قطره اشک از چشم ها دآگاهناخو
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 اجیمامان و سحر احت يبه محبت ها زیاز هر چ شتریتو ب یگ یراست م... کردم یفکرشو م دیبا! چقدر من احمقم-

!نکن هیگر ينجوریخدا اتو رو ... کنم یرو فسخ م دیفردا قرارداد خونه جد نیهم زمیباشه عز... يدار

:بغض گفتم با

؟یفردا پسش بده یده یقول م-

 یبعد هم با خودت برم م،یریگ یم ییظرفشو نیو ماش خچالیبا هم  میرو یفردا صبح اول وقت با هم م... زمیآره عز-

.راحت باشه التیخ. میکن یو قرارداد رو فسخ م نجایا میگرد

با افروز تنها  یوقت. و پشت قباله ام انداخت دیافروز آن را به نام من خر شنهادیآن خانه را پس نداد، بلکه به پ فراز

:گفت میشد

!بگذار حداقل پشتت گرم باشه ستین يتون که اعتبار یبه زندگ! بهت کردم یچه لطف یدون یبدبخت حاال نم-

!خورم افروز یشهاب تکون نم يهم از اون خونه روبرو لیمن با جرثق-

!حاال-

بلندم که  یلباس عروس. کس از خانواده من نبود چیه یتمام خانواده فراز بودند، ول بایمراسم عقد من و فراز تقر در

.تور و منجوق و پولک بود ناتیساده و بدون تزئ اریشد بس یم دهیمتر پشت سرم کش کیدنباله اش تا 

:دالن گفت خانم

.تره نیساده سنگ يابنجور... يچون هنوز عزادار! مخصوصا-

صبح روز عقد من و خانم دالن به همراه سه . سرم نگه داشته شده بود يرو ییبایسرم هم کوتاه و با تل ساده و ز تور

. کردم یشراب تیالیرا به اصرار فراز ها میموها. میرفت شگاهیجوان خانواده دالن و افروز به آرا يچهار نفر از دخترها

:گفت یفراز م

موهاتم  یبکن ول یخواه یم يهر کار! تکون خوردم دمتید یشراب يسحر با اون موها یوسعر يکه تو ياز اون روز-
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!کن یشراب

نگاه  نهییدر آ یوقت ،یکامل عروس به رنگ بژ و صورت شیبود و آرا ختهیتور دورم ر ریبلند که از ز یشراب يموها با

بلند و  يابروها. نبودم سهیعت قبل قابل مقاچند سا يدایآنقدر عوض شده بودم که اصال با ش. کردم خودم را نشناختم

 یکمرنگ سبز زده بودند که با رنگ شراب هیبودند و دور چشمم سا تهرو به باال برداش دهیپرم را به شکل دو تا فلش کش

:من جا خورد و گفت دنیدنبالمان آمد با د شگاهیآرا يفراز جلو یوقت. جور بود یلیخ میموها

...یاز تو خوشگل تر باشه ، ول یسکردم ک یوقت فکر نم چیه-

:گفتم. تعجب نگاهش کردم  با

!جنبه ینکنه حاال افروز چشمتو گرفته هان؟ چون موهاش خود به خود قرمزه؟ ب ؟یچ یول-

 دمیکه فهم ياونقدر خوشگل تر شد شیآرا نیحاال با ا یآخرشه، ول گهید تیکردم خوشگل یفکر م شهیهم! نه خنگه-

!شه یپس خوشگل تر هم م

:نازك کردم و گفتم یچشم پشت

فتادهیتازه به قول مامانم هنوز صورتم جا ن! يدیحاال کجاشو د-

:وباخنده گفت دیراکش فرازلپم

.بروبچه پرروکم بازارگرم کن-

که به خانه  میفرصت داشت یتاآن موقع هنوزچند ساعت.کرده بودند نییمراسم عقد تع يپنج بعدازظهررابرا ساعت

باران نقل ونبات وسکه .وسوت وکف زدن بلند شد دنیهل کش يباورود ماصدا.دالن پرازمهمان بود يآقا ي انهم،خیآمد

عطروادوکلن  يبابو دیچرخ یم مینقره جلو ینیدرس یاسپند که دردست خانم يوبو ختیر یسرم م يمبارك باد رو

 یم میبازو يدستم بود که تاباال دیسف یدستکش چرم.باظرافت تورم راصاف کردم.جورواحورمخلوط شده بود يوگل ها

وشال  ونیوپاپ یفرازهم باکت وشلوارمشک.دستم قرارداشت يرو گرفرازهمیفرازبود ودست د يربازویدستم ز.دیرس
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.شده بود افهیخوش ق یلیآمد خ یم شیموها روشنرنگ که بارنگ  یزرشک

 یحاالنامزد هستند وبعد ازسال بابا ازدواج مدانستم که  یساگشتم،میبه دنبال شهرام وپر تیجمع انیدرم ناخودآگاه

معلوم  انیاطراف يازخنده ها.کرد ینشسته بود وباحرارت صحبت م يجمع سه چهارنفر کیکه در دمیشهرام راد.کنند

 یصندل يفراز که کنارم رو رگوشیز.نبود يخبر سایازپر یکند،ول یم فیمزه تعر یجوك لوس وب کیبود که باز

:شد گفتم یجابجام

نامزد نکردند؟ ساباشهرامیگه پرم-

!شده بازاخمات توهمه؟ یچ!چرا-

حاالهمه خبرهاروگذاشته کف  حتماًهم…زکنهیعز میکثالًخواسته خودشو واسه مامان و مر!ومدهیخانم ن يریکبیا-

!دستشون

مامان  انگارعکاس آمده که.میریچند تاعکس بگ میابربی…ستیحرف هان نیامروزکه وقت ا.نکن يخودیب يفکرها-

!تواتاق عقد میکنه که بر یپاره م کهیداره خودشو ت

 نکهیداشتم وباوجود ا يادیز جانیه.که عکاس دست ازسرمان برداشت خانم دالن ورود عاقد رااعالم کرد یزمان درست

 یبیباحالت عج شیخانواده فرازکم وب.شدم یازاوجدانم يا قهیعاشق فرازنبودم مثل تمام عروس هادلهره داشتم ودق

 یزنند،ول یحرف م میمطمئن بودم درمورد مر.شدم یشان م یپنهان يمتوجه پچ پچ ها گاهیکردند وگاه وب ینگاهم م

 يزیوبه چ رمیرابگ میمر يجا یراحت نیکردم که توانستم به هم یمهم نبود وبرعکس احساس غروروافتخارم میاصالًبرا

که  يدونفره ا مکتین يمن وفرازرو.هاواکثراًخانم هاپرشد باورود عاقد اتاق عقد ازهجوم مهمان.خواستم برسم یکه م

نگاهش .به من لبخند زد نهیآ يفرازازتو.مان دردست هم بود يودست ها میشده بود نشسته بود هیرو دیسف پارچهبا

:زمزمه کرد رگوشمیفرازز.ازپشت تورجواب لبخندش رادادم.ساده وبچگانه بود

!ه؟یک يا دایش...یچه خانم خوشگل-
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:نگاهش کردم وگفتم تعجببا

؟يچرون نبود نقدرچشمیفراز؟توکه ا یگ یروم یک-

!نهیتوآ...که اونجاست یاون!اون-

به تک  هیکردن خانم دالن وبق سیه سیبه پچ پچ وپچ پچ هم باچند باره لیعاقد اتاق ساکت شد وهمهمه تبد باورود

بودند به دنبال  ستادهیکه پشت سرم ا ییخانم ها نیب نهیازداخل آ.دیتپ یقلبم بدجورم.وتمام شد لیتبد ییسرفه ها

بودند  دهیپوش رهیت ياکثراًلباس ها گرکهید يمهمان ها نیرنگ ب يریساتن ش راهنیاوراباپ یبه راحت.گشتم یافروزم

:خم شد وگفت دینگاه مراکه د.بود ستادهیدرست پشت سرم ا.داکردمیپ

؟یمونیه؟پشیچ-

!کنم یدارم سکته م!نه بابا-

:دالن جلوآمد وآهسته گفت خانم

داجان؟یش یخواه یم يزیچ-

کرد که براساس  یرا اعالم م هیعاقد گوش سپردم که داشت مبلغ مهر ياخطارخانم دالن ساکت شدم وبه حرف ها با

 يدادوباره ص.که فرازپشت قباله ام انداخته بود يآن خانه ا يوپنجاه وشش سکه بود به اضافه  صدیتولدم هزاروس خیتار

باراول بعد ازخواندن خطبه عقد .ازمهمان هاگفتند یبعض هک ییبلند شد وتک وتوك کبارك بادها تیجمع نیپچ پچ ازب

:بلند داد زد يافروزازکنارم باصدا

!نهیعروس رفته گل بچ-

 نیافروزمخصوصاًا ید،ولیآ یخوشم نم چیحرف لوس ه نیبهش سپرده بودم ازا.نگاهش کردم يوبادلخور برگشتم

:نگاهم کرد وآهسته گفت طنتیباش.رف رازدح

!يبرد یاگه من نبودم که توازهولت آبرومونو م-
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:بلند گفتم يوباصدا یهم خانم دالن همان جمله راتکرارکرد وبارسوم بدون معطل باردوم

!بله-

 یشانیقب زد وپبادست تورم راع.زد یبرق م یبه فرازنگاه کردم که نگاهش ازخوشحال.سوت وهلهله بلند شد يبازصدا

:گفتند یکصدامیزدند و یمهمان هادست م.دیام رابوس

!ستیقبول ن ينجوریا-

:عسل رابه دستم داد وگفت مادرفرازظرف

.دهن هم دیگذاریمادرعسل -

باانگشت کوچک دست راستم عسل رادردهان فرازگذاشتم که .جمع شده بود شیواشک درچشم ها دیلرز یم شیصدا

:وگفت دینوك انگشتانم رامک

!به به-

.دمیخند طنتیکرد وبه دهانم گذاشت که گازگرفتم وباش یانگشت اشاره اش راعسل فرازهم

راهم به  یرپهنیبرداشت وزنج میدودستش گرفت ودوتاماچ آبدارازگونه ها نینفرخانم دالن بود که صورتم راب نیاول

:ت رابه دستم بست وگفتودستبند همان س دیام رابوس یشانیدالن پ يبعدازآن آقا.گردنم بست

.یبه مبارک...انشاا-

 یافروزانگشترپهن.نفرهم افروزوحسام بودند نیگفتند وآخر کیتک تک مهمان هاجلوآمدند وبه من وفرازتبر بعدزاآن

:گفت رلبیرابه انگشتم کرد وز

!زدم غیت یبه خاطرت حسامو اساس.مبارکت باشه-

:کرد یم یکشاند وبه مهمان هامعرف یطرف وآن طرف م نیبود ومراباخودش ا دهیدستم راچسب فرازمحکم

 کیداروازنزدیش ؟خالهيدیمنود داخانمیشهرام ش...د؟یمنود يخانم کوچولو ییدا!...چه خوشگله نی؟ببيدیعمه زنمود-
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!چه نازه نیبب...نیبب

مراسم عقد کنان .دادنشان  لشیدهند مرابه تمام فام ینشان م گرانیشان رابه د يکوچک که اسباب باز يبچه ها مثل

که  میمنوفرازبه وسط سالن رفت تیبافشارجمع.گذاشته بودند يتند کیموز.کم نداشت یعروس کیاز يزیچ یبود،ول

به من  یبیآن احساس عج دنیهنوزهم باشن.نرفته ادمیراکه آن شب گذاشته بودند  یهنوزآهنگ.شده بود یماخال يبرا

همه دورمان حلقه زده بودند وسروصداوخنده گوشم .ربودمخورم که چرا آن شب کو یتأسف م.دهد یدست م

:خواند یدرگوشم بود که م کیموز يصدا.راپرکرده بود

...ساز نیساز،امانه به ا نیبه ا م،امانهیرقص یم م،بازباهمیخند یبازباهم م-

عاشقانه دوستم فراز.خبربودم یوزمان ب نیکه درآن مدت اززم میاتاق رزروکرده بود تیروز وسه شب درهتل ها سه

بعدازگذشت آن .دیکش یکوچک مراقبم بود ودائم نازم رام يمثل بچه ها.گشت یداشت وشبانه روزمثل پروانه دورم م

 سکویهرشب بافرازبه د.میرفت یودب هیهفته به ترک سهمان فرستاد به مدت  يدالن برا يکه آقا ییها طیسه روزهم بابل

 یم میافتاد برا یراکه نگاهم به آن م يزیوفرازهرچ میگشت یم يراکزتجاروروزهادرم میرفت یمختلف م يها نگیودانس

:سوم بود که مادرفراززنگ زد وگفت يآخرهفته .دیخر

 رکنارهمیدل س هی نکهیدلم لک زده واسه ا!مینکرد يروز هم عروس دار هی یماحت...بابادلم براتون تنگ شده-

!گهید دیایب...نمتونیبب

آپارتمان شهاب  يکه درست روبرو یهمان آپارتمان یعنیم؛یبه خانه خودمان رفت دیهران رسبه ت میپا نکهیمحض ا به

 لشیتمام وسا میقبل ازآن مر نکهیباا.ومرتب کرده بود دهیزراچیهمه چ قهیماخانم دالن بادقت وسل ابیدرغ.وسحربود

به من دست  يآنها احساس بد دنیبود که ازد لمیوسا يبالال شیزهایخرده ر یراازآنجاجمع کرده وبرده بود هنوزبعض

آپارتمانمان درست .دادم یداشتم ربط م میکه ازمر یرابه نفرت« توانستم علتش رابفهمم وفقط آ یآن موقع نم.داد یم

.بزرگ وپرنور بود ییمثل آپارتمان روبرو
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گرفته  یکرم وصورتکه رنگ مورد عالقه فرازبود انتخاب کرده وفرش هارا رهیدالن مبلمان آنجارابه رنگ سبزت خانم

بود واتاق خواب من  یتمام آشپزخانه صورت.شده بود هیته ییبایز تیزدرنهایهمه چ.من بود يبود که رنگ مورد عالقه 

هم نگاه  يودرچشمها میبود ستادهیهم ا يدرست روبرو هازمن وفرازک یرنگ وقاب عکس بزرگ ییوفرازازچوب آلبالو

:وگفت دیکش يآن قاب عکس نفس بلند دنیفرازباد.تختمان بود يباال میکرد یم

!کارنشد، شد...اچقدرخوشبختمیخدا-

 ندینش یم شیکرد که افسون سرجا فیتعر میباشوق وذوق برا.داشت يادیز يخبرها.امد دنمیروزاول افروزبه د همان

 شیها حاالکامالًقرمزشده وچشم شیموها...زند یم غیکند وج یم یاوخوشحال دنیزند وباد یآنهادست م يوبرا

 یچوب یصندل يکرد تارو یجمع م رشیزرا شیکه پاها یبعدازآن درحال.خودش روشن تراست يازچشم ها یهنوزکم

:گفت ندیچهارزانوبنش يزناهارخوریم

!داداددادام...یحاالخبراصل-

!؟یچ یچ-

!هیچه عجوزه ا یدون ینم يوا...هفته است که آمده خونه ما کی...مادرحسام آمده-

رابطه اش باهات چطوره؟...ه دادت برسهخداب!برو-

تحفه تنهانوه  نیآخه ا...اصالًبهعشق افسون آمده.فقط با افسون خوبه.باحسام ازمنم بدتره!فکرنکن ها.ریمثل کاردوپن-

چند  یراست!...رهیگ یهم م افهیام ق دم،واسهییتحفه روزا نیازمن ممنون باشه که ازدستم دررفت وا نکهیحاالعوض ا!شه

!مامانت زنگ زد شیروزپ

چکارم داشت؟!ی؟چرازودترنگفتیگ یراست م-

حرف  نیوازا یات رومعلوم کن یلیتحص تیوضع فیتکل يگفت ازدانشگاهت نامه آمده که بر یم.دلش پربود-

هم  دیبعد ازع نکهیمثل ا!رکاههیآب ز يسایکارهمون پر یراست گفت.زخبرداشتیر زبهیازتمام عد کنانت هم ر!ها
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...دونم چرابه من گفت ینم.مامانت گفت!ستسایپر یعروس

چه خبر؟باالخره نگفت شوهرش داده؟ میازمر-

!دلش پربود یلیخ!نیازاول تا آخرازتوگله کرد وناله ونفر. نگفت یچینه ه-

مادرمن مدام  یگذاره،ول یچرخت هم نم يحداقل چوب ال رهیگ یمادرتواگه سراغتونم.شده افروزجون يعاد نکهیا-

!که به خاطرش حاضره سربه تن من نباشه زبودینقدرعزیا میدونم مر یمن نم!شانس منه نمیا.فرسته یم ریخ يبرام دعا

 يبرا یکرد وبرخالف تصورم وقت یفرازتمام وقتم راپرم.گذشتند یزودم یلیروزهاخ دیجد یوزندگ دمیجد ي درخانه

که خانم  يرابازهم عقب انداخته بود روزسحرامدنشان  نکهیباوجود ا.فکرکردن به شهاب وانتظاربرگشتنش نداشتم

:خوردم وگفتم یآد آنقدرشوکه شدم که ناخودآگاه تکان یدالن گفت امشب بچه ام م

!کدوم بچه؟-

:نگاهم کرد وگفت باتعجب

 یرفته بود؟ فراز گفته زودتر م ادتونیمگه . رسند یامشب م... گهیخوب سحر د ستند؟یمگه چند تا بچه دارم که ن! وا-

مطمئنم تو رو که  یاش بود، ول یمیدوست صم میخوب مر... بهتره ينجوریا. فرودگاه دییایخونه که شما هم با ما بآد 

.دیشه جنگ یبا قسمت که نم! یباشه حاال زن داداش یهر چ! کنه یم لتپره بغ یره و م یم رونیاز دلش ب زیهمه چ نهیبب

را که تا آن موقع در دستم گرفته  یوانیبزرگ ل يچا. م خورده بودخبر آرامشم به ه نیبا ا. خودم بودم يدر فکر ها من

:گفتم يتند و سرسر. با شهاب دلم آشوب بود ییارویگذاشتم، از فکر رو زیم يبردم رو یآن لذت م یبودم و از داغ

.شام هم بپزم دیبا... پس برم خونه-

 رشویآخ ز! دلمه فلفل پختم که فراز عاشقشه... میبر نجایکه آخر شب هم از هم دیشام با ما باش... زمیخواد عز ینم-

!کم نکردم

:بلند شدم و گفتم. شمردم متیفرصت را غن. دالن بلند شد و به آشپزخانه رفت خانم
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.من رفتم-

در خانه سحر باز  يال. خانم دالن در را پشتم بستم و فورا با آسانسور به طبقه خودمان آمدم غیج غیتوجه به ج بدون

خم  نیزم يکارگر خانم دالن رو دم،یدر سرك کش ياز ال. ختیر يباز دلم هر ندیآ یدانستم شب م یا آن که مب. بود

.انداخت یشده بود و با دستمال پاکت ها را برق م

آن ساختمان را باال و  يزد که انگار تمام پله ها یتخت افتادم قلبم آنقدر تند تند م يو رو دمیبه اتاق خودم رس یوقت

باال و  يام طور نهیقفسه س. گل انداخته و صورتم سرخ شده بود میسرم بود لپ ها يکه باال یسقف نهیدر آ. رفته ام نییپا

شهاب  افهیق. نداشت دهیفا یکردم خودم را آرام کنم، ول یآن گذاشتم و سع يرفت که با ترس دستم را رو یم نییپا

دانم چه مدت به  ینم. با او را ندارم ییارویطاقت رو دهیرس انجیکردم حاال که کار به ا یچشمم بود و احساس م يجلو

شده  شانیپر میموها. دمیتوالت خودم را د زیم نهیدر آ. تخت نشستم يناگهان به خودم آمدم و رو یآن حالت بودم، ول

بعد از مدت خواستم شهاب  ینداشتم، نم شیذره هم آرا کیخانه تنم بود و  یلباس معمول. بود ختهیر میشانه ها يو رو

 یم شگاهیدانستم به آرا ینم. چهار بعد از ظهر بود. و به ساعت نگاه کردم دمیپر میفورا از جا. ندیها مرا به آن شکل بب

خلوت بود و کمتر از دو  شگاهیخوشبختانه آرا. رفتم رونیو از خانه ب دمیرا پوش میو روسر مانتوفورا  ینه، ول ایرسم 

فراز آمده بود و  دمیبه خانه رس یوقت. آمدم رونیب شگاهیاز آرا نگیزه رنگ شده و براشتا یشراب يساعت بعد با موها

:و گفت دیمن هراسان جلو دو دنیبا د. رفت یم نیینگران طول و عرض سالن را باال و پا

!ها دنبالت ابانیآمدم تو خ یم ،يآمد ینم گهیساعت د میاگه ن ؟ییکجا-

:و گفتم دمیکش رونیب را از دستش میبازو یعصب یحالت با

!يها دنبالم بگرد ابونیهم تو خ دیها ول بودم با ابونیچون از اول تو خ يآره حق دار-

اوه چه ... آمده شیپ یبرات مشکل دیخر یگفتم نکنه رفت. آخه افروز هم ازت خبر نداشت! نداشتم يمنظور بد-

؟يبود شگاهیآرا! يخوشگل شد
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!يدیشد، خودمو هم دباالخره گله ها تموم ! چه عجب-

فرودگاه که  میبر دیبعدش هم با... باال مامان دلمه پخته میشده؟ لباستو عوض کن بر یچ! خوشگل خانم یچه بداخالق-

.ندیآ یسحر و شهاب م

شدن با سحر  ارویو اضطرابم به علت رو یکرد ناراحت یاو که فکر م. رفت ینم نییپا میدلمه فلفل خانم دالن از گلو اصال

:گفت یداد و م یم میت دلداراس

باشه فراز خواسته و  یهر چ. کنه یپره و بغلت م یمثل خواهر م ندتیبب... سحر دلش صافه. زمیهم نکن عز فکرشو

!تونه باهاش بجنگه یسحر که نم ده،یپسند

بعد . دده ینشان م یامشب چه عکس العمل نکهیشهاب بود و ا شیتمام فکرم پ. کردم یگوش نم شیبه حرف ها اصال

همه وقت او هم  دلش براي من تنگ شده یا نه هنوز مثل ان روزهاي اخر سخت و خشک است؟ نیاز ا

من و فراز با اقا و خانم دالن روي نیمکتهاي روبروي دیوار شیشه اي منتظر ورود .فرودگاه جاي سوزن انداختن نبود در

از خانم دالن حرص .تا بهتر بتوانم امدنش را ببینم دلم می خواست بروم و به شیشه ها بچسبم.مسافران نشسته بودیم

ماه  6انگار نه انگار که دخترش بعد از .شال خودش را باد میزد پرمی خوردم که با خونسردي روي نیمکت لمیده بود و 

:باالخره اقاي دالن از جایش بلند شد و گفت.از مسافرت باز می گردد

.شهاب رو دیدم_

وقتی متوجه لرزشم شد برگشت با نگرانی نگاهم .فراز با مهربانی بازویم را گرفت.ی لرزیداشکارا دست و پایم م حاال

:کرد و گفت

.شیدا حالت خوبه؟می خواهی تو همین جا بشین ما می رویم با بچه ها می اییم_

.می ام باهاتون...خوبم!نه نه_

سحر با صداي بلند گریه !لویمان ایستاده اندخانم دالن جیغ زد الهی قربونت برم و روي سحر پرید،فهمیدم که ج وقتی
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موهایش را کمی تیره .به نظر می رسید خیلی چاق تر از قبل شده.می کرد و مادر و پدرش را همزمان بغل کرده بود

بعد از ان که از اغوش خانم دالن بیرون .نشانش میداد وتاهترکرده و مانتوي گشاد و بلندي پوشیده بود که چاقتر و ک

سحر اول عکس العملی .فراز بی معطلی جلو رفت و محکم او را در اغوش گرفت.کوتاهی به من و فراز انداخت امد نگاه

به شهاب  چشمپنهانی از زیر .نشان نداد ولی بعد از چند ثانیه او هم فراز را بغل کرد و دوباره گریه و زاریش شروع شد

یر چشمی متوجه من بود که فورا ان را دزدید و خودش را به نگاه او هم ز.نگاه کردم که کنار خانم دالن ایستاده بود

:جلو رفتم دستم را براي دست دادن دراز کردم و گفتم.ندیدن زد

!رسیدن به خیر اقا شهاب_

:و رسمی دستم را فشار داد و گفت مودبانه

!تبریک عرض کردم_

درحالیکه سعی .ید و به سمت من امدفراز دست سحر را کش.دانم لحنش نیشدار بود یا من اینطور حس کردم نمی

:میکرد دست ما را در دست هم بگذارد گفت

!شیدا بیا جلو...دلخوري ها رو باید کنار گذاشت.حاال با هم فامیلید!سحر انگار شیدا رو ندیدي_

م و دستش را گرفتم و گونه هایش را بوسید. به روي خودم نیاوردم.را پس می کشید و با نفرت نگاهم می کرد دستش

:گفتم

!رسیدن به خیر سحر جان_

:شهاب را صدا زد و گفت.اینکه جواب مرا بدهد خودش را کنار کشید بدون

!شهاب جان حواست به چمدون ها هست؟بریم دیگه_

من خیلی سعی می کردم خودم را بهش .سفت و سخت برایم قیافه گرفته بود و به هیچ صراطی مستقیم نبود سحر

با اینکه خانه هاي مان روبروي هم بود،رفت و . به من رو نشان نمیداد و مرا ندیده می گرفتنزدیک کنم ولی او اصال
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از برگشتن انها یک روز صبح خانم دالن هیجانزده  دیک هفته بع.امدش را طوري تنظیم می کرد که با من روبرو نشود

خانم دالن پرید و گونه هایم را ماچ کرد و .پایین امد از صداي زنگ در از خواب پریدم و گیج گیج در خانه را باز کردم

:گفت

!سحر دو ماهه حامله است...مژده بده_

:مات و مبهوت نگاهش گردم و پرسیدم.دنیا را روي سرم خراب کردند انگار

کی گفت؟_

فراز کو؟...امشب بیایید خونه ما!انگار خواب از سرت نپریده...خوب خودش گفت دیگه!وا_

:ردم و گفتماتاق خواب اشاره ک به

!سیمین جون امدن من چه لطفی داره؟باعث دلخوري هم میشه!...خوابه هنوز_

.حاال تو امشب بیا...ناراحت نباش کم کم یخش باز میشه!اوا این چه حرفیه_

تا انجا که می توانست .در ان یک هفته شهاب مدام از من دوري کرده بود.ناراحتی دلم می خواست همانجا گریه کنم از

با حرص .در را پشت سر خانم دالن بستم.جمع هاي خانوادگی حاضر نمی شد و اگر هم می امد مرا ندیده می گرفتدر 

:با نوك پنجه پرت کردم و گفتم بودشالم را که جلوي پایم افتاده .پاهایم را زمین کوبیدم

!خودش کم بود توله اش هم اضافه شد_

یک سکه را که سر عقد کادو گرفته بودم براي سحر کادو پیچ .ماده شدماز ظهر با دقت و وسواس لباس پوشیدم و ا بعد

.کردم و خودم قبل از امدن فراز باال رفتم

:با صداي بلند سالم کردم که خانم دالن جواب داد.و مادرشدر اشپزخانه نشسته بودند سحر

!سالم به روي ماهت_

:سحر سالمم را نشنیده گرفت و به صحبتهایش ادمه داد ولی
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خدا کنه پسر !واي مثل شهاب... خودتون حساب کنید هفت ماه دیگه می شه اذر... دکتر گفته تولدش می افته تو پاییز_

.یه پسر کوچیک چشم سیاه کپی شهاب... باشه

:دالن لیوا را جلویم گذاشت و گفت خانم

.بچه سالم باشه،پسر و دخترش فرق نداره.این حرف ها چیه_

:ب بلوزم بیرون اوردم و همانطور که جلوي سحر می گذاشتم با لحن دوستانه اي گفتمکادوپیچ را از جی بسته

!قابل تو رو نداره... مبارك باشه سحر جون_

:داشت با تعجب نگاهم میکرد که حانم دالن کادو رو برداشت و گذاشت کف دستش و گفت سحر

!یدي هنوز که خبري نشدهاخه مادر چرا اینقدر زحمت کش... شیدا جون زحمت کشیده!بازش کن_

!نمی دونید چقدر خوشحال شدم.بچه سحر جون مثل بچه خودم می مونه!خبر از این بهتر؟!اختیار دارید_

:اینکه کادو را باز کند از جایش بلند شد و گفت بدون

!خورشت ته نگیره مامان_

سرشان شانه هایم را باال انداختم و  پشت.خانم دالن با حالت پوزش خواهانه نگاهم کرد.کادوپیچ روي میز بود بسته

!به درك:گفتم

نمی گذاشت با دست خودش لیوان اب را هم !انقدر هواي سحر را داشت که حالم می خواست بهم بخورد شهاب

غذا را قاشق قاشق به دهانش می گذاشت و مدام دست و گونه هایش را می بوسید و قربان صدقه اش می .بردارد

درست روبروي من نشسته بود و  ريو صورتی که از خوشحالی می درخشید پشت میز نهار خو سحر با لپهاي سرخ.رفت

:بی توجه به بی اعتنایی هاي او کاسه ماست را از جلوي خودم به سمتش سراندم و گفتم.عمدا مرا نادیده می گرفت

!سحر جون ماست بخور برات خیلی خوبه_

:ماست را برداشت جلوي صورتش گرفت و گفت هم خودش را به نشنیدن زد،ولی فراز کاسه باز
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!سحر جون شیدا با تو بودا_

:شیرینی زدم و گفتم لبخند

!خوب حواسش دربست پیش شوهرشه...اشکالی نداره فراز جون_

:متوجه عمق دشمنی او با خودم شدم که بی توجه به ما رو به مادرش کرد وگفت وقتی

مثل اینکه می ... داره درس می خونه واسه فوق.ثل هلو شده از خوشگلی و نازيم... ماشاا.راستی امروز رفتم دیدن مریم_

!خودش که این طور می گفت.خواد بره خارج

:دالن گفت خانم

!دیدي مادر جون باالخره مریم هم عاقبت بخیر شد؟!چه خوب_

ون؟خونه م میشهاب بر... میبحث رو تموم کن نیاصال بهتره ا! مادر من يریچه عاقبت به خ-

:گفتم نیهم يشده روابطم با او دوستانه باشد، برا یبیخواستم به هر ترت یم یخورد، ول یخونم را م خون

به قول خودتون قسمت . چه کنم یول! من خواهرمو دوست نداشتم؟ دیکن یمگه فکر م! جون سحر حق داره نیمیس-

!چه به سر من آمد دیدون یم گهید جون شما که نیمیس. کردند رونیمنو از خونه ب بایاونها تقر! نبود

:و به فراز گفتم دمیکش یقیعم آه

.میرو جمع کنم بعد بر زیفراز جون کمک کن با مامان م-

بار  کی یهم بود حت يروبرو مانیخانه ها نکهیشد و با ا یکردم روابط سحر با من خوب نم یکه م یو تالش یتمام سع با

هم که خانه  ییکرد و وقت ها یفراز تمام وقت مرا پر م. شکل گذشت نیبه هم یچند ماه. دمید یهم در روز آنها را نم

 نیخودش با ا الیبه خ. ماندم یتنها نم يسپرد کنارم باشد که لحظه ا یکرد و به خانم دالن م یم چمینبود آنقدر تلفن پ

. رفت یم مانشیلحظه احتمال زاحاال سحر نه ماهه شده بود و هر . تنگ نشود میمامان و مر يشد دلم برا یکار باعث م

بروم و به  شد يخبر نکهیدر خانه گوش به زنگ بودم تا به محض ا. شده بود ریهم د يبه حساب خودش چند روز یحت
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.سحر و شهاب کمک کنم

با فراز  نکهیبعد از ا. شدم داریسحر باشد صبح زود از خواب ب مانیممکن است روز زا نکهیروز صبح هم با حساب ا آن

هم کردم و با بلوز و  یمیمال شیآرا. را با دقت آراستم میانه خوردم و در خانه تنها ماندم، حمام رفتم و موهاصبح

 ادیکردم انتظارم ز یهمان طور که فکر م. بپوشم منتظر نشستم نآ يرا رو میکه بتوانم هر آن مانتو و روسر يشلوار

بلند  يرفت و سحر با صدا یشهاب تند تند راه م. دمیشنتق و توق و باز شدن در خانه سحر را  يصدا. دیطول نکش

:گفت یم ییزهایچ

به ! نه نترس حالم خوبه به خدا... پوشم یخودم م. نجاستیمانتوم هم ا! آماده است شهاب جون... ساکم تو کمده-

.مامان زنگ بزن

:زدم و گفتم یکوتاه غیج دمیسحر را که د. خانه را باز کردم در

!آم کمکت یاالن م! يوا-

:را برداشتم، در خانه را پشت سرم بستم و گفتم میمنتظر جواب بمانم از دم در مانتو و روسر نکهیا بدون

.من همراه تون هستم... کنه یجون خبر بده، االن هول م نیمیشهاب جان بعدا به س... آم یمن باهات م-

 يتوانست از درد رو یم و او هم سحر را که نممن ساك سحر را از دست شهاب گرفت. کدام اعتراض نکردند چیه-

.میبغل کرد و سوار آسانسور شد ستدیبا شیپاها

 یبعد از هفت ماه که از برگشتنش م. دلم نبود يبردند و من با شهاب تنها ماندم دل تو مانیکه سحر را به اتاق زا یوقت

:بلند شد و گفت شیاشهاب فورا از ج یول. میبار با هم تنها مانده بود نیاول يگذشت برا

.رم چند تا تلفن بزنم یم-

:سرش راه افتادم و گفتم پشت

ترسو؟ ير یدر م يچرا دار... آم یمن هم باهات م-
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.کارمون داشته باشند دیشا... یبمون نجایبهتره تو ا-

!رم؟یات رو بگ قهی یترس ینکنه م ؟یکن یم میبه من بگو تو چته؟ چرا خودتو از من قا! مون ندارند يکار چیه-

!ستیحرف ها ن نیخجالت بکش االن وقت ا دایش-

:دادم و گفتم هیتک واریگرفت به د یشهاب که داشت شماره م کنار

؟یکن یچند وقته با من مثل دشمنت رفتار م یدون یوقتشه؟ م یپس ک-

 گهیعجله نکن، تا چند ساعت د یلیخحالش خوبه شما هم . مارستانمیآره ب... الو؟ سالم مادرمن!... ساکت باش!... الو؟-

.ستین يخبر

:تلفن را قطع کرد دوباره گفتم یوقت

!شهاب جواب بده... نجام؟یچرا االن ا یدون یخورمت؟ اصال م یم يفکر کرد ؟یده یشهاب چرا جواب نم-

...میمارستانیبله ب... جون نیمیالو؟ سالم س-

.قطعش کن کارت دارم! بس کن-

ساکت . دهانم گذاشت يرا هم بلند کرده ام هول شد و دستش را جلو میصدا یو حت میآ یکوتاه نممن  دیکه د شهاب

:نگاهم کرد و گفت تیتلفن را قطع کرد با عصبان یوقت. معلوم بود میاز چشم ها نیو ا دمیخند یداشتم م. شدم

؟یخواه یم یاز جون من چ! یمجسم طانیتو خود ش دایش-

...دوستت دارم یلیشهاب من هنوز خ... یا من مثل دشمنت رفتار نکنخواهم ب یفقط م! یچیه-

 یازت خواهش م! تونه باشه یما نبوده و نم نیب يزیچ... نزن یموضوع حرف نیبا من از ا! ساکت باش! ساکت باش-

!یکن يباز يمن حق ندار یبا زندگ یتو مال خودته، ول یزندگ... یجا تمومش کن نیکنم هم

رو  تیخونه ات بودم زندگ يکرد یم دایچطور اون موقع که تا فرصت پ ؟یکش یجانماز آب م نقدریا حاال ات یاز ک! ا؟-

!؟يلندن ساخته و عاشق خانم خوشگلت شد ينکنه آب و هوا ؟يشد یشده که مرد زن و زندگ یهوا نبود؟ حاال چ
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 شیرفتم و درست روبرو. ق عمل نشستپشت در اتا ينفره ا کی مکتین يجوابم را بدهد رفت و رو نکهیبدون ا شهاب

:نشستم و گفتم

پسر؟ ای يدختر دوست دار-

:با بغض گفتم. نداد یساعتش نگاه کرد و جواب به

باور . مرد یداشت م ر؟یچکار کنم؟ بگم برو بم... خوب عاشقم شد د؟یمگه من چکار کردم؟ چرا همه تون با من بد-

من هنوز که ... یفهم یچرا نم! نداشتم يدیام... ه دست و بالت بند بودچکار کنم تو هم ک! از خودش بپرس یکن ینم

 گهینفر د هیآدم عاشق ... فهمم یحاال حال تو رو م ؟یکن یباور نم... دلم واسه اون سوخت. هنوزه دوستت دارم شهاب

!یلیخ. سخته یلیخ!... کنه یزندگ گهینفر د هیبا  یباشه ول

حرف  زیکریشهاب نشستم و  يبرسند روبرو هیکه بق یتا وقت! کردم یزشت مرا  یقشنگ زندگ يآسان لحظه ها چه

.حرف زدم شهاب کمتر توجه کرد شتریهر چه ب یزدم، ول

شهاب که انگار فرشته نجاتش را . بود که کنار راهرو گذاشت دهیسبد بزرگ گل رز قرمز خر کی. از همه فراز آمد اول

. اش بود جهینت نیرا خراب کرده بودم و حاال ا زیهمه چ. را گرفته بود میلوبغض گ. باشد با عجله به طرف او رفت دهید

با آن  یسر و گردن از فراز کوتاه تر بود، ول کی. نداشتم که هنوز هم عاشقش هستم یکردم و شک یاز دور نگاهش م

صله سر و کله زدن حو. نشستم میسر جا یبا ناراحت. دیرس یجذاب تر به نظر م یلیخ دهیکش يو چشم ها یمشک يموها

او چانه ام را گرفت و به سمت خودش  یبه عمد صورتم را برگرداندم، ول. آمد نداشتم یبا فراز را که با لبخند به طرفم م

:برگرداند و گفت

!چقدر صورتت خسته است... نه؟ يشد تیاذ یلیامروز خ-

شانه اش  يفراز فورا سرم را رو. دجمع ش میکردم که ناخودآگاه اشک در چشم ها یم یاحساس درماندگ آنقدر

:گوشم گفت ریکرد ز یکه نوازشم م یگذاشت و در حال
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.خونه میرو یاالن م... زمیعز... آروم-

پسر  کیسحر ! مردم یم يدیداشتم از ناام. مقابلم افتاده بود نگاه کردم وارید يشهاب که رو هیپشت سر فراز به سا از

 یم نییجوشانده پا کیبا  قهیخانم دالن هر دق. و بدن درد گرفتم ییاشتها یاول ب! مشد ضیواقعا مر. دییزا ییلویچهار ک

:گفت یآمد و م

!یش یگلو درده، زود خوب م يدوا. زمیبخور عز نویا-

. بود کینزد دیع. از سه ماه در رختخواب افتادم شتریب. صدا هم اضافه شد یکم کم سرفه و گرفتگ. خوب نشدم یول

به . زد یحرف م مینشست و برا یآمد انجام داده بود و حاال ساعت ها کنار تختم م یاز دستش برم که يفراز هر کار

در  دیتمام ع. دیشد یافسردگ. میدیترس یبود که م مانه جهیو نت میمتخصص اعصاب رفت کیخانم دالن نزد  شنهادیپ

:و گفت ختیستم رد يرا رو یعاقبت هم آب پاک. آمد یم دنمیافروز هر روز به د. خانه نشستم

خونه ارتباط  نیکنه که با تو اون هم تو ا یرو نم سکیر نیگم شهاب ا یحاال هم م! یکن یمن از اول هم گفتم اشتباه م-

! یباش یراض تیجون بهتره به زندگ دایش! هیچه کار افتضاح و خطرناک يفکر کرد چیه. ستین يزیکم چ! برقرار کنه

من که دو ساله دارم  يمگه فکر کرد... بشیگذاره تو ج یشهاب رو م ههم ک افهیو ق ختیواهللا از نظر ر! هیفراز مرد خوب

. آم یبه نفعمه کوتاه م یوقت... يداره و چهار تا بد یچهل تا خوب نمیب یم یول! کنم، عاشقشم؟ نه واهللا یم یبا حسام زندگ

!هاز شهاب بهتر یلیفراز خ. گهیخر د هیخر نشد  نیخوب ا. رونیفکر شهاب رو از سرت بنداز ب

دست از فکر کردن به شهاب برداشته بودم و جالب . آن حال و حوصله قبل را نداشتم گرید یکم به خودم آمدم، ول کم

از من  یبودم کل دهیآن روز که بموقع به دادش رس يبرا. با من عوض شده بود يرفتار سحر به طور قابل مالحظه ا نکهیا

. به دانشگاه بروم همراهم آمد لمیبه نحوه ادامه تحص یدگیرس يخواستم برا یم یروز وقت کی یتشکر کرد و حت

 یچندان فرق. ام از دانشگاه اخراج شده ام یلیتحص تیبه وضع یدگیبه علت حاضر نشدن در جلسه رس دمیمتأسفانه فهم

:گفت یاز من نگران بود و م شتریسحر ب. نداشت میهم برا
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برو  ایب. سهیبنو یگم شهرام واسه ات گواه یم. بودم ضیبگو مر... یاعتراض بده یتون یم! ستیها هم ن ينجوریا-

.دانشگاه سیدفتر رئ

:را باال انداختم و گفتم میشانه ها. نداشت تیخودم آنقدر اهم يبرا یول

!کنه یآم، حاال سرم درد م یبعدا م. ولش کن-

شده  دیحاال که به کل از شهاب ناام. گذشتم رشیاز خ یراحت نیفراز بعد از آن هم نرفتم و به هم يوجود اصرارها با

 یبغل شان م یزنند، وقت یشان سر و کله م يچطور با بچه ها دمید یم یوقت. کردم یبودم به افروز و سحر حسادت م

 نمیبگذار بب دیگفت آخ ببخش یصحبت مدام م نیافروز ب یقتو دند،یبوس یو م دندییبو یکردند و با عشق آنها را م

کرد و بعد از آن که آن را فوت  یسرالك درست م انیپسرش شا يسحر با ذوق و شوق برا ای! نه ایشده  داریسون باف

با عروسک شان دارند  يباز يکه دختر بچه ها برا یجانیکرد با ه یدست خودش امتحان م يرا رو شیکرد و گرما یم

 یتوانم خالء بزرگ یشکل م نیکردم تنها به ا یساس ماح. خواست من هم مثل آنها باشم یرفت، دلم م یاتاق بچه م هب

:استقبال کرد و گفت یبا خوشحال. با فراز حرف زدم. شده بود پر کنم دایپ میرا که در زندگ

!خونه باشه نیخودت تو ا نیع گهید يخانم کوچولو هیآرزومه که  تینها-

تمام  صیشوم و به تشخ یکه حامله نم دمیرفتن فهمدکتر و آن دکتر  نیبعد از مدت ها تالش و دوا و درمان و ا یول

:و گفت اوردیفراز خم به ابرو ن. دکترها مشکل از من بود

!میآور یبچه م هی یاگه تو بخواه! یخودت برام بس-

!خواهم مثل افروز و سحر نه ماه تو دلم نگه دارمش یم... خواهم یبچه خودمو م! نه-

را باال انداختم و با خودم  میشانه ها. نداشت یفرق میبرا. مییمورد به خانواده اش نگو نیدر ا يزیداد که چ شنهادیپ فراز

!فهمند؟ یچرا نگم باالخره که م: فکر کردم

بود  یسحر چند وقت. میخورد یم يو چا میروز بعد از ظهر با خانم دالن در آشپزخانه نشسته بود کی. هم گفتم باالخره
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. خانم دالن بود شیصبح تا غروب که سحر از سر کار برگردد پ انیود و معموال شاشرکت مشغول کار شده ب کیکه در 

:را از دو طرف باز کرده بود گفت شیاکه دست ه یبه طرف من آمد و در حال یتات یتات انیشا

!ماما-

:رفت گفت یزد و قربان صدقه م یاش م نهیکه به س یدالن در حال خانم

؟يدیشن... و گفت مامانجون به ت دایفداش بشم ش یاله-

!گشنمه یعنیجون منظورش ممه بود  نیمینه س-

. گه مامان یکه به من و تو م نهیب یبچه ام اونقدر مادر خودشو نم... منظورش مامان بود! ؟يدیچطور نفهم! نه مادر-

!یآد مامان باش یچقدر هم بهت م

:مرا زدم عقب و گفت يچا وانیل یحوصلگ یدلم تازه شد با ب داغ

!نه تو رو خدا-

ما هم آرزو ! هم بهتون اضافه بشه ییکوچولو هیخوب کم کم وقتشه که . دیاالن دو ساله که ازدواج کرد. اوا چرا که نه-

!آرزو دارم بچه اشو بغل کنم. ندارم شتریپسر که ب هی. مادرجون میدار

!دیبغل کن دیبتون دخترتون رو يفکر کنم فقط بچه ها یها، ول دیجون ناراحت نشو نیمیس-

:گذاشت و گفت زیم يرا که جمع کرده بود دوباره رو ییها وانیاخم ل با

!چطور؟-

:مخصوصا جواب ندادم و گفتم. کردمیم يکه در بغلم نشسته بود باز انیکوچک شا يدست ها با

!جون خاله! قند عسل...پسر يناز ناز-

:دالتون جلوتر آمد و گفت خانم

؟یخواهیتو نم... نه ای خواهد؟یمادر؟ فراز بچه نم يحرف و زد نیجون چرا ا دایش-
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!خواهدیبچه مارو نم...جون نیمیکدوم س چیه-

 یپسرم چ یحق ندارم بدونم تو زندگ یعنیمن  ه؟یچ انیخوب بگو جر. يتو که منو نصف جون کرد.دخترم یچ یعنی-

گذره؟یم

راستش دلم  یول م،یریبچه بگ هی میبر گفتیالبته فراز م...شمیراستش من بچه دار نم.دیجون حق دار نیمیچراس-

.که قبول نکردم نهیبچه مردموبزرگ کنم، ا خواهدینم

من تا شش سال بعد از  ي، جار يکرد یتازه دو ساله عروس! نگذشته يزیهنوز که چ شم؟یکه بچه دار نم یچ یعنیوا -

چهار تا دکتر ! شهینم لیدل نکهیا! شهرام شیکی د،ییزا يپشت هم دو تا کاکل زر کهویازدواج آبستن نشد، اون وقت 

!شهیدرست م زیهمه چ يریخوب م

.دادم شیچهل جورآزما! شهینم...جون نیمیس میدکتر هم رفت-

. ششیپ میریفردا غروب م نیهم. کنهیمعجزه م. رمیبگذار از دکتر خودم برات وقت بگ! شهیحرفها سرم نم نیمن ا-

!ها چه حرف شم،یمن حامله نم

که  يجون به مطب دکتر نیمیرا به دستش سپردم من و س انیسحر آمد و شا نکهیهمان روز بعد از ظهر بعد از ا يفردا

 شیکه به احترام خانم دالن از جا یمنش یسالن انتظار شلوغ بود، ول! میرفت کنندیاصرار داشت دستش معجزه م یلیاو خ

بود هم به  یپوش کیو ش بایز یخانم دکترکه زن مسن، ول. کرد ییاراهنمبلند شده بود همان موقع ما را به اتاق دکتر 

:کرد یخانم دالن معرف. بلند شد و با ما دست داد شیمحض ورودمان از جا

!خانم دکتر عروسم-

!ها يا قهیخوش سل یلیخانم دالن شما خ. یچه خانم! به به-

:زد وگفت یدالن چشمک خانم

!کترپسرمه خانم د قهیدر اصل سل-
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!کنهیبه هر حال تا مادر نپسنده پسر دست از پا خطا نم.کنهینم یخوب فرق-

!غرض از مزاحمت مشکل عروسمه-

!که حل نشه حاال خودت برام بگو ستین یمشکل چیه.زمیعز یخدا بد نده چه مشکل-

 کردیگوش م میبه حرفها یصبه جلو خم شده و با دقت خا یدکتر که کم.او گفتم  يرا برا شاتمیمداوا و آزما خچهیتار

:فورا گفت حاتمیبعد از اتمام توض

!غصه بخوره گذارمینم یخوشگل نیدختر به ا! ستین يزیکه چ....ات بکنم، انشاا نهیحاال برو بخواب تا معا-

:زد وگفت شیپا يدالن هم رو خانم

!خبر از من چه کارها که نکردند یب نیتورو خدا بب-

خانم دالن . بروم ششیماه بعد دوباره پ کینوشت و قرار شد  میو دارو برا شیآزما يسرکی هیدکتر هم مثل بق آن

:گفتیو م کردیم یتمام راه برگشت انگار که موضوع به کل حل شده باشد خوشحال.بود دواریام یلیخ

معجزه رو  رو که گفته بکن تا خودت به چشم خودت ییحاال تو تمام کارها! زن معجزه است نیدست ا! گفتم يدید-

!تون باشه یزندگ يتو یچشم کس دیشا دونهیچه م یکس....رمیگیباطل سحر هم م هیفردا برات . ینیبب

:و گفتم دمیحرف خانم دالن را چسب نیا

ومن بدبخت از  کشندیم بهیخدا همه از غر يا..دیخوب شد شما گفت یجون، ول نیمیخودم هم شک داشتم س! واهللا-

!يخود

.دمیهر دو منظور هم را فهم یو مامان نبود، ول ریاز ام یاسم. میکرددوبه هم نگاه  هر

 زیر يآن اعداد يکه رو یگردنبند نقره با پالک کیاز آن،  ریبه غ. آن روز مصرف داروها را شروع کردم يفردا از

 فمیاخل کد لیشده بود به وسا دهیکه عکس عقرب در وسط آن کش یروغن يتکه کاغذ کینوشته شده بود به گردنم و 

لب خواند و به سمت من فوت  ریز ییزهایو چ ختیر امآب را به چهار گوشه خانه  وانیل کیخانم دالن . اضافه شدند
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خانم دالن دست بردار  ینداشتم، ول یرغبت گریمن د. نداد يا جهینت یول م،یکارها بود نیا ریهم درگ یکرد چند وقت

. مختلف خورده بودم که دائم معده درد داشتم يآنقدر قرص و داروها. دادمیانجام م دادیم يشنهادیهر کس هر پ.نبود

:گفتیناراحت و دلخور بود وم رازف

!دیکشیزنمو م دیدار...بابا من بچه نخواستم-

 شیدواریمادر شوهرم و ام يو افسون و بعد از آن اصرارها انیشا دنیهر بار با د یول. هم خسته شده بودم خودم

.دادمیو به درمان ادامه م شدمیم یدوباره راض

:در را باز کردم خودش را تو انداخت و گفت یوقت.آمد نییپاکت کوچک پا کیبا  نیمیبعد از ظهر س کی

ست؟یخونه ن یکس-

شده؟ يزیچ!نه-

:گذاشت و گفت نیرا از بغلش زم انیشا

امشب سحر ! شهیاونم الزم مکه  رمیگوسفند بگ هیسوپر برات پ رمیمن دارم م! بکن گمیرو که م ییکارها نیا-

 دیشا میدونیبه هر حال چه م. پشت درش زمیریکم از اون آب که فردوس خانم داد م هی ،يدیخدا رو چه د...ستین

.دستت سپرده انیشا! نوشته بکن نجایکه ا ییکارها نیا امیتا من ب! کرده يگولش زده باشه و اون کار طونیش

 دیکاغذ نوشته شده بود که با يورد و کلمات نامفهوم هم رو يکسری.بود دهیفلفل نکوب يکوچک پر از دانه ها پاکت

همه فلفل ها را در . خنده ام گرفت! سوزاندمیم شیو بعد همه را با هم داخل آت خواندمیتک تک فلفل ها م يآنها را رو

:لب گفتم ریز. پرتاب کردم نهیبه داخل شوم کراستیو  ختمیپاکت ر

!یخرافات-

:گفتم دادمیکه با انگشت چانه اش را فشار م یرا بغل کردم و در حال انیشا بعد

؟ییکوچولو مامانت کجاست؟ امشب با بابا تنها یشیش!کوچولو یشیسالم ش-
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:انگشت کوچکش به طرف در اشاره کرد و گفت با

!مامان ددره-

کجا؟بابا کجا؟ انیشا! خوب مامان ددر-

!مام بزرگ ایشا-

:و گفتم دمیرا بوسگوشتالودش  يها لپ

!خاله دهیبهت قاقا م ؟یخاله بمون شیشب پ یخواهیم-

به اطراف  یشده را در دستم گذاشت نگاه مشکوک يبرگشت و کاغذ بسته بند مهیساعت بعد سراس میخانم دالن ن یوقت

:انداخت و گفت

شد پس؟ یچ-

!دیخواب انیجون؟ شا نیمیشد س یچ یچ-

فلفل ها کوشن؟!فلفل ها! که گمینم انویشا-

!بده نه؟ شیمعن یلیخ...کرد يچه دود دیدونینم يوا...نهیشوم شیآهان خوب وردو خوندم و انداختم شون تو آت-

تو  يزیریو م یکنیگوسفند امشب آب م هیپاکت پ نیا. میخدا رو شکر درستش کرد! بده یلیخ! یلیخ! اوف اوف-

مادر توکل  گهید! و بنداز تو آب پاك بگذار در چاهک سیبنو زیذ تمکاغ هینوشته رو  نجایهم که ا ییزهایچ نیا!چاهک

!برم باال غذام رو گازه دیکجاست؟با انیشا! به خدا

مگه سحر کجاست؟! باشه انیشا دیجون بگذار نیمیس-

 یم فردا صبح زود! حرفها نیو ا رهیواسه کارش عکس بگ خوادیم! با هم رفتندماسوله.صبح دخترخاله اش آمد دنباشل-

.عصرشو خورده ریش.رو بدهم بهت انیشا لیباال وسا ایخوب پس مادر ب.آد

. میرفت یرا بغل کرده بودم و با هم پشت پنجره م انیشا. در سطل آشغال انداختم کجایگوسفند و کاغذها را  هیپ پاکت
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تنهاست به اضطرابم  ییحاال شهاب در خانه روبرو نکهیداشتم، فکر ا یبیدلشوره غر. بعد از مدت ها دلم اشوب بود

:نشان دادم و گفتم انیرو پارك بود به شا ادهیشهاب را که کنار پ نیبا انگشت ماش.کردیاضافه م

!خواد؟یباباشو م انیشا! بابا!بابا-

:سالن فشار داد و گفت يها شهیش يبه چه علت نوچ بود رو دانمیکپل و کوچکش که نم يبا انگشت ها انیشا

!ددر!..ییبابا-

:گذاشت که با تف پاك کردم و گفتم شهیش يرو یانگشتش لکه کوچک يجا

!بابا دوست نداره...بچه بد-

!قربونت برم یآخ اله.مثل شهاب خوشگله یول!سحر لوسه نیع: در دلم گفتم.بغض کرد انیشا

همانطور . زدیرا صدا م شیمدام بابا کردیم هیکه گر یو در حال دیکه بدتر بغضش ترک دمیگردش را بوس يها لپ

:تکانش دادم و گفتم

!کنهینم هیپسر خوب که گر! بابا شیپ میریم.نکن هیگر-

 یبلوز و شلوار آب. ستادمیا يقد نهیآ يجلو. رفتم يبه طرف در ورود دادمیرا در بغلم تکان تکان م انیکه شا همانطور

 تیبا رضا. دمیرا غنچه کردم و خند میلب ها. بردم و با انگشت شانه شان زدم میموها يدستم را ال. تنم بود یخانگ

در آن طبقه جز خانه ما و خانه . ستادیکه ا دمیآسانسور را شن يهمزمان صدا.سرم را تکان دادم و در خانه را باز کردم

در بغلم بهانه گرفته بود و  انیحاال شا. نگاه کردم رونیبه ب یدر رابستم و از چشم. نبود يگریسحر و شهاب آپارتمان د

:دستش را گرفتم و گفتم. کردیبابا بابا م مدام

!اوه اوه!لولو آمده انگار نمیبگذار اول بب. بابا شیپ میریحاال م!سیه-

:و گفتم دمیلپش را کش.لولو را در آورد يرا جمع کرد و با هوهو صدا شیلبها انیشا

!سیه-
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 يبا مانتو یکه در باز شدو زن جوان مدیاز حدقه در آمده د يباچشم ها. در خانه ما بو يروبرو درآسانسوردرست

طاقت  ایخدا! تونهیاشتباه آمده، نه نم: کردمیلب دعا م ریو ز زدیقلبم محکم م. آمد رونیاز آن ب یپلنگ يو روسر یخفاش

!ادهیز گهید نیا. ندارم

دور مچش  يالبه ساعت ط یو آپارتمان را خوب بلد است نگاه دیا یکه به آنجا م ستیکه معلوم بود بار اولش ن زن

:وگفتم دمیباحرص لبم را گز.کرد شانیشانه پر يبراق و بلوندش را رو يعقب زد وموها شرایبا ژست روسر. انداخت

 تونهیعرضه که نم یخاك تو سر سحر ب! هست که بود يهمون خر هیپس فقط واسه من آدم شده، واسه بق. چه غلط ها-

!دو وجب شوهر رو جمع کنه نیا

دست بچه  يبودم که محکم زدم رو یعصب يبه قدر. کردیم هیو گر دیکشیا در مشت گرفته بود و مر میموها انیشا

:وگفتم

!احمق! ساکت شو-

در آپارتمان شهاب را  يصدا.دادمیتندو تند تکانش م. کبود شده بود هیتر شد و حاال از فشار گر دیاش شد هیگر یول

:هم داشت انگار که سال ها خارج بوده گفت ياکه ته لهجه  یلوس يزن با صدا. که باز شد دمیشن

.ذره شده بود هیدلم .آخ قربونت برم! يسالم شر-

بدنم  يکنترلم را از دست داده بودم و اعضا. خوردیخون خونم را م. و در خانه بسته شد دمیشهاب را نشن يصدا

را  یشماره نگهبان. آخر زدم میردم و به سک يباالخره فکر.رفتم نییچند بار طول و عرض راهرو را باال و پا. دندیپریم

 یکند،ولیمن باز نم يکه شهاب در را برا دانستمیم. دیایما ب نبه آپارتما يکار يگرفتم و از همت خان خواستم که برا

همت خان باال آمد،چون پشت در منتظر بودم قبل  یوقت. کندیو در را باز م کندیهمت خان را بشنود شک نم ياگر صدا

:را در مشتش گذاشت و گفتم یاسکناس پانصد تومان.دمیپر رونیزنگ در را بزند در را باز کردم و ب از آنکه

.که یفهمیم!...بفهمه دیهم نبا یکس. خوامیازت م يکار هیهمت خان قربونت -
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!بفرما! چشم خانم مهندس يبه رو-

!بگو منم همت و برو هیک دیمهندسو بزن اگه پرس يهمت خان زنگ در آقا-

.چشمم يباشه خانم مهندس به رو-

 قهیبعد از چند دق یکه شهاب هول شده، ول دادیپا نشان م يتق و تق صدا.خان فورا زنگ در خانه شهاب را زد همت

:پشت در آمد و گفت

ه؟یک-

در  یچشم خودم هم کنار در بودم تا از. ندهد يجا شهاب را فرار یب يرا در خانه گذاشته بودم تا با سر و صدا انیشا

:در بود گفت يهمت خان که جلو ینشوم، ول دهید

!همت! مهندس يمنم آقا-

:قبل از رفتن به من گفت.راگفت و فورا به طرف آسانسور رفت  نیا

!خانم مهندس واسه ما بد نشه-

!يمن گفتم بر گمیم! نه آقا همت چرا بد بشه-

هوادر خانه را باز کرد و  یب.و قفل کرده کریدر و پ یاب حسابمعلوم بود که شه. قفل در آمد يصدا هیاز چند ثان بعد

:گفت

ساعت؟ نیا يدار کاریچ! همت هیچ-

:و گفتم دمیبه کمر جلو پر دست

!نکنه مزاحم شدم-

:دیو با پرخاش پرس اوردیدر ظاهر کم ن یقدم به عقب رفت، ول کیجا خورد که  يطور

!خداحافظ...ن هم خواب بودمم! ستیسحر خونه ن ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-
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:در انداختم و گفتم يدر خانه را ببند که خودم را ال خواستیم

؟یتیهر هفته هفت روز مامور يآکله دگور نیبه خاطر ا.دمیخودم مهمون هفت رنگتو د يغلط کرد-

:به عقب هولم داد و گفت تیبا عصابن شهاب

-نمیبرو بب ؟يندار یزندگ مگه تو خودت! دختره پررو! گمینم یچیه یهر چ! ا!

بلند نشود  میصدا کردمیم یکه سع یو در حال دمیو دوباره جلو دو امدمیکوتاه ن یکنار در آسانسور پرت شده بودم،ول تا

:گفتم يزیآم دیبا لحن تهد

!يدیاز چشم خودت د يدید یهر چ ایبره  یکنیاالن ردش م نیهم ای! نیحاال بب!برمیآبروتو م-

:پوزخند گفت با

!؟یسوخت گهید ياز جا ای سوزهیسحر م یدلت واسه زندگ هیچ-

مات نگاهم کرد و بعد مچ دستم را گرفت و  يا هیچند ثان.گوشش زدم يو دستم راباال بردم و محکم تو اوردمین طاقت

:همزمان خم شد و کنار گوشم گفت. بلند شد ادمیداد که فر چیپ يطور

!ایح ی؟بيدیفهم! تیبرو سر زندگ-

:آدامسش را ترکاند و گفت. بود ستادهیکنار بوفه ا نهیکه دست به س دمیگوشه چشم زنک را د از

.دستش درد گرفت...رمیبم! شیشهاب بسه تو رو خدا کُشت يوا-

:نفرت نگاهش کردم و گفتم با

!کنهیدرد م! ریآره بم-

مچ دستم . را گرفته بود میبغض گلو. ا بستاز آنکه زن مو بور جوابم را بدهد شهاب داخل رفت و محکم در خانه ر قبل

به  یوقت. در دل داشتم که دوباره آرامش را به هم زده بود يتر قیدرد عم. در آن را اصال حس نکردم یرا گرفتم، ول

دست کوچش . کردم یخال کردیم هیما افتاده بود و گر ختخوابت يکه رو انیداخل خانه برگشتم تمام حرصم راسر شا
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:آن زدم و گفتم يمحکم رو گریرفتم و با دست درا در دستم گ

خاك عالم تو سر ! هیکدوم گور ستیننه ات هم معلوم ن!هرزه ات دوست دخترشو آورده خونه  يبابا ؟يدیفهم! خفه-

!يخانواده ا نیهمچ

 نییپاطول و عرض اتاق را باال و. تاب بودم یب. تخت ولش کردم يهمانطور رو.کبود شده بود هیاز شدت گر انیشا

 يرا که رو انیشا. دیبه نظرم رس يفکر. بود و وقت برگشتن فراز میساعت هشت و ن. زدمیو با خودم حرف م رفتمیم

آرام  انیحاال شا.نشستم يدر ورود يمبل روبرو نیاول يوبه راهرو رفتم و ر.بغل کردم  دیکشیم غیتخت افتاده بود و ج

 يکه صدا دینکش یطول. کردمیبه در نگاه م یو با نگران دادمیتکانش متند و تند . کردیتر شده بود و با بغض سکسکه م

خودم  بهرا هم محکم  انیهم انداختم و در همان حاال شا يرا رو میپاها تیبا عصبان. دیکه در قفل چرخ دمیرا شن دیکل

 زیم يرا رو دشیسته کلد. چراغها خاموش بود هیاز آباژور کنار در بق ریبه غ. خورد کهیمن  دنیفراز با د. فشار دادم

:پرت کرد وگفت

شده؟ یحالت چطوره؟چ!سالم-

:را برگرداندم و گفتم میرو

!آخر میشهاب زده به س نیبشه؟فراز ا یچ یخواستیم گهید-

:نشست و گفت میروبرو.گره خورد شیابروها

بهت زده؟ یشده؟حرف یشهاب؟ چ-

!خونه خواهرت چه خبره تو نیهم بزنه، برو بب یمگه قرار بود حرف ؟یچه حرف-

:دیپرس یبلند شد و با نگران شیاز جا فراز

افتاده؟ یچه خبره؟ چه اتفاق-

:گفتم.  کردمیآرام پشتش را نوازش م گهیرا بغل کردم وبا دست د انیدست شا کیبا . هم بلند شدم  من
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هم پدر ومادرند؟ نهایخدا ا يا! سوزهیطفل معصوم م نیدلم واسه ا-

:گفت رفتیهمانطور که به طرف در م.اوردیاقت نط گهید فراز

!سر سحر آمده یینکنه بال-

:و گفتم دمیسرش دو پشت

!تو خونه راه نداد انمیمن و شا! آخه مهمون داره! ممکنه شوهر خواهرت ناراحت بشه.سر زده نرو نطوریهم! سایوا-

ه؟یراه تون نداد؟مهمونش ک-

!خانم هی-

و با تعجب به من نگاه کردو گفت تادسیدر ا يهمانجا جلو فراز

از همکاراشه؟ ؟یکنیم تیاذ يدار دایش-

.خوردیکه به همکار نم ختشیر! چه عرض کنم-

:ناباورانه نگاهش کردم و داد زدم.را که باز کرده بود بست يدر فراز

!هیک نیشده؟ برو بب یچ-

!تو هم خودتو داخل نکن. ول کن.شهیپس فردا روش تو رومونوا م! ستیبه ما مربوط ن! ولش کن -

کجا رفته؟ رتتیفراز غ-

نترس سحر خودش هم !می گی چکار کنم؟اگه االن برم مچ شهاب خان رو بگیرم که زندگی خواهر خودم خراب میشه_

!به روي خودش نمی اورد...اگه می فهمید همین کار رو میکرد

:داد زدم.ه کندبغض کرده بود و می خواست گری.را روي مبل گذاشتم شایان

.از ادم بی غیرت بدم می اد_

فراز کت و .دستهاي کوچکش را در دستم فشار دادم.عضبی و متشنج بودم.دوباره بغلش کردم.ششایان ترکید بغض
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:کیفش را روي مبل گذاشت و گفت

شام چی داریم؟می خواهی بریم بیرون؟_

.به اتاق رفتم و در را محکم به هم کوبیدم طور که با نفرت نگاهش میکردم با شایان به حالت تغیر همان

شهاب به روي من باز شده بود و از اینکه گاه و بیگاه جلوي چشم من دوستانش را به خانه شان بیاورد هیچ ابایی  روي

می .چند بار خواستم موضوع رو با سحر یا خانم دالن درمیان بگذارم،ولی از عکس العمل بد شهاب ترسیدم.نداشت

و این بعد از انهمه .روابط من و سحر میشد محروم شوم دنهمان دیدار هاي گاه و بیگاه که باعث بهتر شترسیدم از 

:افروز مثل ایینه دق روبرویم می نشست و می گفت.مصائب براي همسایه شدن با او برایم غیر قابل تحمل بود

!لهمحا! نچ.شهاب تو این خونه به تو روي خوش نشان نمیده!به تو گفته بودم_

انقدر نازك .روزها تک و تنها در خانه را می رفتم و بیخود و بی جهت گریه می کردم.افسردگیم عود کرده بود دوباره

:افروز به شوخی می گفت.دل و حساس شده بودم که فراز جرات نمیکرد در مورد هیچ چیز با من حرف بزند

!کرد فراز بهت تبریک میگم امروز زنت با اخبار ساعت دو هم گریه_

برایم نگران بود و عقیده داشت این حالت به خاطر دوري مامان و مریم برایم پیش امده بود و خودش را مقصر می  فراز

:خانم دالن هم به سیم اخر زده بود و هر جا می نشست می گفت.دانست

د پسر من داشت؟خدا این چه بختی بو!دیدي اخر چی شد؟دل اون دختر رو شکستیم حاال عروسم نازا از اب در امده_

!خدایا خودت کمک کن من می خوام بچه فرازمو ببینم و بمیرم.اخه من که یه پسر بیشتر ندارم!نصیب نکنه

نه دلم می خواست باال بروم و به متلکهاي خانم دالن .تمام روز را در خانه حبس بودم.بدي در خانه ایجاد شده بود جو

یک روز صبح که صداي در اسانسور رو شنیدم با پاهاي لرزان پشت در .گوش بدم و نه تحمل خانه روبرو رو داشتم

شهاب سرما خورده و چند روزي هست که به شرکت  کهمی دانستم .رفتم و از سوراخ چشمی به راهرو نگاه کردم

بود و با همان دختر مو بور با مانتو سفید و روسري حریر صورتی الي در اسانسور ایستاده .در اسانسور باز بود.نمیرود
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:شهاب جلو امد و دست دخترك را کشید و گفت.با نفرت چشم به ان صحنه داشتم.لبخند به در خانه شهاب نگاه میکرد

!بیا تو دیگه گالدیس االن می بیندت_

خون خونم را می .نوك پنجه و طوریکه پاشنه هاي بلند صندلش صدا نکند پشت سر او با داخل خانه رفت دخترك

همانجا روي صندلی .دست و پاهایم بی حس شده بود و می لرزید.نه رفتم و یک لیوان اب از شیر ریختمبه اشپزخا.خورد

چنان روي میز کوبیدم که از کنار ترك خورد و  الیوان ر.حتی یک جرعه اب هم از گلویم پایین نرفت.چوبی نشستم

:با صداي بلند گفتم.دستم خیس شد

!اینجوري نمیشه_

:گوشی را روي دستگاه کوبیدم و گفتم.اشغال بود.فن رفتم و شماره خانم دالن را گرفتمتامل به طرف تل بدون

!عجوزه وراج_

میدانستم تلفن .اشغال بود.اما فایده نداشت. یکبار دیگر شماره را گرفتم.بار طول و عرض اتاق را باال و پایین رفتم چند

وروره جادو البد داره باز با یکی از نازایی :با خودم گفتممانتو روسریم رو برداشتم و .او به این زودي تمام نمیشود

حاال .امروز تکلیفمو باهات روشن میکنم اقا شهاب... خودم میرم باال.گیرهعروسش حرف میزنه و نقشه جمیل و جادو می

دیگه جلوي چشم من خانم می اري خونه؟

به موقع دیوار .ه بود که سرم به در اسانسور بخوردقدري عجله اشتم که پایم به لبه موکت راهرو گیر کرد و کم ماند به

سوار اسانسور .صداي موزیک مالیمی که از خانه شهاب می امد در راهرو پیچیده بود.رو گرفتم و دکمه اسانسور رو زدم

:خودش را از جلوي در کنار کشید و گفت.در را باز کرد جبخانم دالن با تع.شدم و دکمه طبقه باال رو زدم

!مادر چرا رنگت پریده؟نکنه خبري شده ها؟چی شده _

:عصبانیت دستش رو از روي شکمم کنار زدم و گفتم با

!دامادتون اون پایین یه مهمون مخصوص داره!بله خبري شده سیمین جون_
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:دالن انگار که متوجه نشده باشد با تعجب گفت خانم

.مریضه.شهاب؟شهاب که حال نداره_

!ین ببینید چه خبرهحال نداره؟پس بفرمایید پای_

!وا مادر جون منظورت چیه؟شیدا درست حرف بزن_

!شهاب یه زنیکه خراب رو ورداشته اورده تو خونه دخترتون_

:همانجا مثل گونی سیب زمینی روي مبل افتاد و با صداي گرفته پرسید.خانم دالن پرید و مثل گچ شد رنگ

!نه بابا اون این مدل مردي نیست... ریضهم.شهاب؟شیدا داري شوخی میکنی؟شهاب که حال نداره_

:را روي میز کوبیدم و گفتم مشتم

این طوري !شما هم مثل دخترتون سرتونو بکنید توي برف تا هیچی نبینید!باشه شهاب این مدل مردي نیست_

ه من پس فقط من این وسط کاسه داغ تر اشم؟اصال ب!اون برادر بی غیرتش هم که میگه به من ربطی نداره!بهتره

!چه،زندگی من که نیست

:دالن مثل برق از جایش پرید و گفت خانم

چه کنم که این .از اول هم می دونستم این کاره است.بریم بریم من با چشم خودم ببینم اي شهاب چه غلطی میکنه_

!بگذار یه نگاه به شایان بندازم و بیام!دختر خر شده و پاشو کرده بود تو یه کفش

جلوتر از من از در بیرون امد و .برگشتن مانتو و روسریش را هم اورده بود.اق رفت تا به شایان سر بزنددالن به ات خانم

:گفت

!اي خدا این چه قسمتب بود که نصیب بچه هاي من کردي؟شکرت.اصال من از عروس و داماد شانس نداشتم_

!شوهرش نمی رفت دنبال این و اون بس کن سیمین جون مگه بچه هات چه تحفه هایی هستند؟اگه سحر زن بود که_

چشم هاي روشنش کدر شده بود و .خانم دالن کوتاه و چاق از پایین به من نگاه کرد.اسانسور کنار هم ایستادیم توي
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:با دست موهایش را زیر روسري برد و گفت.یک دسته موي بورش روي صورتش افتاده بود

.مرد هیچی تو زندگی کم نذاشته خدا می دونه که سحر من واسه این.مردم بد هستند_

انگشتان لرزانم را روي زنگ گذاشتم و با طعنه .صداي موزیک قطع شده بود.اسانسور باز شد و وارد راهرو شدیم در

:گفتم

!بفرمایید_

:طول کشید تا شهاب پشت در امد و با صداي گرفته اي گفت مدتی

کیه؟!بله_

:گرفت و خودش با لحن مالیمی گفتدالن دستش را به عالمت سکوت جلوي من  خانم

!شهاب جان منم مادر جون_

با تعجب به سر تا پایش .موهایش به هم ریخته بود و لباس خانه چروکی به تن داشت.فورا در خانه را باز کرد شهاب

.اون موقع که دختره رو کشید تو این لباس تنش نبود!مطمئنم شلوار جین پاش بود: نگاه کردم و با خود گفتم

:با خوشحالی به خانم دالن لبخند زد و گفت شهاب

ادمو از زندگی و همه چیز می !این مریضی هم بد چیزیه ها.بیایید تو حوصله ام سر رفت از تنهایی:مادر شمایید_

خانم دالن نگاه معناداري به من که ار تعجب چشمهایم گرد شده بود انداخت و همان طور .شیدا خانم بفرمایید تو!اندازه

:پشت سر شهاب به داخل خانه می رفت گفت که

برات سوپ پختم ظهر می ایی باال؟!اره مادر خیلی بده-

.سحر واسه ام سوپ پخته رو گازهودست شما درد نکنه.نه مادر جون حال ندارم-

:و گفت دالن با دقت به در و دیوار خانه و در بسته اتاق خواب ها نگاه کرد بعد به اتاق کار شهاب اشاره کرد خانم

!بفرمایید ولی اخه زحمتتون میشه_
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:شهاب پرده را کنار کشید و گفت.سر خانم دالن وارد اتاق شدم پشت

!خیلی هم کثیف نیست_

این پرده .انگار این سحر یه چیزیش میشه... خوب بریم اتاق خوابم ببینیم... دخترم وسواسی شده انگار. راست می گی_

!ید سفیدسف.ها که مثل دسته گل می مونند

خانم دالن فورا از اتاق .انگار اصال کسی در ان خانه نبود.باورم نمیشد.جلو جلو رفت و در اتاق خواب را باز کرد شهاب

:بیرون امد و گفت

!خوب پسرم ظهر بیا باال سوپ سحر رو بگذار واسه شب_

.م ظهر پاشمحاال خوابم ببره نمی تون.اخه قرص خوردم... شما ناهار بخورید منم می ام!چشم_

نگاه .مرتب تا کرد و روي میز گذاشت.خانم دالن ان را برداشت.جین شهاب را دیدم که روي دسته مبل افتاده بود شلوار

:معنی داري به من انداخت و با بدخلقی گفت

بریم شیدا خانم؟-

:محض اینکه سوار اسانسور شدیم گفتیم به

!یه جا قایمش کرده بود_

:تغیر جواب داد با

نه کاري،نه درسی، نه بچه اي خوب میشینی فکر و خیال به هم می .صبح تا شب خونه اي! از بی کاریه!الیخولیایی شديم_

.منم باشم همین طور میشم.بافی دیگه

:اسانسور که پیاده شد پشت چشم نازك کردم و گفتم از

.خداحافظ!می رم پایین_

.خوب نیست خیلی تنها باشی هم.چرا مادر بیا ناهار اماده است_
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.اسانسور را زدم و بدون اینکه جوابش را بدهم در بسته شد دکمه

مطمئن شدم شهاب ردش کرده و قبل از اینکه من متوجه شوم .چقدر پشت در کشیک دادم خبري از دخترك نشد هر

زدم با طعنه می ولی این کار تمامی نداشت و تازه خانم دالن هم برایم دست گرفته بود و به محض اینکه حرفی می.رفته

:پرسید

مطمئنی مادر جون؟نکنه خیاالتی شدي؟_

بچه هاي افروز و سحر جلوي چشمم بزرگ می شدند و من با حسرت نظاره .زندگیم کسالت بار می گذشتند روزهاي

ود نمی دانم اون روز شهاب از من چه به سحر گفته بود که او روابطش را از قبل هم محدودتر کرد و با وج.گرشان بودم

از عشق فراز نسبت به من .و اقعا از کار خودم پشیمان بودم الاینکه همسایه بودیم سال تا سال هم انها را نمی دیدم و حا

خودم دیگر شوق و ذوقی به ان زندگی .چیزي کم نشده بود و شور و هیجانش بیشتر باعث عذاب و ناراحتی ام می شد

.احساساتم به خرج نمیدادمنداشتم و حتی تالشی هم براي مخفی نگه داشتن 

بدون انکه هیچ روزي برایم با روز دیگر .چشم بر هم زدم بیشتر از هفت سال از ازدواج بی ثمر من و فراز گذشته بود تا

تفاوت داشته باشد؛بدون دلخوشی بچه هاي افروز و سحر نه ساله و هفت ساله بودند و من دیگر امیدي به مادر شدن 

.نداشتم

دست از تالش براي درمانم برداشته بود و فقط با زخم زبان ازارم میداد که دیگر به ان هم اهمیت  دالن هم خانم

در چنین شرایطی بود که در کمال ناباوري دکتر خبر مادر شدنم را به من داد و هر انچه به مدت هفت سال .نمیدادم

.عذابم میداد در عرض یک روز عوض د

یک روز .از رفتن فراز لباس پوشیدم و خودم تنها و با پاي پیاده تا مطب دکتر رفتمبعد .روز صبح وقت دکتر داشتم ان

از وسط پیاده روي .سوز سردي می امد و برگهاي زرد زیر پاهایم خش خش می کردند.سرد پاییزي اواسط ابان ماه بود
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از دور او را .وز قرار داشتمجلوي در مطب با افر.می گذاشتم کپهن راه می رفتم و مخصوصا پاهایم را روي برگهاي خش

دیدم که بارانی قرمز رنگش را پوشیده کنار پژوي قرمز رنگش ایستاده است و روي پاشنه هاي بلند هشت سانتی اش 

:با عجله جلو امد و گفت.از دور برایش دست تکان دادم.این پا و اون پا میکرد

یام؟جامو نگه میداري تا ب... کجایی بابا،باید برم دنبال افسون_

چرا اینقدر پاي چشم هات کبوده افروز؟... اره برو حاالحاالها وقت داریم_

!فعال.بعدا می ام برات میگم... دست رو دلم نذار که ذله شدم_

افروز خیلی زود درحالیکه دست .هنوز خیلی به نوبتمان باقی مانده بود.مبل چرمی در مطب دکتر نشسته بودم روي

با دیدنش دلم .فسون در روپوش و شلوار سرمه اي مدرسه خیلی مامانی شده بودا.دخترش را می کشید برگشت

:دستهایم را باز کردم و گفتم.لرزید

!بیا بغل خاله تخم جن_

:افروز هم کنارم جابجا شد و با بی حوصلگی به او پرید و گفت.بغام و روي پاهایم نشست پرید

!اروم بگیر توله حوصله ندارما_

:دستهاي کوچکش را نوازش کردم و رو به افروز گفتم.مش را چیده باشند تو بغل من کز کردکه انگار د افسون

چه خبر؟_

دستش .زنجیر حلقه حلقه اي بود که پنج شش ساعت کوچک از حلقه هاي ان اویزان بودند.پهنی به دستش بود دستبند

:را کشیدم و با حیرت به دستبندش نگاه کردم و گفتم

!چه خوشگله!اوه اوه_

می دونی این دستبند رو به چه قیمتی گرفتم؟!ولم کن بابا دلت خوشه_

به تو چه مگه حسام پولشو نمیده؟!البد خیلی گرونه_
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!بله حسام پولشو میده ولی بعد از اینکه تو هتل هایت مچشو با یه زن مو مشکی لوند گرفتم_

!افروز چه تحملی داري.دروغ میگی_

!نیست،به خدا خسته شدمچی میگی بابا دفعه اولش که _

حیف .ولش کن... می دونم اونقدري داري که تا اخر عمر خودت و افسون رو بچرخونی.بره به جهنم... ولش کن خوب

جوونیت نیست؟

من این اشتباه رو نمی .مگه من هم مثل اون بنفشه خرم؟اگه بنفشه به یه مهریه و دو تا النگ دولنگ راضی شد و رفت_

اصال !خوب چرا ولش کنم؟اول اخرش میشه مال من و افسون... قد تمام جد و اباد من و تو پول دارهمی دونم حسام !کنم

به ... بگذار هر غلطی می خواد بکنه... دوستش که ندارم.بشه رگهم دلم نمی خواهد دخترم مثل خودم بی ننه بابا بز

!درك

:تعجب به افروز خیره مانده بودم که گفت با

اینه ... اون هم جلو چشم تو.هر روز با یه زنه!شهاب هم که مالید.جدا نمیشی؟دوستش که نداريخودت چرا از فراز _

دیگه چرا موندي؟!دق

ولش کنم برم سراغ کی؟.هنوز مثل قدیمه.ول کنم کجا برم؟بعد هم فراز نمی گذاره... نمی دونم_

ر پولدار و خوشتیپ دیگه چی می خواي؟چرا مهربون، انسان، با شعور، از همه بهت.شوهر به این خوبی!تو خري به خدا_

قدرش رو نمیدونی؟هنوز چشمت دنبال اون شهاب هرزه است؟

بلند .هر دو با هم وقت گرفته بودیم.منشی اسم من و افروز رو صدا زد.اهی کشیدم و چیزي نگفتم.می گفت راست

با دیدن افسون ذوق زده از جایش .ه بوداین همان دکتري بود که افسون رو به دنیا اورد.شدیم و به داخل اتاق رفتیم

:افروز تشر زد.مانتوي مادرش را چسبید تافسون با خجال.بلند شد و براي در اغوش گرفتن او جلو امد

!بی ادب... به خاله سالم کن_
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:گفتم

اون چه گناهی داره؟!افروز خیلی با این بچه بد تا می کنی ها_

!اال دمشو نچینم پس فردا با دوست پسرش می اد خونهاگه از همین ح.این هم بچه همون باباست_

!مثل اینکه یادت رفته خودت خونه دوست پسرت زندگی میکردي!اوه اوه چه جانمازي هم اب می کشه_

!من ننه باباي درست حسابی نداشتم_

:دکتر پشت میزش نشست و با لبخندي که صورت الغرش را پر کرده بود روبه من و افروز گفت خانم

وب خانم ها اول کدومتون می روید تو اتاق معاینه؟خ_

:افروز اشاره کردم و گفتم به

ایشون؟_

خانم دکتر عینک ذره بینی اش را .خیلی زود بازگشتند.کیفش را روي مبل پرت کرد و به اتاق کناري رفت افروز

:نسخه اي براي او نوشت و گفت.زد

!خوب خانم خوشگله نوبت شماست بفرمایید.برات چند تا قرص نوشتم... ماه دیگه هم بیا ببینمت... چیز مهمی نیست_

:بعد از معاینه از پشت عینک ذره بینی نگاه دقیقی به من انداخت و گفت دکتر

اخرین بار کی عادت ماهانه شدي؟_

:گفت.نگاهش خندان بود.دکتر عینکش را برداشت.روي تقویم تاریخ دقیق را نگاه کردم از

زود جوابشو بیار تا بهت بگم چه ... برات چند تا ازمایش می نویسم با یه سونوگرافی!انگار حامله اي مطمئن نیستم،ولی_

!خبره

:با تعجب به افروز که دست کمی از من نداشت نگاه کردم و گفتم.را می شنیدم باور نمی کردم انچه

چی گفت؟_
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:هم با تعجب به خانم دکتر نگاه کرد و پرسید افروز

پس مشکلش حل شده؟حامله است؟_

از این .ممکنه کسی تا چند سال باردار نشه،اما با گذشت زمان رحم اماده باروري می شه.گاهی پیش می اد!ممکنه_

.موردها قبال هم داشتم

:دکتر تاکید کرد.دلم می خواست بپرم گونه هاي گود رفته و الغر او را ببوسم.خوشحالی نمی دانستم چه بگویم از

!تم عزیزم تا نتیجه ازمایشو نبینم نمی تونم نظر قطعی بدهمولی مطمئن نیس_

:همانطور که از اتاق بیرون می امدیم افروز زیر بازویم را گرفت و گفت.هم برایم جاي امیدواري بود باز

!اگه اشتباه کرده باشی دقت می ده... مادرشو که می شناسی ! تا مطمئن نشدي به فراز نگو -

باهام می آیی ؟! دارم می رم آزمایشگاه !  واي آره می دونم-

.ماشین رو همین جا جلوي در پارك کردم بیا! آره کاري ندارم که -

افروز پیشنهاد داد. گرفتن جواب آزمایش یک ساعتی معطلی داشت که از ذوقم همانجا نشستم و گفتم صبر می کنم  تا

:

.یالت راحت بشهبیا تو این فرصت سونوگرافی ات رو هم بکنیم که خ-

.بریم... راست می گی -

:به دقت از پشت عینک دور سیاهش در صفحه تلویزیون نگاه کرد و گفت دکتر

!حدوداً سه الی چهار هفته تون می شه! ساك جنین اینجا دیده می شه . خانم تبریک می گم ! بله -

:خوشحالی جیغ زدم و گفتم از

ببینمش ؟-

!خوشت آمد ؟. این نقطه سیاهه ساك جنینه . بیا ! جا دیده نمی شه االن که چیزي این-
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:من هم خندیدم و گفتم. از ته دل خندید  افروز

!چه مامانیه! واي آره -

:گفت افروز

!ندید بدید آبرومونو که بردي-

یکراست به طبقه . ناختم آنقدر خوشحال بودم که سر از پا نمی ش. ساعت بعد افروز جلوي در خانه پیاده ام کرد  یک

الي در خانه . فوراً با آسانسور به طبقه خودمان رفتم . چند بار زنگ در را زدم ، ولی کسی جواب نداد . خانم دالن رفتم 

ذوق زده بودم که نمی توانستم به خانه خودم بروم و تنهایی خوشحالی  درآنق. سحر باز بود و صداي تلویزیون می آمد 

ساعت حدود یک بعد از ظهر پنجشنبه بود و حدس می زدم سحر خانه باشد . باز کردم و سرك کشیدم  الي در را! کنم 

:از همانجا داد زدم. 

!سالم-

:با دست به در راهرو زدم وگفتم. پاورچین داخل رفتم . تلویزیون قطع شد  صداي

مهمون نمی خواهید ؟-

:جواب داد شهاب

!مهمون با دردسر نه-

:گفتم. شهاب روي کاناپه لم داده بود و کنترل تلویزیون را باال وپایین می انداخت . داخل رفتم . ردم خو جا

سحر خونه نیست ؟... الي در باز بود -

.رفته باال انگار حال مامانش بد بود! نه -

!چرا اینجوري نگاهم می کنی. باال که کسی در رو باز نکرد -

:با دلخوري گفت شهاب
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!از دستت شاکیم-

بعد از هفت سال همه چیز داره تکون می : با خود گفتم . از آن که دلخور به نظر برسد خودش را لوس کرده بود  بیشتر

!خوره

!چرا دلخوري ؟ چون راه به راه موچتو می گیرم ؟ من که خیلی وقته به پر و پات نمی پیچم-

!می فهمم. می خواهی اذیتم کنی -

:جلو رفتم و گفتم. احساس می کردم دل شهاب نرم تر شده . د تند می زد تن قلبم

مثل اینکه یادت رفته چقدر دوستت . جلوي چشم من اون زن ها رو می آري تو خونه . آخه نمی تونم تحمل کنم -

!داشتم

:زد و گفت پوزخندي

اهه ؟ پس چرا به قیمت دیوونه شدن خواهرت زن فراز شدي ؟-

:فتم و گفتمر جلوتر

!فکر می کردم می فهمی. نزدیک تو باشم . به خاطر اینکه بیام پیش تو ! به خاطر تو -

:عصبانیت دستش را در هوا تکان داد و گفت با

!تو جادوگري هستی که خدا می دونه! مزخرف نگو -

:با ترس و تردید دستم را روي موهایش کشیدم و گفتم. مبل نشستم  لبه

!هفت سال فقط واسه خاطر تو اینجام! کن باور -

جرأتم بیشتر . همان طور با اخم روي مبل نشسته بود و به تلویزیون نگاه می کرد . دستم را هم پس نزد . نخورد  تکان

:دستم را روي صورتش کشیدم وگفتم. شد 

!هنوز ازم دلخوري ؟ شهاب من عاشقتم-
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به خودم جرإت دادم و . صدایی از بیرون آمد اهمیت ندادم . ایش برق می زد چشم ه. را باال آورد و نگاهم کرد  سرش

:دوباره گفتم

!باور کن عاشقتم-

با صداي . جلوي در ورودي با رنگ پریده و لب هاي کبود ایستاده بود . همین لحظه صداي سحر مثل بمب تکانم داد  در

:بلند ومعترض داد زد

!م آخرشما دو تا کثافت زدید به سی-

من هم دلم هري . کنترل تلویزیون روي زمین پرت و سه تکه شد . آنقدر هول شد که مثل ترقه از جایش پرید  شهاب

سحر همانجا جلوي در روي زمین . پشت سر شهاب ایستادم . از لبه مبل بلند شدم . ریخت ، ولی مثل شهاب نترسیدم 

می آمد و بعد صداي فراز را شنیدم که به شایان می  رون از راهصداي گریه شایا. شهاب هراسان جلو دوید . تا شد 

:گفت

سحر ؟ سحر ؟... چی شده دایی ؟ -

:مشت به دیوار زدم و گفتم با

!دردسر-

فراز . جیغ می زد و با حالت هیستري دستهاي شهاب را که سعی می کرد از روي زمین بلندش کند پس می زد  سحر

سحر که هق هق گریه می کرد و تمام تنش می لرزید با . آرام زیر بغل خواهرش را گرفت شهاب را کنار زد و خودش 

. دور با ایما و اشاره از من پرسید که جریان چیست  زفراز سحر را بغل کرده بود و ا. کمک او از روي زمین بلند شد 

:وضیح می دادصداي شهاب را می شنیدم که تند تند ت. پشتم را به آنها کردم . جوابی ندادم 

!عزیز من یه لحظه به حرف من گوش کن! سحر اشتباه می کنی -

:جیغ می زد. در آغوش فراز که محکم نگهش داشته بود می خواست خودش را بزند  سحر
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. ..کار رو به اینجا رسوندي ؟ با این دختره هرزه . همه کثافت کاري هاتو دیدم و چیزي نگفتم ... بی ناموس ! خفه شو -

!ولم کنید! فراز ولم کن . جفت تون هرزه اید . جفت تون آشغالید 

سحر با دیدن مادرش با فشار فراز را پس زد و خودش را به . آسانسور باز شد و خانم دالن هراسان بیرون دوید  در

ش بگوییم چه خانم دالن هم مثل فراز گیج بود و با نگاه پرسشگر از ما می خواست که برای. آغوش مادرش انداخت 

فراز که حاال آزاد شده بود به سمت من آمد و . کرده است  دراتفاقی افتاده که این طور سحر آرام وصبور را از جا به 

:دستش را دور بازویم حلقه کرد وگفت

چقدر رنگت پریده ؟ جریان چی بود ؟ تو می دونی ؟... چی شده عزیز دلم ؟-

:باز جیغ زد و گفت سحر

!همه چیز زیر سر همون عفریته آشغاله! اره از همه بهتر می دونه اون پتی-

:دوباره گفت شهاب

!عزیزم تو داري اشتباه می کنی-

اونقدر غرق کثافت کاري . یک ربع بود پشت در ایستاده بودم . همه چیز رو شنیدم . خودم دیدم تون ! خفه شو -

می خواهی بگی نه ؟ می تونی بزنی زیرش . دوال شد صورتتو بوسید .. .بهت گفت عاشقتم ! خودتون بودید که نفهمیدید 

؟

:از چشم هایش ناباوري و ترس می بارید گفت. فراز برگشته بود و با تعجب به من نگاه می کرد  حاال

این چی می گه ؟-

:فتدالن حاال متوجه موضوع شده بود همان طور که سحر را محکم در آغوشش نگه داشته بود گ خانم

!تف به روي جفت تون بیاد. پس پتیاره خانم تن خودش می خارید که اونجور زاغ سیاه شهاب را چوب می زد -

شهاب کنار دیوار نشسته و سرش را میان دست هایش . همه جزئیاتی را که دیده وشنیده بود تعریف می کرد  سحر
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من به لنگه در ورودي تکیه داده بودم و هنوز . می دوخت فراز هر چند یکبار نگاه غریبانه اش را به من . گرفته بود 

:فراز میان حرف هاي سحر پرید وگفت. حرفی نمی زدم 

!من می رم باال منزل شما... مامان ! دیگه نگو ! سحر نگو -

:دالن گفت خانم

!من دیگه تحمل دیدن ریختشو ندارم ها. تکلیف این هرزه رو زودتر معلوم کن فراز -

شهاب همچنان کنار . باور نمی کردم همه آن اتفاقها در عرض نیم ساعت روي داده باشد . سوار آسانسور شدند  همه

:جلو رفتم و روبرویش نشستم و گفتم. دیوار نشسته بود 

!دیدي که من تقصیري نداشتم-

:دست هایش را گرفتم و گفتم. گنگ و شوکه اش را به من انداخت و چیزي نگفت  نگاه

!پاشو بریم-

:را بیرون کشید و گفت دستش

!که همه بگن دیدي سحر راست می گفت! چی می گی -

:تعجب گفتم با

!خوب آخه راست می گفت-

!فراز هم تو رو طالق می ده! همه چیز خراب می شه ... نباید زیر بار بریم ! نه ! نه -

!دوست دارم شهاب من فقط تو رو. ازش متنفرم ! از خدامه ! بده  خوب

:کالفگی دست هایم را که دوباره جلو برده بودم کنار زد وگفت با

!من نمی گذارم خراب بشه! بس کن -

:آستینش را گرفتم و با التماس گفتم. جایش بلند شد و به طرف آسانسور رفت  از
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نمی خوره ؟ ولی در مقابل با تو بودن برام مگه زندگی من بهم ! ببین من چقدر دوستت دارم ... ولش کن ... نرو شهاب -

!هیچه

:گفتم. صداي گریه شایان از خانه بلند شد  دوباره

!ولش کن! نرو . ببین اونقدر خودخواهه که بچه اش هم یادش رفته ... ببین -

. ر برگشت خوشحال شدم و خواستم چیزي بگویم که دیدم در خانه را بست و دوباره به طرف آسانسو. برگشت  شهاب

:داد زدم

!احمق-

به داخل خانه . نمی دانستم چکار کنم . تنها وکالفه در راهرو ایستاده بودم . شهاب سوار آسانسور شده ورفته بود  ولی

. شهاب هنوز در راهرو بود . خودم بروم یا به طبقه باال ، باالخره هم طاقت نیاوردم و با ترس ولرز به طبقه باال رفتم 

:رفتم پشت سرش ایستادم و گفتم. کرد که در را به رویش باز کند  یایستاده بود و به سحر التماس مپشت در 

!من هستم... ولش کن -

صورتش . شهاب با نگاه امیدوار به در نگاه کرد ، ولی به جاي سحر فراز بود که بیرون آمد . موقع الي در باز شد  همان

نگاه بیگانه اش را به من و بعد به شهاب دوخت و در عرض یک ثانیه مشت محکمی . از عصبانیت و ناراحتی کبود بود 

:شهاب داد زد. توي صورت او زد 

!آخ-

:هراسان دستش را گرفتم و گفتم. الي دستش که روي صورتش گذاشته بود خون می ریخت  از

!فکر کنم دماغت رو شکست. بیا بریم بیمارستان ! واي شهاب -

:نوز با مشت گره شده جلوي در ایستاده بود و به من و شهاب نگاه می کرد گفتکه ه فراز

!خدا تو را زده. تو رو هم نمی زنم ! ولی علی الحساب اینو داشته باش ! شهاب تو که با یک مشت آدم نمی شی -
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. م به دست آورده بودم دیگر چیزي براي از دست دادن نداشتم و تازه آنچه را که می خواست. نفرت نگاهش کردم  با

:جواب دادم

!می دونی هفت سال فقط تحملت کردم ؟! از جاي دیگه می سوزي -

:فقط گفت. گره شده اش نشان می داد که خیلی جلوي خودش را می گیرد که دستش را روي من بلند نکند  مشت

بالیی رو که سر مریم آوردم پس می دهمتاوان ! من احمق حقمه . هفت سال نفهمیدم با چه هرزه اي زندگی می کنم -

.

:که تازه با آستین بلوزش جلوي خون را گرفته بود با لحن پر التماسی گفت شهاب

!بگذارید توضیح بدهم. بگذار بیام تو می خواهم با سحر حرف بزنم . فراز جون به خدا اشتباه می کنی -

اگر نه می دونید که ! بگذارید همه چیز بی دردسر تموم بشه . د حاال هم گم شوید ، بروی! سحر با تو حرف نمی زنه -

!واسه خودتون بد می شه

:شهاب را که سعی می کرد وارد خانه بشود با یک دست هول داد و گفت فراز

- می گم گم شو مرتیکه! د!

:بازوي شهاب را گرفتم وگفتم. هم به داخل خانه رفت و در را محکم بست  بعد

!گناه داره ها! شایان پایین تنهاست شهاب ! بیچاره اون بچه که ننه اش ولش کرده به امان خدا ... ریم بیا ب-

اول بچه اي که آن همه سال ارزو داشتم و بعد . چیز آنقدر سریع و پشت هم اتفاق افتاده بود که باور نمی کردم  همه

!شهاب

شهاب اول راضی نبود و به هیچ . صی ام از آن خانه بیرون آمدم عرض دو روز با یک چمدان لباس ها و وسایل شخ در
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قیمت حاضر نمی شد سحر را ول کند و از آن خانه دل بکند ، ولی بعد از اینکه پاي آقاي دالن وسط آمد و تهدید کرد 

باد می رود ، به دادگاه می رسد و آن وقت دودمانش به  کارشانکه اگر بی سرو صدا از آن خانه نرود شکایت می کند و 

شماره خانه افروز را برایش . شهاب ترسید و او هم با یک چمدان کوچک و حال وروز خراب از آن خانه بیرون آمد 

.گذاشته بودم

افروز که کنار من نشسته . دوم تازه وسایلم را در یکی از اتاق هاي خالی خانه افروز چیده بودم که شهاب زنگ زد  روز

:بعد گوشی را به سمت من گرفت و گفت. صیحتم می کرد تلفن را برداشت بود و به خیال خودش ن

!شهابه-

:تلفن را از دستش قاپیدم و گفتم گوشی

!جانم-

:آدرس خانه افروز را دادم و گفتم. شهاب کسل وخسته بود  صداي

!ناراحت نباش! اونها لیاقت تو رو نداشتند . زود بیا اینجا -

:یم را در آورد وگفتبا حرص ادا افروز

حاال راحت شدي ؟! آخرش خودتو بدبخت کردي -

:تا شده ام را داخل کشو گذاشتم و گفتم بلوزهاي

از بچه هم ! خالص . مثل تو خوبه بنشینم خون دل بخورم و زیر چشم هام چروك بشه ؟ خالص شدم افروز ! پس چی -

!داغش به دل شون بمونه. چیزي بهش نگفتم 

! اگه بفهمند یه توله داري حداقل دو زار از اون ثروت گنج قارون به این بچه می رسه . آخه شعورت کجا رفته  احمق-

فکر کردي خیلی زرنگی ؟

:چشمی نازك کردم و گفتم پشت
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اَه افروز تو هم واسه خاطر پول چکارها که نمی . پول شون بخوره تو سرشون ، من شهاب رو با دنیا عوض نمی کنم -

!نیک

بد می کنم نمی گذارم این خونه و دم و دستگاه بیفته دست یکی دیگه ؟ زرنگ ! چکار می کنم ؟ زرنگم احمق جون -

! همون شهاب جونت هم واسه خاطر پول سحر خانمه که داره دق می کنه ! همون که تو نیستی ! خانم جون ، زرنگ 

!صداش انگار از ته چاه می آمد

:به زحمت چیده بودم با حرص به هم زدم و گفتمرا که دو ساعت  کشویی

!باید کی رو ببینم ؟... بابا من اون پول ها رو نمی خواهم ، نمی خواهم ، نمی خواهم -

!فکر کنم شهاب جونته... در زدند . چه رویی داره ! نه جون من بعد از اون گند که زدي بیا و بخواه -

جلوي آینه قدي راهروي ورودي ایستادم و . خودش بود . یک بود زمین بخورم به طرف در دویدم که دو بار نزد چنان

الي در را باز کردم و با لبخند مخصوص خودم منتظرش . آرایشم کامل ولباسم هم خوب بود . موهایم را مرتب کردم 

انگار بند . ن آمد ژولیده با یک ساك کوچک از آن بیرو يآسانسور ایستاد و شهاب با صورت گرفته و موها. ایستادم 

با ذوق و شوق . دستم را به چهارچوب در گرفتم که نیفتم . نزدیک بود همانجا کنار در بنشینم . دلم را پاره کردند 

:گفتم

!سالم عزیز من-

:کدر و خالی اش را به صورتم دوخت و گفت نگاه

!سالم-

. فتم و به طرف مبل هاي راحتی هدایتش کردم ساك شهاب را از دستش گر. هم وارد سالن بزرگ خانه شدیم  با

:شهاب نگاه گذرایی به مبلمان خانه انداخت وگفت

اینجا کجاست ؟-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٧٠

بی حال وکسل بود که ذوق وشوق مرا از بین می برد ، ولی باز هم از رو نرفتم و با لحن شادي که که به نظر خودم  آنقدر

:خیلی مصنوعی آمد جواب دادم

ولی دو طبقه پایین تر آپارتمان خودمه که ! یادت نمی آد ؟ همون مو قرمزه . دوست صمیمی ام ! وزه اینجا خونه افر-

!اون وقت می ریم اونجا. همین روزها آماده اش می کنم 

.کوتاهی به من انداخت و چیزي نگفت نگاه

چی می خوري ؟ آبمیوه ، چایی ؟ نسکافه ؟-

!یک لیوان آب بده! هیچی ... هیچی -

:گفتم. نظرم الغر تر از دو روز قبل بود  به

.چقدر بهت می آد. شهاب الغر شدي -

.جواب نداد. خالی و بی روحش را به دیوار روبرو دوخته بود  نگاه

حالش بهتر شد و ماجراي آن دو روز را براي . بعد از اینکه حسام به خانه آمد و شهاب هم کمی استراحت کرد  شب

از قرار معلوم فرداي آن روز فراز و سحر هر دو براي طالق به دادگاه رفته بودند و همان شب هم .  مان تعریف کرد

و پایین آمده و شهاب را تهدید کرده بود که هر چه  رفتهآقاي دالن بعد از بازگشت از سفر در جریان امور قرار گ

.ت می کشد و اوضاع خراب تر می شودزودتر وسایلش را جمع کند و از آن خانه برود ، اگر نه کار به شکای

پس از مقاومت و تالش بیهوده براي تبرئه خودش وقتی می بیند آقاي دالن به هیچ عنوان کوتاه نمی آید غروي  شهاب

شهاب را پر کرد و  وانیحسام ل. همان روز با ساك کوچکی از خانه بیرون آمده بود و باقی جریان را هم می دانستیم 

:گفت

!کشکه ایغم دن!و بخور عم-

:ضرب باال رفت و جواب داد کیپر را  وانیهن ل شهاب
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!نوش-

:گفتم. کردمیدر آسمان ها پرواز م یمبل نشسته بودم و از خوشحال ياو رو کنار

!از اون خونه متنفرم دمیدرخواست طالق م رمیالزم نبود فراز بره دادگاه ، من خودم م-

:گفت یلب ریز افروز

!یاز بس االغ-

 يمتوجه نگاه ها نمیبه شهاب نگاه کردم تا بب. معذب سشدم. مشروب به من دوخته شد وانیحسام از پشت ل رهیخ نگاه

:و گفتم دمیرا چسب شیمخصوصا بازو. خودش بود يایاو در دن ینه ، ول ایحسام به من است 

!جونم-

:توجه به من به حسام گفت یکرد و ب یرا دوباره خال وانشیل

!مت گرمد!پرش کن-

را برگرداند و با  شیحقته و با حرص رو نیهم یعنینگاهم کرد که  يدلخورم را به افروز انداختم و او هم طور نگاه

:بلند گفت يصدا

!اد یصداش در نم. کنه یمم یافسون چه غلط نمیرم بب یم-

.میبگو يزیشهاب چ دانستم در مورد بچه به یهنوز صالح نم.زدم یدلم گذاشتم و لبخند کمرنگ يرا رو دستم

آن . دیدادگاه به آدرس افروز رس هیگذشت که برگه احضار یماه از اقامت من و شهاب در خانه افروز م کیاز  شتریب

:بلند اعالم کردم يکنکورم را گرفته باشم ، ذوق زده وارد خانه شدم و با صدا یقبول ای نامهیروز انگار که برگه گواه

.خبر توپ دارم هی!مژده -

ولو بود بدون انکه برگردد و نگاهم  ونیزیتلو يکاناپه جلو يرفت و هر روز صبح تاشب پا یسر کار نم گریکه د ابشه

:کند گفت
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!یالبد فراز اومده منت کش-

:پرت کردم و گفتم زیم يرا روو هیحرص برگه احضار با

!تو یچه لوس!گفتم خبر خوب-

:انداخت و گفت زیم يبه برگه رو ینگاه. م کرده بود دیام ماه شهاب باز هم نا کیبار در ان  نیهزارم يبرا

ن؟یهست ا یحاال چ-

:شد و گفت زیخ میمبل ن يبعد انگار که تازه متوجه شده باشد رو و

نکنه سحر فرستاده ها؟برگه دادگاهه؟-

 میشویاهد خالص مخدا بخو! مال فرازه  نیا...ره در خونه مامانت یم! فرسته ینم نجایسحر به ادرس ا! نترس  رینخ-

؟یستیخوشحال ن! شهاب

:با طعنه گفتم.  دیکش یاش را به مبا داد و نفس راحت هیتک

!ها يزدیسکته رو م یداشت یول-

:در ر فتم و گفتم يکنان تا جلو یل یل. زد یم میکه صدا دمیافروز را شن يصدا

!بله-

جا افتاده به نظر  یلیو دستکش خ شبندینه و پگشاد خا رهنیبا پ. کردیخالل م ینیزم بینشسته بود و س ریم پشت

:و گفتم دمیخند. دیرسیم

!يکثل خانم بزرگها شد-

:راکنار زدو گفت شیموها شیبازو يباال با

!امروز با نقاش حرف زدم-

؟ینقاش واسه چ!نقاش-
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رنگ بشه؟ دیاول با یمگه نگفت! گهید يواسه خونه ا-

:کرد نگاه کردم و جواب دادم یرفتن آماده م ياتعجب افروز را که انگار داشت مرا بر با

!برم خونه خودم دیبا گهیمنم د يخوب کرد!یگ یآره راست م-

:گفت یبداخالق با

دوست  یتا هر وقت! نداشتم که ياز دوشت بردارم منظور يبار هی يریوو ریه نیمن خواستم تو ا! وا چه حرف ها-

!دیباش نجایا دیدار

بدون آنکه نگاهم کند . را جمع کرد  شیپاها. مبل لم دادم  يتم صاف رفتم کنار شهاب روبرگش منیبه اتاق نش یوقت

:گفت

!اوردمیپالتومو ن!شهیهوا داره سرد م-

:گفتم یرا فشار دادم و با مهربان شیبازو

!خرم یم یکیخودم واست -

.نگفت يزیدستم بود تکان دادو چ ریرا که ز شیبازو یعصب یحالت با

:ساکت شدم و بعد با من من گفتم يلحظه ا. کردم را جمع خودم

!خونه رو رنگ کنه ادیقراره نقاش ب-

!مسابقه رو گوش کنم نیا جهیلحظه ساکت باش من نت هی دایش! مبارکه -

گرد  يکاناپه با اچشم ها يشهاب همانطور ولو رو.و خاموش کردم ونیزیو تلو دمیپر تیبا عصبان. حد گذشته بود از

:و گفتنگاهم کرد 

چته؟-

!من زن و بچه دارم. قربونت دست از سر ما بردار ؟يتو چته؟ نکنه قراره با من بر-
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. رم خونه خودم یمن دارم م. یدونیباشه خودت م رونیاز خونه انداختنت ب یبا اردنگ.. دمیزن و بچه ات رو هم د! آره -

!حسام هتل باز کرده باشتد کنم افروز و یواسه خودت بکن، چون من فکر نم يفکر هیپس تو هم 

 يال یکا ناپه نشست و دست يخود شده بود رو تیشهاب که انگار تازه متوجه موقع. آمد یاز افروز در نم ییصدا چیه

.دیاش کش دهیژول يموها

گرفت و  شیسرش را در دست ها. بلند تر شده و تاب خورده بود یشگیاز اندازه هم شیبار موها نیمدت اول نیا در

:گفت ينگاهم کند با لحن آرام تر نکهیابدون 

سحر از ...بفهم نویا. تونم واسه طالق تقدام کنم  یمن نم!هر حال سحر هنوز زن منه دا؟؟؟بهیکار کنم ش یچ یگ یم-

کار کنم؟ یچ یگیتو م! من آتو داره

:را باال انداختم و گفتم میها شانه

!شهیزود معلوم م ای ریباالخره دسحر هم  فیتکل م،یخودمونو معلوم کن فیاول تکل حاال

:روحش را به صورتم دوخت و گفت یو ب یخال نگاه

چکار کنم؟-

- نید م؟تئیکن یخونه زندگ هیتو  میبر یپرت یشرت يطور نیقراره هم ينکه فکر کرد! ؛ عقد میخب معلومه عقد کن! ا 

مگه؟ يندار مونیو ا

:شد و گفت رهیبه من خکه تا عمق دلم را سوزاند  یزد و با نگاه يپوزخند

!؟یتو چ-

:و داد زدم دمیاز جا پر تیعصبان با

 ؟زنيدیزنت باشم فهم نکهیسقف مگر ا کی ریبا تو برم ز ستمیوجه هم حاضر ن چیبه ه!شترهیاز تو ب مونمیو ا نید-

!!یقانون
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 میجلو يچا وانیل حرف کیافروز بدون . محکم به سمت آشپز خانه رفتم يو با قدم ها دمیکوب زیم يرا رو مشتم

:را عقب زدم و گفتم وانیبا پشت دست ل. گذاشت 

!ندارم لیم-

با کنترل . گود رفته بود شیچشمها يو ز دهیژول شیظاهرش در هم و موها. ستادیامدو در چارچوب در ا شهاب

:روحش گفت یبخسته و  ينگاهش کردم تا باالخره با صدا رهیهمان طور خ. کرد یم يکه در دستش بود باز ونیزیتلو

هان؟...میو محرم بشو میبخون غهیص هی میبر یخواه یاگه م!تونم عقدت کنم یسحر درخواست طالق نداده نم تا

بجنبم شهاب  ریاگر د دمیترس یم.خودم مردد بوودم یول.را باال انداخت شیرا لگد کرد و ابروها میپا زیم ریاز ز افروز

:لب گفت ریافروز ز.ذاشتمدلم گ يدستم را رو.را به کل از دست بدهم

!خر نشو-

:را بلند کردم و در چشم شهاب نگاه کردم و گفتم سرم

!امروز نیهم یول-

:فورا گفت افروز

!ها ياالغ خانم هنوز شوهر دار-

:فکر کردم و گفتم.نگفت يزیچ شهاب

محضر،باشه شهاب؟ میر یجدا شدم م نکهیبه محض ا-

:لب گفت ریز

.باشه-

:زد و اهسته گفت میشهاب پشتش را به ما کرد با لگد به ساق پا نکهیافروز به محض ا.رفت ونریآشپزخانه ب از

داره مگه؟ یچ کهیمرت نیتو ر وخدا ا دایش...تحفه رو نیکن ا ؟ولشیکن یخودتو بدبخت م یدست یدست يدار!احمق-
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:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

!یفهم یتو نم-

کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده  چیدر ه.دیرگه طالق من وفراز به دستم رساز انچه که فکرش را بکنم ب زودتر

صادر  یابیبه طور غ يرا.فتمیب یآن خانه و زندگ ریمان بدهد و دوباره گ یکند آشت یدادگاه سع سیرئ دمیترس یم.بودم

با .در رختخواب بودساعت ده صبح هنوز .دمیسر شهب دو يباال یبا خوشحال دیکه طالق نامه به دستم رس يروز.شد

:دست تکانش دادم و گفتم

!خبر خوب...شهاب!خونه خودمون میرو یم گهید!شهاب پاشو-

:خودش را رساند و گفت مهیاو افروز سراس يجا به

شد؟طالقت داد؟ یچ-

:را در بغلش انداختم و گفتم خودم

...یروم پزشک قانون یکردم م یفکر م!و دردسر یبدبخت ؟بدونیکن یباور م!آره-

باالخره در  یوقت.دمیپر یم نییدر بغلش باال و پا یازخوشحال.میآمد رونیدهانم را گرفت و از اتاق ب يجلو افروز

:آشپزخانه ولم کرد گفتم

!بچه لو بره و فراز ولم نکنه انیجر دمیترس یم-

؟يشد یحاال راض!يآخرش تو خودتو بدبخت کرد-

:چپ نگاهش کردم و گفت چپ

!خونه خودمون میرو یه مهفت نینترس تو هم-

:و گفت دیکوب زیم يظرف شکر را رو تیبا عصبان افروز

؟يشد یخودتو حاال راض يگم بدبخت کرد یم ؟منير یم یک دمیمگه من پرس.ير یبه جهنم که م-
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را  زیم يرو يبا دست شکر ها.کند عیرا ضا میتوانست خوشحال یافروز هم نم يها یخوشحال بودم که بداخالق آنقدر

:مع کردم و گفتمج

اون وقت .بهش نداشتم یاحساس چیکردم که ه یم یزندگ یبا کس!چقدر سخت بود یدون یافروز نم!تازه راحت شدم-

!دونه یخدا م دمیکش يهفت سال چه زجر!آخ!کرد یپاره م کهیاون داشت واسه من خودشو ت

:و افزودم دمیرا باال کش میانزجار صورتم را جمع کردم و شانه ها با

!البد هنوز نشسته منتظرش که برگرده!وونهید میمر یفراز هم ارزون...خالص شدم-

:دورگه و خواب آلود گفت يلبه درگاه را گرفت و با صدا.وارد آشپزخانه شد دهیژول يبا موها شهاب

حاضره؟ ییچا!یچقدر سر و صدا راه انداخت-

:و گفتم زدم یمن لبخند گرم یرفت،ول رونیبا اخم از آشپزخانه ب افروز

.زمیآره عز-

:نشستم و گفتم شیبعد رو به رو.گذاشتم زیم يو رو ختمیر يچا شیبرا یبزرگ وانیل در

.شهاب من خالص شدم-

و  دیجو یرا م رشیشهاب لقمه نان و پن.دمیزدم که تق صدا داد و غش غش خند میرا محکم به دو طرف پا میها دست

:گفتم.داد یهنوز جواب نم

!در يطالق امروز آمد جلو شهاب؟حکم يدیشن-

!مبارکه!خوب-

خودت قول ...محضر میامروز برو دیبا!کار ها ر واسه خاطر تو کردم نیمن همه ا!شهاب یاحساس یذوق و ب یچقدر ب!اَه-

تا  میبشو غهیص یچند ماه هیفعال  یکن یسحر رو معلوم م فیگم تا تکل یم!اوردمیبهت ن يکه؟منم که زور ادتهی يداد

!شه ینم یواسه تو زندگ گهیخرش اون داول آ!بعد
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:گفت يسرش را تکان داد و سرسر شهاب

.امروز کار دارم...میرو یم-

:گفتم يبا لحن شمرده ا.زدیزور خودم را کنترل کردم که اشکم نر به

؟يدیفهم...زنت باشم نهیمونم،مگر ا یخونه نم هیهم با تو تو  گهیشب د کیمن !شهاب میرو یامروز م-

 ینه؟م ای نییاز گلوم بره پا ییچا يگذار یم.ول کن بابا بگذار به درد خودم باشم...يآر یکفر آدمو باال م!ل صبحاو!اَه-

؟یالتماس کن زیکریجلوم  ینیتا غروب بنش یخواه

:داد زدم.شد اهیچشمم س يجلو ایدن

من .کنه یتافتونش نگاه نم کس تو صورت مثل نون چیکه ه تهیاون زن عوض یمن التماس کنم؟من التماس کنم؟التماس-

 نیرو که هم یدارم کس مه،واالیکنم از حماقت و سادگ یتو دارم خودمو با تو همسطح و همسر م ياحمق اگه نشستم جلو

!رهیم یاالنش هم واسه ام م

:گفت ياز دهانش دراورد و با لحن مسخره ا ییصدا شهاب

!جون عمه اش!نه اتطالق نامه ات رو فرستاده در خو یفعال که دو دست!زرشک-

:گفتم تیبا عصبان.دیشن یرا م مانیبود و حرف ها ستادهیکنار در ا.دمیافروز را د هیسا

...ایمحضر  میرو ی؟میآخرش چ-

!ازم داشته باشه ییآتو چیخواهم سحر ه ینم!ماه کیفقط -

:گفتم يو با دلخور دمیکش یراحت نفس

!آد انشاهللا یحکم طالق تو هم م گهیماه د کیتا -

به عقد  کماهیمدت  يو من برا میدفتر خانه ازدواج و طالق رفت کیاز ظهر همان روز به همراه افروز و حسام به  بعد

.موقت شهاب درامدم
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آنقدر خوشحال و ذوق .خانه مان گرفتم يبرا هیلوازم اول یموقع برگشتن هم بعض.دعوت کردم رونیهمه را شام ب خودم

.توانست ناراحتم کند یافروز هم نم يها هیو گوشه و کنادرهم شهاب  افهیزده بودم که ق

که با شهاب  یشب نیاول.میکردم به خانه خودمان رفت هیکه به همراه افروز ته یمقدار وسائل جزئ کیهمان هفته با یط

 گرفتم تا مطمئن باشم شگونیرا محکم ن میچند بار محکم پاها.کردم یم ریدر آسمان ها س میدر خانه خودمان بود

:گفت یکرد و م یافروز مسخره ام م.نمیب یخواب نم

!هم تو خونه ات هست وید نیا...يداریب ست،یکابوس ن زمینه عز-

گفتنته؟ کیافروز،عوض تبر يدار یاهیچه سق س-

به تو وفا  یخواه یو بچه اش وفا نکرد م يکه به زن عقد یکس!يخودتو بدبخت کرد یدست یدست ي؟زدیکیچه تبر-

کنه؟

:را باال انداختم و گفتم میا شانه هااعتن یب

!فرق دارم یکیمن با اون کوتوله خ-

!خره یاون با پول باباش نصف تهران رو م ی،وليهم ندار اهیس يپو هیتو !آره-

!يماد-

!احمق-

:خورد دستش را دور شانه ام انداخت و گفت یمشروب اش را م وانیل نیدهم دیکه شا شهاب

!یبه سالمت-

:س کردم و گفتمرا لو خودم

؟یک یبه سالمت-

.آقا شهاب يحرمسرا یبه سالمت-
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:و افروز با حرض جواب داد دیغش غش خند حسام

.بپا نپره گلووت اقا شهاب-

 یبود و سرکار نم نیهنوز او خانه نش یگذشت، ول یمن و شهاب در خانه مشترك مان م یهفته از زندگ کی درست

هنوز شکمم  یگذشت، ول یمن م یاز حاملگ میسه ماه و ن. بودم یراض نید و من به هماخالقش نسبتا بهتر شده بو. رفت

چطور موضوع را با شهاب مطرح کنم تا باعث  انتسمد ینم. شد یمتوجه ان نم یآنقدر کوچک بود که به جز خودم کس

!دردسر نشود

کولر را نبسته بود و من  چهیب هنوز درشها. آمدم رونیماه بهمن ساعت از ده صبح گذشته بود که از رختخواب ب اواسط

:با غرغر لحاف را پس زدم و گفتم. دمیلرز یاز سرما داشتم م

ژاکت من کو؟. کولر را ببند چهیامروز تو رو خدا در... زدم شهاب خی-

:و گفت دیچیزد و لحاف را دور خودش پ یغلت شهاب

پات؟ ریز هیاون چ. دونم ینم-

کمرم را . میدیخواب یم نیزم يشد که رو یم يهفته ا کیو  میتختخواب نداشت. ا برداشتمرنگم ر اهیشدم ژاکت س دوال

:بلند گفت يدادم که شهاب با صدا یکرد مالش م یدرد م یلیکه خ

!مثل خروس ؟يشد یشکل نیچرا ا! دایش-

با تعجب نگاهش . ودگل انداخته و قرمز شده ب یلپ هام کم. بود شهیصورتم مثل هم. نگاه کردم نهیزده در آ وحشت

:کردم و گفتم

گرفته؟ تیشوخ! منو يترسوند یگیم یچ-

!قد توپ فوتبال شده نیبب! گم یشکمتو م! نه به خدا-

شهاب ول کن  یبدهم صورتم را برگرداندمو ول یجواب نکهیشکمم گذاشتم و بدون ا يدستم را رو! ختیر يهر دلم
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:و گفت دیپر رونیاز رختخواب ب. نبود

؟یگرفت يزیچ یراستش رو بگو مرض! نگاهش کن! وهاوه ا-

:زد، گفتم یشهاب هنوز چشم به شکمم داشت و حرف م. زدم و برگشتم نگاهش کردم لبخند

خودت فکر کنووو! شهاب يچقدر خر! مرض نگرفتم-

فکر کنم؟ یبه چ-

شده؟ ينقدریچرا شکمم ا نکهیبه ا-

:نگاه کرد و گفت میتمسخر به سر تا پا با

!شم ینگو که دارم بابا م ؟يالبد حامله شد-

:باز پشت هم پلک زدم و گفتم چند

!یش یبابا م يدار-

:و داد زد دیمشتش را به در اتاق کوب یناگهان ینگاهم کرد و بعد با حرکت رهیلحظه خ چند

.در غگو-

ودم بجنبم مچ دستم را گرفت و لحظه هم به من فرصت ندادو تا به خ کی یآنقدر مطمئن بود که حت. نگاهش کردم جیگ

:برد گفت یکه کشان کشان به طرف تلفن م یدر حال

!شرف یب يدروغگو! اهللای. رو با تو معلوم کنم فمیتکل دیبا. نییپا ادیبگو زود ب... ریشماره افروز رو بگ-

:و گفتم دمیکش رونیدستم را از دستش ب مچ

!فر که نگفتمک! گم حامله ام یشهاب؟ م یکن یم يجور يچرا ا-

شکم پنج  ییایکردم تا ب یاونها رو راحت تر باور م! درمون دارم یدرد ب یگفت یکاش م. سرطان گرفتم یگفت یکاش م-

!يگذار یکاله م يسر منم که دار! يدوستم دار یگفت یسرت م ریخ! حامله ام یمن بگ يجلو يریماهتو بگ
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:طعنه گفتم با

!یهفته است که با من کیکه فقط  ينکنه خودت هم باور کرد .هفته است کیمون  يخوب عقد محضر-

!کنم یم یرو بهت حال یاالن همه چ. ریحرف مفت نزن شماره افروز رو بگ-

شماره افروز . زد یکردم حالت حق به جانب خودم را حفظ کنم دلم بدجور شور م یم یسع نکهیو با ا دیلرز یتنم م تمام

.دیایب نییواستم که زودتر پاخالصه از او خ یلیرا گرفتم و خ

 کیگوشه مبل کز کرده بودم و . گفت یم راهیلب بد و ب ریرفت و ز یخانه راه م یدر طول و عرض سالن خال شهاب

انداخت و با پا آن را  نیزم يرا همانجا رو گارشیدر زدند شهاب س یوقت. دمیچیپ یرا دور انگشتانم م میرشته از موها

:له کرد و به من گفت

!کنم یخودم باز م! تکون نخور-

:ما انداخت و گفت شانیبه سر و وضع پر ینگاه. وارد شد مهیسراس افروز

شده؟ دعوا شده؟ یچ ه؟یچ-

:به من اشاره کرد و با تمسخر گفت شهاب

!بچه هم منم يبابا! دوست تون حامله است! رینخ-

:به من انداخت و با من و من گفت یبا نگاه نگران افروز

!دونستم یمن م... من... ره شهابآ-

.مونم یخونه نم نیا يهم تو گهید قهیدق کیمن ! دیهمه تون شارالتان! یدونست یم خودیب-

:را گرفتم و داد زدم شی، بازو دمیمبل پر يرو از

!بچه، بچه توئه نیباور کن ا! يبچه تنها بگذار هیمن رو با  يحق ندار-

کنم به خاك  تیاگه برم ازت شکا یدون یبچه توئه؟ م نیا یگ یو م یکن ینگاه متو چشم من  یکن یتو شرم نم! ا-



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨٣

؟ینینش یم اهیس

:گفت افروز

./نبوده یکه جز تو با کس دایش ست؟یبچه مال تو ن یگ یچرا م ؟یکن یم يجور نیشهاب چرا ا-

:که ناگهان آرام شده بود گفت یمبل سالن پرت کرد و با لحن يخودش را رو شهاب

!حامله بود رونیاون روز که از اون خونه امده ب! چه مال فرازهب-

:گفت افروز

.گه بچه مال توئه یم دایش. شه چند وقتشه یمشخص م یبره سونوگراف ؟یدون یاز کجا م-

:کرد کیرا شل یخالص ریشد و ت رهیافروز خ يبه چشم ها شهاب

.شم یمن بچه دار نم-

:من گفتم میکرد یبه شهاب نگاه م گرد از تعجب يد نفر با چشم ها هر

!انیشا-

آمده؟ رونیاز تو شکم من ب انیمگه شا-

دوباره به شهاب . يخراب کرد يبدجور یعنیسرش را تکان داد که . با تعجب به افروز نگاه کردم. دمیرا نفهم منظورش

:نگاه کردم که گفت

تار موش هم  هی یحت. نداره یو بن به من ربط خیاز ب نایشا. کرد حیلندن؟ اونجا سحر تلق میشش ماه رفت ستین ادتی-

ام  نهیو لندن معا رانیکه تو ا ییتمام دکترها نویا. شم یمن بچه دار نم. است گهید یکیتار و پودش مال  ستویمال من ن

حاال افتاد خانم حامله؟! کردند، گفتند

 یرا دور و برم م ییپاها يتاپ و تاپ صدا. دیرقص یم رفت و یم نییو دور و برم باال و پا واریدر و د. رفت یم جیگ سرم

:فکر کردم. دمیشن
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! ره ینم... گم اشتباه کردم یم... رو اشتباه کرده بودم خیگم تار یبهش م! ره؟ نه یشهاب م! نه بابا... هول شده؟ يشها

!کجا رو داره بره

:داد زدم.غلیظ و شیرینی به حلقم ریخت و دلم به حلقم خورد مایع

!لم کنو-

:دمیافروز را شن يصدا. را گرفته بود میمحکم شانه ها ییها دست

!بده یلیحالش خ... حاال نرو-

!حال من بدتره! به درك-

.ختمیر رونیمن هرچه را که در معده داشتم ب. در آمد يصدا و

تکان نخورم و اصال هم  میاز جا. استراحت مطلق داشته باشم دیام کرد و گفت با نهیمعا کیدکتر کش مارستانیب در

بشود که  یعصب گریبار د کیمبادا  د،یبه افروز سفارش کرد که خانه را آرام و ساکت نگه دار. استرس نداشته باشم

 یگذشت و من نم یچهارده هفته از عمر بچه ام م یوگرافطبق برگه سون. خودش و بچه فوق العاده خطرناك است يبرا

ساعت  کیکه در کمتر از  یذرانم و چطور بدون استرس و اضطراب به شهاب و اتفاقآن را چگونه بگ ماندهیدانستم باق

.افتاد يگریاز رفتن شهاب نگذشته بود که اتفاقات د شتریهفته ب کیهنوز . داده بود فکر کنم يرو

 یمو او داشت مشق  میآشپزخانه افروز با افسون نشسته بود زیکسل و افسرده پشت م. بود  لیروز تعط کی غروب

پرت کرد و  زیم يافسون مدادش را رو. آمدم رونیزنگ تلفن از افمار دور و درازم ب يافروز خانه نبود، با صدا. نوشت

:گفت دیدو یکه با سر به سمت تلفن م یدر حال

!مهیالبد مامان-

:چانه ام گذاشته بودم نکاهش کردم و فقط آرام گفتم ریطور که دستم را ز همان

!یفتین-
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بله؟-

بعد گوشم  یخنده ام گرفت، ول دیبگو ياز مادرش بله بلند و کشدار دیکرد به تقل یم یکودکانه افسون که سع يصدا از

!شد زیت

اسم تون؟...شما؟ نجاستیبله؟ خاله ام؟ بله هم-

 نقدریون ادانستم چرا افس ینم. را نداشتم یمن که کس! فکر کردم البد شهابه. بلند شدم و به سمت افسون رفتم میجا از

:گفتم. کند یم میج نیس

!رو بده من یافسون گوش-

:افسون گفت. را گرفتم یگوش

!هییآقا هی-

!دییبله بفرما-

!فراز هستم... سالم! دایش-

با . دیگو یرا به فراز م زیدوباره جا کردن خودش هم که شده همه چ يزدم که شهاب برا یحدس م دیبا. ختیر قلبم

:جواب دادم تیعصبان

!شیفرما... بله شناختم-

بدون  دیکه بتون دیدار یصد جا پارت یجنابعال یوقت -؟یچرا به من نگفت... زنگ زدم یچ يبرا یدون یخودت م دایش-

!مونه یها نم تیگله و شکا نیا يبرا ییجا گهید د،یطالق زنتونو بده یبرگه پزشک قانون

حامله  یدونست یاون روز که اون اتفاق افتاد م... يومدیدادگاه ن کدوم از جلسات چیتو به ه! دایحرف رو نزن ش نیا-

؟يا

!یانداخت رونیحسودت منو از خونه ب وونهیبه خاطر اون خواهر د ،يتو فرصت نداد یبودم، ول دهیهمون روز فهم! بله-
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 يشتریب تیو با عصبان شد ریجمله اشکم سراز نیبعد از گفتن ا یدانستم، ول یرا م انیخودم هم اصل جر نکهیوجود ا با

:داد زدم

 یخودت هم م دایش - م؟یهستند که من و بچه ام در به در شد یحاال سحر خانم راض ؟یخواه یاز جونم م یحاال چ-

!که رشیز یبزن یخواه ینم... دیمدت شما دو تا باهم بود نیتمام ا... نبوده یگ یکه م يطور نیموضوع ا یدون

:ردم و فراز ادامه دادسکوت ک. میدانستم چه بگو ینم

!نداره یاون گناه. حاال من به جاطر بچه زنگ زدم... یعوض کن میدون یکه جفتمون م ییزهایچ یتون ینم-

!اون خونه يگردم تو یمن برنم-

!میخواه ینم نویکدوم از ما ا چیمسلما ه-

:داد زدم يشتریفراز مثل پتک به سرم خورد و با حرص ب حرف

؟یخواه یم یچ ؟یگ یم یپس چ-

 هیبق يآمدنش هم برا ایبعد از به دن. گذارم یبانک م يتو و بچه تو يبرا یمبلغ هیخواهم بهت بگم که هر ماه  یم-

.میریگ یم میمسائل تصم

با وجود تمام آن اتفاقات توقع داشتم که فراز که فراز هنوز هم مثل قبل باشد . شدم یم وانهیفراز داشتم د يخونسرد از

:قابل هضم نبود، داد زدم میبرا دشیجد و رفتار

!میدونست یهم بوده و ما خبر نم دیشا ای! هم بلند شده یسر جنابعال ریانگار ز-

!باشه ادتی! با من در تماس باش، اون بچه منه! دایش ستیحرف ها ن نیوقت ا-

:را بگذارد داد زدم یکه گوش نیاز ا قبل

!یمنو متهم کن يبوده حق ندار يزیچاگه  ست؟یحرف ها ن نیوقت ا یچ یعنی-

 يبه افسون که با چشم ها. دمیفهم یحال خودم را نم تیاز شدت عصبان. را گذاشت یفقط گف خداحافظ و گوش فراز
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:کرد گفتم یگرد از تعجب نگاهم م

!نگاهم نکن اعصاب ندارم يجور نیا-

!ام مونده کتهیخاله د-

.گهیآد د یاآلن مامانت م-

!آم یخودش گفت آخر شب م. آد یاآلن نم-

 یکی! شده يزیشد، مطمئن بودم چ یفراز در سرم تکرار م يداشتم و مدام حرف ها يحال بد. زد یبدجور شور م دلم

زود سر  یلیخ. کار ننشسته بود یپس ب! آشغال. تفاوت با من حرف بزند یب نطوریشده، واال امکان نداشت فراز ا دایپ

!خودش را گرم کرده

اول  يبه اتاق افروز رفتم و از کشو. قابل تحمل بود ریغ میبرا نیداشتم و ا یمانیاحساس پش میبار در زندگ نیاول يبرا

هنوز  یبخورم، ول کجایآن را  يخواستم سه چهار تا یخواب آور را برداشتم، م يکوچک قرص ها یتوالت قوط زیم

تخت افروز  يو بدون آب فرو دادم و همانجا رو جاکی رادو تا قرص . بچه مانعم شد یکرد و نگران یعقلم کار م

.دمیخواب

 يو فراز دست در دست هم از جلو میمر. دمید یکابوس م. غوطه ور بودم نیدانم چند ساعت در آن خواب سنگ ینم

کردم کمکم کند  یاز فراز خواهش م. بودم نیسنگ. نشسته بودم و قدرت بلند شدن نداشتم نیزم يرو. گذشتند یمن م

نشان بدهم که  گرانید يکردم با لبخند جلو یم یسع نگذشت و م یتفاوت از کنارم م یاو ب یبلند شوم، ول میاز جاتا 

بلند شدم  میاز جا نکهیکردم به محض ا یمتنفر بودم و آرزو م میدر خواب هنوز هم از مر. است يعاد زیهمه چ

:در خواب داد زدم. بکشمش

.کمک... مکک... ایفراز ب... خواهم پاشم یم-

:گفتم. شد یم دهیسرم کش يآرام رو یبود و دست کیاتاق تار. آمدم رونیاز آن کابوس وحشتناك ب ینوازش دست با
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؟يافروز؟ آمد-

...منم! سیه-

تخت  يرو میحسام روبرو. تختم بود زدم يبرق را که باال دیکل. رفت یم جیهنوز سرم گ. دمیپر میزدم و از جا غیج

:زدم ادیبا انزجار فر. دیلرز یم تنم متما. نشسته بود

؟یخواه یاز جونم م یچ-

:کرد آرامم کند گفت یم یکه سع یحال در

دونستم؟ آدم تو رختخوابش دنبال  یچه م! اصال فکر کردم افروزه... یکن یم هیتو خواب گر يدار دمیچته؟ د! واشی-

!ییتو دمینفهم یکیتو تار گهیگرده، د یزن خودش م

صورت حسام فرود  يرو شتریدستم را باال بردم و با شدت هر چه ب. بودم که کنترل رفتارم را نداشتم یعصب آنقدر

:آوردم و داد زدم

!ناموس یآره ب-

!شه یم داریساکت باش افسون ب-

!داره یرذل پست يچه بابا نهیبگذار بب!بشه داریب-

حسام پشت سرم .دمیدو رونیاشتم و به سرعت از اتاق بتخت برد يژاکتم را از رو.از صورت حسام قرمز شده بود یمین

.آمد یم

!گم یواسه افسون م!گم یبه خاطر خودم نم.کنم یخواهش م!نفهمه يزیافروز چ-

!خفه شو-

که شهاب رفته بود فقط  ياز روز.و سوت و کور خودم برگشتم یو به سرعت به آپارتمان خال دمیرا پشت سرم کوب در

را  میبغض گلو.رختخواب افتاده بود ياش رو ژامهیپ.به آنجا رفته بودم لمیبرداشتن وسا يبرا دو بار به همراه افروز
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.را سر دادم هیبلند گر يبودم افتادم و با صدا دهیببار کنار شهاب خوا نیکه آخر يبستر يهمان جا رو.گرفت

:بلند گفت يصدا دارو وارد اتاق شد و با سهیک کیپرستار بخش با .از شش هم گذشته بود ساعت

!که يدیباز هم نخواب یخانم شرف!ریصبح بخ-

:ها را از دست او گرفتم و گفتم دارو

!مون شب زنده داره ضیمر-

:گفت یبا سست.شده بود نیسنگ دایش يها چشم

!برام بده...خورم یقرص نم-

:زند گفت یحرف م يکه انگار دارد با بچه شش هفت ساله ا یبا لحن پرستار

!یش یزودتر خوب م ينجوریا...يقرص هاتو بخور دیبا...مزینه عز-

:و لخت جواب داد نیبا زبان سنگ دایش

!شه یشه،کور م یشه،کر م یفلج م!واسه بچه ام بده!آخه حامله ام-

:زدم و آهسته گفتم یچشمک.کرد ینگاه م دایبرگشته بود و با تعجب به ش پرستار

!نهیب یداره خواب م-

 شیپ یقیانگار نه انگار دقا.را مرتب کردم دایش يلحاف رو.رفت رونیاسف تکان داد و از اتاق بسرش را با ت پرستار
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 یدر هر طبقه معطل م لیدل یب.امدم رونیرا برداشتم و از اتاق ب لیو وسا فیک.زد یبود و داشت با من حرف م داریب

.نمتیخودش گفت فردا بب.بزنم خوبه زنگ:فکر کردم.نه ایهست  مارستانیدر ب یخیدانستم دکتر ش ینم.کردم

دختره  نیگه ا یاون وقت م!خواب باشه،من از کجا بدونم دیشا!زوده:فکر کردم.هفت صبح بود کیتازه نزد ساعت

!هیک گهید وونهید

بودم که انگار نه انگار شب قبل تمام مدت  يامدم هنوز آنقدر پر از انرژ رونیکه ب مارستانیاز ب.خنده م گرفت خودم

:گفتم ستادیکه مقابلم ا یتاکس نیشانه ام مرتب کردم و به اول يرا رو فمیک.مانده بودم داریبدحال ب ماریب سر يباال

!دربست ریهفت ت-

گشاد  یلیخ نیا...رمیمانتو بگ هی دیبا:فکر کردم.سوار شدم.و دنده عقب گرفت ستادیدو متر جلو تر ا یتاکس

!ندا و نرگس هم به صدا درامدند گهید!ودرازه

و  یسبز و صورت يمانتوها.ستادمیها ا نیتریو يبه تماشا یگزاکیز ياز پشت نرده ها.ها هنوز باز نکرده بودند غازهم

 هی دیبا شهینه نم.کشدم یمامان م!اون سبزه چه نازه يوا:با خود گفتم.همه تنگ و چسبان به تن مانکن ها بود دیسف

تو !قشنگه هیریاون ش!آخ!نمشیحال هر روز اونجا هم ممکنه بب ربه ه...هم بتونم بپوشم مارستانیباشه که تو ب يزیچ

!شهیکنند؟االن مامان نگران م یچرا باز نم!گرون نباشه یلیکاش خ...دیپوش شهیهم م مارستانیب

شاگرد مغازه که .تند و تند چند چند مانتو پرو کردم.وقت نداشتم  یلیخ.کرکره که باال رفت وارد مغازه شدم نیاول

را نشانم داد و  یرنگ یصورت يبا لبخند مانتو.بود ستادهیبغل مانتو پشت در اتاق پرو ا کیبود با  يو الغرپسرك جوان 

:گفت

!برند یمدل م نیاز ا یلیخ.تن خورش خوبه یلیخ دیامتحان کن نویخانم ا-

:مانتو را عقب زدم و گفتم یکالفگ با

...خواهم ینم یصورت!نه-
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مد نظرتونه؟ یرنگ ه،چید،کرم،مشکیسف!همه رنگش هست-

چنده؟ متشیق.خواهم یرا م هیمشک نیمن هم-

:گفت یمعطل یب فروشنده

!تو حراجمونه...تومن ستیب-

:گفتم.مدرسه دوقلو ها کنار گذاشته بودم دیخر يبود که برا فمیو پنج هزار تومان در ک ستیب درست

گرونه آقا چه خبره؟!نه-

!گه یصد بار بشور و بپوش آخ نم.حرف نداره پارچه ترکه!نیخانم جنسشو بب-

:صورتم گرفته بود زدم کنار و گفتم يمانتو را که جلو دوباره

!ببرم یده ینه آقا گرونه اگه پونزده تومن م-

!یکن ینم دایپ متیق نیا گهید يجا چیمانتو رو ه نیواله ا...مگه مغازه بابامه که پنج تومن از سر جنس بزنم!نه خانم-

 هیخدا بزرگه .گرفتم هم هست دایکه از خانواده ش یحاال اون پول:فکر کردم.شمم را گرفته بودتنگ چ یمشک مانتو

!بپوشم یدرست حساب زیچ هی یخیدکتر ش يجلو دیبا!شهیم يزیچ

دربست  یتاکس کیبا .امدم رونیهزار تومان گرفتم و از مغازه ب جدهیه متیساعت چانه زدن مانتو را به ق میاز ن بعد

به  یحتما زنگ دینداشتم با يچاره ا ینسبتا شلوغ بود،ول یسر کوچه صف تلفن عموم.ا به خانه رساندمخودم ر گرید

شد و نوبت به من  یساعت باالخره باجه تلفن خال مین حدودبعد از .کالفه بودم.ستادمیدر صف ا.زدم یم یخیدکتر ش

منتظر بودم که مامان سر برسد،شماره  نگاهم به کوچه خلوت بو دو هر لحظه کی کهیبا دست لرزان،در حال.دیرس

.را گرفتم یخیدکتر ش لیموبا

 ینازك و خواب آلود زن يشده بودم که صدا دیناام بایتقر گریاز هفت هشت زنگ خورد و د شتریب.حدود نه بود ساعت

:گفت
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!بله-

:و فورا گفتم دیفکر به ذهنم رس یرا بگذارم،ول یخواستم گوش یم.ختیر يهر دلم

؟یخیدکتر ش-

:خصمانه گفت یبا حالت زن

!شیفرما-

با خودشون صحبت کنم؟ تونمیم.رمیگیتماس م مارستانیاز ب-

.االن دو ساعته.مارستایبردند ب فیتشر. جا گذاشتند خونه لشونویموبا!رینخ-

:گفتم یتفاوت یخودم را نباختم و با ب. بود زیزن تمسخر آم لحن

!ممنون-

مامان با . مامان و دوقلوها شدم نهیبه س نهیدر راه پله س. نبودم یتر از همان زن عصبتلفن را که گذاشتم کم یگوش

:بغل زد و گفت ریچادرش را ز ینگران

!مادر، مردم از دلشوره ییکجا-

!دیکارم طول کش-

!که ينبود...مارستانیآحه مادر جون زنگ زدم ب-

بعد انگار که کشف .دیسرك کش سهیو داخل ک دیچسب ندا به دستم.دستم شده بودند يتو سهیمتوجه ک يدوقلوها

:کرده باشد رو به نرگس گفت یبزرگ

!مانتو-

:مانتو تنگ و کوتاهم رو ترش کرد و گفت دنیخانه مامان از د در

؟يوجب پارچه داد هی نیا يپول هم باال! یکیچه مانتو س! واه واه-
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:گرفت و گفت نهیآ يخودش جلو يانتو را روبرونرگس م. ذوق کردند یبرعکس مامان، ندا و نرگس کل یول

نه ندار؟.قشنگه یلیخ! خرمیمدل ها م نیمنم بزرگ بشوم از هم-

:گفت ندا

!رهیگیآدم دلش م.اهیس هیچ.دوست دارم یصورت يمانتو یول!...من هم-

:اخم کرد و گفت مامان

!همه شون دمب در آوردند! خوبه، خوبه-

را  دمیجد يمامان مانتو يبا وجود چشم غره ها. بودم حوصلهیشدم کسل و ب اردیشش که با زنگ ساعت ب ساعت

:گذاشتم و گفتم رونیرا ب میطره از موها کیو  دمیدور لبم کش یخط لب پررنگ. دمیپوش

!رمیمن م-

:گفت نرگس

!که يرژگونه نزد یآبج...يکرد شیحوصله آرا یب-

:دیتوپ مامان

.نکن یتو فضول-

«را کنار گوشش زد و گفت شیادا موهابا ناز و  نرگس

!اصال به من چه-

از  يخبر چیه ی،ول دمیدر تمام طبقات سرك کش. شلوغ بود مارستانیهنوز هم ب يمالقات تازه تمام شده بود، وا ساعت

!ستین گریهم نباشد د نجایاگر ا: فکر کردم ستادیآسانسور در طبقه ششم ا یوقت.دکتر نبود

حالش از .زد يمن لبخند دوستانه ا دنیبا د میبودند ، مر ستادهیا دایدر اتاق ش يو فراز ال میمر. شلوغ بود راهرو

بود  دهیفراز را چسب يبه دست داشت ،بازو یدستکش نخ یدستش را باز کرده بود ،ول یچیباند پ. قبل بهتر بود يروزها
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!شهیم يواسه آدم عاد زیکن چه زود همه چ گاهن: فکر کردم. دیفراز خند. گفتیم يزیگوشش چ ریو ز

:گفت میمر

.میبر گهیکه د. میمنتظر شما بود! یسالم خانم همت-

مون چطوره؟ ضیحال مر-

.تو رو خدا ازش غافل نشو ها! خواستیم نهیکرده بود و آ لهیپ يامروز بدجور. ستیبد ن-

.راحت التونیخ ینه خانم شرف-

:زد و رو به فراز گفت یحیلبخند مل میمر

.زنهیدلم شور م یهر چند که خوابه ول...رو خونه تنها گذاشتم رضایعل. فراز میبر-

 بایداده بود و تقر هیبه دو بالش بزرگ پشت سرش تک. بود داریب دایش. کردند و رفتند یخداحافظ يگریلبخند د با

:سالم کردم و گفتم یبا خوشحال. نشسته بود

!انگار امروز حالت بهتره!به به-

:اب دادبغض جو با

!رهیگیآدم دلش م.پرده رو بزن کنار-

:شاد باشد گفتم کردمیم یکه سع یلحن با

!نمیدل شما رو گرفته بب خواهدیدلم نم چیمن که ه! چشم-

!نیبیم يدار یول-

؟يچرا دلخور هیچ. شتیخواهرت هم که آمده بود پ-

براش؟ کردیچشم خمار م يچه جور يدیبود؟ د دهیبازوشو چسب يچه جور يدید.حوصله ندارم-

م؟یهان؟مر!یگینکنه خواهرتو م ؟یگیرو م یک-
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 هیکه  کردمیتفاوتش حس م یاز لحن ب. شده يفراز دوباره به من زنگ زد شک کردم که خبر یوقت...یدونیم!آره-

! تفاوت یب. ودتفاوت ب یب. هم نبود یعصبان یاو حت یتوقع نداشتم بعد ازاون اتفاق هنوز عاشقم باشه، ول.هست ییخبرها

پنجره ها  توانستمینم نییمن و فراز طبقه نهم برج بودو از آن پا ناپارتما. میبعد از ظهر با افروز در خونه شون رفت کی

 یمن که کالفه و عصب. برگشت صورتش در هم بود یوقت. دیپرس یافروز داخل رفت و چند سوال از نگهبان. نمیرا بب

:بودم داد زدم

شده؟ یبگو چ اریهارو در ن هافیق نیا خودیب-

:به حرص دنده را جا زد و گفت افروز

!زن گرفته.بشه یخواستیم یچ-

:افروز داد زد. دمیپر رونیحرکت کند که در راباز کردم و ب خواستیم نیماش. کردمینم باور

؟یکنیچکار م-

:زد و گفت يبا حفظ ظاهر لبخند یلمن جا خورد، و دنیآقا همت نگهبان ساختمان با د.حالت دوتا ساختمان رفتم با

!رمیاول با منزل تماس بگ دیاگراجازه بده!...دیخوش آمد...سالم خانم مهندس-

:زدم داد

؟يریتماس بگ يخوایم یبا ک! خونه خودمه نجایا-

بودم  ستادهیمنتظر آسانسور ا. خودمان را گرفت یباالخره دکمه تلفن را زد و شماره داخل یهمت مردد مانده بود، ول آقا

.آقا همت در تلفن پچ پچ کرد و بعد با لبخند به سمت من آمد دمیکه د

:گفتم تیبا عصبان. در گذاشت و مانعم شد ياو سوار آسانسور بشوم که دستش را رو دنیقبل از رس خواستمیم

؟یچ یعنیکار  نیا-

:خجالت گفت یهمان لبخند و با کم با
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..دارند و من اجازه ندارمن فیخانم دالن منزل تشر..متاسفم-

؟يزدیحرف م یندارند توبا ک فیاگه منزل تشر...نمیبرو بب-

را گرفت و  میبازو یوارد آسانسور بشوم که دست خواستمیم. بود دو قدم به عقب رفت دهیهمت که از تو پر من ترس آقا

:که گفت دمیافروز را شن يصدا

کار؟ نیداره ا دهیآخه چه فا....داینکن ش-

!رو آورده نشونده تو خونه من يا ارهیدو ماه نشده کدوم پت نمیبب خواهمیولن کن م-

. میکه منصرف بشوم و بگرد کردیمدام التماس م.و افروز هم پشت سرم آمد دمیاسانسور پر يتو. شده بود ادیز زوردم

. ستادیسانسور در طبقه نهم اآ. به برگشتن نبودم یوجه راض چیبه ه یچکار کنم، ول خواهمیکه م دانستمیخودم هم نم

با حرص هر دو . شکل گذاشته بودند کیگل خشک  دستههم دو  يدو تا در روبرو يرو. راهرو ساکت و خلوت بود

:زدیبود و تند تند حرف م ستادهیافروز کنارم ا. دسته گل را کندم و زنگ در هر دو آپارتمان را فشار دادم

...میبر ایب! کارها نیبه خدا برات بده ا! ایبچه کوتاه ب نیا واسه خاطر.... دایتو رو خدا ول کن ش-

چشم  ستادهیدر ا يخواب آلود جلو يخانه و چشم ها ژامهیشهاب با ب دمیکه د یوقت. اپارتمان سحر و شهاب باز شد در

در و  يال مدیقدم به عقب رفت و خواست د رخانه را ببندد که پر کی. خورد کهیمن  دنیاو هم با د! چهارتا شد میها

:گفتم

سحر کجاست؟-

!دایبرو ش نجایاز ا.ستیخونه ن-

!اونجا تو خونه من نشسته ازهیکدوم پت یبه من بگ دیبا!رمینم-

:دادم زدم. بودم ستادهیدر ا يمن ال یدوباره خواست در را ببندد، ول شهاب

!دلم!مواظب باش-
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:پا و آن پا کرد و گفت نیکالفه ا شهاب

.برو...ول کن ره؟یحق نداشت بعد از تو زن بگ یعنی ه؟یبت چخوب حرف حسا-

ه؟یاون ک-

!ومدهیبرو تا سحر ن. يمنو نابود کرد یزندگ.دست از سر من بردار.دایش دونمیمن نم-

بوته در امده نبود که  ریاز عشق سحر و اون پسره از ز دونمیفکر نکن نم! چارهیب لیندارم زن ذل يمن اصال با تو کار-

!دالن دلتو برده يآقا ياسکناس ها ،برقيگرفته بود یردگافس

در  خواهمیدر برو کنار م ياز جلو ؟يشد یحاال راض...میزن فراز هم خواهر خودته؛ مر....یگیخوب تو راست م یلیخ-

!رو ببندم

:گفتمیمدام م.میبغلم را گرفت و رفت ریافروز ز. حس شده بود یب میپاها

!بگذار زنگشو بزنم-

:گفتیو م کردیافروز نوازشم م یول

!جون دایول کن ش-

فکر . و پرستار اورژانس سرم به دستم وصل کرد میرفت مارستانیبه ب کسرهیاز آنجا . در بدنم نداشتم یهم جان خودم

چشمم را باز کردم حسام  یو وقت. دمیبودند، چون تمام آن دو ساعت را خواب ختهیداخل سرمم آرام بخش ر کنمیم

افروز که پشت فرمان . زدم غیاو ناخودآگاه ج دنیبا د. نشسته بودم نیعقب ماش یصندل يرا گرفته بود و رو ربغلمیز

:نشسته بود گفت

!حسامه بابا-

.شمیپ ایتو ب-

.میرسیاالن م...راه ببره ستیکالج و دنده رو خوب بلد ن یب نیحسام ماش..زمیعز شهینم-
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.را بستم میو چشم ها دمیکش رونیدست حسام ب ریرا از ز میبازو

بودم تا  یو منتظر فرصت دمیکشیاز بودن در آن خانه عذاب م یول.تحت مراقبت پزشک بودم. گذشتندیم يبد يروزها

:افروز گفت. حسام خالص شوم يبه خانه خودم بروم و از نگاه ها

.دادیکه داره دو زار هم به ما نم یمه پوله نیاگه حسام بود با ا...هم پول ،يهم خونه دار. امرزهیباز خدا پدر فراز و ب-

شبانه روز راه . ختیریاشکم م يبودم و با تلنگر یو عصب فیضع یلیخ. گذشتیم یام به سخت یآخر حاملگ يها ماه

 ياو برا.به سراغم آمد در خانه افروز تنها بودم مانیکه درد زا يروز. دادمیو جد و آبادش فحش م میو به مر رتفمیم

:رفته و گفته بود رونیساعت ب مین

.آم یمن م یبزن یچرت هیتا تو -

 یب.دیبه ذهنم رس يفکر. گذاشتیراحتم نم ي، فراز، شهاب و سحر لحظه ا میفکر مر.بودم دهیتختم دراز کش يرو

:را برداشت وگفت یمادرم گوش.درنگ تلفن را برداشتم و بعد از سال ها شماره خانه خودمان را گرفتم

بله؟-

مامان .را سر دادم هیهق هق گر دا؟یش -: لرزان گفت ییمادرم با صدا یپس از مکث کوتاه! سالم مامان - : فتمبغض گ با

با من چکار  میمر يدید - : گفتم میها هیوسط گر ؟يبه سر خودت آورد ی؟؟چییکجا - : گفت یکرد و م یم هیهم گر

پاشنه در خونه مونو تو . فراز خودش آمد سراغش.نکرد یفاون تال ي؟نه مادر میمر - کرد؟  یباالخره تالف يدیکرد؟د

مثل همه  یول, .میمن و فراز قهر بود. نکردم يمن با خودم کار - ؟يکرد ينطوریتو چرا با خودت ا!چند ماهه کند نیا

 مدون یآره م - ! مامان؟من حامله ام یدون یم.را خراب کرد زیآمد و همه چ میاما مر.میکرد یم یزن و شوهرها آشت

 ستمیاصال خوب ن....ستمینه خب ن -حال و روزت خوبه؟ ..نمتیخوام بب ی؟م ییکجا! ذره شده هیآخ دلم برات ,يمادر

چه حال و !همدم یب! کمک یب! پول یب, بچه تو شکممه هی,خواهرم شوهرم رو بلند کرده, به هم خورده میزندگ....مامان

 میمر, یکن دخترم تو اشتباه می –. ندارم تیخودمم امن يخونه  تو! شهر نیا يزن تنها تو هیمونه واسه آدم؟؟ یم يروز
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شما تموم شده بود و حکم طالق هم تو دست او  نیب زیهمه چ میفراز آمد سراغ مر یوقت.شوهر تو رو بلند نکرد

 امانراستشو بگو م ؟يریگ یهنوز هم طرف اونو م -: گفتم غیهم خونه خودته با ج نجاینجا؟ایا ییایخوب چرا نم.بود

مقصر  میبچه تنها موندم مر هیحاال که با  یمن مقصر بودم ول,فراز آمد سراغ من یچطور وقت ستم؟یمن دختر تو ن مگه

 يخواستم از رو.دمیتلفن کوب يرا رو یهنوز مامان جواب نداده بود که گوش! گذارم یاون خونه نم يمن پامو تو ست؟ین

تلفن را  یگوش یبه سخت.نفسم بند آمده بود. افتادم نیو به زم دیجیم پیدر شکم و پاها يدیتخت بلند شوم اما درد شد

دانم  ینم.کردم و تلفن از دستم افتاد يناله ا.اشغال بود یشماره خانه مادرم را گرفتم ول.برداشتم و دکمه تکرار را زدم

 دایش!......ونخ يوا - : و گفت دیبر سرش کوب یمن دو دست دنیبا د.چه مدت به آن حال افتاده بودم که افروز آمد

اول شماره اورژانس و ,  دیبدهم به سمت تلفن دو یمن جواب ایمنتظر جواب من بماند  نکهیبدون ا ؟يشنو یصدامو م

را  يبرگه ا, او هم آمد یفراز را خبر کرده بود ول یدانم چه کس ینم, فورا به اتاق عمل رفتم. بعد شماره حسام را گرفت

باز من از  يچشم ها دنیهر دو با د.به هوش آمدم فراز و افروز داخل اتاق بودند یوقت. رفتم لامضا کردم و به اتاق عم

فراز که چند قدم عقب تر ! سالم سالم....يدییپسر زا -: افروز دستم را در دستش گرفت و گفت.دندیپر شانیجا

ا قهر صورتم را ب.داشت ضبغ میو گلو دیچرخ یاتاق دور سرم م! مبارك باشه - : بود با لبخند گفت ستادهیا

 زیم يبسته افتاد افروز آن را رو دمیدستم را کنار کش! فرازه يکادو:در دستم گذاشت و گفت يافروز بسته ا.برگرداندم

 یگرفتم احساس یپسرم را از دست فراز م یوقت. بعد پرستار با نوزاذ قنداق شده به اتاق آمد یقیدقا.کنار دستم گذاشت

چشم .فراز نوزاد را در آغوشم گذاشت.دیآن موجود کوچک تپ يهان تمتم وجودم براناگ. ستین یکردن فیداشتم توص

: را گرفتم و گفتم شیدست ها. بغض داشتم.داد  ینازك و کوچکش را تکان م يبسته بود و در خواب دست ها شیها

را در  یافروز دسته گل .خنده یم نیبب!افروز يوا -: گفتم.دیخند یانگار در خواب م.دهانش را باز کرد! یسالم مامان -

روزه  هیبچه  دهید یآخه ک! کنند بچه شون نابغه اس یمادر ها فکر م يهمه  -: گلدان کنار تختم گذاشت و گفت

نخواستند بچه را  یمادر و خواهرم حت - : بدون آنکه نگاهش کنم گفتم. نشسته بود یمکتین يبخنده؟ فراز ساکت رو
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 رونیافروز بچه را ب دمینفهم. نندشیکه بب رونیاومدند بچه رو ببر ب یوز جون وقتافر - ند؟یآ یچرا دارند م - نند؟یبب

 یچرم مکتین يگل دور تختم بودند و افروز رو يگلدان ها.بود کیشدم اتاق تار داریاز خواب ب یوقت. نه ایبرد 

بدنش را  يتک اعضا و تک ردمو روشن اتاق بغلش ک کیدر تار.دادن آورد ریش يپرستار پسرم را برا.بود دهیخواب

 اسیکردم قابل ق یکه قبال حس م یعشق و محبت چیشده که با ه دایدر دلم پ یکردم عشق یاحساس م.دمیبوس

و آهسته  دمیداد را بوس یم ریش يکوچکش را که بو يدست ها. عاشق شده ام یکردم تازه به راست یاحساس م.ستین

فرستاده  مینوزاد را که مادرم برا یسمونیس یتختخواب و مابق افروز در خانه اش! پسرم! رضایعل! رضایعل -: گفتم

فراز .کردم یرا از خودم جدا نم رضایعل يلحظه ا یحت.دستگاه بخور مدام روشن بود کیدر اتاق گرم و تار. دیچ,بود

 کیدر آن .گرداند یساعت بعد برم کیبرد و  یافروز بچه را م,آمد یبه اتاقم نم.ندیآمد تا او را بب یم کباری يروز

 -کردم  یهر بار به افروز سفارش م. دادم یگوش م رونیب يو به صداها ستادمیا یساعت نگران پشت در اتاق م

افروز در ! ترو خدا مواظب باش!ننشیخوام ببرم مادر و خواهرم بب ینکنه بگه م.....تا دم در یببردش ها حت ينگذار

!دیبد دیند, اباخوب ب یلیخ -: گفت یم,کرد یکه بچه را بغل م یحال

کند در رختخوابش دست و پا  هیبدون آنکه گر.شدم یم داریب شیصبح ها با سر وصدا,شده بود رضایعل میدلخوش تنها

 يمثل تشنه ا.داد یرا تکان م شیو تند تند دست ها دیخند یمن م دنیبا د. آورد یزد و از خودش سر و صدا در م یم

اما , اش به فراز زفته بود دهیروشن و قد کش يموها,دیپوست سف. دادم یم رشیکردم و ش یبغلش م دهیکه به آب رس

 کینازك و روشنش از  يکرد و موها یسرش را کج م دیخند یم یوقت.درست مثل خودم بود شیخنده ها و نگاه ها

ذاشت به گ یهنوز افروز نم.گذراندم یاکثر اوقاتم را در اتاق خودم در خانه افروز م.ختیر یاش م یشانیپ يطرف رو

در  رضایکرد و عل یم يافسون باز.میرفت یبه پارك م رضایبعد از ظهرها هر دو نفرمان با افسون و عل.بروم مخانه خود

روز تنها با  کیاواسط تابستان تازه شش هفته اش بود که . انداخت یزد و با ذوق سروصدا راه م یکالسکه دست و پا م

کالسکه دوال  ياز باال.داد یرا تکان م رضایعل يو موها آمد یباد هم م ید ولآفتاب گرم هنوز پهن بو.او به پارك رفتم
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زد و با  یدست م! موشه یدال - : سر باال گرفتم و بعد دوباره دوال شدم و گفتم.دیخند رضایعل! یدال -: شدم و گفتم

فراز را  یپاترول مشکمان بروم که از پشت تاب و سرسره  یشگیهم مکتیخواستم به سمت ن یم.دیخند یبلند م يصدا

پاترول همان جا .آوردم و به خودم چسباندم رونیرا از کالسکه ب رضایعل! یلعنت!فراز -: و گفتم ختیر يدلم هر.دمید

بود  یزن.نمیکردم تا بهتر بب زیرا ر میچشم ها.بود نینفر داخل ماش کیشد هنوز  ادهیفراز پ یوقت.کنار جدول پارك کرد

به فراز  ضیبا غ.نمیصورتش را برگرداند تا او را نب.دادم صیرا تشخ میرز دور فرم صورت ما.یمشک يو موها يبا روسر

:نگاه کردم و داد زدم شدیم کیکه نزد

؟يهوا خور دیآمد-

.سالم-

؟يکار دار یچ-

فراز .کوچکش را در دستم گرفتم يمحکم بغلش کردم و دستها.شد میحسود.فراز دست و پا زد دنیبا د رضایعل

:او باز کرد و گفت يا براآغوشش ر

.بغل بابا ایب-

:گفتم

.زرشک-

.دادیشاپمو م يبو.را به صورتم چسباندم شیموها.زدیرضا ذوق زده دست م یعل

:گفتم زدیکه دلم شور م یدر حال.نشسته بود مکتین يپشت سرش به فراز نگاه کردم که معذّب لبه  از

؟يکار دار یچ-

:کرد،گفتیم يش بازدور انگشت يکه با حلقه  همانطور

.نمیرو بب رضایخواستم عل یم...نجایا دیرفتم خونه،افروز گفت که آمد-
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.که يدید...خوب-

.با خودت هم کار داشتم-

:داد و افزود چیرا دور انگشتش پ حلقه

.نهیهم دوست داشت بچه رو بب میمر-

:زدم ادیفر وانههاید مثل

زن باباش؟ ایخاله ااش ....غلط کرد میمر-

بود حرفت؟ نیهم...ندشیحق داره بخواد بب یخوب هر جور فکر کن هار

.خوب باباشه....زنهیهر دوشون برق م يموها- :فکر کردم.افتاده بود شیموها يرو آفتاب

.میرویم میما دار-

.به سالمت-

:دوباره نشستم و گفتم.ختیر يدلم هر.بلند شوم که تازه متوجه حرفش شدم میاز جا خواستم

د؟یرویم د؟کجایرویم دیدار-

.گرفته رشیهم از دانشگاه اونجا پذ میکانادا،کارمون درست شده مر-

؟یگیخوب به من چه؟چرا به من م-

را تکان داد  شیزد و پاها یغیج رضایعل.را در دستم گرفته بودم شیو دستها دادمیپسرم را به خودم فشار م ناخوداگاه

.تند تند تکان داد

:دوباره گفتم.مانده بود نگاه کردم رهیاز که همانطور به ما خرا ول کردم و به فر دستش

من چه؟ ؟بهیگیخوب چرا به من م-

.هستم رضایفکر عل-
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:بغلم زدم و گفتم ریکالسکه را هم بستم و ز.بلند شدم میاز جا.ختیر يهر دلم

.؟برویگیم ی؟چیکه چ-

زودتر  خواستمیم.دیکشیم ریت میو قوزك پا شدیم دهیکوب میکالسکه به پاها يچرخها.رفتمیتند م توانستمیآنجا که م تا

.کردیم هیگر رضایعل.دور بشوم میاز آن پارك و از فراز و مر

:گفتم ادیبا فر بایو تقر دمیرا بوس سرش

.شتمیمن پ...ینکن مامان هیگر-

:زدیو حرف م امدیپشت سرم م فراز

.یمنطق...میبا هم حرف بزن ایب...دایش سایوا-

.برو ولم کن-

.نزدم یمن که هنوز حرف...یکن درست فکر کن یسع...اونجا میشب ا-

:دیپرسیم زیکریتخت نشسته بود و  يافروز رو.را جمع کردم رضایعل هیو اثاث اسباب

گفت؟ یفراز چ ؟مگهيبر يخوایشده؟چرا م یآخه چ-

افسون هم در بغلش نشسته .بود دهیپوش ییمویزرد ل راهنیسرش جمع کرده و پ يقرمزش را باال يکردم موها نگاهش

:گفتم.قرمز و لباس خانه زرد رنگ يبا همان موها.بود

.راحته التیخ...بچه آات تو بغلته...خوش به حالت-

؟یگیچرا چرتو پرت م-

.کانادا رهیفراز داره م-

:لحظه ساکت ماند و بعد گفت افروز

رضا؟یگفته؟راجع به عل يزیچ...اها،-
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.رمیمیجونمه،م....رضایمنم و عل.گذارمینم رم،منیمیافروز من م.رام روشنهمثل روز ب.گهیم یهنوز نه ول-

؟يکرد یچرا قاط ستیمعلوم ن يزیحاال که چ-

:آن حرفها را نداشتم داد زدم دنیتحمل شن.هم نخواد ببردش دیشا

...من مادرشم.ساکت باش حرف نزن،ببردش؟مگه شهر هرته؟بچمه-

ببردش؟ تونهیم مگه

.زنگ در آمد يبدهم صدا یاز آنکه جواب ؟قبلیاحتنار یچ ؟ازیپس چ-

:به افروز نگاه کردم و گفتم.ختیر يهر دلم

.در باز نکن فراز-

 نیاگه ا ؟اونیهنوز شوهر خودتو نشناخت بردش؟تویخوب بزور که نم.فراز باشه دا؟خوبیش یگیچرا چرت و پرت م-

.حرفاست نینبود،فراز آدم تر از ا نیکره بود که تو حاال وضع و حالت ا

 يرا بغل کردم و همانجا رو رضایعل.نداشتم يچاره .من رفت تا در را باز کند يادهایتوجه به فر یرا گفت و ب نیا افروز

:و گفت آمدیافروز که از پشت در م يو بعد صدا دمیدر باال را شن ریج ریج يبعد صدا قهیتخت خوابم نشستم،چند دق

.فراز آمده...جون دایش-

مدت ها بودم .سرخ شده بود میو گونهها دیتپیم يقلبم بدجور.بود در تخت خوابش گذشتم داریکه خواب و برا  رضایعل

فراز با کت .بچه بود ریخشک و پن رینداشتم و لباس خانهام پر از لک ش یشیآرا چیه.دمیرسیبه خودم نم ادیز گریکه د

 قیدق میکه به چشمها یشد و در حال زیمخیمن ن دنیبا د.رنگ در مبل فرو رفته بود یو شلوار خوش دوخت طوس

:گفت اطیبا احت.شدیم

.سالم-

فراز فنجان .وارد شد يچا ینیافروز با س.شدم رهیخ ونیمبل نشستم و بدون آنکه جوابش را بدهم به تلوز نیاول ي لبه
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د؟ینیبنش نجایشما هم ا شهی،میمرس-:را برداشت و گفت يچا

:مبل ولو شد و گفت يهمانجا رو افروز

.چقدر گرمه اوف

:مقدمه گفت یو ب دیرا به هم مال شیدستها فراز

.کانادا میرویم گهیتا ماه د میمن و مر-

:زد و گفت يلبخند افروز

.به به،خوش به حالتون-

.رضایعل شینجاست،پینه،من دلم ا-

:نگاهش کردم و گفتم یرچشمیز

ه؟یمنظورت چ-

:کرد و گفت يتک سرفه  فراز

.نظر،نظر توه.....دهمیم شنهادیمن فقط پ-

:دمیبا همان لحن خصمانه پرس.نگاهش کرد و به من لبخند زد نیبا تحس افروز

؟يرو ببر رضایعل یخواهیدر چه مورد؟م-

.اون بچه هم فکر کن ندهیاز خودت به آ ریصورت نه،غ نیا ریدر غ...یباش یاگه تو راض یخواهم،ولیخواستنش که م-

:بلند شدم و گفتم میاز جا-

من فقط به فکر خودمم؟ من؟ ،یرحم یب یلیخ-

:بلند شدم و گفتم میاز جا. دیلرز یم یتمام وجودم از ناراحت. نزد یبه افروز انداخت و حرف ینگاه فراز

.نشیبب ایب يبر یکه خواست يروز-
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ساك و . ق من آمدبه اتا کراستیافروز . دمیدر خانه را که پشت فراز بسته شد شن ياتاقم رفتم و پشت سرم صدا به

:را که قبل از آمدت فراز بسته بودم برداشتم و گفتم میچمدان لباس ها

.رم خونه خودم یافروز من از امشب م-

!وا...ندارم يریمن که تقص ؟یکن یحاال چرا از ما قهر م-

سه طبقه ... رم که ینم ییاحاال ج. برم دیمنم باالخره با... کنه یخونه خودش زندگ يتو دیبا یهر کس... قهر نکردم که-

!تر نییپا

.بعد م،یکن یم زیاول اونجارو تم میرو یفردا صبح باهم م. نیحاال بنش-

:تخت افتادم و گفتم يهمانجا رو. منتظر بودم انگار

.شوم یم وونهیافروز دارم د-

!بهتر نیاز ا یبابا چ... يبس که خر-

ه؟یمنظورت چ-

 نیدر بهتر ایره اونور دن یم رضایطرف عل هیاز ! گم یبهت م یها هوار نزن وونهیمثل داگه . هیمعلومه که منظورم چ-

!يزیر یتو سر خودت م یخاک هیو  یش یطرف هم تو آزاد م نیشه، از ا یامکانات بزرگ م

.رمیم یم رضایمن بدون عل. اصال حرفشو هم نزن-

 يبار تو هی دایش! پاشو بابا جمعش کن ؟یگرفت ادی هنیب یها که افسون م يهند لمیف نیا يحرف هارو از تو نیا-

!يکرد دیعشقت کش يتا حاال که هر کار. فکر کن یمنطق ایعمرت ب

:گفتم. بلند شده بود شیناخن ها. را در دستم گرفتم رضایکوچک عل يها دست

!زنه یخودشو چنگ م-

د؟یبا تعجب پرس افروز
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؟یک-

.فروز امکان ندارهنه ا... ناخن هاش بلند شده. رضایعل-

:را به لبم چسباندم و گفتم رضایعل دست

.عاشقشم-

:سرش را جلو آورد و گفت طنتیبا ش افروز

!؟یپس شهاب چ-

:دستم را تکان دادم و با انزجار گفتم. نامفهوم بود میباشند نگاهش کردم، حرفش برا دهیکه از خواب پر یکسان مثل

حاال ... دونم ینم... يهم لجباز دیشا... یوونگیهم د دیشا... از حسادت بود دیشا. بود خودیهمش ب... بچه بودم! نه بابا-

!ستین یچیه گهید

بار نبود؟ بتیمص ادیکم ز هیتون  یوونگید دیببخش-

!اصال... ستمین مونیحاال هم پش-

 ياتاق خانه را برا کی. بوددر خانه خودم به مراتب راحت تر و بهتر از ماندن در خانه افروز  یتصورم زندگ برخالف

تختخوابش . کردم زانیآو واریرا از در و د شیزدم و عروسک ها یآب یدور تا دورش کاغذ رنگ. درست کردم رضایعل

افروز . گذشت یم رضایتمام وقتم شبانه روز با عل. شوسائل يهم منار آن برا مکتین کیرا وسط اتاق گذاشتم و 

با  ییآشنا يرا هم برا یگرفت و کسان یم یگاه مهمان یگاه و ب. هم وا دارد يگرید يکرد مرا به کارها یمصرانه تالش م

 يکردم، از ترس لج و لجباز یاحساس م میدر زندگ یتنها بودم و خالء بزرگ یلیخ نکهیبا وجود ا. کرد یمن دعوت م

:گفت یافروز م. دادم یخوش نشان نم يکس رو چیفراز به ه

 یتنها م يمثل جادوگرها يدار. واسه خودت بکن يفکر هی... کنه ینم تیوقت تو رو اذ چیفراز ه... خاك تو سرت-
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!یش

:تنها باشم گفت دیمن نبا نکهیا يبرا دنیو برخان چ لیبه دو و دل یکی یروز افروز بعد از کل کی

شد؟ یاون پسر خاله ات که عاشقت بود چ یراست-

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

م؟ینامزد کرد همون که مات؟یپ-

!منو معلوم کن فیتکل ایبسه ب يگم بهش زنگ بزن بگو نامزد یم! آره-

:ام گرفت و گفتم خنده

.کارش یالبد تا حاال صدبار زن گرفنه رفته پ-

روز بعد از ظهر دلم را به  کی. آن روزها مرا واقعا دوست داشت مانیدانستم پ یم. خودم هم به فکر افتاده بودم یول

:گفتم دیبا ترد. باشد مانیشک داشتم خود پ یرا برداشت ول یگوش يمرد. را گرفتم نیم و شماره خانه خاله شهزد ایدر

!مان؟یپ-

.اوردمیشما؟ به جا ن... بله خودم هستم-

.دامیمن ش-

:شده گفت ریغافلگ یکه معلوم بود حساب مانیمکث پ ياز لحظه ا بعد

؟یخوب-

خوبند؟ نهایرها؟ خاله اچه خب ؟يتو چطور. ستمیبد ن-

؟يما کرد ادیشد  یچ دایش... يبچه دار شد دمیشن. خوبند-

!دمیخوابتو د شبیراستش د... راستش-

؟يدید یباشه چ ریخوب خ! خواب منو؟-
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!بود یچه دوره خوب مان؟یپ ادتهی! میمنو تو هنوز نامزد دمیخواب د-

:ادامه دادم. کرده بوداو سکوت  یول د،یبگو يزیهم چ مانیشدم تا پ ساکت

... يریگ یزن م يکه دار نهیا رشیگفتم البد تعب. رمیگ یمن دارم زن م یو گفت يتو آمد هویآره اون موقع بود بعد -

آره؟

:با من و من گفت مانیپ

؟يدوباره ازدواج نکرد ؟یتو چ. ندارم ياصرار چیخودم ه یول! یشناس یمامانمو که م. راستش حرفش هست! نه-

...بگم یچ... اون از خواهرم! کنه نانیتونه اطم یم یآدم به ک! ه بابان-

!بچه؟ سخته هیبا  ؟ییپس تنها-

با . میآنروز با هم قرار گذاشت يفردا يبرا. را جلب کنم مانیکردم توانستم دوباره نظر پ یتر از آن که فکر م راحت

:کردم فیافروز تعر يبرا رتیح

شده؟ زیانگ جانیبرام ه نقدریحاال چرا ا! آمد؟ اصال ازش متنفر بودم یزش بدم ماون موقع ها چقدر ا ادتهی-

!خونه ات شیاریروز اول ن یخواست یم د؟یکجا قرار گذاشت! تو خونه یبس که مثل جغد تنها نشست-

.میقرار دار تونیشرا. نهیرو بب رضایشه که عل یم دایروزها سر و کله فراز پ نیهم ؟يا وونهینه بابا د-

!اوق نزنه روت رضایبپا عل! اوف-

.مونه یبچه ام مثل دسته گل م! یچه بدجنس-

 میرا صاف کرد و به ناخن ها میآمد و موها نییافروز با چهار تا برس و سشوار پا. داشتم یخاص جانیآن روز ه يفردا

 يرنگ با روسر دیکوتاه سف يانتوم کیباالخره . ختمیخودم و افروز را وسط اتاق ر يها يتمام مانتو و روسر. الك زد

:و گفت دیکش رونیکمد ب يچرم بنفشه را از باال يها فیاز ک یکیافروز . انتخاب کردم دیو سف اهیس ریحر

!داره یچه جنس ماه نیبب... آمد استفاده کنم یخودم هم دلم نم نویا-
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 يروسر ریاز ز د،یرس یم میوسط بازو هارا که هنوز بلند بود و تا  میموها. میکرد دایرا هم پ فیست همان ک کفش

 دمید نهییخودم را در آ یوقت. دیرس یم میپاشنه کفش ها بلند و شلوارم کوتاه بود و تا قوزك پا ختم،یدورم ر شانیپر

:زدم و گفتم یسوت

.دارم یختیر هیرفته بود هنوز  ادمیافروز -

!دییفرما یم یشکسته نفس-

! عاشقانه و همان نگاهها يهمان حرف ها ،یفتگیباز همان ش! رفت نیجلسه از ب کید از بع مانیپ دارید جانیتمام ه یول

:بعد از خوردن نسکافه به ساعتم نگاه کردم و گفتم

.مانیبرم پ دیمن با-

:نگاه کرد و گفت میبه چشم ها جانیبا ه مانیپ

؟يزود نیبه ا-

.بچه ام تنهاست! آره-

:را جلو آورد و گفت دستش

من فرق کردم؟!... دایش يخوشگل تر شد چقدر-

وزن اضافه، هنوز  لویبود و ده ک ختهیکه ر شینگاهش کردم، صرف نظر از موها یتفاوت یو با ب دمیرا عقب کش دستم

:گفتم. بود مانیهمان پ

!ينکرد یفرق چیه! نه-

نمت؟یبب یدوباره ک-

:گفتم. کردم تحملش را ندارم احساس

.زنم یگ مخودم زن... دونم ینم-
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:دستش را جلو آورد و گفت دوباره

!دارم یمشکل هیآخه من -

:و گفتم دمیکش رونیدستم را از دستش ب یعصب یحالت با

؟یچه مشکل-

!رو عقد کردم يدختر هیشه که  یم یچند ماه نهایبه اصرار مامان ا... راستش به اصرار مامان... من-

:گفتمبلند شدم و  میبرق گرفته ها از جا مثل

:زد یآمد و تند تند حرف م یقابل تحمل شده بود، پشت سرم م ریغ میواقعا برا گریحاال د.رمهید-

!ستین يادیمدت ز! دایگوش کن ش-

!شده رمیگم د ینزدم، فقط م یخوب منم که حرف یلیخ-

.من دوست دارم... من دایش نمت؟یب یباز هم م-

:و نگاهش کردم، بدون فکر گفتم برگشتم

!باشند زونیآو یکیهستند که به  نیفقط محتاج ا شهیهم. را دوست ندارند یوقت کس چیمثل تو ه ییآدم ها-

:تعجب با نفرت نگاهم کرد و گفت تیخشکش زد و بعد در نها درجا

!بهت بکنم یلطف هیمنه که با اون گذشته خرابت خواستم  ریتقص-

.حرف بشنوم مانیپ مثل یمانده بود که از کس نیهم. رفت یم جیگ سرم

:و گفت دینگذشت که دوباره جلو دو شتریچند لحظه ب یول

!منو ببخش... دایکنم ش یخواهش م-

:و گفتم دمیکش رونیرا از دستش ب میبازو

.همون موقع خوب شناخته بودمت... ولم کن-
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:آمد و گفت نییزده پا جانیافروز ه دمیبه خانه رس یوقت

شد؟ یچ-

:را گاز زدم و گفتم ینیریگوشه ش. با خودش آورده بود یدانمارک ینیریو ش يچا ینیس کی

!پرونده اش بسته شد-

 دنید يبعد از ظهر هم فراز برا کی. گذراندم یم رضایافروز تمام روز و شبم را با عل يتوجه به تالش ها یاز آن ب بعد

پدرش ذوق زده شده بود و  دنیرا که از د رضایعل یوقت. را هم همراه خودش آورده بود انیشا. به خانه ام آمد رضایعل

:گذاشتم گفتم یزد در بغلش م یم غیج

لولو بخوردت؟ ییایب ییتنها دیترس میمر-

:را بغل گرفت و گفت رضایعل. زد دنیخودش را به نشن فراز

!پسر بابا... قربونت برم-

من تمام مدت . کرد يباز انیو شا رضایساعت با عل کیاز  شتریفراز ب. بود دهیبراق و لخت بهم چسب يتا سر با موها دو

:زد به اتاق رفتم و گفتم میفراز صدا یوقت. تنها در آشپزخانه نشسته بودم

؟ير یم-

!آدم بالغ فکر و رفتار کن هیمثل  تیبار در زندگ کیو  ایب دایش! آره-

:ترس گفتم با

!رو بده رضایعل-

؟یناختهنوز منو نش. خوام به زور ببرمش ینم-

:سرخ شده بود، گفت شیکه چشم ها یفراز در حال. را از بغلش گرفتم رضایعل

!مواظب پسرم باش-
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:را تکن دادم دوبازه گفت سرم

.هم نگران نباش یاز نظر مال. نمشیآم بب یم... رانیا امیمن هرسال م-

به سر پسرش که در  یفراز دست. ودرا گرفته ب میگلو یبیبغض عج. کردم نگاهش نکنم یهم سرم را تکان دادم سع باز

:و گفت دیآغوش من بود کش

!پسر موچولو-

:آرام گفت یلیدست مرا که دور بچه حلقه شده بود فشار داد و خ بعد

!مواظب خودت خودت باش-

 تخت افتاده بود و يکه دمر رو رضایدلم را پر کرده بود به عل یبیحسرت عج ختمیر رونیاز رفتن فراز بغضم را ب بعد

.من او بود یکرد به جلو حرکت کند نگاه کردم تمام دلخوش یم یسع

شبانه روز من  نکهیفکر کردن و حسرت خوردن نداشتم با وجود ا يبرا یوقت رضایگذشتند با بودن عل یو ماها م روزها

و محکم  دمیپرکوچک پسرم  يکلمه از لب ها نیا دنیکه به لب آورد بابا بود با شن يکلمه ا نیدر کنارش بودم اول

:گفت یداد و م یآلبوم نشان م لرا از داخ یکوچکش عکس يبا انگشتها رضایعل. بغلش کردم

با...با... بابا-

:و گفتم دمیانگشت کوچکش را بوس! حسام بود عکس

!بگو عمو! عمودئه نیا-

اش که تاره جوانه  يریش يبا دندانها. کرد يلمبرداریرا افروز ف شیقدم ها نیاول. نگفت يزینگاهم کرد و چ رضایعل

اش  یسالگ کیدرست روز تولد . شد یتر و بزرگتر م نیریروز به روز ش. زده بودند نوك انگشت اشاره مرا گاز گرفت
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رضا از صبح با ذوق و شوق شمع خاموش را  یعل. دمیخر کیکوچک با شمع عدد  کیک کی. برگشت رانیفراز هم به ا

خانه خودم  يکوچک ناهار خور زیآن شب با افروز و حسام و افسون دور م. کرد یدر دستش گرفته بود و فوت م

نشسته بود و  زیم يآن رو يروبرو ونیهم با کت و شلوار و پاپ رضایو عل میگذاشت زیرا وسط م یشکالت کینشستم و ک

.میزد یو دست م میخواند یآهنگ تولدت مبارك را م. زد یدست م

و  ستادمیا رضایمن هم کنار عل. هم نخورد یتکان کوچک یشمع حت. فوت کردرا جمع و شمعش را  شیلب ها رضایعل

:گفتم

دوباره-

:افروز فورا فندك زد و گفت. بغض کرد رضایو خاموش شد عل دیآتش شمع لرز یوقت. میهم شمع را فوت کرد با

!دوباره... خوب -

:گفتم. را غنچه کرده بود که زنگ زدند شیلبها رضایعل تازه

سایوا-

آنقدر ذوق زده و خوشحال شده بودم که بعد از مدتها از  یکردم ول یفراز بود خودم هم باور نم دمیدو فونیطرف آ هب

:زدم و گفتم غیج یخوشحال

!باال ایب-

را  سیفراز دست ها یاو خودش راپشت من پنهان کرد، اما وقت دنیعلرضا با د. وارد شد یبزرگ يبا بسته کادو فراز

.به آغوش پدر رفت یمقاومت چیجلو آورد بدون هبغل کردنش  يبرا

فراز تا آخر شب ! کرد ریآن عرش را س دنیبا د رضایسه چرخه کوچک قرمز رنگ بود که عل کی ییبزرگ کادو بسته

:گفت.ما بود شیپ

.تموم کنم مویحساب دانشگاه مر هیتسو يو کارها نمیرو بب رضایآمدم عل... تهران هستم یماه کی-
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:گفتم یبا خوشحال ستیهمراهش ن میمر دمیقهم یوقت

.سر بزن رضایپس روزها به عل-

.نهیرو بب رضایدوست داره عل یلیخ... آد یم گهیهم دو هفته د میمر! حتما-

:اخم نگاهش کردم و گفتم با

رضا؟یمگه نه عل... نهیدوست نداره اونو بب رضایعل یول-

:را غنچه کرده بود با انگشت فراز را نشان داد و گفت شیکه لب ها یمعصوم و گرد در حال يبا چشم ها رضایعل

!بابا-

.یآره مامان-

اوقات  دیکش یم شیرا پ میکه حرف مر یبه جز مواقع. آمد یپسرش به خانه ما م دنید يهر روز برا بایتقر فراز

:داشتم به او گفتم یخوش

!شه یسخت م یلیارم خمن بهد از رفتن تو ک چارهیب... کنه یبهت عادت م رضایعل ينجوریا-

:روز غروب فراز تماس گرفت و گفت کی. زند ینم یکرد و حرف ینگاه م رضایبه عل فراز

.گردونم یخودمون؟ فردا صبح برش م شیخونه پ ارمیرو ب رضایشه امشب عل یم دایش... آمده  شبید میمر-

آراسته مثل هر شب  يدم هم با سر و روخو.به تنش پوشانده بودم زیرا حمام کرده و لباس تم رضایعل شیساعت پ کی

.منتظر آمدنش بودم

:داد زدم تیعصبان با

!نجایا ییایب شهینم گهیخودت هم د... الزم نکرده! رینخ-

.من پدرشم... اریدر ن يبچه باز نقدریا دایش-

!ننشیو مامان بب میخواهم مر ینم... اون خونه  يتو ادیخواهد ب یدلم نم... منم مادرشم -
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.نهیمامانم دلش لک زده نوهاش روبب... هم هستند  هیکه مامان، خودم و سحر و بق ستین میفقط مر آخه-

!ستیعروسک دلخوش کنک مادرت ن رضایعل... که سحر براش آورده  هیمامانت همون نوه قلب اقتیل-

.نندیمن حق ندارن نوه شونو بب يمامان و بابا. باش یمنطق دایش-

 رضایخواست عل یم دیایبه خانه من ب نکهیا يخاطر او به جا يآمده و حاال فراز برا میبود که مر نیمن ا یاصل ناراحت در

و شرط دوستم داشته باشد  دیق یمن که سالها عادت کرده بودم فراز عاشقانه و ب يبرا نیا. را به خانه خودش ببرد

.رو گذاشتنم یگوش تیبا عصبان. نبود یرفتنیپذ

:چشمش را باز کرد و گفت يتق تلفن ال يبود، با صدا دهیابمبل خو يکه رو رضایعل

!با...با-

:کباب شد بغلش کردم و گفتم شیبرا دلم

.خونه خاله افروز میرو یم-

:و گفت دیبا بغض بل ورچ رضایعل یول

!ییبابا-

گ در از جا زن يرا نپوشانده بودم که ار صدا رضایهنوز لباس عل. شد ریتحمل نداشتم اشک خودم هم سراز گرید

خش و  يدر گذاشتم صدا يتا پشت در رفتم و گوشم را رو نیزدم فراز باشد پاورچ یزنگ در باال بود حدس م.دمیپر

 میصدا رضایخواستم آرام به اتاق برگردم که عل. گرفتم جواب ندو میزنگ تصم نگیو دل نگیلیخش پا و بعد دوباره د

:زد

.زنگ قطع شده بود نگیو دل نگیلید گریرا بستم حاال د میتم و چشم هادر جا خشک شدم، لبم را گاز گرف! یمامان-

به سمت اتاق برگشتم و . دانستم فراز پشت در است ینبود برگشتم و در را باز کردم بدون آنکه نگاه کنم م يا چاره
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:گفتم

!فراز شیامکان نداره بگذارم ببر-

:فراز بود که جواب داد يزدم صدا یکه حدس م همانطور

.نهیرو بب رضایخواهد عل یم... منتظره  نییمامانم پا دایش-

گذارم ینم-

:و گفت دیکوب واریبه د یمشت تیبا عصبان فراز

 یروز بدون دردسر م کی يدادند حداقل هفته ا یرو به من نم رضایاگر عل د،یکش یاگه کار به دادگاه م یدون یم-

خودم؟ شیتونستم ببرمش پ

برگشتم و  تیبا عصبان دمید یم میهمه آن جار و جنجال را از چشم مر. بودم دهیند یعصب به حال فراز را آنطور تا

:گفتم

!ببرش ایبرو هر وقت دادگاه اجازه داد ب... پس برو دادگاه -

.ایتوهم با من راه ب... گذشتم میمن که به خاطر تو از همه حق و حقوق پپدر. کم انصاف داشته باش هی دایش-

!ینیهر روز بچه تو بب یکه نتون يریزن بگ يگفته بود بر یک! يرنگذ یخواست یم-

 زیچ چیه دایش... دمید یرو نم رضایدو سه ساعت عل ياز روز شتریکردم ب یچرت و پرت نگو من اگر ازدواج هم نم-

!شد یعوض نم

به طرف  دمیکوب یم نیزم يرا محکم رو میپاها کهیدر حال. زنگ در بلند شد يخواستم جوابش را بدهم که باز صدا یم

بغلش بود با تعجب نگاهش  ریهم ز دیسف یکیسبد پالست کیو  دهیراحت پوش یافروز بود بلوز و شلوار کتان. در رفتم

:کردم و گفتم

ه؟یچ نیا-
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!میرو یم میبپوش دار-

!؟يدیپوش یشاهنگیکجا؟ چرا لباس پ! وا-

:و گفت دیبلند خند يبا صدا افروز

؟يدار بیس.. .شمال میبر میخواه یم-

:آوردم و گفتم رونیقرمز ب بیها هفت هشت تا س وهیم ياز کشو. میبا هم به آشپزخانه رفت. دیفراز را ند افروز

رفتن داره؟ ینصفه شب حاال

.میافت یراه م گهیساعت د میتا ن... گهیبرو بپوش د. کنه یم یگه شب راحت تر رانندگ یحسام م-

.مییآ ینم رضاینه من و عل-

شمال؟ یبفرست ییتنها ویمنو با اون د یخواه یم شه؟یم مگه-

!من شیآد پ یهم م رضایعل. برو خوب دایش-

.دیو عقب پر دیکش یغیفراز ج يصدا دنیناخودآگاه از شن افروز

گفتمک یو با ناراحت دمیافروز ترس غیهم از ج من

؟یکن یم ينجوریافروز چرا ا! وا-

مسال. نجاستیفراز ا یخوبخوب نگفت! ا!

بلکه مادر و ... شمال ادیکن دو روز با شما ب یرو راض دایش نیشمال؟ افروزجان تو رو خدا ا دیرو یم یبه سالمت... سالم_

.نندیرو بب رضایعل ریخواهر منم بتونند دل س

:بلند شمرده شمرده گفتم يبا صدا. آوردم یرا در م رشانیرجیدادم و ج یآب فشار م ریش ریها را ز بیحرص س با

!خوره یمن تکون نم شیهم از پ رضایعل... رم یجا نم چیمن ه_

!اونها حق دارند... گه که یفراز بد نم دا؟یخوب چرا ش_
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 ییظرفشو نکیرا که در دست داشتم در س یبیهمانجا س. حرف ها را از زبان افروز هم بشنوم نیتحمل نداشتم ا گرید

:پرت کردم و گفتم

.شه ببره ینمرو  رضایعل... گذارم ینم_

. بغلم را گرفت ریز یکه کس فتمیآشپزخانه ب نیزم يخواستم همانجا رو یسست شده بود و م میپاها. شد ریسراز اشکم

:گفت یکه م دمیافروز را شن يصدا

.شده فیضع یلیچند وقته اعصابش خ نیا_

:گفت فراز

!برمش یحالت خوبه؟ به خدا نم داجانیش!... برمش ینم دایش_

: فکر کردم. اند ستادهیسرم ا يافروز و فراز نگران باال دمیرا باز کردم و د میچشم ها. ل هال دراز شده بودممب يرو

!هنوز دوستم داره! داجانیبهم گفت ش

:بغض گفتم با

!ببرش_

 یملحظه اشکم بند ن کی. کنند شیاز من جدا شهیهم يخواستند برا یانگار که م. را آماده کردم لشیساك و وسا خودم

:کرد ینشسته بود و حاال مدام تکرار م رضایاتاق عل مکتین يفراز رو. آمد

.برمش یبرات سخته اصال نم نقدریاگه ا... داجانیخواهم ش ینم_

:گفتم. انگار توان مقاومت نداشتم یول

گه اونها هم حق  یاست مافروز ر... حاال ببر نیهم! ننشیاونها بب شیببر دیروز با هیباالخره که ! گهیروز د هیاالن نه _

.دارند

:را تنش کرد و گفت رضایعل کسرهیلباس  افروز
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باشه فراز؟... آره یرو م رضایفراز هم همون شب عل... مییآ یم گهیدو روز د... شمال ایتو هم با ما ب_

:گفتم تیبدهد با عصبان یاز آنکه فراز جواب قبل

.نمتو ینم! نجاستیتمام دلم ا... آم یمن شمال نم_

:و خنده گفت یبا شوخ افروز

!یش یم یاون وقت به شمال آمدن هم راض... یغش کن گهیبار د کیکه  نهیچاره اش ا_

را که  رضایعل. میفراز منتقل کرد نیافروز به ماش نیبچه را از ماش یصندل. نشدم یوجه به شمال رفتن راض چیبه ه یول

خود را از دست داده اند  زیکه عز یمثل کسان. ربندش را محکم کردمگذاشتم و کم یصندل يبود رو داریخواب و ب مهین

:بلندم کرد و گفت رضایعل یصندل يرا گرفت و از رو میافروز شانه ها. کردم یم هیهق و هق گر

!يبدبختو خون کرد نیتو که دل ا يریگ یچقدر سخت م دایش_

:به فراز گفتم رو

باشه؟. فردا صبح! ارشیزود ب_

:ا تکان داد و گفتسرش ر فراز

.آرمش یراحت فردا م التیخ_

 یخواب م. دمید یتا صبح کابوس م. بود يشب بد. من بماند شیشد افروز صبح فردا به شمال برود و آن شب را پ قرار

هر . آتش گرفتار شده ام يحلقه ها انیم نییروند و من آن پا یباال م مایهواپ ياز پله ها میدر آغوش مر رضایعل دمید

افروز را . رفتند یم رونیاز تنم ب یکی یکی میداشتم و جان ها انصد تا ج. دیشن یرا نم میصدا یزدم کس یم غیقدر جچ

 یانگار مرا نم. دیشن یزدم نم یم شیهر چقدر صدا یکند، ول یم هیو گر دهیتخت دراز کش يکه کنارم رو دمید یم

به . کرد یتمام تنم درد م. شدم داریافروز از خواب ب يصدا صبح از تق و توق سر و. کرد که من مرده ام یفکر م. دید

:و گفتم دمیهراسان لحافم را پس زدم، به آشپزخانه دو. ساعت از ده گذشته بود. سرم نگاه کردم يساعت باال
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ومده؟ین رضایعل_

:بود گفت ستادهیکه با لباس خواب وسط آشپزخانه ا افروز

.خواهم دم کنم یکجاست؟ م ییچا نیا_

فراز زنگ نزد؟... نتیتو کاب_

تنها  یخواه یچند روزه م نیا... میبا ما بر ایپاشو ساکتو ببند ب! دیبد دیخورنش که ند ینم. نه بابا تازه ساعت دهه_

!یش یخالص م ياز بچه دار یدو روز هم مفتک ست،یبد که ن ؟یتماشا کن وارویتو خونه در و د ینیبنش

.آرمش یخودش گفت صبح م. ارهیرو ب رضایعل دیبا... به فراز رم زنگ بزنم یم... آم ینم_

بگذار بگم ... دم کردم ییچا... گهید اردشیخوب تا ظهر م. نگفت صبح زود! ها نکن وونهیمثل د دایتو رو خدا ش_

.میصبحونه بخور نییپا انیحسام و افسون ب

که  يچا. دو لقمه به زور افروز فرو دادم یکی. زدم یم با آنها صبحانه بخورم و آنها بروند مثل مرغ سرکنده بال بال تا

و شماره خانه فراز را  دمیدر خانه را پشت سر آنها بستم به سمت تلفن دو یوقت. داشتم یبیدلشوره عج. اصال نخوردم

روز شماره اف. را گذاشتم یتلفن را برنداشت گوش یبعد از پانزده شانزده زنگ که کس. زد یدلم بدجور شور م. گرفتم

.رفته بودند. او هم جواب نداد یول م،یتا با هم به در خانه فراز برو دییایب میرا گرفتم که اگر هنوز نرفته باشند بگو

کدام  چیه یگرفتم، ول یشماره سحر را م ایخانم دالن و  ایشماره فراز  کباری قهیرفتم و دو دق یدر خانه راه م کالفه

نرفته  نییپا میاز گلو يزیچ یدو تا لقمه نان خال یکیاز صبح به جز . نشد يظهر هم گذشت و خبر. دادند یجواب نم

 یبار شماره تلفن فراز را گرفتم و کس نیهزارم يبرا. دیلرز یم میابود و دست و پ نییفشارم پا. زد یدلم شور م. بود

که  دمید یرا م رضایعل. وددر سرم ب يبد يفکرها. دیچرخ یکرد و تمام اتاق دور سرم م یمعده ام درد م. جواب نداد

تا در بزند و  مکه بعد از گذشت سال ها هنوز منتظر فراز هست دمید ینشسته، خودم را م مایداخل هواپ میدر آغوش مر

نگاهم دو . دهانم تلخ و بد مزه بود. فرو دادم کجایسرد  يچا وانیل کیدو تا قرص اعصاب را با . اوردیب میرا برا رضایعل
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.جواب نداد یبار آخر شماره فراز را گرفتم، اما کس يشش بعد از ظهر بود که براساعت . زد یدو م

گرفتم و خودم  واریدستم را به د. رفت و تعادل نداشتم یم جیسرم گ. بلند شدم میو از جا دمیدستگاه کوب يرا رو تلفن

. آژانس برسد آرام و قرار نداشتم نیماشتا . دمیمبل افتاده بود پوش يرا که رو میمانتو و روسر. را به اتاق خواب رساندم

 یم تیسکویب هیکاش حداقل : فکر کردم. فتمیدادم تا ن هیتک یآهن ينرده ها هب. ستادمیدر مجتمع ا يرفتم و جلو نییپا

!رند؟یرو از من بگ رضایاگه عل يوا!... ترسم حالم بهم بخوره یم... خوردم

دستم  يرا تو میآنقدر ناخن ها. را بستم میدادم و چشم ها هیتک یصندل یرا به راننده گفتم، بعد سرم را به پشت آدرس

درنگ از  یزده و مضطرب بودم که ب جانیزد آنقدر ه میراننده صدا یوقت. فشار داده بودم که تمام کف دستم زخم بود

 ادهیراننده پ. خوردم یلیپ یلیرو پ ادهیکرد و من تا چند قدم وسط پ زترم نیبعد ماش هیتازه چند ثان. شدم ادهیپ نیماش

:گفت یشد و با نگران

د؟یشد ادهیخانم حال تون خوبه؟ من هنوز توقف نکرده بودم، چرا پ_

:گرفتم و گفتم شیرا جلو دستم

د؟یکن یجا صبر م نیچند لحظه هم... خوبم_

:لب گفتم ریز. هر سه آپارتمان نگاه کردم کیخاموش و تار يبه پنجره ها نییهمان پا از

.کنم یسرتون خراب م يخونه تونو رو دیباش دهینقشه کش رضایعل يه برااگ_

آپارتمان سحر  نیطبقه نهم ب يآشنا يآسانسور در همان راهرو یوقت. گذشتم و سوار آسانسور شدم ینگهبان يجلو از

.پس هستند: فکر کردم. چراغ راهرو روشن بود. از شدت اضطراب حالت تهوع داشتم ستاد،یو فراز ا

زنگ  يانگشتم را رو. دمیلرز یاز درون م یرا محکم بردارم، ول میکردم قدم ها یرا صاف نگه داشتم و سع مخود

:گفت یکه م دمیرا شن میهراسان مر يصدا. خانه خودم بود يکه روز يگذاشتم؛ زنگ در خانه ا

!آمدم... خوب یلیخ... خوب یلیخ_
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!نجاستیهم رضایعل! داپس هنوز نرفتند کانا. در دلم روشن شد يدیام نور

 دنیاز د شتریب میمر. در بکوبم که در باز شد يخواستم با مشت رو. شنوم یرا م رضایعل هیگر يکه صدا دینظرم رس به

.من جا خورد

:وارد شدم و داد زدم. به خودش بجنبد به داخل خانه هولش دادم تا

پسر من کو؟ هان؟ بچه ام کو؟_

:رفت با دست به طرف مبل ها اشاره کرد و گفت یهمان طور که عقب عقب م میمر

.ندیآ یاآلن م رونیبا فراز رفتند ب! نیبنش_

.از ترس دو برابر شده بود شیزد و چشم ها ینفس م نفس

کجاست؟... دمیدروغ نگو صداشو شن_

.آد یاآلن م رونیگم با فراز رفته ب یجون؟ م دایدارم بهت بگم ش یچه دروغ_

عمر  هیبعد از ! شوهر مفت و بچه مفت... اون خراب شده يو با خودت ببر يریبچه امو ازم بگ یونکه بت يکور خوند_

!کجا یخونه زندگ نیکجا و ا وونهید میمر! گذره یداره بهت خوش م یلیگوشه خونه خ دنیترش

اب ها رفتم و من به سمت اتاق خو. داد هیتک واریبدون حرف به د. دیلرز یم شیشده بود و لب ها دیسف میمر رنگ

:گفتم

.دمیصداشو شن_

:و گفت دیپشت سرم دو میمر

.ندیآ یاآلن م... رونیباور کن با فراز رفته ب دایش_

پنهان کرده اند تا در  ییرا جا رضایمطمئن شدم که آنها عل. دمیفهم یحال خودم را نم. دمیرا شن هیگر يصدا دوباره

بلندش  يدسته از موها کی. حمله کردم میبه طرف مر. ثل کابوس بودم. فرصت با خودشان از کشور خارج کنند نیاول
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:و داد زدم دمیچیرا دور مچم پ

.کنم یبگو کجاست واال خفه ات م االی! شعور یشنوم ب یدارم صداشو م_

 شیگردنش را خم کرد تا موها. از شدت درد صورتش جمع شده بود. رفت یعقب عقب م میمن مر يفشار دست ها با

:زد ادیفر میمر. میبود ستادهیحاال دوباره وسط هال ا. نشود دهیکش

!دیکمکم کن... کمک_

حالت . رفت یم جیسرم گ. بسته دور تا دور اتاق نگاه کردم يبه درها. پنهان کرده اند ییرا جا رضایبودم آنها عل مطمئن

:گفتم زیآم دیتهد یبرداشتم و با حالت نهیشوم يرا از رو ینفت يکه آزاد بود چراغ المپا گرمیبا دست د. جنون داشتم

.زنم یم شتیواال آت اریبچه امو ب االی_

:گفت یدست من خم بود و با التماس م ریسرش ز. شده بود دیمثل گچ سف میمر رنگ

.نیتو رو خدا اونو بگذار زم... آد یم رضایاآلن فراز با عل... دایش نیاونو بگذار زم_

 یسر سفال. دمیکوب نهیشوم يدستم را به سنگ رو يتو يچراغ المپا. کردم دایت جنون پدوباره آن دروغ حال دنیشن از

 تیکبر. خواست یکرد و کمک م یم هیبلند گر يبا صدا میحاال مر. ختیر رونیاز نفت داخل آن ب يآن شکست و قدر

را از چنگ من  شیت موهاحرک کیبا  میمر. دراز کردم شبرداشتن يآن دستم را که آزاد بود برا. بود نهیشوم يباال

:زد ادیفر دیدو یکه به طرف در م یخالص کرد و در حال

!کمک!...کمک_

. دیکوب یپشت در بود و محکم به در م یکس. توان برخاستن نداشت گریانگار د. افتاد نیزم يرو يورود يراهرو وسط

.انگار به کل فلج شده بود. کرد یگاه مبه من ن دیبار یکه ترس و وحشت از آنها م ییبرگشته بود و با چشم ها میمر

:گفتم. دیکوب یکه پشت در بود محکم به در م یکس

تو؟ یکن یتو خونه من چکار م... زنم یم شیخودمو آت_
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. دیچرخ یدوباره اتاق دور سرم م. دمیپاش میآن را هم به طرف مر یو باق ختمیخودم ر يداخل چراغ المپا را رو نفت

:کرد یه اتماس مک دمیرا شن میمر يصدا

!نکن! آد یم رضایاآلن عل! نکن دایش... نکن_

:گفتم. کرد یام م وانهیاو داشت د ییدروغگو نیشد و ا یبچه قطع نم هیگر يصدا یول

!نجاستیهم رضایعل... دروغ نگو_

مرغ سر  که آغشته به نفت بود همان طور مثل میمر. آتش دورم را گرفت يآن شعله ها کیو در  دمیرا کش تیکبر

 يصدا یحس بودم ول یاز شدت درد ب مانیپش. دیبه طرف در خانه دو دیکش یم ادیزد و فر یکنده بر سر خودش م

آتش  يلحظه از پشت شعله ها نیآخر. دیرس یدورتر به گوش م يکه انگار از فاصله ا دمیشن یخودم را م يها غیج

 يها نیآست. دیکوب یصورتم م يهم با بالش رو میو مر دیدو یدر دستش به طرفم م یبزرگ یکه با قال دمیفراز را د

که چشم باز کردم و خودم را در  یتا وقت دمینفهم چیبعد از آن ه. دیبه نظرم رس نطوریا ایلباسش آتش گرفته بود 

 یم يرا دستکار میزخم ها یرحم یزدم و دکترها با ب یم ادیاز شدت درد فر. کرد یتمام تنم درد م. دمید مارستانیب

. بود دیسف يوارهایو د دیسف يفقط لباس ها! نبود رضایبه اطرافم انداختم اما عل ينظر. افتادم رضایعل ادیبه . کردند

.داد یجوابم را نم یکس. و عفونت یدارو و زخم و سوختگ يبو. زد یکه حالم را به هم م ییآمد؛ بوها یم يبد يبوها

!تشنمه...تنگ شده رضایعل يدلم برا_

سر تخت . ختمیآب ر وانیل کی خچالیاز پارچ داخل . شب بود مهیبعد از ن میساعت دو و ن... بلند شدم یندلص يرو از

 زیم يرا رو وانیل یوقت. برگشته باشد تشنه بود یکه از خشکسال یمثل کس. لبش گرفتم يرا جلو وانیرا باال آوردم و ل

:و گفتم دمیکش یکنار قاب عکس گذاشتم آه

!خودیچه ب_

پرده ها را کنار زدم و . بود دایباز و نور ماه از وسط آن پ یدو تا پرده کم يال. شده بود رهیبه پنجره خ. نداد بجوا
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:گفتم

!هیچه مهتاب قشنگ نیبب_

تمام  شیحرف ها. نگفتم يزیچ. دیلرز یسوخته اش م يرا بسته بود و پلک ها شیچشم ها. و نگاهش کردم برگشتم

ساعت شش صبح . است داریدانستم او هم ب یم. تا صبح پلک نزدم. کنار پنجره نشستم کتمین يهمانجا رو. شده بود

 يدیرا باز کرد سف شیچشم ها دایش یوقت. تمقرص ها را از دستش گرف وانیل. بود که پرستار بخش وارد اتاق شد

انطور که به طرف در را برداشتم و هم لمیوسا یو باق فیک. بدون حرف قرص ها را خورد. سرخ شده بود شیچشم ها

:رفتم گفتم یم

!پس تا شب_

:بست گفت یرا م شیکه چشم ها یحال در

!پرده رو بکش_

بخش . دمیسرك کش. ستادیآسانسور در طبقه سوم ا. بودم دایشدم در فکر سرگذشت تلخ ش یسوار آسانسور م یوقت

!چه سوت و کورند: فکر کردم. بود یخال

!یخیدکتر ش: با خودم گفتم. آمد یکه از ته بخش م دمیرا د یکلیه هیآن سا يشود از الاز آنکه در آسانسور بسته  قبل

. کردم یدارم به شماره اتاق ها نگاه م يآنجا کار نکهیبا تظاهر به ا. ستادیآسانسور گذاشتم و آسانسور ا يرا ال دستم

:که گفت دمیو بمش را شن نیمت يصدا. زد یقلبم تندتند م

!ریصبح بخ_

:کردم تازه متوجه وجودش شده ام برگشتم و گفتم یکه وانمود م یالح در

.دیخسته نباش! سالم! اوه_

؟يکار دار... ستمیخسته ن_
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.گشتم یاز دوست هام م یکیدنبال ! نه_

ستم؟یاون دوست من ن انایاح_

:هول زده گفتم. که دستم را خوانده باشد دمیترس

!نکرده يخواستم بشم خدا یحم شما نمکه مزا نهیمنظورم ا! نه! اوه! نه_

:به ساعتش نگاه کرد و گفت يخونسرد با

؟ییآ یم. بخورم ییچا هی نییخواستم برم پا یم! یستینه مزاحم ن_

:زده گفتم ذوق

!بله_

.منتظرتم نییپس پا_

از  یکیگرفته و پشت  یلیوان کیبسته ک کیو  يچا وانیرفتم دکتر دو ل يبه سالن ناهارخور یبعد وقت قهیده دق حدود

 ينگاه ها. تا رژ به خوردش برود و بعد با لبخند به سمتش رفتم دمیرا به هم مال میلب ها. کنج سالن نشسته بود يزهایم

:را باز کرد و گفت کیدکتر با لبخند زرورق دور ک. زدم دنیند هخودم را ب یکردم، ول یرا حس م انیاطراف نیسنگ

خوبه به نظرت؟... تا حاال نخوردم نهایاز ا_

:گفتم. دادند یرا به من م دشیندا و نرگس سفارش خر شهیبود که هم یکیاز همان ک. مارك پشت آن نگاه کردم به

!خوبه یلیخ... آره_

:صورتش را جمع کرد و گفت. از آن را کند و به دهان گذاشت يبا ناخن گوشه ا دکتر

.بخرم گهید یکیبگذار برم ... زنه یبه دل نم یچنگ... نه_

!اند کیک نیندا و نرگس عاشق ا: را برداشتم و با خودم گفتم کیک زرورق

 یاش را عقب بکشد، ول یدوال شد تا صندل. همان لبخند نصفه و نگاه جذاب را داشت. برداشت يگریبا بسته د دکتر
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:و گفت ستادیناگهان ا

.دیاوه ببخش_

آورد و شروع به حرف  رونیکتش ب بیرا از ج لشیموبا. گاهش کردمبا تعجب ن. رفت یسالن م گریعجله به سمت د با

. گشت یرفت و برم یته سالن را م يها یصندل نیب يمتر کیکرد و فاصله  یاشاره م واریبا دست به در و د. زدن کرد

.زنش بود البد: با خودم گفتم. کتش گذاشت و برگشت باز هم همان لبخند به لبش بود بیتلفن را دوباره داخل ج یوقت

:جلو و گفت دیرا کش یصندل

fماریخوب اوضاعت با ب_ avori t eخودت چطوره؟

:و گفتم دمیکش یآه. داستیحرفش را بفهمم متوجه شدم منظورش به ش یمعن نکهیا بدون

.داشت يزیسرنوشت غم انگ_

! کم به خودت برس هی... یجوون ...یفکر خودت باش شتریب دیتو اآلن با... زمیداستان ها کسل نکن عز نیخودتو با ا_

و خونه؟ مارستانیروزها؟ فقط ب یکن یچکار م... و اونور برو نوریا

!بله_

 میشام بر یخواه یم ؟يفردا شب چکاره ا... مینیرو بب گهیهمد شتریب میبگذار يقرار هی دیبا... شه یکه نم ينطوریا_

رون؟یب

.کرد شیکار هیبشه  دیشا! ام... دارم فتیفردا شب ش_

واسه پس فردا ظهر، چطوره؟ میگذار یم! برنامه کارتو به هم نزن! نه نه_

!خوبه_

:آهسته گفتم. کرد یروبرو داشت خفه ام م زیخانم سرمد از م نینگاه سنگ. را برداشتم فمیزدم و ک يلبخند

!کنند یهمه نگاه م_
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و گفت را در دستش مچاله کرد يمصرف چا کباری وانیل یالیخ یبا ب دکتر

!یکه کباهت پس معرکه است هان یبه دل مردم باش یاگه بخواه..... ولشون کن-

به  کیتکه ک کی یالیخیکنجکاو اطرافم معذب بودم دکتر باز هم با ب ينگاه ها ریز. جابجا شدم  یصندل يرو دوباره

دهانش گذاشتو گفت

نظرت ....دمش دست تو  یاونوقت پس فردا م......ش کردم تا فردا قولنام دیشا..........داره  لیموبا هیاز بچه ها  یکی-

ه؟یچ

اطرافم را فراموش کردم و ذوق زده گفتم يتمام نگاه ها يلحظه ا يبرا

فردا؟-

فردا  میتونیم گمی؟ م يخوب فردا ظهر چه کاره ا! کنمیحتماهست قول نامه اش م...فقط خدا کنه تهران باشه  یول! اره-

.میبگذار يقرار هیظهر 

.کارمیخوبه ب-

.نمتیبیفردا ظهر م....پس برو خونه استراحت کن  زمیباشه عز-

!مانتو به تنت قشنگه نیچقدر ا یراست

زدم و گفتم يلبخند

!یمرس-

ان وسط  شانیپر يمامان با موها. تو مدرسه دعوا داشتند  يشلوغ و پر سرو صدا بود دوقلو ها برسر روپوش ها خانه

و گفتم دمیدر را به هم کوب. کردیاك مپ ينشسته بود و سبز

رو سرتون ؟ دیخونه رو گذاشت هیچ!ساکت-

جلو و گفت دیدو تیبا عصبان ندا
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باز هم امسال روپوش نوئه مال اون باشه خوادینرگس م-

نرگس نگاه کردم و گفتم به

امسال نوبت نداست.... يدیتو که پارسال روپوش خر یول-

.یابج نیبب.... هاش کوتاه شده نیاون است-

 ریرا ز يجعفر يکه دسته ها یو درحال دیکش یمامان اه.نرگس کوتاه شده بود  يبرا زیبه اندازه دو سا یمیقد يمانتو

گفت کردیصاف م شیساطور يچاقو

!که فهمندیبچه اند نم-

زدم و بدون فکر گفتم یکوتاهم را به چارخت ياحساس گناه مانتو با

!دیبخر گهید یکی دیوب برودهم غر یخوب پول م یلیخ-

نگاهم کرد و گفت یسفره گذاشت و با نگران يمامان چاقو را رو.  دندیها هورا کش دوقلو

؟ مونهینم يزیاخر ماهت چ يبرا-

!حاال حرفشو نزن1مامان کنمیم شیکار هی-

 گهیمانتو د هیحاال ... هست  برق.. قبض اب هست ....  خوادیم شویاد کرا یم یسر برج طهماسب....اخه نگرانم مادرجون -

!ستیکه واجب ن

پس واجبه!  فهمندیبچه اند نم یمادر من خودت گفت-

و گفتم دمیشمد نازك خر ریبعد ز.سفره گذاشتم  يشمردم و رو يهزار هفت

!دیکن دارمیسر ساعت پنج ب-

 کجوری يهر دو مانتو ها دمیم دچشمم باز کرد يال یوقت. دمیدوقلوها از خواب پر ياز ساعت پنج از سرو صدا زودتر

بود که دعوا  کیو نزد دادندیرا هول م گریهمد. دادینفر را نشان م کیبود و فقط  کیبار يقد نهیا یاند ول دهیپوش
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خواب الود دورگه تشر زدم يبا صدا.بشود 

چه خبره؟...ساکت -

.نمیمن خودمو بب ذارهیندا نم نیا یابج-

!ادیقر م یه نهیا يجلو سادهیه واساعت هیاالن  یابج گهیدروغ م-

بود شمد را پس زدم و گفتم دهیخواب از سرم پر گرید

مامانکو؟..... دیزیبر ییچا هیتون  یواسه ابج تونیکیحرفا  نیعوض ا-

دکمه سماور را زد و گفت. مامان نشست  يرفت و پشت بساط پاك کردن سبز نرگس

!اش بخره يفته سبزخودش ر.... از بازارچه مارو فرستاد خونه-

گفتم. رفتیسرد بود استکان را عقب زدم و بلند شدم دلم ضعف م يچا

م؟یناهار ندار-

خچالی يمامان گذاشت باال.....بود  ینیزم بیکوکو س یچرا ابج-

نرگس گفت. در دهانم گذاشتم خی يتکه کوکو کی

!یبگذار داغش کنم ابج-

برم دیبا رمهید.... خوادینم-

!نو يبه خاطر مانتو! ت درد نکنهدست یابج-

!!فهمندینم.......بچه اند  نایا گهیم یک..و نگاهش کردم با خود گفتم  برگشتم

.اریبرس رژگونه را ب فمیپس از تو ک-

.شلوغ مارستانیبود و ب یمالقات ساعت

خانم سرمد .تو بخش  رمیبعد م زنمیم دایسر به ش هیاسانسور شدم و دکمه طبقه ششم را زدم فکر کردم اول  سوار
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رفتیچشم غره م يامروز بدجور

 يفکر کردم وا.باز گذاشته؟با شتاب داخل رفتم  یفکر کردم درو کس.دلم شور زد .باز بود 613خلوت و در اتاق  راهرو

!کنهیم تشیافتاب عض!

ود و پرده ها کامال کنار رنگ صاف و مرتب ب یو منگ به دور وبرم نگاه کردم رو تخت جیگ. و مرتب بود  یتخت خال اما

بود تنها  یکنار تخت هم خال يکمد و کشو ها.بود امکان نداشت  يدر انجا بستر دایچند روز که ش نیکه در ا يکار.زده 

ساك باز و البوم  پیز. کردیم ییخود نما یچرم مکتین يکه رو دبو یساك کوچک دست کیکه به جا مانده بود  يزیچ

 کهیان ت یمخمل مشک نهیرا برداشتم که دور زم یجلوتر رفتم و قاب عکس خال.بود  دایپان  ياز ال دایو قاب عکس ش

 دلمناگهان ته !نهیدرست مثل ا. دمیشکسته د شهینگران خودم را در ش يچشم ها.مانده بود یشکسته باق شهیش يها

!نکردم من چقدر احمق بودم که فکرشو!نکنه ... ؟ دهیقاب خودشو د شهیش يفکر کردم تو!شد یخال

نشسته  زیدو پرستار بخش که پشت م دمیپرستارها دو زیانداختم و هراسان به طرف م مکتین يشکسته را رو قاب

گفتم.من متعجب برگشتند  دنیبا د زدندیبودند و اهسته حرف م

613اتاق  مارستانیپرستار ب... هستم  یمن همت-

خاص گفت یجوانتر سرش را تکان داد و با حالت پرستار

!یفیخانم شر.......بله-

!بودند سیخ شیهنوز زخم ها! مساعد نبود یلیکجاست االن ؟مرخص شد؟ حالش که خ!.....خودشه !بله بله -

همان پرستار گفت. با هم رد و بدل کردند  یدو پرستار نگاه هر

!تا نرفتند يبر دیبا!........اونجا يبر یخواهیم.........دفتر هستند ياقوامش االن تو-

گفتم یلب ریخدا را شکر اسانسور هنوز تکان نخورده بود سوار شدم و ز. زدیبدجور شور م دلم

!دهیچاره خودشو د یدختر ب! یلعنت! قاب نبودم  شهیلعنت به من که فکر اون ش-
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. ودانداخته ب نییقوز کرده و سرش را پا یمبل چرم يرو. دمیرا د میمر یمشک يدفتر مانتو يا شهیش واریپشت د از

با حالت  ینجف ياقا.به در زدم و وارد شدم  يضربه ا.بود و دست او را در دستش داشت  ستادهیافروز هم کنارش ا

کردم و گفتم شارهو افروز ا میبا دست به سمت مر. نگاه کرد  يزیاستفهام ام

613اتاق  ماریب...بودم  ینگران خانم شرف..... دیببخش-

.اتاق را پر کرد میبدهد هق هق بلند مر یجواب ینجف ياز انکه اقا قبل

افروز دوال شده بود .بود  ختهیر رونیب ياشفته اش از دو طرف روسر ياش پنهان کرده و ماها يروسر يرا تو صورتش

 يبرا یحاال مطمن بودم اتفاق گفتیگوشش م ریز يزیچ کردیدر دست کش را نوازش م دهیپوش يدست ها یو در حال

افتاده است دایش

کرد و گفت يسرفه ا ینجف ياقا

.افتاده مارتونیب يبرا يمتا سفانه اتفاق بد... دیداشته باش فیتشر رونیب يخانم شما چند لحظه ا! بله-

جلو رفتمو گفتم ینگران با

!برم رونیب تونمیشده؟من نم یچ ینجف ياقا-

.ندارند يکه بستگانشون هم حال مساعد دینیبیم.... کنمیخانم خواهش م-

با پشت دست  یوقت. هستند  سیامدم احساس کردم صورت و دستانم خ رونینداشت از اتاق ب يا دهیماندن فا انجا

و ارزو  کردمیفکر م دایو من متوجه نشده ام فقط به ش زندیریاراده م یاست ب یمدت دمیگونه ام را پاك کردم فهم

شدبا دهیاز اتاق ها خواب یکیاز تخت هادر  یکی يکه هنوز رو کردمیم

دوستانه زد  يلبخند زیپشت م یمنش يرفتم خانم جعفر مارستانیبود با عجله به سمت اطالعات ب نیام سنگ نهیس قفسه

و گفت

ست؟یحالت خوب ن......سالم -
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را پاك کردم و گفتم میاشک ها.بلند شد  شیاز جا یشدم با نگران کینزد یشده بودم که وقت یچه شکل دانمینم

خانم .اونجا بود  يدختر هیتا امروز صبح ...ازت بپرسم  613اتاق  ضیراجع به مر خواستمیم...... .خوبم!!  نیبش نیبش-

.یفیشر دایش.. یشرق

را باز کرد و گفت يدفتر يجعفر خانم

یشرق!  ناهاشیاره ا.. دونمیاسمشو نم....طفلک ..... دنمیاره م-

.کرد يش کاربرا شدینم!هم تموم کرد  شیساعت پ کی...بردنش اوژانس  ظهر

 يدکمه باال. کردیم تمیاذ نهیقفسه س ینیسنگ.نبود گرید دایش.شدند  دهیمثل پتک باال رفتند و بر سرم کوب کلمات

گذاشت و گفت میاش را جلو یصندل يخانم جعفر.مانتوام را باز کردم 

چش بود دختره؟!طفلک !... نیبش ایب-

دهانم را قورت دادم و گفتم اب

!نبود که یمردن.... تنش سالم بود یول.صورتش سوخته بود ... نبود یاخه مردن یول...سوخته بود-

دهد  دیبه من ام خواستمیم.کند قیرا تصد میحرف ها خواستمیانگار م.شدم  رهیخ يو به صورت خانم جعفر برگشتم

!هنوز زنده است دایاشتباه کردم ش دیهم بگو دیشا.

کردم  ادداشتیمنم .گفتند  نویهم! کرده یخودکش....قرص خورده ! ییدارو تیمسموم! هم نمرده  یخب از سوختگ-

!رنگت مثل گچ شده!اورندیحالت بهتره؟ بگذار بگم برات قند داغ ب... دونمیمن نم...

گفتم دیچرخ یکه اتاق دور سرم م یدرحال. را به عالمت مثبت تکان دادم  سرم

!نمشیبب خواهمیم-

!يدار یدلتو هم چه !نداره که  دنید يوا-

دلم براش ... میهم سن بود. شناسمشیام م یاز بچگ کنمیاحساس م....درد و دلش نشستم  يمن چهارشب تا صبح پا-
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تا صبح برام از . کردیپرده به نور ماه نگاه م ياز ال یهر شب با چه حسرت یدونینم!  شهیدلم براش تنگ م... سوزهیم

 يو انرژ جانیو پر از ه یعاشق زندگ! بود  رضایاخ عاشق عل..... رضایعل... شهاب....فراز ... میاز مر... گفتیم شیزندگ

 یول....بود  يقو.لجباز بود .. بچه بود.کم خودسر بود  هی!  دیترسینم چکسیو ه زیچ چیاز ه.... زدیدست م يبه هر کار

 زد،حاالیجا نم یتراح نیبه ااون که ! تو سردخونه است؟ اون عاشق بچه اش بود ! شهیباورم نم ایخدا يوا.احمق بود 

مرده؟

:گفت کردیگرد نگاهم م يکه با چشمها يجعفر خانم

.فکر کنم...آره-

که به طرف اتاقک  دمیو افروز را د میمر يبروم که از دور صورت آشنا مارستانیبلند شوم و به سرد خانه ب خواستمیم

:فکر کردم.رم کرده بودو هیسرخ بود و صورتش از شدت گر میمر يچشمها.آمدندیاطالعات م

.ساله است یفوقش س...چهل سالش باشه دیایبهش نم چیه-

بود و  دهیپوش یمشک يمانتو.رفتیم نیباال و پائ هیهاش با هق هق گر يداده بود و شانهها هیافرو تک يبه بازو میمر

.و براق بود دیحال پوست صورتش صاف و سف نیبا ا.بود شیبدون آرا

انگار داغ دلش تازه  دنمیاز د.شدن به من سرش را بلند کرد کیبا نزد میمر.ستادمیاطالعات ا در اتاق يجلو همانجا

:آغوشش را باز کرد و به سمتم آمد.ااش شدت گرفت هیشده باشد گر

پر  يهفته چطور کیدر عرض  يدیو ما رو سوزاند؟د دیکش شیخودشو به آت يخواهرم چهجور يدیشد؟د یچ يدید-

؟تموم شد يدیپر شد؟د

:دادیم شیبغلش را گرفته بود و دلدار ریز افروز

.به خدا راحت شد..نبود یاون راحت شد،آخه اون که زندگ...آروم باش..نکن...جون داینکن،ش

:زدیرا گرفته بود و حرف م میبا دو دست لرزان دستها میمر.کردمیو گنگ به آنها نگاه م جیگ
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 جیکرد؟هنوز گ هیگر یلیغصه خورد؟خ یلیراستش رو بگو خ.شیدیدیو هر روز م يروزها بهاش بود يتو همه -

:افروز بودم يحرفها

.جون آروم باش دایش...داینکن ش-

قرص خرده،قرص از کجا  دمیکرد؟شن نکارویچرا ا...امیقرار بود شب دوباره ب...شد؟من صبح رفتم یچ یخانم شرف-

آورده بود؟

:دینشست و نال یمکتین يهمانجا رو میمر

.مامان...به مامان بگه؟آخ مامان یک.داغ به دلمون بگذاره ستخوایآخ،م-

.کنارش نشستم.دیکوبیم شیبا مشت به پا میمر

:جلب شد شیتوجهم به حرفها.بود ستادهیصندوق ا يحساب و کتاب جلو يبرا افروز

.یشرف میرهاش خودشه م نایبله ا...هفته بود آورده بودنش کیحدود ...بله امروز تموم کرده....یشرف میمر-

:نگاه کردم و گفتم میتعجب به مر با

د؟یستین میمگه شما مر-

:و گفت دیشده را به چشمش کش شیر شیر دستمال

.هستم دایمن ش-

:گفتم.زدیتند تند م قلبم

.داستیاون به من گفت اسمش ش یول...یول-

:گفت يعاد یلیخ.شودیبار تکرار م نیصدم يبرا یموضوع ،انگاریخال یکرد،نگاه نگاهم

افروز تموم شد؟...هستم داینه من ش-

داست؟یپس چرا اون به من گفت ش:پر از سوال شده بود مغزم
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 دایگفت من ش شیحرفها يهزار بار تو.بود یهستم؟پس اون همه داستان چ دایمن ش گهیم میمر ه؟چرایچ انیجر

:شد باشد گفت رتمیر متوجه حانگا میپس؟چرا اصال تعجب نکرد؟مر یچ میشدم؟مر وانهینکنه من د ایخدا...ام

...داستیش گفتیاون به همه م-

.کردیفکر م نطوریسال بود ا چند

...نبود دایآخر چرا؟چرا اگر ش-

از ..دیریمنه فردا باهام تماس بگ يشماره  نیا...يدیزحمت کش یلیمدت خ نیشما ا یخانم همت..داستان داره-

.امیدر م تیشرمندگ

:م و گفتمشماره را گرفت یحواس پرت با

.نکردم که يکار کنمیخواهش م...رمیگیتماس م-

:گرفته گفت يو با صدا دیمتورمش کش يبار دستمال را به چشمها نیهزارم يبرا میمر

خوابشو  يقرصها نکهیا يچرا؟برا یدونیم...یبخواب گذاشتهیکه شبها تا صبح نم دونمیم...يدیزحمت کش یلینه خ-

.میامروز،آخ مر يبراهمه را جمع کرده بود .خوردهینم

 ییبا معما.نداشتم یجواب چکدامیه يکه برا یسال کیهزار و .سوال تنها گذاشتند ایدن کیو افروز رفتند و من را با  میمر

.بود يآخر ساعت کار.تنها مانده بودم دایش دایبه نام ش

.شدندیعوض م فتهایش گریساعت د میتا ن.شب بود مهیدو بعد از ن.سرم نگاه کردم يساعت باال به

به زور آب دهانم را فرو دادم و رو به خانم سرمد .کردیم ینیسنگ نهامیس يدر قفسه  يزیچ.را گرفته بود میگلو بغض

:گفتم

.رمیم ست؟منین يکار
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دراز و  يراهرو.ستادیا يناهنجار يحرکت کرد و بعد با صدا نهیآسانسور با طمان.سوار آسانسور شدم.دمیرا پوش لباسم

انگار راهرو .رفتمیرا جلو م چیمارپ يلرزان راهرو يبا قدمها.روشن شده بود دیفلورست سف ير بدرنگ المپهابا نو یخال

.شده بود دهیتا ابد کش

عده  کیانگار .شدیم دهیدر هم برهم حرف زدن از دور شن يصدا.بلند شد یدر آهن کیگوش خراش  يصدا

را  یخش یخش يصدا نطوریو هم.دمیشنیرا دور و برم م ییپاها ياصد یبود ول یراهرو خال.زدیقلبم تند تند م.دندیخندیم

.از پشت سرم

 فیتعر میکه آهسته برا شنومیرا م دایخش دار ش يصدا کردمیاحساس م.بار برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم چند

:کندیم

.بودم دورم ختهیر...تا کمرم...بلند بود میموها-

باز هم هم برگشتم و پشت سرم .دمیشنیو خش خش ملحقه آاش را م کردمیرا کنار گوشم احساس م شینفسها يگرما

از  شیراهرو دراز و ب.کردمیصورتم حس م کیرا نزد یینفسها يهنوز گرما یول دمیدستم را کنار گوشم کش.نگاه کردم

.بود یحد نوران

:زدیگوشم حرف م ریانگار ز.دمیرا شن شیصدا دوباره

هم  يصاف شدم و پاهامو با ظرافت رو یصندل ين نشسته بود،فورا روم يدرست رو به رو یصندل يرو شهاب

:لب گفتم ریز.دادم هیراهرو تک واریبه د.جرات نداشتم قدم از قدم بردارم.انداختم

:که گفت دمیرا شن زشآمی ٔاستهزا يخنده  يصدا.ولم کن،تو رو خدا ولم کن-

.یشرف دایش.داستیمن اسمم ش-

:فکر کردم.دیخندیم دایش.کردمیو پشت سرم نگاه م گشتمیبر م و تند دمیدویم بایتقر حاال

:آرزو کردم.شد دایپ ي شهیباالخره در بزرگ و ش.دمیخندشو نشن يچند شب صدا نیمن که ا-
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سرد خانه صد نفر  ي شهیش يانگار پشت درها.تر شده بودند کیدر هم بر هم نزد يصداها.آنجا باشد یکی کاش

:گفت.دیخندیهنوز م دایش.زدندینشسته بودند و با هم حرف م

.و نه سالمه تیسیمن درست ب-

:بلند گفتم يبا صدا.بود میروبه رو يگریدر بزرگ د.پرت کردم يگرید يرا هل دادم و خودم را به داخل راهرو در

 نیزم يرا رو يزیچ يچرخ،انگار يصدا.شدیم دهیاز داخل شن یآهن يدرها يصدا.دیلرزیم میست؟صداین یکس-

:گفت دایباز ش.دندیخندیم يزنگار يبا صدا یو کس ددنیکشیم

؟يدار نهیآ..... صد تا جون داشتم-

.زدم غیبلند ج يباز شد و من با صدا میروبرو در

د؟ییشما یچه خبره؟خانم همت-

.نشستم نیزم يهمانجا رو.حس شده یب میپاها.صورتش را برداشت يماسک رو یسرام خانم

آخه؟ دیچکار دار نجایحالتون خوبه؟ا-

 -:گفتم دهیبر دهیام گذاشتم و بر نهیقفسه س يدستم را رو. ام دهیدو لومترهایزدم که انگار ک ینفس نفس م آنقدر

.کرده یخودکش...امروز مرده. نمیخواهم بب یم... نفرو هی... آمدم

؟یگ یاون زنه؟ همون که سوخته بود رو م مارستان؟یتو ب-

!یشرف... دایش! آره-

!میمر! هیشرف میمر... میندار یشرف دایش! نه... نمیبگذار بب-

نمش؟یبب شهیم! میباشه مر-

دوستت بوده؟ ش؟ینیبب یخواه یچرا م-

.گفت یبرام م زشویهمه چ! یمیدوست صم! آره-
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:کرد و گفت زیرا ر شیچشمها یسرام خانم

!نه؟! شیبه جز اسم واقع زیهمه چ-

 ش،یاز بچگ ش،یاز خودش، از زندگ... کتاب برام حرف زد کیقد ... قبش بودمچند شبه پرستار مرا نیا یخانم سرام-

.نمشیبب دیکنم بگذار یخواهش م! شیبزرگ

.دیلرز یم میکرده بودم و صدا بغض

 ییایچه دن... پرستار بخش بودم شیمن خودم چند سال پ. يدار یدونم چه حال یم! ایب یول... داره تیبرام مسئول-

.مها ضیداشتم با مر

و دستش  ستادیا يبعد از چند لحظه پشت در. کردم یم بشیرمق تعق یب يرفت و من با پاها یجلو جلو م یسرام خلنم

:کرد و گفت زیرا ر شینگه داشت، باز چشم ها رهیدستگ يرا رو

؟یمطمئن-

!مطمئن-

.داره ها يبد افهیق-

!هیدونم چه شکل یمن م... اشکال نداره-

:ا به طرفم گرفت و گفتر یماسک یسرام خانم

.صورتت يبگذار رو-

. شده بود دهیپوش يدیاز تخت ها با ملحفه سف یکیفقط . گوشه و کنارش بودند یخال یچند تخت آهن. روشن بود اتاق

!بود نیهوا سنگ... یماندگ يبو ،یسوختگ يدارو، بو يمثل بو ییداد، بو یم يبد ياتاق بدون پنجره بود و بو

خودم را  يناگهان صدا یبود ول بیعج میبرا. است دیملحفه سف ریو الغر آنجا ز کیبار دایجان ش یدانستم جسم ب یم

:زدم یکردم و با خودم حرف م یم ونیاز دست رفته ها ش زیکه مثل عز دمیشن
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 یرو م رضایعل! يزد یو حرف م يزنده بود شبیشد؟ تو که د یچ ؟يحاال مرد یعنیلحافه؟  نیا ریز دایش! دایآخ ش-

!هیخال یلیآخ امشب جاش خ! هیچقدر امشب جاش خال! یخواست یم نهیآ... یخواست

!رونیب میرو یاصال م يندازیراه ب دادیداد و ب یاگه بخواه! واشی - :را گرفت و گفت میدست ها یسرام خانم

.زد یبرام حرف م... دمشید یآخه من هر شب م. نمشیبگذار بب... کنم ینم دادیداد و ب! نه! نه-

.از هر شب بدتره ها ؟یمطمئن-

 يلب ها! اهیو س دهیکش يچشم ها! بلند داره تا کمرش يموها! ستین یشکل نیاون که ا. دمشید یخودم هر شب م-

!چه خوشگله یدون یتخم چشمهاش مثل ستاره برق داره، نم... يآمدم نبود دایآخ ش... داره يجه خنده ناز... نازك

:گفت یبا حالت خاص یسرام خانم

!آره-

.را پس زد دیناگهان ملحفه سف و

ورم  دایصورت سوخته ش. کنم يزدنم خوددار غیرا به هم فشار دادم تا از ج میدست صورتم را پوشاندم و لب ها با

انگار به کل  شیبود و پلک ها دیتمام صورت بدون پوست سف. آن کنده شده بود یسوختگ يکرده و جا به جا پوسته ها

.نمانده بود یدر آن بدن باق صورتبه نام  يزیچ. شد ینم دهید شیباشند، چشم ها رفته نیاز ب

:جسد را پوشاند و گفت يفورا رو یسرام خانم

مسئول بخش فردا  یخانم بخش! دهیچند تا داشته، ده تا هم دزد. نیمورف يبا قرص ها... ظهر خودشو کشته-

!شه یبازخواست م

:ام کنده شده بود، گفتم نهیاز قفسه س ینیجسم سنگ انگار

افتاده بوده؟ یبوده؟ اتفاق یچ انیجر دیدون یشما م-

:را انداخت باال و گفت شیها شانه
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 يآره و تو یقاب رو در م يعکس تو... کرد فیاز پرستارها برام تعر یکی! گهیبود د دهیخوب صورتشو د! اتفاق-

معلومه از اول هم  یول. از صورتش تن و بدنش سالم بوده رینبوده و به غ یمردن ندیگو یم نه،یب یاش خودشو م شهیش

!دو روزه عمرمون نیتو ا میدیکه ند زهایخدا چه چ يا... پس چرا قرص هاشو جمع کرده بود! داشته یقصد خودکش

؟یمطمئن مه؟یاسمش مر یگفت-

!پرونده اشه نیا... نیبب! آره-

 یس یشرف میمر. بود دایاسم و مشخصات کامل ش. گذاشت میلورا که در دست داشت باز کرد و ج يدفتر یسرام خانم

: مجرد، فرزند: تاهل  تیگرم، وضع لویپنجاه و شش ک: متر و شصت و نه، وزن کی: ، قد :ABیگروه خون! و هشت ساله

.با دارو تیمسموم: علت فوت دست،صورت و  هیدرصد از ناح یس یسوختگ: شدن  يعلت بستر! ندارد

:سخت بود، دفتر را بستم و گفتم میباورش برا یول. دگفتن یراست م پس

فرم را پر کرده؟ نیا یک ه؟یچ نهایا... و نه سالش بود ستیاون فقط ب! دونم یم شویمن تمام زندگ! امکان نداره-

.نهییامضاش اون پا... دونم ینم-

.شوهر خواهر: ماریسبت با بن... صفحه نگاه کردمر فراز دالن نییپا يدفتر را باز کردم و به امضا دوباره

!آره خوب اآلن شوهر خواهرشه! فراز دالن شوهر سابقشه نیا... داره کسالهیپسر  کیاون ... آورم یسر در نم-

:شانه اش را باال انداخت و گفت یسرام خانم

!دونم ینم-

تواند  یام آن داستان ها نمتم! نه. کردم یفکر م دایتمام آن شب به ش. آسانسور همراهم آمد يتا جلو یسرام خانم

!دایخود ش! اون خودشه... دروغ باشه
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:غر زدم. در دو اتاق نشسته بود نیمامان ب. را باز کردم میداغ چشم ها ازیپ يهشت صبح با بو ساعت

سرخ کرده بدهم؟ يو سبز ازیپ يبو دیبا شهیمن بدبخت هم! گند خونه رو برداشته يبو-

:کند و گفتتربچه ها را  يانتها مامان

!گهیاست د کهیآب بار هیچه کار کنم مادر جون -

بود، لحاف را پس  دهیخواب از سرم پر. نداشت دهیفا گرید یو خواستم دوباره بخوابم ول دمیسرم کش يرا رو لحافم

:به من انداخت و گفت یمامان نگاه پر محبت. زدم و چها زانو در رختخوابم نشستم

!حاضره ییچا-

:دادم گفتم یجا م کمانیسماور و کمد بار نیخودم را به زور ب که یحال در

.رونیرم ب یمن ناهار م-

:صورتش را عقب زد و گفت يرو شانیپر يبا ساعد موها مامان

مادر جون؟ یبا ک-

!؟یکن یسوال م نقدریداره مادر من؟ چرا ا یواسه تو چه فرق... با دوست هام -

:اش را تحوبلم داد و گفت انهیباز هم لبخند صلح جو مامان

!نگفتم يزیمن که چ-

!نگفت واقعا يزیمامان که چ... دم یم ریکردم، چون مارم بو داره خودم دارم به خودم گ فکر

 يگلو. اتاق دوقلو ها مثل دو تا بجه گربه در هم فرو رفته و با لحاف و بالش و تشک شان گره خورده بودند نییپا

:ار دادم و گفتمدردناکم را با پشت دست فش

.کرد یخودکش ضمیمر روزید-

:نگاهم کرد و بعد گفت. دیدست از کار کش يلحظه ا ممان
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!بنده هاش بگذره ریخدا خودش از تقص-

:سماور گذاشتم و گفتم ریز ینیرا در س يچا یخال وانیل. آمد رونیلحاف ب ریاز دوقلوها از ز یکی يپا شست

.مراسمش بروم يخواهم برا یم-

.ثواب داره... برو مادر جون-

:گفت يخواب آلود يزد و صدا رونیلحاف ب ریکامال از ز یکوچک يپا

.آم یمنم م... د؟یرو یکجا م-

:گفت مامان

.که به درد شماها بخوره ستین ییجا د،یهول نشو خودیب-

 يبخار چا. کردم کیتم نزدرا به صور يداغ چا وانیل. شد سیاز اشک خ میچشم ها. خواند یلب فاتحه م ریز مامان

.از اشک تار شد میکرد و چشم ها سیصورتم را خ

و  دمیپر میفورا از جا. دوقلوها خانه را پر کرد ينگذشته بود که طبق معمول هر روز سر و صدا شتریب قهیچند دق هنوز

:گفتم

.رم دو تا تلفن بزنم یم-

 يشلوغ بود، برا يکننده ا دیسر کوچه به طرز نا ام یتلفن عموم .آمدم رونینگران مامان به دنبالم بود که از در ب نگاه

دکتر بود که  لیگرفتن موبا يمشکل بعد. برسم يگریراه بروم تا به تلفن د ادهیمتر پ ستیمجبور شدم حدود دو نیهم

 شانیلفن هاپسر بچه آمدند و ت کیفاصله دو مرد و  نیدر ا. شدم عطلساعت م میاز ن شتریدادند ب یچون خط ها راه نم

. خواب آلود جواب داد يخودش با صدا. ساعت موفق به گرفتن شماره دکتر شدم میباالخره بعد از ن. را زدند و رفتند

:گفتم

!منو؟ دیشناخت... سالم-
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:دو رگه شده بود جواب داد یکه از شدت خواب آلودگ ییکرد و با صدا يا سرفه

!آرم یبه جا نم... ریخ-

مزاحم استراحتتون شدم؟. بد موقع زنگ زدم نکهیمثل ا دیببخش. ..هستم نیمن نوش-

د؟یموافق... فردا ظهر يبرا میبله اون جلسه را بگذار... کنم یخواهش م! نه! نه-

:باشد گفتم يعاد میکردم تن صدا یسع. رفته بود نیتمام ذوق و شوقم از ب. که حتما زنش بغل دستش است دمیفهم

.رمیگ یپس من بعدا با شما تماس م ...نداره یباشه اشکال-

!خداحافظ... دیبه خانواده سالم برسون-

 دایپ فمیآن بود از داخل ک يرو میرا که شماره تلفن مر يکاغذ. دستگاه گذاشتم يتلفن را رو. ده بود کینزد ساعت

شه  ینم یول!... هشت زهراامروز رفتند ب دیاز ده بوق زده بود که فکر کردم شا شتریتلفن ب. کردم و شماره را گرفتم

!دهند ینمامروز که اجازه دفن . یاون امروز رفته پزشک قانون

:جواب داد یخواب آلود زن يخواستم تلفن را قطع کنم که صدا یم

بله؟-

دالن؟ يمنزل آقا-

!بله-

نه؟ ای دیدونم شناخت ینم... هستم یسالم من همت-

!یسالم خانم همت! بله! بله-

:ض آلود ادامه دادبغ يصدا با

اگه . میتو خونه دار یکیمراسم کوچ هیما امروز ... دهند یفردا اجازه دفن م... یامروز فرستادند پزشک قانون مویمر-

.دیاوریب فیتشر دیبود لیما
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:شده بودم، گفتم جیگ میاسم مر دنیکه دوباره از شن یحال در

!جون دایش خاطر خود يبرا... امیدوست دارم ب یلیمن خ... بله-

.عادت کرده بودم یلیخ شونیمن به ا دیدون یم

:کرد و گفت یخشک يتک سرفه  میپاك کردمو مر نمیرا با گوشه آست میها اشک

.من هستم دایش! بود میمر امرزیاسم اون خداب...دمیم حیمن براتون توض دیآورد فیتشر یوقت! گهید میمنظورتون مر-

!شدم جیخانم دالن من گ-

!شده يعاد گهیما د يبرا انیجر نیا. دم یم حیرو براتون توض زیهمه چ دیآورد فیتشر یقتخب و-

.را گذاشتم یگوش یکردم و با ناراحت ادداشتیرا  یآدرس

با هم  میساعت قبل از شروع مراسم به خانه آنها بروم تا در آن فاصله به قول مر یعنیبود ساعت سه بعد از ظهر  قرار

از طرز رفتار دکتر جا . بودم نیکالفه و غمگ. بدهد حیتوض میبرا ستیدانستم چ یرا که نم یو موضوع میصحبت کن

همه دوستام قرارشونو کنسل کردند؟ چرا قرار رو به  کهوی گمبگم؟ ب یحاال به مامان چ. کردم یخورده بودم و فکر م

هم زد؟

:دیهوا پرس یام شد و ب ینگاه متوجه گرفتگ کیبا  شهیمثل هم مامان

شده مادر جون؟ یچ-

شده؟ یچ یچ! وا-

ثواب ...برا آقاتون حلوا بپزم يخوام شب جمعه ا یم یگرفت یآرد م لویک میگم کاش ن یچرا صورتت گرفته است؟ م-

.داره

.رندیرو بفرست بروند برات بگ نهایا...ولم کن مامان جون-

:زدند یو دست م دندیپر یم نییقلوها ذوق زده باال و پا دو
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.میرو یم یم م،یرو یما م-

 بیپول ها رو گرفت و به زحمت در ج دینرگس جلو پر. دیکش رونیب فشیمچاله از ک یستیو دو يچند تا صد مامان

:مامان سفارش کرد. کپلش قرمز شده بودند يدست ها. جا داد  نشیکوچک شلوار ج

!نشه شتریم به لویک مین...باشه یکه سنگک دیریبگ یسر کوچه فالح ییاز نونوا حتما

:گفت ندا

م؟یریپفک هم بگ-

.دیزود برگرد...دیهم بازش نکن ابونیتو خ...دونه هیفقط -

.کنان رفتند زیو جست و خ! صدا گفتند چشم کیقلوها  دو

 يو روسر دمیام را پوش یمانتو مشک. و فراز آماده شدم میرفتن به خانه مر يحدود دو بعد از ظهر بود که برا ساعت

را  شمیلوازم آرا فیک یوقت. مان را هم که به نسبت خودم نو تر بود و کمتر نخکش شده بود سر کردمما یمشک

.شدم شیارا دایش یرگردانافتادم که با کا يروز ادیبه  ستادمیا نهیآ يبرداشتم و جلو

 يصدا. دندیپر یرختخواب ها م يو رو دندیپر یرختخواب ها م يضبط را بلند کرده بودند و رو يقلوها صدا دو

 دهیچیآرد سرخ شده در خانه پ يبو. مان بلند تر بود یضبط زپزت يخواندند از صدا یکه همراه با خواننده م غشانیز

:پنجره را باز کردم و غر زدم يال. بود

!من برم بعد يکرد یصبر م-

:گفت مامان

.ندیایب نهایفردا بگم خالت ا-

!دینده یال بگم از طرف من قولاز حا یول...دیبکن دیهر کار دوست دار-

!یهست یدختر بزرگ...ماشاا ؟یچه قول-
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 شهیساختمان برج،ش. دمیساعت به مقصد رس میکه سوار شدم بعد از ظهر خلوت پنجشنبه در کمتر از ن يا یسه تاکس با

.بود اهیبا سنگ س يا

.کردم یتصورش م دیمن سف! که اون اتفاق ها افتاده ییهمون جا...بوده دایخونه ش نجایا: کردم  فکر

را گرفت  ینگهبان شماره داخل. اسم خانم دالن را گفتم! آقا همت: فکر کردم. زد  يمن لبخند دنیساختمان با د نگهبان

:رو به من گفت یو بعد از لحظات

.311طبقه نهم،آپارتمان ...باال خانم دییبفرما

 دایراهرو همان طور که ش. شده ام دایش یزندگ میحرکردم حاال به واقع وارد  یاحساس م. داشتم یبیغر دلشوره

هم  یکیخونه سحره  یکی: فکر کردم. کرده بود خلوت و پهن بود و فقط در دو آپارتمان در آن وجود داشت فیتوص

از داخل  میمر يبود و صدا دهیچیآرد سرخ کرده و گالب داخل راهرو پ يتازه همراه با بو يعطر گل ها يبو. میمر

:شد یم دهیشنآپارتمان 

.میمهمون دار یکل.کنار که مردم بتونند رد بشوند دیبکش کمیرو  زیاون م...همونجا جاش خوبه! بله-

 نیدر نگاه اول جا خوردم ا. پاشنه دار آمد و بعد در باز شد يتق تق کفش ها يصدا. را زدم 311آپارتمان شماره  زنگ

و  دایعکس ش. بود دایروزها در قاب عکس کنار تخت ش بود که تمام آن یعکس هیدرست شب میهمه شباهت؟ مر

به سمت چپ کج  یکم نییکه از پا ییلبخند آشنا. بودشانه رها کرده  يرنگش را رو رهیبلند و ت يموها. رضایپسرش عل

:گفت. زد یبرق م شیشد به لبش بود و تخم چشمها یم

!یخانم همت دییبفرما-

:با ظرافت بو کرد و گفت. را که در دست داشتم گرفت ینرگسدسته گل  میمر. کردم و وارد شدم سالم

:دیبود پرس سیاز اشک خ شیکه چشم ها یلبخند نگاهم کرد و در حال با

د؟یکه نرگس گرفت دیدونست یشما م-
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:به دور و برم نگاه کردم و گفتم معذب

!یاتفاق!رینخ-

 زهایم يبودند و رو دهیچ هیکرا يها یدور صندل دور تا. بزرگ خانه با سه لوستر هشت شاخه روشن شده بود سالن

عرض  يبرا ییکارت ها شانیچند تاج گل بزرگ هم دور و اطراف سالن بود که رو. و حلوا بود وهیبزرگ م يها سید

بغض . شده بودند یبا هم قاط میو مر لیگال يعطر گل ها يشدو بو یآهنگ قرآن پخش م. نصب شده بود تیتسل

:او گفت. میهال نشست يرو یراحت يمبل ها يرو میبه دعوت مررا گرفته بود  میگلو

.امدندیحاال که هنوز مهمان ها ن! راحت تره نجایا-

 نییکمرنگ پا یصورت هینگاهم به حاش. دامن کوتاهش را با دست صاف کرد . مبل جابه جا شد يمن رو يروبرو میمر

:و گفت دیمتوجه نگاهم شد خند. داد دهیبه ش یمونمه يکه حسام برا هیفکر کردم شکل همون دامن. دامن افتاد

گفته براتون؟ میمر! شیده سال پ دیشا...هیمیقد یلیخ رهنیپ نیا-

. تا االن برام گفت یاز بچه گ شویتمام زندگ. کرد فیمن تعر يبرا زهایچ یلیخواهرتون خ...دونم ینم...دایش ای...میمر-

!درسته؟ آقا حسام. بوده يمجد يآقا هیهم اگر اشتباه نکنم هد رهنیپ نیا

. بود سیخ شیرا کنار زد باز چشم ها شیموها یوقت. ختیر شیچشم ها يرو شیسرش را عقب برد و موها. دیخند

:گفت

. کرده بوده فیرو تعر زیهمه چ نباریکه معلومه اون ا نطوریپس ا! درسته! دونست یمنو از خودم بهتر م یزندگ میمر-

گفته؟ یبه شما چ میمر دییگوشه برام ب یم یخانم همت

در  میدر آخر مر. کردم فیخواهرش تعر يبودم برا دهیشن دایرا که در آن چند شب از زبان ش یطور خالصه خاطرات به

:لب گفت ریکرد،انگار با خودش حرف بزند ز یاز اشکش را پاك م سیصورت خ يکه با دستمال کاغذ یحال

!خواهرم یطفلک-
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 يداد و لبخند یکرد و آرام آرام سرش را تکان م یفکر م يزیبه چ. شد رهیخ یرنگ قال یصورت يبه گل ها سپس

:داد و گفت لمیتحو

د؟یدیعکس را د نیا-

 کیو  يفنجان چا کی. و حلوا را مقابلم نگه داشت  يچا ینیس شخدمتیپ رمیاز آنکه قاب عکس را از دستش بگ قبل

بود که شباهت  یقاب عکس زن نسبتا جوان. گذاشته بود زیم يم روقاب را مقابل میمر. قاشق کوچک حلوا برداشتم

انگار که . را نداشت تیو جذاب ییرایآن گ لبخندشکوتاه تر و کم پشت تر بود و  شیموها یداشت،ول میبه مر یبیعج

خواستم در مورد صاحب عکس سوال کنم که متوجه روبان  یم. باشد دهیاصل کش ینقاش کیاز  یروح یب یکپ یکس

:زد و گفت يلبخند میمر. به او و بعد به قاب نگاه کردم رتیبا بهت و ح. کردم یباور نم. قاب شدم يباال یشکم

!گفته شیو زندگ دایهمه شب براتون از ش نیکه ا یهمون! مهیمر-

:هم با دقت به عکس نگاه کردم و گفتم باز

...اون قاب که شکست! مارستانیب يتو يپس اون عکس ها! آخه یول-

!ناهاشیا! اون عکس من بود-

 یهمان عکس بود؛ در همان قاب،ول. کنار دستش برداشت و مقابلم گرفت زیم يرا از رو يگریقاب عکس د میمر

.زد نگاه کردم یمقابلم نشسته بود و لبخند م دایکه به نام ش یبه عکس و صورت کس. شهیبدون ش

:دمیبا تعجب پرس. دتوانست باش ینم یگفت عکس،عکس جز خودش کس یم درست

...شدند یهمه قاط...عکس هاتون...شه؟ اسم هاتون یپس چطور م-

!شدم جیمن که گ! دونم یاسمشم درست نم یحاال خت یول! گفت شیبرام از زندگ دایشب ها ش نیا تمام

 یون کامل مشما حرف بزنه من هم حرفاشو برات يخواست برا میحاال که مر...یدم خانم همت یم حیمن براتون توض-

هستم؛همون  میخواهر مر دایمن ش. من بوده یکرده،داستان زندگ فیچند شب براتون تعر نیا میکه مر یداستان. کنم
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!آمده شیبراش پ بایکه اون اتفاقات تقر یکس

 رو زهایچ یلیکه از من داشت خ یو ناراحت ياون به خاطر دلخور! کرد یاشتباه م میجاها مر یچون بعض بایگم تقر یم

!کرده فیمغرضانه تعر

ما نه . و ضعف اعصاب داشت و مدت ها تحت مراقبت بود یتیبود ضعف شخص یروح ماریکه خواهر من ب نهیا انیجر

 میمر یعنی! نه سال از من بزرگ تر بودو اوائلش مشکل اونقدر حاد نبود میمر یعنی...میسال با هم اختالف سن داشت

زود  د،فقطیرس یبه نظر م یدر ظاهر هم آدم آروم و راحت. با فراز هم نامزد بود .رفت یدانشگاه م. داشت ینرمال یزندگ

مامان و . میدار ییها رادیا شیهمه ما آدم ها کم و ب! ستین یبیعج زیهم که چ نیا. شد یم یو عصبان ختیر یبه هم م

 نعاشق م میکه نامزد مر شروع شد یاز وقت یمشکل واقع. آمد ینم شیپ یکردند و مشکل یمالحظه شو م شهیبابا هم

کرد  یم یمعرف دایهمه جا خودش رو ش یعنی! خودش با من کرد تیاز اون موقع او شروع به جابه جا کردن شخص! شد

خودش را . شد یحالت دچار م نیبه ا یگاه یعنیبود، يموضوع دوره ا نیا لیاوا. رو باور داشت نیو خودشم هم واقعا ا

و اون موقع بود که  گشتیبر م يبه حال عاد یبعد از مدت یولبا فراز ازدواج کرده، کرد یگذاشت و فکر م یمن م يجا

چند سال  نیکه ا يشد به طور دتریحالت شد نیرفته رفته ا! شد یدچار م یسخت یعصب يبه بحران ها یاز شدت ناراحت

.من گذاشته بود يرو گم کرده و خودشو جا تشیآخر کامال شخص

 میخواست یم ای یستیتو ن نیا میگفت یاگر م. گذاشت یقاب م يخودش تو يعکس ها يمنو به جا يعکس ها یحت

ما ...داد یبهش دست م يستریانداخت و حالت ه یو داد به راه م غیج ختویریرو به هم م ایدن م،تمامیعکس ها رو بر دار

و بدون ! نهیب یکل من مهم خودشو ش نهیآ يتو اونداشت که  دهیدکترش عق! میزد ینم یو حرف مینداشت يهم اصرار

 یالیخ یزندگ کیو عوالم خودش  اهایکرد و در رو یم یمعرف دایهمه جا خودشو ش! داستیکنه که ش یفکر م دیترد

خانم  یدون یم. داشت یبیعج تیموضوع حساس نیا يدونست و رو یرو هم پسر خودش م رضایدر ضمن عل. داشت

!چه خودش باشهانگار که ب...بود رضایعلاون واقعا عاشق  یهمت
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 میمر يماریاز همون موقع ب. ظلم شده میکرد به مر یفکر م. ازدواج من و فراز ، مامان با من قطع رابطه کرد لیاوا

که با دکتر داشت همراهش  یجلسات مشاوره و جلسات. بود دواریمامان ام. شروع شد و روز به روز هم شدت گرفت

دو ساعت بعد از مشاوره ! ختیکنه و واقعا به هم ر هضمد اون ضربه رو نتوانسته بو میمر.نداشت دهیفا یول رفت،یم

رو هم  یخونه و زندگ. ختیریدوباره به هم م شدیدکتر کمرنگ تر م ياثر صبحت ها نکهیبه محض ا یخوب بود، ول

کس  چینه من نه مامان و نه ه شدیم یعصب یوقت. انداخت یو داد به راه م غیو ج شکستیظرف و ظروف رو م زد،یم

شد، مامان هم که با من قطع رابطه کرده بود با  دتریشد میمر يماریکه ب ی،وقت یبعد از مدت. مینبود فشیحر گهید

حتما . داشت اجیاز او به من احت ينگهدار ياون دست تنها بود و برا. کنار آمد و خودش از من کمک خواست تیواقع

 يماریاون موقع تازه ب.داشت تیاون به ازدواج ما رضا. ز فوت کردکه پدرم چند ماه قبل از ازدواج من و فرا دیدونیم

 يماریو ب يستریه...توخانواده شون سابقه داشته یروح يها يماریب نجوریا گفتیپدرم م. خودشو نشون داده بود میمر

 البد داستانشو.سکته کرد میاخر هم از غصه مر.خوردیغصه م یلیحساس بود وخ یلیپدرم خ! گهید یعصب يها

/چند ماه بعد از فوت بابا من ازدواج کردم! امرزدشیخدا ب.دیدونیم

:تعجب نگاهش کردم و فورا گفتم با

دالن؟ يبا آقا یعنی-

. کرد فیبراتون تعر میبود که مر يماجرا همون طور 1دیدونیشما احتماال خودتون همه ماجرا رو م! با فراز! آره-

سال با  کیاون فقط ! ال و در همون سفر بود که فراز به من ابراز عالقه کردشم میما با خانواده دالن رفت دیع کسالی

از اون  يزیچ گهیکه برگشت د یوقت. دادیم لیکانادا ادامه تحص يتونامزد بود و بعد چهار سال دور از اون تنها  میمر

زود رنج و فوق العاده  ،یدختر عصب هی...فرق کرده بود یلیهم خ میمخصوصا که مر! نمونده بود یاحساس سابق باق

:نتوانستم خودم را کنترل کنم و گفتم! میهنوز هم هست...میمن و فراز عاشق هم بود! وابسته

؟یپس شهاب چ-
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:زد وگفت یتلخ لبخند

با هم دوست  یزمان هیاونها  دیدونیآخه م. زدیسحر و شهاب رو به هم م یحرفهاش داشت زندگ نیچندبار با ا میمر-

تا مدتها بعد از ازدواج من و فراز هم ! دیدونیم زویخودتون که همه چ خوندند،یدانشگاه درس م کی...بودند یمیصم

با حرفها و  میچند بار مر یوقت یداشته باشه، ول یم مشکل روانیکه مر کردیاون باور نم. نداشت یسحر با من رابطه خوب

اون شد و رابطه شو  يماریو شهاب شد، کم کم متوجه ب اون نیناجور ب يباعث دعوا و جار و جنجال ها  شیالیداستانها خ

رابطه  وهرشمن با ش کردیخواهرم، سحر فکر م يها يپرداز الیبه خاطر خ ییچه روزها دونهیخدا م.قطع کرد میبا مر

!امرزدشیخدا ب...نداشت یگناه...بود ضیاون مر...خوب یول! چه جنجال ها که به پا نشد! دارم

:زد و گفت يبعد لبخند. را پاك کرد  شیاشک هابا گوشه دستمال  دایش

روشن شد؟ زیحاال همه چ-

:دمیپرس. سوال در سرم بود یلیخ.بودم جیگ هنوز

که اون  یتو خاطرات یول ختفیشد و اعصاب و روانش به هم ر مارینامزدش عاشق شما شد ب کهیوقت مازیمر دیشما گفت-

 زدهیشما رو از س یاون داستان زندگ. شما گذاشته يجا ،خودشویگسال زدهیاز س ،یکرده از کوچک فیمن تعر يبرا

.کرد فیتعر یسالگ

. چشم ها و پلکش را پاك کرد ریآن ز يوبا گوشه ها دیکش يبرگ دستمال از جعبه دستمال کاغذ کیدوال شد و  دایش

:و گفت دیکش یمانده بود آه رهیخ میعکس مر يبعد همانطور که نگاهش رو

که من زن فراز  یوقت! میدونستیکدوم از ما نم چیه یول ،یو هفت هشت سالگ ستیاز ب..ختیقع به هم رآره از اون مو-

و تمام  رفتهیمن م يها ادداشتیهم سراغ دفترها و  میمر.ام همونجا موند هیشدم و از اون خونهرفتم تمام اسباب اثاث

و اون  دونستیمنو م یاون تمام زندگ! خوندهیم نوشته بودم موقعتا اون  یرو که از بچگ ییزهایخاطرات منو، اون چ

 میو چهار ساعته مواظب مر ستیب تونستهیمامان که نم.دیفهمیهام م ادداشتی ياز تو دونستیرو هم که نم ییزهایچ
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به  یتاو ح. به کل خودشو گم کرده بود میشده بود و مر رید یلیخ گهیکه د میموضوع شد نیما متوجه ا یموقع. باشه

به سر قرار رفته بود و از  خبریهم از همه جا ب مانیپ. همان نامزد سابقم تماس گرفت و با او قرار گذاشته بود من با يجا

.شوکه شده بود میمر دنید

:سرم را تکان دادم وگفتم ناباورانه

من سر ...دیدالن هست يشما که هنوز با آقا یو فراز بود،ول میآخر داستانش حرف از ازدواج مر! یخانم شرف دیببخش-

!آورم یدر نم

تصور کنه که  نطوریخودشو آروم کنه وا خواستهیم. قسمت داستان کار ذهن ناخودآگاهش بوده نیا کنمیمن فکر م-

! کدوم از ما نبود چیه ریتقص...خرابتر کرد مویهم افتاد که حال مر گهیاتفاق د هی! کنهیو با اون ازدواج م گردهیفراز برم

 یکه مرخص شد من هم چند ماه نیبعد از ا. میکن ياونو بستر میشد ورمامان دست داد و ما مجب به یقلب دیحمله شد هی

من و فراز و  شیتو خونه من، پ. ما بود شیهم پ میمدت ناچارا مر نیدر ا. خودم آوردمش تا بهتر مراقبش باشم شیپ

که من  کنهبه همه ثابت  خواستیام ممد میمر. من بود یدرست زمان حاملگ نیا!سخت و دردناك بود یلیخ شیبرا نیا

باالخره فراز ...خونه افروز يو بر یرو ول کن نجایا دیبا گفتیو م رفتیراه م. با شهاب رابطه دارم

 میبه بعد من تو خونه افروز هستم و مر خیخاطراتش از اون تار يتو نیهم يبرا! فهمهیباالخره سحر م....رهیگیمچتونوم

که  زدیمن و شهاب م نیب یاز رابطه پنهان ییو همه جا حرفها شهیهم میمر! از من جدا شده کرده که فراز فیتعر نطوریا

.خودش بود يالپردازیالبته کامال خ

که  شیهفته پ. میبزن لیبه فام يتا سر رانیا میآمد میبود به کانادا رفته بود کسالیکه  رضایمن و فراز و عل شیپ ماه

رو نداشت، چون اونو  رضایاز عل يتحمل دور. بود یروز سخت میمر يکانادا برا میبرگرد میخواستیو م میپرواز داشت

 هیاز دست داده ها گر زیتمام اون شب مثل عز! میاونو ازش جدا کن میخواهیتا م کردیو فکر م دونستیپسر خودش م

 حیفردا صبح صح میببررو  رضایفرازهم بهش قول داد که اگر بگذاره ما عل. دیرو ببر رضایعل گذارمیکرد و گفت من نم



گلرخ بیات -افسانه شیدایی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٥٥

.میکردیمالحظه اشو م شیماریما به خاطر ب. شد یراض میباالخره مر! و سالم اونو برگردونه

آخه ! عقب مونده برسه ياز کارها یفراز هم رفته بود تا به بعض...خونه نشسته بودم يآن روز بعد از ظهر تنها تو يفردا

هم از  رضایکه در باال رو زدند فکر کردم فراز پشت دره عل یوقت. اتاق خواب بود يپسرم هم تو.میاونشب پرواز داشت

و رنگ مثل گچ و  ختهیبه هم ر ختیبا سر و ر میمر.رو باز کردم در. آمد یاش م هیگر يشده بود و صدا داریخواب ب

منظورش  دمیبچه ام کو؟کجاست؟ فهم: داد زد دیتا منود. دیلرزیتمام تنش م. بود  ستادهیکبود پشت در ا يلب ها

کنم  کاریچ دونستمیاز ترس نم. رهیخودش آمده بود تا پسرش رو از من پس بگ الیاون در عالم خ! پسر منه رضایعل

 یکم صبر کن االن م هی رونیبا فراز رفته ب رضایگفتم عل نیهم يبرا اره،یسر بچه ام ب ییبال یووانگیدر عالم د دمیمترس.

اون  يصدا دنینداشت با شن يکه حال عاد میمر. بلند شد رضایعل هیاره گرمن همون موقع دوب یاز بدشانس یول ند،یآ

 رونیبا فراز رفتند ب ستیتو خونه ن رضایعل یکنیگفتم اشتباه م.منو گرفت  يو موها دیلحظه پر کیشد و در  یعصب

.ندیآ یاالن م...

 يباال يچراغ المپا میمر.آمد یم رضایعل هیگر ياون مدام صدا يبه جا یکه زودتر فراز برسه، ول کردمیخدا م خدا

.دیکرد و ته اونو به طرف من پاش یخودش خال يداخل اونو رو ينفت ها.رو برداشت و سرشو شکست نهیشوم

 یحرکت چیاز ترس قدرت ه.افتادم نیزم يرو یبه سمت در بروم، ول خواستمیم. موهامو از چنگش آزاد کردم من

.چشم هام آتش گرفت يو جلو دیرو کش تیکبر میمر.انگار فلج شده بودم.نداشتم

:فشار داد و گفت دیچکیکه قطرات اشک مثل باران ازآنها م شیدستمال را به چشم ها. ساکت شد  دایش

به من وارد شد که  يا گهیانگار شوك د.  دیدویدور اتاق م! چشمم سوخت يخواهرم جلو...فتمیب ادشی مخواهمین-

جرات جلورفتن  نیهم يشده بود، برا سیاز نفت خ میدستها. فراز پشت در بود. رو باز کردم يو در ورود دمیازجا پر

بزرگ برداشتم و کمکش کردم،  يمتکا کیمن هم . وسط هال اتش رو خاموش کرد چهیهمون موقع فراز با قال. نداشتم

!نابود شدطفلک خواهرم ...هیسطح یلیمن خ یخوب سوختگ یول...دینیبیم...من هم تا آرنج سوخت يدست ها یول
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داشت که  يقهوه ا يجابه جا لکه ها شیدست ها. را پاك کرد شیباز هم دستمال گوشه چشم ها. بغض کرده بود دایش

:زد وگفت يلبخند. متوجه نگاه من به آنها شد . آن روز بودند یآثار سوختگ

!ناجوره نه؟ یلیخ! رهیدکتر گفته جاش م-

:سرم را تکان دادم و گفتم. بودم جیگ هنوز

!ابدا! نه!نه-

!کرد خیتون  يچا-

:دمیزده خوردم و پرس خی يقلپ از چا کی

کرد؟یم یبا مادرتون زندگ میمر-

و  میمر يمن برا.کانادا میرفته بود رضایسال بود و فراز با عل کیآخه گفتم که حدود ...کردیم یآره بامامانم زندگ-

مامان هنوز  يوا. اتفاق افتاد نیکه ا میایب رانیبه ا یماه کی تابستون نیکه ا میگرفت میمامان نگران بودم و تصم

. گهیرو آروم آروم بهش م انیدنبالش جر رهیگفته بعد ازظهر که م زفرا! نجاستیا میمر میحاال هم بهش گفت. دونهینم

!االن فراز رفته عقبش...طفلک مادرم

نمرده و  دایش نکهیاز ا دیبا ایآ دانستمینم.داشتم  یبیعج حال.نمیمهمان ها را بب یو باق مینشستم تا آمدن مادر مر آنقدر

شب ها به  نیمن تمام ا. شناختم ودوستش داشتم نبود یکه م ییدایآن ش دایش نیا ینه؟ول ایزنده است خوشحال باشم 

زش بدم خاطراتش قضاوت نکنم و ا دنیقول داده بودم با شن میشب اول به مر نیحاال با وجود ا! انس گرفته بودم میمر

 دایبا ش. گرفته بود شیو آرزوها میمر يدلم برا. زارمیناراحت و ب ،یواقع يدایش دا،یاز ش کردمیاحساس م یول د،یاین

زهرا حرکت  بهشتاتوبوس به سمت  کیاز آنجا . که جلو خانه آنها باشم میفردا صبح ساعت هشت قرار گذاشت يبرا

.کردیم

فکر  گذاشتندیخاك م ریرا را در ز میمر یوقت. میرداندند و همه اهللا اکبر گفترا دور تا دور محوطه گ میمر جانیب جسد
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.بود بیدختر پاك و نج کیاسم خودش که . سرش نوشتند ياسم خودشو باال نجایا یول: کردم

هم  یصدا و صوت یحاال حت یگفتن دارد، ول يبرا ییحرفها کردمیو احساس م دمیدیم میرا روبرو میسوخته مر صورت

خودش را  تیو ماه تیکه شخص شیاز همان هفت سال پ دیشا...وقت نبوده چیانگارکه ه! چیه.نمانده بود یو باقاز ا

.فرو رفت دایترك کرد و در قالب ش

 یداشت ول يمادرشان هم حال بد.بود دایبه راه اانداخته بود که آن سرش ناپ یونیقبر کنده شده، نشسته و ش يباال دایش

!دهدیآزارش م نطوریکه ا داستیوجدان ش نیفکر کردم ا. آرام تر از او بود

بکشد وحاال  یآنقدر سخت میعدالت است که مر نیا ایبدانم آ خواستمیم. شدیراگرفته بود که باز نم میگلو ینیسنگ بغض

شود؟یو کجا عدالت برقرار م یخروارها خاك باشد؟ پس ک ریز

که  يقرار يبرا یلیتما چیشتم آنقدر گرفته و ناراحت بودم که هاز بهشت زهرا برگ یخاک يبا سر و رو یظهر وقت جمعه

به طرف تلفن رفتم تا با  لمیشدم و برخالف م ادهیپ نیسر کوچه از ماش یول. کردمیدر خودم حس نم میبا دکتر داشت

:گفت یو با همان لحن خشک و رسم داشترا بر یزنگ گوش نیبار با اول نیا. رمیبگ يدکتر تما

!همون هتل يساعت دو خوبه؟ جلو! مروزبله جلسه ا-

:که خسته بودم گفتم يوجود با

!باشه ساعت دو-

:شروع به غر زدن کرد که نباریا کنمیدادم شال و کاله م دیکه د یوقت مامان

!ییآ یخوب به دوستت زنگ بزن بگو نم ،يداره؟خسته و کوفته از بهشت زهرا آمد یآخه چه رفتن-

!برم دیمادر من با شهینم-

 یوقت. دمیپوش یمشک يکردم و مانتو وروسر یمیمال شیآرا. خودم آن شور و شوق سابق را نداشتم یبود ول بیعج

!پوشمیم اهیچهل روز س میمر يمن برا: به خودم گفتم ستادمیا نهیآ يجلو
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:من به ساعتش نگاه کرد و گفت دنیبا د. دیرس رترید یدکتر کم.بودم تیدو جلو در هتل ها ساعت

!يزود آمد-

.نگفتم يزیچ یول ،يآمد ریتود امدمیمن زود ن میبگو خواستم

تنها نشسته  یرزنیدورتر هم پ یکم.پشت به من نشسته بودند يما زن و مرد يجلو زیم کیفقط . هتل خلوت بود  یالب

.خوردیم يبود و چا

بعد . داد کیو ک يد سفارش چابدون آنکه به من نگاه کن. دارد يا مهیآن روز دکتر حالت سراس کردمیم احساس

:گفت دادیرا به هم فشار م شیکه انگشتها یرا در هم حلقه کرد و در حال شیدستها

چه خبر؟-

:باتعجب نگاهش کردم و گفتم. نبود يخبر یشگیهم يخونسرد ازآن

شما چه خبر؟-

کرده برام  داشونیاز کجا پ دونمیمشاهد که ن یوبا کل! کرده تیازم شکا. کردم دایزنم مشکل پ الیمن ؟ راستش با ش-

 يخالصه بد جور.با من بودند کنندیکرده که ادعا م دایچند نفر هم پ...و اون رابطه دارم نیپرونده ساخته و گفته من با ا

!میشد ریدرگ

:او تند تند ادامه داد یول. به شدت جا خوردم شیحرفها از

ما خبر نداشت؟که از رابطه  یکس نمیبب! نمتیبب تونمیمدت نم هی-

را  شیزن که پشتش به من بود فنجان چا. شدم ردهیخ میبدون آنکه جواب بدهم به روبرو. تهوع داشتم  احساس

:دیدکتردوباره پرس. گذاشت زیم يبرداشت و دوباره رو

از رابطه ما خبر داشت؟ یباتوهستم کس-

:نفرت نگاهش کردم و گفتم با
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!کدوم رابطه؟-

!هم که نبوده به اون صورت يرابطه ا یگیراست م...میدیرو چند بار د گهیکه همد نیهم! هگید نهیمنظورم هم-

جواب . برداشت یبعد دوباره راست نشست و دستمال. کردیم هیانگار که گر. خم شده بود شیمقابل من شانه ها زن

:دادم

.دونستینم يزیچ ینه کس-

:دکتر گفت.را آورد کیو ک يچا ینیس شخدمتیپ

.میزیریون خودمون مممن-

به همان  ریحر يبا روسر یکیکت و دامن ش.زن مقابلم بلند شد .زودتر بلند شوم و بروم خواستیدلم م.مرخصش کرد و

هم قد  بایزن باکفش پاشنه بلند تقر. بود یمشک شیموها.داشت یقد نسبتا کوتاه.مردم هم بلند شد.رنگ به تن داشت

:گفتم.مرد بود

!برم دیمن با-

.ات رو بخور ییال کجا؟ چاحا-

:گفتم.مامان و دوقلوها تنگ شده بود يبرا دلم

!خورمیم ییخونه چا رمیم!نه-

غروب مهمون هم ...نمیشیمرد نم نیا شیپ نجایا گهید هیثان کی یحت...دارم؟ یچه فرق دایمن با ش: کردم فکر

!خاله و اسد...میدار

که  يبا دقت به مرد. بود دایش. شد و من از تعجب مات ماندم دایزن پصورت . بغل زن را گرفت و راه افتادند ریز مرد

با همان ژست مخصوص دستمالش را به  دایش. نگاه کردم. بغلش را گرفته بود ریز یو آنطور خودمان رفتیکنارش راه م

 يلحظه روو ناراحت کننده مرد چند  رهینگاه خ یازمقابل من رد شدند متوجه من نشد، ول یوقت.دیگوشه چشمش کش
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 يموها.چشمم کنار رفت ياز جلو يو در آن لحظه پرده ا!فراز نبود...يزیچه نگاه ه:ناخودآگاه فکرکردم. من ثابت ماند

!گفتیراست م میپس مر. شهاب بو! قد کوتاه اه،یو س دهیکش يبراق، چشم ها یمشک

:بلند شد وگفت یصندل ياز رو دکتر

.رسونمتیپس م-

دارخدانگه..رمینه خودم م-

 میکه مر ییدایبود؛ همون ش یواقع يدایش نیا: لب گفتم ریز.رفتم یمحکم به طرف در خروج يبا قدمها زیبه م پشت

تقاص پس بدهد؟ دیبود با یو پاک بیکه دختر نج میچرا مر یول!شناختیم

!بزنم ادیفر یعدالت یب نیا يبرا خواستمیم. عدالت نبود نیا

:و گفت دیرا بوس میشانیرا پاك کرد،پ میبا گوشه چادرش چشم ها کردمیم هیدر بغل مامان گر یخانه وقت يتو

از آنچه که  میدهیپس م ایکه اون دن یتقاص. میدهیتقاص پس نم نجایهمه که هم.عادل است یلیخداوند خ! آروم باش -

!سخت تر است یلیخ دیایبه سرمان ب ایدن نیا

  انیپا

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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