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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

 :خالصه رمان

ها پیدا ای آرامش خسته شده بود، شخصی متفاوت از دوردستزمانی که سورن، از انتظار کشیدن برای جرعه

ی تنش را از دست ی سورن کار کند. در همین منوال، او برادرش، پارهشود تا در عمارت بزرگ خانوادهمی

پذیرش چه کار کند؛ اما کسی در همین حوالی، به ی آسیبداند با خانوادهتر از همیشه، نمیرمقدهد. بیمی

 .شتابدکمک او می

 :مقدمه

 .ایده، سرنوشت من را به زانو در آوردفهای متوالی و بیبعد از دویدن

ادامه  اعث شد باز هم بلند شوم و به دویدنشاید نفس گرفتن ب ام نکرد و من ماندم و انتظار؛نفسم دیگر یاری

 .کشیدمفس مینکردم؛ حتی اشتباه دویدم، اشتباه فکر میدهم؛ ولی تا کنون اشتباه می

هایم است؛ ولی ه نهایت آرزوها و خواستهبشبختی، رسیدن کردم زندگی من همین است که هستم. خوفکر می

 .غافل بودم

ی خدا و فهمیدم که من فقط یک دختر نیستم؛ فقط یک شاهزاده برای پدرم و همدم مادرم نیستم؛ فقط یک بنده

 .ی خاکی نیستم؛ این منم و دنیایی که درحال جنگیدن با من استمیلیارد انسان روی کرهیکی از هشت

آیم. به عنوان دانشجوی مملکتم و شهروند این سرزمین، های مختلفی که دارم، از پس این دنیا بر نمیشبا نق

 .توانم به سمت هدفم حرکت کنمام، میولی با پاک شدن از گناهان گذشته من قادر به جنگیدن نیستم؛

 .هدف من به سر انجام رساندن این انتظار است

 .های آخر افتادهخسو منجی دنیای خسته و به خس ی متعالی عشقانتظار برای نقطه

و  ه معنای نشستنانتظار ب های خفته؛انتظار فقط سکوت و صبر کردن نیست؛ انتظار یعنی بیدار کردن وجدان

ار کار وقفه دویدن، انتظدست کشیدن از تالش نیست؛ انتظار یعنی به تکاپو افتادن، انتظار یعنی برخاستن و بی

 .یک نفر نیست

 .مثل بلند کردن عَلَم و پرچم، کار هرکسی هم نیست؛ این یعنی برای منتظر شدن هم باید جنگید

 

http://forum.roman98.com/
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 :سورن

 .دقیقاً از هر چیزی که بدت بیاد سرت میاد از انتظار متنفر بودم و

 .سـ*ـینه و اخموبه با کالفگی روی نیمکت نشسته بودم؛ دست 

اگه مجبور نبودم  ریخت.کرد و اعصابم رو بهم میزوز میهایی که توی اتاق بودن تو گوشم وسروصدای بچه

شد؛ اومد عصبی میرفت. هروقت سارا به خونه میرفتم سام رو مخم میرفتم؛ ولی خب اگه نمیعمراً نمی

تونستم بگم یکی از تر هم بود. البته میهاش به هم خورده بود و عصبیخصوصاً این بار که یکی از معامله

حتی راننده بیارتش؛ ولی خب سام و اون زن عوضیش روی تک دخترشون حساس بودن و به خدمتکارها یا 

 .اصطالح، کسر شأن بود که یه نوکر بره دنبال سارا

 :دختر جوونی که کنارم نشسته بود با سادگی تمام پرسید

 .هایین؟ تاحاال شما رو ندیده بودمببخشید شما منتظر کدوم یکی از بچه-

 :حوصله جواب دادمقه چرخوندم و بیهام رو تو حدچشم

 .ام؛ سارا تهرانیاومدم دنبال برادرزاده-

 :با اشتیاق پرسید

 دختر آقای سام تهرانی؟-

ی تایید تکون دادم. از مهدکودک و فضای مضحکش متنفر بودم؛ چون کالً از های بسته سرم رو به نشونهبا چشم

 .اومدها خوشم نمیبچه

 :ی ریزی گفتو خنده د و با لحن اغواگرانهدختره هم دست بردار نبو

 .ها موجودات جالبینمنم هر روز دنبال تنها برادرم میام. بچه-

خیال بشه که خداروشکر ی ریزی رفتم تا شاید بیرو با کالفگی بیرون دادم و در سکوت بهش چشم غره نفسم

های رومخ مشغول اون شعر مسخره که بچه تونستم زنده موندنش رو تضمین کنم. با اتمامشد نمیشد؛ اگه نمی

خوندنش بودن، به در اتاق نگاه کردم. پسرها و دخترهای کوچیک و بازیگوش، به سرعت الکترون بیرون 

انداختن. وقتی سارا رو دیدم که با غم از اتاق بیرون اومد و کالفه جهیدن و توی بـ*ـغل یکی خودشون رو میمی

 .م و به سمتش رفتمبه اطرافش نگاه کرد، بلند شد

 :با سردی دستش رو گرفتم و زمزمه کردم

 .بریم-

 :سارا از دیدنم خوشحال شده بود و با ذوق خندید
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 !سالم عمو سورن-

 .جوابش رو ندادم و فقط کشوندمش

 :سارا با ناراحتی کمی اعتراض کرد

 !هاعمو سورن جواب سالم واجبه-

جور که دستش رو گرفته بودم باال سالم کردم. سارا همون برای این که دلش رو نشکسته باشم خیلی کوتاه

 :خندیدپرید و با شادی میپایین می

 !رم پیش سپهر، آخ جونامروز می-

ی ماشینم رو براش باز کردم و حوصلگی در کنار رانندهاز مهد خارج شدیم و به ماشین من رسیدیم. با بی

رو روی در ماشین خالی کردم. خودم هم سوار ماشین کمکش کردم سوار بشه. کمربندش رو بستم و حرصم 

 :شدم و سریع گفتم

کنه. لطفا خاطرات امروزت رو برای باباجونت نگه دار؛ البته اون که خونه نیست؛ سارا از حاال بگم سرم درد می-

 !خیالش شو لطفاپس بی

خداروشکر گریه نکرد؛ اگه  هاش رو ورچیده و ناراحت شده؛ ولیتونستم ببینم لـببدون نگاه کردن هم می

خورد. به خونه رسیدیم؛ شاید هم مینقو بهکرد تضمینی نبود یکی نزنم تو سرش. حالم از این دختر نقگریه می

بهتر باشه بگم به قصر رسیدیم. فضای بزرگی رو حیاط اشغال کرده بود، با فضای سبز مزخرفش؛ کال از هر چی 

 .سبزیه متنفر بودم

قدیمی، اما با ابهتی داشت. سه طبقه بود و انقدر بزرگ بود که برای حفظ و نگهداریش به ی ما بافت خونه

کردن؛ اگه به کارگرهای زیادی نیاز داشتیم که به جز دو نفر، بقیه ساکن خونه نبودن و مدام رفت و آمد می

ی مونه؛ خصوصاً که خونهفرستادم که برن؛ اما سام اعتقاد داشت که خونه نباید خالی بخودم بود همشون رو می

 .کردیمپدری ما بود و به اصطالح باید اصالت خانوادگیمون رو توی اون خونه حفظ می

قسمتی از پیلوت خونه به استخر و گاراژ اختصاص داده شده بود، که من هم همیشه هیوندام رو اون گوشه پارک 

 !هاش تو دل شب، معرکه بودکردم؛ دقیقا کنار موتورم. عاشق موتور بودم؛ ویراژ دادن بامی

ی کمربندم رو باز کردم و پیاده شدم و سارا هم پیاده شد. به سمت خونه هدایتش کردم. طولی نکشید که همه

آمدگویی به سارا. با پوزخند سرم رو ها پایین اومدن و کنار مسیر ورودی صف کشیدن برای خوشخدمه از پله

 :برداشتم. همشون با هماهنگی گفتنباال گرفتم و فاخرانه به سمت خونه قدم 
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 .اومدید سارا خانومخوش-

 :هین وارد شدن، به ریحانه خانم، سرخدمتکار خونه گفتم

 .مراقب سارا باشین-

 :به خشایار هم توپیدم

 .وسایلش تو ماشینه-

سوئیچ رو هم به سمتش پرتاب کردم؛ بعد مسیرم رو به سمت خونه ادامه دادم. روز قبل که آخرین روز 

اقامتمون توی عراق بود واقعاً اعصابم به هم ریخت. با وجود این که مدیر عامل اصلی سام بود و حرص اصلی رو 

اومد به اجبار کاری کنم؛ چه برسه به اینکه مجبور بشم به نفع طرف خورد؛ ولی خب، اصالً خوشم نمیاون باید می

 .معامله کوتاه بیام

ز حموم بیرون اومدم و شلوار و گرمکن پوشیدم. طاق باز دراز کشیدم بعد از گرفتن یه دوش سرد، با حوله ا

 .هام گرم نشده، در اتاق زده شدهام رو زیر سرم قالب کردم. هنوز چشمروی تختم و دست

 :کالفه گفتم

 .امگمشو خیلی خسته-

 :صدای ظریفی گفت

 .ها رو عوض کنمببخشید، اومدم مالفه-

 !نم! سکوت کردم. در دوباره زده شد. نزدیک بود فریاد بزنماشون کخواست بزنم خفهدلم می

 :اش رو نداشتم؛ ولی گفتمحوصله

 !بیا تو ببینم چه مرگته-

اومد که تاییدش نگاه فهمیدم که جدید اومده؛ ولی من یادم نمیدر اتاق باز شد و خدمتکار وارد شد. با یه نیم

تر شد. واکنشی به اخم و اخالق گندم هاش بهم نزدیکی تا شده روی دستکرده باشم. با چند دسته مالفه

 :نشون نداد و خیلی سرد گفت

 .ها خیلی کثیف بودن. ببخشید اگه قبل از اومدنتون عوض نشدخوام آقا؛ مالفهعذر می-

ی خدمتکارهای این خونه رو پوشیده بود. سارافن سفید، که زیرش یک سر تا پاش رو ورانداز کردم؛ فرم همه

ی مشکی بود و شلوار معمولی مشکی؛ ولی این دختر برخالف بقیه که باید یک روسری فقط دور ساده پیراهن

های سفید بستن، کامل حجاب گرفته بود؛ بدون این که موهاش پیدا باشه. جوراب پاش بود و صندلسرشون می
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 :ی سردی داشت. نگاهم رو ازش گرفتم و گفتمخدمتکارها؛ قد بلند بود و چهره

 جدید اومدی؟ تو-

 :سری تکون داد و با همون سردی گفت

 .بله، تابان هستم. دیشب شروع به کار کردم-

 .از روی تـ*ـخت به هم ور بلند شدم و اجازه دادم کارش رو بکنه

 :به سمت پنجره رفتم و بازش کردم تا سیگاری آتیش بزنم؛ در همون حالت پرسیدم

 .خب، از خودت بگو-

 .کردمرو حس میمشغول کار بود و این 

 :انگار که مطمئن نباشه چی گفتم، پرسید

 بله؟-

 .کنمسوالم رو دوبار تکرار نمی-

 :به سردی گفت

 .منظورتون رو متوجه نشدم-

 :پوزخندی زدم

 .رهبه هر حال آدم الکی سراغ شغلی مثل خدمتکاری نمی-

 :با جسارت جواب داد

 .کنم به شما مربوط باشهفکر نمی-

 :رخیدم و با غضب گفتمروی پاشنه پا چ

 !چی گفتی؟-

شد توی ی تـ*ـخت رو صاف کرد و سرش رو به سمتم چرخوند. نگاهش به زیر بود؛ اما غرور رو میگوشه

 .اش دیدچهره

 :همچنان خونسرد بود

 !خوام آقاعذر می-

 :ای کشیدم و سیگارم رو روشن کردمنفس کالفه

 فهمی که؟ای و... خالصه میکارهما باید بدونیم که چه به هرحال، تو هر روز چند ساعتی اینجا هستی؛-

 :این بار نگاهم کرد
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 .برای آقا خشایار همه چی رو توضیح دادم-

 :بیشتر اخم کردم و دستور دادم

 .برای من هم توضیح بده-

کل یکم خیره نگاهم کرد و با آه، کارش رو تموم کرد و صاف ایستاد؛ رو به من. هم قد من بود و به نظر هی

 .ای داشتورزیده

 :هاش رو به هم گره زد و گفتدست

 .کنمام رو از دست دادم؛ تنها زندگی میخانواده-

 :موشکافانه پرسیدم

 چند سالته؟-

 :با کالفگی گفت

 .وشیشبیست-

 :زهرخندی زدم

 !عجب-

 :های کثیف رو توی سبدش انداخت و گفتمالفه

 .با اجازه-

کرد که کردم و از این رفتارش احساس انزجار کردم. جوری رفتار میبه سمت در رفت. با خشم بهش نگاه 

کرد، انگار از من سرتره و تواضع مورد نیاز یک خدمتکار رو نداشت و من از دختری که جلوم اظهار عجز نمی

 .متنفر بودم

*** 

شام بود. بهتر  تاپ بلند شم. ساعت نه شب شده بود؛ یعنی تقریبا وقتضعف و گرسنگی وادارم کرد از پای لپ

خوردم. با کالفگی از اتاقم بیرون رفتم و یکی از خدمتکارها رفتم شام میکردم و میبود از مردنم جلوگیری می

 :شد؛ بهم نزدیک شد و گفتشد رو صدا زدم. با ترسی که به وضوح توی صورتش دیده میکه داشت رد می

 بله آقا؟-

 :با سردی پرسیدم

 شام حاضره؟-
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 .بله آقا-

 .خوبه؛ سپهر رو صدا کن-

 .چشم-

شنیدم که از جیغ سارا رو میراهروی طبقه دوم رو طی کردم تا به راه پله برسم. حین پایین رفتن، صدای جیغ

 :اومدپایین می

 !آخ جون! شام پاستا داریم؛ من عاشق پاستام-

اش مار از پونه بدش میاد، در لونه ها متنفر بودم. از بد روزگار،گوشه لـبم رو به زهرخند کج کردم. چقدر از بچه

اومد؛ ولی رفت مدرسه و میشه. دوتا بچه توی خونه بودن. باز خداروشکر سپهر پسر آرومی بود؛ میسبز می

اومد. ما یه خانواده بودیم؛ خانواده که نه، یه ها میسارا خیلی رومخ بود. جای شکرش باقی بود که فقط آخر هفته

 .هامون بودیمهایی از خانوادهپارهکهمشت آدم که هر کدوم تی

من و سام و سیمین، خواهر و برادرهایی بودیم که بدون پدر و مادر بزرگ شدیم. جفتشون بعد از جدا شدنشون 

شد که رفته بود. سام ازدواج ناموفقی سالی میرفتن خارج و ما پیش پدربزرگ مرحوممون بزرگ شدیم، که ده

ا یه بچه و سپهر هم که پسر سیمین بود. اون هم وقتی سپهر رو دنیا آورد فوت داشت که به طالق منجر شد؛ ب

هاش چجوری داره شد و شوهرش هم رفت و هیچ وقت برنگشت ببینه پسرش چهارده ساله زیر دست دایی

 .شهبزرگ می

ها تهدیدمش؛ چه برسه به سارا. اون مامان عوضیش هم که آخر هفداداشی که خودم به ندرت میسام، خان

اومد فرستاد پیش ما؛ براش هم مهم نبود که سام ماهی یک بار بیشتر نمیخواست بره پارتی و سارا رو میمی

 .خونه

از سرسرا گذشتم و به سمت میز غذاخوری که توی سالن بود رفتم. سپهر هم اومد و طبق معمول خونسرد پشت 

شد باور کرد زد، واقعاً نمیزد؛ ولی اگه حرف میسوخت. زیاد حرف نمیها دلم براش میمیز نشست. گاهی وقت

 .ساله استاون یک پسر چهارده

بعد از چک کردن چند پیام توی گوشیم، پشت میز نشستم. سارا هم با لـبخند دندون نمایی که همیشه به لـب 

ا از سکوت توجه به اون دوتا شروع کردم به غذاخوردن. سارداشت مقابل سپهر نشست. وقتی غذا سرو شد، بی

داد. عادت داشتم قراریش رو با تکون دادن مداوم پاهاش نشون میحاکم بر خونه کالفه شده بود و بی

 :معطلی شروع کرددونست؛ برای همین بیهای خشایار رو موقع غذاخوردن بشنوم. خودش هم اینو میگزارش

تکار جوان هم اضافه شده و االن در قربان طی سه روز گذشته حقوق خدمتکارها و قبوض پرداخت شد. یه خدم-
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تون تعویض شد. ای آقا سپهر هم طبق خواستهمجموع هفت خدمتکار زن و چهار کارگر مرد داریم. راننده

شون رو اهای آشپزخانه، نظافت و غیره توی این یک ماه ... تومن بود که پرداخت شد. صورت حساب همههزینه

 .طور که گفته بودید آب استخر رو هم چک کردم و حواسم بهش هستروی میزتون توی اتاق گذاشتم؛ همون

 :سری تکون دادم و به خوردنم ادامه دادم. لقمه رو قورت دادم و گفتم

 خدمتکار برای چی اضافه کردید؟-

 :و من کرد و گفتخشایار یکم من 

ور آقا سپهر برسن، هم آخر قربان خودتون گفته بودید یک نفر دیگه رو هم پیدا کنم که هم توی هفته به ام-

 .هفته مراقب سارا خانم باشن

 :ی من مثل ماهیه! یکم صدام رو بلند کردمپوزخندی زدم. فکر کرده حافظه

 کنه یا نه؟خودم یادمه چی گفتم؛ ولی نگفتم استخدامش کنید! من باید بدونم کی توی این خونه کار می-

را هم از دیدم دور نموند؛ اما سپهر واکنش خاصی نشون های سای اشک توی چشمخشایار یکم ترسید. حلقه

 .نداد

 :خواهی کردخشایار تندتند معذرت

 !بله بله، ببخشید-

 :تر آوردمیکم صدام رو پایین

 .خوره؛ بندازیدش بیروندختره به درد نمی-

 :خشایار با ناراحتی گفت

شه که امیدش رو ناامید کرد. حاال که ره؛ نمیولی... ولی قربان! این دختر به این کار نیاز داره! گنـ*ـاه دا-

زیر و استخدامش کردم لطفا تجدید نظر کنید. اصال خودتون باهاش حرف بزنید. خیلی دختر خوبیه، سربه

 .نجیبه

ای آب، بلند شدم. عادتم بود؛ چیزی نگفتم. آهی کشیدم و بعد، غذام رو نصفه نیمه ول کردم و با خوردن جرعه

 .دادمتونستم غذام رو تا ته بخورم؛ انگار توانایی غذا خوردن رو از دست میوقت نمیها هیچ مثل بچه

 :با سردی گفتم

 .بفرستش توی اتاقم-

تونستم حواسم رو از به سمت اتاقم رفتم و یه نخ سیگار از جیبم درآوردم. اعصابم خُرد بود؛ ولی خب نمی
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کنن؛ چه کار میهای اتاق هم بود که چهاسم حتی به پشهاتفاقات اطرافم پرت کنم. با وجود فشار کاری هم، حو

 .ی نه چندان آرام بخشم شده بودبرسه به یک غریبه که وارد حریم خونه

ی پدری بود، با خاطرات رفتم. اونجا خونهاومد و مطمئناً باید تاحاال از اون خونه میاز تنهایی بیشتر خوشم می

بود که توش نه پدر دیدم و نه مادر. از وقتی چشم باز کردم، افراد ای عذاب آورش؛ ولی چرا موندم؟ خونه

اطرافم جوری بودن که یاد گرفتم حتی به خانوادم هم نباید اعتماد کنم. مادری، که به ما نارو زد و حتی به 

فهمیدیم ولی سام... سام دوازده ساله، چیز زیادی نمیساله و سیمین چهارهاش هم رحم نکرد. من ششبچه

کنه و بابا فهمید وقتی سیمین سروصدا میفهمید که چرا مادر توی خونه نیست و میفهمید. میسالش بود؛ می

ی بغضی که داشت، ره. با همهدید که مامان کجا میشنید و میفهمید و میکشه، تقصیر کیه. میکالفه سیگار می

 .دونست و ترکش کردی عوضی این رو میبه یه منبع محبت نیاز داشت تا شاید آرومش کنه و اون زنیکه

شون رو ول زنن بیرون و خانوادهها همین بودن؛ سر یک سری مسائل مزخرف از خونه میی زنشاید همه

ی دخترها و شد؛ مثل همهاومد. این هم یک روز بزرگ میکنن؛ شاید برای همین از سارا هم خوشم نمیمی

شد یک موجود مزخرف اومد و میکرد، زود اشکش درمیزد، دلبری میکرد، الک میجیغ میشد. جیغها میزن

 .دیگه مثل همشون

من اونجا موندم تا یادم بمونه روزگار چه بالیی سرم آورد؛ تا با دیدن سپهر یاد سیمین بیفتم که حتی زنده نموند 

س خودش بود. با کوبیده شدن اش مادری کنه و با دیدن سارا، یاد مادرش بیفتم که پیِ لـ*ـذت و نفتا برای بچه

 :در اتاقم از افکارم خارج شدم و گفتم

 .بیا داخل-

تونستم بازتاب تصویرش رو توی شیشه ببینم؛ دقیقا در اتاقم باز و بسته شد. با این که روم به پنجره بود ولی می

ش رو ورانداز ی پام چرخیدم و سرتاپامثل شیشه سرد بود. خشک و اعصاب خرد کن؛ مثل خودم! روی پاشنه

 .کردم

 :ی احترام کمی خم شد و گفتبه نشونه

 .سالم، آقا خشایار گفتن بیام-

 :ام انداختم و گفتمبه سمت میز کارم رفتم و خودم رو روی صندلی کاری

آره، چون باید خدمتت عرض کنم استخدام شدنت توی اینجا به تصمیم من نبوده و من تاییدش نکردم؛ برای -

 .بگم بندازنت بیرون خواستمهمین می

 .با سکوت بهم نگاه کرد و منتظر ادامه حرفم شد
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 :نفس گرفتم و گفتم

 ولی خشایار گفت به این کار نیاز داری، درسته؟-

 :سری به نشونه تایید تکون داد

 .بله آقا-

 :هام رو توی هم قالب کردمدست

 چقدر درس خوندی؟-

 :سرش رو بلند کرد و توی صورتم نگاه کرد

 بگم یا دروغ؟راست -

سعی کردم جا خوردنم از این حرفش رو توی صورتم نشون ندم. تا حاال چنین چیزی رو انقدر جدی از کسی 

 .نشنیده بودم

 :مو شکافانه پرسیدم

 دروغ برات چه سودی داره؟-

 .تر کار کنمشه راحتهیچی، فقط باعث می-

تا بهتر بهش اعتماد کنم؛ ولی به نظر من  خواد سطح تحصیالتش رو در حد دیپلم بگیرهفکر کردم شاید می

دیپلم و سوم دبستان همچین فرقی هم نداشت. در کل صدسال درس خوندن هم فرقی به حال کسی نداشت؛ 

 .سواد، چه باسواددزد، دزده؛ چه بی

 .راستش رو بگو-

 :کم گردنش رو از حالت خمیده درآورد و گفتنگاهش رو باالتر آورد و بهم نگاه کرد. کم

 .ارشد گرفتم تازه کارشناسی-

 :هام رو درشت کردم صدام رو باال بردمچشم

 من رو مسخره کردی؟-

 :از این حرکتم نترسید. با خونسردی گفت

 .خودتون خواستید راستش رو بگم-

 :با پوزخند گفتم

 خیلی خب چوپان راستگو! یه ارشد توی تهران چرا باید بیاد سراغ چنین شغلی؟-
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 :ه گفتنفس گرفت و کالف

 آقا واقعاً مجبورم بهتون جواب بدم؟-

 :اخمم رو شدیدتر کردم

 فهمی؟ی من، حریم من؛ میخوای توی این خونه کار کنی؛ خونهبله که مجبوری! تو می-

 :کمی سرش رو کج کرد

 و اگه به سواالتتون جواب ندم مجبورم از اینجا برم؟-

 :صدام همچنان بلند بود

 !همین االن به سالمت-

 :نان خونسرد جواب دادهمچ

ته و از این جهت تحت فشارم؛ چون دونم کار پیدا کردن سخآقای تهرانی، چند لحظه به من گوش کنید. می-

کنن؛ چون یه دختر تنهام؛ ولی یک هفته، سه شه و افراد معموالً بهم اعتماد نمیخوام سخت پیدا میکاری که می

 .کنمشما امروز تقریباً نبودید، اجازه بدید خودم رو بهتون ثابت میروز، یا حتی یک روز اجازه بدید کار کنم. 

 :با پوزخند گفتم

ها ندارم؛ اصالً معلوم نیست مطمئنی مأمور دوربین مخفی نیستی؟ گوش کن! من وقت برای این مسخره بازی-

ار. از کجا توقع تونستی یه منشی بشی نه یه خدمتکواقعا ارشد خوندی یا نه؛ اگه خوندی هم که کفِ کفش می

 داری قبول کنم اینجا بمونی؟

 :آهی کشید و گفت

ام که متاسفم، این کارم ربطی به تحصیالتم نداره از روی برنامه قبلی هم نخواستم بیام اینجا؛ فقط دنبال کاری-

 .سرم رو گرم کنه تا از فکروخیال دست بردارم

ی... چی وقت این دخترهترسید؛ اونیکلش از من میاز خونسردیش داشتم کالفه می شدم؛ حتی خشایار با اون ه

باید بهش گفت؟ نترس؟ من نترسیدن داشتم؟ منی که هر لحظه امکان داشت هر آدمی رو تا دم مرگ بفرستم؟ 

 :قد و قواره من و خونسردتر از من بود کُفری شده بودم. گفتماخمم رو شدیدتر کردم. از اینکه هم

شم و ارزش تأسف خوردن نداری. حتما فکر کردی عاشق چشم و ابروت میبرای خودت متأسف باش؛ حتی -

 دم بمونی اینجا؛ فکر کردی اینجا کجاست؟ ها؟اجازه می

 در سکوت بهم نگاه کرد. یعنی هیچ جوابی برای تحقیرهام نداشت؟ حتی گریه؟ حتی فرار کردن؟

خاطر یه خدمتکار انقدر شأن خودم هسکوت و خونسردی نگاهش باعث شد یکم از خودم خجالت بکشم. نباید ب
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 :کردم سخاوتمندانه گفتمطور که پشتم رو بهش میبردم. نفس عمیقی کشیدم و همونرو پایین می

دونه که یک هفته مهلت داری که خودت رو ثابت کنی؛ اما در تمام این مدت حواسم بهت هست. خشایار می-

 .نگیرم؛ پس حواست رو جمع کمن چقدر ریزبین و سخت

 :صدای آرومش رو شنیدم که گفت

 .بله آقای تهرانی؛ از لطف شما ممنونم-

 :هام رو به عقب تاب دادمدستم رو بردم باال و انگشت

 .تونی بری. امشب، همین االن، برو بیرون که فعالً اعصابت رو ندارممی-

 .اتاق بیرون رفت کمی سکوت کرد و جوابم رو نداد. بعد از چند ثانیه خداحافظی کوتاهی کرد و از

*** 

 :شیوا

 وای رنگ هایی نیمه پاره و مقنعههام رو عوض کردم و از خونه خارج شدم. با مانتویی ساده و مشکی، کفشلباس

دونستم به ظاهر به افق ی اتاق اون پسر عجیب نگاه کردم. میرو رفته. قبل از اینکه از حیاط بیرون برم به پنجره

کنم. آهی کشیدم و به سمت در حیاط رفتم. آقا خشایار از ست دارم نگاهش میخیره شده؛ ولی حواسش ه

 :پشت سر خودش رو بهم رسوند و گفت

 !هی دختر جون-

 :برگشتم به سمتش و با لبخند گفتم

 .اِ ببخشید خداحافظی نکردم-

 :خودش رو بهم رسوند و با شرمندگی گفت

زنم آقا دق و دلی خودش رو سرت خالی کرد. به دس میدونم چی شد؛ ولی حنه دخترم، این چه حرفیه! نمی-

 .امخدا شرمنده

 :لـبخندی زدم

 .نیازی نیست شرمنده باشین؛ تقصیر شما که نبود، من یکم خیره سری کردم-

 :لـبخندی کهنساالنه زد

 نه بابا این چه حرفیه! چجوری میری خونه؟-

 :ای کردمبه در اشاره



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         15 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 .زنگ زدم تاکسی بیاد-

 :زدآروم پلک 

 .خدا به همراهت دختر-

دستی براش تکون دادم و از در خونه رفتم بیرون. بعد از چند دقیقه تاکسی رسید و من سوار شدم. سرم رو به 

ها و تابلوهای شهر رو نگاه ام؛ زندگی قبلیم و زندگی فعلیم. چراغشیشه چسبوندم و رفتم توی خیاالت و گذشته

داد. واقعاً ایی که زد هنوز قلبم رو آزار میههای درخشنده. حرفردهای رنگی و بیلبوکردم؛ چلنیوممی

گفتم انگار ها فکر کردن که چون پولدارن واقعاً نژاد برتر هستن؟ پوزخندی زدم. یه جوری میفهمیدم ایننمی

؛ اما نیاز بودم. نه! من آدم فقیری نبودم. از جهت مالی عمراً به اون شغل نیاز نداشتم که از قشر ضعیف جامعه

 ...کردم. بعد از اون چند سالی کهداشتم که نفس خودم رو بشکنم. باید تغییر می

اومد؛ اما برای من حمالی کردن هم زیاد بود. شاید خدمتکار بودن روش جالبی برای خودسازی به نظر نمی

 :ی تاکسی من رو از افکارم خارج کرد و پرسیدراننده

 خانم، کدوم فرعی باید برم؟-

درس رو دقیق بهش دادم. طولی نکشید که رسیدیم و بعد از حساب کردن، پیاده شدم. با کلید در ورودی آ

خونه رو باز کردم و رفتم داخل. حیاط تاریک رو طی کردم و به ساختمون رسیدم. با وارد شدن به فضای تاریک 

 .م؛ مثل یک دختر بچه لوس و ننرخواستخواست. بـ*ـغل مامانم رو میو ساکت خونه، دلم گرفت؛ دلم گریه می

بغضم رو قورت دادم و با شکم گرسنه به سمت اتاقم رفتم. خسته بودم؛ ولی فکر خوابیدن رو از سرم بیرون 

های خونه رو روشن کردم و یه چیزی خوردم. دوش کوتاهی گرفتم تا خستگی از تنم در بره کم المپکردم. کم

به سمت حیاط رفتم. شهریور تموم شده بود؛ ولی هنوز هوا یکم گرم بود. و خوابم بپره. با شلوارک و تاپ نازک 

تونم توی رفتم دانشگاه؛ البته برای تدریس. از اونجایی که ساعتش کم بود فکر کردم میی دیگه باید میاز هفته

 .ی تهرانی هم کار کنمخونه

رد و گرم چشیده بود. حق داشت اونطور اومد پسر ساده و خامی باشه؛ سسورن؛ پس اسمش این بود. به نظر نمی

 .به من شک کنه

دونستم این تر کنم؛ ولی به دروغ عادت نداشتم و نمیتونستم دروغ بگم و کار خودم رو راحتبا این که می

ی ها زندگی خوبی ندارن؛ مثل همهطلبعادت خوبیه یا نه. تو این دوره زمونه راستگوها زندگی خوبی ندارن. حق

 .گذشته هایزمونه

داد. به ماشین فاخرم نگاه کردم هام رو پوشیدم و به سمت باغچه رفتم. هوای خنک اونجا بهم آرامش میدمپایی
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اومد؛ ولی اولین بار رو یادم بود. خورد. آخرین بار کی سوارش شده بودم؟ یادم نمیی حیاط خاک میکه گوشه

و خریده باشه؛ ولی امشد بابا برام بیفت. اولش باورم نمیروقت یادم نمیروزی که بابا اون رو برام خرید. هیچ

 .خریده بود. رنگ مورد عالقه ام، سیاه

دونستم خودم دق دادمشون. چه زود به خاک سیاه نشستم. زود لباس عزای مامان و بابام رو تنم کردم. می

های خشک شده سرخبه گلنشستم لـب باغچه و اجازه دادم بغضم بترکه. لرزم گرفت. توی خودم پیچیدم و 

اش ها رو آب بده و کود بهشون بده و مثل دختر دردونهباغچه نگاه کردم. دیگه بابایی نبود که با عشق گل

 .بهشون برسه

کرد. انقدر خوب خونه خونمون بزرگ بود، خیلی هم بزرگ؛ ولی مامان به تنهایی کل این خونه رو مدیریت می

شد شاغل و استاد معارف دانشگاه باشه. مامانم خیلی مهربون بود و من میکرد که هیچ کس باورش نداری می

هام رو پاک کردم. دیگه براش شاگرد و دختر بدی بودم. موبایلم رو از جیب بزرگ لباسم در آوردم و اشک

 .طاقت موندن توی اون خونه رو نداشتم

 :بعد از شماره گیری، صدایی بم و مردونه توی گوشم پیچید

 .انم تابانسالم خ-

 .سالم آقای هاشمی، ببخشید بدموقع زنگ زدم-

 :با لحن محکم و قوی خودش گفت

 .نه، این چه حرفیه؛ اختیار دارید-

 خواستم ببینم کارهای فروش خونه به کجا رسید؟می-

 :یکم من و مون کرد

گه بهتره صبر کنین ه میره. بُنگاهیخب... راستش بازار مسکن یکم خوابیده. بیشتر از پنج میلیارد فروش نمی-

 .یکم

 تونین یه آپارتمان کوچیک به جاش برام بگیرید؟نه ایرادی نداره؛ به نظرم کافیه. می-

خواید برید به نظرم خواید از اونجا برید؟ حاال اگه هم میبله احتمالش که هست؛ ولی... خانم تابان، مطمئنید می-

 .وب نیست تنها زندگی کنهبهتره با یک نفر زندگی کنید. برای یک دختر خ

های وفامیلتونست بگه که یه دختر نباید تنها زندگی کنه؛ ولی من کسی رو نداشتم. فکآره؛ فقط همین رو می

کردن. من به جز خدا دیگه کسی رو نداشتم. رفیق؟ تونستن هم دستی برای پذیرفتنم باز نمیمن حتی اگه می
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ها باهام بودن. وقتی به این روز افتادم انگار نه اشتن. فقط توی خوشیشون تنهام گذهه! چه بسا رفقایی که همه

 :انگار شیوایی وجود داشته. سکوتم وادارش کرد صحبت کنه

 !دمهای همون دانشگاه بتونم برات یه آپارتمان جور کنم؛ ولی قول نمیخیلی خب، فکر کنم نزدیک-

 .هم انجام بدین ممنونم؛ راستی خواستم بگم کارهای فروش ماشین من رو-

 :یکم تعجب کرد

 .شه دخترمچی؟ اما اون ماشین الزمت می-

 تر هم بتونم کارهام رو بکنم؛ و ضمناً، پول فروش خونه رو هماهنگ کنید ریختهفکر کنم با یه ماشین ارزون-

 .بشه توی حساب پدرم

 .باشه حتما-

 :با لحن سردی گفتم

 .ممنون، ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ-

طع کردن تماس, آه عمیقی کشیدم. چقدر من تنها بودم. تنها کسی که زنده بودنم براش مهم بود همین آقای با ق

ها رو روشن گذاشتم و تلوزیون رو هاشمی، وکیل قدیمی خانوادمون، بود. بلند شدم و برگشتم توی خونه. چراغ

د. نگاه عمیقی به دکوراسیون مدرن آور خونه بوروشن کردم. صدای خیلی کمی داشت؛ ولی بهتر از سکوت مرگ

خوردن. آهی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم و بعد از خونه انداختم. وسایل خونه سه ماه بود که داشتن خاک می

خواب دراز کشیدم روی تـ*ـخت بزرگم. برای اینکه زیاد فکر و خیال نکنم شروع کردم به روشن کردن چراغ

دم تا خوابم برد. خداروشکر از کابوس خبری نبود؛ فقط اجسام و اتفاقات شمردن ببعی! تا چهارهزار ببعی شمر

هام رو باز کردم هام رو روی هم گذاشتم؛ ولی وقتی چشممسخره و عجیب غریب. حس کردم پنج دقیقه چشم

 .دادصبح شده بود. این اوج مزخرف بودن خوابم رو نشون می

 .شدم هم به زور باز میهاموهام به طرز فجیعی به هم ریخته بودن و چشم

ی تهرانی هرجور بود از تختم بلند شدم و به سر و وضعم رسیدم. خیلی سریع حاضر شدم تا خودم رو به خونه

دقیقه بعد اونجا بودم؛ یعنی خونه ما به قصر اونا خیلی نزدیک بود؛ اما حداقل توی برسونم. یه اسنپ گرفتم و ده

کرد. در باز شد و من قدم داخل حیاط خیلی بزرگ گذاشتم. ماشاهلل ابهت ها یک نفر تنها زندگی نمیخونه اون

 .دادخونه هم جوری بود که بدجور تحت تاثیر قرارم می

با اینکه امثال اون خونه رو کم ندیده بودم؛ اما این واقعاً خاص بود؛ چون عالوه بر شیک بودن، قدیمی و محکم 
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 .بود

 .کردم، به پیام آقای هاشمی جواب دادمطور که حیاط و باغچه رو طی میهمون

پرسی در اصلی ورودی خونه رو باز کردم که با ریحانه خانم و چند نفر دیگه مواجه شدم. مشغول سالم و احوال

که سمت چپ سرسرا بود نگاهی  ی مرمریپلهباهاشون شدم که صدای مردی من رو به خودم آورد. به راه

م کرده بود. رو بهش کردم و سالم کردم. با همون ژست مغرور و از دماغ فیل انداختم و سورن رو دیدم که صدا

 :اش بهم نزدیک شد و بعد از زل زدن بهم آروم گفتافتاده

 .یادت نره چی بهت گفتم تابان؛ حواسم بهت هست-

 :سرم رو تکون دادم

 .بله چشم-

 :هاش رو ریز کردچشم

 .چیکت رو بهم بگوکنیم؛ اسم کوما خدمه رو به فامیلی صدا نمی-

 تونست بره قرارداد رو یه نگاه بندازه؟هوف خداوندا! یعنی انقدر تنبل بود که نمی

 .شیوا هستم قربان-

ها گفتن رو فهمید که کمی اخم کرد و بدون گفتن هیچ حرفی به سمت پله «قربان»فکر کنم تمسخر لحنم حین 

کارم رفتم. اتاق پسر غمگینی به اسم سپهر که طی دو برگشت و باال رفت. کمی تأمل کردم و بعد به سمت محل 

هاش کمکش روز گذشته موفق نشده بودم درست باهاش ارتباط برقرار کنم؛ درحالیکه باید توی کارها و برنامه

 .کردممی

 !دم در اتاقش که رسیدم، آه عمیقی کشیدم. در زدم و رفتم داخل. چه صبح مزخرفی بود

*** 

 :سورن

 :ام گرفتم و گوشیم رو از جیب شلوارم درآوردم؛ جواب دادمی سرد پنجرهم، نگاه از شیشهبا زنگ زدن گوشی

 بله؟-

 .الو سورن-

 :اش شده، روی پاشنه پام چرخیدم و گفتمدونستم متوجهبا پوزخندی که می

 !چه عجب خان داداش یادی از ما کردن-
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 :سام که معلوم بود اعصاب نداره غرید

 سارا اومد؟-

 :سعی کردم لحنم زیاد عصبی نباشه خندیدم و

های اعصابم برای مقابله زدی! آره اومد. دیشب هم از سر و صداهاش مجبور شدم از قرصیکم دیرتر زنگ می-

 با خفه نکردنش استفاده کنم. هیچ معلوم هست کدوم گوری هستی؟

 :سام کالفه و عصبی گفت

 . ...دونی کهکار برام پیش اومد؛ وگرنه می-

 :م رو نازک کردمیکم صدا

 .کنی؛ مبادا چیزیش بشهآره، تو حتی آروغ زدن دخترت رو هم چک می-

 :سام خونسردانه گفت

 .تونم برگردم ایران. مراقبش باش و دیگه هم سرم داد نزناین هفته هم نمی-

رو درک بودم که غرورش  مکالمه رو قطع کرد. پوزخندی به برادر مغرورم زدم. اشکالی نداشت؛ من تنها کسی

فهمیدیم؛ تر بود. سام و من همدیگه رو میکردم. من و اون شاید شبیه هم باشیم؛ ولی اون خیلی دردکشیدهمی

ودوسال زندگی تر بودم و هدف داشتم. بعد از سیکردم اون ضعیف تره. من حداقل محکمولی همش حس می

. سورن واقعی، خیلی وقت بود که مرده گشتمرفتم و هرگز به گذشته بر نمیکردن من به سمت هدفم پیش می

 .بود

شرت مشکی و کت و شلوار معمولی روش پوشیدم و از اتاقم به سمت کمدم رفتم تا لباسم رو عوض کنم. یه تی

شمرده قدم برداشتم. دم در، چند تا از های سردم رو مشت کردم و شمردهبا شتاب خارج شدم. دست

کردم؛ کسایی خبر نگاه میبهشون به چشم یه مشت آدم از همه جا بی خدمتکارها منتظر موندن تا خارج بشم.

کنه؛ کشه، مثل من ارزش پیدا میارزش بودن. کسی که سختی میکه زندگی عادی خودشون رو داشتن و بی

 .سخت و سرد میشه

کشید که به ی کذایی داشتم و طولی ندر ماشینم رو باز کردم و سوار شدم. نیاز به دور شدن از اون خانواده

دونست باید در رو باز کنه؛ گرچه کلید اش پارک کردم و تک زدم بهش. خودش میمقصد رسیدم. جلوی خونه

اش طبقه اول بود؛ برای همین زحمت سوار آسانسور شدن رو به خودم ندادم و از داشتم؛ ولی حسش نبود. خونه

 .پله رفتم. در رو برام باز گذاشته بود؛ رفتم داخل
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 .شه بوی عطرش توی خونه پیچیده بودمثل همی

کنه. در رو بستم و بعد از درآوردن کتم راهی اتاق شدم و حتی نگاه نکردم ببینم کجاست یا داره چه کار می

اش بشم. بعد از یه کمی دونستم نباید وابستهخودم رو ولو کردم روی تـ*ـخت. عاشق اونجا بودم؛ ولی می

ام رو ی مورد عالقهرو عوض کردم و رفتم بیرون. توی آشپزخونه برام قهوهخستگی درکردن، بلند شدم لباسام 

 .جور بود که دوست داشتممزه کردم؛ همونگذاشته بود. نشستم پشت میز و قهوه رو مزه

 .اش رو پوشیده بودباالخره هیبت نحسش پدیدار شد؛ تازه از حموم اومده بود و حوله

 سالم سوری، چطوری؟-

 :نخندیدم

 چه وضع لباسه؟این -

 :دارم گفتتوجه به زبون نیشبی

 .چهاردیواری اختیاری! مشکلی داری بفرما بیرون-

 .توجه بهش به خوردن قهوه ادامه دادمپوزخندی زدم و بی

تر بود که سر همین سه اون همکار و دوستم بود؛ منتهی از نوع مونثش. اسمش فریبا بود و سه ماه ازم بزرگ

دادم توی شرکت اش باهم خیلی رفیق بودیم. اهمیتی نمیسرم. به خاطر روحیات پسرونهزد تو ماه، همش می

تونستم بیشتر از سه ثانیه کنارش دووم بیارم. باعث گفتن؛ اون تنها زنی بود که میدرباره من و اون چی می

ا اون هم خیلی ی دخترای رومخ نباشم. شراکت و رفاقت بشد محتاج بقیهخوشحالی بود. حضور اون باعث می

 .تر، اصالً توقعی ازم نداشتاز این مهمجمع و باهوش بود و العاده حواسبخش بود چون فوقلـذت

های جهان متنفر بود، بهترین رفیقش یه معشـ*ـوقه باشه. جای تعجب داشت که آدمی مثل من که از تمام زن

 ارتباط عاطفی و رمانتیک نداشتیم. گفتم که، آوردیم؛ چون اصالًها رو به زبون نمیگرچه خودمون هم این واژه

وقوسی به بدنم دادم و دوباره به سمت رختخواب رفتم. خوابم ش پسرونه بود. بعد از خوردن قهوه، کشاروحیه

شرت گشاد و شلوار پاکتی ای رو هم نداشتم. فریبا هم بعد از پوشیدن یک تیی کار دیگهبرد؛ ولی حوصلهنمی

 .ارم دراز کشیدمحبوبش، اومد کن

 چی شده پکری سورن؟-

 :پوفی کشیدم

 .مثل همیشه؛ چه انتظاری داری-

 !زدم بیرون. اعصاب داریبینیم بابا! من جای تو بودم هرچه زودتر از اون خونه می-
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 :هام رو بستمچشم

 .ی عجیبی هم به اون دوتا بچه دارمریزه. یه حس مادرانهمن نباشم نظم اون خونه به هم می-

 :دیدخن

 !مامان هم شدی و ما خبر نداشتیم-

 :مشتی آروم به بازوش زدم

 .بینیم بابا-

رن و بد کار طبق معمول یکم درباره اوضاع شرکت شروع به صحبت کرد. اینکه چقدر این کارمندا رومخ می

مهارتش  خوان و هزار غرغر دیگر؛ اما حتی در اون حال خستگیم هم، دقت وکنن و تازه حقوق اضافه هم میمی

 !کردم؛ منتهی توی دل خودمتوی اداره شرکت رو تحسین می

تونستم باهاش ازدواج کنم؛ اما خودش خواست یکم لطافت دخترونه داشت؛ اون موقع میها دلم میگاهی وقت

ها حیفم طور بودم؛ ولی گاهی وقتتره. منم همینجوری راحتی مسئولیت و تعهد نداره و اینگفت حوصلهمی

ی خیلی خوبی داشت، توی امور زنونه هم فلج العاده مرد بود. درعین حال که هیکل دخترونهاومد. اون فوقمی

 .نبود؛ فریبا یک همه فن حریف بود

هاش رو کامل کنه. من هم براش خواد مقالهاش رفت و گفت که میخواستم بیشتر پیشم بمونه که به اتاق مطالعه

کرد با وجود اون قدرت و ثروتم، همچنان بهم تنها کسی بود که جرئت میکنم. آلودگی تصویری ایجاد می

هام روی هم رفت و خوابم برد؛ کردم. چشمچرت و پرت بگه و حتی دستور بده بهم. منم البته کم اذیتش نمی

بخش؛ بدون سروصدای سارا؛ بدون حس کردن حضور سرد سپهر؛ بدون هرگونه یک خواب عمیق و لـذت

 !اضطراب

هام توی هم هام رو باز کردم و نشستم. هنوز اخمطولی نکشید که زنگ گوشیم بیدارم کرد. با کالفگی چشم اما

 .بود. فریبا زنگ گوشی رو قطع کرد

 .ات بود؛ فکر کنم باز سارا یه گندی زدهبخواب، بلند نشو. از خونه-

تش بود. دستم رو دراز کردم. گوشیم پاهام رو از تـ*ـخت آویزون کردم. فریبا ایستاده بود و گوشیم توی دس

 :رو بهم داد و گفت

ولی از من گفتن، بود و نبود تو توی اون خونه فرقی نداره. بهتره سپهر رو بسپری به پرورشگاه، خودتم از اون -

 .فرستتشخونه بری؛ دیگه مامان دختره نمی
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. امیدوار بودم حرف فریبا واقعیت ی خونه رو گرفتم و گوشی رو گذاشتم کنار گوشمتوجه به حرفش شمارهبی

 .ای توی گوشم پیچیدنداشته باشه و خشایار فقط یک کار کوچیک داشته باشه. صدای کودکانه

 الو؟-

 :آلودم گفتمآهی کشیدم و با صدای خواب

 الو سارا، تو زنگ زده بودی؟-

 :کشید؛ ولی بعد از مدتی گفتیکم سکوت کرد؛ انگار خجالت می

 .خواستم مزاحمتون شم. فقط... زنگ زدم که ازتون تشکر کنممن... نمی سالم عمو سورن،-

اش خیلی طوالنی کشید. برای همین برام جملهکرد و بعضی کلمات رو میای میبعد از هر کلمه، مکث کودکانه

 :شد؛ اما وقتی به پایان رسید، لبخند کمرنگی زدم و با پوزخندی واضح گفتم

 از من؟ چرا؟-

 .ه اجازه دادین خاله شیوا پیشم بمونهکبرای این-

 .گههه رو میخاله شیوا؟ اون دیگه چه خریه؟ آهان! اون دختر از دماغ فیل افتاده

 :خندیدم

 .کاری نکردم عمویی-

 ای که خاله برام گفته رو براتون تعریف کنم؟شه قصهعمو سورن، شب که برگشتی می-

 :احساسمبرگشتم تو حالت جدی و بی

همه آدم توی اون کنم امشب برگردم. بذارش برای فردا؛ یا برای یکی دیگه تعریف کن. اینفکر نمی-

 !اسخونه

 .شد درونش بغض رو تشخیص دادسکوتی کودکانه کرد که می

 :کالفه گفتم

 .دیگه برای همچین چیزایی به من زنگ نزن. برو به بازیت برس-

 .شد و پتو رو از روم کشید و قطع کردم. دوباره دراز کشیدم. فریبا وارد اتاق

خوابی؟ پاشو یکم گیم بزنیم بعد بریم پیتزا مهمونم کن. همش که تو نباید چتر بشی سر قدر میبسه دیگه؛ چه-

 .من

 .چیز فکر نکنم و شب خوشی رو داشته باشمپوزخندی زدم و بلند شدم و خیلی راحت موفق شدم به هیچ

*** 
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 :شیوا

کشید؛ برای همین رفتم بیرون تا بهتر بتونم با هاشمی صحبت رو جاروبرقی مییکی از خدمتکارها داشت خونه 

ها رو کامل کنم. صبح شنبه بود و همه جا ای مشغول صحبت کردن باهاش شدم تا هماهنگیدقیقهکنم. یه بیست

ه شدت گذشت؛ اما بدقیقه از ورودم نمیدر تکاپو؛ برای همین پیش بردن کارهام اولویت داشت. هنوز بیست

تونستم خونه بگیرم، مجبور که نمیموند. با اینکردم. از اموال بابا فقط ماشینش برام میاحساس خستگی می

فروختم تا بودم برم آپارتمان که حوصلش رو نداشتم و کلی دردسر داشت. تازه باید ماشین خودمم می

تونم یه آپارتمان دونستم که میوند؛ اما میمهام هیچی باقی نمیتونستم یک واحد بخرم. درنهایت از داراییمی

 .همین نزدیکی بگیرم

با باز شدن در حیاط و اومدن تهرانی، برگشتم توی خونه تا بهونه دستش ندم. سریع خودم رو به اتاق سارا 

رسوندم و دیدم که هنوز خوابه. بیدارش کردم و به سر و وضعش رسیدم و بردمش برای صبحونه؛ چون اول 

 .سرش نگذاشتمه نداشت من هم سربهصبح حوصل

 .در ورودی خونه با صدای بدی بسته شد؛ طوری که همه ترسیدن، حتی آقا خشایار

انتظار داشتم االن بیاد و سر همه داد بزنه؛ اما در کمال سکوت به سمت اتاقش رفت و کاری به کارمون نداشت. 

 !متاسفانه یکم خل بود و مشکل روانی داشت

کردم. حس کردم و حس و حالش رو درک میسوخت. من هم یک زمانی مثل اون زندگی میدلم به حالش می

 .بلعهسرکشی و افسارگسیختگی؛ یک ناآرومی درونی که انگار داره از درون تو رو می

همراه با دو خدمتکار دیگه، کنار میز غذاخوری ایستادم و صبحونه خوردن سپهر و سارا رو تماشا کردم. اون 

 !نوا و غمگینکردن؛ منتهی دو شاهزاده بیها زندگی میعاً مثل شاهزادهدوتا واق

اش گفتن که سرنوشت مشابهی با پسرعمهبا وجود اینکه سارا هنوز مثل سپهر نشده بود؛ ولی شواهد و قرائن می

 .داره

 :سارا با اخم چاقوی آغشته به عسل رو روی میز رها کرد و با لحنی کودکانه و لوس گفت

 !خوام صبحونه بخورماصالً نمیاه، -

 :به ریحانه خانم که کنارم ایستاده بود نگاهی کردم و بعد با لطافت نزدیک شدم و گفتم

 اش رو دوست ندارید؟چرا آخه سارا خانوم؟ مزه-

 :با اخم ظریفی نگاهم کرد
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 .خوامنه! من عسل دوست ندارم؛ من خامه شکالتی می-

های واقعاً چیزی کم و کسر نبود. انواع مربا، خامه و حتی چند پارچ آبمیوهمحتویات میز رو از نظر گذروندم؛ 

 .مختلف و دو نوع پنیر روی میز بود؛ اما خامه شکالتی نبود

 :آقا خشایار که اون سمت میز مجلل ایستاده بود، کمی خم شد

 .کنیدای میل باید ببخشید سارا خانوم؛ ولی خامه شکالتی تموم شده. امروز رو چیز دیگه-

 :سارا با خشم به خشایار نگاه کرد و داد زد

 !خوام! من فقط خامه شکالتی دوست دارمنمی-

داد. با های سارا واکنشی نشون نمیبازیخورد و اصالً به لوسبه سپهر نگاه کردم که داشت چای شیرینش رو می

 :مالیمت رو به سارا گفتم

 خوای بری مهد کودک؟عزیزم مگه امروز نمی-

 :های ورچیده شده نگاهم کرد و جواب دادلـببا 

 !چرا-

 :با لـبخند گفتم

شن؛ ولی ها کلی انرژی دارن و زود بزرگ میها بازی کنی؟ اونخوای با بچهخب اگه صبحونه نخوری چطور می-

 !هامونیتو کوچولو می

 :باز خودش رو لوس کرد

 !خوام بزرگ بشممهم نیست؛ من نمی-

 :ز انداختم. نون تست رو برداشتم و روش کره و عسل گذاشتم و مقابل سارا گرفتم و گفتمای به مینگاه دیگه

خب حداقل این یه لقمه رو به خاطر من بخور تا آقا سورن من رو دعوا نکنه. اگه صبحونه نخوری و مامانت -

بینی من رو از یهو می کنه وکنه و آقا سورن هم به من دعوا میامروز بفهمه که نخوردی، به آقا سورن دعوا می

 !ندازه بیروناینجا می

کرد. در نهایت به نتیجه رسید و لقمه رو از دستم یکم بهم نگاه کرد، انگار که داشت با خودش تجزیه تحلیل می

اش خوشش اومده و کُلش رو خورد. من هم بدون هیچ حرفی باز هم گرفت و گاز زد. معلوم بود که از مزه

 .براش لقمه گرفتم

د از صبحونه، ساعت هفت سپهر رو تا دم در ماشین بدرقه کردم و بعد، به آماده کردن سارا برای رفتن به بع

 :کردم بهم گفتها رو تنش میمهد کودک پرداختم. در این حین که داشتم لباس
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 .بینمتونخاله شیوا هفته بعد باز می-

 :پیشونیش رو بـ*ـو*سیدم و گفتم

 .تمحتماً عزیزم، من هم منتظر-

با لـبخند بانمکی لپم رو مـاچ کرد و بعد بدو از اتاقش خارج شد. یا علی گفتم و از روی زانوهام بلند شدم و از در 

زد و بیرون رفتم. توی راهرو سورن رو دیدم که کنار راه پله ایستاده بود و سارا مقابلش داشت باهاش حرف می

 .داداون هم گاهی سر تکون می

کرد هوای سارا و سپهر رو ها رو نداره؛ ولی همیشه سعی میی بچهزد حوصلهوجودش داد می با وجود اینکه همه

 .کردمداشته باشه و من این ویژگیش رو تحسین می

اش داشت. من به عنوان ی هرچند نصفه نیمهحداقل به عنوان یک جنس مذکر، تعهد خوبی نسبت به خانواده

 .نوادم نداشتمیک دختر هیچ وقت چنین حسی نسبت به خا

 :راهرو رو طی کردم و به راه پله رسیدم. سارا با لـبخند سرش رو سمتم کج کرد و گفت

 .خاله به عمو سورن گفتم که دعواتون نکنه-

اختیار لـبخند زدم و ازش بابت این کار سخاوتمندانه تشکر کردم. بعد، سری برای سورن تکون دادم و دست بی

 .ها پایین بریمپلهسارا رو گرفتم تا با هم از 

اون طفلک رو هم راهی مهد کردم و بعد، رفتم تا توی سایر کارها به بقیه کمک کنم. ماشاهلل انقدر اون خونه 

 !شدکردی تموم نمیبزرگ بود که هر روز هم بشور و بساب می

انو، گیتار، کاراته و های پیی کالسکردم. برنامهدیگه تا آخر هفته از سارا خبری نبود و باید با سپهر کار می

ی چهارده بود. اگرچه اون بچههاش هم میکردم؛ کماکان که حواسم باید به قرصزبانش رو بهش یادآوری می

 !کردنخورد که افراد پنجاه ساله مصرف میهایی میساله قرص

ی راهروی پشتی سازی انواع و اقسام غذاها که به پایان رسید، مشغول قدم زدن توکارهای آشپزخونه و آماده

کرد. تابید و حس قشنگی ایجاد میشدم. نزدیک ظهر بود و نور خورشید از آستر سفید پرده به درون راهرو می

هام رو بستم تا گرمای پاییزی خورشید رو احساس بین دو تابلوی خیلی گرون قیمت، به دیوار تکیه زدم و چشم

 .کنم

مت چپ راهرو حس کردم که دست به سـ*ـینه بهم نگاه هام رو که باز کردم، حضور فردی رو در سپلک

ای رفتم و بعد از رسیدن کرد. بدون اینکه حتی روم رو به سمتش کنم، مسیرم رو کج کردم و به سمت دیگهمی

ای ریلی، از خونه خارج شدم و به حیاط پشتی رفتم. حیاط پشتی به سرسبزی حیاط اصلی نبود؛ اما به در شیشه
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 .اص خودش رو داشتسکوت و آرامش خ

چون دمپایی داشتم، سریع چند پله کوتاه رو هم طی کردم و مشغول قدم زدن توی محوطه شدم. داشتم از 

ای رو شنیدم. برگشتم و دیدم اون فرد تماشاچی گرفتم که صدای باز و بسته شدن در شیشهساختمون فاصله می

 .کنهبا نگاه عجیبی تعقیبم کرده و داره نگاهم می

 :د کمرنگی زدم و گفتملبخن

 .سالم آقای تهرانی-

تر از این اومد؛ ولی چرا؟ مگه پیش دوست دخترش نرفته بود؟ اما اون انگار دردی بزرگیکم کالفه به نظر می

خیره نگاهم کرد و برگشت داخل ساختمون. طفلکی! رسماً رد ها داشت. بدون اینکه حرفی بزنه یکم خیرهحرف

چرا با من مشکل داره؛ شاید چون بارهای همنام بودیم! من قبالً یکی کپی خودش بودم و دونستم داده بود. نمی

کنه، یه حس عجیبی بهش دست احتماالً از اینکه حس کنه یکی مثل خودش در چنین موقعیتی داره کلفتی می

ذاره ش نمیی من چی بوده؛ ولی غرورمیره که بفهمه گذشتهگفت که داره از فضولی میده. حس ششمم میمی

 چیزی .بپرسه

 ی یک درخت خورد. چقدر اعصاب خردکن بودپوزخندی زدم و ریگ کوچیکی رو شوت کردم که به تنه.

وخم چند راهرو وسرسرا، به آشپزخونه رسیدم. ریحانه خانوم یکم اخم به خونه برگشتم و بعد از طی کردن پیچ

 :کرد

 کجا بودی دختر؟-

 :با تعجب گفتم

 چطور؟-

 .ن که چند مهمون کاری دارن و باید چهار برابر تدارک ببینیمآقا گفت-

خورد. هر روز کلی غذا زیاد کردن دیگه حالم داشت به هم میوای خدایا! از این پولدارهایی که اسراف می

ها شد؛ حاال به خاطر مهمونخوردن و بخش زیادیش دور انداخته میاومد که یه قدریش رو خدمتکارها میمی

 .کردیمر باید اسراف میچندبراب

ها کردم و هم حواسم به سیب زمینیای مشغول شدم. هم باید ساالدها رو تزئین الکچری میبدون حرف دیگه

ی بزرگ و البته شیکی بود و همزمان پنج نفری توش کار بود تا نسوزن و خوب سرخ بشن. آشپزخونهمی

 .کردیممی

غذاها روی میز شدیم. طی رفت و آمدهام، ساالدها و پیش حوالی ساعت یک بود که مشغول بردن و چیدن
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کرد با فردی تماس بگیره که هیچ جوره زد و مدام سعی میدیدم که مضطرب توی خونه قدم میتهرانی رو می

 .دادجوابش رو نمی

ها با یکی از دخترها بودم، که ریحانه خانم از در ساعت دوونیم توی آشپزخونه مشغول کشیدن خورشت

 :شپزخونه داخل شد و رو به من گفتآ

 .رسن خونه، باید بری به ایشون رسیدگی کنیخواد کمک کنی شیوا؛ آقا سپهر االن میتو دیگه نمی-

سری تکون دادم و از کابینت فاصله گرفتم. محیط شلوغ آشپزخونه رو ترک کردم و وارد راهروی کناری شدم. 

به سرعت از کنارم رد شد و تنه محکمی بهم زد و سریع به سمت  رفتم که تهرانیداشتم مثل آدم، راهم رو می

 !راه پله رفت. به سمتش برگشتم و اخم ریزی کردم. اعصاب معصاب نداشت

رفتم که دیدم خودش باز شد و به سرسرای اصلی رسیدم و از در اصلی خارج شدم. داشتم به سمت در حیاط می

 :شدم و با احترام گفتم سپهر با کوله پشتیش اومد توی حیاط. نزدیکش

 .سالم، خسته نباشین. کیفتون رو بدید به من-

تر بود و سالم کوتاهی کرد. یکم نگاهم کرد و با تردید کیفش رو به دستم داد. قدش فقط یکم ازم کوتاه

ی جذابی داشت؛ منتهی چون توی سن نوجوونی بود صداش یکم ناهنجار بود و برای همین ی معصومانهچهره

های توت و زیتون رد شدیم و به فهمیدم. از کنار درختزد. یک جورهایی حس غرورش رو میحرف میکمتر 

 .ساختمون رسیدیم

از جاکفشی کنار در ورودی براش دمپایی راحتیش رو درآورم و جلوش گذاشتم. اون هم بدون هیچ حرفی 

 :هاش رو درآورد و دمپایی پوشید. بهش گفتمکفش

امروز آقای تهرانی مهمون دارن برای همین گفتن بهتره شما غذاتون رو توی اتاق  !سپهرای آقا حتماً گرسنه-

 .میل کنین

های راحتیش رو سری تکون داد و چیزی نگفت. هرجوری بود تا اتاقش توی طبقه باال مشایعتش کردم و لباس

 :روی تـ*ـخت گذاشتم و گفتم

 .اتون من برمخب، دیگه با اجازه-

 :خارج بشم که آروم گفتخواستم از اتاق 

 !وایسا-

 :اش نشست و گفتمکث کردم و به سمتش برگشتم. با فرم مدرسه روی صندلی میز مطالعه
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 میشه بعد از غذا پیشم بمونی و باهام حرف بزنی؟-

 :های مشکی و ابروهای پرپشتش نگاهی کردم. لبخندی زدم و گفتمبه چشم

 .رم غذاتون رو بیارمحتماً قربان، االن می-

از اتاقش بیرون رفتم و بعد از بستن در، نفس عمیقی کشیدم. خواستم قدمی بردارم، که باز از اون سمت سالن 

تر شدم و فهمیدم توی اتاق کتابخونه کرد. کمی نزدیکصدای تهرانی رو شنیدم که تلفنی با کسی صحبت می

خارج شدن سورن یکم جا خوردم. هست. نخواستم سرک بکشم؛ برای همین راهم رو گرفتم که برم؛ اما با 

 :صحبتش با تلفن تموم شد و خیره به من نگاه کرد. با تردید گفتم

 حالتون خوبه آقای تهرانی؟-

تونست که از نگرانیش حرفی بزنه. کمی خواست یا نمیای داشت و رنگ از روش پریده بود؛ اما نمیوضع آشفته

 :د نزدیکم و آروم گفتمردد بود؛ اما باالخره دل رو به دریا زد و اوم

های های لعنتی رو بابت بدهیبرادرم توی عراق سکته کرده و رفته بیمارستان. من باید برم این مهمون-

 .شرکتمون مجاب کنم. تو به مادر سارا زنگ بزن و ماجرا رو بگو؛ اما تاکید کن سارا بویی نبره

وز توی بهت بودم. چرا آقای سام تهرانی باید سکته ها پایین رفت. هنبعد خیلی سریع ازم فاصله گرفت و از پله

ی رفتم شمارهها پایین میطور که آروم از پلهکرد؟ به خاطر مشکالت شرکتشون؟ سری تکون دادم و همونمی

 .مادر سارا رو گرفتم. به اواسط راه پله رسیده بودم که جواب داد. من هم ایستادم تا باهاش صحبت کنم

 .نده تابان هستم؛ پرستار ساراجونسالم رزا خانوم، ب-

 :اش رو کشید و با خنده گفتصدای پرعشوه

طور که پیداس از تو ی سارا بوده؛ اینآهان! آره بهم پیام داده بودی. راستی گلم؛ مرسی که حواست به صبحونه-

 .خوشش میاد

کردم خودشیفته نبود. فکر می اومد؛ حتی اونقدر کهمسئولیت به نظر نمیفکر و بیکردم بیاونقدری که فکر می

 :سعی کردم با مالیمت صحبتم رو ادامه بدم

ی پدر سارا مطلبی رو بهتون بگم؛ البته آقا ی منه. راستش زنگ زدم تا دربارهکنم خانم؛ این وظیفهخواهش می-

 .سورن تاکید کردن سارا مطلع نشه

 :کمی سکوت کرد؛ بعد با لحنی که توش هیچ حسی مشهود نبود گفت

 خب چی شده؟-

ای که در خارج کشور داشتن حالشون بد شده و رفتن بیمارستان. من از جزئیات مثل اینکه توی سفر کاری-
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 .حالشون خبر ندارم؛ ولی بهم گفتن که به شما اطالع بدم

 :باز کمی سکوت کرد و بعد با کنایه گفت

 بگه؟اون سورن خودش زبون نداشت بهم بگه که به پرستار بچم گفته بهم -

یکم جا خوردم. انگار بیشتر از این ناراحت بود که من این خبر رو بهش دادم، نه اینکه همسر سابقش تو 

 !اشوضعیت بحرانیه! پدر بچه

 :به آرومی گفتم

 .ی ناقص داشتن و وضعشون االن اصالً خوب نیستبه هرحال من خواستم در جریان باشید. ایشون سکته-

 :پوزخندی زد

 .ذارمن دخترجون، من باید برم؛ ولی به اون سورن بگو یک روز حسابش رو کف دستش میچه بهتر! ببی-

و قطع کرد. گوشی رو از گوشم فاصله دادم و با تعجب نگاهش کردم. چطور ممکن بود انسانی از روبه موت 

 بودن انسان دیگه خوشحال بشه یا اظهار کنه که دلش خنک شده؟

ی اصلی توی جیبم گذاشتم. بعد به راهم ادامه دادم و به سمت آشپزخونههام رو لوچ کردم و گوشی رو لـب

رفتم. عمارت، دو آشپزخونه داشت؛ یکی دارای دکوراسیون مدرن به شدت شیک و مجلسی و اون یکی که ما 

 .گفتیمی اصلی میتر بود که بهش آشپزخونهکردیم و خیلی بزرگتر و نسبتا قدیمیتوش کار می

ها بودن. من هم به کمک آزیتا، یکی دیگه از دخترها، سینی غذای بردن غذا برای مهمون خدمتکارها مشغول

 .سپهر رو برداشتیم تا به اتاقش ببریم؛ که البته مصیبتی بود برای خودش

سینی رو براش روی میز مطالعه گذاشتیم و آزیتا از اتاق بیرون رفت. من هم بعد از مرتب کردن جزئی اتاق، 

 :برم که سپهر گفت خواستم بیرون

 مونی؟مگه نگفتی می-

 :لبخندی زدم

 .تر غذا بخورید. نگران نباشید، همینجا هستم؛ هروقت بگید میام پیشتونخوام برم که بتونید راحتفعالً می-

های لوس نگاهم کرد و بعد از روی تختش بلند شد و به سمت میز مطالعه رفت. سینی غذا رو روی یکم مثل بچه

 :ت و روی زمین نشست و گفتزمین گذاش

 .تو هم حتماً ناهار نخوردی، بشین با هم بخوریم-

 :یکم تعجب کردم؛ ولی با خنده گفتم
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 .خیلی ممنون، شما میل بفرمایید-

 :اخم شدیدی کرد

 !این تعارف نبود، یک دستور بود-

یه بالیی سرش بیارم  گه بزنمده. شیطونه میاوهو! نیمچه پسر هنوز پشت لـبش سبز نشده به من دستور می

 ...که

 :مونده بودم چه کار کنم که گفت

 .چرا خشکت زده شیوا؟ بیا بشین دیگه-

تر بودم. با اکراه مقابلش نشستم. تر هم حالیش نبود؟ من قشنگ دوازده سال ازش بزرگیعنی احترام به بزرگ

راشکی گوشت که به عنوان اون خیلی زود دست به کار شد و روی برنجش خورشت کشید. من هم یک تیکه پی

 .اهلل زیرلبی، ازش گاز زدمدسر بود رو برداشتم و با بسم

 :اش رو جوید و گفتلقمه

 .ها بهم لبخند واقعی زده. خواستم ازت تشکر کنمتو تنها کسی هستی که طی این سال-

و اش خیره شدم. طفلک قصدش خیر بود؛ ولی خب درست منظورش ریکم توی چهره معصوم و گرفته

 .رسوندنمی

 :باز هم لبخند زدم و گفتم

 .نظر لطفتونه، کاری نکردم-

نگاهی بهم انداخت و حرفی نزد. مشغول غذاخوردنش شد و من هم جهت خالی نبودن عریضه، از اون نیم

ی رنگین چند چیز مختصر خوردم. زیاد اشتها نداشتم؛ چون ذهنم بدجور درگیر سارا و پدرش بود؛ اما سفره

هام، یکم بهش کمک ی بدیکرد. انگار که خوشحال بودم از اینکه با وجود همهر کمی آرومم میدیدن سپه

 .کردم و حس بهتری بهش دادم. امیدوار بودم که بتونم بیشتر هم کمکش کنم

*** 

 :سورن

 !ن ندمهای مزاحم و عوضی رو به کشتزدم که اون مهمونزدم و همه زورم رو میی پام رو به زمین میمدام پنجه

ها بوی پول به مشامشون رسیده بود و از شانس گندم همشون پیرمردهای خرفتی بودن که از هیچ کاری لعنتی

 !کردن؛ حتی سوار شدن روی من و امثال منبرای به دست آوردن قدرت بیشتر، کوتاهی نمی

بهم بگه؛ اما خبری گوشیم توی دستم و دستم روی پام بود. هرلحظه منتظر بودم همکارمون وضعیت سام رو 
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کردن و من لبخند پرحرصی زده بودم و سعی های ناخونده به خوبی پذیرایی مینبود. خدمتکارها از اون مهمون

ها شریک و همکار شرکت ما بودن و البته نقش ها رو بدم. اونهای کاری و مالی اونکردم جواب سوالمی

 نبود؟تر بود، بزرگی توی تجارت ما داشتن؛ اما سام مهم

 :شدم گفتمخیال هرچی احترام و اعتباره شدم و وسط غذا، درحالیکه داشتم بلند میدر نهایت، بی

 .ببخشید آقایون! ولی بنده کار مهمی دارم که باید برم-

 .بردنمون بو میگذاشتم بفهمن سام به چه روزی افتاده؛ وگرنه از خطر ورشکستگینباید می

ردم و به راهروی کناری رفتم. گوشیم رو برداشتم و برای بار هزارم به بدون هیچ حرف اضافه ترکشون ک

 :مرتضی زنگ زدم. برعکس دفعات قبل، بالفاصله جواب داد

 .سالم سورن-

 :با تشر گفتم

 دی؟ سام چطوره؟ باید عمل بشه؟هیچ معلومه اونجا چه خبره؟ چرا جواب تلفن من رو نمی-

 . ...سام تموم کرده-

 سرم! سام چی شده؟ آب یخ ریختن روی

 !گم سام مرده سورن! همین االن مردمی-

 :به سختی لـب زدم

چرت و پرت تحویل من نده! خودت گفتی سکته ناقص بوده و به موقع رسوندیش بیمارستان؛ مگه نگفتی بهش -

 شوک زدن و بعد از به هوش اومدنش باید عمل بشه؟

 .متاسفم سورن، کاری از دستم ساخته نبود-

ش نه احساس شرم بود، نه ناراحتی؛ فقط خستگی بود. احتماالً خستگی ناشی از دوهفته تقال برای حفظ توی صدا

هام رو الی موهای کوتاهم منافع تجاریمون در عراق. گوشی رو قطع کردم و با کالفگی انداختمش زمین. دست

زدم؛ اما... آوردم؛ نباید جا میمیفرو کردم و نفس عمیق کشیدم. بغض به گلوم چنگ انداخته بود؛ ولی نباید کم 

کردم و دیگه سورنی نبودم که توی شرکت و توی خونه هیچ کس جرئت سوخت. احساس عجز میاما قلبم می

رفت به برادر بزرگش کرد، مینداشت نزدیکش بشه! اون سورنی بودم که توی بچگی وقتی کسی اذیتش می

هایی که ناه ببرم. سام من رو با دو بچه یتیم تنها گذاشته بود؛ بچهبرد! و حاال دیگه سام نبود که بهش پپناه می

های من خالص بشن و کلی با سام خوش ی اومدن سام رو بدم تا از شر بدعنقیتونستم بهشون وعدهدیگه نمی
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 .بگذرونن

دا قایم صتونست کاری کنه سارا آروم و بیتونست باعث بشه سپهر لبخند بزنه و یا کی میدیگه چه کسی می

دیگه مردی شدی؛ باید برات زن »باشک بازی کنه؟ چه کسی بود که موهای من رو به هم بریزه و با لبخند بگه:

 «.بگیریم

دار و هایی خشبه دیوار تکیه زدم و روی زانوهام فرود اومدم. سرم رو روی زانوم گذاشتم و نفس کشیدم. نفس

 :. صدای خشایار رو شنیدم که با نگرانی گفتطوالنی تا شاید یکم جگر درحال سوختنم خنک بشه

 آقاسورن، چی شده؟ چه خبره؟-

 :حتی سرم رو بلند نکردم. داد زدم

 !گمشو تنهام بذار-

 . ...شه! چه اتفاقی افتاده؟ شما هیچ وقتاینطوری که نمی-

 :سرم رو بلند کردم و بلندتر داد زدم

 !گفتم برو گمشو-

داد من بود یا از دیدن صورت خیس از اشکم؛ هرچی بود چند قدم عقب دونم از پیرمرد بدجور ترسید! نمی

ی خدمتکارها جمع شدن. همین رو کم داشتیم! با وجود اینکه داشتم رفت. طولی نکشید که از صدای داد من همه

 :شدم، از جام بلند شدم و با لحن محکم گفتمله می

 .کنید؟ برید سر کارتونچی رو دارید نگاه می-

 :پچ دور شدن. به خشایار گفتمها سری تکون دادن و با پچخدمتکار

 .ها رو از خونه بنداز بیرون و مقدمات مراسم ختم رو آماده کنسام مرده، اون عوضی-

دیگه اونجا نموندم تا تعجب و ناراحتی بقیه رو ببینم. به سرعت ازشون دور شدم و خودم رو به اتاقم رسوندم. 

زد و حالم به هم د رو توی مشتم گرفتم و کوبوندم توی دیوار. قلبم تندتند میاولین چیزی که به دستم رسی

دید؛ ولی ده؟ درست بود که سام رو زیاد نمیریخته بود؛ استرس این رو داشتم که سارا چه واکنشی نشون می

 .ی سارا بودواقعاً عاشقش بود. سام هم دیوونه

ی کشیدم و مدام چهرههای نامنظم میرفتم و نفستاق راه میوار توی ااز تصور بغض سارا بغض کردم! دیوونه

 .سارا جلوی چشمم بود

کردم برای اون اما پس خودم چی؟ با اینکه درد خودمم کم از درد سارا نبود، به طرز وحشتناکی حس می
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چه بالیی سرش  مسئولیتش بمونهام که معلوم نبود اگه بخواد پیش اون مادر بیتر هستم. برای برادرزادهناراحت

 !میاد

 :دونستم باید خودم رو کنترل کنم، عربده کشیدمچند تقه به در خورد. با اینکه می

 .خوام تنها باشم؛ همتون گمشید برید جهنم و منو به حالم خودم بذارینمی-

هام رو گرفت؛ در باز شد و دو خدمتکار اومدن داخل. جوری با غیض به سمتش برگشتم که خون جلوی چشم

دونستم چرا اومده بودن زد. نمیهام دودو میتونستم واضح ببینم و چشمخاطر خشم و احساسات عجیبم نمیبه

 .داخل و چطور جرئت کرده بودن تو این حالم بهم نزدیک بشن

داشتم برم سمتشون که گردنشون رو خرد کنم)یا جد سادات( که یکیشون با صدای بلندی داشتم قدم برمی

 :گفت

کنن اگه شما رو انقدر ضعیف ی امید خونوادتون شمایید! چه فکری میرانی به خودت بیا! االن همهآقای ته-

ها عادت کردن شما رو قوی ببینن و... ی این خونه هم دوست ندارن شما رو اینطوری ببینن. اونببینن؟ خدمه

 .دوستتون دارن

لم بد بود و این به فشار اون شرکای لعنتی هم کرد. حای تشخیصم کار نمیصداش هم آشنا بود هم غریبه؛ قوه

هام باز شد. ناگهان مثل اینکه فکری به ذهنم رسیده باشه یکم از حالت عصبی خارج شدم و اخممحسوب می

 :شد. به دختره گفتم

 .گوشیم توی سالنه، از دستم افتاد. برو بیارش برام-

هتر از این باشم. حالم که یکم بهتر شد به تونستم بدوست نداشتم بغض صدام رو تشخیص بدن؛ ولی نمی

خر، شیوا بود و ی دختره و خدمتکاری که پشتش قایم شده بود نگاه کردم. اون دختر باجسارت و کلهچهره

 .های خشم و داغدیدگیم بهش اصابت نکنهآزیتا پشتش سنگر گرفته بود که بهش نتوپم و خمپاره

 :شیوا رو به آزیتا گفت

و گوشی آقای تهرانی رو بیار. به ریحانه خانوم هم بگو آب قند با گالب درست کنه حال آقا بهتر عزیزم، لطفاً بر-

 .بشه

پنداری مثل شیوا رو نداشتم؛ ی آدم خود بزرگآزیتا سریع اطاعت کرد و از اتاق خارج شد. اصالً و ابداً حوصله

شوربا به پا کردن نبودم و ا هم اهل شلمدونستم چطور دکش کنم! از طرف دیگه اونقدرهاما تو اون شرایط نمی

کردم باز از جدی برخورد کردن با خدمه فراری بودم. عجیب بود که با اینکه هیچ وقت تهدیدهام رو عملی نمی
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هام رو کردم الی موهام. حتی انقدر نا نداشتم که به شیوا بگم ی تختم نشستم و دستترسیدن. لبههم ازم می

خواست بیاد اینجا و دوتا چک به گوشم بزنه و بگه خودت رو جمع خواست؛ دلم میرو میبره بیرون. دلم فریبا 

 .کشن؛ این یه حقیقتهگذاری مرد؟ ولی... مردها هم گاهی درد میو جور کن! اسم خودت رو می

بیارم؛ ولی اش سردرای که روم افتاد فهمیدم شیوا مقابلم ایستاده؛ با اینکه فرصت نداشتم زیاد از گذشتهاز سایه

تر هنوز حس خوبی نسبت بهش نداشتم. خواستم باز یه چیزی بارش کنم که گورشو گم کنه که با لحنی متفاوت

 :از همیشه گفت

گم. خیلی ناگهانی بود و حتی خود من هم هنوز توی دونم سخته آقای تهرانی. واقعاً از ته قلبم تسلیت میمی-

دونم داغ عزیز دیدن سخته و ایشون هم سن و سالی اشتم؛ اما خب میشوکم؛ با اینکه با برادرتون آشنایی ند

هایی که اینجا هستن چه کسی ریم. صدسال دیگه از همه آدمنداشتن؛ اما این تقدیره آقا؛ هممون یک روز می

 !زنده است؟ من یکی که قطعاً زنده نیستم

ها اومد بخواد از این حرفود. بهش نمیکنی هم نباین لحنش دیگه سرد و خشک نبود؛ چاپلوسانه و خودشیرین

دم آهسته زمزمه بزنه؛ ولی انگار خوب زبون داشت. نفس عمیقی کشید و وقتی دید من هیچ واکنشی نشون نمی

 :کرد

کنم خدا روح برادرتون بره. دعا میدونم زمان میتونم بگم اینه که خدا بهتون صبر بده و میتنها چیزی که می-

 .ش قرار بدهرو مورد رحمت خود

خواد خارج بشه؛ ره. فکر کردم میگفت به سمت در میهاش میهای آهسته ازم دور شد. صدای قدمبعد با قدم

زیر لـبی که خطاب به فردی گفت و پشت بندش صدای قاشق مرباخوری که آب قند رو  «دستت درد نکنه»اما با 

 :زد، نزدیک شد و گفتهم می

خواستین تنها باشین و دخالت کردن من ناراحتتون کرده و احتماالً روز سختی نم میدوکنه. میاین آرومتون می-

پیش رو دارین؛ اما این آب قند رو بخورین و ما رو در غم خودتون شریک بدونید. دوست نداریم شما رو 

 .اینطوری ببینیم

وشم نیومده بود، اعتراف سرم رو آهسته بلند کردم و زل زدم به صورتش. با اینکه از این رفتارش چندان خ

مزه کردم. اون هم گوشیم رو کنارم روی ها نیاز داشتم! آب قند رو ازش گرفتم و مزهکردم که به این حرف

 :تـ*ـخت گذاشت

 .ذاریم، مراقب خودتون باشینما دیگه تنهاتون می-

و با یادآوری نبودن سام بعد عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد و در رو بست. نیم نگاهی به مسیر رفتنش کردم 
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دوباره بغض کردم. آب قند نصفه رو روی پاتختی مجلل کنار تـ*ـخت گذاشتم و روی تـ*ـخت دراز کشیدم. 

 .کردسرم به شدت درد می

خواست به فریبا زنگ بزنم و با اظهار عجز، ازش بخوام خودش رو برسونه، از با اینکه تا چندلحظه قبل دلم می

ام بود . احتیاج به مدت زمان طوالنی تنها بودن داشتم. اون درد و غمی که توی سـ*ـینهاین کار پشیمون شدم

دونستم چه کار کنم. آخرین بار موقع فوت سیمین اینطوری شده بودم؛ ولی سام خیلی بیشتر شد و نمیرفع نمی

 .کردقراری نبودن سیمین رو میاز من بی

وم فشار آورد؛ با گوشیم یک آهنگ غمگین گذاشتم و با بغض با یادآوری خاطرات سام، بغض دوباره به گل

 .سنگینم، به سقف زل زدم

*** 

 :شیوا

رفت. به سختی میز غذا رو جمع ای عمارت رو گرفته بود و دست و دل خدمتکارها زیاد به کار نمیجو خفه

بنده خدا خیلی  کردیم و آقاخشایار، پسری به اسم محسن رو فرستاد برای کارهای مراسم ختم. خودش هم

 .مشغول بود

کردم از پسش بربیام خانم بابت قدرت مدیریت بحران خوبم ازم تشکر کرد؛ راستش خودم هم فکر نمیریحانه

ی تنش، خیلی یهویی و مثل بقیه، بدجوری از اون حالش ترسیده بودم. حق داشت بنده خدا؛ برادرش، پاره

شه، رفتم دونستم دهن پاهام سرویس میمن هم با اینکه میتر شد. ترکش کرده بود. سکوت توی عمارت عمیق

زدم. نفس میها هنوز نفسباال تا یه سر به سپهر بزنم. جلوی در اتاقش که رسیدم، به خاطر باالرفتن از پله

خیال هست که نخواد بدونه؛ ولی به دونه قضیه چیه و اونقدر بیدونستم سروصداها رو شنیده ولی هنوز نمیمی

کرد. درس بود ل، باید بدونه. در زدم و وارد شدم. دیدم که خیلی خونسرد پشت میزش داشت مطالعه میهرحا

 .دونستمیا نه، نمی

 :کالفه غر زد

 .کنیچرا زودتر نیومدی شیوا؟ فکر کردم برای کالس زبان میای صدام می-

 :آهی کشیدم

 .یراستش یه خبری شده که بهتره فعالً کالس و غیره رو کنسل کن-

 :همچنان خونسرد بود و حتی سرش رو به سمتم کج نکرد
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 مربوط به داد و بیدادهای دایی سورنه؟-

 :اوهومی گفتم و یکم ساکت شدم ببینم نظری داره یا نه؛ سکوتش رو که دیدم ادامه دادم

 . ...دونم چطور باید بهت بگم؛ ولی خبر دادن که آقای سام تهرانیراستش، نمی-

کردم داییش براش سرش رو به سمتم کج کرد و با جدیت منتظر ادامه حرفم شد. فکر نمی با شنیدن این اسم

 .ی خدمه شنیده بودم که آقای سام برای سپهر و سارا خیلی محبوب بودهاهمیت داشته باشه؛ البته از بقیه

 دایی سام چی شده؟-

 :سر به زیر انداختم

 . ...جسدشون داره منتقل میشه و ایشون بر اثر سکته قلبی در خارج کشور فوت شدن.-

ای کشید که همه جونم زد؛ اما عربدهکردم این بچه صداش خیلی بلند بشه؛ چون همیشه آروم حرف میفکر نمی

 :لرزید

 !کنهداری دروغ میگی! این امکان نداره! دایی سام ما رو ول نمی-

ر بود. از روی صندلیش بلند شد و یک با بهت بهش خیره شدم. درمقایسه با سورن، واکنش سپهر خیلی شدیدت

 :های معصومش رو پر کرد و گفتقدم نزدیکم شد. خیلی زود، اشک چشم

 چطور ممکنه دایی سام رفته باشه؟-

هاش اجازه گریه کردن داد. دلم براش کباب شد. جلو رفتم و سرش رو توی روی زانوهاش افتاد و به چشم

اش آتیش گرفته بود. تصور ی پسرم! هرچی بود واقعاً دلم برای غصهبـ*ـغلم گرفتم. مثل برادر کوچیکم یا حت

 .تر کردشه ذهنم رو مشوشاینکه سارا هم چقدر ناراحت می

دوساعتی پیش سپهر موندم و باهاش حرف زدم و سعی کردم آرومش کنم. آخر سر بهش مسکن دادیم تا یکم 

کارهای خونه برسم، ساعت نه شب شده بود و تایم  بخوابه و آروم بشه. تا یکم خستگی در کنم و بعد به بقیه

 .کاریم تموم

اومد سپهر رو تنها بذارم. سورن مرد بالغی بود؛ اما سپهر نوجوون آسیب پذیری بود که به مراقبت نیاز دلم نمی

و ای ساده طوسی و مقنعه رسمی. کیفم رهام رو عوض کردم. مانتو و شلوار پارچهداشت. به رختکن رفتم و لباس

به دست گرفتم و بعد از خداحافظی از بقیه، از عمارت بیرون زدم. به سختی تونستم ذهنم رو از سارا دور کنم و 

کنم ببینم چه رم و یکم هم فکر میبه کارهای خودم یکم فکر کنم. دیگه تاکسی نگرفتم؛ گفتم تا خونه پیاده می

 .کار باید انجام بدم
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خت و وسایل خونه رو هم داده بود سمساری؛ به جز چند قلم وسیله آقای هاشمی خونه و ماشینم رو فرو

رفتم عمارت تا مراقب سپهر و کردم و از این طرف باید میکشی میضروری. فردا باید به واحد جدیدم اسباب

کردم ترینش این بود که دیگه به گذشته فکر نمیسارا باشم. کار کردن توی اون خونه چند مزیت داشت و مهم

هنم آزاد نبود تا هرجا دلش خواست بره. یه ماشین با سرعت کم اومد کنارم، برام بوق زد و پشت بندش و ذ

چند فحش و تیکه بارم شد. نیم نگاهی به پسرای جوون عالف انداختم و محلشون ندادم. راهم رو گرفتم و رفتم؛ 

 :ولی اونا ول کن نبودن. یکیشون بلند گفت

 .رهظر راه دوری نمیخوشگله ناز نکن حاال، یه ن-

 :خارید؛ ولی ندای درونم گفتها. تنشون بدجور میگفت بزنم فکشون رو بیارم پایینشیطونه می

 .ان حالیشون نیستولشون کن شیواجون؛ بزرگواری کن ببخششون، بچه-

بقیه کردن؟ شاید حرف ولی من آخه موندم من که عادی لباس پوشیدم، آرایشم نداشتم؛ پس چرا اینطوری می

چطوری هام واقعیت داشت و واقعاً هم چشمام سگ داشت هم کاریزما داشتم؛ ولی آخه از اون فاصله سگ چشم

آوردن پاچشون رو گرفت؟ جل الخالق! کوچه خلوت بود و واقعاً حس عجیبی داشت. اگه یک بالیی سرم می

که بیشتر حرف زدن فهمیدم هام رو تندتر کردم و بهشون محل ندادم؛ اما ول کن نبودن. یکم چی؟ قدم

ام وقتی بیشتر شد که ماشین رو نگه داشتن و همشون پیاده شورهشنگولی خوردن حالشون میزون نیست. دلآب

 .شدن

 :با وحشت نگاهشون کردم و خیلی عادی گفتم

 !آقایون لطفاً مزاحم نشید-

شون سرجاش بود؛ اما من از چندساله بودن. به ظاهر زیاد وضعشون خراب نبود و هوشو پسر بیست  سه

دونستم اگه شروع به دویدن کنم یا بخوام ها! میرفتارشون فهمیدم زیاد جنبه زهرماری نداشتن؛ طفلک

ای گیر شدن. تو بد مخمصهگفتن و بهم نزدیک میجور چرت و پرت میتحریکشون کنم بدتر میشه. همین

م عقب و به دیوار خوردم. یکیشون اومد دقیقاً جلوم جوشید. آروم رفتکرده بودم و دلم مثل سیر و سرکه می

 :ایستاد و چشمکی زد

 !گذرهترسیدی؟ دیدی کاریت نداریم؟ بیا باهامون دیگه؛ خوش می-

 :به زور لبخندی زدم

 .شه فردا بیام؟ امروز سرم شلوغهمی-

 :اش رو جمع کرد و سوالی نگاهم کرد. رو به رفیقش گفتقیافه
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 .اد؟ شاید نازی رو هم بیاره با خودشگه فردا میاد، بیمی-

 .نازی دیگه کدوم خریه؟! چقدر اوضاعشون خراب بود اینا

 :سومی هم تایید کرد

 .آره، فردا بهترهآره -

 :اونی که مقابلم بود چندبار سرش رو به شدت تکون داد و پشت سر هم تکرار کرد

 .فردا فردا فردا فردا-

 .شدکم واقعاً داشت ترسناک میبه قهقهه تبدیلش کرد. کمرو به شدت کشید و آخر « فردا»آخرین 

 :با خشم تو صورتم براق شد

 . ...فهمی؟ امروز خرابم. اگه با پای خودت نیایفردا دیره جیگر! حالم امروز بده می-

دیگه دیدم خیلی داره نزدیک میشه یک کف گرگی خوابوندم توی صورتش. انقدر حالش بد بود که پخش شد 

تر؛ برای تر بودن هم عصبانیت؛ انگار این خیلی زیاد خورده بود. اون دوتای دیگه اما هم هیکلیکف آسفال

همین نتونستم حمله یکیشون رو جواب بدم و یک لگد زد به کمرم. خم شدم؛ اما غفلت نکردم. اون یکی که 

رق خورد. نفس عقب رفت تا به تیر چراغ بنزدیک شد یک مشت زدم به چشمش. فحش ناموسی داد و عقب

عمیقی کشیدم و هرچی زور داشتم ریختم توی پاهام و شروع کردم به دویدن. هنوز زیاد شتاب نگرفته بودم که 

کیفم از پشت کشیده شد؛ سریع برگشتم یک لگد زدم به اونجای پسره. طفلک تا خم شد اونجاشو بگیره پام رو 

 .رسوندم به گردنش و کوبوندمش زمین

دویدم و حتی انقدری انرژی زدم و مینفس میرو برسونه که دیگه فرار کرده بودم. نفس اون یکی اومد خودش

اومدن ولی صدای نداشتم که جیغ بکشم کسی به کمکم بیاد. یکم که دور شدم به عقب نگاه کردم. دنبالم نمی

ن اصلی رسیدم و استارت ماشینشون رو شنیدم. یه جیغ بنفش کشیدم و بیشتر دویدم. خداروشکر زود به خیابو

به محض اینکه یک خانم چادری دیدم به سمتش دویدم و پشتش پناه گرفتم. بنده خدا خودش هم حسابی 

 .ترسیده بود

سرک کشیدم و دیدم ماشینشون با سرعت پیچید توی خیابون اصلی و دور شد. با رفتنشون نفس عمیقی کشیدم 

قند بده که قبول نکردم. تا اش بهم آبست ببرتم خونهو از اون خانم تشکر و عذرخواهی کردم. بنده خدا خوا

گفت شب کوچه خطرناکه امنیت برسم خونه دیگه جونی برام نمونده بود. خدابیامرزه مادرم رو، همیشه بهم می

فهمیدم چی میگه. باالخره به سر کوچه خودمون رسیدم و کلید انداختم توی در خونه که نبش کوچه نداره؛ نمی
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ها و وسایلی رو دیدم که توی حیاط چیده شده بودن و جای خالی ماشین قشنگم که باز کردم و کارتنبود. در رو 

 .ها باشهزد. امیدوار بودم صاحب بعدی خونه حواسش به گلبهم پوزخند می

د. زد و حالم جا نیومده بودر خونه رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. هنوز از اون اتفاقی که افتاد قلبم تندتند می

ای که همه وسایلش جمع شده و در انتظار تخلیه شدن برای ساکنین داد؛ ولی نه این خونهخونه بهم آرامش می

جدیده. سری تکون دادم و از حیاط گذشتم. وارد ساختمون شدم و المپ رو روشن کردم. تلخندی زدم و با 

 :صدای بلند گفتم

 !من اومدم خونه مامان-

نیک دام اکو داشت؛ یه حالت ترسناکی بود. گرسنم بود؛ اما حال نداشتم با پیکبه خاطر خالی بودن خونه، ص

ی لقمهکرد که ناشی از لگد اون حرومبرای خودم شام بپزم؛ پس مستقیم رفتم به اتاقم. کمرم به شدت درد می

داشت. بقیه وسایل خبر بود. اتاق هم خالی بود؛ اما یک زیرانداز و کیف بزرگ وسایلم روی زمین قرار از خدا بی

رو دیشب جمع و جور کرده بودیم. نفس عمیقی کشیدم و به سمت پنجره قدی اتاقم رفتم و ازش حیاط رو نگاه 

ها دونه دیدم که برای پرندهشدم و از این پنجره بابا رو میهایی که صبح بیدار میکردم. دیگه گذشت جمعه

 .کنهریزه و به باغچه رسیدگی میمی

های توی ساک عوض کردم و ت دادم؛ وقتی برای غصه و گریه نداشتم. لباسم رو با لباس راحتیبغضم رو قور

روی زیرانداز دراز کشیدم و انقدر خسته بودم که خیلی زود خوابم برد؛ حتی درد شدید کمرم هم مانع این نشد 

 .که توی اقیانوس خواب غرق نشم

*** 

 

 :سورن

ام رو صاف کردم و رو به آینه مشغول بستن دکمه آستینم شدم. م؛ یقههای باالی پیراهن سیاهم رو بستدکمه

 :نفس دردناکی کشیدم و به خودم توی آینه نگاه کردم. آروم زیرلـب گفتم

ها بهت نیاز دارن. دستم رو روی گلوی ملتهبم کشیدم تا قوی باش سورن! باید مراقب سارا و سپهر باشی؛ اون-

بود. این درد برای من خیلی بزرگ بود. از روی تختم کت اسپرت مشکیم رو بغضم رو حل کنم؛ اما غیرممکن 

ها داره باال میاد. با برداشتم و پوشیدم. از اتاق بیرون رفتم و بعد از طی کردن راهرو، خشایار رو دیدم که از پله

 :دیدنم به سمتم اومد و با لحنی آروم گفت

 .است آقاهمه چیز آماده-
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 :خیره شدم و گفتمای نامعلوم به نقطه

 سپهر حالش خوبه؟-

 . ...کنه. خدا خیر بده این دختر رو؛ مثل مادرشیوا داره بهشون رسیدگی می-

 :حرفش رو قطع کردم

 .اش رو داره انجام میدهخواد ازش تعریف کنی. وظیفهخوبه، نمی-

ساختمون خارج شدم و توی  ها شدم. طولی نکشید که ازبعد به راهم ادامه دادم و مشغول پایین رفتن از پله

کردن. داخل خونه هم پر از ایوان اصلی ایستادم. چندنفر از اقوام و آشناها توی حیاط ایستاده بودن و صحبت می

 .های فامیل و دوست و آشنا بوددخترها و زن

. شداشون پیدا میمرد تا سروکلهدرحالت عادی همشون گور به گور شده بودن؛ حتماً باید یکیمون می

زهرا منتقلش کنه به کش بهشتی سام رو آورد، نعشخورها! قرار بود به محض اینکه هواپیما جنازهمرده

خواد بره فرودگاه؛ برای همین من نرفتم تا به اصطالح، باهاش گفت که میآرامگاه خانوادگیمون. زن سام می

ر خونه رو پشت سرم شنیدم و بعد دیدمش بهتر بود. صدای باز و بسته شدن ددعوام نشه. هرچی دیرتر می

 :صدای ریحانه خانم اومد

 .آقا همه چیز رو آماده کردم؛ حلوا و خرما و بقیه چیزها-

 :بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم

 .خوبه، با دخترها همه رو منتقل کنین به ماشین خشایار-

و پوشیدم و از ایوون رفتم پایین. هام رنموندم تا چشم گفتنش کامل بشه. سریع به سمت جاکفشی رفتم و کفش

هنوز به وسط حیاط هم نرسیده بودم که چندتا از آقایون من رو دیدن و به سمتم اومدن. به ناچار ایستادم تا 

تر هاشون حالم رو خرابخواست بزنم خفشون کنم! حرفها رو بشنوم. خیلی دلم میعرض تسلیت و تأسف اون

 .کردمی

زدن، که ظاهراً برای دلگرمی صاحب عزا می« یامرزه آقاسام رو، خیلی مرد خوبی بودن.خدا ب»هایی از قبیل:حرف

کشیدم. دونستم چقدر داداشم خوب بوده و از همین خوب بودنش داشتم درد میداد. خودم میبیشتر عذابم می

و من هیچ وقت خوب بود و دوستش داشتم. همیشه پناهم بود؛ حتی با وجود اینکه من مغرور و بداخالق بودم 

 .حتی نتونستم بهش بگم دوستش دارم، هیچ وقت

های میانسالی که جون و آروم، از بین اون مردها و حتی زنبی« ببخشید، من باید برم.»به سختی با گفتن:



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         41 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

شناختم عبور کردم و خودم رو به ماشینم رسوندم. ماشین انتهای حیاط و نزدیک در خروجی بیشترشون رو نمی

ها در معرض دید نبودم. در ماشین رو باز شکر کردم که دیگه کسی دنبالم نیومد و به خاطر درختبود. خدارو

کردم و پشت فرمون نشستم. در رو که بستم، توی سکوت نسبی ماشین زل زدم به مقابلم. کیف دستیم رو روی 

هام و باز از زدم به کفش صندلی شاگرد گذاشتم و با آه عمیقی سرم رو تکیه دادم به فرمون. از بین فرمون زل

 .دادهای سخت و دردناک کشیدم که بوی بغض و خاک بارون خورده میاون نفس

کرد و فشارم باال رفته بود. از دیروز که فهمیدم دیگه سام رو ندارم یه لحظه هم دلم و سرم عجیب درد می

شدت روشن؛ اما برای من همه جا  نتونستم چشم روی هم بذارم؛ حالم خیلی بد بود. نزدیک ظهر بود و هوا به

 .تونستم مثل آدم گریه کنمتار و سیاه شده بود؛ حتی نمی

 :وقت از خودم نشنیده بودم به خودم گفتمآروم و با لحنی که هیچ

تونی گریه کنی؛ حتی فرصت این رو سورن، اینجا گریه کن! وقتی به بهشت زهرا برسی دیگه جلوی بقیه نمی-

 .اش رو ببندام حرف بزنی؛ اینجا تمومش کن و پروندهنداری که راحت با س

های براقم چکیدن. خیلی آروم هام روی دسته فرمون و کفشای از خودم بودم که اشکانگار منتظر چنین اجازه

هام تندتر شد و اشکهق زدم و زیر لـب اسم سام رو تکرار کردم. خاطراتم باهاش از جلوی چشمم رد می

کردم. زدم و ازش گله میکردم. زیر لـب باهاش حرف میهامم حس میون خوردن شونهچکیدن. دیگه تکمی

ماه دوازدهبهکردم؛ منی که سالخواستم خالی بشم. حتی به خدا هم گله میدیگه غرورم برام مهم نبود و فقط می

 .گفتمام میزدم و از درد توی سـ*ـینهآوردم داشتم باهاش حرف میاسم خدا رو به زبون نمی

ای توی اون حال بودم. نفهمیدم چقدر گذشت؛ اما ساعت رو که نگاه کردم فهمیدم زیاد نگذشته. چند دقیقه

سریع از روی داشبورد دستمال کاغذی برداشتم و صورتم رو پاک کردم. نفس عمیقی کشیدم و به مقابلم خیره 

رسید. گوشیم زنگ زد، به گوشم می هاجیک اونهایی که فقط صدای جیکهای باغچه و گنجشکشدم. درخت

دونستم صدام گرفته؛ اما تماس رو وصل کردم و اش نگاه کردم که اسم فریبا روش افتاده بود. میبه صفحه

 .منتظر شدم حرف بزنه

 :آروم اسمم رو صدا کرد

 سورن؟ حالت خوبه؟-

 .اوهوم آرومی گفتم

 :با تعجب گفت
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 !گریه کردی؟-

 .اختیار، یک قطره اشک دیگه ریختمبیدونم چرا با این حرفش نمی

 .نه، گریه نکردم-

 :پوزخند محوی زد

 .از صدات مشخصه-

 .طور که گوشی رو با فاصله از گوشم گرفته بودم به بیرون زل زدمتندتند پلک زدم و همون

 :آهی کشید و گفت

 .اتممن دم در خونه-

وست نداشتم ضعفم رو ببینه. با وجود اینکه در اون واقعاً اومده بود؟ بهش گفته بودم نیاد و الزم نیست چون د

شرایط به رفیقی مثل فریبا نیاز داشتم و اون تنها کسی بود که حق داشت من رو در حالت ضعفم ببینه؛ اما باز هم 

 .از این وضعیتم به شدت کالفه بودم

 خواد بیای؟مگه نگفتم نمی-

 :با تشر همیشگی جوابم رو داد

 .شه کشید. درو باز کن بیام تو ببینمبا! نازتم نمیلوس نکن خودت رو با-

هام رو محکم بستم و چیزی نگفتم؛ شاید سعی داشت یکم آرومم کنه برای همین مثل همیشه رفتار چشم

آرومی گفتم و تماس رو قطع کردم. ریموت در حیاط رو از پشت فرمون برداشتم و در رو باز  یکرد. باشهمی

دیدمش. با در کامال باز شد و ماشین فریبا اومد داخل؛ چون نزدیک در بودم واضح میکردم. چند ثانیه بعد، 

 .دیدن من، ماشینش رو آورد کنار ماشینم پارک کرد و پیاده شد

 .وسایلم رو از صندلی شاگرد برداشتم و اون هم در رو باز کرد و اومد نشست کنارم

 .سالم-

کس همیشه لحنش نه شوخ بود نه مسخره؛ ولی دلداری دادن هم بهش نگاه نکردم و آروم جوابش رو دادم. برع

 :ام و گفتبلد نبود. دستش رو گذاشت روی شونه

 .تسلیت میگم سورن، خیلی شوکه شدم وقتی شنیدم-

 :باز هم نگاهش نکردم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .کنهخیلی سخته فریبا، از درون داره لهم می-
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 :کتفم ضربه زد چند بار آروم و محض دلداری به

شه. امروز پیشت هستم، تا هر وقت بخوای؛ بعدش هم اگه خواستی شاءاهلل درست میشه سورن، اندرست می-

 .بیا خونه خودم؛ هواتو دارم تا هروقت که حالت بهتر بشه

 :با بغض سرم رو به سمتش برگردوندم

 .ا یتیمگرده. من موندم و اون دوتشه فریبا! سام رفته و برنمیدرست نمی-

 :فریبا اخم ظریفی کرد

یچ مسئولیتی نداری. اون سارا که پیش گم؛ تو در قبال اون دوتا بچه هسورن، برای بار هزارم دارم بهت می-

مونه؛ سپهرم بفرست پرورشگاه، اصالً بفرستش بهترین پرورشگاه و حسابی بهشون پول بده خوب ننش می

های دیگه مثل ینجا تنک و تنها! بره پرورشگاه حداقل با بچهشه ابهش رسیدگی کنن؛ واال خودشم اذیت می

 :کنه. سرم رو چند بار به چپ و راست تکون دادمخودش یکم حال می

 .شه فری؛ االن ولم کننمی-

 :سریع گفت

ها نیست، شرمنده. حاال هم بیا برات تیتاپ گرفتم بخور از قیافت معلومه باشه، حق با توئه؛ االن وقت این حرف-

 .شارت افتادهف

حاال هم دست بردار « بخور عین خر ذوق کنی!»گفت: داد. میاختیار با بغض خندیدم. همیشه بهم تیتاپ میبی

بردم و حاال حسرتش رو هاش لـ*ـذت میکرد هم اینطوری از خندهنبود. ای کاش وقتی که سام باهام شوخی می

رد و یکی باز کرد داد دستم. واقعاً خیلی ضعف کرده خوردم. خودش از مشمایی که دستش بود تیتاپ درآونمی

کشید. به سختی یک گاز زدم و مشغول جویدن شدم. فریبا به ساعت ماشین بودم؛ ولی میلم به هیچ چیز نمی

 :نگاه کرد و گفت

 شه؛ کی باید حرکت کنیم؟خب دیگه ساعت داره یک ظهر می-

 :به سختی نفسی کشیدم و گفتم

 .ه؛ بذار به خشایار زنگ بزنمدیگه باید بریم دیگ-

 :اش رو گرفتم. خیلی سریع جواب دادگوشیم رو برداشتم و شماره

 جانم آقا؟-

 :ای گفتمخوردم رو قورت دادم و با تک سرفهتیتاپی که داشتم می
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 ان؟همه آماده-

 .بله آقا-

ها رو بیار و و هم مهمونکنم؛ تبه شیوا بگو سپهر رو بیاره تو ماشین من که ته حیاطه؛ دیگه من حرکت می-

 .حواست به بقیه چیزها هم باشه

 .چشم آقا-

 .قطع کردم و گوشی رو سر دادم توی جیبم

 :خورد با دهن پر گفتفریبا که خودش هم داشت تیتاپ می

 .گیرم سورنبینم افسردگی میچرا سپهر با ما بیاد؟ من اون رو می-

دادم؛ اما... سپهر هیچ وقت در این باره جوابش رو نمی هام رو روی هم کلید کردم و چیزی نگفتم؛دندون

داد کرد. درسته غرورم اجازه نمیام بود و خیلی دوستش داشتم؛ اما فریبا هیچ وقت این رو درک نمیخواهرزاده

 .با هیچ کس صمیمی بشم؛ ولی دوست نداشتم کسی درباره سپهر اینطوری صحبت کنه

آورد پیدا شد. ناخودآگاه یاد دیروز افتادم. اون ی شیوا که سپهر رو میلهچند دقیقه بعد، از پشت باغچه سروک

زدم، کمکم کرده بود؛ اما هنوز هم حس خوبی دختر سرکش توی شرایطی که داشتم به ابهتم توی خونه گند می

 !دونم، واقعاً شاید خار داشتنسبت بهش نداشتم. نمی

*** 

 :شیوا

خواست بیاد؛ اما باهاش دادم تا احساس تنهایی نکنه. با اینکه نمیمی دست سپهر رو گرفته بودم محکم فشار

صحبت کردم و گفتم که روح داییش حتماً هست و دوست داره که سپهر اونجا باشه. به ماشین سورن نزدیک 

 شدم. به ماشینشدیم؛ یه دختر رو کنارش تو ماشین دیدم. انصافاً دختر قشنگی بود، منم بودم باهاش دوست می

 :که رسیدیم در عقب رو برای سپهر باز کردم و گفتم

 .بفرمایین؛ فقط، اونجا مراقب خودتون باشین و به حرف آقا سورن گوش بدین-

 :زدم؟! سپهر با اون نگاه معصوم و قشنگش گفتها حرف میشت چرا مثل مامان

 شه تو هم بیای؟شیوا نمی-

 :لبخندی محزون زدم

 .ار و بقیه میاممیام مرد کوچک! با آقا خشای-

با صدای پایین کشیده شدن شیشه سورن، سرم رو به اون سمت برگردوندم و سالم کردم؛ جوابم رو نداد و 
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 :گفت

 .تو هم با ما بیا شیوا-

هایی که معلوم بود گریه کرده خیلی دلم رو سوزوند؛ چون خودم هم داغ دیده بودم خوب لحن سردش و چشم

 .ود و انقدری باهاش راحت نبودم که دلداریش بدمکردم. حیف که جاش نبدرکش می

 :آروم گفتم

 .قربان من وسایلم هنوز توی خونه است و شما هم تنها باشین شاید بهتر باشه-

 :اخم کرد

 .ازت نظر نخواستم، این یه دستور بود. بیا باال زبون درازی هم نکن-

کرد. به ناچار موافقت خند کمرنگی نگاهم میعقده دستور دادن داشت پسره خل! به سپهر نگاه کردم که با لب

کردم. سپهر سوار شد و من هم بعد از بستن در سمت سپهر، به اون سمت ماشین رفتم و سوار شدم. خطاب به 

دختر ای جواب داد؛ خوب عجیباً غریباً! گفتم دوستاون دختره سالم کردم که اون هم جوابم رو با سالم کشیده

 .اومدمشتی به نظر میغ مثل خودشه؛ ولی این دختره خونگرم و داشسورن حتماً یه گند دما

سورن ماشین رو روشن کرد و با باز کردن در حیاط، مشغول خروج از پارک شد. من هم خیلی سریع فرو رفتم 

اومد. هنوز بابت لگدی که دیشب خوردم کمرم داغون توی اون صندلی خوش فرم؛ آخ کمرم داشت حال می

شاءاهلل به حق پنج تن آل گرفتم دیدم کبود شده مثل بادمجون؛ پاش بشکنه انداشتم دوش میبود. صبح که 

 !عبا

زد. آروم دستش رو گرفتم و من هم چیزی نگفتم. به سپهر نگاهی انداختم که به بیرون زل زده بود و حرفی نمی

رن خیلی مغرور و خشک به اون هم اعتراضی نکرد و دستم رو گرفت. اولین بار که دیدمش به نظرم مثل سو

خواست، روح بود؛ اما این بچه دلش فقط یکم محبت میاومد و رفتارش با بقیه خدمتکارها هم سرد و بینظر می

ای تر داشته باشم. واقعا بهش حس خواهرانهخواست یک برادر کوچیکیکم توجه. من هم که همیشه دلم می

 :نگاهی بهم کرد و گفتداشتم. سپهر نیم

 ت خوبه؟حال-

 :متعجب بهش نگاه کردم

 پرسی؟چرا می-

 کنه؟آخه اخم کردی یجوری شدی؛ جاییت درد می-
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 :دختری که جلوم نشسته بود با تعجب توی آینه بهم نگاه کرد و چیزی نگفت. به سپهر لبخندی زدم

 .کنهچیزی نیست، کمرم درد می-

 :هام و پرسیدرک و راست زل زد به چشم

 دلیلش چیه؟-

اومد. بابا من خواستم چیزی بهش نگم خیلی سختم میرو بودنش خیلی رو مخ بود. هی هر چی میاین پر

ی متعجب سورن رو توی آینه دیدم؛ حتماً اون هم تعجب پرستارتم، جای مادرتم، یکم احترام بذار بهم! چهره

 :فتمکرده بود که چرا باید حال یک خدمتکار برای سپهر مهم باشه. خیلی آروم به سپهر گ

 دی به هیچ کس نگی؟قول می-

 :ی مثبت تکون داد؛ من هم خم شدم و آروم کنار گوشش گفتمسرش رو به نشونه

ها هم زدن تو کمرم؛ ولی من هم خوب زدمشون؛ آخر سر شرشون رو کم دیشب با چند نفر درگیر شدم اون-

 .کردن

 :های غمگین و عزادارش یکدفعه یکم خندون شد و با تعجب پرسیدچشم

 !تو زدیشون؟-

 :لبخند کمرنگی زدم

 !هابهم نمیاد؟ ولی دان چهار دفاع شخصی دارم-

اش دوباره غمگین شد و به جلوش خیره شد و آروم جور نگاهم کرد. بعد چهرهابروهاش رو داد باال و همین

 :گفت

 .داددایی سام هم رزمی کار کرده بود. داشت به من هم یاد می-

اش رو ماساژ دادم و با نفس عمیقی که کشیدم سعی کردم و با یک دستم شونهتر شدم یکم بهش نزدیک

 .حسرت و اندوهم رو بروز بدم

دیگه حرفی زده نشد؛ حتی سورن و اون دختره هم حرفی نزدن و سکوت کرده بودن. دیدم مسیری که داریم 

دوباره ضایعم نکنه. شاغال کنیم به سمت بهشت زهرا نیست؛ ولی خب دیگه از سورن چیزی نپرسیدم تا طی می

دقیقه به غرب رسیدیم و توی یک محله نسبتاً ثروتمند، مقابل یک خان فقط ضایع کردن بلد بود. بعد بیست

 .آپارتمان بزرگ ایستادیم

سورن ترمز دستی رو کشید و ماشین رو خاموش کرد. من که از ماجرا خبر نداشتم منتظر شدم دختره یه چیزی 

شدم؛ ولی تمرین خوبی بود برای تضعیف بزنه؛ اما سکوت بود من هم داشتم از فضولی له میبگه یا سپهر حرفی 
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غرور و پررویی درونم. به در آپارتمان زل زده بودم که دیدم در کوچیکش باز شد و یک دختر جوون و یک 

ختر دختر بچه کوچیک بیرون اومدن که هر دو سیاه پوشیده بودن. دقت که کردم، متوجه شدم اون د

 !سارائه کوچیک

جور مات بهش زل زده بودم و حتی مطمئن بودم که یک یه لحظه قلبم گرفت از غمی که توی نگاهش بود. همین

 :انگیز بود. سورن بهم تشر رفت و من رو به خودم آورداختیار از چشمم چکید؛ مثل یک خواب غمقطره بی

 .شیوا چرا ماتت برده؟ برو سارا رو بیار تو ماشین-

ب دهنم رو قورت دادم و از ماشین پیاده شدم. هنوز در رو نبسته بودم که دیدم سارا با دیدنم دوید به سمتم. آ

روی زانوم خم شدم و خیلی زود بـ*ـغلش کردم. انقدر محکم گرفته بودمش که ترسیدم دردش بیاد. از روی 

دونستم. با حالتی خنثی بهم نگاه نمی ی سارا به اون دختر جوون نگاه کردم که هنوز نسبتش رو با ساراشونه

 .کرد. هنوز مشغول نوازش سارا بودم که اون دختر ماشین رو دور زد و به سمت سورن رفتمی

های کرد. یکم لپیکم سارا رو از خودم فاصله دادم و به صورتش نگاه کردم که بغض کرده بود؛ اما گریه نمی

 :تمهام گرفتم و آروم گفسفیدش رو توی قاب دست

 .سالم قشنگ خاله-

 :هاش از شدت بغض یکم لرزید؛ ولی باز گریه نکرد. با صدایی لرزون گفتلـ*ـب

 .سالم خاله شیوا-

 :اختیار از ته دلم گفتممن هم بغض کردم و بی

 .شهالهی من دورت بگردم، اینطوری حرف نزن دل من ریش می-

کنه . دیدم اون دختر هنوز داره با سورن جروبحث میبلند شدم و سارا رو بلند کردم و به سمت ماشین برگشتم

ای خورد مامان سارا باشه. اصالً اون زنه رفته بود فرودگاه؛ پس این احتماالً خالههاش تو همه. بهش نمیو اخم

طور که سارا بـ*ـغلم بود رفتم توی ماشین نشستم و در رو چیزی هست. به هرحال بهش اهمیتی ندادم و همون

 :رن وقتی دید من سوار شدم با لحنی که سعی داشت قائله رو ختم کنه به دختره گفتبستم. سو

یه امروز رو رو مخ من نرو. رزا گفت بیام سارا رو ببرم، من هم اومدم. اگه بخوای باز چرت و پرت بگی -

 .تونم همین یک ذره احترامی که برات قائلم رو زیر پا نذارم؛ فعالً خداحافظنمی

 .باال کشید و ماشین رو روشن کرد راه افتاد بعد شیشه رو

 :دختری که کنار سورن نشسته بود پوفی کشید و گفت



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         48 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 .گرفتاری شدیم ما امروز؛ هم مسافرکش شدیم هم باید فحش بخوریم-

 :داد اصالً اعصاب نداره گفتسورن با لحنی که نشون می

 !فریبا تو یکی دیگه رو مخ من نرو-

فهمیدم به خاطر عصبانیت سورنه. هیچی نگفتم و توی سکوت به سپهر و سارا نگاه سارا بیشتر بهم چسبید که 

 :خواست این جو اینطوری بمونه گفتکردم؛ اما اون دختره فریبا انگار نمی

 .آقا اصالً برای شادی روح مرحوم یه صلوات بفرستید-

داش مشتی از فریبا یه حس دونستم بخندم یا صلوات بفرستم! شنیدن این حرف اون هم به این صورت نمی

 .عجیبی داشت. بعد خود فریبا شروع کرد بلند صلوات فرستادن؛ ما هم زیر لـب صلوات فرستادیم

 :آروم به سارا گفتم

 حالت خوبه خاله؟-

 :رفت کودکانه گفتطور که با انگشتش به چرم صندلی ور میبا غم عجیبی نگاهم کرد و همون

 .نه، چون یتیم شدم-

دهنم رو قورت دادم تا زیر گریه نزنم. دیدن حال سارا من رو یاد خودم انداخت، وقتی دوسال به شدت آب 

 :کردم دیگه هیچی توی این دنیا ندارم. لبخند ضعیفی زدم و گفتمپیش پدر و مادرم رو از دست دادم. حس می

 .من هم دوسال پیش یتیم شدم-

 :و ادامه دادم یکم متعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. نفس عمیقی کشیدم

 .باز خوبه تو هنوز مامان داری؛ من نه مامان دارم نه بابا-

 :های کوچیکش لپم رو آروم ناز کرد و گفتبا دست

 .اشکال نداره خاله، هنوز خدا رو هم داریم-

 .های معصوم قشنگش رو بهم دوختبا لبخند نگاهش کردم و اون هم چشم

ای و نازپرورده است؛ اما من توی همین چند س، از خودراضی، عقدهی لوها باور داشتن سارا خیلی بچهخیلی

کردم؛ شاید چون من هم تقریباً مثل خودش بودم. شده بودم خیلی خوب درکش می« خاله شیوا»روزی که براش 

 تونستم بگم سارا اززندگی من مثل اون در نهایت رفاه و آسایش بوده و من هم لوس بار اومدم؛ اما در نهایت می

 :من بهتره؛ چون درک خیلی باالیی داشت. طوری که بقیه نشنون ازش پرسیدم

 ات بود؟اون خانمه، خاله-
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ای نامعلوم خیره شد و به نشونه مثبت سرش رو تکون داد. دیگه حرفی نزدم و به خودم چسبوندمش و به نقطه

های داد؛ اما از نگاهنمیاز اون طرف دست سپهر رو هم گرفتم. با اینکه نسبت به سارا واکنشی نشون 

 .فهمیدم حواسش بهمون هستزیرزیرکیش می

نیم ساعت بعد به بهشت زهرا رسیدیم. مدتی درگیر پیدا کردن جای پارک بودیم و بعد همه پیاده شدیم و به 

تر حرکت کردیم. حدس ها عقبرفتن و من و بچهسمت قطعه مورد نظر حرکت کردیم. سورن و فریبا جلو می

خاطر معطلی که برای سوار کردن سارا داشتیم انقدری تاخیر داشتیم که حاال بقیه زودتر از ما رسیدن به زدممی

 .و درست حدس زدم

پوش زیادی اون اطراف بودن و صدای کردن و افراد مشکیبه جایی رسیدیم که تابوت رو داشتن حمل می

شنیدم که به احتمال زیاد زن بودن؛ ولی اینکه ای رو میهاز جمعیت بلند بود. صدای گریه و زاری عد« االاهللالاله»

ها بعید نبود! سورن دونستم. شاید هم گریه کننده استخدام کرده بودن. از اینچه نسبتی با سورن داشتن رو نمی

شد یکدفعه، یک حالی شد و بدون توجه به ما به سمت تابوت حرکت کرد. با دیدن تابوتی که داشت حمل می

 :ها موندیم. فریبا به سمت من برگشت و گفتیبا و بچهمن و فر

شن. با سر تایید کردم؛ اما جوری از دور ببریم اونجا؛ خیلی شلوغه و اذیت میها رو همینبه نظرم بهتره بچه-

 :سپهر با اخم گفت

 .خوام داییم رو برای آخرین بار ببینمولی من می-

نوجوونیش سـ*ـینه سپر کرد و با عجله به دنبال سورن رفت. فریبا  و بدون توجه به من یا فریبا، با همون غرور

 :چینی به دماغش انداخت

 !هاش بدم میاد؛ پسره پررواز همین اخالق-

فهمیدم که زیاد با سارا و سپهر میونه خوبی نداره؛ یه جورایی برعکس من. دست سارا رو گرفته بودم و بعد از 

شد، پشت سرشون به راه افتادیم. حس عجیبی داشت؛ فضای قبرستون اینکه دسته عزاداری از کنارمون رد 

ها، با صدای جمعیت قاطی شده بود و کاروان مرگ، ها و تکون خوردن شاخه درختمرده بود و صدای گنجشک

ریخت و دل آروم اشک میبرد. به سارا نگاه کردم که داشت آرومسام تهرانی رو به سمت آرامگاه ابدیش می

تر گرفتم و چیزی نگفتم. برای قوت دل خودم که یاد رفتن مامان و بابا کرد. دستش رو محکممی من رو ریش

 .کنهکردم. شنیده بودم این ذکر از افسردگی جلوگیری میرو تکرار می« االاهللالاله»افتاده بودم؛ مدام 

ای تلقین به مرده نیست؛ برای کنن و فقط برشاید برای همینه که توی خاکسپاری انقدر این کلمه رو تکرار می

قراری کرد؛ من ها بتونن با داغ خودشون کنار بیان و احساس یأس و ناامیدی نکنن. سارا یکم بیاینه که بازمانده
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رفتم. یکدفعه به کردم و دنبال فریبا میکرد، اون رو حمل میهم بـ*ـغلش کردم و با اینکه کمرم خیلی درد می

 .ونه تهرانی جا مونده و قرار بود هاشمی بهم زنگ بزنه و نتیجه کار رو بگهذهنم اومد که گوشیم تو خ

خیالش بشم. هرجوری بود مراسم لعنتی به اون غرور سورن فرستادم و با فوت کردن نفسم سعی کردم بی

خواست که پدرش رو ببینه؛ اما من نگذاشتم. کرد و میقراری میخاکسپاری شروع شد و سارا خیلی بی

ی خسته و کوچیکش رو ای جانگدازی بود که به سختی سپری شد و سام تهرانی، برای همیشه خانوادههلحظه

 .ترک کرد

*** 

 :سورن

های خودم توی نفهمیدم کی انقدر روی سرم خاک ریخت. گریه کرده بودم، خصوصاً وقتی که سام رو با دست

سیتم شده بود. خشایار هماهنگ کرده بود هام رفته بود، به شدت باعث حساقبر گذاشتم. خاکی که توی چشم

 .زهرا فقط ده، بیست نفر مونده بودنها برن به تاالر پذیرایی برای ناهار و توی بهشتهمه مهمون

دیدم که مشغول پخش حلوا و با حال زارم کنار خاک سام نشسته بودم و به ناکجاآباد زل زده بودم. بقیه رو می

کرد. سپهر هم وضعش درست مثل من بود. ل مادرش با بغض به سام نگاه میخرما بودن و سارا که توی بـ*ـغ

دونستم چرا باید هرکدوم از افرادی که مراقبم بودن و به سیمین و بابابزرگ که کنار سام بودن نگاه کردم. نمی

برسن؛ ای  رفتن تا به عشق و حالشونای دوستم نداشتن از ایران میهایی که ذرهمردن و اوندوستم داشتن می

 !مردنها هم میکاش اون

اون دختره شیوا به سارا گفت خوبه که تو هنوز مادر داری؛ اما چه فایده که مادر داشته باشی؛ اما برات درست 

مثل یک غریبه باشه. یه گوشه از دنیا فارغ از تویی که خواهر و برادرت رو از دست دادی داره عشق و حالش 

 .م نیست تو حتی زنده باشی یا مردهکنه و اصالً براش مهرو می

های باالی قبر پوزخندی زدم و با گوشیم از خاک هنوز مرطوب روی مزار سام و تصویرش که روی گل ختمی

ای که آخرین پیامی که ازش دریافت کرده بودم زد عکس گرفتم. واتساپ رو باز کردم و برای شمارهلبخند می

ای ازش ل کردم. بعد از ارسال عکس بالکش کردم تا هیچ چیز دیگهگشت، عکس رو ارسابه دوسال قبل برمی

دریافت نکنم. تصمیم داشتم حتی اگه زنگ زد جوابش رو هم ندم؛ فقط خواستم درجریان باشه که یکی دیگه از 

اش کرده بودم؛ مامان قالبی! مادری که ای که ذخیرههایی که ترکشون کرد هم از دنیا رفت. شمارهطفل معصوم

 .هامون بود و هیچ وقت توی زندگیمون نبودط اسمش توی شناسنامهفق
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 :فریبا رو دیدم که داره به سمتم میاد؛ پس از دستشویی برگشته بود. مقابلم دست به کمر ایستاد و کالفه گفت

 .بریم دیگه سورن، خسته شدیم-

کردم و یک دوش هم حت میگشتم و استراخواست کنار سام بشینم؛ ولی باید برمیبا اینکه هنوز دلم می

 :گرفتم. با غم به سام نگاه کردم. زیر لـب براش فاتحه خوندم و آروم گفتممی

 .دم فردا بیام پیشتقول می-

ها با بقیه بود. همون با سختی بلند شدم و ایستادم. به خشایار نگاه کردم که مشغول جمع و جور کردن وسایل

ی نسبتاً دوری نشسته و با حالتی خنثی به رزا رو دیدم که در نقطه کم متفرق شدن.چندنفری که بودن هم کم

 .نقطه نامعلومی خیره شده. سارا هم کنارش نشسته بود. اون خواهر عوضی رزا هم اونجا بود

 :فریبا پوزخند زد

 خوای سارا رو ببری خونه؟نگو که می-

 :سرم رو تکون دادم

 .خوام همین کار رو بکنمدقیقاً می-

 :نگاهم کرد با تعجب

 سورن دیوونه شدی؟-

 :نگاه برزخیم رو سمت فریبا انداختم

 !ی منهببین رفاقتمون سر جاش؛ ولی حق نداری توی کارهای من دخالت کنی! اون برادرزاده-

 :فریبا اخم بزرگی کرده بود

 .مادرش چالق نیست؛ الزم نکرده تو حرصش رو بخوری و توی خونه تحملش کنی-

 :هام رو توی جیب شلوارم فرو کردمتلخندی زدم و دست

 .ی بدی شده؛ دیگه مادرها، مادری کردن بلد نیستنزمونه-

 :پوزخند فریبا قلبم رو به درد آورد

 خوای براش مادری کنی با این اخالق گهت؟پس البد تو می-

ای رفتم که گوشهآب دهنم رو قورت دادم و برای اینکه نزنم فک فریبا رو نیارم پایین، به سمت شیوا و سپهر 

 :ام گفتمنشسته بودن. به شیوا اشاره کردم و با صدای خسته

 .گردیم خونه، برو سارا رو از رزا تحویل بگیر بریمداریم برمی-
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ارشدش گل کنه خواد فاز کارشناسیام زل زد. گفتم االن باز میشیوا بلند شد و مثل همیشه بدون ترس به چهره

 :رم خیلی آروم گفتبرام نطق کنه که برعکس تصو

 .باشه-

قید بودنش خیلی رومخ بود؛ اما خوشحال شدم که حداقل و از کنارم رد شد. اگرچه گاهی این خونسردی و بی

طور که مایل ایستاده بودم، گوشه چشمی به سپهر نگاه کردم که حال و روزش این بار رو اظهار نظر نکرد. همون

 .کنهه میمثل من بود. دیدم اون هم داره بهم نگا

دونستم نسبت به من چه حسی داره؛ ولی هرچی بود، حسی نبود که به سام داشت. بلند شد و ایستاد؛ هنوز نمی

 .مونده بود قدش بهم برسه

 :ها من رو صدا کرد و باهام حرف زدبعد از مدت

 دایی سورن؟-

 .سرم رو به سمتش کج کردم و سرم رو به نشونه بگو، تکون دادم

 :غرور بهم نگاه کرد و محکم پرسیدمثل خودم با 

 حاال تکلیف من چیه؟-

اندازمش؟ وقتی نگاه خنثی و فک قفل یعنی چی که تکلیف من چیه؟ یعنی فکر کرده بود من از خونه بیرون می

 :ی من رو دید آهی کشید و ادامه دادشده

 منظورم اینه که هنوز باید پیش شما بمونم؟-

مونی گوساله؛ مگه من به جز شما دوتا فسقلی بروز بدم و بگم معلومه که می خواست احساساتم روخیلی دلم می

اش بزنم ای به شونهی مردونهگردم ببینمشون؟ شاید حتی ضربهزبون نفهم کی رو دارم که وقتی به خونه برمی

 :داد. برای همین فقط گفتمیا حتی با بغض بـ*ـغلش کنم؛ اما غرورم این اجازه رو نمی

 .ی توئه و کسی حق نداره تو رو از اونجا بیرون کنهونهاونجا خ-

 :و راهم رو گرفتم و رفتم. وسط قطعه ایستاده بودم که خشایار به سراغم اومد و گفت

 گردین؟آقا همه چیز رو آماده کردیم. به خونه برمی-

 :سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم

کنیم. همین ناهاری که بهشون دادیم هم ؛ به جاش خیرات میگیریمدیگه مراسم سوم و هفتم و چهلم نمی-

 .زیادیشونه. این رو بهت میگم که برنامه نریزی براشون

سرش رو به نشونه مثبت تکون داد و من هم راهم رو گرفتم و رفتم به سمت ماشین. مسیر نسبتاً طوالنی رو 
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خواد چه کار کنه؛ ولی دونستم رزا دقیقاً می. نمیهاپیاده و تنها طی کردم. در سکوت مطلق و گاهی غارغار کالغ

خواست سارا رو به ی خودش اصالً نمیکرد؛ چون طبق گفتهبه احتمال زیاد سرپرستی سارا رو به من واگذار می

 .دنیا بیاره و فقط به اصرار سام بوده

خیلی مسخره بود. شونه باال  ام و اینکردم خودم هنوز بچهمن قرار بود قَیِم دو بچه باشم؛ درحالیکه حس می

کردم تا زمانی که بزرگ بشن و انداختم. من که قرار نبود تر و خشکشون کنم. فقط ازشون مواظبت می

ی من بودن و مطمئن بودم یه ها خونوادهخودشون راه زندگیشون رو انتخاب کنن. من دوستشون داشتم؛ اون

 .موننرسه که فقط همین دونفر برام میروزی می

حالی درش رو باز کردم و نشستم و با خستگی فراوون منتظر موندم تا سروکله بقیه پیدا ه ماشین رسیدم و با بیب

 .بشه تا حرکت کنیم

زنان نزدیک شد و با حالتی دقیقاً مشابه من در رو باز کرد و اولین نفری که بهم ملحق شد سپهر بود که قدم

کم فریبا، شیوا و سارا هم اومدن و بین من و اون سپری شد تا کمای در سکوت، صندلی عقب نشست. چند دقیقه

 .سوار شدن. شیوا این بار ساک بزرگی دستش بود که حدس زدم برای وسایل ساراست

تر آوردیم تا مامان قالبیش بتونه راحتبه احتمال زیاد تا فردا همه چیزهایی که سارا داشت رو باید به خونه می

 :ها زده شد صدای فریبا بود که گفتد برسه. اولین حرفی که بعد از مدتخوابه چیزهایی که می

 .ایمآتیش کن بریم دیگه خسته-

 :استارت زدم و ماشین رو از جای پارک خارج کردم. از فریبا پرسیدم

 ات؟برسونمت خونه-

 :حوصله جواب دادبی

 .گردمات پارکه. بریم اونجا خودم برمیاسکلی دیگه، ماشینم خونه-

دیگه جوابش رو ندادم و حرکت کردم. باز از آینه ماشین حواسم به شیوا و سارا بود. سارا از شدت خستگی تو 

ی شیوا خبر نداشتم؛ اما یه کرد. بااینکه هنوز از گذشتهبـغل شیوا خوابش برده بود و شیوا داشت نوازشش می

تری داره. یکم که ی قویبه رزا حس مادرانهگفت این با وجود اینکه بچه به دنیا نیاورده نسبت حسی بهم می

 :روندم. صدای شیوا رو شنیدم که خطاب به فریبا گفتگذشت، هوا دیگه تاریک شده بود و در دل شب می

 !شه گوشیتون رو به من بدید که با وکیلم تماس بگیرم؟ یه موضوع اضطراریهام ببخشید فریبا خانوم، می-

 :اش و جواب دادپیلهشیله فریبا هم رفت توی الک بی
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 .آره عشقم، یه دقیقه صبر کن-

بعد دستش رو تا آرنج توی کیف بزرگش فرو کرد و بعد از مدتی گوشی آیفونش رو درآورد و برد عقب تا به 

 :گیری شد. فریبا با پوزخند رو به من گفتشیوا بده. شیوا تشکر کرد و مشغول شماره

ها! جدیداً تی بره تو خونه گوشیش رو بیاره لنگ مونده؛ ولی خودمونیمببین، بنده خدا رو ظهر اسیر کردی نذاش-

 .خدمتکارهاتون هم باکالس شدن وکیل دارن! من با این سنم هنوز وکیل ندارم

 :خونسردانه نفسم رو فوت کردم

 .ارشد دارنشیوا فرق داره، وضعشون خوبه؛ خانوم کارشناسی-

ز کردم ببینم شیوا داره چی میگه؛ حتی با اون وضع خرابم هم فریبا ریز خندید و چیزی نگفت. گوشم رو تی

و « فروش وسایل خونه« »فروش و تحویل خونه»هاش چیزهایی مثل الی حرفافتاد. از البهفضولیم از کار نمی

متوجه شدم. این یعنی اون توی مرحله تحول زندگیش بود و با این حال، باز هم مثل مادر « انتقال به واحد جدید»

خیال تونست از من مرخصی بخواد یا کالً بیکرد. درصورتی که خیلی خونسردانه میه سپهر و سارا رسیدگی میب

 .این کار بشه. این بشر قطعاً، یقیناً و حتماً خل و چل بود

شیوا بعد از اینکه از وکیلش عذرخواهی کرد که گوشیش در دسترس نبوده، تماس رو قطع کرد و گوشی رو به 

داد. دیگه واجب شد دورادور حواسم بهش باشه تا ته و توه ماجرا رو دربیارم ببینم این واقعاً کیه.  فریبا پس

کرد؛ زدن و این عصبانیم میدیگه تا خونه حرفی زده نشد و فقط من که راننده بودم هشیار بودم. بقیه چرت می

شگیم، بدون توجه به بقیه با وسایلم چون خیلی خسته بودم. باالخره رسیدیم و بعد از پارک کردن سرجای همی

ام رو نادیده پیاده شدم و راه رو به سمت خونه کج کردم؛ حتی طبقه پایین نموندم تا شام بخورم. دل ضعفه

های سیاه رو از تنم درآوردم و صاف به سمت حموم گرفتم و به سمت اتاقم رفتم. به محض بستن در اتاق، لباس

 .رفتم

رحمانه زنن و بیدونه به بدنم ضربه میکردم قطرات آب، دونهرفتم زیر دوش. حس میآب گرم رو باز کردم و 

تونستم خودم حموم برم کنن. آه کشیدم و باز یاد سام افتادم؛ وقتی که بچه بودم و هنوز نمیحال بدم رو بدتر می

 .کردو اون کمکم می

هایی که هنوز کوچیک بودن به ما رد و با دستکبرد حموم و کلی باهامون شوخی و بازی میمن و سیمین رو می

شناخت. صرفاً کسی یکه بچه به دنیا کرد. شاید مادر بودن و مادری کردن جنسیت و سن و سال نمیرسیدگی می

کنه و شاید حاال نوبت من بود که این کار ورزه به نوع خودش مادرانگی میمیاره مادر نیست؛ کسی که عشق می

کرد و یک جورهایی هم پدر بود هم مادر؛ اما اصالً دم، به سبک سام که پدری میرو بکنم؛ به سبک خو
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تونستم و بلد نبودم. سرم رو چندبار تکون دادم تا از شر افکارم خالص بشم. ذرات خاک رو از الی موهام نمی

دون اینکه زدم. دوش گرفتنم نیم ساعت طول کشید؛ چون بیشترش رو بشستم و وحشیانه به موهام چنگ میمی

 .ام رو پوشیدمای زل زده بودم. شیر آب رو بستم و حولهچیزی بدونم یا حس کنم به گوشه

بدون اینکه تالشی برای خشک کردن خودم کنم یا حتی لباسی بپوشم، المپ رو خاموش کردم و خودم رو 

 .زود از شدت خستگی و درد عضله خوابم بردانداختم روی تختم. خیلی

*** 

 :شیوا

ا بعد از یکم درد و دل کردن با من از اخالق گند سورن، سوار ماشینش شد و رفت. من هم سارا رو که فریب

هاش رو عوض کردم و خوابوندمش سر جاش. از اونجایی که خواب بود بـ*ـغل کردم و به اتاقش بردم. لباس

ام کارهام برگردم تا باز مراقبش دادم باز بیدار بشه، گفتم بهتره فقط یک سر برم خونه و بعد از انجاحتمال می

 .باشم

سپهر هم کار خاصی نداشت و بعد از دوش گرفتن خوابید. دیگه تقریباً کاری نداشتم. خواستم به ریحانه خانم و 

بقیه کمک کنم که خودش گفت بهتره برم استراحت کنم. کارهای خونه و شستن ظرف و ظروف زیاد نبود و 

هام رو عوض کردم و بعد از خوندن نماز مغرب و عشاء، راهی خونه م لباساومدن. من هبقیه از پسش بر می

ارزید به اینکه گیر شد، میاش میشدم. این بار دیگه از ترس دیشب تاکسی گرفتم. هرچه قدر هم که هزینه

 .اوباش خیابونی نیفتم و مجبور نشم کمرم رو به خاطرشون ناکار کنم

فروخته و کلیدهای خونه رو هم تحویل داده؛ اما خریدار هنوز اسباب  آقای هاشمی گفت همه وسایل خونه رو

موند که وسایل کم خودم رو به خونه جدید ببرم. بعد از اینکه تاکسی جلوی در خونه نگه کشی نکرده. فقط می

وصله داشت؛ پیاده شدم و کلید انداختم در خونه رو باز کردم؛ اما به تاکسی گفتم صبر کنه تا برگردم، دیگه ح

 .دوباره تاکسی گرفتن نداشتم

برعکس شب قبل که حداقل توی حیاط و پذیرایی خونه پر از وسایل بود؛ دیگه هیچی نبود و خالء، کل خونه رو 

گرفته بود. قلبم از این شدت خالی بودن به درد اومد. همه خاطراتم با مامان و بابام توی اون خونه به یادم اومد و 

آروم قدم زدم و ها رو روشن کردم؛ آرومروم قدم برداشتم و رفتم توی خونه و چراغیک لحظه بغضم گرفت. آ

اومد و یا رفتم خاطرات مربوط به اون قسمت از خونه یادم میکل خونه رو گشتم. به هر قسمتی که می

و یک ریختم. درنهایت به اتاقم رفتم و وسایلم رو دیدم که توی یک چمدون لباس خندیدم و یا اشک میمی
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 .شدساک مدارک و وسایل خالصه می

 :پوزخندی زدم

 از کی تاحاال انقدر سبک بال شدی شیوا؟-

سری تکون دادم و وسایلم رو برداشتم. دیگه حتی زیرانداز و بالش و پتوم هم نبود. مثل اینکه هاشمی زحمت 

کردم، راحت هام خیسش میها رو هم کشیده بود که دستش درد نکنه. از شر اون بالشی که هرشب با اشکاون

 .شدم

چمدون و ساکم رو برداشتم و بعد از آخرین نگاه به اتاقم، درش رو بستم. از سالن گذر کردم و توی پذیرایی 

ایستادم. چمدون و ساکم رو گذاشتم و به سمت اپن رفتم. روش کلید خونه جدیدم و آدرسش قرار داشت. کلید 

ای که برای صاحب جدید خونه نوشته بودم روی اپن کردم و با نامهی پدریم رو از جیب مانتوم خارج خونه

 .گذاشتم. دیگه قرار نبود به اونجا برگردم

کلید و آدرس جدید رو برداشتم و راهی شدم. برای آخرین بار نگاهی به خونه انداختم و با قورت دادن بغضم، 

 .برای همیشه ترکش کردم

م و به سمت در حیاط رفتم. با باز کردن در و بیرون بردن چمدون، ها پایین بردچمدون رو به سختی از پله

 :راننده من رو دید و پیاده شد تا کمکم کنه؛ همزمان غر زد

 .خانوم شما گفتی پنج دقیقه اون تو کار داری، نگفتی نیم ساعت-

مشهود بود جواب به ساعت مچیم نگاه کردم؛ فقط پنج دقیقه تأخیر داشتم. با صدایی که هنوز آثار گریه توش 

 :دادم

 .اونقدرها هم دیر نشده؛ یکم کارم طول کشید-

وقتی حالم رو دید سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت. چمدون رو صندوق عقب گذاشتیم و بعد دوباره حرکت 

 :کردیم. کاغذ رو دستش دادم و دیگه چیزی نگفتم. مدتی بعد، ماشین رو نگه داشت و گفت

 .رسیدیم-

به ساختمونی که مقابلش پارک کرده بود انداختم؛ خب نسبتاً خوب بود؛ حتی به خونه تهرانی  نگاهی اجمالی

 .تر هم بودنزدیک

 .شدیک آپارتمان بزرگ که شاید برج محسوب می

 :کنم پرسیدوقتی دید فقط دارم نگاه می
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 نکنه اشتباه اومدم؟-

 :سرم رو تکون دادم

 .صبر کنید من برم وسایلم رو بذارم و بیام زحمت اینجا هم یکمظاهراً که درسته. بی-

 :پوفی کشید

 مسخره کردید من رو خانوم؟-

 :اختیار نگاه تندی بهش کردم و خواستم بهش تشر برم که یه حسی از درونم سرم داد کشیدبی

 !تو کی هستی که بخوای به مردم بپری؟ تو فقط یه تیکه آشغالی که حتی ارزش نگاه کردن هم نداره-

 .م رو به سختی قورت دادم و با تکون دادن سرم سعی کردم اون صدا رو از خودم دور کنمآب دهن

 :به راننده با مالیمت گفتم

کنم؛ نگران نباشین. اگه بخواید همین االن پرداخت ببخشید دیگه، بیشتر از اون چیزی که باید بدم پرداخت می-

 .کنممی

 :یکم نگاهم کرد و بعد گفت

 .باشه، قبوله-

ندی زدم و از کیفم مقداری پول درآوردم و روی داشبورد ماشین گذاشتم. اون هم حرفی نزد و پیاده شد تا لبخ

چمدونم رو برام برداره. راننده سوار ماشینش شد و من هم به سمت خونه رفتم. با کلیدم در ورودی رو باز 

ه طبقه یازدهم رو فشار دادم و منتظر کردم و رفتم داخل. خیلی زود آسانسور رو پیدا کردم و رفتم داخلش. دکم

موندم تا برسم. با باز شدن در، با یک آقایی رو به رو شدم و بعد از گفتن سالم کوتاهی، از کنارش رد شدم و به 

 .سمت واحدی رفتم که روش عدد هزار و دوازده نوشته شده بود

 :ور نشده بود به سمتم برگشت و گفتچرخوندم که اون آقا که هنوز سوار آسانسداشتم کلید رو توی خونه می

 شما خانم تابان هستید درسته؟-

تر هام رو ریز کردم تا واضحبه سمتش برگشتم، نور راهرو کافی بود؛ اما من به خاطر خستگی یکم چشم

 .ببینمش

 .بله، خودم هستم-

 :لبخندی زد و گفت

 .ی شماخوشبختم؛ بنده صابری هستم، همسایه-

 :سری تکون دادم
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 .بختمخوش-

 .هر کمکی نیاز داشتید در خدمتم؛ فعالً یاعلی-

ه. ی نسبتاً خوب؛ البته اگه واقعاً نیت بدی نداشته باشبعد سوار آسانسور شد و رفت. خب! این هم از همسایه

گرچه، زیاد اهمیت نداشت. کامالً به خودم بستگی داشت که چطور رفتار کنم. وقتی ببینن که سرسنگینم و از 

 .کننا نیستم خودشون خودشون رو جمع و جور میاون دختره

سریع کلید رو چرخوندم و رفتم داخل. نود متری دوخوابه با ویو عالی و صدالبته سیستم گرمایشی سرمایشی 

ها روشن شدن تر، مبله بود و نیاز نداشت که براش برم خرید کنم.با وارد شدنم المپکامل و دقیق و از همه مهم

 !بود؛ مدرن و نوساخت بودنو این مزیت دیگه 

کف خونه با موکت جنس خوب پوشیده شده و یک ست مبل اسپرت طوسی توی پذیرایی بود. آشپزخونه مجهز 

 .ها هم سرویس چوب اسپرت طوسی داشتنو اتاق

ها منتقل کردم و فقط کیف دستیم و کلید خونه رو برداشتم و سریع رفتم چمدون و ساکم رو به یکی از اتاق

پله رو باز کردم و خیالش شدم و در راه. در رو قفل کردم و با دیدن آسانسور که طبقه همکف بود، بیبیرون

ی تهرانی. نگران سارا ها رفتم پایین. رفتم بیرون و سریع سوار تاکسی شدم و گفتم که بره خونهبدوبدو از پله

 .کردم که تا برسم مشکلی پیش نیادبودم و دعا می

شدم. گفتم این یک شب رو از ریحانه خانوم تهرانی رسیدم رسماً داشتم از خستگی له میی وقتی به خونه

 .خوام بذاره بمونم تا هم مراقب سارا باشم، هم دیگه نخوام تاکسی بگیرم برگردم خونهمی

 :در خونه رو باز کردم و وارد سرسرا شدم که آزیتا با دیدنم خوشحال شد و گفت

 اومدی؟-

 :تلخندی زدم

 ه، کارهای خونه رو تموم کردم و اومدم. سارا خوابه هنوز؟آر-

 :هاش رو به هم فشار داد و گفتلـ*ـب

 .خورهزنه؛ هیچی هم نمیشه بیدار شده و هی داره غر میای میدقیقهبیست-

 :ای کشیدم و پرسیدمنفس کالفه

 االن کجاست؟-

 .تو اتاقش-
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ار نزدیک بود سر بخورم که اهمیت ندادم و سریع خودم رو به به سمت راه پله رفتم و تندتند باال رفتم. یک ب

کنه آرومش کنه؛ ولی اون نشسته اتاق سارا رسوندم. در اتاقش رو که باز کردم دیدم ریحانه خانوم داره سعی می

 .ریزهروی زمین و با دهن بسته و غرغرکنان داره اشک می

وری به سمتش رفتم و گرفتمش توی بـ*ـغلم. داشتم با دیدنم دهنش رو کمی باز کرد و بیشتر اشک ریخت. ف

 :دادم که با گریه و لحن کودکانه گفتکمرش رو ماساژ می

 .خواممن بابام رو می-

 :شد. آروم گفتمدلم داشت براش کباب می

 .خوام؛ ولی نمیشه که ببینمشمنم بابام رو می-

اش ش بود. به سرفه افتاد که از خودم فاصلهاگفت که به خاطر شدت گریههایی نامفهوم میزد و حرفهق می

 :دادم و صورتش رو نوازش کردم

 .شهبس کن سارا، اینطوری بابات ناراحت می-

 :ای روی پیشونیش نشوندم و با لـبخند گفتمبه سـکسکه افتاده بود و صورتش سرخ بود. بـ*ـو*سه

ن رو فرستاده که مراقبت باشم و حتماً بابات نگاه کن سارا، من اینجا پیشتم. همین که من اینجام یعنی خدا م-

 این رو از خدا خواسته؛ مگه نه؟

 :یکم آروم شد و پرسید

 بابا گفته؟-

 :سرم رو تکون دادم

کنه. اون همیشه عاشقت بوده و هست. فکر نکن چون از پیش ما بینه و برات دعا میآره، اون االن تو رو می-

ریم پیش خدا؛ اما اگه تو اینطوری ناراحتی کنی ی ما یه روز میو همه رفته دیگه وجود نداره. اون پیش خداست

 .خورهشه و غصه میبابات ناراحت می

 :هاش رو پاک کردم و گفتمهق زد و چیزی نگفت. با لبخند، اشک

خوای بابات ناراحت بشه بیا بریم یه چیزی بخوری و بعدش با همدیگه برای بابات قرآن بخونیم تا اگه نمی-

 شحال بشه؛ باشه؟خو

 :یک نگاه به من و یک نگاه به ریحانه خانوم کرد. ریحانه خانوم هم تایید کرد

 .زنه که من میگمهایی رو میببینید سارا خانوم، خاله شیوا هم همین حرف-

 :ای از جیبم درآوردم و دماغ سارا رو پاک کردم. بعد بلند شدم و سارا رو بـ*ـغل کردم و گفتمدستمال کاغذی
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 ریم پایین شام بخوریم؛ باشه؟حاال می-

 :ام گذاشت و زمزمه کردسارا سرش رو روی شونه

 .باشه-

هایی که از مهد اون شب بعد از اینکه خودم و سارا یه چیزی خوردیم بردمش به اتاقش و با همدیگه سوره

 .کودک یاد گرفته بود رو خوندیم

که چقدر قصه گفتم، از خاطرات خودم و بابام گفتم و این باهاش کلی حرف زدم و موهاش رو شونه کردم، براش

 .دوستش داشتم. اون قدر براش حرف زدم تا آخرشب شد و خود به خود خوابش برد

*** 

 :سورن

با سردرد شدیدی از خواب بیدار شدم. یکم طول کشید تا موقعیتم رو درک کنم. با حوله روی تختم خوابیده 

ه بود که احتماالً کار خشایار بوده. با بدن درد و کوفتگی بلند شدم و توی تاریکی بودم و یک نفر روم پتو انداخت

رفتم لباس پوشیدم. چراغ خوابم رو روشن کردم و با نگاه اجمالی به اتاق، گوشیم رو پیدا کردم و از روی زمین 

 .برداشتمش

چیز درست حسابی نخوردم. اون ساعت دوازده شب بود و من به شدت گرسنه بودم. یادم افتاد خیلی وقته هیچ 

شرت و شلوار طوسیم توی خونه تونستم بیدارشون کنم. با تیموقع شب هم خشایار و ریحانه خواب بودن و نمی

خواست المپ روشن کنم. هنوز توی سالن طبقه باال بودم که دیدم در به راه افتادم با چراغ گوشیم؛ حتی دلم نمی

هایی که به زور باز بودن به اون سمت نور ضعیفی ازش میاد. آروم و با چشم های انتهایی بازه ویکی از اتاق

 .رفتم

خواست بدونم کی به جز خشایار و ریحانه توی خونه مونده؛ چون تاکید کرده بودم نذارن هیچ کدوم از دلم می

اق انداختم. چراغ اون به اصطالح فک و فامیل توی خونه بمونن. بدون اینکه در رو باز کنم نگاهی به داخل ات

 .خوند؛ چون پشتش به من بود متوجهم نشدخواب زرد رنگ روشن بود و یک زن با چادرنماز داشت نماز می

اومد هیچ کدوم از خدمتکارهامون اهل نماز شب بوده باشن؛ پس آروم رفتم داخل و توی اتاق ایستادم. یادم نمی

رو صاف کردم و با وجود این، هنوز خش داشت. فالش اون کی بود؟ صبر نکردم نمازش تموم بشه. یکم صدام 

 :گوشیم رو روش انداختم و آروم گفتم

 تو کی هستی؟-
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به طور محسوسی بدنش لرزید. ترسیده بود و برای من هم اهمیتی نداشت. یکم سرعت نمازش رو بیشتر کرد و 

 :بود گفت نمازش تموم شد. بعد از سالم به سمتم برگشت و با دستی که روی قلبش گذاشته

 !من رو ترسوندین آقا سورن-

 :هام رو ریز کردم تا تشخیصش بدم. با تردید گفتمیکم چشم

 تو شیوایی؟-

 :خندید گفتسرش رو به نشونه مثبت تکون داد و بعد با لحنی که یکم می

 !بگیرهالموت اومده جونم رو اون طوری نور انداختین سمتم و با صدای دورگه صدام کردین، فکر کردم ملک-

 :اخم کردم

 کنی؟الموت کمتر نیستم. تو اینجا چه غلطی میمن از ملک-

 :کرد گفتطور که چادر رو تا میپوزخندی زد؛ بلند شد و چادرش رو از سرش درآورد و همون

کرد؛ برای همین اینجا موندم مراقبش باشم. بعد که خوابوندمش اومدم اینجا نماز قراری میسارا خیلی بی-

 .خونموحشت ب

 :هام رو ریز کردمیکم چشم

 نماز وحشت چیه دیگه؟-

 :لبخندی زد

 .همون نماز معمولیه؛ منتهی باید با لحن وحشتناک بخونی-

 :بعد لحنش رو وحشتناک و مثل اجنه کرد و گفت

 !بیسمی اللهی الرحمانی الرحیم-

بته زود جمعش کردم؛ وگرنه کل هام رو چهارتا کردم و بدون اینکه دست خودم باشه زدم زیر خنده که الچشم

کردم که با کردم و تالش میکردم. هنوز داشتم برای جلوگیری از خندیدنم سرفه میخونه رو از خواب بیدار می

کشیدن دست روی اطراف لـ*ـبم این خنده مزخرف رو جمعش کنم. شیوا هم کمی خندید و بعد با تک 

 :ای گفتسرفه

شوخی کردم؛ ببخشید واقعاً. داشتم برای آقا سام نماز شب اول قبر و نماز شرمنده یکدفعه از دستم در رفت -

 .خوندموحشت می

هاش و فالش گوشیم روش بدون هیچ حرفی بهش نگاه کردم. مقنعه سفید سرش بود و چادر تا شده توی دست

ه قالب جدی و کرد. نفس عمیقی کشیدم و دوباره بای متأسف به زمین نگاه میافتاده بود و داشت با چهره
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 :خشک خودم برگشتم و گفتم

 .خب... ام ازت متشکرم، لطف کردی. خدا رفتگان تو رو هم بیامرزه-

 :زیر لـب گفت

 .الهی آمین-

 .لحنش متأثر بود؛ انگار که اون هم به تازگی عزیز از دست داده

 :گیری نکردم و گفتمدیگه پی

 .ی درست کن برامبه هرحال، من االن خیلی گشنمه؛ بیا پایین یه چیز-

 :اون هم به الک خدمتکاری خودش برگشت

 .چشم آقا-

 .اش رو درآورد و بعد از مرتب کردن جانمازش، روسریش رو سر کرد و دنبال من از اتاق خارج شدبعد مقنعه

به با اینکه ظاهراً بهش دستور دادم که برام غذا آماده کنه؛ اما از این بابت واقعاً ممنونش بودم؛ چون خودم 

 .تنهایی قادر نبودم حتی اجاق گاز رو روشن کنم

توی آشپزخونه تنها کاری که بلد بودم باز کردن در یخچال و روشن کردن قهوه ساز بود. درحالیکه بقیه پسرها 

حداقل یک نیمرو بلد بودن درست کنن و من به خاطر سبک زندگیم، حتی اون رو هم بلد نبودم. به پایین که 

ها رو روشن کردم و به آشپزخونه پشتی رفتم. اونجا خیلی کم رفته بودم. پشت میزی از المپ رسیدیم یکی دوتا

هام رو توی هم قالب کردم و مثل همیشه منتظر شدم غذام رو نشستن، نشستم و دستکه خدمتکارها پشتش می

 .برام حاضر کنن

 :متم برگرده گفتشیوا خیلی زود سراغ یخچال رفت و بعد از باز کردنش بدون اینکه به س

آقا پلومرغ داریم از ظهر مونده، با یکم از قیمه بادمجون دیروز و چندتا غذای دیگه هم هست؛ ولی زیاد -

 نیستن. کدوم رو گرم کنم؟

جوابی ندادم و فقط نگاهش کردم که تا کمر رفته بود تو یخچال؛ وقتی سکوتم رو دید به سمتم برگشت و 

 .بدم، تکون داد اش رو به نشونه کدوم روقیافه

 :آهی کشیدم و گفتم

 .خورم؛ یه چیز تازه درست کنتازه کاری خیلی چیزها دستت نیست دیگه. من غذای مونده نمی-

 :یکم مات نگاهم کرد و بعد در یخچال رو بست و یکم من و مون کرد
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 خب... خب چی درست کنم؟-

ما این دخترک تازه کار واقعاً انگار پرت از دونست چی درست کنه؛ اپوکرفیس بهش زل زدم. ریحانه همیشه می

 .مرحله بود

 :پوفی کشیدم

 .شام! هرچی که هنر دستته؛ گرچه فکر کنم کالً تو آشپزی زیاد ماهر نیستی-

 :لـب پایینش رو کشید داخل و بعد از فوت کردن نفسش گفت

ه غذا رو از صفر تا صد خودم زدم و راستش تا حاال یمن از اون دخترها بودم که دست به سیاه و سفید نمی-

 .درست نکردم. فقط توی کارهای جانبی تاحاال اینجا کار کردم

 .اش رو نداشتم. خیلی هم گرسنه بودمحیف که اعصاب و حوصله فضولی کردن درباره گذشته

 :اخم کردم

 .میرمتر یه چیزی درست کن دارم از گرسنگی مینگفتم زندگی نامه رو کنی برای من! سریع-

 :م هول کرد و سریع گفتیک

 .باشه باشه، االن-

دوباره یخچال رو باز کرد و چند تخم مرغ و گوجه بیرون آورد و روی میز گذاشت. بعد دوباره خم شد توی 

دونستم تا اون خواست چی درست کنه؟ نمیای و ذرت و پنیر پیتزا خارج کرد. یعنی مییخچال و فلفل دلمه

از نزدیک ندیده بودم. برای همین صندلی رو عقب دادم و بلند شدم ببینم چه موقع روند غذا درست کردن رو 

 .کنهکار می

ای رو خورد کرد و بعد تخم مرغ ها رو توی کاسه ریخت و گوجه ها رو پوست کند و رنده کرد. فلفل دلمه

و با درآوردن  ها قاطی کرددونستم چی هستن رو با گوجهمشغول هم زدن شد. چند ادویه مختلف که حتی نمی

ای و ذرت که ها، فلفل دلمهماهیتابه از کابینت، کارش رو ادامه داد. خم شده بودم روی گاز و با تعجب به گوجه

مرغ و پنیر پیتزا رو اضافه کرد و هم زد. با خنده به من نگاه  کردم. درآخر تخمدرحال سرخ شدن بودن نگاه می

 :کرد و گفت

 بینید؟دیک میاولین باره آشپزی رو از نز-

 :صادقانه و روراست جواب دادم

 .آره خب، تا حاال فقط بخور و بخواب کارم بوده-

 :پرسه به ماهیتابه اشاره کردم و پرسیدمبعد، مثل یک شاگرد که از استاد سوال می
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 این االن چی هست؟-

 :با تعجب نگاهم کرد و لبخندی زد

 !نگید که تاحاال املت نخوردین-

بودم؛ ولی پیش نیومده بود که بخورم. در آخر، املت رو توی یک بشقاب ریخت و با نون اسمش رو شنیده 

 .باگت روی میز گذاشت

 :با تردید پشت میز نشستم و به اون که کنار میز با رضایت ایستاده بود نگاه کردم. با کمی اخم گفتم

 !تو که گفتی آشپزی بلد نیستی-

 :شونه باال انداخت

ها خواد. من خودم استاد پخت انواع املت بودم. خصوصاً تو خوابگاه کرج؛ اصالً بچهبودن نمیاملت که دیگه بلد -

 .هام بودنعاشق املت

برای مطمئن شدن از حرفش، نون باگت رو از وسط نصف کردم و با قاشق املت رو وسطش گذاشتم. یک گاز 

ی داشت. انقدر گرسنه بودم که دیگه یادم ی جدید و جالبگفت؛ واقعاً مزهزدم و مشغول جویدن شدم. راست می

جور با ولع، املت رو تا آخر خوردم. بعد از غذا رو بهش کردم رفت بهش تعارف بزنم یا ازش تشکر کنم. همون

کرد. تا اون موقع متوجه خستگی شدیدش نشده بودم؛ اما اون لحظه فهمیدم که اون که با خستگی نگاهم می

 :ای کردمرپا بوده. سرفهچشم روی هم نگذاشته و همش س

 .خوشمزه بود، ممنون-

 :لـبخندی زد

 .نوش جان قربان-

ها رو برداشت و برد توی سینک و مشغول شستن شد. من هم از پارچی که وسط میز، برای من بعد ظرف

گذاشته بود توی لیوان آب ریختم و یک نفس سر کشیدم. نگاهی بهش انداختم که با خونسردی مشغول 

ها باال ود و حواسش بهم نبود. بدون اینکه بهش چیزی بگم ترکش کردم و رفتم. داشتم از پلهوشو بشست

کردم و به رفتم شرکت و شروع میکردم. به اینکه از اون به بعد باید میرفتم و به روزی که گذشت فکر میمی

 .امدونستم که از پسش برمیجمع و جور کردن اوضاع، تا شرکت رو نجات بدم؛ گرچه می

دیدن که چه کردن و میهایی که سعی داشتن ما رو زمین بزنن برنامه ها داشتم؛ فقط باید صبر میبرای اون

شد به این راحتی از پا انداخت؛ حتی اگه ازشون فقط یه پیرپسر آشی براشون پخته بودم. خاندان تهرانی رو نمی
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ده بودم، باز هم خسته بودم و سرم هم خیلی درد و دو بچه یتیم باقی مونده باشه. با وجود اینکه کلی خوابی

ام به بدنم برگرده. من کارهای زیادی کرد. به اتاقم برگشتم و رفتم دراز کشیدم تا نیروی از دست رفتهمی

 .دادمداشتم که باید انجام می

*** 

کنم. هر روز  ده روز از رفتن سام گذشته بود و هنوز نتونسته بودم اونطور که باید خودم رو جمع و جور

شدم. با اینکه این اواخر زیاد رفتم و انگار که هر روز همون درد روز اول رو داشتم و آروم نمیسرخاکش می

 .دیدیمش، باز دلمون براش تنگ بودنمی

گفتن که به شرکت برگردم و به کارها رسیدگی کنم؛ اما هنوز این از طرف دیگه مرتضی و فریبا مدام بهم می

دیدم که بخوام کاری که تو ذهنمه انجام بدم. باید حساب اون سرمایه گذارهای پلید رو خودم نمیقدرت رو در 

 !گذاشتمکف دستشون می

بطری آب خالی توی دستم بود و سنگ قبر، تازه تمیز و براق شده بود. روی سنگ سرد قبرستون نشسته بودم 

داشته بودم. تنها بودم و این تنهایی همون چیزی بود ام نگه های قالب شدهو پاهام رو به حالت ضربدری با دست

 .خواستم و از این بابت واقعاً خوشحال بودمکه می

خواستم من باشم گفتم. دیگه فقط میزدم و نه حتی توی ذهنم به سام چیزی میسکوت کرده بودم. نه حرفی می

 .و اون و دیگه هیچی

کنار من. اون روزی که سیمین ترکمون کرد و سام اینجا هام رو ببندم و فکر کنم که اینجاست؛ درست چشم

گفت که چقدر اون رو دوست داشته. رابـطه سام و کرد و همش مینشسته بود و خیلی احساس ناراحتی می

 .ها مثل من گنداخالق نبودن و باهم خیلی خوش بودنسیمین خیلی خوب بود؛ اون

 :صدایی من رو از حال خودم خارج کرد

 ن بخونم؟آقا، یاسی-

خوند. یاد شیوا سربلند کردم و پیرمرد قرآن به دستی دیدم که در ازای مقداری پول برای اموات قرآن می

 .خوند. با یادآوری نماز وحشتش لبخند کمرنگی روی لـ*ـبم اومدافتادم که داشت برای سام نماز وحشت می

 :دادم گفتمبلند شدم و درحالیکه دوتا تراول به اون مرد می

 .برای خواهر و برادرم دوتا بخون؛ من میرم-

تشکر کرد و نشست و مشغول به خوندن شد. خودم هم بعد از نگاه کردن به چهره سام، قدم زنان از اونجا دور 
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تر شد. خودم که اهل این کارها نبودم؛ حداقل پول شدم و صدای قرآن خوندن پیرمرد، برام کمرنگ و کمرنگ

گرفت؛ رو انجام بدن؛ اما شیوا در ازای قرآن خوندن و نمازخوندن برای سام پولی نمیدادم که بقیه این کار می

 کرد؟پس برای چی این کار رو می

 .کردماون کامالً یک غریبه بود؛ اما... واقعاً فاز عجیبی داشت! یک جورهایی درکش نمی

شکی جذب و جین مشکی خیلی عینک دودیم که توی جیبم بود رو درآوردم و به چشمم زدم. با اون پیرهن م

 .شاخ شده بودم

 :به ماشینم رسیدم و خواستم درش رو باز کنم که صدای نازکی از پشت سرم شنیدم

 دی؟خوشتیپ افتخار نمی-

شن؛ س! برگشتم به سمتش و دیدم دوتادختر با نیش با بناگوش باز دارن بهم نزدیک میبرو گمشو مزاحم نامو

خیال نشدن. بوی پول و قیافه و هیکل به مشامشون رسیده بود. )پول شاید هم بیحتی با وجود اخم شدیدم باز 

 (بو داشته باشه اون دوتای دیگه رو بو نکردم

 :اعتنایی در ماشین رو باز کنم که اون یکیشون با عشوه گفتخواستم با بی

 آخه چطور دلت میاد با یه خانوم انقدر سرد باشی عزیزم؟-

 .اعتنایی بهش متزلزل شدد که تصمیمم برای بیکلمه آخرش رو چنان کشی

 :با خشم برگشتم به سمتش و غریدم

 !من عزیز تو نیستم! برو مزاحم نشو خانوم من متأهلم-

بعد منتظر بودم یکم دیگه سیریش بشن تا از اون دادهای معروفم سرشون بزنم و ناراحتی اون روزم رو 

دماغشون و غرغر زیرلـب ازم دور شدن. این ترفند من  سرشون خالی کنم که خداروشکر با چین دادن به

خورد و حتی یکی داد بدجور حالم از طرف به هم میهایی که جواب نمیداد؛ اما وقتمتأهلم، معموالً جواب می

 .کردن من مزاحم شدمدوبار سر این ماجراها خودم به اشتباه از مردم کتک خوردم؛ چون فکر می

 .رو روی در خالی کردمسوار ماشین شدم و حرصم 

 :خواستم ماشین رو روشن کنم که گوشیم زنگ خورد؛ خشایار بود. با عصبانیت جواب دادم

 بله؟-

 :هام عادت داشت که به روم نیاورد و عادی گفتاعصابیبه اینجور بی

 .سالم آقا، یک مشکلی هست-

 هوف خداوندا! االن واقعاً وقت مشکله؟
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 چه مشکلی؟-

 .ون توی مهد کودک بد شده و مجبور شدیم بریم دنبالشونسارا خانوم حالش-

 .ها شدمگفت مثل مامانترس دلم رو پر کرد. بیخود نبود که فریبا می

 :سعی کردم ترسم رو نشون ندم

 چِش شده؟-

 .مسمومیت غذایی بوده؛ باال آوردن-

 :کالفه نفسم رو فوت کردم

 .دارم میام، به شیوا هم بگو خودش رو برسونه-

 !یشون خاموشهگوش-

 . ...بود؛ نه اینکه اینطوریلعنتی! اون به عنوان یه پرستار باید در دسترس می

 .خیلی خب، خیلی خب؛ خودم دارم میام. تا اون موقع به ریحانه بگو همه کارها رو بذاره کنار به سارا برسه-

 .چشم آقا-

کشید که برسم. ولی طبیعتاً طول میگوشی رو قطع کردم و ماشین رو روشن کردم. راه افتادم سمت خونه؛ 

های سارا خوره. به کمک شیوا نیاز داشتم؛ اگه اون نبود، با داد و قالشه و دارو نمیدونستم سارا بد مریض میمی

 .دادمکنترلم رو از دست می

دستگاه »جویدم. کردم و گوشه لـ*ـبم رو میبا گوشیم شماره شیوا رو گرفتم و صبر کردم. همزمان رانندگی می

 مشتی به رون پام زدم. لعنتی! چرا مسئولیت پذیر نیستی؟« باشدمشترک مورد نظر، خاموش می

دونستم؛ حتی کمتر از یک هفته بعد از شروع کارش بهش گفتم حداقل تا یکی اون تقصیری نداشت، این رو می

کرد که ر بود و همیشه کارهایی رو مینظیها بیها بمونه؛ چون واقعاً توی ارتباط با بچهدوسال باید پرستار بچه

گرفت؛ حتی پی چابلوسی و خودشیرینی هم نبود. یک جورهایی، اش نبودن و بابتش هم پولی نمیوظیفه

 .ترین حسنش بودرفتارهای ضد و نقیضی که بعضی دخترها داشتن نداشت و این مهم

تر از قبل، موهام رو د پرت کردم و کالفهاش رو گرفتم؛ باز هم نشد. گوشی رو روی صندلی شاگردوباره شماره

 به هم ریختم و روی فرمون ضرب گرفتم. یعنی این موقع روز کجا بود؟

یک ربع از رانندگیم با افکار آزاردهنده گذشت تا اینکه به ذهنم رسید واتساپش رو چک کنم. حداقل بفهمم کی 

اتساپ و شماره اون رفتم. چند دقیقه قبلش در دسترس بوده. اینترنت همراهم رو وصل کردم و فوراً سراغ و
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 :آنالین بود؛ برای همین توی واتساپ باهاش تماس صوتی گرفتم و منتظر شدم. بعد از چند ثانیه جواب داد

 بله؟-

 :دست خودم نبود، داد زدم

 هیچ معلوم هست تو کدوم گوری هستی؟ چرا گوشیت خاموشه ولی آنالینی؟-

 :از پشت تلفن شنیده شد. صدای شیوا رو شنیدم که به جمع گفت سکوت کرد؛ بعد صدای خنده جمعی

 .خندین؟ یه چند لحظه صبر کنین من تلفنم رو جواب بدم؛ اضطراریهبسه دیگه! به چی می-

 :بعد از چند ثانیه خطاب به من گفت

 .سالم آقای تهرانی-

 :صداش خونسرد بود؛ اما باز هم از ترس توی دل من کم نکرد. با خشم گفتم

 کجایی شیوا؟ چرا گوشیت خاموشه ولی آنالینی؟-

 :همچنان خونسرد بود

 .سرکالس بودم. گوشیم رو گذاشته بودم روی حالت پرواز؛ اتفاقی به وای فای دانشکده وصل بودم-

 جاش نبود که به این فکر کنم؛ اما... یعنی اون واقعاً استاد دانشگاه بود؟

 .خونه، بیا پیشش حال سارا توی مهد کودک بد شده آوردیمش-

 :خونسردانه و با پررویی گفت

 امر دیگه باشه؟-

 :با حرص گفتم

 !تا نیم ساعت دیگه پیش سارایی؛ حرف دیگه هم نباشه-

هام رو بازیداد. درست بود که هیچ وقت جواب عوضیو قطع کردم. احتماالً داشت توی دلش بهم فحش می

ش داره بهم فحش میده و من این نگاه رو زیاد دیده بودم و حتی هاش معلوم بود که توی دلداد ولی از چشمنمی

 .ای گرفتهتونستم تصور کنم پشت تلفن چه قیافهمی

از اینکه جلوی دانشجوهاش ضایعش کرده بودم یه حس شیطنت جالبی رفته بود زیر پوستم؛ بعد از نیم ساعت، 

شدم و به سمت خونه رفتم. به محض ورودم به خونه رسیدم. نفهمیدم چطوری ماشین رو پارک کردم و پیاده 

 .رفتن طبقه باالدوتا از دخترها رو دیدم که با رنگ پریده و تشت آب و دستمال می

 :داد زدم

 چه مرگتونه؟-
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 :یکیشون ایستاد و با وحشت گفت

 .آقا! آقا به خدا ما کاری نکردیم-

 :اون یکی گفت

 .سارا خانوم بدجوری تب کردن-

 .بودن که اینطوری رنگشون پریده بود همون، از من ترسیده

ها رو طی کردم و خودم رو به اتاق سارا رسوندم. هنوز در رو ها رو گذاشتم برای بعد و به سرعت پلهدعوای اون

شنیدم. حتی دلم نیومد در رو باز کنم. در زدم، که بعد از چند های سارا رو میها و گریهباز نکرده بودم؛ اما ناله

 :ز شد و آزیتا رو دیدم که اومد بیرون و بعد از سالم سرسری بهم گفتثانیه در با

 .آقا خشایار دکتر خبر کردن؛ تو راهه داره میاد-

 :کردم گفتمبا صدایی که به سختی لرزشش رو کنترل می

 دیشب چی خورده؟ چرا مسموم شده؟-

 .دونم آقا؛ ولی حالشون االن خیلی بدهنمی-

واستم گوشیم رو دربیارم دوباره به شیوا زنگ بزنم که دیدم از آخر راهرو خودش نفسم رو کالفه فوت کردم. خ

دیدم؛ اما اش میای شاکی و ناراحت. شاید برای اولین بار بود که آثار عصبانیت رو توی چهرهداره میاد؛ با قیافه

 :وشحال شدتوی اون لباس بدک نشده بود؛ خصوصاً اون روسری طرحدارش. آزیتا با دیدن شیوا یکم خ

 .دونستیم باید چه کار کنیمعه! سالم شیوا؛ خداروشکر که اومدی؛ نمی-

 .ای از کنارم رد شد و رفت توی اتاق ساراشیوا هم سالم کرد و بدون حرف دیگه

شد از اینکه دیگه به همه کارهای سارا رسیدگی میشه. تر میخب همین کافی بود. با وجود اون خیالم راحت

گذاشت و این چون برام اثبات دونستم شیوا همه انرژیش رو برای سارا و سپهر میلیلی که نمیدرواقع به هرد

 .تونستم بهش اعتماد کنمشده بود؛ می

های اومد؛ اما از کم و کاستیها برنمیبا اینکه خودم هیچ جوره عموی خوبی نبودم و کاری از دستم برای اون

 .کشیدمها عذاب میاون

*** 

 :شیوا

شد. گفت که به خاطر غصه و محیط قبرستون مریض شده و سِرُم و آمپول تجویز کرد که باید تزریق می دکتر
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رفتم خواد سرم بزنه؛ هر چی هم کنارش میزد که نمیکرد و داد میحالی و مریضیش، گریه میسارا با وجود بی

 .دادخواستم باهاش حرف بزنم بهم گوش نمیو می

 :اومده بود کالفه شد و گفت دکتر که با کت و شلوار

 .اینطوری که نمیشه-

 :ها کردم و به دکتر گفتمو آمپول نگاهی به بسته داروها و سرم

 .کنماینکه شما اینجا هستین خیلی ترسوندتش؛ شما که مرخص بشید خودم بهش تزریق می-

 :ریحانه خانوم که وسط اتاق ایستاده بود گفت

 مگه بلدی شیوا؟-

 :ثبت تکون دادم و دکتر شونه باال انداختسری به نشونه م

 .رمرم پیش آقای تهرانی تا باهاشون صحبتی داشته باشم؛ بعد میخیلی خب، پس من می-

 :تشکر کردم

 .ممنونم، خیلی زحمت کشیدین-

کرد؛ اما هاش رو گرفتم. دیگه گریه نمیبعد از رفتن دکتر، کنار تـ*ـخت بزرگ پرنسسی سارا نشستم و دست

 .زدهق میهنوز 

 :هق بهم گفتبا هق

 .زنم خالهمن آمپول نمی-

 :لـبخند تلخی زدم

 .شهباشه، تو فقط آروم باش خاله جون، اینطوری حالت بدتر می-

 :موهای قشنگش رو نوازش کردم و گفتم

 !هاخورهعمو سورنت اینطوری غصه می-

موند و زد تبش باال میخورد یا سرم نمیدماغش رو باال کشید و هیچی نگفت. تب شدیدی داشت و اگه دارو نمی

 .آوردم تا آروم بشهاین خطرناک بود. باید به یک روش دیگه تبش رو پایین می

 :رو به ریحانه خانوم کردم

 شه برام یکم آب زنجبیل بیارید؟می-

 :ابروهاش رو باال انداخت
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 آب زنجبیل؟ برای چی؟-

 :عاتش کم بود. گفتمبا اینکه سنش کم نبود؛ اما در این باره اطال

 .کنه. یکم زنجبیل توی آب حل کنید با یکم آبلیموحالش رو بهتر می-

 .سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت. من هم مشغول پاشویه سارا شدم

اش کنن؛ ولی با قربون صدقه کاری کردم با این کار کنار بیاد. داد بقیه خدمتکارها پاشویهبا اینکه اجازه نمی

و ذهنم رفت طرف اتفاق دادم. مشغول بودم کشیدم و پاهاش رو ماساژ مییس رو روی پاهاش میدستمال خ

امروز که سورن زنگ زد و با اون حرفش کل دانشجوها زدن زیر خنده. فکرشو بکن! داشتم یک مبحث کامالً 

ضعیت سارا، دیدم بهتر دادم؛ اما با دیدن ودادم که این اتفاق افتاد. ای کاش جوابش رو نمیجدی رو توضیح می

 .شدتر میاومدم احتماالً وضع سختشد که جواب دادم. اگه نمی

پسرم بوده که اینجوری گفتن حتماً دوستهاشون رو شنیدم که میپچولی ابهتم جلو دانشجوها از بین رفت! پچ

تر از سورن مهربونخواستم باز به جهالت گذشته برگردم و چنین غلطی بکنم؛ پسرهای سرم داد زده. اگه می

گفت چقدر با سورن فهمیدم؛ مثل اون شب که با شوخی و خنده میخیلی بهتر بودن. درواقع فاز فریبا رو هم نمی

اشون بیشتر مثل دوتا دوست بود تا دونفر در کنه و جنگ و جدال دارن باهم؛ البته فکر کنم رابـ*ـطهکل میکل

 .رابـ*ـطه عاشقانه

بلند شدم و لیوان رو ازش گرفتم. به « دستت درد نکنه»ا یک لیوان پر برگشت. با گفتن در باز شد و آزیتا ب

 :هاش رو از درد بسته بود رفتم و صداش کردمسمت سارا که چشم

 .شیهات رو باز کن خاله. این رو بخوری بهتر میساراجان، چشم-

 :غر زد

 !خورممن دارو نمی-

 :خندیدم

 !چولوئه؛ فقط یکم تنده؛ ولی تلخ نیستاین دارو نیست. یک دمنوش کو-

خیز بشه و لیوان رو بردم سمت دهنش. خیلی کم هاش رو باز کرد و نگاهم کرد. کمکش کردم یکم نیمچشم

تر هاش منظمخورد، کمتر از نصف لیوان؛ اما همون برای بهتر شدنش کافی بود. از تب و تاب درد افتاد و نفس

 :ه خوابید. آزیتا گفتهاش رو بست و به نظر کشد. چشم

 .کشهکرد که گفتیم تا غروب طول میزد و گریه میخیلی عجیبه! جوری داد می-

یکم نوازشش کردم و دست کوچیکش رو بـوسیدم. وقتی مطمئن شدم خوابیده، آستینش رو باال زدم تا گودی 
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بند مانتوم رو درآوردم  شد. آهی کشیدم وهای دیگه رگ دستش حتی دیده هم نمیآرنجش رو ببینم. مثل بچه

 .و دور بازوش بستم و دستش رو مشت کردم

 :آزیتا با تعجب گفت

 خوای توی خواب بهش سرم بزنی؟می-

 :برگشتم به سمتش

 .آره، برو سرم رو بیار-

 :هاش دیدم. محض راحت کردن خیالش گفتمترس رو توی چشم

 .شهنترس، چیزی نمی-

سوزن رو آماده کردم و بعد مشغول رگ گرفتن شدم. آزیتا هم  با تردید رفت سراغ سرم و آوردش. خودم

کردم که این بار هم خطا نکنم و بتونم لباسی رو آورد کنار تـ*ـخت تا سرم رو بهش آویزون کنم. دعا میچوب

سوخت؛ باید این کار رو ی خیس عرق سارا نگاه کردم که داشت توی تب میدقیق کارم رو انجام بدم. به چهره

ی رگ رو توی نور تشخیص دادم سوزن رو به طور مایل فرو کردم داخل رگ. چهره دم. همین که سایهکرمی

 .سارا مچاله شد و ناله کرد

 :فوری زمزمه کردم

 .هیچی نیست سارا، آروم باش؛ هیچی نیست-

دستش  فوری به آزیتا اشاره کردم بهم نوارچسب برسونه. بعد از چسبوندن سرم، روسریم رو درآوردم و روی

 .انداختم تا اگه بیدار شد با دیدنش وحشت نکنه

ها شدم تا داخل سرم تزریق کنم. بعد، از تزریق مشمای داروها رو باز کردم و مشغول آماده کردن سرنگ

ها دوباره به سراغ پاهاش رفتم تا باز مرطوبشون کنم و ماساژشون بدم. چند دقیقه گذشت و تنفس سارا آمپول

ش یکم پایین اومد. من هم تا تموم شدن سرم پیشش موندم و مراقب بودم که دستش رو تکون تر شد و تبمنظم

 .نده. آخر سر سرم رو از دستش جدا کردم و با خیال راحت از اتاق رفتم بیرون

رفتم توی همون اتاق آخر راهرو و نماز ظهر و عصرم رو خوندم و راهی آشپزخونه شدم تا به بقیه توی درست 

کمک کنم. نگاه بعضی از خدمتکارها بهم عجیب شده بود. یک نوع حسادت یا چیز دیگه که کردن غذا 

 .فهمیدمشنمی

 :مشغول درست کردن ساالدها بودم که ریحانه خانوم از دم در آشپزخونه صدام زد
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 شیوا؟-

 :به خاطر شلوغ بودن آشپزخونه، کارم رو ول کردم و رفتم به سمتش و جواب دادم

 نوم؟بله ریحانه خا-

 :طور دست به کمر گفتهمون

 .خیال کار شو؛ فعالً برو باال، آقا کارت دارهبی-

ی آرومی گفتم و از آشپزخونه خارج شدم. از جوری شده بود. باشهنگاهی به بقیه انداختم که نگاهشون همون

اشته شده بود. راهرو عبور کردم و به سرسرا و عکس سام رسیدم که با دو شمع سیاه روی میز کنار آینه گذ

داد نگاهی آروم صلواتی براش فرستادم و به سمت راه پله رفتم. به ساعتم که یک و نیم ظهر رو نشون می

انداختم و به مسیر ادامه دادم. پشت در اتاق سورن که رسیدم، در زدم و رفتم داخل. پشت میز کارش نشسته 

 .کردبود و داشت یک سری کاغذ و دفتر رو بررسی می

 .آقا سالم-

 .بدون اینکه بهم نگاهی کنه، آروم و کوتاه جوابم رو داد

 :تر شدم و گفتمنزدیک

 با من کاری داشتین؟-

ای خیره شد. بعد رو به من کرد و درحالیکه نفس ای که توی دستش بود توی هوا موند و به نقطهیک لحظه برگه

 :کشید، جواب دادعمیق می

 .آره، بشین اونجا-

اش کرد. سری تکون دادم و به اون سمت رفتم و گوشهاه کردم که به تختش اشاره میبه مسیر دستش نگ

 .نشستم

 :هاش رو توی هم قالب کردصندلیش رو به سمت من چرخوند و دست

 فردا هم کالس داری؟-

 :هاش نگاه کردم و با فوت کردن نفسم گفتمدست به سـ*ـینه به چشم

 .نه، ندارم-

 :در بابت امروز از دستش حرصی شدم که تک خندی زدفکر کنم از لحنم فهمید چق

 .زیاد حرص نخور، خنده برای دانشجوها چیز خوبیه-

های برزخی بهش نندازم. فکر کنم از دیدن این قیافه من خیلی تعجب کرده بود که به جای نتونستم از اون نگاه
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 :ای گفتو با تک سرفه اش رو جمع کردعصبانی شدن با دهن بسته خندید و مثل اون شب زود خنده

 .فردا صبح به کمکت نیاز دارم. ساعت نه اینجا باش، اضافه حقوق هم داری-

 :یکم نگاهش کردم و بعد گفتم

 .چشم آقا-

 :تیکه انداخت

 این چشم گفتنت رو باور کنم یا اون نگاه میرغضبت رو؟-

 :سری تکون دادم

 .خوامعذر می-

 :بعد بلند شدم

 .برم جناب اگه دیگه امری نیست من-

 .نه، مرخصی-

سری براش تکون دادم و به سمت در رفتم و از اتاقش رفتم بیرون. نفسم رو یک جا فوت کردم و سریعاً از 

ها پایین رفتم تا به کارها برسم. اون روز هم مثل روزهای قبل با سپهر یکم به مشکل برخوردم. بعد از اومدن پله

خورد؛ اما به نظر من برای یک ا غذاش رو درست و حسابی نمیکرد یهاش رو عوض نمیاز مدرسه، لباس

 .شدنوجوون طبیعی بود و بعد از مدتی درست می

کردم و یا شعرهایی که فقط سعی کردم یکم روی روحیه و کمبود محبتش کار کنم. براش خاطره تعریف می

 .رد تا درگیر گذشته نباشمکخوندم. وقت گذاشتن برای سارا و سپهر خیلی بهم کمک میحفظ بودم رو می

*** 

از روی جالباسی سویشرتم رو برداشتم و روی تاپم پوشیدم و به سمت در رفتم. از چشمی نگاه کردم و یک 

خانم رو دیدم. در رو باز کردم. خانمه یک چادر راحتی سرش بود و یک ظرف شله زرد توی دستش؛ با لبخند 

 :گفت

 سالم دخترم، حالت خوبه؟-

 :لـ*ـبم رو کج کردم به زور گوشه

 .سالم، خیلی ممنون-

 :ظرف رو به سمتم گرفت و ادامه داد
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 .نذریه، بفرمایید-

 :ازش گرفتم و گفتم

 .شاءاهللخدا قبول کنه ان-

 .سالمت باشین-

 :یکم تعلل کرد که باعث شد در رو نبندم. آخر سر حرفی که زیر زبونش گیر کرده بود رو گفت

 ون. مادرتون خونه هستن باهاشون یه سالم و احوالی داشته باشم؟خیلی خوش اومدین به ساختم-

 :بازدم نفسم رو بیرون دادم که بیشتر مثل یک آه عمیق بود. جواب دادم

 .خیلی ممنون؛ ولی ایشون فوت شدن-

اش به وضوح رنگ دلسوزی گرفت. نگاهی که مطمئن بودم با بیشتر شدن جزئیات، به جای دلسوزی چهره

 .گیرهمیحالت انزجار 

 ای وای خدا بیامرزه! پدرت چی؟ پدرتون هم نیستن؟-

 .ایشون هم فوت شدن-

 .خیلی انگار دلش رقیق بود

 کنی؟پس با کی زندگی می-

 .ای خدا! این فضولچه از کجا پیداش شده؟ به تو چه آخه مگه مفتشی؟ ولم کن بابا اه

 :سرم رو با کالفگی تکون دادم

 .من تنهام-

 (اون روز داشتن وسایلتون رو میاوردن کی بودن؟ )هاشمی رو میگه پس اون آقایی که-

 .دادم! یکم بد نگاهش کردم که اصالً نفهمید. اعصابم از این سوال و جوابش خرد شدهدیگه رسماً داشتم رد می

 پرسید خانم؟ببخشید برای چی انقدر سوال می-

 :نگفته؛ خندید و گفت فهمید که در ازای این همه سوال پرسیدن، از خودش هیچی بهم

 .من صابری هستم عزیزم، مدیر ساختمون-

 .خدایا صبر

 :سری تکون دادم

 .خوشبختم خانم صابری، تابان هستم-

 .زنم! برو گورتو گم کن از شرت راحت شمنخیرم اصالً خوشبخت نیستم؛ دارم زر می
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 :دادکنم. ادامه اصالً به روی خودش هم نیاورد که انقدر سرد دارم رفتار می

 .شه بیام تو یکم با هم صحبت کنیماگه می-

 :یکم اخم کردم

 .ام؛ بذارید یک وقت دیگهخانم من اصالً وقت ندارم، تا یک ساعت پیش سر کار بودم و االن خیلی خسته-

 :فوری گوشیش رو از جیب لباسش درآورد

ایلت رو بده من عضو گروه زحمت شماره موبخیلی ببخشید دخترم؛ سرتم دردآوردم، اذیتت کردم. فقط بی-

 .های ساختمون باشیواتساپت کنم که در جریان صحبت

 !هاشخاطر همین مسخره بازیلعنتی! لعنتی! لعنتی! من همیشه از آپارتمان متنفر بودم؛ به

ام رو بهش دادم و در رو بستم. به شله زردی که توی دستم بود نگاهی کردم و به زور لبخندی زدم و شماره

 :گفتم

 !کشه اینو بخورم؛ اهحاال دیگه میلم نمی-

هام رو روی بردم گذاشتمش توی یخچال و با آه و ناله رفتم توی پذیرایی؛ خودم رو روی مبل ولو کردم. چشم

هم گذاشتم تا یکم استراحت کنم که صدای رگباری نوتیفیکیشن گوشیم از توی اتاق بلندم کرد. خودم رو تا 

گوشیم رو برداشتم و دیدم که واتساپم ترکیده. بله، هنوز به یک دقیقه نکشیده من  رمقیاتاق کشوندم و با بی

زدن و ها داشتن درباره وضعیت ساختمون غر میرو عضو گروه مزخرفشون کرده بود. همش هم خانم

 !فرستادناستیکرهای گل محمدی می

ت کردم و برگشتم بیرون تا پوفی کشیدم و بعد از میوت کردن گروه، دوباره گوشی رو روی تـ*ـخت پر

تلوزیون رو روشن کنم ببینم چه خبره. حدود نیم ساعت از لم دادنم جلوی تلوزیون گذشته بود که باز صدای 

سختی بلند شدم و رفتم خودم رو به در رسوندم. به خودم گفتم فقط کافیه اون زنه باشه تا بزنم در اومد. به

ک دختر جوون هم سن خودم رو دیدم که با نیش باز بهم زل زده بود و فکشو بیارم پایین! در رو باز کردم و ی

 .یک سالم شنگوالنه کرد

 :جواب دادم و گفتم

 امرتون؟-

 :تر شدنیشش شل

 !اومدم ظرف شله زرد رو ببرم-
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 !وات ده فاز؟

 :با تعجب گفتم

 .ام... گلم، دست شما درد نکنه؛ ولی ظرفش یک بار مصرف بود-

 .انگار سوتی بدی داده قیافش یک جوری شد که

 :نفسش رو کالفه فوت کرد و گفت

 .باشه، من تسلیمم؛ خداحافظ-

رفت که با دیدن چیزی پشیمون شد و برگشت به سمتم. من هم یکم به اون سمت خم شدم و دیدم داشت می

 .واحد خودشونه

 !حتماً مامانش فرستادتش فوضولی

 :دختره با من و مون گفت

 تونم بیام داخل؟شه کرد! میچه میدیگه مادر منه دیگه، -

س اومد مثل مادرش مذهبی باشه؛ چون حیک نگاه به سرتا پاش انداختم. تیپ اسپرت زده بود و به نظر نمی

هاش رو درآورد و اومد داخل خونه. کوتاهی، کفش« ببخشید»تره، کنار رفتم تا داخل بیاد. با کردم که قابل تحمل

 :بودم همون اول گفتممن هم که اصالً اهل تعارف ن

 .ببخشید، چیزی تو خونه ندارم برای پذیرایی-

در رو بستم و به سمت پذیرایی راهنماییش کردم. خوشم میومد خونه کامالً مرتب بود و از این بابت نگرانی 

ها رفتیم و نشستیم. دختره نگاهی به اطرافش کرد و شالش رو انداخت روی گردنش. با نداشتم. به سمت مبل

 :خند کمرنگی گفتلب

 (اسم من زهراس. )اوه اوه خطریه زهراها خطرناکن-

 :مثل خودش نیشم رو باز کردم

 .من هم شیوام، خوشبختم از آشناییت-

 :آهی از سر کالفگی کشید و گفت

به خدا شرمندتم شیوا. این مامان من وقتی کلید کنه رو یه چیزی، ول کن ماجرا نیست. به من گفت اینجا تنها -

کنی بیام دور از جونت، یکم جاسوسیت رو بکنم. اعصابم از دست این کارهاش خورده؛ ولی حریفش ی میزندگ

 .شمنمی



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         78 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 .به خنده افتادم و نتونستم در جوابش چیزی بگم

 :خودش هم یکم خندید و ادامه داد

 کنی؟ چه خبر؟خب، چیکارا می-

 .ردکردم، مأموریت جاسوسیش رو شروع کزودتر از چیزی که فکر می

 :محلی کردمیکم بی

 .هیچی-

 :خندید

 .خوام، واقعاً قصد اهانت نداشتمعذر می-

 :لبخندی زورکی زدم

 .کنم عزیزم. اگه سوال خاصی داری بپرس که وقتی برگشتی مجبور نشی دروغ بگی به مادرتخواهش می-

 :سیدای کرد و پراز این حجم رک بودنم تعجب کرد و با دهن باز بهم خیره شد. تک سرفه

 پدر و مادرت... چطور؟-

 .تصادف کردن؛ راننده هم من بودم-

 :خنثی بهش زل زدم تا واکنش متعجب و متأسفش به پایان برسه. درنهایت با ناراحتی گفت

 .وای! عزیزم! متأسفم، حتماً خیلی برات سخت بوده-

 :تک خندی غم انگیز زدم و سری تکون دادم

 .طورههمین-

 :مه دادمنفس عمیقی کشیدم و ادا

فرزند بودم و برای همین تنها اقوام نزدیکمون شهرستان بودن و اقوام دورمون هم حوصله منو نداشتن. تک-

شدم. این شد که از وکیلمون کردم توی خونه خودمون؛ ولی خیلی بزرگ بود و تنهایی اذیت میزندگی می

های پدرم رو با باقی مونده پول هم بدهی تر بگیره تا هم تو خونه بزرگ خوف نکنمخواستم برام خونه کوچیک

 .خونه بدم

 :گفت و منتظر موند باز هم بگم. من هم مشغول ور رفتن با پارچه مبل شدم« آهان»با لحن عاقل اندر سفیهی 

کنم ام. وقتم رو پر میدیگه همین دیگه، تو یه دانشگاه غیرانتفاعی درس میدم و یه جای دیگه هم پرستار بچه-

 .خیال نکنمتا فکر و 

 .زهرا از جاش که رو به روی من بود بلند شد و به سمتم اومد و کنارم نشست
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شه. تونستی رو خب این خیلی خوبه که! تو واقعاً یک دختر قوی هستی و من االن به شدت بهت حسودیم می-

 . ...پای خودت وایسی و

 :ای کرد و سعی کرد جدی باشهسرفهتک

 راستی، دوستی چیزی نداری؟-

 کرد؟ام چه آدم خری بودم باز هم اینطوری نگاهم میفهمید توی گذشتهاش نگاه کردم. یعنی اگه میبه چهره

 :آه کشیدم

 .های خوبی نبودن. برای همین ازشون جدا شدم و بعدش هم که بیشتر اوقات تنها بودمداشتم؛ ولی دوست-

 :گرفت و گفت گفت و بعد ساکت شد. آروم دستم رو« آهان»دوباره اون مدلی 

 .باشه، به هرحال، شاید من بتونم دوست خوبی برات باشم-

اومد دختر بدی باشه؛ اما خیلی طول بهش نگاه کردم. توی نگاهش دوز و کلکی درکار نبود و به نظر نمی

تونه من رو درک کنه یا نه؟ چون توی این حال و احوالم، هیچ کس کشید که بشناسمش و بفهمم که اصالً میمی

 .فهمیدفازم رو نمی

 :یکم گوشه لـ*ـبم رو کج کردم و جواب دادم

 .شاید؛ تا خدا چی بخواد-

 :بعد برای عوض شدن فضا گفتم

 .خب تو از خودت بگو. تا اینجا بیشتر من حرف زدم-

 :اش شاد شد و شروع کردچهره

، علی بچه اوله که زنش دادیم شه که اومدیم اینجا. من بچه آخرمسالی میپنججونم برات بگه که یه چهار، -

رفت، هادی داداشم بچه دومه که نامزدش ولش کرد برگشت خورد به خونه؛ االن هر روز دعوا دارم باهاش. 

 .خودمم یک ماهه نامزد کردم

 :لـبخندی زدم

 .به، بسیار عالی، مبارک باشه-

 .سالمت باشی-

 :پرسیدم

 دَرسِت رو تموم کردی؟-
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 :ن دادسرش رو به نشونه مثبت تکو

 .آره، پارسال ارشدم رو گرفتم؛ حسابداری-

 :سرم رو تکون دادم

 .خیلی هم عالی-

 :سرش رو زیر انداخت و با نفس عمیقی گفت

یه چیزی بگم شاید بهم بخندی؛ ولی از وقتی نامزد کردم نصف دوستام ولم کردن گفتن تو از دبه ترشی در -

 .اومدی دیگه از ما نیستی

 :خنده. اون هم با خنده نگاهم کرد و ادامه دادبا این حرفش زدم زیر 

 .زنیآره دیگه، خالصه گفتم االن به تو هم بگم، هنوز رفاقت شروع نشده رو به هم می-

 :باز خندیدم و گفتم

 .ها چیهنه بابا، این حرف-

 :آهی کشید

ذارن کار خونوادم هم نمیدونم، کالً افسرده شدم. از وقتی درسم تموم شده کاری برای انجام دادن ندارم. نمی-

 . ...شه. همه جا یا پر فساده یاها هم بذارن کار به این راحتی پیدا نمیکنم. تازه اگه اون

 :سری تکون دادم

 تو خونه کاری برای انجام دادن نداری؟ هنری، چیزی؟-

 :خندید

ها رو هشت! مامانم همیشه وهکشم کها رو هفت مینه بابا، هنرم کجا بود! نقاشیم همیشه افتضاح بوده؛ پرنده-

 .هنری؛ در عوض خودش سرشار از هنرهگفت بیبهم می

 :یکم فکر کردم و گفتم

 .بافی یاد بدمها بیای پیشم بهت قالبتونی بعضی وقتخب، اگه دوست داری می-

 :با ذوق بهم نگاه کرد

 جدی؟-

 :سر تکون دادم

 .هامسرکالسم بعدشم پیش بچه ها فقط خونه هستم. تا ظهرالبته؛ فقط اینکه من شب-

 :با خوشحالی گفت
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اینکه خیلی خوبه؛ البته، قبلش باید مامانم اجازه بده؛ البته فکر نکنم مخالف باشه؛ چون کالً همیشه با این مشکل -

 . ...ها. االن دو قدم راه میام پیشت. البتهشم و از این حرفرم سوار چه ماشینی میداشت که بیرون می

 :چشمکی زد

 .باید از اون طرف یه جوری این لطفت رو جبران کنم-

 :لبخندی زدم

 .هام رو برام بشورصد البته! به جاش ظرف-

 :هاش آویزون شدلوچه

 .شستمهای مامانم رو میخواستم ظرف بشورم که ظرفای خدا! من اگه می-

ها بود که با هیچ کس دتخندیدم و چیزی نگفتم. اون شب دوساعتی رو با زهرا مشغول حرف زدن بودیم. م

های زیاد برای بهتر شدن؛ در واقع اینطوری گرم نگرفته بودم. یک سال افسردگی شدید و بعدش هم تالش

هام هم دوست نداشتن یکم کمکم کنن؛ فقط برای روزهای فرصتی برای این کار نداشتم و هیچ کدوم از دوست

 .خوشیم بودن

 .شکر کردمدر هرحال، بابت اون شب از خدا خیلی ت

*** 

 :سورن

 :کرد، گفتمرتضی درحالیکه با تعجب بهم نگاه می

 ها استفاده کنی؟خوای از اونتو واقعاً می-

 :سرم رو تکون دادم

 .آره، البته-

 :دوباره به کاغذهایی که روی میزم قرار داشت نگاهی کرد و گفت

 !ها وجود دارندونستم اینمن رو باش که اصالً نمی-

 :خندیدم

رسید به هاست؛ درواقع تا کار به اینجا نمیی ما مقابل اونها شگردهای ریاسته! این برگ برندهگه ایندی-

ی حسرت، کردم. هیچ کس، حتی سام هم از این اسناد باخبر نبود. به نشونهاستفاده ازش حتی فکر هم نمی

 :آروم سرش رو به دوطرف تکون داد
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 .کنمنگری دقیق تحسین میدهمن واقعاً پدربزرگت رو برای این آین-

لبخندی از سر غرور زدم و چیزی نگفتم. در اتاق زده شد و فریبا با شتاب خودش رو پرت کرد توی دفترم و 

 :داد زد

 !به! سالم مهندس تهرانی! مُنَوَر کردید شرکت رو-

 :سرم رو تکون دادم و تشر رفتم

 !صدات رو بیار پایین دیوونه-

 :. کراواتم رو گرفت و کشید و رو به مرتضی گفتاهمیتی نداد و نزدیک شد

 راستش رو بگو چه کار کردی که تونستی بیاریش؟-

 :مرتضی شونه باال انداخت

 .دونی که چه لجبازیه. من نیاوردمش، خودش اومدخودت می-

 :فریبا به صورتم خیره شد

 چیه؟ آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ چرا اومدی؟-

 :مرتضی به میز اشاره کرد

 .ها رو از گاو صندوق فوق مخفی در بیارهاومد تا این-

های پاشنه بلندش آروم به میز نزدیک شد و خم شد تا اسناد رو بخونه. من هم دست به سـ*ـینه فریبا با کفش

 :هایی که از هیجان باال رفته بود به سمتم برگشت و جیغ زدمنتظر واکنشش موندم. اون هم خیلی زود با دست

 !دیگه کی هستی سوری تو-

 :لـبخندی زدم

 کَفِت برید مگه نه؟-

 :هاش رو بیان کردسرش رو تکون داد و طبق عادت همیشگیش با صدای بلند افکارش و تجزیه تحلیل

ها میان وسط تا برای ما شاخ و شونه بکشن و سهم بیشتری بخوان؛ حتی ما رو تهدید به این یعنی که اون-

کنه که تقیم، چه غیرمستقیم؛ بعد یهو بوم! سورن تهرانی یه مدرکی رو میشکایت و ورشکستگی کنن، چه مس

اشون سالهخوان آبروی سیها هم که نمیکنن! بعد اونها دارن غیرقانونی کار میهای اونمیگه تمامی کارخونه

 .رنترسن و عقب میبره هوا مثل بز می

 :مرتضی تایید کرد

 !احسنت به تو بانوی دلیر-
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 :غش رو برای مرتضی چین دادفریبا دما

 !الزم نکرده اِفِه بیای-

 :نفسم رو فوت کردم

ها رو نشون بدم؛ چون واقعاً اعصاب بگیر و ببندها و دعوا با خواستم تا حالم خوب نشده بیام و ایناول نمی-

 .به شما دوتاترسم بزنم چیزی رو خراب کنم. گفتم بیام بسپارمش ها رو ندارم. هنوز هم اعصاب ندارم؛ میاون

 :مشتی گفتهاش رو باال گرفت و با لحن داشفریبا شونه

 !خیالت تـ*ـخت! همه چیز رو به دستان پرتوان فری بسپار-

 :مرتضی اخم کرد

 پس من چی؟-

 :ی منزجر شده تیکه انداختفریبا با قیافه

 !ی لوسزر مفت نخور! بچه ننه-

 :خندی زدم و گفتمتک

 .خیلی خب، من دیگه میرم-

 :فریبا اعتراض کرد

 خوای بری؟نیومده کجا می-

 :شدم گفتمطور که از دفترم خارج میهمون

 .همون قبرستونی که تاحاال بودم-

در چوبی رو پشت سرم بستم و نفسی از سر آسودگی کشیدم. منشی که پشت پیشخوان بزرگ نشسته بود بلند 

 :شد و گفت

 و ترتیب ندم؟آقای تهرانی، پس گفتین هنوز هم هیچ قراری ر-

 !اه، چه قدر خنگ بود این

 آره دیگه خانوم صفری، چند بار بهتون بگم؟-

 .ولی آقای پهلوان زاده خیلی اصرار داشتن باهاتون صحبت کنن-

خواد من رو ببینه یا نه؟ فری و هه! مشتاق بودم ببینم بعد از گلی که فَری و مُری قرار بود بکارن باز هم می

رو انقدر خالصه کردم ؟ سرم رو پایین انداختم و از واحد خارج شدم. سالن بسیار  هاشونمری؟ چطور اسم
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درازی رو طی کردم تا به آسانسور برسم. همزمان به ساعت مچیم نگاهی انداختم که نه و نیم صبح رو نشون 

 .دادمی

ه خبری ازش نیست؛ گفت این تهرانی هم من رو اسکل کرده. نیم ساعتاحتماالً االن شیوا داشت به خودش می

 .ولی من رئیس بودم و حق داشتم هر وقت بخوام باشم و یا نباشم

های گوشیم رو چک کردم. از ساختمون به آسانسور رسیدم و سوارش شدم. تا برسم طبقه همکف چندتا از پیام

ک توقف شرکت خارج شدم و سمت ماشینم رفتم و به سمت خونه روندم. مسیر زیادی باقی نمونده بود؛ اما ی

 .شدمرفتم و از چیزی مطمئن میداشتم. باید جایی می

چند محله دورتر از خونه، مقابل آدرسی که توی کاغذ نوشته بودم پارک کردم. کراواتم که خیلی داشت اذیتم 

 .کرد رو درآوردم و پیاده شدممی

نکشید که خانمی جواب به سمت خونه بزرگی که نبش کوچه قرار داشت رفتم و زنگ در خونه رو زدم. طولی 

 :داد

 بله؟-

 :نفس عمیقی کشیدم

 .شم به سوالم پاسخ بدیدصبح به خیر خانوم؛ برای مطمئن شدن از یک امری مزاحم شدم و ممنون می-

 :چند ثانیه مکث کرد که گمونم به خاطر باکالس حرف زدنم بود. جواب داد

 .بله بفرمایید-

 شما تازه اسباب کشی کردید، درسته؟-

 .بله-

 دونید؟نام و نام خانوادگی صاحب قبلی خونه رو می-

 :یکم فکر کرد و بعد گفت

 .اسمشون رو یادم نیست ولی سند خونه به نام آقای تابان بوده که گویا نصف خونه هم به نام خانومشون بوده-

 :سری تکون دادم

 .بله، ممنون از اینکه به سواالتم پاسخ دادید. وقتتون به خیر خدانگهدار-

اش اینجا بوده؛ اما بعد، بدون اینکه صبر کنم جوابش رو بشنوم دور شدم و به ماشین برگشتم. پس واقعاً خونه

 چرا ملک به این بزرگی رو فروخته و رفته توی آپارتمان زندگی کنه؟ یعنی انقدر تنها بوده؟

توی خونه نبردم و بیرون پارک  واقعاً که آدم مرموز و عجیبیه! ساعت ده بود که به خونه رسیدم؛ ولی ماشین رو
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کردم. رفتم توی خونه و حیاط رو طی کردم. شیوا رو دیدم که توی ایوون ایستاده و منتظر منه. نتونستم جلوی 

 !ام رو بگیرم! یک جوری ایستاده بود که انگار دیر رسیده سر قرارخنده

 :تی گفتبا صدای بلند بهم سالم کرد و من هم آروم جوابش رو دادم. با ناراح

 !قربان من یک ساعته اینجا عالفم-

 :شونه باال انداختم

 !خواستی نباشیمی-

 .نگاهش بهم یکم برزخی شد؛ ولی چیزی نگفت

 :پرسیدم

 رفتی پیش سارا؟-

 :انگار که کالً ناراحتیش رو یادش رفت که با لحنی نگران جواب داد

 .ه مثل دیروز بد نیستآره، دیدمش. طفلک خیلی ضعیف شده؛ ولی خداروشکر حالش دیگ-

 :سری تکون دادم و گفتم

 .گرفتدیشب خیلی سراغت رو می-

 :چیزی نگفت و نگاهم کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 خب االن چرا اینجایی؟ پیشش نموندی؟-

 :شونه باال انداخت

م. سرم رو به یکم باهاش حرف زدم؛ ولی خیلی ضعیف بود و دوباره خوابید. منم اومدم اینجا منتظر شما باش-

 :ی تایید تکون دادم و گفتمنشونه

 .است برو بردار بیار بریمخیلی خب، اگه وسایلت تو خونه-

 :ابروهاش رو باال انداخت

 کجا؟-

 :اخم کردم

دم دیگه کجا و اما و اگر نداریم! گفتم امروز بیا کمکم تو هم گفتی چشم! نفسش رو کالفه فوت وقتی دستور می-

 .برگرده توی ساختمونکرد و دور زد تا 

 :من هم به همون حالت دستوری گفتم
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 !وای به حالت اگه طولش بدی-

دونم چرا به ذهنم رسید که ممکنه برای دیرکردنم بخواد تالفی کنه. چیزی نگفت و رفت داخل. خودم هم نمی

سکوت حاکم  چند دقیقه بعد، با کیف و سویشرتش برگشت و باهم از خونه خارج شدیم. سوار ماشین شدیم و

جور داشت به سکوت شد. درواقع اون کالً از اون دخترهای وراج نبود و این واقعاً جای شکر داشت. همین

 :گذشت که با کالفگی گفتمی

 پوسیدیم قربان، آهنگی چیزی نداری بذاری؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .شیفتم کالً آدم نمیقید بودنت. از همون اول که دیدمت گنه به اون قربان گفتنت نه به بی-

کنی که چیزی نگفت و دستش رو سمت مانیتور کوچیک ماشینم دراز کرد. خواستم بگم دست نزن خرابش می

ها ها؛ حواسم نبود این هم خودش قبالً از همیندیدم خیلی راحت رفت سراغ بخش یو اِس بی و پوشه آهنگ

اید هم نداشت؛ ولی دلیلش رو خیلی دوست داشتم شده؛ ولی حاال تا اونجایی که خبر داشتم یه پرسوار می

 .بدونم

 :بعد از پلی کردن چند آهنگ شنیدم که زیر لـ*ـب گفت

 .اینم چه سلیقه خزی داره-

صدا پوزخند زدم و به رانندگیم ادامه دادم. آخر سر باالخره به یک آهنگ رضایت داد و برگشت و به بی

 !ی بارون بود و من از این آهنگ متنفر بودمشد، اصندلیش تکیه داد. موزیکی که پخش می

 !سلیقه تو خیلی خزتره-

 .با شنیدن این حرفم خندید و چیزی نگفت

کرد و بدجور هم باهاش حس گرفته بود؛ خوش بود برای خودش. یکدفعه شنیدم که با آهنگ زمزمه میمی

 :انگار چیزی یادش اومده باشه یکم خم شد ولوم موزیک رو کم کرد و گفت

 .خواد بازم ببینمشراستی قربان، فریبا چطوره؟ دلم می-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 تو به فریبا چه کار داری؟-

 :نفس عمیقی کشید

 .اومد ازشهیچی، فازش باحال بود خوشم می-
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باز پوزخند زدم و دیگه چیزی نگفتم. شخصیت فریبا حتی شیوای پوکرفیس ثابت و خسته از دنیا رو هم جذب 

 :بعد از چند دقیقه به حرف اومدم کرده بود.

گیره؛ ولی از کسی خوشش نیاد، گیره. درسته با همه گرم میفکر کنم فهمیده باشی هرکسی رو تحویل نمی-

 .کنهخیلی زود اون رو از سرش باز می

 .آرومی گفت و ساکت شد. دیگه تا مقصد چیزی نگفتیم و پشت سر هم، ای بارون رو گوش کردیم« اوهوم»

کنم. یکی جواب این سوالمو بده! چطور بدون زندگیم، شناسی ول نمیکنم. منو که میاگه نباری گریه می ببار»

 «زندگی کنم؟

 :به مرکز خرید که رسیدیم خود شیوا حدس زد

 خواید براتون چیزی بخرم؟ با سلیقه زنونه؟می-

 :سمت پارکینگ مرکز خرید پیچیدم و گفتم

 .زدی تو خال، آفرین-

 :زدپوزخندی 

 !سلیقه من خیلی خزه ها-

 :ابرو باال انداختم

 !به خزیِ سلیقه من نیست-

رفتیم که شیوا ریز خندید و چیزی نگفت. من هم پارک کردم و بعد پیاده شدیم. داشتیم به سمت آسانسور می

 :گفت

 شید؟قربان یه چیزی بگم ناراحت نمی-

 :پوفی کردم

 .بستگی داره-

 :رک و صریح گفت

  به کسی عالقه مند نشدید درسته؟شما تا حاال-

 :هام رو تندتر کردم تا ازش جلو بیفتم؛ بعد غریدمقدم

 !این چیزها به تو ربطی نداره-

 :خیالش رو شنیدم که گفتصدای بی

 .ها حس خوبی ندارینخواستم مطمئن بشم؛ چون حس کردم کالً نسبت به خانوممن فقط یه حدس زدم و می-
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 :تیکه انداختم

 خوای قدرت حدس زدن و حس ششمت رو به رخم بکشی؟می که چی؟-

 :قیدی جواب دادبا بی

 .نه، گفتم شاید یه مشکلی هست که بتونم کمکتون کنم-

ها و دونست از حجم بدبختیآورد. آخه اون چه میاین حجم از خونسردیش واقعاً داشت خونم رو به جوش می

گفت یک آدم با مشکل ن هستم؟ و حاال خیلی راحت بهم میفشارهایی که من تحمل کردم تا اینی بشم که اال

شانس آورد که در مکان عمومی بود؛ وگرنه گردنش رو خرد  روانی هستم که نیاز به کمک داره! اون دختره

 :کشم با لحنی که کمی پشیمون بود گفتکردم. وقتی دید دارم تندتند نفس میمی

 .خواستم ناراحتتون کنمببخشید قربان، نمی-

 .حاال که ناراحتم کردی-

 !شرمنده-

 :پوزخند زدم و دکمه آسانسور رو فشار دادم. تا اون برسه به سمت شیوا برگشتم و با غیظ گفتم

ببین دختر، تا یه ذره تو روت خندیدم پررو نشو! تو کارمند خونه من هستی و حق نداری بیشتر از کوپنت -

 .حرف بزنی

 :ن دادسرش رو دوبار به نشونه تایید تکو

 .باشه باشه؛ من که عذرخواهی کردم-

 !کنیها نمیدیگه از این غلط-

 .چشم، چشم-

نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم. در همون حین آسانسور هم رسید و ما سوار شدیم. چند دقیقه بعد توی پاساژ 

تم که روسری اومد. به سمت بخشی رفکردم و اون دنبالم میمشغول گشت و گذار بودیم. من جلو حرکت می

 :شدیم بهش گفتمفروختن و همینطور که رد میمی

 .ببین کدومش شیک و مناسبه دوتا انتخاب کن برام-

 :ای کرد و گفتتک سرفه

 خواید نظر بدید؟قربان، شما خودتون نمی-

 :سرم رو تکون دادم
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 .نه، خودت انتخاب کن. ببین به یک صورت سفید کشیده چه مدلی میاد-

ها رو مورد هدف قرار داد و مشغول نگاه کردن شد. چند مغازه رو رد کردیم تا اینکه یکی از اون ای گفت وباشه

های خوبی انتخاب کرده بود. رفتیم داخل و فروشنده که یک خانم بود شروع کرد بهم نشون داد. انصافاً هم مدل

هاش تموم شد شیوا اون تی حرفبه باز کردن دهنش و توضیح دادن که نه من نه شیوا توجهی بهش نکردیم. وق

دو مدلی که انتخاب کرده بود رو به زنه گفت و اون هم برامون آورد. نزدیک شدم و به طرح روسری نگاهی 

انداختم. قواره بزرگ بود و رنگ شادی داشت. روسری رو برداشتم و از وسط تا کردم؛ بعد روی سر شیوا 

 .انداختم

کرد. خیلی جدی روسری رو، روی سرش مرتب کردم و دو قدم عقب های درشت شده نگاهم اون هم با چشم

رفتم. با قیافه متفکر، فکم رو توی دست گرفتم و دقیق نگاهش کردم؛ خب مثل اینکه واقعاً خوب بود. با بیرون 

 :دادن نفسم گفتم

 .داریمهمین خوبه، اون یکی هم خوبه بر می-

گفتم. شیوا هم با بهت روسری رو به فروشنده داد تا توی بعد کارتم رو به سمت فروشنده گرفتم و رمزم رو 

ها رو از زنه تحویل گرفتم رفتم بیرون و شیوا هم دنبالم اومد. به مشما بذاره. بعد از اینکه پالستیک روسری

 :سمتش برگشتم و پالستیک رو به سمتش گرفتم. با تعجب گفت

 براتون بیارمش؟-

 :پوفی کردم

 ها رو برای تو گرفتم؟این نه خنگول، هنوز نفهمیدی-

 :ابروهاش رو داد باال

 برای من؟ چرا؟-

 :ای خیره شدم و گفتمدستم رو بردم پشت گردنم و به نقطه دیگه

ها نیستم؛ ولی خب درسته اخالقم خیلی گنده؛ ولی دیگه مرام و من کالً اهل معذرت خواهی و تشکر و این حرف-

 .معرفت حالیمه

 :ه کردم و گفتمهاش نگابه سختی توی چشم

کنی خیلی زحمت کشیدی. خصوصاً دیروز که واقعاً داشتم از ترس توی همین مدت کم که داری برام کار می-

 .کردم خودت رو رسوندی و به سارا رسیدگی کردی. این هم محض تشکرهسکته می

 :سری تکون داد
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 ه کردم؟واقعاً ازتون ممنونم. قابلتون رو نداشت، کارمه دیگه؛ مگه کار اضاف-

دقیقاً چون کار اضافه کردی خواستم ازت تشکر کنم. تو خیلی بیشتر از یک خدمتکار یا پرستار عادی برای ما -

 .ها، خواستم ازت قدردانی کنموقت گذاشتی. هم از طرف خودم هم بچه

 :ای کردم و گفتمبعد، تک سرفه

 .طلبهبخریم که کمک تو رو میخب دیگه تا پشیمون نشدم بیا بریم؛ یه سری چیز دیگه هم باید -

 :با خوشحالی جواب داد

 .چشم، من در خدمتم-

هام رو پشت کمرم قالب کرده بودم راه افتادم. به طور که دستدیگه نایستادم و به راهم ادامه دادم. همون

 :ها رفتیم. به شیوا توضیح دادمبازی فروشیسمت بخش اسباب

 .تا باید بگیریمکن از هر کدوم سیبازی انتخاب ببین یه چند قلم اسباب-

 :با تعجب گفت

 .خواید برای سارا چیزی بگیریدفکر کردم می-

 :خندیدم

 .ترکهاون که چیزی کم نداره؛ اتاقش داره می-

 خواید به خیریه کمک کنید؟پس برای چیه اینا؟ می-

 :سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم

اومد اینجا یه صد، صد و رای شادی روح خواهر و پدربزرگمون مینذر سام بود؛ همیشه هرچند وقت یک بار ب-

هاییه که گفت بهتر از غذا دادن به آدمکرد. میبرد پرورشگاه هدیه میخرید و میبازی میتا اسباببیست

 .خوام برای خودش این کار رو بکنمهاشون پره. من هم به جای مراسم هفتم و چهلم میشکم

 :آهی کشید

 .رزدشون؛ چه نیت قشنگی داشتن. خدا از شما هم قبول کنهخدا بیام-

کرد. البته ها نگاه میآرومی گفتم و هدایتش کردم جلو بره. با ذوق و شوق به وسایل و اسباب بازی« ممنون»

شد! ها زود اخت میدادم. بیخود نبود با بچهداد؛ ولی من برق نگاهش رو تشخیص میضایع ذوق نشون نمی

 .بچه بودخودش یه پا 

بعد از تهیه اون لوازم از پاساژ خارج شدیم؛ البته از چشمم دور نموند که شیوا یک توپ رنگی کوچولو برای 
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رفت رفتیم و دوتا پالستیک بزرگ رو خودش خرید و زود گذاشت توی کیفش. به جایی که سام همیشه می

 .تحویل مسئول اونجا دادیم و برگشتیم

*** 

 :گفتمبا صدای نسبتاً بلندی 

 های مسکن رو کجا گذاشتی؟فریبا! این قرص-

 :از توی اتاق جواب داد

 .تونین درست تشخیص بدینجاست دیگه! شما پسرا هیچی رو نمیهای کورت رو باز کن، همونچشم-

 هام رو به لبه کابینت تکیه دادم. دوباره نگاهی به کابینت باالیی که درش باز بود انداختم وپوفی کشیدم و دست

شد. خیالش شدم. رفتم از یخچال یک لیوان آب برای خودم ریختم و سر کشیدم. لعنتی سردردم خوب نمیبی

 !به خاطر اون روز بود؛ روز چهلم سام

ام. این حس که بعد از سام و سیمین فقط من زنده شد که چهل روز از رفتنش گذشته و من هنوز زندهباورم نمی

تر بودم؛ ولی دست میلداد. من از اون دونفر به این زندگی بیآزارم می کشم خیلیموندم و دارم نفس می

 .ها رو گلچین کرد و من رو اینجا تنها گذاشتروزگار اون

 :ی فریبا پیدا شد و با دیدن من که یک گوشه ایستاده بودم گفتسروکله

 پیداش نکردی؟-

نت مشغول گشتن شد. من هم منتظر موندم که سرم رو به نشونه منفی تکون دادم. پوفی کشید و رفت توی کابی

ها رو از اون کهکشان بزرگ بیرون کشید و گذاشت روی سنگ مسکن رو بذاره توی دستم. باالخره بسته قرص

 :کابینت و گفت

 .بفرما-

 :بسته رو سمت خودم کشیدم و غر زدم

 !هات رو مرتب کندفعه بعد یه زحمت به خودت بده و کابینت-

گفت، از آشپزخونه خارج شد. در ظرف داری رو میکشیده و کنایه« چشم»د و همزمان که سرش رو تکون دا

ها رو باز کردم و مشغول گشتن دنبال هرگونه مسکن شدم. باالخره یکی خوبش رو پیدا کردم و کشیدم قرص

وها توجهم رو کردم که چیزی توی جعبه دارها نگاه میی آلومینیومی ژلوفنبیرون. داشتم با رضایت به بسته

های بزرگ؛ برداشتمش و پشتش رو خوندم؛ چون رشتم بیوشیمی ی نسبتاً بزرگی بود، با کپسولجلب کرد. بسته
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 بود راحت تشخیص دادم اون دارو برای چیه. یک لحظه نفسم حبس شد! این چطور ممکن بود؟

رفتم. فریبا پشت میز  طور که ورق قرص توی دستم بود، آشپزخونه رو ترک کردم و به سمت اتاقهمون

زد. ورق قرص رو طوری توی دستم گرفتم که توالتش نشسته بود و داشت روی صورتش ماسک گیاهی می

 :معلوم باشه و بعد گفتم

 تو اخیراً سقط جنین داشتی؟-

دونم صدای لرزونم بود یا چهره رنگ پریدم که باعث شد یه لحظه آروم سرش رو به سمتم برگردوند. نمی

 :فوری به سمتم اومد و ورق رو ازم گرفت .هم بپره رنگ اون

 این رو چرا برداشتی؟-

 :با خشم، اما آروم گفتم

 جواب من رو بده! سقط جنین داشتی؟ کی بوده؟ چرا؟-

 :خیالی شونه باال انداختاش رو رها کرد و رفت توی قالب همیشگیش؛ با بییک لحظه اون حالت ترسیده

کنی. تم بهت نگم بهتره. تو همینجوریش داری برای دوتا بچه یتیم مادری میآره، خیلی سخت بود؛ ولی گف-

 .کنهشی، حس عاطفیت گل میطوری میگفتم اینو بشنوی همین

 :با صدایی لرزون غریدم

 فریبا تو چه غلطی کردی؟-

 :صاف توی صورتم زل زد

دوبار بوده! اون سال یادته  چیه؟ نکنه توقع داشتی نگهش دارم؟ هان؟ محض اطالعت یک بار هم نبوده و-

خواستی بری شمال، پیچوندمت گفتم آنفوالنزا گرفتم نمیام؟ این یکی هم یک ماه پیش بود. دیوار رو گرفتم می

 .تا نیفتم

 :نفسم رو کشیدم و گفتم

 به جز من با کسی نبودی؟-

 :با لحنی که انگار بهش برخورده بود گفت

 چی؟ من رو چی فرض کردی سورن؟-

 :داد زدمبا درد 

 .کشه هر غلطی برمیاداز آدمی که آدم می-

 :پوزخندی واضح زد
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 !کردم انقدر امل باشی سورنفکر نمی-

 :با نفرت نگاهش کردم

 !های من رو بکشیخوای بچهگفتی میحداقل بهم می-

کم آورد. خندید و حتی نفس آور بود. بلندبلند میآوری زد زیر خنده؛ یا حداقل برای من چندشبه طرز چندش

 :هاش گفتبه زور چند نفس عمیق کشید و بین خنده

 !این رو نگاه کن توروخدا! تن ماهی خورده فاز کوسه برداشته-

به سختی چند قدم رفتم روی تـ*ـخت نشستم. چند نفس عمیق کشیدم و از تصور کاری که فریبا کرده بود، خم 

 شدم روی زانوهام. اون چطور تونسته بود؟

 :اش تازه جمع شده بود گفتهفریبا که خند

ها رو نداره. بدن منه سورن؛ این حق بسه بابا، انقدر لوس نکن خودت رو؛ یه تیکه گوشت که دیگه این حرف-

 .رو دارم که انتخاب کنم با اینجور چیزها چطور برخورد کنم

 :گفتزد و میرفت، تک خند میطور که از اتاق بیرون میبعد، همون

 !رهکشتی! خدایا خودت ظهور کن! این سورن داره از دست میهای من رو بچه-

دونستم چرا این مسئله انقدر درگیرم کرده بود. آب دهنم رو قورت دادم و به زمین خیره شدم. خودمم هم نمی

لم از این ناراحت بودم که چرا فریبا بهم نگفته یا عصبانی بودم که چرا بیشتر مراقب نبودم؟ یا اینکه نه؛ واقعاً د

تونستم دیگه اون سوخت. من واقعاً چه مرگم بود؟ نمیبرای موجودی که از لحاظ ژنتیکی، به من متصل بود می

خورد که حتی متوجه محیط رو تحمل کنم؛ جایی که دوبار قتل صورت گرفته بود و من حالم از خودم به هم می

هدف ای از خونه فریبا زدم بیرون. بیگههام رو پوشیدم و بدون هیچ حرف دیهم نشدم. بلند شدم رفتم لباس

 .شه ترجیح دادم برگردم خونهکشیدم. وقتی دیدم حالم خوب نمیروندم و سیگار میتوی شهر می

اختیار، دستم رفت سمت سیستم و موزیک ای بارون رو زد. بیهوا سرد بود و شیشه بخار گرفته بود و بارون می

ساخت. از کنار یک خیابون رد شدم که اما لحن غمگینش به حالم خیلی می پلی کردم. متنش با حالم مرتبط نبود؛

هام آمار خونه جدیدش شد. آدمزدم دلم خنک میرفتم یکم سر شیوا غر میچیزی یادم افتاد؛ شاید بد نبود می

خیلی زود رو برام در آورده بودن. به اون سمت پیچیدم و چند دقیقه بعد مقابل آپارتمانش بودم. پیاده شدم و 

 .سر تا پام خیس شد؛ به درک! زنگ واحدش رو زدم و منتظر شدم جواب بده

 بله؟-
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 :رفتم جلوی دوربین و گفتم

 .منم شیوا، در رو باز کن-

 :با تعجب گفت

 کنین؟عه، شما اینجا چه کار می-

ز کرد و من هم در رو با !برو گمشو این وقت شب سوال گیر آورده! دادم آمارتو دربیارن برام! دختره پررو

رفتم داخل. مسیری رو طی کردم و با آسانسور خودم رو به واحدش رسوندم. در واحدش رو برام باز گذاشته 

ی بزرگی نبود؛ ولی کوچیک هم بود. من هم بدون تعارف و حرف اضافه رفتم تو و در رو پشت سرم بستم. خونه

د و سالم کرد. تونیک و شال و شلوار معمولی نبود. به پذیراییش که رسیدم خودش هم از اتاق بیرون اوم

 :پوشیده بود. جواب سالمش رو ندادم و رفتم خودم رو روی مبل ولو کردم. یکم بهم نزدیک شد و گفت

 های خونتون رو دارین؟ی همه خدمهآقای تهرانی، شما آمار خونه-

 :ریلکس جواب دادم

 .هایی که خیلی مرموز و رو مخن رو دارمآمار اون-

 :فی کشید و جواب دادپو

 بسیار خب، چی شده پاشدین اومدین اینجا؟-

 :به مقابلم اشاره کردم

 .بیا اینجا بشین تا برات بگم-

 :اش رفت و گفتیکم نگاهم کرد و بعد با تردید به سمت آشپزخونه

 .رم چایی بیارم، زود میاممی-

 .دیگه مخالفت نکردم و با نفس عمیقی روی مبل ریلکس کردم

 :قیقه بعد با چایی اومد مقابلم و نشست. به چای نگاه کردم و تشکر کردم. آهی کشیدچند د

 پیش فریبا بودین باهاش دعواتون شده؟-

 :یک ابروم رو انداختم باال و گفتم

 علم غیب داری؟-

 :شونه باال انداخت

 .نه، روانشناس خوبیم-

 :پوزخندی زدم
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 خب که چی؟-

 :خندید

 .شدچه قدر دوست داشتین سر من غر بزنید؛ ولی تلفنی هم میغُر تایمه دیگه! باشه، هر-

 :اخم کردم

 هات فکر بد کنن؟چیه؟ نکنه نگرانی همسایه-

 :ابروهاش رو باال انداخت

ش جنس و ذات خراب اشه همسایه فکر بد کنه، یکی رفتار و گفتار خود شخصه، یکی دیگهچیزی که باعث می-

 .هر دو جهت مصونم اس که خداروشکر من ازخود همسایه

 هات هم رفیق شدی؟عه! پس با همسایه-

 :سری تکون داد

 .آره، در مرحله رفاقتیم-

 .خب پس مبارکه-

 :لـبخندی زد

 خب شما بفرمایید قربان، چه خبر؟-

 :هاش و گفتمزل زدم توی چشم

 ها خوشم نمیاد؟کنی از زنیادته بهم گفتی حس می-

 :ادامه دادم سرش رو به نشونه مثبت تکون داد که

 !امروز دقیقاً بهم ثابت شد که از همتون متنفرم-

 :تر شدلبخندش عمیق

 !داره قرباندل به دل راه -

 :با اخم گفتم

 خوای دلیلش رو بدونی؟نمی-

 :ای کردتک سرفه

 .بله بفرمایید-

 :با حرص گفتم
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 .فریبا اخیراً سقط جنین داشته-

 :تخونسرد بود و نیشش باز شد و به تمسخر گف

 .گمخب تسلیت می-

 :گفت بزنم فکش رو خورد کنم دیگه زرزر نکنه! توضیح دادمشیطونه می

من عاشقش نبودم و نیستم. دوست داشتنمون در حد رفاقت معمولی بود؛ اما توقع داشتم حداقل در چنین -

 !مواقعی من رو درجریان بذاره؛ نه اینکه خودسرانه بچه من رو بکشه

 :اش رو جمع کرد و گفترد و بعد یک دفعه زد زیر خنده که البته زود خندهیکم با تعجب نگاهم ک

 .ببخشید قربان، نتونستم نخندم-

 :با غیظ توپیدم

 چیه؟ یعنی به من نمیاد پدر بشم؟-

 :سرش رو به دوطرف تکون داد

ی دوهفته رو بچه شین؛ ولی بهتون نمیاد که جنین زیر یکای میخیر قربان، اینطور نیست. اتفاقاً پدر باجذبه-

 .خودتون بدونین

 :اخمی کردم

 کنی؟من رو مسخره می-

 :باز سرش رو تکون داد و نفی کرد. آهی کشیدم و گفتم

همینه دیگه، همتون مثل هم هستین. چه فرقی داره اون بچه چندوقتش باشه؟ به هرحال یک انسان محسوب -

 .میشه

 :سرش رو به نشونه مثبت تکون داد

 .ق با شماستدرسته قربان، ح-

 :با نفرت نگاهش کردم و گفتم

 .کنیالزم نکرده چابلوسی کنی و تظاهر کنی مثل بقیه نیستی؛ تو هم به وقتش همین کار رو می-

 :سرش رو به نشونه منفی تکون داد

 .قبالً شاید با این کار موافق بودم؛ ولی االن نیستم-

 با کدوم کار؟-

 .کورتاژ دیگه، سقط جنین-
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 .اش یکم اطالعات بکشمناسبی بود که از گذشتهایول! وقت م

 :هام رو ریز کردم و گفتمچشم

 ای؟اینطور که من فهمیدم خونوادت خیلی مذهبی بودن، خودت چرا اینطوری-

 :با تعجب نگاهم کرد

 چطورم؟-

 .روز و اکتیو و روشنفکردونم، خشک نیستی دیگه؛ بهنمی-

 :االن تعریف کردم ازش؟ پوزخندی زد و گفت

 دونین؟ی بزرگ شدنم چی میشما از من و نحوه-

 :لبخندی عریض زدم

 .خواست بدونه چجوری توی عن دماغ رو بزرگ کردندونم؛ ولی همیشه فوضول درونم دلش میهیچی نمی-

خندید و چیزی نگفت. منتظر نگاهش کردم که دیدم آه کشید؛ پس مثل من یک داستان تراژدی پشت این 

 .رفتار مرموزش بود

*** 

 :شیوا

دونستم واکنشش چیه؛ اما به خودم گفتم شاید بد نباشه بخشی از ماجرا رو بهش بگم تا هم کنجکاویش نمی

 :برطرف بشه، هم دل خودم یکم سبک شه. چاییم رو برداشتم و دو قلپ ازش خوردم و شروع کردم

داد؛ مامانم روانشناسی درس می پدر و مادر من به شدت مذهبی بودن. بابام دکترای حوزه داشت و تو دانشگاه-

 .های آویزون منتظر ادامه حرفامههم استاد معارف بود. نگاهش کردم که دیدم سر تکون داد و با گوشه لـ*ـب

 :آه کشیدم

رغم اطالعاتی که درباره تربیت فرزند من رو بعد از ده سال، با کلی نذر و نیاز به دنیا آوردن؛ برای همین علی-

های معمولی مندیای نبودم که لوس بازیم درحد گریه و خواستن عالقهسم کردن. من هم بچهداشتن، خیلی لو

 .ای که روش حساس بودن لج کردمترین نقطهخالصه بشه. خیلی لجباز بودم و سر مهم

 :هام گرفتملیوان چای رو محکم توی دست

بازی رفتم؛ از در مگین شد. پی رفیقتو نوجوونی حجاب رو گذاشتم کنار؛ هیچی بهم نگفتن، فقط نگاهشون غ-

 .کردن که تمومش کنمرفتم؛ با اشک التماسم مینصیحت وارد شدن. مهمونی مختلط می
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 :با پوزخند گفت

 .تر از چیزی بودی که به نظر میادخبیث-

 :آه کشیدم

 .تیکه ننداز-

 :شونه باال انداخت

 .لحی بودمخیال بابا! انگار در مقایسه با تو من خیلی فرزند صابی-

 :سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم

االرض بودم و آخرش هم پدر و مادر آره دیگه؛ خالصه اینطوری شد. من هم تا دو سه سال پیش خیلی مفسدفی-

 .خودم رو، خودم به کام مرگ کشوندم

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 یعنی چی؟-

ن یا نفسم بهتر باال بیاد. سعی کردم خونسرد باشم و ادامه آب دهنم رو قورت دادم؛ شاید بغضم هم بره پایی

 :دادم

نشوندم و حریفم هر روز هر روز باهاشون جنگ و دعوا داشتم؛ همیشه هم حرف خودم رو به کرسی می-

شدن. یک شب بعد از یک فصل داد و بیداد که راه انداخته بودم پاشدم رفتم خونه دوستم که مهمونی نمی

خواستم از خونه بابام برم یه جای دیگه. یلی خرد بود. دیگه از اون وضع خسته شده بودم و میداشت. اعصابم خ

 .اون شب خیلی زهرماری خوردم و دوستم من رو برگردوند خونمون

 .چند تا نفس عمیق کشیدم تا بوی بغض از نفسم بپره و حالم بهتر بشه

های مامانم محل ندادم. رفتم اتاقم و به ابراز نگرانیکلید انداختم و توی تاریکی خونه راهم رو گرفتم سمت -

ساعت از خوابم نگذشته بود که با جیغ مامانم از جا پریدم.  توی اتاق و کف زمین ولو شدم و خوابم برد. سه

خوره. مامانم هم داشت ی نماز شبش افتاده و تکون نمیخودم رو رسوندم به محل صدا و دیدم بابام سر سجاده

 .گفت که بابام سکته کردهد و میزداد می

 :خواد جلوش ضعف نشون بدم. اشک ریختم و گفتمدیگه نفهمیدم که جلوم سورنی نشسته که دلم نمی

بابام بود و عاشقش بودم. بدون اینکه چیزی بپوشم رفتم با مامانم بلندش کردیم بردیمش توی ماشین و من -

. من هم دیوونه شده بودم و پام رو گذاشته بودم روی نشستم پشت فرمون؛ مامانمم عقب پیش بابام نشست

حواسی من رفتیم که به خاطر بیپدال گاز و هنوز اثر الکل کامالً از سرم نپریده بود. داشتیم وسط بزرگراه می
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 . ...چپ کردیم و

 :سورن با ناراحتی گفت

 .فقط تو زنده موندی-

 .هام رو پاک کردمسرم رو تکون دادم و اشک

 .موندمکاش نمی-

 :اومد؛ ولی یکم لحن نصیحت گرفتاصالً بهش تریپ دلداری نمی

گی خیلی بهتری. من مطمئنم که پدر و مادرت از ات میببین، تو االن به نظرم نسبت به اون چیزی که از گذشته-

 . ...این بابت خوشحالن. من چی بگم که

 :یاد؛ اما نفسش رو فوت کرد و گفتزیر چشمی نگاهش کردم که فهمیدم از یادآوری موضوعی خوشش نم

ان اما اصالً ما زندهدونم از خدمتکارها شنیدی یا نه؛ ولی مادر و پدر من ولم کردن و رفتن. با اینکه هنوز نمی-

 .براشون مهم نبودیم؛ حتی برای قبر سام یا سیمین هم پاشون رو ایران نگذاشتن

 :با کالفگی موهاش رو به هم ریخت و ادامه داد

لی بده که از پدر و مادر خودت تا این حد دلخور باشی و حس کنی که هیچ اهمیتی این وسط نداری و همه خی-

هایی که پدر ومادرت زنده بودن رو از هات رو سر زیر دستات خالی کنی. االن شاید فکر کنی همه سالعقده

ی این ماجرا ترین نکتهی و مهمتونی یادشون رو زنده نگه داردست دادی؛ اما حداقل تو هنوز زنده ای. می

اینجاست که مرگ والدینت باعث شد تو دست از لجبازی برداری و سر غرور و چیزهای بیهوده، زندگیت رو به 

 .فنا ندی

 :نفس عمیقی کشید

کردن؛ اما این بهای زندگی دوباره تو بوده و تو بهای سنگینی بود؛ شاید والدینت باید روش بهتری انتخاب می-

 به شدت قدرش رو بدونی. هوم؟باید 

 :کرد و منتظر بود چیزی بگم. شونه باال انداختمی جدیش بهم نگاه میبهش نگاه کردم که با همون قیافه

 .دونم؛ک، حق با شماست و من باید بیشتر از قبل حواسم به خودم باشهنمی-

 :چاییش رو از روی میز برداشت و یک نفس هورت کشید و گفت

 .شه کرد، دنیا همینه دیگهدم حال و هوام عوض شه که بدتر شد. چه میخب، اومده بو-

 :بلند شد
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 .بابت چای ممنون-

ی من رفت. اش کردم و اون هم بعد از یه خداحافظی کوتاه، در رو باز کرد و از خونهبلند شدم و تا دم در بدرقه

 .صدای گوشیم از روی اپن بلند شد و رفتم به سمتش؛ زهرا بود

 «ات شیوا؟این کی بود اومده بود خونه»ده بود:پیام دا

 .خندیدم؛ این فضول همه چیز رو زیر نظر داشت

 .با اینکه رو مخ بود؛ اما خوشحال بودم که حداقل یک نفر تو این دنیا حواسش بهم هست

 «!های محل ربطی ندارهبه فضول»جوابش رو دادم: 

 :ردم و جواب دادمشکلک عصبانی فرستاد و بعد زنگ زد. با خنده وصل ک

 .سالم-

 .کوفت و سالم! جواب بده دختر-

 :خندیدم

 !بابا بذار بره داخل آسانسور بعد زنگ بزن بهم-

 :اون هم خندید

 .گفتم برام ردیفش کنیآخه ماشاهلل خیلی خوش هیکل و خوش قد و باال بود. حیف که نامزد دارم؛ وگرنه می-

 .ت به من اینطوری بوداوه اوه! یعنی انقدر حواس جمعه؟ شاید نسب

 .صاحب کارمه، اومده بود یکم غر بزنه-

 :صداهایی از سر تعجب درآورد

ات؟ خیلی زود هم رفت خوام. حاال چرا پاشده بود اومده بود خونهخدا بده شانس! منم از این صاحب کارها می-

 .مونهات میمن رو باش گفتم شب خونه

 :با خشم مصنوعی گفتم

 !ریشعوزهرا خیلی بی-

 :خندید

 .خواد تشریف بیاره خدمت برسیم خونتوندونم عزیزم! حاال اگه دوباره نمیمی-

 :اخمی کردم

 برای؟-

 :ای گفتبا لحن بامزه
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 !جهت امر خیر-

 .رفتزدم خنده از صورتم نمیاومد تا وقتی باهاش حرف میخندیدم و اون هم خندید. خوشم می

 .خوام بیشتر کار کنمبافی یادم بدی؛ خوشم اومده میخوام بیام بازم قالب نه جدی امشب می-

 :پوفی کشیدم

ولی من در همین حدی که بهت یاد دادم بلدم؛ بیشتر کار نکردم. خودت باید تمرین کنی و بری از اینترنت -

 .های جدید دربیاریمدل

پیچونی شل نو با بهونه میهای مکنم. بهونهات بهونه جور میخوام بیام تلپ بشم خونهس! من میناموآخه بی-

 مغز؟

 .طی یک ماه دیگه زیادی صمیمی شده بود؛ اما من زیاد با این قضیه مشکل نداشتم

 .خب باشه بابا، بیا؛ قدمت سر چشمخیلی-

 !آخ جون! دستت درد نکنه عزیزوم-

رو براش باز  لبخندی زدم و چیزی نگفتم. اون هم خداحافظی و قطع کرد. دودقیقه بعد جلوی در بود. رفتم در

کردم و اون هم خیلی راحت اومد داخل و سالم و احوال کرد. با هم رفتیم روی مبل راحتی نشستیم و مشغول 

 .بافتنی با قالب شدیم

 :در اون حین شروع کرد به صحبت

 ات؟کارت چرا اومده بود خونهخب، تعریف کن ببینم. این جناب صاحب-

 :نفس عمیقی کشیدم

 .کنمکنه من خوب درکش مین حس میدونم، شاید چونمی-

 :خنده معناداری کرد

 !عاو! پس راه داره که مخشو بزنی-

 :چپ نگاهش کردم و گفتمیکم چپ

 .دل راه داره؛ اون هم خوشش نمیاد از منبهانقدر ازش بدم میاد! دل-

 .دل، راه راست نداشت و اومد سراغ توبهخوبه دل-

 :خندیدم

ترسید دزدی، گه خیلی مرموزم. میکنم. آمار همه چیم رو درآورده؛ میا زندگی میخواست مطمئن بشه اینجمی-

 !کنهشه به من نگاه میجاسوسی، چیزی باشم. هنوزم بهم شک داره؛ وقتی یه چیزیش گم می
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 :با تعجب گفت

 وا! این دیگه چه جور آدمیه؟-

 :ریز خندیدم و به شوخی گفتم

تونست برادرزاده و تو زندگیش خیلی سختی کشیده؛ اما آدم بامرامیه. می خیلی گاوه؛ ولی حاال دور از شوخی،-

ها رو زیر بال و پر گرفت و براشون پرستار استخدام کرد. درونش مهربونه؛ اش رو ول کنه؛ اما اونخواهرزاده

 .ولی ظاهر خشن و گنداخالقی داره

 :سری تکون داد

 .آهان! آره گفته بودی که فازش عجیب غریبه-

 :کشیدم آهی

 .االنم دلش از دست دوست دخترش گرفته بود اومد اینجا دردودل کنه-

 :بعد خندیدم و گفتم

های منو کشته! خیلی باحال بود، باید قیافش رو گه اون بچهدختره سقط جنین کرده بعد این فاز برداشتتش می-

 .ها؛ ولی اصالً بهش نمیاددیدی. نه اینکه بگم بدهمی

 :زهرا هم خندید

ایه؛ ولی عجیب نیست این رفتارش. تو گفتی که از خدمتکارها شنیدی مادرش گی بد تیکهآره، اینطور که تو می-

شه حتی کامل شکل نگرفته ای که رها میولش کرده؛ برای همین از چنین رفتارهایی بدش میاد. هرچند بچه

 .باشه

 :سری تکون دادم و تایید کردم

 !ارم هم مثل خودم خل و چلهآره دیگه؛ خالصه اینکه صاحب ک-

رخش نگاه کردم. دختری مهربون و خوشگل که خیلی با خنده مشتی به بازوم زد و به بافتنش ادامه داد. به نیم

ها واقعاً به حضور یک دوست نیاز داشتم؛ اما از اونجایی که هم مشتی بود و خیلی هوام رو داشت. بعد از مدت

های قدیمیم که من رو یاد دادم با کسی معاشرت نکنم. خصوصاً دوستخودم اعصابش رو نداشتم ترجیح می

گرفت و شدم به دل نمیاعصاب میانداختن؛ اما زهرا مثل بیشتر زهراها بامرام بود و اگه بیی نحسم میگذشته

 (خندوند.)به احترام زهراهای سرزمینم دو دقیقه سکوتهاش من رو میبا شوخی

گفت و ماجراهای کردم. اون هم گاهی از نامزدش میسپهر و سارا تعریف می من هم براش از دانشگاهم و

های فامیلی و خونوادگی من، به زمانی کرد؛ چون ارتباطخونوادگیشون، که البته یکم این موضوع غمگینم می
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م؛ ولی باز گشت که هنوز یتیم نشده بودم. با اینکه به خاطر اخالق و رفتارم توی فامیل چندان محبوب نبودبرمی

دونستن و حق هم داشتن؛ برای دیدمشون. وقتی پدر و مادرم فوت شدن، همه من رو مقصر میهم حداقل می

گرفتن. من زدن و ازم سراغی نمیهام هم بهم زنگ نمیهمین بیشترشون باهام قطع ارتباط کردن؛ حتی خاله

ون رو قطعاً خدا فرستاده و بس؛ و من زهرا رو طور فهمیدم که وقتی توی اوج تنهایی یک نفر میاد کنارت، ااین

 .دونستمفرستاده خدا می

*** 

 :سورن

 .کردمدونستم که داشتم به چی فکر میدیدم؛ اما حواسم جای دیگه بود؛ حتی نمیداشتم تلوزیون می

 :صدای سارا رو شنیدم که صدام کرد

 !عمو سورن-

کرد! اخم کرد و البته شاکی هم نگاه مینگاه می برگشتم به سمتش که روی مبل کنارم نشسته بود و بهم

 :کمرنگی کردم

 چیه؟-

 !عمو سورن چندبار صدات کردم، جواب ندادی-

 :نفسم رو کالفه فوت کردم

 فکرم مشغول بود عمو. حاال چیه؟ چی شده؟-

 :کتاب داستانش رو به سمتم دراز کرد

 شه برام داستان بخونی؟می-

 :نفس عمیقی کشیدم

 یوا نیست که من باید برات بخونم؟مگه خاله ش-

 :آهی کشید

 .نه، خاله کار داشت؛ ازتون اجازه گرفت زود رفت-

شدیم. کالفه کتاب داستانش رو ازش گرفتم و نگاهی به جلد مربعی این شیوا هم هروقت نبود، بهش محتاج می

ید. باز کردم و صفحه خندشکلش انداختم. عکس یک پسر تپلی روش بود که داشت مثل خر تیتاپ خورده، می

 :اولش رو نگاه کردم و خواستم بخونم که سارا گفت

 .جوری بگیرش که من عکساشو ببینم؛ بعد داستانشو برام بگونه عمو، یه-
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 :کالفه نفسم رو فوت کردم

 .شد بدی یکی دیگه برات بخونه؟ این همه آدم تو این خونه هستحاال نمی-

 :اخمی کرد

 .. من دوست دارم شما برام بخونیناونا کار دارن؛ بعدشم..-

ای بر احساساتت صلوات دختر! دست از سرم بردار. کتاب رو روی پام گذاشتم و شروع کردم به خوندن. 

خواست از روستا بره شهر و به پدرش کمک کنه. فکرم کامالً جای دیگه بود و فقط لـ*ـبم داستان حسنی، که می

 .ت بده و دست از سرم بردارهخوندن تا سارا رضایکلمات کتاب رو می

 :یکدفعه صدای سارا داستانم رو قطع کرد و پرسید

 فروشن؟عمو، مامان حسنی از کجا براش آلوچه خرید گذاشت توی خورجین خرش؟ توی روستا هم آلوچه می-

 :پوفی کشیدم

 .چینن؛ الزم نیست بخرننه سارا، اونجا آلوچه از باغ می-

 .پس چقدر خوش به حالشونه-

ای گفتم و به خوندن داستان ادامه دادم که سارا هم کم لطفی نکرد و صد بار وسط داستان ازم حوصلهبی «رهآ»

 .ی آخر رسیدمدادم. باالخره به صفحهسوال پرسید و منم با حال خرابم جوابش رو می

دان به روستا و حسنی و پدرش که تونسته بودن با پول کارگری برای مادر حسنی عینک بخرن، خوشحال و خن-

 !برگشتن و... پایان

ها هم با کتاب رو بستم و به سارا که به کمرم تکیه داده بود نگاه کردم؛ خوابش برده بود. ای کاش ما آدم بزرگ

برد. نفس عمیقی کشیدم و کتاب رو روی میز گذاشتم. ریحانه که داشت از اون یک داستان راحت خوابمون می

 :د و گفتشد به سمتم اوماطراف رد می

 .آقا بذارین سارا خانم رو ببرم به اتاقشون-

 :سرم رو تکون دادم

 .برمشالزم نیست، خودم می-

شد. بعد با احتیاط جام رو تغییر دادم و سارا رو بلند کردم؛ چون کوچیک بود خیلی راحت تو بـ*ـغلم جا می

خورد. خب یمین بود و به رزا نمیی معصومش نگاه کردم. قیافش خیلی شبیه سنفس عمیقی کشیدم و به چهره

 .این جای شکر داشت. دوست نداشتم بزرگ که شد با دیدنش یاد مادرش بیفتم که سام رو ول کرد و رفت
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مخم  دادن؛ خصوصاً که توی خواب دیگه رورنگش آویزون بودن و حس خوبی بهم میدار خوشموهای حالت

طی کردم و به اتاقش رسیدم. رفتم داخل و آروم سارا رو  ها روکردم چقدر دوستش دارم. پلهنبود و حس می

اش رو نوازش کردم و بعد از بـ*ـو*سیدن های صاف و کودکانهروی تختش گذاشتم. یکم پیشونی و لپ

 .های تپل و سفیدش، رفتمدست

تا بفهمم زد. رفتم دم در اتاقش شدم که صدای سپهر رو شنیدم. داشت با تلفن حرف میداشتم از راهرو رد می

وقت کار به کارش نداشتم؛ اما اخیراً بیشتر نسبت بهش زنه. اصوالً هیچچی داره میگهف و با کی حرف می

کردم اون دوتا بچه کسی رو ندارن بهشون اهمیت کردم؛ شاید چون بعد از سام حس میاحساس مسئولیت می

 .بده

 .به غلط کردن بیفتی که چرا به دنیا نیومدی کنم که صدباررسونیش؛ وگرنه کاری میببین تا شنبه بهم می-

 .صبر کن! کی چی رو بهش برسونه؟ بیشتر به در نزدیک شدم

کنی. نترس! پولش هرچه ای فرهاد؛ پس منو نپیچون. از زیر سنگ هم که شده پیدا میدونم تو اینکارهمن می-

 .قدر شد مهم نیست؛ فقط تو بهم مواد رو برسون

بگیرم و در رو محکم باز کردم. سپهر وسط اتاق با گوشیش ایستاده بود که با دیدن من نتونستم جلوی خودم رو 

 :چند لحظه کپ کرد بعد به طرف پشت گوشی گفت

 .زنمبهت زنگ می-

 .و تماس رو قطع کرد

 :با اخم شدیدی گفتم

 اون چه خری بود؟-

 :پوزخندی زد

 خوای بدونی؟برای چی می-

زدم. کامالً وارد اتاقش شدم و در رو پشت سرم بستم. بود که باهاش حرف می شاید بعد از ختم سام اولین بار

 :داد زدم

 گفتی بهت مواد برسونه؟گم به کی داشتی میدارم بهت می-

 :خونسردانه شونه باال انداخت

 فرهاد، دوستم؛ که چی؟-

رو بیشتر نشون دادم و  ترسید؛ ولی این نترسیدنش سزای بدی براش داشت. غیظ و خشمماون لعنتی از من نمی
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 :با انگشت اشاره تهدیدش کردم

 !ریزم که باهاشون مواد بخری و خودتو نابود کنی! اون هم تو این سنمن توی اون حسابت پول نمی-

 :هاش رو ریز کردچشم

تو که فقط پول ریختن بلدی دیگه حرفی نباید بزنی! چیکار به من داری؟ برو به عشق و حالت برس با اون -

 تره کی بود؟ پریسا؟ فریا؟ فریبا؟دخ

 :اش رو به عقب هل دادمرفتم جلو و با دستم شونه

کردم تو پرورشگاه که هر گاوی دلت خواستم ولت میی نمک نشناس! من اگه میحد خودت رو بفهم پسره-

 .خواست بشی؛ ولی این کار رو نکردم

داشت که باعث شد جلوم سـ*ـینه سپر کنه و  ایبرخالف هیکلش که یکم بیشتر از نصف من بود، غرور مسخره

 :صداش رو باال ببره

 .خوای از شر من خالص بشی؟ ولم کن و منت این فداکاریت رو سرم نذارخب همین کار رو بکن! مگه نمی-

ی چشم نگاهی بهم کرد و با پوزخند یکی خوابوندم توی صورتش که از شدت ضربه، سرش کج شد. از گوشه

 :گفت

 !ین رو هم داشتمانتظار هم-

ی عجیبی دونم چرا این حرفش بدجوری آزرده خاطرم کرد. با بغض پسرونهبا بهت بهش خیره شدم. نمی

 :شروع به گالیه کرد

دلم رو به چی تو خوش کنم؟ اینکه یک پرستار زن برام گرفتی که مجبوره بیشتر به سارا رسیدگی کنه؟ شیوا -

کنه؛ ولی هنوزم به اون یک ذره توجهی که ره من رو از خودم متنفر میهاش بیشتر دابا اون ترحمش و مهربونی

 .زنیکنه نیاز دارم؛ چون تو حتی باهام حرف هم نمیبهم می

 :رحمانه ادامه دادی درهم سپهر نگاه کردم. بیهای مشت شده، به چهرهیک قدم عقب رفتم و با اخم و دست

کنی، با اون غرور لعنتیت! با همه همینجوری؛ حتی من دت دور میکنی که همه رو از خوجا جوری رفتار میهمه-

گاهی دایی سام خوش بود که اون رو هم از دست دادم. وقتی از همه جا و سارا. دلم توی این خونه به بودن گه

ترین توجهکشم؟ حتی بیهام رو فراموش کنم؟ اصالً فهمیدی که یک ساله سیگار میطرد شدم چجوری غم

 !فهمنهم این رو میها آدم

 :بهم پشت کرد و موهای کوتاه لَختش رو به هم ریخت

دونی الزم خوام پولت رو پای مواد بدم بزن تو صورتم؛ ولی... ولی وقتی هیچی ازم نمیآره، به خاطر این که می-
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 .نکرده ادای یک سرپرست خوب رو دربیاری

 .حق داشت، متأسفانه حق داشت

شه و باز اهمیت ندادم. حداقل من وقتی سن سورنِ دیگه، داره در خودش غرق میدیدم که یک من داشتم می

سپهر بودم سام و سیمین رو داشتم که مراقبم بودن؛ اما اون واقعاً هیچ کس رو نداشت. تنها کسی که براش 

رگ بیابون مونده بود، من بودم. چقدر آدم باید بدشانس باشه که تنها کسش من باشم! )آره واقعاً خدا نصیب گ

اش رو تکون داد تا دستم بیفته. اش گذاشتم که اون به شدت شونهنکنه( یکم جلو رفتم و دستم رو روی شونه

 :فاز نصیحت گرفتم

 . ...ببین سپهر-

 :با خشم براق شد

 .برو دایی، نذار بیشتر از این چرت و پرت بارت کنم-

 .هاش رو نبینم. هم غرور داشت و هم احساسکاز تن صداش احساسش رو فهمیدم؛ پشتش رو کرده بود تا اش

 کنم، باشه؟بذار حرفم رو بزنم بعد گورم رو گم می-

هیچی نگفت و فقط دماغش رو باال کشید. نفسم رو فوت کردم. با اینکه همه وجودش از احساسات مختلف 

 .شد؛ سعی کردم به خودم مسلط باشم و باهاش حرف بزنمداشت تیکه تیکه می

خوام از این به بعد برات بترکونم خوام اخالق گند خودم رو توجیه کنم و یا بگم میفهمم. نمیمی من حست رو-

کنم؛ چون وقتی همسن خواد بزنم فکت رو بیارم پایین؛ اما این کار رو نمیو بهترین دایی دنیا باشم. االنم دلم می

 !تو بودم حس تو رو داشتم. تلفیقی از غم و غرور

 :بریده بیرون داد و به سمتم برگشت. جدی و مردونه گفتمنفسش رو بریده 

مجبور نیستی احساساتت رو به خاطر غرورت مخفی کنی؛ حداقل تو مثل من این اشتباه رو تکرار نکن تا آدم -

 .تنهایی مثل من نشی

 :با تمسخر گفت

 .کنیتو تنها نیستی، فقط با آدمای خاصی حال می-

 :پوزخند زدم

هام رو کشته، ریدم توی این نظورت دوست دخترمه که بدون اینکه بهم چیزی بگه بچهآدمای خاص؟ اگه م-

 !آدمای خاص
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 :با بهت بهم زل زد و دهنش رو باز نگه داشت. سرم رو به طرفین تکون دادم

 !هات نگاه کنیدونم خیلی مزخرفه که به سقط جنین به چشم مرگ بچهآره، می-

 :با غم گفت

 اومد بچشو بکشه؟اون سـلیطه چطور دلش -

 :خنده تلخی کردم

کنی. راستش همه میگن این خیلی شد! پس تو هم مثل من فکر میگفت تو شبیه منی؛ باورم نمیبابابزرگم می-

 .ای که نخوای رو سقط کنی و از شرش راحت بشیطبیعیه که بچه

 :نفس غمگینی کشید

طور فکر کنن که تو اتی باشی؛ ولی همه ایناحساسات فقط درد دارن. این خیلی مزخرفه که یک پسر احساس-

 .رحمی و شقاوتیآخر بی

 :سوتی کشیدم

 !ادبیاتت هم خوبه که-

 :اش انداختم و ادامه دادمخندی زد و چیزی نگفت. دستم رو روی شونهتک

 شی وخودت رو دوست داشته باش سپهر. از احساساتت فرار نکن و بپذیرشون؛ وگرنه واقعاً روزی مثل من می-

بینی همه کسانی که داشتی رو، هرچند کم بودن از دست دادی و نتونستی بهشون بگی به خودت میای د می

 .کنمدوستشون داری! مثل من که تو و سارا رو دوست دارم؛ اما ازتون فرار می

 :اش گفتمهام نگاه کرد و چیزی نگفت. لبخند کوتاهی زدم و با زدن ضربه آرومی به شونهخنثی به چشم

 .قوی باش و کاری نکن که بعداً پشیمون بشی-

بعد فوراً ترکش کردم. وقتی در اتاقش رو بستم، نفس عمیقی کشیدم و عرق پیشونیم رو پاک کردم. این کار 

ای به سرش گفتم بعداً وسایل سپهر رو بگرده تا یک وقت کار احمقانهواقعاً برام سخت بود. باید به خشایار می

 .نزنه

*** 

 :شیوا

ها بود دست به لوازم آرایشی نبرده بودم و ی آینه نگاه کردم و یکم آرایش ملیح به صورتم نشوندم. مدتتو

شد. البته در کل قیافم بد نبود؛ اما دوست داشتم یکم بهتر به نظر داد که حالم داشت خوب میاین نشون می
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 !برسم؛ برای دل خودم

ام ام بستمش و یک پَره رو، روی شونهو با گیره، زیر چونهمانتو و شلوار ساده پوشیدم و روسری سرم کردم 

انداختم. کیفم رو برداشتم و از خونه رفتم بیرون. دکمه آسانسور رو زدم که داداش زهرا هم از خونه بیرون 

 .اومد و کنارم ایستاد. سالم کوتاهی کرد که جوابش رو دادم

 :بعد از چند ثانیه پرسید

 د؟ریساعت شیش صبح جایی می-

کردم؛ یعنی تازه فهمیده بود صبح باید برم سر کار دنبال یه لقمه بیشتر از یک ماه بود اون جا داشتم زندگی می

 نون؟

 :که خیلی دوست داشتم همین جمله رو بهش بگم؛ اما نفس عمیقی کشیدمبا این

 .سرکار-

 :از خودش پرسیدم ره سرکار؛ برای همیناون اوایل از زهرا شنیده بودم همیشه بعد از ظهر می

 رید؟شما چه جایی می-

از این پرروییم یکم تعجب کرد؛ ولی من با باز کردن در آسانسور که تازه رسیده بود نذاشتم زیاد تعجب کنه و 

 :رفتم داخل. اون هم داخل شد و بعد از زدن دکمه طبقه همکف گفت

خواید برسونمتون؟ هوا هنوز کامالً ستی میرفتم پیشش. رابرای یکی از دوستام مشکلی پیش اومده؛ داشتم می-

 .روشن نشده

 :پوکرفیس نگاهش کردم

 .دست شما درد نکنه؛ ولی تاکسی گرفتم-

 !آخیش ضایع شد

دیگه حرفی نزد و من هم به مقابلم خیره شدم. تا رسیدیم به پارکینگ، عذرخواهی کوتاهی کردم و زودتر از 

خواست ماشین داشتم و خودم رانندگی ج شدم. خیلی دلم میاون رفتم بیرون و به سرعت از ساختمون خار

افتاد و خالصه گفتم کردم؛ اما بعد از اون تصادف، هربار سعی کردم پشت فرمون بشینم رعشه به جونم میمی

 .دست به فرمون نبرم بهتره تا دیگه جون کسی رو نگیرم

رفتم سپهر و سارا دم و پیاده شدم. باید میی تهرانی رسیسوار تاکسی شدم و ماشین حرکت کرد. زود به خونه

هام دو تا بیشتر نبودن. شاید بگید مگه راهی کردن دو تا رفتم دانشگاه؛ البته کالسکردم، بعدش میرو راهی می

 بچه چه کاریه که باید هر روز صبح انجام بدم؟
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ها هم چون مثل شاهزاده بار اون ها رو نداشتن وهای بچهبازیی خدمتکارها زیاد اعصاب غرغر و لوسخب بقیه

شد که سعی ای میتونستن خودشون انجام بدن؛ البته یکی دو هفتهکدوم از کارهاشون رو نمیاومده بودن، هیچ

پذیری و عزت نفسشون بهتر کردم راضیشون کنم بعضی کارهاشون رو خودشون بکنن. این برای مسئولیت می

 !ارن توی کیفشونبود که حداقل وسایلشون رو خودشون بذ

کشید، سالم کردم و به سمت راهروی وارد ساختمون که شدم. به ریحانه خانم که داشت میزها رو دستمال می

هام رو عوض نکردم؛ مثل هر روز فقط سمت راست رفتم که تهش اتاق تعویض لباس و استراحت بود. لباس

 .ه در زدم و رفتم داخلوسایلم رو گذاشتم و بعد به سمت اتاق سپهر رفتم. چند تقه ب

 سالم صبحتون به خیر آقا سپهر! حالتون چطوره؟-

 .با اینکه خوابیده بود سعی داشتم با این لحن شاد و سرحالم مثل هر روز بیدارش کنم

 !شیوا گورت رو گم کن-

خندیدم و نزدیک شدم. پتوش رو به خودش پیچیده بود و پشت به من خودش رو مچاله کرده بود. فکر کنم 

 :ی من رو نداشت. کنارش ایستادم و گفتمدیشب دیر خوابیده بود و حوصله

 .شه هااتون دیر میپاشین یه آب به صورتتون بزنین بیاید پایین برای صبحونه. مدرسه-

 !خوام برمگور بابای مدرسه، نمی-

ن داد که بگه اش برش گردونم تا ببینمش که به شدت خودش رو تکوسعی کردم با گذاشتن دستم روی شونه

 :ولش کنم. آهی کشیدم

 چیزی شده آقا سپهر؟-

 !فقط برو گمشو-

 .خواید برید مدرسه. اگه حالتون خوب نیست بگم دکتر خبر کننخب حداقل بهم بگید چرا نمی-

 :بدتر تشر رفت

 .حالم خوبه، فقط گمشو برو شیوا-

 :صدایی از پشت سرم گفت

 .خواد بیدارش کنیولش کن نمی-

هاش توی جیبش بود. خواستم چیزی بگم که سورن رو دیدم که توی درگاه اتاق ایستاده و دستبرگشتم و 

 :آروم گفت

 .بیا بیرون-
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 .سری تکون دادم و بیخیال سپهر شدم. به سمت سورن رفتم و وقتی هر دو از اتاق خارج شدیم، در رو بستم

 :سورن با کالفگی بهم گفت

 .دیشب با هم دعوا کردیم-

 :باال انداختم ابروهام رو

 جداً؟! برای چی؟ چی شده؟-

 :سورن سری تکون داد

 .خواست بهش مواد برسونه؛ رفتم توی اتاقش باهاش دعوا کردمشنیدم که از یکی می-

 :بعد با درموندگی بهم نگاه کرد

احساس فهمم که باهات ات کنم که نفهمیدیش؛ اما از طرفیم میخواد خفهخیلی سخته شیوا. با اینکه دلم می-

خواد؛ کسی که مردونگی رو یادش بده درحالی که من تو رو گذاشتم کنه! اون یه چیزی مثل پدر میراحتی نمی

دونم چطوری باهاش ارتباط برقرار کنم! دیشب مراقبش باشی وقتی تو خودت هم یک دختر مجردی. من نمی

 .اولین باری بود که باهاش حرف زدم

ی احساسی تونستم توی جنبهبهش نگاه کردم. حق با سورن بود؛ من فقط میای متأثر آهی کشیدم و با چهره

گرا و عصبی بود که درباره خیلی ی درونیکم به اون بچه توجه کنم و مثل یک دوست کمکش کنم. اون یک بچه

 :از مشکالتش کاری از دست من ساخته نبود. گفتم

 .برهشه! یکم زمان میاشکال نداره، درست می-

 :کرد، گفتفی کشید و درحالی که به اطرافش نگاه میسورن پو

 باره کمکی کنی یا نه؟تونی در اینمی-

 :با ناراحتی گفتم

 .کنمکنم؛ ولی خب شاید بشه یه کارهایی کرد! بهش فکر میدونم. من برادر نداشتم و کالً زیاد درک نمینمی-

 :سری تکون داد

ن برم شرکت. سارا رو که راهی کردی برو پیش سپهر یکم باهاش باشه فقط زودتر! ببین من کاردارم باید اال-

 حرف بزن؛ امروز کالسات نزدیک ظهرن دیگه؟

با کالفگی خداحافظی کرد و رفت. من هم به سمت « خوبه»ی مثبت تکون دادم. بعد از گفتن سرم رو به نشونه

 .اتاق سارا رفتم تا بیدارش کنم

شنگش روی بالش پخش شده بودن. با لبخند موهاش رو نوازش کردم و ها خوابیده بود و موهای قمثل فرشته
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 :گفتم

 شی؟سارا خانوم؛ سارای قشنگ! بیدار نمی-

 :هاش رو باز کرد و با صدای گرفته خندیدچشم

 .سالم خاله شیوا-

 .کمکش کردم بلند بشه و گرفتمش توی بـ*ـغلم

 !قدر که شیرینی عسل منخاله شیوا قربونت بره این-

 :هاش رو به چشمش رسوند تا بمالونتش. با خمیازه پرسیددست

 خاله امروز بابام میاد دنبالم؟-

 پرسید؟لبخند روی صورتم ماسید! هر روز باید این رو می

 :اش دادم و گفتماز خودم فاصله

 ی بعدی؟سارا جون یادت نیست که بابات رفته مرحله-

 :با ناراحتی گفت

 گرده؟خب شاید برگرده؛ برنمی-

 :ی کوتاهی روی نوک دماغش نشوندمبـ*ـو*سه

تونیم برگردیم؛ ولی هممون که ریم سراغش بعد دیگه نمیایه که هممون یه روز مینه خاله جون! این یه مرحله-

 !تونیم تا همیشه کنار هم باشیمور میرفتیم اون

 :آهی کشید

گشت کشید آخرش برمیقدر هم طول میرفت هر چگی؛ ولی بابای من هر جا که میخاله همش همین رو می-

 .پیشم

 :پتوش رو کنار زدم

 .دیگه بسه! بیا بریم صبحونه بخوریم بعد بری مهد کودک-

بعد کمکش کردم از تـخت بیاد پایین. دستش رو گرفتم و بردم صورتش رو بشوره. لباسش رو بهش دادم تا 

خندید. کرد و میحین شیرین زبونی میخودش بپوشه و راهنماییش کردم کیفش رو آماده کنه. در همون 

 :دستش رو گرفتم تا بریم پایین که پرسید

 .مامانم چی؟ اونم نمیاد پیشم؟ بهش زنگ بزن بیاد-

انداخت! از وقتی شنیده بود که مامان سارا شنید احتماالً داد و بیداد راه میآهی کشیدم. اگه سورن این رو می



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         113 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

گم مامانش هم مرده. من گفتم وا خودت ناراحتی به این طفل معصوم چیکار کنه، گفت به سارا بداره ازدواج می

ای به دیدن سارا نداشت و جوری هم نگفتم ولی قانعش کردم که راه مناسبی نیست. رزا عالقهداری؟ البته این

 !ای داشتهخواد فراموش کنه اصالً بچهحتی یکی دو بار که زنگ زدم بیاد ببینتش، گفت که می

 :ارا من رو از فکر خارج کردصدای س

 شه که مامانم بیاد؟چی شده خاله؟ نمی-

 :ی مصنوعی کردمخنده

 !شه خاله جون؛ فقط مامانت یکم سرش شلوغه، سرش که خلوت بشه میادچرا می-

به میز صبحونه رسیدیم که مثل همیشه پر مواد غذایی بود. سارا رو نشوندم پشتش. با تعجب به جای خالی 

 :ه کردسپهر اشار

 پس سپهر چرا نیست؟ مگه نباید زودتر بره مدرسه؟-

 :خندی زدمتلخ

 ریم پیشش، باشه؟کنه! وقتی از مهد برگشتی میخاله جون آقا سپهر حالش یکم بد بود داره استراحت می-

 .ی مثبت تکون دادسرش رو به نشونه

ونی سوار ماشینش کردم. آه عمیقی اخالقی و مهربیکم سر صبحونه خوردن غر زد که قانعش کردم و با خوش

های خودم یادم بره! حداقل مامان من، من رو شد غمهای این خونواده باعث میکشیدم. فکر کردن به غم و غصه

 !دوست داشت؛ اما سارا یا سپهری که پدرش ولش کرده و رفته بود

وقتی بزرگ بشه مثل سپهر افسرده  قدرها هم بد نیست؛ اماشد سارا رو قانع کرد که اوضاع هنوز اونفعالً می

افته؟ یا اینکه توی راهی قدم بر شه. آیا مثل سپهر به فکر مواد مخدر میشه و معلوم نیست به کجا کشیده میمی

 .شه؟ مطمئن بودم که سورن هم نگران همین چیزا بودداره که زندگیش مثل من نابود میمی

ها رو نداره و من داد که واقعاً طاقت این مسئولیت و نگرانیشد و این نشون میموهای سفیدش داشت زیاد می

های غم و اندوه دونستم چطور باید این وضع رو درست کنم! خودم هم آسیب دیده بودم و هنوز ترکشنمی

 :کردم که آزیتا اومد سراغمتوی کالبد روحم بود. داشتم توی آشپزخونه برای درست کردن ناهار کمک می

 .الت فرستادن؛ کارت دارنآقا سپهر دنب-

کندم رو رها کردم و بعد از شستن دستام، از آشپزخونه خارج شدم. یک هایی که داشتم پوست میزمینیسیب

رفتم. چند تقه به در اتاق سپهر زدم و با گفتن با اجازه، در ساعت تا شروع کالسام فرصت داشتم و باید سریع می
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 :به تختش تکیه داده بود. با دیدنم گفترو باز کردم. روی زمین نشسته بود و 

 .سالم شیوا-

 :بعد از بستن در، جواب سالمش رو دادم و رفتم جلوش روی زمین نشستم

 با من کاری داشتید آقا سپهر؟-

ی غمگینی داشت. باالخره سرش رو یکم بلند کرد و به چشمام خیره به سر زانوهاش خیره شده بود و چهره

 :ای گفتتهشد. با صدای خنثی و گرف

 میرم شیوا؟من کی می-

 :با تعجب نگاهش کردم و اسمش رو به زبون آوردم. آب دهنش رو قورت داد و ابروهاش رو توی هم کشید

 !خوام بمیرم و از شر این دنیا خالص بشممی-

سرش ی تـ*ـخت تکیه دادم. دستم رو انداختم دور شونش و اون هم خودم رو کشوندم کنارش و مثل اون به لبه

 :رو بهم تکیه داد. با بغض گفت

این خونه نفرین شده... هر آدمی که این جا باشه نخواستنی بوده و از یه خونواده پرت شده بیرون. من رو بابام -

 .پرت کرد، سارا رو مامانش و دایی سورن هم که از اول این جا رها شده بود

 :دستم رو روی بازوش حرکت دادم و گفتم

کنه. دنیا پر از فهمم؛ ولی خودخوری کردن و غصه خوردن چیزی رو عوض نمیرو می منم حس طرد شدن-

 .سختی و درده؛ تنها راه مبارزه با سختیا اینه که قوی باشی

 :دادم که زمزمه کردبوی گریه رو توی لحنش تشخیص می

ر کردن اوضاع کاری از دستم ام و به جز بدتتونم؛ دیگه کم آوردم. خستهتونم قوی باشم! من واقعاً نمیمن نمی-

 .برنمیاد

 :با حالت غمگینی خندیدم

بردار بینی که وزنهذاره و یک روز به خودت میای میهای زیادی روی دوشت میاشکال نداره! زندگی وزنه-

 .سازهشدی. این سختیاست که از تو مرد می

 :با حالت عصبی خودش رو از من فاصله داد و با غم و خشم گفت

خواستم به دنیا بیام وقتی قرار بود تا این حد غیرطبیعی باشم. دنیا همه چیزایی که خوام قوی بشم! نمیمن نمی-

 دوست داشتم رو ازم گرفته؛ دلم رو به چی خوش کنم؟

زمان عصبی و خشمگین بود. نفس عمیقی کشیدم. نتونستم چیزی کرد و همبهش نگاه کردم که داشت گریه می
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کردن که تم به دنیا بیام؛ احتماالً پدر و مادرم هم وقتی دیدن که چه خری شدم آرزو میخواسبگم. من هم نمی

 :کردن. سپهر هق زد و آروم گفتقدر به خدا التماس نمیبرای به دنیا اومدنم این

 شد اگه واقعاً خواهرم بودی؟شیوا چی می-

 .ند و من هم بـ*ـغلش کردمبهش نزدیک شدم و آ*غو*شم رو براش باز کردم. خودش رو به سمتم کشو

 :لـ*ـب زدم

همین االنش هم خواهرتم. تا هر وقت که بخوای سپهر! منم سختی کم نکشیدم؛ ولی من کسی رو نداشتم که -

 !بـ*ـغلم کنه و دلداریم بده؛ اما تو حاال من رو داری

یکم دردم گرفت.  هام بود رو محکم فشار داد کههاش که روی شونههای نامنظمش یکم آروم شد. دستنفس

 :فهمیدم، برای همین گفتمحس عجیبش رو می

ترین مردان جهان از اینکه گریه کردی ناراحت نباش و خودت رو هم سرزنش نکن. گریه مال مرده! بزرگ-

کردن. هیتلر و چنگیزخان مغول قلبایی از سنگ داشتن. هنر اینه که در عین وقت گریه نمیاونایی نبودن که هیچ

 !، قلب بزرگ و رئوفی داشته باشیقدرتمندی

 :پوزخندی غمگین زد

 .شناسم. اونی قدرتمنده که سنگدل باشه؛ ترسویی مثل منچنین مردی نمی-

 !شناسمولی من یکی می-

 :سکوت کرد. دستم رو روی سرش و موهاش گذاشتم و ادامه دادم

وده و حریفی توی میدون نداشته؛ اما ی زمان خودش بترین شوالیهشناسم توی تاریخ که شجاعمن مردی رو می-

خندیده و گاهی عشق ها میشده. گاهی با بچهکرده که خاک زیر صورتش گِل میقدر گریه میگاهی اون

 !کنهدونی چنین آدمی ارزشمندترِ تا کسی که دلش رو از جنس سنگ میورزیده. خودت هم میمی

 :بود یکم آروم شد. زمزمه کرد طور که سرش توی بـغلمبازدمش رو بیرون داد و همون

 شه ازش بیشتر برام بگی؟می-

 :کنه دهنم رو باز کردماختیار لبخند زدم و مثل مادری که داستان تعریف میبی

کرد و های یتیم پدری میآورده. برای بچهای بوده؛ ولی درمقابل دشمنش کم نمیالعادهاون همسر و پدر فوق-

 .لرزیداومد، تن دشمنش میسمش که میرسید. ابه وضع مالی اونا می

 :سپهر پرسید

 ی کدوم کشور بود؟اسمش چی بود؟ سرباز یا فرمانده-
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 .سرباز نبود؛ اون امپراطور بود-

 :کمی ازم فاصله گرفت و با تعجب گفت

 امپراطور؟-

 .ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

 ی خودش کامالً یادش رفت وله گرفت. انگار که غصهی اشکاش رو سریع پاک کرد و کامالً ازم فاصباقی مونده

 :خواست بفهمه کدوم مردی بوده که قدرتمندترین بوده و احساساتی هم بوده. با طلبکاری اخم کردفقط می

 !امپراطور کدوم کشور بوده؟ اسمش... اسمش رو بهم بگو-

 :به ساعتم نگاه کردم و گفتم

 .د برم جاییتونم بیشتر برات بگم، بایشرمنده! نمی-

 :بعد بلند شدم و ایستادم. اون هم سریعاً ایستاد و با ناراحتی گفت

 !حداقل اسمش رو بهم بگو-

 :لـبخندی زدم و گفتم

 !رهخودت یکم دربارش تحقیق کن! اگه بگم مزش از بین می-

 :اخم کرد

 پیچونی؟ اصالً بهم دروغ گفتی که حالم رو خوب کنی؛ آره؟داری می-

 :ی منفی تکون دادمنهسرم رو به نشو

 ...شن و تواصالً اینطور نیست؛ چنین مردی واقعاً وجود داشته. هنوز هم مثل اون وجود داره؛ اما کمن، دیده نمی-

 :دستی روی شونش نشوندم و ادامه دادم

شه! میتر باید باور کنی که برای یک دلیل به دنیا اومدی آقا سپهر! زیاد سخت نگیر، سخت که بگیری تلخ، تلخ-

 .قدرا هم سخت نیستاین دنیا هم بازیه، هم بازی نیست. فقط کافیه عاشق باشی. عاشق که باشی، زندگی اون

 :کرد؛ اما معلوم بود چیز زیادی نفهمیده. فقط سر به زیر انداخت و گفتبا استیصال و کالفگی بهم نگاه می

 .گی واقعاً وجود داشته باشهامیدوارم اونی که می-

 :پرسیدم

 دوست داری مثل اون بشی؟-

 :ی مثبت تکون دادسرش رو به نشونه
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 .خواد بدونم کی تونسته این دردا و احساسات مزخرف رو بپذیره و در عین حال حقش رو از دنیا بگیرهدلم می-

دونستم که اون امپراطور حقش رو از دنیا نگرفت! با خاری در چشم و استخوانی در خندی زدم؛ اما من میتلخ

ها درد کشید؛ اما باز هم مطمئن بودم سپهر دوست داره این افسانه رو بشنوه. اون امپراطور واقعاً لو، سالگ

 :رفتم گفتمشخصیت دوست داشتنی و قشنگی داشت. درحالی که به سمت در می

 .گمسه روز وقت داری بفهمی اون امپراطور کی بوده! اگه نفهمیدی خودم اون موقع بهت می-

 !رسیدمفظی کردم و از اتاقش بیرون رفتم. به ساعت نگاه کردم؛ برای کالس اول یکم دیر میبعد خداحا

*** 

 :سورن

داد. توی شرکت داشتم حساب کرد انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و این بیشتر حرصم میفریبا جوری رفتار می

کرد؛ به لطف بابابزرگ هدیدمون میکردیم. خداروشکر اون خطر بزرگی که تها رو با مرتضی بررسی میو کتاب

عاقل من برطرف شد. مرتضی بعد از تموم شدن کارها، قولنجای دستش رو شکست و عینک باریکش رو روی 

 :میز گذاشت. پاهاش رو روی میز روی هم انداخت و با سرخوشی گفت

 خوای باالخره با فری آشتی کنی؟خب نمی-

 :زیرچشمی نگاهش کردم و گفتم

 تی کنم؟برای چی آش-

 :پوفی کشید

خواید بزرگ بشید؟ بابا ناسالمتی شما شید من باید آشتیتون بدم! خودتون کی میهر وقت شما اینطوری می-

 .رفیقید

 :پوزخندی زدم

 !آره ولی اون رفیق ناجوریه-

 :سـ*ـینه شد و توضیح داد به مرتضی دست

شه، برعکس تو! فکر کنم تو نداره و لوس نمی دونی اون با بقیه دخترا فرق داره! اداواطوارخودت هم می-

 .اشتباهی پسر شدی اون هم اشتباهی دختر شده

 :اخمی کردم

 !ببند مرتضی، ببند-

 :ی تاسف تکون دادسری به نشونه
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رفتم باهاش دونی اگه نارفیق بودم میبندم؛ ولی تو هم این کار رو نکن. خودت هم میباشه من می-

 .رای رابطتون حرمت قائلمشدم؛ ولی بتوجیک میجیک

 :هام گفتمجا کردن برگهای کردم و حین جابهخندهتک

 .راحت باش! ما خودمون هیچ حرمتی برامون نمونده-

 :با لحن شاکی و متعجبی گفت

 !این یعنی چی سورن؟-

 .همین که شنیدی-

 :با ناراحتی گفت

 .شهکارات ناراحت می ببین شاید فریبا به روت نیاره و اصالً نشون نده؛ ولی از این-

ی هم بینی که عاشق و کشته و مردهخب بشه؛ قول ازدواج که بهش نداده بودم! اون هم آویزونم نشده. می-

 .نیستیم

 :با تأسف گفت

 ی شتریت از دخترا رو فراموش کنی؟خوای باالخره کینهیعنی نمی-

خیال شد و از دفترم بیرون رفت. با کالفگی ها ادامه دادم و جوابش رو ندادم. اون هم بیبه مرتب کردن برگه

. فریبا رو دوست داشتم؛ ولی گاهی وقتا خیلی روی مخم ها رو ول کردم و به صندلی چرمی تکیه دادمبرگه

ها گرم بود و جوری به دوری بگذره. من هم سرم با بچهدادم فعالً همینرفت! خیلی یعنی به شدت! ترجیح میمی

 :ی ناشناس روش نگاهی انداختم و وصل کردمیم زنگ زد. به شمارهوقتی براش نداشتم. گوش

 بله؟-

 آقای سورن تهرانی؟-

 .بله خودم هستم-

 .گیرم؛ سپهر پیروزیاز مدرسه خواهرزاده شما تماس می-

 .خوان بگن برم اون جا؟ اعصابش رو نداشتم! خدا کنه فقط به خاطر غیبتش زنگ زده باشنوای خدا االن می

 .ییدبله بفرما-

 :با لحنی ناراحت گفت

 .خوان با شما حضوری صحبت کننشه تشریف بیارید مدرسه؟ مدیر میمی-

 االن؟-
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 .بله االن-

 :تونستم برم. سعی کردم با لحن مؤدبانه بگمبه دور و برم نگاهی انداختم. سرم توی شرکت شلوغ بود، نمی

 رین؟شه تلفنی بگید چه کار داببخشید من سرم خیلی شلوغه؛ نمی-

 :مرده یکم مکث کرد و بعد از صحبت با کسی گفت

 ...یه لحظه گوشی-

 :ای شروع کردسرفهبعد از چند ثانیه صدای یک مرد مسن رو شنیدم که با تک

 .سالم آقای تهرانی-

 :جواب سالمش رو دادم و گوشی به دست، شروع کردم به قدم زدن توی دفترم. اون مرد گفت

 الن؛ درباره سپهر خواهرزاده شما... خواستم بپرسم پدرشون کجا هستن؟فالنی هستم مدیر مدرسه ف-

ای بر پدرتون. زنگ زده وقت من رو گرفته که بپرسه بابای سپهر کدوم گوریه! خب من از کجا بدونم کدوم 

 :گوریه؟ با خشم مخفی پرسیدم

 تماس گرفتید همین رو بپرسید؟-

 :با خنده کوتاهی گفت

دونم؛ ولی این آقا سپهر شما خیلی رفتارای عجیبی داره. که ایران نیستن؛ فقط... نمینه، نه! درجریان هستم -

آموز من با سر و ای با همکالسیش دعوا کرده و حسابی کتکش زده. االن این دانشدیروز هم سر یه مسئله

زیر زبون  صورت کبود رفته خونه، امروز پدرش رو آورده این جا! به زور راضیشون کردم شکایت نکنن. از

آموزا حرف کشیدیم فهمیدیم همکالسی سپهر بهش حرفای بدی درباره یتیم بودنش زده و سپهر ی دانشبقیه

 !هم عصبی شده. امروز هم که آقا سپهر نیومدن مدرسه

دونستم تکرار شدن اون ماجراها، کردم شرایطی که توش بودم خیلی وحشتناک بوده؛ نمیخدایا! همیشه فکر می

 !ترهای یک نفر دیگه تا این حد وحشتناکمنتهی بر

 :با لحنی خنثی پرسیدم

زاده؟ یا به ی کیه؟ بهش گفتن حـرومچه حرفایی بهش زدن؟ بهش گفتن مامان و بابا نداره و معلوم نیست بچه-

 پدر و مادرش تهمت زدن؟

اومد جلوی چشمم؛ هایی زده شده. گذشته سکوت شرمگین مدیر مدرسه بهم اثبات کرد که واقعاً چنین حرف

ی چند متری دستش رو گرفته بودن و داد ی مدرسه ایستاده بود و چندتا پسر قلدر با فاصلهپسری که گوشه
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 :زدنمی

 !بابات غیرت نداره-

 :گفتیکی دیگه می

 اصالً مطمئنی که اون باباته؟-

هاشون واقعیت حرفمن با بغض و خشم ایستاده بودم و حتی جرئت نداشتم برم بزنمشون؛ چون بخشی از 

کردن؛ اما سام ی ما زیاد بود و همه بهم به چشم بدی نگاه میها پشت سر خونوادهداشت! شایعات و غیبت

 !ذاشت غصه بخورمکرد و نمیاومد و اون پسرها رو دور میمی

، و دونست که مادرش پاک بوده؛ خودش خیز گرفت و خشمش رو خالی کرد. تنها بود؛ ولی قویسپهر ولی می

 :من پشتش نبودم! مدیر مدرسه من رو از غم درونیم خارج کرد و گفت

تونه با سپهر جان صحبت کنه و ما هم کمکش کنیم به شرطی که باالخره اگه نیاز هست مشاور مدرسه می-

 !خواد به این حال دچار بشهی درسخونیه و ما دلمون نمیخودش بخواد! سپهر بچه

 :آهی کشیدم

 .کنم. ممنون که اطالع دادینی میخودم بهش رسیدگ-

 .کنمخواهش می-

خداحافظی کردم و قطع کردم. با درد گوشی رو روی میز کامپیوترم گذاشتم و به تابلویی که باالی سر میزم 

خواست واقعاً نصب بود خیره شدم. نقاشی یه زن مهربون که دو فرزندش رو در آ*غو*ش گرفته بود. دلم می

تابلو مهربون باشه و در عین حال قدرت و دقت فریبا رو داشته باشه! چنین زنی اصالً وجود  زنی رو ببینم که مثل

 داشت؟

*** 

عصر بود و هوا ابری؛ به خونه برگشته بودم. هنوز پام رو داخل ساختمون نذاشتم که صدای جیغ و داد سارا رو 

دوه و رو دیدم که داره توی سالن می شنیدم. در رو باز کردم و با اخم همیشگیم به اطراف نگاه کردم. سارا

کرد تعجب کردم! سپهر عصبانی بود و خندی زدم؛ اما با دیدن سپهر که دنبالش میخنده! ناخودآگاه تکمی

 :زدخورد و داد میداشت حرص می

 !سارا بهت گفتم گوشی من رو پس بده-

رفت. سر چرخوندم و ریحانه و شیوا رو یدویید و از دست سپهر در مآورد و با فرزی میاما سارا زبون در می

کردن. انگار هنوز کسی متوجه حضورم نشده بود که یکم صدام رو بلند دیدم که با لبخند به این صحنه نگاه می
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 :کردم

 این جا چه خبره؟-

 .ها به سمت من چرخید. سارا و سپهر هم ایستادن و با یکم ترس بهم نگاه کردنی نگاههمه

 :ریع به سمتم دویید و گوشی سپهر رو به سمتم گرفتسارا با شیطنت س

 !عمو سورن! سپهر دوست دختر داره-

 :سپهر غرید

 !کشمتسارا دستم بهت برسه می-

داد و از ی چت با یک دختر بود که مدام پیام میگوشی رو از دست سارا گرفتم و نگاهی بهش انداختم، صفحه

 !شد شاکی بودشد؛ ولی جوابی داده نمیاینکه پیام سین می

 :ی لـ*ـبم نشست و رو به سپهر گفتماختیار لبخندی گوشهبی

 دیدی من عروس نمیارم، تو خواستی عروس بیاری توی خونه؟-

سارا با سرخوشی به سپهر نگاه کرد و سپهر زیر نگاه ما حسابی سرخ شده بود! یکم نزدیک سپهر شدم و گوشی 

 :ا کمی ناراحتی اخم کردمرو بهش دادم. بعد برگشتم رو به سارا و ب

 !کار خوبی نیست که سپهر رو اذیت کنی-

 :کرد با دلبری لوس شدای میی بچگونههاش رو پشتش قالب کرد و در حالی که خندهسارا دست

 !چشم عمو سورن-

گفت. به سمت سارا برگشتم که دیدم به سمت من و به سپهر نگاه کردم که به زمین زل زده بود و چیزی نمی

 :هر دویید و بعد از چسبیدن به پاهای سپهر گفتسپ

 داداشی من رو ببخش اذیتت کردم، باشه؟-

هاش رو روی هم فشار داد و چیزی نگفت. شیوا باالخره سکوت رو سپهر با تعجب به سارا خیره شد و لـ*ـب

 :شد، خطاب به سارا غر زدشکست و در حالی که نزدیک می

 !نه اینکه اذیتش کنی گفتم یکم با آقا سپهر صحبت کنی-

 :ای به سمتش برگشتمخندهبا تک

 شه؟ی این آتیشا از گور تو بلند میپس همه-
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شیوا با لبخند سری تکون داد و سکوت کرد. من هم بعد از نوازش کوتاه موهای سارا، به سمت اتاقم رفتم. از 

کردن و شیوا، سپهر رو اذیت میشنیدم که سارا و هاشون رو میی صحبترفتم؛ ادامهها که باال میپله

تر بود؛ با اینکه خوشم ذاشتن. به این فکر کردم که سپهر واقعاً توی بعضی چیزها از من بهسرش میسربه

شد که توی اون سنش اومد از اینکه توی چهارده سالگی وارد این روابط شده؛ اما از طرفی بهش حسودیم مینمی

 !سن نتونسته بودمتونسته بود مخ بزنه، من با سی سال 

ی در اتاقم رو باز کردم و با انداختن خودم روی تـ*ـخت، از شر افکارم راحت شدم. تنم کوفته بود و دلم خونه

زدیم و تخمه های عشق و حالمون تنگ شده بود. گیم میهاش و شبخواست! دلم برای قهوهفریبا رو می

خندیدیم. برای بار هزارم گفتم حیف م و هرهر بهشون میآوردیهای رمانتیک رو در میشکستیم؛ ادای فیلممی

 .تر نبودکه اون لطیف

داد؛ شاید باید ازش های مرتضی فکر کردم؛ شاید فریبا هم ته دلش لطیف بود ولی بروز نمیبه حرف

ا آخر کردم؛ مردی که دنبال آرامش با یک زن برای زندگی تپرسیدم؛ شاید باید یه بار هم مثل مرد رفتار میمی

عمره؛ اما دو مشکل وجود داشت! یک اینکه از احساسات فریبا مطمئن نبودم و دوم اینکه فریبا با سارا و سپهر 

ها رو ترک کنم. طاق باز خوابیدم. به لوستر سقف نگاه کردم و زمزمه تونستم بچهمشکل جدی داشت و من نمی

 :کردم

 .ییر بدم و اوضاع بهتر بشهشاید یه راهی باشه! راهی که بتونم همه چیز رو تغ-

هایی بود که نه به پولم چشمی داشت، نه کردم. از معدود آدمای کاش شیوا این جا بود یکم باهاش مشورت می

هام رو به قدرتم و یه انسانیت و وجدان کمیابی داشت. سرم رو چند بار تکون دادم و یه ضرب بلند شدم. لباس

موندم، خارج شدم و شروع کردم به و برعکس همیشه که توی اتاقم میکندم و چپیدم توی حموم. دوش گرفتم 

شدم، برای بار هزارم بهش نگاهی انداختم. طی یکی دو ماه، دو قدم زدن توی سالن. از کنار اتاق سام که رد می

ما دل بار بیشتر نرفتم توی اتاقش؛ اون هم فقط برای مدارک یا چیزهای دیگه. دلش رو نداشتم اون تو بمونم؛ ا

 .رو به دریا زدم و رفتم به سمتش. در رو باز کردم و رفتم داخل

داد. المپ رو روشن کردم و رفتم جلو. عطری که سام سرمای خاصی تنم رو گرفت. تاریک بود و بوی مرگ می

که با افتادم و خوشتیپ بودنش. روزی هاش میکرد. یاد خندهجوری می زد، توی اتاق پیچیده بود و دلم رو یهمی

 :ذوق و شوق اومد خونه و بهم گفت

 !خوام زن بگیرمسورن می-

خندید و روز عروسیش مثل یک شاهزاده سوار بر اسب سفید بود که بدجوری عاشق شده بود! از ته دلش می
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خواست من رو هم توی کت و شلوار دومادی ببینه. من ساقدوشش بودم و از شادیش شاد بودم. همش دلش می

 !شهکرد اون موقع دیگه اخالقم خوب میشاید فکر می

اش قدم برداشتم. یک کتاب رو برداشتم که انگار یک رمان قدیمی بود. رندوم یک صفحه به سمت کتابخونه

 :ازش رو باز کردم. دیدم حاشیه کتاب چیزهایی نوشته. شروع کردم به خوندن. یه گوشه نوشته بود

عاطفه باشه؟ شهرت رو به عشق ترجیح داد. به نظر تونه بیآدم میی اسکل دختره رو ول کرد! چقدر این پسره-

 !من که خیلی خره

و کنارش یک شکلک خنده کشیده بود. ناخودآگاه لبخندی زدم و زدم صفحه بعدی. همگام با داستان یادداشت 

ن شد؛ مثل آخریاعصاب میی خوشروییش، گاهی بیهای بامزه کشیده بود. با همهنوشته بود و شکلک

 :مکالممون که اصالً اعصاب نداشت. صدایی از دم در شنیدم

 آقا شما این جایید؟-

 .برگشتم به اون سمت. یکی از دخترها دم در ایستاده بود

 :پرسیدم

 چیزی شده؟-

 :یکم داخل شد و گفت

 .چیزی نیست. خواستم اتاقتون رو مرتب کنم؛ ندیدمتون اون جا-

 :با اخم گفتم

 .برو به کارت برس-

 .م آقاچش-

اومدن رو برداشتم و زیر کاش در رو بسته بودم. چند کتاب که جالب به نظر می هوف اومد گند زد به حالم! ای

ها توی اتاقم، راهم بـ*ـغل زدم. با آه عمیقی که کشیدم از اتاق خارج شدم و در رو بستم. بعد از گذاشتن کتاب

 .خوندرفتم که صدای سارا رو شنیدم؛ داشت شعر میها پایین میرو گرفتم که برم پایین. داشتم از پله

به سالن پایین رسیدم و قدم برداشتم. حدس زدم سارا و شیوا با هم باشن؛ اما به هال رسیدم و دیدم سپهر و 

خونه. رفتم جلو و مقابلشون ایستادم؛ نگاهم کردن. سارا سارا کنار هم نشستن و سارا داره برای سپهر شعر می

ی لـ*ـبم رو م کرد و با خنده بهم سالم کرد. سپهر هم بدون حس خاصی بهم زل زده بود. گوشهشعرش رو تمو

 :یکم کج کردم و پرسیدم
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 خاله شیواتون کجاست؟-

 :رفت با خوشمزگی گفتطور که باهاش ور میهاش کشید و همونسارا پایین بلوزش رو با دست

 .خوندمخاله رفت نماز بخونه؛ من داشتم برای سپهر شعر می-

 :به سپهر نگاه کردم و با تردید گفتم

 !ی شعر بچگونه داشته باشیبهت نمیاد حوصله-

 :شونه باال انداخت

 .کنهها افسردگی رو کم میشیوا گفت وقت گذروندن با بچه-

 :اون سمت مبل راحتی نشستم و با نوازش موهای سارا گفتم

 .خوبه-

 :ـغلم. با ذوق خندیدسارا خودش رو برام لوس کرد و چپید توی بـ*

 !عمو سورن-

 :به صورت گرد و سفیدش خیره شدم؛ با لبخند گفتم

 جونم؟-

 :هاش برق زد و عشوه ریختچشم

 دونی خیلی دوستت دارم؟می-

دونم شاید از دوست داشتن سارا ترسیدم! ترسیدم که دنیا اون رو هم ازم بگیره. اون ته دلم یکم لرزید؛ نمی

 :اد؛ ولی سعی کردم به روی خودم نیارم. به زور خندیدمحس بهم استرس زیادی د

 .منم دوستت دارم-

 !شاخ بزرگ بخرعمو برام یک اسب صورتی تک-

 :خندیدم و موهاش رو از صورتش کنار زدم

 خوای چی کارش کنی؟می-

 !بـ*ـغلش کنم و باهاش بخوابم-

توقعاتی داشت؛ خدا رحم کنه به بزرگیش. جوابی آرومی گفتم. بچه از این سن چه « ال اله اال اهلل»پوفی کشیدم و 

 :بهش ندادم و رو به سپهر جدی گفتم

 تو چطوری؟ رو به راهی؟-

 :ی نامعلومی خیره شده بود؛ سری تکون دادبه نقطه



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         125 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 .بهترم؛ ولی خوب نیستم-

چی هم های پیراهنم ور بره. هر کرد با دکمهسکوت کردم و به نوازش کردن سارا پرداختم که هی سعی می

 :زدم فایده نداشت. سپهر سکوت رو شکست و با لحنی عجیب گفتدستش رو کنار می

 !دایی سورن-

 :کرد؛ ادامه دادنگاهش کردم که داشت بهم نگاه می

 شما چیزی از تاریخ بلدی؟-

 :تاریخم بد نبود؛ گفتم

 چطور؟-

 :سرش رو به پشتی مبل تکیه داد

ی دلیر؛ اما م که هم مهربون بوده و هم قوی و جنگاور؛ مثل یک شوالیهگردیه معما دارم؛ دنبال امپراطوری می-

 .دونم برای کدوم امپراطوری بوده یا اسمش چیهنمی

 :یکم فکر کردم

 .بوده های یونان و شاهان ایران؛ فراعنه مصر. گشتی بینشون؟ شاید هم خلیفهسزارها، امپراطورهای چین، الهه-

 :سرش رو تکون داد

 .رحم بودن؛ اونی هم که مهربون بوده، یا امپراطور نبوده یا معروف نبودهو بی اکثراً خشن-

 :یکم بیشتر فکر کردم و گفتم

 .گن شمشیر کالیبرن رو از سنگ طلسم شده بیرون کشیدآرتور، امپراطور انگلستان؛ همون که می-

 :های درشت شده بهم نگاه کرد و گفتبا چشم

 !احتماالً همینه-

 :اال انداختم و جوری که انگار چیزی یادم اومده باشه گفتمابروهام رو ب

 بین این امپراطورهای ژاپن و کره هم یه گشتی بزن، شاید اون جا باشه. چالش اینترنتیه؟-

 :خندید

 .نه-

زدیم؛ قدر دوستانه حرف میی سویشرتش شد. اولین بار بود اینسرش رو زیر انداخت و مشغول ور رفتن با لبه

کردم با دعوا بشه یخ آب کرد؛ ولی شده بود. با یکم از دعوای دیشب یخش باز شده بود. فکر نمیشاید بعد 

 :شیطنت گفتم
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 از اون خانم خوشگل چه خبر؟-

یکم سرخ شد و بهم نگاه کرد. سارا هم سرش رو بلند کرد و نیشش باز شد؛ اما سپهر با ناراحتی و خشم به سارا 

 :نگاه کرد و گفت

 !جتماعی معمولیهفقط یک دوست ا-

 :سارا با خنده گفت

 !گفت که عاشقتهولی داشت بهت می-

 :سپهر با ابروهای باال رفته گفت

 !تو که هنوز سواد نداری جوجه-

 :سـ*ـینه شد به سارا بادی به غبغب انداخت و با زرنگی دست

 !آره سواد ندارم؛ ولی اون دختر خوشگله برات ویس فرستاده بود، اون رو شنیدم-

 :ترکید که به سارا گفتمسپهر داشت از خشم می

 !خونه یا نهخونه؛ چک کن ببین درست میخیلی خب! بسه برو پیش خاله شیوا ببین چطور داره نماز می-

 :سارا ابرو باال انداخت

 !ولی من که بلد نیستم-

 :ی کوتاهی به نوک دماغش زدمبا انگشت ضربه

 .بده بگو چرا یه سجده کم رفتی! اذیتش کن؛ این مأموریتتهخب برو یاد بگیر! شده الکی بهش گیر -

 :دهنش رو باز کرد و ابروهاش رو داد باال؛ با ذوق گفت

 !باشه-

 .و به سرعت دویید و رفت

 :ی کمرنگی روی صورتش بود؛ با جدیت گفتمرو به سپهر کردم که خنده

 .ها برقرار کنید ضعیف با زنشه که جرئت این رو داری یه ارتباط عاطفی هر چنبهت حسودیم می-

کردم و هام رو پشت گردنم قالب میبا تعجب بهم نگاه کرد و چیزی نگفت. آهی کشیدم و در حالی که دست

 :نداختم، ادامه دادمپاهام رو روی میز می

شون ای که از مادرم خوردم و اخالق گندم، شجاعت نزدیک شدن به هیچ زنی رو ندارم؛ از بیشترخاطر ضربه به-

 .هم بدم میاد



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         127 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :سپهر چند ثانیه سکوت کرد بعد با یکم تردید لـ*ـب زد

 کسی هست که ازش خوشتون بیاد؟-

 :ی چشم بهش نگاهی کردم و گفتماز گوشه

فهمم بینم، میکنم فریبا که رفیق چند سالمه رو دوست دارم؛ اما بعد که بعضی رفتارهاش رو میگاهی حس می-

از تو و سارا خوشش نمیاد با هم مشکل داریم. بارها سعی کرد قانعم کنه از این جا خوامش؛ از طرفی چون نمی

 . ...برم و یه خونه دیگه زندگی کنم؛ اما

 :با لبخند کمرنگی سرم رو به سمتش کج کردم

 !تونم شما دو تا گودزیال رو ول کنممن نمی-

 :هام زل زد و گفتیکم به چشم

 .به خودت سخت نگیر دایی-

 :اهش کردم. حس کردم این حرفش مال خودش نیست که خودش تایید کردخنثی نگ

تر بشه وگرنه زندگی قشنگیای خودش شه تلخ، تلخامروز شیوا این رو بهم گفت؛ گفت سخت گرفتن باعث می-

 .رو داره

 :چشمک کوتاهی زد

 از شیوا خوشت میاد؟-

و زمونه چقدر گودزیال شدن! چه  های این دورههای درشت بهش زل زدم و هیچی نگفتم! بچهبا چشم

 زنن؟هاییه که میحرف

 :سپهر خندید

 آره دایی؟-

 :اخم کردم

 !نه-

 .ولی خوشت میاد-

 :تشر رفتم

 !گم نهمی-

ی تسلیم باال آورد و چیزی نگفت. من هم سکوت کردم و به مقابلم خیره شدم. سپهر دو تا دستش رو به نشونه

 :بعد از چند ثانیه گفتم
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مرموز و عجیبیه. اطالعاتش باالست و مرام و معرفتش بد نیست؛ ولی اون چیزی نیست که من خوشم اون دختر -

 ...بیاد ازش، از طرفی

 :حرفم رو قطع کرد

 .اون با ما مهربونه و قوی هم هست. به هرحال فکر کنم دایی سام خوشحال بشه اگه باهاش ازدواج کنی-

 :و اضافه کرد

قدر به خودت سخت نگیر. مگه خودت بهم نگفتی کاری نکنم که بعداً ؛ اینشه داییموهات داره سفید می-

 .پشیمون بشم؟ خب شما هم کاری نکنین که بعداً پشیمون بشین

دونستم چه هاش رو هضم کنم. نمیکردم حرفبا حالتی خنثی بهش نگاه کردم. چیزی نگفتم؛ ولی سعی می

دونستم که اصالً برای چیزی مثل ازدواج یا حتی شبیه اما می حسی دارم یا اصالً از نظر عقلی چه چیزی درسته؛

اومدن. ازدواج آمادگی ندارم! صدایی شنیدم که باعث شد به اون سمت هال نگاه کنم. سارا و شیوا داشتن می

اختیار به شیوا نگاه کردم. اون اصالً خندید. بیکرد و شیوا میسارا داشت چیزی رو برای شیوا تعریف می

 :نبود و خیلی عادی نزدیک شد و صاف جلوم ایستاد و مؤدبانه گفت حواسش

 .قربان اگه اجازه بدید من االن مرخص بشم-

 :اخم ظریفی کردم

 !برای چی؟ هنوز ساعت شیش هم نشده-

 :سارا توضیح داد

 !خواد بره برای دوستش کادو بخرهخاله شیوا می-

 .ا اونجایی که من خبر داشتمدوستش؟ کدوم دوستش؟ اون که دوستی نداشت؛ البته ت

 :شیوا خندید

 ...دید که برم اگه نه کهبله داستان اینه؛ اگه اجازه می-

 .تونی بریمی-

سری تکون داد. بعد تشکر کرد و رفت. سارا هم به سمتم دویید و خودش رو توی بـ*ـغلم جا داد. خیلی زود 

رسیدم جلب کنه؛ درواقع داشتم به این نتیجه می یاد گرفته بود خودش رو برام لوس کنه و توجهم رو به خودش

 !امبهرهکه جلب محبت یک استعداد ذاتیه که من ازش بی

تا موقع شام یکم با سپهر و سارا وقت گذروندم؛ اگرچه برام عجیب و غیرمعمول بود؛ اما حس خوبی داشت. 
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 .شاید حسی خیلی بهتر از بودن کنار فریبا یا رفقای عیش و نوشم

*** 

 :اشیو

ی فانتزی رو برداشت و از ی توی دستش خیره شد و با گزیدن لـ*ـب پایینیش، در جعبهزهرا با ذوق به جعبه

 .خوشحالی جیغ کوتاهی زد

 :اعتراض کردم

 !هیجانت رو کنترل کن خواهر-

 :با خنده به صورتم نگاه کرد و جیغ زد

 !شه اینا رو برام خریدیباورم نمی-

 :خندیدم

 !اگرد با استعداد بیشتر ندارم کهبه هر حال یه ش-

 :با شادی بـ*ـغلم کرد و با تکون دادنم ذوق و شوقش رو نشون داد

 .ممنونم شیوا، خیلی ممنونم-

رنگی خریده بودم. شانس آوردم که سورن اجازه داد زود برم؛ وگرنه های رنگیبراش چند قالب مخصوص و نخ

ها رو بگیرم. خواستیم بریم باز با هم تمرین تونستم اوننمی شد وشناختم زود بسته میاون فروشگاهی که می

کنیم که مامانش زنگ زد بهش تا بره خونه؛ چون نامزدش اومده بود. اون هم خداحافظی کرد و رفت! آهی 

 .کشیدم و رفتم روی مبل دراز کشیدم

شیم رو دست گرفتم ساعت ده شب بود و من شام هیچی نخورده بودم؛ حال هم نداشتم چیزی درست کنم. گو

طور که سرم توی تا به سواالت دانشجوهام جواب بدم. یه فیلم اکشن هم گذاشتم دانلود بشه تا ببینم. همون

ی ناشناس باهام تماس گرفت. یکم به شماره نگاه کردم؛ ولی وقتی دیدم به گوشی بود، یه دفعه یک شماره

 .ی ناشناس معموالً مزاحمه؛ آشنا و غیرآشنا نداره! شمارهرسم، قطع کردم. معلوم نبود مزاحمه یا چینتیجه نمی

 :دادم که دوباره زنگ زد. پوفی کشیدم و وصل کردمداشتم به کارم ادامه می

 بله؟-

 :صدای یک زن میانسال رو شنیدم که سالم کرد و گفت

 تویی شیوا جون؟-
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 :اخم کمرنگی کردم

 شما؟-

 :ی کردیکم سکوت کرد و بعد با تردید خودش رو معرف

 .وفاشناسی خاله؟ خاله انسیم نامرد بیدیگه من رو نمی-

ی خوبی بود؛ منتهی نه در دوران غربت! دو سال بود هیچ خبری ازم ابروهام رو دادم باال، خاله انسیه خیلی خاله

نباشم.  نگرفته بود. من هم که بعد از اون ماجرا خطم رو عوض کردم تا با هیچ کدوم از اعضای فامیل در ارتباط

 :پرسیدم

 خاله شما شماره من رو از کجا پیدا کردی؟-

 :شروع کرد به گله کردن

ای خدا بگم چی کارت نکنه! همه رو بسیج کرده بودم یه خبری ازت بگیرن! اومدیم تهران دیدیم خونه رو -

 .فروختی. کلی التماس این یارو هاشمی رو کردیم تا شمارت رو بهمون بده

 :پوفی کشیدم

 خب، حاال چی کار داشتید باهام؟خیلی -

 :با لحن ناراحتی گفت

طوری قطع رحم کردی با ما فامیالت! حاال بقیه رو دوست نداری یه چیزی؛ من چی؟ منم خدا رو خوش نمیاد این-

 ره؟هامه دیگه تو رو یادم میها و نوهدوست نداری؟ فکر کردی دورم پر از بچه

 :ی سعی کردم با لحنی که ناراحت نشه بگمهم از خودم ناراحت بودم هم خاله؛ ول

 .کس رو نداشتم! تازه یکم حالم بهتر شدهببخشید خاله، حالم اصالً خوب نبود و اعصاب هیچ-

 :بزرگ خدابیامرز شروع به آخ و اوخ کردمثل مامان

رای قدیم رو کنی؟ خاله دیگه اون کاجوری نشی! حاال وضعت چطوره؟ چیکار میای الهی من بمیرم خاله تو این-

کنی که؟ قربونت برم خاله یه کاری کن روح پدر و مادرت شاد بشه ناراحت نشن بَندِگون خدا! باشه فدات نمی

 بشه خاله؟

 :آهی کشیدم

قربونت برم خاله؛ نه دیگه توبه کردم خیلی بهتر شدم. پشیمونم چرا وقتی مامان و بابا رو داشتم این کار رو -

 ...ن که مننکردم؛ اما مطمئنم خوشحال

 :بغض به گلوم فشار آورد که کنار زدمش و گفتم
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 !شمخوشحالن که حالم خوبه و دارم بهتر می-

 :خاله هم احساساتی شد و لحنش بوی بغض گرفت

نبینم غمت رو خاله جون؛ اشکال نداره! همین که االن خوب شدی، خوبه. اون بندگان خدا هم روحشون شاد -

زنم خشتکش رو بهت بزنه، اذیتت کنه بگو خودم حالش رو جا بیارم. میشه. هرکسی هم خواست حرف می

 .کشم به کلشمی

 :ابروهام رو دادم باال و با دهن باز گفتم

 !عه خاله-

 .مرگ! از دست تو هم عصبانیم! یاال آدرس بده ببینم کجایی االن-

 :با تعجب گفتم

 آدرس برای چی؟-

 :ختمشناوشنگ همیشگی که میبرگشت به حالت شوخ

 (وسِیلون بچرخه؟ )اصالحاً یعنی آواره و خستهخوای خالت توی شهر غریب وِیلونبرای نخودچی! می-

 :از روی مبل بلند شدم ایستادم و تقریباً داد زدم

 شما االن تهرانید؟-

 !نه من تهران نیستم؛ انسیه هستم-

 :بعد تشر رفت

 !شدم این جا دنبال تو گمشو همین االن آدرست رو بفرست از صبح تا حاال اسیر-

 :هم خوشحال بودم هم متعجب! پرسیدم

 خاله با کی اومدی؟-

 .دم بهش آدرس رو بده. از من خداحافظبا ممد اومدم. االن هم گوشی رو می-

 :ی خالم رو شنیدمبا لحنی مات خداحافظی کردم و بعد صدای محمد، نوه

 .سالم شیوا خانوم-

ون هم تشکر کرد و قطع کرد. با حالتی خنثی افتادم روی مبل. باورم سالم کردم و آدرس رو بهش دادم؛ ا

شد که خاله انسیه بخواد سراغم رو بگیره، اون هم بعد از دو سال؛ البته طی این دو سال چون توی خونه نمی

ام هها و عمهکردم و خب مادربزرگم و خالهها رو باید تحمل میخودمون بودم ناخواسته حضور و سر زدن خیلی
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 .زدن و یه حالی ازم بپرسن؛ اما همشون ازم شاکی و عصبانی بودنهر چند وقت یه بار به تلفن خونه زنگ می

به دور و برم نگاه کردم. خونه مرتب بود؛ اما چیزی توی یخچال نداشتم! د رواقع برای مهمون چیزی نداشتم. 

بودم که چیزی برای خوابیدن خاله و محمد ای رفتم که وسایلم توش نبود. امیدوار فوری به سمت اتاق دیگه

چهار دست لحاف و تشک توی کمددیواری خیالم راحت شد. اتاق خالی بود؛ اما شوفاژش  باشه. که با دیدن سه

طور که یخچال رو نگاه کرد و موکتش هم تمیز بود. گوشیم رو گرفتم دستم و رفتم به آشپزخونه. همونکار می

نوشتم. یه لیست بلند باال تهیه شد و چی کم دارم، توی بخش یادداشت گوشی میکردم که کردم و چک میمی

 .زنگ زدم به سوپرماکت تا با پیک برام بیارن

شد ترین خاله من بود و کلی بچه و نوه داشت. به قول خودش سرش گرم بود؛ ولی دلیل نمیخاله انسیه بزرگ

 .که با بقیه مهربون نباشه

ی خدا سنش زیاد بود و محمد همیشه وقت سرزنشم نکرد و بهم طعنه نزد. بندهچی فامیل، هیبرعکس بقیه

 .باهاش بود تا کارهاش رو انجام بده

موند؛ پسر آروم و خوبی بود و تا قبل از محمد هم دانشجو بود و به خاطر دانشگاهش، شهرستان پیش خاله می

 .گفت خالهاینکه قدش بلند بشه به من می

کردن و خیلی مذهبی بودن. پدربزرگم شیخی من معموالً کاشان و قم و اون اطراف زندگی می های مادریفامیل

که دخترشون رو یه جورایی کشته بود و کلی برو و بیا داشت؛ ولی خب پدربزرگ و مادربزرگم به خاطر این

 .بودم، دیگه میلی نداشتن من رو ببینن

کرد و اون هم چشم دیدنم رو نداشت. کالً از کل فامیل می پدربزرگ پدریم هم زنده بود و توی ورامین زندگی

هام رسید و من هم یک املت ساده بینیم، سفارشم زودتر از مهمونهمین خاله انسیه مونده بود برام. طبق پیش

هام هم رسیدن؛ کلی توی ها رو شستم و گذاشتم خشک بشن. مهموندرست کردم )مَستر املت هستن( و میوه

حل شدم و بعد از به زور خوروندن املت به خوردشون، فرستادمشون بخوابن. خودم هم نفهمیدم  بـ*ـغل خاله

 .کی از خستگی خوابم برد

*** 

 !قدر بخوابهپاشو لنگ ظهره؛ دختر که نباید این-

های هام رو باز کردم و خاله انسیه رو دیدم که باالی سرم ایساده بود و داشت با اون هیکل تپل و چشمچشم

 .کردرشت مشکیش نگاهم مید

 :لبخندی زدم
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 !بخیر خالهصبح-

 :خندید

 !بگو ظهر بخیر-

 :کشیدم گفتمهام رو میطور که دستابروهام رو دادم باال و همون

 مگه ساعت چنده؟-

 !ده-

 :درجا پریدم نشستم. با وحشت گفتم

 !وای کالسام-

 :طور که گوشیم دستش بود گفتخاله همون

مروز کالس نداری؛ این جا تو گوشیت نوشته. راستی سورن هم صد بار زنگ زد خودش رو نگران نباش خاله ا-

پیچونی؟ خب بهم بگو یکی خفه کرد؛ خاله مگه نگفته بودی که دیگه دوست پسر نداری؟ چرا من رو می

اید خوبشون رو برات تور کنم سروسامون بگیری دیگه خاله جون! فقط باید حواست باشه شان و منزلت پسره ب

ی به خونواده ما بخوره. نگاه کن االن تو مجردی؛ خونه به این خوبی داری شوهرت باید ببرتت توی یه خونه

 (بهتر، نه یه زیرزمین فسقلی که از نم دیواراش بویه بِهِت بشینه! )بویه نشستن: حال به هم خوردن

 :گوشی رو از دست خاله گرفتم و با خنده گفتم

 !جا بیاد خاله یه نفس بگیر حالت-

 :های صورتش بیشتر شداخم کرد که چروک

 ی پررو! بگو این سورن کیه؟پاشو ببینم دختره-

 :به گوشیم نگاه کردم و پیام سورن رو باز کردم

 .شه بیای این جا؟ الاقل گوشیت رو جواب بده خوابالودونم امروز کالس نداری، میشیوا می-

 :آهی کشیدم و رو به خاله گفتم

 مه؛ دختر مثل چی دورش ریخته و از منم بدش میاد. خیالت راحت شد خاله؟صاحب کار-

 :شکستم که خاله گفتهام رو میبلند شدم و داشتم قولنج

 زنه؟قدر زنگ میآره ارواح عمت! پس چرا این-

 :خونسردانه مشغول شونه کردن موهام جلوی آینه شدم

 .کنن. این پسره هم اعصاب ندارهذیتش میها دارن اام؛ حتماً بچهچون من پرستار دو تا بچه-
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خاله سری تکون داد و اون هم مثل من جلوی آینه ایستاد و مشغول مرتب کردن موهای کوتاه حنایی رنگش 

طور که از کنار ای روی لپ خاله نشوندم و همونشد. بعد از شونه کردن موهام، یکم خم شدم و بـ*ـو*سه

 :بـغلش کرده بودم گفتم

 !خیلی تنگ شده بود خاله جونیدلم برات -

 :با لبخند دستش رو روی بازوم کشید و گفت

 .ی خالهطور گوسالهمنم همین-

 :خندیدم. بعد یه دفعه گفتم

 .آخ! خاله ببخشید پا نشدم صبحونه درست کنم براتون-

 .ی مامانش، تو راحت باشخدا ببخشه؛ خودمون خوردیم. االن هم محمد رفته خونه-

کرد و کاری به کارم نداشت! روزگاره دیگه! سری تکون دادم و بعد از همین شهر زندگی می دخترخالم توی

آوردم تا صبخونه بخورم، با بستن موهای خرمایی بلندم، به سمت آشپزخونه رفتم. همزمان که آب جوش می

 :گوشیم به سورن زنگ زدم. خیلی زود برداشت و گفت

 !پرنسس باالخره بیدار شدن-

 :خواهی کردمزد االن اعصاب نداره؛ برای همین با لحنی متأسف معذرتداد می لحن عصبیش

 .شرمنده قربان، مهمون داشتم و خیلی خسته بودم؛ اگه خیلی مهمه بیام اون جا-

 :پوزخندی زد

 زدم؟ باز تو روت خندیدم پررو شدی؟اگه مهم نبود بهت زنگ می-

 :با لحن متعجب گفتم

 حاال بگید چی شده؟ نگران شدم؛ حال سارا خوبه؟ قربان من که چیزی نگفتم!-

 :عصبی خندید

 خوبه؟-

داری نداشتم، خصوصاً سارا! اون سری پدرم دراومد. اولش که یا خدا! نکنه دوباره مریض شده؟ اعصاب مریض

زد و سر دارو و غذا خوردن اذیت گرفت و غر میحالش وحشتناک بد بود بعد که بهتر شد هم همش بهونه می

 :کرد. با استرس گفتممی

 خوب نیست؟-
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 :ای غر زدسورن با لحن کالفه

رم شنبه که شرکت نمیخوره؛ نذاشت یه پنجی من رو داره مینه اتفاقاً زیادی خوبه! صبح زود بیدار شده کله-

 !یکم استراحت کنم

ح با هم کنتاکت رفت و صبرفت و سورن هم شرکت نمیها معموالً این بساط بود. سارا مهد نمیآخر هفته

 !طوری زنگ بزنه و بخواد برم اون جااومد سورن اینداشتن؛ اما پیش نمی

 :خندی زدم و گفتمتک

 ...آقای تهرانی من االن مهمون دارَ-

 :پرید وسط حرفم

 من این چیزا حالیم نیست. االن این سارا خیلی رفته روی مخم، باید بیای این جا؛ فهمیدی؟-

 .رفتکشیدم. این بشر خیلی روی مخم میکم از این کار کنار میر بود کمپوفی کشیدم؛ شاید بهت

 !رسونمباشه؛ خودم رو می-

 :اون هم گوشی رو قطع کرد. به خاله که اون طرف اپن ایستاده بود نگاه کردم. با لبخند پرسید

 شازده بود؟-

 :خندی زدمتک

 .آره عصبانی هم بود؛ فکر کنم سارا باز یه گندی زده-

کردم که بخورم، داستان زندگی خونواده تهرانی رو به طور خالصه برای طور که یه چیزی درست میهمون بعد

 :خاله تعریف کردم. متأثر شد و گفت

 .کنیقدر بدبخت باشن! خدا خیرت بده کمک اون بچه یتیما میای ننه! ببین همیشه آدمایی هستن که این-

 :چای شیرینم رو هورت کشیدم و گفتم

 .ه طفلیا خیلی اذیت شدنآر-

 :خاله آهی کشید

زنه یه بالیی ولی زیاد اون جا نمون! خوب نیست برای یه دختر. اون پسره هم عقل درست و حسابی نداره، می-

 !سرت میاره

 :ابروهام رو انداختم باال

 .اش خوبن، بد نیستنوا! خاله جون این حرفا چیه؟ اون جا من که تنها نیستم؛ بازم کارمند و نظافتچی داره. آدم-

 :خاله ابرویی باال انداخت
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 اونا که مثل تو خوشگل نیستن، هستن؟-

 :و پنیر گفتم خندیدم و با دهن پر از نون

 خاله من کجام خوشگله؟-

 .است، مثل مامان خدابیامرزتدِ کجات خوشگل نیست؟ هیکلت که خوبه؛ چشمات درشته و ابروهات کشیده -

 :هوفی کشیدم

 .ای شما هم همین شکلیه؛ حاال الزم نبود حتماً مامانم رو مثال بزنیخاله ابروه-

 :چینی به دماغش داد

ی این سورنه به ساراشون برس. فقط زود بیای ها! خب حاال! لوس نکن خودت رو. برو لباس بپوش برو خونه-

 .ای برای خواهرم خیرات کنمعصر یه سر بریم سر خاک شب جمعه

 :سرم رو تکون دادم

 .خاله جون چشم-

 :ی تأسف تکون دادخاله رفت به سمت سینک ظرفشویی. یک نگاهی به سینک کرد و سرش رو به نشونه

 .قدر کثیف ندیده بودمواقعاً که! من دختر این-

خیال خواد تمیز کنی، بیبعد سیم ظرفشویی رو برداشت و به جون سینک افتاد! هر چی بهش گفتم ول کن نمی

 .ی تهرانی رفتمبا خاله تنها گذاشتم و لباس پوشیدم و به سمت خونهنشد. من هم خونه رو 

*** 

 :سورن

خورد! چند بار خواستم برم جلو و به زور بندازمش بیرون؛ اما پشیمون سارا چتر شده بود توی اتاقم و تکون نمی

شد. موهاش رو نمیخیال هم دید و بیتاپم کار داشتم و سارا داشت توی اون کارتون میشدم. از طرفی با لپ

کرد. تر میاش وضع موهاش رو خرابریحانه به زور براش خرگوشی بسته بود و اون هربار با خاروندن کله

رفت توی هم! کالفه از اتاقم رفتم بیرون. امیدوار بودم شیوا زودتر برسه، وگرنه بدجوری کالهم با سارا می

 .رفت اتاق سپهر رو تمیز کنهدیدم که داشت می زدم که یکی از دخترها روداشتم توی راهرو قدم می

 :صداش کردم و پرسیدم

 شیوا هنوز نیومده؟-

 :ی منفی تکون دادسرش رو به نشونه
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 .تا وقتی من پایین بودم که نیومده بود-

 .سری تکون دادم و اون دختر هم رفت به کارش برسه

کردم. دیوار، بوی چسب کاغذدیواری رو حس می خاطر نزدیک بودنم به کالفه سرم رو به دیوار تکیه دادم. به

اومد متوقفم ها میهایی که از سمت پلهخواستم گوشیم رو از جیبم در بیارم دوباره زنگ بزنم که صدای قدم

اومد. نفسم رو داشت و به این سمت میکرد. به اون سمت نگاه کردم و شیوا رو دیدم که خونسردانه قدم برمی

 :های محکم به سمتش رفتم و عصبانی نگاهش کردم. سالم کرد و پرسیدفوت کردم و با قدم

 چی شده قربان؟-

 :به اتاقم اشاره کردم

 !ذارهخوام کارهای شرکت رو انجام بدم نمیشه! از صبح میخیالش نمیتاپ من و بیسارا چسبیده به لپ-

 :خندی زدتک

 به خاطر این من رو کشوندین این جا؟-

 :اخم کردم

اش رو ندارم! ببرش باهاش آمیز بیارش بیرون اعصاب گریهگم برو مسالمتی پررو! میو ببند دخترهنیشت ر-

 !دونم یه جوری سرش رو گرم کن فقط جلوی چشمم نباشهبازی کن، نمی

 :شد گفتطور که از کنارم رد میی تایید تکون داد؛ بعد چشمکی زد و همونسرش رو به نشونه

 !شیدتر میجذاب کنیدقربان اخم که می-

ی چشم سفید! پوزخندی زدم و منتظر شدم. هنوز توی بهت حرفش بودم که سریع رفت توی اتاق. دختره

اومد. یه دقیقه بعد شیوا در حالی که دست سارا رو گرفته بود، از اتاق های شیوا با سارا میصدای خنده و صحبت

 :ای گفتخارج شد و با لحن بامزه

 .بازی کنیمریم توی حیاط توپا میخداحافظ قربان! م-

ابروهام رو باال انداختم و به اون دو تا نگاه کردم که سمت اتاق سپهر رفتن تا اون رو هم با خودشون ببرن! سری 

 :ی تحیر تکون دادم و توی دلم گفتمبه نشونه

 !خدا زن نیافرید، اعجوبه آفرید-

تاپم که سارا روی تـ*ـخت گذاشته بودش رو . لپپوفی کشیدم و برگشتم توی اتاق خودم و در رو بستم

 .برداشتم و روی میز کارم گذاشتم

های شرکت رو باز کردم و مشغول کارم شدم. هنوز مونده بودم که چطور تونست سارا رو راضی ی پروژهپوشه
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ش کرد بره خیال بشه؛ ولی اون زیر یه دقیقه راضیکنه! من توی دو سه ساعت هزار تا وعده بهش دادم که بی

 !بیرون

ها و کارهای دیگه شدم. ساعت به دوازده رسیده بود که یه صدایی توی سرم رو تکون دادم و دوباره غرق پروژه

شد. بعد اتاق بلند شد. یه لحظه ترسیدم و سریع برگشتم به سمت صدا؛ صدای اذان بود که از گوشی پخش می

ی اول تشخیصش ندادم. به خاطر تیره بودن لحاف دفعهفهمیدم گوشی شیواست که روی تـ*ـخت جا گذاشته و 

ی بادصبا رفتم بیرون و صدای اذان قطع شد. چه حیف! صداش ی برنامهرفتم گوشیش رو برداشتم و از صفحه

 .خوب بود

شدم گم بیاد برداره. داشتم آماده میتاپ گذاشتم و گفتم بعداً بهش میگوشی رو بردم روی میز کارم کنار لپ

کنه! صفحه م توی دل کیبورد و کاروبار که یه دفعه حس کردم فوضولیم داره من رو از درون ناکوت میکه بر

گوشیش رو روشن کردم و دیدم که رمز نداره! با ابروهای باالپریده به صفحه نگاه کردم. عکس پدر و مادرش 

بود و اون دو تا لـبخند روی صفحه بود. یک خانم چادری و یک آقای قدبلند که پشتشون یک گنبد طالیی 

 .قشنگی داشتن. صفحه رو به سمت باال کشیدم و وارد گوشیش شدم؛ صاف رفتم توی گالری

 :خندی زدمتقریباً خالی بود. یکی دو عکس بیشتر از خودش نداشت؛ اون هم با دانشجوهاش گرفته بود. تک

 !خودنَپَسَند کی بودی تو-

هاش انگلیسی بودن و فاز مالیمی مرور کردم. اکثر موزیک ی خزش روهاش و سلیقهرفتم به بخش آهنگ

ای فهمیدم. خب ظاهرا چیز دیگهجورهایی با رد کردن هر آهنگ حسش رو موقع گوش کردنش میداشتن. یک

هم نداشت. مهمون دیشبش هم حتماً این خاله انسیه بوده که دیشب بهش زنگ زده. من رو هم که سورن 

های ذخیره شده توی اون دوستش هم حتماً زهرا خله بوده. در کل تعداد شمارهتهرانی ذخیره کرده بود. 

کنی تو گوشیِ دختر مردم! قدر فوضولی میای اینگوشیش خیلی کم بودن! یکی نبود بهم بگه مگه بچه دو ساله

هم یه هاش افتاد. اون جا زدم که چشمم به دفترچه یادداشتی خاموش گوشی رو میهوف، دیگه داشتم دکمه

 .گشتی زدم

نداخت! و گاهی خاطرات روزش رو نوشته بود. ای داشت که من رو به خنده میلیست خریدهای مسخره

ی من نوشته بود که خیلی گنداخالق و روی مخم؛ اما بچه خوبیم! رفتم به چیزهایی که یکی دو ماه پیش درباره

 .نوشته بود؛ زمانی که اومده بود این جا

 :این بودبخشی از خاطراتش 

امروز یک نفر جوری با من رفتار کرد که توی این دو سال منتظر چنین رفتاری بودم. صاحب کارم درست روز »
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اول سرم داد زد و تحقیرم کرد و کار من چیزی جز نگاه کردن نبود؛ خب شاید روش خوبی برای خودسازی و 

 !کنم همین هم زیادیمهتضعیف غرور نباشه؛ اما حس می

ای. برام عجیب بود که چنین دار قهوههای روشن و موهای حالتشنگی بود، قد بلند مثل خودم و چشماون پسر ق

تونم پوکرفیس بهش زل بزنم و حتی نتونم بهش فکر دیدم؛ ولی حاال فقط میپسری قبالً توی رویاهام هم نمی

کنه؛ چون دیگه وقتی بهتر می ی تهرانی حالم روکنم. خودم معضالت خیلی زیادی دارم و کار کردن توی خونه

 «...هام ندارمبرای فکر کردن به غصه

 قربان شما این جایید؟-

 .ها یه دفعه از جا پریدم و به در نگاه کردم. خشایار دَم در ایستاده بودگرفتهمثل برق

 :با اخم گفتم

 !م ترکیددر زدن بلد نیستی؟ زَهره-

 :خواهی کردمعذرت

 .واب ندادیدببخشید قربان. در زدم، ج-

نفس عمیقی کشیدم تا اون استرس اولیه از تنم دور بشه. گوشی شیوا رو خاموش کردم و روی میز گذاشتم. 

 :پرسیدم

 چی شده؟-

 :ای کردسرفهخشایار تک

 .خواستم بگم خانم رزا تشریف آوردن االن پایین هستن-

بلند شدم و از کنار خشایار گذشتم. کرد؟ بدون هیچ حرفی هام رفت توی هم! اون این جا چه غلطی میاخم

 :گفتاومد و میکردم که صدای خشایار رو پشت سرم شنیدم که میداشتم راهرو رو طی می

 !کنم خشم خودتون رو کنترل کنیدقربان خواهش می-

ا پوزخندی زدم و با سرعت بیشتری قدم برداشتم. اون زنیکه به اصطالح مادر کجا بود توی این یه ماه وقتی سار

 گرفت؟ی سام رو میبهونه

گفت چرا کرد و میکجا بود وقتی سارا مریض شد و با بدبختی خوبش کردیم؟! کجا بود وقتی سارا گریه می

 مامانم پیشم نمیاد؟

ی پنجره قدی، بیرون رو نگاه به پایین رسیدم و سر چرخوندم؛ رزا کنار سرسرا ایستاده بود و از کنار پرده
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دودی زده بود و موهای شرابی لَختش از شالش بیرون بود؛ ظاهراً این کار رو کرده بود  کرد. ماسک و عینکمی

 !که سارا اون رو نشناسه

 :بلند گفتم

 !عجب مادر نمونه چه-

 :به سمتم برگشت؛ ماسکش رو زد پایین و عینکش رو برداشت. رسیدم مقابلش. آروم گفت

 .سالم سورن-

 !علیک ناسالم-

 :پوفی کشید

 .ن حرفا این جا نیومدمبرای ای-

 :پوزخندی زدم

دارم. احساسات خود غلط کردی که نیومدی! ببین؛ من به درک! عموی سارا هستم، دوستش دارم نگهش می-

 سارا اصالً برات مهم نیست؟

 :سرش رو تکون داد

 ...خواستم فقط به اصرار سامدونی که من از اول سارا رو نمیخودت هم می-

 :تقریباً داد زدم

 هر چی! اصالً هر چی! تو به دنیا آوردیش یا نه؟-

 :اول یکم کپ کرد؛ ولی بعد اون هم داد زد

 شی دو کلوم باهات حرف بزنم یا نه؟یک غلطی کردم بچه زاییدم همه برای من شاخ شدن! سورن خفه می-

تر بشه. ریحانه هم هام رو به کمرم زده بودم تندوتند نفس کشیدم تا حالم بهطور که دستپوفی کشیدم و همون

ها توی یه لیوان آب قند به دستم رسوند. برای چند ثانیه سکوت بود و هیچ صدایی به جز صدای محو بازی بچه

 :اومد. رزا دوباره پرده رو کنار زد و خونسردانه گفتحیاط نمی

 .ترهبه نظر میاد که این جا حالش خوبه؛ من نباشم اونم احتماالً خوشحال-

کردن، کرد و آروم و چیزی نگفتم. رزا رو به ریحانه و خشایار که از دور با نگرانی نگراهمون میپوزخندی زدم 

 :گفت

 شه ما رو تنها بگذارین؟می-

 :ریحانه و خشایار هم سری تکون دادن و رفتن. رزا رو به من کرد
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 !بازی درنیاری، بذاری حرفم تموم بشهسورن اول قول بده باز کولی-

 :ی مثبت تکون دادمکردم؛ سرم رو به نشونهبهش نگاه میهمچنان با اخم 

 .شنومباشه، می-

 :سـ*ـینه شدم و منتظر موندم. رزا نفس عمیقی کشید و گفت به بعد دست

 .مادرت برگشته ایران-

 :ابروهام را دادم باال و با گنگی پرسیدم

 چی؟-

 :پوفی کشید

دادی، به گوشی سام زنگ زد شانس جواب تماسش رو نمی مامانت، سهیال خانوم. تو که مسدودش کردی و کالً-

 .آورد هنوز نگه داشته بودمش. االن اومده این جا. هتل گرفته زنگ زده به من بیام بهت بگم

 :ای خیره شدم و گفتمی دیگهپوزخندی زدم و سعی کردم حس انزجارم رو نشون ندم، به نقطه

دونی برای چی و ولم کرده. مثل تو که سارا رو ول کردی! نمیاون مامان من نیست؛ کسیه که من رو زاییده -

برگشته؟ ورشکستی، چیزی شده پی پول اومده؟ ببین رزا نصف گنجای دنیا رو هم که داشته باشم تف هم کف 

 !اندازمدستش نمی

 :ی عصبی و ناراحتش شونه باال انداخترزا با اون قیافه

ش مرده و اینم گفته تا تو مثل داداش و آبجیت نمردی بیاد گه شوهر خارجیدونم؟! خودش که میچه می-

 .هاش باشهپیشت اگه مردی مراقب نوه

 :پوزخندی زدم

 .دمی سپهر و سارا رو هم دست اون زنیکه نمیهه! من جنازه-

 :اخم شدیدی کرد

ما تا زنده ی آدزبونت رو گاز بگیر! به هرحال من اومدم و بهت گفتم. بد نیست بهش یه فرصتی بدی. همه-

 !هستن فرصت توبه و برگشتن دارن؛ این فرصت رو ازش دریغ نکن

 :کرد گفتیکم با اخم نگاهش کردم. پوفی کشید و در حالی که یک کارت سفید رنگ از کیفش خارج می

دونم نمیای و بهتر هم هست که نیای و اگرم اومدی سارا رو نیار؛ ولی رسم آشنایی بود که کارتت رو برات می-

 .یارم و شوهرم هم گفت دعوتت کنم، منم گفتم یه تعارف خشک و خالی که بد نیستب

کارت عروسی رو ازش گرفتم. خواستم مچالش کنم یا جرش بدم؛ ولی نتونستم! نفسم رو عصبی فوت کردم. 
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 :کرد، گفترزا کیفش رو انداخت روی دوشش و در حالی که ماسک و عینکش رو درست می

 .شمفرستم. اگه با مامانت بیای به جشنمون خوشحال میامی داشت برات میاگه باز مامانت پیغ-

 .کارت رو برعکس کردم تا پشتش رو ببینم

 :پوزخندی زدم و کارت رو نشونش دادم« جناب آقای سورن تهرانی و بانو»

 به نظرت من شبیه کسایی هستم که بانو دارن؟-

 :خندی زدتک

 !تونن بانو جور کننینه؛ ولی شبیه کسایی هستی که زود م-

 .و راهش رو گرفت و رفت؛ در اصلی رو باز کرد و خارج شد

ها حتی ندیدنش. از کنار پرده، مسیر رفتنش رو توی حیاط دید زدم. از کنار سپهر و سارا و شیوا رد شد؛ اما اون

داداشم خشک  شده، هنوز کفنفالنکارت دعوت رو روی زمین انداختم و پام رو گذاشتم روش! زنیکه فالن

ی این کار بوده فقط سارا ازش خبر نداشته. ظاهراً براش نشده؛ البته خبر داشتم از قبل مرگ سام توی برنامه

 .دهزیاد مهم نبوده که سارا یه دفعه چه واکنشی نشون می

با اینکه حتماً مرد خوبی پیدا کرده بوده که حاضر بوده حضور سارا رو بپذیره. ذهنم بدجوری درگیر شده بود؛ 

اصالً قصد نداشتم اون زن رو توی خونه راه بدم؛ اما فکر اینکه بخواد باز هم بره روی مخم و اصرار کنه، کالفم 

زدم! از کرده بود. بدتر از همه از فریبا خبری نبود و توی احساسات منفی و عدم آرامش داشتم دست و پا می

پوشیدم که دم و از خونه رفتم بیرون. داشتم دمپایی میجالباسی کنار در، یک سویشرت ساده برداشتم و پوشی

 :صدای سارا بلند شد

 !عمو سورن بیا وسطی-

کردن به بازیشون. به شیوا نگاه کردم که با خواستم برم ایوون که فقط تماشاشون کنم، داشتن من رو دعوت می

خت. سارا از دعوت کردن من شدت توپ رو پرت کرد و سپهر که وسط ایستاده بود نتونست جاخالی بده و با

 !خیال شد و با خوشحالی جیغ پیروزی زدبی

ها برم که بهتر بتونم نگاهشون کنم. بازی با وسط بودن سارا چند قدم طی کردم تا به وسط ایوون و مقابل اون

ا هکرد که سارا بتونه جاخالی بده. ای کاش من هم مثل اونادامه داشت و شیوا هم با مالحظه پرتاب می

خندی زدم و به شیوا نگاه کردم. یاد یادداشتش افتادم و اینکه روز اول تو کف قدر شاد باشم! تکتونستم اینمی

 !من بوده
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خواستم خودم رو درگیر افکار مسخره کنم؛ ولی انگار اون واقعاً برای من با بقیه یا چشمکی که صبح بهم زد. نمی

دونستم فقط تم انکارش کنم. سرم رو چند بار تکون دادم. میدخترها فرق داشت و من به طرز بدی سعی داش

کنم و از شخصیتش خوشم میاد؛ اما یه بخشی از مغزم سعی داشت که نقص من هاش رو تحسین میدارم توانایی

ها رو با تظاهر به دوست داشتن شیوا پوشش بده و من از این بابت به شدت از دست مغزم در دوست داشتن زن

 :م! صداش رو شنیدمعصبانی بود

 !ده هاقربان نمیاین بازی؟ چهار نفری بیشتر حال می-

 :اخم ظریفی کردم

 .نه حوصله ندارم؛ شما تنهایی بازی کنید-

شیوا به این رفتار تندم اهمیتی نداد و به بازی پرداخت. انگار نه انگار که ضدحال خورده باشه؛ ولی گهگاه 

ی درونم برای بازی کردن مقاومت کردم و کردم. در مقابل وسوسهیهای منتظر سپهر و سارا رو حس منگاه

 .برگشتم داخل خونه

*** 

بعد از ناهار برگشتم به اتاقم. گوشی شیوا رو گذاشتم همون جای قبلی، انگار که اصالً متوجهش نشدم و به کارم 

هاش نره. باید یه بازیخرهها کردم تا دیگه ذهنم به سمت شیوا و مسچسبیدم. خودم رو غرق در حساب و کتاب

ریختم یکم حال و هوام ای میکردم؛ در نبود فریبا حالم اصالً خوب نبود. باید یه برنامهفکری به حال خودم می

 .عوض بشه. این چند وقت خیلی تحت فشار بودم

 تونم بیام داخل؟قربان می-

 :زنه بیرون. داد زدمگم؟ قلبم داره مییتاپ افتاد! عه این چیه دارم مآخ که دهنم آب افتاد، دلم به تاپ

 !خدا خفت نکنه ترسوندی من رو! بیا تو-

ی برزخی صندلیم رو چرخوندم و نگاهش کردم. لبخند از صورتش در باز شد و شیوا اومد داخل. با یک قیافه

 :ای گفتسرفهمحو شد و با تک

 .خواستم بترسونمتونشرمنده نمی-

 :با اخم گفتم

 چی کار داری؟-

 :یکم ابروهاش رو داد باال و پرسید

 .گم اتفاقی افتاده؟ ناراحت و عصبانی به نظر میاینمی-
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 :مشتم رو کوبوندم روی میز کارم و داد زدم

 !من عصبی نیستم-

 :مونی کردوهای درشت شده منهاش رو جمع کرد و باچشملـ*ـب

 .رم بعداً میامام... خب من می-

 :که نفس عمیقی کشیدم خواست یه قدم سمت در برداره

 .صبر کن؛ کارت رو بگو-

با احتیاط یه قدم بیشتر ازم فاصله گرفت و به تختم نگاهی کرد. سریع خیز گرفت گوشیش رو برداشت و با 

 :خندی گفتتک

 تونم االن برم؟این رو جا گذاشته بودم و خب... می-

 :تشر رفتم

 !تونی برینه که نمی-

 :ه؛ ولی نگذاشتمدهنش رو باز کرد که چیزی بگ

 .بهونه هم نیار برای من-

 :از الک تدافعی خارج شد و یکم اخم کرد

 !ببخشید قربان من رو استخدام کردین؛ برده که نگرفتین-

دونستم زد و من میی اول که صداش رو شنیدم قلبم داشت تند میخیره نگاهش کردم. هنوز از لحظهیکم خیره

دونم از این جور گن قلب و نمیجور مواقع میدونم معموالً اینن نفهممه. میخاطر مغز زبو ها بهکه همه این

قدری اطالعات دارم که بدونم این حس فقط ترکیب هورمون و شرایط روحیمه. ها؛ ولی من اونپرتوچرت

 :گم، با لحن آرومی گفتوقتی دید چیزی نمی

که مجبور شدم تنهاش بذارم بیام این جا؛ ولی گفت ی من. صبح هم دیشب خالم بعد از مدتا اومد تهران خونه-

بعد از ظهر برم پیشش تا با هم بریم بهشت زهرا برای والدینم خیرات کنیم، ثواب داره. خالم هم خیلی وقته 

 .سر قبر مادرم نرفته

هام رو به شدت مشت کردم و باز چیزی نگفتم. یکم منتظر بهم نگاه کرد بعد به ساعت مچیش جفت دست

 :هی انداخت. یه دفعه انگار فکری به ذهنش رسیده باشه، گفتنگا

ها رو هم یه سر ها باز اذیتتون کنن و اعصابشون رو ندارید بچهتونیم باهم بریم. اگه نگرانید بچهخب می-
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 .کنیمبرم و میارم. برای آقا سام هم خیرات میمی

 :سرم رو تندوتند تکون دادم

 .منم میام. یه هفته است پیش سام نرفتم باشه؛ سارا و سپهر رو حاضر کن-

 :یکم خوشحال شد و سرش رو تکون داد

 .چشم قربان-

 .و از اتاقم خارج شد

تاپم رو بستم؛ به هر حال دیگه بازدهی کاریم خیلی پایین رفته بود. شاید درد و دل پوفی کشیدم و به ناچار لپ

وش گرفتم و مشغول لباس پوشیدن شدم. شلوار و کردن با سام یکم حالم رو بهتر کنه. بلند شدم و رفتم د

 .پیراهن مشکی پوشیدم و کت طوسیم رو تنم کردم. توی آینه مشغول مرتب کردن سر و وضعم شدم

های هام و ابهت گردنم تا مژهکردن تا دلم رو به دست بیارن؛ از جذابیت چشمدخترهای زیادی ازم تعریف می

شد گفت مزاحم نامـ*ـوس معکوس؛ اما زنی معکوس که به اصطالح میخشد برای مام. همش سوژه میفرخورده

حساب و های بیکردن؛ چون از ته قلبم با این دلبریهاشون بدتر من رو از خودشون دور میبا وجود تالش

هام کتاب مشکل داشتم. این وسط دختری بود که فهمیدم از اولین بار که من رو دیده جذابیت من رو توی چشم

وهام خالصه کرده و از بداخالقیم دلگیر نشده. من اون وقت چه قدر بهش توجه کردم؟ منظورم این بود که و م

 دیدم؟وقت اون رو به چشم یک دختر زیبا میهیچ

شد و بهتر بود زود راه بیفتیم. سرم رو تکون دادم و برای اینکه افکارم رو از خودم دور کنم داشت غروب می

 :گفتم

 .دمتکار و پرستار بچه است! نه بیشتر نه کمتراون فقط یک خ-

کشید. این بد بود؛ خیلی بد بود. من باز رفتم مقابل آینه و جمله رو تکرار کردم؛ ولی مخم داشت سوت می

های سام رو برداشتم شدم و این یعنی فاجعه. سوئیچم رو برداشتم و یکی از کتابداشتم با خودم هم درگیر می

کردم که ی باال رو طی میکردم. داشتم راهروی طبقهبهش بندازم. توی خونه واقعاً وقت نمی تا اون جا یه نگاهی

 :سپهر هم از اتاقش اومد بیرون و باهام هم قدم شد. بهش گفتم

 .زود حاضر شدی-

 :شونه باال انداخت

 .کننشیم؛ خانوما معموالً دیر میما به موقع حاضر می-

 .پوزخندی زدم
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 .دیم که سارا و شیوا رو دیدیم که اون پایین منتظر ما بودنها رسیبه سر پله

 :رو به سپهر گفتم

 .فکر کنم زمونه عوض شده! ما دیر کردیم-

بعد با هم خندیدیم و رفتیم پایین. خونه رو به خشایار و ریحانه سپردم و رفتم. به ماشین من که رسیدیم، شیوا 

 :خواست عقب بشینه که گفتم

 .تو جلو بشین-

 :مون کردومنیکم 

 .ترمآخه من عقب راحت-

 :اخم کردم

 !خودت رو لوس نکن-

ی موافقت تکون داد. به سارا کمک کرد عقب بشینه و خودش دور زد و اومد جلو به ناچار سری به نشونه

 :نشست. من هم نشستم و کمربندم رو بستم. به سارا و سپهر که عقب نشسته بودن از آینه نگاه کردم و گفتم

 فرا همه آماده هستن؟مسا-

 :سارا با خوشحالی و کشیده گفت

 !بله-

ی شیوا روندم لبخندی زدم و ماشین رو به حرکت درآوردم. از حیاط خارج شدیم و رفتیم بیرون. به سمت خونه

 :و ازش پرسیدم

 است؟خالت آماده-

 :سری تکون داد

 .ریم دنبالشآره؛ بهش گفتم می-

 .خوبه-

کرد خالش وقتی ببینه جلو نشسته بعداً کلی حرف بارش به خاطر این بود که فکر می ی گرفتششاید این قیافه

کالم کردم. یک آهنگ بیکنه! کتاب سام رو باالی کیلومترشمار گذاشته بودم و حین رانندگی نگاهش میمی

ر کنارم بود. سارا بردم. کالً رانندگی رو دوست داشتم، خصوصاً وقتی یه نفگذاشتم و داشتم از رانندگی لـذت می

 :یه دفعه سکوت رو شکست و خندید
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 !ایمعمو سورن و خاله شیوا مثل مامان و بابان! من و سپهر هم داداش و آبجی-

 :با اینکه ته دلم یه جوری شد؛ ولی خونسردانه خندیدم و گفتم

 بازی دوست داری بچه جون؟خاله-

 :بلند جواب داد

 !آره-

نگاهی به شیوا انداختم که چهرش هیچ حس بلندتر جواب بدن بهتره؟ نیمکنن هر چی ها فکر میچرا بچه

داد. انگار حتی حرف سارا رو نشنیده بود. بعد از چند ثانیه شیوا یکم چرخید و خطاب به خاصی رو نشون نمی

 :سارا گفت

 .خاله جون لطفاً دیگه این حرف رو نزن عزیزم-

 :سارا با همون ولوم بلند کودکانه پرسید

 ا؟چر-

 :شیوا آهی کشید

 .چون خوب نیست-

 :سارا هم مقاومتی نکرد

 !باشه-

گفت. همون بهتر که هیچی نگفتم بهش. خیلی کرد و صد بار میزدم لج میحاال اگه همین حرف رو من بهش می

ی شیوا رسیدیم و خالش رو در حالی که یک عالمه وسیله توی دستش بود دیدیم. شیوا طول نکشید که به خونه

 .عقب رو زدم و پیاده شدمراً پیاده شد تا به خالش کمک کنه. من هم صندوقفو

های سالم سرسری به خاله انسیه دادم و مشغول کمک کردن برای بار زدن اون همه حلوا و خرما شدم. نگاه

اومد.از می کردم. یه زن چادری با قد نسبتاً کوتاه و هیکل تپل که به نظر یک مادر نمونهی خاله رو حس میبامزه

بش کردنش فهمیدم. بعد از بستن صندوق عقب شیوا اصرار کرد که خالش جلو ونحوه حرف زدن و خوش

 .بشینه؛ ولی خب اون مخالفت کرد و رفت عقب کنار سارا نشست و ما حرکت کردیم

*** 

 :شیوا

هم متوجه اضطرابم  کردم سورنکرد! حس میاسترس اینکه خاله یه چیزی بگه و آبروم بره داشت دیوونم می

 :زدشنیدم که با سارا حرف میاومد. صدای خاله رو میشده بود که چهرش به نظر کنجکاو می
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 !ای جونم! چه خانوم کوچولوی خوشگلی-

 :سارا با ناراحتی گفت

 !من کوچولو نیستم، خیلی هم بزرگم-

 :خاله خندید

 !آره آره! ماشاهلل خانومی هستی-

 :های آبدار و خفن خاله به گوش رسید و بعد با قربون صدقه گفتصدای یکی از اون مـ*ـاچ

 .بیا مامان، بیا شکالت بدم بهت-

 :و بعد از مدتی سارا تشکر کرد

 .ممنون خاله جون-

لبخندی از سر رضایت زدم. من یادش داده بودم همیشه از هر کس بهش لطف کرد تشکر کنه! طولی نکشید که 

 :رن گفتذوقم کور شد. خاله خطاب به سو

باره. ایشاال خوشبخت و عاقبت به خیر بشی ماشاهلل، خدا ایشاال حفظت کنه پسرم. متانت و حیا از سر و روت می-

 .آل عبا تن به حق پنج

 .گیرهزور داره جلوی خندش رو می فهمیدم سورن به

 :به سختی خندش رو جمع کرد و تشکر کرد

 .ممنون شما لطف دارید-

 :خاله ادامه داد

اش باد داره. یه وقت خدایی نکرده گیر نااهل و رو خدا مراقب این شیوای ما هم باشین. سر به هواست، کلهت-

 .نیفته. نصیحتش کنین مثل برادر تا باالخره یه خری پیدا بشه بگیرتش ما از شرش راحت بشیم

 :سورن خندید

 .ن مدتاین چه حرفیه حاج خانوم؛ خانم تابان خیلی کمک دست ما بوده توی ای-

 !جیسِس کرایسد! به من گفت خانم تابان

 :خاله هم جواب داد

 گیره؟وظیفش بوده! پس برای چی حقوق می-

 :ملتمسانه گفتم

 !خاله-
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 :خندید

 !چیه خب خوشم میاد اذیتت کنم بخندم بهت-

ی خاله ی سپهر و سارا هم بلند شد. با خودم گفتم خب تموم شد دیگه؛ ولبعد خودش بلند خندید؛ صدای خنده

زد؛ پر شد کردیم و فوقش گاهی سارا حرف میکن نبود. مسیری که هر بار تا بهشت زهرا به سکوت طی میول

جور با اهالی محل جمع ی زایمان اولین بچش بگیر تا اینکه چههای خاله انسیه. از تجربهاز خاطرات و تجربه

 .شدن جهیزیه یه دختر رو جور کردن

گرفته و اخمویی داشته باشه، داشت با لبخند کمرنگی  کردم. به جای اینکه چهره با نگرانی به سورن نگاه

کرد؟ البته اومد. حیف نبود همش اخم میداد. چقدر خنده بهش میکرد و جواب خاله رو گاهی میرانندگی می

ز اون های ترسناک و خشنش. من که دختر خشنی بودم اشد؛ ولی نه اون اخمکرد هم جذاب میاخم که می

 .ترسیدم. آهی کشیدم و فرو رفتم توی جامهای شدیدش میاخم

 :صدای خاله من رو مورد خطاب قرار داد

 ی کبری خانوم سه قلو زایید؟شیوا خاله جون، اون سال که دانشگاه قبول شدی بود که نیکا دختر عروس عمه-

 :آهی کشیدم

 من که یادم نمیاد خاله! اصالً کی بود اون؟-

 :صی گفتبا لحن خا

وا! چطور یادت نمیاد؟ نیکا دیگه! همون که عروس محمود برقی اینا شده بود! محمود، داییِ فرشاد موقشنگ -

 !کردیکه بچه بودی باهاش بازی می

 :خندیدم

 !نه واقعاً یادم نیست-

 :گرفت. خاله ادامه دادخندید و جلوی خودش رو نمیقید میسورن هم دیگه بی

گفتم! سه قلو زاییده بود، بعد شوهرش کارگر بود نَمدونِست از ماهایین. خالصه داشتم می شما جوونا که پیرتر-

ی آجرپزی داشت، دست ی دایی مادرشوهر محبوبه که کارخونهتونست( خرج سه تا بچه بده؛ اصغر آقا نوه)نمی

که پول کهنه و دست هم دادن بل به به کار شد و یه صندوق زد. خودش کلی پول گذاشت، بقیه هم دست

 .شیرخشک این سه تا بچه دربیاد

 :رسیدیم که گفتمجون زدم؛ دیگه داشتیم میخندی بیتک

 !خاله بسه دیگه سر آقای تهرانی رو درد آوردی-
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 :سورن نفی کرد

 .کردمنه اصالً! خیلی خوبه صحبتاشون، داشتم گوش می-

 :خاله آهی کشید

 .رم. چه کنیم دیگه قدیمی شدیم دیگهرزن رو اعصابتون نمیخواد تظاهر کنین. منِ پیباشه باشه؛ نمی-

 :سارا با تعجب پی حرف خاله رو گرفت و پرسید

 خاله اون پسره که سرش شکست چی شد؟-

 !خاله هم ناراحتیش رو فراموش کرد و دوباره شروع کرد به توضیح دادن

بعد چرخیدم تا سپهر رو ببینم. داشت با درموندگی به سورن نگاه کردم که با خنده به جلو خیره شده بود. 

خنده. خوب شد داشتیم های خاله میکرد و زیاد حواسش نبود؛ اما دیدم گهگاهی از حرفبیرون رو نگاه می

 .کرد؟ باالخره رسیدیمخواستیم بریم عروسی چه میقدر شنگول بود. میرفتیم قبرستون و خاله اینمی

شد؛ زمستون بود دیگه، روزها کوتاه بود. . دیگه داشت شب میوقتی سورن پارک کرد، همگی پیاده شدیم

تر بود. حلواها و خرماها رو همگی دست گرفتیم و راه افتادیم. قرار شد اول بریم سر قبر بابا و مامان که نزدیک

من و کرد. خاله و سپهر و سارا جلو افتادن و کن نبود و برای سارا داستان تعریف میحتی توی راه هم خاله ول

 :سورن عقب موندیم؛ چون بیشتر وسایل دست ما بود. به سورن گفتم

 .شرمنده اگه خالم زحمت شد-

 :آهی کشید و گفت

ها ی خالت بهتر شد. ای کاش منم از این خالهشناسی تعارف ندارم. واقعاً حالم با روحیهنه اتفاقاً؛ من رو که می-

 .داشتم

 :تر کردمنزدیکمن هم آهی کشیدم و پالتوم رو به خودم 

 .قربان معلوم بود امروز حالتون زیاد خوب نیست-

 !سکوت کرد؛ ولی سکوتش یکم دردناک بود

 :با تردید گفتم

 ...قربان هنوز-

 :حرفم رو قطع کرد

 ...کنم فرمانده ارتشی چیزی هستم! بهم بگوگی قربان حس میمی-
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 :خودم گفتم

 .آقا بهتره! چشم آقا-

 !اومدش میاد بگم قربان؟ خب دست خودم نبود، از این لفظ خوشم میچرا زودتر نگفته بود بد

 .خواستم بگم، بهم بگی سورنمی-

 :یا استخدوس! با تعجب سرم رو چرخوندم به سمتش که شاکی شد

 .طوری صدام کنیطوری نگاهم نکن! گفتم، شاید جنبه داشتی باشی ایناون-

 :شونه باال انداختم

 .ترمبا آقا راحت-

 !خواستم بگمرد که من هم مجبور شدم یکم فکر کنم چی میسکوت ک

 گم که هنوز هم با فریبا خانم قهری؟آقا می-

 :پوزخندی زد

 پرسی؟چرا می-

تونستم بفهمم بیشتر به حالت تمسخر یا همچین چیزیه. خوای جای فریبا رو بگیری؟ البته میاین یعنی نکنه می

 :ریلکس گفتم

شه؛ شه و به روحش آسیب وارد میی طوالنی قطع بشه، آدم خیلی ناراحت میانهخب اینکه یه ارتباط دوست-

 .خواید دوباره باهاش آشتی کنید شاید بتونم کمکتون کنم. دختر بدی نیستگفتم اگه می

 !گفت دست نذار روی دلم که خونهها که میآهی کشید؛ از اون آه

کنه. همیشه بهش به چشم وحیش گاهی من رو به شدت گیج میدونم اون دختره یا نه! رقضیه اینه که اصالً نمی-

تونم عاشقش بشم و... چه طور بگم، باهاش زندگی کنم! چون یه سری یک دوست نگاه کردم، نه کسی که می

 !ضعفا داره که مطمئن نیستم با وجود اونا بتونه زن خوبی بشه و به نظر میاد که با این قضیه مشکلی نداره

 :توضیح دادماوهومی گفتم و 

ولی هر دختری یه احساسات لطیف درون خودش داره که شاید نشون نده! به نظر من فریبا هم این احساسات -

خواد که تا ابد یه دختر مجرد بمونه که نهایتاً رو داره؛ فقط بهشون اجازه بروز نداده؛ وگرنه مطمئنم اون هم نمی

 !یه ارتباط دوستانه داشته باشه

 :کرد با تردید نگاهم

 کنی؟طوری فکر میتو این-
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 :ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

 .ارزه. یه حرکت رمانتیکی چیزی بزنین و بهش ابراز عالقه کنینبه نظر من که به امتحانش می-

 :کالفه پوفی کشید

 .کنم ممکنه بزنه و ضایعم کنهحقیقتاً شجاعت چنین کاری ندارم! حس می-

 :کردم و نفسم رو فوت کردملـ*ـبم رو یه گوشه جمع 

 .شهگه مرگ یه بار، شیون هم یه بار! خیال خودتون راحت مییه اصطالحی هست می-

 :سرش رو آروم تکون داد

 .باشه! ممنون از راهنماییت-

 .کنمخواهش می-

خاله صندلی شادمان از نصیحت سازنده و مفیدم، به راه ادامه دادم. چند دقیقه بعد سر مزار مامان و بابا بودیم. 

تاشوی خودش رو باز کرد و نشست و بعد مشغول قرآن خوندن شد. من هم مشغول پخش کردن حلوا و خرما 

شدم. خداروشکر با وجود جمعیتی که به خاطر شب جمعه توی قبرستون بودن پخش کردن حلوا و خرما زیاد 

 .سخت نبود

نشسته و داره به دوییدن سارا و سپهر نگاه  برگشتم سر مزار و دیدم خبری از خاله نیست و سورن روی زمین

 :ذاشتم، پرسیدمهای خالی رو توی پالستیک میطور که دیسکنه. نزدیک شدم و همونمی

 خاله کجاست؟-

 :سورن جواب داد

 .ریم پیش سامها میخوای برو. من و بچهرفت نماز؛ تو هم اگه می-

رک کردم. بعد از خوندن نماز، رفتیم سر خاک سام و بعد ها رو تتشکر کردم و بعد از سپردن وسایل بهش، اون

 .از فاتحه و خیرات، برگشتیم

*** 

خاله رو بدرقه کردم و برگشتم داخل خونه. با اینکه کوتاه بود؛ اما دوست داشتم خاله بیشتر پیشم بمونه. اون 

به تنهایی و خاله این عادتم رو  ای نداشتم واقعاً. عادت کرده بودمکشت؛ اما چارهتنهایی دائمی داشت من رو می

شکست و رفت. از این بابت خیلی ناراحت بودم. هر چند، چند روزی حسابی حال کردم با خاله. صبح بود؛ باید 

رفتم سر کار؛ ولی دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم. نه بیدار کردن سارا و سپهر و نه رفتن پوشیدم میلباس می
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 .هااون زبون نفهمبه دانشگاه و سروکله زدن با 

خاله بعد از نماز صبح راه افتاد و حوالی ساعت شیش من هنوز بیدار بودم. چند عطسه زدم و فهمیدم حالم هم 

جوش و عسل خوردم و لباس پوشیدم. از کنار اپن که رد شدم دیدم ساعت سختی آب زیاد رو به راه نیست! به

خواست یه شب هم که شده داری کنم. دلم میم مهمونمچی زهرا از دیشب جا مونده. بنده خدا اومد کمک

حسابی خاله رو تحویل بگیرم که با کمک زهرا میسر شد. هر چی زنگ زدم تاکسی تلفنی برنداشت؛ خب فوقش 

 .گرفتمرفتم پایین و اسنپ میمی

ی داداش وکلهی آسانسور رو زدم و منتظر شدم. خواستم برم داخل آسانسور که سراز خونه رفتم بیرون و دکمه

 .زهرا باز پیدا شد. سالم کرد و جوابش رو دادم. با هم وارد آسانسور شدیم

 :یه ثانیه هم نگذشته بود که پرسید

 خواید برسونمتون؟باز هم تاکسی گرفتید یا می-

 :ی منفی تکون دادمسرم رو به نشونه

 .شممزاحمتون نمی-

 :لبخندی زد

 .پارکینگ سوار ماشین بنده بشیماین چه حرفیه؟ پس با اجازتون بریم -

 (باز تو روش خندیدم پررو شد! )تو کی تو روش خندیدی شاغال؟

 .گیرم االننه اسنپ می-

 .و گوشیم رو درآوردم و مشغول شدم تا از رو بره

 :که دیدم با ناراحتی گفت

 .محلی نکنید به ما لطفاًقدر بیخانم تابان این-

 :کمرنگی گفتمنگاهی بهش انداختم و با اخم نیم

 .بینم بهتون محل بدمدلیلی نمی-

 :جا خورد؛ ولی سریع خودش رو جمع کرد و با لبخند جواب داد

 .باشه، هرجور که راحتید-

اه لعنتی، اسنپ هم ماشین خوب نداشت! دو تا عطسه زدم. با حرص گوشیم رو انداختم توی جیب کیف 

جور گوشی به دست ول ون. رفتم دم در ایستادم و همینسامسونتم و با باز شدن آسانسور، سریعاً رفتم بیر

شد. سرم توی گوشی معطل شدم تا یه تاکسی یا اسنپی چیزی گیرم بیاد؛ از طرف دیگه بدجور داشت دیرم می
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 .بود که دیدم یه ماشین از در پارکینگ ساختمون اومد بیرون و برام بوق زد. سرم رو بلند کردم

شم. و ضرر! سوار می زد. گفتم جهنمشیای سفید نشسته بود و لبخندی ملیح میپسره رو دیدم که پشت رول پر

 :تعارف زد دیگه. رفتم با پررویی در جلو رو باز کردم و نشستم. پرسیدم

 مزاحمتون نشم؟ دیرتون نشه؟-

 :ی منفی تکون دادسری به نشونه

 .رسونمتونبگید می نه، من فقط گفتم اول صبح برم حلیم بخرم. شما آدرس محل کارتون رو-

اش. قدش هم از من بلندتر بود و تشکر کردم و آدرس دادم. تیپ اسپرت پاییزی زده بود. بد نبود تیپ و قیافه

 .این یعنی طرف واقعاً درازه؛ چون من صد و هفتاد بودم

 :با تردید پرسیدم

 ببخشید شما اسمتون چی بود؟ تقی؟ نقی؟-

 :خندید

 .هادی هستم-

گه؛ برای همین زیاد اطالعات ندارم زنه؛ بیشتر از اون برادرتون میزیاد از شما حرفی نمی آها؛ زهرا جون-

 .دربارتون

 :سرش رو تکون داد

 کنه؛ به سالمتی مهمونتون امروز راهی شدن؟در عوض زهرا از شما خیلی تعریف می-

 :ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

 .ها موندمآره بنده خدا برگشت شهرشون؛ من هم تن-

 :آهی کشیدم که متأثرش کرد؛ چون با غم گفت

 .شهایشاال درست می-

 :ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

 .شاهللان-

 :مون گفتوبه نصف مسیر رسیدیم که یکم سرعت رو کمتر کرد و با من

 تونم یک سؤال ازتون بپرسم؟خانم تابان می-

 :حال گفتمبی

 .بله بفرمایین-
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ی راه رو بخواد پیشنهادی چیزی بده با کف گرگی بخوابونم توی صورتش و بعد پیاده بشم بقیه منتظر بودم

 .جا هم خوب بود که من رو رسونده بود خودم برم؛ تا همون

 شما قصد ازدواج دارید؟-

ود ای که چند دقیقه بود توی حلقم گیر کرده بود با این حرفش به شدت پرید بیرون. سریع از روی داشبعطسه

 :دستمال برداشتم تا صورتم رو باهاش پاک کنم. هادی با نگرانی گفت

 خانوم حالتون خوبه؟-

 !آره خوبم شرمنده فقط... این عطسه برای ما زندگی نذاشته-

 :گه؛ خودم بعد از چند نفس عمیق پرسیدمای گفت. دیدم چیزی نمی«عافیت باشه»محجوبانه 

 گید یا آشناهاتون؟برای خودتون می-

 :دیدخن

دونید. من گفتم اگه تمایل به ی من نمیخب برای خودم دیگه! البته به قول خودتون فعالً که چیزی درباره-

ازدواج دارید و کالً قصدش رو دارید با خونواده خدمت برسیم که به طور رسمی بتونیم روی آشنایی وقت 

 ...بذاریم که اگه

 :حرفش رو قطع کردم

 ید؟ببخشید؛ ولی خدمتِ کی برس-

 :با تعجب گفت

 .خب، خونوادتون-

 دونید که پدر و مادرم فوت شدن؟شما نمی-

 :سری تکون داد

 ...چرا ولی به هر حال فامیلی چیزی-

 :پوزخند زدم

االن من اگر هم بخوام ازدواج کنم پدربزرگ پدریم باید اجازه بده که اون هم فکر نکنم اصالً بخواد ریخت من -

 .رو ببینه

ی تهرانی شده بودیم که بهش آدرس دقیق بودن من تعجب کرده بود. دیگه نزدیک خونه از این حجم رک

 :دادم. وقتی جلوی خونه نگه داشت، به سمتش رو کردم و گفتم
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تونم کامل و دقیق بهتون بگم که به چه دلیل؛ ولی من من االن دیرم شده و باید برم؛ باید ببخشید که االن نمی-

 ...شما رو درگیر مشکالت خودم کنم پس خوام کهتونم و نمینمی

 :قیدی گفتمی ناراحتش زدم و با بیلبخندی به چهره

کنم خدا دختر خوبی سر راهتون قرار بده که مشکالت من رو نداشته باشه و دنیا دو روزه آقا هادی؛ دعا می-

 .راستی... ممنون که من رو رسوندین

دونم چرا یکم بغضم گرفته بود؛ حاال یا به خاطر هوای سرد و یبعد سریع پیاده شدم و به سمت خونه رفتم. نم

تونستم از تنهایی دربیام. دیگه نتونستم با لبخند و شادی کسی و اینکه نمیحال مریضم بود یا به خاطر بغض بی

ون سارا و سپهر رو بیدار کنم؛ اما بیدارشون کردم و بعد از صبحونه، راهیشون کردم. یکم توی اتاقشون چیزاش

رفتم بیرون که صدای سورن رو رو مرتب کردم و بعد رفتم سراغ وسایلم تا برم دانشگاه. داشتم از در اصلی می

 :شنیدم

 ری؟کجا می-

 .اومدها پایین میبرگشتم به سمتش که از اون سمت سالن داشت از پله

 :جواب دادم

 ای برم؟دانشگاه؛ جای دیگه-

 .خواد بره شرکتشونداد میو کراوات پوشیده بود و این نشون میبا اون اخمش نزدیک شد. کت و شلوار 

 :وقتی کامالً مقابلم قرار گرفت. با پررویی گفت

 اون کی بود تو رو رسوند این جا؟-

 :ابروهام رو انداختم باال

 ها؟-

پسر گشته دیده تو ماشین یک گه وقتی داشته از نونوایی بر میپرسیدم اون کی بود رسوندت؟ خشایار می-

 .جوون بودی

 :شونه باال انداختم

 .رفت حلیم بخره دید منم تاکسی گیرم نمیاد، من رو رسوندآها آقا هادی؛ همسایم بود؛ داشت می-

 :ابرو باال انداخت

 قدر حالت بده؟ مریض شدی؟چرا این-

 :یکم اخم کردم
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ها مکنه بیماری واگیردارم رو به بچهکنید مورد اخالقی دارم یا مببخشید آقا این سواال برای چیه؟ اگه فکر می-

 !منتقل کنم خب اخراجم کنید

 .اعصابیم دقیقاً برای چیه؛ ولی مثل همیشه نبودمدونستم این بیخودم هم نمی

 :خیره نگاهم کرد و بعد گفتسورن هم یکم خیره

 .جوش بخور گلوت هم گرفته؛ بعد برو سر کالساتبیا برو توی آشپزخونه، یه لیوان آب-

اری که تَخم نکرد و بهم نپرید. هوفی کشیدم و همون کود از کنارم رد شد و رفت. عجیب بود که بهم اخمبع

سختی خودم رو به دانشگاه رسوندم و سر  جوش هم یکم حالم رو بهتر کرد. بهگفت رو انجام دادم. آب

کردم دیگه گلو برام ار میها رو برگزجوش به دست بودم. از اون جایی که اگه همه کالسهام هم آبکالس

 .ی تهرانیموند. دو کالس آخر رو کنسل کردم و برگشتم خونهنمی

*** 

 :سورن

توی پارکینگ شرکت پارک کردم. قبل از اینکه پیاده بشم، عطر مخصوصم رو به مچ دستم و زیر گردنم زدم. 

ده بودم رو درآوردم و بعد از پیاده شدم و به سراغ صندوق عقب رفتم؛ بازش کردم و دسته گل بزرگی که خری

کردم؛ بستن در صندوق، به راه افتادم. به قول شیوا، مرگ یه بار، شیون یه بار. با اینکه داشتم از ترس سکته می

 .دیدم که واکنش فریبا چیهکردم و میاما باید این کار رو می

ی خودمون از آسانسور پیاده توی طبقهده. به محض اینکه بینی کنم چه واکنشی نشون میتونستم پیشواقعاً نمی

ها معطوف من شد. سعی کردم لبخند ملیحی بزنم و به سمت واحد اداری خودمون برم. در واحد شدم، همه نگاه

 .کردنها هم با تعجب نگاه میرو که باز کردم، نگاه منشی و کارمندها به سمتم جلب شد. حتی ارباب رجوع

هام به اون سمت رفتم. مرتضی رو دیدم که با تعجب داره بهم یبا دوختم و با قدمنگاهم رو به ته سالن و دفتر فر

شدم. هنوز چند قدم تا دفترش مونده بود که در کنه و حتی سالم یادش رفت. از استرس داشتم خفه مینگاه می

بی کمرنگ هاش قشنگ بودن؛ مانتوی آدفترش باز شد و خودش اومد بیرون. با دیدن من یکم مکث کرد. لباس

 .ی مشکی که صورت سفیدش رو قاب گرفته بودای مشکی، مقنعهو شلوار لوله

 :نفسم رو فوت کردم و دسته گل رو به سمتش گرفتم؛ با تعجب پرسید

 این برای منه؟-

 :ی مثبت تکون دادم و گفتمسرم رو به نشونه
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 ...خواستم... خواستم-

دم که چی بگم و چندتا شعر هم حتی به ذهنم رسید؛ اما مغزم تونستم بزنم! فکر کرده بولعنتی هیچ حرفی نمی

 :اون لحظه قفل شد! مرتضی به کمکم اومد و بلند گفت

 !همه بزنین کف قشنگه رو به افتخار زوج عاشق-

ها شروع کردن به دست زدن؛ اما فریبا هیچ نگاه خاصی نداشت؛ به سختی دسته گل رو کارمندها و ارباب رجوع

 .ش نگاه کردازم گرفت و به

 :ی من خیره شد و آروم پرسیدبعد به چهره

 آشتی کنونه؟-

 :ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

 ...هم آشتی کنون و هم اینکه-

 :آب دهنم رو قورت دادم

 .خواستم بگم که دوستت دارم-

 :های درشت شده بهم خیره شد که نفس کشیدن برام سخت شد. به سختی ادامه دادمبا چشم

اقت با تو همیشه برام قشنگ بوده؛ توی سختی و راحتی باهام بودی و خیلی چیزا باهات تجربه کردم و توی رف-

 ...خوام که احساسات عمیق من رو به عنوان یه مرد بپذیری ورفاقت چیزی کم نگذاشتی؛ اما من می

 :پوزخندی زد

 تو با خودت چی فکر کردی سورن؟-

 :د و با اخم گفتام کوبوندسته گل رو توی سـ*ـینه

 .تو فکر کردی که من حاضرم باهات زندگی کنم؟ عاشقت باشم؟ هه! نه رفیق تو اشتباه فکر کردی-

 .پچ تبدیل شد و من حس کردم که یخ زدمبا تعجب بهش خیره شدم؛ تشویق دیگران به پچ

 ...فریبا من دوستت دارم-

 .از این به بعد همونم نیستم تو فقط بهم عادت کردی! من هیچی به جز رفیقت نبودم؛ ولی-

 :با استیصال گفتم

 ...تو چه مرگته فریبا؟ چرا-

 :سرش رو تکون داد

 .چون که این قانون منه؛ قبالً بارها بهت گفتم سورن! احساسات خطرناکن و من احساس رو درون خودم کشتم-
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 :برای چند ثانیه فقط به همدیگه نگاه کردیم. فریبا با ناراحتی گفت

شدی سورن؛ سروکله زدن با اون دو تا جوجه که آویزونت شدن ضعیفت کرده. متأسفم؛ ولی من از تو عوض -

 .دم؛ این برای هر دومون بهترهاین جا استعفا می

کردن. بعد پشت کرد و برگشت داخل دفترش. چرخیدم و جمعیتی رو دیدم که با دلسوزی بهم نگاه می

دیدن و برام دل ترین حالتم میود؛ حاال من رو در ضعیفکارمندهایی که جلوشون غرور من کم شدنی نب

 :سوزوندن. دسته گل رو به مرتضی سپردممی

 .رم خونهاین رو ببر معدومش کن؛ من می-

 :مرتضی خواست چیزی بگه که گفتم

 !هیچی نگو! فقط ساکت باش-

روشن شد؛ ولی ای کاش قضیه این واقعاً ظلم بود. خیلی سخت و دردناک بود. اما به قول شیوا حداقل تکلیفم 

 !ها بودتر از این حرفراحت

های فراوانی که داشتم و بغضی که رو به سوار ماشین شدم و زدم به خیابون؛ آهنگ ای بارون رو گذاشتم با غم

های من رو کشت، هم خود من رو. من موندم چرا توی این دنیا سازمانی جهت شکسته شدن بود. فریبا هم بچه

 شد؟قوق مردان احداث نمیحمایت از ح

زدم و حالم خوب نبود. از کنار ها چرخیدم تا ظهر شد و برگشتم خونه. توی سرسرا قدم میقدر توی خیابوناین

ی اصلی رد شدم و بوی غذا به مشامم خورد. نگاهی به داخل آشپزخونه کردم و دخترها رو دیدم که آشپزخونه

 .کردرشون نظارت میکردن و ریحانه هم روی کاداشتن کار می

کرد و پیاز اشکش رو درآورده یاد املت اون شب شیوا افتادم. اتفاقی دختری رو دیدم که داشت پیاز رنده می

 :بود؛ اون دختر شیوا بود. لبخندی تلخ زدم. ریحانه متوجه حضورم شد و اومد بیرون

 سالم آقا! زود برگشتین. کاری دارین با من؟-

 :سرم رو تکون دادم

 .؛ فقط شیوا رو بفرستید اتاقم؛ کارش دارمنه-

 !چشم آقا-

ها افتادم روی تختم و حال به سمت اتاقم حرکت کردم؛ حتی حال نداشتم لباسم رو عوض کنم. با همون لباسبی

 :هام رو گذاشتم روی هم. طولی نکشید که صدای در اومد؛ گفتمچشم
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 .بیا تو-

 :صدای باز شدن در اومد و بعدش صدای شیوا

 با من کار داشتید آقا؟-

اومد که مریض باشه. ضربتی بلند شدم و هام رو باز کردم تا ببینمش. صداش گرفته بود و به نظر مییکم چشم

 :نشستم. گفتم

 .بیا نزدیک-

 :اومد جلو و مقابل من ایستاد. آهی کشیدم

 !امروز رفتم شرکت با یه دسته گل؛ ولی فریبا زد ضایعم کرد، جلوی همه-

 :اش رو فرستاد باالابروه

 !عجب-

بلند شدم و مقابلش ایستادم. دستم رو گذاشتم روی پیشونیش که یه دفعه عقب رفت و یکم سرخ شد. پوفی 

 :کشیدم

 تب داری! چرا بعد کالسات باز اومدی این جا؟-

 :چیزی نگفت که خودم جواب خودم رو دادم

 ترسیدی من دعوات کنم؟-

 .دی مثبت تکون داسرش رو به نشونه

 :با آه گفتم

 من شکست مثالً عشقی خوردم؛ تو چته که پکری امروز؟-

 :یکم نگاهم کرد و بعد از کمی مکث جواب داد

 ...امروز خاله رفت شهرشون؛ حس تنهاییم یه دفعه زیاد شد و بعد-

 :سکوت کرد؛ پرسیدم

 بعد چی؟-

 :ای خیره شد و آهی کشیدی دیگهبه نقطه

 .واستگاری کنه که ردش کردمبعدش همسایمون خواست ازم خ-

 :ابروهام رو انداختم باال

 چرا؟-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         161 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :خندی غمگین زدتک

ی داغونی دارم و که حال خودم خوب نیست و گذشتهکس و کارم و اون خونواده داره؛ دوم اینکه بییکی این-

 .دوست ندارم زندگی یکی دیگه رو خراب کنم

 :خندی زدمتلخ

 !ایتو هم مثل من یه دیوونه-

 :م نگاه کردبه

 چرا؟-

 :شونه باال انداختم

 .جوری گفتمدونم؛ همیننمی-

 :به ساعت مچیش نگاه کرد

 .پوف! االن سارا میاد؛ باید برم-

کردم نسبت به شیوا وضع بهتری سری تکون دادم و اون هم بعد از خداحافظی کوتاهی رفت. گاهی حس می

تونستم عذاب وجدانی که داشت تحمل داشت. می کرد و شاید هم حقدارم؛ اون خیلی خودش رو اذیت می

کرد؛ اون هم های خودش رو پاک میکرد رو درک کنم. کل زندگیش رو گند زده بود و حاال داشت گندکاریمی

که زندگی یه نفر دیگه رو نابود کرد برای اینتوی غربت و تنهایی و خودش رو از یه زندگی خوب محروم می

 !قدر شجاع بودم تا دوستش داشته باشمشننکنه. ای کاش! ای کاش ای

*** 

 :شیوا

کردم که خودش اومد توی اتاق؛ نگاهی بهم کرد و رفت روی تختش های سپهر رو مرتب میداشتم کتاب

 :جونی زدم و گفتمنشست. لبخند بی

 حالتون خوبه؟-

 .م زیاد خوب نبودموندم؛ ولی حالی مثبت تکون داد. یه دو سه ساعت دیگه باید میسرش رو به نشونه

مقدمه کردم زودتر بگذره تا برم خونه و بعد از خوردن قرص سرماخوردگی یه فصل بخوابم. سپهر بیدعا می

 :گفت

 .سه روز گذشت-

 :سرم رو به سمتش چرخوندم
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 بله؟-

 .سه روز از زمانی که مهلت دادی اون امپراطور رو پیدا کنم-

 :ابل سپهر بایستمجا شدم تا مقخندی زدم و چند قدم جابهتک

 آهان! خب، جواب رو پیدا کردید؟-

 :ی منفی تکون دادسرش رو به نشونه

 .زنمنه دقیقاً هیچ کجا نتونستم این جزئیاتی که گفتی رو پیدا کنم؛ اما حدس می-

 :لبخندی زدم

 .خب بفرمایید-

 :یکم خیره نگاهم کرد و با اعتماد به نفس توضیح داد

 !که جواب یکی از این دو تا باشه دو گزینه دارم؛ به نفعته-

 :سـ*ـینه منتظر شدم تا ادامه بده. نفسش رو فوت کرد به با خنده ابرو باال انداختم و دست

کوروش بزرگ که توی عدالت و انصافش کسی شک نداره و شاه آرتور که شمشیر اکس کالیبرن رو بیرون -

 .کشید

دونستم جواب رو گی منتظر تایید یا تکذیب من بود. نمییکم در سکوت بهش زل زدم و اون هم با اخم کمرن

 .چطور بهش توضیح بدم که باورش بشه؛ حالم هم زیاد خوب نبود و تمرکز درستی نداشتم

 :خندی زدماما در نهایت تک

 .تالشتون قابل ستایشه آقا سپهر؛ ولی جواب اینا نیستن-

 :ابروهاش رو داد باال و با استیصال گفت

 .دتر بهم بگو کی بوده؛ دیگه طاقت ندارماپس حداقل زو-

 :خندیدم

 .سخت نگیر! فردی که من در نظرم بود امام علی)ع( بوده-

 :خندی زدم و توضیح دادمهاش رو درشت کرد و چیزی نگفت. تکبا تعجب چشم

ت رسید؛ دونی که امام علی)ع( تنها امام ماست که به حکومدونم شاید عجیب به نظر بیاد؛ ولی حتماً میمی-

ی جزئیاتی که گفتم توی تاریخ ی دوم گسترش پیدا کرد و همهحکومت امپراطوری اسالمی که توسط خلیفه

 .ترین امپراطور تاریخ بودهنوشته شده. اون عاشق
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 :یکم سرش رو به طرفین تکون داد و با گنگی گفت

 .دم نبود که امام علی)ع( هم حکومت کردهعجیبه! اون چیزایی که گفتی رو قبالً انگار خونده بودم؛ ولی اصالً یا-

 :خندی زدمبعد سکوت کرد. من هم یکم سکوت کردم و وقتی دیدم سپهر خیلی توی خودش رفته تک

 انتظارش رو نداشتین؟-

 :سرش رو به طرفین تکون داد

 .نه-

 :بعد سرش رو بلند کرد

 .دونمون بوده. من هیچی از این چیزا نمیشه حاال ازش بیشتر برام بگی؟ بیشتر... بیشتر بگو؛ چطوری مهربمی-

با لبخند رفتم صندلی میز مطالعش رو کشیدم و روش نشستم؛ پا روی پا انداختم و با همون صدای گرفتم شروع 

 :کردم

کرد که ام... خب من زیاد از این چیزا خوشم نمیومد؛ ولی بچه که بودم بابام یه داستانایی برام تعریف می-

 .رفته. پارسال یه سری مطالعات داشتم که اینا رو کشف کردمبیشترش رو یادم 

 :نگاهش کردم که دیدم مشتاقانه منتظره توضیح بدم. من هم ادامه دادم

که بخوام روی تعصب و این چیزا بگم دوستش دونی نه به چشم اینخب امام علی)ع(، خیلی دوست داشتنیه؛ می-

دونی؛ اما شخصیتش بگی دوستش داری وقتی ازش هیچی نمیدارم! به نظر من جالب نیست که از سر تعصب 

که توی کار خونه به ذاشته یا اینهای یتیم عسل میدوست داشتنی زیاد داره؛ مثالً ایشون خودشون دهن بچه

گفتن ای کاش ما هم یتیم های یتیم مهربون بوده که یارانش میقدر با بچهگن اینکرده. میخانمش کمک می

آوردن. سپهر ابروهاش رو داد ها سوارشون بشن و بعد صدای گوسفند در میشدن تا بچهون خم میبودیم! براش

 :تونست باور کنه. سرم رو تکون دادمباال انگار که نمی

 .دونم! عجیبهدونم، میمی-

 :با تعجب گفت

 چرا نشنیده بودم؟-

 :شونه باال انداختم

طبع بودن و توی اسناد این گفته امام نیست! ایشون خیلی شوخکنن این چیزا در شأن یک شاید بعضیا فکر می-

ها طوری با بچهشده. امامی که به قولی حکومت قلمروهای بزرگی مثل ایران و مصر و روم رو به عهده داشته، این

 .تر بودهکرده و عاشق خونوادش بوده. در عین حال توی میدون جنگ از همه قویرفتار می
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 :سپهر آهی کشید

شه هم به معنای واقعی کلمه مرد بود و هم احساسات رو حفظ شتر مثل یک افسانه است؛ وگرنه چطور میبی-

 کرد؟

 :یکم خم شدم

تر تونن قویگم که اشکالی نداره گریه کنی! آدمای قوی هم قلب و روح دارن؛ اتفاقاً میبرای همین بهت می-

این مهم نیست که پسر باشی یا دختر باشی؛ باید برای  باشن. وقتی به خدا باور داشته باشی، همه چیز ممکنه!

 .قلبت ارزش قائل باشی و قدرت رو در غرور و خودخواهی نبینی

 :پاهاش رو جمع کرد و با بدبینی گفت

رحمه و این حرفا حالیش گی و اماما ندارم. دنیا بیشه شیوا، من هم کاری با خدایی که میتوی این دنیا نمی-

 .شهنمی

 :ن دادمسری تکو

کنن! نه فهمم. غیرممکن به نظر میاد. تو هم توی سن حساسی هستی و احساساتت خیلی اذیتت میدونم؛ میمی-

 .تونه آرومت کنهمنطق و نه چیز دیگه نمی

 :نگاهی بهم کرد که ادامه دادمنیم

 .اما... اما راه بهتری هست که با احساساتت کنار بیای-

 :منتظر نگاهم کرد

 چه راهی؟-

 :نفسم رو فوت کردم

احساساتت رو بنویس! برای خدا نامه بنویس یا برای امام علی)ع(. باهاشون درد و دل کن و حتی ازشون سوال -

کن و ازشون توقع داشته باش که کمکت کنن. مگه نگفتم امام علی)ع( با یتیما خیلی مهربون بوده؟ خب با من و 

 .ترهتو هم خیلی مهربون

 :پوفی کشید

 .بانوئل خارجیا؛ چرا باید واقعیت داشته باشه؟ امام که دیگه زنده نیستمثل با-

 :خندی زدمتک

گن کسایی که به یادشون باشی هنوز زنده هستن. هر آدمی از دل تاریخ که هنوز حرفش زده بشه زندست؛ می-

منطقت نپذیره  حتی اگه آدم بدی باشه! زندست و هنوز هستن کسایی که تفکرش رو دنبال کنن. شاید باورت و
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گیرن؛ ولی تو به عنوان یه گن که زندست و خیلیا ازشون حاجت میکه امام زنده باشه؛ حاال آدمای مذهبی می

 .تفکر و فردی که به نوع خودش بزرگ و قهرمان بوده بپذیرش و باهاش ارتباط برقرار کن

 .بدون حرف نگاهم کرد؛ انگار که یکم قبول کرده باشه

 :ادامه دادم

شکستگیام گفتم و از غمایی که داشتم؛ آخه یه جا خوندم که خودم خیلی باهاش حرف زدم. از دلمن -

پیامبر)ص( گفت من و علی)ع( پدران این امت هستیم. من هم دست محبت حضرت رو روی سرم حس کردم! 

داشت و کمکم  مهم نبود من چقدر کار بد کردم و آدم خوبی نبودم؛ امام هنوز هم پدر معنوی من بود و دوستم

 .کرد

 :با تردید پرسید

 اگه کمکم نکرد چی؟-

 :شونه باال انداختم

گه دعا کردن روی مغز تأثیرات مثبت تونی دعا کنی. انیشتین میارزه؛ اگه دوست داشتی هم میبه امتحانش می-

 !خوبی داره

 :آهی کشید

 .کنمممنون؛ چون تو گفتی امتحان می-

 :لبخند عریضی زدم

 !استنظر لطف شم-

 :بلند شدم و گفتم

 .اگه دیگه امری ندارید من برم-

 :یکم سرش رو کج کرد

تونی یه مورد مثال بزنی؟ عارف و مجتهد مثال گفته بودی بازم هستن کسایی که مثل اون امپراطور باشن؛ می-

 .نزن ها! آدمی که هم قوی باشه هم مهربون

 :خندی زدمیکم نگاهش کردم و تک

 باشه؟شهید و مجاهد هم ن-

 :ی منفی تکون داد. یکم فکر کردم و بعد گفتمسرش رو به نشونه

 جورین؛ قوی و مهربون! ببینم اهل فوتبال هستی دیگه؟بعضی ورزشکارای کشورمون این-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         166 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :سرش رو انداخت باال

 .نچ، اهل والیبالم بیشتر-

 :آهی کشیدم

ین آدمای عادی هم هستن کسایی که هم شناسم؛ ولی خب بآدم برجسته و خاصی که شهید و عارف نباشه نمی-

 !مهربونن هم خیلی قوی هستن؛ بگرد پیداشون کن

 :کالفه پوشی کشید

 !خب از همون شهیدا بگو؛ یکی رو بگو فقط-

 .شناختمشونفکر کردم ببینم کدوم شهید خیلی خفن بوده؛ البته زیاد نمی

 :باالخره گفتم

 .شهید همدانی؛ حاج حسین همدانی-

 :شیش و مشغول انجام کاری شد. زیاد طول نکشید که گفتخم شد سمت گو

 .توی سوریه شهید شده-

 :سرم رو تکون دادم

 .آره-

 :سرش رو بلند کرد

 .کنمگردم و پیدا میخیلی خب، ممنون! بقیش رو خودم می-

 :خندی زدبعد تک

 .خوب مخ من رو زدی کشوندیم توی این وادی! سال دیگه فکر کنم من رو ببری کربال-

 :خندیدم

خواد دونم شاید خیلی باهام احساس راحتی نکنی؛ ولی همیشه دلم میمن فقط خواستم حالت خوب بشه. می-

 .خوشحال باشی

 :ی تایید تکون دادسرش رو به نشونه

 .ممنونم-

 :آروم پلک زدم

 !کنمخواهش می-

 :ندبعد از اتاقش رفتم بیرون. در رو که بستم، صدایی از کنارم من رو از جا پرو
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 !عجب! پس اون امپراطور امام علی)ع( بوده-

 :ها پریدم هوا و بعد برگشتم به سمت سورن! دستم رو گذاشتم روی قلبممثل برق گرفته

 !من رو ترسوندین آقا-

 تو که هنوز این جایی، چرا نرفتی خونه استراحت کنی؟-

 :ربط پرسیدمیکم نگاهش کردم و بی

 گوش وایساده بودین؟شما فال-

 :یدخند

 .آره؛ دیدم بحث جذاب شد، گفتم من هم از سخنرانیات فیض ببرم-

کنه که انگار تقریباً جدی بود. سری تکون دادم و خواستم رد یکم نگاهش کردم تا مطمئن بشم مسخره نمی

 :بشم که صدام کرد

 ...شیوا-

م درخواست کنه و داشت خواست یه چیزی ازدونم چرا لحنش یکم مهربون شده بود؛ شاید باز میبرگشتم؛ نمی

 :کرد! یکم مکث کرد و گفتخرم می

 شه حرف بزنیم؟می-

کردن. دوست نداشتم خیلی خاص و متفاوت باشم جوری نگام می جوریش هم خدمتکارها یهشک داشتم! همین

 :برای همین گفتم

 .متأسفم؛ حالم زیاد خوب نیست. اگه اجازه بدید برم خونه-

 :اخم کرد

 خوای بری؟رسی میذاری، تا به من میرا هر چه قدر که بتونی وقت میبرای سپهر و سا-

 :خندی زدمتک

 !توی قرارداد ذکر نکرده بودید که باید پرستار شما هم باشم-

 :اختیار زود عصبانی شد و صداش رو برد باالجا خورد و بی

 !زنمت ها! اون زبون واموندت رو کوتاه کنگیرم میمی-

 :یکم خم شدم

 .شممن الل می چشم؛-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         168 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

دونستم واقعاً دستش رو برد باال که من رو بزنه؛ ولی زود از جلوی دستش خارج شدم و فاصله گرفتم. می

هاش هم پایدار نیست برای همین زیاد جدی نگرفتم و سریع ازش دور شدم. یکم مشغول خداحافظی عصبانیت

 .ج شدمهام، از محل کارم خاربا سارا شدم و بعد با عوض کردن لباس

*** 

 :کرد گفتبافی میطور که قالبزهرا همون

 !شنیدم امروز داداش ما رو کِنِف کردی-

 :کردم که پرسیدمبافی میابروم رو باال انداختم. من هم داشتم قالب

 عه خبر داد بهتون؟-

 :سرش رو تکون داد

ط به من گفت. گلوش پیشت گیر خوای بدبختش کنی و این حرفا؛ البته فقدونم؛ نمیآره! گفت بهش گفتی نمی-

 .کرده

 :آهی کشیدم

ی پاک بگیره نه کسی که کلی حرف ی خوبی نداشتم زهرا؛ برای داداشت بهتره یه دختر با گذشتهمن گذشته-

 !پشتشه و خونواده خودش طردش کرده

 :با مخالفت خاصی گفت

شه خودت رو از زندگی محروم میتونی بگی؛ ولی دلیل ندونم یه چیزایی توی گذشتت هست که نمیببین می-

 .کنی! به مامانم نگاه نکن، بعضی وقتا روی مخه؛ خیلی روشنفکره. بابام هم پایه است

 :سرم رو تکون دادم

جور تنها سینگل و بدبخت بمونم. یه عقاب خواد همینبه هر حال االن اصالً آمادگیش رو هم ندارم؛ دلم می-

 !همیشه تنهاست

 :غر زدبا لحن کوچه بازاری 

بینه برگاش یعنی چیزه، پراش کنه خودش رو! خود عقاب هم جنس مخالفش رو میزر نزن بابا! لوس می-

 !تاپ میفتهریزه، دلش به تاپمی

 :خندیدم

 !خوش به حال عقاب-

 :تر شدطور که روی مبل نشسته بود یکم بهم نزدیکهمون
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 شه؟بینی دلت یه جوری نمیچیه؟ تو پسر خوشگل می-

 :باال انداختم شونه

 .ی عاطفی ندارم، با خودم خیلی درگیرمچرا؛ ولی اعصاب رابـطه-

 :زهرا آهی کشید و چند لحظه دست از بافتن کشید؛ گفت

گفت. دختره رو دوست داشت؛ ولی دختره این داداش من هم بعد از طالق دادن اون نامزدِ خرش همین رو می-

قدر دونه! دیگه اوناومد که خدا میقدر ازش بدم میمن اینکرد! خیلی پرتوقع بود و خودش رو لوس می

 .های الکی طالق گرفت؛ بعد معلوم شد با یکی دیگه بودهخودش رو گرفت و آخرش هم سر بهونه

 :آهی کشیدم

 .چه دردناک-

 .اوهوم-

 :یه دفعه پرسید

 از اون پسره چه خبر؟ صاحب کارت؛ نخ نداده بهت تا حاال؟-

 :پا روی پا انداختم نفس عمیقی کشیدم و

 .طوری نیست که بخواد از این کارا بکنهواال پسر خوبیه؛ اون-

 :ی آرومی زد به بازومزهرا پوزخند زد و ضربه

ری سمت اون کارای بد! آقا شاید خوشش بیاد ازت؛ خره مگه نخ دادن بده؟ تو هم ذهنت منحرفه، صاف می-

 .خواستگاری کنه

 :خندی زدمتک

 .ر از این حرفاستتنه بابا بچه-

 :پرسید

 چرا؟-

 :توضیح دادم

کنم بیشتر دنبال یه مادره که براش مادری کنه تا زنی که به خاطر کمبود محبتی که تا االن داشته حس می-

 .براش دلبری کنه

 :سرش رو تکون داد
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 .آهان-

 :با اعتراض گفتم

 !نبودخب تو بیشتر از این داداشت بگو. جلوش خیط شدم اسمش رو هم یادم -

 :خندید

 .پرسیدی منم بیشتر ذهنم طرف اون یکی داداشمهبه من چه؛ خب تو نمی-

 :خندیدم و چیزی نگفتم. مشغول بافتن بودیم که لحنش یکم جدی شد و توضیح داد

 .ره سر کار. مشاور مرکز مشاوره است؛ روانشناسههیچی دیگه بچمون بعد از ظهر می-

 :سرم رو تکون دادم

 .خب-

ره ی یالغوز آشنا شد که گند زد به احساساتش. شبا هم یا میجمالت؛ همون سرکارش با اون دختره خب که به-

ی مثبتیه؛ نه اهل ره کوهی، استخری، جایی. بچهها هم با دوستاش میباشگاه یا هیئتشون مراسم دارن. آخر هفته

بینه؛ هر چی هم من مریکایی میشینه سریال آدودودمه، نه دختربازی. اوج دوران جاهلیتش زمانیه که می

 .ذارهخوام برم بشینم کنارش با هم ببینیم نمیمی

 :بلند و عمیق خندیدم

 !خب کامالً مشخصه که چرا-

ی دو بره. من رو در حد بچهی ترسناک داره و من شب خوابم نمیگه صحنهباز تو منحرف شدی؟ نه همش می-

 .خواد ببینماقت خون و خونریزی ندارم؛ بازم دلم میدونم طکنه! منم لجبازم و میساله تصور می

 :خندیدم و گفتم

 کنی با خودت؟چرا خب این کار رو می-

 :با لحن خاصی گفت

 !کیف داره آخه-

 :و ادامه داد

 .تر کن و یه نظر بهش بندازجوریه. حاال تو هم یکم قبات رو کوتاهآره دیگه خالصه داداشم این-

 :آه کشیدم

 .نیست، گفتم که کالً آمادگی و شرایطش رو ندارم بحث این چیزا-

 :اخم کرد و بهم تشر رفت
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دم یکم باهاش چت زر مفت نزن! از نظر من که هیچ مشکلی نداری. من امشب با گوشی هادی یه پیام بهت می-

 .کن و حرف بزن؛ شده از گذشتت بهش بگو. من رو که نباید قانع کنی، اون رو باید قانع کنی

 :مپوفی کشید

 دار هست. هیچ کدوم چشمش رو نگرفته یعنی؟بابا این همه دختر خوب و خونواده-

 .بهت که گفتم؛ بعد از اون دختره قید همه رو زده بود. چند وقته از تو خوشش اومده-

 :پوزخند زدم

 !البد به خاطر وقار و متانتم-

 :شونه باال انداخت

 .رو با هم وا بکنید من چه بدونم؟ از خودش بپرس. هرچی هست سنگاتون-

 :پوفی کشیدم

 .اما من اعصابش رو ندارم-

 :غر زد

 خوای براش بندری بزنی که. باهاش حرف بزن، باشه؟کنی شیوا! سخت نگیر؛ نمیاه! چقدر زرزر می-

 :کالفه پوفی کشیدم

 .باشه-

 :بافتنیش رو نزدیکم گرفت و پرسید

 .شهاالن این جا چی کار کنم؟ نخ گیر کرده کشیده، نمی-

 :راهنماییش کردم و گفتم چجور بافت رو درست کنه. باز پرسید

 راستی گفتی سورن با اون دوست دخترش به هم زد؟-

 :تایید کردم

 .آره بنده خدا. ظاهراً رفته بهش یکم ابراز محبت کنه، اون هم سریع پسش زده-

 :ی تأسف تکون دادسری به نشونه

خواستن پای رابـ*ـطه بمونن و پسره به هم قدیما دخترا می عجب دختری بوده؛ زمونه هم برعکس شده!-

 .گه که دوست نداره احساسات طرف رو قبول کنهزده؛ حاال دختره میمی

 :شونه باال انداختم

 .طوری کرد؛ شاید کالً از روابط عاطفی خوشش نمیاددونم چرا ایندختر بدی نبود! نمی-
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 !شاید-

 .یم و بعدش زهرا برگشت خونشونبعد از بافتنی با هم نسکافه خورد

های دونستم هادی از چی من خوشش اومده؛ حتی چند بار بیشتر من رو ندیده بود؛ البته ممکن بود گفتهنمی

ی من چی ممکن بود بهش گفته باشه؟ ی من توی نظرش تأثیر گذاشته باشه. یعنی دربارهزهرا هم درباره

م رو مرور کردم. خاطرات و ماجراهایی که براش تعریف کرده هایی که طی اون مدت با زهرا زده بودیحرف

 .بودم و چیزهایی که از عالیق و عاداتم گفته بودم

هام رو اون طرف بازتاب داده باشه؛ وگرنه این حس هادی الکی به وجود زدم زهرا بیشتر حرفحدس می

دونم. مشغول درست کردن نمیاومد؛ حس که یعنی همین که فکر کرده بود من دختر خوبیم یا هرچی! نمی

نیمرو برای خودم بودم که خاله انسیه زنگ زد بهم. کلی با هم حرف زدیم و بعد از کلی انرژی گرفتن ازش، 

 .قطع کردم

طبق عادتم چند المپ رو روشن گذاشتم و رفتم توی اتاقم دراز کشیدم. گوشیم دستم بود و داشتم توی اینستا 

 :دادچرخیدم که سورن بهم پیام می

 بهتری؟-

 یادش بود که من مریض احوال بودم؟

خوابیدم. خوردم و بعد میخوب شد یادم انداخت؛ هنوز خوب نبودم. بهتر بود یه قرص سرماخوردگی دیگه می

 :رفتم نوشتمطور که به سمت آشپزخونه میبلند شدم و همون

 .ممنونم قربان-

 :سریع جواب داد

 مگه نگفتم نگو قربان؟-

 :وشتمخندیدم و ن

 .خب ببخشید! آقا. از لطفتون ممنونم خداروشکر خوبم-

شدم که دیگه پیامی نداد. من هم رفتم مشغول خوردن قرصم شدم. برگشتم توی اتاق و دیگه داشتم آماده می

 :بخوابم که باز پیام داد

 .حرفایی که به سپهر زدی جالب بودن؛ ممنونم-

 :شد! نوشتماین یه چیزیش می
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 .کنمخواهش می-

شد که صدای زنگ هام گرم میبعد دیگه گوشیم رو گذاشتم کنار و پتو رو کشیدم روی خودم؛ تازه داشت چشم

 :هام، گوشیم رو برداشتم و جواب دادمگوشیم بلند شد. ای بر پدر مزاحم تلفنی صلوات. بدون باز کردن چشم

 بله؟-

 :خند سورن رو شنیدمصدای تک

 چرا عصبی هستی؟-

 :ز کردمیک چشمم رو با

 عه شمایید آقا؟ کاری دارید نصفه شبی؟-

 گی نصفه شب؟تو به یازده می-

 !ببخشید خوابم زیاده-

 :خندید

 !خوابالو-

 :پوفی کشیدم

 .باشه هر چی شما بگی-

 :یکم مکث کرد؛ که نگران شدم. پرسیدم

 سارا خوبه؟-

 :اَه محکمی گفت و گالیه کرد

 .شی؟ طوریش نیست؛ سالمه خداروشکر گرفته خوابیدهرا میشیوا تو چته هر وقت کارت دارم نگران سا-

 :زیر لـ*ـب خداروشکر کردم و گفتم

 خب پس چیکار دارید؟-

شه یا تردید داره ازم ای باز به کمک نیاز داره؛ ولی روش نمیومون افتاد. گفتم شاید درباره مسئلهواقعاً به من

 :بخواد؛ برای همین گفتم

 .گیرماید براتون انجام بدم؟ حقوقشم میخوآقا اگه کاری هست می-

 :بعد یکم خندیدم که پررویی ذاتیم رو پوشش بدم. بعد از کمی مکث با استیصال گفت

 .شیوا مادرم برگشته ایران-

 :ابروهام رو دادم باال
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 !جداً؟ خیلی خوبه که-

وپسغام ی مختلف پیغامتونم ببخشمش. هر روز از طریق آدمافهمی این خیلی وحشتناکه! من نمینه تو نمی-

 .فرسته که برم ببینمش؛ اما من اعصاب دیدنش رو ندارممی

 :طفلک، مشکالت به سمتش حمله کرده بودن. با مالیمت گفتم

 .تونید برید ببینیدش؛ شاید واقعاً پشیمون شده باشهخب اگه دوست داشته باشید می-

 :پوزخندی زد

 خواهر و برادرم به فنا رفت و حاال اون پشیمونه؟خوره؛ زندگی من و پشیمونی به درد عمش می-

 :خیالی گفتمبا بی

خواید خواید ببینیدش. اگه هم میکه به همه بگید نمی خواید کالً نبینیدششه کرد؟ اگه میخب آقا دیگه چه می-

 .ببینیدش که برید پیشش دیگه

 :خند عصبی زدتک

 .ام ببینمش یا نه، مسئله اینهخودونم که میدونم نابغه؛ نمیخودم اینا رو می-

 :ی خاصم گفتمبا لحن پروفسورانه

آهان؛ خیلی خب! بخشش از بزرگان است. به نظر من بهتره ببخشید؛ به هر حال مادرتونه و شما رو به دنیا -

 .آورده

 :با حالت زاری گفت

که آشغال ول کرد و رفت؛ گم من با کارای اون زجر کشیدم! اون من رو مثل یه تیشیوا اصالً حالیت هست؟ می-

 حاال چجوری ببخشمش؟

 :ای کردمسرفهگفتم. تکوپرت میگفت. خوابم میومد و داشتم چرتراست می

دونم سخته و کنار اومدن باهاش راحت نیست؛ اما این هم مرگ یه بار، شیون یه بار! برید بله ببخشید. خب می-

 .رفیهحداقل بهش گالیه کنید دلتون خنک بشه؛ نه؟ اینم ح

 !خوام چشمم به ریخت نحسش بیفتهاصالً نمی-

 :پوزخندی زدم

 !خب با عینک کوری برید ببینیدش-

 :با حرص صدام کرد
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 !شیوا-

 :خندیدم

 .تونه باشهباشه باشه شرمنده؛ دیگه این ته راهنمایی و نظر منه دیگه. شرمنده بهتر از این نمی-

 :آهی کشید

 .باشه از کمکت ممنون؛ شب به خیر-

 .شب به خیر-

 .قطع کردم و دیگه با خیال راحت گرفتم خوابیدم

*** 

 :سورن

 بزرگ؟مامان-

 :خیالی گفتمی متعجب سارا و سپهر که روی مبل نشسته بودن، نگاهی کردم و با بیبه چهره

 .خوایم بریم ببینیمشآره همون! می-

 :سارا با کنجکاوی کودکانه گفت

 شدیم؟دار بزرگعمو سورن، ما کی مامان-

 :سـ*ـینه شدم به پوفی کشیدم و دست

 ...از اول داشتید منتهی-

هام رو برای یه بچه کوچیک توضیح بدم؛ هر چه قدر هم که حرصی و عصبی ها و غم و غصهاومد گالیهدلم نمی

 :تر بود برای سارا توضیح دادبودم! سپهر که فهمیده

 .ین خیلی سال پیش از این جا رفتخواست ایران زندگی کنه برای همبزرگ نمیمامان-

 :سارا سرش رو تکون داد

 فهمیدم! حاال خاله شیوا هم با ما میاد؟-

 :ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

 .آره؛ خاله شیوا هم میاد-

 :سپهر با لحن رو مخی گفت

 شیوا برای چی بیاد؟ خودمون مگه کمیم؟-

 :ی کراواتم رو شل کردمپوفی کشیدم و گره
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کنن. من بلد نیستم بعد این یستیم؛ ولی بهتره که یک خانم با ما باشه. خانما بهتر باهم ارتباط برقرار میکم ن-

 !همه سال با اون زن صحبت کنم

 :سپهر آهی کشید

 عصبانی هستی دایی؟-

 :لـ*ـب پایینم رو کشیدم داخل

 !نه-

 :سارا خندید و کودکانه گفت

 ؟ بچه بودی ناراحت شدی؟بزرگ ناراحتی که پیشت نمونداز مامان-

 :تر؛ دستی روی سرش کشیدمیکم نگاهش کردم و رفتم نزدیک

 .آره؛ ناراحت شدم. حاال برو توی اتاقت و لباسات رو بپوش-

 :ابروهاش رو باال انداخت

 .چی بپوشم؟ خاله شیوا باید کمکم کنه-

 :هام رو به کمر زدمپوفی کشیدم و دست

 .گم چی بپوشیبا هم بریم؛ من بهت می خاله شیوا االن دستش بنده. بیا-

ی توجیحی سپهر و سارا به پایان رسید و نفسی از سر آسودگی کشیدم. کلی بهشون توضیح داده بودم که جلسه

شه حرفی نزنن. اول تصمیم داشتم که تنهایی برم؛ ولی اون داستان چیه و مؤدب رفتار کنن و تا جایی که می

خوای خوری که میخواست بزنم توی دهنش و بگم تو شکر میبینه. دلم میهاش رو بخواد نوهگفت که می

ها درصورتی که بخوام خشمم رو کنترل کنم و احساس تنهایی هات رو ببینی؛ ولی شیوا گفت که حضور بچهنوه

بردم گفت؛ سام و سیمین که کنارم نبودن، حداقل یادگارهاشون رو میکنه. راست مینداشته باشم کمکم می

 .جلوی چشمش تا ببینه و بلکه بفهمه چه به روز ما آورده

هاش رفتم و در اتاق سارا رو باز کردم و رفتم داخل. خود سارا هم پشت سرم وارد شد. به سمت کمد لباس

درش رو باز کردم. خیلی زود یه پیراهن صورتی قشنگ انتخاب کردم و دادم به دست سارا. یکم نگاهم کرد و 

 :گفت

 .تونم زیپش رو باز کنمتونم تنهایی این رو بپوشم! نمییعمو من نم-

از کشو برداشت  ای گفتم و کمکش کردم لباسش رو بپوشه. جوراب شلواری سفیدش رو هم خودشکالفه« نچ»

 :و داد دستم تا پاش کنم. ای خدا! من واقعاً اعصاب این کارها رو نداشتم! بعد برام شونه و کش سر آورد. گفتم
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 خوای موهات رو ببندم؟ینگو که م-

 .بست؛ کاری ندارهخاله شیوا همیشه برام می-

 .شانس آوردم به لطف فریبا یه چیزهایی بلد بودم

 :موهای خوشرنگش رو شونه کردم و دم اسبی براش بستم. یکم ازم فاصله گرفت و خندید

 !ممنون عمو سورن-

نشدنی به سمتم جهید و خودش رو ذوق وصف لبخندی از سر رضایت زدم و آ*غو*شم رو براش باز کردم. با

 :توی بـ*ـغلم انداخت. تَن کوچیک و نحیفش رو فشردم و بعد از بو کردن موهاش گفتم

 !پرنسس کوچولوی خوشگل-

که سارا رو از خودم فاصله دادم، بلند شدم و یکم ریز خندید و خودش رو لوس کرد. آهی کشیدم و بعد از این

 :دستم رو دراز کردم ها خم شدم ومثل جنتلمن

 دن همراهیشون کنم؟لیدی به بنده افتخار می-

 :هاش رو گذاشت روی دهنش و با ذوق گفتدست

 !شیعمو سورن خیلی بامزه می-

 .ی معصومش نگاه کردم و لبخند عمیقی زدمبه چهره

دور سرش ی دامنش رو. دستش رو بردم باال و اش گوشهبا یه دستش دست من رو گرفت و با دست دیگه

چرخوندم و اون هم دلبرانه چرخی زد و کودکانه خندید. با دو دست کمرش رو گرفتم و بلندش کردم. توی 

 :بـ*ـغلم گرفته بودمش که با آه بهش گفتم

 دی پیشم بمونی و تنهام نذاری؟امروز عمو سورن خیلی ناراحته. قول می-

 :دو دست کوچیکش رو دور گردنم انداخت

 !باشه-

و سفیدش رو بـ*ـو*سیدم. از اتاق رفتم بیرون. گذاشتمش روی زمین و با همدیگه حرکت کردیم.  ساعد الغر

که سارا و سپهر رو داشتم! و یک جورهایی این حس رو مدیون اون دختری بودم که حس بهتری داشتم؛ از این

سالم کرد. شیوا هم جوابش  زنان به هم نزدیک شدیم و سارا به شیوااومد؛ شیوا! قدماز انتهای راهرو داشت می

 .رو داد

 :سارا ذوق کرد
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 !خاله شیوا چقدر خوشگل شدی-

 .شیوا با مهربونی تشکر کرد

کرد. مانتوی بلند رنگ آبی آسمونی پوشیده بود و وقت آرایش نمیبهش نگاه کردم. خیلی تغییر کرده بود. هیچ

های شای سارا و گوش کردن به حرفجین روشن؛ شال آبی کاربنی و آرایش الیت کامل. اون مشغول تما

قدر از دیدم زیبا کردم لبخند کسی اینوقت فکر نمیهاش بودم و لبخندش! هیچکودکانش بود و من محو چشم

کردم. اصالً حتی خندید و من کیف میآالیش و صادقانه میباشه و بخوام همیشه اون لـبخند رو ببینم؛ اما اون بی

زنه به خنگی. یه لحظه نگاهش به من افتاد دونستم خنگه یا خودش رو میشد؛ نمیمتوجه نگاه خیرم به خودش ن

 :ی خنثی؛ اما پر از حرف من رو دید. خنده از صورتش محو شد؛ به سارا گفتو اون چهره

 .خاله جون شما برو پایین پیش آقا سپهر تا ما بیایم-

 :گاهی به جفتمون انداخت و با خوشحالی گفتطور که سرش رو بلند کرده بود تا ما رو ببینه نسارا همون

 !باشه-

 !آورددونه چقدر اما و اگر میگفتم خدا میو رفت. حاال اگه من بهش می

 :شیوا نگاهی نگران به من انداخت و پرسید

 .رسیدچیزی شده آقا؟ نگران به نظر می-

 :ته گفتمی منفی به دو طرف تکون دادم. آهسپوزخندی زدم و سرم رو آروم به نشونه

 .ممنون که قبول کردی-

 :شونه باال انداخت

 .کی بدش میاد یه روز نره دانشگاه! اعصاب دانشجو جماعت نداشتم-

 :بعد به سر و وضعش اشاره کرد

 .ولی اینا خیلی کار برد! کلی درگیر خرید لباس و این چیا شدم. همه لباسام رو داده بودم خیریه-

 :هاش رو نشونم داد و با هیجان گفتاش رو آورد باال و ناخنههاش رو درشت کرد. دستبعد چشم

قربان تحویلتون گرفتم؛ براتون رفتم الک ست لباسم هم خریدم! دیگه حسابی پیش مادرتون آبروداری -

 .شهمی

های شیوا رو توی هوا گرفتن. یه لحظه شوک بهش وارد شد و بعد با هام سریع جهیدن و دستاختیار دستبی

 :هم کرد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتمتعجب نگا

 از این کار مطمئنی؟-
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هام بکشه بیرون که نذاشتم. از سرخ شدن صورتش و اخمش فهمیدم زیاد هاش رو از دستیکم خواست دست

 :ومون کردخوشش نمیاد از این وضع. یکم من

 !کنیددارید معذبم می-

 :با پررویی تمام گفتم

کنه من و تو نسبتی ه عنوان همراه و دوستم باهام بیای؛ اما اون زن فکر میدونی من گفتم بخودت هم می-

 !داریم

 :سخت نفس کشید؛ ولی با کمی ناراحتی گفت

 !ها هستمخواید بگید که من پرستار بچهمن فکر کردم می-

 !نه-

 .جوری بلند گفتم که خودم ترسیدم

کشید. خیلی زود به الک جدی همیشگیش هام بیرون هاش رو از دستشیوا خودش رو عقب کشید و دست

 :برگشت و گفت

 .قربان فکر کنم حالتون امروز زیاد خوب نیست. بهتره زنگ بزنید بگید فردا یا یک روز دیگه بریم-

 :نفسم رو با حرص فوت کردم و با عصبانیت صدام رو بردم باال

 !برای من اظهار نظر نکن-

 لعنتی! من واقعاً چه مرگم شده بود؟هاش درشت شد و یه قدم دیگه عقب رفت. چشم

 :نفس عمیقی کشیدم و بعد از فوت کردنش گفتم

 کنی؛ فهمیدی؟تو امروز به عنوان نامزد من میای و تا هر وقت هم که الزم باشه این نقش رو ایفا می-

 :کشید و با اخم غلیظی گفت« هه»با تحیر و تمسخر 

ره. شما متوجه نیستید؟ این یه لطفه که دارم در رارداد فراتر میجدیداً دستوراتتون داره خیلی از چهار چوب ق-

 !کنم! قرار نیست حقوق و شئونات من رو نادیده بگیرید و گند بزنید به هر چی حرمت و احترامهحقتون می

خواست بزنم زبونش رو با گرفتم. دلم میهام رو به شدت مشت کردم. داشتم از خشم آتیش میجفت دست

 :زبونی نکنه! با همون حالت حرصی و عصبانیش ادامه دادکنم تا دیگه بلبلشمشیر قطع 

این خونه فقط مگه من کارمند شما هستم؟ این همه دختر توی این شهر هست؛ خب به اونا بگید براتون از این -

جا که الزم  نقشا بازی کنن. از خداشون هم هست که براتون این کار رو انجام بدن تا هر وقت که الزم باشه و هر
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 !باشه

 .اش رو با کنایه و تمسخر گفت. حتی با سرش به اتاقم هم اشاره کردی آخر جملهتیکه

گفت که من از این حرفم قصد و قرض داشتم. شاید جای ما عوض شده بود که در قبال غیرمستقیم داشت می

 .مبار من بودم که سکوت کردم و فقط نگاه کردخشم و عصبانیت شدید شیوا، این

 :ی تأسف تکون داد و با ناراحتی گفتسرش رو به نشونه

 .کردم شما دیگه آدم بزرگ و عاقلی هستینهمیشه فکر می-

 .بعد چند نفس کشیده و ممتد کشید. انگار حالش خوب نبود

شدم، آروم سر به زیر انداختم و به سمت راه پله حرکت کردم. آهی کشیدم و در حالی که از کنارش رد می

 :گفتم

 .خوامبرو خونه استراحت کن؛ معذرت می-

 .داشتمکنه. نباید ازش تا این حد انتظار میازش عبور کردم و حس کردم به سمتم برگشته و نگاهم می

*** 

کرد. وارد باغ رستوران شدیم و به پیشخدمت دست سارا رو گرفته بودم و سپهر هم پشت سرم حرکت می

رو کرده بودم رو نشونم داد. فضای باصفایی بود؛ صدای شرشر آبنما و اسمم رو گفتم و اون هم میزی که رز

 .اومد و همه شاد بودن به جز منها میوزش باد بین درخت

 :سارا با خوشحالی داد زد

 !عمو سورن این جا چقدر خوشگله-

 :آهسته بهش گفتم

 .تونستی بگی ساراتر هم میآروم-

 .تر گرفتمخواهی کرد و دستم رو محککودکانه معذرت 

ای نبود. کشوندم حس چندان خوبی نداشتم؛ اما چارهدم و دو بچه یتیم رو همراه خودم میکه تنها بواز این

دوست داشتم جلوی اون زن یه جوری حاضر بشم انگار که شادم و اصالً بهش نیازی ندارم. انگار که تمام این 

طوری نبودم؛ مادری مبارزه کردم؛ ولی در واقع من اینیی مشکالت از جمله بها مثل مرد ایستادم و با همهسال

 .جنگید. من یک ترسوی بازنده بودماین سام بود که همیشه می

ها تکیه زدیم. سارا خیلی زود قولی که به من داده بود رو فراموش رفتیم روی تخـت سنتی نشستیم و به پشتی

 .د رو از نزدیک ببینه. من و سپهر تنها شدیمکرد و دویید و رفت تا آبنمایی که وسط باغ رستوران بو
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 :سپهر آهسته بهم گفت

 دایی؟-

 :با خستگی گفتم

 جونم؟-

 :لحن ناراحتی داشت

 تونی به شیوا چیزی بگی؟نمی-

 :متعجب نگاهش کردم. دستی به ته ریش کم پشتم کشیدم و پوفی کردم

 .ی فوضولی هستیاتو هم بچه-

 :م نزدیک کردخندید و دو طرف کت اسپرتش رو به ه

 .صدای داد و بیدادتون تا پایین میومد-

 :با تعجب و ترس بهش نگاه کردم که شونه باال انداخت

 .نگران نباش فقط ریحانه و خشایار بودن؛ بقیه نبودن-

 :نفسی از سر آسودگی کشیدم و با غم خاصی گفتم

رسم. دیدی که! تعارف نداشت و خیلی تترسیدم یا متنفر بودم؛ اما از شیوا جور خاصی میها میاز همه زن-

 .راحت خشمش رو خالی کرد سرم. گرچه ازش واقعاً بعید بود

 :خندی زدتک

کنه؛ برای همین از آره اون معموالً خونسرده! شاید اون هم با خودش درگیره و داره احساساتش رو انکار می-

 .این ماجرا خیلی عصبانی شد

 :نگاهی مشکوک بهش انداختمنیم

 مطمئنی چهارده سالته؟تو -

 :خندید

 !ی کتابیک چهارده ساله خوره-

 .ی تحیر تکون دادم و چیزی نگفتمسری به نشونه

 :چند دقیقه گذشت. سرم پایین بود که یه دفعه سپهر با تحیر گفت

 !دایی، شیوا داره میاد-
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فضا رو به دنبال اون  هام حریصانهیه لحظه نفسم رفت و برگشت. قلبم ریتم همیشگیش رو یادش رفت و چشم

که به سمت ما نگاه کرد و باالخره به گشت. از در ورودی اومد داخل و با پیشخدمت یکم سروکله زد تا این

سمتمون اومد. سرش رو به زیر انداخت و خنثی و بدون حالت قدم برداشت. سپهر ریز خندید و آروم زمزمه 

 :کرد

 !دایی دلو دادی رفته-

 :اخم ظریفی کردم

 !زر بزنکم -

ای سالم کرد. سرم رو برای دیدنش بلند نکردم؛ اما جواب سالمش رو سرفهشیوا به کنار تـ*ـخت رسید. با تک

 .دادم

 .خواست حرفی بزنه که سارا چسبید به پاش و اون هم با دستپاچگی و مهربونی مصنوعی به سارا سالم کرد

 :سارا با خوشحالی گفت

 !خوای بیای پیشمنمیخاله فکر کردم قهر کردی، دیگه -

 :منفی تکون داد شیوا سرش رو به نشونه

 این چه حرفیه عزیزم؟-

 .خواستم با دلخوری ازش بخوام برگرده که صدایی توجهمون رو به خودش جلب کرد

 !سالم-

پوشی که مقابل ما ایستاده بود. حتی نتونستم جواب بدم؛ اما سپهر و همه بهش نگاه کردیم. زن میانسال و خوش

 :خند رو به اون زن گفتسارا و شیوا سالم کردن. شیوا که دید من ماتم برده با تک

 ...خیلی خوش اومدید سهیال خانوم! من شیوا هستم-

 :بعد با کمی تأمل به من اشاره کرد و ادامه داد

 !همراه آقا سورن-

 :بعد به سپهر و سارا اشاره کرد

 !ز ندارن. از دیدنتون خوشحالیمسپهر جان و سارا خانم هم که دیگه معرفی نیا-

سوخت؛ اما خوب و سالم شد دلم کمتر مینگاهم بیشتر سمت اون زن خشک شده بود. اگه یک ذره پیر می

 .مونده بود

 .اش رو از شال مشکیش بیرون انداخته بودمانتوی بلند؛ اما شیک پوشیده بود و موهای رنگ کرده
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یزی مثل حسرت یا خوشحالی از دیدن فرزند؛ اما من فقط با بغض و کرد؛ یه چای خاص به ما نگاه میبا چهره

 !کردم و دست خودم نبودکینه نگاه می

 :خم شد روی زانوش و با خوشحالی به سارا نگاه کرد و با ذوق خاصی گفت

 سارا خانوم خوشگل من اینه؟-

 :بعد آ*غو*شش رو باز کرد

 میای بـغل مامانی؟-

 .سبید و چیزی نگفتسارا با خجالت به پای شیوا چ

 :خندی زدشیوا هم تک

 !کشهیکم خجالت می-

 :بعد تعارف زد

 .بفرمایید باال بشینید؛ بفرمایید-

هاش رو دربیاره و بعد از اون زن، اومدن نشستن؛ طوری که من و سپهر بعد خودش به سارا کمک کرد کفش

 .کنار هم نشسته بودیم و شیوا و اون جلومون

زد و فقط جور ای خیره شده بودم. اون نامادری هم حرفی نمیبزنم و به جای دیگه تونستمهیچ حرفی نمی

ی من از این حجم کرد. نگاه سپهر هم شبیه من بود؛ شاید اون هم به اندازهخاصی به من و سپهر و سارا نگاه می

 .عاطفگی اون زن ناراحت بودبی

 :گفت ای کرد و با صدای محکم و شیکشباالخره به شیوا اشاره

 !بینم که سلیقت مثل بابات خوبهمی-

 :اهمیتی به سرخ شدن شیوا ندادم و زیرچشمی به اون زن نگاه کردم. با خشم مخفی گفتم

 !کنممهر و عاطفه انتخاب نمیی من بهتر از باباست؛ دختر بیسلیقه-

خندی اوضاع رو د با تکزد. شیوا سعی کرهای شیوا موج میتیکم رو گرفت و ساکت شد؛ اما نگرانی توی چشم

 :جمع و جور کنه

 .ها گرسنشونهشه برید پی سفارشا تا دیر نشه؛ بچهآقا سورن اگه می-

رفت؛ سپهر که هاشون رو آنالیز کردم. سارا که داشت با دامنش ور مییکم بهشون نگاه کردم و حالت چهره

 .کردم و شیوا هم به شدت نگران بودسرش توی گوشیش بود؛ فقط من این وسط با خشم به نامادریم نگاه می

 ...چرا نگران بود و اومد این جا؟ دلش سوخته بود یا به قول سپهر
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کردم تا بتونم یه جوری توی شرایطی نبودم که بخوام به شیوا فکر کنم؛ فقط باید یکم خونسردیم رو حفظ می

طور که وقتی بهش ون رو ببینم، هموناون زن رو از سرم باز کنم و بهش بفهمونم مایل نیستم در باقی عمرم ا

 .خواست من رو ببینهنیاز داشتم و اون نمی

 .ای گفتم و بلند شدم رفتم پی سفارشخطاب به شیوا باشه

ها فقط اذیتم تر بود و نیازی هم به پیگیری نداشت. این بیرون رفتنتر و مرتبهای توی خونه کاملظیافت

 (ام نسازه؛ اما چاره چیه. )لوس تیتیش مامانیکرد و ممکن بود غذاشون به معدهمی

 .ی کوچیکم و سرجام نشستمبعد از سفارش دادن و حساب کردن، برگشتم سمت خونواده

کرد با نامادریم گرم بگیره و فضا رو مالیم جلوه بده؛ خب اگه اون نبود که این کار رو بکنه، من شیوا سعی می

 !لد بودمفقط تیکه انداختن و جنجال به پا کردن ب

 :اون زن برگشت به سمتم و ازم پرسید

 راستی سورن با این دختر خوب کجا آشنا شدی؟-

 «خودت توضیح بده»به شیوا نگاه کردم که یعنی 

 :گری خندید و گفتشیوا هم با مسامحه

 .کنممن پرستار سارا جون هستم و توی خونه به آقا سپهر هم کمک می-

 :اون پوزخندی زد و رو به من گفت

 یعنی خودت زبون نداری حرف بزنی؟-

 :غریدم

از اول هم گفته بودم باهات حرفی ندارم. اصرار کردی من رو ببینی و منم اومدم ببینی! نکنه توقع داری از -

 دیدنت خوشحال باشم؟

ی سارا و تعجب سپهر رو حس کردم. شیوا هم شد. نگاه ترسیدهآخر جملم دیگه خشمم به وضوح حس می

 :نمایی گفتای بگم که اون زبون باز کرد و با مظلومه بود. خواستم چیز دیگهدیگه ترسید

تونم بزنم که آرومت کنه! هر چی هم که بگی درسته و من نباید با تو و دونم هیچ حرفی نمیببین سورن، می-

باشم تا جبران  کردم؛ اما حاال پشیمونم! حق این رو دارم که یک فرصت دیگه داشتهسام و سیمین این کار رو می

 !کنم

 :پوزخندی زدم
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 جبران؟ چی رو جبران کنی دقیقاً؟ برای کی؟ دو تا تیکه قبر؟-

 :شیوا ملتمسانه گفت

 !آقا سورن-

 :بهش توپیدم

 !شیوا االن هیچی نگو-

 .ی شیوا دیدم که از حرفم پشیمون شدمیه بغضی توی چهره

 :کالفه دستی الی موهام کشیدم و گفتم

 !طور که تا االن توی زندگیمون نبودی دوست ندارم از این به بعد هم باشیبه هر حال، همون-

دونم رفت. نمیخیال با لباسش ور مییکم با ناراحتی نگاهم کرد و آهی کشید. به سارا خیره شد که داشت بی

 .زدواقعاً حواسش نبود یا خودش رو به اون راه می

 .قدر ناز بودهاش همینچه قدر شبیه سیمینه! اون هم بچگی-

 :سپهر به حرف اومد و پرسید

 واقعاً مامانم این شکلی بوده؟-

 :خندی گفتاون سرش رو تکون داد و با تلخ

 .آره؛ سارا کپی عمشه-

 :اش پرسیدسارا سرش رو بلند کرد و با لحن کودکانه

 من شبیه کیم؟-

 :شیوا توضیح داد

 .شبیه وقتی هستی که مامان سپهر کوچیک بود-

 :هش خیره شدم و با ناراحتی گفتمبا بغض ب

قدر سیمین رو دوست داشتی، چرا ولش کردی و رفتی؟ سیمین مثل سام یه دفعه از شر این دنیا و اگه این-

قدر حرص خورد که مریضیش از پا انداختش؛ اون فهمی؟ اونسختیاش خالص نشد؛ جلوی چشم ما آب شد! می

 کس به جز دو تا برادر نداشت، تو کجا بودی؟هیچهم وقتی مادری نبود کمکش کنه! وقتی سیمین 

 :ای کردسرفهشیوا تک

 ...ها خواهشاً بیشتر از اینآقا سورن جلوی بچه-

 :پوزخندی زدم و حرفش رو قطع کردم
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 !حق با توئه! مشکل این وسط منم-

 :به نامادریم اشاره کردم و گفتم

نه به خاطر من! جای من این وسط اضافست! من فقط هاش برگشته این زن برای ترحم و دلسوزی نسبت به نوه-

شن و خواستم بهش یادآوری کرده باشم که با دلسوزی نسبت به این دو تا طفل معصوم، سام و سیمین زنده نمی

 !شهها جبران نمیشه؛ و چیزی از نبودناش طی این سالهایی که کشیدن کم نمیسختی

هام رو پوشیدم و بدون اهمیت دادن به صدا ت آویزون کردم. کفشبعد خودم رو کشوندم و پاهام رو از تـ*ـخ

 !های شیوا، رفتمکردن

هدف رفتم و به خودم که اومدم دیدم از باغ رستوران خارج شدم. به دیواری تکیه زدم و سرم رو بلند کردم بی

هایی که طی سختی یسوختم. همهشد؛ داشتم از درون میخواستم آروم باشم نمیرو به آسمون. هر چقدر می

 .اومدها کشیده بودیم به یادم میاون سال

خواست طالقش بده؛ سپهر کوچیک بود و خیلی اذیت داد و شوهرش میوقتی که مادرشوهر سیمین حرصش می

 .کرد و من و سام تنها کسایی بودیم که سیمین داشتمی

قدر غصه خورد تا معدش بدتر و مین اونبابابزرگ هم هنوز زنده بود؛ ولی خودش نیاز به مراقبت داشت. سی

کرد و هیچ پرستاری حریفش ی سرطانی شکمش رو پر کرد. سپهر بدقلقلی میبدتر شد و در نهایت یه غده

اومد. خود من چند بار رفتم شوهر خوردیم و هیچ کاری از دستمون بر نمینبود. من و سام هم فقط حرص می

 .عوضیش رو چپ و راست کردم

تونست توی خیلی از کارهاش ازم یمارستان به سیمین سر بزنم؛ ولی چون یه پسر بودم سیمین نمیرفتم بمی

 .کمک بگیره

خواست داد بزنم بگم آبجی من دوستت دارم؛ اما فقط من هم که ذاتاً توی ابراز محبت فلج مغزی بودم. دلم می

 .کردمنگاهش می

 .دادمچقدر توی دلم به مادری که رفته بود فحش می

تونستم مامان یا مادر خطابش کنم، اومده بود و قطره اشکی از چشمم چکید؛ حاال اون نامادر که حتی نمی

 !خواست با در آ*غو*ش گرفتن سپهر، وجدان خودش رو در قبال ظلمی که به سیمین کرده بود خفه کنهمی

 .رفتهق زدم؛ دردهای سیمین از جلوی چشمم کنار نمی

 .هاشتنگف« داداش»هاش و اشک
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 .سورن-

 .کردسرم رو به سمت راستم چرخوندم؛ شیوا رو دیدم که ایستاده بود و نگران نگاهم می

 :کردم، گفتمهام رو پاک میاخم شدیدی کردم و درحالی که اشک

 !برو-

ه دونستم چه حالی داشته باشم؛ خوشحال باشم که من رو برای اولین بار به اسم صدا کرده یا ناراحت باشم کنمی

 :ی کتم گذاشت و با غم زمزمه کردمن رو توی این حال دیده. جلوتر اومد و دستش رو روی شونه

اومدم؛ ولی اومدم. به قول خودت شاید اخالقم یه جوری کردم و این جا نمیخواستم، ولت میگوش کن؛ اگه می-

 .تونم توی این حال ولت کنمباشه؛ ولی مرام و معرفت حالیمه! نمی

کشیدم و بیشتر سعی کردم صورتم رو مخفی کنم؛ اما اون با یه قدم خودش رو مقابلم رسوند و  نفس عمیقی

 :خیلی جدی گفت

هاش رو ببینه و جبران کنه! این فرصت رو بهش دونی که حق داره تو و نوهسورن اون مادرته! خودت هم می-

شم یه قرارداد قهر نکن؛ وگرنه مجبور میها خوریم. مثل بچهگردی داخل و با هم غذا میبده. االن هم بر می

 .گیرمدیگه هم امضا کنم برای مراقبت از تو؛ حقوقشم می

 :یکم با جمله آخرش خندید و منتظر نگاهم کرد. گوشه چشمی نگاهش کردم و پرسیدم

 داری؟االن داری با من فاز رفاقت بر می-

 :یکم حالت تفکر گرفت

 .احتماالً-

 :آوردم تا دماغم رو پاک کنم، گفتمتمال از جیبم درمیطور که دسخندیدم و همون

 .به شرطی که یه بار دیگه بهم بگی سورن-

 :خونسردانه و سریع گفت

 .سورن-

 :یکم با تعجب نگاهش کردم که شونه باال انداخت و شاکی پرسید

 چیه؟-

 :سرم رو تکون دادم

 !هیچی؛ یه دفعه خیلی تغییر کردی-
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شدم، طور که از کنار شیوا رد میمجلسی دستمال رو به جیبم برگردوندم. هموندماغم رو پاک کردم و خیلی 

 :گفتم

 .دم سگ بخورهکَنَم و میبه کسی بگی من گریه کردم پوستت رو می-

 :اومد گفتطور که دنبالم میخندید و همون

 !خیلی خشنی-

 .آروم خندیدم و چیزی نگفتم

. رسیدیم و نشستیم؛ این بار من و شیوا کنار هم و سپهر رفتخیلی خشک و جدی برگشتم. دلم هم ضعف می

 .هم کنار اون نشست

 :اون زن خیلی آروم خطاب به من گفت

 !ببخشید-

 .ببخشید که چی؟ که عصبانیم کردی؟ هه! نفس عمیقی کشیدم و همه سعیم رو کردم که هیچی نگم

به سارا بود و خودش چیزی  غذامون رو آوردن و مشغول خوردن شدیم. شیوا بیشتر مشغول غذا دادن

 :خورد. یکم که گذشت نامادرم به شیوا گفتنمی

 .کنم، تو غذات رو بخورعزیزم بذار من کمکش می-

 :شیوا سرش رو تکون داد

 !کنمشه؛ خودم کمکش مینه زحمتتون می-

نشستم؛ ارش میدیگه اون هم اصرار کرد و شیوا باالخره قبول کرد و مشغول غذا خوردن شد. اولین بار بود کن

خوردم و لحظاتی پیش برای اولین بار اسمم رو صدا کرد و حیف این اولین بارها که اولین بار بود باهاش غذا می

 .با حضور اون نامادر مصادف بود

*** 

 :شیوا

خورد. هیچ چیز، اون روز قدر توی دلم به خودم فحش دادم که دیگه واقعاً داشت حالم از خودم به هم میاین

رفت! اول که خر شدم و درخواست سورن رو قبول کردم؛ بعدش هم که سرش داد زدم. ق برنامه پیش نمیطب

بعد هم که باز خرتر از قبل شدم و اومدم این جا و خودم رو چیز کردم. گشنم بود و داشتم تندتند غذا 

 .بزرگش بودخوردم؛ ولی زیرچشمی حواسم به سارا و مامانمی

دونست فرق شال و پیچ بود و نمیی من بقچهزرگی! شیک و باکالس و اتوکشیده؛ حاال ننهماشاهلل عجب مامان ب
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 :کرد. آروم طوری که بقیه نشنون بهش گفتمروسری چیه دقیقاً. سورن هم داشت با غذاش بازی می

 .خوای غذاتم من بکنم تو حلقت؟ کوفت کن دیگهمی-

 :مثل خودم یواش گفت

 دهنت، هم از این فاز جدیدت خوشم میاد! چی زدی دیشب؟خواد بزنم توی هم دلم می-

 .با اجازتون استامینوفن و قرص سرماخوردگی-

 .ریز خندید و هیچی نگفت. سپهر نگاهی کنجکاو به ما انداخت؛ لبخندی ملیح زد و به خوردن غذاش ادامه داد

گفت. وقتی سورن قهر نمی خواست یه چیزی بگه؛ ولی از ترس سورن چیزیزدم سهیال خانوم هم میحدس می

کرد و رفت، یکم با سهیال حرف زدم و دلداریش دادم. گفتم باید به سورن حق بده؛ چون اون خیلی سختی 

دونستم فقط کشیده. یکم کنجکاوی کرد که بدونه ارتباط من و سورن در چه حدیه که چون خودم هم دقیق نمی

ذاشتم سورن به من وابسته بشه. اون توی کردم. نباید میوجور میسکوت کردم! باید یه جوری اوضاع رو جمع

ی کوتاه مشکالت زیادی رو تحمل کرد. دوست دخترش هم ترکش کرد و من موندم که کمکش یه برهه

 .کردمکردم و وضع اون خونه رو بهتر میمی

؛ بعد هم به خاطر کردم تا مشکالت خودم من رو غرق نکننی اول به خاطر خودم میگرچه این کار رو در وهله

گفت؛ البته مطمئن نبودم این حسش پایدار ای میحس انسان دوستیم بود؛ اما سورن، اون نگاهش چیز دیگه

دونستم ممکنه این اتفاق بیفته و فکر کنه که من ممکنه بتونم یار خوبی براش باشم. از تصورش باشه؛ ولی می

ادم؛ اما امیدوار بودم که بتونم قضیه رو جمعش کنم و این فکریم فحش دیکم منزجر شدم! باز به خودم بابت بی

 :حس مزخرف رو از خودم دور کنم. فکر کنم خیلی توی فکر رفته بودم که سارا صدام کرد

 !خاله شیوا-

 :بهش نگاه کردم و با لبخند گفتم

 جانم خاله؟-

 :خندید و بشقابش رو نشون داد

 !من غذام رو زودتر تموم کردم-

 :خندی زدم و گفتمپر خودم نگاه کردم. تکی اون و بشقاب نیمهبه بشقاب خال

 .آفرین خاله-
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 :صدایی زیر گوشم گفت

 حاال کی باید توی حلق اون یکی غذا فرو کنه؟-

ی چشم یکم نگاهش کردم که طوری خیط بشم. از گوشهرنگ از صورتم رفت. کم مونده بود جلوی این، این

 .زدداشت بهم لبخند می

که وسط بود یکم توی لیوان برای خودم ریختم و خوردم تا غذام بره  ایی پررو! از بطری نوشابهسرهای مرگ! پ

پایین. تقریباً همه غذاشون رو خورده بودن و فقط من مونده بودم؛ اون رو هم مدیون افکار پریشونم بودم. لیوان 

چی »جب بهش نگاه کردم که یعنی خالیم رو که روی سفره گذاشتم، سورن خم شد و قاشقم رو برداشت. متع

ای کردم و سعی کردم سرفهخندی زد و خواست قاشق پُر رو نزدیک دهنم کنه. تکاون هم تک« کنی؟کار می

 :قاشق رو ازش بگیرم که لج کرد و با اخم بهم خیره شد. سارا کودکانه خندید

 .خاله شیوا بچه شده-

ی من باعث شد سورن سوءاستفاده کنه و یکم خندیدم. خنده جلوی مادر سورن خجالت کشیده بودم؛ اما به زور

غذا رو بذاره دهنم. فکر کنم سرخ سرخ شده بودم. دیگه قاشق رو ازش گرفتم و نگاهش نکردم؛ داشتم از 

 !شدمعصبانیت و خجالت له می

کردم با این فقط سهیال خانوم نبود؛ کلی آدم اون اطراف بود که هر چند حواسشون به ما نبود؛ اما حس می

حرکت سورن خیلی تابلو شدم. نگاه سپهر و سهیال خانوم هم کم تأثیر نداشت توی خجالتم. یه جوری 

 ...خندیدن انگارمی

کشیدم. خیلی عوض دادم و اصالً خجالت نمیهام انجام میترین حرکات رو با دوستیاد زمانی افتادم که جلف

 :دم. سورن رو به من گفتشده بودم. باالخره من هم غذام رو تموم کر

 .ها برید توی ماشین تا ما صحبت کنیمعزیزم شما و بچه-

هاش رو بپوشه و بعد از گرفتن سوئیچ آرومی گفتم. به سارا کمک کردم کفش« یباشه»سرم رو پایین انداختم و 

ه رسیدیم، برگشتم و ها از سهیال خانم خداحافظی کردیم و رفتیم. به در باغ رستوران کماشین از سورن، با بچه

 .به سورن نگاهی انداختم

رفتیم که سارا با ها داشتیم میبهم آروم پلک زد و دستش رو تکون داد؛ من اما هیچ کاری نکردم و رفتم. با بچه

 :خوشحالی گفت

 خاله، تو عمو سورن رو دوست داری؟-

 :یکم اخم کردم
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 !ترا دخالت کنیسارا خاله خوب نیست تو مسائل بزرگ-

 :رفت خونسردانه گفتهر که دست در جیب شلوارش داشت جلو راه میسپ

 .گی؟ خب اعتراف کن دیگهطوری میشیوا چرا این-

 :اعتراض کردم

 !طوری بگیآقا سپهر شما هم نباید این-

 :خندید

 .کنمتر میفقط کار رو برات راحت-

ادم. من واقعاً نسبت بهش چه حسی پررو! با حرص نفسم رو فوت کردم و سرم رو چند بار به طرفین تکون د

ترسیدم. بعد از دو سال اولین بار بود که حسی شبیه این جوشید و خیلی میداشتم؟ دلم مثل سیر و سرکه می

فهمیدم حسم به سورن فقط مثل یک دوست یا خواهره! تجربه نبودم؛ برای همین تقریباً میسابقه و کمداشتم. بی

 :یا توهمه؛ نه عشق! سارا کودکانه پرسیدهر نوع کشش دیگه فقط هورمون 

 عموی من بشی؟خوای زنخاله یعنی نمی-

 :که بپیچونمش، براش توضیح بدم یه چیزی هم یاد بگیره. برای همین گفتمگفتم بذار به جای این

کنن و  ها سریع تصمیم بگیرن؛ باید کلی فکرتونن مثل کارتونجور وقتا آدم بزرگا نمیدونی، اینخاله جون می-

 .منطقی تصمیم بگیرن

 :پرسید

 منطقی یعنی چی؟-

 .آخرش رو کشید که لحنش رو خیلی بامزه کرد« چی»و 

 :با خنده گفتم

منطق یعنی بفهمن که دقیقاً چه احساسی دارن و برای چی اون احساس رو دارن؛ اصالً اون احساسشون درست -

کردن. اون موقع خدای ناکرده فهمن که اشتباه میهست یا نه؟ ممکنه الکی فکر کنن که عاشق شدن و بعداً ب

 .گیرنطالق می

 :با معصومیت گفت

 یعنی مثل مامان و بابای من؟-

 :با ناراحتی تایید کردم
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 گم که باید بیشتر طول بکشه و بیشتر فکر کنم؟آره مثل اونا؛ حاال فهمیدی برای چی می-

 .گفت و ساکت شد« اهوم»بامزه 

 :ردسپهر ایستاد و اشاره ک

 .این هم ماشین-

کنار ماشین سورن ایستادیم و با باز کردن قفلش، در عقب رو برای سارا باز کردم. سپهر و سارا سوار شدن و 

رضی ندارم؛ ولی ممکن بود بد r فهمید که از کارهام قصد ونشستم میمن یکم مکث کردم. شاید اگه عقب می

 :ندلی شاگرد نشستم. سارا پرسیدبرخورد کنه. باالخره نفسم رو فوت کردم و روی ص

 بزرگ هم با ما میاد؟خاله، عمو کی میاد؟ مامان-

 :سرم رو تکون دادم

 .چیزی ببینیم تا راه بیفتیم iدونم عزیزم؛ بهتره ینمی-

خواست سوئیچ رو وارد کردم و صفحه نمایش ماشین روشن شد. مطابق میل سارا تنظیمش کردم تا چیزی که می

 .شیشه به بیرون خیره شدم و به فکر رفتم ببینه و خودم از

دیدم که با همه روزها فرق داشتم؛ انگار دوباره دختر شده بودم و احساسات از آینه بـ*ـغل ماشین خودم رو می

 .دخترونه داشتم

دخترم! به اون معنا که برای دل خودم تیپ بزنم و مثل  iبرعکس مدت این دو سال که اصالً یادم رفته بود من ی

خترها خجالت بکشم! درگیر احساسات ضد و نقیضم بودم که گوشیم زنگ زد. ناشناس بود؛ خواستم طبق د

اتصال رو کشیدم. دیگه کاری بود که شده بود. گوشی رو بردم دم گوشم و  dعادتم قطع کنم که اشتباهی دکمه

 .منتظر شدم طرف صحبت کنه

 :یک مرد بود که مؤدبانه گفت

 .الو؟ سالم خانم تابان-

 :با تردید گفتم

 سالم شما؟-

 :خندی زدتک

 .دیگه ما رو به جا نمیارید دیگه؟ صابری هستم-

به سبزه نیز آراسته شد.  Tصابری کی بود دیگه؟ صابری فامیلی زهرا بود پس یعنی این صدای هادیه؟ گل بود
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 خدایا قربون شکل قشنگت برم چرا قوز باال قوز میاری برای ما؟

 .ییدبله شناختم؛ بفرما-

تونم عصر باهاتون یک قرار مالقات داشته باشم؟ البته اگه موافق باشید؛ جسارت نباشه قصد خواستم بدونم می-

 .بدی ندارم؛ فقط جهت آشنایی کلی هست

ها نشنیده باشن و باز برای من شه. امیدوار بودم بچهیکم گوشی رو فاصله دادم ببینم چقدر صداش پخش می

ی عاطفی که سورن برام دونستم چی بگم؛ اما به نظرم اومد برای نجات از تلهر نکنن! نمیدُرافشانی و اظهار نظ

 :ایجاد کرده بود ممکنه کارساز باشه، برای همین گفتم

 .نه اشکالی نداره؛ ساعت و آدرس رو برای من پیامک کنید-

 .خیلی از این لطفتون ممنونم-

 .کنمخواهش می-

یا دستم رو بگیر و نذار جوری بشه که اوضاع بدتر بشه؛ به خودت توکل کردم! بعد خداحافظی و قطع کردم. خدا

رو و مسیر منتهی به باغ رستوران انداختم. نگران بودم که باز مشکلی پیش بیاد. چند دقیقه نگاهی به پیادهنیم

وم بود خیلی داشت و سرش پایین بود. معلدیگه هم گذشت و باالخره سروکله سورن پیدا شد. آروم قدم برمی

بهش فشار اومده و اذیت شده. باالخره به ماشین رسید و سوار شد. بعد بدون هیچ حرفی استارت زد و حرکت 

 :کرد. خیلی آروم ازش پرسیدم

 حالت خوبه؟-

 .سرش رو تندتند تکون داد و سکوت کرد

نه که رسیدیم باز خواستم چیزی بپرسم؛ ولی پشیمون شدم. کل مسیر به سکوت سپری شد. به نزدیک خو

 :گفتم

 .شه من این جا پیاده میشم قرباناگه می-

 !یه جوری برگشت نگاهم کرد که انگار قتل عمد کردم

 :گیری گفتبا مچ

 برای چی؟-

 :ومون کردممن

 .رمی خودم. از این جا پیاده میخوام برم خونهمی-

 :پوزخندی زد و با ناراحتی و کنایه گفت
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 !ای نگه دارممن تاکسی نیستم هر جا بخو-

عصبانیتش رو که دیدم، ساکت شدم. صدای پیامک گوشیم بلند شد. روشنش کردم تا ببینمش. هادی آدرس و 

 .ساعت فرستاده بود؛ شیش بعد از ظهر

 کی بهت پیام داده؟-

های گوشیم هم گیر بده؟ چیزی نگفتم؛ با خواست به پیاموای خدا! یعنی تا این حد جوگیر شده بود که می

 :باز پرسید جدیت

 گفتم کی بود؟-

 !نفسم یه لحظه حبس شد؛ ازش ترسیدم. شاید برای اولین بار

 .دوستم-

دیگه چیزی نگفت؛ تا رسیدیم خونه. ماشین رو برد داخل حیاط و سر جای همیشگی پارک کرد. خواستم پیاده 

 :بشم که گفت

 .ها شما برید داخل، من با شیوا کار دارمبچه-

 :شد گفتطور که پیاده میو همون سپهر آهی خسته کشید

 !باشه موفق باشی دایی-

 :سارا هم همراه سپهر پیاده شد و با شادی کودکانه خندید

 !خوش بگذره-

. وقتی کامالً تنها شدیم، دونستمموندم! میشد و حالم خراب بود؛ نباید میگودزیالها! دلم توی سـ*ـینه بند نمی

 :تسورن با جدیت برگشت به سمتم و گف

 تو امروز چته شیوا؟-

 :با اخم گفتم

 خودت چته؟-

 :خیره نگاهم کرد و آه کشیدیکم خیره

 .ترسوندیطوری من رو نمیبودی؛ ولی اینخواست مثل همیشه میترسونه! دلم میاین تغییرات من رو می-

 :هام شدم و چیزی نگفتم. گفتمشغول ور رفتن با انگشت

 .ک کردیممنون که امروز اومدی؛ خیلی کم-
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 .کاری نکردم-

 :ای کرد و بعد از چند ثانیه گالیه کردسرفهتک

کنی؟ یعنی خودت هم در این تونم احساساتم رو بروز بدم! پس چرا کمکم نمیدونی من نمیشیوا تو که می-

 زمینه نیاز به کمک داری؟

 :مستقیم بهش نگاه کردم و با تردید گفتم

 !فهمممنظورتون رو نمی-

 .مثل اون جا، بهم بگو سورن. باهام تیریپ رفاقت بردار جمع نبند!-

 :مصرانه گفتم

 .شدمطوری میاون جا اشتباه کردم؛ غلط کردم! نباید این-

 :خندی زدتک

 .کامالً مشخصه فازونول قاطی کردی-

 :سرم رو چند بار به طرفین تکون دادم و با استیصال گفتم

 !من واقعاً حال جالبی ندارم-

 .طورمنم همیندونم؛ ممی-

 :سرم رو باز تکون دادم

خوام کنم که دست خودم نیست و نمیدونم چم شده! چرا کارایی مینه نه! من اصالً مطمئن نیستم؛ اصالً... نمی-

 !کنم فقط گند زدمانجام بدم؟ حس می

 :خندید

 !وچلیاز بس خل-

 :نفس عمیقی کشیدم.یه بار و دو بار و سه بار! با نگرانی خاصی گفت

 ...خوای بریم تو، یه چیزی بخوری؟ اگهشیوا حالت خوبه؟ می-

 :حرفش رو قطع کردم

 .من خوبم! فقط یه درخواست دارم-

 :با کمی مکث گفت

 !بگو-

لطفاً هر چی امروز رخ داد رو فراموش کنید! همین االن! مثل همیشه با من رفتار کنید تا من هم مثل همیشه -
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 .باشم

رسید؛ انگار که انتظار چنین چیزی سرم رو چرخوندم به سمتش تا واکنشش رو ببینم. گنگ و ناراحت به نظر می

 :نداشت. با آرامش توضیح دادم

ببینید قربان من برای شما احترام خیلی زیادی قائلم؛ چون کمتر آدمی مثل شما توی این موقعیت دیدم که -

العاده هستین! هم برای سارا، هم برای اید خودتون هم ندونید؛ ولی فوقبرای خونوادش ارزش قائل باشه. شما ش

 .سپهر

 :دونم. ادامه دادممتر سرش رو تکون داد و نگاهش رنگ غم گرفت؛ شاید هم یکم خشم! نمیچند سانتی

 .کنیدخیلی مهربونید؛ خیلی بیشتر از چیزی که فکر می-

 :تر شدم و گفتمهام رو بفهمه؛ اما یکم جدینگاه من حالت همدردی داشت تا بهتر بتونه حرف

هایی بیش از کار هام و استعدادام توی زمینهکنه! حاال به خاطر تجربهاما من فقط کسی هستم که براتون کار می-

اصلیم کمکتون کردم؛ چون براتون احترام قائلم. دوست داشتم براتون مثل یک دوست یا چیزی فراتر باشم؛ اما 

 .ندارم که باشم نیستم و تصمیم

 :آلودی کردبا طلبکاری اخم بغض

 ولی چرا؟ حتی اگه بهت نیاز داشته باشم؟-

 :یکم مهربون شدم

 !آمیز نیستای که از روی ترحم باشه موفقیتآقا این یه واقعیته که رابـ*ـطه-

 :با خشم غرید

مگه خودت هم زخم خورده خوام پیشم باشی و بذاری من هم کمکت کنم؛ خوام بهم ترحم کنی! میمن نمی-

 نیستی؟ مگه آدم نیستی و به حمایت نیاز نداری؟

 :آب دهنم رو قورت دادم و با کمی تردید گفتم

 .ی احترامی که براتون قائلم باید بگم شما کسی نیستید که بتونم بهش تکیه کنمبا همه-

 :مقابلش خیره شد؛ گفت یکم با اون حالت خنثی و گنگش نگاهم کرد و در نهایت سرش رو چرخوند و به

 یعنی بهتر از من رو جایی سراغ داری؟-

 .آره-

اختیار یکم خودم رو عقب با خشم عجیبی به سمتم برگشت که گفتم االنه که بزنه گردنم رو خورد کنه! بی

 :کشیدم و تندتند گفتم
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 .حامی من تا االن فقط خدا بوده! منظورم اینه که از شما بهتر خدا رو سراغ دارم-

 :وفی کشیدپ

 !گیریتو خیلی سخت می-

 :آهی کشیدم

 .کشمسخت گرفتن سخته! راحت نیست؛ ولی اگه سخت نگیرم بعداً بیشتر سختی می-

 :ی مثبت تکون دادسرش رو آروم به نشونه

فهمم. زندگیمون شده جهنم؛ ولی از دختر فهمم؛ حداقل منی که توی خونوادم یه ازدواج موفق ندیدم میمی-

 .رفتل تو انتظار چنین چیزی هم میعاقلی مث

 :ی کنارم به بیرون خیره شدماز شیشه

گذرن و همش منتظر یه روزی هستین که اوضاع تغییر کنه. از فهمم؛ روزها همه مثل هم میمن حستون رو می-

 رسه روزی که من هم ازشه؟ کی میگین که پس کی تموم میمنتظر بودن خسته شدین و گاهی به خودتون می

 .ته دل بخندم؟ من هم آسوده بخوابم بدون درد و خستگی

کنه. سرم رو کمی تکون دادم و با های غمگین نگاهم میبه سمتش برگشتم که دیدم با ابروهای افتاده و چشم

 :دلسوزی گفتم

 وقت بهولی قربان؛ باید این رو درک کنید که شارژر خودتون، خودتون هستید! انتظار توی زندگی آدم هیچ-

کنن چطوری منتظر باشن و منتظر چی باشن. اگه دائماً در حال رسه؛ اما این آدما هستن که انتخاب میپایان نمی

 .کنینوقت برای بهتر شدن تغییر نمیبینین و هیچوقت نمیهای امروز رو هیچانتظار کشیدن باشین، شادی

 :چپم گذاشت و با غم گفت یدستش رو بلند کرد و به سمتم دراز کرد؛ انگشتش رو روی شونه

 !دونستمای کاش بیشتر قَدرِت رو می-

 :ذاشتم گفتمطور که روی دنده میدستش رو با خنده از روی شونم برداشتم و همون

 !خوام بمیرم کهنمی-

 :با تشر گفت

یه که هر فهمی چه حسحس االنم رو بفهم لعنتی! االن تنها کسی هستی که دارم! تو از درون من خبر نداری؛ می-

ها که کسی رو دوست داشته باشی؟ همیشه از زنکسی که دوست داشته باشی رو از دست بدی و بترسی از این

گه من کنه؛ اما اداواصول درمیاره و میمتنفر باشی؛ ولی یکی رو ببینی که با همه فرق داره و صادقانه کمکت می
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 !برای تو زمین زدمکنم! حیف این غروری که فقط کسی هستم که برات کار می

 !تونستم نخندم! چون عصبانیتش توی اون لحظه خیلی بامزه شده بودخندیدم؛ نمی

 !طوری رفتار کردی و حالم رو گرفتیآره باید هم بخندی! برو حسابی خرکیف باش که با من این-

 :با همدردی نگاهش کردم

م؟ نه! فامیل درست حسابی دارم؟ نه! به چه حال گرفتنی آخه آقای تهرانی؟ من رو نگاه کن، خونواده دار-

خوام که عاشقم باشه و به اصطالح سر نظرتون مثل دختراییم که بخوان طاقچه باال بذارن و بگن من کسی رو می

 .بازیام رو هم قبالً کردم؛ تازه دو ساله توبه کردم و آدم شدمگنج دو جهان نشسته باشه؟ دور از جون شما خراب

 :توپیدکفری شد و با خشم 

شی و پایه نیستی حال جفتمون خوب بشه؟ )خداوکیلی کف کردم با این آپ نمیپس دردت چیه؟ چرا شات-

 (حرفش

 :نفسم رو کالفه فوت کردم و حرف تکراری که به زهرا زده بودم رو زدم

 .آمادگی ارتباط عاطفی رو ندارم-

 .زر مفت نزن لطفاً-

 :خندیدم؛ که با همون لحنش گفت

 .ی احمقرهکوفت! دخت-

 :باز خندیدم و یکم جدی شدم و توضیح دادم

وجور نکنم و توی مسیر آقا من درسته خیلی نابودم؛ ولی باالخره یه هدفی دارم توی زندگیم! تا خودم رو جمع-

هدفم قرار نگیرم، دوست ندارم به کسی وابسته بشم؛ یا حداقل باید کسی رو پیدا کنم که هدفش مثل هدف من 

 !باشه

 :ی نگاهم کرد و جدی پرسیدبرزخ

 چی هست این هدفت؟-

خواد خوام راه مامان و بابام رو پیدا کنم. اونا توی همه چیز تقریباً موفق بودن به جز تربیت من. دلم میمی-

 ...مطالعات و تحقیقاتشون رو کامل کنم و

 :جون خندیدبی

 خوای مثل بابات آخوند بشی؟می-
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 :خندیدم

 .د واقعی باشم؛ یه محقق و جویای علم و معرفتخوام یه استانه! می-

 :آهی کشید

گم که خوای بری زن آخوند بشی؛ شیوا چادر اصالً بهت نمیاد، از االن بهت میپس آخوند هم نخوای بشی، می-

 .خودت رو اذیت نکنی

ی من خندم خورد؛ ولکردم سورن هم بتونه شوخ باشه؛ البته لحنش که به شوخی نمیباز هم خندیدم. فکر نمی

 :گرفت! یه دفعه پرسیدمی

 ...یعنی اگه من هم مذهبی بشم ممکنه-

 :با تعجب نگاهش کردم که سرش رو تکون داد و با ناراحتی روش رو اون ور کرد و گفت

خواد ببینم عرضه دارم براش سالگی باالخره از یکی خوشم اومده و دلم می جوری نگاهم نکن! توی سیاون-

 !بجنگم یا نه

ی مهمی از زندگیش بود. من معموالً توی سکوت فقط تونستم زل بزنم و هیچی نگم. اون واقعاً توی مرحله در

وقت نیاز نبود برم سمت پسری؛ ها شخصیت اترکتیو و جذابی داشتم؛ طوری که هیچدانشگاه و اکیپ بچه

 !شدن و کافی بود من فقط انتخاب کنمخودشون به سمتم کشیده می

کردم اندامی هم چندان ربطی نداشت. خوشگل زیاد داشتیم که مشتری نداشتن؛ ولی فکر نمیخوشبه زیبایی و 

کرده ازم خوشش بیاد. روراست باشم، اون ها و دخترها نگاه مییکی مثل سورن که همیشه با دید منفی به زن

اما رد کرده. باز  تونستم بگم توی زندگیش دخترهای زیادی بهش پیشنهاد دادن؛هم خیلی جذاب بود و می

داده بهشون. من رو از سکوت خارج کرده و رو نمیخیلی شخصیت جالبی داشته که پیشنهاد دخترها رو رد می

 :کرد و با آه عمیقی که کشید گفت

 چی شد؟ اگه روی خودم کار کنم، ممکنه نظرت عوض بشه؟-

 :ن دادم و گفتمتکو« دونمنمی»ی ی منتظرش نگاهی کردم و سرم رو به نشونهبه چهره

 .خاطر خودتون خاطر من؛ به اگه دوست دارید تالشتون رو بکنید؛ ولی نه به-

 :سرش رو تکون داد

ای. نه! شدی یا خانوم جلسهدونم؛ دعا کردن و معنویات کلی فایده داره و اینا. تو یا باید دکتر میدونم میمی-

 !شکی بکنی، هم مرجع تقلید فامیل باشیی پزشدی که هم توصیهبزرگ میاحتماالً باید مامان

 :خندی زدمتک
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 !بزرگ خوبی بشمخب امیدوارم مامان-

 :بعد توضیح دادم

ره سمت تسبیح و سجاده. من هدفم مذهبی شدن نیست؛ لغت مذهبی توی ذهنیت ما بد جا افتاده و ذهنمون می-

 .گردمک زندگی و طرز فکر بهتر میخوام به قول انیشتین از ذهن خدا خبردار بشم! در واقع پی سبمن می

 :خندید

 به انیشتین خیلی ارادت داری؟-

 :شونه باال انداختم

 .کشه، از ندونستن و کم دونستنهبه اهل علم ارادت دارم! هر چی آدمیزاد زجر می-

 :ی تایید تکون دادسرش رو به نشونه

 .خیلی هم خوبه-

 :بعد رو به من گفت

دونم. جدیداً دارم کتابای دونم و یا کم مین بده؛ به قول تو خیلی چیزا رو نمیخب این راه رو به من هم نشو-

برده، در حالی که من کرده و چقدر از کتابا لـ*ـذت میفهمم که اون چطور فکر میخونم و تازه میسام رو می

از حرف زدن با تو  ی تو رو دوست دارم؛ترین کتابی که خوندم کتاب داستان سارا بوده! من این روحیهمتفرقه

 .ی تو بدونمبرم و دوست دارم بیشتر دربارهلـذت می

 :لبخند کمرنگی زدم و بعد از کمی فکر کردن گفتم

 ...این نظر لطف شما به منه قربان؛ ولی من مطمئن نیستم که-

 :حرفم رو قطع کرد

خوای و این چیزیه که تو می خوام درخواستی که کردی رو قبول کنم و مثل همیشه با هم رفتار کنیم. اگهمی-

کنیم تا زمانی که بیشتر هم رو بشناسیم و تر هستی، من هم مشکلی ندارم! این روند رو حفظ میطوری راحتاین

 .خوایمن بتونم اونی بشم که تو می

 :قدر مصمم بود؟ سرم رو تکون دادمگنگ نگاهش کردم؛ یعنی این

 اگه نتونستید چی؟-

 :و گفت با غم عجیبی نگاهم کرد

ی خواهر و برادرم هم نیستم؛ چون تالشم رو کردم و حداقل، ی خودم نیستم و شرمندهاون موقع دیگه شرمنده-
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 .های خاصت که دوست دارم رو توی خودم به وجود میارمشم؛ حداقل اون ویژگییه ذره بیشتر شبیه تو می

 :یکم به سمتم خم شد و ادامه داد

وقت آدمی مثل تو دونم که قدر فرصتا رو باید دونست و من شاید دیگه هیچ؛ میمن یک تاجر و کارخونه دارم-

بینم که دیگه پیدا نکنم که بتونه کمکم کنه اخالقای گندم رو کنار بذارم؛ وگرنه زمانی به خودم میام و می

 .تونم به سارا و سپهر بگم که دوستشون دارمنمی

 .اومدینظر که مطمئن م توی نگاهش نگاه کردم. به

 :نفسم رو فوت کردم

 ...این روحیتون قابل ستایشه، خب-

 :به نگاهم رنگ جدیت دادم و محکم گفتم

 .دمهر چی که الزم باشه رو یادتون می-

 :لبخندی خوشحال زد

 !کنمازت ممنونم؛ لطفت رو جبران می-

 :مثل خودش لبخند شیک و باحال زدم و تکیه دادم به صندلی. آهی کشید و گفت

 .ها هستمتونی بری؛ خودم مراقب بچهستی اگه خونه کاری داری میرا-

 :نگاهی متشکر بهش انداختم. دستم به سمت دستگیره در رفت و خواستم خداحافظی کنم و برم که گفت

 .رسونمتصبر کن! خودم می-

*** 

شدم. به تگی له میدقیقه به شیش بود. توی کافه نشسته بودم و داشتم از خسنگاهی به ساعت انداختم که ده

وقت ندیده قدر حرف نزده بودیم. این روی شخصیتش رو هیچوقت اینکردم؛ هیچهای سورن فکر میحرف

 .دونستم که با پشتکار و با اراده است؛ اما نه تا این حدبودم. می

خودش از نکات  که بخواد التماسم کنه! از اون پسرها نبود و اینحتی یه بار هم نگفت که دوستم داره یا این

ریختن و شدن که زبون نمیاومد؛ دخترها خصوصاً دخترهای ایرانی جذب این پسرها میجذابیتش به حساب می

 !غرور داشتن. در صورتی که اصالً اسم چیزی مثل تعادل به گوششون نخورده بود

ی شیک و مجلسی ها متعادل نبود؛ اما شخصیت جذاب من که گرفتش، خیلخاطر حسش نسبت به زن سورن به

 !حسش رو گفت

داد تا به کرد و یه جوری من رو تحت تاثیر قرار میدر واقع نگفت؛ اما ابراز کرد. در صورتی که نباید ابراز می
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بودم و به خیال خامش من با پای خودم برم توی بـ*ـغلش. سرم رو تندتند تکون دادم. االن باید منتظر هادی می

 !کردم. هوفاون فکر می

کنم از شونصد جهت دونستم بفهمه دارم این کار رو میخیال. من که ارتباطی با سورن نداشتم؛ گرچه میبی

 !کنه؛ اما واقعاً اون کسی نبود که بایدسوراخم می

 .سالم خانم تابان-

دم کنه. سالم کرای و شلوار طوسی ایستاده و نگاهم میسرم رو بلند کردم و هادی رو دیدم که با کت چرم قهوه

قدر خسته بودم که دیگه پانشدم! نشست مقابلم و بعد از و خواستم بلند بشم که اصرار کرد بشینم؛ من هم اون

 :پرسی با لبخند گفتاحوال

 !وقتی قبول کردید بیاید، نزدیک بود از خوشحالی برم زهرا رو بـ*ـغل کنم-

 :و گفتمبا لبخند سر به زیر انداختم و چیزی نگفتم. به تیپش اشاره کردم 

 !خوشتیپ شدید-

 :اون هم به من اشاره کرد

 .نه به خوشتیپی شما-

تر و بهتری سر کرده بودم. تشکر کردم و همون لباس ظهر رو پوشیده بودم و فقط آرایش نداشتم و شال بزرگ

 .آهی کشیدم

 .و پرپشت بودناومد. موهاش هم سیاه ی مردونه و با ابهتی داشت؛ ریشش بلند نبود؛ ولی بهش میهادی چهره

 :یکم به اطراف نگاه کرد و گفت

 !ی خوبیه هاکافه-

 :ی مثبت تکون دادم و چیزی نگفتم. پرسیدسرم رو به نشونه

 خورید؟چیزی می-

 :سرم رو به دو طرف تکون دادم

 .من چیزی میل ندارم. اگه شما دوست دارید، چیزی سفارش بدید-

 خورید؟شه؛ شیرکاکائو میطوری که نمیاین-

رفت کنار پیشخون تا سفارش بده و بعد از چند ثانیه برگشت « خورم حاال!ای! می»فقط سر تکون دادم که یعنی 

 .و نشست

 خب! خوب هستید الحمدهلل؟-
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 :سرم رو تکون دادم

 .آره به خوبی شما-

 :خندی زدتک

 .خب خداروشکر-

 :کالفه دستی به سرم کشیدم که گفت

 .رسیدخسته به نظر می-

 :دمآهی کشی

 .کنهآره؛ کار خیلی اذیتم می-

 کنید؟قدر کار میچرا این-

 :با تعجب سرم رو بلند کردم و بهش زل زدم. بعد با آرامش گفتم

 .چون... به گذشته فکر نکنم-

 :هاش رو روی میز به هم قالب کرد و یکم خم شد. با ناراحتی پرسیددست

ون خودتون بشنوم. اینکه چرا اون روز گفتید دوست از خواهرم یه چیزایی شنیدم؛ ولی دوست دارم از زب-

 ندارید زندگی یکی دیگه رو خراب کنید؟

 :لـ*ـب پایینم رو کشیدم داخل دهنم و بعد از یه فوت آروم گفتم

 .فکر کنم بدونید والدین من چقدر مقید بودن-

 .بله-

 .قدر مقید نبودم؛ برعکس خیلی کافر شده بودمولی من اون-

 :تری ادامه دادموخ کردم؛ برای همین اون یکم خندید. من هم با خیال راحتلحنم رو یکم ش

زدی. من از لج پدر و مادرم توی باتالقی از خیلی دردناکه سرت به سنگی بخوره که تا روز قبل به سـ*ـینه می-

 !دادکردم که هیچ آدم عادی و عاقلی انجام نمیخودخواهی و تکبر فرو رفته بودم؛ کارایی می

 :کم بغض کردم و سرم رو به زیر انداختمی

کرد؛ اما چون من راننده بودم و سرخوش بودم، رسید بیمارستان نجات پیدا میشبی که بابام سکته کرد، اگه می-

 .هم اون رو به کشتن دادم هم مادرم رو

 .سرم رو بلند کردم تا واکنشش رو ببینم
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 :آهی کشیدم و گفتم کرد.سخت به فکر فرو رفته بود و به من نگاه نمی

آدم نباید آبروی خودش رو پیش کسی ببره، این خودش گناهه. آبروی کسی که ایمان داره حرمتش از کعبه -

ها رو بدونید. خواد. باید این حداقلگم چون شما نیتت پاکه و دلت یه زندگی خوب میبیشتره؛ اما من اینا رو می

وچهار سال اشتباه مکرر! به هر کشم به خاطر بیستدارم زجر می من شاید االن پاک باشم؛ ولی هنوز که هنوزه

 .حال کم چیزی نیست

 :داد. با اخم پرسیدده؛ اما فقط ریتمیک سرش رو یکم تکون میباز نگاهش کردم تا ببینم چه واکنشی نشون می

 کنید؟یعنی به خاطر کارای بدی که خدا بخشیده، خودتون رو از یه زندگی خوب محروم می-

گفت این موضوعات چندان هم مهم نیستن؟ یکم مکث کردم تا منظورش رو بهتر بفهمم؛ یعنی که داشت می

 :کنم توضیح دادخودش که دید دارم خیره نگاهش می

ی درست و قطعی برسیم! من خوام وقت خودم و شما رو الکی هدر بدم و دوست دارم به یه نتیجهببینید نمی-

دونستم چی درسته و چی غلطه؛ چون ون حرفا رو شنیدم خیلی به فکر فرو رفتم و نمیقبول دارم وقتی اون روز ا

 .من یه بار انتخاب نادرست داشتم

 :مکث کرد و ادامه داد

ی اول باید اما نکات مثبتی هم در شما هست که به خاطر اونا من بتونم باز هم به شما فکر کنم؛ اما در مرحله-

کنیم یا نه؟ شما صادقانه مشکلتون رو به من گفتید و من هم نیاز دارم که باز روی  تونیم به هم اعتمادببینم می

که شما خانم متشخص و خوبی هستید ی ایناین مسائل فکر کنم. شاید هم پشیمون بشم؛ اما باز هم نظرم درباره

 !شهعوض نمی

 :با لبخند عمیقی نگاهش کردم و گفتم

طور که ای مثل شما طرف هستم. همونخوشحالم که با آدم فهمیده این نظر لطف شماست آقای صابری و من-

 .ها نصیبتون بشه و عاقبت به خیر باشیناون روز هم گفتم امیدوارم بهترین

کردم پسرها هم بتونن سرخ تشکر کرد. یکم خجالت کشید و سر به زیر انداخت؛ زود هم سرخ شد. فکر نمی

دونستن خجالت چی گیر بودن و نمیهاپارتی و پاچه دوره و زمونه بشن! معموالً پسرها و حتی دخترهای این

 :هست اصالً. با کمی تردید گفتم

جور کارا تردید دارم. دنبال فرصتی هستم االن هم هنوز مونده روی خودم بیشتر کار کنم؛ برای همین برای این-

 .که بیشتر روی خودم کار کنم و آدم بهتری بشم

 :سرش رو تکون داد
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 .ی ما دنبال این هستیم که بهتر بشیمدونم؛ همهمی-

 :که تأخیر داشتن، یکم سرشون غر زد و بعد رو به من گفتشیرکاکائوها رو آوردن. هادی برای این

 !یکم اسلوموشن هستن؛ ولی خیلی خوراکیاشون خوشمزه است-

 !و یکم چشیدم؛ خوشمزه بودبعد لیوان شیرکاکائو رو مقابلم گذاشت و تعارف زد بخورم. لیوان رو برداشتم 

 :هر دومون خیلی زود شیرکاکائو رو تموم کردیم. اون رفت حساب کرد و برگشت. گفت

 خب دیگه فکر کنم بهتره برگردیم؛ برسونمتون؟-

 .سری تکون دادم و بلند شدم. از کافه خارج شدیم و به سمت ماشینش حرکت کردیم

 :ر صحبت در اومدسوار شدیم و اون حرکت کرد. در همون حین از د

 کنید بهتر باشه بگید؟ای هست که فکر میچیز دیگه-

 :تر کردم و گفتمکیفم که روی پام بود رو به خودم نزدیک

ی من بهتون گفته دیگه؛ فقط این رو نگفته که دفاع شخصی کار کردم؛ چون فکر کنم زهرا همه چیز رو درباره-

 .خودم هنوز بهش نگفتم

 :سوتی کشید

 !دیدخطرناک شُ-

 :خندیدم

 .و راستی خیلی اهل مطالعه هستم-

 :سرش رو تکون داد و فرمون رو چرخوند

 .طورمن هم همین-

 جدی؟ چه کتابی رو خیلی دوست دارید؟-

 :یکم فکر کرد و گفت

 ام... رمان باشه یا هر چی؟-

 :شونه باال انداختم

 ...در کل! هرچی... من عاشق-

 :هر دو با هم گفتیم

 !سینوهه-

 :دمخندی
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 !واقعاً شاهکار ادبیات تاریخه-

 :تایید کرد

 .العادستفوق-

 :هایی که خونده بودم رو گفتمبعد چندتا دیگه از کتاب

 .ی خاصی دارمخونم! فلسفه هم عالقهدا، هم قشنگ بود؛ کوری، ملت عشق و البته فقط داستان نمی-

 :پوفی کشید

 .م؛ ولی این کتابا رو نخونم! ادبیاتش سنگینهدم سخنرانی و پادکست روانشناسی گوش بدترجیح می-

 :تایید کردم

 .ده یه مفهوم رو بگهآره خودش رو جر می-

خندید و سرش رو تکون داد. من هم دیگه فهمیدم زیادی خودمونی شدم سکوت کردم. دیگه نزدیک خونه 

 :بودیم که یکم با جدیت گفت

که ی شرایط باز حاضرم بپذیرمتون؛ چون با اینبا همهخوام سریع به شما بگم کنم؛ نمیپس من یکم فکر می-

تونم بهتون اعتماد کنم میهمین االن هم واقعاً نظرم بر اینه که شما در حال حاضر هیچ مشکلی ندارید و حس می

کنم و زندگی خوبی باهاتون بسازم؛ اما یه مقدار زمان بگذره که خیال شما و خودم راحت بشه که فکرهامون رو 

 دم، خوبه؟و بعد اگه مشکلی نبود پدر و مادرم رو درجریان قرار می کردیم

 :که زیاد مطمئن نبودم؛ اما تایید کردمبا این

 .خوبه-

 .خب خداروشکر-

 .های معمول، سر در واحدها راهمون از هم جدا شدمدتی بعد رسیدیم و بعد از تعارف

*** 

 :سورن

ی مبل تکیه خوندم. پاهام رو هم دراز کرده بودم و به دستهتوی هال روی مبل نشسته بودم و داشتم کتاب می

 .زده بودم

 !نفس عمیقی کشیدم؛ حس خوبی بود

ها رو خوب و سالم حفظ زد. توی فکر این بودم که کتابانگار سام این جا نشسته بود و داشت باهام حرف می
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کشید؛ یچه نشسته بود و داشت نقاشی میورتر روی قالکنم تا سارا هم وقتی بزرگ شد بخونتشون. سارا یکم اون

سپهر هم یه کتاب درسی گرفته بود دستش و روی مبل مقابل من لم داده بود. سکوت قشنگی بود که موزیک 

 .کردشد، از سردی و خشکی خارجش میالیت با ولوم پایین که از اسپیکر پخش می

زدن. سارا از جاش بلند بود و گاهی غر می ها هم گرسنشونهنوز وقت شام نشده بود و گرسنم شده بود. بچه

 :شد و به سمتم اومد. دفتر نقاشیش رو به سمتم گرفت و گفت

 قشنگه عمو؟-

 :ی نقاشی نگاه کردم؛ پرسیدمسرم رو از کتاب خارج کردم و به صفحه

 این چیه عمو؟-

 :ای که کشیده بود اشاره کردقوارهبه مرد دراز بی

 !این شمایید دیگه-

 !کل ابهت من رو برده بود زیر سوالخندیدم. 

 :به دخترکوچولویی که توی نقاشی گل دستش بود اشاره کردم

 این هم خودتی؟-

 :اوهومی گفت و به پسر اخمویی اشاره کرد و با ذوق گفت

 !این هم داداش سپهره؛ اون یکی هم خاله شیواست-

ها هم دلشون خوشه نقاشی ل شیوا بود؟ بچهبه شکل نامفهومی که کنار من کشیده بود نگاه کردم؛ این کجاش مث

 :خندی زدمکشن. تکمی

 .تر بکشخاله شیوا رو پاک کن قشنگ-

 :ی منفی تکون دادسرش رو به نشونه

 .خوام! این جا عروسش کردمنمی-

یکم بیشتر دقت کردم؛ لباس بدقواره توی نقاشی ظاهراً پف داشت و صورت شیوای نقاشی پر از چیزهایی شبیه 

 !آرایش بودنبه 

 :بلندبلند خندیدم

 !نشونش بده حتماً. بامزه کشیدی-

 :های سفید کوچیکش رو نشونم دادیکم ذوق کرد و دندون

 واقعاً عمو سورن؟ قشنگ شده؟-
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 :سرم رو آروم تکون دادم

 .آره واقعاً جالب شده-

 :سپهر از اون سمت خندید و خطاب به سارا گفت

 کیه؟اگه شیوا رو عروس کردی، دومادش -

 :سارا حق به جانب دست به کمر زد

 !عمو سورن دیگه-

 :سپهر خندید و من با اخم به جفتشون نگاه کردم و با تشر گفتم

 شیوا بهتون نگفته این حرفا رو نباید بزنین؟-

 :سارا تایید کرد

بای من طالق چرا بهمون گفت که این مسائل آدم بزرگاست و شما باید کلی فکر کنین تا بعداً مثل مامان و با-

 .نگیرین

 :قیدی گفتمسرم رو تکون دادم و با بی

 .کامالً درست گفته و در حال حاضر ما هیچ حسی نسبت به همدیگه نداریم؛ فقط یکم از هم خوشمون میاد-

 :طور که به پشت من خیره شده بود گفتکرد و همونهاش رو درشت میسپهر چشم

 !عه سالم شیوا-

سرا نشسته بودم برای همین سریع بلند شدم برگشتم تا شیوا رو ببینم که دیدم کسی من پشت به پذیرایی و سر

 :زنن! با عصبانیت سمت سپهر قدم برداشتماون جا نیست! برگشتم و دیدم سپهر و سارا دارن قهقهه می

 ندازی پدرسوخته؟من رو دست می-

ارج بشه. تا سرسرا دنبالش دوییدم و در سپهر هم ترسید و با انداختن کتابش سریع دویید تا از دسترس من خ

 !تونستم جلوی خندهم رو بگیرمخندید و من هم نمیاین حین اون می

 :باالخره یه جا گیرش انداختم و گفتم

 .اگه مردی بیا جلو مردونه بجنگ-

ونده گیرها اومد جلو و پنجه توی پنجه انداختیم و درگیر شدیم! سارا هم خودش رو رساون هم به حالت کشتی

دادم و کرد. ماشاال سپهر زور داشت، سخت تونستم خاکش کنم! داشتم قلقلکش میبود و با خنده تماشامون می

کرد از دستم خالص بشه که صدای خشایار من رو به خودم آورد. از سمت راهروی خندید و سعی میاون هم می
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 :کناری به سمتمون اومد و تلفن به دست گفت

 .ا شما کار دارنآقا زنگ زدن خونه ب-

 :ای زدم و تلفن رو ازش گرفتمسرفهاز روی کمر سپهر بلند شدم و به سمت خشایار رفتم. تک

 بله؟-

 .سالم سورن-

 خواست؟هوف! اون زن دیگه چی می

 :وقتی سکوتم رو دید گفت

 .یلم اون جاستخوام فردا صبح بیام اون جا، یه سری وسادونم هنوز اعصابت کامالً سرجاش نیومده؛ ولی میمی-

 :با پوزخند گفتم

 .وچند سال توقع داری چیزی از وسایلت این جا مونده باشه؟ بابابزرگ همشون رو انداخت دوربعد از بیست-

 :بدون لحن خاصی گفت

 .شهی سوم چندتا اتاق رو دیدی که کلیدشون پیدا نشده و راحت هم باز نمیحتماً توی طبقه-

 !گفتمکث کردم؛ راست می

 :گم؛ آهی کشیددید باز چیزی نمی وقتی

 .رم؛ نگران نباشمیام و زود می-

 .باشه-

 .و قطع کردم

 :ها برگشتمگوشی رو به خشایار دادم و سمت بچه

 خب کجا بودیم؟-

 :سارا با خنده گفت

 !شما سپهر رو شکست دادین-

 :سـ*ـینه شد به سپهر دست

 .قبول نیست! دایی تقلب کرد-

 :متش تکون دادم و با لحنی توأم با شوخی گفتمانگشت اشارم رو به س

 !سر من نذاریبهکنی که سردیگه حواست رو جمع می-

به سمت هال برگشتم. کتابم رو که روی مبل رها کرده بودم، برداشتم و بعد از مرتب کردنش و مطمئن شدن از 
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 :دم و گفتمسالم بودنش، گذاشتمش روی میز عسلی. سارا که اومده بود کنارم رو بلند کر

 !ریم شام بخوریمخب دیگه نقاشی بسه سارا خانم. می-

هاش رو انداخت دور گردنم. امیدوار بودم بتونم کمبود توجهی که سارا داشت سارا هم خوشحالی کرد و دست

 .گیره و بیشتر به من نیاز دارهرو براش جبران کنم. مطمئن بودم وقتی بزرگ بشه بیشتر تحت فشار قرار می

خواد هر از ی قدیمی خودش. بهم گفت که فقط میدرم تصمیم گرفته بود که ایران بمونه؛ منتهی توی خونهناما

ها رو ها رو ببرم پیشش؛ فقط همین. من هم تصمیم گرفتم این فرصت رو بهش بدم؛ چندبار بچهچندگاهی بچه

دادم. داده بودم تحقیق کنن امه میده، ادها الیقشن رو بهشون میدیدم عشقی که بچهبردم و اگه میپیشش می

ببینن که یه وقت ورشکستی چیزی نشده باشه که بخواد پی پول برگرده؛ اما ظاهراً واقعاً سرش به سنگی چیزی 

خورده بود که اون همه ملک و امالک رو توی ونکور فروخته و برگشته بود. سر میز نشستیم و مشغول غذا 

 !رو توی دهن شیوا گذاشتم افتادم؛ چه حس عجیب و خاصی داشت خوردن شدیم. یاد وقتی که قاشق غذا

 خواد. بهخواست اونی بشم که اون میکردم. دلم میحیف که باید خودم رو از این حس رو تا مدتی محروم می

خاطر دوری خاصی که از جنس مؤنث داشتم؛ این مدت و فرصت برام چندان سخت نبود. فرصتی برای خودم 

 :این حس کنار بیام و بتونم فرد بهتری باشم و به شیوا حس خوبی بدم. از سارا پرسیدمهم بود که با 

 خوری؟چی شده عمو؟ چرا غذات رو نمی-

 .سارا سرش رو بلند کرد و نگاهی غمگین به من انداخت

 :آروم گفت

 .کنهدلم درد می-

کنه که با ناراحتی جای دلت درد میکردم؟ خواستم بگم کشد باید چه کار میوای خدایا! اگه دوباره مریض می

 :گفت

 دلم برای مامانم تنگ شده! کی میاد دنبالم؟-

فهمیدم. مادر من هم باهام همون کاری ی وجودم براش سوخت. حسش رو میخیلی غمگین شدم؛ در واقع همه

بگم، به سارا  تونم چیزیرو کرده بود که رزا با بدجنسی تمام در حق سارا انجام داد. سپهر که دید من نمی

 :خندی زد و گفتتک

 .مامانت خیلی کار داره؛ شاید یه ماه دیگه بیاد-

 :هاش رو آورد باال و بچگونه حساب کتاب کردسارا انگشت

 شه سی روز، یعنی یک و دو و سه و... یعنی سه بار تا ده بشمارم و سی بار بخوابم مامانم میاد؟خب یه ماه می-
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 :سپهر تصحیح کرد

 ید؛ حاال که هستی این جا مگه این جا ناراحتی؟گفتم شا-

 :سارا سر به زیر انداخت و پاهاش رو که از صندلی آویزون بودن تکون داد

 !نه این جا خیلی خوبه؛ ولی دلم برای مامانم تنگ شده-

 :چندبار تندتند نفس کشیدم و با لحن بدی گفتم

 !الزم نکرده دلت تنگ بشه؛ غذات رو بخور-

 .یصانه مشغول غذا خوردن شدمو خودم هم حر

کردم که این کار با یه طفل معصوم گرفتم. باید حالیش میسورن نبودم اگه حال اون زنیکه عوضی رو نمی

 !وحشتناکه

ی باال توی اتاقم.دلم برای ها جدا شدم و با برداشتن کتاب سام، رفتم طبقهبعد از خوردن غذام خیلی زود از بچه

 .وی مخش تنگ شده بودشیوا و اون رفتارهای ر

خواست به خاطر حس و رفتار موندم؛ در واقع اصالً دلم نمیاما من بهش یه قولی داده بودم و باید پای قولم می

ترسیدم که از دستش بدم؛ اما باید با ترس خودم من از خونه بره و دیگه پشت سرش رو نگاه نکنه. می

 .دنیا یکم بهم روی خوش نشون داده باید قدرش رو بدونم هافهمیدم که وقتی بعد از مدتجنگیدم و میمی

خواست برم اون جا و حداقل به شوهر جدیدش بگم از کشوی میزم کارت له شده رزا رو بیرون کشیدم؛ دلم می

 .خالی ازدواج کردهوخط که با چه عفریته و مار خوش

 .گیرمسارا رو ازش می برم! اما انتقام بغضها میی مهمونحتی شده آبروش رو جلوی همه

*** 

 :شیوا

گذشت و ها برگشته بودم خونه و هنوز ناهار نخورده بودم. دو سه هفته از مالقات با سهیال خانمم میاز کالس

 .ی تهرانیی مادربزرگشون؛ برای همین نرفتم خونهها رفته بودن خونهبچه

دادم تا ام رو درآورده بودم و پاهام رو تکون میکردم؛ فقط مقنعهروی مبل افتاده بودم و داشتم خستگی در می

 .یکم گرم بشن

زنگ در خونه به صدا دراومد؛ با غرغر بلند شدم و به سمت در رفتم. باز این زهرا حوصلش سر رفته بود، 

خواست چتر بشه سر من. با موهای آشفته در رو باز کردم و زهرا رو دیدم که با چادر عربی و نیش باز مقابلم می
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یستاده بود. هادی هم کنارش ایستاده بود. با دیدن هادی سالم کردن یادم رفت و سریع رفتم پشت در قایم ا

 :شدم. زهرا خندید و گفت

 !ایمسالم؛ ما مهمون ناخونده-

 :ای زهر خر! کره مار! به زور سالم کردم که هادی گفت

 .واال ما شرمندتونیم شیوا خانم. زهرا گفت بیایم-

 :لباسی یه شال برداشتم انداختم روی سرم و بعد در رو کامل باز کردمچوبخم شدم و از 

 !بفرمایین-

هاش رو درآورد و اومد تو. هادی هم پشت سرش اومد که دیدم توی دستش سه تا زهرا بدون تعارف، کفش

 !ظرف غذاست

 :هادی خندید و گفت

 !ببینین ما مهمونای خوبی هستیم، خودمون غذامون رو آوردیم-

 :د از بستن در غذاها رو از دستش گرفتم و با خوشحالی گفتمبع

 .شدمدستتون درد نکنه، زحمت کشیدین! خسته و کوفته از دانشگاه برگشته بودم. داشتم از گرسنگی سَقَط می-

 :زهرا خندید

 !جوریش هم رو به موتیتو همین-

تن؛ برای لحظاتی رفتم به سمتشون و ها نشسبا غذاها به سمت آشپزخونه رفتم و هادی و زهرا هم روی مبل

 :پرسیدم

 ورا اومدین؟چی شد این-

 :آورد گفتطور که چادرش رو در میزهرا همون

بابا و مامانم رفتن شهر ری تا شب نمیان. ما هم تنها بودیم، گفتیم بیایم پیش تو! هم یکم سرت رو گرم کنیم، -

 !هم شما دو تا کفتر عاشق یکم خلوت کنین

 :التی زدمخندی خجتک

 دونستین میام خونه؟از کجا می-

 :زهرا شونه باال انداخت

 ری پرستاریِ بچه! یادت رفته؟خودت دیشب گفتی امروز نمی-

 :سرم رو تکون دادم
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 .میرم از گرسنگیآهان؛ خیلی خب، االن سفره میارم بیرون بخوریم، من که دارم می-

 :زهرا خندید و خطاب به هادی گفت

 !کنما رو نجات نداده باشی؛ ولی جون یه بدبخت گرسنه رو نجات دادی، من بهت افتخار میببین شاید دنی-

هممون خندیدیم و من به آشپزخونه برگشتم. سفره و قاشق و چنگال برداشتم و بردم بیرون. زهرا بلند شد 

دن. خیلی وقت اومد توی پَهن کردن سفره کمکم کرد. غذاها رو هم سر سفره گذاشتیم و نشستیم به غذا خور

ی الکچری ی تهرانی رو دوست نداشتم؛ مزهخورشت به اون خوشمزگی نخورده بودم. غذاهای خونهبود که چلو

 !اومدو عجیبی داشت و من خوشم نمی

دادم که بخواد پاش رو از گلیمش موند؛ ولی خب زیاد بهش رو نمیی هادی از نظرم دور نمیهای محجوبانهنگاه

 .گفت، من هم زیاد ندیده بودمششناختمش چجور آدمیه! زهرا که زیاد ازش نمیهنوز نمیدرازتر کنه. خب 

اش( طور که هادی داشت برادرانه و بسیار آرام )ارواح عمهوسط غذا بودیم که غذا پرید توی گلوی زهرا. همون

گرفتم. وقتی از  زد؛ من بلند شدم برم آب بیارم. رفتم توی آشپزخونه و پارچ و لیوان دستبه پشتش می

 .شدم گوشیم رو روی اپن دیدم که یه پیامک برام اومده بودآشپزخونه رد می

 :نمایش نوشته شده بودتوی قسمت پیش

 «...باهام تماس بگیر»

های زهرا باعث شد خودم رو سریع به سفره برسونم و آب بدم دستش؛ اما از فکر پیامک بیرون صدای سرفه

کرد با شوخی حالش رو بهتر کنه؛ من جَلدی رفتم گوشیم داد و سعی میرو ماساژ می نرفتم. تا هادی پشت زهرا

 !رو برداشتم و برگشتم

 :زهرا چند نفس عمیق کشید و صورت سرخش دوباره سفید شد؛ خطاب به من گفت

 !همش تقصیر قاشقای توئه، دیگه خیلی بزرگن-

 :پوزخندی زدم

 دست شما درد نکنه، افتاد گردن من؟-

 :دخندی

 .ی ما هم هر اتفاقی بیفته بعد از من تقصیر توئهآره دیگه؛ توی خونه-

ذاشتم، گوشیم رو روشن طور که یه قاشق دیگه پلو و قرمه سبزی دهنم میخندیدیم و چیزی نگفتیم. همون

ها رفته بچه« باهام تماس بگیر، من آزیتا هستم، شمارت رو از دفترتلفن خونه برداشتم»کردم و پیام رو خوندم: 

ترسیدم مشکلی پیش اومده باشه. از طرفی گرفتم؟ میی سهیال خانم؛ پس چرا باید باهاش تماس میبودن خونه



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         214 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :ها خوب نبود برم زنگ بزنم به آزیتا. هادی انگار حسم رو از چهرهم فهمید که آروم پرسیدجلوی مهمون

 شیوا خانم، مشکلی پیش اومده؟-

 :به زور لبخندی زدم

 !اصی نیستنه چیز خ-

 :کرد، با دهن پر گفتها رو توی دهنش فرو میطور که پشت سر هم قاشقزهرا همون

 .تعارف نکن ها؛ اگه کاری داری برو و انجام بده. ما راحتیم توی خونت-

 :خندیدم و گفتم

 .پره توی گلوتشه که میقدر تندتند غذا نخور! همین میاین-

 :اخت. هادی با خنده گفتمحل نداد و دو لپی به غذا خوردن پرد

 !اشتها بودزهرا از بچگیش خیلی خوش-

 :ای کردمشد اشارهلبخندی زدم و به ظرف زهرا که داشت خالی می

 .اشتها گذشته آقا هادی؛ ایشون سوپراشتها هستناز خوش-

 :هادی خندید و زهرا اخم کرد. با همون دهن پرش به من و هادی نگاه کرد و گفت

زنم جفتتون رو با شمشیر کنه میکنید اون روی خواهرشوهر گَریم فوران میه من کار مییعنی ببینم علی-

شم؛ این امر خیلی مهم است. آپشنیه که ازش خورم چاق نمیکنم. مهم اینه که هر چی میشیشصد قسمت می

 .دماستفاده نکنم؛ امتیاز مرحله رو از دست می

 :هادی اخم کمرنگی کرد و رو به زهرا گفت

سوزه که هر چی درمیاره باید بریزه توی حاال این غذا رو که من خریدم؛ ولی دلم برای اون شوهر بدبختت می-

 .افزاریهشکم تو! این آپشن نیست که تو داری، سمّ مهلکه؛ ویروس نرم

 :زهرا شونه باال انداخت

 !هر چی که هست، ولم کن بذار بخورم؛ کوفتم نکن-

کوتاهی، خودم رو به اتاق رسوندم. « ببخشید»ت ایجاد شده استفاده کردم و با ی ضعیفی کردم و از فرصخنده

 .سریع با اون شماره تماس گرفتم و منتظر شدم برداره

 :طولی نکشید که برداشت و گفت

 .الو سالم شیوا-
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 :با نگرانی گفتم

 خبری شده؟-

 :لحنش خیلی ناراحت و نگران بود

 .ها نیستکار کنیم! مربوط به بچهدونیم چه یه اتفاقی افتاده؛ ما نمی-

ای عقلی نیست؛ ولی ازش بعید نبود بخواد کار احمقانهدونستم پسر کمکه میزد؛ با ایندلم شور سورن رو می

 !انجام بده

 چی شده؟-

 :آزیتا با بغض گفت

ی ه که همهی حاالت و رفتارش یه جوریخواد بره به مراسم عروسی رزا خانم؛ ولی چهرش و همهآقا سورن می-

سال که توی این خونه کار کرده این نگاه آقا سورن رو  گه که توی این سیما از صبح ترسیدیم. آقا خشایار می

 !خواد بره کاری رو انجام بده که نبایدشناسه؛ اون قطعاً میمی

 خب این واقعاً به من چه ربطی داشت؟

 :پرسیدم

 خب به من چه ربطی داره؟-

 :فتآزیتا با ناراحتی گ

 یعنی برات مهم نیست؟-

 :شونه باال انداختم و با لحنی خنثی گفتم

گه به تو ربطی گرده میتونم دخالت کنم! بر میچرا مهم هست. دوست ندارم اتفاق بدی بیفته؛ ولی من که نمی-

 بره از من حساب ببره؟نداره، برو گمشو. وقتی از آقا خشایار که بزرگترشه حساب نمی

 :نوعی گفتمبعد با خنده مص

 قدر نگرانی؟حاال تو چرا این-

 :ومون افتادبه من

 .ترسم اتفاق بدی بیفتهدونم! خیلی میمن؟ نمی... نمی-

 !داد؛ اما قلب پاکی داشتکه کم احساساتش رو نشون میچند لحظه مکث کردم؛ این دختر خجالتی با این

 :بعد التماسم کرد

اطالع بقیه به تو گفتم؛ چون فکر کردم آقا سورن به تو اعتماد داره و  تو رو خدا شیوا! یه کاری بکن. من بدون-
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 !کنهده. بیا باهاش حرف بزن؛ اگه عروسی رزا خانم رو به هم بزنه، اون بدجور تالفی میبه حرفت گوش می

 :رفتم، پرسیدمطور که گوشی به دست به سمت تختم میابروهام رو انداختم باال و همون

 ه داره؟چطور مگه؟ سابق-

 :توضیح داد

آره خیلی سال پیش یه بار توی جشن سالگرد ازدواجشون، آقا سام جلوی همه باهاشون دعوا کردن؛ رزا خانم -

 ...هم

 :یکم مکث کرد و با ناراحتی ادامه داد

 !پای آقا سام رو شکوندن و ماشینشون رو داغون کردن؛ فقط هم اینا نبوده-

 :سوتی کشیدم

 .ای و خشن باشهقدر کینهد اینبابا به قیافش نمیا-

 :باز خواهش کرد

خیال به هم زدن عروسی کنم بیا و با آقا سورن صحبت کن بیترسم. خواهش میشیوا من از این زن خیلی می-

 .بشن

اومد. یکم لـ*ـبم رو به در اتاقم نگاه کردم که صدای بحث و جدل خواهر و برادری هادی و زهرا از بیرون می

 :مجویدم و گفت

 .شهزنم، خوبه؟ تو هم حرص نخور الکی؛ نترس ایشاال درست میآخه االن مهمون دارم! غروب یه سر می-

 :نفس عمیقی کشید

 خیلی ممنونم شیوا. من دیگه باید برم، کاری نداری؟-

 .نه قربونت, مراقب خودت باش-

 :با نگرانی تاکید کرد

 !فقط زود بیا که دیر نشه-

 .باشه باشه-

 .قطع کرد خداحافظی و

من هم با فوت عمیقی، گوشیم رو انداختم روی تختم و بلند شدم رفتم بیرون. زهرا داشت هادی رو قلقلک 

زد. با دیدنم دست از دعوا های نه چندان محکمی به زهرا میکرد و گاهی ضربهداد و اون هم مقاومت میمی
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 :سمت اون دراز کردبرداشتن و زهرا بعد از فاصله گرفتن از هادی، انگشتش رو به 

 .خانم اجازه؟ اول اون شروع کرد-

 :هادی با لحن کودکانه گفت

 .گی؛ خودت اول شروع کردیتو بیخود می-

 :خندیدم و رفتم جلو و سر جام نشستم؛ گفتم

 !دادینخوب شد برگشتم؛ وگرنه همدیگه رو قورت می-

 :یه بده؛ آهی کشیدی مبل تکزهرا که غذاش رو خورده بود، یکم عقب رفت تا به پایه

کردیم. االن هم شانس آورده که نصف وپار میهی خواهر! کجا بودی ببینی توی بچگی چقدر همدیگه رو لت-

 .موندروز بیرونه؛ وگرنه باز هم چیزی ازش باقی نمی

دم و ی تأسف تکون داکرد. سری به نشونهخندید و محجوبانه نگام میخندیدم و به هادی نگاه کردم. اون هم می

 .مونده غذاش رو تموم کردی غذام رو خوردم. هادی هم تهبقیه

گفت بعد از جمع کردن سفره، ساعت سه ظهر بود که نشستیم به فیلم دیدن که البته زهرا اصرار کرده بود و می

متقابل های این فیلمه خیلی قشنگه؛ باید ببینیمش. یه نیم ساعتی سه تایی محو فیلم بودیم. من و هادی روی مبل

 .شکستنشسته بودیم و زهرا اون وسط ولو شده بود و تخمه می

توجهم رو جلب کرد. سرم رو چرخوندم و « پیسپیس»توی بحر داستان فیلم سینمایی غرق شده بودم که صدای 

 :کردهادی رو دیدم که لبخونی می

 !زهرا خوابیده-

اومد و با دهن باز و موهای افشون ه خوردنش نمینگاهم رو پایین انداختم و زهرا رو دیدم که دیگه صدای تخم

 :خوابیده بود. باز به هادی نگاه کردم که با خنده و آروم گفت

 ی فیلم رو ببینین؟خواین ادامهمی-

خورد. نه زیاد داستانش زد و موهاش توی باد پیچ میبه تلویزیون نگاه کردم و دختری که وسط جاده قدم می

 :تمبرام مهم نبود! آروم گف

 .نه-

 .خوام ببینممنم نمی-

شکستم، به طرف کلید های دستم رو میطور که قولنجبا کنترل تلوزیون رو خاموش کردم و بلند شدم. همون

برق رفتم و مهتابی که باالی سر زهرا بود رو خاموش کردم. هادی هم بعد از چک کردن گوشیش بلند شد و 
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 .اومد به سمتم

 :زیر گفت بهسر 

 .شم؛ ممنون که ما مهمونای ناخونده رو پذیرفتیندیگه مزاحمتون نمی خب من-

 :هام رو درشت کردمچشم

 خواین برین؟می-

 :ی مثبت تکون دادسرش رو به نشونه

 .آره دیگه، زهرا که خوابیده؛ دوست ندارم معذبتون کنم-

 :عـزیزم! چقدر مأخوذ به حیا بود! شونه باال انداختم

گم بمونین بهتره. چای گذاشتم دارم؛ ولی خب میهم اگه کار دارین، برین نگهتون نمی من معذب نیستم. شما-

 .شهدم بکشه، یه پنج دقیقه دیگه آماده می

 :لبخندی عمیق زد و آروم گفت

 .رم؛ چون... خودم یکم معذبمپس بعد از چای می-

یزه بودن و از جنس مخالف فراری بودن هایی که خیلی پاستورکه یه زمانی از آدماز قیافش معلوم بود. با این

های سخت، متعدد و زیاد، به این نتیجه رسیده بودم که ها و با کسب تجربهاومد؛ ولی بعد از مدتبدم می

 .کردن بهتر بودنها که هم حیا داشتن و هم عین جن بو داده از آدم فرار نمیجور آدماین

 .ای خیره شدی دیگهنگاه کنه و به نقطه هاش زل زدم؛ اما اون نتونست زیاد بهمبه چشم

فاصلمون عادی بود؛ اما اون یه جوری سرخ شده بود انگار یه اتم باهاش فاصله دارم. خب شاید به خاطر 

که اون آدم نسبت به من حس متفاوتی داشت؛ اما من حس خاصی نداشتم. در واقع ها هم بود و اینهورمون

کردم، اون هم به خاطر احساسات عجیب ها بود از مردها دوری میتشاید بگم حس کافی نداشتم؛ چون مد

 .خودم

بدون هیچ حرفی از کنارش گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم؛ گفتم روی صندلی بشینم تا اون هم بیرون باشه 

 شینه، اومد دم در آشپزخونه وره بیرون میو به قول خودش معذب نباشه. برخالف انتظارم که فکر کردم می

 :داد، گفتطور که به اپن تکیه میهمون

 خب چه خبر؟ کار و بار چطوره؟-

چون من نشسته بودم و اون ایستاده، مجبور بودم سرم رو بلند کنم. لبخندی زدم و به صندلی مقابلم که اون 
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 :طرف میز کوچیکم بود، اشاره کردم

 .اگه معذب نیستین، این جا بشینین، من گردنم درد نگیره-

نگاهی بهم کرد و چیزی نگفت. دستام رو روی میز به هم قفل زد و یکم جلوتر اومد و نشست. نیم خندیتک

 :کردم و آهی کشیدم

ها هایی که مراقبشون بودم بعد از سالروزها مثل همدیگست. هیچ چیز جدیدی نیست؛ البته مادربزرگ بچه-

 .برگشته ایران و این یکم جدیده

 :خندی زد و آروم گفتتک

 .به دیگهخو-

 :آهی کشیدم

 .ولی پسر مادربزرگه یعنی صاحب کار من، هنوز مادرش رو نبخشیده؛ برای همین بنده خدا خیلی ناراحته-

 :سری تکون داد

 که رفته خارج کشور، از دستش ناراحته؟به خاطر این-

ن و از ایران رفتن؛ آره بنده خدا بچه بود، خواهر و برادرش هم کوچیک بودن که مامان و باباشون طالق گرفت-

 .طفلکا کلی اذیت شدن

 :هادی آهی کشید

 .ناراحت کنندست-

 :تایید کردم

 .اوهوم-

 :بحث رو عوض کرد و گفت

 ی فامیالتون ارتباطی، چیزی نداشتین؟ی خودتون چه خبر؟ دیگه با بقیهخب از خونواده-

 :شونه باال انداختم

 .پرسه. بقیشون نه؛ کاری به کارم ندارنزنه و حالم رو میدو روز یه بار خالم زنگ می-

 :به وسط میز نگاه کرد و با تردید گفت

راستی اگه ما خواستیم ازدواج کنیم، پدربزرگ پدریتون در قید حیات هستن که ازشون اجازه بگیریم؟ یا کالً -

 برای امر خواستگاری خدمتشون برسیم؟

 :هاش نگاه کردم و با غم گفتمبه چشم
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ما مطمئن نیستم بخواد اصالً من رو ببینه! احتماالً یه همایشی باید برگزار بشه که اول من رو راستش زندست؛ ا-

 .خواد شوهرم بده یا نه! چون اجازش شرط عقده دیگهبه خاطر به فنا دادن پسرش ببخشه، بعد تازه ببینه می

 :آهی کشید و بعد از ژست تفکر زمزمه کرد

تونه طردتون کنه. فوقش ریم! به هر حال پدربزرگتونه و تا ابد که نمیکنون و خواستگاری میخب برای آشتی-

 ...شه گرفت. سخته؛ ولیاگه موافقت نکردن رأی دادگاه رو می

 :پوفی کشیدم

 .آره خودم هم توی فکرش بودم-

 :پرسید

 چندسالشونه؟-

 :ای دور نگاه کردم و با مکث و کشیده گفتمیکم به نقطه

 !رفتها از درخت باال میساله اد سالش شده باشه؛ ولی آخرین بار که دیدمش مثل سیفکر کنم االن دیگه هشت-

 :ابرویی باال انداخت

 .تونم از درخت برم باالماشاال! من االن نمی-

 :لبخند کجی زدم

 .تونمخب من هم نمی-

 :ملیح خندید؛ یکم در سکوت گذشت و بعد با نگاه عمیق و پرحرفی گفت

 .فرستین رو دوست دارممیپیامایی که برام -

فرستادم. طی این دو هفته از یه طرف برای سورن هایی بود که درباره خودم و افکارم براش میمنظورش ویس

گفتم. قصدم بیشتر این بود که هادی کردم و از طرف دیگه برای هادی بیشتر از خودم میمطالبی رو ایمیل می

کردم که ممکنه این خوام کی باشم! در واقع فکر میی هستم و میمن رو بشناسه و بدونه که من کی بودم و ک

 .اطالعات اون رو از این تصمیمش منصرف کنم

اما اون! به طرف کتری رفتم و از قوری که روش بود چای ریختم. برای هادی و خودم روی میز چای گذاشتم که 

 :تشکر کرد. با آرامش روی صندلیم نشستم و گفتم

 .پیامام، ازم بیشتر سر درمیارینکردم با فکر می-

 :سری تکون داد

 .خب اطالعات زیادی کسب کردم-
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 :خیره نگاهش کردم

 کنین که من دختر خوبی هستم برای ازدواج؟باز هم فکر می-

 :سرش رو آهسته تکون داد و با آرامش گفت

چندبار خواستم پشیمون شدم و حتی خیلی خیلی فکر کردم. شاید خیلی وقتا هم از شدت فکر کردن کالفه می-

 .بشم

 :بعد شاید برای اولین بار کامالً مستقیم به چشمم نگاه کرد و ادامه داد

 .اما خیلی نکات مثبتی در شما هست که خودتون هم چندان متوجهش نیستین-

 :لبخند عمیقی زدم و یکم خم شدم؛ خیلی خیلی آروم گفتم

الً خیلی کارا کردم! ارتباط خیلی نزدیکی با جنس مخالف داشتم حتماً دقیقاً به این موضوع فکر کردین که من قب-

 ...و حتی

 .سرم رو با تأسف به طرفین تکون دادم که دیدم هادی هم نگاهش رنگ غم گرفت

 :با همون لحن و تُن پایین ادامه دادم

 ...کشیدم وخوردم، مواد میمن آب شنگولی می-

 :گفت دستش رو باال برد و با نفس سختی که فرو برد

 .به همه اینا فکر کردم-

 :دو کف دستم رو نشونش دادم

تونین کامالً بهم اعتماد کنین؛ بینید که باهاتون روراستم! االن شاید پاک باشم که حتی از این جهت هم نمیمی-

 .خواد دلیلش رو بدونمبر چه پایه و اساسی هنوز پشیمون نشدین؟ من خیلی دلم می

یزون بود و مشخص بود که قبالً هم از فکر کردن به این چیزها خیلی ناراحت شده. به دو طرف لـ*ـبش کامالً آو

 .سختی نفس کشید و یکم از چاییش رو مزه کرد

 :گفت

شیوا خانم، فکر کردن به این چیزا برای یه مرد آسون نیست؛ خیلی دردناکه؛ ولی فکر نکنین من آدمی هستم -

 .بخوام انجامش بدم و بعداً پشیمون بشم که بدون فکر تصمیمی بگیرم و با لجبازی

 :لبخندی زدم

کردم؛ خصوصاً با این وجود که شما یه ازدواج ناموفق ی شما چنین فکری میبا عرض معذرت دقیقاً درباره-
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 .داشتید و این یه نقطه ضعف برای شما به حساب میاد

 !دونستمتونست بگه؟ نمیگنگ نگاهم کرد؛ هیچ حرفی برای گفتن نداشت یا نمی

 :شاید هم توقع این صراحت و تحکم از طرف من رو نداشت. آهی کشیدم و بعد از خوردن یکم از چاییم گفتم

شماری های بیببینین من با شرایطی که دارم باید از خدام باشه که با یکی مثل شما ازدواج کنم؛چون قبالً تجربه-

ی عاشقانه، واج و چه وقت انتخاب فردی برای رابـ*ـطهدونم که خیلی از آدما، چه وقت ازدداشتم. این رو می

این با »شه این حس رو داشته باشن اینه که همیشه دالیلی برای انتخاب اشتباه دارن. یکی از دالیلی که باعث می

 .فهمن که نه این با بقیه فرق نداره و مثل همشونهو چند وقت بعد می« بقیه فرق داره!

 :کردم و ادامه دادمی نگرانش نگاهی به چهره

ی دخترا بینید؛ اما من هم مثل بقیهدونم به چه دلیل من رو متفاوت میمن نگرانتونم آقا هادی! هنوز دقیقاً نمی-

گم! االن شاید اون گم و باز هم همه چیز رو نمیهستم. حاال یکی از تفاوتام اینه که صادقانه همه چیز رو می

نذاره ایرادات من رو ببینین. بعداً ممکنه به شدت پشیمون « من فرق دارم»ه کنه کدالیلی که بهتون تلقین می

 .بشین

 :ی نگرانش باز شد و گفتیکم چهره

 .کنینقدر دقیق فکر میخوشم میاد واقعاً فرهیخته هستین که این-

 (!جوری کماالت ما رو ببینهدید! )یکی هم نیست اینبیا! باز داشت کماالت من رو می

 :و گفتآهی کشید 

ی تلخ قبلیم چیزی بهتون بگم. از این حسن نیت شما متشکرم؛ ولی شاید اگه متأسفانه فرصت نشد از تجربه-

 .تر بشهمن هم بیشتر از خودم بگم قضیه براتون روشن

 :یکم گنگ نگاهش کردم

 !دونمخب واقعاً چیز زیادی از شما نمی-

 :سری تکون داد

کردم زیاد ضرورت داشته باشه؛ اما شما ح بدم؛ شاید چون فکر نمیآره فرصت نشد مثل شما خودم رو شر-

 .فهمم که الزمه شما هم یه چیزایی رو بدونیناصرار داشتین همه چیز رو دربارتون بدونم. حاال می

 :بعد چاییش رو هورت کشید باال و تمومش کرد؛ ماشاال بهش! شروع به توضیح دادن کرد

نیستم و خطاهایی داشتم و دارم. شاید فکر کنین ازدواج قبلی من به انتخاب  من هم مثل هر انسان دیگه کامل-

اراده نبودم و خیلی اصرار داشتم که خودم بوده و اشتباه کردم؛ ولی در واقع ازدواج سنتی بود، گرچه کامالً هم بی
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ادم. نامزد سابقم هم تونه به ازدواج موفق کمک کنه انجام دکردم میتحقیق و بررسی کنم. هر کاری که فکر می

 .اون اوایل واقعاً موردی نداشت؛ اما خب... تغییر کرد! خیلی تغییر کرد

 :ای کردم و با ناراحتی نگاهش کردم. حتماً خیلی براش سخت بوده! ادامه داددلسوزانه« نچ»

پای ارتباطمون من اول با منطق پیش رفته بودم؛ ولی بعد از عقد خیلی احساسی شدم و خیلی سعی کردم اون رو -

شدم. وقتی که به خاطر کاراش مجبور شدم طالقش بدم تا چند ماه نگه دارم؛ چون داشتم بهش وابسته می

 .افسرده بودم

 :آهی کشیدم

 !قدر عاطفه و احساس بهتون نمیاداین -

 :نگاهی کردنیم

 انگیزه؟رقت-

 :سرم رو به طرفین تکون دادم

 .عاطفی هستین؛ فقط باید بیشتر مراقب باشیننه اصالً! متأثر شدم. این خوبه که -

 :لبخندی زد

. به خودم گفتم اون سری با منطق و دونین چند وقت پیش که از شما خوشم اومده بود خیلی ترسیده بودممی-

 .دونی اصالً برای چی به وجود اومدهعقل پیش رفتی و اون فاجعه به بار اومد، حاال فقط یه احساسی داری که نمی

 :زیر انداخت و ادامه داد سر به

شن. خیلی از اونایی های انرژیشون جذب همدیگه میها بر اساس هالهگفت انساناما یه استادی داشتیم که می-

شه شناسیم، یه نفر میکه باهاشون در ارتباطیم شباهتای روحی به ما دارن. گاهی وقتا از بین صدها نفر که می

دونیم چرا! شاید تفاوتای زیادی هم داشته کنیم و نمیحساس راحتی میدوست صمیمیمون و باهاش به شدت ا

 .فهمنباشیم؛ اما روح ما به همدیگه مرتبطه و افرادی که از نظر روحی با هم مرتبط باشن حس هم رو بهتر می

 :ی تعجب باال بردمابروهام رو به نشونه

 !جالبه-

که ارزید. حاال با اینپیگیری کنم؛ حداقل به امتحانش میبله و این شد که گفتم شاید باید یکم این حسم رو -

اساس نبوده و خیلی از کنم که احساسم بیخودتون اصرار دارین نکات منفیتون رو بیشتر ببینم، دارم حس می

 .های شما برام قشنگه؛ حتی اگه خودتون اونا رو دوست نداشته باشینویژگی

 :سرم رو به طرفین تکون دادم
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 ...س ممکنه از بین بره! من خیلیا رو دیدم کهولی این ح-

 :حرفم رو قطع کرد

دیدم. با کردم؛ اما دوستام رو میی شما تجربه داشتم! خودم از روابط خودداری میشیوا خانم من هم به اندازه-

ته باشم؛ ی تلخم دوست نداشتم با خانمی در ارتباط باشم یا ازدواج مجدد داشای به خاطر تجربهکه طی دورهاین

 .اما بودن افرادی که دلم خواسته باهاشون ازدواج کنم و حسی مثل توهم عشق برام به وجود اومده

 :وسط حرفش گفتم

ی خواین ریسک کنین؟ خب اگه به گفتهکنم؟ چطور میتونین مطمئن باشین که من تغییر نمیخب از کجا می-

 کنم؟ونسردم و چیز خاصی حس نمیقدر خخودتون این حس واقعاً متفاوت بود، چرا من این

 :دادم که خودش خندید و طوری که بخواد آرومم کنه، گفتکردم و بهش مجال حرف زدن نمیتندتند سوال می

 !کردین که االن مقابل من نبودین تا باهام حرف بزنینشما اگه هیچی حس نمی-

 .ابروهام رو باال انداختم و پوزخندی زدم

 .تونستم انکارش کنمقعاً یه چیزی من رو کشونده بود و نمیچیزی نداشتم که بگم! وا

 :اون هم بیشتر توضیح داد

زنم؛ چون وجود نداره و اگه داشته باشه اصالت نداره و پایدار نیست. مثل آتیشی من از عشق آتشین حرف نمی-

 .کنههای بزرگ و سوزان که زود هم فروکش میبا شعله

 :تر کرد و گفتدادم. باز نگاهش رو عمیقی تأیید تکون سرم رو به نشونه

هاست. اگه اصالت داشته باشه و خوب حفظ بشه و این ها و کمرنگ کردن نقصهنر عشق در پیوند زدن تفاوت-

 .به تالش دو طرف نیاز داره

 :لبخندی عمیق زدم

 .درسته-

 :به لیوان خالیش اشاره کرد

 !شه یه چای دیگه بهمون بدین؛ مزه داداگه می-

 .میز نگاه کردم و لـ*ـبم رو محکم گزیدم به

 :گفتم

 .ای وای یادم رفت قند براتون بیارم. شما هم مثل من تلخ خوردین-
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 :سرش رو تکون داد

طوری عادت دارم؛ البته چای شما گالب و هل داشت و تلخیش خاص نه خودتون رو ناراحت نکنین، من این-

 !بود

 :خندی زدمتک

 !باز شرمنده-

بعد از ریختن یه چای دیگه و گذاشتن مقابل هادی، از کابینت یه قندون هم براش گذاشتم. ایستاده  بلند شدم و

بودم که از باالی اپن زهرا رو دیدم که هنوز خوابیده و خروپفش بلند شده. خطاب به هادی که محجوبانه نگاهم 

 :کرد گفتممی

 .بذارم رم یه چیزی روی زهرا بندازم، یه چیزی هم زیر سرشمن می-

 .سری تکون داد و من هم رفتم بیرون به زهرا برسم

*** 

هام رو باز کردم، ساعت که هادی رفت؛ من هم کنار زهرا خوابیدم و دیگه بیدار نشدم. وقتی چشمبعد از این

 !رفتنیم شب بود و زهرا اون طرف خونم داشت با گوشیش ور میوهفت

 :مآلودم گفتسریع بلند شدم و با صدای خواب

 زهرا چرا بیدارم نکردی؟-

 :زهرا سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد؛ لبخندی زد و گفت

دیگه گفتم بذارم خوب بخوابی، خیلی ناز خوابیده بودی. راستش رو بگو؛ من که خوابیدم با داداشم چی کار -

 کردی؟

 :کالفه و عصبانی پوفی کشیدم

 !رسیدمیه کار مهم داشتم باید بهش می-

 :تم توی اتاق و مشغول لباس عوض کردن شدم. زهرا بلند گفتبعد سریع رف

 .تو که گفته بودی امروز کاری نداری-

 :مثل خودش بلند گفتم تا صدام به بیرون برسه

 .یه کاری پیش اومده؛ یه جورایی اضطراریه-

 :با خونسردی گفت

 .کنمباشه؛ پس تو که رفتی، من مراقب خونت هستم. یکم هم فوضولی می-
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دونستم چی بپوشم؛ ولی سریع یه مانتویی چیزی پوشیدم و همزمان با گوشیم به م و چیزی نگفتم. نمیخندید

 .تاکسی زنگ زدم

 :پوشیدم به زهرا گفتمهام رو میطور که کیفم به دوشم بود و جورابرفتم بیرون و همون

 .شرمنده خواهر، من رفتم-

 :سرش توی گوشیش بود که گفت

 .منم دیگه بهتره برگردم خونه؛ هادی تنها نباشه برو خواهر راحت باش.-

سری براش تکون دادم و سریع از خونه بیرون رفتم. حتی فرصت نشد وضو بگیرم که نمازم رو یه جایی بخونم؛ 

 .زدم. امیدوار بودم که دیر نرسمرفتم و با سورن حرف میرم اون جا، باید میاما چون به آزیتا گفته بودم که می

 .ی تهرانی ایستاد، نفهمیدم چطور حساب کردم و رفتم به سمت درجلوی در خونهتاکسی که 

هنوز زنگ در رو نزده بودم که در پارکینگ حیاط که اتوماتیک بود شروع به باز شدن کرد. یکم که باز شد 

 !پیچید که بیاد به سمت خروجیسریع رفتم داخل و ماشین سورن رو دیدم که روشن بود و داشت می

 .به سمتش رفتم و ماشین هم ایستاد سریع

 :به سمت در راننده رفتم؛ سورن شیشه رو کشید پایین و با تعجب پرسید

 کنی؟تو این جا چی کار می-

زدم یکم خودم رو نفس میاستایل بود. من هم که نفسکت و شلوار شیکی پوشیده بود و مثل همیشه خوش

 :آروم کردم و گفتم

 ...قربان شما دارین-

 :هام نگاه کردشمبه چ

 من دارم چی؟-

 :به لباسش اشاره کردم

 رین؟جایی دارین می-

 :اخم کرد

 هنوز نگفتی برای چی اومدی این جا؟-

 !وای خدا عجب خر تو خری شده بود

نفسم رو کالفه فوت کردم و رفتم به اون طرف ماشین. در صندلی شاگرد رو باز کردم و نشستم. با تعجب بهم 

 :کرد، گفتالی که ماشین رو از خونه خارج مینگاه کرد و در ح
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 هیچ معلوم هست چه مرگته؟-

 :باز برگشتم به حالت اون روزم و تیریپ داش مشتی برداشتم! با عصبانیت گفتم

 ری عروسی رزا چه غلطی بکنی؟خودت چه مرگته؟ داری می-

 :با لحن متعجب صداش رو بلند کرد

 ؟دونستی؟ خشایار بهت گفتتو از کجا می-

دونم ناراحتی، منم به خاطر سارا ناراحتم؛ ولی نباید بری عروسی رو به هم تقریباً! ببین گوش کن من می-

 !بریزی

 :پوزخندی واضح زد

 خوام عروسی رو به هم بریزم؟کی گفته من می-

 :با تعجب بهش نگاه کردم و با طلبکاری گفتم

 خوای چه کار کنی؟پس می-

 :یه دفعه خیلی جذاب خندید و با لحن آرومی گفت حواسش به رانندگیش بود؛ ولی

 .رمای دارم میخواستم؛ ولی االن به دلیل دیگهخوام عروسی رو به هم بریزم؛ یعنی اولش میببین من نمی-

 .یکم به چهرش نگاه کردم تا شاید از حالت چهره و لحنش بفهمم واقعاً منظورش چیه

 :خودش با ناراحتی ادامه داد

خوام برم تا حداقل با دیدنم یاد سام بیفته؛ یاد ی به من گفت بهتره که نیای به مراسم؛ ولی من میاون زن عوض-

 .قدر با خیال راحت این کار رو انجام بدهخواد حداقل با نگاهم حرف بزنم. حداقل نذارم اینسارا بیفته! دلم می

 .اهی کرد و باز متوجه مسیر شدی کناریش به بیرون نگای کشید و از شیشهآخرش آه خیلی مظلومانه

 :رفت نگاه کردم. توی خیابون اصلی بودیم. آهی کشیدم و گفتمبه مسیری که می

دونم خیلی شرایط سختیه؛ خیلی این اواخر تحت فشار بودی. بقیه هم نگرانت شدن، گفتن نکنه یه کاری می-

 !ه شتریهبکنی که اون روی سگ رزا باال بیاد و بخواد تالفی کنه. شنیدم کین

 :خنده تلخی کرد

قدر بیکار نیستم خودم رو درگیر انتقامای بچگونه اون به معنی واقعی کلمه یه سلیطه هزار چهره است. منم این-

 .گیریکنم و بخوام زهره چشم بگیرم ازش. من معتقدم زمین گِرده، هر چه قدر بدی کنی جوابش رو هم می

 :نفس عمیقی کشیدم
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 .ن رو این جا پیاده کن برم خونم؛ الکی نگرانت بودمچی بگم واال؟ حاال م-

 :نگاهی بهم کرد و گفتنیم

 !خواستم بیام دنبالتاتفاقاً می-

 دنبال من؟-

 :سرش رو تکون داد

طوری تنها سینگل برم هم آره؛ از اتاق سیمین یه لباس پوشیده برات برداشتم که فکر کنم اندازت باشه. این-

 .، کل مراسم رو نابود کنم و هم ممکنه یه دفعه بزنم زیر گریهممکنه عصبی بشم مثل هالک

 :لحنش حالت شوخی داشت برای همین خندیدم. گفتم

 کنم باهات بیام؟یعنی تو گفتی میای دم در خونه من و منم با کمال میل قبول می-

 :سرش رو به طرفین تکون داد

تم. به خودم گفتم یا شانس یا اقبال؛ اگه خواست خواستم مجبورت کنم برای همین از قبل نگفراستش نه! نمی-

 .میاد، نخواست هم نمیاد دیگه

 :خندی زدمتک

 !شانست زد و خودم پاشدم و اومدم خونتون-

 :خندید و گوشه چشمی نگاهم کرد

 .خوای نیاحاال میای یا نه؟ اگه نمی-

 :سرم رو تکون دادم

خواد اون رزا رو ببینم و یه زهره چشمی خودم ازش مینه میام؛ یه قرنه عروسی نرفتم، دلم تنگ شده. دلم -

 !خواد اون زن رو خفه کنمگیره دلم میی مامانش رو میبگیرم! وقتی سارا بهونه

 :ی آرومی به فرمون زدخندید و ضربه

 !بابا یکی باید تو رو جمع کنه-

 :بادی به غبغب انداختم

 !پس چی؟ منم دل دارم، عاطفه و غیرت دارم-

ن داد و چیزی نگفت. نگاهی به صندلی عقب انداختم و کاور لباسی رو دیدم. یکم خم شدم و سری تکو

رنگ کاور نگاهش کردم. یه لباس زرشکی برداشتمش. المپ سقف ماشین رو روشن کردم و از روی قسمت بی

 .ماکسی بلند با آستین و یقه پوشیده
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 :سورن آهی کشید و گفت

 .مین یکم اعصابم خوردهرنگش تیرست و بهت میاد؛ برای ه-

 .این االن مثالً غیرتی شده بود؟ خدایا صبر

 :آهی کشیدم و خندیدم

 کنن؟دونستی من از این دخترایی هستم که قبل عروسی هیچ کاری نمیاز کجا می-

 :خیال لـ*ـب زدبی

 .زنهچون قیافت این رو داد می-

 :باز خندیدم و لباس رو نگاه کردم

کردم و موهامم جوری سر یه ربع آرایشم رو میخواستم پارتی برم همینلیتم وقتی میمن حتی توی دوران جاه-

رفتن آرایشگاه. سه ساعت برای موهاشون و زدم! حاال این رفقای تخم مرغم از چهار صبح میفقط یه شونه می

 !سه ساعت برای صورتشون درگیر بودن

 :خندی زدتک

 !وهر گیرشون نمیادمالن؛ ولی باز شاین همه به خودشون می-

 :سری به جهت تأسف تکون دادم

 .خریمآره واقعاً. یکه سوم کل لوازم آرایشی جهان رو ما ایرانیا می-

 :سورن با سر تأیید کرد

 .خرم برای خودم که کم نیارمآره منم خیلی می-

 :خندیدم و پرسیدم

 واقعاً؟-

 :کالفه سری تکون داد

 !در دوران جاهلیت-

 :اش زدمشونهی آرومی به ضربه

 داشتی؟ای ناقال! زیر ابرو هم بر می-

 :زیر چشمی شیطون نگاهم کرد و استارتی خندید

 .شدمآره! خیلی داف می-

 !دار بودتر کرده باشه خیلی خندهاز خنده چندبار زدم به پام! تصور سورن وقتی ابروهای نازکش رو نازک
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 .کوفت؛ رو آب بخند-

 :نفس عمیقی کشیدم

 !ونستم نخندمشرمنده نت-

 :به داشبورد اشاره کردم و پرسیدم

 .ریم اون جا آبروم نرهاین جا چیزی یدک نداری من بمالم به خودم؟ می-

حرفی نزد که خودم داشبورد رو باز کردم؛ دو تا رژ و یه کرم پودر و دو تا ریمل و خط چشم موجود بود. با 

 :ها اشاره کردمتعجب به اون

 ته؟واقعاً اینا برای خود-

 :پوفی کشید

 کنم؟نه برای سیمینه آوردم، این جا گذاشتم برای تو؛ فکر کردی واقعاً با این ابهتم آرایش می-

 :با تعجب گفتم

 .شی! بانمکه؛ ولی مصنوعیه! یه جوریهواال ازت بعید نیست؛ اما اگه آرایش کنی مثل مایکل جکسون می-

 .روشبحث استاد رقـص شافل رو باز نکن که غیرت دارم -

 :خندیدم و مشغول بتونه کاری روی صورتم شدم. مشغول بودم که سورن آهی کشید

هات؟ خیلی هات و توجهشه دائمی باشه؟ این خندهگم یعنی میشی، توی دلم میطوری خودمونی میوقتی این-

 .ترسم که از دستش بدمقشنگه و می

 :بود؛ اما با آرامش گفتمبا دقت روی خط چشمم تمرکز کرده بودم و نگاهم توی آینه 

 .طوری نترس و این احتمال رو هم در نظر بگیر که من با یه نفر دیگه ازدواج کنماین-

 :پرسید

 گی؟اون پسره هادی رو می-

 .گفتم« اوهوم»با دهن بسته 

 :آهی کشید

 .ی بدی نیست در واقع خیلی بااخالق و باشخصیتهآمارش رو درآوردم؛ بچه-

 :خندی گفتمبا تک

 !تو هم آمار همه رو داری ها-
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 .چندبار اف بی آی، بهم درخواست همکاری داده رد کردم-

 :خندیدم و چیزی نگفتم. با ناراحتی ادامه داد

 !فقط امیدوارم در نهایت بتونم دوریت رو تحمل کنم-

 :آهی کشیدم

ن و تو خیلی شبیه دونم حس کردی یا نه؛ ولی مکنم! نمیسخت نگیر. من که بهت به چشم رفیقم نگاه می-

تر باشن. مثل دختری که واقعاً از من همیم؛ ولی به نظرم دخترایی هستن که نسبت به من برای تو مناسب

 !تر باشه و بتونه به احساساتت خیلی بیشتر کمک کنهمهربون

 :پوفی کشید

 !خیلی روی مخی! خیلی-

 .دونم؛ ویژگی بارز منهمی-

 .گفتمای کشیده« اه»آرایشم که تموم شد 

 :سورن اخم کرد

 باز چه مرگته؟-

 !تونم وضو بگیرمنماز نخوندم! االن هم آرایش کردم و دیگه نمی-

کاری که نکردی یه کِرِم خب رفتیم اون جا، برو آرایشت رو پاک کن و وضو بگیر، بعد دوباره آرایش کن! گچ-

 !زدی

 :هوفی کشیدم

 .کی حوصله داره! خیلی سخته-

 .کردمتی که فکر میتر از چیزی هستنبل-

با دستمال مرطوبی که توی کیف خودم داشتم مشغول پاک کردن صورتم شدم که البته غرغر رو هم ضمیمه 

 !کردم

 واقعاً سورن از چی من خوشش اومده بود؟

*** 

 :سورن

کردم تازه خودش شده! وقتی توی اون قالب خشک و جدی همیشگی نبود مشغول غرغر بود و در واقع حس می

که به من گفته بود مثل همیشه باشم؛ اما خودش فراموش شناسمش. با اینهاست که میکردم سالمیحس 
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که حس کنم طوری باشه. یه جورهایی به این کارش نیاز داشتم! اینکرده بود یا تصمیم گرفته بود باز با من این

 .ی آشنا کنارمه و مراقبمه. فکرم رفت سمت اون پسرهیه غریبه

 :و گفتم آهی کشیدم

 تو که گفتی اون پسره رو ردش کردی، پس حتماً اصرار کرده؛ آره؟-

 :خیالی گفتبا بی

 .خیال نشداوهوم؛ من هم بهش گفتم توی گذشتم چه آدم گندی بودم و باز هم بی-

 :باز آه کشیدم

 تصمیم خودت چیه؟-

 :داد، گفتر حالی که تکیه میدستمال مرطوبی که به کرم پودر و آرایش آغشته شده بود رو مچاله کرد و د

 .دونم! گفته بودم که فعالً آمادگی هیچ رابـ*ـطه عاطفی رو ندارمنمی-

 :خندی زدمتک

 !کنیبه من این رو گفتی؛ ولی داری به اون فکر می-

 :سرش رو به سمتم برگردوند و بعد از یکم مکث گفت

گه که که خیلی جدیه و بهم میاج کرده. با اینترسم اون بعداً پشیمون بشه که با کسی مثل من ازدوهمش می-

 .بریم پیش بابابزرگ من تا هم آشتی کنیم، هم من رو ازش خواستگاری کنه؛ ولی به نظرم حیفه

 :ام رو باال انداختمیه شونه

 .کنیحیف نیست؛ تو هم خیلی چیزا داری که خودت دقت نمی-

 :آهی کشید

 !دارم، پدر و مادر و آبرو ندارم به یه نسبت هستن؛ اگه تجربه و توانایی-

 :خندیدم

 بهره هستم چی بگم؟باز تو یه چیزی داری! من که فقط پول دارم و از اخالق و علم و تجربه بی-

 :خندی زد و به شوخی گفتتک

 !بهرهنکشیمون بی-

 .مثل خودش خندیدم و غرق رانندگیم شدم

 :یکم با جدیت پرسید

 دلت برای فریبا تنگ نشده؟-
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 .، کار کرده بودیم و با هم بودیمها کنار همکه سالد از صورتم رفت؛ اصالً نبودنش رو حس نکردم! با اینلبخن

 .راستش نه-

 :خیالی گفتبا بی

 .پس احتماالً دوستش نداشتی-

 :یکم شیطون نگاهش کردم

 .بود داشتم؛ ولی تو رو بیشتر دوست داشتم! طوری که تا تو توی خونه بودی فقط حواسم پیش تو-

 :هوفی کشید

جوری سرم داد زدی! قربان یکم جدی ره تو همون سورنی هستی که روز اول اونشی، یادم میطوری که میاین-

 !باش دیگه

 :اخم مصنوعی کردم

ره اون دختر عبوس و مغروری هستی که اومده بود خونمون و حالم ازش شی، یادم میطوری میتو هم که این-

 !جوری باش دیگهه اینخورد! همیشبه هم می

 :آهی کشید

به خودم ازت خواسته بودم مثل همیشه باشی و خودم باز دونم. باز کالً فازم عوض شد. حاال خودونم میمی-

 .شکنی کردمقانون

 :نفس عمیقی کشیدم

 .آه نکش حاال! من که این شیوا رو بیشتر دوست دارم؛ البته اگه نخواد زن آقا هادی بشه-

 .مم فهمیدم نگاهش یکم غمگین شدی چشاز گوشه

 :با لحن جدی و کمی غم گفت

خواد بیشتر بشناسمش و یه جورایی درباره خودم مطمئن اون نکات مثبت خیلی زیادی داره؛ اما من دلم می-

 !نیستم

 :بعد توضیح داد

اعتقادات و روحم رو تثبیت ی دین و ایمونم البته تا گیره. دربارهایم که تازه داره الفبا یاد میمن االن مثل بچه-

 .تونم وارد زندگی مشترک بشمنکنم، نمی

 :سری تکون دادم
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طوری ده اول زن بگیره بعد شروع کنه به شناختن طرف. اینآره؛ خصوصاً با وجود آدمی مثل اون که ترجیح می-

 .گی خیلی عجله دارهکه تو می

 :خندید

جوری هم اشن بعد تازه تصمیم به ازدواج بگیرن؛ البته اینجوری نیستن که چند سال با طرف دوست باونا این-

 .نیستن که قبلش برای شناخت تالشی نکنن

 :خندی زدمتک

 !کم باید فاتحه حسی که بهت دارم رو بخونم. تو از اون خوشت اومدهفهمم که کمگی میجوری که میاین-

 :گفتسـ*ـینه تکیه داد به پشتی صندلی و با حق به جانبی  به دست

 .خیلی بدشانسی که از آدم سنگدلی مثل من خوشت اومده-

 :آهی کشیدم

 !دست روی دلم نذار-

 :با لحن شیطونی گفت

رم اون رو برات خواستگاری شناسم که خاطرخواهته! اگه من شوهر کردم میولی در عوض من کسی رو می-

 .کنممی

 :سرم رو با تعجب به سمتش برگردوندم

 !پرت نگووچرت-

 :ه باال انداختشون

 .به جون تو-

 :با زرنگی پرسیدم

 .دم بهشوناز خدمتکاراست؟ اونا که همشون تو کف من هستن؛ من رو نمی-

 :موذیانه خندید

 .تو کف بودن رو ول کن! حاال بذار بگذره شاید نظرم عوض شد، خودم رو برات خواستگاری کردم-

گرفت، بوق زدم. توی خوب موقعیتی داشت بهم روحیه یبلند خندیدم و برای ماشینی که جلوم بود و سرعت نم

 .رو شدن با رزا واقعاً به این روحیه نیاز داشتمداد؛ برای روبهمی

 :طور که کاور لباسش رو چسبیده بود گفتباالخره به تاالر بزرگی که تقریباً خارج شهر بود رسیدیم. شیوا همون

 مجلس مختلطه؟-
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 :خندیدم

 !ایین مردونهپ! باال زنونه پنپ-

 :اخمی کرد

 کنن. تبعیض تا چه حد؟از فامیالی ما یاد بگیرن! مجلسا رو شیش کیلومتر جدا از هم برگزار می-

 .سری تکون دادم و پیاده شدم. اون هم پیاده شد. با همدیگه به سمت تاالر رفتیم

کمی بودن که هیچ کدوم رو ها نیومده بودن. وقتی وارد شدیم هم افراد ربع بود و هنوز خیلیوساعت هشت

 .شناختمنمی

دادم پر از آدم باشه و کرد. ترجیح میسالن قشنگ و خیلی بزرگی بود و یکم آدم از خالی بودنش خوف می

 !قدر خالی و یخ باشهکه اینصدای موزیک بلند باشه تا این

 :به شیوا گفتم

کشه. برو پی نماز و آماده شدن، من هم اون قسمت ظاهراً برای تعویض لباس خانماست؛ دستشویی هم نزدی-

 .شینمرم یه جا منتظرت میمی

 :رو کرد به سمتم و پرسید

 خوای نماز بخونی؟تو چی نمی-

 :یکم مات نگاهش کردم که لبخند عمیقی زد

 تونی؟یا نکنه آرایش سنگین کردی و نمی-

 :مشتی آروم به شونش زدم

 !شعوربی-

 :خندید و گفت

 .حانی بکن، ضرر نداره؛ فعالًحاال بعداً یه امت-

 .و به سرعت از من دور شد

ها گذشت تا به سمتی که اشاره ها و ستونکردم. از بین صندلیوسط سالن ایستاده بودم و رفتنش رو تماشا می

 .که وارد سرویس بهداشتی شد و دیگه دست از دید زدنش کشیدمکرده بودم برسه؛ تا این

م زدم. چند مرد و زن توی سالن بودن. یا سرشون توی گوشیشون بود و یا آهی کشیدم و یکم توی سالن قد

 .گفتن که عروس و دوماد دارن میانشد و میکم داشت شلوغ میگرفتن. کمداشتن از خودشون عکس می
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 .ها نشستم و مشغول دید زدن در و دیوار شدممنم روی یکی از صندلی

شد که من رو دید و شناخت. آروم به سمتم اشت از کنارم رد میکاری و شینیون دخواهر رزا با یک خروار گچ

 :قدم برداشت و پرسید

 تو چرا اومدی؟-

 :لبخندی کامالً مصنوعی بهش زدم

 .ببخشید اگه دعوت شده بودم-

کشداری رفت! رویا هم از اون دسته دخترهایی بود که از من جواب رد « ایش»اخم غلیظی بهم کرد و با گفتن 

 !اومدبرای همین بدجور از من بدش می شنیده بود و

 از عصبانیت قرمز دید با شیوا اومدم احتماالًای خیره شدم. اگه میی دیگهخندی زدم و با خوشحالی به نقطهتک

شد! چندبار سعی کرده بود دوست پسرهاش رو به شوهر تبدیل کنه و موفق نشده بود؛ اون هم گنـ*ـاه می

 .داشت طفلک

خواست طبق خواستش برم و یه نمازی بزنم؛ ولی گذشت. دلم میکردم؛ زیاد از رفتن شیوا نمیبه ساعتم نگاه 

 .کردم؛ حتی اذکار نماز رو خوب یادم نمونده بوداالن حسش نبود. باید یه وقت دیگه امتحان می

د اصالً چجوری ی نماز سرچ کردم تا یادم بیاگوشیم رو روشن کردم و بعد از وصل کردن اینترنت همراه، درباره

تر تر کرده بود. باید یکم آرومبود. هر نماز چند رکعت بود؟ شاید همین دوری از معنویات اعصابم رو ضعیف

 .شدمقدر زود عصبی نمیشدم و اینمی

خواست جزئیات نماز رو توی گوشیم ذخیره کردم تا بعداً چک کنم. واقعاً اعصاب و حسش رو نداشتم. دلم می

 .هر رزا بگم که چقدر از دست عروسش حرص خوردم؛ ولی همین حرص دادن خود رزا کافی بودبرم به اون شو

 تو فکری سورن؟-

 .کردسرم رو بلند کردم و شیوا رو دیدم که باالی سرم ایستاده بود و نگام می

لباسش رو پوشیده بود و روسری خودش رو سرش کرده بود. آرایش ملیحی داشت و روسریش رو با مدل 

 .بسته بود خاصی

 .دقت کردم و فهمیدم همون روسری سرشه که خودم برای تشکر براش خریده بودم

 :خندی زدم و صندلی کناریم رو براش یکم عقب کشیدم؛ گفتمتک

 .قبول باشه-

 .ممنون-
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 :نشست و به اطرافش نگاه کرد

 .چه شلوغ شد-

 .اوهوم-

 :بعد یکم به دماغش چین داد و گفت

ال شوهر کرده، یه بچه هم زاییده دیگه این اداواصولش چیه دیگه؟ من بخوام شوهر کنم، من موندم این رزا قب-

 !گیرمیه چهارم این سالن رو هم نمی

 :شونه باال انداختم

 .ای شمال تهران هستن دیگهدخترای فیس و افاده-

 :خندید

 !من هم از همون دخترام؛ منتهی از نوع خسته و از دنیا بریدش-

 :انداختم ابرویی باالتک

 !نکشیمون خسته-

 .خندید و چیزی نگفت

دستی و جلوش گذاشتم. اون هم تشکر کرد و شروع کرد به یکم میوه و شیرینی براش گذاشتم توی پیش

 .پوست کندن میوه

 .رفتشد و اون سرما و سکوت مسخره از بین میواقعاً دورمون داشت شلوغ می

 :دستی رو به سمتم هل دادشیوا پیش

 .یب بخور؛ برای اعصاب خوبهبیا س-

 .کنممتوجه شدم ناخودآگاه دارم اخم می

 .نیمچه لبخندی زدم و چند قاچ سیب برداشتم و شروع کردم به خوردن

ی تر شد. دیگه رسماً همهی ورود عروس و داماد بیشتر شد، اعصاب منم خرابوآمدهای ویژهوقتی رفت

و شیوا هم بلند شدیم و از انتهای سالن رزا و شوهرش رو  شد. منجمعیت بلند شده بودن و موزیک پخش می

بینه؛ اومدن؛ چون کنار راهروی اصلی نشسته بودیم، مطمئن بودم موقع رد شدن من رو میدیدیم که داشتن می

 !برای همین سعی کردم زورکی لبخند بزنم و با نگاهم حسم رو بهش نشون بدم

 :فتشیوا خیلی آروم، طوری که فقط من بشنوم گ

 .ریلکس باش و حرص نخور-
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خاطر جمعیت یکم گرم شده بود؛  که صدای موزیک بلند بود و محیط هم بهنفس عمیقی کشیدم. با وجود این

 !کردم از درون یخ زدمولی احساس می

های دیگران شدن و هر دو با لبخند بسیار بزرگی مشغول تشکر از عرض تبریکرزا و دوماد داشتن نزدیک می

طور سرسری جواب وقتی به ما نزدیک شدن، نگاه رزا به من افتاد و دیگه نگاهش رو برنداشت. همینبودن. 

 !های زیادی داشتشد. ارتباط چشمی من و اون حرفداد و رد میبقیه رو می

 !های دلتنگی سارا رو به یادآوردم و با نگاهم بهش گفتمی لحظههمه

کرد تبریک م؛ باالخره رزا به ما رسید و تنها شیوا بود که سعی میتونستم تحمل کنگرفت و نمیقلبم درد می

 !خشک و خالی رو به زبون بیاره و من ساکت بودم

 :دوماد به من نگاهی کرد و به زور باهام دست داد. لبخندش یکم کمرنگ شد و از رزا پرسید

 عزیزم ایشون کی هستن؟ از فامیالی شمان؟-

خندی زد و من رو معرفی شنید. رزا به زور تکبه جز خودمون این رو می فکر نکنم توی اون سر و صدا کسی

 :کرد

 ...ایشون سورن تهرانی هستن و-

 :ها گفتتر کرد و به اونشیوا یکم خودش رو بهم نزدیک

 .بنده هم پرستار سارا جان هستم و همراه آقا سورن-

 :دوماد قشنگ رنگش پرید! با ترس پرسید

 سارا هم این جاست؟-

ی راهش رو ادامه داد. دوماد ا هم ترسید و خواست چیزی بگه؛ اما در یه لحظه تصمیم متفاوتی گرفت و بقیهرز

 !کردی آخر یه جور خاصی نگاهم میهم به دنبالش رفت؛ اما تا لحظه

 .کردها و کِل کشیدن بلند بود و سرم درد میکردم سرخِ سرخ شدم. صدای موزیک و دست زدنحس می

 :دای بلندی که مرز موسیقی رو بشکنه، ازم پرسیدشیوا با ص

 سورن حالت خوبه؟-

ی میز، آروم سر خوردم روی صندلیم. شیوا هم نشست و با نگاهی سرم رو به طرفین تکون دادم و با گرفتن لبه

 :نگران بهم خیره شد. من رو مورد خطاب قرار داد

 اگه حالت بده بریم؛ ها؟-
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اما حالم خوب نبود. شیوا از آب معدنی روی میز برام توی « نه، من حالم خوبه!»ی دستم رو بلند کردم به نشونه

 .لیوان ریخت و داد دستم. آب رو یه نفس سر کشیدم

 :تونم بمونم. به شیوا گفتمکردم نمییکم بهتر شدم؛ اما حس می

 .بریم-

ها و سر و صداها ز بین مهمونی مثبت تکون داد و بلند شد؛ وسایلش رو برداشت و هر دو اسرش رو به نشونه

به سمت بیرون حرکت کردیم. ناراحت بودم که نتونستم بمونم و کامالً حرفم رو بزنم؛ اما همین هم کافی بود. 

 .شدیم که یه پسر جوون به سرعت بهمون نزدیک شد و صدامون کردداشتیم به در خروجی نزدیک می

 !زدکت و شلوار به تنش زار می

 :رو به من گفت

 رین؟آقا صبر کنین؛ کجا دارید می-

 :شیوا به جای من جواب داد

 حالشون خوب نیست، بهتره برگردیم. شما؟-

 :به صدر مجلس اشاره کرد

 .دوماد گفتن بیام این جا، نذارم برین بیرون-

 :بعد بدون مکث پرسید

 ه؟کنشما برادر آقای سام تهرانی هستید. درسته؟ دختر عروس خانوم با شما زندگی می-

 :ی مثبت تکون دادم و گفتمسرم رو به نشونه

 .ولی من کاری باهاشون ندارم؛ باید برم-

 :سریع گوشیش رو درآورد

 !تون رو بدین که بعداً باهاتون تماس بگیرهخب حداقل شماره-

 :شیوا باز به جای من جواب داد

 .نیازی به این کار نیست؛ ما باید بریم-

 :ردوندم که برم. پسره با ناراحتی گفتدر تایید حرف شیوا روم رو برگ

 ی طفل معصوم؟دین؟ گنـ*ـاه نداره بچهآخه چرا سارا خانم رو به مادرش نمی-

 :با تعجب به سمتش برگشتم

 دم؟من سارا رو به مادرش نمی-
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 :یکم اخم کرد

 !آره دیگه رزا خانم گفتن که شما به زور حضانت سارا رو گرفتین-

 :م رو به سمت پسره کردم و ابروهام رو کشیدم توی همپوزخندی زدم و کامالً رو

 طوریه چرا از من شکایت نکرده؟اون وقت با خودتون نگفتید که اگه واقعاً این-

 :یکم مات نگاهم کرد و شونه باال انداخت

 !واال من برادر دومادم و از این چیزا زیاد خبر ندارم-

 :تری زدم و گفتمپوزخند واضح

مسئولیتش نخواست داداشت بگو؛ من سارا رو به زور نگه نداشتم. اون مادر بیه اون خانپس این رو برو ب-

 !ببرتش و حتی هنوز از نظر قانونی حضانت و قیومیت سارا با مادرشه

اومد. خیلی بهم فشار این رو گفتم و به سرعت از اون جا خارج شدم. قلبم گرفته بود و نفسم به سختی باال می

گنـ*ـاه به نظر بیاد و سارا این وسط دلتنگش بود. حتی من رو مقصر جلوه داده بود تا خودش بی اومده بود؛ اون

هایی تو روی بابابزرگ گریه خواست. یه وقتیاد بچگی خودم افتادم که با سادگی تمام دلم مامانم رو می

که این بابابزرگ بود که برام ینغافل از ا« خوام!من دوستت ندارم؛ من مامانم رو می»گفتم کردم و با غم میمی

هایی که مادرهای خوبی دارن و مادرشون رو دوست دارن واقعاً مونده بود و مامانم ولم کرده بود. بچه

 !خوشبختن

 .دونن، خیلی پست و ناشکرنهایی که قدر مادرشون رو نمیو اون

 :مبه ماشین رسیدیم و قفلش رو باز کردم؛ اما سوئیچ رو به سمت شیوا گرفت

 تونی؟تونم رانندگی کنم؛ مینمی-

 :یکم نگران نگاهم کرد و با تردید گفت

 !دونی... بعد از اون حادثه دیگه دست به فرمون نبردممی-

 :سرم رو تکون دادم

 .تونماین کلیشه رو توی سرت بشکن! الکی ازش نترس. من واقعاً نمی-

 :ومون کردبا تردید من

 !گیرمخب تاکسی می-

 :تی ناگهانی داد زدمبا عصبانی

 !نه-
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 .با ترس و تعجب بهم خیره شد؛ حتی چند نفری که توی محوطه بودن نگاهمون کردن

 :با خشم غریدم

 کنی؟ حالت بدتر از حال منه؟ آره؟یه رانندگی کردن دیگه چی داره که به خاطرش اعصاب من رو خورد می-

 :هام رو گرفتطفلک با ترس و لرز نزدیک شد و شونه

 !شهرو خدا آروم باش! حالت بدتر میتو -

 .کشیدمتندتند نفس می

 :در شاگرد رو باز کرد و اشاره کرد برم بشینم. گفت

 !شینم پشت فرمون. تو آروم باشباشه، خودم می-

هام با لرزش محسوسی از کنارش رد شدم و خودم رو انداختم روی صندلی. تکیه دادم و صورتم رو با دست

 .ت صورتم رو ماساژ دادمپوشوندم. یکم عضال

هاش ها و ترساستارت زد و حرکت کرد. تیک« بسم اهلل»شیوا پشت فرمون نشست و سوئیچ رو ازم گرفت. با 

کردم؛ ولی حال خودم خیلی بدتر از اون بود. سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و رو حین رانندگی حس می

 .های عمیق خودم رو آروم کنمسعی کردم با نفس

هاش و محکم چسبیدنش به گفت؛ اما دائم صدای نامنظم نفسل مسیر به سکوت طی شد و شیوا هیچی نمیک

 .کردمفرمون رو حس می

 .اون شب به سختی با چند قرص اعصاب و قرص خواب خودم رو خوابوندم

*** 

 .هام رو که باز کردم، سقف اتاقم رو دیدم و از میزان نور اتاق فهمیدم اواسط صبحهچشم

کرد و حالم یه جوری بود. سرم رو چرخوندم و شیوا رو دیدم که روی صندلی چوبی بدنم به شدت درد می

 !نشسته و سرش پایین افتاده و خوابیده بود

 .خیز شدم و به اطرافم نگاه کردم. شب قبل اصالً نفهمیدم چطور خوابیدمسریع نیم

 !حتی نفهمیدم که شیوا برنگشت خونش

 .ساعت تقال کردم و خودم رو به در و دیوار زدم تا بخوابم و از درد درونیم راحت بشماما یادمه که چند 

 :صداش کردم

 !شیوا؟ شیوا بیدار شو-
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 .ای گفت«هوم؟»آلود سرش یکم تکون خورد و خواب

 :ی کوچیکی به پیشونیش زدم و گفتملـبخندی زدم و یکم خم شدم؛ ضربه

 .شهطوری نخواب، بدنت خشک میاین-

 .های کشیده و خمارش زل زد بهمرو بلند کرد و با اون چشمسرش 

 :هاش باز شد و با هیجان گفتکم چشمکم

 قربان بیدار شدین!؟-

 !کرد! دختر یا رسمی باش یا غیر رسمیمن موندم چطور به یه استایل مشخص عادت نمی

 :آلود بود؛ پرسیدمصدای خودم هم مثل خودش خواب

 ی خوابیدی؟جوراز دیشب تا حاال این-

 :ی بزرگی گفتیکم بدنش رو کشید و بعد از خمیازه

 .قدر عمیق خوابیده بودین که منم خوابم بردنه، صبح اومدم یه سر بزنم ببینم حالتون خوبه یا نه؛ دیگه اون-

 :لـبخند شیطونی زدم

 زدی، آره؟نشسته بودی و داشتی من رو دید می-

 :یکم اخم کرد و شونه باال انداخت

ره؛ گفتم این جا مراقب ها میان، بهتره که بمونم این جا. دیدم توی خونه حوصلم سر میبابا! گفتم امروز بچهنه -

 .شما باشم

 !گهگفت زیاد راست نمیلحنش خونسردانه بود؛ ولی حسی در درونم می

 .بلند شد و ایستاد

 .لباس فرم خدمتکاریش رو پوشیده بود

 :گفت نفس عمیقی کشید و با لـبخند خاصی

لرزید! تونم برم خونه، این جا موندم؛ ولی نتونستم بخوابم. کل شب بدنم از ترس رانندگی میدیشب دیدم نمی-

 حاال شما خوبین؟ چیزی الزم ندارین؟

 !تونستم براش جبران کنمبه خاطر من کلی زجر کشیده بود. ای کاش می

 :فتمکنه، آهی کشیدم و گوقتی دیدم منتظر ایستاده و نگاهم می

ترم کرده! دونی، کل شب رو خوابیدم؛ ولی به زور قرص و این فقط خستهبـغل... یه بـغل نیاز دارم! خستم! می-

 ...خوام اینه کهاالن تنها چیزی که از تو می
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 .نگاهش رنگ ترحم و غم گرفت؛ برای همین ادامه ندادم

 :سرم رو تکون دادم

 .دونم نشدنیهخیال، میبی-

 :گفت با لحن ناامیدی

 !قربان-

 :دونستم؛ اما گفتمنگاهم که به زیر افتاده بود رو به سمتش کشوندم. یکم بغض داشتم و این رو می

رحم، حق من نیست که دوست داشته بشم؟ حقم نیست که یه نفر، یه نفر رو دونم شیوا... توی این دنیای بینمی-

ی روی دوشم بگم؟ تنها کسایی که دارم دو تا بچه داشته باشم که بتونم فقط و فقط بـغلش کنم و از حجم غما

 !تونن دردای من رو خوب کنن. من، خسته شدم شیواکوچیکن که به حمایت من نیاز دارن و نمی

 :با طمأنینه روی صندلی نشست و لـبخندی غمگین زد. آهی کشید و گفت

ها وقتی کوچیکن به پدر و اه باشه! بچهگتونه کامالً برای یکی دیگه تکیهقربان، توی این دنیا هیچ آدمی نمی-

کنن. مردا اغلب حامیان شن، این پدر و مادرن که به اونا نیاز پیدا میمادرشون نیاز دارن؛ اما وقتی بزرگ می

کنن! تنها کسی که در هر ها پیدا میجاها هم خودشون نیاز به حمایت عاطفی زنهمسرشون هستن؛ اما خیلی 

 !د، خداستشه بهش تکیه کرحال می

 :ها صورتم رو جمع کردممثل بچه

 !شه دستش رو روی سرمون بکشه و براش گریه کنیمشه بـغل کرد! نمیولی خدا رو نمی-

 :تر کردلـبخندش رو عمیق

 !ش خداستها آغوشه! اتفاقاً بهترین جا برای گریه کردن و فکر کردن به غم و غصهچرا، می-

 :وندم. با غیض پرسیدماخم کمرنگی کردم و روم رو برگرد

 ولی چطوری؟ این چطور ممکنه؟-

 :یکم به سمتم خم شد و به صورتم نگاه کرد و مادرانه گفت

قربان کافیه که باهاش حرف بزنین! بهش فکر کنین و به همه چیزایی که به شما داده. شاید در ظاهر رزا، سارا -

ا بیشتر لبخند بزنین! دنیا پر از بدی و خوبی کنار رو ول کرده باشه؛ اما در واقع سارا اومده پیش شما تا شم

 !شههمدیگست! اگه پستی و بلندی نباشه، زندگی ساکن و راکد می

 :پوزخندی زدم

 ...مگه من چی توی این زندگی کوفتیم دارم؟ حتی کسی رو ندارم که-
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 :با ناراحتی پرید وسط حرفم

نگرتون کنم دیگه! خیلی باید روی این دیدگاه منفیکنم؟ دارم کمکتون میپس من این وسط دارم گِل لگد می-

تونین به بقیه کمک ی بزرگی که باهاش میکار کنین ها! این همه چیز مثبت توی زندگیتون هست! سرمایه

ی دخترا ضعف ماشاهلل قد و هیکل و برورو هم که دارین؛ همه کنین، دست و پای سالم دارین، ماشاهلل هزار

داشتنی توی این خونه هستن که خیلی دوستون دارن! آقا خشایار و ی خیلی دوستتا بچهکنن براتون! دو می

 !دونن و همیشه نگران و مراقبتوننریحانه خانم هم خیلی دوستون دارن؛ شما رو مثل پسرشون می

 :یکم سرم رو کج کردم و نگاهش کردم. چیزی نگفتم و اون ادامه داد

خورن. ثروت اصالً چیز بدی نیست! رت یک هزارم ثروت شما رو میتوی همین شهر هستن افرادی که حس-

تونه بهترین وسیله برای حال خوب باشه! نه فقط از لحاظ مادی؛ از لحاظ معنوی! شه؛ ولی میدرسته همه چیز نمی

ها چقدر خوشحال شدن؟ دونین اون بچهبازی اهدا کردین؛ میاون سری رفتین خیریه، خیلی راحت کلی اسباب

 !های جوون کم بضاعتتونین خیلی راحت صد واحد خونه اجاره کنین برای زوجمین االن میه

 :نفسم رو فوت کردم و گفتم

 ...ای برای صدقه ندارم. اون سری هم به خاطر روح سام اون کار رو کردم؛ وگرنهولی من انگیزه-

 :هوفی کشیدم و کالفه گفتم

قدر بدبختم! از طرفی هم اگه به پول نیاز داشتن، دونم چرا من ایندونم! خیلیا بدون پول شادترن، نمینمی-

 کردن تا دربیارن؛ دیگه من چرا بهشون پول بدم؟تالششون رو می

 .یکم نگاهم کرد و چیزی نگفت. من هم سکوت کردم

 .کردکرد احساساتم رو هضم کنه یا به چیزی فکر مینگاهش جوری بود که انگار داشت سعی می

 :با آرامش خاصی گفتدر نهایت 

 .شما قرار نیست به کسی کمک کنین؛ قراره به خودتون کمک کنین-

 :ابرویی باال انداختم

 چطور؟-

 :توضیح داد

خوای ها رو ندیدین، برای همین حسی بهشون ندارین؛ اما در واقع اگه میوقت ذوق و شوق اون بچهشما هیچ-

خوای عشق دریافت کنی باید عشق بورزی؛ مک کنی! اگه میتوی دنیا بهت کمک بشه باید در حد توان خودت ک

 !خوای بهت کمک بشه باید کمک کنیاگه می
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 :یکم گنگ نگاهش کردم

 !گیفهمم چی میراستش نمی-

 :هوفی کشید و باز توضیح داد

یه فقیری رفت پیش پیامبر گفت فقیرم، پیامبر)ص( گفتن صدقه بده! گفت آقا من خودم چیزی ندارم، چطور -

صدقه بدم؟ و جواب اینه آقا سورن؛ اینه که هرکس در حد توانش ببخشه و حس بخشیدن رو درک کنه، خدا 

 .فرستههم براش می

 .آهی کشیدم و سرم رو تکون دادم

 .پتو رو کنار زدم و از تـختم پایین رفتم

 .شیوا هم بلند شد

 :پوشیدم، گفتمدر حالی که روی تیشرتم یه ژاکت می

 .خوریم؛ اون جا برام سخنرانی کنبریم صبحونه ب-

 .خندید و سر به زیر انداخت

 :به سمت سرویس بهداشتی رفتم و گفتم

 .تو برو تا من یه آبی به صورتم بزنم-

 .گفت و رفت« چشم»

تونست برام حرف بزنه؛ اما همین هم حالم رو بهتر خواست و اون فقط میعجیب بود؛ دلم یه بـغل ساده می

 !کردمی

کردم هرکس که عاشقش نشه های زیادی داشت؛ اما در کل حس میشاید اون مشکالت و ضعف دونم؛نمی

 !خری بیش نیست

کردم تا عذاب وجدان نداشته باشم؛ عذاب وجدان مند شدن بهش توجیه میشاید هم فقط خودم رو برای عالقه

 !کردمگیری رو براش سخت میکه تصمیماین

 !داشت؛ من واقعاً مورد داغونی بودم« نرمال»از لحاظ روانی  دار ووقتی یک خواستگار خونواده

 .چند بار آب سرد زدم به صورتم و به آینه خیره شدم

کرد، و متاسفانه زد؛ اما یا جذبم نشده بود و یا این جذب شدن رو انکار میاون از جذابیت من حرف می

 !تونستم از نگاهش چیزی بخونمنمی
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 .کردم به قدم زدن توی راهرواز اتاقم خارج شدم و شروع 

ها خونه نبودن، سارا مهدکودک بود و سپهر مدرسه؛ اما جای خالیشون رو حس اون موقع از روز اغلب مواقع بچه

 .کردممی

 .اومدرفتم که ریحانه رو دیدم؛ داشت باال میها پایین میداشتم از پله

 :با دیدنم تعجب کرد و گفت

 بهتر شدین؟عه، سالم آقا! حالتون خوبه؟ -

 !یکم بهش نگاه کردم؛ واقعاً نگرانم بود

 !کرد و کمتر توجه کرده بودم که واقعاً مثل مادر حواسش بهم هستهای زیادی بود که این جا کار میسال

 .آره خوبم، ممنون-

 .رم اتاقتون رو مرتب کنمخداروشکر! برین پایین صبحونه حاضره؛ منم می-

 .شتمسری تکون دادم و از کنارش گذ

مدتی بعد به میز صبحونه رسیده بودم که فقط برای من چیده شده بود و شیوا و چند نفر دیگه هم کنار میز 

 .ایستاده بودن

 !کشید چیزی بخورم؛ میلم نمیسر جام نشستم و به سفره نگاه کردم

 .نور صبحگاهی خونه رو پر کرده بود و حس خاصی داشت

 :دخترها گفتم در سکوت به سفره خیره شدم و رو به

 .تنهام بذارین-

 :رفتن که به شیوا گفتمهمشون داشتن می

 .شیوا تو بمون-

 .آمیزی به شیوا انداختن و رفتن. شیوا هم نگاهی مظلوم به من انداخت و ایستادبقیه نگاه حسادت

 :وقتی بقیه رفتن، به صندلی کناری اشاره کردم

 .بشین-

 :یکم با تعجب نگاهم کرد که گفتم

 .هم یه چیزی بخور، هم سخنرانیت رو ادامه بده؛ رنگت پریده بشین-

 .با تردید یکم نزدیک شد و با عقب کشیدن صندلی، نشست

 .گفت. نفس عمیقی کشیدم و ریلکس مشغول لقمه گرفتن شدمسرش پایین بود و چیزی نمی
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 :چند ثانیه به سکوت سپری شد که گفت

 !راستش منم از این وضع خیلی خسته شدم-

 :چایی لقمم رو دادم پایین و پرسیدمبا 

 کدوم وضع؟-

 :سری تکون داد

 .که فکر کنی کسی نیست که عمیقاً دوستت داشته باشههمین وضع دیگه؛ تنهایی و حس طرد شدن. این-

 :پوزخندی زدم

 !گفتم بیای برام سخنرانی کنی؛ االن یکی باید به خودت روحیه بده-

 :ای زد و گفتخندهتک

 !؛ عجیب و غریبهدونمآره می-

 .هایی که درست کرده بودم رو دادم دستش. با تردید گرفت و مشغول خوردن شدیکی از لقمه

 :آهی کشیدم و پرسیدم

 زنی؟کنی؟ با خدا حرف میخب؛ وقتی تنهایی، معموالً چی کار می-

 :با مکث لقمه رو جوید و قورت داد؛ نگاهی بهم انداخت و گفت

 .زنم! چیزی که باعث شد به افسردگی و بیماری دچار نشم همین بودحرف میگاهی بیش از حد با خدا -

 :سری تکون دادم

دونم؛ شرایط سختی بوده. راستش باورش برام سخته که طی این دو سال به تنهایی سر کرده باشی و نسبت می-

 !ودهکنی این همه تغییر کرده باشی. انگار که معجزه ببه اون چیزی که از گذشتت تعریف می

 !خواست بگه باورش برای خودش هم سخت بودهنگاه عمیقی بهم انداخت؛ انگار که می

 .ی کوچیکی گرفت و گاز کوچیکی بهش زد و قورتش دادبا کمی تردید لقمه

 :گفت

 .کردخب یکی بود که کمکم می-

 :ابرو باال انداختم

 چه کسی؟-

 .نفس عمیقی کشید و یه ذره دیگه لقمه خورد

 :ادامه داد
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کردن. زدن و برام فلسفه ردیف میخب من چون پدر و مادرم اهل درس و بحث بودن، باهام زیاد حرف می-

که اون موقع کرد؛ با اینخب ناخودآگاه خیلی از حرفاشون توی ذهنم مونده بود و مرور اونا بهم کمک می

آوردم و بساط منطق و بحث می خواست مثل اونا با آرامش جواب بدم، زود جوشکردم و دلم میباهاشون لج می

 !ریختم به همرو می

 :سرم رو تکون دادم

 خب، یعنی اونا کمکت کردن؟-

 :بهم نگاهی کرد

 .هم اونا و هم یه نفر دیگه-

 :با تعجب گفتم

 یه نفر دیگه؟-

 :سرش رو تکون داد

نشاط خاصی داشت و  داد. شور وای توضیح میآره، یه سخنران کت و شلواری که همون حرفا رو به روش دیگه-

رفتم شهرای دیگه تا توی منم جذبش شدم. سمینار و سخنرانی نبود که از دستش بدم؛ حتی به خاطرش می

جور کنم. بهم انگیزه و هدف وجلساتش باشم! خدا خیرش بده؛ حرفاش خیلی کمکم کرد تا خودم رو جمع

 .دادمی

 :پرسیدم

 کی بود حاال؟-

 .و یه لقمه گذاشتم توی دهنم

 :اون هم جواب داد

 .تونم بعضی سخنرانیاش رو بفرستم براتونفامیلیش آقای فالنیه؛ اگه بخوای می-

 :سری تکون دادم

 .خورهممنون. خوبه، حداقل فهمیدم قضیه از کجا آب می-

 :ابروهاش رو باال انداخت

 کدوم قضیه؟-

 :نفس عمیقی کشیدم

 .ت هم کمک کرده بودهکنی؛ خب یکی به خوداین که تو داری به من کمک می-
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 :سری تکون داد

ها شن، خوبیها از فردی به فرد دیگه منتقل میطور که بدیآهان، از اون جهت! آره دیگه زمین گِرده؛ همون-

 .جورینهم همین

 .سکوت کردیم و مشغول خوردن لقمه شدیم

 !بخش بودسکوت عجیبی بود؛ اما آرامش

 .گردن و دیگه از این سکوت خبری نیستو سپهر بر میدونستم بعد از ناهار دوباره سارا می

ی باال ای که از قبل داشت و تصمیم داشت ایران بمونه. یه روز هم اومد این جا و از طبقهسهیال رفته بود به خونه

 .هایی که درشون قفل بود، برداشت و رفتوسایلی رو از اتاق

کرد تا خودش رو به من خود نمیا بود که تالش بیفهمید و جالب این جاون حس من نسبت به خودش رو می

 .بچسبونه

ی سارا و سپهر قسمم داد که بذارم هر چند به قول خودش، به خودم سپرده بود که ببخشمش یا نه؛ اما درباره

 .وقت یه بار ببینتشون

 ها پرسیدم دوست دارن برن یا نه؟من از بچه

 !کشهال رو ببینه؛ اما هنوز ازش خجالت میسارا که در کمال مهربونی گفت دوست داره سهی

 .که بهش یه فرصت بده، بهش گفتم و اون هم قبول کردی ایناما سپهر مردد بود. با این وجود نظرم رو درباره

ها مادربزرگ خوبی باشه، ها چطور تا کنه! اگه برای اوندر هر حال، همه چیز به خودش بستگی داشت که با بچه

 .ها رو ازش محروم کنمخته؛ ولی درست نیست بچهکه برام سبا این

 !ها هم مثل من خیلی سختی کشیده بودناون طفلک

 :شیوا صدام کرد

 قربان؟-

 :سرم رو بلند کردم

 بله؟-

 :لـبخندی زد

 .توی فکر بودین! خواستم یه چیزی بهتون بگم-

 :کردم، گفتمطور که چاییم رو تموم میسری تکون دادم و همون
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 .بگو-

 :عمیقی کشید و گفتنفس 

ی معنوی خودتون وقت بذارین؛ مثال چند وقت یه بار برین امامزاده خب من پیشنهادم اینه که برای برنامه-

 !قدر تاثیر دارهشه؛ اینصالح یا شاه عبدالعظیم. اون جا با خدا حرف بزنین، اصالً دلتون باز می

 :استکانم رو آروم روی میز گذاشتم و با لـبخند گفتم

 کنی؟طور فکر میواقعاً این-

 :ی مثبت تکون دادسرش رو به نشونه

تر هستن! بخشی آدم هستن؛ منتهی آرامها و مسجدا مثل خونهآره خودم تجربه کردم! حرم ائمه و امامزاده-

ریم پیش اونا، به خدا اینم شاید به خاطر اینه که اون آدما خیلی به خدا نزدیک بودن؛ برای همین وقتی می

 .احساس نزدیکی بیشتری داریم

 .آهی کشیدم و با همون لـبخندم نگاهش کردم

 .دونستمداد و طی این مدت خیلی کمکم کرده بود، یعنی دوستم داشت؟ یا، نمیاون به من اهمیت می

 .تونه حالم رو خوب کنهکرد با ارتباط عاطفی با من میای بود، فکر میشاید هر دختر دیگه

 عشق شِفاست؛ اما اگه واقعاً عشق شفا بود چرا برای سام فقط یه سرطان بود؟گن خب واقعاً می

کنه زنن، چیزی به جز مواد مخدر نیست که تا چند مدتی حالت رو خوب میشاید عشقی که همه ازش حرف می

 !و بعدش کاشف به عمل میاد که روح و جسمت رو باهاش نابود کردی

 .نتظر جوابم بودهای منتظر شیوا نگاه کردم. مبه چشم

 :اما ازش یه سوال پرسیدم

 شیوا، عشق چیه؟-

 :ابروهاش رو فرستاد باال و با تعجب گفت

 عشق؟-

 :ی مثبت تکون دادمسرم رو به نشونه

ترسم که شب کابوس قدر میترسم. گاهی وقتا اونترسم ازش، خیلی میدونم چیه! میآره، عشق. من نمی-

دونم اگه بهش گه برم به سمتش؛ اما میی وجودم بهم میدرخت ممنوعه که همهی بینم. برام شده مثل میوهمی

 !دمدست بزنم همه چیزم رو از دست می

 .هام خیره موند و بعد خندیدیکم به چشم
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 :اخمی کردم

 خندی؟چیه؟ چرا می-

 :تای گفسرفهخندید؛ خندش رو جمع کرد و با تکدستش رو جلوی دهنش گرفته بود و محجوبانه می

ببخشید، منظوری نداشتم؛ ولی قربان... عشق که ترس نداره! درسته که اطراف شما ازدواج ناموفق زیاد بوده؛ -

 !شه شما هم هر انتخابی بکنین نادرست باشهولی دلیل نمی

 :آهی کشیدم

یگه به سپهر و مادر دی بیترسم! از کجا معلوم یه بچهگم واقعاً میگفتی؟ دارم میجای من هم بودی این رو می-

 سارا اضافه نکنم؟

 :با لـبخند مطمئنی سرش رو تکون داد

ی کاراتون، توی این یه مورد هم پشتکار و دقت عمل به خرج بدین، مشکلی قربان مطمئن باشین اگه مثل همه-

 !پیش نمیاد

 :یکم سوالی نگاهش کردم که ادامه داد

* بخواین **دین. هر ی براش تحقیق و بررسی انجام میخواین یه معامله کاری انجام بدین، کلوقتی شما می-

پرسین. خب ازدواج هم یعنی انتخاب یه نفر تا آخر عمر! اگه به این دید بهش بخرین، کلی دربارش سوال می

مند شدن کافی نیست؛ اعتماد و بررسی دقیق نیاز داره. به اطالعات و آگاهی نیاز فهمین فقط عالقهنگاه کنین، می

 !داره

 :شدم، گفتمطور که از پشت میز بلند میهوفی کشیدم و همون

 شه؟اطالعات و آگاهی رو از سر قبر عمم بیارم؟ یا سرنگی چیزی داره تزریق کنم همه چیز حل می-

خندید و مثل من بلند شد. خواستم با هم میز رو ترک کنیم که اون مشغول جمع کردن میز شد و منم کنارش 

 .ایستادم

 :دن میز گفتحین جمع کر

این مباحث کتاب داره، مقاله داره! به هر حال من مطمئنم اگه عاقالنه و کنارش با در نظر گرفتن احساستون -

 .شینانتخاب کنین، خیلی هم خوشبخت می

 .سری تکون دادم و تشکر آرومی کردم

 :دادم، گفتمبا یادآوری کاری که باید انجام می

 .اال، یه سری کارای شرکت رو توی سیستمم انجام بدمممنون از حرفات. من باید برم ب-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         252 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :سری تکون داد

 .قابلی نداشت قربان، موفق باشین-

 .لـبخندی عمیق بهش زدم و از پیشش رفتم

 !ی نجاتم بوداین دختر اگر عشق زندگی من هم نبود؛ به طور قطع فرشته

*** 

 :شیوا

 

 !سورن بود. خیلی هم خوب گرفتم، رسالتم کمک کردن بهفکر کردم تا براش زن نمی

ی کرد تا گذشتهدونست این چقدر داشت به خودم کمک میکردم؛ ولی خدا میدر ظاهر من داشتم کمکش می

 !خودم رو ببخشم

 .میز صبحونه رو جمع کردم و خوردخورد بردم توی آشپزخونه

 .زدن و کار خاصی نداشتنچندتا از دخترها داشتن حرف می

ی گذاشتم و مشغول شستن شدم که یکی از دخترها من رو مورد خطاب قرار داد و با ها رو توی ظرفشویظرف

 :کنایه گفت

 !گیره براتگیری براش، لقمه میکنی شیوا خانم؛ لقمه میخوب با آقا خلوت می-

ی آشپزخونه به دیوار تکیه هام مشغول شستن بودن که سرم رو برگردوندم و دخترها رو دیدم که گوشهدست

 .کردنبودن و با نگاهی غضبناک براندازم میداده 

 .تنها کسی که بینشون نگاهش نگران بود؛ آزیتا بود

 :خندی زدم و گفتمتک

 !کنین نیستطور که شما فکر میاون-

 :همون دختر با تشر گفت

ر هوای قدنگاهی هم بهمون ننداخته؛ ولی اینکنیم حتی نیمپس چطوریه؟ ما که چند ساله داریم براش کار می-

 !واردی رو دارهتو که تازه

 .کردریحانه خانم نبود؛ وگرنه ساکتشون می

 .ها ادامه دادممن هم سکوت کردم و به شستن ظرف

 :اون دختر باز پوزخند زد
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دی! نگو دلت خوشه یه روز خانم این خونه بشی! گوش کن دختر خوب خودت رو متواضع و کارکُن نشون می-

 !شیم، کور خوندیبرات دوال راست می دهاتی، اگه فکر کردی ما

 .باز سکوت کردم و چیزی نگفتم

 :یکی دیگشون با تعجب و حرص گفت

 !دهتابونه و به کارش ادامه میعه عه عه! نگاه کن چقدر پرروعه! چشم می-

 :صدای آزیتا رو شنیدم که با نگرانی به اون دختر گفت

 .بسه دیگه، ولش کنین-

 :خند گفتمسرم رو چرخوندم و با لـب

 .مشکلی نیست آزیتا جون؛ اشکال نداره-

 .حرص و غضب اون دخترها شدیدتر شد و با حالت قهر از آشپزخونه بیرون رفتن

 .در ظاهر نشون ندادم که ناراحتم؛ ولی از درون خیلی غصم گرفت

 .تسوخطور که دلم برای سپهر و سارا میمن به سورن حس خاصی نداشتم؛ فقط دلسوزش بودم! همون

 .حسی که سورن به من داشت هم چندان محکم نبود

کنن با سـ*ـیاست قبلی دارم کردم؛ حاال فکر میبا این وجود قبول داشتم که نباید با رفتارم بقیه رو حساس می

 !گیرمها رو میکنم و حق اوناین کارها رو می

دونستن که اون طفلک ولی نمی خواست که توجه سورن رو جلب کنن؛زدم این دخترها هم دلشون میحدس می

 !چقدر غصه داره و خودش نیاز به حمایت داره

 کنی؟چرا داری گریه می-

 .ریحانه خانم بود که کنارم ایستاده بود

 کردم؟داشتم گریه می

 :سریع با آستینم اشکم رو پاک کردم و با لـبخند تصنعی گفتم

 ...چیزی نیست، این جا یکم بوی پیازداغ مونده و-

 :نه خانم با ناراحتی گفتریحا

 .چرا نگفتی دخترا اذیتت کردن؟ آزیتا اومد بهم گفت-

 .با تعجب نگاهش کردم و چیزی نگفتم

 :ریحانه خانم پوفی کرد و گفت
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 .شه گرفتدخترم به دل نگیر حرفاشون رو؛ جلوی حرف بقیه رو که نمی-

 .تندتند سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم

 :گاهم کرد و پرسیدیکم با لـبخند عجیبی ن

 حاال واقعاً بین تو و آقا چیزی هست؟-

 :ها که تموم شد، یکم به سینک خیره شدم و بدون حالت خاصی گفتمشستن ظرف

 !کنم. همینها که اطالعات دارم کمکشون مینه، واقعاً چیزی نیست؛ من فقط توی بعضی زمینه-

 :ای گفتبا لحن خردمندانه

 مطمئنی فقط همینه؟-

 :طمینان گفتمبا ا

گیرم؛ فقط برای چیز شم به دل نمیکنه! ناراحت هم نمیبله فقط همینه؛ نگران من نباشین، حرف بقیه اذیتم نمی-

 .ای ناراحتمدیگه

 .ریحانه خانم آهی کشید و قبول کرد؛ بعد از آشپزخونه رفت و من تنها شدم

 .گوشیم که توی جیبم بود، لرزید

 .ادی بود که پیام داده بوددرش آوردم و نگاهش کردم. ه

 .هاش شدمنفس عمیقی کشیدم و مشغول خوندن پیام

 :چند دلنوشته با تاریخ فرستاده بود و نوشته بود

 «.که من چه جور آدمی هستم کمکتون کنههای قدیمی من هستن؛ شاید در درک بهتر ایناینا یادداشت»

 !نوشتچه جالب، اون هم مثل من افکارش رو می

 .زدم و بعد از تشکر، گوشیم رو برگردوندم توی جیبملـبخندی 

 .های جدید زندگیم! سورن و زهرا و هادیخدا رو از ته قلبم شکر کردم، بابت آدم

مونن؛ اما هر کدوم به یه نوعی کمک حالم بودن توی دونستم تا کجا همراهم میهرچند دائمی نبودن و نمی

 !بخشیدن خودم

به آقا خشایار توی مرتب کردن باغ، رفتم پیش بقیه تا مشغول آماده کردن ناهار بعد از کمی تمیزکاری و کمک 

 .بشیم

 .هنوز هم نگاه دخترها غضبناک بود

 .شستمشغول آبکش کردن برنج بودم که یکم آب داغ ریخت روی دست مهرنوش؛ داشت یه چیزی رو می
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 :با خشم عجیبی زد توی صورتم

 ؟کنیی پررو، چه غلطی میهوی دختره-

 !به سختی تعادل آبکش رو حفظ کردم و گذاشتمش توی سینک

 :با تعجب به مهرنوش نگاه کردم و با بهت گفتم

 زنی؟ببخشید خب حواسم نبود! چرا می-

 :صداش رو برد روی سرش

تونی بکنی آشغال؟ مگه کنه فکر کردی هر غلطی دلت خواست میخوب کردم زدم! چون آقا بهت توجه می-

 !ریزی روش؟ حال کسی مثل تو رو باید گرفتطوری آب جوش میاین دست من دست سگه

 !دونستم چی کار کنمزدم و نمیتندتند نفس می

 !حالم خیلی بد شده بود و قند خونم افتاده بود

من توی این چند ماه همیشه متواضع بودم و سعی کردم توپ و تشر بقیه رو تحمل کنم تا غرور سرکشم رو رام 

 !شدمم ناراحت نمیکنم! معموالً ه

 :دفعه با بغض گفتماما این

 !طوری رفتار کنیشه، حق نداری باهام اینچون بهم حسودیت می-

 :آزیتا سریع به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و با ناراحتی گفت

 !لرزیشیوا داری می-

 :مهرنوش باز داد زد

 !ولش کن آزی! این ماده خوک لیاقت ترحم کردن هم نداره-

 :فعه با عصبانیت گفتمداین

 !ی آخرت باشه همچین حرفی از دهنت بیرون میاددفعه-

 :تر شدبهم نزدیک

 خوای چه غلطی بکنی؟بیاد مثالً می-

 !کسیم رو سرش خالی کنمی غم و بغض تنهایی و بیخواست همهلرزید و دلم میی جونم میهمه

ی کردم و اون رو با چهرهه کرده بود رو تالفی میای ضعف هر کاری کشاید اگه شیوای گذشته بودم بدون ذره

 !کردم؛ اما اون لحظه تنها کاری که از دستم بر اومد اشک ریختن بودگریون راهی می
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 این جا چه خبره؟-

 !صدای عصبانی و طلبکار سورن استرسم رو بیشتر کرد. انگار که من مقصر بودم

ا هم با ترس کارشون رو ول کردن و به صف شدن مقابل ی دخترهمهرنوش به شدت ترسید و رنگش پرید؛ بقیه

 .سورنی که با تعجب توی درگاه آشپزخونه ایستاده بود

 .روش باشممن مایل ایستاده بودم و به سختی صاف شدم تا روبه

 :سورن با همون عصبانیتش گفت

 کنی؟خونه رو گذاشتین روی سرتون! مهرنوش معلوم هست داری چه غلطی می-

ده در جریان باشین( و از من بد داد، )بلبل فحش میتا دو دقیقه پیش شیر بود و مثل بلبل فحش می مهرنوش که

 !گفت، اللمونی گرفته بود و در نهایت افتاد روی زمین و به غلط کردن افتادمی

 !آقا توروخدا ببخشید، غلط کردم، شکر خوردم-

 .سورن نگران به من نگاه کرد و من هم بهش نگاه کردم

 .هاش دیدمرق نگرانی و ترس رو توی چشمب

 :به سرعت نزدیکم شد و با لحن لرزونی پرسید

 چه خبره؟ چرا رنگش مثل گچ شده؟ باهاش چیکار کردین؟-

 :آزیتا توضیح داد

آقا به خدا چیز خاصی نبود، شیوا فقط اشتباهی آب برنج جوشیده رو ریخت رو دست مهرنوش؛ خودم دیدم! -

 !درآورد و زد توی صورت شیوابازی ولی اون کولی

 .کشیدمتندتند نفس می

 :های من رو گرفتلرزیدن. بعد دستسورن نگاهی به من و نگاهی به مهرنوش و بقیه کرد که مثل بید می

 قدر سردی؟چرا این-

 .روی پاهام بند نبودم

 .کردملرزیدن و رنگ پریده نگاهش میهایی که مینتونستم چیزی بگم، فقط با لـب و دندون

 .سورن دستم رو گرفت و خواست بکشه از آشپزخونه خارج کنه که مقاومت کردم

 :برگشت به سمتم و با غیض گفت

 میای یا به زور بیارمت؟-

 :پته گفتمبه سختی و با تته
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 !شمخو...خوبم! خوب می... می-

 :با دو دستش من رو کشید و خطاب به آزیتا گفت

 !قند آماده کن براش یه آب-

 :ا هم سریع گفتآزیت

 !چشم-

ی متحرک دنبالش سورن ساعدم رو محکم و با عصبانیت کشید و از آشپزخونه خارج کرد. من هم مثل مرده

 .رفتم

 .از آشپزخونه که خارج شدیم زیر بـغلم رو گرفت و دستش رو انداخت پشت شونم

 :اعتراض کردم

 ...قربان-

 !ن آروم و بیا تا نمردی و نیفتادی روی دستمونتونی راه بری! به من تکیه کقربان و کوفت! نمی-

 .چیزی نگفتم و به کمکش تا هال رفتم

 :من رو روی مبل راحتی نشوند و داد زد

 اون آب قند المصب چی شد؟-

 :زد، گفتآزیتا بدو از آشپزخونه اومد و در حالی که توی یه لیوان آب قند هم می

 .اومدم آقا-

 :گرفت، گفتاهلل لیوان رو به سمت لـبم میحالی که با بسمسریع خودش رو به من رسوند و در 

 !دستش بشکنه چقدر هم محکم زده! جاش مونده-

 .کردسورن دست به کمر و با اخم گره کرده ایستاده بود و نگاه می

 :اومد جلو و لیوان رو از آزیتا گرفت

 .تو دیگه برو؛ دستت درد نکنه-

 .چشم-

 !و رفت

 :داد، پرسیدزد و به دستم میلی که باز هم آب قند رو هم میسورن کنار نشست و در حا

 به خاطر من روت حساس شدن نه؟-

 .با تعجب بهش نگاه کردم! حالم خوب نبود و این حرفش هم حال بدم رو تشدید کرد
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 .چیزی نگفتم و آب قند رو خوردم و یکم بهتر شدم

 .لرزیدهام میدست

 :سورن با غم نگاهم کرد

 !قدر ضعیف نبودیایندختر تو که -

 .جون لـبخندی زدمحالی نگاهش کردم و بیبا بی

 !کننشنیدم؛ از ریحانه هم شنیده بودم که دخترا بهت حسودی میی تو میقبالً حرفاشون رو درباره-

 .زیر انداختم و چیزی نگفتم سر به

 ...اری کنار وتونی قربان گفتن رو بذتونی کمتر کار کنی؛ میشی، میشیوا اگه اذیت می-

 :با ناراحتی گفتم

 خوای دوست دخترت باشم تا توی این خونه نتونن بهم چیزی بگن؟که چی بشه؟ از من می-

 :با تحکم گفت

 !شیوا-

ی لطفی که به واسطهقربان من نیاز به حمایت شما ندارم! از اول هم اومدم این جا تا غرورم رو زمین بزنم نه این-

 !جایی برسم که شما به من دارین به

 :با کالفگی گفت

کنی به زنی چون فکر میشه رو پس میکنی شیوا! دست کمکی که به سمتت دراز میولی فقط داری لجبازی می-

 کسی نیاز نداری! اگه این غرور نیست پس چیه؟

 !گفتیه لحظه زمان برام متوقف شد، سورن راست می

 !زدماش بود! من تمام این مدت داشتم خودم رو گول میمن ظاهراً متواضع بودم؛ اما لجبازی و غرورم سرج

 :ای کردمسرفهتک

 .به هر حال از لطفتون ممنونم؛ اما بهتره که به کارم ادامه بدم-

 :عصبی تشر زد

 !شیوا-

 .خوام ازش کمک بخوام! دوست ندارم که شما رو اذیت کنمای هست که میفرد دیگه-

 :با ناراحتی بهم نگاه کرد
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 !کنی! من... من دوستت دارم و برات ارزش قائلمفهمی؟ تو من رو اذیت نمیچرا نمی-

 !دونستم دقیقاً باید چی بگمای داشت. منم خسته بودم و نمیبه چهرش نگاه کردم؛ حالت درمونده

دادم و این من رو شد؛ چون چراغ سبزی بهش نشون نمیاما معلوم بود که سورن روز به روز از من ناامیدتر می

کنه اون ی گمشده به کسیه که کمکش کرده و فکر میکرد که حسش به من فقط حس یه بچهتر میطمئنم

 !مادرشه

تونستم از تونه همسر خوبی برام باشه؛ اما من نمیکرد میتر بودم و اون فکر میشاید به ظاهر من ازش کوچیک

 !گیری بودی نبود؛ این تصمیمسر دلسوزی برای سورن، زندگی خودم رو از بین ببرم! این خودخواه

 :سورن آهی کشید و لـب زد

 .دونم اون پسره رو از هر جهت بیشتر از من قبول داریمی-

 :نفس عمیقش رو فوت کرد

 .کنمباشه اشکالی نداره؛ من بابت کمکات ازت ممنونم و برات آرزوی خوشبختی می-

 :با غم عجیبی گفتم

 ...سورن-

 :کرد و با بغض گفتبا حال عجیبی نفسش رو منقطع 

 !شیوا تابان... تو دیگه اخراجی-

 :ابروهام رو انداختم باال و با تعجب گفتم

 چی؟-

 :خندی زدتک

خوام وقتی دوسم نداری، بهم ترحم کنی؛ اون هم وقتی خوام این جا کار کنی! نمیهمین که شنیدی؛ دیگه نمی-

 !توجه باشه خواد از سر دوست داشتن وکنی دلم میهر کمکی که بهم می

 :سرم رو تکون دادم

 شن؟ سارا و سپهر؟ها چی میولی بچه-

دن و منم یاد گرفتم شن، خیلی از کاراشون رو خودشون انجام میبه لطف تو اونا دیگه مثل من بزرگ نمی-

 .مراقبشون باشم و باهاشون وقت بگذرونم

 .با بهت و حالت خاصی بهش زل زده بودم

 است؟ که من برم؟خواون واقعاً این رو می
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ها و کمک به سورن ی دخترا! رسیدگی به بچهشد! ریحانه خانم و آزیتا... حتی بقیهها تنگ میولی دلم برای بچه

 !عادتم شده بود

 !سورن الزم نیست این کار رو بکنی-

 !تر کنمگیری رو برات راحتخوام تصمیممن فقط می-

 ...اما-

 :و قوی گفتبلند شد و با صاف کردن صداش، محکم 

 .کنه وسایلت رو جمع کنی و بری خونه؛ فاکتور تسویه حسابت رو هم خشایار برات میارهآزیتا کمکت می-

 :خواست بره که صداش کردم

 !سورن-

 :ایستاد ولی برنگشت. با تردید گفتم

 از این تصمیمت مطمئنی؟-

 !آره-

 حرف آخرته؟-

 :با غم گفت

 .حافظیه! ممنون بابت همه چیخوام ببینمت! این خداآره، دیگه نمی-

 .های تند ازم دور شدو با قدم

که با انداخت و با اینها میدونستم بخندم یا گریه کنم! لحن و حالت رفتاریش جوری بود که من رو یاد فیلمنمی

 !گرفتدونم چرا خندم میی احساس واقعیش رفتار کرده بود، نمیهمه

 .بعد به مقابلم خیره شدمها همراهیش کردم و با نگاهم تا پله

 !رفتارش یه جورایی بچگانه و یهویی بود

 .انگار که مثالً بخواد قهر کنه یا چی

 .تونستم برخالف حرفش حرفی بزنمدونستم باید چی کار کنم؛ ولی نمینمی

 .ی آزیتا پیدا شدمدتی گذشت و من پام رو دراز کردم روی مبل تا فشارم درست بشه که سروکله

 :بلم نشست و گفتاومد مقا

 حالت خوبه؟-

 :پته پرسیدی مثبت تکون دادم. آزیتا با تتهسرم رو به نشونه
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 ...بین...بین تو و آقا چه اتفاقی افتاد؟ چرا اخراج شدی؟ آقا به من گفت که-

 :حرفش رو قطع کردم

 .ونه به هم نریزهجوری دید، ترجیح داد من رو اخراج کنه تا دیگه خبین ما هیچی نیست؛ وقتی وضع رو این-

 :آزیتا با تعجب نگاهم کرد. آب دهنش رو قورت داد و گفت

 یعنی... تو دوسشون نداری؟-

 :سرم رو تکون دادم

 !کردمنه؛ من احساسی بهشون ندارم، فقط توی بعضی مسائل کمکشون می-

 .نگاهش حالتی بین خوشحالی و غم گرفت

 :بعد از مدتی آهی کشید

 .ی رفتارا و حرفاش معلومها دوستت داره؛ از همهولی کامالً مشخصه که آق-

 .با ناراحتی نگاهش کردم و چیزی نگفتم

 :لیوان آب قند رو گذاشتم روی میز عسلی و بلند شدم. گفتم

 .من دیگه بهتره برم؛ ولی دیگه نمیام این جا، خوشحال شدم از آشناییت عزیزم-

 :تا ته دلش از سورن خوشش میاد؛ برای همین گفتمکردم آزیبا گنگی بهم نگاه کرد و چیزی نگفت. حس می

که بتونه برای کسی حامی عاطفی تو هم بهتره خودت رو درگیر یه احساس یه طرفه نکنی؛ سورن بیشتر از این-

 .باشه، به حمایت نیاز داره و الزمه که یکم با خودش کنار بیاد

 .تعویض لباس رفتم آزیتا رو در حالی که بهتش زده بود، تنها گذاشتم و به اتاق

 .ها رو برداشتم پوشیدم و وسایلی که اون جا داشتم، برداشتم و ریختم توی کیفملباس

 !خشایار یا ریحانه خانم، راهم رو گرفتم و از اون خونه رفتم بدون خداحافظی از آقا

سپهر با اون رفتار دیدم؟ یعنی دیگه از در که خارج شدم، بغض عجیبی گلوم رو گرفت؛ یعنی دیگه سارا رو نمی

 داد؟روی مخش حرصم نمی

 !دیگه سورن نبود؟ دیگه سورن نبود؟ دیگه سورنی توی زندگیم نبود؟

 .نزدیک ظهر بود و هوا زیاد سرد نبود

 .کشیدم تا حالم بهتر بشهپیاده راه افتادم و تندتند نفس می

 !هادلم خیلی گرفته بود؛ بعد از مدت
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 .ها تحمل، صبرم تموم شده بودها و ماهبعد از روزها، هفته

 "!شهزنم دلم سبک میرم خونه و با زهرا حرف میاشکالی نداره! می"به خودم گفتم: 

 .با این فکر خودم رو آروم کردم و تا خونه خودم پیاده رفتم

ی ناشی حالکه حالم بهتر شده بود؛ اما هنوز ضعف و بیرسیدم جلوی خونه. حتی حال نداشتم کلید بندازم! با این

 .از اون شوک عصبی توی وجودم بود

 .ها رو زدمزنگ خونه زهرا این

 :مامانش آیفون رو برداشت

 بله؟-

 کنین؟سالم خانم صابری، شیوا هستم، در رو باز می-

 :با نگرانی گفت

 چی شده عزیزم؟ کلید نیاوردی؟ چیشده این موقع روز برگشتی خونه؟-

 !حالم زیاد خوب نیست-

 !کنمن در رو باز میباشه باشه، اال-

 .در رو باز کرد و من خودم رو کشیدم داخل خونه؛ در رو بستم و خودم رو به سختی تا آسانسور رسوندم

 !کردکرد که نمیزدم، حرکت نمیاز شانسم هر چی دکمش رو می

 :جونی به آسانسور زدمبا بغض مشت بی

 !بیا دیگه لعنتی-

 !با مشت زدن که نمیاد خانم تابان-

 :پله نگاه کردم و هادی رو دیدم که اومده بود پایین؛ سالم کرد و با نگرانی گفتدر راه به

 حالتون خوبه خانم تابان؟-

 :حالی گفتمبا بی

 نه زیاد! چرا آسانسور نمیاد؟ خراب شده؟-

 :ی مثبت تکون دادسرش رو به نشونه

 .که یه نقصی پیدا کردهآره مثل این-

 :آه و ناله کردم

 چطوری ده طبقه برم باال؟ حاال من-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         263 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :محجوبانه گفت

 کاری از دست من برمیاد؟-

 :پله رسوندم و نشستم؛ هادی هم خودش رو به من رسوند و با نگرانی گفتبا آه و ناله خودم رو به یه نیم

 دیشب نیومدین خونه، نگرانتون شدیم! مشکلی پیش اومده؟-

 !امیدوار بودم که فکر بد نکنه و شاید امید بیخودی بوددونستم فکر بدی هم راجع به من کرده یا نه! نمی

 !من اخراج شدم-

 :ابروهاش رو داد باال و با تعجب نگاهم کرد

 ...شم! اگه کسی اذیتتون کرده بگین تااخراج شدین؟ برای چی؟ خانم تابان من جداً دارم نگرانتون می-

 :با بغض عجیبی گفتم

 زهرا خونه هست؟-

 :ن دادسرش رو به طرفین تکو

 .نه، همسرش اومد دنبالش االن رفتن بیرون-

 .ای درهم خم شدم و زانوهام رو توی شکمم جمع کردمبا چهره

 :تر شد و پرسیدهادی بهم نزدیک

 خواین به مادرم بگم بیاد پایین کمکتون کنه؟می-

 !خدایا ای کاش همه جا پر از این جوونمردهای واقعی بود! ای کاش همه قوی بودن

 :ی منفی تکون دادم، کالفه شد و ناراحت گفتو که به نشونهسرم ر

 !تونم کاری انجام بدمخب اگه نگین چه اتفاقی افتاده که نمی-

 :با غضب گفتم

 مگه من ازتون خواستم برام کاری انجام بدین؟-

 !کشه و اجازه نده هیچ کاری براش انجام بدمنه؛ ولی خوشم نمیاد کسی رو ببینم که داره زجر می-

 :با خشم داد زدم

 !من هیچ کمکی نخواستم-

 .شدتر میتر و متعجبپیچید و نگاه هادی درشتام توی پارکینگ میی آخر جملهتیکه

هاش رو مشت کرد و نفس عمیق سختی بگه و بره! دست« به درک»قیافش یه جوری شد که انگار خواست یه 

 .کشید
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 !ست برگرده که بره؛ اما نرفتدهنش رو باز کرد که چیزی بگه؛ اما نگفت. خوا

 .فهمید و ناراحت بودکشید. انگار که غم و درد زیادم رو میکرد و سخت نفس میهام نگاه میبه چشم

 :با تأسف گفتم

 !ببخشید. بد برخورد کردم؛ اما حالم اصالً خوب نیست-

 :انگار که پشیمون شد از خشمش، زود نرم شد و با دلجویی گفت

 !اشکالی نداره-

 :لفنش زنگ زد. برداشت و گفتت

که یه تونن بیان باال. ... مثل اینبله مادر؟ ... بله شیواخانم رو دیدم؛ اومدن داخل؛ ولی آسانسور خرابه و نمی-

تونم بلندش کنم بنده خدا رو مشکلی براشون پیش اومده و حالشون زیاد خوب نیست! ... مادر من! من که نمی

برمشون بیرون یکم هوا بخورن شاید بهتر بشن. شما هم پیگیری کنین آسانسور خب می بیارم باال! بله؟!... خیلی

 .که درست شد برگردونمشون ... نه کاری ندارم، خداحافظ

 :تلفنش رو قطع کرد و به من گفت

نگران قدر ما رو پاشین شیوا خانم؛ پاشین بریم یه دوری بزنیم و یه چیزی براتون بگیرم فشارتون بیاد باال. این-

 .نکنین

 .سرم رو بلند کردم و با غم نگاهش کردم

 .بلند شدم و به سختی به دیوار تکیه دادم

 .هادی هم رفت ماشینش رو آورد و من رو سوار کرد

 .از ساختمون خارج شدیم و حرکت کردیم

 :با نگرانی گفت

خورین براتون اد. چی میجوری دیدمتون. فشارتون هم که پایین به نظر میراستش خیلی نگرانتون شدم اون-

 بگیرم؟

 .چیزی نگفتم که خودش کنار یک سوپری نگه داشت و پیاده شد

 .چند دقیقه بعد با یه پالستیک پر برگشت و آروم گذاشتش روی پام

 .اینا رو بخورین حالتون بهتر بشه-

 .رهی سمت من رو پایین داد تا باد به صورتم بخوهدف رانندگی کرد. شیشهو حرکت کرد و بی
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 .تشکر آرومی کردم و از پالستیک یه آبمیوه خارج کردم و مشغول نوشیدنش شدم

 :با تردید پرسید

 نکنه صاحب کارتون مزاحمتون شده؟-

 :پوزخندی زدم

 .نه بابا-

 !جوری نبودینوقت اینپس چی شده؟ شما هیچ-

شه! کالً چند ستم و هیچیم نمیی نامیرا هکردن من اسطورهاومدم که همه فکر میدونم چطوری به نظر مینمی

 !طوری نبودموقت اینگفت هیچشناخت و میشد من رو میماه نمی

 !کردم! به هر حال اون قصد داشت باهام ازدواج کنهخب، باید این قضیه رو هم براش روشن می

 .دهن باز کردم و همه چیز رو براش گفتم

های احساسی و دیشب که توی عروسی اون اتفاق برای فاهمی رفتارم با سورن تا مالقات مادرش و سوءتاز نحوه

 .سورن افتاد و اتفاقات امروز

 .گفتزدم، سکوت کرده بود و چیزی نمیدر تمام مدتی که حرف می

 :در نهایت گفتم

 .اون هم به اصطالح اخراجم کرد تا بتونه فراموشم کنه یا همچین چیزی-

 .ی هادی نگاه کردماز کردم تا بخورم و به چهرهچند دقیقه به سکوت گذشت و من هم یه کیک ب

 .کنهاومد؛ ولی مشخص بود داره فکر میبه نظر خنثی می

 :بعد از چند دقیقه پرسید

 یعنی شما دیشب اون جا بودین؟-

 :سرم رو تکون دادم

به اتفاق  ربطها رانندگی کنم حالم خیلی بد شده بود؛ حال امروزم هم بیآره؛ چون مجبور بودم بعد از مدت-

 !دیشب نیست. چندبار نزدیک بود تصادف کنم

 :با ناراحتی گفت

 !متاسفانه خودتون رو درگیر مشکالت دیگران کردین تا مشکالت خودتون یادتون بره-

 .شاید؛ ولی روش خوبی نبود-

 :آهی کشید
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 .کنم صمیمیتیه که با اون آقا داشتینکنم! چیزی که درک نمیدونم؛ درک میمی-

 :ی تأسف تکون دادمبه نشونهسرم رو 

ی من هنوز با من هست! ازم جدا نشده و تموم هم آره و خواستم این رو هم بهتون بگم که بدونین گذشته-

نشده. من همیشه ادبی باهاشون صحبت کردم؛ ولی باز هم توی بعضی جاها نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و 

 .ها رو رعایت نکردمحریم

 :روی سرش گذاشت با ناراحتی دستش رو

 خوره؟گین به غیرت من بر میقدر صداقت دارین؟ نمیآخه شما چرا این-

 گفتم؟نباید می-

 :با ناراحتی گفت

 !دونمچرا؛ ولی... اه نمی-

 :آهی کشیدم و سرم رو به شیشه چسبوندم و گفتم

 .شماگه پشیمون شدین اصالً اشکالی نداره ها! من ناراحت نمی-

 :با لحن عجیبی گفت

 تونم از شما بگذرم؟آخه چطور می-

 !گردنم رو چرخوندم تا ببینمش که شاید راست و دروغ بودن جملش رو از نگاهش تشخیص بدم

 .تاثیر روی من نبوداومد و این احساساتش هم بیبه نظر که خیلی احساساتی می

 :با نگرانی گفتم

در و مادرش رو خودش کشته و حتی فامیالش هم آخه من چی دارم آقا هادی؟ من یه دختر مجرد و تنهام که پ-

 .کننطردش می

 :مطمئن گفت

ام شما رو قبول داریم شیوا خانم. شما توی کرد؛ اما هم من و هم خونوادهاگه فقط همین بود، مشکل ایجاد می-

رم دائم بینه، خواهاخالق و اعتقادات در حال حاضر چیزی کم ندارین. مادرم همیشه شما رو توی مسجد محل می

 !پذیرنتونکنین، میباهاتون در ارتباطه، فامیالتون هم وقتی بفهمن چقدر برای بهتر شدن تالش می

 !نفس عمیقی کشیدم؛ مطمئن نبودم که این حس و حرفش همیشه باهاش بمونه

 .صدای گوشیش بلند شد

 :از جیبش درآورد و نگاه کرد؛ گفت
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 .. بهتره برگردیم تا شما هم استراحت کنینگه آسانسور درست شدهمامانم پیام داده؛ می-

 .بعد فرمون رو چرخوند و دور زد تا برگردیم

 :با تردید پرسید

 دوست دارین برگردین سر کارتون؟-

 :آهی کشیدم

کردم. حاال به جز طرح سوال شد و دیگه به مشکالتم فکر نمینه زیاد؛ اما خوبیش این بود که سرم گرم می-

 !تونم انجام بدمق کاری نمیامتحانی و تصحیح اورا

 :خندید

 !همین هم کار کمی نیست-

 :ای کردسرفهبعد تک

قدر فهمیده بود که کار رو برای شما من که خیلی خوشحال شدم که اخراج شدین؛ یا بهتره یگم اون آقا این-

به سمت بنده راحت کنه و از احساس خودش بگذره! ظاهراً به خاطر این، اینکار رو کرده که فهمیده شما 

 !تر هستینمتمایل

 !قدر شیطون و انحصارطلب باشهاومد اینبا تعجب و خجالت نگاهش کردم! بهش نمی

 :ادامه داد

به هر حال حاال که وقتتون آزادتره، یه وقتی بذاریم که بریم خدمت پدربزرگتون برسیم؛ هم جهت آشتی هم -

 !امر خیر

 :سری تکون دادم و موافقت کردم

 .خوبیه؛ البته قبلش باید به خالم بگم بیاد که کمکمون کنهبله فکر -

 .تایید کرد و بعد چیزی نگفت

طولی نکشید که به خونه برگشتیم و من به سرعت خودم رو رسوندم به خونه و تختم. به یه خواب عمیق نیاز 

 !داشتم

 

*** 

 !شیوا؟ شیوای خل!؟ پاشو دیگه-

 !رفتهام ور میکه ولو شده بود روی من و با پلک هام رو باز کردم و زهرا رو دیدمالی پلک
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 :هلش دادم عقب

 کنی دیوونه؟این جا چی کار می-

 !مامانم مدیر ساختمونه ها! کلید یدک خونت رو برداشتم-

 !وای خدایا از دست این زهرا

 .به بالش چسبیدم و زهرا رو بیشتر هل دادم

 !پاشو تنبل خانم، شب شده-

 :غر زدم

 !شده! به اون جام که شب شده! بذار بخوابم شب شده که شب-

 :خندید و یکم فاصله گرفت ازم

 ای اعصاب نداری، نه؟ماهانه-

 .آره همون! حاال گمشو برو-

 :یکم مهربون شد و پتو رو آروم از روم کنار زد

ه. داده پاشو شیوایی، از ظهر تا حاال خوابیدی؛ نگرانت شدیم. پاشو مامانم برات حلیم بادمجون درست کرد-

 !بیارم بخوری یکم جون بگیری؛ پاشو دختر خوب

 .رفت و فکر یه چیز خوردنی حالم رو سرجاش آورددلم ضعف می

 .وقوسی به بدنم دادم و به زهرا نگاه کردم که با لـبخند بهم زل زده بودکش

 :با سرخوشی گفت

چیز خریده! ببین از االن داره بهت شنیدم که ظهر با داداشم رفتی بیرون؛ کلی نازت رو کشیده و برات کلی -

 ...رسه هامی

 :ی بزرگی کشیدم و گفتمخیز شدم و خمیازهدرجا نیم

 .طوری از من خوشش میاداحتماالً سرش به سنگی چیزی خورده که این-

 :ی کوچیکی به پیشونیم زدخندید و ضربه

خانم! یه عاشق خوشتیپ و خوشگل  ی شما رو هم زده شیواسرش به سنگ خورده که بله؛ ولی شانس در خونه-

 !خواد بیاد خواستگاریت و یه عدد خواهرشوهر نمونه که قراره دهنت رو سرویس کنهکه فردا می

 :پاهام رو از تـختم آویزون کردم و با صدای گرفته و خستم پرسیدم

 خواد بیاد کجا؟فردا می-
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 !گهی بابابزرگت دیخوایم بیایم! خونهخواد بیاد که نه؛ میمی-

 :با تعجب ابروهام رو باال دادم

 ی بابابزرگم؟خونه-

 پس کجا بیایم؟-

 :سرم رو تکون دادم

 !رو شدن با پدربزرگم رو ندارمولی من هنوز آمادگی روبه-

 :ام زدای به شونهضربه

م، گی آقاجون غلط کردری به خاک پاش میفتی و میخواد که! بابابزرگته، دشمنت که نیست! میآمادگی نمی-

 !طالب)ع( که من رو ببخشی و فالنابیبندم به علیشکر دو حرفی خوردم،خطا کردم! قَسَمِت می

 :آهی کشیدم

 شه؟یعنی به این سادگی تموم می-

 :شونه باال انداخت

ی اون یکی بابابزرگت یا خاله انسیت. باالخره یکی باید ریم قم خونهکنیم و میخب اگه نشد که گِردِش می-

 !تو رو قبول کنه مسئولیت

 .پوفی کشیدم و بلند شدم ایستادم

 .هام سیاهی رفت و چند ثانیه صبر کردم تا حالم خوب بشهبه خاطر افت فشارم، چشم

 :زهرا نگران گفت

 حالت خوبه شیوا؟-

 .یواش رفتم بیرون و خودم رو به آشپزخونه رسوندمی مثبت تکون دادم و یواشسرم رو به نشونه

 .ردم تا تشنگیم برطرف بشهیه لیوان آب خو

 .زهرا هم اومد و برام توی کاسه، حلیم کشید. منم نشستم پشت میز و مشغول خوردن شدم

 :زهرا پررو گفت

 !تشکر هم خوب چیزیه-

 :خسته گفتم

 .مردم احتماالًدست مامانت و خودت درد نکنه؛ اگه نبودین من می-

 :زهرا با هیجان گفت
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 بافی یاد بگیرم؟، من چطوری قالبانشاهلل خدا نکنه! تو بمیری-

 .خندیدم و به خوردن ادامه دادم

 :وسط خوردنم پرسیدم

 ی فردا چیه؟ برنامه چیدین؟این قضیه-

 :زهرا شونش رو به صندلی مقابلم تکیه داده بود. یکم تعلل کرد و گفت

م! قراره فردا من و تو و زنه که مامانم گفت بهتره زودتر دست به کار بشیقدر حرفت رو میراستش هادی این-

کنه توی مامان بریم پیش بابابزرگت. گفتیم معلومه اگه یه دفعه گل و شیرینی ببریم، گل و شیرینی رو می

 !حلقمون

 .از لحنش خندیدم و باز نگاهش کردم

 !کردین با منکنونه! حاال یه هماهنگ میپس، فردا آشتی-

 !هماهنگ کردم باهات دیگه االن-

 :مسری تکون داد

 !از دست تو-

 ای، بذاریم یه وقت دیگه؟چیه؟ اگه خسته-

 .کردشدم؛ احتماالً فکر سورن ولم نمیموندم معلوم نبود چطوری میاگه تو خونه می

 !رو شدن با باباجون رو نداشتماز طرفی کارهای دانشگاه مونده بود و هنوز آمادگی روبه

 :آهی که کشیدم باعث شد زهرا غر بزنه

 !ا فاز افسردگی بر ندار! اخراج شدی؛ عشقت که ولت نکردهخوبه باب-

 :با غم گفتم

 !ها عادت کرده بودم خببه اون بچه-

 :شونه باال انداخت

 !های خودت که نبودنکردی؛ بچهنباید عادت می-

 !گهمونم. معلوم نبود االن که فهمیده من اخراج شدم به سورن چی میبه سپهر گفته بودم که پیشش می

 !ال غصه نخور شیوا جونیحا-

 .کردای شاد بهم نگاه میبه زهرا نگاه کردم که با چهره

 :آهی کشیدم
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که پدر و مادر و آبرو خورم! اینخوردی! بدونی چقدر حسرت موقعیت تو رو میتو هم جای من بودی غصه می-

 !قدر ضعیف نباشمکه اینداشته باشم! این

 !بود سر من رو توی بـغل گرفت طور که ایستادهبهم نزدیک شد و همون

 .نفس پربغضی کشیدم و سرم رو به زهرا نزدیک کردم

 :ای گفتبا لحن مادرانه

 !شه، غصه نخوراشکال نداره شیوایی؛ همه چیز درست می-

 :کردمدیگه رسماً گریه می

 !شمی نمیشم، دیگه دختر کامالً پاکگردن! من دیگه قوی نمیشه! پدر و مادرم بر نمینه درست نمی-

 :با ناراحتی گفت

خواد آدم رو پر غصه و زنی برای خودت نیست ها؛ برای شیطونه! اونه که هی میاالن این حرفایی که می-

 .ناراحت کنه

 .چند نفس عمیق کشیدم و سرم رو بیشتر به زهرا چسبوندم

 .کرداون هم سرم رو نوازش می

 :گفت

گفت صبح خیلی حالت بد بوده سراغ من رو گرفتی نبودم؛ دی میشی. هااشکال نداره، گریه کن؛ یکم سبک می-

 .حاال هستم و هر چه قدر خواستی پیشم گریه کن

 :هق زدم

 !زهرا من خسته شدم-

 :گه؛ با کالفگی گفتآروم و جوری که انگار داره به یه نفر دیگه می

 !غرغرهای این عنونه خانم شروع شد-

 !خند زدموسط گریه تک

 :زهرا گفت

 !خندیدی؟ خب خوب شدی دیگه عه-

 !و سرم رو هل داد عقب

 :با صورت اشکی و طلبکار نگاهش کردم
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 این چه وضع دلداری دادنه؟-

 :ای گرفتیکم لحن فیس و افاده

 !تونم خوب دلداری بدمببخشید من هنوز دکترای دلداری دادنم رو نگرفتم؛ برای همین نمی-

 .هام رو پاک کردماز دستش خندیدم و اشک

 .چند نفس عمیق کشیدم و به خوردن حلیم ادامه دادم

 :ی روی گاز اشاره کرد و گفتزهرا به قابلمه

 .یکم شام هم آوردم برات؛ قیمست-

 .دستت درد نکنه-

 :خواست از آشپزخونه بره بیرون که پرسید

 پس به مامانم بگم فردا بریم یا نه؟-

 :حلیمی که توی دهنم بود رو قورت دادم و گفتم

 .دم بهتمی خبر-

 :پوفی کشید

دم بهت؟ االن باید برم وسایلم رو جمع کنم و برای فردا آماده بشم! بگو بریم یا نه؛ تکلیف من چی چیو خبر می-

 !رو مشخص کن

 :یکم فکر کردم و گفتم

 .نه، فردا نریم. یه موقع دیگه بریم-

 :یکم نگاهم کرد و بعد یه دفعه با قطعیت گفت

 !ریم؛ توی کار خیر نباید تعلل کردگی نریم! قطعاً همین فردا میمیکنی که تو بیخود می-

 :با درموندگی اعتراض کردم

 پرسی؟خب المصب چرا نظرم رو می-

 :اخمی کرد

 !ریم، حرف هم نباشهات! فردا ساعت شیش صبح میخواستم بهت احترام بذارم خیر سر وا مونده-

 !اه بیفتیم؟ دو ساعت که بیشتر راه نیستخوایم کجا بریم که اون موقع باید رمگه می-

 :یکم فکر کرد

گه صبح بریم بهتره؛ اون موقع بابابزرگت ریم؛ ولی در کل مامانم میگی! باشه یکم دیرتر میعه راست می-
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 !کنه باهاتتر آشتی میحالش خوبه، سریع

 :آهی کشیدم و با قاشقم با حلیم ور رفتم

 !شهطوری نمیگفتم خالمم بیاد؛ اینای کاش می-

 :زهرا خندید

 !کنیم! فعالً من برم، خداحافظخالت رو انشااهلل برای جشن عقد دعوت می-

 !و سریع از جلوی چشمم خارج شد

 .نشوندشد حریف زهرا شد! حرفش رو همیشه به کرسی میهوف، واقعاً نمی

اومد، تا پاسی از شب ابم نمیهای امتحانیم. از اون جایی که دیگه خوشام رو هم خوردم و رفتم سراغ برگه

 .ها رو تصحیح کردم و بعد هم تا صبح چند ساعتی خوابیدمبرگه

 

*** 

 :سورن

دونستم! از اون حرکت خوابی؟ نمی هام پف کرده بود و به زور باز نگهشون داشته بودم. از گریه بود یا بیچشم

شدم. ساعت چهار صبح بود و من روی گذشت که داشتم رو به موت میچهار ساعت هم نمیوانتهاری بیست

قدر از دستم ناراحت بود که اومد پیشم و شروع تختم نشسته بودم؛ توی بـ*ـغلم سارا خوابیده بود. دیشب این

 !کرد به گریه کردن و زدنِ من، من هم بـ*ـغلش کردم و با خودش شروع کردم به گریه کردن

ها محتاج شیوا ا حداقل باهاش همدرد بودم! من هم مثل بچهی کوچیک بزنم؛ امتونستم به اون بچهحرفی نمی

منم دلتنگشم عمو! منم دوستش دارم؛ ولی »خواست به سارا بگم: شدم. دلم میشده بودم و از دوریش اذیت می

 «!تونم بذارم این جا بمونه و شانسش برای خوشبخت شدن رو از دست بدهاون من رو دوست نداره! نمی

م ناگهانی بود؛ اما از قبل بهش فکر کرده بودم. فکر کرده بودم که شاید الزم باشه به خاطر شیوا که تصمیمبا این

 .ها بگذرماز خودم و بچه

خاطر ما از خودش گذشته بود و حاال نوبت ما بود که برای همیشه خودمون رو از اون  ها بهاون خیلی وقت

 :روی گونش خشک شده بود. توی خواب زمزمه کرد محروم کنیم. دستی به موهای سارا کشیدم و اشکی که

 .خاله شیوا نرو-

تونست شیوا رو شاید چندبار توی خوابش این رو گفت. توی دلم بهش غبطه خوردم! حداقل اون توی خواب می

ببینه. صدای اذان صبح بلند شد، از گوشی من. خم شدم و از عسلی کنار تـ*ـخت برداشتمش و صداش رو قطع 
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ارا بیدار نشه. آروم سارا رو از بـ*ـغلم جدا کردم و سرش رو روی بالشم گذاشتم. بلند شدم و به کردم تا س

سمت سرویس بهداشتی رفتم. آبی به صورتم زدم و وضو گرفتم؛ البته چند دقیقه طول کشید تا وضو بگیرم، 

 .چون مجبور بودم به خاطر بیارم ترتیب و جزئیاتش چطوری بود

که و توی تاریکی اتاق، از نور گوشیم استفاده کردم و رفتم بیرون داخل راهرو. برای ایناز سرویس خارج شدم 

خوند. مُهر هم اون جا بود. آب دهنم بفهمم قبله کدوم وریه، به همون اتاقی رفتم که شیوا معموالً توش نماز می

وگل کمک گرفتم در به یاد آوردن رو قورت دادم و بعد از پیدا کردن مُهر، قامت بستم. بعد از رفتن شیوا، از گ

 .تونست آرومم کنه تا شب دووم بیارمکه سخت بود فقط این کار بود که میاذکار نماز و البته با این

اهلل »ها بگم؛ اما گفتم. واکنش سپهر اخم و سکوت بود و واکنش سارا گریه و ناراحتی. خواست به بچهدلم نمی

تره؛ ولی از چی یا کی؟ شاید از همه چیز و همه کس. بعد از خوندن نماز شه خدا بزرگمعنی این ذکر می« اکبر

 .جا نشستم و به تاریکی مقابلم زل زدمصبح، همون

 :زمزمه کردم

 شنوی؟سالم خدا! صدام رو می-

 :ای کشیدم و ادامه دادمای نبود. نفس عمیق خستهسکوت! حتی صدای کار کردن شوفاژ یا هیچ چیز دیگه

شنوی. اگه خودم رو بندازم گن که تو همه چیز رو میت حرف زدن با تو خیلی خوبه! بقیه هم میگفشیوا می-

 .تونم گریه کنم و باهات حرف بزنمتوی بـ*ـغل تو، می

 :های سنگین من. با ناراحتی گفتمباز هم هیچ صدایی نبود به جز صدای نفس

که خیلی خوب بوده باشم یا خیلی گنـ*ـاه کرده باشم که شناسی یا نه. من آدمی نبودم دونم اصالً من رو مینمی-

به چشم تو اومده باشم. من در حاشیه بودم و هیچ وقت باهات کاری نداشتم. حتی دوستت هم نداشتم. حتی 

 .ازت متنفر و دلگیر هم نبودم

ن هم شه، مداد. مثل یه بطری آب که وقتی خَمش کنی آبش خالی میرفتم سجده، چون بهم حس خوبی می

 .شنجوری امواج متالطم و منفی درونم به پایین هجوم میارن و از بدنم خارج میکردم اینحس می

خواد مثل شیوا باشم؛ شاید چون دوستش دارم یا شاید چون اون دونم! دلم میخدا من باید چی کار کنم؟ نمی-

هام موکت رو خیس کردن ر شدم. اشکپذیخیلی قویه؛ اما خیلی ضعیف و تنهام. خصوصاً این اواخر، خیلی آسیب

 :و از شدت بغض دهنم رو باز کردم. هق زدم

کنی؟ کنی و این حجم از تنهایی رو ازم دور میکجا پیدات کنم خدا؟ کجا میای کمکم؟ چطوری بـ*ـغلم می-

 کنی یا چون بنده خوبی نیستم دوستم نداری؟اصالً این کار رو می
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 :که نایی برام نمونده بود. با غصه گفتماینچندبار هق زدم و گریه کردم؛ با 

باشه خدا، من میام. هرجا که الزم باشه میام؛ فقط یه چیزی رو ازم قبول کن. مراقب شیوا باش. خوشبختش کن. -

اون کاری رو برام کرد که هیچ کسی توی زندگیم برام انجام نداد. من هم نخواستم خودخواه باشم و اون رو 

 .ودت مراقبش باش؛ کاری کن با اون پسره زندگی خوبی داشته باشهسپردم به تو. خدا خ

اومد داخل و این سر از سجده برداشتم و باز به تیرگی و تاریکی اتاق خیره شدم که نور ضعیفی از بیرون می

داد که صبح نزدیکه. حق با شیوا بود، های راهرو بود و نشون میکرد. این نور از پنجرهتاریکی رو کمتر می

 !کنهحرف زدن با خدا دل آدم رو سبک می

هر دو دستم رو به صورتم کشیدم و نفس عمیقی کشیدم.یه لحظه یاد تمام کارهایی افتادم که انجام داده بودم و 

ی پاک و صالحی هم نبودم. از خدا شرمم شد. با ه بودن؛ هرچند زیاد اهل حاشیه نبودم؛ اما بندهها گنااون

 :تمناراحتی زیر لـ*ـب گف

 .ه نکردم. اگه من رو نبخشی اوضاعم بدجوری خرابهخدا من هم کم گنا-

 کردم؛ اما چجوری؟ای چیزی میباید توبه

خواست تونستم باز به شیوا متوسل بشم و ازش بخوام کمکم کنه. دلم میحتی این چیزا رو هم بلد نبودم. نمی

با درموندگی بلند شدم و ایستادم. باید خودم  من رو فراموش کنه و کامالً بره طرف کسی که دوستش داره.

دونستم خوند نگاه کردم؛ حتی نمیکردم. آهی کشیدم و به جانمازی که شیوا باهاش نماز میبراش یه فکری می

 !این جانماز برای کیه

شاید ریحانه اون جا گذاشته بودش. سری تکون دادم و از اتاق خارج شدم. توی راهرو و سکوتش ایستادم و 

اومد. برگشتم به اتاقم و کنار سارا دراز کشیدم. آروم قدم زدم. احساس سبکی داشتم؛ اما به شدت خوابم می

 .ی کوچیک خیلی ناز و آروم خوابیده بوداونم مثل یه فرشته

 :ناخودآگاه لبخندی زدم و گفتم

 .شدتر میاگه سارا نبود، زندگی برام خیلی سخت-

زد. دی گوشیم چشمک میایبا کش و قوسی به بدنم، خواستم بخوابم؛ اما نور الای روی موهاش نشوندم و سهبو

 .برداشتم و روشنش کردم

کرد و گفت که قراره بره با پدربزرگش شیوا برام چند فایل صوتی سخنرانی فرستاده بود و ابراز نگرانی می

 .آشتی کنه. لبخند زدم و با بغض به گوشی خیره شدم
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هام رو بستم. ناخودآگاه سارا رو به سمت کردم و بعد از خاموش کردن گوشیم، چشم براش آرزوی خوشبختی

خودم کشیدم. هم من و هم سارا حس طرد شدگی داشتیم. مادرهای ما، ما رو نخواسته بودن؛ اما من و سارا 

و عموی خوبی که هیچ کدوم اعصاب و اخالق درست و حسابی نداشتیم؛ اما برادرزاده همدیگه رو داشتیم. با این

 !شدمتر میتونستم براش پدری کنم؛ البته اگه قویبودیم. شاید هم می

توی همین فکرها بودم که باالخره یکم چرت زدم؛ اما بیشتر از یه ساعت نتونستم بخوابم. سردرد کرده بودم و 

 .بدجوری کالفه بودم

گوشی به دست خوابیده بود. احتماالً  ساعت هفت صبح بلند شدم و رفتم بیرون. یه سر به سپهر زدم که دیدم

رفتیم بیرون یا؛ البته به کردم؛ یا بیشتر با هم میشد. باید برای سپهر یه فکری میاون هم خیلی دلتنگ شیوا می

گفت که اون براشون کیک پخته و کلی براشون داستان و اومد از رفتن پیش سهیال راضی بودن. سارا مینظر می

کس نبود. در واقع هنوز دخترها نیومده آهی کشیدم و رفتم پایین. توی آشپزخونه هیچخاطره تعریف کرده. 

هدف به اطراف دستمال بودن سرکارشون؛ اما وقتی به آشپزخونه پشتی رفتم، آزیتا رو دیدم که داشت بی

 !کشیدمی

 :صداش کردم

 کنی؟این وقت صبح این جا چی کار می-

 :به وضوح ترسید و به سمتم برگشت

 شمایید آقا؟-

 معلومه که منم! فکر کردی کیه؟-

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .ببخشید آقا! زودتر اومدم که تمیزکاری کنم-

 :آهی کشیدم و گفتم

 .باشه، یه قهوه برای من آماده کن و بیار اون طرف-

 .چشم آقا-

اشتم. خصوصاً که این چند رفتم؛ مسافرتی چیزی! خودم هم به تنوع و استراحت نیاز دشاید بهتر بود جایی می

 .وقت خیلی بهم فشار اومده بود. رفتم توی هال نشستم روی مبل و به مقابلم خیره شدم و فکر کردم

 .کردم کجا برم و چی کار کنم؛ کالً زیاد اهل سفر و تفریح نبودمداشتم بررسی می

 :ت. خواست برگرده و بره که گفتمچند دقیقه بعد آزیتا با فنجون قهوه اومد به سمتم. خم شد و قهوه رو گذاش
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 .صبر کن-

 :ایستاد. گفتم

 .تا زمانی که پرستار جدید نیومده، مثل سابق تو به کارای سارا رسیدگی کن-

 :ی مثبت تکون دادسرش رو به نشونه

 !چشم آقا-

 :یکم تعلل کردم و گفتم

وجور ضروریش رو برای یه هفته جمع حاال هم برو از اتاق آخری یه چمدون بردار و برو توی اتاق سارا؛ وسایل-

 .کن

 :ابروهاش رو فرستاد باال و گفت

 خواین بفرستینش؟جایی می-

 :ی منفی تکون دادمسرم رو به نشونه

 .ها برم مسافرت. سپهر هم که بیدار شد، کمکش کن وسایلش رو جمع کنهخوام با بچهنه می-

 :با تعجب و بهت زدگی گفت

 .چشم-

پدید شد. این دختر هم فاز عجیبی داشت. معلوم نبود که با خودش چند چنده! رفتارهاش و زود از مقابلم نا

گفتم که به مهدکودک سارا معمولی نبودن. مشغول خوردن قهوم شدم و به مقابلم خیره شدم. باید به خشایار می

هفته کارهای من رو  گفتم تا یهرن. خودم هم باید به مرتضی میی سپهر اطالع بده که یه هفته نمیو مدرسه

شد اگه اول از امامزاده صالح شروع کنیم، بعد تعطیل کنه. بعد توی ذهنم نقشه خیالی سفر رو کشیدم. خوب می

شهر ری، بعد قم، بعد اصفهان و بعد شیراز و بعد بندرعباس. قهوم تموم شد. بلند شدم و ایستادم و رفتم به 

 .رو دیدم که مشغول جارو کردن بودسمت حیاط. در حیاط رو که باز کردم خشایار 

 :صداش زدم و اون نزدیک شد؛ با نگرانی گفت

 .سالم آقا! خدا بد نده رنگتون پریده-

 :سری تکون دادم و گفتم

برم. با ها رو هم با خودم میخوام برم سفر و بچهشم. ببین خشایار من میخوابم خوب میمهم نیست؛ می-

 .مدرسه و مهد هماهنگ کن

 :حال شدیکم خوش
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 خواین برین؟چشم! به سالمتی آقا کجا می-

 .به سمت شیراز-

 :نگران گفت

 !ها خطرناکه، سرد هم هستایشاال که خوش بگذره؛ ولی آقا تو رو خدا مراقب باشین جاده-

 :سری تکون دادم

 .دونم؛ ولی واقعاً سفر الزمم خشایارمی-

 !ایشاال که حالتون خوب بشه-

کردم. اون هم خوشحال شد که من لبخند زدم؛ چون معموالً اخمو بودم، هروقت  لبخندی زدم و ازش تشکر

شدن. شاید بشه گفت، این دو نفر واقعاً در حق من پدری شدم خشایار و ریحانه هم خوشحال میاخالق میخوش

 .و مادری کردن

 :سری تکون دادم و گفتم

 .ر من رو بیدار کن که عصر حرکت کنیمرم استراحت کنم. قبل از ناهامن دیشب خوب نخوابیدم؛ می-

 !چشم آقا-

ها باال رفتم و خودم رو به اتاقم رسوندم. در رو که باز کردم آهی کشیدم و برگشتم داخل خونه. با خستگی از پله

دیدم تخـتم به هم ور شده و سارا در حالی که دست و پاهاش کامالً باز هستن، مثل ساعت روی تختم چرخیده. 

لبخندی زدم و به سمتش رفتم. سارا رو به اتاقش برگردوندم و خودم هم برگشتم توی اتاقم و بعد از ناخودآگاه 

 .خوردن قرص، خوابیدم

*** 

 :شیوا

خواست ها چادر سرم کرده بودم. دلم میمن صندلی عقب نشسته بودم و زهرا و مادرش جلو بودن. بعد از مدت

که هوا سرد بود؛ اما طوری بدونه که واقعاً توبه کردم. با اینم اینبا زهرا و مامانش هماهنگ باشم و باباجون ه

طور که رانندگی تابید و برای اینکه توی چشم نزنه عینک دودی زده بودم. مامان زهرا همونآفتاب تیز می

 :کرد گفتمی

 .شیوا جون، چیزی الزم نداری؟ اگه گشنت بود بگو زهرا بهت خوراکی بده-

 :با لبخند گفتم
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 منون خاله جون؛ نه فعالً که تازه راه افتادیم چی بخوریم آخه؟م-

 :زهرا خندید و گفت

خواهرشوهر  خاله جون و درد! چند وقت دیگه باید به مامانم بگی مامان. به من هم باید بگی زهرا خانوم، تک-

 !عشقم

 :خندیدم از دستش و مامانش بهش تشر رفت

 !شهمیدختر تو اگه یکم با ادب باشی چیزیت ن-

 :زهرا مطمئن گفت

 !ول کن مامان، با شیوا دیگه این حرفا رو نداریم-

 :واوخ کرد. مامان زهرا بعد از چند ثانیه خطاب به من گفتای بهش زد و زهرا هم آخمامانش سلقمه

 شناختم؟راستی شیوا جون بهت گفته بودم که مامانت رو می-

 :ابروهام رو فرستادم باال

 بله؟-

 :با خنده گفت

آره فرصتش پیش نیومده بود که بهت بگم؛ ولی از روز اول گفتم چقدر فامیلیت آشناست. منتهی چون فامیلی -

اومد توی پدرته یکم طول کشید تا یادم بیاد که تابان، فامیلی همسر شمسی خانوم بوده. مادرت همیشه می

 .کرد و از اقواممون بودهای خواهرم شرکت میروضه

 :با تعجب گفتم

 داً؟ج-

 :زهرا خندید

الکی فامیل هم بودیم؛ فقط شیوا مراقب باش پس فردا بچت منگل نشه آخه حاصل ازدواج  آره دیگه! الکی-

 .فامیلیه

 :مامانش غرید

 !زهر-

شناخت. نگاهی به آسمون کل با مادرش شد. پس مادرم، خانم صابری رو میمن خندیدم و زهرا هم مشغول کل

 :کردم و توی دلم گفتم

دونستم که هنوز دوستم داری و مراقبمی! بعد دونستم که باهام قهر نیستی و حواست بهم هست. میامان، میم-
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 .از این هم خیلی برام دعا کن و از خدا بخواه که حواسش بهم باشه

 .یکی دو ساعتی به خنده و شوخی و خوراکی خوردن گذشت

دونستن که من مثل مامانم نداشتن؛ فقط این رو میی من خبر مامان زهرا و حتی خود زهرا چندان از گذشته

هام کاریمذهبی نبودم و تصادف دو سال پیش تقریباً تقصیر من بوده؛ اما از هشیار نبودنم موقع تصادف و کثافت

خبر نداشتن. به ورامین رسیدیم و یه نیم ساعت مشغول پیدا کردن آدرس بودیم؛ چون خیلی وقت بود نیومده 

ی بزرگ پدربزرگم. ماشین رو اومد. ساعت یازده بود که باالخره رسیدیم مقابل خونهیادم میبودم به سختی 

پارک کردیم و پیاده شدیم. با همدیگه به سمت خونه رفتیم و زنگ در رو زدیم. مدتی بعد یه زن آیفون رو 

 :برداشت و گفت

 کیه؟-

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 !شیوا هستم-

 شیوا دیگه کیه؟-

 .داش نتونستم تشخیص بدم کیه؛ احتماالً پرستار بوداز ص

 :پرسیدم

 شما پرستار آقای تابان هستین؟-

 دونین؟بله، شما از کجا می-

 .من نوشون هستم، از تهران اومدم ببینمشون-

 :ای گفتبا لحن بامزه

 .عه پس خوش اومدین! بفرمایین داخل-

 .بعد در رو باز کرد

 :تزهرا به من نگاهی انداخت و گف

 !گم صداش چه نازک بود، بابابزرگت هم پرستار دافی داره هامی-

غره رفت. رفتیم داخل و حیاط باصفا و پر از گل و گیاه رو رد کردیم. به خندیدم و مامان زهرا باز بهش چشم

 .ساختمون رسیدیم و رفتیم داخل

 :پرستار به استقبالمون اومده بود و گفت

 کنن. شیوا خانوم کدومتون هستین؟االن رفتن باالی پشت بوم دارن ورزش می سالم خوش اومدین! آقای تابان-
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 :گفتم

 .منم-

 :پرستار پرسید

 و این دو خانم؟-

 :زهرا گفت

 !همراهشون هستیم-

 :یکم با تردید نگاهمون کرد و گفت

 !آهان! خیلی خب شما بفرمایین بشینین تا من برم صداشون کنم-

که خونه خیلی بزرگ بود؛ اما دکور ساده و سنتی داشت و خبری از م. با اینسری تکون دادیم و به سمتی رفتی

مبلمان نبود. کنار دیوار روی زمین تشک و پشتی قرار داشت و ما اون جا نشستیم روی زمین. زهرا با خنده 

 :گفت

 خواد چه کار؟کنه، دیگه پرستار میره ورزش میشیوا بابابزرگت که می-

 :شونه باال انداختم

بزرگم مُرد خواستن براش زن بگیرن مراقبش باشه که قبول نکرد. غذا هم بلد نبود دونم! از وقتی ماماننمی-

ذارن که غذا بپزه و به خونه برسه. در واقع پرستاره بیشتر خدمتکار خونست بپزه برای همین براش پرستار می

 !تا پرستار بابابزرگم

لرزید! به ی جونم داشت میرو بشم، همهه چجوری با باباجون روبهکزهرا خندید و چیزی نگفت. از استرس این

چرخیدم؛ وسایل اطراف خونه نگاه کردم و خاطرات بچگیم برام زنده شد. اون ستون وسط خونه که دورش می

های زبر و خشن، همگی خاطرات من روی طاقچه که حق نداشتم بهشون دست بزنم؛ تابلوهای قدیمی و موکت

 !بودن

ای به سکوت کرد برام خاطره انگیز بود. چند دقیقهوری که از پنجره راه گرفته بود و خونه رو روشن میحتی ن

که در فلزی ورودی باز شد و مردی قدبلند وارد شد و همگی بلند شدیم. موها و محاسنش سپری شد تا این

ای متعجب و ناراحت به ما نگاه های شکسته نشده بود. با چهرای خمیده نشده و ذرههمگی سفید بود؛ اما ذره

 .کرد و محکم سالم کرد؛ جوابش رو دادیم



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         282 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

دونستم چنین با پشیمونی و بغض بهش خیره شده بودم. منتظر بودم داد و بیداد کنه یا بگه چرا اومدی؛ اما می

اون زن  آدمی نیست. نزدیک شد و اشاره کرد بشینیم. نشستیم و اون هم کمی با فاصله از ما نشست. خطاب به

 :پرستار گفت

 کنی از مهمونای من؟دخترم یه پذیرایی می-

 .پرستار با مهربونی قبول کرد و رفت به آشپزخونه

 :باباجون رو به من کرد و با تحیّر گفت

 شیوا بابا... چی شده اومدی این طرف؟ اتفاقی افتاده؟-

طوری رفتار کنه! یادمه کردم اینفکر نمی دونستم باباجون مهربونه؛ ولیآورد! میبغض، خیلی به گلوم فشار می

کینست؛ ولی نه تا این حد. با همون کرد. شنیده بودم که بیتوی مراسم ختم بابا و مامان خیلی ناراحت نگاهم می

 :بغضم نزدیک شدم و دست باباجون رو گرفتم؛ با ناراحتی گفتم

 .کنم من رو ببخشباباجون من رو ببخش، خواهش می-

 :هم کرد و خیلی زود اشکش روون شد و گفتبا حیرت نگا

 !شیوا، بابا خودتی؟ دخترم چه قدر عوض شدی! چه قدر خانم شدی-

 :سیدم و گذاشتم روی چشمم؛ با ناراحتی گفتمخم شدم و دستش رو بو

 !خواستی من رو ببینیدونم نمیدونم ازم ناراحت بودی که باعث شدم پسرت بمیره. میمی-

 .ی دل منیی منی... میوهدلم؟ تو بچه این چه حرفیه عزیز-

ی باباجون گذاشتم و راحت گریه بعد خم شد و من رو به سمت خودش کشید. من هم سرم رو روی سـ*ـینه

 :گفتکشید و میکردم. دست روی سرم می

 شاءاهلل حاج محمدجواد رو بیامرزه؛ حتماً االن خیلی خوشحاله که دخترش به خونهخدایا شکرت! خدا ان-

 !برگشته؛ خانم شده! نجیب شده

 :هام رو پاک کردسید و اشکبعد یکم من رو از خودش فاصله داد؛ پیشونیم رو بو

شنیدم ها میخوای یادی از ما کنی! همین که از بچهکردم بیای. گفتم حتماً دیگه نمیخوش اومدی بابا! فکر نمی-

 .گفتن حالت خوبه راضی بودممی

 :با بغض گفتم

 !تونین ببخشیندونستم من رو میشتن نداشتم. نمیروی برگ-

 :دست روی چادرم کشید
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به همین چادر مقدسی که سرته قسم؛ همون اول بخشیدمت بابا! داغ پدر و مادر بد داغیه. خودت که -

جوری بشه بابا. حاال هم که پشیمونی هم از حواس پرتیت هم از اون راه اشتباه؛ جات روی سر خواستی اوننمی

 .همن

 :تر بـ*ـغلش کردم و نالیدممحکم

 !باباجون-

 :ای کرد و آروم و مودبانه گفتسرفهزهرا تک

 !گم فیلم هندی بسه دیگهشیوا جون می-

 .یکم خندیدم و از باباجون فاصله گرفتم

 :به زهرا و مامانش اشاره کردم

 .باباجون این زهرا دوستمه و ایشون هم خانم صابری مادرشونن-

 :براشون تکون داد و گفت باباجون سری

 .ممنون که مراقب شیوای ما بودین-

 :مامان زهرا گفت

 .کنم. کاری نکردیمخواهش می-

 :وجور کردن خودم توضیح دادمهام رو پاک کردم و بعد از جمعاشک

اهم ی دیگه گرفتم که به دانشگهای بابا، یه خونهراستش باباجون، خونه رو فروختم و بعد از صاف کردن بدهی-

 .نزدیک باشه

 :با نگرانی گفت

 تو هم همش تنها بودی بابا؟-

 :ی تایید تکون دادمسرم رو به نشونه

 .تر گرفتم که خوف نکنمی کوچیکآره باباجون! یه خونه-

 .خوب کاری کردی-

 :به مادر زهرا اشاره کردم و ادامه دادم

 .ی جدیدم بودن که خیلی کمکم کردنخانم صابری، همسایه-

 :زهرا لبخندی زد مامان

 .کاری نکردیم-
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 :باباجون لبخندی زد و با مهربونی گفت

 .کننخیلی لطف کردین! مطمئنم پدر و مادرش هم براتون دعا می-

 :مادر زهرا هم آهی کشید

 .شناختم؛ خیلی خانم خوب و بزرگی بودنشاء هلل خدابیامرزتشون. عروستون رو می آره ان-

 .آهی کشیدباباجون سرش رو تکون داد و 

 :زهرا خندید و گفت

 !دیگه بحث غمگین نکنین دیگه. ما جهت شادی اومدیم خدمتتون-

 :مادر زهرا آروم؛ ولی با تشر گفت

 !ترها دخالت نکندختر، توی کار بزرگ-

 :باباجون از من پرسید

 قضیه چیه بابا؟-

 :مادر زهرا توضیح داد

یوا خانوم آشتی کنین که خدا رو شکر به خیر گذشت؛ اما که با شراستش ما اومدیم جهت دستبوسی شما و این-

 .یه قصد دومی هم داریم اگه اجازه بدین

 :باباجون با احترام گفت

 .اختیار دارین دخترم؛ بفرمایین-

راستش من شیوا جون رو برای پسرم پسنیدیده بودم. خود شیوا که موافقت کرد، گفتیم بیایم این جا که از شما -

 .بیایم این جا رسماً از شما شیوا خانوم رو خواستگاری کنیم اجازه بگیریم و

 :باباجون با خوشحالی به من نگاه کرد و گفت

 آره دخترم؟-

 .ی مثبت تکون دادمبا لبخند سرم رو به نشونه

 :باباجون سرش رو به سمت آسمون بلند کرد

 !خدایا شکرت-

 :بعد رو به مادر زهرا کرد و گفت

 .من که کسی نیستم اومدید پیش بنده. ان شاء اهلل که هر چی خیرهبزرگوارید حاج خانم؛ -
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 :بعد به من نگاه کرد و گفت

گم بهتره بریم کاشون پیش اونا قرارا ولی دخترم، بهتره که با پدر و مادرِ مادرت هم در جریان بذاری. من می-

 .رو بذاریم

 :با غم گفتم

 !یا نه بخشندونم اونا هم مثل شما، من رو راحت مینمی-

 :دست پیر و چروکش رو روی شونم گذاشت

 .بخشن دخترم؛ اونا هم خیلی دوستت دارن، حتماً دلتنگتنان شاء اهلل که می-

 .قدر دیدنش برام حس خوبی داشته باشهکردم اینی پیر؛ اما مهربونش نگاه کردم. فکر نمیبا مهربونی به چهره

 :یدانگار که یادم رفته بود یتیمم. زهرا آهی کش

 !ای بابا گاومون زایید. حاال هی باید از این شهر به اون شهر بریم که یه عروس بگیریم-

 :ما خندیدیم و مادر زهرا با ناراحتی گفت

 .ای بابا این چه حرفیه؟ فدای سرشون-

 :زهرا با اعتراض گفت

 !مادر من، شوخی کردم شوخی بود به موال-

 .زشته دیگه از این شوخیا نکن-

 .کشیدها برامون میوه آورده بود؛ اما من میل خوردنم نمیزدن ین حرفپرستار، ب

 :به باباجون گفتم

 .شیمباباجون ما دیگه بریم. مزاحمت نمی-

 :اخمی کرد

 .ها میان؛ بمون و ببینشون، دلشون برات تنگ شدهی بچهکجا برین؟ تازه اومدین. تازه امروز جمعست و بقیه-

 :مبه زهرا و مادرش اشاره کرد

 !شه که این جا بموننآخه بندگون خدا کار دارن. نمی-

 :باباجون به مادر زهرا گفت

 .حاج خانوم، به همسر و پسرتون هم بگین بیان این جا تا ناهار پیش ما باشین-

 :مامان زهرا با تعجب گفت

 !شیمنه مزاحمتون نمی-
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 :باباجون اخم کرد

گم یکم بیشتر غذا درست کنه و بیاره. به هر عظم، دخترم، میزنم به اجوری بره. زنگ میزشته مهمون همین-

 !حال من هم باید آقا پسرتون رو ببینم و باهاش حرف بزنم. ناسالمتی قراره بهش دختر بدم

جوری دوستم داشته باشن یا نه! موافقت کردیم و تا تونستن ایندونستم عموهام هم میاختیار لبخند زدو نمیبی

 .ها، کلی با باباجون گپ زدیمزمان اومدن مهمون

*** 

هام رو باز نکردم. پتوی نازکی روم انداخته شده بود و چادر خودم زیر سرم بود. توی اتاق بیدار شدم؛ اما چشم

هام ی باباجون بودم و این رو به یاد آوردم؛ اما حس کردن حضور چند نفر توی اتاق باعث شد چشمپشتی خونه

 :ی کوچیکم رو شنیدم که گفتدآگاه بود! صدای عمهرو باز نکنم؛ البته ناخو

 قدر راحت بخوابه؟تونه اینکه پدر و مادر خودش رو به کشتن داده، چطور می2من موندم آدم، بعد از این-

 :و زن عموم جواب داد

 .کرد و عین خیالش نبودواال قبل از اون ماجرا هم خون به دل شمسی خانوم و آقا جواد می-

ش باز من که با آغوی من حرف بزنن؟ اون هم بعد از اینطوری دربارهتونستن ایند. چطور میدلم فشرده ش

ی ناهار نشوندن؟ خواستم نشون بدم که بیدارم و حرفی بزنم؛ رو پذیرفته بودن و با خوشرویی من رو سر سفره

کردم. اون یکی عمم میاما نتونستم. زهرا و خونوادش برگشته بودن تهران و من احساس غریبی و تنهایی 

 :گفت

 .واال این دختر حُجب و حیاش که برگشته حتماً خودش هم توبه کرده دیگه-

 :کرد، نفی کردپچ میطور که پچیکی دیگه همون

دیدیم ای که ما میکنه برای تظاهر و آبروداری پیش خواستگارش، وگرنه اون سلیطهنه بابا! این کارها رو می-

 !تونست هدایت کنهمیرو خود جبرئیل هم ن

های نیمه بازم هم بهت و ی خودش خندید. نفس سختی کشیدم و بلند شدم و نشستم؛ با چشمبعد به گفته

 .ترسشون رو دیدم

 :یکیشون با ناراحتی و ترس گفت

 وا عمه تو بیدار شدی؟-

 :آلودم گفتمسری تکون دادم و با لحن خواب

 .ی جلسه برسینمهرم بیرون شما به ادانه هنوز خوابم؛ می-
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ها توی اتاق بیشتر شد و من دیگه پچو پتوم رو برداشتم و با کشوندن پاهام روی زمین، از اتاق خارج شدم. پچ

اهمیت ندادم. دلم شکسته بود؛ ولی مگه مهم بود؟ برای کسی اهمیت نداشت و در هر صورت، من توقع این 

 .اشتمهام دها رو از فامیلرفتارها و حتی بدتر از این

کردن. من هم رفتم به اون یکی اتاق که تاریک و سردتر بود؛ با توی هال و پذیرایی عموها داشتن استراحت می

کرد. سرد بود؛ ولی قلب من هم دار اذیتم نمیهای نیش و کنایهی اتاق خوابیدم، دیگه حرفاین حال وقتی گوشه

ها زود قلبم رو احاطه کردن. یاد ظهر افتادم؛ ؛ اما این غصهکه به رفتار گرم باباجون دلخوش بودمسرد بود. با این

 .هادی و پدرش اومدن این جا و باباجون خیلی خوشش اومد ازش

 شیوا بابا چرا این جا خوابیدی؟-

 .طور که دراز کشیده بودم، برگشتم به سمت در. باباجون توی چهار چوب ایستاده بودهمون

 :با خستگی گفتم

 .سالم-

 .علیک سالم-

 .اومد داخل و با یه سینی کوچیک چای نشست روی زمین

 :بعد بلند شد رفت المپ اتاق رو روشن کرد و برگشت؛ گفت

 .دم غروبه بابا، بهتره دیگه بیدار بشی-

 .به سینی که توش دو تا لیوان چای بود، نگاه کردم و پتو رو به خودم پیچیدم. آروم بلند شدم نشستم

 .و به دهنم نزدیک کردمبا خستگی چای رو برداشتم 

 :باباجون گفت

 .چقدر الغر شدی-

 :آهی کشیدم و گفتم

شه دونی چقدر سختی کشیدم باباجون. دوسال تموم دوندگی کردم تا دیگه بَد نباشم؛ اما بقیه باورشون نمینمی-

 .که

 :یک قلپ چای خوردم و پرسیدم

 کنین؟ واقعاً من رو بخشیدین؟باباجون شما من رو باور می-

 :یکم بهم نگاه کرد؛ لبخندی شیرین زد و بعد از صاف کردن صداش گفت

شناسه نه دنیا رو! من با یه نگاه به چشمات فهمیدم که چقدر ی خودش رو نشناسه، نه خودش رو میآدم بچه-
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که آدم کنه باباجون، مگه اینتر شدی و رنج، چیزیه که آدم رو پخته میعوض شدی. خوب که بودی، خوب

 .نخواد پخته بشه؛ اما تو مثل سفال توی کوره موندی و صبر کردی تا پخته بشیخودش 

 :ای کشیدم و با بغض گفتمنفس عمیق و ناپیوسته

 شن؟شه؟ دردا تموم مییعنی اوضاع بهتر می-

ره، خیلی شه باباجون! دنیا نه سرای راحتیه نه سرای وصال. خیلی چیزا از دست میدرد هیچ وقت تموم نمی-

 .رها از بین میچیز

یک قلپ دیگه چای خوردم تا بغضم رو فرو ببرم. باباجون هم یخ تیکه خرما برداشت و با چاییش مشغول 

 .خوردن شد

 :که چاییمون تموم شد، باباجون گفتبعد از این

 .دیگه برنگرد تهرون. اگه خواستی با مصطفی برو . وسایلت رو بیار این جا بمون-

 :گفتم

 .. کالس دارم، باید برگردم تا فرداشه باباجوننمی-

 :خندید

ره. دلم هم برات تنگ شه! یکم پیش من بمون. این جا تنهام و حوصلم سر میحاال چند روز نری چیزی نمی-

 .شده، بذار چند روز ببینمت

هایی که این جا ی مهربونش خیره شدم. من هم خیلی دلتنگش بودم. دلتنگ شبلبخندی زدم و به چهره

گفت. صد بار داستان آشناییش با مامان جون رو تعریف کرده بود و از ندیم و باباجون برامون داستان میمومی

 .دادشد. همیشه هوامون رو داشت و بهمون خوراکی میگفتنش خسته نمی

 مونی این جا؟چیشد دخترم؟ می-

 :سری تکون دادم

 .از همکارام به کالسام برسه مونم؛ ولی خب باید هماهنگ کنم یکیاگه شما بگید بمون می-

 :لبخندی زد

آفرین دختر خوب! حاال برو یه آب به دست و صورتت بزن بیدار بشی، بعد هم یه کمکی به عمه اعظمت بده، -

 .شام درست کنه

 .چشم باباجون-
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 .رم مسجدبال دخترم؛ من دیگه میچشمت بی-

 .و بلند شد و ایستاد

 :بهش گفتم

 !دعا کن باباجون برای من هم خیلی-

 :نگاهی مهربون بهم کرد و خندید

 .کنیمواال شما جوونا باید برای ما دعا کنید؛ ولی چشم، دعا می-

وپرت گفتن زهرا تنگ شده بود. یه سر به دستشویی کم بلند شد. دلم برای چرتو رفت. صدای اذان هم کم

ه بود؛ اما عمم داشت آبگوشت بار زدم و حالم که جا اومد و رفتم به آشپزخونه. هنوز تا شام خیلی موند

 .ذاشت. من هم رفتم کمکش. همزمان هم باهاش شروع کردم به حرف زدن و از این در و اون در گفتنمی

ی بزرگم هم مثل خاله انسیه سنش باال بود و نوه داشت. دل مهربونی هم داشت و باهاش احساس غریبی عمه

کردن و وی حیاط. پسرعموهام داشتن والیبال بازی مینداشتم. آبگوشت رو بار گذاشتیم و من رفتم ت

شکستن و تر بودن، روی تـ*ـخت سنتی حیاط نشسته بودن و تخمه میدخترعموهام که از من خیلی کوچیک

 .زدن. من هم توی ایوون روی یه تیکه پادری نشستم و گوشیم رو درآوردمحرف می

ها رو برام بفرسته! هیچی نشده ونم بهش بگم عکس بچهتسوخت که حتی نمیسورن بالکم کرده بود و دلم می

ها انداختم و آهی کشیدم. خیلی احساس تنهایی دلم براشون خیلی تنگ شده بود. نیم نگاهی به حیاط و بچه

قدر شدید حسش نکرده بودم. به قولی همیشه قوی و محکم بودم نه کردم؛ احساسی که شاید قبالً اینمی

شد و حمله شد. هر چند ماه یه بار شدید میدپرس بشم؛ البته به عادتم هم مربوط می طوری که خیلی زوداین

 .کرد تا بیشتر افسرده باشنهای مغزیم که کمبود شادی داشتن و تحریکشون میکرد به سلولمی

 آهی کشیدم و سری به اکانت هادی زدم. آنالین بود؛ اما چیزی نداشتم بهش بگم و دوست هم نداشتم باهاش

کرد که من از هادی بیشتر خوشم میاد، برای همین به قول خودش عقب کشید و حرفی بزنم. سورن فکر می

پرسید جوابم تایید این که اگر هم نظرم رو میتر اینجالب بود که حتی یه بار هم نظر خودم رو نپرسید و جالب

 .فکرش بود

که یکم هم ازش تر بودم با ایناقعاً به هادی متمایلکه خودم به این وضوح بهش فکر نکرده بودم؛ ولی وبا این

 :ترسیدم. یه پیام برام اومد؛ رفتم بازش کردم. از آزیتا بود که نوشته بودمی

ها رو برداشته و اوضاع بعد از رفتنت بدجوری به هم ریخت؛ ولی آقا سورن برای عوض شدن حال و هوا، بچه»

 «.رفته سفر برای یه هفته
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 «تو سورن رو دوست داری درسته؟»خیره شدم؛ بعد نوشتم: یکم به گوشیم 

دونستم چرا این رو برام فرستاده بود؛ اما ازش ممنون بودم. حداقل پیامم سریع دیده شد؛ اما جوابی نیومد. نمی

روم خیره شدم و چند دقیقه توی حال خودم بودم که یه پیغام ها توی چه موقعیتی هستن. به روبهفهمیدم بچه

 .برام اومد. یه پیام طوالنی از آزیتا بود دیگه

ها این راز مثل سنگی ته دلم بود و نویسم؛ اما طی این سالدونم چرا دارم اینا رو برای تو میشیوا من نمی»

کنن! همه فکر طوری که بقیه فکر میدونستم باهاش چه کار کنم. من آقا سورن رو دوست دارم؛ ولی نه اوننمی

عرضه هستم که عاشق آقاست؛ ولی حتی جرئت نداره یکم این حسش رو نشون تر خجالتی بیکنن من یه دخمی

ده، حتی خود آقا؛ اما شه؛ ولی کسی بهش اهمیت نمیبده در حالی که از چشماش به راحتی این حس خونده می

و وقتی از دنیا رفت، کرد شیوا، داستان من فرق داره. من از وقتی بچه بودم این جا بودم. مادرم این جا کار می

 « ...من همین جا موندم و بزرگ شدم؛ اما در واقع من

خوندم مکث کردم و سرم رو باال گرفتم تا چشمم یکم استراحت کنه؛ مطمئن نبودم چیزی که در ادامه داشتم می

 !درست باشه

 !اما حتی این خطای دید یا چیز دیگه هم نبود

در من با پدرِ آقا ازدواج موقت کرده بود؛ اما وقتی پدرم از این جا رفت در واقع من خواهر ناتنی آقا هستم. ما»

تفاوت دونی آقا سورن برادر منه! هر چه قدر هم نسبت به من بیمادرم به کسی نگفت که من دختر کی بودم. می

شب کردی و ازت ممنونم که اون باشه من دوستش دارم. برای همین خوشحال بودم وقتی که تو خوشحالش می

ی من زحمت قدر برای خونوادهکه خودت هم حال خوبی نداشتی. من ازت ممنونم که اینکمکش کردی با این

 «کشیدی شیوا

چند نفس عمیق و محکم کشیدم و سعی کردم ماجرا رو هضم کنم. سورن یه خواهر داشت. اون هم چه خواهر 

شد از اینکه هنوز یه نفر دیگه خیلی خوشحال می مهربون و دل نازکی. احتماالً از این موضوع خبر نداشت؛ وگرنه

 :رو توی این دنیا داره که دوستش داشته باشه. سریع برای آزیتا تایپ کردم

 خبره؟سورن از این موضوع بی-

 :سریع جواب داد

 .آره-

خواستم باز چیزی بنویسم که گوشیم زنگ خورد؛ سورن بود! تماس تصویری گرفته بود. هول شدم و سریع 

 .ش کردم؛ منتظر بودم که خود سورن رو ببینم؛ ولی دو تا بچه رو دیدموصل
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سارا و سپهر بودن که رو به دوربین ایستاده بودن و پشتشون یه گنبد طالیی بود. صدای سورن رو شنیدم که 

 :گفت

 .ها به خاله شیوا سالم کنینبچه-

 .ت تکون دادم و سالم کردمسارا و سپهر برام دست تکون دادن و سالم کردن. من هم براشون دس

 :سورن گفت

این دو تا گودزیال از زیارت شاه عبدالعظیم اومدن زیارت حضرت معصومه، بعدش هم قراره برن حرم -

 .کننشاهچراغ. گفتن یه دستی هم برای خاله شیواشون تکون بدن و بگن از طرفش زیارت می

 .کردنخندیدن و نگاهم میکردم که میهام جاری شد و با ذوق به سپهر و سارا نگاه اشک از چشم

 :ها پرسیدسورن از بچه

 ها؟خب دیگه کاری، حرفی چیزی ندارین بچه-

 :سارا بلند گفت

 !خاله، دلم برات خیلی تنگ شده. مراقب خودت و دومادت باش-

 :سپهر هم گفت

 !کنمشیوا اگه خوشبخت نشی، خودم خفت می-

 :سورن خندید

کنیم و من خیلی دلم براش بگین که جاش این جا خیلی خالیه؛ اما با به جاش دعا می ها از طرف من به شیوابچه-

 .تنگه

 :تونستم بفهمم که بغض داره و حال عجیبی داره.به سختی گفتمدیدم؛ اما میبا اینکه چهرش رو نمی

 .کنمها از طرف من به آقا سورن بگیم منم براش دعا میبچه-

ها رو برای هممون رقم بزنه. سورن ه کردم و با لبخند از بانو خواستم بهترینای سکوت شد. به حرم نگالحظه

 :بعد از چند لحظه گفت

 .خب دیگه خداحافظی کنین-

ها خداحافظی کردن و من هم براشون دست تکون دادم و مالقاتمون به پایان رسید. کوتاه بود؛ اما دلم خیلی بچه

ها رو خصوصاً توی اون مکان قشنگ دیدم. خوبی کردم که بچه باز شد. خیلی خوشحال شدم و عمیقاً احساس

 :ها از کنارم رد شد و پرسیدیکی از دخترعمو
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 زدی؟شیوا داشتی با کی حرف می-

 :خندیدم

 .هام بودن. رفته بودن حرم، گفتن یه زنگی هم به من بزننبچه-

 :لبخندی زد

 !چه دانشجوهای خوبی-

هام بودن که ازشون ها دانشجوهام نبودن؛ واقعاً بچهم نیاوردم که اونمن هم سری تکون دادم و به روی خود

ها هم توی حیاط داشتن به کار خودشون ی بچهپرستاری کرده بودم. دخترعموم هم رفت توی خونه و بقیه

 :رسیدن. به آزیتا پیام دادممی

 خوای به سورن چیزی بگی؟نمی-

 :چند لحظه جواب داد

 !رمتطوری راحتخودم این-

خواستم موهاش رو بگیرم بکنم. اون سورن وا مونده در فراق و حسرت یه عضو واقعی خونواده وای می

 :ترم. پیام دادطوری راحتگفت خودم اینسوخت و این دختره میمی

 .دم تو هم بهش چیزی نگیشیوا به مقدسات قسمت می-

 .خواستم بزنمشدیگه رسماً می

 :گم، برای سورن پیامک زدمکه به آزیتا چیزی ببدون این

 .یه خواهر گمشده داری. دور و برت بگرد و پیداش کن-

*** 

 :سورن

تونست بخوابه برای همین کنار خودم خوابوندمش تا براش قصه بگم. سپهر هم سرش توی گوشیش سارا نمی

ردم و در کمال تعجب ی سارا کبود و هنوز نخوابیده بود. من هم برای سارا ه قصه سر هم کردم. نگاهی به چهره

ها یکم گشت و گذار کردیم، هتل گرفتیم تا که با بچهدیدم که خوابیده. توی اصفهان توقف کردیم. بعد از این

 .ی دیگه داشتاستراحت کنیم. قبالً سفر مجردی رفته بودم؛ اما این سفر انگار یه مزه

نبودنِ شیوا و سختی آدرس پیدا کردن؛ اما  هاش؛هاش؛ سپهر و غر زدنگیری سخت بود به خاطر سارا و بهونه

یه خواهر گمشده داری؛ »ها بودم و جاهای خوبی رفتم. به پیام شیوا دوباره نگاهی انداختم. ارزید، چون با بچهمی

 «دور و برت بگرد و پیداش کن
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ی نپرسیدم. دلم زنه؛ اما بهش پیامی ندادم و ازش چیزدونستم منظورش دقیقاً چیه یا چرا این حرف رو مینمی

 :شد اوضاع رو خراب کنم. سپهر آروم گفتخواست حاال که داشت خوشبخت مینمی

 شه چراغ رو خاموش کنی؟دایی می-

ای گفتم و بعد از گذاشتن سارا روی تـ*ـخت کناریم، المپ رو خاموش کردم و دراز کشیدم. سپهر باشه

 :جوری آهسته گفتهمون

 تی؟پشیمون نیستی که از شیوا گذش-

خواد. خواستم دونستم کسی نیستم که اون مییکم فکر کردم؛ نه، پشیمون نبودم! خوشحال بودم چون می

 :جوابش رو بدم که با ناراحتی زمزمه کرد

 .کشیدی. شیوا ارزشش رو داشت که براش بجنگیولی به نظر من نباید کنار می-

 :با غم گفتم

 .داره یا حداقل ازت خوشش میادجنگیدن برای وقتیه که بدونی اون هم دوستت -

 .سپهر ساکت شد و چیزی نگفت

هام دوباره هام رو بستم؛ ولی الی پلکگفتم و چشم« شب به خیر»من هم توی تختم به خودم کش و قوسی دادم؛ 

باز شد. به تـ*ـخت سپهر نگاه کردم که اون طرفِ سارا بود و نور گوشیش افتاده بود روی صورتش. شاید من 

 .دونمیه ترسوی فراری بودم. نمیواقعاً 

ها خیلی هایی که امروز داشتیم کمکم کرد بهتر بشم. با اون آدم خوببغض خیلی بدی توی گلوم بود؛ اما زیارت

درد و دل کردم. خیلی حرف زدم و خیلی گِله کردم. هر چی حرف داشتم گفتم؛ اما شاید کامالً سبک نشدم، 

ن. هنوز خیلی درد داشتم که درمان نشده بودن و کارهای زیادی که انجام هام هنوز باقی مونده بودچون حرف

نداده بودم. یاد چند روز قبل افتادم؛ وقتی که به مالقات هادی صابری رفتم. باهاش حرف زدم و از احساسم 

نستم دوای که شیوا بهم کرده بود. میهایی که تجربه کرده بودم و از کمک خالصانه و صادقانهگفتم؛ از غم

ممکنه شیوا از گذشتش همه چیز رو به اون پسره گفته باشه؛ برای همین خواستم اون پسر بدونه که شیوا شاید 

 .یه زمانی بد بوده باشه؛ اما حاال قلبی به زاللی آب داره

ی ی شیوا بود با پسر عاقلی مثل اون باشه! امروز هادطور که شایستهطبق انتظارم واکنشش عاقالنه بود؛ همون

صابری بهم زنگ زد و تشکر کرد. گفت که شیوا رفته پیش پدربزرگش و باهاش آشتی کرده و اوضاع داره 

ره. خوشحال بودم که توی عمرم تونستم یه کار هر چند کوچیک برای شیوا انجام بدم. توی خوب پیش می

 .همین فکرها بودم که خوابم برد
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ود. رفتم وضو گرفتم و نماز صبح خوندم. تقریباً روز دوم ونیم صبح ببا زنگ گوشیم بیدار شدم. ساعت پنج

سیدم. لباس پوشیدم و از اتاق هاشون رو بوها هر دو خواب بودن. رفتم باالی سرشون و پیشونیعبادتم بود. بچه

طور که خودم احساس تازگی و خواست صبح به اون تازگی قدم بزنم. هموننسبتاً بزرگمون رفتم بیرون. دلم می

 :وت خاصی داشتم! به پیشخوان رسیدم و به هتلدار گفتمطرا

 .گردمزنم و برمیرم یکم قدم میمن می-

 :پرسید

 کلید اتاقتون همراهتونه؟-

 :سری تکون دادم

 .ها توی اتاقننه بچه-

 :سری تکون داد

 .باشه، مشکلی نیست-

ه قدم زدن. اول صبح بود و خیابون تشکری کردم و از البی خارج شدم. رفتم بیرون و توی خیابون شروع کردم ب

چسبید! خصوصاً نفس عمیق کشیدن زدم؛ ولی خیلی بهم میهدف قدم میکامالً خلوت بود و ساکت. من هم بی

بود؛ اما سعی کردم به هر چیزی خواست شیوا پیشم میکه دلم میتوی اون هوا حس خیلی خاصی داشت! با این

 !م رفت سمت خودشبه غیر از اون فکر کنم؛ اما باز ذهن

دونستم که طاقت دونستم؛ حتی نمیکرد؟ نمیکردم یا اصالً من رو دعوت مییعنی توی عروسیش شرکت می

دادم که چرا دیدنش توی لباس سفید وقتی من مردش نیستم رو دارم یا نه. از یه طرف به خودم فحش می

 .کردمترسوتر از چیزی بودم که فکر می قدر زود عقب کشیدم؟ شاید، شاید واقعاًتالشی نکردم؟ چرا این

ی این احساسات باعث شد توی صبح به اون قشنگی بغض کنم و بخوام از ته دل زار بزنم. با همون بغضم به همه

 :آسمون نگاه کردم. ابرهای قشنگ؛ اما غمگینی توی آسمون بودن، مثل خودم! زمزمه کردم

 .کار باید انجام بدمخدایا خودت کمکم کن. خودت بهم نشون بده چی -

 .هام اجازه دادم یه قطره اشک بریزنبه چشم

 :خندی زدم و آروم گفتمتک

 .کنی کهخواستی یکم هوایی عوض کنی تا حالت بهتر بشه. داری بدترش میمثالً می-

 تا سر خیابون رفتم و برگشتم به سمت هتل. هنوز وقت صبحونه نشده بود و من گرسنه بودم. از سوپری نزدیک

هتل یه کیک و ساندیس گرفتم و رفتم توی البی هتل. نشستم روی مبل و مشغول خوردن کیک و ساندیسم 
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 .شدم

توی حال و هوای خودم بودم که صدای باز شدن در اتوماتیک ورودی بلند شد و من سرم رو به اون سمت 

 .ت پذیرش رفتچرخوندم. یه خانم چادری با چمدونش وارد شد و با اقتدار قدم برداشت و به سم

 .خواستمسالم خسته نباشین، یه اتاق می-

 :مسئول پذیرش که هنوز یکم خواب بود با خستگی گفت

 .دیمشرمنده خانوم ما ساعت دو بعد از ظهر اتاق تحویل می-

 .ی شرایط رو از مسئول پرسیدجوره غر زد و بعد بقیهکه همه جا همیناون زن آهی کشید و از این

شنیدم و فهمیدم که آخر ی اون زن و مسئول هتل رو هم مییوم مقابلم بود؛ اما صدای مکالمهحواسم به آکوار

ها اومد و سر اتاق گرفت؛ اما مجبور بود تا ظهر توی البی منتظر بمونه. زن هم آهی کشید و بعد از پر کردن فرم

هاش رو بست. به نظر هم روی مبل مقابل من نشست. از شدت خستگی سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و چشم

دونستم روحیاتش هم مثل شیوا هست یا نه؛ اما فقط یه شیوا توی دنیا اومد؛ ولی دیگه نمیسن و سال شیوا می

 .بود و اون هم مال من نبود

 :هاش رو باز کرد و با تعجب پرسیدکیک و ساندیسم رو تموم کردم. خواستم بلند بشم و برم که اون خانم چشم

 ای تهرانی هستین؟عه شما آق-

 :با تردید نشستم سرجام و آروم گفتم

 .بله-

 :وجورتر نشست و با احترام گفتیکم جمع

 بینمتون. شما کجا، این جا کجا؟ با خانومتون اومدین؟دیدیم. باعث افتخاره میکم سعادت بودیم شما رو نمی-

ر لبخندی ضایع زدم؛ شاید اصالً من رو با دونستم این اصالً کی هست. به زوخدا سر گرگ بیابون نیاره! من نمی

 .یکی دیگه اشتباه گرفته بود

 :گفتم

 !ببخشید به جا نیاوردم-

 :ای کردسرفهتک

شناسم؛ ولی شما من رو زیاد ندیدین. بنده نامداری هستم دختر آقای نامداری؛ آهان ببخشید! من شما رو می-

 .یک مدت کوتاهی حسابدار شرکتتون بودم

 :م تا یادم بیاد. بعد گفتمیکم فکر کرد
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 آهان! درسته. خیلی خوشبختم از دیدارتون؛ پدرتون خوب هستن؟-

 :سری تکون داد

 !الحمدهلل به خوبی شما-

 .سالمت باشن ایشاال-

 :سری تکون داد

 .کنمبفرمایین خواهش می ^تشکر! خب دیگه من مزاحم نشم،-

 !عه خوب شد خودش فهمید مزاحمه

 :بلند شدم و تعارف زدم

 مراحمین، خوشحال شدم از دیدنتون. سالم برسونین-

 .رسونم. خدانگهدارتونمندیم، بزرگواریتون رو میارادت-

جوری با تیکه تعارف انداختن دور شدم ازش و سریع رفتم توی آسانسور. وای خداوندا دیگه آشنا دیگه همین

های بابابزرگ بود د خوبی بود. از زیردستسر راهم نذار. من اعصاب این همه تعارف بازی ندارم. نامداری مر

که به کمک بابابزرگ خودش تونسته بود کسب و کار برای خودش به هم بزنه؛ ولی همیشه هروقت ازش کمک 

 .کردخواستم رد نمیمی

ها هم فقط نمک خوردن و نمکدون شکستن بلد بودن. نامداری ها، خیلی شاکِر و قدردان بودن. بعضیبعضی آدم

گه دِینی به ما و بابابزرگمون نداشت؛ اما هنوز هم از خونواده ما متشکر بود. آهی کشیدم و با باز شدن شاید دی

 .در آسانسور، رفتم بیرون و مقابل در اتاقمون ایستادم

 .چند تقه به در زدم؛ اما کسی در رو باز نکرد

ی سپهر رو گرفتم. بعد از کردم و شمارهکردم. گوشیم رو از توی جیبم خارج ها رو بیدار میخب ظاهراً باید بچه

 :آلودگی جواب دادچند لحظه صدای زنگ خوردن گوشیش رو از پشت در شنیدم. چند ثانیه بعد با خواب

 بله؟-

 :خندیدم

 .پاشو خوابالو! من پشت درم-

رفتم ای، موهای پریشون و صورت خسته. لبخندی زدم و چیزی نگفت؛ کمی بعد در رو باز کرد با وضع آشفته

 :داخل
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 !صبح به خیر پهلوون-

 :هاش رو کرد توی همیکم اخم

 کجا رفته بودی دایی؟-

 :آهی کشیدم و در رو پشت سرم بستم

 .قدم بزنم. حاال تو هم زود پاشو و دست و صورتت رو بشور تا یه ربع دیگه بریم پایین صبحونه بخوریم-

 :بدقلقلی کرد

 مگه صبحونمون رو نمیارن باال؟-

 :دادم سری تکون

 .نه من چنین درخواستی ندادم، چون خوشم نمیاد این جا چیزی بخوریم-

 :اومد غر زدطور که روی تـ*ـخت فرود میسپهر با کالفگی به سمت تختش رفت و همون

 ایه؟دایی این چجور هتل پنج ستاره-

 :شونه باال انداختم

 !قدر غر نزن، تنبل نباشاین-

افتاد روی زمین. وضعیتش رو درست کردم و نشستم کنارش؛ موهاش داشت می و به سمت سارا رفتم که تقریباً

 :رو نوازش کردم و گفتم

 .خوایم حرکت کنیمسارایی... عمویی پاشو قربون شکلت برم. پاشو بریم صبحونه بخوریم، بعدش می-

 :سپهر در حالی که صورتش توی متکا بود، باز غر زد

 م؟قدر زود بریایه اینحاال چه عجله-

 :سارا بیدار شد و با صدای گرفته گفت

 ریم؟عمو سورن دریا هم می-

 :خندیدم

 .ریم. دریای جنوب خیلی قشنگه، صاف و خوشرنگهآره که می-

وجور کردن وسایل شدم تا سارا رو بلند کردم و بردمش تا دست و صورتش رو بشوره. خودم هم مشغول جمع

تونم اتاق رو به طور موقت بدم به دختر نامداری. به فکرم رسید میبعد از صبحونه سریع حرکت کنیم. یه لحظه 

دار بگم اگه قبول شد که قبلش به هتلخواستیم زودتر بریم. پس میساعت دوازده تحویل اتاق بود؛ اما ما می

 .شد دیگهکرد تا اون موقع این دختره هم یه استراحتی بکنه بنده خدا؛ حاال فوقش نمی
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ز جاش بلند کردم و مجبورش کردم لباس بپوشه. بعد هممون آماده شدیم و وسایل و به زور سپهر رو ا

 .هامون رو جمع کردیمچمدون

ها از اتاق رفتیم بیرون و به سمت آسانسور رفتیم. سوار که شدیم، سارا به خودش توی آینه زل زد و بعد با بچه

 :اعتراض کرد

 !عمو سورن نگاه کن، موهام رو درست نبستی-

 :موهای خرگوشیش نگاه کردم و با اخم گفتمبه 

 خوبه دیگه، کجاش مشکل داره؟-

 :به وسط سرش اشاره کرد

 !کردی قشنگ قرینه بشه، این یه جوریهباید این جاها رو شونه می-

 :نوک دماغش رو گرفتم و گفتم

 .کنین میخوایم بریم. تو هم دو دقیقه دیگه کال موهات رو افشوخیلی گودزیالیی! پارتی که نمی-

ها رو که بچهآسانسور بلند شد و ما وارد راهرو شدیم. به سمت غذاخوری رفتیم. بعد از این« دینگ»صدای 

نشوندم روی صندلی و به سفارشات صبحونه رسیدگی کردم، به سمت بیرون رفتم و موضوع دختر نامداری رو با 

اون دختر پرچونه رفتم که روی مبل نه چندان  دار مطرح کردم. اون گفت که مشکلی نداره. من هم به سمتهتل

 :ای کردم و صداش زدمراحت هتل نشسته و با دهن باز خوابیده بود. سرفه

 !خانم نامداری؛ خانم نامداری-

 :یه دفعه از جا پرید و هول گفت

 چیه؟ چی شده؟-

 :خندی زدمتک

ریم. من برید توی اتاق ما. ما داریم می چیزی نیست! من به مسئول هتل گفتم و گفتن که اشکالی نداره که شما-

 .قبالً تسویه حساب کردم و فقط کافیه ساعت دوازده شما کلید ما رو بهشون تحویل بدین

 :یکم گنگ و گیج نگاهم کرد تا منظورم رو بفهمه؛ بعد با خنده گفت

 !بابا اصالً این کار الزم نیست جناب تهرانی-

 :سری تکون دادم

 .جوری این جا بخوابید که. حتماً خسته هستینبذاریم این به هرحال درست نیست-

 :ی کوچیکی کشید. با خستگی گفتنامحسوس کش و قوسی به بدنش داد و خمیازه
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گیرم. دیگه ببخشید دیگه، من کنین! راستش دیگه مطمئن بودم که از اون کمردردهای شدید میواقعاً لطف می-

 .زیاد تعارفی نیستم

 :خند زدمباز تک

 .این چه حرفیه؟ خوشحالم تونستم کمکی کنم-

 :بعد از سر کنجکاوی پرسیدم

 برای چی اومدین اصفهان؟-

 :سرش رو با درموندگی تکون داد

 .سفرهای کاریِ وامونده. شاغل بودن هم مصیبتیه؛ البته خوبه یه تنوعی هم هست-

 :سری تکون دادم؛ بعد نفسم رو فوت کردم

 =...چمدونای ما رو بیاره پایین. بهشون بگین چمدون شما رو ببرن باال و خیلی خب! من به پیشخدمت گفتم-

 :کلید رو از جیبم خارج کردم و مقابلش گرفتم

 .ها رو وادار کنم تمیز باشن؛ ولی خب بچن دیگهفقط شرمنده اگه اتاق زیاد تمیز نیست. سعی کردم بچه-

 :با قدردانی کلید رو ازم گرفت

 ها کجان باهاشون یه سالم علیکی داشته باشیم؟م لطف کردین؛ فقط... خانوم بچهاشکال نداره، همین رو ه-

 :لبخندی محجوبانه و دخترکش زدم. نگاهم رو به زیر انداختم و گفتم

 !توی غذاخوری هستن و خیلی گشنشونه-

 :سری تکون داد و بلند شد؛ با شرمندگی گفت

ما رو خدمتشون برسونین تا بعداً بیایم برای شم! خودتون دیگه سالم آهان پس ببخشید مزاحم نمی-

 .بـ*ـو*سیدست

 !خواستم بگم مجردم. حس جالبی داشتاومد و نمیکرد من متاهلم خوشم میکه فکر میدونم چرا از ایننمی

 .حتماً خانم نامداری؛ شما هم سالم خدمت پدر برسونین-

 !بزرگوارین-

گرفت؛ چون اصوالً اعصاب این همه تشریفات و ب داشت خندم میبازم تعارف! وای خدا از این همه تعارف و اد

های ما کردم. به پیشخدمت که تازه چمدونآداب معاشرت رو نداشتم و با یه اخم، به سالم و خداحافظ اکتفا می

رو آورده بود، گفتم چمدون نامداری رو ببره باال و خود نامداری هم رفت. حین عبور از راهرو که من هم تا 
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 :متی باهاش رفتم، نگاهش به چمدون صورتی سارا افتاد و با لبخند گفتقس

 .آخی! دخترخانومتون چه کیف قشنگی دارن-

 !نظر لطفتونه-

 :رفت داخل آسانسور و با خوشرویی گفت

 !بازم تشکر! دیگه عذرخواهی کنین از خانواده که مصدع اوقاتتون شدم. سالم برسونین. خداحافظ-

و من نفس عمیقی کشیدم. آخیش! برگشتم به غذاخوری تا به سارا غذا بدم که دیدم خود  در آسانسور بسته شد

 .رسهسپهر داره بهش می

ایم؛ اما به هر حال یه ایم، کوچیک و خستهپس من پدرشونم، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. ما یه خونواده

 .ایم که همدیگه رو دوست داریمخونواده

مشغول خوردن صبحونه شدیم. بعد از تموم کردن صبحونه، پیشخدمت وسایلمون رو  رفتم کنارشون نشستم و

تا کنار ماشین آورد و بعد از جاسازی، به اون بنده خدا انعام دادم و خودمون زدیم به دل جاده. هنوز از اصفهان 

 .خارج نشده بودیم که پدر نامداری پیامک تشکر فرستاد

دن؛ پس چطور از تجرد من ها مطالب رو انتقال میاخبار تهیه کنه که اینقدر سریع سی اینبیفکر نکنم بی

 .دونم شاید خودم ازدواج کرده بودم و خبر نداشتماطالع بودن؟ نمیبی

*** 

 :شیوا

قدر استرس گرفته بودم که خیلی وقت بود که عادت جویدن ناخن رو ترک کرده بودم؛ ولی اون موقع این

 .یدمجوهام رو میداشتم ناخن

کرد با خاله انسیه کنار خودم نشسته بود و دستم رو محکم گرفته بود. در جواب داییم که هی کارشکنی می

هام اون کرد؛ البته دعوا در حد حاد نبود؛ اما همون جروبحث بین فامیلداد و از من دفاع میصدای بلند جواب می

 :ون که دید اوضاع خرابه، گفتکننده بود. باباج هم جلوی هادی و خونوادش خیلی ناراحت

 .آقا یه صلوات بفرستین-

 (جمعیت صلوات فرستادن. )شما هم بفرستین

 :ولی حاج آقا پدربزرگ مادریم، با بغض غریبی به باباجون گفت

تونی راحت ببخشی، من چجوری ببخشم؟ دخترم، جیگرگوشم، توی جوونی پرپر حاجی شما دلت بزرگه می-

 .شد
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گذره! ناراحت به نظر خواست بدونم توی فکرشون چی میو مادر هادی انداختم و دلم می نگاه پربغضی به پدر

جوشید. خاله انسیه به حاج اومدن؛ یعنی از اصرار هادی روی من ناراضی بودن؟ دلم مثل سیر و سرکه میمی

 :آقابابام گفت

 !ا برن؟ شما هم کوتاه بیاین دیگهخواسته که پدر و مادرش از دنیبابا مگه تقصیر خودش بوده؟ مگه خودش می-

 :ای خیره شده بود. دایی بزرگم گفتکرد و با اخم عمیقی به نقطهبزرگم که کالً نگاهم نمیمامان

کنه؛ با اون گندایی که باال آورده االن نباید از ما انتظار داشته این دختر اومده این جا فقط داغ دل ما رو تازه می-

 .باشه آبروش رو حفظ کنیم

 :بابا جون با ناراحتی اعتراض کرد

کنه فرداش جوری نگاهش کن انگار که گن دیدی یه نفر یه روز یه کار بدی میخدا قهرش میاد آقا عبداهلل! می-

 !توبه کرده و پاک پاکه

ذاشت تکون بخورم. این خواست بلند بشم برم که خاله محکم گرفته بود و نمیاین بحث تمومی نداشت. دلم می

خواستن به عنوان خویشاوند من توی بله مخالفین و موافقین سرسختی داشت. مخالف که نه؛ ولی نمی وصلت

 .برون حرفی بزنن

ی مادربزرگم خیلی بزرگ بود و این فرایند یکم طول کشید. باباجون از قسمت آقایون اومد به سمت من. خونه

 :باباجون خم شد و دستم رو گرفت و به زور بلندم کرد و گفت

بیا دخترم، بیا دست و پای حاج آقا رو ببوس به ضمانت من ببخشنت. خدا که خیلی وقته بخشیده، حاال هم -

 .آبروی تو حرمت داره نباید بیشتر از این قضیه کش پیدا کنه

ترسیدم. از بین اون جمعیت نه چندان زیادی که بهم نگاه با بغض به باباجون نگاه کردم و بلند شدم. خیلی می

 .ردن گذشتمکمی

کردن و ترین نگاه، نگاه زهرا و هادی بود که با لبخند کمرنگ؛ اما قدرتمندی نگاهم میها، مهربونبین اون

 ...گن، وگرنهمعلوم بود به احترام بزررگترها چیزی نمی

جلوی حاج آقا رسیدیم که با قبا و عبای کهنش و عرقچین سفیدش روی صندلی چوبی نشسته بود و با گریه 

سیدم و های حاج آقا رو بوکرد. من هم گریه کردم و به اصرار باباجون رفتم جلوتر. خم شدم و دستاهم مینگ

 .هام. سرم رو روی پای حاج آقا گذاشتمگذاشتم روی چشم
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 :اون هم بلند هق زد و گفت

 !یا جده سادات،! این امتحان سختیه-

 :بلند کردم و گفتم هام گذاشتم. سرم روهاش رو روی چشمگریه کردم و دست

 .حاج آقا من خیلی بیشتر از شما سوختم-

 :ی منفی تکون دادسرش رو به نشونه

 !نذار دلم بشکنه و بگم ای کاش بچه خودت رو از دست بدی بفهمی چی کشیدم-

 :باباجون گفت

 .نه دیگه حاج آقا نزنین این حرف رو. بذارین به خوشی تموم بشه-

 :ی سرش رو بلند کرد و به باباجونم نگاه کرد و گفتی اشکحاج آقا با همون چهره

 .آقا سخته به خدا برام-

 :باباجون هم گریه کرد

 .دونم، برای منم سخت بودمی-

که حاج آقا شد. با ایکردن. داغ مامان و بابام داشت تازه میفکر کنم همه دیگه توی اون جمع داشتن گریه می

پاهای پیر و الغرش حس سنگینی و نپذیرفته شدن داشت. یکم عقب زد؛ اما سرم روی بابای من رو پس نمی

 :های حاج آقا توی دستم بود، گفتمطور که دسترفتم و همون

 ...حاج آقا تو رو خدا گوش بدین به من-

 :ریخت. با بغض ادامه دادمگذشت و روی قباش میبهم نگاه کرد. اشک از محاسن سفیدش می

کنه که ببینی بچت توی راه اشتباهیه و داره خودش رو نابود میلی سخته؛ ولی ایندونم از دست دادن بچه خیمی-

دونم برای اونا خیلی دیدن. میی عمر من رو میتره و مامان و بابای من سوختن و تباه شدنِ همهخیلی سخت

که از دستم بر دم. تنها کاری ی اشتباهاتم رو توی زندگیم یکی یکی پس میسخت بود؛ اما من هم تاوان همه

 .اومد، این بود که عوض بشم

 :ریخت. ادامه دادمنفس گرفتم و به حاج آقا نگاه کردم که اشک می

دونم که خدا و مامان و بابام من رو بخشم؛ اما این رو میی کافی رنج نکشم خودم رو نمیبه خدا که تا به اندازه-

 .بخشیدن

 :ورتم کامالً خیس شده بود که گفتمهای من رو فشار داد. صحاج آقا هق زد و دست

دونست اون هدایت شدنی نیست. شما هم لباس که میمگه پیامبر، قاتل حضرت حمزه)ع( رو نبخشید؟ با این-
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کنم به پیغمبر تنتونه. من رو ببخشید به خاطر آسودگی دل خودتون. تا هرجا که بشه خودم کنیزیتون رو می

 .شهحال میجوری مامانم هم خوشجای مادرم، این

سیدم. نفس پربغضی ی حاج آقا رو که دیدم، بلند شدم. یکم خم شدم و پیشونی حاج آقا رو بوسکوت و گریه

 :هام رو پاک کرد و گفتکشیدم و رفتم توی بـ*ـغل باباجون. باباجون اشک

 .بیا بریم از حاج خانوم هم عذرخواهی کن-

 :داییم فوراً گفت

 .ضعیفه، اذیتش نکنیننزدیک مامانم نبرینش. قلبش -

ای نشسته بود و گریه ی خونه روی مبل رنگ و رو رفتهبزرگم نگاه کردم که همون گوشهگوشه چشمی به مامان

 :وجور کردم و به حاج آقا نگاه کردم. سری تکون داد و با مشت آروم به قلبش زدکرد. چادر مشکیم رو جمعمی

 !دمشی منه، بخشیبخشیدم. بخشیدم. شیوا هم بچه-

سیدم و با بغض تر رفت، نزدیکش شدم و نشستم روی زمین. پای خسته و الغرش رو بوولوم صداش که پایین

 :گفتم

 !حاج آقا، بزرگی به خدا-

 :بزرگم بلند شد که با بغض و ناراحتی گفتصدای مامان

 .بخشماگه حاج آقا ببخشه منم می-

 :داییم با تعجب گفت

 !مامان؟-

 :رفت با صدای بلند گفتطور که با چادرش بدو بدو سمت آشپزخونه میو همون خاله انسیه بلند شد

 .همه اشکاتون رو خشک کنین، وقتشه شیرینی بیارم-

سیدم و کلی بزرگم رفتم. پیشونی، دست و پاهاش رو بوی باباجون، به سمت مامانخندی زدم و با اشارهتک

و چقدر دلتنگش بودم. فقط داییم مونده بود که با بهت نگاهم داد بـ*ـغلش کردم. بغـلی که بوی مامانم رو می

ای که هادی خریده بود رو پخش کرد و هنوز ماجرا رو هضم نکرده بود. خاله انسیه و دخترخالم شیرینیمی

 .کردن و دهن همه شیرین شد؛ ولی خب هنوز مونده بود

مدن، باالخره دهن باز کردن و حرف قرارها و اوهای من غریب و تنها به نظر میخونواده هادی که بین فامیل

عددها رو وسط کشیدن. باباجونم مهر من رو تعیین کرد و پدر هادی قرار عقد رو سیزدهم ماه رجب پیشنهاد 

داد. مامان هادی به سمتم اومد و انگشتر ظریف و قشنگی برای نشونی دستم کرد. در اون حین که با خجالت و 



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         304 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :دم، با خوشرویی بهم گفتغم سر به زیر انداخته بو

 .شهقدر افسرده نمیعروس که این-

 :سرم رو بلند کردم و به زور لبخندی زدم. چشمکی زد و گفت

 .من که همون روز اول که دیده بودمت برات نقشه کشیده بودم-

 .خندیدم و چیزی نگفتم. معلوم بود اخالق زهرا به کی رفته! مادر و دختر از هر دو جهان فارغ بودن

 :زهرا اومد کنارم نشست و گفت

 .گم، بابابزرگت که حاج آقاست بگو یه محرمیت بخونه بینتونمی-

 :مامانش ابرویی باال انداخت و گفت

 .زهرا عجب فکری کردی. بذار به علی بگم به حاج آقا بگه-

 :زهرا اخمی کرد

 .چرا علی بگه؟ بگو بابا بگه دیگه-

 :مامانش اخم شدیدتری کرد

 .نگاه کن االنبابات رو -

هر سه تایی از این سر مجلس به اون سر مجلس نگاه کردیم و آقای صابری رو دیدیم که سخت و شدید و 

 :عمیق درگیر بحث سـیاسی با داییِ من شده بود. زهرا سری تکون داد

 .به علی بگم رمخیالش کنه. همون؛ میتونه بیآره بابا وقتی بره توی این بحثا دیگه فقط خود جرج کلینتون می-

 :و پاشد رفت! با خنده گفتم

 !نظر منم اصالً مهم نیست؟-

 :ها زد و خندیدمامان زهرا باز از اون چشمک خوشگل

خواد؟ فقط از حاال بگم قرار نیست با هادیِ ما تنها باشی؛ زهرا تو که از خداته عروس خانوم، مگه پرسیدن می-

 .ا شما و مراقب شما هستخودش به طور اتوران در همه جا و همه زمان ب

 :نچی کردبا نیش باز خندیدم که مامان زهرا نچ

 .خنده. عروس هم عروسای قدیمنگاه کن خوشش اومده چجوریم می-

 :خاله انسیه اومد این طرف من نشست و خطاب به مامان زهرا گفت

 گی؟کنی؟ بیخ گوش دختر ما چی میای مادرشوهر زبل! چی کار می-
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 :ندید و گفتمامان زهرا هم خ

 .کشمهیچی دارم نازش رو می-

 :ای گفتی بامزهخاله انسیه نگاه متعجبی کرد و با لهجه

کَشید مثل شمر نگاهمون اوه مای گاد! خدایا ما از این مادرشوهر مهربونا نداشتیم. اگه پلومون خوب دم نَمی-

 .کردمی

له و مامانِ زهرا شدم. نگاهم پی زهرا بود که همه خندیدیم و من مشغول میوه پوست کندن و تعارف زدن به خا

آقا هم پاشد رفت به سمت باباجون و حاج آقابابام. توی کل این کنار گوش داداش بزرگش حرفی زد و علی 

کردم؛ ولی یه نگاهی هم به سمتش انداختم. انگار برعکس من، اون همیشه به من مدت کمتر به هادی نگاه می

که واقعاً محرمیت بخونن یه جوری شدم. هیچ وقت فکر هش غافلگیر شدم! از فکر اینکرد؛ چون با نگانگاه می

ای به من قدر رسمی کارم پیش بره. خاله انسیه با آرنج ضربهجوری تحت تعهد قرار بگیرم و اینکردم ایننمی

 :زد

 ی خیره؟ پسر مردم رو چه کار داری؟کنی دخترهبه کجا نگاه می-

 :و مالش دادم و گفتمبا ناراحتی بازوم ر

 .کنهپسر مردم هی نگام می-

 :مامانِ زهرا خندید

 دستت درد نکنه، پسر من شد پسر مردم؟-

 :با لبخند گفتم

 !نفرمایین خاله جان-

 :خاله انسیه اخمی کرد

گی خاله جان؟ چَشم سیفید تو یه بار به من نگفتی خاله جان. بعدشم خالت منم، از این به بعد باید به ایشون ب-

 .مامان

تونستم نخندم. زیرچشمی دیدم که از شدت کنترل خنده یکم خم شدم. واقعاً لحن خاله جوری بود که نمی

 .خندههادی هم از خنده من می

قدر خوشبخت باشم. انگار که منتظر یه مشکلی بودم؛ یکی چیزی که نذاره همه چیز کردم بتونم اینفکر نمی

اومد، چون بیشتر تلخی چشیده مه اتفاق خوب زیاد به مذاق من خوش نمیقدر خوب پیش بره. آخه این هاین

 !بودم؛ اما به قولی، راحتی و سختی خودشون به سراغ آدم میان؛ منتهی آسیاب به نوبت
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 :هام به سمتمون اومد و گفتیکی دیگه از خاله

 .خوان محرمیت بخونن؛ شیوا جون بیاحاج آقا می-

 :انداختم که با مسخره بازی همیشگیش گفتنگاهی نگران به خاله انسیه 

 .کنی؟ پاشو برو به عشقت برسی دیگهچته؟ چرا همچی نیگا می-

وجور کردم و قدم برداشتم. هادی هم بلند شد و همراه هم خندی زدم و با استرس بلند شدم. چادرم رو جمعتک

 .رفتیم کنار حاج آقا نشستیم

قا هم شروع کرد و لحظاتی بعد، من موقتاً به هادی محرم شدم؛ جمعیت به طور ناخودآگاه ساکت شد. حاج آ

دونم چه حسی بود. هرچی بود، واقعاً عجیب بود و یکم ازش ولی حسی خیلی فراتر از این داشت. نمی

 !ترسیدممی

خونه طور که مامانِ زهرا گفت؛ نه تنها ما رو تنها نذاشتن، بلکه ما رو از هم جدا کردن. من رفتم توی آشپزهمون

های آقایون. توی آشپزخونه سنتی و تا به بقیه توی آماده کردن شام کمک کنم و هادی هم رفت وسط بحث

هام بودیم؛ چون جوون بودیم و بقیه سن و سالی ازشون گذشته بود. البته به زهرا قدیمی، فقط من و دخترخاله

طوری به نومزدش مشغول . اگه همینهم تعارف زدم بیاد؛ ولی رفت توی اتاق با نومزدش پیامک بازی کنه

 .اومد. از این فکر شیطونیم، لبخندی به لـ*ـبم اومدهای خوبی برای من و هادی پیش میشد فرصتمی

 :دخترخالم تیکه انداخت

 !خندی. برنجا رو بکشطوری میحاال یه شوهر کردی، نهنگ آبی که تور نکردی اون-

 :خندیدم

 !چشم-

که حس کردم یه چیزی از باال اومد و گردنم رو محصور کرد. سرم رو چرخوندم  همچنان مشغول کشیدن بودم

بست. ماتم برده بود؛ ولی صبر کردم بزرگم رو دیدم که خم شده بود و داشت یک گردنبند رو برام میو مامان

 .تا گردنبند رو از زیر روسریم ببنده. بعد نگاهی به پالکش کردم که نقش خیلی قشنگی داشت

 :بزرگ برگشتم و سفت بـ*ـغلش کردم. آروم گفتای ول کردم و به سمت مامانکفگیر رو برای لحظه دیس و

 .دختر لهم کردی-

 :از فاصله گرفتم و با بغض نگاهش کردم

 !بزرگخیلی دوستت دارم مامان-

 :با اشک نگاهم کرد
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 !منم دوستت دارم آتیش پاره-

سیدم و باز بـ*ـغلش کردم. وقتی حسابی ازش ش رو بوهای چروکگفت آتیش پاره. دستهنوز هم بهم می

 .ها یه شام دورهمی درست و حسابی خوردمتشکر کردم؛ برگشتم تا کارم رو تموم کنم. اون شب بعد از مدت

*** 

 !استاد خسته نباشید-

 :نگاهی اخمو به دانشجو انداختم و گفتم

 خوای چه غلطی بکنی؟مثالً اگه خسته باشم می-

 :د و با حاضرجوابی گفتیکم فکر کر

 .دمخب ماساژتون می-

 :پوفی کشیدم

هاتون. برق خوشحالی و رضایت رو دین مغزاتون خسته شده؛ پاشین برین خونهخیال شماها دیگه کار نمیبی-

تکشون دیدم. این بار دیگه خسته نباشید گفتنشون غلیظ و از ته قلب بود، نه ناامیدانه و جهت توی نگاه تک

ها تشکر  "خسته نباشید"رای تموم کردن کالس. من هم مشغول جمع کردم وسایلم شدم و درجواب التماس ب

 .کردممی

چادر عربیم رو از روی صندلی برداشتم و سرم کردم. کیفم رو روی دوشم انداختم و از کالس رفتم بیرون. 

 .س رو وصل کردم؛ زهرا بودرفتم که گوشیم زنگ زد. برداشتم و تماشدم و میها رد میداشتم از بین بچه

 !الو سالم شیوا-

 :خندیدم

 علیک سالم! چی شده زنگی به ما زدی این وقت روز؟-

دِه ها! باز تو روت خندیدم پررو شدی؟ خواهرشوهر هم خواهرشوهرهای قدیم. ابهتی داشتن برای خودشون. -

 یعنی حق ندارم یه زنگ بزنم بهت؟

 :سری تکون دادم و از سالن خارج شدم

 واال شما صاحب اختیاری! حاال چی کار داشتی زنگ زدی بهم؟-

 :خیلی خونسردانه گفت

 .خوام شب تلپ بشم خونتمی-

 :با تعجب گفتم
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 گیری؟شی ازم اجازه میمگه هر شب که تِلِپ می-

 :با شیطونی گفت

 .اینا بمونمی مادرشوهرم ی تو، برم خونهی تِلِپ شدن تو خونهآخه امشب فرق داره. قراره به بهونه-

ها رو بدن دستش، ایران ای بود این بشر! کافی بود دور زدن تحریمیه دستی زدم توی سر خودم. عجب اعجوبه

 .کردرو ابرقدرت می

 !آهان-

ی تو؛ ولی تو لباس شب و مانتو خوشگل آره دیگه گفتم در جریان باشی، من با لباس گشاد گلمنگلی میام خونه-

 .پوشم برم پیش آقامونموشگل بذار دم دست تا ب

 :خندیدم

 امر دیگه باشه؟-

 :با پررویی گفت

 .تونی بری کاریمامانه امری ندارم، می-

 :سوتی کشیدم

 !زلیخای کی بودی تو-

 !عمم-

خندیدیم و بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم. رسیدم به خیابون و خواستم تاکسی بگیرم که دیدم یکی 

. پس خواهر و برادر هر دو توی دور زدن تحریم رف نگاه کردم و هادی رو دیدمبرام دست تکون داد. به اون ط

ی تأسف تکون مهارت داشتن. مثالً قرار بود تا عقد فقط مجازی در ارتباط باشیم. با لبخند و سری که به نشونه

شم. تعارف نکردم دادم نزدیکش شدم و با خنده سالم کردم. جوابم رو داد و به ماشینش اشاره کرد تا سوار بمی

 .و سوار شدم. اون هم سریع سوار شد و حرکت کردیم

 :پرسیدم

 چی شد اومدین این جا؟-

 :مهربون نگاهم کرد

 .دلم تنگ شده بود-

نویسن. هادی خندید و ای می«خ»دونستم خجالت رو با چه خجالت کشیدم و سر به زیر انداختم؛ گرچه قبالً نمی
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 :با خوشحالی گفت

 .شی هاتر میکشی جذابخجالت که می-

 .باز چیزی نگفتم و فقط سعی کردم جلوی لبخندهای ضایعم رو بگیرم

 :هادی یکم جدی شد و گفت

تونیم بریم بیرون یا اگه تونیم یکم تنها باشیم. اگه بخوای میامروز کاری ندارم؛ ولی به مامان اینا نگفتم. می-

 .ای بریم خونهخسته

 .تگی از تنم رفته بودخسته بودم؛ ولی با دیدنش خس

 :با تردید گفتم

 .دونم؛ هرچی شما بگیننمی-

 :خندید

 خوای با من راحت باشی؟ کالً دوست داری رسمی بمونی؟نمی-

 :سری تکون دادم

 .نه؛ ولی خب برام یکم سخته-

 .ریزیشی و زبون میتوی فضای چَت که خوب راحت می-

زدم که توی هایی میتر بودم و حرفبود با نوشتن خیلی راحتیادش افتادم آه از نهادم بلند شد. دست خودم ن

 :تونستم. من رو به خودم آورد و گفتواقعیت نمی

 .یه بار من رو به اسم صدا کن ببینم-

 :ابروهام پریدن باال و با تعجب گفتم

 چی؟-

 :خندی زدتک

 .شهنترس، چیزیت نمی-

 :انگار فهمید که زیاد راحت نیستم و بحث رو عوض کردترسیدم انگار. توی دلم یک استرس خفیفی پیچید. می

 فودی یه پیتزایی چیزی بگیرم و برگردیم خونه بخوریم؛ نظرت؟ها برم فستگم بعد از مدتخب من می-

 !فود هم نباشهکردم اهل فستگفت بچه سالمیه؛ ولی فکر نمیزهرا می

 :سری تکون دادم

 !موافقم-
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امه داد. یه آهنگی گذاشت و زیر لـ*ـب با ریتمش همراهی کرد. پیتزا و سری تکون داد و به رانندگیش اد

 :مخلفات گرفتیم و برگشتیم خونه. با هم از آسانسور باال رفتیم و رسیدیم مقابل واحدهامون. آروم گفتم

 .فهمه هامادرتون می-

 :لبخندی زد و گفت

 .شنها تیزتر میوقتی مادر تیز باشه، بچه-

هاش که بیرون ی من رفتیم و کلید انداختم و رفتیم داخل. هادی خم شد و کفشمت خونهخندی زدم. به ستک

 .بود رو آورد داخل و توی جاکفشی گذاشت

 :با خنده گفت

 .فهمهخب این اثر هنری رو پاک کردیم، دیگه نمی-

 :خندیدم و گفتم

 !ماشینتون هم پایین پارکه-

 :شونه باال انداخت

ای بخواد رخ بده و واقعاً ما رو که یه قضیهبینه که برگشتم؛ مگه ایندیم دیگه بابام نمیچون دیرتر از بابام اوم-

 .رسوا کنه

با خنده سری تکون دادم و بعد از آروم بستن در، رفتیم داخل. اولین بار بود یه جا باهاش تنهای تنها بودم و این 

ها با سورن تنها بودم؛ اما چنین حسی یلی وقتکه خداد. با اینترسوند یا یه استرس خاصی بهم میمن رو می

دونم چرا یادش افتادم و خنده از صورتم پاک شد و آه کوچیکی کشیدم. یه هفته بود که ازش هیچ نداشتم. نمی

ها خوب باشه و توی سفر مریض نشده دونستم از سفر برگشته یا نه. امیدوار بودم حال بچهخبری نداشتم. نمی

 .باشن

هام و چیدن میز بودم و هادی هم رفته بود دستشویی. نفهمیدم کی اومد باالی سرم و دستمشغول شستن 

 :گفت

 چی شده؟ چرا غمگینی؟-

 :نگاهی خسته؛ اما با لبخند بهش انداختم

 .غمگین نیستم. یکم خستم-

م اون هم لبخندی زد و اومد پشت میز نشست. من هم نشستم و منتظر نگاهش کردم. خیلی ریلکس مقابل ه
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 :کردیم. با خنده گفتمنشسته بودیم و به هم نگاه می

 .شهغذا سرد می-

 :تر کرد و گفتلبخندش رو عمیق

 کنی یه چیزی کمه؟فکر نمی-

به میز نگاه کردم. پیتزاها رو توی بشقاب گذاشته بودم و سُس رو هم گذاشته بودم؛ حتی دوغ و سبزی هم 

 :آورده بودم. سری تکون دادم

 چی نیاوردم؟-

 :به خودم اشاره کرد

 .گم، خودت رو گفتممیز رو نمی-

 .به خودم نگاهی کردم؛ چیز عجیبی نبود

 :با حالت خنگی گفتم

 دسهام رو که شستم. نکنه چیزی رو صورتمه؟-

 :ی بلند و با تمسخر! بامزه خندید و گفتخندید؛ نه خنده

 .لوی منعزیزم من و شما االن محرمیم، بعد با همون لباس تدریس نشستی ج-

های مانتوم رو از خجالتِ خنگیم سرخ شدم و سریع مقنعم رو از سرم درآوردم و گذاشتم پشت صندلیم. دکمه

هم باز کردم و اون رو هم به پشتی صندلی آویزون کردم. دستی به موهام که یکم آشفته بود کشیدم و بلوزم رو 

 :مرتب کردم. هادی با لبخند گفت

 !کردم کشف حجاب کردیزودتر از چیزی که فکر می-

طور که سر به همچنان از خنگیِ خودم و این حرکت ناگهانیم سرخ بودم؛ برای همین نگاهش نکردم و همون

ی پیتزا رو برداشتم و خوردم. اون هم دیگه حرفی نزد و شروع کرد به غذا خوردن. زیر انداخته بودم اولین تیکه

د من مشغول جمع کردن میز شدم. هادی هم بلند شد و کمکم در سکوت غذامون رو همزمان تموم کردیم و بع

کرد. تعارف زدم بره بیرون بشینه؛ ولی قبول نکرد. میز رو جمع کردیم و هادی همچنان توی آشپزخونه موند. 

تفاوت باشم و چای دم کنم که تقریباً موفق بودم. چای رو گذاشتم دم من هم سعی کردم به نگاه خیرش بی

کرد؛ من هم ینت تکیه دادم. به هادی نگاه کردم که به اپن تکیه داده بود و با لبخند نگاهم میبکشه و به کاب

 :بهش لبخندی زدم و گفتم
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 .فود نخورده بودمممنون، دست شما درد نکنه. خیلی وقت بود فست-

 :خندی زدتک

 .پس تو هم مثل من پاستوریزه هستی-

 :شونه باال انداختم

 کم غذا شدم و معدم کوچیک شده؛ آخه خودم زیاد آشپزیم خوب نیست. معموالً با نون تقریباً! این مدت کالً-

 .کنمپنیر و این چیزا سر می

 :سری تکون داد و چیزی نگفت. من هم تعارف زدم و گفتم

 .شینبفرمایین بیرون بشینین، این جا خسته می-

های متقابل نشستیم و خیره شدیم هم روی مبل موافقت کرد و رفت بیرون. من هم باهاش رفتم که تنها نباشه. با

 :به همدیگه! با تردید گفتم

 .گم، تا چای دم بکشه شما یه استراحتی بکنین؛ منم برم دوش بگیرم، خستگیم در برهمی-

 :سری تکون داد

 .باشه راحت باش-

به هادی انداختم. خواستم برم به سمت اتاقم که حموم اون جا بود که با صدای زنگ در متوقف شدم. نگاهی 

 .جفتمون یکم ترسیده بودیم

 :آروم به سمت در رفتم و از چشمی نگاه کردم؛ زهرا بود! برگشتم به پذیرایی و آروم به هادی گفتم

 !زهراست-

 :هاش رو درشت کرد و سریع بلند شد؛ گفتچشم

 .شنشیوا گاومون سه قلو زایید! زهرا بفهمه من این جام کل ایران خبردار می-

 :وم خندیدم و گفتمآر

 .گمخب برو توی حموم قایم شو، هروقت رفت بهت می-

 .ی آثار حضورش رو پاک کرد و پاورچین به سمت اتاق رفتهادی هم بلند شد و آروم آروم رفت. همه

 .من هم آروم به سمت در رفتم و بازش کردم

 :زهرا با اخم گفت

 زنم، کجا بودی؟سالم! شیش ساعته دارم در می-

 :ندی زدمختک
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 .شدم برم حموم که به خاطر شما مجبور شدم کنسلش کنمسالم حاج خانوم. داشتم آماده می-

 :اخم ظریفی کرد و گفت

 بوی پیتزا میاد از خونت، خودت رو تحویل گرفتی؟-

 :خندیدم

 .آره، یه قرن بود نخورده بودم-

 :الکی بغض کرد

 تنها تنها خوردی نامرد؟-

 :خندیدم

 .یف میاریدونستم تشرنمی-

 :یکم اخم کرد

 .نیومدم تشریف بیارم، اومدم اینا رو بهت بدم-

 :یه پالستیک بزرگ به سمتم گرفت. ازش گرفتم و پرسیدم

 این چیه؟-

 :پوفی کشید

 .ی امشبخنگیا! لباسامن دیگه، برای برنامه-

 :سری تکون دادم

 .رونری بیآهان! با لباس گل منگلی میای این جا، با لباسِ پسرکُش می-

 :خندید و لپم رو کشید

 قربون زن داداشِ چیزفهم! کاری نداری من برم؟-

 !نه از اولم کاری نداشتیم-

 :خندید

 .شاغال خانوم! خداحافظ-

 .خداحافظ-

گفتم برگشت به سمت واحد خودشون؛ نفس عمیقی کشیدم و در رو بستم. خدا رو شکر لو نرفتیم. ه جوری می

زدیم دیگه. با نفس عمیقی به سمت اتاقم رفتم. کردیم؛ فوقش به هم زل میم میلو نرفتیم انگار چیکار داشتی

 !ی مردم رو چپوندم توی حمومالکی بچه
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 :در حموم رو باز کردم و به هادی گفتم

 .رفت-

 :خندید و اومد بیرون؛ پرسید

 چیکار داشت؟-

 :پالستیک رو نشونش دادم

 .خواد بپیچونه بره پیش آقاشونشب می-

 :گشاد زد و خندیدلبخندی 

 .خواهر خودمه دیگه-

ی اتاقم، مشغول برداشتن لباس از کشوم شدم تا برم حموم. لبخند کجی زدم و با گذاشتن پالستیک گوشه

کردم. فهمیدم که هادی هنوز توی اتاقه و گوشام از خجالت داغ کرده بود؛ اما باید عادی رفتار میمی

رهای خجالتی رو درمیارم تا بگم از گذشتم هیچی باقی نمونده. گرچه خواستم فکر کنه که دارم ادای دختنمی

 .شد دورویی و عدم صداقت کافیواقعاً یه حس خجالتی داشتم؛ اما زیاد نشون دادن این خجالت می

 :کرد. تختم رو نشون دادم و گفتمهام رو برداشتم و زدم زیر بـ*ـغلم؛ به هادی نگاه کردم که نگاهم میلباس

 .گیرماستراحتی کنی، منم یه دوش کوتاه میتا یه -

 :با لبخند آروم پلک زد و گفت

 !باشه-

یکم مشکوک نگاهش کردم و رفتم به سمت حموم. در رو بستم و قفل کردم و بعد با نفس عمیقی مشغول شدم. 

کنم ازدواج میاومد توی عمرم حمومی با اون استرس گرفته باشم. انگار هنوز باورم نشده بود که دارم یادم نمی

و نامزد دارم. روحیه و خیلی از خصوصیات اون رو دوست داشتم و از انتخابم مطمئن بودم. امیدوار بودم که 

که همیشه حولم رو هادی هم، هیچ وقت از این تصمیمش پشیمون نشه یا بهتره بگم من پشیمونش نکنم. با این

 .دم و لباس تمیز پوشیدمرفتم بیرون، این بار خودم رو خشک کرپوشیدم و میمی

در حموم رو باز کردم و رفتم بیرون. هادی رو دیدم که روی تـ*ـخت دراز کشیده و تـ*ـخت خوابیده بود. یه 

جوری خوابیده بود که انگار شیش ساعته خوابیده. لبخندی زدم و المپ اتاق رو خاموش کردم تا اذیتش نکنه. 

بیرون. در دورترین نقطه، کنار اپن سشوار رو به برق زدم. نشستم سشوار رو از کشوی میزم خارج کردم و رفتم 

 .روی زمین و مشغول خشک کردن موهام شدم و همزمان به این اتفاقات جدید فکر کردم

دونستم بهم چه واکنشی ی سورن و قضیه آزیتا رو بهش بگم؛ اما تردید داشتم. نمیخواست برم خونهدلم می
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کنه حرفم رو یا نه. به نظر من واقعاً حیف بود که از وجود خواهرش هرچند ناتنی میده یا اصالً باور نشون می

خبر باشه؛ اون هم خواهر مهربونی مثل آزیتا! من توی عمرم دخترهایی مثل اون خیلی کم دیده بودم. دختری بی

ه هم بود. من دیگه که مهر و عاطفه خالص بود و اصالً کینه و بغض توی دلش جایی نداشت؛ البته یه نکته دیگ

طور که دوست نداشتم اون بدون رفتم. همونمتعهد بودم و نباید بدون مشورت با هادی سراغ یه پسر مجرد می

 .که به من بگه بخواد بره به دختری کمک کنهاین

 کشیدم که یه نفر سشوار رو از دستم کشید. با تعجبروم به دیوار بود؛ به دیوار زل زده بودم و سشوار می

 :برگشتم به سمت هادی و با ترس گفتم

 !ترسیدم-

 :لبخندی زد؛ گفت

 .که بیدارم کردیتالفی این-

معذرت خواهی کردم و خواستم سشوار رو ازش پس بگیرم که قسمتی از موهام رو توی دستش گرفت و با 

 :آرامش پرسید

 اجازه هست؟-

 !کنمخواهش می-

 .م رو سشوار بکشهو آروم پشتم رو بهش کردم و اجازه دادم موها

های خیس رو از همدیگه جدا کرد و طرهاون هم با آرامش مشغول شد. خیلی با مالیمت موهام رو خشک می

 .کردمی

 :با صدایی که به خاطر خوابیدن یکم گرفته بود گفت

 .خیلی توی فکر بودی-

 :تایید کردم

 .آره درگیر بودم؛ یکم خستم و پرمشغله-

 :خندید

ی خودمون طوری پیش بره وقتی رفتیم خونهای. اینز کارهات فارغ شدی و هنوز پرمشغلهخوب شد از یکی ا-

 .مونمهمش من گشنه می

هام رو به شدت روی هم فشار دادم. فکر کنم برعکس من که زیاد به آینده فکر نکرده خندی زدم و لـ*ـبتک

تا و سورن رو به هادی بگم یا نه؛ چون خودم ی آزیبودم، هادی همه چیز رو در نظر گرفته بود. مردد بودم قضیه
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که فرد شنید یا اینشک داشتم این کار درسته یا نیست. شاید بهتر بود سورن از خود آزیتا واقعیت رو می

 .کشیدگفت. موهام بلند و خوشرنگ بود؛ خشک کردنشون طول میای بهش میدیگه

 :به هادی گفتم

 .نتونی بدیش به مشه، میدستت خسته می-

 :ادای داد زدن درآورد؛ اما واقعاً داد نزد

 .گیشنوم چی میها؟ صدای سشوار خیلی بلنده، نمی-

ی خشک کردن خندیدم! اتفاقاً صداش خیلی کم بود و برای همین امیدوار بودم که اون رو بیدار نکنه. به بهونه

نیاوردم؛ ولی از این کارش خیلی موهام چندبار پیشونی و شقیقم رو نوازش کرد و من هیچی نگفتم. به روش 

 .خوشم میومد

هام رو بستم؛ حس خوبی داشت و امیدوار بودم که خوب بمونه. باالخره بعد از نیم نفس عمیقی کشیدم و چشم

ساعت سکوت و نوازش، موهام خشک شد و هادی سشوار رو خاموش کرد و زمین گذاشت؛ اما همچنان 

 .کردها رو از هم جدا مینکشید و اوهاش رو الی موهام میانگشت

 :با صدای بمی پرسید

 ببافمشون؟-

 :پرسیدم

 بلدی؟-

 :اوهومی گفت و منتظر موند جواب بدم؛ من هم سریع گفتم

 .گیرهباشه؛ ولی سفت نباشه سرم درد می-

 :با خوشحالی گفت

 !باشه-

گرفته. شاید یاد نامزد خواست بپرسم گیس کردن مو رو از کجا یاد و مشغول گیس کردن موهام شد. دلم نمی

کرد. هوف باالخره اقرار کردم هادی رو خواستم؛ چون جفتمون رو ناراحت میافتاد و من این رو نمیقبلیش می

 .دونممال خودم می

کِش رنگی که دور دستم بود رو بردم عقب و هادی ته گیس رو با کش بست و گیس رو تاب داد و روی بافتش 

خواست قیافش رو ببینم. خواستم به سمتش برگردم و کردم؛ دلم میفقط حس میها رو دست کشید. همه این

هام رو گرفت. صورتش رو از کنار نزدیک صورتم کرد و بعد از نفس ازش تشکر کنم که خم شد و شونه
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عمیقی، صورتش رو آروم کنار گونم گذاشت و بدون هیچ حرکتی چند ثانیه موند. قلبم داشت از حلقم بیرون 

کشیدم. به مقابلم زل زده بودم و رنگ از صورتم رفته بود؛ انگار که اون هم فهمید و حتی نفس هم نمی زدمی

 :زیاد حالم خوش نیست که سریع ازم فاصله گرفت و خیلی عادی گفت

 !خب شیوا، یه چایی به ما بده گلومون تازه بشه-

ه بود گذشتم و سریع خودم رو به آشپزخونه سری تکون دادم و از روی زمین بلند شدم. از کنار هادی که نشست

دیدم. اون حس واقعی بود.توی دو تا لیوان چای رسوندم. سراغ سینک رفتم و به صورتم آب زدم؛ خواب نمی

 .ریختم و با گز و پولکی بردم بیرون

*** 

 :سورن

با آرامش به سمتش زد. بال میپام رو که توی شرکت گذاشتم، مرتضی رو دیدم که مثل مرغ سرکنده داشت بال

 :رفتم و پرسیدم

 چی شده؟-

 دادی؟سالم سورن! تو این یه هفته کدوم گوری بودی؟ چرا گوشیت رو جواب نمی-

 :شونه باال انداختم

 .گفتم که، رفتم سفر-

 :اومد غر زدطوری که دنبالم میو به سمت دفترم حرکت کردم. مرتضی هم همون

کردم و تو تونستم هرکاری رو انجام بدم. باید باهات هماهنگ مین که نمیبابا نصف کارا روی هوا مونده بود. م-

 !فکری سورندادی. خیلی بیهم جواب تماسم رو نمی

 :سری تکون دادم و در دفترم رو باز کردم

 !قدر سرم غر نزنخیلی خب بابا! هرچی کار عقب مونده هست برام بفرست، این-

 :هاش رو از حرص نشون دادونی دندانگار که آتیش گرفته باشه همه

 !کنم، دقی مهم رو از دست دادیم؟ من از دست تو دق میدونی چندتا جلسهآخه می-

خندی زدم و به منشیم نگاه کردم و با همون حالت حرصی سالن رو طی کرد و به سمت دفتر خودش رفت. تک

 .که با تعجب به ما نگاه کرد

 :با تحکم گفتم
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 .م بگیر و سریع وصلش کنی مظفری رو براشماره-

 !چشم-

وارد اتاقم شدم و در رو بستم. نفس عمیقی کشیدم و به سمت میزم رفتم. روی صندلیم نشستم و به میز بزرگم 

ایم، قاب عکس کوچیکی درآوردم و روی میز گذاشتم. قابی که سپهر و سارا رو نگاه کردم. از جیب کت سرمه

ی من بودن و من دوستشون داشتم. ها خونوادهخندیدن. اونبودن و میقاب گرفته بود که کنار دریا ایستاده 

رفت مدرسه؛ اما به آزیتا گفتم بذاره سارا بخوابه و استراحت کنه. بهشون لبخندی زدم. شنبه بود و سپهر می

 .لزومی نداشت بره مهد کودک

تمش، منشی گفت که به فرد دیروز غروب رسیده بودیم تهران و خیلی خسته بودیم. تلفن بوقی زد و برداش

ای کردم و به قالب خشک و جدی کاریم برگشتم. هنوز تلفن به گوشم سرفهمورد نظرم وصل کرده. من هم تک

 .کردم که یه دفعه در دفترم باز شدبود و داشتم صحبت می

هنوز صحبتم  از اون جایی که صندلی رو چرخونده بودم نتونستم کسی که وارد شد رو ببینم و از اون جایی که

 :ادامه داشت، برنگشتم. در نهایت گفتم

 .بینمتون؛ ممنون خداحافظبله آقای مظفری فردا می-

گذاشتم نگاه عصبانیم رو معطوف کسی که وارد شده بود، کردم. طور که تلفن رو سرجاش میچرخیدم و همون

 :که یه دفعه خشکم زد. از روی صندلیم بلند شدم و با بهت زمزمه کردم

 !ریباف-

طور که یه پاکت کوچیک تیپ لَش همیشگیش رو زده بود و چهرش خنثی بود. چند قدم نزدیک شد و همون

 :کرد روی میزم گفتپستی رو پرت می

 .ی قبل اومدم؛ ولی نبودی. گفتن این هفته میایهفته-

 :به پاکت روی میز نگاه کردم. بعد دوباره نگاهم رو به فریبا دوختم و پرسیدم

 یه؟این چ-

 :شونه باال انداخت

 .دونم! بابات این رو پست کرده برای من که بدم بهتچه می-

یکی شد، مسببین حال بدم داشتن یکیدونم چرا وقتی داشت حالم بهتر میهام رو کشیدم توی هم؛ نمیاخم

 !شدن؟ظاهر می

 برای چی برای تو فرستاده؟-
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 :با پوزخند گفت

 .گرفتمیچون قبالً از طریق من ازت خبر -

 :کرد؟ با تعجب و عصبانیت پرسیدمبا بهت و تعجب بهش خیره شدم. چرا اون ناپدر باید چنین کاری می

 کردی؟تو... تو برای بابام جاسوسی می-

 :خندی زدیه ابروش رو برد باال و تک

 چیه؟ سنگینه برات؟-

ی وقت گذروندنمون، همه و ون، همهی رفاقتمبا عصبانیت میزم رو دور زدم و یکم بهش نزدیک شدم. یعنی همه

 همش فقط نقشه بود؟

 دادی؟برای چی؟ چه خبری از من بهش می-

 :جا شد. با خونسردی روی مخی گفتژست فکر کردن گرفت و یه قدم جابه

ی بابایی که ولت کرده بود رو نداشتی. اونم پدره باالخره، دل بذار ببینم، خب خودت که اعصاب و حوصله-

 .داد به من تا ازت خبر بدم بهشماه یه قدری پول می نگرونه. هر

 :هاش رو هضم کنم. باز پرسیدمبا گنگی نگاهش کردم و سعی کردم حرف

 ...یعنی از همون اول-

 :خودش کامل توضیح داد

شد یکم تحملت کرد؛ ولی در کل اگه اومد؛ االن هم خوشم نمیاد. بد نبودی، میاز اول من از تو خوشم نمی-

 .اومدمنبود سمتت هم نمی بابات

لوح بودم گه وگرنه... وگرنه چی؟ شاید من فقط یه سادهطوری میدونستم بیشتر برای اذیت کردن من اینمی

 .زدمکه داشتم خودم رو گول می

تونستم. حالم رو که دید پوزخندی زد و به سمت در رفت و خواست گریه کنم؛ ولی جلوی فریبا نمیدلم می

 :گفت

 .ترت کردهها سفر کردن احساساتی، سفر به خیر! با جوجهراستی-

و در رو باز کرد و رفت. به سمت میزم برگشتم و با غم نشستم روی صندلیم. به پاکت روی میز نگاه کردم و 

ها که تایپی بودن، از چند سال های کوتاه دیدم. تاریخ نوشتهبرداشتمش. بازش کردم و مقدار زیادی برگه با متن

 .شدن و تا چند ماه پیش ادامه داشتنشروع میپیش 

آب دهنم رو قورت دادم. کلی کار داشتم و وقت خوندن اون متون نبود. سرم رو تکون دادم و به منشی گفتم 
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برام قهوه بیاره. خودم هم پاکت رو توی کشوم گذاشتم تا بعداً برم خونه و بخونمش. برام سخت بود؛ اما 

 .ی کافی از دستم شاکی بودضی به اندازهکارهای زیادی داشتم و مرت

بعد از خودن قهوم، یه سری از کارهای اداری رو توی دفترم انجام دادم و بعدش با مرتضی رفتیم برای امضای 

چند قرارداد و چند جلسه که داشتیم. در نهایت نزدیک ظهر بود که با خستگی و کالفگی برگشتیم به شرکت 

 .خودمون

ی اومدن فریبا رو براش گفته بودم؛ برای داد و توی دفتر من مشغول خوردن شدیم. قضیهمرتضی ناهار سفارش 

 :همین پرسید

 االن اون پاکته این جاست؟-

ی مثبت تکون دادم و به خوردن غذام ادامه دادم. به کشوم اشاره کردم. مرتضی هم که روی سرم رو به نشونه

طور که و کشو رو باز کرد و پاکت رو بیرون کشید. همون صندلی که کنارم گذاشته بود نشسته بود. خم شد

 :آورد گفتکاغذها رو در می

 .ای داشتهاین بابات هم چه حوصله-

 :آهی کشیدم

 .کردم برای پول فریبا رو گذاشته بپای من باشهطرف نداشت، فکر میاگه خودش کلی مال و اموال اون-

 :فتمرتضی چند سری کاغذها رو ورق زد و با خنده گ

 .های عاشقانه و مکش مرگ ما میفته. خیلی ادبی نوشتهآدم یاد نامه-

 :با خستگی گفتم

خواد بخونمش. باز طی این بیست و چند سال اون زنش چندبار سراغی ازمون گرفت؛ اما این حتی حتی دلم نمی-

 .ک شدبه پدر خودش هم زنگ نزد بپرسه حالت خوبه؟ طفلک بابابزرگم آخر عمری چشمش به در خش

ی میز گذاشت. بعد در همون حین که از ظرف آلومینیومی غذا مرتضی سری تکون داد و کاغذها رو گوشه

 :خورد گفتمی

 .راستی اون یارو نامداری که بود، چهارشنبه اومد که ازت تشکر کنه-

 !با دهن پر خندم گرفت

 :لقمم رو قورت دادم و گفتم

 !کننبار تشکر و عذرخواهی میاین نامداریا هم عجب آدمایی هستن. صد -
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 :مرتضی چشمکی زد

زنی و کلی تحویلش بینی لبخند ضایعی میشه! هروقت نامداری رو میرسی نطقت خوب باز میتو هم به اینا می-

 .گیریمی

 :نفس عمیقی کشیدم

اون زیر  دست خودم نیست. از وقتی یادم میاد این آدم رو خندون و مهربون دیدم. از وقتی که بچه بودم و-

 .اخالقهخنده و خوشدست بابابزررگم بود تا همین االن. همیشه می

 :مرتضی تایید کرد

 .کسی از این آدم ناراضی بوده باشهآره منم ازش خوشم میاد. فکر نکنم هیچ-

 :ی تایید تکون دادم و بعد هر دو به خوردنمون ادامه دادیم. بعد از چند دقیقه مرتضی پرسیدسرم رو به نشونه

 خواست تشکر کنه ازت؟حاال چی کار کرده بودی که می-

 :گفتم

خواست توی هتل ما اتاق بگیره؛ ولی بدموقع اومده بود. ما هم داشتیم توی اصفهان دخترش من رو شناخت. می-

شد. من هم اتاقمون رو دادم بهش تا اتاق خودش رو کردیم و اونم داشت از خستگی تلف میحرکت می

 :وتی کشیدتحویلش بدن. س

 .شودسورن، سوپرمن می-

 .خندی زدم و چیزی نگفتمتک

 :ظرف خالی غذام رو انداختم توی سطل آشغال و گفتم

 .خب دیگه، برو بیرون و بذار به کارم برسم-

 :ظرفش رو نشونم داد

 .بذار تموم کنم این کوفتی رو-

تر کردم و توجهم رو بردم زم نزدیکهام رو براش تنگ کردم. صندلیم رو به میسری براش تکون دادم و چشم

ها شدم که رفتن مرتضی رو اصالً حس نکردم. بعد از دو ساعت باالخره قدر درگیر پروژهسمت کامپیوترم. این

 .کارم تموم شد. پاکت رو برداشتم و برگشتم خونه

*** 

 :با خشم به خشایار گفتم

 !ها برن پیششتونم بذارم بچهبهش بگو این هفته نمی-
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کرد که من یار به تلفن که توی دستش بود نگاهی کرد و با تردید اون رو نزدیک گوشش برد. فکر نمیخشا

 .نخوام با نامادرم حرف بزنم

شد مشغول رد کردن درخواست اون زن به طرز باالخره از من فاصله گرفت و در حالی که از اتاق من خارج می

کرد که اون تا این حد تظاهر میهای ناپدرم شده بودم. از ایننمودبانه شد. اعصابم خورد بود. درگیر خوندن مت

ی بزرگی بهش وارد شد؛ اما گرفت. درسته که از طرف مامان ضربهتقصیره، حرصم میکه توی رها کردن ما بی

 چرا باالی سر ما نموند؟ ما بهش نیاز نداشتیم؟ اون هم مثل ما قربانی خودخواهی مامان شده بود؛ اما خودش هم

کشیدم. سارا آروم در رو باز کرد و اومد داخل اتاقم. خودخواهی کرد و به ما اهمیتی نداد. به سختی نفس می

 :آروم و کودکانه پرسید

 ذاری بریم پیش مامان بزرگ؟عمو سورن، چرا نمی-

من  سارا هم به سمت "بیا پیشم."ی معصومش نگاه کردم و دستم رو به سمتش دراز کردم که یعنی به چهره

 :که روی صندلی نشسته بودم اومد و کنارم ایستاد؛ من هم دستم رو دورش انداختم و با غم عجیبی گفتم

 .خواد شما پیشم بمونینحالم خوب نیست سارا. دلم می-

 :با ناراحتی کودکانه دستش رو روی دستم کشید و گفت

 عمو سورن، ناراحت نباش! باشه؟-

 :سیدم و گفتمکش رو بوبا لبخند بهش نگاه کردم؛ دست کوچی

 .خورمباشه عمو، تا تو باشی غصه نمی-

ی کاغذهای داخل پاکت نگاه ی سارا کمتر شد و با لبخند از پیشم رفت. آهی کشیدم و به بقیهناراحتی چهره

ها نکات مهمی نوشته شده بود. کردم. شاید واقعاً ارزشش رو نداشت که همش رو بخونم؛ اما توی بعضی قسمت

کرد؛ اما قلبم رو یکم که دونستن اونا کمکی نمیومرج خونوادگی. با اینها و دالیل این هرجرف از گذشتهمثل ح

 .دونستم اون همه سختی که کشیدم، مقصر اصلیش کی بودهداد. حداقل میتسکین می

 .باعث و بانی این فاجعه بود "به اصطالح بزرگتر"شعوری چند که طبق معمول نفهمی و بی

خیال شیدم و تصمیم گرفتم اون کاغذها رو یه نگاه سرسری بندازم و بریزمشون دور. برای همین بیآهی ک

کردم. ی سطل آشغال زیر میزم میی متون شدم و یکی یکی کاغذها رو بعد از نگاه سرسری روونهخوندن بقیه

شنیدم »جهم رو جلب کرد. رسیدم که یه کاغذ که تاریخش مال یه ماه پیش بود توداشتم به کاغذهای آخر می

هام هر سه تاتون کنی. در ابتدا مخاطب نوشتهکه برادربزرگت هم از دنیا رفته و احتماالً خیلی احساس تنهایی می

بودین؛ اما حاال فقط تو موندی سورن. پس دیگه فکر کنم بهتره بهت بگم که هنوز یه نفر دیگه برات مونده که 
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 «.ی خوب و دلپذیری داره که احتمال زیاد به مادرش رفتهشنیدم که روحیه شاید بدت نیاد بپذیریش. از بقیه

ی حرفش رو بخونم. زنه؟ مجبور شدم کاغذ بعدی رو پیدا کنم تا بقیهیه نفر باقی مونده؟ داره از چی حرف می

یکی از که تصمیم گرفتم شدم تا اینحتماً یادت هست که وقتی مادرت از ایران رفت، من داشتم دیوونه می»

کرد و خواست وقتی اون زن خیلی راحت به من پشت میی خودم کنم. دلم نمیدخترای خونه رو مخفیانه عقد

 «.کردای رفته بود من تنها بمونم؛ اما اون دختر واقعاً کمکم میسراغ مرد دیگه

واست برم. ثریا رو رها ختونستم توی اون خونه بمونم. دلم میاما باز هم نمی»خط کج و ماوج و ناخواناتر شد. 

ی منه و باز هم از ای دنیا آورده، فهمیدم که اون بچهکردم و رفتم؛ ولی بعدها وقتی از بابام شنیدم که ثریا بچه

دونم خبر داره که خواهر توئه یا کنه؛ اما نمیبقیه شنیدم که حاال اون دختر تنها توی اون عمارت داره زندگی می

 «.نه

و انداختم توی سطل. سخت نفس کشیدم و فکر کنم اشک هم ریختم؛ پس منظور شیوا  کاغذ رو مچاله کردم

 !کرداین بود. شوخی نمی

گن اسمش رو گذاشته آزیتا؛ ولی دیگه نتونستم بفهمم و نخواستم بفهمم چطوری می»کاغذ بعدی رو برداشتم. 

ون رو هم مثل شماها ول کردم و بزرگ شد. اون دختر هم مثل تو و سام و سیمین سرنوشت سختی داشته. من ا

 « ...قدر این جا درگیر کارهام هستم کهرفتم. دیوونگیه اگه بخوام برگردم مگه نه؟ از طرف دیگه این

کنه دیگه نخوندم؛ دیگه ادامه ندادم. برام مهم نبود اون عوضی چه احساساتی داره. برام مهم نبود چطور فکر می

ها به یاد ما میفته. برام مهم نبود؛ ولی از این ناراحت بودم که کنه چطور شبو وقتی داره با اون ثروتش حال می

 .کس بفهمهکه هیچشد بدون اینیه نفر دیگه هم این وسط داشت قربانی می

ی کاغذهای باقی مونده رو مچاله کردم و ریختم توی سطل. از جام بلند داری کشیدم و همهنفس عمیق و خش

ز اتاقم بیرون زدم. غروب زمستونی دلگیری بود. تندتند قدم برداشتم و از کنار سپهر شدم و ملتهب و آشفته ا

لرزوند ها رو طی کردم و خودم رو به حیاط رسوندم. سوزِ هوا تنم رو میکرد، رد شدم. پلهکه با تعجب نگاهم می

ا مهربونیِ خاصش نسبت به داد. آزیتا، اون دختر همیشه با همه مهربون بود؛ امو بغض گلوم روحم رو خراش می

ای کنن دیوونهخندن و فکر میی خدمتکارها بهش میتونستم حس کنم بقیهمن و سام همیشه عجیب بود. می

گفتن که چون از بچگی این جا بزرگ شده عاشق منه؛ اما چون خجالتی و ضعیفه من بهش چیزیه یا شاید می

 .دممحل نمی

فهمم که اون هم یه قربانی مهم نبود چرا باهام مهربونه؛ اما حاال می هیچ وقت حس خاصی بهش نداشتم و برام
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بوده و به احتمال زیاد از این قربانی بودنش خبر داشته. طفلک حتی نتونست درست و حسابی درس بخونه. به 

 .ی سنگیِ ایوون تکیه زدم و عطر اکالیپتوس مقابلم رو به ریه کشیدم. یکم حالم بهتر شدنرده

 سرده، چرا شما این جایین؟ آقا هوا-

کنه؛ حتی برام پالتوم رو هم آورده بود. نگاه برگشتم به سمتش و دیدم که خودشه که با نگرانی بهم نگاه می

ی من رو که دید یکم تعجب کرد و به نظر ترسید. فوری نزدیک شد و پالتوم رو بهم داد و خواست خیر

رو نگرفتم. هنوز آمادگی پذیرفتنش رو نداشتم و حتی برگرده. مضطرب و با عجله رفت و من هم جلوش 

طور مقابلم تصورش کردم، نه چاق بود نه دونستم باید بپذیرمش یا نه. از مقابلم محو شده بود؛ اما هموننمی

دونستم اومد. همیشه کاله مخصوص سفیدش سرش بود و نمیالغر و پیراهن مشکی و سارافن سفید بهش می

ی انداخت و تا حاال متوجها چهرش چندان شبیه ما نبود. من رو یاد مادربزرگ پدریم میموهاش چه رنگیه؛ ام

دونستم قبالً اون رو جایی دیدم. آهی کشیدم که به کردم میاین شباهت نشده بودم؛ اما همیشه وقتی نگاهش می

 .خاطر سردیِ هوا بخار شد

تونستم حداقل برای اون ا اون پسره نامزد کرده. خب میبرونِ شیوا به خیر گذشته و االن دیگه بشنیده بودم بله

که تونستم در حقش بکنم؛ اینخوشحال باشم. اون خیلی بهم لطف کرده بود و شاید این نهایت لطفی بود که می

های عصبی خودم نکنم. کارم به قرص اعصاب کشیده بود و از زندگیش برم و اون رو درگیر مشکالت و تیک

 .دونستدونستم؛ البته فریبا هم میمی این رو فقط خودم

اومد کارهاش نمایشی بوده وای خدایا فریبا دیگه چه موجودی بود؟ چرا با من اون کار رو کرد؟ به نظر نمی

تونستم باشه. شاید واقعاً احساسات رو درون خودش کشته بود. خوش به حالش! ای کاش من هم مثل اون می

ای خودم بودم که صدای باز شدن در ورودی حیاط رو از اون انتها شنیدم. یعنی این کار رو بکنم! توی حال و هو

کی اومده بود؟ احتماالً خشایار رفته بود بیرون و برگشته بود؛ اما اون که کلید داشت. به انتهای حیاط خیره شدم 

 :تکم نزدیک شد. ریحانه از داخل خونه اومد بیرون و بهم گفو یه زن چادری رو دیدم که کم

 .سالم آقا؛ خانم نامداری اومدن، منم در رو باز کردم-

اش پیدا شده بود؟ دید که به خاطر بغض و اشک بود؛ ولی واقعاً اون دختر باز سر و کلههام خوب نمیچشم

 :اعصاب این یه قلم جنس رو نداشتم. سری برای ریحانه تکون دادم

 .باشه، تو برو داخل-

 !چشم آقا-

 :تر شد و وقتی بهم رسید با احترام گفتخند ضایعش نزدیک و نزدیکنامداری با اون لب
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 !سالم مهندس-

 .خندِ کجی زدم؛ یه بسته شکالت توی دستش بودتک

 .از ایوون پایین رفتم و مقابلش ایستادم

 سالم خانم نامداری؛ این کارا برای چیه؟-

 :ی شکالت رو داد دستمبسته

اومدم. مامان و بابام اصرار کردن بیام حتماً از شما و خانومتون بابت اون دار نیست. دیگه ببخشید سرزده قابل-

 !روز تشکر کنم. قشنگ یه چهار ساعت تـ*ـخت خوابیدم

 :بعد یکم گردن کشید سمت خونه و گفت

 خانومتون داخل هستن؟-

 :فتدم با ناراحتی بهم خیره شد و گخندی زدم و باز نگاهش کردم. اون هم که دید جوابی نمیتک

کنن برم یه وقت دیگه بیام! راستی اگه فرصت شد یه سر با نکنه... نکنه بدموقع اومدم؟ اگه دارن استراحت می-

وفا بودیم. دعوتتون شه تشریف نیاوردین، ما هم بیی محقر ما! چندسالی میها تشریف بیارید کلبهخانوم بچه

 .نکردیم

 :سری تکون دادم و آهی کشیدم

 .نکردم خانم نامداریمن هنوز ازدواج -

 :یکم گنگ نگاهم کرد؛ انگار واقعاً هنگ کرده بود. با تعجب و هنگی پرسید

 پس رزا خانوم چی شد؟-

 :پوزخندی زدم

 .اون خانومِ داداشم بوده؛ االن ازدواج مجدد کرده-

 :با همون تحیر تندتند سرش رو تکون داد و قیافش حالت عجیبی گرفت! زیر لـ*ـب گفت

 .رهگه یه تختت کمه، توی گوشم نمیچقدر خنگم! همه چی رو قاطی کردم؛ مامانم می ای خدا من-

 :خندیدم و سری تکون دادم

 .شنها حتماً خوشحال میباز ممنون از این لطفتون. بچه-

 :به ساختمون اشاره کرد و پرسید

 کنین؟یعنی االن با دخترِ برادرتون زندگی می-
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 :بردمی مثبت پایین سرم رو به نشونه

 .ی پسرِ خواهرم که وقتی کوچیک بود مادرش فوت کردبه اضافه-

 :چهرش متأسف و دلرحم شد

 .داری. خدا اجرتون بدهآخی! حتماً خیلی اذیت شدین. خدا بهتون صبر بده واقعاً. خیلی هم ثواب داره یتیم-

 :دادآهی کشیدم و تشکر کردم؛ ولی هنوز اون قیافش توی ذهنم مونده بود. سری تکون 

ها خبر داشته؛ ها رو بیارین پیش ما؛ البته من فکر کنم پدرم از این قضیهباشه بازم ممنون. بعداً قسمت شد بچه-

 .ولی من خنگ و فراموشکارم. باز ببخشید اگه سوء تفاهم شد

 .کنم! چه حرفیه؟ خیلی زحمت کشیدینخواهش می-

 .شما رو جبران کنیم قربان شما بزرگوارین. ان شاء اهلل دومادیتون الطاف-

 .نفرمایید، ایشاال اول عروسیِ خودتون-

ی تعارفی و بامزه خندم گرفته بود. لبخندی عمیق زد و بعد از خداحافظی خندی زد و من هم از این مکالمهتک

رفت و از خونه خارج شد. به مسیر رفتنش نگاه کردم و آهی کشیدم. خوب بود که حداقل توی اون شرایط بد 

 .ا یه نفر رو فرستاد که یکم حال و هوام عوض بشهباز خد

ها با دیدن شکالت خیلی خوشحال شدن و حمله کردن به سمتش. روی مبل با خستگی برگشتم داخل خونه. بچه

کردن؟ خب نیازی به ازدواج نداشتم. ها چیکار میکردم بچهراحتی نشستم و به فکر فرو رفتم اگه من ازدواج می

شدم، به جز شیوا هرکدومشون یه یهای سمّی نمموندم و دیگه نزدیک اون زنابد مجرد می شاید بهتر بود تا

تونستم پدر نسبتاً خوبی باشم. سپهر و سارا رو واقعاً دوست داشتم و جوریش هم میکردن. همینجور اذیتم می

ها هم شدم، به اونی میتونستم براشون وقت بذارم. باز هم سفر بریم و بیشتر وقت بگذرونیم. اگه من قومی

 .نداختکردم که قوی بشن و دیگه هیچ چیز ما رو از پا نمیکمک می

 .آقا بفرمایین قهوه-

از فکر و خیال خارج شدم و به آزیتا نگاه کردم که خم شده بود و سینی رو به سمتم گرفته بود. با تردید قهوه 

 .عمیقی کشیدمرو برداشتم و روی میز گذاشتم. تشکر کوتاهی کردم و آه 

 آقا دیگه با من کاری ندارین؟-

کردم؟ بارید. واقعاً باید باهاش چی کار میگوشه چشمی بهش نگاه کردم. ترس از لحنش و قیافش می

گذاشتم؛ اما اگه واقعاً به من به عنوان دونستم. همیشه مهر و محبتش رو به پای احساساتی بودنش مینمی

خواست که اون رو به عنوان کشید و من هم دلم می خون، خون رو میبرادرش حسی داشت چی؟ آیا واقعاً
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 :آخرین فردی که واقعاً برام مونده بود بپذیرم؟ آزیتا با ترس گفت

 کنین؟جوری نگام میآقا... چرا اون-

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .هیچی نیست؛ برو-

هام ماساژ دادم و نفسم رو فوت کردم. خیلی تسری تکون داد و آروم ازم دور شد. با کالفگی صورتم رو با دس

ی اشرافی و بزرگ برم یه جای دیگه. یه خونه خواست از اون خونهکرد؛ حتی دلم میچیزها باید تغییر می

سالگی توی  ها رو ببینم و باهاشون وقت بگذرونم. آزیتا تا هجدهکوچیک؛ ولی باصفاتر که بتونم بیشتر بچه

شد که رفته بود یه جای دیگه. ظاهراً با یکی دیگه از دخترها رد؛ اما چند سالی میکهمین عمارت زندگی می

ذاشت خدمتکاری توی عمارت بمونه و ساکن بشه. به جز ریحانه و خونه گرفته بودن. بابابزرگ هیچ وقت نمی

فاش شده بود.  که چطور ثریا و دخترش مونده بودن، رازش حاالخشایار که بهشون اعتماد کامل داشت؛ ولی این

اومد؛ ولی این نامادری و ناخواهری، خیلی خیلی بیشتر از کارهای مامانم قابل که چندان جالب به نظر نمیبا این

تحمل بودن. فنجون خالیِ قهوه رو از روی میز برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم. فنجون رو توی ظرفشویی 

 !کردما، غرور و تکبر بیش از حدم رو خورد میآب کشیدم و گذاشتم توی آب چکون. باید مثل شیو

*** 

 :شیوا

هام هنوز ذاشت به خوابیدنم ادامه بدم. باالخره پتو رو کنار زدم و با خستگی پاشدم و نشستم. چشمنور اتاق نمی

ی بزرگی کشیدم و دستم رو دراز کردم سمت باالی بالشم و گوشیم رو برداشتم. به سختی شد. خمیازهباز نمی

رم بیدارباش که تازه صداش بلند شده بود رو خاموش کردم و به دیوار کنار تختم تکیه دادم. طبق عادتم با آال

رسان. یه صبح بخیر زدم برای هادی، بعد ی گوشیم رو باز کردم و رفتم توی پیامهای بسته صفحههمون چشم

یکم چرت زدم. ای لعنت به دانشگاه! باید طور که به دیوار تکیه زده بودم گوشی رو گذاشتم روی بالشم و همون

 .رفتممی

های بسته یه چیزی کوفت کردم و لباس پوشیدم و رفتم بیرون. تاکسی گرفتم و سوار پاشدم با همون چشم

ی شدم. صبح زمستونیِ قشنگی بود. هوا هم سوز نداشت. راننده تاکسی شروع کرد به غر زدن و گفتن جمله

کردم. این یکم موتورم رو کردم و گاهی هم باهاش بحث میهم گاهی تایید می من "کار خودشونه"همیشگیِ 

 .هام آماده باشمگرم کرد که برای کالس



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         328 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 .آبجی دمت گرم خوب اطالعات داری-

 :لبخندی زدم

 .تونیم پیشرفت کنیمنظر لطفتونه آقا؛ به هر حال تا مطالعه نکنیم که نمی-

 :ای گفتبا لحن بامزه

میاد پیگیر همه چیز هستی آبجی! واال تو این یه هفته برای هرکی جلسه گذاشتم یا هیچی بلد نه! آخه خوشم -

گفت زر مفت بود. خندیدم و چیزی نگفتم. رسیدیم مقابل دانشگاه و من پیاده نبود یا بال نسبتِ شما هرچی می

هاشون، که مدن برای سوالرفتم که یکی دو تا دانشجو سریع به سمتم اوشدم. داشتم به سمت اولین کالسم می

کردم، وگرنه بعد از امتحانشون به سختی از دستشون خالص شدم و رفتم به سمت کالسم. باید رفع اشکال می

کس نیست. دست به کمر زدم و با اخم به کالس خالی خوردن. وارد کالس شدم و دیدم هیچی من رو میکله

 .شد رو صدا زدم؛ اومد به سمتموها که داشت از سالن رد مینگاه کردم؛ نامردا پیچونده بودن. یکی از دانشج

 بله استاد؟-

 :به کالس خالی اشاره کردم

 از اینا خبر نداری؟-

 :سرش رو به چپ و راست تکون داد

 .شناسمشوندن؛ نمیها که به ما محل نمینه استاد. این ترم باالیی-

پرسید رو از اون خرخوناشون که همش سوال می ی یکیپوفی کشیدم و گوشیم رو از کیفم درآوردم. شماره

 :آلود جواب داددرآوردم و شمارش رو گرفتم. یکم بعد با صدای خواب

 بله؟-

 :با لحن شاکی گفتم

 سالم. فالنی این چه وضعیه؟ چرا هیچ کدوم از اونایی که گفتم بیان برای رفع اشکال نیومدن؟-

 :بعد از یکم مکث با تعجب پرسید

 شمایین؟ استاد تابان-

 !زنه. تو خودت که همش بودی سر کالسنه پس عمته داره باهات حرف می-

 :با ناراحتی و تحیر گفت

استاد، واال یکی تو گروه اعالمیه ترحیم شما رو زده بود. ما قرار بود فردا بیایم تشییع جنازتون؛ البته دور از -

 !جونتون
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کردم که چی شده. حتی یه لحظه فکر کردم نکنه هضم مییکم با حالت پوکر به مقابلم زل زدم. یعنی داشتم 

 :ی آروم به صورتم زدم و گفتمواقعاً مردم و خبر ندارم؟ با دستم یه ضربه

 .واال من زندم هنوز-

 :فالنی هم با ناراحتی گفت

 ...قدر گریه کردم کهخدا رو شکر استاد حالتون خوبه. به خدا من این-

 :با تشر گفتم

خواری کنی. فقط من بفهمم اون نسناسی که خبر مرگم رو پخش کرده کی بوده! بابا خواد پاچهخوبه خوبه نمی-

نداختمش. این اداواطوارا برای خوابید فوقش میگرفت توی خونه میخواست شرکت کنه خب مییه کالس نمی

 چیه؟

 .تونم دربیارم کی بوده هادونم چی بگم استاد. اگه بخواین مینمی-

 :پوفی کشیدم

 .خواد. بذار خوش باشه! فعالًنه بابا نمی-

های موذی! رفتم توی گروه دانشگاه و دیدم که خیلی از اساتید فوت کردن و گوشی رو قطع کردم. پدرصلواتی

من رو تسلیت عرض کردن. حتی بعضی جاها خودم رو تگ کرده بودن و به خونوادم تسلیت گفتن. یعنی 

داشتم. وقتی وارد دانشگاه وار. از کالس خارج شدم و با عصبانیت قدم بر میخواستم کلم رو بکوبونم توی دیمی

شناختن با کردن. چندتاشون که من رو میشدم همه جا خلوت بود؛ اما حاال دانشجوها داشتن رفت و آمد میمی

 :دیدنم گفتن

 !این؟ خداروشکرعه استاد شما زنده-

گفتم. به سمت مدیریت رفتم و قضیه رو بهشون گفتم که میدادم و چیزی نمن هم با عصبانیت سری تکون می

ها با خودشون؛ اعصاب این کارها ی رسیدگیدیگه حداقل به اساتید بگن که خبر فوت من رو پخش نکنن.، بقیه

ها رو نداشتم. پوفی کشیدم و رفتم توی همون کالس خالی پشت میز نشستم. از طرفی از این کار اون مارمولک

 !دادنرفتن شیطون رو درس میها باید میبود. این خندم گرفته

کالس بعدیم هم به فنا رفت؛ اما هماهنگ کردم سومین و آخرین کالسم دیگه برگزار بشه عالف نشم این وقت 

روز. توی همون کالس خالی نشستم و با هادی یکم چت کردیم. قضیه رو بهش گفتم که خیلی ناراحت شد. با 

 :جدیت نوشت

 !اون جا هم بیا بیرونشیوا از -
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 :با شکلک تعجب نوشتم

 چی؟ ولی اگه دانشگاه هم نباشم دیگه چی کار کنم؟ بیکار توی خونه بشینم به در و دیوار زل بزنم؟-

 !دونم؛ فقط دوست ندارم دیگه بین اون آدما باشیمن نمی-

خواستم ناراحتش کنم و میگذشت. برای همین نچند شکلک متعجب فرستادم. هنوز دو هفته از نامزدیمون نمی

کردم؛ ولی ته دلم خیلی ناراحت شدم. خب کار تدریس این چیزها رو هم داره دیگه. باید مسامحه رفعش می

شه که عقب کشید و تسلیم شد. بعد از کمی مکث کنه و ممکنه خیلی مشکالت پیش بیاد. نمیدانشجو اذیت می

 :نوشتم

 .هم ولش کنم خوامولی من تدریس رو دوست دارم؛ نمی-

 :شکلک ناراحت فرستاد

 یعنی نظر من اصالً برات مهم نیست؟-

 :نوشتم

چرا عزیزم مهمه؛ اما به نظر من هم احترام بذار. حاال این دانشجوها یه بار شیطنت کردن اون هم ضرری که به -

 .من نرسوند. فقط خودشون از کالس رفع اشکالشون موندن

 :ردمپیام رو فرستادم و دوباره تایپ ک

فقط محض سرگرم شدن خودم و دونم شاید یکم برات ناخوشایند باشه و کالً نخوای من کار کنم؛ اما کار من می-

 .خوام از این محروم باشمشه و من نمیپول درآوردن نیست. یه کار علمیه. یه جور جهاد محسوب می

 :پیامش اومدها رو خوند و یکم مکث کرد؛ بعد درحال تایپ شد. مدتی گذشت تا پیام

 .کم جمعش کن یا دنبال جای بهتری باشخاطر من کم باشه؛ اما به-

 .لبخندی زدم و استیکر خوشحال و قلبی فرستادم. گیف بـ*ـغل کردن کارتونی هم فرستادم

 .ایموجی خنده فرستاد و چیزی نگفت

های تأهل شروع اال بدبختیی دانشجوها پیدا شد و من هم از هادی خداحافظی کردم. هوف! از حکم سروکلهکم

 .شدمی

 .کردنها توی کالس اولش با نیش باز اومده بودن و یک جور خاصی سالم میبچه

 .کردم با اخم کردن بهشون رو ندم که دوباره اون بحث رو باز نکننمن هم سعی می

 .یومده بودنهاشون نبرای همین خیلی جدی شروع کردم به مطرح کردن مباحث مهم؛ با اینکه هنوز بعضی
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 .حتی حضور غیاب هم نکردم؛ از بس که اعصابم خورد بود از دستشون

 «یعنی کدومشون این سم رو منتشر کرده؟»گفتم:کردم و با خودم میتکشون نگاه میبه تک

« بیخیال به کسی تهمت نزن؛ ممکنه هرکسی باشه؛ حتی اونی که ظاهرش مظلومه!»گفتم:ولی باز به خودم می

 (گمی)دیدم که م

 .هاشون رو جواب دادم و رفع اشکال تموم شددیگه به سختی سوال

ها رو به خدای بزرگ سپردم و از کالس خارج شدم. برای اینکه تقریباً آبرویی برام نمونده بود توی من هم اون

 .دانشگاه، خیلی سریع از دانشگاه رفتم بیرون

 .به یک جایی برسم حتی تاکسی هم نگرفتم و پیاده به رفتن ادامه دادم تا

 .رفتم که دیدم نزدیک خونه شدمهمینجوری داشتم راه می

 .خوردمرفتم و حرص میبه ساعتم نگاه کردم. یک ساعت و نیم داشتم راه می

 .شدچند نفس عمیق کشیدم. دیگه چیزی نمونده بود؛ با اینکه پاهام از خستگی داشت قلم می

 .دوباره به رفتن ادامه دادمیکم سرپا ایستادم و استراحت کردم؛ بعد 

من هم با  .دیگه یکی دوتا کوچه تا خونه مونده بود که یک نفر از مقابلم به سمتم اومد و با تعجب نگاهم کرد

 .دیدنش سرعتم رو کم کردم و ایستادم

 رفت؛ ولی به کجا؟اون سورن بود که داشت پیاده می

 :رو به روی هم ایستادیم و من سر به زیر انداختم

 .المس-

 .اون هم آروم سالم کرد. یکم ایستاد و مردد بود که چیزی بگه

 :اما در نهایت گفت

 .مراقب خودت باش، خداحافظ-

 :خواست از کنارم رد بشه که گفتم

 !صبر کن-

 .دیگه نرفت؛ اما برنگشت به سمتم

 :پرسیدم

 .ها خوبه؟ دلم براشون تنگ شدهحال بچه-

 :با لحن غمگین و پربغضی گفت
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 .ها هم برای تو تنگ شدهدل اون خوبن،-

 .یک جوری گفت که من هم بغض کردم

 :اومد که بره. آروم پرسیددلش نمی هاش رو محکم مشت کرد؛ انگاردست

 کنه؟شوهرت... چطوره؟ اذیتت نمی-

 :تک خندی زدم

 .نه، فعالً که آزاری نداره-

 :نفس عمیقی کشید

تالفی پیش اومد مطمئنم که از پسش برمیای؛ ولی نگذار اذیتت دوستش داشته باش، اون مرد خوبیه. اگر هم اخ-

 !کنه یا ناراحتت کنه. لطفاً خوشبخت شو

 :سری تکون دادم و با لـبخند گفتم

 .باشه-

 .تری کشید و رفتآه غمگین

تونسم زدم باز هم توی شرایط سختیه؛ منتهی دیگه من نمیمن هم دیگه جلوش رو نگرفتم؛ چون حدس می

 .کردو این خودش بود که باید به خودش کمک میکمکش کنم 

 .هاش توی جیبش بودکشید و دستبرگشتم و رفتنش رو نگاه کردم. پاهاش رو روی زمین می

 .کرداون طرز راه رفتنش دل سنگ رو آب می

 .یک لحظه مکث کرد و ایستاد؛ برگشت و به سمتم نگاه کرد

 .هاش حالم بدتر شداش و اشکمن هول شده بودم و ترسیدم؛ اما با دیدن چهره

 :خواستم یک قدم به سمتش برم که سریع چند قدم ازم فاصله گرفت و با بغض گفت

 .برو شیوا، فقط برو! بیشتر از این اذیتم نکن-

 :نفهمیدم چی شد که یک دفعه چند قدم فاصله رو سریع پر کردم و مقابلش قرار گرفتم و با ناراحتی گفتم

 کنی؟کار میتو داری با خودت چه -

 :هاش رو پاک کرد و گفتسریع اشک

 !به تو هیچ ربطی نداره، برو گمشو-

نگاهی به اطراف انداختم. خیابون خلوت بود؛ برای همین مشت محکمی به شکم سورن زدم که از شدت درد 

 .خم شد
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 :با اخم گفتم

علمش رو داره اینطوری صحبت کنی. آدم با کسی که جای مادر و مدفعه آخرت باشه با من اینطوری صحبت می-

 !کنهنمی

 :ام بگیره که با جدیت ادامه دادمیک لحظه جفتمون از این حرفی که زدم ماتمون برد. نزدیک بود خودم خنده

چی هستی؛ اما من چهارتا چیز یادت دادم پس به من  کنی و اصالً درگیردونم االن اینجا چه غلطی میمن نمی-

 . ...ه زیردست، استادی هستم که نگرانته ومدیونی! دیگه نه رفیقتم ن

 :هاش از حدقه بزنه بیرون؛ برای همین سریع حرفم رو زدمنزدیک بود چشم

خواهشاً اینطوری نباش سورن! تو این همه نجنگیدی که حاال تسلیم بشی. خودت رو پیدا کن و دیگه اینجوری -

 .نباش

 .آب دهنش رو قورت داد. هنوز دستش روی شکمش بود

کردم، ازش فاصله گرفتم و به م رو به حالت هیستریک تکون دادم و درحالیکه به نقطه نامعلومی نگاه میسر

 .راهم ادامه دادم

 اه لعنتی! این چه غلطی بود که من کردم؟

 !ناخودآگاه لـبخندی روی لـبم نشست. من به سورن گفتم جای مادرشم

 .کردمتا بچه داشتم و باید از هر سه تاشون مراقبت می ی تهرانی من سهدرواقع انگار که واقعاً توی خونه

 .اومد، دعا کردن بودخب، در این مرحله تنها کاری که برای سورن از دستم بر می

*** 

 :پیام آزیتا روی گوشیم افتاد

 تو به سورن درباره من چیزی گفتی؟-

 .اه کردم و آهی کشیدماز گروه تلگرام اساتید خارج شدم و رفتم توی واتساپ؛ یکم به پیامش نگ

پس اون حالی که سورن سر ظهر داشت ممکن بود به این مربوط بوده باشه؛ اما من که چیزی بهش نگفته بودم؛ 

 .فقط سرنخ دادم

 .نه، من بهش درباره تو چیزی نگفتم-

 .شد دیگه، واقعاً چیزی نگفته بودمخب دروغ هم نمی

 .ترسم ازشکنه. من میه میپس چرا رفتارش عجیب شده؟ یه جوری به من نگا-
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 .تونستم غم و اضطراب آزیتا رو بفهممبه پیامش نگاه کردم؛ انگار از پشت گوشی هم می

 .دونممن چیزی نمی-

 .دیگه بهش پیامی ندادم و گوشیم رو گذاشتم کنار بالشتم

 .دونستم چه کار کنمیکم به سقف خیره شدم و پوفی کشیدم. خیلی خسته بودم و نمی

 .دیدم که دخالتی نکنم و به خودشون بسپارمخواستم به سورن و آزیتا کمک کنم و از طرفی بهتر میی میاز طرف

 .کردناهار نخورده بودم و شکمم قار و قور می

 :گوشیم رو دوباره برداشتم و به زهرا پیام دادم

 چرا برای من ناهار نیاوردی؟-

 :یک دقیقه بعد دید و جواب داد

 نوبره واهلل! چقدر تو متوقعی آخه؟عروس انقدر پررو -

 :شکلک خنده فرستادم و گفتم

خب چه کار کنم، مامانت لوسم کرده. امروز از دانشگاه تا خونه پیاده اومدم و از خستگی نتونستم هیچی -

 .درست کنم

 :شکلک بغض و ناراحتی فرستاد و نوشت

 ت؟خوای بیارم برادلم برات کباب شد. یکم عدس پلو مونده اگه می-

 :نوشتم

 .بیار بیار، غنیمته-

 .برام نوشت و آفالین شد« شکمو»یک 

 .آهی کشیدم و خیالم راحت شد که یه چیزی توی راهه که من رو از گرسنگی نجات بده

 :باز آزیتا بهم پیام داد

 .ترسم، رفتار آقا واقعاً یه جوری شدهشیوا من می-

 :پوفی کشیدم و نوشتم

 !اش کمهتخته نترس، اون همینجوریش هم یه-

 :اموجی عصبانی فرستاد و نوشت

 !ی آقا اینطوری حرف نزندرباره-

کردن عاشق سورنه؛ ولی خداوکیلی به عنوان خواهر زیادی ناخودآگاه خندیدم. بیخود نبود که همه فکر می
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 .خوب بود

 .دادحتی زهرا هم چندتا فحش به هادی می

 :نوشتم

دونی که سورن چقدر عاطفیه. اگر هم بفهمه تو خواهرشی بهتر از من می ببین، اصالً جای ترسیدن نداره. خودت-

شه. خاطر برگشتن مادرش خیلی اوضاعش خرابه که به مرور خوب میواکنشش بد نیست. درحال حاضر هم به

 .فقط براش دعا کن

 .چیزی ننوشت و آفالین شد

 .ر رفتمی من هم به صدا در اومد و من بلند شدم و به سمت دزنگ در خونه

 .گلی رو پیچیده به خودش و یه کاسه غذا به سمتم گرفتهدر رو که باز کردم زهرا رو دیدم که چادر گل

 !بیا بگیر گشنه-

 :خندیدم و غذا رو ازش گرفتم

 سالم، دستت درد نکنه. میای تو؟-

 :دل کرد و گفتیکم دل

 .خوام برم بخوابمنه، می-

 :خندیدم

 .کنه، زحمت کشیدی. سالم برسونباشه برو بخواب، دستت درد ن-

 !ادب شده بودای گفت و رفت. بی«اوهوم»

 .ی عدس پلو رو گذاشتم روی میزسری تکون دادم و در رو بستم. رفتم توی آشپزخونه و کاسه

 کنه؟گفتم االن مامانِ هادی چه فکری درباره من می

 . ...تعارف بودم. بعدشمبیخیال، من کالً بی

ها من رو از دادم. خیلی وقتکردم یه غذای درست حسابی بهشون میب دعوتشون میهوف! بهتر بود یک ش

 .هالکت در اثر گرسنگی نجات داده بودن

 .عدس پلو زیاد نبود؛ اما ضعف و گرسنگیم رو از بین برد؛ بعدش هم یکم میوه خوردم که سیر بشم

 .از آشپزخونه رفتم بیرون و یکم توی خونه راه رفتم

 .دونستم چه کار کنمرفت. از وقتی سورن اخراجم کرده بود نمیت سر میام داشحوصله

هام درد گرفته بود انقدر که سرم توی چرخیدم؛ ولی دیگه خسته شده بودم. چشممعموالً توی فضای مجازی می
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 .گوشی بود

 .کشیدبافی هم نمیکردم که چه کار کنم. میلم به قالبداشتم فکر می

 .راز کشیدم روی تـختم تا یکم سخنرانی و پادکست گوش بدمبرگشتم توی اتاقم و د

 !گیرممشغول گوش کردن بودم که دیدم دارم زخم بسـ*ـتر می

 .جور که هندزفری توی گوشم بود و گوشیم توی جیبم، رفتم بیرون و شروع کردم به قدم زدن توی سالنهمون

 .لند شدسخت توی فکر و درگیر مطالب بودم که یک دفعه صدای گوشیم ب

 .سخنرانی رو قطع کردم و تماس رو وصل کردم؛ هادی بود

 .الو، سالم-

 :با خنده گفت

 سالم خانوم، چطوری خوبی؟-

 .مصنوعی خندیدم. واقعاً هنوز یکم با این رفتارها غریبه بودم

 خیلی ممنون، تو خوبی؟-

 :با لحن خاصی گفت

 .از دانشگاه پیاده برگشتی تو که خوب باشی من هم خوبم. چه خبر؟ زهرا میگه امروز-

 .کردمها عادت میها و ابراز محبتگیریکم به این پینفس عمیقی کشیدم. باید کم

 .خبری نیست. آره یکم اعصابم خرد بود پیاده برگشتم؛ ولی خب خیلی خسته شدم، یه دوساعتی توی راه بودم-

 :پوفی کشید

 .یلی مراقب خودت باش، خطرناکههایی خوبه پیاده روی؛ ولی خاشکال نداره، یک وقت-

 :سریع گفتم

 .باشه حتماً-

 :با ناراحتی گفت

 تونیم بریم بیرون؟یعنی شب نمی-

 رفتیم؟رفتیم بیرون؟ کجا میمی

گفت تا وقتی که عقد نکردین بهتره کمتر پیش هم رفت و آمد ما تاحدودی محدود بود. خود مامانِ هادی می

 .باشین

 .دونمنمی-
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 :دهادی توضیح دا

 .ای گفتم بذارم برای بعداًخواست باهم بریم یکم بگردیم؛ البته نظر زهرا بود. که دیگه دیدم خستهدلم می-

 !کنی چقدر خسته هستم؟خوای میام و یا بگم که ممنون که درک میگفتم نه اگه میگفتم؟ میاالن باید چی می

 :وقتی دید سکوت کردم با نگرانی گفت

 حالت خوبه عزیزم؟-

 :یع گفتمسر

 .آره آره، خوبم! چیزی نیست-

 .آخه ساکتی، چیزی نمیگی-

 :با تردید گفتم

 .دهاس خوب کار نمیدونم آخه، مغزم یکم خستهنمی-

 :خندید و به شوخی گفت

 .خب یکم به مغز خوشگلت استراحت بده. زیاد ازش کار نکش که برای ما هم انرژی بمونه دیگه-

 !چشم، چون شما میگی چشم-

 :ساکت شدم و هادی که انگار یکم ناراحت شده بود گفتباز 

خیلی خب عزیزم، برو استراحت کن؛ صدات هم خیلی خسته است. حالت که جا اومد یه زنگ به من بزن، -

 باشه؟

 :لـبخندی زدم و گفتم

 .باشه-

 .عزیزمی! مراقب خودت باش، خداحافظ-

 .خداحافظ-

 .صفحه گوشیم خیره شدم تماس رو قطع کرد و من با خستگی و کالفگی به

 .ستدونستم که انقدر پیچیدههادی رو دوست داشتم؛ اما در واقع نمی

خواد هیچی دونستم تا کی میشه و من نمیهای من کالفه میداد؛ اما مشخص بود از بعضی بیخیالینشون نمی

 .نگه

 .امیدوار بودم فعالً به اختالفِ جدی برنخوریم؛ چون اعصابش رو نداشتم
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 .م درگیر بود؛ برای همین دوباره سخنرانی رو پلی کردم تا حواسم رو متوجه مطالب کنمذهن

 .ی کافی روی سخنرانی تمرکز کنمولی در نهایت نتونستم به اندازه

 . ...کَس و کار بودنمناراحتیِ هادی، مشکل سورن و آزیتا، دردسرهای خرید جهیزیه و بی

 .ن رو گرفتمی سورسخنرانی رو متوقف کردم و شماره

 .هندزفری هنوز توی گوشم بود و اینطوری صحبت با گوشی رو بیشتر دوست داشتم

 .خیره شده بودم« سورن تهرانی»زدم و به اسم همچنان داشتم قدم می

 .یکم که گذشت، تماسم رو قطع کرد

 ی گوشیم نگاه کردم. چرا تماسم رو قطع کرد؟با تعجب به صفحه

 .؛ ولی باز تا چندثانیه بوق خورد و بعد قطع شداش رو گرفتمدوباره شماره

 :بهش پیام دادم

 !بردار سورن-

 :جواب داد

 .خوام باهات حرف بزنمشیوا نمی-

 .کردمبا تعجب به پیامش نگاه کردم. این واقعاً سورن بود؟ اصالً درکش نمی

 گفت؟چرا چنین چیزی می

 .ت شدمدونستم چرا بیشتر از حد معمول از این حرفش ناراحنمی

 :براش نوشتم

 .ولی من کار مهمی باهات دارم-

 :بار وصل کرد و سریع گفتاش رو گرفتم. اینو دوباره شماره

 .بگو-

 :با تمسخر گفتم

 !خورمتنترس، نمی-

 :پوزخند واضحی زد

 ها نیستی! من فقط نگرانم که پس فردا شوهرت نیادخوری؛ در حد و اندازه این حرفمن نگفتم تو من رو می-

 .یقه ما رو بگیره دری وری بارمون کنه

 :های از حدقه در اومده به مقابلم خیره شدم و با عصبانیت گفتمبا چشم
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 .ها رو! باهات کار دارم بذار زرم رو بزنمسورن بس کن این حرف-

 .منم اول گفتم که بگو-

گرفتم. از بچه هم حقوق میکردم ازش اضافه پوفی کشیدم؛ واقعاً باید بابت اون مدتی که ازش نگهداری می

 .تر بودبچه

 دونی؟ی آزیتا چی میسورن تو درباره-

 :مکث کرد و چیزی نگفت. بعد با آرامش؛ ولی کمی تردید پرسید

 دونم؟یعنی چی درباره آزیتا چی می-

 .دادفهمیدم که فهمیده؛ اون لحنش همه چیز رو لو می

 :با نگرانی پرسیدم

 رته؟از کجا فهمیدی که اون خواه-

 :با تردید پرسید

 دونه؟اون هم می-

 :خندیدم و گفتم

 .دونههی سوال رو با سوال جواب نده پسر؛ آره اون می-

 :با ناراحتی گفت

 شنیدم؟صاحابم میپس چرا زودتر بهم نگفتی؟ حتماً باید از اون بابای بی-

 !.عه، پس مجرم خودش خودش رو لو داد به سالمتی

 :سورن با عصبانیت گفت

 .شدیلی حالم خرابه شیوا، همش هم تقصیر توئه! اگه یک ذره، فقط یک ذره دوستم داشتی اینطوری نمیخ-

 :قیدی جواب دادمبا بی

ها رو؛ برو به این دختره بگو که فهمیدی. خواهرته دیگه، دیدی که چقدر دوستت داره. حاال ول کن این حرف-

 .طفلک ترسیده فکر کرده من بهت چیزی گفتم

 :عجیبی ناله کردبا غم 

 .تونم بپذیرمش؛ هیچ حسی بهش ندارمتونم شیوا، نمینمی-

 :با نگرانی گفتم

 خوای بیام کمکت؟می-
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 :نفی کرد

تونم آزیتا رو بپذیرم و هم اینکه نگرانم بعد از افشای حقیقت توسط خوام تو رو ببینم، نه مینه نه! اصالً! نه می-

 .بقیه مسخره بشه

 .کرددختر هم فکر می ایول، به آبروی اون

 :پیشنهاد دادم

کردم و برام خیلی خب از اون خونه برو. ببین سورن، من هم یک زمانی توی یک خونه خیلی بزرگ زندگی می-

ها و خواهرت رو بگیری و از اونجا بری یک جای متوسط کردم. تو هم بهتره دست بچهوحشتناک بود. خوف می

 .ه خواستی زن بگیری راحت باشیدوتا واحد بگیری، که بعداً هم اگ

 .خندید. ضعیف و کوتاه؛ اما باالخره خندید

 .ای خوشم بیادکنم بعد از تو از هیچ زن دیگهشیوا فکر نمی-

 :خندی زدملـبخند از صورتم محو شد. این جو رو دوست نداشتم؛ برای همین تک

کنی. اگر هم پیدا نکردی ر از من رو پیدا میچرا بابا! مطمئن باش یکم که اخالقت رو درست کنی، صد برابر بهت-

 .گیرمخودم برات زن می

 .تلخ خندید و چیزی نگفت

 :یکم جدی شدم و گفتم

 .خداوکیلی از اون خونه برو، اونجا خاطرات خوبی نداری. برو یه جای دیگه و یه زندگی نو رو شروع کن-

 :نفس عمیقی کشید

 .گفتییه فکرهایی توی ذهنم بود؛ ولی ممنون که -

 .کنمخواهش می-

 :برای چند ثانیه جفتمون سکوت کردیم؛ بعد سورن گفت

 !خیلی خب شیوا، ممنون که زنگ زدی؛ اما... خواهشاً دیگه این کار رو نکن. به خدا برام سخته-

 :تایید کردم و گفتم

 .دمشی و این رو بهت قول میفهمم. نگران نباش، بهتر میمی-

 .اس رو قطع کردیمعمیقاً ازم تشکر کرد و تم

*** 
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 :سورن

 .دادکردم و اون هم با دقت گوش میتوی اتاقم داشتم به سپهر توی حل کردن یک مسئله کمک می

 .هردومون پشت میز من نشسته بودیم و غرق مبحث شده بودیم

 :خودکار رو مقابلش گرفتم و گفتم

 .حاال خودت یک بار حلش کن-

 .تن روی کاغذ چکنویس شدخودکار رو از دستم گرفت و مشغول نوش

 :با صدای تقه در گفتم

 .بیا داخل-

 .کردمدر باز شد و یک نفر اومد تو اتاق؛ سر من پایین بود و داشتم راه حل سپهر رو چک می

 .یک سینی با دوتا آبمیوه روی میز قرار گرفت

 :تشکر آرومی کردم و گفتم

 .تونی بریمی-

ن از اینکه اون دختر آزیتا نبود نفس عمیقی کشیدم. اون اواخر از نگاه بهش انداختم و با مطمئن شدیک نیم

 !شدحضورش حالم یک جوری می

 .باز به کاغذ سپهر نگاه کردم

 :توی یک جا گیر کرده بود؛ برای همین پرسید

 دایی اول باید از رادیکال خارجش کنم یا اول تجزیه کنم؟-

رد. وقتی به جوابی که مثل جواب من بود رسید مشکلش رو نشونش دادم و اون هم ایرادش رو برطرف ک

 :لـبخندی زد و گفت

 .دستت درد نکنه دایی؛ قشنگ یاد گرفتم-

 :مثل خودش لـبخند زدم

 .کنم؛ فقط سر کالس خوب گوش بده که شب امتحان اینطوری دست به دامن من نشیخواهش می-

 :خندی زدتک

 .چشم-

 .ز اتاقم رفتو بلند شد و بعد از برداشتن بند و بساطش ا

 .به ساعت دیواری اتاقم نگاه کردم. نزدیک شام بود
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 .ام کشیدم و از صندلیم بلند شدم. کش و قوسی به خودم دادم و خمیازه کشیدمدستی به شکم گرسنه

اما درنهایت خوشحال بودم؛ چون حالم رو یکم بهتر کرده  های عجیب شیوا؛روز سختی بود. دیدن شیوا و تماس

 .بی داشتمبود و حس خو

دیدمش و صداش رو نمیشنیدم؛ البته این به خودم از طرفی هم ناراحت بودم که دیگه شاید هیچ وقت نمی

 .بستگی داشت؛ اما من واقعاً دوست نداشتم زندگیش رو به هم بریزم

 .کرد زندگی کنهاون حق داشت که توی زندگیش با کسی که بیشتر از من درکش می

 .ی تـختمآهی کشیدم و ولو شدم رو

 کردم؟با آزیتا چه کار می

 .ی خوبی بود؛ دیگه دوست نداشتم توی این خونه بمونم. انگار تا اون موقع هم به زور مونده بودمایده شیوا ایده

رفت؛ اما عمارتمون نوساز نبود و تعمیرات زیادی نیاز داشت؛ برای همین شاید زیاد به قیمت باال فروش نمی

 .تر خریده باصفاتر اما کوچیکشد با پولش یک خونمی

 .تونستن برن اونجاخشایار و ریحانه هم توی شهرستان خونه داشتن و می

 .به سقف اتاقم خیره شدم و رفتم دنبال خاطرات بچگیم

 .کردن و مامانِ آزیتا خیلی هوای سیمین رو داشتزمانی که سیمین و آزیتا با همدیگه بازی می

 .گذاشتجور سر به سرشون میرها رو اذیت کنه؛ برای همین هربار یکاومد که همش دختسام خوشش می

نشست و با غصه از سیمین افتاد؛ اما آزیتا عقب میکرد و حسابی به جون سام میبا اینکه سیمین تالفی می

 .خواست که بس کنه و سام رو اذیت نکنهمی

 .دونستیممثل خواهرمون میی توی عمارت به جز ما سه تا بود و ما اون رو آزیتا تنها بچه

گذاشت هم کارهامون کرد بود؛ هم بهمون احترام میبا اینکه اون همیشه با ما همونجوری که مادرش رفتار می

 .داد و انگار که از این کار اصالً هم ناراضی نبودرو انجام می

ه بیشتر به سیمین دلداری داد؛ ولی البتخوردیم اون دلداریمون میخاطر نبودن مامانمون غصه میهروقت به

 .داد و جرئت نزدیک شدن به من و سام رو نداشتمی

 .ها خیلی غصه خوردسام و سیمین حتی نفهمیدن که آزیتا خواهرشونه؛ اما آزیتا هر بار موقع فوت هردوی اون

 .کردیم به خاطر اینه که اون با ما بزرگ شده و به ما عادت کردههمه فکر می

 . ...اش و احساسی بودنِ شدیدشاما حس خواهرانهشاید این هم بود؛ 

 .آقا، شام حاضره-
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 .ضربتی بلند شدم و نشستم؛ خودش مقابلم ایستاده بود

 .کرد؛ انگار که دوست نداشت هیچ وقت من حقیقت رو بفهممبا همون ترس خاصش به من نگاه می

 .من هم که اصالً ضایع نبودم با اون طرز نگاه کردنم

 .زش گرفتم و پاهام رو از تـخت آویزون کردم. حال نداشتم برم پایینبه سختی چشم ا

 :گفتم

 .حالم زیاد خوب نیست-

 :آزیتا با نگرانی گفت

 چی شده؟ کسی ناراحتتون کرده؟ یا... خدای نکرده مریض شدین؟-

 :خندی زدماز گوشه چشم نگاهش کردم و تک

 .نه، مریض نیستم؛ فقط خستم-

 :نفس عمیقی کشید

 خواید شامتون رو براتون بیارم باال؟کر که خوبین؛ خب... میخداروش-

 .ها باشمخواد جدا از بچهیکم مکث کردم. اومدم بگم آره که دیدم دلم نمی

 .نه، الزم نیست؛ میام پایین-

 .و بلند شدم ایستادم. چند قدم برداشتم و به سمت در رفتم

 :ر برم بیرون که گفتآزیتا رفت کنار و من از کنارش رد شدم. خواستم از د

 کنین؛ خطایی از من سر زده؟آقا چیزی شده؟ این چند وقت یک جوری به من نگاه می-

 .طور که پشتم بهش بود ایستادم و برنگشتم. کمی درنگ کردم و نفس عمیقی کشیدمهمون

رو  آزیتا تمام این مدت از واقعیت خبر داشت و هیچی نگفت؛ هم از دستش ناراحت بودم و هم دلیلش

 .فهمیدممی

 .برگشتم به سمتش و با مکث نگاهش کردم

 .اون هم با نگاه نگرانش بهم خیره شد و منتظر بود دهن باز کنم و چیزی بگم

 :من هم منتظرش نگذاشتم و گفتم

 .دیگه الزم نیست اینجا کار کنی-

 :هاش رو درشت کرد و با تعجب صداش رو بلند کردچشم
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 !چی؟-

 :کردم در اتاق رو بستم و اخم

 .شنونتر! صدات رو میآروم-

 .دستش رو گذاشت روی دهنش، که با همون ترس و تعجب نگاهم کرد

 :آهی کشیدم

 .ها بهم گفتدونم؛ پدرم یک سری کاغذ و متن برام پست کرد و توی اونخواد بترسی، من همه چیز رو مینمی-

 .هاش جمع شدنهاش خیلی سریع جاری شد و گوشه چشماشک

 :هاش خیره شدم و پرسیدمهاش رو گرفتم و به چشمو به سختی بیرون دادم. با دو دستم شونهنفسم ر

 کنی؟برای چی گریه می-

 :دستش رو از روی دهنش برداشت و نفس پربغضی کشید و با گریه گفت

طوری  کنمترم! خواهش میکنم! به خدا من اینطوری راحتآقا! بذارید همه چیز مثل همیشه باشه، خواهش می-

 !کنمرفتار کنید انگار اصالً چنین چیزی وجود نداشته! خواهش می

 .با ناراحتی و تأثر بهش نگاه کردم

 :لـبم رو جویدم و گفتم

نگران نباش، من حواسم به حرف بقیه و اینکه تو اذیت نشی هست؛ اما... خجالت نکش و ناراحت نباش! تو که -

 .شدهعکس مامانم یک ذره حالل و حروم حالیش میزبونم الل بچه حرومی نیستی. بابای من بر

 .با همون شدت گریه نگاهم کرد و هق زد

هاش رو پاک کردم؛ بعد کتفش رو گرفتم و به هام رو بلند کردم و اشکیکم که نگاهش کردم، با تردید دست

 .خودم نزدیکش کردم

 .ام چسبونداون هم من رو بـغل کرد و سرش رو به شونه

 .وسریش کشیدم. من هم بغضم گرفته بوددستم رو روی ر

 :گفتم

تو هم مثل ماها رها شده بودی، تو هم تنها بودی؛ ولی انصافاً خیلی قوی بودی دختر! این همه سال بدون اینکه -

 .بفهمیم برای ما سه تا خواهری کردی؛ بدون اینکه ما بفهمیم

 .باز هق زد و چیزی نگفت

 .وازش کردمچند نفس عمیق کشیدم و کتفش رو یکم ن
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 .کرداش دادم و به صورتش نگاه کردم. با حالتی بین خنده و گریه نگاهم میبعد از خودم فاصله

 :لـبخندی زدم و گفتم

 !مثل همیشه خیلی احساساتی هستی-

 :هاش رو روی هم فشار داد و بعد به سختی گفتیکم لـب

 .کردم انقدر خوب درک کنید آقافکر نمی-

 :اخم کمرنگی کردم

 !کم عادت کنی بهم بگی داداش سورنقتی از اینجا رفتیم باید کمو-

 :با تعجب ابروهاش رو داد باال

 بریم؟ کجا بریم؟-

 :خندی زدمتک

 .ی نقلی و خوبیک جای بهتر! جایی که این حجم از خاطرات تلخ نباشه. یه خونه-

 .با بهت بهم نگاه کرد؛ انگار که هنوز باورش نشده بود

 :گفتم یکم عقب رفتم و

کنیم؛ ولی در هرحال اش صحبت میخب، ببخش اگه مجبورم زود این فیلم هندی رو تمومش کنم؛ بعداً درباره-

 .دیگه خودت رو قایم نکن و از من نترس

 .ی تایید تکون دادیکم بهم نگاه کرد و بعد با تردید سرش رو به نشونه

 :کردم که برم بیرون گفتمدرحالیکه در رو باز می

 .جا بشور بعد بیاو صورتت رو هم همیندست -

 .چشم-

 .بالچشمت بی-

 .و از اتاق خارج شدم

 .کردم کار سختی نبودخداروشکر! اونقدری که فکر می

 .خواستم رو به بهترین شکل ممکن بسازمای که میکردم تا زندگی تازهفقط باید تالش می

 .یز نشسته بودن و منتظر من مونده بودنها سر مها پایین رفتم. بچهسالن رو طی کردم و از پله

 .از این انتظار لـبخندی زدم؛ این یعنی دوستم داشتن

 :به سمتشون رفتم و با خوشحالیِ مخفی گفتم
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 .ها؛ ببخشید دیر شدممنون که منتظرم موندین بچه-

 :سارا با لـبخند گفت

 !کنمخواهش می-

 .ها شروع کردیمبا بچه ی قشنگش لـبخند زدم و پشت میز نشستم و بعدبه چهره

ی من، دیگه خدمتکارها موقع سرو غذا کنار میز نایستاده بودن؛ چون واقعاً با مفاهیم جدیدی که یاد طبق گفته

 .گرفتم، از این عمل بدم اومده بودمی

شام تموم شد و سپهر و سارا بلند شدن رفتن. سر راهشون هم از کنار آشپزخونه رد شدن و از دخترها تشکر 

 .ردنک

 .اختیار لـبخندی زدم؛ این کارشون واقعاً قشنگ بودبی

 .های خالی نگاه کردمیکم پای سفره موندم و به ظرف

نشستم و همیشه بهترین غذاها در اختیارم بود و همه جور دسری سر سال بود که پشت این میز میحدود سی

 .میز حاضر بود

شد؛ اما من از این اشرافیت خیری ندیده ها آماده میه بهترینی خانوادگی، همیشه توی این خونبه خاطر پیشینه

خصوصاً  ای نسبت به تجمالت داشتن؛بودم. برعکس بعضی از همکارها یا آشناهام که تشنگی افسارگسیخته

اومد! اصالً از دالیلی که جذب اما من به خاطر همین خصوصیت از همشون بدم می های فامیلمون؛دخترها و زن

کرد، نه داد و برای خودش زندگی میم این بود که به تجمالت و فرهنگ الکچری اهمیت زیادی نمیفریبا شد

 !بقیه

بلند شدم و از میز فاصله گرفتم؛ اما باز بهش نگاه کردم. هنوز مقدار زیادی غذای دست نخورده باقی مونده 

 .بود

 :آه عمیقی کشیدم و زیر لـب گفتم

کرد؛ این اسراف و این بریز و بپاش که از بچگی به ما که روحم رو آشفته میشاید همین حجم از تجمالت بود -

 .تحمیل شده بود

دونستم که یک نقطه قوت دارم و اون دونستم انقدر قوی هستم که این فرهنگ رو کنار بذارم یا نه؛ ولی مینمی

 !هاشهنفرت از این خونه و خونواده و یادگاری

 .بزرگ بشم و نتونم یک انسان نرمال باشمهایی که باعث شد به سختی سنت
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 . ...آقا-

 .برگشتم و دیدم آزیتا داره به سمتم میاد

 :نزدیک شد و گفت

 اجازه هست میز رو جمع کنم؟-

 :سرم رو به نشونه منفی تکون دادم

 .بهت گفتم دیگه الزم نیست اینجا کار کنی؛ همین االن برگرد خونه و این رو به بقیه بسپار-

 :گفت با اعتراض

 !...ولی آقا-

 :اخم کردم

 .همین که گفتم؛ تا همین االن هم زیادی کار کردی-

 !هام نگاه کرد؛ شاید برای اینکه مطمئن بشه احساس واقعیم چیهبا تردید و تعجب به چشم

 .نفس عمیقی کشیدم و از کنارش رد شدم و رفتم

 .کردمتر اوضاع رو درست میباید هرچه سریع

*** 

 .ها از صندلی عقب پیاده شدنویالیی بزرگی پارک کردم و بچهی کنار خونه

 .من هم پیاده شدم و به سمت صندوق عقب رفتم تا وسایلشون رو براشون ببرم

طولی نکشید که در خونه ویالیی هم باز شد و زن نسبتاً مسنی اومد بیرون؛ به من با احترام سالم کرد و اومد به 

 .سمتم

 .ها هم از من خداحافظی کردن و رفتن داخلت و به سمت خونه برد. بچهها رو ازم گرفوسایل بچه

دونستم مامانم اونجا ایستاده و به نحو با لـبخند رفتنشون رو نگاه کردم و بعد به پنجره خونه خیره شدم. می

 .کنهخاصی من رو نگاه می

 .آهی کشیدم و بعد از بستن در صندوق، برگشتم پشت فرمون و حرکت کردم

 :یار بهم زنگ زد و جواب دادمخشا

 بله؟-

 :ای کردتک سرفه

 .خواد معامله کنهسالم آقا؛ خواستم بگم مشتری خونه رو پسندیده و می-
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 :ابروهام رو انداختم باال و پرسیدم

 به همون قیمت؟-

 .آره آقا، به همون قیمت-

 .خب خوب بود؛ اینطوری دیگه الزم نبود وام اضافه بگیرم

 :پرسیدم

 کشی در چه حاله؟بابوضع اس-

کشی هم داره میاد. کارهای تسویه هایی که گفتید رو بسته بندی کردیم آماده دم دره؛ کامیون اثاثآقا اون-

 .حساب کارگرها و خدمه رو هم انجام دادم

 :با قدردانی گفتم

 .دستت درد نکنه آقاخشایار! زحمت کشیدی-

 :با خنده عجیبی گفتانگار که از این قدردانی من متعجب شده بود که 

 آید؟کنم آقا، وظیفمونه. شما دارید میخواهش می-

 .ها رو گذاشتم خونه مادرم؛ دارم میامآره، تازه بچه-

 .باشه پس آقا؛ اگه امری نیست من برم سراغ بقیه کارها-

 :فرمون رو چرخوندم و گفتم

 .نه، دستت درد نکنه، مراقب باش آسیب نبینی-

 .کردم. این تغییرات روحی و رفتاریم برای خودم هم عجیب و تازه بودخداحافظی کردم و قطع 

 «!تونستی بکوبی چندتا برج بسازی حداقلخوای عمارت رو بفروشی؟! میای میدیوونه»ها گفتن: خیلی

 .اما واقعاً نه اعصاب این کارها رو داشتم و نه وقتش رو

کالم پخش کردم. ریتم مت سیستم و یک موزیک بیها ادامه دادم؛ دستم رو بردم سبه روندن توی خیابون

 .قشنگی داشت

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم مقصد بعدی رو به یاد بیارم

مسیرش سر راست و خوب نبود؛ برای همین مجبور شدم مسافت زیادی رو طی کنم و چندبار هم اشتباه رفتم؛ 

 .اشتمای نگه دی کوچیک و رنگ و رو رفتهتا باالخره مقابل خونه

 .با گوشیم به آزیتا تک زنگ زدم و چند ثانیه بعد، با یک چمدون دم در بود

 .پیاده شدم و کمکش کردم چمدون رو بذاره توی صندوق عقب
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 :پرسیدم

 فقط همینه؟-

 .ی مثبت تکون داد و بعد سر به زیر انداختسرش رو به نشونه

 :با ناراحتی گفتم

 وسیله برات مونده؟ قدریعنی واقعاً طی این همه سال همین-

اش اومد؛ اما روحیهبا نگرانی نگاهم کرد و چیزی نگفت. از این سکوت و حرف نزدنش اصالً خوشم نمی

 .اینجوری بود

 .به خونه نگاهی کردم؛ بیشتر شبیه خوابگاه دانشجویی درب و داغون بود

 :از آزیتا پرسیدم

 ه بودی؟این خونه رو شریکی با دوستت خریده بودی یا اجاره کرد-

 :ای کرد و گفتتک سرفه

تونست هر کرد، پول پیش اینجا رو داده بود؛ ولی نمیاتون کار میمهال دوستم؛ یعنی همون که قبالً توی خونه-

 .کردیمماه اجاره بده. اجاره خونه رو با هم تقسیم می

 .کردنن بهش لطف میسری تکون دادم؛ این یعنی نیاز نبود پولی پس بگیره و در واقع تا حاال هم داشت

 .چیزی نگفتم و رفتم سوار شدم. اون هم سوار شد و حرکت کردیم

 :روندم توضیح دادمی جدید میطور که به سمت خونههمون

ست و هر طبقه سه خواب داره. بزرگه ولی قابل مقایسه با عمارت یه ویالیی تمیز و نوساز گرفتم؛ دوطبقه-

 .نیست

 :سیدبا عذاب وجدان و ناراحتی پر

 خاطر من این کار رو بکنید؟ ما...مادرتون مشکلی ندارن؟آقا واقعاً الزم بود به-

 :ی تنگ و کثیف خارج شدم و گفتمخندی زدم و از اون کوچهتک

تونه مشکلی داشته باشه؛ ی لعنتی خسته شده بودم. مادرم هم نمیخاطر تو نیست؛ خودم هم از اون خونهفقط به-

 .ون ربطی ندارهدیگه زندگی ما به ا

 .آرومی گفت و باز ساکت شد« آهان»

 :اومد فقط تا سوم راهنمایی خونده بود؛ برای همین پرسیدمتا اونجایی که یادم می



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         350 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 چرا دبیرستان رو ادامه ندادی؟-

 :پته گفتبا تته

 چی؟ دبیرستان؟-

 :با کالفگی گفتم

زنم خجالت و نه اینطوری وقتی باهات حرف میآزیتا انقدر از من خجالت نکش؛ من برادرتم! نه از من بترس -

 .بکش

 .چشم-

 :بعد ادامه داد

ی من جعلی و نصفه نیمه بود؛ فامیلیِ من فامیلیِ مادرمه و کالً... اما با این حال باالخره یک راستش شناسنامه-

 .جوری تونستم دیپلم بگیرم

 :نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم

 ای؟چه رشته-

 .انسانی-

 :هش انداختمنگاهی بنیم

 خواستی بری دانشگاه؟نمی-

 :خند آرومی زدتک

 .شد که دانشگاه دولتی قبول بشم؛ درسم زیاد خوب نبودچرا؛ ولی خب نمی-

 .کشیدهاش بوده و خجالت میشاید هم به خاطر مشکل شناسنامه

 :ای رو درآوردم و به دستش داده تا ببینه. توضیح دادمخم شدم و از داشبورد برگه

ی هفته بعد بریم ثبت احوال نامه رو پیدا کردم. با وکیلم هم صحبت کردم، قراره شنبهن اسناد پدرم این عقدبی-

 .برای شناسنامه جدیدت

 :با تعجب بهم نگاه کرد و پرسید

 چی؟-

 :خیال توضیح دادمبی

بقیه نباش؛ چون  ای هم بخوان که مشکلی نداره؛ من تا آخرش هستم و اصالً نگران حرفانفکر کنم تست دی-

 .قرار نیست با کسی رفت و آمد داشته باشیم
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 .اما... آقا سورن-

 :با اخم گفتم

 !داداش سورن-

 .تعجب و حیرتش بیشتر شد و بعد از نفس عمیقی ساکت شد

 :یکم که گذشت، با لحن مهربونی گفت

 !خیلی ممنونم... داداش سورن-

 :. با آه عمیقی گفتمبا لـبخند سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاهش کردم

 .کردم که تا این حد ازم بترسیببخش اگه همیشه جوری رفتار می-

 :خندی زد و با مهربونی گفتتک

 .اصالً اشکال نداره؛ هر جوری هم که باشین، من... دوستتون دارم-

 .تر کردم و نگاهم رو برگردوندم سمت خیابون و مسیر رانندگیلـبخندم رو عمیق

 :ه ازش پرسیدمبعد از چند دقیق

 ای هست که دوست داشته باشی بخونی؟راستی رشته-

 :بعد از چند ثانیه جواب داد

 .آره خب... دوست داشتم تاریخ بخونم، تاریخ رو خیلی دوست دارم-

 :پشت چراغ قرمز ایستادم و ترمز دستی رو کشیدم. به سمتش رو کردم و گفتم

اصالً نگران نباش. دانشگاه غیرانتفاعی هم هست و من هم کم  برای کنکور سال بعد بخون؛ اگر هم قبول نشدی-

 .پول ندارم

 :با نگرانی گفت

 . ...ولی... اصالً الزم نیست که-

 :چراغ سبز شد و حرکت کردم؛ حرفش رو قطع کردم

چرا، الزمه! تا وقتی که یک غریبه بودی من حق نداشتم توی زندگیت دخالتی بکنم؛ ولی از حاال به بعد من -

نواده تو هستم. من دوست دارم درس بخونی و آینده داشته باشی، یک ازدواج خوب داشته باشی؛ این خو

 .ی من هم هستوظیفه

 :بعد از چند ثانیه با خوشحالی گفت

 .کنم که توی کنکور قبول بشمپس همه سعیم رو می-
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 :لـبخندی زدم

 !آره، به نفعته که قبول بشی-

 :و ادامه دادم

بریم توی خونه جدید کاری برای انجام دادن داری؛ چون که قراره یک خانمی رو استخدام راستی فکر نکن -

 .رسیشینی به درست و کارهایی که دوست داری میکنم برای کارهای خونه. تو هم می

 :با تعجب گفت

 . ...اما... اما-

 دیگه اما و اگر نداریم؛ ببینم، هنری چیزی بلدی؟-

 :با تردید و خجالت گفت

 .م کار با رزین و خیاطی بلدمیک-

 :با خوشحالی تشویقش کردم

 !تونی هر لباسی دلت خواست برای خودت بدوزی و راه به راه من رو نکشونی سمت پاساژاین خیلی عالیه! می-

 :بامزه خندید

 .ه بپوشمالبته هنوز راه داره که خیاطیم عالی بشه؛ ولی تاحاال برای خودم چیزی ندوختم؛ چون... جایی ندارم ک-

 :یک لحظه اومدم غمگین بشم؛ اما بعد سرم رو تکون دادم و با جدیت گفتم

کنی و میری تولدشون، عروسیشون؛ البته بگم های خوبی پیدا میکنی. وقتی رفتی دانشگاه دوستجا هم پیدا می-

 که حق نداری پارتی مختلط بری! ببینم تاحاال که با پسری نبودی؟

 :یکم خندید و گفت

 .نبودم نه،-

 :سرم رو به سمت آسمون گرفتم

کنی، درس شینی توی خونه هنرهات رو تقویت میخب الحمدهلل! از این به بعد هم مثل یه دختر خوب می-

تونی گیری و بعدش هم اگه آدم خوبی پیدا شد که خان داداشت پسندید میخونی، چیزهای جدید یاد میمی

 .عروس بشی

 .خند بهم خیره شداز لحنم خندید و بعد با لـب

 .نفس عمیقی کشیدم و به روندن ادامه دادم. بعد از نیم ساعت باالخره رسیدیم

 .هامون هم رسیده بودن و توی حیاط چیده شده بودن و خشایار هم اونجا بوداثاث
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 .ها و بقیه وسایل رو بردن توی طبقه اولکارگرها کارتن

اثاثیه بود، به راحتی وسایل کامل دو طبقه تامین شد و نیاز به از اون جایی که چیزی که توی عمارت زیاد بود، 

 .خرید مجدد نداشتیم

 .وقتی خشایار و کارگرها رفتن، من و آزیتا مشغول چیدن وسایل شدیم

 .شدماز اونجایی که توی عمرم انقدر فعالیت بدنی نداشتم، زود خسته می

ی عمرم هیچی مثل اون خستگی و کار کردن با خواهرم گفت که برم استراحت کنم؛ اما... توآزیتا همش بهم می

 .برام قشنگ نبود

*** 

 :شیوا

از دفتر اسناد رسمی خارج شدیم. چادرم رو جمع کردم و به سمت ماشین هادی رفتم که با سوییچش 

 .دزدگیرش رو زد

 .سوار شدیم و حرکت کردیم

 :با آه عمیقی گفتم

 حاال واقعاً چنین کاری الزم بود؟-

 :ندگی کت اسپرتش رو درآورد و انداخت عقب و گفتحین ران

 بله که الزم بود؛ چی فکر کردی؟-

 .خندید و به رانندگی ادامه داد. من هم به بیرون از ماشین زل زدم

ها واحد آپارتمانی من رو کامالً خریدن و قرار شد قسطی پولش رو بهم به اصرار هادی و خونوادش، اون

 .پرداخت کنن

 .ادی نصف خونه رو به نام خودم زدبا این وجود ه

 .ام زیادی ساده و خالی بودقرار شد من هم یه جهیزیه درست و حسابی بخرم. خونه

 :هادی پرسید

 خب، کجا بریم شام بخوریم؟-

 :سرم رو به سمتش برگردوندم و گفتم

 .دونم، زیاد گرسنه نیستمنمی-
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 .که اولین بار قرار گذاشتیمای ام نیست؛ پس بیا بریم همون کافهمنم زیاد گرسنه-

 :با خنده گفتم

 .فکر خوبیه-

 .فرمون رو چرخوند و مسیرش رو به سمت اون کافه تغییر داد

 :آه عمیقی کشید و پرسید

 خوای یه ماشین برای خودت بگیری؟نمی-

 :با تعجب گفتم

 پرسی؟چرا می-

 :شونه باال انداخت

ر شدی رانندگی کنی؛ گفتم شاید ترست ریخته و بتونی خاطر اون پسره سورن مجبواون موقع گفتی که به-

 .شیرانندگی کنی. اینطوری دیگه موقع رفتن به دانشگاه اذیت نمی

 :آه عمیقی کشیدم و بعد از چندثانیه مکث گفتم

 .ی وحشتناکی برام موندهدونم، هنوز حس خوبی نسبت به رانندگی ندارم. به هرحال، ازش خاطرهنمی-

 :سری تکون داد

 .خیال، ببخشید اگه ناراحت شدیکنم؛ بیدرک می-

 .نه، اشکالی نداره-

 .هر دو آهی کشیدیم و دیگه سکوت کردیم

 .طور که به جلو خیره شده بودم یک پیام برام اومد؛ از طرف آزیتاهمون

 .هم باشیمی جدید و قراره کنار شه که چی شده! آقا سورن من رو پذیرفت. االن اومدیم خونهشیوا! باورت نمی-

 :لـبخندی زدم و براش نوشتم

 .خیلی خوبه، برات خوشحالم-

 :نوشت

دونستم آقا سورن خیلی شه... به من گفت که درس بخونم و دیگه کار نکنم. شیوا من میتازه باورت نمی-

 .مهربونه؛ اما نه تا این حد! اون واقعاً بهترین برادر دنیاست

 .مباز هم لـبخند زدم؛ واقعا خوشحال بود

 .دفعه من واقعاً هیچ کاره بودم؛ اما خیلی دعا کردمهم برای آزیتا و هم برای سورن؛ با اینکه این
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ساخت و واقعاً انقدر قوی بود که این کار رو خوشحال بودم که سورن داشت مسیر جدیدی برای زندگیش می

 .تونستم به اون پسر مغرور و رومخ افتخار کنمانجام بده. می

 خنده؟داره تنهاتنها می چیه خانومم-

 :ای کردم و گفتمتک سرفه

 .هیچی، یه خبر خوب بهم دادن-

 .بگو چه خبریه ما هم بشنویم-

 :گفتم

 . ...اون آقای تهرانی که بهت گفتم-

 .هاش رفت توی هم؛ ولی سعی کرد عادی باشه که البته ضایع بودیکم اخم

 خب؟-

 :ای کردمتک سرفه

ها رده؛ یعنی درواقع االن دیگه مثل قبل تنها نیست و اون خواهرش هم بعد از سالاش رو پیدا کخواهر گمشده-

 .ی باالسر پیدا کردباالخره یه سایه

 :با همون حالت عجیبش گفت

 !خیلی خوبه-

 :با تردید پرسیدم

 مطمئنی؟-

 :سرش رو به حالت هیستریک تکون داد

 . ...آره آره... فقط-

 :ند و پرسیدبا تردید سرش رو به سمتم برگردو

 هنوز با آقای تهرانی در ارتباطی؟-

 .خشکم زد. این لحن برام یک زنگ خطر بود؛ یعنی این حالش آرامش قبل از طوفانه

 .بینی کنم چه رفتاری ممکنه داشته باشهتونستم پیشتا حاال عصبانیت هادی رو ندیده بودم و نمی

 .سعی کردم استرسم رو پنهان کنم و اوضاع رو آروم کنم

 .نه، باهاش در ارتباط نیستم؛ خواهرش که باهام در ارتباط بود بهم خبر داد-

 :پوزخندی زد
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 !شناخت؟مگه خواهره گم نشده بود؟ از کجا تو رو می-

 :با اینکه از این لحنش خیلی ناراحت شدم؛ اما توضیح دادم

اهاش دوست بودم و قبل از کردم بکرد. من وقتی اونجا کار میخواهرش توی همون خونه از بچگی کار می-

 .دونستماینکه خود آقای تهرانی ماجرا رو بفهمه من از طریق این دختر ماجرا رو می

 .چهار چشمی حواسم به هادی بود

 .با این حرفم اخمش باز شد و با حالتی خنثی، به رانندگیش ادامه داد

 !اوهوم، خوبه-

 .کردهی میهوف! بد نبود اگه حداقل بابت بدبینیش یه معذرت خوا

 .دوباره در سکوت به بیرون زل زدم که یک دفعه زنگ گوشیم که روی پام بود بلند شد

 !نگاهم رو بردم سمت گوشیم و از تعجب ابروهام رفت باال

شد؛ سریع نگاهم رو بردم سمت هادی که با تعجب به روی گوشیم خاموش و روشن می« سورن تهرانی»اسم 

 .کردگوشیم نگاه می

 .ش رو سمت من انداختبعد نگاه

 .دونستم باید چه کار کنم. نمیمن با دست لرزونم گوشیم رو برداشتم و بهش نگاه کردم

 دی؟چرا جواب نمی-

های درشت شده به هادی نگاه کردم که اخمش شدیدتر از قبل شده بود و من هم داشتم از استرس با چشم

 .لرزیدممی

 .ی دستم رو تکون بدمآب دهنم رو قورت دادم؛ ولی نتونستم حت

 :هادی با تحکم گوشی رو از من گرفت و جواب داد

 بله؟-

 .رفتیم. خداروشکر توی رانندگیش اخاللی ایجاد نشده بودبا تعجب به هادی نگاه کردم و بعد به مسیری که می

 :صدای سورن رو شنیدم که گفت

 .الو سالم-

 :هادی با کنایه و خنده عصبی گفت

 !علیک سالم-
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 :ا تردید پرسیدسورن ب

 هادی تویی؟-

 شناخت؟اون هادی رو از کجا می

 .هام رو بیشتر تیز کردم؛ اما صدای هادی که بـ*ـغل دستم نشسته بود یکم زیادی بلند شدگوش

 تونم بپرسم برای چی باید شما به گوشیِ شیوا زنگ بزنی؟بله خودمم! آقای تهرانی می-

 :سورن با کالفگی پوفی کشید و گفت

گذارمش برای بعد؛ رسه! ببین یه کار ضروری بود؛ ولی مهم نیست. میاب خوردی ملّت همش به ما میاعص-

 .فردا بهم زنگ بزن. خداحافظ

 .بعد گوشی رو قطع کرد

 :هادی گوشیم رو به سمتم انداخت و با عصبانیت گفت

 .بگیرش-

 :با تعجب و ترس گفتم

 بودی؟شناختی؟ باهاش حرف زده تو آقای تهرانی رو می-

 :کرد با نفس عمیق خشمش رو کنترل کنه به سمتم برگشت و گفتدرحالیکه سعی می

های ما هم مردونه است؛ پس شما لطفاً آره، باهاش صحبت کرده بودم؛ البته اون اومد باهام حرف بزنه و حرف-

 .دخالت نکن

 .سکوت کردم و فرو رفتم توی خودم

 . ...خواست کهکنه میگفت؟ نسورن چی داشت که باید به هادی می

خواسته از هادی بخواد بیخیال من بشه؟ یا اینکه بخواد جنتلمن بازی دربیاره و بگه نباید شیوا رو اذیت نکنه می

 کنی؟

هاست؛ شاید قرار کاری داشتن؛ ولی کارِ سورن که به کار هادی مربوط ها مال فیلمپوفی کشیدم. فکر کنم این

 .شدنمی

 .رسیدیم و یکم جلوتر جای پارک پیدا کردیم. پیاده شدیم و رفتیم به سمت کافه باالخره به اون کافه

 .رفتیم سر اون جای قبلی نشستیم. من چادرم رو جمع کردم و سر به زیر انداختم

کنم؛ برای همین لـبخندی نمایی میخواستم اون فکر کنه دارم مظلومام یکم گرفته و شرمگین بود؛ اما نمیچهره

 نگاه کردم؛ زدم و بهش
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 .ها اخم کرده بوداما اون به نقطه نامعلومی خیره شده بود و مثل بچه

 :تک خندی زدم و گفتم

 . ...آقاهادی-

 :نگاهی بهم کرد و گفتنیم

 .خوام حرف بزنمنمی-

 .آهی کشیدم و دست به سـ*ـینه نشستم. اون هم سکوت کرد

کشید شت. نشست مقابلم و درحالیکه نفس عمیق میچند دقیقه بعد، رفت دوتا کیک بستنی سفارش داد و برگ

 :پرسید

 کنی؟چرا خریدهات رو مرور نمی-

اون روز رفته بودیم حلقه و چندتا چیز دیگه خریده بودیم. بیشتر چیزها توی ماشین بود؛ اما حلقه و چند شئ 

 .فانتزی توی کیف دستیم بود

 .درشون آوردم و روی میز گذاشتم

 .ب کوچولو بود به سمت خودش کشید و مشغول تماشاش شدهادی یکیشون رو که قل

 .من هم حلقه خودم رو درآوردم و دستم کردم

 .اومدساده بود؛ اما خیلی به دستم می

 .هامون رو آوردن و ما مشغول خوردن شدیمکیک بستنی

ه کلبه به سکوت طی شد و بعد برگشتیم خونه. بدون هیچ حرفی اون رفت خونه مادرش و من هم برگشتم ب

 .تنهاییم

 .ام کرده بودفکر اینکه سورن با من چه کار داشت و یا با هادی چه ارتباطی داشت دیوونه

 .هام رو درآوردم و به سمت آشپزخونه رفتم تا یکم آب بخورمبا حرص و غم، لباس

گوشیم  بعد از خوردن یک لیوان آب اون هم یک نفس، با چند نفس عمیق حالم رو جا آوردم. بعد به سمت

 .رفتم و سریع به زهرا زنگ زدم

 الو؟-

 :نشستم روی مبل و با صدای خسته و داغونم گفتم

 .سالم زهرا-

 :با نگرانی گفت
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 با این داداشِ ما چه کار کردی عین برج زهرمار اومده خونه؟-

 .دونستم چی باید بهش بگمپوزخندی زدم. نمی

 :پرسیدم

 حالش خوبه؟-

مشکل جدی نداره؛ ولی اعصابش خرده. خداروشکر زیاد جدی نیست. نگران نباش،  خوب که... چی بگم! ظاهراً-

 .زنهنامزدی رو به هم نمی

 :بعد صدای مادرش رو شنیدم که چیزی گفت؛ زهرا هم خطاب به مادرش گفت

 !زنم که نُفوس بد نباشهچشم مادر من، حرفش رو نمی-

 :و گفتم با یک دستم موهام رو که باز کرده بودم به هم ریختم

 .ای یکم غیرتی شدسر یه مسئله-

 :سوتی کشید

 دعوا هم کردین؟-

 :هام رو روی هم انداختم و گفتمپلک

 !نه-

خداروشکر! همین یعنی اوضاع تحت کنترله. اگر هم چیزی شد اصالً طوریت نباشه، دعوا نمک زندگیه؛ منتهی -

 .زندگیِ من یکم خوش نمکه و هر روز با آقامون دعوا داریم

ک خندی زدم وچیزی نگفتم. دعواهای زهرا با دعواهای معمولی قابل مقایسه نبود؛ بیشتر حالت شوخی و ت

 .مسخره بازی داشت

 :ای گفتزهرا که دید سکوت کردم با لحن بامزه

تونه بیاد باهات حرف بزنه؛ درعوض من میام اس نمیآخی! نازی! دلت برای آقاتون تنگ شده؟ حیف خسته-

 .هات رو ببینماون طرف خرید

 :لـبخندی زدم و گفتم

 .باشه، بیا-

 .خب قربونت، فعالً-
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 .و قطع کرد و چند دقیقه بعد دم در بود

اسفنجی در رو براش باز کردم و اون هم مثل همیشه که یک چادر کشیده بود سرش و زیرش لباس باب

 .پوشیده بود، خودش رو انداخت توی خونه و چادر رو از سرش برداشت

 :روی مبل و گفت ولو شد

 .ات غر بزنم دلم خنک بشه. پاشو برو خریدهات رو بیار ببینیمخب، وقتشه یکم به سلیقهخیلی-

 .های خرید رو از اتاق بیرون آوردم و به زهرا نشون دادمپالستیک

زود ای از ماجرای اون روز رو بهش گفتم و زهرا هم دلداریم داد که خیلی ها، خالصهحین بررسی خرت و پرت

 .شه و نباید الکی اعصاب خودم رو خورد کنمدرست می

 

*** 

 

 :سورن

 .کردیم؛ فقط یکی از واحدها رو تونسته بودیم تکمیل کنیمبا اینکه تمام مدت داشتیم کار می

تر بود برای خواستم واحد پایینی واحد اصلی باشه و خودم و سپهر اونجا باشیم و واحد باالیی که یکم کوچیکمی

 .و آزیتا باشهسارا 

های عمارت نبودن؛ اما باز هم بزرگ و جادار ها قابل مقایسه با اتاقهر واحد سه اتاق خواب داشت. با اینکه اتاق

 .بودن

 .آزیتا به اتاقی که برای سپهر آماده کرده بودیم رفت تا اونجا استراحت کنه

 .مکردمن هم توی اتاق خودم دراز کشیده بودم و با چشم باز، فکر می

دودل بودم که حضوری برم پیش هادی یا بهش زنگ بزنم. لعنتی اعصابم از اینکه اون گوشی شیوا رو برداشته 

 .بود حسابی خرد شده بود

 .خواستم از شیوا یک تشکر کوتاه بکنم؛ اما همین باعث شر شده بودمن فقط می

 .اصالً دوست نداشتم رابـ*ـطه شیوا و هادی رو خراب کنم

 .الً با خود هادی صحبت کرده بودم و از احساسم بهش گفته بودمبا اینکه قب

 .کنه که خب واقعاً بهتر درک کردست، بهتر درک میکردم چون یک مشاور خبرهفکر می

 .کرد که عاشق نامزدش هستم و هنوز نتونستم این حس رو از بین ببرمای بود گردنم رو خرد میهرکس دیگه
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نامزدِ کسی که دوستش داشتم کمک خواسته بودم تا حسی که به دختره داشتم رو خری کرده بودم و از من کله

 .از بین ببرم

 .کنه و جوش میارهخب معلومه یه جایی طرف داغ می

 :پوفی کشیدم و زیر لـب به خودم گفتم

 !خیلی احمقی-

 .بلند شدم نشستم. به اتاق جدیدم نگاه کردم که ساده و جمع و جور بود

، سی متر بود و تـخت بزرگم شده بود یک تـخت کوچیک و گوشه اتاق؛ حتی فرش هم به جای شصت متر

 .نداشتم و موکت کلفتی کف اتاق رو گرفته بود

 .در کل واقعاً خالی بود و به جز چند دست لباس که توی کمد دیواری بود؛ چیز خاصی برنداشته بودم

 .کردمونده و سند و قفسه رو مرتب میاصل کاری اتاق کارم بود که کلی کار داشت و باید کلی پر

 .خوشحال بودم که یک اتاق خالی داشتم! با دیوارهایی خالی و حتی یک عسلی کوچیک هم نداشتم

 .این برای ذهنم خیلی خوب بود

 .گوشیم که توی جیب شلوارم بود لرزید؛ درش آوردم و اسم هادی رو روش دیدم

 :وصلش کردم و جواب دادم

 بله؟-

 :کرد عصبانیتش رو کنترل کنه تقریباً داد زدعی میدرحالی که س

 بله و بال! هیچ معلوم هست تو چته؟ مریضی چیزی هستی؟-

 :تک خندی زدم و گفتم

 .اومدماگه مریض نبودم که پیش تو نمی-

 :تا بیاد چندتا فحش دیگه بده سریع گفتم

 .ایی خواستم ازش تشکر کنمام! قصد و غرضی نداشتم؛ فقط بابت یک ماجرهادی من به خدا شرمنده-

 :به سختی نفس عمیقی کشید و دستوری گفت

 !توضیح بده لطفاً-

شد دیدم شیوا رو دوست داره خوشحال بودم. اگه نامزدِ کسی میتک خندی زدم که اون نشنید؛ اما از اینکه می

 !سوختم؛ اما این وسط من بودم که محکوم بودم، نه کَسی دیگهکه حسی بهش نداشت می

روی تا طور که گفته بودی رفتم پیادهگشت که یکدفعه دیدمش؛ همونفکر کنم داشت از دانشگاه پیاده بر می-
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 .حالم بهتر بشه

 :مکثی کردم و اون منتظر گفت

 خب؟-

 . ...خب که خب به جمالت، اعصابم به هم ریخت از کنارش رد شدم و-

 !حتی گفتم که شیوا بهم گفته مثل مامانمههایی که شیوا زد رو بهش گفتم و ماجرای اون روز و حرف

الً شرح دادم و گفتم که قصد شیوا فقط کمک های مکرر شیوا توی بعد از ظهر اون روز رو هم کامقضیه تماس

خواستم کمکم کنه و اون هم به زور این کار رو نکرد؛ فقط توی شرایط سختی که بوده و بس! با اینکه من نمی

 .داشتم نجاتم داد

 :هام تموم شد هادی با مکث و نفس عمیق پرسیدرفوقتی ح

 االن حالت چطوره؟-

کردم هیچ وقت انقدر خوشبخت نبودم که افرادی رو داشته باشم که دوستم ناخودآگاه بغض کردم؛ حس می

های طالیی، بدون میزغذای کاریداشته باشن و بتونم زندگی جدیدی بسازم. اتاق خالی و بدون تجمالت و گچ

 .رنگارنگ! بدون هرچیزی که ذهنم رو یاد اون خاطرات بندازه و عصبیم کنه بزرگ و

 !من االن خیلی خوبم-

 :با ناراحتی گفت

 . ...دونی کهببخشید اگه عصبی شدم، می-

 :سریع گفتم

شد، اگه خودت تر میدونه چقدر برام سختفهمم و برای جفتتون خوشحالم؛ خدا میکنم؛ واقعاً مینه، درک می-

دونه چقدر خوشحالم که تو دوستش داری و مراقبشی... به خدا کردی و خدا میحل این مشکل کمکم نمی توی

 .کنمهات هست؛ تو هم الیق توجهش هستی و من حسادت نمیاون الیق خوبی

 .لرزیدهام میام گرفته بود و شونهگریه

 .ین الزم بوددادم ضعفم رو ببینه؛ اما ااولین بار بود که به یک مرد اجازه می

 .خوامخواستم بدونه که صادقانه خوشبختی و خوشحالی اون و شیوا رو میخواستم بهم ترحم کنه؛ فقط مینمی

 :هادی با لحن خاصی گفت

ها ای هستی. تو هیچ وقت بیمار نبودی؛ چون بیمارهای واقعی هیچ وقت به ما روانشناسسورن تو مبارز قوی-
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اینجا که توسط بیمارهای واقعی بیمار شدن و تو اونقدر قوی بودی که ضعف و  کنن. افرادی میانمراجعه نمی

 .کنهکنه و یک دختر خوب نصیبت میشاءاهلل خدا هم کمکت میهای بقیه رو خنثی کردی. انزخم ناشی از ضربه

 :با لبخند گفتم

 .ممنون-

 :ای کرد و گفتسرفههادی تک

 .اصالً خوب نبود، نشد تا فردا صبر کنم خب ببخشید این وقت شب مزاحمت شدم؛ حالم-

 .کنم؛ خوشحالم که این سوءتفاهم رفع شدنه، خواهش می-

 :با لحن شوخی گفت

 !شهشه هم خیال من راحت میولی بیا و زن بگیر؛ هم خودت حالت خوب می-

 :خندی زدمتک

 کنی؟گی یا شوخی میجدی می-

 :یکم مکث کرد و گفت

کنی که آمادگی و تواناییش رو نداری؛ ولی به نظر من برات خوبه. خودت فکر می دور از شوخی، به نظرم این-

کنه؛ چون که تو ات هم کمک میانقدر پخته و بزرگ هستی که بتونی تشکیل خونواده بدی و این به روحیه

اید خوشبختانه هیچ وقت تنوع طلب نبودی و به گفته خودت فقط با یک نفر دوست بودی؛ اگه اینطور نبود ب

 .کردی تا آمادگی تعهد رو پیدا کنیخیلی بیشتر کار می

 :آهی کشیدم

 ها و خواهرم چی؟پس... بچه-

 :خیلی ریلکس گفت

ها به طور همزمان سخت باشه؛ ولی غیرممکن ها رو ول کنی؛ شاید رسیدگی به زن و بچه و اونقرار نیست اون-

 .نیست

شدم ممکن بود حسم بهش کمتر بشه و یا کمتر دار میبچهبه سارا فکر کردم؛ اگه خودم طی چندسال آینده 

 بهش توجه کنم؟

 شه که با این شرایط کنار بیاد؟یا اصالً زنی پیدا می

 .کنمباشه، ممنون از راهنماییت؛ بهش فکر می-

 .کنم پسر. فقط توروخدا مراقب خودت باش؛ اگر هم نتونستی کسی رو پیدا کنی به خودم بگوخواهش می-
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 :زدم لبخندی

 .باشه ممنون. خب، ببخشید باعث ناراحتیت شدم و دستت هم درد نکنه. شبت به خیر-

 .شب به خیر، یا علی-

 .آور بودتماس رو قطع کردم و هوفی کشیدم؛ خداروشکر به خیر گذشت؛ گرچه خیلی سخت و خجالت

دبختی مرتبش کرده بودیم. یک از روی زمین بلند شدم و از اتاقم رفتم بیرون. به آشپزخونه رفتم که با کلی ب

ها بزنم؛ لیوان آب خوردم و رفتم بیرون نشستم. خواستم تلوزیون رو روشن کنم که به سرم زد یه زنگ به بچه

 .گفت که تاحاال باید خوابیده باشناما ساعت می

 :با گوشیم به سپهر پیام دادم

 بیداری؟-

 :خیلی زود حواب داد

 .آره-

 :کرد که آنالین بود. خندیدم و براش نوشتمباز داشت با چه دختری چت می ای پدرصلواتی! معلوم نبود

 چه خبر؟ اوضاع چطوره؟-

 :نوشت

 .پختشم خوبهکنه. دسترسه و کلی برامون خاطره تعریف میخوبه، مامان بزرگ خیلی بهمون می-

 .کرد؟ عجیب بودیعنی خودش آشپزی می

 :خواستم یکم فوضولی کنم؛ برای همین نوشتم

 کنه؟ خبر نداری؟دیگه چه کار می-

 :یه دودقیقه درحال تایپ بود تا باالخره پیامش رو فرستاد. نوشته بود

هایی هم زنه، یه وقتزنه باهاش حرف میهایی به دوستش زنگ میواال چیز مشکوکی ندیدم ازش! یه وقت-

یه جور عجیبیه! مثال به من خیره  خونه. حالش همکنه؛ بیشتر کتاب میبافه؛ وگرنه کار خاصی نمیبافتنی می

 .ترسه؛ ولی درکل خوب با هم جورنگه. سارا یکم ازش میشه شیش ساعت هیچی نمیمی

 :نوشتم و براش فرستادم. بعد پرسیدم« آهان»یک 

 سارا خوابه؟-

 :نوشت

 ها مثالً خوابیدم. اوضاع خونه چجوره؟آره، یک ساعت پیش خوابید؛ من هم توی یکی از اتاق-
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 :شتمنو

 .واحد پایین رو کامالً احیا کردیم. اتاق تو هم ردیفه؛ فقط وسایالت رو گذاشتم خودت بچینی-

 :نوشت و بعد دیگه چیزی نگفت. یکم بعد درحال تایپ شد و نوشت« آهان»

 خوای جدا کنی؟راستی دایی، چرا زنونه مردونه رو می-

 :تمو شکلک خنده فرستاده بود. من هم از دستش خندیدم و نوش

خواد مثل یک خانم خوام زیاد باهات احساس صمیمیت کنه؛ دلم میشه؛ نمیچند وقت دیگه سارا بزرگ می-

 .واقعی بشه

 :استیکر تعجب فرستاد. بعد نوشت

 خدایی؟-

 :نوشتم

 مگه من با تو شوخی دارم بچه؟-

 :استیکر خنده فرستاد و من هم مثل خودش یه استیکر جلف فرستادم. بعد ازش پرسیدم

 هات چه خبر؟از لیدی-

 :نوشت

 .خیال ما شو! یک بار کالً خواستیم مخ بزنیم؛ اونم انقدر شما گفتی که طرف کات کرد باهامدایی بی-

 !ای خدا! این نسل گودزیال رو برای ما حفظ کن

 :خندیدم و نوشتم

د خودم برات زن عیب نداره، فدای سرت؛ اصالً خوب نیست اینجور ارتباطات. صبر کن درست رو بخون بع-

 .گیرممی

 .دایی یکی باید برای خودت زن بگیره-

 :با شکلک خنده و زبون دراز نوشتم

 .گیرمخودم برای خودم می-

 :خندید و چیزی نگفت؛ من هم نوشتم

 .خیلی خب دیگه، بسه برو بخواب؛ شبت به خیر-

 .شب به خیر دایی-

خونه رو خاموش کردم و بعد از یکم تقال باالخره  هایگوشیم رو خاموش کردم و به سمت اتاقم رفتم. چراغ
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 .خوابم برد

*** 

 :شیوا

 .هام رو که باز کردم؛ از حالت تابش نور خورشید فهمیدم لنگ ظهره؛ برای همین سرضرب پاشدم نشستمچشم

دونستم، هام هم پف کرده بود که دلیلش رو میبیرون خوابیده بودم و بدنم حسابی کوفته شده بود؛ چشم

 .دلیل. جمعه بود و کالسی چیزی نداشتم؛ برای همین خیالم راحت بودهای بیخوابی و گریهبی

 .به گوشیم که کنارم روی زمین بود نگاه کردم؛ چند میس کال از هادی افتاده بود

 .با خستگی غرغر کردم و به سمت دستشویی رفتم تا یک صفایی به خودم بدم

رفت، خودم رو به هام سیاهی میصورتم، اومدم بیرون و با اینکه چشم بعد از انجام ماموریت و شستن دست و

 .آشپزخونه رسوندم تا یه چیزی بخورم که نمیرم

مشغول خوردن چند تیکه بیسکوییت با شیر بودم که زنگ در خونه خورد. به سمت در رفتم و آروم یکم بازش 

در و لـ*ـب خندون ایستاده. هول شدم و سریع کردم. سرم رو کشیدم بیرون و مامانِ زهرا رو دیدم که با چا

 :گفتم

 !سالم، خوبین؟ بیاین داخل-

 :خندید و گفت

 .سالم، راحت باش دخترم؛ نیومدم که مزاحمت بشم؛ اومدم ببینم حالت خوبه یا نه-

 :چون سرباز بودم کامل در رو باز نکردم. گفتم

 .مراحمید؛ خوبم به خوبیِ شما-

 :به چشمم اشاره کرد و گفت

 .انکامالً مشخصه! دیگه ببخشید اگه هادی اذیتت کرد، مردا همینن مامان؛ جون به جونشون کنی بازم بچه-

 :خندیدم و چیزی نگفتم. اون هم لبخندش عمیق شد و گفت

ریم خونه پدربزرگت برای هماهنگ کردن یک سری کارها؛ حاال که نتیجه آزمایشتون با حاج آقا داریم می-

 .از محضر وقت بگیریمخوایم اومده می

 :با لبخند گفتم

 .کشیددستتون درد نکنه، زحمت می-
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 :کرد گفتیکم از در فاصله گرفت و درحالیکه داشت رو به آسانسور می

 .ها گفتم بیان پیشت تنها نباشیقربونت مامان، مراقب خودت باش؛ به بچه-

 .تشکر و خداحافظی کردم و اون هم رفت

آورد؛ ولی درکل هایی خشک مقدس بازی در میکردم. یه وقتچیزی بود که فکر میتر از هوف! خیلی مهربون

انداخت. در رو بستم و آه عمیقی کشیدم. رفتم باز به شکمم خیلی دوستش داشتم. من رو یاد مامان خودم می

 .خوندم که زنگ در به صدا در اومدرسیدم. یکی دو ساعت بعدش، داشتم نماز می

و با چادرنماز به سمت در رفتم. در رو باز کردم و هادی رو دیدم که با لبخند عمیقی ایستاده  نماز رو تموم کردم

 .کنهو نگاهم می

 :سالم کردیم و پرسیدم

 زهرا کجاست پس؟-

 :شونه باال انداخت

 .دونم؛ ولی شاید آقاشون بدونهمن نمی-

 :هام نگاه کرد و پرسیدخندیدم و رفتم کنار تا بیاد داخل. اومد تو و در رو بست. به چشم

 گریه کردی؟-

 .به زمین نگاه کردم و چیزی نگفتم

 :آهی کشید و باز پرسید

 شیوا؟ به خاطر من گریه کردی؟ آره؟-

تونستم دروغ بگم برای همین یکم سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم. با ناراحتی دستش رو دراز کرد و من نمی

 !از بغضم گرفتدونم چرا برو به سمت خودش کشید. نمی

این رفتارش نبود که ناراحتم کرد، جمع شدن چندتا درد روی همدیگه بود؛ یتیم و تنها بودم. هادی تنها کسی 

 .خواستم دوستش داشته باشمبود که اجازه داشتم و می

 :فشرد. سرم رو توی بـ*ـغلش گرفت و گفتتوجهی و شک و تردیدش دلم رو میبی

 .زدمف میببخشید، نباید اونطوری حر-

 :ام گفتمبا همون صدای خسته

 !اش...اشکال نداره-

 :هام نگاه کرد و گفتخندید و من رو از خودش فاصله داد. توی چشم
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 .هات ازت تشکر کنهخواسته به خاطر کمکآقای تهرانی زنگ زد به من و عذرخواهی کرد؛ گفت فقط می-

 :ای کردم و گفتمسرفهشد. تکتوش دیده نمیها و صورتش نگاه کردم. هیچ اثری از ناراحتی به چشم

 شناختی؟تو آقای تهرانی رو می-

 :یکم با تردید نگاهم کرد و گفت

 .آره، قبالً باهم مالقات کرده بود و درباره تو حرف زده بود-

 :هام درشت شد.هادی خندید و گفتچشم

 .گفت زن زندگی هستییکرد و مات نگفت؛ اتفاقاً همش ازت تعریف مینترس، چیز بدی درباره-

زده؟ هادی که دید فهمیدم چرا سورن باید با هادی حرف مینفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. باز هم نمی

 :ذهنم مشغوله گفت

رسه؛ حاال زیاد خودت رو درگیرش نکن. خداروشکر اون هم االن حالش خیلی خوبه و داره به خونوادش می-

 .اال بزنیم که تنها نمونه که فکر و خیال هم اذیتش کنهمنتهی سر وقتش باید براش آستین ب

 :خندی زدم و گفتمتک

 باهاش رفیق شدی؟-

 :تر کردلبخندش رو عمیق

 .طور که قبالً گفته بودی آدم پخته و خوبیهیه جورهایی؛ همون-

 :سری تکون دادم و چند قدم ازش فاصله گرفتم؛ گفتم

 .خوای یک پیاز بردار رنده کن تا من بیاممن یکی از نمازهام مونده؛ اگه ناهار می-

 :به سمت آشپزخونه رفت

 !اطاعت بانوی من-

خواست برای سورن، آزیتا رو تور کنم که از قضا خواهرش در اومد. شانس خندیدم و به اتاقم برگشتم. دلم می

 !نداشت این بچه

که بهتره براش زن بگیریم؛ پس  گفتکردم. وقتی هادی میگشتم یه دختر خوب براش پیدا میحاال باید می

گفت صحبتشون بیشتر از یک دوستی ساده و تعریف از خانم بودن من دونست. حسم میحتماً یه چیزی می

 .گذاشتم هرچی هست بین خودشون بمونهتونستم تو کارشون فوضولی کنم و بهتر بود که میبوده؛ ولی نمی



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         369 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

مازم تموم شد و مشغول جمع کردن جانمازم شدم. رفتم کردم و نفهمیدم چطور نهمین جوری داشتم فکر می

 :های هادی سرخ شده. پیاز و رنده رو ازش گرفتم و گفتمتوی آشپزخونه و دیدم چشم

 .دستت درد نکنه، تا همینجا کافیه-

دماغش رو باال کشید و به سمت ظرفشویی رفت تا دست و بالش رو بشوره. من هم کار رنده کردن رو تموم 

 .کردم

 :دی ایستاد و گفتها

 ای هست که بخواید انجام بدم؟خب بانو، کار دیگه-

 :سری تکون دادم

 .کنمنه، شما برو بشین؛ من خودم ناهار رو آماده می-

 :با شیطنت پرسید

 خوای چی درست کنی؟می-

 :چند سیب زمینی برداشتم و مشغول پوست کندنشون شدم؛ با نفس عمیقی گفتم

 .شهه کتلت بخوریم. تازه یاد گرفتم درستش کنم؛ اما خیلی خوشمزه میاگه خدا قبول کنه قرار-

کردم که با سـ*ـینه به اپن تکیه داد. من هم هر از چندگاهی حین کارم بهش نگاه میبهآهانی گفت و دست

شه و کرد. دوهفته تقریباً تا جشنمون باقی مونده بود؛ قرار بود عقد و عروسی یکی بالبخند خاصی بهم نگاه می

خوام سریع گفت که خودش یک ساله نامزده و من تازه میانداخت و میدیگه معطل نمونیم. زهرا بهم تیکه می

 .همه چیز رو جمع کنم بره

 :مایه کتلت رو درست کردم و مشغول سرخ کردنشون شدم. هادی هم اومد باالی سرم و گفت

 خوای بده من سرخ کنم؟می-

 .ها نگاه کردمدوباره به کتلت نگاهی بهش انداختم و بعدنیم

 بلدی؟-

 :چشمکی زد

 .آره، اینو دیگه بلدم-

لبخندی زدم و از گاز فاصله گرفتم. هادی ظرف مایه رو ازم گرفت و مشغول ریختن کتلت توی ماهیتابه شد. 

 :سـ*ـینه به کابینت تکیه زدم و گفتمبهدست

 .کردبابای من هم گاهی کار خونه می-
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 .و کارش شده بود؛ اما حواسش به من هم بودبا دقت زیادی مح

 شستن؟خدابیامرزتشون. ظرف هم می-

 :خندی زدمتک

 .کردآره، بابام تو خونه بیشتر از من کار می-

 :با لبخند گفت

 .مرد نمونه بوده-

 :سری تکون دادم

ره. با اینکه کار زیاد گفت کار خونه برای مرد خیلی ثواب داخوردن؛ میآره، همه به خاطرش به مامانم غبطه می-

 .شدداشت؛ اما از اینجور کارها هم غافل نمی

 :نگاهی به من انداخت؛ خندید و با شیطنت گفتنیم

 .اونجوری نگاهم نکن، من انقدر آدم خوبی نیستم که همش کمکت کنم-

 :خندیدم و گفتم

 .ها روبده اصالً اون کتلت-

 :ظرف رو عقب کشید و ابروهاش رو فرستاد باال

 !خوام ثواب ببرم، بذار ثواب کنم اذیت نکن شیطان رجیمنه، االن می-

گفت حواسش به من هم هست و این ها بود؛ اما لبخند عمیقش میخندیدم و نگاهش کردم. حواسش به کتلت

 .برام خیلی دوست داشتنی بود

 .ششونهآروم دست بردم و بازوش رو گرفتم؛ خودم رو بهش نزدیک کردم و سرم رو گذاشتم روی 

 .هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدمچشم

ن کردم مکردم؛ هرجوری حساب میدونستم برای داشتنش باید چجوری خدا رو شکر میدونستم؛ واقعاً نمینمی

ی خوبی نبودم که خدا اون رو به من بده؛ اما خدا خیلی هوام رو داشت؛ الیق اون نبودم. من اصالً انقدری بنده

ها رو بشنوم و بدترین کردم قراره توی این مسیر بدترین حرفت بشم. وقتی که فکر مینگذاشت زیاد اذی

 . ...ها رو داشته باشمسرنوشت

 !دونی هم نیستمکردم الیق سگفکر می

های خواست همون موقع از زور شوق گریه کنم؛ با اینکه شب قبلش از غم کلی عر زده بودم؛ اما گریهدلم می

ی و ناسپاسی نبودن؛ من فقط یکم درد داشتم که به خاطر شرایطم طبیعی بود؛ اما در کل به من از سر ناسازگار
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 .مهربونی خدا باور داشتم

هام رو از پشت گرفت و باالی موهام رو صدای کنار گذاشتن قاشق فلزی رو شنیدم. هادی با اون دستش شونه

 .سیدبو

 خوای گریه کنی دختر؟باز که می-

 .و نگاهش کردم سرم رو بلند کردم

 :آب دهنم رو قورت دادم؛ اما بغضم از بین نرفت. گفتم

 هادی، من لیاقتت رو دارم؟-

 :دستی به سرم کشید

 زنی؟معلومه که داری! این چه حرفیه که می-

 :تر گرفتمش و گفتمسفت

 .دعا کن بتونم خدا رو به خاطر داشتنت شکر کنم-

 :با خنده گفت

 .بکن تو هم برای من همین دعا رو-

 :خندیدم و زیر گوشش گفتم

 (کنمالحَمدُلِلهِ الَّذی خَلَقَک! )خدایی که تو را آفریده است را شکر می-

*** 

 :سورن

 :سارا چسبید به پاهام و با ذوق گفت

 !عمو سورن اینجا خیلی قشنگه-

 :به اتاقش نگاه کردم و گفتم

 جدی؟ از اینجا خوشت میاد؟-

 :سرش رو به نشونه مثبت تکون داد

 .هاش رو دوست دارمآره، اینجا خیلی خوشگله؛ پنجره-

های عمارت بود؛ اما این برام جالب بود که حتی این بچه هم از اون تر از پنجره اتاقپنجره اتاقش کوچیک

 :عمارت بزرگ و ترسناک خسته شده بود. بعد از لبخندی که به سارا زدم گفتم
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 .های دیگههات رو مجبور شدیم بدیم به بچهبازیبابخوشحالم که خوشت اومده؛ گرچه خیلی از اس-

 :با خوشحالی گفت

 .ها بازی کننتونن با اونی دیگه میخب اینجوری به عالمه بچه-

 :بعد به عروسکی که روی تختش گذاشته بود اشاره کرد و گفت

 .کنم؛ بقیشون رو دوست نداشتماما من فقط با همین بازی می-

 :باز لبخند زدم و گفتم

 .خوبه-

 :و بعد از کنارش بلند شدم و خواستم برم بیرون که گفت

 راستی عمو سورن، چرا خاله آزیتا باهامون اومده اینجا و من باید پیشش باشم؟-

 .ها چیزی نگفته بودمهنوز به بچه

 :برگشتم به سمتش و گفتم

 .ی توئهاون خاله نیست، عمه-

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت

 ی منه؟عمه یعنی آزیتا-

 :سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم

 .یادته چطور مادربزرگ پیداش شد؟ عمه هم یک دفعه پیدا شد و ما خوشحالیم که پیداش کردیم-

خندی زدم و آروم به دنبالش رفتم. از اتاق رفتم با خوشحالی نگاهم کرد و بعد بدو بدو از اتاق بیرون رفت. تک

 .ی باال مشغول مرتب کردن وسایل بودا رفته سراغ آزیتا که توی آشپزخونهبیرون و دیدم که سار

 :سارا با خوشحالی گفت

 ی من هستی؛ راسته؟گه که شما عمهعمو سورن می-

 :آزیتا با تعجب به من نگاه کرد و بعد با لبخند به سارا گفت

 .آره عزیزم-

 :سارا پاهای آزیتا رو بـ*ـغل گرفت و تقریباً جیغ زد

 .شهجون! سپهر هم وقتی بفهمه عمه دار شدیم حتماً خوشحال می آخ-

 :براش توضیح دادم

 !ی سپهری تو میشه خالهببین سارا، عمه-
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 :با گیجی بهم نگاه کرد؛ به گوشه پیراهنش ور رفت و پرسید

 ها؟ چجوری ممکنه؟-

 :آزیتا توضیح داد

 .شمرِ مادرش میببین عزیزم، من خواهرِ پدرت هستم؛ اما برای سپهر خواه-

سارا باز نفهمید و آزیتا یک راه دیگه رو برای توضیح دادن بهش امتحان کرد. با اینکه مهربون بود؛ اما مثل شیوا 

 .تونست خوب ارتباط برقرار کنهنمی

این بیخیال آزیتا و سارا شدم و برگشتم طبقه پایین. سپهر رفته بود مدرسه و قرار بود از اوف! باز یادش افتادم. 

تر به بعد با سرویس مدرسه بره و بیاد. گفتم اینطوری هم مثل من مغرور و گند دماغ نمیشه و هم اجتماعی

 .میشه

توی خونه سوت و کور نشسته بودم و به مقابلم زل زده بودم. همه وسایل عمارت رو فروختیم و پولش رو دادیم 

دونستم پولش رو چطوری خرج کنم که بیشتر به درد ارزید؛ اما هنوز نمیکمیته امداد. خود عمارت هم کلی می

 .خواست با پول به اون زیادی هرکاری انجام بدمبخوره. دلم نمی

 .کردمتونن خونه بخرن اقدام کنم؛ اما باید بیشتر فکر میشیوا یک بار گفته بود برای افرادی که نمی

تم به عقلم شک کردن؛ اما دیگه اون چیزی هام وقتی شنیدن عمارت رو فروخخیلی از آشناها و هم سن و سال

 .دونستمگفتن عقل رو عقل نمیها بهش میکه اون

اون روز شرکت نرفته بودم و کارهام رو سپرده بودم به مرتضی. یه زنگ بهش زدم و کارها رو پیگیری کردم. 

 .نزدیک ظهر بود که توی دستشویی یک فکری به ذهنم رسید

 .ون و با گوشیم مشغول گرفتن شماره نامداری شدمبعد از وضو گرفتن اومدم بیر

 :طولی نکشید که جواب داد

 سالم، جانم آقای تهرانی؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 (!ها شروع شدسالم آقای نامداری، حالتون خوبه؟ )باز تعارف-

 :با خوشحالی گفت

ردید؟ سعادت نداریم صداتون رو تر هم هستیم. چه خبر یادی از ما فقیر فقرا کشما که به ما زنگ بزنید خوب-

 هم بشنویم؟

 :خندی زدم و گفتمتک
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 .اختیار دارید، این چه حرفیه! راستش جهت یه کار خیری تماس گرفتم-

 :با تقدیر گفت

 تونم انجام بدم؟خداروشکر! خیلی هم عالی؛ بفرمایید، چه کار می-

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 ک بودن درسته؟آقای نامداری برادرتون توی کار امال-

 :تایید کرد

 آره، چطور؟-

 :توضیح دادم

تر گرفتم و چندتا زمین کنم. خونمون رو فروختم یه جای کوچیکحقیقتش من دارم سر خودم رو خلوت می-

شه واحد خونه ها رو بفروشم و با این پول خونه، تا هرچندتا که میهم اطراف تهران دارم. دوست دارم اون

 .بخرم

 :رسیدبا اشتیاق پ

 ها چه کار کنید؟خب بعد با خونه-

هایی تونن راحت خونه بخرن، چه برسه به اونها زندگی نمیها بعد از سالدونید. خیلیشما دیگه بهتر از من می-

 .های جوون بذارمکه تازه ازدواج کردن. قصدم اینه که هر واحد رو سه سال در اختیار زوج

 :با خوشحالی گفت

کردن؛ منتهی سندیده و خوبیه؛ اتفاقاً یکی از آشناهامون این کار رو کرده بود چقدر دعاش میخیلی خیلی کار پ-

 دونی که؟این کار خیلی دردسر داره پسرم، می

 :نفس عمیقی کشیدم و نامداری ادامه داد

بت شما ها بالنسکنن و تازه با این اوضاع، جوونکنن، بدقلقی میها خوب و نجیب نیستن؛ اذیت میهمه آدم-

خوام بگم همه اینجوری کنن و ممکنه بخوان بیشتر از دو، سه سال بمونن. نمیتنبلن! درست حسابی کار نمی

 .هاهستن؛ ولی این چیزها هم هست. فکر نکنی که االن بخوای این کار رو بکنی خیلی راحته و از این حرف

 .سری تکون دادم و به سمت شوفاژ رفتم تا یکم گرم بشم

 .جهم آقای نامداری؛ به هرحال قصد دارم این کار رو بکنمبله متو-

 :خیالی گفتبا بی
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 .کنمخیلی هم عالیه! من هم تا جایی که بشه کمکت می-

 .کنید، دستتون درد نکنهخیلی لطف می-

 :با تقدیر و احترام گفت

 پذیرایی کنیم ازتون؟خواید یه سر به ما بزنید؟ چند ساله االن سعادت نداریم کنم! راستی نمیخواهش می-

 :خندی زدمتک

 .افتیدنیازی به این کارها نیست، به زحمت می-

های معروفش رو بذاره که بپزه. شما هم تا ها چیه! االن به خانمم میگم از اون خورشت مرغنه، این حرف-

 .دوساعت دیگه بیاید اینجا یه ناهاری بخوریم

 :خندیدم و گفتم

 .ی جدید هستیمها درگیر خونهیاز نیست. االن با خواهرم و بچهنه آقای نامداری، واقعاً ن-

 :با اشتیاق گفت

دیگه واجب شد که بیاید اینجا! یکم کار رو رها کنید خستگی در کنید. با اون وضع هم که آدم دلش نمیره غذا -

 !اخواد شال و کاله کنید، تو مثل پسر خودمی دیگه، راحت باش با پیژامه بیا اینجبپزه. نمی

 .خاطر همین روحیاتش بود که دوستش داشتمام گرفته بود! بهدیگه واقعاً خنده

رسه خونه. اگه اجازه بدید حداقل شب ست؛ دو ساعت دیگه تازه میآخه آقای نامداری، سپهرمون االن مدرسه-

 .خدمت برسیم

 :باز اصرار کرد

 .شما بیاید اینجا، آقاسپهر رو هم توی راه بیاریدشنه دیگه فایده نداره، همین االن خانمم مرغ رو بار گذاشت. -

 .ام گرفته بود، هم از این اصرارش کالفه شده بودمهم خنده

 .کنه یا واقعاً انقدر عجله دارهآخه معلوم هم نبود که تعارف می

هم یک دیگه مجبور شدم قبول کنم. بعد از قطع تماس رفتم باال و به آزیتا و سارا گفتم که حاضر بشن. خودم 

سری کارهای فنی طبقه باال رو تموم کردم و حاضر شدم. ساعت یک و نیم حرکت کردیم به سمت مدرسه سپهر 

 .ی نامداری رفتیمو از اونجا سوارش کردیم و به سمت خونه

 :سارا توی راه پرسید

 ریم؟عمو سورن، ما دقیقاً داریم کجا می-

 !بشم« دقیقاً گفتنش»ای قربون اون 
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 :تمخندیدم و گف

 .کردهای بابابزرگِ من. آقای خوبیه، وقتی من بچه بودم همیشه باهام بازی میخونه یکی از دوست-

 :آزیتا که کنارم نشسته بود گفت

 باهاشون خیلی راحت بودین؛ هنوزم همین طوره؟-

 :سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم

کردم؛ اما نامداری کرد قبول نمیدر اصرار میآره، خیلی باهاش احساس راحتی دارم. االن هم هر کس دیگه انق-

 .کنه، واقعاً مهربونهبارها ثابت کرده که فقط تعارف نمی

 :سارا هم گفت

 !چه آقای خوبی-

 .اوهوم-

 :بعد سارا رو به سپهر که با لباس مدرسه صندلی عقب نشسته بود کرد و گفت

 !ی توئهراستی سپهر، آزیتا خاله-

 :هاش رو باز کرد و گفتهاش روی هم افتاده بود با تعجب چشملکسپهر طفلک که از خستگی پ

 چی؟-

 :خندی زدم و گفتمتک

 .سارا نیازی نبود انقدر یهویی بهش بگی-

 :سپهر با تعجب به من گفت

 دایی اینجا چه خبره؟ مگه آزیتا پرستارِ سارا نیست؟-

 :پوفی کشیدم

 . ...تو اتاقت بودی و وقت نشد. ما فهمیدیم کهخواستم بهت بگم؛ ولی همش نه باالم جان! دیروز می-

 :آزیتا حرفم رو قطع کرد و خطاب به سپهر گفت

 .دونم یکم عجیبهمن دخترِ کوچیک پدربزرگتونم؛ می-

 :خندی زد و خطاب به شخص نامعلومی گفتسپهر تک

 دار! ببینم، بابابزرگ هم زنده است؟دار شدیم بعد خالهاول مادربزرگ-

 :آهی کشیدم

 .کنه؛ اما دورادور حواسش به ما هستاست و توی ونکوور داره پول پارو میمتاسفانه یا خوشبختانه هنوز زنده-
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آوردم؛ پس های خودم افتادم. من هم معموالً آمار همه چیز و همه کس رو در میناخوداگاه یاد جاسوس بازی

نگفت. رسیدیم به خونه نامداری و پیاده شدیم. جون خندید و دیگه چیزی البد به بابام رفته بودم. سپهر یکم بی

دونستم که اگه خودم محکم وایسم به در نظر نداشتم درباره آزیتا با نامداری چطور صحبت کنم؛ اما این رو می

 .دم که درباره من و اون فکر بدی کنه یا حرف بدی بزنههیچ کس اجازه نمی

امداری و خانمش شدیم. خونه متوسط، اما قشنگی داشت که وارد خونه شدیم و مشغول سالم و احوال پرسی با ن

 :ها اشاره کردم و گفتمدوستش داشتم. همون دم در ورود به بچه

 .ام و ایشون هم آزیتا خواهرم هستنام، سارا برادرزادهسپهر خواهرزاده-

م که با چادر ایستاده نامداری با خوشحال ابراز ارادت کرد و حتی نپرسید این خواهرت از کجا اومده. خانمش ه

زد و راهنماییمون کرد بریم بشینیم. ما هم رفتیم توی پذیرایی و نشستیم. چند ثانیه بعد اون بود لبخند می

ها هم سالم و دختره که تو اصفهان دیده بودمش هم با دوتاخواهر دوقلوش که کوچیک بودن اومدن و با اون

 !خوردو احوال پرسیه به هم میاحوال کردیم. دیگه داشت حالم از هرچی سالم 

کردم. من و آقای نامداری شروع به البته بدک هم نبود. هرچی تو عمرم کم حرفی کرده بودم اونجا جبران می

اش ی موهای سرش سفید شده بود؛ اما چهرهها کردیم. نامداری همهصحبت درباره همون کارهای فروش زمین

 .خندیدهنوز سرزنده بود و خودش هم می

 .کردن که یادم افتاد نمازم رو نخوندمتر بودن، داشتن از ما پذیرایی میدخترهاش که به نظر یکم از سارا بزرگ

 :شد که گفتمبلند شدم و به سمت اتاق انتهای خونه رفتم. اون دختر بزرگه داشت رد می« ببخشید»با 

 دین؟ببخشید، یه مُهر به من می-

داد و جهت قبله رو بهم گفت و من هم ازش تشکر کردم. نسبت به  با گشاده رویی جانماز کوچیکی بهم

 .کشیدهای قبل یکم بیشتر از من خجالت میسری

ای کشونده بودن و ها رو دیدم که سارا رو به گوشهرفتم توی اتاق و نمازم رو خوندم؛ وقتی خارج شدم، بچه

 .کردنداشتن باهاش منچ بازی می

م. به سمت پذیرایی برگشتم و دیدم خود نامداری با سپهر گرم گرفته و آزیتا لبخندی زدم و ازشون تشکر کرد

دونستم؛ یعنی یادم رفته بود. هم مشغول صحبت با اون دختر بزرگه و مادرشه. اوف! حتی اسمشون رو هم نمی

ها کمک یار و یاور مونده بودم که خداروشکر اون وضع زیاد طول نکشید. آزیتا رفت به خانممن اون وسط بی

 .کرد تا سفره ناهار رو بچینن
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ها کلی ابراز خوشحالی کردن و نامداری گفت باید بهشون درباره آزیتا فقط یک توضیح کوتاه دادیم؛ اما اون

 .کردیپیست میوغش و مهربونی رو ای کاش کپیهای بی غلشیرینی بدیم. ای خدا! چنین آدم

 .صر موندیم و بعد برگشتیم خونهدیگه انقدر خسته بودم که نفهمیدم چطور تا ع

*** 

 :شیوا

 :خورد گفتزهرا درحالی که داشت بستنیش رو می

 ده؟ای شیوا! خدا خفت نکنه آخه کسی تو زمستون بستنی می-

 :هادی از من دفاع کرد

 .به این خوبی! چه ایرادی داره؟ ملت که راضی هستن-

یک خانم رو دیدیم که داشت با حرص به بچه کوچیکش  جا، دقیقاً مقابل چشممونما به ملت نگاه کردیم؛ همون

 :گفتداد و میبستنی می

 .هاستای خدا! به عروس و دومادهای این مملکت عقل عنایت کن؛ اگه بچم مریض بشه گردن این-

 :ریز خندیدیم. زهرا گفت

 .گیرهتون رو میای درد! بخندید، فردای قیامت همین خانومه یقه-

 :که روی کت دومادیش افتاده بود رو با دستمال پاک کرد و گفت هادی یه تیکه بستنی

 .اشون دو هفته دیگه که بهار شد بخورنتونن ببرن خونهبابا اجباری درکار نیست که! می-

 :زهرا توضیح داد

 .ها حالیش نیستمستر داماد! بچه که این حرف-

دیم، برگشتیم تهران و توی تاالر مراسم باز خندیدیم و چیزی نگفتیم. بعد از اینکه توی جمکران عقد کر

 .گرفتیم؛ اما هنوز اثری از سورن و آزیتا نبود

خواست سارا و سپهر رو ببینم؛ اما خب، شاید واقعاً نتونستن بیان. لباسم تقریباً پوشیده بود و مجلسمون دلم می

 .هاو این حرف بعد از شام نیمه مختلط شده بود؛ منتهی صرفا محض احوال پرسی و تبریک و کادو

ها هم رو ندیده بودن دلشون از تنگی دربیاد و یاد ما بیفتن. باالخره خاله هایی که مدتیکم طول کشید تا فامیل

 :انسیه اومد باالی سن جلوی ما ایستاد و میکروفن رو به دست گرفت

 !خب نوبتی هم که باشه نوبت کادوهای عروس و دوماده. اول بزن دست قشنگه رو-

دست زدن و زهرا هم کنار گوش من کِل کشید. خیر ندیده از اول تا آخر همش کنار گوش من جیغ  جمعیت
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 .زدمی

کردیم. کرد و ما به فردی که هدیه داده بود از دور عرض ادب میطور که خاله داشت کادوها رو اعالم میهمون

 یک نفر نزدیک شد و

 .دقیقاً مقابل ما ایستاد. اون سورن بود

 :یه با لحن خاصی گفتخاله انس

 .بله، دوتا سکه تمام بهار از خاله بزرگه عروس-

لبخندی زدم و بهش نگاه کردم؛ با لبخونی ازش تشکر کردم و اون هم برام با مهربونی پلک زد. یکم طول کشید 

مون تا برای همه رو اعالم کنه؛ اما من بیشتر حواسم پی سورن بود که ایستاده بود و با لبخند عجیبی نگاه

 .کردمی

کرد که سورن سریع از ال به الی جمعیت دیگه خاله آخرین کادو رو هم اعالم کرد و داشت بساطش رو جمع می

 :خودش رو به سن رسوند. اومد باال و به خاله گفت

 شه میکروفن رو بدید به من؟ببخشید مادرجان، می-

واهش و التماس میکروفون رو ازش به خاطر سروصدای جمعیت نفهمیدم خاله چی گفت؛ ولی سورن با خ

 .گرفت

 :هادی به سمتم خم شد و با خنده گفت

 نکنه بخواد مجلس رو به هم بزنه؟-

 :با تعجب به هادی نگاه کردم و گفتم

 ها اتفاقی افتاده؟ها باهاش نیستن. نکنه برای بچهدونم، خیلی نگرانم؛ خصوصاً با وجود اینکه بچهنمی-

 :هادی خندید

 .راه ندهبه دلت بد -

 :سورن چند بار توی میکروفن فوت کرد و گفت

 . ...ها، آقایونخانم-

زدن. سورن میکروفن به دست با لبخند به سمت ما نگاه کرد. کرد و چندتا بچه نق میجمعیت هنوز سروصدا می

 .زنهمن به هادی نگاه کردم و دیدم اون هم داره به سورن لبخند می
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 :هم گفت باز به سورن نگاه کردم؛ اون

 .خیال، مهم اینه که خودتون بشنوین و من دوست دارم بقیه هم بدوننبی-

کنن جوری ایستاد که پیچید و من دلشوره گرفته بودم. سورن که دید چندنفر بهش نگاه میصداش تو سالن می

 .هم رو به ما باشه هم پشت به جمع نباشه

 :گفت

ومده بود من خیلی دیر رسیدم؛ اما واجب دونستم که این مطالب خاطر مسائلی که پیش ااول از همه بگم که به-

 .رو حتماً بگم

دونستم چرا! کرد و نمیلرزید؛ به شدت استرس داشت و این استرسش دلشوره من رو هم بیشتر میصداش می

 :بارید گفتسورن به هادی نگاه کرد و با لحنی که احساس ازش می

 .خوامها رو میب خاصیه برات و من هم از خدا برات بهترینبرات خیلی خوشحالم رفیق! واقعاً ش-

 :بعد رو به جمع کرد و گفت

 .اومداین عروس و دامادی که اینجا نشستن؛ اگه نبودن معلوم نبود چه بالیی به سر من می-

 :کردن؛ برای همین جرئت پیدا کرد و ادامه داددیگه تقریباً کل سالن ساکت شده بود و همه بهش گوش می

چه عروس خانوم که واقعاً در حق من خواهری و شاید حتی مادری کرد و نگذاشت توی بحرانی که قرار داشتم -

 .غرق بشم و چه آقا دوماد که هیچ جوره کم نگذاشت برام

 .هام جمع شده بودفکر کنم همراه لبخندی که زده بودم، اشک هم توی چشم

دونستم بخندم یا گریه کنم؛ چون واقعاً دیدن سورن توی خصوصاً وقتی که گفت من براش مادری کردم! نمی

هاش رو پاک اون شرایط و جمع و جور کردنش مثل مادری کردن برام سخت بود. سورن کامالً بغض کرد؛ اشک

 :کرد و ادامه داد

ی ها عروس و دوماد معمولی نیستن که براشون دست بزنید و کل بکشید و بهشون بگید تا آخر عمر به پااین-

 . ...دونیدهم پیر بشن! جنس این عروس و دوماد خیلی فرق داره. می

 :نفس عمیقی کشید و گفت

هایی هستن که خدا آفریده تا به بقیه کمک کنن و من خیلی خوشبخت بودم که از ها از معدود فرشتهاون-

 .کمکشون بهره گرفتم

 .کروفن رو زمین گذاشتصدای دست و سوت جمعیت بلند شد و سورن بعد از تشکر کوتاهی می

هاش رو پاک کرد و توی آ*غو*ش گرم به سمت ما اومد. هادی براش ایستاد و من هم پاشدم. سورن اشک
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کرد و کردم اینطوری بشه. هادی کمر سورن رو نوازش می! هیچ وقت فکر نمیهادی قرار گرفت. وای خدایا

 .خندید و من هنگ کرده بودممی

 :گرفت و رو به من گفتسورن از هادی یکم فاصله 

 .شیواخانوم، از شما هم خیلی ممنونم-

اومد آدم رو شد! اون یه صاحب کار مغرور و از خود راضی که زورش میدیگه دهن من از کف زمین جمع نمی

 ای؟گفت شیوا خانوم! ای خدا! قربون دستت! قربون حکمتت! چه خلق کردهصدا کنه داشت به من می

 .، شما لطف داریدکنم قربانخواهش می-

 :خندی زد و یک پاکت از جیب کتش خارج کرد. پاکت رو به سمت هادی گرفت و گفتتک

 .شاءاهلل عاقبت به خیر بشیدهادی جان ناقابله، ان-

هادی و من خیلی محترمانه تشکر کردیم و سورن هم خواست خداحافظی کنه و بره. توی اون شرایط هم وقت و 

و آزیتا چیزی بپرسم؛ برای همین سورن سریع خداحافظی کرد و رفت؛ اما من هنوز  هافرصت نبود که از بچه

 .توی بهت بودم

کردن و گفتن و از ما خداحافظی میاومدن تبریک میها هم میجمعیت به وضع عادی خودش برگشت و خیلی

یم و زهرا کمکم کرد کم جمع و جور کردرفتن. دیگه فرصت نشد با هادی ببینیم هدیه سورن چیه! دیگه کممی

دیدم؛ مثل کورها دستم رو گرفت و تا ماشین من رو رسوند. سوار شدیم و حرکت با وجود شنلم که جایی رو نمی

ها رسیدیم خونه و رفتیم اینکردیم؛ چون برنامه قبلی نداشتیم دیگه کسی هم دنبالمون نیومد. ما زودتر از مامان

 .داخل

 :م از آسانسور رد بشم. با خنده گفتهادی کمکم کرد با وجود پف لباس

 !خوب شد پف لباسته و خودت انقدر تپل نیستی-

 :خندیدم

 مگه داریم آدم انقدر تپل؟-

 چرا نداشته باشیم؟-

های تنگ خالص شدم. با سری تکون دادم و چیزی نگفتم. کلید انداخت و رفتیم داخل؛ باالخره از شر اون کفش

 :رش نو کشیدم و گفتمجوراب شلواری سفید پام رو روی ف

 !آخیش! راحت شدم-

شنلم رو برداشتم و انداختم روی مبل و خودم هم ولو شدم اونجا! هادی هم نشست کنارم و نفس عمیقی کشید. 
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 .شدیم؛ از شیش صبح بیدار شده بودیم و دنبال کارها بودیم تا دوازده شبجفتمون از خستگی داشتیم نفله می

ها حس تازگی و باحالی داشت و خستگی رو ی فرش و مبلمانِ نو و حتی کاغذ دیواریمون نگاه کردم؛ بوبه خونه

 .کرداز تنم دور می

دونستم اینجا میشه ی اول که توی تاریکی اومده بودم اینجا و چمدونم رو گذاشتم از کجا باید میاون دفعه

 ی بختم؟همون خونه

 :هادی ازم پرسید

 از فامیالت کسی میاد اینجا؟-

 :رو به نشونه مثبت تکون دادم سرم

 .م گفته بود میاد؛ فکر کنم باباجونم هم میاد خداحافظی کنه ازمخاله-

 :با دلسوزی گفت

شیم یه وقت خوابمون نبره و این خب یه زنگ بهشون بزن ببین جایی نمونده باشن. ما هم داریم تلف می-

 .بندگون خدا این همه راه بیان پشت در بمونن

 :دم و بلند شدم دنبال کیفم بگردم. با کالفگی گفتمسری تکون دا

 .کیفم دست زهرا جا مونده-

 :هادی گفت

 .شهعه، خب پس نگران نباش همین االن پیداش می-

 .پنج ثانیه از حرف هادی نگذشته بود که زنگ در خورد. به سمت در رفتم و بازش کردم

 !و پرت کرد توی بـ*ـغلمهای پاشنه بلندش رو درآورد و خودش رزهرا به سرعت کفش

 !ای خدا! شیوا خله خدا نکشتت؛ چقدر خوشگل شده بودی امشب-

طور که روی مبل ولو لبخندی زدم و با پام در رو بستم. زهرا اومد تو و چادر و مخلفاتش رو درآورد. هادی همون

 :شده بود به زهرا سالم کرد. زهرا هم با نگاهی چندش به هادی تشر رفت

شه؟ بابا تازه امشب باید پاشی سرحال باشی، رمانتیک باشی، چندتا شعر بخونی، یه بخار میانقدر بیآخه دوماد -

 !قری به کمر بدی

 :با خنده لـ*ـبم رو گاز گرفتم

 .وا زهرا! زشته-
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 :زهرا اخم کرد

 .زشت عمته-

 :بعد به سمت هادی رفت و کنارش روی مبل نشست؛ بهش گفت

 امشب چه خبره نه؟مثل اینکه هنوز حالیت نشده -

با خنده به سمت کیفم که زهرا روی اون یکی مبل انداخته بود رفتم تا گوشیم رو بردارم. در اون حین شنیدم که 

 :هادی گفت

 !ببین زهرا، هیچ خبر خاصی نیست. تو رو سر جدت ولمون کن-

 :زهرا خندید

 !آره ارواح عمتون-

گردن شهرشون؛ اما رفتم. خاله گفتش که دیر شده و دارن برمیخیال اون دوتا شدم و شماره خاله انسیه رو گبی

ام رفت و برام دعای خیر کرد. به باباجون هم زنگ زدم که اون هم چون جوری تلفنی کلی قربون صدقههمون

 .دم در تاالر خداحافظی کرده بودیم دیگه نیومد؛ اما قرار شد بعداً بیاد پیشم

 :تمتماس رو قطع کردم و رو به زهرا گف

 تنها اومدی؟-

 :دست از اذیت کردن هادی کشید و جواب داد

 .ایناست رفته تو اتاقم بگیره بخوابه ی ماماننه، با شوهرم اومدم؛ االن خونه-

 :هادی هم یکم ازش فاصله گرفت و گفت

 کنی؟خب برو سراغِ اون؛ چرا شوهرِ مردم رو اذیت می-

 :زهرا دماغش رو برای هادی چین داد و گفت

 !کشیمون! شوهرِ مردمن-

 :ازش پرسیدم

 پس مامان اینا هنوز نیومدن؟-

 :هاش گفتانداخت روی کپه شینیونزهرا بلند شد و درحالی که چادرش رو می

ی حساس ها شدن و خالصه نشد خودشون رو برای این لحظهنه، هنوز نرسیدن؛ دیگه درگیر خداحافظی-

 .برسونن

 :دامه دادرفت ابعد درحالی که به سمت در می
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 .گم شماها الال کردینشما هم راحت باشین، من بهشون می-

 :هادی بلند شد و اومد کنار من ایستاد. رو به زهرا گفت

 !ای الهی بری دیگه برنگردی-

 .زهرا برای هادی زبون درآورد و بعد از خداحافظی، رفت

ها خالص کاری و چسب و اینبتونهمن و هادی یکم از دست زهرا خندیدیم و بعد رفتیم از شر اون حجم از 

کردم و موهام رو آزاد های نیمه باز از شدت خستگی داشتم آرایشم رو پاک میبشیم. یه نیم ساعت با چشم

 .کردم. هادی اما خیلی زود لباس راحتیش رو پوشید و اومد به کمک من در عملیات پاکسازیمی

 :کرد گفتی موها رو از سرم جدا میدرحالی که گیره

 .شنگیریم ما؛ انقدره ساده عروس میهای خوبشون رو یاد نمیها فرهنگدونم چرا از این خارجینمی-

 :تایید کردم

هاشون رن سر خونه زندگیشون؛ یعنی اگه انقدر فساد و فحشا نداشتن وضع خونوادهدقیقاً! دقیقاً! راحت هم می-

 .از ما هم بهتر بود

 .خندید و چیزی نگفت

 .رو درآورده بودم و تی شرت و شلوار طوسی پوشیده بودملباس عروسم 

 :آوردم از هادی پرسیدمطور که داشتم گیره مو در میهمون

 راستی... آقای تهرانی چی بهت داد؟-

 :با خنده گفت

 شه؟اگه بگم باورت می-

 چرا نشه؟-

 :کشید گفتهاش رو الی موهام میآخرین گیره رو هم درآورد و درحالی که انگشت

 .دوتا بلیط کربال بهمون داده؛ برای بعد از عید-

 :سوتی کشیدم

 !کردمبابا این دیگه خیلی مشتیه! اصالً فکرش رو نمی-

 :هام نگاه کرد و گفتام رو گرفت و من رو چرخوند؛ با خنده توی چشمشونه

 .هات این اتفاقات قشنگ داره میفتهکردم؛ اما به لطف تو و خوبیمنم فکرش رو نمی-

 .جوری نگاهش کردم و لبخند زدمهام خمار شده؛ هموندونستم به خاطر خستگی االن چشممی
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 !اون هم لبخند زد و بعد از یک ابراز محبت کوچیک رفت مثل خرس گرفت خوابید

ها رو خاموش کردم. بعدش دیگه ها رو جمع و جور کردم و چراغچیزی نگفتم و رفتم بیرون. یکم وسایل

 .دم رو به رختخواب رسوندم و مثل مِیِت خواب رفتمنفهمیدم چجوری خو

*** 

 :سورن

خواستم رو سرچ کردم و گوگل برام آورد. موس رو بردم سمت گوگل کروم و بازش کردم. چیزی که می

ها بودم که صدای پیام واتساپ برام اومد. گوشیم رو از روی میز کارم مشغول بررسی و چک کردن پروژه

. برام اطالعات زوج جوونی رو فرستاده بودن که هردو ظاهر موقر و باطن جالبی برداشتم و روشنش کردم

 .داشتن

های عاقلی هستن. یک سری اطالعاتشون رو باال و پایین کردم و به اومد که هدفشون زندگیه و جوونبه نظر می

تحویلشون بدن. به  مسئولی که مشخص کرده بودم پیام داده بودم که اوکیه، بفرستنشون و یکی از واحدها رو

 :ساعت دفترم نگاه کردم؛ نزدیک ده و نیم بود. باز برام پیام اومد؛ این دفعه از طرف هادی بود که نوشته بود

 .ها با شرایطت موافقت نکردشرمنده سورن؛ ولی این دختره هم مثل قبلی-

 :و شکلک ناراحت فرستاده بود؛ اما من شکلک مهربون فرستادم و نوشتم

 .یرادی نداره داداش، خودت رو ناراحت نکن؛ البد قسمت نیست ما زن بگیریماصالً ا-

ها داشتن گذشت و اوندیگه چیزی نفرستاد و من به رو به روم خیره شدم. سه ماه از ازدواج هادی و شیوا می

یم کردن با اینکه من سرپرست دوتا بچه یتکردن برای من زن بگیرن؛ ولی خب هرکسی که معرفی میسعی می

زدم. مشخص گذاشتم از مال و اموالم حرفی نمیو خواهرم بودن مشکل داشتن؛ البته من وقتی باهاشون قرار می

بود که احتمال داشت به خاطر پول جذبم بشن و بعداً بخوان سارا و سپهر یا حتی آزیتا رو اذیت کنن. حاال خودم 

 .چندان اهمیت نداشتم

آبداچی گفتم برام یک قهوه بیاره و بعد به کارم ادامه دادم. توی همین حین  ای کشیدم و با تلفن دفتر بهخمیازه

 .گفتم قربون شکلت برم، این گره رو از کار ما باز کنزدم؛ میکردم و با خدا یکم حرف میداشتم فکر می

ی خیلی طی دونستم کم گنـ*ـاه نکردم و آدم خوبی نبودم؛ اما از لطف خدا هم ناامید نبودم. با اینکه خیلمی

ی تغییراتم؛ چون حس بهتری داشتم. حتی اگه تحولی که داشتم اذیت شده بودم؛ اما راضی بودم به همه

 .کردمآوردم و حتی دختر مناسب خودم رو پیدا نمیدرقبالش چیزی به دست نمی
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 .آقا براتون قهوه آوردم-

 :سرم رو بلند کردم و پیرمرد آبدارچی رو دیدم؛ بلند شدم و گفتم

 .چه قدر سریع! دستت درد نکنه-

هایی بود که بابت تغییر رفتارم متعجب شده بود؛ با لبخند قهوه رو به سمتم آورد و روی ی آدماون هم از دسته

 .میزم گذاشت

 .تر بشهمن باز هم ازش تشکر کردم و وقتی که رفت، سر جام نشستم. باز به کارم ادامه دادم تا قهوه یکم خنک

 .خوردمش که تلفن دفتر زنگ زدفنجون قهوه رو بلند کردم و داشتم میچند دقیقه بعد 

 :برداشتمش و گفتم

 بله؟-

 :منشیم گفت

 .خوان شما رو ببیننگن میآقای تهرانی، خانمی به اسم نامداری اومدن می-

خوشم  اش؛ البته بد نبود، من ازشونداشت! نه خودش نه بچهننه! ننه! این نامداری دست از سر ما بر نمی

 .اومدمی

 .بهشون بگید اگه ایرادی نداره ده دقیقه دیگه بیان من این کارم رو تموم کنم-

 .چشم-

 .دستتون درد نکنه-

تر تمومش کنم. نفهمیدم و تلفن رو سر جاش گذاشتم. غرق شدم تو بحر کارم و تندتند تایپ کردم تا سریع

د ثانیه طول کشید تا کارم رو تموم کنم و بتونم بگم: چطور گذشت؛ اما چند تقه ریتمیک به در دفترم خورد؛ چن

 :در باز شد و دختر نامداری اومد داخل. بلند شدم و گفتم« بفرمایید.»

 .سالم خانم نامداری، خیلی خوش اومدین-

 .دونم چرا حس کردم خیلی ترسیده و رنگ و روش پریدهجون زد و نزدیک شد. نمیلبخندی بی

 هستین؟ خونواده خوبن؟سالم آقای تهرانی، خوب -

 .خیلی ممنون-

 .بهش اشاره کردم روی صندلی مقابل میز بشینه. نشست و خودم هم نشستم

 :گفتم

 چرا رنگتون پریده؟ حالتون خوبه؟-



    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         387 

 

98آفسا کاربر انجمن رمان |رمان عاجز از انتظار   

 :با نگرانی دست روی صورتش گذاشت و با تته پته گفت

 چی؟ من؟ رنگم؟-

 :خندی زدم و گفتمتک

 واید بگم براتون چیزی بیارن؟خبله، انگار حالتون خوب نیست؛ اگه می-

 :سرش رو به نشونه منفی تندتند تکون داد

 . ...نه نه، الزم نیست؛ خیلی ممنون از لطفتون. خواستم بگم مزاحم شدم که-

 :دستم رو باال بردم

 .یک لحظه صبر کنین-

صوصاً که یک رفت! خبعد با تلفن از آبدارچی خواستم یک چیز شیرین براش بیاره؛ بدبخت داشت از حال می

 .بینهحال و هوای عجیبی داشت انگار خوب نمی

 .آقای تهرانی واقعاً الزم نبود-

 تونم براتون بکنم؟چرا، الزم بود؛ باالخره شما مهمان ما هستید. بفرمایید، چه کار می-

 :هاش رو روی همدیگه فشار داد؛ با کمی مکث گفتبا بهت بهم نگاه کرد و لـ*ـب

کنه و... به خونه نیاز داره. خواستم... یکی از آشناهای دورمون... داره ازدواج می راستش خواستم بگم-

 . ...اشون رو بدم بهتون تاشماره

 تونست به باباش بگه شماره طرف رو برام بفرسته. چرا با این حال خرابش پاشده بود اومده بود؟خب می

 .بله چشم-

 .اش روی میز عسلی مقابلش گذاشتمیک کاغذ و خودکار از میزم برداشتم و بردم بر

 .کنماینجا برای من بنویسید، من رسیدگی می-

نامداری مشغول نوشتن شد و همون موقع آبدارچی اومد و بیسکوییت و چای روی میز نامداری گذاشت و رفت. 

م بود و نگاهم پی نامداری بود که یک وقت غش نکنه بیفته روی دستم و یک نگاهم پی مقاله روی مانیتورنیم

 .کردمبررسیش می

 .وقتی چای و بیسکوییتش رو خورد قشنگ رنگ به صورتش برگشت

گذاشت حالش جا اومد. یک تشکر حسابی کرد و بلند شد به سمتم اومد. درحالی که اون کاغذ رو مقابلم می

 :گفت
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 .بازم میگم آقای تهرانی، واقعاً ازتون ممنونم، خیلی لطف کردین-

 .کنمی نمیکنم، کارخواهش می-

چلوند و هی دو هاش رو توی همدیگه میکاغذ رو گرفتم و گذاشتم توی جیبم. به نامداری نگاه کردم و دست

 .دل بود یه چیزی بگه

 :پرسیدم

 ای هست که بخواید بگید؟چیز دیگه-

 :هام نگاه کرد و نفسش رو فوت کرد. من آروم پلک زدم و برای اطمینان خاطرش گفتمتوی چشم

 باشین، آخه چرا انقدر استرس دارین؟ مگه من ترس دارم یا هیوالیی چیزی هستم؟آروم -

 :لـ*ـبش رو محکم گزید و با تردید گفت

 خوام بزنم بین خودمون بمونه؟کنم هرشرایطی، این حرفی که میدید که تحت هر شرایطی، تاکید میقول می-

 :هاش نگاه کردم و گفتمتوی چشم

 .دم؛ چون ممکنه اون شرایط جوری باشه که مجبور باشم حرفی بزنمتونم قولی براستش نمی-

 :با ناامیدی آهی کشید و گفت

 .گیداالمکان به کسی نمیفهمم؛ اما حداقل بگید حتیمی-

 :سرم رو تکون دادم

 .مونمشه؛ رازدار میباشه، تا اونجایی که بتونم و ببینم، به شما یا بقیه آسیبی وارد نمی-

د و گوشه چادر عربیش رو کنار زد. از توی کیفش جعبه مستطیلی شکل و باریکی رو خارج نفس عمیقی کشی

 .کرد و روی میز گذاشت

شدم. سریع جعبه لرزید و استرس شدیدی داشت. دیگه داشتم نگرانش میهاش به وضوح میدیدم که دستمی

خه گل سرخ به طرز خیلی رو به سمت خودم کشیدم و بازش کردم؛ یک جعبه فانتزی بود که توش یک شا

رمانتیکی خوابیده بود. سرم رو بلند کردم و درحالی که خودم هم از استرس نامداری، استرس گرفته بودم 

 :پرسیدم

 این چیه؟-

 .بردممن نشسته بودم و اون ایستاده بود؛ برای همین باید سرم رو باال می

 :چند نفس عمیق، جدی و با اطمینان گفتیکم با تردید نگاهم کرد؛ آب دهنش رو قورت داد و بعد از 

 !من فقط برای اون مشکل به اینجا نیومدم آقاسورن... من اومدم اینجا تا ازتون خواستگاری کنم-
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زدن بیرون بهش نگاه کردم. بعد به گله نگاه کردم و بعد دوباره به هایی که داشتن از حدقه میبا تعجب و چشم

 !اره به نامدارینامداری؛ دوباره به گل و بعد دوب

 :باز رنگش پرید و با ناراحتی گفت

 .شمکنین دستپاچه میاینطوری که نگاه می-

 :با عذرخواهی گفتم

 !ببخشید، ببخشید-

هاش نگاه کردم هام به میزم تکیه زدم و رو به نامداری، به چشمخندی زدم و بلند شدم ایستادم؛ با دستبعد تک

 :و با آرامش گفتم

 .ادامه بدین-

 :ا دستپاچگی گفتب

کنین، گفتم شه منتظرم شما ازم خواستگاری کنین؛ دیدم هیچ کاری نمیخب... خب... من یه بیست سالی می-

 . ...خودم

 :ابروهام رو انداختم باال و پرسیدم

 بیست سال؟-

 :نفس عمیقی کشید و طلبکارانه گفت

دونم؛ اما از وقتی بچه بودم است، من هم میاست و خیلی مسخرهدونم به ظاهر احمقانهاونطوری نگید خب! می-

 . ...اومد؛ ولی خب دیگه زمان گذشت و فراموشتون کردم تا االنازتون خوشم می

 :با ناراحتی سر به زیر انداخت و یکم بغض کرد

ر کنن چون خیلی ناز دارم یا مثالً لوسم تا حاال ازدواج نکردم و فقط خواستم که درس بخونم و کاهمه فکر می-

 . ...کنم؛ اما واقعاً هیچ مورد مناسبی نبوده؛ یعنی

 :دیدم یکم بگذره واقعاً اشکش درمیاد؛ سریع بحث رو عوض کردم

 خیلی گل قشنگیه! این رو از کجا خریدین؟-

 :با تعجب بهم نگاه کرد و بعد نفس عمیقی کشید

 .از... از یه جایی... یادم نیست دقیقاً توی کدوم فروشگاه بود-

 .دونستم؛ ولی اون لحظه حس کردم اون رو خدا برام فرستادها! من هنوز اسمش رو نمیخد ای

تونم بهش و به خودم یک فرصت بدم؛ برای همین خواستم ناراحت و معذب بشه؛ فقط به خودم گفتم مینمی
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 :گفتم

ز حسن توجهتون خیلی تونم برای شما وقت بگذارم. خانم نامداری ااالن ساعتِ کاریِ منه؛ متاسفانه زیاد نمی-

 .ممنونم و این رو هم بدونید که شما الیق احترام و توجه هستید

 :با نگاهی مستاصل بهم خیره شد و آب دهنش رو قورت داد. لبخندی مهربون زدم و ادامه دادم

 .گیرم که ازشون اجازه آشنایی بیشتر بگیرمشما تشریف ببرید خونه؛ من شب با پدرتون تماس می-

 :ه باز مونده بود؛ اما به زور نفس عمیقی کشید و با قدردانی گفتدهنش نیم

 !من... من خیلی ممنونم-

 :ای خیره شدمبه نقطه دیگه

 .نه، من از شما ممنونم؛ حاال بیشتر از این خودتون رو اذیت نکنید برید خونه استراحت کنید-

 :سریع گفت

 !چشم، ببخشید وقتتون رو گرفتم؛ خ...خداحافظ-

نفهمید چجوری مسیر بین میز و در رو طی کرد و رفت. از این حال و هواش لبخندی روی لـ*ـبم و دیگه 

پذیریش قابل ستایش بود نه تحقیر برانگیز؛ خداروشکر کردم که تونستم خوب نشست. این شجاعت و ریسک

 .واکنش نشون بدم

حداقل دختر نامداری از وضعیتم نشستم پشت میزم و به عکس سپهر و سارا که روی میز بود نگاه کردم. خب 

خبر داشت و این یعنی که با این شرایط مشکلی نداشت. وضع مالی پدرش هم با وضع مالی من برابر بود و با این 

 .تونسته دنبال پول بوده باشهحساب نمی

 .ها برام تازگی داشتنهاش و صداقتش، اینبه عالوه اون حس توی چشم

اش کرده بودم. روحیه اون سبک متفاوتی داشت؛ ولی ه دیده بودمش با شیوا مقایسهیادم افتاد وقتی اولین بار ک

 .باز هم برام دوست داشتنی بود

 .دادم تا حقوقم مشکل پیدا نکنهبه کارم پرداختم؛ باید حواسم و توجهم رو به کارم می

 .؛ انگار که برکت داشتارزیددادم که پاک زندگی کنم. سخت بود؛ اما میداشتم خیلی حساسیت به خرج می

 .ساعت دو کارم تموم شد و جمع کردم برگشتم خونه

 .به محض اینکه پا توی حیاط گذاشتم سارا سریع به استقبالم اومد و من هم بـ*ـغلش کردم

 !سالم عمو سورن-
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 :سیدمموهاش رو بو

 سالم نقل و نباتم، حالت چطوره؟-

 :خندید

 .من خیلی خوبم-

 .شدمخونه. داشتم از گرسنگی تلف میبا همدیگه رفتیم داخل 

داشت و حتی با وجود اینکه یکی رو استخدام کرده بودم کارهای خونه رو انجام بده، آزیتا دست از کار بر نمی

 .پختهر روز غذا می

 .اون روز هم بوی قرمه سبزیش تو خونه پیچیده بود

لباسم شدم و همزمان حواسم بود که سپهر هم بعد از سالم کردن به آزیتا رفتم توی اتاقم. مشغول عوض کردن 

 .تازه رسیده خونه

 :با همدیگه دور میز کوچیکمون جمع شدیم و شروع کردیم به غذاخوردن. به آزیتا گفتم

 !دستت درد نکنه، عجب خورشتی شده-

 :خندید

 .نوش جونت خان داداش-

 :اخم ریزی کردم

 !اینجا نشستمگی خان داداش انگار با سیبیل چخماغی جوری مییه-

 .گفتم« بسم اهلل»خندید و کاسه ترشی رو کنار دستم گذاشت. ازش تشکر کردم و 

بردم یا نه؟ دونستم درباره دخترنامداری چیزی به آزیتا بگم یا نه؛ باالخره برای خواستگاری باید یکی رو مینمی

 .ام باهاش قاراشمیش بودابطهتونستم بگم؛ هنوز ربه مامانم که نمی

 :غذا بودیم که از آزیتا پرسیدم وسط

 راستی اسم دختر آقای نامداری چی بود؟-

 :اش رو قورت داد و گفتلقمه

 دوقلوها؟ یا اون بزرگه؟-

 .بزرگه-

 :یکم فکر کرد و گفت

 .دوقلوها که فاطمه و طاهره بودن، بزرگه هم رقیه بود-
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 .سری تکون دادم و چیزی نگفتم

 :سپهر که تیز بود با شیطنت پرسید

 دایی چیشده یاد اون افتادی؟-

 .چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم. اون هم لبخندی زد و به خوردن غذاش ادامه دادچپ

کرد. اون گلش رو هم گذاشته بودم توی پوفی کشیدم و سعی کردم غذام رو بخورم؛ اما فکر این قضیه ولم نمی

 .خواست برم زودتر ببینمشاتاقم و دلم می

ها سعی کرده بودن بهم نزدیک بشن و مزاحم زیاد داشتم؛ اما هیچ کدومشون ها خیلیطی تمام اون سال

اینطوری صادقانه و خالصانه بهم ابراز عالقه نکرده بودن و هیچ کدومشون گل به اون قشنگی بهم نداده بودن. 

 .این حس دوست داشته شدن برام هم خیلی عجیب بود هم خیلی دردناک

حس کمبودی داشتم و این بغض خیلی وقت بود که توی دلم مونده بود؛ اما حاال یک چون از بچگیم همیشه یه 

 . ...نفر پیدا شده بود که

سرم رو تکون دادم و توی دلم پوزخندی زدم. مگه دختر هجده ساله بودم که از یه ابراز محبت اینطوری کرک 

 و پرم ریخته بود؟

 (مسخ کننده. )ارواح عمش خیر سرم یک مرد گنده بودم با ریش وسیبیل و ابهت

 .اما خب منم آدم بودم، دل داشتم

غذا رو تموم کردم و از آزیتا تشکر کردم. بلند شدم و سریع برگشتم توی اتاقم. نتونستم با وسوسه برداشتن 

 .اون گل مخالفت کنم

شم. دراز کشیدم البته مطمئن نبودم؛ شاید این هم قسمتم نبود و فقط یک امتحان بود تا دماغم بسوزه و آدم ب

کردم از خستگی خوابم برد. دم غروب بود که روی تختم و به اون گل زل زدم. همین طور که به اون گل نگاه می

 .بیدار شدم

ام مونده بود درجا پاشدم و نشستم. یک لحظه گفتم خسته و کالفه بودم؛ اما با دیدن اون گل که روی سـ*ـینه

 !ب بوده باشهنکنه همه اون چیزهایی که دیدم خوا

اش برگردوندم تا سالم بمونه. پاشدم رفتم بیرون و خودم رو به دستشویی لبخندی زدم و گل رو به جعبه

 .رسوندم. پروژه تخلیه انجام دادم و وضو گرفتم

شدم که نماز بخونم. سپهر از اتاقش بیرون اومد و با لبخند ضایعی نگاهم کرد و رفت به سمت داشتم آماده می

 .هآشپزخون
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 :صداش کردم

 کنی؟چیه بچه؟ چرا اونجوری نگاهم می-

 .هیچی دایی، مهم نیست-

ی تیزی داشت. نماز خوندم و بعد از تعقیبات، ی من بود دیگه؛ مثل خودم شامهسری تکون دادم. خواهرزاده

 .گوشی به دست رفتم توی حیاط

ون حیاط کوچولو بودم. کوچولو که یعنی ای بود و من عاشق قدم زدن توی ااواخر بهار بود و هوا هوای عالی

 .داددرمقایسه با عمارت خیلی کوچیک بود؛ اما مثل عمارت بهم حس زندونی بودن نمی

 .خواستم بزنم رو یکم مرور کردمهایی که میطور که گوشیم توی دستم بود، حرفای کردم و همونسرفهتک

 :د از چند ثانیه جواب داددرنهایت، شماره نامداری رو گرفتم و منتظر موندم. بع

 سالم، جانم مهندس؟-

 .کردم. استرس بدی بوداکّه هی! تازه حس رقیه رو وقتی صبح جلوم ایستاده بود درک می

 سالم آقای نامداری، حالتون خوبه؟-

 :با خوشرویی گفت

 شه بد باشیم؟ به خوبیِ شما خوبیم، شما چطورید؟ خونواده چطورن؟بله، مگه می-

 :قورت دادمآب دهنم رو 

 .رسوننهمه خوبن، سالم می-

 سالمت باشن. جانم مهندس، کاری داشتی؟-

 :یکم من و مون کردم

 !واال عرضم به خدمتتون که... امر خیره-

 :با خوشحالی گفت

 شاءاهلل! کی هست اون عروس خوشبخت؟به سالمتی ان-

 :دمای کرسرفهبا انگشت اشاره و شصتم سیبیلم رو یه نوازشی دادم و تک

 . ...واال هنوز که چیزی معلوم نیست. زنگ زدم با شما هماهنگ کنم-

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 . ...برای دختر بزرگتون-
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 :یکم مکث کرد و لحنش یکم عجیب شد. با خنده مصنوعی گفت

نشینه! هاست توی خونه کنگر خورده لنگر انداخته. هیچ کسی به دلش نمیواال چی بگم مهندس! این دختر سال-

 اگه خودش بخواد که چه کسی از شما بهتر؟

 :با تردید گفتم

 یعنی... یعنی شما مخالفتی ندارید؟-

 !یکم مکث کرد که یعنی آره یکم مخالفت دارم

 . ...آخه چطوری بگم آقای مهندس... شرایط شما-

بگه. اون هم بعد از  گفت. چیزی نگفتم و صبر کردم خودش چیزیها و آزیتا میآهی کشیدم؛ پس به خاطر بچه

 :نفس عمیقی گفت

من مخالفتی ندارم پسرم؛ اگه خود دخترم راضی باشه چرا که نه! شما عزیز مایی، خیلی ارادت داریم نسبت -

 .بهت

 .نظر لطفتونه-

 :آهی کشید

 دم که با گل و شیرینی بیای. کاریکنم و اگه موافق بود بهت خبر میخیلی خب پسرم، من با خودش صحبت می-

 نداری فعالً؟

 .نه، خیلی ممنون از لطفتون-

 .خداحافظی کردیم و تماس قطع شد

 .نفس عمیقی کشیدم. یکم سخت بود؛ اما شدنی بود

 :سرم رو بلند کردم و به خدا گفتم

 .خدایا نوکرتم، خودت کمکمون کن-

*** 

 :شیوا

تر ه بود به نظر من خیلی طوالنیبرای مراسم سالگرد سام رفته بودیم بهشت زهرا؛ با اینکه فقط یک سال گذشت

 .ها گذشته باشهاومد. انگار سالمی

کرد. سارا و سپهر هم اون جلو کنار من و هادی دور از مزار ایستاده بودیم و مداح داشت مراسم رو اجرا می

 .سورن ایستاده بودن
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بودم. مادرِ سورن هم به توی نگاه سورن خیلی چیزها بود؛ اما از اینکه یک زن کنارش ایستاده بود خوشحال 

 .کردمراسم اومده بود و شاید تنها کسی بود که خیلی گریه می

 .رسیدآزیتا هم خیلی غمگین به نظر می

 :هادی یکم خم شد و کنار گوشم گفت

 اگه حالت خوب نیست تسلیت بگیم و برگردیم؟-

 :سرم رو به نشونه منفی تکون دادم

 .خواد ببینمشونم؛ دلم میها رو ندیدنه، خوبم. خیلی وقته بچه-

 :پرسید

 .دونن که ما اومدیمخوای بری پیششون؟ به نظر میاد نمیها هم برای تو تنگ شده. نمیحتماً دل اون-

تردید داشتم؛ گفتم شاید وسط مراسم خوب نباشه برم جلو. از طرفی هم دلم خیلی برای سارا تنگ شده بود. 

ما خیلی خوشحال شده بودیم؛ خصوصاً وقتی فهمیدیم رقیه چقدر رقیه دوماه پیش زن سورن شد و این وسط 

 .ها رو دوست داره و مراقبشونهبچه

 .گذاشت کمبودی احساس کنهکرد و نمیاالن هم داشت به سارا رسیدگی می

 .آزیتا طی رفت و آمدهاش متوجه حضور من شد و به سمت من اومد

 .سالم شیواجان، خوشحالمون کردی اومدی-

 :دم و گفتملبخندی ز

 ها خوبن؟ام بود. تو خوبی؟ بچهکنم، وظیفهخواهش می-

 :رویی گفتبا خوش

 .خداروشکر خوبن، ما هم خوبیم-

 :چشمکی زدم و سر به سرش گذاشتم

 ای شاگرد تنبل! ببینم برای امتحان فردا خوندی؟-

 :خندی زدتک

 .هنوز نه استاد! درگیر مراسم بودیم نتونستم چیزی بخونم-

دانشجویِ دانشگاه ما شده بود و یکی از واحدهاش با من بود و من هم خوشحال بودم که اون داشت  آزیتا،

 .دادخوند. در واقع خوشحال بودم که سورن به درس خوندنش انقدر اهمیت میدرس می

 :لبخندی زدم
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 .کنمبازی میاشکال نداره، فوقش یکم برات پارتی-

 .ردازهخندید و رفت تا به ادامه پذیرایی بپ

ای شده بود. رد نگاهش رو گرفتم و به سورن رسیدم. آه عمیقی کشیدم و به هادی نگاه کردم که محو نقطه

کرد و گاهی هم به مادرش؛ انگار خورد. به قبر سام نگاه میریخت و غصه میای اشک میسورن به طرز مظلومانه

 .از این وضعیت زیاد راضی نبود

سفیدها کمک کردن تا با مامانش آشتی کنه؛ ولی خب حق داشت که هنوز  با اینکه وقت زن گرفتنش ریش

 .ناراحت باشه

ریخت؛ اما یاد وقتی افتادم که بهش نهیب زدم به خودش بیاد و قوی باشه؛ چون اون موقع واقعاً داشت فرو می

 .تر بوداالن خیلی قوی

 :آهی کشیدم و گفتم

 .اهلل خدا خودش به این پسر کمک کنهشاءان-

 :هادی گفت

 .کنه؛ وگرنه که االن اون خانمِ خوشبخت کنارش نبودکمک می-

کردم خدا ن و من هم دعا میخندی زدم و چیزی نگفتم. واقعاً جفتشون خوشبخت بودن که همدیگه رو داشتتک

د شد و طور که ایستاده بودیم سپهر رو دیدم که آروم از کنار جمعیت رها رو برای همدیگه نگه داره. هموناون

 .به سمت ما اومد

 :لبخند عمیقی زد و بهمون سالم کرد. جوابش رو دادیم. اون هم به من نزدیک شد و گفت

 .شیوا آخرش کار خودت رو کردی-

 :با خنده پرسیدم

 چه کار کردم؟-

 :شونه باال انداخت و با بیخیالی گفت

 .خواد ببرهدایی سورن امسال راهی میشه کربال، منم می-

 :همزمان گفتیم من و هادی

 !به سالمتی-

خوب »گفت: سپهر نگاهی رضایت بخش به هادی انداخت و باز با لبخند به من نگاه کرد. انگار داشت می
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 «!شوهری کردیا

 :گرچه کالً از دست این گودزیالها آسایش نداشتیم ما. با لبخند گفتم

 .خیلی خوبه، رفتی جای ما رو هم حسابی خالی کن برامون دعا کن-

 :بروهاش رو انداخت باال و با تعجب پرسیدا

 رید کربال؟یعنی شما برای اربعین نمی-

 :هادی جواب داد

 .خیلی دوست داشتیم بریم؛ ولی یه کارهایی داریم به خاطرشون مجبوریم سال دیگه بریم-

 :سپهر سری تکون داد

 .آهان؛ خب موفق باشین. مراقب خودتون هم باشین. من دیگه برم-

 :دادمسری تکون 

 .گم، خدا آقا سام رو بیامرزهممنون آقاسپهر، راستی تسلیت می-

 .ممنونم-

 .بعد از نگاه مهربون و قدردانش ازمون دور شد و به سمت سورن برگشت

 :هادی کنار گوشم گفت

 کردی؟اینکه دیگه مردی شده، واقعاً تو باید ازش مراقبت می-

 :خندی زدمتک

تونست شلوارش رو باال بکشه! گرچه کالً آقایون هشتاد سالشون هم بشه بازم به قد و هیکلش نگاه نکن؛ نمی-

 .موننبچه می

 :با اخم مصنوعی نگاهم کرد و پرسید

 جوریه؟عه؟ این-

 :با اعتماد به نفس گفتم

 جوریه؟پس چی که این-

 .دستم رو گرفت و محکم فشار داد

 .طور خواستیباشه شیواخانوم! دیگه ببین تقصیر من نبود، خودت این-

 :با تردید نگاهش کردم و پرسیدم

 خوای بگی؟چی می-
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 :شیطون نگاهم کرد و بعد گفت

 .دمسی رازمون رو لو میبیبه بی-

 :ابروهام رو با شدت انداختم باال و با وحشت گفتم

 خوای به زهرا بگی؟نگو که می-

 :سرش رو به نشونه مثبت تکون داد

 .نمخوام همین کار رو بکدقیقاً می-

بعد سریع از جمعیت فاصله گرفت و رفت. من هم با دستپاچگی دنبالش راه افتادم و اصالً نفهمیدم چطور از 

خوردم. گوشیش رو به دست گرفت و خندید و من حرص میجمعیت و صدای مداح دور شدیم. هادی می

 :خیال از محیط قبرستون بلند گفتممشغول شماره گیری شد و من بی

 .ن، بابا اصالً غلط کردم یه چیزی گفتمهادی قطعش ک-

 :رفت؛ گفتهادی رو به من بود و عقب عقب می

 الو سالم زهرا، خوبی؟-

رفت. چند نفر توی قبرستون نگاهشون سمت ما افتاد و داشت تر میرفتم اون عقبهرچی به سمتش می

د از سالم و احوال پرسی به زهرا جور به هادی نگاه کردم که بعخیال نزدیک شدم و همینشد. بیآبروریزی می

 :گفت

خوره خواستم یک چیزی بهت بگم که کل ایران رو دونم نخود توی دهنت خیس نمیزهرا از اونجایی که می-

 .مطلع کنی

 :نفهمیدم زهرا چی جواب داد؛ اما هادی عمیقاً خندید و با لحن خاصی گفت

 .شیگم، داری عمه میبهت تسلیت می-

ذشت؛ برای همین با تاسف نزدیک هادی شدم و صدای غرغر زهرا رو از پشت گوشی دیگه آب از سرم گ

 :گفتشنیدم که می

ها! مگه دنبالتون راه افتادن که انقدر زود اقدام کردین؟ آخه من هنوز جوونم، سنی ندارم؛ با فالن شدهای فالن-

من مشورت نکردین؟ حداقل این سن کم چطور مسئولیت سنگین فحش خوردن رو تحمل کنم؟ چرا قبلش با 

 .دادم بچتون دختر بشه پس فردا شر نسوزونه من فحش بخورمچندتا داروگیاهی به خوردتون می

 !خندیدیم. دل من که درد گرفته بود از شدت خندهصدا میمن و هادی داشتیم بی

 :هادی گوشی رو داد به من و گفت
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 .زهرا باهات کار داره-

 :گوشی رو گرفتم و جواب دادم

 بله؟-

 :با خوشحالی و حال عجیبی گفت

 ذاره یا نه؟شیوا جون من بگو راسته یا دروغه؟ این هادی سر به سرم می-

 :خندی زدمتک

 !چی بگم واال-

 :خوشحالیش بیشتر شد و جیغ زد

خدایا صد هزار بار شکرت! باالخره طعم تلخ عمه شدن رو به من چشوندی. از اون طرف منتظر بودم اون -

شون ها یه بچه بیارن؛ ولی ازشون آبی گرم نشد. شیوا توروخدا خداروشکر کن. به خدا ملت اسیرن؛ بچهبخاربی

 .شه کلی گرفتاری دارن. تو برو امامزاده صالح یه مرغی خروسی چیزی قربونی کن چشم نخوری یک وقتنمی

 :با خنده گفتم

 ها شدی؟بزرگمرسی از توجهت؛ ولی زهرا چرا یک دفعه مثل ننه-

 :خندید

 .ذارم؛ ولی خدایی خیلی خوشحال شدم... خب دیگه قطع کن من برم فامیل رو مطلع کنمدارم سر به سرت می-

خندید. تماس رو قطع کردم و گوشیش سری به نشونه تأسف تکون دادم و با لبخند به هادی نگاه کردم که می

 .رو بهش برگردوندم

 :ازشون دور شده بودیم. آهی کشیدم و گفتم با هم به سمت جمعیت عزاداری نگاه کردیم که

 برگردیم خداحافظی کنیم یا چی؟-

 :هادی شونه باال انداخت

 .گم برگردیم خونهدونم، احتماالً سرشون شلوغه؛ تو هم رنگ و روت پریده. من مینمی-

 :سرم رو تکون دادم

 .آره، موافقم؛ خیلی خستمه-

با اینکه مرگ سام اتفاق ناگهانی و تلخی بود؛ اما در بازیِ و با همدیگه به سمت ماشینمون حرکت کردیم. 

 .سرنوشت باعث اتفاقاتِ زیادی شد

از خدا خواستم که روح سام رو به آرامش برسونه و به دخترش سارا کمک کنه که قوی و محکم باشه؛ گرچه با 
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 .وجود عمویی مثل سورن دور از انتظار نبود که اون دختر قوی و محکم بار بیاد

رای رقیه هم از خدا طلب خیر کردم که به زندگی سورن نور و صفا بخشید. دختر خوبی بود و خیلی به سورن ب

 .کمک کرد؛ شاید خیلی بیشتر از من؛ چون پای همه مشکالت سورن موند و ترکش نکرد

تیک به نظر رفتیم و دست همدیگه رو گرفته بودیم؛ شاید قدم زدن توی قبرستون چندان رمانبین قبرها راه می

 .های زیادی داشتاومد؛ اما برای من جالب بود؛ چون مرگ اگرچه تلخ بود؛ اما درسنمی

ارزید که به خاطرش مدام حرص بخوریم و روح خودمون رو اذیت کنیم و با اینکه قبالً زندگی کوتاه بود و نمی

داد که حس مهربونی و کوچولو می کردم حتی لیاقت مادر بودن رو پیدا کنم، خدا داشت بهم یک فرشتهفکر نمی

 .لطافت مادرونه رو کامالً درک کنم

 سردت نیست؟-

 .ها از پیشم نرفتها و کم و کاستیها و بدخلقیبه هادی نگاه کردم. مرد مهربون زندگیم که با وجود سختی

 .تر کردنهایی که من و اون رو پختهباال و پایین

 .نه، خوبه-

 .تر گرفتمحکم لبخند عمیقی زد و دستم رو

 .کنممراقب خودت باش؛ بارِ شیشه داری ها! سرمابخوری به عنوان باباش ازت شکایت می-

 :اخم ظریفی کردم

 .ترمتر از مادر باشی! مطمئن باش من از تو حساسی مهربونالزم نکرده دایه-

 :با تعجب خندید

 اومد اون رو بیشتر از من دوست داشته باشی؟ گم نکنه وقتی کهشه. میوای خدا! از حاال داره بهش حسودیم می-

 :ای باال انداختم و قاطعانه گفتمشونه

 !هامعلومه که اون رو بیشتر دوست دارم، بچمه-

 :خندی زد و گفتتک

 !از دستِ تو-

خندیدیم و به راهمون ادامه دادیم. خورشید درحال غروب بود و ما لبخند به لـ*ـب داشتیم. ما خوشبخت 

هامون شکرگزار بودیم؛ ولی با این حال باز هم منتظر چیزی ا نه کامالً. همدیگه رو داشتیم و بابت نعمتبودیم؛ ام

بودیم، چیزی از جنس دیگه، از جایی دیگه. ما منتظر روزی بودیم که مبارزه به پایان برسه و دیگه ما یتیم 

 نتظار بودیم؟بیاد؛ اما... آیا الیق این ا (نباشیم؛ بلکه صاحبمون و اماممون)عج
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*** 

 :سخن آخر

اینکه درست در سالروز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی این رمان تموم بشه برای من معنای خاصی داره. 

این رمان اجتماعی و تراژدی بود و ربطی هم به مسائل جنگی نداشت؛ اما درواقع سعی کردم سیر جنگیدن در 

تونیم قهرمان کشورمون باشیم و کارهای بسیار بزرگ انجام ه نمیهای متفاوت رو نشون بدم؛ چون ما همجایگاه

شه اگه حواسمون کنیم و این ارزشمند میجنگیم و مبارزه میبدیم؛ اما در زندگی خودمون هر روز داریم می

 جنگیم و توی زندگیمون منتظر چه چیزهایی هستیم؟باشه برای چی داریم می

ها هم با ما هست و ما زندگیِ خودتون باشید و مطمئناً روح سردار دلتونید قهرمان تک تک شما عزیزان می

 .کنیمها و مشکالت رو از این بزرگوار دریافت میی مبارزه با بدیروحیه

ام که برای نوشتن مایه دلگرمی من بودن کمال تشکر و از خداوند متعال و تمامی عزیزانم، دوستانم و خانواده

 .قدردانی رو دارم

 

 پایان

 1399فاطمه ب، سیزدهم دی ماه  _آفسا 

 : Afsa_Writer نویسنده در فضای مجاز

 .تقدیم به بزرگان راه مقاومت، سرداران شهید، قاسم سلیمانی، مهدی المهندس و حاج حسین همدانی

 ا معادله جبری، شمشیر سفید و بازگشت امیدبها: تهران دود، عشق دیگر رمان

 «ر نزد خداوند به شدت اجر داردو انتظار درد دارد اما... صب»
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

ایپ و ت ،رای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعهمحفلی دوستانه ب 98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98یت در انجمن رمان عضو                                                    
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