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 خسته نمیشی این همه بدو بدو؟_

 چاره ی دیگه ای دارم؟ در ضمن بدو بدوبنظرت _

 .نیست، سگ دو

 آسو، اینهارو ول کن یه کار بهتر پیدا کن، یه جای_

 .ثابت

 .تو پیدا کن من برم_

 پیدا کردم که میگم._جدا؟_

 .آره_

 .گازی به ساندویچ زدم پرسیدم
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 خب چه کاری؟_

 یکی از آشناهای امیده، دوتا دوقلو داره دنبال یه معلم_

 به. بچه هاش یکم شیطونن، یعنی یکم زیادیریاضی خو

 .شیطونن

 .دور لبم را با دستمال کاغذی پاک کردم و گفتم

اینطور که تو میگی دوتا دیو شاخ دار دارن._یه همچین _

 .چیزی، بچه ها ایران به دنیا نیومدن

 کجا؟_

 .نمیدونم ولی انگلیسی بلدی فرقی نداره_

 چقدر میده؟_

 .میدم برو صحبت کنآدرس و شماره اش رو _

 . نگاهی به آدرس کردم
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 من دو تا کالس باید کنسل کنم برم برسم اینجا حاال_

 پول تاکسی به کنار، تازه دارم میرم بپرسم حقوقش

 چقدره؟_برای کار نباید بری مصاحبه؟

 زمانی میرم که مطمعن باشم حقوقش از اینجا بهتره،_

 .وقت ندارم که یک ساعتشم از دست بدم

 جب نگاهم کرد، هر اندازه ای هم که تالش میکردبا تع

 . درکم کند باز خیلی موفق نبود، هرچند حق داشت

 میخوای به امید بگم بپرسه؟_

 نمیدونم اگر برات مشکلی نیست بگو اما نمیخوام به_

 .خاطر من معذب باشی و تو دردسر بیفتی

 آخرین بار اتفاقی مکالمه ی او و نامزدش را شنیده

 که دوست نداشت همسر آینده اش خیلی با منبودم، این
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 .در ارتباط باشد._نه بابا چه معذب بودنی

 لبخندی به رویش زدم، حداقل آنقدر معرفت داشت که به

 .رویم نیاورد یا نخواهد غرورم را خورد کند

 من برم، دیگه حساب امروز با من هردفعه تو حساب_

 .میکنی

 ....نه_

 اندازه ساندویج دونفر دارمنسی، تازه حقوق گرفتم _

 .مرسی که هوامو داری، دوست دارم دوستی

لبخندی به رویم زد.سریع حساب کردم، اصرار کرد مرا 

 برساند اما قبول

 نکردم. بیست دقیقه ای وقت داشتم مسیری نبود

 .میتوانستم پیاده بروم و هوایی تازه کنم
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 همانطور که دنبال آگهی های کار جدید در اینترنت

 میگشتم خودم را به موسسه رساندم. سه کالس پشت

 ...سرهم و برگشت به خانه با مترو به روال همیشه

 .خسته نباشی_

 .سالمت باشی، جوشش رو ببین_

 .اا آسو نگو دیگه یادم میفته_

مگه اصال یادت هم میره؟ مامان کو؟_رفته خرید اما دیر _

 .کرده

 . خرید این موقع؟ منکه پول ندادم_

 . ه آسمان مردد گفتدیدم ک

 ! نمیدونم_

 اخمی کردم چیزی نگفتم، لباس عوض کردم و سری به
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 .بابا زدم

 مخلص آقا معلم، خوبی؟_

بابا در جوابم لبخندی زد._بابا، مامان نیست چای میخوری 

 بیارم پدر و دختر

 بخوریم؟

 چشم هایش را به نشانه یک 'آره' باز و بست. بلند شدم

 چای ریختم. چشمم به انگشترو به آشپزخانه رفتم و 

 کنار سینک افتاد، شبیه انگشتر آذرخش بود. دستم که

 .گرفتمش دیدم انگشتر آذرخش است

 آسمان آذرخش اومده بود؟_

 . دستپاچه گفت

 .چی؟ آ.. نه_
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 .کی انگشترش رو برداشته؟_اومم نمیدونم شاید مامان_

 .چشم هایم را ریز کردم و دقیق شدم روی صورتش

 میدونی بفهمم دروغ گفتی کالهمون بد میره توآسمان _

 .هم

 مکث کرد، کمی فکر کرد، داشت در ذهنش چیزی را

 حساب کتاب میکرد. احتماال بررسی میکرد گفتنش به

 .نفعش است یا نگفتنش

 .امروز اومد_

 .چیکار داشت؟_حتما دلش تنگ شده بود_

 .کمی بلندتر از صدای معمولیم دوباره صدایش کردم

 ! آسمان_

 چه خبره چیشده؟_
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 برگشتم سمت صدا و مادرم را نگاه کردم، دستش خالی

 .بود

 کجا بودی تا این موقع؟_

یه سر به منیر خانم زدم، چیشده چرا داد میزنی؟خرید، _

 ... منیر خانم و انگشت آذرخش و دلتنگی اش

 . نگاهی به آسمان کردم و گفتم

 کدومتون دروغ میگه؟_

 چی میگی آسو؟_

 این انگشتر آذرخش اینجا چیکار میکنه؟مامان _

 .مامان نگاهی به آسمان کرد و گفت

اومد یه سر بزنه، حق نداشت بره تو اتاق خودش؟_مگه _

 این خونه چندتا اتاق داره یکیش هم به نام آقا



 
 

11 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 آذرخش باشه؟

 .آسو یواش بابات میشنوه دوباره حالش بد میشه_

 ی کردم،نفس عمیقی کشیدم، چایی ها را در سینک خال

 . به اتاق رفتم و در را بستم

 گوشه ای نشستم و سرم را روی ساق دستم که روی

 .زانوهایم بود قرار دادم

 چند دقیقه بعد آسمان با یکی سینی در دستش وارد اتاق

 .شد، سینی را جلویم گذاشت و روبه رویم نشست

 تو راستش رو بگو تو چرا پنهون میکنی؟_

ناراحت شی._چرا مگه چیشده؟  پنهون نمیکنم... نمیخوام_

 آذرخش باز چیکار کرده؟

 ! اخراج شده_
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 .هردو دستم را روی صورتم گذاشتم و یک وای گفتم

 چجوری از زندان میاد بیرون؟_

 .نمیدونم انگار پنهون کرده_

 چند وقته؟_

 دو._دو روز؟_

 .دو هفته_

 .چشم هایم را با درد بستم

 ره دنبال کار؟دوهفته اس میاد لم میده تو خونه نمی_

 صدایم هم بلند بود هم عصبانی آسمان فقط سرش را با

 .ترس تکان داد

:] 
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 _مامان کجا میره؟

 .آبجی مامان همین هارم گفته بود به تو نگم_

 فکر میکنی کار خوبی کرده؟ کم گندهای آذرخش رو_

 جمع کرده؟ کو آذرخش االن کجاس؟ زندان! چیکار

 که نمیتونه تکون بخورهمیکنه؟ لم داده یه گوشه. اونی 

 باباست تو اون اتاق، اونی که نمیفهمه زندگی چیه

 چون باید سگ دو بزنه منم. االن کی حق داره؟

 میدانستم مامان پشت در ایستاده است گوش میدهد به

 .همین دلیل بلند بلند میگفتم تا واضح بشنود

 آسمان نگاهم کرد او نیز میدانست مخاطبم مامان است

 .نه او



 
 

14 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

نمیخورم بردار ببر.مامان دیگر طاقت نیاورد و در را باز _

 .کرد

 چرا نمیخوری، یه وعده غذاتم داری حذف میکنی؟_

 من غذایی که از پول کار کردن تو، تو خونه ی مردم_

 .بدست بیاد رو لب نمیزنم

 . خودت خریدی_

 . دستم را بردم و تکه ای از گوشت را برداشتم

 اینو من خریدم؟_

 پیش گوشتی که من خریده بودم تمام شده بود،سه روز 

منتظر بودم امروز حقوقم واریز شود و به خرید بروماما 

 خستگی زیاد اجازه نداده بود فقط آمده بودم خانه تا

 .به مامان پول بدهم خودش هرچه الزم باشد بخرد
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 .آسو غذات رو بخور_

 مامان کافیه خستم، دلت برام نمیسوزه؟_

 ....ر حالت بهم میخورهمیگم غذاتو بخو_

 مامان میدونی درد من چیه این دمل چرکی رو دم به_

 .دقیقه نیا تکونش بده چرکش بزنه بیرون

 بعد از یک ساعت بحث بی فایده با مامان با شکمی

 گرسنه سرجایم دراز کشیدم. چیزی به ذهنم رسید باعث

 شد بلند شوم و بنشینم. گوشی ام را برداشتم و پیامکیبلند باال

 برای آذرخش فرستادم، هرچند مطمعن بودم

 ...نور در هاون کوبیدن بود

 .آسمان بیدارشو دیرت شد_

 به زور آسمان را بیدار کردم و خودم راهی شدم، مسیر
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 .من دورتر از آسمان بود و نباید دیر میکردم

 چطوری آسو جان؟_

 . برگشتم سمت همکار مهربانم

 ممنون شما خوبین؟_

 مامان صحبت کردی؟آره عزیزم._با _

 .بی حواس گفتم

 راجب چی؟_

 .خنده ای کرد، خنده هایش دلنشین بود

 دختر من چی سپردم بهت؟_

 تازه یادم افتاد گفته بود میخواهد با مامان در مورد

 برادرش صحبت کند و بیایند خواستگاری، هرچند علت

 فراموشی ام این بود که من جواب منفی خودم را به او
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 بود که اصرار داشت و فکر میکرد اگر باگفتم فقط او 

مامان صحبت کنم نظرم تغییر خواهد کرد._ببخشید فراموش 

 .کردم

 عزیزم شماره خونتون رو اگر بهم بدی برای ما هم_

 .راحت تره شاید خودت خجالت میکشی

 .تنها چیزی که آن وسط وجود نداشت حس خجالت بود

 رام شما گفتمنه واقعا، آخه نظر من همونه، اما به احت_

 .با مامان هم صحبت میکنم

 .با ناراحتی گفت

 اما به نظر من خیلی زوج مناسبی میشین، خیلی به هم_

 میاین.من شرایط این را نداشتم که بخواهم کسی را وارد

 زندگیم کنم. من هر ساعت زندگی در تالش بودم برای
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 پول درآوردن، حضور فردی در زندگیم مساوی بودن از

 چند ساعت مفیدم... دلیلی نداشت از وضعیتدست دادن 

 .و شرایط زندگی ام چیزی بگویم

 نه میدونید تو برنامه هام ازدواج نیست و خب همیشه_

 بر اساس برنامه هایی که داشتم پیش رفتم این حس

 .خوبی بهم میده

 نمیدانم جمله هایی که برای خودم هیچ معنی و

 میتوانست داشتهمفهومی نداشتند برای او چه معنایی 

 باشد، اگر قرار بود با برنامه هایم پیش بروم االن اینجا

 ...و این نقطه حال و روز و زندگی من نبود

باشه عزیزم نمیخوام با اصرار زیاد معذبت کنم.خوب بود، _

 بخاطر درک و شعوری که همیشه خرج
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 میکرد مورد تایید بود برایم، سری برایش تکان دادم و

 .داخل رفتم

 لباسهایم مناسب نبود، پچ پچ روزانه بچه ها را

 میشنیدم که داشتند کفش هایم را مسخره میکردند

 روزهای اول رنگ موهایم بود حاال کفشها. اما این ماه

 باید برای آسمان کفش میخریدم. طفلک با همان کفش

 های قدیمی اش ماه اول مدرسه اش را شروع کرده بود

 .و خجالت میکشدو میدانستم چقدر معذب است 

 بچه های روزگار امروز فرقی ندارد همسن خودم باشند

 .یا کوچکتر ، طرز فکرها یکی است

 بعد از مدرسه برای ناهار رفتم، گوشی ام را چک کردم

 آذرخش جوابی نفرستاده بود نفس بلندی کشیدم، در
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 گروه دانشگاه، همکالسی هایم در حال هماهنگی بودند،

د کوه، این جمعه دوتا کالسداشتم، جمعه همگی باهم برون

 .شاید بعد از مدتها تنوع خوبی محسوب میشد

 نیاز داشتم بادی به کله ام بخورد. وقتی تایپ کردم من

 هم هستم، ایموجی های تعجب بود که پشت سر هم

 .دریافت کردم، نسترن با چند ثانیه فاصله تماس گرفت

 آسو جدی میای؟_

 .خندیدم

 .آره جدی میام_

 ل، نزنی زیرش قول دیگه؟ایو_

 .آره قول_

 .کالسهات؟_کنسل میکنم_
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 وای خیلی خوشحالم، راستی؟_

 جان؟_

 .امید پرسید_

 .با کنجکاوی گفتم خب

:] 

 

 _هفته ای دوبار میخوان، هرجلسه اشم سه برابر پولیه

 .که از موسسه میگیری

 مطمعنی نسی؟_

 .آره، دیگه. قرار بود شب بهت خبر بدم_

 .من دوبرابر هم خوبهخوبه، برای _

 چرا دو؟_
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 چون با اون آدرسش یه بخشش کرایه امه. مرسی_

 نسترن توام منو خوشحال کردی._جمعه میای دیگه؟

 .آره بابا میام_

 باشه، شمارش رو نگه داشتی دیگه بهش زنگ بزن_

 .باهاش هماهنگ کن

 باشه، اسمش چیه؟_

 .جم، مهیار جم_

 .باشه مرسی_

 تماس بگیرم اما موقع ظهر خواستم با آقای جم نام

 _ _.بود، موکولش کردم به بعد از اتمام کالسم در موسسه

_ _ 

 .خوش اومدین_
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 .ممنونم_

 .از این سمت_

 خانم میان سالی که لباس مرتبی به تن داشت، راهنماییم

 کرد به داخل خانه. مردی با کت و شلوار بی نهایت

 تششیکی به تن در سالن پذیرایی ایستاده بود، صور

 اصالح شده موهایش مرتب، با ژست شیکی کاغذی به

 . دست در حال خواندن بود

قربان، خانم مهرپور تشریف آوردن.سرش را بلند کرد _

 نگاهی به من کرد کمی مکث کرد

 البته روی موهایم و بعد به روی آن خانم لبخندی زد و

 . گفت

 مهین خانم مادرم اینجا نیستن لطفا! سالم خانم_
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 .مهرپور

 من اهل دست پاچه شدن نبودم، اما این خانه ی بی

 نهایت شیک و این خطاب ارباب و رعیتی باعث شد

 .دست و پایم را گم کنم

 .س.. سالم_

لبخندی زد._امید گفت خجالتی نیستین، این جوری باشین 

 دوقلوها

 .راحتتون نمیذارن

 خانمی که اسمش مهین بود گفت میرود پسرها را صدا

 . کند

 . ن بشینین تا دوقلوها بیانبفرمایی_

 . ممنون_
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 . مهین خانم فراموش کردن اول پذیرایی کنن_

 . کاغذش را در کیفش گذاشت و گفت

 . فارغ التحصیل شدین؟_بله_

 چند سالتونه؟_

 . بیست و چهار_

 حدس زدم کمتر باشه، امید گفت تو مدرسه هم تدریس_

 . میکنین

 . بله_

 ن. امروز جلسه یکمی با توصیف های امید متفاوتی_

 معرفی هستش بعد از جلسه ی امروز اگر مشکلی نباشه

 . ادامه میدیم
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در دل گفتم پس الکی این همه راه را آمده ام._پسرها یکم 

 شیطونن شاید دلتون نخواد باز بیاین، از

 .این تجربه ها زیاد داریم

 لبخند ناجونی زدم و منتظر این دو بچه دیو شیطان

 نهایت بامزه با شلوارک و بندونکماندم. دو پسر بی 

 های که وصل بود به شلوارک هایشان و کراواتهای

 . پاپیونی، غیر قابل تشخیص از هم

 وقتی رسیدند نگاهی به من کردند و بعد نگاهی به

 .پدرشان دوباره مرا نگاه کردند و همزمان گفتند سالم

 .سالم_

شوم یانه  کلمه ای بیشتر نتوانستم بگویم.معلوم نبود استخدام

 انرژی اضافی ای برای
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 کلمات بیشتر نداشتم. آقای جم منتظر کلمات بیشتری بود

 .وقتی نشنید با یک اوکی گفتن از روی صندلی بلند شد

 خانم مهرپور هرجا که راحتید بگید مهین خانم براتون_

 برد و صندلی بیاره شب باهاتون تماس میگیرم و در

 .مورد نتیجه ی نهایی صحبت میکنیم

 . رو به پسرهایش گفت

 شلوغ نکنید، بچه های خوبی باشین و حرف گوش_

 .کنین

 این ها را به انگلیسی به پسرهایش گفت، با رفتن پدر

 پسرها نگاهی بهم کردند بعد به من نگاه کردند،

نگاهشان کامال شیطانی بود. مهین خانم به هردو گفتمرا به 

 م گفتهاتاقشان راهنمایی کنند، آنقدری که آقای ج
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 .بود حق انتخاب نداشتم که کجا به درس بپردازیم

 یکی از پسرها گفت از این جا، به دنبالشان به اتاقشان

 .رفتم، اتاقی به بزرگی خانه ای که ساکنش بودیم

 دو تخت در یک سمت اتاق و میز مطالعه در سمتی

 بازی ها و مبل های بادی نیز، لبخندی زدم اما لبخندی

 ال نمیدانستم کجا باید بنشینم چهاز حیرت بود. اص

 .بگویم و چه بپرسم. به انگلیسی یکی پرسید

 شما معلمین؟_

 من زبان مادری ام در آن لحظه یادم نبود چه برسد

 .انگلیسی

 چی؟با 'چی' فارسی من هردو خندیدند گویا به چیزی که_

 .میخواستند رسیدند
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 .'اون یه احمقه'_

 ! 'آره، یه احمق مو قرمز'_

 '.قراره کلی تفریح کنیم'_

 خوب بود حداقل آنها به تفریحاتشان با موها و حماقت

 .من میرسیدند و من تسلطم

 میتونین اینجا بشینین برد هم کنار دستتونه. اگر شما_

 چیزی میل ندارین زمان استراحتتون براتون خوراکی به

 .همراه بچه ها تشریف بیارین پایین ._نه ممنون

:] 

 

 

 تن مهین خانم روی صندلی ای که به آنبا بیرون رف
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 .اشاره کرده بود نشستم

 بچه ها چیزی دم گوش هم پچ پچ میکردند، نفس

 . عمیقی کشیدم و رو به هردو گفتم

خب من اسمتون رو نمیدونم.هردو وقتی دیدند انگلیسی _

 صحبت میکنم وا رفتند. گویا

 .نقشه هایشان را نقش برآب کردم

 . جان_

 . جاشوا_

 .هایشان ایرانی نبود، برایم جالب بوداسم 

 منم آسو مهرپور ، اما میتونین آسو صدام کنید. چرا_

 همه میگن شما شیطونین؟

 .جان: اما نیستیم
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 .جاشوا: آره نیستیم._اوکی من حرف شمارو باور میکنم

 . با تعجب اول به من بعد به هم نگاه کردند

 اینکه بگویمبعد از چند دقیقه سوال پیچ کردنشان بدون 

 کتاب و دفتری باز کنند متوجه شدم هردو بسیار باهوش

 هستند، اینکه نگفته بودم دفتر و کتاب باز کنند برایشان

 خوشایند بود، خوب بود گویا روش من برای کار کردن

 روی این دو جواب میداد برخالف اینکه در مدرسه

 .اجازه ندادند به این روش و متد آموزش بدهم

 عد صدای خنده ی ما اتاق را پرکرده بود،یک ساعت ب

 .مهین خانم با تعجب در را باز کرد

 .در زدم نشنیدید_
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مشکلی نیست._بفرمایید پایین کمی استراحت کنید بچه ها _

 هم میان

 .وعده اشون رو بخورن

 اشکالی نداره همینجا بیارید؟_

 .خیر_

 با تعجب چشمی گرداندم و به جان و جاشوا نگاه کردم

 رفتن مهین خانم هرسه شروع کردیم به آرامو با 

 . خندیدن

 برنامه ریزی کرده بودم آخرین کالسم باشد و چون روز

 اول بود و بهم خوش گذشته بود یک ساعت بیشتر

 ماندم، این برای حال و احوال خودم بود نه پولش وقتی

 مهین خانم مودبانه بیرونم کرد به بچه ها گفتم چیزهایی
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ن کنند. پرسیدند الزم است بنویسند،وقتی که گفتم را تمری

 عالقه ای نداشتند و با تکرار لفظی راحتتر بودند

 .چرا باید اذیتشان میکردم و گفتم نه

 . یس، آسو تیک کر_

 مسیر طوالنی بود، با مترو طوالنی تر و با خستگی چند

 .برابر میشد

 وقتی آقای جم تماس گرفت تا راجب ادامه یا عدم ادامه

 باهم صحبت کنیم من حتی نرسیده بودم بهی کالس 

 .خانه

 ...بد موقع تماس گرفتم اگر کاری دارین_

 .خیر، بفرمایین گوشم با شماست_
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بچه ها خیلی ازتون تعریف میکنن، یکم عجیبه.عجیب، چه _

 .چیزش عجیب بود

 چون اصوال از کسی تعریف نمیکنن و اینکه احساس_

 م چیزی که بچه هامیکنم گویا امروز شما رو اشتباه دید

 گفتن و با چیزی که خودم دیدم متفاوته و البته حرفهای

 .مهین خانم هم

 چه میگفت؟ من خسته بودم یا او نمیدانست چه

 .میگوید

 به هرحال مهم بچه ها هستن برای جلسه ی بعدی هم_

 منتظرتون هستیم. شما هم موافق ادامه کالس هستین؟

 میخواستم، باقی فکرها والبته !خب این نتیجه ای بود که _

 . نظرهایش برایم مهم نبود
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 جعبه ی کفش را در دستم جا به جا کردم و در را باز

 .کردم، مامان و منیر خانم در حیاط بودند

 چیزی شده؟_

 نه عزیزم، چطوری آسو جان خیلی وقته ندیدمت،_

 .ماشاهللا خانم معلم دیگه سرت شلوغه

 دادم و داخل رفتم،لبخندی از سر اجبار زدم سری تکان 

 از آسمانی که قاشق قاشق موز له شده در دهان بابا

 .میگذاشت پرسیدم

چیشده چیکار داره؟_نمیدونم نیم ساعته مامان رو تو حیاط _

 !نگه داشته

 .پیاله را از او گرفتم

 .برات کفش خریدم تو اتاقه برو ببین اندازه است_
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 .با چشمانی گرد نگاهم کرد

 راست میگی؟_

 . لبخندی به خوشحالی اش گفتمبا 

دروغم چیه؟!با رفتن آسوی بابا نگاهم کرد معنی کردن _

 نگاهش برایم

 .سخت نبود

 من الزم ندارم، الزم باشه برای خودم هم میخرم_

 .نگران نباش

 .قانع نشد، توان قانع کردنش را هم نداشتم

 یه کالس جدید گرفتم، دو تا دوقلو، خیلی بانمکن. اسم_

 .ان، اونیکی جاشوا، ایران به دنیا نیومدنیکیشون ج

 بابا نمیشنید یا گوش نمیکرد، همچنان منتظر جوابی بود
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 .که میخواست

 .این کالس پولش خوبه، ماه بعد برای خودمم میگیرم_

حاال راضی؟سری آرام تکان داد و قاشق که جلو برده بودم 

 را به

 .کام گرفت. مامان نگاهی به بابا کرد و گفت

 .بخاطر تو اومده بودمنیر _

 بخاطر من؟_

 داداشش میخواد ازدواج کنه، میگه منم گفتم کی بهتر_

 .از آسو

 داداشش؟ مگه داداش مجرد داره؟_

 .مامان دوباره نگاهی به بابا کرد و گفت

 آره.تاجایی که من میدانستم همه ی خواهر برادرهای منیر_
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 ایشخانم متاهل بودند حاال این برادر مجرد از کجا پید

 .شده بود هللا و اعلم

 خب چی میگی؟_

 !نگاهش کردم شوخی میکرد؟

 به نظرت چی باید بگم؟_

 بگم بیان؟_

مامان شوخیت گرفته؟با شماتت نگاهم کرد. بوسه ای به _

 گونه ی بابا زدم و

 گفتم خسته ام میخواهم بخوابم. بلند شدم به اتاق رفتم

 اتاقآسمان کتانی هایش به پا بود و داشت طول عرض 

 . را طی میکرد

 اندازه است؟_
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 .آره، خیلی قشنگه، مرسی_

 پول زیادی بابتش داده بودم تا دوام باالیی داشته باشد،

 .نمیدانم کی میتوانستم کفش دیگری برایش بگیرم

 .مبارکه_

 مامان قشنگه؟_آره، برای خودت نگرفتی؟_

 .نگاهش کردم، چرا جلوی آسمان این را گفت

 گشتنی یه مسیر دیگه رو نگاهنپسندیدم، فردا بر_

 .میکنم

:] 

 

 

 آسمان که خیالش راحت شد کفش نخریدنم از بی پولی
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 .نیست دوباره سرش را با کفش های جدیدش گرم کرد

دست مامان را گرفتم وبه سمت آشپزخانه بردم._مامان چته 

 تو چند وقته؟

 .من یا تو صبح تا شب از این کالس به اون کالس_

 ای پسرته، به جای اینکه به زورچیکار کنم گندهه_

 بفرستی سرکار میاری صبح تاشب تو خونه نازش رو

 .میکشی شب ها میفرستیش تعطیالت

 .چشمهایش پر شد

 میدونی اون بچه تو زندون چی میکشه؟_

 تو میدونی دو روز دیگه بفهمن سرکار نمیره با دوز و_

 کلک میاد بیرون همین رای بازش هم منتفی میشه؟

 با اومدن و تو خونه لم دادن قرض ها تموممیدونی 
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نمیشه؟ مامان حقوق بابا میره واسه بدهی های اون،قایمکی 

 میری خونه این و اون، اونم میدی خرج تو

 زندون بچه ات من موندم تو زندون نون و آبشونم میدن

 پول میخواد چیکار؟! خرج یه زندگی افتاده رو دوش

 یخواد بیادمن تازه اومدی میگی برادر منیر م

 خواستگاری؟ من برم کی خرج شماها رو میده؟

 خودم کار میکنم، آذرخش هم قرار نیست تا آخر عمر_

 .تو زندون بمونه

 اگر نشسته با حقوق چندرغاز بابا بدهی هاش تموم_

 .شه دقیقا تا آخرعمر تو زندون می مونه

 آسو کم از این بچه کینه داشته باش، دست خودش_

 .م ورشکست میشن یکیش هم مانبود این همه آد
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 مامان پسر تو از سرحماقت بود، گفتم نکن، بابا گفت_

نکن عالم و آدم گفتن نکن حرف گوش نکرد، بعدشمهرکی 

 ورشکست شد میره سگ دو میزنه بدهی ها رو

 تموم کنه اینجا فقط اونی که سگ دو میزنه منم اونیکه

 تونای تکون خوردن نداره باباست. آذرخش وقتی میاد 

 این خونه لم میده صبح تاشب از بابا خجالت نمیکشه؟

 روش میشه تو صورتش نگاه کنه؟

 چیکار کنه بره تو خیابون بخوابه؟_

 بره دنبال کار مامان، بره یه گوشه ی این قرضهایی_

 که معلوم نیست از کجا باال آورده رو بگیره. کارگری

 کنه چه میدونم مامان آذرخش االن وضعیتش جوری

 که بره پشت میز بشینه. این رو لطفا خودت هم نیست
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 .درک کن به پسرت هم بفهمون

 .مامان برای اینکه من آرام شوم گفت

باشه، حاال به منیر چی بگم؟_کدوم داداششه که یهو مجرد _

 شده؟

 .جلوی بابات نگفتم، زنش رو طالق داده_

 پوزخند زدم، پوزخندی عمیق به این زندگی، سری از

 .دادم برایش و بدون جوابی رد شدمتاسف تکان 

 مشکل طالق برادر منیر خانم نبود، مشکل این بود

 حدس من درست بود که همه خواهر برادران منیر خانم

 ازدواج کرده اند چرا که همگی از او بزرگتر هستند و

 مادر من داشت از من میخواست قبول کنم کسی که شاید

 خواستگاری بیش از بیست سال از من بزرگتر است به
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 .بیاید!دیوان حافظم را برداشتم روی طاقچه ی پنجره نشستم

 آسمان خواب بود، گوشه پنجره را باز کردم، ترسیدم

 .سرما بخورد داشت باران نم نم میبارید

 کتابم را باز کردم، شاید غزل هایش کمی آرام بخش

 بود. یار غارم بود این حافظ وقتی چهارده سالم بود بابا

 ه بود، همیشه و همه جا همراهم بود دیگرهدیه داد

 کهنه شده بود اما نمیتوانستم دل بکنم و کتاب دیگری

 .بخرم

 صبح وقتی خواستم به کالس بروم دیدم مادر شاگردم

 پیام داده است که امروز کالس کنسل است آخر هفته

 بود دوست داشتند بروند سفر، کالس بعدی را خودم

 یتوانستم آذرخش راکنسل کردم، فرصت خوبی بود م
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 ببینم. مطمعن بودم مامان یک کلمه از حرفهایم را به او

 .نمیگوید، پشت تلفن نیز تاثیری روی آذرخش نداشت

مامان وقت سر سفره ی صبحانه مرا دید با ترس گفت._چرا 

 خونه ای؟

 . کالسام کنسل شد_

 همشون؟_

 .قبل از ظهری ها_

 . پس بخور زود برو دیر نکنی_

 کالسم تو لرستانه  صبح برم که برسم؟مگه _

 .نه تا صبحونه بخوری و حاضرشی ظهرشده_

 . آذرخش کی میاد؟گویا سوالی را که نباید پرسیدم_

 .آسو شر به پا نکن پاشو برو سر کارت_
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 .چه شری میخوام داداشمو ببینم_

 .من تو رو میشناسم_

 .منم آذرخش رو_

 .یدا نکردهمیگرده، بخدا داره دنبال کار میگرده پ_

 با تو خونه لم دادن چه کاری پیدا میشه؟ بعدشم مگه_

 محل کار اینهارو نباید از زندان مشخص کنن؟ مامان

این داره چیکار میکنه؟_گفت اجازه داره خودش پیدا کنه، 

 نیروی کارشون

 .زیاده. تازشم لم نمیده با گوشیش میگرده تو اینترنت

 ...مامان_

 مادرم هرچه آذرخش میگفت راجمله ام را ادامه ندادم، 

 .باور داشت، فرقی نمیکرد هرچه بگویم و توضیح دهم
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 سری به بابا زدم، قرصهایش را دادم و بعد صبحانه،

 برایش چای بردم وقتی خنک شد کمک کردم بنوشد. از

 .بودنم خوشحال بود این را از لبخندهایش میفهمیدم

 تهمامان شاگردم گفت میرن سفر، منم از خدا خواس_

 کالس بعدیش رو کنسل کردم. فردا هم میرم کوه، با

 دوستهای دانشگام. یادم نمیاد آخرین بار کی رفتم. کاش

بشه بازم باهم بریم، میدونم کوه بدون تو حال نمیده.آسمان 

 درس نداشت میبردم اونم یه حال و هوایی تازه

 .کنه

 جواب همیشگی پدرم لبخند بود، مطمعن دلتنگ کوه

 ... بان بیان نداشتبود، اما ز

 برایش غزلی از حافظ خواندم با لذت گوش میکرد، این
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 خوشحالی این آرامش یک ساعته ی پدرم بخاطر وقتی

 که با او گذراندم ناراحتم کرد، آنقدر درگیر کار و پول

 .بودم، خودم را از او دریغ کرده بودم

:] 

 

 صدای آذرخش را که شنیدم کتاب را بستم بلند شدم بابا

 صدایی از خودش در آورد نگاهش کردم. با خواهش

 .نگاهم میکرد

 .دعوا نمیکنم نگران نباش فقط باهاش صحبت میکنم_

 باورش نشد، حق داشت خودم هم به جمله ای که گفتم

 .ایمان نداشتم

 .به به جناب آذرخش خان ارجمند_
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 .نگاهی به من کرد بعد به مامان نگاه کرد

 جای سالم و احوال پرسیته؟_

مگه حالت بده؟ بد میگذره که حالتم بپرسم؟_برو اونور _

 .آسی حوصله ندارم خستم

 دیشب کال باال کوره تو کارخونه بودی خسته شدی_

 .حق داری

 .به جای من رو به مامان گفت

 مامان چی میگه این دخترت؟_

 مثل همیشه، مثل تمام عمرش که جوابی نداشت و کم

 فیزیک بدنش بزرگ می آورد و پشت مامان قائم میشد.

 .شده بود، نه عقل و منطقش

 اینجا چیکار میکنی آذرخش؟_خونه امه، حق ندارم بیام؟_
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 خونت؟ خونه جایی بود که بر باد دادی، پای بدهی_

 جنابعالی رفت. کدوم خونه؟

 .مامان من برم ، تو خیابون میموندم بهتر از این بود_

 جونش؟آسو بچه کفششم درنیاورده چی میخوای از _

 من چی میخوام مامان؟ من؟ واقعا نمیبینی با زندگیمون_

 چیکار کرده؟ اتفاقا بهتر کفشش رو درنیاره بهتره،

 .میره دنبال کار

کجا برم؟_از سرخیابون هر مغازه ای، کارگاهی _

 هرساختمانی

 .بود برو ببین کارگر نمیخوان برو یه کاری بکن

 صبح تا شبآذرخش دلت برای ما بسوزه بخدا نمیکشم 

 دارم کار میکنم، فکر اجاره خونه یه طرف، فکر خورد
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 و خوراک یه طرف، فکر دوا و دکتر بابا یه طرف،

 خرج تحصیل آسمان، مامان که باید اونقدر بهش بدم پا

 .نشه بره خونه ی مردم کلفتی

 .من نمیخواستم اینطوری بشه_

 باشه نخواستی، باشه فدای سرت اتفاق افتاد، اما تو_

 به علی قسم حداقل االن کار کن بذار یکم قرضهات رو

 کم شه، حقوق بابا دست خودمون باشه یکم جمع و

 .جور میکنیم یه جا بهتر خونه میگیریم

باشه بذار بیاد یه چیزی بخوره بعد بره.کالفه نفسم را _

 بیرون دادم، به اتاق رفتم آسمان بیچاره

 ی ما،از خواب بیدار شده بود احتماال از سر و صدا

 .خشک سرجایش نشسته بود
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 .بخواب_

 .نه دیگه خوابم نمیاد_

 .باشه_

 حاضر شدم، تا خودم بروم، شاید من هم میتوانستم

 برایش کاری پیدا کنم. کیف پولم را باز کردم و مبلغی

برداشتم._آسمان این پول تو جیبی این ماهته میدونم کمه، 

 ولی

 اهیانه اتاین کالس جدیدم پولش خوبه هرموقع گرفتم م

 .رو بیشتر میکنم

 .آبجی دارم نمیخواد_

 باشه اینم بذار روی همونها، تو مدرسه هرچی_

 .خواستی بگیر مامان گفت گرسنه میمونی
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 .گشنم نمیشه_

 آسمان مراقب باش مریض نشی خدایی نکرده مریض_

 شی خرج و مخارج اون خیلی بیشتر از ماهیانه هاته

به حال پذیرایی، داشتم باشه آبجی؟سری تکان داد برگشتم 

 رد

 .میشدم که نگاهم به موبایل آذرخش افتاد

 این چیه؟_

 .گوشیه_

 از کجا آوردی؟_

 .خریدم_

 پولت زیادی اومده همچین چیزی خریدی؟_
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گوشی ام را برداشتم نشانش دادم._عین همینی که دستت بود 

 ماله من بود فروختم بخاطر

 رو گویا مارالتو بعد این آشغال رو استفاده میکنم، تو 

 خانم داره تو ناز و نعمت بزرگ میکنه. اونهایی که

 .تاوان دارن پس میدن من بدبخت و باباییم

 . چشمت به گوشیه ماله خودت رو بده بیا این ماله تو_

 .خم شدم سمتش

 .نمیدونم آذرخش نمیدونم نمیفهمی یا واقعا نفهمی_

 .درست حرف بزن آسو هی من هیچی نمیگم_

 جواب دادن بلد باشی غیر او عرضه ی مگه اینکه_

 دیگه ای نداری. حواست به این گوشیت باشه دارم میرم
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دنبال کار، پیدا کردم زنگ میزنم آدرس میدم برات.هردو 

 نگاهم کردند. وقتی خواستم از حال پذیرایی

 بیرون بروم صدایی از اتاق بابا شنیدم سریع به سمتش

 آمدند. بابا نگاهمرفتم پشت سرم مامان و آذرخش نیز 

 .کرد

 جانم؟_

 .جز نگاه چه چیزی میتوانست تحویلم دهد

 میرم یکی دوجا ببینم یه جا میتونم پیدا کنم این تنبل_

 .خان بره اونجا کار کنه، نگران نباش جای بدی نمیرم

 .به آذرخش نگاه کرد، برگشتم سمتش

 .بابا میگه خودت هم بیا، میای؟_باشه، بریم_

 .بوسیدم و با آذرخش به راه افتادیم گونه ی بابا را
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 .آسی واقعا خوشت اومده ماله تو_

 چی؟_

 .گوشیه_

 .از حرکت ایستادم

 آذرخش درد من گوشی نیست، چقدر دادی پاش؟_

 اندازه ی یه قسطت نمیشد؟ اینقدر واجب بود تو این

 .حال و احوال همچین گوشی داشته باشی؟راه افتادم و گفتم

 ین با تو لجم، از تو کینه دارم،تو و مامان فکر میکن_

 ولی ندارم باشه خطا کردی اما حداقل مرد باش پاش

 .وایستا

 . وایستادم که االن زندانم_

 کجا رو زندانی آذرخش، شبها داری میری فقط، تا_
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 بدهیت رو ندی همونجایی. بعدشم از وکیله پرسیدم،

 گفت اگر این قسط بندی ها عقب نیفته ممکنه آزاد شه،

 .بیرون باشه تا راحت کار کنهکال 

 نگاهش کردم سرش را پایین انداخت، سر پایینش هم

دوای درد من نبود._نمیخوام مامان بره خونه مردم، دردم 

 میگیره آذرخش

 تو روخدا اینقدر ازش پول نگیر. نداره بخاطر تو میره

 کاسه توالت مردم رو تمیز میکنه، غیرتت رو به حراج

 .نذار واسه چند تومن

 .پای من گیره توام هرچی دلت میخواد بهم میگی_

 هرموقع حرف ناحق زدم تف کن تو صورتم، اونجا رو_

 .نوشتن کارگر میخوان
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:] 

 

 _مغازه چیه؟

 .شبیه کارگاه، بیا ببینیم_

 کارگاه بسته بندی حلبی بود برای عسل و این قبیل

 چیزها، حقوقش به خوبی کار قبلی اش نبود اما بهتر از

 که بیکار باشد. من حتی نپرسیده بودم چرااین بود 

 اخراج شده است. یا حتی چطور قبول میکنند خودش

 کار آزاد داشته باشد، شنیدن دالیل آذرخش برایم جذاب

 نبود مطمعنا همه چیز را به نفع خودش قرار بود به

 .اتمام برساند

 خنده دار بود اما به صاحب کارگاه سپردم حواسش به
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 شوهرم است، با گفتن برادرم، سریاو باشد، پرسید 

 .تکان داد

همه ی جوونها تنبل شدن دخترم فقط داداش تو نیست._بله، _

 تو روخدا حواستون باشه، خواست تنبلی کنه

 بهونه بیاره دربره شما نذارین، فکر کنین پسر

 .خودتونه

 شاید حرفهایم بزرگتر از سن و سالم بود اما چاره ای

 رگاه گذاشتم و رفتم سراغنداشتم. آذرخش را در کا

 کالسهایم، شب موقع برگشت کمی برای فردا خرید کردم

 هرچند نسترن گفته بود همه چیز را او آماده میکند و

 الزم نیست من چیزی بخرم اما خب کمی بی مالحظگی

 .بود هرچقدر که او درک به خرج میداد
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 صبح با امید به دنبالم آمدند، این را نمیخواستم، اما

 .ای نبود چاره

 .مهیار میگفت رفتین خونه اش._بله، مرسی بابت معرفی_

 .مرد خوبیه_

 .سری تکان دادم

 خوشتیپه کال دختر جماعت هرموقع میبینن سر و_

 .دست میشکونن براش

 هم چهره اش را و هم تیپش را تحسین کردم اما سر و

 دستی برایش نشکسته بودم، چرا حس میکردم جمله

 نیست و سکوت مطلق نسترناش یک جمله ی ساده 

 .پرحرف هم نشان از عدم رضایتش بود

 امید چه فکر میکرد به یک مرد زن دار بخاطر برو
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رویش نظر خواهم داشت؟ !_زنش چند سالی میشه فوت 

 .کرده

 .با تعجب نگاهش کرد پس حرفش این بود

 .خدا رحمتش کنه_

 جواب تیز و کوتاه من جای بحث را بست. حوصله ی

 را نداشتم اما نکته این بود وقتی به مسیر متلک هایش

 قرار با بچه رسیدیم متوجه شدم امید نیز قرار است

 .همراه ما بیاید

 نسترن به من نگفته بود، یعنی من باید فکرش را

 .میکردم. نسترن قیافه ی آویزانم را که دید متوجه شد

یهو شد قرار نبود بیاد.شاید نمیخواست با من تنها باشد چه _

 دانم شاید هرمی
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 .دلیل دیگری

 نه عزیزم، این چه حرفیه خوش میگذره بهتون همه_

 .باهمیم دیگه بچه ها هم هستن

 روز خوبم که قرار بود حال و هوایم را تغییر دهد قرار

 بود به یک روز مزخرف اعصاب خوردکن شود، حضور

 ...پیمان را کم داشتم. فکر هیچ جا را نکرده بودم

 ایرانه؟پیمان مگه _

 .آره شش هفت ماهی میشه برگشته_

 آهان._دیدنش اذیتت میکنه؟_

 نه بابا چه اذیتی من چکار به اون دارم تعجب کردم_

 .دیدمش فکر میکردم آلمانه

 اون موقع پیشنهادش را قبول میکردی االن زنش_
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 بودی، خدایی آسو خریت نکردی؟

 .نه_

 .نسترن خندید

 .آدم نمیشی، غد و یه دنده ای_

واقع بینم نه رویا پرداز.با بچه ها سالم علیکی کردم، خیلی _

 وقت بود ندیده

 بودمشان، در این یکسال و خورده ای بعد از

 .ورشکستگی، اولین بار بود میدیدمشان

 .پیمان نگاهم کرد نه سالمی داد و نه من سالمی دادم

 .نگاهی گذرا به او کردم، همین

 سوم پیله کردهاز  سالگیمان خیلی میگذشت، از ترم 

 بود به من، دست برندار نبود کسی نبود که واسطه
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 نکرده باشد، ترم شش بود که دیگر بیخیال شد و با

 یکی از سال پایینی ها دوست شد بعدا خبر نامزدیشان

 را شنیدم و رفتنش از ایران به همراه نامزدش و بعد از

 ... این همه مدت امروز دیدمش

 ده بودند نشستیم، رویدر مینی بوسی که کرایه کر

صندلی تک نفره ی کنار نسترن و امید نشستم.هندزفری ام 

 را به گوشی وصل کردم آهنگی پلی کردم و

 .سرم را به صندلی تکیه دادم و به بیرون خیره شدم

 چشم هایم آرام بسته شدند. با حس دستی روی ساق

 دستم چشم هایم را باز کردم، نسترن بود لبخندی به لب

 .داشت

 رسیدیم؟_
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 آره خوب خوابیدی؟_

 لبخندی زدم، متوجه شدم پیمان نگاهش به ماست،

 دوست داشتم از نسترن بپرسم پس نامزدش کجاست اما

 .ترسیدم بد برداشت کند

 با لیدر خوش صحبتی که بچه ها هماهنگ کرده بودند

راه افتادیم. امید مثل پسر بچه ها اجازه نمیداد نسترن بامن 

 یکم باشد به بهانه ای به حرفشصحبت کند یا نزد

 میگرفت، برای اذیت نکردنشان جلوتر رفتم خودم را به

 لیدر گروه رساندم و با او هم صحبت شدم، من همیشه

 لذت میبردم از هم صحبتی با بزرگترها، حدودا هم سن

 .و سال بابا بود، شاید چند سالی بزرگتر

 چی خوندی دخترم؟_
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 .مهندسی شیمی_

 ه هماهنگ کرد با من گفت مهندسیآقا نیما هم ک_

 .شیمی خونده

 .همکالسی قدیمی هستیم_

چه خوب، خوبه دوستی ها رو حفظ کنید._دوست خوب _

 .کمه

 .برگشتم و به پیمان که این جمله را گفته بود نگاه کردم

 زخم خورده ای جوون؟_

 معلومه؟_

 میبرمتون یه جایی هرچی زخم و غم و ناراحتی دارین_

 .دلتون ببرهیه جا از 

 مسیر باریکی باید میپریدیم کمی خطرناک بود، آقا
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 عیسی اول از همه پرید بعد از او پیمان، خواستم بپرم

پیمان دستش را دراز کرد و گفت بگیرم.نیازی نداشتم من 

 از  سالگی بابا را هر دوهفته

 یکبار همراهی میکردم، بار اولم نبود. بدون گرفتن

 .سی گفتدست پیمان پریدم آقا عی

:] 

 

 

 

 احسنت دخترم، دختر اهل کوه کمه، یکم تعدادتون باید_

 .باال بره

 لبخندی زدم، پیمان نگاه ناخوشایندی کرد من نیازی به
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کمک آدمی که سالم و علیکی هم باهم نداشتیم نداشتم.من و 

 آقا عیسی تا جایی که گفت صبحانه بخوریم بی

 شبیه بابا وقفه صحبت کردیم. سلیقه ها و عالقه هایش

 بود و من به پیروی از بابا شبیه او و این باعث میشد

 حرف مشترک زیاد داشته باشیم. پیمان نزدیک ما می

 آمد، ساکت بود، یا به حرفهای ما گوشی میکرد یا

 .داشت از طبیعت لذت میبرد

 ما جلوتر بودیم منتظر ماندیم بقیه برسند تا صبحانه

 متش رفتم و تکیهبخوریم چشمم به درختی خورد به س

 دادم کوله پشتی ام را باز کرد و فالسک آب جوشی که

 همراهم بود را برداشتم داخلش چای کیسه ای و لیمو

 انداختم. سفره ی تک نفره و چیزهایی که برای صبحانه
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 ی خودم و نسترن آماده کرده بودم را روی سفره چیدم

 بچه ها کم و بیش رسیدند آقا عیسی را دعوت کردم سر

 سفره. تعارف کرد که وسایل همراهش هست اما اصرار

 .کردم

حاال یه روز بد بگذرونین.وقتی آقا عیسی نشست نسترن _

 .و امید نیز رسیدند به ما

 .آسو من که گفته بودم میارم همه چی_

 .چه فرقی داره بشین_

 .امید: نسترن همه جوره حواسش هست به خرج نیفتی

 شت سمت امید، خودفقط من نبودم که تیز نگاهم برگ

 نسترن نیز بود با شماتت امید را نگاه کرد. آقا عیسی

 .بی خبر از همه جا
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 دوست های خوب همینن که هوای هم رو دارن یبار_

ایشون یبارم این دخترمون. منم نخودی شدم.امید: نخودی 

 جمع، کس دیگه ایه ولی بله شما راست

 .میگین

 تو چرا اذیت میشی بقیه نخودی ان؟_

 پیمان بود، امید را میشناخت که اینطور راحت مخاطب

 قرارش میداد.؟! اهمیتی ندادم برای تغییر حالم آمده

 بودم و باید فقط روی آن تمرکز میکردم دیگر به این

 زودی ها سرم خلوت نمیشد دوباره بخواهم چنین جایی

 .بیایم. اول برای آقا عیسی چایی ریختم و بعد خودم

 .تر از بقیه دوستات، بلدتر هم هستیتو ماشاهلل مجهز_

 .با بابام میومدیم، از بچگیم_
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 .پس دختر کوهستانی ._بله_

 چرا االن نمیاین خدایی نکرده بابات فوت کرده؟_

 .خیر اما مریضه نمیتونه_

 .خدا ِشفا بده به همه ی مریض ها_

 آمین آرامی گفتم وقتی سرم را بلند کردم با پیمان چشم

 .تو چشم شدم

 آسو از این تخم مرغها. چند بیدارشدی اینها رو وای_

درست کردی؟دوتایی که برایش درست کرده بودم را گرفتم 

 به سمتش

 یکی را به آقا عیسی و یکی را به پیمان تعارف کردم،

 .آخری را خودم خوردم

 امید بخور رسپی خاص داره آسو لو نمیده، خیلی هم_
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 .خوشمزه است

 .تخم مرغه دیگه_

 ه، نمیخوری؟ به کالست نمیاد تخم مرغپیمان: آر

 خوردن؟

 حاال دیگر مطمعن شدن این دو همدیگر را میشناسند،

 عجیب بود نسترن تا به حال حرفی نزده و اشاره ای

نکرده بود.تا عصر پا به پای آقا عیسی رفتم، اینکه فکر 

 کرده بودم

 جمع همکالسی هایم قرار است به من خوش بگذرد

 موقع ناهار آقا عیسی از کارم پرسیدهخیال باطل بود. 

 .بود گفته بودم چند جایی تدریس میکنم

 .منم بازنشسته آموزش و پرورشم_
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 جدا؟_

 .یکم زود خودم رو بازنشست کردم-

 .بابای منم_

 معلمه؟_

بله، البته بود هرچند برای من هنوزم آقا معلمه._بابا خوب _

 شد، حتما با من باز بیاین کوه خوشحال

 .بینمشونمیشم ب

 چه خوب بود که نمیپرسید مریضی اش چیست به

 زودی خوب میشود نمیشود؟! چه شد که این اتفاق

 افتاد. به اندازه ی کافی از این سوالها اذیت شده بودم

 در این یکسال و خورده ای خوب بود که این آدم با حال

 و حضور من صحبت میکرد نه گذشته و چه شدها و
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 .چراها

 ه پیاده شدیم نسترن و امید به سمتاز مینی بوس ک

 .ماشین امید رفتند اما من از دور خداحافظی کردم

 کجا؟_

 .خونه._خب بیا برسونیم_

 میرم، مرسی راهتون دور میشه بازم ممنون بابت_

 .صبح خداحافظ

 نسترن پشت سرم آمد هرچه اصرار کرد قبول نکردم،

 حاضر بودم تا خانه پیاده برگردم اما دوباره سوار

 ماشین امید نشوم. تا ایستگاه مترو باید کمی پیاده

 میرفتم در حال قدم زدن بودم صدای بوق ماشینی را

 شنیدم توجهی نکردم اما اسمم خطاب شد وقتی برگشتم
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 .پیمان بود

 .بشین میرسونمت_

مرسی خودم میرم._من مثل امید اهل تیکه انداختن نیستم _

 نگران نباش

 .سوار شو

 .راهم دوره_

 .مشکلی نیست سوار شو دیر وقته_

 .مردد بودم و خسته، تردیدم را که دید

 کارت دارم به جای صحبت تو خیابون تا خونه صحبت_

 .کنیم

 شانه ای باال انداختم و سوار شدم. کوله پشتی ام را از
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روی پایم گرفت و خواست روی صندلی عقب بگذارد 

 .._گلیه میذارم جلوی پام اذیت نمیکنه مرسی

 .تکان داد سری

 آدرس میدی؟_

 .بعد از گفتن آدرس گفت

 چرا اونطرف؟_

 .گفتم که دوره_

 .نه منظورم کلیه. آدرس خونه ی قبلیتون رو بلد بودم_

پیش اومد.سری تکان داد، تغییر کرده بود یا من این حس _

 را

 .داشتم

 نمیگی چیکار داشتی؟_
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 گفتی تدریس میکنی؟_

 .آره_

 .ایپیشنهاد کار داشتم اگر بخو_

کی گفت دنبال کارم ؟_کسی نگفت اما منطق میگه اونیکه _

 مهندسی خونده

 .نمیخواسته معلم شه وگرنه میرفت تربیت معلم میخوند

 اینطور نیست؟

:] 

 

 

 نمیدونم بستگی به آدمش داره، اما نه دنبال کار نیستم_

 .مرسی
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 خواستم از سر کنجکاوی بپرسم چرا از آلمان برگشته

هشت ماهی میشه برگشتم، اینجایی که است اما..._من 

 مشغولم

 راضیم اگر خواستی نیرو میخوان معرفیت کنم. باز

 .بهش فکر کن

 .پس برای همیشه برگشته بود

 .باشه مرسی_

 تا دم در که مرا رساند دیگر چیزی نگفت عجیب بود

 پیمان قبلی که من میشناختم یک بچه ی تخس پرحرف

 همراه یک آقایی دم دربود. وقتی پیاده شدم منیر خانم 

 بود. سالمی به منیر خانم دادم اما توجه نکردم به مرد

 .کناری اش
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 .آشنا بود آسو جان؟ایستادم و برگشتم نگاهش کردم_

 بله؟_

 میگم راننده آشنا بود؟_

 چطور؟_

 هیچی عزیزم دیروقت بود گفتم خدایی نکرده کسی_

 .مزاحم نشه

 .من میتونم مراقب خودم باشم ممنون_

 مرد کناری اش با اخم وحشتناکی نگاهم میکرد وقتی

داخل خانه رفتم و در را بستم شنیدم که گفت._اینو پیدا 

 کردی واسه من؟ نصف شب باید از تو

 ...خیابون جمعش کنم؟ دستت درد نکنه منیر

 ...منتظر نایستادم، چه توقعات عجیبی بود
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 تا رسیدم دوشی گرفتم و سراغ بابا رفتم، مطمعنم حتی

 گفتن از کوه برایش شیرین بود میتوانست خوب

 تصورش کند. یکساعتی برایش گفتم از آقا عیسی نیز،

 با لبخندی گوش کرد. دلتنگ صدایش بودم قبل از اینکه

 .گریه ام بگیرد شب بخیری گفتم و به اتاق پناه بردم

_ _ _ _ 

 .جان نکن، وای_

یرون اما خوشگلن بازشون کن.بافت موهایم را از دستش ب_

 . کشیدم

 کی فضول شدی شما؟_

 .جان بلند خندید، چقدر شیرین بودند این دو پسر

 هرباری که با آنها وقت میگذراندم میدیدم بینهایت
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 خوش زبان و مهربان بودند نمیدانم چطور بقیه دید

 منفی داشتند و فکر میکردند به صورت غیرعادی

 .شلوغ هستند

 .تو تنگلدی_

 دند به گیسو کمند. لبخندی بهمرا هر بار تشبیه میکر

 نظرشان زدم .جاشوا: اما ددی میگه آن شرلی هستی، ما

 نمیشناسیمش تو میشناسی؟

 باخنده نگاهشان کردم. هرچند ددی آنها اولین نفر نبود

 . که به من میگفت آن شرلی

 درس را تمام کرده بودیم، نمره ی 'چهار' درس

 ت، هرچندریاضیشان در مدرسه تبدیل شده بود به بیس

 آن نمره ی چهار نیز بیشتر از سر شیطنت و لجبازیشان
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 .با معلمشان بود نه بلد نبودن و تنبلی

 اما خب آقای جم راضی بود از نتیجه هفته ی پیش،

 گفت با اینکه با روش عجیب و غریبی به بچه ها درس

 .میدهم اما مهم نتیجه است

 .خب من دیگه برم_

 .عزیزم بهتون خوش بگذرهآسو، تو اردو نمیای؟_نه _

 .اما تو میومدی فانش بیشتر بود_

 گونه ی هردو را بوسیدم. کیفم را روی دوشم انداختم و

 از خانه بیرون رفتم، حضور در این خانه خوب بود،

 مسیرم را تحت هر شرایط با مترو و اتوبوس و حتی

 پیاده رفت و آمد میکردم تا حقوقش کامل برایم بماند و

 .ب بود برایمهمین هم خو
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 بهترین حسنش خرید لباس برای خودم و آسمان بود،

 در مدرسه همکالسی هایش گویا بی نهایت پز

 .لباسهایشان را میدادند چیزی نمیگفت اما ناراحت بود

 سعی کردم کمی برایش خرید کنم دوست نداشتم دوران

 حساس نوجوانی هایش را با چنین کمبودی طی کنید

ارزش نداشت.آذرخش به زور من در چیزهایی که ذره ای 

 همان کارگاه کار میکرد حس

 میکردم مشغول برنامه ریزی های جدیدی است. این را

 میدانستم حتی از چیزهایی که مامان گاهی سوتی میداد

 و نمیدانست با چه حرفها و بهانه ی مسخره ای جمع و

 .جور کند

 چطوری آسو؟_
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 ودیم کوه دیگرلبخندی زدم بعد از جمعه ایی که رفته ب

 خبری نبود، یکی دوباری پیام داده بودم و حالش را

 پرسیده بودم آنقدر با تاخیر جواب داده بود که ترجیح

 دادم اذیتش نکنم، مطمعنا امید در زندگیش مهمتر از

 .یک دوستی مثل من بود

خوبم تو؟_منم خوبم، مشغول کارهای عروسی اصال وقت _

 نمیشد

 پیمان زنگ زده بود به منبهت زنگ بزنم. راستش 

 شماره تو رو میخواست. گفتم قبل اینکه شماره ات رو

 .بدم از خودت بپرسم

 .مرسی، نه نده لطفا من صنمی با پیمان ندارم_

 میگفت پیشنهاد کار داده بهت برای همین مردد موندم_
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 .گفتم شاید حقوقش خوب باشه بخوای بری

 ن حس میکردشاید زیادی الویتم شده بود پول که نستر

 .هرکاری را بخاطر کمی حقوق بیشتر حاضرم بپذیرم

 .نه فعال کارهام خوبه راضیم_

 .مطمعنی؟_آره_

 .باشه پس بهش میگم_

 اوکی راستی، امید و پیمان از کجا همدیگه رو_

 میشناسن؟

 .آ. از این ور اونور منم دقیق نمیدونم_

 از اینور اونور میشناختن همدیگر را و پیمان آنطور

 مید را متلک باران میکرد؟! و امید صدایش در نمیا

 ! آمد
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 آهان._من دیگه برم، میای دیگه برای عروسی؟_

 .آره_

 ها کار من نبود، اگر عروسی ارتباط ناتمام گذاشتن 

 نسترن آخرین دیدار و خداحافظی ام با او بود چرا که نه

 .حتما میرفتم

 برایچیزی که ابدا راجبش کنجکاو نبودم دلیل پیمان 

 .پیدا کردن شماره ام بود

 .آسو_

 .سرم را بلند کردم

بیا منیر خانم اومده کارت داره.نگاهی به ساعت کردم، ده _

 .شب بود

 این موقع؟_
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 .یواش زشته خب تو دیر اومدی_

:] 

 ق#_

 

 منیر خانم آمده بود از من بخواهد به بچه ی برادرش

 ریاضی درس بدهم و به احتمال صد درصد بچه ی

برادری بود که من را زیر نظر داشت برایش._شرمنده منیر 

 .خانم وقت نمیکنم

 .عزیزم شبها میاد پیش خودمون نگران نباش_

 بچه هشت نه ساله شبها تا قبل ده باید بخوابه من_

 بعضی روزها ده میرسم خونه، بچه رو بیدار نگه دارین

 .که من ریاضی یادش بدم؟ اصال یاد نمیگیره
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 مامان صحبت میکردیم اتفاقا مامانت هم آسو جان با_

 گفت بهونه ی خوبی میشه توام یکم از تعداد کالسهات

 کم کنی، دوفردا دیگه بری خونه شوهر دیگه نمیتونی

 . این همه کار کنی

نگاه دلخوری به مامان کردم._ممنون که به فکرم بودین 

 فعال چند سال قصد ازدواج

 .ندارم، به وقتش چشم بهش فکر میکنم

 منیر خانم نگاهی به مامان کرد، آنقدر خسته بودم که

 توانایی تعبیر نگاه هایشان را نداشتم به اتاق رفتم و در

 .رختخوابم دراز کشیدم

 .آسو_

 جانم؟_
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 .یه چیز بگم به مامان نمیگی من گفتم_

 .بگو_

 .قول میدی؟_آره_

 منیر خانم به مامان گفته اگر آسو قبول کنه زن جالل_

 دستش خالی نیست میتونه یه بخش قرضهایشه، جالل 

 .آذرخش رو بده

 پس پای آذرخش وسط بود که مامان اینطور برادر منیر

 .را عزیز کرده بود

 آذرخش میدونه؟_

 .آره، اما داداش مخالفه_

 چرا؟_میگه جالل پیره من تو زندان بپوسم بهتر از اینه_

 .خواهرم پاسوز من بشه
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 خش اما حتی این جمله راباید میگفتم باز به معرفت آذر

 .نمیتوانستم بگویم

 جواب آسمان را ندادم چه میگفتم چه داشتم برای

 ! گفتن؟

_ _ _ _ 

 آسو؟_

 جان؟_

ددی میگه هرموقع برف اومد آرزو کنیم...گویا فارسیش _

 تا همانجا یاری کرد نی نی چشم هایش را

 .یک دور چرخاند و بعد به انگلیسی گفت برآورده میشه

 .و کنیدخب آرز_

 جاشوا میگه آرزو برای بچه کوچولوهاست ما بزرگ_
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 .شدیم

 .منکه همیشه ذهنم پر از آرزوها_

 .جاشوا با تعجب کتاب هری پاتر را کنار گذاشت و گفت

 واقعا؟_

 .آره_تو کید نیستی_

 بچه؟! اومم شاید هستم، مگه چیز بدیه؟_

 .آره، گرندی همش میشه اونها فقط دوتا بچه ان_

 ای به جان که داشت ادای مادر بزرگش رابا خنده 

 .درمیآورد پرسیدم

 به کی میگه؟_

 .جاشوا: ددی

 دلم پروانه شدن، پر زدن و برگشتن به کودکی ام را'_
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 .میخواهد' .کلمه های شاید کمی سخیف بود برای آنها

 .جان اگر این رو تموم کنی من میرم، داره دیرم میشه_

 ه بود تمرینش را تاجاشوا خیلی وقت بود که تمام کرد

 سریع برود سراغ کتابش، اما چون جان حرف زدن را

 بیشتر از جاشوا دوست داشت عمدا جوابش را کش

 .میداد تا بیشتر برایم صحبت کند

 .اوکی_

 دست بردم و گوشی ام را برداشتم و از این دو برادر

 دوقلو که هرکدام مشغول انجام کاری بودند عکسی

 .خورد و بعد آقای جم داخل آمدگرفتم. تقه ای به در 

هنوز نرفتین؟با لبخند و احترام بود، نه مثل مهین خانم به _

 معنی
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 .بیرون کردن. جاشوا به جای من جواب داد

 .جان الکی طولش میده تا با آسو صحبت کنه_

 .جان: اصال هم اینطور نیست دروغ میگه

 خواستم جوابشان را بدهم اما پدرشان آنجا بود بهتر از

 .ن میتوانست جوابگوی پسر هایشان باشدم

 شام رو همراه ما میل کنید تا جان هم نگران از دست_

 .دادن هم صحبتش نباشه

 ممنون، کمی دیر هم شده دیگه باید برم، جان جلسه ی_

 .بعدی چک میکنم.مدادش را روی دفترش انداخت و گفت

 سوال اول هشت، سوال دوم یازده و سوال سوم صفره_

 .جوابش

:] 
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 ق#_

 

 نگاهشان کردم، جاشوا با قیافه ای حق به جانب داشت

 جان را نگاه میکرد، جلو رفتم جلوی جان زانو زدم و

 خواستم چیزی در گوشش بگویم جاشوا سریع از جایش

 بلند شد آمد جلو و او هم گوشش را چسباند به ما تا

 .' بشنود.'تو کوچولوترین و بهترین هم صحبت دنیایی

 .ا زود جدا کرد و با اخم گفت پس منجاشوا سرش ر

 .جان با خوشحالی دستش را دور گردنم برد و بغلم کرد

 . جاشوا با اخم به هردوی ما نگاه میکرد

 جان را جدا کردم درحالی که به جاشوا میگفت تو

 حسودی و جاشوا میگفت نه به سمت گوش جاشوا رفتم



 
 

95 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 حرکت او را جان نیز تکرار کرد و به او گفتم 'تو

 ' .بهترین دوست کتابخون منی

حاال هردو خوشحال بودند، با دوجمله خوشحال 

 بودند...وقتی بلند شدم آقای جم دستهایش در جیب شلوارش

 بود و مشغول تماشای ما، تا طبقه ی پایین همراهیم

 .کرد

 ی خوبی با بچه ها پیدا کردین. جالبه! روز اول ارتباط _

 .حدس نمیزدم به جلسه ی دوم برسه

 .بله بار سومه این رو میگید_

 .خنده ای کرد و مثل پسرهایش گفت

 واقعا؟_

 .بله واقعا، شبتون بخیر_
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اجازه بدین مهین خانم زنگ بزنن به آژانس._نیازی نیست _

 .خودم میرم

 ماشین دارین؟_

 .خیر_

 .اما دیر وقته_

 .مشکلی نیست شبتون بخیر_

 .شانه ای باال انداخت و شب شما هم بخیری گفت

 قدم زنان تا ایستگاه مترو رفتم، خلوت بود امشب دیر

 شده بود اما خانه جز خوابیدن کاری نداشتم، روزها سر

کار و شبها چند ساعتی خواب._کجا موندی کجا درس میدی 

 که تا این موقع طول

 میکشه؟
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 مامان باز چیشده؟_

 .باز چیشده؟ تو جواب من رو بده_

 همراهیم کن خستم مامان خیلی کنجکاوی از فردا_

 .میگم ولیم رو هم با خودم آوردم

 یکی دوماه ماه پیش اون پسره کی بود رسونده تو رو_

 دم در؟

چی؟_منیر خانم گفت چند بار دیده یه پسری تو رو _

 میرسونه

 آسو تو داری چیکار میکنی؟

 .خسته بودم توان بحث نداشتم

 . برو از منیر خانم بپرس ببین چیکار میکنم_

 .میگم پرسیدم که_
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 چی میگی مامان شدی مادرناتنی سیندرال؟ میخوای_

 من رو بفروشی به برادر منیر؟ اونها پول داشتن تو این

 خراب شده چیکار میکردن؟ فکر میکنی من زن داداش

 اون میشم؟

مامان حیرت زده نگاهم کرد._چیه فکر میکنی بچه ام 

 نمیفهمم؟ یعنی من اینقدر

 مم؟ من رو بخاطرخنگم منظور تو و منیر رو نفه

 آذرخش میخوای بفروشی آره مامان؟

 .مزخرف نگو آسو_

 باشه تو راستش رو بگو چرا باید بخوای منی که _

 .سال بیشتر ندارم بخوام زن یه مرد هم سن بابام بشم

 .کجا هم سن باباته_
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 .آره یه ماه از بابا کوچیکتره ببخشید_

 نمیشهآسو مرد زندگیه، یه تجربه ی بد داشته دلیل _

 این رو بگی._نمیخوام، تمومه؟

 مگه دست خودته؟_

 دست بابامه، بیا بریم پیشش بگیم میخوای من رو بدی_

 به یه مرد زن دار شکم گنده که بچه هم داره. مامان تو

 چته؟ مامان این تویی این طرز فکر توا؟ آره مامان؟ ما

 همچین خانواده ای هستیم؟ مامان خیر سرمون تو

 .یتحصیل کرده ا

 .چه ربطی به تحصیل داره به فکر آینده ی بچه امم_

 دقیقا به فکر آینده کدوم بچه ات این رو هم بگی دیگه_
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بحث تمومه مارال خانم.مامان نگاهم کرد، با خشم، جواب 

 سوالش را هردو

 .خوب میدانستیم نیازی نبود بیشتر بمانم و نگاهش کنم

 آسو یه چیز بپرسم؟_

 ص من را آبجی صدا میکرد،آسمان فقط در موارد خا

 .خودم دوست نداشتم

 .بپرس_

 ما واقعا بچه های مامانیم؟_

 باخنده گفتم چی؟

آخه داداش آذرخش رو خیلی بیشتر دوست _

 داره._نگرانشه، از نگرانی و ناچاری نمیدونه دست به چه

 کاری بزنه از رو بدجنسی نیست. ندیدی برای تو کفش



 
 

101 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ی. یکمم ساده اسخریده بودم درجا گفت پس خودت چ

 .این منیر معلوم نیست چی تو گوشش خونده

 ...آخه_

 فکرت رو مشغول نکن، حواست به مدرسه ات باشه،_

 اوکی؟

 .اوکی_

 .جمعه زبانت رو کار میکنیم نگرانشم نباش_

 سری تکان داد، مامان چه کرده بود که آسمان بیچاره

 [به همچین چیزی فکر میکرد.:

 ق#_

 

 خودم حل و فصل میکردم مادر ساده منیر خانم را باید
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 و زود باور من چنین کاری از دستش برنمی آمد. صبح

 نمیتوانستم زود میرفتم کالس اما عصر میتوانستم

 صحبت کنم همیشه ی خدا در این کوچه بود رفت و

 .آمدها را بررسی میکرد، آمار میگرفت

 .خسته نباشی آسو جان_

بت کنم._بامن؟ بیا تو مرسی، اتفاقا میخواستم باهاتون صح_

 .عزیزم

 نه، همینجا خوبه یا اگر دوست داشته باشین یکم قدم_

 بزنیم؟

 .این ساعت؟ هوا تاریک شده_

 چشمهایم گرد شد اگر هوا تاریک شده بود و دیر بود

 !وسط کوچه چه میکردی
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 .باشه هرجور راحتین، خیلی هم وقتتون رو نمیگیرم_

 داداش شما چند سالشونه؟

برق زد._چهل و دو اما آسو جان از هر جوون چشمهایش 

 بیست ساله ای

 .جوون تره. نگاه به عدد سنش نکن

 اختیار دارین، بابای منم پنجاه و هفت. قبل از اینکه_

 سکته کنه ماشاهلل از داداش شما که سهله از هر جوون

 .ساله ای جونتر بود 

 خدا به دور کنه این چه حرفیه؟_

 یک جوان بودن به نشانه یمنظورم اینه به مثال _

 جوان بودن نیست، میفهمین دیگه منظورم رو؟ لطف

 کنین اینقدر تو گوش مامانم نخونین. برای برادرتون هم
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 یه خانم هم سن و سال خودشون پیدا کنین که هم کفو

 .باشن نه یه دختر  ساله جوون

با حیرت نگاهم میکرد._من مثل مامانم نیستم، پس لطفا 

 ار بهکاری نکنین ک

 .دلخوری برسه، شبتون بخیر

 شنیدم که گفت چشم سفید، مهم نبود فحش عالم را هم

 میداد مهم نبود اگر میتوانستیم از این خانه و محله

 راحت شویم برای آرامش خیال من خیلی بهتر بود،

 هرجور پس انداز میکردم اما کفاف نمیداد. باخودم فکر

 !کردم پیشنهاد کار پیمان را قبول کنم

 اما نمیدانستم پیمان چرا چنین پیشنهادی داده، از

 طرفی غرورم هم اجازه نمیداد. نمیخواستم فکر کند حاال



 
 

105 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .که نیاز دارم به چیزی دست جلویش دراز کرده ام

 امشب شاید راحت میتوانستم بخوابم. فردا صبح که

 منیر خبر حرفهایم را به گوش مامان میرساند مطمعنا

نبود.بعد از ظهر در راه خانه ی  شب آرامی در انتظارم

 دوقلوها داشتم استخدامی ها

 را چک میکرد، شرکتی منشی میخواستم. حقوقش کمی

 زیادی باال بود برای یک منشی، نگاهی به شرایطش

 کردم و متوجه دلیل این حقوق باال شدم. کمی باال و

 پایین کردم، مدرسه را اگر حل میکردم بقیه شرایط را

 پول شاید نمیشد باز هم خانه را عوض کردداشتم. بااین 

 اما نگرانی اجاره خانه و خورد و خوراک و دکتر بابا را

 هم نخواهم داشت مطمعنا، آدرس را یادداشت کردم،
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 .صبح بعد از مدرسه باید سر میزدم

 .باید میبودی_

 .شاید یه اردوی دیگه_

 میای؟_

 .قول نمیدم شاید._اما آسو_

 .رساندی جانان من تو امشبجان؟ جانم به لب _

 .به جمله ی شعروار من درآوردی من هردو خندیدند

 مهین خانم بود که با حضورش باعث شد خنده هایمان

 .از لبمان بروند

 ...مهمون دارند، اگر درستون تموم شده_

 .اجازه ندادم جمله اش را کامل کند و پرتم کند بیرون
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از در پشتی برید  بله داشتم میرفتم._لطفا همراهیم کنید،_

 بخاطر حضور

 .مهمان ها

 .مگر زامبی بودم که آسیبی به مهمانهایشان برسانم

 چیزی نگفتم بوسی برای دوقلوها فرستادم و به دنبال

 مهین خانم تا دم در رفتم و فقط یک ممنون گفتم و خانه

 را ترک کردم. رفتارهایش توهین آمیز بود و گاهی غیر

 جم دقیقا چطور میتوانست تحملقابل تحمل اینکه مهیار 

 کند برایم عجیب بود چرا که خودش بی نهایت خوش

 .برخورد بود

 اما روز طوالنی من فقط با رفتار بد مهین خانم به پایان

 نرسید، طبق حدسی که زده بودم مامان ساتور به دست
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 .منتظرم بود

 از لحظه ای که داخل رفتم شروع کرد گله کردن، از بی

ت به منیر گفت اینکه از بچگی همینطوربودم، ادبی ام نسب

 زبانم تلخ بود و بی هیچ فکر و صالح و مشورتی

 حرفم را میگفتم. جوابش را ندادم جواب میدادم تا اذان

 .صبح باید بحث میکردیم آن هم بی هیچ نتیجه ای

 سکوت بهترین جواب بود در مقابل مامان. در اتاق دیدم

 .که آسمان میخندید

 مامان عصبانیه خوشحالی؟چیه _

 نه، ولی منیر خانم کم مونده بود از حرص سکته کنه،_

 هی میگفت مارال جون برای داداش من ریخته من گفتم

 .تو عالم رفاقتی که بین من و توا یه کمکی بهت بکنم
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 پوزخند زدم، از چه زمانی گربه ها محض رضای خدا

ی آسو فکر موش میگرفتند که حاال این خانم دومی باشد._وا

 .کن زن جالل میشدی

 جالل کیه؟_

 .داداش منیر خانم دیگه_

 . برای اذیت کردنش گفتم

 منکه گفتم نه، نظرت چیه تو رو بدیم بهش؟_

 .آسمان خنده اش محو شد، دخترک بیچاره باورش شد

 چیزی نمانده بود که گریه اش بگیرد خندیدم و گفتم

مان نسبت به بخوابد به جای مزخرف گفتن.آنقدر در زندگی

 همه چیز بی اعتماد بود که

 اینقدر زود شوخی مسخره ی مرا جدی میگرفت و باور
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 .میکرد

:] 

 ق#_

 

 صبح بعد از مدرسه راهی آن شرکت شدم، دم ساختمان

 تجاری مکث کردم، عجیب شیک بود، داخل که رفتم

 .دیدم شیک تر از قسمت بیرونی است

  یکی رامنشی شرکت را که دیدم، خشکم زد. احتماال

 میخواستند جای او، من با این قیافه که بخاطر حضور

در مدرسه با مقنعه و بدون آرایش بودم ._برای استخدام 

 .اومدم

 نگاهی به سرتا پایم کرد، حق داشت. اگر همانطور بی
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 دلیل میگفت برو بیرون بدون شک بی هیچ اعتراضی

 .میرفتم

 .بشینید لطفا_

 بودند مجددا از من پرسید،شرایطی را که عنوان کرده 

 تا مطمعن شود اال بختکی راهم به آنجا نخورده است و

 .بعد گفت به اتاق معاون شرکت برم

 لبخندی زدم و به سمت اتاقی که اشاره کرده بود و البته

 .تلفنی هماهنگ کرده بود راهی شدم

 پیش معاون شرکت همه چیز آنطور که باید پیش نرفت،

آنجا ماندم به کار نرسید، در موردمجرد سوالها تا جایی که 

 بودنم، محل زندگیم و بعد خانواده ام، سنتی و

 مدرن بودنشان، نحوه ی پوششم و همین ها ادامه
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 داشت، مابین سوالهایش بلند شدم و از اتاقش زدم

 .بیرون

 دیدم که نگاهم کرد ولی نه من آنقدر بچه بودم که

 بی تجربه که متوجه منظورشان نشوم و نه آنها آنقدر

 .بفهمند من مناسب نیستم

 از در ساختمان که بیرون رفتم با مهیار جم چشم تو

 .چشم شدم. همین را کم داشتم

 خانم مهرپور؟ شما اینجا؟_

 مسخره بود اگر میگفتم یکی از شاگردانم اینجا کار

میکند و آمده ام دو دوتا چهارتا یادش بدهم؟ !_بله خوب 

 هستین؟

 ستم بپرسم شما اینجا چکار میکنید تیپمن دیگر نمیتوان
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 . و قیافه او کامال مناسب بود

 نگاهی به آقایی که کنارش بود کردم و به نشانه ی

 . سالم فقط سرم را تکان دادم

 ممنون، آشنایی دارین اینجا؟_

 ! دقیقا چه فرقی به حالش میکرد؟

 .برای کاری اومده بودم. خوشحال شدم، روزتون بخیر_

 ه گرفتم اما از پشت سر صدایم کرد._بله؟از او فاصل

 دنبال کار میگردین؟_

 دنبال کار گشتن چیزی نبود که خجالت آور باشد. اما

 امروز عجیب از خودم نسبت به جایی که بودم خجالت

 .میکشیدم

 .بله_
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 شرکت شایان؟_

 .در لحظه یادم نبود، اما شایان نبود

 .فکر کنم شایان نبود.لبخند شیکی زد_

 اسم صاحب شرکت شایانه، خب به نتیجه رسیدین؟نه _

 .خیر_

 .با همان لبخند شیکش گفت

 قابل حدس بود، اگر بخواین من میتونم جایی_

 .معرفیتون کنم

 .نگاهش کردم، چرا میخواست چنین لطفی در حقم کند

شاید متوجه معنی نگاهم شد._راستش برای هرکاری که 

 نمیشه از شما انتظارش رو

 لی خوب از پسش برمیاین، به همین دلیلداشت گویا خی
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 .پیشنهاد دادم، باز هرجور مایلین

 محل کار کجاست؟_

 .به ساختمان اشاره کرد و گفت

 .طبقه ی آخر این ساختمون، شرکت ما_

 در این چند بار که دیده بودمش آدم بدی به نظر نمی

 .آمد، هرچند با چند بار دیدن هم نمیشد کسی را شناخت

 .افتادم، در آسانسور با کمی فاصله ایستادمدنبالش راه 

 وقتی رسیدیم، یک شرکت شیک تر از قبلی دیدم و یک

 منشی زیباتر. گویا با هر طبقه ای که باالتر میرفتی بر

زیبایی ای دکوراسیون و صاحبانش اضافه میشد.خانمی که 

 پشت میز بود به احترام آقای جم بلند شد، به

 .عجب نگاهی به من کردهردو آقا سالمی کرد و با ت
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 سعی کردم در مقابل تعجبش لبخند بزنم اما حس میکنم

 قیافه ام را بدتر کرد، شاید شبیه آقای سیب زمینی در

 کارتون اسباب بازی ها شدم، یا شبیه آن شرلی وقتی

 .بدون اجازه ی ماریال موهایش را رنگ کرد و سبز شد

 دادیار اومده؟_

 .بله تو دفترشون هستن_

 .سمت من و گفت برگشت

 خانم مهرپرور چند دقیقه تشریف داشته باشین میرسم_

خدمتتون.با سر باشه ای گفتم، مهیار جم به سمت اتاقی رفت 

 و

 آقای همراهش به اتاق دیگر، من هم مثل پل معلق

 .مشگین شهر تاب خوران وسط ایستادم
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 .بفرمایید بشینید_

 هیحتی صدایش هم زیبا بود. روی صندلی نشستم نگا

 به اطراف کردم. کمی انتظارم طوالنی شد و خبری از

 آقای جم نبود. یادم آمد کالس دارم و دارد دیرم میشود،

 استخدامم در اینجا در هوا بود حداقل نباید کالسهایم را

 .از دست میدادم

 بلند شدم از آن خانم زیبا کاغذی گرفتم، یادداشتی برای

 د بروم ومهیار جم نوشتم، که کالس دارم و بای

عذرخواهی کردم بیخبر و زودتر رفتم.خواستم آخرش پی 

 نوشتی اضافه کنم و بگویم نتیجه را

 به من خبر بدهد، اما حس کردم آنقدرها باهم صمیمی

 .نیستیم که چنین درخواستی داشته باشم
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 'یادداشت را به منشی دادم و با گفتن 'خسته نباشید

 بودم از شرکت را ترک کردم. تا شب منتظر تماسی

 مهیار جم اما خبری نشد، کورسوی امیدم دود شد و به

 .هوا رفت

 مامان هنوز قهره؟_

 .آسمان سرش را از کتاب گرفت و نگاهم کرد

 .آره، منیر خانم دوباره اومده بود_

 .برای داداش دیگه اش میخواد من رو؟آسمان خندید_

 نه آروم پچ پچ میکرد تو گوش مامان نمیدونم دقیقا_

 .میگفتچی 

 اینقدری که این منیر خانم رو مامان نفوذ داره، ما_

 .داشتیم االن زندگیمون گلستون بود
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 آسمان آهی کشید و این آه نشان از موافقت بود با جمله

 .من

 چیزی الزم نداری؟_

نه جایی میری؟_نه میخوابم، اگر الزم داشته باشی فردا _

 .بگیرم

 .نه مرسی_

 نیومده؟آسمان، میگم آذرخش _

:] 

 ق#_

 

 .چرا دوبار، یکم موند رفت_

 خوبه ای گفتم و سرجایم دراز کشیدم. طاقت نیاوردم
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 برای بار آخر دوباره نگاهی به موبایلم کردم اما خبری

نبود. سرجایم که دراز کشیده بودم به آسمان نگاهکردم، 

 آسمانی که بخاطر اسباب کشی و راه دور دیگر

 برود و حاال خودش سعینتوانست به مدرسه ی قبلی 

 .میکرد همه چیز را جبران کند

 آسمان الزمه از االن کالس تست و آزمون بری؟_

 .نگاهم کرد

 نه، اگر تونستم سال بعد اسم مینویسم، خودم کار_

 .میکنم

 یک سری کتاب های تست قدیمی من بود، مطمعنا نصف

 .بیشتر مباحث عوض شده بود

 بنویس، یه جالیست کتاب هایی که میخوای رو _
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نمیتونم بگیرم اما ماهی یکیشون رو میگیرم.چشمهایش 

 .خندید، دیدم که خندید اما باز گفت

 .ماله تو رو استفاده میکنم_

 ماله من یه دنیا تغییر کرده، بنویس آبجی کوچیکه_

 لوس نشو، ما از این تعارف ها نداریم، زندگیمون مثل

 .کف دستمونه

 زهایی مینوشت بعد خطخیلی زود دست به قلم شد، چی

 میزد، با ته موادش الی موهایش را خاراند دوباره

 .نوشت

 .آسمان واجب ها اول باشه_

خب دارم تصمیم میگیرم کدوم واجبتره.لبخندی زدم و چشم _

 هایم را بستم. با چشمهایی بسته و
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 ذهنی خسته داشتم به پیشنهاد کار پیمان فکر میکردم،

 .دیم چاره ای ندارمکم کم داشتم به نتیجه میرسی

 صبح وقتی داشتم از کوچه رد میشدم ماشینی جلویم

 نگه داشت، خواب آلود نگاهی کردم و خواستم ماشین

 .را دور بزنم. اما بوقی زد نگاهی به سمت راننده کردم

 نشناختم، او پیاده شد. بعد از پیاده شدنش تشخیص دادم

 .برادر منیر خانم است

 .بشین برسونمت_

 .م کم بودهمین کار

ممنون خودم میرم._از اون شازده قرتی چیزی کم ندارم _

 منم میتونم تاجایی

 .برسونمت
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 .برگشتم تیز نگاهش کردم

 خونه خواهرتون چند متر پایین تره، تشریف ببرین_

 .هرجا هم الزم بود میتونین برسونینشون

 و از کنار ماشینش رد شدم، نایستاد تا جواب مزخرف

 همه را از چشم مامان میدیدم نه منیر دیگر تحویلم دهد.

 .خانم

و نه برادر بی ادب و گستاخش.با عصبانیت با ایستگاه مترو 

 رفتم. داخل متروی شلوغ

 همیشگی خانمی که بلند بلند داد میزد و تا ست

 .آشپزخانه اش را بفروشد، صدایش مته ای بود به سرم

 قبلترها این موقع صبح نبود، یکی دو ساعت دیرتر

 شروع به کار میکردند، گویا بی پولی به همه فشار می
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 . آورد فقط من نبودم

 نزدیک ظهر وقتی شماره ی خانه را روی صفحه

 موبایلم دیدن، اول تعجب کردم و بعد نگران شدم،

 نگران بابا که نکند اتفاقی برایش افتاده باشد. اما

 موضوع بابا نبود، برادر عزیز منیر خانم و بی ادبی من

 .د بی ادبی ذاتی و همیشگی من از نظر مادرمبو

میدونی چند سال ازت بزرگتره؟ خجالت نکشیدی؟_قربون _

 آدم چیز فهم، خوبه که فهمیدی چقدر ازم

 بزرگتره و تو اصرار داری با این آدم ازدواج کنم؟

 ازدواجت بخوره تو سر من. احترامش رو نگه_

 .میداشتی

 .و حفظ کردمتا جایی که الزم دونستم احترامش ر_



 
 

125 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .اینه احترامت آسو؟ سکه یه پولم کردی_

 .مامان کالس دارم باید برم_

 خسته شدم از این کالسهای تو، نمیخواد بری، برگرد_

 خونه، از فردا خودم میرم سرکار نه پولت رو میخوام

نه کالسها و اخالق های زشتت رو._برگردم خونه که باید 

 بیشتر تحملم کنی مارال خانم، باز

 .و کالسم یکی دو ساعتی شب به شب مزاحمتون میشمت

 نفسش را بلند وعصبانی بیرون داد، صدایش را شنیدن،

 خداحافظی کردم و تماس را قطع کردم، مشتی به دیوار

 رو به رویم زدم و برگشتم به دفتر معلمها، کیفم را

 برداشتم خداحافظی کردم. باید ناهار میخوردم اما نه میل

 .اینکه تمایلی به تنها غذا خوردنداشتم و نه 
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 بی دلیل پیامی برای نسترن فرستادم و جویای حال و

 .زمان مشخص مراسم عروسیش شدم

:] 

 قعجیب بود انتظار جواب نداشتم اما سریع جواب داد،#_

 وقتی گفتم در خیابان و میخواهم ناهار بخورم تماس

 گرفت و گفت می آید پیشم. بعد از قطع کردن تماس

 ه ی حسابم را چک کردم تا مطمعن باشم برای پولماند

 .غذا

 در رستوران نشسته بودم و منتظر نسترن بودم، وقتی

 داخل شد دیدمش، نگاهش کردم از همان فاصله تغییرات

 به چشم میخورد، جلوتر که آمد دیدم رنگ موهایش و

 .مدل ابروهایش را تغییر داده است چقدر به او می آمد
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 .یچه خوشگل شدی نس_

 راست میگی آسو؟_

 .آره بهت میاد.با خوشحالی روبه رویم نشست_

 وای دلم برات یه ذره شده بود آسو اصال وقت نمیشد_

 .واقعا، چه خوب شد پیام دادی

 لبخندی زدم، دیدار چند دقیقه ای آنقدرها هم کار سختی

 .نبود اما خب گاهی بهانه ها برنده تر از دالیل هستند

 کیه عروسی؟_

 .بعدی، خیلی استرس دارمماه _

 چرا؟_

 نمیدونم، هرروز که میگذره استرسم بیشتر میشه، از_
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استرس شبها دیر میخوابم، صبحها دیر بیدار 

 میشم،همینجوری میشینم تا امید از سر کار برگرده میریم

 .بیرون، همش سعی میکنه بهم انرژی بده آروم شم

 چقدر سرت شلوغ بوده پس، از بس تو خونه بیکار_

 .بودی وقت نمیکردی من رو ببینی

 قدیمی ها راست میگویند که دروغگو دروغش خیلی

 زود رو میشود. شاید نباید میگفتم و خجالت زده اش

 میکردم. منی که دلیلش را میدانستم یا حداقل حدس

 میزدم. اما اینکه دم به دقیقه همان بهانه ی آبکی اش

 .را نثارم میکرد برایم اذیت کننده بود

 ه باور کن، شاید دو روزه اینطوره، که خب امروزن_

 اومدم دیگه پیشت. آسو میخوای مچ بگیری؟
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 ادامه ندادم، بحث جالبی نبود._مراسم کجاست؟

 ...تویه باغه، خیلی دور نیست_

 .مکث کرد

 یعنی نزدیکه تهرانه. میای؟_

 آره، میخوای نیام؟_

 نه چون اطراف تهرانه، ماشین نداری گفتم شاید_

 .ت باشه، نمیخوام اذیت شیسخت

برای عروسی تو اذیت هم بشم مشکلی نیست.لبخندی زد _

 .از ته دل مثل نسترن همیشگی

 خب چه خبر؟ خونه ی مهیار میری؟ وای دیدمش_

 چقدر خوشتیپه، نه؟ بچه هاش اذیت میکنن؟

 .خبر خاصی نیست زندگی روتین همیشه_
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 منتظر نگاهم کرد، باید تک تک سواالتش را جواب

 .میدادم

 آره، میرم. نه ابدا اذیت نمیکنن بچه هاش، فوق العاده_

 .ان عاشقشون شدم

 با خنده گفت عاشق خودش یا بچه هاش، من در مقابل

جدی نگاهش کرد._شوخی کردم آسو، اونجوری نگاه نکن، 

 آخه امید

 همش حرفش رو میندازه وسط میگه موقعیت خوبیه،

 .جای آسو باشم از دست نمیدم

 موقعیت خوبیه؟چی _

 .مهیار دیگه_

 آره یه موقعیت کاریه خوبه و به لطف تو، از دست_
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 .ندادم دارم میرم

 منظور نسترن را گرفته بودم، اما خودم به تعبیر دیگری

 جوابش را دادم مطمعنا او نیز متوجه منظور من شد و

 .کش نداد

 .چه خبر از آذرخش؟_هیچ مثل همیشه_

 خیلی مونده از بدهی هاش؟_

 .نفسم را بیرون دادم

 نه، اگر با این قسط بندی ها جلو بره، احتماال یکی دو_

 .ساله تموم کنیم

 یکی دو سال؟ یکی دوسال کمه آسو؟_

 اگر خونه رو نمیفروختیم، یا حقوق بابا، تا چهل سال_

 بعد هم باید قسط میداد. نسبت به اون زمان دو سال به
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ری. اگر تموم نظرت زیاده؟_آره خب، از این جهت حق دا

 شه خیلی

 . برای توام خوبه، راحت میشی از این همه کار

 .من از کار کردن اذیت نمیشم_

 .دیگه یکسال داری اینطوری کار میکنی عادت کردی_

 نسترن اهل طعنه و کنایه نبود، جمله ی آخرش بوی

 کنایه میداد. کاش میدانستم مشکل امید با من چیست

 .رن با من استکه اینطور مخالف ارتباط نست

 اجازه ندادم پول ناهار را حساب کند، خودم حساب کردم

 شاید پول ناهار چهار پنج روز خودم بود، اما

 میتوانستم چهارپنج روز گرسنه بمانم اما زیر بار منت
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نباشم.بعد از کالسها سراغ کتاب فروشی رفتم، آسمان بعد 

 از

 حتی قلم خوردهای فراوان اسم پنج کتاب را نوشته بود،

 با تاکید سال انتشار را نیز نوشته بود و این یعنی دیگر

 .کتاب کهنه یا دست دوم نمیخواست

 .با دیدن قیمت های پشت جلد، دود از سرم بلند شد

 دوست داشتم هر پنج تا را بخرم اما نمیشد، باید منتظر

 حقوق کالس دوقلوها میماندم، دوتای اول لیست را

 اه بستنی خریدم و بهبرداشتم و حساب کردم، سر ر

 خانه رفتم. منیر خانم مثل همیشه دم در بود، با چند

 خانم دیگر، بعد از آن شب هرموقع من را میدید دیگر

 جواب سالمم را هم نمیداد. سالم گذرایی دادم و در را
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 بستم. حدس اینکه موضوع بحث بودم خیلی هم سخت

 دنبود. در خانه مامان هم مثل منیر خانم برخورد کر

 .جواب سالمم را نداد. کتابها را به آسمان دادم

 بستنی را در پیاله ای ریختم برای هر چهار نفرمان،

مامان از دستم نگرفتش، جلواش گذاشتم و به سراغبابا رفتم. 

 با دیدن بستنی ها لبخندی زد، طعم مورد

 .عالقه ی او بود

 آقا معلم خودم، چطوره؟_

 شش را جابه جانگاهم کرد. کنارش نشستم کمی بال

 کردم و نوک قاشق کمی بستنی زدم و در دهانش

 .گذاشتم

 دیروز جایی واسه استخدام رفتم، حقوقش خیلی خوب_
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 بود. اما زنگ نزدن. منم گفتم یه چیز شیرین و لیز

 .بخرم بشوره ببره پایین

 شرکت اولی را سانسور کردم منظور شرکت مهیار جم

 [بود. نگاهم کرد در جوابش گفتم.:

 

 ق#_

 .منشی میخواستن اما نمیدونم، یکم جای با کالسی بود_

 .باخنده گفتم

 از مدرسه رفته بودم، با مقنعه ی گشاد و مانتو شلوار_

 .اندازه مامان

بابا هم آرام خندید._اتفاقی فهمیدم شرکت بابای شاگردام، 

 همون دو قلوها
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 که برات گفتم جان و جاشوا. بابا به نظرت بخاطر

 تو رودربایستی نباید استخدامم میکرد؟آشناییمون 

 میخواستم فقط با او حرف بزنم، وگرنه اعتقادی به

 حرفهایم نداشتم، چه آشناییتی و چه رودربایستی باید

 .بامن میداشت

 فردا میرم خونشون، میرم گوش پسر هاشو میکشم_

 .انتقام پدرشون رو بگیرم

 .بابا لبخند زد، جواب همه ی حرفهایم لبخند بود

 یکساعتی حرف زدم، سعی کردم بلند بخندم فکر نکند از

 حجم کارها و از به دوش کشیدن خرجی خانه ناراحتم یا

 اذیت میشوم، سعی کردم گولش بزنم اما نمیدانم چقدر
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موفق بودنم.مهین خانم دم در منتظرم بود، به سمتش رفتم، 

 داخل

 خانه که رفتیم، خواستم بپرسم 'پسرها تو اتاقشون؟'که

 پشت سر صدایی شنیدم و دونفری که سعی میکردند از

 روی کولم بپرند. جان شالم را کشید و در آورد و

 .جاشوا سریع کش پایین بافتم را

 .صبر کنین، قبول نیست شما کمین کرده بودین_

 جان: اما این یه جنگه آسو ما برنده ایم هورا، بازشون

 .کن

 .نمیکردم دلیل عالقه ی این بچه ها به موهایم را درک

 همانطور که کیفم و کش موهایم دست جاشوا بود و

 شالم دست جان شروع کردم در حال غر زدن بافت
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 .موهایم را باز کردم

 .خیلی بدین، ازتون انتقام میگیرم.هردو خندیدند_

 .اما ما تنگلد نیستیم که موهامون رو بکشی_

 .مکث کردم

 راست میگید اما راستش رو بخواین من یه تنگلد_

 . واقعی نیستم

 با تعجب نگاهم کردم خم شدم پایین و گفتم

 .من یه ومپایرم_

 و دندانی برایشان تیز کردم. میدانستم از خون آشام

ود و ه بمیترسند، یکبار پدرشان فیلمی از خون آشام ها دید

 هردو ترسیده بودند هرچند جاشوا میگفت

 نمیترسد چرا که در کتاب هری پاتر انواع شخصیت ها
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 جود دارد و او از هیچ کدام نمیترسد. قصد من همو

 . ترساندن واقعی نبود

 .اسلحه ی قوی تری انتخاب کردین خانم مهرپرور_

 برگشتم سمت صدا، مهیار جم بود. اصوال زمان آمدنم

 خانه نبود، گاهی زمان تمام شدن کالس آن هم بخاطر به

 .حرف کشیدن های جان که دیر میکردم او را میدیدم

 موهایم مطمعنا در وضعیت خوبی نبود، سریع بافتش را

 کامل باز کردم و به پشت دادم و در همان حال سالم

 .کردم

 عالقه ی بی نهایت پسرها به موهاتون گویا باعث شده_

اسلحه های خطرناکی انتخاب کنین.جان: ددی اون ومپایر 

 .نیست، میخواد مارو بترسونه
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 ها و البته وسایل منمهیار جم به مهین خانم گفت پسر

 را به اتاقشان ببرد و گفت چند دقیقه ای میخواهد بامن

 صحبت کند. وقتی اشاره کرد به سمت سالن اصلی

 برویم تازه چشمم خورد به یک مرد قد بلندی که یک

 دستش در جیبش بود و دست دیگرش سیگار و نگاهش

 .به سمت ما

 مثلمهیار جم به تنهایی شیک نبود، اطرافیانش هم 

 خودش بودند، موهایم را سعی کردم کمی مرتب کنم. به

 .آن آقا که رسیدیم مهیار گفت

خانم مهرپرور برادرم دادیار.در ذهنم مرور کردم مهیار، _

 دادیار، معلوم بود مهیار

 .بزرگتر از اوست
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 .خوشبختم_

 جوابم را نداد تکان بسیار ظریفی به سرش داد. مهیار

 ویش نشستم و نگاهم را بهجم اشاره کرد به صندلی. ر

 .او دادم

 . اون روز عجله داشتین منتظر نموندین_

 . کالس داشتم، یهو یادم افتاد، یادداشت گذاشتم براتون_

 بله، بله دیدم. خب نظرتون همچنان مساعده یا_

نظرتون عوض شد که یادتون افتاد کالس دارین؟فکر میکرد 

 دروغ گفته ام! خواستم جواب دندان شکنی

 هم اما جلوی خودم را گرفتم، یک رشته مویی کهبد

 .روی صورتم افتاده بود را پشت گوشم دادم و گفتم

 .البته_
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 بسیار عالی، پس شما فردا تشریف بیارین شرکت_

 هماهنگی ها رو انجام بدین با خانم اورامن، کارهایی که

 .باید انجام بدین رو بهتون میگن

 .اوکی_

 انتظار نداشت بگویم بله خنده اش گرفت از 'اوکی' من،

 .قربان! بلند شدم

من برم پیش دوقلوها.نگاهی به برادرش نکردم قدم اول را _

 برنداشته بودم که

 .گفت

 بچه ها از ومپایر میترسن، خصوصا ومپایرهای مو_

 .قرمز که نوع خطرناکی هستن

 نگاهش کردم، خیلی سرد، خیلی خشک، خواستم بگویم
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 نگاهم میتوانست جوابگویشها، چقدر بانمکین.' اما '

 باشد، نگاه برادرش هم مثل من بود مطمعنا در دل یک

 لوس نثار برادرش کرده است. نگاهش که این را

 .میگفت

 به اتاق دو قلوها رفتم، میخواستند از زیر درس در

 بروند، اما پولی که میگرفتم باید حالل می بود تا با

در این مورد بهمن خیال راحت برای خانواده ام ببرم، پدرم 

 اعتماد داشت. سعی کردم با زیرکی و بازی به سمت

 .درس هدایتشان کنم

 قبل از خداحافظی سر پا ایستادم تا سریع موهایم را

 .ببافم، آن دو با حیرت نگاهم کردند

 .اوه منم میخوام موهام بلند باشه_
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 .جاشوا: تو دختر نیستی

 اینطور نیستجان: اما پسرها هم میتونن مو بلند کنند، 

 آسو؟

لبخندی زدم._چرا عزیزم همینطوره اگر بخوای میتونیم 

 قرمزشون

 هم بکنیم. نظرت چیه؟

:] 

 

 ق#_

 جاشوا خندید، جان لجش گرفت و شروع کرد به کل کل

 کردن با برادرش. سریع لباس به تن کردم خم شدم و

 .گونه ی هردو را همزمان کشیدم و گفتم دعوا نکنند
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 از کردم، مهین خانم مثل عزراعیل داسدر اتاق را که ب

 .به دست جلوی در بود، ترسیدم هینی گفتم و عقب رفتم

 به در پشتی راهنمایی ام کرد و گفت جناب جم مهمان

 دارند. شدیدا کنجکاو بودم این مهمان های عجیب جناب

جم را ببینم.سرم با بچه ها گرم شده بود، فرصت نکرده بودم 

 برای

 برایش مرا پذیرفته بودند خوشحالکاری که تقریبا 

 باشم. هرچند امیدوار بودم حقوقش به اندازه ی شرکت

 چند طبقه پایینترش باشد، چرا که اگر میخواستم به

 عنوان یک منشی کار کنم تا به امروز شروع به کار

 میکردم اما متاسفانه حقوق کمش باعث شده بود به

 .سمتش نروم
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 عن نبودم که آیامیخواستم شیرینی بخرم اما مطم

 استخدام شدنم صد درصد است یانه، موکولش کردم به

 .فردا

 صبح خیلی با وسواس لباس انتخاب کردم، هرچند

 مانتوهایم متعلق به یک سال و خورده ای قبل بود اما

 داشتم تعدادی مانتو که در مناسبتهای خاص میپوشیدم

 و به نظرم کار کردن در این شرکت یک مناسبت خاص

ب میشد. آرایش کردم، روزانه بجز ریمیل و یککرم محسو

 روزانه آرایش خاص دیگری نداشتم اما باز هم

 جایی که قرار بود مشغول به کار شوم نیازمند این تیپ

 و چهره خاص بود. مامان وقتی مرا دید انگشت به

 .دهان ماند
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 کجا تشریف میبری با این تیپ و قیافه؟_

 .سرکار_

 کدوم کار؟_

 ه این تیپ و قیافه ی من قبل گند پسرته،مامان چت_

 دیگه بعدش از سگ دو زدن وقت نداشتم عین آدم لباس

 بپوشم و هرجا خواستم برم حاال این تیپ و قیافه باعث

میشه اینطور باهام برخورد کنی؟ مگه من دختر...خواستم 

 بگویم مگر مثل روسپی ها لباس پوشیده ام که

 .اینطور برخورد میکند

 نمیبینی ما کجا زندگی میکنیم؟آسو _

 مامان برای مصاحبه میرم جایی برای کار یه شرکت_

 درست و حسابیه، االن عقل همه به چشمشونه با رنگ
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 پریده و مانتو گل و گشاد رنگ پریده تر از صورتم

 .کسی استخدامم نمیکنه

 کجا میخوای بری بی خبر؟_

 مامان مگه از تک تک جاهایی که توشون درس میدم_

 خبر داری؟

درد منم همینه، همینه شدی..._مامان لطفا، بابا خبر داره _

 .از مصاحبه ام. خداحافظ

 .پشت سرم داد زد

 من آدم نیستم؟ من مردم؟ فقط بابات؟ اون بنده خدا_

 زبون جواب دادنت رو داره؟

 در را بستم، نفس عمیقی کشیدم تا کمی آرام شوم. در

 نه غریب که حس خیابان نه کسی عجیب نگاهم میکرد
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 کنم زیاده روی کرده باشم، مادرم از معاشرت زیاد با

 .منیر خانم همه چیز را فراموش کرده بود

 کالسهایم را تاظهر کنسل کرده بودم، من وسط راه

 نمیتوانستم به مدرسه بگویم دیگر نمی آیم، شاید

کالسهای موسسه و کالسهای خصوصی مشکلی نداشتاما 

 از شروع به یادگیری باید مدرسه نه و باید قبل

 .میگفتم هفته ای سه روز صبح ها نمیتوانم

 وقتی رسیدم به شرکت همان دختر خانم زیبا و شیکی

 آنجا بود در را برایم باز کرد. لبخندی زدم این بار دیگر

 .با تعجب نگاهم نکرد. راهنماییم کرد داخل

 .آقای دکتر باهام هماهنگ کردن_

 یار جم است یا برادرش. سرینمیدانستم آقای دکتر مه
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 تکان دادم و گفتم سه رو روز در هفته در مدرسه ام با

 .تردید نگاهم کرد

 قبال با خودشون هماهنگ نکردین؟_

 .خیر.مکث کرد و گفت_

 .شما تشریف داشته باشین من بپرسم_

 روی صندلی نشستم نمیدانستم امیدوار باشم یا نه. بعد

 .پرسیداز چند دقیقه بیرون آمد و 

 تا کی خواهد بود این روال؟_

 .تا خرداد_

 .دکتر گفتن اگر تا دی ماه باشه مشکلی نیست_

لبخندی زدم کیفم را روی دوشم انداختم._ممنون از وقتی که 

 . گذاشتید، خدانگهدار
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 کجا؟_

 . وقتی برگشتم داشت با تعجب نگاهم میکرد

 . مگه نگفتید تا دی ماه_

 .اجازه بدید بپرسم بعد_

 ن بار فقط تماس گرفت و گفت خرداد. خانم اورامنای

 ساکت گوشی به گوش منتظر بود، یا آقای دکتر داشت

 .توضیحاتی میداد یا داشت باال پایین میکرد

 .گوشی را گذاشت._گفتن مشکلی نیست

 باید ممنون این آقای دکتر میبودم حاال اگر خود مهیار

 برادرشجم بود که شاید لطف کرده بود در حقم و اگر 

 احتماال حرف برادر بزرگترش را نخواسته بود زمین

 .بیاندازد



 
 

152 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 از جمله سوالهایی که ذهنم را مشغول کرده بود اینکه

 چرا خانم اورامن نمیخواست دیگر اینجا کار کند وقتی

 .پرسیدم گفت از ایران میرود

 دلیل موجهی بود یعنی از جانب شرکت و کارکنانش

 .اذیت نشده بود

 تی نبود عمال، چند ایمیل کاری و یکی دوتاکارهای سخ

 تماس، در واقع مدیریت و هماهنگی زمان ها مطرح بود

والغیر زمانی که در مدرسه ماژیک بدستم و در آنواحد 

 حواسم را جمع میکنم که بچه ها شلوغ نکنند و

 .گوش دهند بیشتر اذیت میشوم و خسته

 مجموع توضیحاتش یک ساعت نشد بعد اتمام گفتم

 بروم؟ اما گفت امروز بمانم و کنارش کار کنم تا چم و
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 خم دستم بیاید تا حوالی ساعت دو مشکلی نبود اما بعد

 .از آن کالس داشتم

 تا ظهر میمونم، نمیدونستم باید بمونم کالسها رو_

 .کنسل نکردم

 باشه عزیزم، فقط لطف میکنید فردا که تشریف میارید_

 .یه سی وی هم همراه داشته باشید

:] 

 ق#_

 سی وی درخشانی نداشتم به طبع کپی مدارک تحصیلیم

 .را میتوانستم ارائه بدهم با کپی مدارک شناسایی

 چند باری تا ظهر که آنجا ماندم آقای دکتر تماس گرفتند

 اما خانم اورامن خودش رفت به سراغش و من تاآخر
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 .وقت نیز نتوانستم ببینمش

 با تعجب نگاهموقتی به خانه ی شاگردم رسیدم مادرش 

 کرد، لبخندی زدم به اتاق دخترش هم که رفتم دست

 کمی از مادرش نداشت، با این تفاوت که مادرش چیزی

 .نگفت اما دخترش نتوانست جلوی خودش را بگیرد

 وای خانم چقدر عوض شدین کاش همیشه اینطور_

باشین._برای بار آخر گفتم اینجوری باشم عقده به دلت 

 .نمونه

 آخر؟ نمیاین؟چرا بار _

 .خواستم بگویم نه اما قبل از من او دوباره پرسید

 وای دارین ازدواج میکنین؟_

 بخاطر یک مانتو و کمی آرایش به نتیجه رسید دارم
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 .ازدواج میکنم؟! استدالل عجیبی بود

 نه عزیزم. یه جایی به طور ثابت مشغول به کار میشم_

 نمیدادم، یکتعدادی از کالسهایم را مطمعنا از دست .

 شرکت خصوصی بود، هرآن ممکن بود اخراج شوم اما

 کالسهایی که این امکان را داشت عصرها یا شب ها

 بروم مثل دوقلوها اما میدانستم این خانواده برایشان

 مقدور نیست. قرار بود چند نفر دیگه را مثل صدف

 .ناراحت کنم اما چاره ای نداشتم

 راحت شیرینی بگیرم،حاال دیگر میتوانستم با خیال 

 حتی پیتزا نیز گرفتم. منتظر بودم پیتزاها آماده شون،

 رو بروی پیتزا فروشی پسر پانزده شانزده ساله ای

 دیدم که داشت جوراب میفروخت. دیر وقت بود، حس و



 
 

156 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 حال او را من خوب درک میکردم، جلو رفتم و از او

 وچهار جفت خریدم دوتا برای بابا که البته نمیپوشید 

 .دوتا برای آذرخش

 چشم های آسمان با دیدن پیتزاها برق زد، چشم های

 بابا از دیدن قیافه ی من. صبح بخاطر بحث با مامان به

 .سراغش نرفتم

آقا معلم برات هدیه گرفتم.جورابهارا از پالستیکش بیرون _

 آوردم و جلویش نگه

 .داشتم و تکان دادم آسمان بلند خندید

 دا نکردی؟آبجی کادوی بهتر پی_

 .تازه برای آذرخش هم خریدم_

 برای اون بچه تنها چیزی که میخری جورابه، به قر و_
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 فر خودت میرسی، به این بچه رسیدنی میشه یه

 .جوراب

 چه قر و فری برای خودم خریده بودم در جریانش

 نبودم، به آسمان نگاه کردم، شانه ای باال انداخت، پیش

 نشستم و از کارم و محیط کارمبابا رفتم و آرام کنارش 

گفتم، حتی از آن آقای دکتری که نتوانسته بودم ببینم.با صبر 

 گوش کرد، حتی اگر نمیتوانست جواب بدهد اما

 باز میتوانستی به راحتی تشخیص دهی چقدر شنونده

 .خوب و صبوری است. نهایتا به شوخی گفتم

 هآقا معلم حال کردی چه هدیه ای گرفتم برات؟ یه بچ_

 هم قد و قواره های شاگردای خودت داشت میفروخت،

 .خریدم براتون
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 . نگاه قدردان پدرم را حتی برای دو جفت جوراب دیدم

 مشکلی که روز بعد داشتم این بود که باید به مدرسه

 میرفتم و لباسی که باید برای آن شرکت میپوشیدم

 مناسب مدرسه نبود و لباسی که برای مدرسه میپوشیدم

آن شرکت نبود.لباسهایم را برای شرکت برداشتم،  مناسب

 مطمعنا نمیتوانستم

 در مدرسه لباسم را عوض کنم اما شاید در یک

 .دستشویی عمومی میتوانستم

 چه خبر آسو جان؟_

 سالمتی، شما خوبین؟_

 منم خوبم واال من همچنان نمیتونم به تو فکر نکنم_

 هربرای الوین هفتهی پیش رفتیم خواستگاری، اما 
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 .دختری میبینم میگم آسو یه چیز دیگه است

ممنونم، خوشبخت بشن._نه عزیزم به اون مرحله نرسید. _

 اونقدری که من از تو

 تعریف کردم این داداشم ندیده گویا عاشقت شده هیچ

 .کس رو نمیپسنده

 .شما به من لطف دارین_

 راستی مامان صدف زنگ زد، دیگه نمیخوای بری_

 پیش اومده؟ اون بنده خدا همخونه اشون؟ مشکلی 

 .میگفت نکنه صدف کاری کرده

 واقعا اینقدر به دخترش بی اعتماد بود و به این راحتی

 آبرویش را میبرد، میدانستم کمی حساسیت به خرج

 میدهند اما تا این حد که غرور فرزندش را در نظر
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 ! نگیرد و پیش دیگران خرابش کند

 جای دیگه ای نه ابدا، من به خودشون هم گفتم،_

مشغول به کار شدم، تقریبا به جز مدرسه و یکی دوتاکالسها 

 که بعد از کار میتونم برم بقیه کالسام رو دارم

 .کنسل میکنم

 چه خوب موفق باشی، کجا هست؟_

 کمی راجب شرکت گفتم، مجددا برایم آرزوی موفقیت

 .کرد

 عملیات عوض کردن لباسم واقعا سخت بود، اگر

 مان شرکت طبقات پایین یک دستشوییمیدانستم ساخت

 عمومی دارد به طبع از دستشویی های عمومی داخل

 شهر تمیزتر میبود به آنجا مراجعه میکردم اما افسوس
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 که شناختی نداشتم وقتی به شرکت رسیدم برادر مهیار

 را کنار میز خانم اورامن دیدم نگاه دقیقی به من کرد و

ری تکان داد.در واقع مجددا در مقابل جواب سالمم فقط س

 وقتی خانم اورامن را مورد خطاب قرار داد

 .برای اولین بار صدای بم و جدی اش را شنیدم

 بعد از رفتن او به اتاقی که متعلق بود به آقای دکتر

 متوجه شدم آقای دکتر اوست. خانم اورامن از من

 خواست به جای او من دستور رئیسش را انجام دهم تا

 . حین کار پرسیدم کار یاد بگیرم،

 آقای جم اینجا تشریف ندارن؟_

 . دکتر جم بودن رفتن تو دفترشون_

 . نه برادرشون رو میگم_
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 [ایشون تو کارخونه هستن، خیلی شرکت نمیان.:_

 

 ق#_

 ابرویی باال انداختم پس آقای جم برای برادرش به دنبال

 منشی بود برادری که تا به حال حتی یک بار من را

 .قرار نداده بود و با من هم کالم نشده بود مورد خطاب

 جالب بود دو برادر رفتارهای برخوردی کامال متناقضی

 داشتند. من و آذرخش و آسمان هرچقدر هم رفتارا شبیه

 نبوده باشیم، ژن مو قرمز بودنمان سریع تابلو میکرد

 که نسبتی داریم. این دو ظاهرا هم خیلی شبیه نبودند

 .ودندفقط هردو شیک پوش ب

 امروز قرار بود تا پایان وقت کاری همراه خانم اورامن
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 باشم، همه ی کارها را به من میسپرد به جز مراجعه

به اتاق آقای دکتر و تماس با او. با وسواس تمام بهکارهایم 

 دقت میکرد. حس کردم بیش از حد روی کارش

 تمرکز دارد در صورتی که آنقدرها هم کار سختی به

 .عهده نداشت

 برخوردها همه رسمی بود، هیچ صمیمیتی بین همکارها

 نبود، چند نفری که معرفی شدند کامال رسمی با چند

 جمله اظهار خوشبختی کردند. حقیقتا حس کردم تا

 زمانی که بتوانم پولی پس انداز کنم و خانه را عوض

 کنم بتوانم این کار را تحمل کنم. چیزی ناهمگون با

 .شخصیتم بود

 نده تایم کارتون؟تا ساعت چ_
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_. 

 مشکلی هست؟_._

 . لبخندی زدم

 . نه_

 با تعجب نگاهم کرد، اما تعجب من بیشتر بود، با این

 اوصاف نمیتوانستم کالسهای زیادی را نگه دارم. فقط

 چندتا از شاگردانم که کم و بیش در نزدیکی این منطقه

 . بودند

 آقای دکتر سر ساعت  خداحافظی کرد و به خانم

 گفت کارهایی که سپرده است تمام شود و بعد اورامن

 برود. خسته نباشید آخری هم که خرج کرد حس کردم
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بیشتر خطاب به خانم اورامن بود تا من .ساعت پنج و پنجاه 

 و پنج دقیقا بود که کارها تمام شد،

 بی حوصله از خانم اورامن خداحافظی کردم و به سمت

 .خانه ی دوقلوها رفتم

 خانم با یک کت و دامن مرتب و مثل همیشه مهین

 شیک دم در منتظرم بود، دقیقا نمیدانستم مهین خانم

 چه کاره ی خانه ی آنها بود، دایه؟ خدمتکار یا چه اما

 هرچه بود همیشه جدی، همیشه مرتب و تمیز لباس

 .میپوشید

 .خوش اومدید_

 لبخندی به لحن رسمی اش زدم و داخل رفتم. نگاهی به

 .وباره دو قلوها بی هوا نپرند به سمتماطراف کردم تا د
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 در این چرخش گذری چشمها دور خانه نگاهم روی

 آقای دکتر جا ماند. هم مسیر بودیم گویا. این بار من نیز

سالم نکردم به تقلید از خودش کمی سرم را به نشانهی سالم 

 خم کردم. او نیز راه و رویه اش را حفظ کرد و

 .همان کار را کرد

 راهنماییم کرد به اتاق پسرها هرچند مسیر مهین خانم

 .تکراری این مدت بود نیازی به راهنمایی نداشت

 پسرها در اتاق مشغول تماشای کارتون بودند که با

 .دیدن من سر وجد آمدند

 آسو، آنکل دادیار پایین بود؟_

 .آره عزیزم_

 .نگاهی بینشان رد و بدل شد
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 .چیزی شده؟_ما امشب مهمون داریم_

 .خواستم بگویم کدام شب شما مهمان ندارید

 .و ما دوستش نداریم_

 مهمونتون رو؟_

 .به جای بله سرشان را باال و پایین کردند

 چرا؟_

 .جان: اون میخواد مامی ما بشه

جاشوا: اون بده.چه در سن حساسی از بچه ها جناب جم 

 تصمیم به

 .ازدواج گرفته بود

 .اومم، شاید الزمه بیشتر بشناسینش_

 .نه اون یه احمقه_
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 یادمه روز اولی که منم اومدم به من گفتید من یه_

 .احمق مو قرمزم

 ابروهایشان باال پرید چشم هایشان با شیطنت درخشید و

 .بعد شروع کردند به خندیدن

 اما آسو راجب اون ما نظرمون عوض نمیشه_

 مطمعنیم.جان: آسو مامان توام رفته آسمون؟

 ال را پرسید، حتی نتوانستمچه تلخ و غمگین این سو

 جواب بدهم، آغوشم را باز کرد و جان دویید به سمتم

 چند لحظه بعد جاشوا که نهایت تالشش را میکرد

 خودش را کنترل کند او نیز به سمتم آمد. هردو داشتند

 گریه میکردند. تقه ای به در خورد و مهین خانم داخل

 آشکاری آمد، با دیدن پسرها در آن وضعیت با نگرانی
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 .'پرسید 'چی شده؟

 .چیزی نیست نگران نباشین. چشم االن میرم_

 .بچه ها چرا دارن گریه میکنن_

گفتم که مهین خانم چیزی نیست._این بچه ها یاد نگرفتن _

 .برای چیزی گریه کنن

 مشکلی پیش اومده؟_

 .برگشتیم سمت صدا، جناب دکتر بودند در آستانه ی در

 را از روی صندلی برداشتم و سراز او نگاه گرفتم شالم 

 .کردم در حالی که مهین خانم داشت شرح ماوقع میکرد

 دوقلوها از اتاق خارج شده بودند گویا رفته بودند سمت

 دستشویی تا شاید دست و رویشان را بشویند. مهین

 .خانم همچنان مصر ایستاده بود تا دلیلی بشنود
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 اجازه نمیدین رد شم؟_

 یعنی تا جواب ندهی از جایم تکانجوری نگاهم کرد که 

 نمیخورم اما من نیز اهمیتی ندادم ابرویی باال انداختم و

از کنار مهین خانم رد شدم و این آقای دکتر بود که درآستانه 

 ی در ایستاده بود و نگاهم میکرد، خان هفتم

 بود شاید این را هم رد میکردم میتوانستم از خانه

 اجازه ی رد شدن خواستم بیرون بزنم. با حرکت ابرویم

 کمی کنار رفت، با خداحافظ آرامی که نه خطابم مهین

 .خانم بود و نه آقای دکتر خانه را ترک کردم

 اگر مهین خانم از این قیافه ها روزی چندتا نثار بچه ها

 .میکرد مطمعنا در روز چند باز زهرشان را میریخت

 جالب بود مهربان تر و خوش برخوردتر از او پیدا
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 نکرده بودند که آمده بودند سراغ او برای مراقبت از دو

 .بچه ی  ساله

:] 

 

 قوقتی به در خانه رسیدم منیر خانم و مامان داشتند دم#_

 در باهم صحبت میکردند، اینکه مادرم همچنان اینقدر

 سفت و سخت به ارتباطش با او ادامه میداد برایم اذیت

 .نداشتمکننده بود، اما توان مجاب کردنش را 

 آبجی؟_

 آسمان را نگاه کردم، آبجی خطاب کردنش یعنی اتفاقی

 .افتاده است

 چیزی شده؟_
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 .جمعه از مدرسه میبرن اردو مامان نمیذاره برم_

 اخم کردم._چرا؟

 .میگه پولش زیاده تو این هیرو ویر اردوت کم بود_

 .اخم روی صورت دوبرابر شد

 .آبجی من خودم پول دارم، جمع کردم_

 میتونی بری، پولتم نگه دار هرموقع چیزی الزم_

 .داشتی بخر

 اما مامان؟_

اون با من نگران نباش.بلند شد و به سمتم آمد، گونه ام را _

 بوسید. خیلی کم

 پیش می آمد از این ابراز محبت ها بکند. گویا واقعا

 دلش میخواسته این اردو را برود، هرچند حق داشت در
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 خانوادگی وجود نداشت که این یک سال و اندی گردش

 .دلش را به آن خوش کند

 پیش بابا رفتم، خالصه ی روزانه میدادم اینکه کجا رفتم

 .و چه شد. از دوقلوها و سالشان و گریه اشان گفتم

 .لبخندش دیگر شاد نبود لبخند تلخی بود

 .با برگشتن مامان به خانه بلند شدم و پیشش رفتم

 شام خوردی؟_

 .ل میدم بذار آسمان بره اردونه. مامان من پو_

از کی تا حاال ولی آسمان تو شدی؟_مامان با من لجت _

 گرفته با آسمان بیچاره چیکار

 داری؟

 من که از هیچ کدوم از بچه هام خیری ندیدم. چه تو_
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 .چه آسمان

 آذرخش فراموش نشه مارال خانم. ما باید چه خیری_

 ن به تواداشتیم که نداشتیم؟ اردو رفتن آسمان ضرر زد

 !مامان

 .همه ی فکرت لجبازی با آذرخشه_

 .چشم هایم را بستم تا جلوی عصبانی شدنم را بگیرم

جمعه بذار بچه بره اردو._هر موقع بچه دار شدی براش _

 .تصمیم بگیر

 مامان چرا اینکارو میکنی؟_

 نمیخوام آسمان هم مثل تو بشه، خودسر بشه. فکر_

 میدی همه چی میکنی چون پول و نون و آبمون رو

 .دست توا
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 من چه خودسری کردم؟ اصال وقت خودسری دارم؟_

 صبح تا شب دارم جون میکنم، یه پولی دستم بیاد از

 این خراب شده بریم تا بیشتر از این منیر افکار تو رو

 .مسموم نکنه

 تو احترام مادرت رونگه نمیداری چه برسه به منیر_

منیر خانم شکرآب نمیشد بیچاره و داداشش.اگر میانه ام با 

 مطمعنا از او

 خواهش میکردم یک دوره ی فشرده کالس بگذارد و به

 من هم آموزش دهد در برخورد با مادرم از چه راه و

 روشی استفاده میکند. کمی مکث کردم و فکر کردم

 .آخرین باری که با اقوام مالقاتی داشتیم اصال یادم نبود

 اطر وضعیت مالی ازهمه ی فامیل و خویشاوندان که بخ
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 ما دوری نکرده بودند این مادرم بود که با دم خور شدن

 .با منیر از بقیه دوری کرده بود

 مامان منیر رو ول کن، اصال آخرین باری که رفتی_

 خونهی خاله مریم کی بوده؟

 چرا منیر رو ول کنم چون منیر حرف حق میگه؟_

چه حقی مادر من چه حقی؟ یه دونه مثال بزن _

 ام._خودت هم خوب میدونی آسو، حاال هم برو کنار،بر

 .اینقدر هم زیر سر آسمان نخون. محاله بذارم

 کالفه به اتاق رفتم، آسمان بیچاره گوشه ی اتاق کز

 . کرده بود. مطمعنا میدانست مامان کوتاه بیا نیست

 .نگران نباش،گفتم که میری_

 .وقتی اجازه نمیده_
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 .بابا اجازه می گیرمتو نگران نباش بابا هست از _

 .اما باید رضایت نامه رو امضا کنن_

نگران نباش.مطمعنا با جنگ و خون ریزی قرار بود این _

 اجازه

 حاصل شود اما مطمعنا من هم از موضعم پایین نمی

 آمدم. صبح وقتی به شرکت رفتم خانم اورامن زیباتر از

 روز قبل لبخندی به رویم زد، خیلی زیبا آرایش میکرد،

 ن بعد از یک سال یادم رفته بود هرچند حتی آن موقعم

 .هم نمیتوانستم به زیبایی او آرایش کنم

 .گفت چهارشنبه آخرین روز حضورش در شرکت است

 خبر مبارکی نبود، من با آقای دکتر هم کالم هم نده بودم

 و حاال داشتم تا دو روز دیگر جای کامل منشی اش را
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 .میگرفتم

 شتر از رفتنش نمانده بود باز اجازهبا اینکه دو روز بی

 نمیداد مخاطب دکتر من باشم، نمیدانم ناشی از وسواس

 کاری خودش بود یا رئیسش. مطمعن بودم بقیه کارها

را کامل یاد گرفته ام به جز خان هفتم.پشت میز خانم اورامن 

 بودم و خانم اورامن پیش

 دکترجم بود، فردی در شرکت را زد با باز کردن در

 .حیر و متعجب به فرد پشت در نگاه کردممت

 .پیمان!' او اینجا چه میکرد'

 اینجا چیکار میکنی؟_

 به فردی که پیشنهاد کاری مرتبط با رشته ام را به من

 داده بود، چه میگفتم اینکه به عنوان یک منشی
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 میخواهم شروع به کار کنم، حتی سومین روز کاری ام

 !محسوب میشود

 .کار_

 توجه به سوالش در را رها کردم و برگشتم پشتاینجا؟بی _

 .میز خانم اورامن نشستم. داخل شد با تعجب نگاهم کرد

 .بعد از چند لحظه سکوت گفتم

 با کسی کاری داری اینجا؟_

 .دکتر جم_

 .بشین تا خانم اورامن برگرده_

 اما سرجایش ننشست همانجا سرپا ایستاد و به من نگاه

 خواستم بگویم به چه چیزی زلکرد، سرم را بلند کردم 

 .زده است که خانم اورامن از اتاق دکتر بیرون آمد
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سالم خوش اومدین آقای مهندس.چقدر برخورد من با او _

 فرق داشت من نه تنها سالم

 .ندادم، رویم را هم برگرداندم و سرجایم نشستم

 ممنون، تشریف دارن؟_

 .بله چند لحظه هماهنگ کنم_

:] 

 ق#_

 

 ن با دکتر جم تماس گرفت تا خبر حضورخانم اورام

 پیمان را بدهد، اما پیمان همانطور مات و مبهوت خیره

 .به من سرپا ایستاده بود

 کاری از دستم برای رفع تعجبش برنمی آمد، به او حق
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 میدادم شاید، اما در آن واحد به خودم هم حق میدادم که

 او زیر بار منت پیمان نروم، اما نکته ی جالب این بود

 نیز میخواسته مرا به همین شرکت و سیستم کاری

 .معرفی کند

 خانم اورامن با لبخندی زیبا به پیمان گفت میتواند برود

 .داخل. پیمان نگاه دیگری نثار من کرد و داخل رفت

 از مهندس های این شرکتن ایشون؟_

بله مهندس خادمی هستن.کاش جز فامیلی اش که از قبل _

 جدیدمیدانستم اطالعات 

 .دیگری به من میداد

 حواسم بیشتر به در دفتر دکتر بود تا کار، منتظر بودم

 پیمان بیرون بیاید. بیخود و بی دلیل استرس گرفته
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 .بودم

 خانم اورامن از آقای جهانی خواست برای هردویمان

 قهوه بیاورد. بلند شدم روی صندلی گوشه ی سالن

 .نشستم

 ن میکردم که اگر قرارفکرم درگیر بود، داشتم باال پایی

 است پیمان به این دفتر دائما رفت و آمد کند صالح است

که به کارم اینجا ادامه بدهم یانه.آنقدر با فکر و افکارت 

 خودم درگیر بودم که وقتی به

 خودم آمدم دیدم خانم اورامن پیوسته مرا صدا می کند و

 .پیمان زل زده است به من، همین سوتی را کم داشتم

 .شید حواسم نبودببخ_

 میشه پرونده ای که آقای مهندس میخوان رو براشون_
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 .بیارید

 نگاهی به کاغذ توی دستش کردم، اوراق مربوط به

 لیست فروش سال قبل را میخواست. رفتم به اتاقی که

 بایگانی ها آنجا بود، مشغول پیدا کردن بودم که صدای

 .پیمان را شنیدم

 .تاریخ دارن._میدونم_

 .ماشاهللا همه چی رو میدونیتو _

 برگشتم سمتش نگاهش کردم، کنایه میزد؟! اما کنایه ی

 چه چیزی را. رو گرفتم و مشغول چک کردن اسم و

 .تاریخ پرونه ها شدم

 منشی بودن بهتر از اینه که میومدی برای کاری که_

 من معرفی میکنم؟ تا دو سه ماه پیش که کار الزم
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 .نبودی

 .به سمتش رفتمفایل را برداشتم و 

 االن الزم داشتم، تالطم زندگی من روزانه باال و پایین_

میشه چه برسه چند ماه.و فایل را به سمتش گرفتم. فایل را 

 نگرفت نگاهم کرد،

 طلب چه چیزی را از من داشت؟! اینکه من را برای

 کاری معرفی کرده بود و قبول نکرده بودم طرز

 منت او میرفتم و برخوردش این بود چه برسد زیر بار

 .قبول میکردم. بدون شک خونم را در شیشه میکرد

 دوباره فایل را به سمتش بردم و مجبورش کردم دستش

 .بگیرد و از کنارش رد شدم. پیمان نیز پشت سرم آمد

 اینجا مطالعه میکنین آقای مهندس؟_
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 .نه میبرمش کارخونه برای خودم نمیخوام_

 تا جواب خداحافظی خداحافظی کرد و رفت، روی گرفتم

اش را هم ندهم._امروز آقای دکتر جلسه دارن، االن آقای 

 جهانی زحمت

 تدارکات رو میکشن بیزحمت شما امروز همراهشون

 کنین، موبایلتون دستتون باشه، اگر مشکلی بود بدون

 .اینکه کسی متوجه بشه بهم پیام بدید

 چه قضیه را پلیسی میکرد این خانم اورامن، شاید

 برای من سخت بود. اما نهایتا قرار بود کاری را درکش

 به همراهی آقای دکتر انجام دهم. خانم اورامن تا وقت

 جلسه نکته ها را به من یاد داد، با به صدا در آمدن

 صدای در شرکت آقای دکتر نیز از اتاقشان بیرون
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 آمدند، به سمت در رفتم و در را باز کردم. پنج نفری که

 ی به من بعد به موهایم و بعد، از منداخل آمدند نگاه

 .نگاه گرفته به دکتر سالم دادند

 بااینکه تعداد کسانی که موهایشان را به رنگ موی من،

 رنگ میکردند کم نبود اما بازهم رنگ طبیعی موی و

 ابرو متمایز بود از رنگ طبیعی آن و چون در ایران ژن

میشد.شاید مو قرمز مثل استرالیا فراوان نیست باعث تعجب 

 .اگر در اسکاتلند بودم اینقدر جلب توجه نمیکرد

 گاهی فکر میکردم رگ و ریشه ای از آن سر دنیا

 .داریم، کسی چه میداند شاید هم واقعا اینطور است

 بعد از رفتن مهمانها داخل اتاق کنفرانس پشت سر آقای

 دکتر داخل رفتم، جاها از قبل تعیین شده بود آقای دکتر
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 ست و من دست راستش. کارهایی که بمنسر میز نش

 سپرده شده بود را حفظ بودم. به ترتیب حتی زودتر از

 اینکه آقای دکتر به من اشاره کند انجام میدادم، بار اول

 واکنشی نشان نداد اما بار دوم لحظه ای روی صورتم

 مکث کرد و به کارش ادامه داد. مکث بعدی آقای دکتر

 عددی بود، یک ضرب چندزمان محاسبه ی تقریبی 

 ی ارتباط رقمی اعداد که از بچگی متوجه شده بودم 

 خوبی با اعداد دارم. میخواستند از ماشین حساب

 استفاده کنند که جواب را گفتم، بقیه فکر کردند از

 ماشین حساب لب تاپی که جلویم بود استفاده کردم اما

ری دکترجم متوجه شد که ذهنی محاسبه کرده ام .عدد دیگ

 بود که یکی از مهندس ها خطاب به من
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 گفت با ماشین حساب زحمتش را بکشم، مکث کردم تا

 با فاصله جواب دهم و جلب توجه نکنم هرچند از نگاه

 .تیز دکتر جم دور نماند

 بعد از جلسه باید مجموع کاغذبازی ها را من انجام

 میدادم. خانم اورامن چند سوال مربوط پرسید تا ببیند

 ر پیش رفته است، بعد از اتمام کارم فایلها راکه چطو

 .تحویل خانم اورامن دادم تا برای دکترجم ببرد

:] 

 ق#_

 

 خودم هم مشغول جمع کردن وسایلم شدم چیزی تا پایان

 وقت نمانده بود، باید سریع خودم را به خانه ی شاگردم
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 . میرساندم

 تا خانم اورامن گفت 'میتونیم بریم' سریع کیفم را روی

 .دوشم انداختم و بیرون رفتم

 مسیرم را برای پیاده روی انتخاب کرده بودم، به حالت

 دو داشتم میرفتم، سی دقیقه بعد نفس زنان جلوی

 درشان بودم مکث کردم چند نفس عمیق کشیدم و بعد

 زنگ در را زدم. ورودم همزمان شد با سر و صدایی از

 ز کرده بودطبقه ی باالی خانه. خدمتکار در را برایم با

 و پدر و مادر شاگردم بودند که مشغول جر و بحث

 بودند من به اتاق شاگردم راهنمایی شدم، دخترک

 بیچاره از شدت خجالت قرمز شده بود چیزی و کاری که

 .مطمعنا هیچ ربطی به او نداشت
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ببخشید خانم فرصت نشد بگم امروز نیاین بعد..._نگران _

 ...نباش عزیزم ادامه بدیم

 م ادامه ی توضیحاتم را میدادم که قطره ی اشکیداشت

 روی کتابش افتاد. دو روز بود شاهد گریه ی شاگردانم

 .بودم

 .سرش را بلند نکرد در همان حال گفت

 .بابام به مامانم خیانت کرده_

 واقعیت ثقیلی بود برای من چه برسد یک بچه ی

 . شانزده ساله

 نیاد. باباممیگه راحتیتون رو تامین کردم صداتون در_

همه چی رو پول میبینه و حاال...دستم را روی دستش 

 گذاشتم، نمیتوانستم بگویم
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 اشکالی ندارد یا ناراحت نباش، پدر من برایم یک

 اسطوره ی واقعی بوده همیشه، و تصور یا درک چنین

 ...چیزی خیلی نمیتوانست برایم ملموس باشد اما

 بفهمد و نه آننه آن دختر در وضعیتی بود که چیزی 

 خانواده آنقدر میتوانستند درک و شعور به خرج دهند

 که حتی اگر چنین مساله ای بینشان است قبل از با خبر

 شدن بچه هایشان اول سعی کنند در خودشان حل کنند،

 بعد به این شدت جروبحث کنند. نگاهی به آسمان نیمه

 .تاریک کردم و قدم زنان به سمت ایستگاه مترو رفتم

 هنم خواه و ناخواه درگیر فلایر بود در واقع هیچ وقتذ

 نمی توانستم چنین حرکتی و کاری را از پدرم تصور

 کنم، نه این که این باور را داشته باشم که مادرم
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 میتواند چنین خطایی کند، نه، اما پدرم همیشه برایم

خیلی فرد متفاوت و ویژهای بود.در مترو نشستم عجیب بود 

 لی وجوداما صندلی خا

 داشت. خانمی کنارم بود متوجه شدم هرچند لحظه یک

 بار برمیگردد و من را نگاه میکند. در یکی از نگاه

 .هایش زل زدم به او لبخندی زد و گفت

 رنگ موهای خودته؟_

 آنقدر ذهنم درگیر فلایر بود که فراموش کرده بودم به

 .چه دلیل ممکن است به من زل بزنند

 .بله_

 اهل کجایین؟_

 همینجا._نه یعنی از مامان و بابا کسی غیر ایرانیه؟ آخه_
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 !چشمهات هم رنگیه

 خسته بودم، االن این خانم اگر میفهمید من مادر پدرم

 .غیر ایرانی است چه اتفاقی قرار بود بیفتد

 دو روز همکاری آخر خانم اورامن خیلی زود گذشت و

 زشنبه باید به تنهایی به شرکت میرفتم. پنج شنبه رو

 کاری نبود و طبق معمول با کالس هایی که نگه داشته

 بودم خودم را هالک میکردم. کالس آخرم قرار بود خانه

 ی دوقلوها باشد اما خستگی زیاد که نمیدانم ناشی از

 چه بود باعث شد با منزلشان تماس بگیرم و به مهین

 خانم خبر بدهم که سر کالس نمی روم. لحن گرم و

 و برخورد متشنج آخرمان باعث دوستانه ای نداشت

 .شده بود سردتر از قبل جوابم را بدهد
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 سر راه برای آسمان کمی خوراکی خریده به او قول

داده بودم آخر هفته به اردو بفرستمش و حاال اگرمجبور 

 میشدم با مامان تا خود صبح بحث کنم باز دست

 .نمیکشیدم

 .چه عجب خانم زود تشریف آوردن_

 س آخرم رو کنسل کردم فکر کنم دارمخسته بودم کال_

 .سرما میخورم

 چای آویشن دم کنم برات؟_

 .نه دلش طاقت می آورد نه زهر کالمش رهایش میکرد

 زحمتی نیست؟_

 من که صبح تاشب دارم میشورم و میسابم یه چایی هم_

 روش.نایلکس خوراکی هارا به اتاق بردم و به آسمان دادم
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 .اول خوشحال شد و بعد گفت

 .محاله مامان بذاره_

 .تو وسایلت رو جمع کن، میذاره نگران نباش_

 ملتمسانه باچشم های آبی اش نگاهم کرد، چشم های

 آبی اش در قرمزی موها و ابروهایش باعث شده بود

 .بابا اسمش را آسمان بگذارد

 .لباس عوض کردم و رفتم پیش بابا نشستم آرام گفتم

 یکم اختالط کنم میخوام با این خانم خانم های شما_

پشت من وایستا نه مارال خانمت.مامان سینی چای به دست 

 به اتاق آمد. بعد از دادن

 .سینی به دستم خواست از اتاق بیرون برود

 .بشین مارال خانم بشین یکم صحبت کنیم_
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 .نگاهی کرد و بی هیچ حرفی رو به رویم نشست

 .برم برات بریزم_

 .نه نمیخورم_

 باشه، چه خبر؟_

 نهایت تعجب نگاهم کرد._چیه؟ با

 چه خبری باید باشه؟_

 هیچی، آذر چطوره میاد؟_

 ...چیه نکنه باز_

 نه فقط حالش رو میپرسم. منتظرم زود آزاد شه_

 دوتایی دست تو دست هم بذاریم این خونه رو عوض

 .کنیم
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مامان آه عمیقی کشید اما چیزی نگفت._چند روز پیش با 

 خاله صحبت میکردم گفت جمعه

 بیاین خونه ی ما اما یکم بخاطر بابا رفت و آمد سخته

 بگم اونها بیان؟

 بابا صدایی درآورد، نگاه نکرده مطمعن بودم میخواهد

 بگوید شما بروید من تنها می مانم اما دعوتی درکار

 .نبود دروغ گفتم واکنش مامان را ببینم

:] 

 ق#_

 

 

 یاز اون سر تهران بلند نمیشن بیان این سر، میخوا_
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چیکار؟ میخوای خودت برو._تو چی دلتنگ خواهرت 

 نیستی؟

 چه خواهری سال تا سال حالمو نمی رسه، شوهرم_

 خوابیده یه گوشه خونه، جگر گوشه ام زندان، دخترکم

 .معلوم نیست صبح تا شب کجاست

 مطمعنی اون خبر نگرفته؟ تو خبر گرفتی؟_

 مریم گله کرده؟_

 نزده توام زنگ نزدینه ولی اونقدری که خاله زنگ _

 .حالش رو بپرسی

 من تو شرایط بدی بودم نه اون. من دستم گیر بود نه_

اون. میبینی شکیب، هر اتفاقی افتاد تو پشت تک تکفامیل 

 ها وایستای هرجا تونستی دستشون رو گرفتی
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 اون وقت تو گرفتاری ما کی دست مارو گرفت؟

 .مامان بی انصاف نباش همه هم اینطور نبودن_

 تو که صبح تا شب نیستی خبر نداری پس تو چشمت_

 .رو باز کن. من رو باور نداری از بابات بپرس

 هرکس مشکالت زندگی خودش رو داره میخواستی_

 چیکار کنن؟

 چرا دوست بابات تو رو انداخت تو اون مدرسه کار_

 کنی، اون چرا نگفت مشکل خودم رو دارم، یکی بخواد

 رسیدم میفهمم کی از ته دلهمیتونه، دیگه به این سن 

کارش کی نیست.چقدر رفته رفته حتی حرف زدن مامان 

 شبیه منیر خانم

 .میشد، این دیگر مرا میترساند
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 گفتم فردا آسمان هم نیست سه تامونیم بیان سرمون_

 .گرم شه

 آسمان کجاست؟_

 .میره اردو دیگه_

 بااجازه ی کی؟_

یخواد، شکیب مامان یه اردو._به اردو هم باشه اجازه م_

 بفرما اینم

 دخترت تو صدات در نمیاد اینم دیگه اختیار همه چی رو

 .گرفته دستش

 مامان جان قربونت برم چرا اینقدر همه چی رو پیچیده_

 میکنی بخدا از خستگی نرفتم کالس االن همون تایم رو

 بشینم اینجا باهم بحث کنیم؟ ارزش داره اعصاب هممون
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 کسی رو نداریم نه فامیلیخوردشه؟ مگه خودت نمیگی 

 نه چیزی. این بچه دلخوشی نمیخواد؟ تو سن حساسیه

 .پیش دوستهاش سرخورده اش نکن

 حرفهایم را تند نگفتم نرم و با تن صدای پایین گفتم تا

 شاید تاثیری داشته باشد و با توجه به واکنش هایش

 .گویا بی تاثیر هم نبود

 هاشیه هفته اس از استرس رفتن نرفتن جوش _

 بیشتر شده، ماشین نداریم که خودمون بریم جایی تازه

ماشین هم باشه آذرخش نیست، بدون آذر نمیچسبه که.جمله 

 ی آخر ناک اوتش کرد و با سکوتش اجازه اش را

 صادر کرد. بابا که چایی را سرد میخورد من هم بخاطر

 خوشحالی راضی کردن مامان سرد و گرمی چایی ام
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 د. با خنده بابا را نگاه میکردمدیگر برایم مهم نبو

 .چشمکی به او زدم

 .حال کردی چجوری راضیش کردم_

 .لبخندی به رویم زد

 دو هفته دیگه فیزیوتراپیت شروع میشه، شرمندتم_

 .بابت دفعه ی قبلی اما این از خیالت راحت باشه

 نگاهم کرد._خیالت راحت ایندفعه میرسونم هزینه اشو اذیت

 تم داد هم با کالس پسرهاش و همنمیشم، آقای جم نجا

 شرکت. راستی بابا؟

 بابا با لبخندی نگاهم کرد مطمعنم بودم در دلش میگوید

 .جانم

 جونت بی بال، ماه دیگه عروسی نسترنه، میدونی که_
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 نامزدش معرفیم کرد به آقای جم میخوام برم

 عروسیشون، کمک میکنی مامان رو راضی کنم؟

 از برخوردهای مامان او نیزاینبار لبخند نزد، مطمعنا 

 ناراضی بود اما چاره ای نداشتم به کمکش احتیاج

 .داشتم حتی اگر نمیتوانست هم راحت صحبت کند

 صبح زود بیدار شدم تا از رفتن آسمان مطمعن شوم،

جلوی در حیاط دست انداخت دور گردنم و بغلم 

 .کرد._مرسی آبجی

 .کارت افتاده چه آبجی آبجی میکنی_

 .خندید

 .خودتم خوشت نمیاد خب_

 ممتنع بودم خیلی برایم فرقی نداشت، آذرخش بود که
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 همیشه اسم های ما را مخفف میکرد به هر دویمان

 میگفت آسی، من هم همیشه برای درآوردن حرصش

 آذر صدایش میکردم. اما آسمان از او حساب میبرد

میترسید جلوی خودش آنطور خطابش کند.خواستم صبحانه 

 بعد از مدت ها آن هم آماده کنم

 نیمروی کنجدی که میدانستم هم مامان دوست دارد و

 هم بابا، اما قبلش فکر کردم نان تازه بگیرم بیشتر

 میچسبد در نزدیکی خانه یک نانوایی دیده بودم با امید

 اینکه سنگگ نیز داشته باشد آماده شدم و رفتم به

 ندسمتش. چون اول صبح بود بیشتر مشتری ها آقا بود

 نه خانم، کمی عجیب نگاهم کردند، اما نان خریدن نیز

 گویا جرم محسوب میشد در این محله، سریع خودم را
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 به خانه رساندم هرچند پسری که در نانوایی بود دنبالم

 راه افتاد ، چیزهایی از پشت سرم خطاب به من زمزمه

 میکرد اما گوش نمیدادم اهمیتی نداشت، در را باز

 .به او داخل رفتمکردم بی توجه 

 خدارا شکر مامان بیدار نشده بود چای دم کردم سفره

 را آماده کردم تا به اتاق ببرم و پیش بابا بخوریم،

 نیمرو را آماده کردم و رفتم دم در اتاق و تقه ای به در

 زدم مطمعن بودم بابا بیدار است، با صدای مامان در را

مارال خانم آقا باز کردم. حدسم درست بود._صبح بخیر 

 شکیب. نیمرو براتون زدم

 .سفارشی. مامان پاشو سفره بیارم

 اینجا؟_
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 .آره بابا هم اینجاست_

 سر سفره برای بازار گرمی و خوش زبانی مکررا از

 نیمروی خودم تعریف میکردم، بابا لبخند میزد اما مامان

 .چیز خاصی نمیگفت

 نون رو تو گرفتی؟_

 .کردم دیگه خوابم نبردآره پاشدم آسمان رو راهی _

 گفتم صبحونه آماده کنم. تازه حیاطم جارو کردم گلدون

 !هارم آب دادم._چه عجب

:] 

 ق#_
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 عجب به جمالتون مارال خانم، منم کنارتون. بخور که_

 ناهار امروز هم پای منه بعد ازظهرهم میریم پارک یه

 .قدمی میزنیم

شب تو اتاقه  بابات تنها میمونه._بابا رو میبریم، صبح تا_

 یه نفسی تازه

 کنه، مگه نه آقا معلم؟ به قول شاعر که میفرماید من

 نگویم که مرا از قفس آزاد کنید قفسم برده به باغی و

 .دلم شاد کنید

 .و رو به مامان گفتم

 ...فصل گل میگذرد هم نفسان، بنشینید به باغی و_

 . به خودم اشاره کردم و ادامه دادم

 .مرا یاد کنید_
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چی شده کبکت خروس میخونه؟_دیگه آدم مامان به این _

 مارالی آق معلم به این باحالی

 داره، کبکش خروس که سهله همایون شجریان هم

 . میخونه

 سری برایم تکان داد، بعد از صبحانه رخت خواب بابا

 را به حال پذیرایی انتقال دادم، پنجره هارا باز کردم،

 پلی کردم و کتابیموسیقی مورد عالقه اش را برایش 

 برایش آوردم و روی پاهایش گذاشتم، کتاب خودم را

 نیز برداشتم و کنارش نشستم، گفتم به اشاره بفهماند تا

 .هر موقع خواست صفحه را برگردانم

 این کار دیشب قبل از خواب به ذهنم رسید و گفتم عملی

 اش کنم اینطوری کمتر حوصله اش سر میرفت،از حال
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 شدم شدیدا استقبال کرده است از این و احوالش متوجه

 کارم. برای من بخاطر شناختی که از بابا داشتم

خوشحال کردنش خیلی هم سخت نبود.مامان نیز سرش با 

 تلویزیون و کارهای روتینش گرم

 بود، چهارچشمی حواسم بود به هیچ بهانه ای اجازه

 .ندهم برود سراغ منیر خانم

 م کم ناهار را آمادهنزدیک ساعت  بود که بلند شدم ک

 کنم و مسئولیت ورق زدن کتاب بابا را به عهده ی

 مامان گذاشتم، میدانستم حاال که راه و روش جدیدی

 پیدا کرده بودیم اگر روزی چند ساعت کتاب نمیخواند

 دست بردار نبود و در واقع این فکر بخاطر این بود که

 مامان در روز ساعتهایی را اینطور بگذراند و کمتر
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 . سراغ منیر برود به ذهنم رسیده بود

 گوشی ام را به آسمان داده بودم تااگر الزم شد تماس

 بگیرد، وقتی مامان گفت کاش شماره معلم آسمان بود

 زنگ میزدم به سراغ تلفن رفتم و حالش را پرسیدم

 صدای شاد و خندان نشان از خوشحالی اش بود و

 اینکه خوش میگذرد._آسمان گوشی داره؟

 نه، صبح گوشی خودم رو دادم خونه بودم الزم_

 .نداشتم

 مامان با نگاهش گفت کار خوبی کردی اما چیزی به

 .زبان نیاورد

 بعد از ناهار و خواب قیقوله ای که سه نفری در حال

 پذیرایی داشتیم بلند شدم و حاضرشدم، مامان را تقریبا
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 به زور فرستادم حاضرشود بعد آمد کمک کرد لباس بابا

 .ا عوض کردیم و روی ویلچر گذاشتیم و راهی شدیمر

 اما تا در را باز کردم سق سیاه پشت در بود، تا مرا دید

 .چشم نازک کرد

 .کاری داشتین؟دیگر نیازی نمیدیدم که حتی به او سالم دهم_

 مارال جون نیستن؟_

 .نه داره میره بیرون_

 بازبعد بی توجه به او رویم را برگرداندم و در را کامل 

 کردم تا ویلچر بابا را بیرون بیاورم پشت سرش مامان

 آمد و شروع به سالم و احوال پرسی کرد و گفت من

 .دارم به زور میبرمش پارک

 خب تو بمون حوصله ی منم سررفته یکم اختالط_
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 .میکنیم

اجازه ندادم مامان جواب دهد._اگر اجازه بدین چند ساعت 

 خانوادگی میخوایم کنار هم

 .باشیم

 پشت ویلچر بابا ایستادم و جوری مامان را نگاه کردم

 که بفهمد اگر نیاید جواب منیر را بدتر از این خواهم

 داد. تا خود پارک غرهایش را به جان خریدم اما

 سکوت کردم تا هرچه میخواهد بگوید. شاید اینطور

 آرام میشد، نمیدانم دقیقا اما سکوت کردن و جواب

 . ب نکردن روز شیرین مان بودندادن تنها راه حل خرا

 رفتم برای هرسه یمان بستنی قیفی گرفتم مامان با

 دیدنش یاد آذرخش افتاد و چشمهایش پرشد، قدر عافیت
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 نمیدانست، اگر دوست بابا و هوش و ذکاوتش نبود

 آذرخش شاید هیچ وقت مشمول رای باز نمیشد و مامان

است._برگشتنی نمیفهمید چه نعمت بزرگی نصیبش شده 

 میخرم بذار یخچال فردا پس فردا هرموقع

 .اومد بده به آذرخش

 . مسخره نکن آسو_

 ای بابا، خوبه دوتامونم تو بدنیا آوردی وگرنه اولین_

 .نفری که میگفت من خواهرش نیستم تویی مامان

 مامان جان میدونی من آذرخش رو چقدر دوست دارم؟

 ....دوست داری و_

 بله، همیشه میخواد ره صد ساله رومامان آذرخش تن_

 یه شبه بره اگر تحت فشارش نذاریم بدتر میکنه مامان
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 .من. من دشمنش نیستم خواهرشم خوبیش رو میخوام

 بخدا خونه رو عوض کنیم دست و بالم باز شه

 قرضهاش رو منم میدم زودتر تموم شه برگرده هم اون

 ...اذیت نشه هم تو غصه نخوره._خونه واجب نیست اما

 چرا مامان واجبه، هممون اذیت میشیم یه دکتر_

 میخوایم بابا رو ببریم کلی راهه، خونه فامیلها میخوایم

 بریم میگی اون سر شهره، آسمان از مدرسه ی قبلیش

 .بیرون اومده اینجا خوب نیست، به خوبی قبلی نیست

 آذرخش اذیت نمیشه یعنی اذیت های ما چهار نفر رو

 اینقدر اذیت نمیشه. ماهم داریم بذاری روهم میبینی

 .چوب ندونم کاری اون رو میخوریم

:] 
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 ق#_

 

 _اینهارو گفتی که برسی به همین جا، مگه کف دستش

 رو بو کرده بود؟

 نمیدانم چرا همیشه با مامان تمام بحث ها میرسید به

 .نقطه ی اول، بی هیچ نتیجه ای فقط سردرد و دلخوری

 .باشه مامان هرچی تو بگی_

 بلند شدم کمی از مامان و بابا فاصله گرفتم تا کمی آرام

 شوم، آمده بودیم بیرون هوایی تازه کنیم نه اینکه

 .دوباره بحث و کشمکش داشته باشیم

 نگاهی به اطراف کردم و روی یک نیمکت خالی نشستم

 باید کاری میکردم، شاید یک کار نیمه وقت برای مامان
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 برود و خانه ی مردم را اما نه اینکه به پینشهاد منیر

تمیز کند، یک کاری که در خانه باشد و اذیت نشود،گوشی 

 ام را برداشتم و برای مشاغل خانگی یک

 .جستجویی زدم

 چندتا کار بسته بندی بود، شماره هایشان را یادداشت

 کردم تا فردا تماس بگیرم. امیدوار بودم بتوانم کاری

 با منیر برخوردگیر بیاورم شاید به این بهانه کمتر 

 داشت، واکنش های شدیدش بخاطر هم صحبتی اش با

 منیر بود، شاید من و مامان همیشه اختالف نظر داشتیم

 اما هیچ وقت به این مرحله نرسیده بود. شاید هم شاید

 هم نشات گرفته ازاین بود که بیش از یک سال بود

 صدای بابا را نشنیده بودیم و او نتوانسته بود پشتم
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 .تد و از من دفاع کندبایس

 برگشتن ما به خانه هم زمان شد با برگشتن آسمان،

 صورتش کمی سوخته بود، پوست سفید اما نازک مانیز

 طبعاتی داشت. فراموش کرده بودم به او ضد آفتاب

بدهم و احتماال خودش نیز فقط هیجان رفتن داشت کهمحال 

 بود فکر سوختگی پوست دست و صورتش را

 . بکند

 گذشت؟خوش _

 .آره، خیلی_

 . برو بشین برای بابا تعریف کن_

 چی رو؟_

 چیکار کردی کجاها رفتی، ببین آسمان بابا نمیتونه_
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 صحبت کنه اما الزمه ما باهاش حرف بزنیم. منم تازه

 فهمیدم چقدر تو روحیه اش تاثیر میذاره، شاید کمک

 کرد زودتر حالش خوب شد._راست میگی؟

 امیدوار باشیم، باشه؟_

 با خوشحالی باشه ای گفت و رفت دوش بگیرد و برود

 .سراغ بابا

_ _ _ 

 صبح به آسمان گفتم کتانی مرا بپوشد من نیز مثال

 خواستم تنوعی ایجاد کنم و کتانی جدید او را برای

 شرکت بپوشم، امروز اولین روز کاری ام محسوب

 میشد و تا قبل از این هرچه بود آموزشی و آزمایشی

 .بود
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 اشتم اما گویا آقای جهانی قبل از من میرسید بهکلید د

شرکت در را باز کردم، زیرلب بسم اللهی گفتم و داخلرفتم. 

 وقتی پشت میز نشستم لحظه ای احساس غرور

 کردم اما با یادآوری اینکه کجایم و چه منصبی است

 .سعی کردم آسوی همیشه باشم

 مشغول به کار شدم و سر یک ساعت همه را تمام

 کردم، یا من استعدادی در منشی بودن داشتم و دستم

 توی کار بود یا خانم اورامن برای نکته به نکته اش

 .وسواس به خرج میداد که آنقدر دستش کند بود

 آقای دکتر هنوز به شرکت نیامده بود هرچند ساعت

 نزدیک ده بود، در هفته ی قبل بی نظمی خاصی از او

 زاده بود چرا که جمله ام درندیده بودم. اما گویا حالل 
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 ذهنم تمام شده یا نشده وارد شرکت شد به احترامش

 بلند شدم و صبح بخیری گفتم، سری تکان داد و داخل

 اتاقش رفت. حرف زدن گویا سختش بود و اگر الزم

نبود اصال صحبت نمیکرد.چند دقیقه ای بعد تماس گرفت و 

 گفت با شرکت خزاران

 .گ کنم و گفتم انجام داده امبرای جلسه ی فردا هماهن

 ! نگفته بودم_

 هفته ی پیش توی جلسه خطاب به مهندس گفتین یادم_

 .بود

 ساکت ماند و بعد از چند ثانیه گفت به آقای جهانی

 ! بگویم فنجانی قهوه برایش ببرد و قطع کرد، همین

 همیشه خانم اورامن را به دفترش میخواند، گویا خیلی



 
 

221 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .ک جوی برودآبمان قرار نبود در ی

 و باالخره تا ظهر لحظه ی طالئی دعوت به اتاقش

نصیبم شد، در واقع کنجکاو نحوه ی صحبتش بودم, کهالبته 

 با برخوردی که داشت در دل بخاطر کنجکاوی ام

 .لعنتی به خودم فرستادم

 کارهایی را به من ارجاع کرد، آنقدر بیکار بودم که

 بخوانم اما بامیخواستم بنشینم و کتاب ملت عشقم را 

 .این اوصاف چندان ممکن نبود

 مشغول کار که در ذهنم کارهای دیگرم را نیز آنالیز

 میکردم با خودم گفتم اینکه متوجه شد خیلی سریع و

 چابک کارها را انجام میدهم به نفعم است چرا که قرار

 است سه روز هفته صبح تا ظهر نباشم. حداقل خیالش
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 .رها را حل و فصل کنمراحت است سریع میتوانم کا

 ظهر برای ناهار نرفتم برای من صرف نمیکردم

 نمیتوانستم هم بگویم موقع ظهر بمانم و عصر زودتر

 .بروم شرکت بدون منشی کمی مسخره به نظر میرسید

 همان سه روز را هم که قبول کرده بود جای تعجب

رگشتن ه بداشت. تنها کاری که کردم تظاهر به رفتن و دوبار

 شرکت بود اما با برگشتم ترسیدم که اینبه 

 حضور بی اطالعم ممکن است بعدا باعث دردسر و

 سوبرداشتی بشود، دوباره کیفم را برداشتم و از شرکت

 بیرون زدم بهترین راه حل این بود که راستش را

 .بگویم

:] 
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 ق#_

 

 

 بعد از بیرون رفتن از شرکت اول با شماره هایی که

 صحبت کردم، شرایط یکی خوبیادداشت کرده بودم 

 بود، خودشان سرویس داشتند دم خانه تحویل میدادند

 و برای تحویل گرفتن برمیگشتند حقوقش کمتر از

دیگری بود اما اگر رفت و برگشتش را حساب میکردیبنظرم 

 این هم بهتر بود و هم راحت تر. همینکه قطع

 .کردم شماره ی خانه را گرفتم

 .الو مامان_

 چیزی شده؟ آسو تویی_
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 نه، مامان یه کار در منزل پیدا کردم میخوای برات_

 هماهنگ کنم؟

 چی؟_

 .برایش توضیح دادم بیشتر تعجب کرده بود

توکه گفتی خوشت نمیاد من..._خونه ی مردم کار کنی، _

 این تو خونه است. من و

 آسمان هم رسوندیم کمکت میکنیم حقوقش خوبه برای

 .کار خونه

 .ح میبینینمیدونم اگر صال_

 فقط نمیخوام بری خونه ی مردم برای همینه بخاطر_

 پولش نیست اگر دوست داری هماهنگ کنم اگر نه که

 .هیچ
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 .کمی مکث کرد و گفت

 نه خوبه، یه چندرغاز میاد دستم خرت و پرتهای خونه_

 .رو حداقل خودم میخرم

باشه پس خبر میدم.خوب بود، بعدا و به جایش میگفتم _

 کسیاجازه ندهد 

 بیاید و صاحب کار حساس است اینطوری شاید کمک

 حالمان میشد این قضیه، ساندویچی خوردم هرچند قیمت

 ساندویچ نیز در این اطراف بدتر از یک پرس غذای

 .کامل بود

 وقتی به شرکت برگشتم آقای جهانی قبل از من رسیده

 بود، پشت میزم نشستم و کارها را انجام دادم داده ها را

 ردم، نزدیک ساعت  آقای جم برگشت تا رسیدوارد ک
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 خواستم به اتاقش بروم و در مورد تایم ناهار بگویم اما

 ترجیح دادم منتظر بمانم وقتی صدایم کرد موضوع را

 مطرح کنم، نزدیک ساعت شش بود خبری نبود، یکی

 دو بار تلفنی چیزهایی خواست اما اینکه بروم به اتاقش

 ه بودم بلند شدم و در اتاقش رانه.چون کارها را تمام کرد

 زدم و اجازه ی ورود خواستم با بفرمایین ای که شنیدم

 .داخل رفتم

 مشکلی پیش اومده؟_

 .برگه ای را جلویش گذاشتم

 .برگه مرخصیه نمیدونم الزمه هرروز تحویل بدم یا نه_

 .نگاهی انداخت

 نیازی نیست، روزهای فرده کالس هاتون؟_
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 .ارشنبه.سری تکان دادیکشنبه، سه شنبه و چه_

 ...فقط_

 سرش را باال آورد و جدی و منتظر نگاهم کرد، چرا

 .اینقدر جدی. باعث شد پشیمان شوم

 میتونم برم؟_

 اخم به پیشانی اش داد. حتما متوجه شده بود که حرف

 و سوالم این نبود، اما باان قیافه ی جدی بیشتر از این

 .نمیتوانست از من انتظار داشته باشد

میتونین تشریف ببرین.از اتاقش که بیرون آمدم نفسم را _

 بیرون دادم. سیستم را

 خاموش کردم و وسایلم را برداشتم و از شرکت بیرون

 .زدم
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 بعد از کالس وقتی برگشتم خانه، در مورد کار بیشتر

 برای مامان توضیح دادم، راضی به نظر نمیرسید اما

 م ناراحتبابا نه که راضی نباشد ته چشمش میخواند

 است و غصه ی این را میخورد که چون او در این

 وضعیت است همه ی ما داریم کار میکنیم تا از پس

 هزینه های زندگی بر بیایم. با بیرون رفتن مامان از

 . اتاق کنارش نشستم و آرام گفتم

 بخاطر پولش نیست، میخوام منیر خانم کمتر بیاد،_

 .مامان کمتر باهاش رفت و آمد کنه

ابا با تعجب نگاهم کرد._این اخالق ها و برخوردهای ب

 عجیب و غریب این

 مدتش از هم صحبتی با منیر خانمه، بابا اگر دیدی
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 مامان سرش خلوته میخواد بره خونه ی اون صداش

 من برات کتاب ورق بزنه باشه؟

 .چشم هایش را باز و بسته کرد

 دلم برای صدات تنگ شده آقا معلم سعی کن هرچه_

 .تر ما رو مهمون صدات کنیزود

 ...لبخندی زد لبخندی تلخ

 با آسمان کمی زبان انگلیسی کار کردیم، قبل تر ها_

 کالس میرفت اما دیگر نتوانستم از پس هزینه و شهریه

 .کالس بربیایم به ناچار خودم شروع کردم به او یاددادن

 هر چند نظم خاصی هم نداشت. سر سفره سر حرف را

حساس بودن صاحب کار گفتم و گفتمسرش باز کردم و از 

 گرم تلویزیون و آشپزی و یا باقی چیزها نشود
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 که کارها بماند. فعال نمیتوانستم مستقیم نام منیر را

 .بیاورم میفهمید هدف و منظورم چیست

 صبح قرار بود باز عملیات کماندویی داشته باشم، موقع

 درفتن به مدرسه برای شرکت نیز لباس برداشتم، بای

 بعد از گرفتن حقوقم یکی دو دست لباس میخریدم واقعا

 نیاز بود برای محل کار هرچند خودم ترجیح میدادم

 .خرج چیزهای دیگری کنم

 .خانم مهرپرور_

 .برگشتم سمت ناظم مدرسه و نگاهش کردم

 یکم حجابتون رو رعایت کنین به هرحال ما الگوهای_

هش کردم، بی این بچه هاییم.چشمهایم را گرد کردم و نگا

 شک که



 
 

231 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بحث بی فایده بود سری تکان دادم مقنعه ای که عقب

 نبود را کمی جلوتر کشیدم و به کالس رفتم. این مانتو

 شلوار درب و داغون من رغبتی برای کسی نمیگذاشت

 تا من را الگوی خودش قرار دهد. سوای آن مگر الگو

 ! بودن با تعداد تارهای مو بود؟

 جمله ی ناظم پیدا کرده بودم، شایدحس بدی نسبت به 

 اگر حق با او بود اینقدر برایم جمله اش سنگین و آزار

 .دهنده نمیبود، بیشتر توهین آمیز بود

 حیف که دستم در حنا بود و پول الزم بودم وگرنه محال

 .بود زیر منت چنین آدم ها و برخوردهایی بروم

:] 

 ق#_
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 داشت این بود کهحسنی که روزهایی که مدرسه میرفتم 

 بعد از مدرسه در آرامش میتوانستم ناهار بخورم و بعد

 با مترو به شرکت بروم و الزم نبود دو ساعت بیکار و

 .عالف بیرون چرخ بزنم

 آقای جم ساعت چهار جلسه داشت، برگه های الزم را

 پرینت کردم و بردم به اتاق کنفرانس و روی میز جلوی

 ورپوینتی را خارج ازهر صندلی گذاشتم، دیروز پا

 برنامه و دستور دکتر جم آماده کرده بودم که به نظرم

 بهتر از نشان دادن چند عکس خالی بود. لب تاپی که

 در اتاق کنفرانس بود را روشن کردم پاورپوینت را

 آماده روی اسکرین اجرا کردم و باقی را گذاشتم برای
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ار جلسه.آقای جهانی زحمت پذیرایی ها را کشید و کن

 کاغذهای

 من قرارداد. آقای دکتر قبل از آمدن مهمانهایش تماس

 گرفت، گویا این جلسه برایش خیلی مهم بود، با تاکید

 پرسید همه چیز آماده است و مطمعن هستم چیزی را

 .فراموش نکرده ام و من نیز با اطمینان گفتم بله

 با آمدن مهمان ها همگی به دفتر کنفرانس دعوت

 یاد بود، کمی استرس گرفتم اما کاری نبودشدند، تعداد ز

 که نتوانم از پسش برآیم. آقای دکتر پشت میز که

 نشست نگاهی به برگه ی روی میز کرد، بدون جلب

 توجه برداشت و ورق زد. زیر چشمی نگاهی به من

 کرد. شاید انتظار داشت قبل از اینکه اینجا بیاورم بااو
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 و گفته هایهماهنگ میکردم اما همان خواسته ها 

 خودش بود، کمی نظم داده شده و مرتب و کمی مشتری

 پسندانه تا نشان داده شود همه چیز کامل برنامه ریزی

شده است.جلسه خوب پیش نرفت بلکه عالی بود البته از 

 نظر من،

 شاید زیادی تازه کار بودم که جلو رفتن تک تک کارها

 با نظم و به درستی شدیدا باعث میشد هیجان زده

 .شوم

 .کارتون تموم شد تشریف بیارین اتاقم_

 .بله، البته_

 لحن او نشان از تعریف و رضایت نداشت. خیلی سریع

 .کارم را جمع و جور کردم و به اتاقش رفتم
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 کارتون خوب بود، اما دوست ندارم بدون هماهنگی و_

 .بی خبر از من حرکتی بکنید حتی اگر کار خوبی باشه

 .دادم._دقت میکنمابرویی باال 

 یک تای ابرویش را باال داد، انتظار که نداشت بگویم

 ! بله قربان، یا چشم قربان

 امر دیگه ای ندارین؟_

 نمیخواستم لحنم دلخور باشد اما بود، تیز بود مطمعنا

 متوجه شد اما چیزی نگفت و سری به معنی میتوانی

 .بیرون بروی تکان داد

 وز من نبود، آن از خانمپشت میزم نشستم گویا امروز ر

 فتاح زاده و حاال این همه جواب خوبی و وقتی که

 صرف کرده بودم. مگر چه چیز خاصی بود که اجازه
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 بگیرم، گفت نکته ها را برای جلسه آماده کن و من نیز

آماده کردم.آرنجم را روی میز گذاشتم و پیشانی ام را به 

 دستهایم

 به ما نشان ندادهتکیه دادم. زندگی اگر روی تلخش را 

 بود االن کم کم داشتم برای دفاعم آماده میشدم و

 استرس آزمون دکتری را داشتم، شاید هم استعداد

 درخشان میتوانستم ادامه دهم، مثل فرصتی که برای

 ارشدم از دست دادم، حاال شده بودم معلم ریاضی چند

 .بچه ی هشت نه ساله و منشی یک آدم خشک و بدعنق

 لحظه شماری میکردم، بیست دقیقه تا ساعت شش

 بیشتر نمانده بود، سرم را با ایمیل های کاری که

 دریافت کرده بودیم سرگرم کرده بودم، چند نکته الزم
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 بود تا به خودش اطالع دهم فقط یادداشت کردم تا بماند

 برای فردا، امروز کوپنم پرشده بود و تحمل بیشتر از

 بود که فراموش کردهاین را نداشتم. سرم آنقدر شلوغ 

 بودم به مامان زنگ بزنم و بپرسم اولین روز کاری

 چطور بود و حاال اول باید میرفتم خانه ی شاگردم دست

 بردم و گوشی ام را برداشتم تا زنگ بزنم اما خاموش

شده بود، همین یک قلم را کم داشتم.بعد از کالسم، سرکوچه 

 به سوپرمارکت رفتم تا چندتا

 بخرم، گاهی وسط کار گرسنه ام میشد و شکالت و ویفر

 چیزی نداشتم برای خوردن، دو برابر خریدم تا نصفش

 را به آسمان بدهم. داشتم حساب میکردم که نگاه کسی

 را رویم حس کردم سر بلند کردم و دیدم پسرکی کنار
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 دستم است و به من نگاه میکند که با نگاه من چشمکی

 دم. نگاه که گرفتمزد و من در جواب پوزخند واضحی ز

 لحظه ای یادم آمد چهره اش آشناست. دوباره نگاه کردم

 همان پسری بود که دم نانوایی دیده بودمش. حساب

 کردم و از مغازه بیرون آمدم دنبالم آمد، کنار گوشم باز

 داشت چیزهایی میگفت سرجایم ایستادم و برگشتم

 سمتش. یک قدم به سمت عقب برداشت و دوباره

 .متمبرگشت س

 چیزی میخوای؟_

 .با نیشخندی گفت._تورو

 .لبخند مسخره ای زدم

 زیادیت نشه؟_
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 .نه، ظرفیتم باالست_

 .برو پی کارت تا نزدم ناکارت نکردم_

 لبخند چندش دیگری زد، برخوردهایش مناسب سن و

 .سالش نبود

 کتک خوردن از توام عالمی داره._جدا؟_

 بزنمش اما درخیلی گستاخ نگاهم کرد، جدی خواستم 

 دل لعنتی بر شیطان فرستادم ممکن بود نتوانم خودم را

 کنترل کنم و از حرص و عصبانیت بقیه آسیبی به او

 برسانم. هرچند یک احمق مزاحم بود اما خب خبر

 نداشت دختری که روبه رویش ایستاده است ممکن

 است توانایی این را داشته باشد که یک فصل مفصل

 ا برگرداندم و به راهم ادامه دادم ازکتکش بزند. رویم ر
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 .پشت سر داد زد

 پس چیشد؟ باشه حاال شمار ُم یادداشت کن شب راجبش_

 .صحبت میکنیم

 

 

 

 در را باز کردم و داخل رفتم آسمان در حیاط داشت قدم

 میزد، مطمعنا یک امتحان حفظیاتی داشت و شدیدا

 برایش استرس داشت که اینطور در حیاط قدم میزد و

 .لند بلند تکرار میکردب

 .باز که آمپر چسبوندی_

 وای نمیفهمم چی نوشته، اینو نویسنده اش فهمیده_
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 خودش؟

لبخندی زدم نایلکس خوراکی ها را دستش دادم._بیا از اینها 

 بخور، هرکدومم دوست داشتی بردار برای

 .مدرسه، یکی دوتاشم برای من

 .مرسی_

 در اتاق استداخل رفتم، سری چرخاندن دیدن مامان 

 جلوی در که رفتم دیدم دارد برای بابا کتاب ورق میزند

 .گویا بابا داشت نهایت تالشش را میکرد

 .سالم_

 سالم کی اومدی؟_

 .االن_

 بابا با لبخند نگاهم کرد._کار چطور بود؟
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 .خیلی زیاد بود، آسمان نمیومد تموم نمیکردم_

 .هواقعا؟ یه چند روز بیاد اگر اذیت شدی میگیم ن_

 .نه میتونم روز اول بود_

 نیازی نیست خودت رو اذیت کنی چون خودتم دنبال_

 .کار بودی سرت گرم شه پیشنهاد دادم

 مامان از جایش بلند شد و رو به بابا گفت دیگر کافی

 .است. خودش نیز به سمت در آمد

لباس عوض کن بیا شام بخوریم.همین روز اول از واکنش _

 رمامان راضی بودم امیدوا

 شدم همینطور خوب پیش برود، چشمکی به بابا زدم و

 ...به حمام رفتم

 صبح با حضور دکتر جم خیلی خشک و رسمی سالم
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 کردم هرچند قبل از این هم صمیمانه یا دوستانه برخورد

 .نمیکردم فقط یکی دو درجه این جدیت را بیشتر کردم

 .سری تکان داد و گفت بعد از ده دقیقه به اتاقش بروم

 نتیجه ی جلسه ی قبلی خوب بوده، برای بستن_

 قرارداد به شرکت میان، روز چهارشنبه، خودتون رو

 .آماده کنید

کار خاصی باید انجام بدم؟_متن قرار داد آماده بشه، قبل _

 از اینکه بره چاپ برای

 من بفرستین، میتونین از قرادادهای قبلی کمک بگیرین

 .برای نوشتنش

 .متوجه شدم_

 .باال داد و نگاهم کرد نگاهش را
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 به آقای مرادی بگید یک ربع دیگه بیان اتاق من، از_

 کارخونه ساعت کاری ها برای شما ارسال میشه، اون

 .هارم جمع بندی کنید نهایتا تحویل بدین به آقای مرادی

 .حتما_

میتونین برین.ساعت کار تمام کارکنان بود، حتما شوخی _

 میکرد، این

 !ب و کتاب میکردمها را من باید حسا

 قراردادهای قبلی را نگاه کردم، متن یکی را کپی کردم

 تا با تغییر اسامی و اعداد همان را برای آقای دکتر

 بفرستم و مشغول حساب ساعت کاری شدم. اگر مجبور

 بودم با ماشین حساب حساب کنم مطعنا بیش از دو روز

 ودباید وقت می گذاشتم. نعمت بزرگی به من اعطا شده ب
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 و حاال داشتم به عنوان یک منشی از آن استفاده

 میکردم هرچند میتوانستم در جاهای دیگر بهره ی

 .بهتر و بیشتری ببرم

 موقع ناهار دکتر جم میخواست شرکت را ترک کند

 نگفتم راهم دور است و جایی ندارم، کار را بهانه کردم

 و اجازه خواستم در شرکت بمانم، گفت نیازی نیست

 ا اذیت کنم اما گفتم خودم وسواس فکری دارم وخودم ر

 ترجیح میدهم زودتر تمامش کنم و خداروشکر مخالفتی

نکرد، جای خوشحالی داشت، بیسکوئیتی از کیفم 

 بیرونآوردم تا برای ناهار بخورم و ادامه ی کارها را انجام

 دادم. که یکهو به یاد آوردم من چهارشنبه ها مدرسه

 .آن ساعت باشد باید چکارکنممیروم و اگر جلسه در 
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 . چاره ای نبود باید از خودش میپرسیدم

 نزدیک ساعت چهار بود که تمامشان کردم و برای آقای

 مرادی ارسال کردم، تماس گرفتم و اطالع دادم که

 برایش ارسال کرده ام در صورت نیاز میتواند بررسی

 !کند. با تعجب گفت اینقدر زود؟

 .تمومشون کنمبرای ناهار نرفتم تا _

 بازم زود تموم شدن. تعدادش زیاد بود مطمعنین_

 خطایی نیست؟

میتونین چک کنین.متن قرار داد را نیز تمام کردم و بعد _

 به ایمیل شخصی

 دکتر فرستادم با او نیز تماس گرفتم تا چک کند، بعد از

 .چند دقیقه تماس گرفت و گفت به اتاقش بروم
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 .پی کنیدگفتم کمک بگیرید نه اینکه ک_

 همگی شبیه هم بودن برای همین منم همون قاعده رو_

 حفظ کردم، باز اگر نکته ی خاصی هست بگید اضافه

 .کنم

 .سری تکان داد

 ...ساعت های کاری رو_

 تحویل آقای مرادی دادم._تموم شد؟_

 .بله_

 نگاهم کرد خیلی طوالنی اما نگاه او را نمیتوانستم

 آدم ها همیشه خوب تعبیر کنم، من در خواندن نگاه

 .بودم اما نگاه او پیچیده بود

 قرارداد رو میتونین فردا تموم کنین، میتونین تشریف_
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 .ببرین برای ناهار هم نرفتین

 ... ممنون، فقط_

دوباره نگاهم کرد ._چهارشنبه چه ساعتیه؟ چون من مدرسه 

 میرم قبل از

 . ظهر

 . با انگشتش پیشانی اش را خاراند و گفت

 ظهره اما حضورتون الزمه، میتونین مرخصی بعد از_

 بگیرین؟

 .تا به حال از مدرسه مرخصی نگرفته بودم

 تاحاال مرخصی نگرفتم فکر کنم مشکلی نباشه، فردا_

 . صحبت میکنم

 شدیدا گرسنه بودم، آن بیسکوئیت کفاف یک وعده
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ناهار را نداده بود، اما باید میرفتم خانه ی دوقلوها 

 خوراکی بود میتوانستم چیزی آنجاآنجاهمیشه پر از 

 .بخورم، الزامی نبود که بیرون غذا بخورم

 آسوی چرا آخر هفته نبودی؟_

 .ببخشید خیلی خسته بودم نتونستم بیام_

 ! ما فکر کردیم دیگه نمیای؟_

 چرا نیام؟_

 . جان با خنده گفت

 [چون معلم های قبلی نیومدن.:_

 ق#_
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 . جاشوا: چون جان اذیتشون کرد

 .ه دروغ میگه خودش اذیتشون کردن_

 باشه بحث نکنید من اذیت نشدم، فقط خسته بودم_

 .نیومدم

 جان: مهین خانم به ددی گفت تو معلم خوبی نیستی و

بهتره برای ما یه معلم دیگه بیاره.جاشوا: اما ددی قول داد 

 .تو پیش ما باشی

 .جان: آره جاشوا گریه کرد و گفت فقط آسو

 ردم، دروغ نگو، جان گریه کردنخیر من گریه نک_

 .آسو

 آنقدر سرم را از یکی به دیگری چرخاندم که سرگیجه

 گرفتم. پشت سرهم و تند تند انگار که دوی ماراتان بود
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 .در گفتن حرفهایشان پیشی میگرفتند

 نتیجه ای که از حرفشان گرفتم این بود که مهین خانم

 آقای جم تحتبه دلیلی نامعلوم زیرآبم را زده و مطمعنا 

 تاثیر قرار گرفته بوده که بچه ها مجبور شدند با گریه

پدرشان را راضی کنند من به کارم ادامه دهم.برای محاسبه 

 موهای من را از پشت تقسیم بندی کردند

 و جمع و تفریق هایشان را با دسته ی موهای من

 .حساب کردند، هرچند میدانستم بهانه است

 شم و هیچ مویی روی سرمجان آخر سال قرار کچل ب_

 .نمونه

 تو مریضی؟_

 نه اما جوری که تو داری موهای من رو میکشی_
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 .قراره این اتفاق بیفته

 .خندید

 جاشوا: آسو تو نابغه ای؟_من؟

 .آنکل دادیار به ددی گفت تو باهوشی_

 " .جان: نه گفت، "خیلی باهوشه کمی به حالت عجیبی

 . خندیدمبه جان که ادای عمویش را درمی آورد 

 جاشوا: آره و ددی گفت نکنه یه نابغه است؟

 لبخندی زدم احتماال بخاطر محاسبه ی اعداد در جلسه

 .بود

نه نابغه نیستم. فقط عددها رو دوست دارم.جاشوا رو به _

 .جان گفت

 دیدی گفتم اون یه نابغه نیست، اگر نابغه بود به ما_
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 .میگفت

 نظیر بودند. بایداین بار بلندتر خندیدم، این دو بچه بی

 خیلی از امید تشکر میکردم برای اینکه باعث آشناییم با

 .آنها شده بود

 داشتم وسائلم را جمع میکردم که مهین خانم به اتاق

 آمد و گفت آقای جم تماس گرفته اند و گفته اند چند

 دقیقه ای منتظر بمانم تا برسد، میخواهد با من صحبت

 .کند

 کاریم باشد، باشه ای به شاید قرار بود آخرین روز

مهین خانم گفتم او نگاهی به پسرها کرد و بیرون رفت._آسو 

 منم میتونم برم هاگوارتز؟

 .جان خیلی بانمک روی پیشانی اش زد و گفت
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 .اون فقط یه کتابه_

 .جاشوا: اما منم میتونم جادو کنم

 .اگر میتونی موهای منم به بلندی موهای آسو کن_

 .رها بشیتو میخوای مثل دخت_

من بودم که میانجی گری کردم، تا دعوا نکنند .چند دقیقه ی 

 آقای جم تبدیل شد به یک ساعت و واقعا

 دیرم شد، مهین خانم اجازه نداد که بروم وگرنه

 .میخواستم این مالقات را موکول کنم به جلسه ی بعدی

 در حال پذیرایی نشسته بودم و پاهایم را تکان میدادم،

 مامان بودم نه دیر شدن ساعت ونگران واکنش 

 تاریکی. باالخره آقای جم با لبخندی وارد شد و پشت

 .سرش برادرش را دیدم
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 خیلی میبخشین خانم مهرپرور کاری پیش اومد دیر_

 .کردم

 میتوانست دوباره تماس بگیرد و بگوید که بروم و بعدا

 .صحبت کنیم مگر چه کار سختی بود، جوابش را ندادم

 .به نشستن و خودش نیز روبه رویم نشستدعوتم کرد 

گویا حوصلتون سررفت من کمی دیر کردم._نخیر، مهین _

 خانم خیلی هم صحبت خوبی هستن داشتم

 .از هم صحبتیشون لذت میبردم

 مهیار جم اول نگاهی به مهین خانم کرد و بعد به من،

 .کمی دیر متوجه شد دارم مسخره میکنم، لبخندی زد

 د کنترل شده ی برادرش بود اونکته ی عجیب لبخن

 .تیزتر از مهیار بود و سریع متوجه شد
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 هفته ی پیش نبودین؟_

 خسته بودم اگر میومدم، کالس نمیتونست بازده_

 همیشگی رو داشته باشه به همین دلیل ترجیح دادم

 .نیام

روزهای دیگه شرکت میرین خسته نمیشین؟خب سر حرف _

 .کنداخراج کردنم را شاید میخواست باز 

 میخواین دیگه نیام؟_

 .نه نه منظورم این نبود، گفتم شاید خسته بشین_

 .بیشتر انتظار آدم رو خسته میکنه نه کار_

 خندید ، در مقابل متلکی که شنیده بود باید ناراحت

 .میشد نه اینکه بخندد

 فکر میکنم قراره بشه بار چهارم ولی خیلی با چیزی_
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 االن میفهمم امید درستکه اولین بار دیدم فرق دارین، 

 گفته.خدا میداند امید از من چه گفته بود، نه تنها عاشق

 .چشم و آبرویم نبود، چشم دیدنم را هم نداشت

 نمیتوانستم امیدوار باشم خیلی حرفهای خوبی درموردم

 .گفته باشد

 آخرین باری که اومدین گویا اتفاقی افتاده میخواستم_

 ه ها شروع به گریهراجبش بدونم، مهین خانم گفت بچ

 .کردن، هرچند دوقلوها از زیرش در رفتن و نگفتن چرا

 نگاهی به مهین خانم کردم یک صفر او جلو بود نباید

 . سکوت میکردم یا من هم از زیر جواب در میرفتم

 یاد مادرشون افتادن، گویا دلتنگ ایشون هستن و_

 میترسن شما دوباره ازدواج کنین و اون فردی که شما
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 واین باهاشون ازدواج کنین رو بچه ها دوستشمیخ

 ندارن، چون گریه کردن بغلشون کردم تا آروم شن که

 مهین خانم تشریف آوردن داخل اتاق و بعدش من از

 .خونتون رفتم.ابروهایش باال پرید

 حدس میزدم قراره کلی وقت بذارم تا راضی بشین_

 بگین قضیه چیه، چرا فکر میکنن من میخوام ازدواج

 کنم؟

:] 

 ق#_

 

 

 من معلم ریاضی بچه هام نه مشاور یا پرستارشون_
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 بنظرم این رو شما خودتون باید در موردش با پسرها

صحبت کنین. اگر ممکنه به مهین خانم بگین حکمخروج من 

 رو صادر کنن تا برم به اندازه ی کافی دیرم

 .شده

 مهیار جم بامکث و چهره ی غرق در فکر از جایش

 .گفتبلند شد و 

 تقصیر من شد، ببخشید، راننده ی دادیار شمارو_

 .میرسونه

 .ممنون نیازی نیست، شبتون بخیر_

 از هردو برادر رو گرفتم و بیرون رفتم مشکلم دیر

 کردن مهیار جم نبود، رفتار توهین آمیز مهین خانم

 بود، به حدی برایم آزار دهنده بود که واکنش خوبی در
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 نشان دهم، حدسم درست صحبت با جم نتوانسته بودم

 بود از ساعت نه شب مامان شروع کرد به زنگ زدن

 .که کجام و چرا دیر کرده ام._یه نگاه به ساعت بنداز

 مامان چیکار کنم از اون سر شهر اومدم این سر. تازه_

 .با مترو و تاکسی و اتوبوس، با جت نمیام

 تو مگه نمیری شرکت، برای چی میری خونه ی_

 مردم؟

 خصوصیه، دو روز دیگه انداختن بیرونشرکت _

 دوباره برم منت کشی مردم توروخدا کالسامو پس

 بدین؟

 نرفته میندازن بیرون این چه کاریه؟_
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مامان خسته ام بخدا._کی خسته نیستی من حال غیر خسته _

 ی تورم میدیدیم

 .دیگه آرزویی نداشتم

 برای شام خوردن هم منتظر نماندم سریع خودم را پرت

 . روی تشکم و لحاف را کشیدم کردم

 .آسو_

 . آسمان بود، فکر کردم میخواهد بگوید بیا شام

 . نمیخورم آسمان_

 .نه_

سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم و نگاهش کردم._فکر 

 .کنم این کار که برای مامان پیدا کردی بدتر شده

 چرا؟_
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 هرچی تو این محله و خاله خان باجی هست همشون_

 میشینن مثال به مامان کمک کنن، همشم از صبح میان

 .سر و صدا، من و بابا نمیتونیم نفس هم بکشیم

 !آخ مامان آخ

 فردا امتحان دارم از سرو صداشون نتونستم بخونم_

تازه همشم مامان میگه چایی بیار ببر خسته شدم دیگه.حال 

 گرفته اش نشان از خستگی داشت نه خستگی

 وای از روزی که جسمی که با استراحت حل میشود،

 .روح و ذهنت خسته شود

 فردا صحبت میکنم االن نای بحث کردن با مامان رو_

 .ندارم

 صبح برای شرکت لباس برنداشتم، میخواستم برگردم
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 خانه ببینم منظور آسمان چیست. نهایتا نیم ساعتی دیر

 میکردم که میگفتم ترافیک بود. بعد از مدرسه وقتی در

 عداد کفش های توی حیاط را دیدمخانه را باز کردم و ت

 دهانم باز ماند. داخل که رفتم با حیرت به خانم هایی که

 در حال پذرایی ما نشسته بودند نگاه کردم، در گوشه

 ای پیرزنی قلیان جلویش بود کمی با فاصله چند بچه

 بازی میکردند مامان و پنج خانم دیگر من جمله منیر

 .دور ظرف ها بودند

 چه خبره؟آسو؟_اینجا _

 دیدم که منیر خم شد سمت یکی از خانم ها در گوشش

 .با اشاره به من چیزی گفت

 مامان اینجا چه خبره؟_
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 .اومدیم کمک مامانت_

 نفس عمیقی کشیدم، چشم هایم را بستم و دوباره باز

 .کردم

 تو این خونه ما مریض داریم نیاز به آرامش داره_

 . ر صدایم کردخوشحال میشم تشریف ببرین.مامان با تش

 .مامان لطفا. مهمونات برن صحبت کنیم باهم_

 ده دقیقه سرپا ایستادم تا وسایلشان راجمع کنند و از

 .خانه بیرون بروند

 من هنوز نمردم که تو برای این خونه ریش سفیدی_

 .کنی

 منم هنوز نمردم و اجازه نمیدم با ما با زندگیمون_

 میکشه؟ دواینکارو بکنی. قلیون آورده وسط خونه 
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 .روز دیگه منقلشون رو هم میارن همینجا

پیرزنه..._مامان اون پیر زن عزیز تریاک میزنه، توی _

 دود و

 بوی قلیونش هم بود. خودت و آسمان و بابا باید به

 بوش معتاد شین؟ آره؟ نمیدونی تو چه خونه و محلی

 هستی؟ نمیدونی مامان؟

 تهمت نزن آسو، تو شدی تریاک شناس؟_

 را ندادم. از کل دارایی هایی که داشتیم یک جوابش

 گردنبند یادگاری برای من یکی برای آسمان و یکی

 برای مامان فروخته نشده بود. رفتم سراغشان و هرسه

 .را برداشتم

 لباس عوض کردم سراغ بابا رفتم، از من چشم گرفت،
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 او از من خجالت میکشید جای اینکه مامان خجالت

 تماس گرفتم و گفتم پول پیشبکشد. با صاحب خانه 

 خانه را آماده کند، گفت نمیشود وسط سال است من هم

 حرفم را گفتم، کل کل طوالنی ای داشتیم تقریبا تا جلوی

شرکت اما بیخیال نشدم و مصرانه پولم را خواستم،تهدید 

 کرد من هم تهدیدش کردم، تهدید او باد هوا بود

 .ر قانونی اشتهدید من قانونی برای ساخت خانه ی غی

:] 

 ق#_

 

 

 با یک ربع تاخیر پشت میزم نشستم، حتی نمیتوانستم
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 تمرکز کنم، باید قرارداد را تنظیم و همه را پرینت

 میکردم. کمی سرم را روی دستم گذاشتم و سعی کردم

 به چیزی فکر نکنم و آرام شوم. سرم را که از روی

 .دستم برداشتم دست به کار شدم

 می نبود حتما مرخصی میگرفتمفردا اگر جلسه ی مه

اما باید دنبال خانه گشتن را میگذاشتم برای فردا شب 

 وهمچنین پنج شنبه کالسهایم را تعطیل میکردم. وقتی

 دکتر جم پرسید از مدرسه مرخصی گرفته ام یک بله ای

 تحویلش دادم، حال پریشانم مطمعنا برایش غیر قابل

 . حدس نبود

 حتی با اضافه کردن پولعصر گردنبندها را فروختم، 

 پیش خانه باز کم می آوردم، دنبال خانه نگشته مطمعن
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 . بودم

 کمی فکر کردم اما چیزی به ذهنم نرسید، در مترو روی

 صندلی خالی موجود نشستم و پول کالسهایم را حساب

 کردم، غنیمتی بود باید از تک تکشان میخواستم تا

 آسمان افتادمپولشان را واریز کنند. یاد گوشواره ی 

 مطمعنا مخالفت نمیکرد. تا به خانه رسیدم بدون اینکه

 با مامان حرف بزنم به اتاق رفتم و آسمان را صدا زدم،

 گفتم خانه را میخواهم عوض کنم گردنبندهایمان را

 فروختم، تا راجب گوشواره اش گفتم سریع از گوشش

ول درش آورد و به من داد. دختر بیچاره از خدایش بود.با پ

 گوشواره ی آسمان میتوانستم بیشتر امیدوار

 .باشم، بازهم کم می آوردم اما باز جای امید بود
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 .مامان هم یدونه انگشتری داره_

 حلقه ازدواجش؟_

 .نه یدونه دیگه_

 کجاست؟_

 .نمیدونم یبار خونه منیر خانم رفتنی دستش کرد_

 .طال بود؟_فکرکنم طال بود_

 ش حتی میخواست حلقهتعجب کردم، مامان بخاطر آذرخ

 ی ازدواجش را بفروشد، اینکه یک انگشتر طال نگه

 داشته بود باعث تعجبم بود. ترجیح دادم فعال چیزی

 .نگویم اگر کم می آوردم میتوانستم راجبش بپرسم

 برای قرارداد بستن آقای مهیار جم و یک آقای دیگری

 که عمویشان معرفی شد، به شرکت آمدند. با کمی
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 ان نیز وارد شرکت شد، نگاهی به من کرد،فاصله پیم

 بخاطر حضور آقای جم سالم دادم و خوش آمد گفتم، اگر

 . دست خودم بود نگاهش هم نمیکردم

 تا به حال در یک قرارداد کاری با این رسمیت شرکت

نکرده بودم حتی عکاس نیز داشتند، جالب بود برایم.شاید 

 میکردم وباید از جانب دیگری به این کار نگاه 

 .اینقدر به خودم غر نمیزدم که یک منشی هستم

 کنار دادیار جم ایستاده بودم یکی از مهندس ها به

 سمتش آمد با لبخند جذابی که بینهایت به چهره ی

 بورش می آمد با دکتر جم دست داد. واکنش دکتر جم

 حتی یک لبخند کوچک نیز نبود. من آنقدر محو چهره

 م که نگاه خیره و عصبانیی جذاب آن مرد شده بود
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 پیمان باعث شد چشم از او بگیرم و به پیمان نگاه کنم،

 پوزخندی به رویش زدم و روی گرفتم اما متاسفانه

 .دکتر جم وقتی به پیمان پوزخند زدم این واکنش را دید

 .دوست نداشتم در مورد آشنایی من و پیمان چیزی بداند

 .نمیگیرد فقط میتوانستم امیدوار باشم پی اش را

 مهمانها رفتند، کفش پاشنه بلندم را خیلی وقت بود

 نمیپوشیدم و یادم نبود شدیدا پایم را اذیت میکند، روی

صندلی نشستم و پایم را از کفش بیرون آوردم و کمیپاهایم 

 را ماساژ دادم همان لحظه در اتاق دکتر جم باز

 .شد و پیمان بیرون آمد. نگاهی به وضعیت من کرد

 نمیتونی مجبوری پاشنه بلند بپوشی؟ وقتی_

 چشم هایم را بستم و با حرص نفسم را بیرون دادم و
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 .نگاهش کردم

 مجبوری تو کار بقیه دخالت کنی؟_

 بخاطر خودت میگم هرچند تو اونقدر لجبازی_

 نمیفهمی، پوستت هم سفیده هم نازک قرمزی پات از دو

 .فرسخی به چشم میزنه

 م ایستادم، خواستم جوابشکفشم را پوشیدم و بلند شد

را بدهم که دوباره در اتاق باز شد، این بار هرسه آقاییکه 

 داخل بودند بیرون آمدند. مهیار جم بود که رو به

 .پیمان پرسید

 نرفتی پیمان؟_

 .پیمان با مکث از من چشم گرفت و مهیار را نگاه کرد

 .داشتم میرفتم_
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 به خودمنگاه مشکوک دادیار جم را هم به پیمان، هم 

 . دیدم

 خب خانم مهرپرور شما هم خسته نباشین خیلی زحمت_

 .کشیدین البته فردا تشریف میارین منزل ما

خیر راستش میخواستم بهتون بگم، فردا نمیتونم.مهیار _

 لبخند جذابی زد در حالی که پیمان با تعجب

 .نگاهمان میکرد

 هفته ی پیش هم پنج شنبه نیومدین. اگر پنج شنبه ها_

 ....میتونین میتون

 .خیر، فقط فردا رو ببخشین_

 از نظر من مشکلی نیست، دوقلوها بهونه میگیرن_

 .'پس آسو کو'
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 عموی مهیار بود که با شنیدن اسم کوچکم اظهار نظر

 .کرد

پس تنگلد دوقلوها شمایین؟چه مشهور بودم و خبر نداشتم. _

 دادیار جم در سکوت به

 تعجب، مطمعنا صحبت هایمان گوش میکرد پیمان با

 کنجکاو بود بداند من چرا به خانه ی مهیار جم میروم و

 .بچه های او چرا من را میشناسند

 با رفتن آقایون فقط دادیار جم و من ماندیم، نگاهم کرد

 .خواست چیزی بگوید اما سکوت کرد

 .میتونین تشریف ببرین امروز هم زود اومدین_

 نمونه برای هفتهیکم از کارها مونده تموم کنم میرم، _

 .ی بعد
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 سری تکان داد و به اتاقش رفت، انتظار داشتم خودش

 نیز همراه برادر و عمویش برود اما تا یکساعت بعدی

 [که در شرکت بودم او همچنان مشغول کار بود.:

 ق#_

 

 

 هرچند کفشم اذیت میکرد اما سر راه به یک امالکی سر

 هماهنگ کردمزدم، چند جایی را معرفی کرد، برای فردا 

 .تا برویم خانه ها را ببینیم

 با مامان قهر بودیم هیچ کدام دیگری را مخاطب قرار

 نمیداد، به همین دلیل به آسمان گفتم اگر بخواهد

 همراهم بیاید. صبح علی الطلوع صبحانه خوردیم به
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 اتاق بابا رفتم و راجب کاری که میخواستم انجام دهم به

 د کرد به آسمان گفتم حاضراو گفتم با چشم هایش تایی

شود تا برویم. مامان از آسمان پرسید کجا میرود و اونیز 

 گفت با من بیرون می رود. مطمعنا میخواست

 .جزئیات بیشتری بداند اما نپرسید

 چیزی فرای تصوراتمان بود، خانه های به اندازه ی

 پول ما کمی بیش از حد ممکن کوچک بودند. خسته و

 ویچی نشستیم تا ناهار بخوریم. باکوفته در یک ساند

 این پول نمیتوانستیم مدت زیادی نبود که با شرکت

 .میرفتم نمیتوانستم همین اول کار مساعده بخواهم

 .موبایلم را برداشتم و با خاله مریم تماس گرفتم

 .چیشده خاله تازگیا تند تند یاد میکنی_
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 مزاحم شدم؟_

 ری میکنهنه عزیزم این چه حرفیه، مامانت که دو_

وگرنه من از خدامه._خاله راستش یه کمکی الزم داشتم. 

 خواستم بپرسم اگر

 ...بتونی. یعنی

 چیزی شده؟_

 چیزی که... راستش تو این خونه خیلی اذیت میشیم_

 .میخوام خونه رو عوض کنم

 وای چه کار خوبی میکنی آسو اونجا اصال مناسب_

 .زندگی نیست

 .یکم پول کم دارم_
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چقدر؟_نمیدونم خاله، هراندازه که باشه میذارم رو پولی _

 که

 .دستمه تا بتونم یه جای بهتری پیدا کنم

 مکث کرد، خاله مریم آدم خسیسی نبود، همسر خوبی

 نداشت. این را همه ی فامیل میدانستند من جمله

 .خودم، از تصمیم و تماس آنی ام پشیمان شدم

 ...خاله حاال خیلی مهم نیست گفتم اگر_

 .ولوم صدایش را پایین آورد و گفت

 نقد ندارم آسو اما یه گردنبند دارم فکر کنم کم کم ده_

 .تومن بشه

 نه خاله الزم نیست، باز میپرسم. شاید تونستم جور_

 کنم._رضا از این گردنبند خبر نداره با خرجی های خونه
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 .جمع کردم خریدم، هرموقع پس دادی میرم میخرم

 امروز بفروشم فردا هم نمیتونی دیگه بااین قیمت طال؟_

 .اینو بخری. چه برسه وقتی که من پس دادم

 .هر چه اصرار کرد این بار من بودم که گفتم نه

 چیکار کنیم؟_

 .نمیدونم_

 .به عمو اصغر بگیم؟_نه بابا اون داشته باشه هم نمیده_

 عمه چی؟_

 .اونم عمرا داشته باشه_

 دنیاست، چیزی که بی پولی نه اما بی کسی بدترین حس

 . با تمام وجود داشتم حس میکردم

 ... آسو من اولش خیلی خوشحال شدم اما حاال_
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 .میریم نگران نباش از زیر سنگ هم باشه پیدا میکنم_

از نسترن نمیتونی قرض بگیری؟_نه، دم عروسیه شاید _

 . خودش الزم داشته باشه

 . هرچند دلیل واقعیم این نبود

 . میرفتیم میدیدیم شرایط وام چیهبانکها هم بستن، _

 دل آسمان زیادی خوش بود، آن هم درصد بانک را کی

 .میتوانستم پس بدهم، بدتر از نزول کردن پول بود

 تو خونه چیز به درد بخور داریم بفروشیم؟_

 .تلویزیون_

 .خندیدم بلند بلند. در خانه فقط مامان تلویزیون میدید

 راه انداختن جنگ فکر کردن به این موضوع هم یعنی

 .جهانی سوم._مامان پرتمون میکنه بیرون
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 االنم بفهمه دنبال خونه ایم بهش نگفتیم پرتمون_

 .میکنه

 .حق داشت

 .بخور اون امالکی آخری رم بریم ببینیم باز کرد_

 خانه ای که معرفی کرد کامال مناسب بود اما پانزده

 نبود میلیون از پول پیش کم داشتیم، مبلغ قابل تهیه ای

 به نظرم، اما با توجه به توضیحات و چندتا عکسی که

نشانمان داد به نظر خانه خیلی خوب بود._بنظرتون صاحب 

 خونه میتونه مهلت بده من کسری

 پول پیش یمدت دیگه بهش بدم؟

 واال آدم بدی نیست، دورا دور میشناسمش میخواین_

 .بریم هم خونه رو ببینین هم بپرسین
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 ش ساکن بود و طبقه ی پایین برایطبقه ی باال خود

 اجاره بود، حیاط مشترک داشت که آقای امالکچی گفت

 قرار است یک دیوار بکشند و جدا کنند.آقای صاحب

 خانه مرد آرامی بود، خودش، همسرش و پسرش ساکن

 طبقه ی باال بودند. اولش که فکر کرد فقط من و

 هستندآسمانیم یک نه آورد وقتی گفتم پدر و مادرم نیز 

 .با شک نگاهمان کرد

 من پدرم یک سال پیش سکته کردن، قدرت حرکت_

ندارن، من مجبورم دنبال خونه بگردم._خدا ِشفا بده، شغل 

 شریف پدرتون چی بود؟

 .معلم بودن_

 ما مشکلی دیر پرداخت کردن مبلغی نداریم دخترم_
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 فقط... یه آدرس از خونه ی فعلی و محل کار قبلی

 بدین، به هرحال قراره زیر یه سقف باشیمپدرتون به ما 

 درسته هرکدوم تو طبقه ی خودمون هستیم ولی برای

 من و همسرم مهمه کی میاد، قرار بود یکی از

 .آشناهامون بود که خدا لطف داشت و خونه خریدن

 اگر بگویم تعجب نکردم و خیلی عادی برخورد کردم

 کسدروغ بود، اما مطمعنا بااین موقعیت خوب هیچ 

حاضر نمیشد برای پول پیش به ما وقت بیشتری 

 بدهد.دفترچه یادداشتم را از کیفم برداشتم، آدرس مدرسه

 آخری که بابا در آنجا تدریس میکرد نوشتم، آدرس

 .خانه ی قبلی و فعلیمان را

 فردا جمعه است، شنبه میتونین برین مدرسه، اگر از_
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 ای دیگههمکارای قبلی بابا نبود، بگید آدرس مدرسه ه

 ای که بودن رو بدم خدمتتون، اینم آدرس خونه

 .قبلیمونه که فروختیم

:] 

 ق#_

 

 

جسارته دخترم چیشد که فروختین؟برای یک خانه اجاره _

 دادن به وهلل که این سوالها الزم

 .نبود اما حیف که دستم در حنا بود

 برادرم ورشکست شد مجبور شدیم بفروشیم بدهی ها_

 .رو بدیم
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 .گفتین چهار نفریناما _

 .بله، بدهی ها تموم نشده فعال، راستش... زندانه_

 .ابروهایش باال پرید

بهتون خبر میدن آقای شریفی._فقط توروخدا بخاطر زندان _

 بودن داداشم نه نیارین،

 بخدا بخاطر بدهی رفته، من آدرس نوشتم تو اون محله

 .کسی نیست مارو نشناسه از هرکی خواستین بپرسین

 ی یک خانه داشتم اینطور التماس میکردم، دلم برایبرا

 .خودم سوخت

 .باشه دخترم من خبر میگیرم_

 دلم را به دخترم های آخر جمالتش خوش کردم و به

 همراه آسمان از خانه بیرون رفتیم. تا رسیدن به خانه
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 نوبتی میگفتیم قبول نمیکنند و دیگری میگفت انرژی

 .منفی نده

هم قاطی خودش کرد.مامان بود که  خودش کم بودم تو رو_

 خطاب به آسمان اما به من میگفت این

 .حرف را

 .دنبال خونه بودیم_

 .با این جمله برگشت و نگاهم کرد

 دیگه سرخود شدین بی خبر از من دنبال خونه_

 .میگردین

 . دارم خبر میدم_

 پول از کجا آوردی سرکار جدیدت بهت انعام دادن؟_

 ول پیش رو بده._بااجازه ی کی؟به صاحب خونه گفتم پ_
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 با اجازه ی خودم، اینجا رو اجاره کردنی میگفتی_

 خداروشکر من رو داری، حاال شد با اجازه ی کی؟

 ...همین بهت میدون دادم شده_

 .آره شده بیرون کردن چندتا زن معتاد از خونه_

 ...آسو_

 مامان تو روخدا کافیه، تو رو خدا. به اندازه ی کافی_

 شده تو زندگیمون تو بدترش نکن. جون گه زده

آذرخش مامان، تو روخدا.گریه ام گرفته، من سخت گریه 

 میکردم و همین باعث

 شد با تعجب نگاهم کند. من ماه ها بود ماه های طوالنی

 بود هیچ چیز از زندگی ام نمیفهمیدم نمیدانستم دارم

 ...چه کاری میکنم حاال مامان
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 و به اتاق رفتم. گوشه ای با دستم اشکهایم را پس زدم

 ... کز کردم و پاهایم را بغل کردم

 شنبه از  صبح منتظر تماس صاحب خانه یا امالک چی

 بودم اما تا ساعت دوازده شب خبری نشد نتیجه فقط جو

 سنگین خانه بود. سکوت مطلق نه تنها مامان بلکه

 همه. ساعت هایی که سرکار بودم کمی از آن جو و فضا

 .فاصله بگیرممیتوانستم 

 بیداری؟_

 آره._زنگ نزدن؟_

 .نه، فردا بعد کار بازهم میرم میگردم_

 .حیف شد_

 فدای سرت پیدا میکنم، اگر یکی پیدا شده پس بگردم_
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 .بازهم هست

 بعد از مدرسه، ناهار خوردم، لباس عوض کردم و به

 شرکت رفتم، به جای آسانسور از پله ها باال رفتم تا

 کردن ذهنم را آرام میکرد اماکمی فکر کنم. ورزش 

 .فرصتی نبود برای ورزش

 سالم.نگاهی به مهیار جم کردم که جلوی میز من ایستاده_

 .بود، نگاهم کرد

 .سالم خانم مهرپرور_

 مشکلی پیش اومده؟_

 حضور من یعنی مشکل؟_

 .خیر تعجب کردم_

 دادیار مجبور شد برای یک سفر بره، برای انجام_
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 شما نبودین، آقای جهانی گفت چندتا کار اومدم اما

روزهای فرد گویا قبل از ظهر نمیاین._بله، ببخشین من در 

 .جریان نبودم

 مشکلی نیست، کلید رو لطف میکنین دست شما جا_

 .مونده

 کلید چی؟_

 به اتاق بایگانی اشاره کرد، کلیدش در بین کلیدهایی

 بود که خانم اورامن تحویل داده بود. دسته کلید را به

 .تش گرفتمسم

 کدومه؟_

 .حق داشت از بین آن همه کلید چطور تشخیص میداد

 نشانش دادم و پشت میز رفتم کیفم را روی صندلی
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آویزان کردم و به سمت اتاق بایگانی رفتم._کمکی از دستم 

 برمیاد؟

 یک فایل دستش بود و بازش کرده بود داشت کاغذها را

 .ورق میزد

 .خیر به کارتون برسین_

 اش گوش دادم و برگشتم سرکارم. کمی به توصیه

 بیشتر نسبت به فضای آرام شرکت و نظم و دیسیپیلینش

 .خو گرفته بودم، راحت بودم

:] 

 ق#_

 

 امیدوار بودم هم خودم بتوانم مدت زیادی اینجا دوام
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 بیاورم و هم اینکه عذرم را نخواهند، مهیار جم از اتاق

 کارها را بهبایگانی بیرون آمد به دفتر برادرش رفت و 

 جای برادرش مدیریت کرد با این تفاوت که اغلب لبخند

 .به لب داشت و جدی و عبوس برخورد نمیکرد

 بعد از کار خانه ی شاگردم رفتم و از آنجا به سرعت

 تمام خودم را به یک امالکی رساندم و خبر گرفتم، گفت

 به اندازه ی پول من یکی دو مورد دارد و فردا اگر

 میتواند نشانم دهد. اما فردا بعد از شرکت خانهبخواهم 

 ی دوقلوها باید میرفتم دیگر نمیتوانستم کنسل کنم

 .برای روز سه شنبه با او قرار گذاشتم

 روز بعد نیز دکتر جم نبود و برادرش به جایش سرکار

 آمد ، بعد از اتمام کار مهیار جم گفت او نیز به خانه
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برویم. دوست نداشتماما هیچ میرود و گفت منتظر بمانم باهم 

 بهانه ای در آن لحظه به ذهنم نرسید. او مثل

 برادرش راننده نداشت خودش رانندگی میکرد روی

 صندلی کنار دستش در ماشین بی نهایت شیکش

 .نشستم

 سرکار اوضاع خوبه عادت کردین؟_

 .بله ممنونم_

 .سری تکان داد

 ن همهدادیار یکم اخالق های خاص داره، خانم اورام_

 ....رو یاد گرفته بود ولی خب

 بله.حس کردم این ها پیش مقدمه ای است برای حرف_

 .دیگری که میخواست بگوید
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 میتونم ازتون چیزی بپرسم؟_

 . نگاهش کردم و گفتم

 .بستگی داره_

 خب این صراحت بیانتون باعث میشه آدم راحت_

 .حرفش رو بگه حاال نهایتا قبول هم نکردین اوکیه

 .یشه تعریف هایش دقیقا حس تعریف به من ندادمثل هم

چرا بچه ها فکر میکنن من میخوام ازدواج کنم؟نگاهش _

 کردم و لبخندی زدم این سوالش به این معنی

 بود که بچه هایش را دوست دارد و به آنها اهمیت

 .میدهد

 نمیدونم نپرسیدم ازشون البته فکر کردن هم نمیخواد_

 کنار هم میذارن نتیجه گیریچندتا اتفاق یا صحنه رو 
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 میکنن. نمیدونم میدونین یا نه اما دو قلوها از ضریب

 .هوشی باالیی برخوردارن

 .چانه اش را خاراند و گفت

 اما این ضریب هوشی باال باعث سوتفاهم شده_

 .براشون

 خواستم بگویم شاید یک حرکت غلط شما یا آن خانم

 اسبباعث سوتفاهم شده است، اما شاید خیلی من

نمیبود شنیدن این جمله از طرف من.وقتی به خانه رسیدیم 

 مستقیم به اتاق دوقلوها رفتم. تند

 تند نگاهم میکردند و دوباره بهم نگاه میکردند

 چی تو سرتونه؟_

 هردو خندیدند. مطمعنا نقشه ای داشتند. با تمام شدن
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 درسشان سریع بلند شدند و گفتند حاال وقتشه! به سمت

 لباسهایشان رفتند و با یک باکس هدیه ی صورتیکمد 

 .رنگ به سمتم آمدند

 .جان: آسو اینجا بشین

چی شده توش موش دارین؟خندیدند و گفتند بنشینم، خواستم _

 در جعبه را باز کنم اما

 اجازه ندادند. داشتند کاری روی موهایم میکردند دیدم

 .که بافت موهایم را باز کردند

 یی کرد و در جعبه را باز کرد باجاشوا بود که رونما

 دیدنش شروع کردم به خندیدن، از شدت خنده اشک از

 چشم هایم می آمد، پر بود با انواع گیره ی سر، کش مو

 هرچیزی که میتوانست به موی سر مربوط باشد حتی
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 .برس و شانه

 .جان به جاشوا گفت

 .من شونه میکنم تو تزئین من_

 بچه ها مگه کیکه؟_

خودت قول دادی به ما جایزه بدی._جایزه بازی  آسو لطفا_

 .با موهای منه؟ تازه من امروز قول دادم

 .اما تو گفتی هرچی خودمون بخواییم_

 .واقعا که این دوتا بالی شیرین واقعی بودند

 .وای جان نکش توروخدا_

 .آسو من نیستم جاشواست_

 .دروغ میگه کار جان بود_

 طمعنا نباید خیلیخدا میدانست دارند چه میکنند، م
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امیدوار میبودم . بعد از نیم ساعت که به معنی واقعیکلمه 

 موهایم را از جایش کندند رضایت دادند بلند شوم

 .از آینه نگاهی کردم

 وای این چیه؟_

 .آسو شبیه الیس شدی_

 الیس کیه؟_

 . الیس این واندرلند_

 آلیس در سرزمین عجایب را میگفتند. خم شدم

 . سمتشان

 ت کارتونی دیگه ای موند که من رو شبیهشخصی_

 .نکنید؟جان: آخه تو خوشگلی شبیه همشونی

 . دستهایم را باز کردم و بغلشان کردم
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 .آخه شما هم خوردنی هستین_

 خواستم از گونه ی جان گاز بگیرم که از زیر دستم در

 رفت، پشت سرش هم جاشوا در اتاق را باز کردند و

 لشان رفتم هردو زبانشان رابیرون رفتند، چند قدم دنبا

 بیرون آوردند و به من خندیدند. اگر مهیار جم در خانه

 .نبود حتما دنبالشان میکردم اما بهتر بود حفظ آبرو کنم

 .بیاین باز کنین این تزئینات عجیبتون رو که باید برم_

 .آسو با ما شام بخور._آره پیتزا بخوریم_

 .نمیتونم ببخشید_

 اشاره ای رمز و رازدار بود بینبهم نگاه کردند، 

 خودشان بعد به اتاق آمدند، من مانتوام را پوشیدم دلم

 هم نمی آمد کارشان را خراب کنم، چیز بانمکی از آب
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 در آمده بود. برگشتم از روی صندلی شالم را بردارم که

 دیدم دست جان است و بعد هردو باهم گفتن بدو ، شال

 رفتند. این بار من در دستانشان از اتاق بیرون

 . دنبالشان رفتم. باخنده گفتم

جان جاشوا دیرم میشه بچه ها بدین شالمو.اما آنها توجهی _

 نمیکردند، برای اذیتشان با دیدن سالن

 پذیرایی خالی دنبالشان دوییدم اما فرش زیر پایم سر

 .خورد و مثل یک قورباغه پخش زمین شدم

:] 

 ق#_
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 خوبین؟_

 مهیار جم را دیدم خواستم بگویمسرم را برگرداندم و 

 خوبم اما با دیدن برادرش پشت سرش زبانم در دهانم

 .نچرخید.جان و جاشوا داشتند بلند بلند به من میخندیدند

 پدرشان بدتر از آنها بود اما شدیدا داشت خودش را

 .کنترل میکرد. بلند شدم و نشستم

 .راحت باشین بخندین_

 .اد کردبا این حرف خنده اش را کمی آز

 .شما دیگه نباید گول این دوتا رو میخوردین_

 .خود کرده را تدبیر نیست_

 بلند شدم ایستادم و به دادیار جمی که زل زده بود به

 من نگاه کردم و بعد سالم دادم. دستش در جیبش بود
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فقط سرش را تکان داد.زانوهایم و آرنج هایم درد میکرد 

 مطمعنا کبود شده بود،

 .بد پوست من بودحال و احوال 

 .جان شالم رو بده من برم_

 .جاشوا: اما پیتزا

 .برگشتم سمت مهیار جم

 آقای جم میشه لطفا برای شام بچه ها پیتزا سفارش_

 .بدین تا اجازه بدن من برم

 شما گروگانین؟_

 نه میخوان من رو مهمون نگه دارن و من به عنوان_

با لبخندی مهمون بگم دلم برای شام پیتزا میخواد.مهیار 

 مهربان به پسرهایش نگاه کرد و
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 .پسرها ریز ریز خندیدند

 .حاال مهمون پیتزای ما باشید برای شام_

 .ممنون اما رفتنم به صالحه_

 .آسو بمون لطفا_

 جان، نمیشه، منم برم با بابام پیتزا بخورم. از صبح_

 ندیدمش باشه؟

تون با این حرفم قبول کردند و شالم را تحویل دادند._موها

 هم کار این وروجک هاست پس اون همه

 .کش رو سنجاق رو برای این کار میخواستن

 لبخندی زدم و شانه ای باال انداختم. رو به برادرش

 .گفت

 در آینده میتونن آرایشگر بشن نه دادیار؟_
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 دادیار جوابش را نداد نگاهی گذرا به موهایم کرد و رو

 شاید مهیار جمگرفت. مهین خانم را امروز زیاد ندیدم 

 .لطف کرده بود و سپرده بود خیلی جلوی چشم من نیاید

 به حرفی که به دوقلوها گفته بودم عمل کردم و برای

 شام پیتزا گرفتم، منتظر بودم آماده شوند که صدای

 گوشی ام را شنیدم فکر کردم مامان باشد اما شماره ای

 ناشناس بود. جواب دادم خودش را ملکی معرفی کرد

وقتی گفتم نشناختم گفت صاحب خانه ای که رفته بودمبه 

 دیدنش. نفسم بند آمد مطمعنا زنگ نزده بود بگوید

 خانه را به شما اجاره نمیدهم تنها یک دلیل میتوانست

 .این تماس داشته باشد. با اشتیاق منتظر ماندم

 دخترم هر موقع خواستین میتونین بیاین برای بستن_
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 کشی به هرحال خونه ی ما خالیهاجاره نامه و اسباب 

 .هرموقع شما بخواین

 .وای ممنونم حاج آقا واقعا ممنونم. خداخیرتون بده_

 .هیچی اینقدر نمیتونست خوشحالم کنه

 لبخندش را از پشت تلفن نیز میتوانستم ببینم. دوست

 داشتم از خوشحالی جیغی بزنم اما در موقعیت و مکان

 واکنش هایم چندان مناسبی نبودم هرچند تا االن هم

عادی و نرمال نبود در چشم بقیه.باورم نمیشد، یک معجزه 

 بود برایم دقیقا مثل یک

 .معجزه بود. میتوانستم از خوشحالی تا خانه بدوم

 .پیتزاها را گرفتم و با عجله راهی خانه شدم

 .آی اهل خونه من اومدم با دست پر هم اومدم_
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 سرکی به حال کشیدمامان که در آشپزخانه بود با تعجب 

 .و نگاهم کرد پشت سرش آسمان از اتاق بیرون اومد

 .آقای ملکی قبول کرد خونه اشو بهمون اجاره بده_

 آسمان جیغی کشید کتابش را پرتاب کرد و به سمتم

 .دویید و بغلم کرد

 .وای وای وای. وای راست میگی آسو؟_آره_

 .وای خیلی دعا کردم خیلی خیلی زیاد. وای مامان_

 برگشت سمت مامان و بعد به سمتش رفت و او را نیز

 .بغل کرد

 .مامان خیلی خوشحالم_

 .برو کنار بچه چاقو دستمه_

 .آسمان به سمت اتاق بابا رفت
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باالخره کار خودت رو کردی؟_مامان نمیبینی چقدر _

 خوشحاله؟ حدس دلیلش اینقدر

 سخته برات؟ با ترس از این محل رفت و آمد میکنه،

 .تاحاال نفهمیده بودینگو که 

 ...من چشم و گوشم به_

 اونجا هم جای خوبیه، چشم و گوشت عادت میکنه. هم_

 .صحبت های بهتری هم پیدا میکنی نگران نباش

 گویا گریه ی آن شب من بی جواب نمانده بود، راضی

 نبود اما چیزی هم نگفت. پیتزاها را دستش دادم و پیش

 .چشمهای بابا میخندیدبابا و آسمان رفتم. صورت و 

 .کنارش نشستم و بغلش کردم
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خیلی خوشحالم بابا.صورتش را بوسیدم آسمان هم گونه ی _

 .دیگرش رابوسید

 اسباب کشی خیلی طول نکشید، به آذرخش هم زنگ

 زدم و گفتم اگر بتواند یکی دو ساعت مرخصی بگیرد

 برای کمک بیاید از اینکه من با او تماس گرفته بودم و

 واسته بودم خیلی خوشحال شده بود. صاحبکمک خ

 خانه ی جدیدمان در عین شفقتی که به خرج داده بودند

 خیلی مهربان و مهمان نواز نیز بودند. به گرمی از ما

 استقبال کردند. آقای ملکی با بابا خیلی راحت برخورد

 میکرد بااینکه بابا نمیتوانست جوابش را بدهد اما او

 کنش نشان میداد که انگارجوری صحبت میکرد و وا

 جواب تک تک جمالتش را گرفته است. چند روز بعد از
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 اسباب کشی متوجه شدم هم خودش و هم همسرش معلم

 بازنشسته هستند. دخترشان ازدواج کرده است و

 پسرشان در دانشگاه افسری مشغول تحصیل است. حتی

 برای کارهای انتقال مدرسه ی آسمان خیلی کمک

 [وسط سال تحصیلی قبول نمیکردند.:حالمان شد، 

 ق#_

 

 

 مامان اوایل دوری میکرد اما کم کم با دیدن

 برخوردهایشان با خانم ملکی صمیمی تر شد. خوشحال

 و امیدوار بودم که دوباره روی خوش زندگی را قرار

 .است ببینیم
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 راجب انگشتری مامان از او چیزی نپرسیدم، منتظر

 ی صحبت کردم و گفتمحقوق شرکت بودم، با آقای ملک

 حقوق هرماه ام را از شرکت تحویلش میدهم. اینکه

 قبول کرد و نه نیاورد واقعا حس برنده شدن یک التاری

 .صد میلیون دالری را برایم داشت._سالم آسو

 سالم، چطوری نسترن؟_

 خوبم، چقدر دلم برات تنگ شده. آسو بیرونی میخوام_

 کارت عروسی بدم بهت؟

 پس باالخره وقتش شد، تازه رسیدمتبریک میگم، _

 خونه نسترن. میشه فردا ازت بگیرم؟

 .نه خب با امید بیرونیم میارم برات_

 باشه، نسترن فقط اسباب کشی کردیم برات آدرس_
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 .جدید رو میفرستم

اسباب کشی؟ کی؟ چرا به من نگفتی؟انتظار داشت وقتی _

 در ارتباط نبودیم پیام دهم بگویم

 . ی کردیمسالم ما اسباب کش

 .چون باهم صحبت نکردیم. خیلی وقت نیست_

 .خیلی بدی باید بهم خبر میدادی_

 تو سرت گرمه مراسمه، صحبت نکرده بودیم وگرنه_

 .میگفتم

 .باشه بفرست برام_

 .لباسی پوشیدم تا بیرون بروم

 .کجا؟_نسترن داره کارت عروسیش رو میاره_

 کیه؟_
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 .نمیدونم احتماال چند روز دیگه_

 .قبلنا خونمون زیاد میومد_

 دیگه تو اون خونه، نه جای رفت و آمد بود نه من_

 .خونه ام

 .اینجا که خوبه_

 اینجا خوب بود، اما حاال دیگر نسترن تمایلی به رفت و

آمد نداشت. با صدای گوشی ام از خانه بیرون رفتم. تادر را 

 باز کردم پسر جوانی پشت در بود. با تعجب من

 .را نگاه کرد

 بفرمایین؟_

 . نگاهی به در و پالک کرد

 تا چند هفته پیش اینجا خونه ی ما بود گویا دیگه_
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 . نیست

 پسر آقای ملکی هستین؟_

 . پس خداروشکر ولم نکردن از اینجا برن_

 لبخندی زدم ، مشخص بود آدم شوخ طبعی است نه این

که بخواهد جلوی من مزه بریزد ._اجاره نشین جدید هستیم، 

 .ینبفرمای

 .داخل حیاط شد

 .ممنون، اما نشناخته اعتماد نکنین یکی رو راه بدین_

 من فقط حرف شمارو تایید کردم خودم نگفتم پسر آقای

 .ملکی ام

 .خنده ام گرفت

 مثال چه اتفاقی میفته؟_
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دزدی، قتلی..._اگر زورت به من رسید میتونی ازم دزدی _

 کنی، با

 .اجازه

 بانمکی بود در برخوردنگاه خنده دارش را دیدم، پسر 

 اول هم دلنشین ، بنظرم از من کم سن و سال تر بود،

 لبخندی زدم و بیرون رفتم. نسترن با دیدنم پیاده شد،

 اما امید نه با سر سالمی دادم او هم از داخل ماشین

 .سرش را تکان داد

 کی بود؟_

 .پسر صاحب خونه_

ی سربازه؟با تعجب نگاهش کردم لباس نظامی یا سرباز_

 تنش
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 .نبود

 .پوتین پاش بود، امید گفت احتماال سربازه_

 نه دانشجوی افسریه. شاید کفش نداشته همراش منم_

 .اولین بار بود دیدمش خونه نبود

 وای چقدر کار خوبی کردین اومدین اینجا، اصال آدرس_

 . رو فرستادی خیلی خوشحال شدیم با امید

 . مرسی نسی_

 بایش را دستم داد،کارت دعوت بی نهایت شیک و زی

مامان و بابا و آسمان نیز دعوت بودند، از او تشکرکردم، 

 بابا که نمیتوانست به طبع مامان هم باید پیشش

 .می ماند، شاید آسمان همراهی ام میکرد

 نمیاین تو؟_
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 .نه چندتا کارت دیگه مونده اونهارم ببریم. میبینمت_

 .رفتمدم در ایستادم تا ماشینشان دور شود به داخل 

 مامان شماها هم دعوتین میای؟_

 بابات رو چیکار کنم؟_

آسمان کارت را از دستم گرفت و نگاهی کرد._چه خوشگله 

 .کارتش

 مامان: انشاهللا قسمت خودتون میشه خوشگلترش رو

 .میگیرین

 .لبخندی به دعای مامان زدم

 آسمان تو میای؟_

 !جمعه اس، شنبه امتحان دارم_

 شرکت رفتم، یک ماه شده بود بدونبعد از مدرسه به 
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 خانم اورامن کارها را انجام میدادم، دکتر جم ذره ای

 برخوردها و رفتار سردش تغییر نکرده بود اما من نیز

به همان برخوردها عادت کرده بودم.از شب گذشته فکرم 

 شده بود عروسی نسترن اینکه چه

 ایدبپوشم و چطور بروم تا آن باغ و البته هدیه ای که ب

 . میگرفتم

 نمیدانستم حقوق شرکت قرار است کی واریز شود،

 اسباب کشی حسابی ته جیبم را خالی کرده بود. حتی

 پول تاکسی نداشتم. مطمعنا تا بدهی آقای ملکی را

 .میدادم دستم شدیدا قرار بود تنگ باشد

 .گوشی را جواب دادم، شماره داخلی دکتر بود

 ؟ایمیل ها رو ارسال نکردین شما_
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 .چرا ارسالشون کردم_

فایل ها چی قرار بود فرستاده بشن کارخونه؟_فعال کسی _

 .نیومده تا ببرتشون

 .تماس بگیرید با خانم مهدیان خبر بگیرید_

 .خانم مهدیان سر دفتر دار بخش اداری کارخانه بود

 خبر چندان خوبی نداد، گفت مهندس خادمی گفته اند سر

 یرد. گویا پیمان فقطراه می آیند و فایل ها را میگ

 مهندس کارخانه نبود، کبوتر نامه بر نیز بود. به دکتر

 .جم نتیجه را خبر دادم

:] 

 ق#_
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 ._اومدن بگین بیان پیش من

 .بله حتما_

 بلند شدم برای خودم چای ریختم و برگشتم سر میزم، از

 .کیفم بیسکوئیتی برداشتم و روی بشقاب چیدم

 زدم و چای را به سمتگازی به یک تکه از بیسکوئیت 

 لبم بردم که در باز شد و پیمان داخل آمد، چایی و

 .بیسکوئیت همزمان پریدند به گلویم. سرفه ای کردم

 یواش چه خبرته؟_

 کمی سرفه کردم و بلند شدم، چپ چپ نگاهش کردم

فایل ها را روی میزم گذاشتم و بی توجه به او بادکترجم 

 شریفتماس گرفتم و گفتم مهندس خادمی ت

 .آوردن
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 .بفرمایین منتظرتون هستن_

 جالبه، هربار که میام مثل تلنگره برام، دانشجوی اول_

 .دانشکده، استعداد درخشانمون داره منشی گری میکنه

 باید این بحث یک جا تمام میشد، کمی خم شدم به

 .سمتش

 به تو چه ربطی داره این موضوع؟_

 .پوزخندی زد

دنده ای._خداروشکر  عوض نشدی همون آسوی غد و یک_

 فهمیدی ، خوشحال میشم فکر کنی اصال

 .من رو نمیشناسی

 میشناسم که میدونم بیسکوئیت هات از همون هاست_

 .که از بوفه دانشکده میگرفتی
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 اجازه نداد جواب دهم به اتاق دکتر جم رفت. برایم جای

 سوال داشت این آدم بااین برخورد، واقعا متاهل بود؟

 بعد از این همه سال وقتی که بارهاحتی اگر نبود، 

 .جواب نه گرفته بود چه از جان من میخواست

 .چند دقیقه بعد دکتر جم من را نیز به دفترش خواست

 حس میکردم این صداکردن چیزی زیر سر پیمان است

و وقتی رفتم و شنیدم حس و حدسم به یقین تبدیل شد._نیاز 

 افزار،به نیرویی داریم برای کار با چند نرم 

 .مهندس خادمی گفتن شما آشنا هستین

 .نگاه نه چندان دوستانه ای به پیمان کردم

 ...خیلی وقته کار نکردم، فکر نمیکنم_

 .حافظه محاسبه گرت میتونه کمکت کنه_
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 .نمیفهمیدم... هدف پیمان را نمیفهمیدم

 ...نه فکر نکنم بت_

بی اهمیت به من رو به دکتر جم گفت ._دکتر من تضمین 

 میکنم مطمعن تر و حرفه ای تر از

 .خانم مهرپرور در این زمینه نمیتونی کسی رو پیدا کنی

 دکتر جم با جدیت پیمان را نگاه کرد و بعد نگاهی به من

 .کرد

 من قبل از پیمان از اتاق بیرون آمدم در سالن قدم میزدم

 .و منتظر بودم بیرون بیاید. با آمدنش مقابلش ایستادم

 .بود خنده اش گرفته

 هدفت چیه؟_

 چه هدفی؟_
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آرام گفتم._این حتی نمیدونست من سیکل دارم یا دیپلم برای 

 چی

 گفتی؟

 ...بد کردم یا_

 پیمان من از تو کمک نخواستم خواستم؟_

 نه بس که غد و مغروری نخواستی. اما من گفتم_

 ...حیفه

 من تو زندگیم نیاز به کمک هیچ کس ندارم به_

 .شت فرو کنخصوص تو، این رو تو گو

 عصبانی نگاهم کرد، فایل ها را از روی میز برداشت و

 بیرون رفت. عصبانیتم کمی بیش از حد بود اما اینکه
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کسی منتی سرم بگذارد که مطمعنا قرار بود بعدا طعنهاش 

 را بشنوم اذیتم میکرد. خصوصا پیمان که

 .متخصص زخم زبان زدن شده بود

 کارخانه می آید وقتی دکتر جم گفت فردا انفورماتیک

 شرکت تا نرم افزارها را روی سیستم من نصب کند، به

 .این معنی بود که به پیمان اعتماد داشت

 قرار بود فردی را برای کارخانه استخدام کنند اما حاال

 که من اینجا بودم تصمیم گرفته بود از همین جا مدیریت

 کنم اما خودم حدس زدم شاید میخواهد مطمعن شود که

 انم یا نه و اگر بازدهی که میخواهد نداشته باشدمیتو

 .به همین کارم ادامه دهم

 حتی پیامک واریز حقوقم خوشحالم نکرد، من در عمل
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 انجام شده قرار گرفته شدن را دوست نداشتم و حاال

دقیقا این اتفاق برایم افتاده بود.یک میلیون از پول را بخاطر 

 جشن عروسی نسترن نگه

 به حساب آقای ملکی واریز کردم. درداشتم باقی را 

 خانه را که باز کردم خانم ملکی را به همراه پسرش در

 .حیاط دیدم. داشتند لحافی را از بند آویزان میکردند

 پسرش نرسیده شاید جایش را خیس کرده بود این تنها

 چیزی بود که به فکرم رسید. بعد از سالم نگاهی

 .قورت دادم دوباره به لحاف کردم و خنده ام را

 .اون فکری که میکنین نیست_

 .معلوم بود حدس زده است خنده ام برای چیست

 .نه فکری نکردم_
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 من اگر جای او بودم باور نمیکردم حاال دیگر نمیدانم

 او باور کرد یانه._آسمان ؟

 بله؟_

 میگم وقت میکنی با مامان برین برای من لباس_

 . بخرین برای عروسی نسترن

 بریم؟بدون تو _

 . وقت نمیکنم. تو سلیقه ات شبیه منه_

 سلیقه ی آسمان و من زمین تا آسمان فرق داشت برای

 .راضی کردنش چاره ی دیگری نداشتم

 دروغ نگو کجا شبیه. تازه خودت نباشی نمیشه. خب_

من خریدم آوردم تو تنت خوب نمونه چی میشه؟حق داشت 

 در این مورد. در این هفته مدرسه، شرکت،
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 س و بعدش باید میرفتم خرید. مطمعنا قرار بودکال

 .جنازه ام به خانه برگردد

 بعد از شرکت به خانه ی دوقلو ها رفتم، برایم حکم

 کالس یوگا داشت، آرامش بخش بود، گاهی هم مثل

 .کالب خنده بود، ساعاتی را از ته دل میخندیدم

 آسو؟_

 جونم؟_

 نمیشه تو با ما زندگی کنی؟_

 ید با دوتا پسر شیطون که همش اذیتم میکننخندیدم._چرا با

 زندگی کنم؟

 .وقتی تو میای ما بازی میکنیم_

 وقتی من نمیام بازی نمیکنید؟_
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 ...جاشوا: چرا، اما ددی همش سرکاره، مهین خانم

 .جان: اوه پسر مهین خانم

:] 

 ق#_

 

 جان سریع بلند شد و ادایش در درآورد، با جاشوا به

 .این پسر آخر فان بودکارهای او خندیدیم. 

 تو میخوای بزرگ شدی بازیگر بشی؟_

 جان کمی فکر کرد اما قبل از او جاشوا جواب داد

 .گرندی نمیذاره

 چرا؟_
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چون میگه ما باید بیزینس من موفقی بشیم.ابروهایی باال _

 انداختم، مادربزرگشان از این سن کم چه

 توقعاتی از نوه هایش داشت، تا بزرگ شوند هزار بار

 آرزوهایشان قرار بود تغییر کند چه لزومی داشت این

 .رویا پردازی را از بچه ها بگیرد

 .اما من میخوام بازیگر بشم_

 مطمعنم قبل از سوال من حتی به ذهنش هم نرسیده بود

 .و حاال بااین اطمینان این جمله را گفت

 .اما گرندی نمیذاره تو حتی ساکسیفون بخری_

 دش گرفت و روی تختشجان حالت غمگینی به خو

 .نشست

 .راست میگه._ساکسیفون بزرگه تو زورت نمیرسه_
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 .جان از جایش بلند شد

 نخیر، زورم میرسه. مگه نه آسو؟_

 هردو منتظر نگاهم کردند طرف هرکدام را میگرفتم

 . دیگری ناراحت میشد. به همین دلیل به دروغ گفتم

 .اما من اصال نمیدونم ساکسیفون چیه_

 .گاهم کردندبا تعجب ن

 .داری شوخی میکنی؟جان جاشوا را نگاه کرد_

 .آره نمیتونه جدی باشه_

 در عرض چند ثانیه همه چیز را فراموش میکردند،

 چقدر خوب بود. از اینکه من نمیدانستم ساکسیفون

 چیست هم تعجب کردند و هم خوشحال، چرا که شروع

 .کردند به شوخی یک موجود افسانه را فرض کردن
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 شبیه خرسه آسو یه خرس گنده و دماغش شبیه اومم_

 .فیله، یه فیل واقعا گنده

 .پاهاشم حتما شبیه پای توا یه پای واقعا گنده_

شروع به کارم برای کار با نرم افزارها حجم _ _ _ _

 کاری را

 بیشتر کرده بود ، من حتی خجالت کشیده بودم بپرسم

 اگر آیا برای من افزایش حقوقی خواهد داشت یانه که

 نداشت، باعث و بانی همه چیز را پیمان میدانستم،

 هرچند حقوقی که برایم واریز شد به نظرم مرخصی

 های یک روز درمیان بخاطر مدرسه را در نظر نگرفته

 بودند و از این بابت واقعا سخاوتمندانه برخورد کرده

 .بودند
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 حق با خودم بود بخاطر عدم استفاده از نرم افزارها در

 سال و اندی خیلی چیزها را فراموش کرده این یک

 بودم، برای استفاده از هر آیکون زمان میبرد تا یادم

 بیاید. این نرم افزارها باعث و بانی یک اتفاق شدند یک

 دلتنگی برای تحصیل برای دانشگاه، برای آرزوی استاد

 دانشگاه شدن. من هم دوست داشتم شغل پدرم را داشته

و مکانی کمی متفاوت تر.پرینت تحلیلها باشم اما در مقیاسی 

 را گرفتم و مرتبشان کردم، یک بار دیگر

 .نگاهشان کرد و با خودم گفتم

 .شیطونه میگه برو ادامه بده درست رو_

 اگر خرداد ماه کالسهای مدرسه تمام میشد سال بعد

 میتوانستم بخاطر کالسهای دانشگاهم از اینجا مرخصی
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 نمیدانستم شغلم قرار بودبگیرم. اما مشکل این بود، 

 ! پابرجا باشد یا نه؟

 تقه ای به در اتاق دکتر جم زدم و داخل رفتم، نگاهم

 کرد، هر بار که بدون اینکه او از من بخواهد به اتاقش

 میرفتم جوری نگاهم میکرد که حس مزاحم بودن به من

 .دست میداد

 کاغذها را روی میزش گذاشتم از من نگاه گرفت و به

نگاه کرد، با مکث برداشتشان و ورق زد. منهم مثل  کاغذها

 درخت کاج روبه رویش ایستاده بودم. منتظر

 بودم اگر سوالی نداشته باشد بیرون بروم. اما مکثش

 .بررسی هایش کمی طوالنی شد

 .اگر سوالی درموردش ندارین من برم سرکارم_
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 . سرش را بلند کرد و نگاهم کرد

 .ناسنتونمهندس خادمی گویا خوب میش_

 .برای رفع سوتفاهم گفتم

 .همکالسی بودیم_

 دیروز اشاره کردن به این موضوع. چرا مرتبط با_

رشته اتون سرکار نرفتین؟دلیل اینکه نمیخواستم بداند فارغ 

 التحصیل چه رشته ای

 .هستم همین بود، این سوال بینهایت مسخره

 .چون مرتبط با رشته ام سابقه ی کار نداشتم_

 .دین برای کار، سابقه با شروع ایجاد میشهعجول بو_

 عجول نبودم، بی پول بودم و این را مطمعنا اویی که

 خدمتکار خانه اشان قربان خطابشان میکرد ابدا درک
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 .نمیکرد

 .جوابی ندادم

 بسیار عالی میتونین به کارتون ادامه بدین، نتیجه این_

ید تحلیل ها رو بفرستین کارخونه.به آسمان زنگ زدم بیا

 برویم خرید کنم. بعد از کار

 خانه ی شاگردم نرفتم و منتظر آسمان ماندم، مشتاق

 بود محل کارم را ببیند و گفت می آید به شرکت. آنقدر

 از دیسیپلین این رئیس خفن برایش گفته بودم بیشتر

 مشتاق بود او را ببیند. ساعت پنج و نیم بود که آسمان

 .ام گفتمرسید. در را برایش باز کردم و آر

 .زود رسیدی آسمان_

 .درحالی که اطراف را نگاه میکرد گفت
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 برم بیرون منتظر بمونم؟_

نه، دیگه اومدی بشین.قبل از نشستن آسمان دکتر جم از _

 اتاقش بیرون آمد اول

 نگاهش به آسمان بود، مطمعنا از روی موی قرمز

 .آسمان تشخیص اینکه نسبتی داریم کار سختی نبود

 .خواهرم قرار بود بیاد دنبالم کمی زود رسیدهببخشید _

 .آسمان: سالم

 . نگاه از من گرفت و به آسمان نگاه کرد

 .سالم_

 . و بعد روی به من گفت

 مشکلی نیست خانم، میتونین زودتر برین اگر کاری_

 [ندارین.:
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 ق#_

 

 

 .و خداحافظی کوتاهی کرد و رفت

 .عجب آدم خفنیه_

 .خندیدم

ع کنم بریم، چیزی میخوری؟_نه، فقط بشین وسایلم رو جم_

 هم بازمامان گفت دیر نکنین. گفت لباس 

 .نگیر

 .نبازانه اینکه کل لباسهام همه _

 آسمان خندید. مدت زمان زیادی بود با کسی خرید نرفته

 بودم و البته آسمان نیز این حس را داشت. حس تازگی
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 .داشت برایمان

 .حس میکنم اومدیم برای عید لباس بخریم_

 .بیا توام یچی بخر_

نه الزم ندارم._الزم داری، هممون الزم داریم. خودت _

 انتخاب کن،

 .کفش، کیف یا مانتو؟ هرسه رو نمیتونم

 اومم، پس کوله پشتی بخریم، کوله ی پشتی مدرسه ام_

 .کهنه شده

 نگاهش کردم، خواهر بیچاره ام این مدت حتی این را

 .نگفته بود و من هم متوجه نشده بودم

 بدهی آقای ملکی تموم شه، راحت میشیم، هرموقع_

 .هرچی بخوای میتونی بخری
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 واقعا؟ یعنی حقوقت اینقدر زیاده؟_

آره، خیالت راحت. فقط چند ماه دیگه تحمل کن، _

 باشه؟سری تکان داد. آسمان قانع بود، من هم کمابیش اما

 .آذرخش نه

 برای نسترن نمیدانستم چه چیزی میتواند مناسبش

 د، یک آینه ی زیبا و خاصی را در مغازه ای دیدیمباش

 فروشنده گفت، فقط یکی از این اینه مانده است و

 تخفیف خوبی میدهد. با آسمان هم نظر بودیم در مورد

 زیبایی اش، حتی قیمت تخفیف دارش هم قیمت قابل

 توجهی بود برای من اما چاره ای نبود. نسترن همیشه

 حتی اگر بخاطر امید دیگردوست خوبی برایم بود حاال 

 .نمیتوانست به این دوستی ادامه دهد
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 لباس سرهمی گرفتم برای عروسی به همراه کیف و

 کفش، کیف و کفشم را جوری انتخاب کردم که بتوانم

 برای شرکت نیز استفاده کنم، شاید خیلی مناسب

 عروسی نمیبود، اما کسی مرا نمیشناخت، برای چند

میانداختند.با آسمان برای تکمیل عیش و ساعت کارم را راه 

 نوش حال و هوای عیدی

 بیرون شام خوردیم و برای مامان و بابا نیز شام

 .گرفتیم

 جمعه از صبح مضطرب بودم. خیلی وقت بود مهمانی

 نرفته بودم و همین به من استرس میداد. دوری از این

 نوع مهمانی یا نوع مهمانی دیگری کمی مرا اجتماع

 کرده بود. نزدیک های ظهر بود که مامان گفت کمگریز 
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 کم بلند شوم دوشی بگیرم و حاضر شوم، درست کردن

 موهایم قرار بود چند ساعتی وقت ببرد، حتی نمیدانستم

 .باید چه کارشان کنم

 بعد از دوش کوتاهی که گرفتم با آسمان تصمیم گرفتیم

 مموهایم را صاف کنیم. آسمان گفت نهایتا اگر نپسندید

 میتواند یک مدل گوجه ای شل و ول پشت موهایم برایم

 درست کند، فکر بدی نبود. اتو مو را برداشتم و دست

به کار شدم. لباسم مشکی بود، آرایش چشمم را هممشکی 

 کردم. با قرمزی موهایم که البته بیشتر به

 .نارنجی میزد ترکیب جالبی بود

 با کی میری؟_

 .دمبرگشتم سمت مامان و نگاهش کر
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 .با آژانس، چاره ای ندارم_

 .آسمان : کلی پولش میشه

 .آره_

 با آمدن صدای در مامان دم در رفت و آسمان گوشی ام

 .را برداشت تا از من عکس بگیرد._کیفیتش خوب نیست

 .خیلی خوشگل شدی بذار یدونه باشه_

 صدای خانم ملکی را از دم در شنیدم. مانتو ام را تنم

 .یی رفتم تا با آژانس تماس بگیرمکردم و به حال پذیرا

 .در این حین با خانم ملکی نیز سالم و علیک کردم

 ماشاهلل چه خوشگل شدی آسو جان میری مهمونی؟_

 .آره عروسی دوستشه_

 .و بعد رو به من گفت
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آسو زنگ بزن به آژانس دیرت میشه._چرا آژانس؟ امیر _

 .خونه است میرسونتش

 ینکه تعارف کرده استمامان و من گفتیم نه به زعم ا

 اما کامال جدی بود، یک ربع بعدش من در پژوی آقای

 .ملکی به همراه پسرش داشتم میرفتم عروسی نسترن

 .برای شما هم زحمت شد_

 .اختیار دارین، تو همسایگی از این کمک ها پیش میاد_

 .ممنون_

 .فضولی نباشه، برای سنگین نبودن جو میپرسم_

 .میگفت گویا شاغلینشغلتون چیه؟چون مامان 

بله، منشی هستم تو یه شرکتی._اا پس مامان گفت درس _

 .میدین
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 .خندیدم، جواب را میدانست و باز میپرسید

 شما که میدونین سوالتون برای چیه؟_

 نه خب گفتم جو سنگین نباشه، ولی این رو_

 .نمیدونستم

 .بله، تو یه مدرسه ی غیرانتفاعی هم درس میدم_

 میفهمم بابا چرا میگه من صبح تا شب چه فعال، االن_

 .لم میدم میشینم تو خونه یعنی چی.لبخندی زدم

 مگه دانشجو نیستین؟_

 نگاهی به من کرد و دوباره حواسش را به روبه رو داد

 .درحالی که میخندید

 خداروشکر یه نفرهم به من گفت دانشجو، یعنی آسو_

 خانم هرکی به من میرسه میگه سربازیت کی تموم
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 یشه، میگم هم وطن من دانشجوی افسری ام، میگهم

 .فرقی نداره همونه

 خنده ام گرفت واقعا پسر بانمکی بود حتی بخاطر

 خوش نمکی ذاتی ای که داشت در دلم گفتم میتوانست

شغلهای دیگری نیز داشته باشد._شغل خطرناکی انتخاب 

 .کردین

 درسته، خواستم خانواده جدی بگیرنم اما تاثیری_

 .نداشت

 .خندیدم و دیگر جوابی ندادم

 من شوخی میکنم ناراحت نمیشین؟ چون خواهرتون_

 .خوشش نمیاد گویا

 آسمان؟_
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 بله، بهشون گفتم چرا آسمان، زمین هم قشنگی های_

خودش رو داره ناراحت شدن.بلند خندیدم، همین که از دست 

 آسمان کتک نخورده بود

 .خیلی بود

 .کتک نزدهخوشحال باشین فقط ناراحت شده، _

 .اوه، پس به زن هم دارن. خوب شد گفتین_

:] 

 ق#_

 

 

 نه من ناراحت نمیشم، هرچیزی در حد و اندازه ی_
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خودش باشه ناراحتم نمیکنه._یعنی زمین در حد و اندازه ی 

 آسمان خانم نبوده؟

 باخنده گفتم حتما نبوده. جلوی ورودی باغ نگه داشت و

 م با یکی از دوستانمگفت ساعت چند به دنبالم بیاید، گفت

 برمیگردم الزم نیست. کمی تعارف کردیم اما قبول

 نکردم. دوستی نداشتم که با او برگردم اما نمیتوانستم

 اینقدر بی مالحظه باشم که نصف شب او را تا اینجا

 .بکشانم

 داخل باغ رفتم، سرو صدا به گوش میرسید، توسط

 اییکی از پیش خدمت ها راهنمایی شدم به داخل بر

 تعویض لباسم. هدیه ام را نیز به یک خانمی تحویل

 دادم. حتی یک چهره ی آشنا هم ندیده بودم، مانتو و
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 شالم را درآوردم و به سمت مهمانها رفتم. دنبال یک

 میز خالی میگشتم تا بنشینم که اسمم صدا زده شد، آن

 هم با صداهایی آشنا. وقتی به سمت صدایی که شنیده

 دوقلوها را دیدم. آنقدر از دیدن چهره یبودم نگاه کردم 

آشنا خوشحال شدم که از خوشحالی میخواستم جیغ 

 بزنمهرچند مطمعن بودم بچه های دانشگاه باید سر میزی

 باشند اما به چششم نخورده بودند، تعداد مهمانها زیاد

 .بود

 جان و جاشوا به سمتم دویدند، کت و شلوار ست سفید

 .اوات های پاپیون بانمکیرنگی تن هردو بود با کر

 .وای آسو شبیه فرشته ها شدی_

 .جاشوا: یه فرشته ی واقعی
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 خم شدم و صورت هردو را بوسیدم، نگاهی کردم به

 سمت میزی که قبل از دویدن نشسته بودند، مهیار جم و

 کنارش دادیار جم و پیششان یک آقای دیگری که

 ونمیشناختم، زشت بود سالم ندهم به سمتشان رفتم 

 سالم دادم. در کمال تعجبم هر سه به احترام من

 .ایستادند._بفرمایین، من نمیدونستم شما هم دعوتید

 مهیار: اما من مطمعن بودم، برای هم دوقلوهارم

 .آوردم، معموال مهمونی های این شکلی شرکت نمیکنن

 نمیدانم من را پرستار بچه هایش میدید که این را گفت

 .شانیا دوست و هم سن و سال

 .راحت باشین_

 خواستم از آنها دور شوم که جان و جاشوا اجازه ندادند
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 .و مجبورم کردند سر میز آنها بنشینم

 عروس و داماد هنوز نیامده بودند، من حتی پدر و مادر

 نسترن را هم ندیده بودم._آسو؟

 جانم؟_

 تو با من می رقصی؟_

 جاشوا: نه با من میرقصه، مگه نه آسو؟

 .گرفت، پارتنر بهتری رقص پیدا نکرده بودندخنده ام 

 .به سمت هردو خم شدم

حاال اگر من نخوام با دوتاتون هم برقصم تکلیف _

 .چیه؟_آسو تو بدجنس نبودی

 .آره یه مو قرمز احمق بودم_

 با جاشوا خندیدیم چرا که این جمله را جان در اولین
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 .مالقات با تاکید گفته بود

 .فت موقرمز احمقجاشوا: ددی جان به آسو گ

 .مهیار جم باجدیت و تعجب پسرهایش را نگاه کرد

 .جان: اول تو گفتی

 من بلند خندیدم. شاید مهیار جم باورش نمیشد

 پسرهایش به من احمق گفته باشند و من اینطور بخندم

 .و شوخی کنم.جاشوا: آسو با من برقص

 .من بلد نیستم برقصم_

 .جان: اشکالی نداره من یادت میدم

 .هیار جم خندیدم

 .نمیدونستم پسر هام اینقدر مشتاق رقصیدن با شمان_

 گویا باعث ناامیدیتون شده که این اشتیاق رو نسبت به_
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 .شما ندارن

 دادیار جم و مردی که کنارش بودند و توسط مهیار یکی

از دوستانش معرفی شده بود به این جمله ی منخندیدند. 

 محسوس وهرچند خنده ی دادیار جم خیلی 

 .کنترل شده بود

 زبان مستعدی دارین برای تیکه انداختن، شنیدم_

 .مهندسی خوندین فکر میکردم ریاضی خونده باشین

 .اختیار دارین، شوخی کردم_

 اگر این زبان نبود مطمعنا از پس دوقلوها برنمی_

 .اومدین

 جان و جاشوا در گوشی داشتند چیزی به هم میگفتند

 پدرشان چه گفت. من هم سری تکانمتوجه نشدند که 



 
 

353 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

دادم و لبخندی زدم.با صدای فشفشه ها و دست زدن ها 

 متوجه شدیم

 عروس و داماد دارند وارد میشوند، در مسیر رفتن به

 سمت سن، با لبخندی سری برای مهمانها تکان میدادند

 و خوش آمد میگفتند، نسترن بی نهایت زیبا شده بود،

 ی نهایت شیکی بود، بالباس عروسی اش یک لباس ب

 .دیدنش احساساتی شدم و چشم هایم پر شد

 وقتی سر میز ما رسیدند برایم دستی تکان داد، من هم

 سری برایش تکان دادم، نگاه امید را روی خودم حس

 کردم، جوجه اردک زشتی بودم که با لباس امروز کلی

 .چهره ام تغییر کرده بود، حق داشت او نیز تعجب کند

 تم، منتظر ماندم بروند روی سن و بعد برومجلو نرف
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 سمتشان. وقتی روی صندلی نشستم جان بلند شد و به

 .سمتم آمد و در گوشم گفت

آسو تو از عروس خوشگلتری.خندیدم و برای تشکر گونه _

 اش را بوسیدم و او نیز

 دست انداخت دور گردنم. جاشوا نیز سریع بلند شد و به

 ا به محبت مادری احتیاجسمتم آمد. این دو بچه شدید

 داشتند، گویا آدم های دور برشان از این موضوع بی

 خبر بودند، من رفتار خاصی با آنها نداشتم، پا به

 پایشان بازی میکردم، هم صحبت میشدم و به

 .همراهشان میخندیدم، اما همین راهم گویا کم داشتند

 مهیار جم با لبخند نگاهمان میکرد اما برادرش خیلی

 .کر و عمیقمتف
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:] 

 ق#_

 

 _حاال به پاس تشکر اینکه بچه های خوبی هستین شاید

 .با هردوتون رقصیدم

 .اول من_

 .نه من_

 .اومم، سنگ کاغذ قیچی_

 و هردو خیلی جدی باهم سنگ کاغذ قیچی کردند و جان

 .برنده شد هرچند جاشوا میگفت او تقلب کرد

 جان: بریم برقصیم آسو؟
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تبریک بگم بعد بریم باشه؟_منم  من به عروس و داماد یه_

 .میام

 .جاشوا: منم، بریم

 حتی قبل از من بلند شدند و منتظر ایستادند با خنده به

 مردهای سرمیز سری تکان دادم و به سمت دوقلوها

 رفتم، هرکدام یکی از دست هایم را گرفت و به سمت

 .سن رفتیم

 .آسوی خیلی خوشحال شدم دیدمت_

 تبریک میگم. تبریک میگم خیلی خوشگل شدی عزیزم_

 .آقا امید

 امید سرسری سری برایم تکان داد._دوقلوهای مهیاره جمه؟

 .آره_
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 .وای چقدر نازن_

 . آره، جان جاشوا_

 هردو جلو آمدند و به نسترن و امید تبریک گفتند. امید

 گونه ی جاشوا را کشید و این همین باعث شد جاشوا

 .چپ چپ نگاهش کند

 .خب مادیگه بریم_

خوش بگذره آسو، زود نری ها.لبخندی برایش زدم و _

 دوباره دست پسرها را گرفتم که

 برویم سرمیز اما جان گفت وقت رقصیدن است، یک

 آهنگ ایرانی شادی داشت پخش میشد، چند نفری وسط

 بودند، فرصت را غنیمت شمردم و گفتم هرسه همزمان

 آنها دستبرقصیم، بدنم را تکان میدادم و با خنده برای 
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 . میزدم. با تمام شدن آهنگ برگشتیم سرمیز

 . اما این رقص نیست_

 . چرا رقص ایرانیه_

 ددی رقص ایرانی اینجوریه؟_

 .قبل از اینکه مهیار جم جوابی دهد کسی گفت سالم

 پیمان بود، او و عروسی نسترن و امید؟! همچنان

 نمیدانستم چه نسبتی باهم دارند و این حضور برایم

بود.با آقایان دست داد و برای من سری تکان داد اما عجیب 

 نگاه

 از صورتم نگرفت. به تعارف مهیار سرمیز با ما

 نشست، حاال دیگر احساس راحتی نمیکردم تنها با

 چهار مرد نشسته بودم که هر چهار نفرشان غریبه
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 .بودند

 .من با اجازه اتون یه سری به دوستهام بزنم_

 ا، صبر کن منم بیامپیمان: کجا نشستن بچه ه

 .ندیدمشون

 با حرص و عصبانیت نگاه کردم. خواستم بگویم روی

 .سر من نشسته اند

 .جان: آسو منم بیام اینجا حوصله ام سر میره.جاشوا: منم

 .مهیار: پسرها اذیت نکنین خانم مهرپرور رو

 .م بردشانجان به سمتم آمد و دستش را دور 

 .اون آسوی ماست_

 شرک نگاهم کرد و گفت مگه نه؟ سریبعد مثل گربه ی 

 تکان دادم و دست هردو را گرفتم و بی توجه به پیمان
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 به جای رفتن پیش همکالسی هایم با پسرها کمی دور

 باغ قدم زدیم، با گوشی عهد بوق من چندتا عکس باهم

 .گرفتیم

آسو این رو چاپ کنیم بذاریم تو اتاق ما._کیفیتش خیلی _

 یدونه بهترش روخوب نیست جان، بعدا 

 .میگیریم

 .جاشوا: نه، صبر کن گوشی ددی رو بگیرم

 و بدون اینکه بایستد شروع کرد به دویدن، پشت سرش

 بلند گفتم ندود می افتد اما قبل از افتادنش خورد یه یک

 .نفر وقتی سرم را بلند کردم دیدم دادیار جم است

 جاشوا چیزی به عمویش گفت مطمعنا گوشی اش را

 همین را کم داشتم که بااین تیپ و قیافه باخواست، 
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 .گوشی دادیار جم عکس بگیرم

 .جاشوا برگشت سمت ما

آنکل از ما عکس میگیره.دیدم دادیار جم خیلی با طمأنینه _

 به سمت ما می آید، آرام

 . رو به بچه ها گفتم

 .جان، جاشوا بهتره بمونه یه وقت دیگه_

 !نو وی_

 یکردم قرار استجواب همزمان هردو بود. فکر م

 گوشی اش را بدهد و با بچه ها سلفی بگیریم اما با

 توجه به طرز ایستادن حدس زدم خودش میخواهد

 .عکس بگیرد

 بی شک حریف پسرها نمیشدم پس چاره ای نبود، ژست
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 گرفتیم تا عکس بگیریم. اما مگر جان به یک ژست

 راضی میشد، جاشوا نیز پیرو او بود. آخرسر هم

 گرفت و هردو به تنهایی با من عکسانداختند تا بحثشان باال

 هرکدام کنار تخت خودشان بگذارند. نمیدانم

 جناب دکتر صورت افتاده و خسته ی مرا دید یا حوصله

 .ی خودش سر رفت

 .بهتره برگردیم سرمیز، همین ها کافیه_

 خوشبختانه از عمویشان حساب میبردند چراکه

 کرده بودند روی مخالفتی نکردند، من هم که مجبورم

 زمین بنشینم بلند شدم، لباسم را تکاندم و خواستم قدم

 بردارم که دیدم دادیار جم منتظر با اخم زل زده است به

 من. من از او نخواسته بودم که منتظرم بماند که حاال
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 .اینطور با اخم و تخم نگاهم میکرد

 بچه ها کمی جلوتر داشتند میرفتند و من با کمی فاصله

 .ادیار جماز د

حس میکنم...نگاهش کردم او نیز نگاهی کرد و بعد به _

 جلو خیره شد

 .و همانطور محکم ادامه داد

 حس میکنم بچه ها کمی دارن بیش از حد عادی_

 .بهتون وابسته میشن

 با تعجب نگاهش کردم، من حرکت غلطی مبنی بر

 وابسته کردن بچه ها انجام نمیدادم، هرچند من این

 نداشتم، هر بچه ای در هر بازه و مقطعحس رو 

 تحصیلی معلمی دارد که خیلی دوستش دارد، من هنوز
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 هم که هنوز است معلم کالس اول ابتدایی ام را فراموش

 نکرده ام. حتی گاهی به دیدنش میرفتم تااینکه

 .بازنشسته شد

 دوست داشتن و دوست داشته شدن به معنی وابستگی_

و ایستاد نگاهم کرد و دوباره  نیست آقای دکتر.مکثی کرد

 قدم برداشت،

 حس کردم با آن مکث و نگاه خواست بگوید تو کی

 .هستی که بخواهی به من درس بدهی

:] 

 ق#_
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 سوای عالقه ی زیادشون به شما این جمله رو ادا_

 کردم.اخیرا متوجه شده بودم کمی زیادی رسمی صحبت

 آشنایی استمیکند. اوایل احساس میکردم بخاطر عدم 

 و جدید بودن من است اما مدتی بعد فهمیدم لحن

 .صحبتش با همه همینطور است

 بنظرم سوبرداشت براتون ایجاد شده و این ممکنه_

 بخاطر کمبودهای بچه ها باشه که شما این برداشت رو

 . دارین

 کمبود؟_

 آسو؟_

 به جای جواب دادن به دکتر متعجبی که با حیرت کلمه
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رار کرده بود به سمت کتایون برگشتم._فکر ی کمبود را تک

 کردیم نیومدی؟

 .نه ندیدمتون_

 .اا، بیا بریم بچه ها اون ورن_

 نگاهی به جناب دکتری که منتظر بود کردم، مطمعنا

 .منتظر ایستاده بود تا جوابش را بشنود

 .من همراه دوستم میرم، شما بفرمایین_

 .سری تکان و چیزی نگفت

 .ر واقع رئیسمکی بود؟_همکارم، د_

 .عجب رئیس با کاریزمایی داری_

 لبخندی زدم و رفتم پیش بچه ها که جدا دور دو میز

 .نشسته بودند، حاال فهمیدم که چرا ندیده بودمشان
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 .میزهای آخر بود. پیمان نیز پیش پسرها بود

 آسو فهمیدی طالق گرفته؟_

 کی؟_

 .پیمان_

 با تعجب گفتم._چرا ؟کی؟

 فهمیدیم، گویا اونور جدا شدن پیمانآره ماها هم تازه _

 .برگشته زنش مونده

 .لیال: زن سابقش، نبند به ریشش

 .با لحن خاصی این را گفت، لبخندی زدم

 کتایون: الکی توهم نزن، پیمان از اول آسو رو

 میخواست اگر دوباره بخواد ازدواج کنه، آسو در الویته

 .براش
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 آسو نهلیال: خاک تو سرت دیگه چند بار باید از 

 بشنوه، مرد غرور داره، نمیاد دوباره خودش رو خورد

 .کنه، بعدشم...به من نگاه کرد و پرسید

 تو ازش خوشت میاد؟_

 .نه، با خیال راحت ماله تو_

 .لیال با غرور کتایون را نگاه کرد که یعنی تحویل بگیر

 طالق پیمان... برایش متاسف شدم، هرچند حدسی

 .ق گرفته استنداشتم که چرا و چطور طال

 آنقدر از بچه ها دور افتاده بودم که دیگر مثل سابق

 نمیتوانستم با آنها ارتباط برقرار کنم، برخی رفتارها و

برخوردهایشان برایم عجیب بود.عروس و داماد رقصی 

 .کردند و بعد شام سرو شد
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 نمیتوانستم بیشتر از این بمانم چرا که تازه میخواستم

 م برایم آژانس خبر کند، حاال اگرانی باغ بگویه ببه نگ

 .خوش شانس میبودم و ماشینی گیر می آمد

 بلند شدم و از بچه ها خداحافظی کردم، با تعجب گفتند

 چه زود می روم اما فقط گفتم فردا زور کاری است

 نمیتوانم بیدارشوم. پیمان نگاهم کرد، خدا خداکردم پیش

 . کرد بچه ها نگوید من میرسانم و خوشبختانه سکوت

 برای خداحافظی پیش نسترن و امید رفتم، نسترن را

 .بغل کردم شاید آخرین بار بود، کسی چه میدانست

 کیفم روی صندلی میز خانواده جم بود، به سمتشان

 .رفتم هم کیفم را بردارم و هم اینکه خداحافظی کنم

 .کجا رفتی آسو؟؟_ببخشین رفتم پیش دوستام_
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 .میومد منتظر شما بودنمهیار: پسرها خوابشون 

 نگاهی به چهره ی خوابآلود هردو کردم و عذرخواهی

 .کردم. مهیار جم بلند شد

 .اگر ماشین ندارین تشریف بیارین میرسونمتون_

 .نه ممنونم، شب خوبی بود_

 خم شدم و گونه ی پسرها را بوسیدم و تظاهر کردم فعال

 تاهستم و قصد رفتن ندارم. با دور شدنشان بلند شدم 

 بروم مانتو ام را تحویل بگیرم، حدس زدم تا آن موقع

انی گفت هیچ ماشینی االن ه باز باغ خارج شوند.وقتی نگ

 نمیتواند اینجا

 بیاید و اصال شماره ای ندارند میخواستم همانجا بنشینم

 .و گریه کنم
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 دم در مثل درخت چنار ایستادم، هیچ چیزی به ذهنم

 ملکی، غیر ممکن نمیرسید، زنگ زدن به پسر آقای

 .بود

 پیاده برگشتن هم کمی خطرناک بود. شاید اگر یکی

 دونفری به من حمله میکردند از پسشان برمی آمدم اما

 .بیشتر از چند نفر نه

 با صدای بوق ماشینی کنار رفتم، اما ماشین کنارم

 ایستاد و شیشه ی پنجره عقب پایین داده شد. دادیار جم

 نشسته بود ._مشکلی پیش اومده؟بود که در صندلی عقب 

 ...خی_

 دخترجان اینجا واینستا برو داخل با یکی از مهمان ها_

 .برگرد
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 انه بچشم هایم را از شدت درد جمله ای که پیرمرد نگ

 .گفت بستم، باید حتما جلوی دادیار جم این را میگفت

 .روبه دادیار جم که منتظر نگاهم میکرد گفتم

 .بخیرخیر، بفرمایین شبتون _

 خواستم قدم بردارم و دورشوم که صدای باز شدن در

ماشین را شنیدم. خودش بود که پیاده شد ._تشریف بیارین 

 .سوارشین میرسونمتون

 .نه، ممنون مزاحم شما نمیشم، با بچه ها برمیگردم_

 .یعنی من یکم خواستم زود برگردم که اونم نشد

:] 

 ق#_
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 له که سهل استجوری نگاهم کرد که یعنی حتی یک جم

 یک کلمه ات را باور نمیکنم. دوباره خیلی محکم و

قاطع گفت سوارشین لطفا.بهتر بود بیشتر از آن ضایع نشوم 

 به همین دلیل با حس

 مزخرفی که به من دست داده بود سوارشدم و بعد از

 .من او نشست

 تنها چیزی که بسیار مطلوب بود، سکوت و کم حرفی

 .تاش بود که جای شکر داش

 وقتی به تهران رسیدیم راننده آدرس خواست و من گفتم

 جلوی اولین آژانسی که ببیند نگه دارد و اینجا بود که

 .جناب دکتر گفت
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 .دیر وقته خانم، آدرس بدین لطفا_

آخه، یعنی راهتون خیلی دور میشه.جواب نداد، با نگاهش _

 مجبورم کرد که آدرس بدهم،

 حتی با شنیدن تغییر در حالت صورتش ایجاد نشد

 .آدرسم که آن سر شهر بود

 حس میکردم تا رسیدن به خانه از شدت خجالت آب

 شوم و قطره ای از من نماند. باورم نمیشد ساعت یک

 و نیمه شب در ماشین دادیار جم بودم و داشتم به خانه

 میرفتم. خدارا هزار مرتبه شکر کردم که خانه را عوض

 پایین هم بود باز آبرومندکردیم اینجا حتی اگر منطقه ی 

 .بود

 اگر خانه ی قبلی بود مطمعنا پیاده برگشتن به تهران را
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 .با تمام خطراتش به جان میخریدم

 وقتی راننده جلوی در نگه داشت از هردو تشکر کردم

 هم از راننده هم از دکتر. در مقابل تمام تشکرهای یک

تم و شب بخیر گفت و دوباره سوار ماشینش شد. کلیدانداخ

 داخل رفتم، مامان نخوابیده و منتظر من مانده

 . بود، اولین سوالش این بود که چطور برگشتم

 .به اتاق مشترکم با آسمان رفتم و سرجایم دراز کشیدم

 امیدوار بودم صبح خواب نمانم. بعد از افتضاح امشب

 فقط اگر خواب می ماندم. دیگر باید تا آخر عمر نزدیک

 .نمیشدشرکتشان پیدایم 

 از استرس اینکه نکند خواب بمانم اصال نخوابیدم، صبح

 با قیافه ای پژمرده حاضرشدم و به شرکت رفتم. آقای



 
 

376 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 جهانی بودند و تعدادی از کارمندهای دیگر، دکتر جم

 هنوز نیامده بود. در دلم باخودم میگفتم بخاطر رساندن

 من شب دیر رسیده است به همین دلیل خواب مانده

 .اخل شرکت شداست که د

 به احترامش ایستادم، نگاه سرد و گذرایی به من کرد و

به اتاقش رفت._مگه مجبورت کردم من رو تاخونه برسونی 

 که االن

 .اخم بیخوابیت رو میکنی

 از حرص نگاهش با خودم صحبت میکردم. سیستم

 .روبه رویم را روشن کردم و شروع به کار کردم

 ها بودم که تلفن رویمشغول کار با یکی از نرم افزار

 .میز به صدا در آمد و دکتر مرا به دفترش خواست
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 .کاغذی دستم داد

 این برای شرکت گلریز ایمیل بشه، بعدش تماس_

 .بگیرید برای یک جلسه هماهنگ کنید

 .بله حتما_

 .فردا صبح مدرسه این؟_بله_

 سعی کنین زمانش رو طوری تنظیم که خودتون هم_

 .تشریف داشته باشین

 .بله_

 امروز هم کمی دیرتر برید، تعدادی از مهندس ها_

 برای جلسه ای میان شرکت، شماهم حضور داشته

 .باشین

 دیر رفتنم به نشانه ی کنسل کردن کالسهایم بود. چیزی
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 نگفتم، به اندازه کافی بخاطر مرخصی سه روزه ی من

 به من لطف میکردند خصوصا که حقوقم را هم بنظرم

بود._مشکلی نیست. امر دیگه ای  کامل پرداخت کرده

 ندارین؟

 بعد از این سوال نگاهم کردم خواست چیزی بگوید،

 .مطمعن بودم اما گفت میتونین تشریف ببرین

 پشت میز که نشستم اول کالسهایم را کنسل کردم و بعد

 ایمیل را فرستادم. میخواستم با شرکت گلریز تماس

 دادم از بگیرم که مادر شاگردم زنگ زد، وقتی جواب

 دستم شاکی بود، که چرا دم به دقیقه ساعت کالس را

 . عوض میکنم و اینقدر کالس را کنسل میکنم

 یکبار ساعت کالس را تغییر داده بودم آن هم زمان
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 استخدام شدنم و حاال برای اولین بار داشتم کنسل

 میکردم، حداقل از کالس دختر او مطمعن بودم که قبال

 چون حق به جانب بود حرف من راکنسل نکرده ام، اما 

قبول نمیکرد.آخرش نیز در نهایت بی احترامی گفت الزم 

 نیست دیگر

 به خانه آنها بروم و میتوانند پول بیشتری بدهند و

 .معلم بهتری برای دخترشان پیدا کنند

 در این یکسالی که مشغول تدریس بودم با آدم های

 این خانممختلفی مواجه شده بودم و یک دسته ای مثل 

 بودند که فکر میکردند معلم خدمتکار یا برده ی

 .آنهاست آن هم به صرف پولی که پرداخت میکنند

 چرا نگفتین کالس دارین؟_
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 هینی گفتم و برگشتم سمت صدا، دکتر جم بود که پشت

 .سرم ایستاده بود

ببخشین متوجه حضورتون نشدم کاری داشتین؟جواب نداد _

 اه نمیکردم بافقط نگاهم کرد. اگر اشتب

 .نگاهش منتظر شنیدن سوالی بود که پرسیده بود

 مشکلی نیست. ایشون کمی شاکی بودن. ربطی به_

 .کنسل کردن من نداره

 هرموقع سرتون خلوت بود، تایم کالس هاتون رو_

 .بنویسین و برام بیارین

 و دوباره برگشت به اتاقش، حتی نگفت چه کار داشت

 اخالق بدش گویا از شعورکه بیرون آمده بود. برعکس 

 و درک باالیی برخوردار بود، حداقل ته دلم میتوانستم
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 این را به خودم تلقین کنم و از حرفهایی که شنیده بودم

 .و کالسی که از دست داده بودم ناراحت نباشم

 

 

 

 چند روزی بود فکر میکردم اگر بتوانم برای زمان ناهار

 اعت درکالسی جور کنم و بجای اینکه یکی دو س

 خیابان بی جهت بگردم و کاری برای انجام نداشته باشم

 وقتم را اینطور پرکنم، اما از آنجایی که فقط زمان ناهار

 ما نبود، مطمعنا کسی حاضر نمیشد در این ساعت

 .وقتش را با یک معلم ریاضی بگذراند

 گزینه ی بعدی درس خواندن بود، من که ته ذهنم به
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 کرده بودم، شاید بد هم نمیشد،دادن کنکور ارشد فکر 

 احتماال اینکه سالن مطالعه ای مطمعنا در این اطراف

 وجود داشته باشد ضعیف بود اما این ساختمان بی

ود ه بنهایت شیک در طبقه ی همکف میز و صندلی ای چید

 که هر هزارسال یک بار کسی آنجا مینشست،

 به مطمعنا در زمان ناهار هم خلوت میبود . گاز آخر را

 ساندویچم زدم و راهم را کج کردم سمت شرکت تا

 موقعیت آنجا را چک کنم و ببنیم میتوانم آنجا چیزی

 . بخوانم یانه

 دقیقا همان چیزی بود که حدس میزدم، جای خوشحالی

 داشت، باید کتابهایم را پیدا میکردم، احتماال نیاز بود

 ازکتاب بخرم اما آسمان در الویت بود شاید میتوانستم 
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 بچه های دانشگاه امانت بگیرم، تقریبا به جز من بقیه

 .برای ارشد شرکت کردند

 دقیقا نمی دانم چه تغییری میتواند گرفتن ارشد در

 زندگیم ایجاد کند اما حداقل فکر کردن به آن نیز حس

 خوب و سرزندگی به من میدهد، عالرغم اینکه امروز

شامل پانزده حرفهای خوبی نشنیده بودم.جلسه ی مهندسین 

 مهندس بود با رشته

 های مختلف، مهیار جم و صد البته پیمان نیز حضور

 .داشت

 توام میای؟_

 بجای جواب فقط سری برایش تکان دادم. یکی از

 مهندس ها به سمتمان آمد و دستی روی شانه ی پیمان
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 . گذاشت و گفت

 پیمان تو زیاد میای شرکت با خانم گویا آشنا شدی، ما_

 .اورامن آشنا بودیمبا خانم 

 .لبخندی به رویش زدم

مهرپرور هستم خوشبختم از آشناییتون._همچنین خانم _

 مهرپرور، کار با دکتر جم کمی سخته

 درسته؟

 .خیر، خیلی هم با نظم و دیسیپلین هستش_

 حتی اگر بد بود، نیازی نبود جلوی این همه همکار من

 تاثیریشکایت کنم، سوای آن شکایت هم میکردم چه 

 در حالم داشت، همه ی اینها را هم کنار میگذاشتم عمال

 کار با او سخت نبود. جدیتش بخشی از شخصیتش بود
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 .و این چیز بدی هم نبود

 خانم اورامن کسی رو به جای خودشون پیدا کردن که_

 . دقیقا بتونه جای ایشون رو بگیره

 مهیار جم به سمت ما آمد برگه ای را از من خواست و

بقیه گفت بروند به اتاق کنفرانس. همه به غیر ازمهیار و  به

 دادیار جم در اتاق کنفرانس بودند، دکتر جم که

 از اتاقش بیرون آمد به برادرش اشاره کرد بروند داخل

 .وقتی دید من سرجایم نشستم برگشت سمتم

 تشریف نمیاریم؟_

 منم بیام؟_

 ضورابرویی باال انداخت. من فکر کرده بودم بخاطر ح

 مهندس هایش نمیخواست شرکت بدون منشی باشد
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 متوجه نشده بودم که منظورش شرکت من در جلسه

 است. اما فقط به یک شرکت کردن ساده ختم نشد، بلکه

 بخاطر اینکه نرم افزارها و نتایج داده ها دست من بود

 مرتبا از من سوال میشد. وقتی جوابی میدادم یا

 نگاه هایش اذیتم توضیحی پیمان زل میزد به من،

 میکرد.آخر جلسه همان مهندسی که خواسته بود با من آشنا

 .شود گفت

 خانم مهندس تشریف نمیارن کارخونه؟_

 .دکترجم بود که خیلی جدی گفت

 فعال خیر همینجا هستن، اگر سوالی نیست خسته_

 .نباشین

 .حتی اگر کسی سوالی داشت جرات نمیکرد بپرسد
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 نباشید بلند شدند و کم کم از اتاقهمگی با گفتن خسته 

 کنفرانس بیرون رفتند، پشت میزم رفتم تا کارهایی که

 به من سپرده شده بود را سریع تمام کنم، چرا که فردا

 صبح نبودم و باید تمام میکردم. پیمان باالی سرم آمد و

 .خواست مرا نیز برساند._ممنون اما کار دارم

 .منتظر میمونم_

 .ندارمممنونم، نیازی _

 ...دیر وقته، راهت هم دو_

 .با صدای آرامی گفتم

 فکر نمیکنم رفت و آمد یا راه دور و نزدیک من به تو_

 .مربوط باشه

 ...کمی خم شد به سمتم._مجبور نیستی این ه
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 مشکل پیش اومده مهندس خادمی؟_

 .پیمان از من چشم گرفت و به دادیار جم نگاه کرد

 .نخیر، مشکلی نیست، با اجازتو_

 خوب بود که حداقل حضوردادیار جم باعث میشد زیاد

 روی حرفش اصرار نکند. مهندس مرادی نیز به سراغم

 .آمد

 برگه ای را دستم داد و خواهش کرد، نکته هایی که

 دکترجم گفت را آنجا برای یادداشت کنم، کار بی معنی

بود اما نه نگفتم و سریع برایش نوشتم._دست خط زیبایی 

 .دارین

 را بلند کردم و نگاهش کردم، باالی سرم بود و سرم

 نوشته ها را برعکس میدید چطور متوجه شد دست خط
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 .زیبایی دارم برایم جای سوال داشت

 .ممنون_

 ببخشین خانم مهرپرور یه سوالی دارم، تو عالم_

 .همکاری حاال امیدوارم بد برداشت نشه

 .جمله ی آخرم را تمام کردم و برگه را تحویلش دادم

بفرمایین._ممنون، بله عرض میکردم خدمتتون، جسارتا _

 شما

 رنگ موهاتون همینه؟ چون چشم رنگی هم هستین دو

 به شک موندم، واقعا رنگ موهای خودتونه، یا رنگ

 کردین و لنز گذاشتین؟

:] 

 ق#_
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 رنگ موهای من مشکلی از مشکالت کارخونه رو حل_

 شه؟میکنه؟ یا باعث تسریع در انجام کارها می

صدای خنده ی مهیار جم باعث شد تا اورا نگاه کنیم._جناب 

 مهندس برو که داره دیرت میشه خانمت حتما

 .منتظره

 میخواستم پوزخندی بزنم، او متاهل بود و چنین

 برخوردی داشت، اینکه با کلمات و جمالت بخواهد 

 کند کاری خارج از و اذیتحریم خصوصی یک خانم 

 .س دنیا پر بود از انسان نماهاانسانیت بود، اما افسو

 مهیار جم با همان لبخند دلنشین و جذابش تعارف کرد
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 اگر بخواهم مرا برساند اما در کمال ادب قبول نکردم،

 در مقابل او با ادب و احترام جواب میدادم چرا که حس

 .نمیکردم منظور و فکر شومی به سر داشته باشد

 اتاق دکتر رفتم. باکارها و صورت جلسه که تمام شد به 

 .دیدنم نگاهی به ساعتش کرد

تشریف نبردین؟_خیر، گفتم تموم کنم صبح هم نیستم. اینم _

 خدمت شما،

 .اگر کاری نباشه من برم

 .نگاهی به کاغذ توی دستش کرد و سری تکان داد

 .راننده ی من شما رو میرسونه_

 ...نه، ممنون نیاز_

 تا این ساعت پسدیر وقته خانم، بخاطر کار موندین _
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 .لطفا با راننده برین. میگم دم در منتظرتون باشه

 چاره ای نداشتم، هم خسته بودم و هم اینکه حال و

حوصله ی بحث نداشتم از این دو مهمتر با مترو وتاکسی 

 برگشتنم واقعا قرار بود دیر شود، شب قبل هم

 .تقریبا نخوابیده بودم

 صندلی عقب راننده اش در را برایم باز کرد و من

 نشستم، چشم هایم را بستم و با صدای راننده بود بیدار

 شدم. خوابم برده بود وقتی چشم هایم را باز کردم دم در

 .خانه ی ما بودیم

 .ممنونم، ببخشید من خوابم برده. ممنون بازم_

 خواهش میکنم گفت و من هم سریع پیاده شدم و داخل

 د گویا جاییرفتم. آقای ملکی و خانمش در حیاط بودن
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 بودند و تازه برگشته بودند، حیاط مشترک نتیجه اش

 چنین فضولی هایی بود، سالم کردم به گرمی جوابم را

 دادند. چقدر خوب بود که مثل همسایه های قبلی

 نمیگفتند چرا اینقدر دیر برمیگردم، یا تا دیروقت کجا

بوده ام یا هزار و یک حرف و حدیث دیگر.داخل رفتم، 

 ن بود اما شام نخورده بودند وسفره په

 .منتظر من بودند

 چرا اینقدر دیر کردی؟_

 .جلسه بود، مجبور شدم بمونم_

 .دست و صورتی آب زدم و سرسفره نشستم

 بابا شام خورده؟_

 .آره_
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 .چه خبر از آذر؟_چه خبری باید باشه، گوشه زندانه_

 .مگه سرکار نمیره_

 .چرا میره_

 که من سرکار خونه ام،ماهم بهتر از اون نیستیم _

 .آسمان مدرسه خونه، خودت و بابا هم کال خونه اس

 .ماله اون فقط اسم داره همین

 برات گفتنش راحته و نه یه شب هم نمیتونی دووم_

 .بیاری

 یعنی انتظار داری برم زندان تا حال آذرخش رو درک_

 کنم.چپ چپ نگاهم کرد، چه میکردم جمله ای که گفته بود

 .ای داشتچنین معنی 

 غمت نباشه مارال خانم، بذار قرض آقای ملکی رو_
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 .بدم. بعدش منم کمک میکنم زودتر تموم شه بیاد بیرون

 راست میگی آسو؟_

 دروغم چیه مامان جان مگه آذرخش داداش من_

 نیست؟ اینجام راحتیم دیگه، یکم کم میخوریم میدیم

 .بدهی آذرخش

 زد که حدمامان آنقدر خوشحال شد و چشم هایش برق 

 نداشت._میگم مامان؟

 .نگاهم کرد

 اینجا راحتیم یه زنگ به خاله اینها بزن، اینقدر دور_

 .نیفت از همه

 چرا اونها زنگ نمیزنن؟_

 شاید اونها هم مشکلی داشتن، تو اینقدر تو خودت_
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 .نباش

 چیزی نگفت به فکر رفت. شاید از روی بدی یا شاید

 اما مهم نبود، منواقعا بخاطر مشکلی زنگ نزده بودن 

فقط میخواستم زندگیمان به حالت عادی برگردد.دوشنبه ای 

 که پیش دوقلوها رفتم دیدم عکس هایمان را

 چاپ و قاب کرده اند، عکس های مجزایمان را هرکدام

 کنار تخت هم کنار عکسشان با پدر و مادرشان گذاشته

 .بودند و عکس سه نفره را در قسمت مشترکی از اتاق

 عکسهایی که ژست گرفته بودیم نبود، بی خبر یکی از

 و درحال خندیدن مان شکار لحظه ها شده بود، حدس

 زدم اشتباهی دست دکتر جم خورده است و چنین

 .عکسی را گرفته است
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 .به منم بدین از این عکس، خیلی قشنگه_

 واقعا هم قاب قشنگی بود، خودم را به عنوان یک مادر

 با بچه هایم عکس بگیرم تصور کردم که روزی اینطور

واقعا قاب شیرینی بود.به عکسهای دونفری مان نگاه کردم، 

 از چهره ام

 .راضی بودم، خوشگل شده بودم، خوب بود

:] 

 ق#_

 

 

 تا آخر آذر برنامه هایم دقیقا همانطور که تصور

 میکردم پیش میرفت، به عالوه اینکه به جمع
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 و کارمهندسین آنها نیز اضافه شده بودم. عمال د

 میکردم اما خب به عهده ی من گذاشته شده بود، در

 واقع باید از خدایم هم می بود. کم سر نزده بودم به

 جاهای مختلفی که گفته بودند تجربه ی کاری

میخواهند.شب یلدا تولدم بود، آسمان گفت تولد بگیریم، گفت 

 حاال

 ی خود را کم و بیش ارتباط که مامان با تعدادی از اقوام 

 .غاز کرده است این هم بهانه ای باشد برای دور همیآ

 مخالفتی نکردم، قرار بود تا یکی دو روز آتی حقوقم

 واریز شود و مطمعن بودم بخاطر انجام دو کار خیلی

 .بیشتر از ماه قبل خواهد بود

 جای آذرخش قرار بود خالی باشد و این برای مامان
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 کافی نیستناراحت کننده، به آسمان گفتم موافقت من 

 .باید مامان نیز راضی باشد

 صبح کتابهای جدیدی برداشتم، یک ماه بود که هرروز

 دو ساعت برای کنکور میخواندم، کم بود اما سعی

 میکردم به خودم امید دهم، تعطیالت عید را هم برای

 .جبران رویش حساب کرده بودم

 فکر میکنم جزو روزهایی بی اعصاب آقای دکتر بود،

ز صبح به زور جواب سالمم را داده بود واخمش چرا که ا

 یک لحظه هم از روی صورتش کنار نرفته بود،

 هرچند دوقلوها کمی خبرچینی کرده بودند و گفته بودند

 گویا عمه مهستی نامی دارند که در ایران زندگی نمیکند

 . و با همسرش دعوا کرده است
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 فوحاال میخواهد برگردد ایران اما گرندی اشان مخال

 .است

 مادربزرگ عجیبی داشتند، فرصت نشده بود ببینمشان

 اما باتوجه به تعریف های بچه ها حدس میزدم چیزی

 .مثل مهین خانم باشد

 موقع ظهر کتاب و ناهاری که از خانه می آوردم را

 برداشتم و از شرکت بیرون رفتم در طبقه ی همکف

 نشسته و کتاب به دست گرفتم. سعی میکردم جلو کتابم

 .خیلی مشخص نباشد هرچند اندازه اش مشهود بود

 راستش کمی ته دل خجالت میکشیدم کسی اینجا ببیند

 من نه مطالعه ی آزاد بلکه دارم برای کنکور درس
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میخوانم، حاال اگر درس خواندن محسوب میشد.داشتم ته 

 آبمیوه ام را با نی می مکیدم درحالی که نگاهم

 نتوانسته بودم حل کنم بود،به یک تست و جوابی که 

 .حواسم به اطراف نبود

 چیکار میکنی؟_

 سرم را بلند کردم و پیمان را دیدم. به سرفه افتادم، کمی

 .صاف نشستم و کتاب را بستم

 هیچی، اینجا چیکار میکنی؟_

 .با دکتر کار دارم_

برای ناهار رفته._میدونم داره میاد، تو اینجا چیکار _

 میکنی؟

 . میوه را روی میز گذاشتم و گفتمظرف کاغذی آب
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 .هیچی_

 میخوای برای ارشد بخونی؟_

 .نه_

 .چه دروغ مسخره ای، با پوزخند نگاهم کرد

 .شاید_

 .چرا اینجا میخونی؟_هیچ نشسته بودم_

 .نگاهی به ساعتم کردم و بلند شدم

 .وایسا باهم بریم_

 .کیف و کتابم را برداشتم و به سمت آسانسور رفتیم

 شتن اون شب آش من رو هم میزدن کهدخترا دا_

 اونطور با تعجب نگاه میکردی؟

 کدوم شب؟_
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عروسی نسترن.منظورش سرمیز بود، وقتی از طالقش _

 گفتند. یادم نمی

 آمد با تعجب نگاهش کرده باشم یا حتی نگاهش کرده

 باشم. جوابش را ندادم هرچند میدانستم منتظر جواب

 .است

 .کسی رو ندادنکار خوبی نیست جواب سوال _

 .نگاهش کردم و گفتم

 راه و بی راه از بقیه سوال پرسیدن هم کار خوبی_

 .نیست مهندس

 کلید انداختم و در را باز کردم داخل رفتم، پشت سرم

 پیمان آمد._کسی نیست؟

 .االن میان، بشین_
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 جالب بود که جناب دکتر حتی قبل از آقای جهانی آمد،

 نشسته بود بلند شد بهپیمانی که روی صندلی سالن 

 .سمتش آمد و با او دست داد

 آقای دکتر به اتاقش اشاره کرد و به اتاق رفتند، اول

 .دکتر وارد شد و پشت سرش پیمان

 بعد از چند دقیقه که مرا صدا کرد، دکتر گفت برای یک

 ماموریت کاری باید همراه پیمان به اصفهان بروم. با

 بود عمدا خواستهتعجب پیمان را نگاه کردم، مشخص 

بود به همراه من باشد._من یک روز درمیان مدرسه میرم، 

 نمیتونم مرخصی

 .بگیرم

 .به جای دکتر پیمان بود که جواب داد
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 .یه روزه است_

 .نگاه از او گرفتم و رو به دکتر جم گفتم

 نمیشه فرد دیگه این ماموریت رو بره. برای من واقعا_

 .سخته و تقریبا غیرممکن

 فتن غیر ممکن نبود، همراهی پیمان غیرممکنسفر و ر

 بود. برای منی که دلیل پیمان برای درخواستش برای

 حضور من پنهان نبود. به هردلیلی که از زنش جدا شده

بود برایم مهم نبود، من یکبار که نه بیش از یکبار بهاو 

 جواب منفی داده بودم. برای کسی که در اوج جوانی

 قبولش نداشتم چه انتظاری و خامی دوران کارشناسی

 !داشت االن عاشق و وآله اش شوم؟

:] 
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 ق#_

 

 

 تعجبم از این بود که چطور هر خواسته ای که دارد را

 دکتر جم به این راحتی میپذیرد، یعنی اینقدر قبولش

 داشت! نه که پیمان آدم غیرقابل اعتمادی باشد، اما

 کارشخب زمان زیادی نبود که به ایران برگشته بود و 

 را شروع کرده بود، برای اعتماد و شناخت یک بازه ی

 .زمانی الزم بود._کارت خیلی مسخره بود

 اینکه نمیتونم برم ماموریت مسخره اس؟_

 این نرفتن ربطی به من نداره؟ من پیمان ترم اول_

 نیستم آسو، کاری هم به کار تو ندارم، نمیدونم دخترها
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 حرفه ای یادتو گوشت چی خوندن، اما یکم اخالق 

 . بگیر

 .پوزخندی زدم

 کسی تو گوشم چیزی نخونده، تو خودت به خودت_

 گویا شک داری. اخالق حرفه ای هم باعث نمیشه کاری

که برام مقدور نیست رو انجام بدم.روز و بحث مزخرفی 

 که پیش آمده بود به همین جا ختم

 نشد، دکتر جم با پرسیدن اینکه آیا مشکلی بین من و

 .خادمی است روز را به قعر تاریکی بردمهندس 

 .خیر، ایشون همکالسی سابق من هستن_

 .قبال اشاره کردن به این موضوع_

 خب دیگر چه میگفتم، وقتی خودم هم از رفتارهای
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 . پیمان چیزی سردر نمی آوردم

 به هرحال نیازی نیست شما به این ماموریت برید،_

 .یکی دیگه از مهندس ها زحمتش رو میکشه

ممنون، میتونم برم؟_خیر، مهیار پیشنهاد داد بخاطر بخش _

 مربوط به

 ...کارخونه محل کارتون رو تغییر بدیم و شما

 رنگم پرید، مگر میتوانستم، هم راهش طوالنی و هم

 ساعت کاری اش بیشتر بود. حتی نفهمیدم بقیه جمله

 .هایش چه بود

 شدم،من... یعنی... من به عنوان منشی شما استخدام _

 میتونم تا وقتی که یک مهندس دیگه رو استخدام

 .میکنین کارها رو انجام بدم
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 یعنی نمیخواین به این کار ادامه بدین؟_

 .اگر به شرط حضور درکارخونه است، خیر_

ابرویی باال انداخت و سری تکان داد._فعال میتونین برین 

 .سرکارتون

 تولدم آسمان چندین بار زنگ زده بود برای فردا که هم

 هست و هم اینکه شب یلداست مرخصی بگیرم، اما

 بااین اتفاق ها بیخیال شدم، من عمال هم سه شنبه ها

 نصف روز را اینجا بودم، بهتر بود همان را می آمدم. با

 قیافه ای گرفته وسائلم را جمع کردم و راهی خانه ی

 .دوقلوها شدم

 حتی شیطنت آنها نیز سرحالم نیاورد، ترس از دست

 دادن کارم وجودم را گرفته بود، خیلی روی اینکار
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 حساب کرده بودم و حاال احتمال از دست دادن یک

 .فرصت بزرگ وجود داشت

 . آسوی تو خوب نیستی؟_چرا خوبم عزیزم_

 ددی گفت فردا شبه... جاشوا شب چیه؟_

 . قبل از جاشوا من گفتم یلدا

 . ما یلدا رو تاحاال ندیدیم_

 . لبخندی زدم

  شب یلدا نگرفتین؟قبال_

 شانه ای باال انداختند و گفتند یادشان نمی آید حتی اگر

 تو جشن میگیری؟-جشنی گرفته باشند .

 . من؟ آره چون... تولدم هم هست_

 . اوه_
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 . واکنش همزمان هردو بود

 !تو به ما نگفتی تولدته_

 .پیش نیومده_

 بغلم کردند و تولدم را تبریک گفتند. محبتشان واقعا از

 ته قلب بود و همین باعث میشد به وجودم رخنه کند،

 من نگران وابستگی بچه ها نبودم، کم کم باید نگران

وابستگی خودم میشدم، فاصله ام را با شاگردهایم درمدرسه 

 حفظ میکردم تا کسی احساس نکند بینشان فرق

 قائل هستم، کالسهای موسسه و کالسهای خصوصی ام

 شتر از اینها و بچه کنکوریهم اکثرا سن و سالشان بی

 بودند و از استرس کنکور و درس وقتی برای صمیمیت

 یا وابستگی وجود نداشت اما این دو هم در درس
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 میخواندند هم مثل دوست بامن بازی و حتی درد و دل

 .میکردند

 خوشحال نیستی تولدته؟_

 .استرس دارم_

 اوه، بخاطر کادوها؟_

 .منتظرم بودند لبخندی زدم. خم شدم سمت هردو که

نه، اما یه رازه نمیتونم بگم.کنجکاوشان کردم، هرچه _

 اصرار کردند که استرس چه

 چیزی را دارم نگفتم، راز نبود اتفاقا میخواستم بگویم

 لحظه ی آخر گفتم ممکن است پیش پدرشان بگویند و

 مهیار جم فکر کند دارم از بچه هایش سواستفاده میکنم

 بگیرم و من این را تا جلوی اخراج شدنم را
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 ی معلم و شاگردی و حتی دوستی ارتباط نمیخواستم، 

 .من با بچه ها چیزی فرای این چیزها بود

 با خداحافظی از بچه ها راهی خانه شدم، با دیدن

 خریدهای مامان و آسمان دهانم باز ماند، آسمان صبح

 کارت بانکی ام را گرفته بود، معلوم بود ته کارتم را

 .استدرآورده 

چه خبره؟ بابا کجا موند شما باهم رفتین؟آسمان: پسر وراج _

 آقای ملکی خونه بود اومد پیش بابا

 .موند

 دستش درد نکنه، حاال چرا وراج؟_

 فکر میکنه گوله نمکه همش شوخی های مسخره_

 .میکنه
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 لبخندی زدم، امیر گفته بود بخاطر شوخی ای که با

 اما معلوم بود بااسمش کرده آسمان از او دلخور شده، 

 .شوخی های دیگرش، حرصش را درآورده است

:] 

 ق#_

 

 حاال الزم بود این همه خرید؟_

 مامان: منم گفتم، حرف تو سرش نرفت، کارتتم دادی

 دستش، اصال چیزی تهش مونده؟

 .نمیدونم هی اس ام اس میومد چک نکردم_

 دقیق نگاه نکردم، اما اگر بااین ها خوشحال میشد، چه

 میتوانستم بگویم، سری به بابا زدم، کمی صحبت کردم
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 برایش، از ترس و استرس از دست دادن کارم نگفتم

 بلکه سعی کردم با حرف زدن استرس خودم را نیز کم

 .کنم

 صبح به مدرسه رفتم و با استرسی غیر قابل کنترل به

شرکت، دکتر جم مثل هرروز عادی دیگر برخورد 

 نکرد، کارهای روزمره ام را کرد.چیزی نگفت، اشاره ای

 'خواست، حتی خزانه دار که با مسئول 'تن خواه

 بحثشان شده بود، کارش را به من سپرد، تا با آقای

 جعفرزاد هماهنگ کنم و بعد پولی به حسابش واریز

 .کنم. همه چیز مثل روزهای قبل

 یادم رفته بود برای خودم ناهار بیاورم، کتابی که در

 یک بسته بیسکوئیت برداشتم و بهشرکت داشتم با 
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 .طبقه ی همکف رفتم

 خیلی هم حوصله ی درس نداشتم، اما بیخیال شدن کار

 من نبود. در فضای خلوت و آرام محیط صدای بلند کسی

 را شنیدم، سرم را که بلند کردم دیدم مخاطبش دکتر جم

 است، نگاهی به ساعت کردم، دیدم باطری ساعتم تمام

 وی یک و بیست دقیقه است. خداشده و عقربه ها ر

 میدانست ساعت چند بود. مطمعنا دکتر جم مرا دیده

 بود. وقتی کتابم را برداشتم و خواستم به سمت

آسانسور بروم نگاهم کرد تا من دکمه آسانسور را فشاربدهم 

 و به طبقه ی همکف بیاید، دکتر کنارم ایستاد با

 .ده امخجالت سالم دادم. حس میکردم گناهی مرتکب ش

 حتی کیفم را همراهم برنداشته بودم تا بهانه ای بیاورم،
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 .کتابم، دست کلید و بسته ی بیسکوئتم دستم بود

 .نگاهش را روی کتابم دیدم

 هرچه فکر کردم چه بهانه ای بیاورم چیزی به ذهنم

 نرسید، در اوج نگرانی و استرس من او چیزی نگفت،

 من وارد شوم به رویش نیاورد، دم در تعارف کرد اول

 که ناشی از ادبش بود بعد به دفترش رفت، به همین

 .راحتی

 هرچند تا به این مرحله برسد برای من پر از استرس

 .گذشت نه راحت

 نزدیک ساعت پنج بود که مرا به دفترش صدا کرد و در

مورد کار گفت._چون خودتون تمایلی ندارین برین کارخونه 

 مشکلی
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 جا مدیریت کنین تا زمانی کهنیست، میتونین از همین 

 فرد دیگه ای رو استخدام کنیم، البته به عنوان دستیار

 .من

 بعدش اخراج میشم؟_

 .با تعجب نگاهم کرد

 خیر، مهندس جدیدی استخدام نمیشه، یک منشی جدید_

 برای شرکت استخدام میشه میتونین شما به این کار از

 .همینجا ادامه بدین

 .نگاهش میکردم حاال من بودم که با تعجب

 ...مشکلی هست؟_نه، یعنی آخه_

 .جدی نگاهم کرد منتظر بود جمالتم را کامل کنم

 ...ممنون از لطفتون_
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 .هرچند مطمعن بودم لطفی در کار نبود

 ...اما نمیخوام شرایط کاریتون رو سخت کنم و بخا_

 برای کسی سختی ای نداره، الزامی به حضورتون در_

نباشین.دیگر چه داشتم بگویم، جز کارخونه نیست نگران 

 تشکر مجدد، که سری در

 جوابم تکان داد، با اجازه ای گفتم و خواستم برگردم

 .سرمیزم که گفت

 .یه چند دقیقه صبرکنین_

 کار دیگه ای هست؟_

 خیر میتونین بشینین. فقط چند دقیقه دیگه برین_

 .بیرون

 بگویممیخواستم انگشتم را باال ببرم، سرم را بخارانم و 



 
 

420 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ها؟'! ننشستم با تعجب همانجا ایستادم، او هم انگار نه'

 .انگار که من را مثل درخت کاج منتظر گذاشته است

با مهندس خادمی همزمان فارغ التحصیل شدین؟_خیر، _

 .یعنی بله

 من یک ترم زودتر تمام کرده بودم، اما خب جشن فارغ

 یکالتحصیلی که برگزار شد برایمان یکی بود. اینکه 

 .بله و خیر گفتم باعث شد نگاهم کند

 کالفه سعی کردم تکان بخورم صدایی از خودم در

 بیاورم تا شاید بگوید برو بیرون، اما انگار نه انگار که

 آنجا بودم. نهایتا همانطور که حواسش به لبتابش بود

 .گفت

 میخواین ادامه تحصیل بدین؟_



 
 

421 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 صیلم نبود،باالخره اشاره کرد به ظهر، خجالتم ادامه تح

 .خجالتم مطالعه در جای نامعقول بود._بله

 نگاهم کرد چیزی نگفت، دوباره نگاهش را به مانیتور

 داد و گفت میتونین تشریف ببرین. سرم پر بود از

 عالمت سوال. در اتاقش را باز کردم و خواستم بیرون

 بروم که صدای منفجر شدن چیزی را شنیدم و بعد

 ی سرم و دور و میزم که پرکاغذهای رنگی رنگی باال

 از بادکنک بود. چشم هایم گرد شد در آن بل بشوی

 کاغذهای رنگی چشمم به دوقلوها افتاد که کاله کاغذی

 به سرگذاشته بودند و یکی سوتی به دهان داشت و

 داشت سوت میزد و دیگری مشغول زور زدن برای

 .ترکاندن یکی دیگه از این کاغذ رنگی ها بود
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 یز عجیب بود، واقعا این همه تدارکات بخاطرمهیار جم ن

 درخواست بچه هایش برای تولد معلمش نهایت

 سخاوتش را نشان میداد. کیک زیبایی گرفته بودند که

شمع عالمت سوالش را فوت کردم و کیک را بریدم وآخرسر 

 بچه ها لطف کردند و روی صورتم کیک را

 .مالیدند

:] 

 ق#_

 

 

 !بچه ها_

 جاشوا هم سوت را ازدهانش درآورد وجان بیخیال شد، 
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 .به سمتم آمدند و بغلم کردند

 .آسو تولدت مبارک._وای مرسی بچه ها_

 .تبریک میگم خانم مهرپرور_

 .به پدر بینهایت شیک و جذابشان نگاه کردم

 .ممنونم، به زحمت افتادین من نمیدونم چی بگم_

 اختیار دارین، بچه ها از دیروز عصر روی پای_

 بند نبودن، عمو دادیارشون رو هم خودشونخودشون 

 .راضی کردن

 نگاهی به در اتاق دادیار جم کردم دیدم که در آستانه ی

 در ایستاده است، بقیه همکارها نیز از اتاق هایشان با

آن همه سروصدا بیرون آمده بودند.جالب بود مهیارجم اصال 

 محدودشان نمیکرد، با اینکه
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 ارد اما محتاطانهباور داشت بچه های شلوغی د

 حواسش به هردو بود و کامال اجازه میداد با آزادی

 .شلوغ کنند و بازی کنند

 بچه ها برایم هدیه گرفته بودند، اما این هدیه چیزی

 نبود که بچه ها بتوانند با پول قلک خودشان چنین

 چیزی گرانی را بخرند، حاال بر فرض اینکه قلکی داشته

 اگر اشتباه نمیکردم آخرینباشند. یک گوشی هوشمند و 

 .مدل از آن برند

 .آسو گوشیت عکس خوب نمیندازه_

 .بااین میتونیم عکسهای خوبی بگیریم_

 پیش بچه ها چیزی نگفتم فقط تشکر کردم اما محال
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ممکن بود چنین چیزی را قبول کنم. با پول این گوشیمیشد 

 بدهی آقای ملکی را داد و حتی مقداری نیز برای

 ...داز بماند اما خبخودم پس ان

 با شادی بچه ها، معذب بودن من جشن و وقت کاری به

 پایان رسید، بچه ها در سالن مشغول شیطنت بودند که

 کادو را برداشتم و به بهانه ای به اتاق دکتر جم رفتم که

 .برادرش نیز پیشش بود

 برگه ها را مقابل دکتر جم و جعبه ی گوشی را مقابل

 .مهیار جم گذاشتم

 نپسندیدین؟_

 نه، ممنون اما جلوی بچه ها نگفتم اما نمیتونم قبول_

 .کنم.باال آمدن سر دکتر جم را از گوشه ی چشمم دیدم
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 .چرا؟ اما پیشنهاد دوقلوها بود_

 .لبخندی زدم

 پس شما نباید تقبل میکردین همچین چیزی رو، بابت_

 جشن و همه چیز ممنونم، خاطره ایه که هیچ وقت

 .فراموش نمیشه

 .رو کردم به دکتر جم و اجازه رفتن خواستم

 ...اما خانم مهرپرور هدیه رو پس دادن_

 هدیه بچه ها همین ایده و فکرشون بود، در کنارش_

شما هم کلی زحمت کشیدین، اما من نمیتونم همچینهدیه ی 

 گرون قیمتی رو قبول کنم، شاید کمی بی ادبی

 .باشه قبول نکردنش اما واقعا نمیتونم

 اصرار نکرد، خوب بود، در مقابل چشمان کمی متعجب



 
 

427 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 دکتر از اتاق خارج شدم، برای بار آخر از بچه ها تشکر

 ..کردم گونه هایشان را بوسیدم و شرکت را ترک کردم

 خدا با من یار بود، دو هدیه ی خوبی که باید را گرفته

 بودم، سورپرایز بچه ها، خبر حفظ شغلم آن هم به

 .ت نه منشیعنوان مهندس شرک

 .کجا موندی آسو بدو_

 .چه خوشگل شدی_

 لبخندی از خوشحالی زد. برای بابا جایی در حال

پذیرایی آماده کرده بودند، کت و شلوار تنش بود، ازکت و 

 شلوارهای قدیمی اش بود که حاال برایش گشاد

 .بود. مامان نبود، رفتم سمت بابا گونه اش را بوسیدم

 این شرکته به عنوان مهندس بابا خیلی خوشحالم، تو_
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 .شون استخدام شدن گفتن یه منشی جدید میارن

 چشم های بابا برق زد. دوباره بوسیدمش و به سمت

 حمام رفتم. دوشی گرفتم و لباسی که آسمان برایم آماده

 کرده بود را پوشیدم. موهایم را با اتو صاف میکردم که

 امصدای زنگ در را شنیدم، چاره ای نبود باید تم

 .میکردم بعد برای خوش آمد میرفتم

 وقتی آماده بیرون رفتم، خاله مریم بود، به همراه آقا

 .رضا و آروین. خاله را بغل کردم دلتنگش بودم

 .خوشگل خاله، تولدت مبارک._مرسی خاله_

 ...روم سیاهه این_

 .بیخیال خاله خوش اومدین_

 با آقا رضا و آروین دست دادم و خوش آمد گفتم. آقا
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 رضا بود که پرسید فقط آنها دعوتند؟ با جواب مامان

 برگشتم سمتش، ندیده بودمش، با دیدنش چشم هایم گرد

 .شد

 چه کرده بود آسمان، احساس میکردم یک قرن است

 مامان را در این حال و حالت ندیده ام، داشت به تعارف

 هایش با آقا رضا ادامه میداد که دوباره، زنگ در به

 سرپا بودم خودم باز کردم، خانواده عمه وصدا در آمد. 

عمو بودند، همزمان رسیدند. نسبتا جمع شلوغی بود،با آمدن 

 آقای ملکی و همسرشان تازه متوجه شدم

 .خانواده ی ملکی نیز دعوتند، هرچند پسرشان نبود

 هرکسی در گوشه ای با کسی به صحبتی مشغول بود،

 نیاورم،خسته بودم اما سعی میکردم خیلی به رویم 
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 آسمان و مامان یک سفره ی زیبایی برای یلدا آماده

 کرده بودند. انارهای چشمک میزد، هر بار که چشمم

 .می افتاد

 کیک تولد من را آوردند تا با چای سرو کنند، آسمان

 گفت آرزو کنم. آرزو کردم برای حل کردن مشکالتمان و

 برگشتن آذرخش پیشمان. بعد از فوت کردنم آقا رضا

 .بود که گفت

 .آسو همه کار از دستش برمیاد، نیاز به آرزو نداره_

 پسر من جز خوردن و پول من رو خوردن که چیزی بلد

نیست، باز آسو شماها رو از اون خراب شده نجات داد.دلش 

 از پسرش پر بود، اما نیازی نبود در جمع این را

 مطرح کند یا اشاره به چیزی کند که برای من ناراحت
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 کننده بود. الحق که یک شوهر خاله ی واقعی بود، با

 .تمام خصوصیات متعلق به این سمت

 .آقا رضا آروین هنوز درسش تموم نشده_

:] 

 ق#_

 

 

من به بعد تموم شدن درسش هم چشم آب نمیخوره.چند _

 ثانیه سکوت شد، چرا که لحن آقا رضا خیلی جالب

 ت رانبود، آقای ملکی بود که بزرگواری کرد و سکو

 .شکست

 جوونن آقا رضا ماهم داریم، یا دانشگاهه، برمیگرده_
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 .هم همش خوابه

 رد نگاه بابا را گرفتم، چشمش به حافظ روی میز بود،

 بلند شدم و کتاب را برداشتم و دست آقای ملکی دادم و

 گفتم تفعلی برای جمع بزند، هرچند در تعارف دوست

 .داشت به عهده ی فرد دیگری بگذارد

 های طوالنی بود چراغ خانه ی ما برای مهمانی ومدت 

 جمعی روشن نشده بود، بعد از رفتن مهمان ها آسمان

 را بغل کردم و برای این ایده ی خوبش از او تشکر

 .کردم._ایده ی من رو ول کن بیا کادوهاتو باز کنیم

 .بپر تو باز کن من یه سر به بابا بزنم بیام_

 .کادوهای توا آسو_

 .اباشه وایس_
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 به اتاق بابا رفتم گویا منتظرم بود، نگاهم کرد،

 .میخواست چیزی بگوید، منتظر و متعجب نگاهش کردم

 بعد از چند ثانیه که داشت 'ت' را تکرار میکرد متوجه

 شدم میخواهد تولدم را تبریک بگوید. چشم هایم خیس

 شد برای این تالشش. منتظر ماندم مگر صدای پدرم

 ... نم ازش بگذرم._َت... تَ هدیه ای بود که بتوا

 نفس نفس زد. نتوانست ادامه دهد اما من برای همان

 .هم راضی بودم بغلش کردم

 مرسی بابا، این بهترین هدیه بود برام، قول میدم یه_

 .دکتر خوب ببرمت کم کم صحبت کنی

 لبخند تلخی به رویم زد. حوصله ای برای باز کردن

 م دل آسمان بشکند،هدیه ها نداشتم، اما نمیخواستم ه
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 .خیلی زحمت کشیده بود

 خودش و مامان برایم کفش خریده بودند، بقیه نیز لباس

 .بود، کیفی، بلوزی، مانتوی زیبایی از طرف خاله ام

کارت هدیه ای از طرف عمویم.تعدادی از کادوها را به 

 بهانه اینکه خوشم نیامد و

 ا کهمناسب من نیست به آسمان دادم، در واقع هرکدام ر

 از دیدنشان بینهایت ذوق زده شد. من هدیه های اصلی

 .ام را امروز گرفته بودم، باقی خیلی هم برایم مهم نبود

 آسو؟_

 .در حالی که نگاهم به سقف بود گفتم

 جان؟_

 داداش آذرخش خیلی باید بمونه تو زندان؟_
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نفس عمیقی کشیدم._نمیدونم. بذار بدهی آقای ملکی رو بدم، 

 میدمبقیه رو 

 .بدهی آذرخش

 مامان امروز گریه میکرد، میگفت شب یلداست بچه ام_

 .نیست، من دارم جشن میگیرم

 .میاد، زود میاد_

 ...منیر خانم_

 .برگشتم به سمتش و نگاهش کردم

 .زنگ زده بود_

 .شماره اینجارو از کجا آورده؟_مامان زنگ زده_

 از دست این مامان من پیر شدم. آسمان اگه باز زنگ_

 زد، تلفن رو از پریز بکش، چه میدونم قایمکی بردار
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 .بگو خونه نیست

 ...آخه_

 آخه نداره آسمان، پای اون زن به این خونه باز_

 ...بشه

 بقیه جمله ام را خوردم، آسمان بیچاره که مقصر نبود

بخواهم او را تهدید کنم.صبح وقتی به مدرسه رفتم، همکار 

 نازنینم برایم هدیه

 گفت یکبار بین حرفهایم اشاره کرده ام تولدمگرفته بود، 

 شب یلداست، به هیچ عنوان یادم نبود، اما برایم شیرین

 بود که در ذهنش نگه داشته است، یک دفتر پلنر

 .بینهایت زیبا و شیک بود

 .مرسی خانم موالیی واقعا قشنگه_



 
 

437 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 مبارکت باشه، راستش میخواستم چیز دیگه ای_

 خانواده از ازت تعریفبگیرم، گفتم که چقدر پیش 

 کردم، دخترم گفت اگر اینقدر سرشون شلوغه پلنر بگیر

 براشون. حاال نمیدونم چون خودش دوست داره گفت یا

 . واقعا به دردت میخوره

خانواده! شاید برادرشان بود ._نه ممنونم خیلی زیباست، 

 مطمعنم خیلی به دردم

 .میخوره

 برایم، سوایهمینکه یادش بود واقعا باارزش بود 

 اینکه واقعا دفتر زیبایی، شاید الزم بود برنامه هایم را

 .روی قلم بیاورم

 وقتی رسیدم به شرکت آقای جهانی مشغول تمیز کردن
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 یکی از اتاق ها بود، که در این مدت در آن بسته بود،

 .خسته نباشیدی گفتم اما جلوی کنجکاوی ام را گرفتم

 .دکتر جم صدایم کرد به اتاقش

 مروز خانمی میان برای مصاحبه، برای کار گزینها_

 های اولیه رو خودتون باهاشون هماهنگ کنین، اگر

تطابق داشت راهنماییشون کنین دفتر من._آقای دکتر... اوم. 

 من دیروز فراموش کردم بگم، اگر

 بخوایین من میتونم هردو کار رو انجام بدم برای من

 ...س

 جا مشخص هستن، منخیر خانم، سمت ها و کارها این_

 .نمیتونم از یک فرد کار دو نفر رو بخوام

 ...پولش را میگرفتم و در واقع بخاطر این بود اما خب
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 دفتر کارتون رو هم آقای جهانی دارن آماده میکنن،_

 بعد از استخدام نیروی جدید میتونین کارهاتون رو

 .انتقال بدین اونجا

 .بله، ممنون_

 

 

 

 .سرکارتونمیتونین برین _

 سری تکان دادم و از اتاقش بیرون آمدم و پشت میزم

 نشستم، چه تغییر عجیبی شده بود برایم کار در این

 .شرکت. در واقع آشنایی و حضور دوقلوها در زندگی ام

 میتوانستم غیر مستقیم از هردو تشکر کنم، در دفتر
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 پلنرم نوشتم خریده هدیه برای دوقلوها. فردا قبل از

 خانه ی آنها میتوانستم هدیه ای برایشان رفتن به

 بگیرم، تشکر برای این تغییرات بزرگ و تولدی که

 برایم گرفته بودند، همین که توانسته بودند دکتر جم را

راضی کنند خودش جای تعجب داشت.پیمان از سفر کاری 

 اش برگشته بود، با اخمی به من

 ر جمپیش دکتر رفت و بعد از بیرون آمدن از اتاق دکت

 .خطاب به من گفت

 .کار جدید مبارک خانم مهندس_

 یک ممنونم خشک و خالی گفتم، حالت صورتش جوری

 بود که میخواست حرف دیگری بگوید اما با تک کلمه

 .بودن من منصرف شد و رفت
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_ _ _ _ 

 از این سر مغازه تا آن سر مغازه مثل خنگ ها در رفت

 بگیرم، اما و آمد بودم، فقط تصمیم گرفته بودم هدیه

نمیدانستم چه؟ !چه هدیه ای برایشان مناسب است، بااینکه 

 دوقلو بودند

 و همه ی لباسهایشان یکی بود، اما شخصیت های کامال

 متفاوتی داشتند، برای جاشوا که عاشق کتاب های

 علمی تخیلی بود شاید میتوانستم راحت تر خرید کنم اما

 ن بود کهجان کمی سخت تر بود. نکته ی سخت تر ای

 همه چیز داشتند و هیچ چیزی به نظرم کم نداشتند یا

 .نیاز نداشتند

 کمی دیگر قدم رو رفتم تااینکه یکی از فروشنده ها به
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 سراغم آمد و گفت چیز خاصی نیاز دارم؟

 .هدیه میخوام، برای دوتا پسربچه ی  ساله_

 دوقلوان؟_

داد بله.چندتا چیزهای عجیب و غریب و بچه گانه نشانم _

 اما

 برایم جالب نبود. از او قفسه کتاب های علمی تخیلی

 بچه گانه اش را خواستم، قفسه اش را نشانم داد و

 .تنهایم گذاشت. مطمعنا جان کتاب دوست نداشت

 کتاب را برداشتم تا حساب کنم، با خودم گفتم برای جان

 بعدا میخرم و آخر هفته هدیه ی هر دو را میدهم، که

 ه سه پایه کوچک بوم رنگ افتاد. حس واتفاقی چشمم ب

 حال جان با جاشوا متفاوت بود، ریسک بود اما شاید
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 خوشش می آمد، چند قلمو و رنگ نیز خریدم، در مقابل

 هدیه های جان ماله جاشوا کم به نظر می آمد، به همین

 دلیل دوباره به سمت قفسه کتاب ها رفتم و دوتا کتاب

 .دیگر برداشتم

 باعث خنده ام شد، حداقل دوتا کتاب رقمی که شنیدم

 کنکور برای خودم یا آسمان میتوانستم بخرم، نه اینکه

خساست کنم اما رقم قابل توجهی بود.انتخاب هدیه هایم باعث 

 .شد کمی دیر به کالس برسم

 .دیر کردین خانم مهرپرور_

 بله، ببخشین، دوقلوها تو اتاقن؟_

 .بله منتظر شمان_

 م، مشغول بحث بودند، اول جاندر اتاق را باز کرد
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 .متوجه حضور من شد

 .آسو، دیر کردی_

 .جاشوا سقلمه ای به او زد._احمق ما قهریم با آسو

 نایلون خریدهایم را در راهرو گذاشته بودم، با این

 .حرف ابرویی باال انداختم داخل رفتم و در را بستم

 چرا اون وقت؟_

 مثال جدی بهجان هم به تقلید از جاشوا قیافه ای 

 .خودش گرفت

 .تو هدیه ی ما رو پس دادی_

 با تعجب نگاهشان کردم، باورم نیمشد مهیار جم چنین

 .چیزی را به بچه هایش گفته باشد
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 کی گفته؟_

 . همزمان گفتند ددی

 .رو به رویشان روی زمین نشستم

 .هدیه ی شما جشن تولدم بود. برام جشن گرفتین_

 پولش رو شما دادین؟اما ما برات موبایل...__

 .ددی داد_

 خب پول شما نبود، شما هرچی با پول خودتون_

 بگیرین من قبول میکنم. پس من هدیه ی شما رو پس

 .نمیدم

 جان دست برد به روی موهایش و جاشوا به سمت چانه
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 .اش

 حاال آشتی؟_

 جان که از اول هم خیلی این قضیه برایش مهم نبود

 . اما جاشوا زمانلبخند زد و سرش را تکان داد

بیشتری برد تا قبول کند._خب حاال من برای تشکر جشن 

 تولد براتون هدیه

 .گرفتم

 جان: کو؟

 بلند شدم در اتاق را باز کردم و کیسه ی هدیه ها را

 برداشتم. هردو به اندازه ای خوشحال بودند که انگار

 .بهترین و گرانترین شی در دنیا را هدیه گرفته اند

 .و بغلم کرد جان جلو آمد
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 .آسو، اینها خیلی باحالن_

 اما تو نقاشی بلد نیستی._یاد میگیرم، مگه نه آسو؟_

 آره عزیزم، خیلی زود یا میگیری اگه دوست داشته_

 .باشی

 جلوی بوم ایستاد و یکی از قلمها را برداشت و ادای

 .نقاشی کردن درآورد

 ...دوست دارم، خیلی_

 نایلونش جدا میکرد رویجاشوا درحالی که کتاب را از 

 .تختش نشست و گفت

 .تو باید یه معلم داشته باشه کله پوک_

 جان با ناامیدی نگاهم کرد و گفت._آسو تو نمیتونی یاد بدی؟

 من؟ نمیدانم من را چه فرض میکردند در ذهنشان،
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 نقاشی های دوران مدرسه ام را هم آذرخش گاهی حتی

 ز من میخواست بهمامان یا بابا میکشیدند و حاال او ا

 او نقاشی یاد دهم. کمی بخاطر هدیه ی نامناسبم پشیمان

 .شدم

 .من بلد نیستم جان_

 .جاشوا: آسو معلم ریاضی کله پوک

 چشمان جان پر شد و کمی تند روبه جاشوا گفت من کله

 پوک نیستم و در اتاقش را باز کرد و فرار کرد. کله

 د، از چهپوک گفتنشان به هم خیلی عادی و روتین بو

 [چیز این موضوع ناراحت شد برایم عجیب بود.:

 ق#_
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 .فکر کنم زیاده روی کردی جاشوا_

 معلوم بود جاشوا نیز انتظار این واکنش را از برادرش

 .نداشت چون هاج و واج به در اتاق نگاه میکرد

بمون تو، من میرم دنبالش.بیرون رفتم و صدایش کردم اما _

 پیدایش نمیکردم، به

 که یک ربع بعد با نگرانی به همراه مهین خانم حدی

 .داشتیم در به در دنبال جان میگشتیم اما نبود

 .بذارین از جاشوا بپرسم_

 .هربار که شما میاین یه اتفاقی برای این بچه ها میفته_

 .جوابش را ندادم

 جاشوا تو میدونی جان کجاست؟_
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 .فکر کنم بدونم_

 . گرداندکجا؟جوابم را نداد و رویش را بر_

 جاشوا؟ چیشده؟کجاست؟_

 .اونجا مخفی گاه ماست نمیتونم بگم_

 .نفس راحتی کشیدم خب حداقل یعنی در خانه بود

 ! فکر میکردم ماها باهم دوستیم، پس نبودیم_

 .برگشت و نگاهم کرد

 االن جان ناراحته، باید بریم پیشش، میدونم که توام_

ود اما بخاطر دوستش داری.سری تکان داد ،خیلی مطمعن نب

 نگرانی

 . اش برای جان راهنماییم کرد

 باورم نمیشد، یک اتاق شیروانی بود، که روی سقفش
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 پله باز میشد و باال میرفتی، اصال مگه معماری خانه

 .های ایرانی چنین چیزی داشت، پول چه ها که نمیکرد

 جان آنجا روی کف چوبی اش نشسته بود و دستش

 دستش بود. مطمعنا یا آنروی زانویش و سرش روی 

 سر و صدایی که من باال رفتم متوجه حضورمان شد اما

 .سرش را بلند نکرد

 کنارش نشستم، جاشوا روبه رویمان نسشت. صدایم را

 .صاف کردم تا نگاهم کند اما توجهی نکرد

 .دستم را دور شانه اش حلقه کردم._اینجا یه نفر با ما قهره

 جواب دهد، چیزیجاشوا مشتاق منتظر بود جان 

 .نمیگفت اما از چشمهایش میخواندم

 دستم را بردم و سعی کردم سرش را بلند کنم اما
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 .مقاومت میکرد و نمیخواست

 وقتی به زور سرش را بلند کردم و برگرداندم سمت

 خودم چشمان خیسش را دیدم. با انگشتم اشک هایش

 .را پاک کردم

 شت منظوریاین گریه ها برای چیه قربونت برم؟ دادا_

نداشت.او حتی جاشوا را نگاه نکرد. دوباره میخواست 

 سرش

 .را روی دستش بگذارد اما اجازه ندادم

 .ما باهم دوستیم جان، میتونیم حرفهامون رو بهم بگیم_

 .دوباره چانه اش لرزید

 من خواب مامی رو دیدم، جاشوا پیش مامان هم به من_

 .گفت کله پوک
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 ی چنین چیزی گریه کردهخدای من، باورم نمیشد برا

 است. چقدر تلخ مادراشان را از دست داده بودند! حاال

 این خال که در زندگیشان پر نمیشد برایم نگران کننده

 بود. قبل از اینکه من جوابی بدهم شنیدم که جاشوا

 .گفت._من پیش مامان همچین چیزی بهت نمیگم

:] 

 ق#_

 

 

 بودند، چقدر مادرشان را در ذهنشان رویایی ساخته

 دقیقا نمیدانم چه مدت بود که مادرشان را از دست داده

 ...بودند اما
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 دستم را به سمت جاشوا دراز کردم تا او نیز بلند شود

و کنار من بنشیند._میدونم دلتون خیلی برای مامانتون تنگ 

 شده، اما

 اینکه باهم دعوا کنین و ناراحت باشین، این مامانتون

 .رو هم ناراحت میکنه

 .اون خبر نداره_

 چرا، مامان ها همیشه خبر دارن بچه ها چیکار_

 میکنن. مامان شماهم تو آسمونه مطمعنم که شماها رو

 .نگاه میکنه

 .جان اشک هایش را پاک کرد و گفت

 حتی وقتی میریم دستشویی؟_

 اول با حیرت نگاهش کردم و بعد بلند بلند خندیدم. حرف



 
 

455 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

دانم شاید من بد اداکردم. من نباید چنین نتیجه ای داشت نمی

 اما نکته ی جالب این بود سوالش کامال جدی بود

 .نه به شوخی و منتظر جواب از جانب من بود

 .خب مامانته مگه چه مشکلی داره_

 .اوه، من بزرگ شدم_

 .همچنان که میخندیدم روی سر هر دو را بوسیدم

 فکر نکنین واسه من سیاه بازی درآوردین من بیخیال_

 .کالس شدم پاشین ببینمدرس و 

 . همزمان گفتند

 آسو!_من میرم پایین، پنج دقیقه وقت دارین آشتی کنین و_

 .بیاین سر کالستون

 خواستم کمی باهم تنها باشند، نقشه های شیطانی باهم



 
 

456 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 میکشیدند و سر من پیاده میکردند بهتر از این بود که

 هاز هم دلخور باشند. وقتی پله هارا پایین رفتم دو پل

 آخر مانده بود که پایم لیز خورد، چیزی نمانده بود بیفتم

 که کسی بازویم را گرفت و کمک کرد، نگاهش کردم،

 .دادیار جم بود. با چهره ای جدی و اخمو

 آقای دکتر، شما؟ اینجا؟_

 دستم را رها کرد و با جدیت و البته کمی صدای پایین

 .گفت

منظورم این  فراموش کردین اینجا خونه ی برادرمه؟_خیر_

 .باال بود

 .مهین خانم خبر دادن جان گم شده_

 چه سرعت عملی داشت مهین خانم و چه میگ میگی
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 .بود آقای دکتر که خودش را با این سرعت رساند

 .گم نشده، قایم شده بود با جاشوا پیداش کردیم_

 مشکلی پیش اومده؟_

 .خیر_

 و عمویشان بود اما تا زمانی پدرشان در قید حیات بود

پیگیر بود، چرا باید به عمویشان میگفتم ، اما دادیارجم قانع 

 نشد، خیلی جدی نگاهم کرد و منتظر جواب

 .ماند

 من برم تو اتاق بچه ها االن میان کالس رو شروع_

 .کنیم

 منتظر واکنشش نماندم، اما او نیز بیخیال نشد دنبالم به

 .اتاق بچه ها آمد، داخل شد و در را بست
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 رخونه است و جلسه ی مهمی داره، بفرمایینمهیار کا_

 مشکل چی بود که جان این رفتار رو داشت؟

 رفتار بدی هم نبود، بچه اس. عرض کردم با برادرش_

 .بحثش شده بود

نگاهش به سمت بوم و وسایل ها و کاغذ کادوها افتاد._و 

 باعث این دلخوری؟

 باعث؟ حرفش شبیه جمله ی مهین خانم بود، که انگار

 .باعث شدممن 

 .میتونین از خود بچه ها بپرسین االن میان_

 به موقعش از بچه ها هم می پرسم، فعال مخاطب_

 .سوال من شمایین خانم

 خواستم به صرف مسخره کردنش بگویم 'اوه چه
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افتخاری' اما افسوس که رئیسم بود._جاشوا به جان گفت کله 

 پوک و جان ناراحت شد. چون

 پیش مادرشون هم به جان تو خواب دیده بود جاشوا

 .گفته کله پوک

 .تعجب را در صورتش میتوانستم ببینم

 شاید انتظار داشت بگویم کتکشان زدم و آنها نیز

 نشستند زار زار گریه کردند یا چه میدانم هر دلیل

 عجیب و غریب دیگری، چرا که مشخص بود انتظار

 .شنیدن این را نداشت

 خنده ام بگیرد، لب از حالت چهره اش چیزی نمانده بود

 .هایم را روی هم فشردم تا خنده ام را کنترل کنم

 صدایش را صاف کرد و اخمش را بیشتر کرد، به نظرم
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 میخواست چیز مهمتری بگوید. اما با باز شدن در و

 داخل آمدن بچه ها نگاه از من گرفت و به بچه ها نگاه

 [کرد.:

 ق#_

 

 

 .آنکل دادیار_

 حرفی خم شد سمتشان و دستیآنکل دادیارشان بی هیچ 

 روی سر هردو کشید. چقدر این رفتار عجیب بود از او

 .هرچند از نظر من

 قبل از اینکه بیرون برود گفت بچه های خوبی باشین و
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بدون هیچ حرفی خطاب به من بیرون رفت ._آسو عمو 

 دعوات کرد؟

 نه چرا؟_

 . جاشوا: چون همه رو دعوا میکنه

 . جان: مارو دعوا نمیکنه

 . ما بچه ایم کله... چون ما بچه ایم_

 کله پوک به نظرم بیشتر شبیه اسم شده بود برای جان

 .از جانب جاشوا

 هدیه های پر ماجرا را جمع و جور کردیم و به سراغ

درس و مشق رفتیم، چاره ای نبود.جان گریه کرده بود و 

 این خسته اش کرده بود گویا،

 .چرا که تند تند خمیازه می کشید
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 .جان اینم بگم برم_

 .نه نرو_

 .خوابت میاد، من برم بخوام_

 خواب آلود خنده ای کرد، نظرم عوض شد، مطمعنا با

 این شدت که خوابش می آمد، نمیتوانست متوجه شود

 چه میگویم. من کمی جلوتر از معلم مدرسه اشان بودم

 و میخواستم کم کم به جای دو جلسه یک جلسه کنم

ظرم نیازی به دو جلسه نداشتند.با گفتن کالس شان را، به ن

 اینکه این بخش بماند برای جلسه ی بعد از خدا

 خواسته کتاب جمع کردند، جان گونه ام را بوسید و به

 .سمت تختش رفت

 وسائلم را جمع کردم. وقتی طبقه ی پایین رفتم دکتر را
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 دیدم پایش را روی پایش انداخته بود و داشت سیگار

 لویش بود. خواستم خداحافظی کنم امامیکشید فنجانی ج

 .گفت چند لحظه بنشینم

 شما قبال به کمبود بچه ها اشاره کردین. منظورتون_

 چی بود؟

 خیلی مستقیم و بدون مقدمه پرسید. اشاره اش به شب

 .عروسی نسترن بود

من... یعنی... نمیدونم... خب...خم شد و سیگارش را در _

 زیرسیگاری بلوری اش

 .و در همان حالت گفتخاموش کرد 

 تا به حال کلمه ای از شما نشنیدم که ندونسته گفته_

 .باشین
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 من هفته ای دو بار بچه ها رو میبینم ممکن برداشت_

 ...غلط من باشه و

 .بازی با کلمات خیلی جذاب نیست برای من_

 نفسم را بیرون دادم، میگفتم چاره ای نبود یا اخراج

ای که بچه ها دارن، بخاطر  میشدم یا هرچه ._کمبود عاطفی

 نبودن

 مادرشون و اینکه پدرشون بیشتر وقتشون سرکار

 هستن، زمان کمی برای بچه ها میذارن و مهین خانم،

 .هم بازی خوبی برای بچه ها نیستن

 .نفسی گرفتم و ادامه دادم

 علی رغم امکانات فوق العاده ای که دارن از نظر_

 و باید و شاید بهشونعاطفی به اندازه ای که نیاز دارن 
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 .رسیدگی نمیشه و خودشون هم این باور رو دارن

 االن میتوانستم یک لبخند مسخره تحویلش دهم و

 .بگویم، خب راحت شدی، همین بود

راننده من شمارو میرسونه.کمی زیادی مستقیم وارد _

 موضوع میشد. گویا امتحان

 . بود، جواب سوالش را گرفت و نمره اش را داد و تمام

 ...نیا_

 بخاطر صحبت با من دیرتون شد، دم در منتظره_

 .بفرمایین

:] 

 ق#_
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 چند ثانیه مکث کردم نگاهش کردم و برای موافقت

 سری تکان دادم. به نظرم شخصیتش این بود، دستور

 .دادن یا شاید زور گفتن را دوست داشت

 اما حتی اگر خیلی تمایلی نداشتم راننده اش مرا به خانه

 .به خاطر خستگی راحت بود برایم ببرد، اما

 تو مگه نمیری شرکت برای چی با این کالسها خودت_

 رو خسته میکنی؟

 قبال گفتم که مامان میترسم اخراج بشم یا هرچی_

 اینطوری کالسهام هم از دست میدم، همه تخم مرغهام

 .رو تو یه سبد نذارم

 مدرسه هست، کالس خصوصی هم هرموقع اراده_
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ب خونه مردم نمون._راهم طول میکشه کنی، تا نصف ش

 مامان تا نصفه شب نمیمونم. میگم

 مامان خانم ملکی اون دکتری که معرفی کرد، آدرس

 .بگیر، شماره اشو بده زنگ بزنم برای بابا وقت بگیرم

 ...گفت پولش_

 نگران نباش، حلش میکنم. وقت بگیریم شاید اصال_

 مشکلی دیر وقت داد. بدهی آقای ملکی رو بدم دیگه

 .نیست

 .ته نگاهش یک آذرخش خواندم

 میمونه بابا و آذرخش دیگه، خرج خودمون زیاد_

 .نیست
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حاال که خیالش راحت شد یک باشه ای گفت._فردا بگیر 

 .شنبه زنگ میزنم

 .آسمان در اتاق روی کتابش چمبره زده بود

 امتحان اولت چیه؟_

 .شیمی_

 .اوپس_

 .چیزی نمونده تموم کردم_

 .گفتم 'دورچندمت؟' خواهرم را خوب میشناختمباخنده 

 بااینکه میدانست تمام و کمال خوانده است و اطمینان

داشت باز نمیتوانست به وسواسش غلبه کند.قبل ترها به بابا 

 میگفتم باید ببریمش پیش مشاور این

 حجم از وسواس هم خوب نیست، بابا نیز موافق بود اما
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 بسته شد. در جامعه یمامان مخالفت کرد و پرونده اش 

 ما هنوز هم پیش مشاور و روانشناس رفتن جلوه ی

 !جالبی نداشت. کی قرار بود بهار شود؟

 پاشو بخواب فردا جمعه است، امتحانت شنبه اس؟_

 .آره. این چند صفحه رم بخونم میخوابم_

 مطمعنا که نمیتوانستم راضی اش کنم، سرم را روی

 .بالش گذاشتم و چشم بستم

 صدای پیامکی چشم باز کردم، دست بردم و صبح با

گوشی ام را برداشتم، پیام از نسترن بود، آدرس خانهاش را 

 فرستاده بود و گفته بود امید نیست، برای ناهار

 .بروم پیشش

 منتظر فرصت بوده تا مرا دعوت کند، اگر دقیق
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 میدانستم مشکل امید با من چیست حتما تالش میکردم

 فانه کامال بی خبر بودم. کمی بهتا حلش کنم اما متاس

 نظرم مسخره بود اگر دلیلش وضعیت مالی ما بباشد، اما

 .دنیا پر بود از دالیل مسخره

 برایش نوشتم در فرصت دیگری به خانه اش میروم و

 به جایش پیشنهاد دادم بیرون برویم. همان لحظه زنگ

 زد، هر چه چه اصرار کرد قبول نکردم، آنجا خانه ی

 ز بود، دوست نداشتم پا به خانه ای بذارم کهامید نی

 .صاحبش راضی نیست

 

 

 



 
 

471 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بعد از صبحانه راهی شدم، به آسمان هم پیشنهاد دادم

 اما قبول نکرد، مثل روزهای قدیم لباس پوشیدم، آرایش

 .کردم و راه افتادم

 با بوقی که نسترن زد برگشتم سمت ماشینش. ماشینش

 نشستم لبخندی به را عوض کرده بود. وقتی در ماشین

 رویش زدم و با او روبوسی کردم، از دیدنش خوشحال

 .شدم، انتظار دوباره دیدنش را نداشتم

 .فکر میکردم عروسی اش آخرین دیدارمان خواهد بود

 .چه خوشگل شدی آسو._نه با اندازه تو_

 یعنی این موهای خوش رنگت منو کشته. وای_

 .د بگمعروسی خیلی ناز شده بودی اصال فرصت نش

 .مرسی عزیزم، زود برگشتین از ماه عسل_
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 آره چهار روز شد کلش، امید کار داشت، قول داد بعدا_

 .بریم. برای عید دارم برنامه میریزم

 .به سالمتی_

خب کجا بریم؟_برای ناهار که زوده، فعال بریم پارکی _

 کافه ای یکم

 .بشینیم

 داریوای آسو دلم برای خرید باهات تنگ شده. وقت _

 دیگه تا شب باهمین؟

 .آره بیکارم_

 کالسهات رو کنسل کردی؟_

 .یه تعدادش رو، چون شرکتم دیگه وقت نمیشه_

 .امروزم یکی داشتم کنسل کردم با خیال راحت بریم
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 .ایول_

مامانت اینا چطورن؟ چرا نیومدن؟_مامان که مراقب _

 .باباست، آسمان هم امتحان داشت

 .ال امتحان میشدحاال یه شب عروسی من بیخی_

 .آسمانه دیگه میشناسیش_

 .وقتی در کافه نشستیم، بی مقدمه پرسید

 پیمان باهات صحبت کرد؟_

 راجب چی؟_

با تعجب نگاهم کرد و گفت._نه، هیچی همینجوری. منظور 

 باهم هم صحبت شدین؟

 .یه جا کار میکنین آخه

 سوال اولش با واکنش و توضیحات بعدی اش بهم
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 .تناقض داشتنمیخورد. کمی 

 چند باری دیدم، محل کارمون یکی نیست، اون تو_

 .کارخونه اس

 .آهان. کاش توام کارت مرتبط با رشتمون بود_

 .نگفتم که اتفاقا همینطوره

چیشد؟ امید قرار بود جایی معرفیت کنه برای کار._آسوی _

 فرصت نشده، یکمم دارم فکر میکنم بیخیال

 خونه راحتم، نیازی شم. یعنی... میدونی حس میکنم تو

 .هم نداریم که بخوام کار کنم

 دوست داشتم بگویم کار کردن فقط برای نیاز مالی

 نیست اما برای منی که در وضعیت مالی خوبی نبودم،

 مطمعنا برایش باور پذیر نمی بود. حس میکرد شاید
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 .دارم کار کردن خودم را توجیح میکنم

:] 

 ق#_

 

 شب عروسی من و _ببین یه رستورانه هست، دقیقا

 امید افتتاح شده، دیگه شده پاتوق ما، شام رو اونجا

 بخوریم؟

 تا شب نمیاد امید؟_

 .نه نیستش، امروز تا دیر وقت در خدمتم آسو خانم_

 .لبخندی زدم

 کار داری؟_

 نه جانم، چه کاری، روز تعطیله کالسمم کنسل کردم،_
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 راستش واقعا خسته میشم، میخوام کال کالسهای جمعه

 رو کنسل کنم._حقوق شرکت خوبه؟

 آره، مدرسه هم هست، یه چند تا کالس دیگه ام در_

 .طول هفته هست مجموعش خوبه

 آره راست میگی مریض میشی این همه کار کار،_

 حداقل یه روز استراحت کن. کالس دوقلوها چی

 سرجاشه؟

 .آره میرم، خیلی ماهن_

 دیگه ایواال من تعریف اون دوتا رو جز تو از کس _

 نشنیدم. اوفف آسو یه مامان بزرگ دارن بیا و ببین،

دوبار دیدمش با دیدنش از ترسم زهرترک شدم.جوابی ندادم، 

 چند بار از بچه ها نیز راجب گرندیشان
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 شنیده بودم اما هیچ وقت ندیده بودمش پس دلیل نداشت

 .من هم اظهار فضلی کنم

 میگم داداش مهیار یکم جدیه نه؟_

 ه یکم. آقای جم و امید از کجا میشناسن همهومم، آر_

 رو؟

 .دوست های خانوادگی هستن، پیمان هم_

 با تعجب نگاهش کردم، قبال پرسیده بودم پیمان و امید

 از کجا همدیگر را میشناسند جواب درست و حسابی

 .نداده بود

آهان چه جالب.پس این بود که دادیار جم پیمان را زیادی _

 قبول داشت،

 مان خیلی از او کوچکتر بود. شاید فقط بههرچند پی
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 .صرف این آشنایی خانوادگیشان

 خرید رفتیم، نسترن که هیچ وقت از خرید کردن سیر

 نمیشد و حاال با مردی به ثروتمندی امید ازدواج کرده

 بود پس خیلی بیشتر از قبل و با خیال راحت میتوانست

 .خرید کند

 تو چیزی نمیگیری؟_

 .میکنم، چیز خاصی چشمم رو نگرفتهدارم نگاه _

 حساس نباش بابا، یکی دو ماه میپوشی بعد میندازی_

 میره.اما من... نه آخرین باری که با این فلسفه چیزی خریده

 باشم و بعد انداخته باشم یادم نمی آمد. بیشتر از خودم

 داشتم برای مامان نگاه میکردم. بعد از مدتها که برای

 بود، گفت داشت دوسال میشد کهتولد من خرید کرده 
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 یک بلوز هم برای خودم نخریده بودم. علی رغم غر

 زدن های فراوانش به جان آسمان که چرا اینقدر خرید

 .کرد اما تاثیری در حال و هوایش داشت، معلوم بود

 یکم بزرگتر از سنت نشونت نمیده این؟_

 .برای مامان میخوام نه خودم_

 .استآهان. مارال جون رو عشق _

 وقتی به رستوران بی نهایت شیک مد نظر نسترن

رسیدیم باورم نمیشد، کل روز را بیرون بوده ام و کلیخرید 

 کرده ام، پیاده روی کرده ام و حاال کما بیش

 خسته در رستوران نشسته ام، هرچند در ماشین نسترن

 مجبورم کرد آرایشم را تجدید کنم و شال جدیدی که

 .گرفته بودم را سر کنم
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 .پاهام داره ذق ذق میکنه_

 وای آسو آخرین بار همون کوه رفتیم من اون موقع_

 این همه راه رفتم. میگم ماشین هست با ماشین بریم

 .میگی نه بریم برگردیم

 .باشه غر نزن، کالری سوزوندی_

 وای چاق شدم؟ همش به امید میگم چاق شدم الکی_

 .میگه نه._واقعا هم بگه چاق شدی که میکشیش

 آره اینم درسته، جدی چاق شدم؟_

 .نه_

 .تو دیگه دروغ نگو آسو_

 ...نه ب_

 !آسو_
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 .جمله ام نصفه ماند برگشتم سمت صدا، دوقلوها بودند

 من بعد باید حدس میزدم که تمام جاهایی که نسترن به

 واسطه ازدواجش با امید رفت و آمد میکند میتواند

باشد.دویدند به سمتم. مکان مورد عالقه یا پاتوق خانواده جم 

 . بلند شدم سریع بغلم کردند

 .وای آسو_

 . خم شدم تا هم قدشان شوم و گفتم

 .وای جان_

 جان خندید. جاشوا گونه ام را بوسید. با تعجب و لبخند

 نگاهش کردم، سرم را بلند کردم، برادران جم به همراه

 .دو خانم بینهایت زیبا و شیک

 شما هم هستین خانم اخیرا هرجا با بچه ها میریم_
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مهرپرور.لبخندی زدم در مقابل جمله اش، نسترن سریع جلو 

 آمد

 و با همه دست داد، گویا یکی از خانم ها را نیز

 .میشناخت

 خب خانمها اگر افتخار بدین، ماهم به جمع دونفر تون_

 اضافه بشیم، دونفرین؟

 .نسترن: بله با خوشحالی، فقط میز رو باید عوض کنیم

 زیبایی و سادگی بدون پرسیدن نظر من به همین

 موافقت کرد و حتی زودتر از من کیفش را برداشت و

 .به سمت میزی که راهنمایی شده بودیم رفت

 . من پیش تو میشینم آسو_

 .منم.جان یک دستم را گرفته بود و جاشوا دیگری را_
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 . لب هایم را ورچیدم و خطاب به هردو گفتم

 من پیش کی بشینم حاال؟_

 هردو به شوخی ام خندیدند و این باعث شد دادیار جمی

 که به همراهی یکی از خانم ها داشت میرفت سمت میز

 .برگردد و نگاهمان کند

 .مهیار جان معرفی نکردی این آسو خانم رو_

 .نگاهی کردم

معلم بچه ها هستن و یکی از مهندس های شرکت.و رو به _

 .من گفت

 .ستنشیما و شیال دختر خاله هام ه_

 .خوشبختم_

 هردو فقط با بیان صورتشان واکنش نشان دادند و
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 چیزی نگفتند. جان خطاب به من گفت که یک نقاشی

 کشیده است و منتظر است دوشنبه نشانم دهد و حتی

 اگر میدانست قرار است مرا اینجا ببیند حتما نقاشی را

 .با خودش می آورد

 تاسفجاشوا به طرز با نمکی سرش را به نشانه ی 

تکان داد کمی خودش را به سمت من کشید و گفت._یه 

 .فاجعه است نه نقاشی

 .نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم

:] 

 ق#_
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 آ، راستی ممنون بابت هدیه هاتون خانم مهرپرور_

 هرچند شما هدیه ی پسرها و قبول نکرده بودین اما

 .اونها نتونسته بودن جلوی خودشون رو بگیرن

 .خت تونستم راضیشون کنم.جان: دیدی ددینه اتفاقا س_

 .معلوم بود مؤاخذه شده بودند

 انتخاب جالبی بود، هرچند من االن باید یه معلم نقاشی_

 پیدا کنم برای جان. میخواستم بگم خودتون قبول

 .مسولیت کنین شنیدم بلد نیستین

 .لبخندی زدم

 نسترن: آسو اما خطاطه، اگر نیاز به خطاط داشتین

 .بهش بگین میتونین

 جاشوا: خطاط چیه؟
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 مهیار: جدا؟ چقدر خوب._ددی خطاط چیه؟

 من بودم که به تقلید از خودشان وقتی فکر کرده بودند

 من کلمه ای را بلد نیستم شروع به داستان سرایی کرده

 .بودند در جوابش گفتم

 اومم، خطاط ها یه نوع انسان هستن اما یه نوع خیلی_

 یه حیوون گنده میشنن، خاص، که اومم شبها شبیه

 .خیلی گنده و ترسناک

 کامال دیدم که نه تنها جاشوا بلکه جان نیز با دقت گوش

 .میدهد

 اوه، اونها واقعا گنده ان._اما تو گنده نیستی؟_

 شبها تغییر میکنم، برای همین وقتی میگین شب_

 .پیشتون بمونم نمیتونم
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 .جان: اوه پسر، آسو پرنسس فیوناست

 ه را مثل کسی که یک موضوع مهم راجان این جمل

 کشف کرده باشد گفت. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم

 و بلند خندیدم، پشت سرم نسترن و کمی آرامتر مهیار

 خندید. دیدم که صورت دادیار جم کش آمد اما خودش را

 کنترل کرد، نمیدانم چه ایرادی در خندیدن بود که

 ود. دخترخالهاینقدر از خندیدن میترسید و قراری ب

 هایشان نیز خیلی برایشان جذاب یا بانمک نبود، کامال

 .پوکر فیس بودند

جاشوا: آسو نمیتونه فیونا باشه، آسو خوشگله.بل لبخندی 

 .محکم گونه اش را بوسیدم

 قربونت برم من. چه خوبه کسی هستی، غیر تو_



 
 

488 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .هیشکی من رو خوشگل نمیدونه

 .منم میدونم_

 .جان و گونه او را نیز بوسیدمبا خنده برگشتم سمت 

 همه سر میز ساکت بودند و به دیالوگ های من و بچه

 ها گوش میکردند. خوشحال میشدم کمی به صحبت باهم

 .شروع کنند و اینقدر حواسشان به ما نباشد

 .شیما جان مامان حالشون چطوره؟_بهتره عزیزم، ممنون_

 انیهبه نسترن نگاه کردم و زود چشم گرفتم اگر چند ث

 دیگر به هم نگاه میکردیم بخاطر لحن این شیما خانم

 .خنده امان میگرفت

 امید نیست نسترن خانم؟ نه یه سفر کاری کوچیک_

 .داشت
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 خون گرم آن جمع مهیار بود، گاهی با دخترخاله هایش

 کمی با من و نسترن و کمی با بچه هایش هم صحبت

 .میشد

 جاشوا: آسو اما نگفتی خطاط چیه؟

 .میگم اوکی؟_اوکیبعدا _

 .جان: ددی فردا میریم ساکسیفون بخریم

 با لبخندی از جان نگاه گرفتم و مهیار را نگاه کردم،

 .گویا جان توانسته بود راضی اش کند

 .باید راجبش فکر کنم_

 ...اما ددی_

 .نقاشی یا ساکسیفون، دوتاش نمیشه_

 جان اخم کرد و دست هایش را بغل کرد و به پشتی
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 .ه داد._چرا میشهصندلی تکی

 .جاشوا: تو اصال زورت به ساکسیفون نمیرسه

 .جان برای دفاع به من نگاه کرد

 .جاشوا لطفا_

 جان: آسو من میتونم برم کالس نقاشی و ساکسیفون تو

 به ددی بگو؟

 .عزیزم در این مورد منم یکم با ددی موافقم_

اما..._تابستون که مدرسه ها تعطیله میتونی، االن برو _

 کالس

 ساکسیفون و تابستون نقاشی خوبه؟

 حاال فهمیدم مؤاخذه مهیار جم به پسرهایش فقط بخاطر

 هدیه گرفتن از او نبوده، در شرایط سختی قرارشان
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 .داده بودم با انتخاب غلطم

 شیما: جان، ساز بهتری پیدا نکردی؟ ساکسیفون اصال

 .مناسب نیست

 زخندیجان از حرف شیما ناراحت شد، من بودم که پو

 .به جمله اش زدم

سازها تناسب دارن؟لگدی که نسترن به پایم از زیر میز _

 زد، واقعا خیلی

 .محکم بود اما سعی کردم در صورتم مشخص نباشد

 بله، ما حتی سازهامون رو متناسب با خانواده امون_

 .انتخاب میکنیم

:] 

 ق#_
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 چه جالب، بی اطالع بودم تناسب خانواده ها تناسب_

در انتخاب ساز متناسب ایجاد میکنه.نسترن لبش را خاصی 

 گاز گرفت و مطمعنم میخواست لگد

 .دیگری بزند اما پاهایم را تا حد ممکن عقب کشیدم

 شیال: شامل تربیت خانوادگیه عزیزم. شاید فرصتش

 .برای شما پیش نیومده

 نسترن با ترس نگاه کرد نه من را ، بلکه شیال را،

 نهایتا با لبخند و کسی که باخوب میدانست کسی که 

 ناراحتی از روی آن میز بلند خواهد شد من نیستم بلکه

 .شیالست
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 . لبخندی به روی شیال زدم

 حق باشماست. همینطوره، خانواده ی من بیشتر_

 وقتشون رو روی ادب و نذاکت بچه هاشون گذاشتن تا

 روزی روزگاری اتفاقی سر میز شامی با چندنفر غریبه

صحبت شدن، خدایی نکرده باعثسرافکندگی نشن  و آشنا هم

 بخاطر گستاخی بیش از حد و همین

 باعث شده خیلی به مباحث تناسب سازها و خانواده ها

 نرسن. البته اسم بزرگی داره شاید راجبش کتابی باشه

 .نه؟ تحقیق میکنم

 .و رو به جاشوا گفتم

 جاشوا تو زیاد کتاب میخونی کتابی با این اسم_

 شنیدی؟
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 .جاشوای بیچاره که واقعا حرف من را باور کرده بود

 .اما من فقط سای_فای میخونم آسو_

 جان که منتظر فرصت برای جبران کنایه های برادرش

بود با لحنی برای مسخره کردنش گفت._تو فقط هری پاتر 

 .میخونی

 چشم از بچه ها گرفتم و نگاهی به جمع کردم، نسترن

 ود، مهیار شبیه کسانی بودهمچنان لبش را گاز گرفته ب

 که خنده اش را قورت داده است، شیما چپ چپ نگاهم

 میکرد و خواهرش دستش را که روی میز بود مشت

 کرده بود، گویا تالش میکرد تناسبات خانوادگی اش را

 حفظ کند، دادیار جم مثل همیشه جدی و با اخم با لیوان

 .آبی که در دستش بود بازی میکرد
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 نهایتا با لبخندی مصنوعی موضوعی نسترن بود که

 مربوط به کار را مطرح کرد و سعی کرد فضا را تغییر

 .دهد

 در صحبت هایشان شرکت نکردم، سرم را با بچه ها

گرم کردم هرچند آنها نیز هر چند ثانیه یک بار برایمطمعن 

 شدن از حرفها یا شوخی هایم میگفتند 'ددی

 واس گاهیآسو راست میگه؟' و او نیز گاهی بی ح

 واقعی میگفت بله. خوب بود حداقل به من و شوخی

 . هایم اطمینان میکرد

 بخاطر سوال مهیار جم خطاب به من حواس همه دوباره

 .به من جمع شد و نگاهم کردند

 ببخشید متوجه نشدم، چیزی گفتین؟_
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 گفتم داده های اخیر رو تموم کردین؟_

 .بله_

 .بله؟با تعجب گفتم بله_

 !چه زود_

 نیازی به یاد داشت کردن داده ها نداشتم و همین من

 سرعت میبخشید به کارم. قصد جلب توجه نیز نداشتم،

 این تعجب نشان میداد شاید کمی باید سرعت کار را

 پایین بیاورم. اما این بار باید جواب دادیار جم را میدادم

 .چرا که او با ذهن من و سرعت کارم آشنا بود

 ...رن شخصیاومم، آقای دکتر دا_

 .فکر میکنم بچه ها خوابشون میاد، کم کم بهتره بریم_

 عمال پرید وسط حرفم بدون اینکه حتی خم به ابرو
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 بیاورد. این حرکتش فقط دخترخاله هایش را خوشحال

کرد. حرکت مسخره ای بود خصوصا اگر بخاطر 

 انتقامدختر خاله اش بود. او را آدم جدی میدانستم ولی در

 ل و محترم. فقط چند ثانیه اول آن از رویآن واحد عاق

 تعجب نگاهش کردم و بعد بیخیال چشم گرفتم و قبل از

 .همه من بلند شدم

 .آسو ما خوابمون نمیاد_

 باشه عزیزم شما بمونید من دیگه باید برم. نسترن_

 جان میای یا می مونی؟

 نسترن که امروز بخاطر کارهای من فقط رنگ عوض

 .کرده بود مضطرب گفت

 آره، بریم ببخشین امید دیگه فکر کنم االن دیگه_
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برگرده بهتره خونه باشم. خیلی خوشحال شدم.مهیار: ماهم 

 .همینطور

 دوست داشتم نسترن بگوید میز را او حساب میکند،

 خودم برای بیان این پیشنهاد میترسیدم، ترسم از این

 بود که پولم کافی نباشد و خدارو شکر نسترن به زبان

 اما مهیار با تعارف ایرانی و نهایتا دادیار جم خیلی آورد

 جدی مخالفت کرد. وقتی فاصله گرفتیم آن هم در حالتی

 که فقط با بچه ها خداحافظی کردم گونه هایشان را

 بوسیدم و رو به مهیار جم و مثال خطاب به همه یک

 خداحافظ گفتم. نه دخترخاله هایشان را نگاه کردم نه

 ی از میز فاصله گرفتیم به نسترن گفتمدکتر جم را. وقت

 .پول غذای خودمان را حساب کنیم
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 .آسو دیونه شدی؟ بیا به اندازه کافی حرصم دادی_

نسترن جان خب..._آسوی تو روخدا ما با اینها رفت و آمد _

 داریم، کم هم

 باشه ولی میبینیمشون جان من بیا فقط بریم، چه شبی

 .شد

 میخواستم خرید هایم را ازتا ماشین غر زد، به حدی که 

 .ماشین بردارم و بگویم خودم میروم

 نسترن چه خبره؟_

 چرا عین جن زده ها بلند شدی، وای فهمیدی به شیال_

 چی گفتی؟ میدونی کیه؟

 . به تقلید از خودش گفتم

 وای ندیدی به من چی گفت؟ ولی ندیدی این دکتر_



 
 

500 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 محترم چطوری جفت پا پرید وسط حرفم؟_آسو کارت بد

 .بود، کاش میرفتیم یه جای دیگه

 .با حرص نفسم را بیرون دادم

 .اگر عصبانی هستی خودم برم_

 وای آسو واقعا که خری. من چی میگم تو چی میگی؟_

 االن اونطوری به اون دختره گفتی، همین فردا میتونن

 باعث شن اخراجت کنن. میدونی چقدر صمیمی ان؟ دور

 برادر قراره با این دوو آشنا همه فکر میکنن این دوتا 

 ...دختر خاله ازدواج کنه بعد تو

:] 

 ق#_
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 نسترن ول نمیکرد، واقعا فکر میکرد شجره نامه ی

 ! خانوادگی جم ذره ای برایم اهمیت دارد؟

 ترس از دست دادن کار شاید آره وقتی گفت این ترس

 وجودم را گرفت اما خب

 ن کردهقرار نبود در مقابل کسی که به خانواده ام توهی

 است سکوت کنم، حتی اگر کارم را از دست میدادم،

 سوای آن آهن ضربه دیده شده بودم، دیگر از کاری به

 .کاری رفتن جزویی از من شده بود

 نسترن دم در خانه نگه داشت تعارف کردم، حتی گفتم

 اگر امید خانه نیست میتواند شب را خانه ی ما بماند،

کنار هم گذرانده بودیمتشکر  اما گفت نه. بابت روز خوبی که

 کردم، بابت حرصی که سر میز خورده بود هم
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 .عذر خواستم

 .اما گفتم از کارم پشیمان نیستم

 چه خبره همش خرید میکنین این مدت؟_

 نمیشه یکم مثل آدم های عادی باشیم؟ یکم زندگیمون_

 برگرده به حالت قبل؟

 وقتی داداشت گوشه ی زندانه چه حالت عادی؟ این_

 عادی اون بچه تو زندان باشه بعد تو دم به دقیقه

 .پیراهن نو بخری برای خودت

 .برای تو خریدم نه خودم_

نمیخوام به چه دردم میخوره، بخوره توی سرم.و بلند شد _

 .به سمت آشپزخانه رفت

 چیشده؟_
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 داداش آذرخش زنگ زده بود، یکم سرماخورده. گفت_

 ه محل کارش،مامان براش سوپ درست کنه فردا بفرست

 از وقتی قطع کرده نشسته زار زار گریه میکنه بچم

 .مریضه

 .سرماخورده خب_

 منم میگم، میگه تو جای گرم و نرم نشستی راحت_

واسه خودت میگی._از دست مامان. انگار ما آذرخش رو 

 فرستادیم زندان،

 نمیبینه بابا رو؟ مگه همون آذرخش باعث و بانی

 .نیست

 وخدا امتحان دارم باز دعواوای آسوی یواش تور_

 .نکنین
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 من دعوا نمیکنم مامانه که برای آروم کردن خودش_

 دعوا راه میندازه. فکر میکنه با ما بد باشه انصاف رو

 .رعایت میکنه

 .باشه آسوی ول کن_

 .برای عوض کردن بحث گفتم

تو چرا اینقدر امتحان داری؟ کی تموم میشه امتحانات؟_تا _

 .بهمن هست

 خبره، میگم آسمان؟چه _

 . نگاهم کرد

 بتونم پول کنار بذارم، بنظرت میشه با این وضع بابا_

 عید رفت سفر؟

 وای راست میگی؟_
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 . آره، جای دور نریم_

چند ثانیه مکث کرد و دوباره گفت ._فکر نکنم، هواپیما 

 . گرونه، عید هم اتوبوس پیدانمیشه. بدون ماشین نمیشه

 فقط خواستم بخاطر حجمسرم را خاراند، حق داشت! 

 زیاد درسهایش به او روحیه دهم هیچ برنامه و فکری

 .نداشتم که آن هم خیلی خوب از آب در نیامد

 .من بخوابم خستم_

 .مرسی_

 برای؟_

کتاب.لبخندی به رویش زدم و گونه اش را کشیدم، _

 میخواستم

 برایش لباس بگیرم اما حدس زدم خرید یک کتاب برای
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 شحالش میند برای همین کتابکنکورش بیشتر خو

 .گرفتم

 به اتاق بابا که رفتم خواب بود. به اتاق خودمان رفتم و

 سریع خودم را در رختخوابم جا کردم، اما هرچه تالش

 میکردم نمیتوانستم فراموش کنم، حرکت دادیار جم

 واقعا زشت بود، کامال علنی حرف من را قطع کرد، مدام

 .ادآن صحنه جلوی چشمم مانور مید

:] 

 ق#_

 

 صبح به شرکت رفتم، هرچند نمیخواستم دکتر جم را

 ببینم. پشت میز نشستم، هنوز فرد جدیدی استخدام نشده
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 بود، بنظرم در مورد استخدام من واقعا به برادرش نه

 نگفته بود، چرا که چند نفری که آمده بودند از نظر من

 کامال مناسب کار بودند، اما چه حساسیت خاصی داشت

 نظری نداشتم. چرا که از پروسه های اولیه قبول

 میشدند، دیدار آخر که مالقات با دکتر بود، در آن رد

 میشدند دیداری که شامل حال من نشده بود. با اتفاق

 دیشب من بیشتر همه چیز را تقصیر دکتر جم میدانستم

 که هیچ کدام را قبول نکرده است. منطقی بود که چنین

 .تصوری داشته باشم

 ایمیل ها ارسال شدن؟_

 .بله_

 پنج دقیقه بود که در اتاق دکتر جم بودم و سواالتش را
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با یک بله و خیر جواب میدادم و او نیز بیخیال 

 نمیشد،همچنان به سوالهایش ادامه میداد، سوالهایی که در

 مورد کارهای هفته ی قبل بود و من همه را گزارش

 .داده بودم

 خونه؟و داده ها ارسال شدن کار_

 .بله_

 ظهر باید برم کارخونه، شما هم تشریف بیارین، جلسه_

 ی مهندس ها اونجا برگزار میشه، داده هایی که ارسال

 .کردین عدد و ارقام نمیخورن به هم

 با تعجب نگاهش کردم، نه از روی اعتماد به نفس بلکه

 از روی اینکه مطمعن بودم کارم را درست انجام داده

 اگر داده های من دچار تناقض بود،ام. سوای اینکه 
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پس سوال اولش که ارسال کرده ام یا نه چه بود!_مشکلی 

 هست؟

 .خیر، مشکلی نیست_

 بیرون که آمدم اولین کارم بررسی کارهایم بود، همگی

 درست بودند. پس مشکل کجای داستان بود سر در نمی

 آوردم. ظهر او ساعت یازده بود که گفت آماده شوم تا

 .برویم

 آماده شدنم خاموش کردن سیستم و برداشتن کیفم بود،

 وقتی از اتاقش بیرون آمد به در اشاره کرد و منتظر

 .ماند اول من رد شوم

 خوب بود حدقل راننده اش بود، قبل از دیشب نیز حس

 چندان مثبتی به او نداشتم اما نادیده گرفتنم و آنطور
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 خورد کردنم باعث ایجاد حس منفی شده بود. در

ماشینش حتی صدای موسیقی نیز وجود نداشت.مسیر 

 طوالنی و ترافیک بود، بعد از سی دقیقه واقعا

 حوصله ام سررفت. نه میتوانستم با گوشی بازی کنم

 که چیزی برای بازی نبود، نه میشد به بهانه ای به

 کسی زنگ بزنم. به خودم جرات دادم به راننده اش

 کند اما آن را همبگویم حداقل رادیو ماشین را روشن 

 .نتوانستم بگویم

 از شیشه ی پنجره خیره شدم به بیرون، وقتی بچه بودم

 و از شیشه ماشین بیرون رو نگاه میکردم آدم هایی که

 میدیدم تا رسیدن به مقصد میشمردم. شاید برای

 .سرگرم کردن خودم ردش بدی هم نبود
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 نفر صد و هفتادم بودن که شنیدم دکتر گفت: 'چک

 'نتیجه رو دوباره؟ کردین

 برگشتم به سمتش داشت نگاهم میکرد و منتظر جواب

 .بود._بله، درست بود

 دستی به پیشانی اش برد و با انگشت اشاره اش روی

 . پیشانی اش کشید و بعد اخم کرد و گفت

 .برسیم دوباره بررسی میشه_

 چه خطایی داشته دقیقا؟_

:] 

 ق#_

 

 ی قبلی اش را تکراربا اخم نگاهم کرد، و دوباره جمله 
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 کرد. وقتی نگاه از من گرفت چپ چپ نگاهش کرد و

 .داشتم رو میگرفتم که چشمم از آینه به راننده اش افتاد

 شک نداشتم متوجه شد که چپ چپ نگاهش کردم. هم

 از خنده هم از خجالت لب باالی را به دندان گرفتم. کافی

 د ادامهبود به دادیار جم بگوید، دیگر به طور کامل امی

 .ی کار در این شرکت را از دست می دادم

 انی در را باز کرد و داخل رفتیم، وقتی پیاده شدمه بنگ

 نفس عمیقی کشیدم. واقعا در ماشین احساس خفگی

 میکردم. یکی دو نفری به استقبالمان یا در واقع به

 استقبال دکتر جم آمدند و به داخل راهنمایی شدیم. واقعا

 حتی اینجا نیز بخش اداری داشتند،جای بزرگی بود، 

 مهیار جم با دیدن دادیار ابروهایش را به نشانه ی
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 .تعجب به هم نزدیک کرد

 .خودت هم اومدی؟_آره_

 .خوش اومدین خانم مهرپرور_

 .ممنون_

 .بفرمایین ، من بگم مهندس خادمی رم صدا کنن_

 با آمدن نام پیمان حسی در وجودم میگفت این خطا و

 جانب پیمان است. این بشر کی میخواستاشتباه از 

 دست از سر من برندارد هیچ نظری نداشتم برایمان

 .قهوه آوردند

 فنجان قهوه ای که جلویم بود و دست نزده بودم و دکتر

جمی که با پرستیژ تمام داشت قهوه اش را می خورد.در باز 

 شد و اول مهیار جم پشت سرش پیمان داخل
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 دست داد و نگاهی به من کرد آمدند. پیمان با دکتر جم

 نه سالمی کرد نه چیزی من نیز به طبعیت از او چیزی

 .نگفتم و نگاهش کردم

 تا نشست لب تاپ جلویش را باز کرد و بعد از چند دقیقه

 .هل داد جلوی من

 اینو نگاه کن؟ از کجا آوردیش؟_

 حتی به لب تاب دست نزدم تا به خودم نزدیکترش کنم

 ادبی لب تاپ را هل داده بود سمت چرا که خیلی با بی

 .من

از روی داده های اولیه ای که برام ارسال شد._نمیتونه _

 .این نتیجه رو بده

 .مشکل از برنامه اس پس_
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 یعنی درست حساب کردی؟_

 .دوبار محاسبه کردم_

 پس چرا با ماله من یکی در نمیاد؟_

 . شاید تو اشتباه حساب کردی_

 ت اما دکتر جم در همان حالتابروهای مهیار جم باال رف

 و ژست خودش بود. پیمان نیز هم سن و سال من بود،

هیچ وقت با او رسمی صحبت نکرده بودم اما سرکارترجیحا 

 خیلی مخاطب قرار نداده بودمش که کسی ببیند

 .چگونه خطابش میکنم

 .منم دوبار محاسبه کردم_

 نمهیار : دوستان بنظرم یک بار دیگه باهم محاسبه کنی

 .تا به نتیجه برسین
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 .من واکنشی نشان ندادم اما پیمان گفت

 .برای همین خواستم بیاد_

 پس به دستور او اینجا بودم. آن هم موقع ظهر که تایم

 مطالعه ام بود. صندلی اش را نزدیکم کشید و لب تاپ

را رو به روی هردومان._مهیارجان پس ما از همین جا 

 استفاده کنیم، یه چند

 .وقت میبره، ببینیم ایراد کجاستساعتی 

 راحت باشین، دادیار هستی یا میری؟_

 .هستم_

:] 

 ق#_
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 .پیمان: تو انجام میدی یا من؟_خودت

 بعد از چند دقیقه یادداشت داده های اولیه را باز کرد تا

 وارد کند، نگاهشان کردم اینها با چیزی که برای من

 .ارسال شده بود فرق داشت

 .ماله من فرق دارهداده هات با _

 چی؟_

 داده هایی که برای من ارسال شده بود را برایش به

 .تکرار گفتم

مطمعنی؟طوری نگاهش کردم تا حساب کار دستش بیاید، _

 او

 خودش به خاطر ذهن محاسبه گر من به دکتر جم
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 . اصرار کرده بود کار را دست من بسپارند

 نداشتفقط این وسط فرد دیگری بود که به من اطمینان 

 و از پیمان خواسته بود کار من را دوباره انجام دهد یا

 .دکتر جم و یا برادرش، شاید هم خود پیمان

 مهیار: کپی همین براتون ارسال شده، چطور این همه

 داده یادتون مونده؟

 .ایمیلی که برام ارسال شده، میتونین چک کنین_

 مهیار سریع تلفن را برداشت و با خانم مهدیان تماس

 گرفت. پیمان دیگر بیخیال شده بود و کار نمیکرد همگی

منتظر خانم مهدیان بودیم. چند دقیقه بعد با پرینت 

ایمیالرسالی پیش ما آمد. پیمان برگه ها را گرفت و نگاه 

 کرد
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 .و بعد مقایسه کرد

 سه تاش متفاوته. خانم مهدیان این ایمیل رو شما_

 فرستادین برای خانم مهرپرور؟

 . مهندس فرزانهمن نه _

 پیمان سرش را بلند کرد و به مهیار نگاه کرد و مهیار

 . برادرش را نگاه کرد. با نگاه مهیار دکتر جم بلند شد

 . باید برم شرکت_

 دم در که رسید برگشت و رو به من گفت 'تشریف

 نمیارین؟ ' موضوع برایشان حل شده بود از نگاهشان

 سابقه ی چنینبه هم معلوم بود. مهندس فرزانه یا 

خطایی را داشت یا به عمد اشتباه فرستاده بود. چیزیکه حل 

 نشده بود شک شبهه ی آنها به من بود. بلند
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 . شدم کیفم را برداشتم

 مهیار جم داشت تا وردودی برای خداحافظی

 . همراهیمان میکرد که گفت

 خانم مهرپرور این هفته دوشنبه با دوقلوها کالس_

 دارین درسته؟

 .بله_

 .راستش خونه نیستن حاال که دیدمتون گفتم اطالع بدم_

فرصت خوبی بود من هم بگویم._اتفاقا منم دنبال یه فرصتی 

 بودم تا بهتون بگم. بچه ها

 خیلی پیش رفت کردن و نیازی به دو جلسه ندارن. ما

 .االن خیلی جلوتر از مدرسه هستیم

 .نمیدانم چرا هردو برادر مکث کردند
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 از چیزی؟ناراحت شدین _

 نه البته که نه، فرصت نشده بود بهتون بگم، یه هفته_

 .ای هست میخواستم بگم

 اما دوقلوها خیلی دوستون دارن. یعنی تنها معلمی_

 هستین که خیلی باهاش راحت هستن، من ترجیح میدم

 کالس سرجاش باشه. سوای ریاضی هم راجب خیلی

میام مسائل باهاتون صحبت میکنن._پس یک جلسه ای که 

 به پای دوستی من با بچه

 .ها باشه، نیازی نیست حقوقی بابتش بگیرم

 ...اما_

 من هم خیلی دوستشون دارم و این دوست داشتنم_

 ربطی به حقوقی که از شما میگیرم نداره، درواقع چون
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 حس کردم دیگه نیازی به دو جلسه ندارن

 و دارم حقوق الکی میگیرم تصمیم گرفتم باهاتون

 .صحبت کنم

 .اما خب زحمت میکشین و تشریف میارین_

 نه من اینطوری راحتم اگر به شرطی که گفتم قبول_

کنین مشکلی نیست ادامه میدیم.نگاهی به برادرش کرد، 

 نمیدانم چه چیزی در صورت

 او دید که گفت باشه هرجور شما راحتین همون کار رو

 .میکنیم

 .ممنون_

 . سوالی کهوقتی در ماشین نشستیم راننده حرکت کرد

 باید میپرسیدم شدیدا ذهنم را درگیر کرده بود،
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 نمیتوانستم تصمیم بگیرم در ماشین بپرسم یا منتظر

 شوم برسیم شرکت و آنجا از او بپرسم. نمیدانم چقدر

 گذشته بود که ماشین ایستاد آنقدر ذهنم درگیر بود که

 حس کردم رسیده ایم خواستم پیاده شوم اما با دیدن

 ی شرکت نیستیم دوباره صاف سر جایماینکه جلو

 .نشستم

:] 

 ق#_

 

 .پیاده شین لطفا_

 چرا چیزی شده؟_

 .وقت ناهاره_
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 و خودش پیاده شد، به راننده نگاه کردم که منتظر من

 بود تا پیاده شوم. دعوت به ناهارش هم رئیس مآبانه

 بود. پیاده شدم داشتم پشت سرش مثل جوجه اردک

 به او برسم و در کنارم قدم زشت میرفتم که ایستاد تا

 برداشت، جلوی در تعارف کرد اول من رد شوم اما میز

را خودش انتخاب کرد.خوب بود حداقل غذایم را او انتخاب 

 نکرد، خیلی گرسنه

 .ام نبود اما چیزی برای رفع تکلیف سفارش دادم

 .گارسون بعد از گرفتن سفارش رفت

 میتونم یه سوال بپرسم؟_

 بفرمایین، اخیرا حس میکردم طریقه یاخم کرد و گفت 

 . تمرکز کردنش با اخم کردن بود
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 شما از مهندس خادمی خواسته بودین کار من رو_

 دوباره چک کنه؟ اگر به کارم شک دارین من اصراری

 . به انجامش ندارم و نداشتم

 ...کمی زود نتیجه گیری میکنین._خب یکی از_

 و سابقه یمهندس خادمی هم، هم رشته ی خودتونه _

 کار بیشتری نسبت به شما داره، نتیجه ای که براشون

 فرستادین با توجه به تجربه هاش حس کرده بود

 اختالف زیادی با حدسش داشت، برای همین چک کرده

 بود. این کار برای اطمینان بیشتر بود نه شک داشتن به

 .کسی

 در دل یک امیدوارم گفتم اما در جواب او هیچ چیزی

 اهار را آورده بودند و در سکوت داشتیمنگفتم. ن
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 ناهارمان را میخوردیم، من بی میل او آرام و با

 طمانینه. قاشق و چنگالش را در بشقاب گذاشت و دور

 .دهانش را با دستمال پاک کرد و گفت

 دلیلی که برای مهیار آوردین واقعی بود؟_بله؟_

 .در مورد کالس جان و جاشوا_

 بگم؟بله، چرا باید دروغ _

 خیر گفتم شاید مکالمه ی آخرمون در مورد بچه ها_

 باعث ایجاد سوتفاهم شده و شما دوباره به نتیجه ای که

 .خواستین رسیدین

 من اگر به نتیجه رسیده بودم ازتون سوال نمیکردم در_

 .موردش
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یک ابرویش را باال داد با کمی مکث گفت._شاید چون 

 مهندس خادمی مسئولش بود این حس به

 .ما دست دادش

 فرقی نمیکرد مخاطب کی باشه، من کامال در جریانم_

 بی تجربه ام و تمام این مدت هم که مجبور بودم کار

 کنم، نرفتم سراغ کار مرتبط با رشته ام چون میدونستم

 همه جا نیاز به کسی دارن که تجربه ی کافی داشته

 باشه و در مورد کار شما هم نه پیشنهاد اولیه اش از

 .من بود نه درخواست برای ادامه اشطرف 

 مجبور به قبول کار شدین؟_

 نه خب برای من خیلی موقعیت خوبی هستش اما_

 اصوال دوست ندارم کسی رو تو موقعیت یا شرایط
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 .سختی قرار بدم

چرا مجبورین به کار کردن؟باتعجب نگاهش کردم و یک _

 لعنتی در دل گفتم، کلمه

 ه بود. چه نیازی داشتاجبار اتفاقی از دهانم در رفت

 .بشنیم به او از چنین چیزی بگویم

 ...خب... فارغ التحصیل شدم... یعنی_

 به من دروغ گفتن می آمد نه از پسش بر می آمدم،

 .قاشق و چنگال را در بشقاب گذاشتم و گفتم

 برادرم ورشکسته شد و پدرم یکم کسالت پیدا کرد،_

 قرار نبود در اینیعنی گفتم مجبور شدم از این جهت که 

 بازه زمانی کار کنم نه اینکه تا آخر عمر قرار نبود کار

 .کنم
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 .که اینطور و شروع کردین به تدریس؟_بله_

 کامال از اینکه مجبور شده بودم بخشی از زندگی ام را

 به آدمی که نمیشناسم بگویم احساس غیر قابل توصیف

 بدی داشتم. از صورت و چشم هایش چیزی نتوانستم

 بخوانم نه تعجب، نه تحقیر، نه هرچیز دیگری، مثل

 اینکه چند جمله ی ساده و روتین بینمان رد و بدل شده

 بود اما من حس خوبی برای هم صحبتی با آدمی که

 حرف من را در جمع قطع کرده بود و من از صبح با او

 سرسنگین داشتم و نهایتا ظهر همان روز بخشی از

 .گفته بودم نداشتمزندگی خصوصی ام را به او 

:] 

 ق#_
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 سکوت کردم و دیگر چیزی نگفتم، با چنگال برنج ها و

 گوشت بشقاب را جا به جا میکردم. تا اینکه دستور

 رفتن داد، با رسیدن به شرکت گفت میتوانم امروز کمی

 زودتر بروم چرا که تایم ناهارم را از دست داده ام. اما

 هار گرمامروز برعکس بقیه روزهای دیگر یک نا

 جلویم بود هرچن که خیلی نخورده بودم. شاید هم

 . منظورش به از دست دادن تایم مطالعه ام بود

 باید به کارهایم میرسیدم فردا یک شنبه بود و مدرسه

 داشتم، برعکس مرخصی که شامل حالم شده بود کارم

 .یک ساعتی نیز با تاخیر تمام شد

 کردم و قصدتقریبا همه رفته بودند وسایلم را جمع 
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 .رفتن کردم._آسو

 به سمت صدا برگشتم، پیمان را دیدم که به ماشینش

 .تکیه داده بود

 چیزی شده؟_

 .نه، بشین میرسونمت یکم صحبت کنیم_

 .و خودش به سمت در راننده رفت

 .همین جا بگو_

لج نکن بشین، تا برسیم میگم دیرت هم نمیشه._تو نگران _

 .من نباش حرفت رو بگو

 .آمد و روبه رویم ایستادبه سمت 

 آسو اینجا منو میشناسن، تورم میشناسن زشته_

 .سوار شو. فقط میخوام راجب چیزی صحبت کنیم
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 ان داشت کم کمه بدر این مورد حق داشت چرا که نگ

 عجیب نگاه میکرد. علیرغم تمایلم سوار شدم. هوا سرد

 .بود بخاری اش را روشن کرد

 نمیخوای بگی؟_

 .نگفته نمیرسونمت خونهمیگم نترس _

چیزی نگفتم تا ببینم خودش کی میخواهد شروع کند._همیشه 

 بیشتر میمونی؟

 چطور؟_

 آسو به خاطر خدا یه سوال رو نمیتونی بدون پرسیدن_

 چرا و چطور جواب بدی؟

 چرا من باید به یه همکالسی قدیمی و همکارم جواب_

 دتسوالهای خصوصیم رو بدم؟ یا نه تو بگو چرا به خو
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 .اجازه میدی همچین سوالی ازم بپرسی

 .آسو سوال من در مورد کار بود نه زندگی خصوصیت_

 مابین بحث بی دلیلمان نگاهی به مسیری که میرفت

 کردم._کجا میری؟

 .خونه ی شما_

 .یادم آمد یکبار مرا به آن خانه ی وحشت رسانده بود

 .خونه رو عوض کردیم_

 .وقتی آدرس را گفتم، گفت

 .خوبچه _

 مطمعنا تغییر دادن محل زندگیمان خوب بود، اما

 همینکه در این مورد به رویم نیاورده بود جای شکر

 ... داشت._خب داشتم میگفتم
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 نه چیزی نمیگفتی، داشتی فقط تفتیش میکردی،_

 .همین

 فرمان را با دست فشار داد، کامال مشخص بود

 میخواهد عصبانیتش را کنترل کند. نفسش را محکم

 .یرون دادب

 اشتباه امروز عمدی نبود. یعنی عمدی نکشوندمت به_

 .کارخونه

 این همه راه را آمده بود تا این را بگوید. خب که چه؟

 منتظر بود تشکر کنم؟_نمیخوای چیزی بگی؟

 دقیقا چی باید بگم؟_

 به اندازه ای میشناسمت که از چشمهات بخونم فکر_

 .میکردی به عمد من اینکارو کردم
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:] 

 ق#_

 

 

 فرضا که فکر کردم، واقعا نیازی نیست اینقدر ذهنت_

درگیر فکرهای من باشه پیمان.نگاهی به من کرد و دوباره 

 .به جلو خیره شد

 ...آره، در این مورد منم باهات موافقم اما_

 من ادامه ی آن اما را نمیخواستم بشنوم. مگر نگفته

 لم دادهبود باز دخترها چه خیالبافی کرده اند و چه تحوی

 .اند، ترجیح میدادم که سر حرفش بایستد

 با دکتر جم کنار میای؟_
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 .آره_

 .دوباره یک نگاه به من کرد

خوبه که تو این مدت کم کنار میاین.خواستم بگم کاری به _

 کارم ندارد، کاری به کارش ندارم

 چرا باید به مشکل بربخوریم اما ترجیح دادم سکوت

 .کنم

 اشتباه فرستاده، با خانواده جمیکی عمدی داده ها رو _

 لجه مشکل داره، به تو ربطی نداره در واقع. ریزالت

 عجیب بود برام برای همین گفتم دوباره امتحان کنیم

 .باهم

 .میدونم_

 میدونی؟_
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 . دکتر گفت.باتعجب برگشت سمت من_

 دادیار؟ دادیار به تو توضیح داد؟_

 من چون ازش توضیح خواستم اون کارتون توهین به_

 بود. هرچند نهایتا هم متهم شدم به الکی به نتیجه گیری

 .کردن و حکم دادن

 .خیلی هم متهم نشدی این بخشی از شخصیت توا_

 چقدر خوب شخصیت همکالس های قدیمیت رو_

 .میشناسی مهندس

 .جوابم را نداد، بحث را عوض کرد

 .چطور پیش میره میخونی برای کنکور؟_خوبه_

 .... هرچندکمک خواستی بگو..._

 .نگاهم کرد
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 تو خودت اوستای این کاری خانم مهندس... نسترن_

 میگفت داداشت ورشکست شده و بخاطر همین نتونستی

 .ادامه بدی

 نسترن؟! نسترن نشسته بود و از زندگی من به پیمان

 !گفته بود؟ به چه حقی

 .نسترن به تو؟_آره_

 .نفسم را بیرون دادم. باورم نمیشد

 .دیوار نسترن یادگاری ننویسخیلی روی _

 .با اخم نگاهش کردم

 خودت میدونی ولی دوست ترم اول دانشگاه نیست،_

 .دیگه نیست

 .من در مورد دوستهام نیازی به نظر کسی ندارم_
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بله، حتما همینطوره مادمازل.جوابش را ندادم، پشیمان _

 شدم از اینکه حرفش را باور

 .کردم و سوار ماشینش شدم

 خونه ی مهیار؟چرا میری _

 .با حیرت برگشتم سمتش

 ...نه منظورم اینه کارت خوبه درآ_

 !نگه دار_

 چی؟_

 . گفتم ماشین رو نگه دار._آسو یه سوال پرسیدم_

 . که حق پرسیدن هیچ کدومشون رو نداری، نگه دار_

 . باشه جواب نده، میرسونمت_

 همین االن این ماشین لعنتی رو نگه میداری، زود_
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 .باش

:] 

 ق#_

 

 به چه اجازه ای در زندگی من دخالت میکرد، فکر کرده

 بود چون سوار ماشینش شده ام این یعنی حق نظر دادن

 راجب هرچیزی را دارد. واقعا عصبانی بودم و فریاد

 آخرم باعث شد ماشین را نگه دارد. پیاده شدم و محکم

 .در را کوبیدم، پشت سرم پیاده شد

 .آسو بچه نشو بیا برسونمت_

 .برگشتم سمتش و انگشت اشاره ام را به طرف گرفتم

 یکبار دیگه، فقط یک بار دیگه تو زندگی من بخوای_
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 دخالت کنی نظر بدی، حتی فکر کنی این حق رو داری

 .اینقدر آروم باهات برخورد نمیکنم

این االن حال آرومته؟با خشم نگاهش کردم و راه افتادم _

 داشت دنبالم می آمد

 .ی که دیدم یک دربست گفتم و سوار شدماولین تاکسی ا

 مهم نبود که پولش چقدر شود مهم این بود از پیمان

 .دور شوم

 دوستت بود؟_

 .نگاهی به راننده کردم که این سوال را از من پرسید

 مفتشی؟_

 .سوال پرسیدم، ملت اعصاب ندارن_

 جوابش را ندادم، حوصله نداشتم پیاده شوم و تاکسی
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را تحمل کردم تا به خانه برسم.در را دیگری بگیرم، مجبو

 باز کردم و داخل رفتم، چراغ ها خاموش بود، نه

 مامان بود نه بابا و نه آسمان، داخل کیفم را میگشتم تا

 .گوشی ام را پیدا کنم که صدای آسمان را شنیدم

 ترسیدم، کجایین؟_

 .باال، زنگ زدیم جواب ندادی_

 نشنیدم. خیره برای چی؟_

 .ن شام، توام حاضر شو بیادعوتمون کرد_

 .خسته ام آسمان_

 مامان گفت بگم زشته ها نگی خستم نمیام. دخترشون_

 !هم هست.همین را کم داشتم

 .برو یه دوش بگیرم میام_
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 .لباس عوض کن بیا بعدا دوش میگیری_

 .میخواستم زمان بخرم تا کمی آرام شوم

 نه از صبح کارم زیاد بود عرق کردم، بابا رو چطوری_

 بردین باال؟

 .پسر آقای ملکی و دامادشون با ویلچر بلندش کردن_

 زحمت شده._آره، آسو اینها چرا اینقدر خوبن؟_

 .لبخندی زدم

 چرا؟_

 آخه تو کل فامیلمون هم اینقدر آدم خوب نداریم، اینها_

 .ما رو خوب نمیشناسن ولی باز خیلی مهربون و خوبن

 که دختر آدم های خوب آنقدر تعدادشان کم شده بود

 .بیچاره تعجب کرده بود، بس که عادت نداشت
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برو دیگه مگه نگفتی زشته منم دوش بگیرم.زیر آب داغ _

 دوش ایستاده بودم، از سرپا تا نوک

 انگشتم ریخته میشد. پوستم کمی میسوخت اما خستگی

 را از تنم میگرفت. آنقدر حمامم طوالنی شد که این بار

 شدم هول هولکی بیرونمامان به سراغم آمد مجبور 

 بروم و موهایم را خشک کنم، لباس پوشیدم اما آرایش

 نکردم. خانواده ی تشریفاتی نبودند، ساده بودند،

 مشکلی نبود حتی اگر برای مهمانیشان بدون آرایش

 .میرفتم

 .ببخشین دیر کردم_

 نه عزیزم مامانت نگران شد، آسمان جان گفت دوش_

 .فتادمیگیری گفتیم شاید اتفاقی ا
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 .آقای ملکی خطاب به من گفت

 .اوضاع کار چطوره دخترم؟_شکر خدا بد نیست_

:] 

 ق#_

 

 

 خانم ملکی: قبل اومدنت مامانت داشت میگفت چندجا

 .کار میکنی، خسته میشی حتما

 .نه عادت کردم_

 آقای ملکی: آقا شکیب این دخترت شیرزن تر از هر

تعریف آقای  زنیه، احسنت به این تربیتتون.بابا در مقابل

 .ملکی لبخندی به رویم زد
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 تعریف آقای ملکی کمی با اغراق بود اما ممنون بودم از

 .او، چرا که جمله اش پدرم را خوشحال میکرد

 هرکسی مشغول به حرف با گروهی شد، من و آسمان با

 آتنا، مامان و خانم ملکی باهم، آقای ملکی متکلم وحده

 .مبا بابا، پسر و دامادشان نیز باه

 دختر خانواده ی ملکی داشت از ژن قرمز ما میگفت که

 به نظرش خیلی قشنگ است. آسمان با هرجمله ای که

 از او میشنید از خوشحالی به سمت آسمان اوج

 میگرفت. من هم ذهنم خسته بود هم بدنم، شک داشتم

 فردا بتوانم بیدار شوم و به مدرسه بروم. برای حفظ

 .ظاهر فقط لبخند میزدم

 .ا: خسته ای نه؟_یکم، امروز باید میرفتیم کارخونهآتن
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 آسمان: چرا؟

 .یه مشکلی پیش اومده بود برای برسیش_

 آتنا: راستش من خیلی به کار کردن عالقه ندارم، بین

 .خودمون باشه زود ازدواج کردم که سرکار نرم

 آسمان خندید، من همچنان لبخند زدم. نسترن نیز عالقه

 .ه همین دلیل زود ازدواج کردنداشت شاید او نیز ب

آسمان: تو خونه حوصله ات سر نمیره؟_نه، میالد برای 

 ناهار هم میاد، بعضی موقع ها شیفت

 .عصر هم میره، البته دوست دارم زود مامان بشم

 وای راست میگی؟_

 .آره_

 من هم باید چیزی میگفتم اما کلمه ای به ذهنم
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 سفره رانمیرسید. معصومه خانم دستور پهن کردن 

 اعالم کرد، حس کردم باید بلند شوم برای کمک اما آتنا

 سرجایش نشسته بود، پسر و دامادشان بودند که بلند

 .شدند و دوتایی سفره را پهن کردند

 تو خونه ی ما از بچگی رسمه امیر سفره پهن میکنه_

 من جمع میکنم، دیگه بعد ازدواجم سرجاشه، میالد هم

میکنه.آذرخش را مامان آنقدر تنبل و به هردومون کمک 

 لوس بار آورده بود که

 در خانه ی ما چنین چیزی وجود نداشت. به حدی که

 .حتی به ذهن من و آسمان نمیرسید

 .یه روز خونه ی منم بیاین_

 مرسی آتنا جان، من که روزها سرکارم، شبها هم دیر_
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 .میرسم، انشاهللا تو یه فرصت چشم، مرسی از دعوتت

 رف نکردما جدی گفتم، تو خونه بیاین دخترونه یهتعا_

 .دورهمی میگیریم خوش میگذره

 .آبجی اخه همش سرکاره_

میندازم روز تعطیل نگران نباش.آسمان گویا از خدایش _

 .بود این دعوت

 شب خوبی میشد، اگر روز خوبی را گذرانده بودم

 .میتوانستم بیشتر لذت ببرم اما ذهنم اجازه نمیداد

 م بریم یه آتیش درست کنیم، چندتا سیب زمینیمن میگ_

 .بندازیم توش لذت دنیا و آخرت رو ببریم

 .نگاهی به پسر آقای ملکی کردم، پیشنهاد جالبی بود

 .میالد: باز با این ایده هاش نظر داد
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 .آتنا: سرده امیر بهمن ماهه

 خب نگفتم یخ بزنیم آتیش گرم میکنه، بیا میالد بیا_

کنیم آتیش رو بعدش دخترها بیان.خودش داداشم ما درست 

 جلوتر از میالد بیرون رفت میالد نیز در موقعیت

 .عمل انجام شده قرار گرفت

 آتنا: میاین شماهم؟ امیرما یکم دیوونه اس اونقدر

 میبرنشون کوه و دشت و صحرا بدن خودش عادت

 .کرده

 من موافق بودم اما منتظر ماندم اول آسمان نظرش را

 یا موافق بود. بلند شدیم و به حیاط رفتیم،بدهد که گو

 .آسمان داخل رفت و پالتوی من و خودش را نیز آورد

 تازه از حمام بیرون آمده بودم موهایم کامل خشک نشده
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 بود احتمال اینکه سرما بخورم وجود داشت. اما حاضر

 .نبودم لذتش را از دست دهم

 کهوسائل و تجهیزات کاملی داشتند حتی صندلی هایی 

 دور آتیش چیده بودند._این سیبزمینی ها کی میپزه امیر؟

 .میالد: تا امیر یه دهن بخونه پخته، بپر گیتارت رو بیار

 آسمان: وای گیتار میزنی؟

 آسمان را نگاه کردم، نمیدانستم به موسیقی عالقه دارد

 آن هم گیتار. امیر که دید آسمان اینقدر مشتاق است

 .گفت آره و داخل خانه رفت

 دوست داری؟_

آسمان نگاهم کرد._آره یکی از همکالسی هام میزنه، یبار 

 آورد مدرسه،
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 .خیلی قشنگ بود

 آتنا: امیرهم از بچگی میزنه، من خیلی عالقه نداشتم اما

 .امیر واقعا قشنگ میزنه، خوب هم میخونه

 آتنا از برادرش تعریف میکرد اما من در فکر این بودم

 کتابهای درسی اش به چیز دیگریکه خواهرم غیر از 

 عالقه مند شده است. باید برای آزمون های آزمایشی

 ثبت نام میکرد، از طرفی میخواستم دوباره کالس

 زبانش را ادامه دهد خودم واقعا با نظم نمیرساندم با او

 کار کنم. برای بابا هم وقت گرفته بودم از دکتر، بدهی

 ماه تمام میکردم،آقای ملکی را هم احتماال خرداد 

 هرجور حساب میکردم نمیشد برایش گیتاری بخرم و

 کالس بفرستم اما اشتیاقش نیز برایم جالب و البته مهم
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 .بود

میخوای بری کالس؟جوری نگاهم کرد که یعنی میتوانم؟ _

 جلوی آتنا و میالد

 ." نگفت، منظورش را من خوب میفهمیدم "پول

 بتونی. مشکلی بعد عید اگر بخوای و با مدرسه ات_

 . نیست

 .آتنا: امیر یادش میده خب بلده

 .نه اگر واقعا بخواد یاد بگیره کالس رفتنش بهتره_

 .آسمان: آخه گیتار ندارم

 امیر: گیتار میخواین؟

نگاهش کردم، گیتار مشکی به دست پشت سرمان بود.آتنا: 

 آسو جان میگه میخواد آسمان رو بفرسته کالس
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 .گیتار میگم تو یاد بده

:] 

 ق#_

 

 

 میالد: عزیزم تو این داداشت رو تو خونه پیدا میکنی

 که بخواد به کسی هم درس بده؟

 نه ممنون، من االن خودم تو یه خونه ام باز نمیتونم_

 به آسمان چیزی یاد بدم، فرصت نمیشه. اما اگر بخواد

بعد عید براش گیتار میخرم میره کالس.امیر: من گیتار 

 ش، میتونم امانتقدیمیم رو هنوز دارم

 .بدم
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 ...نه مرسی میتونم_

 واقعا الزم ندارم، اگر بخوان، آسمان خانم شروع کنن،_

 .دوست داشتن بعدا میخرین

 آسمان را نگاه کردم، آن چشم ها میگفت از خدایش

 .است

 باشه ممنون آقا امیر انشاهللا بعد عید یه مدت ازتون_

کرد به نواختن امانت میگیریم.امیر سری تکان داد و شروع 

 و خواندن،

 تعریف های خواهرش اغراق نبود، واقعا صدای خوبی

 داشت. همچنان پلیس شدن را برایش عجیب میدانستم،

 میتوانست در این زمینه نیز فعالیت کند، فکری بود در

 . ذهنم، نهایتا به من ربطی نداشت
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 سیب زمینی ها را امیر نیمه پخته دستمان داد و گفت

 شما نیت کن داری سیب زمینی پختهمهم نینه، '

 .'میخوری ببین چقدر حال میده

 اما حتی سیب زمینی نیمه پخته به من مزه داد، این

 .آتش، ساز و آواز و یک جمع خوب، حالم را بهتر کرد

 سردم بود، عطسه های پیوسته ای که داشتم نشان از

 .یک سرماخوردگی پیش رویم بود

 .آبجی؟باخنده نگاهش کردم_

 آره جدی گفتم، نمیدونستم دوست داری، بعد عید برو_

 .کالس

 نمیشه قبل عید برم؟_

 چرا؟_
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 .خب عید تمرین میکنم_

 نیازی نداشت به آسمان بگویم پس مدرسه و کنکورت،

 .محال بود گیتار الویتش شود حتی با وجود عالقه اش

 باشه، فردا از امیر میپرسم معلم خوب سراغ داره، اگر_

مامان دیدنش بپرسین، شاید من نبینم.خودش را به خودت یا 

 .سمتم کشید و گونه ام را بوسید

 .خیلی خوشحالم تو خواهرمی_

 لبخندی زدم و راحت دراز کشیدم و پتو را کشیدم باالی

 .سرم

 صبح واقعا بلند شدن سخت بود، شدیدا گلویم درد

 .میکرد

 سرما خوردی؟_
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ا تو حیاط گلوم میسوزه._دیشب پاشدین تو اون سرم_

 نشستین. وایسا

 .برات یه شربت آبلیمو بیارم

 .نمیخورم مامان_

 .عسل داره، برات خوبه_

 .آذر چطوره؟ آسمان گفت سرما خورده بود_

 .خوب شده، میگفت زندان سرد بود_

 .میاد بیرون، نگران نباش_

 مریم دیروز گفت جمعه بریم خونشون. برای شام_

 دعوت کرد._خیر باشه؟

 .ت اومدن، حاال ما رو دعوت کردهدیگه تولد_

 میری؟_
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 .هممون رو دعوت کرده نه فقط منو_

 باشه نزن مارال خانم هممون میریم، بدو بدو دیرم شد_

 .باید برم مدرسه

 هرچه ساعت میگذشت حالم بدتر میشد، تب داشتم،

 کامال متوجه اش بودم. صبح موقع مدرسه رفتن ماسک

 بچه ها مریض به صورت زده بودم تا خدایی نکرده

نشوند، ظهر قبل از سوار شدن به مترو نیز ماسکم راعوض 

 .کردم، با بی حالی خودم را به شرکت رساندم

 زود رسیده بودم، آقای جهانی نبود، خودم در را باز

 کردم و داخل رفتم. کیفم را روی صندلی گذاشتم، ماسکم

 را برداشتم، داشتم شالم را مرتب میکردم که صدای در

 .شنیدم، در را باز کردم مرد جوانی پشت در بودرا 
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 بفرمایین؟_

 . پس پیش دادیاری_

 بله؟_

 خواست داخل بیاید اما سرجایم ایستادم و با دست در را

 .گرفتم

 . امرتون؟_باید بیام تو بعد بگم چیکار دارم. نترس آشنام_

 با خودم گفتم شاید با دکتر قرار دارد و این برخورد بی

 شود چرا که با من آشنا نبود. کنار رفتم وادبی محسوب 

 اجازه دادم داخل شود، در را نبستم و رفتم پشت میز

 نشستم، اما او به سمت در رفت و در را بست. نگاهی

 .به در بسته کردم و نگاهی به او

 خودتون رو معرفی میکنین؟_
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:] 

 ق#_

 

 _عرشیای ناقال نگفت کدوم طبقه ای، دیدمت سوار

 حدس زدم خودتی، تنهاییم فعال؟آسانسور شدی، 

 .با تعجب نگاهش کردم

 خوشگلی، تعجب میکنی خوشگلتر هم میشی. اوفف،_

 . عرشیا هم که اساسی تعریف کرده

 همچنان از حرفهایش سر در نمی آوردم، حال فیزیکی

 ام مساعد نبود و همین قدرت درک و فهمم را پایین

 .آورده بود

 ش را جلو آورد بهجلو آمد مقابل میزم ایستاد. دست



 
 

562 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

سمت صورتم، که صورتم را عقب بردم._شما کی هستین 

 چی میخوایین؟

 چند؟_

 چی؟_

 .خنده ای کرد

 . من دوست عرشیام نترس_

 نمیدانستم چه میگوید و عرشیا کیست، تنها چیزی که

 !فهمیدم این بود که حالش خوب نبود، دیوانه بود شاید

 گرفتن من با کارها و برخوردش چیزی بیشتر از اشتباه

 . فرد دیگری بود

برید بیرون._باهم میریم ، تو قیمت بگو، البته فرقی هم _

 نداره، من
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 .دست و دلبازم

 مریضی؟_

 .بدجور_

 و یک چشمک نهایتا زد، میز را دور زد و آمد کنار

 صندلی ام بلند شدم و روبه رویش ایستادم داشت جلوتر

 .می آمد که با دستم هولش دادم

 ! ه هستیوحشی هم ک_

برید بیرون تا زنگ نزدم به پلیس.حاال او بود که با تعجب _

 .نگاهم میکرد

 چی میگی تو؟_

 من چه میگفتم؟ آمد به سمتم خواست دستم را بگیرد اما

 دستش را گرفتم او را چرخاندم و دستش را پشتش نگه
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 داشتم. ناله ای کرد اما دستش را محکم تر نگه داشتم و

 لش دادم به جلو. به زور تعادلش رابعد از چند ثانیه ه

 حفظ کرد، این بار با فحشی به من حمله کرد، اما با پایم

 جلویش را گرفتم. نمیدانستم که بود، نمیخواستم آسیبی

 .به او برسانم، از حرفهایش چیزی سر درنیاورده بودم

 در باز شد و اول دکتر و پشت سرش آقای مرادی و

 دند، در حالی که من راپشت سر او آقای جهانی وارد ش

سرپا و مردی رو به رویم روی زمین بود.هرسه نگاهی به 

 من نگاهی به آن مرد کردند دوباره

 .مرا نگاه کردند

 چه خبره اینجا؟_

 .شالم را مرتب کردم و گفتم
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 نمیدونم، ایشون اومدن داخل یه حرفهایی زدن سر_

 ...درنیاوردم بعد

 " درنیاوردی؟آن مرد در همان وضعیت گفت "تو سر 

 میشناسینش خانم مهرپرور؟_

خیر آقای دکتر اولین باره میبینمش.اشاره ای کرد به آقای _

 .جهانی تا کمکش کند بلند شود

 بعد از بلند شدن خواست دوباره چیزی بگوید اما دکتر

 .جم اجازه نداد و خیلی تند و جدی گفت

 .شایان برو تو اتاق من_

 ر دل یک خدا به "دادمپس اینها او را میشناختند. د

 برسد"ی گفتم. اما واقعا از حرفهایش سر در نیاورده

 بودم سوای آن به سمتم آمده بود، مجبور شده بودم از
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 خودم دفاع کنم، در ذهنم داشتم خودم و کارم را توجیح

 میکردم که دوباره در شرکت به صدا درآمد قبل من

 قیافه اشآقای جهانی در را باز کرد. آقایی که داخل شد 

 آشنا بود. نگاهی به من کرد و بی هیچ حرف و اجازه و

 .یا هماهنگی به سمت اتاق دکتر رفت و در را باز کرد

 یک ربع بعد، شایان با کمک همان مردی که چهره اش

برایم آشنا بود از دفتر بیرون رفتند. تلفن روی میزم بهصدا 

 در آمد، دکتر گفت به اتاقش بروم. وقتی داخل رفتم

 .گویا عصبانی به نظر میرسید

 به چه اجازه ای در رو باز کردین براش؟_

 .من نمیشناختمشون فکر کردم با شما کار دارن_

 ساعت کاری نبود خانم، چطور یک نفر اون موقع_
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 میتونه با من کار داشته باشه؟

 ...من صبح نبودم، خب... فکر کردم_

 میدونید ممکن بود چه اتفاقی براتون بیفته؟_

 نه.با تعجب و خشم نگاهم کرد. خب نمیدانستم چه باید_

 .میگفتم

 شما زده بودینش؟_

 باورکنین قصدش رو نداشتم اما رفتارشون عجیب بود_

 .اومد به سمتم، یعنی... تالش کردم آسیبی بهش نزنم

 با حیرت و اخم نگاهم میکرد یا او حرفهای من را

 .نمیفهمید یا من او را که بیشتر حدس میزدم من

 .رویش را برگرداند و دستی به گردنش کشید

 از این به بعد اگر زود رسیدین تا نیومدن آقای جهانی_
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 در رو برای هیچ کس باز نکنین حتی کارمندها، تایم

های ناهاری که طبقه ی پایین هم درس میخونین رو ازاین 

 به بعد تو دفتر بمونین و بیرون نرین. اون موقع هم

 نکنین. متوجهین؟ در رو برای کسی باز

 بله، ولی... چرا؟_

 چراش رو امروز متوجه نشدین؟_

 .چند بار باید میگفتم تا ثابت کنم متوجه نشده ام

 .تشریف ببرین سرکارتون_

 بی هیچ حرف دیگری برگشتم سرکارم، یکی دوساعت

 بعد که آقای جهانی برایم چای آورد آرام از او پرسیدم

چیست._شایان پسر یکی  که آیا متوجه شده است که جریان

 از شرکت های همین ساختمونه، تو
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 شرکت باباش کار میکنه. یکم... یکم زندگی جالبی

 نداره، شما رو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته، آقای دکتر

 .توجیحش کردن

 باکی اشتباه گرفته؟_

:] 

 ق#_

 

 

 چجوری بگم... یکم... میدونین... یکم خانم های_

زیاده.همین جمله کافی بود برای فهمیدن مختلف تو زندگیش 

 جریان و قیمتی که

 میپرسید. تازه متوجه موضوع شده بودم، خدای من
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 ممکن بود به قول دادیار جم هراتفاقی بیفتد. چقدر

 خدارا باید شکر میکردم که میتوانستم از خودم دفاع

 کنم. چقدر مدیونم پدرم بودم برای اینطور بزرگ کردن

 ه مخالف یادگیری ورزش رزمی منمن، مامان همیش

 . بود اما بابا شدیدا اصرار داشت

 هرچند به خاطر مخالفت های مامان و عدم عالقه ی

 آسمان، باال نتوانست او را کالس بفرستد. شاید در

 زندگی روزمره و عادی الزم نداشت اما وقتی به آن

 محله ی وحشت رفتیم، کامال متوجه بودم که چقدر از

 . و آمد کردن وحشت دارد تنهایی رفت

 حاال که موضوع را فهمیده بودم، احساس میکردم

 فشارم افتاده است، کاش میتوانستم اجازه بگیرم و به
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 خانه بروم. حالم آنقدر رو به راه نبود که کار کنم اما

کمی معذب بودم برای درخواست مرخصی.با تالش برای 

 باز نگه داشتن چشم هایم سعی کردم

 انجام دهم، در شرکت به صدا درآمد، قبل از کارهایم را

 من آقای جهانی آمد تا در را باز کند، گویا از دکتر

 .دستور گرفته بود

 خانمی بود گفت برای مصاحبه آمده است، سعی کردم

 لبخندی به رویش بزنم هرچند حس میکردم شبیه یک

 .روحی شده ام که لبخند به لب دارد

 برداشتم و پرسیدم، سیلیست سوالهای اولیه دکتر را 

 وی اش را بررسی کردم سپس با دکتر تماس گرفتم تا

 .پیش او برود. گفت ده دقیقه دیگر به اتاقش برود
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 سرما خوردین؟_

 آره یکم._میتونم یه سوال بپرسم؟_

 .البته_

 چرا دیگه نمیاین؟ یعنی خودتون استعفا دادین؟_

 .نه من به یه بخش دیگه منتقل شدم_

 اتاق دکتر بلند شدم تا برای خودم یک آببا رفتنش به 

 .قند درست کنم، شدیدا احساس افت افشار میکردم

 حالتون خوبه؟_

 بله آقای جهانی، یکم سرماخورده، احساس میکنم_

فشارم پایینه.نگاهش جوری بود که گویا باور نکرد. حس 

 کردم فکر

 میکند بخاطر اتفاقی که افتاده است ترسیده ام. اما واقعا
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 از فهمیدن اینکه قضیه چیست شوکه شدم اما بعد

 .نترسیدم

 .میخواین به دکتر بگین و تشریف ببرین منزل_

 نگاهی به ساعت کردم، یکی دوساعت تا پایان وقت

 .نمانده بود میتوانستم تحمل کنم

 با به صدا درآمدن تلفن روی میزم سری برای آقای

 هجهانی تکان دادم و به سمت تلفن رفتم، دکتر جم ک

گفت به اتاقش بروم._خانم پاینده از این به بعد با ما همکاری 

 میکنن، تا آخر

 هفته کارها رو بسپرین به ایشون و از هفته ی بعد

 .میتونین تشریف ببرین سرکار خودتون

 ."چه عجبی در دل گفتم و به دکتر "بله حتما
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 با شنیدن صدایم نگاهی به من کرد. به خانم پاینده

 بیرون برویم. تبریک گفتم و برایشاشاره کردم تا 

 آرزوی موفقیت کردم. بخشی از کارها را توضیح دادم و

 چون بی حال بودم ترجیح دادم بقیه را موکول کنم برای

 .فردا

 ساعت کاری هم تا ساعت  هستش، اصوال کارها_

 خیلی طول نمیکشه که بخواین بیشتر بمونین. یکم

 راحت و آروم همه کارهاتون رو با نظم انجام بدین خیلی

چیز رو تموم میکنین._حتما، قبال هم تو یه شرکتی کار 

 .میکردم

 چه خوب، پس فکر نکنم به مشکل خاصی بربخورین_

 .کارها آسونه
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 خوب بود، فکر میکنم حتی تا آخر هفته نیز الزم نبود

 .برای آموزش به او وقت بگذارم

 نمیدانستم بعد از شرکت بروم دکتر یا خانه. نه حال

 دکتر رفتن داشتم و نه اینکه بدون قرص و دارو فردا

 .نمیتوانستم به شرکت بیایم. دو راهی سختی بود برایم

 .نزدیک ساعت  دوباره دکتر خواست به دفترش بروم

 .شما حالتون خوبه؟_بله_

 بخاطر ترس اینطوری شدین؟_

 نه، یعنی نترسیدم اصال، اولش که متوجه نشدم بعدشم_

 .نترسیدم، یکم سرما خوردم فقط... شوکه شدم

 میتونین تشریف ببرین خونه ، فردا اگر حالتون_

 .مساعد نبود نیاین شرکت، خانم پاینده هستن
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 .چشم، ممنون_

 .به سمت در رفتم دوباره صدایم کرد

 خانم مهرپرور؟_بله؟_

 .دکتر برید_

 سری تکان دادم. حق با او بود من واقعا جای مریض

 م پیش دکتر. نکته و کار سختششدن نداشتم باید میرفت

 با مترو خودم را تا درمانگاه رساندن بود. نوبتم بعد از

 چهارده نفر بود و این یک اتفاق ناخوشایند دیگر بود

 .برایم

:] 

 ق#_
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 دیر کرده بودم مامان تماس گرفت، گفتم درمانگاه

 نزدیک خانه ام و دکتر برایم سرم نوشته است، تمام

 نگرانی گفت خودش را زودشود برمیگردم. با 

 میرساند پیشم اما قبول نکردم به بهانه ی اینکه بماند

 و برایم کمی سوپ درست کند راضی اش کردم. چیزی

 از مایع داخل سرم نمانده بود و نیازی نبود این وقت

 .شب پیشم بیاید

 رنگ به رو نداری؟ چرا مرخصی نگرفتی؟_

 .خجالت کشیدم_

 تو؟_

ی زمین._من نمیتونم خجالت بکشم؟ خودم را پرت کردم رو

 یجوری ان آدم معذب میشه



 
 

578 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .یه چیز بگه چه برسه اینکه یه چیز بخواد

 آسمان که یکبار دکتر جم را از نزدیک دیده بود، سری

 .تکان داد و حرف من را تایید کرد

 .آدم ازش میترسه_

 .برو اونور توام سرما میخوری_

 .شب که پیش من میخوابی_

 .میخوابم نه من تو حال_

 ...آمپول زد؟_فکر کنم زد به سرم. آخ_

 صبح میری سرکار؟_

 نمیدونم مامان یکم به خودم بیام، حال داشته باشم_

 میرم. منشی جدید هم تازه امروز اومد باید بهش یاد

 .بدم
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 .مامان و آسمان همزمان گفتند

 اخراج شدی؟_

 لبخند زدم. به بابا گفته بودم جریان را اما به مامان و

 .آسمان نه

 نه، منتقل شدم به یه بخش دیگه._چه بخشی؟_

 حاال که با اشتیاق منتظر بودند خواستم اذیتشان کنم،

 کمی مکث کردم لبخند زدم تا اینکه مامان سرم داد زد و

 .از ترس مجبورشدم سریع لو بدهم

 مامان و آسمان بیشتر از من خوشحال شدند، اگر قضیه

 هم میفهمیدند مطمعنادرس خواندنم برای کنکور را 

 خوشحال میشدند اما فعال فقط بابا خبر داشت و... و

 !پیمان و... و دکتر جم
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 صبح واقعا نتوانستم بلند شوم، سه شنبه باید هم

 مدرسه میرفتم، هم شرکت هم خانه ی شاگردم به همین

 دلیل از خدا خواسته که دکتر جم گفته بود اگر حالم

 کالس دوقلوها بود که آن خوب نبود نروم، خانه ماندم.

هم کنسل بود.مامان دوباره برایم سوپ درست کرد، خانم 

 ملکی

 نازنین هم به دیدنم آمد، حتی دمنوش برایم دم کرده بود

 .و آورده بود

 چقدر دختر نعمته، از وقتی آتنا رفته خونه خودش_

 .واقعا در و دیوار خونه بهم حس خفگی میده

 .منم زیاد خونه نیستم_

 مادر شب به شب همینجایی، صبح هم از این خونه باز_
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 میری سرکار، انشاهللا ازدواج کردی هم مامانت هم

 .خودت میفهمین من چی میگم

 مامان یک انشاهللا گفت. چقدر از خدایش بود من

 ازدواج کنم آن هم در این شرایط که میدانست تنها نان

آور خانه من هستم._معصومه خانم من یه نذری داشتم 

 برآورده شده، شما

 و آقای ملکی هم مشکلی نداشته باشن، من تو اولین

 .فرصت که یه عیدی باشه اداش کنم

 .با تعجب مامان را نگاه کردم

 چه نذری مامان؟_

 .خانم ملکی: چه مشکلی عزیزم. خوشحال هم میشیم ما

 .هرکمکی خواستی تعارف نکن
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 نمن کنجکاو نذر مامان بودم اما خانم ملکی قصد رفت

 نداشت تا من دوباره سوالم را بپرسم و کنجکاوی ام را

 ارضا کنم._مامان نذر چی؟

 .نذر کرده بودم یه کار درست حسابی پیدا کنی_

 .باتعجب نگاهش کردم و گفتم

 مامان برای چیزهای درست حسابی نذر کن، بابا خوب_

 .شه، مشکل آذرخش حل شه

 ناراحتی برای تو نذر کردم؟_

 نکنه. حاال نذریت چیه؟نه، دستتم درد _

 چپ چپ نگاهم کرد و جوابم را نداد. آسمان وقتی از

 مدرسه برگشت و مرا در خانه دید، چقدر دیدن من در
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این ساعت در خانه برایش عجیب است._برای خودمم. 

 بااینکه حال ندارم حوصله ام هم سر

 .رفته

 بلند شدم ماسکی به صورتم زدم و پیش بابا رفتم با

 .از او دراز کشیدم کمی فاصله

 حافظ بخونیم؟_

 .بابا لبخندی به رویم زد

 غزلی باز کردم و برایش خواندم. آنقدر غزل ها را پشت

 سر هم برای خودم و او خواندم تا اینکه خوابم برد. با

 صدای آسمان بیدار شدم، دیدم بابا نیز مثل من خوابش

 برده بود. ناهار آماده بود و آسمان میگفت بروم سر
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سفره. اول برای بابا ناهار بردم اما چون ماسک داشتمنمی 

 توانستم برایش فوت کنم، مامان بشقاب را از من

 .'گرفت و گفت ' برو تو بخور

 عصر آذرخش به خانه آمد. بعد مدت ها او را دیدم. نه

 نگاه مامان نگرانی بود، شاید میترسید اذیتش کنم

 یلی داشت وحرفی بزنم برای ناراحت کردنش اما نه دل

 .نه حال این را داشتم

 چه خبر؟_

 .هیچ چه خبری باید باشه زندانه دیگه_

 .میای بیرون نگران نباش_

 آذرخش ناباور نگاهم کرد._چیه؟

 .سرما خوردی انگار قاط زدی، از تو بعیده این حرفها_
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 .چرا؟ چی گفتم مگه آرزوی آزادی واسه خان داداشم_

 .آسی منم میخوام یه دعا کنم_

 چی؟_

 .همش سرما بخوری_

 .بالش را برداشتم و پرت کردن سمتش

گمشو.وقتی داشت میرفت دست کرد در جیبش و جعبه ای _

 را

 .به من داد

 تولدت نبودم، مبارکه. خودم ندادم به مامان تا به_

 . خودت بدم

 کامال احساساتی شدم و چیزی نمانده بود گریه ام بگیرد

 را گرفتم. ته جمله اشاما خودم را کنترل کردم و جعبه 
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 یک پیام داشت اینکه حتی مدت خیلی طوالنی است که

 .او را ندیده ام

 .مرسی_

 .بعد رفتنش جعبه را باز کردم، یک دستبند خوشگل بود

سریع به دستم بستم. روی مچم چند بار چرخاندمش.من هم 

 آنقدرها هم که ادعایش را داشتم خواهر خوبی

 .نبودم

:] 

 ق#_

 

 

 آذرخش داد؟داداش _
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 آره. آسمان؟_

 خواستم بپرسم آسمان آیا من خواهر خوبی هستم اما

لحظه ی آخر نظرم عوض شد._امیر رو دیدین؟ پرسیدین 

 برای معلم گیتار؟

 .نه، به مامان نگفتم_

 چرا؟_

 میترسم نذاره، میشه خودت بگی؟_

 چرا نذاره؟ نگران نباش. باشه میگم، امروز خانم_

 رفت من بپرسم یا شماره امیر روملکی اومد ولی یادم 

 .بگیرم

 شماره امیر؟_

 . آره .با مکث گفتم_
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 چیه مگه؟_

 ...مامان_

 با کمی دقت آسمان را نگاه کردم، از حالت نیمه دراز

 .کش بلند شدم و نشستم

 آسمان، چرا این فکر رو میکنی؟_

 ...آخه_

 آسمان یه چیزی میگم این همیشه یادت باشه، اینو بابا_

 ه منم االن از طرفش بهت میگم. اگه کاری کهبهم گفت

میکنی هرکاری که تو زندگیت، پیش وجدان خودتشرمنده 

 نیستی. میدونی حداقل واسه خودت ادا در

 نمیاری، تئاتر بازی نمیکنی دلیلی نداره بترسی، دلیل

 نداره از راه و کار درستتم بزنی فقط بخاطر اینکه کسی
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 .بد فکر کنه

 .مامانمونهاون کسی _

 نگفتم بی احترامی کن. به خودت و کارهات هم باور_

 داشته باش. تو هرقدم بخوای تو زندگیت برداری باید

 اول همه تایید کنن بعد؟ حتی یه نفرهم گفت نه میذاریش

 کنار؟

 .نه_

 پس چی؟_

ساکت ماند، نگاهم نمیکرد، یا فکر میکرد یا فرار._چرا 

 ن درساینقدر درس میخونی چون همه میگ

 خوندن کار خوبیه؟

 .نه آسو دوست دارم_
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 امیدوارم اینطور باشه. به چیزی که گفتم فکر کن بعدا_

 .راجبش صحبت میکنیم

 آسمان دوران حساس زندگی اش را داشت بدون حضور

 بابا میگذراند. بدون حرفها و راهنمایی هایش هرچند

 آذرخش در این مورد پسر نوح شده بود و گوش نکرده

 ا نمیشد برای چیزی که اتفاق نیفتاده بود دربود ام

 .مورد آسمان نتیجه گیری کرد

 صبح در حیاط کمی مکث کردم تا شاید از خانواده ی

ملکی کسی را ببینم اما موفق نشدم. مستقیم به مدرسهرفتم، 

 روی مانتوی کتی ام یک مانتو گل و گشادی

 پوشیده بودم که بعد از مدرسه فقط همان را درآوردم و

 شالم را عوض کردم. نه حال آرایش داشتم نه در
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 موردش بودم. سرماخوردگی ام بهانه ی خوبی بود

 .برای چهره ی بی رنگم

 وقتی به شرکت رسیدم خانم پاینده پشت میز بود. احوال

 پرسی کردم و در مورد دیروز پرسیدم گفت همه چیز

 خوب بوده. هرچند دیروز صبح هم سپرده بودم اگر

 با خودم تماس بگیرد اما تماسی دریافت مشکلی بود

 .نکردم

 حاال که او پشت میز جای گیر شده بود، مردد ماندم من

 .باید چه کنم که به دادم رسید

 دکتر جم گفتن شما اومدین دیگه برین تو اتاق_

خودتون به کارها برسین.لبخندی زدم و تشکر کردم. وقتی 

 وارد اتاق شدم حس
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 ی بود. ته دلم حس میکردمجالبی داشتم. حس متفاوت

 حاال دیگر وقتم را تلف نمیکنم. تمام این مدت این حس

 را داشتم، حس فروختن وقتم. اما در این اتاق گویا قرار

 .نبود این حس به من القا شود

 کیفم را روی میز گذاشتم به سراغ میز خانم پاینده رفتم

 دتا از روی قفسه چند کتابی که داشتم را بردارم. من بع

 قرار بود وقت ناهارم را همینجا درس بخوانم. حکم یک

 سالن مطالعه ی خصوصی را نیز میتوانست برایم داشته

 .باشد

 یکی از نتایجی که قرار بود کار کردن در یک اتاق مجزا

 برایم داشت کمتر دیدن دکتر جم و پیمان که به عنوان

 کبوتر نامه بر در فعالیت بود. بعد از آن شب نمیدانستم
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وقتی با او روبه رو شدم که واکنشی باید نشان دهم.عصر 

 وقتی به خانه ی شاگردم رفتم، با حال و اوضاع

 .مساعدی روبه رو نشدم

 خوبی مرجان جان؟_

 . آرام و پچ پچه وار گفت

 .خانم میشه یه چیزی ازتون بخوام_

 چی؟_

 میشه به مامانم بگین فردا ما باهم میریم بیرون؟_

 . خانم، فقط یه بار. بخدا خیلی مهمهجان؟_توروخدا _

 . عزیزم یکم آروم، من متوجه نشدم_

 دستش را که با هیجان روی دستم گذاشته بود

 . برداشت
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 . من باید برم بیرون اما مامانم نمیذاره_

 چرا؟_

 من... خانم من دوست دارم، ما چهار سال_

 .همدیگه رو دوست داریم اما مامانم این رو نمیفهمه

 حرف خودشه. گوشیم رو ازم گرفته مثل حرف فقط

 بادیگارد منو میبره مدرسه برمیگردونه. باورتون میشه

تو مدرسه به معلم ها و ناظممون سپرده هیشکی تومدرسه 

 با من حرف نزنه. حتی نمیتونم به دوستهام بگم

 .بهش خبر بدن من حالم خوبه

 این همه افراط؟! نه از جانب خودش خوب نبود نه از

 .مادرشجانب 

 میگین بهش؟_
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 مادری که به ناظم و معلم سپرده بود دخترش با کسی

 هم صحبت نشود، واقعا به این راحتی ها اجازه میداد

 دخترش با من بیرون بیاید؟! خصوصا هم که من یک

 دختر جوان بود، فقط چند سالی از دختر خودش

 بزرگتر. سوای آن بخاطر کس دیگری چنین دروغی

 .نبود که توانایی اش را داشته باشم گفتن... نه چیزی

خانم تو روخدا._قسم نخور عزیزم. من نمیتونم دروغ بگم. _

 سوای این

 .چرا سعی نمیکنی مشکل رو با مامانت حل کنی

 . ناامید از جوابم، کمی تند در جوابم گفت

 گوش میده؟ تازه تهدید میکنه به بابام میگه من_

 کنه بکشه؟ همینجوری شم تو جهنمم میخواد چیکار
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:] 

 ق#_

 

 

 چرا باید به این نقطه میرسید تا این حرفها از دهان

یک دختر نوجوان خارج شود._چرا گوش نده عزیزم. بدون 

 دعوا بدون دلخوری

 .باهاش صحبت کن

 .گوش نمیده میدونم. میدونی چند بار گفتم_

 چی گفتی؟_

 .من دوستش دارم. من دانیال رو دوست دارم اونم منو_

 .سخته فهمیدنشاینقدر 
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 .چشمهایش پر شد و شروع کرد به آرامآرام گریه کردن

 نمیدانم روزی بخاطر دوست داشتن کسی گریه میکردم

 یانه، حتی نمیدانم انسان میتواند در سن مرجان باشد

 و اینقدر با اطمینان دم از دوست داشتن بزند... شاید هم

 میتواند، اینکه من تجربه نکرده بودم دلیل نمیشد

بگویم حس و تجربه ی مرجان اشتباه است.اما چیزی که 

 میتوانستم به یقین بگویم راه و روش

 .هردو هم خودش هم مادرش اشتباه بود

 سعی کردم کمی آرامش کنم یا حتی راه و روشی برای

 صحبت با مادرش پیشنهاد دهم اما فایده نداشت، هدفش

 استفاده از من بود حاال که فهمید جواب نداده حتی

 حرفهایم ذره ای برایش اهمیت نداشت. احتماال در
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 ذهنش دنبال راه چاره ی دیگری بود و در این میان

 .وقتی نداشت که برای نظرها و حرفهای من تلف کند

 تنها کاری که میتوانستم برایش انجام دهم صحبت با

 مادرش بود، آن هم سرپوشیده. به مادرش گفتم از نظر

 د بخاطر استرس کنکورروحی تضعیف شده است، شای

 است. نگفتم چیزی از اختالفشان میدانم. گفتم شاید الزم

 باشد با یک مشاور یا روانشناس برای غلبه بر

 استرسش صحبت کند. هرجور که میتوانستم حالش را

ارتباط دادم به استرس درسی تا شاید پیش یکروانشناس 

 ببرد. مطمعنا خیلی بهتر میتوانست کمکشان

 .کند

 نمیدانم چه حکمتی داشت وقتی مریض باشی و از
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 مغزت هم زیاد استفاده کنی این باعث میشود بدنت

 .بیشتر خسته شود

 دلم برای دوقلوها تنگ شده بود، کنجکاو بودم بدانم

 جان موفق شده بود ساکسیفون بخرد یا نه. کم کم داشتم

 جلساتی که با آنها داشتم در طول هفته لحظه شماری

 .میکردم

 پیش خانم پاینده بودم داشتیم در مورد کاری صحبت

 میکردیم که در به صدا در آمد و با باز شدن در توسط

آقای جهانی ، شیال و به همراهی اش پیمان داخل آمدند.شیال 

 نگاهی به من کرد و روی گرفت و خطاب به خانم

 پاینده گفت میخواهد دکتر جم را ببیند. من هم باقی کارم

 رای بعد و بدون نگاه به شیال یا پیمانرا گذاشتم ب
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 .برگشتم تا به اتاقم بروم

 وایستا کارت دارم اینها رو برای تو آوردم باید_

 .محاسبه شن

 بی نیل برگشت به سمتش و دست دراز کردم تا فلش

 .مموری که دستش بود را بگیرم

 خودمم باید باشم، کار یکی از بچه های ایراد داره_

 .آوردم رفع کنیم

اگر خودت میدونی پس نیازی به کمک من نیست.خانم _

 پاینده و شیال معلوم بود از نحوه ی خطاب ما

 نسبت به هم متعجب بودند. اما نیازی نمیدیدم به هیچ

 کدام یا به هیچ کس دیگری توضیحی بدهم. اهمیتی به

 حرف پیمان ندادم و به اتاقم رفتم و در را بستم. اما خب
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 .من میدانست چطور باید عمل کندپیمان خیلی بهتر از 

 خانم پاینده خبر داد دکتر با من کار دارد و بی هیچ

 .تردیدی کارش مرتبط بود با کار و خواسته ی پیمان

 در اتاقش را زدم و داخل رفتم. پیمان و شیال رو به

 .روی میز دکتر نشسته بودند

 با من کاری داشتین؟_

 باهاشونمهندس خادمی به کمکتون نیاز دارن، _

همکاری کنین.به پیمان نگاه مردم، لبخند پیروزمندانه ای 

 زد. اما در

 .'دل گفتم 'کور خوندی مهندس خادمی

 از پسش برمیام، نیازی به کمک ندارم اگر بدن به_

 .خودم حلش میکنم
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 حتی اگر سرباز جبهه شکست خورده ی یک جنگ

 بودن، ترجیح میدادم مثل یک شوالیه در حین مبارزه

 .رم نه مثل ترسوهابمی

 .نمیتونی کار نکردی قبال_

 پس چه کمکی ازم میخوای؟_

 ذهنت.دندان هایم را روی هم فشار دادم و خطاب به دکتر_

 .گفتم

 .من تو اتاقمم هرموقع تشریف آوردن شروع میکنیم_

 ... اگر کاری ندارین م

 .خیر میتونین تشریف ببرین_

:] 

 ق#_
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 بیرون بروم، حیف کهخواستم دهانی برایش کج کنم و 

نمیشد. در اتاقم نشسته بودم که تقه ای به در خورد وبدون 

 اینکه من اجازه دهم پیمان وارد شد. فلش مموری

 را دستم داد. بدون نگاه به صورتش فلش را از او

 .گرفتم

 صندلی ای را برداشت و آورد نزدیک صندلی من

 گذاشت و رویش نشست حتی پایش را روی پایش

 .انداخت

 .شنیدم این دوتا خواهر رو هم بی نصیب نذاشتی_

 .با تعجب برگشتم و نگاهش کردم. کدام دوخواهر



 
 

604 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .شیال و شیما_

از چی بی نصیبشون نذاشتم؟_چیزی که توش تخصص _

 !داری، زهرکالم

 .پوزخندی زدم و جوابش را ندادم

 وسط خیابون پیاده شدی رفتی، دوستت اطالعات_

 ارت، نتونستم زنگ بزنمزندگیت رو بهم داد غیر شم

 .ببینم رسیدی یا نه

 اا، چه بد، توروخدا ببخش اصال یادم رفت بهت خبر_

 .بدم

 اولش فکر کرد واقعا دارم آن کلمه ها را میگویم کمی

 دیر متوجه شد دارم مسخره اش میکنم. واقعا انتظار

 داشت من خانه که رسیدم پیام دهم بگویم همه چیز
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دوری تو!_آسو مگه من چی خوب است ماللی نیست جز 

 گفتم اونطور عصبانی شدی؟ چرا

 .همیشه خدا از دست من عصبانی هستی

 چشم هایم را بستم، اینطور نمیشد باید این موضوع حل

 .میشد. برگشتم سمتش و نگاهش کردم

 پیمان اگر نسترن اطالعات کل زندگی من رو بهت داده_

 خوشحالپس خبر داری. مشکالت زندگیم برام کافیه 

 میشم اینقدر به پر و پای من نپیچی. نمیدونم هدفت چیه

 .اما ازت خواهش میکنم که کاری به کارم نداشته باشی

 من خیلی از کسی خواهش نمیکردم شاید این را پیمان

 هم خوب میدانست و همین جمله باعث شد با تعجب

 .نگاهم کند
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را من هدفی ندارم، تویی که فقط لجبازی میکنه.جوابش _

 ندادم، فقط بخاطر اینکه بحث را کش ندهم نه

 .اینکه جوابی نداشته باشم

 کامال مشخص بود بهانه بود، کار خاصی نبود. حتی

 پشت تلفن هم میتوانست برایم توضیح دهد. بیکار

 نشسته بود و زل زده بود به در و دیوار، حرفی نمیزد

 کاری نمیکرد من بودم که داشتم انجامش میدادم و در

 ن واحد خودم را کنترل کنم و نگویم 'خب دارم انجامآ

 .'میدهم برو بیرون از اتاقم

 چیکار کردی که شیال اینقدر ازت بدش میاد؟ دختر_

 .خوبیه، خواهرش هم. کاری به کار کسی ندارن

 منم با کسی که کاری به کارم نداشته باشه کاری_
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ندارم._یعنی اول اونها کاری کردن؟ اصال تو از کجا 

 یشناسیم

 .اینهارو. با نسترن هم دیگه در ارتباط نیستین

 من چه سودی ارتباطاتپیمان باال و پایین کردن زندگی و _

 واسه تو داره؟

 .هیچی همینجوری خب پرسیدم_

 ای به اون شکل داشته ارتباط فکر نمیکنم من و تو _

 .باشیم که بخواییم از هم سوال 'همینجوری' بپرسیم

 ارد میگیری؟ فکر میکنی هرکی بهبرای چی اینقدر گ_

 تو سالم داد یه منظوری داره؟

تموم شد. همین ها بود؟زل زده بود و به من نگاه میکرد. _

 فلش مموری را روی
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 .میز جلوش گذاشتم

 آسو چون من بچه بودم یه بار بهت عالقه مند شدم_

 اونم یه حس بچگانه دلیل نمیشه فکر کنی من بازم

 .عاشقتم

 نمیکنم، اصال وقت ندارم به همچین چیزیاین فکرو _

 فکر کنم و وقت هم پیدا کنم باز هم برام تو الویت نیستی

 که این فکر رو بکنم. حله؟

 خواست جوابم را بدهد اما حرفش را قورت داد، کامال

 از قیافه ی قرمز شده اش عصبانیتش مشخص بود. من

 تقصیری نداشتم میتوانست فاصله اش را بامن حفظ کند

 تا باعث عصبانیتش نشوم. مثال خواست من را تحقیر

 کند بگوید دیگر به من عالقه ندارد. کاش میدانست ذره
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 ای برایم اهمیت نداشت شاید ته دل عدم عالقه اش

 [خوشحالم هم میکرد.:

 ق#_

 

 

 .فلش را با عصبانیت برداشت و از اتاق بیرون رفت

 .یماننفسم را بیرون دادم، بالی جانم شده بود این پ

 بعد از اتمام زمان کاری وسائلم را برداشتم، از خانم

 پاینده خداحافظی کردم و بیرون رفتم، به جای آسانسور

 از پله ها استفاده کردم تا کمی ورزش باشد برایم هرچند

 سرما خوردگی ام کامل خوب نشده بود. وقتی رسیدم

 طبقه ی همکف داشتم از جلوی آسانسور رد میشدم که
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از آسانسور بیرون آمد. سری تکان دادم و یکخسته  دکتر جم

 نباشید گفتم. به ناچار قدم هایم را با او هماهنگ

 . کردم گفتم شاید جلوتر رفتنم زشت باشد

 . سرماخوردگیتون کامل خوب نشده_

 .بهترم_

 ...فردا با دوقلوها کالس دارین_

 دردش برادرزاده هایش بود. اجازه ندادم جمله اش را

 .دتمام کن

تماس میگیرم کنسل میکنم، با اجازه.دیگر نایستادم. حالم _

 بهتر بود، سوای آنکه من حتی در

 مترو نیز برای اینکه کسی مریض نشود ماسک میزدم

 حاال فکر میکرد اینقدر بی مالحظه ام که میروم و بچه
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 .ها را بغل میکنم و میبوسم

 بعد از کالسم به خانه برگشتم مامان میگفت چرا خودم

 را اذیت میکنم، حاال که سرماخورده ام حداقل کالسهایم

 را کنسل کنم. گویا با دکتر جم هم نظر بود. صبح اول با

 خانه ی مهیار جم تماس گرفتم و گفتم که سرما خورده

 ام و امروز نمی آیم. مهین خانم داشت جوابم را میداد

 .که یکی از دوقلوها گوشی را از او گرفت

 چرا نمیای؟آسو من جان ام. _

 .سرما خوردم عزیزم هفته ی بعد میام_

دلم برات تنگ شده._منم، اما میترسم شما هم سرما _

 بخورین. بعدش باید

 .برین آمپول بزنین
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 .کمی مکث کرد

 .باشه میریم_

 در اوج کودکی اش حاضر بود این فداکاری را بکند و

 .بخاطر دیدن من آمپول بزند

 دم که گویا خطاب بهصدای پدرشان را از آن طرف شنی

 .مهین خانم پرسید جان با چه کسی صحبت میکند

 ددی آسو نمیاد._الو خانم مهرپرور؟_

 سالم آقای جم خوب هستین؟_

 ممنون، مشکلی پیش اومده چرا نمیاین؟_

 نه، من کمی سرماخوردم میترسم بچه ها هم مریض_

 .شن. برای همین گفتم امروز نیام

 .میکنم راضیشون کنمای بابا، باشه پس، سعی _
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 تماس را که قطع کردم، داشتم حاضر میشدم تا به کالس

 بروم که صدای گوشی ام بلند شد. منزل جم بود. وقتی

 جواب دادم این بار جاشوا پشت خط بود و کنارش نیز

 جان همزمان صحبت میکرد. هردو اصرار داشتند که

بروم پیششان، مطمعنا برای درس خواندن اینقدراصرار 

 نمیکردند حس کردم میخواهند چیزی به من

 .بگویند یا در مورد چیزی صحبت کنند

 .باشه میام، اما با فاصله میشینین نزدیک نمیاین_

 عصر با وجود خستگی زیاد، سراغ دوقلوها رفتم، دلم

 بستنی میخواست. خواستم هم برای خودم و هم برای

 پسرها بخرم اما آنقدر سیستم زندگیشان با ما فرق

 .داشت ترسیدم کار خوبی نباشد



 
 

614 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 وقتی مهین خانم در را باز کرد، با تلخی سالمی داد و

 راهنمایی ام کرد. وقتی وارد خانه شدم گویا مهمان

 داشتند سالن را که نگاه کردم غیر مهیارجم و دوقلوها،

 برادرش و دخترخاله هایش را نیز دیدم. قرار بود این

دادم اما نمیدانم چند نفرشان دوخواهر را بیشتر ببینم ...سالم 

 جواب دادند جان و

 جاشوا دویدند به سمتم در یک متری ام دست را به

 .معنی استاپ نگه داشتم

 .از دور_

 .اما آسو من دلم برات تنگ شده_

 .ادای بازیگر فیلمی را در آوردم و گفتم

 .دلتنگیتو قربون، عزیزه دلم_
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 .به لحنم خندیدند

 ور، اذیت نکنین خودتون روخوش اومدین خانم مهرپر_

خیلی هم نیازی به ماسک نیست._راحتم ممنون. با اجازتون 

 .ما بریم اتاق بچه ها

:] 

 ق#_

 

 

 شیما و شیال جان هم تازه اومدن اگر بخوایین_

 .چنددقیقه ای پیش ما باشین خوشحال میشن

 خنده ام گرفت، واقعا فکر میکرد دخترخاله هایش از

 میشوند. خنده ی کنترل شده ی مندیدن من خوشحال 
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باعث شد او نیز تک خنده ی آرامی کند. اما جان بهسمتم 

 آمد و آستینم را گرفت و رو به پدرش با اخم گفت

 .اون آسوی ماست

 حدس اینکه از دخترخاله های پدرشان خوششان نمی

 .آمد دیگر سخت نبود. دنبالشان به اتاقشان رفتم

 .شمم را ببندمتا وارد اتاق شدم جان گفت چ

 و بعد از چند ثانیه گفت باز کنم. بوم نقاشی که برایش

 گرفته بودم را مقابلم گرفت. یادم آمد هفته ی قبل در

 رستوران گفته بود نقاشی ای کشیده است و میخواهد

 نشانم بدهد. شاید اگر میخواستم خیلی مثبت اندیش باشم

 تمیتوانستم بگویم یک ترکیب سورئال با کوبیسم اس

 .اما اگر واقع بین میبودم کامال با جاشوا موافق بودم
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 عزیزم، خودت کشیدی؟_

آره، اما جاشوا همش مسخره ام میکنه.از هردو فاصله _

 .گرفتم و روی صندلی نشستم

 جاشوا اولین کارشه، تازه معلم هم نداره، نباید_

 .داداشت رو مسخره کنی

 .جاشوا: ددی میخواد معلم بگیره برا جان

 ساکسیفون؟پس _

 .اون رو گفتم بمونه تابستون_

 چرا ؟_

چون تو برام هدیه گرفتی.جوابی که از آن میترسیدم را _

 شنیدم. دوست نداشتم من

 تاثیری در انتخاب راه و عالیقشان داشته باشم دوست
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 .داشتم خودشان انتخاب کنند

 من االن برای دیدن این اثر هنری دعوت شدم اینجا؟_

 شیطانی سرش را تکان داد اما جاشواجان با لبخندی 

 .اخمی روبرویم نشست

 وقتی که جان نقاشی تمرین میکنه پس من چیکار_

 کنم؟

 .جان: من که گفتم توام یاد بگیر

اما من دوست ندارم. آسو من فقط باید کتاب بخونم؟کاش _

 .میدانستم عاقبت هدیه هایم اینطور میشود

 یری؟نه عزیزم، چیزی هست که بخوای یاد بگ_

 قیافه ای متفکر به خودش گرفت. من نیز نهایت تالشم

 .را میکردم تا شاید چیزی به ذهنم برسد
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 تو چی بلدی؟_

 چی؟_

 تو ریاضی بلدی دیگه چی بلدی؟_

اومم، گاهی شعر میخونم مثل تو که کتاب میخونی.جان: _

 .تو خطاطی

 .جاشوا از جایش پرید و گفت

 .آسو تو به ما نگفتی خطاط چیه_

 ن نیومده بودم پیشتون اما یادم رفت، دفعه ی بعدیچو_

 .براتون میارم

 برامون خطاط میاری؟_

 سرم را تکان دادم. من خسته بودم، آنها نیز حوصله ی

 درس نداشتند، قرار بود یکی از جلسات من به هم



 
 

620 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 صحبتی با بچه ها بگذرد پس نیازی نبود درس کار

 ر کنیم؟کنیم._خب امروز آزادیم، درس نداریم چیکا

 شوخی میکنی؟_

 جدی نیستی؟_

 .نه شوخی نمیکنم، کامال جدی ام_

 .جان: اوه پسر

 .جاشوا: بریم پارک

 پارک؟جان: همه ی دوستهامون قرار بود با مامان هاشون_

 .برن پارک

 . جاشوا به طرز بانمکی روی پیشانی اش زد

 .فردا امروز نه_

 امروزجان: خودم میدونم اما آسو امروز اینجاست، ما 
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 .بریم

 دیر وقته بچه ها و اینکه فکر نکنم پدرتون اجازه بده_

 .... شما با من بیاین پارک. بعدشم االن تو زمست

 حتی فرصت ندادند جمله ام به آخر برسند هردو دوییدن

 بیرون._بچه ها کجا؟

 دنبالشان که رفتم متوجه شدم رفتن سراغ پدرشان و

 نمیدهد آنها با من بهمیپرسند آیا واقعا پدرشان اجازه 

 !پارک بروند؟

 .خانم مهرپرور میخواین بچه ها رو ببرین پارک_

 ...نه، اومم، یعنی_

 دوقلوها جوری نگاهم میکردند که نمیدانستم از خودم

 .رفع تکلیف کنم یا طرف آنها را بگیرم. چاره ای نبود
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 .نفس عمیقی کشیدم

 فردا دوستهای جان و جاشوا قرار برن پارک، اگر_

 [اجازه بدین خوشحال میشم منم همراهیشون کنم.:

 ق#_

 

 

 قبل از اینکه جم جواب دهد به دوقلوها گفتم بروند به

 اتاقشان. شاید دوست نداشت جلوی بچه هایش مستقیم

 نه بیاورد. پسرها با کنجکاوی پدرشان را نگاه میکردند

 .اما به حرفم گوش دادند و به اتاقشان رفتند

 جم، من فقط نخواستم دل بچه ها مشکلی نیست آقای_
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رو بشکنم، میتونم یه بهونه بیارم._نه نه، مشکلی نیست. 

 حدس میزدم بچه ها خواسته

 باشن. برای شما زحمتی نیست؟

 .نه_

 دکتر جم بود که با گفتن جمله ی معروفش بحث را

 .خاتمه داد

 .راننده ی من شما و بچه ها رو میرسونه_

 خانوادگی هم میتونیم شیما: مهیار عزیزم به صورت

 ...بریم، فکر نمیکنی

 شیما جان این دوتا شیطون الکی خانم مهرپرور رو_

تااینجا نکشیدن، حدس میزدم نقشه ای داشته باشن.شیال: این 

 .همه وابستگی به یه معلم خوب نیست
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 واقعا این دو خواهر نمیدیدند که من آنجا ایستاده ام و

 ر رک آن جمالت راشاید کمی دور از ادب باشد آنقد

 .گفتن

 ناخودآگاه سری از تاسف برایشان تکان دادم، هیچ کدام

 حواسشان به من نبود به جز دکتر جم. اما اهمیتی

 نداشت که این واکنش من را دید. بی هیچ حرفی به اتاق

 پسرها رفتم و خبر خوش را به آنها دادم. از خوشحالی

 رفتن باباال و پایین میپریدند. نمیدانم از پارک 

 دوستانشان خوشحال بودند یا همراهی من اما هرچه که

 بود برایم شیرین بود. همانطور که شیطنت ها و ورجه

 وورجه هایشان را تماشا میکردم روی تخت جان دراز

 کشیدم. نمیدانم چند دقیقه بعد اما در همان حالت خوابم
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برده بود.صدای گوشی ام باعت شد بیدار شوم، تماس از 

 خانه

 بود یک لحظه که چشمم به ساعت خورد روح از بدنم

 .جدا شد. ساعت نه بود و من هنوز خانه ی جم بودم

 کی قرار بود به خانه برسم نظری نداشتم. به مامان

 ...گفتم در راهم، بخاطر ترافیک دیر کرده ام

 پسرها در اتاق نبودند، سریع شالم را سر کردم و به

 سر میز شام بودند. یعنیحالت دو طبقه ی پایین رفتم، 

 اتفاقی بدتر از این محال بود برایم اتفاق بیفتد خصوصا

 .که دخترخاله ها و برادرش نیز مهمانش بودند

 بیدارشدین؟_

 من واقعا معذرت میخوام اصال متوجه نشدم کی خوابم_
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 برد.به جان و جاشوا گفتم باید بیدارم میکردند. هردو شانه

 .فتای باال انداختند و جان گ

 .آنکل دادیار گفت بیدارت نکنیم تا بخوابی_

 چه لذتی میتوانست برایم داشته باشد که در مقابل

 بگویم آنکل دادیار غلط کرد بامن که خانه ی مردم

 .خوابیدم

 .میشه به مهین خانم بگین یه آژانس برا من بگیرن_

 .ناپرهیزی بود اما مجبور بودم

 ن بعدشاین موقع، شام رو تشریف داشته باشی_

میتونین من میرسونمتون.واقعا وقت تعارف کردن با مهیار 

 جم را نداشتم ، بچه ها

 نیز مثل پدرشان خواستند شروع کنند به گفتن اینکه
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 .بمانم اما اجازه ندادم

 واقعا ذره ای تعارف نمیکنم و بالعکس شدیدا هم_

 ...عجله دارم پس اگر ممکنه و

 .راننده ی من شما رو میرسونه_

 راننده گرفته بود برای خودش یا برای رساندناو 

 .اطرافیانش

 ...نه ممنون فقط یه آژان_

 دیروقته، تنها هم هستین یا با راننده ی من برین یا_

صبر کنین بعد از شام مهیار برسونتتون.جوری میگفت که 

 .انگار انتخاب سومی وجود نداشت

 حیف که ترس از غرزدن های مامان داشتم وگرنه از

 .او پیاده برمیگشتم به خانهلج 
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 چند دقیقه ی بعد در ماشین دکتر جم به همراهی راننده

 اش داشتم میرفتم به خانه. کاش آسمان موبایل داشت

 میتوانستم پیام دهم به نحوی سر مامان را گرم کند تا

 تنها تمرکزش روی دیر کردن من نباشد و همین ای

 م نیاز بهکاش باعث شد فکر کنم، شاید خواهر نوجوان

 موبایل داشته باشد و مثل عالقه اش به گیتار یا

 .خواستن کتاب برای کنکورش بیان نکرده باشد

 در این دوره زمانه مگر نوجوانی بود که موبایل نداشته

 باشد. شاید به عنوان عیدی میتوانستم چیزی برایش

 بگیرم.آخر هفته بود و واقعا ترافیک بود و همین باعث شد

 ه خانه برسم. حتی نمیدانستم چه بهانه ایخیلی دیر ب

 بیاورم. اینکه بگویم خانه ی شاگردم خوابم برده بود
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 .برابر بود با تایید کردن حکم اعدامم

 پایم را داخل خانه گذاشته بودم شاید هم نگذاشته بودم

 که مامان شروع کرد نمیدانم یک خطای کوچک هم

 دورانباعث میشد تمام خطاهای زندگیم از حال تا 

 نوزادی را یادآوری کند. حداقل آن موقع خرابکاری

 کردن در پوشک نیز چیز خارج از عرفی نبود اما در

 .این لحظه از نظر مامان یک ایراد بود

 کجا موندی؟_

 .خوابم برد تو اتاق جان جاشوا از بس خسته بودم_

 .خوب شد نگفتی به مامان.با خنده گفتم پرتم میکرد بیرون_

:] 

 ق#_
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 برای فردا چه بهانه ای باید می آوردم. برایم خنده دار

 بود در این سن، برای بیرون رفتن هم باید از مادرم

 .اجازه میگرفتم و گزارش لحظه ها میدادم

 .آسو_

 .هومم._آسو گوشیت زنگ میزنه بردار_

 غلتی زدم و با دستم دنبال گوشی ام گشتم. شماره را

 روی گوشم گذاشتم ونمیشناختم، دکمه تماس را زدم و 

 .خواب آلود یک بله گفتم

 خانم مهرپرور؟_

 شما؟_
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 . دادیار جم هستم_

 مثل برق گرفته ها صاف سرجایم نشستم. مغزم ارور

 داده بود، ساعت هشت صبح روز جمعه دادیار جم با من

 تماس گرفته بود!_هستین خانم مهرپرور؟

 . موهایم را پشت گوشم دادم

 بله، بفرمایین؟_

 . واب بیدارتون کردماز خ_

 ... نه_

 . احمق که نبود صدای خواب آلودم را تشخیص ندهد

 . یعنی بله، مشکلی پیش اومده؟_خیر یک لحظه گوشی_

 .و بعد صدای جان بود به نظر

 جان؟ تویی؟_
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 منم آسو، آسو میشه اول ناهار بخوریم بعد بریم_

 .پارک

 ها؟_

 .آسو_

 هوشیار نبودم. نهایتامن خواب آلود بودم و واقعا کامال 

 برای گیج نکردن بچه گفتم نیم ساعت دیگر خودم تماس

میگیرم و دوباره سرجایم دراز کشیدم تا به خودم بیایم.بعد 

 از چند دقیقه بلند شدم، آبی به دست و صورتم زدم،

 از اتاق که بیرون رفتم مامان و بابا هنوز خواب بودند،

 .ان تازه بگیرملباس پوشیدم تا بروم برای صبحانه ن

 موبایلم را هم برداشتم تا به بچه ها زنگ بزنم. دکتر جم

 که به موبایلش جواب داد عذر خواستم بخاطر نیم
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 ساعت پیش، گفت مشکلی نیست گوشی را این بار به

 جاشوا داد. جالب بود او برای بیدار کردن من عذر

 .نخواست

 چیشده جاشوا؟این داداشت چی میگفت نذاشت من_

 .بخوابم

 .آسو تو خیلی تنبلی_

 شما اسطوره ی زرنگی، بفرما ببینم._اسطوره یعنی چی؟_

 .اومم، قهرمان_

 .آسو من و جان باهم فکر کردیم_

 .خدا بخیر کنه_

 .خندید

 .که اول باهم ناهار بخوریم بعد بریم پارک_
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 .دوتا کالس داشتم احتماال میتوانستم تا دو تمام کنم

 .م اشکالی نداره؟_نه تو فقط بیایکم من شاید دیر برس_

 .خنده ام گرفت

 .باشه میام دنبالتون_

 .اما ما خونه ی گرندی هستم_

 .دکتر جم بود که گوشی را از جاشوا گرفت

 .خانم مهرپرور_

 .بله آقای دکتر بی زحمت آد..._سالم_

 .نگاه کردم امیر بود که سالم داد، نان به دست

 .یه لحظه گوشی ببخشید_

 .صبح بخیرسالم، _

 صبح شما هم، نونوایی؟_
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 . آره، گفتم نون تازه بگیرم_

 . برگردین من میرم، بیا این اصال ماله شما_

کمی از سر نانش خورده بود و تعارف هم میکرد ._نه نه 

 مرسی, هوا خنکه یکم قدم بزنم. فقط آقا امیر،

 .خوب شد دیدمت، میخواستم راجب چیزی صحبت کنم

 . اما شمارتو نداشتم

 . خب صحبت کنیم االن_

 . دارم با تلفن صحبت میکنم_

 . باشه اول با تلفن صحبت کن_

 . همه ی جمالت این بشر یک جوک بود

الو آقای دکتر ._هستم خانم، شما اگر منزل تشریف دارین _

 بچه ها با
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 . راننده میان دنبالتون

 نه من کالس دارم از خونه ی شاگردم میام. اگر جای_

 بچه هاست آدرس اونجا رو بهم بدین، خاصی مد نظر

 .میرم پیششون

 .آدرس خونه ی شاگردتون رو برام بفرستین_

 !این بشر فقط جمالت خودش را میشنید

 .باشه، براتون مسیج میکنم خداحافظ_

 منتطر نماندم بگوید خداحافظ، قطع کردم. من هم باید

 نوعی حرصم را خالی میکردم. به امیر نگاه کردم،

که دستش بود را خورده بود._با این نصف  نصف نانی

 قراره بقیه صبحونه بخورن؟

 نه یادم اومد آتنا و شوهرش هم دارن میان، بهتره_
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 .برگردم دوتا بخرم

 .سری تکان دادم و هم قدم به سمت نانوایی رفتیم

 .تعارف نکنینا دارم میرم شما خواستی برگرد_

 .با مانه، مطمعنم اندازه کف دست هم نون نمیرسه _

 .خندید

 آقا امیر میخواستم بپرسم معلم خوب سراغ داری برای_

 گیتار؟_خانم یا آقا؟

 فرقی نداره، آدم و جای مطمعن باشه چون میخوام_

 .آسمان تنها بره بیاد

 چرا؟_

 .یکم مستقل شه، زیادی به ما وابسطه است_

:] 
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 ق#_

 

 _جامعه قابل اطمینان نیست. اگر بخاطر پدرتون میگین

 و بابای من هستم حواسشون هست، آسمان خانم مامان

 .میتونن با مادرتون برن

 آسمان تو سنی نیست که بخواد با مامانم رفت و آمد_

 کنه، باید یاد بگیره خودش از خودش دفاع کنه حتی در

 .این جامعه ی غیر قابل اطمینان

 .سری تکان داد، بحث نکرد

 ونجاچشم من زنگ میزنم یه دوستی داشتم، ببینم ا_

 .معلم خانم دارن. بعد آدرس و گیتار رو میدم خدمتتون

 من تاکیدی روی خانم بودن معلمش نداشتم. اما خب من
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 نیز دیگر رویش اصرار نکردم، چون برایم جنسیت معلم

 .فرقی نداشت._ممنون

 باهم به نانوایی رفتیم، صف خانم ها خلوت بود، برای

 اصرار میکرداو نیز من خریدم. تا رسیدن به دم خانه 

 .پول دوتا نان سنگک را به من بدهد. اما قبول نکردم

 .وقتی وارد حیاط شدیم پدرش در حیاط بود

 .صبح بخیر_

 .صبح بخیر دخترم_

کجا بابا؟_دنبال تو، هفت صبح رفتی دوتا نون بگیری _

 .نیومدی

 .مامانت نگران شد. گوشیتم نبردی

 پولشم قبولآخرشم آسو خانم زحمت کشید برام گرفت، _
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 .نمیکنه

 .دوتا نون سنگکه خب چه پولی بگیرم_

 .از دست این پسر سربه هوا مرسی دخترم_

 خواهش میکنم. میخوایین برای صبحونه تشریف_

 بیارین منزل ما. میخوام از نیمروهای مورد عالقه ی آقا

معلم درست کنم شاید شما هم دوست داشتین.دعوتم از ته دل 

 واقعا در این مدتبود نه به تعارف، من 

 کم از این خانواده خوشم آمده بود و باهمگی راحت

 . بودم

 ... زحمت میشه دخترم ا_

 نه واال چه زحمتی، خوشحال میشیم. آتنا جون هم_

 . هستن باعث خوشحالیه دیدنشون
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 پدر و پسر نگاهی بهم کردند و نهایتا آقای ملکی تایید

 . کرد

 منزل رو صداپس من برم حاضر کنم شما هم اهل _

 . کنین

آقای ملکی به سمت خانه رفت ._میشه من از االن بیام، این 

 . همه پله باال نرم

 . نگاهی به پنج شش پله ی جلوی در خانه اشان کردم

 تو مطمعنی میخوای پلیس شی؟_

 . خندید

 . بیا تو، این نون ها فقط تو تعارف های ما سرد شد_

 خانه شد یک یاهللامعلوم بود اهل تعارف نیست وارد 

 . گفت مامان روسری به سر از اتاق بیرون آمد
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خوش اومدی آقا امیر .بعد به من نگاه کرد که چه خبر _

 . است

 .مامان خانم و آقای ملکی دارن میان برای صبحونه_

 آتنا جون و همسرشون هم هستن تا من نیمروها رو

 . آماده میکنم با آسمان سفره بندازین

 گاهم کرد. نه برای دعوت کردنم برایمامان چپ چپ ن

 . اینکه بیخبر از او دعوت کرده بودم

 شانه ای باال انداختم و همانطور که میرفتم به سمت

 . آشپزخانه بلند آسمان را صدا کردم

بدین من کمک کنم، بذارین بخوابن آسمان خانم.برگشتم و _

 امیر را نگاه کردم، این جمله بوی عجیبی

 .ا کنترل کردم ولی چیزی نگفتممیداد، لبخندم ر
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 . مجبوری سفره بندازی، راستی_

 .نگاهم کرد

 از من کوچیکتری برای همین جمع نمیبندم، اشکالی_

 که نداره؟

 من کوچیک شما هم هستم، کوچیکترهم نبودم اشکالی_

 .نداشت

 لبخندی به رویش زدم. آتنا خوش شانس بود همچین

خی نبود، برادر خوبی داشت. آذرخش خیلی اهل شو

 زودعصبانی میشد، نازک نارنجی بود نسبت به مرد بودنش

 .و البته زورگو

 .مرسی پس توام جمع نبند خوشم نمیاد_

 .هللا اکبر آخه میگم یه وقت زشت نباشه_
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 .داشت به شوخی میگفت

 .نه، میبینی که آسمانم بهم آبجی نمیگه_

 خوشتون نمیاد؟_

 بته اگر کاریقبلنا خوشم نمی اومد االن ممتنعم. ال_

داشته باشه آسو تبدیل میشه به آبجی._همیشه میگم آبجی 

 خوبه؟

 برگشتم و آسمان را نگاه کردم. لباس عوض کرده،

 موهایش را مرتب کرده بود و شالی به سرش انداخته

 بود. گویا بویی که شنیده بودم فقط از جمله ی امیر

 را نبود. تحوالتی در خواهرم هم ایجاد شده بود. لبخندم

 .قورت دادم

 آسمان ببین اگر بابا بیداره، با امیر بیارینش حال_
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 .پذیرایی

 .و رو به امیر گفتم

 اشکالی نداره؟_

نه آبجی، اختیار دارین .خندیدم، واقعا بانمک بود. بیست _

 دقیقه بعد خانواده ی

 ملکی خانه ی ما سر سفره بودند و مامان داشت با

 زنگ در به صدا تعارف هایش خودش را هالک میکرد.

 در آمد، سرپا بودم، گوشی آیفون را که برداشتم، صدای

 . آذرخش را شنیدم. با تعجب به حیاط رفتم

 خوش اومدی، چی شده؟_

 . مرخصی گرفتم_

 ازکار؟_
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 . نه زندان_

لبخندی زدم به سمتش رفتم و گونه اش را بوسیدم ._چه 

 . خوب، مادرزنت دوست داره سر سفره رسیدی

 ه من نگاه کرد. اما مکالمه ی آخر مان تاثیربا تعجب ب

 . عجیبی روی من گذاشته بود

 مهمون داریم؟_

 . خانواده ی ملکی ان_

 . اا نیام_

 چرا؟_

 نگاهم کرد ._چیشده؟

 ... از زندان اومدم، شاید خوششون نیاد با یه زندانی_

 . بیا تو مگه قاتل زنجیری هستی. بیا تو ببینم_
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 مامان با دیدن آذرخش انگار دنیاو هولش دادم داخل. 

 را به او هدیه دادند. خانواده ی ملکی آنقدر انسان های

 .بادرکی بودند که چنین چیزی مشکلی نداشته باشد

 .خیلی صمیمی و خوب با آذرخش برخورد کردند

:] 

 ق#_

 

 من مجبور بودم ساعت ده از جمع خوبی که در خانه

 .بود خداحافظی کنم

 اضر شوم. با دوقلوها قرار بود بهبه اتاق رفتم تا ح

 رستوران بروم، باید متناسب جاهایی که آنها میرفتند

 لباس میپوشیدم. وقتی حاضر شدم از جمع خداحافظی
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 کردم. آقای ملکی گفت امیر من را برساند اما قبول

 نکردم. جمع گرم و شیرینی بود در این روزهای

 ردزمستانی من به سختی دل کندم، دوست نداشتم ف

 .دیگری از جمع را نیز از این خوشی دور کنم

 ساعت دو از خانه ی شاگردم که بیرون آمدم،

 نمیدانستم با دکتر جم باید تماس بگیرم یا مهیار جم تا

 ببینم بچه ها کجا هستند. اما صدای آسو گفتن بچه ها

باعث شد گوشی را در جیبم بگذارم.نگاهی به ماشین کردم، 

 دند ودر ماشین دکتر جم بو

 صندلی پشتی نسشته بودند. راننده پیاده شد و سالم

 .کرد

 . بفرمایین لطفا_
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 .من نیز رفتم و کنار بچه ها نشستم

 .بغلم کردند

 آسو سرماخوردگیت خوب شد؟_

 خوبم، خوبم. اما سرماخوردین و آمپول زدین تقصیر_

من نیست.راننده بدون پرسیدن از من داشت به سمتی 

 .میرفت

 میرین؟ ببخشید کجا_

 .رستوران خانم. آقا گفتن ببرمتون به رستوران_

 خب مردحسابی مگر نباید بگویم کدام رستوران. سرم

 .را با بچه ها گرم کردم، مجبور بودم پیروی کنم

 مقابل رستوران بی نهایت شیکی نگه داشت. کاش حال

 جیب مرا نیز در نظر میگرفتند. با دلشوره ای داخل
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 .رفتم

 ل آمد و ما را به سمت میزی راهنماییفردی به استقبا

 کرد. برای بیرون رفتن بچه هایشان از قبل میز رزرو

 کرده بودند. آه، که چقدر تفاوت طبقاتی زندگی ها را

 متفاوت میکرد. کمک کردن کاپشن و دستکش و کاله

هایشان را دربیاورند ._خب، پس امروز قراره کلی بهمون 

 .خوش بگذره

 ن مایی؟آسو تو امروز ماما_

 مشتاق و منتظر نگاهم میکردند، چطور میتوانستم

 .دلشان را بشکنم و بگویم نه

 .اوکی_

 با خوشحالی لبخندی زدند، لبخندی از ته دل. با شوخی
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 و خنده ناهار را سفارش دادیم. آنقدر خندانده بودمشان

 .که غذا نخورده سیر شده بودند

 .بچه ها کامل بخورین._من سیر شدم_

 .یریم پارک اونجا نمیتونیم غذا بخوریملطفا، م_

 به هر زبانی که ممکن بود راضیشان کردم کمی بیشتر

 بخورند و بعد گفتم اگر الزم است از دستشویی استفاده

 .کنند بهتر است اینجا بروند

 بیام کمک؟_

 .آسو ما بزرگ شدیم_

 .دستم را به معنی تسلیم باال بردم

 .کردم._بفرمایین در خدمتمبه یکی از گارسون ها اشاره 

 .میشه بی زحمت صورت حساب رو بیارین برام_
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 در میز کناری دیده بودم که صورت حساب را برایشان

 روی میزشان آوردند و مردی کارت بانکی اش را به

 .پیشخدمت داد و بعد از پرداخت کارتش را پسش دادند

 .حساب شده میز شما نیازی نیست_

 .دهحساب شده؟ کی حساب کر_

 .دکتر جم_

 با تعجب نگاهش کردم، گفت اگر به چیزی احتیاج

ه ه بنداشته باشم مرخص شود. از شدت حیرت در آن لحظ

 چه چیزی میتوانستم احتیاج داشته باشم. این کارش

 یک توهین محض به من بود. چرا چون گفته بودم

 برادرم ورشکست شده بود حس میکرد نمیتوانم پول

 حساب کنم. اصال چه حقی داشت کهناهار سه نفر را 
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 بخواهد پول ناهار من را او حساب کند. آنقدر عصبانی

 .بودم که اندازه نداشت. با آمدن بچه ها سریع بلند شدم

 نمیخواستم حتی سوار ماشین او بشوم. بخاطر بچه ها

 .چاره ای نبود. از شدت عصبانیت سکوت کرده بودم

 اقی افتاده استجان و جاشوا مکرر میپرسیدند که اتف

 .چرا ساکتم. اما من تالش میکردم به خودم مسلط شوم

 جلوی پارکی پیاده شدیم، هرکدام یکی از دستهایم را

 گرفته بودند، ما کمی دیرتر از دوستهایشان به پارک

 رسیدیم. همگی مشغول برف بازی بودند. جان و جاشوا

 نیز به سمتشان دویدند. برف زیادی روی زمین نبود اما

 .از همان نیز استفاده میکردند
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جان مراقب باش.نگاهی به اطراف کردم چند خانم دیدم، _

 مطمعن نبودم

 مادر دوستان جان و جاشوا باشند برای همین

 نزدیکشان نرفتم، همانجا ایستادم به تماشای بچه ها

 تااین که جان بی هوا گلوله ی برفی را به سمتم پرت

 .کرد

 .جان میکشمت_

در ماشین جامانده بود با همان دست ها گلوله دستکش هایم 

 ای برداشتم و پرت کردم سمت جان،

 جاشوا به طرفداری کنارش ایستاد. بعد از چند دقیقه

 باورم نمیشد نزدیک هشت بچه داشتند به سمتم گلوله

 .برفی پرت میکردند
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 .این بی انصافیه من تنهام.اقایی کنارم ایستاد و گفت_

 .ون کنماجازه بدین من کمکت_

 به تیپ و قیافه اش نمی آمد مزاحم باشد در حال بررسی

 .بودم که یکی از بچه ها بابا خطابش کرد

:] 

 ق#_

 

 

 ...پدر آرسان هستم._خوشبخ_

 گلوله ای که دقیقا خورد به صورتم فرصتی نداد برای

 . ابراز خوشبختی

 .جان من امروز تو رو کشتم_
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 زی ادامه دادیمبعد از حضور پدر آرسان یک ربعی به با

 تا اینکه مادر چند تا از بچه ها صدایشان کردند برای

 .رفتن

 و به سمت من و آن پدری که اسمش را نمیدانستم

 .آمدند

 .آقای دکتر خوشحال شدیم، با اجازه_

ماشاهللا که همگی نیز دکتر بودند._مسعود غریبی، 

 .خوشبختم

 .دستش را به سمتم دراز کرده بود. دست دادم

 .مهرپرورآسو _

 آسو؟ نشنیده بودم چه اسم خاصی، البته چهرتون_

 هم... ایرانی هستین؟
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 .بله_

 .چهره و اسمتون جدید بود برام_

 چه میگفتم سری تکان دادم. جان به سمتم آمد._آسو ما نریم

. 

 توروخدا؟ یه هزار تا گلوله ی برفی دیگه مونده_

 بکوبی تو صورت من نه؟

 همراهیش خندید، جان دوبارهخندید، پدر آراسان هم در 

 .گفت

 .یکمم بمونیم بعد بریم_

 نو وی، سردمه من هنوز خوب نشدم شما دوتا با_

 .گلولهاتون آبکشم کردین
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با دور شدن جان، آقای غریبی پرسید ._میتونم بپرسم چه 

 نسبتی با پسرها دارین؟

 .نگاهش کردم

 یعنی مهیار از دوستهای خوب منه من افتخار آشنایی_

 .خانواده اش رو داشتم اما شما بار اولهبا 

 .من دوست جان و جاشوا هستم_

 میتوانستم بگویم معلمش اما بی دلیل کلمه ی دوست به

 .ذهنم رسید

 .خوشبختم_

ممنون، بااجازه اتون.جان و جاشوا به سمتم آمدند و من با _

 آرسان نیز آشنا

 .شدم
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 .میشه معلم منم شما باشین_

 ندادند من جواب بدهم. جلوی منجان و جاشوا فرصت 

 .مثل یک سد دفاعی ایستادند

 .نه، اون آسوی ماست_

 آرسان خیلی ناراحت به دوستهاش و بعد به من نگاه

 کرد. به دوقلو ها گفتم بروند سوار ماشین شوند و

 کاپشنهایشان را درآورند. نگاهی به آرسان ناراحت که

 .کی سوختکنار پدرش ایستاده بود کردم. دلم برای طفل

جلویش خم شدم._من شاید وقت نکنم معلمت باشم اما دوست 

 داری باهم

 .دوست باشیم

 .سرش را تکان داد، دستم را جلو بردم
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 پس از این به بعد دوستیم بهم بگو آسو، باشه؟_

 .پس از این نوع دوست هایین_

 کدوم نوع؟_

 اومم...صدای زنگ گوشی اش باعث شد نتواند جواب دهد_

 او و دستی برای آرسان تکان دادم و به سری برای

 .سمت ماشین رفتم و سوار شدم

 .یخ زدم یخ زدم، دربیارین کاپشنهاتون رو_

 .اما آسو سرده_

 خیسه اینها، سرما میخورین. دربیارین ماشین گرمه،_

 .زود گرمتون میشه

 خانم کجا میرین؟_

 .من کمی پایین تر پیاده میشم، بچه ها رو ببرین خونه_
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 .برگشتم سمتشاننه._

 .آسو بریم خونه_

 .دوشنبه میام، برای امروز دیگه بسه_

 !اما آسو_

 االن هیچی به اندازه ی یه خواب راحت توی یه جای_

 .گرم نمیچسبه درسته؟ پس بریم بخوابیم

 دوباره به راننده اشاره کردم که حرکت کند. اما راننده

ماشین._ببخشید خانم پیاده شد و بعد از چند دقیقه برگشت به 

 آقا گفتن اول بچه ها رو برسونم

 .نزدیکتره بعد شما رو برسونم خونه

 عرض کردم که یکم پایینتر پیاده میشم، اگر سختتونه_

 .همینجا پیاده میشم
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 ...نه، آق_

 .ممنون بابت امروز_

 خم شدم و بچه ها را بوسیدم و همانجا پیاده شدم. همین

 .حوه ی رفت و آمدم را بدهدمانده بود آقایشان دستور ن

 به دنبالم پیاده شد و همان جمله را تکرار کرد اما گفتم

 نیازی نیست و بی توجه به او به راه افتادم. آقایشان

 اگر اجازه میداد نزدیک مترو پیاده شوم خوشحال

ود. ه بمیشدم الزم نبود مرا تا خانه برساند. واقعا سردم شد

 نم گرم نشده بوددر اوج سرمای شدید چرا که بد

 .راهی خانه شدم

 .کجا بودی؟ میگفتی میومدم دنبالت_

 یخ زدم، چرا؟_
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 .هوا تاریک شده. وسط زمستون تنها بیرونی_

 راهم طوالنی بود آق داداش ، بعدشم یه شب تو میای_

 بقیه شبها چی؟ حاال بعدترش من میتونم مراقب خودم

 .باشم

 .دم کنار بخاریبه اتاق رفتم و لباسم را درآوردم و چپی

 .یخ زدم آسمان.آسمان بلند شد و لحاف را کشید رویم_

 رفتین پارک؟_

 .سرم را تکان دادم

 .داداش هرچی زنگ زد جواب ندادی_

 .اا، اصال نمیدونم گوشیم کجاست_

 گم کردی؟_

 نه فکر نکنم، احتماال تو کیفم. چندتا عکس گرفتم پرت_
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موبایلم یا حتی گم کردم تو کیفم .آنقدر سردم بود که اصال 

 شدنش برایم

 مهم نبود. نامردها هرچی گلوله ی برفی دستشان آماده

 .بود پرت کرده بودند سمتم

 نیمه های شب بود که تب و لرز گرفته بودم و تمام بدنم

 میلرزید. دندان هایم محکم بهم میخورد. آسمان با جابه

 جا شدن های من بیدار شد با دیدنم ترسید دیدم که بلند

 شد و از اتاق بیرون رفت. کمی بعد داشتند مرا از جایم

 بلند میکردند. نمیخواستم حالم بد بود. در بغل کسی

 .بودم فکر میکنم آذرخش بود

 وقتی به خودم آمدم در بیمارستان بودم و سرمی به من

 وصل بود. لرزشم کمتر شده بود اما کامل رفع نشده
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 .بود

 

 

 

 کنارم بودند. از بی حالم خوب نبود، آذرخش و مامان

 حالی نمیتوانستم صحبت کنم. بعد از تمام شدن سرم

 .آذرخش کمکم کرد بلند شوم

 بغلت کنم؟_

 .نه_

 وقتی بیرون رفتیم دیدم امیر بیرون منتظر ماست. نصفه

شبی به آنها خبر داده بودند. روی صندلی پشتی 

 .نشستمآذرخش کنارم نشست سرم را روی شانه اش گذاشتم
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 .وز خفیف میلرزیدبدنم هن

 وقتی رسیدیم خانه خانم و آقای ملکی در خانه ی ما

 .بودند. بابای بیچاره از نگرانی من حالش بد شده بود

 آسمان هم رنگ به رو نداشت. بخاطر بی احتیاطی خودم

 چه بالیی سرهمه آوردم. آذرخش و آسمان کمکم کردند

 باباتا در جایم دراز بکشم. داشتم به آسمان میگفتم به 

 .بگو خوبم و در همان حالت خوابم برد

 چشم باز کردم، مامان کنارم نشسته خواب بود. نگاهی

 .به ساعت کردم، یک بود. خدای من چقدر خوابیده بودم

 .از جایم بلند شدم و نشستم. مامان بیدار شد

 چیه؟ خوبی؟_
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خوبم، میخوام برم دستشویی.وقتی داشتم آبی به سر و _

 ودم گفتمصورتم میزدم با خ

 شرکت.' از دستشویی بیرون آمدم دوباره سرجایم'

 .نشستم

 مامان کیفمو میدی؟_

 چی میخوای؟_

 .به شرکت زنگ بزنم مرخصی رد کنن_

 کیفم را داد و گفت میرود برایم صبحانه بیاورد. وقتی

 .گوشی ام را برداشتم پر بود از تماس های بی پاسخ

رکت.چه خبر آذرخش، دکتر جم، مهیار جم، منزل جم، ش

 بود خاندان جم به دنبال من بودند! با شماره

 شرکت تماس گرفتم. خانم پاینده جواب دادن. صدایم



 
 

668 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .آنقدر گرفته بود که نشناخت

 .مهرپرور هستم-

 چیزی شده صداتون را این طوریه؟_

 سرما خوردم، من حالم خوب نبود نتونستم بیام. فکر_

 .کنم فردا هم نتونم بیام

 .م زود خوب شینوای امیدوار_

ممنونم بی زحمت شما به دکتر خبر بدین.بعد از قطع کردن _

 تماس دراز کشیدم و شماره مهیار جم

 .را گرفتم

 خانم مهرپرور خودتونین؟_

 بله، سرما خوردم. ببخشین تماس گرفتین من االن_

 .دیدم
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 بخاطر برف بازی دیروزه؟_

 نه من سرماخوردگی خوب نشده بود کامل، دوقلوها_

 خوبن؟

 .اون دوتا شیطون خوبن، شما خوب نیستین انگار_

دیشب با راننده دادیار نرفته بودین. هوا هم سرد بودتاریک 

 هم شده بود برای همین تماس گرفتیم ببینیم

 .رسیدین منزل

 .بله نه مشکلی نبود رسیدم_

 در دل گفتم اگر برادر دیکتاتور اجازه میداد کمی در

 میشد، یا به این شدت حالمماشینش گرم شوم اینطور ن

 .بد نمیشد

 شرکت که نرفتین؟_
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 .نه، خونم. بازم ممنون از تماس تون_

 حتی ذره ای نیازی نمیدیدم تا با خود دکتر جم نیز تماس

بگیرم. مهم نبود که دو تماس بی پاسخ از او داشتم.مامان 

 برایم صبحانه آماده کرده بود، میل نداشتم، کمی

 سوپ آورد. گفت حدس زدم مادرت بعد خانم ملکی برایم

 خسته باشد گفتم برایت درست کنم. از این محبتی که

 خرج کرده بود واقعا مرا شرمنده کرد. بابت اینکه شب

 .قبل باعث اذیتشان شده بودیم عذر خواستم

 نزدیک های عصر بود که نسبتا حس بهتری داشتم،

 همچنان احساس ضعف میکردم اما بهتر بودم، ظهر با

 سه نیز تماس گرفته بودم و چون صدایم گویای همهمدر

 .چیز بود، مرخصی گرفته بودم برای فردا
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 در حال پذیرایی کنار بخاری نشسته بودم آذرخش با

 کمی فاصله دراز شیده بود و داشت با گوشی اش بازی

 .میکرد

آبجی گوشیت.همزمان سر آذرخش نیز برگشت سمت _

 آسمان. نه

 من بلکه بخاطر آبجی گفتن بخاطر زنگ خوردن موبایل

 .آسمان

 میشه بدی؟_

 .منزل جم بود. حدس زدم دوقلوها باشن

 .الو آسو_

 از آن طرف صدای جاشوا را هم میشنیدیم که میگفت

 منم میخوام حرف بزنم.' نهایتا صدای پدرشان را شنیدم'
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 .که گفت اجازه بدهند تا بزند روی اسپیکر

 جانم؟ چیشده؟_تو آسویی؟_

 . یدمبیحال خند

 نه راسوام. آسو کیه؟_

 . صدای خنده ی پدرشان را شنیدم

 آسو ما تو رو مریض کردیم؟ صدات چرا اینطوریه؟_

 نه کی گفته؟_

 .'همزمان گفتند' ددی

بخاطر حضور آذرخش به انگلیسی گفتم._نه عزیزم من االن 

 در مرحله ی تغییر به ومپایرم،

 .قراره به زودی بیام خون شما رو بخورم

 .دروغ نگو آسو_
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 دروغ نمیگم آخر هفته که با دندون های بلند اومدم_

 .میبینی

 بلند شدم به اتاق رفتم و به مهیار جم که نهایتا گوشی

 را گرفته بود گفتم نباید به بچه ها میگفت من مریض

 .شده ام، بی دقتی من بود نه بچه ها

:] 

 ق#_

 

 قبولدادیار میگه راننده اش گفته برسونه شمارو، اما _

 .نکردین پیاده شدین

 بچه ها خسته بودن، نیازی نبود. به هرحال خوبم شما_

 فقط لطف کنید یه روز دیگه از برادرتون برام مرخصی
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 .بگیرین ممنون میشم

 .تک خنده ای کرد

 اتفاقا اینجاست، میشنوه صداتون رو قیافه اش که_

 شبیه کسایی که مرخصی بده نیست ولی چشم من

کنش خاصی نشان ندادم، برای تماس وساطت میکنم.وا

 تشکر کردم و

 .قطع کردم

 بابا تا چشمش به من میخورد اخم میکرد. از دستم

 .دلخور بود. مطمعنا فکر میکرد بخاطر کار زیاد است

 وقتی مامان مشغول آشپزی بود کنارش رفتم و گفتم

 دیروز برف بازی کرده ام و همین باعث شده است

 م کامل خوب نشده بود. بامریض شوم. سرماخوردگی ا
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 خنده برایش از دیروز و تک تک گلوله های برفی که

 خورده بود به صورتم گفتم. چندتا از عکسهای که با

 گوشی درب و داغونم با بچه ها گرفته بودیم نشانش

 .دادم تا خیالش راحت کنم

 بین خودمون باشه، اونقدر بهم خوش گذشت که دلم_

 .نمیاد بگم کاش نمیرفتم

 بخندی زد، حاال لبخندش واقعی بود. برای آخر ماهل

وقت ویزیت داشتیم، خیلی امیدوار منتظر بودم._کاش به 

 .جای مریضی از سر خوشی بمونی خونه

 .لبخندی به روی مامان زدم

 حاال امروزم این مدلی قبولم کن تا ببینیم بعد خدا چی_

 .میخواد
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 خوب نشدی یه چند روز درست و حسابی بمون_

 .استراحت کن بعد برو سرکار

 نمیشه که مامانم دو و نیم روز تو هر ماه مرخصی_

 .دارم. نصف ماه عمال تو مرخصی ام بخاطر مدرسه

جای خاصی نمیرم مستقیم میرم شرکت برمیگردم._زبونم 

 مو درآورد بس که گفتم دیگه از خونه ی این

 .نرو اون یکی وقتی یه کار درست حسابی داری

 .ه موقعش تموم میکنمچشم، چشم ب_

 صبح برای رفتن به شرکت آماده شدم. در حیاط داشتم

 .پوتینم را میپوشیدم که صدای امیر را شنیدم

 بهترشدین؟_

 .اره، مرسی بابت اون شب_
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 . خواهش میکنم، بیاین برسونمتون_

 .نه مرسی میرم .در تعارف های فراوان او پیروز شد_

 .ماشین منم نیست که تعارف میکنی_

 .ماشین آقای ملکی بود

 کار نداشتی خودت؟_

 .میرم دانشگاه_

 دیرت نشه؟_

 مگه پادگانه؟ افسری میخونم ولی ماهم کالس و درس_

داریم. هشت صبح کالس دارم._نه منظورم اینه من رو 

 .برسونی و برگردی

 .نه مشکلی نیست. معلم رو هم حلش کردم_

 جدا؟_
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 آسمان آره، عصر برگشتم گیتار و آدرس میدم به_

 .خانم

 .لبخندی زدم و به عمد گفتم

 . چقدر لفظ خانم به آسمان نمیاد_

 .چرا؟_منظورم به اسمشه_

 .اسم قشنگیه واقعا_

:] 

 ق#_

 

 

 لبخندی زدم ، هرچند لبخندم ناشی از قورت دادن خنده

 .ام بود. سری تکان دادم
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 جلوی شرکت که ماشین را نگه داشت پیاده شدم خم

 کنم که چشمم به ماشین دکتر جمشدم دوباره تشکر 

افتاد. راننده اش را دیدم فردی که در صندلی عقب 

 بودمطمعنا خودش بود. از امیر تشکر کردم و خداحافظی

 کردم، دم ورودی با ظاهرشدن قامت بلند دکتر جم

 نگاهی کردم و صبح بخیر آرامی گفتم. با اخم نگاهم

 کمکرد. اخم جزو الینفک دکوراسیون صورتش بود، 

 .پیش می آمد حذفش کند. جوابم را نداد حتی با سرش

 جلوی آسانسور ایستادیم، منتظر ماند اول من سوار

 شوم و بعد خودش. دکمه ی طبقه را لمس کرد و زل زد

 به جلو. تکیه دادم به دیواره و دست هایم را در هم قفل

 کردم. وقتی ایستاد و در باز شد دوباره کنار رفت تا من
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 .رد شوم

 .اول شما بفرمایین_

 .خیر بفرمایین_

 زیر چشمی چپ چپ نگاهش کردم و رد شدم، در زدم و

خانم پاینده در را برایم باز کرد. سالم و احوال پرسیکردیم 

 و من به اتاقم رفتم. چند روزی نبودم نیاز به یک

 .ریستارت داشتم تا به خودم بیایم و کار را شروع کنم

 قه با حجم زیادی ازخانم پاینده در عرض چند دقی

 خواسته ها به سراغم آمد، ایمیلی هم که قرار بود

 بفرستد و باید به زبان انگلیسی میبود از من

 درخواست کرد برایش بنویسم و بعد از رفتنش متوجه

 .شدم یکی نبود بلکه پنج تا بود
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 تا زمان ناهار حتی فرصت نکرده بودم چایی که آقای

 .بخورمجهانی برایم آورده بود را 

 برای ناهار خانم پاینده به سراغم آمد و پرسید برای

 ناهار میروم؟ گفتم نه. هرچند که از آن دکتر اخمو و بی

 مالحظه دلخور بودم اما به هر حال اجازه داده بود من

در اتاقم درس بخوانم.مشغول کتاب خواندن بودم نمیدانم 

 چقدر گذشته بود از

 . تنها بودنم در دفتررفتن بقیه و به احتمال زیاد 

 .مامان ساندویچی برایم آماده کرده بود اما میل نداشتم

 بلند شدم تا جایی که روی میزم سرد شده بود را عوض

 کنم. صدای در باعث شد مکث کنم، تا جایی که

 میدانستم تنها بودم. مردد بودم در را باز کنم یا نه. اما
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 .کردم نمیشد باز نکرد به سمتش رفتم و در را باز

 خدای من دوباره همان مرد بود. خدای من او دیوانه

 !بود؟

 .وینتر ایز کامینق بی بی_

 .به طرز چندشی نگاهش کردم

منو میزنی؟پوزخندی زدم، دردش کتک خوردنش از من _

 بود. خب

 .که چه فکر کرده بود امروز میتواند من را کتک بزند

 یکلاشاره ای به پشت سرش کرد. دو مرد قد بلند و ه

 درشتی پشت سرش بودند. خنده ام گرفت و نتوانستم

 .جلوی خودم را بگیرم. ناخودآگاه خندیدم

 ...بخند، که امروز آخرین باره میخندی خوشگ_
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 نگاهش پشت سر من خشک شد، وقتی برگشتم دکتر جم

 را دیدم جلوی در اتاقش بود. با تعجب نگاهش کردم

 .نمیدانستم برای ناهار نرفته است

 ...دا... داد...یار_

 بند آمدن زبانش مشهود بود. یعنی از دکتر جم تااین

 اندازه حساب میبرد؟ پس برای چه دوباره پیدایش شده

 .بود._تشریف ببرید به اتاقتون

 نگاهش کردم مطمعنا خطابش به من بود. عصبانی بود

 این را از تن صدایش هم میشد فهمید چه برسد چهره

 ای باال انداختم و به جای اتاقم بهاش. اما من فقط شانه 

 .سمت آبدارخانه رفتم تا چایی ام را عوض کنم

 صدایشان را میشنیدم، خطابش به آن مرد بود. دقیق
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 نمیدانم چه میگفت. صدای دکتر جم پایین بود صدای

 آن مرد که میگفت 'برخوردا بود من رو زده بود فقط

 .'خواستم... جون دادایار شوخی بود

 من؟ من با خاطر نداشتم با پسرخاله ی خودمشوخی با 

 آخرین بار کی شوخی کرده ام چه برسد این مرد. بسته

شدن یا در واقع کوبیده شدن محکم در را شنیدم._من به شما 

 نگفته بودم وقتی تنهایین در رو باز

 نکنین؟

 .برگشتم به سمتش

 .گفتم شاید یکی از کارمندها باشه چیزی جا گذاشته_

 اینطور باشه باز هم نباید باز میکردین. گفتهحتی اگر _

 بودم تا آقای جهانی نیومدن حتی در رو به روی
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 .کارمندها هم باز نکنین

 چه میگفتم حاال که باز کرده بودم و کار از کار گذشته

 .بود

 حتما باید اتفاقی براتون بیفته تا براتون درس عبرت_

 .بشه._من میتونم از خودم مراقبت کنم

 تونستین از پس یک فرد معتاد و الکی بربیایینچون _

 فکر کردین میتونین با اون دوتا غول تشن حریف شین

 و کشتی بگیرین؟

 من قصد کشتی گرفتن با کسی رو نداشتم، گفتم شاید_

 از کارمندها باشه در رو باز کردم. ممنون میشم اینقدر

 برای لحطات زندگی من تصمیم نگیرین. من خودم از

 .میامپسش بر 
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 .نگاه نه چندان دوستانه ای کرد

 اینکه من تالش میکنم امنیت کارمندان رو حفظ کنم_

تصمیم گرفتن در مورد زندگیشون نیست._به لیستتون پول 

 ناهاری که من با دوستانم بیرون

 رفتم رو هم اضافه کنین. پول ناهار تمام وعده های

 دوستانه ی کارمندهاتون رو حساب میکنین؟

 ه نشان داد به شکلی بود که گویا متوجه نشدواکنشی ک

 .چه گفتم، کنی فکر کرد و بعد گفت

 شما از طرف دوقلوها دعوت شده بودین. پدرشون_

 نبود و در زمان نبودش مسئولیتشون با منه، اون روز

 هر کس دیگه ای غیر شما سر اون میز با دوقلوها بود

 .من همون کار رو میکردم
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:] 

 ق#_

 

 از ذهنم عبور میکرد که ترجیح دادم یک 'واو' بزرگ

 بیانش نکنم. اگر تا آخر قرن بیست و یک هم فکر

 میکردم چنین چیزی به ذهنم نمیرسید. عصبانیتش کم

 نشده بود، سوتی بدی هم داده بودم باید جوری جمع و

 .جورش میکردم. مشکل این بود ذهنم خالی بود

 ...من... یعنی بد برداشت کردم و_

 .غیر از این میتونست داشته باشه چه برداشتی_

 خب هرکس با شرای خودش کاله قضاوت سر میکرد و

 ...من هم مستثنی نبودم._یعنی من... خب
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 .چشم هایش را بست

 بعدا در این مورد صحبت میکنیم فعال باید این موصوع_

 .رو حل کنم

 .روی را برگرداند

 .آقای دکتر_

 .برگشت به سمتم

 مهم نیست مشخصه تعادلولش کنین، یعنی خیلی _

نداره و خب هیچ آدم نرمالی چنین برخوردی نداره 

 و..._مشکل همینه خانم ، همین آنرمال بودن ممکنه باعث

 .شه آسیبی به شما برسونه

 خواستم دوباره تکرار کنم میتوانم از خودم دفاع کنم اما

 .ترجیح دادم با گفتنش دوباره از دستم عصبانی نشود
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 مراهش بزرگ بود اما شبیه چند التجسه ی مردهای ه

 بی سر و پا بودند، شاید اگر دو ورزشکار حرفه ای با

 آن جسه بودند دکتر جم حق داشت و من واقعا فاتحه ام

 .خوانده بود

 .از اتاق شکه بیرون آمد کیفش در دستش بود

 دوباره تاکید میکنم تا آقای جهانی نیومدن در رو به_

میگفتم، لبهایم را به هم ماسیدم روی هیچ کس باز نکنین.چه 

 و سرم را تکان

 دادم. بعد از رفتنش به دفتر کارم رفتم، چایی ام را

 خوردم و بعد ساندویچم را همانطور که زل زده بودم به

 یک پاراگراف یاد 'غول تشن' ی افتادم که دکتر جم به

 زبان آورد به نحوه ی بیان و صحبتش این کلمه نمی
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 .نیز خیلی جالب به کار برده بود آمد هرچند همان را

 خانه ی دوقلوها نرفتم، ترجیح دادم حالم کامال خوب

 شود بعد یه سراغشان بروم این بار دیگر حتما مریض

 میشدند. قول یک خطاطی هم به هردو داده بودم و باید

 برایشان مینوشتم. هرچند دقیق نمیدانستم برای بچه

 .نوشتهایی به سن و سال آنها چه میتوان 

 اذرخش در چند روز مرخصی اش سرکار میرفت فقط

 زندان نمیرفت، همین هم برایم جای تعجب داشت. گویا

 او نیز تازه برگشته بود، مامان بشقابی گر از لبو را

 جلویش گذاشته بود._کالس نرفتی؟

 .نه گفتم بچه های مردم مریض میشن_

 .آمدبه اتاقم رفتم تا لباسهایم را عوض کنم به دنبالم 
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 قضیه چیه؟ نمیفهمم بچه های من کی میخوان یاد_

 بگیرن وقتی کاری میکنن قبلش به من بگن، با من

 .مشورت کنن

 چیشده؟_

 کالس گیتار چیه برای آسمان؟_

 .خب کالس گیتاره مامان.عصبانی نگاهم کرد_

 .مامان مریض بودم یادم رفته بهت بگم_

 ز پیدابه پسر مردم میتونی بسپری برات کالس و سا_

 ..کنه، یادت میره به من بگی

:] 

 ق#_
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خب االن مشکل چیه مامان؟مامان با عصبانیت نگاهم کرد. _

 چقدر امروز همه

 .عصبانی نگاهم میکردند

 .آسمان: مامان من که گفتم اجازه ندی نمیرم

 .تیز برگشتم سمت آسمان تا ساکت شود

 وقت نشده بگم، االن میگم، مامان جان آسمان به_

 ر عالقه داره میخواد بره کالس، اجازه میدی؟گیتا

 .نه اجازه نمیدم_

 .خواست از اتاق بیرون برود به سمتش رفتم

 چرا اون وقت؟آذرخش: چیزی شده؟_

 .نگاهی کردم و روی گرفتم
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 مامان، خسته ام، مریضم خوب نشدم. توروخدا بمون_

 .یروزی که حال و حوصله داشته باشم تا دعوا کنیم

 چیشده یا نه؟ آذرخش: میگین

 چی شده؟ دخترام شدن سرخود شوهرم یه گوشه_

 گوشت و استخون افتاده، آسو خانم فکر کرده هرکاری

 .بخواد میتونه و اجازه داره. من نمردم آسو

آذرخش : چیکار کردی؟_آدم کشتم، چیکار کردم؟ مامان 

 اونی که مسبب گوشت

 .و استخون شدنه شوهرته اینجاست، جلوته. من نیستم

 اونی هم که تاوان داره میده اون منم. بچه زندگیش شده

 دعواهای ما، قرض ها و بدهی ها. حاال دلش رو خوش

 کرده به چیزی چون مامانشی باید این حق رو ازش
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 بگیری؟

 .آسو ساکت باش_

 .و رو به آسمان گفت

 .اگر بری اون کالس دیگه من مادرت نیستم_

 دلم میخواستاز دست این بی منطقی های مامان گاهی 

 .سرم را محکم به دیوار بکوبم

آذرخش: چپ برو راست برو فقط به من تیکه بنداز._اینو 

 به مامان بگو چپ میره راست میره زندان بودن

 .تو رو، گندهای تو رو به پای ما ننویسه

 آسمان کز کرده و در گوشه ای نشسته بود و گریه

 .میکرد

 عزای چی رو گرفتی؟_
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 .هیچی_

 میکردم سرم در حال انفجار است. به سمتاحساس 

 حمام رفتم، دوش آب را باز کردم و زیرش ایستادم شاید

آرامم کند.زیر آب گریه ام گرفته بود، دوبار جانم به خطر 

 افتاده

 شود یا ازار و اذیتبود، چیزی نمانده بود شاید یا به من 

 ممکن جسما آسیبی برسد و حاال باید ساعتها با مامان

 ین را میکردم که خواهر کوچکترم دلشبحث ا

 .میخواهد سازی یاد بگیرد

 .حوله ام را پوشیدم و به اتاق رفتم، دلم چای میخواست

 آسمان خودش را زیر پتویش پنهان کرده بود، شاید

 .هنوز داشت گریه میکرد
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 بیداری؟_

 .جوابم را نداد اما مطمعن بودم بیدار است

 ان. اگر میخوایگریه کردن راه حل هیچی نیست آسم_

عد ه ببا گریه کردن این موضوع رو حل کنی دیگه از این ب

 روی کن حساب نکن تا کمکت کنم یا پشتت

 .وایستادم

 .با حرص پتو را کنار زد

 چیکار کنم وقتی نمیذاره؟_

 وایستا پای چیزی که میخوای با منطق قانعش کن نه_

 .اینکه با اشک چشمهات کنار بکشی

 وقتی نمیذاره؟چجوری قانعش کنم _

 .اینم من باید بگم؟ بشین فکر کن راه حل پیدا کن_
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من نمیتونم مثل تو دعوا کنم._دعوا نکن مثل خودت _

 صحبت کن، منم کار خوبی

 .نمیکنم که دعوا میکنم. الزم نیست الگوت من باشم

 لباسم را عوض کردم، موهایم را خشک کردن، نه نای

 را باید خودممریض شدن داشتم نه وقت و حوصله اش 

 .مراقب خودم میبودم

 شام نخوردم، از صبح یک ساندویچ کوچکی که مامان

 برای ناهارم آماده کرده بود همان را خورده بودم اما

 .حوصله ی غذا خوردن نداشتم

 صبح سریع آماده شدم، حسن زمستان آن بود

 میتوانستم گاهی لباس مدرسه و شرکت را یکی کنم،

 نداشتم. در واقع حتی بعد ازهرچند اجازه ی آرایش 
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 مدرسه برای شرکت نیز آرایش نکردم. بحث دیشبم با

مامان شدیدا اعصابم را خورد کرده بود._خانم مهرپرور 

 تموم شد داده های دیروزی؟

 .نه، یه بخشش مونده االن دارم کار میکنم_

 دکتر جم گفتن امروز ساعت  جلسه هست. میتونین_

 شرکت کنین؟

 .ست ممنونآره مشکلی نی_

 انگار خوب نشدین؟_

 .چرا بهترم_

 لبخندی زد و بیرون رفت، یکی از نمودارهای هرکاری

 میکردم درست در نمی آمد، دلیل اینکه برای امروز
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موکول شده بود هم همین بود. میدانستم باید با پیمانهماهنگ 

 شوم و این را نمیخواستم. اما هرچه کردم

 پاینده تماس گرفتم و نتیجه نتوانستم بگیرم. با خانم

 گفتم به کارخانه زنگ بزند و مهندس خادمی را به اتاق

 من وصل کند. مسئله ی شخصی نبود کاری بود و

 .مجبور بودم

 تلفن زنگ زد وقتی جواب دادم پیمان پشت خط بود،

 خیلی سرد و خشک جوابم را داد. مهم نبود، برایش

 توضیح دادم، نهایتا گفت خب؟

 .وال میپرسمخب؟ دارم ازت س_

:] 

 ق#_
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 چند ثانیه چیزی نگفت نفسش را محکم بیرون داد و بعد

 .توضیح داد

 .همه این هارو انجام دادم_

 جواب نگرفتی؟_

 .نه_

 . اومدم برای جلسه نگاه میکنم_

 .دکتر نتایج رو میخواد_

 .قراره برای من بفرسته منم در جریانم._باشه_

 برسم. اما خب بعد باید میگفتم که نتوانسته ام به نتیجه

 ...از دیروز و پیش داوری ام حاال

 .وارد دفترش که شدم نگاهی به من کرد و گفت بنشینم
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 نمیدانم چرا ناخودآگاه احساس کردم آقای دارسی

 شخصیت اصلی جین آستین در کتاب غرور و تعصبش

 مقابلم نشسته است. از حق که نمیگذشتی بی شباهت به

 آن جنتلمن مغرورتوصیف های جین آستین از 

 خوشچهره و قدبلند و البته ثروتمند کم نداشت این

 .دکتر جم

 نه ممنون ، فقط به خانم پاینده گفته بودین نتایج رو_

 بیارم، متاسفانه دچار مشکل شده، یعنی یه نمودار

نتیجه نمیده با مهندس خادمی تماس گرفتم ایشون هم ازپشت 

 اومدن تلفن متوجه نشدن گفتن وقتی برای جلسه

 .نگاه میکنم، منم گفتم قبل جلسه خبر بدم بهتون

 نگاهم میکرد تمام مدت که توضیح میدادم، جمله ام که
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 تمام شد چند ثانیه چیزی نگفت و بعد فقط سری تکان

 .داد

 .مشکلی نیست_

 لبهایم را روی هم فشار دادم و من نیز سرم را تکان

 .دادم

 میتونم برم؟_

 حالتون خوبه؟_بله؟_

 ...بخاطر ماجرای دیروز_

 .خوبم ممنون_

 دختر نترسی هستین یا دوست دارین اینطور نشون_

 بدین؟

 .تعجب کردم از سوالش اما جوابش را دادم
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 .هیچ کدوم_

کمی جدی تر نگاهم کرد و گفت._به هر حال، موضوع رو 

 حل کردم مشکلی پیش نمیاد

 .شما هم از این به بعد در رو باز نکنین

 باشه نیازی به قفل در نیست، ولی خباگر حل شده _

 .فکر میکنم مثل بار اول خیلی هم حل نشده، با اجازه

 .صبر کنین_

 .وقتی برگشتم بلند شده بود و ایستاده بود

 .متوجه منظورتون نشدم_

 .چون منظور خاصی نداشتم_

 از میزش فاصله گرفت و به سمت من آمد. با فاصله
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ه بود، کامال مشهودبود. چند قدم از من ایستاد. عصبانی شد

 اما من هم دروغ نگفته بودم. دفعه ی قبل کلی منت

 سر من گذاشته بود و مدعی شده بود 'حل شد' مسئله

 .در صورتی که خودم از خودم دفاع کرده بودم و همین

 ...اون فرد تعادل درستی نداره و همین باعث شد ک_

 و همین ممکنه باعث بشه دوباره و هرآن اینجا و_

 ارج از این شرکت هر اتفاقی بیفته و من بلدم وخ

 میتونم از خودم دفاع کنم. پس نیازی نیست شما کاری

 کنین چون یک بار امتحان کردین و دیدین که تاثیری

 .نداشته

 بااینکه از نگاه عصبانی اش ترسیدم، اما ته دلم یک

 حس دلپذیری ایجاد شد، در این مدت با دالیل مختلف
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 عصبانی کرده بود. قصد انتقام نداشتم. اماواقعا مرا 

 فرصتی بود که پیش آمده، من فقط دم را غنیمت

شمردم. در اوج اینکه از نگاهش ترسیدم خنده ام همگرفته 

 بود، لبهایم را روی هم فشار دادم و از داخل

 .دهانم گازش گرفتم تا جلوی لبخندم را بگیرم

 ش رامطمعنا بخشی از جنتلمن بودنش بود که خود

 .کنترل میکرد جوابم را ندهد

 .با اجازتون_

 .راستش فرار را به قرار ترجیح دادم

 مامان برایم ناهار آماده نکرده بود و از دیروز ناهار

 چیزی نخورده بودم، واقعا گرسنه بودم. تصمیم داشتم

 بروم و بیرون ناهار بخورم. امیدوار بودم خانم پاینده
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 ی اش اما امیدم به جاییامروز هم دعوتم کند به همراه

 نرسید وقتی از اتاق بیرون رفتم خانم پاینده نبود. بی

 میل به اتاقم رفتم، پالتوام را پوشیدم و کیفم را برداشتم،

خرامان خرامان از شرکت بیرون زدم .کمی قدم زدم، خیلی 

 سردم نبود، میخواستم تایم ناهار را

 مانجاکامل بیرون باشم، اولین فست فودی که دیدم ه

 داخل رفتم و سفارش دادم. منتظر نشسته بودم که

 گوشی ام به صدا در آمد،خانه بود. یک خدا به خیر کنه

 .ای گفتم و جواب دادم

 .مامان رو راضی کردم آسمان بره کالس_

 پوزخندی زدم، به خودم نه به آذرخش. مامان حرف او

 را قبول کرده بود من را نه. آذرخش هم به خاطر
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 کار را کرده بود من اگر بیخیال شان می شدمخودش این

 و کمک نمیکردم شاید طوالنی مدت قرار بود در زندان

 باشد دو شب پیش گفته بودم حقوقم خوب است قسط

 های آقای ملکی تمام شود بخش بیشتر حقوقم را

 میدهم پای بدهی های او. حاال مثال میخواست بگوید

 .کاری برایمان کرده است

 .مرسی._من امروز میرم، تا ساعت  مرخصیمچه خوب، _

 .به سالمت، مراقب خودت باش_

:] 

 ق#_
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 حاال دیگر اشتهایی برای خوردن مرغهای مقابلم

 نداشتم. دلم را زده بود؛ زندگی، ناعدالتی اش و زن

 !بودنم

آ، میتونم اینجا بشینم؟سرم را بلند کردم و به پسر مقابلم _

 نگاه کردم. بعد

 .ف کردم. چند میز خالی وجود داشتنگاهی به اطرا

 .میز و صندلی خالی هست_

 .خانم زیبایی مثل شما سر هیچ کدوم نیست_

 ذهنم درگیر مامان بود اصال نمیتوانستم واکنش خاصی

 نشان بدهم. از گیجی و منگی من استفاده کرد و روبه

 رویم نشست. به پسر جوانی که لباس یونیفورم سفید و

 سفارش هارا سر میز می آوردسبزی به تن داشت و 
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 اشاره کردم، به سمتمان آمد. خواستم بگویم غذایم را

 در یک ظرف یک بار مصرف بریزد تا ببرم. اما پسری

 که سر میزم نشسته بود سبقت گرفت و خیلی ریلکس

 برای خودش غذا سفارش داد و حتی منی که نوشیدنی

باتعجب سفارش نداده بودم برای من نوشیدنی سفارش داد 

 نگاهش کردم. پسر جوان فکر میکرد نسبتی

 داریم یا آشنا هستیم چون خیلی جدی سفارش را گرفت

 .و خواست برگردد که دوباره صدایش کردم

 غذای من رو بذارین تو یه یک بار مصرف میبرم. از_

 طرف من هم به مدیریت بگین خیلی خوب میشه اگر

 آماده کنه، نهیک محیط آروم و امن برای مشتری هاش 

 اینکه الت های چاله میدونی بیان بدون اجازه سر میز
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 .یک خانم بشینن

 پسره بیچاره نگاهی به من و بعد نگاهی به آن پسر

 کرد. بعد از او پرسید بدون اجازه نشسته است، واقعا

 شک داشت؟! بلند شدم و گفتم دم صندق منتظر غذایم

 راغم آمد یکمی مانم. برای عذر خواهی با غذایم به س

 نوشیدنی را برای عذرخواهی و جبران داخل غذایم

 .گذاشته بودند، برداشتم و پسش دادم

 .نیازی نیست، روز بخیر.دنبالم بیرون دوید_

 .خانم یه لحظه_

 بله ؟_

 من دوباره معذرت میخوام حتما دوباره تشریف بیارین_

 .دیگه همچین اتفاقی نمیفته، قول میدم
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 گر ساده بود، من برای اینکه جواباو هم اینجا یک کار

 آن پسر را داده باشم آنطور گفته بودم وگرنه آنها چه

 میدانستند من او را میشناسم یا نمیشناسم. نسبت به

 .کارش شاید مسئولیت پذیر بود

ممنون.به شرکت برگشتم، آقای جهانی در شرکت بود. _

 جالب

 ت کهبود که دکتر جم به آقای جهانی آنقدر اطمینان داش

 میگفت در صورت حضور او میتوانم در را باز کنم، در

 .هرحالی که آقای جهانی هم سن و سالی نداشت

 بزرگتر از من بود، شاید هم سن و سال خود جم یا یکی

 ...دو سالی بیشتر

 وقتی به سرویس بهداشتی رفتم و قیافه ای را در آینه
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 مدیدم، واقعا رنگ پریده و داغان بود. نگاهی به کیف

 . کردم تا ببینم لوازم آرایشم همراهم است یانه

 کمی آرایش کردم. اگر چیزی نمیخورد وسط جلسه

 ممکن بود از گرسنگی بی هوش شوم. ظرف غذا را باز

 .کردم و مقداری از مرغ های داخل ظرف را خوردم

 خوشمزه بودند، بااینکه سرد شده بودند اما باز هم

نیامده بود جوابم را بدهد خوشمزه بودند.دکتر جم به سراغم 

 یا کتکم

 . بزند! همین جای شکر داشت

 داده هایی که دستم بود را برای جلسه آماده کردم، جز

 .یکی که باید پیمان نگاهی میکرد

 .مثل جلسات قبلی مهندس ها و مهیار جم حضور داشتند
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 از همان بدو ورود خنده ام گرفت، به اخم وحشتناک

 میبردند. چند نفر شدیدا دست ودکتر جم، همه حساب 

 پایشان را گم کرده بودند و حتی جمالتشان رو پس و

 پیش میگفتند. نخندید واقعا کار سختی بود. اما حس

 میکردم حتی گوشه ای از لبخندم را هم ببیند همانجا مرا

 .کتک میزند

 

 

 

 پیمان برعکس بارهای قبل کاری به کار من نداشت، نه

 .بود و نه متلکی نثارم کردنگاه و حواسش به من 

 .چقدر خوب بود اینطور بودنش
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 بعد از جلسه من زودتر از بقیه خسته نباشید گفتم و به

 اتاق کارم رفتم، تقه ای که به در خورد حدس زدم پیمان

 .باشد اما مهیار جم در را باز کرد

 اجازه هست؟_

 بله البته بفرمایین._حالتون بهتره؟_

 .ساده بودبله یه سرماخوردگی _

 .بچه ها گفتن چه بالیی سرتون آوردن_

 .شیطنت من هم دخیل بود_

 خوبه، اونها طرف خودشون رو میگیرن شما هم_

 .طرف اونهارو، این وسط سر شما بی کاله میمونه

 .لبخندی زدم

 ...چیزی میل دارین براتون..._نه ممنون، باید برم فقط_
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 .دامه دهدچیزی به ذهنم نمیرسید منتظر ماندم خودش ا

 شنیدم یکی از همسایه ها مزاحمتی براتون ایجاد کرده_

 و گفتم حالتون رو بپرسم، دادیار گفت از شوکش مریض

 .شدین

 من ممکن بود از شوک چیزی که االن شنیدم مریض

 .شوم

 ...من... یعنی_

نمیخوام با یاد آوریش ناراحتتون کنم فقط..._نه نه، چیزی _

 ای آقایبرای ناراحتی من نیست، بر

 دکتر سوتفاهم ایجاد شده، بعد خوردن پنجاه و هفت تا

 گلوله ی برفی که یازده تاش مستقیم خورد به صورتم

 اون هم درحالی که هنوز سرماخوردگیم کامل خوب
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 نشده بود مریض شدنم یه امر بدیهی نیست؟

 مکثی کردم ببینم تایید میکند یا نه اما واکنشی نشان

 .نداد

 برای اون آقا ایجاد شد که من خودم حاال سو تفاهمی_

 جوابشون رو دادم. نمیدونم، برادر شما میخوان همه

 چیز رو ربط بدن به اون موضوع من میتونم از خودم

 .مراقبت کنم

لبخندی زد._حتما همینطوره، دادیار کمی حساس هستش، 

 یعنی

 اتفاقی هم که افتاده در این مورد حق داره حساس باشه

 .بقیه موارد دیگه یکم زیاده روی میکنهحاال شاید در 

 بعد از گفتن این جمله چشمکی زد. لبخندی زدم، از
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 .جایش بلند شد

 ...خب من دیگه برم، ولی_

 . نگاهش کردم

 واقعا پنجاه و هفت تا گلوله ی برفی خوردین؟ فکر کنم_

 .خیلی دردناک بوده که شمردینش

 .خندیدم._خیلی، خدا قسمت کسی نکنه

 .رفت دوباره برگشت به سمت در

 .جاشوا باهاتون قهره_

 جان یکی دوباری در این چند روز زنگ زده بود اما

 جاشوا نه، پس قهر بوده. من فکر میکردم جان به

 .نمایندگی صحبت میکند

 چرا؟_



 
 

718 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 جان معلم نقاشیش که میاد، اون بیکار میمونه و همین_

 .باعث شده قهر کنه نقاشی ایده ی شما بود

ا با درد جمع کردم._من واقعا متاسفم، فقط ابروهایم ر

 خواستم بخاطر تولدی که برام

 گرفته بودن تشکر کنم اصال نمیخواستم شمارو هم تو

 .دردسر بندازم

 راستش به من که لطف کردین، قرار بود ساعتهایی_

 که خونم فقط صدای ساکسیفون جان رو بشنوم. نقاشی

 .صدایی نداره

 راضی نبود اما باز به رویمچقدر مهربان بود، میدانم 

 .نمی آورد

 اومم، پس چطوره جاشوا به جای جان بره کالس_
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ساکسیفون؟خنده ای کرد، همان موقع تقه ای به در خورد و 

 مهیار

 خودش در را باز کرد. پیمان پشت در بود من خنده ام

 .را جمع کردم. مهیار خواست رد شود اما قبلش گفت

 .کارو با من نکنین لطفا بین خودمون باشه. این_

 .با خنده ای آرام سرم را تکان دادم

 .با بیرون رفتن او پیمان داخل آمد

 .اگر دیرت نمیشه امروز کار کنیم_

 .نگاهی به ساعت کردم، دیر که بود اما چاره ای نبود

نه مشکلی نیست.رفتم سراغ لب تاپم، پیمان روی صندلی _

 نشست، بعد از

 .به سمت پیمان چرخاندمران کردن برنامه لب تاپ را 
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 گوشی ام به صدا در آمد، جزو معدود دفعات بود، پیمان

 . حواسش به لب تاپ بود، جواب دادم

 آسمان بود ، مامان تازه خبر اجازه اش را داده بود و

 . او از خوشحالی به من زنگ زده بود، آرام گفتم

 .کار من نبود آسمان، آذرخش راضیش کرده_

 چی؟_

 بت میکنیم باشه؟میام خونه صح_

االن نمیای؟_نه یکم کار دارم، یکی دو ساعت دیگه میام. _

 چیزی

 الزم داری؟

 .نه_

 پیمان: دیرت شده؟
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 .نه_

 آسو، آسمان، اسم داداشت آذرخشه؟_

 .نگاهش کردم و جوابش را ندادم

 .فهمیدی مشکل چیه؟_مشکل تو؟ نه راستش نتونستم بفهمم_

 .خیلی هم تالش کردم اما نتونستم

 نفسم را محکم بیرون دادم. برای جلوگیری از هرنوع

 بحث و دعوا بلند شدم تا به بهانه ی آوردن چای برای

 . خودم چند دقیقه بیرون بروم

 کجا؟_

 .میرم برای خودم چای بیارم_

 داشت نگاهم میکرد آن به حالتی که یعنی دروغ

 .میگویی، مجبور برای عادی نشان دادن گفتم
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اون بیسکوئیت های مزخرفت داری میخوری؟_اگر از _

 .اره

:] 

 ق#_

 

 

 مزخرف بود و میخواست! آقای جهانی گفت چرا تماس

 نگرفته ام بنده خدا خبر نداشت از خدایم بود چند دقیقه

 فاصله بگیرم از آن اتاق. سینی چای به دست بودم که

 خانم پاینده گفت بروم دفتر دکتر. سینی را روی میز

 .ر زدم و داخل رفتمگذاشتم و تقه ای به د
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مهندس خادمی تشریف بردن؟_خیر تو اتاق من هستن _

 ... دارن کار میکنن روی

 .نگاهی به ساعت کرد. شش و نیم بود

 بگید ادامه اش بمونه برای روز دیگه ای، دیر وقته_

 .شما و خانم پاینده هم میتونین تشریف ببرین

 چیزی نگفتم ترجیح میدادم حلش کنم و بعد بروم. با

 سینی چای سراغ پیمان رفتم حاال لب تاب خودش نیز

 .روشن بود

 بیا این قسمت رو تو کار کن، بقیه اش رو من،_

نمیفهمم چرا ارور میده.از کشوی میزم بیسکوئیت را 

 برداشتم کنار چایی پیمان

 .گذاشتم و لب تاپ به بغل روبه رویش نشستم
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 .دکتر جوادیان رو دیدم هفته ی پیش_

 استاد مورد عالقه ام بود در دوران نگاهش کردم،

 .کارشناسی

 پرسید ازت خبر دارم یانه، گفتم مشغول به کاری و_

 میخوای ادامه بدی. خوشحال شد گفت تو دانشگاه

 . خودمون منتظرته

 دوباره آن دانشگاه قبول شوم، بعد از این همه فاصله و

 تایم کم مطالعه؟! غیر ممکن بود. بی هیچ جوابی دوباره

سرم را مشغول کار کردم._یه واکنشی نشون بده، بفهمم که 

 شنیدی. اینم سخته؟

 .نه نیست.فکر کردم ممکن نیست اونجا قبول شدنم_

 نسترن قبول شد تو نشی؟_



 
 

725 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . با نهایت تعجب نگاهش کردم و گفتم

 نسترن؟_

 .او نیز تعجب کرد

 نمیدونستی؟_

 . خدای من باورم نمیشد!خیلی آرام گفتم

 ! نه_

 قبول شد. بخاطر مراسم و عروسیش و اینهاامسال _

 حتی خواست انصراف بده امید نذاشت. مرخصی زد ترم

 .اولش رو ولی االن میره سرکالس هاش

 به سختی فقط سر تکان دادم. آب دهانم را قورت دادم و

 . پرسیدم

 تو میدونی مشکل امید با من چیه؟_
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 ونگاهم کرد، داشت فکر میکرد یا داشت چیزی را باال 

 .پایین میکرد اما باالخره گفت._آره

 خب؟_

 خب؟__

 خب مشکلش چیه؟_

 چرا باید بهت بگم؟_

 نفس عمیقی کشیدم، حق داشت. چرا باید میگفت. سری

 .برایش تکان دادم و به کارم ادامه دادم

 همین نمیخوای اصرار کنی؟_چرا باید اصرار کنم؟_

 .کنجکاوی_

 بعد نامزد ومن از وقتی نسترن با امید دوست شد و _

 ازدواج کنجکاو بودم بدونم، تمام این مدت هم کار
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 .خاصی نکردم. جز چندتا حدس، همین

 چی بوده؟ حدسهات؟_

 .چه میدونم ،تفاوت طبقاتی_

 .خندید خیلی بلند

 نسترن طبقه اش با امید یکیه؟نمیدانم پوزخند زدم یا خندیدم_

. 

 من زیر خط فقر محسوب میشم. نسترن یه زندگی_

 .ل داشتنرما

 .توام داشتی_

 راست میگفت، امید از همان اول از من خوشش نمی

 .آمد

 .نمیدونم... مهم نیست_
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مهم هست که ذهنت رو درگیر کرده._ذهنم بخاطر نسترن _

 درگیر بوده. دوستیم باهاش بهم

 .خورد، یا بهتره بگم فاصله ایجاد شد

 .االن دیگه کامل بهم خورد، ارشدش رو لو دادم_

 .. کردم کمی فکر

 .شاید... شاید فکر کرده من ناراحت میشم نگفته_

 ...آسو در اوج باهوش بودن همون اندازه خنگی_

 ...ت_

 در بدون هیچ تقه ای باز شد. دکتر پشت در بود. بااخم

نگاهی به من، بعد به پیمان و دوباره من را نگاه کرد ._فکر 

 میکنم گفتم خدمتتون تشریف ببرین بقیه اش

 .ز بعدبمونه رو
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 .پیمان نگاهم کردم

 ...بله، یعنی... گفتم اگر حل بشه که_

 .ساعت هفت و نیمه خانم_

 راه من بود، خانه ی من بود، هردو ماشین داشتند، به

 .آنها چه ربطی داشت

 .من مشکلی ندارم_

رو به پیمان گفتم._شما اگر دیرتون شده بمونه برای روز 

 .دیگه

 . را هم نفهمیدماین وسط جمع بستنم چه بود آن 

 نه دیرم نشده ولی بهتره بریم. مگه آسمان منتظرت_

 نیست؟

 با تعجب نگاهش کردم. چیزی نگفتم آرام لب تاپم را
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 بستم و بلند شدم پالتوام را بپوشم، هردو حاضر و آماده

 .در اتاق من سرپا ایستاده بودند

 .کیفم را روی دوشم انداختم

 .خسته نباشین_

اشین' نگفتند همزمان گفتند._تشریف در جوابم 'خسته نب

 ... بیارین بر

 ...بیا برس_

 .نگاهی بهم کردند. نیازی نبود جمالت کامل شود

 .ممنون، خودم میرم خدانگهدار_

 دم در رفتم و در را باز کردم و دکمه ی آسانسور را

 زدم. پشت سرم پیمان و جم ایستاده بودند. باهم سوار

 . رفت دوباره تکرار کردآسانسور شدیم. پیمان از رو ن
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دیروقته، چله ی زمستونه بیا میرسونمت.چله ی زمستان _

 در وسط بیابان با هزار گرگ هم بودم،

 من دوباره سوار ماشین او نمیشدم. اما حضور دکتر

 .جم باعث شد جوابش را ندهم

 از آسانسور بیرون آمدیم، هردو مرد همراه با من قدم

 !شتندبرمیداشتند، کار و زندگی ندا

 دوباره گوشی ام به صدا در آمد، باز خانه بود این بار

 شاید مامان بود هرچند خودش قهر بود شاید به آسمان

 گفته بود زنگ بزند. حدسم درست بود بااین تفاوت که

 گفت امیر بیاید دنبالم. امیر بدبخت هم شده بود راننده ی

 خانواده ی ما. پسرک بیچاره اکثرا تهران نبود و چند

 .روزی هم که می آمد باید رانندگی میکرد
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 نه آسمان دارم میام، تاامیر برسه اینجا من رسیدم_

 [خونه.:

 ق#_

 

 

 آسمان باشه ای گفت، دم در پیمان دوباره اصرار کرد

 .اما قبول نکردم، دکتر در سکوت کنارمان ایستاده بود

 پیمان مخالفتم را که دید بیخیال شد و رفت به سمت

 .ماشینش

 .رمایین سوارشینبف_

عرض کردم خ..._دیر وقته ، اجازه نمیدم تنها برین، _

 نیازی به بحث
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 .نیست سوارشین لطفا

 ...آخه_

 .دوباره با اخم نگاهم کرد

 من یکساعت پیش گفتم تشریف ببرین، خودتون_

 .نرفتین پس االن جایی برای بحث نمیمونه سوارشین

 دی بود،آخرین زورگویی که دیده بودم در یک فیلم هن

 شخصیتی بود به نام جبارسینگ، هاله ای از آن

 جبارسینگ در این دکتر مدرن امروزی نیز وجود

 داشت.خیلی ریلکس تکیه داده به در ماشینش و دستش را

 برده بود زیر چانه. راننده اش نیز در آرامش تمام

 داشت رانندگی میکرد. خوب بلد بود حرص بدهد به آدم،

 یکبار یک اتفاقی میفتاد تا بتوانممن شاید هر چند وقت 
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 جوابش را بدهم اما او گویا کاربلد بود. حاال از حرفهایی

 که به او گفته بودم بیشتر خوشحال بودم. حداقل

 .میتوانست کمی آرامش بخش باشد

 متوجه شدین مشکل از کجاست؟_

 .نگاه از خیابان گرفتم

 .خیر_

 بازم مشکل از داده هاست؟_

 ...نظری ندارم._پ_

 .امروز صدای زنگ موبایلم واقعا اذیتم کرده بود

 .آسمان دارم میام عزیزم_

 کی نصفه شب؟_

 مامان بود نه آسمان، توپش یه اندازه ی کافی پر بود از
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 ...دیروز حاال

 .تو راهم_

چه راهیه که چند ساعته تمومی نداره؟در سکوت ماشین، _

 فقط میتوانستم نذر و نیاز کنم دکتر

 ن را نشنود. حتی نمیدانست چه و چطورجم صدای ماما

 .باید جوابش را بدهم

 .یکم دیگه میرسم نگران نباش_

 و قطع کردم، اگر کلمه ای شنیده بود ترجیح میدادم از

 .شدت خجالت بمیرم

 .خیلی دیر کردین_

 نه، یعنی... راهم طوالنیه طول میکشه خیلی هم دیر_
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یه نیست._تو این فصل هوا زود تاریک میشه، طبیع

 خانوادتون

 .نگران شه

 خانواده ام؟! فقط مامان بود که اگر دلخور بود عصبانی

 .میشد اگر دلخور نبود دل نگران میشد برای دیر کردنم

 .مشکلی نیست_

 .نگاهی به خیابان کردم

 ...بابام مشکلی نداره، مامانم کمی حساسه_

 از یادآوری بابا، گریه ام گرفت. خیلی دلتنگ صدایش،

 ...هایمان، قدم زدن ها، کتاب خواندن ها کوه رفتن

دلتنگ تک تک لحظه ها بودم.با انگشتم اشک دور چشمم 

 .را پاک کردم
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 .فکر میکردم پدرتون در قید حیات هستن_

 .برگشتم سمتم

 .نه دور از جونش، نه زنده اس_

 . دگرباره صورتم را پاک کردم

 بعد از سکته ای که داشت... یعنی... نمیتونه صحبت_

 .نه یا حرکت... دلم برای صداش تنگ شد یهوک

 نمیدانم جمله ها و کلمات مناسب ادبیات این آقای

دارسی روبه رویم بود یانه. خوشحال میشدم مثاللیزابت بنت 

 من هم غنی باشم از کلمات خوب تا بتوانم

 ...بهتر جوابش را بدهم اما

:] 

 ق#_
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 .بیارنامیدوارم هرچه زودتر سالمتیشون رو بدست _

 نگاهش کردم. به نطرم جمله اش از ته دل بود. لبخندی

 به رویش زدم. چند تاتیه لبخندم را نگاه کرد و بعد روی

گرفت.خیره به خیابان در فکر در رفتن از زیر غرهای 

 مامان

 .بود

 .بازم ممنونم، زحمت شد و راهتون دور_

 سری تکان داد و چیزی نگفت. خسته نباشیدی به

 .فتم و پیاده شدمراننده اش گ

 .وای آسو_
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 .این فوق العاده اس_

 لبخندی به روی هردو زدم. حاال با هدیه ای که به هردو

 داده بودم، جاشوا دیگر قهر نبود. به اسمش روی

 صفحه ای که با قلم و مرکب نوشته بودم و قاب کرده

 .بودم برایشان نگاه میکرد._آسو نقاشی های منم باید ببینی

 .براتون یه ذره شده بودحتما. دلم _

 .همزمان نگاهی به من کردند و بعد نگاهی بهم کردند

 .بعد قاب ها را کنار گذاشتند و پریدند روی من

 .آخ لهم کردین_

 خندیدند اما اقدام بعدیشان ناجوانمردانه تر بود. شروع

 کردند به قلقلک دادن من و بیخیال هم نمیشدند. از

 .یم می آمدشدت خنده دیگر اشک از چشم ها
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 پلوهایم درد گرفته بود. هرچه قسم میخوردم بیخیال

نشدند مجبور شدم از زور و بازوی خودم استفاده کنم 

 وکنارشان بزنم اما مثل ماهی لیز بودند فرصت ندادند من

 .قلقلکشان بدهم

 آسو بریم تو حیاط برف بازی؟_

 .وات؟ من تااخر عمر دیگه برف بازی نمیکنم_

 جان: چرا؟

 .ا: چون مریض شدجاشو

 جان: اما من االن نمیخوام ریاضی بخونم. همه رو

 . بلدم

 اومم، خب پس اگر همه رو بلدی دیگه الزم نیست من_
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بیام خونتون و بهتون ریاضی یاد بدم.متوجه سوتی که داد 

 .شد و سریع گفت

 نه آسو من ممکنه بازم چهار بگیرم_

 .یمجاشوا: آره اره قراره دفعه ی بعدی چها بگیر

 خندیدم، سوتی هایشان برای رفع و رجوع کردن اولی

 .بدتر هم میشد

 روی زمین نشستم پاهایم را جمع کردم و دستم را روی

 زانوهایم گذاشتم. هردو با تقلید از من همین کار را

 .کردند

 .خب پس دلتون میخواد بازی کنین؟سرشان را تکان دادند_

 .اوکی_

 .ترسناک به نظر میای_
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 .همینطورههومم، _

 خب چیکار کنیم؟_

 .جاشوا سرش را برگرداند نگاهی به تابلو کرد و گفت

 آسو؟_

 جانم؟_میشه به منم یاد بدی؟_

 .با تعجب نگاهش کردم

 خطاطی؟_

 سرش را تکان داد. جان دوباره نگاهی کرد، شاید به

 تقلید از برادرش میخواست بگوید من هم. اما شاید به

 نبود. به همین دلیل دستش اندازه ی جاشوا براش جذاب

 را خیلی با نمک زیر چانه اش گذاشت و جاشوا را نگاه

 .کرد
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یادمیدی؟_اومم، نمیدونم عزیزم، فکر نمیکنم بتونم تا حاال _

 این

 .کارو نکردم

 .اما تو معلمی_

 .من ریاضی تدریس میکنم قشنگم_

 ...اما_

 بهم وقت بده راجبش فکر کنم باشه؟_

 ده دیقه کافیه؟_

 .دم._تا جلسه ی بعدی که بیام خونتونخندی

 ناامید شد، در چشم هایش ناامیدی را خواندم اما سرش

 .را تکان داد

 جان: آسو تو میدونی آنتی اومده؟
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 کی؟_

 .آنتی مهستی_

 .منظورش عمه اشان بود

چشمتون روشن.معنی اش را نفهمیدند، چشم هایشان را _

 باز و بسته

 . و جاشوا گفت کردند. جان چشم هایش را جلو برد

 روشنه؟_

 .خندیدم

 کی اومد عمتون؟_

 .اوه دیشب ما خواب بودیم_

 االن خونه ی شماست؟_

 سرشان را تکان دادند، ندیده بودمش. شاید در خانه
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 نبود یا در اتاقش بود. داشتند از مدرسه، همکالسی ها

و معلمهایشان میگفتن، بیشتر از میزان خنگ بودنهمه ی این 

 ای به در خورد و بعد در آدم ها که تقه

 بازشد. خانم جوانی بود پشت سرش مهین خانم. حدس

 اینکه عمه مهستی بچه ها باشد کار سختی نبود، لباسی

 که تنش بود بی نهایت زیبا و شیک بود، صورت و

 .آرایشش نیز

 شما آسو هستین؟_

 .بلند شدم و دستم را جلو بردم

 .بله، خوشبختم_

 بچه ها هزار بار اسمتون رومنم مهستی آن، از صبح _

 گفتن، عکسهات نم نشون دادن، حق دارن خیلی
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خوشگلین.فرصت نداد جوابی بدهم یا واکنشی نشان دهم. رو 

 به

 .دوقلو ها گفت

 .منم از خدام بود همچین معلمی داشته باشم_

 بیشتر شبیه مهیار جم بود تا دادیار، البته منظورم

 .برخوردن بود

 .لطف دارین_

 دیدم یاد وینسنت ونگو افتادم. میشناسین؟شمارو _

 ... بل_

 مثل شما اونم قرمز بود، وای بد برداشت نکنی عزیزم_

 تو خیلی خوشگلی، یهو گفتم یاد ونگو افتادم ...لبخندی زدم

. 
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 . نه خواهش میکنم_

 نقاش مورد عالقمه، به همین خاطر یادش افتادم و_

 . خب شباهنگ رنگ مو

 اینکه یادآور وینسنت ونگو هستمنمیدانستم باید برای 

 .از او تشکر کنم یا نه. به لبخندی اکتفا کردم

 برای میان وعده تشریف میارین پایین؟ بچه ها خیلی_

 ...تعریف کردن ازتون گفتم کمی بیشتر باهاتون آشنا ب

 ...خدای من

 همگی به مسیر نگاهش نگاه کردیم._پسرها این چیه؟

 ان و جاشوا که دیدند،خطاطی نام پسرها را میگفت، ج

 عمه مهسی اشان شدیدن خوشش آمده بادی به غبغب

 دادند و شروع کردن به تعریف و تمجید و خاص بودن
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 .هدیه ای که دریافت کرده اند

 .شما براشون گرفتین؟ وای چه معلم خوبی_

 جاشوا: آنتی، آسو خودش نوشته و قراره به منم یاد

 .بده

 .تنگاهی به من کرد و باتردید گف

 [اول فکر کنه بعد یاد بده.:_

 ق#_

 

 

 لبخندی به رویش و ترددش زدم، خم شدم گونه اش را

 ' .بوسیدم. جان پرید جلو 'منم ببوس

 صاف که ایستادم دیدم مهستی داره با لبخند دلنشینی
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 . نگاهمان میکند

 میشه من و شما باهم عصرونه بخوریم؟ بچه ها تو_

سرم را تکان دادم. تعارف اتاقشون؟نگاهی به پسرها کردم و 

 کرد

 اول من رد شوم و بعد پشت سرم آمد. راهنماییم کرد به

 یک تراس بی نهایت زیبا و شیک و به مهین خانم گفت

 برایمان چیزی بیاورد تا روی دوشمان بندازیم تا

 .سردمان نشود

 سردت که نیست؟_

 .نه، من سرما رو دوست دارم_

 .چه خوب، منم عاشق برفم_

 که روی میز بود اشاره کرد. خودش کمی مزه به چایی
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 کرد._دلم برای همه چیز تنگ شده بود حتی چایی، حتی این

 .مهین خانم بد اخالق

 .خنده ی کوتاهی کردم بخاطر اشاره اش به مهین خانم

 .میبینم از مرید های مهین خانمی_

 .شدیدا_

 .خندید

 وقتی اومدم علی رغم گفته های مامانم و حتی خود_

 ار، منتظر بودم بچه ها رو در بدترین شرایط روحیمهی

 .ببینمشون. خصوصا که پرستارشون شده مهین خانم

 اما واقعا خوشحال شدم، مدیون شماییم این حالشون

 رو.کمی با تعجب نگاهش کردم. من کار خاصی برای بچه

 ها نکرده بودم سوای آنکه بچه ها برخورد بدی نداشتند
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 .تغییر کرده اندکه بگویم با حضور من 

 بچه ها مادرشون رو بد از دست دادن، مهیار هم زنش_

 ...رو

 چشم هایش پر شد سریع بادستش پاک کرد. لبخندی به

 . من زد و دستم را گرفت

 .اما االن خوبن_

خدا روشکر._من زود صمیمی شدم اذیتت که نمیکنه، _

 برخورد خوبی

 ار میکنی؟نیست از نظر مامانم و دادیار. تو با دادیار ک

 .بله تو شرکت ایشون_

 همش به کارمندها دستور میده چی خوبه چی بده_

 اینکارو بکن اونکارو نکن؟



 
 

752 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 نه، در واقع بدون دستور دستورشون رو به کرسی_

 .میشونن

 .با شنیدن جمله ام بلند خندید. من هم خندیدم

 فکر کنم منم برم تو تیم پسرها و همش آسو آسو کنم_

 .م شما هم خیلی خاصهاسمتم قشنگه._اس

 .کمی خم شد به سمتم و آرام گفت

 بابام عاشق مهستی بوده، بخاطر همین اسم من رو_

 گذاشته مهستی البته به کسی نگفته یه رازه، مامانم اگر

 .میفهمید اجازه نمیداد

 .خندیدم

 .وقتی مهستی مرده بابام چهل روز سیاه پوشیده_

 نده ام قابلدیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. خ
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 کنترل نبود حاال او به چهره ی من نگاه میکرد میخندید

 .و من به او._یواش یواش خفه میشین

 برگشتم سمت صدا مهیار بود. آمدم به احترامش بلند

 شوم و خنده ام را قورت دهم وضعیت بدتر شد واقعا

 خفه شدم. به حدی که با دستم به سختی به پشتم ضربه

 .میزدم

 سمتم آمد و گفتمهیار به 

 اجازه هست؟_

 سرم را که تکان دادم آرام چند ضربه به پشتم زد. کمی

 که آرام شدم دادیار را نیز جلوی در دیدم. خواستم سالم

 بدهم اما دوقلوها یهو به حالت از کنار پایش رد شدند و

 . مقابل من ایستادند و همزمان گفتند
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 .'آسو.سرفه ی کوتاهی کردم و گفتم 'جانم_

 .ما قراره تو امال چهار بشیم_

 .جاشوا: کله پوک ما نه فقط من

 . جان نگاهش کرد و گفت

 .آره آره جاشوا_

 خواستم بپرسم چرا و یکهو یاد درخواست کالس

 .خطاطی اش افتادم و آرام آرام خندیدم

مهستی: چرا قراره چهار شی؟جان: آنتی لطفا االن چیزی 

 .نگو

 د. خنده ام را قورتمنتظر بودند خنده ی من تمام شو

 . دادم. سمت جاشوا خم شدم

 اومم، چه بد متاسفم، فکر کنم ددی خیلی از دستت_
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 .عصبانی بشه

 .جاشوا عصبانی جان را نگاه کرد

 .تو گفتی جواب میده، کله پوک_

 و جان را پس زد و رد شد. جان سرش را خاراند و

 .گفت._اما باید جواب میداد

 .تو او نیز پشت سر برادرش رف

 مهستی: چیشده قضیه چیه؟

 مهیار: خانم ها سردتون نیست اینجا؟

 .نه اونقدر خندیدیم گرممون هم شد. بشینین شما هم_

 .سر جای قبلی ام نشستم، برادرها نیز روبه رویمان

 .مهستی منتظر جواب بود

 ریاضیشون تو مدرسه چهار بود، آقای جم براشون_
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 بگن جاشوا تو معلم ریاضی گرفتن، حاال فکر کردن اگر

امال چهار میشه من بهش خطاطی یاد میدم.مهستی با خنده 

 .یک عزیزم طوالنی گفت

 وقت نمیکنی یاد بدی؟_

 راستش میدونین. من از بابام یاد گرفتم، از بچگی_

 یعنی همش تقلید میکردم. آموزش خاصی جایی ندیدم

 .که بخوام به جاشوا یاد بدم

 ود؟مهیار: چهار ریاضیشون هم عمدی ب

 .سری تکان دادم

اون موقع شمارو نمیشناختن._از معلم مدرسه اشون _

 بدشون میومد. بعدش بیست

 ...گرفتن که
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 .با خنده ادامه دادم

 .شما منو اخراج نکنین_

 .مهستی خندید، مهیار دستی به چانه اش برد

 .بچه های فسقلی سر منم کاله گذاشتن_

 .مهستی: حاال جاشوا ول نمیکنه تا یادش ندی

کمی از چایی ام خوردم و گفتم._یکم بهش میگن، احتماال 

 حوصله اش سر بره، خیلی

 کار با هیجانی نیست خصوصا برای کسی هم سن و سال

 .جاشوا

 .ولی اسماشون رو خیلی قشنگ نوشتی_

 مهیار: کجا؟

 آسو جان برای پسرها هدیه آورده، اسمشون رو_
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 .نوشته و قاب کرده

 مدیون شما میشیم. شما هدیهمهیار: دیگه داریم خیلی 

 ی مارو قبول نمیکنین اما راه به راه به بچه ها هدیه

 میدین._نگران نباشین ، مقابلش منم چیزی دریافت میکنم که

 .این کارو میکنم

:] 

 ق#_

 

 

 خواهر و برادر همزمان گفتند چی. انگار نه انگار که

 دادیار نیز برادر این دو نفر بود، خیلی فرق داشتند،

 س اینکه با توجه به گفته های مهستی این دو شبیهحد
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 پدرشان باشند و با توجه به گفته های دوقلوها دادیار

جم شبیه مادرشان کار سختی نبود ._وقت خوبی که 

 باهاشون میگذرونم. زمان طوالنی بود

 .این تجربه رو نداشتم

 گویا منتظر جواب دیگری بودند، مهیار سرش را تکان

 خندی زد. مهین خانم برای برادرها چایداد و مهستی لب

 آورد و چای ما را نیز عوض کرد هرچند من تقریبا همه

 .را نوشیده بودم

 آسو جان یه سوال از وقتی عکست رو تو اتاق بچه ها_

 .دیدم تو ذهنمه

 جان؟_

 ....جینجری_
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 .آرام خندیدم._ایرانی ام

 .او هم خندید

 ل در نسل شدهنمیدونم، بابام مو قرمزه و اینجوری نس_

 .اما چرا و چطورش رو نمیدونم

 مامانت؟_

 .مامانم به قول ترکا عصمره_

 عصمر؟_

 چشم و ابرو مشکی._چه جالب. فقط تو جینجری؟_

 .نه خواهر و برادرم هم_

 .ژن پدرت زرنگتر بوده_

 .لبخندی زدم

 من دیگه مزاحمتون نشم، یا سری به بچه ها بزنم و_
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 .رفع زحمت کنم

 .یکم بمون وای نه کجا،_

 جمع خانوادگی بود، آن هم بعد مدت ها خواهرشان آمده

بود من کجا می ماندم.مهیار: بشینین االن جان و جاشوا با 

 یه ایده ی جدید

 .میان

 نگاهی زیر زیرکی به دادیار جم کردم، او به تعارف هم

 چیزی نگفت، حدس زدم شاید او دوست ندارد، اما برای

 .تصمیم گرفتم کمی بیشتر بمانماینکه بی احترامی نباشد 

 .گوشی مهیار جم به صدا در آمد

 .آره خونه ایم.... حتما... منتظریم_

 مهستی : کیه؟
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شیما و شیال دارن میان.آب دهانم پرید به گلویم حاال رفتنم _

 .واجب تر از قبل بود

 ....پس من دیگه برم مهمون هم_

 رو مهیار میگفتی خستم، من االن خواهرهای تناردیه_

 .نبینم نمیمیرم

 به لقبی که به آنها نسبت داده بود آرام خندیدم اما تا قبل

 .از اینکه دادیار جم هشدار دهد و اسمش را خطاب کند

 بله دادیار؟ خستم خب. اونها برای پرسیدن حال من_

 نمیان اینو توام میدونی. مهیار اگر تو خونت مزاحمم

 .میتونم برم هتل

مهستی.دادیار جم با عصبانیت خواهرش مهیار: چرت نگو 

 را نگاه کرد. مطمعنا



 
 

763 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 دوست نداشت مسئله ی شخصی و خانوادگیشان پیش

 .من بازگو شود

 سری تکان دادم و به سمت اتاق بچه ها رفتم، صدای

 مهستی را که بلندتر صحبت میکرد را شنیدم اما گوش

 نکردم که چه می گوید، مسائل خصوصی دیگران ربطی

 .اشتبه من ند

 جان و جاشوا مشغول صحبت بودند، به نظرم در حال

 .کشف و اکتشاف راه جدید بودند

 به نتیجه نرسیدین؟_

جان: آسو چی میشه به جاشوا یاد بدی، لطفا.لبخندی زدم، 

 چقدر خوب بود که اینقدر پشت هم هستند

 .و هم دیگر را حمایت میکنند
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 .باشه بدو یه دفتر و خودکار بیار_

 .بلند شدند و ایستادندهیجان زده 

 جان: راست میگی؟

 .جاشوا : اما من وسایل ندارم

 .جان: من میرم به ددی بگم بریم بخریم

 وایسین وایسین. آره راست میگم. وسائل نمیخواد یه_

دفتر و خودکار کافیه.باهم به سمتی رفتند و دفتر و خودکاری 

 برداشتند و به

 کشان راسمتم آمدند. نشستم روی زمین و میز کوچ

 جلویم کشیدم. جاشوا کنارم نشست منتظر نگاهم کرد

 هیجان زده بود کامال مشخص بود. جان نیز سر پا باالی

 .سرمان با کنجکاوی نگاه میکرد
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 سه تا از حروف الفبا را گفتم و بعد خودکار را دستش

 .دادم تا تمرین کند

 منم دفتر نقاشی مو بیارم تمرین کنه باشه؟_

 ردم و سری برایش تکان دادم. من کمنگاهی به جان ک

 کم داشت دیرم میشد اما منتظر ماندم کمی جاشوا پیش

 .من تمرین کند

اما ماله تو با ماله من فرق داره._یکم با خودکار تمرین _

 کن، بعد برات مرکب و قلم

 میگیریم. باشه؟

 بیشتر حس میکرد شاید نظرش عوض شود به همین

 .دلیل این پیشنهاد دادم

 ها من میتونم برم؟ بچه_
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 سرشان شدیدا گرم تمرین هایشان بود. جان بلند شد و

 آمد گونه ام را بوسید به معنی خداحافظی، جاشوا نیز

 .همین کاررا کرد

 بلند شدم پالتو و شالم را پوشیدم و به طبقه ی پایین

 رفتم. کمی اوضاع و جو بین خواهر و برادر ها متشنج

 .پذیرایی بودند به نظر می آمد. حاال در حال

من با اجازتون برم.مهیار جم معلوم بود حالش مثل همیشه _

 نیست برخالف

 .اخالق مهربانش اما باز تعارف کرد برای شام بمانم

 مهستی نیز به سمتم آمد و دوباره تعارف کرد اما تشکر

 .کردم

 دادیار جمی که کراواتش را شل کرده بود و کنار
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 د. بعد از تمام شدنشومینه سیگار به دست سرپا بو

 .تعارف ها جمله ی مشهورش را ادا کرد

 .راننده ی من شمارو میرسونه_

نیازی نیست ممنون.با اخم وحشتناکی نگاهم کردم، _

 خواست جوابم را بدهد

 .اما مهستی پیشی گرفت

 ...چرا عزیزم دیر وقته_

 .خرید دارم یکم، ترجیح میدم یکمم قدم بزنم_

 جمله ی دیگری به کسیدیگر فرصتی برای شنیدن 

 ندادم و بیرون رفتم. دم در با دیدن دخترخاله های

 خانواده جم در دل گفتم کاش مهین خانم باز به در پشتی

 .من را راهنمایی میکرد
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 نگاهم کردند و طرز نگاهشان باعث شد نیازی نبینم

 .حتی یک سالم بدهم

 

 

 

 روی گرفتم و به راهم ادامه دادم. دلم برای بابا تنگ

 شده بود. در مورد خرید کردن دروغ نگفته بودم اما

 .نظرم عوض شد و خودم را سریع به خانه رساندم

 لباس عوض کردم، پیش بابا رفتم و کنارش دراز

 .کشیدم

 دلم برات تنگ شده بود آق معلم. شعر بخونیم؟_

 .لبخندی زد
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 نیت کن آقا معلم نیت کن میخوام تفالی بزنم به این_

ه خبره تو این دلهامون.برایش غزلی خواندم، حافظ ببینیم چ

 آخر های بیت گریه ام گرفت، بی

 .دلیل بود یا با دلیل خودم هم نمیدانستم بابا متوجه شد

 .سریع پاکش کردم

 یادته تولدم رو تبریک گفتی؟_

 . آهی کشیدم و ادامه دادم

 .اونقدر دلم میخواد اسممو صدا کنی، حد نداره_

 .با حسرت نگاهم کرد

قراره خیلی زود این اتفاق بیفته درسته!این دکتر رفتن بابا _

 شده بود، مثل مراجعه پیش حضرت

 عیسی، فکر میکردم قرار است دستی به سر بابا بکشد
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 و بگوید بلند شو بدو، دهان باز کن و با دخترت صحبت

 .کن

 در درد و دل شبانه و غزل خوانی ام، کنار بابا خوابم

 شدم مامان در اتاق ما و دربرده بود. صبح متوجه 

 جای من خوابیده بود. آرام لباس پوشیدم تا بیدارش

 نکنم، لحظه ی آخر آسمان را بیدار کردم تا دیرش

 نشود، تا بیدار شد اول نگاهی به گیتارش کرد و بعد

 ...صبح بخیر گفت. شاید خواب دیده بود

 حق داشت در این زندگی عجیب و غریبان چنین چیزی

 .اب بودمثل یک خو

 تقه ای به در اتاقم خورد با بفرمایین گفتن من مهستی

 .داخل آمد._خوش اومدین
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 مرسی عزیزم. چطوری؟_

 جلو آمد و خیلی صمیمی نه تنها دست داد بلکه

 . روبوسی کرد

 من خوب، شما؟_

 وای توروخدا رسمی صحبت نکن. اومده بودم دفتر_

 دادیار رو ببینم وقت داری بریم بیرون؟

 .به ساعت کردم، چهار بودنگاهی 

 در واقع یکی رم میخواستم یکم باهاش برم بیرون_

 . بگردم، یادم بود تو اینجا کار میکنی ._مرسی

 کالس داشتم اما میتوانستم کنسل کنم. لبخندی به

 رویش زدم و گفتم

 . نه، کاری ندارم اما ساعت کاریم تموم نشده_
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 کاریمن مرخصی میگیرم از این داداش اخموم تو _

 نداری؟

 . باشه_

 . حله تو جمع و جور کن من برم اجازه بگیرم_

و درحال بیرون رفتن گفت._چیه همه ی زندگیمون شده 

 اجازه گرفتن از این

 .مردها

 من به صرف جنسیت دکتر جم از او اجازه نمیگرفتم،

 رئیسم بود. اما شاید از جای و کس دیگری یا موضوع

 .دیگری دلخور بود که ربطش داد

 پالتوام را پوشیدم یفم را روی دوشم انداختم و از اتاق

 بیرون رفتم، از خداخواسته منتظر بودم بیرون بروم،
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 اتاق چند متری ای که برایم اما کرده بودند پنجره

 نداشت و این اذیتم میکرد. من عاشق پنجره و تماشا

 ...کردن بودم، حاال هر منظره ای که وجود داشت

و اتاقشون.چشم از گلدان گرفتم و خانم دکتر گفتن بریم ت_

 پاینده را نگاه کردم. عجب

 ریسکی کرده بودم. مردد ایستاده بودم که خانم پاینده

 دوباره جمله اش را تکرار کرد. کیفم را از روی دوشم

 برداشتم و روی میز خانم پاینده گذاشتم. تقه ای به در

 .دفترش زدم و داخل رفتم

 مهستی روی صندلی رویسر پا کنار میزش بود و 

 رویش نشسته بود. نگاهی به هردو کردم، از صورت

 هیچ کدام نتوانستم اشتراک بگیرم، دکتر جم با اخم و
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 . جدی، مهستی مهربان و با یک لبخند

 شما گواهینامه دارین؟_

 بله؟_

 میتونین ماشین برونین؟_

 .مشکلی پیش اومده؟مهستی خنده ای کوتاهی کرد_

 دستور دادن یا با راننده یا با ماشیننه، خان داداش _

 بریم. من نمیتونم رانندگی کنم. تو میتونی؟

 .با تعجب نگاهش کردم. این دیگر که بود

 ...دارم اما_

 .هردو منتظر نگاهم کردند

 .نمیتونم ماشین کس دیگه ای رو برونم_

 .مهستی: خودت ماشین داری؟_نه
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 .راننده ی من میبرتتون_

 .صدای کمی آرامتری گفتمرو به مهستی با 

 قرار جای خاصی بریم؟_

 .نه بگردیم_

 در اتاق فقط ما سه نفر بودیم. مطمعنا صدایم را

 میشنید. کمی به سمت مهستی ای که حاال سرپا بود

 . رفتم. و دوباره آرام گفتم

برای گردش پاهامون کافی نیست؟مهستی بلند به جمله ام _

 خندید. ابدا برای خنداندنش

 ...بودم. اما خبنگفته 

 راست میگه دادیار، خودمون میریم، شب دیرشد قول_

 میدم زنگ بزنم رانندتو بفرستی، حاال اجازه میدی؟
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:] 

 

 ق#_

 

 .کارتون تموم شد زنگ بزنین_

چشم خان داداش.دم در شرکت مهستی لحظه ای مکث کرد _

 . و گفت

 .یادم نمیاد اصال_

 چی؟_

 .یرونآخرین باری که با یه دوست رفتم ب_

 .حال او بدتر از من بود. قدم زنان راه افتادیم

 ایران زندگی نمیکنی نه؟_
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 . به تلخی گفت

 .نه، لندن_

 جای قشنگی بود لندن به نظرم، هرچند فقط

 .عکسهایش را دیده بودم نه خودش را

 خب کجا بریم؟_

 .من خیلی وقته نیومدم تهران تو بگو_

 خرید یا گردش؟_

 .پاساژهای که نسترن میرفت هردو.باید میبردمش به_

 .پس میبرمت جاهای مورد عالقه ی دوستم_

 .چرا دوستت؟ بریم جاهای مورد عالقه ی خودت_

 .حدس میزنم خوشت نیاد_

 .نه نگران نباش، بزن بریم_
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 نمیدانم رفتار صمیمی اش بود یا قلب مهربانش آنقدر

 خوش گذشته بود که حد نداشت. حتی تصمیم گرفتیم

 شهربازی، من تماس گرفتم مامان اجازه دهدبرویم 

 .آسمان بیاید و مهستی به دوقلوها خبر داد

 آسمان میگفت تنهایی نمیتواند اما راضی اش کردم با

 آژانس بیاید و قول دادم در خیابان می ایستم و جلوی

 من پیاده میشود. نمی میخواست از این همه ترسو

 رای خیلیبودن دست بردارد، نظری نداشتم. باید ب

 .کارهای دیگر مجبورش میکردم

 اما آمدنش با ماشین امیر به این نتیجه رساند که نه

خیر راه طوالنی در پیش است. دیگر زشت بود به 

 امیربگویم برگردد به هرحال پسر پایه ای هم بود. دعوتش
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 . کردم همراهیمان کند

 گفت مزاحم نمیشود و جمع دوستانه ی مارا بهم

 م من و هم مهستی گفتیم مشکلی نیست ونمیزند، اما ه

 . واقعا هم نبود

 عجیب بود، این همه آدم نسبتا غریبه و ناآشنا کنار هم

 جمع شدیم و یک شب فوق العاده داشتیم. در جمع کسی

 .نبود که به او خوش نگذشته باشد، چه بچه ها چه بقیه

 .مرسی آسو_

 .مهستی را نگاه کردم

 .ممنونم خیلی خوش گذشتپیشنهاد تو بود، منم _

 امیر: من به نتیجه رسیدم کال بزنم تو خط رانندگی،

 .پلیس شدن خیلی هم مزیت خاصی نداره
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 از وقتی آمده بودند وقت و بی وقت گفته بودم ببخشید

 توام شده ای راننده ی ما. حاال داشت با همان جمله ی

خودم شوخی میکرد.مهستی: البته فکر نکن هر وقت مسافر 

 ر میکنیسوا

 .قراره سه تا دختر خانم خوشگل مثل ما مسافرت باشن

 .امشب رو خوش شانس بودی

 .امیر به جای مهستی زیرزیرکی آسمان را نگاه کرد

 .حتما همینطوره_

 .جان: امیر به منم رانندگی یاد میدی؟ بابا یادم نمیده

 جاشوا روی پیشانی اش زد. خیلی این حرکتش را

 ز چه کسی یا چه فیلم ودوست داشتم، نمیدانم ا

 .کارتونی یادگرفته بود اما دوست داشتم
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 .تو هنوزم بچه ای_

 .من بچه نیستم_

 .باز بحث شیرین و همیشگی شان شروع شد، بلند شدم

 خدایی دیگه من نمیخوام شاهد این بحث باشم. هفته_

 .ای دوبار با تمام جزئیات میشنوم

دم. جمله اش را مهستی: بریم دوباره سوار بشیم اون...خندی

 .تمام نکرد

 ساعت یازده، صبح بچه ها نمیتونن بیدارشدن، منم_

 .شامل بچه ها بدون

 .راست میگی، خودم بیکارم یادم نبود_

 امیر گفت مهستی و بچه ها را نیز میرسانیم. اما

 مهستی گفت بهتر است با دادیار تماس بگیرد. گویا از
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 که قرار بود دادیار بیشتر از مهیار حساب میبرد. چرا

 خانه ی مهیار برود و بچه های مهیار پیشش بودند اما

 . مخاطبش دادیار

 من همچنان داشتم اصرار میکردم، ماشین خودم نبود و

 اینطور اصرار میکردم، اگر ماشین خودم بود چه

 ! میکردم؟

 نهایتا به خاطر اینکه تا راننده ی دادیار برسد دیر

 برویم. من در صندلی عقبیمیشود، قبول کردند با امیر 

 .پیش مهستی و دوقلوها نشستم و آسمان کنار امیر

 دوقلوها دیگر در ماشین خوابشان برده بود. جان

 سرش را روی پای من و جاشوا روی پای مهستی
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گذاشته بود. مهستی با محبت نگاهشان میکرد.دم در خانه ی 

 مهیار که ماشین ایستاد، پیاده شدم تا

 را بغل کنم. مهستی زنگ در را زد و بایکی از بچه ها 

 چند ثانیه فاصله مهیار و دادیار هردو دم در آمدند. آرام

 .سالم و احوال پرسی کردیم تا بچه ها بیدار نشوند

 دادیار نگاهی به امیر کرد. امیر به سمتشان رفت و با

 هردو دست داد. مهیار بود که تشکر کرد و گفت زحمت

 .شده است

 در آغوشم نگه داشته بودم و این ها جان را به زور

 .نمیخواستند از تعارف های ایرانی خود دست بکشند

 .نهایتا دادیار به سمتم آمد و جان را از بغلم گرفت

 . آرام یک سنگینه زیر لب گفت. در جوابش گفتم یکم
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 بعد از تمام شدن مراسم خداحافظی آسمان این بار رفت

 ی نیست همانجاو روی صندلی عقب نشست. گفتم مشکل

 . بنشیند اما گفت عقب راحتتر است

 امشب بیشتر حس کرده بودم که چیزی بینشان است

 حاال شاید در این بین قهر بودند یا از هم دلخور چون

 امیر دلخور نگاهی کرد. به هرحال کنارش نشستم و او

نیز پشت فرمان نشست. از آینه تند تند آسمان را نگاهمیکرد. 

 کنار نگاهی انداختم آسمان نگاهشمن از آینه 

 . به بیرون بود

 .آسمان صبح خواب نمونی خوبه_

 . سرش را جابه جا نکرد، در همان حال گفت

 .نمیمونم_
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 نه گویا واقعا اتفاقی افتاده بود، اما در عرض چند ثانیه

 .یا چند ساعت چه اتفاقی هیچ نظری نداشتم

:] 

 

 ق#_

 سر خوبی بود، اگر دربرایم دلنشین بود، به نظرم امیر پ

 این سن و سال خواهرم داشت چنین چیزی را تجربه

 .میکرد، در واقع حمایتش میکردم

 چه خوب بود چنین حسی را در دوران نوجوانی اش

 نیز تجربه کند و به خاطر شناخت کم و بیشی که نسبت

 به امیر و خانواده اش پیدا کرده بودیم همین باعث

 .میشد مخالفتی نداشته باشم
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 من چنین فرصتی نداشتم، نمیدانم شاید پیش نیامد

 شاید نخواستم اما به هر رو رای منفی نداشتم اگر باهم

 .در ارتباط بودند

 امیر برعکس شخصیت بینهایت پرحرف و شوخی که

 داشت تا خانه چیزی نگفت. دم در ماشین را نگه داشت

 و گفت شما پیاده شوید، خودش گویا قصد آمدن به خانه

نداشت.داشتم در را باز میکرد آسمان به امیری که منتظر را 

 بود

 ما داخل خانه برویم نگاه میکرد. سعی کردم حساسیت

 .نشان ندهم که فکر کند من متوجه چیزی شده ام

 مطمعنا برای آسمان گفتن حسش به من کار سختی

 .باشد
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 .بریم تو_

 چشم گرفت و داخل رفتیم. دیگر حس و خوشحالی قبلی

 نداشت. بی حال گوشه ای بود. لباس عوض کردیم،را 

 کرمی به دست و صورتم زدم، آسمان همانطور روی

 .تشکش نشسته بود، دراز نمیکشید

 خوبی؟_

آرا، میشه گوشیت رو بهم بدی الزم داری؟_نه میخوابم، _

 تو کیفم بردار، فقط بذاری باالی سرم

 .صبح زنگ زد بیدار شم

 چه کسی میخواهد سری تکان داد، حدس اینکه با

 .صحبت کند خیلی هم برایم سخت نبود

 با لبخندی به لب در جایم دراز کشیدم و کم کم خوابم
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 برد. صبح با تکان های مامان بیدار شدم. صاف

 .سرجایم نشستم

 چیشده؟_

 .ساعت  و ربعه_

چی؟ وای خدا.نگاهی کردم، آسمان هم تازه بدیار شده بود، _

 گوشی ام

 و نیز خوابش برده بود. همین راخاموش شده بود و ا

 .کم داشتم

 سریع از جایم پریدم، مطمعنا از مدرسه تماس گرفته

 بودند، زنگ اول را تحت هیچ شرایط نمیرسیدم اما در

 سریعترین سرعت ممکن حاضر شدم. آسمان بیخیال

 .شده بود و مدرسه نرفت. اما من این فرصت را نداشتم
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 .اکسی به مدرسه برومبا مترو نه بلکه مجبور شدم با ت

 هر توبیخی و حرفی نثارم میکردند واقعا حق داشتند،

 .اما فعال ترجیح دادند بروم به کالس و بعد صحبت کنند

 .این بار ناظم مدرسه مستقیم ارجاعم داد به خانم مدیر

 بعد از تمام شدن کالسهای نزدیک یک ساعت نصیحتم

 به یر کرد، برای یک ساعت خواب ماندنم. خوب بود یر

 شد.وقتی به شرکت رسیدم و روی صندلی ام نشستم نفس

 راحتی کشیدم، اما فقط برای چند دقیقه، چون پیمان

 زنگ زد به به کارخانه بروم. مشکل قبلی حل نشده

 مانده بود، پیمان برای سفر کاری رفته بود و گفته

 .بودند بماند برای زمان دیگری

 آنجا میرفتم، هیچ نظریحاال چرا باید این همه راه را تا 
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 نداشتم. به خانم پاینده خبر دادم تا به دکتر جم بگوید و

 بعد از چند دقیقا خانم پاینده گفت راننده دکتر جم مرا تا

 .کارخانه میبرد

 چیزی نگفتم، تشکر کردم، حتی پالتوام را درنیاورده

 بودم. بخاطر خواب ماندنم نتوانسته بودم آرای کنم، فقط

 داشتم، در کیف دنبال یک مداد چشمی و رژیآینه را بر

 .گشتم. پیدایش کردم. رژم کمی رنگش پررنگ بود

 .اما چشمم آرایش نداشت، به نظرم خیلی با چشم نمیزد

اما وقتی رسیدم به کارخانه از نگاه هایی که به منمیشد 

 .متوجه شدم خیلی هم نظر درستی نداشته ام

 ن بودم که بایدمحیط شرکت و اینجا متفاوت بود این م

 . حواسم جمع میبود
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 به دفتر کار پیمان راهنمایی شدیم و شروع به کار

 کردیم. سیستم موجود در اتاقش را در اختیار من

 . گذاشته بود و خودش با لب تاپش کار میکرد

 ناهار خوردی؟_

 .آره_

 سری تکان داد و دوباره به کارش ادامه داد. مهندسی

 .ما نزندنماند که نیاید و سری به 

 خبرها زود پیچیده._خبر چی؟_

 .نگاهم کرد

 االن اینو از من بشنوی فکر میکنی با یه دلیل دیگه_

 .دارم میگم

 .نه بگو_
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 .خبر یه دختر مو قرمز با یه رژ پررنگ_

 .با تعجب نگاهش کردم

 اینجا تعداد گرگهای دنبال شنل قرمزی زیاده. فکر_

مثل تو یه شالسر کنن، کردی خانم هایی که اینجان نمیتونن، 

 هرجور خواستن آرایش کنن پاشن بیان

 سرکار؟

 من به عمد اینکار را نکرده بودم، اما خب تیپ و قیافه

 ام هم چیز خارج از عرفی نبود، سوای آن قرار نبود به

 قول خودش بخاطر چند گرگ درنده من خودم را محدود

 .کنم

 .من مسئول چشم و نگاه بقیه نیستم_

 .اما میتونی رعایت کنینه نیستی _
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 چرا همین رو از همکاران نمیخوای؟ چون هم_

 .جنستن؟ اونها هم میتونن رعایت کنن

تو این چند سال فمنیست شدی؟_محض رضای خدا پیمان _

 مثل آدم های بی سواد صحبت

 نکن، چه فمنیستی، زنیت خودم رو میشناسم و براش

 و احترام قائلم. این هیچ اسمی نداره جز انسانیت

 .احترام

 .خواست جوابم را بدهد اما حضور مهیار مانعش شد

 به جایی رسیدین؟_

 من که از بحث پیش آمده کمی عصبی بودم به کنایه

 .گفتم

 بله البته، گرگ بودن همکارهای شما، شنل قرمزی_
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 .بودن و البته فمنسیت بودن من.و پیمان را نگاه کردم

 مهندس چیزی که جا ننداختم؟_

:] 

 

 ق#_

 

 نگاهم کرد، میتوانستم نگاهش را بخوانم، اینکه گفته

 بود اگر جوابم را بدهد من بد برداشت خواهم کرد، اما

 برداشت من تفکر غلط او بود، نه جمله اش یا شنل

قرمزی خطاب کردن من.مهیار با خنده گفت 'قضیه چیه؟ ' 

 پیمان نگاه از من

 .گرفت و یک 'هیچی' گفت
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 .نشدهداریم کار میکنیم تموم _

 مهستی رفته شرکت دنبال شما، فهمیده اینجایی، تلفن_

 .پشت تلفن که تا کی اینجایی

 با آمدن اسمش لبخندی زدم، نگاهی به ساعت کردم

 .چهار و نیم بود. دیروز هم دور بر چهار بود که آمد

 .االن زنگ میزنم بهشون، فکر نکنم امروز بتونم برم_

 شتم و دیدم با خودمبلند شدم در کیفم دنبال گوشی ام گ

 نیز تماس گرفته است. از اتاق بیرون رفتم، هرچند

 اصرار کرد که با مهیار یا دادیار صحبت میکند، اما

بحث صحبت نبود، ترجیح میدادم زودتر حل شود ودیگر 

 مجبور نباشم به کارخانه بیایم. عذر خواستم اما

 قول دادم فردا که با دوقلوها کالس دارم هرچه زودتر
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 بتوانم بروم پیششان، یا حتی اگر بخواهد برویم که

 .بیرون

 میخوای کالس این دوتا رو کنسل کنی؟ من رو_

 .میکشن

 وقتی برگشتم به اتاق ، چهره ی هردو جدی به نظر

 میرسید، مهیار جم به احترام من دوباره بلند شد اما

 .پیمان نه

 .راحت باشین_

 تموم شد دارم میرم، من تااخر وقت اینجام، کارتون_

 خبر بدین میرسونمتون._آژانس نمیاد اینجا؟

 بد میگذره با ما؟_

 .نه نه، نمیخوام زحمت بدم_
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 .زحمتی نیست راحت باشین_

 .با رفتن مهیار پیمان گفت

 خانواده ی جم یکم زیادی بهت توجه نشون نمیدن؟_

 .نگاهش کردم اما نگاه او به من نبود به لب تاپش بود

دلیل جوابش را ندادم.یکی دو ساعت بعد کنایه میزد به همین 

 کامال دست خالی زل زده بودیم به

 سقف. هیچ کدام سر در نمیآوریم مشکل چیست، پیمان

 حتی با یکی از اساتیدمان تماس گرفت و توضیح داد، و

 او گفت درست است، داده هایتان را چک کنید، اما بارها

 کارچک شده بود. نتیجه ای نداشت. برای پیمان این 

 گویا مهمتر از خانواده جم بود، ایده ی او بود و

 میخواست به خط تولید برسد اما در مرحله ی اولیه اش
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 .جواب نمیگرفت

 بفرستم برای مرحله ی آزمایشگاهی؟_

 .نگاهی به ساعت کردم هفت بود

 .نظری ندارم من برم، دیر وقته_

ببین اگر مهیار رفته باشه صبر کن میرسونمت._نه الزم _

 .نیست

 .فردا صبح بیا تمومش کنیم_

 فردا؟ تعطیل نیستین؟_

 .لبخند خسته ای زد

 نه، کارگرها و بخش فنی و اپراتور جمعه ها هم هستن_

 .چه تعطیلی

 .فردا کالس داشتم به مهستی هم قول داده بودم
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 .کار داری؟_کالس دارم، ببینم چیکار میکنم_

 .باشه اذیت نکن خودت رو نهایتا بمونه شنبه_

 سری تکان دادم و بیرون رفتم، مهیار جم بیچاره منتظر

 .من مانده بود، با لبخندی تا ماشینش همراهی ام کرد

 تموم شد؟_

 ...نه راستش مهندس گفتن فردا هم بیام اما_

 کار دارین؟_

کالسهام اکثرا پنج شنبه اس._اذیت نکنین خودتون رو _

 مشکلی نیست پیمان خیلی

 وع. فکر کنم دادیار هماصرار داره روی این موض

 .بیخیال بشه، اونم موافقت کرده بود باهاش

 .لبهایم را روی هم فشار دادم، نظر خاصی نداشتم
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 شام رو مهمون ما باشین، مهستی و بچه ها هم_

 .تنهان

 .ممنون، به مهستی جون قول دادم فردا میرم پیششون_

 مخالفت نکرد، در نهایت آرامش و ادب مرا تا دم خانه

 ند و بعد رفت. به خانه که رسیدم آسمان را در حالرسا

 تمرین گیتار پیدا کردم. صبح بعد از رسیدن به مدرسه با

 خودم گفته بودم فضولی کنم و گوشی ام را چک کنم

ببینم دیشب چه کرده است و چه گفته است اما تا رسیدمخانه 

 تازه یادم افتاد و مطمعنا فرصتی پیدا نکردم. چون

 .مان به سمتم پرواز کردتا رسیدم آس

 آبجی گوشیتو میدی؟_

 !'خنده ام گرفت، 'آبجی
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 بذار برسم ؟_

 .نه دیشب، یعنی... خواب موندی ببخشید خوابم برد_

 .فدای سرت. گوشیم تو کیفمه بردار_

 به سمت کیفم رفت. لبخندی زدم، واقعا کار زشتی بود

 اما همچنان ته ذهنم میگفتم ای کاش نگاهی می انداختمبه

 پیام ها. اما مجموع این اتفاق به این نتیجه رسیدم

 .باید برایش موبایل بخرم

 نمیدانم مامان قرار بود چه واکنشی نشان دهد اما بهتر

 بود تا استرس استفاده ی موبایل من و مامان را داشته

 .باشد موبایل خودش را داشته باشد

 داشتم با بابا میوه میخوردم که یادم آمد بهتر است در

 مورد فردا از خود دکتر جم نیز بپرسم که آیا الزم است
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 بروم یانه. بلند شدم گوشی ام را از آسمان خواستم و

 زنگ زدم. اما جوابم را نداد، داشتم گوشی را به آسمان

 میدادم که گوشی دستم لرزید، اسم دکتر جم روی صفحه

 .بود

 .خوب هستین؟ بد موقع تماس گرفتم ببخشین_

خانم، بفرمایین.مشکلی نیست یعنی مزاحم مشکلی نیست _

 .بودم. ادبیاتش نیز جالب بود

 درخواست پیمان را گفتم که خواسته فردا نیز به

 .کارخانه بروم تا کار کنیم

 .خیر نیازی نیست_

 ...اوکی پس من شنبه مستقیم میرم کار_

 عرض کردم دیگه نیازی نیست برین، الزم شد براتون_
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 .ر میکنینارسال میشه تو شرکت کا

:] 

 

 ق#_

 خواستم بگویم پیمان چند بار تاکید کرد اما خب رئیس

 .من او بود نه پیمان

 باشه ممنون. بازم ببخشین بد موقع زنگ زدم شبتون_

 .بخیر

 چند ثانیه طول کشید تا در جوابم یک شب شما هم

 .بخیری بگوید

 . دیدم آسمان منتظر مرا نگاه میکند

 خوبه کالس گیتارت؟_
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 .عالیه. مرسیآره _

با شیطنت گفتم ._باید از امیر تشکر کنیم که معرفی کرد 

 تازه گیتارشم

 .داده

 .دست پاچه گفت آره

 ببین آسمان، حواست به نمره هات باشه. مامان بهونه_

 .نکنه گیتار رو بگه باعث شد درسش افت کنه

 .حواسم هست_

 خوبه، حواست خیلی خوب باشه برات یه عیدی خوب_

 .میگیرم

 ا عید هم چیزی نمانده بود، میتوانستم موبایل را بات

 عنوان عیدی برایش بگیرم._چی؟
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 .از همین که تو دستمه و منتظری ازم بگیری_

 . با خوشحالی ازجایش پرید

 راست میگی؟_

 .کی دروغ گفتم؟ اما خب شرطهام مهمه_

 .فقط درسمه باشه_

 نه درست نیست. فقط من رو با مامان رو برو نکن.گوشی_

 را دستش دادم و رفتم پیش بابا. درس خواندن و

 نخواندن انتخاب خودش بود اگر دوست داشت میخواند

 .اگر نه نمیخواند، ترس و بحث من مامان بود

 یادم رفته بود به دکتر خبر بدم، یکی از مهندسها_

 .گفت فردا برم کارخونه اما دکتر گفت نرو

 . با کمی مکث و لبخندی شیطانی گفتم



 
 

806 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .خبرهای باحال دارم، حیف فعال نمیتونم بگم بابا_

 چشمهایش خندید، منظورم آسمان بود اما مطمعنا تا

 خود آسمان نمیخواست من چیزی به کسی نمیگفتم،

 سوای آنکه به خود من هم چیزی نگفته بود. فقط

 .میخواستم بابا را بخندانم همین._خوش اومدی عزیزم

 مرسی، دوقلوها نیستن؟_

 یساعت دیگه بیای، خوابیدن.البته خوبفکر میکردن _

 .شد، یکم باهم میشینیم گپ میزنیم

 .لبخندی زدم. به سمت حال پذیرایی راهنمایی ام کرد

 دیروز چیشده بود تو کارخونه دادیار اونقدر عصبانی_

 بود؟

 باتعجب به سمتش برگشتم، دیروز مگر دکتر جم در
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ندیدمشون  کارخانه بود که عصبانی هم شود؟ !_نمیدونم، من

 اصال، نمیدونستم تو کارخونه

 .ان

 نه مهیار اومد بهش گفت، اسم تو رو شنیدم دیگه_

 .نگفتن جریان چیه

 در دلم گفتم ای وای، یعنی چه خطایی کرده ام. هرچه

 فکر میکردم جز بدست نیاوردن جواب چیزی به ذهنم

 .نمیرسید

 نمیدونم، راستش توی محاسبات یه چیزی رو_

 از یکی از مهندس ها کمک گرفتم که اونم نتونستم، بعد

 نفهمید. دوتایی هم کار کردیم باز نتیجه نگرفتیم شاید از

 .این عصبانی شدن
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 نمیدونم، خیلی تو مسائل کاریشون نیستم. اما چون_

دادیار کم پیش میاد عصبانی بشه تعجب کردم.دادیار کم پیش 

 می آمد عصبانی شود؟! شاید دوری و

 اعث شده بود مهستی شناختی کهزندگی در غربت ب

 روی بردارش داشت از بین رفته باشد. این بشر حالت

 عادی و نرمالش هم عصبانی بود چه برسد به اینکه

 کسی بگوید کن عصبانی میشود. هرچند گفتن همین هم

 به مهستی جرات میخواست که من نداشتم. لبخند

 .مصنوعی به رویش زدم و روی صندلی نشستم

 هارم بیدار کنم بریم گردش، دادیار هممیگم بچه _

 راننده اش را فرستاده گفت اگر جایی رفتیم با راننده

 .اش بریم
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 خنده ام گرفت. حس میکردم فوبیای تنهایی بیرون رفتن

 دارد که هم خودش بدون راننده جایی نمیرود و هم

اینکه نزدیکانش را نیز بی راننده جایی نمیفرستد._باشه 

 .ارهبرای من فرقی ند

 مهستی با لبخندی بلند شد و گفت میرود بچه ها را

 بیدار کند. منتظر در فکر این بودم که چه اتفاقی ممکن

 است باعث عصبانیت دکتر جم شود که صدای مهین

 .خانم را در حال خوش آمد به کسی یا کسانی شنیدم

 سری بلند کردم تا ببینم کیست که با دیدن نسترن و

 .با تعجب سرجایم ایستادم دخترهای خاله های جم

 این جا چیکار میکنی؟ کالس داری با بچه ها؟_

 سوال نسترن بود به جای سالم و احوال پرسی و اذعان
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 ! خوشحالی برای دیدنم آن هم بعد مدت ها

 دختر خاله ها نگاه غیردوستانه ای کردند و از مهین

خانم سراغ مهستی را گرفتند._تو اتاق دوقلوها، شما 

 .بفرمایین من صداشون میکنم

 هرسه به سمت مبل ها آمدند و راحت نشستند من سرپا

 ایستاده بودم، حاال دیگر نمیدانستم باید چکار کنم،

 .منتظر مهستی بمانم یا به اتاق پسرها بروم

 مهستی به من نگفته بود مهمانهای دیگری هم دارد

 .هرچند دلیل هم نداشت بخواهد بگوید

 سرپایی؟بشین آسو چرا _

 .نه میرم اتاق بچه ها شما راحت باشین_

 با آمدن مهستی دخترخاله ها بلند شدند و با یک
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روبوسی مصنوعی عرض اندامی کردند._از این ورا، خبر 

 .نداده بودین

 با مهیار صحبت میکردم گفت تو خونه تنهایی با شیما_

 .گفتیم یه سر بزنیم. نسترن هم با ما بود

 نسترن کرد گویا همدیگر رامهستی نگاهی به 

 نمیشناختند، نسترن با لبخند منتظر بود با او دست

 .بدهد و ابراز خوشحالی کند از دیدنش

 . نسترن جان همسره امیده_

 مهستی ابرویی باال داد و خیلی دور از شخصیت و

 صمیمیتش یک 'خوش اومدین' سرد گفت به نسترن که

 .به نظرم نسترن بادش خوابید
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 رپایی آسو؟چرا س_

 ...مهمون داری من برم پیش دوقلوها بعدا باهم_

 نه عزیزم چه مهمونی، صاحب خونه ان، در واقع من_

 .مهمونم اینجا

 متلک ریزی بود به دخترخاله هایش اما خودشان را از

 . تک و تا ننداختند و جوابش را ندادند

بشین آسو، پسرها هم االن میان.معذب جای قبلی ام نشستم. _

 چند دقیقه همه ساکت تا

 .بودند کسی چیزی نمیگفت

 آسو جاشوا بیخیال نشد، همه تکلیف هایی که دادی_
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 .رو انجام داد

 ' با تعجب گفتم 'واقعا؟

 آره، دادیار هم خیلی تشویقش کرد، دیگه انرژی_

 گرفت، حاال چپ میره، راست میره به جان میگه کار

 .منو عمو دوست داره

 .همیشه از جاشوا کم می آوردجان عزیزم، در لفظ 

نسترن: چی یاد میدی؟نگاهش کردم، همچنان منتظر یک 

 سالم و احوال پرسی

 .از جانبش بودم

 .خطاطی_

 به جاشوا؟_

 .سرم را تکان دادم
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 .اون روز من گفتم بخاطر همونه_

 .لبخندی زدم، جوابی ندادم

مهستی: میشناسین همو؟نسترن: بله اتفاقا آسو رو امید و من 

 رفی کردیم بهمع

 .آقای جم

 من هم میخواستم بگویم بله اما من میخواستم بگویم

 ! دوستم است... چقدر جواب هایمان فرق داشت

 .مهستی من را نگاه کرد. جمله ام را تغییر دادم

 .دانشگاه همکالسی بودیم دوره ی کارشناسی_

 نگاه زل زده ی نسترن را روی صورتم حس کردم اما

 شنیده بودم نباید انتظار بیشتر ازنسبت به چیزی که 
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این را داشت.صدای دوقلوها و دویدن هردو را شنیدم، 

 همزمان بغلم

 .کردند

 سعی میکردند هم دیگر را پس بزنند و خودشان راحت

 .تر بغلم کنند

 احیانا دارین خفه ام میکنین تو این پروسه ی ابراز_

 .محبتتون

 گر کردند، بهبا خنده جدا شدند نگاهی به مهمان های دی

 شیما و شیال سالم ندادند که هیچ، حتی جان زبانش را

 !هم برایشان درآورد. اما رو به نسترن گفتن اا شما

 در رستوران پیش من دیده نسترن را دیده بودند، شب

 عروسی هم در باغ. حاال در جای و مکان دیگر هم
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 .همدیگر را دیده بودند یا نه بیخبر بودم

گفتی بریم بیرون !_میریم عزیزم، زنگ بزنم اما آنتی تو _

 ببینم مهیار کجاست،

 .مهمونهاش اومدن خودش نرسیده

 مهستی هم واقعا قابلیت طعنه زدن فوق العاده ای

 داشت. بی توجه به واکنش های دخترها بلند شد و

 گوشی اش را برداشت، دورتر نرفت همانجا ایستاد و

 گرفت. من از مقابل دخترخاله هایش با برادرش تماس

 جاشوا از تمرین هایش پرسیدم با خوشحالی گفت

 میرود بیارتش، جان نیز گفت 'من هم میرم نقاشی های

 .'جدیدم را بیاورم

 .نسترن: چه صمیمی شدی با همه
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 .نگاهش کردم

 'اوهوم._'مهیار مهمونهات رسیدن کجایی؟_

 من با آسو و بچه ها میریم بیرون، منتظر توییم،'_

 .'بموننزشته تنها 

 نمیدونم مهمون هات مهمون هم دارن به هرحال'_

 .'سعی کن تا یک ربع خودت رو برسونی

 مهستی همین که تماس را قطع کرد، نسترن گفت گویا

 .مزاحم شده است

 .نه عزیزم چه مزاحمتی_

یعنی یکم من بیخبر اومدم..._گفتم که اینجا خونه ی من _

 نیست منم مهمونم. مشکلی

 .حل میکنی باشه با مهیار
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 شیما: حاال که اومدیم بمون یروز دیگه نیری بیرون،

 .یکم خانوادگی باهم وقت بگذرونیم

:] 

 

 ق#_

 

 مهستی پوزخند واضحی زد. دوباره همان سکوت

 آزاردهنده! نمیدانم بچه ها کجا ماندند حداقل سرم با آنها

 .گرم میشد._پیمان میگفت داری برای ارشد میخونی

 . کردمنسترن را نگاه 

 .آره_

 منتظر ماندم ببینم اشاره ای میکند به اینکه بی خبر از
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 من آزمون داده، حتی قبول شده اما از من پنهان کرده

 است. اما چیزی نگفت. واقعا نسترن کی اینقدر عوض

 .شده بود و متوجه نشده بودم

 فقط اینجا میای تدریس یا کالسهای دیگه ات_

 مگه بخاطر سرجاشه؟ حقوق شرکتت خوبه نیست

 .چندرغاز دیگه اینقدر خودت رو اذیت نکن

 با تعجب نگاهش کردم، داشت چکار میکرد؟ قصدش

مسخره کردن من بود، تحقیر کردنم یا چه؟ از شدتتعجب 

 خنده ام گرفت نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و

 .خندیدم

 چیه چرا میخندی؟_

 هیچ! امید چطوره؟_
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 .اخم کرد

 .خوبه_

 دم. واقعا نمیتوانستم بیشتر از این اینسرم را تکان دا

 .جمع را تحمل کنم

من یه سر به پسرها بزنم، ببینم کجا موندن.مهستی لبخندی _

 به رویم زد. بلند شدم و به اتاق پسرها

 رفتم، صدایشان در سالن باال بود. داشتند بحث

 .میکردند. در را باز کردم، سر هردو برگشت سمت من

 چه خبره؟_

 مایع رو ریخت روی دفتر من، نمیخواست جاشوا اون_

 .نشونت بدم

 .با تعجب نگاهش کردم، منظورش از مایع مرکب بود
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 نتوانسته بود صبر کند و گویا رفته بود مرکب خریده

 بود. اما اینقدرها هم بد جنس نبود که عمدا چنین کاری

 .کند

عمدی نبود آسو، قسم میخورم.جان گریه اش گرفت. روی _

 و دفتر طراحیزمین نشستم 

 جان را برداشتم. فقط روی یکی از صفحه ها ریخته

 بود، بقیه تقریبا سالم بودند، نگاهی به فرش اتاقشان

 کردم. راستش اگر این اتفاق در خانه ی ما افتاده بود،

 .همگی نگران فرش بودیم تا نقاشی ها

 .عزیزم فقط یکیش خراب شده بقیه اوکیه_

 .اما همون مهم بود_

 هوه ایه تقریبا دیده میشه. خیلی هم قشنگهمرکب ق_
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 .کارت

دروغ میگی اونجا هیچی معلوم نیست._من از دروغ گفتن _

 خوشم نمیاد، بیا بشین بگم چی

 .کشیدی

 نهایت تالشم را کردم از زیر مرکب تشخیص دهم و

 برایش بگویم. جاشوا نیز نشسته بود. دستش را زیر

 ایش. جانچانه اش گذاشته بود و آرنجش را روی پ

 زیر زیرکی نگاهی به جاشوا کرد و او نیز دقیقا دستش

 .را به همان حالت گذاشت

 .جاشوا اما بازم باید از جان معذرت بخوای_

 .من عمدی اونارو نکردن آسو_

 غیر عمدی هم بوده باشه، خطای تو بود پس باید عذر_
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 بخوای.کمی فکر کرد. گویا عذر خواستن سختش بود. اما

 عذرخواهی کرد. یک ببخشید آرام گفت. لبخندینهایتا 

 .به رویش زدم

 .حاال تو بیار ببینم چیکار کردی_

 دفترش را جلویم گرفت. خوب بود، کم و بیش ایراد

 داشت اما خوب بود. ایرادهایش را گرفتم و توضیح دادم

 و چند حروف دیگر را توضیح دادم. داشت تمرین

 .مهستی داخل آمدمیکرد که تقه ای به در خورد و 

 .آسوی جان مهیار اومد، ما میتونیم بریم_

 به نظرم این رفتن خیلی جالب نبود، شاید مهستی با

 اش خوب نبود و همین باعث ارتباط دخترخاله هایش 
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میشد چنین واکنشی نشان بدهد اما کمی مناسب نبود._امروز 

 رو بنظرم با مهمون هات بمون، منم یه ساعتی

 .دش میرم، روز دیگه میریم بیرونپیش بچه هام بع

 ...آسو واقعا من خبر نداشتم که_

 نه نه، منظورم این نیست. من مشکلی ندارم. راحت_

 .باشین

 ...آخه_

 .من واقعا وقت گذروندن با بچه ها رو دوست دارم_

 .مطمعنم همینطوره_

 .جان بغلم کرد._آسوی ماست آنتی

 د جانجاشوا حواسش به تمرین هایش بود. متوجه نش

 .بغلم کرد. مهستی گفت پس کمی هم با ما بنشین
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 .باشه حتما_

 هرچقدر که توانستم وقت بیشتری را با بچه ها گذراندم

 وقتی حس کردم دوقلوها نیز خسته شده اند دیگر

 بیخیال شدم، گفتم بهتر است بنشینند و کارتون مورد

 عالقه اشان را ببیند. در اتاقشان تلویزیون بود نیازی

 .د به طبقه ی پایین بروندنبو

 لباسهایم پایین بود، میخواستم لباس به تن کنم و فقط

چند دقیقه بنشینم و بروم اما چاره ای نبود .وقتی طبقه ی 

 پایین رفتم، تعداد مهمان ها واقعا افزایش

 پیدا کرده بود. فقط مهیار نبود بلکه برادرش، امید و

 پیمان

 طبقه ی پایین و یک پسر دیگری که نمیشناختم نیز
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 .بودند

 نگاه جمع هم به من عجیب بود. مهیار جم قبل از همه

 .به سمتم اومد و خوش آمد گفت

 .ممنونم من مزاحم جمعتون نشم، اومدم خداحافظی_

 نه این چه حرفیه خانم مهرپرور مهستی گفت خودتون_

 . گفتین یکم پیش بچه ها باشین بعد میاین پیش ما

 شیال گفت 'خب معلمشون شنیدم که شیما آرام به

وظیفشه اینجا چیکار داره '.گوش من زیادی تیز بود یا 

 صدای او بلند؟ نظری

 نداشتم. مهستی نیز شدیدا مخالفت کرد و همین باعث

 .شد با لبخندی بگویم باشه. اما نمیخواستم زیاد بمانم

 دادیار جم سیگار به دست کنار شومینه بود، گویا جای
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 ش بود. وقتی من وارد سالن شدمو ژست مورد عالقه ا

 پیمان و آن پسر جوانی که نمیدانم کیست کنار دادیار

 .بودند

 .راستش نه دادیار نه پیمان نگاه خوبی به من نکردند

 .کنار مهستی روی صندلی نشستم

 امید بود که من را مخاطب قرار داد و پرسید اوضاع

 .خوب است. چنین سوالی از امید بعید بود

 [مرسی.:_

 

 ق#_

 

 پیمان : نسترن خبر ارشد خوندنت رو به بهترین
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 .دوستت ندادی، اتفاقی از من شنید

 حاال همه ی نگاه ها برگشته بود سمت پیمان، در عجب

 بودم چرا مطرح کرد، میترسید من چغولی کرده باشم یا

 !چه؟

 . امید با تعجب گفت 'نگفتی؟' نسترن دست پاچه شد

یادش رفته .پیمان پوزخند چرا، گفتم یعنی شاید آسو _

 . واضحی زد. چه خبر بود بین این آدم ها

 مگه همچین چیزی از یاد میره؟_

 .نسترن روبه من گفت

 .آسو نگفته بودم؟ صحبت کردیم راجبش_

 نگاهش کردم، در یک قاب نگاه نگران نسترن به من و

 .نگاه نسبتا عصبانی امید به نسترن را میدیدم
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 .بریک میگمنمیدونم یادم نیست، ت_

 مهستی آرام دم گوشم گفت._صمیمی هستین؟

 .مثل خودش جواب دادم

 .فکر میکردم بودیم، گویا اشتباه کردم_

 امید خواست چیزی بگوید اما صدای جیغی شنیدم. حس

 کردم یکی از دوقلوهاست، از جایم پریدم، پشت سرم

 بقیه نیز شنیدند من جلوتر از همه دویدم به سمت

 .م بقیه آمدنداتاقشان پشت سر

 تا در را باز کردم دست جان غرق خون بود و با

 جاشوا همزمان داشتند گریه میکردند و داد میزدند. به

 سمتشان رفتم. کاتر روی زمین افتاده نشانه ی علت

 بود. سریع دست جان را بین دستم گرفتم با دست دیگرم



 
 

830 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بغلش کردم و بردمش به سمت دستشویی تا خون

و عمق زخم را ببینم. چرا باید یککاتر در دستش را بشورم 

 اتاق دو کودک هشت ساله بود برایم قابل درک

 .نبود. در دستشویی توسط دادیار باز شد

 عمیقه؟_

 .نه خداروشکر، شانس آوردیم_

 .جای زخمش را فشردم

 میشه بگین مهین خانم بتادین بیاره؟_

 .میبریم بیمارستان_

 مشکلی نیست، من جانعمیق نیست اما اگر میخواین _

رو میارم.نگاهم کرد، شاید میخواست ببیند میتواند به من 

 اعتماد
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 . کند یا نه

 خبری از مهیار نبود. مهین خانم برایم بتادین و گاز

 آورد. هرچه تالش میکردم جان آرام نمیشد و گریه

 میکرد. دادیار داخل دستشویی آمد و گفت اجازه بدهم او

 .بغلش کند

 بتادین سعی کردم کمی جان را آرام کنم،قبل ریختن 

 .خیلی هم موفق نبودم

 دیدی خیلی میسوزه بازوی من رو گاز بگیر باشه؟_

 .نمیخوام من میترسم_

چیزی نیست جان فقط یکم قراره بسوزه، خیلی _

 .آروم.ریختن بتادین همان جیغ بلندی که جان کشید همان

 راآرام سر جایش نمیماند. به سختی با گاز دستش 
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 .بستم و خواستم از بغل دادیار بگیرمش اما اجازه نداد

 .بیارینش روی تختش بغلش کنم_

 روی تخت نشستم و جان را در آغوش کشیدم. طفلکی

 داشت هق میزد. پشتش را نوازش کردم و آرام برایش

 .از الالیی هایی که بابا برایم میخواند خواندم

 یک نبود اماو گهواره وار تکانش دادم. آنقدرها هم کوچ

 خب باید جوری اینکار را انجام میدادم. نمیدانم چند

 دقیقه گذشت دیدم که کم کم دارد چشمش سنگین

 میشود. الالیی را قطع نکردم. دادیار جم هنوز در اتاق

بود، سر پا ایستاده بود و به ما زل زده بود.وقتی مطمعن 

 شدم جان خوابش برد روی تختش

 ش را با انگشتم پاکگذاشتمش، اشک روی گونه ا
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 کردم. آرام سرش را بوسیدم. به دکتر جم اشاره کردم از

 اتاق بیرون برویم. با بیرون رفتن از اتاق نفسش را

 .کمی بلند بیرون داد. کرواتش را باز کرد. نگاهی کردم

 .لباسش خونی و بتادینی شده بود

 .ممنون_

 برخالف قیافه ی اخمویش این تشکر از ته دل بود،

 میتوانستم از چشمهایش بخوانم. لبخندی به رویش

 .زدم

 . جاشوا هم ترسیده بود_

 اشاره کرد برویم طبقه ی پایین، جاشوا در آغوش

مهستی بود و نسترن، امید، شیما، شیال و آن مردجوان دیگر 

 با فاصله روبرویشان نشسته بودند. چشم
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 های مهستی خیس بود. نمیدانم جاشوا بیدار بود یا

 خواب اما با دیدنم از جایش پرید. دوباره گریه اش نیمه

 . گرفت

 ... آسو... جان_

 دستم را برای به آغوش گرفتنش باز کردم. به سمتم

 . دویید

 . حالش خوبه. نگران نباش_

 ... دستش_

 کوچولو بریده. االنم خوابید. بیدار شد میری پیشش_

 ازباشه؟سرش را که روی شانه ام بود تکان داد. مهستی 

 . جایش بلند شد به سمتم آمد

 . مرسی آسو، واقعا مدیونتیم_



 
 

835 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 لبخندی به رویش زدم. حس کردم جاشوا نیز خوابش

 می آید. دستش را گرفتم و گفتم میبرمش به اتاقش تا او

 نیز بخوابد. کنجکاو جان را نگاه میکرد. دست باند

 پیچی شده اش را دید. نگاهی به من کرد. چشم هایم را

 بسته کردم تا خیالش را راحت کنم. کمک کردمباز و 

 .روی تختش دراز بکشد و از اتاق بیرون رفتم

 با بیرون رفتن از اتاق پیمان از یکی از اتاق ها بیرون

 .آمد نگاهی به من کرد

 .خوبن؟سرم را تکان دادم. عجیب بود مهیار نبود_

 از پله ها پایین رفتم، پیمان نیز پشت سرم آمد. همه

 به سمت ما برگشت. لبخندی به روی مهستی نگاه ها

 .زدم
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 .من اگر اجازه بدی دیگه برم_

 .نمیدونم چطور تشکر کنم_

 نیازی نیست، جان و جاشوا برای من هم خیلی_

 عزیزن. مراقب باشین، دیگه اینجور وسایل بریدنی

نبرن اتاقشون.همین جمله ام کافی بود تا دادیار جم خیلی 

 خشن به

 کند. بعد رو به من گفت که راننده اشمهین خانم نگاه 

 . مرا می رساند

 پیمان: منم دارم میرم دادیار میرسونم آسو رو الزم

 .نیست

 .ممنون، خودم میرم نیازی به هیچ کدوم نیست_

:] 
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 ق#_

 

 هردو به یک اندازه سمج بودند. سوای آنکه پیمان

 واقعا فکر میکرد من بار دیگر سوار ماشینش میشوم؟

 جمع مطرح کند تا در رودربایستی با جمع میخواست در

 .نتوانم نه بگویم

 .دیر وقته خانم، لباستونم کثیف شده_

 مهستی: وای، آسوی بیا از لباسهای من انتخاب کن

 .عوضشون کن

 .نیازی نیست مهستی جان، دارم مستقیم میرم خونه_

 ...لباس نو هم زیاد دارم، اگر_

 مهین خانم لطف کنننه واقعا تعارف نمیکنم. فقط اگر _
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پالتو و کیف من رو بیارن.دادیار به مهین خانم اشاره کرد. 

 نسترن و امید نیز بلند

 شدند و امید به مهین خانم گفت کت او و پالتوی نسترن

 .را بیاورد

 ماهم بریم، با سر و صدا بچه ها بیدار نشن. آسو اگر_

 .بخوای بیا میرسونیمت

 احوال پرسی امید، چه خبر بود! شبیه شام آخر بود،

 تعارف برای رساندن من! مگر میشد؟! باید بین بد و

 . بدتر انتخاب میکردم

 . ممنون، با راننده ی آقای دکتر میرم_

 از این جمع به هرحال قرار بود با یکی بروم مطمعنا
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راننده ی دادیار جم الویت اول و آخرم بود.نگاه پیمان خوش 

 در باآیند نبود اما مهم نبود. تا دم 

 نسترن و امید رفتیم. نسترن نگران و مضطرب به نظر

 .میرسید

 .خداحافظ_

 تنها چیزی بود که میتوانستم بگویم. وقتی به خانه

 رسیدم از راننده تشکر کردم و پیاده شدم. تا در را باز

 کردم آقای ملکی پشت در بود. سالم و احوال پرسی

 ن وکردیم. خسته نباشیدی گفت و بیرون رفت. ماما

 آسمان و بابا داشتند تلویزیون میدیدند و یک ظرف

 .تخمه جلویشان بود

 پالتوام را درنیاوردم تا مامان خون و بتادین روی لباسم
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 را نبیند، مستقیم به حمام رفتم تا با دستم لباسم را

بشورم.لباس عوض کردم، چایی برای خودم ریختم و خودم 

 را

 .کنار بابا جای کردم

 .بیا اینور بشیناذیتش نکن _

 نه اینجا گرمه. اذیت میشی آق معلم ؟_

 بابا لبخندی زد، حالت عادی بود مطمعنا یک پدر

 .صلواتی نثارم میکرد

 خسته بودم، جایم گرم و نرم بود، خیلی سریع خوابم

 .برد

 صبح نزدیک ساعت  بود بیدارشدم. همین که چشم باز

 الی سرکردم یاد جان افتادن، دنبال گوشی ام گشتم با
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 آسمان بود و البته خاموش. بلند شدم به شارژ زدمش،

 مطمعن نبودم ساعت  صبح جمعه مهستی بیدارباشد

یانه. به همین دلیل پیام دادم هرموقع بیدارشد با منتماس 

 بگیرد، چرا که نگران جان هستم. ارسال شدن

 .پیام همان به صدا در آمدن ویبره ی گوشی همان

 .خیلی اذیتت کردیم بیدارم عزیزم، دیروز_

 نه این چه حرفیه، حال جان چطوره؟_

 خوبه، دارن صبحونه میخورن، البته بگم که جاشوا_

 .داره به داداشش صبحونه میده

 لبخندی زدم، از لحن مهستی معلوم بود که پیش بچه

 .هاست

 جاشوا درست نگهش دار، الو آسو؟_
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 .قربونت برم، خوبی؟_اوهوم، یکم میسوزه آسو_

 .م، زود خوب میشه قول میدمعزیز_

 .آنکل دادیار و آنتی هم میگن_

 !پس پدرشان؟

 .آره، منم میام بهت سر میزنم_

 .امروز بیا_

امروز جمعه است عزیزم، بمونه یه روز دیگه.جاشوا از _

 .آن سمت گفت

 .آره آسو بیا_

 .و مجددا صدای مهستی را پشت گوشی شنیدم

 سر بیا، بعدشآسو عزیزم، اگر کار خاصی نداری یه _

 باهم میریم بیرون دیگه این بار قول میدم مشکلی پیش
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 .نیاد

 نه عزیزم، راستش تازه بیدارشدم، یه خبر بگیرم ببینم_

 .تو خونه برنامه ی خاصی نداشته باشن بهت خبر میدم

باشه عزیزم منتظرم.از اتاق بیرون رفتم، مامان بیدار بود، _

 به او گفتم که

 .میکنمصبحانه را من آماده 

 معصومه خانم دیشب گفت ما برای صبحونه بریم_

 .پیششون

 .پیشانی ام را خاراندم

 بابا رو بردن سخته اذیت میشه. کاش میگفتی اونها_

 .بیان پایین

 .دفعه پیش اومدن خونه ما میخوان جبران کنن_
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چه فرقی داره مامان من._زشته دیگه دعوت کردن، پسر _

 و دامادشون کمک

 .میکنن

 ، فردا ساعت  وقت نوبت باباست؟باشه_

 .آره_

 .مرخصی میگیرم میام_

 .میبرمش الزم نیست_

 .نه میخوام خودمم باشم_

خونه ای امروز؟_کالس ندارم، شاید با یکی از دوستهام _

 .بیرون رفتم

 نسترن؟_

 .نه، دوست جدیدم مهستی_
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 همچین میگی دوست، چند روز اینجاست بعد_

 . برمیگرده مملکت خودش

 برگرده لندن دیگه نمیتونه دوست من باشه؟_

 .سری تکان داد

 چه میدونم. آسمان رو بیدار کن، چرا این همش خواب_

میمونه، برای مدرسه اشم من به زور بیدارش میکنم.در دل 

 .گفتم خدا میداند تا چه ساعتی چت میکنند

 به اتاق رفتم، لباس بلند چهارخانه ای داشتم، خیلی

 بودمش همان را انتخاب کردم،وقت بود نپوشیده 

 موهایم را از دو طرف بافتم و روی شانه ام انداختم،

 آرایش کردم، سعی کردم کمی لفت دهم فرصت بیشتری

 .برای خواب به آسمان بدهم
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 بعد از اینکه آماده شدم، بیدارش کردم. به قول مامان

 بیدار کردنش خیلی هم آسان نبود. گوشی ام را برداشتم

 بیرون رفتم، بابا روی ویلچرش در حالو از اتاق 

 .پذیرایی بود. به سمتش رفتم و گونه اش را بوسیدم

 آنقدر الغر شده بود که مامان به راحتی میتوانست روی

 .ویلچر بگذارتش

 .خوشگل شدم؟چشم زد_

 .دختر توام تئو ونگوی من_

:] 

 ق#_
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 تئودوروس برادر وینست ونگوگ بود، وقتی کتاب

 خوانده بودم و از میزان حمایت شور زندگی' را'

 برادرش به او با خبر شده بودم به بابا میگفتم او

 همیشه برایم مثال تئوست، همیشه حامی همیشه نگران

همیشه فداکار .امیر و میالد به سراغ بابا آمدند، امیر با چشم 

 هایش

 اطراف را نگاه میکرد، دنبال خواهرم بود شاید. اما

 .شده بود و داشت آماده میشدآسمان به زور بیدار 

 آتنا و معصومه خانم با دیدنم کلی از من تعریف و تمجید

 کردند. این تعریف و تمجید از من حس کردم باعث

 ناراحتی آسمان شد. نمیدانم چرا... حسود نبود... شاید

 !اقتضای سنی نمیدانم
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 به مامان پیشنهاد دادم برویم پارک، اما گفت سرد است

 میخورد. به آسمان هم پیشنهاد دادم اماو پدرت سرما 

 گفت امتحان دارد، کی قرار بود این امتحان های بی

 !پایان او تمام شود

 چیکار کنم خب هرمعلم میاد میگه جلسه ی بعدی_

امتحان میگیرم._آقا معلم شما هم به وقتش دم به دیقه از 

 شاگردام

 امتحان میگرفتی؟ چه خبرا آخه، نوجونیمون با استرس

 .متحان های دبیرستان تموم شد رفتا

 مامان چشم و ابرو آمد، میخواست جلوی آسمان نگویم

 که مبادا نظرش عوض نشود و بیخیال درس خواندن

 .بشود
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 دیروز خونه ی دوقلوها بودم، جان دستش رو با کاتر_

 .برید

 .مامان و آسمان همزمان وای گفتند، بابا فقط نگاه کرد

 میر نیز به ما ملحق شدهبعد از شبی که آسمان و ا

 بودند مامان کم و بیش جان و جاشوا را میشناخت،

سوای قاب عکسی که از آنها و من در اتاقم بود._خیلی 

 عمیق؟

 . نه خداروشکر، همه ترسیدن_

 تو ندیدی کاتر رو؟_

 نه من درس دادم تموم شد رفتم طبقه ی پایین که کم_

 ه وکم خداحافظی کنم بیام خونه، یهو صدای گری

 دادشون رو شنیدیم، مهمون هم داشتن، دیگه همگی
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 .دوییدیم باال و دیدم بله

 بردین بیمارستان؟_

 نه شستم خون دستشو دیدم عمیق نیست، ترسیده_

 .بودن بیشتر. با گاز بستم.مامان آهی کشید

 بمیرم مادر ندارن. حواست بیشتر بهشون باشه آسو_

 .گناه دارن

 .خانواده ی خوبی دارن مامان_

 .جای مادرشون رو نمیگیره_

 درسته، هیچ کس نمیتونه، منم. من اندازه ای که_

 دوستشون دارم حواسم هست اما از روی ترحم و

 .کمبودهاشون نیست، خودم واقعا دوستشون دارم

 انشاهللا خودت ازدواج میکنی چند بچه ی ترگل ورگل_
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 .میاری.با آسمان نگاهی به هم کردیم و بلند خندیدیم

 عنی نمیای؟ میرم یه سر به جان بزنم بعد بامطم_

 مهستی بریم بیرون؟

 .نه، بخدا میترسم گفته سخت میگیره_

 . سری تکان دادم. مستاصل رو به مامان و آسمان گفتم

 چی بپوشم؟_

 پالتوی جدیدت رو دوست نداری؟_

 با شنیدنش چشم هایم برق زد. هفته ی قبل با آسمان

 بودمش. یعنی به کلپالتویی خریدم، اما نپوشیده 

فراموشش کرده بودم._ایول، آره. عادت به لباس جدید 

 .ندارن، یادم رفته

 بافت موهایم مطمعنا به این پالتو نمی آمد، بازشان کردم
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 و سریع فر کردم، پالتوام کمی کوتاه بود اما ترجیح دادم

 .چیزی از زیرش نپوشم. از چهارچوب در آویزان شدم

 وتین ساق بلند داشتم، آذرخش ازمامان من قدیما یه پ_

 ترکیه گرفته بود میدونی کجاست؟ یا انداختیم رفته؟

 .نه، تو کمد اتاق ماست، باال_

 آسمان، میاری برام؟_

 !من؟_لباسمو پوشیدم، لطفا_

 حتی اگر لباسم را هم نمیپوشیدم باز این کار را

 نمیکردم، کمدهای باالی مامان، یک بازار سرپوشیده ی

 نمیتوانستی عمال چیزی پیدا کنی. چند دقیقه شلوغ بود،

 .بعد صدای بلند مامان و آسمان قابل شنیدن بود

 .یواش آسمان میشکنیش_
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 مامان اگه شکستنیه چرا گذاشتی این باال؟_

 .جلوی بابا نشستم

آق معلم خدا منو ببخشه، از تنبلی گفتم آسمان بده.خندید. _

 و آسمانبعد از ده دقیقه داد و بیدادهای مامان 

 باالخره پوتین های من پیدا شدند. دستم گرفتن و

 .خداحافظی گفتم مامان پشت سرم آمد

 پالتوت کوتاه نیست؟_

 .نه خیلی، سوار تاکسی میشم، پوتینم هم بلنده_

 .بحث نکرد، عجیب بود اما بحث نکرد

 .مهین خانم نگاهی کرد و یک خوش آمد گفت

 مهستی جون نیستن؟_
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ون میکنم شما بفرمایین._من یه سری تو اتاقشونن صداش_

 ...به

 .سالم_

 سرم را برگرداندم و دادیار جم را دیدم. لبخند دیگری به

 .او زدم

 .سالم_

:] 

 ق#_

 

 داشت کمی خیره نگاهم میکرد، کاش قدرت ترجمه ی

 اخم هایش را داشتم، میدانستم هرکدام معنی و مفهوم

 .متفاوتی دارد اما نمیفهمیدم
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 .پسرها بزنممن یه سر به _

 .در همان حال سری تکان داد

 قربونت برم، خیلی میسوزه؟_

 .یکم_

 .بغلش کردم

زود خوب میشه قول میدم.جاشوا با فاصله نگاهمان _

 میکرد. لبخندی زدم و اشاره

 کردم او نیز به سمتم بیاید. حاال در یک حلقه ی

 .کوچیک همدیگر را بغل کرده بودیم

 شدم و با او روبوسی با آمدن مهستی به اتاق بلند

 .کردم

 .چه خوشگل شدی عزیزم_
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 .لطف داری_

 .اما آنتی من و جاشوا هم بیایم لطفا_

 .نه عزیزم، انگشتت خوب نشده باید استراحت کنی_

 .پس ما فردا مدرسه نمیریم؟خندیدم_

 .فرصت طلب_

 .بیا یه چایی بخوریم بیرون سرده بعد بریم_

 .د ساعتی بشینمدلم میخواست به کافه ای بروم و چن

 .بریم یه کافه ای جایی میشینیم یه قهوه میخوریم_

 .پس من آماده شم_

برای بچه ها کارتونی گرفته بودم._این یه هدیه اس و ازتون 

 میخوام وقتی ازتون خواستم

 .بشینین کارتون ببینین دقیقا همون کار رو بکنین
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 .سرشان را پایین انداختند میدانستند منظورم چیست

  بگید ببینم کاتر تو اتاق شما چیکار میکرد؟حاال_

 .همزمان تقصیر هم انداختند

 .' همش تقصیر جانه_ '

 .'همش تقصیر جاشواست_ '

 اصال تقصیر منه، اما بگید ماجرا چیه؟_

 .من میگم._نه من میگم_

 .بچه ها_

 .من بزرگترم_

 خندیدم، مگر چند دقیقه فاصله داشتند، خب برنده جان

 .بزرگتر بودبود، چون 

 ما با ددی رفتیم برای جاشوا از اون مدادها خریدیم،_
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 بعد به ما کاتر دادن گفتن سرش رو با کاتر تراش کنیم،

 اما ددی گفت بمونه آسوی میاد درستش میکنه و مهین

خانم کاتر رو گذاشت توی کابینت آشپزخونه._و شما دو تا 

 پروفسور نقشه ریختین و رفتین کاتر رو

 ا سر قلم نی رو تراش بدین؟آوردین ت

 قلم چی؟_

 .از جایم بلند شدم

 .جاشوا من دیگه به تو خطاطی یاد نمیدم_

 جاشوا نیز سریع از جایش پرید، در اتاقشان نیمه باز

 بود وقتی بلند شدم چشمم به دکتر جم خورد که پشت در

 .بود
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اما آسو..._تو به حرف من گوش ندادی، غیر اون به _

 خودتون هم

 .زدینآسیب 

 .جان این بار مداخله کرد

 .نه نه تقصیر من بود، به من یاد نده به جاشوا یاد بده_

 واقعا خنده ام گرفته بود اما نهایت تالشم را میکردم تا

 .خودم را کنترل کنم

 .من دیگه باید برم آنتی منتظرمه_

 جاشوا ناراحت سرجایش ایستاده بود، جان پرید جلویم

 .کرد تا جلوی رفتنم را بگیردو هردو دستش را باز 

آسو لطفا، لطفا، لطفا..._اما خطرناکه، یبار مرکب ریخت _

 روی دفتر تو دعوا



 
 

860 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .کردین، اینم بار دوم

 .هردوشون سرمن اومد_

 .حق داشت هردو را جان متحمل شده بود

 .و ممکنه یه اتفاق بد دیگه بیفته_

 .آسو ما قول میدیم دیگه بدون اجازه دست نزنیم. لطفا_

 نفس عمیقی کشیدم، از الی در دکتر را نگاه کردم، او

 .هم به من نگاه میکرد

نمیدونم باید راجبش فکر کنم، االن مطمعن نیستم.آمدم رد _

 شوم اما از پایین پالتوام گرفتند، دکتر جم در را

 باز کرد، بچه ها با دیدنش دستشان را از پالتویم

 .کشیدند

 .آرسن داره میاد دیدنتون_
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 دوستشان بود که به همراه پدرش در برف بازی آرسن

 .دیده بودمش

 .خب خوش بگذره، به آرسن هم سالم برسونین_

 .'نمیخوام'_

 منم'.لبخندی زدم دستی تکان دادم و بیرون رفتم. دکتر جم'_

 .پشت سرم بود به احترامش ایستادم تا باهم برویم پایین

 جای خاصی میرین با مهستی؟_

 .نگاهش کردم

 .ونم، میریم ببینیم چی پیش میادنمید_

 .اخمی کرد

 .به راننده خبر دادم، یکم طول میکشه تا برسه_

 [میخوایم قدم بزنیم نیازی نیست.:_
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 ق#_

 

 

 ...هوا سرده و فکر میکنم شما هم_

 ابروهایم را باال دادم و منتظر ماندم جمله اش تمام

 . شود. با مکثی روی لباس هایم گفت

 .زود سرما میخورین_

 .نه ممنون بابت نگرانیتون. ولی اونطورها هم نیست_

امروزم هوا خوبه خیلی سرد نیست.خواست جوابم را بدهد 

 اما حضور مهستی باعث شد

 .چیزی نگوید

 .خب من حاضرم_
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 پس بریم؟_

 بریم عزیزم، دادیار هستی دیگه؟_

 .هستم، اما بهتر بود صبرکنین آقای جاللی برسونتتون_

 .کرد، با تکان دادن سرم، رد کردم مهستی سوالی نگاهم

 .آسو برعکس تو عاشق پیاده رویه گویا، ما رفتیم_

 ...خداحافظ._شب خبر بدین که

 .چشم چشم خبر میدم_

 .خداحافظ آقای دکتر_

 نگاهی کرد، دوباره از سر تا پا و فقط سرش را تکان

 .داد

 مهستی دستش را دور بازوی من حلقه کرد و صحبت

 ترها راه رفتیم. سردمان بود اما صحبتکنان شاید کیلوم
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 .ها آنقدر شیرین بود که به راهمان ادامه میدادیم

 آسو اونجا کافه است، بریم؟_

 .نگاهی کردم._آره، یخ زدیم

 کافه ی کوچک و نسبتا خلوتی بود، چیزی که عاشقش

 بودم، کافه های خلوت، شلوغی بیش از حد کافه ها

 .همیشه برایم آزار دهنده بود

 قهوه؟_

 آره عزیزم. تو؟_

 . من هات چاکلت، به نظرم االن بیشتر مزه میده_

 . کمی فکر کرد، فکر کردنش مثل دوقلوها بود

نظرم عوض شد منم امتحان میکنم.سوالی که دو روز بود، _

 ته ذهنم بود و ابدا خارج نمیشد
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 .را باالخره پرسیدم

 ...برای آقای مجد مشکلی پیش اومده؟ نیستن... یعنی_

 .نه خوبه، یعنی بهتره_

 .لبخندی زدم، شاید فضولی بود بیشتر از این پرسیدنش

 ...همسر مهیار... خودکشی کرد_

 .موهایم تنم سیخ شدند

و مهیار... مهیار پیداش کرده بود غرق خون و...بغض _

 کرد، با دستمال کاغذی گوشه ی چشمش را پاک

 .کرد

 ی سختنمیتونه خون رو ببینه، حالش بد میشه، خیل_

 سرپا شد، دادیار نبود نمیتونست، اما... دادیار پشتش

 .وایستاد
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 نفس عمیقی کشید، کمی از هات چاکلتش خورد و

 . زمزمه وار گفت

 .مامانم با زندگی هممون بازی کرد_

 .بعد سریع به خودش آمد لبخندی زد و گفت

راست گفتی هات چاکلت بیشتر میچسبه.لبخندی زدم دستم _

 جلو بردم و روی را از روی میز

 دستش گذاشتم و فشردم. لبخندی به رویش زدم و او

 .نیز به من

 اتفاقی به یک پاساژی رفتیم و با خنده ی فراوان چند

 لباس پرو کردیم، بیشتر شاید مسخره بازی در می

 . آوردیم تا خرید

 .خیلی وقت بود اینقدر از ته دل نخندیده بودم_
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 .لبخندی به رویش زدم

 بیرون؟شام بریم _

 .همان لحظه گوشی اش به صدا درآمد._یه لحظه ببخشید

 .'بله دادیار'_

 .'نه با آسوام، میخوایم بریم شام'_

 .'نمیدونم تصمیم نگرفتیم'_

 کجا؟ باشه.. نه نمیشناسم ، یعنی یادم نیست، شاید'_

 .'آسو بشناسه وایسا بپرسم

 .بعد رو به من نام رستوران و خیابان را گفت

 .آرهمیشناسی؟__

 .'دادیار می... آره... باشه'_

 .خب بریم که آقا دادیار دعوتمون کرد به یه شام_
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 .مردد بودم برای رفتن

 چیه؟_

 ...من مزاحم نشم، یع_

وای نه آسو. اگه بخاطر دادیاره بگم نیاد._نه نه، نمیخوام _

 .مزاحم بشم

 .نیستی ابدا، بریم_

 جم رسیدهناچار باشه ای گفتم. من و مهستی قبل دادیار 

 بودیم نمیدانستم تنها می آید یا به همراه برادر و

 دوقلوها، خیلی هم طول نکشید تا سواالتم جواب داده

 شدند، دادیار جم در یک کت و شلوار بی نهایت شیک،

 .با کراواتی زیباتر وارد شد

 .عذرمی خوام دیر کردم_
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 .به احترامش هم من و هم مهستی سرپا ایستاده بودیم

 .پسرها؟_تنها نیستن. مادر اومد پیششونمهستی: 

 مادر؟! لب باالیم را محکم برای جلوگیری از خندیدن

 گاز گرفتم. واقعا به مادرشان مادر میگفتند یا اشتباها

 .گفت

 .کاش میاوردیشون دادیار_

 .مهیار خونه است، نگران نباش_

 مهستی سرش را تکان داد، از تنها ماندن بچه ها با

 میترسید؟مادرشان 

 آسوی خیلی دوست دارم بابات رو ببینم، منم عاشق_

بابام بودم، قدرش رو بدون هنوز داریش.چشم هایش پرشد، 

 حاال دادیار داشت خواهرش را نگاه
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 .میکرد

:] 

 ق#_

 

 

 .خدا رحمتشون کنه_

 مگر میشد قدر بابا را ندانست؟! من عاشقش بودم،

 .دیوانه وار

میفتی؟آب دستم که درحال  آسو دادیار رو دیدنی یاد کی_

 خوردنش بودم با شنیدن سوال

 .مهستی پرید به گلویم

 .مهستی خندید
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 .خدا میدونه یاد کی میفتی_

 . نه،یعنی سوالت... نمیدونم_

 یعنی باورکنم؟_

 نگاهش کردم خندیدم. نمیدانم اینکه به نظرم شبیه آقای

 !دارسی بود چیزبدی بود یا خوب

به دکتر جم کرد، تالش میکرد بگو کنجکاو شدم .نگاهی _

 خودش را بی

 . تفاوت نشان دهد اما به نظرم چشم هایش کنجکاو بود

 .میستر دارسی_

 کی؟_

 . اومم، یکی از شخصیت های کتاب جین آستین_

 غرور و تعصب؟_
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 سرم را تکان دادم. نگاهی به دکتر کردم، اخم کرده بود

 اما این اخمش شبیه به فکر بود، شاید داشت فکر

 . میکرد تا به یاد بیاورد

 . وای آره، من فیلمش رو دیدم ._من فیلمشو ندیدم_

 .مهستی بلند خندید. برادرش ساکت بود

 دادیار میشناسی؟_

 .نه_

 .خدارا شکر کردم که نمیشناسدش

 میخوای بگم چرا میگه شبیهشی؟_

 سریع دستم را روی دست مهستی گذاشتم. لبخندی به

 ند خوشگلی؟رویش زدم ._چه... چه دستب

 مهستی دوباره خندید. لبخند کوچک و کنترل شده ی
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 . دادیار جم را هم دیدم. روی خوشش بود گویا امشب

 سر میز بیشتر صحبت ها را مهستی کرد، من و دادیار

 جم بیشتر شنونده بودیم، هرچند من هم به نسبت بیشتر

 از دادیار جم صحبت کردم، در واقع بخاطر حضور او

 حاال نمیدانم او نیز معذب یا کال آدم کممعذب بودم. 

 .حرفی بود

 شام را سفارش دادیم، قیمت های باورنکردنی را در

 .منو دیدم، اما چاره نبود رستوران انتخابی آنها بود

دادیار تو میدونستی آسو تکواندو کاره؟دادیار با دستمال _

 دور دهانش را پاک کرد و مرا نگاه

 من بود در جوابکرد، همانطور که نگاهش به 

 .خواهرش گفت
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 .نمیدونستم، اما قابل حدس بود_

 چرا؟_

 چرایش مشخص بود اما مهستی بیخبر بود. به جای

 .جواب دادن، نگاهی به ساعتش کرد و گفت

 .دیرشده، بهتره بریم_

 انتظار داشتم مهستی بخاطر جواب نگرفتن از برادرش

 اگر ناراحت شود اما با لبخند شیرینی موافقت کرد. من

 جای او بودم حتما ناراحت میشدم! من عجیب بودم یا

 [او؟!:

 ق#_
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 مهستی گفت باید به سرویس بهداشتی برود، برادرش

 گفت منتظر می ماند. بنده نیز در نقش کشک سر آن

 میز بودم. نگاه حسرت زده ی مرا به خودش که دید

 .پرسید

 چیزی الزم دارین؟_

الزم داشته باشم._خیر، چه چیزی میتوانستم از صورت او 

 .فقط میشه لطفا بگین یه ماشین برامن بگیرن

 .اخم دیگری ارائه داد

 .نیازی نیست، میرسونمتون_

 نه واقعا دیروقته، چند ساعته که با مهستی جون_

 بیرونیم، حتما خسته ان، من خودم برم بهتره، راهتون

 .رو طوالنی نکنین
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 .کمی به سمت خم شد

 ن موقع شب اجازه میدم تنها برین؟چرا فکر میکنین ای_

خودم را کنترل کردم، در مقابلش لبخندی زدم._چون من 

 .نیازی به اجازه ی کسی ندارم

 با تعجب نگاهم کرد و چند ثانیه بعد خندید، باورم نمیشد

 خنده اش را میبینم. مگر میشد این آدم ربات وار

 .بخندد. به عالوه جمله ام اصال خنده دار نبود

 .مهستی آمد و صورت پرخنده ی برادرش را دیدوقتی 

 .با لبخندی متعجب برادرش را بعد من را نگاه کرد

 چیشده؟_

 صدای شحتی خوشحال بود، مطمعن شدم نه فقط در

 مقابل من، بلکه در مقابل همه اینطور است که کم
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 میخندد. با این سوال مهستی سریع خنده اش را کنترل

 توران منتظرش بودیم،کرد. ازجایش بلند شد. دم رس

 یکی از آشنایانش را دیده بود و گویا آشنایش آشنایی

پرچانه بود که دکتر را ول نمیکرد._یخ زدیم، کاش سوئیچ 

 .رو میگرفتم

 .لبخندی زدم

 تو سردت نیست؟_

 .یکم، اما دوست دارم سرمارو_

 دادیار چرا خندید؟_

 نگاهش از شیشه ی رستوران به دادیار جم کردم و

 . گفتم

 .نمیدونم، منم نفهمیدم._دادیار خیلی اهل شوخی نیست_
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 در جریان بودم. مگر میشد نفهمید که اهل شوخی

 .نیست

 .معذرت میخوام، کمی صحبت شون طوالنی شد_

 دستهایم در جیبم بود، در جوابش دوست داشتم فقط

 شانه هایم را باال بیندازم، اما چیزی نگفتم، خواهرش

 اما در ادامه 'اما یخ زدیم' هم یک 'اشکالی ندارد' گفت

 .اضافه کرد

فردا عصر شرکتی آسو؟_راستش اگر... یعنی میخوام _

 مرخصی بگیرم اگر دکتر

 .اجازه بدن

 .مهستی با خنده ای گفت

 دکتر اجازه میدین؟_
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 . دکتر جم از آینه نگاهی کرد اما چیزی نگفت

 میام مرخصی میگیرم برات خوبه آسو؟_

 . لبخندی زدم

 ._پس نیستی کار داری؟ ممنون_

 .راستش بابا وقت دکتر داره میخوام همراهشون برم_

 آره عزیزم، حتما باید بری به نظرم. دادیار مرخصی_

 نمیدی؟

 .نگاهی به آینه ی سمت چپ کرد، میخواست دور بزند

 مشکلی نیست. اگر خواستی فردا رو کال مرخصی_

 .باشین

 ادمی همنه ممنون، فقط عصر، صبح میام، مهندس خ_

 .احتماال بیان روی داده ها کار کنیم
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نیازی نیست کنسل شد.چرا پرسیدم کامال از دهانم دررفت. _

 چنین قصدی نداشتم

 چرا که به من مربوط نبود. دوباره از آینه نگاهی

 انداخت اما چیزی در جوابم نگفت، سوال من نابه جا

 .بود اما جواب ندادن او نهایت بی ادبی

:] 

 ق#_

 

 

 ایم را حلقه کردم و به صندلی تکیه دادم و ازدسته

 شیشه ی ماشین به بیرون خیره شدم، در دلم داشتم

 مرتبا 'بی ادب، غد، زورگو' نثارش میکردم. متوجه
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 نشده بودم مهستی چند بار صدایم کرده است._آسو؟

 بله؟_

 کجایی دختر؟_

 ببخشید ذهنم... تو فکر بودم، جانم؟_

 به خودم دیدم. اما سریع چشمنگاه دکترجم را از آینه 

 گرفتم. دم در خانه که پیاده شدم مهستی نیز پیاده شد تا

 خداحافظی کند، در حال روبوسی بودیم که ماشین پلیسی

 نزدیک ماشین دکتر جم نگه داشت و امیر پیاده شد. با

 دیدن من و مهستی نزدیک آمد و سالم علیک گرمی

 شد. امیر به سمتش کرد. دکتر جم نیز با دیدن امیر پیاده

 .رفت و دست داد

 .با ماشین پلیس میارن دانشجوهاشونو؟امیر لبخندی زد_
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 .نه سواستفاده ی شخصی بود. دوستم بود منم رسوند_

 . بعد رو به مهستی گفت

 تشریف نمیاین داخل؟_

 نه، دیر وقته، ممنون آسو هم روز خوبی و هم شب_

 .خوبی

 .برای منم_

م آسو سرده سرما میخوری.امیر از امیر: پس با اجازه، بری

 وقتی که با آسمان در ارتباط بود و مثال من

 بیخبر بودم با من راحتتر بود، دیگر خانم آخر اسمم نمی

 آورد و فعلهایش را جمع نمیبست. اما همین راحتی

 .بیان باعث شد دکتر جم با اخمی خاص امیر را نگاه کند

 کردیم نمیدانمبرای بار چندم بود داشتیم خداحافظی می
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 .اما باالخره امیر در را باز کرد و داخل حیاط رفتیم

 اینجا چیکار میکنی تو این سرما؟_

 .آسمان رنگ پریده نگاهی به امیر و بعد به من کرد

 .درس میخوندم_

چله ی زمستون تو حیاط؟دوباره نگاهی به امیر کرد و رو _

 .به من گفت

 .آره، االن میرم_

 بخیری به امیر گفتم و در را بازسری تکان دادم، شب 

 کردم جلوتر از آسمان داخل رفتم، شنیدم که آرام از امیر

 پرسید 'با آسو اومدین؟.' خنده ام گرفت، به من حسادت

 .میکرد؟! مگر میشد

 بهتر بود قضیه ی گوشی را هرچه زودتر حل کنم تا قبل
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 از اینکه آسمان از این انتظارهای شبانه در زمستان

 .شودمریض 

 مامان؟_

 .ساعت رو ندیدی؟_دیدم، ترافیک بود، بیا کارت دارم_

 نگران نگاهم کرد، به سمت اتاقشان رفتم، پشت سرم

 .آمد

 همزمان به دوتاتون هم میگم بعدا نگین به من نگفتی،_

 میخوام اگر دوتاتون هم موافق باشین برای آسمان

 .گوشی بخرم

 .مشکلی نیست بابا که منتظر بود لبخندی زد. این یعنی

 گوشی میخواد چیکار تو این اوضاع؟_

 کدوم اوضاع؟_نمیبینی؟_
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 پول گوشی رو بده یه قسط آذرخش، آسمان گوشی_

 .الزم نداره، همین کالس گیتار کافیه

 عاجزانه بابا را نگاه کردم. رو به مامان صدایی

 درآورد. اما مامان دوباره رو به بابا نیز حرف خودش

 .را تکرار کرد

 .شه، نمیخرم. گوشی خودم رو میدم بهشبا_

 آسمان که بعد یک ربع تازه داخل خانه آمد مامان با

 .شنیدن صدای در صدایش کرد

 .کجا بودی؟آسمان از ترس لرزید_

 .تو حیاط بود_

 این موقع شب؟_

 .نمیدونی درس حفظیاتی داشتنی قدم رو میزنه_
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 .آسمان آنقدر ترسیده بود که سرجایش خشکش زده بود

 تو گوشی میخوای؟ گوشی من که هست استفاده_

 میکنی، خونه هم تلفن داره، مدرسه هم که اجازه نمیدن

 .گوشی ببری

مامان آسمان نخواسته من خواستم خوشحالش کنم._نیازی _

 . به خوشحال شدن نداره

 . از جایم بلند شدم

 . مامان خوشحالی ما رو تو نمیتونی تعیین کنی_

 ... باز با کی رفتی بیرون_

 مامان من نیاز ندارم با کسی برم بیرون، من برای_

 . خودم فکر، نظر و شخصیت دارم

 .رویم را برگرداندم
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 تا وقتی تو خونه ی منی حرف حرف منه، هر موقع_

 ازدواج کردی رفتی خونه ی خودت فکر خودت رو

 داشته باش.پوزخندی زدم برگشتم سمتش. چقدر پدر و مادرم

 !متفاوت بودند

 نرم خونه ی شوهر باید مثل یه احمق زندگی کنم؟تا _

 نه مامان جان نمیتونی از من این رو بخوای. همین

 مدرسه ای که میگی اجازه نمیدن گوشی ببرن، یروز با

 آسمان برو، تو کیف یکی از دخترها موبایل پیدا نکردی

 .بیا تف کن تف صورتم

 ... دختر من مثل دخترهای خرا_

 ری نه بچه هات، حق نداری برایمامان، نه تو پیغمب_

 توجیح چیزی که منطق نداره به بچه های مردم توهین
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 کنی. کاش پسرت مثل پسرهای خراب نبود و اینجور

بدبختمون نمیکرد.بلند شد به سمتم آمد، فکر کردم میخواهد 

 چیزی

 .بگوید، گفت اما به زبان بدن. سیلی اش محکم بود

 وقتی بچه بودم پوست صورت نازک بود، میدانست حتی

 کسی صورتم را به شوخی میکشید قرمز میشد، گاهی

 ...هم کبود و حاال

 آسمان یک هین محکم گفت و دستهایش را به سمت

 دهانش برد، بابا شروع کرد به صدا درآوردن، سعی

 .میکرد خودش را حرکت دهد، زود به سمتش رفتم

 .بابا آروم خوبم، بابا توروخدا حالت بد میشه خوبم_

 گریه ام گرفت، پدر بیچاره ام... یک ساعت بعد ما در
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 بیمارستان بودیم، آقای ملکی و پسرش نیز همراهمان

 بودند. ماسک اکسیژن روی صورت بابا بود، دست بردم

و دستم را روی گونه اش گذاشتم، چشم باز کرد._چرا این 

 کارو با خودت میکنی؟ من میخوام زود خوب

 .... بابا لطفاشی نه اینکه حالت بدتر شه

 قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم سرازیر شد. از جایم

 بلند شدم و به حیاط بیمارستان رفتم، آرنج هایم را روی

 .پاهایم گذاشتم سرم به دستانم تکیه دادم

:] 

 ق#_
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 کی قرار بود تمام شود، هیچ نظری نداشتم، دست کم

 هفته ای یکبار با مامان جنگ و جدال داشتیم. شده

 یم بدتر از هووهای ناصرالدین شاه. بابا کم در اینبود

موقعیت آسیب دیده بود که حاال او دوباره راهیبیمارستان 

 شد. نشستن کسی کنارم را حس کردم، سرم

 .را بلند کردم و آقای ملکی نازنین را دیدم

 .خوبه نگران نباش_

 دستی به زیر چشم هایم کشیدم و با لبخندی زورکی

 .دادمسری برایش تکان 

 دیر وقته فکر کنم ما تا صبح باشیم، شما و امیر_

 .برین، بی زحمت مامان رو هم ببرین

 .لبخندی زد
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 میدونی یبار به بابات چی گفتم؟_

 .سوالی نگاهش کردم._گفتم شیرزن بزرگ کردی

 .اینبار لبخندم به تعریفش از ته دل بود

 .حالل باشه شیر مادرت_

 حضورمان. خواستم چیزیآخ! مادرم... باعث و بانی 

 بگویم اما صدای گوشی ام را شنیدم. آسمان بود از

 خانه تماس گرفته بود، گریه میکرد، نامفهوم چیزهایی

 میگفت، اینکه دیگر گوشی نمیخواهد، هدیه و عیدی

 هم نمیخواهد و این قبیل جمله ها. دختر بیچاره

 .نمیدانست درد گوشی نبود، درد چیز دیگری بود

 ترم خواهرتم دل نگرانه با حاج خانم برگردینپاشو دخ_

 خونه، امیر میبره شمارو. منم مثل جفت چشام حواسم
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به بابات هست._نه، نمیتونم لطفا. فقط مامان بره تا آسمان 

 نترسه. من

 میمونم. شما هم برین شرمنده بخدا همش مزاحمتونیم،

 .از شرمندگی نمیدونم چی بگم

 حه من اصراردشمنت دخترم، باشه هرجور صال_

 .نمیکنم میگم امیر حاج خانم رو ببره

 پس شما؟_

 .شماتت بار نگاهم کرد

 .فکر نمیکنی این موقع اینجا تنهاتون بذارم_

 مامان راضی به رفتن نمیشد، نمیخواستم با او صحبت

کنم اما قهر کردن شاید خیلی هم در ذات من نبود._آسمان 

 .ترسیده نگرانه، برو آروم بگیر بچه
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  که این جمله را از من شنید نگاهم کرد. از ثانیه ایحاال

 که حال بابا خراب شده بود، مطمعنا نگاهم را خوانده

 بود که کامال او را مقصر میدانستم. میدانست بابا خط

 قرمز من است همانطور که آذرخش خط قرمز او بود،

 مامان بود که چنین مرزهایی را بینمان اینجا کرده بود،

 خانه را تبدیل به باال برره و پایین برره کرده او بود که

 .بود پس نباید انتظار برخورد دیگری از ما میداشت

 نهایتا قبول کرد و به همراه امیر به خانه رفتند. ما باید

 صبر میکردیم، یکی دو ساعت بعد دوباره به آقای

 .ملکی اصرار کردم برود اما قبول نکرد

 یص شد، امیرساعت  صبح بود که باالخره ترخ

 دوباره آمده بود دنبالمان، خانه که رسیدیم مامان و
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 آسمان هردو بیدار بودند._چرا مدرسه نرفتی؟

 .بابا را نگاه کرد، جوابم را نداد

 .برو یونیفورمت رو بپوش میرسونمت_

 ...آسو_

 !آسمان همین االن_

 من واقعا کم عصبانی میشدم، بحت هایم با مامان یک

 انی نیستم اما لحن دستوری ام باعثطرف اما آدم عصب

 شد، بحث نکند. زندگی ما همین بود و باید کنار می

 آمدیم، میجنگیدیم برای کمی بهتر کردنش نه اینکه با

 .شئون و زاری کار و بار را تعطیل کنیم.کنارش نشستم

 بابا باید برم شرکت، برای دکتر هم ساعت سه اینها_

 .میام دیر نرسیم
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 .اشاره کرد الزم نیستباچشم هایش 

 الزمه، دوتایی باهم میری گدر و دختری کلی هم خوش_

 .میگذره

 .مخاطب این جمله ام مامان بود که باالی سرمان بود

 میخواستم بگویم دوست ندارم او بیاید. هرچند حدس

 میزدم که قبول نکند. به اتاق رفتم، حس میکردم

 کردم لباسهایم بوی بیمارستان میدهد، سریع عوضشان

 و همراه آسمان از خانه بیرون رفتیم. یکبار آرام صدایم

 کرد، اما واقعا حوصله ی صحبت کردن نداشتم، خودم

را به نشنیدن زدم.داخل مدرسه اش رفتم، از ناظم مدرسه 

 عذرخواستم و

 گفتم خواب مانده بود. بهتر از بیان کردن مشکالت
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 گرفتمخانوادگیمان بود. از همان دم مدرسه یک دربست 

 و به شرکت رفتم، دیر بود، قرار بود امروز مرخصی

 .هم بگیرم اما چاره ای نداشتم

 .خانم پاینده عجیب نگاهم میکرد

 چیزی شده؟_

 حالتون خوبه؟_

 بله؟_

صورتتون.آخ، لعنتی، آرایشم را پاک کردم و هیچ کرمی _

 نزدم،

 .مطمعنا نمایی از تئاتر دیشب مامان روی صورتم بود

 .خاصی نیست، ممنونخوبم چیز _

 دکتر گفتن اگر تشریف آوردین اول برین به اتاق_
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 .ایشون

 !اگر تشریف آوردم ؟! قرار بود تشریف نیاورم؟

 تقه ای به در زدم اما پشیمان شدم، کاش قبل رفتن به

 اتاقش به اتاق خودم میرفتم و کیفم را چک میکردم،

 نمشاید کیف لوازم آرایشم را به همراه داشتم. اگر خا

 پاینده دیده بود پس ناظم آسمان هم دیده بود، حاال آقای

دکتر داشت میشد نفر سوم.با بفرماییدی که شنیدم در را باز 

 کردم. پشت میزش

 .بود، با کت و شلوار شیکی به تن

 .روزتون بخیر، معذرت میخوام بابت تاخیرم_

 سرش را بلند کرد، خواست جوابم را بدهد اما نگاهش

 اد مکث کرد، چشم هایش ریز کرد گویابه صورتم افت
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 داشت دقیق تر نگاه میکرد و بعد اخم کرد اخم

 .وحشتناکی کرد

:] 

 ق#_

 

 وقتی دیدم همچنان با اخم نگاه می کند و چیزی

 .نمیگوید دوباره خودم گفتم

 ...با من کاری داشتین؟ یعنی خانم پاینده گفتن_

 ... صورتتون_

 . مکث کرد و بعد سریع پرسید

 مزاحمتون شد؟ کسی_

 .بله؟ خیر چیز مهمی نیست_
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 یک 'خودتی' را بی برو برگرد میتوانستم از چشمانش

 بخوانم._چشم های قرمز و صورت کبود از نظر شما چیزی

 نیست؟

 احتماال در رودربایستی قیافه ی زار و خسته را جا

 .انداخت

 بابام... دیشب حالش بد شد، تا صبح بیمارستان بودم_

 .کمی خستم

 دیشب؟_

 .بله_

 بهتون گفتم که امروز مرخصی هستین تشریف_

 نیارین..._کار داشتم، ولی زودتر میرم، اگر کاری دارین

 .بفرمایین تا برم سرکارم
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 با این وضعیت فکر نمیکنم بتونین روی کارتون_

 تمرکزی داشته باشین. تشریف ببرین منزل استراحت

 .کنین تا وقت ویزیت پدرتون

 برداشت و با راننده اش تماس گرفت تاو بعد تلفنش را 

 بیاید مرا به خانه برساند. واقعا این بشر من را هیچ

 !حساب میکرد؟

 آقای دکتر من حالم خوبه، میتونم روی کارم تمرکز_

 .کنم، نیازی نیست برم خونه

از روی صندلی بلند شد به سمتم آمد._مطمعنا اگر از حال 

 و احوال خودتون باخبر بودین این

 .ف رو نمیزدینحر

 .مگر نفهم بودم که از حال خودم بیخبر باشم
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 .ممنونم اما من ترجیح میدم االن به کارهام برسم_

 با اخم و جدی نگاهم کرد. جدل بین چشم هایمان تا

 زمانی که تقه ای به در خورد و خانم پاینده در را باز

 .کرد به پایان رسید. از فرصت استفاده کردم

 .با اجازه من میرم سر کارم_

 چیزی جلوی خانم پاینده نگفتم، اما این فکر اشتباهی

بود که من نداشتم، سکوتش از این بود که راننده اشنرسیده 

 بود و نیم ساعت بعد خانم پاینده در اتاقم را باز

 کرد و گفت دکتر دستور داده اند با راننده اش بروم. چه

 اال کهگیر سه پیچی داده بود نمیفهمیدم. خسته بودم ح

 او اینقدر اصرار داشت چرا باید خودم را اذیت میکردم،

 دوباره پالتوام را پوشیدم و کیفم را برداشتم. خانم پاینده
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 جور خاصی نگاهم میکرد، مطمعنا فکر میکرد این

 .مرخصی آنی ربطی به کبودی خفیف روی صورتم دارد

 .شاید دلش برایم سوخته بود که آنطور نگاهم میکرد

 ر دوم بود که در ماشین راننده اش خوابم میبردبرای با

 و آقای جاللی بیچاره با خجالت نمیدانست چطور بیدارم

 .کند

 وقتی داخل رفتم مامان در آشپزخانه بود، نگاهم کرد،

 سالم نکردم به اتاق بابا رفتم، خواب بود. نفسش و

 نبضش را چک کردم، دوشی گرفتم و خوابیدم. اما قبل

 را کوک کردم تا برای دکتر رفتن خواباز خواب ساعت 

 نمانم.اما سر و صدای آسمانی که از مدرسه برگشته بود

 .فرصت نداد آنقدر که دلم میخواست بخوابم
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 بیدارت کردم؟_

 .نه_

 .چشم هایم را مالیدم و سرجایم نشستم

 بابا بیدار شده خوبه؟_

 .آره بیداره، مامان بهش سوپ داد یکم_

نمیتونه االن بجوئه. میرین دکتر امروز چرا سوپ؟_گفت _

 ؟

 آره. ناظمت چیزی نگفت؟_

 .نه. مشاور مدرسمون صدا کرد_

 مدرستون مشاور داره؟_

 .اوهوم_

 چی میگفت؟ بخاطر دیر رفتن امروزت؟_
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 .من دیر رفتم بعد...نگاهش کردم_

 خب؟_

 منم تاصبح نخوابیده بودم توام، چشمهام یکم قرمز_

 .ده بودن دعوایی چیزی شدهبود ماله منم، فکر کر

 حدسم درست بود، کبودی هفیف روی صورتم باعثش

 شده بود، دست مامان واقعا سنگین بود، تا بحال کنک

 نخورده بودم از او در این ین کمی مسخره بود اما

 .حداقل متوجه شدم چه زور و بازویی دارد

 .منم حاضر میشم میام_

نتوانسته بود نه نمیخواد، خودم میبرمش.نگران بود، _

 خودش را کنترل کند

 نمیتوانستم زحمات این همه مدتش را پوچ کنم، اگر او
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 نبود نمیتوانستم هم حواسم به خرج و مخارج باشد هم

 مراقب بابا باشم. مراقبت کردن از یک بیمار کار آسانی

 .نبود

 نگران نباش، میتونم چند ساعت مراقبش باشم. آسمان_

 آژانس چی شد؟

 کرد تا بابا روی صندلی بنشیند، مامان با راننده کمک

 دیدن این صحنه طاقت نیاورد، کیفش را روی دوشش

 انداخت و همراهمان شد. در لجبازی چیزی از هم کم

 .نداشتیم

:] 

 ق#_
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 دکتر امید زیادی به ما داد، از خوشحالی میخواستم

 گریه کنم، بعد از شب وحشتناکی که همگی گذرانده

 جمله های دکتر برایمان لذت بودیم شنیدن تک تک

 بخش ترین جمالتی بود که میتوانستم بشنوم. جلوی در

 .مطب روی سر بابا محکم بوسیدم

 .دورت بگردم دیدی چقدر امید داد_

 خوشحال به نظر نمیرسید. جلوی ویلچرش مقابلش

 .نشستم

چیه آقا معلم خوشحال نیستی؟از من چشم گرفت، نمیدانم _

 بموضوع چه بود، از دیش

 دلخور بود یا چه؟! حتی تمایلی به یک کمی گشتن در

 خیابان هم نشان نداد مستقیم برگشتیم به خانه. بابا
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 چیزی نمیگفت، میدانم در حالت عادی هم صحبت

 .نمیکرد اما این سکوت چیز دیگری، نوع دیگری بود

 .چیزی شده؟ مامان که میگه دکتر خبر خوب داد_

 .آره_

 خب پس؟_

 .شد، نمیدونم چرابابا یه جوری _

 . شاید از خوشحالیه ._نه بابا_

 باید برین مطب خودش؟_

 . آره خیلی مجهزه. هفته ای یه بار میره_

 پولش زیاد نیست؟_

 همین سوال آسمان تلنگری بود برایم. بابا بخاطر هزینه

 اش بود... سریع از جایم بلند شدم و به اتاق رفتم
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 .مامان و بابا در اتاق بودند

 قیقه من و بابا رو تنها میذاری؟چند د_

 خشمگین نگاهم کرد اما میخواستم دوتایی باهم صحبت

کنیم. مطمعنم اتفاق دیشب نبود چیزی میگفت، اماسکوت 

 کرد و بلند شد و از اتاق بیرون رفت. جلوی بابا

 .نشستم

 بابا؟_

 .نگاهم نکردم

 بابا از من نگاه می گیری؟ چرا؟_

 .باز نگاهم نکرد

 ن همه زندگیم رو برای تو، برای صدات میدم،بابا... م_

 .بابا بخدا اینجا حقوقم خوبه، میرسونم
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 نگاهم کرد، چشم های پدر من پر بود از اشک، با

دیدنش قلبم به درد آمد، دستم را به سمت قلبم بردم._بابا 

 ...تورو خدا، بابا

 .اشک های من نیز جاری شدند

 رخش چوب بیبابا میرسونم، باور کن کم نمیارم، آذ_

 عقلی خودش رو میخوره، تو برام الویتی، بعدشم

 آذرخش هم چیزی نمونده از بدهیش تا آخر سال بعد

 تموم میکنیم بدهیش رو، حتی شاید رضایت گرفتیم

 زودتر اومد بیرون، اون روز آقای ملکی میگفت میشه

 .همچین کاری کرد

 تا یک ساعت بی وقفه برایش صحبت کردم، از حساب

 کتابهایم گفتم، حقوقم بدهی هایمان، تا میتوانستم
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 تالش کردم تا قانعش کنم، که میتوانم از پس هزینه اش

بربیایم. اگر الزم بود شبانه جای دیگری هم کار پیدامیکردم 

 اما دیگر اجازه نمیدادم پدرم در این وضعیت

 .بماند در حالی که راه چاره ای بود

 .گوشیت چند بار زنگ زد_

 ود؟کی ب_

 . یبار مهستی خانم، یبار منزل جم، یبارم دکتر جم_

 . با خنده گفت

 .در کل خانواده ی جم_

 لبخندی زدم، گوشی ام را برداشتم اول با مهستی تماس

 گرفتم اما جواب نداد، منزل جم احتماال بچه ها بودند،
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اما ساعت از ده گذشته بود و حتما خواب بودند،نمیدانستم 

 نیز تماس بگیرم یانه اما بهباید با دکتر جم 

 .هرحال زنگ نزدن هم زشت بود. او نیز جواب نداد

 بیخیال شدم و گوشی ام را برای صبح کوک کردم و

 .خوابیدم

 صبح دیدم مهستی دوباره تماس گرفته بود و پیام

 فرستاده بود میخواسته حال بابا را بپرسد، در مترو

 ب پیشبودم که جوابش را دادم و گفتم همه چیز خو

 رفته است. امیدوار بودم برادرش از کبودی صورت

 .دیروزم چیزی به مهستی نگفته باشد

 مدرسه روز سختی بود، بچه ها واقعا اذیتم کردند، یا

 شاید من روزهای خوبی رو سپری نمیکردم و همه چیز
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 . زود خسته ام میکرد

 دکتر جم به شرکت نیامد، خانم پاینده گفت از پشت تلفن

ودم ه بیش را داد. با مهستی نیز دوباره تماس گرفتدستورها

 اما جواب نداده بودم. کمی نگران شده بودم اما

 .دوست نداشتم فضولی هم کنم

 نتیجه ی این بی خبری ها دوشنبه در خانه ی جم برایم

 روشن شد، مهستی خیلی خوب به نظر نمیرسید و گفت

 .!'زود؟دارد برمیگردد لندن، فقط توانستم بگویم 'چه 

 چشم هایش میگفت دوست ندارد برگردد اما چیزی در

 مورد زندگی اش نمیدانستم نمیتوانستم قضاوت کنم،

 .بغلم کرد

 خیلی بهت خو گرفتم آسو، امیدوارم دوستم بمونی_
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 .حتی با اینکه دورم

 .حتما_

من دوست واقعی هیچ وقت نداشتم.لبخند کمرنگی زدم، _

 ...فکر میکنم من هم مثل او بودم

 ...دوستی نسترن

 دوقلوها نیز بخاطر رفتن عمه اشان ناراحت بودند،

 دست جان بهتر شده بود، اذیتش نمیکرد حاال تنها

 .ناراحتیشان رفتن مهستی بود

 .همش تقصیر گرندیه_

 .جاشوا نیز با سر تایید کرد

 .آره، من دوستش ندارم_

 چه میگفتم، حسشان به مادربزرگی بود که
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 ت داشتن و نداشتن او بستگی بهنمیشناختمش، دوس

 .برخورد مادربزرگشان داشت._میاد بازم بهتون سر میزنه

 .اما دلمون براش تنگ میشه_

 .بابا همش نیست، آنتی همیشه پیشمونه_

 من بعد از بریده شدن دست جان مهیار جم را ندیده

 !بودم، یعنی هنوز حالش رو به راه نشده بود؟

 دوقلوها به سراغ مهستیبعد از تمام شدن کالسم با 

 رفتم، فنجانی چای باهم خوردیم و بعد به مهین خانم

 .گفت بسته ای که در اتاقش بود را برایش بیاورد

 وقتی مهین خانم بسته را آورده مهستی با سمت من

گرفت و گفت هدیه ای برای من گرفته._ممنون، اما نیازی 

 .نبود
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:] 

 ق#_

 

 

 زد اما لبخندی دستش را روی دستم گذاشت. لبخندی

 . غمگین بود

یه یادگاری کوچیک باشه از طرف من. لطفا رد نکن .با _

 لبخندی سرم را تکان دادم. دستکش های بینهایت

 زیبا و شیکی بود.مطمعنا خیلی گران قیمت بود اما

 .میدانم هدفش به رخ کشیدن ثروتش نبود

 .خیلی خوشگلن ممنونم_

 هدیه ای خوشحالم پسندیدی، مهیار گفت از هر_
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 .خوشت نمیاد

 هر هدیه ای؟ مطمعنا آخرین ورژن یک برند موبایل

 ترند جهانی چیزی نبود که به راحتی از هرکسی قبولش

 .کنم

 وقتی بغلش کردم تا خداحافظی کنم گریه ام گرفت، مدت

 زمان زیادی نبود باهم آشنا شده بودیم اما اگر فرصتش

 ی رغمبود مطمعنا دوستهای خیلی خوبی میشدیم عل

فاصله ی طبقاتی فاحشی که بینمان بود.چیزی نگفت، به 

 نظرم سعی میکرد خودش را کنترل کند

 تا گریه نکند، وقتی از آغوشش جدا شدم، برادرهای جم

 پشت سرمان بودند. مهیار جم مرتب و شیک مثل

 تصویری که قبل از آن اتفاق از او داشتم. چشم هایش
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 .ق خواهرش بودناراحت بود که بدون شک برای فرا

 دادیار جم نگاهی به من کرد، سری برای هردو تکان

 دادم. چهره ی او نیز گرفته بود، خیلی هم ربات نبود

 گویا! سریع از خانه بیرون زدم. فاصله چیز غریبی

 بود، با وجود همه ی تکنولوژی ها و پیشرفت ها

 مطمعنا دلتنگ هم میشدند. دور بودن از کسانی که آدم

 .واقعا سخت است دوست دارد

_ _ _ _ 

 بخاطر مرخصی های پیوسته ای که بخاطر مدرسه

 داشتم نمیتوانستم برای ساعت ویزیت بابا مرخصی

بگیرم، مامان همراه آسمان، و گاهی با امیر او رامیبردند 

 کلینیک دکتر. به فکر گرفتن وامی بودم، از
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 بدهی های آذرخش مبلغ زیادی نمانده بود، البته برای

 یاد بود اما در مقایسه با بدهی اولیه چیزی نبود. درما ز

 یکی از مرخصی هایی که آذرخش داشت با او صحبت

 کردم گفتم وام بگیرم با شاکی هایش صحبت کنیم بخشی

 .را بدهیم بقیه را بیرون از زندان کار کند و پرداخت کند

 جدی این کارو برام میکنی؟_

 هم قسط هات؟ آره چرا نکنم؟ میتونی هم وام رو بدی_

 آره، بخدا شبها هم کار میکنم، شبها مجبورم برم_

 .زندان به جاش کار میکنم

 خیلی به این حرفش اطمینان نداشتم اما میخواستم برای

 عید خیال مامان نیز راحت باشد. اگر مسئله آذرخش بود
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خیلی برای مامان فرق نمیکرد که من چقدر کار میکنم،مهم 

 نباشد. هرچند اگر واقعااین بود آذرخش زندان 

 .تواناییش را داشتم هرگز اجازه نمیدادم به زندان برود

 برای وام گرفتن نیاز به ضامن داشتم. به مامان وقتی

 گفتم گفت یکی آقای ملکی دیگری دوست بابا. نه اسم

 عمو را میبرد نه دایی و نه حتی شوهر خاله یا شوهر

 پشت غریبهعمه ام را. هر دو نفر پیشنهادی اش هفت 

 .بودند

 .مامان به عمو و دایی بگو_

 .قبول نمیکنن_

 چرا مامان مگه اون دفعه دایی مرتضی وام گرفته بود_
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بابا ضامنش نشد؟ سند مغازه اش رو میده با مدارکش.مامان 

 .درمانده نگاهم کرد

 زنگ بزن سعی کن راضیش کنی. چیزی تا عید_

 خوابیده همهنمونده، اسفند نصف شده نشده مملکت 

 .میگن آخر ساله بمونه سال بعد

 با عمو باید خودم صحبت میکردم، بابای من به وقتش

 دست همه را گرفته بود، از بچه تا بزرگسال در قوم و

 خویشان کسی نمانده بود که کمک نکند، حاال حق داشتم

 .که توقع داشته باشم چنین کاری برایم بکنند

 .م بدجور دستم گیرهراستش رو بخوای دخترم من خود_

 عمو پول نخواستم که یه فیش کسر حقوقه با کپی_
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شناسنامه ات ._آسو دختر با این درصد میخوای وام برداری 

 ریسکه

 عمو جان، با من مشورت میکردی میگفتم نه. االنم دیر

 .نشده کنسلش کن

 نمیشه عمو، شما لطف کن همین رو به عهده بگیر،_

 هام رو به موقع پرداختنترسین اتفاقی نمیفته قسط 

 .میکنم

 ...از کجا آخه دخترم نمی_

 . عصبانی شدم

 شما نگرانین بیفته گردن شما؟ عمو بابا کم به شما_

 خوبی نکرده، حاال اینکه یه گوشه افتاده و برادر

 خودش دوساله یه خبر ازش نمیگیره به اندازه ی کافی
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 ناراحت کننده است، این بین خودتونه، من دخالتی

یکنم اما میدونم اینو میتونم ازت بخوام._منم مشکالت نم

 زندگی خودم رو دارم، کم به داداشم سر

 نزدم که حاال تو برا من برادری رو یاد بدی؟

 عمو شش سال پیش شما وقتی داشتی ماشین میخردی_

 نصف پولش رو بابا داد، هیچ وقت پس نگرفت، یا اون

 .پول رو با سودش پس بده بهم یا ضامنم شو

 تهدید میکنی؟ کدوم پول؟ چی میگی واسه خودت؟_

 حقم رو میخوام تهدید نمیکنم، تو این دوسال تا به_

 امروز از هیچ کدومتون هیچی نخواستم. اما حاال حقم

 رو میخوام، تا فردا به مامانم خبر بده پول رو پس

 میدین یا ضامن میشین. خداحافظ. راستی عمو برای
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 دادی مدرک دارم، خاطرتپولی که قرض کردی و پس ن

باشه امضا کردیش دیگه خودت میدونی خداحافظ.نتیجه ی 

 صحبت هایمان تماس با مادرم و داد و بیداد

 های عمو پشت تلفن شد. هرچه به مامان گفتم گشی را

 به من بدهد اما گوشی را کشید و دیگر اجازه نداد

 .صحبت کنم

 دیوونه شدی؟_

 نیست؟ حق ما حقدروغ میگم مگه؟ پول ما پول _

 .نیست؟ یا ضامن شه یا پول رو بده

 .بابا نگاهمان میکرد

 ببخشید بابا اما بیخیال نمیشم یا اون پول رو میگیرم یا_

 .مجبورش میکنم ضامن شه
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 ناراضی نگاهم کرد، او مرا اینطور بزرگ نکرده بود،

 خوبی کردن را با انتظار به جبران نباید انجام داد. جمله

 اش بود اما درسی که زندگی به من داده ی همیشگی

 .بود چیزی متفاوت تر بود

 نگاه ازش گرفتم، من اگر قرار بود طرف حسابم بابا

 .باشد نجنگیده میباختم

 واقعا مدرک داری؟_

 نگاهی به آسمان کردم. منظورش بدهی عمو به بابا

 .بود._نه
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 پس چی گفتی؟_

 .عمو یادش نمیمونه، خواستم بترسه_

 .تعجب نگاهم کرد آسمان با

 .وای آسو_

 .جوابش را ندادم

 گوشیت رو میدی؟_تو که دیگه نمیخواستی؟_

 .خب بگو نمیدم_

 به قهر بلند شد و از اتاق بیرون رفت. من یکی دو روز

 بعد آن ماجرا میخواستم برایش بخرم اما خودش گفت

 .نمیخواهد، گفت حتی اگر بخرم استفاده نخواهد کرد

 زودرنجی اش باعث ناراحتی بی منظوری نداشتم اما

 دلیلش شد. خواستم بلند شوم و گوشی را برایش ببرم
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 اما تنبلیم شد، سرجایم دراز کشیدم و گوشی را روی

 بالشش گذاشتم اما صبح دیدم آسمان غد و یک دنده

 گوشی را سر داده بود روی فرش و دست نزده بود

 وگرنه مطمعنا خاموش بود، نگاهی به صورت غرق

 ش کردم نفسم را بیرون دادم چه کاری از دستم برخواب

 ! می آمد؟

حالتون چطوره خانم مهرپرور؟دیدن مهیار در شرکت _

 .یعنی دادیار جم قرار نبود بیاید

 ممنون شما خوب هستین؟_

 .سری تکان داد

 .با اجازه تون توی جلسه میبینمتون_

 .بله_
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 ساعت یازده جلسه ای بود. اولین جلسه ای که بدون

 دادیار جم برگزار میشد. قبلترها فضول نبودم اما از

 وقتی به این شرکت آمده بودم گویا به این خصلت هم

دچار شده بودم، کنجکاو بودم بدانم کجاست.حتی در طول 

 جلسه ای اشاره ای به اینکه دکتر جم

 کجاست نشد. جلسه بدون او و نگاه های خشمگین

 کرده بودم جایبرگزار شد. گویا به نگاه هایش عادت 

 خالی اش را واقعا حس کردم ، هرچند اگر این را

 .میفهمید خشم و اخمش دو برابر میشد

 چطوری؟_

 ممنون، کاری داری؟_

 .یه سوال میخواستم ازت بپرسم_
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 .باشه_

 .نشینم؟حواسم نبود تعارف کنم_

 . چرا بیا بشین_

 پشت میزم نشستم پیمان هم روبه رویم. کنجکاو و

 . کردممنتظر نگاهش 

 یه سوال ازت بپرسم؟_

 .خنده ام گرفت

 .برای سوال پرسیدن اومدی تو اتاقم_

 آره، اما میشه لطفا راستش رو بگی. میدونم دروغ_

نمیگی در واقع میشه لطفا جوابم رو بدی؟_میشه لطفا تو 

 اول سوالت رو بپرسی؟

 .سر اون داده هایی که قرار بود باهم کار کنیم_
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 خب؟_

 امه ندی؟دادیار گفت اد_

 .مردد ماندم، نمیدانستم چه باید بگویم یا

 چیزی شده؟_

 .نه فقط یه سواله_

 .بعد این همه مدت؟_ندیده بودمت_

 . راست میگفت، من هم راستش را گفتم

 نه چیزی به من نگفتن دکتر جم، فقط گفت بقیه اش_

 رو تو شرکت ادامه میدیم، من نیام کارخونه، اما از توام

 .خبری نشد

 گفتی نمیخوای بیای کارخونه؟تو _

 بیست سوالیه پیمان؟_
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 آسوی فقط یه سوال دارم ازت میپرسم بی هیچ بحث و_

 دعوایی._من بحثی ندارم، پرسیدی منم راستش را گفتم. حاال

 سوال دیگه ای داری باید دلیل این سوالها رو بگی بعد

 .بعدی رو بپرسی

 .دستی در موهایش برد و بلند شد

 ود اون کار اما دادیار بعد روزی که توپیشنهاد من ب_

 .اومدی کارخونه کنسلش کرد

 من نشانگر تاریخی شما شدم؟ خب جواب نگرفتی_

 .کنسل کرده

 اون جوری که دادیار پشت من وایستاده بود نمیشه که_

یهو اینطوری.... به هرحال.شانه ای باال انداختم چیزی 

 نگفتم اما وقتی رویش را
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 قم بیرون برود چیزی به ذهنم رسید،برگرداند تا از اتا

 .سریع پرسیدم

 نکنه فکر میکنی من زیرآب زنی کردم؟_

 نه این فکر رو نمیکنم اما... گفتم شاید چیزی گفتی_

 .نظرش عوض شده

 چرا باید به خاطر حرف یه کارمند نظرش عوض شه؟_

 بعدشم من تحلیل های نهایی رم نشستم دستی انجام

 جواب نمی گرفتی. بعد اونم بهدادم، تحت هیچ شرایط 

 این فکر کنم که خودت ی گفتی نظرش عوض شده،

 زبون خودت بدتر از زهر چندتا مار غاشیه اش. تو کور

 خودتی بینای مردم؟

 با هیجان یک قدم به سمتم آمد._واقعا انجام دادی؟
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 .هان؟ آره_

 کو؟_

 اینقدر هیجان داشت برای پیشنهادش، من فقط از سر

 اینکه وقتی چیزی میرفت به مغزم تا جوابکنجکاوی و 

 نمیگرفتم نمیتوانستم آرامش داشته باشم خصوصا اگر

 .عدد بود به همین دلیل انجام داده بودم

 .ندارم تو خونه اس_

 .برام میفرستیش؟_گفتم جواب نگرفتم_

 .باشه میگردم علتش رو پیدا کنم_

 دهانم را به پایین کشیدم و حالت به من چه ای نشان

 .ادمد

 فردا میارمش شرکت، میدم خانم پاینده هرموقع_
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 .خواستی بیا بگیر

 .جلوتر آمد دست راستش را روی بازوی راستم گذاشت

 .مرسی آسو_

 مطمعن بودم از سر تشکر و خوشحالی دستش را روی

بازویم گذاشت و منظور دیگری نداشت وگرنه جوردیگری 

 برخورد میکردم. سرم را تکان دادم و چیزی

 .تمنگف

 میشه بین خودمون بمونه؟_

 پیمان چیکار میخوای بکنی؟_

 ببین قول میدم ضرری بهت ترسه، یعنی به هیچ کس_

 نرسه. خیالت راحت، اما تا به نتیجه ی درست و صد

 .درصد ترسیدم نمیخوام کسی بدونه روش کار میکنم
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:] 

 ق#_

 

 نمیدانستم چه بگویم چه واکنشی نشان بدهم، پیمان را

 نمیشناختم، در دنیای کار که اصالخیلی خوب 

 نمیشناختمش و حاال باید ریسک میکردم. حرفی بود که

 .زده بودم و نمیتوانستم زیرش بزنم

 .باشه گفتم میدم به خانم پاینده_

 به کسی نمیگی؟_

 .جز دکتر جم نه_

آسو، همه همه اس، استثنا نداره._نمیشه پیمان من کارمند _

 اونم و تو محیط کاری بخاطر
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 اون با تو آشنا شدم ربطی به آشنایی گذشته ی ما نداره

 .این همکار بودن

 .دستش را الی موهای برد

 .یک دنده ای آسو یک دنده_

 .لطف داری_

 .باشه بگو، تحلیل هارو فردا میام بگیرم_

 چه توقعی از من داشت؟! گوشی ام را برداشتم تا با

 بیاید، دادیار جم تماس بگیرم، به نظر امروز قرار نبود

 فردا هم من صبح مدرسه بودم._مشکلی پیش اومده؟

 'یک 'الو' ، یک 'سالم' ، یک 'من هم خوبم شما چطور

 ؟! اینقدر گفتن اینها سخت بود؟ به محض وصل کردن

 !تماس جویای مشکل بود؟
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 بد موقع مزاحم نشدم؟_

 خیر، چیزی شده؟_

 راستش مهندس خادمی برای جلسه اومده بودن_

 .شرکت

ردم اما چیزی نگفت دوباره خودم ادامه دادم._در مکث ک

 مورد داده ها، من تحیلی دستی انجام دادم براشون،

 فقط محض رفع کنجکاوی و وسواس فکری خودم،

 گفتن که نتیجه رو بدم بهشون، من... خواستم بپرسم از

 نظر شما که مشکلی نداره؟

 نتیجه گرفتین؟_

 .نه_

 .من با مهندس خادمی صحبت میکنم_
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 ...تحلیل هارو بدم بهش یا_

 .فردا بدین به خانم پاینده الزم نیست خودتون ببرین_

خواستم بگویم 'نه بابا فکر کردی میبرم دم خونه اش'._بله 

 .همینکارو میخواستم بکنم

 واقعا قبل از خداحافظی دوست داشتم بپرسم کجاست،

 .عجیب ذهنم درگیر بود با این موضوع

 ر دعوت کرد. رد نکردم هرچندمهیار جم من را به ناها

 .تعجب کردم

 چطور پیش میره؟_

 کار؟_

 !همه چیز_
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خوب ممنون._مهستی گفت باهم در ارتباطین خیلی بابت _

 این موضوع

 .خوشحاله

 بله، البته بخاطر خوش صحبتی مهستی جون این_

 .اتفاق

 . غذا را سفارش دادیم، بعد از آوردن غذاها گفت

 ا شما امید میدین که انگیزهجاشوا واقعا کارش خوبه ی_

 بگیره؟

 نه واقعا کارش خوبه، تابستون به نظرم با یه معلم_

 . خوب شروع به کار کنه

نمیخواین شما یاد بدین؟_نه مسئله این نیست من اول کار _

 هم گفتم هیچ وقت
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 آموزش آکادمیک ندیدم، من از بابام یاد گرفتم که بابام

 حتی معلم هم آموزشش هم از بابابزرگم یاد گرفته. یعنی

 .آکادمیک نبوده

 .دنیا با کار کاربلدها پیشرفت میکنه نه درس خونده ها_

 .با لبخند و تعجب نگاهش کردم

 پدرم میگفتن، تحصیل کنی و دستت خالی باشه ارزشی_

 .نداره

 .درسته، خدا رحمتشون کنه_

 .ممنونم. سرد شد بفرمایین.قاشقی به دهان بردم_

 تو یه دانشگاه بودین و البته خانمبا امید و پیمان _

 .امید

 .بله_
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 پیمان یک بار گفت درستون خوب بوده، چرا ادامه_

 ندادین؟

 !چه هدفی داشت از این سوالش؟

 .پیش نیومد_

االنم نیتش رو ندارین؟_تا چند لحظه پیش کاربلدها اداره _

 ! گر بودن

 .شما از محصل های دست خالی نیستین_

 به ادامه تحصیل، تدریس رو بهش فکر میکنم، یعنی_

 دوست دارم، بابام... معلمه یعنی بود، منم شاید به همین

 .خاطر عالقه دارم

 .االن که دارین تدریس میکنین تا جایی که خاطرمه_

 .دوست دارم تو دانشگاه درس بدم_
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 .مطمعنا از پسش برمیاین_

ممنونم.لیوان آب را برداشتم چشمم به گلدان بزرگ روی _

 زمین

 .دبو

 شاید از دعوت ناهارم تعجب کردین امیدوارم معذبتون_

 .نکرده باشم

 .لبخند کمرنگی زدم

 .نه اختیار دارین باعث خوشحالیه_

 دنبال فرصتی بودم بخاطر ماجرای جان و کمکتون_

 تشکر کنم، راستش نمیدونستم هم چطور باید ازتون

 تشکر کنم، یکم با خانم هایی که ما میشناسیم

 دعوت ناهار نهایتا پیشنهاد دادیار بود،متفاوتین، 
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 .هرچی فکر کردیم نتیجه ای نگرفتیم.خنده ی کوتاهی کردم

 .ممنونم، نیازی نبود اما بازهم ممنونم_

 من از شما ممنونم، حضورتون باعث کلی اتفاق خوب_

 .تو زندگی بچه ها شده

:] 

 ق#_

 

 _پسرها واقعا فوق العاده ان، من تاثیر خیلی خاصی هم

 .ون نداشتمروش

 این دید شماست اما ما همگی متوجه تاثیر حضورتون_

 ... هستیم. راستی خیلی امیدوار نبودم اما

 به من امیدوار نبود؟
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 .منظورم به خودم امیدوار نبودم نه شما_

 بدون شک فکرم در چهره ام نمایان شد که سریع جمع

 .و جورش کرد

 هم منبعد از همسرم کمی دوران سختی رو گذروندیم، _

 هم بچه ها درواقع هیچ کدوممون هم عادت نکردیم

 .اما..._خدا رحمتشون کنه

 .ممنونم_

 کار و لطفهای شما با چیزی قابل جبران نیست از نظر_

 من با پول که به هیچ عنوان، برای همین خواستم بگم

 اگر جایی روزی یا هرموقع هر کمکی از دستم بربیاد

 تعارفی میتونین بهمروی من حساب کنین، بدون هیچ 

 .بگین من با خوشحالی انجام میدم
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 به نظرم انسان خوبی بود. من ممکن بود همینکارها را

 برای شاگرد دیگری نیز انجام دهم و پدر و مادرش

 بگویند وظیفه ام بوده و انجام داده ام. خیلی بی تجربه

هم نبودم..._من واقعا دوقلوها رو دوست دارم، یبار دکتر 

 جم بهم

 گفتن دارم بچه ها را به خودم وابسته میکنم اما در

 واقع عکسش داره اتفاق میفته. اما میتونم این اطمینان

 رو بدم هرکاری که کردم که بنظرم کار خاصی نبوده

 ...واقعا از ته دل بوده. انتظاری

 .شکی ندارم، تربیت خوب خانوادگی شما قابل تحسینه_

 .لطف دارین_

 یتوانستم ناهارم را بخورم، واقعاحاال با خیال راحت م
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 کنجکاو بودم بدانم دلیل این ناهار چه بوده و باالخره

 .مشخص شد

مهستی جون دیر به دیر میان ایران؟_بخاطر شرایط کاری _

 .همسرش بله

 میدانستم همسرش یک جراح است. چند باری که

 تماس تصویری با مهستی داشتم متوجه شده بودم

 یست و اغلب در بیمارستانهمسرش خیلی در خانه ن

 است، به نظرم سخت بود اینکه در یک مملکت غریب

 .باشی و همسرت هم بیشتر وقتش را سرکارش باشد

 دلتنگ شدین؟_

 .دوقلوها زیاد سراغش رو میگیرن_

 .مدتی پیش مهستی زندگی کردن بهش عادت کردن_
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عادت نکردن دوستش دارن.لبخند جذابی زد و گفت _

 . فرقمنظورش همین است

 زیادی بود بین عادت داشتن و دوست داشتن اما چیزی

 .در جوابش نگفتم

 من چند باری در این مدت زمانی که با بچه ها کالس

 داشتم با مهستی تماس گرفته بودیم و یک ساعتی را

 همراه بچه ها با مهستی صحبت کرده بودیم و

 میتوانستم بدون هیچ تردیدی بگویم چقدر مهستی را

 دارند. هرچند مثل هر بچه مثل هر انسان دیگریدوست 

 که محبت و احساس را درک و حس میکند، آنها نیز

 حس و دوست داشتن مهستی را حس میکردند و این

 حس را به او داشتند. به خاطر مهربانی اش بخاطر
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 .حس مادرانه ای که نسبت به برادرزاده هایش داشت

 ندلی اتاقبا مهیار به شرکت برگشتیم، شیال روی ص

 انتظار بود، کمی عصبانی به نظر میرسید. نگاه بدی به

من کرد و رو به مهیار گفت._مهیار میدونی چند بار تماس 

 گرفتم. چرا جواب ندادی؟

 مهیار با تعجب دستش را داخل جیبش برد و گوشی اش

 .را برداشت

 متوجه نشدم. خوبی؟ چیزی شده؟_

 .نذاشت برم داخللطفا تو اتاقت صحبت کنیم. منشیت _

 .مهیار جم لبخندی زد و گفت

 .چون اتاق من نیست_

 با دستش اشاره کرد تا شیما داخل دفتر دکتر جم برود و
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خود مهیار رو به من لبخندی زد و تشکر کرد برایهمراهیش. 

 بااین تشکر شیما دوباره برگشت و من را

 .نگاه کرد و چشمی ریز کرد و داخل رفت

 حسادت های دختر خاله اش برنمیکاری از دستم برای 

 .آمد. من هم تشکر کردم و به اتاق کارم رفتم

 وقتی شب به خانه رسیدم، عمو خانه ی ما بود. لبخندی

 شیطانی زدم مطمعن بودم کلی فکر کرده بود که آیا

 واقعا مدرکی دارم یانه و به نتیجه نرسیده بود و به

 .یدادسراغ بابا آمده بود. کاش بابا بند را آب نم

 وقتی داخل خانه رفتم همگی در اتاق بابا بودند فقط

 .آسمان بود که در آشپزخانه بود
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عمو اومده؟با دلخوری یک اره گفت. گویا هنوز از دیشب _

 .قهر بود

 این قهر کردن را هم از مامان یاد گرفته بود. داخل یک

 .خانه بودن و قهر کردن چه بود؟! به اتاق رفتم

 .خوش اومدین عمو_

 نگاهم کردم. از طرز نگاهش هم میتوانستم حرفهای

 .نگفته اش را بفهمم

 .زحمت شد برات عمو ببخشید_

 'تنها صفتی که میتوانستم به خودم بگویم یک 'پررو

 .بود آن هم بی برو برگرد

در مقابل حرفم پوزخندی زد.کنار بابا نشستم مامان چشم و 

 .ابرو می آمد
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 بده، زنداداش کهکو مدرکی که داری پاشو نشونم _

 خودش رو زده به اون راه. داداشمم که وضعیتش

 .مشخصه

 میخواین پول رو بدین؟ اینقدر ضامن بودن سخته؟_

 هللا اکبر، کدوم پول دختر؟ داداش چی میگه این_

 دخترت؟

 من پررو بازی در آوردم کامال در جریانش بودم اما

 .عمویم دیگر آخر تمام پرروها و پررویی ها بود

 

 

 

 .پوزخندی زدم، به بابا نگاه کردم که یعنی تحویل بگیر
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 این هم برادری که دیشب بخاطرش مرا دلخور و

 .ناراضی نگاه میکردی

 عمو بابام تازه حالش خوب شده، لطفا بیاین تو حیاط_

 .باهم صحبت کنیم

 بابات نباید ببینه دخترش چیا به من گفته؟_

 بخاطر داشتنمن بخاطر خودم نمیگم، میترسم حالش _

 برادری مثل شما بد بشه وگرنه من چیزی رو از بابام

 .پنهون نمیکنم.خواست چیزی بگوید، عصبانی بود

 عمو بابا چند روز پیش بیمارستان بود اینو میتونین_

 درک کنین؟

 .در اتاق نماندم بیرون رفتم تا مجبور شود دنبالم بیاید

 صدایمان را سرد بود اما به حیاط رفتم تا حد امکان بابا
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 .نشنود

 آنقدر بحثمان طوالنی شد و البته صدایمان بلند بود که

 آقای ملکی از خانه بیرون آمد. میدانم فضول نبودند اما

 .صدای بحث ما از حالت عادی خارج شده بود

 آقای ملکی خواست بحث را خاتمه بدهد اما عمو چنین

 قصدی نداشت، پیوسته از من بد میگفت اینکه بلد

م حرکت نگه دارم، از پررویی و بی حیایم. آقایملکی نیست

 مردتر از خیلی از مردهایی بود که در زندگی ام

 دیده بودم، از همان ابتدا طرف من را گرفت. عکس

 جمله های عمو را گفت اینکه دختری به شجاعت من به

 .شیر زنی من ندیده است

 .عمو آنقدر کش داد که نهایتا آقای ملکی گفت
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 .رپرور از حق نگذریم حق با دخترمونهجناب مه_

 آقای ملکی شما آدم دنیا دیده ای هستین، شما چرا؟_

 من ندارم، خودم دستم بنده کی از عزیزتر از برادرم؟

 .پوزخندی زدم

 نمیخواستم جلوی آقای ملکی زیاده روی کنم والغیر

حتما میگفتم تا صبح یا مدارکت را بیاور یا پولمان...اما 

 ید آقای ملکی را نسبت به خودم بهنمیخواستم د

 .خاطر او عوض کنم

 .مامان بیرون آمد و به زور به من گفت بروم داخل

 خسته هم بودم بیخیال شدم حداقل توانسته بودم کمی

 حرصش را درآورم هرچند نتوانسته بودم چیزی که

 میخواهم را بگیرم. راستش اصرار نکردن بیش از حدم
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 پاینده امروز به من گفته بود ازبه این دلیل بود که خانم 

 شرکت هم میتوانم وام بگیرم و این مرا خوشحال کرده

 بود. در این صورت دیگر نیازی به ضامن نبود. باید با

 حسابدار شرکت صحبت میکردم اما امروز زودتر از

 تایم کاری رفته بود و نتوانسته بودم و باید فردا صحبت

 شکر طرف حسابممیکردم. کمی معذب بودم اما خدارو

 حسابدار بود نه دکتر جم وگرنه هرگز چنین درخواستی

 .نمیکردم

 چرا نمیذاری سر سوزن برامون آبرو بمونه؟ نمیخوام_

وامت رو هم نمیخوام، این همه مدت موند تو زندان چندماه 

 دیگه هم میمونه. بیشتر از این شرمنده دوست و

 .دشمنمون نکن
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 من؟_

 گه به عموت زنگ بزنی منآسو، تمومش کن. یبار دی_

 .میدونم و تو

 .باشه زنگ نمیزنم. تو به دایی بگو_

 .کافیه آسو_

 مامان من ضامن از زیر سنگ پیدا کنم؟_

 گفتم آقای ملکی و حاجی میان میشن ضامنت چرا ادا_

درمیاری؟_مامان من به آقای ملکی بدهکارم بعد بهش بگم 

 بیا

 اینکارو بکنم؟ توضامنم شو؟ مامان واقعا با چه رویی 

 از داداش خودت این توقع رو نداری یعنی نمیتونی

 داشته باشی، از یه آدم غریبه میخوای بیاد ضامنت
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 بشه؟ اینو کدوم منطق قبول میکنه؟ همینه دیگه

 آذرخش هم با همین منطق ها رفته جلو که االن گوشه

 .زندانه

 البته که با برادرش صحبت نکرده بود و محال هم بود

 صحبت کند حاال که عمو اینطور برخورد کرده بود پس

 .دیگر یک خط قرمز دور اسم دایی کشیده بود

 از صبح که در مدرسه بودم تند تند ساعت را نگاه

 میکردم میخواستم خیالم از بابت وام راحت باشد. دیشب

 بعد از آن جنگ آقای ملکی صدایم کرد و گفت خودش

 دیگری است اما نمیتواند ضامنم شود چرا که فرد

دامادش است و مشکلی نیست. خودش کارمند بانکاست و 

 دیگر نیازی به ضامن دیگری نیست. از شدت
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 .خجالت میخواستم آب شوم. قبول نکردم اما اصرار کرد

 موضوع شرکت را گفتم، گفتم حدس میزنم اگر از

 شرکت بتوانم بگیرم درصدش کمتر باشد و اگر نشد

 حمت میدهیم. مگر چاره ی دیگرینهایتا به آقا میالد ز

 !داشتم؟

 حسابدار شرکت گفت باید در لیست اسمم را بنویسم

 مدتی طول خواهد کشید اما درصدش واقعا کم بود و

 ماهانه از حقوقم کسر میشد. به بانک ارجاع نمیدادند

 .تسهیالتی بود که به کارکنانشان میدادند

 .وقتی خواستم اسمم را بنویسم پرسیدم

 ن موضوع دکتر جم یا آقای جم یعنی آقای مهیاراز ای_

 .جم با خبر میشن؟با تعجب نگاهم کرد
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 .لیست رو براشون میبریم تا امضا کنن و تایید کنن_

 .منطقی بود، سوال من بود که کامال غیر منطقی بود

 بیخیال شدم دقیقا یک روز بعد از پیشنهاد کمک مهیار

 معنی هاجم درخواست چنین وامی میتوانست خیلی 

 .برایشان داشته باشد

 .ممنونم_

 منصرف شدین؟_

خیلی هم واجب نیست بمونه برای بعد عید.نگاه متعجبش _

 پابرجا بود. بعد از آن سوال و منصرف

 .شدن بهانه ی مزخرفی آوردم

:] 

 ق#_
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 توضیح بیشتری ندادم ناامید به اتاقم برگشتم. کمی قدم

 آقای ملکی را قبولرو زدم، چاره ای نبود باید پیشنهاد 

 میکردم هرچند خیلی خجالت میکشیدم. هنوز پانزده

 تومنش را کامل نداده بودم، در این مدت هم کم زحمت

نداده بودیم.خواستم دل را به دریا بزنم و یکبار هم با دایی 

 تماس

 بگیرم ببینم قبول میکند یا نه اما مطمعنا نه میشنیدم

 ...و قبول نکردوضعیت مالی عمو از دایی بهتر بود 

 در لج و لجبازی حتما دست از سر عمو برنمیداشتم اما

 .این لجبازی معادل بود با یک جنگ اعصاب با مامان
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 تحلیل ها را به خانم پاینده داده بودم تا اگر پیمان آمد

 تحویلش دهد، نزدیک ساعت  بود که صدایم کرد و

 گفت به دفتر دکتر جم بردم. نمیدانستم برگشته است

 رکارش. وقتی در اتاقش را باز کردم پیمان نیز آنجاس

 .بود و کاغذ های من را در دست داشت

 .سالم_

 .هردو نگاهی به من کردند._بفرمایین بنشینین

 سری تکان دادم ، رفتم روبروی پیمان بنشینم که قبل از

 .نشستن گفت

 مرسی آسو، خیلی دقیق و تمیزه. مثل جزوه های_

 .دانشگات

 خطاب شدنم جلوی دکتر جم بودم که به در حیرت آسو
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 جزوه هایم رسید. او از کجا میدانست جزوه های من

 تمیز و مرتب بوده؟! شاید کمی کودکانه بود اگر جلوی

 .دکتر جم این را میپرسیدم

 با من کاری داشتین؟_

قبل از دکتر جم پیمان گفت._کمکم میکنی ایراد کارم رو 

 پیدا کنم؟

 م، با اخم جاودانی اش داشت مننگاهی به دکتر جم کرد

 .را نگاه میکرد، پیمان حواسش به کاغذها بود

 این بخشی از وظیفه ی منه یا صرفا یه کمک به_

 مهندس خادمیه؟

 .نه من به عنوان دوتا همکار ازت کمک میخوام_

 اجازه نمیداد دکتر جم جواب ، به نظرم یکبار دیگر جای
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 .را میداد او جواب میداد دکتر جم دستور اعدامش

 دوباره رو به دکتر جم گفتم._پس میتونم رد کنم؟

 .این بار جوابهایشان هم زمان بود

 'بله'_

 'چرا؟'_

 .نگاهی به هم کردند پیمان دوباره سوالش را پرسید

 وقت ندارم یه کار اضافیه برام و دلیلی نمیبینم وقتی_

 .جواب منفی گرفتم

م._از چیزی که یدور بررسی کنیم ایرادش رو پیدا نمیکنی_

 از ریشه غلطه چه انتظار تصحیحی

 داری؟

 .دلخور نگاهم کرد
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 اگر نمیخوای کمک کنی باشه حرفی نیست اما_

 .اینطوری روش نکن

 .با دلیل ردش کردم نه بی دلیل_

 .من مطمعنم جواب میده_

 بحث نکردم، پیمان در دوران دانشجویی اش هم همین

 هم به قطعیت ردبود، چیزی حتی اگر با نظریه انشتین 

شود باز اصرار داشت که میتواند درست باشد._اگر کار 

 .دیگه ای با من ندارین برم سر کارم

 .گویا کار داشت اما جلوی پیمان نمیخواست بگوید

 .میتونین تشریف ببرین_

 دوگم در پیمان دوباره پرسید که آیا تمایلی به کمک

 ندارم. نگاهش کردم چیزی در جوابش نگفتم و به
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 سراغ کارم رفتم. بعد از تمام شدن تایم کاری پالتوام را

 پوشیدم کیفم را روی دوشم انداختم، دستکش هایی که

 هدیه مهستی بود و در این روزها همیشه به دست

 .داشتمشان را برداشتم

 .تا در را باز کردم دیدم خانم پاینده سرپاست

 داشتم میومدم صداتون کنم دکتر کارتون داره.حدس زدم_

 حرفی که جلوی پیمان نگفته بود را

 میخواست بگوید. خانم پاینده تقه ای به در دفتر دکتر

 زدند و قبل از من وارد شد، برگه ای را داد تا امضا کند

 .اجازه گرفت و خداحافظی کرد که برود

 پشت سر خانم پاینده ایستاده بود با رفتنش دکتر جم

 خانه ی شاگردم واشاره کرد که بنشینم. اما باید میرفتم 
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 .ترجیح دادم دیر نشود

 .کالس دارم باید برم، سرپا راحتم_

 با دوقلوها کالس دارین؟_

 .مگر آنها تنها شاگردان من بودند؟!_خیر

 .نگاهی به ساعتش کرد

 کمی دیر نیست تو این روزهای زمستونی؟_

 به تو چه ربطی دارد' تنها جوابش بود. اما گفتنش'

 .جایز نبود

 ندارم. اگر میشه کارتون رو بگید که دیر من مشکلی_

 .نکنم. کمی حساس هستن به زمان

 راننده ی من شمارو میرسونه اما سعی کنین خیلی_

 برای این زمان کالس برندارین، دیر وقته هوا زود
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 تاریک میشه، خطرناکه حاال هر اندازه ای که قدرت

دفاع از خودتون هم داشته باشین.با جمله ی آخرش خواست 

 بگوید اینقدر به ورزشکار

 .بودنت نناز

 .چیزی در جواب اظهار نظر غرایش نگفتم

 .آقای مظاهری گفتن درخواست وام دادین_

 حس کردم چیزی در وجودم به قعر چاهی افتاد. چه

 درخواستی؟! دوتا سوال کرده بودم و همان را هم آمده

 بود کف دستش گذاشته بود. او که دید با سوالی که

 ظرم عوض شده بود حاال این گزارش لحظه ایپرسیدم ن

 .اش چه بود

 نمیخواستم دکتر جم بفهمد چون او از وضعیت مالی
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خانواده ام کم و بیش باخبر بود و از پیشنهاد کمکبرادرش 

 وقتی حتی فکر دعوت به ناهار برای او بود

 .مطمعنا از همه ی جزئیاتش نیز باخبر بود

 .. حرفش پیش اومد بامن.. اومم... نه یعنی... اومم._

 .خانم پاینده، یعنی نه... یه سوال بود درخواستی نکردم

:] 

 ق#_

 

 

 نفسم باال نیامد تا این اراجیف را کنار هم جمع کردم و

 مثال جمله ای تحویلش دادم. خیلی دوست داشتم بروم

 یقه ی حسابدار را بگیرم و بگویم یعنی اینقدر کودن
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جم از درخواست  هستی که نفهمیدی به خاطر دکتر

 دادنمنصرف شده ام و توام عدل رفته ای همه چیز را کف

 .دستش گذاشته ای

 نگاهش را نمیتوانستم بخوانم، شاید استرس زیادم

 باعث میشد. قلبم تند تند میزد. تحقیر شدن جلوی آدمها

 مطمعنا حس شیرینی نیست خصوصا که اگر مسئله مالی

 نمانده بود که گریهباشد. اغراق نبود اگر میگفتم چیزی 

 .کنم

 مطمعن هستین؟_

 .از چی؟... بله بله مطمعنم-

 .لبخند بی جانی زدم
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ممنون که پرسیدین._بسیار خب، آقای جاللی دم دره _

 .شمارو میرسونه

 . جای خوشحالی داشت که اصرار نکرد

 .ممنون خیلی دور نیست خودم میرم_

 .پس بفرمایین همراهیتون میکنم_

 د خودش هم میخواست اسکورتراننده اش کم بو

 کند؟!خنده دار بود کمی. اما همینکه بحث وام را کش

 نداد خوشحال بودم. در آسانسور بودیم که آقای در یکی

 دو طبقه پایین تر سوار شد با دکتر جم سالم و احوال

پرسی کرد و سری برای من تکان داد.دوباره برگشت سمت 

 من و نگاهم کرد این بار متوجه

 دکتر جم با اخم به او تکانی به خودش داد. اما شدم که
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 اهمیتی به اخم و واکنش دکتر جم نشان نداد رو به من

 . پرسید

 ببخشید فامیلی شما احیانا مهرپرور نیست؟_

 .بله_

 . با خوشحالی گفت

 .شما دختر شکیب مهرپروید؟ از تشابهتون حدس زدم_

 ز کجامنظورش قرمز بودنمان بود. حاال اینکه بابا را ا

میشناخت نظری نداشتم._معلمم بودن، یکی از بهترین معلم 

 های زندگیم، چند

 .بار رفتم مدرسه اما نبودن

 .لبخند زدم لبخندم هم تلخ بود هم شیرین

 .دیگه درس نمیدن_
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 میشه شمارشون رو بدین به من؟ شماره ای که من_

 .دارم خاموشه

 هماین حرف دیگر باعث گریه ام شد. لبهایم را روی 

 .فشار دادم تا جلویش را بگیرم

استفاده نمیکنه.تعجب را در چشمانش دیدم. دکتر جم _

 نگاهش به من

 بود. آسانسور به طبقه ی هم کف رسید. جلوی ما بود،

 تعارف کرد من رد شوم اما دکتر جم با سر به او اشاره

 .کرد خودش رد شود

 نآن آقا بیخیال نمیشد دوباره کنار من ایستاد و همزما

 .با من قدم برداشت

 میشه شماره منزلتون رو بدین که من باهاشون_
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 ...صحبت ک

 سرجایم ایستادم او هم باتعجب ایستاد دکتر جم یکی دو

 .قدم جلوتر بود برگشت و نگاهمان کرد

 پدرم سکته کردن قدرت تکلمشون رو از دست دادن_

 برای همینه گوشیشون خاموشه چون نمیتونن صحبت

نمیکنم پشت تلفن یک مکالمه ی یک طرفهخیلی کنن، فکر 

 جذاب باشه، اسمتون رو بفرمایین حتما به بابا

 .میگم دیدمتون

 جاخورد شدیدا، کامال مشخص بود. بابا از این قبیل

 دانش آموزها زیاد داشت مگر میشد کسی بابا را

 بشناسد و عاشقش نشود. قبل تر ها خیلی به خانه ی ما

 ی از شاگردانش اما کمی که من ورفت آمد داشتند تعداد
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 آسمان بزرگتر شدیم مامان گفت بهتر است بیرون

 ببینتشان نه در خانه و همین باعث شد رفت و آمدنشان

 به خانه کم شود اما در جریان دورهمی هایشان بودم

 هرچند بعد از سکته ی بابا و اسباب کشی بی خبر ما

 که یکباردیگر ارتباط ها قطع شد چرا که گوشی بابا 

 .خاموش شد هرگز روشن نشد

 .ندیم_

 .بله؟_اسمم، ندیم خیاط_

 اسمش را از بابا شنیده بودم، اسم و فامیلی خاصی

 داشت و شاید همین باعث شده بود یادم بماند. مترجم

 بود، کتابی که ترجمه کرده بود را اولین نفر به بابا

 .هدیه داده بود
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 .حتما، خوشحال شدم از آشناییتون_

 ی تکان داد من هم مث خودش و به سمت دکترسر

 .جمی که با چند قدم ایستاده بود و نگاهمان میکرد رفتم

 دم در ماشینش دوباره گفتم که خودم میتوانم بروم اما

 .قبول نکرد

شباهت زیادی به پدرتون دارین؟چشم از خیابان گرفتم و _

 به دکتر جمی که این سوال را

 ت به بابا؟! نمیدانم بابا درپرسیده بود نگاه کردم. شباه

 این مدت آنقدر الغر شده بود که اگر شباهتی هم بود

 .االن نمیشد متوجه اش شد

 .رنگ موهامون شاخصه ی مهمی در شبیه بودنمون_

 یک ابرویش را باال داد، ابروی راستش را. دم در خانه
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 . ی شاگردم پیاده شدم او نیز پیاده شد خداحافظی کردم

 آژانس برگردین منزلتون اگر بخوایین دیر وقته با_

 ... آقای جاللی هم میتو

حرفش را قطع کردم و سریع گفتم ._ممنونم حتما نیازی به 

 .اومدن آقای جاللی نیست

 .خداحافظ

 دلم گریه کردن میخواست، قدم زدن تو یه خیابون با

 هوای پاییزی زیر یه بارون پاییزی. نفس کشیدم زیر

 دیگه داشت. حافظ به دستباروم برای من یه حس 

 .سراغ بابا رفتم

 .امروز یه آشنایی دیدم_

 نگاهم کرد، سر داستان عمو دلخور بود، میدانستم، از
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 .دلش درنیاورده بودم

 یکی از شاگردهای قدیمیت، تا منو دید گفت شما دختر_

 آق معلم مایی. بابا این هویج بودن ما هیچ جا دیگه هم

به درد خورد.خندید، اینبار واقعا به درد نخورده باشه اینجا 

 خندید. هویج را گیلبرت در خطاب آن

 شرلی گفته بود. کارتونش را با بابا دیده بودم. و سوال

 !اولم همین بود که آیا من هم هویج هستم؟

 میدونی کی بود؟ تا اسمش رو گفت من فهمیدم کدوم_

 .شاگردته اما بهش نگفتم اسمشو ازت شنیدم

:] 

 ق#_
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 .م آرام خندیدبابا ه

ندیم خیاط، همون شاگردت که مترجم بود.لبخند شیرینی _

 که زد نشان از این بود که شاگردش را یا

 .شاید مدرسه و شاگردانش از ذهنش گذشتند

 توی آسانسور دیدمش نمیدونم اتفاقی تو ساختمان_

 .شرکت بود یا تو یکی از اون شرکت ها کار میکنه

 بابا؟_

 .نگاهم کرد

 و خواست، گفت گوشیت خاموشه. پرسیدشمارت ر_

 .شمارت رو عوض کردی منم گفتم نه
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کنارش دراز کشیدم و سرم را روی شانه ی بابا 

گذاشتم._گفتم با ما قهرش گرفته دیگه باهامون حرف 

 .نمیزنه

 .یک قطره اشک از چشمم چکید و روی پیراهنش افتاد

 .بابا آشتی کن باهامون_

 .بغلش کنمدستم را بردم دور بدنش تا 

 .اذیتش نکن_

 با شنیدن صدای مامان سرجایم نشستم. سریع اشکم را

 .پاک کردم

اذیت میشی آقا معلم؟ قبلنا دوستم داشتی ها.از جایم بلند _

 .شدم

 فکر کنم خانمت حسودی کرد وگرنه بحث اذیت کسی_
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 نبود. مطمعن بودم مامان هرچیزی که به دست دارد را

 ه همین دلیل سریع فرارمیخواهد پرت کند به سمتم ب

 .کردم

 صبح چشمم با صدای پیامکی باز شد. از طرف بانک

 بود. بازش نکردم اما تا خواستم دوباره چشم ببندم

 .عددی که دیدم بودم تصویرش جلوی چشمم نمایان شد

 گوشی را برداشتم و نگاهش کردم. حس کردم چشم

 م،هایم اشتباه میبیند سرجایم نشستم چشم هایم را مالید

 دوباره همان عدد بود. صفرهایش را شمردم، بازهم

 .همان بود

 خندیدم، پول کدام بنده خدایی بود اشتباهی به حسابم

 ریخته شده بود._به چی میخندی؟
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 .از بانک اشتباهی به حسابم پول واریز شده_

 .کش و قوسی به گردنم دادم

 .کاش ماله ما بود، فقط زحمتش موند برای من_

 گوشی ام را برداشته بود تا مبلغش را چکآسمان که 

 .کند، مثل برق گرفته ها سرجایش نشست

 .وای آسو پس نده_

خندیدم بلند شدم تا صورتم را بشورم._آسو جدی میگم تو یه 

 فیلمی دیدم از مهمان بپرس

 .اونم دید

 چی؟_

 اشتباهی ریختن تو میتونی پس ندی حق ندارن دست_

 .بزنن به حسابت
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 بود، حق داشت چشمش را با چنین عددیدیوانه شده 

 .باز کرده بود

 پاشو بچه مدرسه ات دیر نشه، منم برم بانک بعد برم_

 .شرکت

تو میخواستی وام برداری میدونی چه شانسیه؟_خوب شد _

 .گفتی باید به آقای ملکی هم خبر بدم

 برنمیداری؟_

 .چرا برمیدارم، چاره ای نیست_

 .م و روی میز گذاشتماز کیفم یک کارت بانکی برداشت

 بیا اینو برای تو فعال کردم، هم ماهیانه ات رو واریز_

 میکنم هم شهریه کالس گیتارت. ببین دستم اومد کم و

 بیش میریزم کتابهایی که میخوای رو بخر. فقط یه جا
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 .نخر

مرسی آسو.سری تکان دادم، حاضر شدم. مدرسه نبود _

 آرایش

 کم داشت به زمانکردم، دلم رژ قرمزی خواست که کم 

 .تاریخ انقضایش نزدیک میشد

 آسمان با دیدنم خندید، بخاطر رنگ گوستمان بیشتر رژ

 قرمز به چشم میزد. برای اینکه از صافی مامان رد

 .نشوم صبحانه نخورده سریع از خانه بیرون زدم

 هیچ اشتباهی صورت نگرفته بود، مسئول بانک به من

 این مقدار را واریزخندید، گفت اگر مسئولی اشتباها 

 میکرد مطمعنا تا االن خودش را میکشت البته اگر قبلش

 سکته نمیکرد. مبلغ واریز شده از طرف شرکت بود، از
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 .همان حسابی که ماهیانه حقوقم واریز میشد

 باید حدس میزدم ادامه ندادن بحث دیشب خیلی خارج از

 شخصیت دکتر جم بود. نمیدانم اینها خانوادگی نسبت به

 همه اینطور بودند یا من را فرشته ی بی بال

میدانستند.درخواست جابه جایی و عودت پول را به همان 

 حساب

 دادم. چون بانک ها مشترک بود سریع انجام شد،

 وگرنه باید مبلغ را نقد میگرفتم و میبردم به بانک

 .دیگر و اگر الزم بود بدون شک همین کار را میکردم

 .و راهی شرکت شدم فیش را از مسئول گرفتم

 نفس های عمیق میکشیدم تا آرام شوم، تا سعی کنم

 .خوب برخورد کنم و بحث طوالنی اتفاق نیفتد
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 جلوی در شرکت بی هوا تنه ای به کسی زدم، ذهنم

 .درگیر آماده کردن جمالتم بود

 خانم پاینده گفت بروم پیش آقای مظاهری، گفتم اول

 .میخواهم دکتر جم را ببینم

نیاوردن.طبیعی بود میخواست مرا سکته دهد از  تشریف_

 حرص بعد

 تشریف فرما شود. تا وارد اتاق آقای مظاهری شدم دیدم

 چند برگه را به سمت من روی میز قرار داده است

 مطمعنا میخواست برای پولی که واریز شده بود امضا

 .بگیرد، کمی دیر بود

 بمیخواستم فیش را به دکتر جم تحویل بدهم. اما خ

 .مجبور شدم به آقای مظاهری بدهمش
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 من از شما چندتا سوال پرسیدم، تو عالم همکاری_

 واقعا کارتون جالب نبوده که گزارش لحظه ها دادین به

 آقای دکتر و بی خبر از من هم حق نداشتین برای من

 .پولی واریز کنین

فیش را جلویش گذاشتم._من وظیفه ام رو انجام دادم، 

 ت بدههرکسی که درخواس

 ...باید به آقای دکتر بگ

 . کمی عصبانی گفتم

 !من درخواستی ندادم جناب مظاهری_

 .دنباله جمله ای بود، برای گفتن

 .من کارمند دکتر جم هستم_

 .از روی عصبانیت به تمسخر گفتم
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چقدر شریف، به کارتون ادامه بدین کارمند دکتر جم.و _

 پشت در روی گرفتم و در اتاق را باز کردم. دکتر جم

 بود. خوب بود، آبرویم را در شرکت برده بود و حاال

 خیلی ریلکس یک دستش در جیب شلوارش جلویم

 .ایستاده بود و داشت تماشای میکرد

 مشکلی پیش اومده؟_

:] 

 ق#_

 

 

 .کارآگاه کشف مشکالت به دنبال مشکل های جدید بود

 خواستم فریاد بزنم خود تو و سوالهای مسخره ات و
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 ن های آدم ها خودش مشکل است. اما نفسمعذب کرد

عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. کارمندش گزارش لحظهها 

 میداد. نیازی نبود من چیزی بگویم. چشم از او

 . گرفتم و زمین را نگاه کرد

 میشه لطفا برین کنار تا رد شم؟_

 جوابم را نداد نگاهی به آقای مظاهری که پشت سر من

 .فتبود کرد و بعد رو به من گ

 .تشریف بیارین دفتر من_

 خیلی شیک رویش را برگرداند و به دفترش رفت. به

 اتاقم رفتم پالتو و دستکشی که هنوز به دست داشتم را

 .در آوردم. دست هایم را روی شقیقه هایم گذاشتم
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تحملش صبر ایوب میخواست .وقتی به اتاقش رفتم قبل از 

 من مظاهری بیرون آمد،

 شود و من داخل رفتم و در را بستمکنار رفتم تا رد 

 .خانم پاینده با حیرت نگاه میکرد، حق داشت

 .بفرمایین بشینین_

 .سرپا راحتم_

 .نگاه طوالنی کرد و گفت

 ...اون پول به عنوان وام درخواستی شما و_

 من درخواستی ندادم آقای دکتر، ممنون از لطفتون اما_

 دارن بدین، منمیتونین این پول رو به کسانی که الزم 

 نیازی به کمک یا... به هرحال._یا؟

 .مهم نیست_
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 .کامل کنین جملتون رو_

 من یه خطایی کردم از وضعیت خانوادگی و اتفاقی که_

 برامون افتاده بهتون گفتم. اما... من نیازی به ترحم

 کسی ندارم. اون پول به اندازه ای هم نیست که شما

 .بخوایین به کسی صدقه بدین

 ند شدن سریع از روی صندلی، صدای بدی ایجادبا بل

 شد. من که در نقش بیانیات خودم فرو رفته بودم با

 .صدای صندلی از جایم پریدم

متوجهید من رو به چی متهم میکنین؟به چی؟! به دزدی _

 !متهمش کرده بودم یا به قتل؟

 شما قبل از انجام کاری نظر و شخصیت من رو در_

 .رداشت نمیشدنظر میگرفتین اینطور ب
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 با انگشتش دستی روی پیشانی اش کشید و کمی ماساژ

 .داد

 بنده حس کردم چون آقای مظاهری گفتن باید تو لیست_

 انتظار بمونه اسمتون شما فکر کردین زمان زیادی طول

 ...میکشه

 .آدم ها با منطق و افکار شما زندگی نمیکنن_

کرد و من این برداشت رو نداشتم.کمی کراواتش را شل _

 دستی به پشت گردنش

 کشید. اما من سرجایم ایستاده بودم. به قول خودش

 جمله ی ناقصی گفته بود و باید کامل میکرد. تااینجای

 .قضیه که برداشت من درست بود

 آنقدر به هم نگاه کردیم که نهایتا من بیخیال شدم. گویا
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 جواب و حرفی برای گفتن نداشت، دلش سوخته بود،

 تحقیرم نکند از این زاویه شاید کارشخواسته بود 

 ارزشمند بود اما در بدترین شکل ممکن تحقیر شده

 .بودم

 .با اجازتون من برم سر کارم_

چیزی نگفت من هم به معنی موافقت تلقی کردم .'آخ 

 آذرخش... همیشه تو گند بزن من جمع کنن، به

 .' ککتم نگزه چجوری چطوری جمع و جورش میکنم

 به کارم ادامه دهم وقتی آقای مظاهری چطور میخواستم

 هم از ماجرا با خبر بود. چه داستانی بود کار در این

 شرکت نه از حقوق خوب و مزایایش میتوانستم دست

 .بکشم، نه شرایطش راحتم میگذاشت
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 کالس دوقلوها قطعا یک تراپی درمانی بود برایم

 خصوصا که ساعتی راهم با جاشوا خطاطی کار

 گ های مورد عالقه ی خودم را پلیمیکردیم، آهن

 میکردم، جان یا تماشایشان میکرد یا او نیز گوشه ای

 نقاشی میکرد. هنوز با جاشوا وارد کار با قلم تی و

 .مرکب نشده بودیم. کار با خودکار خوب پیش میرفت

 من حتی نمیدانستم از چه سن و سالی و با چه روش

 حتی کمی اصولی خطاطی رذ یاد میدهند. سرمشق هایم

 سخت بود، کم کم حس کردم بهتر است تغییرشان دهم و

 جمله هایی بنویسم که معنی اش را میفهمد._آسو درسته؟

 .نه ببین تو دو تا حرکت بنویسش_

 .یبار نوشتنی راحتتره_
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 .اما با دو حرکت نوشتنی قشنگ تره_

 جان: آسو؟

 جانم؟_

دور است تو ایران سال نو چرا دیر میاد؟باخنده گفتم 'راه _

 . طول میکشد به اینجا برسد

' _ 

 .ددی قول داده برای سال نو ما بریم پیش آنتی

 .چه خوب_

 . توام میای؟ آنکل دادیار هم هست_

 حتما، چه پیشنهاد سخاوتمندانه ای، یعنی اگر عمویشان

 نبو بدون شک حتی برای رفتن شرط حضور دادیار

 !دجم را هم میگذاشتم. اصال بدون او مزه نمیدا
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 .آخ چه بد. اگر آنکل دادیار نبود حتما میومدم_

 .جاشوا: واقعا؟ خب نیاد.جان : آره نیاد

 .اوه چه جوابی داده بودم و چه چیزی شنیدم

 نه یعنی من کارمند عموی شمام، ایشون همراه شما_

 .میاد من باید بمونم جای ایشون کار کنم

 .خوب که لحن تمسخر من را بچه ها نمیفهمیدند

 .به نظر منم تو بیا آنکل نیاد جان:

 و آنکل من و این دوتا را داخل چرخ گوشت می انداخت

و همانقدر نابودمان میکرد._شوخی کردم عزیزم خانواده ام 

 اینجان باید سال نو

 .پیششون باشم

 ...اما آسو_
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 .اما نداره، جاشوا زود بنویس باید برم

:] 

 

 ق#_

 

 .پیشانی اش زدشام رو بمون.جاشوا با دست روی _

 .جان آسو شامش رو با ددیش میخوره_

 .خندیدم، با تقه ای که به در خورد سرم را بلند کردم

 .خوش اومدین_

 ممنون خوب هستین؟_

 جان: ددی آسو گفت اگر آنکل دادیار نیاد با ما میاد

 .لندن
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 .وات؟ من چه گفته بودم؟!_جان من همچین چیزی نگفتم

 .گفتی_

 .شوخی کردم_

 .تینپس گف_

 .با حیرت مهیار جم را نگاه کردم

 ...نه باور کنین اصال منظورم_

 دادیار خیلی سخت میگیره؟_

 .بله؟خندید_

 .من دارم جایی میرم اگر بخوایین میتونم برسونمتون_

 ...ویروس برادرش به او نیز انتقال پیدا کرده بود شاید

 .ممنون، فکر نمیکنم هم مسیر باشیم_

 اگر همراهی منم مثل دادیار دوستتعارف نمیکنم اما _
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 .ندارین بحث دیگه ایه

آخ از دست این دوتا وروجک._باورکنین بد برداشت شد. 

 یعنی... میتونم کامل توضیح

 .بدم

 .پس منتظر میمونم_

 رو به بچه هایش گفت به حرفهای مهین خانم گوش

 .کنند و اذیتش نکنند و بالبته به موقع بخوابند

 فت موسیقی در دستگاه پخشدر ماشین چیزی نمیگ

 .میشد و حواسش به رانندگی اش بود

 آقای جم واقعا سوتفاهم شد من نمیخواستم... یعنی_

 .اصال منظوری نداشتم
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لبخندی با شیطنت زد._من برادر خودم رو بهتر از شما 

 میشناسم. فکر

 میکردم فقط یه ماه پیشش دووم بیارین، حتی دوست

 ادامه ی کار. اولشم بهداشتم بیاین کارخونه برای 

 دادیار گفتم یمدت شرکت باشین بعد بیاین کارخونه اما

 .موندگار شدین

 .که اینطور بود ماجرا

 منشی هاشون فراری ان؟_

 . خندید

 نه اتفاقا خانم اورامن مدت زیادی بود که با دادیار کار_

 میکرد، اخالقا مشکلی نبود، هردو جدی بودن کنار

 ... ستم حدس زدینمیومدن ._و من جدی نی
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 نه نه، منظورم از جدی اومم چطوری بگم. یه کوچولو_

 .عبوس و شما عبوس نیستین

 هومم، خوب بود، حاال حس میکردم گرو کشی کرده ام،

 قضیه شوخی لندن رفتن را اگر او به دکتر جم میگفت

 من هم لو میدادم که برادرش به او عبوس گفته است

 این بررسی و خط نشانماما خب باید معامله میکردم، 

 .در ذهنم فایده ای نداشت. اما راهی برای گفتنش نبود

 کار با پسرها خوب پیش میره؟_

 .خوبه_

 .مشکلی هست؟ذهنم درگیر چیز دیگری بود، همین_

 نه، همه چیز خوب پیش میره. من قبال هم گفتم خیلی_

 .نیازی به معلم ریاضی ندارن
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 .وقت گذروندن با شما رو دوست دارن_

 .برای این نیازی به پرداخت هزینه ای نیست_

 .شاید اینطور باشه اما اینطوری یکم معذبتون میکنم_

 با تعجب گفتم چرا؟

 چون مجبور میشین هر هفته سر ساعت بیاین، در_

غیر این صورت هر موقع وقت داشته باشین میاینپیششون 

 و خب نتیجه ی این میشه کچل شدن من از

 .طرف پسرها

 زدم، حق داشت. وابستگی مالی بود یا نیازیلبخندی 

 مالی به انسانها فرصت کمتری میداد برای وقت گذراندن

 .با عزیزانش

 حاال شوخی به کنار براتون ممکن اومدن؟ مهستی_
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 .خوشحال میشه

 .لبخندی زدم، دلش خوش بود

 .نه، اما ممنون که پرسیدین_

 همزمانسری تکان داد، من را جلوی در پیاده کرد اما 

با پیاده شدنم مامان و بابا نیز دم در بودند. مهیار جموقتی 

 دید به سمتشان رفتم او نیز پیاده شد جلو آمد و

 .سالم داد. مامان با تعجب نگاهش کرد، بابا با آرامش

 .خوشبختم از آشناییتون جناب مهرپرور_

 بابا لبخندی زد، مهیار دست بابا را در دستش گرفت و

 د. دست بابا قدرت چندانی نداشت امابا او دست دا

 مهیار رفتار خوبی داشت، ممنون بودم. حال مامان را

 نیز پرسید، مامان تعارف کرد داخل بیاید اما در نهایت
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 .ادب تشکر کرد و رفت

 کی بود؟_

 .بابای شاگردهام_

 جوونه._چون بابای شاگردهای منه باید پیر بود؟_

 چرا بااون اومدی؟بهش نمیاد دوتا بچه داشته باشه. _

 .تعارف کرد برسونه، منم نه نگفتم_

 .زشته بد برداشت میشه، سوار ماشینش نشو_

 .چه زشت بود؟ خندیدم چیزی نگفتم

 چیه؟_

 .داداش آذرخش بیاد کجا میمونه؟_تو کوچه_

 .جدی، اتاق نداریم_

 .حال پذیرایی_
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 .عمرا قبول کنه_

 .باشینمن میرم حال پذیرایی تو و آذرخش اینجا _

 .من بزرگ شدم_

خندیدم._چیکار کنم؟ من و تو بریم حال پذیرایی آذرخش 

 بیاد تو

 اتاق، بعدشم نه من خونم نه آذر، همش سرکاریم، چند

 .ساعت میایم میخوابیم میریم خب

 .سری تکان داد

 نگران کنکوری یا اتاقت؟_

 کنکورم. اگه داداش آذرخش خونه باشه همش سر و_

 .صدا میکنه

 ؟آسمان_
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نگاهم کرد._آذرخش داداش ماست. به نبودنش عادت نکن 

 به

 .بودنش عادت کن. مثل یه مزاحم بهش نگاه نکن

 ...نه بخدا من_

 باشه درک میکنم اما نگران نباش. کنکور تو الویت_

 همه ی ماست. بذار بیاد بیرون ببینیم میتونیم جمع و

 .جور کنیم، شاید یه خونه بزرگتر تونستیم اجاره کنیم

 شه هی کالس گیتارت رو دادی؟

 .آره_

 هر هفته میری؟_

 با ناراحتی سری تکان داد، نمیخواستم ناراحتش کنم اما
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فکر اینکه حضور آذرخش باعث می شود نتواند بهزندگی 

 .روتینش برسد دیگر کمی زیاده روی بود

 ...آذرخش همیشه بود فقط این دو سال

 کند، یا حداقلحاال برگشتنش قرار بود همه چیز تغییر 

 .من این آرزو را داشتم

 بابا خوب بود؟ خسته شدی؟_

:] 

 

 ق#_

 

 .معلوم بود خسته بود، هفته ی قبل هم خسته شده بود

 .اما دکتر میگفت الزم است._آسو گوشیت
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 .ببین کیه_

 .آسمان گوشی به دست به اتاق آمد

 .اسم نداره_

 گوشی را گرفتم ساعت یازده شب بود. وقتی جواب دادم

 .پشت خط صدای پیمان را شنیدم

چیزی شده؟_آسو ببین میدونم بد موقع زنگ زدم. اما اگه _

 کمکم

 کنی جواب میگیرم. من فقط چند ساعت به ذهن محاسبه

 .گر تو نیاز دارم همین

 .ذهن من میگه جواب نمیگیری_

 ببین من بررسی کردم کامل، تو فقط یک ربع به من_

 ...وقت بده توضیح بدم
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 یشه لطفا اینقدر لجبازی نکنی و قبول کنی کهپیمان م_

 .نمیشه

 .پیمان گفتن من همزمان شد با آمدن مامان به اتاق

میگم حساب کردم._منم حساب کردم. تو داری روی تحلیل _

 های خود من

 .کار میکنی

 .نه ببین یه تعدادش رو تغییر دادم_

 .دستم را روی سرم گذاشتم و موهایم را به هم ریختم

 .اینقدر سر هرچیزی که گیر میداد ول کن نبودچرا 

 .فردا بیار شرکت_

 نه بیرون شرکت، موقع ناهار میان دنبالت میریم هم_

 ...ناهارمیخور
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 من کار دارم، اگر خواستی بیار شرکت اگر هم نه دیگه_

 خودت میدونی خداحافظ._این کی بود؟

 این کی بود مامان معنی های مختلفی میتوانست داشته

 . یکی دوساعت بیشتر از دیدن مهیار جمباشد

 نمیگذشت و حاال نام یک پسر دیگر را از زبان من

 .شنیده بود

 .همکارم_

 همکارهات رو به اسم صدا میکنی؟_

 به کشور صدا کنم مارال خانم؟ چی میگه این خانمت_

 آقا شکیب؟

بابا با همه ی خستگی لبخند زد.از زمره اتفاق های بارز بعد 

 یمه کاره بااز آن بحث ن
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 دکتر جم در مورد وام دیگر کمتر میدیدمش، حس

 درونی ای میگفت سعی میکند خیلی با من روبه رو

 نشود. تو نتوانسته بود دلیل کارش را توضیح دهد اما

 همین که از واکنش های مهیار حس کردم از ماجرا خبر

 ندارد برای من خوشحال کننده بود. حاال این کمتر روبه

 و دیدارها با حضور پیمان عملی کردنشرو شدن ها 

 .محال بود

 بیام تو؟_

 تقه ای به در زده بود و بدون اجازه باز کرده بود، حاال

 !دم در بیام تو گفتنش دقیقا چه معنی ای داشت؟

 آره.کاغذها را جلویم گذاشته بود. حدسم درست بود_

 نمیشود که نمیشود، اما مگر قبول میکرد. به جای حل
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 .باید به پیمان میفهماندم که نمیشودمسئله 

 .نمیشه_

 نگاه نکرده میگی نمیشه؟_

 پیمان من سطر به سطر اون اعداد و ارقام و فرمولها_

 .رو میتونم از حفظ بهت بگم

 .داری از لجت میگی آخه مگه میشه_

 چه چیزی حتی در همان هجده نوزده سالگی باعث شده

که خسمیکرد بود به پیمان بگویم نه؟ همین برخوردش 

 همیشه حق با اوست، با منطق و بی منطق

 .نمیتوانی حرف در سرش فرو کنی

 .ضربه ای به در خورد و در باز شد. خانم پاینده بود

 . نگاهی به نو و پیمان کرد



 
 

1011 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 جانم کاری داشتین؟_

 .دکتر فرمودن همراه مهندس خادمی برین اتاق ایشون_

 بلند شدم وکاغذها را روی میز جلوی پیمان انداختم. 

 .گفتم

جز دردسر خیری نداری.با عجله کاغذهایش را برداشت _

 و پشت سرم آمد. در

 .زدم با شنیدن بفرمایید گفتنش در را باز کردم

:] 

 

 ق#_

 

 بدون شک پیمان یک دیوانه ی واقعی بود. نزدیک نیم
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 ساعت در اتاق دکتر جم بودیم، هرچه میگفتیم قبول

 .یگفتم باز قبول نمیکردنمیکرد، از هر راه نقضش را م

پیمان کافیه.پیمان نگاهی به دکتر جم کرد، چشم گرفت و _

 من را نگاه

 .کرد، فکر میکنم یک چیز را از چشم هردویمان خواند

 .کاغذها را روی میز انداخت و بلند شد

 .اوکی، من میرم_

 من بودم که فکر میکردم پیمان عوض شده است؟! فقط

 و ناخودآگاه یک حس غلطبعد از سالها دیده بودمش 

 .بود. پیمان همان پیمان ترم اول دانشگاه بود

 .حاال من و دکتر جم تنها در اتاقش بودیم

 میتونم برم اتاقم؟_
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مطمعنین جواب نمیده؟_من نظر خودم رو گفتم. پیمان _

 خودش هم به نتیجه

 نمیرسه فقط حس میکنه من از روی لجبازی کمکش

 .نمیکنم

 گره کرد و روی میزش گذاشت ودستهایش را درهم 

 .کمی به جلو خم شد

 چرا؟_

 بله؟_

 چرا لجبازی؟_

نگاه گرفتم میز جلویم را نگاه کردم._نه لجبازی نیست، 

 برداشت پیما ِن دلیلش رو هم

 .نمیدونم
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 .دوباره راحت به صندلی اش تکیه داد و گفت

 مطمعنین؟_

 از؟_

 دنمیدانم چرا خنده اش گرفته بود. کامال مشخص بو

 . داشت کنترلش میکرد

 که نمیدونین چرا پیمان این برداشت رو داره؟_

از جایم بلند شدم._نظری ندارم و مهم هم نیست برام. با 

 .اجازتون

 بااینکه داشتم رد میشدم اما دیدم لبخندش بزرگتر شد،

 چیزی نگفت. برای شنیدن جمله ای دیگر هم مشتاق

 .نبودم

 ام را شنیدم، میالدمشغول کار بودم که صدای گوشی 
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 بود از بانک تماس گرفته بود. واقعا نمیدانستم کی و

 .چطور میتوانم جبران کنم محبت های این خانواده را

 باید سراغ وکیل و در صورت لزوم بدهکارهای آذرخش

 میرفتم، هرچند بعد از پولی که وام میگرفتم، مبلغ

 زیادی از بدهی اش نمیماند. حقوق بابا نیز سر جایش

 بود. خوشحال بودم یعنی میشد روی خوش زندگی

دوباره به ما برگردد.مامان از خوشحالی سر از پا 

 نمیشناخت، خبر آمدن

 آذرخش بینهایت خوشحالش کرده بود. خانه رنگ

 زندگی گرفته بود. نشاط و شادی داشت به خانه ما

 برمیگشت. حاال میفهمیدم این خاکستری بودن

 د، از غم دلهایمان بوده، کهزندگیمان از بی پولی نبو
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 مرکز این غم بابا و مامان بودند. بابا که قدرتی برای

 تکلم نداشت مامان نیز هم برای خودش و هم مرا حرام

 .دانسته بود شادی را، امید را و دلخوشی را

 .یه آهنگ شاد بگیر دلمون شاد شه_

 خندیدم، مامان بود که این را میگفت. آسمان نگاهم

 .م را قورت دادمکرد، لبخند

 برای عید چیزی میخوای آسمان؟_

نمیدونم.برای آزمون های آزمایشی ثبت نامش کرده بودم _

 اما

 هنوز نگفته بودم. از عید میتوانست مثل هم سن

 .سوالهای خودش در این آزمونها شرکت کند

 .یه مانتو میخوام_
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 مامان: یونیفرم مدرسه ات خراب شده؟

 .درسهبرای بیرون میخوام نه م_

 باشه ، هرموقع امتحان نداشتی بگو بریم خرید، فقط_

 طولش نده تا شلوغ شه هرچند االنشم همه جا شلوغه

 بخاطر عید. مامان تو چیزی نمیخوای؟

یه چیزهایی میخوام برای خونه، میر سونی؟_یه مبلغی _

 .میدم، هرچی رسوندی بخر

 .نگاهی به آسمان کرد و رو به من گفت

 .یه گوسفند بگیریمآسو نظرت چیه _

 گوسفند؟! مطمعنا برای بزرگ کردن و پرورش دادن

 .نمیخواست بخاطر آزادی آذرخش بود

 .نمیشه خروس بگیریم، ارزونتر تموم شه_
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 .صدای بابا باعث شد نگاهش کنم. داشت میخندید

 صدای خنده اش مثل صدای بیرون دادن صدای نفسش

 وش آمدهبیرون آمد. اما گویا این حرفم به مزاقش خ

 .بود._من جدی ام

 .منم جدی ام مامان، االن گوسفند خدا تومنه_

 .بعد این همه مدت خوبه، شگون داره_

 !کشتن گوسفند بیچاره چه شگونی باید میداشت؟

 قبل از خواب آسمان گوشی ام را داد و گفت همکارت

 .پیام داده است، با تعجب نگاهش کردم

 .انب پیمان بودوقتی گوشی را گرفتم دیدم پیام از ج

 خنده ام گرفت جلوی دکتر جم نتوانسته بود چیزی
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بگوید حاال نیاز داشته خودش را خالی کند._'واقعا تو عالم، 

 دوستی، رفاقت، همکاری و انسانیت

 یا هرچیزی که تو اسمش رو بذاری کار سختی نبود،

 چند ساعت وقتت رو بهم بدی. کاش میفهمیدم دلیل این

 .'چیه آسو همه لجبازیت با من

 من لجبازی با پیمان نداشتم، واقعا صفر بود. برداشت

 انسانها میتوانست متفاوت باشد اما اینکه سرسختانه و

 کور کورانه به همون دید اکتفا کنی و جز آن قبول

 .ها را سخت میکرد ارتباط نکنی، این بود که زندگی را 

 رفتار منطقی یا غیر منطقی من برای پیمان یک رفتار

 لجوجانه تعریف شده بود و هیچ چیز دیگری را قبول

 .نمیکرد
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 .خواستم جوابش را بدهم اما پیامی از طرف امیر آمد

آسمانم خوابیدی؟'آسمانم؟! نتوانستم جلوی خنده ام را '_

 بگیرم. کمی سرم

 را به سمت راست متمایل کردم تا آسمان نبیند. گوشی

 .را سمتش هل دادم

 .ولش کن دیوونه اس_

 گوشی را گرفت و احتماال پیام امیر را دید رو به منتا 

 .گفت

 کی؟_

 .همکارم دیگه_

 یک آهانی با ترس گفت. مطمعنا مردد بود که پیام را

 دیده ام یا ته. بابد ماست مالی کند یا نه. شاید بی ادبی
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 بود اما خنده ام دست خودم نبود._دعوات شده؟

 با کی؟_

 .با همکارت_

 .نه_

 آسو؟_

 هومم؟_

 .خوابیدی؟_نه بگو_

:] 

 

 ق#_

 

 من اگر یه چیزی رو بهت نگفته باشم، بعدا یعنی_
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 ..چیزی نیستا همینجوری میپرسم

 خب؟_

بعدا بفهمی از دستم عصبانی میشی؟_بستگی به چیزی که _

 .نگفتی داره

 میدانستم منظورش امیر است. خیلی راحت میتوانستم

 ...اتان خبر دارم اما نمیدانم نگفتم ارتباط بگویم از 

 قصد اذیت کردن نداشتم اما زبان نچرخید برای اشاره

 .کردنش

 .دلیل نگفتن و پنهان کردن آسمان مشخص بود

 میترسید... در سن و سال خاصی امیر را دیده بود، امیر

 هم پسر خوش بر و رویی بود، طبیعی بود آسمان

 رتباطمان با فامیلجذبش شود، شاید در این مدت خیلی ا
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 قطع نبود، شاید آذرخش خانه بود آسمان تا این حد در

 مورد جنس مخالفش کنجکاو نمیشد ، هرچند همیشه هم

 ...کنجکاوی نبود، حسی بود که شکل میگرفت

 میتوانست آینده ای داشته باشد میتوانست با نام عشق

 .نوجوانی یاد شود

آذرخش  خوشحالی و خوشبختی مامان با حضور_ _ _ _

 تکمیل

 شد. همان اول بسم هللا مامان گفت کارش خوب نیست

 بهتر است بیخیال شود، تا عید اصال الزم نیست سر کار

 برود و بعد از عید میتواند یک کار بهتر پیدا کند. وقتی

 این تصمیم را اعالم کردند آنقدر خندیدم که اشک از

 نچشم هایم آمد. من وامی گرفته بودم تا او از زندا
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 بیرون بیاید و ناراحتی مامان کم شود و حاال یک نون

 .خور آورده بودم به خانه

 وامش رو میده؟ قسطهاش رو کی میده؟_

 .قسطش که چیزی نمونده حقوق بابات کافیه_

 ...وامش_

 یه ماهه._یه ماه قسط وام نمیدن؟ اونم ماه اول؟_

 .از خرج خونه یکم کم میکنم من میدم_

 میدم، منم ندارم بدم. این ماه قرارهخرج خونه رو من _

 گشنگی بخوریم، حاال قسط وام رو بده ببینم چطور

 .میدی

 آسو چرا بااین بچه اینکارو میکنی؟_

 مامان آذرخش سن خر مال نصرالدین رو داره، کجاش_
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 بچه اس؟ خبر داری آذرخش از من بزرگتره؟ در

 جریانی اون بچه ی ارشدته؟ با خبری من تو معذورات

 قرار گرفتم آقا عید رو زندون نباشه، دل تو خون نشه؟

 بابا منم ببین محض رضای خدا. من دختر ناتنی ام خبر

 .ندارم؟_آسو بچه نشو

 من بچه نشم اما آذرخش باشه؟_

 .از بچگی حسود بودی_

 .برگشتم سمت آذرخش

 فکر نکن نمیتونم این وام رو کنسل کنم، دلت خودش_

 وردمت دوبارهنباشه همونطور که بیرون آ

 .برمیگردونمت تو زندون

 .دستش را بی هوا به سمتم تکان داد و گفت
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برو بذار باد بیاد._میرم، اما جرات داری سر کار نرو، _

 بعد ببین چیکار

 میکنم. مارال خانم میدونی که سرحرفم میمونم. پس

 کاری نکن کالهمون بره تو هم، سال نویی خون به پا

 .نکن

 صدای آذرخش که بلند بلند صحبت وقتی در اتاق بودم

 میکرد را میشنیدم. گویا معتقد بود زیادی به من رو

 داده اند، پررو شده ام. خنده ام گرفته بود، آسمان

 بیچاره ترسیده بود با تعجب به خنده های من نگاه

 .میکرد

 چرا میخندی؟_

 .هیچی_
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 نمیترسی؟_از چی؟ آذرخش؟_

 .سرش را تکان داد

 از چیش بترسم؟_

 دوستم میگفت تو زندان مهمه تو کدوم بند باشی_

 اینجوری نیست که اونهایی که بدهی دارن یه بند باشن،

 .اونهایی که دزدن یه بند

 .خنده ام را قورت دادم و بدجنسانه پرسیدم

 کدوم دوستت؟ چه اطالعات خوبی در مورد زندان_

 .داره._نه، چیز... باباش پلیسه

 ان صحبت میکنی؟با دوستات میشینی راجب زند_

 .نه حرفش پیش اومد گفت، گیر دادیا آسو_

 .باشه_



 
 

1028 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 امیر دیوانه بود، نمیدید این دختر از همه چیز میترسد

 .نشسته بود این مزخرف ها را هم تحویلش داده بود

 خانم مهرپرور شما تموم کردی؟_

بله مهمونها اومدن؟_نه هنوز اما دکتر جم گفتن تشریف _

 .ببرین به اتاقشون

 با من کاری داشتین؟_

 .بفرمایین بنشینین_

 روبه رویش نشستم. مهیار جم نیز در اتاقش بود،

 لبخندی به رویم زد من هم متقابال لبخند زدن، برعکس

 .برادرش که اخم میکرد و من هم متقابال اخم میکردم

 . منتظر نگاهش کردم تا ببینم چه کارم دارد

 شما احیانا ترکی بلد نیستین؟_
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 ترکی؟_

 . بله ._خیر بلد نیستم_

 مهمانها ترک هستن، گفتم شاید بلد باشین، مترجمی_

 . که قرار بود بیاد، لحظه ی آخر خبر داد نمیاد

 مهیار: و البته حدس میزنیم رقبای کاری یه جورایی

 .باعث شدن نیان

 .با تعجب ابروهایم را باال دادم

 .نه متاسفانه_

حس میکنم یه  مهیار با خنده گفت._حدس من بود، همش

 کارهای عجیب از

 .دستتون برمیاد

 ترکی بلد بودن عجیبه؟_
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 نه نه. منظورم کارهایی که آدم از شما انتظارشون رو_

 .نداره

 جمله اتون نه تنها بوی تعریف نداره بلکه خیلی_

 .متفاوت هم میشه تلقی کرد اما ممنون

 . خنده ای کرد و رو به برادرش گفت

 اد داشت؟دادیار جمله ی من ایر_

کافیه، االن میرسن بهتره بریم اتاق کنفرانس.و خودش بلند _

 شد و ایستاد. این یعنی اینکه ماهم به

 پیروی بلند شویم. وقتی خواستم رد شوم مهیار کنار

 .گوشم آرام گفت

 برادرمون یکم تو کار جدیه به دل نگیرین حرفم معنی_

 .بدی نداشت
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 جدیت و نگاه خنده ام گرفت، اما دادیار جمی که با

 غیرقابل انعطافی روبه رویمان ایستاده بود باعث شد

 .قورتش دهم

:] 

 

 ق#_

 جلسه ی بی نهایت حوصله سر بری بود. آقای پرحرفی

 که به زور انگلیسی صحبت میکرد و بیخیال هم نمیشد

 تا کمی ساکت شود، گویا مخاطبش برادران جم نبود

 های آن مردکخانم پاینده بود،دختر بیچاره زیر نگاه 

 .هیز پرچانه آب شد

 وقتی دیدم برادرهای جم کاری نمیکنند و چیزی
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 نمیگویند در حالی که متوجه نگاه او به خانم پاینده

 بودند، من دست به کار شدم. نمیدانم شاید نهایتش به

 اخراج شدنم ختم میشد به هرحال زبان سرخ سر دهد بر

 .یم بوددار. اما سکوتم ظلم به خودم و هم جنس ها

 آقای دکتر خانم پاینده قرار بود نسخه ی جدیدی برای_

 قرارداد آماده کنن اگر اجازه بدین تشریف ببرن تا پایان

جلسه تمومش کنن.اصال مجال موافقت به دکتر جم را ندادم. 

 سریع خانم

 پاینده را نگاه کردم که یعنی برود، مطمعنا فهمید بهانه

 جلسه الزم نبود فقطای آورده ام، اما خب حضورش در 

 باعث اذیتش بود. اما بعد از رفتن خانم پاینده متوجه

 شدم نوبتی بوده است و بعد از خانم پاینده که من تنها
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 .خانم جمع بودم نگاهش سر خورد سمت من

 با چنان اخمی نگاهش کردم که حساب کار دستش بیاید

 و نگاه بگیرد. 

 امی زدم وبار دوم که داشتم نگاهم میکرد پوزخند آر

 چشم گرفتم و با دکتر جم چشم تو چشم شدم. داشت مرا

 عصبانی نگاه میکرد! جلسه تمام شد با تد آرام به من

گفت 'میتونین برین'.با تعجب کمی سرم را جلو دادم و گفتم 

 بله؟! مگه

 مسابقه ی دو بود. در جواب نگاهم کرد محکم و

 ازسرسختانه. ناخودآگاه چشمی برایش نازک کردم و 

 .اتاق کنفرانس بیرون رفتم

 بعد از جلسه خانم پاینده به سراغم آمد و گفت دکتر جم
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 گفت به اتاقش بروم و بیرون رفت! حتی لفظا تشکر

 نکرد. نیازی به تشکرش نداشتم اما به رسم ادب شاید

 الزم بود. حاال احتمال داشت دکتر جم بخاطر اینکه گفته

 میخواست بودم خانم پاینده جلسه را ترک کند

 .بازخواستم کند، خانم پاینده ای که انگار نه انگار

 .پای رفتن به اتاقش را نداشتم، تا حد امکان کشش دادم

 اما گویا خیلی طوالنی شد چون خانم پاینده دوباره به

 سراغم آمد. با دکتر جم تلفنی هماهنگ میکرد نمیدانم

 چرا همیشه حضوری مرا صدا میکرد، میترسید در اتاق

ار بدی انجام دهم؟!برادرش هنوز نرفته بود و در دفترش ک

 .بود

 با من کاری داشتین؟_
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 این بار صدایم با امیدی بود. اگر میتوانستم میگفتم چه

 !میخواهی دم به دقیقه صدایم میکنی؟

 خانم مهرپرور میتونین تا عید برای کمک بیاین_

 کارخونه؟

 نگاه برگشتم و مهیاری که این سوال را پرسیده بود

 .کردم

سرویس هست خیالتون راحت.چرا فکر میکرد با بودن _

 سرویس خیالم راحت میشود

 !و مشکل حل میشود؟

 برای کارخونه من مشکلم سرویسش نبوده، کالسهام_

 .بوده

 نمیتونین کمی جا به جا کنین. واقعا تو این مدت_



 
 

1036 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .نمیشه کسی رو آورد

 د. حضوراحتماال از مهندسهایشان کسی استعفا داده بو

 در کارخانه به معنی دیدن پیمان و فضای عجیبی که

 ...داشت

 دادیار خیلی موافق نیست اما... چرا سر پایین_

بفرمایین بشینین.رفتم و مقابلش نشستم، ذهنم درگیر بود، در 

 واقع نوعی

 انتقال بود، برای بار دوم رد کردن درخواستشان شابد

 جم چرا مخالف زودخیلی هم به نفعم نبود. حاال دادیار 

 .نظرش نداشتم

 تا  ام. بعدش تا پنجم عید شما تعطیلین و از ششم_

 .میاین شرکت
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 سیزده روز تعطیل رسمی عید شامل آنها نمیشد. دو خبر

 بد را همزمان مهیار جم به من گفت، فقط کارخانه رفتن

 .نبود، برنامه ی درسی ام برای عید هم یعنی پر

 مدرسه، تحت هیچ شرایطمن هفته ای سه روز میرم _

 نمیتونم زیرش بزنم. میمونه دو روز، اگر حضور دو

روزه ام کمکتون میکنه من حرفی ندارم.مستاصل برادرش 

 را نگاه کرد و او جوری نگاهش کرد

 !که یعنی من که گفتم نه

 بعد مدرسه نمیتونین تشریف بیارین کارخونه؟_

 دادیار تکانی روی صندلی اش خورد، مهیار نگاهش

 .کرد اما چیزی نگفت و دوباره منتظر من را نگاه کرد

 .باشه مشکلی نیست_
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 وقتی اینقدر اصرار میکرد چه میگفتم. مطمعن بود باید

 همه کالسهای خصوصی ام را کنسل کنن، هم دیر میشد

 و هم بدون شک قرار بود آنقدر خسته باشم که نایی

 .نداشته باشم برای درس دادن

بگم بچه از دم منزل برتون دارن؟_فردا فردا مدرسه این یا _

 !پنج شنبه اس

 شرکت پنج شنبه ها تعطیله کار تو کارخونه زیاده،_

 .شما تشریف بیارین اینجا بد عادت شدین

 گاهی حس میکردم لوس تر از این آقای جنتلمن

 .خوشتیپ وجود ندارد

 من اجازه بدین فردا کالسهام رو برم یا جا به جا کنم یا_

 .که نمیتونم برمخبر بدم 
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 کنسل نکنین، پنج شنبه ها زود برمیگردین، تا ساعت_

 یکه. برای بعد از ظهر میتونین کالس داشته باشین ،

 کالس دوقلوها هم که پنج شنبه عصرهاست. میتونه

کمی دیرتر باشه از نظر من مشکلی نداره.حس نمیکرد 

 ممکن است از نظر من مشکلی داشته

 .باشد

 ارین نیازی نیست بخاطر اصرارشما اگر مشکلی د_

 .مهیار قبول کنین

 خداراشکر برادرش حداقل این طرف قضیه را نیز

 .میدید

:] 

 ق#_
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 _کمی بخاطر کالسهام دو دلم نمیخوام کنسلشون کنم،

 .اکثرشون بچه کنکوری هستن

 .نیازی نیست کنسل کنین_

 دادیار را نگاه کردم، دو برادر با این حجم اختالف مرا

 ده بودند وسط اختالطتشان. بی توجه به تو بهچرا آور

 .مهیار گفتم

 فردا رو اجازه بدین برم صحبت کنم، از شنبه در_

 .خدمتم

 . همانطور که نگاهش به برادرش بود گفت

نمیخوام اذیت شین شما هم._نه اذیتی نیست، یه ماهه، _

 کمترهم هست. اینجا یا
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 پیش همکارخونه برام فرقی نداره دلیلی که دفعه ی 

 .گفتم نه بخاطر کالسهام بود

 پس شما فردا تشریف آوردین منزل ما خبرش رو بهم_

 .بدین

 سری تکان دادم و بلند شدم تا به اتاقم بروم، دکتر جم

 .صدایم کرد

 نیازی نیست که خودتون رو اذیت کنین. میشه_

 .جایگزین پیدا کرد

چکاری باید ممنون، فردا میگم به آقای جم.نمیدانستم دقیقا _

 انجام دهم. دو راهی سختی

 بود. شب در خانه برای بابا گفتم، اما اقسوس که

 نمیتوانست صحبت کند تا راهنماییم کند دقیقا چکار باید
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 .انجام دهم. فقط نگاهم کرد

 برم کارخونه؟_

 .چشم هایش را باز و بسته کرد

 کالسهام چی؟ کنسل کنم؟ دیگه نرم؟_

 ری نداشت یا نمیتوانست چیزینگاهم کرد، یا او نیز نظ

 .بگوید

 تنها کار این بود کالسها را برای پنج شنبه بعد از

 ظهرها و جمعه ها هماهنگ کنم. باید مالس دوقلوها را

نیز تا عید کنسل میکردم. هرچند قرار بود تا دوهفته یدیگر 

 بروند لندن، گویا آنها به همراه گرندیشان قرار

 .بود زودتر بروند

 ها خبر نیامدنش را داد و هردو شروع کردندبه دوقلو
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 . به گریه کردن. با تعجب نگاهشان کردم

 بچه ها بعد عید خب شروع میکنیم، سرم شلوغه باور_

 . کنین

 . تو میخوای دیگه پیش ما نیای_

 . نه عزیزم این چه حرفیه_

 . مامی هم گفت یه مدت، اما دیگه نیومد_

، هرچند از دست رفت بهشت.چه خاطره ی تلخی داشتند_

 دادن مادر

 خاطره ی شیرینی نیست اما برای اینها خیلی متفاوت

 .بود

 کمی صحبت کردم سعی کردم متقاعدشان کنم که بعد از

 عید حتما پیششان خواهم بود، قول دادم وفتی پیش
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 .مهستی هستند هرروز تصویری صحبت کنیم

 ....آقا منتظ_

 اشکشان را پاکنگاه مهین خانم به دوقلوهایی که تازه 

 .کرده بودند افتاد و جمله اش را نصفه گذاشت

چرا بچه ها همیشه پیش شما گریه میکنن؟از جایم بلند شدم _

 و در حالی که به سمت پالتو و کالهم

 .میرفتم گفتم

 چون با خودم اشک مصنوعی حمل میکنم. هرمی با_

 من هم صحبت میشه نیم کیلو میریزم کف دستش بماله

 .به چشم هاش

 .وقت شوخی نیست_

 واقعا حس میکرد من با او شوخی میکنم؟
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 .آقا منتظرتونن بفرمایین_

 آقا؟! دوقلوها را بوسیدم و دنبال مهین خانم رفتم، دم در

 اتاقی گفت منتظر بمانم، اول خودش داخل رفت، وقتی

بیرون آمد گفت داخل بروم.منظورش از آقا، دکتر جم بود. 

 نگاهی به اتاق کردم،

 تقریبا خلوت بود، یک میز، یک قفسه کتاب و دو

 .صندلی و یک گرامافون قدیمی

 .دکتر جم سرپا بود

 .سالم_

 وقتی داشتم اتاق را نگاه میکردم نگاهش به من بود،

 فضای اتاق ناخود آگاه توجهم را جلب کرده بود و همین

 .باعث شد دیر سالم کنم
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نیز پشت تنها سالم، بفرمایین بشینین.بی تعارف نشستم او _

 میز موجود در اتاق

 نشست. بی هیچ تردیدی میتوانستم بگویم شدیدا

 .ریاست طلب است

 مشکلی پیش اومده بود ؟_

 چه مشکلی؟_

 .دوقلوها داشتن گریه میکردن_

 مهین خانم میتوانست ریپورتر خوبی باشد تا پرستار

 .بچه

 .بله_

 و دلیلش؟_مهین خانم نگفتن؟_

 میکنم با مهین خانم شوخیاشک مصنوعی؟ فکر _
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 . کردین

 خنده ام گرفت واقعا مهین خانم آن را هم گزارش داده

 .بود

 مهین خانم از قبل انقالب اینجا کار میکنن یا بعدش؟_

 . تعجب را در چشم هایش میتوانستم ببینم

 بله؟در فیلم های انقالبی که در تلویزیون پخش میشد،_

 ی قبل انقالب یاهمیشه شخصیتی بود که برای پلیس ها

 ساواکی ها خبر چینی میکرد، مثل فشفشه می آمد،

 خبرها را میداد و بعد میرفت برای پیدا کردن خبرهای

 .جدید. شاید مهین خانم قبال چنین شغلی داشته

 .هیچی! خیر یعنی بله چیز خاصی نبود_

 برای چیزی که خاص نبود گریه کردن؟_
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 م بودین برایخب بچه ان، کامال طبیعیه. شما بچه ه_

 چیزهایی منطقی و مهم گریه میکردین؟

 هرچند اگر در جوابم یک' اره 'ابدا تعجب نمیکردم. به

 نطرم او به همین شکل به دنیا آمده بود. محال بود او

 را به شکل و حال دیگری بتوانم تصور کنم. جوابم را

نداد منتطر جواب سوال خودش بود._بهشون گفتم تا بعد عید 

 .ریه کردننمیام، گ

 بخاطر کارخونه؟_

 .بله_

 .گفتم نیازی نیست_

 .نیازی نبود از اول پیشنهاد نمیدادین_

 .پیشنهاد مهیار بود_



 
 

1049 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 با موافقت شما هرچند موافقت نصفه و نیمه هم بوده_

باشه. به هرحال مشملی نیست کالسهام رو جابه جامردم شما 

 از طرف من به آقای جم بگین از شنبه در

 .خدمتشونم

 عرض کردم نیازی نیست. من باچیزی موافقت نکردم_

 پیشنهاد مهیار بود که مطرح شد و الزامی به قبولش

 .نیست

 اگر یک بار دیگر کالسهایم را جابه جا میکردم مطمعنا

 .والدین شاگردانم موهایم را از ته تراش میکردند

:] 

 ق#_
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 _اما من کالسهام رو جابه جا کردم دیگه نمیتونم تغییر

 اگر موافق نبودید باید... یعنی کاش دیروز قطعیتش بدم،

 .رو میگفتین

 نگاهم کرد، چیزی نگفت از جایم بلند شدم. او نیز با

 .کمی مکث بلند شد و به سمت من آمد

 اما من فکر میکنم دیروز گفتم نیازی نیست خودتون_

 .رو تو معذورات قرار بدین

 و بهنمیدانم چرا حس کردم از حرفم لجش گرفته است 

 .همین دلیل اینطور گفت

 مثل این میمونه که کسی رو بکشین و بگین من_

 . قصدش رو نداشتم.چشم هایش رنگ تعجب گرفت

 قابل مقایسه ان؟_
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 منظورم اینه کاری که از کار بگذره دیگه گذشته چه_

 ... نیتی پشتش باشه چه نباشه و البته

 . مکث کردم، چه بحث بی خودی بود

 .که دوباره گفتین من مشکلی ندارم به هرحال ممنون_

 ... با اجازه

 و البته؟_

مهم نیست ._اجازه بدین من مهم بودن و نبودنش رو _

 . قضاوت کنم

 نمیخواستم دوباره به لجش بیندازم یا عصبانی اش کنم،

 .اما خودش میخواست اصرار کند

 .مثل بحث الویته_

 معلوم بود متوجه نشد، حق داشت، مگر داشتم واضح و
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 .روشن میگفتم که بفهمد

 اگر کاری یا فردی یا هرچیزی برای انسان الویت_

 داشته باشه تحت هر شرایط انجامش میده اما در اولین

 .الویت نباشه میگه دیگه شد، اتفاق افتاد

و ربط این به کار شما؟_یعنی ته دلتون میخواستین من برم _

 کارخونه برای

 ندادن من بودکمک اگر الویتتون تو معذورات قرار 

 .اصال به مرحله پیشنهاد دادنش هم نمیرسید

 حاال کامل منظورم را متوجه شد، باید مثل خودش

 میگفتم من که خواستم بیخیال شوم و نگویم خودت

 . اصرار کردی

 از چهره اش مشخص بود میخواست جواب بدهد، داشت
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 . دنبال جوابی میگشت اما پیدا نمیکرد

 میتونم برم؟_

تو معذورات قرار دادن شما نبود.عصبانی بود، من قصدم _

 به نظرم از دست خودش شاید بخاطر

 اصرارش. بدجنسانه بود اما عصبانی کردن این آدم لذت

 بخش بود. خوش بحال کسی که دائما این فرصت را

 .داشت، ادامه داد

 کمی کارخونه دچار مشکل شده، مهیار اصرار کرد،_

 هست حدس زدم اگرمن به خاطر صمیمتی که بینتون 

 .موافق نباشین راحت میتونین نه بیارین

 صمیمیت؟ صمیمیت که؟ من و مهیار جم؟! من چه

 .صمیمیتی با او داشتم که خودم بیخبر بودم
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 حاال او بود که حس میکرد جوابم را داده است، بادی به

 .غبغب داده مقابلم ایستاده بود

از از ببخشین متوجه منظورتون نشدم، چه صمیمیتی؟ب_

 جایی که انتظار نداشت گل خورد. اما خودش را

 . نباخت خیلی جدی و محکم گفت

 .مهیار شخصیت صمیمی با همه داره_

 بی دلیل از جمله اش خوشم نیامده بود و حاال

 .توضیحش قانعم نکرده بود

 .خدانگهدار_

 .صبر کنین_

 .برگشتم سمتش

 .راننده ی من شمارو میرسونه._نیازی نیست_
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 ...قتهدیر و_

 من میتونم از خودم دفاع کنم، تو شهر زامبی ها هم_

 .زندگی نمیکنیم

 .یک قدم به سمتم برداشت

 گویا خیلی از جامعه ای که توش زندگی میکنین_

 .بیخبرین و از شدت نا امنیش اطالعی ندارین

 حتی اگر اینطور باشه عرض کردم خدمتتون میتونم_

سمت میز رفت و از خودم دفاع کنم.جوابم را نداد به 

 موبایلش را برداشت

 حدس زدم با راننده اش تماس میگیرد. در آن واحد

 . گفت

 .دلخوش فعالیت های ورزشیتون نباشین_
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 خواستم بگویم تو دلخوش چی هستی که اینقدر امر و

 نهی میکنی یا حس میکنی میتوانی در مورد همه چیز

 .دستور دهی و امر کنی

 اندازه ی کافی آدم واقعدلخوش چیزی نیستم، به _

 .گرایی هستم. زحمت ندین به رانندتون خودم میرم

 .شبتون بخیر

 منتظر نماندم جوابم را بدهد از اتاق بیرون رفت، از پله

ها که پایین رفتم مهین خانم پایین پله ها منتظرم بود.تا دم 

 در همراهی ام کرد، تا در را برایم باز کرد آقای

 در ماشین را نیز باز نگه داشته جاللی دم در بود. حتی

 .بود

 .زحمت نکشین من خودم میرم_
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 ...اما آقای دکتر فرمودن_

 .منم به آقای دکتر گفتم نیازی نیست. بااجازتون_

 .صدایم کرد اما توجهی نکردم. نمیخواستم لجبازی کنم

 اهل لجبازی کردن نبودم اما قابلیت این را داشت که لج

 ممکن داشته باشد. رئیسم بودآدم را در بدترین شکل 

که بود.صدای گوشی ام که به صدا در آمد نام دکتر جم را 

 روی

 صفحه دیدم، جوابش را ندادم گوشی را سر دادم داخل

 .کیفم

 اما آنقدر شلوغی مترو اذیتم کرد که تا دم در به خودم

 .لعن و نفرینی نماند که نثار نکنم که چرا سوار نشدم

 .خود دکتر جم که نبود آقای جاللی بود دیگر
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 یکم زود نمیای خونه؟_

 من به موقع میام، تو که قرار بود برات وام بگیرم_

 شیفت شب هم کار کنی تو چرا خونه ای؟

 .نگاهی به خانه کردم مامان افتاده بود به جان خانه

 .خیر باشه چه خبره؟_فردا مهمون داریم_

 چه مهمونی؟_

 .آزادی آذرخش_

 .اتاق میرفتم گفتمدر حالی که به سمت 

 بذار بدهیش تموم شه بعد جشن آزادی بگیر االنم_

 .معلوم نیست دوباره برنگرده اون تو

 .عصبانی جوابم را داد اما نشنیدم چه گفت
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علیک سالم آسمان خانم.سالم آرامی گفت و دوباره سرش _

 را سمت کتابش خم

 .کرد

 چیزی شده؟_

 .نه_

 امتحان داری؟_

 .نه_

 چته پس؟_

 [.:هیچی_

 ق#_
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 حدس زدم شاید با امیر دعوا کرده اند اما من هم خانه

 .نبودم، چطور میتوانست با امیر صحبت کند

 آسمان چشه مامان؟_

 .برگشت نگاهم کرد

 هیچی منتظر بهونه بود تا کمکم نکنه._چه بهونه ای؟_

 هیچی آذرخش گفت دم عیده خطرناکه فعال کالس_

 .گیتارت رو نرو بهش برخورد

 ارور داد، آب جوشی که داشتم در استکان چاییممغزم 

 .میریختم روی دستم ریخت

 چی خطرناکه؟_

 . ترقه میندازن_

 مامان یه عمر تا چهارشنبه سوری مونده، تو چرا_
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 .اجازه دادی؟_بدش رو که نمیخواد

 آذرخش خوبی بلده؟_

 چپ چپ نگاهم کرد، برای بابا نیز چای ریختم و به

 مانندی دستش بود، دکتر برایاتاقش رفتم. یک توپ 

 ورزش داده بود داشت تالش میکرد. خیلی هم موفق

 .نبود

 چطوری بابا؟_

 .با لبخند نگاهم کرد

 خسته ام، االن جاش بود یه دعوای اساسی را آذرخش_

داشته باشم اما اونقدر خسته بودم که نتونستم.با چشم هایش 

 .دلیلش را پرسید

 گیتار زدن آسمان رو نذاشته آسمان بره کالس، بابا_
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 دیدی؟

 مطمعنم ندیده رود، آسمان اعتماد به نفسش پایین بود

 .جلوی من هم خجالت میکشید تمرین کند

 وایسا صداش کنم یکی دوتا آهنگ کوچیک یاد گرفته_

 .برامون بزنه، با چایی میچسبه

 .هرچه به آسمان گفتم قبول نکرد

 .بابا خوشحال میشه_

گفتم که مثل فرامرز اصالنی بزن، چیزی یاد نگرفتم که._ن_

 همونی که بلدی

 .بخاطر بابا

 .غلط میزنم ،امروز نرفتم ایرادهام رو بگه_

 .بیا لوس نشو، هفته ی بعد جبرانی دو جلسه میری_
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 ...نمیش_

 .به آذرخش ربطی نداره بدو بیا بابا منتظره_

 ده دقیقه بعد که از آمدنش ناامید شده بودم داخل اتاق

 با دیدنش واقعا خوشحال شد. با استرسآمد. باال 

 برایمان دوتا آهنگ زد. اولی را که از همان روزهای

اول تمرین کرده بود خوب زد دومی را کمی با ایرادحس 

 کردم استرسش بیشتر باعث میشود نت ها را

 .قاطی کند نه بلد نبودن

 .برایش دست زدم بابا هم با لبخندی تشویقش کرد

 .خیلی خوبه آفرین_

 .الکی نگو_

 جدی میگم مگه نه بابا؟_
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 .در تایید حرفم چشم هایش را باز و بسته کرد

 .میدونی که بابا اصال دروغ نمیگه_

خوشحال شد._باید همون موقع که آذرخش میگفت نرو 

 زنگ میزدی

 بهم، هرچند دیگه اونقدر بزرگ شدی که اجازه ندی

 .کسی بی دلیل و ناحق بهت زوربگه

 .ترسیدمگفت خطرناکه منم _

 تو خونه امروز چندبار صدای ترقه کشیدی؟ پرت_

 نمیکنن که روت. با آژانس میرفتی، میپرسیدی پسر

 .آقای ملکی اگه خونه بود میبردت

 .جمله ی آخرم به صرف اذیت کردنش بود

 با امیرمسعود؟_
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امیرمسعود کیه؟_چیز... اسم پسر آقای ملکی امیرمسعود، _

 امیر صداش

 .میزنن

 تو ازکجا فهمیدی؟چه جالب، _

 .دست و پایش را گم کرد

 .چیز... اومم شنیدم... فکر کنم خاله معصومه گفت_

 پس خاله معصومه گفته بود. گوشی ام را برداشتم تا

 . کوکش کنم برای صبح

 باشه اره همون امیر مسعودخان. من بخوابم صبح_

میرم کالس.تا قفلش را باز کردم گیامکی از طرف دکتر جم 

 . داشتم

 پس مهمونی؟_
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 . بی حواس در جواب آسمان گفتم

 مگه شب نیست؟_

 . و پیام دکتر جم را باز کردم

 دلیل لج بازیتون نمیدونم چی میتونه باشه، اما برای'_

 .' حفظ سالمتی خودتون بهتره لجبازی نکنین

آسمان: به هرکی یه وقت گفت خاله قراره ظهر بیاد.خنده ام 

 . ب او میخندمگرفت. آسمان فکر کرد به جوا

 .نه، زود هم بیان کالس دارم، دیر هم بیان کالس دارم_

 چرا فکر میکرد شبها تروریست ها در کمین هستند تا

 حمله کنند. نسبت به مهستی نیز همانطور بود، گویا

 شدیدا نسبت به خانم ها حساس بود، شاید هم از آنها

 بود که میگفت 'چو زن راه بازار گیرد بزن'. این دیگر
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 کمی بی انصافی بود در حقش. نمیدانستم باید جواب

 دهم یا نه اما یکبار تماس گرفته بود و حاال پیام، دیگر

 . زشت بود جواب ندهم

 . هنوز در قید حیات هستم ممنون از نگرانیتون دکتر_

 طعنه ی پیامم پنهان نبود، کامال مشخص و واضح هم

به شرکت در بود اما جواب دیگری به ذهنم نرسید .تمایلی 

 مهمانی نداشتم اما وقتی رسیدم

 خانه تقریبا همه رسیده بودند، به جز خانواده ی عمو

 اصغر، یا قرار بود دیرتر بیایند یا ترجیح داده بود

 . نباشد، ته دل برای دونی دعا میمردم

 بقیه اقوامی بودند که مثال همگی خوشحال بودند از

 تحویل ما آزادی آذرخش و به به و چه چه هایی که
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 میدادند و حس میکردند حاال با آمدن آذرخش قرار

 است به گنج قارون برسیم و در استخری از پول شنا

 .کنیم

 .توام میتونی یکم استراحت کنی_

 واقعا این دوسال باعث شده بود شناختشان را از

 آذرخش فراموش کنند، آذرخش همان آذرخش تنبل و

 صحبتی با آدم هایتن گرور رود، فقط زندان و هم 

مختلف باعث شده بود کمی اخالقش تند شود. بهچیزهایی 

 گیر بدهد که حداقل قبال آنطور نبود. به جای

 .بحث فقط یک انشاهللا در جواب همه دادم

 برای بار نمیدانم چندم بود که امروز گوشی ام را چک

 میکردم، از دیشب منتظر جواب دندان شکنی از طرف
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 خبری نبود. زیادی برخورده بود یا دکتر جم بودم اما

 .دیگر نیازی ندیده بود جوابم را بدهد

 .آسو این سینی رو ببر برای معصومه خانم اینها_

 .آسمان: من میبرم

 .این یعنی امیر خانه بود

 

 

 

 کارخانه رفتن برابر بود با چندین برابر کار و پیمان! به

 موهایمعالوه مقنعه سرکردن روزانه و طوالنی مدت، 

 زیر مقنعه اذیتم میکرد اما محیط آنجا طالب مقنعه بود،

 جنس زن بود که باید در مقابل تعدادی از مردنماها که



 
 

1070 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .کم هم نبودند سر خم میکرد

 مهیار واقعا هوایم را داشت اما وقتی به کارخانه رفتم

 متوجه شدم کامال حق داشتند، چند تا از رقیب هایشان

 ر مهندس هایشان را دزدیده بودندبا پیشنهاد حقوق باالت

 و چون آخر سال بود و همه جای کشور تق و لق

 نمیتوانستند با این سرعت کسی را استخدام کنند،

 هرچند در جریان بودم که روزانه بیش از بیست سی

نفر برای مصاحبه می آیند، قرار بود تعدادی استخدامشوند 

 و یک دوره آموزشی کوتاه و فشرده در بخش

 .داشته باشند خود

 .با قرار گرفتن یک ماگ روی میزم سرم را بلند کردم

 مهیار جم بود. دوباره ماگ را نگاه کردم، از این لیوان
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 های حرارتی بود که داشت عکسی رویش ظاهر میشد،

 .تا ظاهرشدن عکس گفت

 .هدیه دوقلوهاست_

 دوباره نگاه کردم، عکس سه نفره ی ما در روز برف

 .بازی بود

 ون اومد؟خوشت_

 خیلی ._دوقلوها میخواستن عکس توی باغ باشه، با دادیار_

 رفته بودن اجازه نداده باالخره سر این عکس موافقت

 .کردن، هرچند دادیار رو کچل کرده بودن

 لبخندم عمیق تر شد، خوب بود که اجازه نداده بود

 ترجیح میدادم همچین عکس خصوصی را در محیط

 .کاری ام استفاده نکنم
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 .گویا حدسهای دادیار درسته تره_

 در مورد؟_

 .چیزهایی که ممکنه خوشتون بیاد_

 هربار که بحثی پیش آمد بیشتر از قبل متوجه میشدم

چقدر از پس دادن هدیه ام ناراحت شده است ولی حقداشت 

 پیشنهادهای دادیار جم بیشتر از پیشنهادهای او

 .مورد پسند بود

 وبی با خانم ها دارن،ی خ ارتباط به نظرم برادرتون _

 .حدس زدنش براشون راحتتره

 .شنیدن این جمله همان و خندیدنش همان

 .اومم، نکته ی خوبی بود_

 ممنون خیلی قشنگه، با اجازتون تو تایم کاریم زنگ_
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 .بزنم از دوقلوها تشکر کنم

 بله بله، اتفاقا االن زنگ زده بودن که چرا آسو زنگ_

 یادم رفته لیوان رو بهتوننزده بگه خوشحاله، گفتم 

 بدم.صحبت کردن با آنها واقعا انرژی زا بود، هرچند هدیه

 .ی بی نظیرشان نیز لطف و محبت دیگری بود

 .دلم براتون خیلی خیلی تنگ شده_

 .آسو ما قهریم اصال تو نمیای دیدنمون_

 کاش میتوانستم بگویم چقدر سرم شلوغ است و غیر

 .قتی چشم انتظار بودندممکن اما چه انتظاری داشتم و

 .امشب میام_

 واقعا؟_

 آره.همزمان یک 'اوه یه' گفتند. میتوانستم چند دقیقه ای_
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 سری بزنم و سریع به خانه بروم. مامان که گله مند

 . حجم کارم بود هرشب غر میزد، حاال امشب یکم بیشتر

 جلسه ی از قبل اعالم نشده ای آخر وقت تشکیل شد، به

 .اری بود و دوقلوها منتظرم بودندمنزله ی اضافه ک

 در لیوان جدیدم برای خودم چای ریختم و رفتم پیش

 مهندس ها. در این جلسه دادیار جم نیز حضور داشت،

 از وقتی به کارخانه آمده بودم متوجه شده بودم

 .عمویشان نیز سهمی دارد و در کارخانه کار میکند

 هر یکدر طول جلسه تند تند ساعتم را نگاه میکردم 

 دقیقه یک ساعت بود برایم، این چک کردن های مکرر

 ساعتم از چشم های تیز دکتر جم و البته پیمان دور

 نماند.اگر میخواستم با سرویس کارکنان برگردم دیر میشد،
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 حدس میزدم در این ساعت نتوانم ماشینی پیدا کنم، کمی

 خجالت میکشیدم اما نهایتا به اتاق مهیار رفتم تا ببینم

 اگر به خانه می رود من نیز همراهش بروم، برادر و

 عمویش در اتاق بودند پشیمان شدم و خواستم برگردم

 .که مهیار گفت

 .دوقلوها گفتن تشریف میبرین منزل ما_

 بله، خواستم بپرسم اگر خونه میرین منم همراهتون_

 .بیام اما انگار هنوز کار دارین

 ین، اون داره میرهمن هستم یکم، میتونین با دادیار بر_

 .خونه

 دیدم که دادیار جم طور عجیبی مهیار را نگاه کرد،

 احتماال در عمل انجام شده قرارش داده بود. بعد از خانه
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 ی برادرش دیگر ندیده بودمش بعد از یک هفته امروز

 اولین بار بود، جواب پیامم را هم نداده بود. اما حاال

 دیگر نمیتوانستم باید با او میرفتم خانه ی دوقلوها،

بگویم نه.تا کنار ماشینش با فاصله ی دوقدمی از من 

 همراهیم

 کرد، در را باز کرد و اشاره کرد سوارشوم سری به

 .معنی تشکر تکان دادم و نشستم، کنارم نشست

 باید تشکر میکردم هم بابت لیوان که ایده از او بود و

 .هم این همراهی و رساندن

 آقای جم گفتن پسرها شمارو بهممنونم بابت ماگ، _

 .زحمت انداختن

 .چیز خاصی نبود_
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 . جمله اش تمام شد اما نگاه منتظرم را که دید ادامه داد

 . خوشحالم خوشتون اومده_

 به آن چهره خوشحالی نمی آمد اما چه میگفتم، لبخند

 . مصنوعی زدم و دوباره گرفت

 زحمت شد، فکر کردم آقای جم تشریف میبرن منزل_

 .زاحم شما نمیشدمم

 ...مشکلی نیست اگر_

 .نگاهش کردم._شما مشکلی با ماشین من نداشته باشین

 لب هایم را روی هم فشاردادم، خنده تو باید کنترل

 میشد، من چه مشکلی میتوانستم با مشکل او داشته

 باشم. چرا حدس نمیزد مشکلم با جمله ی امری اوست

 ستایش بود، حتینه ماشینش. اعتماد به نفسش قابل 
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 .قابل حسادت

 من مشکلی با ماشین شما ندارم، یعنی اصال چه_

 مشکلی میتونم با یه ماشین داشته باشم؟

:] 

 

 ق#_

 

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد در تاریکی اتومبیل نگاهم

 میکرد._پس؟

 !پس؟_

 مشکلتون بامنه؟_

 .نه، اصال_
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 .راضی نشد، قانع هم نشد

 دم به کسی و اینکه... آدماوال دوست ندارم زحمت ب_

 .بله قربان گویی نیستم

 .من به شما دستور دادم؟لبخندی زدم_

 راننده ی من شما رو میرسونه' توی دستور زبان'_

 .فارسی که من خوندم یه جمله ی امری محسوب میشه

 .با انگشت شصتش روی پیشانی اش را خاراند و گفت_

 ستور دادنسوتفاهم شده براتون من ابدا منظورم به د_

 .نبود

 چقدر این دکتر جم آدم دلپذیری بود! هیچ چیز را به

 خودش نمیگرفت، حتی دستور دادن او هم تقصیر من

 بود و من بودم که افکار آلوده ای داشتم و جمله ی
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 .امری او را بد برداشت کرده بودم

 .با خنده ای آرام به لب گفتم._که اینطور

 مخاطبم جان یا جاشوا که اینطور به حالتی بود که گویا

 بود. باعث شد جوری نگاهم کند که با نگاه های قبلی

 اش فرق داشت، در تاریکی ماشین هم میتوانستم

 .تشخیصش دهم چشمهایش جور دیگری نگاهم میکنند

 با خودم فکر کردم او روزی ازدواج میکرد یا دختری

 .داشته باشد بی شک قرار بود هردو را دیوانه کند

 نگاهم میکرد، در صورتم دنبال چه هنوز داشت

 میگشت نمیدانم. من بودم که نگاه گرفتم خیلی نمیشد

 متقابل به مثل برخورد کرد و زل زد، نگاهش بانفوذ

 ...بود، خیلی زیاد
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در حالی که نگاهم به کیفم که روی پایم بود گفتم._میشه لطفا 

 جلوی یه کتاب فروشی نگه دارین برای

 .یرمپسرها میخوام کتاب بگ

 صدایش را شنیدم اما دیگر نمیدانستم نگاهش به کدام

 . سمت بود

 .فکر میکنم دیرتون شده بمونه برای دفعه ی بعد_

 اما اونها امروز منو خوشحال کردن منم میخوام_

 .خوشحالشون کنم

 با صدای آرامی گفت 'دیدنتون خوشحالشون میکنه' و با

 لین کتابصدای بلندتری رو به راننده اش گفت جلوی او

فروشی نگه دارد.برای جاشوا مثل همیشه میخواستم یک 

 کتاب علمی
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 تخیلی بگیرم اما برای جان کتاب طراحی، تا کارهایش

 را ببیند. معلم نقاشی اش گفته بود نقاشی و طراحی

 .های مختلف را ببیند حتی از آنها کپی کند

 دستم را بلند کردم تا از قفسه کتاب را بردارم اما قدم

 نرسید. خواستم روی نوک پایم بایستم اما دستی از

 کنارم گذشت و کتاب را برداشت، رنگ کتی که در تنش

 بود آشنا بود. برگشتم و نگاهی کردم. دکتر جم بود،

 نگاهش به کتاب بود. صدایی از ته گلویم در آوردم و

 کمی فاصله گرفتم. کتاب را برداشت و درحالی که دستم

 . میداد گفت

 ود؟این ب_
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بله ممنون .نمیدانم چرا ناخوداگاه کمی خجالت کشید، رویم _

 را

 برداشتم حس کردم صورتم کمی داغ شد و اگر اینطور

 . بود سریع قرمز میشد

 برای جان نمیدانستم دقیقا کتابی که انتخاب کنم تا

 . طرحهایش برای او سخت نباشد

 اینو میخواین؟_

 . نگاهش کردم، چرا پیاده شده بود اصال

 معلم جان گفته از روی طرحها کپی کنه ولی اینها_

 فیگورن اکثرا فکر کنم سخت باشه. نگاهی به کتاب

 دستم کرد و بعد قفسه ها را نگاه کرد، کتاب دیگری
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برداشت کمی ورق زد و دستم داد ._فکر میکنم این مناسب 

 . باشه

 فکرش درست بود. سری تکان دادم و یک بله گفتم، به

 شتیم میرفتیم، پشت سرم بود. بینسمت صندوق دا

 کتابها چشمم به یک حافظ جیبی افتاد، حافظ من را

 جاشوا از من گرفته بود، خیلی اتفاقی دیده بود، از حافظ

 برایش سرمشق نوشته بودم و فکر کرده بود آن کتاب

 منبع سرمشق است. دل کندن از آن حافظ آسان نبود

 ما بخاطر جاشوا ازبرایم چرا که بابا برایم گرفته بود ا

 خیرش گذشته بودم. حتی وقتی به بابا گفتم جاشوا از

 من کتابم را گرفت لبخندی زده بود. میدانست آن حافظ

 میتوانست معجزه کند. تقریبا شبیه مال خودم بود. اما
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 .یادم افتاد دکتر جم پشت سرم است

 .ببخشین دیرتون شد بریم_

را برداشتم، خوب خیر، راحت باشین.مردد و معذب کتاب _

 بود، خیلی شبیه

 ماله خودم بود برش داشتم و مستقیم بدون نگاه کردن

 به کتابی به سمت صندوق رفتم تا کتاب دیگری توجهم

 را جلب نکند، هم وقت دکتر جم را نگیرم و هم خودم

 بیشتر از این دیر نکنم. فروشنده کتابها ا داخل کیسه

 حالی که دنبالای پارچه ای گذاشت و دستم داد. در 

 . کیف پولم بودم پرسیدم

 ممنون، چقدر شد؟_

 عددش را شنیدم اما وقتی کارت بانکی ام را از کیفم
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 پولم بیرون آوردم دیدم فروشنده دارد کارت و رسید را

 .دست دکتر میدهد. باتعجب گفتم

 .چرا شما؟_بفرمایین بچه ها منتظرن_

 اختنمیخواستم پول هدیه های من را کس دیگری پرد

 .کند، دنبالش رفتم

 .آقای دکتر یه لحظه_

 .برگشت سمتم

 من... یعنی نباید اینکارو میکردین. هدیه های من_

 .بود

 فکر نمیکنم دوتا کتاب نیازی به همچین بحثی داشته_

 .باشه
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اما کار درستی نیست.دوباره ابروهایش را بهم نزدیک _

 کرد به سمتم آمد در

 بلند تر بود کمی خمیک قدمی ام استاد، قدش از من 

 .شد به سمتم و گفت

 و از نظر شما اینکه خانمی که همراهمه دست توی_

 جیب کنه کار درستیه؟

 خنده ام حالت هندل زدن بود، از حالت حیرت خارج

 میشدم و میخندیدم. مگه در این دور و زمانه این مهم

 !بود؟

 .چه چیزهایی برای این آقای دکتر مهم بود

:] 

 ق#_



 
 

1088 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 

 قرار باشه با هر خانمی اتفاقی جایی باشین برایشما _

 ...خرید نمی

 .صاف ایستاد نگاهی به ساعتش کرد

 .من آدم اتفاقها نیستم، بفرمایین سوارشین_

 متوجه نشدم چه گفت، او آدم اتفاقها نیست؟! نشستم اما

 ذهنم درگیر جمله ای بود که شنیده بودم که او آدم

 خودم را در ذهنم مروراتفاقها نیست. چند بار جمله ی 

 کردم و حدس زدم منظورش این باشد با هرخانمی

 اتفاقی بیرون نمیرود. بیرون رفتن هایش از قبل برنامه

ریزی شده است؟! ممکن نبود من کامال اتفاقی سوارماشینش 

 شدم و کامال اتفاقی درخواست کردم جایی
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 .برای خرید بروم

 تکرار کردم کهآنقدر کلمه اتفاق و اتفاقی در ذهنم 

 خسته شدم. با دقت که نگاه کردم دیدم چیزی تا خانه ی

 دوقلوها نمانده است. گوشی ام را برداشتم و شماره ی

 خانه را روی صفحه کلید نوشتم تا پیاده شدم به مامان

 .خبر بدهم امروز یکی دو ساعتی دیرتر به خانه میرسم

 خل آمد ووقتی پیاده شدیم آقای دکتر هم هم قدم با من دا

 فرصت تماس را گرفت. مهین خانم دم در منتظرمان

 .بود

 .خوش اومدین آقا_

 دکتر جم نگاهش کرد و مهین خانم به من هم یک خوش
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آمد گفت، تا داخل رفتم پسرها دویدند سمت من، بغلشانکردم. 

 اما باال پایین پریدن هایشان باعث شد نقش زمین

 .شوم با خنده کمکم کردند سرجایم بشینم

 .آسو من دلم خیلی برات تنگ شده بود_

 .جان: دروغ میگه من بیشتر دلم برات تنگ شده بود

 به نظر من هردوتون راست میگین اما من دلم خیلی_

 .خیلی بیشتر براتون تنگ شده بود

 بلند شدم تا به اتاقشان برویم دیدم آقای دکتر هنوز دم

 .یکرددر است. عجیب بود اما داشت با لبخند نگاهمان م

 دست خودم نبود واقعا و کامال یک لبخند در واکنش به

 لبخندش لبخندی به روش زدم. سریع چشم گرفتم تا
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واکنش چشم هایش را نبینم.در اتاق دوقلوها باالخره موفق 

 شدم با خانه تماس

 .بگیرم. آذرخش جواب داد

 این موقع کجایی؟_

 انسر کوه بلند، به تو چه به مامان بگو دیرمیام نگر_

 .نشو

 .آدرس بده میام دنبالت_

 مبارکه ماشین خریدی؟ چه بیخبر! خبر میدادی گاوی_

 .گوسفندی قربونی کنیم براش

 آسو مسخره نشو بگو میام دنبالت تو چیکار داری_

چجوری میام.مطمعن بودم اگر آدرس را میگفتم از شدت 

 تنبلی و
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 هزینه ی کرایه ی تاکسی نمی آمد. برای همین آدرس را

 .ایش تکرار کردمبر

 .باشه االن راه میفتم_

 راه میفتاد که چه شود؟! من اگر از کار مادر و برادرم

 .سر درمی آوردم دنیا برایم گل و بستان میشد

 یکساعتی بود که خانه ی دوقلوها بودم، خبری از

 آذرخش نبود، البته با توجه به ترافیک این تایم طبیعی

 آید یا نه و گفت داردبود، زنگ زدم ببینم واقعا می 

 همراه امیر می آید. خب آنقدرها هم در شناخت برادرم

 .ناتوان بودم. با ماشین امیر بوده وگرنه عمرا نمی آمد

 با توجه به اینکه کجا بودن حدس زدم یک ساعت

 بیشتر شاید هم دو ساعتی طول بکشد تا برسند به خانه
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 ی جم._آسو میری؟

 .جان انداختمبلند شدم و خودم را روی تخت 

 نه فعال هستم داداشم داره میاد دنبالم تو ترافیک_

 .مونده

 .جاشوا: کاش تا صبح ترافیک باشه

 خندیدم. آغوشم را باز کردم. هردو به سمتم دویدند، به

 .زور خودمان را روی تخت تک نفری جان جا کردیم

 یک دستم دور شانه ی جان بود دست دیگرم دور شانه

 ترین سرعت ممکن خوابم برده بود، امای جاشوا.من در کم

 دوقلوها را نمیدانم چقدر طول کشیده بود بخوابند. تقه

 ای به در اتاقشان خورد باعث شد کم کم چشم باز کنم

 اما قبل از اینکه من از جایم بلند شوم دکتر جم داخل آمد
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 و من را به حالت دراز کش بین بچه ها دید. سعی کردم

 دار شان نکنم. جان محکم دستم راآرام بلند شوم تا بی

 گرفته بود به سختی دستم را از توی دستش بیرون

 کشیدم. حدس زدم آذرخش و امیر رسیده باشند که دکتر

 . جم به سراغمان آمده. خیلی آرام گفتم

 آذرخش اومد؟_

 بله؟_

 . کمی مردد نگاهی به پنجره کرده

جمله اش هوا صافه نسبتا فکر نمیکنم....خنده ام باعث شد _

 را ادامه ندهد. خیلی سخت

 قورتش دادم تا هم بی ادبی نشود و هم بچه ها را بیدار

 . نکنم
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 آذرخش برادرمه، داشت میومد دنبالم فکر کردم_

 .رسیدم

 سوتی بدی داده بود، قیافه اش دیدنی بود. به در اشاره

 کرد که بیرون برویم. پالتو و کیفم را برداشتم مقنعه ام

 تاده بود، روی سرم کشیدم و سعی کردمدور گردنم اف

 .صافش کنم. از اتاق که بیرون رفتیم گفت

 .خیر نرسیدن. یعنی زنگ در رو نزدن_

گوشی ام را چک کردم، تماسی نبود._نرسیدن. ببخشید دیر 

 ...وقته و هنوز ای

 مشکلی نیست من اومدم برای شام صداتون کنم که_

 .دیدم خوابیدین

 .بیدنوای بچه ها گرسنه خوا_
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 مهین خانم گفتن عصرونه ی مفصلی خوردن شما_

 .بفرمایین

:] 

 ق#_

 

 .نه من مزاحم نمیشم یعنی االن ها دیگه میرسن_

 تشریف بیارین سر میز هرموقع برادرتون رسیدن_

 میتونین برین. جای خوشحالیه که برادرتون داره میاد

 . دنبالتون

 چرا؟_

 تا با راننده چون نمیدونستم چطور باید متقاعدتون کنم_

 .ی من برگردین خونه
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 لبخندی زدم ، یعنی حتی بعد از لجبازی بار قبل هنوز هم

 بیخیال نشده بود و اگر پیش می آمد قرار بود جمله اش

را تکرار کند.به میز اشاره کرد، روی میز پر بود از 

 غذاهای رنگی و

 خوشمزه خصوصا از نگاه من گرسنه. وقتی پشت میز

 .گفتم نشستم در جوابش

 من آدم وابسته ای نیستم، این حاصل تربیت پدرمه،_

 همیشه دوست داشته من رو جوری بزرگ کنه که نه

 وابسته باشم به کمک و حمایت کسی و نه کسی بتونه

 .مزاحمتی برام ایجاد کنه

 شکی در این نیست، اما من مطمعنم پدرتون هم دوست_

 هر نداره شما این وقت شب تنها برگردین به خونه،
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 اندازه ای هم که بتونین از خودتون دفاع کنین ترجیح

 .میده موقعیتی پیش نیاد تا در معرض خطر باشین

 نمیدانم نظری نداشتم، بابا قضیه را اینقدر جنایی

نمیکرد و سوای آن قبل از این اتفاقها یک پراید دستدومی 

 داشتم که با آن رفت و آمد میکردم، مهم تر از

 م، هفته ای چند بار مگر میتوانستاینها دانشجو بود

 .پیش بیاید که کالسم دیر تمام شود. آن هم نه اینقدرها

 مسئله ی پیچیده ای بود که هنوز دارین به جوابش_

 فکر میکنین؟

 .لبهایم بی دلیل کش آمد روی هم فشردم و گفتم

 نه در واقع جوابش رو نمیدونم، از زمانی که من_

 ابا تکلمش رو از دستاینقدر دیر برمیگردم خونه ب
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 .داده

امیدوارم هرچه زودتر سالمتیشون رو بدست _

 بیارن.ممنونم آرامی گفتم. اگر از دکتر جم خجالت نمیکشیدم

 بشقابم را پر میکردم از تمام غذاهایی روی میز بود اما

 .افسوس که نمیشد

 اسم هاتون انتخاب پدرتونه؟ اگر درست خاطرم باشه_

 .بود اسم خواهرتون هم آسمان

 .خیلی خوب خاطرش بود

 .بله_

 برادرتون هم از شما کوچکتر هستن؟_

 .نه چند سالی بزرگتره_
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چند وقت تکواندو کار کردین؟چشم از بشقابم گرفتم و نگاه _

 کردم، امشب پرحرف نشده

 !بود؟

 .از شش سالگی_

 .ابروی راستش کمی باال رفت

 هنوز هم؟_

 .چند سالی میشه کار نمیکنم_

 ؟بخاطر کار_

 نه بیشتر دانشگاه، فکر میکنم ترم پنج بودم به طور_

تون با پدرتون صمیمی ارتباطکامل رهاش کردم._مشخصه 

 .تره

 قاشق و چنگال دستم را روی بشقابم گذاشتم. آرنجم را
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 .روی میز گذاشتم و دستم هایم را در هم قفل کردم

 .هم پدرمه و هم دوستم، صمیمیترین دوستم_

 .قابله حدسه_

 چی؟_

 ی خوبی داشت، ارتباط مهستی هم با پدرم _

 برخوردهایی شبیه به رفتار و تعریف و تمجید شما از

پدرتون._صورت مودبانه مشخصه لوس پدرتون هستین 

 جمله

 . اتون

 لبخند خیلی شیرینی در مقابل حرفم زد. چیزی به سرش

 خورده بود یا فرصت نشده بود خیلی با او صحبت کنم و

 !ط بود؟برداشت های من غل
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 مهستی خیلی خوشحاله دارین میرین پیشش، چند روز_

 .پیش صحبت کردیم

 کمی آب خورد، واقعا تمام حرکاتش شیک بود، هرچند

 خانوادگی اینقدر شیک بودند، چرا که مهیار و مهستی

 نیز همینطور بودند. با متانت خاصی غذا میخوردند به

 نظرم جور خاصی قاشق و چنگال شان را دستشان

 .میگرفتند

فکر میکنم شما برعکس مهستی خوشحال نشدین._من؟ _

 چرا؟

 .اگر من نمیرفتم میخواستین همراه دوقلوها برین_

 وای ! تنها چیزی که میدش گفت یک وای بود آن هم

 وای بلند. چه کسی چغلی کرده بود، دوقلو ها یا
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 .پدرشان

 نه واقعا اینطور نیست، یه شوخی بود، یعنی بچه ها_

 ...کردن فقط ذهنم دنبال یک بهونه گشت و اصرار

 ! و بهونه ی نیومدنتون حضور من بود_

 تماس آذرخش در کل زندگیمان بهترین زمان ممکن

ودیم ه ببود. گفت دم در است، با امیر قبال مهستی را رساند

 پس درخانه را میشناختند. با خوشحالی سریع

 .بلند شدم

 خوشمزه ممنونمن بااجازتون برم، ممنون بابت شام _

 .از لطفتون

 خنده اش گرفته بود، داشت مثل من با فشار آوردن به

 .دهان و لبهایش جلویش را میگرفت اما موفق نبود
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 اما خنده اش به حق ترین خنده ی ممکن بود. خواست

 .تا دم در همراهیم کند

 .زحمت نکشین خودم میرم_

 کردبا دست اشاره کرد و یک بفرمایین گفت. در را باز 

 و تعارف کرد اول من رد شوم. ماشین امیر را دیدم با

 بیرون آمدن دکتر جم از خانه امیر و با مکث آذرخش

پیاده شد. امیر به سمتش آمد و سالم و علیک گرمیکرد، یک 

 بار بیشتر ندیده بودش اما به نظرش حاال یک

 .آشنا بود نه غریبه

 .برادرم آذرخش، ایشون هم دکترجم_

 اخمی که اصال به قیافه اش نمی آمد دستآذرخش با 

 .داد و یک خوشبختی گفت
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 .بازهم ممنون، شبتون بخیر_

 وقتی سوار شدم یادم آمد حافظی که برای خودم خریده

 بودم جا ماند، هرچند شاید چون پولش را خودم نداده

 .بودم همین باعث فراموشی ام شد

د امیر زنش نبود خودش تا دم در اومد؟_زن نداره، ببخشی_

 زحمت شد برای تو، بعد راه

 .افتادنتون آذرخش گفت باتو میاد

 .خواهش میکنم این چه حرفیه_

 زن نداره میای خونه اش؟_

:] 

 ق#_
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چی میگی آذرخش؟امیر از آینه نگاهی به من کرد و سریع _

 .چشم گرفت

 آذرخش واقعا متوجه نبود نباید جلوی یک غریبه شروع

 .به بحث کند

 ...میگم تو_

 .کافیه آذرخش برسیم خونه صحبت میکنیم_

 .خوشبختانه به حرفم گوش کرد و دیگر چیزی نگفت

 خسته بودم خیلی زیاد هرچند آن خواب چهل دقیقه ای

 در اتاق بچه ها نیز خوب بود برایم. تکیه دادم به

 صندلی و خوابم برد. در حیاط خانه بودیم که آذرخش

 امیر تشکر کردم وصدایم کرد پیاده شوم. خواب آلود از 
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 .داخل رفتم

به دنبالم به اتاق آمد._وایسا کجا سرتو انداختی پایین میری 

 .تو اتاق

 .خسته برگشتم سمتش

 .بگو_

 مامان میدونی دخترت خونه ی کی میره؟ اصال میره_

 اونجا واسه چی؟

 .چند ثانیه طول کشید تا معنی سوال آخرش را بفهمم

 می وسط قفسه یکیفم را زمین انداختم و لگد محک

 سینه اش زدم، بی هوا بود نتوانست خودش را کنترل

 کند روی زمین افتاد مامان و آسمان جیغ زدند، به سمت
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آذرخشی که زمین بود رفتم._خاک تو سرت کنن، من 

 خواهرم کثافت خجالت

 نمیکشی؟ جرات داری دوباره مزخرفی که گفتی رو به

 .زبون بیار

 خورد تا میفهمید زورشمات نگاهم کرد، باید کتک می

 به من نمیرسد بهتر است زبان به دهان بگیرد. چه سر

 خانواده ی من آمده بود؟! ما همیشه اینطور بودیم و من

 ندیده بودم یا چه؟ مادر و برادرم هر روز متحجرتر از

 .دیروز میشدند

 به سمت اتاق مامان و بابا رفتم، مطمعن بودم بابا

 صدایی از خودش در نگران شده است در را بستم،

 .آورد، کنار رفتم و دراز کشیدم
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 چیزی نیست، آذرخش یمدت زندان بوده نمیفهمه چی_

میگه.دیگر حتی صدایی هم از خودش درنیاورد، نفس 

 عمیقی

 کشیدم. صبح وقتی بیدارشدم کنار بابا خوابیده بودم،

 .مامان نبود

 بلند شدم، دیشب میخواستم دوش بگیرم اما فرصت

 بودند، به سمت حمام رفتم دوشی گرفتم و نهایتنداده 

 تالشم را کردم موهایم را با سشوار خشک کنم هرچند

 .خیلی هم موفق نبودم

 حاضر نشسته بودم و منتظر سرویسم بودم، سرویس

 خاصی هم برای من نبود، گاهی خود مهیار جم و گاهی

 یکی از مهندس ها که نوبتی چند همکار با ماشین یکی
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 .به کارخانه دنبالم می آمدندمیرفتند 

 با صدای موبایلم بلند شدم، اما وقتی داشتم کفشهایم را

 میپوشیدم متوجه شدم تماس قطع نشد نگاهی کردم اسم

دکتر جم روی صفحه ی موبایلم بود.در خانه را بستم در 

 حیاط دکمه ی سبز روی صفحه را

 .زدم

 بله؟_

 .رینصبحتون بخیر، من دم در خونتونم تشریف بیا_

 شما؟ چرا؟_

 نمیرین کارخونه؟_

 باشما؟_

 .مشکلی هست؟_نه! بله االن میام_
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 مشکلی نبود اما جای تعجب داشت! وقتی بیرون رفتم

 خودش پشت فرمان بود، راننده اش همراهش نبود، در

 این مدت حتی فکر کرده بودم شاید خودش رانندگی بلد

 از نیست که همیشه با راننده اش رفت و آمد می کند.

 .ماشین پیاده شد

 .صبحتون بخیر_

 .نگاهی به چهره ام کرد و سری تکان داد

بفرمایین بشینین.وقتی در ماشین نشستم کمربند را بستم. _

 چوو موهایم

 کامال خشک نشده بود و کاله نداشتم سردم شده بود،

 دستکشهایم را هم جا گذاشته بودم. دست هایم را روی

 . و پرسیدمهم مالیدم تا کمی گرم شوند 
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 چرا شما زحمت کشیدین؟_

 . بخاری را به سمت من تنظیم کرد و گفت

 .مهیار تا دیر وقت سرکار بود، کمی دیر میاد امروز_

 .با آژانس میرفتم_

 . راهنما را زد و دور زد

کار دارم تو کارخونه.چیزی نگفتم ، فقط نمیخواستم باعث _

 زحمت شوم، چیز

 !ماشینش مشکل دارمبیشتری میگفتم فکر میکرد با 

 . چیزی غیر این در مخیله اش جا نمیگرفت

 شما خوبین؟_

 . نگاهش کردم

 من؟ خوبم. چیزی شده؟_
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 .کمی... مساعد به نظر نمیاین_

 چه آدم تیز و دقیقی بود. الکی که نبود ریاست همه چیز

دست او بود تا برادر بزرگش یا عموش._چیز خاصی 

 .نیست. شب راحت نخوابیدم

 .خسته بودین بچه ها هم خسته تون کردن دیروز_

 .نه ، وقت گذروندن با بچه ها را دوست دارم_

 .نگاهی کرد، چیزی نگفت. بعد از چند دقیقه گفت

 داشبورد رو باز میکنین؟_

 داشبورد؟_

 بله.بازش کردم با باز کردنش چشمم به حافظ افتاد. دیشب_

 .جا مانده بود

 ه بودین. مطمعنفکر میکنم اینو برای خودتون خرید_
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 نبودم چون من پرداخت کرده بودم جا گذاشتین یا

 .فراموش کردین

 .فراموش کردم_

 .کتاب را برداشتم

 .ممنونم_

 . دلم هوای غزلی کرد باز کردم

 .خوشتون نیومد؟سوالی نگاهش کردم_

 .از فالی که براتون اومد_

 خیلی اهل فال نیستم ، بی دلیل باز کردم اما امروز_

 . همزبون من نیستحافظ 

 . برایش بیتی از غزل را خواندم

 دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب_
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 چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

 جالب بود._واقعا؟_

 .به او نمی آمد شعر دوست داشته باشد

 اهل شعرین یا بیت جالب بود؟_

 از آینه به ماشین پشت سری نگاه کرد و در جوابم آرام

 . نه گفتو با طمانی

 .گارسیا لورکا، گاهی شاملو و خیام_

 با دهانی باز اسم شاعرهابب که اسم برده بود را تکرار

 .کردم

 [لورکا؟ شاملو؟ خیام؟ شما؟:_

 

 ق#_
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 .تک خنده ای کرد، نگاهی کرد و چشم گرفت

 یعنی شاید کمی میتوانستم لورکا را درک کنم، نه

 ن او راراستش هرچه تالش میکردم اصال اهل شعر بود

 .نمیتوانستم باور کنم

 به من نمیاد؟_

 نه، یعنی... کال من حس میکنم برداشتم از شما اشتباه_

بوده. یعنی... نمیدونم. اومم..._آدم ها رو از ظاهر قضاوت 

 میکنین؟

 نه، یعنی... در واقع.. ااا شما شخصیت نفوذ ناپذیری_

 ...دارین و خب یعنی

 .چقدر توضیحش سخت بود
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 قضاوتتون کنم، ناخودآگاه یه برداشتی داشتم کهنه که _

 . خیلی... اومم درست نیست، نبود

 به فکر رفت اما جواب نداد. احساس عذاب وجدان

 کردم. برای جبران شاید یا دقیق نمیدانم چرا قسمتی از

 . یکی از شعرهای لورکا را زمزمه کردم

دل من و این تلخی بینهایت، سرچشمه اش کجاست؟!نگاهم _

 .ردک

 یه کوچولو حق نمیدین، بین شما و لورکا تفاوت_

 زیادی ببینم؟

 .لبخندی زد

 قرار نیست شبیه شاعر مورد عالقه ام باشم. تشابه_

 ای بین شما و حافظ هست؟
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 خندیدم، به نظر در عین درست بودن حرفش بانمک هم

 .بود

 .درسته_

سکوت تنها راه حل سوتی وحشتناک بود .نمیدانم دکتر جم 

 ی در کارخانه بود، چرا که صبحتا ک

 .بعد از خداحافظی و تشکر برای رساندنم دیگر ندیدمش

 بیشتر حس کردم سوتی بدی دادم و همین باعث شد

 دیگر برای خداحافظی سراغم نیاید، هرچند دلیلی هم

 . نداشت که حتما با من خداحافظی کند و برود

 تموم شد؟_

 .نگاهی به پیمان کردم

 .ستم براتآره، االن میفر_
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 . باشه، لیوانه قشنگیه_

 مرسی._اینقدر میونتون خوبه؟_

 با بچه ها؟ آره چطور؟_

 . هیچ_

 خیلی هم شبیه کسانی که هیچ بگویند نبود، اما من

 .کنجکاو افکار پیمان نبودم

 . مهیار خیلی نمیذاره با همه صمیمی شن_

 . نگاهش کردم

 پرسیدم باتو مشکلی نداره .زل زدم به چشم هایش و جدی_

. 

 چرا باید مشکل داشته باشه؟_

 همینجوری منظوری نداشتم، گفتی مشکل یاد نسترن_
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 . و امید افتادم

 . چه میگفت باز، چه ربطی به امید و نسترن داشت

 .دارن جدا میشن_

 .با حیرت نگاهش کردم

 .چی؟پوزخند مسخره ای زد_

 .به نظر منم دیرکردن باید زودتر این اتفاق میفتاد_

 میگی پیمان؟زده به سرت چرا؟ یک سال هم نشدهچی _

 .ازدواج کردن

 من چرا؟ دوست احمقت که زندگیش رو با دروغ_

 شروع کرد، بعدش هم با دروغ و کلک ادامه داد، فقط

 واسه چندتا مانتو و شلوار بیشتر تو کمدش باید فکر

 .اینجارو میکرد
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 .چه میگفت؟! واقعا زده بود به سرش

یکم زیادی تو قصر شیشه ای بودی،  چی میگی؟_هیچی تو_

 خبر

 .نداری

 از؟_

 مهم نیست، خواستم فقط بگم شاید بری تسکینش_

 .بدی

 .پوزخند دیگری زد

 البته واقعا برای تسکین دادنش بری به عقلت شک_

 .میکنم آسو

 منم به شعور تو شک دارم._مشکلی پیش اومده؟_

 کمیباورم نمیشد صدای دکتر جم بود، نمیدانم چرا با 
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 ترس سرم چرخید به سمتش. داشت با اخم نگاهمان

 .میکرد

 پیمان نگاهش کرد یک 'نه' در جوابش گفت نگاه

 دیگری به من کرد و رفت. جمله ی بدی در مقابل پیمان

 بکار برده بودم اما رفتارهای بچه گانه اش عصبانیم

 .کرده بود

 .دکتر جم به سمتم میزم آمد

 چیزی شده؟_

 .دادم._خیر، چیزی نیست آب دهانم را قورت

 جوری نگاهم کرد که یعنی خودتی. چه میگفتم وقتی

 خودم سر درنیاورده بودم، منظورش اگر بحثم با پیمان

 .بود، ما کی بحث نمیکردیم که این بار دوممان باشد
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 چند ثانیه نگاهم کرد و منتظر ماند، دید جوابی نمیدهم،

 بیرونبی هیچ حرفی رویش را برگرداند و از اتاق 

 .رفت. دلیل آمدنش را هم نگفت

 واقعا نمیفهمیدم، هرچه فکر میکردم چیزی به ذهنم

 خطور نمیکرد که چرا نسترن و امید بخواهند از هم جدا

 شوند، نسترن چه کرده بود. نسترن از خانواده ی

 نداری نبود، درست بود که خانواده ی امید بی نهایت

 نسترن نسبت داد ثروتمند بودند اما چیزی که پیمان به

در ذهن من جای نمیگرفت.چند بار روی اسمش در مخاطب 

 هایم مکث کردم، حتی

 یک بار تماس گرفتم اما قبل از اینکه بوق بخورد قطع

 .کردم
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 .لعنت بهت پیمان_

 باز چیکار کرده؟_

 صدای شاید مهیار بود. یعنی میدانست چقدر اذیتم

 ! میکند که این را پرسید؟

 . بلند شدم. اما جوابش را ندادمبه احترامش 

 تشریف نمیارن برای جلسه؟_

 .نگاهی به ساعت کردم._ببخشید یادم رفت چشم االن_

 . دادیار هم اومد صداتون کنه برگشت گفت یادش رفته_

 . نگاهی به اطراف کرد

 اینجاها اسپری فراموشی زدن؟_

 .چرا اینقدر شوخی هایش بی نمک بود

 .خوبین خانم مهرپرور_
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خوبم ممنون االن میام._وقتی حالتون خوبه لعنت _

 میفرستین؟

:] 

 

 ق#_

 

 خیلی جدی نگاهش کردم تا خودش بیخیال شود. نه

 .ذهنم آزاد بود و نه حوصله ی شوخی داشتم

 .شوخی کردم بفرمایین_

 در طول جلسه نیز حواسم جمع نبود، این حواس پرتی

 آنیی امید و نسترن  ارتباط دست خودم نبود واقعا. 
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نبود. یادم است تند تند امید را در دانشکده میدیدیم.نسترن 

 میگفت به او پیشنهاد داده است و کمی طاقچه

 باال می آید تا بعد قبول کند چرا که حس میکرد از او

 خوشش می آمد. خیلی من را در جریان جزئیات قرار

 ای که با عالقه شروع شده بود ارتباط نمیداد اما خب 

 میتوانست اینقدر زود به پایان برسد. اینها بهچطور 

 کنار رفتارهای نسترن، پنهان کاری هایش، حتی یک

 بار تماس نگرفت توضیح بدهد که چرا نگفته بود قبولی

 اش را مگر چه اتفاقی می افتاد؟! او که ناراحت اسباب

 کشی ما و نگفتن من بود و خودش چنین چیزی را

 در حالت انفجار بود. به هرپنهان کرده بود واقعا ذهنم 

 . سمتی میرفتم در بسته بود
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 . خانم مهندس، خانم مهندس_

 وقتی با صدای مهندس شاهی به خودم آمدم، متوجه

 .شدم نگاه همه به من است. احساس خجالت کردم

ببخشید یک لحظه حواسم پرت شد بفرمایین._یک لحظه _

 هم نبود، ده دقیقه است داریم صداتون

 .میکنیم

 که چه؟! حواسم نبود درکش اینقدر سخت بود. چرا خب

 . این آدم اینقدر بداخالق بود و گاهی اوقات بی ادب

 .تحلیل ها_

 روی پروژکتور صفحه را باز کردم و شروع کردم به

 توضیح دادن. به جمع که نگاه میکردم هرکسی

 حواسش جایی بود، تعدادی حواسشان به تحلیل ها،
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 تعدادی هم معلوم نبود کجاها راتعدادی به صورت من، 

 سیر میکردند و حاال من را متهم میکردند که چرا

حواسم نبود.دکتر جم نگاهش در رفت و آمد بود، تکیه داده 

 بود به

 .صندلی و نگاهی به صفحه و نگاهی به من میکرد

 تموم میشه؟_

 .منطق میگه نه_

 پیمان: خط تولیدها همه فعالن چرا منطق باید بگه نه؟

 .من از روی برآورد و محاسبات گفتم_

 یادت رفته حتما خط تولیدها چندتاس؟_

 حس کردم دارد مسخره ام میکند، او که میدانست حداقل

 در محاسبات محال است اشتباه کنم، جوابش را مثل
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خودش و با لحن خودش در جمع دادم ._بله، چون هفتاد و 

 هشت سالمه و از بیماری آلزایمر

 . رنج میکشم

 ...ت_

 .دادیار: کافیه، میمونه برای بعد از عید

 ....پیمان : اما دادیار م

 مهیار : پیمان من و دادیار چند روز دیگه میریم، منم

 ترجیح میدم زمانی شروع کنیم که حداقل یکیمون اینجا

 .باشیم

 .پیمان: به من اعتماد ندارین؟مهیار: ربطی نداره پیمان جان

 .سه تمومهپیمان: باشه، پس فکر کنم جل

 از روی صندلی بلند شد و یک خسته نباشید گفت. رفتار
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 بچه گانه ای بود، طبیعی بود که صاحب و رئیس کار

 بودند، یک محصول جدید میخواستند اضافه کنند

 ونهایتا یک خط تولید جدید، چه کسی میخواست بدون

 حضور خودش این اتفاق بیفتد. انسان ها گاهی بخاطر

 بینشان همه چیز را شکل دیگریی دوستی  ارتباط 

 . تصور میکردند

 .مهندسها نیز به نوبت بلند شدند تا اتاق را ترک کنند

 من هم خواستم بلند شوم اما با دکتر جم چشم تو چشم

 . شدم و ناخودآگاه مکث کردم

کمک کنم بلند شین؟با تعجب به کسی که این سوال را _

 پرسیده بود نگاه

 . کردم
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 بله؟_

 . خندید

 شوخی کردم خانم مهندس دیدم سختتونه بلند شین،_

 . خسته شدین

 . از جایم بلند شدم، لبخند مصنوعی زدم

 .آقای مهندس_

 .جانم؟_من با شما شوخی ندارم، تمایلی هم بهش ندارم_

 متوجهین که؟

 کسانی که در اتاق مشغول صحبت بودند بخاطر جمله ی

 مشکلمن سکوت کردند. کسی میخواست اذیتم کند این 

 او بود، آبروی او بود چرا من باید سکوت میکردم و

 جوابی نمیدادم؟ چون زن بودم؟! نه من اینطور بزرگ
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 .نشده بودم. این آبروریزی برایش درس عبرت میشد

 بدون اینکه نگاهی به افراد حاضر در اتاق کنم از کنار

 .مهندس حاتمی رد شدم

 ف،چه بود واقعا، نگرانی هایم برای بابا یک طر

 جدلهایم با مامان یک سمت دیگر که آذرخش خان هم

اضافه شده بود، تایم طوالنی کارم، رو مخ بودن هایپیمان و 

 .حاال یک مزاحمت صرفا به خاطر جنسیتم

 .همین که دیوانه نشده بودم خوب بود

 با تمام شدن کارم سریع وسائلم را جمع و جور کردم،

 به مهیار گاهی نوبت سرویس حاتمی هم میشد، باید

 میگفتم که حذفش کند، ترجیح میدادم پول آژانس را

 .خودم بدهم تا با ماشین او بروم
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 نمیدانستم امشب با چه کسی قرار بود برگردم. از سوله

 که بیرون رفتم، راننده ی دکتر جم را کنار ماشینش

 .دیدم، داشت با کسی صحبت میکرد

 افسردهکاش میشد بگویم او مرا برساند، مثل آدم های 

 .تکیه دادم به دیوار و چشم هایم را بستم

 خوبین؟چشم باز کردم، دکتر جم بود. این را از او خواستن_

 واقعا آسان نبود، منتظر بودم مهیار بیاید و از او

 بخواهم من را برساند اما بین بد و بدتر او گزینه ی بد

 .بود

 دارین تشریف میبرین؟_

 .نگاهم کرد ابروهایش را باال داد و دقیق تر

 میشه مزاحمتون بشم و منم تا یه جایی برسونین. تا_
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 انی گفت آژانس وه بدم در هم نشد مشکلی نیست. نگ

 .تاکسی نمیاد

:] 

 ق#_

 

 .بفرمایین سوارشین_

 راننده اش با دیدمان به سمتمان آمد تا در را برایمان

 باز کند اما من گفتم نیازی نیست، خودم میتوانستم در

 .م، بعد از من دکتر جم سوار شد و در را بسترا باز کن

 انی با پیمان چشم تو چشم شدم. با دیدن من دره بدم نگ

 ماشین دکتر جم سرجایش ایستاد و حرکتی نکرد و تا رد

 .شدن ماشین زل زد به من
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 .شما خوب نیستین_

 .سرم را به سمت دکتر جم برگرداندم._روز خوبی نداشتم

 چرا؟_

 .طوالنی بودنمیدانم، روز _

 .صبح هم مساعد نبودین_

 یادم آمد امروز صبح هم با او سرکار آمدم. نمیدانم

 نشات گرفته از بحث دیشب در خانه بود یا درگیر بودن

 .ذهنم با نسترن

 میشه یه سوال بپرسم؟_

ی خوبی با امید و نسترن  ارتباط سوالی نگاهم کرد._شما 

 دارین؟

 !یا چه؟چند ثانیه مکث کرد شاید نشناخت 
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 خانواده ی امید از دوستان خانوادگی ما هستن، با_

 مادرم و مهیار رفت و آمد بیشتری دارن، مشکلی

 هست؟

 پیمان گفت دارن جدا میشن خواستم ببینم درسته یا_

 .الکی یه چیزی گفته

 بعد از گفتنش زبانم را گاز گرفتم به او چه ربطی داشت،

 ولی آدم رااصال چه سوالی بود. ناچاری و فکر مشغ

 .وادار به چه کارها که نمیکرد

خصوصی آدم ها نیستم.متلک  ارتباطاتخیلی عالقه مند به _

 زیبایی بود، در واقع شاید حقم هم بود سری

 تکان دادم. اما من نگران بودم، نسترن سالهای طوالنی

 دوست و همراهم بود، سوای آن تمام اتفاق های عجیبی
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 .که برایم افتاده بود

 یمان سر همین موضوع بحث میکردین؟با پ_

 .نگاهش نکردم، همانطور که نگاهم به پنجره بود گفتم

 .مهم نیست_

 معلوم بود که برایش مهم نبود، فقط دیگر میل به

 صحبت با کسی را نداشتم. تا دم در چیزی نگفت، وقتی

 پیاده شدم همراه با من پیاده شد. خواستم خداحافظی کنم

._دلخوری هامون با خالی کردن سر اما پیشی گرفت و گفت

 دیگران از بین

 .نمیره، تشدید میشه

 با تعجب نگاهش کردم. من دلخوریم را سر او خالی

 نکرده بودم. تا به خودم بیایم و جوابش را بدهم او
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 .سوار ماشین شده بود و راننده اش داشت دور میزد

 نتیجه ی تمام اتفاق ها این شد که با اصرار تمام آدرس

 ویس کارکنان اداری را پرسیدم و هرروز صبحسر

 خودم را به یکی از مسیرها میرساندم تا به صورت

 عادی با بقیه به کارخانه بروم تا این یکی دو هفته نیز

 تمام شود. یکی دو بار سراغ پیمان رفتم تا ته توی

 ماجرا را در بیاورم اما با لجبازی جوابم را نداد. دکتر

 بودم حرص این که جواب او را نیزجم را دیگر ندیده 

 نداده بودم خوره شده بود به جانم اما کاری از دستم

برنمی آمد.مهیار پنج شنبه ای که سرکار بودم برای جمعه 

 دعوتم

 کرد به خانه اش گفت شنبه پرواز دارند و قبل از رفتن
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 پسرها را ببینم. اما خبر خوش دیگری به من داد گفت

 ارخانه بیایم. کارها خوب پیشنیازی نیست دیگر به ک

 رفته و کارکنان روتین دیگر کافی است. بخاطر زحمتی

 که داده بود تشکر کرد. هرچند شوخی هایش گاهی

 لوس و اصال خنده دار نبود اما آدم خوب و در آن واحد

 .مودبی بود

 با خبر خوبی که داده بود، دعوتش را قبول کردن و

 چه ها می آیم. به ذهنمگفتم فردا بعد از ظهر به دیدن ب

 رسید برای مهستی هدیه ای بخرم و از طریق بچه ها

 برایش بفرستم. او قبل از رفتن برای من هدیه گرفته

 بود، اما هرچه فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید، هم

 خودش از خانواده ای ثروتمند بود و هم همسرش فرد
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 ثروتمندی بود، به نظرم چیزی نبود که کم داشته باشد

 یا هرگز نداشته باشدش._آسمان چیزی به ذهنت میرسه؟

 .دیگه میگی همه چی داره_

 .همه چی تمومه به نظرم_

 .بیخیال مجبور نیستی که_

 .گفتم خوشحالش کنم، عیدی محسوب میشه_

 .اون از تو بزرگتره_

 کسی قسم نخورده برای عیدی دادن حتما باید بزرگتر_

 .خودت میدونیاز اون فرد باشی._باشه نمیدونم 

 مرسی اینقدر راهنمایی میکنی، مامان و آذرخش_

 کجان؟

 .نمیدونم نگفتن، رفتن بیرون باهم_
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 .بلند شدم به سراغ بابا رفتم

 چطوری آقا معلم؟_

 .لبخندی به قیافه ی خسته ام زد

ورزشها رو انجام میدی؟پلک نزد کمی سرش را خم کرد. _

 . اش را بوسیدم من هم خم شدم پیشانی

 ابا باورت نمیشه، امروز آقای جم گفت دیگه نمیخوادب_

 بیای کارخونه، از خوشحالی داشتم میمردم تازه

 نمیتونستم خوشحالیم رو نشون بدم. تازه تا  فروردین

 شرکت هم تعطیله. باورت میشه این مدت یه صفحه

 .درس هم نتونستم بخونم

 فرصت نمیدادم واکنش نشان دهد، جمالت را پیوسته

 .هم تکرار میکردم پشت سر
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 بابا برای مهستی... مهستی یادته؟_

این بار چشم باز و بست برای تایید._میخوام هدیه بفرستم 

 براش شنبه بچه ها میرن

 پیشش هیچی به ذهنم نمیرسه. نظری نداری؟

 واکنشی نشان نداد، گویا داشت فکر میکرد. چه میگفت

 مسیرهایمرد بیچاره دوسال بود خانه نشین بود، اوج 

 .رفت و آمدش خانه و بیمارستان بود

 اشاره به حال پذیرایی کرد. با چشمک پرسیدم چه؟

 .دوباره اشاره کرد

 میخوای بری حال پذیرایی؟_

 .جوابش نه بود

 [هدیه پیشنهادیت تو حال پذیرایی؟:_
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 ق#_

 

 

 تایید کرد. وسائل خاصی نداشتیم چه چیزی را میگفت،

 نگاهی به اطراف کردم چیزیبا کنجکاوی بلند شدم، 

 ندیدم، خواستم برگردم پیشش چشم به تابلوی دیوار

 .خورد. برگشتم سمت بابا

 شوخی میکنی؟ میدونی چند وقت کار کردم روش؟_

 .اصال میدونی چند وقته ننوشتم

 نگاهش از آن نگاه های شیطون قدیمی بابا بود، که

 ماوقتی میخواست تو را برای کاری مثال تشویق کند ا
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در واقع اجبار میکرد. تابلویی که روی دیوار بود،مدتهای 

 طوالنی برایش زحمت کشیده بودم، یک کار

 طوالنی بود با خط، بابا عاشقش بود، با وسواس خاصی

 برده بود و قابش کرده بود و در حال پذیرایی خانه امان

 آویزان کرده بود هرچه گفته بودم 'بابا نکن، خیلی خوب

 کرده بود. تابلوی پرکاری بود، چیزینیست' قبول ن

 شبیه به آن اگر میخواستم انجام دهم عمال نباید شب

 میخوابیدم و باز هم نمیتوانستم خیلی امیدوار باشم که

 .تمام شود

 ...فرضا کار کنم، یکم بد نیست؟ اومم، شاید فکر کنه_

 .نمیدونم، میتونم یه چیز بهتر، یکم گرونتر بخرم

 دی بود آن هم در مقابل بابا. کمیاخم کرد. جمله ی ب
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 . فکر کردم نهایتا گفتم

 .ببخشید، باشه برم ببینم مرکب و قلم و کاغذ دارم_

اصال نمیدونم کجان.با آسمان افتادیم به جان کمدها تا 

 پیدایشان کنیم،

 نمیخواست کمکم کند قول دادم تا فردا صبح میتواند

 دست گوشی ام را داشته باشد وگرنه اجازه نمیدهم

 بزند، دست من نبود، روش مرسوم بین خواهر

 .برادرهاست وگرنه به شکل دیگری راضی نمیشد

 نزدیک یک ساعت آماده کردن همه چیز طول کشید،

 پشت میزم نشستم و خب رسیدم به سختترین مرحله،

 .چه چیزی بنویسم

 چی بنویسم؟_
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 آسو توروخدا، ما این امتحان رو بدیم معلم ریاضیمون_

 .زم نیست دیگه بریم مدرسهگفته ال

 .دارین یکی یکی راضیشون میکنین؟_آره_

 دوباره سراغ بابا رفتم. اما وسط راه ایستادم، برادرش

 گفته لورکا، شاملو، خیام. شاید مهستی نیز خوشش می

 .آمد

 . روزی ما دوباره كبوترهایمان را پیدا خواهیم كرد'

 و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

 كه كمترین سرودروزی 

 بوسه است

 و هر انسان

 برای هر انسان
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 برادری ست

 روزی كه دیگر درهای خانه شان را نمی بندند

 قفل افسانه ایستو قلب

 برای زندگی بس است

 روزی كه معنای هر سخن دوست داشتن است

 تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی

 روزی كه آهنگ هر حرف، زندگی ست

 طر آخرین شعر، رنج جستجوی قافیه نبرمتا من به خا

 روزی كه هر حرف ترانه ایست

 تا كمترین سرود بوسه باشد

 روزی كه تو بیایی، برای همیشه بیایی

 و مهربانی با زیبایی یكسان شود
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 ...روزی كه ما دوباره برای كبوترهایمان دانه بریزیم

 و من آنروز را انتظار می كشم

 حتی روزی

 كه دیگر

 .عاشق این شعر شاملو بودم اما کمی طوالنی بودنباشم'من 

 کاغذم هم کمی کوچک بود، یا باید بخش زیادی را حذف

 میکردم یا میرفتم کاغذ جدیدی میخریدم که حداقل بخش

 قابل توجهی را بنویسم. دومی بهتر بود بلند شدم تا

 حاضر شوم. در حیاط را تا باز کردم، مامان و آذرخش

 .پشت در بودند

 کجا؟_

 .میرم کاغذ بخرم_
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 االن؟_

 آره الزم دارم، چیزی میخوای؟_

آذرخش : منم میام.هنوز دلخور بود و سر سنگین، خیلی هم 

 صحبت

 .نمیشد. من هم کاری به کارش نداشتم

 .باشه، بریم_

 مامان به خاطر حضور آذرخش دیگر چیزی نگفت. در

 سکوت کامل کنار هم رفتیم کاغذ را خریدم، مسیر

 ، من که راه رفتن را دوست داشتم، آذرخشطوالنی بود

 .هم صدایش در نیامد به همین دلیل سوار تاکسی نشدیم

 .وقتی داشتیم برمیگشتیم باالخره به حرف آمد

 تو که یه جای ثابت کار میکنی چرا میری خونه ی_
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 مردم؟

 .نگاهش کردم._نمیرم که دزدی، تدریس میکنم

 .تو موسسه تدریس کن_

 که من میرم خیلی ساعت متعارفی نمیشه، ساعتهایی_

 .نیست، سوای اون اینجوری برای من به صرفه تره

 پول الزمی؟_

 آذرخش واقعا فکر میکنی برای پرداخت اون وام روی_

 تو حساب کردم؟ االن مطمعنم یک چهارم قسطشم

 نداری، چشم بسته نگرفتم وام رو، میشناسمت، فقط

 ریم مامانخواستم مامان خوشحال شه، ما آب هم میخو

 .فکر میکنه حرومه

 حسودیت..._چرت نگو آذرخش به چی حسادت کنم؟_
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 من خودم وامم رو میدم، تو نمیخواد بری خونه ی_

 .کسی

 چیزی تا وقت قسط اولت نمونده، پرداخت کن باشه_

 .منم بهش فکر میکنم

 .تو و بابا همیشه فکر میکنین من نمیتونم کاری کنم_

 .سرجایم ایستادم

 ، فقط یه مثال بزن که از پسش بر اومدی تایه دونه_

ماهم این فکر رو نکنیم؟ این مامان و تویین که سرتونبه 

 سنگ نمیخوره. تو از اشتباه کردن مامان از باور

 .اشتباه غلط به تو

 .پوزخندی زدم

 میدونی مامان قبول نمیکنه اشتباه تو بود ورشکستگی_
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 .میگه بچه امو چشم زدن

 ...راست میگه من_

 .بیخیال آذرخش_

 .چه فایده ای داشت وقتی نهایتا حرف خودش را میگفت

 

 

 

 تا صبح نخوابیدم، جرات نمیکردم شروع کنم، نمیدانم

 چرا به ذهنم نرسیده بود کاغذ را دوتا بخرم، فقط یکی

 داشتم و جای اشتباه وجود نداشت. فقط داشتم تمرین

 کهمیکردم، آسمان انقدر به خاطر صدای قلمم غر زد 

 نهایتا او تسلیم شد و بلند شد رفت در حال پذرایی
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 خوابید. بلند شدم و به حیاط رفتم، سرد بود اما کمی باد

 به کله ام میخورد خوب بود. صدای اذان صبح را

 شنیدم، نمیدانستم در نزدیکی مسجدی هست، اولین بار

 بود اینقدر واضح و بلند میشندیمش، صدای موذن زاده

 کشیدم، برگشتم به اتاق بسم الهی بود. نفس عمیقی

 گفتم و قلم را برداشتم و بی هیچ مکثی شروع کردم به

 .نوشتن

 .آسو... آسو._هومم_

 .پاشو سرجات بخواب_

 به زور چشم باز کردم، روی فرش بودم و دستم زیر

 سرم بودم، دستم خشک شده بود با آخی نشستم. خواب

 . آلود گفتم
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 .دستم تکون نمیخوره_

 خنده دار آسمان را شنیدمصدای 

 برو سرجات خوب میشه، چیکار کردی خوش به حال_

مهستی ...خوابم برد بقیه ی جمله هایش را شنیدم وقتی چشم 

 باز

 کردم، تا چند ثانیه یادم نیم آمد کجا هستم. به خودم که

 . آمدم سرجایم نشستم

 . باالخره بیدار شدی؟ چه واجب بود حاال، بیا ناهار_

 مامان کردم، ساعت چند بود ناهار نگاهی به

 . میخوردند

 ساعت چنده؟_

 .سه_
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وای دیرم شد .تا کار را میبردم قابش میکردم، خودم دوش _

 میرفتم

 . واقعا دیرم میشد

 . بیا ناهارت رو بخور دیر نیست_

 مامان آذرخش خونه اس؟_

 ... جمعه اس بچه هم یه روز ا_

 . کارش دارم مامان_

 د شدم و بیرون رفتم تا آذرخش رابی توجه به او بلن

 پیدا کنم. از او خواهش کردم کار را برای قاب کردن

 . ببرد، مردد نگاهم کرد

آذر تورورخدا تا دوش بگیرم دیر میشه ._من چه بدونم _

 . تو چه مدل میخوای
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 .سلیقه ات خوبه هرچی خودت پسندیدی_

 واقعا هم سلیقه اش خوب بود، حتی میتوانستم بگویم

 .ن و آسمان خیلی بهتر بود، اغراق نکرده بودماز م

 .قبلترها برایمان هدیه زیاد میگرفت محال بود نپسندیم

 همین جمله کافی بود برای راضی کردنش. به اتاق

 . برگشتم کارت بانکی ام را برداشتم و برایش بردم

 . پول دارم_

میدونم، میخوام هدیه بدم، خودم باید پولش رو بدم .وقتی _

 را از من گرفت فهمیدم دکتر جم واقعا یککارت 

 . جنتلمن واقعی است

 .رمزش تاریخ تولد تو و آسمانه_

 مطمعنم تعجب کرده بودند اما منتظر نماندم واکنششان
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 را ببینم در حمام بودم که تقه ای به در خورد، مامان

 بود، کار را تازه دیده بود آمده بود برای راضی کردن

 قشنگ شده است برای مهستیمن، که حیف است خیلی 

 چیز دیگری بخرم و آن را نگه دارم. خنده ام گرفت،

 کاری که با نیتی برای کسی انجام داده بودم مادرم

 داشت چانه میزد حیف است زحمت کشیده ام، سری

 .تکان دادم نه گفتم و در را بستم

 داشتم آرایش میکردم که آذرخش برگشت، خودم کار را

 ودم، شب تا تمام کردم همانجا درازقبل بردنش ندیده ب

کشیدم. واقعا خوب شده بود. از سر شب خجالتمیکشیدم حس 

 میکردم هدیه ی خوبی نیست اما با

 .دیدنش احساس رضایت کردم



 
 

1158 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .آسمان : خیلی قشنگ شده

 مامان : حیف زحمتت نیست؟

 آذرخش : یارو همونجا گفت میخره ازم، قیمت خوبی

 .هم گفت

 .شکر کنمنفروختیش باید _

 .نه، ولی سفارش گرفتم ازش_

با تعجب نگاهش کردم. لبخند دندان نمایی زد._سه تا کار 

 .خواست، اینها شعرهاشم نوشت

 .جدی جدی سفارش کار گرفته بود

 دیوونه شدی من و چه به سفارش گرفتن، کارم کلی_

 .ایراد داره

 اتفاقا باورش نمیشد گفتم خواهرم نوشته، میگفت کار_
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 د کار حرفه ایه که نصف عمرش رو برای خطیه استا

 .گذاشته

 .منم گوشام دراز شد، برو کنار به بابا نشون بدم_

 .بخدا سفارش گرفتم_

سفارشت رو نمیگم استاد کارو میگم.رفتم به اتاق داشت _

 قسم میخورد که واقعا کلی تعریف

 و تمجید کرده است. بابا نگاهش کرد، هیچ واکنشی

 اه میکرد، خواستم بگویم بابانشان نمیداد فقط نگ

 .واکنشی نشان بده، اما دیدم چشم هایش خیس است

 .بابا؟ قربونت برم چرا گریه میکنی_

 .تابلو رو کنار گذاشتم و جلویش نشستم

 آب دهانش را قورت داد، انگار میخواست چیزی بگوید،
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 مشتاق منتظر ماندم بعد از دقایقی تالش طوالنی متوجه

 .بگوید 'دخترم'. لبخند زدمشدم میخواهد 

 دختر توام نه؟_

 تایید کرد._عاشقتم بابا. تو خوب میشی، بازم به من میگی

 .دخترم، مطمعنم

 سریع اشکم را پاک کردم، تابلو را دست آذرخش و

 .آسمان دادم تا کادو پیچ کنند و خودم لباس پوشیدم

 منم بیام؟_

 خونه ی مردم؟_

 گردش برایآخه کدوم معلمی میره خونه ی شا_

 خداحافظی؟

 به عنوان معلمشون نمیرم آذرخش، با عنوان_
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دوستشون میرم، ببین آذرخش نمیدونم اون تو با کیانشستی 

 و برخاستی، مهم هم نیست، اما یادت نره ما کی

 هستیم و چطور بزرگ شدیم. پس زندگی رو برای هم

 .جهنم نکنیم

 .تابلو را برداشتم و در را باز کردم

 ادت باشه کاری نکنی شرمنده شیم و نتونیمپس توام ی_

 .سرمون رو بلند کنیم

 خواستم برگردم و بگویم کسی که باعث این حس شد تو

 بودی نه من، اما بیخیال شدم. چیزی نگفتم حتی

 برنگشتم نگاهش کنم از خانه بیرون رفتم و سوار

 .ماشین شدم
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 در راه گوشی ام را چک کردم، تازه متوجه شدم از

 جم ها شش تماس بی پاسخ داشته ام مطمعنا کار خانه

 دوقلوها بود، یکبار هم خود جم تماس گرفته بود. با

 موبایل خودش تماس گرفتم، عذرخواهی کردم و گفتم در

 .راهم

 .آسو بازش کنیم_

 .عزیزم برای عمه مهستی نه شما_

جاشوا: اما ماهم میخواییم ببینیم چیه._هرموقع باز کرد شما 

 میبینین، دارین میرینهم 

 .پیشش
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 جان در گوش جاشوا گفت وقتی آسو رفت بازش میکنیم

 اما من هم شنیدم. خم شدم به سمتشان تا قلقلکشان

 . بدهم

 .میخورمتون_

 .خندیدند

 .گرندی خونه ی ماست_

 جدا؟_

 آره، اما نمیخواد تو رو ببینه._چرا؟_

 جان برای درآوردن ادای مادربزرگش از جایش بلند

 .شد

 من خستم، نیازی به دیدن معلم شما ندارم، مهین'_

 . 'حواست باشه سر و صدا نکنن میرم یکم بخوابم
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 .خندیدم

 .کار شما زشته آقای جان که ادای همه رو در میاری_

 کمی دیر آمده بودم، ترجیح دادم مزاحمان نشوم، یک

 ساعت بیشتر نماندم، بلند شدم و بچه ها را بغل کردم و

 .بوسید._کاش توام میومدی صورتشان را

 .خوب استراحت کنین، تو هواپیما خسته میشین_

 بیرون رفتم تا مهیار را ببینم، وقتی رسیدم فقط مهین

 خانم به استقبالم آمد و من را مستقیم به اتاق بچه ها

 برد. به سمت حال پذیرایی که صدای چند نفر را

 انمیشنیدم رفتم. رسیدن همزمان من به پذیرایی همزم

 .شد با دیدن مهین خانم

 شما اینجا چیکار میکنین؟_
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 .چکار میکردم، آمده بودم خداحافظی

آقا مهمون دارن، باید از در پشتی میرفتین._مهین خانم _

 ،خانم مهرپرور هم مهمون ما هستن، شما

 .بفرمایین

 .نگاهی به مهیار و بعد جمع پشت سرش کردم

 ی که فهمیدهدخترخاله هایش بود، همان مرد جوان قبل

 .بودم پسر عمویشان است و دکتر جم

 .از جمعی که زل زده بودند به من چشم گرفتم

 ببخشید نمیدونستم مهمون دارین ، داشتم میرفتم_

 .خواستم قبلش یه زحمتی بدم

 .نگاهی به ساعت کرد
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چقدر زود، تازه تشریف آوردین._ممنون، میخواستم بچه _

 ها رو ببینم که دیدم، یه هدیه

 کوچیک برای مهستی جون گرفتم، تو اتاق بچهی 

 هاست، اگر براتون زحمتی نباشه و مشکلی پیش نیاد

 .براش ببرین

 حتما، ممنونم. مطمعنم مهستی خوشحال میشه. اما_

 .تشریف بیارین کمی هم با ما بشینین

 .مزاحم نشم_

 .از جلویم کنار رفت

 .این چه حرفیه بفرمایین_

 پسرعمویشان به احترام من بلند شد،جلوتر که رفتم، 
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دکتر جم سرپا بود. سالمی کلی رو به همه دادم._بچه ها 

 اذیتتون کردن؟

 نه ابدا، فعال فکر و ذکرشون چیز دیگه ای بود، به_

 .فکر اذیت من نبودن

 چی؟_

 .هدیه ی مهستی جون رو باز کنن_

 جمله ام تمام شده بود یا نه صدای هردو را شنیدن که

 ان داشتند میدویدند. تا رسیدند به جمع و من راددی گوی

 .دیدند سرجایشان خشکشان زد

 اوه آسو._نرفتی؟_

 چیکار کردین؟_

 .همدیگر را نشان دادند و سریع گردن هم انداختند
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 .تقصیر جانه_

 .تقصیر جاشواست_

 .اخمی مصنوعی کردم و خم شدم سمتشان

 بازش کردین؟_

 نه اشان چسبید بههردو سرشان را پایین انداختند، چا

 قفسه ی سینه. خنده ام گرفت از شیوه ی ابراز

تاسفشان. مهیار من را نگاه کرد، خنده ام را دید،انگشتش را 

 جلوی بینی اش برد به معنی 'هیس' تا

 .نخندم. خودش نیز مثل من اخم مصنوعی کرد

 .کارتون خیلی زشت بود، آنتی نمیبخشتتون_

 نگاه میکردند، در همان حالت داشتند همدیگر را

 .مطمعنا دنبال راه حلی برای فرار بودند
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 حاال چی بود؟_

 .سوال ایلیا پسرعمویشان بود

 . چیز خاصی نیست، یه یادگاری کوچیک_

ایلیا: کنجکاو شدم منم.شیما: تو از اینا بچه تری، چی میخواد 

 .باشه

 هدف توهین، من بودم. با لبخند آرام و تن صدایی آرام

 . در جوابش گفتم

 .این رو به درخت میگن، بچه ها اسم دارن_

 بچه ها که همینجوری فارسیان لنگ میزد با شنیدن این

 جمله با اخم شیما را نگاه کردند، نهایتا جان نتوانست

 .جلوی خودش را بگیرد

 .ازت بدم میاد_
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 جاشوا خواست بگوید من هم اما مهیار فرصت نداد و

 به زبان آورد. ته این بار جدی و با هشدار اسم جان را

 دل حق را به جان و جاشوا میدادم اما خب جزویی از

تربیت بچه ها بود هشدار او چه میتوانستم بگویم.هشدار 

 مهیار خیلی هم تند نبود، اما جان برای لوس

 کردن خودش سریع به سمتم آمد و خودش را در بغلم

 جا کرد، پشت سرش جاشوا آمد، یک دستش را دور

 .یک دستش را دور گردن من انداخت شانه ی جان و

 صدای پوزخند شیما را شنیدم. نگاهش کردم، در مقابل

 .پوزخندش آرام خندیدم و این باعث عصبانیتش شد

 گایز میخوایین خفه ام کنین، الکی دارین خودتون رو_

 .ناراحت نشون میدین
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 وقتی صدایی از هیچ کدام نشنیدم شروع کردم به قلقلک

 حظه بعد صدای خنده اشان بود ودادنشان و چند ل

 .تالششان برای اینکه آنها نیز من را قلقلک دهند

 

 

 

 بقیه در حال تماشای ما بودند. این را نگاه نکرده هم

 میتوانستم حدس بزنم، اما چند ثانیه بعد یک جو بسیار

 سنگین را احساس کردم، چشمم به یک خانمی افتاد

 اما خیلی محکمکمی دورتر ایستاده بود، الغر بود 

 ایستاده بود، موهایش خیلی شیک از پشت بسته شده

 بود، آرایش مالیمی داشت با رژ لبی قرمز رنگ. بچه
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 ها وقتی دیدند من از حرکت ایستادم برگشتند به سمتی

 که آن خانم ایستاده بود. نگاهش به ما بود، شاید هم به

 .من اما رو به مهین خانم پرسید

 ؟مهین اینجا چه خبره_

مهیار: مادر، خانم مهرپرور معلم ریاضی بچه ها و..._کمی 

 ساعت برای حضور یک معلم دیر نیست؟

 اصوال باید ناراحت میشدم، اما نمیدانم چرا خنده ام

 گرفت، مهین خانم من را برای دیدن یک نمونه ی دیگر

 از خودش آماده کرده بود. خنده ام را قورت دادم و از

 .روی صندلی بلند شدم

 .هیار: خانم مهرپرور لطفا بشینینم

 .و رو به مادرش گفت
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 ایشون فقط معلم بچه ها نیستن دوست خوب خانوادگی_

مون هم هستن.کمی لحن بیان حرص و عصبانیت داشت اما 

 من واقعا

 از حرف مادرش ناراحت نشده بود. چشمم به دکتر جم

 خورد، مرا نگاه نمیکرد زل زده بود به پارکت خانه ،

 .م چرا حس کردم عمدا نگاه گرفته استنمیدان

 .نه واقعا دیر وقته من برم بهتره، شب همگی بخیر_

 .خم شدم گونه ی بچه ها را دوباره بوسیدم

 از جمع فاصله گرفتم تا به سمت در بروم داشتم از کنار

 گرندی معروف و مهین خانم رد میشدم که صدای دکتر

 .جم را باالخره شنیدم

 ین، راننده ی من شمارو میرسونه،چند دقیقا صبر کن_
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 .تو راهه .برگشتم سمتش حاال نگاه جدی اش به من بود

 .ممنون نیازی نیست، سفر بی خطر_

 رو گرفتم. من با آن گرندی آشنا نشده بودم، رسیده

 نرسیده هم بیرونم کرده بود، به همین دلیلی چیزی به

 او نگفتم، نگاهی کردم، مرا نگاه نمیکرد اما مطمعن

 بودم زیر چشمی حواسش به حرکات من است. از خانه

 بیرون رفتم در حیاط بودم که مهیار و بچه ها پشت

 سرم آمدند، مهیار بابت رفتار مادرش عذرخواهی کرد و

 گفت منتظر بمانم تا حداقل راننده ی دادیار برسد اما

 دوباره تشکر کردم. بچه ها نیز ناراحت بودند گویا،

 .مادربزرگشان یا بیرون شدن مننمیدانم از دیدن 
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لبخندی زدم._نه واقعا دیر شده، راستش خواب موندم ظهر، 

 دیشب

 .نخوابیده بودم و هدف دیدن بچه ها بود که دیدم

 مهیار به بچه ها گفت بروند داخل خانه، هرچند

 نمیخواستند اما با ایما و اشاره پدرشان برای بار سوم

 .دخداحافظی کردند و داخل خانه رفتن

 من واقعا معذرت میخوام تحت هر شرایطی دوست_

 ...ندارم به مهمونم توهین بشه و

 از رفتار مادرش خجالت زده بود، کامال مشخص بود،

 کمابیش حق داشت ولی خب من هم گاهی از برخورد

 های مادرم خجالت میکشیدم به همین دلیل درکش

 .میکردم
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 .آقای جم.نگاهم کرد_

 ا که ایشون رو نمیشناسم منمواقعا ناراحت نشدم چر_

 در هر صورت داشتم میرفتم خونه، خیلی ممنون از

 .لطفتون

 .با تشکر نگاهم کرد و سری تکان داد

 .مهیار_

 برگشتیم سمت صدا، دادیار بود. داشت مارا نگاه

 میکرد، نگاه جدی اش شبیه مادرش بود، او نیز به

 .همین شکل نگاه میکرد

برو تو من همراهشون چیزی شد؟_شیوا کارت داره _

 .میکنم

 من نیازی به همراهی کسی نداشتم چند قدم بیشتر تا در



 
 

1177 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .خروجی نمانده بود

 فکر نمیکنم نیازی باشه، راه رو میشناسم شما هم_

 .بفرمایین، زحمت نکشین

 به طبع که این بشر حرف گوش نمیکرد، نه تنها تا دم

 یمدر آمد بلکه ماشینش که دم در بود درش را نیز برا

 باز کرد. کار ما از تعارف گذشته بود، چرا که سوار

 شدن به ماشین او زوری بود. پس تالشم قرار بود بی

 .ثمر باشد

 .واقعا نیازی نبود._دیر وقته_

 همه ی هم و غمش دیر وقت بودن بود. او مثل برادرش

 بخاطر برخورد مادرش عذرخواهی نمیکرد، از همین

 یری او شبیه مادرشمیتوانستی خیلی راحت نتیجه بگ
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 .است اما مهستی و مهیار نه

 فقط قبل رفتن، بار قبلی برای شما سوتفاهم پیش_

 اومد، سوال من نابجا بود، من بخاطر سوال غلط خودم

 و نگرانیم برای دوستم اون واکنش را نشون دادم، سر

 .شما خالی نکردم چیزی رو

 دستش هنوز روی در ماشین بود، به جای جواب دادن

 .زد به چشم هایم. هرچه منتظر ماندم چیزی نگفت زل

 .ابرویی باال دادم و خواستم سوار شوم

 .رک بودن شما...مکث کردم و نگاهش کردم_

 خصلت خوبیه در میون خیلی از تملق های رفتاری که_

 .وجود داره

 .نفس عمیقی کشیدم
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 .سفرتون بی خطر آقای دکتر_

 .سری تکان داد

 ی کنار اتومبیلش خم شد ووقتی سوار شدم از شیشه 

نگاهم کرد._نیازی نیست ششم برین شرکت تا  ام میتونین 

 از

 .تعطیالتون استفاده کنین

 هم تعجب کردم و هم خوشحال شدم. اگر اینطور میشد

 واقعا عالی بود، فرصت طالیی برای درس خواندن،

 .حتی نپرسیدم چرا

 .ممنون_

:] 

 ق#_
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 یم بود. مدرسه کهتا عید تنها کارم مدرسه و کالسها

 تق و لق بود اما خب حضور ما الزامی بود. اما باز

 نسبتا سرم خلوت بود. درس میخواندم واقعا زمان

 زیادی را صرف میکردم و از نظر خودم رضایت بخش

 بود. روزهایی که بابا باید میرفت پیش دکتر من و

 آذرخش همراهیش میکردیم. مامان درگیر خانه تکانی

 یی که چند ماه بیشتر نبود اسباب کشیبود، برای ما

 کرده بودیم نیازی نبود اما عادتی بود که غیر قابل

 .اجتناب بود برایش

 ...آسو_

 تصویر مهستی بود، کمی اینترنتم ضعیف بود،
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 .نمیفهمیدم دارد گریه میکند یا میخندد

جانم؟ خوبی مهستی؟_آسو این خیلی قشنگه واقعا ممنونم _

 خیلی خیلی

 .زیباست

 لبخندی زدم. کمی دیر بود تماسش، حس کرده بودم

 چون خوشش نیامده به همین دلیل پیامی نداده یا تماسی

 .نگرفته

 برای چمدونها مشکل پیش اومده بود، یک ساعت_

 .پیش تحویل گرفتن، خیلی خوشحال شدم

 .خوشحالم دوست داشتی_

 . آسو_
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و بچه ها بودند که در صفحه پیدایشان شدند.یک گوشی بود 

 سه نفر، بین هر سه در حال چرخش

 .بود. نمیفهمیدم هیچ کدام دقیق چه می گویند

 در یکی از چرخش ها پشت سر جان قامت بلند دکتر جم

 . را دیدم. نگاهش به صفحه ی موبایل بود

 تابی به تن داشتم و موهایم دور شانه ام ریخته بود،

 داشتم درس میخواندم که مهستی تماس گرفته بود،

 کردم یقه ام کمی زیادی باز است، سعی کردم خیلیحس 

 طبیعی و بدون جلب توجه یقه ام را مرتب کنم، حتی

 نمیدانستم باید سالم کنم یا نه، او هم زل زده بود و

 چیزی نمیگفت اما جاشوا گوشی را کشید و زاویه تغییر

 .کرد و دیگر دکتر جمی در صفحه نبود
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 جاشوا: آسو تو واقعا نمیای؟

م._چرا عزیزم، خر مالنصرالدین دم درمون منتظر خندید

 منه،

 .دارم بار میبندم سوارش شم، تا سپتامبر میرسم

 جاشوا نفهمید چه گفتم، فقط با تعجب گفت 'تا سپتامبر؟

' 

 .اما مهستی خندید

 آسو، واقعا فقط تو تواناییش رو داری این دادیار اخمو_

 .رو بخندونی

 .پس داشت میخندید آقای کوه یخ

 سالم برسون خدمتشون، جاشوا گوشی رو کشید_

 .نتونستم سالم کنم._وایسا
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 و خیلی ریلکس رفت کنار برادرش ایستاد و گوشی را

 جلوی هردو گرفت. آخر چه میتوانستم به برادر او

 .بگویم، آن سالم برسان هم از سر تعارف بود

 خوب هستین؟_

 دنبه چهره اش نمی آمد تا چند ثانیه پیش در حال خندی

 بوده باشد. در زندگی ام یکی از سخت ترین هم صحبتی

 ها بود _ پشت یک تماس تصویری باید با رئیسم

 میداشتم نه صمیمی بود و نه او آدم قابل نفوذی بود،

 .مطمعنم با مهیار راحتتر بودم

 .چه خبرا؟_درس میخونم_

 آسو دانشجویی؟_

 .نه عزیزم میخوام برای ارشد آزمون بدم_



 
 

1185 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .چه خوب_

 ه با حسرت گفت! نمیدانستم مهستی تحصیالتشچ

 .چقدر بود، دانشگاه رفته بود یا نه

_ _ _ _ 

 نتوانستم خودم را راضی کنم و برای عید برای آسمان

 .گوشی خریدم. مامانم اخم و تخم کرد اما توجهی نکردم

 آسمان علیرغم اینکه گفته بود نمیخواهد هرچند بخاطر

نش بی نهایت خوشحال بد شدن حال بابا اما از داشت

 شد.دوست داشتم موبایل خودم را نیز عوض کنم اما خب

 نمیتوانستم ریسک کنم و بیشتر از این خرج کنم. برای

 عید غیر از خودم برای همه لباس خریدم، برای بابا،

 .مامان، آسمان و حتی آذرخش
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 مامان نیز غافلگیرم کرده بود وقتی دیده بودبرای خودم

 ایم هدیه ای گرفته بود. چهارشنبهنخریده ام او بر

 سوری یکی از بهترین چهارشنبه سوری هایمان بود،

 به همراه خانواده ی ملکی بودیم. آذرخش و امیر و

 میالد در حیاط آتش به پا کردند و همگی در حیاط

 بودیم. کسی نبود که نخندد، شاد نباشد. مامان خوشحال

 .همگی بودیمبود آذرخش پیشش بود. بابا خوشحال بود 

 خب حاال که آسمان خانم هم گیتار میزنن، یه دونوازی_

 .داشته باشیم امشب

آسمان: نه من تازه دارم یاد میگیرم نمیتونم.امیر: برو 

 .گیتارت رو بیار حاال یه چیزی میزنیم

 آسمان کمی عصبانی امیر را نگاه کرد امیر بیچاره
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 .زبان به کام گرفت

 .میزنه توام ادای زدن دربیاربرو دیگه آسمان، امیر _

 جمع خندیدند، همگی دور آتیش بودیم مطمعنم واقعا

 میتوانست دلپذیر باشد. با دودلی گیتار را آورد، امیر با

 او هماهنگ کرد و دوتایی شروع کردند به نواختن، با

 یک نگاه میشد گفت قبال این آهنگ را باهم کار کرده

 .امیر برایمان خواند اند. اما چیزی به رویشان نیاوردم.

 بزرگتر ها زودتر از ما داخل رفتند و گفتند بهتر است

 جمع و جور کنیم و برویم برای شام. خانه ی آنها

دعوت بودیم. اما دل کندن از حضور زیبایی که بودسخت 

 بود علی رغم صدای ترقه هایی که دیوانه وار

 .شنیده می شد
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:] 

 ق#_

 

 

 ، عزمم را جزم کردم وآخر وقت وقتی به خانه برگشتیم

 پیامی برای نسترن فرستادم، چهارشنبه سوری و عید

 .را تبریک گفتم. منتظر ماندم اما جوابی دریافت نکردم

 .بیخیال شدم و خوابیدم

 تا لحظه ی سال تحویل منتظر جواب نسترن ماندم اما

جوابی نگرفتم. دوست داشتم با کسی در این موردمشورت 

 نبود، شاید بابا اما کنم اما متاسفانه کسی

 .نمیتوانست جوابی بدهد نخواستم حس بدی به او بدهم
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 برعکس سال قبل امسال دید و بازدید داشتیم مامان به

 همراه آذرخش دیدارها را پس میداد اما بعد از اینکه

 یکی دوجا رفتند آذرخش گفت حاضر نیست همراهی اش

 تشکند، آنقدر که هرکه رسیده بود غر زده بود نصیح

 کرده بود، نه آذرخش اهل نصیحت شنیدن بود و نه

 .حرف های آنها فایده ای داشت

 مامان یکی دوجا، آسمان را مجبور کرد همراهش برود

 اما آسمان نیز درس و گیتارش تمام وقتش را گرفته

 بود. البته بخش اعظم وقتش به چت کردن با امیر

 با میگذشت. جای تعجب داشت که امیر از او نمیخواست

 هم بیرون بروند، شاید هم درخواست میکرد و آسمان
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میگفت نه.نه بخاطر عید بلکه بعد مدتها زمان طوالنی در 

 خانه

 ماندن اصال برایم جذاب نبود، شدیدا حوصله ام سر

 میرفت. اما کاری از دستم برنمی آمد، روز سوم عید

 بود که تصمیم گرفتم صبح ها برای دوییدن بروم و

 ایم لذت بخش بود. صبح ساعت  میرفتمهمین کمی بر

 یک ساعتی میدویدم و عصرها دوچرخه ی امیر را

 .قرض میگرفتم و یک ساعتی دوچرخه سواری میکردم

 خانواده ی ملکی نیز عید را جایی برای مسافرت نرفتند

 تصمیم داشتند یکی دو روز مانده به سیزده بدر بروند

 فته بود ماشمال. خانم ملکی یکی دوباری به مامان گ

 نیز همراهشان برویم، چرا که هم ماشین آنها جا داشت
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 و هم ماشین دخترشان، میدیدم مامان ته دل خیلی هم بی

 میل نیست اما هم از اذیت شدن بابا میترسیدم و هم

 فرصت درس خواندنی که به طور معجزه آسا نصیبم

 شده بود. من هم مثل مامان ته دل بی میل هم نبودم،

خوبی بود برای همه ی ما .آسمان بخاطر امیر از تنوع 

 خدایش بود و حاال انگار رئیس

 .خانواده من بودم، همه منتظر تصمیم نهایی من بودند

 بوکس؟_

 .آره_

 .آسمان : کال ورزهای خشن دوست داری

 لبخندی زدم. با امیر و آسمان در حیاط نشسته بودیم و

 دو کارحرف ورزش شده بود، آسمان گفته بود تکوان
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 میکردم و خودن در ادامه گفته بودم دوست داشتم

 .بوکسر شوم اما فرصت نشده بود یاد بگیرم

 امیر: جالبه.امیر از کلمه ای که گفته بود بخاطر نگاه آسمان

 پشیمان شد. حسادت های آسمان به من واقعا خنده دار

 .بود

 .آره، خیلی جذابه_

 .من یکی دوتا از دوستهام کار میکنن_

 ترن؟دخ_

 اینکه جلوی خودم را بگیرم و نخندم آخرین کاری بود

 که میتوانستم از پسش بر بیایم. امیر با کمی خجالت

 . بخاطر حضور من گفت
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نه پسر. اما میدونم زیر زمینی به دخترها یاد میدن.نگاهش _

 کردم، پیشنهاد بی نهایت جذابی بود. اما

 مضیقه میدانستم نمیتوانم، یعنی از نظر زمانبندی در

 .بودم

 آسمان : رفتی توام؟

 امیر عمال به غلط کردن افتاد. از جایم بلند شدم و لباسم

 .را تکان دادم

 مرسی امیر پیشنهاد خوبی بود، اگر خواستم ازت_

 .آدرس میگیرم

 به بهانه ی تمرین گیتار روزی یکی دو ساعت در حیاط

 باهم وقت میگذراندند. عجیب بود که هیچ کدام از

 دوخانواده متوجه چیزی نشده بود مامان که اینقدر در
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 مورد من حساسیت به خرج میداد._چی شد تصمیم گرفتی؟

 .از بابا نگاه گرفتم و مامان را نگاه کردم

 .نمیدونم، یکم بخاطر بابا و درسهام، یکمم پولش_

 .با ماشین آقای ملکی میریم_

 خب یه هتلی سوئیتی اجاره کنیم، خورد و خوراک،_

 .سفره دیگه جایی بریم و فالن

 .مامان به فکر رفت

پولی که آذرخش داد رو خرج کردی؟آذرخش همانطور _

 که حدس میزدم، نتوانست قسط اولش

 را برساند، یعنی کسر داشت، پول را داد دستم اما بعد از

 .اینکه من واریز کردم

 پول آذرخش نیست، پول من بود مامان. بعدشم قسط_
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 قراره بدم من که نصف ماه تعطیلم،فروردین رو 

 .ممکنه آخر فروردین حقوق ها واریز نشه

 هرچند عیدی شامل حالم شده بود و پول داشتم. اما

 .ترجیح میدادم کمی محتاط باشم

 چیزی نگفت، بابا را نگاه کردم ببینم تمایلی دارد واکنش

 خاصی نشان نداد. اما آسمان وقتی فهمید علنا نه گفته

 .آمد و شروع کرد به خواهش کردن ام، سراغم

 احساسی برخورد کردنم قرار بود به ضرر خودم باشد،

 آخر سال درست بود تمام حساب کتابهایم و حقوقهایم

 ...یک جا جمع شده بودند اما میترسیدم._نمیدونم آسمان

 .توروخدا آسو_

 یک مسافرت مگر چه بود که اینقدر خواهش و التماس
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 .کند

 .باشه_

 راست میگی؟وای _

 .آره_

 آسمان دویید تا خبرش را به مامان بدهد اما مامان

خیلی استقبال نکرده بود، ناراحت شده بود وقتی اوپرسیده 

 بودم گفته بودم نه و حاال قبول کرده بودم. اما

 .هرچه که بعد نهایتا باعث راهی شدنمان شد

:] 

 ق#_
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 هدفشان عوض کردن حال و هایشان بود، تصمیم

 د به یک روستایی بروند نه شهر. سراغ آقایداشتن

 ملکی رفتم تا برای رزرو و خریدها با او حساب کتاب

 کنیم. با لبخندی شیرین نگاهم کرد. شاید منتظر بود

 آذرخش در این مورد با او صحبت کند اما مقابلش من

 بودم. گفت نیازی نیست، تعارف های مرسومی که رد و

داری به حسابش ریختمو گفتم بدل شد. اما من علل حساب مق

 در طول سفر و یا بعد از برگشت بقیه را حساب

 .کتاب میکنیم

 آسمان بینهایت خوشحال بود، روز سفر بابا کنار آقای

 ملکی روی صندلی جلو نشست، صندلی را تکیه دادیم تا

 راحت باشد، مطمعن بودم قرار بود اذیت شود اما حال و
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 .هوای او نیز عوض میشد

 و خانم ملکی و من صندلی عقب نشستیم. پشتمامان 

 بابا نشسته بودم، غیر من کسی نمیتوانست آنجا بماند

 چرا که تکیه صندلی کامال به عقب بود. آذرخش و

 .آسمان با میالد و آتنا و امیر در یک ماشین بودند

 خانم ملکی تند تند میگفت کاش من هم آنجا بودم و

 ابدا اینطور نبود،اینجا حوصله ام سر میرود، اما 

 آهنگی پلی کرده بودم، شیشه را پایین داده بودم و

داشتم از هوا و فضا لذت میبردم. نیمه ی مسیر بهآقای ملکی 

 گفتم اگر بخواهد و خسته شده باشد من

 . برانم اما گفت راحت است

 ناهار را در رستورانی در راه خوردیم. حواسم بود تا
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 دا شرمنده ی آقای ملکیحساب کتاب ها دستم باشد و بع

 نشویم، همین که لطف کرده بودند و مارا همراه خود

 .میبردند بی نهایت جای تشکر داشت

 مازیچال، یک تکه از بهشت بود. باورم نمیشد همچین

 صحنه ای را میدیدم. حتی اسمش را هم نشنیده بودم،

 نمیدانم آقای ملکی و خانواده اش از کجا بااین روستا

 بودند اما بی نهایت زیبا بود. جای بزرگیآشنا شده 

 نبود، اما عالی بود. خوشحال بودم آسمان اصرار کرده

 بود، خوشحال بودم قبول کرده بودم و ریسک کرده

بودم برای هزینه ها.خانواده ی ما هرسال یک بار سفر 

 میرفت، یا تابستانها

 یا عیدها، بستگی به کار بابا داشت. خیلی از شهرهای
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 .را گشته بودیم اما اینجا نهایران 

 .خیلی خوشگله_

 .آره، منم بار اولمه_

 .اما آقای ملکی آشنا هستن با روستایی ها_

 آره، از دوستهای قدیمیشه، برای همینه اصرار داشت_

 بیایم، اما قسمت نمیشد. واقعا خیلی خوش میگذره

 .مرسی که اومدین

 ه بایدآتنا نیز شبیه پدر و مادر بود، این ما بودیم ک

 .تشکر میکردیم._آسو میتونم یه چیزی ازت بپرسم

 .نگاهش کردم

 .اما واقعا منظور بدی ندارم میترسم بد برداشت کنی_

 .بپرسم عزیزم مشکلی نیست_
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 ...راستش_

 .کمی من و من کرد

 ...به نظر تو... یعنی خب توام شاید فهمیدی یا شاید_

داشت، بین امیر و آسمان چیزی هست؟کمی حس عجیبی 

 .مخاطب این سوال بودن

 . نگاه گرفتم زل زدم به روبرو. تاریکی زیبایی بود

 .چیزی نشنیدم ، اما منم مثل تو، یه حدس و یه حس_

 نمیدانستم واکنشش چیست، بیشتر از این نمیتوانستم

 .بگویم

 .راستش من و مامان اوایل خیلی به تو فکر میکردیم_

 چرا؟_
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..آرام خندیدم، شوخی میکرد! یعنی فکر میکردیم با امیر._

 !من و امیر؟

 ...اما دیدیم نه امیر همچین مرامی نداره و خب تازگیا_

 ...من با آسمان صحبت میکنم، بهش گوش زد می_

 نه نه، من فقط کنجکاو شدم، آسمان دختر خوبیه، خب_

 اگر باهم خوبن چرا باید ما دخالت کنیم نه؟

 به روی آسمان نمیدونم آتنا جان. منم حس کردم اما_

 نیاوردم، آسمان خیلی حساسه، زود ناراحت میشه،

 .برای همین خواستم یه حدس بمونه

دستش را روی ساق دستم گذاشت._تو خواهر خوبی هستی 

 .و البته یه دختر بی نظیر

 .اونقدرها هم نیست_
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 چرا هست، همیشه تو خونه حرفت هست. بابا همیشه_

 بهت حسودیم ازت تعریف میکنه اونقدری که گاهی

 میشه، فکر کنم بابا همیشه دوست داشت من یه دختری

 .مثل تو باشم

 مطمعنم هم آقای ملکی و هم خانم نامی به داشتنت_

 .افتخار میکنن

 .لبخندی زد

 پاشو بریم بخوابیم، فردا تو و آسمان رو میارم این_

 .سبزه ها را گره بزنین.خندیدم خیلی بلند

 این بود که همه یمشکلی که با آن مواجه شدم 

 حاضرین به نتیجه رسیدند که شب سیزدهم برگشتن کار

 عاقالنه ای نیست، جاده ها شدیدا شلوغ است، درواقع
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 مراعات حال بابا را میکردند نه خودشان، اما من باید

 .به شرکت میرفتم

 نمیدانستم چکار کنم، شب ساعت ده بود که به این

 به دکتر جم زنگ نتیجه رسیده بودند، نمیدانستم باید

 .بزنم، اصال به ایران برگشته است یا نه

 سه چهار ساعتی با انگلستان اختالف ساعت داشتیم و

 آنها عقب بودند پس میتوانستم احوال پرسی را بهانه

 کنم و از مهستی خبر بگیرم ببینم که هنوز لندن هستند

یا برگشته اند. مهستی از تماسم خوشحال شد، گفتیکی دو 

 ست بچه ها برگشته اند به ایران و اوروزی ا

 .واقعا حوصله اش سررفته بوده

:] 
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 ق#_

 

 

 اونجا که تعطیالت نیست، زیاد بیرون نمیری؟_

 .گه گاهی، نه خیلی زیاد_

 .نفس عمیقی کشید._دوست دارم برگردم ایران

 ذهنم پر از سوال بود نمیدانستم پرسیدنش فضولی

 . است یا نه

 یا باهم رفتین؟ اومم ببخشیدهمسرت متولد اونجاست _

 .شاید دارم یکم فضولی میکنم بیشتر قصدم شناخته

 .لبخندی زد

 نه راحت باش. نه ایران به دنیا اومده اما خیلی ساله_
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 .اینجاست

 پس کجا باهم آشنا شدین؟_

 ! دوست خانوادگی بودیم.چقدر دوست خانوادگی داشتند_

 .بود بیشتر یه ازدواج از پیش تعیین شده و سنتی_

 حدس نمیزدم، بیشتر حس میکردم از آن دوران طالیی

 .که گذشته اند زندگی برایشان یکنواخت شده است

 نیازی به شنیدنش از مهستی نبود، کامال مشخص بود

 .خوشحال نیست از زندگی اش

 به چی فکر میکنی؟_

 ! چه میگفتم؟

اینکه دوری سخته، یعنی باید سخت باشه.نفس عمیقی _

 .شبیه آه کشیدن بود کشید، بیشتر
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 .خیلی_

 دیر به دیر میای ایران؟_

 عمیقا در فکر بود با سوال من به خودش آمد و نگاهم

 .کرد

 .شاید به زودی برای همیشه بیام_

 . با خوشحالی گفتم

 .چه خوب._آره به نظر منم خوبه_

 یک ساعتی باهم صحبت کردیم نمیدانم چطور اما سر

 راجبش گفتم، نیازصحبت کشیده شد سمت نسترن، 

 . داشتم با کسی صحبت کنم

 و جواب نداد؟_

 .نه، یکم نگرانشم_
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 بعد اون همه ماجرا؟_

 نسترن دوست خوبی برای من بود، شاید چیز خاصی_

باعث تغییرش شده._من امید رو میشناسم، پسر بدی نیست، 

 یعنی به نظر

 من نمیتونه به خاطر دالیلی که تو حدس میزنی از تو

 .نیادخوشش 

 گفته بودم حس میکنم اختالف طبقاتی باعثش شده

 .باشد

 .نمیدونم مهستی جان، پیمان هم جواب نمیده_

 پیمان از بچگی همونطور بود. حرف فقط باید حرف_

 . خودش باشه وگرنه بازی نمیکرد

 پیمان چرا حرفش رو پیش کشید؟_
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 .پیمانه دیگه.لبخندی زد_

 .آره_

 فرستادی رو خیلی دوستدادیار تابلویی که برا من _

 داشت، فکر کنم خودش رو کنترل کرد نگه تابلو رو بدم

 . به اون

 . وقتی دید با تعجب و خنده نگاهش میکنم گفت

 جدی میگم، هم از شعرهای مورد عالقه اشه و هم_

 . اینکه واقعا زیبا نوشتی

 بلند شد جایی که نصبش کرده بود را نشانم داد، روبه

نشان داد._دائم اینجا مینشست کتابش رویش یک صندلی را 

 رو میخوند، دقیقا روبه

 روش، گه گاه هم زل میزد به تابلو. یکم سخت



 
 

1210 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 احساسش رو نشون میده ولی خب من و مهیار خوب

 . میفهمیم حتی اگر بیان نکنه

 . چه خوب، کاش برادر و خواهر من هم اینطور بودند

 . نهحتی اینجا هم جاشوا رو مجبور میکرد تمرین ک_

 داره خوب پیش میره، اگر ادامه بده واقعا یه خطاط_

 . بینظیر میشه

 . مثل تو_

 من خطاط نیستم. هرچقدر به آقای جم میگم بفرسته_

جاشوا رو کالس قبول نمیکنه ._جاشوا و جان بینهایت با تو 

 راحتن، خیلی به حرفت

 گوش میکنن، نگاشون نکن پیش تو بچه های خوبی

 . حرف گوش کن نیستنان، خیلی موقع ها 
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 . بچه ان_

 . لبخند تلخی زد

 . آره_

 وقتی تماس را قطع کردم ساعت یازده و نیم بود، حتی

 اگر ذره ای قصد تماس داشتم االن دیگر واقعا زشت

 بود. صفحه ی پیامش را باز کردم و برایش نوشتم

 بخاطر بابا نتوانستیم شب حرکت کنیم و فردا ظهر

 .بعد جوابم را دادمیرسم شرکت.چند دقیقه 

 نیازی نیست، میتونین تشریف ببرین منزل استراحت'_

 .'کنین

 گویکشی را چند بار کف دستم زدم، حرفی برای جواب

 . پیدا نکردم، به همین دلیل بیخیال شدم
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 برایم عجیب بود بچه ها برگشته بودند تهران و خبری

 از آنها نبود تا همدیگر را ببینیم اما صبح سر ساعت 

 زنگ زدن و بیدار کردنم من را از تعجب بیرون با

 .آوردند

 آسو ددی گفت تا  نشه نمیتونیم بهت زنگ بزنیم_

چون تو تعطیالت بودی.پس دستور از ددی بود، اما خب 

 چرا ساعت ! 

 .داریم میریم مدرسه، امروز بیا پیشمون_

 بعد از اینکه گرندی گرامشان با نهایت احترام بیرونم

 .یح میدادم خانه اشان نرومکرده بود، ترج

 امروز سرکار نمیرم. زنگ میزنم از ددی اجازه_

 .میگیرم اگر اجازه دادن باهم میریم بیرون
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 هردو خوشحال شدند. مطمعنا بچه های هم سن آنها

 بیرون رفتن و بازی کردن را از خانه ماندن بیشتر

دوست داشتند.وقتی رسیدیم تهران، بعد از دوشی که گرفتم 

 مهیاربا 

 .تماس گرفتم، با خوشحالی و روی خوش استقبال کرد

 .اجازه گرفتم برای بیرون رفتن با بچه ها

 چند روز بود میخواستن باهاتون صحبت کنن، به زور_

 .جلوشون رو گرفتم

 .نه مشکلی نبود، من واقعا دوستشون دارم_

 دم خانه اشان رفتم برای بیرون رفتن، با دیدن ماشین

 .نده اش همانجا خنده ام گرفتدکتر جم و ران

 .سری برای آقای جاللی تکان دادم و زنگ در را زدم
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بخاطر ما که اینجا نیستین؟واکنش صورتش به معنی این _

 بود که چرا اتفاقا بخاطر

 شماست. در باز شد و بچه ها بیرون آمدند، چقدر

 دلتنگشان بودم، محکم بغلشان کردم. لباس های خیلی

 .دند هردوزیبایی پوشیده بو

 .خب پیش به سوی گردش_

 .رو به آقای جاللی گفتم میشود که ما خودمان برویم

 .اما آقا دستور دادن_

 خب که چه به من چه ربطی داشت چه کسی چه

 .دستوری داده بود. کاری از دستم برنمی آمد سوار شدم

 .کجا بریم؟_شهربازی_

:] 
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 .شهربازی؟! اوه پس قراره حسابی خوش بگذره_

 من عاشق شهربازی بودم، مطمعن بودم بیشتر از

 دوقلوها قرار است به من خوش بگذرد. مجبور بودم

 رعایت سن و سال بچه ها را بکنم، هرچند اصرار

 میکردند که نمیترسند و می توانند تک تکشان را

سوار شوند اما مطمعنا من نباید گول میخوردم.بعد چند 

 نشستم، ساعت بازی بستنی به دست گوشه ای

 زمانی که ما رسیدیم خیلی شلوغ نبود اما رفته رفته

 شلوغ تر شده بود و کم کم حس میکردم بهتر است
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 برگردیم وگرنه میترسیدم گمشان کنم، هیچ کدام یک جا

 .بند نمیشدند

 تمام مدت حس میکردم چیزی روی پایم میلرزد اما فکر

 .کرده بودم بخاطر وسائل بازیست اما گوشی ام بود

 .قتی برداشتم سیل تماس های مهیار و دادیار جم بودو

 خواستم شماره ی مهیار را بگیرم که اسم دکتر جم

 .ظاهر شد

 شما کجایین؟_

 ! کمی تند بود سوالش

 ببخشین من متوجه نشدم تماس گرفتین و..._االن کجایین؟_

 .شهربازی_

 میدونم دقیقا کجا؟_
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 خدا گفته میدانست؟! حتما آقای جاللی گفته بود، بنده

 . بود در ماشین منتظرمان می ماند

 ... شما ا_

 .صدای جان اجازه نداد جمله ام را کامل کنم

 .آسو ماهم سوار شیم.جاشوا: آره، آسو لطفا_

 توجهی نکردم، یعنی جوابشان را ندادم دوباره رو به

 .دکتر گفتم

 شما اینجایین؟_

 و بله، در فاصله ی چند متریمان بوده؟! نزدیک یک

 .ربع بوده که تماس میگرفته و پیدایمان نمیکرده

 نسبتا عصبانی بود، چرا که وقتی آقای جاللی گفته بود

 .آمده ایم شهربازی باورش نمیشده
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این موقع اون هم با دوتا بچه و تنها!_من اگر از آقای جم _

 اجازه گرفتم، مطمعن بودم که

 .میتونم مراقبشون باشم

 پیست ماشین برقی هاییسر و صدا زیاد بود، روبروی 

 که پسرها سوار شده بودند ایستاده بودیم، مثال داشتیم

 آنها را تماشا میکردیم اما در آن واحد باهم بحث و جدل

 .نیز داشتیم. کمی خم شدم به سمت گوشم و گفت

 فکر میکنم متوجه شده باشین که بچه ها کمی_

 .شیطونن و اصال یک جا آروم نمیمونن

 ر تااین لحظه توانسته بودم تا آخرشمیدانستم اما اگ

 میتوانستم مراقب باشم. من همیشه آدم مسئولیت

 پذیری بودم و اگر چیزی به عهده ی من گذاشته میشد
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هرگز کم نمیگذاشتم._من متوجه این موضوع هستم اما کاش 

 شما هم

 متوجه میشدین من از زیر مسئولیتی که به عهده بگیرم

 نمیکنم. من اگر میدونستم آقای جمدر نمیرم و کم کاری 

 ذره ای تردید در این موضوع دارن هرگز پیشنهاد

 .نمیدادم با بچه ها بیرون بیایم

 جان رفته بود آن سمت پیست با بهانه ی تماشایش از

 .کنار دکتر جم فاصله گرفتم و رفتم دورتر از او ایستادم

 حال خوبم را بد کرده بود، استعداد عجیبی در ضدحال

 .دن داشتز

 چند لحظه ی بعد دیدم که دارد به سمتم می آید، اما

 .دیگر جایی برای رفتن نبود
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 قهر کردن هم بخشی از قبول مسئولیته؟_

 .خودم را به نفهمیدن زدن._متوجه نشدم

 چند ثانیه نگاهم کرد، لبهایش کش آمد، لبهایش را

 روی هم فشار داد، سرش را به حالت جذابی به سمت

 چرخاند نگاهی به داخل کرد و دوباره من را نگاهپیست 

 .کرد

 هوش شما چیزی نیست که بخواییم شکی توش داشته_

 باشیم، اینطور نیست؟

 .این مرد خوب بلد بود متلک بیندازد

 . تموم شد_

 .سوالی نگاهم کرد._بازی بچه ها

 .دوباره از کنارش رد شدم و رفتم سراغ پسرها
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 خسته نشدین؟_

 .''نه همزمان گفتند

 اما عموتون خسته شده اومده بودن که شمارو ببرن_

 .خونه. فردا هم مدرسه دارین

جاشوا: اما آسو...جان به انگلیسی گفت که ' عمو لطفا، یکم 

 .'بیشتر

 امیدوار بودم بگویم نه، اما نگاهی به ساعتش کرد و

 .گفت

 .باشه، اما وقت شامه بهتره بریم شام بخوریم_

 فرقی نداشت کجا، فقط میخواستندبرای بچه ها گویا 

 خانه نروند. چرا که سریعا موافقت کردند. وقتی به

 سمت ماشین رفتیم، راننده اش نبود، خودش پشت
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 فرمان نشست. بچه ها صندلی عقب نشستند و من کنار

 .او

 جای خاصی مدنظرتونه؟_

خیر.دیدم که دوباره خنده اش گرفت، با صاف کردن _

 صدایش

 جلوی دهانش خواست پنهانش کند یاو بردن دستش 

 .کنترلش نمیدانم، فقط هرچه بود مرا عصبانی میکرد

 جلوی رستورانی ماشین را پارک کرد، سریع پیاده شدم

 حتی قبل از بچه ها. جان و جاشوا به سمتم آمدند و

 دستم را گرفتند، دکتر جم نیز با قدمی فاصله از ما

 .دنبالمان آمد

 .آسو_
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 جانم جان؟_

 .ترکیب اسمش و جانم را دوست داشت

 .مدرسه ی ما یه جشن میخواد بگیره._چه خوب_

 .جاشوا: اصال خوب نیست

 جان با اخم رو به برادرش گفت' نخیر خوبه' و دوباره

 .من را نگاه کرد

 .قراره نمایش بازی کنیم_

 .و توام قراره بازیگرش باشی_

 .دادوقتی ذوقم را دید او نیز ذوق زده سرش را تکان 

وای چقدر خوب.جاشوا که ذوق و تشویق من را دید، حاال _

 کمی

 .کنجکاوتر نگاهمان میکرد
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 توام میای تماشا؟_

 معلومه که میام، اصال تا دم در مدرستون میدوم از_

 .خوشحالی

 پسرها به جمله ی من خندیدند و دادیار لبخند زد،

 نگاهش به ما بود، مطمعنا داشت با دقت تمام به مکالمه

 .ی ما گوش میکرد

 کیه؟_

 . باید تمرین کنیم آسو.باخنده گفتم_

 .خیله خب تمرین کنین جان_

:] 

 ق#_
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 شما هنوز دلخورین؟_

 دکتر جم را نگاه کردم._از؟

 .سوءتفاهمی که پیش اومد_

 منظورتون بی مسئولیت و دست و پا چلفتی بودنیه که_

 .شما به من نسبت دادین

 نداشت، چرا من لقمه راحاال که او شکی به هوش من 

 .دور سرم میچرخاندم

 .رک بودنتون قابل تحسینه_

 .به حالت مسخره ای لبخندی در مقابل جمله اش زدم

 !اما من... من..._دادیار_

 'جان: 'ددی؟



 
 

1226 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 'جاشوا: 'ددی؟

 با تعجب به مهیار و شیوایی که دستش دور بازوی

 مهیار حلقه شده بود نگاه کردم. چرا دقیقا این

 ان! دیدم که بچه ها دارند با اخم به دستهایشانرستور

 نگاه میکنند، مهیار دست شیوا را از دور بازویش باز

 .کرد

 فکر کردم رفتین خونه! خوبین خانم مهرپرور بچه ها_

 که اذیت نکردن ؟

 دست و پاچه شده بود، کامال از لحن و واکنشش

 مشخص بود، این دست و پاچگی بدون شک بخاطر من

 .درش نبود، حس کردم بخاطر پسرهایش است._نهو یا برا

 .نگاه زیرزیرکی به دادیار کردم و گفتم
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 خوشبختانه آقای دکتر مثل یه سوپرمن به کمکمون_

 .اومدن و همه چی خوب بود

 نگاه خیره ی دکتر را به خودم حس کردم اما کوچکترین

 تغییری در زاویه سرم ایجاد نکردم و همچنان مهیار را

 مهیار متوجه کنایه ی کالمم شد، خندید و نگاه کردم،

 .رو به شیوا گفت بشیند

 مهیار اینجا؟_

آره خب، بچه ها اینجان.زیر لب به حالت غر زدن گفت _

 .''قرار بود حرف بزنیم

 اما روی صندلی ای که مهیار برایش کشیده بود

 نشست. چند ثانیه خودش را کنترل کرد و رو به دادیار

 . گفت
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 .شتم به شیما هم میگفتم بیاداگر اطالع دا_

 .دکتر جم واکنشی نشان نداد

 سکوت خیلی سنگینی حاکم بود، به خاطر حضور من

 .نبود، چیزی بین خودشان بود

 جان و جاشوا سفارش استیک داده بودند، پدرشان

 بشقابهایشان را برداشت و استیک هردو را برایشان

 دانی بهقطعه قطعه برید و جلویشان گذاشت اما تمایل چن

 خوردن نشان نمیدادند._چرا نمیخورین؟

 .جان: ما دوستش نداریم، اون بره

 !مهیار: جان

 .کمی صدایش بلندتر از یک هشدار معمولی بود

 شیوا: تقصیر توا اجازه هم صحبتی با هرکسی را
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 .بهشون میدی مهیار

 آن هرکس من بودم؟! چرا این جماعت جز خودشان

 دند؟! پول مهم استهمه را بد و سطح پایین میدی

 میدانم، مهمتر از خیلی چیزها، اما همه چیز نیست، پول

 هرآنچه که برای تربیت ی یک بچه الزم باشد را دارا

نیست، هرچند بدون پول هم زندگی کردن ممکن 

 نیست.اهمیتی ندادم، جوابش را هم ندادم. سمت بچه ها خم

 .شدم و با صدای آرامی گفتم

 بخورین، قول میدم بریم پارک بستنیاگه غذاتون رو _

 .قیفی بخوریم

 واقعا؟_

 .عاشق بستنی قیفی بودند
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 سرم را تکان دادم، نگاهی به من کردند بعد نگاه چپ

 چپی به شیوا و بعد شروع کردند به خوردن. مهیار

 لبخند تشکر آمیزی به من زد. سرم را خفیف به معنی

 .خواهش میکنم تکان دادم

 .وب بود؟_بله خیلیمهیار: تعطیالت خ

 تهران بودین ؟_

 هفته اول بله، هفته پیش چند روزی یه گردش کوتاهی_

 .داشتیم

 .و رو به بچه ها گفتم

 .سوغاتی هاتون جا موند، دفعه ی بعد براتون میارم_

 .جاشوا : ماهم برای تو خریدیم

 .لبخندی زدم._مرسی نیازی نبود
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 قبلی هنوزمهیار: این بار پس نمیگیرم. هرچند هدیه ی 

 . دستم مونده

 فکر کنم ناراحت همین هستین که هربار بهش اشاره_

 .میکنین

 اگر کمی بیشتر صمیمی بودیم در عالم شوخی یک

 .خسیس' نثارش میکردم'

 شیوا: چرا؟ موضوع چیه؟

 نگاهش کردم او و خواهرش عجیب مرا یاد ناخواهری

واقعا.میتوانست با های سیندرال می انداختند، خنده ام گرفت 

 لحن مالیمتری موضوع شوخیمان را

 بپرسد، اما خب خواهرهای ناتنی سیندرال هم همین

 بودند، دیدن آن شخصیت ها در دنیای واقعی بی نهایت
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 جالب بود. فکر نمیکردم در دنیای واقعی انسان هایی با

 . این شخصیت وجود داشته باشد

 .چیز خاصی نیست_

 را نگاه کرد. نگاهی به دکتر جمبا اخم آشکاری مهیار 

 ساکت کردم، عجیب در فکر بود، فکر میکنم نگاهم را

 حس کرد، چرا که چشم هایش به سمت من چرخید. چند

 ثانیه چشم تو چشم شدیم این من بودم که نگاه گرفتم،

 .نمیشد طوالنی به چشم هایش زل زد

 دادیار، شیما گفت باید برای سفر کاری بره؟ میتونی_

 . هش بری؟مهیار چیزی بین تعجب و خنده گفتهمرا

 دادیار بره؟_

 .شیوا : آره، به هرحال نامزدشه
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 نامزد! تعجب کردم، نه اینکه نامزد داشتن یا نداشتنش

 ربطی به من داشته باشد فقط نه وقتی که دیده بودمشان

 این حس را داشتم و نه هیچ وقت از جانب هیچ کس

 .حرفش پیش آمده بود

 .که دکتر جم جواب بدهد مهیار خندیدقبل از این

 کی نامرد کردن منی که داداششم بی خبرم؟_

 پس نامزدی یک طرفه بوده !_چی میگی مهیار؟

 میگم لطفا توهم و افکارات مامان رو به پای ما_

 .ننویس، امشب هم میخواستم همین رو بهت بگم

 تا به حال اینقدر مهیار را جدی ندیده بودم. این بحث

 خانوادگی بود، نه من در آن جایی داشتم و نهیک بحث 

 .برای بچه ها خوب بود
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 .بچه ها اگر سیر شدین ما بریم_

 از پدرشان و شیوا چشم گرفتند برای عادی نشان دادن

 جو چشمکی هم زدم. سریع از روی صندلی ام بلند

 .شدم

 

 

 

 چند دقیقه تو ماشین تشریف داشته باشین میرسم_

 .خدمتتون

 برای چانه زدن نبود، دست بردم تا موقعیت خوبی

 .سوئیچ را بگیرم، انگشتش هایش کف دستم خورد

 .حس عجیبی به من دست داد
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 در ماشین بچه ها در گوش هم چیزهایی میگفتند، چند

 بار گفتم به من هم بگویند اما به اتفاق نظر نرسیدند،

 آنقدر آرام پچ پچ میکردند که در سکوت ماشین هم

 .نمیشدم._ببخشین معطل شدینمتوجه 

 مشکلی نیست، فقط پارکی اطراف باشه من برای بچه_

 ها بستنی قیفی بخرم، دیگر بیشتر از این امشب وقت

 .شمارم نمیگیریم

 بستنی قیفی؟_

 .بله_

 نباید بستنی قیفی بخورن؟_

خیر، مشکلی نیست.حواسش را به رانندگی اش داد. هوا _

 واقعا خوب بود،
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 ، همراه بچه ها به سمت پارک رفتیم وجایی پارک کرد

 .بستنی خریدیم

 شما میل ندارین؟_

 مگر میشد بستنی میل نداشت اما جلوی چشم او لیس

 زدن به بستنی ام نه ممکن نبود

 .نه ممنون، به خاطر بچه ها گفتم_

 پول بستنی ها را حساب کرد و با فاصله ی چند قدمی

 عقب پشت سر بچه ها رفتیم. جاشوا یک لحظه به

 .برگشت و نگاهمان کرد، مکثی کرد و به سمتم آمد

 .آسو بستنی تو کو؟لبخندی زدم_

 .میل نداشتم عزیزم_

 جان: آنکل نخرید؟
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 با خنده و تعجب جان را و بعد دکتر جم را نگاه کردم،

 مطمعنا برای جان چیزی نخریده بوده که این فکر را

 .کرده

 .نه عزیزم خودم نخواستم، شما بخورین_

 .ی تکان دادند و جلوتر رفتندسر

جان از شما چیزی خواسته که نخریدین؟جوری با درد _

 نگاهم کرد. جان انگار باعث شده بود

 .مچش را کسی بگیرد

 داشت برای شما سوغاتی انتخاب میکرد و چیز_

 .مناسبی نبود

 !انتظارش را نداشتم، اختالف سر من بود

 .باعث اختالف شدم گویا_
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 .کم نه_

 ودآگاه برگشت سمتش، داشت لبخند میزد. خندهسرم ناخ

ام گرفت. سر به سر من میگذاشت؟!_امیدوارم از اتفاقی که 

 توی رستوران افتاد ناراحت

 .نشده باشین

 من ناراحت شم؟ چرا؟_

 . واکنش من کمی باعث دست پاچگی لش شد

 .نه یعنی شامتون نصفه موند_

 .خیلی آدم شکمویی نیستم_

 لبخند زد، مالقات خواهرش تاثیریدوباره به رویم 

 خوبی گذاشته بود اینقدر لبخند میزد یا در سال جدید

 !تصمیم های جدید داشت؟
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فکر کنم بستنی بچه ها تموم شد بهتره بریم.نگاهی به _

 پسرها کرد، سر چرخاند زل زد به چشم های

 من و بعد موهای کنار صورتم، نمیفهمیدم چه میکند یا

 .قصد جواب دادن هم نداشت چه میخواهد بگوید.

 .جان، جاشوا_

 .برگشتند به سمتم

 .برگردیم_

 بازی نکنیم؟_

 .امروز کلی بازی کردیم، دیر وقته بدویین_

 .صاف ایستادم و به دکتر جم گفتم 'بریم؟'_بفرمایین

 دیر وقت بود، پیدا کردن تاکسی سخت، اما باز هم به

 ابم راتعارف گفتم خودم بروم اما دکتر جم با اخم جو



 
 

1240 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 داد، استثنا خودم هم ترجیح میدادم با او بروم برای

 .همین واکنشی نشان ندادم

 بچه ها خواب آلودن، اگر مشکلی... یعنی دیرتون نشه_

 .اول بچه ها رو بذاریم خونه

 دیرم که نبود! فقط نگران مامان بودم، تا این ساعت هم

 .زنگ نزده بود جای تعجب داشت

 ین، ببخشین زحمت شدمشکلی نیست، راحت باش_

برای شما.وقتی گوشی ام را چک کردم،دیدم مامان زنگ 

 زده و

 کسی که جواب نداده من بودم. روی سایلنت نبود اما

 چطور نشنیده بودم عجیب بود. با آسمان تماس گرفتم

 برای جلوگیری از هرنوع واکنشی از سمت مامان چرا
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 نشستهکه در ماشین بالفاصله کم تر از یک متر از هم 

 .بودیم مطمعنا دکتر جم میشنید

 دیرتون شده؟_

 .نه متوجه تماسشون نشدم_

 .نگاهی به ساعتش کرد

 کمی هم دیروقته، ولی گویا این عادت جواب ندادنتون_

 .به تلفن کلیه .نه پس فقط برای تو بود

 نرماله متوجه نشم، برای شما هیچ وقت پیش نیومده؟_

 خواست جوابی بدهداز گوشه ی چشمش نگاهی کرد، 

 اما بوقی که ماشین کناری زد باعث شد هم من و هم

 بچه ها از جایمان بپریم. سریع برگشتم به عقب و سعی

 . کردم بچه ها را آرام کنم، چرا که تقریبا خواب بودند
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 .ششش، چیزی نیست بخوابین_

 دم خانه ی مهیار ماشین ایستاد، گفت بچه ها را میبرد

 در خانه را زد، چند لحظه بعدو سریع برمیگردد، 

 مهیار دم در بود. دوبرادر هرکدام یکی از بچه ها را

بغل کردند.مهیار سری برایم تکان داد، چندان مساعد دیده 

 .نمیشد

 زل زده بودم به حیاط که دکتر جم پیدایش شد و دوباره

 .سوار شد، این بار نه از روی تعارف بلکه واقعا گفتم

 .تونم با آژانس برماگر خسته این من می_

 .عرض کردم مشکلی نیست، میرسونمتون_

 من گفتم، دیگر لبیک گفتن و نگفتنش به خودش

 .بستگی داشت
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 درسها خوب پیش رفت؟_

 ! درسهای من؟

 بله، خوب، خداروشکر._کیه آزمونتون؟_

 .روز دقیقش معلوم نیست ولی ماه بعد_

 با کار میتونین بخونین؟_

 کاریش نمیتونم بکنم، قبول دیگه شرایطم این شکلیه،_

 .نشم میمونه سال بعد

 ...میتونین مدتی مرخصی بگیرین، م_

:] 

 ق#_

 

 .نه، برام ممکن نیست_
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 او از اجاره خانه، قسط بانک، هزینه ی دکتر بابا، خرج

 خانه و خورد و خوراک خبرنداشت که با خیال راحت

 .همچین چیزی را پیشنهاد میداد

 چرا مشکلی هست؟_

 . لبخندی مصنوعی گفتمبا 

مشکالت همیشه هستن.خواست دوباره جوابم را بدهد اما _

 خیلی ناشیانه و

 مسخره تالش کردم بحث را با گفتن اینکه خیابان را رد

 نکند عوض کنم. برگشتن سرش به سمتم مطمعنا نشان

 از این بود که فهمید به عمد بحث را تغییر دادم، اما خب

 دگی شخصی و خانوادگی امدوست نداشتم در مورد زن

 چیزی به او بگویم یک بار این اشتباه را کرده بودم و
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 نتیجه اش صدقه ای بود که تالش کرده بود به من

 .بدهد

_ _ _ _ 

 .آذرخش باز کن این درو_

 گوش اش بدهکار نبود، زده بود به سرش باید

 .میبردمش تیمارستان

ن همیشه مامان بگو به زبون خوش باز کنه این درو.ماما_

 طرفدار او بود چه برسد االن. در اتاق

 مامان و بابا باز بود به سمتش رفتم و از الی در به

 .بابایی که نگران نگاه میکرد گفتم

 چیزی نیست. میرم مدرسه بعدم شرکت چیزی_

 میخوای؟
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 .همچنان نگران نگاهم کرد

 .من خوبم نگران نباش_

 گفتم کلید رادر اتاق را بستم به سمت آذرخش رفتم و 

 .بدهد، اما توجهی نکرد

باتوام کری؟_هیچ جهنمی نمیری، بشین سرجات نمیخوام _

 .کار کنی

 .مگه باید تو بخوای؟ آذرخش بده دیرم شد_

 .پوزخندی زد

 .انداختم تو کاسه توالت_

 با تاسف نگاهش کردم، همان نگاه را نثار مامان کردم،

 یدم شیشهبه سمت در رفت، خواستم لگد بزنم اما ترس

 ها بشکنند و پایم زخمی شود نتوانم راه بروم، دستم
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 .زخمی میشد مشکلی نبود

 محکم در را کشیدم، صدای جالبی نداد، طبیعی بود اما

نمیشد باید شیشه را میشکستم و از آن طرف قفل 

 رامیشکستم، عصبانی بودم یا چه نمیدانم اما با دست

 نفهمیدم. قفلخالی مشت زدم به شیشه، حتی دردش را 

 را شکستم و از در بیرون رفتم. مامان جیغ زد و

 آذرخش از پشت آمد و از یقه ی مانتوام گرفت و

 .خواست بکشدم داخل

 فرصت ندادم، با آرنج به شکمش زدم و بعد با لگد

 .انداختمش روی زمین

 آذرخش به جون بابا، ببین دارم چه قسمی میخورم به_

 ی من چاله میدون بازیسر بابا قسم، یبار دیگه برا
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 دربیاری از خونه پرتت میکنم بیرون، بعد مجبوری تو

 .خیابون بخوابی، شک نکن اینکار میکنم

مامان که آمده بود باالی سرمان._مارال خانم به وهلل از 

 خونه پرتش میکنم بیرون، پس

 به این مفت خورت بگو خفه خون بگیر یه گوشه

 .نداشته باشهغذاشو کوفت کنه با من کاری 

 .دم در مکث کردم

 گردن غیرتت وقتی زندگیمون رو به باد دادی میزد_

 بیرون، وقتی مامان رو میفرستادی خونه مردم کلفتی

 میزد باال، وقتی آسمان از گشنگی شبا با گریه خوابید

 میزد باال، وقتی از شدت در بابا ضجه میزد با صدای

 ن آقا باالسرنداشته اش ناله میکرد غیرتی میشدی. اال
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 من شدی؟ تو گه خوردی. آذرخش من آسوی دوسال

 پیش نیستم به پر و پات نپیچم اونم به خاطر مامان. تو

 غیرت داری قرض هاتو جمع کن بدبخت وامتم من دارم

 میدم، نون و آبتم من میدم. تو چه گهی میخوری صبح

 تا شب؟ فکر میکنی خبر ندارم نمیری سر کار؟ مارال

 تومن از پولی که بهت میدم بدی به این خانم یه تک

آشغال حاللت نمیکنم. کارت دزدیه میفهمی؟با دست به 

 .پیشانی ام اشاره کردم

 به اینجام رسوندین، هرروز یه معرکه، یه بار تو رو_

 باید جمع کنم یبار پسرت رو. من هر موقع گه اضافی

 خوردم بیاین ازم حساب بخوایین، نه شماهایی که

 باالست، فکر میکنی میذاشتم تو اون لونه یپروندتون 
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 قبلی میموندی چی میشد؟ از اون خاله و خان باجی

 هایی که قلیون به دست میومدن خونه، دو روز دیگه تو

 به خود مواد، بابا و آسمان به بوش معتاد میشدین،

 مامان به روت نمیارم احترامها حفظ شه، تمومش کن

 مان؟بابا منم آدم. مگه چندسالمه ما

 داد میزدم، این را سد ش گلویم به من فهماند وگرنه

خودم متوجهش نبودم .بیرون رفتم، آقای ملکی، خانمش و 

 امیر در حیاط

 بودند. احتماال بخاطر سرو صدای زیاد آمده بودند نه

 فضولی. قیافه ی ماتشان دیدنی بود. خجالت کشیدم با

 شومهمه ی وجود، نگاهی به هرسه کردم خواستم رد 

 .معصومه خانم گفت
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 .دخترم دستت_

 .نگاهی کردم ، پوزخندی زدم

 .یه الت چاله میدون نشده بودم که اونم تکمیل شد_

چشم هایم پرشد، خیلی سخت کنترلش کردم._شرمنده، 

 مزاحم شما هم شدم. تا آخر ماه خونه رو

 تحویل میدم. نگران نباشین، دیگه بیشتر از این زحمت

 .نمیدیم

 نماندم واکنش نشان دهند، چه واکنشیمنتطر 

 میخواستند بنده خداها نشان دهند. چه کسی یک بامبول

 جدید را در خانه اش میخواست. آن هم به چه جرمی،

 اینکه شب دیر آمده بودم، اینکه شب از ماشین یک مرد

 .پیاده شده بودم
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 از سوپر مارکت آب خریدم، خرده شیشه ها را بیرون

 دستم ریختم، عجیب بود، قلبم بهآوردم و روی خون 

 حدی به درد آمده بود که سوزش دستم را هم حس

 .میکردم هم نه. نیاز به پانسمان داشت اما دیر شده بود

 دستمال کوچکی که در کیفم بود را دور دستم بستم و

 خودم را به مدرسه رساندم. بچه ها پرسیدند چه اتفاقی

 [حسابی ندادم.: افتاده است، بهانه آوردم و جواب درست

 ق#_

 

 

 موقع رفتن به شرکت از داروخانه وسایل پانسمان

 گرفتم، اگر عفونت میکرد ممکن بود خیلی بیشتر اذیتم
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 کند. در آسانسور تکیه دادم به دیوار اتاقکش و چشم

 هایم ا بستم. چرا هر دقیقه یک اتفاق اجازه نمیداد از

 .خوشی هایم استفاده کنم

 .سالم، سال نو مبارک_

 خانم پاینده را نگاه کردم، رنگ موهایش جدید بود،

حتی آرایشش تغییرهای مشخق بود، خط چشمش را بهشکل 

 دیگری کشیده بود، لباس زیبایی به تن داشت و

 .از همه مهمتر لبخندش بود

 .سخت بود اما سعی کردم من هم لبخند بزنم

 ممنون، سال نوی شما هم مبارک، سال خوبی باشه_

 .براتون

 .مچنین عزیزمه_
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 .یک پوشه از روی میزش برداشت و دستم داد

 .لیست تغییر ها و البته کارهای جدید_

 ! چه آماده

 ممنون.وقتی داشتم پوشه را میگرفتم چشمش به دستم و_

 .دستمال خونی افتاد، چند لکه خون بیرون زده بود

 چیزی شده؟_

 .نه، یه خراشه کوچیکه. االن میشورم ببخشین_

 گرفتم و سریع به اتاقم رفتم، خراش کوچکی پردنده را

 هم نبود، دستم در وضعیت جالبی نبود. آب زدم

 میسوخت، باید بتادین میریختم اما مطمعن بودم دردش

 وحشتناک خواهد بود و خب همانطور هم بود، لبم را

 محکم گاز گرفتم تا صدایم در نیایم اما هم لبم را زخمی
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 آمد. از دستشوییکردم هم از شدت سوزش اشکم در 

 بیرون آمدم تا با گاز ببندمش، با دیدن دکتر جم مات

سرجایم ایستادم. دو ثانیه طول کشید به خودم بیایم،سریع 

 اشک زیر چشمم را پاک کردم. دستم را پشت

 .سرم قائم کردم

 سالم، چیزی الزم دارین؟_

 طوری شده؟_

 .نه_

 .لبخند مزخرفی زدم

 .همه چیز عالیه_

 به دستی بود که پشتم قایم کرده بودم، نگاهش دقیقا

 نگاه گرفت به وسائلی که از داروخانه گرفته بودم نگاه
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 کرد._تصادف کردین؟

 نه، یعنی... باور کنین چیزی نیست یه چند دقیقه_

 .فرصت بدین میرسم خدمتتون

 اما توجهی نکرد به سمت میز آمد، گاز استیل را

 . برداشت

 .ببینم زخم روی دستتون رو_

 شیشه هایش را تا در آورده بودم اما به نظر خودم

 .مشخصی بود زخم شیشه است

 با اخم نگاه کرد، دستش را جلو آورد و دستم را روی

دست خودش گذاشت. بدنم لرزید، انتظار این حرکت رااز 

 او نداشتم، انتظار هیچ کاری نداشتم، لرزشم هم از

 ...کار عجیبش بود هم
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 خت شد، کمی تند تند نفساحساس کردم نفس کشیدن س

 میکشیدم اما او در آرامش کامل همراه با اخمی روی

 پیشانی اش دستم را با دقت پانسمان کرد. انگار بار

 .اولش نبود که این کار را میکرد

 . وقتی کارش تمام شد با مکثی در نگاهم گفت

 مراقب باشین، خواستم بگم بریم بیمارستان، حدس_

 دقت کنین، زیاد آب نخوره وزدم قبول نمیکنیم اما 

 .عوض کنین پانسمان رو هم

 دستم را آرام رها کرد._مم....ممن..ون

 .نفسم درست باال نمی آمد که درست حسابی تشکر کنم

 چرا در اتاق من، چرا کمکم کرد، از خودم عصبانی

 .بودم اجازه ی چنین کاری به او دادم
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 صورتمکمی بیشتر نگاهم کرد، یعنی نگاهش را روی 

 حس میکردم، اما نگاهم به میز بود، میخواستم بیرون

 برود، یا خودم بیرون بروم، فقط تحمل آن اتاق خفه و

 .لرزش خفیف بدنم یا شاید هم قلبم اذیتم میکرد

 .با رفتنش نفسم را بیرون دادم و روی صندلی ولو شدم

 خیره بودم به سقف، فکر میکردم به صبح وحشتناک به

 ل باور، به خانه ای که گفته بودم تخلیهاتفاق غیر قاب

میکنم و حاال....قلبم تاب این همه اتفاق را نداشت، مطمعنا 

 وقتی دکتر

 جم دستم را گرفت یک واکنش بخاطر اتفاق های امروز

 بود نه چیز دیگری. هرچند بار دوم بود و این بار کمی

 . ریشترش بیشتر
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 حالتونآقای دکتر گفتن آب قند رو براتون بیارم، _

 خوبه؟

 خوبم چیزی نیست. ممنون، نیازی نیست خانم پاینده_

 .خوبم میتونین ببرین

 ...اما_

 خوبم، ببرین. راستی آقای دکتر با من چیکار داشتن_

 نگفتن؟_نمیدونم، من رفته بودم اتاقشون گفتم تازه اومدین

 دستتون خون میومد، بعدش خودشون اومدن تو اتاق

 !شما

 دلم بود، خانم پاینده بیرون رفت، امالعنتی که گفتم در 

 خدا میدانست چه فکری کرده بود و با چه قضاوتی

 بیرون رفت. بلند شدم پنجره را باز کردم و چند نفس
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 عمیق کشیدم. نفس کشیدن سخت بود. من این نبودم

 این اشکهایی که دم به دقیقه سرازیر میشد شاید اشک

 را گرفته تمام زندگی ام بود که همیشه جلوی خودم

 بودم تا سرازیر نشود. زندگی ول نمیکرد، راحت

 نمیگذاشت کمی فقط کمی لحظه های آرام و عادی داشته

 ! باشم. مگر چه چیز سختی میخواستم؟

 دوباره به دستشویی رفتم، آبی به صورتم زدم، آرایش

 نداشتم، مدرسه رفته بودم و بعد مدرسه شرکت، حال

 بود حتی به آرایش خراب و زخم دستم اجازه نداده

کردن فکر کنم چه برسد انجام دهم.در آینه خودم را نگاه 

 کردم، من... احساس پیری و

 خستگی میکردم، در  سالگی احساس پیری کردن
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 حس غریبی است. از زندگی کردن خسته بودم، خیلی

 .زیاد

 .گوشی ام به صدا درآمد، آسمان بود

 چیزی شده آسمان؟_

 .بابا_

نه نه حالش خوبه، غذاشو نمیخوره، مامان یاخدا چیشده؟__

 میگه

 هرچی از صبح بهش غذا داده دهنشو باز نکرده، قهر

 .کرده

:] 

 ق#_
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 دستم را دوطرف پیشانی ام گذاشتم، مرد بیچاره حق

 داشت چه میکرد، مادرم لقمه ای بود که دیگران برایش

 گرفته بودند و او نه نیاورده بود، هرچند چه میدانست

 .ت چنین روزهایی را ببیندقرار اس

ببر گوشیت رو دم گوشش بذار.دوباره پشت پنجره ایستادم، _

 نگاهم به خیابان بود، آدم

 .ها از این باال خیلی کوچک بودند

 بابا، اونجایی؟... جوابمو نمیدی؟... جون آسو یه چی_

 .بگو، یه صدایی

 .صدایی از خودش درآورد، از قسم جان من نمیگذشت

 نداشتیما، شما که معلم بودی، یه عمر بهبابا قهر _
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 !شاگردان گفتی قهر کردن کار زشتیه، شما چرا؟

 .چیزی نگفت، صدای نفس هایش را میشنیدم

 بابا باور کن آذرخش حالش نرمال نیست، تو نگران_

نباش، از یه دکتر وقت میگیرم شده با کتک میبرمش،مامان 

 هم نقطه ضعفش شاه پسرشه، جون آسو حواست

 خودت باشه، من میگم همه تالشت رو بکن زود به

 خوب شی تو تازه قهر میکنی غذا و داروها رو

 نمیخوری؟ تو غمت نباشه من آذرخش رو حل میکنم به

 من اعتماد نداری؟

 مکث کردم، خودم به خودم دیگر اعتماد نداشتم، شاید

 .ته دل دوست داشتم بگوید او هم ندارد

 ن شرکتم، بعدشغذات رو بخور، من خوبم، اال_
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 مستقیم میام خونه. الو آسمان میشنوی؟

 با یک ثانیه مکث که احتماال گوشی را دم گوش خودش

 .گذاشت گفت

 آره._یه امروز رو تو ناهار بابا رو بده باشه؟_

 .باشه_

 هیچ کس غیر مامان نمیتوانست مراقب بابا باشد، حتی

 .اگر پرستار میگرفتم

 حل برای فراموش کردنشاید کار و مشغله بهترین راه 

 است. فایلی که خانم پاینده به من داده بود را باز کردم،

 .نفس عمیقی کشیدم و شروع به کار کردم

 تا ساعت  پیوسته در حال کار بودم، گشنگی زیاد

 باعث شد یادم بیاید از صبح هیچ چیز نخورده ام، سوای
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 آن کلی خون از دست داده بودم. چطور سرپا بودم از

 خودم معجزه بود. با آقای جهانی تماس گرفتم برایمنظر 

 .چایی با شکالتی، شیرینی چیزی بیاورد

چند دقیقه بود، یک بشقاب پر شیرینی جلوی رویم بود.با 

 یک چای خوش رنگ و عطر، یک غنچه ی گل

 محمدی هم داخل استکان چایی ام بود، همیشه چایی را

 ابه سمتدر فنجان می آورد نه در استکان، استکان ر

 .بینی ام بردم و بو کشیدم، بوی زندگی میداد

 ...اگر بدتون میاد_

 نه ممنون آقای جهانی، لطفا از این به بعد همیشه_

 .چایی من رو همینطور بیارین تو همین استکان باشه

 .با لبخندی از رضایت یک 'نوش جان' گفت
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 شیرینی ها زیاد بودند، اما گرسنگی من بیشتر بود،

 ردم، نمیدانستم دلیل وجود این همه شیرینیهمه را خو

 رنگی و زیبا من جمله ماکارونی ها در شرکت چه بود،

 اما اهمیتی هم نداشت ، فعال سیر کردن شکم ام در

الویت بود. ساعت کاری که تمام شد، سریع وسائلم راجمع 

 و جور کردم و برای روبه رو نشدن با دکتر جم از

 .شرکت بیرون زدم

 ببینمش نمیخواستم فعال به او یا هرچیزنمیخواستم 

 دیگری فکر کنم. در مسیر برگشت در سایت های

 کاریابی ها دنبال کار جدیدی بودم، حس میکردم به

 ...زودی باید خداحافظی کنم. من

 غذاشو خورد؟_
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 .آره یکم_

 قرصهاش؟_

 آره._ورزشش؟_

 ...نمیدونم چطوری فردا هم امتحان دا_

 بار امتحانت رو گند میزدی آسمان نمیمردی که، یه_

 مگه چی میشه؟ صبح تا شب گوشی به دستی، تا صبح

 در حال چتی نمیخوابی، یه ساعت برای بابا وقت

 گذاشتنی درس داری؟ امتحان داری؟

 با تعجب نگاهم کرد، من اولین بار بود اینطور برخورد

 میکردم. شاید برخوردم بی مرتبط با اتفاق امروز نبود

 .نبوداما ناحق هم 

 چیزی نگفت، در مقابل حرف حق چه میتوانست
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 بگوید؟! موهایم را به سختی با دست زخمی ام پشت

 .سرم جمع کردم و به سراغ بابا رفتم._بابا

 .چشم باز کرد، نخوابیده بود فقط چشم بسته بود

 خوبی؟_

 .صورت من را نگاهم کرد، بعد پانسمان دستم را دید

 ائم کردم همانطور کهمثل بچه های خطاکار پشت سرم ق

 .مقابل دکتر جم پشت سرم قایمش کرده بودم

 خوبم، ورزش کنیم؟_

 .واکنشی نشان نداد

خوبم بابا، واقعا خوبم...._بابا میدونی باید خونه رو تخلیه _

 کنیم، من از آقای

 ملکی برای  نفر این خونه رو اجاره کردم حاال که
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 آذرخش اومده خوبیت نداره، سوای اون، آذرخش

 ...ابرویی نذاشته، دیگه بعد اتفاق امروز

 مشغول ورزش های بابا بودم که آقای ملکی به سراغم

 .آمد و صدایم کرد به حیاط بروم

 آقای ملکی مردتر از این حرفها بود که اجازه ی این

 کار را به من بدهد، یک ساعت قبل به سراغم آمد در

 .را حیاط با من صحبت کرد و گفت نشنیده میگیرد حرفم

 گفت با آذرخش نیز صحبت کرده است و گفته است قدر

 .من را بداند و با افکار مازوخیسمی اش آزارمان ندهد

 .چه خوب بود که اینقدر پشتم بود

 ...من شرمنده ی شما و خانوادتونم، واقعا_

 حرفشم نزن، توام مثل آتنای من، خدا حفظت کنه برای_
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نمیشه دخترم.من پدر و مادرت، اوالد صالح نصیب هرکسی 

 اوالد صالح نبود، حتی اگر بودم، آذرخش جوری

 مرا حذف میکرد که تاثیر وحضور من مهم نبود. اما

 بخاطر اضافه شدن آذرخش راضیش اش کردم اجاره را

 کمی افزایش دهد، گفت بماند یک روز میرویم بنگاه

 معامالتی و همانجا طی میکنیم. حس کردم بیشتر

 .و اصرار نکنم خواست من بیخیال شوم

:] 

 ق#_

 

 

 جز اینکه شرمنده اش باشم چه میتوانستم بگویم. در
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 بین همه ی این اتفاق ها قهر آسمان واقعا برایم خنده

 دار بود. در خانه همه باهم قهر بودیم. مسخره تر از

این مگر میتوانست باشد؟!_آقای ملکی گفت نمیخواد برین. 

 بابا کی میتونم جبران

 لطفشون رو؟کنم این همه 

 .آه عمیقی کشیدم

 تو رو خدا خوب شو، زود خوب شو، همینکه حرف_

 .بزنی برای من کافیه بابا

 حرف من چشم های بابا را خیس کرد، نمیخواستم

 .ناراحتش کنم اما به او نیاز داشتم خیلی زیاد

دستتون بهتره؟دستی که دوباره پشت سرم پنهان شد، _

 چشمی که خیلی
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 ای او می رفت و منی که ازسخت به سمت چشم ه

 . نهایت قدرتم استفاده میکردم تا مقابلش صاف بایستم

 .بله_

 این هفته افتتاحیه خط تولید جدید هستش، شما هم باید_

 .حضور داشته باشین تو کارخونه

 یعنی از فردا برم کارخونه؟_

 .خیر، منظورم اینه روز افتتاحیه_

 .بله چشم_

 رفت._پانسمانش رو عوض کردین؟دوباره نگاهش به دستم 

 .خوبه_

 ...بیرون اتفاقی براتون افتاد که_

 واقعا چیزی نیست آقای دکتر ممنون از توجهتون اما_



 
 

1273 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .دوست ندارم راجبش صحبت کنم

 با جدیت تمام نگاهم کرد، حق طبیعی من بود که نخواهم

 در موردش صحبت کنم، غیر از آن، من خودم را

 از لحظه ای که دستم را گرفت نمیفهمیدم، دقیقا دیروز

 دیگر خودم را، درون خودم را درک نمیکردم. تا صبح

 پهلو به پهلو شده بودم، این حس در من هرگز وجود

 نداشت، من قبال دست مرد دیگری را هم گرفته بودم،

خوانواده ی سختگیری نداشتم، هرچند خانواده ی منرا در 

 چه بوداین دو سال اصال نباید به حساب آورد هر

 ...برای گذشته بود

 .که اینطور_

 میتونم برم؟_



 
 

1274 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .بله_

 .دم در بودم که دوباره صدایم کرد

 خانم مهرپرور؟_

 .به سمتش برگشتم.حرفش نگاه بود؟! چیزی نمیگفت

 اوم، شما... امروز با با دوقلوها کالس دارین؟ دوشنبه_

 ...اس! قبل از عید به همین رو

 . رو نمیرم تا زمان آزمونم مدتی کالسهام_

 . برای اینکه دروغ نباشد اضافه کردم

 .یه تعدادشون رو_

 .دستی به پیشانی اش برد و فقط سرش را تکان داد

 برای نفس کشیدن فرار کردم به اتاقم، پنجره را باز

 کردم و چند نفس عمیق کشیدم. دستم را روی شیشه
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گذاشتم. چشمم به پانسمان خورد، مامان حتی یکبار 

 بود دستت چطور است. نه تنها نپرسیده بود همنپرسیده

 زیر لب غر زده بود تبدیل شدنم به یک الت بی سر و

 .پا را کم داشته

 من این طغیان درونم را نمیخواستم، نتیجه اش یک

 گردباد وحشتناک بود، از این مطمعن بودم. چارهای جز

 تغییر دادن کارم وجود ندارد. من از خودم میترسم، از

 ین ترسناک ترین است اینکه انسان ازخودم و هم

 !خودش بترسد

 حضورم در شرکت مثل سایه بود، علنا از دکتر جم فرار

 میکردم، خدارا شکر به خاطر خط تولید جدید او نیز

 بیشتر وقت در کارخانه بود، حتی اگر جلسه ای بود
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 همانجا تشکیل میشد به شرکت نمی آمدند. تماس های

 ان جواب میدادم، فعال به مهیاربچه ها را چند خط در می

 نگفته بودم دیگر نمی روم، او هم بخاطر مشغله ی

 کاری اش تماس نگرفته بود که' کجایی، چرا کالس نمی

 آیی'.مهستی دوبار تماس گرفته بود، اما نمیدانم چرا ترسیده

 بودم جواب دهم، بار دوم پیام داد که مشکلی پیش آمده

 غیان درون من بود،است جوابش را نمیدهم. مشکل ط

 .میترسیدم رو شود، چیزی که سعی در مهارش داشتم

 رویه ام را با مامان تغییر داده بودم، هنوز قهر بود، من

 هم سراغش نمیرفتم، سراغ هیچکدام حتی آسمان که

 اینقدر نمک نشناس بود، کم بخاطر طرفداری از او از

 ...مامان حرف نشنیده بودم و حاال
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 ای که وقتش شده بود را به او ندادم حتی پول ماهیانه

 نه او نه به مامان، مگر روی آذرخش حساب نمیکردند

 و گفتند من سر کار نروم، مگر در را روی من قفل

 نکردند؟ پس این گوی و این میدان خودشان هزینه

هایشان را پرداخت کنند ببینم چه میکنند.اگر در خانه بودم 

 یا درس میخواندم یا با بابا وقت

 میگذراندم، شامش را اکثرا خودم میدادم، روزهایش را

 اگر زود برمیگشتم خودم بااو تمرین میکردم. برای

 دکتر رفتن نمیتوانستم مرخصی بگیرم، مرخصی گرفتن

 سخت بود، مامان میبرد. صبح ها قبل رفتن فقط هزینه

 .ی ویزیت و کرایه تاکسی میگذاشتم

 مامان پس چیکار کنم؟_
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 گفتم که، آذرخش تازه کار پیدا کرده بذارندارم آسمان _

 .حقوقش رو بگیره

 پوزخندی زدم. موز را سمت دهان بابا بردم، دیگر الزم

 نبود برایش له کنیم، گاز کوچکی میتوانست به میوه

هایی که نرم بود بزند. گاز کوچکی زد و نگاهم کرد._با 

 من قهره بابا. ازش دلخورم.... میدونم االن پول بدم

 میکنه اما فقط وقت پول دادن آبجی ام غیر اون آشتی

 آدم حسابم نمیکنه؟

 . نگاهش را خواندم

 .بابا بچه نیست_

 بابا خبر نداشت، اگر بچه بود چه میدانست عشق و

 ...عاشقی چیست که
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 باشه، اگر خودش خواست میدم، اما انتظار نداشته_

 .باش ببرم بذارم زیر بالشش

 

 

 

 چه میخواهد به او قول دادهنمیدانستم پول را برای 

 بودم بعد از عید آزمون های کنکوری ثبت نامش کنم اما

 خب بااین برخوردها همان نیز کنسل شده بود، هرچند

 خودم را میشناختم اگر میخواست نه نمی آوردم. دیدم

 . که در اتاق با حرص گیتار را در کاورش گذاشت

 حاال حدس زدم، احتماال شهریه ی کالسش را

 خواست. او از من کوچکتر بود، خطا هم از او بودمی
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 اما آنقدر مغرور بود که یک عذرخواهی نمیکرد و یک

 .هفته بود با من قهر بود

 صبح واقعا یک دلم میگفت پول را برایش بگذارم یک

دلم میگفت نه، اما نهایتا من بودم که مغلوب 

احساساتخواهرانه شدم، چاره ای نبود. برایش پول را روی 

 میز

 تحریرش گذاشتم. برای صبحانه خوردن به آشپزخانه

 رفتم، یخچال خالی بود! پوزخندی زدم آقا آذرخش این

 طور میخواست خرج خانه بدهد. پول را گذاشتم روی

 کابینت اما ترسیدم آذرخش بردارد، مامان یک دفترچه

 تلفن داشت، گذاشتم الی آن و گذاشتمش جلوی چشم تا

 .ببیند
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 زی بود که خانواده ی من داشت. یا شایدغرور بیجا چی

 من زود تسلیم شدم و اجازه ندادم به جایی برسد که به

 !من التماس کنند. زندگی برای من آسان نبود گویا

 روز افتتاحیه قرار بود شلوغ باشد، باید لباس مناسبی

 !میپوشیدم، لباس مناسب کاری و در عین حال شیک

 را دوست نداشتم امااما نداشتم. تنهایی خرید کردن 

 چاره ای نبود، مامان پول را برداشته بود و خرید کرده

 بود اما هنوز قهر بود. آسمان از سر غرور دست به

پول نزده بود. دلخوش آذرخش بود واقعا؟ آذرخش کهگفته 

 بود کالس نرود؟! شبش وقتی برگشتم دیدم پول

 روی میز است برداشتم و توی کیفم گذاشتم دقیقا مقابل

 .چشم خودش
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 دلخوش آذرخشی؟ باش، اما یادت باشه دیگه خواهری_

 به اسم من نداری. دلخوش آذرخش و پسر همسایه

 .باش

 تا گفتم پسر همسایه سرش تیز برگشت سمت من،

 .پوزخندی زدم

 دور روز دیگه مامان فهمید، آذرخش زیر کتک گرفتت_

 بااین آدمی که اون تبدیل شده، التماس هم کنی کمکت

 .نمیکنم

 حرفهایم از ته دل نبود اما فقط خواستم حرصم را خالی

کنم. داشتم از اتاق بیرون میرفتم گفتم._اون گوشی رم من 

 گرفتم، اون کیف رو، کتونیت،

 یونیفرم مدرسه ات، کتابها، میخوای قهر کنی و چیزی
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 .از من نخوای درست قهر کن، همه رو پس بده

 اما به قول علیرضا آذرمن بدجنس بودن را نمیخواستم، 

 من شیر پاک از مادرم خوردم، دنیا مجابم کرد بد'

 ...باشم.' حقیقت بود

 تنهایی خرید کردنم، حوصله سر برترین کار ممکن بود،

 اما در گشت و گذار پاساژهای نزدیک شرکت خانم

 پاینده را دیدم، با دیدنم گفت آیا من هم برای افتتاحیه

 زدم، هردو موقع ناهار آمده دارم لباس میخرم، لبخندی

 بودیم برای رفع تکلیف، هرچند لباسهای او همگی

 .شیک بودند

منم دعوت شدم، راستش یکم هیجان دارم بار اولمه.مگر _

 قرار بود او افتتاح کند که هیجان داشته باشد،
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 .سیاهی لشکر بودیم، یک گوشه قرار بود بایستیم

 م خواهر زاده اماگر اشکالی نداره باهم نگاه کنیم، من_

 قرار بود بیاد، یهو گفت نمیتونه، دیگه دیدم نمیشه

 واقعا، ناهار رو نرفتم خونه خرید کنم، شب تولد یه

 .خواهر زاده ی دیگه امه

 اصال حدس نمیزدم خانم پاینده پرحرف باشد. انتخاب

 .لباسش خیلی زیبا بود

 من خیلی سلیقه ی شما رو دوست دارم، لباسهاتون_

 .هستش طرز خاصی

لباس های من؟! چه جالب خودم در جریانش نبودم._دستت 

 خوب شده؟

 دیگر چند چسب زخم میزدم، آن هم وقتی بیرون بودم،
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 .تا جای زخم ها کسی را اذیت نکند

 .آره خوبه، مرسی_

 کنجکاو نگاه کردم، فکر کردم میخواهد بپرسد چه شده

 جابود اما دارد خودش را کنترل میکند. دروغ شاید این

 ! حناق نبود

 با داداشم شوخی میکردیم، اتفاقی شد، صبح مدرسه_

 دیرم شده بود نتونستم برم دکتر، موقع برگشت به

شرکتم دیدم چیزی نیست وسائل خریدم فقط خودم 

 ببندم._وای منم گفتم چیشده، دستمال خیلی تو وضعیت بدی

 .بود

 نه از صبح مونده بود اونطور دیده میشد، خیلی هم_

 .خاصی نبودچیز 
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 واقعا ممنون بودم، در انتخاب لباس رسمی واقعا کمکم

 کرد، خیلی خوشم نیامده بود, به قول او خیلی با طرز

 لباس من متفاوت بود اما خب برای جو افتتاحیه مطمعنا

 .خوب بود

 با هم به شرکت برگشتیم اجازه خواست خرید هایش را

 .در اتاق من بگذارد. دختر مودبی بود واقعا

 گوشی ام روی میز بود، مهستی دوباره تماس گرفت،

 دیگر نمیشد جواب ندهم._آسو دختر کجایی تو؟

 خوبی؟_

 چیزی شده از من دلخوری؟_

 .بنده خدا چه فکری کرده بود

 نه این چه حرفیه. سرم شلوغ بود یکم واقعا نشد_
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 .دوباره تماس بگیرم

 .منم گفتم از من دلخوری_

خیلی ذهنم درگیر بود...و در حق داری معذرت میخوام، _

 !دلم گفتم هست

 چیزی شده؟_

 نه چیز خاصی، یکم تو خونه اوضاع خوب پیش_

 .نمیره

 گویا به خوبی درک میکرد، خیلی روی موضوع مانور

 .نداد

 تو شرکتی؟_

 آره ، تازه رسیدم، با خانم پاینده خرید بودیم، اتفاقی_

 همدیگرو دیدیم. برای افتتاحیه خبر داری؟
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 [ه عزیزم. بهتون خوش بگذره.:آر_

 ق#_

 

 

 گردش نبود که خوش بگذرد، افتخار آن هم برای

 خانواده ی او بود نه من. اما میدانستم دوست دارد

 .واقعا برای من هم لذت بخش باشد

 روز افتتاحیه واقعا شلوغ بود، حتی شهردار و استاندار

 و کلی افراد دیگر حضور داشتند و من... در دورترین و

 ورترین نقطه ی ممکن ایستاده بودم. از دور نگاهشانک

 میکردم، حضور من و امثال من خیلی هم معنی نداشت،
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شاید هم من زیادی از زندگی ناامید شده ام._دور دورا 

 .وایستادی

 میومدم قیچی میگرفتم من افتتاح میکردم؟_

 .به اونجا هم میرسی_

 .توجهی به حرفش نکردم

 میذاشتی االن این خط تولیداگر درست حسابی وقت _

 .بخاطر کار ما بود

 باورم نمیشه هنوزم حرف خودت رو میزنی، نرود_

میخ آهنی در سنگ.یک قدم دور شدم ازش اما جمله ی بعدی 

 اش باعث شد

 .بایستم

 نسترن نیومد سراغت؟_
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 .به سمتش برگشتم

 چرا بیاد؟_

 امید ولش کرده به امون خدا رفته، گفتم شاید بیاد یه_

 اللیتی، یه اشک تمساحی تا بری واسش پیش امیدح

 .وساطت کنی

عصبانی رفتم جلو، این بار واقعا عصبانی بودم._نمیدونم 

 هدفت از گفتن این مزخرفات چیه، نمیخوامم

 بدونم. اما لطف کن اینقدر دو رو بر من نباش، من

 ...مشتاق شنیدن اخبار مردم نیستم. ف

 چیزی شده؟_

 اشاره به سمت پیمان گرفته بودمدستم را که به حالت 

 .مشت کردم
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 برگشتم به سمت دکتر جمی که با عصبانیت تمام داشت

 .نگاهمان میکرد

 .چیزی نیست_

 باورش نشد، زبانش چیزی نگفت آن چشم ها گفت

باورش نشده، اصال از چه عصبانی بود ._پیمان برو پیش 

 .مهیار

 تمامپیمان هم مرا چپ چپ نگاه کرد، چرا من مخاطب 

 .نگاه ها بودم

 مشکلی پیش اومده؟_

 ...عرض کردم خدمتتون ن_

 .این تشنج همیشگی بینتون رو درک نمیکنم_

 .این را یکی باید به پیمان میگفت
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 از جانب من نیست._و مشکل مهندس خادمی با شما؟_

 نمیدونم آقای دکتر، اگر خیلی کنجکاوین از خودشون_

 جدیدتون میتونم بپرسین. تبریک میگم بابت خط تولید

 برم؟

 مطمعنا برخورد مودبانه ای نبود، اما هم از خودم، هم

 از پیمان هم از کنجکاوی های بینهایت خودش خسته

 ...بودم. از حس مبهم درون خودم

 کسی صدایش کرد، فرصت نکرد جوابم را بدهد، داشت

 چیزی آماده میکرد که جوابم را درست حسابی بدهد اما

 .نشد

 جمع گرفتم و چند نفس عمیق کشیدم، نیازرویم را از 
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داشتم به خودم بیایم، جمعه باید میرفتم کوه، شاید تنهاجایی 

 بود که میتوانست از من انرژی بگیرد و کمی مرا

 .به حال خود بیاورد

 کم کم مهمان ها داشتند میرفتند، من مثل بچه های

 .کوچک منتظر اجازه بودم برای رفتن

 .خانم مهرپرور_

 بله؟_

 اومم، دونفر به من گفتن که شما با دیدنشون قراره_

 .خیلی خوشحال شین

 با قیافه ای به حالت نفهمیدن و خنده خانم پاینده را نگاه

 کردم. خودش هم داشت میخندید._کی؟

 به دم در اتاق اشاره کرد، کسی را ندیدم. خواستم بپرسم
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 .چه خبر است دوقلوها همزمان پریدند جلوی در

 .واجان، جاش_

 به طرفم که دویدند، خم شدم و بغلشان کردم، واقعا دلم

 .تنگ شده بود

 .شما از کجا پیداتون شد وروجک ها_

 .ددی قول داده بود_

آره، تازه قرار بود ما با قیچی ببریم اینطوری.جان ادای _

 .بریدن روبان را در آورد

 .اما خواب موندیم آسو_

 .خندیدم

 من افتتاح کنیم، منمخب میخواین بریم یدور هم با _

 شلوغ بود، شما هم نبودین، دور دور بودم اصال ندیدم
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 .چطور بریدن

 .کوول_

 خانم پاینده با خنده نگاهمان میکرد. دست هردو را

 گرفتم و به سمت جایی که مراسم افتتاحیه برگزار شده

بود رفتم.روبانی که بریده شده بود را یک قسمتش را 

 برداشتم و

 .گفتم

 یه قسمتش جان افتتاح کنه، با قسمت دیگه اوکی با_

 .اش جاشوا تو

 من و جاشوا روبان را نگاه داشتیم و جان خواست ببرد

 .اما قبلش گفت

 !فوتو_
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 .اوپس. عکاس نداریم_

جاشوا: اونها اون دوربین داره.دویید به سمت یکی از 

 عکاسها امیدوار بودم آن

 راعکاس بداند جاشوا پسر مهیار است و درخواستش 

 رد نکند. دقیقا نمیدانم آگاهانه بود یا غیر آگاهانه اما با

 خنده به سمتمان آمد، جاشوا سرجایش ایستاد و جان با

 ژستهای با نمکی روبان را برید. جایش را با برادرش

 .عوض کرد

 بدون من دارین افتتاح میکنین؟_

:] 

 ق#_
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 برگشتم سمت صدای بشاش مهیار که همراه برادرش به

 .می آمدند. نگاهم به دکتر جم خیلی سریع بود سمت ما

 .رویم را برگرداندم سمت بچه ها

 .ددی ما خواب موندیم، مهین خانم بیدارمون نکرده_

 .مهیار به روبان و قیچی اشاره کرد

 چیزی از دست ندادین، تازه اش هم دارین با یک آنه_

 .شرلی زیبا افتتاح میکنین نه با چند سیبیل کلفت زشت

 باز به شوخی خودش خندید، پسرک عکاس همخودش 

 خندی اما به نظرم از سر تعارف خندید، بچه ها هم که

عمال نفهمیدند پدرشان چه گفت.خواستم جایم را به مهیار 

 بدهم، اما قبول نکرد. جاشوا

 .نیز با خوشحالی روبانش را برید
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 .اوه یس_

 بچه ها دویدند به سمت عکاس تا عکسهایشان را

 .ببینند

 خانم مهرپرور بگم برای شما هم روبان بیارن؟_

 خیر، اما اگر یه ماشین باشه که من هم برم، البته اگر_

 .کاری نباشه

 .مهیار فهمید دیگر این شوخی اش اصال خوب نبوده

شوخی کردم، امیدوارم جدی نگرفته باشین ._نه، اما خب _

 .باید برم

 میرین بله ، البته، پسرها؟ خانم مهرپرور دارن میرن،_

 یا میمونین؟

 جان و جاشوا که در حال بحث درمورد عکسها بودند،
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 جوری نگاه کردند که انگار از جایی که نباید گل

 .خوردند

 .اما آسو ما تازه اومدیم_

 بعدا همو میبینیم شما فعال کلی کار دارین، باید برین_

 .قرارداد امضا کنین

من دارم میرم شرکت تشریف بیارین شمارم _

میرسونم.آخرین چیزی بود که در آن لحظه میخواستم از 

 دکتر جم

 .بشنوم

 ...مزاح_

 در حال حرکت فقط گفت منتظرم. چه میگفتم پشت

 سرش درحالی که برادرش کنار من ایستاده بود، اصال
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 حس مبهم من برای که بود این کوه یخ؟ این آدم نفوذ

 !ناپذیر بداخالق

 .زود رنجی نباشینمن فکر میکردم شما اینقدر آدم _

 چشم از خیابان گرفتم و دکتر جمی را که تااینجا در

 سکوت کامل آمده بود و حتی موسیقی ای در ماشینش

 پلی نکرده بود، نگاه کردم._زودرنج؟

 ...من فقط خواستم بپرسم_

 .کمی کراواتش را شل کرد

 ...این همه تنش های بینتون که باعث اذیتتون چیه و_

 ره کرده بودم که نمیدونم، غیر اونمن قبال بهش اشا_

 شما ممکنه شناختی از من نداشته باشین اما مطمعنا

 پیمان رو خوب میشناسین پس جای هر سوالی رو
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 میبنده اما من متوجه منظورتون در مورد زودرنج بودنم

 .نشدم

 سوال من... فقط یک سوال بود اما شما ناراحت_

 .شدین._خیر ناراحت نشدم

 . اهم کرد اما من در مود خندیدن نبودمخیلی بانمک نگ

 مطمعنین؟_

 در جای نامناسب و شخص نابجایی که ازش سوال_

 .پرسیدین شاید باعث شده این حس رو داشته باشین

 حاال که جوابش را داده بودم میتوانستم نفس عمیقی

 .بکشم

 .تو این مدت خوب به نظر نمی رسین_
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یادم نمی افتاد چه بخاطر استرس آزمونمه.حتی آزمون به _

 برسد که برایش

 استرس داشته باشم. قبل از اینکه برسد سر کوچه گفتم

 نگه دارد، ممکن بود باز یک دعوای دیگر پیش بیاید

 .این بار دیگر فقط دستم زخمی نمیشد

 .من خرید دارم، باید خرید کنم_

 ...میرس_

 .نه نه ممنون، کمی باید قدم بزنم_

 ...تاریکه هو_

یست، مسیر طوالنی ای هم نیست.همانطور که مشکلی ن_

 هول کمربند را باز میکردم از او برای

 رساندن تشکر کردم و سریع پیاده شدم، حیرت را به
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 !وضوح میتوانستم در صورتش ببینم اما چه میکردم؟

_ _ _ _ 

 آتش بسی ناگفته در خانه اعالم شده بود، کمتر به پر و

 ش فعال پول بود، اینجاپای هم میپیچیدیم. شاید هم دلیل

 همگی به پول من احتیاج داشتند، چند روز تا آزمون

 نمانده بود. حتی امکان مرخصی گرفتن نداشتم، نه از

 شرکت، نه از مدرسه و نه از کالسهای را که چیز

 .زیادی هم به کنکور شاگردهایم نمانده بود

 در آن حجم زیاد کاری درس میخواندم، شبها تا

 میماندم. فرصتی نبود که بخواهم ازدیروقت بیدار 

دست بدهم.آسمان را برای کالس کنکور ثبت نام نکرده 

 بودم، هنوز
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 آنطور که میخواستم از دلم در نیاورده بود، فقط به

 خاطر ترسش از اینکه به مامان یا آذرخش نگویم آشتی

 .کرده بود

 بعد آزمون راهی شرکت شدم، کسی خبر نگرفت چطور

 بودم بابا نگرانش است. با گوشی بود، اما مطمعن

 مامان تماس گرفتم و گفتم گوشی را دم گوش بابا

 .بگذارد

 خوب بود آقا معلم. نمیدونم قبول شم یا نه اما خوب_

 .بود

 خندید صدای خنده اش را شنیدم. نه صدای خنده ی

 معمولی مثل بقیه وقتی که میخندند اما خب من صدای

 ور بود؟خنده ی او را نیز میشناسم._چط
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 .خوب بود_

 ی بهتری داشتیم، هنوز ارتباط با خانم پاینده بعد خرید، 

 با نام فامیلی همدیگر را خطاب میکنیم اما بیشتر باهم

 .هم صحبت میشویم

:] 

 

 ق#_

 و از آزمون من بی خبر نبود. مشغول کارها بودم که

 اسم مهستی را روی صفحه ام دیدم، دیشب کلی برایم

 ه بود، هرروز این موقع ها تماسآرزوی موفقیت کرد

 میگیرد و کمی صحبت میکنیم چند باری به شوخی گفته

 ام باالخره برادرش مرا اخراج میکند _هرچند مدت
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 زمان طوالنی است که خودم نیز قصد رفتن دارم اما

 بخاطر آزمونم صبر کردم_ و او هربار میگوید یک

 زنگ تفریح است که اجازه اش را از دادیار گرفته

 .است

 .چطور بود؟ مطمعن نبودم تموم شده باشه_

 .خوب بود، نه شرکتم_

 .چه خوب_

چه خوبش و حتی سوالش به شادابی همیشه نبود!_مهستی 

 خوبی؟

 .آره عزیزم_

 اما به هیچ عنوان خوب به نظر نمی رسید. با چرخیدن

 سرش کبودی روی صورتش باعث شد سریع سر جایم
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 .بایستم

 شده؟مهستی؟ صورتت چی _

 همین سوال کافی بود تا شروع کند همچون ابر بهار

 گریه کند. چیزهایی که میشنیدم خیلی با تصوراتم فرق

 داشت، باورم نمیشد یک جراح، یک انسان تحصیل

 کرده تا این اندازه عقب مانده و ابله باشد که دست روی

زنش بلند کند و مهستی تنهایی که کسی را نداشت دردو دل 

 داشت راز زندگی اش را به کسی کند و نیاز

 . بگوید

 عزیزم، آروم باش، تو باید شکایت کنی نباید اجازه_

 .بدی اینطور باهات برخورد کنه

 خسته شدم آسو، میخوام برگردم، برگردم پیش_
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 ...خونواده ام اما

 نگاهش کردم، چیزی نگفتم، تا اگر خودش خواست

 .ادامه دهد

 ام پشتم نیستن. دستم من اینجا خیلی تنهام و خونواده_

 .به جایی بند نیست

اشکش را پاک کرد._مسخره اس نه؟ مادر خودم من رو 

 تبعید کرده به این

 زندان، میدونه کتکتم میزنه اما باز میگه صدات در

 . نیاد

 ! دخترک بیچاره

 آقای دکتر یا آقای جم خبر دارن؟_

 جواب مثبت شنیدن ترک شرکت در همان لحظه بود،
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 از چنین ظلمی به خواهرش خبر داشته باشد برادری که

 و کاری نکند، انسان نیست، چه برسد به اینکه من

 بخواهم برای چنین آدم هایی کار کنم. هرچند برادر خود

 ... من

 نه، لطفا بین خودمون بمونه، چیزی نگو. باالخره_

میام، برای همیشه.تمرکز روی کار غیر ممکن بود، من 

 صورت کبود،

 ایش را دیده بودم، مگر میشد چیزی بهاشک چشم ه

 برادرش نگویم؟ مهستی نمیتوانست از خودش دفاع کند

 و ممکن بود هر اتفاق دیگری نیز بیفتد. تصمیمم آنی

 .بود اما به نظرم درست ترین تصمیم بود

 دکتر تشریف دارن؟_
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 آره، خبر بدم؟_

 .بی زحمت_

برویش نمیشینین؟چیزی شده؟پنج دقیقه بود که مثل کاج رو_

 ایستاده بودم، من

 من کرده بودم و با انگشت های دستم بازی کرده بودم

 و نتوانسته بودم حرفم را بگویم، پشیمان بودم نه از

 تصمیمم برای گفتن ازاینکه چرا او را انتخاب کردم،

 .میتوانستم به مهیار بگویم

 روی مبل چرم اتاقش نشستم حاال که آمده بودم، تحت

 .نوان میکردمهر شرایط باید ع

 میخوام چیزی رو بهتون بگم ولی نمیخوام فکر کنین_

 .دارم فضولی میکنم
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 لبخندی به حرفم زد، نمیدانم حدسش چه بود یا چه

فکری میکرد اما..._شما... ببینین میدونم شاید من یه غریبه 

 ام و بگین

 اصال به من ربطی نداره و یک مسئله ی خانوادگیه اما

 ...باور کنین از

 خانم مهرپرور ؟_

 بله؟_

 .من چیزی نمیگم، شما برین سر اصل مطلب_

 .االن دیگر خبری از آن لبخند نبود، نگران بود

 شما همسر مهستی جون رو چقدر میشناسین؟_

 فاصله بین پرسیدن سوالم و اخم وحشتناکش خیلی کم

 .بود، خیلی در حد صدم ثانیه._متوجه منظورتون نشدم



 
 

1312 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .ال ساده بودمنظوری نداشتم، یک سو_

 و دلیل این سوال ساده؟_

 .لب هایم را روی هم گذاشتم کمی فشار دادم و گفتم

 شما میدونین مهستی با همسرش اختالف داره؟_

 از روی صندلی بلند شد، یک دستش روی میز بود. این

 عصبانیت بخاطر شنیدن اختالف بود یا بیان شدنش از

 .زبان من؟! هیچ نظری نداشتم

و از این جمله ها میشه واضح تر منظورتون ر_

 .بگین._میشه اول شما آروم باشین، یعنی میشه بشینین

 دستی به پیشانی اش برد، نفس عمیقی کشید و چند

 .لحظه بعد روی صندلی نشست

 منظورم فضولی و دخالت نیست، من... نیم ساعت_
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 پیش با مهستی جون صحبت میکردم، یعنی... فکر کنم

 رتباطیم اما امروز... حالش خوبمیدونین گه گاه در ا

 ...نبود

 .خانم مهرپرور_

 خانم مهرپرورش با هشدار بود! چشم هایم را بستم و

تند تند گفتم ._صورتش کبود بود و... همسرشون کتکش 

 .میزنه

 'یک 'چی،' یک 'بلند شدن ناگهانی' یک 'اخم وحشتناک

 ، دو چشم عصبانی... مجموع اینها باعث باال رفتن

 من شد، حس کردم اشتباها اعتراف کرده ام تپش قلب

 .که من مهستی را زده ام

 شما متوجه هستین چی میگین؟_
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 من از صفحه ی تماسمان اسکرین شات گرفته بودم. با

 لرز گوشی را برداشتم، جلو رفتم تاعکس را نشانش

 .دهم

 دستش از عصبانیت رعشه داشت، کامال مشخص بود،

 یتوانستم به وضوحرگهای پیشانی و شقیه اش را م

ببینم. از شدت عصبانیت گوشی من را پرت کرد رویمیز. 

 صدایش باعث شد از جایم بپرم. به سمت گوشی

 .خودش رفت

 ...فقط_

 .نگاهم کرد ، خیلی تیز

:] 

 ق#_
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 متاسفم که این ها رو از من میشنوین اما نتوستم_

تحمل کنم و نگم، چون مهستی میخواد پنهون کنه ازشما و 

 جم یعنی همیشه پنهون کرده و بار اول آقای

 ! نبوده

 نهایتا از شدت عصبانیت کتک هم میخوردم تعجب

 نمیکردم. اما باید میگفتم مادراشان خبر دارد، ممکن

 .بود باز ماست مالی کند

 .مادرتون اطالع داره_

 .چی این بارش خیلی خیلی محکم تر از قبلی بود

 تنها بودم، او باحاال چند دقیقه بود که در اتاقش 
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 عصبانیت دفترش را ترک کرده بود و محکم در را

 کوبیده بود._خانم مهرپرور خوبی؟

 .نگاهی به خانم پاینده کردم

 . خوبم_

 به سمت میز رفتم و گوشی را برداشتم، صفحه اش

 شکسته بود! هرچند چیز زوار در رفته ای بود اما کارم

 به اتاقم را راه می انداخت. انداختمش توی جیبم و

 .رفتم

 نتیجه خبر دادن یا شاید فضولی و خبر چینی من این

 بود که نه دکتر جم بود روز بعدی نه برادرش، این را

 از دو قلوها شنیدم و نه من گوشی ای داشتم که با

 مهستی صحبت کنم، به زور قسمت تماسش کار میکرد
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 که آن هم دوقلوها دور از چشم مادربزرگشان به من

ند. جان دلخور بود، چرا که مادربزرگشاجازه زنگ میزد

 نمیداد سر تمرین های نمایشش برود و از من

 .میخواست از مادربزرگشان اجازه بگیرم

 احتماال به چشممش من یک سوپر ومن بودم. وگرنه

 محال بود بود به مادری که از کتک خوردن دخترش

 ....باخبر بود... هرچند مادر من هم

 !های بی بال روی زمین نیستند؟مادرها مگر فرشته 

 پس چرا برخی از آنها خیلی متفاوت تر از این تصویر

 رویایی هستند؟

 نمیتوانستم به استرسم غلبه کنم، نهایتا با گوشی

 آسمان با مهستی تماس گرفتم اما جواب نداد، آنالین
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 نبود، حتی آخرین زمان انالین بودنش برای همان

بود.شرکت میرفتم اما  روزی بود که با من صحبت کرده

 خب نمیدانستم چه کاری از دستم

 .برمی آید

 و بعد از ده روز پر از استرس دکتر جم به شرکت آمد،

 خانم پاینده خبرش را داد. اما واقعا نمیدانستم رفتن و

 .خبر گرفتن کار درستی باشد یا نه

 و خب خودش هم بیشتر مرا اذیت نکرد، یکی دوساعت

 .گفت دکتر گفتند بروی به اتاقشبعد خانم پاینده 

 وقتی در را باز کردم، دیگر از آن تصویر آخری که

 ازش داشتم خبری نبود، مثل همیشه خوش لباس، سر

 .و صورت مرتب پشت میزش نشسته بود
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خوش اومدین بفرمایین بشینین.تن صدایش هم خوب بود. _

 در جایی که همان روز

 م یک دژاوونشسته بودم دوباره نشستم امیدوار بود

 .تجربه نکنم

 دستی به تیغه ی زیر بینی اش برد و انگشت هایش را

 .روی میز به هم حلقه کرد

 .من و خانواده ام یک تشکر به شما بدهکاریم_

 مهستی جون خوبن؟_

 البته، ایرانه و فعال خونه ی مهیار هر موقع دوست_

 .داشتین میتونین برین ببینینش

لبخند شیرینی بود. چند ثانیه از من دلخوره؟لبخندی زد. _

 نگاهم کرد مثل
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 ...نگاه محبت آمیز یک پدر به دخترش شاید

 ... میتونین باهاش صحبت کنین. اما قبلش_

 کشوی میزش را باز کرد و یک جعبه ی مستطیلی شکل

 کادو پیچ شده ای را روی میزش گذاشت. خیلی زیبا بود

 ! کاغذ کادویش، سرمه ای رنگ

 .این برای شماست_

 برای من؟_

 .با همان لبخندش کمی شمرده تر گفت

 بله ، برای شما._چرا؟ یعنی چیه که برای منه؟_

 یک جبران کوچیک بابت تلفن همراهتون فکر میکنم_

 .اون روز شکسته باشه

 در اوج عصبانیتش هم متوجه شد که موبایلم را
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 شکسته؟! اما مهم نبود، یک گوشی قدیمی بود، عمرش

 یکی دو روز دیرتر یا زودتر قرار بودرا کرده بود، 

 .بشکند

 نیازی نیست، گوشی من قدیمی بود، ربطی به شما_

 نداره. یعنی منظورم اینه بخاطر شما نبود

 نفس عمیقی کشید دست هایی که بهم گره کرده بود را

 جلوی دهانش برد. داشت به تالش من به جمله بندی

بزنم، چه نگاه میکرد ._من دوست ندارم به کسی ضرری 

 مالی چه

 غیر، پس چیزی نیست که نیاز به تعارف و بحث داشته

 .باشه

 ....اما_
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 از جایش بلند شد، جعبه را برداشت به سمتم آمد، من

 .هم بلند شدم، به سمتم گرفت

 این فقط یک جبران برای ضرریه که باعثش من_

 . بودم

 اما من مطمعنم بودم مثل برادرش موبایلی که گرفته

 دل یک برند به نام است و گوشی من یکآخرین م

 هزارم آن ارزش نداشت._یعنی عین موبایل خودمه؟

 .دست دیگرش که جعبه در آن نبود پشت گردنش برد

 من یادم نبود موبایل شما چی بود... فقط... اگر خیلی_

 .حساسید روش میگم براتون عین همون رو بگیرن

 .ب کردممن... اوم.... اتفاقی این رو براتون انتخا

 . او هم برایش جمله بندی سخت شده بود
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 حساس نیستم اما ارزش موبایل من خیلی کمتر از_

 .چیزیه که داخل اون جعبه است

 ...ندید..._قابل حدسه، پس اجازه بدین قبول نکنم و م_

 جعبه را کمی نزدیک تر به سمتم گرفت، جوری که

 سرمجبور شدم دستم بگیرم و او با خیال راحت برگشت 

 .جایش

 عرض کردم که یک جبران کوچیک بود چیزی نیست_

 .که بخواییم در موردش بحث کنیم

:] 

 ق#_

 

 .نمیدانستم باید قبول کنم یا نه، در واقع دوست نداشتم
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 خیلی گران قیمت بود مطمعن بودم، شاید اگر تا این حد

 گران قیمت نبود حتما قبول میکردم اما این اختالف

 .اغماض باشدچیزی نبود که قابل 

 به سمت میزش رفتم و جعبه را رویش گذاشتم. نگاهم

 کرد دوباره از روی صندلی بلند شد. خنده ام گرفت

 .داشتیم یک نمایش مضحک بازی میکردیم

 قراره تا شب تعارف کنیم؟_

 ...من تعارف نمیکنم ، م_

 این برای شما خریداری شده و دوست ندارم نه پس_

 یگه ای بدم. خانواده ی منبفرستم نه اینکه به کس د

 به اندازه ی کافی مدیون شما هستن که به هیچ عنوان
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قابل جبران نیست، شاید این هدیه ی کوچیک یه حسخیلی 

 کمی به ما بده که جبران کردیم شما اینطور در

 .نظر بگیرین

 .نیازی به جبران چیزی نیست_

 .یک قدم به سمتم آمد، فاصله کم بود

 میگین، اما اجازه بدین من هم شما مطمعنا اینطور_

 .کمی خیالم راحت باشه

 به چشم هایش نگاه کردم، خجالت میکشیدم اما

 میخواستم ته چشمانش را ببینم و مطمعن شوم، حق

 داشت از ته دل بود، به نظر من اینطور بود. چشم

هایش...قبل از اینکه تپش های قلبم به هزار برسد فاصله 

 گرفتم
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 بدون اینکه نگاهش کنم جعبه راو یک ممنون گفتم و 

 .برداشتم و سریع از اتاقش بیرون رفتم

 سعی کردم جعبه را قایم کنم تا خانم پاینده نبیند. به اتاقم

 رفتم در را بستم، به در تکیه دادم و دستم را روی قلبم

 گذاشتم، چه خبر بود. چند مشت آرام به قفسه ی سینه

 ا شماره یام زدم، جعبه را روی میز گذاشتم و ب

 .مهستی تماس گرفتم

 الو آسو جان؟_

 مهستی؟ خوش اومدی، خوبی؟_

خوبم خوبم. ببخش زنگ نزدم فرصت نشد._مشکلی _

 نیست، واقعا نگرانت بودم، االن از آقای دکتر

 .شنیدم که رسیدین
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 صدایی نشنیدم، یک الو گفتم باز جوابی نبود، نگاهی به

 ی خنده یصفحه کردم، خاموش شده بود. خندیدم، کم

 .عصبی بود، دقیقا همین لحظه باید خاموش میشد

 دستم میرفت و نمی رفت بهسمت هدیه اش اما خب من

 .که قبول کرده بودم، حاال هرچه بادا باد

 بازش کردم، خیلی خوشگل بود خیلی زیاد. خیلی

 متفاوت از موبایل هایی بود که تا به حال دیده بودم،

 نمیدانستم همچنین چیزییک موبایل لمسی تاشو! حتی 

 .وجود دارد

 سیم کارتم را برداشتم و در موبایل جدید جا دادم و

روشنش کردم. سه سال پیش بابا برای مقامی که درالمپیاد 

 آورده بودم برایم موبایل هدیه گرفته بود، خیلی
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 طول نکشید که مجبور شدم بفروشمش اما دقیقا همان

 میتوانست خیلی حس را داشتم. این مرد اگر میخواست

 راحت آدم را خوشحال کند همانطور که خیلی راحت

 .عصبانی میکرد

 .با روشن شدن گوشی ام مهستی سریع تماس گرفت

 عذرخواستم گفتم گوشی ام خاموش شد. بخاطر کار

 نتوانستم خیلی صحبت کنم، گفت بروم پیشش، گفتم اگر

 کاری پیش نیاید مرخصی میگیرم و میروم. هم

 دوقلوها را ببینم هم مهستی را هرچند از آنمیتوانستم 

 خانه بیرون شده بودم اما خب گاهی آدم خیلی از هرگز

 .هایش را مجبور به انجامش میشود

 به خانم پاینده گفتم فرم مرخصی بدهد پرکنم، زحمتش



 
 

1329 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .را به خودش دادم تا ببرد برای آقای دکتر

 .قبول کرد؟_آره، ولی ساعتش رو تغییر داد_

 چرا؟هومم؟ _

 !برگه را به طرفم گرفتم، نیم ساعت دیرتر

 بیگ باس او بود، نه من. برگشتم به اتاقم، کارهایم را

 جمع و جور کرده بودم که بروم، کاری نبود برای انجام

 .دادن، گوشی ام را برداشتم و کمی کندوکاش کردم

 نیم ساعتم که تکمیل شد مثل فنر از جایم پریدم و بیرون

 کت دلیل این نیم ساعت تاخیر را بهرفتم. دم در شر

 .خوبی متوجه شدم، راننده اش با در باز منتظرم بود

 چه میتوانستم بگویم؟ برگردم بگویم تو دیگر که هستی

 یا چه؟! سوار شدم. بنده ی خدا تااینجا آمده بود مگر
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میشد سوار نشد حاال دکتر جم به کنار.حضور مهستی برای 

 رچندمن واقعا خیلی عالی بود، ه

 علت این حضور کمی ناراحت کننده بود اما دوست و

 همراه خوبی بود. با رای زنی های مهستی کالس

 خطاطی جاشوا را ادامه دادم و همزمان با جان و

 .مهستی نیز وقت میگذراندم

 در این مدت صمیمیتمان بیشتر شده بود از زندگی اش

 برایم گفته بود، اینکه ازدواجش انتخاب مادرش بوده،

 مرد دیگری را دوست داشته اما مادرش اجازه نداده

 بود با او ازدواج کند. میگفت اگر دادیار و مهیار از

 کتک همسرش با خبر نمیشدند باز همان آش بود و

 همان کاسه بود، خودش میترسیده به برادرهایش بگوید
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 کتک میخورد باز تغییری در حالش ایجاد نشود و

 دهد. کارهایش در کورسوی امیدش را هم از دست

 مراحل طالقش بود، قرار بود ایران باشد و همسرش به

 ایران بیاید. به بهانه ی عملهای یا شاید هم واقعا فعال

خبری نبود._هیچ وقت بدون عشق ازدواج نکن آسو جواب 

 .نمیده

 من حتی به ازدواج فکر نمیکردم، چه با عشق چه بی

 .عشق

 کسی تو زندگیت نیست؟_

 .لبخندی زدم

 .نه_

:] 
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 ق#_

 

 .جان موهایم را کشید، سعی کردم کنترلش کنم

 آسو؟_

 .جانم؟ جان نکن کنده شد_

 .امید برگشته_

 دستم از حرکت ایستاد، جان که دید دیگر تقال نمیکنم

 . بیخیال شد

 .پس واقعا رفته بود؟_آره_

 چرا میدونی چشونه؟_

 نه اتفاقی دیدمش، گفتم یه چیزهایی شنیدم گفت دروغ_

 .نشنیدی
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 .چه بد_

 .آره ، اما فکر نمیکنم به تو ربطی داشته باشه_

 اما... خب اول امید مخالف دوستی من و نسترن بود و_

 بعدش نسترن..._چرا اینقدر ذهنت درگیرش؟

 من نمیتونم مهستی جان، سالها دوستم بود، آخه بی_

 ...دلیل و منطق

 مسیرزندگی آدمها تغییر میکنه، قرار نیست همیشه_

 .همه چیز مثل قبل باشه

 حق داشت اما برای من این موضوع ماجرایش متفاوت

 .بود

 این دوتا وروجک امتحان هاشون هم تموم شد، صبح_

 .تا شب قراره من رو دیوونه کنن
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 لبخندی زدم. نمیدانستم چرا خانه ی مادرش نمیرود،

شاید دلخوری شاید هر چیز دیگری، خودش نمیگفتمن هم 

 رحال شخصی بود اگر خودشنمیپرسیدم به ه

 .تمایل به گفتن داشت بحثش جدا بود

 .ردیف کالسهاشون به پاست_

 .آسو من قراره ساکسیفون یاد بگیرم_

 .چه خوب! من دیگه برم مهستی جان دیر وقته_

 تازه !_

 نه تا برسم دیر شده، صبحم میرم شرکت، دیگه_

 .مدرسه نیست منم هرروز میرم شرکت

فاقا یساعت بیشتر هم میخوابم مدرسه  اذیت میشی؟_نه، ات_

 سر
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 .کالس بودم

 در این مدت دنبال کار بودم، اما خیلی اتفاقی شرکت

 های رقیب خانواده جم بود، نمیخواستم برداشت بدی

 نسبت به من و این رفتن ایجاد شود، خنده دار بود

 موبایل هدیه ی خودش دستم بود و با همان دنبال کار

 کم بخاطر آن موبایل حرف نشنیدهجدیدی بودم. هرچند 

 بودم در خانه، اول آسمان دیده بود، پرسیده بود از کجا

 آورده ام، خودم هم مردد مانده بودم بگویم هدیه است یا

 خودم خریده ام، که به طبع زبانم به دروغ نچرخید و

 گفتم رئیسم که موبایلم را شکسته بود برایم خریده

 کرد و گفت خیلی قشنگاست. آسمان کمی با آن کار 

 است، اما حدس نمیزدم خبرچینی کند اما رفته بود و به
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 .مامان گفته بود

در مقابل 'چرا گفتی؟' گفت 'نمیدونستم باید نگم '._منم میرم 

 در مورد آقا امیر میذارم کف دستش، آخه

 .منم نمیدونم باید نگم

 .تا بلند شدم پرید جلویم

 .آسو تو روخدا_

 ی؟ اگه به درست و غلط از دیدآسو تو روخدا چ_

 مامانه کار تو که غلط تره، میری چغولی من رو

 میکنی؟

 .بخدا چغولی نکردم فقط گفتم خوشگله_

 نمیدونی؟ خبر نداری خون من رو کردن تو شیشه؟_
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چی خوشگله؟ نمیفهمی اونی که به مشکل میخوریکمکت 

 میکنه فقط منم باید پشت من باشی؟ داری یه کار

 ...عامیکنی واق

 جمله ام را خوردم، گریه اش عصبانی ام میکرد

 .نمیخواستم بیشتر از این من باعثش باشم

 !پناهم فقط بابا بود همین

 بابا دکتر فعال نگفته برای گفتار درمانی بری؟_

 سرش را به معنی نه تکان داد خیلی پیشرفت کرده

 بود، نه آن اندازه که مثل فیلم هندی ها از جایش بلند

 شروع به دویدن کند و یا بلند بلند اسمم را صدا شود و

 کند، اما همینکه وقتی میخواست یک نه و اره بگوید آن
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را با حرکت سر میگفت برای من کلی بود._پس کی؟ ببینم 

 این هفته اگر تونستم مرخصی میگیرم

 .باهم بریم

 کجا بودی دیر کردی؟_

 .مامان سینی به دست را نگاه کردم

 .پیش مهستی_

 یبارم اون بیاد خونه ی تو، چرا فقط تو میری؟_

 منظورش چیز دیگری بود اما راست میگفت من هیچ

 .وقت دعوتش نکرده بودم

 نمیدونم تاحاال دعوتش نکردم، به ذهنم نرسیده،_

 .میخوای دعوت کنم این هفته؟جوابم را نداد

 .بده من میدم شام بابا رو_
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 م کنی؟نمیخوای آسمان رو برای آزمونها ثبت نا_

 .نگاهش کردم

 .نمیخواد انگار_

 .میخواد روش نشده به تو بگه_

از کی تاحاال آسمان با من رودربایستی داره؟_حاال _

 .هرچی، چون پول میدی منت نذار سر بچه

 کم پولی هم نیست مارال خانم، چرا به آذرخش_

 نمیگی؟

 آذرخش؟_

 آره ، کرایه با منه، خرج خونه با منه، خرج همه چی_

 منه، یه آزمون آسمان هم باشه پای اون چیزی ازبا 

 داداش بزرگه بودنش کم نمیشه انشاهللا، دروغ میگم
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 بابا؟

 .چه میگفت مرد بیچاره

 داره وامش رو میده، اندازه ی تو پول نمیگیره، باز با_

این بچه سر لج نیفت._روزی که ببینم طرف منم مثل 

 آذرخش بگیری، همون

 با خوشحالی، چون دیگهروز حاضرم بمیرم اونم 

 .آرزویی ندارم

:] 

 ق#_

 

 

 .حسادت بیخود میکنی فقط، از بچگیت_
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 . بلند شد

شام بابات رو دادی بیا خودت هم شام بخور.نفس که نه آه _

 . عمیقی کشیدم

 بابا میدونی چند وقته دلم میخواد برم کوه؟ هر هفته_

 ....میگم هفتهی بعد، اما دیگه این هفته میخوام برم

 ها که... نمیدونم به مسهتی میگم، نمیدونم ورزشتن

 .دوست داره یانه. خوب شدی باهم میریم

 به زبان گفتم اما در دل خیلی هم مطمعن نبودم! از

 اینکه واقعا روزی ممکن است چنین چیزی را تجربه

 .کنم

 .اینهارم تموم کردم، خدمت شما_

 بسیار خب، یک ساعت دیگه توی جلسه همین ها رو_
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 .ه کنین._حتما، مشکلی نیستارائ

 به صندلی اش تکیه داد و من داشتم از روی میز برگه

 .هایم را جمع میکردم

 نتایج آزمونتون نیومده؟_

 .نگاهش کردم

 .نه فعال_

 سرش را تکان داد. حس کردم میخواهد چیزی بگوید،

 بعد از جمع و جور کردن برگه ها منتظر نگاهش کردم

یل برگشتم سرکارم.برای جلسه اما چیزی نگفت به همین دل

 حضور ناگهانی امید عجیب بود. امید هم در

 کار خانوادگی خودش بود و مرتبط درس خوانده بود و

 .حاال اینجا بودن در واقع برایم بی معنی بود
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 که در طول جلسه متوجه شدم میخواهند ساختمان

 جدیدی را بسازند و شرکت را به آنجا انتقال دهند و خب

 معماری ساختمان قرار بود با امید باشد، حاال طراحی و

 چرا در این جلسه این موضوع باید بهتر میشد نظری

 .نداشتم

 بعد از تمام شدن جلسه خواستم با او صحبت کنم اما به

 قول مهستی باید صبر میکردم، دخالت و کنجکاوی بیش

 از حد هم خوب نبود، اتفاقا بد هم نشد چون خود امید به

 .سراغم آمد

 چه خبر؟_سالمتی، تو؟ نسترن؟_

 هستیم، میتونم بشینم؟_

 آره، حتما، چیزی میخوری؟_
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 .نه، یه چندتا سوال داشتم_

 .پشت میزم نشستم و منتظر ماندم

 پرهام یادته؟_

 کی؟_

 .پرهام، پرهام جاهد.کمی فکر کردم اما کسی به ذهنم نیامد_

 .نه، یادم نمیاد_

 .با دلخوری و اخم نگاهم کرد

 واقعا یادت نیست؟_

 کیه؟_

 .پوزخندی زد

 نمیدونم دیگه باید کی رو باور کنم! پرهام بخاطر تو_
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خودکشی کرد و تو حتی نمیشناسیش.خیلی بی حس نگاهش 

 کردم، خیلی زیاد، برایم خیلی بی

 .مفهموم بود

 ...نمیفهمم امید و فکر_

 منم نمیفهمم، نمیفهمم باید کسی که زنمه، نزدیک_

 منه باید باور کنم یا تو رو؟ یا کی رو؟ توترین فرد به 

 نامه ها و هدیه های پرهام رو گرفتی و آخرش اونطور

 بازیش دادی؟

 .از روی صندلی بلند شدم

 ذره ای نمیفهمم حرفهات رو، بیشتر از این هم_

نمیخوام گوش بدم، برو بیرون.او هم از روی صندلی بلند 

 .شد
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 ده من با کیآسو گوش کن، زندگی من با چی شروع ش_

 ازدواج کردم؟ زن من چرا اینقدر به من دروغ میگه؟

 . کمی بلند در جوابش گفتم

 من از کجا باید بدونم امید؟_

 پرهام اومد به تو پیشنهاد داد، جلوی دانشکده جلوت_

 رو گرفت، تو گفتی نه، دوباره اومد دوباره گفتی نه اینم

 یادت نیست؟

 آنقدر پسرهای چطور باید میگفتم در آن چهار سال

 مختلف سر راهم را گرفته بودند آن هم فقط و فقط به

 خاطر رنگ موها و چشم هایم که کمی متفاوت بود، نه

آنها من را میشناختند نه من آنها را، از کجا بایدمیدانستم کدام 

 یک پرهام است، اصال پرهام چه نسبتی
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 ! با او داشت؟

 نمیدونم امید، چجوری بگم نمیدونم؟_

 رن گفت دوستش نداری، اما الکی کادوها رو قبولنست_

 میکنی، گفت تو رو راضی میکنه اما نکرد، آخرش هم

 !با پیمان دوست شدی

 .نفسم را بیرون دادم

 .نمیفهمم_

 د لعنتی شما صبح تا شب باهم بودین، نسترن چرا باید_

دروغ بگه؟ وقتی میگه پرهام رو دوست نداشته._پرهام کیه 

 امید؟

 .کی بود؟ دوستم رفیقم، بخاطر تو مرد باید بگی_

 چرا آدمی که من نمیشناسم باید بخاطر من بمیره؟_
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 .مگر اینکه روانی باشه

 .به سمت آمد خیلی تند

 .حرف دهنت رو بفهم آسو_

 .هلش دادم به عقب

توام مراقب باش چطور باید با من حرف بزنی.مطمعنا _

 صداهایمان بیرون میرفت که دکتر جم در را باز

 .کرد و داخل آمد و با اخمی پرسید این جا چه خبره

 .دادیار لطفا چند دقیقا بیرون باش_

 .بعد رو به من گفت

 تو مگه به پرهام نگفتی فعال نمیتونی اما بعد یه مدت_

 قبولش میکنی؟ مگه نگفتی بابات متعصبه نمیتونی با

 کسی دوست بشی؟ مگه کادوهایی که پرهام از نسترن
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 رو دونه دونه قبول نمیکردی، فقطبرات میفرستاد 

 بخاطر پول ، داشتی تیغش میزدی؟

:] 

 ق#_

 

 باورم نمیشد چنین جمالتی را راجب خودم بشنوم آن هم

 ! مقابل دکتر جم

 امید واقعا نمیفهمم مزخرفهایی که میگی چیه و چه_

 معنی میده، تمومش کن. من نمیدونم پرهام کیه، من از

 .یازی هم بهش ندارمکسی هدیه ای پولی نگرفتم، ن

 .محکم روی میز من کوبید

 .دروغ نگو_
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باشه دروغ میگم، تموم کن برو بیرون.خواست جواب _

 .بدهد، اما دکتر جم اجازه نداد

 .امید کافیه_

 دادیار من باید بفهمم یانه؟ زندگیم شده جهنم، از دست_

 .زن خودم فراری شدم

 با منبه من چه ربطی داره؟ مگه تو به نسترن نگفتی _

 نگرده؟ خب؟ اصال یادم نیست کی دیدمش. مگه من

 چسبیدم به شما؟

 .اومد جلو زل زد به چشم هام

 پرهام رو واقعا نمیشناسی؟_

 .نه.چشم هایش را بست اما با درد_

 تو با یکی از همکالسی هات دوست بودی؟ پیمان نه_
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 . یه کی دیگه

 ...امید اصال دلیل این همه سوال خصوصیت رو نمیف_

 .جواب بده آسو_

 سر من داد نزن. تو حق این رو نداری، من از چیزی_

 خبر ندارم، پرهام رو نمیشناسم، اصال نسترن رو هم

 نشناختم، دوست من بوده رفیق من بوده، این همه

 پنهون کاری، موش و گربه بازی چیه؟ من نگرانش

 بودم، با همه ی رفتارهای عجیب و غریبش باز

 و چی میخوای؟ پرهام کیه؟ اصالنگرانش بودم و حاال ت

به زندگی شما دوتا چه ربطی داره؟دکتر جم به امید نزدیکتر 

 شده بود. امید دستش را مشت

 کرد و روی پیشانی اش گذاشت، با عجز و التماس من
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 را نگاه کرد، اما من دروغ نمیگفتم نمیشناختم

 نمیفهمیدم. روی صندلی نشست. دکتر جم با جدیت

 میکرد، کاش نمی آمد، کاش تنهایمانداشت نگاهم 

 میگذاشت اما جوری که او ایستاده بود مطمعنا قصد

 .رفتن نداشت

 ترم پنج، شش بودین ما سال آخر بودیم با پرهام، اومد_

 .گفت یه ومپایر مو قرمز دیده

 .با گفتن جمله ی خودش لبخند غمگینی زد

 عاشق ومپایرها بود. فکر کردم یه چیزی حاال دیده،_

 اما رفته رفته بدتر شد، همه جا دنبالت میکرد، کال زیر

نظرت داشت. براش جدی تر که شد بیشتر برام گفت.یبار 

 از دور نشونم داد تورو، راست میگفت جدی جدی
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 .ومپایر قرمز بودی

 نمیدانم چرا این لقب ومپایر ذره ای برایم جذابیت

 . نداشت. دکتر جم هم در جایش جابه جا شد

 غت بهت پیشنهاد داده بود بهش گفتی نه،اومد سرا_

 داغون شد، گفتم نمیشناستت برو دوباره صحبت کن اما

 .قبول نمیکرد معلوم نیست چی گفته بودی

 پوزخندی زدم، دوست او دیوانه بود، که چه؟ چون

 رنگ مویم قرمز بود و دیده و ندیده توهم عشق و

 عاشقی زده بود، من باید هرکسی که سر راهم سبز

 !شد قبولش میکردم؟می

 دیدم با نسترن برو بیا داری، رفتم سراغش گفتم کمک_
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کنه، یکم باهم آشنا شین، قبول کرد.با تعجب نگاهش کردم! 

 !نسترن بی خبر از من؟

 شمارمو گرفت، چند تا پیغام پسغام، یادداشت و هدیه_

 .های پرهام رو برات آورد

 پوزخند زدم. سری تکان دادم، باورم نمیشد مگر

 میشد؟! نسترن! دکتر جم را نگاه کردم که به سمت

 دیوار روبه روی امید رفته بود، یک دستش در جیبش

 .بود و مثل اشراف زاده های انگلیسی سرپا ایستاده بود

 هرلحظه شبیه بودنش را به آقای دارسی بیشتر ثابت

 میکرد. به جای امید به من نگاه میکرد. زل زده بود به

 .ی بودمن منتظر چه جواب
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تو برای پرهام نامه نوشتی و همون...بغض کرد، باورم _

 نمیشد امید بغض کند، واقعا داشت

 .خیلی سخت جلوی گریه اش را میگرفت

 .خودکشی کرد_

 باید ناراحت مردن یک فرد بودم، اما پرهام یا هرکس

 دیگری را هیچ نامه ای، هیچ کلمه ای نمیتواند بکشد

 بود که میتوانستبلکه ضعف و افسردگی خودش 

 . باعثش باشد

 .کمی به خودش مسلط شد و نگاهم کرد

 من از چیزی خبر ندارم امید ، من... من حتی باورم_

 ...نمیشه نسترن همه ی این کارها رو بکنه و... یعنی
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چرا باید این کارو بکنه ، اون که به تو عالقه داشته..._کاش 

 .میفهمیدم آسو کاش میفهمیدم

 کم به دیوار پشتش زد و جایش بلندسرش را کمی مح

 .شد بیرون برود. دم در صدایش کردم

 .امید_

 .برگشت و نگاهم کرد

 دوستت رو یادم نیست، براش متاسفم اما... دوست تو_

 رو نامه و یادداشتی نمیتونه بکشه، هیچ انسان نرمالی

 بخاطر یه یادداشت یا دختری که یبار فقط با توجه به

 شده خودش رو نمیکشه. به اینم فکرگفته هات هم کالم 

 کن.شاید یادداشت از طرف نسترن نبود، اما نسترن چرا

 .باید این همه بازی میداده همه را
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 .دکتر جم هنوز در اتاق کار من بود

 .دستم را به میز گرفتم چشم هایم را با درد بستم

 شما حالتون خوب نیست؟_

 دیوارصدا خیلی نزدیکتر از آخرین تصویرش از کنار 

 .بود. چشم باز کردم درست شنیده بودم نزدیکم بود

 اینقدر نزدیک بودن! تحمل همین را هم نداشتم. قطره ی

 اشکی که روی صورتم افتاد دست خودم نبود، نمیدانم

 ...فشار حرفهای امید بود یا

دهانم را نیمه باز کردم و زبانم را داخل دهانم گرداندم._این 

 ...اشک

 .را به سمتش چرخاندمنی نی چشم هایم 

:] 
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 ق#_

 

 

 .نی نی چشم هایم را به سمتش چرخاندم

 دیدم که دستش باال آمد و انگشت شصتش که به

 صورتم نزدیک شد، چهار انگشتش کنار صورتم قرار

گرفت و انگشت شصتش روی صورتم، انگشتش راخیلی 

 آرام روی صورتم کشید. دوباره چشم هایم را

 .تم. برایم کمی زیادی بودبستم من تحمل این را نداش

 نفس عمیقی کشیدم اما درد این بود، بوی ادوکلن او را

 به وجود کشیدم. یک قدم به عقب رفتم، همانطور که

 .نگاهش به چشم هایم بود دستش را پایین برد
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 میتونم برم؟_

 .میرسونم_

 خیلی محکم و خیلی صریح، جایی برای هیچ اعتراضی

 رون رفت. االن چهنگذاشت. اما چه میخواست؟ بی

 اتفاقی افتاده بود؟ این چند دقیقه... امید و حرفهایش و

 دکتر جم... دکتر جم اخمو و جدی اشک صورت من را

 پاک کرد و بی هیچ حرفی بی هیچ واکنشی رفت. االن از

 من توقع داشت بروم و سوار ماشینش شوم و چیزی به

رویم نیاورم؟! من صاحب قدرت ماورایی نیستم 

 فهمیدند کاش تک تک اطرافیان من میفهمیدند من همکاشمی

 ...فقط یک انسانم همین

 به زور هرچه که روی میزم بود پرت کردم داخل کیفم و
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 سالنه سالنه راهی شدم. جلوی در شرکت حتی سرم را

 بلند نکردم ببینم دکتر جم آنجاست یا نه، میخواستم کمی

 اینراه بروم، کمی با خودم صحبت کنم. اما عمر 

 خواستن طوالنی نبود، ماشین لوکس آقای دکتر چند قدم

 جلوتر ایستاد و جایی برای اینکه بگویم " ندیدم متوجه

 .نشدم" باقی نگذاشت

 پیاده شد و روبه رویم ایستاد، چیزی نمیگفت اما دلخور

 ...نگاه میکرد، اما این حق را نداشت، داشت؟

 انداختم پایین وآنقدر بی هیچ حرفی زل زد که سرم را 

 من بی هیچ حرفی سوار ماشینش شدم. نگاهی کرد و

 آمد سوار شد، کمربندش را بست و ماشین را روشن



 
 

1361 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

کرد، من نیز کمربند بستم شیشه را پایین دادم دستم رابه در 

 تکیه دادم و چانه ام را روی دستم گذاشتم زل زدم

 ...به خیابان

 ید، حسمهوا گرفته بود حس کردم باران خواهد بار

 درست بود چند دقیقه بعد با افتادن اولین قطره روی

 صورتم متوجش شدم، کم کم شدت گرفت و همین باعث

 شد دکتر جم از سمت خودش شیشه را باال دهد. مثل

 .دختر بچه های تخس با اخم نگاهش کردم

 .سرما میخورین_

 .هوا سرد نیست_

 نتبا این حرفم، شیشه را خیلی کم، اندازه ی چند سا

 .پایین داد
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 دوباره به همان موقعیت قبلیم برگشتم._بهترین؟

 تا قبل از اینکه دست روی صورتم بگذاری بهتر بودم

 میدانی با من چه کردی و چه میکنی؟

 .بله_

 میخوایین ببرمتون پیش مهستی؟_

 .نگاهش کردم

 برای چی؟_

 شاید دوست داشته باشین باهاش صحبت کنین،_

 .ممنونمیعنی..._من خوبم، 

 .پشت چراغ قرمز بودیم با خیال راحت برگشت سمتم

 اینقدر از حستون گفتن براتون سخته؟_

 .اینطور نیست_
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 مطمعنین؟_

 مطمعن بودم، من به راحتی از حس و احساسم

 ...میتوانستم بگویم فقط این مدت

 بله.بله ام کمی با لجبازی بود حتی در تن صدایم مشخص_

 صال به تو چه ربطی دارد،بود. دوست داشتم بگویم ا

 عصبانی بودم، از اینکه به من نزدیک شده بود

 ...عصبانی بودم، او از حس و حال من خبر نداشت و

 جایی نگه داشت و بدون گفتن حرفی پیاده شد، چند

 دقیقه بعد لیوان یخ در بهشتی در دستش برگشت به

 .ماشین و دستم داد

 ما حدس زدممیخواستم چیز شیرینی براتون بگیرم، ا_

 .دوست داشته باشین
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 حدسش درست بود اما دلیلش؟ چرا نیاز به چیز شیرینی

 .داشتم؟! برای خودش نگرفته بود

ممنون، نیازی نبود، خودتون؟ماشین را روشن کرد و فقط _

 .یک نوش جان گفت

 .پرهام_

 .نگاهش کردم

 ی خوبی ارتباط پسر خاله و دوست بچگی امید بوده، _

 .باهم داشتن

 ...من واقعا نمیشناسم شون، یعنی نمیشناختم و_

 ...پرهام_

 دستش را به سمت پیشانی اش برد، چیزی که
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میخواست بگوید سختش رود._بعد از فوتش گفتنش درست 

 نیست اما نمیخوام حس

 بدی نسبت به خودتون داشته باشین به همین دلیل

 .میگم

 چیو؟_

 .پرهام به... اعتیاد داشت_

 غیرمعقول وجود داشت اما اعتیاد بهحدس زدم چیزی 

 .ذهنم نرسیده بود

 قرص های مختلف، امید این رو قبول نمیکنه و دلیل_

 ...فوتش رو

 .من میدونه._شما اون نامه رو ننوشتین_

 سوالی نبود، خوب بود، حداقل او باورش شده بود، اما
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 !آیا نسترن نوشته بود؟! چرا؟

 های مبهم امیدمن کلی چرا توی ذهنم بود و با حرف _

 .چند برابر شد

 ذهنتون رو زیاد درگیرش نکنین، چیزهایی که گذشته،_

 .نباید اینقدر به موضوع وصل باشین

 ...نسترن دوسته منه یا در واقع بود اما چرا باید_

دالیل همه همیشه عیان نیست.مثل خودش که با دلیلی _

 پنهانی اشک صورت من را پاک

 بهشت دستم داده بود، کرده بود و یک لیوان یخ در

 شاید هم یک دختر بچه بیشتر من را فرض نمی کرد بعد

 از آن گریه، خوراکی خریده بود تا خوشحال شوم و

 گریه کردن را فراموش کنم. در چالش با فکرهای
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 مختلف ذهنم بودم که موبایلم به صدا در آمد، لیوان را

 در جا لیوانی موجود در ماشین جای دادم و گوشی را

 یدا کردم، مهستی بود. قبل از جلسه به او پیام دادهپ

 بودم و پرسیده بودم دوست دارد جمعه با من بیاید برای

 .کوهنوردی

:] 

 ق#_

 

 _خوبی؟

 خوبم، جانم؟_

 کوهنوردی، االن دیدم پیامت رو با بچه ها بازی_

 .میکردم
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 چه خوب بود که جان و جاشوا را داشت، مطمعنا

 .دلگرم کننده بودحضورشان خیلی برایش 

 پیشنهاد خوبیه، دوست دارم بریم، امیدوارم از پسش_

 .بربیام

 اگر میدانستم قرار است بعد جلسه چنین اتفاقی پیش

 بیاید برای مهستی پیام نمیفرستادم اما خب االن نمیشد

 .زیرش بزنم._نگران نباش من هستم

 .میدونم، برای همین با خیال راحت میام_

 ی من حساب میکرد. بعد از قطعچه خوب بود که رو

 کردن تلفن چیزی نگفتم، مطمعنا صدای خواهرش را

 .شنیده بود

 جایی قراره برین؟_



 
 

1369 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .بله_

 نگفتم کجا، میخواستم سکوت کنم، میخواستم سکوت

 باشد اما او این را نمیخواست._کجا؟

 .کوه_

 مطمعن بودم دوباره ادامه اش را خواهد پرسید به همین

 .دادم دلیل خودم ادامه

 .دقیق نمیدونم کدوم مسیر، باید هماهنگ کنم_

 تنهایی؟_

 .با مهستی جون_

دو تا خانم باهم کوه؟با گروهی میخواستم برویم اما باز هم _

 .فرقی نمیکرد

 مشکلی هست؟_
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 ...البته، دوتا خانم تنها_

 . کامل برگشتم سمتش

 چرا اینقدر خانم ها رو ضعیف میدونین؟_

 نمیکنم و حرفی که میزنم ربطیمن ابدا چنین فکری _

 .به جنسیت تون نداره

پس به چی ربط داره وقتی میگین دوتا خانم _

 تنها..._برمیگرده به آقایون که متاسفانه با دیدن خانم ها اون

 .هم تنها ممکنه مزاحمتی براشون ایجاد کنن

 تعبیرهاتون از جمله های خودتون جالبه، غیر این_

 حرفهای شما داشت، نمیشه برداشت دیگه ای از

 حساسیت های عجیبتون و در محدودیت قرار دادن خانم

 های اطرافتون، برای من خوشایند نیست، بقیه رو
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 نمیدونم، اما به هرحال اگر شما مخالفین و مهستی جون

 نمیخوان روی حرف شما حرفی بزنن بحثی نیست، من

 تنها هم میتونم برم، صرفا یه پیشنهاد بود گفتم شاید

 .ت داره حال و هواش عوض شهدوس

 .بی توجه به او پشت سر هم جمله هایم رو میگفتم

 من نگفتم مهستی نیاد، غیر اون من نه شما و نه خانم_

 های اطرافم رو محدود نکردم. من ترجیح میدم برای

خانم های اطرافم محیط امنی ایجاد کنم تا اذیت نشنهمین، 

 این کوچکترین ربطی به دیدن ضعف در شما

 .نداره

 نگاهش کردم، من حسم چرا در مورد این آدم این همه

 متالطم بود، چه چیزی در او تپش های قلب من را به
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 هزار میرساند، دیگر حتی نمیتوانم این را در خودم

 انکار کنم. من خام تر، من بی تجربه تر از هر بچه ای

 .هستم من نمیتوانم حس خودم را بفهمم

 .بودنت نه یا بخاطر مخالفتتونسکوت تون از موافق _

 بعدا اگر فرصت شد یکبار راجب این موضوع در جای_

 مناسب تری بحث میکنیم، من االن ذهنم درگیره ممکنه

 خیلی خوب نتونم منظورم رو برسونم و خیلی خوب

 .منظور شما رو بفهمم

بخاطر امید یا... پرهام؟_نسترن، ممنون من همین جا پیاده _

 .میشم

 .اطراف کردنگاهی به 

 .هنوز نرسیدیم_
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 ...یکم کار دارم و_

 مشکلی هست؟_

 چه مشکلی؟_

 ...دفعه ی قبلی هم اجازه ندادین تا دم برسونم._کار_

 .دروغگوی خوبی نیستین_

 برگشتم سمتش

 .پس سخت نیست درک اینکه نمیخوام راستش رو بگم_

 . اخم کرد، جدی نگاهم کرد و بعد خیلی خشک گفت

 .پیداتون میکنم دیر وقته دم در_

 چرا اینطور با من برخورد میکرد؟! چشم هایم را بستم،

دیگر هرچه بادا باد. تهش یا مرگ بود یا زندگی.جو داخل 

 ماشین شدیدا سنگین بود، دم در خانه ماشین
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 .را نگه داشت ، زل زده بود به دم خانه

 .ممنون، شبتون بخیر_

 یاده شد. باجوابم را نداد، پیاده شدم او نیز پشت سرم پ

 !حیرت نگاهش کردم داشت چکار میکرد؟

 چیزی شد؟_

 .خیر، بفرمایین داخل_

 نمیرین؟_

شما بفرمایین داخل.لجبازی اش گرفته بود؟ چه منظوری _

 داشت؟! کلید

 انداختم داخل رفتم در حیاط چند ثانیه مکث کردم، صدای

 .حرکت ماشینش را شنیدم، داخل خانه رفتم

 .مهمون دعوت کنهمامان جمعه میخواد _
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 واسه چی؟_

 همینجوری دورهمی، لباس باید بگیریم نه؟_

 .من نیستم، میرم کوه_

 .مردد نگاهم کرد

 !مامان عصبانی میشه._مامان کی عصبانی نمیشه؟_

 .هفته ی بعد برو_

 چوب خط تحملم پر شده بود، حوصله ی یک بحث دیگر

 ازرا نداشتم، جوابش را ندادم، جایم را پهن کردم و در

 کشیدم. اما خوابم نمیبرد، تک تک خاطرات دانشگاه،

 صحبت هایم را با نسترن مرور میکردم ، اما

 نمیفهمیدم، شاید من واحدهای بیشتری داشتم و کمی

 جدا افتادیم او ناراحت شده، شاید من نبودم نمیدانم قابل
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 .حل نبود . ساعت سه بود و من هنوز بیدار بودم

 را برداشتم و روی شماره یسرجایم نشستم گوشی ام 

 نسترن مکث کردم . اینطور نمیشد ترجیح میدادم

 .صحبت کنم و حل کنم

 [میشه یکم صحبت کنیم؟':'_

 ق#_

 

 

 انتظار اینکه ساعت سه نصف شب جوابم را بدهد بعید

 .بود اما داد

 .'بگو'_

 نه سالم، نه احوال پرسی ،بلکه یککک کلمه آن هم با
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 !لحنی امری

 دیدم، یه حرفهایی زد، نمیفهمم میشه توامید رو '_

 .بگی؟'خیلی طول کشید تا جواب پیام دومم را بدهد

 نمیدونم چی گفته، مهم هم نیست، هرجور میخوای'_

 .'برداشت کن

 واقعا از جوابی که شنیده بودم ناراحت شدم و

 . عصبانی

 هرجور میخوام برداشت کنم؟ نسترن تو از طرف من'_

 'قی؟چیکار کردی؟ به چه ح

 من به تو ضرری نرسوندم آسو، زندگی من ربطی به'_

تو نداره' .واقعا کسی که پشت تلفن بود، نسترن بود؟ 

 نمیتوانستم
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 باور کنم. مگر میشد! حرفی پیدا نکردم برای جواب

 .دادن. او نمیخواست جواب بدهد

_ _ _ _ 

 همچنان باورم نمیشد همراه ما آمده است! مهستی گفت

 ت نیازی نیست با گروهی هماهنگدادیار گفته اس

 شویم، خودش ما را میبرد. مخالف بودم اما

 نمیتوانستم به مهستی چیزی بگویم دوست نداشتم

 حساس شود و حاال که در ماشین دکتر جم نشسته بودم

 باورم میشد واقعا دارم با او به کوه میروم، لباس

 ورزشی اش نیز بی نهایت شیک بود، اما ماشینش

 .انسپتش و تیپش نمی آمدخیلی به ک

 .دوقلوها دیوونه ام کردن، میخواستن بیان.خندیدم_
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 یکیش رو میبستم پای راستم یکیشم پای چپم_

 .میدوییدم

 .مهستی خندید

 چرا؟_

 همش فکر میکنن من یه نیروی فوق انسانی دارم. بار_

 آخر جاشوا میگه میتونی از دیوار رد شی؟

 از آینه به من کرد و مهستی بلند خندید. دکتر جم نگاهی

 .لبخندی زد

چرا؟_نمیدونم آقای جم یبار فیلم ومپایر دیدن سرعت _

 دختره

 .زیاد بوده، منم مثل اون میدونن

 .میترسیدن از ومپایرها_
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 .با دست به خودم اشاره کردم

 .یه واقعیش رو دیدن فهمیدن بی آزاره_

 با خنده ی مهستی سرم رو به سمت شیشه برگردونم،

 کمی پایین کشیدم تا باد بخوره. شالم رو سر شیشه رو

 دادم پایین تا به موهام هم باد بخوره فقط در دل دعا

 .کردم دکتر جم بخاطر این کشف حجاب من جریمه نشود

 من آمده بودم تا کمی ذهن و قلبم را خالی کنم و حاال

 باعث و بانی این اغتشاش درونی من داشت همراه من

ر بیفت هیچ فکری نداشتم._خوابت می آمد، چه اتفاقی قرا

 میاد؟

 چشمم را باز کردم مهستی داشت از آینه من را نگاه

 .میکرد
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 .نه، باد میخوره دوست دارم_

 اینجا میتونم ماشین رو نگه دارم؟_

 .اینجا هم میشه، یکم پایین تر هم، فرقی نداره_

 من قرار بود لیدر این دو نفر باشم؟ چه اعتمادی داشتند

را کف دستشان گذاشته و آمده بودند؟مسیر سختی  که جانشان

 نبود اما همان اول کار متوجه شدم برای

 .مهستی واقعا سخت است

 برگردیم؟_

 دستهایش را روی زانوهایش گذاشت و نفس نفس زنان

 . گفت

 .نه بریم خیلی خوشگله_

 دکتر جم: کمی استراحت کنیم؟
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 .نه اگر مکث کنیم بدتر میشه نمیتونه راه بره_

 دکتر جم سری تکان داد، به سمت مهستی رفتم و

بازویش را گرفتم، کمی جلوتر که رفتیم در مسیریکمک 

 کردم مهستی رد شود اما ترسید و من را هل داد،

 دکتر جم اگر پشت سرم نبود بد جوری زمین می

 .م مرا گرفتشانخوردم. با قرار دادن دستش روی 

 ادن نترسیدم،رنگ پریده با او چشم تو چشم شدم از افت

 از نزدیکی ترسیدم، میخواستم همان لحظه برای خودم،

 .برای حال خودم گریه کنم

 خوبین؟_

 مهستی: وای آسو خوبی؟

 صاف سر جایم ایستادم. شالم از سرم افتاده بود،
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 .موهایم را پشت گوش دادم

 .م بود، برنمیداشتشانخوبم.دستش هنوز روی _

 میخواستمهستی داشت چیزهایی میگفت، معذرت 

 نمیدانم، نمیشنیدم، چون جز چشم های دکتر جم چیزی

 نمیدیدم. خیلی دقیق داشت نگاهم میکرد، شاید داشت

 .نگاه میکرد که ببیند چه با حال و احوالم کرده است

 چند ثانیه چشم بستم بعد مهستی را نگاه کردم و پریدم

 .سمتش

 .اینجا بهشته_

 میکردم تا خوراکی هادر حالی که کوله پشتی ام را باز 

 .را بردارم یک اره گفتم
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دکتر جم با فاصله سرپا بود.انتظار این همه خاکی بودن را 

 از دکتر جم نداشتم،

 اینکه روی زمین کنار من و خواهرش نشست و با ما

 ! چای کیسه ای خورد و مهم تر از این هم صحبت شد

 بحث از جاهای دیدنی ایرانی به خارج از ایران کشید،

 من تجربه ی خاصی نداشتم، یکی دوجا درمورد ترکیه

 بود صحبت کردم باقی را خواهر برادر توصیف کردند،

 قصد شوآف نداشتند این از لحن هردو مشخص بود و

 .همین تواضعشان برایم جالب بود

 .یاد سفر الیزابت افتادم، با دایی و زنداییش_

 با خنده و تعجب مهستی را نگاه کردم، مطمعن بودم

 .منظور خاصی دارد از گفتن این حرف
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 تازگیا خوندمش ، آخه اون دفعه که صحبتش شد من_

فقط فیلمش رو دیده بودم .دفعه ی قبل نیز دکتر جم از 

 شباهتش به او اخم کرده

 بود، البته نفهمیده بودم دلخور شده بود یا نه، اما

 خواهرش با غرض دوباره اشاره کرد امان از دست

 . مهستی

 . خوبیه کتاب_

 .آره ، عالی خصوصا آقای دارسیش_

 . بخاطر نگاه من خندید

 . نه جدی واقعا باحاله_

کاش من هم میتوانستم جدیتش را باور کنم ._بخش مورد 

 عالقت چیه؟
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 هوم؟_

 .از کتاب، جمله یا بخش مورد عالقه ات_

:] 

 ق#_

 

_ A lady's imagination is very rapid; it 

jumps from admiration to love, from love 

to matrimony in a moment. 

 تخیالت یک خانم بسیار سریع است، در یک لحظه از)

 (. تحسین به عشق و از عشق به ازدواج میپرد

 من از گفتنش پشیمان شدم، مهستی با غمی خیره شد

 به جایی و تایید کرد. نمیخواستم باعث ناراحتیش شوم
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 . کننده بود به یادش بیاورمیا چیزی را از که اذیتت 

 ازدواج با عشق باشه میتونه تخیل رو به واقعیت_

 . تبدیل کنه

 اینکه چه منظوری داشت مثل روز روشن بود، اگر من

 .جای برادرش بودم نزدیکش میشدم و بغلش میکردم

اما دکتر جم این کار را نکرد، متفکر خواهرش را نگاهکرد، 

 و بردم و رویواکنشی نشان نداد. دستم را جل

 . ساق دستش گذاشتم

 . زندگی ساکن نیست_

 . نفس عمیقی کشید

 آره، نیست، فکر نمیکردم یه روز برگردم ایران اما_

 . اینجام
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 چقدر عذاب کشیده بود خدا میدانست. به برادرش نگاه

 کردم مگر بغل کردن خواهرش چه کار سختی بود؟ شاید

 چشم به مهستیخیلی کار خوبی نبود، اما آرام با سر و 

 اشاره کردم، متوجه نشد ابروهایش را برای فهمیدن به

 هم نزدیک کرد اما گویا باز هم متوجه نشد. بار دیگر

اشاره کردم اما جای او مهستی فهمید و بلند خندید ._میگه 

 . بیا منو بغل کن

 دوست داشتم یکی پس سرش بزنم و یک خنگ نثارش

 او به سمتم آمد و کنم. با خجالت مهستی را نگاه کرد.

 . مرا بغل کرد

 . از این داداش من انتظار این کارو نداشته باش_

 دکتر جم آرام به حرف خواهرش خندید یا شاید هم به
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 اشاره ی من که متوجهش نشده بود، زیبا میخندید،

 برای اویی که خیلی کم لبخند میزد و میخندید به نظرم

 . زیبا بود

 داداشش رفت و روی پامهستی بلند شد و به سمت 

 ایستاد و صورت او را نیز بوسید. او واقعا مهربان بود،

 وقتی خودم را با مهستی مقایسه میکردم من به اندازه

ی او مهربان نبودم به قول مامان شاید خیلی کارهابرای 

 خواهر و برادرم میکردم اما کافی بود عصبانی ام

 . کنند با زبانم اذیتشان میکردم

 . جا حال میده با بچه ها وسطی بازی کنیمولی این_

 کی میخواد تا این باال بیارتشون؟_

 . راستش منم فکر کنم تا مدتها جرات نکنم_
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 . یکم شاید عضله هات بگیره چند روزی_

 تو چی؟_

 من؟ نه، یعنی برای من مسیر سختی نبود، وقتی مدت_

 ها نمیام و مسیر سخت باشه ._زیاد میای؟

 فته یبار ولی بعدش نه راستش، باربا بابا هر دوه_

 ... دومه شاید این مدت که بابا

 . زود خوب میشه مطمعنم_

 .سرم را تکان دادم

 دکتر فائذی دوست دادیاره، دادیار میتونی راجب بابای_

 . آسوی بهش بسپری

 دکتر جم من را نگاه کرد، پزشک بود و کارش را

 میکرد، سپرده شدن و نشدن چه تاثیری میتوانست
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داشته باشد ._پزشک خوبی هستن، خیلی نیاز به توصیه 

 نیست

 پیششون، تااینجا که ما خیلی خوشحال و راضی

 . هستیم

 من و مهستی بیشتر صحبت کردیم تا برادرش. بحث

 های مختلف میکردم، گه گاهی در تعدادی شرکت میکرد

 . و در مورد تعدادی سکوت میکرد

 نمیخوای امتحان کنی؟_

 . خیلی بد بشهحس میکنم _

 .خیلی تیره نمیشی_

 داشت میگفت برای سوالریوم پوست برویم، شاید
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زیادی در چشمش سفید بود ._اوکی اینقدر اذیت نکن اگر 

 . نمیخوای

 . میترسم شبیه عمو نوروز شم_

 مهستی خندید، دکتر جم لبخندی به حرفم زد. نگاهی به

 ساعت کردم یک بود، به مامان گفته بودم تا رسیدم

 مهمانهای برمیگردم، سیندرالیی بودم که سرساعت باید

 برمیگشتم اما برنگشتن من ختم نمیشد به تغییر لباس و

 کالسکه ام. اگر

 عجله نمیکردیم برای برگشت با سرعت مهستی محال

 .بود به موقع برسم

 . دکتر جم: عجله دارین؟مهستی نگاهم کرد

 ل دادمنه.. یعنی... شب مهمون داریم به مامانم قو_
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 .برمیگردم به موقع

 مهستی: ای وای، عزیزم میگفتی میموند برای یه روز

 .دیگه

 .نه، پیشنهاد من بود احتیاج داشتم_

 .هرچند خیلی هم افاقه نکرده بود بلکه بدتر هم شده بود

و مفید بود؟به دکتر جم نگاه کردم ، من و مهستی در حال _

 جمع و

 به سمتم آمده بودجور کردن کوله پشتی هایمان بودیم. 

 .و نسبتا آرام این سوال را پرسیده بود

 نگاهش کردم، نور خورشید باعث میشد رنگ

 .چشمانش روشن تر دیده شود. لبخندی به زور زدم

 .خوب بود_
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 مطمعنین؟_

 چرا فکر میکنین من اینقدر به حرفها و کارهام شک_

 دارم؟

 .صاف ایستاد._خیلی با اطمینان جمله هاتون رو نمیگین

:] 

 ق#_

 

 

 من؟_

 .با خنده ای آرام گفت

 .بله شما_

 نه، خیلی مطمعنم._مطمعنین؟_
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 باورم نمیشد اینطور سرکارم گذاشته بود. زل زدم به

 . او، او نیز زل زد به چشمانم

 بریم؟_

 هردو سرمان برگشت به سمت مهستی، حضورش را

 .فراموش کرده بودم یا شاید فراموش کرده بودیم

 .بانمکی نگاهی به هردویمان کردمهستی به حالت 

 .بریم_

_ _ _ _ 

 چی میگی؟_چی بگم؟_

 .به هرحال که باید ازدواج کنی_

 .االن وقتش نیست_

 چرا؟_
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 میخواستم بگویم شماها، اما خیلی به صداقت کالمم

 .اطمینان نداشتم

 .نمیدونم مامان_

 ...موقعیتش خوبه._ندیده و نشناخته بخاط_

 .خب میان که ببینیش_

 از همکارهای آقا رضا قصد ازدواج داشت، آقا یکی

 رضا هم منت گذاشته بود و من را معرفی کرده بود. در

 همان شرکتی که آقا رضا کار میکرد او نیز مهندس

 بود. حاال که مطرح شده بود در خانه همه راضی بودند،

 .بابا واکنش خاصی نشان نداد نه مخالفت نه موافقت

 ذاشت... منکه میدانستم وداشت به عهده ی خودم میگ

 میدانم دکتر جم لقمه ی من نیست، هر حس مبهمی که
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 باشد اوال یک طرفه است دوما سرانجامی ندارد. به

 .جایی که برنمیخورد اگر میدیدمش

 باشه._باشه؟_

 خندیدم ، احتماال خودش را برای یک جنگ و جدل آماده

 .کرده بود

 . آره باشه_

 بند دور گردن آسمان لحظهسرجایم دراز که کشیدم گردن

 .ای توجهم را جلب کرد

 تازه خریدی؟_

 .با پرسیدنم سریع زیر بلوزش داد

 نه، آره._امیر خریده؟_

 .مردد نگاهم کرد
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 .آره_

 شاید کار او خوب بود، میدانست حسی به کسی دارد و

 .بالعکس

 ...آسو_

 هومم؟_

امیر به نظر تو چجور پسریه؟_یکم زود نیست وایستا با _

 .برف سال بعد میپرسی

 نه خب... بگو خب؟_

 چیزی شده؟_

 .نه، اما... نمیدونم_

 .روبه سقف بودم غلت زدم و نگاهش کردم

 .حس میکنم یجور شده_
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 چجور؟_

نمیدونم دقیق._پسر بدی به نظر نمیاد، همون اولشم که _

 چیزی بهت

 .نگفتم حس کردم پسر بدی نیست

 میدونستی؟_

 کردی توقع داشتیتا صبح با گوشی من چت می_

 ! نفهمم؟

 چرا نگفتی؟_

 وقتی خودت دوست داشتی پنهون کنی چی میگفتم؟_

من... باید میگفتی._تو باید بدونی نباید پنهون کنی نه من، _

 حاال ولش کن

 چیشده؟
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 نمیدونم، همش بهم میگه به همه چی گیر میدی یعنی_

 ...یه مدت میگفت. حاال هم

 گیر میدی؟_

 .نه_

 پس چی میگه؟_

 . با کمی لجبازی گفت

اون اونطور حس میکنه._خب بی دلیل که نمیتونه این _

 .حس رو داشته باشه

 .آسو طرف اون رو نگیر_

 .طرف کسی رو نگرفته فقط دارم میپرسم همین_

 .ول کن اصال_

 پشت به من دراز کشید. خودش هم نمیدانست فازش
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 چیست. اما ناخودآگاه ذهنم درگیر شد که چه اتفاقی

 .ممکن است بینشان افتاده باشد

 آتنا همش میگه بیاین خونه ی من، تو خونه نیستی به_

 خاطر تو درست حسابی دعوت نمیکنه. نمیتونی یه روز

 .مرخصی بگیری؟_پنج شنبه ها هستم خب

 .همش با مهستی و دوقلوهایی_

 .من پری روز خونه بودم آسمان_

 .امروز که با اونها بودی_

 د. چیکار کنم برم بگم من امروزامروز استثنا بو_

 مرخصی میگیرم توروخدا مارو دعوت کن خونت؟ حاال

 .به تعارف یه چیز گفته

 .تعارف نمیکنه اما بدون تو نمیگه_
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 چرا؟منو میخواد چیکار صبح تاشب که با تو و مامان_

 .هستن._نمیدونم

 .حس کردم صدایش لرزید

 اگر نمیدونی پس چرا میگی؟_

 .ب امیر میدوننتو رو حتما مناس_

 حاال دیگر مطمعن شدم، لرزش صدایش بخاطر گریه

 .اش بود. خواهر کوچک من، به من حسادت میکرد

 !عشق و عاشقی باعث این میشد یا چه؟

 .جوابش را ندادم. من هم پشت کردم تا راحت بخوابم

 جواب نمیدی؟_به یه مزخرف چه جوابی باید بدم؟_

 میدونستی از تو خوششون میاد؟_

 .رت نگو آسمان نصفه شبیچ_
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 .چرا همش تو جلوی چشم همه ای_

 .بلند شدم و نشستم

 آسمان دردت چیه؟ امیر جوابت رو نمیده گیر دادی به_

 من؟ به اون بدبخت هم همینطوری گیر دادی که نمیاد

 سمتت؟او نیز بلند شد، حدس اینکه آسمان اینقدر میتوانست

 قابل باور نبود،دیوانه باشد و من نفهمیده باشم برایم 

 جیغی کشید که از جایم پریدم. چند ثانیه بعد مامان و

 .آذرخش در را باز کردند. معلوم بود ترسیده بودند

 چیشده؟_

 .شانه ای باال انداختم

:] 

 ق#_



 
 

1404 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 

 مامان دوباره پرسید چی شده، با عصبانیت آسمان را

 .نگاه کردم

 .هیچی عنکبوت دید ترسید_

 اما در را بست بیرون رفتنمیدانم باورش شد یا نه 

 آذرخش همان لحظه که دید چیز خاصی نیست دیوانه ای

 .نثار هر دویمان کرد و رفت

 چته؟ دیوونه شدی آسمان؟ به من حسادت میکنی؟ من_

 .خواهرتم

 .دراز کشید لحاف را کشید روی صورتش

درد منم همینه، کاش نبودی.چه حرف تلخی، یک لحظه _

 اقلبم به درد آمد. حرفم ر
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 قورت دادم و جواب ندادم. شاید این خواستگار یک

 کمک بود از جانب خدا، خسته بودم از همه چیز, شاید

 راه فرارم بود کورسوی امیدی . حاال که خانواده ام به

 من احتیاج نداشت حاال که حضورم اینقدر باعث اذیت

 ....بود که تبدیل شده بودم به ای کاش نبودی

 حیاط صبح کردم، آنقدر به خوابم نبرد، شبم را در

 آسمان خیره شدم و فکر کردم که متوجه نشدم کی

 خوابم برد. بلند شدم داخل رفتم تا حاضرشوم به شرکت

 بروم ، کوهنوردی و مهمانی بعدش خسته ام کرده بود

 یک بیخوابی هم به آنها اضافه شد دوست داشتم کمی

 هم راه بروم تا شرکت، علی رغم پیاده روی ای که

 داشتم باز زود رسیدم، حتی زودتر از آقای جهانی، کلید
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 .نداشتم دم در تکیه دادم به در و منتظر ماندم

 .خانم مهرپرور._سالم_

 چه زود اومدی؟_

 .آره آقای جهانی نیست_

 .مرخصیه_

 .خبر نداشتم_

 .کنار رفتم تا خانم پاینده در را باز کند

 خوبی؟_

ماهم، خواهر برادرام آره کم خوابیدم مهمون داشتیم._وای _

 اومده بودن، بچه هاشون

 امون ندادن. خانم پاینده دو خواهر و یک برادر داشت

 همگی ازدواج کرده بودند و چند بچه داشتند و او تنها
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 .فرد مجرد خانواده بود

 چایی میخوری یا قهوه؟_

 .قهوه بی زحمت تا خوابم بپره_

 .باشه عزیزم_

 در سالن نشستم حوصله فعال ما دو نفر بودیم ، همانجا

کار هم نداشتم فقط فرار از محیط خانه بود.وقتی خانم پاینده 

 فنجان قهوه را دستم داد کم کم

 .کارمندهای دیگر پیدایشان شد

 .برم تا رئیس نیومده_

 .آره، آرومه اما با پنبه سر میبره خیلی منضبطه_

 آرام، آرام... صفتی که حس میکردم آسمان دارد، آرام

 ...خجالتی اماو 
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 تلفن مهستی در مورد خبر اعالم نتایج اولیه کنکور

 .بود

مرسی خوبه یادت بود._نه از بس بیکارم فقط اخبار _

 میخونم، زود نگاه کن

 .خبر بده

 دوست داشتم حس کنم نابغه هستم یا خیلی باهوش اما

 شور و ذوقش را نداشتم. حتی رتبه ی پنجم هم این

 نکرد. بابا خوشحال میشد امااشتیاق را در من ایجاد 

 .این صدا مطمعنا خوشحالی اش را از بین میبرد

 .مهستی اینبار به صورت تصویری تماس گرفت

 چیشد؟_

 .لبخندی زورکی زدم
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 .خوبه، فکر کنم قبول بشم_

 .راست میگی؟ وای آسو تبریک میگم._مرسی عزیزم_

 چرا خوشحال نیستی؟_

 .نه چرا خوشحالم یکم کم خوابیدم_

 سته بودی؟خ_

 .یکم_

 من نمیتونستم راه برم، با مهیار رفتم دکتر بهم آمپول_

 .زدن

خندیدم. با استراحت هم خوب میشد._فکر کنم دیگه باهام 

 نیای؟

 نه خیلی خوب بود میام، منم نیام دادیار میاد. معلوم_

 بود بهش خوش گذشته، باورت میشه برای اولین بار
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 .تو زندگیش خواب موند

 دور از انتظاری از او بود که خواهرش مطمعن کار

 .اینقدر تعجب کرده بود

 رسیده شرکت؟_

 .خبر ندارم_

آسو خوبی؟ انگار بیشتر از کم خوابی؟_نه خوبم، وقتی کم _

 .میخوابم کسل میشم

 کاش مرخصی میگرفتی میموندی خونه استراحت_

 .میکردی

 من از خانه فرار کرده بودم به شرکت و حاال از برادر

 باید فرار میکردم به جای دیگری اما کسی رااو 

 .نداشتم
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 باشه عزیزم ، مرخصی بگیر برو استراحت کن، بعدا_

 .حتما جشن میگیریم برای قبولیت

 لبخندی زدم و سرم را تکان دادم. اما چیزی طول

 نکشید که بچه های دانشگاه که خبر را دیده بودند کم

بودم، واقعا کم شروع کردند به پیام و تبریک.خوشحال ن

 خوشحال نبودم، دلم گریه

 میخواست، دلم قدم های طوالنی در خیابون میخواست،

 دلم خیلی چیزهای دیگر میخواست که نداشتم و

 .نمیتوانستم داشته باشم

 .بله_

 .خانم پاینده در را باز کرد

 .وای االن اسمتو دیدم رتبه ی پنجم شدی_
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 .لبخندی زدم

 رشته ی توا، رتبه ی اون اره._من خواهرزاده ام هم هم_

 خیلی خوب نشده، داشتم اونو چک میکردم دیدم. تبریک

 . میگم

 سری تکان داد، فکر کنم فهمید خیلی هم ذوق و شوقش

 .را ندارم، بار دیگر تبریک گفت و رفت

:] 

 ق#_

 

 

 !نه ساعت میگذشت و نه گذشتش خوشحالم میکرد

 اماینکه پیمان زنگ زده بود و برای تبریک قبولی 
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 برای شام دعوتم کرده بود و من گفته بودم نه، دوباره

چند جمله ی مزخرف بارم کرده و خداحافظی کرده بودو 

 خب در این روز واقعا جایش نبود. خانم پاینده گفت

 بروم اتاق دکتر جم، مطمعنا نتایج داده ها را میخواست

 .پرینت گرفتم و کاغذها را برداشتم

 .بفرمایین_

 ها کرد، دست نزد. به من نگاه کرد، کمینگاهی به کاغذ

 . مردد گفت

 .تبریک میگم_

 .حدس اینکه تبریک قبولی ام بود سخت نبود

 .ممنون_
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خوشحال نیستین؟نفس عمیقی کشیدم. نه خوشحال نبودم، _

 .اما چه میگفتم

 چرا، خیلی ممنون، نتیجه ها رو نمیخواستین؟_

 .به جای جواب باز نگاهم کرد

 اد برای شام دعوتتون کنه، بهمهستی گفت میخو_

 مناسبت قبولی، کارتون که تموم شد صبر کنین با هم

 .میریم

 مهستی به من نگفته بود، میدانست حالم خیلی مساعد

 .نیست، گفته بود روز دیگری میرویم

 میشه لطفا بمونه برای یه زمان دیگه._چرا؟_

 کمی خسته ام، کم خوابیدم. ترجیح میدم یه شبی باشه_

 .رحال تر باشمکه س



 
 

1415 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 چیزی نگفت حس کردم موافقت کرد اما بعد از تایم

 کاری وقتی راننده اش گفت دکتر گفته منتظرش باشیم

 خب معنی موافقت نداشت و زور گویی عادی و

 .همیشگی

 در ماشین نشستم و زل زدم به خیابان، با باز شدن در

 نگاه کردم که دکتر جم پشت فرمان نشست، راننده اش

 .کرده بود را مرخص

میخوایین همونجا بشینین؟چه میخواست در این بلبشوی _

 ذهنی، هرچند خب راننده

 ام نبود، زشت بود آنجا بشینم. پیاده شدم و کنارش

 نشستم و کمربند را بستم، چیزی نگفتم مطمعن بودم

 تاثیری ندارد کار خودش را خواهد کرد. جلوی
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 .کردم رستورانی که نگه داشت کمی با دلخوری نگاهش

 .گفتم مهستی و بچه ها شب دیگه ای باهاتون میرن_

 پس؟_

 نمیخوایین شام بخورین؟_

 .مرد حسابی میرفتم خانه و شامم را میخوردم

 .مزاحم شما نمیشم، تو خو..._بفرمایین_

 چرا دائما از دست این آدم میخواستم پایم را زمین

 بکوبم و گریه کنم. چطور میتوانستم به او بگویم از

 ت خودت هم فراری ام. حتی برای فرار از تو بهدس

 .ازدواج با فرد دیگری فکر میکنم

 .پشت میز نشان روبه رویم نشست

 چی میل دارین؟_
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 .خیلی گشنم نیست_

 . همانطور که نگاهش به منو بود گفت

ناهار هم نخوردین.او از کجا میدانست من ناهار نخورده _

 ! ام؟

 ...خیلی میل نداشتم و_

 کرد، گارسون که امد از طرف من هم سفارشتوجهی ن

 ! داد. ممنون این همه احترامش بودم

 دستش را به هم گره کرد و روی میز گذاشت و نگاهم

 .کرد. چیزی نگفت فقط نگاه کرد

 چیزی شده؟_

 شما باید بگین؟_

 من؟_این حالتون، شبیه یک بی خوابی نیست؟ یا بیخوابی_
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 .دلیل ساده ای نداره

 میتوانست تعجب را در چشم هایم ببیند، این رامطمعنم 

 .لبخند روی لبش تایید میکرد

 فکر کردم با مهستی راحت باشین بخوایین به مهستی_

 بگین اما چون پشت تلفن نگفته بودین حس کردم شاید

 .نتونستین

 نفس عمیقی کشیدم، متث خودش انگشت هایم را بهم

 .گره کردم و گفتم

ا اینقدر راحتم که بتونم بگم؟لبخندش چرا فکر میکنین با شم_

 .بزرگتر شد

 من اشاره ای به راحت بودنتون نکردم، اما گاهی_

 گفتن حرفها به آدم هایی که باهاشون صمیمی هستیم
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 . سختره

 حرفش بی منطق نبود، گاهی فهماندن برخی حرفها به

 نزدیکان خیلی سخت است خیلی زیاد... اما مهستی آن

 ت میکشیدم بگویم خواهرم ازفرد نبود، فقط خجال

 داشتن خواهری مثل من ناراحت است و آرزو میکند

 ....من خواهرش نبودم. چطور میتوانستم بگویم

 سوپی برایمان آوردند، اشاره کرد بخورم، قاشقی به

 دهان گذاشتم، هم گرم بود و هم خوشمزه . واقعا از

 دیشب چیزی نخورده بودم، گرسنه بودم اما خودم خبر

 شتم. با ولع سوپ را خوردم، وقتی تمام شد دیدمندا

 دکتر جم با خنده نگاهم میکند._بگم براتون بیارن؟

 .خجالت کشیده گفتم



 
 

1420 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .نه کافیه، ممنون_

 .با لبخند شیرینی سری تکان داد

 پدرتون خبر دارن؟_

 از؟_

 .قبولیتون._نه، میخواستم حضوری بگم_

 خودم بیایم وابرویی باال داد، دروغ بود میخواستم به 

 .تظاهر به شاد بودن کنم

 .دوست ندارین صحبت کنین_

 از؟_

 .چیزی که اذیتتون میکنه_

 زندگیه دیگه آقای دکتر، مثل پیازه الیه های مختلف_

 داره، هرکدوم به یه شکل با پستی و بلندی های مختلف
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 .تا آدم بیاد به باال پایین هرالیه عادت کنه زمان میبره

 نمیاد._پیاز مگه به کسی میاد؟ مثالتون به شما_

 با این سوالم بلند خندید جوری که باعث شد من هم

 بخندم. خیلی هم وقت گذراندن با او بد نبود، البته در

 .شرایطی که خودش میخواست

 .منظورم اینقدر تلخ به زندگی نگاه کردن بود_

 چون تلخه. نیست؟_

 .به زاویه دید آدمها بستگی داره_

 ت؟این شعار نیس_

 .کمی خم شد به سمتم._من اهل شعار دادن نیستم

 جمله اش نشانه های از نارسیستی را در او نشان

 .میداد
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:] 

 ق#_

 

 

 .من هم رویاپرداز_

 ...رویا پردازی چیز بدی هم نیست._نیست، اما_

 .با قاشقم برنجهای توی بشقاب را جابه جا کردم

 ازبد به آدم نشون میده. رویایی بودنش رو و دور _

 .حقیقت بودنش رو

 بخاطر حرفهای امیده؟_

 امید؟ نه. او و نسترن حتی به ذهنم نمیرسیدند. آنقدر

 که خانواده با من بد تا میکرد، فرصتی برای دیگری



 
 

1423 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .نمیماند

نه، شبیه یه مسئله ی حل نشدنی قراره باقی _

بمونه._حرفهای امید در مورد پدرام ممکنه تاثیر بدی 

 روتون

 .گذاشته باشه

 من دوست امید رو نمیشناسم ، مطمعنم از این بابت_

 که اگر پیشنهادی از جانب کسی بوده باشه جوری

 .جواب ندادم که باعث خودکشی فردی بشم

 ...یادتون نبود_

 یادم نبود چون واقعا تعدادی کسایی که هرروز جلوم_

 رو میگرفتن زیاد بود، اون هم صرفا به خاطر رنگ

 داشتم! پس طبیعیه تکچشم و موی متفاوتی که 
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 .تکشون خاطرم نمونه اما از برخورد خودم مطمعنم

 بعد از جواب دادن حس کردم بد گفتم و ممکن است فکر

 کند دارم فخر فروشی میکنم به این موضوع اما چیزی

نبود که هرگز ذره ای برایم اهمیت داشته باشد حتیدوران 

 دانشگاه میگفتم کاش موهایم به این رنگ نبود

 .اینقدر آدم های مختلف سرراهم سبز نمیشدندو 

 .خانم ها در مرکز توجه بودن رو دوست دارن_

 همه دوست دارن، ربطی به جنسیت کسی نداره، فقط_

 مرکز توجه نبود کمی آزار دهنده بود تا دلپذیر. مطمعنم

 شما خودتون هم دوست دارین نه؟

 .بحث امید و همسرش بود_

 کند مثال میخواست سرحرف را عوض
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بحث در معرض توجه بودن شما بود.لبخندی زد، در واقع _

 .جمعش کند لبهایش کش آمد و حتی نتوانست

 چیزی بدیه؟_

 .استغفرهللا_

 .دوباره خندید

 من خواستم شما کمی سرحال شید اما عکسش اتفاق_

 .افتاد

 من هم حس بدی نداشتم، اما وقتی این را گفت یاد خیلی

 آگاه نسبت به خواستگاری کهچیزها افتادم، حتی ناخود

 هنوز نه دیده بودمش احساس عذاب وجدان کردم،

ودم ه بمن... من به این مرد عالقه مند شده بودم و اجازه داد

 مرد دیگری برای خواستگاری بیاید و حاال داشتم
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 !با خود او شام میخوردم. داشتم چه میکردم؟

 اشتهشده تا حاال با آقای جم یا مهستی جون اختالفی د_

 باشین؟

 .جدی شد، قیافه ی متفکری به خودش گرفت

 .نه زیاد. چیزی خاطرم نیست_

 چه خوب، اما نمیخواستم چیزی درمورد سوالم بپرسد

 به همین دلیل خواستم با یک شوخی بحث را عوض

 .کنم

 این از اجتناب شما از بحث نشات میگیره یا خواهر و_

 .م شدبرادر مهربونی دارین؟متوجه لحن شوخ کالم

 و من نامهربونم؟_

 .ابروی راستم را باال دادم
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 من همچین چیزی گفتم؟_

 .گفته بودم، ناخودآگاه گفته بودم

 جوابش یک لبخند بود، چیزی نگفت. با تمام شدن شام

 .از رستوران بیرون آمدیم

دوست دارین کمی قدم بزنیم؟چرا او مرا اینقدر خوب بلد _

 بود.... دوست داشتم اما دیر

 .بود

 .ممنون اما کمی دیره_

 با این حرفم نگاهی به ساعت کرد انگار خبر نداشت

 .ساعت چند است

 بله، معذرت میخوام حواسم به ساعت نبود، بفرمایین_

 .میرسونمتون
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 باید برای خانه شیرینی میگرفتم، بابا عاشق نان خامه

 ای بود، شاید کمی سخت بود خوردنش اما خب دست

 ید خوشحال نیستم. هرچند دستخالی اگر میرفتم میفهم

پرهم میرفتم میدانستم باز متوجه میشود._ببخشین میدونم 

 ...زحمته، میشه یعنی خودم برم که

 چیزی شده؟_

 نه فقط میخوام کمی شیرینی بگیرم اما نمیخوام به_

 ...شما زحمت بدم این همه راه من

 .مشکلی نیست_

 کمی بعد جلوی شیرینی فروشی نگه داشت خواست

 .اده شودپی

 .نه خودم میرم، زود میام ببخشین_
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اما توجهی به حرفم نکرد تا پیاده شدم او نیز پیاده شد._آقای 

 ...دکتر زحمت نکشین

 .بفرمایین_

 کنار من وارد شیرینی فروشی شدیم، به این شکل راه

 .رفتن در کنارش حس متفاوتی بود، تفاوتی زیبا

 تندش، کمیچند نفری به او سالم کردند گویا میشناخ

 معذب نگاهی به اطراف کردم، امیدوار بودم در این

 شیرینی فروشی نان خامه ای باشد. داشتم یکی یکی

 ویترین یخچالها را نگاه میکردم که از پشت سرم

 .صدای دکتر را شنیدم

 خوشتون نیومد؟_

 .برگشتم سمتش._دنبال نون خامه ای ام
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 نشان داد لبخندی زد، به یکی از پسرها اشاره کرد و او

 در کدام سمت است، خوب بود، به سمت یکی از

 فروشنده ها رفتیم و گفتم برایم کمی نان خامه ای جدا

 کند، حاال که نان خامه ای را پیدا کرده بودم، چشمم

 شیرینی های دیگر را دید، تنوع و زیباییشان واقعا

 .جذاب بودند، من چیزهای شیرین دوست داشتم

 ین؟چیز دیگه ای نمیخوای_

 .نه همین کافیه_

 دکتر همراه با فروشنده به سمت متصدی رفت من داشتم

 به کیک های تولد بانمکی که در یخچال بود نگاه

 میکردم، وقتی دیدم وزن کردن شیرینی تمام شد به
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سمتشان رفتم تا حساب کنم، هرچند خیلی مطمعن نبودماجازه 

 .دهد من خودم پول شیرینی هایم را حساب کنم

 درست بود. چپ چپ نگاهم کرد و فقط کارتحدسم 

 بانکی اش را به متصدی داد، جعبه را برداشت و از

 مغازه بیرون رفتیم. جعبه ی بزرگی بود من این همه

 ! شیرینی میخواستم چکار؟

 ...مرسی، اما کاش اجازه میدادین خودم حسا_

:] 

 ق#_

 

 



 
 

1432 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

فکر میکنم قبال راجب این موضوع بحث کردیم._اما نتیجه _

 .ای نگرفتیم

 .به نظر من که نتیجه گرفتیم که اینجاییم_

 سرم ناخودآگاه برگشت سمتش، من کجا بودم؟! آب

 .دهانم را قورت دادم

 دم در مرا رساند، جعبه را دستم داد ، خواستم پیاده

 .شوم

 به دل گرفتن از خواهر و برادر شاید به این راحتی ها_

 میدونیم شایدنباشه، چون خیلی خوب میشناسیمشون و 

 خیلی حرفها رو از ته دل نمیگن یا فقط یه واکنش لحظه

 ایه، این همه ناراحتی به شما نمیاد، اول مطمعن بشین
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حرف و حرکتی که دیدین و شنیدین از ته دل بود یا نه.تمام 

 مدت که داشت آرام و شمرده شمرده اینها را به

 من میگفت در تاریکی کوچه و ماشین زل زده بودم به

 چشم هایش. حرفی که از رستوران پی اش را نگرفته

 بود، حدس نمیزدم متوجه شده باشد منظورم چیست،

 کنجکاوی نکرده بود، خیلی هم خوب متوجهش بود. او

 .آدم خوبی بود ، میتوانستم خیلی راحت این را بگویم

 نمیدانم چرا داشت گریه ام میگرفت. کالمش، لحنش بی

 ناراحت بود، داشت گریهتاثیر نبود، آسمان دیشب 

 میکرد شاید واقعا یک حسادت لحظه ای بود در سن

 حساسی بود من اینها را در نظر نگرفته بودم... خیلی

 ...راحت دلم شکسته بود همین
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 پیاده شدم، در را باز کردم و داخل رفتم. مامان و

 آذرخش داشتند تلویزیون میدیدند، بابا داشت کتاب

 ها برایش دانلود میکردم و صوتی گوش میداد، تازگی

 .هندزفری را در گوشش میگذاشتم تا راحت گوش کند

 .آسمان نبود. احتماال در اتاق بود._سالم

 زیر لب سالمی دادند، بابا با لبخند نگاهم کرد و بعد

 .جعبه را در دستم دید. نفس عمیقی کشیدم

 .شیرینی گرفتم_

 جعبه آذرخش که دراز کشیده بود برگشت سمتم، با دیدن

 .ی توی دستم سرجایش نشست

 برای دیر اومدنته؟_

 .نه_
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 بابا را نگاه کردم._میتونی حدس بزنی برای چیه؟

 .چشم هایش برق زد، رفتم کنارش صورتش را بوسیدم

 .رتبه ی  کشوری_

 خندید، بابای من خندید، چشم هایش خیس شد اما از

 خوشحالی بود. از این خوشحالی که از صبح از او دریغ

 رده بودم از دست خودم ناراحت شدم، او از موفقیتک

 . من بیشتر از من خوشحال میشد

 آذرخش: خدایی؟

 نگاهش کردم، سرم را تکان دادم. حاال آسمان هم دم در

 اتاق بود، احتماال صداها را شنیده بود. مامان از دیر

 برگشتنم دلخور بود، اما او نیز خوشحال شد، بلند شد و
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کرد. آذرخش نیز مثل مامان...بابت اتفاق با من روبوسی 

 قبلی از من عذر نخواسته بود اما ترجیح

 دادم به باد فراموشی بسپرمش، هرچند جای زخم های

 .سر جایش بود

 .مرسی_

 آذرخش: تو چرا اونجا وایستادی، نمیخوای تبریک

 .بگی؟ یاد بگیر صبح تاشب سر کاره اما باز قبول شد

 .وای به حالت تو قبول نشی

 میخواستم آشتی کنیم، میخواستم فراموش کنم اما این

 .بار آذرخش بود که بذر حسادت را در دلش کاشت

 میدونی تو کنکور کارشناسی چقدر شرکت کننده_
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هست؟ تو ارشد نصفشم نیست.رویش را برگرداند و داخل 

 اتاق رفت و من زل زدم به

 در بسته. آذرخش بلند بلند خطاب به آسمان گفت 'یادت

 بندازم توی کنکور کارشناسی هم رتبه اش تک رقمی

 'بود؟

 .چه شده بود آذرخش طرفدار من شده بود

 داد نزن آذرخش، استرس داره به اندازه ی کافی_

 .بیشترش نکن

 صبح تاشب سرش تو گوشیه چه استرسی، توام وقت_

 .گیر آوردی برای گوشی خریدن براش

 آسمانربطی به گوشیش نداره، من و تو هم همسن _
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بودیم گوشی داشتیم._من که تکلیفم مشخص بود، توام از 

 اول خرخون

 .بودی

 مامان شیرینی ها را در بشقاب چیده بود و چایی آورده

 بود. وقتی به شیرینی ها نگاه کردم، باورم نمیشد

 ماکارونی هایی که آقای جهانی در شرکت به من میداد

 .ترینو تعدادی از کاپ کیک های خوشگلی که پشت وی

 توجهم را جلب کرده بودند. کی دیده بود؟ کی سفارش

 .داده بود؟ اصال از کجا فهمیده بود کدام را نگاه میکنم

 چقدر با مالحظه بود این آدم، چقدر خانواده ی

 . خوشبختی بودند برای داشتن او

 بابا نون خانه ای ها مخصوص توا، من لباسمو عوض_
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 .کنم

سری تکان دادم. داخل اتاق  مامان: آسمانم صدا کن.ناچار

 رفتم، تکیه داد بود

 .به دیوار و کتابش روی زانویش بود

 بیا شیرینی گرفتم، آذر هم منظوری نداشت استرس_

 .نگیر

 .چرا باید استرس بگیرم؟ من درسم خیلی از تو بهتره_

 سرجایم ایستادم برگشتم و نگاهش کردم. کی او اینقدر

 ! تلخ شده بود؟

 .خوشحالمچه خوب، _

 نیستی، حتی چون حسودیت میشه منو ثبت نام نکردی_
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تو آزمونها اما من خودم قبول میشم.کیفم را روی زمین 

 انداختم. با ساکت ماندن و جواب

 . ندادن متوجه نمیشد باید میگفتم

 ثبت نام نکردم چون خودت نخواستی. ثبت نام نکردم_

 حاالچون بابت بی ادبی دفعه ی قبلت عذر نخواستی. 

 هم مثل ناخواهری های سیندرال، حسودی کردن به من

 .رو بذار کنار بیا پیشمون

 .نمیخوام_

 لباسم را عوض کردم، خواستم بیرون بروم اما دستم

 .روی دستگیره ماند

:] 

 ق#_
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 آسمان اینقدر دل من رو نشکن، نذار کار به یه جایی_

 برسه که هیچ وقت دلم باهات صاف نشه. من صبح

 اطر شماها کار میکنم، جون میکنم، اینقدرتاشب بخ

 کارهایی که برات کردم رو بخاطر یه پسر پوچ نکن. تو

 ی مخفی که ارتباط پشتت نمیتونه به اون گرم باشه، یه 

 رو هواست، اما من خواهرتم. نذار به جایی برسه که

 منم بگم کاش خواهرم نبودی، چون خیلی دل آدم رو

 .میکشنه این جمله

 ظر جواب میماندم یا نه نمیدانم، باید از آسمانباید منت

 انتظار تغییر و تحول داشتم؟ آن را هم نمیدانستم. غرق
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خوشحالی بابا بودم، همین...آسمان بیرون نیامد و وقتی 

 برگشتم به اتاق خواب بود

 یا خودش را به خواب زده بود، کاش مامان بیشتر به

 ...او میرسید بیشتر برایش وقت میگذاشت

 دوست داشتم بایت شیرینی ها تشکرکنم، نمیشد تماس

 گرفت گوشی اهدایی خودش را برداشتم و برایش

 . نوشتم

 ." ممنون بابت شیرینی ها"_

 روی تشکم نشسته بودم منتظر بودم ببینم جواب میدهد

 یا نه. اما خبری نشد برای همین گوشی را کنار گذاشتم

 سریع سر و دراز کشیدم اما با شنیدن صدای 'دینگ'

 جایم نشستم ._"خواهش میکنم. امیدوارم به اندازه ی برق
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 چشمهاتون موقع دیدنشون، موقع خوردن هم همون

 . '' لذت رو براتون داشته

 کی برق چشم های من را دیده بود، چیزی که حتی

 . خودم متوجهشان نشده بودم

 خوشمزه بودن، البته پولش رو خودم حساب''_

 ...''. میکردم

 از تایپ ایستاد، دوباره گفتنش دیگر خوبیتدستم 

 . نداشت، پاک کردم و فقط نوشتم

 ''. بله خوشمزه بودن، ممنون، شبتون بخیر''_

یک شام ساده نبود، مهستی رستوران را رزرو _ _ _ _

 کرده

 بود، به همراه بچه ها و برادرهایش من را سورپرایز
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 شمارهکرد، گفت میخواسته آسمان را نیز دعوت کند اما 

 اش را نداشته. باورم نمیشد برای یک رتبه چنین

 جشنی برایم گرفته باشند. من را در جمع خانوادگیشان

 .راه داده بودند و این برایم با ارزش بود

 .آسو اما تو به ما گفتی نابغه نیستی_

 خندیدم، آنها یک بار پرسیده بودند آیا درست است که

 .عمویشان گفته من یک نابغه هستم

 .دروغ نگفتم نیستم، خیالت راحت_

 .اما ددی گفت نابغه ای.نگاهی به آقای جم کردم_

 .چرا اطالعات غلط میدین به بچه ها_

 خندید و شانه ای باال انداخت. برایم کیک گرفته بودند و

 کلی هدیه. واقعا نمیدانم لیاقت این همه محبت را داشتم
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 .یانه

 خیلی زیادن برایممنونم واقعا نمیدونم چی بگم، اینها _

 .یک قبولی

 .مهستی: ما واقعا از داشتنت خوشحالیم

 .لبخندی به رویش زدم

 .هدیه ها، اول هدیه ی من.جاشوا: نه ماله من_

 !جدا هدیه گرفته بودند؟

 .مهستی : توافق نکردن، هرکدوم یه چیز گرفتن

 وقتی باز کردم دیدم هردو گل سر گرفته اند، بلند خندیدم

 ودند، با اختالفی ده یا پانزده ساله برایواقعا بانمک ب

 .سن من

 .خیلی قشنگن_
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 .جان: ماله من قشنگتره

جاشوا: اینطور نیست دخترها اینطوری دوست دارن.کمی 

 .خم شدم به سمتش

 هومم، و جناب جاشوا خان بزرگ از کجا میدونه_

 دخترها چه مدلی دوست دارن؟

 .جان: اوه، ماری از اینها داره

 اه کردم و هردو بلند خندیدیم، درحالی کهبه مهستی نگ

 جاشوا با بردارش بحث میکرد که اینطور نیست و فرق

 دارد و اصال او از ماری خوشش نمی آید. خنده ام قطع

 نمیشد واقعا بی نهایت بانمک بودند. مهیار برعکس

 همیشه خیلی نمیخندید با حالت خاصی پسرهایش را

 . نگاه میکرد
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این دوتا فرشته رو دارین.سرش چقدر خوشبختین که _

 . برگشت سمتم

 اینطور فکر میکنین؟_

 شما چیزی عکسش فکر میکنین؟_

 . دوباره پسرهایش را نگاه کرد

 دوست داشتم کسی که بچه ها رو به من هدیه داده_

 . خودش هم بود

 . مطمعنا از همسرش صحبت میکرد

 حتی اگر نباشن، مطمعنم خیلی بهتون افتخار میکنن،_

 ها، تربیتشون و برخوردشون حاصل بی توجهی بچه

نیست مطمعنا.با تشکر نگاهم کرد، شاید او به عنوان یک 

 پدر جوان
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 .مجرد نیاز به یک تایید برای انگیزه و تشویق داشت

 سعی کرد به خودش مسلط شود و در قالب مهیار

 .همیشه گفت

 .این دفعه پس نمیگیرم_

 سیر نگاهم، چشممخندیدم. به جعبه نگاه کردم اما در م

 به دادیار جمی افتاد که زل زده بود به من، وقتی هدیهی

 مهیار را باز کردم خنده ام گرفت این بشر دستش به کم

 نمیرفت، ساعت بینهایت زیبایی بود، اما مطمعن بودن

 چند میلیون قیمت دارد، مگر کسی بود این مارک را

 .نشناسد

 .به برادرش نگاه کرداما آقای جم این...به من نگاه نکرد، _

 .من از پسش برنمیام تو خودت متقاعدش کن_
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 پسرها به پدرشان خندیدند، اینکه دوباره هدیه اش

 مورد پسند واقع نشده بود. اما اینطور نبود، من

 نمیتوانستم چنین چیز گران قیمتی قبول کنم، هنوز بابت

 موبایلی که دستم بود عذاب وجدان داشتم. استفاده

 .دائم خودخوری میکردم چرامیکردم و 

 .میبینین این دو فسقلی هم به من میخندن_

 ...این خیلی گرون قیمته من نمیتونم چ_

 مهستی: آسو لطفا، مهیار این بار واقعا ناراحت میشه،

تعریف کرده برام.معذب بودم، خیلی زیاد دوست نداشتم در 

 این موقعیت

 ....باشم اما

 .اینکارو نکنینممنونم، اما لطفا دیگه _
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:] 

 ق#_

 

 

 مهستی برایم کیف گرفته بود، خانوادگی میخواستند من

 را به جنون برسانند، میتوانستند چیزی برایم بگیرند

 که بتوانم جبران کنم اما این ها چیزی نبود که از پسش

 بربیایم.خداراشکر هدیه ی دیگری روی میز نبود، خوشحال

 عنا نمیدانستمشدم دکتر جم چیزی نگرفته، چون مطم

 .با هدیه ی او چکار کنم

 موقع برگشت مهستی و بچه ها همراه مهیار رفتند چرا

 که خانه ی او بودند اما دکتر جم با اشاره به ماشینش،
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 .فهمیدم من هم همراه او باید بروم

 .خیلی زحمت میدم ببخشین_

 لبخندی به رویم زد. لبخندهای او بیشتر شده بود و

 . شتردلشوره های من بی

داشبو...صدای موبایلم باعث شد جمله اش را ادامه ندهد، _

 اشاره

 .کرد جواب بدهم بعدا میگوید

 کجایی؟_

 .تو راهم دارم میام_

 مامان عصبانی میگه فردا اونها میان نیومدی بری_

 .لباس بخری

 کی فردا میاد؟_
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همکار عمو رضا برای خواستگاری خب.گوشی روی _

 چرا با هول وگوش چپم بود، نمیدانم 

 ترس گوشی را به سمت گوش راستم بردم و صدایش را

 .کم کردم

 .تو راهم آسمان، یکم دیگه میرسم_

 قلبم تاالپ تولوپ میزد، نمیدانم شنیده بود یا نه، اصال

 شنیده باشد به او ربطی نداشت پس این تپش های قلبم

 برای چه بود. سکوتش نهایت سکوت بود، یک سکوت

 حتی صدای نفس کشیدنش را نیزمعمولی نبود. 

 نمیشنیدم. باید چیزی میگفتم شاید کمی جو یخبندان را

 ...آرام میکرد

 شما چیزی گفتین، من گوشیم زنگ زد، حرفتون نصفه_
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 موند.سرش را خیلی خفیف به سمتم برگرداند، در حد یک

 ثانیه شاید هم کمتر نگاهی به انداخت و یک مهم نیست

 ت مرا رساند، در همانآرام گفت. در همان سکو

 سکوت مرا تنها گذاشت و رفت... جعبه هدیه هایم در

 !ماشینش جا ماند، اما مهم نبود، بود؟

 چیز مهم دیگری وجود داشت، اینکه چرا عصبانی شده

 بود، اگر شنیده بود و او... مثل یک آدم ِسحر شده به

 خانه رفتم، هرکس یک چیز میگفت، نیاز داشتم تنها

 جایی که میتوانستم پناه ببرم حمام بود، در باشم، تنها

 را بستم آب را باز کردم و زیر دوش فکر کردم، به این

 فکر کردم که دقیقا چه اتفاقی افتاد. او عصبانی شده بود

 .و برای اولین بار از عصبانیت او خوشحال بودم
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 ...دیوانگی بود میدانم اما خوشحال بودم

 ، چه بد بود که کسیشاید میتوانست معنی داشته باشد

 نبود، دوستی نبود از او راجبش کمک بگیرم مشورت

کنم، شاید اگر نسترن بود... مهستی نیز خواهر دادیاربود، 

 این کار منطقا یک دیوانگی محض بود. چشم هایم

 را میبستم، برخوردش را در ماشین گ سعی میکردم

 .به یاد بیاورم

 ."دیوونه شدم دیوونه"_

 سرما میخوری؟لباس بپوش _

 .از فکر بیرون آمدم و آسمان را نگاه کردم

 .باشه_

 چیزی شده؟_
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 چی؟ نه چرا؟_برای خواستگاری استرس داری؟_

 ذهنم آنقدر درگیر دادیار جم بود که برای این موضوع

 .نتوانم استرس داشته باشم

 نه ذهنم درگیر چیز دیگه ای بود، فردا کی میان؟_

 عصر. میتونی مرخصی بگیری؟_

 .باشه_

 چقدر دلیل های بیخوابی هایم زیاد شده بود. چه باید

 .میکردم، نظری نداشتم

 .تون؟با تعجب نگاهم کردارتباطبا امیر درست شد _

 چیه؟_

 .خراب نشده بود_

 .منظورم این نبود، گفتی ازت دلخور شده_



 
 

1456 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .چیزی نبود_

 .سری تکان دادم

 .خوبه_

 .چی میخوای بپوشی؟_یه چیز میپوشم دیگه_

 صبح من انرژی زیادی داشتم. حس دادیار به من فقط

 یک حدس بود اما این همه در من حس نشاط ایجاد

 کرده بود، هرچند ته دلم یک ترسی نیز وجود داشت

 حتی برای دو طرفه بودن این احساس. به مامان گفتم

 تاظهر میروم شرکت و بعد مرخصی میگیرم و می آیم

 خانم پاینده گفتم برگهخانه. وقتی به شرکت رسیدم به 

 مرخصی بدهد و وقتی دکتر جم آمد برایم مرخصی

 بگیرد. نمیدانستم دقیقا باید به این خواستگار چه
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 بگویم اما خیلی هم امیدی به فردی که آقا رضا معرفی

 کند نداشتم برای همین شاید خیالم نسبتا راحت بود، یا

 .سعی میکردم خودم را متقاعد کنم به راحت بودنش

 منتظر بودم خانم پاینده خبر مرخصی را بدهد اما خبری

 نشد. چیزی تا وقت ناهار نمانده بود بلند شدم و خودم

 بیرون رفتم تا بپرسم._خانم پاینده دکتر امضا کردن؟

 وای عزیزم فراموش کردم معذرت میخوام. بیا بذار_

 .هماهنگ کنم خودت ببر

 ، اما در عملانتظار این را نداشتم. نمیدانستم چکار کنم

 .انجام شده قرار گرفتم

 ...ببخشین من میتونم برای بعد از ظهر مرخصی بگی_

 دستش را به سمتم دراز کرد برای گرفتن کاغذ و همین
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باعث شدم کلمه ام نصفه بماند.کاغذ را گرفت انگار داشت 

 با دقت بیش از حدی

 میخواند. همچنان منتظر اجازه اش بودم اما چشم از

 .رویش نمیگرفت کاغذ روبه

 آقای دکتر امضا نمیکنین؟_

 .سرش را بلند کرد و نگاهم کرد

 عجله دارین؟_

 ..بله، یعنی... اومم_

 جایی تشریف میبرین؟_

 .بله؟تکیه داد به صندلی اش و گفت_

 .دلیل مرخصی تون_

 مهمون داریم. اگر نمیشه مشکلی نیست برمیگردم سر_
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 .کارم

 زل زد به چشم هایم وجوابم را که نداد هیچ، مستقیم 

 بعد خودکار را برداشت و امضا کرد و کاغذ را سر داد

 به سمت من، جلو رفتم تا بردارم اما دستش هنوز روی

 .کاغذ بود، با تعجب نگاهش کردم

:] 

 ق#_

 

 . هدیه هاتون دیشب جامونده تو ماشینم_

 .مشکلی نیست یه روز دیگه میگیرم_

 و چشم هایش بحث هدیه ها نبود، کالفگی از صورت

 میریخت. اما چه میکردم من نمیتوانستم او را مجبور
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 کنم حرفی بزند، من فقط حدس هایی داشتم از هیچ چیز

 ...مطمعن نبودم

 خواستگار معرفی شده توسط آقا رضا چیزی غیرقابل

 باور بود. تصورهای من را بهم ریخت. در همان نگاه

 ادرشاول پسری معقول و مودب به نظر میرسید، با م

 زندگی میکرد و در تمام مدت مکالمات چهل دقیقه ای

 که داشتیم، تنها شرطش این بود که اگر به نتایج مثبتی

رسیدیم مادرش با ما زندگی کند.نمیدانستم چه بگویم، تا به 

 حال خواستگار نداشتم،

 یعنی به این شکل که بنشینیم و صحبت کنیم نداشتم، او

 را میگرفتم. با حرفی را مطرح میکرد من پی اش

 تحصیل و کار من مشکلی نداشت، محل زندگیمان قرار
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 بود همان خانه ی مادری اش باشد که مادرش به نام او

 .زده بود

 .پس من منتظر خبرهای خوبم_

 سعی کردم لبخندی بزنم، هرچند آسان هم نبود. با راهی

 کردن حامد و مادر و عمویش، همه منتظر و کنجکاو

 کردند. آقا رضا و خاله مریم نیز حضورمن را نگاه 

 .داشتند. خاله گفت

دهنمون قراره شیرین بشه یانه؟_نمیدونم خاله باید فکر _

 .کنم، بعدشم فقط یبار دیدمش

 رضا: قراره مگه چند بار ببینیش؟ من و مریم هم یبار

 دیدیم همو، االن چند وقت دیگه برای پسرمون باید زن

 نم؟بگیریم ، بد میگن مارال خا
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 اینکه در جوابش میگفتم همین است که زندگی خاله

 مریم برایش حکم زندان دارد، مطمعنا موجب یک

 دعوای حسابی میشد. به همین دلیل چیزی نگفتم، از

 دست سوالهای جورواجورشان خالص شدم و به اتاق

 رفتم، نگاه بابا میگفت میخواهد با من صحبت کند اما

 .ه باباچیزی برای گفتن نداشتم حتی ب

 بعد از رفتن خاله و آقا رضا، مامان با سوالهای تمام

 نشدنی اش به سراغم آمد، جوابی برای هیچ کدام

 .نداشتم._برو پیش بابات حداقل، چشم انتظارته

 میدانستم اما.... بلند شدم به اتاقش رفتم و در را بستم،

 نگاهم کرد. جلوتر رفتم مقابلش نشستم زانوهایم را بغل

 .سرم را روی ساق دستم گذاشتمکردم و 
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 ...نمیدونم بابا... پسر بدی به نظر نمی اومد_

 نگاه دزدیدم این بار میترسیدم، میترسیدم بابا ته نگاه

 ...من را بخواند. بداند این آشفتگی از چیست. میترسیدم

 میشه فکر کنم و... و بعدا صحبت کنیم؟_

 کند،زل زد به چشم های من، او نیز میخواست تعبیر 

اما فرصت بیشتری ندادم به اتاقم پناه بردم._میخوای بگی 

 نه؟

 .گفتم که نمیدونم_

 .خب نمیدونم تو یعنی نه_

 .نمیدونم من یعنی نمیدونم آسمان، خسته ام_

 دوست داری؟_

 با تعجب نگاهش کردم، اگر با گوش خودم نمیشنیدم
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 باورم نمیشد همچین سوالی را از طرف آسمان شنیده

 اینکه سوالش بد باشد اما آسمان این نبود. چهام، نه 

 !اتفاقی داشت می افتاد؟

 نه._دروغ نگو، بگو نمیخوام بگم چرا دروغ میگی؟_

 دروغی نیست آسمان خانم، اصال چرا باید دروغ بگم،_

 داشتن چیز بدیه پس خواهر کوچیکتر تاگر دوس

 .من چرا داره؟ اگر اجازه بدی میخوام بخوابم

 ن بود. چشمم به گوشی بود، خیلی بیخواب؟ مگر ممک

 دلیل منتظر یک پیام، یک تماس بودم... اما خبری نبود،

 .هیچ خبری

 .''چرا باید به من پیام بده، توهم زدم توهم''_

_ _ _ _ 
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خانم مهرپرور بدو، دکتر رفت اتاق کنفرانس .شنبه ای که _

 سرکار آمدم، دکتر نبود، پی تماس هایی که

 میدم برای یک سفر کاری رفتهبا مهستی داشتم فه

 است. مهستی چند باری دعوتم کرد به خانه ی مهیار

 اما نرفتم، نرفتنم از پرمشغلگی ذهنم بود و حاال بعد از

 . شش روز برگشته بود

 نظر شما چیه؟_

 . مهیار را نگاه کردم

 . نمیدونم آقای جم، نظر خاصی ندارم_

 پیمان: تو کارآموزیت تو اون کارخونه نبود؟

 چرا، اما ..._اما چی؟_

 نگاهم به جای پیمان به دکتر جم رفت که داشت با
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 خودکار توی دستش بازی میکرد. در طول جلسه حس

 ... کرده بودم نگاه میدزدد از من

 اما چند سال پیش بود، خیلی چیز ها ممکنه تغییر_

 کرده باشه و اینکه حتی اگر تغییر نکرده باشه بازم

 . نمیتونم چیزی بگم

 چرا؟_

 من به طور موقت هم اونجا کار کرده باشم به هرحال_

از کارکنانشون بودم، این خیانت در اعتمادشون نیست؟یکی 

 . از مهندس ها قبل از بقیه گفت

 !خانم مهندس االن دنیا دنیای رقابت، چه خیانتی_

 این برداشت شماست نه من، متاسفانه نمیتونم چیزی_

 . بگم
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 . مهندس از خر شیطون بیا پایینپیمان: آس... خانم 

 داشت با لحن مسخره ای این را میگفت. اما من لبخندی

 . زدم به نشانه ی مطمعن بودن از خودم و گفتم

 . خر سواری بلد نیستم_

 جمله ی من باعث خنده ی مهیار و تعدادی از مهندس

ها شد اما نهایتا باعث شد دادیار نگاهم کند. هرچندخیلی 

 از او توجه میخواستم اما او طول نکشید، من

 . موظف به این کار نبود

 مهیار: حق با خانم مهرپروره، نیازی نیست ایشون

 اذیت شن، طبق برنامه پیش میریم. دادیار توام موافقی؟

 .خوبه_

 همین! از اول تا آخر جلسه فقط همین یک کلمه را به
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 .زبان آورد

 ...آسو واقعا_

:] 

 ق#_

 

 میشم تو محیط کاری من رومهندس خادمی خوشحال _

 به اسم کوچیک خطاب نکنین، هرچند تو شرایط غیر

 . کاری هم نیازی نیست با اسم کوچیکم خطاب کنین

 به حالت مسخره ای نگاهم کرد. جوابم را نداد، به اتاقم

 رفتم تا وسایلم را جمع کنم، تایم کاری تمام شده بود،

 بعد برومقرار بود خانه ی یکی از شاگردهایم بروم و 

 خانه ی مهیار با جاشوا خطاطی کار کنیم. دیگر نمی
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 توانستم از زیر این کار هم در بروم غیر از آن

 میدانستم جاشوا چقدر منتظر هر پنج شنبه اس، چیزی

 هم تا شروع مدرسه هایشان نمانده بود نباید ناراحتشان

 . میکردم

 . صحبت کنیم یکم؟_اجازه ندادم بیای تو_

 . توجه به من آمد و روی صندلی نشست بیخیال و بی

 دست تو باشه که اجازه ی نفس کشیدن هم به من_

 . نمیدی

 . پیمان نه وقت دارم نه حوصله_

 . امید گفت باهات صحبت کرده_

 . دستم از حرکت ایستاد اما کمی تند در جوابش گفتم

 ... خب؟_خوبی؟ گفتم عذاب وجدان میگیری_
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 بری؟عذاب وجدان چی بگیرم؟ بی خ_

 ... پرهام ر_

 پیمان از هر طرف نگاه کنی، با هر منطقی بسنجی این_

 موضوع ربطی به تو نداره. تو چرا داری موش

 میدونی؟

 ...چرا همه چی رو بد برداشت میکنی؟ چرا با من_

مکث کرد انگار چیزی فهمیده باشد ادامه داد ._نگو بی 

 خبری، با پرهام هم همینطور برخورد کردی

 خودش رو کشته؟ میدونی هرموقع امید گفت تورفته 

 باعث مرگشی ساکت موندم ، چون تو این توانایی رو

 . داری

 . برو بیرون_
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 چیه تحمل شنیدن واقعیت رو نداری؟ حالت رو بهم_

 میزنه؟ چی فکر کردی؟ وقتی  سالم بود بهت عالقه

 مند شدم هنوز دوست دارم؟ فکر میکنی هرجور

 ... برخورد کنی وخواستی میتونی باهام 

 فقط خودم را کنترل کردم که داد نزنم. او چرا اینقدر

 مایه عذاب بود، چرا همیشه ی خدا طلبکار بود و حاال

 ... این عصبانیت

پیمان برو بیرون ._هرموقع خواستم میام، هرموقع _

 . خواستم میرم

 . از اتاق من برو بیرون_

 ... شنیدن واقعیت حال_

 ه اندازه ی کافی تحملت کردم، تومزخرف نگو پیمان ب_
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 داری واقعیت رو میگی؟ تو یه پسر لوس از

 خودراضی؟ از وقتی دیدمت داری یا با لحنت یا با نگاه

 .هات تحقیرم میکنی، اما ذره ای برام مهم نیست

 هرجور که دوست داری راجبم فکر کن، چه تو چه

 دوستات، برام مهم نیستین. من از تو چیزی نمیخوام،

 . اینکه تا میتونی ازم دور باشی دور بمونیجز 

از جایش بلند شد ._منم از تو یه چیز میخوام فکر نکن تو 

 پاک و من هی،

 فکر نکن فقط تو خوبی، فکر نکن برخوردها و

 . اشتباهات به دیگران آسیب نمیزنه

 بیرون رفت، نگذاشت جوابش را بدهم، درمانده روی

 مین افتاد و تمامصندلی نشستم کیفم سرخورد و روی ز
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 وسایلش پخش شد. چرا با من اینکار را میکردند، چه

 . از جان نداشته ام میخواستند

 چیزی که دم در شرکت میدیدم فراتر از هر نوع

 . تصویری بود، مگر ممکن بود

 شما اینجا؟_

 از آقا رضا آدرس گرفتم امیدوارم ناراحت نشده_

 پیش اومده؟ باشین._بیشتر... بیشتر تعجب کردم. مشکلی

 ...یک هفته گذشت، خبری نشد از شما گفتم من_

 ...یعنی

 کمی اخم کردم، از آقا رضا، از بی مالحظه بودنش، از

 اینکه بیخبر از من آدرس محل کارم را داده بود، اصال

 . خودش از کجا گیر آورده بود آدرس من را
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 .نیازی نبود زحمت بکشین این همه راه رو بیاین_

، زحمتی نیست.نمیدانستم در برابر این ابراز شمارم دیدم_

 عالقه ای کامال غیر

 مستقیم چه باید بگویم، دکتر جم و بی توجهی اش از

 .یک طرف، بحث نابهنگام با پیمان از طرف دیگر

 .اگر اشکالی نداشته باشه، دعوتتون کنم برای ناهار_

 معذرت میخوام من کالس دارم و باید برم خونه ی_

 ی اگر میدونستم تشریف میارین... یعنیشاگردم، یعن

 .خبر نداشتم وگرنه میگفتم زحمت نکشین

 .دستی به پیشانی اش کشید و کمی معذب گفت

جا نداره کنسل کنین؟با تعجب نگاهش کردم، یک جلسه _

 برای خواستگاری
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 آمده بود، حاال بی اجازه آمده بود محل کارم و داشت

 !همچنین چیزی را میخواست. مگر میشد؟

 بله؟_

 نه یعنی میدونم خواسته ی زیادیه، ولی چون... گفتم_

 ....حاال که هردومون اینجا هستیم و

 نشنیدم بقیه ی جمله هایش را چرا که با دکتر جمی که

 به سمت ماشینش میرفت چشم تو چشم شدم، برگشته

 بود به من و حامد نگاه میکرد. متقابال زل زدم به او با

 .خودم آمدمصدای حامد بود که به 

آسو خانم..._ببخشید چی؟ یعنی نه من چیزه چندتا کالس _

 دارم

 ...نمیشه. باید از من
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 نفس عمیق کشیدم، صدایم را صاف کردم و خیلی محکم

 .گفتم

 .باید به من خبر میدادین بعد میومدین_

 .من به خونه اتون خبر دادم_

 .با اخم نگاهش کردم

 کسی اجازه م ازارتباطاتمن برای رفت و آمد و _

 نمیگیرم. به خودم باید خبر میدادین نه خونه! با اجازه

 .تون.داشتم از کنارش رد میشدم سریع پرید جلوی من

 نه... من... بد برداشت کردین شماره ی خودتون رو_

 نداشتم، کمی خجالت کشیدم از آقا رضا بگیرم، ایشون

 برای گرفتن آدرس تماس گرفته بود با مادرتون صحبت

 .گفتم دیگه اجازه هم بگیرن بد برداشت نکننکرد 
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:] 

 ق#_

 

 

 آنقدر با عجله داشت توضیح میداد که باعث شد

 لبخندی بزنم. حاال دکتر جم در زاویه دید من نبود،

 نمیدانم هنوز آنجا بود یا نه اما خب اهمیتی نداشت،

امروز به یقین رسیده بودم، حتی اگر او به من اهمیتینمیداد، 

 من درگیر بود و تا مدت ها شاید همذهن و قلب 

 برای همیشه نمیتوانستم کس دیگری را در قلبم جای

 .دهم

 .واقعا کالس دارم و االنم دیرم شده_
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 .خیلی ناامید یک باشه گفت

 .پس حداقل تشریف بیارین برسونمتون_

 ...ن_

 خانم مهرپرور تشریف نمیارین؟_

 قرار بودبا تعجب برگشتم سمت صدا، دکتر جم بود! کجا 

تشریف ببرم که خبر نداشتم. به جای من داشت حامد رانگاه 

 میکرد، نگاه دوستانه ای نبود. حامد هم کمی مردد

 . او را نگاه میکرد. دکتر جم دوباره گفت

 .جاشوا منتظرتونه_

 حاال حامد منتظر یک توضیح از جانب من بود، این را

 .از نگاهش خواندم و دکتر جم منتظر یک بله

 ممنونم آقای وکیلی که تااینجا تشریف آوردین اما_
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 عرض کردم کالس دارم، فکر نمیکنم هم مسیرمون یکی

 .باشه

 قانع نشد، از من نگاه گرفت به دکتر جم نگاه کرد و با

 ...یک خداحافظ آرام فاصله گرفت و رفت

تشریف بیارین میرسونمتون._من االن خونه ی آقای جم _

 .منمیرم کالس دیگه ای دار

 .میرسونمتون_

 آنطور آمده بود وسط مکالمه ی من و حامد و حاال

 .داشت دستور میداد

 .ترجیح میدم کمی قدم بزنم_

 .دستی زیر تیغه ی بینی اش کشید

 تو این گرما؟_
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 حق داشت خیلی گرم بود، اما گرما بهانه ی او بود نه

دلیلش. برعکس همیشه دلم لجبازی خواست._لذت بخشه، 

 .ازتونگرما! با اج

 رویم را برگرداندم و شروع کردم به راه رفتن، حس

 میکردم مثل تمام فیلم های عاشقانه قرار است به سمتم

 بیاید دستم را بکشد و مرا ببرد و سوار ماشینش کند اما

 این اتفاق نیفتاد، مسیر طوالنی از شرکت دور شدم اما

 خبری نشد! نمیخواستم پیاده به خانه ی شاگردم بروم

 نهایتا از لجبازی مجبور شدم آن هم در گرمای طاقت اما

 .فرسا

 .چه قرمز شدی_

 .گرم بود_
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 بیا بشین بگم مهین خانم یه شربت بیاره._پسرها کجان؟_

 .خوابن هنوز بیدارنشدن_

 وقتی مهین خانم شربت را برایم آورد به جای خوردن

 لیوان را به گونه ام چسباندم. مهستی با خنده نگاهم

 .صدایی باعث شد لیوان را از صورتم دور کنمکرد اما 

 .مهین خانم براشون غذا آماده کنین_

 .مهین خانم بیشتر از من تعجب کرد، مهستی اما پرسید

 ناهار نخوردی؟_

 ناهار نخورده بودم اما برادر او از کجا میدانست؟ اصال

 .اینجا چکار میکرد._نه، اما میل ندارم، گشنه ام نیست

 .خوبه، مهین خانم آماده کنگرما زده نشی _

 آه، گفته بودم گرما را دوست دارم و حاال او داشت
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 جلوی برادرش اشاره میکرد که گرمم بوده! حتی اگر

 .گرسنه بودم هم االن دیگر نمیتوانستم چیزی بخورم

 .نه مهستی جان واقعا میل ندارم، یکم شیرینی خوردم_

 .یاعزیزم جای غذا رو نمیگیره، تعارف میکنی؟ ب_

 دستم را گرفت تا به سمت میز غذاخوری ببرد، لیوان را

 روی میز گذاشتم و همراهش رفتم. سرم را بلند کردم

دکتر را نگاه کردم که تکیه داده بود به دیوار دستهایشرا در 

 .هم گره کرده بود و داشت با خنده نگاهم میکرد

 .خواهرش خوب ضایعم کرده بودم جلویش با آن جمله

 برادر باالی سرم ایستاده بودند و انتظارخواهر و 

 داشتند من غذا بخورم؟! هردو را نگاه کردم. مهستی

 .متوجه شد
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 مهین خانم برای من کمی ساالد بیارین آسوی رو_

 همراهی کنم تنها نباشه، دادیار اینجوری باالی سرش

 .وایستا میخواد ناهار بخوره

 یخواستدادیار خواهرش را جوری نگاه کرد که انگار م

 بگوید 'مگه من چیکارش دارم؟ .' اما چند ثانیه بعدی

 .سری تکان داد و فاصله گرفت

 .چطوری؟ نیومدی چند روز رو ._ذهنم کمی درگیر بود_

 چرا؟_

 .لبهایم را روی هم فشردم، نمیدانستم بگویم یا نه

 .اگر دوست نداری نگو_

 نه نه، خیلی هم چیز مهمی نیست، خودمم نمیدونم چرا_

 .نقدر ذهنم درگیر شدای
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 ازدواج؟_

سری را تکان دادم. نفس عمیقی کشید._کامیار هنوز ایران 

 نیومده، داره به هرطریقی میتونه

 .عذابم میده

 .نمیتونی بدون حضورش طالق غیابی بگیری_

 چرا، اما باید به زمانی بگذره انگار، پروسه اش_

 .طوالنیه. خوب فکر کن توام

 تلخش باعث ترسش از ازدواجمیدانستم تجربه ی بد و 

 شده است اما ذهن من خیلی دقیق هم درگیر ازدواج

 ...نبود، درگیر برادرش بود

:] 

 ق#_
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 ...گفته بودی کسی تو زندگیت نیست اما_

 نه، یه معرفی از طرف یکی از اقواممونه، ذهنم درگیر_

 .خود فرد نیست، یعنی کلیت ماجرا ذهنم رو درگیر کرده

 کسی ازدواج کنی که عاشقشی؟دوست داری با _

 دوست داشتن و خواستن من چه تاثیری در کل داستان

 .'داشت؟! خیلی با تردید و آرام پرسید 'کسی هست؟

 'قلبم ریخت نمیخواستم نمیتوانستم بگویم 'برادرت،

 دوست نداشتم دروغ هم بگویم، صدای جاشوا که داشت

دلم برات صدایم میکرد از موقعیت پیش آمد نجاتم داد._آسو 

 .تنگ شده بود

 دستش را محکم دور گردنم حلقه کرده بود و کمی به
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 .سمت خودش کشیده بود، دردم گرفت اما چیزی نگفتم

 داداش تنبلت کو؟_

 .خوابه، آسو من همه ی تکلیف هام رو انجام دادم_

 .زدمبه پشتش آرام 

 .آفرین به تو، بریم ببینم_

 . مهستی: آسو غذات.لبخندی زدم و گفتم

 .سیرشدم، ممنون_

 جان از سر و صدایی که جاشوا راه انداخته بود بیدار

 شد، با دیدنم پرید به سمتم و بغلم کرد، اما هنوز خواب

 آلود بود، چند دقیقه بعد در همان حالت در آغوشم

 خوابش برد. آرام به جاشوا گفتم برویم و جای دیگری

 سنگین کار کنیم تا جان بخوابد اما مشکل این بود، جان
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 .بود، نمیتوانستم بلندش کنم و روی تختش بگذارم

 .آسو صبرکن_

 از اتاق دویید بیرون و چند لحظه بعد با آنکل

 بزرگوارش آمد داخل اتاق. دکتر جم نگاهی به من و

جان کرد، لبخندی که چند دقیقه پیش بخاطر سوتی امروی 

 لبش بود، دیگر خبری ازش نبود. جلو آمد و خم

 .را بغل بگیردشد تا جان 

 .آروم بردارین بیدارنشه_

 نگاهی کرد و بعد آرام جان را بلند کرد روی تخت

 گذاشت. دستم به سمت صورت جان رفتم، حس کردم

 کمی تب دارد، وقتی بغلش هم کرده بودم این حس را

 .داشتم اما دستهایم آزاد نبود
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 .تب داره_

 .دکتر جم حرکت من را تکرار کرد

دکتر موحد بیان.سری تکان دادم. دست االن زنگ میزنم _

 به گوشی از اتاق بیرون رفت،

 جاشوا صدایم زد مجبور شدم بروم بیرون، ما در حال

 پذیرایی مشغول کار بودیم که آقایی که دکتر موحد بود

 باالخره رسید. مهستی وقتی فهمیده بود جان تب دارد

 .سریع به اتاقش رفته بود تا حواسش باشد

 موحد به حال پذیرایی از جایم بلند شدم تا با ورود دکتر

 من نیز همراهیشان کنم، دادیار من را به عنوان دوست

 .خانوادگی شام معرفی کرد نه کارمند یا معلم بچه ها

 هردو منتظر ماندند اول من رد شوم و بعد پشت سرم
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 آمدند. وقتی دکتر داشت معاینه میکرد، من و دادیار

 .مهستی داخل اتاق بچه ها بودبیرون اتاق ماندیم، فقط 

 .نگران باشین، سرماخورده حتما_

 .آخه تو تابستون، تو این گرما!باز لبخندی زد_

 .گرما دوست داره جان هم، زیاد بیرون بوده_

 خنده ام گرفت داشت به من متلک می انداخت. با بیرون

 آمدن دکتر از اتاق جان من داخل رفتم اما دادیار

 با دیدنم لبخند بی جانی زد و همراهی اش کرد. جان

 .دستش را باز کرد تا بغلم کند

 چی گفت دکتر؟_

 گفت سرماخوردگیه، چندتا قرص نوشت براش. جاشوا_

 .نباید امشب اینجا بخوابه
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 .جان: من تنها نمیخوابم.مهستی: من پیشت میمونم

 .جان: آسو تو بمون

 .چه کار سختی میخواست

 .آسو آسو گوشیت_

 حالت دو گوشی ام را آورده بود نگاه به جاشوا که با

 .کردم

 .نیا جلو عزیزم، جان سرما خورده_

 بلند شدم و گوشی را از او گرفتم از خانه بود! از اتاق

 بیرون رفتم و گوشی را روی گوشم گذاشتم الو نگفته

صدای داد مامان را شنیدم.خواستگار محترم، بند را آب داده 

 بود! مگر چه دیده

 .بود که مامان اینطور داد و بیداد میکرد بود، چه گفته
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 برای جلوگیری از هر نوع آبروریزی گفتم 'میام خونه

 یکم دیگه صحبت میکنیم' و قطع کردم. سریعا گوشی را

 .روی سایلنت گذاشتم تا دوباره به صدا در نیاید

 چیزی شده؟_

 با یک 'هین' به عقب برگشتم. دکتر جم بود، رنگم پرید

 !د؟نکند شنیده باش

 .نه، چیز فقط باید برم_

 یک قدم خیلی کوچیک به سمتم آمد، حس کردم کمی

 سرش را خم کرد به سمتم._مشکلی پیش اومده؟

 .با کمی مکث گفت

 حال پدرتون خوبه؟_

 با آن دادهایی که مامان میزد ممکن بود حال بابا هم بد
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 .شده باشد اما بیخبر بودم

:] 

 ق#_

 

 .اما باید برم_نه فکر نکنم، یعنی خوبه، 

 منتظر نماندم چیزی بگوید سریع داخل اتاق رفتم و با

 سرعت تمام خداحافظی کردم. جان همچنان اصرار

 میکرد پیشش بمانم اما ممکن نبود، نه بخاطر تماس

 مامان تحت هیچ شرایط ممکن نبود، مگر اینکه از خانه

 .پرت میشدم بیرون

 دیدم کتش را دادیار بیرون اتاق نبود، وقتی پایین رفتم

 پوشیده و دم در منتظر من است. میخواست مرا
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 برساند، با او برگشتن دیوانگی بود! نمیخواستم اما او

 .قبول نکرد، گفت بااین حالم اجازه نمیدهد تنها بروم

 ! مگر چه حالی داشتم؟

 اتفاقی برای کسی افتاده؟_

 نمیدونم آقای دکتر... یعنی... یه سوتفاهم._سوتفاهم؟_

 .ی وکیلی نمیدونم چی گفته، دقیق نمیدونمآقا_

 آقا وکیلی آقایی که اومده بودن دنبالتون؟_

 .بله_

 آشنان؟_

 به نیم رخش نگاه کردم، یعنی نمیدانست؟ یعنی نفهمیده

 .بود؟ چرا میپرسید



 
 

1494 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

همکار شوهر خاله ام._آشناییت نزدیکی نیست برای اینکه _

 دنبالتون بیاد به

 .محل کارتون

 توام آشناییتی با من نداری که در موردخواستم بگویم 

 زندگی خصوصی ام کنجکاوی کنی. کاش میتوانستم

 .بگویم

 .جوابش را ندادم

 نگفتین؟_

 چی بگم؟_

 نگاه از جلو گرفت به من نگاه کرد چند ثانیه و دوباره

به جلو خیره شد._در مورد من چیزی گفتن که سوتفاهم پیش 

 .اومده
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 .گفتم که خبر ندارم_

 خبر ندارین پس دلیل این استرس و رنگ پریدتوناگر _

 چیه؟

 دلیلش؟ خیلی چیزها، بی آبرویی، جنگ اعصاب در

 خانه، بد شدن حال بابا، احتمال درگیری حتی فیزیکی با

 .آذرخش... هزار و یک دلیل داشتم نه حتی یک دلیل

 .من خوبم_

 دوباره نگاهی کرد و گفت

در ذهنم بود غیر از من اینطور فکر نمیکنم.تنها چیزی که _

 همه ی اتفاق هایی

 .که ممکن بود بیفتد این بود که کاش با او برنمیگشتم

 اگر سوءتفاهمی که پی شاومده بخاطر منه، من میتونم_
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 ...بی

 نه آقای دکتر ممنونم، واقعا خودم هم دقیق نمیدونم،_

 یکم حال جان بعد تماس یهویی نگرانم کرد وگرنه فکر

 .نمیکنم چیزی باشه

 کاش خودم هم به حرفهایم ایمان داشتم. دم در خانه که

 نگه داشت خواستم پیاده شوم یک لحظه دستش را

 .گذاشت روی ساق دستم مثل برق گرفته برگشتم سمتش

 .سریع دستش را برداشت

 .چیز...پیشانی اش را خاراند و گفت_

 .خواستم بگم به من هم خبر بدین، نگران نمونم_

 ه؟! سرم را تکان دادم پیاده شدم،نگران؟ نگران چه؟ ک

 کلید انداختم یک بسم هللا زیر لب گفتم و داخل رفتم. در
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 داخلی را که باز کردم، مامان و آذرخش سرپا بودند،

 بابا و آسمان کنار هم نشسته بودند، در واقع بابا دراز

 .کشیده بود آسمان کنارش بود

 تشریف آورد خانم. زود نیست؟ برو یه ساعت دیگه_

 .بیا

 توجهی به حرف آذرخش نکردم، بابا را نگاه کردم،

 چشم هایش نگران بود. اما گویا خوب بود یا سعی

میکرد خوب باشد._چه خبرتون؟ مامان میخواستی دوتا داد 

 دیگه میزدی

 .پشت تلفن

 .آذرخش: روتو برم آسو

 .باز اهمیتی ندادم، به مامان نگاه کردم
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 چیشده؟_

 چی میخوای؟ چرا یه ذره آبرومن با تو چیکار کنم؟ _

 برامون نمیذاری؟

باز چیکار کردم؟_نمیخوام دیگه کار کنی، نمیخوام تو نون _

 بیاری برای

 .این خونه

 آذرخش: این که پرید، بتمرگ بشین سرجات شاید یکی

 .اومد گرفتت از دستت خالص شدیم

 آسمان تو بگو چیشده؟_

 کردی؟چرا از اون میپرسی؟ خودت خبر نداری چیکار _

 خبر نداری رسوای شهر شدی؟

 .بلند داد زدم
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 چه غلطی کردم که خودم خبر ندارم؟ چه غلطی کردم_

که همه خبر دارن جز خودم؟صدایم بلند بود، خیلی بلند، 

 .حتی ته گلویم سوخت

 آذرخش: خفه شو آسو ما اینجا آبرو داریم، هرچند

 .نمیفهمی، باال سرتون نبودم یادتون رفته

 .زدم و بعد شروع کردم به بلند بلند خندیدناول پوزخند 

 !او آقاباالسر ما بود

:] 

 ق#_

 

 

 کیفم را انداختم روی زمین کنار پایم. نفس عمیق کشیدم
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و دوباره زل زدم به چشم های مامان. چیزی نگفتممنتظر 

 ماندم ببینم او چه میخواهد بگوید، او تا کی

 حتیمیخواهد نمک خورده و نمکدان بشکند. انگار 

 اگر من دستم را تا آرنج عسل میکردم و در دهان مامان

 .میگذاشتم نتیجه همان آش و همان کاسه بود

 دیگه نمیخوام کار کنی شنیدی؟_

 باشه، دیگه کار نمیکنم، تمومه؟_

 با تعجب نگاهم کرد، آذرخش اما جوری نگاه کرد که

 انگار منتظر بود بعد این جمله ای چیزی اضافه خواهم

 . س او درست بود، اول به آسمان نگاه کردمکرد. حد

 آسمان دیگه نمیتونم هزینه ی کتاب های کنکور، ثبت_

 نام مدرسه ات، یونیفورم مدرسه ات، کالس گیتارت،
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 . پول تو جیبیت رو بدم .رو گرفتم بابا را نگاه کردم

 بابا... دیگه نمیتونم بفرستم این کلینیک که باعث شده_

 ی، یکم سرت رو تکون بدی،انگشت هات رو تکون بد

 .شاید بتونی حرف بزنی، قرصهاتم نمیتونم بخرم

 .چرخیدم، آذرخش را رد کردم مامان را نگاه کردم

 دیگه نمیتونم مایحتاج خونه رو بخرم، پول برق، گاز،_

 .آب و تلفن رو بدم

 .و آذرخش را نگاه کردم

 نمیتونم اجاره خونه رو بدم، نمیتونم کسری بدهی هات_

ا حقوق بابا واریز میشه رو بدم، نمیتونم وامی کهخریت که ب

 کردم برات گرفتم و سرجمع دوبار بیشتر ندادی

 .رو بدم
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 .دوباره مامان را نگاه کردم

 کار نمیکنم دیگه کار نمیکنم. می کپم یه گوشه و_

 سقف و دیوار و تو رو نگاه میکنم. چرا؟ چون مادر من

 من نمیتونه ببینه به من اعتماد نداره، چرا؟ چون مادر

 دختر جوونش پاسوز پسر احمقش شده داره از جونش،

 داره از زندگیش، داره از لحظه لحظه ی جوونیش مایه

 میذاره براشون، چرا چون مادر من نمیفهمه این دختر

 هم بچه اشه، یه دختر هم حق زندگی و نفس داره، چرا

 چون مادر من نمیفهمه به جای حرفهای خاله زنک این

 اون باید دختر خودش رو باور داشته باشه. مامانو 

 چرا اینقدر با من بدی؟ چرا؟
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بابا را نگاه کردم._بابا من فقط دختر توام؟ دختر مامان 

 نیستم؟ اگه

 اینطوره به منم بگین. چرا منو نمیفهمین؟ چرا

 نمیفهمین وقتی همتون تو خواب شیرینین من بلند

 ااون سر شهرمیشم میرم سر کار، از این سر شهر ت

 چقدر سخته. چرا نمیفهمین من خیلی روزها صبح

 تاشب هیچی نمیخورم، یا وقت نمیکنم یا نمیخوام پول

 هدر بدم. مامان نمیبینی؟ نمیفهمی؟ هان؟ مامان چرا؟

 چرا؟ چرا مثل همه ی مامان ها نیستی؟ چرا درک

 نمیکنی؟ مگه چی ازت خواستم؟ فقط یه ذره درک. یه

 .ازت خواستم ذره سر سوزنی درک

 حرفهایی که داشت پشت سر هم بیرون میریخت دست
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 من نبود، من دوست نداشتم اینها را پیش بابا به زبان

 بیاورم اما دیگر جا نداشتم، از این همه ناعدالتی آن هم

 .از طرف مادرم. همگی داشتند با حیرت نگاهم میکردند

مامان بلند میگفتم، تک تک جمالت را بلند و محکم میگفتم._

 تو این مدت فقط خون من رو کردی تو شیشه،

 انگار من آذرخش رو بردم انداختم تو زندان. انگار من

 دشمن خونی این خانواده ام. مامان کی اومد دم در

 خونت بگه دخترت خرابه، دخترت بده، دخترت دزدی

 میکنه هان؟ میدونی اون موقع که بدهکارهای همین آقا

 فشارت میفتاد ، بابا که دیگه میومد دم در، تو از ترس

 قدرت تکون خوردن نداشت، آسمان میترسید گریه

 میکرد، تو آسمان رو بغل میکردی من رو نگاه
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 میکردین برم دم در. مگه من چند سالم بود؟ اون موقع

 دختر جوون نبودم؟ اون موقع چی؟ هان؟ اون موقع که

 میخواستی بری زندان مالقات شازدت، از ترس و

 نمیدونستی چطور بری منتظر من بودی، اوناسترس 

 موقع که داشتم دیوونه میشدم، دنبال کار بودم، دنبال

 خونه بودم، دنبال وکیل بودم برای پسرت اون موقع

 دختر نبودم؟ هان؟

هان آخرم بلندتر بود ._مامان نمیبخشمت، نه بخاطر این 

 .ها... نه

 .اشکام را با دستم پس زدم

 برای من، برای ندیدن من، برایبرای مادری نکردنت _

 .نفهمیدن من نمیبخشت
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 دستم را جلوی دهان و بینی ام گذاشتم نمیخواستم گریه

 ...کنم، نمیخواستم

 هم سن و سالهای من میگردن، خوشن، ، میرن_

 مسافرت، دغدغه هاشون رنگ مو و الک ناخنشونه،

 من؟ من چی مامان؟ من دختر بودن، زن بودن، انسان

 رفته، بخاطر آذرخش، بخاطر شماها... حاالبودن یادم 

 از من چی میخوای؟ با کی حرف زدم؟ کجا رفتم؟ چرا

 رفتم؟ آره؟ االن؟ االن که آذرخش پیشته؟ مامان... تو

داشتی منو میفروختی به خا....این حرفم باعث شد یک قدم 

 به عقب برود حس کردم

 کسی نفس نکشید، ادامه ندادم... شاید داشتم خطا

 میکردم، آنقدرها هم از این مطمعن نبودم. خم شدم کیفم
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 را برداشتم و به اتاق رفتم. در بستم و پشت در سر

 خوردم. با هردو دستم صورتم را پوشاندنم.گریه هایم

 تمامی نداشت. باید آنقدر گریه میکردم تا خالی میشدم،

 .باید آنقدر اشک میریختم تا بلند شوم، سرپا بایستم

 ی گوشی ام را داخل کیفم میشنیدم، اذیت صدای ویبره

 کننده بود، هر صدایی به غیر از صدای گریه ام برایم

 .اذیت کننده بود

:] 

 ق#_

 

 از شدت درد گردنم چشم باز کردم، همانجا پشت در

 خوابم برده بود، با همان لباسها. کیفم زیر سرم بود،



 
 

1508 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 یدانگار آسمان داخل اتاق نیامده بود. چند ثانیه طول کش

 یادم بیاید چه اتفاقی افتاده است، نگران بابا شدم تکانی

 خوردم خواستم بلند شوم اما یادم افتاد اگر حالش بد

 .میشد مطمعنا سر و صدایش را میشنیدم

 کار... حتی اگر خودم میخواستم باز نمیتوانستند با

 پولی که آذرخش در میآورد زندگی کنند، نمیتوانستم

 ز دست دهم، بخاطر دانشگاه باریسک کنم و کارم را ا

 مدرسه دیگر قرارداد نبستم، دل خوش شرکت بودم

 هرچند معلوم نبود تا کی بتوانم اینجا باشم. از کار

 بیرون آمدنم تا تمام شدن بدهی های آذرخش ممکن

 نبود، حداقل آن موقع میتوانستیم به حقوق بابا اکتفا

 یکنیم. گوشی را برداشتم تا برای چند روز مرخص
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 بگیرم، تا صفحه روشن شد، تعداد تماسهایی که از

 دادیار داشتم شدیدا باعث تعجبم شد. دیشب صدای ممتد

ویبره را شنیده بودم، اما...نمیدانستم زنگ بزنم یا نه، ساعت  

 بود. ممکن بود

 خواب باشد. تردید را کنار گذاشتم و تماس گرفتم،

 .میتوانستم مستقیم از خودش هم مرخصی بگیرم

 شما معلومه از دیشب کجایی؟_

 انتظار داشتم یک 'الو'ی خواب آلود بشنوم، نه یک

 .صدای نسبتا عصبانی و دلخور

 .من؟خونه_

 صدا، صدای خودم نبود. بیدار شده بودم و با کسی

 صحبت نکرده بودم و جیغ های دیشب هم گویا کار
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 خودش را کرده بود ._قرار نبود یه من خبر بدین؟

 .م، تازه در آن بلبشوچه خبری میداد

 .من... خوبم، ببخشین ندیدم تماسهاتون رو_

 جوابم را نداد، فکر کردم قطع شده، صفحه را نگاه کردم

 .قطع نشده بود

 چیشده؟ صداتون؟_

 خوبم، من... تازه بیدارشدم، خواب موندم میخواستم_

 تماس بگیرم با خانم پاینده برای مرخصی، دیدم

 میشه من چند روزی مرخصیخودتون تماس گرفتین، 

 بگیرم._چند روز؟ چیزی شده؟

 ...نه فقط... یعنی حس میکنم کمی سرماخوردم و ب_

 ...آسوی_
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 من نفس کشیدن را فراموش کردم... من آن لحظه

 .هرچیزی را که وجود داشت و نداشت را فراموش کردم

 یک آسوی محکم، یک آسوی گفت... به سختی زمزمه

 . کردم

 .خوبم_

 صدا حال خوبته؟ جواب ندادن دیشبت از حالاین _

خوبته؟چرا مفرد خطاب میکرد، چرا جوری میگفت که 

 انگار

 من باید به او جواب پس میدادم، چرا ته صدایش نگران

 !بود... چرا؟

 ...حاضرشو میام دنبالت باهم صح_

 . نه ممکن نبود
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 !آقای دکتر_

 .سکوت کرد، صدای نفس هایش را شنیدم

 .روز مرخصی نیاز دارم لطفافقط به چند _

 .نفسش را بیرون داد._فقط امروز رو

 .زور میگفت مثل همیشه

 .مطمعن نیستم بتونم بیام_

 آسوی نمیخوای بگی چی شده؟_

 .چه میگفتم

 ...گفتم که سر_

استراحت کن.این یعنی باور نکرده بود. تماس را که قطع _

 کردم،

 مه را،دوباره مرور کردم، تک تک لحظه های این مکال
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 مرا به اسم خطاب کرده بود. هیچ وقت فکر نمیکردم به

 اسم کوچک خطاب شدنم از جانب کسی اینقدر بتواند

 ...مرا خوشحال کند، اینقدر بتواند مرا به هیجان بیاورد

 احمقانه بود شاید اما آنقدر خوشحال شده بودم که

 دیشب دیگر برایم مهم نبود، در کورترین نقطه ی ذهنم

 ادم. بالبخندی که کامال ناخودآگاهانه به لبقرارش د

 داشتم بلند شدم، لباسهایم را عوض کردم. برای سرحال

 .شدن دوش گرفتم و باالخره از اتاق بیرون رفتم

 آذرخش و آسمان در حال پذیرایی خواب بودند، این چه

 .کاری بود که ساعت  و نیم، آذرخش هنوز خانه بود

 بود، اما دلم بوی تلخ قهوهبه آشپزخانه رفتم، گرسنه ام 

 .را میخواسن، اهل قهوه نبودم، اما االن نیاز داشتم
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 قهوه را در فنجان ریختم برگشتم برگردم به اتاق دیدم

 مامان پشت سر من است. معلوم بود االن بیدار شده،

 شاید ترسیده بود که سرکار رفته ام. نگاه از او گرفتم و

رفتم.تا در را بستم پشت آرام از کنارش رد شدم و به اتاق 

 سرم او باز کرد. توجهی به

 حضورش نکردم یا سعی کردم توجه نکنم، به جای

 حافظ سراغ شاملو رفتم.... کتاب را دستم گرفتم و

 . گوشه ای نشستم. حس میکردم که زل زده بود به من

 دیشب هرچی خواستی داد و بیداد کردی بعدش هم_

 .قخودت رو زندونی کردی تو این اتا

 نگاهش کردم، چیزی نگفتم، منتظر ماندم ببینم

 .منظورش چیست. شاید حق اعتراض هم نداشتم
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 ...من نمیخوام بچه ام حرف این و اون بشه، من_

 چشم هایش پر شد، اما از این ساعت به بعد دیگر فایده

ای نداشت._منو چی فرض کردی؟ من چی داشتم و دارم 

 که ازش

 بخاطر شماها نگذرم؟

 .'ما نبود، به خاطر یک نفر بود 'آذرخشبخاطر 

 مقابلم نشست، با گریه شروع کرد، از دوران بارداری

 اش گفت، وقتی من آذرخش یا آسمان را باردار بوده،

 از سختی های بزرگ کردن بچه گفت، از مادر بودن

 گفت. مگر من اینها را نادیده گرفته بودم؟ نه! باز

 ....اشتباه متوجه شده بود باز.... باز

 .من یکم تو این خونه درک میخوام_
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 میدونی وقتی رضا زنگ زد گفت دخترت با اعیونها_

میگرده، با کیا رفت و آمد داره، دیگه چرا مارو عالفخودش 

 کرده؟ گفت این مدت الکی تو سر بچه اش

 ...میزده از آسو یاد بگیر، نگو آسو از یه جا دیگه

 .جمله اش را ادامه نداد

:] 

 ق#_

 

 

 از آقا رضا ناراحت نشدم، نمیشم. میدونی چرا؟من _

 چون میشناسمش، میدونم چه جور شخصیتی داره، حتی

 اگر بدتر از این میگفت. اما تو چی مامان؟ تو منو
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نمیشناسی؟ من رو...من آنقدر مشعوف 'آسوی' گفتن دادیار 

 بودم که

 نمیخواستم حس خوبش از بین برود، راستی چرا

 .'آسوی نه آسو'

 .دم آمدم مامان هنوز در اتاق بود زل زده بودبه خو

 .منتظر بود حرفم را تمام کنم

 مهم نیست. تموم شد، منم تو خونه ام، نشستم_

 همینجا، هرموقع خواستی بیا نگام کن خیالت راحت

 شه. چون چند روز دیگه هم قراره شروع کنی به گفتن

 .اینکه حتما معتاد شدم... یا هرچیزی

 جوابم را نداد بلند شد، در را باز کرد دلخور نگاهم کرد،

 .پشیمان شد انگار
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پاشو برو سر کارت تا دیر نشده .پوزخندی زدم. کتابم را _

 .باز کردم

 ".و چشمانت با من گفتند، که فردا روز دیگری است"

 زل زده بودم به صفحه ی گوشی، نام دانشگاهم را در

 نمیدانم، ذهنممقابل اسمم میدیدم. خبر خوبی بود یا نه؟! 

 .درگیر یک 'آسوی' بود، از یک صدای معجزه آسا

 جوابها اومدن، نگاه کردی؟_

 آسمان را نگاه کردم، از صبح یکبار هم نیامده بود حالم

 ...را بپرسد

 .آره_

 قبول شدی؟انتظار داشت با رتبه ی پنج کسی قبول نشود؟_

! 
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 خودت چی فکر میکنی؟_

 .را میپرسید مطمعنا فکری نمیکرد که این سوال

 صدای زنگ موبایلم باعث شد چشم از او بگیرم،

 نمیدانم چرا منتظر تماسی از جانب دادیار بودم اما او

 نبود، مهستی بود. بیخبر بود از نتایج فقط تماس گرفته

 بود که پیشنهاد دهد چند روزی برویم مسافرت. برایم

 ممکن نبود و نه گفتن به او هم آسان نبود. اما به هر

 ختی و جان کندنی بود گفتم نه. اولش فکر کرد بخاطرس

 .مرخصی گرفتن از دادیار است

 نه ایشون که بنده خدا چیزی نمیگم اتفاقا امروز هم_

 خونه ام._چرا؟

 .یکم... خواب موندم، تنبلیم شد_
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 !دومین دروغم در یک روز

 تو خونه واقعا حوصله ام سر میره، دوقلوها هم که_

 .یدونم چیکار کنمبرن مدرسه دیگه نم

 چرا سرکار نمیری؟_

 سرکار؟_

آره اگر بخوای، سرت گرم میشه.یادم است گفته بود دوست _

 داشته طراحی لباس بخواند

 اما مادرش اجازه نداده بود، معماری خوانده بود گویا،

 اما هیچ وقت کار نکرده بود. بالفاصله بعد از فارغ

 رفته بود و التحصیلی اش ازدواج کرده بود و از ایران

 .همسر مثال متمدنش اجازه نداده بود آنجا کار کند

 .نمیدونم_
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 نمیدانمش خیلی هم به نظرم از سر ندانستن نبود، از

 تایید نشدن میترسید، از اجازه. نمیدانم چرا اینقدر

 منتظر اجازه بود. در این سن و سال شاید مشورت

 !گرفتن معقول بود اما اجازه نه

 با مهیار صحبت کنم، شاید بتونم راست میگی، باید_

 .برم شرکت امید.امید... نسترن

 ازشون خبر داری؟_

 از کی؟_

 .نسترن و امید_

 نمیدونم، خیلی وقته امید رو ندیدم عزیزم. دیگه با_

 نسترن صحبت نکردی؟

 .نفس عمیقی کشیدم
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 نه، یبار زنگ زدم اما جواب نداد._بابا؟_

 خاطر گرد و سرش را بلند کرد. خجالت میکشیدم به

 خاک دیشبم. سرم را پایین انداختم و آرام گفتم

 .' ببخشید'

 نگاهم به دستهایش بودم دیدم سعی دارد تمامشان بدهد،

 حدس زدم میخواهد دستم را بگیرد. دستم را جلو بردم

 . و دستش را در دستم گرفتم

 میبخشی؟_

 .لبخند کم رنگی زد، از ته دل نبود اما بهتر از هیچ بود

 .رفتم و صورتش را بوسیدم جلو

تو به من اعتماد داری بابا نه؟داشت بابا به من اعتماد _

 داشت، اگر همه ی دنیا هم
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 پشت من بودند دلم میتوانست همیشه قرص باشد بابا به

 من اعتماد دارد. از قبولی ام گفتم تا خوشحالش کنم، تا

 جبرانی باشد برای دیشب اما نبود، آنطور که فکر

 .میخواستم نبود میکردم و

 ...و دادیار.... دیگر تماس نگرفت... تبریک نگفت

 مطمعن بودم خبر دارد، مطمعن بودم مهستی گفته است

 ... اما

 .انتظار شاید تنبیه جهان باشد برای یک قلب عاشق

_ _ _ _ 

 رژ قرمز شاید از نتیجه ی شنیدن یک 'آسوی' بود. شال

بود. خانم پایندهقبل سفیدم شاید نتیجه ی همان یک 'آسوی' 

 از سالم دادن چند ثانیه با تعجبی آشکار زل زد به
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 من. میدانم کمی زیاد دی بود برای سرکار اما دست من

 ...نبود

 ... پشت میزم بودم، آمده بودم سرکارم، دوباره

 مامان دیشب به زبان بی زبانی عذرخواسته بود، گفته

 اهیبود از سرنگرانی اش بوده واکنشش. من عذرخو

 نمیخواستم فقط از ته دل آرزو کردم واقعا متوجه شده

 .باشد که اشتباه از او بود و تکرار نکند

 چندبار در آینه خودم را نگاه کردم، مدتها بو چگونه به

 نظر رسیدنم برایم آنقدرها در الویت نبود اما من در تمام

 .زندگیم چنین 'آسوی' ای از کسی نشنیده بودم

 اینقدر مرا منتظر بگذار؟ یک تماس،این آدم میخواست 
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یک خبر گرفتن، بعد از آن آسوی حق من بود. صدایتلفن 

 روی میز باعث شد از جایم بپرم. فکر کردم دادیار

 است، نبود... خانم پاینده بود، با خودم گفتم شاید بگوید

 بروم دفتر دکتر اما نگفت. او با من شوخی اش گرفته

 !بود

:] 

 ق#_

 

 

 گوشی ام بلند شد، وکیلی بود. باالخره این بار صدای

 شماره ام را پیدا کرده بود، دیروز پیام داده بود، همان

 لحظه جوابش را دادم، خیلی پرو پیمان، بعد از ارسال
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 پیامم تماس گرفت اما جواب ندادم ولی او نیز ول کن

 نبود از دیروز هزاربار زنگ زده بود، جواب نداده

جواب نداده بودم. من تصمیم به نهگفتن بودم، پیام داده بود، 

 بود، بعد اتفاق های پیش آمده دیگر هر نوع تاملی

 محال بود. این دیگر واقعا ربطی به حسم به دادیار

 .نداشت

 تا آخر وقت کاری دادیار را ندیدم. قطع امیدم کردم

 .کامال، شاید یک واکنش لحظه ای بود صدا کردن اسمم

 بودم، برای وسواس شدیدیبرای رژی که به لب زده 

 که به خرج داده بودم برای لباس پوشیدن برای افکار

 ساده لوحانه و قلب کودکانه ی خودم متاسف شدم. قبل

 از بیرون رفتن از شرکت خواستم رژم را پاک کنم، اما
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 یک لجبازی مسخره، کودکانه نمیدانم حتی نمیدانم

 بردارم و لجبازی با که اما باعت شد، رژ لبم را از کیفم

 محکمتر و پررنگ تر روی لبم بکشم. خانم پاینده

 امروز با تعجب سالم داده بود با همان تعجب خداحافظی

 کرد.من حامد وکیلی را بعد از این همه کالفگی در مقابل

 .محل کارم کم داشتم

 شما اینجا چیکار میکنین؟اینجا محل کار منه آقای_

 راه منوکیلی شما حق ندارین دم به دیقه سر 

 .ظاهربشین

 اویی که حواسش بیشتر به صورت من بود تا حرفهایم

 .بعد از تمام شدن حرفم با تته پته جوابم را داد

 ...بل... نه.... یع.... من.... شما_
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سعی کرد به خودش مسلط شود و دوباره گفت._شما جواب 

 ندادین، من نمیخواستم سوءتفاهمی که

 ونطوری که شماپیش اومده همچنان باقی بمونه، ا

 .برداشت کردین نیست

 .مهم نیست، گذشت_

 .برای من مهمه_

 .برای من مهم نبود، ابدا

 باورکنین فقط... آقا رضا تماس گرفت ببینه من شما را_

 دیدم یا نه. منم گفتم کالس داشتین گویا قرار بود برین

 خونه ی شاگردتون و با پدرشون رفتین همین. نمیدونم

 رضا چه برداشتی کرده و چه چیزیدقیقا چیشده آقا 

 گفته .حتی وقتی داشت برای من تعریف میکرد، قسمتی که
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 .مربوط به پدر شاگردم بود را با لحن خاصی ادا کرد

 کامال معلوم بود در صحبت با آقا رضا هم این برخورد

 را داشته، حتی خیلی دقیق میخواستم به موضوع

 اشتم مکالمهفکرکنم، میتوانست با گفتن اینکه کالس د

 را با آقا رضا تمام کند، اینکه من چطور رفتم سرکارم

 نه ربطی به آقا رضا داشت نه خودش. پس خیلی

 .نمیتوانستم به صداقت کالمش اعتماد کنم

 ...من نمیخوام که_

 آقای وکیلی حضورتون فقط باعث معذب شدن منه،_

 سوءتفاهمی پیش نیومده بود که رفع شه، شما به عمد

 ...رضا اشاره کردین، قسمت پدرشاگردم روبه آقا 

 خواست چیزی بگوید اما دستم را باال بردم و خواستم
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سکوت کند._این کارتون میتونسته از سر کنجکاوی بوده 

 باشه نه

 صرفا خبرچینی اما تحت هر شرایط چیزی رو تغییر

 .نمیده کار شما درست نبود

 جلویم از کنار دستش گذاشتم اما دوباره به سمتم آمد و

 .ایستاد

 باشه معذرت میخوام یه فرصت دیگه بهم بدین لطفا_

 ...من... من واقعا به شما

 .آسوی_

 صدای دادیار بود، برنگشته مطمعن بودم، حتی از قیافه

 ی وکیلی برای نصفه نیمه ماندن ابراز عالقه اش هم

 معلوم بود باز دادیار را دیده است، نگاهش همان نگاه
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دادیار.خیلی آرام برگشتم به سمتش من از آن روز بود به 

 دیروز منتظر یک

 .آسوی دیگه بودم

 دست راستش در جیبش بود و خیلی مطمعن داشت من

 و حامد وکیلی را نگاه میکرد. دو اتفاق همزمان! چیزی

 که از دیروز منتظرش بودم را دوباره شنیدم اما شک

 های وکیلی به یقین می پیوست و سوای آن قرار بود

 ک خبرچینی دیگر اتفاق بیفتد. دادیار به سمتم آمد،ی

 کنار من ایستاد همانطور که به حامد نگاه میکردخطاب

 .به من گفت

 چیزی شده؟_

:] 
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 ق#_

 

 نگاهش کردم، همچنان نگاهش به من نبود اما منتظر

 جواب بود. وقتی از او نگاه گرفتم حامد وکیلی همچنان

 من رفتنش را آنجا بود، انگار دست پاچه شده بود.

 میخواستم اما دوست نداشتم باعثش حضور دادیار

 باشد. با لحن آرامی برای اینکه سوتفاهم پیش نیاید

 . گفتم

 آقای وکیلی من حرفهام رو گفتم، فکر نمیکنم الزم_

 .باشه بیشتر از این کش داده باشه

 .نگاه گذرایی به من کرد و با نگاه به دادیار گفت
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تر کش پیدا کنه.همانجا ایستادم و بله، نیاز نیست بیش_

 دورشدن و سوارشدنش را به

 ماشینش تماشا کردم، حاال نگاه دادیار را روی خودم

 حس میکردم. اما دیگر این من بودم که جرات

 .برگرداندم سرم را نداشتم

 .بریم_

 با 'بریم' گفتنش، نگاهش کردم و یک 'کجا'ی آرام گفتم،

حامد محو نشد، بلکه اخم تا خواست جواب دهد، او مثل 

 . کرد. چندثانیه بعد با باهمان اخم و جدیت گفت

 . ماشین کمی پایینتره_

جایی قراره بریم؟جوابم را نداد فقط با دستش مسیر را _

 نشان داد. دودل
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 بودم اما جدیتش باعث شد که به راه بیفتم. عجیب بود

 اما در ماشین را برایم باز کرد، با تعجب و خنده

 کردم اما تا دیدم نگاهم میکند سریع نگاه از او نگاهش

 .گرفتم و سوار شدم

 ماشین را به راه انداخت اما ساکت بود. نه میدانستم

 کجا میرود و نه اینکه چه میخواهد بگوید. با پشت

 انگشت شصتش روی پیشانی اش را خاراند. دیگر

 بیشتر از این نتوانستم طاقت بیاورم. صدایم را صاف

 .دوباره پرسیدمکردم و 

 چیزه... میشه... بگین... یعنی کجا میریم؟_

نگاهی کرد و دوباره جلو را نگاه کرد._مهستی میخواد 

 .سورپرایز کنه برای قبولیت
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 همین؟! ناامید و دلخور نگاه گرفتم و به صندلی تکیه

 دادم، دستهایم را در هم گره کردم و مثل خودش به جلو

 .خیره شدم و گفتم

 ود به زحمت بیفته، خبر میداد خودم میرفتمنیازی نب_

 .برای شما زحمت شد

 نگاهش را روی صورتم حس کردم اما همانطور دلخور

 سرجایم نشستم و صورتم را حتی یک میل جابه جا

 .نکردم

 مهمانی که مهستی گرفته بود در یک باغ رستوان بود،

 چقدر خوب بود که پول این امکانات را فراهم میکرد،

 .میتوانستی خیلی راحت حتی از جشنهایت لذت ببری
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لباسهای بی نهایت زیبایی به تن داشت، دوقلوها هملباسهای 

 خوشگلی پوشیده بودند. کم کم داشت این

 جمع شش نفره ی ما یک اکیپ ثابت و همیشگی میشد،

 ...شاید هم یک دورهمی آخر بود

 خیلی خوشحالم، البته این جشن کوچیک هم برای_

 .یته هم تشکر بابت ایده ای که بهم دادیقبول

 .سوالی نگاهش کردم

 در مورد کار با مهیار و دادیار صحبت کردم، هیچ_

 کدوم مخالفت نکردن، با شروع مدرسه ی بچه ها منم

 .میرم سرکار. خیلی هیجان زده ام آسوجان

 آسو، برادرش گفته بود آسوی. نه اشتباه نشنیده بودم

 ._خیلی عالیه، خوشحالممطمعنم گفته بود آسوی.
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 مرسی عزیزم. اگر کارهای طالقم تموم میشد واقعا_

 حس آزادی میکردم، شاید برات مسخره بیاد، اما تو

 زندگیم برای اولین بار قراره احساس آزادی رو تجربه

 .کنم

 .لبخندی به رویش زدم ، نمیدانستم چه بگویم

 هخب خانم مهرپرور... اول یه چیزی بگم اشکالی ندار_

 به اسم کوچیک صداتون کنم؟ با فامیلی دیگه خیلی

 .طوالنیه

 به اندازه ی کافی آشناییت و رفت و آمد داشتیم که این

 .اجازه رو به او بدهم._حتما، مشکلی نیست

 .جان: ددی دیدی آسو قبول میکنه

 .جاشوا: آره، آسو مهربونه
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 از پسرهایش مشورت گرفته بود برای به اسم کوچک

 .ن؟ و چه خوب از من دفاع کرده بودندخطاب کردن م

 همانطور که نگاهشان میکردم لبم را برایشان به نشانه

 ی بوسه غنچه کردم. جان با دیدنش بلند شد میز را دور

 زد و گونه ام را بوسید منم هم بوسیدمش و مطمعنا

 .جاشوا از این حرکت جا نماند

 دادیاری کل شب در دنیای دیگری بود، خیلی هم حضور

 نداشت، چند باری مهیار اشاره ای کرده بود اما واکنش

 خاصی نشان نداده و همین باعث شده بود من هم خیلی

 .سرحال نباشم. حاال داشت مار سه نفر را نگاه میکرد

 .با لبخند.جان: اوه صورتت عکس لب آسو افتاده

 جاشوا زود دست روی صورتش کشید و. در همان حال
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 .گفت

 .ماله تو گنده اس_

 جان هم مثل برادرش شروع کرد با پاک کردن. خندیدم

 خم شدم از روی میز دستمالی بردارم تا صورتشان را

 .پاک کنم اما دادیار قبل از من دست به کار شده بود

 دستمال جیبی خودش بود، قبال دستش دیده بودم. بعد از

 پاک کردن در حال تا کردن دستمال نگاهی به من کرد،

 .در جیب داخلی کتش قرار داد بعد دستشمالش را

 جشن و سرورمان داشت طوالنی میشد و من میدانستم

 که دیگر باید برگردم. هنوز از تمام ماجراها و اتفاق ها

 خیلی نگذشته بود یا میتوانستم بگویم اصال نگذشته

 بود، امروز آذرخش خواسته بود باز قلدری کند، به
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 دهد بروماعتراض به مامان گفته بود چرا اجازه می

 سرکار، اما مامان برای اولین بار در زندگیمان به

آذرخش گفت 'توکاریت نباشه.' آنقدر شنیدن این حرفشوکه 

 ام کرد که حتی جواب آذرخش را ندادم. حاال بهتر

 بود باعث نشوم این طرفداری مامان حتی اگر بخاطر

 گرد وخاک آن شبم هم باشد، خیلی زود تبدیل به دشمنی

 .شود

:] 

 ق#_

 

 

 آسوی؟_
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 جانم؟_

 کمی خودش را به من نزدیکتر کرد._چیزی شده؟

 .من نمیخوام برم مدرسه_

 با تعجب جاشوا را نگاه کردم. عاشق مدرسه نبودند

 میدانستم اما تا به حال اینطور هم نگفته بودند، یا من

 نشنیده بودم. اما حرفش را خیلی آرام میگفت تا کسی

 .نشنود

 چرا؟_

 دوست ندارم. ددی میگه باید بری،من مدرسه رو _

 .آنتی هم میگه. تازه جان میگه اگر من نرم اونم نمیره

من نمیخوام برم.از روی صندلی بلند شدم دستش را گرفتم 

 و رو به جمع
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 .گفتم

 .من و جاشوا یه دوری این اطراف بزنیم بیایم_

 جان: پس من؟

 تو دسرت رو بخور، برگشتم اگر بخوای با توام میریم_

 اشه؟ب

 جان موافقت کرد، گویا دسرش واقعا خوشمزه بود اما

 .مهستی و مهیار و دادیار کنجکاو ما را نگاه کردند

 دستم را محکم گرفته بود. باغ زیبایی بود، گوشه ای

 پیدا کردیم. روی زمین نشستم به تقلید از من او هم رو

 به رویم روی زمین نشست و دستش را زیر چانه اش

را روی پایش گذاشت. با لبخند نگاهشکردم. برد و آرنجش 

 آنها غریبه بودند به من نه ارتباط خونی بود نه
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 . قومی اما خدا میدانست چقدر دوستشان دارم

 خب ادامه بدیم؟_

 .فقط سرش را تکان داد

 چرا نمیخوای بری مدرسه، اونم یهویی؟_

 .من مدرسه رو دوست ندارم_

 اما مدرسهمیدونم، اما قبال هم دوست نداشتی _

 .میرفتی

بچه ها...دیدم نی نی چشم هایش لرزید و چشم های زیبایش _

 پر

 .شد

 همه با مامی هاشون میان، من نمیخوام با ددی برم،_

 .تازه ددی هم همیشه نمیبره مارو مدرسه
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 دلیل کودکانه ای بود اما او نیز یک کودک بود. بغلش

 م بودمکردم، حقیقتا وقتی در این سن اینقدر محتاج پدر

 طبیعی بود جان و جاشوا باهمه ی آدم های دور و

 برشان مادرشان را بخواهند. بغلش کرده بودم خیلی

 محکم و او داشت گریه میکرد، صدای قدم هایی باعث

 شد برگردم سمت صدا، کفش های بینهایت تمیز، از

 شدت تمیز بودن برق میزد، حدس اینکه صاحب کفشها

 .کیست سخت نبود

 بلند کردم دیدم زل زده است به ما، با سرم را که

نگاهش پرسید چه شده؟ نگران بود، نمیدانم شاید همدر دل 

 داشت فکر میکرد چرا بچه ها همیشه پیش من

 .گریه میکنند
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 جاشوا را صدا کردم تا نگاهم کند، با دستم صورتش را

 .پاک کردم و گونه اش را بوسیدم

 اگر قول بدم با من بریم چی؟_

 عن شدن نگاهم کرد، شاید میخواست ببیندبرای مطم

 .شوخی میکنم یانه

 فکر کنم با یه ومپایر مو قرمز مدرسه رفتن خیلی_

 .باحال تر از اینه که بقیه با مامی هاشون میان

 هیچ فرشته ای نمیتوانست جای مادر را برای فرزندش

 پرکند اما چیز بهتری به ذهنم نرسید._دروغ نمیگی؟

 .نمیگممعلومه که دروغ _

 .قلقلکش دادم

 من کی بهت دروغ گفتم؟_
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 .خندید

 .دستش را دور گردنم گره کرد. نه چشم هایم نگاه کرد

 .آسو قول؟_قول قول قول_

 موهایم روی صورتم بود با دستهای کوچکش کنارشان

 .زد و بوسید. از روی پایم بلند شد

 .میرم به جان بگم_

 برویم اما دویید، کمی بلند گفتم ندود، صبر کند باهم

 عمویش با گرفتم بازوی من و نگاهش به جاشوا اجازه

 . ی رفتنش را داد. بعد من را نگاه کرد

 .دور نیست، خودش میتونه_

 سرم را تکان دادم. منتظر بودم بازویم را رها کند اما
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ول نکرد. نگاهش کردم، داشت موهایم را نگاه 

 میکرد._دستمو ول نمیکنین؟

 ...قرمزچی داره این موهای _

 با من نبود فکر میکنم با خودش بود. بازویم را ول کرد

 انگشتش را نزدیک موهایم آورد و آرام آرام الی

 موهایم برد. 

 .دستش را کشید، نگاهش به نگاه خیره ی من افتاد

 لبخندی به نگاهم زد و همین لبخند باعث شد به خودم

 .بیایم

 واحدیک قدم به عقب رفتم، او با سکوتش و در آن 

حرکت هایش عذابم میداد._چیزه، من دیرم شده دیگه باید 

 برم. ممنون بابت
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 .امشب

 چیزی نگفت، فقط نگاهم کرد ناامید رویم را برگرداندم

 .و خواستم بروم تا از بقیه هم خداحافظی کنم

 آسوی؟_

 قدمم روی هوا ماند. چشم هایم را بستم. نتوانستم به

 نیدم که به سمتمعقب برگردم. صدای قدم هایش را ش

 می آید. پشت سرم ایستاد دوباره صدایم کرد. آرام

 برگشتم، سرم را به سختی بلند کردم و چشم تو چشمش

 .شدم. کمی خم شد به سمتم

الزم نیست یکم صحبت کنیم؟الزم بود. حتی من دیوانه وار _

 منتظر این صحبت بودم

 اما واقعا امشب نمیشد، دیر بود. علیرغم میلم عمل می
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 کردم اما چاره ای نداشتم. آخ از جبر فرهنگی جامعه ی

 ما.... در این جامعه دختر بودن میتوانست گناه هم

 ! محسوب شود

 ....من... چرا... اما_

 مشکلی هست؟_

 .من واقعا دیرم شده_

 ... تو خونه مشکلی داری؟ یعنی این مدت_

 انگشت شصتش را روی پیشانی اش کشید و گفت ._یعنی

... 

 تم بیشتر اذیت شود. گفتنش شاید برای او سختنخواس

 .بود

 ...دیر رفتن هام_
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 مربوطه به اون آقا؟_

 مربوط بود... به خودش به خیلی چیزها... وقتی تعللم

 .را در جواب دادن دید، سری تکان داد

 .میرسونمت_

 دوست داشتم خودم بروم. نه اینکه کنار او بودن را

 [فراتر از این حرفها بود.:نخواهم، اما ترسهای بیشتر و 

 ق#_

 

 

 .پای راستم را روی چمن ها کشیدم

 میشه خودم برم؟_

 .با اخم نگاهم کرد



 
 

1551 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .این موقع؟_من میتونم مراقب خودم باشم_

 .کمی بیشتر خم شد روی صورت

 .از این بابت باید ممنون پدرت باشم_

 او این همه سرش را پایین آورده بود و با هر کلمه و

 قلب من را بیشتر میکرد، بدون شک جمله اش تپش

 صدای قلبم را میشنید. به او گفته بودم پدر باعث شده

 بود ورزش رزمی انجام دهم؟! حتی یادم نمی آمد، قلب

 بی قرار اجازه نمیداد که فکر کنم. لبهایم را روی هم

 .فشار دادم. نگاهی به این حرکتم کرد و صاف ایستاد

 .شدهبریم تا بیشتر از این دیرت ن_

خواستم دوباره اعتراض کنم، اما اجازه نداد ._اون روز اگر 

 دنبالت نیومدم تا حتی شده به زور
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 سوار ماشینت کنم بخاطر این بود که نمیخواستم جلوی

 شرکت معذب شی اگر کسی ببینه، اما دیگه همچین

 .اتفاقی نمیفته

 در این چند روز، او مفرد خطابم کرده بود، نسبتا

 .میکرد، اما تا این اندازه؟! نه واقعا نهراحتتر صحبت 

 به همان روزی که گرمای وحشتناک، حضور حامد

 وکیلی و مسیری که از سر لجبازی پیاده رفتم اشاره

 میکرد. عجیب یا شاید دیوانگی است اما این توضیح

 .همراه با زورگویی اش هم برایم شیرین بود

 دادم لبخندی بهلب باالیم را گاز گرفتم، ابروهایم را باال 

 رویم زد و با دست راست اشاره کرد به جلو و دست

 چپش را برد پشت سرم، هر لحظه منتظر برخورد
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بودم اما برخوردی نکرد. چند ثانیه بعدهمان  شانمدستش با 

 دستی که پشت برده بود داخل جیبش بود، مشت

 .کرده بود، کامال مشخص بود

 سورپرایزها واز مهستی تشکر کردم، دیگر تعداد این 

 هدیه هایش از دستم در رفته بود. دوباره با بقچه ای پر

 از هدیه راهی ماشین دادیار شدم. هدیه ها را از من

 گرفت و روی صندلی عقب گذاشت. حتی برای هدیه

 هایم استرس داشتم، میترسیدم ببرمشان به خانه از

 طرفی خجالت میکشیدم به دادیار بگویم در ماشینش

 قبل واقعا فراموش کرده بودم این بار اما فکر بماند. بار

 نمیکنم چنین اتفاقی بیفتد، وقتی داشت باکسها را از من

 میگرفت با لبخندی گفت 'این دفعه دیگه فراموششون
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 نکن'. حتی اگر من تظاهر به فراموشی میکردم او

 .فراموش نمیکرد

 وضعیت پدرت چطوره؟ با دکترش صحبت کردم خیلی_

تعجب نگاهش کردم، با دکتر پدر من؟ میدانم راضی بود.با 

 مهستی

 .درخواست کرده بود اما من گفته بودم نیازی نیست

 .بهتره_

 .کمی زمان میبره اما حتما خوب میشه_

 در مورد زمانش احتماال دکترش به او گفته بود، آرام

 . زمزمه کردم

 .همه آرزویم این است_

 او نیز مثلنگاهی کرد و بعد به روبه رو خیره شد و 
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 . من آرام و زمزه وار ادامه اش داد

که ببینم از تو رویی.این بار چشم هایم گرد گرد شد. اصال _

 نمیدانم شعر از

 که بود. حتی باقی ابیاتش را هم نمیدانستم، از بابا

 .شنیده بودمش

 ممکن بود کسی از شدت تپش های بی رویه ی قلبش

 نگران بودم، بیبخاطر فردی دچار بیماری قلبی شود؟ 

 .نهایت نگران قلب کوچکم بودم

 قبال هم حساس بودن خونوادت؟_

 . نیم رخش را نگاه کردم

 درمورد؟_
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دیر رفتن.نمیدانم. دیگر فراموش کرده بودم خانواده ام در _

 اصل

 .چطور بودند

 نمیدونم... بعد ورشکستگی آذرخش، هممون اونقدر_

 .و چطور شدیمتغییر کردیم که یادم نمیاد چطور بودیم 

 یعنی از طلبکارها کسی مزاحمت میشه؟_

 ! چه برداشتی داشت از حرفم

 نه نه، دیگه چیزی نمونده از بدهی هاش، تموم میشه_

 .خیلی زود

 اگر آذرخش تنبلی نمیکرد، دل به کار میداد، شاید هم

 تمام شده بود تا االن._پس؟

 چه میگفتم. چه چیزی بدتر از اینکه خانواده ات یا



 
 

1557 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .دی از اعضای خانواده ات باعث خجالتت شودفر

 تندتند خونه تغییر دادیم، جایی که قبال بودیم، خب ما_

 رو میشناختن... مامان کمی استرس این رو داره

 ...شاید

 که بد برداشت بشه؟_

 . سری تکان دادم و یک. بله گفتم

برای همین سرخیابون پیاده شدی؟سوال میپرسید تا پازل _

 کامل کند! بایدهای ذهنش را 

 دروغ میگفتم یا سکوت میکردم؟! برای من سکوت

 .گزینه ی بهتری بود

 با رسیدن دم در تشکر کردم، خواستم سریع پیاده شوم،

 .صدایم کرد
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 .آسوی_

 بله؟_

 فردا صحبت کنیم؟_

 لب باالیم را گاز گرفتم و سرم را تکان دادم. پیاده شد و

 کردم خدا به خیرباکس هدیه ها را دستم داد، در دل دعا 

 بگذراند. در را باز کردم، تا داخل رفتن نرفت، حتی

سوار ماشینش نشد، منتظر ماند و نگاهم کرد.در خانه را 

 باز کردم، آذرخش جلوی تلویزیون بود،

 سرش را برگرداند و نگاهی کرد، پوزخندی به من و

 .وسایل دستم زد

 .بیا مارال خانم دخترت دست پر اومده_

 تاسف تکان دادم اما مامان با شنیدن صدایسری از 
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 آذرخش از اتاق بیرون آمد نگاهی به من و سائل دستم

 .کرد

 اینها چیه؟_

با لحن عادی پرسید یا سعی کرد بپرسد._مهستی باز شرمندم 

 کرده برای قبولی برای شام دعوتم

 .کرده بود

 آذرخش: مهستی خیلی وقته زیر خاکه، نوه اش شاید

 .هشرمنده ات کرد

 چی میگی باز آذرخش؟_

 . دارم میگم خر خودتی_

 نفس عمیقی کشیدم. مامان از چشم های شمعلوم بود

 میخواهد حرفی بزند، چیزی بگوید اما تالش میکند
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 . جلوی خودش را بگیرد

 .بابا اتاقه؟سرش را تکان داد_

:] 

 ق#_

 

 

 به سمت اتاق رفتم، انگار مامان داشت شامش را

 .میداد

 .سالم بابا_

 او نیز نگاهم کرد، اما خودم را نه وسائل دستم را. نگاه

 بابا تغییر نکرده بود، هنوز دلخور بود. اما خودش هم
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میدانست باید میدانست که نمیشد، پس چرا دلخورنگاهم 

 میکرد؟ اینکه من میگفتم نمیتوانم، اینکه من کار

 نمیکردم، گفتنش هم دردی دوا نمیکرد، چرا از من

 .خور بودبرای سکوتم دل

 هنوز دلخوری؟_

 .جوابی نداد، با هیچ واکنشی

 حق نمیدی یکم؟_

 .نگاهم کردم

 تو اینجوری بودی بابا، آذرخش زندان بود، آسمان_

 بچه بود، مامان هم نه کار خاصی از دستش برمیومد و

 نه اینکه میشد تو تنها بمونی، نه دلم میخواست بره
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ر چشم هایش خونه ی این و اون چیکار میکردم؟چه تعبی

 .امشب سخت شده بود

 میدونم باید درد و دل میکردم، اما خب االن درد و دل_

 کردم، حاال چه زود چه دیر. ببین مهستی و دوقلوها

 .برام کلی کادو گرفتن

 هدیه ها را نگاه نکرد، چشم های من را نگاه کرد. چشم

 هایم پر از اشک شد، کاش میتوانست صحبت کند،

 ...کاش

 باشه؟ببخشید _

 .نگاهش باشه نبود

بابا...قطره ی اشک روی صورتم ریخت... گریه ام از _

 سر
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 خیلی چیزها بود، از دلخوری او، از ترس ... ترس

 آینده من را میترسانید... چیزی که گذشته بود، گذشته

 ...بود. اما

 سخت گذشت... گفتنش فقط اذیتت میکرد، اذیتت رو_

 میشدی. بابا من... منیشتر میکرد وگرنه اذیت که 

 نمیتونستم این کارو باهات بکنم. میدونی جونم به جونت

 بنده؟ تو این رو میدونی بابا. پس تا دنیا دنیاست اگر

 .ازم دلخور باشی من از کارم پشیمون نمیشم

 دیگر نگاهش نکردم فقط سرم را روی سینه اش

 .گذاشتم، تند تند داشت نفس میکشید

ن که از پیش بابا برگشته بودم به مشکلی پیش نیومد؟همی_

 اتاق خودم،
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 متوجه صدای گوشی ام شده بودم. ته دل دوست داشتم

 .دادیار باشد و این بار به مراد دل رسیدم دادیار بود

 چه مشکلی؟_

 .دیر کردی_

 . با خنده ای گفتم

 .زنده ام_

 یعنی اینقدر حساسن؟_

 من شوخی کرده بودم، او جدی گرفته بود! یا شاید

وخی ام خیلی دور از حقیقت هم نبود._نمیدونم همیشه ش

 ... حساس بودن... یا این حس بعدا

 ادامه ندادم، با دم دستی ترین سوال و تعارف ممکن

 . حرف را عوض کردم
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 .شما رسیدین خونه؟ ببخشین برای شما هم زحمت شد_

 او آدم باهوشی بود، مگر ممکن بود نفهمد دارم حرف

 !را عوض میکنم؟

 .خونه ام_

 .اا، آهان، باشه پس، مزاحمتون نباشم_

من زنگ زدم.کف دستم را محکم روی پیشانی ام زدم و _

 لبم را گاز

 .گرفتم. این دیگر نهایت سوتی دادن بود

 .نه، یعنی... ببخشین_

 حس کردم لبخند به لب دارد، نمیدانم شاید دوست دارم

 .اینطور حس کنم

 .باشه، بخواب، صبح میام دنبالت_
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 نه ! یعنی... خودم میام چرا شما؟_

 .صحبت کنیم_

خب میام شرکت.دوباره مکث کرد، او حرفهایش، تک تک _

 کلماتش را با

 .فکر بیان میکرد اما من نه

 .باشه، توی شرکت میبینمت_

 !حس کردم کمی ناراحت شدم، چاره ای نداشتم داشتم؟

 یبه سمت کمد رفتم، مدارکم را آماده کنم، شنبه باید برا

 ثبت نام دانشگاه هم میرفتم. مدرکم اصال نمیدانستم

 آماده است یا نه اما خب همان دانشگاه بود، مشکلی

 .پیش نمی آمد

 آسمان شناسنامه ی من کو؟_
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 !میخوای چیکار؟با تعجب نگاهش کردم. یعنی چه_

 یعنی چی میخوام چیکار؟_

 خب میگم چیکار داری؟_

 بستم و از اتاقسرم را تکان دادم، در کمد را محکم 

 .بیرون رفتم

 مامان شناسنامه ی من کو؟_

 .آذرخش هم با لحن مسخره ای سوال آسمان را پرسید

 مامان؟_چیه؟_

 شناسنامه ی من تو کیف مدارکم بود، کجاس؟_

:] 

 ق#_
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 شناسنامه میخوای چیکار؟_

 چتونه شماها، شناسنامه ی خودمم نباید دست خودم_

 .نتیجه میشه همین باشه؟آذرخش: درست که نچرخی،

 ...آذرخش ببند دهنت رو تا اونقدر نزدمت ک_

 .مامان: بسه

 نمیشنوی چی میگه؟ هرچی از دهنش در میاد بهم_

 میگه، صدای توام در نمیاد. خداروشکر دختر ناتنی این

 .خونواده بودم و خبر نداشتم

 مامان:کافیه آسو، خستم کردی، شناسنامه اتم تو کیفته،

 .کسی دست نزده

 .نیست_
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خبر ندارم._مامان من شنبه باید برم ثبت نام دانشگاه _

 الزمش

 .دارم. تبریک و جشن رو غریبه ها برام میگیرین

 .شماها حداقل باعث و بانی نرفتم نشین

 آذرخش: مفت مفت برات کادو میخرن؟ تو صلیب سرخ

 فعالیت دارن؟

 نفس عمیقی کشیدم و با صدا بیرون دادم. آذرخش قرار

 م شود، من چرا باید خودم را بخاطر مزخرفات اونبود آد

 عذاب میدادم. دوباره به اتاق رفتم تا دنبال شناسنامه ام

 بگردم. اما نبود که نبود. دوباره مامان را صدا زدم، او

 هم آمد تک تک کمدهایمان را گشت، گویا واقعا خبر

 نداشت. آخرین بار یادم نبود کجا گذاشته بودمش. کارت
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 .همیشه در کیف پولم بود، اما شناسنامه نهملی ام 

 . آسمان: مگه کپیش رو نمیخوان؟با حرص گفتم

 .نابغه باید خود شناسنامه باشه که کپی کنم_

 کپیش رو نداری؟_

 چرا دارم، اما مرض داشتم خسته و کوفته دو ساعت_

 .دنبال یه شناسنامه ام

 .چیه خب پرسیدم، فقط پاچه بگیر_

ن، من خواهر بزرگتم._تو بزرگی درست صحبت کن آسما_

 احترام کوچکتر نگه داشتی؟ یه سوال

 پرسیدم. االن مهستی پرسیده وبد میگفتی وای نه

 عزیزم. به ما میرسه فقط داد و بیداد میکنی؟

 چه خبر بود در این خانه، یکی زندان رفته بود سیستم
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 های عصبی اش بهم ریخته بود، یکی در دوران بلوغ

 بس در خانه بود. یا شاید هم حق با آنهابود، دیگری از 

 .بود من واقعا یک دردم بود

 آسمان گوشی و کتابش را برداشت با حرص از اتاق

 .بیرون رفت

 یکم رعایت کن، کم بخاطر کنکور استرس نداره، مگه_

خودت نمیگفتی؟_مامان من ، مگه من چی گفتم؟ اوفف، از 

 فردا رسیدم

 بح که باید برمخونه الل مونی میگیرم تا خود ص

 .سرکار

 .بسه آسو، زندگی رو برای ما و خودت جهنم کردی_

 کیفی که در دستش بود را پرت کرد روی زمین و از
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 اتاق بیرون رفت. این زندگی، این خانه که دیگر جای

 من نبود. هرروز بدتر از روز قبل. چیزی تا جنون

 ...فاصله نداشتم

 . آسو_

 روی پله های ورودیشانبرگشتم سمت قدا، امیر بود، 

 بود._سالم، خوبی امیر؟

 خوبم، میری سرکار؟_

 .سری تکان دادم

 .به سمتم آمد

 .تبریک میگم بابت قبولیت_

 لبخندی زدم، مطمعنا از آسمان شنیده بود، اما خود

 .آسمان یک تبریک خشک و خالی هم به نگفته بود
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 .مرسی._منم دارم میرم بیا برسونمت_

 .نه زحمت میشه_

 ...یست تعارف نمیکنم. راستشن_

 .دستی به گردنش کشید، در حیاط را باز کرد و گفت

 .میخواستم باهات صحبت کنم_

 در مورد؟_

 با سر به بیرون اشاره کرد و گفت میگم. ماشین آقای

 ملکی دم در بود. سوار شدیم منتظر بودم شروع کند به

 صحبت اما چیزی نمیگفت._نمیگی؟

 جای مناسب میگردم ماشین روراستش دارم دنبال یه _

 .نگه دارم اینجوری نمیشه

 .آهان، میخوای همون جلوی شرکت نگه دار_
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 آره، فکر خوبیه، حرفمم طول کشید دیگه خیالم راحته_

 .دیرت نمیشه

 واقعا کنجکاو بودم چه میخواهد بگوید حدس میزدم

 در مورد آسمان باشد اما از طرفی فکر نمیکردم آسمان

 با او بدهد که با من در موردشان چنین اجازه ای

 صحبت کند مگر اینکه آسمان بیخبر بود یا اینکه

موضوع چیز دیگری بود.دستی را کشید، گفتم جلوی شرکت 

 اما منظورم دقیقا

 .جلوی در ورودی اش نبود

 دیرت که نیست؟_

 نه، وقت هست. نگران شدم چیزی شده؟_

 بد برداشتنه، یعنی... نمیدونم ببین آسو من نمیخوام _
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 .کنی

 دوباره دستش را روی گردنش قرار داد. چشم دزدید و

 .کمی سرش را خم کرد

 ی من و... من و آسمان خبر ارتباط میدونم از... از _

 .داری.خیالم راحت بود پس حدسم درست بود

 .آره، خیلی با خبر نیستم، بی خبر هم نیستم_

 ....من... یعنی... واقعا_

 حتی بود، حدس نمیزدم اینقدرعرق کرده بود، پسر را

 .خجالت بکشد

 ...میدونی... واقعا حسم جدی بود که_

 خالصه اش کردم، از جمله اش چیز دیگری نمیشد

 .برداشت کرد
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االن دیگه جدی نیست؟_نه اینطور نیست، اما آسمان دیگه _

 اون آسمان

 ...نیست

 چقدر با او موافق بودم، اما خواهرم بود، باید طرف

 !میگرفتم نه؟خواهرم را 

 من... یعنی دیدی که از آسمان داشتم یه دختر آروم و_

 ....خجالتی بود، اما.... اما االن

 نمیفهمم، قرار بود تا همیشه خجالتی باشه؟ خجالتی_

 ...بودنش با غریبه هاست نه

 نه آسو جان منظورم این نیست... ببین میدونم_

 قعاخواهرش شاید... یعنی بد برداشت کنی. آسمان وا

 همون آسمان نیتس. نمیدونم اگر تغییری تو خونه حس
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 نمیکنین پس... شاید با من... نمیدونم... واقعا گیج شدم

نمیدونم چیکار کنم. هرکاری میکنم آسمان یه ایرادیمیگیره، 

 دم به دیقه قهر میکنه. اصال یعنی واقعا یادم

 نمیاد یکبار بخاطر چیزی، سر مسئله ای قهر کرده

 ...باشه و

 .امیر_

 .حرفش را قطع کرد و نگاهم کرد

 آسمان چند سالشه؟_

:] 

 ق#_

 

 _هوم؟
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 آسمان چند سالشه؟ اون حتی هجده سالش هم نشده،_

 ببین من با تصمیم هردوتون احترام گذاشتم، چیزی

 نگفتم، آسمان شاید نیاز داشت تو نوجونیش این رو

 تجربه کنه، منم به جاش نبودم نمیتونستم قضاوت کنم

 نکن یا هرچی. اما تو... تو نوجون نبودی و نیستی بگم

 ، خودت خواستی با یه دختر شانزده هفده ساله وارد

 .ای بشی ارتباط 

 ...ربطی ن_

 چرا ربطی نداره. تو سن بلوغ و حساس نوجونیه،_

 کنکورش یک طرف. بیخبر نیستی از وضعیت

 زندگیمون هم باخبری، واقعا قبل این برای بیشتر از یک

 ما کجا زندگی کردیم شاید برات قابل تصور همسال 
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 نباشه. آره آسمان تو خونه هم عوض شده، اما من

میذارم به پای سن و سالش.یک بخش حرفم درست بود، یک 

 بخشش نه، اما آسمان

 .خواهرم بود، با همه ی بدی و خوبی او خواهرم بود

 هردو دستش را برد پشت گردنش و انگشت هایش را

 .بهم گره زدروی گردنش 

 .نمیدونم دیگه چیکار کنم_

 .بنظر من میدونی_

 با کنجکاوی نگاهم کرد، انگار یک راه نجات پیدا کرده

 بود._میخوای بهم بزنی اما معذب موندی، شاید چون ما

 اجاره نشین و همسایه اتون هستیم، زود گذشت چیزی

 ...نمونده یکسال بشه و م
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 ن منطورینه نه خواهش میکنم، واقعا من همچی_

 ندارم. غیر از این مو خیلی تو خونه نیستم که این

 ...مشکل باشه من... من نمیخوام آسمان اذیت شه اما

 .نمیشه واقعا نمیتونیم

 ایستاده بودم بی دلیل و بی جهت به رد نیفتاده ی

 ماشین امیر نگاه میکرد، مسیری که او پنج دقیقه پیش

 .از دید من کامال ناپدید شد

 جایی؟چرا این_

صدای دادیار بود. برگشتم، سمت راستم ایستاده بود._صبح 

 .بخیر

 .مکثی روی صورت و چشم هایم کرد

 صبح بخیر. چرا اینجایی؟ چیزی شده؟_
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 .نه. داشتیم میرفتم داخل_

 راه افتادم او هم همراه من با فاصله ی یک قدم کنارم

 إمد، سوار آسانسور که شدیم دوباره سوالش را تکرار

 .کرد

 ...نه، چیز_

از صورتت مشخصه._با یه آشنایی اومدم، حرفهایی گفت _

 که سر صبحی کمی

 .سنگین بود

 آشنا؟ همون آقای وکیلی نام؟_

 آوردن اسم وکیلی آن هم با آن لحن باعث خنده ام شد

 .اما کنترلش کردم

 ایشون آشنا حساب نمیشن میشن؟_
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:] 

 ق#_

 

 .بزرگتر شدلبخندی زد کمی به سمتم خم شد، لبخندش 

 نگاهم می کرد، بی هیچ تعارف و خجالتی اما این نگاه

 خیره اش باعث خجالت من شد ،حس کردم صورتم دارد

 کم کم داغ میشود و حتی شاید سرخ شد، از نگاهش

 این را خواندم، سریع چشم گرفتم، چند ثانیه بعد دیدم که

 .فاصله گرفت

 به طبقه چشمم به عدد طبقه ها بود تا ببینم کی میرسیم

 .ی شرکت

 . ظهر اگر قراری نداری باهم جایی بریم_
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 !سرم را برنگرداندم، در همان حالت پرسیدم، کجا؟

میریم میبینی.آرام سرم را تکان دادم به جای جواب فکر _

 میکنم

 متوجهش نشد، چون همزمان در آسانسو باز شد

 خواستم بیرون بروم، ساق دستم را گرفت مجبور شدم

 .، نگاهش کردمبرگردم سمتش

 میریم؟_

 !اینقدر تردید داشت؟

 .باشه_

 .خوبه_

 دستم را ول کرد و اشاره کرد که رد شوم. خانم پاینده

 در شرکت را برایمان باز کرد، نگاهی به هردویمان
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 کرد، صورت من هم احتماال سرخ بود و این ممکن بود

تصوراتی را در ذهنش ایجاد کند.به اتاقم رفتم، به در تکیه 

 .دادم و نفس عمیقی کشیدم

 آسمان و امیر و حاال دادیار. برای حرفهایی که مدتها

 بود منتظر بودم و قرار بود شاید امروز از دادیار بشنوم

 باید خوشحال میشدم یا ناراحتی و دل شکستن

 ....خواهرم

 ی او و امیر نمیتوانستم هیچ کدام را مقصر ارتباط در 

 ز صحبت کردن با منببینم. حتی هدف امیر را هم ا

 دقیق و درست نفهمیدم. ترس این را هم داشتم که امیر

 بگوید با من صحبت کرده است و آسمان بی دلیل من را

 مقصر همه چیز بداند... نمیفهمیدم این همه تغییر
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 آسمان، به خاطر حضور امیر بود، تغییر های زیاد

 مدرسه اش بود، دوستها و هم کالسی های جدیدش بود

 ه. قبل تر ها همیشه طرفدار من بود تا مامان، کناریا چ

 .من بود تا آنها

 خانم پاینده؟_جانم؟_

 من شناسنامه ام توی شرکت نمونده؟_

 نه، من ندیدم، گم کردی؟_

 راستش تو کیف مدارکم تو خونه نبود، یادم نمیاد_

 ...آخ

 جرقه ای در ذهنم زد، وام آذرخش، آخرین بین مدارک

 و برای بانک ببرم. یا گم کرده بودم یا بود تا کپی بگیرم

 شاید هم در بانک مانده بود، یک احتمال خیلی مسخره
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 ی دیگر هم وجود داشت دست آذرخش باشد اما

 شناسنامه ی من به چه دردش میخورد؟! هرچند دیگر

 هیچ چیز از این آذرخش دیوانه بعید نبود._چیشد؟

 جا مونده، یادم اومد کجا رفتم، یا گم کردم یا همونجا_

 .مرسی

 خواهش میکنم. امروز جلسه داریم عصر، مهندس ها_

 .میان شرکت

 چه ساعتی؟_

 .پنج فکر میکنم_

 دادیار با من قرار بود جایی برود، پس قرار بود زود

 برگردیم، تا به جلسه اش برسد! یک نتیجه داشت قرار

 نبود چیزی که منتظرش بودم را بشنوم. چرا هیچ چیز
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میخواستم و انتظار داشتم پیش نمیرفت...به آنطور که 

 آذرخش زنگ زدم تا از شناسنامه ام خبر بگیرم اما

 .جوابم را نداد. برای من قیافه میگرفت

 مشغول کار بودم که تقه ای به در خورد، با بفرمایید من

 .امید در را باز کرد. با تعجب نگاهش کردم

 میشه بیام تو؟_

 خیلی خوش آیند همبار آخر بحث خوبی نداشتیم، 

 .بحثمان به پایان نرسیده بود

 چیزی شده؟_

 .صحبت کنیم_

 ...فکر کنم صحبت کر_

 ...لطفا آسو_
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 تمایلی نداشتم اما چیزی دیگری نگفتم داخل آمد و در را

 بست و روی مبل نشست. حتی تعارف نکردم چیزی

 میخورد یا نه، تکیه دادم به صندلی ام و منتظر ماندم

 .گویدچه میخواهد ب

راستش من... میخواستم ازت معذرت بخوام.اینکه بگویم _

 چشمهایم اندازه ی سکه های بیست و پنج

 تومنی قدیمی شدند اغراق نکردم. درست بود امید

 بخاطر حرفهای این و آن دید خوبی نسبت به من نداشت

 اما مغرور بودن به نظرم بخشی از شخصیت او بود،

 .سی نداشتربطی به برداشت منفی اش از ک

 تو؟ از من؟_

 .با انگشتم به خودم اشاره کردم. خنده اش گرفت
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 من از کسی عذرخواهی نمیکنم آسو، اما... تند رفتم_

 و... نمیخوام بگم حق داشتم اما توام هم شرایط با منی،

 البته خیلی بهتر از من، من زندگی که روش حساب

 ...کرده بودم رو باختم اما تو فقط یه دوست اونم

 .هیچ وقت حدس نمیزدم امید اینقدر عاشق نسترن باشد

 اما همیشه ظاهر قضیه نیست، باطن میتواند خیلی

خیلی متفاوت باشد._گذشت اما امیدوارم باور کرده باشی 

 ...که

 تند تند سرش را تکان داد و همین باعث شد ادامه ندهم

 ...جمله ام را

 باهاش صحبت کردی؟_

 با نسترن؟_
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 .آره_

 ...تمایلی نداشت، کنجکاو بودم بدونم چرا امانه، _

 .پایش را روی پای دیگرش انداخت._بهت حسادت میکرد

 به من؟_

 .آره_

 چرا؟_

 .خوشگلی_

 با تعجب نگاهش کردم، نسترن زیبا بود، نیازی به

 .حسادت به زیبایی کسی نداشت

نسترن چیزی کم نداره که بخ..._خوشگل بودنت یک _

 ین نشاتبخش، جذابی و البته ا

 گرفته از شخصیتت هم هست، آدم ها جذبت میشن،
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 نسترن در معرض دید بودن رو دوست داره، چیزی که

 تو هم باظاهرت هم با برخورد و هم هوشت میتونی آدم

 ها رو به خودت جذب کنی. حاال هر کس رو با یکی از

 .این فاکتورها نسبت به خودت جذب میکنی

 حرفها و جمالت. شاید هرلحن چقدر مهم است در گفتم 

 مرد دیگری بود و اینهارو میگفت نمیدونم با توجه به

 لحن و بیان و نگاهشان حس میکردم میخواهد 'مخ

 .زنی' کند، اما لحن امید این نبود

:] 

 ق#_

 

 داشت فقط آنچه را که میدانست و برداشت کرده بود را
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 میگفت. اما خیلی هم نمیتوانستم به برداشت های امید

 یه کنم و بگویم حق با اوست.... این حق و حقیقت راتک

 فقط و فقط نسترن میتوانست به من بگوید که او هم

 ...تمایلی نداشت

 دوست بهتری به جای نسترن پیدا کردی، خیلی نباید_

 .غصه بخوری

 سوالی نگاهش کردم. از جیب کتش سیگاری بیرون

 آورد و روشن کرد، سیگار را که به سمتش لبش میبرد

 .'گفت 'مهستی

 با آمدن اسمش لبخندی زدم. درتس بود، به صمیمیت

اهم ه بنسترن نبودیم، چرا که فرصتی نداشتیم به آن انداز

 وقت بگذرانیم اما مهستی دوست و همراه خوبی
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 ...بود

 االن بگم هرگلی بوی خودش رو داره؟_

 خنده اش گرفت و بخاطر وجود سیگار گوشه ی لبش به

 ر را برداشت، هم سرفه میکرد و همسرفه افتاد، سیگا

 .میخندید

 این رو پسرهایی که چندتا دوست  دارن میگن،_

 ...نمیدونستم همچین نگاهی به زن من

 با گفتن کلمه ی 'زن من' در یک آن چهره ی خندانش

 جدی و اخمو شد. من از خنده و شوخی اش تعجب کرده

 بودم چون از امید هیچ وقت ندیده بودم اما خب خیلی

هم طول نکشید...بلند شد، خم شد سیگارش را روی بشقابی 

 که روی میز
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 .من بود خاموش کردم

 ...من دیگه برم. فقط الزم دونستم ازت معذرت بخوام_

 .بابت همه چی

 .دم در که بود صدایش کردم

 ...بخاطر دوستت متاسفم، نشناختمش اما_

 با اسم دوستش غمی چشم هایش را گرفت. سرش را

 .تکان داد

 میدونم... منم دنبال مقصر بودم شاید... تو راحتترین_

گزینه بودی، با این کار احمقانه گند زدم به زندگیم., ].. 

 :[آسوی

 ق#_
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 شنیدنش برایم خوش آیند نبود. درست بود حسی به

 امید نداشتم، حتی آن موقع ها که میدانستم ازمن

 خوشش نمی آید یا حتی متنفر بود، باز هیچ حسی

 .شتم نه از او خوشم می آمد نه بدم می آمدندا

 به وقت ظهر نزدیکتر میشد، هرچه که به خودم میگفتم

 نباید امیدی داشته باشی، نباید توقع و انتظاری داشته

 باشی، باز ته دل مضطرب بودم، باز ته دل یک حس

 های خاصی بود که تمامی نداشت. به عالوه ی استرس

ر روی میزم در حال جدل های شدیدی که داشتم.با خودکا

 بودم که با صدای

 .گوشی ام از جایم پریدم. دادیار بود



 
 

1596 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بله؟_

 تو دفترتی؟_

 .بله_

 امید رفت؟_

 !خبر داشت آمده است پیش من؟

 بله._ناراحتت کرد؟_

 ناراحت شده بودم اما حدس زدم منظور او نوع دیگری

 .از ناراحتی است، بیشتر دلخور و رنجیده خاطر شدن

 .نه_

 خنده ی کوتاهی در مقابل جوابم کرد. چرا جواب های

 من به موقع و بی موقع او را میخنداند؟! البته االن به

 .احتمال زیاد از بله و نه گفتن هایم بود



 
 

1597 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 اگر کاری نداری بریم؟_

نه، من کاری ندارم فقط خانم پاینده گفت جلسه داریم.زبانم. _

 را گاز کردم، آخ چه گفتم من، حس کردم

 .ندد. سوتی خوبی نبودمیخ

 .برمیگردیم، اگر دوست نداشتی برگردیم کنسل میکنم_

 همین بود، دقیقا نمیخواستم ابن برداشت را داشته باشد

 .اما بند را آب داده بودم، چه کاری از دستم بر می آمد

 .ساکت هم نماندم. چیزی هایی در جوابش گفتم

 توننه، منظورم... یعنی منظورم این بود، شما خود_

 ...کار دارین. چون کار دارین میگم که

 حس کردم فایده ای ندارد، بیخیال این تالش بیهوده

 .شدم
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منتظرم، وسایت رو بردار بیا.خواستم بگویم باشه اما از _

 شرکت تا ماشین او باهم

 .میرفتیم، اگر کسی میپرسید کجا چه میگفتم

 میگم چیزه ، میشه من دم در منتظرتون بمونم؟_

 در؟دم _

 .شرکت_

 مشکلی هست؟_

 نه. مشکل که نه، میگم... چجوری بگم. ممکنه برای_

 ...کسی سوتفاهمی پیش بیا

حرفم رو قطع کرد و خیلی جدی گفت ._من نیازی ندارم به 

 .کسی چیزی رو توضیح بدم

 او نیاز نداشت اما من... نگاه معنی دار دیگران را
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 رود،دوست نداشتم. برای حسی که شاید یک طرفه 

 شاید بی نتیجه رود و همه ی این شاید ها. خیلی آرام

 .'گفتم 'باشه

 از دفترم که بیرون رفتم کنار خانم پاینده زود، داشت با

 او صحبت میکرد، گویا در مورد جلسه رود، من برای

 .تجدید آرایشم بیرون آمدنم از اتاقم طول کشیده بود

 ...فقط فراموش نکنین اگر مهندس خ_

 به صورتم افتاد، حرفش را ادامه نداد، زیاده تا نگاهش

روی کرده بودم؟خانم پاینده که نگاهش به کاغذهای مقابلش 

 بود، وقتی

 دبدب دادیار جمله اش را نصفه گذاشت نگاهی به او

 ...کرد و بعد نگاهش را دنبال کرد و رسید به من
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 هردو نگاهم میکردند، چشم هایم بین هردو رفت و آمد

 داشتم خجالت میکشیدن، سرفه ای مصلحتیکرد، کم کم 

 کردم و همین باعث شد دادیار به خودش بیاید. واقعا

 اغراقی نکرده بودم، صبح هم مرا دیده بود. این نگاه

 .چه حکمتی داشت، هللا اعلم

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 ادامه ی حرفش را به خانم پاینده گفت و بعد به سمت

 سوس و زیر چشمیدر اشاره کرد برای رفتن. خیلی مح

 خانم پاینده را نگاه کردم تا ببینم نگاهمان میکند یا نه،

 اما مشغول کارش شده بود، خداحافظی گفتم و جلوتر از
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 دادیار رفتم، در را باز کردم. منتظر آسانسور بودیم،

 دستهایم را در جیب مانتوم گذاشته بودم و مضطرب با

 نبود به اینپایم روی زمین ضربه میزدم. شاید آن نگاه 

 اندازه مضطرب نمیشدم اما نگاه هردویشان بیشتر

 .معذبم کرده بود

 دوره؟_

 .نگاهم کرد

 .تقریبا_

 .می سین به جلستون؟_بدون ما برگزار میشه_

 ابروهایم باال رفت، این کار احتمال زیاد ماحصل

 برداشتش از حرف من بود. در آسانسور تکیه داده بودم

 ذهنم کنسل کردن جلسه را باالبه دیواره ی اتاقک، در 
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 .و پایین میکردم

 کیه زمان ثبت نام دانشگاهت؟_

 .شنبه میرم_

 .سرش را تکان داد

 .کارشناسی هم همین دانشگاه بودی؟_بله_

 زل زده به صورتم سوالهای را میپرسید، ناخودآگاه به

 .سمت آینه ی آسانسور برگشتم تا خودم را ببینم

 . خجالت کشیدم و سرممتوجهش شد، تک خنده ای کرد

 را بیشتر به سمت آینه چرخاندم. اما او یک قدم به

 سمتم آمد، دستش را آرام آرام باال آورد و زیر چانه ام

 برد، سرم را به سمت خودش برگرداند، کمی چانه ام را

 باال داد تا نگاهش کنم. در این اتاقک کوچک صدای بلند
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 مارش افتادهقلبم قابل شنیدن بود حتی نفس هایم به ش

 بود. آب دهانم را قورت دادم. خیلی آران، خیلی شمرده

 . صحبت کرد

 ... رو صورتت... جز زیبایی چیز دیگه ای نیست_

 لبخندی که به رویم زد بعد گفتن این جمله، زیباترین

 لبخندی بود که در تمام زندگی ام دیده بود. حسی غیر

با صدایمالیم از این نداشتم. محو لبخندش بودم، که خانمی 

 گفت 'طبقه ی همکف.' با شنیدن صدایش به خودم

 آمدن، هول کردم، سریع یک قدم به عقب رفتم. دستی

 که به زیر چانه ام برده بود در هوا ماند، با لبخندی

 م.دستش را داخل جیبش برد، اشاره کرد رد شو

 راننده اش سوئیچش را سمتش گرفت، دادیار به سمت



 
 

1604 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ده اش در را برای من باز کندر فرمان رفت و رانن

 کرد، معذب... معذب از همه ی اتفاق های چند دقیقه

 .پیش، معذب از کنار دادیار بودن، نشستم و تشکر کردم

 راه افتاد، به سمت مسیری که نمیدانم کجا بود، اما

 میدانم زمان زیادی منتظرش بودم. حاال داشتم با قلبم

 :[آسویبه سمت آن مسیر پرواز میکردم., ].. 

 ق#_

 

 

 یک رستوران! نمیدانم چرا اما تصور چیز دیگری را

 داشتم. میتوانست بگوید برای ناهار بیرون برویم اما

 خب... با نگاهی به در ورودی پیاده شدم، قفل ماشین
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 را که زد، سوئیچ را داشت داخل جیب کتش میگذاشت

 .که نگاهش به من افتاد

 خوبی؟_

 ان یکی از دوستانم، به صورتبله._بریم تو. اینجا رستور_

 .رسمی افتتاح نشده فعال، اما کارهاش رو تموم کردن

 .لبخند مصنوعی زدم و گفتم

 .چه خوب_

 .حدس زدم دوست داشته باشی_

 چه چیز خاصی میتوانست یک رستوران داشته باشد که

 من خوشم بیاید؟! این فکری بود که قبل از ورود

 فراتر از یکداشتم، چیزی که دیدم خیلی خیلی 

 رستوران بود. باورم نمیشد چنین چیزی را دیده باشم،
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 یعنی انتظار چنین چیزی را در تهران نداشتم... در کیش

 دیده بودم، اما اینجا خیلی زیباتر، خیلی متفاوت تر

 بود... یک رستوران آکواریومی بینظیر. آنقدر محو

د، فضا، ماهی های شناور بودم که حواسم به جلوی پایمنبو

 چیزی نمانده بود با کلمه بخورم زمین که دادیار

 . دستم را گرفت

 بازوی چپم در دستش بود، همانطور که داشتم اطراف

 را نگاه میکردم و این بار لبخندم از ته دل بود و واقعی

 .گفتم

 .خیلی قشنگه اینجا. حتی قشنگ خیلی براش کمه_

 رامن که محو تماشای اطراف بودم، فکر کردم بازویم 

 رها کرد اما نه، بلکه دستش را پایین آورده بود، وقتی



 
 

1607 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 دستم را در دستش گرفت متوجه این شدم. سرم سریع

 برگشت به سمت دستمان. نگاهی به دستمان کردم و بعد

 .دادیار را نگاه کردم

حواست به اطراف، میترسم بیفتی.همین؟ تنها دلیل و _

 توجیح او برای گرفتن دست من این

 ترسید بیفتم؟! دستم را آرام از توی دستشبود که می

 .بیرون کشیدم

 .ممنون، حواسم هست، یعنی حواسم رو جمع میکنم_

 کمی دلخور گفتم، اما قدم اول را برداشته برنداشته با

 خودم گفتم، دلیل نه، شاید تنها بهانه اش بود... من

 ...کمی زود حکم دادم. عجله کردم باز عجله کردم

 ...از وجودم پرکشید در لحظهدیگر لذت تماشا 
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 کجا میشینیم؟_

 چهره اش میگفت، ناراحت شده بود از اینکه دستم را

 .کشیده بودم ..._میتونی همه جا رو بگردی

 میخواستم، اما اول باید آن حس بدی که عجله ی من

 باعثش شده بود را هم از دل او هم از دل خودم رفع

 یکردم. با دیدنمیکردم بعد این همه زیبایی را تماشا م

 مکثم به سمت میزی اشاره کرد، در سالن تنها میز

 موجود بود! سالن بزرگ بود، میتوانست حداقل چند

 میز با فاصله های زیاد از هم قرار بگیرند. شاید دادیار

 ...هماهنگ کرده بود

 گارسونی آمد و صندلی را برایم کشید تا بنشینم، منو را

 .اشتروی میز گذاشت و تنهایمان گذ
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 سری چرخاندم، دادیار نگاهش به موبایلش بود. گوشی

 اش را که داخل جیبش گذاشت، نگاه من را به خودش

 دید._انتخاب کردی؟

 چی رو؟_

 ..به منو اشاره کرد

 .نه_

 بی حوصله منو را برداشتم و نگاهش کردم، گفته بود

 به طور رسمی افتتاح نشده است، پس ممکن بود همه

 .ی غذاها نباشند

خوشت نیومد؟_نه، گفتین به صورت رسمی افتتاح نشده _

 گفتم شاید

 .همه ی غذاها نباشن
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 .مشکلی نیست، هرکدوم رو خواستی انتخاب کن_

 چیز خاصی هم دلم نمیخواست، اما به صورت رندوم

 انتخابشان کردم. دادیار رو به گارسون گفت سفارش

 های من را دو تا کند. فکر نمیکنم میخواست رمانتیک

 بازی در بیاورد، بیشتر برایم این حکم را داشت که در

 رستورانی که کامل افتتاح نشده، کارکنانش را با دو

 .جور غذای مختلف اذیت نکند

 چهره ی جدی و متفکرش برایم حکم. پشیمان شدنش

 ... را داشت، پشیمان از اینکه من را آورده است

 .قشنگه._حدس میزدم دوست داشته باشی_

 ... و معمولی بود صدایش جدی

 چجوری حدس میزدین؟_
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 این سوالم توجهش را جلب کرد، لبخندی زد، آرنج

 هایش را روی میز گذاشت و دست هایش را بهم گره

 . زد. اما بعد از کمی مکث گفت

 فقط یه حدس بود، مثل حدس دیگه ای که اشتباه از_

 .آب دراومد

 .تچی؟به جای جواب دادن، نگاهش به سمت دستهایم رف_

 ...خجالت کشیدم، من واقعا نمیخواستم ناراحتش کنم

 هرچه فکر کردم چیزی بگویم اما ذهنم تهی بود، انگار

 یک خال بود هیچ جاذبه ای وجود نداشت و همه چیز

 شناور بودند. از سوالی که پرسیدم خیلی هم مطمعن

 ...نبودم، از درست و به جا بودنش اما پرسیدم

 ع اینجا اومدیم؟دلیل خاصی داره این موق_
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 .چشم های زل زده اش به چشم هایم پر از حرف بود

 .حرفهای زیادی که من قدرت تعبیرش را نداشتم

 نگاهرفت، کمی انگشت اشاره اش را روی میز کشید

 .دوباره نگاهم کرد

 گفتی خانواده ات دوست ندارن شب دیر برگردی_

 خونه., ].. :[آسوی

 ق#_

 

 

 .برای ناهار دعوتم کرده بودرعایت حالم را کرده بود و 

 اما من دلیل دعوت را میخواستم. چند بار پرسیده بودم،

 حاال که نمیخواست چیزی بگوید، اصرار بیشتر بی



 
 

1613 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . معنی بود

 سرم را تکان دادم و با نگاه با اطراف سرمم را گرم

 کردم. ماهی ها دورمان میچرخیدند، کاش دلفین هم بود،

 .داشت نگه داری اشاما شرایط جوی خاصی الزم 

 ماهی ها را دوست داشتم، از  سالگی تا  سالگی

کلی کتاب در موردشان میخواندم، کتاب هایتصویرداری که 

 ویژه کودکان بود و بابا برایم میگرفت،

 سیزده سالگی خواستم من هم یک آکواریوم داشته

 باشم، بابا قبول کرد اما مامان مخالف بود و اجازه نداد،

 توانم مراقب باشم و همه ی کارها و زحمتگفت من نمی

 هایش میفتد گردن او، آذرخش هم از ایده ی داشتن

 آکواریوم خوشش آمده بود، طرف من را گرفت، گفت او
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 هم کمک میکند، اما مامان قبول نکرد گفت توهم

 نمیتوانی، یادم است بابا را نگاه کردم اما بابا چیزی

 ما با مامان بحثنگفت، بعدها فهمیدم هیچ وقت جلوی 

 نمیکرد، طرف کسی راهم نمیگرفت نه ما نه مامان،

 نگه میداشت برای خلوت خودشان، حاال در خلوتشان

 چقدر اصرار کرده بود بیخبر ماندم. اما همین شکست

 باعث شد دیگر در موردشان چیزی نخوانم، یاد نگیرم

 ....و کم کم فراموششان کنم

 ...شیحدس میزدم فضارو دوست داشته با_

دادیار را نگاه کردم، داشت خطاب به من میگفت._انگار 

 .ماهی رو بیشتر دوست داری

 ...لبخندی زدم، ذهنم را خوانده بود... شاید
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 بچه که بودم دوست داشتم آکواریوم داشته باشم، اما_

 مامانم اجازه نداد، گفت مسئولیتش زیاده، از پسش

 .برنمیام

 .فکر میکنم حق با مادرت باشه_

 .نگاهی گذرا به اطراف کردم و گفتم

 از پسش برنمیام؟_

منظورم به عنوان یه بچه اس نه االن._االنم چیزی عوض _

 .نشده، من همون آسو هستم

 .اگر اینطوره، پس مطمعنم همون موقع هم میتونستی_

 جمله اش واقعی بود، حس نکردم به تعارف گفته باشد،

 ود، نشاتلبخند روی صورتم یک واکنش ناخودآگاه ب

 گرفته از یک حس لطیف در درونم. غرق چشمانش
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 بودم و او ناظر لبخند من که با آوردن غذاها به خودمان

 .آمدیم

 سوپی که جلویم بود، بینهایت زیبا تزئین شده بود، اما

 مزه اش قابل باور نبود، همان قاشق اول باعث شد

 سرفه کنم، دادیار دستمالی دستم داد، دور دهانم را پاک

 کردم و سریع آب خوردم. هرچه آب میخوردم مزه ی

ودم، ه ببدش در دهانم بود، من تا به حال سوپ ماهی نخورد

 از سر کنجکاوی سفارش داده بودم اما گاهی

 ...کنجکاوی انسان را به کجاها که نمیبرد

 خوبی؟_

 صورتم در هم بود، بخاطر مزه ی سوپ بود نه سوال

 . دادیار
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 .اینقدر وحشتناک باشه فکر نمیکردم مزه اش_

 با این حرفم آرام آرام شروع کرد به خندیدن و خنده ی

 .آرامش تبدیل شد به یک خنده ی بلند

 به چی میخندیدن؟_

اگه صورتت رو خودتم میدیدی حتما میخندیدی.صورت _

 ...من سوژه ی خنده ی او بود

 .قاشق را داخل کاسه رها کردم و به صندلی تکیه دادم

 که نبود، باید منتظر می ماندم غذا را برایمقابل خوردن 

 بیاورند. دادیار با نهایت تالشش خنده اش را کنترل کرد

 و گارسون را صدا کرد و گفت سوپ هایمان را ببرد و

 .به جایش چیز دیگری سفارش داد

 .شما که مزه هم نکردین، شاید دوست داشتین_



 
 

1618 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 مطمعنی موقع خوردن من حالت بد نمیشد؟_

 .باال انداختمشانه ای 

من با شما چیکار دارم؟ !لبخند شیرینی زد، مثل من به _

 صندلی اش تکیه کرد و

 .دقیقا دستهاش را دقیقا من بهم گره زد و زل زد به من

 .خیلی کارها_

 .ابروهایم باال رفت

 من؟_

 بله، تو! قضیه اون آقا حل شد؟_

 کدوم آقا؟_

 دیدهیک لحظه فکر کردم امیر را میگوید، اما صبح ن

 .بودش. من فقط اشاره ای بی اسم کرده بودم._وکیلی
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 یک 'آهانی' در دل گفتم. لب هایم را روی هم فشار دادم،

 حس کردم بخاطر حرفش دارند بی دلیل کش می آیند و

 . ممکن است تبدیل به یک لبخند شود

 .بهدست من حل نمیشد_

 .که اینطور_

 !که اینطور؟

 ...من_

شاید زمانش باشه که باهم  نگاهش کردم._فکر میکردم

 .صحبت کنیم

 .امیدوارم عجله نکرده باشم

 سکوت کردم تا او ادامه دهد. اما او بین جمله هایش

 خیلی مکث میکرد، خیلی فکر میکرد برای هر جمله ای
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 . که بیان میکرد

 .آسوی... میدونم متوجه نگاه من به خودت شدی_

 غیرممکنه، امااونقدر باهوش هستی که متوجه نشدنت 

 ...به همون اندازه

 انگشت شصتش را روی پیشانی اش برد، با پشتش

روی پیشانی اش کشید و دوباره ادامه داد._به همون اندازه 

 .هم نیاز بود از خود من هم بشنوی

 فقط... دوست نداشتم و نمیخوام عجله کنم، نمیخوام

 .تحت فشار قرارت بدم

 م نگاه کردم. از حسشاز او نگاه گرفتم و به انگشتهای

 هرچند سرپوشیده گفته بود، از برداشت درست من گفته

 بود، اما جمله ای که کنارش گفته بود، حس خوب بقیه
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 جمله ها را از بین برده بود. 'عجله'... 'عجله.' چندین

 .و چند بار در ذهنم تکرارش کردم

 .آسوی_

 .از انگشتهایم چشم گرفتم و او را نگاه کردم

خوبی؟ رنگت پریده، گشنه ای؟رنگم پریده بود! نه تو... _

 از گرسنگی نبود از ترس زود،

 .حس میکردم چیزهایی خوبی قرار نیست بشنوم

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 دستم را به سمت شالم بردم، موهایم را کمی تند، کمی
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 .خشن به عقب دادم

 .خوبم_

 حس کردم صدایم لرزید، صدایم را صاف کردم و دوباره

 .گفتم._خوبم

 دستش را جلو آورد، تا دستم را که روی نیز بود

 بگیرد، اما ناخودآگاه دستم را عقب بردم. متوجه شد

 .برای همین دستش از حرکت ایستاد

 گارسون دوباره آمد، با سوپ جدیدی، اما االن حتی اگر

 .سوپ خوشمزه بود، من میلی نداشتم

 میشه بریم؟_

 صندلی بلند شدم، کیفممنتظر جوابش نماندن، از روی 

 که آویزان صندلی کرده بودم برداشتم، خواستم روی
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 دوشم بندازم اما افتاد. دادیار به سمت امد، هردو دیاس

را روی بازوهای من گذاشت و مجبورم مرد صابسرجایم 

 بایستم. چشم های متعجب و نگران بود، اما نه

 ...من... و برداشت ها و تعبیرهای غلط من

 حرف بدی زدم؟ چیزی گفتم که نبایدچیشد؟من _

 میگفتم؟

 .گفتنش نه، بلکه نگفتنی هایش من را ناراحت کرده بود

 ...نه، من.. یعنی بهتره-

 !آسوی_

 این آسویش خیلی محکم و جدی بود. چه توقعی از من

 داشت؟ بگویم از اینکه چیزی که نمیخواستم را نشنیدم

 ن تو راحالم بد است؟! از اینکه در واقع شاید دل م
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تحت فشار قرار داده نه تو من را؟!_لطفا بشین، چند دقیقه 

 بشین صحبت کنین، من حرفهام

 .تموم نشد اصال

 .من متوجه... متوجه منظورتون شدم_

 . به هیچ عنوان این برداشت رو ندارم، لطفا بشین_

 نمیخواستم بشینم، نمیخواستم چیز بیشتری هم بشنوم،

 . ن باعث شد بگویداز جایم تکان نخوردم و همی

 باشه همینجا میگم. اما قبلش لطفا دلیل این برخورد_

 رو بهم بگو، من... یعنی... آسوی من حس کردم

 توام... فقط بخاطر برداشتی که از شرایط خونوادت

 داشتم...دست راستش را از روی بازویم ب است به سمت

 پیشانی اش برد، انگشتهای را چند بار روی شقیقه
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 ...نگاهم کرد، زل زد به نی نی چشم هایم اش کشید.

 چند لحظه بعد دست چپش را نیز از روی بازویم کشید،

 یک قدم به عقب رفت. دست چپش را داخل جیب چپ

 .شلوارش برد

 .فکر میکنم کمی عجله کردم_

 عجله عجله، این عجله ی لعنتی چه بود که مکررا

 .تکرارش میکرد

 .بهتره بریم_

 افتاد، من را تا اینجا کشاند، تا حالم راجلوتر از من راه 

دگرگون کند و برگردد. هدفش همین بود؟! مثل جوجهاردک 

 زشت سالنه سالنه دنبالش راه افتادم، قفل ماشین

 .را که زد، عزمم را جزم کردم و گفتم، که خودم میروم
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 .منم دارم میرم شرکت_

 .اگر اجازه بدین من دیگه شرکت نیام_

 چرا؟_

 .م بگویم' حالم خوب نیست، میخواهم از تودوست داشت

 .دور باشم، از تو دوری کنم'. اما نتوانستم

 .من.. ی... کمی کار دارم_

میرسونمت.حتی نمیخواستم خانه بروم، مسخره بود اما _

 همراه

 خودش راهی خانه ی برادرش شدن، گفت مهستی

 امروز سرکار نیست... دوستی عگغیر از مهستی

 من بود که خواهر دادیار بود، امانداشتم، شانس بد 

 هرچه که بود، نیاز به یک دوست داشتم و او تنها
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 ...دوستم بود

 چیشده عزیزم؟_

 صورتم غمگینم... رنگ پریده ام خودش نشان از حال

 .بدم بود، نیازی نبود بگویم که حالم خوب نیست

 سوالش باعث شد چشم هایم پر شود. به سمتم آمد و

 باعث شد گریه ام شدیدتر شود. چیزیبغلم کرد همین 

 نگفت فقط با مهربانی مرا در آغوشش نگه داشت و

 ...سعی کرد آرامم کند با حضورش، با مهر و محبتش

 نمیدانم چقدر در آغوشش گریه کردم، وقتی جدا شدم، با

 محبت نگاهم کرد._خوبی؟

 .سرم را تکان دادم

 ...ببخشید تورم_
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 من اینجام، پاشو تا هیش نشنوم، هرموقع که بخوای_

 .تو آبی به صورتت بزنی من یه چیز شیرین برات بیارم

 بچه ها گویا نبودند، خبری از هیچ کدامشان نبود، به

 سمت دستشویی رفتم، در آینه چشمم به خودم و حال

 زارم افتاد... من عاشق شده بودم، حس میکردم این

 اما عشق من را به دنیایی فراتر از دنیای زمینی میبرد،

 به چه حال و روزی افتاده بودم. نمیدانم خامی و بی

 تجربگی من بود، عاشقی بلد نبود من بود یا چه؟! شاید

عشق همین بود... فقط سوختن، بی هیچ وصالی..., ].. 

 :[آسوی

 ق#_
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 دوقلوها خانه بودند، وقتی من گریه میکردم آمده بودند

 گفته بوده طبقه ی پایین، انگار مهستی با ایما و اشاره

 برگردند به اتاقشان و حاال هردو از هر طرف بغلم کرده

 .بودند و سعی داشتند آرامم کنند

 آسو تو چرا گریه میکردی؟_

بوسه ای روی سر هردو زدم._هیچی عزیزم. یکم دلم گرفته 

 .بود

 دلت برای مامیت تنگ شده بود؟_

 دلم؟ دلم به حال خودم، به پای حسم و بیتجربگی ام

 بود. من عشق و عاشقی را از کتابها و شعرهاسوخته 

 بلد بودم و تپش های بی قراره قلبم، جز این چیزی
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 ...نمیدانستم و حاال در چه وادی بودم نمیدانم

 مهستی همراه مهین خانم پیشمان آمدند، مهین خانم

 .شربت ها را تعارف کرد و تنهایمان گذاشت

 مهستی: بهتری عزیزم؟

_نه این چه حرفیه، نگران شدم، خوبم ببخشید تورم..._

 دادیار تماس گرفت

 گفت تو رو اون رسونده. اونم نگران بود، چیزی شده؟

 ...با دادیار بح

 سریع جوابی دادم تا ادامه ندهد، فعال دوست نداشتم در

 . مورد دادیار بشنوم

 .خوبم خوبم ، ایشون هم به زحمت افتادند_

 ه یزی شد،یا من بد حرفش را قطع کردم یا او متوج
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 چرا که ادامه نداد و فقط سرش را تکان داد و گفت

 .شربتم را بخورم

 شاید بعد از بیرون آمدن از دستشویی دوقلوها نمی

 آمدند، نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم و سر دلم را

 با مهستی در میان میگذاشتم اما حضور آنها باعث شد

 ت خوبه؟برخوردم مسلط شوم و خودم را کنترل کنم._کار

 آره، فعال زیاد نمیرم، بچه ها برن مدرسه، بعدش_

 شروع میکنم، االن فقط میرم تا چیزهایی که یادم

 .رفته... همه ی این سالها... کم کم یادم بیفته

 کار با امید خوبه؟_

 در فکر بود، با سوال من به خودش آمد نگاهم کرد،

 .لبخند آرام و شیرینی زد
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 میخوای بیای پیش ما؟ از دست دادیار خسته شدی_

 مطمعنم وقتی نگاهش کردم، نی نی چشم هایم لرزید و

او هم دید. اما سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم.لبخند 

 مصنوعی زدم، هرچند امیدوار بودم از پسش

 .برآمده باشم و به زبان شوخی گفتم

 .چرا که نه، کار باتو باید خیلی لذت بخش باشه_

 .نمیده، کار با تو رو دوست داره دادیار هرگز اجازه_

 کاش بودن با من را دوست داشتن نه کار! بیان حسش

 ...به من _اگر حسی بود_ یک عجله نامیده بود

 جاشوا میشه امروز کار کنیم تمرین های خطاطیت رو_

 .من دیگه فردا نیام

 .جان: فردا هم بیا، بازی کنیم
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 .سههفته ی بعد بازی میکنیم._اما ما میریم مدر_

 مدرسه؟ مگه چندمه؟_

 مهستی: مدرسه اشون گفته زودتر شروع میکنن، دیگه

 .مثل قدیما نیست منتظر یک مهر باشیم

 یک مهر! یک مهرهایی که دست در دست بابا به

 .مدرسه رفته بودم، حتی تا سال آخر دبیرستان

 !آسو فردا هم بیا_

 قول نمیدم جان، ببخشید، جاشوا برو آماده من وسایلت_

رو منم میام.جاشوایی که با تازگی عینکی شده بود و نگه 

 داشتنش

 هم برایش سخت بود، عینکش را کمی باال داد و بلند

 .شد، جان هم به حالت قهر با من دنبال جاشوا رفت
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 .هنوز به عینکش عادت نکرده_

 .مهستی نگاهی به بچه ها کرد و رو به من گفت

 نه، آسو؟_

 جانم؟_

 ...اگر بخوای صحبت_

 واقعا خیلی آروم شدم، ممنونم، شاید... شادی تو یه_

فرصت دیگه.از جایم بلند شدم که من هم به اتاق بچه ها 

 بروم اما

 .سوالی پرسید که سرجایم میخکوب کرد

 حال االنت، حال این چند وقتت ربطی به دادیار داره؟_

 آسوی[: ..] ,

 ق#_
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 رتنمیتوانستم برگردم سمت مهستی، آب گلویم را قو

 دادم، اما انگار این کار هم از دستم برنمی آمد، انگار

 راه گلویم بسته بود. این سوال را شنیدن آسان نبود، اما

جوابی که نمیتوانستم بدهم سخت تر بود.صدای پایش را 

 شنیدم، از جاش بلند شده بود داشت به

 سمتم می آمد، آمد مقابلم ایستاد. ُم ِص ّر بود برای گرفتن

 .جوابش

 ستش را جلو آورد و دست چپم را گرفت، بین هردود

 .دستش نگه داشت

 . دستات یخ شده آسو جان_
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 چشم دزدیم، نمیدانم چرا اما خجالت میکشیدم... از

 مهستی برای حسی که نسبت به برادرش داشتم خجالت

 .میکشیدم

 مجبور نیستی چیزی رو برای من توضیح بدی و یا_

داشت با محبت و لبخندی جواب بدی، فقط...نگاهش کردم، 

 آرام نگاهم

 . میکرد. داشت به من اطمینان، حس امنیت میداد

 من به اندازه ای که خواهر دادیار هستم دوست توام_

 .هستم این رو فراموش نکن

 سرم را تکان دادم، دستم را آرام از دستش بیرون

 .کشیدم و به سمت اتاق بچه ها رفتم

 آسوی سرمشق جدید نمیدی؟_
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 قاب عکس روی میز جان که همراه دادیار و مهستیاز 

 بود چشم گرفتم و جاشوا را نگاه کردم، با عینک

بانمکش که روی صورتش بود._چرا عزیزم، اون قلم 

 .بزرگت رو برام بیار

 نمیدانم کجا و از کدام شاعر این را خوانده بودم، اما

 . برایش نوشتم

 بی تو با قافله غصه و غم ها چه کنم"

 " و پودم تو بگو با دل تنها چه کنم....؟تار 

 مخاطب این بیت درس امروز جاشوا بود یا چه؟

 نمیدانم! اما نوشتم. برایش کمی سخت بود، این را

 نگاهش نکرده هم میدانستم. کارش خوب بود، اما این

 .بیت آسان نبود برایش
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 .بذار عوض کنم، فکر کنم این برات سخته_

بمونه، بعدا کار میکنی، بذار  نه نه، مینویسمش._عزیزم،_

 یه دونه آسونش

 ...رو

 .نه نه آسو میتونم_

 خطای من بود، بخاطر خطا و اشتباهم نخواستم

 .ناراحتش کنم و حس بد را در او ایجاد کنم که نمیتواند

 نسبت به سن و سالش و حتی بازه ی زمانی که شروع

 کرده بود، کارش خوب که نه بینظیر بود. شاید او هم

 ...از به کمی چالش داشتنی

 باشه عزیزم. من دیگه برم؟_

 با ما بازی نمیکنی؟_دفعه ی بعد، باشه؟_



 
 

1639 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ...مدرس_

 الکی بهونه نیارین ، شما موقع مدرسه هم همش_

 .بازی میکنین

 به این حرفم خندید. آرام گونه اش را کشیدم و بلند

 شدم، شالم را سر کردم. مهستی و جان پایین بودند،

 .کارتون مورد عالقه ی جان را میدیدندداشتند 

 تموم شد عزیزم؟_

آره، من دیگه برم، امروز..._بیا دیگه صحبت نکنیم تا _

 وقتی که تو بخوای... دادیار

 .رانندش رو فرستاده، میرسونتت

 .وای نه، من خودم میرفتم_

 .دستش رو روی بازویم گذاشت
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 .مشکلی نیست عزیزم_

 انه بیرون زدم، رانندهبا هر سه روبوسی کردم و از خ

 .و ماشینش دم در بودند، در را برایم باز کرد

 از او و احساسم به او فرار کرده بودم به آوش

 خواهرش و حاال داشتم با راننده و ماشین او برمیگشتم

به خانه!پشت چراغ قرمز بودیم، دخترکی گوشه ی خیابان 

 بود،

 روسری قرمز کوچکش را روی سرش بود اما گره اش

 به جای زیر چانه اش روی گونه اش، گل نرگس دستش

 بود، دست دیگرش بی دلیل روی هوا، به جایی زل زده

 بود، مسیر نگاهش را نگاه کردم، به پَسر دیگری که

 چند سال از خودش بزرگتر بود و داشت روی شیشه ی



 
 

1641 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ماشین ها دستمال میکشید نگاه میکرد. شاید دوستش

 ...بود شاید برادرش

 سمت ماشین آمد، خواست دستمال را روی پسرک به

 شیشه بکشد، راننده خواست بگوید نه، اما سبقت

 .گرفتم

 .اجازه بدین بکشه، اگر کثیف شد میبرین کارواش_

 سری تکان داد، شیشه را پایین دادم و از کیفم یک

اسکناس ده هزار تومانی برداشتم و به سمت پسرکگرفتم. 

 دردهای آنها دوااین ده هزار تومان دردی از 

 ... نمیکرد اما

 . خدا بده برکت_

 لبخندی به رویش زدم، فقط روی یک بخش شیشه
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 ماشین دستمال کشیده بود، کثیف نشده بود اما دوباره

 .پیشنهاد کارواش را دادم و گفتم پولش را از من بگیرد

 نیازی نیست، به آقا میگم، اگر خواستن میفرستم_

 .کارواش

 حسابی من مگر قصه ی شب گفته خواستم بگویم مرد

 ...ام، من این همه گفتم که تو به آقای نگویی و حاال

 با ذهن پر از اتفاق امروز باید با آسمان صحبت

ودم ه بمیکردم. چطور و به چه زبانی نمیدانم. به امیر گفت

 بهتر است آسمان از مکالمه ی ما بیخبر باشد. اما

 میر دنبال یکفکر میکنم آسمان حس دارد که بداند ا

 راه در رو برای بهم زدن بااوست آن هم در شرایطی که

 ...وجدان خودش را آرام کند
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 نمیدانم تقصیر کدام است، اصال مقصری هست یا نه،

 نداشتم ارتباط هیچ فکری در مورد مقصد و آینده ی این 

 اما این را هم تصور نمیکردم، تغییر بیس از حد آسمان،

 ... امیری کهبد بودنش با من و حاال

 آسمان در اتاق بود، داشت درس میخواند، وقتی داشتم

 لباس عوض میکردم، نگاه گاه و بی گاهش را به

 موبایلش میدیدم. نگاه منتظرش... حاال دیگر این نگاه

 را خوب میشناختم. ذهنم پر بود اما همه چیز غیر

 آسمان را پس زدم، تا بتوانم بدون ایجاد هرنوع

 .او صحبت کنمسوءتفاهمی با 

 آسوی_#ق[: ..] ,
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 یکم صحبت کنیم؟_

 ' .نگاهم نکرد. فقط گفت 'درس دارم

 من یه سر به بابا بزنم برگردم، توام تموم کن یا یکم_

 .استراحت کن که صحبت کنیم

 سرش را بلند کرد، اما قبل از اینکه حرفی بزند که دلم

 بشکند و دستم سرد شود از صحبت از اتاق بیرون

 رفتم._چطوری آقا معلم؟ میدونی چند وقته پدر و دختر

 اختالط نکردیم؟

 سرش را آرام تکان داد، سرش انگشت هایش در

 صورتی که فشار زیادی وارد نمیشد میتوانست تکان

 .بدهد، لذت میبرد، از تماشای تکان انگشت هایش
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 سرش را تکان داده بود، اما شم هایش نگران نگاهم

 مقابل نگاهش نشستم، زانوهایم رامیکرد. مثل همیشه 

 در آغوش گرفتم سرم را به سمت چپ متمایل کردم و

 نگاهش کردم. بابا هیچ وقت به من یاد نداده بود، اگر

 روزی عاشق شدم باید چکار کنم، چه بگویم، چه

 .نگویم... کاش میتوانست تک تکشان را بگوید

تاده من خوبم، تو چطوری؟_امروز... امروز کلی اتفاق اف_

 برام، صبح یکی و

 دیدم و چیزهایی شنیدم که سنگین بود، بعد ناهار رو با

 کسی خوردم که ناهار هم برام سنگین بود، رفتم خونه

 ی دوقلوها، مهستی کلی آرومم کرد بابا، خیلی ماهه

 .باید ببینیش. اونم خیلی دوست داره تو رو ببینه
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 بهدوباره سرش را تکان داد، چشمهایش نگران بود. 

 هراندازه ای که من از چشمهای او میتوانستم

 !حرفهایش را بخوانم، او هم دست کمی از من نداشت

 کمی برایش از مهستی و پیشرفت جاشوا گفتم، حتی

 گفتم دفعه ی بعدی از کارهای جاشوا برایش می آورم تا

 ببیند. داشتم با صحبت با بابا وقت میخریدم که وقتی

 بگویم، چه نگویم، کمی آرام رفتم پیش آسمان بدانم چه

 باشم، زود نرنجم و زود ناراحت نشوم، امشب را باید

 هرچه از آسمان میشنیدم ناراحت نمیشدم. باید انتظار

هر طوفانی را داشتم._بابا، یکم نگران آسمانم... میرم 

 باهاش صحبت کنم،

 برام دعا کن، این مدت خیلی میونش باهام خوب
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 ر به حرفم گوش بده یا باهامنبوده... نگران نباش، اگ

 .صحبت کنه مشکلی پیش نمیاد

 البته امیدوار بودم که نیاد! برای ه دویمان چای ریختم

 و به اتاق رفتم. لیوان چای را روی میز کوچکی که

 .جلوش بود گذاشتم

 چیشده آسو؟_

 .چیه آسمان؟ میخوام صحبت کنیم_

 یهو مهربون شدی میخوای صحبت کنیم؟_

بودم؟_کی نبودی؟ همین چند وقت پیش  کی نامهربون_

 بخاطر یه بحث ساده

 میخواستی هرچی برام خریدی رو پس یری، پول

 .آزمونم. رو به زور دادی
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 نفس عمیق کشیدم و مکث کردم، اگر من هم مثل او

 طلبکارانه و با تشر جواب میدادم، نتیجه ی تصمیم یک

 .جدل میشد نه چیزی که میخواستم

 حبت کنیم، االن تو نمیخوای؟االن که میخوام ص_

 چی میخوای بگی؟_

 میخوام توبگی، خودت، مدرسه درسها، دوستات،_

 آزمونت، همه چی._برای چی میخوای بدونی؟

 .آسمان من خواهرتم نه دشمنت_

 دستهایش را بهم گره کرد و رو گرفت. مثل بچه ها قهر

 .میکرد

 یادتهتو چرا اینقدر با من لجی؟ قبال اینطوری نبودی، _

 به من میگفتی شاید ما بچه های واقعی مامان نیستیم،
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 یهو چیشد که من فقط شدم. خواهر ناتنی؟

 خودت خواستی، از وقتی با مهستی میگردی ما به_

 کالست نمیخوریم، اصال از وقتی میری به این شرکت

دیگه مثل قبل نیستی._آسمان کارم زیاده، هزار جا میدوئم، 

 خرجمون با

 حقوق من کم نشده بیشتر هم شده، قسطبیشتر شدن 

 آذرخش، دکتر بابا، بخاطر شرکت لباسهای خودم،

 هزار تا چیز دیگه، از مدرسه برمیگردی خونه خسته

 نمیشی؟ من همزمان با تو میرم، چند ساعت دیرتر

 برمیگردم؟ تو پنج شنبه ها مدرسه ات تعطیله. من برای

 جمعه چند صد تومن بیشتر پنج شنبه ها و خیلی از

 هارم کار میکنم. کی هستم که اصال با شما مثل قبل
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 باشم و نباشم؟ فقط نیستم، شب به شب میام این خونه،

 که اونم یه خط در میون در حال دعوا کردنیم. از وقتی

 آذرخش از زندان اومده بیرون کن بال کشیدم؟

 .کف دستم را مقابلش گرفتم

 دوم دختریاینو میبینی؟ تااخر عمر قراره بمونه، ک_

 دوست داری همچین زخمی روی بدنش باشه؟ میتونی

قبول کنی؟ میتونی تحمل کنی؟ اونم برای گناه 

 نکرده؟حرفهایم کمی نرمش کرده بود، نه کانل، هرچند جز

 حقیقت چیزی نگفته بودم، نمیخواستم نرمش کنم،

 میخواستم با واقعیتی که عین روز مرخصی بود، اما

 ته دلش دوست داشته باشد او نمیدید آشنا شود. شاید

 .هم یک قدم به سمت من بیاید
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 باشه ما نمیگیم که تو زحمت نمیکشی اما همش منت_

 ...میذاری؟ مگ

 چه منتی گذاشتم آسمان؟ من ازت چی شنیدم بعدش_

 اون حرفها رو زدم؟ همون هارو من، مامان، بابا یا

 آذرخش بهت بگن ناراحت نمیشی؟ دلت نمیشکنه؟

 .ندادم چشم هایم را بستم و باز کردمادامه 

 حاال حرفم گله نیست، فراموش کنیم، از این به بعد که_

میتونیم مثل قبل باشیم نمیتونیم؟ من میخوام تونمیخوای؟ 

 نمیخوای من خواهرت باشم؟ هنوزم میگی

 کاش من خواهرت نبودم؟

 .من عصبانی بودم، تو بد برداشت کردی_

 د برداشت کردم، دادی؟هیچ وقت توضیح ندادی که ب_
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 اگر میگفتی منم بخاطر برداشت بدم ازت معذرت

 ...میخواستم

 جایی برای عذرخواهی کن وجود نداشت، اما اگر با

 گفتن این حرف به او حس خوبی میداد، چرا دریغش

 !میکردم؟

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 تو مگه منو نمیشناسی؟_

 آسمان خبر داری چقدر تغییر کردی؟_

 !میگه؟کی به کی _

 باشه منم تغییر کردم، کار زیاد، از یه طرف کنکورم،_
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 کلی قرض و بدهی باعث شد من تغییر کنم، تو چی؟ چی

 تو رو عوض کرد؟

 من عوض نشدم، فقط بزرگ شدم، توام نبودی ببینی_

بزرگ شدم، شاید هم نمیخوای ببینی.این همه نفرتش از من 

 بخاطر چه بود؟ بخاطر اینکه

 میر روزی روزگاری فکر کرده بودندخواهر و مادر ا

 من گزینه ای مناسب برای امیر هستم، فقط از ذهنشان

 عبور کرده بود، چطور و چگونه به گوش آسمان

 . رسیده بود جای سوال داشت

 حقیقت این بود برای امروز، حداقل امروز، کشش ناز

 کردن های آسمان، پرخاش های بی دلیلش را نداشتم،

 هر اتفاقی که می افتاد آنها خانواده اما هرچه که بود،
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 .ی من بودند، نباید دست میکشیدم

 آسمان عوض شدی، هممون عوض شدیم، اما این_

 .تغییر تو نگرانم میکنه

چرا ش..._چون حس میکنم اذیت میشی، به خودت آسیب _

 .میزنی

 بخاطر خودت میگم نه خودم نه هیچ کس دیگه فقط تو،

 جوری برخورد نکن کهآسمان تو خواهر منی، لطفا 

 .فکر کنم دشمنتم

 تو خودت نخواستی باشی، تو بهترین خواهر دنیا_

 بودی اما دیگه نیستی، کارت شده فقط خودت و خودت،

 پنهون کاری، بد اخالقی. تو هرجور بخوای میتونی

 بپوشی، هرجا بخوای میتونی بری، من برای بیرون
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 تماسرفتن با دوستام میدونی چند روز به مامان ال

 میکنم اما نمیذاره، بذاره هم میگه پول نمیدم. اما تو

 چی؟ چون کار میکنی خرجمون رو میدی، هر چی بگی

 باید بگیم چشم؟

 من چی بهت گفتم؟ چیو بهت زور کردم؟ یدونه مثال_

 بزن؟_تو زور نکنی مامان زور میکنه، میگه نمیخواد من

 شبیه تو بشم، به من چه که تو معلوم نیست چطور

 ...یگردی وم

 آنقدر عصبانی و خشمگین نگاهش کردم که خودش

 حرفش را خورد، از شدت عصبانیت و خشم نفس نفس

 میزدم. من با همه ی خستگی ذهن و جسمم، با همه ی

 دردی که در دل و قلبم بود، باز برای او وقت گذاشته
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 ...بودم، باز او را الویت قرار داده بودم و حاال او

 بیشتر از این نتوانستم، با هماندیگر نتوانستم. 

 .عصبانیت از جایم بلند شدم

 چجوری میگردم؟ تعارف نکن بگو! میدونی مشکل_

 مامان نیس، مامان خیلی وقته این شکلیه، از وقتی

 بخاطر رفتارهای بدش دیگه پشتت وایستادم، نذاشتم

 مامان یه کلمه بهت بگه، هرچی فحش و بد و بیراه بود

تو اذیت نشی، نتیجه اش این شد،شدم اینجا به جون خریدم تا 

 بالکش، اگر فحش و کتک بخورم، جای تو

 هم بخورم خواهر خوبیم غیر اون خواهر بدی هستم. تو

 که االن کلی دوست و رفیق داری میخوای باهاشون

 بری بیرون، از یکیشون فقط یکیشون بپرس ببین همه
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 ی خواهرهای بزرگ مثل منن؟ تو یه کوه میخواستی

 بری، من تو این خونه دعوا راه انداختم، فقط و فقط

 برای اینکه بری لذت ببری، حتی اینکه خودم فرصت

 نمیکنم بگردم میگم تو اینطور نباشی ، بعد االن چی

 میگی؟ آخه احمق من از خرحمالی کردن وقت دارم که

 بد بگردم؟ وقت دارم که خالف کنم، دردتون دوتا

 م، شاید شما فراموشمانتویه که برای شرکت گرفت

 کردین. اما اینجا گدای شهر رو راه نمیدن تو شرکتشون

 ات ارتباط کار کنه، آدم بد بودم، خواهر بد بودم، میرفتم 

 با امیر رو میذاشتم کف دستشون، نه اینکه برات یه

 گوشی بخرم بگم بذار نوجوانی کنه، بذار لذت ببره از

 .زندگیش
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 ن مدت که با خانواده امواقعا عصبانی بود، در تمام ای

بارها دعوا کرده بودم، بحث کرده بودم، حتی وقتیبخاطر 

 آذرخش دستم برید، هیچ کدامشان با این اندازه

 عصبانی نشده بودم، فقط ناراحت شده بود، به حالمان

 غصه خورده بودم اما من با نیتی خوبی به سمتش رفتم

 !او چه کرد؟

 بلند شده بود، همانمات و متحیر نگاهم میکرد، او هم 

 اول بلند شده بود تا جوابم را بدهد اما شدت عصبانیت

 ...یا شاید به حق بودن حرفهایم را که دید سکوت کرد

 همینجا، همین امروز دیگه برام تموم شدی آسمان،_

 من هرچی خواستین گفتین سکوت کردم، من گاردم رو

 اپایین گرفتم، ببینم چجوری میخوای از این به بعد ب
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 مامان و آذرخش کنار بیای، باشه شبیه من نشو، ببین

 ...اینها باز آروم میگیرن! ببین مامان

 با انگشت به سقف اشاره کردم منظورم َطبقه ی باال و

خانواده ی ملکی و پسرشان بود._بفهمه چیکار کردی، باز 

 فقط بهت میگه با دوستات

 .بیرون نرو شبیه آسو میشی

 کدام از این حرفها را نمیزدم، اگر عصبانی نمیشدم هیچ

 هیچکدامشان، نه خانواده امان خانواده ی عادی و

 نرمالی بود و نه اینکه آسمان در موقعیت خوبی بود،

 ای که ارتباط کنکور، سن حساس بلوغ و نوجوانی و 

 ...میدانستم شکرآب است

 آسوی[: ..] ,



 
 

1660 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ق#_

 

 با همه ی حرص و عصبانتیم صدایم را باال نبردم، تا

 دردسر جدید درست نکنم، مامان پیش بابا بود، آذرخش

 .جلوی تلویزیون فقط دعا میکردم او هم نشنود

 آسمان خواتس جواب بدهد، توجهی نکردم به سمت

 کیفم رفتم گوشی ام را بردارم برای صبح آالرمش را

 .فعال کنم. در همان حال گفتم

 اماامروز امیر اومد سراغم، میخواد باهات بهم بزنه _

 میگه تو نمیذاری، میدونی باز طرف تو رو گرفتم

 پیشش، چون اون لحظه که داشتم از تو طرفداری

 میکردم خواهرم بودی، خانوادم بودی، نمیدونستم
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 .تقصیر توا یا اون، مهم نبود، پشت تو بودم

 گوشی ام را پیدا نمیکردم، کیفم را با حرص رها کردم و

 رشده بود داشتنگاهش کردم، حاال چشم هایش که پ

اشک میریخت._اما این بود دستمزد من، میبینی، که هرچی 

 از دهنت

 در میاد بهم بگی، اما دیگه تموم شد، اره راست میگی

 چون خرجتون رو میدم مجبور نیستی هرکاری میخوام

 .انجام بدین

 .پوزخندی زدم

 از این به بعد فقط خرجتون رو میدم، اما اونم فقط و_

 ، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره،فقط بخاطر بابا

 ...هیچی
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 خم شدم و دوباره کیفم را برداشتم باالخره گوشی را پیدا

 کردم. کاش یک اتاق دیگر داشتیم میرفتم توش و در را

قفل میکردم و چند ساعت تنها بود...گوشی را در دستم 

 فشردم و از اتاق بیرون رفتم، با باز

 اهی به اطرافشدن در آذرخش برگشت نگاهی کرد، نگ

 کردم، هیچ کنج دنجی نبود، به آشپزخانه رفتم تا به

 بهانه ی چای خوردن کمی آنجا تنها باشم. چای نداشتم

 در سماور آب ریختم و تکیه دادم به دیوار آشپزخانه و

 .آرام آرام روی زمین نشستم

 گوشی را با هردو دستم نگه داشته بودم و مچ دستهایم

 ه بودم، خیره شده بودم بهرا به زانویم تکیه داد

 سماور. نمیدانستم کار درستی کردم یا نه، اما دیگر
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 نتوانستم، اینکه با نیت کمک و صحبت و بهتر کردن

 اما رفتم سراغش و حرفهایی شنیدم که نباید ارتباط 

 واقعا عصبانی ام کرد. گوشی در دستم لرزید به خودم

 اما نهآمدم، اسم دادیار روی صفحه بود. تعجب کردم 

 میخواستم جواب بدهم و نه میتوانستم. وقتی قطع شد

 دیدم دوبار دیگر هم تماس گرفته است. هم کنجکاو بودم

 بدانم چکار دارد هم مهم نبود بدانم. حس بدی بود حتی

 این تناقض..._اینجا چرا نشستی؟

 .مامان را نگاه کردم

 چایی میخوام منتظرم آب جوش بیاد. مامان شناسنامه_

 پیدا نشد؟ ی من

 .نگاه نکردم_
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 آخرین بار برای کار وام آذرخش همراهم بود، یعنی تو_

 بانک مونده؟ آخه تو بانک بمونه زنگ میزنن، تحویل

 میدن پستی جایی نه؟

 .نمیدونم، برو بپرس_

فردا قبل شرکت میرم اگر برسونم._صورتت چرا قرمز _

 شده؟

 ...چرا؟! از عصبانیت

 چای؟ دم کنم، میخواستمگرممه یکم، میخوری توام _

 .چای کیسه ای بخورم

 .نه، چند وقته معده ام اذیت میکنه_

 چرا؟_

 چه میدونم ، اینقدر که من حرص میخورم از دست_
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 شماها.پوزخند آرامی زدم، خطابش مامان نبود، خطابش

 .زندگیمان بود

 چرا اینجوری شدیم؟_

 .نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .یمشاید هم بودیم و خبر نداشت_

 مامان هم نشست روبروم به کابینت تکیه داد. گویا او

 ...هم پر بود از حرف

شنبه اس ثبت نامت؟_اگر شناسنامه امو پیدا کنم، مامان _

 فردا توام یبار دیگه

 ...بگرد، کپش هم باشه کافیه، بعدا میرم المثنی میگیر

 .تو شرکت دارم کپی، مدارک دارم، از شرکت برمیدارم

 برو، ببین گم کرده باشی المثنی است، صبح بانک هم_
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 .اینجا نه یه جا دیگه به دردت میخوره

 .سرم را تکان دادم

 با خاله صحبت کردی؟_

 راجب اون پسره؟_

 نه اون که تموم شد قضیه اش تموم نشد؟_

آبرومون پیش رضا رفت..._چرا چون دختر ندادین _

 آبرتون رفت؟

 ...معلوم نیست پسره چیا گفته_

 .گفته، شخصیت خودش رو نشون داده هرچی که_

 پاشده بی اجازه اومده دم شرکت، چند دقیقه مگه من

 رو دیده که پاشه بره پشت سرم حرف بزنه؟ اصال مگه

 چیکار کردم که بخواد؟ دکتر جم گفت میرسونتم خونه ی
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 جاشوا، که اصال اونجا کالس نداشتم خونه ی یه شاگرد

 .نه ی دوقلوهادیگم بود، خودم رفتم بعدش رفتم خو

 چرا به وقتش نگفتی؟_

 مامان من شما به من اعتماد نداری چی بگم؟ این همه_

 سال چی دیدی؟ چه خطایی کردم که بهم بی اعتمادی؟

بی اعتمادی تو باعث میشه آذرخش و آسمان هم فکربد راجبم 

 بکنن، میترسم میترسم بابا هم کم کم بیاد تو

 ...جبهه ی شما

 تصورش هم برایم قابل تحمل نبود. باچشم هایم پرشد، 

 . صدای لرزانی گفتم

 .اونوقته که من میمیرم_

 مثل بچه های خطاکاری که پدر مادرش در حال شماتت
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 .و نصیحتش بودند نگاهم کرد

 !میدونی آسمان دومین باره داره به من میگه فاحشه_

چی' اش بلند و خیلی محکم بود._خود کلمه رو نمیگه اما '

 همینه، میدونیمنظورش 

 چرا؟ تو و آذرخش باعثشین. مگه آذرخش نگفت؟نگو

 .که نفهمیدی اون روز منظورش چی بود

 .کف دستم را مقابلش گرفتم

 .میبینی مامان، این دیگه هیچ وقت ردش نمیره_

 غمگین نگاهی به کف دستم کرد، حاال که ناراحت میشد

 از زخم کف دستم، یعنی خیلی هک از دلش من را

 ...نکرده بود، فقط شاید الویت نبودمبیرون 

 آسوی[: ..] ,
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 .برو لیزر کن_

 نمیره، میمونه جاش. بچه بودم میفتادم زمین زود کرم_

 میزدی میگفتی جاش نمونه، یه دختر خوب نیست رو

 .بدنش جای زخم باشه. اینو ندیدی مامان، ندیدی

 آسمان با من چه کرده بود، من اینطور نبودم که بنشینم

 گریه کنم و گله کنم، گریه و بخواهم کمی خالی شوم. با

 همه ی بدیهای مامان در حق من باز نمیخواستم

 ناراحتش کنم، میدانستم این حرفهایم حتی اگر برای

 .مدت کوتاهی باشد باز ناراحتم خواهد کرد

 این را که گفتم دیگر طاقت نیاورد و شروع کرد به گریه
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 ستم، مادر بودنش را،کردن، من گریه اش را نمیخوا

ود ه بمرهم زخم بودنش را میخواستم، من امروز دلم شکست

 برای اولین بار دلم برای مردی لرزیده و شکسته

 بود، اما نمیتوانستم در موردش با مادرم صحبت کنم و

 از درد عجیب و عمیقی که روی قلبم داشت برایش

 بگویم، امروز حس کرده بودم خواهرم را برای همیشه

 ....دست داده ام و حاال از

 دیدم سماور به جوش آمده است، به بهانه ی چای بلند

 شدم تا چشم بگیرم از چشم ها و اشک هایش، چای را

 دم کردم همانجا سرپا داغ داغ خوردم نمیخواستم دوباره

 ...بشینم، به اتاق رفتن هم سخت بود

 در یک کوچه ی خلوت بودم، حس میکردم کسی دارد
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 می آید، نمیدیدمش اما میترسیدم و هراسانبه دنبالم 

 فرار میکردم، یکهو سر کوچه یک ماشین سیاه جلویم

 ایستاد، با ترس ایستادم، راننده پیاده شد، راننده ی

 دادیار بود. گفتم 'شما؟' اما به سمت در رفت و در را

 باز کرد، دیدم که دادیار پیاده شد. عصبانی داشت نگاهم

می آمد صورتش عصبانی تر میشدو میکرد، به سمتم که 

 قلب من تند تند میزد، به سمتم آمد، باز هایم را

 گرفت، چشم هایش، سفیدی چشم هایش داشت کم کم

 قرمز میشد انگار خون بود، شروع کرد به صدا کردنم،

 بلند بلند میگفت آسو، هراسیده و ترسیده پریدم از

 شتمخواب. مامان، آسمان آذرخش باالی سرم بودند. دا

 سخت نفس میکشیدم، مامان آسمان را کنار زد و لیوان
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 آب را جلوی دهانم گرفت. کمکم کرد آرام آرام کمی آ

 خوردم. ترسیده بودم خیلی ترسیده بود. دست به

 !صورتم که زدم خیس بود... کی گریه کرده بودم؟

 .خواب بد دیدی نترس، بخواب_

 .نه، دیگه نمی خوابم_

 را بغل کرد. یادم نبود آخرنی مامان کنارم نشست و من

 بار کی بغلم کرده بود. چقدر خوب بود... چقدر آغوش

 یک مادر شیرین بود... همانجا خوابم برده بود، وقتی

بیدار شدم مامان نشسته خوابش برده بود، آسمان هنوزخواب 

 بود، نگاهی به ساعت کردم، نه و نیم بود. یک

 .شد با صدایموای شرکت آرام گفتم اما مامان بیدار 

 چیشد؟_
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 .دیرم شده، نه و نیمه_

 . نرو امروز مرخصی بگیر_

 . دست برد به پیشانی ام

 .تا صب تب داشتی تازه قطع شده_

تازه چشمم به حوله ی کنار بالشم افتاد.بلند شدم، در آینه 

 نگاهی به خودم کردم، قیافه ام قابل

 نگاه کردن هم نبود. به سمت گوشی هم رفتم، خانم

 نده دوبار تماس گرفته بود، حدس زدم مامان قطعپای

 کرده باشد صدایش را. چون آسمان خواب بود، همزمان

 .با گرفتن شماره ی شرکت از اتاق بیرون رفتم

 خانم پاینده ببخشید من خواب موندم، االن بیدار شدم،_

 .فکر کنم تا برسم دیر بشه
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 .نگرانت شدیم عزیزم_

 .شرمنده_

 ؟خوبی همه چیز خوبه_

 خواستم بگویم کمی ناخوشم، اما احتمال داشت به دادیار

خبر بدهد به همین دلیل به دروغ گفتم خوبم. با قطعکردن 

 تلفن به سراغ بابا رفتم، بیدار بود، معلوم بود

 ...نگران بود، از چشم هایش معلوم بود

 .خوبم بابا، نگران شدی_

 به سمتش رفتم بوسیدمش، دیشب با او صحبت کرده

 ، شاید فکر میکرد بخاطر آسمان و حرفهایم بابودم

 اوست، بی ربط نبود، حال و احوالم بی ربط به هیچ چیز

 و هیچ کس نبود، همه چیز دست در دست هم داده بودند
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 ...و این شده بود نتیجه و حالم

 دروغ گفتن به بابا هم سخت بود هم نمیخواستم، اما

 برای آسماننیمخواستمم مرگان شود و فکر کند اتفاقی 

 افتاده است، گفتم که از نامهربانی اش دلخور شدم، از

 .اینکه عوض شده است و من را خواهر خود نمیداند

 بخشی از حقیقت را گفتن بهتر از دروغ گفتن و چشم

نگران گذاشتنش بود...دوش آب گرم، بعد همهی ماجراها 

 ...بود دلچسب ترین اتفاق

 .بخوریممامان: چای گذاشتم، بیا صبحونه 

 .باشه_

 حوله را آویزان کردم، آسمان پشت سرم پشت میزش

 روی زمین نشسته بود، جلوی آینه داشتم موهایم را
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 مرتب میکردم، رنگ و رو رفته بودم، ریمیل را

 برداشتم و به مژه هایم کشیدم. حواسم بود که آسمان

 نگاهم میکند اما توجهی نکردم، یک کلمه حرف هم با

 ...بیه میشد ، یااو نزدم، یا تن

 میخواستم برم بانک اونم موند._بگم آذرخش بره؟_

 با بیرون آمدن آذرخش از دستشویی با تعجب نگاهش

 .کردم

 سرکار نمیره؟_

 .چرا یکم دیر میره_

 آذرخش آمد به سمتمان، کنار دستم نشست و یک تکه

 .نان برداشت

 مامان: آذرخش برو بانک خبر بگیر ببین شناسنامه ی
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 و بانک مونده؟آسوی ت

آذرخش نگاهی به من کرد بعد مامان را نگاه کرد._تو بانک 

 .بمونه، هزار بار خبر میدن

 .حق داشت، من خودم هم اینطور فکر میکردم

 .مامان: حاال یه سر بزن

 نه مامان، منم این فکر میکنم، زنگ میزنم خانم پاینده_

 .با آژانس بفرسته یه کپی

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 سری تکان داد، آذرخش میرفت هم، حتی اگر درمامان 

 بانک بود، فکر نمیکنم به او تحویل میدادند. بعد از
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 رفتن آذرخش بلند شدم تماس بگیرم که چشمم به

 تشکچه افتا_ مامان یک تشکچه ی کوچک داشت

 خودش درستش کرده بود. فکری به ذهنم رسید اول

 به سراغ یک زیر انداز انداختم در حیاط بعد تشکچه را،

 بابا رفتم، با کمک مامان بردیمش به حیاط، هوا خوب

 .بود. هوای شهریوری دلپذیری بود

 بشین آقا معلم که امروز پدر و دختری خوش_

 .میگذرونیم

 این کارم خوشحالش کرد، چمش های نگرانش کم کم

داشت رفع میشد...به اتاق رفتم چندتا از کتابهای شعری که 

 مورد عالقه

 با بود را برداشتم، چون از حمام بیرون آمدهی من و با
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 بودم، شال بافت تخت قدیمی ام را، از زمانی که مجبور

 نبودیم تختهایمان را بفروشیم مانده بود... یاد است

 چقدر دوستش داشتم، آخرین زمستانی که در آن خانه

 ...بودیم خریده بودمش

 بابابرداشتم روی دوشم انداختم، کتابها را کنار پای 

 گذاشتم، چای ریختم و رفتم کنارش نشستم. نمیدانم

 خانواده ی ملکی خانه بودند یا نه، مهم هم نبود، کار

 .بدی نمیکردیم، کار پر سر و صدایی هم نمیکردیم

 من یه زنگ به خانم پاینده بزنم، بعد برات امروز کلی_

 .شعر میخونم

 برایمبا خانم پاینده تماس گرفتم و خواستم لطف کند و 

 بفرستم، باشه ای گفت و من برگشتم پیش بابا. دورهمی
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 دو نفره ی من و بابا با شعرهای حافظ و شاملو، گه گاه

 سرزدن سراغ عطار دلچسب و شیرین پیش میرفت

 تااینکه در خروجی توسط آقای ملکی باز شد. با دیدن

 .ما لبخند صمیمی ای زد

 ر ازچه خلوت کردی با دخترت مرد، چی لذت بخش ت_

 .این برای یه پدر

 لبخندی به رویش زدم و تعارفش کردم، داخل رفتم تا

 برایش چای ببرم، مامان پشت تلفن بود و آسمان گویا

 ...همچنان دراتاق بود

 در استکان ها چای ریختم وقتی برگشتم دیدم آقای

 ملکی نیز تفالی به حافظ زده و دارد برای بابا غزلی

 به غزل، اما لرزش میخواند. من هم گوش سپردم
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 گوشی ام باعث شد حواسم پرت شود، حدس زدم خانم

 پاینده باشد، چون گفت وقتی کپی را داد به راننده

آژانس به من خبر میدهد. اما با دیدن نام دادیار، آنآرامشی 

 که در این چند ساعت با بابا و شعر سعی کرده

 ...بودم حفظش کنم پرکشید.... در ثانیه ای پرکشید

 زی به ذهنم میرسید، اینکه ممکن بود کپی را دادیارچی

 آورده باشد، اما در آن واحد سعی میکردم این فکر را

 ....از ذهنم دور کنم

 آسوی[: ..] ,

 ق#_
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 از جایم بلند شدم کمی از بابا و آقای ملکی فاصله گرفتم

 و با دست لرزان دکلمه ی سبز را زدم._بله؟

 !چه عجب_

 بود یا شاید باز من عجله چه عجبش کمی با حرص

 ...کردم و

 . صدایم را صاف کردم و گفتم

 سالم، خوب هستین؟_

 اینو من باید بپرسم، اما همه ی تماس هام بی جواب_

 ... موندن

ادامه نداد ._کپی شناسنامه ات رو آوردم، دم درم، لطفا 

 جوری

 .لباس بپوش که بریم جایی صحبت کنیم
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 .من... من نمیتونم_

 چرا؟_

 ...کمی تو خونه کار دار_

 ...آسوی_

 ...آسوی را تند گفت اما باز ادامه نداد

منتظرم.امری بود، خیلی آمرانه! بعد گفتن منتظرم قطع _

 !کرد

 گیج و منگ وسط حیاط دور خودم میچرخیدم،

 نمیدانستم بروم یا نه، نمیدانستم به مامان چه بگویم

 میرفتمبرای این رفتن، اصال بااین قیافه ی زار کجا 

 نمیتوانستم یک ساعت دم در مجبورش کنم منتظرم

 !بماند تا من آماده شوم
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 چیزی شده دخترم؟_

 به آقای ملکی که این سوال را پرسید نگاه کردم، دیدم

 .بابا هم من را نگاه میکند. سعی کردم لبخند بزنم

 نه نه، من شناسنامه ام رو گم کردم، یعنی نمیدونم کجا_

 م گفتم از شرکت یه کپی برایمگذاشتمش، به همکار

بفرسته از مدارکم.خب این همه توضیح جواب سردرگمی ام 

 نبود. واکنش

 ...هردو کامال طبیعی بود

 زحمت کشیدن آوردن، خبر ندادن رسیدنش رو، من_

 .زود حاضر شم تا زشت نشده

 خودم هم نفهمیدم چه گفتم، انگار در یک امتحانی که

 فقط جای خالی را رویجواب سوالش را نمیدانستم 
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 ! کاغذ پرکردم

 سریع داخل رفتم، به اتاق رفتم، پتو را از روی دوشم

 برداشتم، پانچویی که دم دستم بود را پوشیدم، شالم را

 ...عوض کردم، دیر بود و آسمان زل زده بود به من

 ریمیلی که صبح زده بودم را تجدید کردم و یک رژ! در

 کردم دیگر دلیل ندارد باآینه به خودم نگاه کردم، حس 

 این هیجان بخاطر او رژ بزنم، دستمال مرطوب را

برداشتم و رژم را پاک کردم. آسمان همچنان نگاهممیکرد، 

 اما حاال متعجب. این اضطراب و عجله ی من

 ... تعجب هم داشت

 جایی میری؟_

 سرسری نگاهش کردم اما جوابش را ندادم، زود بود
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 ...دبرای آشتی و صحبت زود بو

 از اتاق بیرون رفتم مامان که همچنان داشت با تلفن

 .صحبت میکرد در آشپزخانه بود

 همکارم کپی شناسنامه ام رو آو... داره میاره میرم_

 .بگیرم برگردم

 مشغول تلفن بود فقط سری تکان داد، بیست سوالی

 هایش را نپرسید. کفش هایم را پوشیدم، سری برای بابا

ادم، قبل باز کردن در مکث کردم،دستم و آقای ملکی تکان د

 را روی قلبم گذاشتم. چند نفس عمیق کشیدم و در

 .را باز کردم

 جلوی در نبود، کمی آن طرف تر ماشین پارک شده اش

 را دیدم، داخل ماشین بود، شیشه را پایین داده بود،
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 دست چپش انگار به در تکیه داده بود و روی پیشانی

 .که بیرون گذاشتم من را دیداش گذاشته بود، یک قدم 

 نفس عمیقی کشیدم، در ماشین را باز کرد، میخواست

 پیاده شود اما با دست اشاره کردم پیاده نشود، کمی

 قدمم را تند کردم و به سمتش رفتم، سوار شدم اما

 دیگر نگاهش نکردم. او اما زل زده بود به من... شاید

 ' فقط گفتهم نه... کمی بعد ماشین را روشن کرد و 

 .'کمربند رو ببند

 .اطاعت کردم اما در آن واحد گفتم

من باید زود برگردم.جوابی نداد، از کوچه گذشت، چند _

 خیابان باالتر رفت،

 باالخره در گوشه ای نسبتا خلوت ماشین را کنار
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 ...کشید

 آنقدر سکوت کرد و چیزی نگفت تا من از زانوهایم

 ه سمت من برگشتهچشم گرفتم و نگاهی به او کردم. ب

 .بود و زل زده بود به من. آب گلویم را قورت دادم

 .ز... ح... مت شد... ب.. براتون_

 هیچ واکنشی نشان نداد. چند لحظه بعد باالخره زبان باز

 . کرد و گفت

چرا جواب تلفن هام رو ندادی؟دوباره سرم برگشت سمت _

 زانوهایم و چشمم قفل

 . زانوهایم شد

 .مساعد نبودم_

 این همه ساعت؟ این همه مدت؟ چرا شرکت نیومدی؟_
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 ...خ... خواب موندم آقای دکتر من به خانم پا_

 .من قبل از خانم پاینده باهات تماس گرفته بودم_

 ...من... خب به ایش_

دستش را زیر چانه ام حس کردم، ناخودآگاه عقب 

 .رفتم._لطفا نگاهم کن و اینقدر شمرده شمرده حرف نزن

 آنقدر عقب بردم تا بین دستش و چانه امخودم را 

 .فاصله ایجاد شود

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 .کالفه دستش را عقب کشید
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با سه انگشتش روی پیشانی اش را ماساژ داد و 

 گفت._مهستی گفت دیروز... فکر نمیکنی کمی عجله کردی

 ...و

 . حرفش را قطع کردم و کمی تند گفتم

 چیز و نمیخوام اینبله من عجله کردم، راجب همه _

 بحث طوالنی شه. به نظرم کافیه. اگر لطف کنین اون

 .برگه رو بدین به من ، برمیگردم خونه

 . دلخور نگاهم کرد

 ! عجله کردی اما... نمیدونم ، شاید هردو عجول بودیم_

 کسی که این وسط مطمئن نبود او بود نه من. من خیلی

 . منتظروقت بود که حسابم با خودم و دلم پاک بود
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ماندم، من برای دیروزی که با آن کلمه خرابش کردمدت 

 طوالنی منتظر مانده بودم. هیچ دختری دوست

 ندارد اگر قرار است ابراز عالقه ای بشنود، کنارش آن

 حس، آن اعتراف با کلمات دیگری تعبیر و تفسیر

 شوند، از من چه انتظاری داشت؟ وقتی سرآغاز بیان

 شروع میکرد، آغازی کهاحساسش را با 'عجله' 

 ، دورانارتباط همیشه همه میگویند زیباترین بخش یک 

 طالیی و هرچیز دیگری که اسم میبرند و او... واکنش

 من ، واکنش قلب من، حس من بود... هر دختری

 دوست دارد وقتی اعترافی میشنود، او را به اوج ببرد

 ... نه به فرش

 ، من هم زلاو هم ساکت و صامت من را نگاه میکرد
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 . زده به گوشه ای غرق در افکار خودم بودم

 نهایتا ماشین را روشن کرد و مرا تا دم خانه برد،

 دستش را دراز کرد و از روی صندلی عقب برگه را

دستم داد.شنبه هم قرار بود برای ثبت نام بروم، باز میگفت 

 زنگ

 زدم جواب ندادی، یا شاید گفتم بهانه ای نباشد برای

 ... زدنشزنگ 

 اینطوری مرخصی گرفتن درست نیست، اما شنبه باید_

 ...برای ثبت نامم

 با اخم روی صورتش سرش تکان داد و من هم بیشتر

 .توضیح ندادم

 .ممنون بابت برگه_
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 در ماشین را باز کردم و خواستم پیاده شوم اما دستش

را روی مچ دستم حس کردم. برگشتم به سمتش._من... من 

 ردومون نیاز داریم صحبتمطمئنم که ه

 کنیم، باشه اگر فکر میکنی االن نه، اما دیر و زود باید

 اتفاقا بیفته تا زمانی که تو حاضر باشی من صبر

 .میکنم

 به نی نی چشم هایش نگاه کردم که عالرغم اخم

 صورتش، خیلی ثابت و محکم زل زده بودند به چشم

 ...های من و نگاهم میکردند، چشم هایش جدی بودند

 رنگ جدیت به خودش گرفته بودند. کاش جدیتش را با

 واژه ی بهتری تعبیر میکرد تا قلب من هم آنطور به

 ...تپش نیفتاد، نشکند
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 جوابش را ندادم، دستم را رها کرد، به حالت دو رفتم

 !سمت در

 نمیدانستم دلتنگ دانشگاه بوده ام یانه، نسبت به همه

 حس تمام و کمال،چیز بی احساس شده بودم... یک بی 

حتی دیشب باالخره آسمان شروع کرد به حرف زدن،وقتی 

 سرجایم دراز کشیدم گفت کمکش کند، در مورد

 !امیر! پرسید چه کنم؟

 به نظرت چه کاری میتونی انجام بدی وقتی تمایلی''_

 ''؟ارتباط نداره به این 

 ...''.من''_

 سکوت و سکوت و سکوت... آنقدر منتظر ماندم که

 .خوابم میبرد دوباره گفت داشت
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 ".تو یه خونه داریم زندگی میکنیم''_

 اگر مشکلت خونه اس چیزی نمونده از وقتمون،"_

 "تمدید نمیکنیم میریم"._"به مامان و آذرخش چی میگی؟

 .تند برگشتم سمتش

 بابا رو چرا از قلم انداختی؟ آسمان بابا نکرده زنده"_

 ! "میشنوه اس، نمیتونه صحبت کنه، اما میفهمه و

 ... ."من منظ"_

 تو هیچ وقت هیچ منظور بدی نداری، هرچی"_

 میخوای بگو، انتطار داشته باش از حرفهای بدت هم

 ."خوب برداشت کنیم

 رویم را برگرداندم و خوابیدم، عصبانیتم از حال و روز

 خودم بود، از دست کارهایش بود... نه واقعا نبود... از
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 شدم., ].. :[آسوی نادیده گرفتن بابا عصبانی

 ق#_

 

 

 اینم پرکن. این فرم هارو میتونستی از سایت دانشگاه_

 .بگیری

 حق داشت ولی حواسم نبود، چک نکرده بودم! در

 جوابش لبخندی زدم. فرم را گرفتم و گوشه ای نشستم

 .تا فرم ها را پرکنم

به به ببین کی اینجاست.سرم را بلند کردم و دالرام را _

 .و با اوروبوسی کردم دیدم. بلند شدم

 قبول شدی؟_
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 .آره_

 .وای ایول، البته خودت خریت کردی_

 منظورش این بود با توجه به معدلم بدون کنکور هم

 .میتوانستم همان موقع ادامه دهم

 .دیگه شد دیگه_

 فدای سرت، شنیدم وارد کار شدی. من االن یه فارغ_

یکی به  التحصیل بیکارم تو استفاده کردی.یکی به نعل میزد

 میخ. دختر شیرینی بود، خیلی

 صمیمی نبودیم، سال باالیی بود، در واحدهای اضافه ای

 .که برمیداشتم با او آشنا شده بودم

 تو اینجا چیکار میکنی؟_

 .بابا این دفاع من شده دفاع مردم شهر تروی_
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 چی؟ چرا؟_

 یعنی از االن بهت میگم آخربین رو استاد راهنما_

 درآورده آسو، به من میگم دانشگامبرنداریا، پدرمو 

بلند میشم میام، آقا میگن کاری پیش اومد نیومدم.به سمت 

 صندلی رفتم تا همانطور که به حرفهای دآلرام

 .گوش میدادم فرم هایم را کامل کنم

 .خب مرد حسابی یه خبر بده من رو تااینجا میکشونی_

 برگشته میگه شمارت رو نداشتم. میگم استاد من روزی

 بار به شما زنگ میزنم. میگه هفده تا دانشجوی 

 دیگه هم تماس میگیرن هیچ کدوم سیو نیستن. میبینی

 تو روخدا؟

 خب چرا با دکتر آخربین برداشتی؟_
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 چه میدونم، اونقدر دست دست کردم استاد دیگه ای_

 .نموند

سبب خیر شد، منم دیدمت._آره راست میگیا، کاری نداری _

 بعد ثبت نامت بریم

 گردیم؟ب

 ببخشید من مرخصی ساعتی رگفتم باید برگردم_

 .سرکارم

 نه بابا من بیکارم همه رم بیکار فرض میکنم. فعال_

 .هستم یه مدت این دور و برها، میبینیم همو

 خداحافظی کرد چند قدم جلو رفت و دوباره برگشت

 .سمتم

 راستی؟_
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 نگاهش کردم._اون دوستت بود، اسمش چی بود؟

 : معلوم بود که چه کسی را میگویداون دوستت! 

 .نسترن

 نسترن؟_

 آره آره، خبر داری ازش؟_

 چه خبری؟_

 .یعنی در ارتباطین؟ اون اینجاست_

 .آره میدونم.یکم جلوتر آمد خم شد و آرام گفت_

 راسته میگن با آخربین تیک میزنه؟_

 چشم هایم گرد شد، نسترن و دکتر آخربین؟! مگر

 م بودند و نه... هرچند بهترمیشد؟! نه هم سن و سال ه

 بود بیشتر از این، این فکر را نداشته باشم، نسترن آنی
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 .نبود که من میشناختم

 .نمیدونم دآلرام_

 منم نمیخوام گناهش رو بشورم، همه بچه ها میگن از_

 کارشناسی ها بگیر تا بچه های خودمون. گفتم اگر در

 .ارتباطین بهش بگی

له به نظرم کافی بود تا ندیدمش خیلی وقته.همین جم_

 .منظورم را برساند

 سرش را تکان داد و گفت نشنیده بگیرم. دوست داشتم

 نشنیده بگیرم اما ناخودآگاه تصویر نسترن، دکتر

 ....آخربین و امید به ذهنم می آمد

 کارهای ثبت نامم که تمام شد به سمت شرکت رفتم، به

 بود کالدادیار نگفته بود چند ساعت، شاید فکر کرده 
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 نمیروم اما کارهایم عقب می افتاد، برای خودم سخت

 ...میشد. هرچند حضور در شرکت هم آسان نبود

 .خوش اومدی_

 .مرسی، رفته بودم برای ثبت نام، به دکتر گفته بودم_

دکتر گفتن، تموم شد؟_آره آره، کالسهام رو چک میکنم _

 میگم چه روزهایی،

 .اون روزها رو نمیتونم بیام

 میدونم آقای دکتر گفتن باهات هماهنگ کنم، گفتن اگر_

 .اومدی بری اتاقش، گفتن احتماال نیایی

 جناب دادیار خان هم که همه جیز را میدانسته و اطالع

 ! داده، تکرار مکررات میکردم

 .نه زود تموم شد، بذارم اینهارو بذارم اتاقم_
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 تادم،داخل اتاق کارم که رفتم یاد بانک و شناسنامه ام اف

 با خودم گفتم کاش میرفتم و یک سری هم به بانک

 .میزدم هرچند خیلی هم امیدوار نبودم آنجا باشد

 در اتاق دادیار را زدم، دستم را روی قفسه ی سینه ام

 گذاشتم نفس عمیقی کشیدم و در را باز کردم. داخل رفتم

 . سرش در لب تابش بود ._سالم

 انم پاینده خبربا سالمم سریع سرش را بلند کرد، خ

 . نداده بود میروم داخل؟! چرا اینقدر تعجب کرد

 فکر کردم خانم پاینده اس، نرفتی ثبت نام؟_

 اینقدر صمیمی و راحت برخورد میکرد، انگار نه انگار

 که در این چند روز چه چیزها پشت سر گذاشتیم، یا من

 . کارمند او هستم و او رئیسم
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 .رفتم، تموم شد کارم_

 میتونستی بری خونه، البته خوب هم شد اومدی،_

جلسه ی چهارشنبه رو نبودی.چهارشنبه؟! چهارشنبه آتشی 

 به جانم زدی که اگر

 !میخواستم هم نمیتوانستم بیایم

 .سریع انجام میدم کارهام رو_

 .لبخندی به رویم زد

 باشه، اما امروز دوباره جلسه هست، لطفا قبلش بیا تا_

 م مرور کنیم که توام امروز اذیتموضوع قبلی رو باه

 .نشی طول جلسه

 . به اندازه ای که او زل میزد من چشم میگرفتم
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اگر گزارشش رو بهم بدین میخونم._نه! یعنی گزارشی _

 .ندارم، خودم توضیح میدم

 !چرا؟ چرا اذیتم میکرد؟

 باشه. میتونم برم؟_

 نگاه کرد جای جواب... نگاه هایی که دیگر جواب هیچ

 .سوال ذهنم نبودند... هیچ کدام عالمت

 .آره_

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 توضیح توضیح... هر لحظه میگذشت به زمان اینکه

 باید میرفتم به اتاقش و برایم از جلسه ی قبلی میگفت
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 .نزدیک تر میشد... تیک تیک ساعت را میشنیدم

 عقربه ی ساعتی که در اتاقم بود صدایی نداشت اما من

 .'ک تاک تیک تاکمیشنیدم صدای 'تی

 برای ناهار نرفته بودم، واقعا حجم کارهایم زیاد بود،

 ...غیبتم زیاد هم نبود، اما نمیدانم چرا این همه کار

 تلفن به صدا در آمد، حتما زمان رفتن به اتاق دادیار

 رسیده بود و حدسم درست بود، خانم پاینده فگت دکتر

 گفتم االنگفته یادآوری کند که قبل جلسه بروم پیشش، 

می آیم.لب تابش را برداشته بود، روی مبل روبه روی 

 میزش

 نشسته بود، با تعجب نگاهش کرده بودم اما او خیلی

 راحت گفته بود بروم کنارش بنشینم. مثل بچه هایی که
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 چیزی را نمیفهمند روی سرم را خاراندم و آرام به

 سمتش رفتم، چشمش به لب تاب بود، صفحه ی

 رنامه ها روشن بود. خب همین هاراپاورپوینت و ب

 میتوانست بدهد به خودم. با فاصله نشستم، پاهایم را

 جفت کردم و دستم رو بهم گره زدم روی زانویم

 .گذاشتم

 از صفحه ی پاورپوینت خارج شد، تا برنامه ی دیگری

 را باز کند چشمم افتاد به عکس روی صفحه ی لب

 !تاپش

 آسوی[: ..] ,

 ق#_
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 ت مختلف عکس روی صفحه لب تاپش رادر طول جلسا

 ... دیده بود، عکس یک ماهی قرمز بود اما االن

 "! عکس یک نوشته بود، "آن منی کجا روی

 یک بخش از یکی از مصرع های شعر موالنا بود، 'بی

 همگان به سرشود بیتو به سر نمیشود"، شعرش را

 هم اگر بلد نبودم، با صدای استاد شجریان بارها رو

 همراه بابا قبل از مدرسه بااین آهنگ صبحانهبارها 

 . خورده بودیم

 از صفحه چشم گرفتم، دادیار دستش روی پد لب تاپش

 بود اما صفحه ی دیگری باز نمیکرد، داشت چیزی را

ود؟! من ه ببه من ایما و اشاره میکرد؟ پس عجله ای که گفت

 عجول نبودم، عجله نکرده بودم از این بابت
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 یک اعتراف یک حس در مقابل حس مطمعن بودم، من

 خودم آرزو کرده بودم، همین. شاید زبان حرفهایمان

 متفاوت بود، شاید هم نه. ولی دیگر باید یک احمق

 بودم اگر متوجه نبودم که عمال و علنا مکثش برای این

 .است که من عکس روی صفحه را ببینم و بخوانم

 کردم سرم را برگرداندم و دیوار روبه رویی را نگاه

 حرکت دستش را حس کردم دوباره صفحه را نگاه

 کردم. باالخره شروع کرد به توضیح دادن، دیگر

 .نگاهش به صفحه هم نبود به من بود

 همین؟_

 .آره، امروز هم ادامه ی همینه_
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نگاهش به ساعتش کرد._نیم ساعت وقت هست، میتونی 

 فکرهات رو جمع و

 .جور کنی و ایده ات رو بگی

 ...بحث کار من مربوخیلی به _

 .لب تاپش را به سمتم کشید و از روی صندلی بلند شد

 ایده هات قابل فکر کردن هستن، پس اینقدر خودت رو_

 .دست کم نگیر

 بحث دست کم گرفتن خودم نبود... نمیدانم چرا لب

 تاپش را چرا جلوی من هل داد، اما همانطور که دادیار

 .به اتاقم برومبه سمت میزش میرفت من هم بلند شدم 

 .من برم پس ب...برگشت سمتم_

 .میتونی از لب تاپ من استفاده کنی الزم ندارم_
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 بازی جدید بود؟ داشت چکار میکرد؟ هدفش واقعا چه

 بود؟! اما دیگر نه، نه قرار بود خودم را مشتاق نشان

 بدهم و نه واکنش خاصی نشان دهم. سکون و سکوت،

 .فعال تصمیم من این بود

 ...اتاق کارم مزامیرم _

 .مزاحمتی نیست، به هرحال االن میریم اتاق کنفرانس_

 زل زده بود به من و دستوری نگاهم میکرد. ناچار

سرجایم نشستم .انتظار این که در مقابل چشم هایش و در 

 نزدیکی او

 فکرهایم را جمع و جور کنم و نظر دهم واقعا انتظار

 ...زیادی بود

 کالسهات کیه؟_
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 کردم، منتظر فرصتی بودم سرم را برگردانم ونگاهش 

 نگاهش کنم. هیچ کاری نمیکرد، اینطور به نظر

 میرسید، تکیه داده بود به صندلی اش، کمی فاصله

 داشت با میزش و منتظر نگاهم میکرد تا جوابش را

 . بدهم

چک نکردم.چشم گرفتم و دوباره به صفحه نگاه کردم، 'آن _

 'منی تو،

 واقعا چه حسی میتوانست داشتهاز آن کسی بودن 

 ...باشد؟ آن هم فردی مثل دادیار

 دیگه مدرسه نمیری؟_

 .خیر_

 چرا؟_
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 !جواب سوالهایی که میدانست را چرا میپرسید؟

 نمیرسونم، یعنی فکر کردم که نمیرسونم با شرکت و_

کالسهام، کالسهای دانشگاه._به جای رفتن خونه ی 

 شاگردهات، مدرسه رفتن بهتر

 نبود؟

 تا از چه زاویه ای به این موضوع نگاه کنی، برای من

 الویت پول بود، که خب مطمعنا قابل قیاس با پولی که

 از مدرسه میگرفتم نبود، غیر از آن اگر هدفم یاد دادن

 بود، باز برایم فرقی نداشت، در مدرسه باشد یا بیرون

 .از مدرسه، دست و بالم بیرون از مدرسه بازتر هم بود

 چرا؟_

 صندلی اش را به میزش نزدیک کرد و دست هایش را
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 .بهم گره زد و روی میزش قرار داد

 خب یه جای ثابتی مجبور نیستی از خونه ی این_

شاگردت بری خونه ی یکی دیگه._خونه ی آقای جم رفتنم 

 اذیتتون میکنه؟

 .اخم کرد

 ی تو ارتباط حرف من تدریسهای تو بود، فکر میکردم _

 .حالت معلم و شاگردی خارج شدهو بچه ها از 

 اگر اینطور بود پس آقای جم نباید هرماه به بهانه ی_

 .تدریس اونقدر پول واریز کنن به حساب من

 بارها به مهیار گفته بودم اما قبول نکرده بود و گفته

 بود به هرحال وقت میگذارم و آموزش میدهم، هرچه

 نه گفته بودم نه من سواد درستی در خطاطی دارم و
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 کالسمان واقعا یک کالس است، سوای آن من آنقدر بچه

 ها را دوست دارم که اصال با آنها بودن مثل مدیتیشن

 است برایم و اساسا من باید جبران کنم اما قبول نکرده

بود...نتوانست جواب حرفم را بدهد، صدایش را صاف کرد 

 و

 .گفت

 به هرحال من منظورم بقیه کالسها بود نه کالست با_

 .دوقلوها

 فرقی نداره، بقیه کالسهامم مثل کالس دوقلوها با_

 .ی خوبی داریم ارتباط شاگردهام 

 !این کمی اغراق بود

 .که اینطور_
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 هم صحبتی با او شیرین بود، جوابش را آنطور که قلبم

میخواست ندادم اما هر دیالوگی که بینمان رد و بد میشدبیشتر 

 میشودبه من اطمینان میداد، بااین مرد 

 ساعتهای طوالنی صحبت کرد و خسته نشد، ساعت

 ....های طوالنی سکوت کرد و خسته نشد

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 گفته بود خیلی زود جلسه شروع میشود اما خبری از

 کسی نبود، خانم پاینده خبر نمیداد مهندس ها آمده اند یا

 نه. چاره ای که نبود، از سکوت و نگاه های خیره ی



 
 

1717 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .بهتر بود، ایده ای که به ذهنم رسیده بود را گفتمدادیار 

دو انگشت وسطش را روی پیشانی اش کشید._فکر خوبیه، 

 هفته ی قبل پیمان هم یه چیزی مشابه

 .نظر تو گفت

 پیمان ؟_

 .سرش را تکان داد

 .آره، گاهی نظرهای مشابه زیاد دارین_

 حس خاصی نداشتم، هم نظر بودن یا نبودن با پیمان

 ترین حس ممکن در جهان بود برایم، اما حسممتنع 

 .کردم دادیار هم با منظور خاصی این حرف را زد

 شاید چون یه جا درس خوندیم، استادهامون یکی_

 .بودن._استادها ایده تو ذهن ایجاد نمیکنن
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 .اینم فقط یه نظر بود در مقابل نظر شما_

 از جایش بلند شد، آرام آرام به سمت آمد، پشت مبلی که

 رو به رویم بود ایستاد. دستش را روی مبل گذاشت،

 .باز بهم گره زد دستهایش را و گفت

 .خوبه، اما بیشتر توجیح بود_

 خواستم بگویم چه توجیحی اما او قبل از من جوابم را

 .داد

 از اینکه گفتم با پیمان هم نظری خوشت نیومد،_

گاه خواستی دلیلی برای تشابه پیدا کنی.ابروی راستم ناخودآ

 . کمی باال رفت

 .کمی... نه در واقع خیلی مطمئن به خود صحبت میکرد

 مثل خودش راحت به مبل تکیه دادن، پایم را روی پای
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 دیگرم انداختم و دقیقا مشابه او دستهایم را روی پایم

 .قرار دادم. نیمچه لبخندی به حرکتم زد

 پیمان دوست خوبیه، من خوشحال میشم برای هم نظر_

 فکر بودن باهاش، غیر از این خیلی هم باهوشه،و هم 

 که اینم یه امتیاز محسوب میشه، اینطور نیست؟

 خندید به حرفم، این بار بلند و ممتد و من محو شدم در

 خنده ی او. احمقانه بود؟ من نیم ساعت بود با او هم

 صحبت شده بودم و حاال قلبم فقط سرشار بود از حس،

 گار که از او دلخور نبودم،پر از محبت. انگار نه ان

 انگار نه انگار که از رفتارش حس سرخوردگی به من

 دست داده بود. حاال فقط و فقط به صحبت با او حتی
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اذیت کردنش، لبخند زدنش فکر میکردم. چه شد در ایننیم 

 ...ساعت؟! چه عجیب بود حس و حال عاشق بودن

 ...چه متفاوت بود

 .که اینطور_

 .آمد روبه رویم نشستمبل را دور زد و 

 .پیمان از شنیدنش خوشحال میشه_

 اما این جمله اش را با خنده و لبخند نگفت. همانطور

 .که داشت غکر میکرد آرام و با طمانینه گفت

 .پس نشنوه لطفا_

او با همان حالت ادامه داد_فکر میکردم هیچ وقت نتونستین 

 .دوست باشین باهم

 .بیشتر در جدل بودین
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 برخورد میکرد با قضیه، جایی برای ادامه یحاال جدی 

 .شوخی ندیدم

 من هیچ وقت نیتی به دوست بودن با پیمان نداشتم،_

 .اونم، نیتی به بحث هم باهاش نداشتم

 .اما اون داشته_

 .نمیدونم، بگیم بیشتر سوتفاهم بینمون زیاد بود_

 کمی بدنش را جلو کشید، بیشتر به من نزدیک شد با آن

 نیز بود._دوستی نبوده اما سوتفاهم بوده؟که آن طرف 

 شناخت سوتفاهم نمیاره؟ میاره؟ و هردوستی نباید_

 دوستش رو بشناسه؟

 .با به یادآوردن نسترن نفسی کشیدم و گفتم

 هرچند ممکنه آدم در شناختش هم دچار سوتفاهم_
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 بشه، اما نتیجه اش به نظرم بحث و جدل نیست، حس

 .احمق بودن به آدم دست میده

 ابروهایش را بهم نزدیک کرد، جدید و در فکر بودنش،

 تالشش برای حل و فهم چیزی را نشان میداد این

 .حرکتش

 .متوجه منظورت نشدم.با لبخندی مصنوعی گفتم_

 .مهم نیست_

 .مهم نبود این واکنش رو نشون نمیدادی_

 .یاد نسترن افتادم_

 حاال که متوجه شد ابروهایش از هم فاصله گرفت، به

 عنی فهمیدن هردو ابروهایش را باال داد و پایین آورد،م

 خیلی بانمک بود، تمام واکنش هایش در قسمت پیشانی
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 اش بود. با ابروهایش بازی میکرد، اخم میکرد،

 انگشت هایش را روی پیشانی اش میکشید... چقدر من

 روی رفتارهای این آ م دقیق شده بودم... چقدر هر

. نگاهی به ساعت کردم._جلسه حرکتش را تجزیه میکردم..

 کنسله؟

 .نه_

 .بلند شد

 .تو اتاق کنفرانسن، بهتره ماهم بریم_

 خبرداشت؟از کجا؟ مطمعنم نه کسی زنگ زد و نه خانم

 پاینده آمد خبری بدهد! تعجبم را پنهان نکردم، اما

 حاصلش جواب یا توضیحی از طرف دادیار نبود، فقط

 برای رد شدن یک لبخند و خیلی مودبانه صبر کردن
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 من. در را برایم باز کرد و دستش را برد به پشتم،

 م حسشانفاصله اش را رعایت کرد، انگشتش را روی 

 نکردم، به هرحال اینجا محل کارمان بود. هرچند نگاه

 خانم پاینده تعبیر دیگری داشت. ورودمان به اتاق

کنفرانس باهم بود، باز هم اول اجازه داد من رد شوم.حتی 

 ی نگاه بقیه را هم که دقیقا مشابه نگاه خانموقت

 پاینده بود دیدم، حس کردم این تاملش، این صبر

 ...کردنش با برنامه بود، حتی نگه داشتن من در اتاقش

 معذب از نگاه ها روی اولین صندلی خالی که پیدا کردم

 نشستم... اما کاش با دقت بیشتری انتخاب میکردم،

 ...شسته بوددقیقا سمت راستم پیمان ن

 آسوی[: ..] ,
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 ق#_

 

 

 ارتباط الزم نبود اینقدر تابلو بخوایین بگین باهم _

دارین.سرم تیز برگشت سمت پیمانی که زمزمه کنان این 

 حرف

 .را گفته بود. من و دادیار را میگفت

 چی؟_

 .پوزخند مسخره ای زد

 .منم تو رو نشناختم_

 .چه خوب، به این نشناختنت ادامه بده_

 را برگرداندم و دیدم دادیار نگاهش به هردویرویم 
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 ماست. تقصیر او و برنامه ریزی های عجیب و غریبش

بود که پیمان اینطور برخورد میکرد.اما پیمان بیخیال 

 نمیشد... نیتی برای بیخیال شدن

 ...نداشت

 یکم با زن های دیگه ای که تو زندگی دادیار بودن_

 .فرق داری

 برنگرداندم، اگر بگویم جمله اشسرم را به سمتش 

 حسی در من به وجود نیاورد دروغ بود، اما سعی کردم

 .خونسردی ام را حفظ کنم، با همان لحن ادامه داد

 .خواستی بیا مشاوره میدم چجوری باید باشی_

 سخت بود، اینکه بخواهم برگردم لبخندی مصنوعی بزنم

 کهو تالش کنم واقعی به نظر برسد، سخت بود، چرا 
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 جوابی که میخواستم بدهم کمی... کمی دردناک بود، در

 حالت عادی به هیچ کس این حرف را نمی گویم ، اصال

نمیتوانم چنین چیزی به زبان بیاورم اما شخصیتپیمان را 

 میدانستم اگر میدانست پس کشیدم، اگر

 میدانست مغلوب متلک های او میشوم، بدتر ضربه

 ن خاطر همه ی تالشم رامیزد بیشتر طعنه میزد به همی

 کردم تا پیمان را ساکت کنم. حتی با وجود بد بودن

 ...جوابم

 سرم را برگرداندم نگاهش کردم، لبخندی زدم و سعی

 ! در حفظش کردم، نمیدانم چقدر موفق بودم

 تو اگر مشاوره دادن بلد بودی زندگیت بهم نمیخورد،_

 گیرممن برای خمیر دندون خریدن هم از تو مشاوره نمی
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 ...پیمان چه برسه باقی مسائل

 به وضوح در فضای نیمه تاریک و روشن اتاق دیدم که

 نه تنها پوزخندش محو شد بلکه رنگش هم پرید... از

 جای بدی زدم، ضربه زدن از زخم و شکست های

 انسان ها کار زشتی است... حتی از حرفم پشیمان

های شدم... ازاینکه برای راحت کردن خودم از شر متلک

 پیمان، این روش را انتخاب کردم از خودم متنفر

 شدم... این من نبودم... من هیچ وقت یاد نگرفته بودم

 از نداشته های کسی، از زخم های کسی به او ضربه

 ... بزنم، متلک یا طعنه ای بزنم

 از پیمان روی گرفتم دست راستم را روی صورتم

 ...گذاشتم و با انگشت هایم هردو چشمم را بستم
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 تنها چیزی که در ذهنم جوالن میداد این بود که باید

 عذرخواهی میکردم، پیمان هرچقدر هم حرفهای زننده

 ای میزد، هرچقدر هم بلد بود آدم ها را با حرفها و

 رفتارش دیوانه کند، او بود و شخصیتش. من نباید

 ...کاری خارج از شخصیت و تربیت خودم انجام میدادم

 اشد اما گاهی انسان خودش هم ازشاید باورپذیر نب

 کارهای خودش در حیرت میماند... انگار که خودش

آن کار را، آن حرکت را انجام نداده است... شخصدیگری 

 مجبورش کرده است، یا در آن لحظه جسم و

 .روحش در تسخیر دیگری بوده

 حتی ایده ام را به زبان نیاوردم، شنیدم که دادیار گفت

 به پیمان داده ام، حتی نگاهش رامن هم نظری شبیه 
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 روی خودم حس کردم اما سرم را هم بلند نکردم

 نگاهش کنم، کلمه ای هم از زبان پیمان نشنیدم، هردو

 سکوت کرده بودیم آن هم خیلی بد... بدون شک نه تنها

 دادیار بلکه همه متوجه شده بودند چیزی این وسط

 ...میلنگد

 ان مهیار شنیدم، بهبا 'پس خسته نباشید' ی که از زب

 سمت پیمان برگشتم اما او هم منتظر تمام شدن جلسه

 بود، چون سریعاز جایش بلند شده بود، اولین نفر او از

 اتاق کنفرانس بیرون رفت، دنبالش رفتم... در واقع

 دنبالش دویدم، مهم نبود بقیه چه فکری میکنند،

پیمان نمیتوانستم با حس نفرت نسبت به خودم زندگی کنم..._

 .یه لحظه، وایسا
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 با مکث ایستاد برگشت سمتم، عصبانی به نظر

 .میرسید

 ...االن نه وقت و نه حوصله گو_

 .معذرت میخوام_

 عصبانیتش، دلخوری اش و یا هر حس دیگری که

 داشت در لحظه جایش را به تعجب داد. من شاید از سر

 غرور بود یا از سر تالش برای اشتباه نکردن بود،

 که بود واقعا در زندگی ام به اندازه ی انگشتهرکدام 

 های یک دستم از کسی عذرخواهی نکرده بودم آن هم

 به این شکل... حق داشت تعجب کند، برای خودم هم

 عجیب بود... اما وجدان آسوده ام برایم مهم تر از
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غرورم بود...با همان تعجب نگاهم کرد، کمی خم شد و 

 صورتش را

 قد با من نگه داشت و کم کممقابل صورت من و هم 

 خنده جای تعجب را گرفت، آن هم نه یک خنده ی

 معمولی و آرام خنده ی بلند... آنقدر خندید که از شدت

 ...خنده اش دستش را روی شکمش گذاشت

 .داشتم پیمان را نگاه میکردم که مهیار کنار ما ایستاد

 .همیشه به خنده، بگو ماهم بخندیم_

 خنده اش را کنترل کند تا جوابپیمان سعی کرد کمی 

 .مهیار را بدهد

 ...باورت نمی... نمیشه...دوباره بلند خندید_

 .آسو مهرپرور همین االن از من عذرخواهی کرد_
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 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 نمیفهمیدمش... از حرف من دچار شوک عصبی شده

 .بود که این طور برخورد میکرد یا از عذرخواهی ام

 متوجه نشده بود، او هم داشت با تعجبمهیار هم انگار 

پیمان و من را نگاه میکرد .ناگهان خنده اش قطع شد صاف 

 ایستاد رو به مهیار

 . گفت

 . تو شاید نفهمی مهیار_

 . دوباره من را نگاه کرد
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 اما خانم مهرپرور هر اشتباهی هم بکنه اهل_

 ...عذرخواهی نیست، این لحظه قابل ثبته در تاریخه اما

 شد به چشم هایم... داشت با من بازی میکرد؟! یاخیره 

 !جدی بود در برخوردش؟

 یه چیزهایی با عذرخواهی حل نمیشن، حتی اگر_

 عذرخواهی از طرف کسی باشه که اهل عذرخواهی

کردن نیست آسو خانم!کاش مهیار نمی آمد پیش ما... پیش 

 او معذب بودم

 . برای جواب دادن، اما چاره ای هم نداشتم

 اب من خالف شخصیت من بود، عذرخواهیم از اینجو_

 بابت بود. حرف ها، طعنه های تو تمومی نداره، جواب

 من بد بود. عذر میخوام بابتش، اما این یه جواب همین
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 .یدونه باشه در مقابل همه ی متلک ها و اذیت های تو

 دوباره عصبانی شد، اما من صدای نفس ها و عطر کس

 بدون شک دادیار بود کهدیگری را هم حس کردم، 

 پشت سرم ایستاده بود... در زندگی همه این همه اتفاق

 پشت اتفاق پیش می آمد؟ یا کائنات، جهان و انسان ها

 !به من حمله ور شده بودند؟

 آسوی_#ق[: ..] ,

 

 

 تو کی جواب ندادی؟_

 دستش را باال آورد و انشگت اشاره اش را به طرفم

 .گرفت و تکان داد
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 خدا آسو کی من رو بی جواب گذاشتی؟ محض رضای_

 !کافیه_

 باالخره صدای دادیار درآمد، نفس های عصبانی که

 میکشید از پشت سرم، باالخره تبدیل به یک صدا به

یک کلمه شد. اما حتی دادیار هم نتوانست جلوی پیمانرا 

 بگیرد، زده بود به سیم آخر، با همان انگشتی که به

 .تم خم شدسمتم گرفته بود کمی به سم

 .ناجیت رسید، قبلنا پشت کسی قایم نمیشدی_

 .دادیار: پیمان فکر میکنم من رو به وضوح شنیدی

 پیمان نگاه آخری به من انداخت، پوزخند دیگری زد،

 چشم گرفت و دادیار را نگاه کرد و صاف سرجایش

 .ایستاد
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 .بله رئیس شنیدم_

 جواب دادیار را هم با تمسخر میداد، من نگاهی به

 مهیار کردم، حس کردم مثل یک مامور آتش نشان آماده

 به خدمت سرپا منتظر است، نگاهش بین دادیار و پیمان

در رفت و آمد بود، من هم آرام آرام به سمت دادیاربرگشتم، 

 چشمهایش خشمگین بود... زل زده بود به

 ...پیمان

 مهیار خیلی آرام اسم هردو را زمزمه کرد، از کنار شانه

 .ر دیدم که همه ی مهندس ها زل زده اند به مای دادیا

 از شدت خجالت دعا کردم زمین دهن باز کند، قصد

 ...بلیعدنم را هم اگر نداشت خودم داوطلبانه میپریدم

 داغ شدن سریع صورتم را حس کردم. تقریبا بین هر
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 سه محاصره شده بودم نمیتوانستم رد شوم و سریع به

 بدهد، مهیار متوجه حال واتاقم بروم. اما خدا خیرش 

 خجالتم شد، با دستش به سمت میز خانم پاینده اشاره

 .کرد، به سمتش رفتیم

 میخواست فضا را عادی نشان دهد، یا حتی اگر چیزی

 باشد نان دهد بین پیمان و دادیار است. خانم پاینده

شاهد کل ماجرا بود. اما یک نفر بهتر از  نفر بود...دستم 

 دادم، نه بد بودنم مثل همه ی آدمرا به میز تکیه 

 ...های بد بود... نه عذرخواهی به روالی که باید میبود

 صدای در را شنیدم، فکر میکنم اول پیمان بود که از

 شرکت بیرون رفت و کم کم خداحافظی بقیه مهندس ها،

 من همان جا سرجایم ایستاده بودم. بیچاره خانم پاینده
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 ...ست چکار کندهم نگاهش به من بود، نمیدان

 . هردو برادر پشت سرم بودند

 ...مهیار: دادیار

بعدا مهیار ، خانم مهرپرور تشریف بیارین اتاقم.ندیدم، _

 صورتش را ندیدم، فقط با عصبانیت به اتاقش

 رفتن را دیدم. به سمت مهیار برگشتم. نگاهم میکرد،

 ...شاید دلش برایم میسوخت

 ید آرام زمزمهآب گلویم را قورت دادم و یک ببخش

 .کردم... در شرکت آنها باعث دردسر شده بودم

 دستش را روی بازوی چپم گذاشت، تعجب کردم از

 حرکتش، هیچ وقت تماس فیزیکی با من برقرار

 .نمیکرد، فاصله اش را حفظ میکرد، همیشه
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 ما همگی پیمان و واکنش های آنیش رو میشناسیم،_

 .تقصیر تو نیست

 میم گرفته بودند اینقدر صمیمیاین دو برادر باهم تص

 برخورد کنند، هرچند دادیار مدتی بود اما بعد ماجراهای

پیش آمده دیگر این توقع را نداشتم و حاال برادرش...نه اینکه 

 نحوه ی صحبت یا حرکت دست مهیار حس

 بدی به من بدهد نه، بیشتر تعجب کردم، چون کامال

 ال آسودهلحنش دوستانه بود و برای آرام کردن و خی

 ...کردن من بود

 ...لبخند تصنعی کوچکی زدم

 .بهتره من برم_

 .به نظرم اول یه سری به دادیار بزن_
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 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 نظرم عوض شد، مهیار بخاطر رفتار پیمان آرامم

 نمیکرد، داشت من را میفرستاد به اتاق برادرش و با

 آن عصبانیت دادیار حتما حدس میزد که طوفانی به راه

 ! است

 با تاکید دوباره ی مهیار دیگر جایی برای تعلل و نرفتن

 وجود نداشت، سرم را تکان دادم و آرام آرام به سمت

 اتاق دادیار رفتم. پشت در ایستادم، بااینکه پشتم به

 خانم پاینده و مهیار بود اما مثل روز برایم روشن بود،

 .هردو زل زده بودند به من
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 ای به در اتاقش زدم. چیزینفس عمیقی کشیدم و تقه 

 نگفت، صدای بفرماییدی نشنیدم اما در را باز کردم و

 داخل رفتم. پشت میزش نبود، جلوی پنجره ایستاده بود،

 پشت به من. دو قدم داخل اتاق رفتم و در را بستم،

 جلوتر نرفتم بلکه کمی هم نامحسوس به سمت در عقب

 گوید، حتیعقب رفتم.کمی منتظر ماندم، دیدم چیزی نمی

 .برنمیگردد به سمتم! مجبور شدم خودم بپرسم

 با من کاری داشتین؟_

 .'برنگشت به سمتم فقط در همان حالت گفت 'بشین

 ...من... داره دیرم میشه، اگر م_

 .جوری برگشت به سمتم که خودم زبان به کام گرفتم

 .نگاهم کرد بعد با برداشتن قدم های بزرگ به سمتم آمد
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 .ایستادمقابلم 

 این کشمکش بین تو و پیمان چیه؟ تو چه کاری در_

حق پیمان کردی که اونطور دوییدی وسط شرکت 

 ازشعذرخواهی میکنی؟ نمیدونی اون... برای چی باهاش

 بحث میکنی وقتی میشناسیش؟

 تا به حال او را اینطور ندیده بودم، عصبانیتش را دیده

 جمله ها وبودم اما هیچ وقت از سر عصبانیت اینطور 

 .سوال هارا کنار هم ردیف نکرده بود طلبکارانه بپرسد

 خنده ی کوتاهی کرد، اما خنده ی شادی نبود، از سر

 .عصبانیت و تمسخر

 این بود دوست خوب؟_

 همین یک ساعت پیش در لج و لجبازی با حرفهای او
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 گفته بودم پیمان دوست خوبی است! پیمان هم که لطف

 .ن ممکن این را اثبات کردکرد و در سریعترین زما

نمیخواستم مشکلی تو شرکت پی..._آسوی متوجهی من _

 ...چی پرسیدم؟ یا بازم

 حرفش را خورد و ادامه نداد و رویش را برگرداند،

 شاید داشت تالش میکرد بر خودش مسلط شود، اما من

 . کنجکاو شدم

 یا بازم چی؟_

 . سریع برگشت سمتم

 ودت ببری و بدوزی وبازم میخوای تو ذهنت برای خ_

 نتیجه بگیری و بری؟
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من کی...._وقتی هنوز یک هفته از سر این موضوع _

 نگذشته

 ....تالش نکن انکارش کنی، اما فعال بحث من پیمانه ن

 ...مشکل من و پیمان مشکل من و پیمانه و فکر_

 جلو آمد، ناخودآگاه من عقب رفتم به در چرمی اتاقش

 کرد و کنار سرم من چسبیدم. دست راستش را بلند

 گذاشت روی در، خودش در میلی متری من ایستاد،

 سرش را خم کرد، فاصله ی بین نوک دماغمان شاید به

 ضخامت یک کاغذ هم نبود... زل زده بود به چشم هایم،

 نفس هایش نشان از عصبانیتش داشت. بعد از چند

 ثانیه یا شاید چند دقیقه یک نفس عمیق کشید و چشم

 چند ثانیه بست، صورتش را دوست داشتم،هایش را 
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 صورت مردانه و جذابش را... داشتم چشم چرانی

 .میکردم میدانم اما نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم

 چشمش را باز کرد و دستش را از روی در برداشت،

یک قدم به عقب رفت._به پیمان چی گفتی که نیاز به 

 عذرخواهی داشت؟

 کمی دلخوری جوابش را دادم،چرا پیله کرده بود؟! با 

 !نمیدانم دلخوری ام از او بود از خودم بود یا از پیمان

 .حتما حرف بدی زدم که معذرت خواستم_

 و این حرف بد؟_

 از او چشم گرفتم و انگشتهای دستم را درهم گره کردم

 و به آنها نگاه کردم. کمی بعد گره انگشت هایم را باز

 .وی چشمم کشیدمکردم و دستم را باال آوردم ر
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 میشه برم؟_

 .جوابم رو بده بعد._جوابی ندارم_

 . دوباره جلو آمد. خیلی جدی نگاهم کرد

 .آسوی جوابم رو بده_

 . من هم در جوابش یک قیافه ی جدی گرفتم و گفتم

 .اسم من آسو نه آسوی_

 .از جواب تعجب کرد و کم کم لبخند جای تعجب را گرفت

 ...و جذابشاز آن لبخندهای ملیح، زیبا 

 انگشت اشاره ی راستش را به سمت پیشانی اش برد و

روی پیشانی اش نزدیک موهایش کشید، حرکت جذابیبود یا 

 شاید دل من آنقدر برای این مرد لرزیده بود که

 .هر حرکتش زیبا و جذاب بود برایم
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 به جای جواب دادن با همان لبخند، با چشم های نه

 .نگاهم میکردخشمگین بلکه آرام و مهربان 

 .باشه آسو خانم جواب من رو بده_

 این بار لحنش خیلی آرام بود، حتی کلماتش را خیلی

 شمرده شمرده عنوان کرد و همین باعث شد باالخره

 .جوابش را بدهم

 باهم رفتیم یعنی با شما رفتیم اتاق کنفرانس، پیمان بد_

 برداشت کرد چیزی گفت جوابش رو دادم اما پشیمون

جوابم برای همین عذرخواستم.دوباره اخم سرجایش شدم از 

 .برگشت

 چی گفت؟_

 چه فرقی میکنه آقای دکتر، تموم شد رفت، من بخاطر_
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 خودم و شخصیت خودم باید معذرت میخواستم که

 .اینکارم کردم

 .برای من فرق داره_

 .خطابش بیشتر به من بود نه شما نگران نباشین_

 .سرش را رو دوباره خم کرد

 ین باعث میشه برام فرق داشته باشه و مهمو هم_

باشه بدونم چی گفته.دوباره، دوباره و دوباره او توانست 

 تپش قلب من را

 باال ببرد، جوری که دیوانه وار به قفسه ی سینه ام

 ...بکوبد. میتوانستم به وضوح صدای قلبم را بشنوم

 ...تند... محکم

 آسوی[: ..] ,
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 ق#_

 

 

 حس کردم همه ی وجودملبهایم را روی فشردم، 

 میلرزد، پشت این جمله خیلی حرفها بود، این را به

عنوان رئیس من نمیگفت، نمیتوانست بگوید!خیلی آرام لب 

 زد 'آسوی.' نفس نفس زدم از این همه

 حسی که با همه ی وجودم حسش میکردم. نزدیک آمد،

 دوباره چسبیدم به در و او بیخیال نشد جلو آمد، سرم را

 برده بودم با دستی که زیر چانه ام برد سرم راپایین 

 .بلند کرد. صورتم را نگاه کرد

 در این موقعیت همچنان منتظر بود بشنود پیمان چه
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 گفته است؟

تکان هم بخورم، او مصمم  معذب بودم، نمیتوانستم 

 سرجایش ایستاده بود،

 نهایتا من تسلیم شدم حرف پیمان را بگویم، دیگر هرچه

 .بادا باد

 یکم دیر رفتیم به اتاق کنفرانس، یعنی باهم رفتیم_

پیمان بد برداشت کرد، در مورد من یعنی ما .سرش را کمی 

 دیگر جلو آورد، دستش هنوز زیر چانه

 ام بود. هر مرد دیگری بود و به خودش اجازه داده بود

 اینقدر نزدیکم شود همانجا کارش را تمام میکردم، اما

 ...دادیار

 پیمان ناراحت شدی؟ یا از واقعی نبودن از برداشت بد_
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 برداشتش؟

 متوجه منظورش نشدم، خیلی دقیق به صورتش نگاه

 کردم تا شاید از چشم هایش منظورش را بخوانم اما در

 همین فاصله دوهزار ام افتاد و فهمیدم منظورش از

 'سوالش چه بود، اخم کردم، خواستم یک 'گستاخ

 ردم نثارش کنم اما فرصتش را پیدا نک

 دوست داشتم با کلمات بگم، دوست داشتم حسم رو با_

 .حرفهام انتقال بدم

 .خنده ی کوتاه و آرامی کرد._عجولی، نشد، یا من نتونستم

 اینطوری هم بد نشد، شد؟_

 با لحن شوخی این را پرسیده بود اما 'شد؟' آخر،

 ...شوخی نبود، بلکه منتظر شنیدن جوابش بود از من
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 به زیباترین شکل ممکن ابراز عالقه ینمیدانم اما من 

 این مرد را شنیدم، هیچ کلمه ای نمیتوانست حس او را

 به این اندازه زیبا، به این اندازه لطیف به من انتقال

 .بدهد

لحظه ای از او چشم گرفتمو چشمم به ساعت روی دیوار  

 آرام زیر لبم گفتم.  اتاقش افتاد، یک وای

 . با هول و عجله گفتم

 .باید برم دیرم شدهمن _

 خنده ای کرد

 کجا سیندرال؟_

 آسوی[: ..] ,

 ق#_
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 به ساعت نگاه کرده بودم و گفته بودم دیر است باید

 .بروم، به همین خاطر داشت به من میگفت سیندرال

 خنده ام گرفت، خجالتم بابت موقعیتی که در آن بودم

 .سرجایش بود اما باز خندیدم

 تو اتاقتون؟ یه لنگه کفشم رو جا بذارم_

 خندید، خیلی بلند، خوشحال و سرخوش. آرام زمزمه

 . کرد

سیندرالی مو قرمز من.خجالت زده لبم را گاز گرفتم، کمی _

 .سرم را پایین انداختمو گفتم

 شخصیت کارتونی دیگه ای نمونده به من نسبت نداده_

 ....باشین
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 با بردن دستش زیر چانه ام برای بلند کردن سرم جمله

 ناقص ماند، نگاهش کردم و ادامه ی جمله ام راام 

 . گفتم

 .خانوادگی_

 چه مهیار باشد چه پسرهایش، من را شبیه یک

شخصیت کارتونی دانسته بودند و حاال دادیار...از نگاهش 

 خجالت میکشیدم، نمیتوانستم مثل او بی

 پروا زل بزنم به چشم هایش اما چشم گرفتن از او هم

 . بودبه همان اندازه سخت 

 چون دوست داشتنی هستی، مثل همه ی شخصیت_

 .های کارتونی که بچه ها عاشقش میشن

 لبخندم دیگر قابل کنترل نبود، گونه هایم... به داغی یک
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 تنور بودند. اگر کمی دیگر ادامه میداد بدون شک غش

 میکردم. فکر میکنم متوجه شد، با لبخند آرامی قدمی

 .ستش نگاه کردفاصله گرفت، به ساعت روی مچ د

 .بریم برسونمت، فردا صحبت میکنیم_

 بی هیچ حرفی برگشتم تا در را باز کنم اما دستش را

 روی شانه ام گذاشت، برگشتم سمتش..._صحبت میکنیم؟

 .چشم های منتظرش را نگاه کردم

 .صحبت میکنیم_

 دستش را باال آورد و با انگشت اشاره و وسطش گونه

 ...... خندیدام را آرام کشید. خندیدم.

 در ماشینش نشسته بودم، برای اولین بار با خیالی

 راحت، بی هیچ حس مزاحم بودنی برای کسی سوار
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 . ماشینش شده بودم

 داشتم خیابان را نگاه میکردم که دست دادیار را روی

 دستم حس کردم، دستم را در دستش گرفت. به سمتش

خیره شد.حرف برگشتم لبخندی به رویم زد و بعد به خیابان 

 خاصی نزده بودیم، هیچ دوستت دارمی بینمان رد

 و بد نشده بود اما... این اطمینان و اعتماد از کجا آمده

 بود که اینقدر راحت اجازه میدادم به من دست بزند؟

 ...جوابی برایش ندارم. حس کرده بودم... فقط همین

 ...حس

 من اینجا پیاده شم؟_

 .نمتچرا نمیذاری تا دم در برسو_

 قبال هم این سوال را پرسیده بود، جوابی داده بودم اما
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 . نهایتا کار خودش را کرده بود

 .بخاطر پسر همسایتونه؟با تعجب نگاهش کردم_

 امیر؟_

 باز داشت جدی نگاهم میکرد، خیلی آرام سرش را تکان

 .داد

 چه ربطی به امیر داره؟_

 داز من نگاه گرفت، دستش را روی ابرویش کشید، بای

 فکر میکردم چرا در مورد امیر این فکر را میکند اما

 تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود که چرا هر

 !حرکتش اینقدر جذاب است؟

پس چرا نمیذاری دم در برسونمت؟شاید قبال میخواستم از _

 زیرش در بروو، اما االن نگفتن
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 ... شاید پنهان کردن واقعیتهایم بود... خانواده ام

 .ر امیر نیست، بخاطر آذرخشهبخاط_

 داداشت؟_

 .لب پایین را گاز گرفتم و سرم را تکان دادم

 چرا؟_

 خجالت میکشیدم، از این که خانواده ام... با شرمندگی

 . سرم را پایین انداختم و گفتم

 !بِهت... بهتون گف..._بهت_

 . با تاکید تصحیح کردن من باعث شد نگاهش کنم

 .جمع نبند_

 .از سر احترامه نه حس غریبگی جمع بستن من_

 .کمربندش را باز کرد، کمی سرش را جلو آورد
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 من جای احترام یه حس دیگه از تو می خوام، اما فعال_

 .آذرخش رو بگو

 چه میدش اگر فراموش میکرد. نمیدانستم چه بگویم،

میگفتند جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت.حاال من 

 نش جایز است یامردد مانده بودم راست گفت

 ! نه؟

 .گفته بودم ورشکست شد_

 . یادمه_

 لب هایم را روی هم فشار دادم، نفس عمیق کشیدم،

 . هنوز سرش نزدیک سرم بود

 .بخاطر بدهی هاش یمدت زندان بود_

 جان کندم تا گفتمش، از زندان رفتن آذرخش هیچ وقت
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 خجالت نکشیده بودم، نه اینکه کار خوبی باشد اما

 بود که افتاده بود، اما میدانم مقابل دادیاراتفاقی 

خجالت کشیدم...حتی خجالت کشیدم نگاهش کنم تا واکنشش 

 .را ببینم

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 این چه تاثیری روی رفت و آمد تو داره؟_

 سوالش فقط یک سوال بود، نگاهش کردم، نگاهش

 همان نگاه همیشگی اش بود و همین به من جرات و

 . قدرت داد
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نمیدونم اون تو با کیا دم خور شده و خب....تااین را شنید _

 صاف روی صندلی اش نشست و من هم

 .ادامه ندادم، فقط نگاهش کردم. دستی به چانه اش برد

 باید در موردش فکری کنیم، دیرت شد فعال برو خونه_

 .فردا صحبت میکنیم

 .واکنشش خیلی بهتر از چیزی بود که تصورش میکردم

 .ممنون_

من ممنونم ازت پرنسس. فقط کمی با خجالت سرم را خم _

 . کردم وپرسیدم

 چرا؟_

 .حضورت_

 مگر لبهای من جز لبخند میتوانست شکل دیگری به
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 !خودش بگیرد؟ هرگز

 تا دم در آرام با ماشینش پشت سرم آمد، گفته بود

 میداند حرکت خوبی نیست اما نمیخواست این موقع من

 نگران برگردد. حرفهای من تنها تا دم در بروم و او

بابت اینکه میتوانم مراقب خودم باشم هم فقط لبخند بهلبش 

 آورد، اعتنایی نکرد یا باور نکرد، نمیدانم... قبل

 ... از بستن در مکث کردم، نگاهی کردم و در را بستم

 بابا؟_

 نگاهم کرد، مطمئن بودم با یک نگاه متوجه حجم

 . خوشحالی ام است

 .، خیلیخیلی خوشحالم_

 نمیدانم، میخواستم فریاد بزنم عاشق شده ام عاشق
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 دادیار، اما... کنجکاو نگاهم میکرد، شاید حدس هایی

 داشت شاید نداشت. همیشه فکر میکردم روزی عاشق

 شوم خیلی راحت به بابا میگویم، با بابا در موردش

 صحبت میکنم. اما و االن که به حقیقت پیوسته بود

 ...برایم سخت بود._من سخت بود... گفتنش

 نمیدانم از خوشحالی بود، از خجالت بود... از هیجان

 .بود چشم هایم ناخودآگاه پر از اشک شد

 .بابا من خیلی خوشحالم_

 .چشم هایم را بستم قطره ی اشکی روی صورت افتاد

 بابا... بابای نازنینم حتی اگر خیلی ضعیف هم باشد کمی

 چشم هایش را با اطمیناندستم را فشرد، نگاهش کردم، 

 با خوشحال بست و باز کرد... نگاه او، طرز نگاه او
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 برایم مهمترین بود در این دنیا، در این کره ی خاکی و

 .من چیزی جز رضایت ندیدم

 نتوانستم آنطور که تصور میکردم آزادانه و سرخوشانه

 [بگویم عاشق شده ام، شاید زمان الزم بود برایش...:

 

 ق#_

 

 شده؟چیزی _

 .آسمانی را که هنوز با او سر سنگین داشتم نگاه کردم

 چیشده؟_

خوشحال به نظر میای.یک 'خوشحالم' بی رمق در جوابش _

 گفتم و گوشی ام را
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 . برداشتم اما او بیخیال نشد

 چرا؟_

 گوشی ام را در دستم تکان دادم نگاهش کردم،

 میخواستم بفهمم از اینکه من خوشحالم خوشحال است

 همین دلیل دارد میپرسد یا دنبال بهانه ای برایو به 

 یک بحث و دعواست... در کند و کاوش بودم برای

 فهمیدن که صدای گوشی ام بلند شد، نگاه کردم، دادیار

 ....بود، باید اسمش را تغییر میدادم

 ...چه میگذاشتم نمیدانم.... اما دیگر دکتر جم نبود

 نمیتوانستم جوابنگاهی به آسمان کردم، پیش او 

 بدهم، در حال پذیرایی مامان و آذرخش بود! هرچه فکر

 کردم جایی نبود، مگر حیاط که آن هم باید یک طومار
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دلیل می آوردم برای به حیاط رفتنم.صدای گوشی را قطع 

 .کردم، فعال که نمیشد جواب بدم

 نمیگی؟_

 .چیزی نیست، خوشحالم فقط_

 بخاطر دانشگاهته؟_

 ر دادیار و حضورش باعث شده بوددادیار... فک

 .دانشگاه را فراموش کنم

 .آره_

 .میخوای همش قهر باشی؟_یه کار نکن که قهر کنم_

 .به سمد کمد رفتم اما حرفی که گفت باعث شد بایستم

 .با امیر بهم زدیم_

 نگاهش کردم، خوشحال نبود، ناراحت هم نبود. به نظر
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 ...می آمد هیچ حسی ندارد

 .گمنمیدونم چی ب_

 مگه نمیخواستی؟_

 کالفه سرم را تکان دادم ._چرا باید همچین چیزی بخوام؟

 جوابی نداد، من هم به سمت اتاقم رفتم، دوست داشتم

 بغلش کنم و بگویم پیشش هستم، مطمعنا باز هم تجربه

 خواهد کرد، دقت کند انتخاب بهتری داشته باشد،

 ...رفتارهای سنجیده ای داشته باشد اما خب

 ارتباط نکه از آسمان دلخور بودم از اینکه من امروز باای

 ام با دادیار درست شده بود و خبر جدایی او را شنیدم

 ...واقعا ناراحت شدم

 .قبل از برداشتن لباسم برای دادیار پیامی فرستادم
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ببخشید نتونستم جواب بدم" .لباسم را عوض کردم، تا "_

 صدای پیام را شنیدم با فکر

 است شیرجه زدم به سمت موبایلم، اما اینکه دادیار

 !دادیار نبود، نسترن

 تبریک میگم باالخره قبول شدی، تو دلت مونده بود"_

 من قبول شدم تو نه، برای همین بهت نگفته بودم، تا

 میبینی کسی از چیزی خوشش میاد میخوای برای

 ."خودت باشه

 از پیام دادنش به اندازه ی کافی تعجب کرده بودم اما

 ن پیام بیشتر حیرت زده ام کرد و خنده ام گرفت، ازمت

 .ته دل شروع کردم به خندیدن

 چیه؟_
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 .هیچی، نسترن پیام داده._جوک. فرستاده_

 . نشستم و یک آره گفتم. صدای پیام دیگری بود

 . "باشه عزیزه دلم، فردا صحبت میکنیم"_

:] 

 

 ق#_

 

 .عزیزه دلم؟! زیر لب آرام عزیزه دلم را تکرار کردم

 این مرد گفته بود نمیخواهد عجله کند! و حاال اینطور با

 کلماتش، با حرفهایش قلب من را ویران می کرد. نور

گوشی کم میشد سریع صفحه را لمس میکردم تا ازجلوی 

 چشمم ناپدید نشود... عزیزه دلمی که نثار من
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 شده بود. باید حک میشد، در ذهن، در قلبم، چشم

 ... هایم

 .پیامش مهم نبود... هیچ چیز مهم نبود حاال نسترن و

 ...دنیا به چشم عاشق جور دیگری است

 چی میخواد نسترن؟_

 مرا از فضای شیرینی که در آن بودم خارج کرد. غرق

 عزیزه دلمی که خطابش من بودم... داشتم تصور

 .میکردم با صدای دادیار بشنوم، اما آسمان فرصت نداد

 .تبریک میگه، دانشگاه رو_

 .چرا خندیدی؟_همینجوری پس_

 قهرین باهم؟_

 .قهر؟ نه کم کم ارتباطمون از بین رفت_
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 .ازدواج کرد، نخواسته با دوست های مجردش بگرده_

 .خندیدم

 چه ربطی داره؟_

یه سری ها خوششون نمیومد._نه، نسترن از من خوشش _

 .نمیومده

 .تعجب را در چشم ها و نگاهش میشد به راحتی دید

 ...چرا؟ دعو_

 !نه کال، از اول، من نفهمیده بودم_

 یعنی ازت بدش میومده برای همین باهات دوست_

 شده؟

 .نمیدونم آسمان، یعنی دقیق نمیدونم_

 نگاهش کردم، خیلی کنجکاو بود، شاید این موضوع و
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 صحبت در موردش باعث میشد دوباره باهم خوب

 .باشیم... هردویمان..._جدا شده

 نسترن؟_

 و دست هایش را برد سمتیک وای آرام گفت 

 .لبهایش

 اختالف، نمیدونم. خانواده ی امید از دوستهای_

 .خانوادگی خانواده ی جم هستن

 سرش را تند تند به معنی آره میدونم تکان داد و در

 همان حالت نشسته کمی به سمت من آمد. خنده ام گرفت

 اما سریع جمع و جورش کردم. نمیخواستم ناراحت شود

دیگر و دعوای دیگر._آره، از اون طریق شنیدم و باز بحث 

 .جدا شدن
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 .شاید افسرده شده، بخاطر همین باهات قهر کرده_

 .نه، قبلش بود مشکلش_

 چرا؟_

 . ناخودآگاه زل زدم به گوشه ای و گفتم

 .کاش منم میفهمیدم_

 اینبار صدای گوشی بود مرا به خود آورد نه آسمان،

 انده لبخندی کنج لبمدوباره دادیار بود. پیام را نخو

 "کاشته شد._"خوابیدی؟

 محو عزیزه دلمش شدم و جوابش را ندادم و بعد

 .صحبت با آسمان

 . "بیدارم، باشه فردا صحبت میکنیم" _

 آسمان: میمونیم تو این خونه؟
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 .میدانستم منطورش چیست

 اذیت میشی؟_

 فعال که همش تو اتاقم اما خب... نمیدونم. دوست_

نمش.مدت زیادی هم نمانده بود تا تمام شدن ندارم دیگه ببی

 قرارداد. اما

 راحت بودیم همگی... از خیلی جهت ها خیلی مزایا

 داشت از طرفی دلم َاقت نمی آورد اذیت شود... هرچند

 کم و بیش مطمعن بودم امیر خیلی خودش را جلوی

 آسمان آفتابی نخواهد کرد. نه خودش معذب شود و نه

 .آسمان

:] 
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 ق#_

 

 میتونم جای دیگه رو بگیرم، پیشی که دست آقا من_

 ملکی داریم کم نیست، قسطهاش تموم شد، بدهی ها و

 وام هم که همیشه بود، یکمم میذارم روش، اما نمیدونم

به مامان اینها چی بگم.آسمان قیافه ی ناراحتی به خودش 

 .گرفت

 .مامان قبول نمیکنه، اینجا همه راحتیم_

 .بودممن بیشتر از همه راحت 

 کاش میتونستیم خونه بخریم، اون بهونه ی خوبی_

 .بود

 نمیشه؟_
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خندیدم._چرا نشه عزیزم، پولمون کجا بود؟ یادت نره تا 

 یسال

 .پیش کجا زندگی میکردیم

 .اینجا به شرکت تو نزدیک نیست_

 نزدیک شرکت هم نمیشه، اونجا پول اجاره و رهن به_

 .فرق ندارناندازه ی خرید خونه این وراست، خیلی 

 بذار فکر کنم ببینم چیزی به ذهنم میرسه. مدرسه ات

 نزدیکه اینجا آره؟

 . سرش را تکان داد

 راستش میتوانستم بهانه ای بیاورم و گردن بگیرم اما

 ...چشم از آسمان ترسیده بود، قدرشناس نبود

 با بوق ماشین قدم رفته را عقب رفتم، ذهنم مشغول بود
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اما خواستم یک چشم غره بهراننده حواسم به ماشین نبود، 

 هم بیایم. با دیدن دادیار نطقم بسته شد، فقط چشم

 هایم گرد شد. فاصله اش با من خوب بود، من فقط

 .حواس پرت بودم که ترسیده بودم. پیاده شد

 اینجا؟_

 اومدم دنبالت، حواست کجا بود؟_

 جلوتر آمد، من هم به سمتش رفتم. دستش را دراز کرد

 .دست بدهد و منتظر جواب ماند تا با من

 .داشتم به چیزی فکر میکردم. نگفتی میای_

 نگاهی به اطراف کرد، زود بود و خلوت... سری را

 کمی خم کرد._نباید میومدم؟

 سر خیابان اصلی بود، همینکه دم در نبود، مشکلی نبود
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 و حضورش، خوشحالم میکرد؟ مگر دیوانه بودم که

 .خوشحال نشوم. لبخندی زدم

 .نه مشکلی نیست_

 .دستش را دور شانه ام برد

 پس بشین، صبحونه که نخوردی؟_

 لبم را گاز گرفتم و آرام با تکان دادن سرم گفتم نه،

 انتظار دیدنش را نداشتم این یک بخش قضیه بود،

 اینقدر شاد و پرانرژی دیدن او هم یک بخش دیگر

 قضیه بود._خوب خوابیدی؟

 ه دلمش، انتظار داشت راحتبعد از اتفاق دیروز و عزیز

 بخوابم؟ 

 امروز قراره سکوت کنی؟_
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 نه چنین قراری نبود، اما فرصتی هم نمیداد تا صحبت

 کنم. تمام تالشم به این ختم شد که یک 'خوبم' آرام

 . بگویم

 خندید. دستم را رها کرد بینی ام را بین دو انگشتش

 .گرفت و کشید._من فعال حالت رو نپرسیدم

 جالت میکشم داشت اذیتم میکرد و از اینمیدانست خ

 .کار هم لذت میبرد

 بینی ام را از الی انگشت هایش بیرون کشیدم. لبم را

 .گاز گرفتم

 خب چی بگم؟_

 .لحنم لوس بود، خیلی زیاد، اما ناخودآگاه بود

 .با خنده و سرخوشانه دوباره دستم را در دستش گرفت
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مهندس._اذیت شما هرچی دوست داشتی بگو، قبوله خانم _

 میکنی؟

 یکم، اجازه اش رو دارم دیگه ندارم؟_

 خیلی جای زیبایی بود، میز صبحانه ای هم که جلویمان

 چیده شده بود زیباتر بود. انتخاب های فوق العاده ای

 .داشت

 بخور و بینش بگو ذهنت درگیر چی بود که متوجه_

 .ماشین نشدی

 .فاصله داشتی_

دش.یادم نبود که نگاه کرده ماشین رو نگاه کردی اما ندی_

 باشم، پس واقعیت بود، دیدن با

 .نگاه کردن فرق میکند
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 .چیز مهمی نیست_

 .بیا از چیزهای غیر مهم بیشتر باهم صحبت کنیم_

 حق داشت، آدم فقط با عزیزترین هایش میتواند همان

 .غیر مهم ها را صحبت کند

 .مشکل من، درگیری ذهن من خانه، آسمان و امیر بود

 ین را چطور و چگونه به او انتقال میدادم؟ا

 ...نمیدانستم

 تکه ای از نان را که رویش کمی از نیمرو را گذاشته

بود به سمت دهانم گرفت، حس کردم دارم خواب میبینم.دکتر 

 جم داشت با دست خودش به من غذا میداد. با

 .خجالت نان را به دهان گرفتم

 .حاال بگو_
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 .دیکم ذهنم درگیر خونه بو_

 مشکلی هست؟_

 .مشکل که... برای من نه_

 پس؟_

 .آسمان._آبجیت اسم قشنگی داره_

 .لبخندی به تعریفش زدم

 .ممنون_

 .البته باید بگم به پای اسم تو نمیرسه_

 خندیدم، نمیدانم حس کرد ممکن است حسودی ام شود

 این را گفت یا از ته دل بود. اما مشکلی نبود، من هم

 .داشتم، حسادتی نبوداسم آسمان را دوست 

:] 
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 ق#_

 

 .از او چشم گرفتم و خیلی بی ربط گفتم

 .خوشمزه اس، سرد میشه_

 متوجه شدم که خیره نگاهم میکند، نمیخواستم

 ناراحتش کنم اما اینکه قولی بدهم و نتوانم نگهش دارم

 .این ناراحت کننده تر بود

 بهم اعتماد نداری؟_

 .نه واقعا بحث این نیست_

 ت نشده از حسم بهت اونجور که میخوانمن... فرص_

بگم، هربار خواستم منتظر یه فضای مناسب یه جایمناسب 

 باشم نشده، انگار باید تو بی ربط ترین جای
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 .ممکن از حسم بهت بگم

 .هیچ چیز نمیگفتم فقط ساکت منتظر ماندم

 من از حسم مطمعنم خیلی زیاد، اینو تو چشم هامم_

 میتونی بخونی آسوی، درسته؟

 چشم هایش... آره مثال زیباترین و امن ترین چشم ها

 بود برایم... من میتوانستم ساعت ها در آن چشم ها

 غرق باشم. میتوانستم شبهای زیادی را در آن چشم ها

 .سحر کنم

 هردو دوستم را بین دستهایش گرفت، من فقط لبهایم

 .را روی هم فشار دادم و گفتم

از حرفم دلخور شود، من نمیدونم چی بگم.حس میکردم _

 اما نه، دلخور نشد،
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 با لبخند بسیار زیبایی نگاهم کرد، خیلی زیبا، خیلی

 مهربان. اگر دوربینی دستم بود این لبخند این نگاهش

 .را ثبت میکردم، سعی کردم در ذهنم حکش کنم

 .دستهایش را از روی دستم برداشتم

 .چیزی نگفته هم عزیزی_

 ساس خوشبختی وچقدر یک انسان میتوانست اح

خوشحال کند. من نهایت این حس ها را داشتم. درهمین 

 لحظه در همین کافه ی کوچک و بانمکی که من

 برای خوردن صبحانه ای آورده بود. او میدانست، خیلی

 خوب میتوانست چطور یک زن را خوشحال و خوشبخت

 .کند

 من حدس میزدم او فرد بی نظیری باشد، اما اینکه
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 بود، اینقدر صبر و حوصله به خرج اینقدر حواسش

 میداد حقیقتا تااین اندازه تصور نکرده بودم. طوالنی

 مدت بود که چنین صبحانه ی دلچسبی نخورده بودم،

 نه به صرف چیزهایی که روی میز بود، بلکه بخاطر

 .شخصی که کنارم بود

 با انگشت شصتش گوشه ی لبم را پاک کرد، حس کردم

 .پاک کردن کنج لبم بودچیزی نبود، بهانه اش 

 بریم؟سرم را تکان دادم و گفتم بریم. گفته بود صحبت_

 میکنیم، نمیدانم من تصور دیگری داشتم یا او خیلی از

 چیزهایی که باید را نگفت. اما ترجیح دادم کمی صبور

 .باشم

:] 
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 ق#_

 

 

 ! داشت چکار میکرد؟! او دیوانه بود؟ یا چه؟

 محتاطی بود، اما اینکههمیشه در نظر من دادیار آدم 

 وقتی داشتیم وارد شرکت میشدیم دست من را در

 دستش گرفت از نظر من فرقی با دیوانگی نداشت. سعی

ان ه بکردم دستم را از دستش بیرون بکشم اما اجازه نداد،نگ

 سالمی کرد، نگاهش به دستمان افتاد، جلوی او

 رفتیمنتوانستم به تقالیم ادامه دهم. چند قدم که فاصله گ

 . باز تالش کردم برای بیرون کشیدن دستم، آرم گفتم

 .زشته_
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 .با اخم مصنوعی بانمکی نگاهم کرد

 چی زشته؟_

 .کشمکشمان تا داخل آسانسور ادامه داشت، دوباره گفتم

 ....دادیار لطفا زشته اینجوری بری_

 جوری به سمتم آمد و من ترسیده به دیوارک آسانسور

بود،  شد. دستم هنوز در دستش چسبیدم که جمله فراموشم

 حتی محکمتر از قبل گرفته بود. 

 .دوباره بگو_

 .'من حیرت زده از رفتارش گفتم 'چیو؟

 .جمله ات رو، از اول_

 خجالت میکشیدم و هم میترسیدم. در آسانسور 

 .انیه بدوربین بود، ممکن بود کسی ببیند، کم کم نگ



 
 

1790 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

ا بست، دادیار دوربین هست تو آسانسور.چشم هایش ر_

 نفس عمیقی کشید، سرش جلوتر

 . دوباره نگاهم کرد 

 یه اسم، یه لحن میتونه اینقدر جادو کنه؟_

 .اسمش... اسمش را گفته بودم، آقای دکتر نگفته بودم

 خدا میداند چقدر منتظر بوده که به اسم کوچک خطابش

 .کنم که باعث شد چنین واکنشی را نشان دهد

 لت از حس خوبی که بهلرزیدم اما نه از ترس و خجا

 من منتقل کرد. اما در آن حال با همه ی خوشحالی ام

 .'دوباره آرام زمزمه کردم 'دوربین

 .'فاصله گرفت ولی با اطمینان گفت 'نگران نباش

 دستش را دراز کرد دستم را بگیرد اما سریع هردو
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دستم را بردم پشت سرم، خندید._من چیزی برای پنهون 

 .کردن ندارم

 .پنهون کردن نیستبحث _

 پس بحث چیه؟_

 خواستم جوابش را بدهیم که آسانسور ایستاد، اشاره ای

 به در کردم که یعنی دیگر رسیدیم، اول من رد شدم. قبل

 از دادیار هم تقه ای به در زدم تا خانم پاینده در را باز

 کند. حدس میزدم صورتم قرمز شده باشد، در ذهنم

 مزی صورتم، برای دیردنبال دلیلی میگشتم برای قر

 آمدنم و برای همزمان رسیدنم با دادیار. شاید راهکار

 دادیار بهتر بود، مفید و مختصر، دستی که در دست او

 بود یک معنی میتوانست داشته باشد، دیگر الزم نبود
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هزار و یک بهانه پیدا کرد.هرچند نه خانم پاینده چیزی 

 پرسید که احتماال بنده خدا

 د، نه من چیزی به ذهنم رسید کهحدس هایی میز

 بگویم، فقط سالم و احوال پرسی کردم و سریع به اتاق

 کارم رفتم حتی برنگشتم دادیار را نگاه کنم. پشت میزم

 نشستم چند نفس عمیق کشیدم و شروع به کار کردم،

 هرچند ثانیه به ثانیه صبح از ذهنم میگذشت، مگر

 گذاشتم و بهمیشد فراموش کنم. آرنجم را روی میز 

 فکر رفتم، وقتی با صدای موبایلم به خودم آمدم دیدم

 .یک ساعتی هست در رویا سر میکنم

 !گوشی ام را از داخل کیفم برداشتم، مهستی بود

 نمیدانستم دادیار چیزی به او گفته بود یا نه، هرچند
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 .قبل دادیار او متوجه خیلی چیزها شده بود

 آسو، چطوری دختر؟_

تو؟_ماهم خوبیم و کلی دلتنگ، کجایی  خوبم عزیزم،_

 شرکتی؟

 نمیدانم، آدم وقتی به خودش شک دارد، یا برای یزی و

 کاری استرسی دارد، هر حرف، هر کلمه ی دیگران را

 . به منظور دیگری میگرد. آرام گفتم

 .آره_

 خوبه، پس امروز یه یکساعتی زودتر تموم کن کارت_

 .رو که کلی کار داریم

 .کار پرسیدمبا استرسی آش

 .چه کاری؟خندید_
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 برای این دوقلوهای شیطون میخواییم جشن بگیریم،_

 همه ی دوستهاشونم قراره دعوت کنن، من که تنهایی

 .از پس این همه بچه برنمیام. توام باید باشی

 اگر قبلتر ها بود مهستی نظرم را می پرسید، اینکه آیا

 د هممیتوانم و یا دوست دارم شرکت کنم یا نه. شای

 ...برداشت من این بود

 .باشه، یعنی چه خوب پس میبینمت_

 .آره عزیزم_

کجا ببینمت؟هماهنگ کرد و بعد قطع کرد. حاال دیگر _

 بیشتر مطمعن

 شدم باخبر است، در مورد مرخصی ها همیشه خودش

 با دادیار هماهنگ میکرد. میگفت الزم نیست من
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 خبربگویم. اشاره نکردنش به این موضوع یعنی با 

 .بود... یعنی یک خرید ساده نبود

:] 

 ق#_

 

 

 نمیتوانستم به خانم پاینده بگویم و بروم به اتاق

دادیار. من با این همه خجالتم قرار بود چه کنم؟گوشی ام را 

 برداشتم و با دادیار تماس گرفتم با خنده

 جوابم را داد. مطمعنا فهمیده بود به جای رفتن به

 .اتاقش تماس گرفته ام

 جانم عزیزم؟_
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 چه زود جانم هایش را نثار میکرد، یا بهتر بود بگویم

 .چه راحت. خوب که فکر میکردم خیلی هم زود نبود

 چرا میخندی؟_

 هیچی عزیزم، چیزی شد؟_

 نه، فقط... مهستی زنگ زد بریم خرید میتونم یه_

 ساعت زودتر برم؟_اینجوری مرخصی میگیرن؟

 به خانم پاینده بگم؟_

 .یف بیار اتاقم لطفانخیر، تشر_

 نه نه خجالت میکشم، ندیدی خانم پاینده چجور نگاه_

 میکرد؟

 نه ندیدم، نگاه من به شما بود که روت رو برگردوندی_

 .رفتی اتاقت
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 ...منتظر بوده نگاهش کنم

 .ببخشید.من حتی از پشت تلفن لبخندش را حس کردم_

 نیازی به عذرخواهی نیست، ولی در این مورد هم باید_

 .باهم صحبت کنیم. برای خرید هم میتونی بری

 داشتیم یک لیست بلند باال آماده میکردیم برای صحبت

 .کردن. کی این صحبت ها قرار بود انجام شوند

 .مرسی_

 .مراقب باشی_

 .دادیار_

نفس بلندی کشید ._قرار زمان ببره عادت کنم به این صدا 

 .کردنت

 .به شوخی گفتم
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 بگم آقای دکتر؟_

 نکن، جانم؟ فکرشم_

 مهستی چیزی میدونه؟_

 در مورد چی عزیزه دلم؟_

 .متوجه منظورم شده بود، اما نمیدانم چرا باز پرسید

 ما._نگران چیزی هستی؟_

 .نه، فقط... حس کردم میدونه_

 .فکر میکردم با مهستی راحتی_

 .چرا لقمه را دور سرش میچرخاند، چرا نمیگفت

 .ت نیستمنه منظورم این نیست با مهستی راح_

 من چیزی مستقیم نگفتم عزیزم اگر منظورت از سوال_

 .هات اینه
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 باشه._آسوی؟_

 .خواستم مثل او بگیم جانم... نگفتم

 بله؟_

 تو... مشکل منم؟_

 نه نه باورکن، تاحاال هیچ وقت تو همچین موقعیتی_

 .نبودم نمیدونم واقعا. لطفا بد برداشت نکن

 ت نمیکنم فقطباشه عزیزم. من چیزی رو بد برداش_

 دوست ندارم از چیزی که خجالتی نداره اینقدر خودت

رو اذیت کنی.حق با او بود، من خودم حق را به او میدادم. 

 شاید فقط

 مدت کمی به زمان نیاز داشتم برای آداپته شدن، شاید

 خیلی های دیگر اگر جای من بودند، خیلی راحت فریاد
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 ای ارتباط ود، از میزدند از حسی که بین آنها و دادیار ب

 که بینشان بود. شاید دادیار هم این توقع را از من

 ...داشت

:] 

 ق#_

 

 

 تا تمام شدن پایان کارم دادیار سراغم نیامد، حتی برای

 ناهار. خودم باعثش بودم. خودم گفته بودم خجالت

 میکشم و معذبم، پس طبیعی بود که او هم پیدایش

 را برداشتم، روی میزمنشود.نگاهی به ساعت کردم، وسائلم 

 را مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم. خانم پاینده پشت
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 میزش بود. در یک تصمیم آنی پرسیدم که دادیار هست

 .و آیا تنهاست

 .آره عزیزم تو اتاقشونن_

 دست نبرد سمت گوشی تا به دادیار خبر بدهد، من هم

 این را نخواستم به سمت در رفتم، تقه ای زدم، اجازه

 .صادر شد در را باز کردمکه 

 سرش با اخمی به لب تاپش بود و فنجانی کنارش

 احتماال داشت قهوه میخورد. لحظه ای سرس را بلند

 کرد تا کسی که وارد اتاقش را ببیند و دوباره چشم به

 صفحه بدهد، نگاهش به افتاد و خواست برگردد سمت

 .صفحه کنترلشان کرد، لبخندی زد ._عزیزم

 .ی در مقابل عزیزمی که شنیده بودم زدممن هم لبخند
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 .عزیزم... عزیزه دادیار بودن خیلی شیرین بود

 .میخواستم برم، گفتم... یه سر بزنم بهت_

 از جایش بلند شد، به سمتم آمد. دستش را دور شانه ام

 .انداخت

 ...کار خوبی کردی بشین، االن به رانند_

ندلی ها خودم میرم.اما توجهی نکرد، من را به سمت ص_

 هدایت کرد

 و خودش به سمت تلفن رفت. کنار مبل ایستادم اما

 .ننشستم، دادیار که تلفن را قطع کرد گفت

 .چرا سرپایی, بشین، اینجاست نگران نباش_

 مهستی منتظره، میتونستم خودم برم واقعا نیازی به_

 .راننده نیست
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 .نمیخوام اذیت شی_

 .اذیت نمیشم_

 باال آورد و موهایم را که رویمقابلم ایستاد، دستش را 

پیشانی ام بود کمی عقب داد._حتما چیزی بخوری، ناهار 

 .نخوردی

 .دلیلیش را میدانستم اما باز گفتم

 .منتظر تو بودم_

 .جا خورد

 ....عزیزم من... من فکر کردم دوست نداری توی شر_

 .واقعا باورش شد! خندیدم جمله اش را ادامه نداد

دوباره به سمت صورتم آورد و  شوخی کردم.دستش را_

 بینی ام را
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 .کشید

 برم، کاری نداری؟_

 .نه، فقط خیلی مراقب باش و حتما چیزی بخور_

 سرم را تکان دادم. به سمت در رفتیم یاد نگاهش به لب

 .تاپش باآن جدیت و اخم افتادم

 .راستی_

 .نگاهم کرد

 جانم؟_چیزی شده؟ چند دقیقه قبل خیلی با اخم صفحه رو_

 .نگاه میکردی

 در عرض همین چند ثانیه فکرش جای دیگری پرکشیده

 .بود، چون متوجه سوالم نشد و سوالی نگاهم کرد

 .دوباره تکرار کردم
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 .نه عزیزم. چیز نگران کننده ای نیست_

 .اگر میگفت نگران کننده نیست، پس حتما نبود

 راننده اش دم در بود، در را برایم باز کرد، تشکر کردم

 سوار شدم. زیادی عجله کردم مهستی نه تنها بهو 

 موقع نیامد بلکه دیر کرد. اما دیر آمدنی که باعث تعجبم

 ...شد. همراه امید آمد

 امید همزمان با او پیاده شد به سمتم آمد دستش را دراز

کرد برای دست دادن و سالم و احوال پرسی گرمیداشت. 

 در یک جا کار میکردند درست بود، آشنایی

 شان برای امروز و دیروز نبود این هم درست اما

 چیزی این وسط درست نبود... در واقع عادی و مثل

 .همیشه نبود
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 .ما بریم امید ممنون که رسوندی_

 امید چشمکی به مهستی زد و دستی برای هردوی ما

 .تکان داد و به سمت ماشینش رفت

 .خب بریم که دوقلوها دوتا لیست بلند باال بهم دادن_

 لبخندی زدم، عالمت سوالی که در ذهنم بود سرجایش

 .بود اما نمیتوانستم بپرسم

 اوضاع خوبه؟_خوبه. جشن گفتی برای چیه؟_

 دوقلوهان دیگه دنبال بهانه ان عزیزم، دلشون هم_

 .برات تنگ شده

 .منم خیلی_

 از این به بعد دیگه بیشتر میبیننت نه؟_

 .ر جوابشحدس من درست بود.... لبخند خجولی زدم د
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 پس باالخره این آقا دادیار یه کاری کرد. من و مهیار_

 که دیوانه شدم._چی؟

 !فقط مهستی نبود، مهیار هم میدانست؟

 من و مهیار دادیار رو بیشتر از این ها میشناسیم_

 .عزیزم که متوجه توجه خاصش به تو نشیم

 .نه، یعنی اونطوری ها هم نیست_

 با مهیار فکردقیقا همونطوری هاست، هرچی _

 میکردیم چیکار کنیم این قفل زبون دادیار باز شه، به

 ...نتیجه نمیرسیدیم. اما خب باالخره

 .نگاه بانمکی به من کرد که بیشتر باعث خجالتم شد

خیلی بهم میاین، خیلی زیاد.مرسی گفتن شاید بی معنی _

 بود، به همین دلیل ساکت
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 .ماندم

 باورم نمیشد دو بچهلیست دوقلوها دیوانه کننده بود، 

 همچین چیزهایی را نوشته باشند. در رقابت باهم دو

 لیست جدا نوشته بودند، مهستی میگفت با توافق

 نرسیدند، تا لحظه ی آخر هم لیستهایشان را از هم

 .پنهان کرده بودند

 .مهستی: من دیگه نا ندارم، از صبح هم سرپا بودم

 چند روزه نوشتن اینهارو؟_

 فسقلی بیشتر از این هم میتونم، من دیگه بهاون دوتا _

زور ازشون لیست رو گرفتم. تازه میگفتن باهم بریم._تا 

 .صبح تموم نمیشد

 نگاهی به پاکت ها کرد و لیست مچاله شده ای که در
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 . دستش بود بود. با ناامیدی گفت

 .هنوز هم تموم نشده_

:] 

 ق#_

 

 

یم خونه._میشه مهستی: ولی دیگه کافیه، بریم شام بخوریم بر

 .من برم خونه، یه فرصت دیگه

 اما این همه اذیتت کردم، شام رو حداقل باهم باشیم_

 .یکم صحبت کنیم

 صحبت کردن با مهستی را دوست داشتم، حتی اگر

 بحثمان باعث خجالتم بود اما باز دوست داشتم اما
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 ...خانه

 دیرت میشه؟_

 شنیدم،خواستم جوابش را بدهم، صدای گوشی ام را 

 دست بردم و برداشتمش، دادیار بود. اما الو نگفته

 .شاکی پرسید کحامی و چرا جواب نمیدهم._خریدیم

 موقع خرید یکی از دو نفر نمیتونین جواب بدین؟_

 .نشنیدیم_

 مهستی با اشاره پرسید کیه؟ به جای اینکه بگویم

 دادیار است صفحه ی گوشی را نشانش دادم. هنوز آقای

 .دکتر بود

 به منم زنگ زده؟_

 الو آسوی؟_
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بله اینجام ، ما خریدمون االن تموم شد، میخوایم _

 بریم._کجا؟

 ...شاید شام بخوریم بعد_

 .دارم میام دنبالتون_

 .از اینکه آنطور با من صحبت کرده بودم دلخور بودم

 داد نزده بود اما حتی لحن شاکی اش باعث ناراحتی ام

 به مهستی گفتم دم در شده بود. نمیدانم چرا بی دلیل

 مجتمع خرید منتظر بمانیم دارد می آید. اما خبری از

 آمدن دادیار نبود، ماشین های دیگر بودند که یکی پس

 از دیگری بوق میزدند تازه آن موقع یادم افتاد که

 دادیار نگفت چقدر طول میکشد فقط گفت می آید

 زهاییدنبالمان.ماشین آخری سمج تر بود، بیخیال نمیشد، چی
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 میگفت اما گوش نمیدادم. آنقدر مزخرف تحویل داد که

 .مهستی هم خسته شد

 .چی میخوای برو دیگه_

 سوار شین باهم بریم بااین همه خرید عزیزم خسته_

 .میشین، نیومد یارو سوار شین پشیمون نمیشین

 واقعا چه فکری میکردند این جور آدم ها، نگاه گرفتم،

 گذاشتم تا به خواسته ی پاکت های دستم را روی زمین

 مهستی با دادیار تماس بگیرم. مهستی همچنان در حال

 جدل با آن پسرک مو بلند بود که بیخیال نمیشد. باالخره

 گوشی ام را پیدا کردم، شماره دادیار را شنیدم اما زنگ

موبایلش را هم شنیدم...سرم را چرخاندم دیدم دارد می رود 

 سمت راننده ی
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 .قیقه بود یاوه گویی اش تمام نمیشدماشینی که ده د

 مهستی هم متوجه دادیار شد، راننده شاید نگاه هردوی

 ما را به یک نقطه ی مشخص دید که سریع نگاهی به

 آینه کرد و گاز داد. دادیار عصبانی هردوی مارا نگاه

 .کرد. به اندازه ی کافی بخاطر تماسش عصبانی بودم

 یگری اینطوردیگر حق نداشت بخاطر مزاحمت کس د

 .نگاهمان کند

 چرا اینجا وایستادین؟_

 من جوابش را ندادم، اما مهستی گفت فکر کردیم زود

 میرسد. به سمت ما آمد تمام خرید ها را از هردویمان

 گرفت. آن هایی که دست من بود روی زمین بود، با
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یک قدم فاصله ایستادم.دلم میخواست یک ماشین دربست 

 بگیرم و به خانه

 ، اما پیش مهستی کار درستی نبود. به سمتبروم

 ماشینش رفتیم. مهستی جلوتر از من بود و رفت

 صندلی عقب نشست، مگر میشد من هم بروم کنار او

 .بشینم؟! باید کنار دست دادیار مینشستم

 دادیار رفت خریدها را در صندوق عقب ماشینش

 .بگذارد

 چرا رفتی عقب نشستی؟_

 .تو پیشش باشی بهتره_

 بهتر نبود، از نظر من که نبود. حاال مهستی دوست

 داشت اینطور فکر کند. دادیار پشت فرمان نشست،
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 .چیزی نگفت فقط ماشین را روشن کرد و حرکت کرد

چند ثانیه نگذشته بود که گفت._این همه خرید تااین موقع 

 اینقدر واجب بود؟

:] 

 ق#_

 

 

 من جوابی ندادم. حس کردم مکث مهستی هم به این

 .دلیل بود که منتظر بود من جواب دهم

 تموم هم نشد، نمیدونم این دوتا ووروجک چجوری_

 .اینهارو نوشتن
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مجبور نبودین خودتون بخرین.چه میدانست مهستی بیچاره _

 هم خواسته بود کاری انجام

 دهد هم بامن صحبت کند. حاال نه خرید درست و حسابی

 بدتر از همهانجام شده بود ، نه صحبت کرده بودیم و 

 .دادیار داشت مواخذه میکرد

 متوجه سکوت طوالنی من شده بود، تند تند زیر چشمی

 نگاهم میکرد اما اهمیتی ندادم، متوجه شدم دارد به

 سمت خانه ی ما میرود. با مهستی قرار بود شام

 .بخوریم دادیار به انتخاب خودش آن را هم حذف کرد

 مهستی: دادیار کجا میری؟

 .برسونمآسوی رو _

 .شام بخوریم بع..._آسوی دیرش میشه_
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 نمیدانستم از سر عصبانیتش است این را می گوید یا

 از سر مالحظه اش چرا که میدانست وقتی دیر میکنم

 ...پشت سرش دردسری وجود دارد

 مهستی یک باشه ی بی میل گفت بعد رو به من پرسید

 که فردا میروم کمکش یانه؟

 مگه فرداست مهمونی؟_

 .آره، پس فردا میرن مدرسه_

 !روز دوشنبه، وسط هفته و میهمانی؟

 .بعد شرکت میام.مهستی خندید_

 وقت نمیشه دختر خوب، دوست هاشون فکر کنم_

 .ساعت چهار بیان

 .نمیخواستم به دادیار بگویم دوباره مرخصی میخواهم



 
 

1818 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 قبل از اینکه من در جواب مهستی چیزی بگویم دادیار

 .خطاب به من گفت

 .بح میام دنبالت میرسونمتص_

 مهستی لبخندی زد، من اما دادیار را نگاه نکردم،

 .برگشتم سمت مهستی و او را نگاه کردم

 .آسمان رو هم بیار._بهش میگم، نمیدونم بیاد یا نه_

 شاید بخاطر بودن مهستی بود که تا دم در رفت، مهستی

 پیاده شد هم با من خداحافظی کند و هم جلو بنشیند،

 یار هم پیاده شده بود. مهستی قبل از او روبوسیداد

 .کرد و در ماشین نشست

 نگام نمیکنی، جواب منو نمیدی، فکر نکن متوجه_

 .نشدم
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 .من برم تو_

 کمی... خیلی نامحسوس به سمتم آمد، میدانستم دارد

مراعات میکند بخاطر اینکه دم خانه ی ما بودیم._نگران 

 ...شدم عزیزم، بعدشم توقع نداری که

 .ادامه نداد

 .برو تو، صبح میام دنبالت_

 .خودمم میتونم برم_

 .برو تو آسوی_

 نگاهی کردم و به سمت در رفتم، منتظر ماند در را باز

 .کنم و داخل بروم

 باید لباس مناسبی انتخاب میکردم برای مهمانی، لباسی
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که برای عروسی نسترن پوشیده بودم دیگر 

بپوشم، هرچه کمدم را باال پایین نمیتوانستمدوباره همان را 

 کردم

 .چیزی چشمم را نمیگرفت

 جایی میری؟_

 فردا خونه ی دوقلوها مهمونی هست، مهستی تورم_

 .دعوت کرد

 چه مهمونی؟_

 دوقلوها دوستهاشون رو دعوت کردن، چندتا بچه_

 شیطون میان بازی کنن. میای؟

لباسهایم نه، نمیام. بمونم درس بخونم بهتره.نهایتا بین _

 چیزی انتخاب کردم، وسائلم را هم
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 آماده کردم و از اتاق بیرون رفتم تا شام بخورم. بقیه

 .شامشان را قبل از رسیدن من خورده بودند

 سرد شده؟_

 .نه خوبه، میخورم_

 .باز دیر کردی_

 .آذرخش هم نیست_

 .اون پسره_

من دخترم آدم نیستم؟_نگفتم آدم نیستی آسو باز شروع _

 صف شبینکن، ن

 .امن نیست

 مامان آذرخش نمیتونه در مقابل من از خودش دفاع_

 .کنه، اینجوری باشه که باید نگران اون باشی نه من
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 خواست جواب بدهد، اما قبل از جلوگیری از هر نوع کل

 .کل سریع گفتم

 رفتم کمک مهستی، برای دوقلوها میخوان جشن_

 .بگیرن قبل اینکه برن مدرسه، یکم خرید داشت

غیر تو کسی رو نداره؟_خب دوستمه مادر من. آدم با _

 .دوستهاش میره خرید

 چه میدونه مامان من وایمیسته دم در ساعت ورود

 خروج میزنه. آذر کجاست؟

 .رفته پیش یکی از دوستهاش_

 از دوستهای قدیمی او کسی دیگر سراغش را

 نمیگرفت. یعنی دوست درست حسابی هم نبودند، هرکه

 و کار و بارش بود که مدتی رونق پیدا بود یند پول
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 کرده بود و آن هم کنسل شد، یک دوست دیگر از

 دوران دبیرستان داشت که همیشه پیشش بود آن هم

 بعدها معلوم شد بنده خدا یک دل نه صد دل عاشق من

 شده است. وقتی بابا به او گفت نه دیگر قید دوستی اش

 .با آذرخش را هم زد

ز دوستهاش، انگاری از زندان آزاد کدوم دوستش؟_یکی ا_

 .شده

 .تو زندان دوست شدن_

 .آره فکرکنم_

 .خدا بخیر کنه_

 .دیگه سرش به سنگ خورده_

 من خیلی هم مطمعن نبودم. ابرویی باال انداختم و چیزی
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 نگفتم. هنوز در آشپزخانه بودم، حدس میزدم دادیار و

 .بودمهستی به خانه رسیده باشند، اما خبری از دادیار ن

 انتظار داشتم تماس بگیرد به همین دلیل گوشی به دست

آمده بودم تا شام بخورم.گوشی را آنقدر باز و بسته اش کردم 

 که دیگر حس

 کردم پیچ هایش از جا در می آید. یک دل میگفت خودم

 زنگ بزنم یا پیام بدهم یک دل میگفت نه. اما نهایتا به

 حت صحبت کنم واین نتیجه رسیدم در خانه نمیتوانم را

 .پیام، دادیار معلوم بود اهلش نیست

 با ذهن درگیر خوابیدن هم کار آسانی نیست، تا صبح

 پهلو به پهلو شدن و به امید یک پیامک ماندن هم کار

 .آسانی نیست. اما نهایت تالش خودم را کردم
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 صبح قبل از همه بیدارشدم، آذرخش برنگشته بود. از

 اینکه نگران شوم. اتفاقی نبودنش استرس گرفتم... نه

 برایش افتاده باشد... نه از این نگران شدم که ممکن

 .است طوفان دیگری را راهی زندگیمان کند

 

 

 

 باالخره پیامی از دادیار گرفتم، گفت سر خیابان منتظرم

 ...است. اگر میخواستم آرایش کنم خیلی زمان میبرد

 رایشیزود آمده بود! وسائلم را برداشتم و بی هیچ آ

 .بیرون رفتم

 سرخیابان که رسیدم با دیدن من و وسایل توی دستم
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 سریع پیاده شد به سمتم آمد، نگاهش به صورتم بود،

 وسایل را از من گرفت و گفت بنشینم. کیفم را در

 صندلی پشتی گذاشت. با آن تیپ و قیافه ای که آمده

 بود، از عجله کردن و آرایش نکردن خودم پشیمان

ادکلنش را نیز از قلم نینداخته بود .پشت فرمان شدم. حتی 

 نشست، یادم افتاد نه 'سالم' گفتم نه 'صبح

 بخیر' ، جواب پیامش را هم نداده بودم. او هم چیزی

 نگفت فقط ماشین را به حرکت در آورد. بعد از چند

 . ثانیه پیش قدم شد

 هنوز قهری شما؟_

 .نگاهش کردم

 .قهر نبودم_
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 ! تو که راست میگی_

 .دستش را آورد و دست من را توی دستش گرفت

دلم برات تنگ شده بود.همین جمله، همین یک جمله کافی _

 بود تا دلخوری ام از

 .دیشب پر بکشد و برود

 .امروزم که شرکت نیستی_

 تو نمیای مهمونی؟_

 .با لبخند بانمکی نگاهم کرد

 خودت چی فکر میکنی؟_

 نم که دادیارخودم؟! در ذهنم هم نمیتوانستم تصور ک

 حم با آن همه بچه بخواهد جمع شود و بازی کند. سوال

 مسخره ای بود. اما جوابم چیزی بود که فکرش را
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 .کردم ._من فکر میکنم یک بار میتونی امتحان کنی

 .آرام خندید

 دادیار: بابت دیروز دوست داری صحبت کنیم؟

 راجع به چیش؟_

 .دلیل دلخوری شما_

 .ما تقصیری نداشتیم رفتارت کمی تند بود،_

عزیزم من چه رفتار تندی داشتم؟_رفتار تند که نباید حتما _

 .داد و بیداد باشه

 حق نمیدی؟_

 .نه_

 نه؟_

 !بله، نه_
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 .میتونستین تو مجمتع خرید منتظر بمونین_

 پشت تلفن هم خوب صحبت نکردی و من فکر کردم_

 زود میرسی._عزیزم نگران بودم، بهم حق بده، میدونی چند

 بار

 .زنگ زدم

 . عمدا که بی جواب نذاشتیمت_

 .من ترسیدم اتفاقی براتون افتاده باشه_

 چه اتفاقی؟ دوتا خانم عاقل و بالغ باهم بیرون بودیم،_

 این همه خانم دارن تو همین شهر کار میکنن، بیرون

 .میرن، خرید میکنن، اونم تنها

 ...من کاری به ب_

 اطرافیانت رو محدودکاری به بقیه هم نداشته باشی، _
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 میکنی._نگران بودن محدودیت؟

 تو بخاطر جنسیت من نیست که این برداشت رو کردی_

 که ممکنه اتفاقی بیفته؟ من مرد بودم هم این برداشت

 .رو میکردی

 سعی کردم دستم را از توی دستش بیرون بکشم، اما

 .اجازه نداد

 .من فقط نگران شدم همین، باشه شاید یکم زیادی بود_

 شاید نه، حتما. من دارم تو این جامعه زندگی میکنم،_

 .دوست ندارم رفت و آمدهام رو کنترل کنی

آسوی کی گفته من میخوام کنترلشون کنم؟_تو اسمش رو _

 چی میذاری؟

 نگرانی، احتیاط، اینکه دوست دارم حواسم جمع_
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 .زندگیم و کسایی که برام مهم هستن باشه

 بده منم این برداشتپس لطفا جوری واکنش نشون _

 .رو داشته باشم، حس نکنم تو چهارچوب قرار میگیرم

 منم مثل میلیاردها زن دیگه تو این جهان دارم زندگی

 .میکنم

 .جوابم را نداد، ساکت ماند

 نمیخوای چیزی بگی؟_

دارم فکر میکنم.نگاهی کرد و چشم گرفت، پشت فرمان _

 .بود به هرحال

 من این برداشت روچرا از حرفها و نگرانی های _

 .کردی

 تو واقعا بخاطر زن بودن من اونقدر نگران نشدی؟_
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 بااین سوالم ماشین را کنار کشید. کامل چرخید به سمت

 . من حتی کمربندش را بازکرد

 ...باشه، انکار نمیکنم بی تاثیر نیست اما_

 اما؟_

برای محدود کردنت نیست.دوست داشتم باور کنم. اما این _

 تندی که از اوتنش های 

 ای بینمان باشد دیده بودم ارتباط حتی قبل از آن که 

 ...اجازه نمیداد

 .هردو دستم را در دستش گرفت

 .بگو منم بشنوم به چی داری فکر میکنی عزیزم_

 .به حرفت_

 . با ناامیدی گفت
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 باورم نداری؟_

 بحث این نیست، میترسم._ازمن؟_

 .دادیاراین یه حساسیت ساده و بی اهمیت نیست _

 خودش را کمی به سمت من کشید، دست هایم را

 .محکمتر نگه داشت

 ...عزیزم، عزیزه دلم_

 حتی بااین بحث جدی بینمان دسوت داشتم بغلش کنم و

 ...ادامه ی حرفهایش را در آن حالت بگوید

 من ذره ای دوست ندارم حس بدی به تو منتقل کنم. تو_

 خودت رو توخیلی بیشتر از اون چیزی که تصور کنی 

دل من جا کردی.لبخندی زدم. ابراز عالقه هایش هم با 

 ادبیات و شیوه ی
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 ...خاص خودش بود

:] 

 ق#_

 

 

 دستش را جلو آورد چانه ام را باال داد، چشم هایم را

 نگاه کرد، آنقدر صبر کرد تا چشم هایم مستقیم در چشم

 .هایش گره بخورد

 میدونی اینو مگه نه؟_

نگاهش کردم، چند ثانیه بعد جلو آمد و پیشانی میدانستم؟!فقط 

 بوسید. آب دهانم را قورت دادم، را ام

 لبهایم را روی هم فشار دادم، و دست هایم را در هم



 
 

1835 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 گره کردم، بعد بستن کمربندش و به حرکت در آوردن

 ماشین، گره دستم را باز کرد، دوباره دستم را در

 .دستش گرفت

 .را نگه داشت جلوی در خانه ی مهیار ماشین

 مواظب خودت باش، خودت رو هم خسته نکن، خوش_

 ...بگذره هرچند

 .نگاهش کردم تا ببینم ادامه ی هرچندش چیست

 نمیدونم با چندتا بچه ی شلوغ و شیطون چطور_

میخواد به تو و مهستی خوش بگذره._من وقت گذروندن با 

 دوقلوها و دوست دارم. چندتا از

 .سم نگران نباشدوست هاشون رو هم میشنا

 .روی دستم را بوسید
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 .باشه عزیزم، شب میبینمت_

 . میبینمت_

 پیاده شدم، نفس عمیقی کشیدم، زنگ در را زدم، دادیار

 هنوز منتظر بود تا من بروم داخل، برگشتم و دستی

 برایش تکان دادم، لبخند زد، چقدر لبخندهایش را

 دوست داشتم. چقدر راحت بخشیدمش، چقدر راحت

دلخوری بینمان حل شد...منکر این نمیشوم که ته دلم بخاطر 

 این حساسیت

 هایش استرس داشتم. اما هیچ انسانی کامل نیست، باید

 میدیدم من چقدر میتوانم خودم را بااین شرایط وفق

 . دهم

 از چیزی که به دادیار گفتم پشیمان شدم. نزدیک بیست
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 نیزبچه بودند، تعدادی از بچه ها مادرهایشان 

 همراهشان بود. اما این مهم نبود، چرا که بی نهایت

 غیرقابل کنترل بودند. دست تنها نبودیم همان اول صبح

 که وارد خانه شدم دیدم چند خانم در هرحال کار و بدو

 بدو هستند، مهستی گفت دادیار با شرکت های خدماتی

 و کیترینگ هماهنگ کرده و گفته نیازی نیست ما کاری

 .کنیم

 م واقعا تا آمدن مهمان ها کاری نکردیم بازی باماه

 دوقلوها، آماده کردن آن دو و خودمان. مهستی با

 .آرایشگرش هماهنگ کرده بود و او به خانه آمده بود

به من هم گفت اجازه بدهم نیلو مرا آرایش کند. مخالفتینکردم 

 آنقدرها هم در آرایش کردن متبحر نبودم. چنین
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 از دست میدادم. چیزی که از فرصت خوبی را نباید

 مهستی پیشنهاد شده بود بی منت بود، از این مطمعن

 .بودم

 بعد از تمام شدن کار نیلو و لباس پوشیدنم مهستی مثل

 نه یک خواهرشوهر بلکه یک مادرزنی که از عروسش

 تعریف میکند، از من تعریف کرد. ناگفته نماند که خودم

 نیلو بگویم به هم راضی بودم. حتی دوست داشتم به

 . خودم هم یاد بدهد که چطور اینطور آرایش کنم

 آسو جان شما مجردین؟_

 .بله_

 مادر یکی از پسرها بود، که از وقتی مهستی من را به
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عنوان دوست خودش و دوست خانوادگیشان معرفیکرده 

 بود، چشمش به من بود و لبخندهای زیبایی میزد

 .ته بودیمو حاال فرصت شده بود و کنار هم نشس

 دانشجو هستین؟ یا فارغ التحصیل شدین؟_

 .قراره به زودی شروع کنم_

 با تعجب پرسید مگر چند سالم است، گفتم که برای

 .ارشد نه کارشناسی

 موهات رو واقعا پسندیدم، کار کدوم سالنه؟_

 !سالنی نمیشناختم که موهایم کارش باشد

 دیگر بهنچراله.تعجب کرد، اما مهستی همراه یک خانم _

 سمتمان آمد و حرف من را تعریف کرد، هردو شروع

 کردند به تعریف از رنگ موهایم و چند دقیقا نگذشته
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 حاال هر هشت خانمی که در سالن حضور داشتند خبر

 داشتند موهایم رنگ طبیعی خودش است و شروع کرده

 .بودند به تجزیه و تحلیل این موضوع

 عزیزم کسی تو زندگیت هست؟_

 کمی از کیکی را که به دهان گذاشته بودم را به زور

 .قورت دادم و با تعجب یک 'بله؟'! گفتم

 من برادرهمسرم مجرده، به نظرم خیلی بهم میاین، از_

وقتی اومدم همش دارم به این فکرمیکنم.پس لبخندهایش بی 

 دلیل نبوده. نمیدانستم بگویم کسی

 برای در زندگی ام است یا بگویم نه! معذب مانده بودم

 .جواب که جان نجاتم داد

 .آسو بیا_
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 .نگاهش کردم

 .بیا کارت دارم_

 .مهم نبود چه کار داشت، مهم این بود فرصت فرار داد

 شاید در خانه ی برادر دادیار نبودم، شاید اگرصاحب

 مجلس خواهر دادیار نبود راحتتر جواب آن خانم را

 .میدادم

 او بهجان از من میخواست به دوستانش بگویم که 

خوبی ساکسیفون میزد، و در کارش بی همتا است.خنده ام 

 گرفت. به شکلی که جان میخواست نتوانستم

 . بگویم اما واقعا از کارش تعریف کردم

 نزدیک ساعت  بود که کم کم ها دیگر همه ی

 .مهمانها رفته بودند. با مهستی روی مبل وا رفته بودیم



 
 

1842 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 اینقدر خستهروز عروسی خودم با اون همه استرس _

 .نشده بودم

 نگاهش کردم، نمیدانستم این را با غم گفت یا همینطور

 بی دلیل به عنوان یک مثال. نمیدانستم کارهای طالقش

 به کجا رسیده است. تند تند نمیپرسیدم تا با یادآوری

 . اش ناراحتش نکنم

چیشد کارهای...صاف روی مبل نشست. متوجه شد _

 منظورم چیست این

 . اهش فهمیدمرا از نگ

 چیزی نمونده، خیلی خوشحالم دادیار و مهیار هستن،_

 .ممنونم ازت

 من هم میدانستم برای چه تشکر میکند از من اما به
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 .شوخی گفتم

 برای بودن آقا مهیار و دادیار باید ممنون پد رو_

 .مادرت باشی

 . آرام خندید

 !لباسهامون رو عوض کنیم شام بخوریم._نه_

:] 

 ق#_

 

 

 .ه از طرف جاشوا بوداین ن

 چرا نه؟ جان کجاست؟_

 .رفت دستشویی، اما خوشگل شدین_
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 .از جایم بلند شدم._من که با پیژامه های خرسیم هم خوشگلم

 برمنکرش لعنت، مگه نه اخوی؟_

 برنگشته تشخیص صدای مهیار کار سختی نبود، لحن

 .شوخ و اخوی گفتنش هم یعنی دادیار هم با او بود

 از آمدن مهیار لباس عوض کنم و حتیمیخواستم قبل 

 ...اگر ممکن باشد به خانه بروم اما

 مهستی به برادرهایش داشت خوش آمد می گفت من

 هنوز برنگشته بودم به سمتشان. تا آخر عمر که

 .نمیتوانستم پشت به آنها بایستم. برگشتم و سالم کردم

 نگاه دادیار به من بود، وقتی برگشتم دیدم دارد من را

 نگاه میکند. جواب سالمم را مهیار داد اما باز با

 .شوخی._به به، آسو خانم خوش اومدین
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 قرار بود دیگر خانم مهرپرور نگوید، من به لطف او با

 برادرش آشنا شده بودم، به لطف او االن دادیار را

 ! داشتم، اما خجالتم را نمیدانستم چه کنم؟

 . من جواب نداده خودش دوباره گفت

 .ه صاحب خونه اینالبت_

 لبخند خجولی زدم. آنها از همه چیز خبر داشتند، دادیار

 ...از چیزی خجالت نمیکشید اما من و باز من

 به سمتم آمد، تپش قلبم چندبرابر شد، نه اینکه نزدیک

 بودنش را کنارم بودنش را دوست نداشته باشم اما در

جمع...بی هیچ خجالتی از خواهر و برادرش، حتی 

 زادهبرادر

 اش مقابلم ایستاد، من چشم دزدیدم اما او دستش را زیر
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 .چانه ام برد و سرم را بلند کرد

 .خوشگل شدی عزیزم_

 .خجالتم چندین برابر شد با شنیدن این جمله از دادیار

 .آتشی از گونه هایم شعله ور شد

 .مهستی: شام که نخوردین، میگم میز رو بچینن

 میکرد پنهانش کند دستمهیار هم با خنده ای که تالش 

 جاشوایی که با کنجکاوی من و دادیار را نگاه میکرد

 گرفت و دنبال مهستی رفتند. با دور شدنشان سریع به

 دادیاری که حتی یک میلیمتر از جایش جابه جا نشده

 .بود گفتم._خجالت کشیدم

 بااین حرفم تازه به خودش آمد، لبخندی زد. دستش را

 . گرفت و کشید جلو آورد و مچ دستم را
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 کجا؟_

 جوابم را نداد، به جای مچ دستم، دستم را در دستش

 . گرفت و از خانه بیرون رفتیم

 در حیاط کمی از خانه دورتر شدیم. او پشت به

 . ساختمان و من مقابلش ایستادم

سردته؟هوا خوب بود، خنک بود، اما نه آن میزانی که _

 شود  سردم

 ... نه خوبم، چرا اومدین بقیه_

 گفتی خجالت کشیدی، اومدیم اینجا راحت نگات کنم،_

 ! توام خجالت نکشی لپ هات قرمز شه

لبخندی زدم. اغراق نمیکنم اگر بگویم نفس گیربود و نفسم 

 ...رفت
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 .خیلی زیبا شدی عزیزم_

 ...مرسی._چشم هات_

 .آسمون زندگیم رو روشن میکنن این چشم ها_

 اما شنیدن اینهاشنیدن حرفهای عاشقانه خیلی زیباست 

 از کسی که اصال انتظار نداشتی چنین چیزهایی را بلد

 .باشد، لذتش را برایت چند برابر میکند

 من هم باید چیزی میگفتم، من هم باید از این حسی که

 به او داشتم در کلماتم نشانش میدادم. تا خواستم لب باز

 کنم و جمله ای در برابر این همه ابراز عالقه اش

 .باز او پیشی گرفتبگویم 

دوست دارم.دوستت دارم! شنیدمش باالخره این جمله دو _

 کلمه ای را
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 از مردی که عاشقش شده بودم شنیدم. از شدت

 خوشحالی چشم هایم پر از اشک شد، با اولین پلکی که

 .زدم قطره ی اشکی روی صورتم افتاد

فکر کنم کسی پشت پنجره بود.دستهایش روی شانه هایم _

 .روی گونه هایم کشید با انگشت شصتش گذاشت و

 .مهم نیست_

 برای او مهم نبود، اما برای من مهم بود، من بااین

 حجم خجالت نمیتوانستم با آنها سالم و احوال پرسی هم

 .کنم.لبخندی زدم

 منو میرسونی؟_

 من که در خدمتتم اما فکر نکنم مهستی قبل شام بذاره_

 . بری
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 بود شامل جان و جاشواحق داشت. البته فقط مهستی ن

 هم میشد. دستم را در دستش گرفت و باهم برگشتیم

 .داخل خانه، میز چیده شده بود

 جان و جاشوا به من و دادیار دست در دست هم به طرز

با نمکی نگاه میکردند. دیگر در این دوره و زمانهنمیشد 

 گفت بچه است و نمیفهمد، بلکه آن ها تیزتر و

 .باهوش تر بودند

 میز شام با شوخی های مهیار، صحبت های شیرینسر 

 دوقلوها گذشت، دادیار تقریبا سر میز ساکت بود، اما

 حواسش بود، دقیق گوش میکرد. این وسط فقط مهین

 خانم بود که نگاه خوبی به من نداشت، حتی وقتی با

 دادیار وارد خانه شدم، چپ چپ به دست های ما نگاه
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 .از من خوشش نمی آمدکرد، گذاشتم به پای این که 

 دوقلوها خواستند امشب با من به اتاق بروند برای

 خواب، و برایشان قصه بگویم. با خوشحالی اسقبال

 کردم، ته دل برای دیر شدن استرس داشتم اما استرس

 نیم ساعت دیگر را هم میتوانستم به جان بخرم. خسته

 بودند، زود خوابشان برد، دیگر نیازی نبود همه ی

 را بشنوند، بلند شدم، آرام صورت هردو راقصه 

بوسیدم و از اتاقشان بیرون رفتم، تا در را باز کردم بادادیار 

 رو در رو شدم. لبخندی به رویش زدم. در را

 .بستم دستم را گرفت

 .اومدم ببینم تموم شده باشه بریم_

 میخوای بیرونم کنی؟_
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 .اخمی کرد

 .این چه حرفیه، حس کردم دیرت شده_

 .خی کردم، لباسهامو بپوشم بریم واقعا دیر شدهشو_

باشه عزیزم، بقیه ی قصه رم بعدا برام بگو.با تعجب _

 برگشتم سمتش، از اولش پشت در بوده؟! با

 خنده ی آرامش فکری که به ذهنم رسیده بود را تایید

 .کرد

 مهمونی خوب بود؟_

 به دادیار در حال رانندگی نگاه میکردم که با سوالش

 .به خودش آوردمن را 

 خوب بود، بیست تا بچه ی خسته گی ناپذیر. جان و_

 .جاشوا هم که تا تونستن از من مایه گذاشتن
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 !با خنده گفت چرا؟

 هرچی میگفتن باید حتما تایید میکردم که درست_

میگن، ومپایر بازی هاشون هم من بودم.با گفتن ومپایر 

 .اخمی کرد

 .کنمباید در این مورد باهاشون صحبت _

 در مورد؟_

 .دوست ندارم کسی بهت بگه ومپایر_

 !بچه آن_

 .فقط بچه ها نمیگن_

 خواستم بپرسم دیگر چه کسی میگوید، یاد امید و

دوستش افتادم. دادیار هم آن روز در اتاق بود وحرفهای امید 

 را شنید. موضوع را ادامه ندادم، بلکه
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 . ترجیح دادم موصوع صحبتمان را عوض کنم

 یه چیزی بپرسم؟ میتونم_

 .دستم را در دستش گرفت، بوسه ای زد

 .بپرس_

 مهین خانم از من خوشش نمیاد؟ یعنی میدونن_

 خوشش نمیاد، میدونی چرا؟

 چرا این فکر رو میکنی؟_

خب از برخوردش مشخصه._مهین خانم برخورد صمیمی _

 .با هیچ کس نداره

 .میدونم، یعنی معلومه اما... مهم نیست_

 ادامه بده، برخورد بدی باهات داشته؟ نه نه لطفا_

 چیزی گفته؟
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 نه ابدا ، کال برخورد خاصی باهم نداشتیم، اما خب_

 .قابل حس کردنه. فکر میکنم توام میدونی

 بنظرم میدانست ، حاال چه اصراری دانش انکار کند

 ...نمیدانم

 اینطور نیست عزیزم، اما اگر برخوردی دیدی که_

 .گو، باشه؟سری تکان دادمناراحتت کرد حتما بهم ب

 دستهات چرا اینقدر سرده؟_

 از استرس بود. هر متری که با خانه نزدیک میشدم

 .استرسم بیشتر میشد

 .سردم نیست_

 .نگاهی کرد

 خوبی آسوی؟_
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 لبخندی زدم. خوب بودم تا وقتی که او 'آسوی' خطابم

 .میکرد خوب بودم._خوبم

 میکشتم دم در نگه داشت، این موقع شب خودم را هم

 .قبول نمیکرد سر کوچه پیاده شوم

 توخونه مه مشکلی پیش نمیاد؟_

 .به شوخی گفتم

 .باید برم خونه بعد بدونم_

 .بهت زنگ میزنم_

 یک آبروریزی دیگر این بود که باید میگفتم نمیتوانم در

خانه صحبت کنم! گفتنش آسان نبود... برایم آسان نبودبه 

 رح بود نه فقطهیچ عنوان. اینجا پای غرورم مط

 ...خجالت
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:] 

 ق#_

 

 

 .جوابی ندادم، فقط سریع خداحافظی کردم و پیاده شدم

 .بیا مارال خانم باالخره دخترت اومد_

 اینکه حتی برای یک بار هم که شده دعوایی پیش

 نیاید، بحثی پیش نیاید با وجود آذرخش برایم شده بود

فه یک امید واهی، یک آرزوی محال._با این ریخت و قیا

 کجا تشریف داشتین؟

 به تو چه ربطی آذرخش؟_

 .پوزخندی زد



 
 

1858 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 هیچ ربطی، فردا دوستم و خانواده اش میان واسه_

 خواستگاری، فردا رو تو خونه تشریف داشته باشین،

 .بعد میگم چه ربطی بهم داره

 اول تعجب کردم ولی بعدش خندیدم. میخواست من را

 ! شوهر بدهد؟

 افتادین به جون هم؟حتما، امر دیگه؟_باز _

 . مامان را نگاه کردم، دم آشپزخانه بود

 نه پسرت دیوونه شده، البته دیوونه بود دیگه کال رد_

 .داده

 آذرخش خواست جواب بدهد اما مامان اجازه نداد، گفت

 خودش با من صحبت میکند. نکتهی بانمک این بود که

 .آذرخش سکوت کرد و مامان پشت سرم تا اتاق آمد
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 موندی باز عصبانیش کردی؟کجا _

 مامان چرا فکر میکنی من برای دیر کردنم باید به_

آذرخش جواب پس بدم؟در واقع میخواستم بگویم چرا باید به 

 کسی جواب پس

 .بدهم، حاال آن چه آذرخش باشد چه خودش

 واکنش خاصی نشان نداد، مسئله چیز دیگری بود،

 !بودمامان به اندازه ی آذرخش دلخور و عصبانی ن

 .بدون شک بخاطر آن خواستگار مذبور بود

 چشم از مامان گرفتم میخواستم بفهمد موضوع ذره ای

 .برایم اهمیت ندارد. رو به آسمان گفتم

 .باید میومدی خوش گذشت_

 .درس داشتم_
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 حال و هوات عوض میشد. مامان الکی اینجا زل نزن_

 به من، من بخوام ازدواج کنم صد سال سیاه با آدمی که

 آذرخش معرفی کنه ازدواج نمیکنم. بابا بیداره؟_چرا؟

 مامان این دوست درست و حسابیش کجا بود؟ تازه_

 میپرسی چرا؟

 .رامتین رو دیده_

 !رامتین؟_

 .قبل از اینکه مامان جواب بدهد یادم آمد

 آهان، همونی که چسبیده بود به آذرخش بخاطر من،_

 .رفتبابا گفت نه دیگه دوستی و رفاقت یادش 

 .هرچی تو آیندت...پریدم میان حرفش_

 مامان به کسی که یک بار من گفتم نه، بابام گفته نه_
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 من چرا باید دوباره قبولش کنم؟ چرا االن فکر کرده

 چون ورشکست شدیم بابا هم مریضه، دوباره بیاد جلو

 ما از خدامونه؟ ما که میگم منظورم تو و پسرتی وگرنه

 ن یه ایرادی داشت که باباشامل من نمیشه. تازه او

 خودش از اول مخالف بود. نظرم رو پرسید چون برای

 .نظر من احترام قائله

 ...بابات مخالف نبود، ت_

 مامان گفتم نه، اینقدر هم حضور بابا رو تو این خونه_

 نادیده نگیرین. آرزو به دل موندم یه شب بحث و جنجال

 .شدنباشه تو این خونه.در بی هوا و محکم باز 

 مثل بچه ی آدم بری و بگردی ماهم آرامشمون_

 سرجاش میمونه. از خداتم باشه رامتین داره میاد
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 بگیرتت، قبلی رو اومد سرکارت فهمید چیکاره ای که

 .ولت کرد

 آنچنان لگد محکمی به قفسه ی سینه اش زدم که پخش

 زمین شد. بعد از افتادن به خودش آمد و جیغ و مامان

 او شروع کرد به فحاشی، بلند شد تا و آسمان قطع شد.

 به سمتم حمله کند اما مامان جلویش را گرفت و به زور

 بیرون فرستاد. هرچند آذرخش میدانست جلو هم بیاید از

 پسش برنمی اید بیرون رفت، خودش را با داد و بیدادها

 و فحش هایش خالی کرد. میخواستم سرم را محکم

 اگر دادیار نبود واقعا این بکوبم به دیوار. اگر بابا نبود،

 .کار را میکردم
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چرا نمیمیریم راحت شیم.سرم را که روی زانویم گذاشته _

 بودم با شنیدن جمله ی

 آسمان بلند کردم. مامان همراه آذرخش بیرون رفته

 .بود، به احتمال زیاد داشت گل پسرش را آرام میکرد

 خیلی بی دلیل، خیلی ناراحت، خیلی افسرده در جواب

 .سمان گفتمآ

 .شاید مرگ هم واسه ما زیادیه_

 نمیخواستم دخترک بیچاره را ناامیدتر کنم از دهانم در

 .رفت

با امیر دوست شدم فکر کردم میتونم از این خونه _

 برم.تعجب کردم، نه انتظارش را داتشم که در مورد امیر

 چیزی بگوید و نه انتظار چنین دلیلی را... تعجبم را
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 . کنم با تن صدای آرامم پرسیدم سعی کردم پنهان

 فقط بخاطر رفتن؟_

 ...اولش آره اما بعدش_

 نگفت بعدش چه اما حدس زدنش هم برایم کار سختی

 .نبود

 ندیدین همو؟_

 .صبح تا شب تو اتاقم_

 !بخاطر او..._نه_

 خواستم بپرسم که هیچ پیامی به او نداده است اما

 .مامان در را باز کرد

 .ینه اشکبود شده قفسه ی س_

 خواستم بگویم به درک... یک بار خودش به خاطر پول
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 و پسرش میخواست به زور شوهرم بدهد حاال

 ...پسرش

 مامان دلت برای من و آسمان هم بسوزه. چرا فقط_

 آذرخش، خسته شدیم ماهم خسته شدیم. از حرفهاتون،

از برخوردها تون از تکرار همه ی اینها خسته شدیم.نشست، 

 .آسمان با کمی فاصلهبین من و 

 ...چیز بدی نمیگه که خو_

 یبار رد شده، یکبار گفتیم نه. بابا خوابه؟ با صدای_

 اون بیدار نشده؟

 .خوابه_

 مگر میشد با آن داد و فحش های آذرخش. بلند شدم از

 .جایم تا سری بزنم
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 .خوابه آسو_

بااین صدا؟_تو گوشش صدای کتابش بود بلند بود، _

 همونطور

 .رده، بیدار نشدهخوابش ب

 این بار باورم شد، لباسم هنوز به تنم بود، حاال که بلند

 .شده بودم درش آوردم

 بذار بیان بعد نخواستی بگو نه، اینطوری آذرخش هم_

 .آروم میگیره

 .سر سوزن آرامشش برام مهم نیست_

:] 

 ق#_
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 از وامی که برایش گرفته بودم، از اینکه زودتر از

 ...ودم پشیمان بودم، خیلی زیادزندان خالصش کرده ب

 ...پسر خوبیه، شرکت باز کرده، اال_

 .مامان ولم کنین، راحتم بذارین_

 .محکم کوبیدم روی پیشانی ام

 دیوانه ام کردین، به یه جا رسوندین به خودکشی فکر_

 میکنم. مامان میشنوی؟ میفهمی؟ من اینقدر خوار و

 فقط ازذلیل شدم دارم به خودکشی فکر میکنه؟ چرا 

دست تو و آذرخش، نه ورشکستی، نه حال بابا، نه بیپولی، 

 نه صبح تا شب سگ دو زدن، نه هیچ چیز دیگه

 .فقط رفتارهای تو و آذرخش، تموم کنین

 با همه ی داد و بیدادها و دعواهایمان تا به حال اینطور
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 به مامان نگفته بودم. میدانست بلوف نیست. میدانست

 حرف دیگری، حتی یک کلمه دروغ نمیگویم. بی هیچ

 ...بیرون رفت

 ...دوست داشتم بروم بیرون و ساعت ها قدم بزنم

 . ساعت های خیلی طوالنی

 آسمان خودش را جمع کرده بود و گریه میکرد، بی

 ...پولی مشکل ما نبود... جهل بود و جهل و جهل

 ...خوابم نبرد... حتی یک ثانیه... زل زدم به سقف

 ند شدم، دوشی گرفتم تا بخاطر بیساعت شش بود که بل

خوابی ام کمی سرحالم کند، موهایم را درست و حسابیخشک 

 .نکردم. لباس به تن کردم و از خانه بیرون زدم

 زود بود اما میخواستم تا شرکت قدم بزنم... چیزی که
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 از دیشب خواسته بودم اما یک دعوای دیگر را بابتش

 .به جان نخریده بودم

 نکرده بودم، مطمعنا دادیار تماسگوشی ام را چک 

 گرفته بود اما من چک نکرده بودم. توانایی حرف زدن

 نداشتم... مطمعنا متوجه حالم میشد. ر چقدر میتوانستم

 .با دروغ قانعش کنم

 نمیدانم چقدر راه رفته بودم، چقدر در دنیای ذهنم رها

 شده بودم، چقدر فارغ بودم از این جهان که صدای

 .شنیدم. ته کیفم داشت خودش را میکشتگوشی ام را 

 حدس اینکه دادیار است سخت نبود، دست در کیفم کردم

 و بیرون کشیدمش. قطع شده بود، صفحه را باز کردم

 تماس بگیرم دوباره زنگ زد._بله؟
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 آسوی من به تو چی بگم؟_

 .سالم_

 .صدای من آرام بود، از حد معمولی هم پایین تر بود

 معمولی اش باالتر بود. با سالممصدای او کمی از حد 

 . نفسش را بیرون داد

 کجایی؟ یا باید بپرسم کجا بودی از دیشب؟_

 .دارم میرم شرکت_

 . دارم میام دنبالت._خونه نیستم_

 . صدای ترمز را شنیدم. پشت فرمان بود

 کجایی؟_

 .بیرونم، دلم پیاده روی میخواست، میرسم سر ساعت_

 . کالفه گفت
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 پیاده! بگو کجایی؟این همه راه _

 !دادیار میشه وقتی رسیدم شرکت صحبت کنیم؟_نه_

 .یک نه ی محکم، یک نه ای که قابل اعتراض نبود

 ناچار آدرس دادم و گفتم در همان مسیر به راهم ادامه

 میدهم تا رسیدن او. حاال استرس این را داشتم که باید

 چه بگویم. من حرفهایم را جمع و جور نکرده بودم که

 و رسید، سوار ماشین شدم سالم آرامی گفتم جوابیت

 .نداد حرکت هم نکرد

 ناخودآگاه شروع به شکستن آنگشتانم که دستش را

 .روی دستم گذاشت

 نمیخوای بگی؟_
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چی بگم؟_دیشب کجا بودی؟ این موقع صبح چرا پیاده راه _

 افتادی

 بیای شرکت؟

 .خونه بودم_

 چرا جواب ندادی؟_

 روی هم گذاشتم، خجالت میکشیدمچشم هایم را با درد 

 ...از گفتنش شرمنده بودم

 مشکلی پیش اومد؟_

 .یکم تو خونه بحثم شد ببخشید نتونستم جواب بدم_

 .بخاطر دیر رفتنت._نه دقیقا_

 . مثل همیشه دست برد زیر چانه ام برد

 .سرت رو بلند کن، درست بگو_
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 را چه میگفتم برادر دیوانه ام حاال تصمیم گرفته بود من

 !شوهر دهد؟

 ...چیز_

 !آسوی_

 ببین اختالف بین من و آذرخش دیگه تبدیل شده به یه_

اختالف تفکر، نمیدونم انگار از دنیاهای متفاوتیم._موضوع 

 .اصلی رو بگو

 چیز غیرقابل حلی نیست، یعنی در واقع حلش کردم_

 .دیشب

 .هرچند خیلی هم از این بابت مطمئن نبودم

 رمان زد به حالت در زدنانگشت اشاره اش روی ف

 .روی در
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 .همون رو بگو، همونی که حلش کردی_

 !دادیار_

آسوی چیه که از گفتنش اینطور داری فرار میکنی؟نفس _

 عمیقی کشیدم با همان شدت بیرون دادمش و

 .گفتم

 .دوست آذرخش میخواد بیاد خواستگاری_

:] 

 ق#_

 

 

 انگار یک شوک الکتریکی به او وارد شد، حدس میزدم

 از شنیدنش خوشحال نشود ولی تااین اندازه شوکه شدن
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 را از دادیار انتظار نداشتم. حتی در چشم هایش خواندم

از اینکه نمیداند باید چکار کند، چه بگوید.من هم نمیدانستم 

 چه میخواهد، ارتباط او از نهایت این 

 نمیخواستم برای چیزی کاری او را مجبور کنم،

 ند اما دیگر تمام این نخواستننمیخواستم بد برداشت ک

 ها مهم نبود چرا که در این موقعیت، در این لحظه همه

 .را زیر پا گذاشته بودم

 سرش را به سمت پنجره چرخاند و دوباره برگشت به

 .سمتم

 ....متوجه نمیشم، االن_

 ادامه نداد. چند دقیقه ای در سکوت نشستیم. نمیدانستم

 توضیح دیگری بدهم یاباید چیز دیگری بگویم، باید 
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 نه؟! اما دیگر دادیار هم فرصتی نداد بعد از آن سکوت

 .طوالنی ماشین را روشن کرد

داشت به سمت شرکت میرفت.ماشین را نگه داشت، سوئیچ 

 ان داد برایه برا به نگ

 پارک کردنش، کنار هم در سکوت تا داخل شرکت

 رفتیم، در باز بود، صبر کرد اول من رد شوم. بی هیچ

 حرفی به سمت اتاقش رفت حتی در جواب سالم خانم

 .پاینده فقط سرش را تکان داد

 به در بسته ی اتاقش نگاه کردم. واکنش او طبیعی بود؟

 یا گفتن من غلط بود؟ هرچند که با اصرار شدید خودش

 جوابش را داده بودم. دیگر کاری از دست من برنمی

 .آمد، جز صبر کردن
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 م. از ذهنم دور نمیشد اما تنهاسرم را با کار گرم کرد

 انتخاب موجود بود. تند تند گوشی ام را هم چک میردم

 .به امید پیام و تماسی... اما هیچ خبری نبود

 صبحانه نخورده بودم، شدیدا احساس گرسنگی میکردم

 در آن واحد میل به غذا هم نداشتم. تقه ای به در خورد

نمیرود، قرار بودیک جلسه و خانم پاینده گفت که برای ناهار 

 ی فوری باشد، گفت دادیار گفته است کسی

 برای ناهار نرود. میخواست ناهار سفارش دهد برای

 .همه، میپرسید چه میل دارم

 در دل سعی کردم به خودم امید بدهم شاید بخاطر شلوغ

 .بودن سرش نتوانسته است خبری بگیرد یا حرفی بزند

 رم. نیازی نیست برای منبه خانم پاینده گفتم میل ندا
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 چیزی سفارش دهد. اما حدودا چهل دقیقه بعد آقای

 .جهانی با ظرف غذا به اتاقم آمد

 .من چیزی سفارش نداده بودم آقای جهانی_

 .نه خانم پاینده گفتن برای شماست_

 چیزی دیگری نگفت بیرون رفت. نگاهی به ظرف کردم

 گرفتمکنارش کاغذ کوچکی دیدم از سر کنجکاوی دستم 

وقتی بازش کردم یادداشتب بود، با دست خط آشنا!_غذات 

 !رو بخور

 دستور میداد؟! محبت میکرد؟! قهر بود؟! این چه

 واکنشی بود. مگر تقصیر من بود که قهر کند،

 میخواست محبت کند، صدایم میکرد به دفترش تا باهم

 ناهار بخوریم نه اینکه اینطور برایم غذا بفرستت و فقط
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 ی امری بنویسد. ظرف غذا را هول دادم به یک جمله

 آن طرف میز، حاال حتی اگر بخاطر بوی غذا وسوسه

 شده بودم که بخورمش از لجبازی نمیخواستم دست

 .بزنم به غذا

 خانم پاینده من را در جزئیات جلسه گذاشته بود، بنده

 خدا حتما حدس میزد دعوا کردیم، خبر نداشت دعوا

 کرده بود، چرا؟ چون دوستنکرده آقا دادیار قهر 

 برادرم میخواست بیاید خواستگاری، بی معنی ترین

 .واکنش ممکن بود

 .مهندس خادمی هم هستن تو جلسه؟_بله_

 ته دل یک فکر شیطانی میگفت میتوانی با استفاده از

 پیمان تا میتوانی دادیار را حرص دهی. اما ارزش
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 میشدبرداشت بد پیمان را نداشت. چرا که بعدش باعث 

 .اعصاب خودم خورد شود

 .خانم مهندس، تشریف آوردن_

 بلند شدم اما مکث کرد. رو به خانم پاینده گفتم االن می

 آیم. به سمت آینه رفتم و قیافه ام را نگاه کردم. صبح

 آرایش نکرده بودم، نه انگیزه ای داشتم نه حالی . داخل

 همکیفم را نگاه کردم ببینم کیف لوازم آرایشی ام همرا

 است. بعد از جلسه ی آخر که همراه دادیار به اتاق

جلسه رفته بودم و ممکن بود بقیه مهندس ها هم مثلپیمان 

 برداشت دیگری داشته باشند، نمیخواستم حاال که

 .دادیار تنهایم گذاشته بود بد بنظر بیایم

 نمیدانم چقدر آرایش کردنم طول کشید که نهایتا مهیار
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 .دنبالم آمد

 نمیای؟_

 .چرا ببخشین_

 دم در اتاقم بود نگاهی به بیرون کرد یک قدم داخل آمد

 .و در را هم بست. با تعجب نگاهش کردم لبخندی زد

 .میخواستم یه چیزی بپرسم_

 .بفرمایین._اوال دیگه لطفا جمع نبند_

 .این را گفت و یک چشمک زد

 این داداش ما چشه؟_

 چیشده؟_

 . با ته مایه ی شوخی گفت

 عادی هم میدونم اخالق نداره، اما االن دیگهدر حالت _
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 نمیشه از یه متریش رد شد، این جلسه هم یهویی

دستورش رو داده.پس درخواست جلسه از جانب دادیار 

 بوده. االن باید به

 مهیار میگفتم برادرت فهمیده است من یک خواستگار

 دارم و با من قهر کرده است و من حتی االن نمیدانم به

 است این برخوردش یا از جای دیگری دلخورخاطر من 

 . و عصبانی است. اما خب... نهایتا گفتم

 .ندیدمش از صبح_

 با گفتن این جمله حالت صورتش جدی شد. دیگر چیزی

 نگفت سری تکان داد، در را باز کرد و تعارف کرد اول

 .من رد شوم

 این بار با مهیار وارد اتاق جلسه شدم... اگر قرار بود
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 ...ندس ها هر بار یک برداشتی داشته باشنداین مه

 دادیار در اتاق کنفرانس نبود. مهیار صندلی را برای من

 [کشید، باخجالت تشکر کردم و نشستم.:

 ق#_

 

 

 نباید این کار را میکرد، این جماعت مثال تحصیل کرده

 .منتظر فرصتی بودند که داستانی در ذهنشان شکل دهند

 یکهویی احساس ترس کردههمه گویا از این جلسه ی 

 بودند، فقط من بودم که آنقدر که باید و شاید در

 جریانش نبودم. نگاهی به اطراف کردم پیمان نبود. چند

 ثانیه بعد ظاهر شدنش به همراه دادیار علت نبودنش را
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مشخص کرد.نگاهی به جمع کرد، اما نگاه مجزایی به من 

 ...نداشت

 م... دلم شکست، بعدبه بقیه هرطور نگاه کرد به من ه

 ...از این من دیگر طاقت بی توجهی او را نداشتم

 حس کردم قلبم به درد آمد، دستم را مشت کردم و سعی

 کردم کمی به خودم مسلط شود. نگاهش نکردم تا از

 .نادیده گرفته شدنم داغون نشوم

 وقتی شروع به صحبت کرد متوجه شدم حق با مهیار

 .بد اخالق به نظر میرسیدبود، مثل همیشه نبود، کمی 

 در بین جلسه سوالی خطاب به من پرسید، جوابش را

 بدون نگاه کردن به او دادم. اما در این پروسه نگاه

 پیمان هم به من بود. نگاه گرفتم... بعد از جوابم دادیار
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 چند ثانیه ای مکث کرد و چیزی نگفت در حالی که همه

 ردم... نهایتامنتظر جواب او بودند، باز هم نگاهش نک

لند ه بگلویش را صاف کرد و ادامه داد. با تمام شدن جلس

 شدم سری برای مهیار تکان دادم تا به اتاقم برگردم

 .، در دور لجبازی و قهر بی دلیل بودیم

 .ساعت شش بود، وسائلم را جمع کردم تا به خانه بروم

 خواستم از خانم پاینده خداحافظی کنم اما گفت دادیار

 ست قبل رفتن سری به او بزنم. چون رئیسم بودگفته ا

 ...داشت سو استفاده میکرد

 تقه ای به در زدم با بفرماییدش داخل رفتم. هنوز پشت

 میزش بود، سرش در لب تاپش بود، در پی جلسه

 متوجه شدم خیلی هم از سر عصبانیت نبود درخواستش
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 برای تشکیل جلسه، معلوم بود کار زیاد است خصوصا

 .لی که ایجاد شده بودبا مشک

 نمیدانستم حاال که قهر است باید مفرد خطابش کنم یا

 جمع... چیزی نگفتم تا خودش به حرف بیاید. باالخره

 سرش را از لب تاپش جدا کرد، نگاهم کرد، آنقدر زل زد

که از نگاهش معذب شدم و چشم گرفتم. ناگهانی ازجایش 

 نیبلند شد و به سمتم آمد و در حرکتی پیش بی

 ...نشده بغلم کرد، خیلی محکم

 .گفت نفس عمیقی کشید، در همان حال

 .دلم برات تنگ شده، از صبح چجوری طاقت آوردم_

 واکنشی نشان ندادم، نه متقابال بغلش کردم و نه چیزی

 گفتم. باید توضیح میداد، باید دلیل این برخوردش را
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 .توضیح میداد

 مشاندورکمی فاصله گرفت هرچند هنوز هردو دستش 

 .بود

 هنوز قهری؟_مطمعنی اونی که قهر کرده من بودم؟_

 .معذرت میخوام نیاز داشتم فکرم رو جمع کنم_

 .دلخور نگاهش کردم

 با قهر کردن فکرت رو جمع و جور میکنی؟_

 قهر نکردم عزیزم فقط اون لحظه چیزی به ذهنم_

 .نرسید

 دستم را بردم به پشت تا گره دستهایش را باز کنم اما

ذره ای تکان به دست هایش نداد._خوشگلم اون لحظه چیزی 

 به ذهنم نرسید، رسیدم
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 شرکت اون خرابکاری رو دیدم، هردو واقعا باهم قاطی

 .شد

 .و راه حلت فرار از من بود_

 .نبود، نیست، فرار نکردم. چرا این فکر رو میکنی_

 راستش نمیدونم از برخوردت چه برداشت دیگه ای_

 م. یا از بی توجهیت، یا از پیامباید داشته باش

 .دستوریت

 چی میگی؟ چه بی توجهی؟ کدوم دستور؟_

مهم نیست، میشه ولم کنی باید برم.ول که نکرد هیچ حلقه _

 .ی دستش را محکم تر کرد

 .مهمه، درست بگو تا متوجه منظورت بشم_

 دادیار تو به اندازه ی کافی باهوش هستی که متوجه_
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 .بشی منظورم چیه

 زم، خانم پاینده گفت گفتی میل نداری، فقط خواستمعزی_

 .گرسنه نمونی، مطمعنم صبحونه هم نخورده بودی

 با دستور دادن؟_

 م برداشت، باال آورد و پشتشانیک دستش را از دور 

 .دستش را روی گونه ام گذاشت

دستور ندادم، خواهش کردم._یادداشتت روی میزمه _

 میتونی بری مجددا بخونی ببینی

 .خواهش یا دستور

 بود با خودم گفتم احتماال شانمحاال که یک دستش پشت 

 بتوانم کنار بزنمش به همین دلیل دوباره امتحان کردم،

 !موفق نشدم
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 آسوی، یه لحظه، من معذرت میخوام، عزیزم سرم_

 واقعا شلوغ بود، خودت که دیدی چیشده، با عجله

 .نوشتم

 .گفتم که مهم نیست_

 ناراحت و دلخوری چطور میتونه مهموقتی اینطور _

 .نباشه؟_باید برم دیرم شده

 فقط و فقط برای اذیتش یا شاید این بار برای دیدن

 .واکنشش گفتم

 .مهمون داریم_

 .تااین را شنید اخم کرد، خیلی جدی

 مهمون؟_

 آره، حاال اجازه میدی؟_
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چجور مهمونی؟به چشم هایش نگاه کردم، چشم هایی که _

 برایم قابل

 .فوذ نبود، نمیتوانستم بخوانمشن

 .صبح بهت گفت_

 دستش شل شد. کمی نفس کشیدنش تند شد. یک قدم به

 . عقب رفت. خیلی خشک در جوابم گفت

 !صبح گفتی حلش کردی_

 .جوابش را ندادم، کیفم را روی دوشم مرتب کردم

من برم خداحافظ.برنگشته دستش را روی ساق دستم _

 گذاشت. نگاهش

 ...دلخوری این کشمکش بیخود بینمانکردم، این 

 .چیزی نمیگفت فقط تند تند نفس میکشید
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 .شماره داداشت رو بده_

 !چشم هایم گرد شد! شماره ی آذرخش را به او میدادم؟

 آخرین کاری بود که در این جهان میتوانستم انجام

 .دهم

:] 

 

 ق#_

 _برای چی؟

 .فکر میکنم الزمه باهاش صحبت کنم_

 .دادیار_

 را کشید دوباره روبه رویش ایستادم دستدستم 

 .راستش را روی شانه ام گذاشت
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 چرا هم خودت رو اذیت میکنی هم من رو؟_

من همچین قصدی ندارم._عزیزم من... میدونم باید با _

 خانوادت مطرح کنیم این

 رو، میخواستم... یعنی حدس میزدم دوست داشته ارتباط 

 .باشی اول با پدرت صحبت کنم

 ین را شنیدم... وقتی چنین چیزی از زبان اووقتی ا

 جاری شد، قلبم پر شد از محبت، پر از عشق... چقدر

 بزرگ بود که او مثل اعضای خانواده ام بخاطر وضعیت

 بابا او را نادیده نگرفته بود، چقدر با درک بود، چقدر

 دقیق بود که متوجه بود من چنین چیزی را ته دل

 .بخواهم

 خواهش کنم یه فرصتی رو ایجاد کنیمیخواستم ازت _
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 که من پدرت رو ببینم، هرجوری که تو راحت باشی اما

 ...االن

 " .زمزمه کرد "عزیزترینم

 نفس عمیق و آسوده ای کشیدم. چه میتوانستم بیشتر

 از این دنیا بخواهم. جدا شدم لبخندی به رویش زدم. از

 .چشم هایش معلوم بود دوست داشت بیشتر بغلش کنم

 ...این چند دقیقه اخم کرده بودیم، لبخند زده بودیم در

 این بود خاصیت عشق؟

 .حدست درسته_

 دستم را باال بردم، مثل خودش که روی گونه ام

 .میگذارد روی گونه اش گذاشتم
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صحبت با آذرخش فایده ای نداره.خواست جوابم را بدهد _

 .اما فرصت ندادم

 با بابا صحبت لطفا، بهم اعتماد کن! فقط یکم گفت بده_

 .کنم بعد میریم بیرون باهم

 کمی فکر کرد، این را از سکوت و چهره ی متفکرش

 حدس زدم، نهایتا سرش را پایین آورد پیشانی ام را

 .بوسید

 .هرجور تو بخوای_

 .دماغم را آرام کشید

همیشه به روم لبخند بزن، اخم نکن خانم خانما.لب پایین _

 .را گاز گرفتم و با شیطنت گفتم

 .نظرت چیه تو باعث نشی که من اخم کنم_
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 . خندید. با چشم هایی غرق محبت نگاهم کرد، آرام گفت

 میدونستی این زبونت از باعث بانی های لرزیدن دل_

 .منه

 من بیشتر از مامان شنیده بودم، زبانم تلخ است، زبانم

 باعث رنجش است اما حاال چیز دیگری، چیزی عکس

 بلد بود، من نه... باید یاد میشنیدم. دادیار عاشقی

 میگرفتم از خودش. تحت هیچ شرایط نمیخواهم دادیار

را از دست نمیدهم پس باید یاد بگیرم._بریم برسونمت، 

 هرچند خیلی هم دلم نمیخواد امشب

 .بری خونه

 با خنده و تعجب نگاهش کردم حس کردم منظور خاصی

 .... دارد
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 چرا؟_

 !مهمون دارین_

 سمت میزش برنداشته بود که ایستادقدم اول را به 

 .برگشت سمتم کمی هم شد

تو چه فکری کردی؟من؟ من از فکر خودم لپ هایم گل _

 انداخت. اما جواب او

 را ندادم. هلش دادم به سمت میزش تا وسائلش را جمع

 .کند برویم

 .با خنده به سمت میزش رفت اما بیخیال نشد

 .حتما راجب فکرت صحبت میکنیم عزیزم_

 .دادیار اذیت نکن_

 .فعال که ناخدا شمایی_
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 به سمتش رفتم تا کمکش کنم، تصویر روی صفحه ی

 !لب تاپش را عوض نکرده بود

 مخاطب این شعر منم؟_شک داری؟_

 !نه_

 حاال که باهم بودیم دوست داشتم جای آن شعر عکس

 خودم را روی صفحه ببینم اما بیشترین استفاده اش در

 .این کار را مناسب نمیدید محل کارش بود، مطمعنا

 کالسهات مشخص نشد؟_

 .فرصت نکردم ببینم، در واقع اصال یادم نیفتاده_

 وقتی هرروز در خانه ی یک برنامه ی جدید هست،

 چطور یادم بیفتد., ].. :[آسوی
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 ق#_

 

 باز میخواست دستم را بگیرد و از اتاق بیرون برویم

 . نمیخواستم اجازه بدهم

 .دادیار اما واقعا خجالت میکشمبد برداشت نکن _

 ...از با من بود_

 نه نه، نمیدونم چرا این برداشت رو داری... ما تو_

 ایران زندگی میکنیم حس میکنم این رو گاهی نادیده

میگیری.دستم را رها کرد، اما نفهمیدم از ناراحتی بیخیال 

 شد یا

 متوجه منظورم شد. سکوت بیش از حدش در ماشین

 .من القا کرد که ناراحت شده است این حس را به
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 دادیار؟_

 جانم؟_

 ناراحت شدی؟_

 از چی عزیزم؟_

 به جای جواب فقط نگاهش کردم. نگاهی گذری کرد،

دست چپم را در دستش گرفت._نه عزیزم دارم به چیز دیگه 

 .ای فکر میکنم

 وقتی فکر میکنی اینطور سکوت میکنی؟_

 .خنده ی آرامی کرد

 یزنی؟تو فکر کردنی حرف م_

 .حق داشت حرفم بی منطق بود

 نه منظورم این نیست، منظورم اینه که یعنی... خیلی_
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 بد سکوت میکنی، همین بیست دقیقه پیش من کلی

 ...برداشت بد از سکوت امروز صبح داشتم و حاال

 _حق داری معذرت میخوام. سعی میکنم این اتفاق

 .نیفته، اما توام یه قولی بده

 چی؟_

 اینکه برای خودت تعبیر کنی و کلی فکر هایقبل از _

 .عجیب کنی ازم بپرس

 .سعی میکنم_

 منطقی اش هم همین بود اما گاهی واقعا از دست آدم در

 ...می رود

 حاال به چی فکر میکردی؟_

 .با لبخندی گفت ._به تو
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 من اینجام ، حضورم رو نادیده میگیری تا به من فکر_

 .کنی

 نادیده نگرفتم خوشگلم، امامن هیچ وقت حضورت رو _

 .منظورم به دوست داداشت بود

 ...چرا اینقدر توجهت رو جلب کرد من که گفت_

 طبیعیه نگران باشم، نیست؟_

 به دوست رامتین بابا چهار سال پیش هم گفت نه، حاال_

نمیدونم از کجا پیداش شده دوباره، اما..._خیلی وقته بهت 

 عالقه داره؟

 بی موردش را رفع کنم، نمیدانممن میخواستم نگرانی 

 .چرا قضیه برعکس شد

 .نمیدونم_



 
 

1903 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 یعنی چی؟_

 همه ی خواستگاری ها در این جهان براساس عالقه_

 .شکل نمیگیره

 .سفسطه نکن آسوی_

چرا به من میگی آسوی؟به جای زبانش با نگاهش جوابم _

 .را داد

 ...شاید داشته_

 !و داره_

 چیزی نیست کهدادیار تو از جواب من مطمئنی پس _

 .نگرانش نباشی

 .لطفا هر چه زودتر با پدرت صحبت کن که ببینمش_

 سرم را تکان دادم، همچنان نگران، همچنان در فکر
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 خداحافظی کرد و رفت. عجیب بود، دیشب آذرخش گفته

 بود امشب می آیند به خواستگاری اما امروز از صبح

 باکسی با من تماسی نگرفته بود! معجزه ی حرفهایم 

مامان بود شاید... هرچند امروز دیر هم نکرده بودم.تا در 

 حیاط را باز کردم امیر را دیدم. اخم کردنم

 ناخودآگاه بود. سالم داد، من هم خیلی سرد و خشک

 .مثل دادیار جوابش را دادم، حتی حالش را نپرسیدم

 .آسو ببخشید_

 .برگشتم سمتش

 چیز... آسمان... خوبه؟_

 چرا بد باشه؟_

 .ه منظو... امیدوارم که خوب باشهن_
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هست نگران نباش.دوباره رویم را برگرداندم تا به داخل _

 .خانه بروم

 خواستگاری برای آسمان؟_

 با تعجب نگاهش کردم، دوباره سرم را برگرداندم و به

 ورودی خانه نگاه کردم، چند جفت کفش جلوی در

 .مبود... آه مامان... آه آذرخش... در جواب امیر گفت

 برای تو چه فرقی داره؟_

 نه! نمیخوام بخاطر من... زود نیست؟ از لج من_

ممکنه...به سمتش رفتم. همچنان فکر میکردم پسر خوبی 

 است

 اما بخاطر خواهرم هم که بود نمیتوانستم مثل قبل

 .برخورد کنم
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 باور کن آسمان اینقدر سرگرم درسهاشه که تو یادش_

 بخواد از لج تو ازدواجهم نمیفتی چه برسه به اینکه 

 کنه. پس نگران نباش در آن واحد لطفا کنجکاو هم

 ...نباش. دیگه تموم شد، با انتخاب خودت پس

 .نمیخواستم فضولی کنم_

 سرم را تکان دادم و به سمت در رفتم، نفس عمیق

 .کشیدم، تا در را باز کردم رامتین و مادرش را دیدم

 بودند، آسمان روبه جای بابا را هم در پذیرایی انداخته

 روی همه نشسته بود، آذرخش کنار دوستش که خیلی

 هم عوض شده بود، حتی به حدی که اگر بیرون

میدیدمش نمیشناختمش.نگاه دلخوری به مامان کردم، بابا هم 

 معلوم بود خیلی
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 .از شرایط راضی نیست

 .ماشاهللا آسو خانم چقدر تغییر کردی_

 همدیگر را ندیده بودیم، یکی دوبار بیشتر در کل زندگیم

 چطور فهمید اینقدر تغییر کرده ام. به هرحال باید حفظ

 . ظاهر میکردم

 .خوش اومدین_

 به پسرش چیزی نگفته، جمله ام خطاب به هردو بود

 البته در ظاهر نه قلبا. کنار آسمان نشستم. به احترام

 من بلند شده بودند، حس کردم بی ادبی است اگر

بروم. تا نشستم مامان سریع گفت._آقا رامتین مستقیم به اتاق 

 و مادرشون زحمت کشیدن اومدن عیادت

 .پدرت
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 پوزخندی زدم اما در جواب 'زحمت کشیده اند' گفتم. با

 !دست گل و شیرینی آمده بودند عیادت بابا

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 .آسمان چشم و ابرویی آمد. آرام پرسیدم کی آمدند

از اینکه احتماال به این زودی ها  بیست دیقه!ناامید شدم_

 .نمیروند

 متوجه نگاه رامتین به خودم بودم، نگاه هایش من را

 .یاد پیمان می انداخت

 .حاج خانم گفتن برای ارشد قبول شدی، تبریک میگم_
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 .به مامان گفت حاج خانم؟! مامان آنقدرها هم مسن نبود

 .ممنونم_

 مقابلرامتین هم به دنبال مادرش تبریک گفت در 

 تبریک او سرم را تکان دادم. فقط منتظر بودم نمایش

 .مسخره تمام شود

 .دوباره رو به آسمان پرسیدم که کی میروند._نمیدونم

 نگاهش کردم، زیر چشم هایش گود افتاده بود و سیاه

 شده بود، نمیدانم باید ربطش میدادم به امیر یا درس

 وی کردخواندنش. اینکه میگفتم امیر در موردش کنجکا

 حدس زدم باعث شود باز فکر خیالهایی بکند، دو سه

 روز دیگر میرفت به مدرسه، بهتر بود دوباره ذهنش

 .درگیر نشود
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 .فردا بریم وسائل مدرسه ات رو بخریم_

 با تعجبی آشکار نگاهم کرد. بعد بحث و اولتیماتوم هایم

 دیگر برایش چیزی نخریده بودم بجز پرداخت هزینه ی

 .آزمون هایش

 .چیه؟_بعدا پشیمون میشی چرا خریدی_

 تو بد برخورد نکنی من پشیمون نمیشم، اگه دوست_

 .داری با مامان بری پول میدم برین

 .شنبه میرم مدرسه دیگه االن دیره_

 .قحطی که نیومده تو بازار_

 .مامان: آسو پاشو یه چایی دیگر بیار

 .رامتین: نه زحمت نکشین ایشون هم از سرکار اومدن

 ذرخش: اختیار داری چه زحمتی، دیگه بعد این همهآ
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 سال دوست قدیمیم رو پیدا کردم. خاطرت بیشتر از اینها

برای ما عزیزه.سر چایی آوردن من اینقدر تعارف میشد. با 

 ابروهایم با

 آسمان اشاره کردم که به جای من او بلند شود، از

 ترس آذرخش با باال بردن ابروهایش گفت نه اما چشم

 .غره آمدم که بلند شود

 .آبجی خسته اس من میارم_

 خدارا شکر به ذهنش رسید که این را بگوید. لبخند به

 خود مطمئنی زدم و زل زدم به آذرخش. با عصبانیت

 نگاهم کرد اما یک میلیمتر تغییر در جهت نگاهم ایجاد

 .نکردم

 .امشب حتما باید با بابا در مورد دادیار صحبت میکردم
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 چه واکنشی نشان میداد آنقدرها هم دلم قرصنمیدانم 

 نبود. میدانم به من، به تصمیم هایم همیشه احترام

میگذاشت اما دوست داشتم راضی هم باشد.تا دم در به زعم 

 تعارف رفتم تا کفششان را پوشیدند

 .برگشتم و کنار بابا نشستم

 .بابا باید باهات صحبت کنم_

 .نگران شد چشم هایش

 در مورد اینها نیست. آذرخش واسهنگران نباش، _

 .خودش بریده و دوخته

 مامان : یه چای می آوردی چی میشد؟

 مامان را نگاه کردم، آرام پرسیده بود، اگر داد میزد و
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بلند میپرسید آماده بودم من هم متقابل برخورد کنم._آسمان 

 آورد خب چه فرقی داره. آسمان برو ویلچر بابا

 .رو بیار ببرمش اتاق

 .مان: بمونه شامش رو بدم بعدما

 .کارش دارم، ما تو اتاق شام میخوریم_

 مامان مشکوک پرسید چه کاری؟

 .راجب چیزی باید باهاش مشورت کنم_

 ما غریبه ایم؟_

 چه ربطی داره مادر من؟ من با شما حرف میزنم بابا_

هم بگه من غریبه ام، هر کدوم در جای خودتون.آسمان 

 بابا را بلند کنم مامان ویلچر را آورد، خواستم

 .اجازه نداد
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 .کمرت درد میگیره برو کنار_

 .در همین اثنا آذرخش برگشت داخل. نگاهی به ما کرد

 توجهی نکردم تا مامان بابا را روی ویلچر گذاشت

 .سریع پشت سرش رفتم و حرکتش دادم

 .آذرخش: آسو کارت دارم بیا

 . برنگشتم سمتش همانطور گفتم

 .صحبت کنمبذار با بابا _

 .کارم واجبه._کار من واجبتر_

 دم در اتاق بودیم میخواستم چرخ ولیچر را رد کنم که

 . دوباره گفت

 .فکر نکن اینطوری میتونی از زیرش دربری_

 پوزخندی زدم، داخل اتاق رفتم و در را بستم. لباسهایم
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 را هم عوض نکرده بودم، اما حاال که جرات کرده بودم

 .باید صحبت میکردم

 خوبی بابا؟_

چشم بست و باز کرد._سرم شلوغه چند وقته حواسم بهت 

 نبوده ببخش. با

 دکترت خوب پیش میره؟

 .چشمش را به سمت دستش برد، دستش را نگاه کردم

 انگشت اشاره اش را تکان داد. میخواست بگوید خوب

 پیش میرود و تاثیر دارد. سرم را خم کردم و روی

 .دستش را بوسیدم

 رم من. یمدت دیگه دستت رو بلند میکنی وقربونت ب_

 .میکشی روی سرم. آخ که چقدر دلتنگشم بابا
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 کمی فاصله گرفتم، هنوز روی صندلی بود، روبه رویش

 .نشستم. منتظر نگاهم کرد

 یادته چند وقت پیش ها یه چیزی بهت گفتم، یعنی_

خواستم بگم اما نتونستم.دفعه ی قبلی هم تالش کرده بودم و 

 کشیده بودمخجالت 

 اما این بار باید میگفتم... این بار دلم قرص تر بود

 .برای گفتن چون دادیار خواسته بود

 ...من... بابا_

 نمیتوانستم به چشم هایش نگاه کنم، اگر میتوانست

 صحبت کند و خودش قبل از گفتن من حدس بزند و

 .بگوید برایم راحتتر بود، اما االن وظیفه ام دوبرابر بود

 .هست که میخواد باهات صحبت کنه بابا یکی_
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 یک نگاه خیلی سریع به چشم هایش کردم تا ببینم

 متوجه منظورم شد... به نظر متوجه شده بود، وقتی

دوباره چشم گرفتم صدایی درآورد تا نگاهش کنم._سختمه 

 بابا نمیتونم تو چشم هات نگاه کنم، نه اینکه

 .ت میکشم ازتکار بدی کرده باشم نه، فقط... فقط خجال

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 .نفس عمیقی کشیدم

 بابا مرد خوبیه، میدونم االن نگرانی، کلی نگرانی_

 .اومد سراغت... اما... میخواد باهات صحبت کنه
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 دوباره صدایی کرد، به هرسختی به هرجان کندنی بود

نگاهش کردم. میخواندم سوال ته چشم هایش را...چشم هایم 

 م قطره ی اشکی افتاد رویپرشد، تا پلکی زد

 . صورتم. خیلی آرام زمزمه کردم

 .دوستش دارم بابا_

 .لبخند زد، لبخند زد و خندید، از سر خوشحالی خندید

 سرم را روی پاهایش گذاشتم. احساس سبکی، احساس

 .راحتی میکردم

 غذای بابا را داده بودم، آسمان در اتاق نبود، نشسته

 بیرون آمدن از اتاق بابا دیگربود پای فیلم، آذرخش بعد 

 حرفش را نزد، یا راه و روشش را تغییر داده بود یا

 تنبیه مامان بود. از نبود آسمان استفاده کردم و گوشی
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 .ام را برداشتم و با دادیار تماس گرفتم

 عزیزم؟چه شیرین میگفت 'عزیزم،' خواستم به جای سالم_

 ر به منبگویم دوباره زنگ بزنم و او دوباره همینطو

 .عزیزم بگوید

 .سالم_

 سالم خوشگلم، چیزی شده؟_

 .اوهوم_

 چی؟_

 لبم را گاز گرفتم، او با نگرانی منتظر بود و من با

 .بدجنسی لبخند به لب کشش میدادم

 .با بابا صحبت کردم.نفسش را خیلی محکم بیرون داد_

 .اذیت میکنی، نوبت منم میشه_
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 .خندیدم

 .صدای خنده ات رو دوست دارم_

 و همین باعث شد خنده ام بلندتر شود. او دوست داشت

 ...و من چرا باید دریغ میکردم

 گفت هر روزی که برای من و بابا مقدور باشد همدیگر

 را ببینیم. به آسمان قول خرید داده بودم، کارهای او را

 حل میکردم، شاید جمعه به بهانه ی هوایی تازه کردن

 رون برویم._فردا کی بریم؟میتوانستم با بابا و دادیار بی

 با من میای یا با مامان میری؟_

 باتو. مامان هرچی ارزونه میخره نه چیزی که_

 .پسندیدم

 .خندیدم
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 باشه، میتونی بیای دم شرکت؟_

 تا اونجا بیام؟_

 .قبال اومدی، میشناسی._آره_

 اینقدر خودت رو حبس نکن آسمان، اینقدر هم برای_

 وابسته نباش، یه شهر دیگهبیرون رفتن به مامان 

 قبول شی میخوای چیکار کنی؟

 .مامان نمیذاره برم_

 چرا؟_

 .میگه نمیذارم دور باشی_

 اوال تو تالش بکن همینجا قبول شی، نه بخاطر مامان_

بخاطر اینکه دانشگاهش بهتره، دوما تربیت معلم اگربخوای 

 فکر کنم بومیه اصال جای دیگه نمیتونی، حاال
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 .از هرجا قبول شی میری ،اگر خودت بخوایاینم نباشه 

 سرش را تکان داد و پشت میز کوچکش نشست. امیر

 روی او اینقدر تاثیر منفی گذاشته بود؟! به نظرم ممکن

 .نبود

 یه چیز بپرسم راستش رو میگی؟_

 در مورد امیره؟_

 نه، یعنی نمیدونم سوالم کلیه، جواب تو میتونه مربوط_

 .باشه یا نه

 ت خیلی عوض شده بودی، حس نمیکنم بخاطربپرس._یمد_

 ...امیر باشه، یعنی نمیدونم

 .تو عوض شدی نه من_

 من عوض شدم، اما تو چی؟ تغییری نکردی؟ خودت_
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 حس نکردی؟

 چشم گرفت و کتابش را نگاه کرد. در واقع فرار کرد از

 .جواب

 اگر نمیخوای بگی اصراری نمیکنم. فردا چهار شرکت_

 .باش

 جایم را پهن کردم و دراز کشیدم که نهایتابلند شدم، 

جوابش را شنیدم._با چند تا از دخترهای مدرسمون دوست 

 شدم، خواستم

 .کمکم کنن

 .به سمتش برگشتم

 چه کمکی؟_

 نمیدونستم با امیر چطور برخورد کنم، اونها دوست_
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 .پسر داشتن گفتم میتونن کمکم کنن

 کهمگه چه برخوردی باید داشته باشی، هرجور _

 .هستی میبودی همین

پسرها فرق دارن.درست بود فرق داشتند اما قرار نبود _

 بخاطرش کسی

 .خودش را عوض کند

 ...فرق دارن اما_

 توام میدونستی و پنهون کردی ازم به جای اینکه بهم_

 .کمک کنی

 من... فقط نخواستم معذبت کنم آسمان. حس کردم_

 .نمیخوای بدونم

 .خط میکشید با خودکار روی کاغذ داشت
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خجالت کشیدم، ترسیدم به مامان بگی.شاید حق با او بود، _

 من خطا کرده بودم... من از او

 بزرگتر بودم، من باید بیشتر مالحظه میکردم، من باید

 .درک میکردم

 .معذرت میخوام_

 سرش را خیلی محکم بلند کرد، چشم هایی که پر بود از

 دم و سرجایماشک حاال از تعجب گرد شده بود. بلند ش

 .نشستم

 اون موقع حس کردم اگر بهت بگم معذب میشی،_

 خجالت میکشی، یا اصال نمیخوای بدونم... حس کردم

 اینکه فقط بدونم و چیزی نگم بهت کمک میکنه،

 نفهمیدم صحبت کنیم برات بهتره. اما آسمان منم از
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 روی حسادت یا هیچ چیز دیگه این کارو نکردم. من

 حسادت نمیکنم. خوشحالیت خوشحالمهیچ وقت به تو 

 ...میکنه._دوستهام میگفتن که

 بلند شدم به سمتش رفتم و بغلش کردم. خیلی وقت بود

 همدیگر را بغل نکرده بودیم... راتس میگفت آن خانم

 روانشناسی که در موقع مشکالتتان هم دیگر را بغل

 کنید، با هم صحبت کنید و سعی کنید گروهی مشکلتان

 ...ید نه تنهاییرا حل کن

 در بغلم گریه کرد... ما عجیب بار آمده بودیم یا تبدیل به

 آدم های عجیبی شده بودیم. سخت گریه میکردیم، چه

 ...من چه خواهرم

 هنوز با اون دوستهات در ارتباطی؟_
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بینی اش را باال کشید و گفت 'نه'.حرف زدن باعث آرامش 

 است... حاال دیگر مطمئن

 ...دن میتواند معجزه کندبودم. چقدر حرف ز

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 بعد از مدت ها صبح با حس بهتری بیدار شدم، با حس

 و حال بهتری آرایش کردم و آماده شدم. مطمئن بودم

 دادیار به دنبالم آمده است. او در نود درصد مواقع با

 راننده اش رفت و آمد میکرد اما در این مدت همیشه

 .خودش به دنبالم می آمدخودش مرا می رساند 
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 نگاهی به خط چشمم کردم، میدانستم کمی برای سرکار

زیاد است اما واقعا از سر خوشحال بود. به موهایمروغن 

 زدم تا فرهایش مرتب دیده شود. حتی لباسهایم

 را با وسواس تمام انتخاب کردم. در خانه را که باز

 . اگرکردم باز با امیر روبه رو شدم، نگاهی به من کرد

 .این اتفاق نیافتاده بود حتما شوخی ای میکرد

 .صبح بخیر_

 .کفشم را پوشیدم و جوابش را دادم

 میری سرکار؟_

 .آره_

دارم میرم نون بخرم، تا سرکوچه باهم بریم؟دادیار پیام _

 داده بود سر کوچه است. نمیخواستم دادیار
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 .را ببیند

 .لطفا آسو نمیخوام بینمون دلخوری باشه_

 .نی که خواه و ناخواه این اتفاق افتادهمیدو_

 .در را باز کرد صبر رد اول من رد شوم

 .من نمیخواستم اذیتش کنم. واقعا نمیخواستم_

 میدونی مشکل کجاست؟_

نگاهم کرد._درسته خیلی ازش بزرگتر نیستی، اما دوره ای 

 که

 توش هستین باهم فرق داره، آسمان نوجونه، اما تو یه

 ن هنوز تو مدرسه اس تو توآقا پسر جوان. او

 .دانشگاه، خواه و ناخواه این ها تاثیر میذاره

 ...آخه اص_
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 محیط بی تاثیر نیست امیر، نمیشه از همه انتظار_

 داشت خیلی قوی و محکم باشن تا محیط اطرافشون

 .روشون تاثیر نذارن

 !آسمان یهو خیلی عوض شد_

 .راهنماییش کنندآخ از دوستانی که انتخاب کرده بود تا 

همه عوض میشن.نگاهی کردم ماشین دادیار را دیدم. او _

 هم من را دید

 نگاهم به او بود، حواسم به راهم نبود، پاشنه بلند

 پوشیده بودم، سنگی که جلویم بود را ندیدم و نمیدانم

 چه شد باعث شد پاکی پیچ بخورد اما امیر سریع ساق

 ترس چنگ زدم بهدستم را گرفت تا نیفتم. من هم از 

 دست های او. سرم را که بلند کرد و صاف ایستادم دیدم
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 دادیار از ماشین پیاده شده است و دارد به سمتمان می

 .آید، آن هم با اخمی غیر قابل برای اول صبح

 ...مشکلم اخم و آمدنش نبود... برداشت امیر

 خوبی؟_

 امیر تا صدایش را شنید و برگشت نگاهش کرد، از

 .عجب کرد. انتظارش را نداشت، معلوم بود._خوبمدیدنش ت

 نزدیکم ایستاد بازوی راستم را گرفت، ساق دست چپم

 هنوز در دست امیر بود، با حرکت دادیار رهایش کرد و

 .یک قدم فاصله گرفت

 خوبی؟_

 .در جواب امیر هم یک خوبم گفتم

 شما خوبین آقای دکتر؟_



 
 

1932 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ا در دستشخب همدیگر را دیده بودند. دادیار دستم ر

 .گرفت و یک ممنونمی گفت اما حال او را نپرسید

امیر دستی به گشت گردنش کشید و گفت ._خب من دیگه 

 .برم

 دیگر به این واضحی بود، مگر میشد نفهمد چیزی بین

 . من و دادیار است

 .تا قدم برداشت یادم آمد بخاطر کمکش تشکر نکردم

 .مرسی امیر_

 .مراقب باش_

 نیدم که دادیار نفسش را محکم بیرونتا این را گفت ش

 داد. چیزی نگفت راه افتاد به سمت ماشین، دست من

 .دستش بود به همین دلیل مجبورا به دنبالش رفتم
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یکم آروم دادیار، کفشم راحت نیست.به حالت نسبتا خشک _

 . و زمختی گفت

 چرا پوشیدی؟_

 . با ناراحتی کفشم را نگاه کردم

 .نمیکردقبال راحت بود، اذیت _

 صبر کنم بری عوض کنی؟_

 .نه بریم_

 .در را او برایم باز کرد، سوار شدم و در را بستم

مشغول بستن کمربندم بودم که سوار شد. چیزی نگفتماشین 

 .را راه انداخت. اینقدر علنا حسادت میکرد

 .لبخندی زدم

 .صبح بخیر_
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 نگاهی کرد، انگار تازه صورتم را دیده بود، سرش که

 ناخودآگاه برمبگست به سمت جلو، نگهشش داشت و

 مکث بیشتری کرد روی صورتم. نگاه گرفت باز یچزی

 .نگفت

 این همه بداخالقی این صبح قشنگ رو مدیون چی_

 هستیم آقای دکتر؟

دوست ندارم بهم میگی آقای دکتر._خب چیکار کنم _

 بداخالقی، وقتی بداخالقی و اخم میکنی

 .میشی آقای دکتر

 .ونستم اینقدر صمیمی هستیننمید_

 باکی؟_

 .پسر همسایتون_
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 حتی اسمش را هم نمیگفت، پسر همسایه! لبخندم را

 .قورت دادم

 .ای بگی نگی_

 فکرش را نمیکردم اینقدر حسود باشد. راحت سر جایم

نشستم، به روبرو خیره شدم و با خنده گفتم ._دادیار و این 

 !همه حسادت؟

 روی ساق دستش گذاشتم کهجوابم را نداد، دستم را 

 .روی فرمان بود

 .امیر آخرین نفریه که میتونی بهش حسادت کنی_

 ...حسادت نمیکنم فقط_

 .خنده ی من را که دید، نفسش را بیرون داد

 صبحونه خوردی؟_
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 نه! آماده شدنم طول کشید، اما انگار خیلی مورد پسند_

 .فتقرار نگرفت.باالخره کوتاه آمد، دستم را در دستش گر

 .قبول کن خیلی دور و برته_

 .خب داریم تو یه خونه زندگی میکنیم_

 این همه آدم تو آپارتمان و برج زندگی میکنن، باهم_

 رفت و آمد میکنن؟

 .امیر پسر خوبیه. دوستهای خوبی برای هم بودیم_

 بودین؟_

 .به من اعتماد نداری؟_بحث این نیست_

 ان حسادتخب امیر پسر همسایه اس، تو چرا به پیم_

 نمیکنی؟

 پیمان؟_
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 هرچند به پیمان هم بارها حسادت کرده بود، اما علنا

 .چیزی نگفته بود

 دادیار ببین چقدر هوا خوبه، حیف نیست صبحمون رو_

 اینطور خراب کنیم؟

 حتی این حرف و جمله ام تاثیری نداشت., ].. :[آسوی

 ق#_

 

 

 .کنار کشیدن و نگه داشتن ماشین، یک آالرم قرمز بود

 . انگشتش را به صورت دورانی تکان داد و گفت

 .دوباره بگو_

 چیو؟_
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آسوی!_خب چی بگم؟اول صبح آوردیم برای بازپرسی، _

 میشه

 بپرسم به چه اتهامی؟

 کمی دلخور، کمی عصبانی نگاهم کرد، من هم متقابال

 .زل زدم به چشم هایش دقیقا مثل خودش

 .اوکی_

 به سمت شرکتهمین اوکی؟! ماشین را روشن کرد و 

 رفت، حس کرده بودم قرار است باهم صبحانه بخوریم

 اما گویا آقا دادیار باز سکوت را به صحبت و وقت

 گذراندن با من ترجیح داد. بی تجربگی های من و این

 عصبانیت ها و سکوت های دادیار نتیجه اش قرار بود
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چه باشد؟!در آینه ی آسانسور نگاهی به خودم کردم دیدم 

 دادیار

 هم از گوشه ی چشمش دارد من را نگاه میکند. وقتی

 دید متوجه نگاهش شده ام نگاهش را مستقیم از آینه به

 .من داد

 .تا در باز شد خواستم رد شوم اما دستم را گرفت

 برگشتم سمتش و با نگاه دلخورم نگاهش کردم. چند

 . ثانیه ای زل و چیزی نگفت

 . برم اگر نمیخوای چیزی بگی دستم رو ول کن_

 . سرش را آرام به معنی نه تکان داد

 !گرسنه ای؟ میخواستیم صبحونه بخوریم_
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کمی دیر نبود برای این سوال._نه ممنون، حرفها و 

 برخوردت سیرم کرد دیگه جا

 .برای چیز دیگه ای ندارم

 !آسوی_

 چیه دادیار، چرا همش جوری برخورد میکنی انگار_

 .کردنم من هر لحظه در هرحال خطا و اشتباه

 .من کی همچین کاری کردم_

 برای فهمیدن جوابش یکی از سکوت هایی که در_

 مقابل من اختیار میکنی رو استفاده کن تا به جواب

 برسی.دستم را از دستش بیرون کشیدم و داخل رفتم خانم

 پاینده پشت میز نبود، مستقیم به اتاق کارم رفتم و در را

 یل و بی خود همشبستم، چند نفس عمیق کشیدم. بی دل
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 در چالش و بحث بودیم. کل حس خوبی که دیشب بخاطر

 صحبت با بابا و آسمان داشتم در عرض یکساعت

 پرکشید و رفت... حتی به این فکر میکردم که از االن

 حوصله خرید ندارم و به آسمان قول دادم، هرچند دیگر

 .نمیتوانستم زیرش بزنم

 دس خادمی است،تلفنم زنگ زد، خانم پاینده گفت مهن

 گفتم وصل کند هرچند امروز صبح نام او نهایتا بحث

 .من و دادیار را به جایی که نباید رسانده بود

 تحلیل های آخری رو چرا نفرستادی؟_

 میخواستم بگویم سالم اما سوالش آن هم با لحنی که

 .پرسید فقط یک پوکر فیس نصیبم کرد._فرستادم

 غه بردتش؟جدا؟ پس چرا نیومده دستم؟ کال_
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 ...نمیدونم چرا نرسیده دستت اما تحویل دادمش به دا_

 .دکتر جم

 هنوز یاد نگرفتی باید برای من ارسال کنی نه دکتر_

 .جم

 االن چرا داری داد میزنی؟_

 برای اینکه حواس پرتی خانم باعث شده گند بخوره به_

کارم. همین االن برام بفرستشون.تا جمله اش تمام شد تلفن 

 کرد. شعور آخرین را قطع

 !چیزی بود که از نظرم پیمان صاحبش بود

 باید از دادیار میپرسیدم چرا نفرستاده بود، دیروز گفته

 بود خودش حضورا میبرتشان برای همین گفت نیازی

 نیست که ایمیل کنم. تمایلی برای رفتن به اتاقش نرفتم
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 به همین دلیل از خانم پاینده خواستم تا تلفنم را به اتاق

 .دادیار وصل کند

 آسوی؟_

 سالم، تحلیل های دیروز رو برای مهندس خادمی_

 نفرستادین؟

 !یک صدایی در واکنشش شنیدم احتماال یادش رفته بود

فراموش کردم عزیزم.من جمع بسته بودم فعلم را و او _

 عزیزم خطابم کرده

 !بود

 زنگ زده بود، عصبانی شده انگار کارشون لنگ_

 .مونده

 .و با صدای زمختی گفت با کمی مکث
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 .برای االن نبوده که کارشون عقب بیفته_

 ...نمیدونم. من بفرستم یا_

 .خودم حلش میکنم، تو به کارت برس درضمن_

 ...جوابی ندادم تا خودش ادامه دهد._برای ناهار باهم میری

 .من نمیتونم_

 !آسوی_

 با آسمان قراره جایی برم، تایم ناهارم رو میمونم تا_

 .م رو تموم کنمکارها

 ...نیازی نیست_

بمونه برای یه روز دیگه دادیار فکر میکنم برای ا..._تا _

 نزدیک یک کارهات رو جمع و جور کن بعدش

 .میریم، فعال کار دارم عزیزم، میبینمت



 
 

1945 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 وقتی او هم فرصت نمیداد حرفم را بگویم و قطع کند

 دیگه برخوردش چه فرقی با پیمان داشت. اما حداقل

 تالشش برای صحبت و حل کردن موضوع را حتیاین 

 .در اوج زورگویی نباید نادیده میگرفتم

 بیشتر از برخورد دادیار ذهنم درگیر جمله ای بود که

 گفت، االن به تحلیل ها نیاز نداشتند، پیمان حرص چه

 !چیزی را داشت خالی میکرد؟

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 مطمئن بودمتا نزدیک یک تمام کردن کارم ممکن نبود، 

 .که دادیار هم بیخیال نمیشود و حرف حرف اوست
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 حدس میزدم اگر باهم برای ناهار برویم دیگر فرصت

 نشود برگردم به شرکت هرچند به آسمان هم گفته بودم

 .بیاید شرکت

 جوری محو کار شدم که با به صدا در آمدن در اتاقم و

 تکیهباز شدنش به خودم آمدم، دادیار بود، از نحوه ی 

 دادنش به در و دست به جیب بودنش حدس زدم کسی

 .در شرکت نباشد

 تموم نکردی؟_

 .یکم مونده._بریم، صبحونه هم نخوردی_

 .چشم غره ی مصنوعی و لوسی برایش آمدم

 بنظرت تقصیر کیه؟_

 . لبخندی زد



 
 

1947 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .بریم که جبران کنم_

 سیستم را خاموش کردم کیفم را برداشتم، از داخلش

 را برداشتم تا چک کنم اشتباها با آینه ی کوچکم

 خودکار روی صورتم نکشیده باشم یا آرایشم بهم

 نخورده باشد، متوجه شدم بخش اعظم رژم را خورده

 ام، عادت بدی بود که ترک نمیشد. خواستم بروم به

دستشویی برای تجدید رژم اما بخاطر نگاه خیره یدادیار 

 میکنمنظرم عوض شد. میدانستم دارم بدجنسی 

 .اما دلم خواست شیطنت کنم

 رژم را برداشتم و مثال خیره به آینه اما در هرحالی که

 همه ی حواسم به دادیار بود، رژ را روی لبم دوبار

 کشیدم وقتی در رژ را بستم نگاهی مستقیم به او کردم،
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 حاال دست هایش را به هم گره کرده بود و تکیه به در،

 .به تماشا ایستاده بود

 تم خیلی عادی به نظر بیایم، آینه و رژ را در کیفخواس

 گذاشتم و کیفم را روی دوشم انداختم، یکی دو قدم به

 .سمتش رفتم و ایستادم

 بریم؟_

 دستهایش را از هم باز کرد و به سمتم آمد. در فاصله

ی یک قدمی ایستاد. به چشم هایم نگاه نمیکرد بهلبهایم خیره 

 تم پشیمانبود، کم کم داشتم بخاطر شیطن

 ! میشدم، کسی هم در شرکت نبود

 خودت چی فکر میکنی؟_

 .فکر میکنم با عجله ای که داشتی باید بریم_
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 .با مکث طوالنی چشم هایم رانگاه کرد

 .نظرم عوض شد، میتونیم همینجا هم ناهار بخوریم_

 ...هرچند

اگه فرصت بشه.دست پاچه شدم جلو رفتم و سعی کردم _

م و شاناما دستش را سریع برد دور  کنارش بزنم ورد شوم

 .نداد اجازه

 کجا خانم؟_

 .من گشنمه دادیار_

 تا چند دقیقه ی قبل که داشتی با ناز برام رژ میزدی_

 احساس گرسنگی نمیکردی؟

 .نه چه نازی، من عادت دارم رژم رو میخورم_
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با لبخندی دوباره لبهایم را نگاه کرد و بعد چشم هایم ._که 

 !اینطور

 گفته بودم! میخواستم یکی محکم بزنم روی پیشانیچه 

 . خودم

 میشه بریم؟_

 در جوابم فقط سرش خم شد به صورتم و من تا جایی

 .که ممکن بود و جا داشت سرم را به عقب بردم

 .دادیار اذیت نکن_

یکی طلبت خانم خانما بریم.جلوتر از من به سمت در _

 رفت، نفسم را عمیق بیرون

 دستم را داغ میکردم و دیگر چنیندادم. باید پشت 

 خطایی نمیکردم. گونه هایم گل انداخته بود، از نگاه ها
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 .و خنده های در آسانسورش هم باعث تشدیدش شد

 خوبه اینجارو دوست داری؟_

 .آره، قشنگه_

 !هر بار من را به یک رستوران جدید میبرد

 دوقلوهارم چند روزه ندیدم، تو رفتی دیدنشون؟_

اعتش کرد و سرش را تکان داد._کالس خط نگاهی به س

 جاشوا رو نمیخوای ادامه بدی؟

 دادیار واقعا من چیز زیادی بلد نیستم، یعنی بازم ادامه_

 .میدم اما بره پیش یه استاد کار کشته براش بهتره

 ...من به تابلویی که برای مهستی آماده کرده بودی_

 .منتظر نگاه کردم، یک ابرویش را باال داد

 .ادت کردمحس_
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 .تا گفت خندیدم

 . چیه؟_خوشحالم که قبول داری آدم حسودی هستی_

 . من به شوخی گفته بودم اما او درجوابم جدی گفت

 .اگر موضوع بحث تو باشی، شک نکن_

 آسوی[: ..] ,

 ق#_

 

 

 .دستش را به سمتم آورد و دستم را در دستش گرفت

نفسم  بابت صبح... یکم زیادروی کردم.سری تکان دادم و_

 .را بیرون دادم

 چرا از امیر بدت میاد؟_
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 .بدم نمیاد_

 . با تعجب پرسیدم

 بهش حسادت میکنی؟_

 دست آزادش را به سمت صورتش برد و انگشت هایش

 .را کنار بینی اش کشید

 .زیاد میبینمش.خندیدم_

 ? از دیدنش ناراحت میشی_

 بخاطر آسمان باید اسباب کشی میکردیم، اگر این حرف

 .و را نیز راحت میکرد بهتر بود بداندخیال ا

 چیزی نمونده تا قراردادمون تموم شه خونه رو_

 .عوض میکنم

 چرا؟راحت نیستین؟_
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 چرا اتفاقا، تو این مدت که اجاره نشین بودیم،_

 ! راحتترین جا بود.اگر میدانست کجا بودیم

 پس؟_

 .یکم آسمان راحت نیست_

 . قیافه ای متفکر گرفت

 میگم دنبال یه جای دیگه بگردنباشه عزیزم، _

 .براتون

 چقدر خوب بود که کنجکاوی نمیکرد، چقدر خوب بود

 که میدانست اگر مربوط به من نیست و در مورد

 .خواهرم است نباید کنجکاوی کند، بی آنکه من بگویم

اما چرا او باید دنبال خانه برای ما بود؟ !_تو چرا؟ ما 

 .خودمون میگردیم
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 .بسپر به من_

 دستم را از زیر دستش بیرون کشیدم و این بار من

 .دستم را روی دست او گذاشتم

 من از پسش برمیام دادیار، لطفا این تصور رو نداشته_

 باش که نمیتونم، غیر از این االن دیگه آذرخش هست،

 .خودش میره دنبال کارها

 .میدونم میتونی شکی ندارم_

 ه دل میچشم هایش این اطمینان را میداد که از ت

 گوید._کی پدرت رو ببینم؟

 .به زودی_

 غذاهایمان را آوردند، با رفتن گارسون دادیار بی مقدمه

 . گفت
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 .باید با مادر منم آشنا بشی_

 دیدار اولیه ی خوبی نداشتیم و همین باعث شد با

 شنیدن این جمله از دادیار استرس بگیرم. فکر میکنم

 !د چیشد؟متوجه ری اکشنم شد، لبخندی زد و پرسی

 .باشه_

 .چیزی هست؟_نه، فقط دیدار اول خوبی نداشتیم به نظرم_

 .نگران نباش، مطمئنم از پسش برمیای_

 به حالت شوخی گفتم مگر قرار است جنگ و دعوا

 .کنیم

 یکی دیگه از دالیلی که بهت عالقمند شدم رو دوست_

 داری بشنوی؟

 نمیدانم چرا به جای جواب سوالم این را گفت اما خب
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 کدام زنی است که از شنیدن جواب این سوال فراری

 !باشد؟

 .چی؟_البته دلیل زیاده_

 خب؟_

 انگشتهایش را بهم گره رو و روی میز گذاشت، نگاه

 .جدی اش را دوخت به من

 .ساکت نمیمونی_

 هان؟_

 .با هان من بلند بلند خندید، از آن خنده های بلند نایاب
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 .وقتی خنده اش قطع شد گفت

 منظورم اینه، بلدی از خودت دفاع کنی، حرفت رو_

 نگه نمیداری، مثل خیلی ها با طعنه و کنایه صحبت

 .نمیکنی، راحت و مستقیم حرفت رو میگی

 این از نظر تو حسن محسوب میشه؟_

 .آره_

 .جواب کی رو دادم؟لبخند بزرگی زد_

 واقعا داری این سوال رو میپرسی؟_

 . کمی فکر کردم

 اله هاته؟منظورت دخترخ_

 .شامل اون ها هم میشه_

 .دیگه نمیان دیدنت_
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 .کی؟_دخترخاله هات_

 خودش یادم آورد، خودش باعث شد که ناخودآگاه باعث

 شد حسادت کنم و او هم که باهوشتر از این حرفها

 بود، سریعا متوجه حسادت من شد. به جای جواب تکه

 ای از ساالدش را به چنگالش زد و به سمتم گرفت، با

 لبخند سرم را جلو بردم و به دهان گرفتم. اما سوای

 شوخی هایمان دادیار کم و بیش به من داشت اولتیماتوم

 میداد در مورد مادرش، اینکه باید جوابش را بدهم؟! اما

 خب واقعا مگر میشد، شاید نسبت به بقیه راحت

 میتوانستم حرفم را بزنم اما مادر او. از طرفی کمی هم

 اش به او حق میدادم، مادری که با دختربه این اشاره 

 خودش آبش در یک جوب نمیرفت، با اینکه میدانست
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 شوهر مهستی دست به زن دارد اما باز گفته بود تحمل

 .کند؟! قرار بود با من چه برخوردی داشته باشد

 فکر میکنی مامانت مخالف باشه؟_مخالف چی؟_

 د اینمخالف چه؟! دادیار خواستگاری نکرده بود، هرچن

 تالشش و خواستمش برای دیدن بابا همین معنی را

 داشت اما علنا و مستقیما نگفته به همین دلیل من هم از

 .واژه ی 'ازدواج' استفاده نکردم

 ?در مورد ما، من و تو_

 چنگالش را کنار بشقابش گذاشت، داشت فکر میکرد،

 .باال و پایین میکرد تا شاید بتواند جواب مطمئنی بدهد

 تش جواب سوالت رو نمیدونم، مادرم کمی... شایدراس_

 .کمی طرز فکرش متفاوت از ما باشه
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در مورد ما؟_منظورم از ما هممون هستیم، مهستی، مهیار _

 .و من

 چه چیزی در صورتم دید که از جایش بلند شد، و

 صندلی کناری ام را کشید و رویش نشست. دستش رو

 .روی دستم گذاشت

 رانی وجود نداره، من فقطعزیزم چیزی برای نگ_

 .خواستم کمی در جریان باش ی همین

 من قبل گفتن تو هم نگران بودم، دیدار اول خوبی_

 ...نداشتیم و خب

دستم را کمی فشار داد._من مطمئنم با شناخت هم، از 

 همدیگه خوشتون میاد،

 اونقدرها هم که فکرش رو میکنی سختگیر نیست. فعال
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 من باید نگران واکنش پدرتتو نگران مادر من نباش، 

 .باشم

 خودش هم خیلی به چیزی که گفت ایمان نداشت، تالش

 میکرد من را دلگرم کند اما مثل همیشه مطمئن حرفش

 .را نمیزد

 میتونم یک چیزی بپرسم؟_

 ده دقیقه ای بود هردومان در سکوت و فکر داشتم

 .غذایمان را میخوردیم

 !بپرس._پیمان_

 خب؟_

 ...یعنی_

 .در موردش پرسیدی دادیارقبال _
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 .قبال فرق میکرد_

 چه فرقی؟_

 فقط رئیست بودم و شاید دوست نداشتی در موردش_

 .بهم..._من دروغ نگفتم

 .منظورم این نیست عزیزم_

 دوران دانشگاه چند بار بهم پیشنهاد داد منم گفتم نه،_

 بعدشم ازدواج کرد از ایران رفت، خیلی اتفاقی تو یه

 ها دیدم برگشته، اینجا هم اتفاقی باهم دور همی با بچه

 .روبرو شدیم، همین

 ...نگاه های پیمان_

 نمیدونم، مهم هم نیست برام، من مسئول نگاه دیگران_

 .نیستم



 
 

1964 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .باشه عزیزم.سرم را تکان دادم_

 با آسمان میرین خرید؟_

 !میخواست موضوع را عوض کند؟

 .آره_

 نمیای شرکت؟_

 .نگاهی به ساعتم کردم

 .قراره بیاد دنبالم میام،_

 شبیه هستین._من و آسمان؟_

 .آره_

 .بخاطر رنگ موهامون_

 نه چهره اتون هم. این رنگ مو از پدرته؟_

 آره. میدونی آسمان بار اول تو رو دید از تو خوشش_
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 .نیومد

 .لبهایش نه چشم هایش خندید

 [چرا؟:_

 ق#_

 

 

 . با خنده گفتم

 .حاال خیلی هم اونجوری نه، ولی یکم_

 .متوجه شد بیشتر دارم شوخی میکنم خندید

نگفتی چرا؟_بار اول که دیدیش خیلی صمیمی برخورد _

 نکردی، کال

 .تو صمیمی برخورد نمیکنی
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 .و شما من رو تشبیه کردی به آقای دارسی_

 ناراحت شدی اون روز؟_

 نه، جالب بود، بعد اینکه تو گفتی کتابش رو از_

 .مهستی خواستم و خوندم

 حس کردی؟تشابهی _

 .شیطون نشو، غذات رو بخور_

جدی میپرسم دادیار._اونجا هم اونی که بد برداشت کرده _

 بود الیزابت بود نه

 .ویلیام

 .تحت هیچ شرایط این بشر نمیتوانست این را قبول کند

 من با آدم هایی که نمیشناسم نمیتونم صمیمی برخورد_

 .کنم
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 برایمچجوری توجهش به من جلب شده بود، هنوز هم 

 .عجیب بود

 بخشیدی؟_

 ...چیو؟_صبح_

 مهم نیست، اما حسادت نکن و اینکه سکوتت ناراحتم_

 .میکنه

 عزیزم من فقط ترجیح میدم اون لحظه حرفی نگم که_

 .ناراحتت کنه

 ولی اون سکوت مطلق هم خودش ملی حرف توشه،_

 .منم شروع میکنم به تعبیرشون

 .اونم در بدترین شکل_
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حد.به همین راحتی مشکل را حل کرده  نه حاال در اون_

 بودیم و با صورت

 هایی که لبخند از روی لبش کنار نیمرفت برگشته بودیم

 به شرکت، دادیار اصرار کرد من را تا جایی برساند و

 بگویم آسمان بیاید، اما نهایتا مجبور شدم بگویم خودم

 به عمد خواسته ام آسمان تا شرکت بیاید، تا کمی

 .مستقل شود

 شخصیتش با تو خیلی فرق داره؟_

 آسمان؟_

 .آره عزیزم_

 تقریبا آره، تو خونه من بیشتر از همه با بابا دمخور_

 بود، م بیشتر خصیلت های بابا رو من دارم، آذرخش هم
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نورچشمی مامان بود، البته هرکاری هم که میکرد ازبچگی 

 مامان طرفدارش بود، همین باعث میشد خودش

 .مامان باشهبیشتر بخواد با 

 خواهرت؟_

 ...آسمان_

 .کمی فکر کردم

 آسمان یکم توداره، شاید با همه و هیچ کدوم. تو سن_

 حساسی بابا خب تو وضعیتیه که... منم بیشتر زمانم رو

 سر کارم، گاهی سوتفاهم های خیلی عجیب بینمون پیش

 .میاد

دستم را در دستش گرفت._من مطمئنم تو یه خواهر فوق 

 .العاده ای
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_ _ _ 

 بیا تو؟_

 رئیست چیزی نگه؟_

 لبخندی زدم، خانم پاینده خبر داده بود آسمان رسیده

 ...است. من غرق کار بودم از ساعت بیخبر

 چی میخواد بگه، بیا وسائلم رو جمع کنم بریم. راحت_

 رسیدی؟

قبال اومده بودم._یادمه، برای همین میپرسم این دفعه _

 .راحت اومدی

 .هی به اطراف کردروی صندلی نشست نگا

 آره، قبال جای اون خانم بودی؟_

 آره، جای من اومد، من به عنوان مهندس شرکت االن_
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 کار میکنم. خب من یه سر برم پیش رئیسم بگم میخوام

 زود برم، بریم. چیزی میخوری؟

 .نه_

 میخواستم فقط از دادیار خداحافظی کنم، به خانم پاینده

 .نیست میتوانم داخل برومگفتم خبر بدهد اما گفت نیازی 

 شانه ای باال انداختم تقه ای به در زدم. تا سرش را بلند

 کرد، لبخندی زد و پرسید که میروم؟_آره، کاری نداری؟

 از جایش بلند شد به سمتم آمد و آرام بغلم کرد. نفس

 .عمیقی کشید

 .نه مراقب باش_

 .چشم_

 .جداشد و با چشم های متعجب نگاه کرد
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 چیه؟_

شم گفتن هم بلدی؟خندیدم، امروز علی رغم صبح تو چ_

 توانسته بود روز فوق

 .العاده ای را برایم بسازد

 یونیفورم مدرسه ات رو از جای خاصی باید بگیریم؟_

 .آره، آدرس دادن_

 باشه فکر کنم طرف های خودمون باشه، بریم اینجا_

 .ببین کوله پشتی و کفش پسند میکنی

 .اینجاها گرونه_

داره، بیا یه نگاه بنداز.بیشتر از انتخاب برای اشکالی ن_

 اینکه گفته بودم، میتواند به

 هرقیمتی که خواست انتخاب کند، برای همین هیجان
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 زده بود، من هم ته دل دعا میکردم، کوله گشتی هایی

 که اتیکت قیمت چند میلیونی به آنها وصل بود را

 انستمانتخاب نکند، اما حرفی بود که زده بودم و نمیتو

 زیرش بزنم. از حق نگذریم با انصاف بود، نهایت

 .تالشش را کرد تا رعایت کند

 .اولین ساله وسائل مدرسه ام رو پسندیدم_

 سالهای قبل نمیپسندیدی؟_

 .اینقدر از ته دل نه_

 مبارکت باشه، بریم لوازم تحریرت رو هم بخر هرچی_

میخواست میخوای بعد بریم برای یونیفرم تا دیر نشده.دلم 

 خانوادگی باهم به رستورانی برویم برای

 امان شکرآب بود، با ارتباط شام، اما با آذرخش هنوز 
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 این وجود با مامان تماس گرفتم و پیشنهاد دادم، اما

 گفت خاله مریم را دعوت کرده است برای شام. از نظر

 من که این دعوت یکهویی بی دلیل نبود، آسمان هم با

 چه بود، گفتم شام درست نکند ما سرمن موافق بود. هر

 .راه میخریم

 خوبه؟_

 آره ، اون یکی رنگش هم قشنگه، یعنی چی شده_

 دعوتشون کرده؟

 بخاطر دوست داداش آذرخش نباشه؟_

چه ربطی داره؟شانه ای باال انداخت، دفتر کالسور انتخابی _

 اش را

 .برداشت
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 نمیدونم ولی من خونه بودم مامان نگفت میخواد_

 .شون کنهدعوت

:] 

 ق#_

 

 

 از من بعید آنقدر حضور خاله مریم را تجزیه تحلیل

 کردم و سوالهای عجیب و غریب از آسمان پرسیدم که

نهایتا عصبانی شد._آسو توروخدا ول کن، خب میریم 

 میفهمیم. چته؟

 چه ام بود؟! قبلتر دادیار نبود، اما االن دادیار بود و

 کارهای حضورش مهم بود، خیلی زیاد. ترس از
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 آذرخش داشتم، ترس از طرفداری های بی دلیل مامان

 ...داشتم

 پول غذا را که حساب کردیم، دم در رستوران یک

 دربست گرفتیم تا به خانه برویم. حقوق این ماهم را

 کامل خرج کرده بودم آن هم در یک خرید ناچیز و

 جزئی، خوب بود که هرماه کمی پس انداز میکردم،

 .اجاره دستم خالی میماندوگرنه برای 

 .کلی خرج کردی_

 اشکالی نداره. به جاش از رشته ای که میخوای قبول_

 شو.وقتی رسیدیم خانه خاله مریم تنها بود، آقا رضا نبود،

 پسرش هم نبود. کنار صورتش هم کبودی بود که داشت

 خوب میشد کم کم به زردی میزد. با آسمان همزمان
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 'پرسیدیم 'چیشده؟

 م و ابرو آمد که چیزی نگوییم و برویممامان ش

 .لباسهایمان را عوض کنیم

 چیشده؟_

 رضا زده؟_

 .آسمان یک 'هین' در مقابل سوالم گفت

 .آقا رضا نمیزنه._از او هیچ چی بعید نیست_

 آسمان قبل از من از اتاق بیرون رفت، خواست خرید

 هایش را ببرد به مامان نشان بدهد اما گفتم بماند برای

 اما همینکه بیرون رفته بود، مامان گفته بود ببرد بعد،

 .تا نشانش دهد

 گوشی ام را از کیفم برداشتم یک پیام از دادیار بود
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 ."عزیزم رسیدی خونه به من یه خبر بده"

 نگاهی کردم، آسمان مشغول صحبت با خاله و مامان

 .بود، در اتاق را بستم و شماره ی دادیار را گرفتم

 .الم، آره خونه امجانم؟ رسیدی؟_س_

 خریدت تموم شد؟_

 من خریدی نداشتم، خرید وسایل های مدرسه ی_

 آسمان مونده بود، که اونم با خوشحالی تمام کارت

 .خواهرش رو خالی کرد برگشت

 .خنده ی کوتاهی کرد

 .تو یه خواهر فوق العاده ای_

 هرآنچه از دل برآید، بردل نشیند! این یک حقیقت

 خالصانه و صمیمی گفت این جمله رامحض بود، آنقدر 
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که باعث شعف من بود._ممنونم، من برم، فقط زنگ زدم 

 خبر بدم رسیدم،

 .مهمون داریم

 در جوابم با عجله و تند پرسید کی؟ با تعجب علت

 .سوالش را پرسیدم

 .نه عزیزم، همینجوری_

 .آهان، خاله ام خونه ی ماست_

 !چه خوب_

 به اتاق بیاید به مشکوک میزد، اما ترسیدم آسمان

 .همین دلیل سریع مکالمه ام را تمام کردم

خوبی خاله؟_خوبم عزیزم ، دستت درد نکنه، بعد کار _

 رفتی برای



 
 

1980 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .آسمان هم کلی خرید کردی

 لبخندی به رویش زدم، این تشکر، یا حداقل این محبت

 .و فهم را از مادرم انتظار داشتم تا خاله ام

 صورتت چیشده؟_

 .چشم و ابرو آمد اما توجهی نکردم مامان دوباره

 .چیزی نیست، خوردم زمین، داره خوب میشه_

 زمین؟ اونجای صورتت چطوری میتونه بخوره زمین؟_

مامان: آسو بیا کمک سفره بچینیم، مریم آقا رضا 

 .میاد؟_نمیدونم آبجی

 نگاهی به مامان و خاله کردم. مامان همچنان باالی

 .د شومسرمان ایستاده بود تا من بلن

 .خسته ام مامان، آسمان پاشو کمک مامان_
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 مامان میخواست من را دور کند، وگرنه واقعا کمک

 نمیخواست. تا دور شدند خیلی رک و مستقیم از خاله

 گرسیدم که آیا کار آقا رضاست؟ دستپاچه شد اما در

 .جواب انکار کرد و گفت نه

 .آسو بیا کمک_

مامان چیو دارین مخفی بلند شدم به آشپزخانه رفتم._چیه 

 میکنین؟

 .اذیتش نکن، هی یادش میندازی_

 چیو؟ رضا زده؟_

 .نه_

 پس چیو یادش میندازم؟_

 .چه میدونم بیا برو پهن کن اینو_
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 نگاهی به آسمان کردم، شانه ای باال انداخت و اظهار

 [بی اطالعی کرد.:

 ق#_

 

 

 تا آخر شب هم خبری از آقا رضا و آروین نشد، فقط

 آمد، نمیدانم خبر داشت که از صورت خالهآذرخش 

 .چیزی نپرسید یا برایش مهم نبود

 شام بابا را من دادم، با چشم هایش از من میپرسید که

 .کی! مطمئنا در مورد دادیار بود

هفته ی بعد میریم خوبه؟پلک زد برای توافق، باید با دادیار _

 هم صحبت میکردم،
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 .که چه روزی برای او راحتتر است

 اتاق بابا که بیرون رفتم، جلسه ی سه نفری تشکیل از

 .داده بودند

 .آسمان اینها دارن یه کار میکنن، من مطمئنم_

 .شاید در مورد خاله است، ندیدی سر و صورتش رو_

 چرا از ما پنهون میکنن؟_

 .من که بچه ام به نظر اونها_

 .منم آدم نیستم؟_نه نمیدونم، از خودم گفتم_

 هم بی راه نمیگفت، من را آدم حسابحق داشت، خیلی 

 نمیکردند آسمان را بچه میدیدند. یک به من چه اصال

 نثار خودم کردم و به سمت گوشی ام رفتم، تا کالس

 هایم را چک کنم، به تعداد تار موهایم دادیار در موردش
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 .پرسیده بود و هربار گفته بودم نگاه نکرده ام

 .آسو_

 .یک 'هوم' گفتم همانطور که چشمم به صفحه بود

 .امیر رو دیدم_

 از صفحه چشم گرفتم و آسمان را نگاه کردم._کجا؟

 .داشتیم میومدیم سرکوچه بود_

 .ندیدم من_

 .ندیدم، چون چشم هایم دنبال کسی نمیگشت

 من نفهمیدم آسمان، تو واقعا از امیر خوشت میومد یا_

 .از ما فرار میکردی به اون

 .موهایش را پشت گوشش داد

 .دوشهر_
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 ...اما دیگه گذشت._خوب که فکر میکنم_

 کنجکاو تر نگاهش کردم. نی نی چشم هایش تند تند باال

 .و پایین میشد

 .تقصیر منم بود_

 مگه میشه فقط تقصیر یه نفر باشه، معلومه هردوتون_

 .مقصر بودین

 .اون فکر میکنه فقط من مقصرم_

 برای راحت کردن عذاب وجدان خودش اونطوری_

 فکر کنه وگرنه اونم درست و حسابی فکر کنه میخواد

 میفهمه._تو از کجا میدونی؟

 چیو؟_

 که تقصیر هردومون؟_
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 ی دو طرفه اس! آسمان هی میخوام فکر ارتباط یه _

 .نکنم اما نمیشه، کل ذهنم پیش اون سه نفره

 .آسمان به جای من به در نگاه کرد

 برو ببین میتونی سر در بیاری موصوع چیه؟_

 آره دیگه، من میرم ساکت میشینن، پاشو آسمان،من؟__

 .پاشو خواهر قشنگم بدو

 به زور آسمان را فرستادم، اما تا برگشتنش جان دادم،

 .دور تا دور اتاق را بارها قدم زدم، صدایی هم نمیشنیدم

 .بیش از نیم ساعت طول کشید برگشتنش

 کجا موندی؟_

 ا بشنوممامان گفت چایی دم کن، تا جوش بیاد موندم ت_

 .چی میگن
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 خب؟_

 آقا رضا رفته._کجا؟_

 با خاله دعواش شده، با آروین پاشدن رفتن، امروز_

 .هم اومده تا آذرخش زنگ بزنه ببینه کجان

 شنیدنش همان خندیدنم همان، از شدت مسخره بودن و

 باور پذیر نبودن چیزی که شنیده بودم داشتم میخندیدم،

 .خنده ای از ته دل نبود

 ندی؟چرا میخ_

 یعنی چی رفته؟ همین یکارش موند، زن بیچاره رو_

 کتک زده و آروین رو برداشته رفته؟ آروین از کی

بابایی شده؟_نمیدونم، منم همینقدر فهمیدم، آذرخش هم زنگ 

 زده،
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 گفتن همدانن، چند روز دیگه برمیگردن، تازه گفته،

 .خوبه انگار خاله ات عقلش سر جاش اومده

 .زدمیکی به پیشانی ام 

 خدایا، اینها چیه خلق کردی. سر چی دعواشون شده؟_

 به نظرت آقا رضا سر چی دعوا راه میندازه؟_

 پول! اون آروین نمک. نشناس کجا رفته؟ خاله کم_

 طرفداریش رو کرده. حاال چرا به من و تو نمیگن؟

نمیدونم آسو، تست هام موند برو کنار.حسی جز تاسف _

 م، ایننداشتم، تاسف برای حال خود

 ...همه وابستگی خاله، این همه عجز و ناتوان بودنش

 ترکش کرده بود و او دنبالش هم میگشت! نتوانستم

 طاقت بیاورم بلند شدم و به حال پذیرایی رفتم، آذرخش
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 زیر لب چیزی گفت و خودش را به سمت تلویزیون

 .کشید و روشنش کرد

 خب خاله چه خبرها؟_

 ک و رو به من گفت خاله مریم مامان را نگاه کرد

 .سالمتی

 حال سالمتیت این شکلیه خاله؟ نمیخوام بازم بگی_

 چیشده؟

آذرخش: تو رو سننه!_به تو هم ربطی نداره از تو مگه 

 .پرسیدم

 !مامان : آسو

 .مامان من به پسرت بگو، من حال خاله رو پرسیدم_

 .خاله مریم: من خوبم خاله چیزی نیست
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 .رت دارمپاشو خاله، بیا اتاق من کا_

 آذرخش: خاله بشین سرجات میبره شستشوی مغزیت

 .میده، این دختر عقل نداره

بازوی خاله دستم بود، برگشتم سمت آذرخش._نه تو عقل 

 داری، نمیبینی حال و روزمون رو؟ عقل

 شعور تو مارو آورد اینجا، بابارم خونه نشین کرد. کی

 از عقل واسه من میگه؟

 بدهد اما مامان به سمتش سر جایش نشست تا جوابم را

 رفت تا جلویش را بگیرد، خاله مریم ام از ترس اینکه

 ممکن بود، داد و بیدادی راه بیفتد خودش در اتاق را

 .باز کرد و داخل رفت

 چیکارش داری خاله میبینی که سرش درد میکنه_
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 .برای دعوا

 خاله من کاریش ندارم، هم مقصر اونه، هم زبونش_

 رفداریش رو میکنه نتیجه اش میشهدرازه مامان هم ط

 .این

رو به رویش نشستم._ول کن آذرخش رو، ماجرای تام و 

 جری دعواهای من

 و اون. تو بگو چیشده؟

 ...چی بگم_

 آقا رضا رفته؟ چرا؟_

 .خاله دلخور آسمان را نگاه کرد

 .من زورش کردم آسمان تقصیری نداره_

 .با ناراحتی نگاهم کرد
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 [خب تو که میدونی.:_

 ق#_

 

 

 چرا رفته؟_

 .نمیدونم، اصال سر هیچی بحثمون شد_

 .آروین هم طرفداری آقا رضا رو کرد_

 صبحش با آروین بحثم شده بود، شب هم با رضا، از_

 لج من طرف اون رو گرفت، رضا بدتر کرد، آخرش هم

 که..._االن دنبالشون میگردی که چی بشه؟

 یعنی چی؟_

 میگردی دنبال کیخاله ترکت کرده رفته، دنبال چی _
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 میگردی؟

 چیکار کنم؟_

 .برو. پی زندگی خودت_

 ...مادرنشدی نم_

 خاله ی من نگفتم که آروین رو نبین، درد تو آقا_

رضاست، آقا رضا بوده، چرا خودت رو عذاب 

 میدی._عذاب ندم چیکار کنم خاله؟ کی پشتمه؟ من اگه کسی

 دارداشتم که به وقتش ازش جدا میشدم، نه اینکه بچه 

 ...هم شم. االن بعد این همه سال تو این سن

 .کمی خودم را جلو کشیدم تا نزدیکش بروم

 خاله مگه چند سالته؟ چه سنی؟ باشه کسی پشتت_

 .نبود، نتونستی اما االن بهترین فرصته
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 .نمیشه_

 .مامان در اتاق را باز کرد و داخل آمد

ا ما چیکار داریم میکنین؟ مریم بیا برات جا انداختم._ب_

 .میخوابه

 !آسو_

 چیه مامان؟ توام به جای اینکه بهش بگی ول کن اون_

 رضا رو، بدتر آذرخش رو مجبور کردین زنگ بزنه؟

 مامان انگشتش را به معنی یواش به سمت بینی اش

 .برد و در را بست

 چیکار کنه پس زن تنها؟_

 مامان ولش کرده، این همه ساله اذیتش میکنه،_
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کتکش هم زده، شاید قبال هم زده.خاله را عذابش میده، االن 

 نگاه کردم، از من چشم گرفت، حدسم درست

 .بود پس

 چرا باید تحمل کنه؟_

 کجا بره؟ کجا بمونه؟_

 مهریه اش رو میگیره، یه خونه میگیره میره زندگیش_

 .رو میکنه

 خاله مریم : نمیشه آسو، این کار رو باید بیست سال

 .پیش میکردم نه االن

اون برگرده بدتر میکنه میدونی؟هرچه گفتم، هرچه خاله _

 اصرار کردم، دو خواهر فقط حرف

 .خودشان را گفتند
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 خاله طالهات که ماله خودته، میفروشی، با پولش_

 نمیتونی به خونه بگیری؟ تازه مهر و نفقه ات هم

 . هست

 .مامان: رضا یه سکه سیاهی هم نمیده

 .مهم نیست اصال_

 اما از نظر هردوی آنها مهم از نظر من مهم نبود،

 بود... شاید بیشتر از دو ساعت با هردو چانه زدم و

 سعی کردم قانعشان کنم، اما موفق نبودم، خستگی هم

 فشار می آورد، کم کم دیگر داشتم عصبانی میشدم،

نهایتا من بیخیال شدم، جایم را پهن کردم و خوابیدم.انتخاب 

 انستمخودش تو سری خور بودن بود، چه میتو

 بکنم؟ قبال فرصت نداشت، االن بهتری فرصت بود، اما
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 توجه نکرد، حتی گفتم میتواند مدتی را پیش ما بماند،

 ...باز افاقه نکرد

 پنجشنبه بود، میخواستم بعد از شرکت برگردم و به چند

 بنگاه سر بزنم، فعال باید سعی میکردم قیمت ها دستم

 میتوانستم خانهباشد تا ببینم چند خیابان اینورتر 

 بگیرم. اما در راه شرکت دادیار گفت قبل از من برای

 بعداز ظهرمان برنامه ریزی کرده است. برنامه اش را

 .بهم نزدم

 برنامه ی خاصی که نداشتی؟_

 نه عزیزم، ولی میگم میشه دوقلوها و مهستی هم_

 .بیان؟_برای شام دعوتت کردن

 منو؟_
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 دوقلوها باهات قهرن؟قراره مهستی بهت زنگ بزنه، _

 چرا؟_

 !نرفتی دیدنشون_

 .دو روز پیش جشن گرفته بودن اونجا بودم_

و بینهایت زیبا.تعریف و تمجیدهایش همیشه باعث _

 خوشحالی و شعف

 .میشد

 .خیلی دوست دارن، دلشون تنگ میشه_

 .منم دوستشون دارم_

 بعداز ظهر برنامه ریزی کرده اش یکی از بهترین

 که گذراندم. توجهش به چیزهایی کهساعت هایی بود 

 دوست دارم، قدم زدنمان در پارک، بستنی که برایم
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 خریده بود، تابی که در آن پارک خلوت رویش نشستم و

 او آرام هول داد. همگی همینقدر ساده، همینقدر زیبا

 .بود

 .سرم را برگرداندم سمتش

 مرسی دادیار.تاب را نگه داشت_

 ز تو ممنونم عزیزم. اماچه بویی خوبی میدی، من ا_

 .هنوز معتقدم یه اتفاقی افتاده، از چیزی ناراحتی

 ذهنم ناخودآگاه درگیر خاله میریم بود، از صبح چند بار

 .پرسیده بود اما چیزی نگفته بودم

 خوبم عزیزم، چیزی نیست. کی میریم پیش دوقلوها؟_

 خسته شدی؟_



 
 

2000 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

سمتم نه، همینجوری پرسیدم.از روی تاب بلند شدم، به _

 آمد، کیفم روی دوش

 او بود، به نظرم بانمک می آمد، فهمید لبخندم بخاطر

 کیف روی دوشش است، کیف را برداشت و روی دوش

 .من انداخت

 مهستی امید رو هم دعوت کرده، از نظر تو اشکالی_

 نداره؟

:] 

 ق#_

 

 

 ای ارتباط این دعوت از نظر من یک مهر تایید بود به 
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 .امید._نه عزیزمبین مهستی و 

 مطمئنی؟_

 .سرم را تکان دادم

 آره، تازه عذرخواهی هم کرد بابت همه چیز، اونم_

 .بیخبر بوده به نحوی

 از روی تاب بلند شدم به سمتم آمد و دستم را در

 .دستش گرفت

 هنوزم به اون قضیه فکر میکنی؟_

 !امید و نسترن؟_دوست امید_

 دستش بیروننفس عمیقی کشیدم، دستم را از توی 

 إوردم، سرش چرخید سمت من، دستم را دور بازویش

 .حلقه کردم، لبخندی از رضایت زد
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 نه راستش، هنوز هم نمیفهمم کاری که نسترن کرد_

 رو، ولی در مورد اون پسر واقعا خبر نداشتم، تو

 ...دانشگاه هم

 هم؟_

 .بگم حسودی میکنی، بداخالق میشی_

میزان از حسادتی که از  نمیشم عزیزم بگو.هرچند با این_

 او سراغ داشتم

 .بعید بود اما گفتم

 رنگ موهام متفاوته، باعث میشد خیلی ها بهم_

 .پیشنهاد بدن

 .میدونم_

 سرم به سمتش برگشت، از من بلندتر بود، مجبورشون
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 . کمی باالتر نگاه کنم تا صورتش را ببینم

 از کجا؟_

 .تو شرکت قبال اشاره کردی، متوجه شدم._آهان اون روز_

 .و من فهمیدم این دختر خانم کم خاطرخواه نداره_

 و حسودی نمیکنی؟_

 سرجایش ایستاد، دستم را از دور بازویش جدا کرد و

 .روبه رویم ایستاد

 من به ذره ی هوایی که میکشی درونت هم حسادت_

 .میکنم

 دلم لرزید از این جمله اش، دست او باال آمد و موهایم

 ما من از جایم تکان نخوردم، باید آنرا به عقب راند، ا
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لحظه و جمله را ثبت میکردم، با تمام جان و دل._آخ، چقدر 

 .دلم براتون تنگ شده تو این چند روز

 .جان: آسو چرا دیگه نمیای

 .من تازه پیشتون بودم_

 جاشوا همچنان دستش دور گردنم بود، مهستی و دادیار

 ز ولم نکردهباالی سرم بودند، جان که دید جاشوا هنو

 است او هم دستش را از روی دستهای بردارش دور

 .گردنم حلقه کرد

 . با خنده گفتم

بچه ها االن دارین خفم میکنین، نه محبت.مهستی به حرف _

 من خندید اما دادیار به سمتمان آمد تا

 !جدایمان کند اما با ابرو اشاره کردم نه
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 .خوش اومدی آسو_

 ادم مهیار بود، مثلنگاهم را به پشت سر مهستی د

 .همیشه بی نهایت شیک و لبخند به لب

 مرسی، خوبین؟_

 پسرها کافیه دیگه، هیمنکارو میکنین بعد میگین چرا_

 .آسو نمیاد

 همین که مهیار این را گفت، جان و جاشوا بالفاصله از

من فاصله گرفتند، همزمان به انگلیسی گفتند 'واقعا؟.!'بوسه 

 .ای به گونه ی هردو زدم

 .نه عزیزای من، آقای جم شوخی میکنن_

 مهستی به سمتم آمد تا روبوسی کنیم، دوقلوها فرصت

 .نداده بودند
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 .خوش اومدی_

 .مرسی_

 .مهیار: بیاین تو، امید هم اومده

 .مهستی: اون که فقط پای گوشیه._آخری بود دیگه قول میدم

 صدای بشاش امید بود، نگاهی کردم، نگاهش به

 ستی نگاهش کرد نگاه گرفت و بهمهستی بود، تا مه

 من و دادیار سالم داد. با دادیار دست داد اما من دست

 دوقلوها رو گرفته بودم. در پروسه ی طالقش خیلی

 الغر کرده بود، شر و وضعش تغییر کرده بود، حاال

 .هربار که می دیدم خیلی بهتر به نظر میرسید

 شبمهیار: مهستی مهین خانم رو مرخص کرده، شام ام

 .رو هم خودش زحمتش رو کشیده
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 دروغ نیست اگر بگویم تعجب کردم، انتظار نداشتم خیلی

 اهل آشپزی باشد، خصوصا در فضای خانواده ای که

 بزرگ شده بودند و همیشه کسی بوده که این کارها را

برایشان انجام دهند.مانتو و شالم را هم مهستی از من گرفت 

 دم در، پس آن

 .هین خانم بودههم بخاطر نبودن م

 .باید میگفتی میومدم کمکت_

 کار خاصی نکردم، اما امیدوارم دوست داشته باشین،_

 .از آخرین باری که آشپزی کرده خیلی میگذره

 .امید با لحن خاصی گفت

 مطمئنم بی نظیره، خصوصا که شام آزادی محسوب_

 .میشه
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 سوالی دادیار را نگاه کردم، اما فقط نگاهم کرد در

چیزی نگفت.مهستی: آره، باالخره و برای همیشه جوابم 

 .راحت شدم

 .حاال دیگر همه متوجه چشم هایم پرسوالم بودند

 .مهستی: کارهای طالقم تموم شد، تمام و کمال

 برای او خوشحال شدم، از اینکه دیگر راحت شده بود

 ...و آزاد، اما از این که دادیار چیزی به من نگفته بود

 . حتی به این شدت ناراحت شدنم نهانتظارش را نداشتم

 قابل حدس بود برایم نه قابل کنترل، به زور لبخندی به

 .روی مهستی زدم

 تبریک بگم؟_
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قبل از مهستی امید گفت._شک نکن، برای تموم شدن 

 زندگی هایی مثل زندگی

 من و مهستی، باید تبریک گفت، جشن گرفت. من که

 .نکردگفتم یه جشن درست حسابی هم بگیره گوش 

 پس از قبل دلیل این جشن و دورهمی هم مشخص بود،

 اما باز دادیار چیزی به من نگفته بود. نمیدانم از قبل

 دانستنش چه تاثیری داشت اما ناخودآگاه از او انتظار

 .داشتم

 .جاشوا: آنتی خوشحاله

 .چه خوب، پس توام خوشحال باش_

 .مهستی: من برم یه نوشیدنی بیارم

 .عزیزمبیام کمک؟_نه _



 
 

2010 
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 سری تکان دادم، پای راستم را روی پای چپم انداخته

 بودم، دوقلوها نزدیک کن بودند، داشتند با من صحبت

 میکردند اما خیلی حواسم به صحبتشان نبود، آن طرف

 هم مهیار و امید و دادیار مشغول صحبت از کار بودند،

 من فقط تمام تالشم را میکردم با دادیار چشم تو چشم

 .نمیدانم متوجه شده بود یا نهنشوم. 

:] 

 ق#_

 

 مهستی شربت ها را اول سمت بچه ها گرفت، خم شدم

 کمکشان کنم، که از کنار دست مهستی نگاهم به سمت

 دادیار رفت، زل زده بود به من. از قیافه ای که گرفته
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 بود معلوم بود متوجه نگاه گرفتنم شده بود. داشت

 چشم گرفتم لیوانتالش میکرد علتش را بفهمد، سریع 

 شربتی هم برای خودم برداشتم و راحت به مبل تکیه

 .دادم در زاویه ای که سرم به سمت او برنگردد

 .خبرقبولیت رو شنیدم، تبریک میگم_

 اینکه امید به من نگاه کرد و این جمله را گفت به معنی

 این بود که مخاطب جمله من بودم و بدون شک

 .موضوع دانشگاه بود

 .ممنون_

نسترن هم دیدی؟مهستی که داشت می آمد کنار دست من _

 بنشیند با این

 سوال امید لحظه ای مکث کرد، اما سریع خودش را



 
 

2012 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .کنترل کرد و کنارم نشست

 .فقط برای ثبت نام رفتم_

 تا میتونی ازش دوری کن، مثل سم میمونه اون دختر،_

 .هرچند دیر فهمیدم

 .ند، دادیار بودصدای فندکی شنیدم، مهیار و امید نبود

 در این مدت هیچ وقت پیش من سیگار نکشیده بود،

 حدس میزدم خیلی کم سیگار میکشد، شاید هم فقط در

 .خانه! چرا که بیشتر اوقات او را بیرون از خانه میدیدم

 از جایش بلند شد و خطاب به جمع گفت میرود آن

طرف تر سیگارش را بکشد بخاطر بچه ها.شاید هم عمدا 

 کار را کرد تا به بهانه ای بروماین 

 پیشش اما چنین نیتی نداشتم، به هم صحبتی با بقیه
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 ادامه دادم، حتی وقتی مهستی برای آماده کردن میز بلند

 شد خواستم برای کمک بروم اما امید اجازه نداد و گفت

 خودش میرود به کمک مهستی، دادیار همچنان آن

 شومینه اما از اینطرف پذیرایی بود، احتماال کنار 

 .قسمت دیدی به آن سمت نبود

 جاشوا: آسو، کار جدیدم رو میخوای ببینی؟

 سرمشق آخرت؟_

 .با اشتیاق سرش را تکان داد

آره بریم نشونم بده.سری برای مهیاری که با کنجکاوی _

 نگاهم میکرد _به

 احتمال زیاد بخاطر رفتن دادیار به آن سمت_ دست

 اتاقشان رفتیم. کوله پشتیدوقلوها را گرفتم و به 
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 هایشان روی زمین بود، آنها یک هفته ای قبل از یک

 مهر مدرسه را شروع کرده بودند. جاشوا به سمت

 میزش رفت و برگه ی گالسه ای که تمرینش را روی

 آن نوشته بود را برایم آورد. هر بار بیشتر از قبل

 رمطمئن میشدم این بچه واقعا استعداد عجیبی در این هن

 .دارد

 .خیلی عالیه جاشوا_

 خوشحالی اش از چشم هایش قشنگش که پشت عینک

 بودند هم مشخص بود. جان هم جلو آمد و دوباره کار

 برادرش را نگاه کرد با تعریف من لبخند عمیقی زد،

 .حتی میتوانستم بگویم از جاشوا هم خوشحال تر بود
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ی خیلی خوبی باهم داشتند، از لج و لجبازی  ارتباط 

 هایکودکانه اشان که فاکتور میگرفتی واقعا و عمیقا

 همدیگر را دوست داشتند. تعرف و تمجید باعث شد تا

 . جاشوا اصرار کند یک سرمشق جدید برایش بنویسم

 .بریم برای شام بعدش مینویسم برات_

 .نه االن_

 او گالسه و قلم دلش را نشکستم، روی زمین نشستم و

 و دولت را آورد، مثل همیشه هردو با اشتیاق باالی

 سرم ایستادند تا نوشتنم را تماشا کنند. نفسی عمیق

 .کشیدم و نوشتم

 شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید"
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ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند".سرم را که بلند 

 کردم تا نتیجه ی کار را ببینم، یک جفت

 گر هم دیدم، فکر کردم مهیار است اما سرم راپای دی

 که بلند کردم دادیار را دیدم، او هم مثل بچه ها باالی

 سرم ایستاده بود، متوجه آمدنش نشده بودم. تمام

 . حواسم به نوشتنم بود، غرق بودم

 چشم هایمان در هم قفل شد، چشم های زیبایش... من

 دوست داشتم،هر اتفاقی هم که می افتاد این چشم ها را 

 در خودم توانایی دریغ کردن خودم را از آن چشم ها

 نمیدیدم. .. با کشیده شدن کاغذ از زیر دستم به خودم

 . آمدم و همینطور دادیار، رو به بچه ها گفت

 .برین پایین، عمه منتظرتونه_
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 با دستور او بچه ها اطاعت کردند، جاشوا کاغذ را روی

 بیرون رفتند، من هم بلندمیزش گذاشت و با هم از اتاق 

 شدم تا به دنبال بچه ها بروم اما دادیار از کنار من رد

شد و به سمت میز جاشوا رفت،نگاهش کردم، پشتشبه من 

 بود نمیدانم میخواست آن بیت را دوباره بخواند

 .یا کارم را ببیند

 به سمتم برگشت، به میز تکیه داد و دست هایش را در

 .هم گره زد

 به من در مورد مهستی نگفته بود ناراحتبا اینکه 

 شده بودم و ناخودآگاه واکنشی نشان داده بودم اما

 نمیخواستم چیزی هم بگویم یا در موردش صحبت کنم،

 شاید خیلی هم من را محرم نمیدانست تا حرفهایش را
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 بگوید و من نمیتوانستم به زور یا با دلخوری چنین

 متمرکز او دستم را چیزی از او بخواهم. در مقابل نگاه

 . باال بردم و موهایم را خیلی گوشم دادم

بریم پایین مهستی منتظره .تا گفتم قدمی برداشتم و خواستم _

 از کنارش رد شوم و

 اما دست راستش روی پهلوی چپم قرارگرفت و بعد

 .حلقه شد دورم

 . سرش را هم نزدیک صورتم آورد، نفس عمیقی کشید

 .دادیار پایین منتظرن_

 سرش را روی پیشانیم گذاشت و خیلی آرام و زمزمه

 . وار لب زد

 منم چهل دقیقه ای هست منتظرم ببینم چرا ازم چشم_
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 میدزدی؟

 

 

 

 دستم را روی شانه های پهنش گذاشتم تا خودم را عقب

 بکشم اما اجازه نداد. حلقه ی دستش را محکم تر کرد و

 .دوباره سوالی گفت

 هوم؟_

 ور حس کردی، بریم ممکنه بچهچیزی نیست، تو اونط_

 ..ها بیان باال

 چیشده عزیزم؟_

 .چیزی نشده_
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 .به در نگاهی کردم

 .میترسم یکی بیاد تو_

 اخم کرد حس کردم حرفم را باور نکرد، با همان اخم

 نگاهم کرد. رهایم کرد تا برویم پیش بقیه اما در راه پله

 .گفت

 .باالخره میفهمم که چیشد !_چیزی نشد_

 میکنم به اندازه ی کافی ازت شناخت دارم کهفکر _

 متوجه این بشم اتفاقی افتاد! بخاطر حضور امید اذیت

 میشی؟

 سرجایم ایستادم، تقصیر من و واکنش نابهنگامم بود

 باید، خودم جمع و جورش میکردم. با ایستادنم او هم

 . ایستاد، دستم را روی بازویش گذاشتم
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 سمتی رفت که نباید، چیزی نشد عزیزم، ذهنم بی دلیل_

 .پس لطفا فکر نکن با حضور امید مشکلی دارم

 _درگیر چیشد؟ اونقدر مهم هست که ازم رو میگیری و

 اجازه نمیدی 

 .واقعا ترسیدم کسی بیاد_

 خیلی آرام گفت 'اینجا که بیشتر در معرض دیده 

 .' خوشگلم

 خواستم بگویم چون تو بد برداشت کردی، خواستم

 نخواستم ناراحتت کنم، خواستم بگویم چونبگویم چون 

 میخواستم بفهمی از سر دلخوری نبود اما هیچ کدام را

 .نگفتم چرا که از طرف دادیار فرصت گفتن داده نشد

 بریم؟_
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 .بریم اگر کار دیگه ای نمونده_

 قدم اولم را هم برداشته بودم اما دستم را کشید چیزی

 .نماند بیفتم زمین

 میکنی؟کمی بلند گفتم. اما دست خودم نبوددادیار چیکار _

. 

 منظورت چی بود؟_

 . منظورم این بود یکم منم در نظر بگیری بد نیست_

 دستم را این بار مصمم از دستش بیرون کشیدم و منتظر

 نماندم و سریع از پله ها پایین رفتم. روز خوبی بود،

 اما شب خوبی نبود. خودم هم نفهمیدم چطور تا آخر

 م، غذاهای مهستی فاجعه بود اما خیلی هم مهمشب ماند

 نبود، نهایتا دیگر اشتهایی نداشتم. صحبت ها و خنده
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 هایشان هم سر میز تاثیری در حال و احوال من نداشت

 و فقط من نبودم، شامل دادیار هم میشد، با چنان اخمی

 سر میز نشسته بود که مهیار هم میترسید به حرف

کلی نادیده گرفته بود ....بدتر از بگیرتش، من را هم که به 

 همه این بود که باید با او برمیگشتم و من این

 .را نمیخواستم حداقل برای امشب این را نمیخواستم

 اتفاق مسخره تر شب این بود که دادیار در سکوت

 مطلق من را تا خانه رساند. دم در فقط یک 'مراقب

 مباش' آرام گفت و من آرام تر از او زمزمه کرد

 .'مرسی'

 نمیدانم بی دلیل و بی جا بود اما کاری بود که اتفاق

 ....افتاده بود
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 خاله مریم هنوز خانه ی ما بود، پسر و همسرش

 برنگشته بود و او فقط منتظر بود، باعث میشد حتی

 .ذره ای غرور هم نه احترامی برای خودش قائل باشد

روز جمعه میتوانست فرصت خوبی باشد برای _ _ _ _

 القاتم

 بابا و دادیار، اما از طرفی ما تقریبا قهر بودیم، نه من

 تماسی گرفته و پیامی داده بودم نه او، و به این شکل

 اولین قهرمان شکل گرفته بود! هرچند اگر قهر هم

 نبودین چون خاله خانه ی ما بود مامان بدون شک

 . مخالفت میکرد با بابا تنها بیرون برویم

 فرداس؟تاریخ قسط وامت _

 .آره_
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 .برو حضوری پرداخت کن شناسنامه ی منم بپرس_

چه گیری دادی به این شناسنامه._بدون شناسنامه مگه _

 میشه؟ چی میگی؟ یه کار ازت

 . خواستم

 من نوکر تو نیستم، به جای اینکه نصفه شب از این_

 گورستون و اون گورستون بری برگردی برو خودت

 .بپرس

 .ت کردمتقصیر منه که آدم حساب_

 .مامان: میبینی زندگیمون شده همین

 .داشت خطاب به خاله میگفت

 .آذرخش: دخترت حرف نمیفهمه مارال خانم
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مامان: اون نمیفهمه تو بفهم.به خاله مریم نگاه کردم و هردو 

 به این حرف مامان

 خندیدیم، بنده خدا آنقدر همیشه پشت آذرخش بود که

 از من بکند، به حتی اگر میخواست خوبی کند و دفاعی

 .بدترین شکل ممکن این کار را میکرد

 مامان هم فهمید سوتی داده است اما فقط خندیدم چیزی

 .نگفتم

 خاله چایی میخوری؟_

 .نه خاله_

 .آذرخش پوزخندی زد
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 میبینی خاله، براش خواستگار جور کردم میزونه_

 .میزون، ُمرد حتی یه سینی چایی بیاره

 استکان چای را برداشتم تا اتاق پیشجوابش را ندادم. 

 بابا بروم، با حضور آذرخش که نمیشد در حال پذیرایی

 .نشست. اما خاله رو به من گفت بروم پیش آنها

 آذرخش: حرف حق شنید، حالش بهم خورد، کال

 .سیستمش همینه. حرف درست رو نمیشنوه، نمیفهمه

حرف درست دوست دیالق توا؟_همون دوست دیالق من _

 ید تو رو جمع میکرد، کمترشا

 .آبروی مارو میبردی

 آبروی ما وقتی رفته که تو دودمانمون رو به باد_
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 دادی. آذرخش واقعا گاهی حیرت زده میمونم، چی باعث

 میشه اینقدر پررو باشی؟ اینقدر پرتوقع باشی. خاله تو

 بگو دروغ میگم یا نه؟ زندگی ما مشکلی داشت؟

 .ا جواب بدهد خودم ادامه دادممنتظر نماندم تا خاله واقع

 نه واال. کی گند زد توش؟ این جناب، حاال واقعا این_

 همه اعتماد به نفس از کجا میاد؟

دزدی کردم؟ آدم کشتم؟ ورشکست شدم._اصالح میکنم، _

 ورشکستمون کردی، تو چی داشتی که

 .ورشکست بشی

 کنار خاله که نشسته بودم فشاری روی ران پایم آورد تا

 ندهم. اما توجهی نکردم، در واقع دور از همه ی ادامه

 .بحث و دعواهایمان این حجم از توقع را درک نمیکردم
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:] 

 ق#_

 

 

 موقعی که کارم گرفته بود از این زرها نمیزدی، پز_

 لباسهات رو به دوستهات میدادی، داداشم از دبی آورد،

از ترکیه آورده.من هرگز چنین کاری نکردم، اینها چیزهایی 

 نبود که

 هیچ وقت ذره ای برایم اهمیت داشته باشند که بخواهم

 .پز بدهم

 .بسه، آذرخش، آسو، تموم کنین_

 .مادر رنگ پریده ام را نگاه کردم
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 رنگ به رو نداره مادرت، دلتون براش بسوزه، وضع_

 زندگی از یه طرف، پدر مریضتون از یه طرف دیگه،

 .ه تموم ندارهدعواها و داد و بیداد های شما دوتا هم ک

 .مامان با این حرف خاله آه عمیقی کشید

 .شب و روزم همینه.از جایم بلند شدم_

 شب و روز خونه نیستم من مامان. خاله ببخشید اما_

 اگر همین مامان آذرخش رو پررو نکنه مشکلی پیش

 .نمیاد، آذرخش زندان بود چرا این دردسرها نبود

 گی که بدتر ازمن زیادی ام تو این خونه؟ خاله زند_

 جهنمه به درد نمیخوره، کار درست رو آقا رضا کرده،

 .منم نشستم به پای اینها یه مرد باالسرشون باشه

 مامان ترسید، خاله ناراحت شد اما من خندیدم، بلند بلند



 
 

2031 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .خندیدم

 تو بخاطر ما موندی نه بخاطر تارعنکبوت های ته_

ترسمن جیبت؟ مرد؟ تو مردی که باالی سر کسی باشی، ن

 پیش خانواده ام هستم، تو هرجا خواستی برو کسی

 .اینجا یه آقا باالسر مفت خور نمیخواد

 با این حرفم آذرخش از جایش بلند شد و پشت سرش

 . خیلی سریع مامان و خاله مریم هم بلند شدند

 مامان فرصت نداد آذرخش جوابی بدهد و به من گفت

 ز ترس آذرخش،سریع به اتاق بروم. به اتاق رفتم، نه ا

 .فقط برای اذیت نکردن مامان و خاله مریم

 باز چیشد؟_

 !بحث و دعوای کالسیک خونه ی ما_
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 بحثمان فرصت خوبی بود، میتوانستم با بابا بیرون

 بروم، مهم نبود که با دادیار قهریم. مامان االن از

 خدایش هم میبود من خانه نباشم._باز کجا؟

 .بیرون ناهار میخوریمبا بابا بریم بیرون، میای؟ _

 کجا؟_

 .فرقی نداره، هرجا بخوای_

 .تا این را گفتم، تکانی خورد

 یه رستوران هست دوستهام میگفتن خوبه میتونیم؟ با_

 بابا میشه؟

 دلش را نشکستم، یک رستوران رفتن چیز خیلی مهمی

هم نبود که این ذوق را از او بگیرم ._چرا نشه؟ من غذاشو 

 پاشو لباسمیدم، نگران نباش، 
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 .بپوش من به بابا بگم

 برخالف تصورم مامان مخالف بود، میگفت نمیتوانم بابا

 را جابه جا کنم و مراقبش باشم، آذرخش هم خانه نمانده

 بود، بیرون رفته بود، به همین دلیل به مامان و خاله

 .هم گفتم حاضر شوند تا همگی باهم برویم

 میریم یه چیزی درست میکنم میخوریم بعدازظهر_

 .پارک

 آسمان دلش میخواد، یه بار ورشکستم نمیکنه، آماده_

 .شین

 عجیب بود، بیشتر از بابا و آسمان یا حتی خودم، حال و

هوای مامان و خاله تغییر کرد. خاله مریم که انگار 

 جاندوباره گرفت، در این دو روز به زور چند بار لبخند زده
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 های واقعی،بود، اما بیرون که بودیم خندید، خنده 

 کبودی صورتش کمرنگ شده بود، قبل از بیرون رفتن

 هم مجبورش کردم آرایش کند، هم او هم مامان و این

 آراستن خواهرانه برای هردو لذت بخش بود. رستوران

 مد نظر آسمان کمی با ما فاصله داشت، جای خوبی بود،

 دنج، گران بود، اما نه به گرانی رستوران هایی که با

 .خانواده ی جم رفته بودماعضای 

 صندلی بابا را پشت میز به کمک یکی از کارکنان

 رستوران درست کردم و رفتم دستهایم را شستم و سر

 .میز برگشتم

 .خودمون رو زندونی کردیم تو خونه_

 .آه عمیقی کشید._جوونیم تو خونه ی رضا تباه شد
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 نگاهی به آسمان کردم که داشت با بابا سلفی میگرفت،

 ورش کرده بود او را نگاه کند و بابا نهایت تالششمجب

 . را میکرد. رو به خاله گفتم

 .هنوزم میگم دیر نیست، فرصت دستته_

 به وقتش باید این کارو میکردم، تو به آذرخش گوش_

 .نده با چشم باز انتخاب کن

 رو به مامان هم با تشر گفت، 'مجبورش نکن، میخوای

 .'بشه من

 نی قیفی همچین تاثیر مثبتی روییک پیاده روی و بست

خاله گذاشته بود، اگر تا آخر شب به این گشت و گذارادامه 

 میدادیم شاید میتوانستم رایش را بزنم و باعث

 .شوم تصمیم درستی بگیرد
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 .آسو بیا با توام عکس بگیریم_

 کجا بیام؟_

 .پشت سر من و بابا وایستا_

 ه یبلند شدم و پشت سرشان ایستادم، از روی صفح

 گوشی دیدم بابا لبخند زد، سرم را خم کردم و گونه اش

 را بوسیدم. آسمان همان لحظه را نیز ثبت کرده بود،

 عکس واقعا زیبایی شده بود، بعد از عکسی که با

 دوقلوها گرفته بودم، یادم نمی آمد عکس درست و

 حسابی داشته باشم، عکسهای خط جدید کارخانه را هم

 فکر کردم عکسی دونفره با دادیار ندیده بودم و به این

 ندارم!فاز عکس گرفتن آسمان تمامی نداشت، این همه عکس

 را میخواست چکار نمیدانم، مامان تشری زد اما من
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 گفتم کاری به کارش نداشته باشد. خاله هم حرف من را

 تایید کرد به همین دلیل دیگر چیزی نگفت. مادر من

 نفری اگر کارش را انگار نیاز به تایید داشت، دو سه

 .تایید میکردند از نظرش کار درستی بود

 برای حساب غذا که رفته بودم، ناامیدانه دست به

 گوشی ام بردم، حدس نمیزدم تماسی بگیرد، اما امروز

 برای بار چندم بود نمیدانم اما حدسم اشتباه بود. زنگ

 !زده بود، دوبار

:] 

 ق#_

 

 تپش قلب داشتم برایفاصله داشتم با بقیه، نمیدانم چرا 
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 این تماس، دیشب شاید من هم کمی زیاده روی کرده

 بودم اما دادیار هم دست کمی از من نداشت. بوق اول

 .کامل هم نخورده بود که جواب داد

 . جواب ندادی_

 .بیرونم ندیدم_

 کجایی؟_

 .االن رستوران. با بابا و بقیه برای ناهار اومدیم_

بینم.دلم میخواست بگویم فکر کردم امروز پدرت رو می_

 'مگر نظرت عوض نشده'! اما

 .شاید حرف مناسبی نبود

 میتونی؟_

 .من همیشه برای تو وقت دارم_
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 .لبخندی زدم

 .بهت خبر بدم؟ باید ببینم بقیه میرن خونه یانه_

 .باشه عزیزم من منتظرم_

 عزیزم، هنوز میگفت عزیزم. شاید هردو بد برداشت

من بود خیلی زیاد ...برای  کرده بودیم، او هم عزیزه

 مشکوک نشدن مامان باید جوری میگفتم که

 .متوجه نشود کاسه ای زیر نیم کاسه دارم

 خب من و بابا به پیاده رویمون ادامه میدیم، شماها هم_

 میاین؟

 آسمان : بازم؟

 منکه خسته نشدم، بابا تو؟_

 بابا هم با ایما و اشاره یک 'نه' گفت. این بار به خال
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 نه فقط آسمان بلکه مامان و خاله هم تمایلی نشان زدم،

 ندادند و همین شد که راهمان را جدا کردیم، وقتی سوار

 تاکسی شدند، رو به بابا گفتم که دادیار میخواهد بیاید

 دیدنش، باید اجازه میداد تا به دادیار خبر میدادم. بابای

ودم، ه بنازنینم نه نگفت، صورتش را بوسیدم، هیجان زد

 گر میشد نباشم، رای و نظر بابا برایم مهم بود،م

 . خیلی زیاد

 برای یک ساعت دیگر قرار گذاشتیم، گفت بیاید دنبالمان

 .اما مخالفت کردم. یک دربست گرفتم و راهی شدیم

 دادیار زودتر از ما رسیده بود، بی نهایت هم شیک شده

 بود، کت و شلوار فوق العاده اش با کرواتی متناسب با

 از دور که دیدمش اختالف طبقاتیمان بیشتر به چشم آن.
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 می آند، من اگر قرار بود روزی با او ازدواج کنم، شاید

 حتی نمیتوانستم برایش یک دست کتک و شلوار برای

 مراسم عروسی بخرم و حاال پدرم را آورده بودم برای

 .آشنایی با او

 ویلچر را نگه داشتم جلوی بابا رفتم و نشستم، نگاهم

 کرد ._بابا همون مرد روبروییه ، حاضری؟

 واقعیت این بود که انگار من آماده نبودم و این را از

 بابا میخواستم تا به من قوت قلب بدهد. اما او با چشم

 هایش تایید کرد، سرجایم ایستادم، پشت به دادیار بود،

 تمام تنم لرزید، احساس کردم وجودم یخ کرده است اما

 ود. الک پشت وار پشت صندلی باباراه برگشتی هم نب

 قرار گرفتم و آرام آرام به سمت دادیار رفتم اما او هم
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 سرجایش نایستاد به سمتمان آمد. سرعت من هرچقدر

 هم که کم میبود، فایده ای نداشت، چرا که قدم های او

 .بزرگ، محکم و راسخ بود

 .سالم_

 حتی سالم دادنش هم محکم و مطمئن بود. اما من زیر

 ب یک سالم آرام گفتم. نگاهی به من کرد و رو به بابال

 .گفت._دادیار جم هستم، خوشحالم از مالقاتتون

 .صورت بابا را نمیدیدم، نمیدانم چه واکنشی نشان داد

 اما دادیار کمی به راست متمایل شد و گفت 'از این

 طرف'. صندلی را جلو بردم، با دو قدمی که برداشتم

 .حاال من مقابلش بودم

 ...اجازه بده من_
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 .نه، راحتم_

 لب زد 'خوبی؟.' نمیدانستم جوابش را نمیدانستم. به

 سمت جایی که دادیار رزرو کرده بود رفتم، میزهای

 کناری هم خالی بود، از او بعید نبود کل باغچه را رزرو

 کرده بود. برای خودم و بابا سفارش چای دادم، او هم

ندارد!_سردتون که گفت چای اما میدانستم چای دوست 

 نیست؟

 روی سوالش هم به من بود هم بابا. من سردم بود. هوا

 سرد نبود اما سردم بود... شاید بیشتر بخاطر من

 .پرسید

 ...جناب مهرپرور، بنده قص_

 بابا صدایی کرد. دادیار سکوت کرد و من بابا را نگاه
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 .کردم با تعجب و نگرانی

 بابا خوبی؟_

 میکرد بفهماند تا من خوب بود فقط داشت تالش

تنهایشان بگذارم. اصرار کردم بمانم، حتی بهانه 

 آوردمدادیار نمیتواند بفهمد او چه میگوید اما این بار

 تصمیمش قابل بازگشت نبود. دادیار هم با چشم و ابرو

 اشاره کرد که تنهایشان بگذارم. این به من استرس

 ابا عملمیدادم، اما نمیتوانستم هم علیرغم خواسته ی ب

 .کنم

:] 

 ق#_
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 مضطرب از دور نگاهشان میکردم، نیم رخ هردو را

 میدیدم. دادیار بود که پشت سرهم صحبت میکرد،

 گاهی خیلی کوتاه مکث میکرد، شاید منتظر ایما و

اشاره ای از طرف بابا بود. چایی های مقابلشان سردشده 

 بود، بابا به تنهایی نمیتوانست دادیار هم یا از

 .کردن بود یا از سر ادب دست نمیزدصحبت 

 من صبرم کم بود، یا صحبت های آنها طوالنی نظری

 نداشتم. به حدی بی قرار بودم که بلند شدم کمی سرپا

 تماشایشان کردم، کمی قدم زدم و باال و پایین رفتم. به

 میزهای خالی اطراف نگاه کردم. دیگر میخواستم به

 که اینقدر طوالنیسمتشان بروم و بگویم چه میگویید 
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 شد، دادیار تمام این مدت این همه با من صحبت نکرده

 بود، کل مکالماتمان را هم جمع میکردی باز این همه

 .نمیشد اما صدای موبایلم اجازه نداد که بروم

 آسمان بود و میگفت با مامان خاله به جای خانه سر از

 بازار و خرید درآورده اند و یک مانتو فروشی تخفیف

 قابل توجهی به کارهایش داده است و مامان برای من

 پسندیده. حاال آسمان زنگ زده بود بپرسد که بخرند یا

 نه. خدا میدانست مامان چه چیزی پسند کرده بود که

آسمان با این لحن و صدا زنگ زده بود تا خبر بدهد.اما در 

 موقعیت من مهم نبود. فقط گفتم 'مهم نیست هر

 .نین' و قطع کردمکاری میخوایین بک

 چیزی تا مرز دیوانگی نمانده بود که دیدم دادیار بلند
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 شد و به سمت من می آید، حتما میخواست صدایم کند،

 فرصت ندادم او به من برسد من به سمت آنها پرواز

 کردم. چهره ی دادیار گرفته بود. بابا که نمیتوانست

 شمجوابی بدهد، این ناراحتی از چه بود؟ زل زدم به چ

 هایش نگاهم کرد اما چیزی نگفت. لب زدم 'خوبی؟'. در

 جوابم با مکث چشم بست و باز کرد. دادیار گفت میرود

 به گارسون بگوید چایی ها را عوض کنند، به بابا نگاه

 کردم ببینم او هم ناراحت است یا نه اما او اشاره ای

 کرد که یعنی برویم. دادیار را صدا کردم به دنبال کسی

 .نرود

ما بریم، بابا هم انگار خسته شده.نگاهی به بابا کرد و _

 سری تکان داد. گفت ما را
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 میرساند، گفتم زحمت نکشد با آن قیافه ای که هردو

 گرفته بودند، خواستم که همانجا جدا شویم اما دادیار

 اصرار کرد_ البته به راه و روش خودش چرا که

 ابا هماصرارهای او با خواهش و التماس نیست_و ب

 مخالفتی در این زمینه نشان نداد به همین دلیل قبول

 .کردم

 دم ماشین وقتی دید میخواهم بابا را بغل کنم و روی

 صندلی جلو بنشانم اجازه نداد و جای من او اینکار را

 کرد، ویلچر را به سمت صندوق عقب بردم، با بستن در

 .سمت بابا به سمتم آمد

 چیزی شد دادیار؟_

 ...عزیزم، صحبت کردیم._آخهنه _
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 صندلی را برداشت، در صندوق گذاشت و درش را

 .بست

 .تو نگران نباش، بشین_

 چطور میتوانستم نگران نباشم مگر ممکن بود. در

 ماشین جز سکوت و سکوت و صدای نفس های بابا

 هیچ صدای دیگری نبود. خم شدم به جلو و رو به بابا

 فضا را کمی لطیف تر،گفتم 'راحتی؟.' مثال خواستم 

 کمی صمیمی تر کنم، سرصحبت باز کنم اما تاثیری

 نداشت. دوباره به حالت قبلی خودم برگشتم و سرجایم

 نشستم. دادیار جلوی در خانه ی ما نگه داشت و حتی

 قبل از من پیاده شد و به سمت صندوق عقب رفت،

 کمک کرد بابا روی ویلچر بنشیند، بعد در نهایت ادب و
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 ام از بابا و بعد از من خداحافظی کرد و رفت. دعااحتر

دعا میکردم خرید مامان و بقیه طول کشیده باشد وهنوز 

 برنگشته باشند با خانه. باید با بابا صحبت

 میکردم، همین که تا اینجا طاقت آورده بودم خودش

 .خیلی بود

 کجا بودی مرد، با دخترت رفتی گردش؟_

 تم، همیشه احترامآقای ملکی را همیشه دوست داش

 زیادی برایش قائل بودم بی هیچ ریایی و همیشه از هم

 صحبتی اش لذت میبردم، اما امروز در حیاتی ترین

 نقطه ی زندگی ام سر راهم سبز شد و گفت بابا را داخل

 خانه نبرم، کمی در حیاط بنشینند و صحبت کنند. امروز

 همه مشتاق صحبت با بابای من بودند، فقط فرصت
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 .نصیب من نمیشد

 گوشی را برداشتم تا از دادیار بگرسم شاید او بگوید،

 شاید او حرفی بزند، اما لحظه ی آخر پشیمان شدم، اول

 باید بابا را میشنیدم. مثل بچه هایی که عروسکشان را

به زور از او گرفته باشند ناخودآگاه با اخم از پنجره بهآقای 

 ود که بهملکی نگاه میکردم آنقدر گرم صحبت ب

 این زودی ها بیخیال نمیشد. آمدن آذرخش را کم داشتم

 که تو و پشت سرش امیر به آن جمع اضافه شد. حاال

 بابا و صحبت با بابا یک طرف، آمدن آسمان و دیدن

 امیر یک طرف دیگر، ترس این را هم داشتم که نتیجه

 ی این دورهمی بشود یک دعوت شام حاال چه خانه ی

 .ما چه آنها
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:] 

 ق#_

 

 

 عجیب ترین روز زندگی ام بود انگار، حاال که روی مبل

 خانه ی خانواده ی ملکی نشسته بودم. صورت گرفته ی

خواهرم را میدیدم و اضطراب درونی ای که بخاطرصحبت 

 بابا و دادیار داشتم. عجیب و طوالنی بود و تمام

 ...نمیشد... تمامی نداشت

 گاه های گاه و بیآسمان ناراحت بود، اما امیر هم با ن

 گاهش این حال گرفته را تشدید میکرد. خودش خواسته

 .بود بهم بزنند چه میخواست از دختر بیچاره



 
 

2053 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 آتنا: کم پیدا شدی آسو جان؟

 کار فرصت نمیده، تو چه خبر؟_

 شکر منم خوبم. چند بار سراغت رو گرفتم اما سرکار_

 .بودی. خونه ی منم نیومدین

بیا چه فرقی داره؟_من که همش فرصت نشد عزیزم. تو _

 .اینجام، طبقه ی باال و پایین نداره

 تبریک میگم بابت قبولیت هم. خیلی خوشحال شدم

 .مامان گفت

 .ممنونم_

 نگاهی به آسمان کرد، آسمانی که ترجیح میداد با هیچ

 ککس چشم تو چشم نشود. نمیدانم دلیل این همه معذب

 ا خوشحالی اشبودن چه بود. شاید هم حق داشت... ام
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 .از رفتن به آن رستوران، همگی پر کشیده بود

 آسمان جان هم چیزی نمونده تا کنکورش نه؟_

 .آسمان جوابی نداد، مجبور شدم خودم جوابش را بدهم

 ی آسمان و امیر باخبر بود، بدون شک از ارتباط آتنا از 

بهم خوردنش هم بی خبر نبود._کاش تند تند دور هم جمع 

 .بشیم

 ن حرف خانم ملکی را تایید کرد. آسمان همین راماما

 .کم داشت

 آتنا: بعد شام بریم باز آتیش درست کنیم، اون شب خیلی

 .خوش گذشت. دیگه فرصت نشد

 آقای ملکی: زندگی تکرار همین لحظه های خوشه،

 برین دخترم. آقا شکیب جوون ها باید لذت ببرن از
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 .جونیشون

 نمانده بود آسمان اغراق نمیکردم اگر میگفتم چیزی

گریه اش بگیرد._راستش اگر اجازه بدین بمونه برا یه 

 .فرصت دیگه

 ماامروز از صبح بیرون بودیم، من و آذرخش هم صبح

 .باید بریم سرکار، آسمان هم روز اول مدرسه اشه

 مامان با شماتت نگاهم کرد، اما برای جمع کردن

 .اوضاع سریع گفت

 رفتن رو میذاشتیم برایکاش میدونستیم و اینبیرون _

 یه روز دیگه. خواهرم چند روزی مهمونه دیگه بچه ها

 .گفتن استفاده کنن

 من بد نگفته بودم، درست است آتنا از جوابم ناراحت
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 شد. اما قصدم ناراحتی او نبود، او هم میتوانست درک

 .کند که شاید آسمان و امیر نتوانند کنار هم قرار بگیرند

 زم این چه حرفیه، آسو جان هم حقخانم ملکی: نه عزی

داره. انشاهللا تو یه فرصت دیگه.گویا نه فقط به آتنا بلکه به 

 کل خانواده نه آوردن من

 .برخورده بود، چون بعد از آن فضا کمی سنگین شد

 حتی خانم ملکی و آتنا اجازه ندادند برای پهن کردن

 سفره کمکشان کنیم. من هم اصرار نکردم، نمیخواستم

 بشان کنم. شام خورده نخورده همگی بلند شدیم ومعذ

 خداحافظی کردیم. دم در وقتی خواستم کفشم را بپوشم

 آذرخش تنه ی محکمی یه من زد. شانه ام درد گرفت

 .اما خودم را کنترل کردم
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 ویلچر بابا دستم بود داشتم میبردمش داخل اتاقش که

 .صدای آذرخش را در حال مسخره کردن خودم شنیدم

 .و آذرخش باید بریم سرکار آسمان مدرسه داره من_

میکردی یساعت بشینی آبرومون رو نبری؟خاله: آذرخش، 

 خاله جان، زشته این موقع دعوا راه

 .ننداز صدا میره، بخاطر تو و آسمان گفت

 بزرگترش اونجا نشسته اون چه گهی میخوره؟ من_

 مگه سیب زمینی ام؟

 ا بابا رویمیخواستم برگردم سمتش جواب بدهم ام

 صندلی تکان خورد، داشت تالش میکرد صندلی را

 بچرخاند، عصبانی شده بود. بابا واقعا خیلی کم پیش می

 آمد عصبانی شود، ربطی به وضعیت جسمانی اش
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 نداشت. بخشی از شخصیتش بود. وقتی صندلی را

 چرخاندم دیدم که زل زد به آذرخش، دیدم که آذرخش

 ترسید. ساکت شد، نه حتی از چشمهای خیره ی بابا

 .فقط او، همگیمان

 من هم بیکار ننشستم نگاهی از تاسف به آذرخش کردم

و گفتم._من پدر دارم، مادر دارم، اگر قراره بزرگترم رو 

 به

 کسی معرفی کنن پدر و مادر منن نه تو. آذرخش دست

 از سر من بردار، هرچی بال آوردی سرمون برای ما

 .کافیه

 گفت بابا را ببرم با اتاقش. پا در خاله به سمتم آمد و

 هوا مانده بودم، با بابا بخاطر رفتار آذرخش صحبت
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 کنم، در مورد دادیار صحبت کنم یا بروم سراغ خواهرم

 .که آنقدر اذیت شد بخاطر امیر

 خوبی بابا؟ ولش کن میدونی که آذرخش، قبل زندان_

 .اخالق درست حسابی نداشت، بعدش بدتر شد

 داد، نمیخواست صحبت کند، حتی باواکنشی نشان ن

سکوتش هم نمیخواست صحبت کند. تنهایش گذاشتم تابروم 

 سراغ آسمان، چرا اینقدر دردسرها و مشکالت

 .زیاد بود که فرصتی برای من باقی نمیماند

 آسمان را زیر پتو پیدا کردم. حدس زدم داردریه میکند،

 .کنارش نشستم پتو را کنار نکشیدم

 کنی؟میخوای صحبت _

 .جوابی نداد
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 نمیخوام مجبورت کنم، اما اگر حس میکنی حرف زدن_

 .آرومت میکنه من اینجام، هر وقت که بخوای

 چیزی نگفت، کنارش آرام دراز کشیدم، دستم را روی

شکمش گذاشتم، منتظر ماندم، آنقدر منتظر ماندم تاچیزی 

 بگوید که در همان حال خوابم برد. با تکان خاله

 .ایم را باز کردممارال چشم ه

 .گردنت خشک میشه، پاشو جات رو پهن کردم_

 مرسی خاله. بابام خوبه؟_

 .آره مامانت گفت خوابش برده، نگران نباش_

:] 

 ق#_
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 شالم هم هنوز به سرم بود، خواب آلود از سرم باز

 کردم و دکمه های مانتوم را باز کردم. خاله آرام و زیر

 که دختر بیچارهلب داشت خطاب به آذرخش غر میزد 

 دروغ نگفته، آنقدر خسته است که سرجایش خوابش

 برده است. خاله ی بیچاره ی من چه میدانست که ما

 چه ها کشیدیم... او هم دور بود از ما، هرچند باعثش

 همسرش بود اما خب دور بود و بی خبر، این فقط

 .گوشه ی کوچکی بود از تمام اتفاقات اطرافمان

 برده بود، خاله که بیدار کرد خوابمخیلی شیرین خوابم 

 .پرید، دیگر خوابم نمیبرد

 خاله خوابیدی؟_

 .آه عمیق و بلندی کشید
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بیدارم._خاله به نظرت چی میشه؟ این حال ما، این زندگی _

 .ما

 .حل میشه عزیزم، همه چیز حل میشه_

 خودش هم خیلی مطمئن نبود، زندگی خودش هم خوب

 .رد به من روحیه بدهدپیش نمیرفت اما باز تالش میک

 ...میدونی خاله_

 .نگاهی به آسمان کردم تا مطمئن شوم خوابیده است

 خسته شدم دیگه، میدونی از چی میترسم... همه ی_

 این اتفاق ها تو روح و روانم ن تاثیر میذاره خاله، کی

 قرار خودش رو نشون بده نمیتونم. فقط میترسم. از هر

همینه خاله، زندگی همه ثانیه جلوترم میترسم._زندگی 

 مشکل داره، فقط ماها
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 .نیستیم

 فقط ماها نبودیم، اما زندگی همه دیگر این همه درام،

 !این همه مصیبت یکی پشت دیگری نداشت، داشت؟

 !فقر و بی پولی بود باعثش؟ درماندگی؟ یا چه؟

 عاقل باشین، تو و آسمون، انتخاب خوبی داشته_

 .نجاتتون بده از این زندگیباشین، با یکی ازدواج کنین 

 در اوج بی حالی خنده ام گرفت. همه ی انسان ها یا

 مردهای جهان کار و بارشان را ول کرده بودند

 میخواستند من و آسمان را نجات دهند. کاش من هم

 میتوانستم به او بفهمانم ازدواج راه حل نیست. ازدواج

 نبودم راه فرار نیست... من اگر نمیتوانستم من اگر بلد
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ناجی زندگی خودم باشم، کس دیگری هم نمیتوانست._آسو 

 کسی هست؟

 .کجا؟ آذرخش مگه تو حال نیست_

 .خندید

 .نه تو زندگیت_

 چیشد ؟ چرا یهویی این سوال؟_

 .هیچی همینجوری_

 همینجوری هم نیست، ماموریت از طرف مارال خانمه_

 .نه؟_نگرانته آسو. با آذرخش هم آبتون تو یه جوب نمیره

 مثل همیشه، به جای حل میخواد صورت مسئله رو_

 پاک میکنه. به جای اینکه آذرخش رو تغییر بده، من

 رو میخواد از این خونه زندگی دور کنه؟
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 .اینطور نیست آسو_

 پس چطوره خاله؟ غیر این نیست. اگر توام نمیدونی و_

 .نفهمیدی، بدون که دقیقا همینطوره

:] 

 ق#_

 

 .آسومامانت دوست داره _

 چند بار تکرار کردم 'مامانم دوستم داره.' اما جوابم

 ذهن و قلب من یک قطره اشک بود که از گوشه ی

 . چشمم راه باز کرد و آروم آروم روی گونه ام لغزید

 اما آذرخش رو بیشتر دوست داره بیشتر از هممون،_

 نمیبینه خاله، خطاهاش رو اشتباهات آذرخش رو
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 .نمیبینه

 .بچه ی اولشه_

 اگر بچه ی اول، اگر بچه ی پسر نبودیم باید محکوم

میشدیم به..._تو نبودی خانواده ات از هم میپاشید، تو نبودی 

 مارال

 .نمیتونست تنهایی بابا و آسمان رو جمع کنه

 خاله من برای همینم بازخواست میشم، میدونی_

 آذرخش به من گفت دختر خراب؟ میدونی مامان فقط

 االنم خیلی برام راحته، اما بود سکوت کرد؟ خاله کار

 روزهایی که  و نیم  صبح میزدم بیرون، چندبار از

 این سر شهر تا او سر شهر میرفتم، خیلی روزها حتی

 ناهار نمیخوردم، میگفتم پول جمع کنم کم نیاریم. نتیجه
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 ی همه اش این شد، خراب گفتن بهم، نتیجه اش شد یه

 رم؟رد زخم بزرگ کف دستم، چرا چون دخت

 خاله جوابی نداد، فکر کردم خوابش برده است اما وقتی

 بینی اش را باال کشید متوجه شدم گریه میکند. با بغض

گریه گفت 'بمیرم برای مهربونیت'._بخواب خاله تورم 

 .ناراحت کردم

 بیدار بودم و مطمئن بودم خاله نیز بیدار است اما

 مسکوت را ترجیح دادم و دیگر چیزی نگفتم. نمیدان

 کی خوابم برد فقط با لگد شدن پایم توسط آسمان

 . بیدارشدم، دیرش شده بود برای مدرسه

 .چشمهان پف کرده اش نتیجه ی گریه های دیشبش بود

 صبحانه نخورده، با عجله فقط لباسهایش را پوشید
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 رفت. دیگر ذوق کوله پشتی و کفشش را نداشت، ذوق

 .هیچ کدام را

 اینکه بروم سرکار اما نمیخواستمبابا بیدار بود قبل از 

 من هم دیر کنم، شاید خیری بود در این که فرصت

نمیشد صحبت کنیم.دادیار نبود، شرکت خلوت بود، کارها 

 .در حال انجام

 خبر داشتم کارخانه بود، قبل از رفتن در راه تماس

 گرفته بود، عذرخواهی کرده بود نمیتواند دنبالم بیاید

 را میفرستد اما من قبول نکردهگفته بود راننده اش 

 .بودم، نیازی نبود

 .عزیزم دارم میام دنبالت بریم ناهار_

 تموم شد کارت؟_
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 .آره. بیا دم شرکت_

 کیفم را برداشتم و طبقه ی پایین رفتم. خودش پشت

 فرمان بود، خبری از راننده اش نبود. سوار شدم

 .لبخندی به رویم زد و ماشین را به حرکت درآورد

بود اینکه با او یک جا کار میکردیم، فکر کردمزوج  جالب

 هایی که محل کارشان هم یکی است باید حس

 .خوبی داشته باشند

 به چی میخندی؟_

 .نخندیدم_

 .با انگشت اشاره اش به لبم اشاره کرد

 پس این چیه؟_

 .لبخند_
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 .او به جواب من خندید._به تو لبخند میزنم اجازه ندارم

 با پدرت صحبت کردی؟ شما صاحب اختیاری،_

 .نه_

 نه؟_

 باورت میشه فرصت نشد؟ تا رسیدیم خونه آقای ملکی_

 بابا رو به حرف گرفت، بعدش رفتیم خونه ی اونها،

 بعدش با آذرخش بحثم شد، بعدشم که دیگه نصف شب

 .... بود، صبح هم ترسیدم شرکت دیرم

با داداشت چرا بحثت شد؟ناخودآگاه بود که پشت سرهم _

 اینکه نتوانسته بودمدلیل 

 با بابا صحبت کنم را میشمردم و اصال متوجه نشدم کی

 گفتم با آذرخش بحث کرده ام. او بود که با سوالش
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 .حرفم را قطع کرده بود

 .چیز مهمی نبود_

 در مورد ما بود؟_

 ما؟! آذرخش اگر در مورد من و او میفهمید خدا

 .میدانست چه قیامت جدیدی به پا میکرد

 .قعا نهنه، وا_

 نمیخوای در موردش بگی؟ قبال هم اشاره کرده بودی_

باهاش بحث کردی.دیگر کار همیشگیمان شده بود کی با 

 آذرخش بحث

 .نمیکردم

 از وقتی از زندان آزاد شده، تقریبا کار روتینمونه_

 .بحث کردنمون
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 میخواست ماشین را نگه دارد اما گفتم ادامه دهد، وقتی

 .ت میکنیمرسیدیم در رستوران صحب

:] 

 ق#_

 

 _خب ؟

 لبخندی به جدیتش، به مهم بودنم برایش زدم. دیروز از

 اختالف طبقاتیمان ترسیده بودم، هنوز هم میترسیدم، اما

 .بدون او من نمیتوانستم

 خب؟_

 .میدونی منظورم چیه_

 آذرخشه دیگه، نمیدونم چی بگم، اختالف سنیمون کمه_
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 .از بچگی تو سر و کله ی هم میزدیم

 فکر نمیکنم بحث های االنتون شبیه بچگی هاتون_

 ...باشه.نبود

 میشه تو اول راجب صحبتت با بابا بگی؟ چرا دوتاتون_

 هم اونقدر اخمو و جدی بودین؟

 نگاه جدی اش میگفت بیخیال نشده است و من اول باید

 . جواب او را بدهم

 .از دیروز دارم از استرس میمیرم_

 .نرم شداین را که گفتم نگاهش کمی 

 ...پدرت چیزی نگفت، یعنی_

میدونم نمیتونه صحبت کنه._اما واکنش مثبتی هم حس _

 .میکنم نشون نداد
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 چرا مگه چی گفتی؟_

 چیزی نگفتم عزیزم ، از خودم، از تو، از عالقم به تو_

 .گفتم

 با گفتن کلمه ی عالقه ی ناخودآگاه لبخندی زدم و همین

 م انگشت شصتشباعث شد دستش را جلو بیاورد و آرا

 . را روی دستم بکشد و زمزمه وار بگوید

 گفتم چقدر خاطر دخترش برام عزیزه، چقدر تصور_

 زندگی بدون دخترش برام غیر ممکنه، چقدر غرق

 میشم تو نگاه دخترش، چقدر رنگ موهاش رنگی کرده

زندگیم رو، دنیام رو.او نمیتوانست اینهارا به بابا گفته باشد. 

 داشت تک

 ا به من میگفت. زیباترین جمالتی بود که درتکشان ر
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 وصف خودم و ظاهرم شنیده بودم. همانطور با لبخند

 . زل زدم به نی نی چشم هایش

 .شاید پدرت ترسیده_

 از چی؟_

 منم بودم و دختری مثل تو داشتم به کسی نمیدادم، به_

 هیچ کس. حتی هیچ کس رو الیقش نمیدونستم. حق

 . داره بترسه

را جلو کشید ._دختر ما هم همیشه دختر ما کمی خودش 

 میمونه، من به کسی

 .نمیدمش. خصوصا که مطمئنم شبیه مادرش میشه

 گونه های گل انداخته ی من توجهش را جلب کرده بود،

 زل زده بود به گونه هایم. دلم میخواست در جواب این
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 همه ابراز عالقه اش، رویا پردازی اش بگویم 'دوست

 ت جلوی خودم را گرفتم. خودم همدارم،' خیلی سخ

 نمیدانم چرا اینکار را کردم مگر فریاد دوست داشتن

 !چه گناهی داشت؟

 چون از عالقت به بابا گفتی ناراحت شد؟_

 جدی شد، به صندلی تکیه داد و دستهایش را در هم

 .گره کرد

 . نه وقتی از خودم گفتم.بیقرار پرسیدم_

 مگه چی گفتی؟_

 .یدونیچیزهایی که توام م_

 چیزهایی که من میدانستم و چیزی که در صدر بود

 .'پول'
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 .اختالف طبقاتیمون_

 .سکوت و نگاهش نشان میداد حدس من درست بود

 بابا از اختالفمان فهمیده بود. از فاصله ای که فرسخ ها

 بود. من به بابا نگفته بود، تقریبا هیچ چیز نگفته

 .بود گذاشتبودم...دستش را روی دستم که مشت شده 

 ...آسوی م_

 .میدونی منم بهش فکر میکنم_

 حرفش را قطع کرده بودم، ادامه نداد، ساکت ماند تا من

 .ادامه دهم

 ...چیزی نیست که نادیده گرفته بشه، شاید خانوادت_

 ...اونها هم خب

 تو با خونواده ی من آشنا شدی آسوی، فکر نمیکنم_
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 باشی، رفتاری داشته باشن که تو حس بدی داشته

 سوای اون بی نهایت دوست دارن، حتی اگر متوجهش

 نباشی.در صدر آن خانواده مادرش بود، نادیده میگرفت یا

 !سعی میکرد فراموش کند؟

 .آسوی_

 ...من مامانت رو ندیدم و فک_

 خیلی زود میبینیش، نگران چیزی نباش، تا وقتی من_

 هستم نگران نباش. هیچ کسی حق نداره انتخاب من رو

 .یر سوال ببره، حتی خانواده امز

 من تا مادرش را نمیدیدم نمیتوانستم با این اطمینان

 چیزی بگویم... نفس عمیقی کشیدم، چشمم به زوجی

 افتاد که چندمیز آن طرف تر نشسته بودند، چهره ی
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دختره من را یاد دختر خاله ی دادیار انداخت._میتونم یه 

 چیزی بپرسم؟

 .البته عزیزم_

 ...ختر خالت نامزد بودین، یا میخواستین کهتو با د_

 کی گفته؟_

 چه فرقی داره؟_

 .انگشتش را روی ابرویش کشید

 ...فرقی نداره، نه چیزی نبود ._آخه_

 .چیزی از جانب من نبود_

 پس از جانب که بود؟! به پیوست این سوال حتی یاد

 .هایی که داشته ارتباط حرف پیمان افتادم، دادیار و 

 مورد دختر خاله اش خیلی راحت پرسیدم، اماشاید در 
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 های قدیمی اش چه فایده ارتباط پرسیدن از گذشته ها و 

 داشت. مگر تمام نشده بودند؟ اما امان از کرم های

 .درون ذهنت... اجازه نمیدهند آرام باشی

 به چی فکر میکنی؟_

 .یبار پیمان چیزی در موردت گفت، یاد اون افتادم_

 .کان دادم و یک "اوهوم" گفتمپیمان؟سرم را ت_

 چی؟_

 .شنیدنش خوشحالت نمیکنه_

 .لطفا بگو_

 یکم با زن های دیگه ای که تو زندگی دادیار بودن"_

 .فرق داری". اینو گفت

 اخم... فقط اخم نبود. عصبانیت... شاید فقط عصبانیت
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 هم نبود. اما این چهره را یکبار هم دیده بودم، وقتی

 مردک همسایه هیز در ساختماناوایل استخدام، همان 

شرکت وقتی من تنها بودم آمده بود سراغم، گویا با 

 کسدیگری اشتباه گرفته بود مرا با هرچیزی، آخرین بار

 .این چهره را همان موقع دیده بودم

 چیزی نگفت، کمی آب خورد. سعی کرد به خودش

 .مسلط شود، نهایتا پرسید

 و تو چه فکری کردی؟_

 .االن یادم افتاد یادم رفته بود،_

 چی باعث شد؟_

 .ذهنه دیگه پرواز میکنه به هر سمت_

 ات با من جدی تر شه میترسی؟ از ارتباط تو از اینکه _
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 [کنار من بودن؟ این بی اعتمادی از چیه؟:

 ق#_

 

 

 .نه بحث بی اعتمادی نیست بد برداشت کردی_

 ...اول شیما و شیدا حاال_

 عصبانیت برای چیه؟فقط یادم افتاد دادیار، این _

 از اینکه چه رفتار نادرستی در من دیدی که همچین_

..._داری بزرگش میکنی، ارتباط برداشتی کردی؟ یا چه 

 یادم افتاد، پرسیدی جواب دادم

 همین. اینکه ذهنم به سمتش رفت ناخودآگاه و کمی

 طبیعی بود، حق بده همین جمله رو در مورد من
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 چرا کسی همچین حرفیمیشنیدی کمی کنجکاو نمیشدی 

 زده باشه؟

 چرا اتفاقا منم خیلی کنجکاوم بدونم پیمان چرا این رو_

 گفته، و به چه اجازه ای به خودش حق دخالت تو

 .زندگی من رو داده

 .داد نمیزد، اما فکر میکنم اگر داد میزد بهتر بود

 اشتهایی نمانده بود که بخواهیم غذا بخوریم، همینطور

 دیم و زل زده بودیم به غذاها، چرابی دلیل نشسته بو

سر هر وعده ی ناهار ما یک اتفاقی می افتاد؟!چانه ام را 

 روی دستم گذاشته بودم و زل زده بودم به

 .بیرون

 .غذات رو بخور_
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 . سرم را بلند کردم

 .میل ندارم_

 .نباید عصبانی میشدم، معذرت میخوام_

 . فقط سرم را تکان دادم. دستم را گرفت

 با گفتن اینکه بهم اعتماد داشته باش اعتمادی میدونم_

به وجود نمیاد. اما باور کردن حرف هرکسی که..._دادیار 

 من باور نکردم، باور نکردم که اینجام، حتی

 فراموش کرده بودم، نمیدونم فقط کمی کنجکاو شدم چرا

 .همچین چیزی راجبت گفته

 قابلو در دلم گفتم شاید حسادت... نمیدانم پیمان مگر 

 !پیش بینی بود؟

 .بیخیال فراموش کن_
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 نه نمیخوام هیچ شک و شبهه ای تو دل و ذهنت_

 بمونه، من همونی ام که خودت شناختی، من تظاهر بلد

 .نیستم عزیزم، این رو حتما متوجه شدی تو این مدت

 درسته نیاز داریم بیشتر هم رو بشناسیم اما به نظرم

 هایی از هم بدونیماین شناخت شناختی از جزئیات، چیز

 از خلق و خوی هامون. این شناخت کلیمون رو از هم

خدشه دار نمیکنه.فقط نگاهش کردم در جوابش خودش باز 

 .ادامه داد

 .من دوست ندارم همچین برداشتی از من داشته باشی_

 یعنی داری میگی که هیچ وقت هیچ کس تو زندگیت_

 نبوده؟

 شکلی هم من همچین حرفی نزدم اما هیچ وقت به_
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 ...نبوده که

 .دستش را به پشت گردنش کشید

 باورم نمیشه دارم راجب همچین چیزی باهات صحبت_

 .میکنم

چه اشکالی داره؟تنها اشکالش حس حسادتی بود که ته دل _

 من ایجاد شده

 .بود اما دلیل دادیار چه بود، کنجکاو بودم

 اشکالش همین نگاهت. باور نکردن و تو شک بودنته_

 . عزیزم

 چند نفس عمیق کشیدم، بوی غذاهای روی میز حالم را

 بهم میزد و همینکه جمله هایمان درست تعبیر نمیشد از

 . جانب همدیگر
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 میشه بریم؟_

 ...آس_

نه ، بوی غذا اذیتم میکنه.دم در رستوران منتظرش بودم، _

 دیوانگی بود اگر

 میگفتم بیخیال ماشینش شود و باهم قدم زنان برگردیم

 !شرکت؟ اصال قبول میکرد؟به 

:] 

 ق#_

 

 

 الزمه بریم دکتر؟_
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نه خوبم، بریم.برگشتم از روی جوب بپرم، اما ساق دستم _

 .را گرفت

 .نگاهش که کردم به پل اشاره کرد، لبخندی زدم

 .خودم خواستم بپرم_

 بریم جای دیگه صحبتمون رو ادامه بدیم؟_

 .کمی فکر کردم

 م بزنیم و صحبتمیشه امروز عصر بعد کار کمی قد_

 کنیم؟ به جای اینکه با ماشین بریم؟

 .اگر تو اینطور میخوای_

 برای تایید دوبار سرم را تکان دادم. این فاصله فرصت

خوبی بود هم او کمی آرام شود، هم من کمی فکر کنم.حاال 

 متوجه شده بودم وقتی ناراحت و عصبانی میشد
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 شودچرا سکوت میکرد. به خودش فرصت میداده آرام 

 و بعد صحبت کند، شاید کار او خوب بوده، اصرار من

 برای سکوت نکردنش غلط بوده... همیشه که پیش

 بینی ها و ادعاهایمان درست از آب در نمی آید. این

 همه نمونه ای بود برای من تا متوجه شوم بخاطر

 خودم نباید سعی کنم آدم ها را تغییر دهم... همیشه

 .نتیجه اش مثبت نیست

 خانم مهرپرور میتونین تموم کنین تا عصر؟_

 .نگاهی به فایل ارسالی کردم

 سعیمو میکنم، تا تموم نشد نمیرم, آقای دکتر خبر_

 دارن؟_بله خودشون دادن، گفتن شما شروع کنین بعدا میان

 .توضیح میدن، فعال مهمون دارن
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 مهمون؟ کی؟_

 خانم پاینده از سرعتی که برای پرسیدن این سوال به

 ج دادم، خنده اش گرفت اما خودش را کنترل کرد تاخر

 .نخندد

 .مادر آقای دکتر اینجان_

 .تا خانم پاینده این خبر را داد حس کردم تمام تنم لرزید

 این ترس من از مادر دادیار چه بود. هرچند تکلیفم با

 بابا هم مشخص نبود، احتمال اینکه خیلی قاطع نه

 .خانم پایندهبیاورد وجود داشت._آهان، ممنون 

 میخوای بری دفتر آقای دکتر خبر بدم؟_

 دیوانه شده بود؟! هرچه دیرتر مادر دادیار را میدیدم

 .بهتر بود
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 .نه نه، من بهتره اینهارو هرچه زودتر تموم کنم_

 چشمم به صفحه بود، ذهنم هم درگیر اعداد و ارقام و

 هم مادر دادیار. در تمام مدتی که اینجا شروع به کار

 ه بودم این اولین بار بود که شنیده بودم او بهکرد

 شرکت آمده است. حسی درونم میگفت شاید مربوط

 باشد به من. اما به نظر هم نمی آمد دادیار چیزی در

 امتم به مادرش گفته باشد، شاید هم ارتباط مورد ما و 

چیزی در موردش به من نگفته بود...گوشی را برداشتم به 

 رایم چایآقای جهانی بگویم ب

 بیاورد، اما با خودم گفتم خودم بروم شاید کمی بتوانم

 این استرس و کنجکاوی حضور مادر دادیار را هم آرام

 .کنم. شاید رفته بود شاید هم هنوز در اتاق پسرش بود
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 تا در را باز کردم، از الی در دادیار را دیدم که پشت به

 نگهدر من ایستاده بود، در را باز نکردم همانطور 

 .داشتم، صدای مادرش را شنیدم

 من حرف آخر رو زدم، و به هیچ عنوان دوست نداریم_

 .چیزی غیر این بشنوم

 دادیار چیزی نگفت، صدای قدم های مادرش و بعد

 خارج شدن دادیار از دید من. سریع در را بستم، ممکن

 بود دادیار ببیند، شاید هم می آمد به اتاق من و می

 .'حرف آخر' مادرش با من صحبت کندخواست از این 

 اما این اتفاقا نیفتاد، چرا که خبری نشد، من چایی ام را

هم از آقای جهانی خواستم. اگر خودم از اتاق بیرونمیرفتم 

 ممکن بود نتوانم جلوی خودم را بگیرم و به
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 سراغ دادیار بروم و این نهایت فضولی محسوب میشد،

 بخاطر مادرش رفتهکامال معلوم و مشخص می بود که 

 .ام

 خوبی آسوی جان؟_

 ممنون شما خوبین؟_

 آره، میخواستم بپرسم دادیار داد بهت پوشه رو شروع_

 کردی؟

 از تماس مهیار تعجب کرده بودم، با سوالش در مورد

 کار تعجبم بیشتر شد، دادیار هم میتوانست از من این را

 . بپرسد

کنی، زنگ زدم بله، االن مشغولم._امیدوارم بتونی تموم _

 دادیار جواب نداد
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 .گفتم با خودت تماس بگیرم گفتم شاید پیش توا

 پس به دادیار دسترسی نداشت، اما دادیار باید در اتاقش

 .می بود

 نه ندیدم، یعنی ناهار رو باهم خوردیم اما برگشتیم_

 .شرکت ندیدمش

 .'زیر لب نه خطاب به من گفت 'کجاست پس

 .بگیرین وصل کنهبا خانم پاینده تماس _

 باشه، پس تو فعال تمومش کن، من دادیار رو پیدا_

میکنم.خواستم بگویم مادرتان اینجا بود، اما ترس اینکه 

 بگوید

 خب که چه، ما رمان است و شرکت پسرهایش' باعث'

 شد چیزی نگویم. مطمئنا با این لحن نمیگفت اما خب
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 .من خودم باید متوجه میشدم

:] 

 ق#_

 

 

 م نشده بود، خانم پاینده خداحافظی کرده بودکار من تما

 و رفته بود. از حضور دادیار بیخبر بودم. استرسی

 وجودم را گرفته بود، میترسیدم، میترسیدم خطاب جمله

 های مادرش من باشم، موضوع بحث من باشم. و این

ودم ه بغیبت دادیار دامن میزد به افکارم. به مامان خبر داد

 می آیم به خانه کارم طول میکشد، دیر

 نمیتوانستم استرس آن را نیز تحمل کنم در این بلبشوی
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 .قلب و ذهنم

 تموم نکردی؟_

 جوری از روی صندلی پریدم که موقع فرود آمدن دیگر

 نشستم روی صندلی نبود بلکه روی زمین افتادم. در

 !باز شده بود و من نشنیده بودم؟

 .صدای دادیار و آمدنش را به سمت خودم شنیدم

 خوبی؟_

 آرنجم خیلی بد به زمین خورد، اصال نفهمیدم لیز خوردم

یا افتادم، نتوانستم خودم را کنترل کنم. با دست راستم،آرنجم 

 گرفته بود، دادیار صندلی را عقب کشید و کنارم

 .نشست

 خورد زمین؟ میتونی تکون بدی؟_
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 .اصال متوجه نشدم کی درو باز کردی_

 بود وایسته بودم نگاتدر باز بود، چند دقیقه ای _

 .میکردم. متوجه نشدی، نمیخواستم برسونمت

 پس خانم پاینده در را کامل نبسته بوده وقتی آمد برای

 ...خداحافظی، هرچند تقصیر او هم نبود من غرق بودم

 .خیلی زیاد

 نگاهی به صورتش کردم، چشمهایش غمگین بود. بی

ظه سخت بود اراده گفتم 'خوبی؟'لبخندی زد، انگار در آن لح

 برایش لبخند

 زدن. مثل من راحت روی زمین نشست، دستش را باال

 .آورد و روی گونه ام گذاشت

 خوبم عزیزم. میخوای بریم دکتر؟_
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 امروز بار دوم بود که میگفت برویم دکتر، اما دکتر حال

 .من خودش بود نه دیگری

 نه خوبم، یکم دردم گرفت. کجا بودی؟_

 .کرد، در همان حال گفتداشت موهایم را مرتب می

تو دفترم بودم کمی کار داشتم._ماله منم کم مونده االن _

 .تموم میکنم

 خواستم بلند شوم اما اجازه نداد، با ورفتن ساق دستم

 مجبورم کرد بنشینم. من با کنار روی زمین نشستن او

 .برایم جالب بود. نگاهش کردم و او هم نگاهم کرد

 ی خاصه؟میدونستی رنگ چشم هات خیل_

 اجازه نداده بود بلند شوم تا در مورد رنگ چشم هایم

 بگوید، آن هم بی مقدمه؟! 
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خوبی دادیار؟ خوب به نظر نمیای .سرش را خیلی _

 . محسوس جلوتر آورد

 .خوبم عزیزترینم خوبم_

 .نگاهش را از چشم هایم گرفت، به صورتم نگاه کرد

جوابی ندادم بلکه فقط نگاهش کرد،نفس عمیقی کشید، سرش 

را برگرداند و نهایتا بلند شد،دستش را دراز کرد تا کمک 

 کند من هم بلند شوم. 

چیزه، اگر خسته ای تو برو من تموم کنم میرم _

 .خونه._بمونه برای فردا

 مهیار تماس گرفت گفت خیلی واجبه تا صبح الزم_

 .دارن

 .وی پیشانی اش کشیدانگشت شصتش را ر
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 . باشه، منتظرم_

 . خسته ای دادیار برو_

 .خوبم عزیزم، تو به کارت برس_

 بیرون نرفت، روی مبل موجود در اتاقم نشست، من هم

پشت میزم. حواسش به من نبود، در گ دنیای دیگریداشت 

 سیر میکرد. کارم که تمام شد برای خود مهیار

 خاموش کردم و بلندنتیجه را ارسال کردم، سیستم را 

 . شدم. حتی متوجه بلند شدنم نشد

 تموم شد. بریم؟_

 با صدای من به خودش آمد، دوباره خودش را مجبور

 .کرد لبخند بزند، کامال حسش کردم

 .آره_
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 قرار بود قدم بزنیم، دیر شده بود اما مشکل این بود او

 .کامال فراموش کرده بود

 هم نخوردی، باید اگر دیرت نیست، شام بخوریم، ناهار_

گرسنه باشی._نه دیر میشه، توام خوب به نظر نمیای حاال 

 هرچقدر

 .هم که بگی خوبی

 .دستم را در دستش گرفت

 خوبم عزیزم، خوبم. رفتی خونه میشه با پدرت صحبت_

 کنی؟

 ' جوابش را میدانستم، اما باز پرسیدم 'در مورد؟

 .ما_

 .اگر بیدار باشه صحبت میکنم_
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گفتم 'تو کی قراره بگی که چی شده؟!'دم در خانه و در دلم 

 ماشین را نگه داشت، نمیدانستم آذرخش

 خانه است یا بیرون، اما سریع خواستم پیاده شوم، اما

 برای لحظه ای دو انگشت دستش را روی پایم گذاشت

 .و وقتی برگشتم سمتش دستش را برداشت

 .قول پیاده روی داده بودم، معذرت میخوام_

 .نیست یه فرصت دیگه مشکلی_

 .دلخور نباش_

 .نیستم_

 دلخور نبودم، چون فکرهایم فرصتی نمیداد برای دلخور

 شدن، سکوت دادیار فرصت نمیداد._خاله کو؟

 .رفت خونه اش_
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 مگه برگشتن؟_

 .آره_

 .چه ظلمی به خودش میکنه بااین کار_

 چیکار کنه زن بیچاره؟ شام خوردی؟_

 گرسنه ام._چرا نخوردی؟نه، ناهار هم نخوردم، خیلی _

 چرا؟ چون فهمیدم کسانی در زندگی دادیار بوده اند،

 چقدر مهم، چقدر پررنگ نمیدانم... چون ته دلم

 ... حسادت کرده بودم

 فرصت نشد، کارم زیاد بود. بابا بیداره؟_

:] 

 ق#_
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 .نمیدونم._باشه تا تو شام رو برام بذاری اومدم_

 بود، رادیوی کوچکش همبا سمت اتاق بابا رفتم، بیدار 

 .روشن بود، کنار بالشش

 سالم، بیداری؟_

 لبخندی به رویم زد و به رادیو اشاره کرد، خاموشش

 .کردم

 حوصله داری صحبت کنیم؟_

 میدانست برای چه و در مورد چه چیزی میخواهم

 .صحبت کنم

 ...دوباره چشم بست به معنی موافقت._دیروز فرصت نشد

 های ریش ریش شالم را به دستم چشم گرفتم از بابا، نخ
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 .گرفتم

 یعنی... خیلی خوشحال هم به نظر نمیرسیدی، از_

 دادیار خوشت نیومد؟

 با خجالت چشم هایم را به سمت صورت او چرخاندم،

 !گفت نه! پس حدس من درست بود، اختالف طبقاتی

 میدونم چیزی راجبش نگفتم، خواستم اول خودش رو_

کرد. برای اولین بار حس کردم  ببینی، بعد...منتظر نگاهم

 کاش با

 مامان به اندازه ای صمیمی بودم که این ها را به مامان

 میگفتم و او به بابا انتقال میداد. نمیدانم... شاید هم به

 .مامان هم میخواستم بگویم همینقدر خجالت میکشیدم

 فکر کنم فهمیدی که با آقای جمی که خونشون میرفتم_
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 ت داره، برادرشه و رئیس شرکتیبرای درس دادن نسب

 .که توش دارم کار میکنم

 به چشم هایش نگاه میکردم، نمیخواستم چیزی ببینم،

 نمیخواستم برای تک تک جمله هایم عکس العملش را

 .ببینم

 بابا نمیدونم چه فکری میکنی، خودمم نمیدونم چطور_

 شد.با یاد آوردی گذشته ها و حسی که اوایل به دادیار

 .ناخودآگاه لبخندی زدمداشتم 

 حتی من ازش بدم میومد، اون حسمم تقریبا بی دلیل_

 ...بود، اما تا به خودم اومدم دیدم

 .آب دهانم را قورت دادم

 اختالف طبقاتیمون زیاده، میدونم، منم... منم میترسم_
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 .از این بابا. همه ی وجودم رو ترس گرفته

 قکمی نفس نفس میزدم، میخواستم بگویم اما عش

 .دادیار هم همزمان همه ی وجودم را گرفته است

 .من...به هر جان کندنی بود، دوباره نگاهش کردم_

 بابا من... دادیار برام خیلی مهمه. بدون رضایت تو_

 .من کاری نمیکنی، اما فقط اینو خواستم بدونی

 چشم هایش... نمیدانم شاید هم خوشحال بود هم

 تن دخترشنگران. در اوج خوشحالی از دل باخ

 دلواپسش هم بود. کدام پدری این نگرانی ها را

 ...نداشت

 از خانواده ی دادیار فقط برادرش و خواهرش خبر_

 دارن، اونم میخواد من رو با مادرش آشنا کنه، اما
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 .قبلش اجازه و رضایت تو رو میخوام

دستش را در دستم گرفتم._صبر میکنم، برای اینکه راضی 

 .بشی

 شام، چی میگی به بابات؟سرد شد که این _

 .سرم را برگرداندم سمت صدا

 .االن میام_

 سریع خم شدم بوسه ای به گونه ی بابا رفتم و عمال در

 .رفتم

 .لباس عوض کن بعد_

 نه خیلی گشنمه، با خاله صحبت کردی بعد رفتنش؟_

مشکلی پیش نیومده؟_زنگ زد گفت رسیدن، چیز خاصی 

 .نگفت
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 نشسته بودم و مثل کسانی کهدر آشپزخانه روی زمین 

 چند روزی است لب به غذا نزده اند مشغول خوردن

 بودم، تند تند قاشق بود که پر میکردم و به دهان

 .میبردم

 .میخوام یه چیزی ازت بپرسم_

 .لیوان آب را برداشتم و فقط سرم را تکان دادم

 .امروز خانم ملکی رو دیدم، یکم صحبت کردیم_

 نیم؟گفت تونه رو خالی ک_

چرا خونه رو خالی کنیم؟_صاحب خونه اس دیگه، اولین _

 .چیز این به ذهنم اومد

 .نه یه اشاره هایی میکرد_

 به چی؟_
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 .به امیر_

 موضوع جدی شد. بشقاب را روی زمین گذاشتم تا با

 .دقت بیشتری گوش دهم

 خب؟_

 اولش فکر کردم منظورش تویی، اما بعدش فهمیدن_

 رو میگه؟ آسمان رو میگه._چی آسمان

 .تو لفافه آسمان رو برای امیر میخواست_

 مثال کاراکتر کارتون ها وقتی تعجب میکردند دهان و

 چشم هایشان تا حدقه باز میشد، من هم دقیقا همان

 شکلی شدم. این پسر چرا اینطور میکرد، نه به آن بهم

 زدن بی دلیل و یهویی اش نه این خواستگاری

 .کردنش... داستان چه بود
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 تو چی گفتی؟_

 منم مثل خودش تو لفافه گفتم، آسمان بچه اس، تازه_

آسو بزرگتره و مجرده هنوز._مجرد بودن من مشکلی نداره 

 ولی آره، آسمان مدرسه

 .اش رو هم تموم نکرده چه ازدواجی

 آسمان اگر میشنید... نمیتوانستم حدس بزنم چه

 .واکنشی نشان میداد

 به آسمان هم گفتی؟_

 کنکورشه، گفتم ذهنش رو مشغول نکنم. تانه دم _

 حرفش رو شنیدم و منظورش رو فهمیدم با خودم گفتم

 خوب شد دیشب نذاشتی برین دور هم جمع شین، این ها

 ...منظوری داشتن. نکنه از اول هم
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 مامان! زشته آدم های خوبی ان. حاال اتفاق دیگه،_

 اتفاق بدی هم نیست که. اما خب آسمان سنش مناسب

 [دواج نیست.:از

 ق#_

 

 

 .چه میدونم به ذهنم اومد_

 .توام جوابش رو دادی_

 .حواست باشه به آسمان نگی_

 آسمان شاید حق داشت که از این موضوع خبر داشته

 باشد اما قبلش دوست داشتم با امیر صحبت کنم و بفهمم
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هدفش از این کار چیست. شامم را که خوردم خواستمظرف 

 اجازه نداد، چون خسته بودمرا بشورم اما مامان 

 .از خدا خواسته قبول کردم و به اتاق رفتم

 چطور بود روز اول مدرسه؟_

 .مثل همیشه، مدرسه اس دیگه_

 سرم را تکان دادم و برای اینکه از جمله ام بد برداشت

 . نکند با لحنی آرام گفتم

 .مواظب باش دوستهات مثل همیشه نباشن_

 .حواسم هست_

 حواسش بود. داشتم لباسم را عوضخوب بود که 

میکردم که چشمم خورد به دیوان حافظم، مدتی بود 

 کهسراغش نرفته بودم. کتاب را برداشتم و با خستگی
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 روی زمین نشستم و تکیه دادم با دیوار، با مکثی

 . صفحه ای را اتفاقی باز کردم

 فاش میگویم و از گفته خود دلشادم_

 زادمبنده عشقم و از هر دو جهان آ

 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 که در این دامگه حادثه چون افتادم

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 آدم آورد در این دیر خراب آبادم

 سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض

به هوای سر کوی تو برفت از یادمنیست بر لوح دلم جز 

 الف قامت دوست

 ادمچه کنم حرف دگر یاد نداد است
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 کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت

 یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

 تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق

 هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم

 میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست

 که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم

 پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک

بنیادمدیوان را بستم و با خودم ور نه این سیل دمادم ببرد 

 زمزمه کردم ' تا شدم حلقه

 به گوش در میخانه عشق

 .'هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم

 فکر و ذهنم پیش دادیار و مادرش بود... میدانستم تا
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 نخواهد نمیتوانم چیزی از زیر زبانش بیرون بکشم،

 بهترین راه حلی که به ذهنم میرسید به دیدن مهستی

 تن بود. پیام دادم آدرس محل کارش را خواستم ورف

 گفتم برای ناهار میروم به سراغش تا فردا باهم ناهار

 بخوریم. استقبال کرد، دقیق نمیدانستم چطور باید از او

 بپرسم، اصال مستقیم بپرسم یا نه. اما راه حلی بود

 .ممکن بود جواب بگیرم یا بلعکس

 میکردم زیاد بود، به تعداد کسانی که باید با آنها صحبت

 امیر هم پیام دادم، تا ببینم اگر هنوز تهران است در

 اولین فرصت صحبت کنیم، گفت فردا بعد از کارم

 میتوانیم هم را ببینیم. شاید با دادیار جایی میرفتیم اما
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پیشنهاد امیر را قبول کردم، فقط امیدوار بودم دادیار 

 ت به خرجبازحساس نشود... شدیدا روی امیر حساسی

 .میداد

- - - 

 .این هارم_

 اینهارو نباید مهندس خادمی انجام بدن؟_

 .انگار استعفا دادن_

 فایل هایی که بغلم بودند از دستم افتادند، خبر شوکه

 کننده ای بود، نه اینکه حضور و عدم حضور پیمان

 برایم مهم باشد نه اما اولین چیزی که به ذهنم می رسید

 اخراجش کرده است؟ اما کودکانه نبوداین بود که دادیار 

 فقط به خاطر یک جمله او را اخراج کند؟! حقیقتا انتظار
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چنین چیزی را نمیتوانستم از دادیار داشته باشم حتیاگر واقعا 

 حدسم درست بود، شناختم از او مرا دچار

 ... تردید میکرد

 چرا؟_

 .نمیدونم_

 بح بهچرا همه چیز اینقدر قر و قاطی میشد، دادیار ص

 دنبالم آمده بود، جز صبح بخیر حرفی نزده بود، من هم

 که ذهنم درگیر جمله ی مادرش بود حرفی نزده بودم

 جز تشکر برای اینکه دنبالم آمده و تا رسیدیم به شرکت

 مستقیم رفت به دفتر کارش. نه چیزی از پیمان گفت، نه

 رفتنش نه اخراجش نه استعفایش... نه حتی اشاره ای

 در مورد آن موضوع با پیمان صحبت کرده است کرد که
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 . یانه

میشه لطفا به ٱقای دکتر خبر بدین، کارشون دارم.خانم _

 پاینده گوشی را برداشت تا به دادیار خبر بدهد،

 میتوانستم از چشم هایش بخوانم که میخواست بگوید،

 .' چه کاری است تو که میدانی نه نمیگوید'

 .رفتم سر اصل مطلب در را بسته و نبسته مستقیم

 دادیار پیمان استعفا داده؟_

 .سرش را بلند کرد اما فقط نگاهم کردم

 جواب نمیدی؟_

 .' با مکثی فقط گفت 'آره

 چرا؟_چرا استعفای پیمان برات مهمه؟_

 .استعفای پیمان برام مهم نیست دلیل این استعفا مهمه_
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 ...دلیلش هم فکر نمیکنم_

 را روی میز انداخت و ادامه نداد، برگه ای دست بود

 .نگاهم کرد، جلوتر رفتم

 فکر نمی کنی چی؟ به من مربوط نیست؟ بقیه ی جمله_

 ات اینه؟

 .آسوی، عزیزم ، االن کار دارم بعدا صحبت میکنیم_

من یه سوال ساده پرسیدم.از جایش بلند شد، مقابلم ایستاد. _

 انگشت شصتش را

 . روی پیشانی اش کشید

 مشکل چیه؟_

 استعفا ربطی به بحث دیروزمون داره؟این _

 خودت چی فکر میکنی؟_
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 .ترجیح میدم از تو بپرسم و فکری نکنم_

 چی میخوای بشنوی؟_

تو اخراجش کردی؟جلوتر آمد، نوک کفشش با نوک کفش _

 های من خورد،

 نگاهم کرد، حتی پلک نزدم، من هم زل زدم به چشم

 . هایش تا جواب سوالم را بشنوم

 !نه_

 نه؟_

 .آره نه_

 پس چرا؟_

 .فکر میکنم گفتی حضور پیمان برات مهم نیست_
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 مهم نبود، ذره ای مهم نبود، من فقط میخواستم بدانم

 .قضیه چیست، حق داشتم که مشکوک باشم

 من فقط نمیفهمم، بی دلیل و یهو اون هم دقیقا_

 .مصادف با بحث ما

 نگاهی کرد اما نگاهش دوستانه نبود و دوباره به سمت

 صندلی اش رفت و روی آن نشست. خودکار را به

 . دستش گرفت و کمی بی اهمیت گفت

داره از ایران میره._تو ازش پرسیدی در مورد حرفی که _

 زده بود؟

 .این بار خودکارش را روی میزش آرام کوبید
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 آسوی. میشه لطفا دقیقا بگی منظورت از این حرفها_

 چیه؟

 فا خودت رو بهتو کامال متوجه منظورم شدی پس لط_

 .اون راه نزن

 من کسی رو اخراج نکردم اگر این چیزیه که میخوای_

 .بشنوی

اما راجبش باهاش صحبت کردی._معلومه که صحبت _

 .کردم

 و چقدر این صحبت تو استعفا دادنش سهیم بوده؟_

 .این بار عصبانی از جایش بلند شد

 چی میخوای بشنوی؟_

:] 
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 ق#_

 

 

 .میکنم جوابت رو دادمچیزی که الزمه._فکر _

 .ناخودآگاه ساق دستش را گرفتم

 !دادیار_

 نفس عمیقی کشید، دستم را گرفت و کشید، با تعجب

 نگاهش کردم اما او نگاهم نمیکرد. هردو دستم را در

 .دستش گرفت

 .باور نمیکنی حرفم رو_

 .تو حرفی نزدی که من باور کنم یا نه_

 .خودش خواست بره._بی دلیل_
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 .بی دلیل نبودخیلی هم _

 .ناخودآگاه به دستهایم که در دستش بود فشاری آورد

 .شاید اینبار کامال از تو قطع امید کرد_

 خشک و جدی گفت این جمله را، متوجه منظورش

 .شدم، نمیتوانستم بگویم حرفت را نمیفهمم

 .فکر میکنم جوابت رو گرفتی_

 دستهایم را رها کرد و برگشت پشت میزش. کمی سرم

خم کردم و سعی کردم به خودم مسلط شوم._من میرم را 

 .کارخونه، اینهارو نمیتونم اینجا انجام بدم

 سرش را از روی برگه های بلند نکرد اما حرکت

 .دستش ایستاد

 .کمی منتظر بمون، میگم راننده بیاد_
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 ...خودم م_

 .کافیه آسوی_

 سرم را تکان دادم و به سمت در رفتم... نمیخواستم

 باشیم از هم، هنوز هم از حرفهایی که به پیماندلخور 

گفته بود مطمئن نبودم اما... سرم را برگرداندم نگاهیکردم، 

 او نگاهم نمیکرد... چیزی نگفتم فقط بیرون

 .رفتم

 نیم ساعت بعد خانم پاینده از رسیدن راننده ی دادیار

 خبر داد، سری تکان دادم و بلند شدم وسائلم را جمع

 تن و نرفتن پیش دادیار مردد بودم کهکردم. بین رف

 نرفتن را ترجیح دادم. سرم را تکیه دادم به شیشه ی

 ماشین و چشم هایم را بستم... ذهنم پر بود، از دادیار،



 
 

2127 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .مادرش، پیمان، مامان، آذرخش، بابا، آسمان حتی امیر

 فقط برای خود بینوای م هیچ جایی نبود در این افکار

 قبالم آمد.من خبری نداده بودمسرگردانم. مهیار به است

 حدس زدم کار دادیار باشد... من را به دفتر خودش

 راهنمایی کرد و گفت فعال آنجا شروع به کار کنم تا

 جایی را برایم آماده کنند، اما گفتم میروم سراغ سیستم

 .پیمان، آنجا به همه چیز دسترسی دارم

 اومم، اینجا هم میتونی._چرا مشکلی هست؟_

 .های دیگه هم اونجا هستنمهندس_

 .خب باشن_

 تقریبا با مخالفتش رفتم به دفتر کار پیمان که سه تا از

 مهندس های دیگر کارخانه آنجا بودند، هر سه آقا
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 بودند، به مهیار نمی آمد حساسیت روی همچین چیزی

 ...داشته باشد، به احتمال زیاد دستور اکید دادیار بود

 .خوش اومدین خانم مهندس_

 .منونمم_

باالخره شما هم به جمع ما اضافه شدین.مهندس جاهد بود _

 .که در ادامه گفت

 خانم مهندس منتظر بود پیمان بره، دیگه جایگاهی که_

 الیقشونه بدست بیارن و بیان، مثل ماها که به هر سمت

 .ساده ای راضی نمیشن

 پوزخندی زدم. نمیتوانستم جواب نداده به کارم ادامه

 غلطی انجام نداده بودم که الیق متلکدهم، من کار 

 . کسی باشم. زل زدم به چشم هایش و در جوابش گفتم
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 نگران نباشین، فقط امروز رو اینجام کارهای مهندس_

 خادمی رو انجام بدم. شما نهایت تالشتون رو بکنین تا

 .بر اساس لیاقت جایگاهتون رو بدست بیارین

 شروع به کاربی هیچ حرفی پشت میز پیمان نشستم و 

کردم، بی وقفه مشغول بودم، صدای گوشی ام بود کهدست 

 از کار بکشم. در دل دعا کردم دادیار باشد، اما

 مهستی بود. با دیدن اسمش محکم به پیشانی ام کوبیدم

 و این باعث شد سه مهندس دیگر نگاهی از سر تعجب

 به من بیاندازند. از جایم بلند شدم تا بیرون بروم در

 . حالت دکمه ی سبز را زدمهمان 

 .وای مهستی معذرت میخوام_

 . خندید
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 یادت رفت؟_

 .آره، و اینکه شرکت نیستم، اومدم کارخونه_

 بخاطر پیمانه؟_خبر داری؟_

 .آره، مهیار گفت_

 میدونی چرا؟_

 انگار با دادیار یه بحثی داشتن و بعدش اونم گفته_

 ، امادیگه نمیاد، مهیار فکر میکرد از روی عصبانیته

 انگار جدی بوده که االن تو اونجایی. پس شام رو باهم

 بریم بیرون؟

 خواستم بگویم باشه اما یادم افتاد با امیر هم قرار

 .مالقاتی دارم

 مهستی جان من بهت خبر میدم، قرار بود کسی رو_
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ببینم، باهاش تماس بگیرم بهت خبر میدم.با امیر هم تماس 

 نداشتم ،گفتگرفتم، حوصله پیام دادن 

 مشکلی نیست و می آید کارخانه به دنبالم، گفتم نیاید

 خودم تا رستوران میروم اما گفت کاری ندارد. فقط به

 مهستی خبر دادم که امشب هم نمیتوانم، همه چیز یکهو

 بهم گره خورده بود. یک جا نمیتوانستم گره همه چیز

 .را باز کنم

 س جاهد بازخواستم در را باز کنم که در توسط مهند

 شد. عق رفتم تا رد شود. پشت سرش مهندس

 . جوربنیان هم بیرون آمد

 وقت ناهاره، میریم سالن غذاخوری شما هم تشریف_

 .بیارین
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شما برین من یکم دیگه میرم ممنون.اما برای یکم دیگه _

 هم مهیار فرصتی نداد، به دنبالم آمد

 هتا باهم برای ناهار برویم. نمیدانستم جو کارخان

 چطور بود و اگر با او برای ناهار بروم، چه واکنش

 .هایی خواهم دید

 ...چیزه_

 برگشت و نگاهم کرد. مثل پسرهایش لبخند میزد، در

 .واقعا پسر هایش مثل او لبخند میزدند

 چیزی شده؟_

 میگم اشکالی نداره من با شما ناهار بخورم؟_

 .چه اشکالی؟محال بود متوجه منظورم نشده باشد_

:] 
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 ق#_

 

 

 بیا که دادیار سپردتت دست من، االنم بفهمه با اون_

 ...سه تا یه جا دارین کار میکنین

 .خنده ای کرد و گفت

خدا به دادم برسه.مگر من بچه بودم که من را به کسی _

 بسپارد. اخمم

 بخاطر دادیار بود نه مهیار اما فکر کرد از حرف او

 .ناراحت شدم و سریع عذرخواهی کرد

 معذبی مشکلی نیست من سر یه میز دیگه میشینیماگر _

 .اما به هرحال تا سالن که باید بریم
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 در مسیر تا سوله ای که سالن غذا خوری بود، در مورد

 کار صحبت کردیم. دسوت داشتم جوری حرف را به

 پیمان و رفتنش برسانم اما انگار دادیار هشدار الزم را

 حث به آن سمتبه مهیار داده بود، چون اجازه نداد ب

 .برسد

 .نمیای دیدن دوقلوها، بفهمن اینجایی بدو بدو میومدن_

 .لبخندی زدم ._شرکت نمیان

 سینی اش را برداشت تا در صف بایستد برای غذا، او

 از خیلی جهت ها مثل دادیار برخورد نمیکرد، خیلی

 خاکی تر، خیلی فروتن... از خانمی که غذایم را برایم

 دو سینی به دست وسط سالنکشید تشکر کردم، هر

 بودیم، مهیار به یکی از میزها اشاره کرد که دو خانم
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 دیگر مشغول غذا خوردن بودند، به احترام مهیار

 خواستند بلند شوند اما او گفت نیازی نیست و بعد

 اشاره کرد به صندلی تا من هم بنشینم. خودش هم سینی

 .را روی میز گذاشت و صندلی اش را کشید

 یر زیرکی به آن دو خانم نگاه میکردم که مهیارداشت ز

 .گفت

 از ترس عموشون._چی؟_

 گفتی شرکت نمیان، دادیار اجازه نمیده وگرنه هرروز_

 .بعد مدرسه میومدن پیشت

 .نمیدونستم بخاطر دا... دکتر جمه_

 خندید، به اینکه خواستم بگویم دادیار و سریع تغییرش

 .دادم به دکتر جم
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 .دکتر ج ِم آره بخاطر جناب_

 .خوش اومدین خانم مهندس_

 نگاهی به مهندس کرامتی کردم، اپراتور خط تولید جدید

بود. در طول جلساتی که در شرکت برگزار میشد وهمچینن 

 زمان افتتاح چند باری باهم هم صحبت شده

 . بودیم. پسر خوب و معقولی به نظر میرسید

 .ممنونم_

 .صندلی را کشید و کنار من نشست

 .چیزی بگم شاید باورتون نشه یه_

 .سوالی نگاهش کردم

 .همکالسی شدیم_
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همکالسی؟_بله... شما تشریف نیاورده بودین، ما یک _

 جلسه ای

 رفتیم و تقریبا باهم آشنا شدیم، اسمتون خاصه، همینکه

 دکتر نجفی اسمتون رو خوند شک نکردم که خودتون

 .باشین

 .واقعا حق داشت، چون تعجب کردم

 .نمیدونستم شروع شده_

 از بچه ها یکی دونفری هم رو میشناختن، هماهنگ_

 کردن، باهم رفتیم سر کالس، من شماره ی شما رو

 .نداشتم اد میکنم تو گروه

 سریع گوشی اش را برداشت و صفحه کلیدش را باز

 .کرد و به سمتم گرفت._شماره اتون رو بدین ادتون کنم
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 مهیار اشاره کرد که چهگوشی را گرفتم، در آن حال 

 اتفاق خوبی و البته از مهندس کرامتی تعریف کرد و

 گفت جوانترین نیرویشان است و آینده ی روشنی را

 .برایش تصور میکند

 .چه خوب_

 من خیلی خوشحال شدم همکالسی هستیم، االنم که_

 دیگه تشریف میارین کارخونه، میتونیم باهم بریم و

 .همه راه رو تنبلیش میشهبرگردیم. آدم تنهایی این 

 مهیار به من نگاهی کرد، سری تکان داد و لبخندی زد،

حرکتش یه خاطر دادیار بود مطمئن بودم._من امروز رو 

 .اینجا هستم

 .من فکر کردم به جای مهندس خادمی شما میاین_



 
 

2139 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .نه_

 چند قاشق بیشتر نتوانستم غذا بخورم، مزه اش خوب

 م پیش دادیاری بود کهبود، اما من میلی نداشتم، فکر

 خبری از او نبود. گوشی ام را برای بار هزارم در طول

 .ناهار چک کردم

 آسوجان بچه ها قراره اردویی از طرف مدرسه داشته_

باشن، من احتماال سفر باشم، میتونی همراهیشون کنی.نگاه 

 .مهندس کرامتی بین من و مهیار رفت و برگشت

 من دوقلوها را میشناسممطمئنا روز افتتاحیه دیده بود 

 . اما شاید متوجه میزان صمیمیتمان نشده بود

 مهستی هم میتوانست همراهشان برود... چرا به من

 ! میگفت؟



 
 

2140 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 من؟_

 .آره اگر مشکلی نباشه_

 مشکلی که نیست، مهستی جون هم میان؟_

نه، همراه دیگه ای برات مد نظر دارم.با چند ثانیه نگاه _

 زدم کردن به حالت صورتش حدس

 همراه دیگر دیدار است. به هیمن دلیل داشت به من

 .میگفت

 مشکلی نیست ، مدرسه اشون تازه شروع شده چه_

 اردویی؟

 .برنامه دارن قبل از اینکه هوا سرد بشه ببرتشون_

 مهیار تشکر کرد، با به صدا در آمدن گوشی اش بلند

 شد، خواست سینی اش را ببرد اما گفتم من میبرم،
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 و رفت. سینی ها را روی هم گذاشتم، تشکری کرد

 مهندسی کرامتی هم بلند شد و این بار به جای مهیار او

 همراهی ام کرد. باالخره نتوانست طاقت بیاورد تا از

 .سالن بیرون آمدیم پرسید

خانواده ی جم رو از قبل میشناسین؟نگاهی کردم، خیلی _

 قدش بلند بود، این را حاال که

 تااین اندازه بلند کنم تا صورتش رامجبور شدم سرم را 

 .ببینم متوجه شدم

 ...منظورم قبل از کار_

 بله. به سبب آشناییمون مشغول به کار شدم اینجا، اگر_

 .منظورتون اینه

 نه نه، اختیار دارین. چون پسرهای آقای جم رو_
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 .میشناسین گفتم

 توضیح بیشتری نداشتم، سری تکان دادم و از کنارش

 [رحال محل کارم دقیقا هم یک جا نبود...:رد شدم، یه ه

 

 ق#_

 

 متلک های مهندس جاهد تمامی نداشت، خطاب

 مستقیمش به من نبود، مثال داشت با همکارهای

 دیگرش صحبت میکرد. اما دقیقا روی حرفهایش به من

 .بود

 گوشی ام را برداشتم، هندزفری را وصل کردم و در

 جمله اش جوابگوشم گذاشتم، اگر میخواستم به هر 
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 بدهم، کارهایم عقب میماند، ترجیح میدادم کارها را حل

 و فصل کنم تا دوباره به کارخانه نیایم و اصال نبینمش

تااینکه جوابش را بدهم.صدای محسن چاووشی که به گوشم 

 خورد با تعجب به

 پلی لیستم نگاه کردم، من چنین آهنگی نداشتم، چطور

 اما عجیب حرف دلم را زددر پلی لیستم بود نمیدانستم 

 دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست. کس در همه'

 آفاق به دلتنگی من نیست'. واقعا دلم برای دادیار تنگ

 شده بود. یکجا کار کردنمان حتی اگر در یک اتاق

 ...نبودیم این اندازه مرا دلتنگ نمیکرد

 گوشی را دوباره برداشتم، صفحه ی پیامم را باز کردم

 م 'دلتنگتم.' گوشی ام را قفل نکرده بودم کهو نوشت
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 .جوابش به دستم رسید

 .'دارم میام'_

ترجیح میدادم یک' منم' ببینم تا این جمله._'بعد کار با کسی 

 قرار دارم، اگر میخوای دنبالم بیای

 .'نیا

 برای بیشتر از این حوصله نمیکرد، جوابم دیگر در

 لند شدم وقالب پیامک نبود، تماس گرفت. از جایم ب

 هندزفری را درآوردم تا جوابش را بدهم، پایم را بیرون

 .اتاق نگذاشته بودم که جاهد گفت

 .ساعت کار هم عوض شده، ما خبر نداشتیم_

 از عصبانیت لحظه ای چشم هایم را بستم، نفس عمیقی

 .کشیدم و بیرون رفتم



 
 

2145 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .سالم_

با کی قرار داری؟یک سالم مگر چند ثانیه وقت میبرد؟ _

 احوال پرسی یک

 چند دقیقه وقت میبرد که به جای اینها فقط میپرسید با

 که قرار دارم؟

 سالم جواب نداره؟ احوالم پرسیدن نداره؟_

 !در دلم گفتم، دلم برات تنگ شده جواب نداره؟

 همین مهمه که با کی قرار دارم؟_

 از جاهد عصبانی بودم یا از دادیار نمیدانم؟ فقط میدانم

 .عصبانی بودم

چیشده عزیزم؟به عزیزمش پوزخند زدم، بیشتر حس کردم _

 برای خر
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 کردن من استفاده شد تا اینجا واقعا بخاطر عزیز بودنم

 . خطابش کند

 تازه میپرسی چیشده؟ از دیروز من رو نمیبینی، انگار_

 یه جا دیگه ای، اون از برخورد اول صبحت، بعد اون

 .اکنش توبحث مزخرف، بعدش متلک بقیه و حاال اینم و

 .بغض کردم

 من چه گناهی دارم؟ مگه من گفتم با پیمان بحث کن؟_

 مگه من اخراجش کردم؟ مگه من باعث حال بد تو و

 بقیه ام، چرا فقط از من جواب میخوای؟ همه چیو باید

 ...بگم، از هر لحظه ام گزارش میخوای، اما

 عزیزم، عزیزه دلم. آروم باش، من بخاطر چیز دیگه_

 .. آروم باش. االن میام پیشت._نمیخواد، خداحافظای پرسیدم
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 منتظر جوابش نماندم، گوشی را با عصبانیت تا کردم و

 اشک گوشه ی چشمم را پاک کردم. از این همه انتظار

 اطرافیان خسته بودم. باید نفسی تازه میکردم بیرون

 رفتم تا کمی در محوطه بایستم. چند نفس عمیق کشیدم،

 .نسیم مالیمی به صورتم خورد چشم هایم را بستم،

 مشکلی پیش اومده؟_

 کاش مردم ما میفهمیدند گاهی الزم است انسان ها را

 تنها بگذاریم، الزاما همیشه حرف زدن و جویای احوال

 شدن جواب نیست، کمک نیست. صدا صدای مهندس

 .کرامتی بود، به سمتش برگشتم

 مهم خیر.باور نکرد، اما باور او آخرین مسئله ی غیر_

 .زندگی ام هم نمیتوانست باشد
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 ادتون کردم به گروه جواب ندادین، گفتم شاید اشتباهی_

 کس دیگه ای رو اد کردم، عکسی هم روی پر فایلتون

 .نبود، اومد بپرسم

 .کاش همه ی درد و مشکل زندگی من همین بود

 نگاه نکردم، شماره ام رو هم خودم براتون تایپ_

 طا وجود داره؟کردم، چند درصد احتمال خ

 از لحن و جوابم جا خورد، این بنده خدا که تقصیری

نداشت..._منظورم اینه خیالتون راحت درسته، من خیلی 

 اهل

 .گوشی نیستم، ندیدم. ممنون بابت گروه

 خواهش میکنم آرامی گفت و با اجازه ای دیگر پشت

 سرش و رفت. بی دلیل پسر بیچاره را ناراحت کردم اما
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 ی دلجویی نداشتم. برگشتم سر کارم، البتهانرژی ای برا

 با پخش موسیقی با بلندترین صدا در گوشم برای

 .نشنیدن صدای افراد حاضر در اتاق

 چشمم به مهندس جوربنیان افتاد که سر پا ایستاده بود

 و به سمت در نگاه میکرد و بعد دیدم مهندس جاهد و

 توانمند هم سرپا هستند، سرم ناخودآگاه سمت در

 چرخید. هیبت دادیار را دیدم با اخم دائمی روی

 صورتش... به احترام او بلند شده بودند پس. به تقلید

 از آنها هندزفری را از گوشم برداشتم و من هم بلند

 .شدم

مهندس جاهد: خوش اومدین آقای دکتر. امری داشتین؟نگاهم 

 به دادیار نبود، اما حس کردم به جای او من را



 
 

2150 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ی قدمش را شنیدم. کفشش را دیدم بهنگاه کرد. صدا

 . سمت من آمد

 خیر به کارتون برسین، خانم مهرپرور چند دقیقه_

 .تشریف بیارین کارتون دارم

 کارش کاری نبود، من این را خوب میدانستم. اما چون

 لحنش جدی و محکم بود بقیه فکر کردند حالت توبیخ

 . دارد. حتی شاید ته دل خوشحال هم شدند

 رو تموم نکردم، تمومش کنم تحویل میدم، چیزیکارم _

نمونده ک...دوباره به سمتم آمد و همین باعث شد حرفم را 

 قطع

 کنم. وقتی مطمئن شد که با او چشم تو چشم شدم، رو

 .گرفت و با گفتن 'منتظرتونم' بیرون رفت
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:] 

 

 ق#_

 

 نسیم تبدیل شده بود به باد. فکر میکردم برود به اتاق

 رون رفته بود، با کمی فاصله از سوله هامهیار اما بی

 ایستاده بودیم در محوطه. موهایم را باد به اجبار به

 . رقص درآورده بود

 . آسوی.مثل خودش جدی گفتم_

 چرا اینجاییم، من کارم تموم نشده، دوست ندارمم کسی_

 .ببینمتون

 . ابرویش باال پرید
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 .کسی؟ متوجه نشدم_

 نه. از صبح به اندازه ینمیخوام کسی از کارکنان ببی_

 کافی بخاطر پیمان متلک و توهین شنیدم. کارت رو بگو

 .برم سرکارم

 جلوتر آمد._بخاطر پیمان؟ کی چی گفته؟

 .سرم را کامال بلند کردم و چشم هایش را نگاه کردم

 برای یه بازجویی دیگه اومدی؟_

 چی میگی؟ چه بازجویی؟ حق ندارم بدونم کی به تو_

 چه جراتی؟ چی گفته؟ و به

 .دادیار کار دارم و اصال رو مود صحبت هم نیستم_

 .خواستم از کنارش رد شوم که ساق دستم را گرفت
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وسایلت رو جمع کن بریم جایی صحبت کنیم._گفتم من _

 ...قرا

 .کنسلش کن_

 چرا؟ چون تو دستور میدی؟_

 .چشم هایش را بست. فشار دستش کمی بیشتر شد

 . محکم تر ساق دستم را گرفت

 . من دستوری نمیدم_

 . نفسش را بیرون داد

خواهش میکنم... و فقط دارم از تو خواهش میکنم .در این _

 مورد شکی نداشتم، او آدمی نبود که از کسی

 خواهش کند اما مشکل این بود حتی بلد نبود چطور باید

 خواهش کرد که این لحن و بیانش را خودش به پای
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 . خواهش کردن میگذاشت

 .به ساعتش کردنگاهی 

 .صحبت کنیم بعد خودم میرسونمت تا سر قرارت_

 این بار مالیم تر و آرام گفت. سری را خیلی محسوس

 . تکان دادم و خیلی آرام گفتم

 ...کارم رو تموم کنم_

شک داشتم با صدای باد شنیده باشد اما شنیده بود ._مهم 

 .نیست

 .نمیخوام دوباره فردا بیام اینجا_

 .وسایلت رو جمع کنالزم نیست، _

 سرم را تکان دادم، اما تصمیم نداشتم به حرفش گوش

 کنم، به بهانه ی جمع کردن وسائلم میتوانستم کارم را
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 تمام کنم، بعد از ناهار با سرعت خوبی پیش رفته بودم،

 شاید از شدت عصبانیت از خودم و اطرافیان فقط و فقط

 .روی کار تمرکز کرده بودم

 مشکلی پیش اومده خانم مهندس؟مهندس جوربنیان: 

خیر.نیم ساعت از گفتن وسائلت رو جمع کن از طرف _

 دادیار

 گذشته بود. نه به سراغم آمده بود نه کسی را دنبالم

 فرستاده بود. دلم نیامد بیشتر ناراحتش کنم، در اوج

 ناراحتی باز دوست نداشتم منتظر بگذارمش... پیام

 ت و بعد میتوانیمفرستادم یک ربع از کارم مانده اس

 .برویم

 تا تمام شد به حالت دو از جایم بلند شدم و به سمت
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 دفتر مهیار رفتم، هردو مشغول کار بودند، سرشان

 شلوغ بود، علی رغم کارهایش آمده بود سراغم. تا در

 را باز کردم هردو برادر سرشان را بلند کردند، مهیار

 دیار ازلبخندی به رویم زد و به کارش ادامه داد، دا

 روی صندلی بلند شد و خطاب به مهیار گفت 'برمیگردم

 . تموم میکنیم.' مهیار سرش را تکان داد

 ...اگه کار داری ب_

 .نزدیک آمد ._نه، بریم

 خداحافظیمان با مهیار طول نکشید، شنیدم که مهیار

 .'آرام به او گفت 'نگرانش نباش، همچین کاری نمیکنه

 مهیار من بودم یانمیدانم مخاطب این جمله ی 

 ....دیگری
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 کجاست قرارت؟_

 . تازه یاد امیر افتادم

قرار بود بیاد دنبالم، زنگ میزنم بگم نیاد.مطمئنم خیلی _

 دلش میخواست بپرسد که اما جلوی

 خودش را گرفت. اما خب تحت هر شرایط داخل ماشین

 با آن فاصله صدای امیر را از پشت تلفن میشنید و من

 . را خطاب کردم هم به عمد اسمش

 امیر جان ببخشید، من خودم دارم برمیگردم، بگو کجا_

 .میریم میام اونجا

 اگه کار داری میخوای بمونه برای فردا؟_

 از دیروز بار سوم بود داشتم برنامه ام را عوض

 .میکرد، بنده خدا حق داشت
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 .نه نه میام_

 .با امیر قرار داری؟_آره_

 پسر همسایه اتون؟_

 . اصی این نسبت را پرسیدبا تاکید خ

 .آره_

 .صدای نفسی که بیرون داد را شنیدم

 اگه میشه همین جاها نگه دار صحبت کنیم، فکر نکنم_

 .وقت بشه جایی بریم

اینقدر این قرارت مهمه؟_مهم نبود اینقدر جا به جاش _

 .میکردم بهش برسم

 .ماشین را کنار کشید

 .تو حرف من رو بد برداشت کردی_
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 .تشبرگشتم سم

 من باز چیو بد برداشت کردم دادیار؟_

 .من منظورم گزارش گرفتن از تو نبود_

 ...جدا؟_آسوی_

 .مکث کرد، دستم را در دستش گرفت

 همه ی این سوتفاهم هایی که بینمون ایجاد میشه از_

 .صحبت نکردن یا نصفه موندن حرفهامونه

 من اینجام، االن حرف بزنیم. نصفه هم نذاریم. از کدوم_

 گیم؟ اخم و عصبانیت هات؟ پیمان؟ زن هایی که توب

 زندگیت بودن و نبودن؟ یهو ساکت موندن هات؟ بابام؟

 مادرت؟ گزارش لحظه ای گرفتن هات؟ کدوم؟

 نگاهم کرد به جای جواب دادن. خودم هم نمیدانستم
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 کدام زخم چرکین یک هو سر باز کرد. باز بی دلیل چشم

 خواستم صاف سرجایمهایم پر شد.... چشم بستم و 

 .بشینم اما دادیار دستم را کشید، پرت شدم به آغوشش

دستش را دور بدنم حلقه کرد. آنجا خوب بود... وقتیبغلم کرد 

 نه غمی بود نه دردی، نه مشکلی... آنقدر در

 آغوشش ماندم که آرام شدم. فاصله گرفت، نگاهم

 .کرد... چشم هایم را.... پیشانی ام را بوسید

:] 

 

 ق#_

 

 میدونی وقتی خوندم نوشتی دلت برام تنگ شده، چقدر_
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 حس خوبی گرفتم، بین اون همه کاری که داشتم چقدر

 .دلم خواست پرواز کنم بیام پیشت، بغلت کنم

تعجب کردم... من چیز دیگری برداشت کرده بودم ..._این 

 ناراحتیت، هیچ وقت نمیخوامش، تحملش رو

 ...ندارم، باعثش هرکسی که باشه

 قفسه ی سینه اش باال و پایین میشد، دست راستم

 .رویش بود

 نگرانت میشم قشنگم، بهم حق بده. یکم تو این قضیه_

 شاید خیلی مدرن واکنش نشون ندم، اما دست خودم

 نیست. نمیتونی فقط این یدونه رو اینطور قبول کنی؟

 .آب دهانم را قورت دادم

 با کسی کسی تو زندگیم نیست... غیر تو هیچ کس..._
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 ای به شکلی که نمیدونم فکر میکنی ارتباط هم 

نداشتم.... دوست دارم.لرزیدم، از حس خوبی که این جمله 

 .به من داد لرزیدم

 تنها زنی هستی که تو زندگیم این جمله رو از من_

 ...شنیده

 .گوشه ی لبش کمی کش آمد

 شاید هم تنها فردی هستی که تابحال این رو از من_

 .خواهد شنید تا هرزمان که نفس بکشمشنیده، و 

 خجالت کشیدم. از قطع کردن تلفنم، از بد صحبت کردنم،

 از واکنش هایم... از همه خجالت کشیدم. من باید این

 زود قضاوت کردن را در خودم تغییر میدادم. این

 اختالف ریشه در برخورد من داشت... اصل اصلش به
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و یک 'ببخشید'  من برمیگشت.از خجالت سرم را خم کردم

 .آرام گفتم

 پیمان رو من اخراج نکردم، بحثی داشتیم در مورد_

 حرفش به تو و مدت طوالنی بود بحثی در مورد کار

 .داشتیم. نهایتش خودش گفت دیگه نمیخواد ادامه بده

 من پیمان رو خیلی ساله میشناسم، از این کارش تعجب

 تقامنکردم، نه من نه مهیار، تو دل خودش خواسته ان

 .بگیره با این کارش اما واقعا من اخراجش نکردم

 نمیدونم شادی با ابراز عالقه ای که پیشم در موردت

 داشت میتونستم یه واکنش بد نشون بدم، اما قبل این

 . خودش گفت دیگه نیست، دیگه نمیاد

 پیمان به او گفته بود به من عالقه دارد، چه مرضی
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 . داشت این بشر

ن .باور میکردم اما خجالت میکشیدم حرفم رو باور ک_

 نگاهش کنم. صدای

 . پوزخند زدنش را شنیدم

 اون دوران دانشجویی از لج تو، برای انتقام از تو_

 ازدواج کرده و به نتیجه نرسیده و تو رو کم و بیش

 . مقصر میدونه

 . سرم از شدت تعجب باال رفت

 من؟_

 . سرش را تکان داد

 خواستم بدونی که همه چیز نمیخواستم بگم اما... فقط_

 ... علیه من نیست ._من... متا
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 . اجازه نداد جمله ام را کامل کنم

 کل اینها هم به معنی این نیست که کسی رو بخاطر_

 اخراج نکنم. امروز کی بهت متلک انداخته؟ کی توهین

 کرد؟

 .ناخودآگاه خنده ی آرامی کردم

 به اول مشکل بین خودمون رو حل کنیم بعد برسیم_

 .بقیه

 من با تو مشکلی ندارم. تو؟_من؟_

 بپرس هرچی که میخوای رو، و اینکه به مادرم اشاره_

 ... کردی

 ' با نگرانی پرسید 'چیزی گفته به تو؟

 قرار بود چیزی بگه؟_
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 .سوال و با سوال جواب نمیدن_

نه، همینجوری گفتم._خوبه، به زودی میبینیش نگران _

 .نباش

 نی... خسته بود... حاال که باخواستم بگویم تو نگرا

 .دقت نگاهش میکردم انگار دیشب نخوابیده بود

 .خسته به نظر میای_

 یکم کارهام زیاد شده. اما دلیل نمیشه وقتی تو بگی_

 . دلتنگمی نیام پیشت. به اینم شک نکن

 ببخشید، واقعا ببخشید، نمیدونم چی بگم، از هرطرف_

 ، همه چیز،بهم فشار میاد، خونه، کار، دانشگاه

 وضعیت بابا، اختالف با آذرخش، نگرانیم برای آسمان،

 مامانم. این اخیرا خاله ام. همه چی دست به دست هم
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 .میده. گاهی حس میکنم مغزم میخواد منفجر بشه

تعدادشون اونقدر زیاده که وقتی میرسم به تو، یهتجزیه 

 تحلیل درست، یه برداشت ساده رو هم نمیتونم

 .داشته باشم

 .دستش را دو طرف صورتم گذاشت

 من اینجام، همیشه پیشتم، هر لحظه که بخوای، هرچی_

 .ناراحتی و مشغله داری بیار پیش من

 .با لبخندی به شوخی گفت

 دعواها و عصبانیتت هم ماله من، فقط هیچ وقت به_

 .حسم به خودت شک نکن، هیچ وقت

 من کی دعوا کردم؟_

 گوشی رو رو من_امروز یه خانم بینهایت خوشگلی 
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 .قطع کرد

 .از خجالت و خنده لب پایین را گاز گرفتم، نگاهش افتاد

 .تقصیر جاهد بود_

جاهد؟ چرا؟_یجوری برخورد میکرد انگار من پیمان رو _

 .فرستادم تابیام جاش

 . به شوخی ادامه دادم

 به اونم انگار باید این هارو توضیح بدی در مورد_

 . پیمان

 .اخم کرد

 .خودت اصرار کردی بری اونجا مهیار گفت_

گفتم فرقی بین من و بقیه نباشه که اونم...رهایم کرد و _

 . صاف نشست و کمربندش را دوباره بست
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 .حرف گوش نمیکنی_

 . قبل از حرکت گفتم

 دادیار تو کار داری، میخوای برگردیم من با آژانس_

 . میرم پیش امیر

 . اسم امیر دوباره اخم به رویش آورد

 .میرسونمت_

 [چرا از امیر بدت میاد؟:_

 ق#_

 

 

 یادم نمیاد گفته باشم بدم میاد؟_

 واکنش هات به این معنی نیست؟_
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 .دلیل این همه دیدار رو نمیفهمم_

 کدوم همه؟_

جوابم را نداد، دستم را گرفت._برای خاله ات چه مشکلی 

 پیش اومده؟ و اینکه دلیل

 نگرانیت برای آسمان چیه؟

 ن حساسیه، تو سن بدی وضعیت ماآسمان؟ تو س_

 .اینجوری شد. آسیب پذیره

 تو چی ؟_

 من خوبم. از پسش براومدم. مگه نه؟_

 . لبخند اطمینان بخشی به رویم زد

 .شک نکن_
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امیر مادرش رو فرستاده برای خواستگاری یعن...چنان _

 ترمز وحشتناکی کرد که خداراشکر کردم کمربندم

 ه بودم هنوز سرعتشرا بسته بودم و خدارا شکر رد

 . خیلی باال نبود

 چی گفتی؟_

 چیکار میکنی دادیار؟_

 چیکار کرده؟_

 . من هم مثل خودش اخم کردم

 مامانش رو فرستاده با مامانم صحبت کنه، میخوام_

ببینم هدفش چیه از این کار.تعجب را آشکار میشد در 

 صورتش دید. ضربه ای روی

 . فرمان زد
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 بپرسی که چرا ازت نمیفهمم، داری میری ازش_

 خواستگاری کرده؟

 پس مشکل این بود. من که قبال چیزهایی را در مورد

 امیر و آسمان اشاره کرده بودم.... به جای جواب

 .خندیدم. سرم را جلو بردم، لبخند شیطنت باری زدم

 دستم روی ران پایش گذاشتم و با انگشت اشاره

 .خطوطی رویش کشیدم

 .خیلی حسودی_

 .صورتش ایجاد نشدتغییری در 

جواب من این نبود.لحنش جدی و محکم بود، این یعنی _

 .شوخی نداشت

 .منم در جمله ام نگفتم خواستگاری من_
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 .ابروهایش را برای فهمیدن منظور من بهم نزدیک کرد

 پس؟_

 . با لبخند دیگری گفتم

 .آسمان_

 تا همین جا هم سخت خودم رو کنترل میکنم،_

 .جایش صاف نشستسر .سختترش نکن برام

 کمربندش را بست و سریع ماشین را روشن کرد، چیزی

 نمیگفت. نگاهش کردم انگار که کار خطایی کرده باشد

 نگاهم نمیکرد... 

 ...دادیار_

:] 

 ق#_
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 لبخند مصنوعی زد ._دیرت شد؟

 .خوب میدانست منظورم این نیست

 خوبی؟_

 خوبم عزیزم. حاال چی میخوای به امیر بگی؟_

 شد؟چیزی _

 نه عزیزم، یکم زیاده روی کردم. معذرت میخوام._

 .چیزی نگفتم. بحث را مثل خودش سوق دادم به امیر

 امیر میدونه آسمان موقع کنکورشه. نمیخوام تحت_

 .فشار قرار بده

 کمی زود نیست برای آسمان؟_
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 .آره به نظر منم خیلی زوده_

 دم در رستوران که ماشینش را نگه داشت گفت منتظر

 ماند تا بعد از صحبت هایمان من را به خانه می

 برساند، یادآوری کردم که با امیر هم مسیر هستیم و

 نیازی نیست. کلی کار داشت و باز میخواست منتظر من

 بماند تا تنها برنگردم._آسوی؟

 سرم را خم کردم تا از شیشه ی پاشین کشیده شده ی

 .ماشین ببینمش

 بله؟_

 ای و نهایتا لبخند زد. در فقط نگاهم کرد چند ثانیه

 . جوابش لبخندی زدم

 امیر: چه خبرا؟



 
 

2176 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .خبرها پیش توا_

میدونم بخاطر مامان اینجایی. من..._خوبه حداقل دیگه _

 الزم نیست حرف رو دور سرمون

 بچرخونیم. دقیقا هدف و منظورت چیه؟

 .من خبر نداشتم_

 ...و مامانت بی دلیل_

 .آسمان خبر دارهبی دلیل نیست از عالقه ی من به _

 .کمی خم شدم به سمتش

 ...چه عالقه ای امیر؟ دقیقا کدوم عالقه باعث میشه_

مکث کردم و نفس عمیقی کشیدم._مگه تو نیومدی به من 

 گفتی به خواهرت بگو دست از

 .سر من برداره
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 . خیلی تند واکنش نشان داد و گفت

 .من اینو نگفتم_

 ماجرا آسمان خبرمخلص کالم همین بود. امیر از این _

 نداره، نمیخوامم خبردار بشه. امروز هم اومدم اینو

 بگم. هم خودت مراقب رفتارت باش و نزدیکش نرو و

 هم لطفا اینو از خانوادت بخواه، دارم دنبال خونه

 ...میگردم به زودی ما اسباب کشی می

چی میگی... آسو..._حرف من مشخصه، دارم از خواهرم _

 .دفاع میکنم

 .یبی به آسمان نمیزنممن آس_

 این خیال خوش و باطلی بود که من داشتم و وقتی_

 شدم دخالت نکردم و ارتباطتونهمون اوایل متوجه 
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 .سکوت کردم، چون فکر کردم آسیبی بهش نمیزنی

 کمی داشتم اغراق میکردم، ماجرای امیر جنبه های

 مثبت و منفی برای آسمان داشت، حقیقت این بود،

 تجربه ای بدست آورده، هرچند کمی خوشحال بودم که

 ...سخت گذشت برایش

 ببین واقعا نمیدونم... آسمان یهو عوض شد، فکر_

کردم باهم نمیشه... اما..._امیر خواهر من کسی نیست که 

 تو آب نمک

 ...بخوابونیش، هر موقع عشقت ک

 .بخدا اینطور نیست، به جون خودش اینطور نیست_

 خواهرم رو فدای احساسمن نمیتونم ریسک کنم و _

 های لحظه ای تو بکنم، غیر از این هم کنکور داره هم
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 شدیدا زوده براش. پس این بحث همین جا تمومه. من

 .گشنه ام نیست، اگر اشکالی نداره بریم

 .خواستم بلند شوم اما خواهش کرد

 مامانم عجله کرده، من... من فقط گفتم به آسمان_

 سنش فعال نمیتونم تا عالقه دارم و بخاطر کنکور و

 بیخیال شه و دست از سرم برداره از این همه اصرارش

 ...برای ازدواج._آسمان رو

 نه، واقعا راست گفتم. منظورم اینه دلیل اینکه به_

 .مامانم گفتم اینه

 نفسم را بیرون دادم. چیزی نگفتم تکیه دادم به صندلی

 .و نگاهش کردم

 .خونه رو عوض نکنین_
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 ن خیلی داره اذیت میشه، تو سننمیشه، آسما_

 حساسیه، دیدن تو اذیتش میکنه، خواه و ناخواه

 .غرورش رو جریحه دار کردی

 .من..._هیچ تضمینی وجود نداره آسمان دوباره قبولت کنه_

 .من واقعا... دوستش دارم_

 ...اون_

 آسو باورکن راستش رو میگم خیلی عوض شد، یهو_

 . انگار یه آدم دیگه شد

 .به جای حل مشکل فرار کردیو تو _

 جوابم یک جواب آنی بود اما جواب خودم باعث شد در

 ...فکر فرو روم، حقیقت همین بود. او فرار کرده بود

 نخواسته بود درگیر مشکالت یا حتی تنش های ذهنی



 
 

2181 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 آسمان باشد. حاال حس میکرد آسمان آن دوره را طی

 کرده است دوباره داشت می آمد سراغش .._این از

 خودخواهی توا، شاید خودخواه بودن همیشه

 هم خصلت بدی نباشه، من کاری به این ندارم. اما

 آسمان تو سنی نیست که با یه آدم خودخواه بخواد وارد

 .ای بشه و مراقب خودش باشه ارتباط 

 از جایم بلند شدم، حاال دیگر تمایلی هم به برگشتن به

 دن خانهخانه با او نداشتم. تصمیمم برای عوض کر

 ! مصمم تر شد همین

 خونه ای؟_

 .یکم مونده_

 .طول کشید صحبت هاتون؟_نه ، دارم پیاده برمیگردم_
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 .یک 'چی؟' و صدای کشیده شدن صندلی

 چرا؟_

 حرفهای خیلی شیرینی بینمون رد و بدل نشد، ترجیح_

 .دادم خودم برگردم

 چرا خبر ندادی؟_

 .بمکه اون همه راه بیای من رو برسونی؟ من خو_

 

 

 

 .میگفتم راننده بیاد_

 خوبم من نگران نباش، چیزی نمونده. تو خوبی؟_

 کارت زیاده؟
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 .خوبم عزیزم، رسیدی خونه بهم خبر بده_

 ... از خوبمش خیلی هم مطمئن نبودم اما

 تا رسیدم در حیاط برای دادیار پیامی فرستادم، ماشین

 آقای ملکی در حیاط بود، این یعنی امیر قبل از من

 رسیده بود. هرچقدر هم که امور خانه دست من بود،

بدون گفتن به مامان و بابا نمیتوانستم اقدام کنم برایخانه. 

 داخل که رفتم آذرخش جلوی تلویزیون لم داده

 بود و مامان هم کنارش نشسته بود، گفتم برود پیش بابا

 میخواهم با هردو صحبت کنم. شنیدم که آذرخش به

 ما یه گندی باال آورده.' مگر در اینمامان گفت 'باز حت

 ! خانه غیر او کس دیگری گند باال می آورد؟

 . مامان با نگرانی پرسید
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 چیشده؟_

 هیچی چیزی نشده، میخواستم راجب یه چیزی باهاتون_

 . صحبت کنم

 چی؟_خونه. چیزی تا وقت قراردادمون نمونده، شما هم_

 .موافق باشین میخوام عوض کنم

 .نجا راحتیمچرا؟ ماکه ای_

 برای من خیلی دوره، اندازه دو خیابون هم اونورتر_

 .بتونیم بگیریم خیلی برام راحتتره

 بخاطر آسمانه؟_

 .بابا نگاهی به مامان کرد تا بفهمد منظورش چیست

 خانم ملکی تو لفافه گفت آسمان رو برای امیر_
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میخوان.بابا اخم کرد. معلوم بود که قبول نمیکند کسی 

 خواهان

 . دختر نوجوانش باشد

 اونم تاثیر داره، به هرحال تو یه حیاطیم، جدا هم_

 نیستیم. دیگه اینها بخوان جدی تر مطرح کنن، نه ما

 راحت میتونیم اینجا بمونیم نه اونها. بهتره همین اول

 .کاری راهمون رو جدا کنیم

 پول؟_

 پیشمون دست آقای ملکی، یه چندتومنم من جمع_

 .ازشرکت وام میگیرمکردم. نهایتش 

 از شرکت نمیتوانستم وام بگیرم، این میشد معادل پول
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گرفتن از دادیار، اما فعال مهم بود راضی شوند._چی 

 میگین؟ مامان ؟ بابا؟

 .بابا سرش را به معنی رضایت تکان داد

 .بذار به آذرخش هم بگم_

 .چیو؟ در مورد امیر و خواستگاری و فالن چیزی نگو_

 چرا؟_

 آذرخش رو نمیشناسی، مثال غیرتی، آبرومون مامان_

 .رو میبره. فقط در مورد خونه بگو

سری تکان داد.حاال که مطرح کرده بودم با همه به آسمان 

 هم گفتم، او

 خوشحال شد و استقبال هم کرد. واقعا برایش اذیت

 ...کننده بوده اینجا بودن
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 مامان گفت آذرخش میگوید خودش دنبال خانه میگردد

 دش با آقای ملکی مطرح میکند، اما من هیچ وقتو خو

 قبول نمیکردم روی دیوار آذرخش یادگاری بنویسم. در

 . اتاق را زد و خطاب به مامان گفت

 مامان بهش بگو نره سراغ آقای ملکی، خودم حلش_

 .میکنم

 مامان نگاهی به من کرد. سری تکان دادم، فعال باید

 . چقدر کم داریممیرفتم بنگاه و قیمت میکردم ببینم 

پیدا نمیکنیم؟_نمیدونم، فکر نکنم دیگه آدم خوبی مثل آقای _

 ملکی

 .پیدا بشه که بتونیم یه مقدارش را قسطی بدم بهش

 پس؟_
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 .نمیدونم، بذار برم بنگاه ببینم چه خبره بعد_

 آذرخش نمیره؟_

 واقعا تو میتونی روی حرف آذرخش حساب کنی؟_

 .خودم باید برم

 شدم سرکار بروم، آذرخش بیدار بود و صبح وقتی بیدار

 داشت در حال پذیرایی قدم رو میرفت. در آشپزخانه

 سریع چیزی به دهان گذاشتم و بیرون رفتم. دم در که

داشتم کفشم را میپوشیدم چشمم به پنجره ی خانه یملکی 

 خورد که لحظه ای کنار رفت. داشتم آنجا را نگاه

 .میکردم که آذرخش سریع پرید بیرون

 چیکار میکنی؟_

 . با تعجب نگاهش کردم. با اشاره به کفشهایم گفتم



 
 

2189 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بنظرت دارم چیکار میکنم؟_

 نگاهی به باال کرد، کامال مشکوک به نظر میرسید. تا

 .کفشم را پوشیدم بی توجه به او از خانه بیرون زدم

 دادیار تا دیر وقت در کارخانه با مهیار مشغول کار

 بودم دنبالم نیاید اما با باز بودند، به همین دلیل گفته

 کردن در و دیدن ماشینش هم تعجب کردم هم ترسیدم اما

 راننده اش پشت فرمان بود. خواست پیاده شود اما

سریع رفتم و سوار شدم. فرقی نمیکرد چه خودش چهراننده 

 اش، اگر کسی میدید چه میگفتم؟! کدام رئیسی

 یراننده ی شخصی اش را میفرستاد دم در خانه 

 .کارمندش

 آقا گفتن سر خیابون منتظر بمونم، اما چند دقیقه_
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 .وایستادم ندیدمتون، ترسیدم نبینمتون اومدم دم در

 .خب حداقل دادیار حواسش بود به این موضوع

 .نیازی نبود، ممنونم_

 .به دادیار پیام دادم به جای زنگ زدن، تا بیدارش نکنم

 کنم، باز کارچرا من نمیتونم برای چیزی تو رو قانع '

 خودت رو میکنی، ممنون بابت راننده ات، راستی

صبحت بخیر'یک استیکر قلب هم کنارش گذاشتم و برایش 

 ارسال

 کردم. معموال پیام هایم را خیلی سریع جواب میداد،

 چون کسی نبود که به او پیام بدهد. جواب ندادنش به

 .معنی در خواب بودنش بود

 برداشت اشتباهم شدم،وقتی رسیدم به شرکت متوجه 
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 دادیار در شرکت بود. چهره اش خسته چشم هایش

 قرمز بود. جلوی میز خانم پاینده داشت با او صحبت

 میکرد. تعجب را در چهره ام دید. صبح بخیری رو به

 هردو گفتم و خواستم بروم به اتاقم اما دادیار گفت بروم

 .پیش او

 .وقتی وارد اتاقش شدم گوشی اش در دستش بود

 االن دیدم پیامت رو، بشین._کی اومدی؟_

 .اول من رو رسوند شرکت بعد اومد دنبالت_

 نخوابیدی اصال؟_

:] 

 ق#_
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یکم خوابیدم عزیزم، کارم زیاده.مگر رفتن پیمان چقدر _

 میتوانست روی آنها تاثیر

 بگذارد که اینطور پریشان بودند. ترجیح دادم با آوردن

 م، به همین دلیل سوالم رااسم پیمان اوقاتش را تلخ نکن

 .نپرسیدم

 ...میخوای امروز هم برم کارخو_

 از جایش بلند شد به سمتم آمد و دستم را در دستش

 . گرفت

 .نه عزیزم، همینجا به کارهات برس_

 از چشم های خسته اش چشم گرفتم و به سرشانه ی

 پهنش نگاه کردم. حس میکردم فقط کار نیست چیز
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میکند و او قصد گفتنش را ندارد ._مهیار دیگری او را اذیت 

 گفت دوقلوها اردو دارن، خودش قراره سفر

 .بره خواست من و تو بریم

 دستش را باال برد یقه ی پیراهنش را کمی کنار زد و

 . انگشت شصتش را روی گردنش کشید

 .احتماال وقت نکنم_

 .باشه_

 ...ناراحت که نش_

 افتاد. احتمالنه نه. مهیار دیروز گفت االن یادم _

 . ناراحت شدن دوقلوها وجود داره، دعا کن کچلت نکنن

لبخند خسته ای زد ._من امروز ناهار رو میرم پیش مهستی 

 اگر کارام رو
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 تموم کنم. توام موقع ناهار برو خونه یکم بخواب، خیلی

 .خسته به نظر میرسی

 .دستم را باال برد و روی گونه اش گذاشت

 .ی من خوبمخوبم، وقتی تو کنارم_

 کمی به جلو رفتم و دست راستم را که آزاد بود بند جیب

 .کوچک روی کتش کردم

 حس میکنم یه چیزی داره اذیتت میکنه و تو بهم_

 .نمیگی

خوبم عزیزم، کارهام زیاده تو نگران چیزی نباش.سری _

 .تکان دادم و لبخندی به صورت خسته اش زدم

 .من میرم سرکارم توام به کارهات برس_

 میترسیدم دوباره با مهستی هماهنگ کنم و باز اتفاقی
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 بیفتد. تصمیم گرفتم بدون خبر دادن به او بروم

 سراغش. وقتی رسیدم دم شرکت امید نگاهی به

 ساختمان کردم، دست کمی از دادیار نداشت. طبقه ی

 .آخر بودند... دوباره پله ها را به آسانسور ترجیح دادم

 رفتن از پله ها کمی هم فکردوست داشتم در طول باال 

 . کنم

 هرچه به طبقه ی آخر نزدیک تر میشدم صدای داد و

 بیداد میشنیدم. داد و بیداد یک زن که عجیب صدایش

آشنا بود.با دیدن نسترن وسط سالن و مقابلش امید ایستاده 

 بود،

 با کمی فاصله مهستی که صورتش کامال قرمز شده بود

 ناراحتی داشت آنهارا و شالش کمی نامرتب بود و با
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 تماشا میکرد. خانم دیگری پشت میز بود، او هم سر پا

 بود. احتماال منشی امید بود. یک قدم که به سمت داخل

 برداشتم چند نفر دیگر را هم دیدم که به تماشا ایستاده

 بودن، اول نگاه امید به من افتاد، پشت سرش مهستی

 دیدنمو دیدم که نسترن هم برگشت سمت من و با 

 .پوزخندی زد

 به مهستی نگاه کردم و با نگاهم پرسیدم داستان

 چیست؟! اما فرصت نشد او جوابی بدهد یا اشاره ای

 . بکند

 !االن تکمیل شد، خانوووم همه چی تموم هم رسید_

کور خوندی آقا امید، کور خوندی.منظورش از خانم همه 

 چی تمام منطورش من بودم؟! به
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 آبروریزی، دوباره برگشت سمتظاهر آمده بود برای 

 .من

 چیه اومدی خیانت شوهر من رو ببینی؟_

 !شوهر؟ خیانت؟ من واقعا این دختر را شناخته بودم؟

 چند ثانیه نگاهش کردم... دیگر در تله ی او نمی

 افتادم، اجازه نمیدادم این اتفاق برای اطرافیانم هم

 . مبیفتد. بدون توجه به او رو به امید خیلی محکم گفت

 امید جان وقت ناهار، فکر میکنم کارمندهات دیگه_

 .میتونن برای ناهار برن

 بنده خدا کمی مضطرب و گیج نگاهم می کرد. امید اهل

 دست پاچه شدن نبود، چیزی هم به نسترن بدهکار
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نبود، این به ریختنش باید دلیلی دیگری داشت. متوجهشد که 

 میخواهم کارمندهایش را بفرستم، گلویش را

 صاف کرد و رو به همه گفت میتوانند بروند. نسترن

 اما دوباره صدایش را باال انداخت که چرا دارد

 مرخصشان میکند ، چرا اجازه نمیدهذ همه شاهد

 خیانت شوهرش باشند! تا این را گفت مهستی چشم

 . هایش را با درد بست

 به سمتش رفتم، محکم بازویش را گرفتم، یک آخ گفت

 .نکردماما توجهی 

 اتاقت کجاست؟_

 امید با انگشت به سمت مهستی اشاره کرد. دری پشت

 سر او باز بود، پس او جلوی اتاق امید بود. نسترن را
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 محکم به سمت آن اتاق کشیدم، خواست دستش را

 بکشد، حتی فحش داد اما اهمیتی ندادم، بعد آن همه

 کاری که در حقم کرده بود، من هم حق این را داشتم که

 ...ینطور برخورد کنم._وحشا

 .خفه شو نسترن_

 .تعجب کرد، تا به حال چنین چیزی را از من نشنیده بود

 خودم هم نشنیده بودم، دربحث هایم با آذرخش ممکن

 بود هرچیزی بگویم و بشنوم اما به غیر از او با کس

 .دیگری هرگز

 چی فکر کردی که اومدی اینجا صدات رو انداختی رو_

 سرت؟

 از این حرکت من و حرفهایم کمی به خودش امید که
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آمده بود جلو آمد._چی میخوای اینجا؟ فکر میکنی این حق 

 رو داری که

 بیای اینجا؟

 .عصبی خندید

 .شوهر منهجای اومدم دیدم یه زن کثیف داره _

 خواست به سمت مهستی برود اما امید بازویش را

 .گرفت. پلکش از عصبانیت پرید

 کی؟ نشنیدم شوهر؟_

 دست نسترن را داشت محکم فشار میداد همین باعث

 شد نسترن یک آخ بگوید. به سمتش رفتم دستم را روی

ساق دست امید گذاشتم تا رهایش کند. امید دست او رابا 

 انزجار رها کرد. نگاهی به نسترن کردم که داشت
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 .دستش را میمالید

 اینجا چیکار داری نسترن؟_

:] 

 ق#_

 

 

 ؟ تو کی هستی؟به تو چه ربطی داره_

درست صحبت کن.اهمیتی به حرفم نداد رو به امیدی که _

 حاال کنار مهستی

 ایستاده بود و دستش را دور شانه ی او انداخته بود تا

 .آرامش کند گفت

 از هردوتون شکایت میکنم. بخاطر این زنیکه ولم_
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 ....کردی؟ دیدم داشتی

 .جلویش رفتم و با فاصله ی کم مقابلش ایستادم

 هتره بیشتر از این خودت رو تحقیر نکنی. تو نسبتیب_

 با هیچ کس اینجا نداری، اونی که میتونه ازت شکایت

 کنه، امید و مهستیه نه تو. حتی منم بخاطر تهمت هایی

 که بهم زدی میتونم ازت شکایت کنم، کلی شاهد هست،

 اما ارزشش رو نداری، ارزش اینکه وقت بذارم برات

دهانش را قورت داد. باالخره با نفرت حتی برای شکایت.آب 

 حرفهایم را

 گفتم و کمی خودم را خالی کردم. دوباره آب دهانش را

 قورت داد و چون جوابی برای گفتن پیدا نکرد رو به

 .امید گفت قسط های مهریه اش را پرداخت نکرده است
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 مگر مهریه ی او چقدر بود که امید قسط بندی کرده

 !بود؟

 .میخواممن پولمو _

 حسادت با نسترن چه کرده بود؟! یا او همیشه همینقدر

 ... شخصیتش را پوچ میکرد

 . امید با عصبانیت و لحن بدی گفت

 کور خوندی، هرچی دادم از سرتم زیاده، یه هزار_

 ...تومنی هم نمیدم، گمشو بیرون._ازت شکایت میکن

 .هر غلطی خواستی بکن، گمشو بیرون_

ن را گرفت و بردش بیرون، در دست نستر خیلی راحت 

 .واقع داشتپرتش میکرد بیرون

 خوبی؟_
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 تا این را پرسیدم، مهستی سریع بغلم کرد. داشت گریه

 میکرد. دستم را باال بردم و چند بار آرام به پشتش زدم

 .تا آرام شود._مهستی، عزیزم من رو ببین

 امید کالفه بود، کنارمان ایستاده بود و اینها را آرام

 به مهستی میگفت. خیلی آرام خطاب به او گفتم خطاب

 .کمی تنهایمان بگذارد

 دست مهستی را گرفتم و کمکش کردم روی صندلی

 بنشیند، بطری آب روی میز بود، داخل لیوان ریختم و

 .دستش دادم

 . با کمی هق هق گفت

 .واقعا اونطور نیست آسو_

 عزیزم، نسترن نمیفهمید چی داره میگه، اون و امید_
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 سبتی ندارن. شما دوتا هم تو سنی هستین که خودتونن

 .برای زندگیتون تصمیم بگیرین.دستم را در دستش گرفت

 ...باور کن اولین بار بود ک_

 چرا فکر میکرد باید در این مورد توضیح بدهد. چه بار

 .اول چه بار هزارم، هردو انسان هایی آزاد بودند

 .تعهدی به کسی نداشتند

 .نسترن از همه ی دنیا طلب کارهآروم باش. _

 ... من هم بدی در حقش نکرده بودم

 با گریه کردن خودش را خالی کرد و کمی که آرام شد و

 . به خودش آمد پرسید

تو اینجا چیکار میکردی؟_دیروز نتونستم بیام گفتم امروز _

 به قرارمون برسیم
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 ...که

 .دیدم هاله ای از غم دوباره چشم هایش را گرفت

 و آبی به دست و صورتت بزن، من امید رو همپاش_

 .برای ناهار دعوت کنم سه تایی بریم

 تا در اتاقش را باز کردم اویی که به شوفاژ ی موجود

 .در سالن تکیه داده بود از جایش پرید

 مهستی؟_

 اومده بودم با مهستی بریم ناهار، توام بیا._خوبه؟_

 .آره االن میاد_

 .فرو برد دستش را عصبی داخل موهایش

 .نمیخواستم اینطور بشه_

 . جوابی ندادم. چیزی برای گفتن به او نداشتم
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 مهمان من بودند، اما با ماشین امید به رستوران

 انتخابی او رفتیم، مهستی ساکت بود و حرفی نمیزد و

 همین امید را عصبانی تر میکرد. دست برد به جیبش و

 .سیگاری روشن کرد

؟نیمچه لبخند مصنوعی زد و گفت چه خبرا؟ دوقلوها خوبن_

 .''خوبن

 .باید بیام دیدنشون، دلم براشون تنگ شده_

 .وقتی واکنشی نشان نداد ناامید امید را نگاه کردم

 سیگارش را سریع خاموش کرد و دست مهستی را که

 .روی میز بود گرفت

 مهستی جان، عزیزم، ما کار اشتباهی نکردیم. دوست_

 ازدواج با اون زن اشتباه بود وداشتن تو اشتباه نیست. 
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 .تو خودت خوب میدونی و میفهمی این رو

 برعکس لحن خشنی که با نسترن داشت، لحنش با

 مهستی خیلی نرم و لطیف بود. شستن دستهایم را بهانه

 کردم و از سر میز بلند شدم، تا کمی باهم راحتتر

صحبت کنند.دستهایم را شستم، بیرون که آمدم چشم به 

 تابلویی که

 به دیوار رستوران نصب بود جلب شد. جلوتر رفتم تا با

 دقت بیشتری ببینم. نقاشی مریم مقدس بود اگر اشتباه

 نمیکردم، باتوجه به شال و نور دور سرش و بچه ای

 که به آغوش داشت. آنقدر جلوی آن تابلو ایستادم تا

 .مهستی سراغم آمد

 چه غرق شدی؟_



 
 

2209 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .میدهیه آرامش خاصی به آدم _

 ... غذات سرد شد، ببخشید_

 دستش را فشردم تا ادامه ندهد... قرار بود مهستی را

 ببینم و در مورد مادرش و دادیار صحبت کنم اما قسمت

نشد. در مورد او امید و نسترن صحبت شد. بعد ازناهار 

 خواستند من را تا شرکت برسانند اما مخالفت

 ه هم بزنند. اگرکردم. آنها حرفهای بیشتری داشتند تا ب

 شرکت کارم زیاد نبود بقیه ی روز را مرخصی میگرفتم

 .و دنبال خانه میگشتم

_ _ _ _ 

 دکتر رفتن؟_

 .خیر تو اتاقشونن اما مهمون دارن_
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 خیلی طول میکشه؟_

 .تازه اومده مهمونشون_

:] 

 ق#_

 

 نگاهی به ساعت کردم، داشت دیر میشد، اگر منتظر می

 .امالکی سر بزنمماندم نمیتوانستم به 

 پس من میرم، شما بگید عجله داشتم نتونستم اینهارو_

 . خودم بهشون بدم

 خانم پاینده سری تکان داد و من در جستجوی یک خانه

 .ی جدید راهی شدم

 قیمت ها نسبت به سال قبل به شکل نجومی افزایش پیدا
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 کرده بود. وقتی مبلغی که دستم داشتم را گفتم، خیلی

 ا آن پول نمیتوانم خانه ای پیدا کنم و اصالمطمئن گفت ب

به خودم زحمت گشتن و پرس و جو کردن ندهم.من 

 نمیتوانستم وام دیگری از بانک بردارم، در حال

 حاضر هم مشغول قسط های وام آذرخش بودیم، گه گاه

 که دیر میشد خودم مجبور میشدم پرداخت کنم. پس

 بود. چیزیاندازم هم کفایت نمیکرد، مبلغ خاصی هم ن

 هم برای فروختن نداشتم. حسابدار دادیار هم بدون

 اطالع دادن به او به من وام نمیداد. مشکلی با دانستن

 دادیار نداشتم اما با شناختی که از او داشتم حدس

 میزدم مستقیم آن پول را به حسابم واریز کند و هیچ

 .وقت پس نگیرد
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 .کجایی عزیزم؟ چند بار زنگ زدم_

 الن دیدم، بیرونم، کار داشتم نتونستم منتظرببخشید ا_

 .بمونم

 .چرا با راننده نرفتی؟_کار داشتم جایی_

 کجایی؟_

 دارم میرم سمت خونه، چیزی نمونده. خانم پاینده گفت_

 . مهمون داری

 چیزی هست که من خبر ندارم؟_

 .نه نه. نگران نباش، تو کارت تموم شد_

 .هنوز شرکتم_

 .میکنی.نفسش رو بیرون دادخیلی خودت رو خسته _

 و من میخواستم این خستگی رو با خیره شدن به چشم_
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 .های یه خانم زیبا رفع کنم که اونم گذاشته رفته

 آنقدر جمله اش حس لطیفی به من انتقال داد که

 ناخودآگاه لبخند زدم. دیگر نمیتوانستم به خانه بروم،

 همانجا ایستادم و نفس عمیق کشیدم و د رجهت عکس

 و به سمت شرکت راهم را تغییر دادم. از کافه ای

 ان با دیدنمه بنزدیک شرکت قهوه خریدم و کیک. نگ

 !تعجب کرد، حتی پرسید مشکلی پیش آمده است؟

 در شرکت بسته بود، در را زدم اما کسی باز نکرد،

 .دادیار پشت تلفن گفته بود یکی دو ساعتی هم کار دارد

اشم. ه بن همه را بی دلیل آمدترسیدم نکند رفته باشد و ای

 دستم را باال بردن یکم بار دیگر زنگ در را فشار

 .دهم که در باز شد
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 با چنان تعجبی یک 'عزیزه دلم' زمزمه کرد که لبخندی

 زدم. 

 .چقدر خوشحالم کردی عزیزترینم_

 دلم نیومد خسته بمونی.و یک چشمک زدم. _

 .برات قهوه گرفتم_

 ر دستم بود، به سمت اتاقهمانطور که دستم راستم د

 کارش رفت. روی مبل نشست و من کنارش قهوه ها را

 .روی میز گذاشتم و جعبه ی کیک را باز کردم

 فکر میکنم خیلی شیرینی دوست نداری اما فکر کنم_

 .بچسبه با قهوه ات

همانطور که نگاهش به صورتم بود گفت ._با تو هرچیزی 

 .دلپذیر
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 کارهات تموم نشد؟_

 را نداد، نگاهش کردم، هنوز زل زده بود بهجوابم 

 صورتم. کمی به نی نی چشم هایم نگاه کرد و گفت

 .'دوست دارم'

 نفسم به شمارش افتاد، قلبم... چه کوبش دالنگیزی را

 تجربه کرد. ناخودآگاه کمی به سمتش متمایل شدم و

 زمزمه کردم 'دوست دارم'. چشمهایش جوری درخشید

 ماه کامل شد. لبخندش... چقدرکه انگار در آن لحظه 

 زیبا بود. به سمت هم کشیده شدنمان دست خودمان

 نبود، به اندازه ای که سر او به سمت من می آمد، تمام

 وجود من هم به سمت او میرفت. نوک بینی اش را

 . روی بینی من گذاشت._تو بهترین اتفاق زندگیم
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 نمیتوانستم با بینی ام نفس بکشم یاری نمیکرد، از

 .دهانم کمک میگرفتم و نفسم به صورتش میخورد

 .عمر من وصل شده به این هرم نفس هات_

:] 

 ق#_

 

 

 شاید بیشتر از نیم ساعت بود که من را روی پاهایش

داده  نشانده بود و من تیغه ی بینی ام را به گردنش تکیه

 بودم. با دستش آرام پشتم را نوازش میکرد. چیزی

 مان زیباترین حرفهاینمیگفتیم، همان سکوت بین

 عاشقانه بود. قهوه هایی که خریده بودم سرجایش بود،
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 . سرد شده بودند مطمئنا اما مهم نبود

 آسوی؟_

 سرم را پایین تر بردم و حاال شقیقه ام روی شانه اش_

 .بود

 جانم؟_

یبار دیگه میگی؟سرش را برگرداند به سمتم و باعث شد _

 تا مجبور شوم

 اش بردارم. لبخندی به رویم زد وسرم را از روی شانه 

 .لبخندش باعث شد متوجه شوم منظورش چیست

 .شنیدی خب_

 سخته گفتنش؟_

 سرم را جلو بردم. لب پایینم را گاز گرفتم. خیلی آرام
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 . شاید زمزمه وارانه گفتم

 .نه، دوست دارم_

 . لبخندش بزرگتر و عمیق تر شد

به ساعت منم عزیزه دلم، منم خیلی دوست دارم .نگاهی _

 . روی دست دادیار کردم

 فکر کنم داره دیرم میشه. ببخشید که نمیتونم بیشتر_

 . منتظر بمونم

 .فعال چاره ای نبود...

 . نفسش را بیرون داد

 بهتره خیلی زود با مادرم آشناتون کنم و مراسم_

 .خواستگاری انجام بشه

 ...آشنا شدن با مادرش مشکلی نداشت اما خواستگاری
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داشت اینطور مستقیم مطرحش میکرد... بایدموکول که حاال 

 .میشد به بعد از اسباب کشی ما به خانه ی جدید

 نمیتوانستم هم برای خواستگاری خودم را آماده کنم هم

 .دنبال خانه و اسباب کشی باشم

 . کسی از من خواستگاری نکرده_

 . با انگشتش روی بینی ام زد

 بریمهرچیزی به وقت خودش خوشگلم، پاشو _

 . برسونمت

 .من میتونم باآژانس یا رانندت برم، تو به کارت برس_

 راننده رو مرخص کردم، االنم دیگه نمیتونم کار کنم_

 بهتره تو رو برسونم._چرا نمیتونی کار کنی؟

 .من را از روی پاهایش بلند کرد و خودش هم ایستاد
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 مقابلم ایستاد و دست برد سمت موهایم و از صورتم

 . مهربانترین نگاهش را به چشم هایم دوخت کنار زد.

 بااین تپش قلبی که ایجاد کردی، با ابراز احساساتی که_

 داشتی، انتظار داری االن عقلم سرجاش باشه و کار

 کنم؟

:] 

 ق#_

 

 .داخل آسانسور که بودیم، با کمی من من کردن گفتم

 دادیار؟_

 جانم عزیزم؟_

 بهت خبر میشه اگر من یه کاری کردم و کسی اومد_
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 داد... کاری نکنی... یعنی نشنیده بگیری؟

 منظورم به وامی بود که میخواستم از شرکت بگیرم و

 عین کف دست مطمئن بودم حسابدارش به او اطالع

 خواهد داد. اخمش زیر صدم ثانیه جای آن لبخند را

 .گرفت

 .چی دقیقا؟خندیدم_

 .خب چون نمیخوام بگم دارم اینجوری بهت میگم_

 .ع در ادامه ی جمله ام گفتمو سری

 .چیز نگران کننده ای نیست_

 پس چرا ازم پنهون میکنی؟_

 .بخاطر اینکه حدس میزنم واکنش چی باشه_

 .دستم را کمی محکم فشار داد
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متوجه نمی...آسانسور ایستاد، دستم را کشید تا بیرون _

 برویم، تا

 زمانی که سوار ماشین شویم نه دستم را رها کرد و نه

 .چیزی گفت

 .درست بگو تا متوجه بشم_

 .هیچی مهم نیست اصال_

 .کمربندم را بستم

 .بریم_

 وقتی واکنشی نشان نداد سرم را به سمتش چرخاندم،

 زل زده بود به من بی هیچ انعطافی._نمیریم؟

 جوابمو نمیدی؟_

 پشیمان شدم، میتوانستم این را از مهیار هم درخواست
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 آن پول را سریعا واریزکنم، مطمئنا او مثل دادیار 

 نمیکرد به حسابم و همه چی پروسه ی عادی خودش

 . را طی میکرد

 .نباید میگفتم_

 چرا باید پنهون کنی؟_

 .چون مسئله ی مهمی نیست_

دستش را بین هردو دستم گرفتم._واقعا مهم نیست، اصال 

 ارزش نداره همچین لحظه ی

 خوبی بینمون رو خراب کنیم. باشه؟

 کمی با لحن لوس و کودکانه گفتم، باعث شدباشه ام را 

 لب هایش کش بیایند. اگر من دادیار را شناخته بودم

 .بیخیال این موضوع نمیشد اما فعال کوتاه آمد
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 .نرو داخل کوچه_

 ! دیر وقته_

 چرا اینقدر حساسی روی دیروقت بودن؟_

 چون هوا تاریکه، خیابون ها خلوته، دید کمتره و_

بیفته._تو میدونی من میتونم از خودم دفاع ممکن هر اتفاقی 

 .کنم

 میدونم عزیزم، اما اجازه بده من هم تاجایی که ممکنه_

 حواسم باشه تو موقعیتی قرار نگیری که نیاز به دفاع

 .از خودت داشته باشی

 برای من شاید کمی خنده دار بود اما خب برای او مهم

 .بود

 .میبینمت من برم، روز طوالنی داشتم امروز، فردا_
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 تا خواستم در را باز کنم مچ دستم را گرفت، برگشتم

 .سمتش

تمام روزت طوالنی و خسته کننده بود؟ دیدن لبخندش و _

درخشش چشم هایش درآن تاریکی به معنی این بود که 

 جوابش را گرفته

 ...است

 تااین موقع برای چی موندی این امالکی اون امالکی،_

 .نرو از فردا آذرخش میره

 ام نخورده بودند و منتظر من مانده بودند، حاال دورش

 سفره بودیم، داشتم غذای بابا را هم من میدادم. قاشق

 . را در دهان بابا گذاشتم و در جواب مامان گفتم

 .نمیرم، نمیخواد آذرخش هم بره_
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 ' مامان با تعجب و آسمان با هیجان همزمان پرسیدند

، با این پولی که دست پیدا کردی؟ '_نه قیمت ها دستم اومد

 آقای

 . ملکی داریم نمیشه، باید یکم جور کنم

 آذرخش: داریم مثل آدم با آرامش زندگی میکنیم اینجا،

 .بهتر! واسه چی اصال باید خونه عوض کنیم

 .بی توجه به حرفش رو به مامان گفتم

 .خونه ی قبلی خودمون رو هم اجاره میدن_

 ح دیدم، ابتدایسوسو زدن چشم های مامان را به وضو

 زندگی اش، عروس شدن و مادر شدنش در آن خانه

 بود، هیچ وقت دوست نداشت خانه اش را عوض کند،

 آن زمانی که کار و بار آذرخش گرفته بود، پیشنهاد داده
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 بودیم برویم جای بهتری، هرچند آنجا هم بد نبود، اما

 .مامان قبول نکرده بود.آسمان: دلم برای اتاقم تنگ شده

 لبخند مهربانی زدم. چشمم به بابا که افتاد دیدم او هم

 .دست کمی از مامان و آسمان ندارد

 فردا باید تو شرکت صحبت کنم ببنیم میتونم وام_

 بگیرم، اگر تونستم خدارو چه دیدین شاید خونه ی

 .خودمون رو اجاره کردیم

 هرچند که خانه ی ما نبود اما همچنان ناخودآگاه میگفتم

 .'خودمون خونه ی'

:] 

 ق#_
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 صحبت وام از شرکت بود این موضوع باعث پکر شدن

 ای با رئیس ارتباط بابا شد. میدانست حاال من چه 

 شرکت دارم. جلوی بقیه نمیتوانستم بگویم میخواهم

 تالش کنم تا دادیار نفهمد، اصال از او پول نمیگیرم، مثل

 .بقیه کارمندها، یک امتیاز برای همه است نه فقط من

 آذرخش: چقدر بهت وام میدن؟

 .نمیدونم، احتماال یه سقفی داشته باشه نپرسیدم_

 بگیر اونو بده من یه کاری باهاش شروع کنم، یسال_

 هم اینجا بمونیم، سال دیگه خونه ی خودمون رو

 .میخریم.اولش ناخودآگاه پوزخند زدم و بعد بلند بلند خندیدم

 زهرمار چیه؟_

 ن رو دیوار تو یادگاریچی باعث شده فکر کنی م_
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 مینویسم؟

 مامان: همین کارگاهی که میری خوبه، از دستش نده

 .آذرخش

 همینو میگم، االن یادگرفتم، کلی هم آشنا دارم. خودم_

 میتونم یه کارگاه باز کنم، اما دستم خالی، شما اگر کمکم

 .کنین هم به نفع شماست هم من

 میخواستم بابا رابی اهمیت به او سفره را جمع کردم، 

به اتاق ببرم، در مورد وام بگویم و بخوابم، از شدتخستگی 

 داشتم بیهوش میشدم. مامان همچنان داشت با

 .او بحث میکرد، چقدر ساده بود این زن

 ظرف ها را که شستم و اشپزخانه بیرون آمدم اولین

 .جمله ای که از زبان آذرخش شنیدم این بود
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 نخواستم، پول پیش اینباشه پول وام دخترت رو _

 خونه رو بگیرم، یمدت یه جا پایین تر بشینیم، بعدش

 .من سر یه سال قول میدم خونه ی خودمون رو بخرم

 .جوری برخورد کردم که انگار نه انگار شنیده ام

 .بابا ببرمت اتاقت؟ میوه بیارم اونجا بخوریم_

 مامان: نمیشه آذرخش، مدرسه ی آسمان نزدیکه، آسو

ش از اینجا خیلی دوره.بابا با چشم اشاره کرد یعنی محل کار

 .آره

 آذرخش: آسمان رو خودم میبرم و میارم، آسو هم

 نمیخواد بره سرکار، من کارگاه رو باز کنم وضعمون

 .توپ میشه

 مامان مستاصل نگاهم کرد، خوب بود حداقل سرش به
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 .'حدی به سنگ خورده بود که درجا نمیگفت 'باشه

 .بابا را روی ویلچر گذاشتیمبا کمک آسمان 

 اونجوری نگام نکن مامان، دفعه ی قبل هم تو باعث_

 شدی بابا همه چی رو بده دست آذرخش، من تورم

 مقصر میدونم، من مخالف بودم، بابا هم. دوباره این

 اتفاق نمیفته، بابا دلت رو نشکست این حال و روزشه،

بشکنه،با آینده ببخش مامان من اینکارو نمیکنم، دلت هم ازم 

 آسمان و خودم و بابا حتی خودت این کارو

 .نمیکنم

 آذرخش : به تو چه ربطی داره؟

 کل پول پیش رو من دادم، اجاره رم من دارم میدم،_

 .برو از هرجا خواستی پول پیدا کارگاهت رو باز کن
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 .روی ما و آینده ی ما حساب نکن

 م باباویلچر رو چرخوندم و به اتاق بردمش، مطمئن بود

 هم به اندازه ی من از دست این نادانی های آذرخش

 .ناراحت بود

 واقعا خسته ام کرده بابا. نمیدونم دیگه چیکار کنم از_

دست فکرها و ایده های...نفسم را محکم بیرون دادم. کمی 

 چیزی نگفتیم، تا

 باالخره در مورد وام گفتم و متقاعد کردم، اطمینان دادم

 یم از دادیار نمیگیرم، حتی نمیتوانمکه این پول را مستق

 .هم چنین چیزی را قبول کنم

 دراز کشیده بودم و داشتم به مهستی و امید فکر

 میکردم، مهستی قبلها اشاره کرده بود به کسی عالقه
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 مند بوده اما مادرش مجبورش کرده ای بود با همسر

 سابقش ازدواج کنه، اون فرد نمیتوانست امید باشد،

 نواده ی ثروتمندی بود، چیزی از خانواده یامید از خا

 جم کم نداشت . مادری که به دختر خودش اجازه نداده

 با مرد مورد عالقه اش ازدواج کنه به دادیار اجازه

 میداد؟ تازه مادر دوقلوها هم... مرگ او را از چشم

 .مادرشان میدیدند این را چندبار شنیده بودم

 م، هرچند میدانست،امشب به دادیار اعتراف کرده بود

 اما گاهی شنیدن 'دوستت دارم' حس دیگری به آدم

میدهد. میتوانستم این دوستت دارم را برایش بنویسم وبهش 

 هدیه بدم... دست خط من را دوست داشت. من

 نمیدانستم تولدش کی بود، اما مهم نبود، هدیه ای که ته
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 دل باشد شاید خیلی هم نیاز به مناسبت ندارد. با فکر

 .خوشحال کردن او به خواب رفتم

_ _ _ _ 

 .محکم بغلشان کرده بودم

 .خدا میدونه چقدر دلم براتون تنگ شده بود_

 .قهریم تو دیگه دوستمون نداری_

گازی از گونه ی جان گرفتم._مگه میتونم؟ ببخشید میدونم 

 دلخورین اما من فکرش

 .رو کردم و اینم راه جبران

 مهین خانم داده بودمبه جعبه های پیتزایی که دست 

 اشاره کردم. هردو همزمان 'آخ جون پیتزا' گفتند و به

 .سمت مهین خانم رفتن
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 بهتری ؟_

 مهستی روبوسی کرد، امروز شرکت بودم زنگ زد گفت

 .سرکار نرفته است و خواست بعد از کار بیایم پیشش

:] 

 ق#_

 

 دوقلوها مشغول پیتزاهایشان بودند، توجهی به ما

 .نداشتند

 بهتری؟_

 نه، باورم نمیشه همچین اتفاقی افتاد، انگار یه دختر_

 .نوجوونم که قایمکی با کسی قرار گذاشتم

 ...ام_
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 .نسترن به مهیار گفته_

چی؟ چی گفته؟_نمیدونم مهیار دقیق نگفت، مهیار به روم _

 نمی آورد

 ولی در جریان بود فقط بخاطر نسترن گفت مواظب

 !نمیتونی هضم کنیباش، یه تجربهی تلخ دیگه رو 

 .دادیار بفهمه قرار نیست واکنشش مثل مهیار باشه

 نمیفهمم چرا؟_

 .دادیار هزارتا تجزیه و تحلیل قراره داشته باشه_

دادیار با من در ارتباط بود،اگر این کار را کار زشتی تلقی 

میکرد که نبایدخواهرش انجام میداد، به طبع خودش هم نباید 

 . کاری میکرد چنین
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تحلیلی؟_اینکه چون تازه طالق گرفتم، شاید یه  چه_

 جورایی به امید

 پناه احساسی بردم و امید هم به من پناه آورده،

 تحلیلهای عجیب و غریبی که ممکنه داشته باشه چون

 .نمیتونه به حس من اعتماد کنه. مثل چند سال پیش

 پس منظورش این بود، حاال اعتماد به نفس بیشتری

 .زدنداشتم برای حرف 

 چند سال پیش شاید بیشتر سن و سال تو رو در نظر_

 گرفتن و البته تاثیر بیشتر مادرتون روی دادیار و مهیار

 .اما االن شرایط فرق داره

 تو اینطور فکر میکنی؟_
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 ت رو با امید پنهون میکنی؟_باور کن ارتباطچرا _

 ای نبوده، یعنی یه جرقههای احساسیارتباط

 ...اما

 ت رو باور میکنم و مطمئنم برادرهاتعزیزم من حرف_

 هم قبول میکنن، هردو آدمهای تحصیل کرده و روشن

 فکری هستن، سوای اینها هم درک باالیی دارن هم

 عالقهی زیادی به تو دارن. فکر نمیکنم به خودشون

 .این حق رو بدن که تصمیمهای تو رو زیر سوال ببرن

 دیگرانخسته شدم از بس برای دیگران و بخاطر _

 . زندگی کردم، حس میکنم با امید خودمم

 اگر با گفتنش به دادیار و مهیار حس بهتری داری_
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بهشون بگو، نیازی به پنهون کردن نیست._مادرم نگرانم 

 میکنه. هرچقدر هم که در تالشم دور از

 اون زندگی کنم اما باز تاثیری نداره، تالشش رو میکنه

 . برای کنترل زندگی هممون

 . کمی تردید پرسیدمبا 

 چرا؟_

 نگاهم کردم جای جواب داد، داشت به چیزی فکر

 .میکرد

 .دادیار به من گفت قراره به زودی آشنامون کنه_

 .بهتره آماده باشی براش_

 . قبولم نمیکنه؟آه عمیقی کشید_

 اون هیچ کس رو قبول نداره، دادیار دوست داره، اینو_
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 ت میاد همتو چشمهاش میبینم میخونم، وقتی اسم

 نمیتونه لبخندش رو کنترل کنه، شما کنار هم یه زوج

 تونارتباطفوق العاده این، اجازه نده مادرم تاثیری روی 

 .داشته باشه

:] 

 ق#_

 

 

 .میترسم.نمیخواستم اما ناخودآگاه به زبان آوردم_

 از کی؟ مامان؟_

 هر اندازه ای هم که با مادرش اختالف داشت باز

 تم تااین حد بی ادب و بی شعورمادرش بود نمیتوانس
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 .باشم

 مون... از جدایی میترسم. راستشارتباطنه، از اینکه _

 بابای من هم از ته دل رضایت نداد، اگر مادر شما هم

 ...مخالف باشه این

 .نفس عمیقی کشیدم

 .دادیار از تو نمیگذره.نگاهش کردم_

 .محاله، از هرچیزی هم بگذره از تو نمیگذره_

 چیزی بپرسم؟میشه یه _

 .سرش را تکان داد

 کسی تو زندگی دادیار بوده؟_

 .با تعجب نگاهم کرد

 .پیمان گفت.تعجبش بیشتر شد_
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 دادیار یه مدتی فرانسه بود، با یه دختر فرانسوی آشنا_

 .شده بود

 .همین جمله تمام وجودم را پر از حسادت کرد

 اما هیچ چیزی بینشون... یعنی تا جایی که من میدونم_

 نرسید که بخوای اسم دوست  روش ارتباط به یه 

 بذاری. اون دختر از دادیار خوشش میومد، زیاد دور و

 ...برش بود، فکر میکنم دادیار هم

 بدش نیومد؟_

با لبخندی به لحن حسودم._نه اما توام یه خواستگار داشتنی 

 ممکنه بهش فکر

 کنی و کمی باال پایین کنی و بعد جواب بدی، بیشتر

 ن حالتی داشت. غیر این دیگه خبری ندارم. اماهمچی
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 .این چیزی نیست که پیمان ازش باخبر بوده باشه

 یعنی کس دیگه ای هم بوده؟_

 فکر نمیکنم. اگر جدی بود ما میفهمیدیم. من و مهیار_

 قبل اعتراف دادیار از حسش به تو، از جنس نگاهش به

 ستو، از حسش هم خبر داشتیم، فکر میکنی اگر این ح

 رو قبال تجربه کرده باشه نمیفهمیم؟ اینها مهم نیست ،

 .گذشته اس اون االن عاشقته

 دادیار به من دوستت دارم گفته بود، اما هیچ وقت

 نگفته بود عاشقم است و حاال خواهرش به جای او

داشت این را میگفت._چه وضعی شده نشستیم غم عشق 

 میخوریم، پاشو

 .سرمون رو گرم کنیم
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 انگار که همان مهستی بود که چشم هایش پرانگار نه 

 از اشک بود، به سمت سیستم صوتی رفت و آهنگ

 شش و هشتی پخش کرد، پسرها با شنیدنش هرکدام

 یک تکه پیتزا به دست با صورتی پر از سس آمدند

 سمتمان و شروع به رقصیدن کردند. جان آنقدر با نمک

 خنده دستهایش را تکان میداد که من و مهستی از شدت

 .خم شده بودیم

 از کجا یاد گرفته اینو؟_

 یه آهنگ هندی تو ماهواره پخش میشد، ادای اون_

پسرا رو داره در میاره.رقص خوب بود، تاثیر خوبی روی 

 .روحیه امان داشت

 کنار دست جاشوا نشسته بودم و داشتم به نوشتنش
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 .نگاه میکردم

 گم؟به نظرت خودم با دادیار صحبت کنم یا به اون ب_

 .جلوی جاشوا اسم امید را نیاورد

 من جای دادیار باشم ترجیح میدم اول از خودت_

 .بشنوم

 سرش را تکان داد، همان لحظه پیامی از دادیار آمد

 عزیزم دارم میام دنبالت.' لبخندی زدم، چه حس خوب'

 و شیرینی داشت، لحظه ای خودم را متاهل حس کردم و

 من آمدنش مسیرش به این را تصور کردم که این دنبال

خانه ی خودمان باشد، فکرش هم، زیبا بود.مهستی تعارف 

 کرد بمانم اما حقیقتش ترجیح میدادم قبل

 .از اینکه به خانه بروم یک ساعتی را با دادیار بگذرانم
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 پیاده نشد اما در را از داخل برایم باز کرد، سوار شدم و

 .سالمی کردم

 سالم عزیزم، خوش گذشت؟_

 .مهستی و بچه ها همیشه خوش میگذره آره با_

 با عموی بچه ها چطور؟_

 با تعجبی همراه با خنده به او بخاطر سوال بانمکش

 .نگاه کردم

هومم...دستم را در دستش گرفت همانطور که رانندگی _

 میکرد

 چندبار نگاهم کرد، واقعا منتظر بود که جواب بشنود. به

 . عمد بحث را عوض کردم

 یای میخوای من رانندگی کنم؟خسته به نظر م_
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 بلدی رانندگی کنی؟_

 چرا بلد نباشم؟_

 اینکه وضعیت مالی ما خوب نبود باعث میشد فکر کند

 .من رانندگی هم باد نیستم

 .نمیدونم عزیزم، حس میکردم چیز جذابی برات نیست_

چجوری باید نشون میدادم که جذابه برام؟متوجه لحن _

 .دلخورم شد

 رم به خاطر این نباشه که سوالم رااین لحنت امیدوا_

 .جور دیگه ای تعبیر کرده باشی

 سکوتم را که دید متوجه شد، که در سرم چیز دیگری

 .میگذرد

 به اندازه ی یه قهوه خوردن وقت داری؟_
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 ....آره، مهستی اصرار کرد بمونم اما_

 اما؟_

 خواستم با تو باشم.جلوی یک کافه نگه داشت، کافه_

 خاب میکرد، خیلی بیشتر مناسب حال وهایی هم که انت

 احوال و تیپ خودش بود، چیزی در تناقض با پرستیژ

 .نبود. تا نشستیم در مورد رانندگی ام گفت

 هیچ وقت درموردش صحبت نکرده بودیم، ناخودآگاه_

 فکر میکردم بلد نیستی. حتی اخیرا تصمیم داشتم برات

 ات ازتماشین بخرم اما گفتم قبلش درمورد گواهینامه 

 .بپرسم

 با تعجب نگاهش کردم، دیگر جمله ی قبلی اش را

 .فراموش کردم، او چرا باید برای من ماشین میخرید
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ماشین؟ برای من؟ چرا؟_برای اینکه شما یکم حرف گوش _

 نمیدی، کارهای منم

 زیاد میشه گاهی نمیتونم برسونمت، با راننده ی بیچاره

 .ی منم که مشکل داری کال

:] 

 ق#_

 

 

 .مله ی آخرش را با لحن شوخی و لبخند گفتج

 ...نه آقای مودبیه، کال میدونی_

 ...میدونم، پس یه ماشین راه حله._خودم بعدا میخرم_

 چه مشکلی داره من بگیرم؟_
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 خیلی مشکل ها داشت اما دم دستی ترین بهانه را

 انتخاب کردم، البته دلیل مهمی هم بود اما خب چیزهای

 .ددیگری در ذهن من بو

 تو خونه بگم حاجی لک لک با عمو پورنگ برای من_

 ماشین آوردن؟

 .آرام خندید

 عمو پورنگ کیه؟_

با تعجب نگاهش کردم، او عمو پورنگ را نمیشناخت._من 

 کم کم دارم به ایرانی بودنت شک میکنم، تو عمو

 پورنگ رو نمیشناسی؟

 .خنده اش طوالنی تر شد، ابرویی باال برد

 .کودکهمجری برنامه _
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 تا این را گفتم کمی صدای خنده اش اوج گرفت، اما

 .سریع کنترل کرد و خم شد سمت من

 ایرانی های هم سن من برنامه کودک میبینن عزیزم؟_

 گردنم را تابی دادم و به حالتی مثال مغرورانه و توام با

 .شوخ طبعی گفتم ._من که میبینم

 کرد و لبخندیاما او به جای خندیدن، با مهربانی نگاهم 

 .زد

 .تو کوچولوی منی_

 خون به صورتم پاشید، روز به روز ابراز عالقه های

 .بیشتر و متفاوتی داشت

 .صورتت که این شکلی میشه... دوستش دارم_

 کمی نگاهم کرد، خواست چیزی بگوید قهوه و کیک را
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 آوردند، منتظر ماند، بعد رفتن پسر کافه چی، کیک را

 ه سمت من هل داد. من خیلی میلکه در وسط میز بود ب

 نداشتم برای همین یک کیک سفارش دادیم، بیشتر

دوست داشتم با او در یک بشقاب کیکم را سهیم شوم.حتی 

 جوری با اشتیاق کودکانه ای گفته بودم که 'برای

 دوتامون یکی بگیم. باشه؟' که با لبخندش موافقت کرده

 .بود

 ی ما علنی میشه ارتباط در مورد ماشین هم، به زودی _

 .و دیگه نیازی نیست به کسی چیزی رو توضیح بدی

 .اما من ترجیح میدم خودم بخرم_

 . خیلی جدی گفت

 زمانی که همسر من باشی باید کمی ترجیحاتت رو_
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 .تغییر بدی

 همسر! هم غریب بود هم شیرین. اما متوجه منظورش

 نشدم._یعنی چی؟

 سئولیتیعنی تمام مسئولیت های شما به خصوص م_

 .های مالی به عهده ی منه

 چرا چون خانواده ی من ورشکسته شدن؟_

 امروز از لحظه ای که دیده بودمش به نحوی با

 موضوعی این را برای من یادآوری کرده بود. دیگر

 . نتوانستم نگویم. اخم شدید کردی

 این چه حرفیه؟ این موضوع کمترین تاثیری رو حرف_

 .و تصمیم من نداره
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باور کنم؟ آدم تحصیل کرده ای مثل ت...این بار چطور _

 . دلخور گفت

 .این موضوع ربطی به تحصیالت نداره عزیزم_

 حتما بعد ازدواج با تو من نباید کار کنم! دادیار من_

 خرج خانواده ام رو میدم و این هیچ وقت تغییر

 . نمیکنه

 من همچین حرفی نزدم، تو شغل خودت رو داری و_

 های خوب دیگه ای هم در انتظارته،مطمئنم پیشرفت 

 در مورد موضوع دوم هم، من هیچی حقی برای دخالت

 و نظر دادن ندارم. کامال دست خودته. نمیدونم از من

 .چه تصوری تو ذهنت ساختی

 هیچ تصوری نساخته بودم اما... دستم را در دستش
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گرفت._من محدودت نمیکنم آسوی من، تو هرجور که 

 دوست

 ندگی میکنی، اما ایجاد رفاه این زندگیداشته باشی ز

 .دوست دارم دست من باشه

 میخواستم و دسوت داشتم حرفش بپذیرم، اما چیزی ته

 دلم میگفت حسابدارش از درخواست وام امروزم به او

 چیزی گفته، و تمام این جمله ها نمیتوانست اینقدر

 اتفاقی باشد! جرات نکردم برای پرسیدن، به حسابدارش

 ودم، من هم مثل همه ی کارمندهای دیگر اسممگفته ب

 را در لیست نوشته بود، گفته بودم نیازی به عجله

 نیست و او گفته بود معموال روزانه نهایتا دو روزه

 بررسی میشود و برای تایید میرود به دست آقای
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 دکتر. من امروز موقع رفتن خانه ی مهیار موضوع را

 نمیدانم چند درصدبا حسابدار مطرح کرده بودم، 

 .احتمال داشت که حسابدارش خبر داده باشد

چرا چیزی نمیگی؟_نمیدونم چی بگم، برای همه ی این _

 حرفها باید مادرت

 ...رو ببینم، اونم من رو قبول کنه، بعدش م

 تو انتخاب منی، این دیدار برای آشنایی نه تایید_

 .گرفتن

 ستقیم برایاگر برای تایید گرفتن نبود، او میتوانست م

 خواستگاری بیاید! چه نیازی بود تا من و مادرش

 .اینطور آشنا شویم. در جواب او فقط سرم را تکان دادم

 چنگال را برداشتم تکیه ای از کیک را با آن جدا کردم و
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 به سمت او گرفتم. دیدم که زیرزیرکی نگاهی به اطراف

 ! کرد، باورم نمیشد اما خجالت میکشید

 .اله خوبه؟ امروز زنگ زدم جواب ندادمامان خ__ _ _

 . نیومده یا نرفتی دیدنش

 .تلفنی صحبت کردیم_

 خوب بود؟_

 .میگه خوبم_

 آذرخش از وقتی آمده بود، حواسش به من و مامان

 بود، شبیه کسانی بود که میخواست چیزی بگوید، چند

 .باری هم دیدم که با چشم و ابرو به مامان اشاره کرد

 وامت چیشد؟_

 .درد وام بود._امروز درخواست دادم، ببینم تایید میشهپس 
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 .'آذرخش دیگر طاقت نیاورد سریع پرسید 'چقدره؟

 چطور؟_

 تکیه داد به پشتی، مثال خواست خودش را بی تفاوت

 . نشان دهد

 .هیچی، گفتم ببینم ارزش داره اصال یا نه_

:] 

 ق#_

 

 جوابش یک نگاه بود با معنی 'خودتی!' پنجاه میلیون

 بود، نمیتوانستم از پس بیشتر از این بربیایم؛

 !میدانستم تأیید میشود اما چطور و چگونه نمیدانم؟

 یا دادیار حرفم را گوش داده بود و نمیخواست به رویم
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 بیاورد یا حسابدار هنوز لیست را برایش نبرده بود، از

 صبح دو بار دیده بودمش، دنبالم آمده بود و یک بار هم

 ه بودم، صدایم کرده بود و من تا برسم وبه اتاقش رفت

 ! بدانم چه میخواهد و چه میگوید فشارم افتاده بود

 اما رفتارش مثل همیشه بود و اشارهای به پول و وام

نکرده بود، بلکه موضوع کاری را بیان کرده بود.وقت 

 ناهار بود و دوباره به اتاقش صدا شدم، حس کردم

 ن برویم اما این بارمیخواهد بگوید برای ناهار بیرو

 . حسم کامالً غلط بود

 سرپا کنار میزش بود، یک دستش در جیبش و دست

 دیگرش روی میز روی کاغذی بود و نگاهش هم به

 همان! البته با کمی اخم، کمی هم به سمتش خم شده
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 .بود؛ در را کامل بستم

 کارم داشتی؟_

 .نگاهم کرد

 .آره بشین_

 در مورد مسائللحنش خشک و سرد بود، حتی اگر 

کاری میخواست صحبت کند، همیشه لحن مالیم ومهربانی 

 داشت؛ مثل بچههای خطاکار به سمت مبل رفتم

 و نشستم؛ حتی دستهایم را درهم قفل کردم و روی

 زانوهایم گذاشتم؛ برگه را دستش گرفت و به سمتم آمد

 و روی میز گذاشت. ننشست همانجا سرپا باالی سرم

 .ایستاد

 لطفاً بهم بگی این دقیقاً چیه؟میشه _
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 نیازی نبود برگه را نگاه کنم اما برای اینکه تماس

 چشمی با دادیار نداشته باشم، به برگهچشم دوختم؛

 فاصله گرفت و شروع به قدم زدن در طول اتاق کرد؛

 عصبانی بود؛ داشت تالش میکرد که خودش را کنترل

 ...کند؛ سکوت من کالفه ترش کرد

 زی بگی؟نمیخوای چی_

 با ترسی فاحش گفتم..._چی بگم؟

 چرا این رو کارمند من باید به من خبر بده؟_

 آسو من کی ام؟_

 دیگر نگفت آسوی! قبالً هم بارها از دستم عصبانی شده

 بود اما همیشه 'ی' آخرش را حفظ میکرد، 'ی' ای که

 هنوز نپرسیده بودم حکمتش چیست و انگار قبل از هر
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 .میشدپرسشی داشت حذف 

 ...یکم آروم_

 چطور آروم باشم، فکر میکنی کسی تو این شرکت از_

ی من و تو خبر نداره؟ فکر میکنی این ارتباط 

 .کارت....دستی به صورتش کشید

 .فقط یه دلیل منطقی میتونه آرومم کنه_

 من... آخه االن تو از چی عصبانی هستی؟_

 نمیدانم تا به حال شاهد ریخته شدن بنزین روی آتش

 بودم یا نه اما در این لحظه نه تنها دیدمش بلکه گرمای

 .شدیدش را نیز حس کردم

 دستش را که باال آورده بود، مشت کرد؛ رویش را

 برگرداند و چند نفس عمیق کشید؛ پنهان کردنم کار
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 جالبی نبود، اما انتظار این همه عصبانیت را هم نداشتم،

 نکرده دیگر میترسیدم از این شدت عصبانیت خدایی

 سکته کند! بلند شدم آرام به سمتش رفتم و از پشت

 ش حلقه کردم؛ متوجه تعجبششانسر، دستم را دور 

 شدم، حتی چند ثانیهای نفس نکشید و بعد از لحظاتی

نفسش را بیرون داد؛ صورتم را به پشتش تکیه دادم،کمی 

 پایین تر از کتفش؛ چند دقیقهای همانطور در

 ه حلقهی دستم را باز کرد؛سکوت ماندیم تا باالخر

 حلقه کرد و شانمبرگشت به سمتم و دست چپش را دور 

 دست راستش را باال آورد، شالم را کامل باز کرد و

 .دستش را الی موهایم برد

 چرا اینقدر اذیتم میکنی؟_
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 ...دلخور این را گفت

 ...من هیچ وقت نمیخوام اما_

 من جایی تو زندگیت دارم؟_

 ...این چه حرفیه، من معلومه که داری،_

سرم را پایین انداختم._فقط خجالت کشیدم، میدونستم بهت 

 بگم درجا اون پول

 رو حتی چند برابرش رو واریز میکنی به حسابم، اما

 .من این رو نمیخوام

 ...حتی به قیمت غرور من؟ حتی به_

 ...سرم را باال آوردم

 .قصدم این نبود، تو اینو خوب میدونی_

 سرم روی قفسهی سینه اش بود، قلبش خیلیبغلم کرد، 
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 !محکم میزد، محکم و تند

 همینه عزیزه من، قصدت همینه. من رو اونقدر به_

 ...خودت نزدیک نمیبینی و نمیدونی که

 حلقهی دستش را تنگتر کرد._اون پول رو میخوای چیکار؟

 میلیون شاید خرج۵۰خجالتم چند برابر شد، برای او  

 شلوارش بود اما برای ما نوآور یکچند دست کت و 

 ...خانهی جدید

 ...میخواستم_

 فاصله گرفت و نگاهم کرد، دست بردم و حلقهی دستش

 .را باز کردم و برگشتم سرجایم و روی مبل نشستم

 .کنارم نشست

 میخوام خونه رو عوض کنم، یکم کم داشتم،_
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 میتونستم صبر کنم اما نخواستم آسمان بیشتر از این

 .دستی به کل صورتش کشید. از واکنش بعدی اشاذیت شه

 .میترسیدم

 چرا به خودم نگفتی؟_

 این شدت از خجالت و شرمندگی در وجودم، داشت

 نابودم میکرد؛ منسوب به کدام بزرگ بود که گفته بود

 فقر نشانهی جهل است'؟! موافق بودم، همین بود،'

 جهل برادرم ما را در این وضعیت قرار داده بود، حاال

 من خجالت زده درمقابل مردی که عاشقش بودم، آن هم

 !بخاطر پول، آن هم بخاطر جهل برادرم

:] 

 ق#_
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 چون... من... من از بانک یه وام گرفتم، نمیتونستم_

 ...دوباره یه وا

 .سوال من این نبود_

 جواب این سوالت رو دادم چون تو اون پول رو به_

 . من میدادی

 !معلومه که اینکارو میکنم_

 'نگفت 'این کار را میکردم' ، بلکه از 'حال استمراری

 .استفاده کرد

 من نمیتونم قبول کنم، این وام از شرکت، اگر از_

 ...تسهیالت شرکت برای همهی کارمندها نبود م

 به صورتم براق شد..._چرا؟
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 .من نمیتونم ازت پول بگیرم دادیار_

 .یه دلیل منطقی بیار_

 ! کاری منطقی تلقی میکرد؟پول گرفتن از خودش را 

 تو اینکارو منطقی میدونی؟ چرا باید از تو پول_

 بگیرم؟

 نزدیک شد، صورتش را خم کرد و ساق دستش را روی

 ...پایم گذاشت؛ صورتش خسته بود، چشم هایش هم

 من کی ام آسو؟_

 چرا مکرراً داری این رو تکرار میکنی؟_

 .قورت دادمچون شک دارم جوابش رو بدونم.آب دهانم را _

 ...دادیار... تو_

 نفس نفس میزدم، انگار کیلومترها در یک دوی
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 ماراتون با سرعت زیاد و مسافت زیاد دویده بودم اما با

 یک خطای کوچک، با یک نفس کم آوردن دوم شده

 .بودم

 من چی؟_

 من از حسم به او گفته بودم، حاال از من چه

 میخواست؟

خبر دارم، اما به تو از حس من خبر داری._از حست _

 اندازهی اون حس برات

 مون برای بقیهارتباطارزش دارم؟ کجای زندگیتم؟ باشه 

 رسمی اعالم نشده، اما بین خودمون، بین خودمون

 ...هم

 ...تو داری جور دیگه_
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 تلفنش روی میز زنگ خورد، بلند نشد، آنقدر صبر کرد

 تا قطع شود، اما دوباره زنگ خورد مجبور شد بلند

 .کمی تند یک 'بله' گفت شود،

 .بگید ده دقیقه دیگه بیان داخل_

 .مهمان داشت... آرام بلند شدم

بعداً صحبت میکنیم، مهمون داری.جوابی نداد، فقط نگاهم _

 کرد، چشم گرفتم و آرام از

 اتاقش بیرون رفتم. حتی سرم را بلند نکردم تا مهمانش

 خودم را ببینم. سالنه سالنه به سمت اتاق کارم رفتم و

 .را همانجا حبس کردم

 پشت در روی زمین نشستم، دستهایم را روی

 شقیقههایم گذاشتم، حرفهایش را، حرفهایمان را
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 مرور کردم، دوباره و چند باره! من سعی کرده بودم

 غرور خودم را حفظ کنم اما از نظر او به قیمت غرور

 ...او بود

 تمدت زیادی روی زمین نشستم، وقتی بلند شدم و پش

 را نشان میداد؛ همان۴میز نشستم، کامپیوتر ساعت  

 لحظه آقای جهانی با ظرف غذا به اتاقم آمد و گفت آقای

 دکتر گفته است برای من غذا بگیرد؛ او هیچ چیز را

 فراموش نمیکرد، در اوج دلخوری هم باز فراموش

 نمیکرد._آقای دکتر شرکتن؟ یعنی برگشتن؟

 .تاجایی که من میدونم نرفتن_

 با تشکری راهی اش کردم؛ از اینکه به فکرم بود

 ممنون بودم، از اینکه غذای مورد عالقهام را سفارش
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 داده بود ممنون بودم، اما اشتهایی نداشتم؛ دوست

 داشتم صحبت نصفه نیمه مانده را تمام کنیم، اما او

 دیگر چنین قصدی نداشت؛ حتی بعد از کار خودش مرا

 خواستم به زبان بیاورم که رساند اما در سکوت! بارها

 نمیخواهی چیزی بگویی؟' اما نتوانستم و جملهام در'

 !نطفه خفه شد

 سر کوچه که نگه داشت، آرام یک 'مرسی' زمزمه

 کردم، نگاهم کرد، بعد از چند ثانیه فقط سرش را تکان

 داد.نتیجهی آن بحث نصفه نیمه مانده، کم حرف شدن دادیار

 حتی با هم میرفتیم و شد، کنارم بود، اما نبود،

 .برمیگشتیم ولی حرفی نمیزدیم

 وام از طرف حساب شرکت و دقیقاً همان مبلغ به حسابم
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 واریز شد و از طرف حسابدارش به من خبرش داده

 شد. مطمئن بودم از واریزش خبر دارد، اما چیزی به

 ...زبان نمیآورد. شاید هم منتظر من بود

 الو آسو؟_

 ا فرصت نشد، چون جان گوشیخواستم بگویم جانم ام

 . 'را از جاشوا گرفت و او نیز تکرار کرد، 'الو آسو

 بیش از شش بار این کار را کردند تا نهایتاً صدای

 خندان مهیار را شنیدم که گفت فرصت بدهد بزند روی

 اسپیکر تا هردویشان بتوانند صحبت کنند و قبل از

ب پیش پسرها خودش احوال پرسی کرد._خوبین؟ کارها خو

 میره؟

 .خوبه، جات خالیه دیگه نمیای پیش ما_
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 ...همان یک روز کافی بود

 .جان: آسو با ما بیا اردو

 .جاشوا: آره ما میخوایم با تو و آنکل دادیار بریم

 اینکه اینقدر اصرار داشتند با من و دادیار بروند، کمی

 .برایم مشکوک بود

 .عزیزای دلم آنکل دادیارتون کار داره_

 تصمیم بیدلیل گفتم..._میشه من و آنتی مهستی بیایم؟ در یک

 . جان: نه آنکل تو بگی قبول میکنه

 تعجب کردم! دوباره صدای خندهی مهیار را شنیدم،

 خطاب به او پرسیدم داستان چیست که این دو وروجک

 !اصرار میکنند با دادیار بروند

 همهی معلمها و مدیر مدرسشون از دادیار حساب_
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 خدا میدونه میخوان اونجا رو رو سرشونمیبرن، 

 .بذارن

 خندیدم، بچههای این دور و زمانه، چطور میتوانستند

 !اینقدر زیرک باشند؟

میدونن بدون تو دادیار نمیره.خجالت کشیدم. این را دیگر _

 حتما خودش به بچه ها

 .گفته بود

 نزدیک نیم ساعت جان و جاشوا پشت تلفن اصرار و

 مجبور شدم قول بدهم تا به دادیار زنگخواهش کردند، 

 میزنم و سعی میکنم راضی اش کنم. با توجه به فضای

 سرد و یخ بینمان در این چند روز کار آسانی نبود، اما

 .نمیتوانستیم که تا آخر عمر اینقدر از هم دلخور باشیم



 
 

2276 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

:] 

 ق#_

 

 

 . خونه ای؟نگران و با عجله گفت_

 آره، چیزی شده؟برگردم؟_

 .پیش من را به خانه رسانده بود یک ساعت

 .نه دوقلوها زنگ زدن_

 انگار که خیالش راحت شده و باشد، نفسش را راحت

 . بیرون داد. کمی من من کردم و نهایتا پرسیدم

 فردا کار داری؟_

 فهمید منظورم پیک نیک است ._دوست داری بری؟
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 زمزمه کردم 'دوست دارم بریم'. با او و همراه او

 بروم. شنید مطمئنم که شنید از نفسی کهدوست داشتم 

 .بیرون داد متوجه شدم که شنید

 .صبح میام دنبالت_

 جدی گفت، محکم گفت، اما باز دوست داشتم داد بزنم

 ایول' اما خودم را نگه داشتم تا با دوقلوها ابراز'

 خوشحالی کنیم. لبخند زدم، اینکه دلم را نشکست برایم

 .بی نهایت باارزش بود

 مان گفتم صبح با دوقلوها می روم پیک نیک و ازبه ما

 صبح زود با هیجان بیدار شدم، موهایم را روغن زدم تا

 فرش بیشتر شود، میدانستم دادیار دوست دارد، چشمم
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را آرایش کرد، چون همیشه با دقت به چشمم نگاهمیکرد، 

 دوست داشتم زیباتر دیده شود، نهایتا کالهی

 .یرون زدمگذاشتم و برق لبی زدم و ب

 دوقلوها در صندلی عقب بودند، نشستم سالمی به هر

 سه کردم، نگاهی به آن دو وروجک کردم، که لباسهای

 یکسان و بانمک با کاله های خوشگل آن پشت نشسته

 بودند. نگاهم به دوقلوها بود، اما متوجه نگاه دادیار به

 .صورتم بودم، کالهم را برداشته بودم

 ک نیک؟کی خوشحاله میره پی_

 جان: می! )من(

 جاشوا: می! )من(

 با حرکت ماشین سرجایم نشستم و دوباره کالهم را سرم
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 .گذاشتم._کمربندت رو ببند

 یادم بود اما منتظر ماندم تا او تکرار کند و من صدایش

 .را بشنوم

 خوبی؟_

 نگاهی کرد و دوباره چشمش را به جلو دوخت، اما در

 را از روی سرم همان حالت دستش را دراز و کاله

 .برداشت و روی پایم گذاشت. با تعجب نگاهش کردم

 خوبم، تو؟_

 .هیچ چیزی در مورد اینکه مرا کالهم را برداشت نگفت

خوبم منم.برگشتم سمت بچه ها و پرسیدم که صبحانه _

 خورده اند

 و گفتند قرار است همه ی گروهشان باهم صبحانه
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 .بخورند

 یدا داشت جلوی خودش راخنده ام گرفته بود، دادیار شد

 میگرفت تا صحبت نکند، به عمد برمیگشتم سمت بچه

 ها، باآنها صحبت میکردم و میخندیدم، چند بار خواست

 .چیزی بگوید اما منصرف شد

 اینجاست؟_

 دادیار نگاهی به اطراف کرد و بعد بار دیگر جی پی اس

 .را چک کرد

دم، ماشین بابای ارسن.آرسن و پدرش را به خاطر آور_

 بااین رصد پسرها

 همگی پیاده شدیم. شالم را از دور گردنم باز کردم و

 فقط کالهم را روی سرم گذاشتم. دوقلو ها دست من را
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 گرفتند و ما جلوتر از دادیار به سمت مسیری که نشانه

 گذاری کرده بودند رفتیم. اردو مخصوص کالس آنها

 ن بهبود. از دور جمعیتی از بچه ها و خانواده هایشا

 چشم میخورد، همه با لباس ورزشی، دادیار لباس

 ورزشی نپوشیده بود، مثل شرکت و همیشه هم لباس

 .رسمی تنش نبود اما خب کمی متفاوت از بقیه بود

 یک خانم و آقا به استقبالمان آمدند در واقع به استقبال

 دادیار آمدند و سالم و علیک گرمی با او کردند، این

 انب آنها بود، چون دادیار مثلصمیمیت بیشتر از ج

 روزهای اولی که من در شرکت کار میکردم جواب آنها

 ... را میداد. سرد، رکس، خشک

 دوقلوها دست من را رها کرده و به سمت دوستهایشان
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ودم، ه بدویده بودند، من هم به اجبار نزدیک دادیار ایستاد

 وقتی آقایی که داشت با دادیار صحبت میکرد

 سمت من افتاد، دادیار برگشت و نگاهینگاهش به 

 .کرد، انگار متوجه رفتن پسرها نشده بود

 .رفتن پیش دوستهاشون_

 . سرش را تکان داد

 ایشون پرستار جدید دوقلوها هستن آقای دکتر؟_

 دادیار کامال خشن آن مرد را نگاه کرد، مرد بیچاره

 حرف در دهانش ماسید. پرستار بودن کار بدی نبود که

 ر آنطور او را با نگاهش تنبیه کرد. اما جوابی کهدادیا

 در مقابل او داد، نفس من را برد و اجازه نداد بیشتر به

 .آن شغل حرفه فکر کنم
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نامزدم هستن.من در عالم دیگری بودم که آن تبریک گفتند _

 و هزار و

 یک جمله ی دیگر که من نشنیدم. داشتم مرد جدی کنار

 جمله اش را در ذهنم تکراردستم را نگاه میکردم و 

 میکردم. دیدم که از ما فاصله گرفتند، دادیار قدمی به

 سمتم آمد، او هم نگاهش را جدا نکرد، دستم را در

 .دستش گرفت

 .بریم پیش بقیه_

 دستهایم سرد بود، نمیدانستم چه واکنشی نشان بدهم،

 خوشحال باشم نباشم، از اینکه بدون اجازه ی من

 اراحت باشم یا چه. هرچه که بود باهمچین حرفی زد ن

 نزدیک شدن به جمع خودم را مجبور کردم لبخندی
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 هرچند مصنوعی تحویل همه بدهم، طولی نکشید که من

 به عنوان نامزد دادیار از جانب همه شناخته شدم، نگاه

های کنجکاو را روی خودم حس میکردم، این جماعتهمگی 

 موردهمدیگر را میشناختند، طبیعی بود در 

 .دادیار و همسر آینده اش کنجکاو باشند

 پدر ارسن با خوشرویی به سمتم آمد، دادیار کمی آن

 طرف تر داشت با آقایی که لباس ورزشی نسبتا

 مضحکی پوشیده بود صحبت میکرد. میدیدم که گه گاه

 . نگاهش به سمت ما برمیگردد

 .عجیبه_

 .از دادیار چشم گرفتم و او را نگاه کردم

:] 



 
 

2285 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ق#_

 

 چی؟_

 دفعه ی قبل به عنوان معلم بچه ها آشنا شده بودیم،_

 .االن به عنوان نامزد آقای دکتر

 چیش عجیبه؟_

 آدم ها، خیلی زود، خیلی راحت میتونن تغییر ارتباطات_

 .کنن

 .منظورش را متوجه نمیشدم

و این چیز بدیه؟_نه، دوقلوها خیلی دوستون دارن، راستش _

 برام قابل

 کالسیک اتفاق بیفته، اما چون معلم حدس بود، رومنس
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 .بچه ها بودین، حدس من مهیار بود نه دادیار

 .خنده ی کوتاهی کرد و گفت

 جین ایر رو که خوندین؟_

 جوابش را ندادم، نگاهش کردم، شوخی بی مزه ای بود

 .از نظر من

 .بااجازه_

 . یه لحظه لطفا.برگشتم سمتش_

 شوخی کردم ناراحت شدین؟_

 چیشده؟_

 دادیار را دقیقا از پشت سرم شنیدم، یک ثانیه صدای

 بعدش حتی جوری ایستاد که انگار نیم تنه ی راستم از

 .پشت به او تکیه داشت
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 .نه نه، من فقط شوخی کردم، اما انگار ناراحت شدن_

 .و رو به من عذرخواهی کرد و از ما فاصله گرفت

چه شوخی ای کرد؟برگشتم سمتش و یک 'مهم نیست' گفتم. _

 ساق دستم را

 گرفت اما قبل از اینکه چیزی بگوید، چشمم به جان

 افتاد که تکه ای چوب دستش بود و به حالت شمشیر

 نگه اش داشته بود و پسر دیگری که کمی از او بلندتر

 بود هم مقابلش با همان ژست،ک. تکه هایی چوب هایی

 که برداشته بودند، نوکشان تیز بود، اگر به سر و

 . ورد حتما زخمی میشدندصورتشان میخ

 دایار با دیدن نگاه خیره ام برگشت به سمت بچه ها، من

 سریع ساق دستم را از دستش بیرون کشیدم و به حالت
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 . نیمه دویدن به سمتشان رفتم

 با نزدیک شدنم به آنها جان به من نگاه کرد و دوستش

 از فرصت استفاده کرد و خواست مثال خلع صالحش کند

 ب دقیقا داشت به سمت صورت جاناما تیزی چو

 میرفت، نفهمیدم چطور خودم را پرت کردم سمت جان و

نوک چوب به پشت من فرو رفت، با وجود جسه یکوچکش 

 ضربه اش محکم بود، سوزش شدیدی را

 .م حس کردمشانروی 

 .سعی کردم به روی خودم نیاورم، از جان فاصله گرفتم

 یزه؟این چه کاریه؟ نمیبینین نوک چوبها ت_

 .به سمت دوستش برگشتم

 داشتی میزدی به صورت جان، این چه بازی و شوخی_
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 .بدی بچه ها

 با نزدیک شدن چندتا از معلم ها و والدین سمت ما،

 .بیخیال شدم و ادامه ندادم، دادیار نزدیک ما رسیده بود

خوبی؟قبل از من کس دیگری از پشت سر گفت 'خو.. _

 ...خو

 سمتش اما خونی ندیدم، نگاه اوخون.' با تعجب برگشتم 

 م قرار گرفت بدونشانبه من بود، دستش که روی 

 . شک دست دادیار بود

 .کمرت زخمی شده_

 اینقدر زخمش عمیق بود که خون از لباسم بیرون

 بزند؟! دوباره نگاهی به آن چوب کردم، میخی از یک

 .سمتش رد شده بود، حتما کار آن میخ بود
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 رم رفتند و با دیدن خون،جان و جاشوا به پشت س

 صدایی درآوردند چند ثانیه بعد جان به سمت آن پسرک

 دوید و خیلی سریع هولش داد و او به زمین افتاد، پشت

 سرش جاشوا هم به سمتشان رفت، جیغی شنیدم احتماال

مادر پسرک بود. دادیار به سمتشان رفت، جان را بادست 

 نراست و جاشوا را با دست چپش از روی زمی

 بلند کرد. و کنار من رهایشان کرد، رفت تا به پسرک

 کمک کند. پدر و مادر پسرک به سمتش آمدند، داشتند

 چیزی به دادیار میگفتند اما نشنیدم چون با همه ی

 .زورم جان و جاشوا را از آنجا کمی دور کرده بودم

 چند دقیقه بعد دوقلوها با هشدار شدید دادیار ساکت

 نشسته بودند روی زانوهایشان وشدند، روبرویم 
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 سرشان پایین بود، اما زیر زیرکی همدیگر را نگاه

 میکردند و چیزهایی میگفتند. پدر ارسن و دادیار پشت

 سرم بودند، نمیدانستم او یک پزشک است، داشت

 زخمم را ضدعفونی میکرد، با زدن بتادین چون حواسم

 انمنبود جیغ خفه ای کشیدم و سریع دستم را روی ده

 گذاشتم. دادیار کنارم آمد و دستم را گرفت. چشم های

 نگرانش روی صورتم بود. میدیم که نگران است،

 هرچند سعی میکرد ظاهرش را حفظ کند. دستم را خیلی

محکم نگه داشته بود ._تا فردا شب حموم نرین، به زخمتون 

 هم دست نزنین

 .اجازه بدین خودش خوب شه، روش رو نکنین

 میمونه؟جاش _
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 یک جای زخم روی کف دستم بود، شاید همین باعث

 شد با حساسیت بپرسم، وگرنه جایی نبود که به آنجا دید

 .داشته باشم. لبخند آرامی زد

 فکر نمیکنم، براتون یه کرم مینویسم، اگر حس کردین_

 .خوب نشد یکی دو جلسه برای لیزر برین

 .ممنون_

به جاش بخاطر شوخیم سرش را تکان داد._حاال که ممنونین 

 .ببخشین

 دادیار با اینکه کنارم بود اما باز یک قدمی جلوتر آمد،

 مطمئنا هنوز کنجکاو بود بداند چه شوخی کرده است،

 اما خطاب به او چیزی نگفت فقط از او تشکر کرد و او

 .تنهایمان گذاشت
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 جان: آسو درد میکنه؟

 نه اما میدونی اگر به صورتت میخورد چی میشد؟_

 عینک هم نداشتی ممکن بود چشمت هم آسیب ببینه،

 .اونطوری دردش برای من هزار برابر بود

 تا به حال بااین لحن با هیچ کدامشان صحبت نکرده

 بودم، سرشان را پایین انداختند، حس کردم به اندازه ی

 کافی تنبیه شدند چون دادیار هم باآنها سرد و محکم

 .صحبت کرده بود

اما دیگه همچین شوخی نکنید،  برید بازی کنید_

 اوکی؟سرشان را تکان دادند، اول چند قدم آرام برداشتند بعد

 .شروع کردند به دویدن

:] 
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 ق#_

 

 

 خوبی؟ میسوزه؟_

 یکم، دادیار اگر نمیدیدم خدایی نکرده واقعا ممکن بود_

به صورت و چشمش بخوره .دستم را گرفت و هدایتم کرد 

 روی نیمکت موجود، کنارم

 . و دستم را در دستش گرفت نشست

 .مهیار مطمئنا این لطفت رو فراموش نمیکنه_

 .دست آزادش را باال آورد، موهایم را پشت گوشم داد

 کالهم روی سرم نبود، نمیدانم کجا انداخته بودمش ،

 . خیلی آرام زمزمه کرد
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 .منم_

 .سرم را تکانی دادم

جایی رنگت پریده، نگران نباش، جاش نمیمونه._نه اصال _

 نیست که دید داشته باشم، ناخودآگاه

 .زخم دستم باعث شد اون سوال رو بپرسم

 کف دستم را باز کرد.

 .هیچ وقت نگفتی چیشد_

 .شیشه رفت توش_

 کی؟ کجا؟_

تو خونه، اتفاقه دیگه، پیش اومد.حرفم را باور نکرد اما _

 ...حبسم کرد و نمیتواستم بگویم برادر دیوانه ام

 ای کرد؟باهات چه شوخی _
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 چرا به همه گفتی نامزدتم؟_

 .اخمش بیشتر شد

 چی باید معرفیت میکردم؟_

 نفس عمیقی کشیدم، نگاهی به بچه ها کردم، داشتند

 . بازی میکردند

 . نمیدونم، دوستت !دستم را کمی فشار داد_

 تو دوست من نیستی آسوی، کسی هستی که میخوام_

 .باهاش ازدواج کنم

 ...و اتفاق نیفته اون موقع آبر اگر مادرت مخالفت کنه_

 کسی نمیتونه با خواسته ی من مخالفت کنه، پس اینو_

 . تکرار نکن

 اجازه نداد جواب بدهم، یا موصوع کش پیدا کند، دوباره
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 . پرسید

چه شوخی باهات کرد که دوبار معذرت خواست؟نگاه _

 نفوذناپذیرش باعث شد نتوانم از زیرش در بروم

 کردم. اخم وحشتناک دادیار، و شوخی او را تکرار

 .تماشایی نبود، دستش را فشردم

 .مهم نیست_

 ! برای من مهمه_

 . سعی کردم لبخند بزنم

 بریم با بچه ها والیبال بازی کنیم. بلدی؟_

 .شوخی من هم اخمش را باز نکرد

 دادیار؟_جانم؟_

 .مهم نیست، واقعا مهم نیست_
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 چرا نمیتونم مراقبت باشم؟_

 .م از خودم مراقبت کنمچون من میتون_

 بلند شدم اما سرم کمی گیج رفت، متوجه شد و بلند شد

 .و دستم را نگه داشت

 فشارت افتاده؟_

 .نه یهو بلند شدم، بریم بازی کنیم._بهتره برگردیم تهران_

 . دستم را روی بازوش گذاشتم و سریع گفتم

 . نه لطفا ! اینجا قشنگه. من پیک نیک دوست دارم_

 .بعد باهم میریم ، قول میدمهفته ی _

 قبول نکردم، خودم را برایش لوس کردم و دوباره

 تکرار کردم نه و نهایتا لبم را گاز گرفتم، نگاهی کرد و

 با لبی که داشت به لبخند باز میشد اما جلویش را
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 میگرفت سرش را تکان داد. دستم را در دستش گرفت

 .و به سمت بچه ها رفتیم

 ان با آنها بازی کردم. نهایتا فوتبالبیشتر از معلم هایش

 هم بازی کردیم. تنها خانمی که در بین دو تیم بود من

بودم، حس میکردم دادیار مخالفت کند، اما فقط با 

 لبخندتماشایم میکرد، راست میگفت محدودم نمیکرد، اینجا

 خیالش راحت بود مراقب من است، حواسش به من

 سیت عجیبیاست، پس مشکلی نبود، این مرد حسا

 . داشت، حس میکرد وقتی او نیست در خطرم

 ته دل دعا میکردم با این همه شیطنت و شلوغ بازی

 کودکانه آبرویش را نبرم. تیم ما به لطف گل های من

 .برنده شد
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 جان و جاشوا و کسانی که در تیم ما بودند از خوشحال

 م راشانروی پای خود بند نبودند خصوصا پسری که 

 بود در تیم مقابل بود. ارسن در تیم ما بودزخمی کرده 

 .و پدرش در تیم مقابل

تاحاال با یه خانم فوتبال بازی نکرده بودم.کمی نفس نفس _

 میزدم، حاال که بدنم داشت خنک میشد

 .سوزش زخمم را حس میکردم

 .دادیار خودت افتخار ندادی اما نامزدت حریف قدریه_

 ر از شوخی او خبربه سمتمان آمده بود، حاال که دادیا

 داشت به اندازه او گرم و صمیمی برخورد نکرد. آب

 معدنی را دستم داد، فکر میکنم او متوجه شد و از ما

 .فاصله گرفت
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 آبروت رو که نبردم؟_

 . لبخند شیرینی زد. کمی خم شد به سمت صورتم

فعال دلم رو بردی.ناخودآگاه خندیدم، انتظار شنیدن همچین _

 چیزی را از او

 .نداشتم، کمی مناسب پرستیژش نبود

 .خنده هات رو دوست دارم_

 صدایمان کردند برای ناهار. دست پسرها را گرفتیم و به

 سمت میز چیده شده رفتیم. یک مدرسه چقدر امکانات

 ! فراهم کرده بود برای یک پیک نیک

 من این همه عرق کردم، چطور تا فردا شب حموم_

 !نرم

 خودم بودم اما دادیار مجددامخاطب این حرفم بیشتر 
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تاکید کرد که نباید بروم._فردا میام سرکار، نمیتونم حموم 

 نرم. تازه نمیتونم

 .خودمو تحمل کنم

 .یه روزه عزیزم_

 با خنده گفتم 'بخاطر بوی بدم مردم از یه فرسخیم فرار

 .'میکنن، شبیه اون گداهای پزشک فرعون میشم

 .آرام در گوشم گفت

 . تم، هرجوری که باشیمن همیشه کنار_

 لبخندی زدم، جمله ی ساده ای بود، اما این مرد که

 تعارف بلد نبود، بگویم در تعارف با من در مقابل جمله

ی من چنین چیزی گفته باشد .صاف سرجایش نشست و در 

 حالی که دست جان را
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 گرفته بود، تا قاشق های یک بار مصرف را از

 ولی در مورد پزشکنایلونشان باز نکند با صدای معم

 .فرعون پرسید

 .لبخندی به این تغییر موضعش زدم و جوابش را دادم

:] 

 ق#_

 

 

 دوستان فایل سکوت پرصدا آماده اس، آلما عیارسنجش

 ی آخرش واقعا زمان وبازنگر ��رو براتون گذاشته 

ی هیچاغراقی( ب ��انرژی زیادی )چشمهام کامال کاسه خون

 تاکید دارم بهشبرد برای همین خودمم با 
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 . اشاره میکنم

 تو کتاب سینوهه، پزشک فرعون نوشته اولین بار که_

 جراحی میکرده، از مردم شهر اون گداهای که مدت

 زیادی تو خیابون بودن و حتی چند سال بود حموم

 .نمیرفتن، میگفت باالی سر مریض بشینن

 چرا؟_

 .باعث قطع خونریزی میشده_

 .ی باال انداختمبا تعجب نگاهم کرد. شانه ا

 _ _ _ _.واال تو کتاب بود_

 بعد از ناهار چادرهای کوچک دو نفره و سه نفره ای

 برای بچه ها مستقر کرده بودند، دوقلوها همراه ارسن

 داخل چادرشان رفته بودند، نمیدانم خوابیده بودند یا
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 داشتند بازی میکردند، اما من دست دادیار را گرفته

 بزنیم. وقتی کمی فاصله گرفتیم، بودم تا کمی باهم قدم

به جایی اشاره کردم و باهم نشستم، ساکت بودیم، صدای 

 . بود پرنده ها دلنشین

 .مرسی برای برای وام_

تسهیالت کارمند هاست.کمی با دلخوری و سردی گفت. _

 خنده ام گرفت، سرم را

 .بلند کردم و چانه ام را جایش گذاشتم

 دلخوری ازم؟_

 .به سمتم برگرداندخیلی کم سرش را 

 نباشم؟_

 االن چی؟_
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دیدم که لبخندش را کنترل کرد._اجازه بده من براتون خونه 

 .پیدا کنم

 نه، نمیتونم و البته، خیلی نمیگردیم، خونه ی قبلی_

 خودمون... یعنی قبل ورشکستگی، شنیدم اونجارم

 .گذاشتن برای اجاره، همونجا رو میگیرم

 پولت کافیه؟_

 .آقای ملکی داریم آره، یکمم دست_

 چرا اجازه نمیدی کمکت کنم؟_

 همین وام یه کمک بزرگه. بیشتر از این رو نمیتونم_

لطفا قبول کن .چانه اش را روی سرم گذاشت. نفس عمیقی 

 کشید،

 بچه ها نگرانمون نشن؟_
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 .خوابشون برده بود_

 .منم خوابم میاد_

 دست راستش را هم به سمتم آورد، حاله کامال احاطه ام

 .کرده بود

 .بخواب_

دادیار بو نمیدم ؟جواب نداد مجبور شدم نگاهش کنم. چینی _

 به بینی اش

 .داد

 .یکم_

 خجالت زده خواستم فاصله بگیرم که بلند خندید. مشت

 .آرامی روی رانش زدم

 .بدجنس_
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 در حالی که واقعا داشت خوابم میبرد. گفتم همراهم

 باید داشته عطر و ادکلن ندارم، گفت در داشبود ماشین

 خواب بودم گفتم یادش باشد گیجباشد. همانطور که 

بهم بدهد.با حس چیزی روی گونه ام کم کم پلک باز کردم. 

 اولین

 چیزی که دیدم صورت آرام و لبخند به لب دادیار بود. 

 .بیدار شدی عزیزم_

 وای چقدر خوابیدم؟_

 . نزدیک یساعت_

 .پیچید دستش را به سمت موهایم بود و دور انگشتش

 . ممکن بود کسی ببیند. سریع گفتم
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فکرکنم بچه ها هم بیدار شدن، بهتره بریم پیششون.سریع _

 .از جایم پر یدم، او خندید و زخمم سوخت

 آروم، دردت گرفت؟_

 لباسم را تکان دادم و غر زدم چرا زودتر بیدارم نکرده

 .است، هردو بازویم را گرفت

 ت برده بود. مناگه بدونی چقدر ناز و آروم خواب_

 تااخر عمرم هم میتونستم بی هیچ شکایتی همینجا تو

 .بغلم نگه دارمت و بشینم

 خجالت زده لبخند زدم و در جوابش یک مشت نه چندان

 .محکم به بازویش زدم

 به یقین میتوانستم بگویم به من بیشتر از پسرها و

 هرکس دیگری در آن جمع خوش گذشته بود. وقتی در
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فته بودم که دلم چای آتیشی میخواهدسریع به گوش دادیار گ

 سمت معلم جان رفته بود، بعد از چند دقیقه

 دیدم چند نفری مشغول درست کردن آتش هستند، و

 همین باعث شده بود پسر بچه ها هیجان زده شوند و

 دنبال چوب خشک بگردند. در عرض ده دقیقه ی کوه

 بزرگ از چوب های خشک را داشتیم، پدر آرسن

 دیده بود و از دادیار بخاطر پیشنهاد چای تشکر کردهخن

 بود اما دادیار همچنان با اخم نگاهش میکرد. مرد بدی

 به نظر نمی آمد، برای پسرش وقت صرف میکرد،

 . حداقل پدر خوبی بود، میشد این را با اطمینان گفت

 چایی که دم شده بود، دادیار گفت نمیخورد لیوان خودم

 گرفتم تا بچشد، زبانش سوخته را به زور به سمتش
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 بود، چیزی نگفت جز لبخند و من خندیدم، لبخند او

 . عمیق تر شد

 نگاهی به صندلی عقب کردم، هردو خوابشان برده

 بود، سر جاشوا روی شانه ی جان بود ، و سر جان

روی سر او. گوشی ام را برداشتم و عکس آخر را همثبت 

 زیباییکردم. امروز کلی از هردو عکس های 

 گرفته بودم. حتی یک عکس سلفی نیز با دادیار گرفتم،

 بخاطرش بی نهایت هیجانزده بود، پیش خودش خجالت

 کشیده بودم نگاهش کنم، منتظر بودم برسم خونه و

 .تماشایش کنم

 خوش گذشت؟_

 عالی بود، برای تو؟_
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 برای منم. کمرت؟_

 فتمخوبه، گاهی میسوزه .لب برچیده و کودکانه، دوباره گ_

. 

 ! اما من میخوام برم حموم_

 الزمه بیام خونه بسپرم اجازه ندن بری حموم؟_

 بیشتر بهانه ای شده بود برایم تا خودم را برای او لوس

 .کنم

 .دستی برایش تکان دادم و او دور شد

 کی بود این یارو؟_

 

 

 



 
 

2313 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .با صدای آذرخش از جایم پریدم

 .ترسیدم_

 کی بود؟_

 .عموی دوقلوها_

 عموی دوقلوها تشریف بردی پیک نیک، اینجا اا، با_

بای بای میکنی باهاش؟جوابی ندادم، در دل استرس داشتم 

 اما سعی کردم خودم

 را آرام نشان دهم. در را باز کردم، پشت سرم آمد و در

 .حیاط بازویم را گرفت

 .با توام_

 کور بودی بچه ها رو ندیدی من چیکار کنم؟_

 ...خودتی، برای همین_
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 کن هر تحلیل و فکری داری برای خودت انجام ولم_

 .بده

 اما او مگر ول میکرد. به خانه نرسیده بحث ما شروع

 شده بود._باز چیشده؟

 از دخترت بپرس کجا بوده، ماشین مرد غریبه واسه_

 چی سوار شده؟

 .مامان با تعجب نگاهم کرد

 .عموی دوقلوها بود ، منو تااینجا رسوندن_

 .تو توهمشون بود اذرخش: دوقلوهاش هم

 .ولم کن آذرخش، دست از سرم بردار_

ولت کردم که آبرو برامون نذاشتی.صدای بحثشان می آمد، _

 مامان و او. آذرخش داد میزد
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 حرفهایش را میشنیدم اما مامان را نه. گوشی ام به

 صدا درآمد، دعا کردم دادیار نباشد، دادیار نبود، اما

 ، هر آن ممکن بودمهیار بود. نمیتواستم جواب بدم

 .وارد اتاق شود و داد بزند و آبرویم را ببرد

 حموم نمیری؟_

 .نه خسته شدم، بیشتر از اون بچه ها من بازی کردم_

 هردو انگار نه انگار که آذرخش در حال پذرایی دارد

 .داد و بیداد میکرد رفتار کردیم. گویی صدایی نمیشنیدیم

 ز امکاناتی کهحتی چند از عکسها را نشانش دادم و ا

 .مدرسه ایجاد کرده بود صحبت کردم

 میدونی اونها االن چقدر شهریه میدن، از پول_
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خودشونه .راست میگفت، مطمئنا برای همین پیک نیک هم 

 مبلغ

 قابل توجهی گرفته بودند. مامان در را باز کرد،

 . صورتش قرمز بود

 . دیگه دیوونه شدم از دست شما دوتا_

 . انداختمشانه ای باال 

 کجا بودی؟_

 دقیق روی عکس دست جمعی بودم. گوشی را

 .برگرداندم سمتش

 بیا مامان خانم، ببین. کجا بودم؟ پارتی بودم داشتم_

 .مواد میزدم. یعنی چی کجا بودم؟چشم از گوشی گرفت

 .تنهایی برمیگشتی_
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 . نفس عمیقی کشیدم. شاید وقتش بود

 .مامان من دادیار رو دوست دارم_

 تنها مامان بلکه آسمان خشکش زد، هردو نگاهمنه 

 میکردند، پلک هم نمیزدند، حتی انگار نفس

 .نمیکشیدند. داشت خنده ام میگرفت

آسمان: کدوم دادیار؟ دادیار جم؟سرم را تکان دادم. مرگ 

 یک بار شئون یک بار. او در

 مقابل آن همه آدم مرا نامزد خودش معرفی کرده بود،

 .من از خانواده ی خودم پنهان کنمدیگر دلیلی نداشت 

 به زودی میان خواستگاری، یعنی منتظرن ما خونه_

 .رو عوض کنیم، یعنی من گفتم منتظر بمونن

 . همچین قراری نداشتیم اما تنها بهانه ای بود که داشتم
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 .میذاشتی بعد اومدن بهم میگفتی_

 چیکار کنم مامان من، وقتی اندازه ی سر سوزن به_

 نداری. چیکار میکردم؟من اعتماد 

 .سرخود..._سرخود نبود بابا خبر داره_

 .این بار سوای تعجب عصبانی هم شد

 .فقط من آدم نیستم_

 .اینطور نیست. اما خودت باعث شدی نتونم بگم_

 .چشم هایش پر شد. چقدر زودرنج شده بود

 ...مامان_

 بلند شد و به قهر بیرون رفت چقدر از این قهر کردن

 می آمد._واقعا با اون؟هایش بدم 

 آسمان را نگاه کردم. هنوز شوکه بود، انگار جن دیده
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 . بود

 اوال اون اسم داره، دوما مشکل چیه؟_

 .نمیدونم_

 .باهاش آشنا بشی ازش خوشت میاد. یکم دیرجوشه_

 .شبیه آدم های عصبانیه_

نیست، جدیه، اما خیلی مهربونه.مهیار دوباره زنگ زد، _

 ، میخواستاینبار جواب دادم

 بابت اتفاق امروز تشکر کند و حالم را بپرسد. گفتم

 خوب هستم، مهستی هم گوشی را گرفت ، هم تشکر

 کرد و هم حالم را پرسید، و البته تاکید که دادیار

 . میگوید حمام نروم. لبخندی زدم

 اونجاست؟_
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 آره عزیزم. میخوای باهاش صحبت کنی؟_

 .نه، سالم برسون به همه_

 . را قطع کردم آسمان کنجکاو پرسیدتا تماس 

چیشده مگه؟_چیزی نیست، جان داشت با دوستش بازی _

 میکرد،

 .پریدم جلوش، چوب خورد به کمرم

 رفتی دکتر؟_

 نه بابا، چیزی نیست. اونجا پزشک هم بود. گفت تا_

 .فردا حموم نرو. ولی حس میکنم بو میدم

 ماماناسپری را از روی میز برداشتم و به خودم زدم. 

 را در آشپزخانه پیدا کردم. بخاطر آذرخش مجبور بودم

 با پچ پچ کردن صحبت کنیم که خدارا شکر با تماس
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 .کسی از خانه بیرون رفت

مامان چرا عین بچه ها قهر میکنی؟_چه مامانی، این تو _

 اونم بابات، برو برا بابات درد و

 . دل کن

 خودت؟االن داری حسودی میکنی؟ به بابا؟ به شوهر _

 ...منو آدم حساب نمی_

 .اینطور نیست. به خدا اینطور نیست_

 پس چیه؟ اصال کیه؟ دوبار رفتی به بچه برادرش_

 ...درس یاد دادی

 .مکث کرد

چشت پول و خونشون رو گرفت؟چه تصور زشتی بود از _

 .من داشت
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 .دستت درد نکنه_

 نمیدونه تو کی هستی؟ ننه بابت کی ان کجا زندگی_

 ا؟میکنی؟ چر

 چی چرا؟_

 اونها یه چیزی هم بیشتر از گنج قارون دارن، مگه_

 خودتون نگفتین؟

 . منظورش از خودش من و آسمان بودم

 چی از تو میخواد؟_همه چی پوله؟_

 نیست؟_

 ...بود، اما خب

 .آسمان برو تو اتاق_

:] 
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 ق#_

 

 نه تنها آسمان بلکه من هم تعجب کردم. با دلخوری

 .بست. مامان نزدیکم آمدداخل اتاق رفت و در 

 بینتون چیزی شده؟_

 'گیج سرم را تکان دادم 'چی مثال؟

 .نفسش را با حرص بیرون داد

 ...بهت دست درازی کرده که حا_

 .آنقدر بلند جیغ زدم 'مامان' که از جایش پرید

 میبینی، برای همینه بهت نگفتم، حاال فهمیدی؟ چطور_

ن...ادامه ندادم، میتونی همچین چیزی راجب من بگی؟ ماما

 به اتاق برگشتم، شالم را برداشتم و به
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 حیاط رفتم. میخواستم با آقای ملکی صحبت کنم، وام

 خیلی زودتر از تصورم در حسابم بود، باید به او هم

 میگفتم، به احتمال زیاد زمان میبرد تا پول پیش را

 پسم بدهد، و حتی اگر طول میکشد، به احترام اینکه او

 بر کرده بود و قسطی قبول کرده بود، من همبرای ما ص

 باید صبر میکردم. چند نفس عمیق در حیاط کشیدم،

 دیگر برای این حرفهای مامان و آذرخش نباید گریه

 میکردم، من نمیتوانستم آنها را تغیر بدهم، آنها نیتی

 . به تغییر هم نداشتند

 خوبی دخترم؟ بابا خوبه؟_

 .اچه در صورتم دیده بود بنده خد

 بله، خوبم، بابا هم خوبن شکر خدا. یه چند دقیقه_
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میخواستم وقتتون رو بگیرم.دمپایی های پالستیکی اش را 

 پوشید و از پله ها پایین

 .آمد

 کار و بار چطوره؟_

 خوبه خداروشکر، مزاحم شدم بگم، چیزی تا قرارداد_

 ما نمونده، بابت این یسال بابت همه چیز ممنونم ازتون،

 هوامون رو داشتین هم شما هم خانوادتون، اگرخیلی 

 اجازه بدین ما تمدید نمیکنیم قرارداد رو و زحمت رو

 .کم میکنیم

 ... چرا دخترم مشکلی پیش اومده؟ اتفاقی افتاده که_

 نه نه ، راستش اینجا به محل کار من دوره یکم، و_

 اینکه فهمیدم خونه ی قدیمی مارو دارن اجاره میدن،
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گشیم، خداروشکر کم و بیش دستم پولهست، هممون دلتن

 برای همین تصمیم گرفتیم اگر خدا بخواد یکی

 دوسالی هم اونجارو اجاره کنیم. امیدی ندارم به این

 زودی ها بشه خونه خرید، شاید کم کم یکم بتونیم به

 .محل کار من نزدیکتر شیم

 .چی بگم دخترم هرچی صالحه_

 بته شما عجله نکنینممنونم، واقعا بابت همه چیز، ال_

 برای پول پیش، گفتم که من مبلغی دستمه، برای

 ...قرارداد میدم دست صاحب خونه

 .حس کردم وقتی این را گفتم کمی با تعجب نگاهم کرد

 چشم هایش کمی دو دو زد. من ادامه دادم به حرفم اما

 حواسم به حالت او بود. با مکث نسبتا طوالنی گفت،
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ش میکنیم'._ممنونم. دیر وقته دیگه نگران نباش دخترم حل'

 بیشتر ازاین وقتتون رو

 .نگیرم

 از رفتنمان ناراحت شده بود، یا از خواستن پول، اما

 . لحنش، لحن همیشگی اش نبود

 .برو به سالمت دخترم_

_ _ _ _ 

 با امالکی صحبت کرده بودم، گفته بود حتما برایم حل و

 ا میشناختفصل میکند، من نمیشناختمش اما او بابا ر

 و چند بار حالش را پرسیده بود، گفته بودم قرار را

 جلوتر ببندیم، من مبلغی از پول پیش را قبل از اسباب
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کشی میدهم، باقی را زمان اسباب کشی.قرار بود با صاحب 

 خانه صحبت کند و خبر بدهد، در

 مقابل تشکرم هم گفته بود در عالم همسایگی این وظیفه

 همسایه هم نبودیم، اما در یک محلاست، همسایه ی 

 .بود

 برای حرکت قهرمانانه ام برای شام دعوت شده بودم،

 امروز تا رسیده بودم شرکت، دادیار بی هیچ تعارف و

 خجالتی، لباسم را باال زده بود و زخمم را نگاه کرده

 بود. با خنده گفتم که حمام نرفته ام تا خیالش راحت

 باشد. 

 پس حموم نرفتی؟_

 دهانم را قورت دادم و گفتم نه. ما هرروز بیشتر از آب
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 روز قبل به هم جذب میشدیم!_کالسهات شروع شدن؟

 .آره، ولی نرفتم_

 چرا؟_

 .فرصت نشد، این هفته میرم_

 سرش را تکان داد، معلوم بود داشت حواس خودش را

 .پرت میکرد، حاال به هربهانه ای

 های زیادیفرصت نشده بود و اینکه قرار بود، زمان 

 را در آزمایشگاه صرف کنیم، واقعیت، کمی مردد شده

 بودم. نمیدانم دنیای کار باعث میشد رغبتم برای درس

خواندن کم شود یا نیاز مالی. فکر میکردم یکی دوروزی 

 سر کالس بروم و برگردمم اما تصور غلطی بود،

 .حداقل برای رشته ی تحصیلی من
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 میکنم، چه روزی برای این هفته با مادر هماهنگ_

 برات مناسبه؟

 !پس باالخره

 آخر هفته خوبه؟_

 .خوبه_

 و همین شده بود مکالمه ای که من را به استرس بی

 نهایتی دچار کرده بود. صبح حتی دیدم از شدت استرس

 جوش زده ام، صورت من اصال جوش نمیزد اما این

 دیدار._قهری هنوز؟

 .صبحونه ات رو بخور_

 .دعوتم، دیر میامشب برای شام _

 نگاهی به لباسهایم کرد. اما لباسهای روتینم بود،
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 همراه لباس دیگری برداشته بودم موقع رفتن عوض

 کنم. من شانس اینکه برگردم خانه و لباس عوض کنم و

 بروم را نداشتم، نه بخاطر فاصله، یا نه فقط بخاطر

 .فاصله، بخاطر دردسرهای دیگرش

 کجا دعوتی؟_

اش دیار دعوتم کرده شام، میریم رستوران.به مهیار، داد_

 . تلخی پرسید

 به چه مناسبت؟_

 نمیدانم آسمان در مورد زخم کمرم گفته بود یا نه، من

 . هم اشاره ای نکردم

 .تشکر برای اینکه با دوقلوها رفتم پیک نیک_

:] 
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 ق#_

 

 ای بین من و ارتباط خانم پاینده قبل از اینکه بفهمد 

 میکرد کم کم به هم نزدیک شویم، امادادیار است، سعی 

 در این مدت کامال در جریان بودم که به عمد فاصله

 میگیرد. دادیار نبود و به او پیشنهاد دادم باهم ناهار

 .بخوریم، قبول کرد، اما کامال در رودربایستی

 همین رستوران نزدیک شرکت خوبه؟_

 !آسو_

 قبل ازنگاهی به ورودی کردم، پیمان! نزدیک تر آمد، 

 .او خانم پاینده سالم و احوال پرسی کرد
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کارت دارم، میشه صحبت کنیم؟_پس من برمیگردم _

 شرکت، همونجا سفارش میدم

 .ناهار

 بنده ی خدا آنقدر از همراهی من برا ناهار معذب بود،

 .که از خداخواسته، پرواز کرد به سمت شرکت

 میخواستین ناهار بخورین؟_

 اینجا چیکار میکنی؟_

 اومدم خداحافظی. بیا همینجا هم ناهار بخوریم هم_

 .صحبت کنیم

 دو قدمی برداشت وقتی دید سرجایم ایستاده ام برگشت

 سمتم._من فکر نمیکنم حرفی برای گفتن به همدیگه داشته

 .باشیم
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 .آسو لطفا_

 پیمان و خواهش! میدانستم دادیار خیلی خوب استقبال

 ش دادیم. چیزینخواهد کرد اما رفتم. ناهار را سفار

 .نگفت، به جایش با گوشی اش بازی میکرد

 منو صدا کردی بیام با گوشیت بازی کنی؟_

 نه، ببخشید واجب بود. خوبی؟_

 واکنشم جوری بود که بفهمد، شاید پلی بینمان نمانده

 است که بخواهیم حال هم را بپرسیم._میدونم با دادیار 

 . دارین ارتباط

 .پوزخندی زد

 جیحم کرد. هرچند هنوز هم معتقدم لقمهخیلی خوب تو_

 ی تو نیست ، اما یه سری چیزها رو آدم تا خودش
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 .تجربه نکنه نمیتونه قبول کنه

 نگاهم کرد، به چشم هایم شاید دنبال تاثیر حرفهایش

 . بود

 .دارم میرم آلمان_

 .خبر داشتم

به سالمت.تا این را گفتم شروع کرد به آرام آرام خندیدن، _

 نهایتا

 .خنده اش بلند شد

 .هیچ وقت نفهمیدم چرا از من بدت میاد_

 .من از تو بدم نمیاد_

 .خوشتم نمیاد_

 جواب ندادم، درست بود، خوشم نمی آمد، اما نفرت
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 . نبود

 همونه ._همون نیست، اما اگر دوست داری یکی بدونی ،_

 . اصراری نمیکنم

 . این بار خیلی تلخ پوزخند زدی

 غرور، از خودراضی، غیرهمیشه همین بودی. م_

 خودت کسی رو نمیبینی. راستش گاهی به نسترن حق

 . میدم

 من حق نمیدم، من خودراضی و مغرور بودم، نباید با_

 من دوست میشد، مثل یه آدم نرمال از من فاصله

 میگرفت، نه اینکه بهم تهمت بزنه و هزار کار پشت

 ...سرم انجام بده. در مورد توام

 گرفتم، اما نتیجه اش چیشد؟_چی شده؟من فاصله _
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 .کمی روی میز خم شدم به سمتش

 پیمان تمام اون صفت هایی که نسبت دادی به من،_

 برمیگرده به خودت، چون از من خوشت میومد باید

 قبولت میکردم؟ تو، نسترن، آدم هایی مثل شما منت

 احساس هاتون رو سر آدم میذارین. من هیچ وقت به

 ست من باش، نگفتم دوستم داشتهنسترن نگفتم دو

 .باش، از توام نخواستم. حرکتی هم در این زمینه نکردم

 حساب چی رو از من میگیرین؟

 . پوزخندش عمیتر ، حسرت چشم هایش بیشتر شد

 آره تو لوندی نمیکردی، ناز و قمیش نداشتی، همین_

 ... باعث میشد ..._ب

 .اروم باش گوش کن_
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 .ساکت شوددستم را باال بردم تا 

 نه تو گوش کن. اوال دوست ندارم حتی به تعریف در_

 موردم کسی اینطور صحبت کنه، دوما نمیگم من بی

 ایرادم، حتی خیلی هاش رو خودمم در جریانشونم، در

 تالشم برای بهتر کردنش اما در مورد تو و نسترن

 مشکل از طرف من نیست . من نمیگم دوست خوبی

 ا وجود همه ی این اتفاق هابرای نسترن بودم، نه، ب

 بابت خیلی چیزها هنوز هم از نسترن ممنونم، شاید

 نیتش چیز دیگه ای بود، اما خیلی به من کمک کرد،

 خصوصا بعد ورشکستگی ما، اون موقع ها به من این

حس رو نمیداد که با نیت بدی..._اون موقع ها امید رو 

 داشت، امید رو به اندازه ی
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 ده بود، نه تنها امید بلکه هرکسی کهکافی ازت متنفر کر

 .تو دانشگاه میدونست از تو خوشش میاد

 .دوباره پوزخندی زد

 در مورد برادران جم هم با توجه به ثروت و_

 اموالشون حدس نمیزد، ولیعهدی مثل دادیار جم به

 سیندرال نگاه کنه و دنبال صاحب کفش بگرده. مطمئن

 .باش اینکارو نمیکرد

 . ، شنیدنشان قلبم را به درد می آوردآه تلخی کشیدم

 ...به هرحال خواسته و ناخواسته_

برات یه موقعیت خوب درست کرد.سرد و یخ نگاهش _

 کردم. هرچه میگفتم باز میخواست

 .حرف خودش را بگوید
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 .از لج تو ازدواج کردم_

 تعجب کردم، خبر نداشتم، در این مدت کوتاه دوباره

 .میگم' ای گفتمازدواج کرده اما 'تبریک 

 .خیلی تلخ خندید

 خنگ نبودی! االن نه، همون موقع، از سر لج با تو،_

 باهاش دوست شدم، میخواستم بهت ثابت کنم با هرکی

 بخوام میتونم داشته باشم، خوشگل بود، از خانواده ی

 .اسم و رسم دار.پوزخند تلخش عمیق تر شد

 دلیلاما تو توجهی نکردی، فقط جریان زندگی من بی _

 .جلو رفت و به ازدواج و مهاجرت رسید

 ...و االن من رو مقصر می_

 . نه، کسی رو مقصر نمیبینم_
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 پس اینجا چی میخوای؟_

 چند دقیقه ای چیزی نگفت، ناهارمان روی میز بود،

 داشتند سرد میشدند نه من دست میزدم نه او، زل زده

 بود به بیرون و من داشتم گوجه های گیالسی ساالد را

 [میشمردم.:

 ق#_

 

 

 .با من ازدواج کن_

 چشم هایم تا جایی که امکان داشت باز شدند، دیگر

 .داشتند از حدقه میزدند بیرون

 میدونم دوستم نداری، یعنی شاید ازم خوشت نمیاد ،_
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 من... من خودم رو درست به تو نتونستم بشناسونم، یه

 ...فرصت میتونه... اما

شد._این ازدواج به نفع دستش را روی میز گذاشت و خم 

 توام هست، ببین من مادر دادیار

 رو میشناسم، سرش بره نمیذاره تو با دادیار ازدواج

 .کنی، با من میتونی بیای بریم آلمان

 .دیوانه شده بود

 اونجا موقعیت کاری خوب زیاده دانشگاه های خوب_

 هم هست، چند برابر ایران درآمد داری، میتونی برای

 .بفرستیخانوادت 

 پیمان من را چه تصور کرده بود؟! من با دادیار در

 ارتباط بودم و او از من میخواست بااو بروم، برفرض
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 که مادر دادیار اجازه نمیداد، چرا من باید به احساس

خودم چنین خیانتی میکردم؟ !_اگر نخواستی، اگر نتونستی 

 باهام زندگی کنی، طالق

 با من راحت و بیمیگیریم اونجا، من اقامت دارم 

 .دردسر میتونی بیای

 تنها حسی که از حرفهایش زدم، حالت تهوع بود. همین

 پیشنهاد او برایم حکم یک پیشنهاد شرمانه بود. انگار

 که د ر گوشه ی خیابان ایستاده بودم راننده ماشین بی

 هیچ خجالتی گفته بود 'شبی چند؟' دوست داشتم بلند

 .زنمشوم و مشت محکمی به صورتش ب

 ... ببین آسو_

 از جایم بلند شدم. ترسیده نگاهم کرد. داشت زهرش را
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 میریخت به جان دادیار یا به من عالقه ی وافر داشت

 که. .. گزینه ی دوم برایم باور کردنی نبود، هیچ عالقه

 ای نمیتوانست باعث شود انسان دیگری را به خیانت

بزنم دندونات تشویق کند !_االن تنها حسی که دارم اینه که 

 رو

 خورد کنم، فکر هم نکن از پسش برنمیام. خیلی خوب

 میتونم اینکارو بکنم، االنم گمشو به درک، سعی کن تا

 .آخر عمرم هیچ وقت نبینمت

 او بیخیال نمیشد، ساق دستم را گرفت، نگاه چند نفر

 برگشت سمت ما، بخاطر رفت و آمد هایمان چند نفری

 .آنجا مارا میشناختند

 .کن تا دستت رو نشکستم ولم_
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 وایسا، حرفهام رو گوش کن، یبار یبار محض رضای_

 خدا به حرفهام گوش بده، باشه ازم خوشت نمیاد ، باشه

 جواب منفی میدی، اما حداقل یبار که میتونی گوش

 .بدی

 .ننشستم، همانجا ایستادم تا تمام کند حرفهایش را

 بشین._میگی یا برم؟_

 میدونم دادیار رو دوست داری،به نفعته، میدونم... _

 اما همه چی دوست داشتن نیست. من میخوام کمکت

 .کنم

 چرا میخوای کمکم کنی؟ چرا اجازه میدی ازت استفاده_

 کنم، من حتی اگر پیشنهادت رو قبول کنم، مطمئن باش

 اولین کاری که میکنم طالقه. اینها رو برای ثوابش
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 . نمیکنی

 .' خیلی جدی گفت 'نه

 ای ازدواج میای، چندماهی روباید پیش منبا ویز_

 زندگی کنی، و اون برام فرصته تا تو رو به خودم عالقه

 .مند کنم

 با گذشت ثانیه ها بود که متوجه منظورش شدم و

 .خندیدم، بلند بلند

تو یه احمقی پیمان.برخوردش طبیعی بود، به من هم اگر _

 کسی میگفت

 رسانده بود احمق ناراحت میشدم، اما خودش به مرزی

 .که جز 'احمق' کلمه ی دیگری پیدا نکردم

 ساق دستم را بیرون کشیدم و راهم در ادامه دادم، دم
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 در بودم که به حالت دو رسید به من. شاید جایش بود با

 .چیز دیگری تهدیدش کنم

 دست از سرم بردار پیمان، میدونی دادیاری که ادعا_

 پیشنهادمیکنی چقدر خوب میشناسیش اگر این 

 ...مزخرفت رو بشنوه چه بالیی سرت میاره؟ تو ک

 چه پیشنهادی؟_

 صدا را مگر میشد نشناسم، این صدا، روزها بود، ترانه

 ی زندگی ام شده بود، اما این لحن، این مچ گیری. به

من تهدید کردن هم نمی آمد، سرم برگشت سمتش،دست 

 راستش در جیبش بود. کتش کنار رفته بود ،

 رش گوشی بود. عینک آفتابی به چشم داشت،دست دیگ

 .چشم هایش را ندیدم. بهتر هم بود
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 .هیچی، یه پیشنهاد کاری بود، باشه پس من میرم_

 اگر دادیار نبود، واقعا میخندیدم، پیمان از دادیار حساب

 ...میبرد، فقط حساب بردن نبود، میترسید

 ...رفت، خیلی سریع، نفهمیدم اصال کدام سمت رفت

 خداحافظی آمده بود اما... حتی قسمت مسخره ی برای

 ماجرا این بود، که یکی کارکنان رستوران دم در آمد و

 .گفت میز حساب نشده است. میز دست نخورده بود

 پیمان هم دنبال من دویده بود، فرصت نکرده بود. حاال

 دادیار عینکش را برداشت. نگاهی به من کرد اما چیزی

 کارت بانکی اش را برداشت و بانگفت، از کیف پولش 

اخمی تحویل آن مرد جوان داد._اومده بودم دنبالت بریم 

 ناهار، که شما ناهارت رو
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 .خوردی

 ....چیزی نخورده بودم، لب نزده بودم

 حتی کنجکاوی به خرج نداد که بگوید برویم به اتاقش

 و حتی شده با داد و بیداد از من بپرسد، پیمان چکار

 !نهادی دادهداشت و چه پیش

 خانم پاینده بیچاره در حالی که قاشق برنج را به دهان

 برده بود، پشت میزش غذا بخورد ما سر رسیده بودیم،

 .از خجالت غذا پریده بود، به گلویش

 سریع برایش آب آورده بودم حاال روبه رویش نشسته

 بودم، زل زده بودم به ناکجا آباد. ناهار امروزش را

 کردم._میخورین شما هم؟زهرمار 

 .به خودم آمدم
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 ...نه نوش جان، ببخشید، امروز_

 .خواهش میکنم. مشکلی نیست_

 .بلند شدم بروم به اتاق کارم، اما میدانستم عصبانیست

 از اینکه ناخواسته اینقدر عصبانی اش میکردم از خودم

 .دلخور بودم

:] 

 ق#_

 

 زشتقه ای به در نزدم، فقط بازش کردم، نه پشت می

 بود، نه جلوی پنجره، سرم را بیشتر داخل بردم، دیدم

 روی مبل دراز کشیده است، دست راستش روی پیشانی

 اش بود، پای چپش را هم خم کرده بود. داخل رفته و
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 در را بستم. حتما فهمیده بود من هستم که تکان نخورد،

 .خانم پاینده بدون در زدن داخل نمیرفت

 خوابی؟_

 رفتم و دستم را روی زانوی چپش جواب نداد. جلوتر

 .گذاشتم، چشم هایش باز بودند، نگاهش به من نبود

 .دادیار_

 کالفه دستش را برداشت، نگاهم کرد._قهری؟

 .نگاه کرد، جوابم را نداد. چقدر سکوتش اذیتم میکرد

 دستش را گرفتم چند ثانیه بعد دستم را کشید. ترسیدم،

 مشانیه 'هی' آرام گفتم و افتادم بغلش. دستش را دور 

 .برد و محکم نگهم داشت

 .نگاهم نمیکرد فقط همانطور نگهم داشته بود
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 داشتم با خانم پاینده میرفتم برای ناهار، یهو سر_

 راهمون سبزشد، گفت کارم داره میخواد خداحافظی کنه،

 .جلوی خانم پاینده نتونستم چیزی بگم

 میکشید، هم حسش میکردم و هم تند تند نفس

 .میشنیدم._نمیدونستم چی میخواد بگه، باور کن

 . حاال نگاهش به من برگشت، اخم کرده و کنجکاو گفت

 مگه چی گفت؟_

 زبانم را گاز کرد، آنقدر واکنش بدی نشان داده بود که

 حس میکردم، خبر دارد. حس کرده بودم چیزی

 .عصبانی اش کرده است

 شدی؟ تو چرا عصبانی_
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چی گفت آسو؟دستش روی زخمم بود، میسوخت، اخم _

 کردم، او فکر

 کرد شاید به خاطر سوالش است. چشمم را با درد بستم

 . و آرام گفتم

 ...دستت روی زخممه دادیار یکم دستت ر_

 دستش را برداشت، میخواست بلند شود، بلند شدم

 نشستم تا او هم کنارم نشست

 خیلی میسوزه؟_

 .مده بود خداحافظی واقعانه، یکم. او_

همین؟_نه، یکم راجب دانشگاه، نسترن و این چیزها _

 صحبت

 .کردیم
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 دادیار دیگر زنده اش نمیگذاشت اگر میگفتم که به من

 گفت با من بیا! حتی اگر به قول پیمان مادر دادیار هرگز

 .من را قبول نمیکرد، باز من چنین کاری نمیکردم

 االن چرا قهری؟_

 نیستم. چه پیشنهادی رو میگفتی؟قهر _

 ناهار نخوردی؟_

 ! حرف را عوض کردم، چه ناشیانه

 .میخواستم با تو بخوریم._منم نخوردم_

 چرا؟_

 چی چرا؟_

 .دستش را روی بازوهایم گذاشت

 برای ناهار رفتین و ناهار نخوردی، یجوری از_



 
 

2355 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 رستوران بیرون اومدین که حساب نکردین، پیشنهاد

 ونم چی که چیزی نمیگی، توقع داری فکرداده، اما نمید

 کنم صحبت هاتون اینقدر عادی بوده که این اتفاق ها

 افتاده؟

تو به من اعتماد نداری._لطفا بحث رو نبر جایی که نباید. _

 این دو موضوع هیچ

 .ربطی به هم ندارن

 .دارن، دارن که اینجوری داری ازم حساب میگیری_

 ن گفته بودم نزدیک توحساب نمیگیرم، اما من به پیما_

 .نیاد

 چرا؟_

 از جایش بلند شد، کتش را پوشید و پشت میزش
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 .نشست

فکر کنم دلیلش رو توام فهمیدی.میدانست... او میدانست _

 .به این شکی نداشتم

_ _ _ _ 

 خب یعنی به دادیار نگفتی؟_

 . نتونستم بگم. عصبانی بود_

 .خیلی نسبت به تو حسوده_

 .نگاه کردمبا لبخند مهستی را 

 جدی میگم آسو، بچه ها حتی وقتی ازت تعریف_

 میکنن، با حسادت بهشون نگاه میکنه، بهت حق میدم

که حدس زدی رفتار خوبی با پیمان نداشته باشه.رفتار بد! 

 به نظر من جان پیمان هم میتوانست در خطر
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 .باشد

 در مورد امید صحبت کردی؟_

 معلوم بود، اینبا لبخندی عمیق سرش را تکان داد، 

 صحبت ها به جای خوبی ختم شده بود که اینطور لبخند

 .میزد

 مهستی میتونم یه چیزی بپرسم؟_

 .حتما_

 دادیار یه مدته از چیزی ناراحته، یا فکرش شدیدا_

 درگیرش، خودش میگه مشغله ی کاری و یهو رفتن

 .پیمان اما اینطور نیست.انگشتم را تا کردم

 دم بریم ناهار میخواستمراستش اون روز که اوم_

 .همین رو بپرسم اما فرصت نشد
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 از سوالم دست پاچه شد، مهستی احساسش در چشم

 هایش بود، از حالت چشم ها و صورتش مشخص بود،

 .چیزی هست

 .نه عزیزم، فکر میکنم همونه_

 همان نبود... مطمئن بودم. قرار آخر هفته ی مادر او به

 ار به رویش همجایی نرسید. خبری نشد، حتی دادی

 نیاورد که با من هماهنگ کرده است. من اخم و تخم

 مامان را تحمل میکردم، قهرش اما دادیار واکنشش

 .سکوت بود و سکوت._اگر میرین شرکت برسونمتون

 به مهندس کرامتی نگاه کردم که امروز وقتی دیده بود

 برای اولین بار اومدم کالس خیلی ریلکس اومده بود و

 ی من نشسته بود و حاال تعارف میکرد تاصندلی کنار
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 .برسونتم

 ...خیلی ممنون، مسیرمون یکی نیست و م_

 من کار دارم اون سمت ها، بعدش میرم کارخونه،_

 .تشریف بیارین، تعارف نکنین

 میخواستم قدم بزنم. اما حاال که اصرار میکرد و البته

بخاطر من مسیرش را تغییر نمیداد قبول کردم._من گفتم 

 شما میاین کارخونه دیگه همکالسی هم شدیم

 .باهم رفت و آمد میکنیم

 مسئولیتش زیاده از پسش برمیام، مطمئنا مهندس_

 های با سابقه ای مثل شما و بقیه دوستان بهتر از

 .پسش برمیاین

:] 
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 ق#_

 

 

ی بخش کارها به که من_��پست باال مطالعه شود لطفا 

 اداری عالقه ای ندارم. باز

 جاهد رو بگید یه حرفی، که ایشونم دکتر جممهندس 

 .قبول نمیکنه

 . با تعجب پرسیدم

 چرا؟_

 راستش کار پیمان خیلی خوب بود، اخالق های خاص_

 خودش رو داشت اما چون آلمان هم تقریبا همین

 کارهارو تو یه کارخونه انجام میداد، کاربلد بود. من
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 از جای دکتر جم یا مهندس جم بودم، هرگز پیمان رو

 دست نمیدادم. حاال اون روز شما اومدین باز کارهارو

 .جا به جا کردین، االن باز کارها روی هم جمع شده

دلیل رفت و آمدهای مکرر دادیار به کارخانه این 

 بود؟!_احتماال باز از شما کمک بخوان، چون واقعا هرروز

 .داره کارها بیشتر میشه

 میدانست اگردادیار هیچ چیز به من نگفته بود، 

 .میگفت، اگر میخواست هرگز به او نه نمیگفتم

 حاال بین خودمون باشه این حرفها، شما باهاشون_

 .رفت و آمد هم دارین، گفتم احتماال خبر داشته باشین

 حرف خاصی هم نیست که بخواد بینمون باشه، همه_

 .خبر دارن
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 .درسته_

 نم بیامفردا هم آزمایشگاه داریم، اگر بخوایین من میتو_

 .شرکت دنبالتون._نه نیازی نیست

 .تعارف نمیکنم_

 من هم تعارف نمیکردم، دلیلی نداشت. جلوی در شرکت

 ماشین را نگه داشت، راننده ی دادیار هم دم در بود یا

 دادیار را رسانده بود یا منتظر دادیار بود. با سر سالمی

 دادم و رفتم به شرکت. منتظر آسانسور بودم، تا باز

 خواستم داخل بروم، دیدم دادیار مقابلم ایستاده شد،

 .است. با دیدنم لبخندی زد

 خوب بود کالس؟_

 بد نبود._چرا نگفتی راننده ام رو بفرستم؟_
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 .مهندس کرامتی رسوند من رو_

 .اخم ریزی کرد

 مهندس کرامتی؟_

 .سری تکان دادم

 آره همکالسی هستیم، گفت کار داره این طرف، بعدش_

 کارخونه، منم رسوند. جایی میری؟میره 

میرم کارخونه عزیزم.از کنارم رد شد، قبل از اینکه پایم _

 را در آسانسور

 .بگذارم برگشتم سمتش

 میخوای بیام؟_

 با خنده پرسید کجا؟

 چرا میخندی؟_
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 مثل دختر بچه هایی که باباشون میره سرکار، اونهام_

 .میخوان باهاشون برن

 آمدم برایش، لبخندش را تبدیلچشم غره ای با عشوه 

به خنده ی آرام کرد._بیام کارخونه، برای کمک، میدونم 

 کسی جای پیمان

 . نیومده

 مهندس کرامتی تو مسیر این همه اطالعات داد ؟_

 .جای بعضی ها_

 .متلک انداختن هم یادت داده تو راه_

 .دادیار جدی ام_

 .نفس عمیقی کشید

 .به یه شرط.منتطر نگاهش کردم_
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 .تو اتاق مهیار کارت رو انجام میدی_

 مگر میشد سیستم را جا به جا کرد، همه چیز آنجا بود،

 به جای جواب دادن از کنارش رد شدم و قبل از او با

 سمت ماشینش رفتم، راننده در را باز کرد و نشستم،

 کنارم نشست. قبل از سوار شدن راننده اش درحالی که

 .جا میکردم آرام گفتمموهایم را زیر مقنعه ام جابه 

 .کاش یه شال برمیداشتم، بدم میاد از این مقنعه_

 موهای فر را زیر مقنعه نگه داشتن سخت بود، لبخندی

 به حرکتم زد. گوشی ام به صدا درآمد، خانم پاینده بود،

 درحالی که من جواب خانم پاینده را میدادم او هم به

 ا وقتیراننده اش دستور حرکت و مسیر داد گویا. ام
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جلوی یک مرکز خرید ماشین ایستاد با تعجب بهورودی 

 مرکز خرید و بعد دادیار نگاه کردم که بدون

 . مکث پیاده شد و در را باز نگه داشت

 کجا؟_

 . پیاده شو عزیزم_

 خجالت زده از عزیزمی که در حضور راننده اش گفته

 م گذاشت و بهشانبود، پیاده شدم. دستش را روی 

 خرید هدایتم کرد. باورم نمیشد من را بردهسمت مرکز 

 بود تا شالی بخرم، هرچه اصرار کردم نه اما قبول

 نکرد، حتی با دقت تمام شالهایی که انتخاب میکردم را

 نگاه میکرد و نظر میداد. نهایتا با انتخاب من و تایید او

 شالی برایم خرید. به جای شال مقنعه ام را داخل پاکت
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 . گذاشتند

میرفتم کارخونه میبافتمش، الزم نبود .دستم را در دستش _

 . گرفت

 .هیچ چیز ارزش اذیت شدنت رو نداره_

رسیدیم، با حفظ یک قدم از او شروع کردم  به کارخانه که

 .رفتن به راه

 چرا فاصله میگیری؟_

 .دوست ندارم کسی برداشت بدی بکنه_

ما  یارتباط نزدیک بودنت به من برداشت بده؟حتی اگر _

 ی رسمی بود، باز قرارارتباط یک 

 بود کلی حرف و حدیث به وجود بیاید، به خاطر اختالف

 حرف های ارتباط طبقاتیمان، و بدون شک در مورد این 
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 .پشت سر بیشتر میشد

 !جوابم رو ندادی_

 ...ی رسمی نیست، و خب ارتباط ی ما یه  ارتباط _

 ...یعنی

 خور شد، امااخمش بیشتر شد و گفت متوجه شدم. دل

 باید شرایط من را در نظر میگرفت، تمامی پیکان ها به

 .صرف جنسیتم به سمت من بود، خواسته و ناخواسته

 مهیار به اندازه ای از حضور من خوشحال شد که حد و

اندازه نداشت. معلوم بود کارهایشان عقب افتاده است._خب 

 .من برم سرکارم

 ...قرار شد ب_

 .من جوابت رو ندادم_
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 .شرط حضورت رو شنیدی_

 .من رفتم_

 اما او به جای من رو به برادرش گفت تنهایمان

 .بگذارد، مهیار با خنده از اتاقش بیرون رفت

 دادیار چیکار میکنی؟_تو چرا با من لج میکنی؟_

 .دارم میرم سرکارم، میخوام کمکت کنم نه لج کنم_

 مشکل چیه؟

:] 

 ق#_

 

 

 دفتر کار مناسب اون اتاق مناسب تو نیست، تا یه_
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 .برات آماده کنن پیش مهیار باش

 .میدونی چقدر ممکنه پشت سرم حرف باشه؟_مهم نیست_

 اما برای من مهمه، ما داریم ایران زندگی میکنیم،_

 .تمام برداشت های زشت قرار راجب من باشه دادیار

 .یک قدم به سمتم آمد

 .کسی جراتش رو نداره_

 .ذهن آدم هارو نداری تو نمیتونی، یعنی قدرت کنترل_

 ی نامعلومه، به هردلیلی اگر ارتباط ی ما یه  ارتباط 

 نشه، به هردلیلی اگر من دیگه پیش شما کار نکنم یا

 حتی کار کنم باید بتونم ادامه بدم یا نه؟

 چشمش پرید، نزدیک تر آمد، خوشحال بودم اتاق مهیار

 با بیرون دید ندارد._متوجه نشدم، چی نشه؟
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 ی کشیدم. مثل خودش سفت و محکم نگاهشنفس عمیق

 کردم، اویی که از یک آشنایی ساده بین من و مادرش

 .را رسمی کند ارتباط در فرار بود، چطور میتوانست این 

 میدونم داری تالش میکنی، میدونم میخوای همه چیز_

 .علنی بشه و میبینی نمیشه

 .بازویم را گرفت

 و کی گفته نیمشه؟_

 دادیار، مامانت مخالفه، ندیده میدونمکور که نیستم _

مخالفه، مخالفه که یه آشنایی ساده این همان زمانمیبره، اینکه 

 صداشم درنمیاری، حس میکنی با سکوتت

 من فراموش میکنم، منی که چون راجبت به مامانم

 گفتی، روزی هزار تا حرف میشنوم، هزار حرفی که
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 ر یه معلمچرا تویی که اینقدر ثروتمندی باید به دخت

 ساده که حاال ام گوشه ی خونه اس دل ببنده، یا اینکه

 چرا نیستن، چرا اگر قصدشون جدیه، جلو نمیان. که

 .میبینم خیلی از حرفهاش درسته

 .آسوی_

 حاال نه تو میتونی هر دقیقه و هرلحظه ازم مراقبت_

 کنی و نه من نیازی دارم. هرچند االن تو زندگی هم در

 .ه همچین حقی هم داشته باشیمموقعیتی نیستیم ک

 جوابی نداد به همین دلیل من هم در سکوت بیرون

 رفتم، مهیار بیچاره دم در بود، با دیدنم لبخندی زد، اما

 مصنوعی بودن لبخندش به این معنی بود که حرفهایم
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را شنیده است .اهمیتی ندادم، یک هفته بود تک تک آن 

 حرف ها را

 .اما دیگر نمیتوانستمقورت داده بودم تا نگویم 

 مهندس جاهد از دیدنم واکنش خوبی نشان نداد، اما به

 او هم توجهی نکردم، پشت میز نشستم و شروع به کار

 .کردم

 برگشتم با مهیار بود. خیلی تعارف کردم با سرویس

 برمیگردم اما قبول نکرد، این بار نگفت، دادیار سفارش

 .ماشینش شدمکرده است، فقط با اصرار زیاد، سوار 

 .زخمت چطوره؟ امیدوارم جاش نمونده باشه_

انقدر جای دور و گنگی بود که اصال خبر نداشتم._خوبه، 

 .نه
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 .آسو_

 .نگاهش کردم

 قصد دخالت ندارم، راستش یکم از حرفهاتون و_

 .شنیدم، و البته به تو حق میدم

 ...نفس کشیدم فقط همین

 خوب نباشهدادیار یکم االن تحت فشار، شاید گفتنش _

 اما مادر ما کمی روحیات خاص خودش رو داره، این به

 تعویق انداختنش به خاطر این نیست که نیتش جدی

نیست، به این دلیله که داره نهایت تالشش رو میکنه تواذیت 

 نشی، یعنی بدون هیچ ناراحتی و دلخوری همه

 .چی پیش بره

 .من چیزی رو به دادیار تحمیل نمیکنم_
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 نه بخاطر عالقه و عشقش به توا، نههرکاری میک_

 اجبار تو. میدونم چون من برادر دادیارم فکر کنی دارم

 .طرفداریش رو میکنم. اما واقعا داره تالشش ور میکنه

 دادیار زندگی من و مهستی رو دیده، هردو شکست

 بزرگی داشتیم.... بهش حق میدم تالش کنه هیچ کدوم

 .از اون اتفاق ها بیفته

 .قیافه ی در فکرم زد لبخندی به

 دادیار تو رو از دست نمیده، از این مطمئنم، به اندازه_

 ی منم... مثل من نیست دادیار و میدونم که از پسش

برمیاد، فقط یکم بهش وقت بده.سری تکان دادم، چه بود این 

 مادر... نزدیک های خانه

 بودیم که گوشی اش به صدا در آمد و چون وصل بود
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 .داد، دادیار بود و صدای خسته اش به ماشین جواب

 مهیار رسوندیش؟_

 .مهیار لبخند با نمکی زد و چشمکی به من زد

 .تو راهیم_

 دادیار که از پخش شدن صدایش خبر نداشت دوباره

 گفت._اگر سر خیابون پیاده شد آروم دنبالش برو ببین میره

 تو خونه، مهیار آروم برو متوجه نشه، ناراحت میشه

 .بفهمه

 قلبم به درد آمد، به جای خوشحالی به درد آمد. او هم

 .مثل من در پیچ و تاب گره خانواده گیر کرده بود

 صدام رو که نمیشنوه، خوبه حالش؟ هنوز ناراحته؟_

 مهیار دیگر لبخند نمیزد، چشم هایش هم نمیخندید، در
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 .جواب برادرش فقط یک خوبه گفتم

 .زدمقطره ی اشک مزاحم گوشه ی چشمم را پس 

 بیخیال از واکنش آذرخش یا هرکس دیگری اجازه دادم

مهیار من را دم در برساند.قبل از اینکه پایم را داخل خانه 

 بگذارم، فقط یک

 ببخشید' برایش ارسال کردم. نفس عمیقی کشیدم و'

 .داخل رفتم

 ببخشیدم کار خودش را کرد. گفت فردا صحبت میکنیم،

 .خودش میرساند گفتم به کارخانه میروم و او گفت

 مامان از آقای ملکی خبری نشد؟_

 چه خبری؟_

 پول پیش، به من نگفت کی میتونه بده. اما یه هفته_
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 .گذشت خبری نیست

شاید نداره._کاش میگفت کی میتونی بده، یا حداقل _

 .چقدرش رو

 .من با اون امالکیه هماهنگ کردم، پول هم دادم

 آسمان: کی اسباب کشی میکنیم؟

 شین داره، دارن خالی میکنن، فکر کنم تا یکیاجاره ن_

 .دو هفته. اما خبری هم از آقای ملکی نیست

 . آسمان با نگرانی دوباره پرسید

 اگر نده؟_

:] 

 ق #_
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 درواقع این موضوعی بود که من هم نگرانش بودم، اگر

 امیر به نحوی پدرش را راضی کند که مثال بگوید

 ملکی چنان لطف ندارم، آن موقع چه میکردم ؟! آقای

 بزرگی در حق من و خانواده ام کرده بود که بدون شک

 .نمیتوانستم بگویم نه

 .مامان: میدن، خوش حسابن

 این را میدانستم اما دل پسرش گیر بود... دلی که

 .مشخص نبود کوک سازش چیست

 آذرخش کجاست؟_

 سرکار._این موقع؟_

 .ارهآره، میخواد کارگاه رو باز کن، صبح تا شب سر ک_

 .چقدر غیرقابل باور بود
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 .مامان یه مدت میرم کارخونه_

 چرا؟_

 یکی از مهندس ها استعفا داده، فعال کسی جاش_

 .نیومده، هم رشته ی منه، ساعت کارم تغییر میکنه

دیرتر میای؟_نمیدونم، فعال برای من سرویس رو _

 هماهنگ نکردن،

 .فقط میدونم زودتر میرم

 ناهار؟_

 ر شرکت بودم من ناهار نداشتم ودر طول مدتی که د

 تایم ناهارم به هرنوع عجیب و غریب سپری میشد،

 ... یکبار هم نپرسیده بود

 سالن غذاخوری دارن. دکتر نگفت بابا کی میتونه کامل_
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 دستش را تکون بده؟

 . انگشت هایش را جدا جدا تکان میداد

گفت معلوم نیست، به روحیه ی خودش بستگی _

 برین بیرون، یکم قدم بزنین، حال و هوایداره._هرروز 

 .دوتاتون هم عوض شه

 من خیالم از تو و آذرخش راحت باشه حال و هوام_

 .سرجاشه

 باز رسید به من، میرم بخوابم صبح باید زود بیدار_

 شم. فردا اگر خانم ملکی یا خود آقای ملکی رو دیدی،

 .یه اشاره بکن ببین چی میگن

 آسمان به سراغم آمد نگاهی بهداشتم دراز میکشیدم که 

 .در اتاق کرد و آرام گفت
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 .امیر پیام داده بود.دراز کشیدم و گفتم چیکار داشت_

 . گفت میخواد باهام حرف بزنه_

 جواب دادی؟_

 .نه_

 خودت میدونی آسمان، ولی شما دوتا یه دور امتحان_

 کردین نشد، نمیگم نمیشه، شاید تو این سن و سال

 میگم از اینجا بریم. ممکنه تو چند نمیشه، برای همین

 سال دیگه اصال از امیر خوشت هم نیاد، شاید هم بیاد

 .اما باز بهت نمیگم نه

 دیدم همانجا سرپا در حال فکر کردن است، او به امیر

فکر میکرد من به آزمایشگاهی که فردا داشتم، اینکهاول 

 بروم دانشگاه بعد کارخانه! نیاز داشتم با کسی در
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 .انصرافم صحبت کنم مورد

 .خیلی بد باهام بهم زد_

 .نگاهش کرد

 چطور؟_

 .گفت من اونیکه فکرش رو میکرد نیستم_

 .چه تلخ گفته بود... چه رک گفته بود

 .نمیتونی ببخشیش؟_نمیخوام ببخشمش_

 .سرم را تکان دادم

 گفتی مقنعه اذیتت میکنی چرا سرکردی؟_

 .تو کارخونه، خانم ها همگی مقنعه به سرن_

 .نیازی نیست عزیزم، نباید خودت رو اذیت کنی_

 .خوبه، موهام رو بافتم_
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 .اول صبحونه بخوریم بعد بریم_

سرویس رو برای من هماهنگ نمیکنن؟_مگه میخوای دائم _

 بری؟

 .یمدت تا کسی رو استخدام کنین_

 زود بود، اما او میدانست کی به کجا برود. روی نون

 .تشتست کمی مربا زدم و گرفتم سم

 .مرسی عزیزم_

 دادیار؟_

 جانم؟_

 بابت دیرو..._بعدا راجبش صحبت میکنیم، باشه؟_

 !نگاهش کردم، موکول میکرد به بعد، چرا؟

 .پس میشه لطفا راجب چیزی بهم مشورت بدی_
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 .لبخندی زد و سرش را تکان داد

 .میخوام انصراف بدم_

 از کجا؟_

 .دانشگاه.لبخندش اخم شد_

 چرا؟_

 با وجود کارم خسته میشم و حس میکنموقت نمیکنم، _

 از وقتی شروع کردم به کار دیگه انگیزه ی قبل رو

 ندارم برای ادامه ی درسم. نظرت چیه؟

 .کامال مخالفم_

 !بادم خوابید

 چرا؟_بعد از اینهمه تالش و وقت گذاشتن، میخوای همچین_

 کاری بکنی؟ روزهایی که کالس داری الزم نیست بیای
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 .سر کار

 ...چطور میگفتم که همین حاال هم کالس دارم امااالن 

 صدای گوشی ام بلند شد، با تعجب در کیفم جستجو

 !کردم، متعجب از اینکه این موقع صبح کیست؟

 !کیه! وای بابام_

 با این اظهار نگرانی دادیار هم نگران به من نگاه کرد،

 تا گوشی را گیدا کنم و اسم مهندس کرامتی را روی

 !فسم رفت. چه کار داشت این موقعه صبحصحه ببینم ن

 دادیار با اخم جدیت به مکالمه ی ما گوش یک و من با

تعجب. چه دلیلی داشت این موقع صبح با من تماسبگیرد و 

 هماهنگ کند بعد از آزمایشگاه باهم برویم

 کارخانه و حتی گفت میتواند بیاید به دنبالم تا باهم
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 !برویم دانشگاه

 .گفتم خیلی رک در جوابش

 چرا من باید با شما برم دانشگاه؟_

 جواب رک من گرهی از گره های پیشانی دادیار را باز

 .کرد اما نه کامل

 .نه. خب اخه.. یعنی گفتم_

 مهندس فکر میکنم براتون سوتفاهم پیش اومده،_

دیروز اصرار کردین و گفتین هم مسیر هستین بندهزحمت 

 برای رفت و دادم، اما من دنبال راننده یا همراه

 .آدم هام نیستم

 .نه خانم مهندس شما بد برداشت کردین_

 من برداشت اشتباه کرده بودم امیدوار بودم اینطور
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 .باشد

 چی میگه؟_

 !بیام بریم دانشگاه_

 .لبخندی زدم سرم را کمی جلو بردم و به شوخی گفتم

 آقای دکتر چرا نمیشه به این هم جنس های شما رو_

 .چشمک زدم، لبخندی زدداد؟و نهایتا یک 

 .بازهم میگم این اخالقت رو خیلی دوست دارم_

 چی؟_

 .خیلی رک حرفت رو میگی_

:] 

 ق#_
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 .لبخند زدم

 کالس داری؟_

 .سرم را تکان دادم

 ....میرسونم_

 .نه میرم کارخونه_

 .دستش را دراز کرد و دستم را در دستش گرفت

 کمکمعزیزم، اینکه اینقدر حواست بهم هست میخوای _

 کنی واقعا بابتش ازت ممنونم، اما دوست ندارم از

دانشگاه بگذری._منکه مطمئن نیستم بخوام دانشگاه رو 

 .ادامه بدم یا نه

 اما من مطمئنم، اجازه نمیدم انصراف نمیدی. حتی باید_

 .به دکترا هم فکر کنی
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 . چشم هایم گرد شد و خیلی سریع گفتم

 !نه_

 . با خنده ای کوتاه گفت

 .. االنم پاشو تا کالست دیر نشدهبله_

م شاندادیار تا ظهر طول میکشه، کارها...دستش را روی _

 . گذاشت

 بهونه نداریم خوشگلم، ظهر هم با مهندس کرامتی_

 .برنگرد، راننده رو میفرستم فکر نکنم خودم وقت کنم

 تو کی وقت داری بریم ماشین انتخاب کنی؟

 نمیخواد راننده اتبا مهندس کرامتی برنمیگردم اما _

 .رو بفرستی خودم میرم

 دستم را در دستش گرفت و محکم نگه داشت،
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 میدانستم قبول نمیکند. وقتی داشتیم سوار میشدیم

 '!.پرسید 'خانه چه شد؟

 بیعانه دادم، اجاره نشین داره، فکر کنم دارن خالی_

 میکنن._و این نگرانی ته نگات؟

 ا میبست نگاهبا تعجب به اویی که داشت کمربندش ر

 .کردم

 کمربندت رو ببند و اینکه فکر نکن من نمیتونم_

 .چشمهای قشنگت رو بخونم

 که اینطور، آقای دکتر در زمینه چشم خوندن هم_

 .تخصص دارن

 .خصوصا دوتا چشم های رنگی_

 .همیشه دوست داشتم چشهام آبی باشه_
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خندیدم گفتم._هیچ وقت به هیچ کس نگفتم اما بچه که بودم، 

 سمانآ

 هم تازه به دنیا اومده بود بخاطر رنگ چشمهاش بهش

 .حسودیم میشد

 .با این حرفم خندید

 فقط کافی بود بابا قربون صدقه اش بره و از رنگ_

 .چشم هاش تعریف کنه، دیگه دیوونه میشدم

 .من حس میکنم پدرت با تو صمیمیتره_

 آره خب آسمان فرصتش رو نداشت، تو این سن و_

 میتونست با بابا دوست و رفیق شه کهسالها کم کم 

وضعیت بابا..._اما میدونی خاص ترین رنگ چشم دنیا رو 

 .داری
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 ...خندیدم، از تعریفش

 .اینطوری ها هم نیست_

 .هست عزیزم_

 کمربند را کشیدم به در ماشین تکیه دادم و تماشایش

 .کردم

 اینطوری نگام میکنی نمیتونم تمرکز کن، احتمالش_

 .یمهست تصادف کن

 .اغراق نکن.دستم را گرفت_

 اغراق؟ تو از تاثیری که روی من میذاری خبر نداری_

 .که فکر میکنی اغراق

 .لبخندم بزرگتر شد

 نگفتی نگرانی ته نگات چیه؟_
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 .آقای ملکی پول پیش رو نداده، میترسم نده_

 . جدی شد

چرا؟ زمان خواسته؟_نه، خب... نمیدونم فکر هم نمیکنم _

 ریامیر همچین کا

 بکنه، اما میگم شاید بخاطر امیر... تا یه جوری مارو

 .مگه دارن

 بخاطر خواهرت؟_

 .سرم را تکان دادم

 میدونی میتونی روی من حساب کنی؟_

 .میدانستم اما نمیخواستم

 .بیعانه از پولی که تو به من دادی_
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اون یه وام بود، برای همه کارمندها._به مامانم گفتم _

 نه، نمیدونم بایدامروز اگر شد صحبت ک

 .ببینم چی میشه

 عزیزم، همیشه و همیشه میتونی روی من حساب_

 .کنی، نیازی نیست اینقدر خودت رو اذیت کنی

 . همینکه هستی خودش برام قوت قلبه_

 جلوی ورودی دانشگاه مرا پیاده کرد، چندین بار سپرد

 که با مهندس کرامتی برنگردم و راننده اش حتما قبل از

 . کالس من جلوی ورودی خواهد بود تمام شدن

 اما نکته ی پیش بینی نشده این بود که کالسم نزدیکه

 .یازده تمام شد و من به دادیار گفته بودم تا نزدیک یک

 اگر تماس نگرفته میرفتم دوباره یک دعوای دیگر
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اتفاق می افتاد. همان لحظه که شماره ی او را گرفتممهندس 

 د تلفن به گوشمکرامتی پیدایش شد، وقتی دی

 . است، قدم هایش را با من هماهنگ کرد

 .اما دادیار جواب نداد. حتی یک بار دیگر تماس گرفتم

 تشریف میبرین کارخونه دیگه؟_

 ایستادم ، مقابلش و نگاهش کردم. فکر میکنم نگاهم

 .کار خودش را کرد

 صبح سوتفاهم شد، بنده گفتم خبر بدم شما دیگه با_

 که سرویس رو بفرستن دنبالتون،کارخونه برای این

 .هماهنگ نکنین

 مهندس از کی برای کسانی که دیر میکنن یا مرخصی_

 ساعتی میگیرن سرویس جدا ارسال میشه؟ اصال کجای
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 ....جهان این اتفاق میفته؟_نه منظور

 .دستی به گردنش کشید

 .واقعا بد برداشت کردین_

 مگه شما میدونین من چه برداشتی کردم؟_

 میدونم فکر میکنین من نیت بدی دارم یا قصداالن _

 ....مزاحمت و

 من فکری نداری آقای کرامتی، فقط اگر اجازه بدین_

االن برم ممنون میشم به اندازه ی کافی دیرم شده._خب ما 

 که مسیرمون یکیه تشریف بیارین

 .برسونمتون

 .نه ممنون_

 ...باور کنین_
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 دیگه رو تلخمهندس به نظرم دلیلی نداره اوقات هم _

 .کنیم، برای چیزی که ارزشی نداره

 آخه االن به نظرتون درسته وقتی ما مسیرمون یکیه_

 من اجازه بدم شما تنها برین؟

 چه میخواست این مهندس جوان! دیگر کمی حس کردم

 .شورش را درآورده._من دوست ندارم با شما بیام

 .با نهایت تعجب نگاهم کرد

 .پس لطف کنین اصرار نکنین_

 .همانجا مات و مبهوت ایستاد و من راهم را ادامه دادم

 باید حتما آنقدر اصرار میکرد که مجبور شوم اینطور

 !صحبت کنم؟

 وقتی رسیدم کارخانه دادیار تماس گرفت، گفت متوجه
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 .تماسم نشده است

:] 

 ق#_

 

 چجوری رفتی؟_

 .باخنده گفتم 'باخر مالنصرالدین.' خندید

 ...نه منظورم_

 .ناب حسودخان، تنها خودم برگشتمنخیر ج_

 حق دارم حسادت کنم، نمیتونم اصال تنهات بذارم،_

 .کافیه یه مردی ببینه تنهایی

 .خندیدم._من دیگه برم سراغ کارها

 .خسته نکن خودت رو_



 
 

2400 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .چشم_

 .چشمت بی بال، میان دنبالت در ضمن_

 .جانم_

 .دلم برات تنگ شده. وقتی اینجا نیستی، اذیت میشم_

لبخندی زدم.مهم کارها بود نه برخورد و رفتار کسی به 

 همین دلیل

 نهایت تمرکزم هم روی کارها بود، مهیار موقع ناهار

 پیشنهاد داد اگر اذیت میشوم به اتاق او بروم اما وقتی

 'گفتم 'شک ندارم پیشنهاد دادیار و مجبورت کرده بگی

 .خندید و گفت خوب است که برادرش را میشناسم

 خوشحالم که اینقدر چیزی رو کش نمیدین'. اشاره اش'

 ی ارتباط به نیمچه قهر دیروزمان بود، خبر نداشت که 
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 ما پر بود از این قهر و آشتی ها، انگار دیگه در این

 .زمینه کاربلد شده بودیم

 مهندس کرامتی را در سالن غذاخوری دیده بودم، با

 د نشستهدیدنم قیافه گرفته و در دورترین میز موجو

 بود. نمیخواستم دلخوری ایجاد شود اما در وضعیت

 .پیش آمده کاری از دستم برنمی آمد

 خانم مهندس ماشاهللا حرف شما برو داره من چندوقته_

یه وامی میخوام موافقت نمیشه شما یه وساطتی بکن.سرم 

 . را باال بردم و مهندس جاهد را نگاه کردم

 حرف من برو داشته چرا مگه کارخونه به نام منه که_

 باشه؟

 دو مهندس دیگر حواسشان جمع مکالمه آغاز شده از
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 .طرف همکارشان شد

 .شما نیازی ندارین که کارخونه به نامتون باشه_

 کت جادویی تنمه یا عصای سحرآمیز تو دستم_

 مهندس؟

 اینجا کسی نیست که از ارادت برادران جم به شما بی_

 خبر باشه باالخص همین مهندس جم

خودمون.مهیارشخصیت مهربانی داشت ، باهمه نه فقط من 

 اما

 ی ما کمی صمیمیتر با من ارتباط بخاطر دادیار و 

 .برخورد میکرد

 .مهندس جاهد میشه یه سوال بپرسم_

 با اعتماد به نفسی باال که مثال یه هدف زده است در
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 .جوابم گفت

 ! البته_

 ...من چه رفتاری داشتم که_

 ا نگاه کردم، مطمئن بودم حدسشانمکث کردم هرسه ر

 این است که خواهم پرسید من چه رفتاری داشتم که

 حسنه ای دارم اما ارتباطاتفکر کرده اند با برادران جم 

من چنین نیتی نداشتم. این سوال من نبود._که شما فکر 

 کردین من بخاطر شما از کسی چیزی

 میخوام؟

 ، دو نفرقیافه ی آویزانش نشان از حدس درست من بو

 .دیگر هم دست کمی از او نداشتند

 از آشناییت من با خانواده ی جم همه خبردارن این_
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 چیزی نیست که من از کسی پنهون کنم که شماها هم

 فکر کنین نقطه ی ضعفه، اگر االن فکر میکنین که

 بخاطر این آشناییت شروع به کار کردم این هم کامال

 کردین و جوابتون رو درسته. بار قبلی اگر متلک بارونم

 ندادم به خاطر حال نامساعد خودم بود نه اینکه بلد

 . نباشم جواب کسی رو بدم

 سرم را برگرداندم سمت مانیتور اما دوباره چیزی به

ذهنم رسید._راستی یه چیز دیگه این جایگاه برای من نیست 

 چون

 نمیخوامش امااگر در شما توانایی الزم رو میدیدن حتما

 روز شروع به کار میکردین چون من نمیخوام،تا به ام

 وگرنه به پاس همون آشناییت تا حاال حتما این کار رو
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 .خودم به عهده میگرفتم

 یادم بود یک بار در رادیو روانشناسی میگفت اگر آدم

 ها چیزهایی دارند که از ان علیه شما و به عنوان نقطه

 ی ضعف شما برای ضربه زدن استفاده میکنند تا در

 تصورشون به شما آسیب بزنند ، رو دست بزنید ، قبول

 'کنیند 'بگین آره من این خصلت رو دارم و باخبرم ازش

 ؛ این باعث میشود آنها بفهمند شما از این موضوع

 اذیت نمیشوید که اینقدر راحت دارید بیانش میکنید پس

 .میروند سراغ موضوعی دیگر

 است و من این از واقعیت های تلخ موجود در جامعه

دقیقا از همون راه و روش استفاده کردم. غیر از آن،اینکه 

 سرکار آمدنم به پاس یک نیمچه پارتی داشتن بود



 
 

2406 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .را هم قبول داشتم

 عجیب دلم هوس آش رشته های خاله مریم را کرده

 بود، خاله مریمی که از وقتی رفته بود به خانه ی

 پیام خودش جواب تلفن های من را نمیداد. به آسمان

 دادم به مامان بگوید خاله مریم را دعوت کند تا باهم

 آش بپزند به این بهانه میتوانستم بفهمم حال و احوالش

 در چه حال است. ما بی کسی و تنهایی را تجربه کرده

 .بودیم دوست نداشتم خاله هم همچین حسی داشته باشد

 گوشی ام که به صدا در آمد فکر کردم آسمان جوابم را

 .اما مهستی بود داده

 "خبر داری دادیار یه مهر ماهیه؟"_

 . نمیدانستم... البته که نمیدانستم
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 "شوخی میکنی؟"_

گفتم بگم از غافله عقب نمونی، بیست و نه مهر"هیچ وقت "_

 فکر نمیکردم برای تولد کسی استرس داشته

 باشم اما برای تولد دادیار استرس تمام وجودم را

 یتوانستم برای او بگیرم ،گرفت. من چه هدیه ای م

 اویی که به من اصرار میکرد بی هیچ مناسبتی برایم

 ماشین بخرد برای همچین آدمی چه هدیه ای میتوانست

 مناسب باشد؟! خوب که فکر میکردم او همیشه برای

 من، با مناسبت و بی مناسبت هدیه ای میگرفت اما

 ! من

 برایشمیدانستم دست خطم را دوست دارد میتوانستم 

 شعری بنویسم و قاب کنم اما کم بود، نمیتوانست جبران
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 این همه هدیه های فوق العاده ی او باشد حتی گوشی

 .دستم هدیه ی او بود

:] 

 ق#_

 

 اینکه بی هیچ اغراقی فکر هدیه ی دادیار باعث شد

 تمرکزم کم شود و بازده همیشه را در کار نداشته باشم

 .دست خودم نبود

 آمده بود و در دفتر مهیار منتظرم بود ،نیم ساعتی بود 

 تمام کردن کارم را بهانه کردم تا بقیه سوار سرویس

 شوند و بروند. میخواستم کمترین تعداد ممکن من و

 دادیار را ببینند. اما آنقدر این را کش دادم که باالخره
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 .خودش به سراغم آمد

 .سالم_

ر وقت به لبخندی زد داخل آمد و در را بست._میخوای تا دی

 کارت ادامه بدی؟

 . من گفتم نرم دانشگاه تو قبول نکردی_

 سری تکان داد و نزدیک تر آمد چشمم به مانیتور بود

اما زیرچشمی حواسم بود چه می کند.صاف نایستاد در همان 

 .حالت زل زد به چشمهایم

 این چشم ها غیر من حواسش کجاست؟_

کارمندتون رو لبخندی زدم._تو ساعت کاری دارین 

 میبوسین آقای

 ...دکتر میتونم ازتون برای آ
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 اویی که داشت با لبخندی شیرین به من نگاه میکرد و

 گوش میداد اجازه نداد جمله ام را کامل کنم.

 تا برای تخلف های دیگه اینجا هردومون رو دستگیر_

نکردن بهتره بریم.خجالت ها و سرخ شدن های من پایان 

های دادیار که در ظاهر محال بود شیطنت  نداشت مثل

 .بزنی بتوانی حدس

 شام رو میشه در خدمت باشیم خانم خجالتی؟_

 . همش اذیتم میکنی_

 .خندید

 .امشب نمیشه_

 چرا؟_
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خاله ام رو دعوت کردم برام آش رشته بپزه._دوست _

 داری؟

 .سرم را تکان دادم و یک خیلی کشدار گفتم

 تو؟_

 . با لبخندی جوابم را داد

 .ه خیلی اهلش نیستمن_

 لبخندهایش حکم عاشقانه هایی را داشت. او این لبخند

 را نثار کسی نمیکرد، میدانستم برای من است،

 میدانستم مخصوص من است و از این بابت خوشحال

 بودم. او باعث میشد حس خاص بودن کنم، حس

متفاوت بودن .خاله مریم آمده بود ، وضعیت جسمی اش 

 مساعد به
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 سید اماحال و احوالش نه، آش را برایم پختهنظر میر

 بودند. حتی خانم ملکی را نیز دعوت کرده بودند برای

 .هم صحبتی بیشتر تا کمک

 این موقع کی آش رشته میپزه؟_

 هوس کردم مامان تازه شما عصر پختین من االن_

 .اومدم

 قاشق قاشق بود که آش را به دهان میبردم و از خاله

 .تشکر میکردم

 بابا خورده؟_

 آره یکم، آش های مریم رو دوست داره._خاله کجا؟_

 .االناست که رضا میرسه_

 .شب رو بمون-
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 .برم بهتره_

 چرا؟_

 .شام نذاشتم براشون برم شامشون روهم آماده کنم_

بلند شدم و مقابلش ایستادم._آش بیشتر بهانه بود تا بیای باهم 

 .صحبت کنیم

 .یه فرصت دیگه عزیزم_

 وبی؟خاله خ_

 .خوبم خاله_

 .بخدا داری در حق خودت ظلم میکنی_

 ...سری چرخاند

با رفتنش رو به مامان گفتم ._مامان چرا یکم تشویقش 

 نمیکنی به فکر راه چاره
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 باشه؟

 .چاره اش طالق نیست_

 باشه طالق نیست اما مطمئنم از وقتی از خونه ی ما_

 ی دورفته اولین باره از خونه اومده بیرون، هر روز یک

 .ساعتی برین بیرون، باهم برین

 بابات رو چیکار کنم؟_

 یه وقتی برو که آسمان خونه اس بابا که کاری به_

 کسی نداره یه گوشه دراز کشیده بنده خدا وضعیتشم

 .جوری نیست که حتما یه پرستار باالی سرش بخواد

چی بگم، بهش میگم._راضیش کن برای خودش هم خوبه. _

 راستی خانم ملکی

 اومد پول پیش رو نپرسیدی؟
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 چه پول پیشی؟_

:] 

 ق#_

 

 

 تارسیده بودم رفته بودم سراغ آش و اصال خبر نداشتم

 که آذرخش خانه است در اتاق بابا بود. من جوابش را

ندادم اما مامان جوابش را داد._نمیخواد شما چیزی بگین 

 من خودم باهاش صحبت

 .میکنم

 م تا یه اتاقم بروممنی که کاسه آشم را دستم گرفته بود

 .با این جمله ی او ایستادم
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 خبریه؟تو چرا گیر دادی به این پول پیش؟ مگه تو_

 قرارداد بستی که تو صحبت کنی؟

 مگه مامان قرارداد بسته که مامان رو میفرستی؟_

 .باشه خودم میرم_

 من نبودم تو قرارداد بستی االن الزم نیست دارم خونه_

نمیخواد تو زحمت بکشی کاری میگردم._من خونه گرفتم 

 هم به

 .اقای ملکی و حساب کتاب ما نداشته باش

 چه خونه ای گرفتی؟ مامان خانم من رو آدم حساب_

 .نمیکنی؟چرا من خبرندارم

 .عجیب بود که مامان به او نگفته بود

 .خونه ی قبلی خودمون رو گرفته_



 
 

2417 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 پول ازکجا؟_

 بقیه وامش درست شد بهش دادن، بیعانه داده منتظر_

اشه از آقای ملکی بگیره._چه خبره این همه عجله ، برو 

 کنسلش کن، میریم یه

 .جای درست حسابی رو میگیریم

 آذرخش باز چه ریگی به کفشته؟_

 خونه ی کلنگی رو بهت انداختن. ریگه به کفش اون_

 .هاست دیدن دختری ، بچه ای سرت کاله گذاشتن

 .بذارنتو کاریت نباشه بذار سر من کاله _

 .منم دارم تو این خونه زندگی میکنم_

 مگه بیرونت کردیم؟ اگه روی اون پول پیش حساب_
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باز کردی باید بگم کور خوندی.و رفتم داخل اتاق، یک 

 لحظه ترسیدم نکند آقای ملکی

 پول پیش را به آذرخش داده باشد ، اما نمیشد قانونا هم

 وب میحق این کار را نداشت. حال و احوال مارا هم خ

 دانست باعث و بانی اش آذرخش است پس اینکار را

 نمیکرد. نمیدانستم به پول پیشم فکر کنم یا به تولد

 . دادیار

 به چی فکر میکنی؟_

 .تولد دادیاره نمیدونم چی بخرم_

 ی من و دادیار برایش ارتباط آسمانی که هنوز قبول 

 سخت بود نگاهی کرد و چند ثانیه بعد پرسید کی؟

 ی چی دوست داره؟نمیدون_
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نه، بدونمم میترسم پولم براش کفاف نکنه._قرار نیست که _

 .حتما گرون باشه

 قرار نیست ولی خب... نمیدونم گاهی این فاصله ی_

 .طبقاتیمون تا مرز جنون من رو میبره

 .از یه جهت هایی خوبه از یه جهت نه_

 ازچه جهتی خوبه؟_

 ی، االنهمیشه هر چی بخوای رو میتونی داشته باش_

 یه هفته اس بخاطر پول پیش استرس داریم ، دیگه

 .همچین چیزهایی رو تجربه نمیکنی

 لبخندی زدم انکارش ابلهانه بود وقتی حرفش درست

بود. خصوصا با طرز فکر دادیار، خواستم بگویم منهیچ 

 وقت شما را رها نمیکنم و در هر حال و شرایطی
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 نکته ی مهمباشم باز پیش آنها خواهم بود اما خب 

 دیگرش این بود که آیا من و دادیار میتوانستیم آینده ای

 کنار هم داشته باشیم یا نه؟

 . آرام پرسیدم

 جواب امیر رو دادی؟_

 . نه_

 نمیخوای جواب بدی، تصمیمت قطعیه؟_

 . سرش را تکان داد

چیزی به فکرت میرسه براش بگیرم؟_نمیدونم بذار تو _

 .اینترنت چک کنم

 که او پیشنهاد میداد جذابیتی برایم نداشت هر چیزی را

 میخواستم چیزی باشد متفاوت، میخواستم خوشحالش
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 کنم خیلی زیاد. آسمان معتقد بود وقت بسیار است اما

 .من این نظر را نداشتم

 عزیزم فردا برای ناهار میریم بیرون ، الزم نیست "_

 ."بری کارخونه بمون حاضر شو میام دنبالت

 فکرهایم برای هدیه اش عجیب بود، پیامک در اوج

 ! نمیپرسد دوست دارم بروم یانه، نوشته بود میرویم

 ."جای خاصی میریم؟"_"آره"_

 چیه؟_

 .دادیاره میگه فردا نرو سرکار ناهار میریم بیرون_

 .آسمان لبخند بانمکی زد

 .شاید میخواد خواستگاری کنه_

 سانیاو میخواست با خانواه های هم آشنا شویم، شبیه ک
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 نبود که قبل از آشناییم با مادرش بخواهد از من

 خواستگاری کند. تنها احتمال موجودی که به ذهنم می

رسید، دیدن مادرش بود.مگر میشد از استرس خوابم ببرد. 

 میتوانستم بخوابم؟

 محال بود. از این پهلو به پهلوی دیگر شدن تنها کاری

 در دفتربود که از پسش برآمدم. میدانستم حرفهایم 

 مهیار باعث شده است با این عجله و سرعت بخواهد

 این مالقات اتفاق بیفتد اما انتظار این همه زود و بیخبر

 بودنش را نداشتم، خصوصا که هماهنگی هفته ی قبل

 .به دلیلی نامعلوم به هم خورده بود

 آن قدر نپرسیده مطمئن بودم که این ناهار مالقاتی با

 .ات دیگر اصال فکر نمیکردممادرش است که به فرضی
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 وقتی دیدم خوابم نمیبرد رفتم به سراغ دیوان حافظم،

 .شاید حافظ آرامش بخش ذهن و قلب مشوشم بود

 گیجزلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و "

نرگسش  پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

 عربده جوی و لبش افسوس کنان

 نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

 سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

 گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست

 عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

 کافر عشق بود گر نشود باده پرست

 برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
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که ندادند جز این تحفه به ما روز الستآن چه او ریخت به 

 پیمانه ما نوشیدیم

 وگر باده مستاگر از خمر بهشت است 

 خنده جام می و زلف گره گیر نگار

 "ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

 .دیوان را بستم و نفس عمیقی کشیدم

:] 

 ق#_

 

 صبح کنجکاوی های مامان درمورد اینکه چرا سر کار

 نرفته ام تمامی نداشت، البته اینکه من هم مثل مرغ

 .کنجکاوی اشپرکنده شده بودم بی تاثیر نبود در شدت 
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 .تا اینکه مجبور شدم راستش را بگویم

 چرا بیرون ببینیش؟_

 پس کجا؟_

 بیان خواستگاری تو خو... نکنه خجالت میکشی از_

خونه زندگیمون؟_اوال االن دیگه چه دوره زمونه ایه؟ دوما 

 خواستگاری

 نیست فقط آشنا میشیم اونم با بابا آشنا شد، سوما هم

 .ایط میان این خونهاینکه مادر من تحت هرشر

 نمیفهمم آسو نه تو رو میفهمم نه آذرخش رو، خسته_

 .ام کردین

 آذرخش چیکار کرده؟_

 .چه میدونم هرکدوم یه جور دارین عذابم میدین_
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 آذرخش کاری کرده بود این کالفگی مامان، رفتار

 مشکوک دیشبش، هردو مطمئنم می کرد اما االن درد

 م. دقیقا سه بار آرایشم رادیگری داشتم. باید آماده میشد

 عوض کردم. دور چشمم آنقدر مدل خط چشمم را عوض

کرده بودم قرمز شده بود._روز عروسیت قراره چقدر لفتش 

 بدی؟

 بد شدم؟_

 .مامان نگاهی کرد

 .نه خوبی_

 چی میپوشی؟_

 .اینهارو_
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چرا سفید مگه داری میری محضر؟_مامان میشه یکم _

 دهمهربونتر برخورد کنی؟ کم مون

 .بیای من رو بزنی

 چون حرف تو سرت نمیره نمیگه این دختر بی کس و_

 کاره؟ پدرو مادرش کجان؟

 مادر من یه آشنایی ساده اس ، االن دیگه مثل قدیم ها_

 . نیست

 سری تکان داد و رفت. از صبح خبری از دادیار نبود

 یک صبح بخیری گفته بود و دوباره قرار ناهار را

 همین که صدای گوشی ام را شنیدمیادآوری کرده بود. 

 به سمتش حمله کردم. گفت دم در است. رفتم پیش بابا

 .، نگاهم کرد و لبخندی زد
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خوبم؟تایید کرد. خم شدم سمتش و در گوشش گفتم "دعا _

 کن

 ."غش نکنم دام میمیرم از استرس

 .تا دستم را گرفت

 عزیزم چرا دستهات اینقدر سرده ؟_

 .استرس_

 چه استرسی؟_

 .نگی هم متوجه شدم میخوای بریم دیدن مادرت_

 چون یه مالقات معمولیه ، االن این استرس برای_

 .چیه؟خودم هم نمیدانستم

 اگه مامانت از من خوشش نیاد یا قبول نکنه خب_

 ... ما
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 همچین اتفاقی نمیفته و دوباره می گم یه معرفی ساده_

 .و معمولی برای تایید و رد نمیریم پیش مادرم

 ...اینطور بود... کاش کاش

 . االنم نگران نباش، هیچ اتفاقی نمیفته_

 جلوی رستورانی که نگه داشت خودش خبر از یک

 !اتفاق بزرگ بود. حاال هراندازه که دادیار میگفت نه

دستم را در دستش گرفت نگاهش کردم با نگاهم پرسیدمکه 

 اشکالی ندارد دست در دست هم برویم اما او لبخندی

 .زد

 در خوشگل شدی، حاال من چطوری چشم بگیرم ازچق_

 .تو

 لبخندی به تعریف قشنگش زدم و نفس عمیقی کشیدم و



 
 

2430 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 داخل رفتیم. اما تعریفش هم چیزی از استرسم کم

 نمیکرد، اینکه ما قبل از مادرش در رستوران بودیم،

 نمیدانستم از این بابت خوشحال باشم یا ناراحت؛

 داشتم و میتوانم خوشحال از اینکه هنوز کمی وقت

 خودم را آماده کنم ، ناراحت از این بابت که هرلحظه به

 .غش کردنم از شدت استرس نزدیکتر میشدم

 باالخره دیدمش مثل بچه مدرسه ای ها از جایم پریدم

 انگار که مدیر بداخالق مدرسه را دیده باشم. باپریدن

 من از جایم دادیار نگاهی به آن سمت کرد و خیلی آرام

جایش بلند شد و کنارم ایستاد دوباره دستم را دردستش  از

 گرفت دیدم که نگاه مادرش به سمت دستهایمان

 رفت اما نمیتوانستم دستم را عقب بکشم. وقتی رسید به
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 ما نگاهی به صورت پسرش کرد، مکالمه ای بینشان رد

 و بدل شد اما نه با کلمات بلکه با نگاه، با مکث طوالنی

 .د که آرام گفتم سالمنگاهی به من کر

 معرفی میکنم مادرم ، ایشون هم آسوی، همسرآینده_

 .ام

 کی خواستگاری کرد کی قبول کردم که االن همسر آینده

 لقب گرفتم. آن هم با این اطمینان و لحن. چه کسی دختر

 مورد عالقه اش را به مادرش با لقب همسر آینده ام

 شاید هرمعرفی میکند که دادیار همچین کاری کرد. 

 دختر دیگری جای من بود از این نوع معرفی خوشحال

 میشد، قند در دلش آب میشد اما من به شدت اضطرابم

 اضافه میشد. مادرش فقط نگاه کرد چیزی نگفت. با
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 راننده ی دادیار آمده بود. اوبود که صندلی را برایش

کشید و او هم نشست. دادیار اشاره کرد که من همبنشینم . 

 هایم را روی پاهایم گذاشته بود و درهمدست 

 قفل کرده بودم و به هم فشار میدادم که دادیار دستش را

 روی دست هایم گذاشت و قفلشان را باز کرد و دست

 راستم را در دستش گرفت. در سکوت غذا سفارش داده

 شد تا آمدن غذاها هم سکوت بود نگاهم میکرد خیلی

 .مستقیم اما چیزی نمیگفت

 .همه ی تصمیمات رو گرفتینپس _

 چیزی نمیخوردم داشتم با محتوای موجود در بشقابم

 .بازی میکردم که این جمله از جانب مادر دادیار ادا شد

 .متوجه منظورش نشدم و سوالی نگاهش کردم
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 هستند؟ ارتباط خانوادت چقدر در جریان این _

 . صدایم را صاف کردم._کم و بیش

 آخرین باری که از شدتچقدر صدایم میلرزید، از 

 استرس صدایم لرزیده بود خیلی میگذشت خیلی زیاد،

 شبی که بابا سکته کرده بود و ما در بیمارستان بودیم و

 . باید با دکترش صحبت میکردم

 !دادیار با پدرم مالقاتی داشته برای آشنایی_

:] 

 ق#_
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و حضور تو اینجا به معنی موافقت پدرته؟سوالش نه بیشتر _

 . خوب نبود لحنش

 !مادر_

 .مادرش تند نگاهش کرد

 دختر کناریت رو داری به عنوان همسر آینده ات به_

 من معرفی میکنی و البته چند روز قبل به عنوان

 نامزدت به اطرافیان معرفی شده در حالی که من حتی

 . با او آشنا نشدم

 امروز به همین خاطر اینجاییم که باهم آشنا بشین و_

 آینده کنارش قرار نگیره فکر میکنم در ایندیگه پسوند 

مورد به اندازه ی کافی صحبت کردیم.شاید او زبان مادرش 

 را بهتر از من بلد بود، جو بین
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 مادر و پسر شیرین نبود، آرام نبود، مثل همه ی مادر و

 ی مادر و ارتباط پسرها نبود. حداقل متفاوت بود از 

 . پسری که من میدانستم و میشناختم

 ادرش دیگر چیزی نگفت و این آشنایی و دعوت ناهارم

 در مسخره ترین حالت خودش به اتمام رسید. مادرش

 .رفت ماهنوز در رستوران بودیم

 غذات رو بخور، دستهات خیلی سرده مطمئنم فشارت_

 .افتاده

 از وقتی مادرش رفته بود سعی میکرد با من چشم تو

 خب که چهچشم نشود شاید میدانست میخواهم بپرسم '

 این دیدار این حرفها؟ این حجم از سکوت چه معنی
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دارد؟ '_اگر غذات رو نخوری مجبورم ببرمت بیمارستان 

 تا

 .فشارت رو بگیرن

 نمیخوای چیزی بگی؟_

 .باالخره نگاهم کرد، کالفگی را در چشم هایش میدیدم

 چی بگم عزیزم؟_

 به چشم هایش نگاه کردم. خم شد زیر صندلی ام را

 به سمت خودش کشید. ترسیدم زود بازویش را گرفت و

 گرفتن چرا که حس کردم می افتم. دستم را در دستش

 گرفت کمی دیگر خم شد ، آرنجش روی پاهایش بود و

 صورتش نزدیک به دستهایم چشم هایش قفل در
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چشمان من._بهت گفتم این فقط یک آشنایی بود من به تایید 

 کسی

 رو ببینه که دید ، موندنیازندارم. الزم بود مادرم تو 

 .باقی که همه رو حل میکنم تو نگران چیزی نباش

 ....مادرت معلومه با من_

 اون جمله رو کامل نکن، به من اعتماد کن، اعتماد_

 نداری؟

 .صورتم را نزدیک تر بردم

 .بحث این نیست_

 نمیدانم لجبازی اش گرفته بود یا از نداشتن هیچ چاره و

برخورد میکرد._عزیزم اگر کارم زیاد راه حلی اینطور 

 نبود از تماشا کردنت سیر نشدم
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 خصوصا که این همه زیبا شدی اما مجبورم. بعدا جبران

 میکنم، برسونمت خونه؟

 .نه_

 .برگشت نگاهم کرد دست چپش روی فرمان بود

 پس؟_

 برسونم خونه ی دو قلوها تا مهستی برگرده یکم_

 .ن تنگ شدهباهاشون وقت میگدرونم دلم براشو

 میتوانست حدس بزند که بخاطر دیدار با مادرش دارم

 میروم سراغ مهستی. وقتی که او چیزی نمیگفت باید

میرفتم. مهستی شاید بیشتر من را درک میکرد .قبل از پیاده 

 .شدنم دستم را گرفت نگاهش کردم

 به چیزی فکر نکن، میشه؟_
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 خودت چه حدسی میزنی؟ واقعا ممکنه؟_

 ...عزیزه من_

 کمی دیگر میماندم گریه میکردم. وقتی مهین خانم در

 را باز کرد، نگاه صمیمی ای نداشت. کارکنان خانه

 ...اشان هم من را نمیخواست

 بچه ها برگشتن از مدرسه؟_

 خوابن._مشکلی نیست. میتونم بیام داخل؟_

 .باید با آقا هماهنگ کنم_

 م راپوزخندی زدم نه به او بلکه به خودم. داشتم خود

 وارد خانه و خانواده ی چه کسانی میکردم. در را بسته

 بود، مثال رفته بود تا به مهیار زنگ بزند، بیخوابی،

 استرس، گرسنگی و افت فشار و حس غم بزرگی در
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 قلبم. مهین خانم توقع زیادی از من داشت، سرپا

 ایستادنم در آن وضعیت توقع زیادی بود از من. گوشی

 .دادیار بود ام به صدا در آمد،

 عزیزم؟_

 بله؟_با مهستی هماهنگ کردم، یکم دیگه میرسه، حدس_

 زدم بچه ها خواب باشن، برای همین گفتم خبر بدم

 منتظر بمونی. اونجایی هنوز؟

 .دم درم_

 چرا نمیری داخل؟_

 .مهین خانم گفت باید از مهیار اجازه بگیره تا رام بده_

 چی؟_

 م در حق مهین خانمو بعد صدای ترمز شنیدم. نمیخواست
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 بدجنسی کنم ، کاری که او نسبت به من کرد اما نای

 سرپا ایستادن نداشتم و او هم قصدی برای راه دادنم

 نداشت. دادیار تلفن را رویم قطع کرده بود. میتوانستم

همانجا منتظر مهستی بمانم، تا با مهستی صحبتنمیکردم 

 رامروز خانه نمیرفتم. اما به جای مهستی دادیا

 بود که ماشینش سرعت وحشتناکی پیدایش شد و صدای

 مهیب ترمز کردنش... وقتی نگاهش کردم متوجه شدم

 که چیزی از خشم یک اژدها کم ندارد. نمیدانم شاید او

 هم نیاز داشت این همه عصبانیتش را از مادرش از

 .زندگی سر کسی خالی کند

 ...چرا برگشتی من منتظر م_

 .زی نگویم، زنگ در را زددستش را باال آورد چی
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 .خبری نشد. دوباره، سه باره، چهار باره... خبری نبود

 به سمت ماشینش رفت و با دست کلیدی برگشت و در

 را باز کرد. حتی در اوج عصبانیت هم مبادی آداب بود،

 ایستاد اول من رد شوم. پشت سرم آمد و در را محکم

 .کوبید

خانم جلوی آیفون آروم دادیار بچه ها خوابن.مهین _

 تصویری ایستاده بود، با دیدن

 من تعجب اما با دیدن دادیار پشت سرم وحشت کرده

 بود. من جلوی دروبین بودم او به دادیار دید نداشت

 برای همین دادیار را ندیده بود. زن بیچاره ترسیده بود،

 ترس را در چشم هایش خواندم. اگر چند نسل قبل بود

 ...وردن از اربابش است امامیگفتم از ترس کتک خ
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 .برو پیش بچه ها_

 .دستم را روی ساق دستش گذاشتم

:] 

 قسمت_#

 

 _لطفا دادیار، مسئولیت بچه ها دستشه، حق داره

 .هرکسی رو راه نده

 . با همان عصبانیت رو به من گفت

 و کی گفته تو هر کسی هستی؟_

 نفس عمیقی کشیدم. ترس زن بیچاره باعث شده بود

 واهم میانجی گری کنم. درست بود حسی بهاینطور بخ

 او نداشتم، اما دلم نمی آمد اتفاقی بیفتد و این عصبانیت
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 .دادیار یک طوفان بزرگ به همراه داشت

مرگ من.فکر میکردم این قسم کارساز باشد؟ نه نبود بلکه _

 بدتر

 کرد، عصبانی تر شد. از نفس هایش میفهمیدم حتی

 .اگر چشم هایش را نمیدیدم

 دستش را مشت کرد جلوی صورتم و انگشت اشاره اش

 .را تهدید وار جلویم تکان داد

 ...فقط یکبار دیگه این جمله رو بگی_

 ترسیدم ، واقعا از شدت عصبانیتش ترسیدم. انگشتش

 را تا کرد و دستش را پایین برد. نفس عمیقی کشید و

 . گفت
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 برو پیش بچه ها، میگم برات چیزی بیاره بخوری.حاال_

 دیگر من هم ترس جانم را داشتم، همه ی تالشم را

 برای مهین خانم داشتم، بیشتر از این از دستم برنمی

 .آمد

 پسرها هرکدام روی تخت خودشان خوابیده بودند. به

 سمتشان رفتم و بوسه ای به سر هردو زدم. اما وقتی

 جاشوا را بوسیدم بیدار شد. تا چشم باز کرد و مرا دید

 ی.' کنار تختش نشستم تا بخوابانمش امااول گفت 'مام

 '.بیشتر چشم باز کرد. لبخند غمگینی زد و گفت 'آسوی

 من را دوست داشت اما در آن لحظه دیدن مادرش

 .بیشتر خوشحالش میکرد، خودش را در بغلم جای کرد

 .دلم مامی رو میخواد_
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 .حاال دیگر جان هم بیدارشده بود، از دیدنم جا خورد

 متمان آمد. دست راستم را باز کردم تا اوبلند شد به س

را هم بغل کنم. دست هایش را دور گردنم حلقه کرد.قدشان 

 بلند شده بود و وزنشان بیشتر نمیتوانستم هر دو

 .را در بغلم جاکنم

 نظرتون با یه خواب مدل کمپینگ چیه؟_

 سرشان را بلند کردند و کنجکاو نگاهم کردند. جدایشان

 رو تختی جاشوا را روی زمین بین دوکردم و بلند شدم. 

 تخت پهن کردم ، بالش هایشان رو برداشتم و روی

 .زمین گذاشتم

 پتوی جان را برداشتم و نگاهی به آن دو وروجک کردم

 که روی تخت جاشوا نشسته بودند و جان دستش را
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 .دور شانه ی جاشوا انداخته بود

 بپرین، یکی راست یکی چپ.هرکدام سمت تخت خودشان_

 دراز کشیدند و من بین

 هردو. پتو را سعی کردم روی هرسه تایمان بکشم. یکی

 دستش را دور شکمم حلقه کرد دیگری گردنم. بوسه ای

 به سر هردو زدم و برایشان الالیی انگلیسی مورد

 عالقه اشان را خواندم. خوابشان برد از صداس نفس

 .های منظمشان مشخص بود

 اق باز شد، دادیار بود بانمیدانم چقدر گذشت که در ات

 یک سینی در دستش وارد شد. وقتی ما را در آن حالت

 دید لبخندی زد. سینی را روی میز گذاشت . باالی

 .سرمان ایستاد، آرام گفت
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 .کاش یه چیز میخوردی_

 .خوبم_

نفسی کشید._حاضر بودم نصف عمرم رو بدم و االن من 

 جای این

 .دوتا باشم

 ... شوخی بود یا جدی اماخنده ام گرفت نفهمیدم 

 داشت با محبت نگاهمان میکرد. صدایی از پایین نشنیده

 بودم نمیدانم با مهین خانم چه کرده بود. گفت میرود و

 من هم تا آمدن مهستی بخوابم. دستم دور بچه ها بود ،

 لب هایم را غنچه کردم و بوسی برایش فرستادم.چشم

 .هایش ... چشمهایش ستاره باران شد

 .انس آوردی بچه ها اینجانش_
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 و رفت،. نمیدانم از بیخوابی بود یا از گوش دادن به

صدای نفس های منظم بچه ها بود که خوابم برد.کسی به 

 پایم خورد سخت چشم باز کردم و دیدم مهستی

 است با یک دوربین در دستش و لبخندی به لب داشت

 .از ما عکس میگرد

 بیدارت کردم؟_

 آرام دست هایم را از دور بچه ها لبخندی زدم و خیلی

 . باز کردم

 خیلی خوشگل خوابیده بودین نمیخواستم بیدارتون_

 .کنم

 خیلی وقته اومدی؟_
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نه نیم ساعتی میشه، ناهار نخوردم بخوریم؟_سفارش _

 دادیاره؟

 ...خندید، خنده اش از ته دل نبود. پس میدانست

 .مهین خانم در سکوت میز را برایمان چید و رفت

 .بابت رفتارش من معذرت میخوام_

 .این چه حرفیه، مشکلی نیست_

 .البته که هست. نگران نباش به زودی قراره بره_

بخاطر من..._نه من و مهیار هم خیلی وقت بود به فکرش _

 .بودیم

 ! باید باور میکردم؟

 .بخاطر من از کارت موندی_

 .رئیسم دوستمه پس مشکلی نیست_
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 یتوانستم کمی از غذا خوردملبخندی زدم، تاجایی که م

 نه به خاطر خودم به خاطر دادیار که میدانستم چقدر

 .میتواند نگران باشد

 صحبت کنیم؟_

 سری تکان دادم به سالن رفتیم روی مبل پاهایم را جمع

کردم._میدونم حس خوبی نداری هرچی من بگم شاید 

 تاثیری

 .نداشته باشه

 ...اما نمیدونم مهستی تقریبا چیز خاصی نگفتن_

 دادیار خیلی نگرانته، هممون ، مامان مخالفتش به_

 ...نوعی عذاب میده و

 و؟_
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 مهیار هم با مخالفت مامان ازدواج کرد چون همسرش_

 دختر کدوم وزیر و نتیجه ی کدوم شاه نبود. تو آلمان

 باهم آشنا شده بودن، یه دختر فوق العاده بود، خیلی

 .پرانرژی .نفسی کشید

:] 

 ق#_

 

 

 مهیار برای اینکه مامانم اذیتشون نکنه نخواست_

 ایران زندگی کنه. لندن زندگیشون رو شروع کردن. اما

 چون من هم اونجا بودم مامان هم بهونه ی بیشتری

 برای رفت و آمد داشت. بارداری سختی رو گذرونده
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 بود و به دنیا اومدن بچه ها خیلی جسمی و ذهنی بهش

 تن های مامانم تمومیفشار آورده بود. ایراد گرف

 نداشت، تو همون موقع ها برای آروم شدن رو آورد به

 الکل. مهیار دیر متوجه شده بود. بردش برای ترک،

شده بود یه الکی واقعا نیاز داشت ترک کنه.چشم هایش 

 .پرشد

 تو وان حموم پیداش کرد، رگ های هردو دستش رو_

 . زده بود

 شک هایشدستم را جلوی دهانم گرفتم. مهستی ا

 . ریخت. وجودم لرزید

 دادیار نبود ، بچه ها نبودن مهیار نمیتونست خودش_

 رو جمع کنه. دادیار مسئولیت همه ی ما رو به دوش
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 کشیده دادیار هر جور که مامان خواسته زندگی کرده تا

 جایی که ممکنه اون رو از ما دور کنه و حاال... دادیار

 آسو میدونم این میترسه ، اتفاقی برای تو بیفته...

 خواسته ی بزرگیه اما میشه فقط به حس و احساس

 دادیار اعتماد کنی و روش حساب کنی. مادر من قرار

نیست هیچ وقت باهات مهربون باشه چون اصالمهربون 

 بودن رو بلد نیست. من و مهیار دوست داریم

 دادیار رو کنار تو ببینیم توی زندگیش اولین باره داره

 خودش برای چیزی که خودش میخواد این همه برای

 . تالش میکنه

 بلند شد و آمد کنار من نشست. دستش را روی دستم

 .گذاشت
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 میتونی؟_

 . اشک روی صورتم را پاک کردم

 نمیدونم مهستی، من و دادیار خیلی باهم فرق داریم_

 اما در آن واحد بین همه تفاوت باهم خوبیم ، گاهی سر

 من حتی اونهارم چیزهای مسخره دعوامون میشه

 دوست دارم. تا یک سال پیش اگر کسی میگفت قراره

روزی عاشق شم قرار روزی دلبسته ی یه مردی بشمبهش 

 میخندیدم ، چون وقتی نداشتم براش اما االن حتی

 اگر دیوانه وار سرم شلوغ باشه هزار تا مشغله داشته

 .باشم یه نگاهش برام کافیه

 .داشت مهربان نگاهم میکرد

 بام همیشه میگفت عاشق شدن ، عاشق بودن لیاقتبا_
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 میخواد نصیب هرکسی نمیشه. حاال چه به اون عشق

 .برسی چه نرسی. در اینکه عاشق دادیارم شکی نیست

 ...اما

 اما؟_

 نمیخوام همه ی زندگیش با بحث با مادرش بگذره با_

 نگرانی برای من بگذره، من مشکالت خونوادگیم خیلی

 زی تموم میشه یا نه اما نمیتونمزیاده نمیدونم رو

رهاشون کنم و..._تو با مشکالت خانوادگی خودت دست و 

 پنجه نرم کن

 دادیار هم با خانواده ی خودش، الزم نیست بار دو

 .خونواده رو به دوش بکشین

 !مگر میشد؟
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 مگه میشه؟_

 میشه ، دادیار بیخیال تو نمیشه، این رو مطمئنم تا دنیا_

 نمیشه. به نظر من توام نمیتونیدنیاست بیخیالت 

 میتونی؟

 نمیدانستم... بیخیال عشق او ... نه هرگز ... اما بخاطر

او از او گذشتن...بازی با بچه ها یکی از بهترین تراپی های 

 موجود در

 جهان بود، آن دو خدا خواسته برای فرار از تکالیف

 .مدرسه و من و مهستی بخاطر کمی آرامش

 را میدیدم. با مهیار برگشته بود، زود نگاه نگران دادیار

 آمده بودند میدانستم بخاطر من است. چشم هایش هر

 حرکتم را دنبال میکرد. گوشی ام را برداشتم به مامان
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 بگویم شام را به خانه نمیروم. به حیاط رفتم نمیدانم

 ...برای فرار از نگاه دادیار بود یا

 رد. رویمامان راضی نبود ، غرهایش را زد و قطع ک

 .تاپ موجوددرحیاط نشستم

 خوبی؟_

 .سرم را برگرداندم، مهیار بود._خوبم

 .کت دادیار دستش بود به من داد

 دادیار میخواست بیاره نذاشتم ، بنداز روی دوشت_

 .سردت نشه

 .سرد نبود کت را گرفتم اما در دستم نگهش داشتم

 .نفس عمیقی کشیدم بوی عطرش را حس کردم

 .نگرانته_
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 . وبممن خ_

این رو منم باور نمیکنم چه برسه دادیار.لبخندی زدم آمد _

 کنارم بنشیند کمی فاصله گرفتم، تا

 .بنشیند

 میدونی به اندازه ای که از مادرم دلگیرم به همون_

 اندازه از مری دلگیرم. برای من برای زندگیمون برای

 . بچه ها نجنگید

 از درد خواستم بگویم بابتش متاسفم اما مگر کم میکرد

 .غم بزرگی که داشت

 من اندازه ای که این سه خواهر و برادر فکرش را

 .میکرد قوی نبودم

 . تو میتونی آسو_
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 تا مهین خانم میز شام را بچیند جان و جاشوا دوباره

من را روی زمین نشاندند بافت موهایم را باز کردند 

 وهرکدام بخشی از موهایم را دست گرفت. مهستی با

 بخاطر این دو وروجک است که موهایش راخنده گفت 

 بلند نمیکند. امیدی که به دعوت مهستی برای شام به

 جمعمان پیوسته بود کنار مهستی باالی سرمان ایستاده

 بود چیزی در گوش مهستی گفت که لبخند عمیق

 مهستی را در پی داشت. به نظر باهم خوب بودند، من

 چشم های این همه اشتیاق این همه خوشحالی را در

 . امید زمانی که با نسترن بود ندیده بود

 دادیار بود که من را از دست بچه ها نجات داد

 فرستادشان برای شستن دستهایشان، جلویم نشسته بود
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 و با دستش موهایم را مرتب میکرد. نگاهش به موهایم

 بود نه من. 

 .خوبم اینقدر نگران من نباش_

 ق#_

 ی وجود منی ، میتونم؟میتونم نگرانت نباشم؟ همه _

 در اوج همهی گرانی ها در اوج همه ی اتفاق های

 عجیب و غریبی که در طول روز برایم اتفاق افتاده بود

 .باالخره هدیه ای که باید به او میدادم به ذهنم رسید

_ _ _ _ 

چیشد؟کاش مامان بغلم میکرد خیلی احتیاج داشتم ؛ به _

 آغوش

 .مادرم
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 .نمیدونم_

 نکرد؟قبولت _

 درجوابش جوابی که از صبح دادیار بارها گفته و خودم

 .باورش نکرده بودم را به مامان گفتم

 کی میان خواستگاری؟_

 اسباب کشی کنیم. مامان؟_

 نگاهم کرد._دوست داری ببینیش؟

 برای چی؟_

 نمیخوای قبل اینکه بیان خواستگاری ببینیش و_

 باهاش آشناشی؟

 ی؟آشناشم و بگم نه قبول میکن_

 .جوابی ندارم او هم جوابی نمیخواست
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 خوب نبود؟_

 اومد زل زد بهم رفت._چرا؟_

 .نمیدونم عجیبه_

 .آسمان با خنده ای گفت

 عجیب تر از مامان خودمون؟_

 .خندیدم

 همه ی مامان ها یه نیمچه عجیب بودن رو دارن نه؟_

 سرش را تکان داد. چشمم به گیتارش افتاد. خیلی وقت

 یر را پس داده بود و حاال گیتار خودشبود که گیتار ام

 را داشت._چرا کالس گیتارت رو ادامه نمیدی؟

 .کنکورم_

 الزم نیست این همه خودت رو عذاب بدی یکم هم به_
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 .خودت برس، روحیه داشته باش

 .وقت میگیره_

 مطمئنی فقط بخاطر کنکوره؟_

 آره._پولش فکر نکنم خیلی فرق داشته باشی اسباب کشی_

 .هماهنگ مکنم معلمت بیاد خونهکردیم 

 ...بجاش_

 .نگاهش کردم

 به جاش میشه یه کالس دیگه برم؟_

 چه کالسی؟_

 .عربی_

نگفته بود !_اگر نیاز داری آره. همین جایی که برای تست 

 میری
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 داره کالس؟

 آره، اذیت نمیشی بخاطر پولش؟_

 .فکرنکنم_

 .تولد دادیار_

 .نمیخوادپیدا کردم چی بگیرم پول زیادی _

 با هیجان گفت چی؟

سورپرایز باشه برا توام.برای خودم هم این کار یک چالش _

 بزرگ یک انتخاب

 .بزرگ شاید کمی هم دیوانگی در درون مایه اش داشت

 روزها تا رسیدن به تولد دادیار به سریعترین شکل

 ممکن میگذشت، امالکی خبر داده بود مشکلی برای

 کرده است کمی دیرتر اجاره نشین پیش آمده خواهش
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 خالی کنند من که پولی از آقای ملکی نگرفته بودم از

 . خدا خواسته قبول کردم

 تابلویی را برای دادیار نوشته بودم و هدیه ی اصلی

 اش را هم آماده بود، مهستی خندیده بود و گفته بود

 دیوانه شده ای. گفته بود دادیار ممکن هست به جای

 شود. اما تصمیم من قاطع بودخوشحال شدن عصبانی 

 درد شدیدی را تحمل کردم تالشم برای اینکه کسی در

 .خانه متوجه نشود هم یک درد دیگر بود

 با رایزنی های فراوان با مهستی تصمیم گرفتیم یک

تولد در خانه ی مهیار بگیریم. مهستی در ابتدا 

 میگفتخصوصی باشد فقط من و دادیار. اما بعدا گفته بود

 ی من و دادیار علنی تر شود یک ارتباط است بهتر 
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 تاکتیک دیگر مقابل مادرشان. گذاشتم به حساب اینکه

 او مادرش را بهتر از من میشناسد. برای خرید لباس

 من را به یک مزون لباسی بود. دوستی بود که از زمان

 اقامتش در لندن میشناخت و مدتی بود در ایران فعالیت

 انمکش مرا به خنده میمیکرد. لحن و لهجه ی ب

 انداخت. همانجا به من پیشنهاد همکاری در مزونش به

 .عنوان مدل کارهایش را هم داد

 لباس پیشنهادی اش آنقدر زیبا بود که اصال نتوانستم

 .بگویم دیگر چه؟! اما قیمت لباس حقوق دوماه من بود

 همان لحظه که میخواستم بگویم نمیخواهمش گفت اگر

 عکس با آن لباس ازمن بگیرد میتوانماجازه دهم چند 

 .به عنوان هدیه داشته باشمش، مهستی خندید
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 .دادیار جفتمون رو هم دار میزنه.دخترک نگاهم کرد_

 پارتنر دادیار؟ اوه االن باید بدترین لباس مزونم رو_

 بهت بدم چون چند بار خواستم قاپ دادیار رو بدزدم اما

 .بهم رو نداده

 .کردم اما مهستی با خنده گفتمن با تعجب نگاهش 

 مگه لباس بد داری؟ به نظرم اگر این کار رو بکنی_

 فرصت طراحی لباس عروس ، عروس دادیار رو از

 .دست میدی

 .دخترک تعجبش بیشتر شد

نامزد دادیاره._اوه گاد. اوکی به شرط طراحی لباس _

 عروسیت میتونی

 .این کار رو داشته باشی



 
 

2469 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ندارم، حاال که او زمانی بهبه چه شکلی میگفتم پولی 

 ...دادیار هم نخ داده و

 همه چیزش عجیب بود، پول نگرفت نه برای لباس من

 نه لباس مهستی در عوض گفت برای مهمانی تولد او

 .هم باید بیاید

 دونت واری برای از راه به در کردن دادیار نمیام،_

 برای تبلیغ میام. با لباس شما دوتا من دست کم ده تا

 .رش میگیرم. به این میگن یه معامله ی وین وینسفا

مهستی نگاهم کرد تا ببیند موافقم یا نه._بخاطر یه حسادت 

 زنونه اصال این فرصت رو از دست

 .نده

 حتی میدانست حضورش ممکن است باعث حسادتم
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 شود؟! شانه ای باال انداختم، مهستی هماهنگ کرد تا

 د آسمان افتادم بایدلباسها را بفرستند به خانه ی آنها. یا

 .اوهم شرکت میکرد

 چی شد؟_

 برای یه دختر خانم هفده ساله هم لباسی دارین؟_

 .بشکنی مقابل صورتم زد و رو به مهستی گفت

خوب معامله میکنه.متوجه منظورش نشدم ، با لباس _

 عروسکی بانمکی

 برگشت. با مهستی تایید کردم وقتی خواستم پولش را

 همان معامله ی قبلی و تازه حساب کنم گفت به پای

 متوجه شدم چه میگفت از اینکه خوب معامله میکنم

 .هرچند نیتم این نبود
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 .کارش خوبه یکم پرچونه اس_

:] 

 ق#_

 

 خواستم جوابش را بدهم اما تماس دادیار اجازه نداد. به

 .سمت ماشین رفت تا من راحت صحبت کتم

 .نیستی جانم؟_عزیزم شما کجایی؟ اومدم کارخونه دیدم_

 .مهستی اومد دنبالم بیرونیم_

 چه خبره شما چند روزه همش با مهستی بیرونی؟_

 .اینجا یه آدم حسود هست_

 حق ندارم حسادت کنم؟ بیشتر از من با خواهرم وقت_

 .میگذرونی
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 .خندیدم

 کجایی بیام دنبالت؟_

 .دادیار با مهستی ام، نمیشه_

 .که اینطور، باشه عزیزم_

 خداحافظی کرد و قطع کرد. خندیدم در نهایت تعجب من

 .و سری تکان دادم

 تا تو بیای من آرایشگر رو هم هماهنگ کردم. کارهای_

 پذیرایی هم امید گفت دوستی داره که شرکت برگزاری

مراسم داره اون حل میکنه، دیگه چی؟از ته دل یک مرسی 

 گفتم شاید بیشتر این تالشش برای

 .ب نمیگذاشتبرادرش بود اما من را هم بی نصی

 خب بریم برای شام؟_
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 زود نیست؟_

 .پاییزه زود تاریک میشه تا ما برسیم تایم شام شده_

 شانه ای باال انداختم. جلوی رستوران نگه داشت گفت

 من پیاده شوم تا او پارک کند گفتم منتظر می مانم باهم

 برویم اما گفت هوا سرد است. تاداخل رستوران رفتم

 . به سمت من آمد یکی از پیش خدمت ها

 خانم جم؟_

 مهستی را میگفت متوجه نشده بودم که جایی را رزرو

 .کرده باشد. سرم را تکان دادم و گفتم االن میاد

 . پس شما من رو همراهی کنین_

 سالنی که راهنمایی شدم گوشه ی دیوارش عالمت وی
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آی پی را دیدم.وقتی داخل رفتن با دیدن دادیار در روبه 

 رویم پشت

 یکی از میزه، همانجا ایستادم با ایستادن من پیشخدمت

 بیچاره هم ایستاد. دیدم که دادیار اشاره کرد به او که

 .میتواند برود. بلند شد ایستاد و با لبخند نگاهم کرد

 . خواهر و برادر سرم کاله گذاشتین_

 .جلوتر آمد و چانه ام را بین انگشت هایش گرفت

 .نآخر عاقبت نادیده گرفتن م_

 من کی نادیده گرفتمت؟_

 صندلی را برایم کشید تا بنشینم. او هرگز چنین کاری را

 برای کسی انجام نمیداد همیشه دور و برش پر بوده از

 .کسانی که این وظیفه را به عهده بگیرند
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 .مرسی_

 از پشت صندلی خم شد سمتم، کمی برای وقت شام شاید

 .زود بود که کسی در آنجا نبود

 باید تنبیهت کنم اما وقتی داری اینطوری برامبااینکه _

ناز میکنی، چطوری دلم راضی شه برای تنبیه؟مشعوف از 

 نزدیکی اش و لحن دوست داشتنی اش،

 .سعی میکرد خنده اش را کنترل کند و صحبت کند

 داشت اذیتم میکرد، آن هم با این همه نزدیکی و لحن و

ایستاد. صدایش. نفس عمیقی کشیدم. ورفت روبه رویم 

 .نگاهش کردم و لبخندی زدم

 من هم میتوانستم اذیتش کنم. شاید فکر میکرد

 . نمیتوانم. کمی روی میز خودم را جلو کشیدم و گفتم
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 .چه خوش تیپ شدی امروز_

 اویی که داشت کراواتش را نگاه میکرد با تعجب نگاه

 کرد اما وقتی قیافه ام را دید و حدس زد دارم سربه

 .سرش میذارم

 اینطور فکر میکنی؟_

 سرم را تکان دادم، پایم را از زیر میز بلند کردم و ساق

 پایم را به کنار ساق پای او کشیدم. لحظه ای چشم

 . بست

 ! نکن_

 . چی نکنم؟_خوب میدونی انتقام من میتونه بدتر باشه_

 . حق داشت، تهدیدش را جدی گرفتم و پایم را کشیدم

 ه قبل مخ تو روامروز یه خانمی میگفت سعی کرد_
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 .بزنه

 زل زده بود به من با این حرفم چشمهایش واقعا در

 .واکنش به حرفم دیدنی بود

 چیکار کنه؟_

 .مخ بزنه_

 ." باخنده گفت "یعنی چی؟

 نمیدونی معنیش رو؟_

 .نه عزیزم_

 یعنی قاپت رو بدزده، توجه تو رو به خودش جلب_

 .کنه

 احت میکنه؟و این محبوبیت من بین خانم ها تو رو نار_

 .نه عزیزم_
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 ! ابرویی باال داد و گفت ._که اینطور

 .مهم محبوبیت اون خانم تو دل شماست دکتر جم_

 .خنده ای کرد

 میدونی اونقدر دکتر صدام میکردی، از گرفتن دکترا_

 .پشیمون شده بودم

 .خندیدم

 .اصال نمیتونم تو رو تو قالب یه دانشجو تصور کنم_

 کارشناسی رو دوست نداشتم. یکیهیچ وقت دوران _

 .دو تا دوست بیشتر نداشتم. دو دوره ی بعدی خوب بود

 تو از اون پسرهای خوش قیافه بودی که برای دخترا_

 قیافه میگرفت؟

 نگو که دوران دانشگاه دنبال پسرهای خوش قیافه_
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 بودی؟

 از حرف های هم، از سوتی های هم برای اذیت هم

_من؟ بابام میگفت پسری اومد داشتیم استفاده میکردیم.

 سراغت، حواست باشه

 چطور نگاه میکنه، چی میگه، چجوری جمله هاش رو

 .کنار هم میچینه

 .ابروهایش باال رفت

 بابات در مورد این چیزها باهات صحبت میکرد؟_

 .سرم را تکان دادم

 آره، همین باعث میشد اعتماد به نفسم باال باشه، نه_

 برتر بدونم از بقیه، بفهمم کجاماینکه خودم رو بهتر و 

 تو چه موقعیتی ام. من از تک تک پسرهایی که بهم
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 پیشنهاد میدادن به بابام میگفتم، بابام هم همه رو

 اصالح میکرد، مگیفت من اگه جای این بودم اینطوری

 .میگفتم جای اون یکی بودم اونطوری میگفتم

 .با یادآوری خاطراتی لبخندی تلخ اما بزرگ زدم

 دوست داشت عاشق شم، میگفت عشق رو تجربه کن،_

 ببین و بچش که عشق با انسان چیکار میکنه، سه

 .حرف بیشتر نیست. اما وای از کلمه ی سه حرفی

 نگاهش کردم دیدم زل زده است و با دقت گوش میدهد._

 ی پدرم با مهستی خوب بود، اما فکر نمیکنم ارتباط

 .صحبتی کرده باشنهیچ وقت در مورد این چیزها باهم 

 وقتی دخترمون به دنیا اومد باید از بابات خیلی کمک

 .بگیرم
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:] 

 ق#_

 

 

 گفتن این حرف همان، آبی که داشتم میخوردم، پریدنش

 به گلویم همان. با خنده دستمال روی بشقابش را

برداشت و دستش را در از کرد به صورتم بکشد._چیه 

 عزیزم؟ دوست نداری مادر شی؟

 وقتی دخترمان به دنیا آمد، که انگار منجوری گفت 

 . باردار بودم

 !دادیار_

 .خندید
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 جانم؟ مگه مادر شدن چیز خجالت آوریه؟_

 سرم را از روی تاسف تکانی دادم و چپ چپ نگاهش

 .کردم

 یکم عجله نداری؟_برای بچه دار شدن؟_

 .دادیار لطفا_

 .خندید

 من منتظر شمام خوشگلم، میدونم دارین خونه رو_

 .وض میکنین، فکر نکن، چیزی رو دارم حذف میکنمع

 ...خوب بود که میدانست حرفم چیست

 برنمیگردی شرکت؟_

 خودش هم خوب میدانست بازدهم در کارخانه بهتر است
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و کارها خوب جلو میرود ._اگر موافقت کنی با انصرافم 

 .از دانشگاه برمیگردم

 من اگر موافقت کنم، پدرت؟_

 .میکنهقهر میکنه! بد قهر _

 .مثل دخترش_

 من؟_

 !بله شما_

 .شانه ای باال انداختم

 ...آخر هفته وقت داری؟آخر هفته تولدش بود_

 جمعه ؟_

 پنج شنبه؟_

 چطور؟_
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 . جایی بریم_

 جایی برویم؟! و ما همه ی برنامه ریزی هایمان بهم

 !بخورد؟

 فکر نکنم ، میشه بمونه جمعه؟_چرا کار خاصی داری؟_

 پرسید چه اما نفهمیدم چطور زیر سرم را تکان دادم.

 .سیبیلی از جواب دادنش در رفتم

 شب بی نظیری را با او گذراندم. ته دل کمی از اینکه

 مهستی قالم گذاشت و اینطور من را پیش دادیار برد

 .ممنون بودم

 .پنج شنبه تولد دادیار_

 هنوز نمیخوای بگی کادوت چیه؟_

 نه، اما برای تولدش دعوتی ._کجا؟_
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 .ونه ی مهیارخ_

 . من نمیام_

 . با تعجب نگاهش کردم

 .لباس ندارم خجالت میکشم_

 .لبخندی زدم

 .برات خریدم_

 کو؟_میفرسته خونه ی مهیار از مزون دوست مهستی_

 .خریدیم

 .دیدم هنوز هم مردد است

 چیه؟_

 .اونها خیلی پولدارن_

 خب؟_
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 چجوری بیام مهمونیشون؟_

نمیکنن آسمان._فکر  قبل ورود حساب بانکیمون رو چک_

 میکنی از ظاهرمون مشخص نیست؟

 .کالفه نفسم را بیرون دادم

 تو االن چون اونجا بقیه بیشتر پول دارن تو نه_

 نمیخوای بیای؟ چرا این همه اعتماد به نفست پایینه؟

 باشه از یه خانواده ی ثروتمند نیستیم هیچ وقت نبودیم،

 .دلیل نمیشه نتونیم زندگی کنیم

 .با کبوتر باز با بازکبوتر _

 .دستم را کوبیدم روی پیشانی ام

 این رو از روی تعداد صفرهای توی حسابت نمیگن،_
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برای برخورد، اخالق، منش میگن. بعدشم تو یه دانشآموزی 

 به وقتش سعی کن پولدار باشی االن کسی از تو

 .توقعی نداره

 چیزی نگفت کمی منتظر ماندم جوابم را بدهد، برای من

 ورد چنین چیزهایی همیشه بابا راهنمایی ام کردهدر م

 .بود من نمیتوانستم مثل بابا باشم

 از من خجالت نمیکشی؟_

 . چشم هایم از حدقه بیرون زد

 چرا باید خجالت بکشم؟_

 صورتم پر جوشه! اصال خوشگل نیستم، نمیدونم تو_

 جمع چطور برخورد کنم، ساکت میمونم بعد همه فکر
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ام._صورتی که جوش داشته باشه باعث میکنن خجالتی 

 خجالته؟ بخاطر

 سنته اما اگر اینقدر اذیت میشی هفته ی بعد میریم دکتر

 تا باز همچین فکری نکنی. تو خوشگل نیستی دیونه

 ای؟ بعدشم تو مگه دوستهات رو اطرافیانت رو از روی

 قیافشون انتخاب میکنی؟

 . سرش را به چپ ور راست تکان داد، به معنی نه

 .نمیفهمم، آسمان من چرا باید از تو خجالت بکشم_

 نمیتونی تو جمع چطور برخورد کنی؟ چون همش خونه

 ای جایی نمیری، میریم اونجا دقت کن معاشرت کن و کم

 کم یاد بگیر. با تو خونه نشستن که آدم برخورد یاد

 .نمیگیره
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 مامان نمیذاره._تولد رو؟_

 .بیرون برم_

 ان میبردت مدرسه؟ چرا ؟چونیادته یه زمانی مام_

 خودت میترسیدی و احساس نیاز میکردی االنم مامان

 حس میکنه تو هر جا بری باید با خودش بری، باید

 پیشت یکی باشه. اگر بری، اگر نترسی یا حداقل سعی

 .کنی این ترسه بریزه دیگه این شکلی نمیشه

 .توام که میری همش دعوا میکنه باهات_

 دیگه اس من رو ول کن، مامان تو اون بحثش یه چیز_

 یه خانواده ی بسته بزرگ شده، حس میکنه دختر باید

 .محدود باشه اما بابا هیچ وقت این رو به من یاد نداده

 از نظر مامان یه پسرحق داره هرکاری بکنه اما یه
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دختر نه. همین میشه باعث دعوای ما. میدونی وقتیفهمیدم با 

 یلی که ساکتامیر در ارتباطی یکی از دال

 موندم و چیزی نگفتم چیه؟

 . منتظر نگاهم کرد

 ، میدونمارتباط فکر کردم یکم جسورترت میکنه این _

 ...ازم بابت سکوتم دلخوری اما

 ...من اون شب عصبانی بودم و_

 مهم نیست اما االن دارم فکر میکنم تو شاید چون امیر_

 تو این خونه بود باهاش دوست شدی، اگر بیرون بود

 . نمیدونم ...

او هم ساکت ماند و چیزی نگفت._به هرحال این تولد رو 

 . میای
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 .من کادو ندارم_

 .یه چی میخریم_

 .باید یه چی باشه خجالت نکشم تو جمع_

:] 

 ق#_

 

 _بچه که نیست، کادوی همه رو اونجا باز کنه. اومم

 .کراوات خوبه؟ براش کراوات میگیریم

 میکردم حرفهایم سرش را تکان داد. فقط خدا خدا

 .تاثیری هرچند کم رویش داشته باشد

 دادیار چند بار با تاکید در مورد پنج شنبه پرسیده بود و

 اصرارش هم تمامی نداشت. حتی برای عادی جلوه دادن
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 خواستم پنج شنبه سرکار بروم وقتی دادیار که با کلی

 اخم من را رساند به کارخانه، مهیار با تعجب تمام راه

 ام را برگرداند. گفت اگر مهستی بفهمد سر او ورفته 

 دادیار را میکند ، گفت نگاه به این برخوردهای خانمانه

 . اش نکن پاش برسد چه ها که نمیکند

 به خانه برگشتم دوش گرفتم و آسمان را راهی حمام

 کردم._وقتی نمیخواد بیاد چرا به زور میبریش؟

 .ع بودن روتا کی مامان من؟ بذار یاد بگیره تو جم_

 .همین که تو توی جمعی برامون کافیه-

 سری تکان دادم و به بابا نگاه کردم و چشمکی زدم،

 . خندید

 بابا کار بدی میکنم میخوام خواهرم تو جمع بودن یاد_
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 بگیره؟ به خدا خودش هم دوست داره فقط میترسه،

 .قول میدم تنهاش نذارم

 راحت تر حاال که موضوع دادیار علنی شده بود مامان

در موردش میگفت._اینها یه خواستگاری نیومدن این خانم 

 داره میره

 . تولدش

 .برای اذیت کردنش گفتم

 دارم میرم راضیشون کنم بیان دخترت رو بگیرن. نه_

 .که دستت موندم راحت شی از دستم

 مامان چپ چپ نگاهم کرد، بابا خندید. به سمتشان رفتم

 عی کرد با دستش دورمهردو را بوسیدم هرچند مامان س

 کند. شنیدم که به بابا گفت ببین برای تولد پسر مردم
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 .چقدر خوشحاله

 مامان احتماال دیر بیایم، تلفنمون هم دم دست نباشه، _

 اگر زنگ زدی جواب ندادیم یک نگران نشو، دو فحش

 بارونم نکن._چطوری برمیگردین شب؟

 ادیاریکی از اون جماعت مارو میرسونه ، راننده ی د_

 .هم هست نگران نباش

 آسمان مضطرب بود، قصدم اذیتش نبود فقط میخواستم

 کمکش کنم. مهستی به گرمی از آسمان استقبال کرد. در

 خانه بل بشویی بود بیشتر از ده نفر در حال کار و

 تالش بودند و آن وسط جان و جاشوا داشتند کشتی

 تهمیگرفتند. دستشان را در دست آسمان بند کردم الب

 همان اول پرسیدم دوست دارد اول او موهایش درست
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 شود و آرایشی داشته باشد یا آخر، دوست نداشتم حس

 کند بخاطر سنش یا چون تولد دادیار است او را نادیده

 .میگیرم. خودش گفت بعد شما

 .دادیار ازم دلخوره._بهتر بیشتر سورپرایز میشه_

 مهمونها زیاده؟_

 .سی نفرهنه عزیزم، یه جمع بیست _

 .امیدوارم فکر خوبی باشه_

 بیشتر اطرافیان ما فکر میکردن دادیار و مهیار قراره_

 با شیما و شیوا ازدواج کنن ، هرچند کم و بیش در

 جریانن که این اتفاق نمیفته اما بهتره به وضوح ببینن،

 ... تازه
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مون ارتباطمنتظر نگاهش کردم._من و امید هم میخواییم 

 رو امشب علنی

 .کنیم

 با لبخند گشادی گفتم واقعا؟

 .سرش را تکان داد

 منم استرس دارم، مامانم امروز دوتا شوک رو تحمل_

 .میکنه

 با امید هم مخالفه؟_

 .از مامانش خوشش نمیاد_

 خندیدم چه دلیل محکمی داشت._دادیار نره کارخونه؟

 .مهیار حلش میکنه_

 رانآسمان با دیدن لباسش، آسمان چشم هایش ستاره با
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 شده بود. آرایشگر مهستی یک آرایش مالیمی روی

 صورتش انجام داد هرچند تاکید آسمان فقط به جوش

 .هایش بود و میگفت فقط جوش ها را پنهان کن

 .خیلی خوشگل شدی عزیزم_

 .آسمان: خودت رو ندیدی

 لبخندی زدم ، ظاهرش کمی به او اعتماد به نفس داده

 ودم کردم، دوست داشتم،بود.مقابل آینه نگاهی دیگر به خ

 از نظرم همه چی خوب بود هرچند من بیشتر از هرکس

 .دیگری استرس داشتم

 دوقلوهای نازنینم که حسابی خوش تیپ شده بودند با

 دیدن ما سه نفر همزمان سوت زدند. بدون شک این

 . کار را از مهیار یاد گرفته بودند
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 .اوه پسر_

 را گرفتم و در خندیدم بوسه ای به هردو زدم. دستشان

 حال پذیرایی کمی از مهستی و آسمان فاصله گرفتم و

 آرام از هردو قول گرفتم آسمان را در طول مهماني تنها

 نگذارند. اگر دیدند تنهاست حتما پیشش بروند. جان با

 تعجب پرسید چرا؟

اینجا دوستی نداره، تنها بمونه حوصله اش سر _

 یگری میکردندمیره.موافقت کردند هرچند لطف بزرگ د

 .اگرکف دست آسمان نمی گذاشتند

 مهمان ها کم کم پیدایشان میشد، حضور مادر دایار با

 شیما و شیوا بود. یاد نامادری سیندرال و دخترهایش

 افتادم. لبهایم را روی هم فشار دادم تا نخندم. سالمی به
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 . هرسه کردم اما تقریبا از جانب هرسه بی جواب ماند

 ار میاد؟دادیار با مهی_

 .مهستی سرش را تکان داد. امید با خواهرش آمد

 میشناختمش در عروسیشان دیده بودم قبل از آن هم

 .عکسهایش را دیده بودم البته او هم من را شناخت

 وقتی با مهستی رو بوسی کرد و چشمش به من افتاد با

 ایشون دوست نسترن نیستن؟-اخم گفت.

 .مهستی: دوستم آسو

 که میبودم من باعث طالقشان نشدهدوست نسترن هم 

 .بود که با همچین لحنی من را مورد خطاب قرار میداد

 .مهستی دستش را گرفت و جلوتر رفتند

 دلخور نشو نسترن با خانوادم بدتر از من بود، دست_
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 خودشون نیست چیزی که کمترین ربطی به نسترن

 .داشته باشه باعث واکنششون میشه

:] 

 قسمت_#

 

 .اما فقط سرم را تکان دادممنطقی نبود 

 همان لحظه آسمان به سمتم آمد تا چیزی بپرسد که به

 امید معرفی کردم. امیدخیلی مودب با او دست داد و

 .ابراز خوشحالی کرد

 آسو میتونم چیزی بپرسم؟_

 آسمان قبال عکسهای امید را دیده بود، به احتمال زیاد

 نزل زدنش بخاطر تالشش بود برای به خاطر آورد
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 .اینکه او کیست

 حتما._واقعا شما ایرانی هستین؟ کال خانوادتون جینجر و_

 چشم رنگی؟ باز تورو یه جور میتونم قبول کنم اما

 .خواهرت

 خندیدم، شوخی میکرد شاید باهم صمیمی تر شویم؟! یا

 ... برخورد خواهرش را فراموش کنم

 .قیافه اش آشنا بود_

 .همسر سابق نسترن_

 . یکبار دیگر به امید نگاه کندبا تعجب برگشت 

 زشته اینطوری نگاه نکن حواست باشه با مهستی_

دوستن ، نری سوتی بدی. جانم چیکار داشتی؟از امید که 

 . کنار خواهرش و مهستی بود چشم گرفت
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 اون سه تا زن چرا اینطوری به تو نگاه میکنن؟_

 ...نپرسیدم کدام زن ها

 ش دخترخاله هاشیکیش مادره دادیاره دوتای دیگه ا_

 که قرار بوده یکیش با مهیار ازدواج کنه اون یکی با

 .دادیار

 .با تعجب نگاهم کرد

 اینهارو بهت گفتم، اما حق نداری بری کف دست_

مامان بذاری.سری تکان داد. مهمانی تولدشان خیلی متفاوت 

 بود از

 مهمانی تولدهایی که من میدانستم. آهنگ الیتی پخش

 ها انجام میشد و هرکس در گوشه ای بابود ، پذیرایی 

 کسی صحبت میکرد. ماریا دوست مهستی هم از جمعی
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 به جمع دیگر سر میخورد، و از لباسهایش تعریف و

 تمجید میکرد، با لحن بانمکی جمالتش را شروع میکرد

 . و با گفتن اینکه طرح اوست مکالمه را تمام میکرد

 میگذشت وشاید بیشتراز همه فقط به دوقلوها خوش 

 آسمانی که غرق در آدمها بود. گفته بودم در جمع باش

 و یاد بگیر و حاال در رفتار هر فرد چند دقیقه ای تمرکز

 میکرد تا یاد بگیرد، در دل دعا کردم آخر و عاقبتش

 شبیه آن کبک شعر جامی نباشد که خواست زاغ را

 تقلید کند راه و اسلوب زاغ را یادنگرفت که هیچ ، راه

 وش خودش را هم فراموش کرد ، که به قول جامیو ر

 کرد فرامش ره و رفتار خویش ماند غرامت زده از"
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کار خویش".مهستی آمد سراغم و گفت مهیار پیام داده است 

 که در

 راهند. خب تااالن نگاه ها به من به عنوان یک مهمان

 بود و قرار بود چند دقیقه ی دیگه این نگاه ها تغییر

 . کند

 تا نزدیکی های در بردند و مهستی همه را کیک را

 دعوت کرد تا جمع شوند، چراغ ها خاموش شد. تا در

 باز شد بوی عطرش به مشامم رسید. او همیشه خوش

 پوش و خوش عطر بود. صدایش را شنیدم که خطاب به

 ' مهیار پرسید 'مهستی و بچه ها کجان؟

 با روشن شدن چراغ و تولدت مبارکی که سروده شد با

 تعجب جمع را نگاه کرد تا چشمش به من افتاد که با
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 تپش های محکم قلبم نگاهش میکردم. لبخندی زد ،

 .درواقع خنده اش گرفت دیدم که سعی دارد کنترلش کند

 دستش را دراز کرد تا بروم کنارش، نه که نخواهم

م شانخجالت میکشیدم اما مهستی هولم داد، دستش را دور

 او بود نه جمع اما میتوانستمحلقه کرد ، نگاهم به 

 .حس کنم تعجب کرده اند

 . که کار مهم داری_

 خندیدم ، خندیدم تا بر استرسم غلبه کنم ،خندیدم تا

 خجالتم را پنهان کنم، خندیدم سرخوش از نگاه با

 عشقش به خودم. در همان حال آرام لب زدم " تولدت

 مبارک عزیزترینم" ، عزیزترینم لبخندش را بزرگتر

 رد، پیشانی ام را بوسید ، آن همه آدمی که ایستادهک
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 بودند و مارا تماشا میکردند ... نگاهی کرد و تشکر

 .کرد، برای حضورشان و سورپرایز

 کم کم فاصله گرفتند و کیک برده شد به جایی که تعیین

 شده بود. آسمان سر جایش ایستاده بود نمیدانم بابت

 به پیشانی ام یا حلقه شدن دست دادیار بود، بوسه اش

 دیدن دادیار. دادیار چشمش به آسمان افتاد._خواهرته؟

 سری تمان دادم کمی از او فاصله گرفتم و به سمت

 آسمان رفتم دستم را دراز کردم و دستش را در دستم

 .گرفتم

 معرفی میکنم آسمان خانم یدونه خواهر من ، ایشونم_

 .دادیار البته قبال هم رو دیدین

 لبخندی زد و دستش را به سمت آسمان درازدادیار 
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 کرد. و در نهایت تعجب من چه برسد به آسمان خم شد

 .و بوسه ای به گونه ی آسمان زد. نگاهم را که دیدگفت

 ی خوبی داشته ارتباط به نظرم به نفعمه با آسمان _

باشم تا طرف من باشه.و با چشمکی از آسمان پرسید اینطور 

 نیست. تاثیر

 تولدش بود یا امروز از بس از دست من سورپرایز

 حرص خورده بود که سیم پیچی های مغزش سوخته

 !بود و اینطور برخورد میکرد

 دوقلوها با هیجان آمدند و خواستند دادیار بیاید برای

 فوت شمع و بریدن کیک. دادیار با لبخندی پرمهر به

 م انداخت وهدایتم کرد،شانمن دوباره دستش را دور 

 ان را گرفتم تا تنها نماند اما جاشوا به سمتمدست آسم
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 آمد و دست آسمان را گرفت لبخندی به رویش زدم جان

 با دیدن او به سمت دیگر آسمان رفت و دست او را

 .گرفت

 چی شده؟_

سوال دادیار بود._بهشون گفتم حواسشون به آسمان باشه 

 .تنها نمونه

 .شما هم دعا کن امشب با من تنها نمونی_

 .خندیدمآرام 

 چرا؟_

 ...خودت خوب میدونی و_

 و ؟_

 خیلی خوشگل شدی عزیزم ، به یقین رسیدم که واقعا_
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 [آدم خوش شانسی ام.:

 قسمت_#

 

 

 اعتماد به نفسش ستودنی بود. پشت کیکش ایستاد،

 خواستم تنهایش بگذارم اما اجازه نداد. دستش همچنان

 م بود، یک نیمچه سخنرانی داشت و از من،شاندور 

 .مهستی و مهیار تشکر کرد

 .آنکل دادیار ما هم کمک کردیم_

دادیار لبخندی به جان زد.مهیار: من که میدونن چقدر 

 پسرهای حرف گوش کنی

 بودین و اصال آنتی و آسو رو اذیت نکردین. نخواسته
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 . به کیک دست برد بزنین، حواستون به همه چی بوده

 آن دو،لحن کنایه ای مهیار برای من مشخص بود نه 

 .چون مدهوش بودند از تعریف پدرشان در جمع

 دادیار خواست شمع ها رو فوت کند هرچند میدیدم خیلی

 . از این کار خوشش نمی آید

 بذار دوقلوها هم بیان از صبح روش حساب کردن_

 . اونها هم فوت کنن

 .سعی میکردم به نگاه های جمعیت متعجب نگاهی نکنم

 دادیار ایستاد. دستم راجاشوا جلوی من و جان جلوی 

 روی شانه های جاشوا گذاشتم جاشوا دست هایم را

گرفت وجلوی قفسه ای سینه اش نگه داشت جان بادیدنش 

 حرکتم را تقلید کرد وشمع تولد فوت شد وسیل
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 تبریک ها آغاز. دخترخاله هایش به سمتش آمدند خودم

 را مشغول درست کردن کراوات جان نشان دادم اما همه

 اسم به آنها بود. دیدم که با دادیار روبوسیی حو

 کردند. حسادت؟ مگر میشد حسادت نکنم. وقتی دادیار

 را نگاه کردم به نظر متوجه حسادت شد که داشت خنده

 . اش را پنهان میکرد

 مادر دادیار سرجایش بود این دادیار بود که به سمتش

 ...رفت و صحبتی کرد، روبوسی نکردند

 ان در جمع گفت " حاال وقتهیکی از پسرهای جو

 رقصه". چند نفری در وسط داشتند خیلی آرام

 که در دستش داشت لیوانی نوشیدنیمیرقصیدند ، دادیار با 

 .به سمتم آمد و دستش را دورم حلقه کرد
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 این همه مدت برای تولدم مشغول رفت وآمد بودی با_

 ! مهستی؟_بله

 .قیافه ی مطمئنی به خودش گرفت و گفت

 .اگه بدونی بخاطرش چی رو از دست دادیولی _

 با تعجب گفتم چی؟

 هومم! به نظرت االن کی حسوده؟_

 خواستم بگویم هومم یعنی چی، یا اصال به چه حسادت

 کردم، اما جان اجازه نداد دستم را گرفت تا برقصیم

 جاشوا هم همان کار را نسبت به آسمان کرد. بیشتربه

 هنگ الیتی که پخشحرکاتشان میخندیدم تا رقصیدن. آ

شد باعث شد مهیار بیاید و دست جان را بگیرد، 'بیابچه االن 

 آنکل دادیار پخ پخت میکنه' . خندیدم، دادیار
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 م باورمشانبه سمتم آمد. با حلقه شدن دستش دور 

 .نمیشد بخواهد برقصد آن هم دادیار

 .اونجوری نگام نکن_

 بهت نمیاد، انگار امشب خودت نیستی؟_

 .خودش نزدیک تر کرد من را به

 به نظرت کی باعثشه؟_

 من؟_

 .نوک بینی اش را به بینی ام زد ._بله شما

 چشمم به مهستی و امید افتاد که مشغول رقص بودند

 اما با فاصله ی چند قدم آسمان با پسری شاید هم سن و

 سال های خودش داشت میرقصید آنقدر متعجب نگاه

 .کردم که دادیار خندید
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 اون پسر؟نخند کیه _

 نوه ی یکی از دوستان خانوادگی ما. خواهرت_

 .خوشگله

 چشماش قشنگه نه؟_

من این طوسی چشم های تورو بیشتر دوست دارم._پسر _

 خوبیه اذیتش نکنه؟

 دادیار خندید، وقتی داشت آنطور از من و زیبایی من

 می گفت نرمال بود که انتظار داشته باشد یک حرف

 .عاشقانه بزنم

 نباش، منم حواسم هست شما حواست روبه مننگران _

 .بده

 همان کار را کردم و غرق شدم در او و آغوشش و نگاه
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 .زیبایش

 دادیار داشت با آقایی صحبت میکرد، آسمان هم با همان

 پسر در حال صحبت بودند نتوانسته بودم به سراغش

 . بروم مهستی کنار گوشم گفت._مامانم زیادی ساکته

 .نگاهش کردم

 و بعد من ، اگر من مامانم رو میشناسم نمیتونه تو_

 اینقدر آروم باشه ، حداقلش یه حرفی کنایه ای تالشی

 .برای تحقیر کردن

 .امیدوارم جلوی آسمان این کار رو نکنن_

 .مهستی خندید

 برای بعدش آماده ای؟_
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سعی میکنم زره بپوشم.داشتیم با مهستی غیبت مادرش را _

 میکردیم که مهیار به

 'تش آمد در گوشش چیزی گفت و مهستی یک 'وایسم

 .گفت

 تو میدونستی؟_

 !نه_

 .نمیخواستم فضولی کنم اما نگران شدم

 چیزی شده؟_

 نه عزیزم. اومم به نظرت شام بخوریم؟_

 . جان: کادوها؟_عزیزم آنکل عجله داره. باید جایی بره

 .با تعجب مهستی را نگاه کردم

 کجا؟_
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 .کاری پیش اومده براش_

 !ابروهایم باال رفت دقیقا وسط مراسم؟! مگر میشد؟

 جان و جاشوا بیخیال نشدند و اصرار کردند هدیه ها را

 باز کنند. هدیه اشان باور کردنی نبود، عکسی که

 مهستی موقع خواب از ما سه نفر گرفته بود. خیلی

بانمک بود و دلپذیر._عزیزم این هدیه رو باید به من میدادین 

 نه آنکل

 .دادیار

 پیشنهاد مهستی بود ، بدون شک. مهستی برایش

 ساعت و مهیار یک پیپ بسیار خوشگل که احتمال کار

 طراح و سازنده ی به نامی بود گرفته بود. نمیدانستم

 پیپ میکشد. آقایی گفت " با این اثر فاخر کلکسیونت
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 تکمیل میشه آقای دکتر،" او کلکسون پیپ داشت؟

 یا حتی هدیه هایم در مقابلبه قول آسمان هدیه ام 

 چیزهایی که اهدا میشد چیزی نبود که بتوانم به او

 بدهم. اما قبل ار اینکه مهستی به هدیه ی من اشاره

 .کند مادرش سکوتش را شکست

 دوست دارم من هم هدیه ام رو بدم. البته هدیه ی من_

 [برای هر دو پسرم هستش.:

 قسمت_#

 

 

 د و مهیار با اخم امامهستی نگران مادرش را نگاه کر

 . دادیار تغییری در چهره اش ایجاد نشد
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 سهم خودم رواز شرکت تمام و کمال زدم به نام نوه_

 هام و تا هجده سالگیشون کارها رو از این به بعد خودم

 . به عهده میگیرم

 میدانستم سهمی در کارخانه و شرکت دارد. در واقع بین

 مهیار و دادیار بههر چهار نفرشان بود. بین مهستی ، 

اندازه ی یکسان برای او کمتر از سه نفر بود. اما اینحاتم 

 بخشی اش در جمع آن هم در تولد دادیار یک معنی

 .داشت ، تحقیر کردن دادیار

 مهیار با شنیدن جمله ی مادرش پوزخندی زد. مهستی

 دیدم که به سختی آب دهانش را قورت داد. برای دادیار

 بخاطر اینکه داشت بخشی از ثروتی ناراحت شدم اما نه

 که ممکن بود روزی به او برسد را از دست می داد، از
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 تحقیر شدنش توسط مادرش در جمع، آن هم بخاطر

 من! بی هیچ شک و شبهه ای میتوانستم حدس بزنم که

 این اتفاق ارتباط مستقیم دارد با حضور من در زندگی

 .دادیار

 م فرد پول پرستی نبوددادیار با شناختی که از او داشت

 اما وجهه اش برایش مهم بود، مادرش دست گذاشت

 روی همین. پس حق با مهستی بود زیادی ساکت

 بودنش سکوت قبل از عصیان بود. مهیار خواست

 چیزی بگوید اما مهستی جلویش را گرفت. دادایار

 نگاهی به من کرد._عزیزم میتونم هدیه ات رو باز کنم؟

 داشت اما چشم هایش... به تقلید لبخند زورکی به لب

 .لبخندی زدم و گفتم هدیه ی خیلی گرانبهایی نیست
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 بازش کرد، از دوست داشتن دست خطم مطمئن بودم اما

 االن در وضعیتی نبود که برایش خوشحال شود. صدای

 .پوزخندی شنیدم وقتی تابو را رو به جمع گرفت

 رادخترخاله اش بود. دادیار برای تشکر شقیقه ام 

 .بوسید

 .مهستی با لبخند، لبخندی کامال مصنوعی گفت

 .هدیه ی اصلیش این نیست_

 دادیار نگاهم کرد، لب زدم و گفتم بعدا. دیگر تمام

لبخندها مصنوعی بود، حس واقعی بودن نداشت. بقیههدیه 

 هایش را باز نکرد همگی دعوت شدند برای شام

 شد. دیدماما دادیار سمت آسمان رفت و با او هم قدم 

 چیزی به او میگوید و آسمان معذب سرش را تکان
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 میدهد. آسمان نگاهی در آخر به من کرد لبخندی زد و

 .سرش را تکان داد

 .برو لباس بپوش بریم_

 .با تعجب نگاهش کردم

 کجا؟_

 .م گذاشتشاندستش را روی 

برو عزیزم.این جماعتی را که بخاطر او اینجا بودند را _

 رها میکرد

 برویم؟ اما باید مراعات حالش را میکردم ؛ به که کجا

 .احتمال زیاد به آسمان هم همین را میگفت

 در ماشین در سکوت رانندگی میکرد، به جای اینکه

 دستش روی دست من باشد روی دنده بود. دستم را
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 .روی دستش گذاشتم

 .عزیزم_

 .به خودش آمد و نگاهی کرد

 میخوای من برونم؟_

 در دستش گرفت و بوسه ای رویش لبخند زد. دستم را

 .زد._نه چیزی نمونده

 کجا میریم؟_

 .شام بخوریم، باهم_

 با تعجب نگاهش کردم در خانه هم داشتند همین کار را

 .میکردند

 ...زشت نشد مهمونهاتون موندن خونه ما_

 تو نگران این چیزها نباش خوشگلم ، امشب با این_
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جا بمونه.یک همه زیبایی دل من رو نذاشتی آروم یه 

 رستوران باغ بود، از قبلی که باهم رفته بودیم

 زیباتر بود. وقتی داخل رفتیم کمی دورتر یک میز بود و

 میز و صندلی دیگری نبود. جلوتر که رفتیم روی میز

 . گل، نوشیدنی، ظرف سرویس بود

 سردت نیست؟_

 .نه_

 .پس مانتو و شالت رو در بیار_

 اشکالی نداره؟ چیزی نگن؟_

ه عزیزم.کمکم کرد مانتوام را در بیاورم سریع عقب ن_

 کشیدم تا

 .وقتی پشت سرم ایستاد سورپرایزم را نبیند
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 پسری آمد از نوشیدنی های روی میز برداشت ، خیلی

 .هایمان ریخت لیوانحرفه ای درش را باز کرد و در 

 !داشتند در رستورانشان؟ نوشیدنیاینها اجازه ی سرو 

 .، تلخ نیست میتونی یکم امتحان کنی نوشیدنی_

 میدانست تا به حال هیچ وقت مزه نکرده ام. تلخ نبود

 .اما چیزی نبود که من هم دوست داشته باشم

 . آب پرتغالم رو ترجیح میدم_

تا این را گفتم خندید خیلی بلند.همه چیز از قبل آماده شده به 

 نظرمیرسید ، بدون

 وردند. دادیار چیزیپرسیدن از ما غذایی برایمان آ

 نمیگفت ، آرام غذایش را میخورد و گه گاهی به رویم

 .لبخند میزد
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 خوبی؟_

 خانمی به این زیبای جلوم نشسته مگه ممکنه بد_

 باشم؟

 .خودش فرصتی داد تا بتوانم شوخی کنم

 فقط وقت های که خانم های خوشگل جلوت میشینن_

 حالت خوبه؟

تمان داد._سعی کن لبخندی به شوخی ام زد و سرش را 

 همیشه پیشم باشی ، جلوی چشمم باشی تا

 .حالم خوب باشه

 این جمله اش دیگر با شوخی نبود، جدی گفت خیلی

 جدی. میز را جمع کردند برایمان دسر آوردند، کاپ

 .کیک های زیبایی بودند
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 دادیار؟_

 جان دادیار؟_

 ...من ... دوست ندارم بخاطر من اذیت بشی و_

 شد و به سمتم آمد، دستم را گرفت تا بلند از جایش بلند

 ...شوم. مقابلش ایستادم._تو

 .دستم را روی قلبش نگه داشت

 تو شدی دلیل این تپش ها، و حاال داری میگی_

 بخاطرت اذیت میشم؟ مگه مهمه؟

 آنقدر جدی، آنقدر محکم حرف دلش را میگفت که

 نمیتوانستم جوابی بدهم چون من را غرق میکرد در

 .عشق دنیای

 .اینجا رو برای امشب روزو کرده بودم تا باهم بیایم_
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پس حدسم درست بود._میخواستم روز تولدم چیزی ازت 

 .بخوام ، هدیه تولد

:] 

 قسمت_#

 

 

 لبخندی زد فاصله گرفت. از روی میز کنار گل ها جعبه

 ای برداشت ، اصال ندیده بودمش. جعبه را باز کرد و

 دیدم، با تعجب نگاهشمن انگشتر درخشان داخلش را 

کردم._دوست دارم این رو میدونی، امروز امروزی که 

 روز

 تولد منه میخوام که با من ازدواج کنی، بدون تو
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 .نمیخوام باشم که روز تولد دیگه ای رو داشته باشم

 نفس کم آوردم از درخواست و بیان نفس گیر او،

 .پرشدن چشم هایم دست خودم نبود

 ...دادیار ... من_

 .نزدیکم آمد

 با بودن اینقدر بده که داری گریه میکنی؟_

 با لبخند شیرینی گفت در میان آن گریه خندیدم، نبود با

 .او بودن بهترین حسی بود که میتوانستم تجربه کنم

 یک حس بی نظیر؛ فوق العاده. با او بودن حسی به من

میداد که در تمام زندگی ام هرگز چنین چیزی را 

 دم. سکوتم که طوالنی شد با نگرانی دوبارهتجربهنکرده بو

 .پرسید
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 نمیخوای جواب بدی آسوی من؟_

 شاید وقتش بود وقتش بود من هم هدیه ی اصلی تولدم

 .را به او بدهم و همان میتوانست جواب سوالش باشد

 رویم را برگرداندم میتوانستم حدس بزنم تعجب کرده

 ماست. سرم را به سمت راست متمایل کردم و آرا

 موهایم را از روی گردنم کنار زدم و روی شانه ی چپم

 انداختم، یقه ی لباسم از پشت باز بود، میتوانست خیلی

 راحت ببیند آنچه که نیتش را داشتم ، اسم خودش بود

 . که کمی پایین تر از گردنم حک شده بود

 سکوتش نشان از این بود که دیده است. با مکثی بسیار

 یش کشید. کف دستش را تکیعطوالنی انگشتش را رو
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به بدنم ، انگشتش را مرتب روی اسمش میکشید._آسوی 

 این واقعیه؟

 .لبخندی زدم

 .به اندازه ی حقیقت حضور تو توی زندگیم_

 _بار آخرته به بدنت آسیب میزنی. چطوری تحملش

 کردی؟

 ...بخاطرتو_

 دست خودم نبود اما دلخور نگاهش کردم 

 جعبه اش روی میز گذاشتهخندید. انگشتری را که با 

 .بود برداشت._من هنوز بله ام رو نشنیدم

 .لبخندی زدم

 .بله_
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 با لبخندی انگشتری را در انگشتم انداخت

 . حاال وقتشه_

 .قراره دیوانه ام کنی_

 کسی مارو نمیبینه؟_

 نه!کمی بعد که به خودمان آمدیم دستش را گرفتم و سمت_

 بنشینیم کتش درختی رفتیم، مجبورش کردم روی زمین

 را در آورده بود و پهن کرده بود روی زمین تا من

 روی آن بنشینم. دستی که انگشتری اش را در دست

 داشتم به دست گرفته بود و لمس میکرد و من راحت

 .تکیه داده بودم به او

 .امشب بهترین شب تولدیه که تو زندگیم داشتم_

 .لبخندی به این حس خالص و صادقش زدم
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 .دارم تولد تو عقد کنیمدوست _

 .خندیدم

 .داری سرم کاله میذاری.باتعجب نگاهم کرد_

 میخوای هدیه ی تولدم و سالگرد عقدمون رو باهم_

 میکس کنی؟

 تا این را گفتم بلند خندید، چقدر دوست داشتم خنده

 هایش را. 

 من قول میدم هر چقدر که دلت میخواد برات کادو_

 .بگیرم

 دادیار؟_

 خودش فشرد._جانم؟کمی مرا به 

 تو ... واقعا مشکلی با خونواده ی من نداری؟_
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 .سرش برگشت سمتم

 .خب... نمیتونیم منکر این تفاوت فاحش طبقاتی بشیم_

 تو میتونی با یه دختر هم سطح... منظورم ثروتمند

 ازدواج کنی، فکر میکنم تو موقعیت اجتماعیت تاثیر

 .زیادی داشته باشه

 کرد. سکوتش آنقدر طوالنی شدجواب نداد فقط نگاهم 

 .که دلخور گفتم

نمیخوای چیزی بگی؟نفس عمیقی کشیدو از من چشم _

 گرفت و آسمان را نگاه

 .کرد

 چی بگم عزیزم وقتی اینقدر راحت داری خودت رو از_

 .زندگی من حذف میکنی
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:] 

 ق#_

 

 

 حذف نمیکنم دادیار دارم واقعیت هایی که ممکنه چشم_

کنم؟سرش را برگرداند سمتم ، دلخور ببندی رو یادآوری می

 و جدی زل زد به

 .چشم هایم

 و ابدا به این فکر نمیکنی که چرا دارم نادیده میگیرم؟_

 .خواستم جواب بدم اما فرصت نداد

 من میگم عزیزم، چون برام مهم نیست. چون من یه_

 زندگی میخوام با تو ، چون این نگاهت ، لبخندت برای
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 معامله نمیکنم، ازدواج میکنم تامن کافیه، چون من زن 

 آرامش داشته باشم ، داری این حضور رو از من

 میگیری که با ازدواجم با فرد دیگه به شکل دیگه

 ممکنه چی بشه؟ آسوی من هرچیزی رو که بخوام

 میتونم بدست بیارم نیازی ندارم کسی چیزی به من بده،

ترس  چیزی به من اضافه کنه.حق داشت ، اما چه کنم من هم

 های خودم را

 داشتم. زل زده بودیم بهم مثل فیلم هایی که صحنه ی

 .آخرش با زل زدن یک زوج به هم تمام میشود

 . سرش را جلوتر آورد، نفس عمیقی کشید

 . بهتره بریم خواهرت منتظره_

 . سرم را تکان دادم
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 نخوابیده بودند بلکه همگی منتظر بودند، منتظر ما و

 چراکه دیگر خبر داشتند. ما درشاید جواب من ، 

 سکوت برگشته بودیم ، هیچ حرف دیگری نگفته بودیم

 اما چهار نفریکه با لبخند ما را نگاه میکردند سکوت

 مارا نمیخواستند. دستم را باال آوردم و انگشتری را

 . نشانشان داد.مهستی: عزیزای من

 او اولین نفر بود که به سمتمان آمد هردویمان را بغل

 د. پشت سرش آسمان هرچند برای بغل کردن دادیارکر

 معذب شد و فقط با او دست داد. اما مهیار هردوی مارا

 بغل کرد، خیلی برادرانه. امید با هردویمان دست داد. با

 اینکه دیر وقت بود اما مهستی گفت بایدهم از کیک تولد

 .بخوریم و همین که کمی صحبت کنیم
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 ه به نظر میاد؟ بخاطرچیزی شده؟ دادیار چرا کالف_

 تتو؟

 .نه چیزی نیست_

آسمان: تتو؟او هم چند روزی بود منتظر هدیه ی سورپرازی 

 من

 بود. مهستی لبخندی زد و جلوتر رفت، من پشت کردم

 . به آسمان و و موهایم را کنار زدم و نشانش دادم

 ! وای_

 برگشتم نگاهش کردم میدانستم تعجب میکند اما بیشتر

 .نظر می آمدترسیده به 

 چیه؟_

 ...اگه مامان و آذرخش بفهمن_
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 .عصبانی نگاهش کردم تا جمله اش را ادامه ندهد

 هرچد کار از کار گذشت و دادیار چیزی که نباید را

شنیده بود.با عصبانیت دست آسمان را کشیدم. حاال دیگر کم 

 و

 بیش ما سه نفر دمغ بودیم و به اندازه ی سه نفر دیگر

 یم. به آسمان گفتم برود لباس بپوشد تا بهبا انرژی نبود

 .خانه برویم. مهستی گفت شب را بمانیم اما نمیشد

 دم در وقتی خواستیم پیاده شویم لحظه ای دستش را

 روی دستم گذاشت تا آسمان پیاده شود ، میخواست

 . چیزی بگوید

 جانم؟_

 .مواظب خودت باش_
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یبودم؟!_به لبخندی زدم داشتم میرفتم به خانه، مراقب چه م

 چیزهای منفی فکرنکن. بعدا راجبشون صحبت

 . میکنیم و دونه دونه حلشون میکنیم

 .سرم را تکان دادم

 .دوست دارم_

 .لبخند زدم و جواب دادم

 .دوست دارم_

 .باالخره دوباره یک لبخند واقعی روی صورتش دیدم

 ... هم در او و هم درمان او حمایت ما دو نفر بود

 نیمه باز بود، کامل باز کردم، دیدموقتی در را که 

آسمان با چند قدم فاصله از در ایستاده است و امیرروبه 

 رویش روی پله های جلوی در خانه اشان. آسمان
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 لباس مهمانی اش تنش بود، میدانستم میخواهد به

 . مامان نشان دهد و به همین دلیل عوض نکرده است

 . چرا وایستادی دیروقته برو تو_

 امیری که به نظر به اجبار حضور من از آسمانو برای 

 چشم گرفته بود سری تکان دادم و آسمان را هول دادم

 سمت در. مامان بیدار بود چون تا ما به اتاق رسیدیم

 .آمد به سراغمان

 .میموندین صبح میومدین_

 آسمانی که در هپروت بود توجهی نکرد داشت مسخ،

 نست بخاطر دیدنلباس هایش را در می آورد این نمیتوا

 امیر باشد بی شک چیزی گفته بود به او._چرا دیر کردین؟

 . چون مهمونی بود مامان، گفتم که دیر میکنیم_
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 شما زود برمیگشتین حتما باید میموندین همه ی_

 مهمون ها رو راهی کنین برگردین؟

 . آسمان آتشفشان وارانه توپید

 بارم مارو آسمان: یبار هم ما مثل آدم رفتیم یه جا، یه

 آدم حساب کردن ، یه بار هم کسی به ما نگفت دست

 نزن، نکاه نگن، نخند فقط بتمرگ بشین سرجات، اینم

 نمیشه؟

 امیربه این دختر چه گفته بود؟ مامان به جای آسمان به

من توپید ._میبینی سوغاتی توا، همین مونده بود این بچه 

 رم

 .لنگه خودت کنی

 دم اونی که مقصره توییآسمان: آره چون تازه فهمی
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 . مامان

 آسمان کمی دیگر ادامه میداد مامان نصف شب یک

 .دعوای بزرگ راه می انداخت

 کافیه آسمان، لباس عوض کن ، اگه میخوای دوش_

 .بگیر بخواب

 .دست مامان را گرفتم و به آشپزخانه بردم

من چه گناهی کردم، جواب کدوم گناه منین؟_مامان من _

 نیست قبول کن زندگی جواب هیچ گناهی

 . دیگه ای هم هست. مدل دیگه ای هم میشه زندگی کرد

 . حق نداری باز جایی ببریش و هواییش کنی_

 لیوانی آب برداشت و رفت، میخواستم بگویم امشب از

 من خواستگاری شد مامان، میخواستم بگویم جواب
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 ...مثبت دادم، میخواستم حلقه ام را نشان دهم اما

 ر در آشپزخانه ایستادم زل زدم به خانه ونمیدانم چقد

 ...زندگیمان به خودم و حال و احوالم

:] 

 ق#_

 

 بیدارشده بودم، آسمان خواب بود یا شاید میخواست

 فکر کنیم خواب است. دستم را بلند کردم و به انگشتر

 در دستم نگاه کردم. زیبا بود، دیشب فقط هیجان

 بودم آنطور خواستگاری و سورپرایز داشتم نتوانسته

 که باید و شاید نگاهش کنم. باسلیقه بود خیلی زیاد. در

 این مسائل آدمی نبود که از کسی کمکی بگیرد، خودش
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 . به تنهایی و خیلی خوب از پسش بر می آمد

 دیشب مامان فرصت نداده بود نشانش دهم و راجبش

 صحبت کنم اما شاید بابا از دیدنش خوشحال میشد. بلند

 . را در آوردم و روی میز گذاشتم شدم انگشتری

با یه پیاده روی صبحگاهی چطوری آق معلم؟سری تکان _

 داد، ساعت هشت بود، آذرخش هنوز در

 حال پذیرایی خواب بود. به سمت بابا رفتم تا کمک کنم

 لباس تن کند، برای عوض کردن شلوارش همیشه با ما

 معذب بود از مامانی که زل زده بود به ما و چیزی

 . نمیگفت خواهش کردم

 تا پایم را از اتاق بیرون گذاشتم چیزی خطاب به بابا

 . گفت و به نظرم در مورد من
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 .خوبی بابا؟ سرد نیست_

 جواب نه ای که داد باعث شد بروم و روبه رویش

 .بنشینم

 بابا؟دوست داشتم یک جانم بشنوم. اما نی نی چشم هایش_

 را از جیبمبود که زل زده بود به چشمم. انگشتری 

 .درآوردم و نشانش دادم

 .دیشب... دیشب دادیار ازم خواست باهاش ازدواج کنم_

 .نگاهش حاال به انگشتری بود

 ... بابا ؟ یکم میترسم_

 .من را نگاه کرد، نگرانی را در چشم های خواندم

 گاهی برخی مسائل را انسان با مادرش بیان کند اما

 میگفتم، به پدری که مامان اجتناب میکرد، باید به بابا
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 . توان صحبت هم دریغ شده بود از او

 بهش گفتم میتونه با یه دختر پولدار اسم و رسم دار_

ازدواج کنه؛ گفت من چیزهایی که میخوام رو به دستمیارم 

 .، نیازی ندارم کسی بیاد اینها رو به من بده

 .گفت یه زندگی آروم و با عشق میخواد

 . دامه دادمصدایی نشنیدم ازش، اما ا

 دوستش دارم بابا... اما نمیخوامم خودخواه باشم و_

 آینده اش رو خراب کنم. تو جای من باشی چیکار

 میکنی؟

 تا این را پرسیدم لبخندی زد. شاید میخواست بگوید من

 نمیتوانم جای دیگری باشم. آهی کشیدم و از مامان

 . شکایت کردم
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 اینقدر دلخور ودیشب خواستم به مامان نشون بدم اما _

 .عصبانی بود از دیر برگشتنمون که نتونستم .مکث کردم

 گاهی دلم نصیحت مادرانه میخواد اما مامان دریغ_

 .میکنه ازم

 .نگاهش کردم

 اجازه میدی دستم کنم؟_

 .نگاه کرد، نگاهم کرد و نهایتا با چشم هایش اجازه داد

 .لبخندی زدم و انگشتری را دستم کردم 

صبحونه بخوریم؟قبول کرد اما صدایی از بریم یه جا _

 خودش در آورد نگاهش کردم

 متوجه نشدم چه میگوید؟

 جانم؟ نریم؟ بریم خونه؟_
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 .گفت نه

 جای خاصی میخوای بریم؟_

 .باز گفت نه و اشاره کرد به انگشتری ام

 درش بیارم؟_

جوابش دوباره نه بود، پس یک احتمال دیگر میماند._بگم 

 دادیارهم بیاد؟

 .ید کرد، خندیدمتای

 میخوای براش شاخ و شونه بکشی؟_

 باخنده و اشاره چشمی گفت آره، گوشی را برداشتم و

 .شماره اش را گرفتم

 عزیزم؟_

 .عزیزمش هم دلنشین بود
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 صبح بخیر، خواب نبودی؟_نه بیدارم چیزی شده؟_

 نه با بابا داریم میریم صبحونه بخوریم گفت به تو هم_

 دعوات کنه بدون اجازه اش ازبگم، فکر کنم میخواد 

 .دخترش خواستگاری کردی

 .میتوانستم لبخندش را از پشت تلفن هم حس کنم

 .من همون روز اجازشون رو گرفتم_

 بابا آن همه به من اخم کرده بود و سکوت کرده بود در

 حالی که به دادیار اجازه داده بود؟! اصال چه اجازه ای

 . یب رفتار میکردداده بود که دادیار هم عجیب و غر

 .کجایین؟با صدای دادیار به خودم آمدم و از بابا چشم گرفتم_

 .اومدیم پیاده روی_

 دادیار گفت می آید دنبالمان اما تا می آمد دیر میشد
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 مخالفت کردم. نکته ی با نمک این بود که وقتی رسیدیم

 تنها نبود، مهستی، مهیار و دوقلوها هم همراهش

 از جایش بلند شد بقیه هم پشت بودند. تا ما را دید

 .سرش، جان و جاشوا دویدند سمت ما

 .آسو_

 جانم؟_

بابا لبخندی به آنها زد._بابا این گل پسر جان ایشون هم قل 

 دیگه اشون

 . جاشوا

 جان: این کیه؟

 ' . با خنده گفتم 'ددی من

 دادیار هم به ما رسید و با بابا سالم و احوال پرسی
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 ن کرد و لبخندی زد، آرایشی بهگرمی کرد. نگاهی به م

 صورت نداشتم، فکر نمیکردم مسیرمان به دادیار و

 خانواده اش برسد... نگاهی به دستم کرد، میخواست

 مطمئن باشد دستم است. خواستم ویلچر بابا را هول

 بدهم اما اجازه نداد و او جای من را گرفت. مهستی و

 .بابا مهیار هم قدمی جلو آمدند، معرفیشان کردم به

 مهستی: بی دعوت اومدیم اما تا دادیار گفت شما هم

حضور دارین راستش از فرصت استفاده کردم خیلیتعریفتون 

 رو از آسو شنیدم و دوست داشتم از نزدیک

 .ببینمتون

 .بابا لبخندی زد مهیار هم حرف او را تایید کرد

 . ددی منم از ماشین ددی آسو میخوام_
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 صندلی اش را پشت میز تنظیم کردیمدیدم که بابا خندید. 

 و کنارش نشستم، جاشوا آمد به سمت من و دست

 .انداخت دور گردن من

 جانم؟_

:] 

 ق#_

 

 'در گوشم آرام گفت، 'ددی تو میتونه گرندی من باشه؟

 . 'پرسیدم 'چرا؟' ، گفت 'چون مهربونه و لبخند میزنه

 .خندیدم و جمله اش را به بابا گفتم ، بابا تایید کرد

 جاشوا خوشحال از دستاوردش سرجایش نشست. داشت

 پزش را به جان میداد آن هم به حالت پچ پچ کنان اما
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 مطمئن بودم چه میگوید، که باالخره جان دلخور به من

 .گفت "آسو منم! مگه نه؟" خندیدم

 بله هردوتون مگه نه بابا؟_

 ی خوبی با بچه ها داشت... او ارتباط بابا همیشه 

ر نوه دار میشد بی نهایت خوشحال میشد..هم مهیار مطمئنا اگ

 و هم مهستی خیلی صمیمی برخورد میکردند

 .و بابا آرام به حرفهایشان گوش میکرد

 راستش آقای مهرپرور االن که فکر میکنم احساس_

 .میکنم شمامعلم من هم بودین

 با تعجب نگاه کردم. بابا هیچ وقت مدرسه ی غیردولتی

 به خانواده ی جم نمی آمد که بچه تدریس نکرده بود و

 .هایشان را مدرسه ی دولتی بفرستند
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 .بابا زل زد به او تا به یادآورد

 آقای شکوری نامی بودن معلم ادبیات تو مدرسه_

 نوآوران، تصادف کردن و شما چندماه آخر رو به جای

 ایشون اومدین مدرسه ی ما. اما من همون موقع ها از

بیشتر تو کالستون نبودم.بابا تایید کرد. ایران رفتم چند هفته 

 با تایید بابا مهیار مشعوف از کشف

 .بزرگش ما هم متعجب از اتفاق

 .چه جهان کوچیکیه_

 یکی از شیرین ترین وعده های صبحانه ی زندگی ام

 بود. شاید من هم نیاز داشتم بدانم این تفاوت طبقاتی

 شاید جایی میتواند مطرح باشد که کسی با شخصیت

 مادر دادیار خودش را بخاطر ثروتش خیلی دست باال



 
 

2556 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بگیرد و یا مادر خودم که خودش را خیلی دست پایین

 ... میگیرد فقط و فقط بخاطر ثروتمند نبودن

 جان و جاشوا داشتند با حرکت دادن ویلچر بابا بازی

 میکردند و دادیار بلند شده بود تا حواسش باشد بچه ها

 نیاورند هرچند حتی اگر کاری همبالیی سر بابا در 

 میکردند بابا هرگز اعتراضی نمیکرد، نه بخاطر اینکه

 نمیتوانست صحبت کند، نه ، چون او هرگز دل بچه ای

را نمیشکست._آسو میخواستم در مورد موضوعی باهات 

 .صحبت کنم

 با این حرف مهیار مهستی لبخندی زد و با گفتن برم

 هایمان گذاشت. احتماالازبچه ها چندتا عکس بگیرم تن

 .میدانست موضوع چیست
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 مشکلی پیش اومده؟_

 ...نه، در مورد دیشب و_

 .منتظر نگاهش کردم

 .کار مامانم_

 .کدوم کار؟_سهم ارثی که با جان و جاشوا داد_

 این موضوع چه ربطی به من داشت که میخواست در

 موردش با من صحبت کند؟

 ...منمیخوام که نگران این موضوع نباشی، _

 ببخشید میون کالمت اما چرا این موضوع باید من رو_

 نگران کنه؟

 .لبخندی زد

 منظورم اینه روزی تو و دادیار و البته مهستی قراره_
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بچه هایی داشته باشین و این ارث..._من در مورد دادیار یا 

 مهستی نمیتونم نظری بدم اما

 در مورد خودم این موضوع حتی آخرین چیزی هم

 باشه که در این جهان هستی برام مهم باشه، نمیتونه

 شاید اختالف طبقاتی بین من و شما این حس رو ایجاد

 ...کرد

 نه نه آسو جان حرف من این نیست ، واقعا بد_

 برداشت کردی تو داری زن داداش من میشی و مطمئنا

 تو و دادیار قراره بچه دار شین خب این یه حق طبیعیه

 ...که

 ب ناراحتم اما برای غرور دادیار کهمن از اتفاق دیش_

 میدونم حس کرده جلوی اون آدم ها خدشه دار شد و
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 احتمال دلیل این کار مادرتون بخاطر حضور من

 توزندگی دادیاره، اما واقعا من چنین چیزی رو برای

 دادیار نمیخواستم و نمیخوام، کاش کاری از دستم

 .برمیومد .لبخندش عمیق تر شد

 موردش باهات صحبت نکنم. اما من دادیار گفت در_

 اصرار داشتم که بگم هم به تو وهم به امید. میبینم که

 .کامال حق با دادیار بوده

 در واقع تصور او غلط بود که حس میکرده باید در این

 مورد چیزی را به من یا امید توضیح دهد. دیدم که

 ...دادیار دارد مارا نگاه میکند، حواسش به ما بود

 جاشوا بیخیال بازی با بابا نمیشدند انگارجان و 

 عروسک تازه ای پیدا کرده بودند و حاال میخواستند تا
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 نا در بدن داشتند با عروسکشان بازی کنند اما من

 میخواستم به خانه بروم و با آسمان هم صحبتی داشته

 باشم. ظهر بود که داشتیم برمیگشتیم مهستی پیشنهاد

._پس آقای مهرپرور انشاهللا روز ناهار داد اما من گفتم نه

 خواستگاری

 .میبینیمتون، خبر روز و تاریخش از شما

 ما را دادیار رساند، گاهی از آینه نگاهی میکرد و

 لبخندی میزد، با کمکش بابا را روی ویلچرش گذاشتیم،

 .از بابا خداحافظی کرد و خطاب به من گفت میبینمت

 صحبت کنیم یکم؟_

 راجب چی؟_

 .دیشب_
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 ولد؟ت_

نه، اونم صحبت میکنیم اما خیلی مهم نیست .مکثی کردم، _

 . نگاهش کردم. فهمیده بود منظورم چیست

 مهم وقتیه اومدیم خونه اس، امیر یزی گفت درسته؟_

 .کمی نگاهم کرد و باالخره سرش را تکان داد

 دوست داری راجبش صحبت کنیم، بهم بگی؟_

 .سرش را به معنی نه تکان داد

 .مجبورت کنم، نمیخوام ناراحت باشمنمیخوام _

کی میریم؟_فردا حتما زنگ میزنم به امالکی خیالت _

 راحت، اگر

 دیدم خیلی طول میکشه کنسل میکنم، جای دیگه ای رو

 میگیریم، خوبه؟
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 .با سر تایید کرد

 کالس عربیت رو ثبت نام کردی؟_

 .آره، مامان راجب دیشب میپرسید_

 چی میگفت؟_

:] 

 ق#_

 

 . چطور بود، کی بود، کی نبود؟ ناراحت بودچیشد، _

 چرا؟ چون دیر برگشتیم؟_

 .نه اگه خونواده ی دادیار بودن ما چرا نیستیم_

 . اگرخواستگاری از مد افتاده چرا مارو قایم میکنه

 کیو قایم کردم؟ بهش گفتم معرفیت کنم اما نخواست،_
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 .ببین تو رو خدا. خسته شدم دیگه

 تم گذاشتم. من و مامان قرارکف دستهایم را روی صور

 نبود هیچ وقت کنارهم باشیم، بی هیچ حرف و گله گی،

این را در سن پایین هم میدانستم و حس میکردم اما انزمان 

 ها به اندازه ای حضور بابا پررنگ بود که به این

 .اندازه شاید باعث عذابم نمیشد

 .صبح بخیر_

 .صبح بخیر عزیزم_

 .باشهبه نظر روز خوبی قراره _

 .لبخندی زدم

خوب خوابیدی؟دیشب کمی باهم به صورت پیامکی _

 صحبت کرده بودیم
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 آنقدر بخاطر دیرتایپ کردنش دیر جوابم را داده بود که

 .خوابم برده بود. باخنده در جوابش گفتم

 ببخشید اما خیلی دیر جواب میدادی اصال نفهمیدم کی_

 .خوابم برد

 نشسته بودم پشتمن هم مثل پسربچه ها با هیجان _

 .گوشیم و نهایت تالشم رو میکردم تندتند تایپ کنم

 .خندیدم

 خونه همه چی خوبه؟_

 حس کردم یک سوال معمولی نیست و منظور خاصی

 دارد._یعنی چی؟

 .راهنما زد و دور زد

 ...آسمان گفت مادر و برادرت از دیدن تتوت_
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 نمیدانستم از آسمان عصبانی باشم یا از طرز فکر

 . مامان

 .بدن منه دادیار_

 ...اما_

 .امایی وجود نداره!_من با یه دکتر صحبت کردم_

 در مورد؟_

 .پاک کردنش_

 .خونم به جوش آمد

 .نگه دار ماشین رو_

 .آسوی گوش کن_

نمیخوام گوش کنم نگه دار خودم میرم.نگه داشت اما سریع _

 .ماشین را قفل کرد
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 تعزیزم، یک لحظه گوش کن من فقط نمیخوام اذی_

 شی و تو خونه بخاطر من مورد مواخذه قرار بگیری

 .همین

 واین باعث میشه هرجور بخوای راجب بدن من_

 تصمیم بگیری؟ در این صورت تو چه فرقی با مامان و

 آذرخش داری؟ من خودم هیچم؟ نظر و انتخاب من مهم

 نیست؟

 .منظورم من این نیست_

 پس چیه؟ تو نبودی میگفتی چطوری تحملش کردی،_

 میدونی ریموش چقدر درد داره؟ مهم نیست نه، چون تو

معتقدی باید پاک شه و باید پاک شه. به درک نمیخوام،به 

 درک بدن منه، به درک انتخاب منه، به درک درد
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 .داره

 دستم را گرفت اما پس زدم، اما اجازه نداد محکم گرفت

 و بغلم کرد. تند تند قفسه ی سینه اش باال و پایین

 عصبانی بودم، از خودم، از او، از جهان، ازمیشد، 

 مردمانی که فکر میکنیم اینقدر راحت میتوانیم انتخاب

 .های همدیگر را مورد سوال قرار دهیم

 .معذرت میخوام عزیزم_

 .فاصله گرفتم اما هنوز دست هایش روی بازوهایم بود

 من نگرانت بودم عزیزه دلم، فقط نگران، نخواستم_

م.رهایم کرد ماشین راروشن کرد و حقی رو ازت بگیر

 جلوی یک فروشگاه

 نگه داشت و پیاده شد. یک دیوانگی پس ذهنم میگفت
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 پیاده شو و برو. در جنگ بین عقل و دیوانگی ام دادیار

 .پیدایش شد. آب معدنی را باز کرد و دستم داد

 .نمیخوام_

 .بخور صحبت کنیم_

 .توضیحی هم نیست_

 .خیلی جدیدوباره زل زد به چشم هایم 

 معذرت میخوام، چیزی که گفتی اصال از ذهن من_

 نگذشته بود اونقدر که فقط نگرانت بودم تو خونه برات

مشکلی پیش بیاد.این چشم ها دروغ نمیگفت، اما دوست 

 نداشتم خیلی

 .زود ببخشمش

 .داره دیرم میشه_



 
 

2569 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .آب معدنی را دستم داد و ماشیم راروشن کرد

 .نرو داخل_

 .، سگها هم احتماال بازنفاصله زیاده_

 در محوطه چند سگ بود. مهیار سگ های سرگردان را

 اجازه میداد در محوطه بمانند و به آنها غذا میداد و

 . جایی درست کرده بود سردشان نشوند._نمیترسم

 ان ادای احترامی به دادیار کرد وه باما قبول نکرد، نگ

 بسیار نگاهی به من کرد. دیگر رفت و آمدم با دادیار

 زیاد شده بود، احمق که نبود میفهمید چیزی بینمان

 .است

 .میام دنبالت عصر_

 مثل پسربچه ها شده بود. خطایی کرده و پشیمان و
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 . شرمنده حاال دقیق نمیدانست چطور جبران کند

 .با سرویس یا مهیار برمیگردم_

 پیاده شدم، صدای حرکت ماشینش را نشنیدم اما

بود دوست دارد وقتی که بعد ازپیاده  برنگشتم به عقب. گفته

 شدنم از ماشینش برمیگردم و نگاهش میکنم و

 . دستی تکان میدهم و من از سر لجبازی برنگشتم

 خانم مهندس خبریه؟_

 سرم را بلند کردم و مهندس فاتح را نگاه کردم، متوجه

 .منظورش نشده بودم

 !متوجه نشدم_

 گاهش کردمبه انگشتری ام اشاره کرد. حاال متعجب ن

 اگر میخواستم علنی کنم یک جعبه شیرینی میگرفتم و
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 !اعالم میکردم؟

خبری باشه با جعبه ی شیرینی میام جناب _

مهندس.نگاهشان نکردم، حاال چه نگاه هایی بینشان رد و 

 بدل

 .شد، نمیدانم سعی کردم بیخیالش باشم

 االن باید زن داداش صدات کنم؟_

 "با لبخندی گفتم "زود نیست؟

 . ادای جان و جاشوا را درآورد و روی پیشانی اش زد

 اوه پسر، معلومه این داداش ما به این زودی دلت رو_

 .زده

:] 

 ق#_
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 خندیدم. شاید خبر داشت صبح با خوشی و خوشحالی

 سرکار نیامده ام. به صدا در آمدن گوشی ام باعث شد

 از مهیار چشم بگیرم، دادیار بود. صدایش را سایلنت

 دیدم مهیار خیلی شدید در حال کنترل خنده اش کردم.

 است یکی میگفت "پق" بلند خنده اش را رها میکرد،

 .نگاهش به سینی غذایش بود نه من

 راحت باش بخند، اما به چی میخندی؟_

 .دستش را جلوی دهانش گرفت و شروع کرد به خندیدن

 آنقدر خندیده بود که اشک از چشمش آمد، من هم خنده

 .بود ام گرفته

 .چیشد؟در حال خندیدن جوابم را داد_



 
 

2573 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ...ببخشید... معذرت میخوام... ولی_

 ادامه نداد تا خنده اش قطع شود در این فاصله دادیار

 .مجدد تماس گرفت

 .اصوال کسی جرات نداره جواب دادیار رو نده_

 .لبخندی زدم

 .اشاره کرد به صفحه ی گوشی ام

 شه، حاال دارهاونم کسی نیست که اینقدر پیگیر با_

منت کشی میکنه؟لبخندی زدم، حق داشت حدس این 

 شخصیت دادیار کار

 .سختی نبود

 حاال قابل بخشش نیست که بیخیال نمیشی؟ _

 .دیگه مجازات هر گناهی یکسان نیست_
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 لبخندی زد. نمیدانم چرا حس کردم امروز سرناهار به

 من و مهیار به حالت خاصی نگاه میکردند، یا من شدیدا

 حساس شده بودم اما در این مدت من معموال با مهیار

 .ناهار میخوردم و این بار اول نبود

 دادیار بیخیال تماس هایش نمیشد، بعد از بیرون آمدن

 .از سالن غذاخوری جوابش را دادم

 .عزیزم چرا جواب نمیدی؟_داشتم ناهار میخوردم_

 دلخوری هنوز؟_

 .جواب نداد، نفسش را بیرون داد

 معذرت خواستم الزم باشه مجددا معذرت من که_

 خواهی میکنم عزیزه دلم، باور کن منظور من چیزی

 .نبود که گفتی
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 .باشه_

 با این لحن باشه رو چجوری باور کنم؟_

 .بهم حق نمیدی؟_میدم که دارم این همه منتت رو میکشم_

 .لبخندی زدم این اعترافش، برایم شیرین بود

 .به یه شرط میبخشم_

 .ه باشههرچی ک_

 خیلی مطمئن گفت هرچی که باشه و من هرچه فکر

 کردم چیزی به ذهنم نرسید، که در مقابل آن اطمینان

 .چیز سختی باشد به همین دلیل گفتم االن نمیگویم بعدا

 . باید فرصت میخریدم تل کار سختی پیدا کنم

 .من تا اون موقع چطوری منتظر بمونم؟_با آرامش_

 "را شنیدم "عزیزم یه لحظه صدای کوبیده شدن به در
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 ' .و بعد صدای محکمش که گفت 'بفرمایین

 .انی خبر دادن مادرتون تشریف آوردنه بآقای دکتر نگ_

 . پس داشت واقعا هدیه اش را عملی میکرد

 عزیزم من قطع کنم؟ عصر میام دنبالت صحبت_

 .میکنیم

 یک باشه ی آرام از من و یک خداحافظی سریع از او،

 داشت با بچه هایش چه میکرد؟این زن 

 .چیزی شده؟نگاهی به مهیار کردم_

 .مادرتون رفتن شرکت_

 گویا او هم انتظار نداشت مادرش تا این حد حرفش را

 عملی کند. سعی کرد خودش را خونسرد نشان دهد اما

 .مگر میتوانست
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 عصر دادیار نیامد راننده اش آمد. خبر هم نداده بود که

 به من خبر داد که دم در منتظرمانی ه بنمی آید، نگ

 هستند با فکر اینکه دادیار است رفتم دم در، اما ماشین

 او راننده اش را دیدم. پرسیدم دادیار کجاست گفت

 شرکت. یک دلم میگفت تماس بگیرم و یک دلم میگفت

 به نمایش مسخرهی دلخور بودنم ادامه دهم اما جایش

 نبود._عزیزم؟

 ! خودت نیومدی_

 یخوام کاری پیش اومد، جبران میکنم باشه؟معذرت م_

 .با ترس گفتم

 چیزی شده؟_

 .او هم با مث گفت نه
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 نگران نباش، امشب رو فکر نمیکنم برسونم اما فردا_

 حتما صحبت میکنیم هر تنبیه ای هم بگی من قبول

 _ _ _ _.میکنم

 کجا؟_

 .پیش آقای ملکی_

 . سریع از جایش بلند شد

 .یرمنمیخواد تو بری خودم م_

 .بذار خودم باهاش حرف بزنم، ببینم دقیقا کی میتونه_

 در حالی که داشت چیزی پایش میکرد با عجله گفت 'من

حرف میزنم '._مامان تو میدونی داستان چیه؟ آذرخش 

 دردش چیه؟

 .چه میدونم_
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 .مارال خانم به شما نمیاد ندونی_

 مگه بچه های من به من میگن چیکار میکنن؟ منو_

 .میدونن؟ تو میگی که توقع داری آذرخش بگهمحرم 

 من چیو پنهون کردم؟ تو رو خدا مامان بس من دیگه،_

 خسته شدم. االنم بگم بفهمم باز پسرت گندی زده راهش

 .نمیدم خونه

رفتی خونه ی خودت راش نمیدی، هنوز زنده ام.پوزخند _

 زدم. خانه؟ او خانه ای داشت؟ مگر همین

 د. بیخیال نشدم دنبال آذرخشپسرش به بادش نداده بو

 رفتم کنار باغچه ی کوچک نشسته بودند و داشتند

 صحبت میکردند. در واقع آقای ملکی بود که داشت

 صحبت میکرد، آذرخش سرش را پایین انداخته بود و
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 داشت گوش میداد. تا من را دید بلند شد و به سمتم آمد

 .بازویم را گرفت. زیر لب یا عصبانیت غرید

 .چی اومدی، گفتم که حلش میکنم برو تو برای_

 بازویم را دستش بیرون کشیدم و بی توجه به او رفتم

 سمت آقای ملکی. نگاهی به آذرخش کرد و گفت "حل

 میشه دخترم، با داداشت صحبت کردم". ناچار سری

 تکان دادم، تا داخل رفتیم آذرخش شروع کرد به غز

 گذارم و وقتیزدن و داد و بیداد که آبرو برایشان نمی

 . گفته صحبت میکند یعنی صحبت میکند

بابا این مشکوک میزنه به خدا. نمیدونم میترسم ...بابا هم _

 انگار با من موافق بود، رنگ چشم هایش این

 .را میگفت
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:] 

 ق#_

 

 

 دادیار فردای روزی که مادرش به شرکت

 رفته بود سراغم آمد سرکار رساندم و دوباره گفت تنبیه

 بگویم، اما درگیری هایم زیاد بود که چیزی بهاش را 

فکرم برسد و بخواهم به او بگویم .حاال نزدیک یک هفته 

 بود روزهایمان در پی هم

 میگذشت، ساعت های طوالنی کالسهای دانشگاهم،

 درگیری ذهنم برای پول پیش و رفتار عجیب آذرخش،

 کارهای زیاد کارخانه که به دلیل اینکه ساعت هاس
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 را در دانشگاه بودم زمان کم می آوردم برای طوالنی

 کارهای کارخانه، مجبور میشدم بیشتر بمانم، همه ی

 این ها یک طرف، دیگر از درخواست های مکرر دادیار

 برای برگشتنم به شرکت خبری نبود و این یک معنی

 داشت و آن هم حضور مادرش بود. حاال پچ پچ های

 نه چندان دوستانهتمام کارکنان کارخانه، نگاه های 

 اشان که معلوم بود داستانی جدید برایم در پی دارد هم

 . اضافه شده بود به ساالد قاراش میش زندگی ام

 .دستم را که در دستش گرفت به خودم اومدم

 دوست داری آخر هفته بریم جایی؟ خسته به نظر_

 .میرسی._نمیدونم میتونی؟ سرت شلوغه

 .گفت نه هردو نیاز داریم
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 .هباش_

_ _ _ _ 

 صبح علی الطلوع حاضر و آماده دم در ایستادم تا

 . برسد، با دیدنم لبخندی زد

 . عزیزم نگفتم خونه منتظر بمون_

 نپرسیدم کجا میرویم، شاید الزم بود برویم جایی که باد

ما را میبرد ...نمیدانم باد بود یا سلیقه ی بی نظیر دادیار که 

 مارا

 سیر پیک نیک فوق العادههمچین جایی آورده بود. یک 

 هم آماده کرده بود، هرچند وقتی پرسیدم کار توست با

 . خنده گفت، ایده اش کما بیش برای او بود

 . لیوان کاغذی دستم بود و داخلش چای
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 خونتون چیشد؟_

 .تکیه ام را از او گرفتم و نگاهش کردم

 نمیدونم، منتظرم، چطور؟_

 ر تموم شه،دوست دارم این مراسم فرمالیته زودت_

 مون علنی بشه ._چیزی شده؟ارتباط

 .لبخندی مصنوعی زد

 چی عزیزم؟ تو نمیخوای؟_

 ...نه منظورم این نیست_

 دوباره خواستم تکیه بدهم اما چانه ام را گرفت تا

 .نگاهش کنم

 .بگو عزیزم_

 نمیدونم اخیرا تو کارخونه همه عجیب و غریب نگام_
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 میکنن، تو..._من؟

 .دم شرکت، حس میکنم چیزی شدهدیگه نمیگی برگر_

 دستش را از زیر چانه ام برداشت و دستش را دور

 .شانه ام انداخت

 در مورد کارخونه بهش رسیدگی میکنم اطالعی_

 نداشتم، احتماال مهیار هم متوجه اش نشده، درمورد

 نیومدنت به شرکت، مهیار خواهش کرد مدتی رو به

 نوادگیمون بهکارت ادامه بدی، پسر یکی از دوستان خا

 زودی قراره برگرده ایران و کار تو رو ادامه بده و تو

 برگردی شرکت پیش خودم. میدونم کارت بیشتر شده و

 .اذیت میشی

 در همان حال گفتم._مادرت؟
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 مادرم چی؟_

 . میدونی منظورم رو دادیار_

 میشه در این مورد فقط بهم اعتماد کنی و اجازه بدی_

 .خودم حلش کنم

 میکنی نمیتونم کمکت کنم، یا حداقل درد و دلفکر _

 .کنی، آروم شی

همه چی خوب میشه قول میدم.این یعنی از زیرش در می _

 رود و نمیخواهد بگوید

 داستان چیست. اما حداقل پیک نیک خوبی بود مارا

 ...کمی رها کرد از بخشی از انرژی های منفی

 خوبی دخترم؟_

 بودم و در تالش بودمدم در با دادیار خداحافظی کرده 
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 در حیاط را که قفلش گیر کرده بود، درست کنم و ببندم

 .که صدای آقای ملکی باعث شد برگردم عقب

 سالم، ببخشین متوجه حضورتون نشدم، شماخوبین؟_

 شکر، اگه وقت و حوصله داشته باشی میخوام چیزی_

 .بگم .لبخندی زدم

 . بله البته_

 نگران شوم. به کنار ناراحت به نظر میرسید. باعث شد

 .باغچه اشاره کرد بشینیم

 چیزی شده؟_

 دخترم همون روزهای اول که اومدین دیدم چقدر_

 ماشاهلل دختر و خوب و نون حالل خورده ای هستی،

 سخت کوشی و تالشت هم برای پدر و مادرت و
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 .خانوادت ستودنیه، همیشه تو خونه ی ما ذکر و خیرته

 قرارنبود به جای خوبی برسد ایناین تعریف و تمجیدها 

را کامال حس میکردم. اما به زعم تعارف گفتم._لطف 

 .دارین

 فرقی هم با آتنای خودم نداری چه خودت چه آسمان_

 خانم، با آقا شکیب هم یه رفاقت خوبی بینمون شکل

 گرفته خداروشکر، همسایه و اجاره نشین نبودین تو

 .دیناین یه سال دوست و فامیل وخانواده ش

 چرا با این مقدمه چینی اش داشت بیشتر و بیشتر ته

 .دلم را خالی میکرد

 من کاری کردم شرمنده ی تو و پدرتم. واال یه مدته_

 شب و روز ندارم، نمیفهمم سرنمازم آیه ها رو درست
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 میخونم یا نه! هر نمازم رو دوبار بیشتر میخونم بس که

کردم، چیزی به  شرمنده ام .چه کرده بود؟ با التماس نگاهش

 ذهنم

 .میرسید که با همه قدرت میخواستم پسش بزنم

 ...چند وقت پیش آذرخش اومد سراغم_

 وای... وای ... وای... ذهنم آنچه که نباید را شنیده

 .بود

 گفت میخواد کاری شروع کنه دیگه نذاره تو اینقدر_

 اذیت شی صبح تا شب بری سرکار گفت غیرتش قبول

 .نمیکنه

 .ذرخش و غیرتشلعنت به آ

 گفت دست و بالش تنگه و داره قسط های وامش رو_
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 [میده، پول پیش رو خواست...:

 ق#_

 

 

 .دستهایم را روی سرم گذاشتم و یک وای بلند گفتم

 دیگر نه در دلم بلکه بلند و رسا... باردیگر با ناله گفتم

 ... وای

 بیشتر چه میگفتم به مردی که یکسال پیش وقتی با

 نگرانی دنبال خانه بودم و پول کم داشتم کمکمعجز و 

 کرد، چند نفر در این شهر قبول میکردند مارا با آن

 شرایط؟ که من االن ناسپاسی کنم، اویی که گول برادر
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خودم را خورده بود._نمیدونستم خبر نداری، فکر میکردم 

 خودت در

 جریانی، شبی که اومدی گفتی میخوایین اسباب کشی

 .شدمکنین متوجه 

 .این یعنی آذرخش به این بنده خدا گفته من خبر دارم

 میدونم قانونی بخوای اقدام کنی حق باتوا... حاللم کن_

 دخترم این مدت آذرخش هربار قسمم داده و گفته حل

 ... میشه اما وبال این گناه داره من رو میکشه

 .کاش همون شب بهم میگفتین_

 ین را گفتم، غیربا صدایی گرفته و تحلیل رفته فقط هم

از این چیزی نداشتم._تا هر موقع بخوایین قدمتون روی 

 چشم ماست ترس
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 خونه نداشتن اذیتت نکنه، من شرمندتم روی نگاه کردن

 .به چشم آقا شکیب رو هم ندارم

 شما مدرکی چیزی از آذرخش گرفتین وقتی پول رو_

 پس دادین؟

 .رفتیم امالکی اونجا امضا کرد_

 ...آخه_

 مه ات دستش بود، واال گفت امضای تو رو بلدهشناسنا_

 چیز خیلی هم مهمی نیست و شما خودت وقت نمیکنی

بیای.از شدت عصبانیت ، حس بیچارگی خنده ام گرفت. 

 خنده

 ی هیستریک و عصبی. شناسنامه ای که ماه ها بود گم

 .شده بود دست او بوده، اقای ملکی ترسیده نگاهم کرد
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 خوب نیست خنده ای از سر میتوانست حدس بزند حالم

 جنون است وگرنه باید به این حال ما ساعت ها

 گریست. نمیدانم چه گفتم نمیدانم چه جوابی دادم فقط

 آنجا تنهایش گذاشتم و به خانه رفتم. مامان و آسمان در

 . حال پذیرایی بودند

 .خانم باالخره تشریف آوردن_

 بابا کو؟_

 ده است با دستآسمان که از چهره ام فهمید چیزی ش

اشاره کرد به سمت اتاق._برو پیشش هندزفری رو بذار تو 

 گوشش صداش رو

 زیاد کن. درم قفل کن هرصدایی هم شنیدی بیرون

 .نمیای
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 نگران پرسید چیشده، پشت سرش مامان همان سوال

 .را تکرار کرد. با عصبانیت گفتم

 . برو آسمان_

 ظر ماندماطاعت کرد. کیفم را روی زمین انداختم و منت

 تا مطمئن شوم در لیت فاصله هندزفری در گوش بابا

 گذاشته. صدای چرخش کلید را که شنیدن به مامانی که

 .سرپا داشت نگاهم میکرد نگاه کردم

میدونستی؟رنگش پرید، حدس میزد، اما انگار او هم خدا _

 خدا

 .میکرد که واقعیت نداشته باشد، کمی بلندتر گفتم

 ت نسوخت؟میدونستی مامان؟ دل_

 .نگاهم کرد با ترس
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 مامان برای من، بابا، آسمان و خودت دلت نسوخت؟_

 مامان تو هند جگرخواری؟ مامان چرا؟

 چرای آخرم با جیغ بلندی بود. هیتسریک بود

 رفتارهایم. به سمت آشپرخانه رفتم، بزرگترین چاقوی

ممکن را برداشتم و به سمتش رفتم._بیا بگیر، بیا بگیر بکش 

 شو ،اول منزو بعد و راحت

 آسمان و بابا رو، تو بمون و پسرت بعد هرجور

 .خواستین زندگی کنین

 .جیغ زدم بگیر،شنیدم آسمان قفل را باز کرد

 .آسمان بیای بیرون میزنم، بمون سرجات_

 .نمیدونستم_

 مامان را نگاه کردم حاال داشت نگاهم میکرد اما با
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 .گریه، چاقو را از دستم گرفت و برد پشتش

نمیدونستم... خانم ملکی چند وقت پیش گفت._چند وقت _

 پیش گفت و باز صدات در نیومد؟ مامان باید

 گوشه ی خیابون بخوابیم؟ مامان من از کجا پول بیارم؟

 من چند سالمه مامان؟

 .گفت ... گفت جور میکنه_

 . توام باور کردی؟ گه خورد_

 غیر باور کردن چاره ی دیگه ای داشتم؟_

 مشت کردم و کوبیدم وسط پیشانی ام خیلیدستم را 

 محکم، حتی دردش را ذره ای حس نکردم. ضربه ام

آنقدر محکم بود که نگران قدمی به سمتم آمد._هیچ وقت 

 نمیبخشمت مارال خانم، هیچ وقت
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 نمیبخشمت، دیگه مادر من نیستی، هیچ وقت نبودی ،

 .اما االن تو همین لحظه همه چی تمومه

 ... هرچه قدر هم دعوا میکردیم منرنگش بیشتر پرید

 .احترام مادر بودنش را همیشه حفظ میکردم

 .برو پیش آسمان ، بیرون نیا_

 .آسو_

 کافیه مامان امشب یا من میمیرم یا پسرت. خسته شدم_

 مامان دیگه نمیکشم، نمیکشم. من یه خوشی داشته

 باشمم تو زهرمارم میکنی، زندگیم رو تو و آذرخش

 جهنم کردین، آخه تو چجوی مادری زهرمار کردین،

 هستی؟ مگه من رو تو به دنیا نیاوردی؟ چرا دلت برای



 
 

2598 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

من نمیسوزه؟گریه اش بیشتر شد و نشست روی زمین ، 

 چنگ زد به

 صورتش ، کوبید به سر و صورتش اما جلویش را

 نگرفتم. از فلک، از دنیا، از خدا از همه کس و همه

 منتظر بودم تا آذرخشچیز گله کرد. حتی گوش ندادم. 

 بیاید. این گریه ی مامان آن شرمندگی آقای ملکی یعنی

 اینکه آذرخش پول را هپلی هپو کرده بود، اگر به کاری

 .زده بود اینها حالشان این نبود

 باالخره صدای در را شنیدم مامان در همان حال گریه

 .بود اما با صدای در از جایش پرید، جلوی من ایستاد

 .رو جون شکیب نکن ، سیاه پوشم نکننکن تو _

 چی میگی مامان بیا برو کنار، من مثل تو و پسرت_
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شمر نیستم، اما باید جواب پس بده. قرار باشه کسیبمیره اونم 

 منم، برای منم سیاه نپوش هیچ وقت، چون

 .دیگه دخترت نیستم

:] 

 ق#_

 

 

 آذرخش تا در را باز کرد مامان را کنار زدم و رفتم

 .یک سیلی محکم خواباندم در گوششسمتش و 

 . تف به شرف و غیرت نداشتت آذرخش، تف به تو_

دلت نسوخت؟ آخه آشغال ما در  عوضییقه اش را گرفتم._

 به در شدیم
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 بس نبود؟ بابا گوشت شده گوشه خونه بس نبود؟ کثافت

 هر گهی خوردی بس نبود؟

 پرتش کردم روی زمین، تا جایی که نا داشتم زدمش ،

 ادم و داد زدم . صدایش در نمی آمد، برعکسفحش د

 .همیشه که زبانش هم دراز نبود

 نمیدانم چقدر گذشته بود از داد و بیدادها و کتک من که

 اقای ملکی در را باز کرد و پشت سرش پسرش و

 همسرش داخل آمدند. سر و صداها مگر میشد بیرون

 !نرود؟

 !ای خدا، ای خدا چیکار کنم؟_

 .آمد دستم را گرفت و از خانه بیرونم بردامیر به سمتم 
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زمین و آسمان دور سرم میچرخید._آروم باش بیا اینو 

 .بخور

 کی رفته بود و کی برایم آب آورده بود؟! نشستم روی

 .کاشی ها تکیه دادم به دیوار

 .آسو بخور اینو_

 چند ثانیه بعد آسمان پیدایش شد رنگش پریده بود چشم

 .هایش پر از آب بود

 .مان بیا اینوبده بخوره، فشار افتاده انگارآس_

 آسمان کنارم نشست و دستش را دور گردنم برد،

 احساس خفگی میکردم جدایش کردم._بابا؟

 .خوبه_

 شنید؟_
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 .نمیدونم_

 ...امیر: آروم باشین، ا

 آسمان: همش تقصیر توا، اگه تو نبودی من هیچ وقت

 اینو نمیگفتن از این خونه بریم، اگه اذیتم نمیکردی

 .نمیخواستم و اینطوری هم نمیشد

 آسمان با گریه میگفت، امیر با تعجب نگاهش کرد و بعد

 .با ناراحتی .هرکسی به نحوی خودش رو مقصر میدانست

 .بسه آسمان گریه نکن سرم داره میترکه_

 دستش را جلوی دهانش گرفت تا صدای گریه اش را

 ه درنشونم. شبمان در حیاط صبح شد. نمیدانستم بقی

 داخل خانه در چه حال و روزی اند، اما ما در حیاط

 نشسته بودیم، آسمان خوابش برده بود و سرش را
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 روی شانه ام گذاشته بود ، امیر رفته بود داخل خانه

 اشان و پتویی آورده بود کشیده بود رویش. و روی پله

 .ها نشسته بود. شاید درگیر حرف های آسمان بود

 اندازه ی کافی روشن شده است ازوقتی دیدم هوا به 

 جایم بلند شدم، آسمان را بیدار کردم برود در اتاق

 بخوابد، داخل رفتم. بابا و آقای ملکی انگار در اتاق

 بودن. مامان و خانم ملکی کنار هم و با کمی فاصله

آذرخش، دیدم که بتادین و گاز و چسب در کنارش بود.دیشب 

 یدیدم معلوم بودمتوجه نشده بودم اما حاال که م

 .بد کتکش زده ام

 با دیدنم صاف نشسته مامان و خانم ملکی با ترس به

 .سمتم آمدند



 
 

2604 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 پاشو شناسنامه ام رو بیار، پول رو به کی دادی؟_

 دیشب در بین کتک ها گفت که دوستش سرش کاله

 .گذاشته پول را گرفته و در رفته است

 با توام؟_

 .ن آمدبا صدای من آقای ملکی از اتاق بیرو

دخترم..._آقای ملکی میدونم به اندازه ی کافی به من و _

 خانوادم

 لطف داشتین اما اجازه بدین خودم حل کنم. در سریع

 ترین زمان ممکن خونتون رو خالی میکنم خیالتون

 .راحت

 و دوباره رو به آذرخش گفتم، اسم دوستش را تکرار

 .کرد
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 مدرک گرفتی ازش پول دادی؟_

 . نه تکان دادسرش را به معنی 

 پول رو چطوری بهش دادی از بانک؟_

 ...نقدی.او یک احمق بود_

 کسی رو شاهد داری؟_

 .جواب نداد، داد زدم

 باتوام؟_

 . نه_

 .میدانستم معلوم بود

برو شناسنامه ام رو بیار.به سمت کیفم رفتم همه داشتند _

 سرپا حرکات من را

 کیف پولمتماشا میکردند. میخواستند بدانند چه میکنم. 
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 .را برداشتم، هرچه پول نقد داشتم دستم گرفتم

 شناسنامه را از دستش بیرون کشیدم، پول را پرت کردم

 .سمتش

 این آخرین لطف من به توا، برش دار از زندگیمون_

 .برو بیرون. هیچ وقت نمیخوام ببینمت

 .برگشتم سمت مامان

 یا ما یا پسرت. انتخاب دیگه ای وجور نداره، تو_

 ابت هم آزادی نترس نمیگیم مادر بدی بود رفتانتخ

 .دنبال پسرش

 پوزخندی زدم. شناسنامه را در کیفم گذاشتم ، دیروز از

ودم، ه براه رسیده بودم و باهمان لباس ها شب را سپری کرد

 آن هم چه شبی! به کیفم چنگ زدم به آسمان گفتم
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 .مراقب بابا باشد و بیرون رفتم از خانه

 کنم ، در ایستگاه اتوبوسی نشسته بودمنمیدانستم چکار 

 و زل زده بودم به رفت وآمد ماشین ها... صدای گوشی

 ام را میشنیدم شاید دادیار بود شاید مامان شاید آسمان

 نمیدانم اما دستم نگرفتمش. به سمت امکالکی رفتم و

 پول بیعانه ای که داده بودم را درخواست کردم. تا چند

 بودیم و خاطر پدرم عزیزروز پیش بچه ی یک محل 

 اما االن حساب حساب بود، به شرط کسر برای فسخ

 قرار داد پول را میداد. من تقریبا جهنمی ترین دوازده

 ساعت زندگی خودم را گذرانده بودم. پس دیگر از نظرم

 . آب از سرم گذشته بود

 به قراردارد باشه دوهفته قبل ما باید تو اون خونه_
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 .قرارداد رو فسخ کردی نه منبودیم پس اول شما 

ببین دختر خانم ش...از جایم بلند شدم روبه روی میزش _

 ایستادم، چند نفر از

 .کرکنانشان نگاهمان کردند

 کف هردو دستم رو روی میزش گذاشتم کمی خم شدم

 سمتش، با موهای قرمز، چشم های طوسی به خون

 نشسته، رنگ پریده، به نظرم هیچ دست کمی از یک

 یا خون آشام نداشتم، حق داشتم کمی به صندلی زامبی

 .اش بچسبد

:] 

 ق#_
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 _ببینید من نه االن حال و احوالش رو دارم نه وقتش

 رو که شما دنبال هزار راه بگیردی و بخوای از زیرش

 دربری یا فکر کنی چون زنم صدا کلفت کنی ازت

 میترسم. من همین دیشب داداش یک و نود سانیتم رو

 وزن سیاه و کبود کردم. نه بیسوادم نه با نود کیلو

 احمق که بخوای سر من کاله بذاری، حاال به نفعته با

 سالم و صلوات پول من رو بدی یا همون پولی که

 میخوای از من برای فسخ بگیری رو مجبوری خودت

 .به من بدی

 دوباره روی صندلی نشستم، پایم را روی پایم انداختم

 ا عصبانیت اما اهمیتی ندادممنتظر ماندم. نگاهم کرد ب

 بلند شد سمت همکارش رفت. من در این مدت چم و خم
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 یاد گرفته بودم، متاسفانه تا میدیدند طرف مقابل یک زن

 است حس میکردند با تند و تلخ صحبت کردن و تهدید

 و داد بیداد میتوانند هرکاری خواستند بکنند. به قول

 نمیدانستند یکی از همکالسی های دبیرستانم این ها

بچه تهران' بودن یعنی چه !چند دقیق بعد با چند کاغذ و '

 یک چک برگشت سمتم. با

 این پول نمیتوانستم در تهران خانه که سهل است النه

 بگیرم. باید به شهرها و شهرستان های اطراف فکر

 .میکردم

 صدای گوشی ام آنقدر دیوانه کننده بود که دستش

 نمیشناختم. جواب دادم گفتم شادی ازگرفتم، شماره را 

 خانه با گوشی کس دیگری تماس میگیرند تا جواب
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 . دهم

 ."بله؟،" "بفرمایین"_

 برایم باور پذیر نبود که یکی دو ساعت پیش توسط

 مادر دادیار دعوت شده بودم به رستوران، آن هم در

 چنین روزی، اولش نمیخواستم قبول کنم، به آن زن

 ق سالمتی دعوتم کرده باشد. اما خبنمی آمد برای چا

 من هم فکرهایی داشتم شاید حداقل خیال این بنده ی خدا

را راحت میکردم مثل من در برزخ زندگی نمیکرد. باچهره 

 ای خسته ، رنگ پریده، چشم های گود شده و

 صدایی گرفته بخاطر دادهایی که زده بودم رفتم

 ز من درسراغش... این بار من دیر کردم و او قبل ا

 رستوران بود. از دیدن حال و احوالم تعجب کرد این را
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 میشد در چشم هایش خواند اما چیزی نگفت، حتی حالم

 .را نپرسید

 از طوالنی شدن مکالمات خوشم نمیاد میرم سر اصل_

 .مطلب

 خوب بود، چون من هم برای مکالمات طوالنی نایی

 .نداشتم

 کافی در حقمهیار با انتخاب غلطش به اندازه ی _

 خودش و خانوادش اجحاف کرده و من این اجازه رو به

دادیار نمیدم.پوزخندم دست خودم نبود. اگر این مکالمات 

 شاید یک

 روز قبل بین من و او رد و بدل میشد، من این واکنش

 را نشان نمیدادم یا حتی بخاطر دیدنش با کلی استرس و
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 ...ترس می آمدم اما در این لحظه

 .ستی انتخاب شما بودزندگی مه_

 نیازی نبود بیشتر توضیح دهم تا متوجه شود انتخاب

 های او هم خوب نبوده. من االن بدترین حس ممکن را

 به همه ی مادرها داشتم ... کاش زمان دیگری را

 .انتخاب میکرد برای صحبت

 میبینم که صورت واقعیت رو داری نشون میدی، پسر_

 ...میتونه ببیمن به اندازه ای کور شده که ن

 ببینید خانم جم من نه شرایط جسمانی مساعدی دارم_

نه شرایط روحی، اگر میخواین صورت واقعی من را 

 درمورد حقیقت های زندگیتون بیشتر از این نبینین بهتره

 . برین سر اصل مطلب
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 با این حرف، نگاه چندشناکی به من کرد به راننده ی

 و چند ثانیه بعددادیار که همراه ش بود اشاره کرد 

 .دست چکی بود که مقابلم روی میز بود

 چقدر میخوای؟_

 اول تعجب کردم در واقع نفهمیدم منظورش چیست، چند

 ثانیه بعد به لطف نگاه های سرد و نفوذ ناپذیرش

 دوهزاری ام افتاد. اما خندیدم ، دیشب فهمیدم نیمچه

 سرمایه ی خانوادگی ام که آن هم برای اجاره سقفی

 باالی سرمان بود به هوا رفته و حاال او داشت پیشنهاد

پول میداد به من._بگو، هر چقدر که میخوای مینویسم برات 

 ؛ اما از

 .زندگی پسرهام برو بیرون
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 میتوانستم نام دادیار را پشتم نگه دارم، این پول را

 بگیرم و خودم و خانواده ام را نجات دهم و بگویم گور

 بابای عشق و عاشقی. گور بابایبابای انسانیت گور 

 ... همه چیز

 .من چیزی نگفتم تا باالخره چیزی نوشت و دستم داد

 در واقع یک چک سفید امضا بود! حتی او هم

 میدانست من آنقدری ظرفیت ندارم که به اندازه ای

 بنویسم که حسابش خالی شود... چک سفید امضای او

 . به من شبیه صدقه دادن به یک گدا بود

 ز جایم بلند شدم چک هنوز روی میز بود. با جهنمیا

 که آذرخش برای من ساخته بود بدون آن چک هم من
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باید به دادیار میگفتم خداحافظ، مادرش عجله کرده 

 !بود._آسو

 برگشتم سمت صدا، دادیار بود، خسته و کمی پریشان به

 نظر می آمد، کراواتش را شل کرده بود، شاید از صبح

 ، شاید سرکار برایش مشکلی پیش آمدهدنبال من بود

 بود و حاال به احتمال زیاد راننده اش خبر داده بود که با

 این حال و روز با این عجله آمده بود اینجا. مادرش با

 .دیدنش از جایش بلند شد و طلب کار من را نگاه کرد

 .دادیار عصبانی نگاه میکرد هم من را هم او را

 .خوب موقعی اومد_

رداشتم._مادرت یه چک سفید امضا داد بهم. البته چک را ب

 هنوز



 
 

2617 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 نمیدونم چقدر باید بنویسم. میدونه ظرفیت پول زیاد رو

 .ندارم راحت سفید داده

 داشت با جدیت و اخم نگاهم میکرد. حرفم را کامال

 . نادیده گرفت

 این چه سر و شکلیه؟ کجایی تو از صبح؟_

:] 

 ق#_

 

 جم؟ االن خیالتون_صورت واقعیمه، مگه نه خانم 

 .راحت صورت واقعیم رو به پسرتون هم نشون میدم

 چک را تا کردم و در جیبم گذاشتم. دست بردم سمت

 .انگشتری و درش آوردم ، تعجب شدید دادیار را دیدم
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 نمیخواستم به این شکل خداحافظ بگویم شبیه فیلم ها

 .اما زندگی من هم فیلمی بود برای خودش

 آمده بودم دادیار آنقدر تعجب کردهاز رستوران بیرون 

 بود که نتوانسته واکنشی نشان دهد، اما بی هوا بازویم

 .کشیده شد، دادیار بود

 .ولم کن_

 سوار شو تا من تکلیف این حال و جمله های شما رو_

 .مشخص کنم.به تندی دستم را بیرون کشیدم

 مشخصه ندیدی؟ پول گرفتم و تمام! چیزی بین ما_

 .نمیمونه

 .دوباره محکم دستم را گرفت

 آسو تا بیشتر از این عصبانیم نکردی سوارماشین_
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 .شو

 ...جنون و ضربه ی آخر

 .دارم با پیمان میرم آلمان_

 دیگر الزم نبود دستم را از دستش بیرون بکشم، دستش

ناخودآگاه شل شد...داشتم نامردی میکردم او بی گناه ترین 

 فرد در بین این

 دیدن قیافه ی رنگ پریده اش قلبم کشمکش ها بود. از

 درد گرفت. اما فقط کافی بود اندازه ی چند قدم تحمل

 ! کنم، همین

 .در اولین جای خلوتی که پیدا کردم روی زمین نشستم

 دلم میخواست زار زار گریه کنم اما نمیتوانستم دقیقا

 مثل همان شبی که بابا سکته کرد بود، آن شب هم باید
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 باید دنبال خانه و کار میگشتم. بایدقوی میبودم چون 

 هوای خواهر و مادرم را داشتم، امروز هم، امروز هم

 در لب بی خانمان شدن بودیم، و من کسی را که اولین

 تپش های قلبم را با او حس کرده بودم، کسی که 

 نامش که قرار بود تا ابد روی جسم و جانم حک شده

 ار را از دستبماند را پس زدم. به همین راحتی دادی

 دادم ...چک را از توی جیبم درآوردم و شروع کردم به پاره

 کردنش کاغذ را تقریبا در دستم پودر کردم. نمیدانم چه

 کرده بودم زندگی بدون دادیار... فکرش هم ترسناک

 .بود... شاید باید تحمل میکردم... تاب می آوردم

 یدبرای رفتن به امالکی در شهر دیگر جانی نداشتم با

 تا فردا صبر میکردم. میل رفتن به خانه را نداشتم اما
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 .کمی بیشتر میماندم همانجا وسط خیابان بیهوش میشدم

 وقتی به خانه رسیدم، مامان در حال پذیرایی بود، مثل

 ماتم زده ها و دستش را روی سرش گذاشته بود و

 تکیه داده بود به زانویش. نگاهی به اتاق بابا کردم،

 .ا او هم خودش را به خواب زده بود نمیدانمخواب بود ی

 چیزی میخوری بیارم؟_

نه میخوابم، رفت؟اسم نبردم، او هم اسم نبرده میدانست چه _

 کسی را

 .میگویم

 .فکر کنم_

 خوابم برد اما خواب نه کابوس دیدم با جیغ اسم دادیار

 از جایم پریدم. عرق کرده بودم در خواب داشتم دنبال
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 دستش را به سمتم گرفته بود اما هرچه دادیار میدویدم،

 میرفتن هرچه میدویدم نمیرسیدم. که دریک لحظه همه

 جا تاریک شد و دورم پر شد از گرگ، به من حمله

 .کردند که از خواب پریدم. آسمان برایم آب آورد

 خوبی؟_

 لیوان را دستش دادم اما برای گرفتنش مکث کرد دیدم

 دستم را نگاه میکند._فروختیش؟

 در این اوضاع نا به سامان مالی اولین چیزی بود که به

 ...ذهنش میرسید طبیعی بود

 پسش دادم برو به مامانت بگو خوشحال شه اونم از_

 زندگیم رفت، همونجور که میخواستن دارم هرروز

 .بدبخت تر از روز قبل میشم بگو تا خوشحال شه
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 هرچند خودم از شدت عصبانیت آنقدر بلند میگفتم که

 نیازی نباشد آسمان چیزی را تکرار کند. به سمت حمام

 .رفتم

 

 

 

 آقای ملکی اجازه نداد خانه را خالی کنم. با قسم و آیه و

 مطرح کردن نگه داشتن احترام ریش سفیدش خواست

 .بمانیم. این شاید دیگر لطف نبود عذاب وجدان بود

 هرچه که بود برای مدتی قبول کردم چرا که بابا هم این

 . میخواسترا 

 چکی که از امالکی گرفته بودم را به او دادم، قبول
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 نمیکرد اما من هم اصرار کردم، کم بود اما خب شاید

 ... این بار باید بیشتر صبر میکرد برای باقی

 بعد از دو روز بیخبر سرکار نرفتن به کارخانه رفتم، در

 آن دو روز بارها مهستی و مهیار تماس گرفته بودند،

اده بودم. خبری از دادیار نبود... البته جایینگذاشته جواب ند

 بودم که بخواهد خبری بگیرد... مهیار با دیدنم

 متعجب نگاهم کرد ، گفت صحبت کنیم شاید میخواست

 اخراجم کند، به هر حال در چشمشان کسی بودم که یک

 .چک سفید امضا از مادرشان گرفته بودم

 .آسوجان واقعا از تو انتظار نداشتم_

 پس حدسم درست بود، آن جان کنار اسمم هم شاید به

 .عادت بود، نه واقعی و از ته دل
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 دو روزه نه سرکار میای نه جواب تلفن میدی حال_

 دادیار هم که... چتون شده شما دوتا؟

 ... ببخشین ... من... داد_

 مکث کردم الیق صدا کردن اسمش نبودم. نباید به خودم

آقای دکتر گفتن پسر یکی از این اجازه را میدادم ._

 دوستانتون قراره بیان

 جای من، من تا اومدن ایشون میمونم البته اگر اجازه

 بدین و بخواین، بعدش ادامه نمیدم ، یعنی استعفا میدم

 ...و اینکه من یه وامی گرفته بودم از

 آسو! میشه به جای اینها به من بگی چیشده؟ آقای_

 میگه؟ دکتر چیه؟شما چتونه؟مامان چی

 .مادرش هم گفته بود
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 .هرچی مادرتون گفته درسته_

کالفه دستی در موهایش برد._االن انتظار داری باور کنم 

 تو به خاطر پول به دادیار

 نزدیک شدی و مادر من با یه چک سفید امضا مشکل

 رو حل کرده؟ این چیزیه که مامان من گفته، پس حقیقت

 ماجرا اینه؟

 آب هانم را قورت دادم و سرمنمیتوانستم نگاهش کنم، 

 .را تکان داد

 بخاطر پول به دادیار نزدیک شدی، باشه اما من؟_

 مهستی؟ بچه ها؟ ماهم؟ چته تو آسو لطفا از من انتظار

 نداشته باش این مزخرفات رو باور کنم چون به شعورم

 .توهین میشه
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آقای جم..._چی میگی دختر؟ چه آقای جمی تا همین دو _

 روز پیش

 مهیار بودم و برادر نامزدت، برادر شوهر آینده اتمن 

 ... حاال

 .خم شد سمتم

 مامانم تهدیدت کرده؟ چیزی گفته ترسیدی؟_

 .نه_

 پس چی؟_

 من حس میکردم مهیار احساسی تر است و دادیار

 منطقی اما قانع کردن دادیار راحتتر بود تا مهیار، شاید

ادیار بخاطر رشته ی محبت بینمان بود که در مورد د

 ..._من و دادیار مناسب هم نیستیم، من این رو دیر فهمیدم
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 این ربطی به مادرتون نداره، چک رو گرفتم اما فقط

 .خواستم خیالشون رو راحت کنم سمت دادیار نمیرم

 پاره اش کردم فکر نمیکردم برگردم کارخونه وگرنه

 .نگهش میداشتم میدادم به شما

 توجه شدی تو و دادیارچیشد دقیقا با دیدن مامان من م_

 به درد هم نمیخورین؟

 قبل دیدن ایشون متوجه شدم فقط ایشون عجله کردم_

 .وگرنه من خودم به دادیار میگفتم

 گیجش کرده بودم این را میدانستم... یک جمله ی

 درست و حسابی تحویلش نداده بودم این را هم

 میدانستم. اما فعال برای خودم هم نمیتوانستم درست و
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ابی شرح کنم چه برسد ...شنیده بودم آدم ها میگویند حس

 فالنی یک شبه زندگی اش

 را باخت من برای دومین بار یک شبه زندگی ام را

 ... باختم

 دوباره در مورد وام به مهیار در مورد اینکه بعد

 استعفایم چطوز باید قسطش را پرداخت کنم، چون در

 . حال حاضر ماهیانه از حقوقم کسر میشد

 . به اندازه ی کافی از دست من کالفه بود

 نمیدونم باید با خود دادیار هماهنگ کنی وقتی شرکت_

 .بودی گرفتی نه تو کارخونه

 این بود تمام مکالمات من با خانواده ی جم، دیگر حتی
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مهستی هم تماس نگرفته بود .نباید انتظار تماسی هم میداشتم 

 من هم بودم تماس

 . نمیگرفتم

 ود که می آمدم سرکار، اما فقط کار بود ویک هفته ب

 کار و کار. به اجبار به سالن غذا خوری میرفتم اما

 نهایتا یک قاشق و گاهی هم دست نزده سینی را پس

 میدادم، نگاه مهیار یا بقیه را به خودم حس میکردم،

 . دیگر پیش مهیار ناهارم را نمیخورد بلکه تنها

 تم دیگر نروم. فقطدانشگاه نرفته بودم و تصمیم داش

 یک روز برای دکتر بردن بابا مرخصی گرفتم البته به

 اسم دانشگاه. من در این یک هفته حتی با بابا هم

 صحبت نمیکردم، با هیچ کس. دیوانه وار دلتنگ بودم
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 دلتنگ آدمی که هرروز نامش را برای رفع

 ...دلتنگی لمس میکردم. خودش نبود... حضورش نبود

 میدیدم حاال همگی نگران من هستندعطرش نبود... 

 اما... نمیدانم گاهی برخی آدم ها به برخی چیزها

محکوم هستند...مامان یا شاید آسمان دست به دامن خاله 

 مریم شده بود،

 آمده بود با من صحبت کرده بود، اما نه گوش داده بودم

 و نه فهمیده بودم، نگاه های خیره ی بابا هم... بابا

 فت، به نظر نمی آمد اگر توان صحبتهیچ چیز نمیگ

 کردن هم داشت بخواهد چیزی بگوید. سکوت بود حتی

 ... در چشم هایش

 آذرخش نبود، واقعا یک هفته بود که نبود. احمقانه بود
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 اما من احمق گاهی نگرانش میشدم بالیی سر خودش

 ...نیاوردم، خودم بیرونش کرده بودم اما

:] 

 ق#_

 

 داشت کجاست یا نه، ته دلم دعانمیدانم مامان خبر 

 میکردم بیخبر نباشد. با همه ی بدی هایش با همه ی

 حماقت هایش با همه ی عذاب هایی که به من داده بود،

 با همه ی خشم و نفرتم باز میخواستم خوب باشد، دور

 . باشد از من اما خوب باشد

 درست حساب نکردین خانم مهندس، ای بابا اینجا شده_

 .لهخونه ی خا
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 چشمم را از صدای داد جاهد بستم. خواستم تبلت را از

 دستش بگیرم اما صدایی که گفت 'موضوع چیه؟' همه

 ... ی وجودم را لرزاند. قلبم

 میشنیدم که جاهد دارد برایش از من گله میکند اما من

 با به نفس کشیدن بوی عطرش سعی میکردم به خودم

دم ...وقتی برگشتم مسلط باشم. باید از پس این هم برمی آم

 داشت به جاهد گوش میکرد و نگاهش به

 تبلت بود، مثل همیشه خوش لباس... مثل همیشه خوش

 پوش... من در این یک هفته آنقدر وزن کم کرده بودم

 که شلوارهایم هرروز گشادتر میشد و یک سوراخ

 کمربند را تنگ تر میبستم، اما او خودش بود خود

 نباخته بود چه خوب که خودش. چه خوب که خودش را
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 حالش خوب بود، من از خوب بودن حالش ناراحت

 نشدم. بدی من نامردی من چیزی نبود که بخواهد

 . عزادار من باشد

 چرا آمده بود، او که به واسطه ی برادرش حتما خبر

 داشت هنوز اینجام، هنوز با پول اوست که دارم امرار

 این را هممعاش میکنم. اما حق پرسیدن و دانستن 

 نداشتم، نبودش در این یک هفته در کارخانه باعث شده

 ....بود فکر کنم بخاطر من نیامده است اما حاال

نمیتواست بخاطر من آمده باشد .باالخره نگاهم کرد... خیلی 

 سرد مثل همان روزهای

 .اولی که او را در خانه ی مهیار دیده بودم

 شما محاسبه کردین؟_
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 وز بود ندیده بودمش و اولین جملههمین! دقیقا هشت ر

 ...اش

 ...یه_

 . صدایم وحشتناک لرزید

 دست را مشت کردم، تا هر چه نیرو در بدن داشتم را

 .جمع کنم، دوباره امتحان کردم

یه بخشش رو.دست لرزانم را جلو بردم تا از جاهد تبلت _

 .را بگیرم

 محال بود در محاسباتم اشتباه کنم، روزها بود با این

 فکر که اینها برای دادیار است با تمرکز و وسواس

 .بیشتری کارم را انجام میدادم

 کمی که باال پایین کردم دیدم کسی که اشتباه کرده است
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 خود جاهد است نه من، دادیار هنوز ایستاده بود شاید

 میخواست با پیدا کردن خطایم کمی شماتم کند و دلش

 . ما گفتمخنک شود، نمیدانم خطاب به کدامشان ا

 .درستش میکنم_

 نمیشه که خانم مهندس شما هی خراب کنی ما چند_

 ساعت معطل شما شیم بلد نیستی به عهده نگیر. آقای

 دکتر باور بفرمایین یه دور نیاز به بررسی کارکنان

 دارین، میدونم شما و آقای مهندس با انصاف تر از این

 کار اماحرفهایین که بخوایین کسی رو تعلیق کنین از 

این وضعیت هم نمیشه .دادیار بی توجه به او گفت مشکل 

 کجاست؟

 نگاهش نکردم ، بار اول هم مراعات جاهد را نکرده
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 .بودم بلکه بخاطر دادیار چیزی نگفته بودم

 .یه اشتباه سادخ تو ضرب_

 . جاهد به خیال اینکه خطای من است یک پوزخند زد

 ن اشتباه خانمتو کار ما ساده ترین اشتباه بزرگتری_

 .مهدی، هنوز دستتون نیومده این موضوع

 من هم میتوانستم تک تک اینها را وقتی گفتم خطا

خطای توست تحویلش بدهم اما حوصله نداشتم .دادیار 

 . دوباره پرسید

 بخشی که شما انجام دادین؟_

 .خیر، مهندس جاهد_

 .و با نشان دادنش به جاهد گفتم

 نزده صدم میشه نهیک دهم ضربدر یک و شش، شا_
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 . یک و شش

 جاهد رنگ پریده تبلت را از من گرفت و نگاه کرد، اگر

 حدس میزد خطای خودش است حداقل در مورد تعلیق و

 هزار و یک چرت و پرتی که گفت رعایت میکرد، اینقدر

 پیاز داغش را بیشتر نمیکرد. اما مهم نبود، من قرار

 اصله بگیرم امانبود برای همیشه اینجا بمانم. خواستم ف

همان لحظه زنی دادیار را صدا کرد. من قبل از دادیارپشت 

 سر او را نگاه کردم تا ببینم کیست که او را به

 .اسم کوچک صدا میکند آن هم در محل کارش

 شیما بود، او اینجا؟! وقتی رسید به ما با دیدن من

 پورخندی زد و سریع دستش را دور دست دادیار حلقه

 .کرد
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 برای نشان دادن شیما به من آمده بود اینجا؟ دادیار

 چطور میتوانست... کار من بد بود، نامردی بود اما این

 خیلی بیشتر از کاری که من کرده بودم نبود؟ اصال قابل

 ...مقایسه نبود... شکستم ... از درون متالشی شدم

 نگاه کندن از آن صحنه از آن دست های در هم حلقه

 ... شده سخت بود

 صحنه ی رقت انگیز با ملودی دلخراش صدای یک

 جاهد، داشت به جای من از دادیار عذرخواهی میکرد

 اما من... منی اصال نمانده بود که بخواهد اصال از من

 عذرخواهی کند، بر فرض که آدمی بود که شعوری

خرج کند و بخواهد واقعا عذرخواهی کند .اگر یک ثانیه 

 ی که با آندیگر انجا میماندم جلوی شیمای
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 ...لبخند موفق به من نگاه میکرد از هوش میرفتم

 لبخندش به جا بود، کسی که میخواست را به دست

 آورده بود، دادیار قبل از حضور من هم در زندگی اش

 .او را داشت، شاید من بودم که جای او را گرفته بودم

:] 

 ق#_

 

 

 اینجا دیگر جای من نبود نمیتوانستم بیشتر از این در

این کارخانه کار کنم، اشتباه کرده بودم در این مدتدنبال کار 

 نبودم، هرچند شرایط مساعدی هم برای این

 .جستجو نداشتم اما حاال مجبور بودم
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 چه سخت بود من حتی فرصت زاری، فرصت عزاداری

 ... برای عشقی که از دست داده بودم را نداشتم

 ها را قدم برداشتن برایم آسان نبود، به سختی قدم

 .برمیداشتم، یکی پس از دیگری تا کمی دوشوم از آنها

 به دم اتاق کارم که رسیدم چند نفس عمیق کشیدم،

 همکارهای داخل بودند، باید سعی میکردم به خودم

 .مسلط باشم. باید همه ی تالشم را میکردم

 پشت میزم نشسته بودم و سرم را روی دست مشت شده

 به استعفایم و اینکه کجاام گذاشته بودم. میخواستم 

 دنبال کار بروم فکر کنم اما دست شیما و دادیار بود که

 جلوی چشمم ظاهر میشد و این اجازه را نمیداد. چشم

 های شیما بود که انگار هنوز مقابل من ایستاده بود و
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زل زده بود به من .چشم هایم را روی هم فشار دادم تا دور 

 کنم آن صحنه

 اره تدریس کنم اما درآمدش کم بود،را، میتوانستم دوب

 میتوانستم بروم سراغ چند کارخانه ی دیگر، کم و

 بیش تجربه ای به دست آورده بودم، هرچند این همه به

 . لطف جم ها بود

 حاال خانم مهندس من چیزی نگفتم که ناراحت شدین،_

 . تو عالم همکاری پیش میاد

 ند کردم،با شنیدن صدای جاهد سرم را از روی دستم بل

 .جاهد را دیدم، متوجه نشدم کی برگشته بود سرجایش

 چقدر این آدم پررو بود، نه بخاطر خودم اما اگر جای

 دادیار بودم بی وقفه اخراجش میکردم، هرچند مشکل
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 او هم با دادیار و کارخانه نبود، با من بود، به هزار

دلیل نامعلوم برای من و معلوم برای خودش ._راستش رو 

 ی خانم مهندس آقای دکتر و مهندسبخوا

 جم به صرف آشناییتون خیلی با شما خوب برخورد

 میکنن. حاال تو عالم همکاری هم به عهده میگرفتین

 . چیزی بدی نبود

 !او چرا در عالم همکاری صدایش را در نیاورده بود؟

 .چشمکی به همکارهای دیگرش زد

 میدین، حاالشما که به نحوی یه حالی به اون دو نفر _

 .ما اونجوریش رو نخواستیم هوامون رو نگه میداشتین

 من حالی به این دو برادر میدادم، چند بار این جمله را

 در پس ذهنم تکرار کردم تا متوجه شم منظور او از این
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 حرف چیست، صدای خنده اشان آنقدر اذیت کننده بود

 که زمان بیشتری اجتیج داشتم برای متوجه شدند اما

 آنها هرسه درحال خندیدن بودند چند ثانیه بعد که خنده

هایشان ناگهانی قطع شد در واقع در صورتشان ماسیدبینگو 

 فهمیدم منظورشان چه بود. خواستم با عصبانیت

 ."! جواب بدهم اما صدایی گفت "متوجه نشدم؟

 این صدا میشناختم این صدا صدای عصبانی دادیار بود

 ود که واقعا متوجه نشدهو سوالش به معنی این نب

 باشد. بلکه داشت شدت عصبانیتش را نشان میداد،

 نمیدانم آن سه متوجه شدند یا نه اما منی که او را

 .میشناختم فهمیدم... هرسه از روی صندلی بلند شدند

 ...آقای دکتر ب_
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 برگشتم و من هم دادیار را نگاه کردم، داخل آمده بود

 له از من. نگاه او بهاما جلوی در بود، با کمی فاص

 جاهد بود، حتی از چشم هایش هم آتش بیرون میزد. با

 تحکم و حفظ صدایش برای باال نبردنش رو به جاهد

 گفت ._جملتون رو یک بار دیگه بدون کسر کلمه ای تکرار

 .کنین

 ...آقای دکتر باور کنین مزاح کر_

 دادیار اجاره نداد او جمله اش را کامل کند به سمتش

 جاهد ترسید. حق داشت من هم حس کردم هر رفت،

 لحظه ممکن است او را بزند. اما در فاصله ی خیلی

 کمی از از جاهد استاد، دستهایش باال نرفت، شاید کالم

 و نگاهش برای درس ادب دادن به جاهد کافی بود. اما
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 چه درس ادبی؟ نمیتوانست این عصبانیت بخاطر من

 دش و برادرش شدهباشد، شادی از توهینی که به خو

 . بود ناراحت بود، حق هم داشت

 . اما چیزی که به جاهد گفت خیلی فرق دات با فکر من

و کی به تو گفته اجازه داری با نامزد من شوخی _

 کنی؟شنیدن کلمه ی نامزد از او دوباره تمام وجود من را به

 لرزه انداخت. چشم هایم گرد شد، حتی واقعا چند ثانیه

 . بکشم یادم رفت نفس

 من امروز بعد از هشت روز او را با شیما دیده بودم،

 آن هم دست در دست هم، االن بخاطر من جوش می

 آورد؟ برای حفظ موقعیت اجتماعی خودش و برادرش

 داشت همین چیزی را میگفت؟ مگر میشد بخاطر من با
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 . این لحنی که از او بعید بود با کسی صحبت کند

 ریف ببرین حسابداری، االنمهر سه تون فردا صبح تش_

 .وسائل شخصیتون هم چیزی نمونه اینجا

 جاهد چیزی نگفت مثل من نای حرف زدن نداشت. اما

 دونفر دیگر تا خواستند حرفی بزنند که با یک نگاه

دادیار ساکت شدند. هر سه خوب میدانستند حتی اگراالن داد 

 و بیداد کنند به ضررشان است، االن شادی با

 تمام میشد و میرفت اما این عصبانیت ممکناخراج 

 بود باعث شود آن ها دیگر نتوانند در زمینه ی کاری

 خودشان جایی استخدام شوند، نفوذش را داشت، انگیزه

 . اش را هم

 به سمت من آمد، به جای نگاه کردن به من، نگاهی به
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 .اطرافم کرد. دنبال چیزی میگشت

:] 

 ق#_

 

 

 آمد و برداشت، متوجه شدموقتی مکث کرد و به سمتم 

دنبال کیفم بود، گوشی ام را هم از روی میز برداشت،داخل 

 جیب کتش سرش را داد، و دست منی که با حیرت

 تمام داشتم نگاهش میکردم را گرفت و کشید. نگاه سه

 نفر موجود در اتاق را دیدم، نمیدانستند به حال زار

 نسبت من وخودشان گریه کنند، از اسمی که دادیار به 

 خودش نام برده بود متعجب باشند یا حاال دستی که
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 . توسط دادیار گرفته شده بود

 داشت چکار میکرد نمیفهمیدم! خواستم صدایش کنم و

 بگویم حداقل یکم آرامتر دستم را بگیرد، چون درد

 گرفت. اما مهیار و شیما بیرون در محوطه دیدم کنارهم

 صوص دست در دستایستاده بودند، با دیدن ما به خ

 هم، با تعجب نگاه کردند، که خیلی سریع 'لبخند' جای

 تعجب' را در صورت مهیار گرفتم و 'اخم' جای تعجب'

 را در صورت شیما. دادیار مکث نکرد در همان حالت

 . خطاب به مهیار گفت

من کار دارم مهیار بی زحمت شیما رو برسون .و به همان _

 ه داد. فکرحالت کشان کشان راهش را ادام

 نمیکنم کسی ماند که ما را دست در دست هم ندید، اما
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 ظاهرا دست در دست بودیم عمال دادیار داشت من را

 مثل یه بادباک با خودش میبرد به این سمت و آن

 . سمت

 تا در ماشین را باز کند و مجبورم کند بنشینم دستم را

 . رها نکرد

 پرت کرد با عصبانیت در عقب را باز کرد و کیفم را

 روی صندلی ، سوئیچ را از راننده اش گرفت و با همان

 عصبانیتی که ذره ای کم نشده بود شروع به رانندگی

 کرد، نمیفهمیدم ... کجا میرود نمیدانستم اصال چرا گفت

 نامزدم متوجه آن هم نبودم. بعد از هشت روز مگر

 بخاطر اینکه حرف های من را باور کرده بود و سراغی
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نگرفته بود؟! پس حاال، حاال داشت چه میکرد؟ از من 

 !میترسیدم از عصبانیت زیادش میترسیدم. از اینکه

 ...تصادف کنیم و اتفاقی برایش بیفتد

 چشم هایم را بستم چون از سرعت زیادش میترسیدم و

 نمیدانستم چه باید بگویم، هر کلمه ای از دهان من

 . کند خارج میشد ممکن بود عصبانیتش را چند برابر

 نمیدانم چقدر گذشت که ماشین ایستاد ، تا من چشم باز

 . کنم گفت "پیاده شو" و خودش قبل از من پیاده شد

 چاره ی دیگری داشتم؟ حتی اگر قرار بود دعوایم کند،

 حتی اگر قرار بود آخرین روز زندگی ام باشد دوست

 داشتم کنار او باشد... من در این هشت روز زندگی

 بودم... فقط نفس کشیده بودم که آن هم عملنکرده 
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بیولوژیک بدنم بود.وقتی پیاده شدم دیدم جلوی در یک خانه 

 ایستاده است و

 در باز است. با دست اشاره کرد که داخل بروم، نظری

 نداشتم که کجاست،خانه ی که بود نمیدانم اما حیاط

 زیبایی داشت، با اینکه پاییز بود اما درخت ها همه

 بودند. چشمم افتاد به یکی از درخت ها یک تابمرتب 

 .وصل بود، مطمئنا تاب خوردن روی آن لذت بخش بود

 .سر چرخاندم دیدم در ایوان ورودی میز و صندلی بود

 اما من با چند قدم فاصله از در ورودی همانجا ایستاده

 بودم و داشتم حیاط را تماشا میکردم، از من جلو زد و

 تما باید به دنبالش داخل میرفتم،به سمت داخل رفت. ح

 .گزینه ی دیگری وجود نداشت
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 خانه دوبلکس بود، بسیار مدرن و زیبا. همه چیز خیلی

 نو به نظر میرسید. سوئیچش را روی میز پرت کرد،

 دیدم که کراواتش را شل کرد و کتش را درآورد و صاف

 ایستاد و نگاهم کرد. آنقدر زل زد به من که من

 بیاورم و نگاه گرفتم از او، باالخره به نتوانستم تاب

 حرف آمد._این حالیه که داری؟ وقتی میخوای با پیمان بری

 آلمان؟ این حالیه که داری وقتی چک سفید امضا

 میگیری؟ این حالیه که داری وقتی به این نتیجه میرسی

 که من و تو به دردهم نمیخوریم؟ آره؟

 .آره اش محکم کشیده، بلند و عصبانی بود

 اکسیژن ... تند تند سعی میکردم ببلعمش اما سخت

 .بود
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 میدونی اینجا کجاست؟_

 .دوباره در همان حال نگاهی به اطراف کردم

 اینجا خونمونه، قرار بود خونمون باشه! دقیقا همون_

شنبه ی لعنتی که جواب تلفنم رو ندادی و از صبحنگران 

 همه جا دنبالت بودم ، همون روز برای صبحونه

 .ار بود بیارمت اینجا تا نشونت بدمقر

 داشت بد مجازات میکرد اما حقم بود... حقم بود و باید

 آنقدر صبر میکردم تا او خالی شود این را به او

 .بدهکار بودم

 چی نصیبم شد اون روز؟ یه حلقه که بهم پس داده شد_

 ...و

 . پوزخندی زد
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را  شنیدم با پیمان داری میری.جلو آمد و دوباره دستم_

 گرفت و کشید جلوی آینه ای

 نگهم داشت. شالم را که دور شانه ام افتاده بود را کشید

 و روی زمین انداخت، یقه ی مانتوام را با دستش پایین

 . کشید، تتوام را نشان داد

 اینو چی؟ اینم با خودت میبردی آلمان؟_

 .سمت راست بدنم مقابل آینه بود

 .سرش را جلوتر آورد و در گوشم گفت

 آره آسو خانم؟_

دیگر چیزی نشنیدم دیگر چیزی نفهمیدم...وقتی چشم باز 

 کردم سرمی در دستم بود. دادیار داشت

 با مردی صحبت میکرد که کیفی در دست داشت. هردو
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 .سرپا بودند. دادیار با دیدن چشم بازم به سمتم آمد

 خوبی؟_

 . دیگر لحنش عصبانی نبود، نگران بود

 .بنشینم اما اجازه ندادخواستم بلند شوم و 

 .استراحت کن االن میام_

:] 

 ق#_

 

 بلند شد، به سمت آن آقا رفت تا بدرقه اش کند. نشستم

 سرجایم ، مسخره بود که بپرسم چه شده است، معلوم

 بود از هوش رفته ام... اما کنار شقیقه ام هم میسوخت

 انگار چیزی رویش بود دست آزادم را بلند کردم و دستم
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 .شقیقه ام گذاشتم یک پارچه زبر بود را روی

 .دست نزن_

 .با صدایش از جایم پریدم

 چرا هیچ وقت حرف گوش نمیدی؟ نگفتم بلند نشو؟_

 به سمتم آمد و دستم را گرفت و آرام هولم داد تا دراز

بکشم .آب دهانم را قورت دادم، آن آقایی که احتماال دکتر 

 بود،

 از دستم بیرونرفته بود چه کسی قرار بود سوزن را 

 بکشد تا به خانه بروم؟ حس میکردم که زل زده است

 به من اما من نگاهش نمیکردم، نه اینکه دلخور باشم

 .نه اصال چنین حقی نداشتم ، از سر خجالت بود

 چرا اینقدر الغر شدی؟_
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 چرا؟ ماهها بود که دو وعده ی غذایی ام را با او و زیر

 هفته ای یکبار با اونظر و نگاه او میخوردم و دست کم 

 شام میخوردم. االن؟ آخرین وعده ی غذایی که خورده

 .بودم یادم نبود

 !نگاهش کردم اما چیزی نگفتم، بلند شدم دوباره

 داری با کی لجبازی میکنی؟_میشه اینو در بیاری؟_

 عصبانی نگاهم کرد اما سرم چیزی در تهش نمانده بود

 .که اینطور عصبانی شود

 .دستشویی، چیزی هم ازش نموندهمیخوام برم _

 نگاهش کمی نرم شد، خیلی با سلیقه سوزن را بیرون

 کشید و پنبه را رویش گذاشت و خودش فشرد. خواستم

 .بگیرمش اما اجازه نداد
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 چرا اینقدر زل میزد به من، تا چسب را زد از جایم

 .پریدم

دستشویی کجاست؟نشانم داد. در آینه ی دستشویی دیدم که _

 نداژ شدهسرم با

 است، احتماال زمانی که افتادم شقیقه ام به چیزی

 .خورده بود، دست که رویش زدم کمی سوزش داشت

 شاید بخیه خورده بود... از روی چسب و گازی که

 رویش بود متوجه چیزی نشدم. قیافه ام واقعا ترحم

 برانگیز بود، عجیب بود، نمیدانم در این جهان چند نفر

 را داشته باشند اما من دلم برایممیتوانستند حس من 

 خودم میسوخت... دلم میخواست برای خودم زار زار

 گریه کنم، خودم را بغل کنم و کمی فقط کمی نوازشش
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 .... کنم

 وقتی بیرون آمدم چشم به قاب عکس های روی میز

 افتاد، پر بود از عکس های من و دادیار ، بچه ها،

 ال حتیمهستی مهیار تمام عکس های این یک س

 آنهایی که مربوط به زمانی بود که او آقای دکتر بود

 برایم، عکس های عروسی نسترن و امید، عکس های

 شب تولد خودش که من هیچ کدام را ندیده بودم. حتی

عکس هایمان در رستوران وقتی از من خواستگاریکرده 

 !بود، کی و چه کسی از ما عکس گرفته بود؟

 در زیبا بودم در کنار دادیارچقدر همگی زیبا بودند، چق

 اما االن... اشک روی صورتم را پاک کردم. دست

 کشیدم روی صورتش در یکی از عکسهایش. یاد



 
 

2661 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 عکسی که برای تولدش از بچه ها گرفته بود افتادم،

 . نگاهی دیگر کردم اما نبود

 به سمت کاناپه ای که روی آن دراز کشیده بودم رفتم

 دیگری صدا می آمد، به دنبالاما آنجا نبود، از سمت 

 .صدا رفتم، در آشپزخانه بود

 .بیا یه چیزی بخور_

 .میل ندارم_

 ...باشه به زور بخور._گفتم که_

 .سریع برگشت سمتم

 چی گفتی؟ یک ساعت پیش که نتونستی حرفهای_

 خودت رو تحمل کنی و از هوش رفتی! کافیه آسو به

 !ننظرم به اندازه ی کافی عصبانیم کردی، بشی
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 مگرجرات سرکشی داشتم؟ اینجا مگر زندگی میکرد که

 همه ی این چیزها بود؟ روی میز پر بود، مربا،

 ژامبون، پنیر، ماست، بیسکوئیت و چند مدل نان و

 . چیزها مختلف دیگر

 یکم بخور برای شام زوده، یکم دیگه سفارش میدم_

بیارن، زنگ زدم کفتن آماده نیست.چرا داشت اینکارها را 

 رد هیچ نظری نداشتم امامیک

 تکه ای از باگت را دستم گرفتم و کمی از ژامبون را

 الیش گذاشتم و گاز کوچکی زدم تا بیخیال شود اما نشد

 .اشاره کرد تا ته بخورم

 گاز بعدی باعث به گلویم بپرد در لیوان آب ریخت و

 دستم داد. لیوان را روی میز گذاشتم جرات نداشته ام را
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 .سیدمجمع کردم و پر

 من چرا اینجام؟_

 نمیدونم مگه پیمان رفت؟_

 شمشیرش را از رو بسته بود، برای شکنجه اگر آورده

 بود این چه شکنجه ای بود که دکتر باالی سرم می

 آورد؟ !_نگفتی؟

 چی بگم؟_

 .شاید از برنامه هاتون_

 .من میخوام برم_

 .به اون قسمت هم میرسیم، فعال لقمه ات رو تموم کن_

 بودم به خوردنش... چند گاز بیشتر نتوانستممجبور 

 .بزنم
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 .دیگه نمیتونم._ژامبون مورد عالقته_

 میدانستم، ژامبون مرغ و قارچ بود! اما خب میل

 . نداشتم

 تو حیاط صحبت کنیم یا تو خونه؟_

 .آرام گفتم یکم سردمه

 مانتوام را از تنم درآورده بود و من یک تی شرت به تن

 دستم داد، به سمت کاناپه رفتم و داشتن. قهوه ریخت و

 او با یک پتو برگشت سمتم و پتو را انداخت دورشانه

 ام خواست مرتب کند اما اجازه ندادم. خودم را عقب

 .کشیدم تا خودم مرتبش کنم

 ماگش را دستش گرفت و روی مبل تک نفره ی سوزن
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دوزی شده ای نشست. یکبار در یکی از رستوران هاییکه 

 یده بودم و گفته بودم کارهای سوزنرفته بودیم د

 .دوزی دوست دارم

 خب تو شروع میکنی یا من؟_

 چیو؟_

:] 

 ق#_

 

 

 اینکه االن چرا من دقیقا هشت روز بود نامزدم رو_

 ندیدم و از اون بدتر آخرین جمله ای که ازش شنیدم چی
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بود و چرا همچین چیزی شنیدم؟سرم را کمی خم کردم و 

 .کشیدمدستم را روی گردنم 

 ...جواب هایی که میدونی رو_

 ! آسو_

 آره باکسی جایی نمیرم. اما ... من و تو برای هم_

 .نیستین

 .درسته، موافقم_

 انتظار؟! نه نداشتم نه انتظارش را، نه آمادگی شنیدنش

 را از دادیار نداشتم. آن هم به این صراحت. چشم هایم

نبیند ._اما  به فاصله ی کمی پرشد سرم را پایین انداختم تا

 بهتره دلیل های همدیگه رم بشنویم تا بدونیم چرا

 . فکر میکنیم به درد هم نمیخوریم ، من شروع میکنم
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 . نگاهش کردم زل زد به نی نی چشم هایم و گفت

 چون به من اعتماد نداری و نمیتونی اعتماد کنی،_

 . چون اون حلقه برات واقعی نبود

 اد نبود اما او اینطورسرم را پایین انداختم بحث اعتم

 ... برداشت کرده بود

 واقعی نبود که اونقدر راحت از دستش در آوردی،_

 واقعی نبود که حس کنی وقتی اتفاقی میفته و حتی

برادرت کاری میکنه و تو دردسر میفتی...برادرم؟ سرم 

 خیلی تیز دوباره باال آمد. اما او در همان

 .حالت ادامه داد

 بزنی، باید از من کمک بخوای، بایدباید به من زنگ _

 من رو کنارت داشته باشی نه اینکه بیخبر از من بلند
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 شی بری سراغ مادرم که میدونی چه خصوصیت اخالقی

 داره و دیدی چند ماهه چقدر در تکاپو بودم تو رو از از

 هر آسیب لفظی و شخصیتی که ممکنه بهت بزنه

 . محافظت کنم

 . کمی جلوتر آمد

 اینم ختم نمیشه با اسم یه عاشق قدیمی و تازه به_

 دیرینه ات جدا میشی ازم، با خودم میگم یه چیزی گفت

 که بذارم بره اما دقیقا یکی دو ساعت بعدش خواهرم

 میگه پیمان واقعا همچین پیشنهادی بهت داده و من

 خبر نداشتم! چرا چون ازت شنیده بودم فقط یه پیشنهاد

ه ی این ها باعث میشهفکر کنم کاری داده نه ازدواج! و هم

 آره شاید اونقدر که دوستش دارم دوست نداره،
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 شاید تو اشتباه کردی، مجبورش کردم! حاال این حالت

 چیه؟ این نصف شدنت تو یه هفته چیه؟ مگه به نتیجه

 نرسیدی به درد هم نمیخوریم؟ مگه انتخابت جدا شدن

 از من نبوده؟

 ه بود "من زندگیانتخاب؟ علی رضا آذر بود که نوشت

 را سخت مجبورم" وصف حال من بود. من انتخابی

 ...نداشتم من مجبور بودم به همه چیز

 حرفهای من جواب نداره آسو خانم؟_

 .کمی محکم تر پتو را دور خودم پیچیدم

 .قهوه ی تو شیرینه یکم ازش بخور_

راجب آذرخش از کجا فهمیدی؟به مبل تکیه داد و خیلی _

 . ریلکس گفت
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 .یدمشد_

 .بیشتر تعجب کردم

 کجا؟_

 .تو خونتون_

 .چشم هایم تا حدقه باز شد

 . یعنی چی؟_سوال من این نبود_

 از جایم بلند شدم وگفتم سوال من این بود اما نفهمیدم

 گوشه ی پتو چطور به ماگ خورد و افتاد و محتواي بی

 نهایت داغش روی پایم ریخت، چشمم را از در بستم

 .اما آخ نگفتم

 سریع بلند شد ماگ خودش را روی میز گذاشت و به

 .سمتم آمد
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 چیکار کردی؟_

 .اما عقب رفتم

 ...جواب من رو بده._ پات سوخته بذار تمیزش ک_

 .'داد زدم 'نمیخوام

 نمیخوای؟ چی میخوای؟_

 . داد زدم، بلند بلند جوابش را دادم

 آره من بدم، من بدترین آدم روی این کره ی خاکی ام،_

 گفتم تا تو رو از زندگی نکبتی که آذرخشدروغ 

 برامون ساخته دور کنم، الغر شدم چون بدون تو

 نمیتونم، نمیتونم نفس بکشم اما حق مردن هم ندارم

 چون پدرم ، مادرم و خواهرم حتی اون آدرخش بدون

 من نمیتونن زندگی کنن، من زندگی رو فقط و فقط از
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چ کس دیگه.دادم تبدیل خودم دریغ کردم دادیار نه از تو نه هی

 شد به گریه به مشت های محکم به قفسه ی

 .سینه ام، به لرزش چانه و دست هایم

 فقط خودم! تو خوبی همه خوبن، مامان دو روز بعد به_

 حالت عادیش برگشت آسمان هم بابا هم که... منم که

 .رو زمینم و نیستم

 . دوباره خواستم بکوبم اما مشتم را گرفت

 .ه ام اما حتی مرده ام محکومه به زندگیمنم که مرد_

 اویی که در طول تمام داد و بیدادهایم فقط داشت نگاهم

 میکرد دستم را کشید و محکم بغلم کرد. دیگر پسش

 .نزدم نیاز داشتم به اکسیژن حضورش نیاز داشتم

 نمیدانم چقدر گذشت بلندم کرد و روی مبلی که دقایقی
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نشاند .با دستمالی روی پایم را قبل خودش نشسته بود من را 

 پاک کرد و رفت و با کرمی در

 دستش برگشت کمی روی انگشت های دستش ریخت و

 خیلی آرام روی پوست پایم کشید. میسوخت از درد لبم

 . را گاز گرفتم

 .باورم نمیشه اینقدر به بدنت آسیب میرنی_

 این اولین جمله اش بعد از آن نطق غرای من و بغل

 .بود محکم خودش

 میسوزه؟_

 .مهم نیست_

 [اینجا تو بغلم میشینی؟ یا اونجا تو بغلم دراز میکشی؟:_

 ق#_
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 با تعجب نگاهش کردم. چه میگفت؟! لبخندی به تعجبم

 زد یک دستش را زیر زانویم و دست دیگرش را به

 .پشتم برد

 چیکار میکنی؟_

 تا این را گفتم، گفت 'نظرم عوض شد' . به سمت پله

 چه گفتم بگذارتم زمین اما اعتنایی نکرد. بهها رفت هر

 اتاق خواب رفتیم. من را روی تخت دو نفره ی زیبایی

 که بود گذاشت._دادیار چیکار میکنی؟

 کنارم نشست دست انداخت دور شانه ام و مجبورم کرد

 دراز بکشم کنارش. شوخی اش گرفته بود؟! آرام در
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 .گوشم گفت

 .کاناپه کوچیک بود برای دوتامون_

 تالش کردم بلند شوم اما دست دیگرش را هم درو حلقه

 .کرد و اجازه نداد، در واقع زورم نرسید

 .ولم کن_

صحبت کنیم برای شام بریم پایین._چه صحبتی؟ من _

 .حرفهام رو زدم

 .پیشانی اش را تکیه داد به شقیقه ام

 .من نه_

 . اینجوری نمیشه صحبت کرد_

 باشم و فقط حرفآره، برام سخته اینطور نزدیکت _

 بزنم اما چاره ای نیست تا ازت فاصله میگیرم یه جوری
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 . به خودت آسیب میزنی، اینجا امنه

 ...بدون او سخت بود... دردناک بود... إزار دهنده بود

درست بود حرفهایش .اما به تقالیم برای بلند شدن ادامه دادم 

 اما هرچه هم

 ا ببینم چهتالش میکردم زورم نمیرسید، بیخیال شدم ت

 .میگوید

 اون روز هرچی زنگ زدم جواب ندادی فکر کردم_

 .ازخستگی گردش روز قبل خواب موندی

 پوزخندی زدم خواب؟ خواب نمانده بودم در خواب بودم

 . آن شب، در کابوس زندگی کردم آن شب را

 رفتم شرکت اما تا ده که خبری نشد نگرانت شدم_

 .دم در خونتوندوباره زنگ زدم، اونقدر که اومدم 
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در خانه ی ما؟ !_امیر درو باز کرد با تعجب من رو نگاه 

 کرد، پشت

 سرش آسمان رو دیدم، دعوتم کرد داخل. برادرت هنوز

 ...خونه بود، سر و وضعش

 با درد چشم هایم را بستم، خجالت کشیدم، بدترین زمانی

 بود که میتوانست به خانه ی ما برود، اما چرا هیچ کس

 !نگفته بود؟ به من چیزی

 چرا به من زنگ نزدی؟_

 لبم را با دندان محکم گاز گرفتم. وقتی با این اطمینان

 . میپرسید یعنی خبر داشت

چی میگفتم؟ داداشم دوباره ...گریه ام گرفت. حاال که _

 میدانست حاال که دیده بود
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 میتوانستم راحت بگویم، گریه کنم، شاید کمی درد و

 . بگویم دل، شاید منی از ترسهایم

 نمیخواستم برگردیم به خونه ی قبلی، تو ندیدی،_

 نمیدونی، حتی نمیتونی تصور کنی، اما اونجا... آسمان

 ...اونجا حتی برای راه رفتن از کوچه هاش میترسید

 وقتی دید گریه میکنم بغلم کرد، خیلی محکم ، تا چند

 لحظه پیش فقط نگه ام داشته بود تا بلند نشوم. آنجا در

 ...او من ترسی نداشتم اما دیگر برای من نبود آغوش

 .هیش آروم عزیزم_

 برای عزیزم گفتن هایش دلتنگ بودم خیلی زیاد... اما

 مگر باز عزیز بودم که میگفت عزیزم، چه بد تنبیهم

 . میکرد؟!کمی که آرام شدم گفت
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 هرچی بعدش زنگ زدم جواب ندادی، که راننده ام_

 تی؟خبر داد پیش مادرمی، چرا رف

 چون میدونستم چی میخواد بگه و خودمم تصمیم اون_

 .بود رفتم خیال اونم راحت کنم

 . اینقدر راحت من رو حذف کنی_

 ...به نظرت راحته که_

 .ادامه ندادم

میدونی این یه هفته چرا نیومدم سراغت؟مگر بخاطر چک _

 !و حرفهایم نبود؟

 ازت دلخور بودم. به مشکلی که برمیخوری دوست_

 اولین نفری که بهش اعتماد میکنی ازش کمک دارم

 میخوای من باشم نه اینکه حذفم کنی، خیلی از دستت
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 . عصبانی بودم

 و دلتنگ! حتی دلتنگت بودم. دلتنگ چشم هات،_

 . نگاهت، صدات، حضورت و حتی بوی پوستت

نفس عمیقی کشید ._یکمم از کارهای خونه مونده بود 

 میخواستم تکمیلش

 فردا صحبت کنم نه امروز، مهیار میگفتکنم و باهات 

 ... یکم تو خودتی فکر نمیکردم

 صحبت چی؟_

 دست چپش را که رویم بود با هردو دستم کنار زدم،

 خودش نتیجتا دستش را کشید، بلند شدم و نشستم. با

 . دلخوری یا در واقع حسادت گفتم

 صحبت اینکه مناسبت نیستم؟ که این خونه شاید یه_
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 د برای من و تو باشه االن برای تو وروز قرار بو

 شیماست؟

 با اخم او هم نشست._شیما؟

 ...مگه دست تو دست هم نیومدین به من_

 . لبخندی زد، آرام گونه ام را کشید

 من فقط دست تو دست با یک نفر اونجا رفت و آمد_

 کردم که فکر میکنم هوش زیادی نیاز نداره بدونی اون

 ! فرد کیه؟

 . رو گرفتم ازش

 شیما برای کاری بامهیار امروز اونجا بود، کامال_

 اتفاقی، نمیدونستم اونجاست، تو کارخونه هم دیگه رو

 دیدیم. تورم نمیدونستم اونجایی امروز مگه دانشگاه
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 ...کالس نداری؟_دادیار چی میگی؟ نمیفهمم، من

 . ناگهانی، خیلی خیلی ناگهانی وسط حرفهایم گفت

 .دوست دارم_

 واستم از تخت پایین بروم با این حرف اومنی که میخ

 .میخکوب شدم سرجایم

 دوست دارم، من بیخیال تو نمیشم ، ازت دست_

 نمیکشم، ازت دلخور و عصبانی بودم اما شاید کمی هم

 بهت حق میدادم خواستم یکم راحت باشی ذهنت خالی

 شه دور باشی و فکر کنی ، حدس هم نمیزدم در عرض

روز ببینمت.مگر میشد... ترس  هشت روز تو این حال و

 وجودم را برداشت... به سختی

 . گفتم
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 اگه میخوای... انتقام کاری که باهات کردم رو باهام_

 ...بکنی، من... من به خدا

:] 

 ق#_

 

 

 .هیشش بیا اینجا ببینم_

 گریه امان نمیداد، بغلم کرده بود. من این همه عذاب

ر به هم زدن کشیده بودم برای هیچ._من از مامانت بخاط

 باهات چک سفید

 . امضا گرفتم

 االن دست چکم رو میارم همه ی صفحه هاش رو_
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 .امضا میکنم میدم بهت

 .سرم را از روی قفسه ی سینه اش بلند کردم

 یعنی چی؟_

 یعنی میدونم کل صفحه ها هم امضا شده دستت باشه_

 .یک لایر هم از اون حساب کم نمیشه

این بار بینی ام را کشید ._انتخاب دوباره لبخند شیرینی زد، 

 بدی بود، باید سعی میکردی با چیز دیگه ای

 .قانعم کنی

 باور نکردی؟_

 خودت چی فکر میکنی؟_

 ...اما_

 .حرفی که در مورد پیمان زدی رو دوست نداشتم_
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 .خوب میدونی چقدر نسبت بهت حسودم

دست انداخت دور شانه ام دوباره دراز کشیدیم._اما درک 

 مسئولیتی که به عهده گرفتی برای تو میکنم

 که اینقدر کوچولویی چقدر سنگینه اما تا همین جاشم

 .خیلی خوب از پسش بر اومدی

 دادیار من... من دوست ندارم مشکالت خانوادگی من_

 رو تو حل کنی من برای پر کردن کمبودهام با تو نبودم

 ... ک

 من فقط میخوام کنارت باشم، باشه کمک نمیخوای_

 قبول اما میتونم کنارت باشم. بدون تو نمیتونم اصال

 زندگی بدون تو رو نمیخوام . به توام فرصت دادم تا

 امتحان کنی ببینی میتونی بدون من زندگی کنی یا نه،
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 .حذف من چیزی رو حل نمیکنه عزیزم

 .نمیشد نمیتوانستم قبول کنم

نیم نمیشه دادیار._تومجبوری با من ازدواج کنی. حاال میتو_

 این کار

 ...رو در آرامش انجام بدیم یا

 ...دادیار متوجه نمیشی که چ_

 کافیه آسوی من همه چی رو میدونم، از پدرت هم_

 اجازه گرفتم زود عقد کنیم. اگر حالت مساعد بود همین

 امروز میرفتیم تا تو اینقدر از من فرار نکنی ، شاید اگر

 اینقدر اسمم تو شناسنامه ات باشه دیگه حذف کردنم

 .راحت نباشه برات
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هیچ کدام از این  ...شناسنامه... شناسنامه ی پر دردسر من

اتفاق ها واقعی به نظرنمیرسید. انگار درخواب بودم یک 

 خواب شیرین با

 حضور دادیار، اگر چشم هایم را میبستم و باز میکردم

 دیگر قرار نبود دادیار را ببینم، کم کم چشم هایم سنگین

 ...شد

 چشم باز کردم در همان اتاق بودم. چشمم به وقتی

 توری سفید باالی تخت افتاد. کنارم را نگاه کردم دادیار

 .نبود اما عطرش را حس میکردم

 نگاهی به روبرو کردم از آینه ی مقابلم میتوانستم خودم

 را ببینم نگاهی به اطراف کردم به جز تختی که در اتاق

 برایم بی روح بودبود بقیه چیزها را دوست نداشتم، 
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 وسائل خاصی هم نبود، برای این بخش شاید به اندازه

 ی کافی وقت نگذاشته بود. روی تخت نشستم و فکر

 کردم چه باید بکنم بروم طبقه ی پایین و جوری

 برخورد کنم که انگار نه انگار و تمام آن یک هفته ی

 رویای پوچ بود؟ گفت از پدرم اجازه گرفته من توهم

یا واقعا؟ چرا کسی به من نگفته بود ان روزدادیار  زده بودم

 به خانه ی ما رفته. حجم این سوالها من را تا

 ...مرز دیوانگی میبرد

 وقتی به طبقه پایین رفتم دادیار نبود از پنجره دیدمش

 که در ایوان دارد با تلفن صحبت میکند. به آشپزخانه

 استرفتم تا کمی آب بخورم دیدم ظرف غذاها روی میز 

 . و بویش هم بدجور اشتهایم را تحریک کرد
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 به جای آب دست بردم و ظرف را باز کردم، نگاهی به

 کابینت ها کردم یکی یکی کشوها را باز کردم تا یک

 قاشق پیدا کنم امانبود. دوباره به ظرف نگاه کردم و

 بادست از گوشه ی کبابش کندم و در دهان گذاشتم از

 .ش چشم هایم را بستمطعم گرم غذا و خوشمزگی ا

بیدارشدی؟هینی گفتم و برگشتم. یک تکه ی کباب دستم _

 بود ، مثل

 بچه هایی که بدون اجازه ی مادرشان میروند سر

 یخچال بستنی بردارند و کسی مچشان را میگیرد

 .نگاهش کردم، با دیدنم لبخندی زد

 گرسنه ای؟_

 با خجالت لب هایم را روی هم فشردم و سرم را به
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 نه به چپ و راست تکان دادم د دستی که تکه ی معنی

 .گوشت در آن بود را پشت سرم قایم کردم

 بلند خندید و سمتم آمد، جلویم ایستاد و خنده اش را

 قورت داد. هرچند خیلی هم موفق نبود. دستش را پشت

 سرم برد و دستم را جلو آورد. با لبخند دستم رو جلوی

 ت دهان خودش بردصورتم تکان داد و دستم را به سم

 و گوشت را به دندان گرفت و گاز کوچکی به انگشتم

 زد.با این کارش انگار به خودم آمدم من اینجا دقیقا داشتم

 چکار میکردم؟ من یکبار با این مرد خواسته و

 نخواسته بازی کرده بودم و حاال ایستاده بود اینقدر

 راحت من را بخشیده بود؟ دستم جلوی دهانش بود

 برد و مچ دستم را گرفت ، زل زده بود به من، پایین
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 تاب نگاهش را نداشتم ... سرم را پایین بردم اما اجازه

 .نداد با دست دیگرش چانه ام راگرفت و باال برد

 نگاهش... من این نگاه را میشناختم سرش داشت کم کم

 . به صورتم نزدیک میشد که خودم را عقب کشیدم

 .دادیار لطفا_

 .، اخم کرد. چانه و دستم را رها کردبه خودش آمد

بشین غذا بخوریم._من باید برم ساعت چنده هوا تاریک _

 .شده

 غذات رو بخور میبرمت نگران نباش خانوادت میدونن_

 .پیش منی

 ...میدونن؟ چی میگی دادیار از وقتی اومدیم من_

:] 
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 ق#_

 

 

 .از وقتی اومدی چی؟ متوجه نیسیتی چرا اینجایی؟_نه_

 نه؟_

 ... نه دادیار، من_

 .برگشت مقابلم

 فکر کردی من حرفهات رو باور کردم؟ از تو دست_

 کشیدم؟ هوم؟

 .دستش دوباره باال آمد، موهایم را آرام پشت گوشم برد

 اذیتم نکن، نمیذاری بهت نزدیک شم پس اینقدر_
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سوالهای عجیب هم نپرس غذات رو بخور._تو نمیبینی ، 

 نمیفهمی با تو چیکار کردم؟

 .با پشت دستش روی گونه ام را نوازش کرد

 . عاشقم کردی خیلی بد خیلی زیاد_

 .نفس عمیقی کشید

 تو یبار به من جواب مثبت دادی هیچ چیزی، تاکید_

 .میکنم آسو هیچ چیزی نمیتونه این رو تغییر بده

 .میخوای نازکنی؟ باشه من که خریدارشم تو ناز کن

 ن نبود. اصال اگرمن ناز نمیکردم، چیزی برای ناز کرد

 قرار بود کسی نازی بخرد و منتی بکشد این وظیفه ی

 من بود.پشت میز نشسته بودم، عالوه بر قاشق کلی چیزهای

 دیگر هم آورده بود بر سرمیز. حاال که دقت میکردم



 
 

2694 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 لباسش را عوض کرده بود. یک تی شرت آستین کوتاه

 .تنش بود، تا به حال ندیده بودم

 رات جذابه؟چه چیز بازوهام ب_

 .ناخودآگاه زل زده بودم

 اینجا زندگی میکنی؟_

 . هشت روزی هست_

هشت روز..._فردا شب میایم برای خواستگاری، برای پس 

 فردا

 . صبح هم وقت آزمایشگاه گرفتم

 قاشق را روی بشقاب گذاشتم و جدی نگاهش کردم. چه

 ! میگفت؟

 !دادیار_
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 بله؟_

 .نمیفهممت_

 من از شما خواستگاری چیو نمیفهمی عزیزم مگه_

 نکردم؟ جواب مثبت به من ندادی؟

 .چرا دار..._با پدر و مادرت هماهنگ کردم_

 کی هماهنگ کردی که من خبر ندارم؟ چرا از من_

 پنهون کردین؟

 .نیاز داشتی_

 به عذاب کشیدن؟_

 من این رو نخواستم، اما با لجبازی که تو داری_

 .صله ایجاد میشدبیخیال نمیشدی برای همین باید یکم فا

 ...مادرت_
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 نمیخوام راجب این موضوع صحبت کنم._مگه میشه؟_

 میشه، شب که نمیمونی پیش من ؟_

 من دیوانه شده بودم یا او؟ همه چیز به این راحتی

 ! مگرمیشد فراموش شود

 نمیشه دادیار، زندگی که فیلم نیست سیندرال شاهزاده_

 تموم اش رو پیدا میکنه همه چی به خوبی و خوشی

 . شه

 .اشتباهت همین جاست_

سوالی نگاهش کردم._این شاهزاده بود که سیندرال رو پیدا 

 . کرد

 یا حرف من را نمیفهمید یا میخواست نشنیده بگیرتش،

 .هیچ کدام ممکن نبود
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 .میشه من رو برسونی یا زنگ بزنی به آژانس_

 غذات رو بخور، برای فردا شب میخوای با مهستی_

 بری خرید؟

 . صندلی را کشیدم و بلند شدم

 .نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی نمیدونم، اما نمیشه_

 قاشقش را در بشقابش رها کرد، به صندلی تکیه داد و

 دست هایش را به هم گره کرد._چی نمیشه؟

 .من و تو_

 .نفس عمیقی کشید

 .به نظر من که زوج فوق العاده ای هستیم_

 دادیار؟_

 ن اجازه بدم به مرد دیگهچند درصد احتمال میدی م_
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 ای فکر کنی چه برسه اینکه بخوای با کس دیگه ای

 .ازدواج کنی

من جایی نمیرم و فکر نمیکنم اما..._خب با من ازدواج _

 .کن

 بی توجه به او رفتم دنبال مانتو و شالم، آرام به سمتم

 .آمد. آنقدر آرام و ریلکس ایستاده بود و نگاهم میکرد

 . میکرد این بیشتر عصبانیم

 .اینجوری نگام نکن_

 چجوری؟_

 .خودت خوب میدونی_

 من االن فقط دارم به این فکر میکنم که چه بهونه ای_

 برای خانوادت بیارم و شب نگهت دارم، هنوز دلتنگیم
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 رفع نشده._ کیفم کو؟

 .تو ماشینه عزیزم_

 .به سمت در رفتم، در حیاط چند نفس عمیق کشیدم

 .ش را از پشت سرم شنیدمنگاهی به تاب کردم صدای

 میخوای روش بشینی؟_

 کمی سرم را به سمت او چرخاندم. سرش را هم پایین

 آورده بود.  قبل از اینکه قدمی بردارم دستم را

در دستش گرفتم. خواستم دستم را بکشم اما اجازه نداد.در 

 سکوت کامل در ماشینش نشستم ، چند بار چیزهایی

 درست و حسابی جوابم را گفت اما جوابش را ندادم. او

 نمیداد باید میرسیدم به خانه. باید از آسمان و بقیه

 میپرسیدم داستان چیست، قصد اینها از این کارها چه
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 بود؟

:] 

 ق#_

 

 

 وقتی ماشین را نگه داشت در نهایت تعجب من از

 ماشین پیاده شد. کیفم را از صندلی عقب برداشت و به

 سمت در خانه اشاره کرد._کجا؟

 .لبخندی زد

 نمیخوای دعوتم کنی؟_

 .با ترس نگاهش کردم

 .برو تو صبح میام دنبالت_
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 .نیا_

 .خنده ی کوتاه دیگری کرد

 _ _ _ _. برو تو عزیزم_

 چیزهایی که از آسمان شنیده بودم باورکننده نبود. بعد

 از تمام شدن حرف هایش عصبانی شدم از او از مامان

 .را از من پنهان کنندحتی از بابا، حق نداشتند اینها 

 میخواستی هوای پسرت رو داشته باشه آره؟ وگرنه_

 من که مهم نیستم برات تا دو روز پیش اون یه پولدار

 بود که میخواست ازم سواستفاده کنه؟ چی شد پس؟

 .رو به بابا کردم

بابا تو چرا؟ تو چرا چیزی نگفتی؟گریه ام گرفت، زندگی _

 ام شده بود چشم های پر از
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 اشک، دادیار برای من و حتی برای خانواده ام بیش از

 .اندازه خوب بود

 . داداش دادیار نذاشت بهت بگیم_

 با چشم های گرد شده او را نگاه کردم ، به او میگفت

 ! داداش، در این یک هفته

 نمیفهمی چه اتفاقی افتاده؟ ما االن عمال صدقه گرفتیم_

 عد من انگار نهاز دادیار؟ این به کنار آبرومون... ب

 انگار برم باهاش ازدواج کنم؟

 .دوست داره_

 .درد منم اینه._بخاطر تو اینکارو کرد_

 کجا فرستاده آذرخش رو؟_

 .دبی_



 
 

2703 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 دیوانه شده بودند، بابا چطور میتوانست با همچین

 چیزی موافقت کند. بعد از آمدن دادیار به خانه ما

 سرعتآسمان همه چیز را گذاشته کف دستش. او هم با 

 تمام کنترل همه چیز را به عهده گرفته آذرخش را برای

 کار فرستادت به دبی پیش یکی از دوستانش برای کار،

 .آسمان گفت حتی با آقای ملکی هم صحبت کرده بود

 هرچند به گفته ی آسمان همه ی این ها را بعد از

 صحبت با بابا و اجازه گرفتن از او انجام داده بود،

 هم همین بود. بابا چرا اجازه مشکل و تعجب من

 داده؟ !در خانه قدم میزدم در حیاط قدم میزدم، نمیفهمیدم باید

 چکار کنم. آن ها مگر نگران من نبودند چرا از من

 پنهان کردند؟ مگر نمیدانستند درد من چیست، یا اصال
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 خود دادیار، او هم میدانست دروغ گفته ام. او هم باور

 اینطور تا کرد. میتوانست به نکرده بود پس چرا با من

 من بگوید مگر نمیخواست از من جدا نشود. مهستی هم

 نبود، مهیار هم نمیگفت؟! من در جهنم واقعی زندگی

 کرده بودم و همه ی اینها برای درس دادن به من بود؟

 همین؟ انتظار داشتند اینقدر راحت من این را قبول کنم؟

 نه، اما حتی اگرحتی نمیدانستم باید سر کار بروم یا

 میخواستم با توجه به اتفاق های دیروز به کار کردن

 ادامه ندهم باید کاهایم را جمع و جور میکردم بعد. تا در

 .را باز کردم صدای صبح بخیر سرحالش را شنیدم

 .اینجا چیکار میکنی؟به سمتم آمد_

 انتظار یه بوسه داشتم برای صبح بخیر داشتم. به_
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 ، میخواستم امروز نری کارخونه وسرویست گفتم نیاد 

 استراحت کنی برای شب اما کسی که قرار بود جای تو

 بیاد کارخونه رسیده. امروز رو چند ساعتی با اون باش

 و کارها رو بسپر دستش بعد از ظهر مهستی گفت

 ...خودش

 .کافیه دادیار، من عروسک خیمه شب بازی نیستم_

 برگشتیم پله ی اول؟_

 اول هرچیزی که اسمش رو میذاری پله ی اول سطر_

 برام فرقی نداره تو خونواده ام همتون بفهمین حق

ندارین زندگی من رو کنترل کنین._من زندگی تو رو کنترل 

 میکنم؟

 نمیکنی؟_
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 . نه! اگر کنترل میکردم که این نبود حالت_

 .بی توجه به او از کنار رد شدم اما بازوم را گرفت

 .ولم کن_

 تفاق نمیفته، باشه فعال نمیخوای حرفهیچ وقت این ا_

 بزنی مشکلی نیست. سرکار که میری بشین تا

 .برسونمت

 .نمیخوام._بشین آسو تا عصبانی نشدم_

 نمیخواستم اما در جدل بین ما در باز شد وآقای ملکی با

 تعجب به ما نگاه کرد. دادیار دستم را رها کرد و با

 گرمی سالم وآقای ملکی سالم و علیک گرمی کرد اما 

 علیکش در ظاهر بود مطمئن بودم از دستم عصبانی

 است اما برای اولین بار بود شاید نه از عصبانیتش
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 میترسیدم و نه مهم بود، چون من هم به همان اندازه

 عصبانی و دلخور بودم. جلوی آقای ملکی بیشتر از آن

 نتوانستم با او یکه به دو کنم و مجبور شدم سوار

 .ماشینش شوم

 معلومه داری چیکار میکنی؟_

 این رو باید به خودت بگی من نمیخوام با تو برم، نگه_

 .دار خودم برم.با عصبانیت کشید کنار

 چته تو؟ دیروز ما اون همه صحبت کردیم اینه نتیجه_

 اش؟

 ...چه صحبتی کردیم؟ تو گفتی مگه_

 .حرفم را ادامه ندادم

 کردم نه من هر کاری کردم برای آرامش و راحتی تو_
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 . چیز دیگه ای

 . پو زخندی زدم

بعد میگی کنترلی روی زندگی من نداری؟جوابم را نداد _

 داشت فقط نگاهم میکرد. میدانستم بخاطر

 من بوده اما چرا نمیفهمید باعث میشد من احساس

 حقارت کنم، حتی وقتی مادرش خواست من را با پول

 ر کردهبخرد اینکه اینقدر من را آدم پست و زبون تصو

 بود، حتی وقتی من چک را برداشتم و نگاه پیروزش را

 .دیدم باز این اندازه احساس حقارت نکرده بودم

 ماشین را بی هیچ حرف اضافه ای روشن کرد. داخل

 محوطه رفت و خودش هم پیاده شد. خوب میدانست

 خبر نامزدی من و او که دیروز گفته بود پخش شده
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 را اثبات کند. مهیار بااست حاال میخواست شاید این 

 .دیدنمان لبخندی زد

:] 

 ق#_

 

 .کبوتر جلد به تو میگن_

 ! لطفا_

 باور کن من گفتم تو عصبانی میشی حرف گوش_

 .نکرد

 .پس همگی خبر داشتند

 حاال دادیار به کنار هر روز بامن ناهار میخوردی_

 ...اونم
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باعث شد راجبم چه حرفهایی که..._دادیار جواب همه رو _

 داده نترس. نصف خوب

 .کارمندان رو بخاطر تو اخراح کرده

 . باورم شد با حیرت نگاهش کردم

 شوخی میکنم. حاال چرا مگسیه؟ به ما که گفت امشب_

 .خواستگاریه

 از عروس مردگان؟_

 بلند خندید دادیار برگشت و عصبانیتش از من را با

 .نگاهش سر برادرش خالی کرد

قبولش نمیکنی؟_ مشکل از پسر خوبیه این داداش ما چرا _

 .منه نه پسر شما

 سخت میگیری به خودت، راستی دوقلوها دلتنگتن_
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 شدید. یعنی اگه دادیار اولتیماتوم نداده بود تا االن تا دم

 .خونت دوییده بودن

 میخواست بهم نشون بده خیلی راحت میتونه کسایی_

 که دوستشون دارم رو هم ازم دور کنه؟

 این جمله ام را ودادیار شنید. نگاهمکمی بلند گفته بودم 

 . کرد اما با ناراحتی خیلی زیاد

 .مهیار با صدای آرامی گفت

 ما همگی بخاطر رفتار مامان شرمنده بودیم و دادیار_

فکر میکرد نیاز داری ماها ازت کمی فاصله بگیریم تاآروم 

 شی، رفتار غلط مامان چیزی نبود که هیچ جوره

 اونقدر دوست داره که نخوادبشه جمعش کرد. دادیار 

 .کوچکترین آسیبی به نوک انگشتت برسه
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 نفسم را بیرون دادم باید از خودم عصبانی میبودم یا

 . او

 باالخره پسر دوستشان آمد پسر بی نهایت قد بلندی بود

 با هیکلی ورزشکاری. خودم را در قیاس با او مثل یک

 بلندمورچه در مقابل فیل حس میکردم. دادیار هم قد 

 بود اما او بلندتر بود اختالف قدم با دادیار خیلی نرمال

 بود. با لهجه ی شدیدی فارسی صحبت میکرد. بعد

 آشنایی که بلند شدیم برویم تا من کارها را تحویلش دهم

 .مهیار آرام و به شوخی گفت

یکمم فارسی یادش یده.واقعا هرسه مهندس نبودند جایگرین _

 پیمان را به سختی

 رده بودند حاال میخواستند چه کنند؟! دادیار تا اتاقپیدا ک
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 کار با ما امد، نگاهم کرد خواست چیزی بگوید اما

 حرفش را خورد. به مازیار گفتم منتظر بماند دنبالش

 .رفتم

 واقعا اخراجشون کردی؟_

 دلخور نگاهم کرد شاید انتظار داشت در مورد خودمان

 .چیزی بگویم

 . ی کارفرستادمشون جای دیگه برا_

 .سرم را تکان دادم

 . میرم سرکارم._آسو_

 بله؟_

 ...شب_

 .یکم بهم زمان بده_
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 زمان بدم که باز مثل ماهی لیز بخوری و بری؟_

 نیاز دارم من هنوز هضم نکرم هیچ کدوم این اتفاق ها_

 .رو

دادایار پارتنرته؟نگاهی به مازیار کردم موهایش بلند بود _

 دم اسبی بسته

 . بود

 جوابش سرم را خیلی خفیف تکان دادم. چوندر 

 .جوابش را دیگر خودم هم نمیدانستم

 ناهار را با مهیار و مازیار خوردم با اعالم بلند باالی

 دادیار حاال دیگر ناهار خوردن من با مهیار به عنوان

 برادر نامزدم مشکلی نداشت. من ساکت بودم بیشتر

 .ر میکردمداشتم به اتفاق ها به دادیار و خودم فک
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 . مازیار و دادیار از کار میگفتند

 دادیار تماس نگرفت اما مهستی زنگ زد و خواست

 باهم صحبت کنند اما برای امروز نه، واقعا نیاز داشتم

که کمی موضوع را درک کنم .مازیار کاربلد بود فقط الزم 

 بود سیستم کار در ایران

 وددستش بیاید نیازی به حضور مجددم در کارخانه نب

 .شماره ام را دادم و گفتم در صورت نیاز تماس بگیرد

 .آخر وقت برای تشکر سراغ مهیار رفتم

 نگو که اومدی خداحافظی؟_

 !یه جورایی_

 .سکته نده این داداش مارو_

 .نه، یعنی چون دیگه کارخونه نمیام_
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 .آهان تو شرکتی دیگه_

شاید نرم.از روی صندلی اش بلند شد و خواهش کرد _

 .بنشینم

 مشکل چیه آسو جان؟ من نه به حس و احساس تو_

 شکی دارم نه به حس دادیار. دادیار مردیه که خوب

 میدونه چی میخواد از بچگی همینجوری بود. من و

 مهستی تا برسیم به رستوران یا بستنی فروشب مورد

 عالقمون اسم ده طعم مختلف رو میگفتیم اما اون

 که از سر غرورهمیشه سر تصمیم هاش میموند نه این

 .و کله شقی باشه نه، تکلیفش با خودش مشخص بود

 .مشکل اینه من تکلیفم با خودم مشخص نیست_

 .فکر نمیکنم اینطور باشه_
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مهیار من نمیتونم اینقدر خودخواه باشم دا..._هفته ی _

 خوبی رو نگذرونده دعواش با مامانم که

 میتونم به جرات بگم دومین بار بود تو زندگیش با

 ...مامانم دعوا میکرد. اولین بار سر مهستی بود و حاال

 تو متوجه اخالق و برخوردهای خاص مامانم شدی ،

 جان و جاشوا سنی ندارن ولی با اون سن کمشون هم با

 مامان بحث میکنن اما دادیار هیچ وقت، پس مطمئن

 باش اگر مهم نبودی اگر میتونست نداشتنت رو تحمل

 .سوند کار روکنه به اون مرحله نمیر

 .حضور من این دعواها رو بیشتر میکنه_

 .از نظر یه مرد می ارزه بهش_

 گوشی اش به صدا درآمد ، با دیدنش صفحه را به من
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نشان داد و به اسپیکر زد._مهیار آسو کجاست؟ سرویس 

 رفت آسو رو ندیدم

 سوار شه. دیشب نخوابیده، هنوز مشغول کاره؟

 کجایی؟_

 .کارخونه ام_

 سو هم تموم شد اومده پیش من خداحافظی بیاکار آ_

 .برسونش حاال که تا اینجا اومدی

_ _ _ _ 

:] 

 ق#_

 

 برگشته بودم به شرکت، دوهفته ای بود که از زیر از
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 .عقد و عقدخوانی که دادیار گفته بود در رفته بودم

 چون باید کل ماجرا را درک میکردم. دوهفته بود مثل

 برم میگرداند به خانه ولی قبل ها می آمد به دنبالم و

 حرفی نمیزدیم. من فرصت خواسته بودم و او موافقت

 .کرده بود

 در این میان مهیار مهستی و آسمان بود که بیخیال

 نمیشدند و هر بار من را میدیدند اصرار بود پشت

 . اصرار

 چند روزی هم بود که مهستی به دوقلووها گفته بود

 ون دارم با دادیارباید من را زن عمو خطاب کنند چ

 ازدواج میکنم. جان خوشحال بود جاشوا نه، میگفت زن

 عمو گفتن سخت است و من بهتر است با عمویش
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ازدواج نکنم تا همان آسو خطابم کند.مامان که حاال میدانست 

 از جای آذرخش با خبرم با خیال

 .راحت با او در ارتباط بود

 بود باهمبابا... چند بار با اشاره ی چشم خواسته 

 صحبت کنیم اماهمان اندازه که از دادیار فراری بودم از

 . او هم

 از آسمان پرسیده بودم دادیار پولی به آقای ملکی داده

 است؟ میگفت نه اما من باز به سراغش رفتم تا مطمئن

 شوم، او هم جواب آسمان را داد و البته کلی از دادیار

 کرد، اما تعریف کرد، برای او و من آرزوی خوشبختی

 .خب تکلیفمان مشخص نبود

 در این اوصاف طوالنی شدن تصمیم گیری من، مهستی
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 خبر داد امید از او خواستگاری کرده و او قبول کرده

است خواست حتما در مراسم شرکت کنم.نمیخواستم به نظر 

 من نیازی به حضور من نبود اما

 .مهستی بیخیال نمیشد

 بله؟_

 .آسو_

 مراسم فرداست که تماس گرفته چونحس کردم بخاطر 

 گفته بود باهم به خرید برویم، اما صدایش این را

 .نمیگفت

 نسترن بهم زنگ زد اصرار داره من رو ببینه، میتونی_

 باهام بیای؟

 چرا باید نسترن میخواست او را ببیند. سعی کردم او را
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 منصرف کنم از رفتن اما اصرارش باعث شد حس کنم

گفته است که او حس میکند حتماباید  شاید نسترن چیزی

 برود. خدا میدانست باز چه کاسه ای زیر نیم کاسه

 . ی نسترن بود

 باید مرخصی ساعتی میگرفتم. در این دو هفته به اتاق

 دادیار نرفته بودم ، او نخواسته بود، صدایم نکرده بود

 برای من هم اگر کاری پیش نیامده بود، حتی اگر کاری

 .حلش کرده بودم هم بود تلفنی

 هستن؟_

 .بله_

 .نگفت قبل از رفتنم باید تماس بگیرد، من هم نخواستم

 ! بیا تو.بیا تو یعنی میداند من پشت در هستم؟_
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 از لب تاپ چشم گرفت و نگاهم کرد، طوالنی. دلم

 برایش در کنارش تنگ میشد. در این مدت حتی دستم را

 . نستمهم نمیگرفت، به احترام من بود این را میدا

 چیزی شده؟_

 .مرخصی ساعتی میخواستم_

 جایی میری؟_

 .بامهستی میریم بیرون_

 میدانستم فکر میکند میخواهیم برای خرید برویم چون

فقط سرش را تکان داد و چیز بیشتری نگفت و نپرسید.بلند 

 شد به سمت کتش رفت از جیبش چیزی برداشت و

 . به سمتم آمد

 .زحمت رانندگی رو بکشراننده ام مرخصیه، خودت _
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 من که میدانستم حتی اگر بگویم الزم نیست باز اصرار

 خواهد کرد فقط سرم را تکان دادم. سوئیچ را که از

 روی کف دستش برمیداشتم دستم به دستش خورد و او

 انگشت هایش را روی دستم گذاشت. جای انگشتری

 اش روی انگشتم خالی بود. پسم نداده بود... حق

 ...داشت

 .مواظب باش_

دوباره سرم را تکان دادم.دستش را باز کرد و من سوئیچ 

 را برداشتم. مهستی

 .خانه بود وقتی سوار شد کامال آشفته به نظر میرسید

 .ممنون که اومدی_

 چیزی شده؟ نسترن چرا میخواد ببینتت؟_
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 .نمیدونم_

 .حرکت نکردم

 ...مهستی_

 ه میخوادمیگه امید هنوز دوستش داره و از لج اونه ک_

 با من ازدواج کنه._و تو باور کردی حرفش رو؟

 .حرف اون رو نه_

 ...پس_

 .یه ویس برام فرستاد صدای امید رو ضبط کرده_

 .با دستی لرزان و چشم های پر از اشک برایم پلی کرد

 صدای امید و نسترن بود درحال بحث که امید گفت "آره

 این جملهاز لج توا" اما صدا همان جا قطع شده بود، 

 میتوانست قسمت اول هر جمله ای باشد، چیزی که نه
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 ابتدایش مشخص بود نه انتهایش نمیشد به آن اعتماد

 کرد._قطع شده، شاید داشته اون لحظه حرف نسترن رو

 .تکرار میکرده. جمله اش کامل نشده

 ...اما_

 امایی نداره به نظر من. برای اینکه خیالت راحت باشه_

 اشتین بریم. با اطمینان میتونم بگمبگو کجا قرار گذ

 داری بیخودی خودت رو اذیت میکنی. حداقل این دلیل و

 . سندش نیست

 گرگ درون نسترن عجیب پرطمع بود، و من تمام آن

 . سالها چقدر کور بودم

 با خودت بادیگارد آوردی؟_

 منظورش من بودم._چرا من رو تا اینجا کشوندی؟
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 .قرار بود باهم صحبت کنیم_

 .اونقدر بهت اعتماد نداره که تنها بیاد_

 چرا مگه من قاتلم؟_

 بعید نیست اون همه سال ندیدم ونشناختم دیگه هیچی_

 .از تو بعید نیست

 .زندگی من به تو ربطی نداره آسو

 .زندگی امید و مهستی هم به تو._امید هنوز عاشق منه_

 .من پوزخند زدم اما مهستی لرزید

 معتادها هم وابسته یفرضا که اینطور باشه، _

 موادشونن اما دلیل نمیشه این چیز خوبی باشه، با یه

 اراده ی عظیم میشه ترک کرد و این اراده من تو امید

 .میبینم، توام میبینی که مهستی رو تا اینجا کشوندی
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:] 

 ق#_

 

 مهستی ساکت بود، حالش مساعد نبود که بتواند با

 چنین شخصیتی همنسترن یکی به دو کند. البته در کل 

 نداشت. من از سر بحث های وقت و بی وقتم با مامان

 . و آذرخش در این زمینه آب دیده شده بودم

 .من مدرکم رو برات فرستادم_

 اره دارم به از لج تو ازدواج میکنم، درست فرستادی _

 .اما ادامه داشت

 منی که به امید خبر داده بودم از شنیدن صدایش جا

 .تی و نسترن هردو جا خوردندنخوردم اما مهس
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 امید جلو آمد کنار میزمان ایستاد و به مهستی نگاه کرد

 .و گفت._تو اینطور فکر کن، ادامه اش این بود

 و دلخور نگاهش کرد. در راه فکر کرده بودم نه من و

 نه مهستی نمیتوانیم جواب نسترن را جوری بدهیم که

 ه بود خوددست از سرشان بردارد به همین دلیل عاقالن

 ... امید هم باشد

 حرف این رو باور کردی ؟ کسی که با دروغ یه زندگی_

 رو ساخته؟

 ...مهستی: امید من

 دست مهستی را گرفتم و به امید اشاره کردم اول

 .موضوع نسترن را حل کند. سریع اشاره ام را گرفت
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چی میخوای؟نسترن فکرش را هم نمیکرد برنامه اش به _

 هم بخورد،

 .کم آورده بود نمیدانست چه بگویدحاال 

 ...امید من_

 کافی نیست؟ تمومش کن، من اگر بخوام میتونم بد_

 .حالت رو بگیرم این رو توام خوب میدونی

 .نسترن خواست جواب بدهد اما امید فرصت نداد

 یکبار دیگه نزدیک مهستی یا یکی از اعضای خانوادم_

 .شی از زندگی کردن پشیمونت میکنم

 . نمی...با دست به سمت در اشاره کردتو _

 .خییلی هم خوب میتونم، خوش اومدی_

 .نسترن به من و مهستی نگاه کرد
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 .من به امید خبر دادم نه مهستی_

 .قابل حدس بود_

 چه خوبه که تو من رو شناختی اما من هیچ وقت_

 .نتونستم

از جایش بلند شد و خطاب به امید و مهستی گفت._ هیچ 

 .نمیشین این رو مطمئن باشینوقت خوشبخت 

 .امید پوزخندی زد و به حالت مسخره ای گفت

 .آره، فقط هرکی باتو باشه خوشبخته_

 نسترن با امید زیادی آمده بود برای اینکه جلوی این

 ازدواج را بگیرد اما با سری به جبین و دست خالی

 . رفت

 نگاهی به مهستی کردم داشت گریه میکرد، این از دل
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 او بود، حس کردم باید برایش توضیح دهم تانازکی 

 .دچار سوتفاهم نشود

 من حس کردم امید حق داره بدونه، غیر از اون_

نسترن ممکن بود خیلی چیزها بگه و مایی که خبرنداریم 

 راحت باور کنیم قصدم سواستفاده از اعتمادت

 .نبود

 مهستی درمیان گریه اش لبخندی به رویم زد و دستم را

 .فشرد

 . منونم_

 با سری که از خجالت پایین افتاده بود از امید معذرت

 خواهی کرد. امید داشت با محبت و عشق نگاهش

 .میکرد هرچند مهستی نمیدید
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 .یه چیزی رو اینجا حل کنیم برای همیشه_

مهستی نگاهش کرد._نسترن خیلی قبل تر از اینکه تو وارد 

 زندگی من بشی

 رو اهل خیانت نمیدونی؟تموم شده بود. انشاهللا که من 

 لحن سوال امید شوخ بود اما مهستی با شنیدنش خجالت

 .کشید

 من االن باید برم؟_

 امید خیلی راحت گفت 'آره' اما مهستی گفت نه. امید رو

 . به او گفت

 .من که از کار زدم با خودم بریم خرید_

 .آسو هم خرید داره_
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ین سوالش آسو هم با داداش شما میره خرید مگه نه؟با ا_

 لبخندم کم کم محو شد هرچند سعی کردم

 .حفظش کنم

 ... تو برو من با آسو م_

 .نه عزیزم فکر کنم الزمه باهم صحبت هم بکنین_

 با مخالفت مهستی از آنها خداحافظی کردم. امید تا

 .ماشین همراهم آمد و از من تشکر کرد

 .دارم هربار بیشتر بهت بدهکار میشم_

 .چشمکی زدم

 . مهستی بود نه تو.خندیدبرای _

 نگاهی به ساعت کردم تا من به شرکت میرسیدیم زمان

 پایان کاری بود. اما خب باید ماشین دادیار را پس
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 میدادم. راننده اش هم نبود، او بدون ماشینش تا

 .سرکوچه هم نمیرفت

 آسو خوبی؟_

 سه هفته بود یک بار هم گوشی من شماره ی او را

 باعث نگرانی اش شد تانگرفته بودم، تماسم 

 . خوشحالی

 آره منم کارم تموم شد میخواستم ببینم اگر شرکتی بیام_

 ماشینت رو بدم._چه زود؟

 خب چون خرید نرفته بودیم، وگرنه قرار نبود به این

 . زودی ها تمام شود

 .امید اومد بقیه اش رو با امید میرن_

 . مکثی کرد و گفت
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 .منتظرت میمونم_

 .باشه _

 قطع کنم اما صدایم کرد._بله؟ خواستم

 !میخواستم بگویم جانم اما نمیدانم چرا زبانم گفت بله؟

 .مواظب باش_

 با تکان شدیدی که ماشین خورد به خودم آمدم، پشت

 چراغ قرمز بودم، از آینه نگاهی کردم ماشین قرمز

 رنگی بود پشت سرم، الینی که من ایستاده بودم خلوت

 د که نتوانسته بود سرعتشبود با چه سرعتی آمده بو

 را کنترل کند. تازه به خودم آمدم و گفتم وای ماشین

 دادیار، آنقدر در فکر غرق بودم که حس میکردم پشت

 پراید قدیمی خودم هستم. پیاده شدم، پسرک راننده و



 
 

2737 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 دختر کناری اش هم پیاده شدند. کمی عادی به نظر نمی

 رف کردهبودند یا چیزی مص گیجآمدند، یا کم و بیش 

 [بودند.:

 ق#_

 

 

 نگاهی به ماشین کردم ضربه محکم بود سپر آسیب

 دیده بود. حتی نمیدانستم چه چیزی باید به آنها بگویم،

 .کار از کار گذشته بود

 .زنگ نزن به پلیس خسارتت هرچی باشه میدم_

 مشکل این بود نمیدانستم خسارت چقدر بود سوای آن
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میبردم میدادم به دادیار؟او پول را میگرفتم چکار میکردم 

 هم بدون شک گول را میگرفت و حتما میشمرد تا

 ! کم و کسر نباشد؟

 صدای گوشی ام باعث شد از سپر و صدای بوق ماشین

 ها چشم بگیرم به سمت ماشین بروم، تا من گوشی ام

 را بردارم و به خودم بیایم دیدم دختر و پسر سوار شدند

 سرعتشان زیاد بود که از و گاز دادند و رفنتد. آنقدر

 صدایش ترسیدم. گوشی ام قطع شد و چند ثانیه بعد

 دوباره به صدا در آمد اما در آن حجم بوق ها و فحش

 های لطیفی که تعدادی از رانندگان نثارم میکردند،

 نتوانستم جواب بدهم و سوار شدم تا جایی نگه دارم و

 .جواب دادیار را بدهم
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 ز آن روز ترامای جواب ندادنحس میکردم دادیار بعد ا

 گوشی من را طی میکرد هرموقع دیر جواب میدادم

 نگران میشد شدیدا تا من نگه دارک و حواب دهم

 نزدیک  بار تماس بگیرم._آسو کجایی چرا جواب نمیدی؟

 .ببخشید ، تصادف کردم_

 چی؟ کجایی؟_

 .خوبم نگران نباش سپر ماشینت داغون شد_

 به درک خودت کجایی؟_

 ناشین رو کشیدم کنار جواب بدک. دادیار فرار کردن_

 .اونهایی که زدن

 .نفسش را بیرون داد._کجایی؟ االن میام

 نه چیزی نموندم به شرکت تا تو بیای پایین منم_
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 .میرسم

 خوبی؟ میتونی رانندگی کنی؟_

 .خوبم_

 از اینکه این همه او را نگران خودم میکردم واقعا

 رسیدم دم در بود با دیدنمخجالت میکشیدم. ئقتی من 

 سریع به سمتم آمد و قبل از من در را باز کرد. نگاهی

 .به من کرد

 خوبم!وقتی پیاده شدم و خیالش راحت شدم حالت فیزیکیام_

 .خوب است گفت

 چرا نمیتونم یه ساعت تنهات بذارمت؟_

 مثل بچه ها لب گزیدم کمی سرم را کج کردم و آرام

 .گفتم
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 .نبودباور کن تقصیر من _

 فعال شما جلوی شرکت اینطوری دلبری نکن، بشین _

 .بریم

نمیخوای ببینی چیکار کردم؟_من دستی تو تعمیر ندارم _

 برو، فدای سرت، تو سالم

 .باش ماشین من داغون هم بشه من شکایتی ندارم

 .وقتینشستیم داشت کمربندش را میبست که پرسیدم

 ارم؟چرا اینقدر خوبی؟ فکر میکنی لیاقتش رو د_

 مطمئنس خوبم؟_

 .با تعجب نگاهش کردم. اما او خیلی جدی نگاهم کرد

 پس چرا حلقه ام رو پس دادی؟ چرا باهام ازدواج_

 نمیکنی؟
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خودت جوابش رو میدونی._نه نمیدونم، نمیدونم چرا داریم _

 اینطوری زندگی میکنیم

 نمیدونم چرا به این نقطه رسیدیم که کنارمی اما حتی

 ت رو بگیرم چون حس میکنم اذیتتجرات نمیکنمدست

 میکنه! نمیدونم چرا حلقه ی تو سه هقته است تو جیب

 .کت منه

 .در جواب حرفها و سوالهایش فقط نگاهش کردم

 کمربندت رو ببند، اگر برای فردا شب الزمه خرید کنی_

 .بریم بعد برسونمت خونه

 .در حالی که ماشین را خالص میکرد گفت

خرید بگه نه.کار را به جایی  هست مگه خانمی که به_

 رسانده بودم که دیگر منتظر جواب هم
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 نمیماند. ماشین را پارک کرد و ما تا طلقه ی اول مرکز

 . خرید رفتیم. کنارم راه میرفت اما دستم را نمیگرفت

 خوبی؟_

 سرم را تمان دادم خواست قدمی بردارد که به سمتش

 ا دیدم،رفتم و دستم را دوز دستش حلقه کردم مکثش ر

 نگاهش را هم اما خودم را مشغول دیدن ویترین نشان

 .دادم

 . مهستی قبول نمیکنه من نیام_

 .او که خوشحال از حرکت من بود. گفت

چرا نیای؟_خب... خواستگاری معموال خصوصیه و _

 خانواده ها

 .حضور داره
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 توام جزو این خانواده ای حتی اگر خودت قبول نداشته_

 .باشی

 .نبود منظورم این_

 .م گذاشتشاندستش را روی 

 چطوره؟_

 نگاهی به لباسی که نشانم داد کردم. خوب بود اما لباس

 بغل دستی اش زیادی مینی و باز بود ، هوس کردم

 .اذیتش کنم ._خوبه. دست چپیش بهتر نیست

 .چیزی نگفت نگاهش کردم

 .خوبه بریم هردو رو امتخان کن_

 خیلی آدم متعصبیبا تعجب داخل رفتم. در مورد لباس 

 نبود اما این را حدس نمیزدم قبول کند. با حیرت و کمی
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 .خنده به اتاق پرو رفتم و اول همان لباس رو پوشیدم

 .به سراغم آمد تا در تنم ببیند. همچنان باورم نمیشد

 تگاهی کرد. دامنش هم زیادی کوتاه بود سوای تاپ

 بمیتی و یقه ی هفت بازش. من در مقابل دادیاز معذ

 .بودم چه برسه فردا در جمع

خوبه، اون یکی رم امتحان کن.همان نظر را در مورد _

 . لباس دوم هم داد

 کدوم رو بردارم؟_

 .به جای من به فروشنده گفت هردو

 .پس تاپ دامن رو فردا شب بپوشم_

 .ایستاد و نگاهم کرد

 چیه؟_
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 تاپ و دامن؟_

داره با سرم را تکان دادم._پس برای همین خانم یک ربعه 

 حیرت و خنده

 .نگاهم میکنه. نخیر چون پسندیدی خریدیم

 بلند خندیدیم پس منظورم را نگرفته بود. دستش را

 .دوباره پشتم گذاشت

 البته بی نهایت زیبا موند تنت، نبر خونه بده من ببرم،_

 .خونه ی خودمون لباس نداری

 خونه ی خودمون؟ یعنی هنوز هم آنجا بود؟! بی خبر

 . بودم

 [لی برایم خرید کرد و گفت همه را میبرد خانه.:ک

 ق#_
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 صحبت کنیم؟_

 باباجوری نگاهم کرد که یعنی االن؟

 میدونم منتظر بودی زودتر صحبت کنیم اما بابا واقعا_

 گیج شده بودم. انتظار نداشتم ازم پنهون کنین، به

 .خصوص تو

 سرش را آرام میتوانست تکان دهد ، یعنی اشکالی

امشب بعد از مدت های چند ساعتی را کناردادیار ندارد؟! 

 گذرانده بودم، سعی کرده بودم کمی مثل همیشه با

 او برخورد کنم، سعی کردم یکی دو ساعتش را

 زهرمارش نکنم و عذابش ندهم و بعد از اینکه مرا به
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 . خانه رساند باالخره تصمیم گرفتم با بابا صحبت کنم

 چی گفت راضی چرا کمک دادیار رو قبول کردی؟_

 شدی؟

 من پدرم را میشناختم او کسی نبود که از هر کسی

 .کمک قبول کند، در جوابم به من اشاره کرد

 بخاطر من قبول کردی؟_

چشم بست._بابا من... نمیدونم ... دارم دادیار رو اذیت 

 میکنم اما

... 

 دیدم گوش نمیکند دارد به چیزی اشاره میکند. نگاه

 هش و اشاره اش به پلیرکردم اطرافش را، نگا

 کوچکش بود. برش داشتم! میخواست بروم؟
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 اینو بذارم برات؟ برم؟_

 نه اینطور به نظر نمی آمد، همچنان اشاره اش به آن

 بود، کمی پلی لیستش را باال پایین کردم، شانسی پلی

 کردم چندتایی را و دیدم چندتا از آن ها صدای من بود

 تا اینکه دوهزاری اموقتی برایش شعر خوانده بودم. 

 .افتاد. او مکالمه ی خودش و دادیار را ضبط کرده بود

 باورم نمیشد انگار یک چیز خیلی خیلی مهم را کشف

 کرده بودم یا شاید گنج بزرگی پیدا کرده بودم. با چنان

 'حسرت، ذوق، تعجب و هیجان گفتم 'ضبط کردی بابا؟

های قبلی که خنده اش گرفت .سرش را تکان داد. به حس 

 ام ترس هم

 وجودم را گرفت باالخره پیدایش کردم، باالخره پلی
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 . کردم

 من سرتاسر حرفهای دادیار اشک ریختم. از من گفته

 بود... از حسش به من، از حس خوبی که به من

 داشت... از حضور من در زندگی اش گفته ، از مادرش

 از مشکالتی که ممکن بود در زندگی من و او باشد،

 ه بود به همه واقف است اما وقتی نبود من را کهگفت

 تصور میکند اینها هیچ کدام چیزی نیست که نتواند از

 ...پسش بربیاید

 آنقدر محکم و مقتدر گفته بود که به بابا حق میدادم، هر

 .چیزی که دادیار گفته یا هر کمکی که کرده را قبول کند

 اما شایداین ها را کم وبیش به خودم هم گفته بود،

 اینکه با همان اقتدار و اطمینان بتواند به پدرم بگوید،
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بی نهایت برایم باارزش بود .نمیدانم چقدر گریه کردم نمیدانم 

 چندبار گوش کردم،

 بابا در سکوت تماشایم کرد نهایتا خودم را به زور در

 بغل بابا جا کردم و مثل کودکی هایم که خیلی دور شده

 ... صبح همانجا خوابیدمبود از من و از ذهنم تا 

 صبح وقتی بیدار شدم دیگر آن حس بد را نداشتم ، حاال

 دیگر سردرگم نبودم. حاالتصمیمم مشخص بود... خیلی

 واضح من اگر دل این مرد را میشکستم اگر از او دوری

 میکردم سوای بدی و نامردی یک احمق بودم یک

 .احمق واقعی... او شاملوی من بود و من آیدای او

 شاید زبان او یا شاملو فرق داشت شاید نمیتوانست مثل

 شاملو بگوید اما حرفهای او چنان قوت قلبی به انسان
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 . میداد که با تمام وجودت میتوانستی احساسش کنی

و چشمانت با من گفتند فردا روز دیگری است"لباسهایم را "

 که برای مهمانی خریده بودیم را برداشتم،

 برده بود، لوازم آرایشی را در کیسهبقیه را همه دادیار 

 .ی لباس گذاشتم

 برای رفتن به شرکت آماده شدم و منتظر ماندم تا

دادیار تماس بگیرد.باید کمی خودم را کنترل میکردم تا در 

 .صحبت کنیم فرصتی مناسب

 اینها چیه؟_

 لباسهام برای شب، دیگه برگردم خونه و بریم دیر_

 میشه. خونه ی مهیاره مراسم؟

 آره._من تو شرکت آماده شم؟ فکر کنم شلوغ باشه اون_
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 ساعت نمیشه برم اونجا هم اماده بشم... اصال باید

 .میموند میومدم خونه

 داشتم از قصد میگفتم میخواستم بگوید میرویم 'خونه

 .'ی خودمون

 .میریم خونه منم باید لباس عوض کنم_

 .خوب بود، خنده ام را قورت دادم

 ال برنامه ریزی برای نحوه ی حرفتا شرکت من در ح

 زدنم با دادیار بودم اما او جور دیگری برداشت کرده

 بود چون در آسانسور گفت اگر اینقدر اذیت میشوم

 . نیازی نیست شرکت کنم در مراسم امشب

 ... نه مهستی ناراحت میشه._باهاش صحبت م_

 .میام_
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 ساعت نمیگذشت، از هیجان بی وقفه منتظر بودم

 گذرد اما الک پشت وار جلو میرفت، مازیار چندساعت ب

 باری تماس گرفته بود نفهمیده بودم اصال چه گفته ام

 .در جوابش

 دادیار گفته بود موقع ناهار میرویم دیگر الزم نیست

 برگردیم شرکت وقتی صدای صحبتش را با خانم پاینده

 شنیدم از جایم پریدم، کیفم را برداشتم و سریع بیرون

 .رفتم

 اا، اینجایی؟ میخواستم بیام بگم داره دیر میشه من_

خودم برم.نگاهی کرد و سرش را تکان داد، حرفش که تمام 

 شد

 .گفت بریم
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 در آینه مشغول تماشای او بودم ولی در ظاهر داشتم با

 .ابرویم بازی میکردم

 خوبی؟_

 آره، چطوری؟_

 .سری چپ و راست کرد

 .هیچی_

 

 

 

 خواستم وسائلم را از رویدم خانه که نگه داشت 

 . صندلی بردارم، گفت او میاوردشان

 صبح دیدم که سپرش سالم و صاف بود. عوضش کرده
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 بود! در را باز کرد داخل رفتم، حیاط مثل همان روز

 بود، تاب سرجایش بود. در ورودی را که باز کرد

 . ایستاد اول من داخل بروم

 .من باید یه دوش بگیرم_

 . ب برگشت سمتم، شانه ای باال انداختممنم.سرش با تعج_

 چیه؟ من نمیتونم دوش بگیرم؟_

 .دستی به گردنش کشید

 .نه نه، اومم برو از حموم اتاق استفاده کن_

 چه فکری کرده بود که آنطور نگاهم کرد؟! اتاق هم به

 مرتبی دفعه ی قبل بود. همانجا ایستاده بودم که داخل

 .آمد

 چیزی میخوای؟_
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 چند ثانیه._اینجا میمونی کال؟لباس، فقط _

 .اغلب_

 به سمت کت و شلوارهایش که رفت گفتم من انتخاب

 میکنم. جلوی کمد با ژست خیلی شیکی برگشت سمت

 .من

 . باشه_

 بیرون رفت. داشتم چه میکردم؟ خودم هم دقیقا

 نمیدانستم. معلوم بود به اندازه ای که فکر میکردم

ی خودم را حفظ کنم.در نتوانسته بودم حالت عادی و معمول

 حمام دوشی گرفتم ، تازه متوجه شدم حوله ندارم و

 در حمام فقط دو حوله ی کوچک تمیز بود. بدنم را شاید

 میتوانستم کاری کنم اما موهایم را نه. پشت در ایستادم
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 و دادیار را صدا کردم. با ترس و حوله به تن آمد به

 . اتاق

 چیشده؟_

 .حوله نیست_

 پیشانی اش گذاشت. دیدن او حوله به دستش را روی

 تن میتوانم بگویم بانمک ترین صحنه ای بود که

 . میتوانستم شاهدش باشم

 .فکر کردم اتفاقی افتاد، االن میارم_

 .سردمه بدو._برو زیر دوش_

 دستم را از در بیرون بردم و حوله را از او گرفتم و

 سریع پوشیدمش. اما خجالت کشیدم بیرون بروم

 .ترسیدم هنوز در اتاق باشد
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 این بار آرام صدایش کردم تا مطمئن شوم که بیرون

 رفته است صدایی نشنیدم. حوله ست هم رنگ حوله ی

 . خودش بود

 حس خوبی داشت اگر هرچه اتفاق افتاده بود را

 فراموش میکردم، حس شیرینی بود اینجا بودن در کنار

 باید اولدادیار بودن. سریع لباسم را عوض کردم. 

 موهایم را خشک میکردم، به سمت دستشویی رفتم انجا

 سشوار دیده بودم. موهایم را که خشک کردم بیرون

آمدم دیدم او در اتاق است و دارد کراواتش را میبندد .خجالت 

 زده از اتفاق چند دقیقه پیش به سمت آیینه رفتم

 کنار رفت و من روی صندلی نشستم تا آرایش کنم. او

 ش را بست پشت سرم روی تخت نشست و زل زدکراوات
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 . به من. اگبرنگشتم از آینه نگاهش کردم و گفتم

 میخوای همونجا بشینی؟_

 مشکلی هست؟_

 . میخوام آرایش کنم_

 مشکلی هست وقتی نگات میکنم؟_

 .معذب میشم.نفسش را بیرون داد_

 باشه پس میتونی بهم بگی امروز چته که نیاز نباشه_

 .زل بزنم تا بفهمم چیشده من اینطور بهت

 چمه؟_

 نگو که متوجه رفتارهای عجیبت نیستی؟_

:] 

 ق#_



 
 

2761 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 

 با لجبازي شانه ای باال انداختم و شروع کردم به آرایش

 کردن، داشتم سایه میزدم که بلند شد به سمتم آمد از

 آینه نگاهش کردم.

 چیشد؟_

 .دم در از آستانه در نگاهم کرد، فقط نگاه کرد و رفت

 . نخواسته شاید باز ناراحتش کرده بودم

 . طبقه ی پایین که رفتم داشت قهوه میخورد

 .من حاضرم_

 فنجان را روی میز گذاشت و بلند شد. نگاهم کرد

لبخندی زد و کتش را برداشت بپوشد. دلم میخواستبگویم 

 انگشتری ام را بدهد تا دستم کنم اما خجالت
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 .کشیدم

 گرفت خیلی هم دیر نبود در راه بودیم که مهستی تماس

 اما هیجان زده بود. دم در که ماشین را نگه داشت

 .خواستم پیاده شوم اما دستم را گرفت

 میشه ازت چیزی بخوام؟_

 سرم را تکان دادم. جعبه ی انگشتری را از جیبش

 .بیرون آورد و چشم هایم برق زد

 امشب مادرم هم هست میشه چند ساعتی دستت باشه؟_

 .بود و او داشت بابتش خواهش میکرد._باشه من از خدایم

 ممنون بود که خواهشش را قبول کرده ام. جعبه را باز

 کرد. به سمتم گرفت اما من هم دستم را به سمتش

 گرفتم تا انگشتری را دستم کند، نی نی چشم هایش
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 .لرزید کامال دیدمش. نفس عمیقی کشید و پیاده شد

 .آسو_

 جانم؟_

 منI don’t want it )آنتی میخواد مری کنه، _

 .( نمیخوام

 جاشوا وقتی عصبانی یا ناراحت بود نمیتوانست راحت

 فارسی صحبت کند._چرا؟

 . دیگه پیش ما نمیمونه_

 .منم پیش شما نیستم اما همدیگه رو میبینیم_

 .نه خیلی زیاد، تو کم میای پیش ما_

 میدونی االن چقدراما آنتی تند تند میاد من قول میدم. _

 آنتی ناراحته تو اینجایی؟
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 تا رسیده بودیم مهستی گفته بود جاشوا قهر کرده است

 و در اتاق را قفل کرده است. حتی هر چقدر هم جان ،

 .مهیار و او صدایش کرده بودند او توجهی نکرده بود

حاال من با هر زبانی که میتوانستم پشت در راضی اشکرده 

 د اما گفته بود فقط من اجازه یبودم در را باز کن

 . ورود دارم

 بااینکه از لحظه ی ورودم نگاههای مادر دادیار اذیتم

 کرده بود، اما برای جاشوا و مهستی باید این کار را

 .میکردم

 آنتی مهستی بدون موافقت تو ازدواج نمیکنه، اما_

 میدونی آنتی امید رو دوست داره؟

 ش کردم. این دوسرش را روی سینه ام گذاشت ، بغل
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 کمبود مادرشان را در من و مهستی میگشتند، چقدر

 ...سخت بود

 با بیرون رفتن من و جاشوا مهستی و جان سریع بغلش

کردند. مهیار با سر تشکر کرد و دادیار دستم را 

 گرفت.مادرش نگاهی به ما کرد و پایین رفت. مهستی بغلم

 . کرد و تشکر کرد

 ...مادرت_

 .خیلی زیبا شدی_

 .خندیدم

 ! از خونه تا اینجا بامن بودی_

 .لبخندی زد
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هرچیزی به وقتش قشنگ تر نیست؟دستم را باال بردم و _

 .انگشتم را جلوی او تکان دادم

 .این جمله ات رو فراموش نکن_

 .نیاز به یادآوری نیست دارم زندگیش میکنم_

 .با لبخند سرم را تکان دادم

 بودیم و منتظرحاال همگی در طبقه ی پایین نشسته 

 .امید و خانوادهاش بودیم

 ! فکر میکنم چک سفید کاف...مهیار: مامان_

 !مهستی: مامان لطفا

 .لبخندی زدم

 .مشکلی نیست_

 دادیار نگران نگاهم کرد اما من با لبخند مادرش را نگاه
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 .کردم

 به موقع ازش استفاده میکنم، اگر کم اومد ازتون_

 .میگیرم

 .اما دادیار با اخم نگاهم کردمهیار و مهستی خندید 

مادرش در جوابم چیزی زیرلب گفت اما متوجه اشنشدم، 

 خیلی هم برایم مهم نبود. تصمیم من این بار

 .قطعی بود، دیگر کسی نمیتوانست جلویش را بگیرد

 به جاشوا اشاره کردم بیاید سمتم، روی پایم نشاندمش،

 .جان هم به سمتم آمد

 .خندیدم

 وام روی پای من بشینی که من فلجبرو بغل عموت ت_

 .میشم
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 .مهیار خندید

 .عموشون یه مونث خوشگل نیست_

خندیدم، دادیار با اخم نگاهش کرد و من بلندتر خندیدم.امید 

 و خانواده اش تا رسیدند واقعا جمع شور و هیجان

 خواستگاری را گرفت. مادر دادیار و مادر امید به طرز

 .و می آمدندخنده داری برای هم چشم و ابر

 مهین خانم مدت زیادی بود که دیگر در خانه ی مهیار

 . مشغول کار نبود اما برای امشب به کمک آمده بود

 مشغول پذیرایی بود. که مادر امید حرف اصلی را

 مطرح کرد، هرچند که یک مراسم فرمالیته بود. اما خب

 صورت فرمالیته اش را حفظ کردند. منتظر بودم مادر

 .چیزی بگوید که نباید و خیلی منتظرم نگذاشتدادیار 
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 حق طالق، مهریه ی بی نهایت هنگفتی که مطرح کرد

 .خودش نشان از آن بود

 مهستی مخالف بود اما امید با خیال راحت قبول کرد،

 دادیار و مهیار چیزی نگفتند، نمیدانم شاید آن ها هم

 تضمین خاصی برای خواهرش می خواستند. تجربه ی

هیچ کدام سپری نکرده بودند. شاید از خانوادهی  خوبی را

 به نام و البته دادیار نبود طالق مهستی سخت تر از

 .این ها و طوالنی تر از این حرفها تمام میشد

:] 

 ق#_
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 امید گفت نمیخواهد این نامزدی طوالنی باشد و به

 .اندازه ی محیا کردن تدارکات برای عروسی باشد

 وافقتش را اعالم کرد، از دلدادیار قبل از مادرش م

 خواهرش باخبر بود و به این طریق مراسم خواستگاری

به اتمام رسید و به یک مهمانی خانوادگی شروع شد.امید 

 در دست چپش به سمت ما آمد و دست لیوان نوشیدنی

 مهستی حلقه کرد و رو به من و شانهراستش را دور 

 . دادیاری که کنار هم ایستاده بودیم گفت

 شما کی میخوایین عروسی بگیرین؟_

 ! عروسی؟

 نظرتون در مورد یه مراسم دابل براید اند گروم چیه؟_

 دادیار جوابی نداد، من شانه ای باال انداختم و با لبخند
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 . و به شوخی گفتم

 .ما اونقدرها هم عجله نداریم_

 .مهستی: چرا؟_دارم پله های ترقی رو باال میرم

 .بجز دادیار همه خندیدند

 بعدشم من دوست دارم عروسیمون تو کوه و جنگل،_

 تو دل طبیعت باشه، شما فکر نکنم همچین نیتی داشته

 .باشین

 دادیار سرش را نزدیک آورد و به حالتی که فقط من

 . بشنوم گفت

 .اگر خواستگاری ای اتفاق بیفته_

خندیدم، اما از سر حقیقت تلخ بودنش !_شما اصالتا ایرانی 

 هستین؟
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 .ادر امید همان ، خنده ی بلند امید همانسوال م

 .ایرانیه مادرم ایرانیه_

 ...آخه_

 ارثیه رنگ مو و چشم هامون، تا چند نسل اخیرمون_

 .ازایران بوده اما خیلی قبل ترش رو هم نمیدونم

 خواهر امید گفت "بچه هاتون اگر به تو برن خیلی

 ."قشنگ میشه

 یار ولیلبخندی زدم، هیچ وقت نگفته بودم به داد

همیشه دوست داشتم تعداد بچه هایمان زیاد باشد این رافقط 

 یک بار به مهستی گفته بودم و او میگفت بعد از به

 دنیا آمدن بچه ی اول مطمئنا نظرم عوض خواهد شد،

 .بزرگ کردن بچه آسان نیست
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 مهیار تو قصدی نداری برای ازدواج؟ _

 ی جان وپرسیده شدن این سوال همان ، ایستادن ناگهان

 جاشوا از بازی همان. خیلی اخمو دقیقا مثل دادیار

 .برادر امید را نگاه کردند و به سمت مهیار رفتند

 من در مورد زندگی کسی نمیتوانستم نظر بدهم اما اگر

 مهیار میخواست ازدواج کند باید زودتر اقدام میکرد، از

 این به بعد پیدا کردن کسی که بچه ها بپذیرند واقعا

 نبود. حاال با این بخش که مهیار هم تمایلی به این آسان

 .کار دارد یا نه هیچ نظری نداشتم

مهیار هردو دستش را دور پسرهایش حلقه کرد._من که 

 .دوتاش رو دارم

 لبخندی به هردو زدم. این حس تملکشان به مهیار
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 عجیب بود، نمیدانم شاید هر فرزندی کسی را جای

 ...مادرش نخواهد

 استگاری با رقص دو نفره ی مهستی و امیدمهمانی خو

 تمام شد، مهستی رفته بود کمی با امید قدم بزند،

 دوقلوها را من بردم تا بخوابند، برایشان قصه گفتم تا

 باالخره خوابشان برد. داشتم از پله ها پایین میرفتم که

 .صدای مادر دادیار را شنیدم

 باورم نمیشه بعد گرفتن اون چک هنوز هم راش_

 .میدین تو این خونه

مهیار: کافیه مامان._شما دوتا کی قراره تموم کنین این 

 آبروریزی هارو؟

 رفتی با یک دختر الکلی ازدواج کردی اینم نتیجه اش
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 که برای بزرگ کردن بچه هات نمیدونی چیکار کنی؟

 فکرمیکنی کسی که هنوز اتفاقی نیفتاده یه چک سفید

 نداره؟امضا گرفته برای بعدش نقشه ای 

 .کافیه مامان اینقدر پرونده های قدیمی رو باز نکن_

 زن من از دست تو الکلی شد، چند بار بگم آسو اون

 .چک رو پاره کرد

 عجیب بود دادیار ساکت بود و چیزی نمیگفت تمام مدت

 .مهیار بود که داشت دفاع میکرد

 و شما اینقدر ساده این که باورتون شده؟ باورم نمیشه_

اینقدر بتونن با آینده اشون اینقدر راحت بازیکنن، بچه هام 

 از تو انتظار نداشتم دادیار. شیما و شیوا بخاطر

 ...شما دوتا ازدواج نمیکنن و
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 من میرم بخوابم، حوصله ی بحث های تکراری رو_

 .ندارم

 حقیقت هایی که داری چشم میبندی روشون، این بچه_

 ها رو میخوای همینجوری بزرگ کنی؟

 خوبی نایستاده بودم در واقع عمال فالگوش من جای

 ایستاده بودم. مهیار هم گویا بی توجه به حرف مادرش

 به راهش ادامه دا و من را روی پله ها دید، خجالت

 کشیدم اما او واکنش بدی نشان نداد دستش را روی

 شانه ام گذاشت سری تکان داد و باال رفت. دو باره

ش کن دادیار، من نمیتونم صدای مادرشان را شنیدم ._تموم

 اجازه بدم باهاش

 ازدواج کنی، نمیتونم آبروی خانوادگیمون رو به خطر
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 بندازم، میتونی یه مدت باهاش باشی، میدونم به زودی

 دلت رو میزنه نمیتونه برای همیشه نقش بازی کنه اما

 .یادت باشه شیما منتظرته

 چرا دادیار چیزی نمیگفت؛ چرا این همه سکوت. کمی

 ایستادم تا شاید جوابی بدهد اما به جای دادیار مادرش

 .گفت

 نمیخوای جواب بدی؟ این خونه ترک کردنت مثل بچه_

 .های دبیرستانی رو اصال مناسب تو نمیبینم دادیار

 خانه را ترک کرده بود؟ پس حدسم درست بود آنجا

 .زندگی میکرد

له آسوی نمیای پایین؟چشم هایم را بستم، دیده بود روی پ_

 هایم؟! باورم
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 نمیشد مچم را بگیرد آن هم برای چنین چیزی! آرام از

 .پله ها پایین رفتم، بی توجه به مادرش گفت

 بریم؟_

 فقط سرم را تکان دادم. رو به مادرش گفت راننده دم در

 است اگر قصد ماندن دارد به او خبر بدهد تا منتظر

 .نماند. دست من را گرفت و از بیرون زد

 .میخوام نمیخواستم فالگوش وایستممعذرت _

 .مهم نیست_

 [ناراحت شدی؟:_

 ق#_
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 نه عزیزم. من از تو ناراحت نمیشم، در مورد مادرم_

 .هم چیزی نیست که ازش بی اطالع بوده باشی

 لب هایم را روی هم فشار دادم، میخواستم بعد از مراسم

 با او در مورد خودمان صحبت کنیم، اما ناراحت شدنش

 حرکت من یا حرفهای مادرش باعث شد دیگر در یا از

 مود حرف زدن نباشم. هرچند حرفهای مادرش روی من

 .هم بی تاثیر نبود._من چند روزی باید برم مسافرت

 . مسافرت! چه بی خبر

 کجا؟_

 .اصفهان_

 زیاد میمونی؟_

 .نفس عمیقی کشید



 
 

2780 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . نه، چند روزی. فردا صبح راننده ام میاد دنبالت_

دنش کشید ._ماشینم رو نمیبرم، اگر بخوای دستی به گر

 یعنی قبول کنی بمونه

 .دستت

 ...باز میترسم تص_

 .مهم نیست فقط مراقب خودت باش_

 او به من اهمیت میداد، این از از سر اهمیت و نگرانی

 هایش بود، رد کردنش فقط ناراحتش میکرد، سرم را

 باز تکان دادم، میخواستم کلید خانه را از او بگیرم اما

 خجالت کشیدم، من آدم خجالتی نبودم اما چرا برای

 هرچیزی اینقدر معذب بودم با دادیار؟! کاش خودش

 .پیشنهاد میداد
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 . باشه._صبح ماشین رو برات میاره_

 صبح میری؟ نمیای شرکت؟_

 .نه، پرواز دارم_

 سرم را تکان دادم، خداحافظی ما فقط باید ختم میشد به

 ساکت و صامت در ماشین اینکه بگوییم خداحافظ؟

 جلوی خانه ی ما نشسته بودیم، قصد حرف زدن

 . نداشت

 . ممنونم بابت همه چی_

 نگاهم کرد._تشکر خداحافظیه؟

 .نه، بابت... آذرخش و ... و همه چی_

 . همه اشون برای تو بود_

 . میدانستم، دستم را روی دستش گذاشتم
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 . زود برگرد زیاد نمون_

آغوش گرم از او میخواستم تا بروم برو تو دیروقته.یک _

 داخل. اما به

 .طرز عجیبی دریغ کرد

 آسمان از دیدن دوباره ی انگشتری در دستم تعجب

 کرده بود. پس نگرفته بود اما خب حرفی هم نگفته

 بودیم به هم. من هم از خدا خواسته نگهش داشته

 . بودم

 .صبح راننده اش آمد، او هیچ وقت زیر حرفش نمیزد

 شرکت پیاده شدم و سوئیچ را داد دستم. مهیار دم در

 . جای او آمده بود به شرکت

 تماسی نگرفته بود، حرفهای مادرش تاثیر گذاشته بود
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 یاچه؟ گوشی را برداشتم و بعد از چند بار تماس و قطع

 کردن ، با او تماس گرفتم، اما جواب ندادنش دلیل مردد

 دقیقه ها وبودنم را مشخص کرد. شاید تماس نگرفتنش 

 ساعت ها بعد از تماسم نشان دیگری بود ._آسو؟

 بله؟_

 خوبی؟_

 آره آره ببخشید میشه دوباره تکرار کنی؟_

 چیزی شده؟_

 تو با دادیار صحبت کردی؟_

لبخندی زد._چندتا جلسه پشت سر هم داشت شاید وقت 

 نکرده

 .زنگ بزنه
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 .پس با او صحبت کرده بود فقط برای من وقت نداشت

 هیار مشغول کارهای شرکت و کارخانه بودیم،همرا م

 نزدیک ظهر آمده بودیم به کارخانه و داشتیم کارهارا

 . جمع و جور میکردیم برگردیم شرکت

 در کمال تعجب من دادیار وقتی پیش مهیار بودم به او

 زنگ زد، مهیار وقتی قیافه ی دلخورم را دید به دادیار

 . گفت

 جواب تماسش روآسو داره چپ چپ نگاهم میکنه _

 ندادی !نمیدانم دادیار چی گفت اما مهیار گوشی را سمت من

 .گرفت

 .میگه متوجه تماست نشده_

 .گوشی را نگرفتم
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 .مشکلی نیست این یعنی نیتی برای زنگ زدن نداشته_

 مهیار خندید، به گوشی اشاره کرد که نمیگیری با ابرو

 .گفتم نه

 برگشتی منت کشیدادیار نمیخواد باهات حرف بزنه، _

میکنی.در دل گفتم یعنی تا برگشتنش نمیخواهد تماس 

 !بگیرد؟

 اما تماس گرفت دقیقا بعد از اینکه با دادیار حرف زد

 گوشی ام به صدا در آمد. مهیار بلند شد و از دفتر

 بیرون رفت. گوشی را برداشتم و به سمت پنجره رفتم

 . سگ ها مشغول بازی بودند

 .بزنیعزیزم ندیدم زنگ _

 .چیزی نگفتم
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 من بخاطر خودت تماس نگرفتم مگه زمان نخواستی؟_

 .وقتی تهرانم خیلی باهام صحبت نمیکنی

 .باشه_

 باشه یعنی چی؟_وقتی بهونه ی خودت رو داری چی بگم؟_

 ...بهونه_

 اینجا حرف نمیزنیم اما همو نمیبینیم؟ احوال پرسی_

 ...نمیکنیم؟ اینها به کنار دلت تنگ

 گرفت برای حرف زدن از احساسک گریه امگریه ام 

 .گرفت. نتوانستم جمله ام را کامل کنم

 عزیزم؟_

 میشه بعدا صحبت کنیم؟_
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نه، من دو روز دیگه برمیگردم ._ ما بیشتر از این از هم _

 ...دور بودیم پس

 .عزیزم لطفا_

 مقصر اولیه این داستان من بودم، شادی من نباید

 . یدادمبیشتر از این موضوع را کش م

 باشه، اومدی صحبت میکنیم و این موضوع رو حل_

 .میکنیم

 .یه راه حل داره_

 چی؟_

 .باهام ازدواج کن.نفس عمیقی کشیدم_

 .باشه_

 آس... چی؟_
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 .لبخندی زدم

 .گفتم باشه_

 ...یعنی_

آره یعنی! منتظرتم.حسم وقتی به سمت کارخانه میرفتم با _

 وقتی داشتیم

 آسمان فرق داشت. پایانبرمیگشتم به شرکت زمین تا 

 .این عذاب ازدواج ما بود، باقی را باهم حل میکردیم

:] 

 ق#_

 

 

 سه روز بعد خواستگاری که مدت زمان بسیار طوالنی
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 برایش صبر کرده بودیم اتفاق افتاد، اما با کم و

 .کسرهای بسیار زیاد

 اول از همه نبودن مادر دادیار، در رخت خواب بودن

 ! خاله مریم به همراه آقا رضاپدر من، سکوت مادرم

آمده بودند، هرچند من سکوت آقا رضا را ترحیحمیدادم. تنها 

 افراد خوشحال و سرحال جمع دوقلوها

 بودند. نمیدانم هرکسی که در جمع بود به نوعی و

 نحوی معذب بود، آسمان از خانه و زندگیمان خجالت

 میکشید و تا آنها برسند بیش از ده بار گفت چطور

 خواهیم اینجا از آنها پذیرایی کنیم ما حتی مبل هایمی

 زوار دررفته ای هم نداریم. آنقدر گفت که هاله مریم با

 ترس و لرز از آقا رضا گفت کاش ما زودتر میگفتیم و
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 او مبل هایش را برایمان می آورد. عجیب بود اما آقا

 رضا در تعارف تایید کرد، اما دادیار پس و پیش من را

 بودن چند دست مبل یا نبودنش فرقی با حال میدانست،

 من نمیکرد، از نظر مالی اگر میخواستیم مقایسه منیم

 آنقدر فاصله زیاد و مشهود بود که نیازی به بودن و

 . نبودن مبل نبود

 مهیار بود شروع کرد به حرف زدن، بهانه ای آورد

 برای نبود مادرش که تقریبا همه میدانستند فقط بهانه

 بهانه! اما بعد از چند جمله ای که گفت دادیاراست و 

 خودش مجلس را دستش گرفت، هم جسارتش را داشت

هم تواناییش خیلی نیاز نداشت کسی از جانب او حرفیبزند 

 صحبتی بکند. امروز صبح از اصفهان رسیده بود،
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 چهار روز بود کخ ندیده بودمش و شدیدا دلتنگش بودم،

 تگاری بماند روزهرچه گفتم استراحت کند خواس

 دیگری، قبول نکرد، میترسید باز اتفاقی بیفتد یا نظر

 من عوض شود. دم را غنیمت میشمرد، نمیدانم حس

 میکرد فرار من به این خاطر بود که اسمش در

 شناسنامه ام نبود. در نهایت صحبت هایش بابا را

 . مخاطب قرار داد و گفت

 چقدر جناب ادیب من میدونم نظر شما برای آسوی_

 مهم و در الویته، من بابت این اجازتون هم بینهایت

 ممنونم و هم در این جمع یک بار دیگه قول میدم آسوی

 تا با منه زندگی که دوست داره رو داشته باشه و در

 . آرامش زندگی کنه
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 پدرم پلک زد، صدایی در آورد، به پای بله گذاشتیم،

وال مسخره لبخندی به رویش زدم .آقا رضا بود که با س

 مهریه، توجه ها را به

 خودش جلب کرد، مهر من خوشبختی ما بود. مهر من

 . داشتن دادیار بود. اما سریع گفتم

 .این رو اگر اجازه بدین خودم انتخاب کنم_

 همه منتظر ماندند من برای اینکه دادیار چیز هنگفتی

 .پیشنهاد ندهد گفته بودم، چیزی مد نظرم نبود

 را قبول نمیکند، شاید میتوانستم میدانستم یک سکه

 رایش را بزنم و همان چهارده سکه بای ما معمول بود

 را قبول کند. برای در رفتن از نگاه ها فقط گفتم بعدا با

 خود دادیار مطرح میکنم. بقیه را کنجکاوتر کردم اما در
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 . آن لحظه تنها کاری بود که به ذهنم رسید

خره به حرف آمد بعد رفتن آنها بود که مامان باال

 ._مادرشون نیومده؟ چه زندگی میخوای شروع کنی

 وقتی مادر پسره راضی نیست؟

 نمیدونم وقتی داشت آذرخش رو میفرستاد دبی_

 پرسیدی مادرش راضیه یانه؟

 صدام در نیومد چون خسته شدم از دست دعواهاتون_

 . هرکدوم یه گوشه باشین شاید راحت بگیرین

 ه مامان. االن چیکار کنم، حاالحتما دلیلش همین بود_

 پسرت خوبه، دیگه دادیار شد اخ، بهش بگم نه؟

 . مارال بذار آسو خودش انتخاب کنه_
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مامان چشم هایش پر از اشک شد ._مگه من دشمنشم، من 

 فقط نگرانشم. مادرش وقتی

 ... نمیاد خواس

 مادر دادیار یکی مثل خودت، تو وقتی فهمیدی پسرت_

 صداش رو درآوردی؟ الپوشونیچه گندی زده مگه 

 . کردی

 اینها یکی نیست، میگفتم چیکار میکردی؟_

 ... با همی_

 آقا رضا: دیگه این بحث ها تمومه، به نظر من که مرد

 خوب و معقولی، آسو توام یک مهریه خوب تایین

 کن ...در دلم پوزخند زدم فقط و فقط بخاطر خاله مریم، تا

 شیشه نکند. بوی پولوقتی برگشتند باز خونش را در 
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 ! به مشامش خورده بود، پس ما قرار است عزیز شویم

 نمیگی چی تو فکرته؟_

 . چهارده تا سکه_

 . چشمش پرید

 ... خوب شد تو جمع نگفتی، چهارده تا هم ش_

 مهریه ی منه، بیشتر یه سکه در نظرم بود اما میدونم_

االن دای ار قبول نمیکنه ._کمه، حبیب تو یه چیزی بگو، 

 دیگه زمونه ای

 نیست که دختر رو با همچین چیزی بفرستیم خونه ی

 .بخت

 اعتبار خانه ی بخت من به تعداد سکه های مهریه ام

 بود؟! دادیار آنقدر داشت که چه چهارده بود چه صد و
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 .چهارده یا هزار و چهارده تاثیری در او نداشت

 ه،من انتخابم رو کردم، فکر نکنم بابا هم مخالف باش_

 بابا مخالفی؟

 . بابا نه گفت، برای بحث بیشتر صبر خرج نکردم

 قرار یک عقد گذاشتیم بدون هیچ جشنی تا به وقتش

 مراسم عروسی بگیریم. عقد هم میتوانست بماند برای

 همان موقع مثل مهستی و امید اما دادیار گفت نه، که

 [برای من دلیلش قابل حدس بود.:

 ق#_

 

 

 رای عقد همه چیز محیا شود، خریدحاال فقط الزم بود ب
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 هایی که مهستی و آسمان دیوانه ام کردند، آرایشگری

 که مهستی خودش هماهنگ کرد. و من... آماده بودم

 برای همسر دادیار شدن آماده بودم. هرچند خواسته ی

 دادیار ناخواسته اتفاق افتاد، عقدمان قرار بود سی آذر

 ... باشد و روز تولدم

 بران! فقط با لبهای، فقط با لبخندت، فقط مرا به جلو'

 !با آغوش پرمهرت. با نگاهت با مالحتت، لبخند بزن

همیشه لبخند بزن* .'نکته* از کتاب مثل خون در رگ های 

 من اثر احمد

 شاملو در واقع نامه های احمد به آیداست در قالب یک

 *کتاب جمع آوری شده است

_ _ _ _ 
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 یلم ، خواستم بگویم بلهعاقد برای بار سوم پرسید وک

 اما چشمم خورد به خانم الغراندام و قد بلندی که دوماه

 ماه قبل چک سفید امضایی را به من داده بود و گفته

 . بود از زندگی پسرش بروم بیرون

 کسی که برای مراسم خواستگاری نیامده بود و حاال این

 حضور نابهنگامش یک معنی بیشتر برایم نداشت، او

 ! زوی خوشبختی کردن نیامده استبرای آر

 دادیار، دادیار بی نهایت جنتل من که منتظر بود بگویم

بله' نگاهم کرد و بعد مسیر نگاهم را دنبال کرد بهمادرش '

 ...رسید. قدمی به سمت ما برداشت ترسیدم

 واقعا ترسیدم از اینکه هر اتفاقی بیفتد. برای دادیار

 . ترسیدم نه خودم
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 .سریع گفتمقبل از رسیدنش 

 ...با اجازه پدرم_

 . نگاهش کردم لبخند داشت

 ...و مادرم و بزرگترها_

 . نفسی کشیدم او داشت نزدیکتر میشد

 بله.'بله' ام محکم بود، 'بله' ام بلند بود، 'بله' ام از ته دل_

 . بود و 'بله' ام برای دادیارم بود

 ایستاد، حاال فقط صدای هل کشیدن مهستی و آسمان

 .ست دادیار بود که دستم را گرفت و فشردبود. د

 چشم هایم را بستم و با خودم گفتم 'من زن دادیار

 شدم.' دیگر هرچه که بود باید دست در دست هم از

 . پسش برمی آمدیم
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 .بابا نمیتوانست به سمت ما بیاید من رفتم و بوسیدمش

 .دادیار دستش را گرفت و فشرد

 ها و عکسمادرش... بعد از تمام شدن روبوسی 

 گرفتن ها به سمتمان آمد. کاغذ زرد رنگی دستش بود،

به سمتم گرفت و گفت هدیه ی ازدواج است برای من!خانمی 

 که کارمند دفتر ازدواج بود دادیار را صدا زد،

 دادیار دو دل من و مادرش را تنها گذاشت. مادرش

 . اشاره کرده تا هدیه اش را باز کنم

 ز او نداشتم و خب حدسمراستش توقع چیز خوبی را ا

 به یقین تبدیل شد، هدیه اش تاثیری روی من موات اما

 نمیدانم شاید دادیار را ناراحت میکرد. چرا که او را از

 ارث محروم کرده بود. چیزی که من میدانستم دادیار
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 ثروت خانوادگی اش را داشت اما خب خودش هم

 ازدرآمدی داشت و اندوخته ای، نمیدانم محروم شدنش 

 دارایی های مادرش چقدر میتوانست روی او و کارش

 تاثیر بگذارد. اما در مقابل مادرش خودم را نباختم،

 .نگاهش کردم، لبخندی زدم

 .ممنونم، خیلی با ارزشه_

 تا دادیار آمد سمتمان برگه را سر دادم داخل پاکتش

دادیار خواست نگاه کند اما اجازه ندادم، گفتم برای مناست. 

 نبود اما بخاطر من بود. هرچه دیرتر برای من

 . میدید بهتر بود، حداقل روز عقدمان نابود نمیشد

 حاال حلقه های مشترکمان در دست چپ و حلقه ی

 پردردسری که دادیار برایم گرفته بود در دست راستم
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 بود. دادیار همه را برای شام دعوت کرده بود به

 ت تولدرستوران. هم به مناسبت عقد و خم به مناسب

 من، مادرش هم هدیه اش را داده بود نیازی ندید برای

 ...آمدن

 خوبی عزیزم؟_

 .آره_

 در مورد هدیه ی مادرم شب رفتیم خونه ی خودمون_

 صحبت میکنیم._خونه ی خودمون؟

 .نگو که اولین شب عقدمون میخوای تنهام بذاری_

 .خنده ام گرفت

 شوخی میکنی؟_

 . دستم را گرفت
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 میدونی چقدر زیبا شدی، باید بشینم به معلومه که نه،_

 .تماشا یا نه

 به پای شوخی گذاشتم حرفش را، کمی فقط کمی همه

 چیز را به بعد موقوف کردم وتالش کردم از همین

جمعی که بود از حضور دادیار لذت ببرم. خانم و آقایملکی 

 هم برای شام آمده بودند در واقع خودم دعوت

 ی کافی زحمت داده بودیم بهکرده بودم. ما به اندازه 

 آنها. اگر آدم های خوبی نبودند اینقدر زود گول آذرخش

 .را نمیخوردند

 کیک کو؟_

 . مهیار: االن میارن

 کیک بانمکی بود، به شکل حلقه، داشت به هر روشی
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 این ازدواج را به اثبات میرساند. با دیدنش خندیدم،

 . فهمید به چی میخندم لبخندی زدم

 . که به سرم نیاوردیچه بالها _

 . لبم را گاز گرفتم ._ببخشید

 . با محبت نگاهم کرد. چشم هایش را بست و باز کرد

 .تو خونه حرف میزنیم_

 . کیمی حاال مقابلمان بود

 جدی نیستی؟_

 . کامال جدی ام عزیزم_

 دیگر فرصت نشد برای جواب دادن. دوقلوها آمدند و

 خوشحالی روزشمع ها فوت شد. از خستگی، استرس، 



 
 

2805 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

بود، خیلی هم میلی به کیک نداشتم، اما قاشقی به دهانگذاشتم 

 تا طعمش را فراموش نکنم. کلی هدیه برایم

 گرفته بودند، سوای هدیه های نفیسی که سر عقد گرفته

 بودم. جاشوا برای تولدم برایم خطاطی کرده بود. آنقدر

 دگاز دیدنش سر ذوق آمدم که دادیار با حسادت گفت

 .ای هدیه ی او اینقدر خوشحال نشده امبر

 .حسود نباش_

 .کاری نکن حسودی کنم خوشگلم_

:] 

 ق#_

 

 کادوها تعدادشان زیاد بود ، جایش هم نبود من بازشان
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 کنم. یکی از کارکنان رستوران انتقالشان داد به ماشین

 دادیار و روز عقد، تولدم و شب یلدایمان با خواندن

 .یان رسیدغزلی از حضرت حافظ به پا

 .خب ما هم دیگه بریم_

 دوقلوها دستم را گرفته بودند میگفتند حاال که من و

 دادیار ازدواج کردیم پس بهتر است دیگر با آنها زندگی

 .کنیم. مهیار با هزار دوز و کلک سوار ماشینشان کرد

 چیزی جا نموند عزیزم؟_

 .نه_

 .و به عمد گفتم._منم برسونی خونه تمومه

 .سوار شین هستم خدمتتونبله، شما _

 خندیدم. دیگر مطمئن بودم قرار نیست من را به خانه
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 ببرد وقتی همانطور رک گفت مهیار خانواده ی من را

 برساند که البته با خاله مریم و آقا رضا برگشتند، و

 نگاه شیطونی که خاله مریم نثارم کرد بیش از پیش

 . مطمئنم کرد از تصمیم صد درصد او

 .خانه ایستادم، نگاهم کرددم ورودی 

 چیه؟_تو فیلم های آمریکایی، دامادها عروسشون رو بغل_

 .میکنن میبرن تو خونه

 .تکیه داد به دیوار، ابروهایش را باال داد

 .که اینطور_

 .دست هایش را به هم تا کرد و در همان حالت ماند

 ...باورم نمیشد از او خواستم بغلم کند و حاال او

 زک کردم و خواستم قدمی به سمتچشمی برایش نا
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 داخل بردارم که سریع خیز برداشت و به سمتم آمد و

 .خیلی سریع از روی زمین بلندم کرد، جیغ خفیفی زدم

 .آروم عزیزم، مگه خودت نخواستی؟_نگفتم سکته ام بده_

 خندید. عجیب بود اما من تا به حال دادیار را اینقدر

 بشاشی خاصی خوشحال ندیده بودم. یک خوشحالی یک

 .در حالت ها و رفتارهایش بود

 در را باز کردم و او داخل رفت، وسط حال پذیرایی

 ایستاده بود. زمین نمیگذاشت من را فقط تماشا میکرد

 .از همان فاصله

 هیچ جای دنیا رسمی وجود نداره که عروسشون را تا_

 .صبح ایستاده تو بغلشون نگه دارن

 .لبی تر کرد و گفت
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شبیه هیچ عروسی تو این دنیا نیست.لبخندم عروس من _

 بزرگتر و عمیق تر شد، آرام خندیدم. 

 .نخوابی خوشگلم_

 چرا؟_

 .امشب خواب نداریم-

 در همان حالت یک هومم آرام گفتم، به سمت اتاق

 خواب رفت. 

 تخت اونجاس چرا زمین؟_

 . باید بیدارشی یا نه_

 روی تخت نشستم و دست هایم را تکیه دادم و

 تماشایش کردم. داشت با خنده نگاهم کیرد، چشم هایش

 .میخندید
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 چیه عزیزم؟_

 .خوش تیپی_

 بلند خندید. کتش را درآورد. همراه با کراواتش روی

 صندلی انداخت. 

 . خیلی زیبایی_

 .امشب قرار نبود این لبخندها از لبهایمان پاک شود

 .خیلی دوست دارم آسوی_

 .منم_

مرور کردم گفت 'آسوی' من  ذهنمجمله اش را دوباره در 

داستان این 'ی' چیست. با سوالی که  هنوز هم نپرسیده بودم

 پرسیدم متعجب نگاهم

 .کرد 
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 چرا به من میگی آسوی؟_

 اولش با خنده و تعجب نگاهم کرد و کم کم شروع کرد

 . به بلند بلند خندیدن. مشت آرامی به بازویش زدم

 .چیه؟ خب کنجکاو بودم همیشه_

 .تر خندیدبلند

 و االن جاش بود بپرسی؟_

 و باز خندید، حق داشت. دستش را دور شانه ام

 انداخت._جواب نمیدی؟

 !اا دادیار_

 دست چپش را زیر سرش گذاشت. چقدر آرام آسوده به

 .نظر میرسید

 جانم؟_
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 ._اگه نگی قلقلکت میدم

 با این حرفم بلندتر خندید. اما من دستم را واقعا بردم به

 .پهلویش تا قلقلکش بدهم و واقعا خنده اش گرفتسمت 

 قلقلکی بود و معلوم بود خیلی حساس است، باورم

 نمیشد دادیار قلقلکی باشد، و در چه زمانی هم آتو داد

 دستم. من فقط زیرپاهایم حساس بودم و شدیدا قلقلکی

 ولی خب جایی نبود که بتواند به این زودی ها کشفش

 . کند

 !آسوی_

:] 

 ق#_

 .انم؟_من یه دوش بگیرمج_
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 .نمیخواد عزیزم_

 .لطفا_

 .هومم، نمیخوام_

 .در برو آسوی خانم_

 .حرف "ی" آسوی را کشیده تر گفت

 تا کجا میخوای در بری؟_

 اندازه ی یه دوش گرفتن، تا نامزدم خوبم یه چای_

 .برای هردومون بذاره من برگشتم

 او خندید و من داخل حمام رفتم، استرس داشتم اما

 نمیخواستم از زیر چیزی در بروم. از صبح بدو بدو

داشتیم، بدنم تمیز بود اما کمی عرق کرده بودم .حوله ای که 

 بار قبل به تن کرده بودم در حمام آویزان
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 بود، از همان استفاده کردم. در آینه نگاهی به خودم

 .کردم. نفس عمیقی کشیدم و بیرون رفتم، در اتاق نبود

 و تی شرتی برداشتم، حوله را از به سمت کمدش رفتم

 یشخص تنم در آوردم و تی شرت او را پوشیدم. لباس

 همراهم نبود، من در بلبشوی استرسم برای امروز به

 ذهنم خطور نکرد که ممکن است شب به خانه ی

 خودمان بیاین و شب را اینجا بمانم، اما حاال قصدی هم

 ار کمینداشتم. تی شرت دادی شخصیبرای پوشیدن لباس 

 برایم بلند بود و خب این مشکل را حل میکرد دیگر

 .نیازی به لباس دیگر نبود

 موهایم هنوز نیمه خیس بود ، ترجیح دادم وقتم را برای

 خشک کردنش صرف نکنم. هر ثانیه بیشتر پیش دادیار
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طی میشد لذت بهش تر بود .پایین که رفتم دیدم لباس عوض 

 کرده است؛ معلوم بود

 است. موهایش را شانه کرده بود. امروز دوش گرفته

 . بعد از آرایشگاه قیافه اش دیدنی بود

 .بوی قهوه می آمد، پس چای دم نکرده بود

 .قرار شد چای دم کنی_

 نگاهم کرد با دیدن تیپم ابروهایش باال رفت و خنده ای

 به لب و چشم هایش آمد، لب هایش را کنترل کرد اما

 .چشم هایش را نه

 .م عزیزم، قهوه درست کردمبلد نیست_

 جلوتر رفتم پایین پیراهنش را کمی پایین ترکشیدم و لب

 پایینم را گاز گرفتم، میدیدم که چقدر مشتاق دارد به هر
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 .حرکتم نگاه میکند._دلم چایی میخواست

 . فنجانش را روی میز گذاشت و به سمتم آمد

 .فکر کنم برای هیچ کدوم دیگه نیازی نباشه_

 ق#_

 

 _عزیزم خوبی؟

 .با تو همیشه خوبم_

 از اینکه دارمت خیلی به خودم میبالم، خیلی_

 .خوشحالم، ممنونم ازت

بعد اون همه اذیتی ک..._من تا آخرعمرم منتت رو میکشم _

 برای داشتنت، برای

 .یه لبخندت، برای حضورت
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_ _ _ _ 

 امروز واقعا سر کار نمیریم؟_

 ی کار بگو خوبینه عزیزم. شما به جای نگرانی برا_

 یا نه؟

خوبم چرا اینقدر میپرسی؟ صبح وقتی بیدار شدم در اتاق _

 نبود

 برایم لباس گذاشته بود، معلوم بود برنامه ی همه چیز

 را از قبل ریخته است. دوشی گرفتم و لباس ها را

 پوشیدم و آرایش کردم. شدیدا احساس گرسنگی و

 مفصلیضعف داشتم. پایین که رفتم میز صبحانه ی 

 .بود چیده شده بود. صبح بخیری گفته

 حاال روی کاناپه ی موجود در سالن نشسته بودیم،
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پتویی روی پاهایم انداخته بود،فنجانی قهوه در دست دیگرش 

 . بود

 دوست داری جایی بریم؟_

 کجا؟_

هرجا که تو بخوای.دستم را باال بردم و گردنبندی که _

 .بود را لمس کردمی تولدم داده  دیشب به عنوان هدیه

 نمیدونم، این پیشنهاد به عنوان ماه عسل محسوب_

 میشه؟

 . خندید

 نه عزیزم. یه استراحت کوچیک و یه فاصله از همه_

 .چی

 .آب دهانم را قورت دادم
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 .نمیخوای در مورد هدیه ی مادرت بپرسی.باخنده گفت_

 میتونم از پس هزینه های یه سفر دو نفره بربیام،_

 .شدنم از ارث نباشنگران محروم 

 .با تعجب برگشتم سمتش

 میدونستی؟_

 . سرش را تکان داد، با خجالت و شرمندگی گفتم

 .ببخشید_

 ...برای؟_دیشب با خودخواهی تمام نگفتم تا_

 .قهوه اش را روی میز گذاشت و چانه ام را گرفت

 . چیزی بین من و تو تغییر نمیکنه هیچ وقت_

 . بودم خدمتتون_

 .خندیدم
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 کادوهام رو بیار میخوام بازشون کنم._همه رو؟ برو_

 .سرم را تکان دادم، چیزی به ذهنم رسید

 نگو که کادوهای تولدت رو باز نکردی؟_

 .قیافه اش نشان از حدس درستم بود

 دادیار؟ واقعا؟_

 .خیلی عالقه ندارم به این چیزها_

 .به تقلید از جان یکی به پیشانی ام زدم._اوه پسر

 .ام را کشید خندید و گونه

 . شیطنت نکن_

 . شانه ام را باال انداختم

 هدیه ی منم نیاوردی اینجا! دوست نداشتی؟_

 .تو اتاقیه که اونجا میخوابم_
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 همه جای خانه را هنوز ندیده بودم، دفعه قبل در حال

 خوبی نیامده بودم، دیشب هم که فرصتی نبود، بلند

 برو هدیه هایشدم._من میرم همه جای خونه رو ببینم توام 

 .من رو بیار

 . دستم را گرفت

 .مطمئنم بدون من خونه گردی لذتی نداره_

 . بوسه ای در هوا برایش فرستادم

 .من از پسش برمیام عزیزم_

 اولین اتاقی که به سمتش رفتم اتاقی بود که میدانست

 در این مدت آنجا بود. یک تخت کویین بود، یک آینه

 ه ی من روبه رویتمام قد سمت راست تخت و هدی
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تخت به دیوار بود، لبخندی زدم.روی میز کوچکی که کنار 

 تخت بود، دو قاب عکس

 بود جلوتر رفتم تا عکسها را ببنیم، یکی هدیه ی بچه

 ها به او در تولدش دیگری... بار اول بود من این

 عکس را میدیدم، عکس من بود در عروسی نسترن اما

 نبودند داشتم بی حواس و باتنها بودم... بچه ها کنارم 

 خنده چیزی به کسی میگفتم و دستم را دراز کرده بودم

 به سمت دوربین اما مطمئنم این کار را نسبت به دادیار

 نکردم، شادی داشتم بچه ها را صدا میکردم، یادم نبود

 ! اما او این عکس را گرفته بود، بی خبر

 چی شده؟_

 من در حالی که برگشتم و نگاهش کردم زل زده بود به
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 دست هایش را به هم تا کرده بود ، تکیه داده بود به

 چهارچوب._این رو تو گرفتی؟ کی؟

 .لبخندی زد

 .دستم خورده بود_

 .ابرویم را باال دادم

 !دستت؟_

 م انداخت و قابشانبه سمتم آمد و دستش را دور 

 .عکس را از دستم گرفت و نگاهش کرد

 .نگاهش کردمواقعا دستم خورده بود اما..._

 .نمیدونم چرا نتونستم پاکش کنم_

 ."با خنده گفتم "به دختر مردم چشم داشتی؟

 .بلند خندید
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 .فکر کنم، هیچ وقت همچین تجربه ای نداشتم_

 . خوشحالم که این تجربه با من بوده_

 لبخندش واقعی بود._دادیار؟

 جانم؟_

 .دستم را گرفت تا از اتاق بیرون برویم

 . دوست ندارممن اتاقمون رو _

 .چون اونجا اتاقمون نیست_

 .با تعجب پرسیدم

 .نیست؟_نه_

 کجاست؟_

 .این سیکرته عزیزم_

 دستم را بیرون آوردم تا به سمت اتاقی بروم که هنوز



 
 

2825 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .ندیده بودم، اما اجازه نداد

 .فعال نه_

 چرا؟_

هدیه ی عروسیمون._دادیار لطفا اصال معلوم نیست ما _

 کی عروسی کنیم

 داری تا اون موقع منتظر بمونم؟توقع 

 با کشیدن دستم افتادم بغلش، دست هایش را دورم حلقه

 ."کرد و در گوشم گفت " بهتره طولش ندی

:] 

 ق#_
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 .با دلخوری مصنوعی از او فاصله گرفتم

 اصال تو بدون من چرا خونه رو چیدی؟ من جهیزیه ام_

 . را کجا میذارم؟دستم را دوباره کشید

 . ازی نیستجهیزیه؟ نی_

 نیازی نیست؟ این را بخاطر وضعیت خانوادگی من

 میگفت؟ شاید برای همین بود که خانه را از قبل چیده

 ! بود

 .بیا مگه نمیخواستی هدیه هات رو باز کنی_

 در واقع دیگر تمایلی به این کار نداشتم. این شکاف

 طبقاتی شاید قرار بود روز به روز بیشتر و بیشتر در

 ودش را نشان دهد. نفس عمیقی کشیدم وزندگیمان خ
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دنبالش رفتم. همه را مرتب روی میز چیده بود ._اول ماله 

 کی رو باز میکنی؟

 مگه یادت مونده کدوم ماله کیه؟_

 نگاهم کرد، ابروهایش را به هم نزدیک کرد، نحوه ی

 .تمرکزش بود برای فهمیدن چیزی

 چی شد؟_

 .دادمسرم را تند تند به چپ و راست تکان 

 .هیچی_

یکی از جعبه ها را برداشتم اما دستم را گرفت._نمیخوام 

 .چیزی رو ازم پنهون کنی

 .چیزی رو پنهون نکردم_

 .بخاطر اتاقه؟ فقط میخوام سورپرایزت کنم_



 
 

2828 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . مشکلی نیست_

 من فقط میخواستم خوشحالت کنم، نمیخواستم بدون_

 نظر تو خونمون رو بچینم. هرچیزی رو دوست نداشته

 اشی عوضش میکنیم عزیزم، این چیزی نیتس کهب

 . بخوای بخاطرش خودت رو ناراحت کنی

 این نبود، چیزی که ناراحتم میکرد این نبود. چیزی

 نگفتم بی توجه به نگاهش در جعبه را باز کردم، یکی

پس از دیگری. اگر قبل از مکالمه ی چند دقیقه یپیشمان 

 چنین هدیهبازشان کرده بودم مطمئنا از گرفتن 

 هایی بینهایت خوشحال میشدم. اما االن به نظرم

 هدیه هایی که از خانواده ی او گرفتم خیلی متفاوت بود

 از چیزهایی که از طرف خانواده ی خودم گرفتم. اینجا
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 هم این شکاف به چشم می آمد. دادیار کنارم ایستاده

 بود، هنوز خیر نگاهم میکرد، موهایم را پشت گوشم

 داد

 .زمعزی_

 یکیش موند، از طرف کیه؟_

 . چرا بغض کرده بودم، حس میکردم میخواهم گریه کنم

 ! من!نگاهش کردم، او هدیه اش را داده بود_

 .تو؟ چندتا هدیه قرار بود بگیری_

 کالمم ناخودآگاه طعنه داشت. جعبه را از دستم گرفت و

 .انداخت روی میز

 .اگر نمیخوای الزم نیست بازش کنی_

 نمیخواستم ناراحتش کنم، مشکالت مالی خانوادگی من ،
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 . او مسئولش نبود

 میخوام ناهار سفارش بدم، چی میخوری؟_

فرقی نداره.و آرام جعبه را برداشتم و باز کردم؛ یک _

 .سوئیچ بود

 پس باالخره کار خودش را کرده بود. روی صندلی

 نشستم و پیشانی ام را روی دستم گذاشتم. من در نقطه

 درستی بودم؟ دوستش داشتم؛ عاشقش بودم شکی ی

 در این نبود؛ اما دنیاهایمان شبیه نبود، از چند

 .کیلومتری یکدیگر هم نمیگذشت

 نمیدانم کجا بود، شنیدم که غذا سفارش داد اما بعدش

 نبود. متوجه نشدم کجا رفت. پتویی که روی مبل بود را

 دوستروی دوشم انداختم و به حیاط به سمت تابی که 
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 داشتم بار قبلی که آمده بودم یک بار رویش بنشینم

 . نشستم

 کمی تکانش دادم و زل زدم به درخت ها. میتوانستیم در

 این حیاط روزها و شب هایمان را بگذرانیم، بازی کردن

 بچه هایمان را تماشا کنیم. شاید این من بودم که باید با

 زیرهمه چیز کنار می آمدم، در نقطه ای نبودم که 

چیزی بزنم و البته نمیخواستم هم ...من وامی داشتم از 

 شرکت ، حاال در فکر این بودم وام

 ...دیگری بگیرم برای جهازی هرچند ناچیز و حاال

 داشتم دیوانه میشدم، اینها هیچ کدام ممکن نبود. کسی

 نبود با او مشورت کنم، پدرم قادر به حرف نبود، مادرم

 . همیشه طلبکار
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 چرا اینجایی؟سرده _

 .سرم را برگرداندم

 .خوبه_

 پشت سرم ایستاد بوی سیگارش را حس کردم. معموال

 کم میکشید متوجه شده بودم وقتی فکرش درگیر چیزی

 میشود سیگار میکشد و خب االن دلیل کافی داشت

 برایش._یکم هولم میدی؟

 .با یک دستش خیلی آرام به پشم تکیه داد و هولم داد

 من هم کمی باال میرفتم و پایین، بهچیزی نمیگفت 

 .درخت ها نگاه میکردم

 صدای زنگ در ما را به خودمان آورد. به سمت در

 رفت. حتما ناهارمان را آورده بودند. پالستیک غذا
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 . دستش بود ، چقدر محکم قدم برمیداشت

 .بریم تو غذا بخور_

خیلی هم میل ندارم.دستش را به سمتم دراز کرد. از روی _

 بلند شدم ، تاب

 دستم را در دستش گرفت، گرم بود دست او، اما دست

 .های من سرد

 غذاها را به بشقاب انتقال داد، مقابلم گذاشت. نه او

 .میخورد نه من هردو داشتیم با غذاها بازی میکردیم

 چرا نمیخوری؟_

 . توام نمیخوری_

 نگاهم کرد، دنبال جمله ای بودم برای گفتن اما صدای

 نیدم. از دیشب نمیدانستم کجا گذاشته اش،گوشی ام ش
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 به نظر کسی هم تماس نگرفته بود. دنبال صدا رفتم و

 کیفم را روی جا کفشی پیدا کردم، تا جواب دهم قطع

 شد. آسمان بود._جانم؟

 سالم خوبی؟_

 آره، خوبم، تو؟ بابا خوبه؟_

 آره، تازه از مدرسه اومدم، مامان گفت صبح نیومدی_

 ...ببینم سرکاری یایه زنگ بزنم 

 خودش نمیتونست زنگ بزنه؟ گناهه به من زنگ_

 زدن؟

 جوابی نداد. چه میکرد خوب میدانستیم که دلیلش

 .چیست، مقصرش آسمان نبود

 پیش دادیارم، یکم دیگه میام خونه._چیزی شده؟_
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 . برگشتم سمت دادیار

 .نه آسمان بود، میگفت کجایی_

:] 

 

 ق#_

 

 به خانه برساند، یک دوگفت حاضر شوم تا من را 

 ساعت قبل می گفت برویم ولی حاال نظرش تغییر کرده

 بود.به اتاق رفتم و لباس پوشیدم، نمیخواستم با حس بدی

 .از هم جدا شویم

 حاضری؟_

 ...مگه نگفتی بریم_
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 .ادامه ندادم، نگاهم کرد و جلو آمد

 ...سر حرفم هستم تو_

 .باشه بمونه برای بعد_

 .اینکه تو دلت نگه داری بهم بگو _حرف بزن، به جای

 هرچی فکر میکنم چی گفتم ناراحت شدی، کدوم حرفم

 رو بد برداشت کردی به جواب نمیرسم، بخاطر ماشینه؟

 نه، ولی نباید همچین چیز گرون قیمتی رو برام_

 .میخریدی

 چرا؟_

 چی چرا؟_

 حلقه ی دستش را محکم تر کرد و دست دیگرش را هم

 .حلقه رد
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 نباید برات میخریدم؟ چرا قیمت چیزی که میخرمچرا _

برات مهمه؟نفس عمیقی کشیدم. دستم را باال بردم و روی 

 ساق

 دستش که یکی روی شکمم بود و دیگری روی قفسه

 .ی سینه ام بود گذاشتم

 .چون نمیتونم جبران کنم برات_

 .برم گرداند

 چی رو برام جبران کنی؟ اصال کی گفته نیازی به این_

 آسو تو همسر منی، االن همسر منی. بین من و هست؟

 .همسرم چیزی به این اسم وجود نداره

اما..._کافیه لطفا، باورم نمیشه برای همچین چیزی _

 ناراحت
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 .شدی و اینطور برخورد میکنی

 ...شاید از نظر تو مهم نباشه ا_

 .از نظر توهم نباشه_

 کجا بریم؟_

 . کمی من باید کوتاه می آمدم، کمی او

 .هرجا بگم؟سرش را تکان داد_

 .بریم پارک_

 پارک؟_

 .دوباره سرم را تکان دادم

 آره، بریم پارک یکم قدم بزنیم، بعد... اومم بریم خرید_

 .کنیم بیایم دوتایی شام درست کنیم

 شام درست کنیم؟_
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 همه ی زوج های جوان از این کارها میکنن آقای_

بری؟دستم را گرفت دکتر شما که قصد نداری از زیرش در 

 .از اتاق بیرون رفتیم

 من یه برنامه ی دیگه پیشنهاد بدم خانم آقای دکتر؟_

 .خندیدم به لقبی که نثارم کرد

 .بفرمایین_

 بریم پارک بعدش بریم دنبال آسمان و دوقلوها باهم_

 .شام بخوریم

 آسمان؟_

 آره، دیشب پیشش نخوابیدی، تاجایی که یادمه گفته_

 هستین، فکر کنم ناراحت باشه از اینبودی هم اتاقی 
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بابت.با تعجب نگاهش کردم، من... من به ذهنم خطور 

 نکرده

 بود همچین چیزی و او! او خیلی خوب بود خیلی

 . خوب

 .اوکی، خوبه_

 دستم را در دستش گرفته بود و داشتیم در پارک قدم

 میزدیم، هوا سرد بود، خیلی شلوغ نبود. اما شک

 .کار را کرده باشدداشتم قبال این 

 دادیار؟_

 جانم؟_

 .نظرت راجب چیزی که به امید گفتم چیه؟نگاهم کرد_

 کدوم حرفت عزیزم؟_
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 چرا او همیشه عزیزم را در تمام یا بیشتر جمالتش

 داشت، من دریغ میکردم نه؟! الگوی من باید مادرم می

 بود اما او هم چنین حرفی به بابا نمیزد، بابا همیشه

 جان، گاهی خانم جان و هزار لقب ومیگفت مارال 

 ! صفت زیبای دیگر اما مامان نه

 اینکه گفتم ما عروسیمون رو تو طبیعت میگیریم؟_

ابروهایش باال رفت و خنده اش گرفت._توقع که نداری 

 ببریم تو جنگل و کوه عروسی

 بگیریم؟

 .با شیطنت سرم را تکان دادم

 .خیلی قشنگ میشه_

 .خندید
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 میکنم قانونا مشکل داشته باشه دوما،اوال که فکر _

 مگه میشه؟

 .کسی نمیفهمه که بخواد قانونی مشکل داشته باشه_

نمیشه عزیزم، یعنی... مگه اینکه ایران نباشه._بردن _

 مهمونها به خارج از ایران آسونتره یا جایی از

 ایران؟

 پدرت رو درنظر نمیگیری؟ مطمئنم چیزی که تو تو_

 عتی کوه پیمایی یا جنگل گردیفکرت داری، یه ده سا

 .میخواد تا بهش برسیم

 .خندیدم حق داشت

 سعی میکنم جایی رو پیدا کنم که شباهتی داشته باشه_

 .به چیزی که تو تصورته



 
 

2843 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .همین که ناامیدم نمیکرد خودش جای تشکر داشت

میخوام چیزی بگم، اما نمیخوام جبهه بگیری و..._در _

 مورد؟

 .خونتون_

 .ه بود، به نیمکت اشاره کرد تا بنشینیماخمم ناخودآگا

 میخواستی بخاطر پسر صاحب خونتون خونه رو_

 ... عوض کنی

 .فعال نمیشه_

 ...اجازه میدی که من_

 .نه، لطفا.دستم را جلو بردم و روی دستش گرفتم_

 خواهش میکنم، شاید از نظر تو مشکلی نداشته باشه،_

 دختری اماما من همین االنشم هرکسی نگاهمون میکنه 
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 .که بخاطر پول باهات ازدواج کردم

 ....نظر بقیه برام مهم نیست و_

 .برای من هم اما نمیتونم به طور کامل نادیده بگیرم_

 غیر از اون بابا قبول نمیکنه، من حلش میکنم تا

 .همینجا هم من بودم و من، حلش کردم

 .نفس عمیقی کشیدم

 میتونم یهچیزی تا تموم شدن وام آذرخش نمونده، _

 ...وام دیگه بردارم و خب..._حداقل از شرکت

 .خوب میدونی فرقی نداره با از تو پول گرفتن_

 مشکل اینکه از من پول بگیری چیه؟_

 .مشکلی نداره، اما... نمیدونم چطور توضیح بدم برات_

 .آب دهانم را قورت دادم
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:] 

 

 ق#_

 در مورد مادرت گفتی تو از پسش برمیای و من_

 نکنم، میشه راجب خانواده ی هردومون اینطوردخالت 

 باشه؟

 اذیت میشی، داری کار میکنی، دانشگاهت و نمیخوام_

 ...ترکش کنی و

 .ادامه میدم_

 حاال که با او ازدواج میکردم، حداقل میتوانستم از نظر

 سطح تحصیالت در جایگاهی باشم که شاید کمی موجه

 تم مثلباشد در کنارش بودن. زمانی بود دوست داش
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 پدرم تدریس کنم اما در دانشگاه، بعد از کار در شرکت

و کارخانه ی دادیار نمیدانم کدام میتوانست برایم الویتداشته 

 باشد اما فعال این ادامه ی تحصیل بیشتر شاید

 .برای دادیار بود تا خودم

 دانشگاه رو ادامه میدم، قول، که البته تو باید بیشتر_

 .بهم مرخصی بدی

 .را دور شانه ام انداختدستش 

 چرا نمیذاری کمکت کنم؟_

 . توضیحات من او را قانع نمیکرد

 .فعال کمکی به شکمم کن، ناهار نخوردیم، گشنمه_

بلند شد، آرام گونه ام را کشید._فکر نکن متوجه نشدم 

 .میخوای حرف رو عوض کنی
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 .شانه ام را باال انداختم

 .اوه پسر من واقعا گشنمه_

 اش با دادیار ارتباط نم چه سری بود، اما آسمان نمیدا

 خیلی خوب بود، علیرغم اینکه قبال میگفت خیلی آدم

 .جدی ای است

 وقتی به مهیار گفتم میرویم دنبال دوقلوها از خوشحالی

 بال درآورد. گفت مهستی امروز سرکار بوده و بعد با

 امید و از وقتی او بعد از یک روز کاری طوالنی که

 بوده برگشته واقعا سر و کله زدن با بچه هادادیار هم ن

 .برایش سخت بوده

 .چی بخوریم؟_پاستا_

 !الزانیا_
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 !پیتزا_

 .نگاهی به دادیار کردم

 .فکرکنم خودت فهمیدی باید کجا بری_

 .قبل پرسیدنت هم میتونستم حدس بزنم_

 دادیار از آسمان در مورد کنکور سوال کرده بود و

 تالشش را میکند تربیت آسمان گفته بود دارد همه ی

 .معلم قبول شود

پس دوست داری معلم شی._فکر کنم ارثیه از بابا، آسو _

 .هم دوست داره

 .سر دادیار با تعجب برگشت سمت من

 نمیدونستم. البته میدونم تدریس میکردی بیشتر حس_

 ... میکردم
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 ادامه نداد، اما خب حسش درست بود، کار نبود و پول

 هرچیزی چنگ میزدم، عالقه ام مهمالزم بودم، به 

 نبود. آشنایی ام با خانواده ی آنها ما را نجات داد از

 . خیلی چیزها

 به اون شکل آره خیلی مشتاق نبودم، یه زمانی دوست_

 داشتم تو دانشگاه تدریس کنم._االن؟

 نمیدونم، از کار فعلیم راضی ام. میتونم دوتاشم داشته_

 .باشم

 .ابروهایش باال رفت

 کم نباشه شما میخوای اینقدر کار کنی؟ منم ماهی_

 یکبار ببینی کافیه؟

 .خندیدم
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 فقط خودت رو در نظر میگیری؟_

 در مورد تو من خودخواه ترین مرد جهان میتونم_

 . باشم.سرم را نزدیکش بردم و آرام گفتم

 .و من خوشبختترین برای داشتنت تو زندگیم_

 را بردم به چشم هایش برق زد. برای شیطنت چنگالم

 .بشقابش و از پاستای کمی برداشتم و به دهان بردم

 .داشت با لبخند نگاهم میکرد

 میخوری سفارش بدم؟_

 .ناخونک زدن بیشتر حال میده_

 .او خندید، و من غرق در خنده ی او شدم

آسو لطفا شب بیا پیش ما._عزیزای من، قول میدم میام، _

 .اما امشب نمیشه
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 دو اینقدر اصرار میکردند،چه شده بود که این 

 میخواستم حتی پیشنهاد بدهم آنها شب را پیش من

 .بمانند، اما خانه ی ما مساعد حال و راحتی آنها نبود

 به عالوه میترسیدم مهیار راضی نباشد و در

 .رودربایستی نتواند نه بگوید

 .ما میخواییم امشب بیای_

 .آسمان: شما بیاین شب پیش ما بمونین

 ه آسمان نگاه کردم. بچها نگاه به هم کردن وبا تعجب ب

 گفت عالیه. اما... نمیشد. دادیار را نگاه کردم او هم

خیلی مطمئن نبود نگاهش._فکر نکنم مهیار دوست داشته 

 ...باشه

 پیش توان عزیزم اما من ترسم اینه ممکنه اذیتتون_
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 .کنن

 پسرها مجبورین روی زمین بخوابین، اینجا تختی_

 . نداریمبرای شما 

 . اوه، کول_

 انگار داشتند میرفتند به پیک نیک که اینقدر خوشحال

 .میشدند

 میای توام؟_

 .لبخندی زد._نه عزیزم، فردا نیا شرکت

 چرا؟_

 یه نصفه روزه بمون استراحت کن، پسرها هم مدرسه_

 .ندارن، فکر نکنم بذارن بیای

:] 
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 ق#_

 

چطوری باشه پس، مواظب خودت باش._شب بدون تو _

 بخوابم؟

 .خندیدم

 .به سختی_

 تو؟_

 .من... اومم، با بچه ها فکر نکنم بد بگذره_

 .که اینطور_

 پسرها انگار نوشیدنی انرژی زا خورده بودند، نه

 بیخیال بابا میشدند نه بیخیال صندلی اش. مامان چپ



 
 

2854 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

چپ نگاهم میکرد، نگفت چرا آوردنشان اما حس کردمبیشتر 

 شتم در آشپزخانهخودش را کنترل کرد. دا

 برایشان شیر گرم میکردم شاید باعث شود کمی آرام

 .شوند و بخوابند

 عقد کرده و نکرده باید میرفتی خونه اش؟_

 به نظرم حالم رو بپرسی بهتر نیست؟_

 ...سر چی نظر خواستی که، این همه خودسر بودن_

 مامان دادیار همسر منه، شرعا قانونا، االن دیگه_

 مشکل چیه؟

ستم را به سمتش گرفتم._سر تهمت آذرخش و تو مگه کف د

 کف دست من اینطوری

 نیست؟ اندازه ای که غریبه ها برای من ارزش قائلن تو
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 .ارزش قائل نیستی

 ...بچه ی من برای من_

 برو بخواب مامان ، بیخیال من خوبم ممنونم. همه چی_

 عالیه، خوشحالم همین که عقد کردم رفتم خونه اش،

 عترین زمان ممکن برای همیشه میرم خونهحتی در سری

 .اش

 تا رفت دستم را مشت کردم و روی دیوار گذاشتم و

 پیشانی امر ا رویش گذاشتم. رفتارهای گاهی به چپ

 گاهی به راست میزد، کاش کسی حق میداد، تحمل این

همه آسان نبود.با صدای سر آمدن شیر به خودم آمدم، به 

 حالت دو رفتم

 دستم سوخت. زیر گاز را بستم، سمت شیردوش اما
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 دستم را زیر آب سرد گرفتم. میسوخت، نمیدانم درد

 .سوزش انگشتم بیشتر بود یا قلبم

 پسرها دیگه کافیه بابا باید بخوابه. بدویین به گرندی_

 .شب بخیر بگین بریم بخوابیم

 بابا با آنها خوشحال بود، هردو رفتند گونه ی بابا را

 .بابا درخشیدبوسیدند، چشم های 

 .منم ببوسم پس وقتی آق معلم اینقدر خوشحال میشه_

مطمئنم در دل یک پدر صلواتی نثارم میکرد._بدویین هردو 

 لیوان شیرها باال، بعدش میریم

 .دستشویی بعدش خواب

 آسمان برای هرچهار نفرمان جا پهن کرده بود. برای

 دستشویی بردمشان اما هردو گفتند خودشان تنهایی از
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 سش برمی آیند، امیدوار بودم سر و پایشان را خیسپ

 .نکنند. هردو همزمان رفتند و بیرون آمدند

 دراز که کشیدم یکی سمت راستم دیگری سمت چپم

 دراز کشید. دستهایم را باز کردم و بغلشان کردم. بوسه

 ای به سر هردو زدم. خوابشان که برد آسمان را صدا

 .کردم

 . بیدارم_

 .یه شب خونه نبودیهمه چی خوبه؟__

 !منظورم خونه نیست، امیر_

 .بخاطر من همه ی اینها شد_

 ...این چه حرفیه! میدونم قول دادم_

 .مهم نیست، تو دیگه داری میری خونه ی خودت_



 
 

2858 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 قرار نیست شما رو ول کنم و برم، نمیبینی سوغاتی_

 .هم آوردم

اشاره ام به بچه ها بود._نگران نباش، وام آذرخش رو تموم 

 کنم، از بانک

 .برمیدارم

 .زندگیت شده وام دادن_

 .من مشکلی ندارم_

 ...جهیزیه ات رو چیکا_

 خونه ی دادیار همه چی داره، نیازی به چیزی نداره_

 .که بخرم، تازه چیده شده

 مگه میشه؟_

 اگر نشه هم آپشن دیگه ای وجود نداره. از کجا بیارم؟_
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خوادوسایل خونه اش بزرگه. میدونی چند صد میلیون می

 خریدن برای اون خونه؟ من حتی اگه بخوام

 .جهاز ببرم نهایتش اندازه ی یه اتاق بتونم وسایل بچینم

 اینها حرفهای من بود، حرفهای واقعی بود، از حرف

 دادیار ناراحت شده بودم اما وقتی خوب فکر کرده بودم

 به این نتیجه ها رسیده بودم. دادیار قبل از من شاید

 .ا را کرده بودفکر این ه

 .مامان میگه آذرخش کارش خوبه، درآمدش خوبه_

 . پوزخندی زدم

 حتما میخواد برای من جهاز بخره؟_

مامان دیگه._تو روی کنکورت تمرکز کن، با این چیزها _

 کاری
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 .نداشته باش

 خوب بود که دادیار گفت سر کار نروم، چون بچه ها

 ساعت کردم دهبودند که من برا بیدار کردند. نگاهی به 

 بود. هردو معلوم بود خیلی وقت است بیدار شده اند. و

 .وقتی داشتند با موهایم بازی میکردند بیدارشده بودم

 .چیکار میکنین؟ میخورم جفتتونم_

 .جاشوا خم شد و گونه ام را محکم بوسید

 .قربونت برم من_

 جان هم پشت سرش. سر جاسم نشستم و شروع کردم

هردو، در حال خندیدن بودیم که صدایگوشی به قلقلک دادم 

 ام را شنیدم. دادیار بود، تماس تصویری گرفته

 .بود، اولین بار بود
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 .سالم، صبح بخیر_

 منم میگم این خانم کجاست از صبح جواب پیاممو_

 .نداده

 .االن بچه ها بیدارم کردن، آخ... جان نکش_

 بیدارن؟_

 هام رو ازدادیار من از دست این وروجکها میرم مو_

ته میزنم.هردو قبل از دادیار جواب دادند و گفت 'نه.' جان 

 بلند

 .شد و سرم را در آغوش گرفت

 .نو وی، من نمیذارم_

 .زن عموتون رو اذیت نکنین_

 .با تعجب دادیار را نگاه کردم
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 کی رو؟_

 خندید. دوقلوها را بیرون فرستادم، گوشی را جلوی آینه

 .گذاشتم و برسم را برداشتم

که زن عمو._دیشب واقعا راحت نخوابیدم، امشب بیا خونه _

 ی

 .خودمون

 چشم امر دیگه؟_

 شما همسر من نیستی؟_

 بر منکرش لعنت اما خب هرچیزی یه اصولی داره_

 .آقای دکتر، اول عروسی

 . باخنده اضافه کردم

 .تازه اونم تو دل طبیعت_
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:] 

 ق#_

 

 برایمامان علرغم اوقات طبعی شب قبلش امروز صبح 

 بچه ها صبحانه آماده کرده بود. گاهی برای بابا فرنی

 درست میکرد، جویدن نداشت و خوردنش راحت بود،

 حاال بچه ها برای اولین بار در زندگی شان فرنی دیده

 بودند و وقتی مامان به بابا فرنی داده بود، هردو با

 دهانی که آب از آن چکه میکرد نفری یکی سهم خود را

 شتند با لذت تمام و ملچ و ملوچ جلوی منگرفته و دا

 . میخوردند

 بماند که جان یکی بیشتر خواسته بود، جاشوا هم برای
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 کم نیاوردن گفته بود کن هم، اما مشکل این بود، جان

خوش اشتها از جاشوا بود. بشقاب دوم جان تمام امابرای 

 جاشوا همه باقی مانده بود. شنیدم جان به جاشوا

 .گفت

 پیش ددی من اینجا پیش گرندی و آسو زندگیتو برو _

 .میکنم

 .جاشوا قبول نکرد

 .تو برو پیش ددی_

 بلند خندیدم، بخاطر یک بشقاب فرنی داشتند پدرشان را

 .میفروختند

اوالد همینه.طعنه داشت کالمش اما به شوخی گرفتم، _

 کاری که بابا
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 .همیشه نسبت به مامان میکرد

 خانم. کس میاد فوتبالدست پخت تو نمک داره مارال _

 بزنیم؟

 داشتم با دو پسر پر سر و صدا و شر و شیطون در

 حیاط فوتبال بازی میکردم، سر و صدایمان باعث شد

 .آقای ملکی به سراغمان بیاید

 .ببخشید صدامون اذیت کرد_

 نه دخترم، حس زندگی داد. از آخرین باری که همچین_

 خیلی سالسر و صدایی رو تو حیاط خونمون شنیدم 

 میگذره.لبخندی زدم. دوقلوها را دیده بود میدانست پسرهای

 مهیار هستند، نیاز به معرفی نبود. فقط به هردو گفتم به

 آقای ملکی سالم بدهند. نه تنها لفظا بلکه به سمتش
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 .رفتند و با دست دادند

 آسو دخترم بابات رو هم خبر کن، بگو بیاد ما_

 ی بخوریم و شما روبازنشسته ها هم بشینیم یه چا

 .تماشا کنیم

 بابا را با صندلی چرخدار آوردم به حیاط تا من با چای

 برگردم هردو حمله کرده بودن به بابای بیچاره ی من و

 .داشتند با صندلی اش بازی میکردند

 بله؟_

 .سالم زنداداش.بلند به زن داداش گفتن مهیار خندیدم_

 سالم، خوبی؟_

 ا ناخلف انگار خیلی بهترنمن که خوبم، اون بچه هی_

 .یه حالی از پدرشون نمیگیرن
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 راستش مهیار دارن دعوا میکنن، جان میگه تو برو_

 پیش ددی بمون من اینجا میمونم جاشوا میگه تو،

 .خالصه به یه فرنی مامانم تو رو فروختن

 .پس حتما خوردن داره_

نگو که مثل پسرهات توام تاحاال فرنی نخوردی؟_میگم بیا _

 الممون رو همینجا تموم کنیم گوشی رومک

 .بده به او فرزندان ناخلف من

 با خنده گوشی را به سمت جان و جاشوا گرفتم و گفتم

 ددی است. انگار بیش از یک هفته بود خانه ی ما

 بودند، آنقدر با هیجان به پدرشان میگفتند از چیزهای

 مختلفی که من سالیان طوالنی بود در زندگیمان داشتم و

 متوجهشان نبودم به حیرت آمده بودم. اینها رفته زندگی
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 .خودشان را نهایتا سه روز فدای این زندگی میکردند

 بحث ناراضی و ناسپاس بودنم نبود، واقعیت آدمی زاد

 .بود

 دادیار بود که آمد دنبال بچه ها اما با دعوت مامان و

 بابا برای ناهار ماند. مادر من هم امشب عجیب و

 غذاها را داشت نثار میکرد، البته میدانستم غربیترین

 وقتی از دوقلوها گفت چه میخورید و آسمان به شوخی

 گفت آبگوشت آن دو هم تایید کردند و گفتند همانی که

 آسمان گفت._کیه؟

 .مهیاره_

 وقتی جواب دادم متوجه شدم دادیار که در حیاط با

 مهیار صحبت کرد و گفت برای ناهار آبگوشت داریم و
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 گسرها حاضر نیستند بخاطر آبگوشت به خانه برگردند

 زنگ زده بود ببیند خودش هم میتواند مهمان این

 !آبگوشت مامان باشد یا نه

 مادر این دو پسر اگر میدید پسرهایش آمده اند در کلبه

 ی درویشی ما آن هم دور یک سفره برای یک کاسه

 باآبگوشت نشسته اند همانجا سکته میکرد، میتوانستم 

 اطمینان این را بگویم. مهیار میگفت عاشق دیزی

 است، دادیار یواشکی گفت دوست ندارد و برای اینکه

پیش مامان زشت نباشد یکی دو لقمه برایش گرفتم. 

 امادوقلوها بی نهایت راضی و خوشحال بودند و هرچقدر

 .جا داشتند نوش جان کردند

 ی باباسن آخر هم با هنر نمایی جاشوا تمام شد که برا
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 و مامان با قلم نوشت 'گرندی ها دوستتان دارم'. و

 جان قول داد دفعه ی بعد با ساکسیفونش بیاید و

 .برایشان ساز بزند

 توام میری؟_

 .یه دوری با دادیار میزنم میام_

 .و رو به بابا پرسیدم

 .بابا اشکالی که نداره؟با سر گفت نه_

 کجا میریم؟_

 .خونه_

 خونه؟_

 دیشب نتونستیم باهم درست کنیم،آره، شامی که _

 .امروز در خدمتم
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 .خندیدم

نکنه تا صبح نخوابیدی تمرین آشپزی کردی؟_راستش رو _

 .بخوای یکم سرچ کردم اما تمرین نه

 خنده ام بیشتر شد، برایم قابل باور نبود، دادیار با آن

 .تیپ و پرستیژ سری به وب سایت های آشپزی بزند

 .اهپس میشه اول بریم فروشگ_

 .فکر کنم هرچی الزم بود خریدم_

 .نه این رو محاله خریده باشی_

 میخواستم برایش پیشبند و کاله بخرم، حاال که

 میخواست آشپزی کند محال بود دیدن همچین صحنه

 .ای را از دست دهم

:] 
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 ق#_

 

 .تو اینجا منتظر بمون تا بیام_

 چرا؟_

 .سرم را خم کردم و با لحنی لوس گفتم

 !لطفا_

خنده اش گرفت._من که میدونم چیزی تو ذهنت حاال چی 

 نمیدونم، ولی

 .باشه دیر نکن، مواظب خودت هم باش

 لبم را با شیطنت گاز گرفتم و پیاده شدم. با هیجانی زیاد

 بین پیش بندها در رفت و آمد بودم، یکی طرح میکی

 موس داشت، حتی اگر خودم را میکشتم محال بود این
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 بدون شک خیلی بانمک میشد. بعد ازرا ببندد، هرچند 

 بررسی های طوالنی نتوانستم شیطنت درونم را کنترل

 کنم و همان ست میکی موس را خریدم. خدا میدانست

 . قرار بود چه واکنشی نشان دهد

 خریدی؟_

 .آره بزن بریم_

 !چیکار کردی اینقدر هیجان زده ای؟_برسیم میبینی. و_

 و؟_

 . ه هیچ عنوانجواب نه رو قبول نمیکنم ب_

 . نگاهی به صندلی کرد

 مگه چی خریدی؟_

 . سورپرایز عزیزم_



 
 

2874 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 از خوشحالی من خوشحال بود. دستم را گرفت و با

 صبوری منتظر ماند. این صبرش قابل ستایش بود، باید

 از او یاد میگرفتم. ماشین را داخل پارکینگ برد گفتم

ه تقلیداز مگر قصد ندارد من را به خانه برگرداند با خنده ب

هدایتم کرد به سمت داخل،  من گفت سورپرایز. سریع

را دوست داشتم خیلی زیاد االن راحت میتوانستم  خانمان

 ! خانه ما بگویم

 . من میرم لباس عوض کنم_

 سرش را تکان داد، دیدم که گوشی اش را برداشت. چند

 دست لباس زیبا در این خانه داشتم، همانی که برای

 م برای خواستگاری نسترن بپوشم و اواذیتش گفته بود

 متوجه نشده بود منظورم چیست، همان تاب و دامن را
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 پوشیدم. کسی هم نبود هرچقدر دوست داشتم میتوانستم

 برای او زیبا باشم. آرایشم را بیشتر کردم، رژهای رنگ

 روشن و جیغ باعث جلب توجهش میشد وقتی برگشتم

 ابرویش را باال دادپیشش در آشپزخانه بود نگاهم کرد 

 و دست هایش را در هم تا کرد و به کانتر تکیه داد. یک

پایم را جلوی دیگری گذاشتم، جوری نگاه میکرداحساس 

 ...خجالت کردم 

 چیه؟_

 . خیلی خوشگلی عزیزم_

 . لبخندی زدم

 .مرسی_

 .جلوتر آمد
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و داشتم فکر میکردم...کنجکاو نگاهش کردم میدانستم _

 کردنم بهبرای کنجکاو 

 عمد دارد با مکث حرفش را می گوید. همیشه همینکار

 را میکرد. جلویم ایستاد و سرش را کمی پایین آورد و

 .سرش روبروی صورتم نگه داشت

 و داشتم فکر میکردم این همه زیبایی برای منه؟ و_

 ... چقدر

 این بار من جلوتر رفتم. 

 . و چقدر من خوش شانسم_

 اومم االن وقتشه؟_

 ت چی عزیزم؟وق_

 . این برای شماست آقای دکتر_
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 کنجکاو نگاهش کرد، دستش دادم تا بازش کند، بعد از

 دقایقی که صرف باز کردن نایلکسش کرد به سمت من

 گرفت و گفت ._شوخی میکنی؟

 . مثل بچه های تخس ابروهایم را باال بردم

 .نه عزیزم. کامال جدی ام_

 ببندم اما قدمی عقبجلو رفتم تا پیش بند را برایش 

 .رفت

 . آسوی این نه! هرچی که بخوای ولی این نه_

 چرا؟ مگه پیش بند بستن کار زشتیه؟_

 .نیست عزیزم ولی من مطمئنم مناسب من نیست_

خصوصا با این طرح ...نگاهم کرد، اخمی کرد نه از 

 . کردن عصبانیت از سر دقت
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 به عمد این طرح رو انتخاب میکردی، از اون_

 است برای تنها رفتن به خرید و نگاهت فهمیدمدرخو

 . خبریه

 . جلوتر رفتم. کمی خودم را به مظلومیت زدم

 .من فقط خوشم اومد خریدمش_

 . گونه ام را آرام کشید

این نه! هرچی که بخوای به روی چشمم، اما این نه .لب _

 بر چیدم، دنبال راه حل بودم، محال بود بیخیال شوم،

 نقشه های شیطانی اینها را خریدهبا آن همه شوق و 

 بودم. حتی میخواستم کلی عکس بگیرم و چاپشان کنم،

 باید زمانی به بچه هایمان ثابت میکردم که پدرشان

 خیلی کارها برایم کرده من جمله پیش بند میکی موس
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 بستن. اما مظلوم نمایی جواب نداد، پس می ماند تیر

 .بردمآخر، نزدیکتر رفتم و دستم را باال 

 جون من دادیار_

دوست دارم .چشم هایش نزدیک بود، به وضوح برق زد، _

 .درخشید،مثل ماه شب چهاردهم

 . دیگه برای هرچیزی جونت رو قسم نده لطفا_

 خب تو اگه به حرف من گوش بدی که من همچین_

 . کاری نمیکنم

 .کاله را که برایش آوردم بلند خندید

 کاله دیگه برای چی؟_

 . دستش دادم
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فکر کنم اینو بلد باشی خودت بذاری سرت._میدونی بعدا _

 .انتقام اینهارو ازت میگیرم

 شما جون من رو بگیر آقای دکتر اگر اعتراضی داشته_

 .باشم

:] 

 ق#_

 

 

م برد _قصد شانکاله را گرفت دست چپش را دوباره دور 

 جونم رو کردی؟ یکم دلت برای این قلب من

 .بسوزه

 .لبخندی زدم
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 .جز دوست داشتنت کاری نمیکنم من که_

 .نفس عمیقی کشید و بینی اش را به بینی ام زد

 قراره دیوونه شم. من عادت به این حرفها ندارم_

 . خوشگلم

 . عادت کن، قراره همیشه بشنوی_

 راستش اعتراضی هم ندارم. بیا ببینم چه بالیی_

میخوای سرم بیاری.با اینکه راضی نبود اما مجبورش کردم 

 ن لباسهابا آ

 عکس بیندازیم. مطمئن بودم دیگر هرگز اینها را به تن

 نخواهد کرد و االن نمیتوانستم همچین فرصتی را از

 .دست دهم

 بی استعداد ترین فرد در آشپزی را میتوانستم معرفی
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 اش کنم. با وجود توضیحاتم باز نمیتوانست حتی پیازی

 جبورپوست بگیرد. هرچه گفتم را آنقدر خراب کرد که م

 شدم دوباره خودم انجام دهم. اما خندیدم از ته دل و

 زیاد.

 هرچقدر که در آشپزی استعداد نداشت اما در عاشقی

 کارش رو خوب بلد بود. ماحصل کارمان را روی میز

 . گذاشتم

 .بفرمایید این هم شام ما._هومم بد به نظر نمیرسه_

 .بعد اون همه خرابکاری تو! همینم جای شکر داره_

 .گونه ام را آرام کشید، پشت میز نشستم

 واقعا دادیار چطور ممکنه هیچ وقت تو زندگیت_

 آشپزی نکرده باشی؟
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 .شیطونی نکن غذات رو بخور_

 چنگال را که به دهان بردم، دیگر نتوانستم بیرون

 بکشم. غذا به معنی واقعی کلمه قابل خوردن نبود. مدت

 البته من دستخیلی زیادی بود آشپزی نکرده بودم و 

 پختم هیچ وقت به خوبی مامان یا آسمان نبود. اما هیچ

 وقت اینقدر افتضاح هم نبود. داشت همه ی تالشش را

میکرد تا نخندد ._نخند. خیلی وقت بود آشپزی نکرده بودم 

 بعدشم تو

 همش خراب کردی به فکر جمع و جور کردن

 .خرابکاری تو بودم

 زد و شام پردردسر ما خنده اش را رها کرد و بلند قهقه

 نهایتا به پیتزا ختم شد که برامون آوردن و دادیاری که
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 آنقدر خندیده بود و اشک از چشم هاش اومده بود و من

 . جوری اخم کرده بودم انگار باعثش فقط او بود

 پیتزایمان را در مقابل تلویزیون در حالی که فیلم غرور

 م. دستو تعصب را گذاشته بودم پخش شود می خوردی

 راستش روی پهلوی من بود و با دست چپش میخورد،

 اهل فست فود نبود، اما چون من فگتم دلم پیتزا

 میخواهد همان را سفارش داد. گازی به تکه ی پیتزایم

زدم و مقابلش گرفتم تا او هم گاز بزند ._پس من شبیه این 

 آقام؟

 . منظورش آقای دارسی بود

 .خدایی شباهت دارین_

 .هیچ شباهتی به الیزابت نداریولی تو _



 
 

2885 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . برگشتم نگاهش کردم

 . خیلی زیبایی، خیلی زیاد_

 .داره دیر میشه من رو نمیبری خونه؟_نه_

 .نمیشه که هرشب اینجا باشم_

 .نکته ی خوبی بود، بیا زودتر عروسی بگیریم_

 .خندیدم

 .میگن دوران نامزدی یه شش هفت ماهی باشه بهتره_

 .کردبا لبخندی لبش را تر 

 ی ما شبیه دوران نامزدیه؟_نیست؟ ارتباط _

 شما رسما همسر بنده هستی از هر زاویه که بخوای_

 .بررسی کنی عزیزم. فقط داریم جدا زندگی میکنیم

 جدا هم نیست، یک در میان اینجام اونجوری که از_
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 . شواهد امر پیداست

 کنترل تلویریون را برداشت و خاموش کرد. همانطور

 . ش بودم بلندم کردکه در بغل

 .ادامه این فیلم جذابت بمونه برای بعد_

 با دادیار زیبا بود و جذاب اما بار مارتباط تجربه ی 

 قبل ترس واسترسی برای بار اول بودن همراهم بود اما

 این بار! سرخوشی بود، لذت بود؛ حس خوب همراهم

 بود. دوست داشتم همه ی من را داشته باشد و او هم

 .اندازه لذت ببردبه همان 

 .من خوبم دادیار الزم نیست اینقدر مالحظه کنی_

_ _ _ _ 

:] 
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 ق#_

 

 اصرار های دادیار برای اینکه زودتر عروسی کنیم

 تمامی نداشت هرچند که تقریبا داشتیم با هم زندگی

 .میکردیم اما از طرفی مادرش هم راحتش نمیگذاشت

 کارهایش زیاد شده بود و سخت. نه خودش حریف

 مادرش بود نه برادر و خواهرش. چیزی نمیگفت اما

 میدانستم اذیت میشود، تنها کاری که میکردم همراهی

 کردنش بود. دلم نمیخواست دلش را بشکنم. حرفی

 . بگویم که این همه تالشش را نادیده بگیرم

 آسمان گفت آذرخش خبر داده است برای عید می آید،

 در این مدت مننمیخواستم وقتی می آید خانه باشم. 
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 . کمترین ارتباطی با او نداشتم

میری پیش دادیار؟_آره. حواست به درست باشه ها دیگه _

 چیزی هم

 نمونده. چیشد بعد عید میرین مدرسه؟

 . یه روز میگن اره یه روز میگن نه_

 دادیار هم میگه عروسی عید باشه اما نمیخوام تو از_

 .درست بمونی

 .من که کاری نمیکنم_

 . ونمنمید_

 واقعا هم نمیدانستم برنامه ی امید و مهستی مشخص

 بود میخواستند خرداد ماه عروسی کنند و برای یک

 تعطیالت طوالنی بروند. هرچند آنها هم با دردسرهایی
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که نسترن برایشان ایجاد میکرد دست و پنجه نرممیکردند. 

 اما به هرحال تصمیمشان سرجایش بود در

 . مورد زمان عروسی شان

 . باید با بابا هم در موردش صحبت کنم_

 .بابایی که در این چندماه خیلی حالش بهتر شده بود

 حرف نمیزد اما حرکت هرچند آرام انگشهای دستش

 برایمان لذت بخش بود. دکترش قول داده بود اگر

 روحیه اش خوب باشد هردو دستش را کامل میتواند

 بود خواهدتکان دهد البته با مرور زمان و قول داده 

 .توانست خودش با دست های خودش غذایش را بخورد

 . رژ لبم را زدم و برگشتم سمتش

 امیر چی میگفت؟_
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 با تعجب نگاهم کرد._از کجا فهمیدی؟

 .دیدم دیروز تو حیاط جلوت رو گرفت_

 .مهم نیست_

 سرم را تکان دادم. به زور نمیتوانستم از زیر زبانش

 . داشت برای گفتنحرف بکشم شاید نیاز به زمان 

 .من برم مهستی منتظره_

 ماشین اهدایی دادیار همیشه زیرپایم بود. مهستی به

 رانندگی عالقه نداشت. بیشتر مواقع یا با امید جایی

 میرفت یا من._خوبی؟

 آره، پس حامله نیستی؟_

 مریضیمخندیدم. دو هفته پیش حس کرده بودم 

 تم که نکندعقب افتاده است و واقعا استرس این را داش
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 حامله باشم، هرچند سعی میکردم مراقبت و پیش گیری

 های الزم را داشته باشم اما خب واقعا استرسی شدید

 وجودم را گرفته بود. غیر از مهستی هم کسی نبود در

 موردش به او بگویم اما آنقدر تابلو بازی درآورد که

 دادیار فهمید. بماند که دادیار بخاطر استرس من کلی

 و تخم کرد ، هرچه توضیح میدادم که خجالتاخم 

 میکشم قبل از اینکه رسما رفته باشیم سر خانه و

 زندگیمان همچین اتفاقی بیفتد برایم خحالت آور است در

 . کتش نمیرفت

 بی بی چک را خودش برایم خرید، منفی بود اما راضی

نشد به دکتر بردم و آزمایش دادم. انگار که او ته دلدعا دعا 

 میکرد من باردار باشم و با دیدن جواب منفی
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 کامال حالش گرفته شد و اصرارهای تمامی ناپذیرش هم

 .برای ازدواج در مقایسه با قبل از سر همین اتفاق بود

 میگفت نمیخواهم بی دلیل سرهمچین چیزی استرس

 داشته باشی. اما متوجه نبود که در فرهنگ ما این

 حرفهایش برای من بویچیزی بی اهمیتی هم نبود. اما 

 دیگری هم داشت، بچه! چیزی که متوجه شدم او دوست

 دارد ما زودتر بچه دار شویم اما من... فکر نمیکنم

 . زمان طوالنی در خودم بتوانم این آمادگی را حس کنم

 .دادیار رو انداختی به جونم_

 .یه مراسمه خب بگیریم براتون تموم شه بره_

 .به همین نتیجه میرسم نمیدونم منم دارم کم کم_

 ! قبل از اینکه بارداربشی..._مهستی_
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 .خندید

 .نذار دعا کنم برای خودت اتفاق بیفته_

 اوه شما عقد کردین برای ما یه نامزدی خشک و_

 .خالیه همچین اتفاقی بیفته برای ما آبروریزیه

 ام با مهستی خیلی بهتر از قبل شده بود به حدی ارتباط 

 .هایمان هم با هم صحبت میکردیم ارتباط که راحت از 

 ...بیشتر من نیاز داشتم تا راهنمایی ام کند، مادرم نبود

مادرت بیخیال نشد؟مهستی با تاسف سرش را تکان داد  _

 .""نه

 ...آسو میدونم دادیار بهت نگفته اما_

 .نگاهی کردم

 چیشده؟_
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 مامان میخواد برای شام دعوتت کنه خونه اش، دادیار_

 .مخالفه

 چرا؟_

 میگه حتما برنامه ای داره.حق داشت که اینطور فکر کند_

. 

 .من مشکلی ندارم_

 راستش من و مهیار هم فکر میکنیم حدس دادیار_

 .درسته اما ته دلم میخوام یکم امیدوار باشم

 .باهاش صحبت میکنم_

 قبل از رفتن داخل آرایشگاه دادیار تماس گرفت، مهستی

 .داخل رفت

 م؟جان دل_



 
 

2895 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

دلم برات تنگ شده._هومم! داشتیم با مهستی برنامه ی _

 سفر میریخیتیم

 .قراره یه هفته نبینی من رو

 و کی گفت همچین اجازه ای میدم؟_

 یعنی نمیذاری برم سفر؟_

 .بدون من؟ هرگز_

 .اما سفر بدون حضور آقایون میخواییم_

 لذت میبری از اذیتم نه؟_

انستم لبخندش را از نه به اندازه ی دوست داشتنت.میتو_

 .پشت تلفن حس کنم

 .امشب بیا پیش من_

 نه چند روز دیگه آذرخش میاد یه هفته پیشتم، البته_
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 . ارو سفر نباشم

 نمیخوای با داداشت آشتی کنی؟_

 .اون باید بخواد_

 یه فرصتی میتونی بهش بدی نه؟_

 

 

 

 .مکثم در جواب دادن طوالنی شد

 عزیزم هستی؟_

 .مهستی منتظرمهآره میشنوم ، _

 کجایین؟_

 .آرایشگاه_
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بعدا صحبت میکنیم، سعی کن شب بیای.او دیگر با مادرش _

 .نبود همیشه در خانه ی خودمان

 وقت هایی هم که من نبودم در اتاق مهمان میماند، نه

 در اتاق مشترک فعلیمان چرا که هنوز در آن اتاق

 .اسرارآمیز برایم بسته بود

 دادیار با تغییر رنگ موهایممن کار خاصی نداشتم 

 مخالف بود، کوتاه کردنش هم که میگفت اصال 'حرفشم

 نزن' می ماند گاهی برای ناخن هایم و مراقب های

 پوستی با مهستی می آمدم. وقتی رفتم داخل دیدم

 مهستی دست به کار شده و دارند موهایش را رنگ

 .میکنند

 .مهستی این موها دیگه داغون شد_
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نیومد از رنگش نتونستم طاقت بیارم.سری امید خوشش _

 تکان دادم، من برای پاکسازی صورت آمده بودم

 و سالن آرایشی از تمام مدرسه های دوران تحصیل من

 . بزرگ تر بود باید میرفتم به بخش دیگر

 بعد از دانشگاه آمده بودم ، در این مدت دیگر دادیار

 دم بهاجازه نمیداد روزهایی که دانشگاه داشتم برگر

 شرکت و مهستی هم از فرصت استفاده میکرد باهم به

 خرید میرفتیم بی دلیل میگشتیم و از زندگی لذت

 میبردیم. پیشنهاد سفر هم دروغ نبود با این تفاوت که

 مهستی میگفت هرچهارنفرمان باهم برویم. برای زمانی

 که آذرخش اینجا بود میتوانست ایده ی خوبی باشد البته

 . روسی نمیخواستیم برگزار کنیماگر مراسم ع
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 زندگی با دادیار برای من بسیار خوب بود بزرگترین

 حسنش این بود که هر اتفاقی میافتاد خیالم راحت بود

 دادیار پشت من است. البته مشکلی هم به جز پول هایی

 که به عنوان خرجی به حسابم میریخت اتفاق یا مسئله

 بسیار بحث کردهای پیش نیامده بود. سر این خرجی 

 بودیم، احساس کرده بودم بخاطر وضعیت خانوادگی

ماست، هرچه گفته بودم او گفته بود نه و من همسر اوهستم 

 و او موظف است به این کار،گفته بودم کار میکنم

 و نیازی نیست باز گفته بود فرقی ندارد. سر این

 بحثمان ماجرا را به مهستی گفته بودم و او گفته بود

 هم همینکار را میکند. راستش وقتی مهستی این راامید 

 گفت دیگر بیخیال شدم وگرنه دو روز تمام خون دادیار
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 را در شیشه کرده بودم که نمیخواهم و همین شد تمام

 حقوقم را برای خانواده ام ذخیره میکردم و تمام خرج

 خودم با پولی که دادیار برایم واریز میکرد. مبلغ زیادی

 انستم با خرجی که دادیار به من میداد دربود حتی میتو

 عرض یک سال برای مامان و بابا وآسمان یک خانه ی

 خوب اجاره کنم اما نمیخواستم خانواده ام زیر منت

 دامادشان باشند؛ دادیار آدمی نبود که منتی بگذارد این

 .ها وسواس فکری من بود

 بله؟_

 آسو؟ منم جاشوا._جانم چیشده؟_

 .جان چیزیش نشده_

 لبخندی زدم معلوم بود ناراحت و عصبانی است آن هم
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 از دست جان که جانم من را تصور کرد احوال پرسی از

 .برادرش است

 .بگو عزیزم_

 من با ددی و جان قهرم میخوام بیام پیش تو زندگی_

 .کنم

 پیش من؟ چطور همچین چیزی به ذهنش رسیده بود که

 و پیش کس فکرمیکرد میتواند خانواده اش را ترک کند

دیگری زندگی کند ._عزیزم من یکم دیگه میام پیشت 

 صحبت میکنیم باشه؟

 !زود بیا_

 بلند شدم صورتم کمی قرمز شده بود ، سراغ مهستی

 .رفتم کارش تمام نشده بود



 
 

2902 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 چیشده؟_

 جاشوا زنگ زده انگار با جان دعوا کردن میگه_

 . میخوام بیام پیشت

 .صبرکن تموم شه کارم_

 چیشده میام دنبالت کار تو طوالنیه._ناخنت؟برم ببینم _

 .خیلی هم مهم نیست_

 با این واکنشم. نگران شد و حتی خواست کار خودش را

 نینه بذارد خندیدم و گفتم، 'این بار امید از سر خوشش

 '.نیومدن با ریش تراش خودش موهات رو از ته میزنه

 خیالش راحت شد که اتفاقی نیفتاده فقط بخاطر تماس

 وا میروم بیخیال شد. به مهستی نگفتم اما حرفی کهجاش

 جاشوا زده بود حرف الکی نبود که راحت بتوان از
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 .کنارش گذشت

 در را که زدم مهتاب خانمی که مدتی بود در خانه ی

 مهیار مشغول کار بود در را برایم باز کرد. بچه ها چند

 پرستار در این مدت داشتند اما هیچ کدام را قبول نکرده

ودند. همان روز اولی چنان اذیتشان میکردند کهپرستارها ب

 خودشان نخواهند ادامه بدهند و من معنی

 حرف مهیار را که بار اول با من تماس گرفته بود و

 تعجب کرده بود بچه ها من را نرانده و تعریف کرده اند

 را فهمیدم. هرچه با هر دو صحبت کرده بودم قبول

 کرده بودند. با اینکه معموالنکرده و کار خودشان را 

 به حرفهایم گوش میکردند اما در این مورد حرف های

 من هم افاقه ای نکرده بود. مهتاب خانم هم جوان بود
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 اما تحصیالتی نداشت و مهیار ترجیح میداد پرستار بچه

 ها فردی تحصیل کرده باشد تا در درسهایشان هم کمک

 ت به بچه ها بیحال او باشند. از تظذم مهتاب کمی نسب

 تفاوت بود اما دادیار میگفت موظف نیست با اینکه بچه

 ها را بزرگ کند، دقیقا منظورم این نبود اما نمیتوانستم

 .هم منظورم را انتقال بدهم

 بچه ها کجان؟_

 .جان تو اتاقه، جاشوا تو شیرونی که..._متوجه شدم_

 اول سراغ جان رفتم در حال تمرین ساکسیفونش بود،

 ش را از طبقه ی پایین هم شنیده بودم. با دیدنم همصدای

 .خوشحال شد هم تعجب کرد

:] 
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 ق#_

 

 

 !آسو؟_

 .سالم.آمد به سمتم بغلم کرد_

 چیشده عزیزم؟ با جاشوا دعوا کردی؟_

 و باالخره متوجه داستان شدم که جان امروز بی حواس

 پایش به مرکب جاشوا خورده و ریخته بود روی کارش

 برای ناهار آمده بود چون عجله داشته بیو مهیاری که 

 توجه به گله و شکایت جاشوا گفته شب صحبت میکنیم

 و دیگر فرصت حرف زدن بیشتر به جاشوا نداده. بعد

 از آن هم که جان با صدای دلنواز ساکسیفونش جاشوا
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 . را عصبانی کرده و داستان به آن تماس ختم شده بود

 زمین بنشینم و میزمن موقع خطاطی عادت داشتم روی 

 کوچک زمینی جلویم باشد تا روی صندلی بنشینم و

 پشت میز. وقتی دیدم جاشوا هم کار من را تقلید میکند

 برای اذیت نشدن آرنجش با دادیار برایش میز کوچکی

 خریدیم حاال جان به حضور آن میز در اتاقشان عادت

وا نکرده بود و این میشد باعث و بانی حادثه!به سراغ جاش

 رفتم. ناراحت بود و سرش روی

 .زانویش و عینکش روی زمین بود

 چیشده عزیزه دلم؟_

 .چانه اش لرزید و آرام آرام شروع کرد به گریه کردن

 بغلش کردم خودش را در آغوشم جا کرد. نوازشش
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 .کردم و سعی کردم آرامش کنم. شقیقه اش را بوسیدم

 ...وختدلم برای همه ی بچه هایی که مادرشان نبود س

 من دیگه نمیخوام اینجا باشم، ددی همش میره سره_

 .کار من رو هم دوست نداره، جان رو دوست داره

 اینطور نیست عزیزم._چرا همینه. توام من رو نمیخوای؟_

 این چه حرفیه عزیزم اما تو دلت برای جان و ددی_

 تنگ نمیشه؟

 .با لجبازی سرش را تکان داد و گفت نه

 ه باهم صحبت میکنیم؟باشه اما قول بد_

 .سرش را تکان داد. دستش را گرفتم تا برویم پایین

 جان گفت من باید او را هم ببرم. اما جاشوا گفت

 نمیخواهد با او برود. جاشوا را به طبقه ی پایین
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 فرستادم و به جان گفت برادرش نیاز دارد کمی تنها

 باشد و دلش زود برای او و ددی تنگ میشود و به

میگردد .با مهیار تماس گرفتم و گفتم جاشوا را با خانه بر

 خودم میبرم و

 .او گفت کار دارد و من هرجور صالح میدانم عمل کنم

 .شنیدن این جمله از او همان عصبانیت شدیدم همان

 خودم باورم نمیشد با همچین لحنی با مهیار صحبت کنم

 چه برسد به خود مهیار. مادر این دو بچه نبود معلوم

 که باید مهیار به اندازه مادر و پدرشان برایشانبود 

 وقت بگذارد. دیگر جاشوا نبود به سراغ جان هم رفتم

 و گفتم حاضر شود و هردو را با خودم بردم. با مهستی

 تماس گرفتم گفتم بعد از تمام شدن کارش بیاید خانه ی
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 .ما

 مهیار گویا با دادیار تماس گرفته بود چون دادیار کامال

 با من صحبت میکرد حتی حس کردم از با خبر

 عصبانیت من خنده اش گرفته است و دارد کنترلش

 .میکند

 .دادیار داری میخندی؟_نه عزیزم_

 این را که گفت بیشتر مطمئنم کرد که دارد به من

 .میخندد

 ...واقعا که آقا دادیار_

 . تا این را گفتم خنده اش را رها کرد

 رادرتون حق نداریشما هم لطفا شب برید خونه ی ب_

 .بیای خونه
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 او خنده اش بیشتر شد و من عصبانیتم. تماس را قطع

 کرد و هرچه زنگ زد دیگر جواب ندادم. برای بچه ها

 پاستا سفارش دادم و بعد از آن خیلی جدی با هردو

صحبت کردم .قرار شد دیگر هیچ کدامشان در اتاقشان 

 .تمرین نکنند

 هم کف خانه اشان جاشوا قول داد در اتاق طبقه ی

 تمرین کند و جاشوا وسائل خطاطی اش را انتقال دهد به

 همان اقامتگاه مخفی اشان. برای مدتی موضوع به این

 .شکل حل میشد

 مهستی با امید رفته بود جایی، گفت دیر می آید ولی

 دادیار خودش دیر کرده بود. فکر کرده بودم حرفم را

 مهیار که باالخره باجدی گرفته و رفته است خانه ی 
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 شنیدن صدای خودش و مهیار از در ورودی فهمیدم

 هردو به اینجا آمده اند. بچه ها در اتاقی که من و دادیار

 . می ماندیم خواب بودند

 جلوی در که رفتم قیافه ی هردو دیدنی بود. دادیار

 داشت با دقت نگاهم میکرد و مهیار با خنده ای کنترل

یار بود که به سمتم گرفت._تقدیم شده. دست گلی دست مه

 .به زنداداش عصبانی

 .گل را گرفتم

 .نیازی نبود_

 .سلیقه ی شوهر خودته امیدوارم دوست داشته باشی_

 .کنار رفتم تا داخل بیایند

 برایشان چای آوردم ، هرچند دادیار سرپا بود و از دور
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 .داشت نگاهم میکرد اما چیزی نمیگفت

 ش که حکم اعدامم اعالمخب من در خدمتم زن دادا_

 بشه !_مهیار من واقعا شوخی نداشتم سر تک تک حرفهام

 .هستم

 .جدی شد فنجانش را روی میز گذاشت

 ...نمیگم شوخی کردی اما_

 امایی وجود نداره، مادر این بچه هانیست به هر_

 دلیلی، تو باید جای هردوتون رو براشون پرکنی تا هر

 تو تو بخش خودت هم کم اندازه که از دستت برمیاد. اما

 .کاری میکنی چه برسه به پر کردن جای مادرشون

منم انسا..._این رو باید قبل بچه دار شدن بهش فکر _

 میکردی. تو
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 تا هجده سالگیشون حتی حق نداری به همچین چیزی

 .فکر کنی چه برسه به زبون بیاری

 این همه آدم بچه دارن به کارشون هم میرسن حرفی_

 .درست نیستکه میگی 

:] 

 ق#_

 

 

 مگه من گفتم کار نکن؟ بچه ها نصف روز رو مدرسه_

 ان بعدش هم میان ناهار و استراحتشون. تو این بازه

های زمانی بودنت خیلی هم مهم نیست. داری بهونهمیاری. 

 میسپریشون دست مهتاب خانم که ... هنوز یه
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 .پرستار هم نداری براشون

 .گفتم کالفه از سکوت طوالنی دادیار

 تو چرا چیزی نمیگی؟_

 .دادیار باز نگاهم کرد اما مهیار قبل از دادیار گفت

 آسو خودت که دیدی چقدر دنبال پرستارم این دوتا_

 وروجک هرکی میاد اونقدر اذیتش میکنن که بیا و ببین

 .تازه مهتاب هم سنش باال نیست میتونه بهشون برسه

کنی، ببین داری کم کاری میکنی._تو داری بزرگش می_

 بابت همه چیز ممنونم

 اما اونها بچه ان ، من جلسه ی مهمی داشتم نمیتونستم

 ... بخاطر یه دعوای بچه گونه

 دعوای بچه گونه اشون باعث شد تا جاشوا به من_
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 زنگ بزنه و بگه دیگه نمیحوام با ددی و جان زندگی

 کنم و میخوام بیام پیش تو. چطور ممکنه همچین چیزی

 حت به ذهنش خطور کنه؟اینقدر را

 ساکت شد و چیزی نگفت ، کمی با عصبانیت حرف زده

 بودم اما هیچ کدام از حرفهایم اشتباه نبود. از جایم بلند

 . شدم و فاصله گرفتم از هردو

 در حیاط روی تاب نشسته بودم صدای قدم هایش را

 .شنیدم

قهری باهام که از وقتی اومدی حرف نمیزنی؟_نمیدونم _

 همسرم تلفن رو به روم قطع میکنهوقتی 

 چیکار باید بکنم؟

 .از این ناراحتی؟ بهم خندیدی و منم... عصبانی بودم_
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 .کار توام جالب نبود به عصبانیت من میخندی

 جلویم ایستاد و باعث شد تاب را نگه دارم. دستش

 هایش را روی بند های تاب گذاشت و سرش را خم کرد

 .به سمتم

 .معذرت میخوام_

 . نمم_

از دستم دلخوری که با مهیار...دستش را دراز کرد و دستم _

 .را در دستش گرفت

 با تک تک جمالتت موافق بودم که ساکت موندم_

 .خودت حرفت رو بگی

 باور کن نگران بچه هام اینطوری نمیشه، مدتی_

 مهستی بود اما به زودی میره سر خونه و زندگیش و
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... 

 .بلندم کرد و بغلم کرد

 .برات تنگ شده بود، از صبح ندیدمتدلم _

 .منم.فاصله گرفت و آرام گونه ام را بوسید_

 از یه طرف به مهیار حق میدم مسئولیت سنگینی_

 ...روی دوششه و

 ...دادیار یه روز من بمیرم_

 .درست صحبت کن_

 جدی میگم، واقعا بچه یا بچه هامون رو اینطور ول_

 .کنی نمیبخشمت

 ...مهیار اونقدرها همبی انصافی میکنی _

 من اوایل که اومده بودم برای تدریس پیش دوقلوها_
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هم سر این موضوع بحث داشتین، با فاصله ی کمیمهستی 

 اومد و مسائل بزرگ نشد اما االن که داره نقش

 مهستی کم رنگ میشه باز روز از نو روزی از نو

 .میشه

 دستم را در دستش گرفت و گفت برویم داخل. مهیار در

 .حال سیگار کشیدن بود. با دیدن ما خاموش کرد

 بچه ها خوابن؟_

 .آره_

 ...بیدارش_

 .دادیار: بذار بخوابن

 .مهیار سرش را تکان داد._پس من میرم

 ناراحتش کرده بودم، میدانستم خودخواهانه این کار را
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 .نمیکند اما باید سعی میکرد بهتر مدیریت کند

 سفارش بدم؟ بمون، شام بخوریم. دادیار از کجا_

 .من سفارش میدم عزیزم_

 دادیار به سمت تلفن رفت و مهیار روبه رویم روی مبل

 .نشست

من بدشون رو نمیخوام ._میدونم، منظورم این نبود، اما... _

 بادی یکم بیشتر

 .مدیریت کنی مهیار

 نمیرسونم آسو، من... راحتترین راه برام ازدواج_

 ا بود اما نمیخوامکردن و راحت کردن خودم از این کاره

 .نامادری باال سرشون باشه

 .کسی باید همراهشون باشه_
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 ...مهتا_

 ...مهتاب یه غریبه اس که نمیشناسیمش من اصال_

نه نه بگو لطفا چند دقیقه پیش هم اشاره کردی _

 بهش._حرف خاصی نیست، میبینم نمیتونه با بچه ها ارتباط

 ستش خیلیبرقرار کنه. این اصرار که میخوای بسپری د

 .هم درست نیست

 تو راه حلت چیه؟_

 .دادیار آمد به سمتمان و کنارم نشست

 .یکم از تایم کاریت کم کن_

 ...نمی_

 .نیروی بیشتر استخدام کنین_

 دادیار را نگاه کردم._نمیشه؟
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 .دادیار نگاهی به مهیار کرد و سرش را تکان داد

 .صحبت میکنیم راجبش_

 رفتن پیمان و جایگزینشفقط لطفا طولش ندین، مثل _

 .نشه

 .مهیار به شوخی گفت

 .توپت پره_

خندیدم._به قول شاعر که میفرماید اینکه میگم حقیقته 

 .حقیقت

 برای شام مهستی و امید هم آمدند، البته آن دو شام

 خورده بودند، کمی شام ما سه نفر دیر شده بود. دادیار

 ساکت بود، یک معنی داشت سکوت زیادش بخاطر

 مهیار و بچه ها یا حتی تلفن من نبود. حتی سیگار
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 .دومش بود که روشن کرده بود بعد از شام

 را میپوشیدم که داخل آمد، سیگار مداشتم لباس

 .دیگری دستش بود، نگاهی کرد و به سمت پنجره رفت

 .به سمتش رفتم و دستم را روی بازویش گذاشتم

 شما امشب زیاد نکشیدی؟_

 ا دورم انداخت پوک دیگری بهنگاهم کرد و دستش ر

 سیگارش زد._دوست نداری؟

 چیو؟_

 که سیگار بکشم؟_

 میدونم زیاد نمیکشی، امتحان کنم منم؟_

 به سیگارش اشاره کرد و برای تایید سرم را تکان

 . دادم
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 . بذار یکی دیگه روشن کنم برات_

نه همین خوبه، فقط میخوام امتحان کنم.سیگار را به سمت _

 دسم را روی مچ دستشلبم گرفت 

 نگه داشتم، سیگارش را بین هردو لبم گذاشت و گفت

 .نفسم را به داخل دهانم بکشم

 مزه اش تلخ بود، دستش را هل دادم و او با لبخند

 .دستش را کشید عقب

:] 

 ق#_

 

 

 .خوبی؟_آره، بد مزه اس_
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 .خندید

 . شکالت نیست که عزیزم_

 . راست میگفت

 ت هم شدم نمیخوای بگیحاال که هم پایه ی سیگار_

 چیشده؟

 . مویم را با انگشت به پشت گوشم برد

چیزی نیست عزیزم، برو بخواب منم االن میام._یعنی _

 نمیخوای بگی؟

 .چانه ام را در دستش گرفت

 .چیزی نیست که ذهنت درگیر بشه عزیزه دلم_

 همین که تواینجا نیستی خودش باعث میشه ذهنم_

 .درگیر بشه
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 .د اما قدمی به عقب برداشتمخواست بغلم کن

 بخاطر مادرته؟_

 .اخم کرد._میدونم دعوتمون کرده

 !مهستی_

 .در صورتی که تو باید میگفتی_

 . چیز مهمی نبود که بخوای متوجهش بشی_

 چرا؟_

 .فکر میکنم به اندازه ی کافی مادرم رو شناختی_

 .من نمیخوام تو اذیت شی_

رو به اندازه ی  من خوبم._این حال خوبته؟ شاید من تو_

 کافی

 .نشناختم
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 از او فاصله گرفتم میخواستم از اتاق بیرون بروم و

 .سری به بچه ها بزنم به سمتم آمد و دستم را گرفت

 کجا میری؟_

 . یه سری به دوقلوها بزنم_

 نگران شده بود شاید فکر کرده بود میخواهم جای

 دیگری بخوابم، سرش را تکان داد. هردو خواب بودند

 ه ای به سرشان زدم جاشوا دستم را گرفت و گفتبوس

 .مامی. این صحنه بار اول نبود که اتفاق می افتاد

چیزی به ذهنم رسید پیش دادیار رفتم روی تخت بود._خوبن 

 بچه ها چیزی شده؟

 خوبن، میشه بریم پیش بچه ها بخوابیم؟_

 .تعجب کرد
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 .لطفا_

 م. جایسری تکان داد و دستش را گرفتم و به اتاق رفتی

 زیادی را در تخت نگرفته بودند، من سمت جاشوا و او

 سمت جان خوابید. آن دو بین ما بودند دستش را دراز

 .کرد و دستم را گرفت، نگاهش کردم آرام گفت

 . دوستت دارم.لبخندم عمیق تر شد_

 .منم_

 چیزی به صورتم خورد با دست کنارش زدم اما دوباره

 صدای خنده شنیدم. چشمتکرار شد و با پس زدن من 

 که باز کردم دیدم جان و جاشوا دارند پری را روی

 صورتم حرکت میدهند. خیز برداشتم به سمتشان

 جیغشان باعث شد دادیار از خواب بپرد. جوری
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 نگاهمان کرد که هر سه ساکت و ترسیده سرجایمان

 خشکمان زد. نگاهی زیر زیرکی به بچه ها کردم و بعد

 .گفتم حمله

 مت دادیار رفتم و قلقلکش دادم واقعا خنده اشبه س

 گرفت و پشت سر من جان و جاشوا هم جراتی گرفتند و

 به سمتمان آمدند و با دست های کوچکشان شروع به

 .قلقلک کردند._بسه دیگه آنکل دادیار مارو میخوره

 خندیدم و خودم را روی تخت رها کردم اما دوقلوها از

 کردند که من را قلقلکفرصت استفاده کردند و سعی 

 . بدهند. با هشدار دادیار بیخیال شدند

 برید دست و رو بشورین که صبحونه به کسی که_

 . دست و روش رو نشوره نمیدیم
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 .با رفتن دوقلوها دادیار به سمتم آمد

 .اگه قراره بچه دار شیم بیان بین من و زنم نمیخوام_

 حسود._عید عروسی بگیریم؟_

 . زندگی میکردیم چرا طولش میدادمما که عمال باهم 

 .باشه_

 .دو ثانیه بعد از شنیدن باشه ام از جایش پرید

 چی؟ باشه؟_

 .شنیدی_

 با خوشحالی سرجایش نشست و دستم را گرفت تا من

 هم بنشینم ._آسوی واقعا؟

 . سرم را تکان داد، بغلم کرد

 .چه صبح دلچسبی_
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 .خندیدم

 باید صبحونهپاشو که برای دوتا بچه ی دلچسب هم _

 .آماده کنیم

 با مهیار تماس گرفتم و گفتم برای صبحانه بیاید پیش ما

 برای آشتی کنون با پسرها. عجیب بود که هنوز نرفته

 .بود به شرکت._ددی هم داره میاد

 جاشوا اخم کرد. اما جان لبخندی زد. صبحانه را در

 ایوان چیدیم با کمک دادیار. دوقلوها خوشحال از اینکه

 سه نرفتند داشتند باهم بازی میکردند. مهیار بامدر

 هدیه آمد، اول صبحی آن اسباب بازی ها را از کجا پیدا

 . کرده بود نظری نداشتم

 حاال آشتی؟_
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 ددی نمیشه ما با آسو و آنکل زندگی کنیم؟_

 من چیکار کنم؟_

تو با مهتاب زندگی کن .چشم هایم گرد شد. دادیار و مهیار _

 .هم تعجب کردند

 حرف ساده ای نبود، مثل درخواستش برای زندگی با

 ما! خم شدم سمت جاشوا و نانی که رویش ریخته بود

 .را تکان دادم

 چرا این حرف رو زدی؟ تو میخوای ددی با مهتاب_

 زندگی کنه؟

 .سرش را به معنی نه تکان داد

 خب؟_

 ددی مگه نمیخواد با مهتاب عروسی کنه؟_
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برادرش را نگاه کرد._ددی  جانی که خبر نداشت هم متعجب

 تو میخوای عروسی کنی؟

 .مهیار از روی میز به سمت جاشوا خم شد

 کی همچین حرفی زده.؟_

 جاشوا دستش را روی دهانش گرفت ، این یعنی

 .نمیخواهد چیزی بگوید. دستش را گرفتم و آرام کشیدم

 چشم هایش لرزید، ترسیده بود؟ اما از چه از ازدواج

 مهیار؟

 دلم تو تا هروقت بخوای میتونی پیش من وعزیزه _

 .آنکل بمونی پس نگران نباش و بهم بگو چیشده

 . سرش را به معنی نه تکان داد .دستش را در دستم گرفتم

 تو به من اعتماد نداری؟_
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 . پدرش و دادیار را نگاه کرد

 مهتاب گفت اگر بگم قلم های خطاطیم رو میشکنه_

 . نمیذاره ددی برام بخره

 ر متعجب نگاهش کردم که قابل وصف نبود. مهیارآنقد

 بدتر از من بود، دادیار واکنشش با اخم بود، و یکی از

 وحشتناک ترین اخم هایش را دیدم. این حرف یعنی

 ! مهتاب علنا بچه را تهدید کرده بود اما چرا؟

 [چرا؟:_

 ق#_

 

 

 .میخواد با ددی عروسی کنه_
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 ! چه هه به این بچه گفته بود؟

 زی که آمده بود حس خوبی به برخورد سردش بااز رو

 بچه ها نداشتم اما چیزی هم ندیده بودم که بخواهم با

 اطمینان حرفی بزنم. اما حاال دلیل حس بی دلیلم را

 . متوجه شدم

 مهیار با عصبانیت گفت 'چرا همه ی اینها برای من و

پسرهام پیش میاد.' دوقلوها را فرستادم داخل بازیکنند. حاال 

 فقط مهیار عصبانی نبود بلکه دادیار هم ولی

 بخاطر حضور بچه ها خودش را کنترل میکرده. دادیار

 به مهیار گفت کاری نداشته باشد امروز را پیش بچه ها

 باشد او در مورد مهتاب رسیدگی های الزم را انجام

 .میدهد
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 میخوای چیکار کنی؟_

 هانمیدونم عزیزم. امروز نیا شرکت بمون پیش بچه _

 .میدونم مهیار نمیمونه

 .خب باهم برین که خیالت هم راحت باشه_

 مهیار احساسی برخورد میکنه بهتره من حل کنم_

موضوع رو.مهستی پیش ما آمده بود باورش نمیشد مهتاب 

 چنین

 حرفی زده باشد، میگفت دیده نسبت به مهیار گاهی

 بیش از آنچه که باید واکنش نشان میدهد اما گذاشته به

 ای جذابیت های مهیار که برای یک خانم میتواندپ

 جذاب باشد

 خدارا شکر میکردم بچه ها را فیزیکی اذیت نکرده بود
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 بعد از رفتن دادیار و کمی بعد مهیار، با هردو دقیق

 صحبت کردم و متوجه شدم فقط لفظا چند باری جاشوا

 را تهدید کرده بود. آن هم با وسائل خطاطی اش اما جان

 ی به او نگفته. جاشوا از جان وابسته تر بودگفت چیز

 حتی به خود جان یا به من ، به پدرش هم. شاید همین

 باعث میشد مهتاب در وهله ی اول جاشوا را مورد

 .اثابت حمله هایش قرار دهد

باورت میشه همچین کاری کنی؟_نمیدونم مهستی باورت _

 میشه ته دلم فقط خداروشکر

 فیزیکی نرسونده؟میکنم به بچه ها آسیب 

 منم این مدت یا سرکار بودم یا با امید... نبودم و_

 ...خب
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 .چیزی نبود که بخواهد بخاطرشان عذاب وجدان بگیرد

 تو با دادیار صحبت کردی چیکار کردن؟_

 ...زنگ زدم ج_

 گوشیم به صدا در آمد با امید اینکه دادیار است دست به

 باشد اماگوشی شدم از خانه بود حدس زدم آسمان 

مامان بود ._عروسیتون رو گرفتین ما بیخبریم که خونه 

 نمیای؟

 !حاال که عقد کرده بودیم حاال چه میگفت؟

 .دیروز گفتم شب اینجا میمونم_

 .نگفتی میخوای همه ی شب ها بمونی_

 باز چیشده مامان زنگ زدی حرصت رو سر من خالی_

 .کنی
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 هزنگ زدم یادت بندازم بی کس و کار نیستی ک_

 .اینطوری بری سر خونه و زندگیت

دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و فشار دادم ._میام خونه 

 . صحبت میکنیم

 آره پشت تلفن خانم برای ما وقت ندارن ، موقع اومدن_

 ...هم وقت نداری، اصال میای که

 . اصال متوجه نشدم کی قطع کردم

 آسو خوبی؟_

 .آره خوبم من یه زنگ به دادیار بزنم_

 دادیار جواب داد اما گفت سرش شلوغ است و وقتی

 برگشت خانه صحبت میکنیم. باید میرفتم به خانه اما در
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این حال و وضعیت هم نمیتوانستم تنهایشان بگذارم.برای 

 بچه ها عصرانه درست کردم حاال در حیاط داشتند

 . بازی میکردند

 .امیده گفتم بیاد اینجا_

 .لبخندی زدم

 خوبی؟_

 . مآره خوب_

 نبودم، مادرم را میشناختم باز چیزی شده بود که

 حرصش را با اولین کسی یا چیزی که در دسترسش بود

خالی میکرد. حاال داستان چه بود نمیدانم...دادیار و مهیار 

 دیر کرده بودند، حتی بچه ها خواب

 بودند و مهستی و امید خانه ی ما بودند واقعا
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 به خانه یا بمانم. سه نمیتوانستم تصمیم بگیرم که بروم

 بار بیشتر با دادیار تماس گرفته بودم جواب نداده بود و

 همین استرسم را بیشتر کرده بود. باالخره امید با خبر

 نحسی که داد دلیل تمام استرس هایم را مشخص کرد،

 تصادف کرده بودند. مهستی گفت نمی تواند طاقت

 نمیشد بیاورد و منتظر بماند ، بچه ها تنها بودند،

 تنهایشان گذاشت و من... به عهده ی من ماند این

 انتظار و دلواپسی از دور. همه ی وجودم میلرزید و

 نشسته بودم روی پله و گهواره وار خودم را تکان

 میدادم انقدر استرس داشتم که نمیتوانستم از جایم تکان

 بخورم حتی ناخوداگاه از دست مهستی عصبانی بودم که

 .داشت من منتظر بمانم از من انتظار
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برو داخل .با شنیدن صدای مهستی از جایم پریدم چیزی _

 نمانده بود

 کله پا شوم. با دیدن دادیار که سالم و سالمت رو به

 رویم است پاهایم لرزید دیگر توان مقاوت نداشت روی

 زمین افتادم، دیگر کسی و چیزی را ندیدم چرا که

 حالت تهوع شدید نتوانستم سرم را بلند کنم، احساس

 داشتم. از صبح چیزی نخورده بودم. دادیار به حالت دو

 .به سمتم آمد

 آسو؟ عزیزم خوبی؟_

:] 

 ق#_
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 نبودم! اویی که حالش خوب بود چرا زنگ نزده بود

 بگوید حالش خوب است چرا من را محکوم کرده بودند

 به همچین استرسی از انتظار کشیدن را. دستم را جلوی

 کردم ، اما برای لحظه ای حس کردم تمامدهانم مشت 

 محتویات معده ام را میخواهم باال بیاورم. دادیار را پس

 زدم و تا سرویس بهداشتی دویدم. نمیدانم چرا دورترین

 .سرویس را انتخاب کردم. مغزم هم توان انتخاب نداشت

 پشت در بود میگفت در را برایش باز کنم. منی که

 عق میزدم چطور در آن حالت درداشتم باال می آوردم و 

 را باز میکردم؟! دهانم را شستم پهلوهایم از شدت عق

 .زدن و باال آوردن درد میکرد

 در آینه نگاهی به رنگ پریده ی خودم انداختم. تا در را
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 باز کردم. نگران دم در بود، االن دیدم که پیشانی اش

 . چسبی زده شده بود. سریع بازویم را گرفت

 چیشدی؟_

 .به در زد مهستی بود سیک

 دادیار خوبین بیام تو؟_

 .خوبه برو پایین لطفا_

 خوب بود که نگذاشت بیاید تو، تحمل ابراز نگرانی های

 .یک فرد دیگر را نداشتم

 چیشده؟_

چشم هایم پرشد عصبانی گفتم._چیشده؟ از صبح هزار بار 

 زنگ زدم. یه بار درست

 .حسابی جوابم رو ندادی
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 .ر شداشک هایم سرازی

 بعدشم شنیدم تصادف کردی میدونی چه حالی شدم؟_

 نتونستم بیام چون بچه ها تنها بودن؟ حالت خوب بود

 نمیتونستی زنگ بزنی؟

 ادامه ندادم شروع کردم به گریه کردن، بغلم کرد، آرام

 . میشدم وقتی نزدیکم بود

 معذرت میخوام. موبایلم همرام نبود. احتماال با ماشین_

 .پارکینگبردن 

اون همه آدم یه نفر موبایل نداشت؟پسش زدم اما اجازه _

 .نداد

 مهستی که دید از شدت نگرانی داشتم از هوش_

 میرفتم. حتی اجازه نداد من بیام گفت با امید میاد
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 . پیشتون، خدا میدونه چطور سرپا وایستادم تا بیاین

 . خوبم معذرت میخوام عزیزم_

 کرد، آقندر این کار را محکم تر بغلم کرد و نوازشم

 .تکرار کرد تا کمی آرام شدم ، فاصله گرفت

 . من باید برم_

کجا؟ آسوی من واقع ..._مامانم زنگ زده بود تو جواب _

 نمیدادی نگرانت بودم

 ...بچه ها هم تنها بودن

 .دست هایم را روی صورتم گذاشتم

 من کی میتونم به خودم برسم؟ اینقدر گم نشم تو بقیه،_

 . شدم دادیار خسته

 ...عزیزم_
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 الکی این عزیزم رو نثارم نکن اگه واقعا عزیز بودم_

 .اولین چیزی که به ذهنت میرسید خبر دادن به من بود

 اینطور نیست. حالت خوب نیست استراحت کن صبح_

صحبت میکنیم بعد میبرمت خونتون.معده ام میسوخت، دستم 

 . را رویش گذاشتم

 چیشده چرا باال آوردي؟_

 .نمیدونم_

 شام خوردی؟_

 .پوزخندی زدم

 . آره در بزم تصادفت برای خودم ضیافت داشتم_

 ناراحت نگاهم کرد و باگفتن 'دراز بکش' بلند شد از

 اتاق بیرون رفت. حدودا نیم ساعتی تنها بودم تا باالخره
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 به اتاق آمد. یک سینی دستش بود و غذایی در بشقاب

 .بدهد._پاشو یکم بخوررفته بود برایم غذا سفارش 

 .میل ندارم_

 .چند قاشق، لطفا_

 .نشستم سینی را روی پایم گذاشت

 بقیه کجان؟_

 .پایینن دارن شام میخورن_

 .خودت؟نگاهی به چشم هایم کرد_

 .کافیه برامون_

 قاشق اول را به سمت او گرفتم اما نخورد از دستم

 گرفت و به سمت دهان من گرفت. کمی تند برخورد

 ودم اما واقعا نگرانی به وجودم غلبه کرده بودکرده ب



 
 

2948 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .دلخوری ام از مهستی را هم سر او خالی کرده بودم

 نریم پیش بقیه؟_

 نه،مهیار پیش بچه ها میخوابه، مهستی و امید بعد_

 .شام میرن

 نه میل داشتم نه حوصله ی غذا خوردن سینی را دستش

تخت.سینی را دادم و دوباره دراز کشیدم تکیه دادم به تاج 

 روی میز گذاشت برای کشیدن سیگار به سمت

 . پنجره رفت

 کجا تصادف کردین؟_

 چیز خاصی نبود مهیار پشت فرمون بود حواسش پرت_

 .شد

 مهیار خوبه؟_
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 .آره دستش یکم ضربه دیده_

 .نفس عمیقی کشیدم

ببخشید یکم اور ریکت کردم دست خودم نبود.جوابم پوک _

 زد. او آنجا عمیقی بود که به سیگارش

 ایستاد و من مثل مجسمه ی حضرت داوود میکل آنژ زل

 .زدم به او تا باالخره خوابم برد

 وقتی چشم باز کردم در آغوش دادیار بود و همین

 .باعث شد دوباره چشم هایم را ببندم و بخوابم

 بار بعدی که بیدار شدم دیگر دادیار نبود. صدای بچه ها

 نی از اتاق بیرون رفتم کسیرا هم نشنیده بودم با نگرا

 در سالن نبود خواستم به اتاق بچه ها بروم اما ممکن

 بود مهیار آنجا خواب باشد. طبقه ی پایین رفتم باز



 
 

2950 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 کسی نبود، از پنجره نگاه کردم بیرون بودند ، سر پا

 داشتند صحبت میکردند اول صبحی هردو برادر سیگار

ی به دوقلوها به دست بودند .حاال که خیالم راحت شد سر

 زدم و بعد به

 .حمام رفتم زیر دوش بودم که تقه ای به در خورد

:] 

 ق#_

 

 

 بله؟_

 عزیزم خوبی؟_
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آره االن میام.حوله به تن کردم و بیرون رفتم در اتاق بود. _

 آمد  به سمتم

 خوبی؟_

 من خوبم تو؟_

 .سرش را تکان داد

 .صبحونه بخور میرسونمت خونه_

 مت کمد رفتم برای لباسسرم را تکان دادم، به س

 پوشیدن منتظر نماند، در این مدت هر موقع از حمام

 بیرون آمده بودم او لباس پوشیدنم را با اشتیاق تماشا

 . کرده بود، دلخور بود بدون شک

طبقه ی پایین که رفتم مهیار لبخندی به رویم زد._ببخشید 

 .دیشب نگرانت کردیم
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 ... حالم خوبی ؟ دستت... ببخشید دیشب ندیدم._

 .آره، تو ببخش نگرانت کردیم، تصادف مهمی نبود_

 .مرسی پیش بچه ها موندی

 خوابن هنوز؟_

 . آره ، دو روزه مدرسه نمیرن خوش خوشانشونه_

 .دوست ندارن_

سیگاری برداشت._نکش دیدم دوتا برادر تو حیاط داشتین 

 سیگار

 .میکشیدین

 .جلوی شوهرت رو بگیر من عادت دارم_

 . نداره هردوتونفرقی _

 موهایم را پشت گوشم دادم و پشت میز نشستم. دادیار
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 .نان تست های داغ را به سمتم گرفت

 مرسی. خوبین هردوتون؟ امروز استراحت کنین نرین_

 .سرکار

منم نرم دادیار یه جا نمیمونه.دادیار را نگاه کردم. فکرش _

 جای دیگری بود از قرار

 وردم بلند شدم برایمعلوم. صبحانه ی خودم را که خ

 . بچه ها فرنی درست کنم

 چیکار میکنی؟_

 برای بچه ها فرنی درست کنم دوست دارن بعدش_

 .میرم

 .مهیار: زحمت نکش

 . زحمتی نیست_
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 به مهیار گفتم وقتی بچه ها بیدارشدند هر مربایی که دم

دستش بود روی فرنی بریزد. به اتاق رفتم و حاضرشدم. 

 تم اما هم ماشینش دستشدادیار میخواست برسان

 . نبود و همین که با ماشین آمده بودم

 با ماشین اومدم یه سری بزنم خونه بعدش میرم_

 شرکت کارهام مونده بعدش برمیگردم. میشه لطفا

 استراحت کنی و نری شرکت؟

 .من خوبم عزیزم_

 یه روز استراحت که به جایی برنمیخوره. باشه؟_

 سرش را تکان داد. 

 مدرسه بود اما در اتاق بسته بود چرا؟ چونآسمان 

 جناب آذرخش خان تشریف آورده بودند و داشتند در
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اتاق استراحت میکردند. به مامان گفتم ._خوبه که حداقل تو 

 .رو شناختم

 پیش بابا رفتم کمی راجب اتفاق هایی که افتاده بود

 برایش گفتم از چشم هایش معلوم بود وقتی در مورد

 .واقعا ناراحت شدمهتاب شنید 

 بابا؟ میخواییم عید عروسی بگیریم اشکالی نداره؟_

 مخالفتی نداشت، قبال راجب جهیزیه با او صحبت کرده

 بودم. کاری از دست هیچ کداممان برنمی آمد مجبود

 بودیم که قبول کنیم. موضوع آخر این بود که

 نمیتوانستم مدتی که آذرخش اینجا بود را بمانم. به بابا

 .ور نگفتم و سفر دست جمعی را بهانه کردماینط

 من چند روز با مهستی و دادیار میرم سفر ._چه سفری؟_
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 مامان فقط این دو هفته رو تحمل کن بعدش دیگه اینجا_

 . نیستم

 آره میری و پشت سرت رو هم نگاه نمیکنی بی_

 .معرفتی دختر خودم رو میدونم

 . لباس بردارمبی معرفتی من؟ باشه. میخوام از اتاقم _

 داخل اتاق رفتم چمدان کوچکی داشتم آن را برداشتم و

 .به حال پذیرایی بردم و بعد لباسهایم را برداشتم

 آذرخش خواب بود، خوایش هم سنگیم بود برای همین

 متوجه نشد، کمی تیره شده بود پوستش احتماال بخاطر

هایم گرما و آفتاب دبی بود.نگاه گرفتم و بیرون آمدم لباس 

 را در چمدان جا

 . کردم
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 برات پول میفرستم به حسابت فکر نکنم کم بیاری اما_

 اگر کم داشتی بهم زنگ بزن بریزم. ماهیانه ی آسمان

 رو هم واریز کردم، کلینیک بابا هم تا یک ماه آینده رو

 .حساب کردم الزم نیستی رفتی پولی بدی

 دوچیزی نگفت. مثل غریبه ها شده بودیم... نپرسید 

 هفته بعد عروسی قرار است چطور و کجا باشد؟ اصال

 .مراسم قرار است چطور باشد؟ برایش مهم نبود

 در ماشین مثل دیوانه ها داشتم گریه میکردم، دادیار

 تماس گرفت اما جواب ندادم نمیخواستم بفهمد گریه

 میکنم اما وقتی رسیدم به شرکت دیدم سرکار آمده

 ار گفت تا رسیدم بروماست، خانم پاینده گفت دادی

 پیشش ._چرا اومدی سر کار؟
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 .زنگ زدم جواب ندادی_

 .از جایش بلند شد به سمتم آمد. نگاه دزدیدم و گفتم

 .داشتم رانندگی میکردم_

 .چانه ام را گرفت

 .دروغ گوی خوبی نیستی_

 پس وقتی میتونی جوابش رو حدس بزنی نپرس .بغلم کرد _

. 

 ان؟چرا مامان های ما اینجوری _

 .پشتم را آرام نوازش کرد

 آذرخش برگشته میشه یه هفته پیشت بمونم؟_

 جات همیشه پیش منه عزیزه دلم. ما همدیگه رو_

 . داریم
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 .نفس عمیقی کشیدم و فاصله گرفتم

چرا اومدی؟_یه جلسه ی مهم داشتم خانم پاینده تماس _

 گرفت

 .یادآوری کرد

 .میریم خونهبرم منم کارهام رو تموم کنم بعدش باهم _

 . سرش را تکان داد. لبخندی زد

 برای مسافرت نتوانستیم برویم چرا که مهیار در به در

 دنبال پرستاری برای بچه ها بود. نمیتوانستیم در این

 شرایط او را تنها بگذاریم. تمام هفته را تقریبا همگی

 باهم گذراندیم. چقدر این برای بچه ها خوب بود. آنها

 واستند همه باهم و کنار هم. خوب بودیک خانواده میخ

 که خانه ای که دادیار برایمان گرفته بود خیلی از خانه
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 .ی آنها دور نبود

 

 

 

 آسوی؟_

 . اومدم عزیزم_

 امید برای شام دعوتمان کرده بود، چون لباس مناسبی

 نداشتم خواستم بروم خانه اما دادیار گفت میتوانیم

 کنیم. البته خط چشمیبخریم، همین باعث شده بود دیر 

 که سر لجبازی با من افتاده بود و هرچه سعی میکردم

 جفت هم بکشم موفق نمیشدم عامل دیگری بود برای

 . دیر شدنم
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 آذرخش هنوز تهران بود، حتی از آسمان شنیده بودم

میخواهد دیگر برنگردد به دبی اما به خاطر حقوقخوبی که 

 به کارش دارد مامان اصرار میکند مدتی را

 کارش ادامه دهد. عرضه ی کار حاضر و آماده را هم

 . نداشت

 دلم برای بابا شدیدا تنگ شده بود، یک هفته بود ندیده

 بودمش، امروز بعد از کار قرار بود بروم اما امید

 بخاطر موفقیتی که در شرکت داشتند همگی ما را برای

 . شام دعوت کرد

 خوب مونده؟_

 طبقه ی پایین منتظر منلبخندی زد. نیم ساعت بود 

 . بود. خیره نگاهم میکرد
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ارزش انتظار داشت .لبخندی زدم، خرامان خرامان جلو _

 .رفتم

 . نیت که نداری کاری کنی کال نرسیم به بقیه_

 ! آسوی_

 .باشه بریم_

در ماشین تا نشستم لبم را گاز گرفتم و گفتم ._یادم نمیره یه 

 . شام رو به من ترجیح دادی

 . گاهم کرد و با دیدن قیافه ام خنده اش گرفتباتعجب ن

 .برگشتیم هستم خدمتتون آسوی خانم_

 .کمربند را کشیدم 

 . خدمت از ماست آقای دکتر_

 دوقلوها با کاله های شاپوی بانمکی باز ست کرده
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 .بودند.کنارشان نشستم

 هنوز پرستاری نبود، برای کارهای خانه نیز مرتب به

 دند، مهین خانم اخالقیک شرکت خدماتی زنگ میز

 .گرم و صمیمی نداشت اما حداقل قابل اطمینان بود

 میتوانست کارهای خانه را انجام دهد و دورادور

حواسش به بچه ها باشد، اما مهیار روی دنده یلجبازی افتاده 

 بود یا چه نمیدانم! میگفت مهین یکبار

 رد صالحیت شده است و الزم نیست دوباره بخواهد این

 . یت را به او بدهدمسئول

 امید : کارهای عروسی چطور پیش میره؟

 . دادیار: خوبه

 من اطالع خاصی نداشتم، دادیار گفته بود لباس عروسم
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 را انتخاب کنم، حتی گفت میتوانم از برندهای خارج از

 ایران هم انتخاب کنم اما فقط میگفت طولش ندهم تا به

 بخاطر موقع برایم ارسال شود. باقی دست او بود.

 کالس های دانشگاه من قرار بود ماه عسل نرویم و ماه

 عسلمان موکول شود بعد از برگشت امید و مسهتی از

 ماه عسل، این را من خواسته بودم، وضعیت دوقلوها

 مشخص نبود نمیخواستم تنها بمانند. دادیار که این را

 به مهیار گفته بود مهیار با یک هدیه ی واقعا چشم

شکر پیشم آمد. هرچه گفته بودم این ازعالقه گیری برای ت

 ی من به بچه ها نشات میگیرد او هم گفته بود

 . دارد قلبا از زن داداشش تشکر میکند

 مهستی: نمیگی کجاست؟
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 . دادیار به من نمیگی به بقیه بگو حداقل_

 !عزیزم چون صد درصد نشده به همین خاطره نگفتم_

 . بذار کارهاش رو تموم کنم

 م میگی؟به من_

 نگاهم کرد، خنده اش گرفت لحنم زیادی بچه گانه بود

 اما نخندید، رفتارهایش را حتی درجمع خانوادگی اش

 شدیدا کنترل میکرد. بیشتر دوست داشت جلوه ی

خونسرد حفظ شود. در خلوتمان راحت تر احساسش رابیان 

 میکرد، چه خنده و خوشحالی، چه ناراحتی و

 . ورد و گفتعصبانیت! سرش را نزدیک آ

 . میگم_

 آسو؟_
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 جانم جان؟_

 هیچ وقت برایش تکراری نمیشد، هرموقع این ترکیب را

 . استفاده میکردم میخندید

 همه ی دوستهای ما رفتن سفر! ما ویکیشنمون رو_

همش خونه ایم .خانه ی خانه هم نبودند، یا خانه ما بودند یا 

 خانه ی

 در پارک خودش. اما به از لحاظ اقامت، طول روزشان

 شهربازی میگذشت. مهیار بخاطر دستش کمتر میرفت

 سر کار، من هم کالس هایم در دانشگاه تشکیل نمیشد

 به بهانه ی شیرینه آخر سال بودن، که همیشه خدا از

 اول اسفند کشور به روال تعطیلی می افتاد در مدرسه و

 دانشگاه و اداره ها. به همین دلیل تایم هایی که
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 تم را با بچه ها میگذراندم. این وسط فقطدانشگاه میرف

 دادیار بیچاره شدیدا سرش شلوغ بود، چرا که هم

 سرکار بیشتر کارها به عهدهی او بود هم کارهای

 .عروسیمان

 اوال که تعطیالت شما هنوز شروع نشده، دوما، شما_

 کی خونه این؟

 . گونه اش را کشیدم

 .رم دیزنی لندمن هرموقع اومدم شما نبودین._من میخوام ب_

 .مهیار سرش را تکان داد

 .دیوانه ام کردن_

 .جاشوا: من نمیخوام

 .مهیار با دستش به جاشوا اشاره کرد و گفت
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 لطفا بفرمایین شما کجا میخوایین برین؟_

هاگوارتز.جواب جاشوا همان و خنده ی بلند همه ی ما _

 .همان

 نصف بدنم رو باید با باشون بفرستم دیزنی لند نصف_

 .دیگه رو با ایشون هاگوارتز

 مگه هاگوارتز واقعیه؟_

 . من با تعجب پرسیدم

 محل های فیلم برداری هاشون انگار میشه رفت برای_

 .بازدید

 .من این را نمیدانستم برای همین بیشتر خندیده بودم
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 اگر از جمع خجالت نمی کشیدم به دیدار میگفتم برای

 حالت چشم هایم بهماه عسل ماهم برویم. هرچند از 

 .احتمال زیاد او حدس زد

 ددی میریم؟_

 نه، عروسی آسو و آنکل رو نمیخوایین شرکت کنین؟_

جان: فردا بریم بعد بیایم تا عروسی._میخوایین از زیر _

 عروسی من و آنکل دربرین؟ با

 .هردوتون قهر میکنم

 نگاهی به هم کردند. انگار قهر من را نمیخواستند،

 شدند از نرفتن اما شاید مدتی بیخیالهرچند ناامید 

 .اصرارهایشان میشدند و سر مهیار را نمیخوردند
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 .پس ما نریم دیدن گرندی_

 دو هفته یک بار بچه ها میرفتند پیش مادربزرگشان،

 هرچند دقایق و ساعت های حوصله سر بری برای آنها

 بود. اما خب مادربزرگشان بود و مهیار حس میکرد

 .از آنها بگیرد نباید این حس را

خوبی؟مهستی نسبتا آرام و کم حرف بود امشب. بعد از _

 شب

 تصادف دادیار و مهیار بابت اینکه تماس نگرفته بود

 عذرخواهی کرد، گفت آنقدر استرس داشته که یادش

 نیفتاده. خیلی برایم قابل قبول نبود دلیلش نه اینکه

 دروغ بگوید اما کمی برخوردی خودخواهانه بود شاید

 اما چیزی در جوابش نگفته بودم تا دلخوری بینمان
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 .ایجاد نشود. لبخندی مصنوعی زد

 .خوبم_

 دقیق که زل زدم لب زد نسترن. نباید اجازه میداد

 حرفهای نسترن تا این اندازه روی او نفوذ داشته باشد،

 .اما نمیتوانست خودش و افکارش را کنترل کند

 نتوانستم بپرسمگوشی ام زنگ خورد به همین دلیل 

 نسترن باز چه گفته و چه کرده، البته معلوم بود امید

 خبری ندارد. با دیدن شماره ی امیر چشم هایم گرد شد

از جایم بلند شدم و جوابش را دادم. صدای مضطربی 

 کهشنیدم باعث لرزیدن وجودم شد. چیز زیادی نگفت، فقط

 با گفت بیا. سرمیز که برگشتم کیفم را بردارم دادیار

 .دیدنم سریع بلند شد
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 چیشده؟_

 .من باید برم خونه میشه ماشینت رو قرض بگیرم_

 اخمی کرد و گفت خودش من را میبرد. خیلی تالش

 کردم بروز ندهم نگرانی و استرسم را اما نتوانستم. سر

 سری عذرخواهی کردم و به سمت ماشین دادیار پرواز

 نمیدانستم، بدونکردم. گفت چه شده اما خب خودم هم 

 شک چیزی شده بود که امیر زنگ زده بود و به من

 .میگفت بیا

آروم باش تو که نمیدونی چیشده._نکنه برای بابا اتفاقی _

 .افتاده

 دستم را روی معده ام گذاشتم از شدت استرس چیزی

 نمانده بود هرچه خورده ام را باال بیاورم. دستم را در
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 .دستش گرفت

 .روم باش، برسیم متوجه میشیعزیزه دلم یکم آ_

 نمیدانم حالت من باعث نگرانی او شده بود، چون

 حرفهایش لفظی بود و برای آرام کردن من، یا تماس

 نابهنگام امیر بود به او هم استرس داده بود. ماشین را

 .نگه نداشته باز کردم تا پیاده شوم

 زنگ در را فشردم و بعد محکم به در کوبیدم امیر باز

 قلبم داشت می آمد به دهانم، نگران بابا بودم. دعا کرد.

 کردم زنده باشد._چیشده؟ بابام؟

 .بابات خوبه_

 .ایستادم

 .آسمان_
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 .با اخم نگاهش کردم

 .فکر کنم آذرخش کتکش زد_

 جلو رفتم نور حیاط باعث شد ببینم صورتش را صورت

 او هم کبود بود، انگار مشت خورده بود. دادیار پشت

 . از کنار امیر رد شدم و با طرف خانه رفتم،سرم ایستاد

در را باز کردم، مامان رو به روی در نشسته بود،دستش 

 روی سرش بود. آذرخش سمت دیگر بود. با

 دیدنم از جایش بلند شد. مامان با تعجب نگاهم کرد. با

 چند قدم فاصله از مامان گوشی خرد شده ی آسمان را

 .دیدم. به دیوار کوبیده شده بود

 آسمان کو؟_

 ...به تو کی_
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 .حرفش را نصفه گذاشت دیدم پشت سرم را نگاه میکند

 بدون شک دادیار پشت سرم بود. برنگشتم به سمت

 اتاق رفتم. با دیدن آسمان هینی گفتم و دستم را جلوی

 .دهانم گرفتم. چه بر سرش آورده بود

چیکارت کرده کثافت؟با دیدنم چشم های قرمزش دوباره _

 ه سمتشپر شد. ب

 .رفتم

 چرا خبر ندادی؟_

 لبش زخمی شده بود، با گریه به زور گفت گوشی اش

 .را شکسته، دیده بودم

 .پاشو لباس تنت کن_

 کجا؟_
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 .پاشو آسمان_

 سختش بود، اما من تا حساب آذرخش را نمیرسیدم

آرام نمیشدم._تا تو لباست رو بپوشی من اومدم، از اتاق 

 .بیرون نیا

 را بستم مامان آذرخش سر پا بودند،بیرون رفتم و در 

 .دادیار در اتاق بابا بود

 تو حیونی؟ آدم نیستی؟ تو شرف نداری؟ به سمتش_

 م حلقه شد. بدون شک دادیارشانرفتم اما دستی دور 

 .بود

 ولم کن دادیار، آشغال چه بالیی سرش آوردی؟_

 .برگشتم به سمت مامان، جیغ زدم
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قی؟دادیار محکم تر چرا اجازه دادی بزنتش؟ به چه ح_

 .گرفت من را در گوشم گفت آروم باش

 .برگشتم سمتش

 چطور آروم باشم؟ اگه آسمان رو ببینی دیگه این رو_

 نمیگی! کف دستم رو میپرسیدی چیشده؟ میدونی

 چیشده؟همین آقا زندونیم کرد تو خونه گفت حق ندارم

 بیرون برم سر کار برم، چون به غیرت نداشته ی این

 بر میخورد. با دستم شیشه رو شکستم اینبی غیرت 

 شد نتیجه اش. اخمش در همان حال هم وحشتناک بود

 .با شنیدنش بدتر شد

 حالت تهوع دوباره به سراغم آمد، نتوانستم خودم را

 کنترل کنم، به زور دادیار را پس زدم و به سمت
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 .دستشویی رفتم و هرچه خورده بودم را باال آوردم

 [یار و مامان دم در بودند.:بیرون که آمدم داد

 ق#_

 

 

 چیشد عزیزم؟_

 .چیزی نیست_

 حامله ای؟_

مامان را نگاه کردم، پوزخندی زدم._آره خوش به حالت، 

 داری نوه دار میشی، دعا کن

 ...شبیه داییش باش

 !آسوی_
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 هشدار دادیار باعث شد نتوانم ادامه بدهم. نگاهی به

 .هردو کردم

 آوردن بودم انگار مامان آذرخش نبود، من در حال باال

 .گفته بود برود بیرون. بابای بیچاره ام، چه حالی بود

 خوبی بابا؟_

 هیچ نگفت. مرد بیچاره صدایش در نمی آمد، قدرت

تکلم نداشت از چه ناله میکرد. فقط خودخوری بود وخود 

 خوری. دست آسمان را گرفتم تا باهم بیرون برویم

 .با باشدبه مامان سپردم فقط حواسش به با

 امیر در حیاط بود، آن مشت و نگرانی و تماس یعنی

 آذرخش چیزی در مورد آنها فهمیده بود اما من هم خبر

 .نداشتم که این دو در ارتباط بودند
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 .دادیار برو بیمارستانی درمانگاهی جایی_

 آسمان گفت خوبم، اما نبود. من قدرت دفاع داشتم او نه

 .بالیی سرش آورده بودو خدا میدانست آن وحشی چه 

 آنقدر حالم از استرس بد شده بود که حتی نتوانسته

 .بودم با مامان دعوا کنم که چطور اجازه داده

 ...مامان پرید جلوم، وگرنه_

نگاهی به دستش کردم که سرم به آن وصل بود._این حال 

 .جلو گرفتنه

 .تقصیر مامان نیست_

 .سرم را تکان دادم

 .دا صحبت میکنیمباشه، استراحت کن فر_

 .دلخوری بهت... نگفتم_
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 امیر را میگفت حتما، اما دوباره تکرار کردم استراحت

 کند. دادیار به سراغم آمد و گفت امیر آمده است به

 بیمارستان و میخواهد آسمان را ببیند نگاهی به آسمان

 کردم تا ببنیم تمایلی دارد یا نه. چشم هایش اینه ی

 .هوا بخوریمجوابش بودند._ما بریم 

 امیر تشکر کرد و داخل رفت، سنگینی چیزی را روی

 .دوشم حس کردم، کت دادیار بود

 .سردم نیست_

 .دستش را دور شانه ام انداخت و به سمت نیمکت برد

 .داری میلرزی_

 از شدت عصبانیت بود نه سرما. دستم را در دستش

 گرفت اما یچزی نگفت، چه میگفت به این جهالت، به
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ل عقل برادرم. ما از یک پدر و مادر نبودیم؟هرچند این زوا

 پسر نوح هم از یک پدر و مادر بود. حاال

 .میفهمیدم، تا مغز استخوان میفهمیدم

 نمیفهمم چرا اینجوری دادیار؟ عضو طالبان بوده، با_

 این داعشی ها بود، با قوم وحشی ها بوده، نمیفهمم

 یه داستان واقعا. خسته شدم، یکم میخوام به خودم بیام

 جدید، یه ماجرای جدید، تمومی نداره. دیدی تو این فیلم

 ...ها، زندگیم شده یه فیلم اکشن، درامه

 .ادامه ندادم

 ..نباید اینقدر زود برمیگشت باید بیشتر میموند ت_

 تا خودش نخواد تغییر نمیکنه، بچه تر که بود هم_

 یداد،همینطور بود گیر میداد اون موقع ها بابام اجازه نم
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 میگفت دختر منه هرجور بخواد میپوشه و میگرده،

 .حاال...سرم را تکیه داد به قفسه ی سینه اش

 یکم آروم باش من حلش میکنم، این بار دومه بخاطر_

 استرس داری باال میاری، باید بری دکتر. اما االن

 نمیخوام تحت فشارت بذارم، خودت سعی کن آروم

 .باشی

 سر و صورت آسمان را دیده چطور آرام میشدم، او که

 .بود، او که شنید دکتر چه گفت

 میشه آسمان چند روز پیشمون باشه؟_

تا هروقت که بخوای عزیزم._نمیدونستم چیزی بینشونه، _

 بهم نگفته بود باز بچگانه

 .تصمیم گرفته
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 صحبت میکنیم باهاش، آبان تو سنی نیست که بخواد_

 .همچین تصمیمی بگیره

 توام مخالفی؟_

 .نفس عمیقی کشید، نگاهش به ورودی بیمارستان بود

 من به مهستی تو این سن شاید اجازه ی این کار رو_

 .نمیدادم، سن حساسیه

تو این سن سرکوب شه احساسات؟_منظورم این نیست، _

 حضور امیر اینجا به معنی وجود

 حسی بین او و آسمان نیست، از نظر من این حضور

 .خیلی معنی ها داره

:] 

 ق#_
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 منظورت چیه؟_

 !فکر کنم میدونی منظورم چیه_

 از جایش بلند شد و دستش را دراز کرد تا دستم را

بگیرد بلند کند ._سرمش باید تموم شده باشه تا االن، بهتر 

 .بریم داخل

 سرم را تکان دادم. حس خوبی نداشتم شاید من هم نیاز

 داشتم فشارم را چک کنند. امیر کنار تخت آسمان

 .بود، به سمتشان که رفتیم از جایش بلند شدنشسته 

 نگاهی به هردوی ما کرد. باید با او صحبت میکردم اما

 شاید الزم بود اول با آسمان صحبت کنم جمله ای که
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 دادیار در حیاط گفت هم زنگوله وار در ذهنم مرتب صدا

 .میکرد

 بهتری؟_

 . خوبم_

 ار قبلخواستم از امیر تشکر کنم و بگویم برود اما دادی

از من اقدام کرد و گفت او دیگر میتواند برود. گفت 

 اگرکمکی بخواهیم به او خبر دهیم اما چه کمکی از دست

 .او ساخته بود برای این حال خراب خواهر من

 دادیار از بازوی آسمان گرفت تا کمکش کند برای راه

 رفتن. کنارشان آرام قدم برمیداشتم. اگر آذرخش قرار

 بی و اینجا می ماند آسمان نمیتوانست بابود برنگردد د

 او زندگی کند. هرجور حساب میکردم ممکن نبود. یا
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 باید او خانه ای جدا می گرفت یا اگر مامان میخواست

 پیش آذرخش باشد برای بابا و آسمان خانه ای جدا

 ... میگرفتم که همه ی این اقدام ها پول میخواست

 اشتنش، آه کهپول خوشبختی نمی آورد درست اما ند

 . نداشتنش جز فالکت و بدبختی چیزی به همراه ندارد

 خوبی؟_

 .فکر کنم._بشین عزیزم_

 .خواست از کنارم رد شود دستش را گرفتم مکث کرد

 .مرسی و ببخشید_

 . دستش را روی دستم گذاشت و لبخندی زد

 آسمان را بردم به اتاق ، جایش را مرتب کردم و از

 .لباس هایش را عوض کردم لباس های خودم آوردم و
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 . خیلی درد داشت معلوم بود از حرکاتش، با بغض گفت

از درسهام عقب افتادم._دو روز استراحت کن بعدش ادامه _

 میدی چیزی نیست

 دو روز. روزی یه ساعت بیشتر بخونی چند روزه

 .جبران میکنی

 ...پیش داداش دادیار زش_

 خونوادهام. به اینچیزی نمونده که ندونه از من و _

 .چیزها فکر نکن سعی کن بخوابی

 نمیخوای حرف بزنیم؟_

 .با این حالت؟ اونقدر ها هم واجب نیست بخواب_

 .کنارش نشستم تا از به خواب رفتنش مطمئن شوم
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رویش را مرتب کردم و در اتاق را به آرامی بستم 

 ._خوابید؟

 هروی تخت نشسته بود پاهایش را دراز کرده بود و تکی

 . داده بود به تخت، تبلتش دستش بود

 . آره_

 دست بردم الی موهایم و خاراندم. به سمت کمد رفتم تا

 لباسم را بپوشم اما انقدر فکرم درگیر بود که چند

 دقیقه بود جلوی کمد ایستاده بودم و یادم نمی آمد چه

 .میخواهم

 پشت سرم ایستاد حسش کردم یک دستش را از پشت

 گذاشت و دست دیگرش را از کنار سرم روی شانه ام

 .را برداشت مبدنم دراز کرد و لباس
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فکر کنم این رو میخوای.سرم را تکان دادم. من هم بغض _

 داشتم، انگار که یک

 کودک بودم و مقابلش ایستاده بودم، دست برد به سمت

 لباسم و خودش تک تکشان را عوض کرد. دستش را

 م روی تختم گذاشت،انداخت زیر زانویم و بلندم کرد آرا

 کنارم دراز کشید و بغلم کرد. همانجا بود که دیگر بغضم

 شکست در آغوشش گریه کردم و او آرام نوازشم کرد و

 سعی کرد آرامم کند، با نوازش های او بود که خوابم

 .برد

_ _ _ _ 

 پس؟_

 خیلی اصرار کرد که یه فرصت کوتاه بهش بدم. خیلی_
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میکرد.به فکر رفتم دیگر مغزم وقت بود که داشت اصرار 

 کار نمیکرد که بگویم کدام کار

 . درست و کدام غلط است

 چیزی نمیگی؟_

 نمیدونم آسمان. االن تو سن حساسی هستی خودتم_

 نمیتونی در مورد حست به امیر مطمئن باشی حتی اگر

 مطمئن باشی هزار و یک چیز دیگه هم وجود داره که

 رایط... ترجیح میدادمباید در نظر بگیری. تو این ش

 .اجازه بدی یه چند سالی بگذره

 ! تو بگو چیکار کنم_

 همین! مشکل همینه تو باید به یه فکری برسی که_

 خودت تصمیم بگیری نه اینکه چون این مخالفه، چون
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اون یکی اصرار میکنه انتخابی داشته باشی._داداش دادیار 

 االن راجبم کلی فکر بد میکنه خجالت

 ...اینجمیکشم 

 . دادیار با هزار چیز ذهنش درگیره بخاطر تو نیست_

 چیزی نگفته؟_

 راجب تو و امیر؟_

 . سرش را تکان داد

 گفت اگر مهستی بود تو این سن اجازه نمیداد همچین_

 .تصمیمی بگیره

 نفس عمیقی کشید. دو روز بود که پیش ما بود. فردای

م،آذرخش یا همان شب به خانه رفتم و سری به بابا زده بود

 رفته بود یا در خانه نبود. خیال بابا را از
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 حال آسمان راحت کرده بودم. به مامان هم گفتم دیگر

 نمیشود، این را نه با دعوا بلکه دیگر کم آورده بودم

 از سر کم آوردن گفتم که آذرخش نمی تواند با آنها

 زندگی کند، اگر میخواهد ایران زندگی کند جایی را

 آنجا بماند. اما یک جا زندگی کردن ممکن اجاره کند و

 نبود. چیز خاصی نگفته بود خودش هم خسته بچه اش

 ...را دوست داشت اما حاال

 من امروز برم خونه؟_

 یکی دو روز هم بمون بذارصورتت بهتر شه بابا_

 .ناراحت میشه

 آذرخش نرفته؟_
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 نمیدونم فقط زنگ زدم حال بابا رو پرسیدم راجبش_

 .سیدمچیزی نپر

 اما باالخره خبرش رسید که آذرخش نماند... نمیدانم

 صحبت های دادیار بود یا مامان خواسته بود. شاید هم

 خودش به این نتیجه رسیده بود. هرچه که بود او

 برگشت به دبی و من و آسمان هم برگشتیم خانه و من

 بی خبر از دادیار در به در خانه بودم برای آنها. اما

 !میگفتند دم سال تحویلی چه خانه ای هرجا میرفتم

 دادیار اگر میفهمید بی خبر از او دنبال خانه ام ناراحت

 میشد اما چاره ای نداشتم. االن با نفوذ بیشتری روی
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من اصرار میکرد او خانه بگیرد .با امیر صحبت نکرده 

 بودم اما برای آسمان هم گوشی

 بدونجدیدی را به عمد نخریده بودم، ترجیح میدادم 

 اصرارها و تاثیر حرفهای امیر انتخاب کند. میدیدم که

 ذهنش شدیدا درگیر است گاهی کتاب مقابلش بود اما

 . ذهنش به جاهای دیگر پرواز میکرد

 دادیار گفت عروسی ما به روال خودش خواهد بود،

 حاضر نبود تغییرش دهد و گفته بود "بذار این بدونه

 مون باشه." منارتباطبزرگترین خودخواهی من تو 

 اصراری برای لغو نداشتم فقط میگفتم شاید کارها به

 .موقع نرسند که گفت نیازی و جایی برای نگرانی نیست

 مدیریتش خوب بود، نمیدانم نشات گرفته از شغلش بود
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 . یا شخصیتش

پس این تاییده؟برای خرید لباس عروس آمده بودیم، دیگر _

 انتخاب

 . نهایی بود

 . دارمآره من دوستش _

 ساده بود اما زیبا بود من نمیخواستم موهایم بسته باشد

 و مجموعاش به نظرم قشنگ میشد شاید خیلی به سلیقه

 ی مهستی نبود اما چیزی تا عروسی او نمانده بود او

 میتوانست به سلیقه ی خودش آنچه که دوست داشت را

 .انتخاب کند

 نمیخوای دادیار ببینه؟_

 .سورپرایز کردن هم دیگههردو در تالشیم برای _
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 .مهستی خندید._اون که باالخره گفت عروسی کجاست

 .فقط گفت تو باغه_

 مهستی از در اتاقی که به رویم بسته شده بود خبر

 نداشت. صورت آسمان بهتر شده بود اما روحیه اش

 خوب نبود برای انتخاب لباس نیامد و خواست من

 ودم لباسبرایش خرید کنم برای مامان و بابا هم خ

 خریدم. نمیدانم مامان شوق و انگیزه داشت برای آمدن

 به عروسی من یا نه اما بی خبر از خودش برایش خرید

 .کردم

 دیگه چیزی نمونده؟_

 نه کت و شلوار دادیار هم آماده است._آسو؟_

 .برگشتم سمتش
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 .جانم_

 .من... بیا اینارو بذاریم تو ماشینت. بعد میگم_

 .میرسیدمشکوک به نظر 

 چیزی شده؟_

 مون با مامان خوبارتباطمیدونی نه من نه بقیه امون _

 .نیست اما...منتظر نگاهش کردم

 دادیار نمیخواد مامان رو دعوت کنه برای عروسی به_

 نظر من کار درستی نیست هرچقدر که با مامان مشکل

 ! داشته باشیم

 دادیار چیزی نگفته بود، در واقع در موردش اصال

 نکرده بودیم، نه مادرش نه بقیه ی مهمان ها،صحبت 

 فقط من خواسته بودم چند روز مانده به سال تحویل
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 کارت دعوت بفرستیم که اگر کسی تمایلی به آمدن

 داشته باشد بر اساس مسافرت های نوروزیشان حساب

 کتاب بکنند، کارت دعوت را چند روز پیش به همراهی

 د برای چاپ، ازشخودش انتخاب کرده بودیم و رفته بو

 قول گرفته بودیم اسم مهمان ها را روی کارتها باهم

 بنویسیم، فقط از مامان خواسته بودم یک حساب

 سرانگشتی کند ببیند چند نفر باید دعوت کنیم که تعداد

کارتها کم نباشد ._درسته. میخوای با دادیار صحبت کنم؟ 

 البته هنوز

 این مورد چیزیکارت ها آماده نشده، دادیار به من در 

 .نگفته

 شاید نخواسته بحثی کنید، بیشتر میخواد تو ناراحت_
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 نشی، نظرت چیه خودت براش کارت ببری؟

 . با تعجب مهستی را نگاه کردم

 برای مادرتون؟_

 سرش را تکان داد، کار سختی از من میخواست همان

 قرار شام هم کنسل شده بود ، همه ی اتفاقات پشت سر

 به همین دلیل اصال دیگر فرصت نشده بودهم افتاده بود 

 با دادیار در موردش دقیق صحبت کنم به همین دلیل با

 به باد فراموشی سپرده شدن کنسل شده بود. اما این

خواسته ی مهستی..._میدونم مامانم خیلی برخورد خوبی 

 .باهات نداشته

 بحث این نیست، یعنی در واقع هست، کار سختیه برام_

 من کارتی ببرم تاثیری در اومدن و چون... اینکه
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 نیومدنشون نداره، غیر اون ممکن دادیار ناراحت شه

 بیخبر از او همچین کاری بکنم، مادرتون رفتار جالبی

 . شب تولدش و روز عقدمون باهاش نداشته

 نگاهم کرد، حس کردم شاید دلیل خاصی از درخواستش

 من، دارد، او همه ی این ها را میدانست حتی بهتر از

 به هرحال او در بطن ماجرا و برخورد های مادرش

 . بود

 چرا از من این رو میخوای؟ چیزی شده که من_

 ارتباط بیخبرم؟_نمیشه که اینجوری هممون با مامان قطع 

 .کنیم

 مهستی من این رو نخواستم ، اینکه تو و مهیار با_

 مامانت در ارتباط نیستین خواست خودتون نه من و



 
 

3002 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ! دادیار

 .دادیار نقطه ی وصل ما به مامان بود_

 منظورش را متوجه نمیشدم، من مشاهیرم را از دست

 داده بودم، او ناواضح صحبت میکرد نمیدانم کدام

 ! بود

 و من این اتصال رو قطع کردم؟_

 

 

 

 نه واقعا منظورم این نیست... لطفا حرفم رو بد_

 برداشت نکن، من اصال نمیخوام تو رو ناراحت کنم یا

 اذیت کنم میدونم چقدر برای دادیار عزیزی، غیر اون
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 دوست خوبی برای من هستی اما محروم شدن دادیار از

 ارث چیز خوبی نیست یعنی برای وجهه ی خانوادگی ما

 من نمیخوام واقعا حرفی بزنم که ناراحتت کنم یا ...

 ...برداشت بدی داشته باشی اما

 شاید اما؟ امایی نداشت داشت حرفش را میگفت.

 آنقدرها هم که ادعا داشتند وضعیت خانوادگی و شرایط

 مالی من برایشان مهم نیست مهم بوده؟! وجهه ی

 خانوادگی! خانواده ی من چون پول نداشت وجهه

 نداشت؟! این مهستی بود یا مادرش؟ حرفهای خودش

بود یا مادرشان، شاید همگی... دادیار... شاید او همحق 

 واده ی من خسته شود،داشت از دردسرهای خان

 رفتارهای مادرم یک طرف برادرم که... وقتی برادرم
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 بخاطر یک سالم و احوال پرسی، یک دست گرفتن امیر

 و آسمان آن بال را سرش می آورد شاید حق داشت االن

 او یا برادرش فکر کنند وجهه ی آنها برتر است. اما

 مترجیح میدادم این ها را رک و راست از دادیار بشنو

 نه مهستی، در این مورد حقی به مهستی نمیدادم،

 میتوانست هر فکری که میخواست در ذهنش در مورد

 من داشته باشد اما با این لحن و جمالت به سراغ من

 . آمدن درست نبود

 االن یکم دیر نیست؟_

 .نگاهم کرد

 ی من و دادیار حتی احساس ارتباط همون اول از _

 بهتر بود اول ماجرا مخالفتدادیار به من خبر داشتی 
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 میکردی._آسو جان باور کن من مخالف نیستم. مگه میشه

 مخالف باشم، من از خدامه زنداداش خوبی مثل تو

 داشته باشم من به فکر آینده ی شمام. شما چند وقت

 ...دیگه بچه دار شدین باید خیالتون راحت باشه از

 .ماشین را روشن کردم

 طب هیچ کدوم از اینمهستی معذرت میخوام مخا_

 حرفها من نیستم، دادیاره. دادیار همین االنشم میتونه با

 من همه چیز رو بهم بزنه نیازی نیست عذاب وجدانی

 .از این بابت داشته باشه

 .آسو تو بد برداشت کردی من منظورم این نبود_

 مشکل اینه تو بد گفتی نه اینکه من بد برداشت کرده_

 .نه ی مهیار که نگه داشتم گفتمباشم .ساکت ماند دم خا
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 تو داری با برادرت زندگی میکنی. برادرهات هیچ وقت_

 از این بابت تحت فشارت قرار ندادن اگر چیزهایی که

 میگی درسته باید در مورد توام صدق کنه، مشکل تو

 فقط پوله؟ یا رشته ی محبت مادر و فرزندی؟ من به

 ید هنوزپول شما چشم نداشتم، این رو نمیدونم شا

 متوجه نشدی! دادیار اگر براش مهمه، اگر چه میدونم

 داری از طرف دادیار این حرفها رو به من میگی خیالت

 .راحت میتونین در آرامش این ازدواج رو به هم بزنین

 هرچند ترجیح میدادم مخاطبم خودش باشه، وقتی داشت

 به من از حس و احساسش میگفت تو رو نفرستاد، از

 ... نگرفت اما حاالتوام کمک 

 آسو دیگه دارم ناراحت میشم من اصال منظورم این_
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 حرف نبود دادیار اصال روحشم خبر نداره میدونم بخاطر

این چند وقته خانوادت ذهنت درگیره ام...نفسم را بیرون 

 .دادم

 و بخاطر درگیری های خانواده ام دارم حرف رک و_

 راست تو رو جور دیگه ای تعبیر میکنم؟

 .سرم را تند تند تکان دادم

 االن بحث نکنیم بهتره هردو کمی فکر میکنیم_

 راجبشون که ببینیم من بد برداشت کردم یا تو بد بیان

 . کردی، االن فقط دلخوری پیش میاد

 . هرچند که در دل من دلخوری بزرگی ایجاد شده بود

 سرش را تکان داد بی هیچ حرف دیگری پیاده شد قرار
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ه خانه ی آنها بردن برای دیدن دوقلوها،این چند بود من هم ب

 وقت نیامده بودند بخاطر وضعیت آسمان و

 بعدش هم... دردسرها مگر اجازه میداد. دادیار گفته

 بود شام را هم بمانم تا او بیاید اما دیگر نه من حوصله

 .داشتم نه مهستی تعارفی کرد

 دهماشین را دم در خانه خودمان نگه داشته بودم. پیا

 نمیشدم داشتم حرفهایمان را مرور میکردم. بخش اول و

 خیلی مهمش حتی اگر حرفهایش را درست تعبیر نکرده

 بوده باشم این بود که او میدانست مادرش با من چه

 برخوردی داشته و از من میخواست بروم! وقتی گفت

 حس کردم شاید میخواهد من فقط دادیار را راض یکنم،

 ر بدی نکردم، گفتم شاید دلیلحتی بعدش هم باز فک
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 خاصی دارد اما... دومین بخش حرفی که من بدم آمده

 بود این بود من را باعث و بانی تمام اتفاق های بین

 خودشان و مادرش میدانست! حتی دادیار هم نمیتوانست

 این نظر را داشته باشد او بود که از من خواست با او

 ی بیفتد میتوانستازدواج کنم اگر نمیخواست چنین اتفاق

 بیخیال ازدواج شود. من حتی یک بار به طور کامل از

او فاصله گرفتم، فرصت دادم بی هیچ فشار احساسی بهقضیه 

 فکر کند، آزادانه انتخاب کند، احساس مسئولیت

 .یا عذاب وجدان نکند، او بود که دوباره به سراغم آمد

 کنارتقه ای به شیشه خورد، نگاه کردم، امیر بود که 

 . در کمک راننده ایستاده بود. شیشه را پایین دادم

 میشه بشینم؟_
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 .سرم را تکان دادم

 خوبی؟ چیزی شده اینجایی؟_

 .نه داشتم به چیزی فکر میکردم_

دستی به ته ریشش کشید._راستش فکر میکردم خبرم کنی 

 باهام صحبت کنی

 ...اما

:] 

 ق#_

 

 

 با خودشاما وقت نبود واینکه آسمان به نتیجه ای 

 .نرسیده بود چه برسد به ما و امیر
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 .حرفی نبود_

 من...پوزخندی زدم. قبل از او جمله ای که حدس میزدم_

 . بگوید را گفتم

 نمیخواستی این طوری بشه؟_

 در جواب نگاهم کرد، این جمله برایم زیادی کلیشه ای

 .شده بود

 ...میدونم بابت خطا_

 قبلی هم عجلهبحث من نه خطای توا نه آسمان. بار _

 کردی االن هم، حداقلش میتونستی صبر کنی کنکور

 آسمان تموم شه، میدید آذرخش اینجاست دفعه ی

 پیش ...چه داشتم میگفتم؟ برای کسی که متوجه نشده بود و

 حاال کار از کار گذشته بود چه فایده ای داشت گفتن این
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 .ها

 که االن همه ی اینها گذشته. میشه لطفا یمدت_

 نزدیکش نشی؟

 .سرش را تکام داد

 . من نمیخوام اذیت شه واقعا نمیخوام_

 . خیلی مطمئن نبودم، اما فقط گفتم

لطفا سر حرفت بمون .قبل از او پیاده شدم، نمیخواستم _

 بحث بیشتری بکنم،

 یعنی مهستی فعال چنان آشی برایم پخته بود که ذهنم

 . علنا شده بود دیگ بزرگی از آش شله قلمکار

 گوشی ام به صدا در آمد ملودی که مینواخت مخصوص

 دادیار بود، صدای تماس او متفاوت از باقی مخاطبانم
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 بود. لباسها دستم بود نتوانستم جواب دهم و بعد از

 .لحظاتی تماس قطع شد

 امیر در را برایم باز کرد. سری برایش تکان دادم و

 . داخل رفتم

 .خودم یه چیز میگرفتم_

 از اگر دوست نداری هرچی خواستی بخر،گفتم بخرم ب_

بابا اینم..بلند شدم کت و شلوار را از کاورش بیرون آودم 

 جلوی

 .بدنم گرفتم

 اینم برای تو. دوست داری؟_

 لبخندی زد. بابا در این مدت ناراحت بود خیلی زیاد،

 هیچ کدام از لبخندهایش واقعی نبود میدیدم. حاال اگر
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 میخورد... راستش استرس ی من و دادیار بهم ارتباط 

 وجودم را گرفته بود، اینکه بدون دادیار برایم سخت

 بود، اینکه واقعا دوستش داشتم یک طرف قضیه بود،

 ناراحتی و غم بابا و شاید کنایه های مامان یک طرف

 دیگر. هرچند حاضر بودم همه را به جان بخرم اما دل

 . پدرم نشکند

بود لباسش را امتحان  چطوره؟نگاهی به آسمانی که رفته_

 کند

 .کردم

 .خیلی بهت میاد_

 .خیلی قشنگه مرسی_

 .مبارکت باشه_
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 مامان هم تایید کرد که به تنش زیبا مانده، من و آسمان

 داشتیم لباسها را جمع میکردیم و مامان میخواست

 سفره بیندازد که صدای زنگ در را شنیدیم، زنگ خانه

 مامان روسری ی ما بود کسی هم قرار نبود بیاید!

 . سرش انداخت بیرون برود اما اجازه ندادم

من میرم.در را که باز کردم دادیار پشت در بود، البته با _

 .اخم

 دادیار؟_

 .با دیدنم نفسش را بیرون داد

 آسوی ازت خواهش میکنم هیچ وقت تماس هام رو_

 بدون جواب نذار، حتی تو موقعیت جواب دادن نباشی

 .ی کافیه براموصلش کن بفهمم کجای
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 یک لحظه فکر کردم شادی حرفهای خواهرش را

 .فهمیده و آمده

 ببخشید رفته بودیم خرید لباسها دستم بود، بعدشم_

 .داشتم نشون بقیه میدادم.کنار رفتم داخل بیاید

 .داشتم جمع میکردم بعدش زنگ بزنم_

 چرا نرفتی خونه ی مهیار؟زنگ زدم مهستی گفت شام_

 .نموندی

 به خانه ی مهیار نگذاشته بودم که شام اصال قدمی

 .بمانم یا نه

 ...خسته شدیم از خرید. بیا شام حاضره البته_

مکث کردم، شاید شام خانه ی ما در وجهه ی آنها نبود._اگر 

 بخوای، یعنی اگه اذیت میشی خونه ی ما... اومم
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 .درک میکنم میکنم

 من نگاهم به زمین بود وقتی این ها را میگفتم، دست

 برد زیر چانه ام و سرم را بلند کرد. اخمش سر جایش

 .بود

 منظورت چیه؟_

 نمیدونم چیز خاصی نداریم برای شام، شادی تو_

 ...دوست نداشته باشی یعنی

 یه چیزت هست، فعال بیا تو زشته جلوی همسایه_

 اتون.نگاهی کردم، امیر جلوی پنجره بود. از این عادت ها

 .های اخیر بودنداشتند، شاید بخاطر اتفاق 

 مامان از آمدن دادیار معذب بود، خجالت میکشید، سالم

 .و احوال پرسی کرد و خوش آمد گفت اما راحت نبود
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 .پیش بابا نشست و من رفتم آشپزخانه برای کمک

 میگفتی یه چیز درست حسابی میپختم این رو چجوری_

 .بذاریم جلوش. با اون همه دبدبه و کبکبه ی اون

 از نظر من نسبت به ثروتی که داشت فروتنشاید دادیار 

 .برخورد میکرد، شاید من کور بودم و نمیدیدیم

 ماکارونی؟_

دوست نداره؟_نمیدونم، اشکالی نداره، خورشت طال که _

 قرار نبود

 بپزیم غذاست دیگه، دوست نداشت نمیخوره میره خونه

 .ی خودش غذای اعیونیش رو میخوره

 تعجب برگشت سمتم. مشکوکتا این را گفتم مامان با 

 . پرسید
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 دعوا کردین؟_

 نه، اما وقتی این همه معذبی دیگه چی بگم. از اولش_

 .همین بودیم دیگه پنهون نکردم که االن خجالت بکشم

 در دل داشتم جواب خودم را میدادم در ظاهر جوابها

 برای مامان بود. آسمان داشت خوش و بش میکرد که

به حال پذیرایی. مامان سریعدست سفره را برداشتم و بردم 

 به کار شد ساالدی درست کن، گفتم بیخیال اما

 .قبول نکرد

 واقعا نمیدانستم دوست دارد یا نه، تنها چیزی که

 میدانستم زمین نشستن برایش سخت بود، اما بی هیچ

 حرفی با هر سختی که بود تحمل میکرد. مثل همیشه با

 مامان بابت آرامش و پرستیژ غذایش را خورد و از
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 .دست پخت خوبش و حضور بی خبرش عذرخواهی کرد

:] 

 ق#_

 

 میدانستم میخواهد صحبت کند، در خانه ی ما هم

 نمیشد، به اتاق رفتم و دوباره لباس پوشیدم. مامان

 داشت برایش میوه میبرد با دیدن من پرسید کجا؟

 .می ریم با دادیار یکم قدم بزنیم_

 .حاال صبر میکردی یکم_

 ار را نگاه کردم، از جایش بلند شد، تشکر کرد بابتدادی

 .همه چیز

 .بشین_
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 قدم نزنیم؟_

 .نه!نشستم ، چیزی نمیگفت داشت رانندگی. میکرد_

 دادیار کجا میری؟_

 .خونه_

 .من باید برگردم_

 . سرش را برگرداند سمتم

 چرا؟_

هیچی با خودم برنداشتم، فردا کار دارم نمیشه._صبح برت _

 .میگردونم

 اگر پیش او میماندم نمیتوانستم فکر کنم و من این را

 نمیخواستم، سکوتم در مقابل جمله شا باعث شد ماشین

 .را کنار بکشد
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 .میشنوم_

 چی رو؟_

 جوری نگاهم کرد که یعنی خودت نمیدانی؟ شاید

 . نمیخواستم بدانم

 نرفتنت خونه ی مهیار ، متاسفم اما بهونه ات زیاد دم_

واب ندادنت و اون جمله ات.نفس عمیقی دستی بود، تلفن ج

 .کشیدم و بعد نفسم را بیرون دادم

 میشه یه چیزی بپرسم و راستش رو بگی؟_

 .با همان جدیت گفت

 .یادم نمیاد تاحاال دروغی گفته باشم_

 .دستم را مشت کردم

 تو از مهستی خواستی با من صحبت کنه؟_
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 .کمی ابروهایش را بهم نزدیک کرد_

 مورد؟_هرچیزی! فرقی نداره، تو خواستی؟در _

 .ضربی به فرمان زد

 ...آسو درست صحبت کن_

 .تو جواب من رو بده_

 .جواب چیزی که نمیدونم را چطور بدم_

 خواستی با من صحبت کنه، موضوعش حاال هرچی که_

 .باشه

خیره نگاهم کرد و نهایتا گفت._به خاطر ندارم. حاال میشه 

 لطفا بگی چیشده؟

 شم ها دروغ نمیگفت، به قول خودش تا به حالاین چ

 در مورد هیچ چیز دروغ نمیگفت اگر میخواست چیزی
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 .را ندانم، حرفش را پیش نمیکشید

 .با توام_

 میشه با مهستی صحبت کنی و حلش کنی، در مورد_

 چیزی باهام صحبت کرد که از نظر من مخاطبش من

 .نبودم تو بودی

چون من از حرفهاش نمیخوای بگی چی ؟_راستش نه، _

 ناراحت شدم اما

 اون فگت من بد برداشتم کردم و االن ممکنه جوری که

 اون میخواد انتقال ندم. دوست ندارم بخاطر من اختالفی

 .بینتون پیش بیاد

 منم دوست ندارم کسی از اعضای خانواده ام به هیچ_

 . دلیلی تو رو ناراحت کنن
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 ی ناراحتبااینکه میدانستم اینطور نیست اما برا

 .نکردنش گفتم

 شاید من بد برداشت کردم. توام صحبت کن بعد باهم_

 راجبش حرف میزنیم. باشه؟

دستم را در دستش گرفت._برای چیزی که حدس میزدی 

 شاید من گفته باشم

 جوابم رو ندادی؟

 واقعا لباسها دستم بود. خونه هم رفتم بابا و مامان تو_

 ...حال بودن، دیگه لباسها رو نش

 لباس عروست چی؟_

 .مهستی برد_

 چرا؟_
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 .تا ببره باغ برای عروسی.سرش را تکان داد_

 نمیای پیشم؟_

 .دیگه چیزی نمونده_

 و در دلم گفتم اگر او هم نظر خواهرش نباشد. مرا

 رساند میدانستم مسیرش خانه ی مهیار است. فکرم

 آنجا بود، حتی شدیدا منتظر تماس بودم اما تماس

 .نگرفت

 که الزم نداری؟گوشی _

 .نه_

 . بعد کنکورت میگیرم._باشه_

 ... اگه واجبه میخوای_

 .نه نمیخوام_
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 ترجیح میدادم اصرار هم نکنم. کاش میشد ماشینم را

 بفروشم و خانه ای بگیرم و از اینجا برویم. وام لعنتی

 آذرخش هم اگر تمام میشد میتوانستم وام جدیدی

 میتوانستم ببینم کل وامبردارم، چیزی به ذهنم رسید، 

 .آذرخش چقدر است و آن را یک جا تسویه کنم

 خیلی وقت بود شرکت نیامده بودم، بیچاره دادیار

 صدایش در نمی آمد اما کارهایم را چه کسی انجام

 .میداد هم نظری نداشتم._صبحتون بخیر

 .صبح بخیر انتظار دیدنتون رو نداشتم_

 اما حس کردم حق داشت، وقتی این همه مدت نبودم،

 .بیشتر بخاطر ازدواجم با دادیار می گوید

 دادیار اومده؟_
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 .نه، تشریف نیاوردن_

 نگاهی به ساعت کردم، هشت و نیم بود. دیر نمیکرد،

 هرروز هشت می آمد شرکت. دلشوره ای گرفتم اما

 .سعی کردم کمی به خودم مسلط باشم و تماس نگیرم

 .اگر اومد میشه بهم خبر بدین؟_البته_

 واقعا کارها روی هم تلنبار شده بود، چطور صدایش در

 نمی آمد؟! تقه ای به در خورد و با گفتن بفرمایید من

 در توسط دادیار باز شد، ساعت یازده بود، کمی دیر

 . نبود؟ خسته به نظر میرسید! لبخندی زدم

 .سالم_

 .داخل آمد در را بست

 سالم عزیزم، چرا اومدی؟_
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 به سمتش رفتم و بغلش کردم، لحظهاز جایم بلند شدم 

ای مکث کرد اما چرا؟ بعدش دستش را دورم حلقه 

 کرد._این همه کار ریخته رو هم دیگه، من جای تو بودم تا

 .حاال سه بار خودم رو اخراج میکردم

 اون وقت چطوری نفس بکشم؟_

 لبخندم بزرگتر شد، شاید واقعی تر شد. باید میپرسیدم

 ته به نظر میرسی، اما شاید نایچرا دیر آمدی، چرا خس

 .توضیح دادن این ها را هم نداشت

 منم به پاس تشکر قول میدم دو روزه همه رو تموم_

 .کنم

 .فاصله گرفت و نگاهم کرد._اذیت نکن خودت رو

 .اذیت نمیشم ، به جاش ناهار سوشی مهمونم کن_
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:] 

 ق#_

 

 

 آرام خندید و سرش را تکان داد. فاصله گرفتم. یک بار

 در ترکیه قبل ها سوشی خورده بودم، غیر من و باباسی

 نخورده بود اما هردو عاشقش شده بودیم، نمیدانم

 همیشه فکر میکردم در ایران نباشد تا اینکه یکبار

 دادیار برایم گرفت و بعد از میتوانستم بگویم جزو

مشتری های ثابت آن رستوران شده بودیم ._البته سوشی در 

 .نمیشه بریم محل کار، چون وقت

 آسوی؟_
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 .روی صندلی نشستم و یک 'جونم' گفتم

 میشه یکم صحبت کنیم؟_

 نیازی نداری چیزی رو به من توضیح بدی، فقط حالت_

 ...خوب باشه، هر تصمیمی بگیری من احتر

 هیچ کدوم اون حرفها از طرف من نبوده، اصال_

بهشون فکر نکردم، فکر میکردم هم به ذهنم 

 .را بهم حلقه کردمنمیرسید.دستهایم 

 .شاید خودخواهی باشه اما خوشحالم این رو میشنوم_

 .و همین خیالم رو راحت میکنه

 .کنار میزم آمد

 نمیفهمم چرا اینجوری میشه، مهستی همچین اخالقی_

 ...نداره، میشناسیش و
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 .در واقع فکر میکردم میشناسمش

 .بلند شدم مقابلش ایستادم

 هامون خیلی باهم فرقمن و تو، شخصیتمون خانواده _

دارن، من این رو میدونم، اینم میدونم شاید اگر بادختری از 

 یک خانواده ی متمول ازدواج میکردی این

 دردسرها رو نداشتی نه با مادرت نه خواهرت شاید هم

 با مهیار. اما گره خوردیم بهم، خوب یا بد حس میکنم

 یار،گره خوردیم بهم. منم پای این زندگی وایستادم داد

 ...اما اگر یه روزی نخواستی حس کردی

 .م گذاشتشاندستش را روی 

 .همچین اتفاقی نمیفته_

 اگر یک درصد این احتمال باشه, فقط میخوام بدونی_
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 .باهام رو راست باش

 !هستم عزیزم، همیشه_

 سرم را تکان دادم. نمیدانستم قرار است با مهستی چه

م یا اخم و تخم.اما برخوردی داشته باشم، نه اینکه قهر کن

 شاید این صمیمیت و دوستی باعث میشد دل

 .همدیگر را بشکنیم

 ناهار را با دادیار در دفتر او خوردیم، همه رفته بودند

 و او باخیال راحت روی مبل دراز کشید و سرش را

 روی پایم گذاشت، هرچند که دستش چند برگه بود و

 . داشت به کارهایش میرسید

 ماه عسل بمونه برای بعد؟مطمئنی میخوای _

 نگاهش کردم. شاید بخاطر حرفهای مهستی فکر میکرد
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 ! نظرم عوض شده است؟

آره، بذار بچه ها پرستار پیدا کنن ._یه پرستار جدید دیروز _

 اومده، مهیار میگفت خیلی

 اذیتش نکردن، چند روز آزمایشی میاد، شاید به توافق

 . رسیدیم

 . چه خوب_

 اگر پرستارشون باشه ما بریم ماهبرای همین میگم، _

 . عسل

 . نظری نداشتم، در واقع ممتنع بودم

 نمیدونم، اگر دوست داری بریم؟_

 تو دوست نداری؟_
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راستش دیگه قدرت تصمیم گیریم رو از دست دادم ._بعد _

 این همه ماجرا به نظرم خوب باشه برای

 . هردومون

 ز جانباو هم دست کمی از من نداشت، به همان اندازه ا

 . خانواده اش تحت فشار بود

 باشه، کجا بریم؟_

 .هرجا تو بخوای عزیزم_

 .این یه بار رو تو بخواه_

 خندید._مطمئنی از سر تنبلی فکر کردن نیست که میخوای

 بسپریش دست من؟

 .مچم رو گرفتی_

 بریم و برگردیم ببین باز داستان جدید چی داریم از_
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 .طرف اطرافیان

 من تلخ بود لبخند او تلخ تر. گزینهلبخندی زد، شوخی 

 ی دیگری وجود نداشت باید با همین تلخی های موجود

 .شوخی میکردیم و خوش می بودیم

ایران باشه یا خارج از ایران؟_اگرخارج از ایرانی _

 پاسپورتم احتماال منقضی شده باید

 .تمدید کنم

 . نگران نباش_

 م وسرم را تکان دادم تکه ای از ماهی را برداشت

 .خوردم. جوری نگاهم میکرد که پرید گلویم

 چیه؟_

 . هیچی عزیزم. خوشگل میخوری_
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 میخوای توام؟_

تو رو ترجیح میدم.خندیدم و دیوانه ای نثارش کردم. زل _

 زده بود به روبه

 . رو یک دفعه گفت

 .میخوام یه کارخونه ی جدید احداث کنم_

 .با تعجب نگاهش کرد؛ بلند شد نشست

 ن کارخونه ی پدری ، دوست داشتم اول بهجدا از ای_

 .تو بگم

 میشه؟ میتونی؟ یعنی منظورم اینه با این حجم کاری؟_

سرش را تکان داد._دارم بررسی هاش رو انجام میدم. اینجا 

 رو واگذار

 میکنم به طور کامل به مهیار و مهستی. که االن بخش
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 .زیادش برای مهیار و بچه هاس

 ش رو به نامشون زد؟بخاطر این که مادرت سهم_

 . آره_

 ...ناراحتی از ای_

 ... نه! و اینکه_

 .در تجزیه تحلیل جمله های قبلی بودم که گفت

 .و؟_اسمش رو تو انتخاب کن. البته چیزی باشه تایید بشه_

 .چه افتخار بزرگی_

 ...میخواستم اسم تو باشه اما_

 . تعجب کردم

 اما؟_

 اسمتم فقط برا منآسوی فقط ماله منه، ترجیح میدم _
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 .باشه

 خندیدم ._که نمی گی هم اون 'ی' آخرش برای چی؟

 . تو را از این سوی و آن سوی مرزها دوست دارم_

 . خندیدم

 . اینجوری نبود شعره_

 . اینم شعر من برای آسوی خانم_

 چه خوب خوشحالم میکرد چه راحت. جدی نگاهش

 . کردم و پرسیدم

کردنه؟_نیست، اگر میدونی یه جوری از صفر شروع _

 کلش رو نتونم خودم حل کنم مجبورم یه

 .شریک داشته باشم

 با خواهر و برادر خودت بودن ، یعنی شراکت با اونها_
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 بهتر نیست؟

:] 

 ق#_

 

 

 ترجیحم شراکت نیست عزیزم. باید ببینم چطور پیش_

میره و تورم های کشور._نمیتونم از نظر مالی دستت رو 

 بگیرم اما پیشتم و

 .تم همیشهپشت

 من گفته بود تا من دلخور نباشم از بی اطالعی اما ذهنم به 

 شدیدا درگیرش شد. از ورشکسته شدنش از تحت فشار

 بودنش میترسیدم. پولی که الزم داشت یا قرار بود خرج



 
 

3041 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 کند یکی دو میلیون نبود. برنامه ریزی طوالنی مدت هم

 .میخواست

 و پیشش بودن اما باید تالشم را میکردم برای همراهی

 .، این کنار او بودن ها شاید کمک حالش میشد

_ _ _ _ 

 برای چهارشنبه سوری مهیار تماس گرفت من، مامان،

بابا و آسمان را هم دعوت کرد به خانه اشان. گفتدوقلوها 

 دوست دارند شب را کنار ما باشند. من هم

 دوست داشتم دعوتشان کنم اما حاال که او پیش دستی

 .نه گفتن زشت بودکرده بود 

 مامان استقبال نکرد حتی میگفت نهایتا با آسمان بروم

 اما حس میکردم زشت باشد. نمیتوانستم به دادیار
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 بگویم مادرم نمی آید. به هر زبان و خواهشی که بود

 .سعی کردم راضی اش کنم

 داداش دادیار اونجاست؟_

 . آره گفتم دیگه نیاد_

 ایشان خریده بودم آن راگلدانی از طرف مامان و بابا بر

 هم در ماشین کنار آسمان جای دادم و نشستم پشت

 فرمان._چطوری آق معلم؟

 ...اگر فرزندهایش اجازه میدادند خوب میشد

 زود نیست داریم االن میریم؟_

 یکم دیگه بمباران شروع میشه دیگه با دوره ی جنگ_

 ایران و عراق خیلی فرق نداره. همین االنشم صداها رو

 نمیشنوی؟
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 دوقلوها با خوشحالی برای استقبال ما آمدند. مهستی

 نبود قرار بود شام را او پیش خانواده ی امید باشد. در

 این چند روز همدیگر را ندیده بودیم. صحبت هم نکرده

 بودیم. انگار او هم دلخور بود او از چه نمیدانم. شاید

 کارهایهم منتظر تماسی از من، هیچ نظری نداشتم اما 

 شرکت هم فرصت و فراغ چندانی نداده بود، بعد از

شنیدن اینکه دادیار میخواست کار و بارش را جدا کندحساس 

 تر شده بودم برای کمک کردنش. حتی تا جایی

 که میشد در وقت ناهار کارهای او را انجام میدادم تا

 او به کارهای خودش برسد و همین باعث میدش ساعت

 شرکت باشیم قبل از حضور کارمندها،های زیادی را در 

 . وقت نهار و بعد از رفتن کارمندها
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 مشکلی که پیش نیومد؟_

 کی؟_

 تو راه؟_

 ماشین خریده بود نگران نباشد اما هیچ تاثیری نداشت،

باز نگران بود ._نه، یکم دیگه سر و صداها بیشتر میشه، 

 جنگ واقعی

 .یکم دیگه اس

 . لبخندی زد

 وها بیشتر با بابا هم بازی. فردشب خوبی بود، دوقل

 جدیدی برای کارهای خانه اش از طرف یکی از

 دوستانش معرفی شده بود دادیار گفته بود اما من ندیده

 بودمش. هم سن های مهین خانم بود اما خیلی ساده و
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 بی پیله شیله به نظر میرسیدیم. تا ما رسیدیم اجازه

 ر موافقتگرفت رفت. قرار نبود شب ها بماند و مهیا

 کرده بود. شام را حاضر کرده بود و حتی میز را چیده

 .بود

 باقی پذیرایی ها را به طرز بانمک و ناشیانه ای مهیار

 انجام میداد و گاهی برای بازی دوقلوها مثال کمکش

میکردند اما به من اجازه ی کمک نداد ._دیگه باید خودم 

 یاد بگیرم، یه پدر مجرد باید از پس

 .بیادهرکاری بر

 چشمکی زد. بخاطر حرفهای من میگفت وقتی گفته

 .بودم چون بچه دارد باید همه چیز را به جان بخرد

 با مهستی صحبت نکردی؟_
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 در آشپزخانه پیش مهیار بودم، اجازه ی کمک نداده

 . بود، فقط داشتم میوه ها را نگاه میکردم

 در مورد؟_

 .معموالفکرکنم خودت بهتر میدونی.جمله ی دادیار بود _

 .نه وقت نشده_

 یا نخواستی؟_

 .نمیدونم به هرحال دو طرفه بوده نخواستن_

 مهستی یکم خجالت میکشه. به قول خودش منظورش_

 .اون حرفها نبوده فقط بد بیانش کرده

 این که وجهه ی خانوادگیتون از وجهه ی خانواده ی_

 من بهتر و مهم تره بیان دیگه ای نداره! یا این نظر رو

 یا نداری. اینطور نیست؟ داری
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 .نمیدونستم همچین چیزی گفته .سرم را تکان دادم_

 . مهم نیست_

 .معلومه از این حرف بیشتر از بقیه ناراحت شدی_

 .شاید_

 یکم تحت تاثیر حرفهای خواهر امید و مادرم اونها رو_

 .گفته

 بهتون حسودیم میشه خواهر و برادرهای خوبی_

ین.ایستاد مثل من تکیه داد هستین تحت هر شرایط پشت هم

 . به میز

 این یعنی ناعادالنه دارم طرف خواهرم رو میگیرم؟_

 .منظورم این نیست یه جمله ی کلی بود_

 . دستهایش را در هم تا کرد و گفت
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 و من در جواب جمله ی کلیات باید بگم که حق رو_

 به مهستی نمیدم فقط دارم فضا رو یکم نرم تر میکنم تا

 .بتونه ازت معذرت بخوادراحت تر 

 . لبخندی به قلب بزرگش زدم

 نیازی به عذر خواهی نیست._چه عذرخواهی؟_

 .برگشتیم سمت دادیار که این را پرسید

 .هیچی مهم نیست_

 کنارم ایستاد و نگاهی کرد. مهیار سریع موضوع را

 . عوض کرد

 تصمیم گرفتین برای ماه عسل؟_

 ت دستمال سریدادیار هنوز نگاهش به من بود، داش

 که بسته بودم را نگاه میکرد، اما در جواب دادیار
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 . گفت

 .پرستارت حتمیه؟سرش را تکان داد_

 . بچه ها حرفی راجش به من نزدن_

 . مهیار خنده ای کرد

 .مگه وقت دارن_

:] 

 ق#_

 

 لبخندی زدم حق داشت. از وقتی رسیده بودیم مشغول

 بیرون رفتبازی و شیطنت بودند. مهیار از آشپزخانه 

و تنهایمان گذاشت دادیارگفت "چه خوشگلی شدی تو 

 امشب". و من با لحن
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 کودکانه ای گفتم مرسی! خندید، "امشب رو بیا پیش

 من." خندیدم جمله ی هر روزه ی این چند وقتش شده

 .بود

 .نمیشه مامان بابا با منن_

 .پشت سرت میام برسونشون با من برمیگردیم_

 .نمیشه عزیزم_

 دیگری به عزیزم که گفتم زد، من به اندازه ی او لبخند

 نمیگفتم، اما ه بارش متوجه بودم چشم هایش برق

 .میزند و خوشحال میشود ._دلم برات یه ذره شده

 .ما که هرروز هم رو میبینیم_

 من همه جوره دلم برات تنگ میشه فقط با دیدنت رفع_

 .نمیشه
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 م نثارلبخندی به شوخی معنی دارش زدم و مشتی آرا

 قفسه ی سینه اش کردم. اما سریع مشتم را گرفت

 .بازش کرد

 نمیای؟_

 . خجالت میکشم، پیش بابا!سرش را به سمت عقب برد_

 .چیزی دیگه نمونده_

 .با همین جمله داری سرم کاله میذاری_

 .تو جان منی ، من سر تو هیچ وقت کاله نمیذارم_

 .نفسش را به روی صورتم فوت کرد

 ین حرفها صبرم رو لبریز نکن وقتی نمیایحداقل با ا_

 .پیشم

 . دیگر وقت روشن کردن آتش بود.با محبت نگاهش کردم 
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 .جان مواظب باش_

 . من نمیترسم آسو_

 . جاشوا: منم نمیترسم

 . باشه، نگفتم میترسین مواظب باشین_

 دادیار دور ایستاده بود نیتی برای پریدن نداشت. به

 کردم. جوری نگاهم کرد سمتش رفتم و دستم را دراز

 که یعنی داری شوخی میکنی؟

 ! بیا دیگه._مطمئنم شوخی میکنی_

 .نه چرا شوخی کنم بیا لطفا! میخوام با تو بپرم_

 دستم را گرفت اما به نیت اینکه راهیم کند بروم پی کار

 !خودم. اما مگر بیخیال میشدم؟

 !دادیار لطفا، جون من_
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 ...عزیزم_

 .بیا لطفا_

 خواهشم را رد نکرد. مثل گربه ی شرک جان من و

نگاهش میکردم، دیگر نمیتوانست نه بگوید .آنقدر با نمک 

 پرید که همه را به خنده انداخت و همین

 خنده باعث شد دیگر تکرار نکند. بااینکه کنارم بود اما

 نگاهم به او بود و من با دیدنش از خنده دوال شده

 .دورشانه ام انداختبودم، کنارم ایستاد و دستش را 

 .صاف ایستادم در حال خنده تکیه دادم به او

 . از دست تو_

 . مرسی_

 .یک بار هم جان و جاشوا دستم را گرفتند و پریدیم
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 ترقه ممنوع بود هرچند جان و جاشوا معتقد بودند خیلی

 آدم های حوصله سر بری هستیم چون هیچ ترقه ای

 . نبود

 دادیار البته به شیوه خداروشکر رفتار صمیمی مهیار و

و روش خودش باعث شد مامان آنطور که حدس میزداذیت 

 نشود. جیران خانم شام بی نهایت خوشمزه ای را

 آماده کرده بود، که همگی با لذت تمام خوردیم. اسمش

 را از مهیار شنیدم و فکر کردم شوخی میکند اما گفت

 واقعا اسمش جیران است. معنی اش را پرسیدم گفت

 داند. تعجب من باعث شد بچه ها شروع کننند بهنمی

 . شوخی کردن با اسم آن بنده خدا

 شب موقع برگشت که البته به خاطر ترقه ها بعد از دو
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 شب داشتیم برمیگشتیم دادیار دنبالم آمد، گفت از سر

 نگرانی می آید و من به شوخی گفتم حتما باورم شد. دم

 بود که گذراندهدر نمیدانم در تاثیر ساعت های خوبی 

 بودیم یا چه، مامان گفت این بنده خدا تااینجا آمده است

 با او برو تنها نباشد. باورم نمیشد این را از مامان

 بشنوم. میدانستم شدیدا مودی و تاثیر پذیر بود اما دیگر

 .این را انتظار نداشتم

 جلوی لبخندم را گرفتم و سرم را تکان دادم بقیه داخل

حس کرد منتظر مانده ام با او خداحافظیکنم اما رفتند دادیار 

 اینطور نبود. در را بستم و با شیطنت نگاهش

 .کردم

 بریم؟_
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 میای؟_

 .سرم را تکان دادم. داشتم کمربندم را میبستم که گفتم

 نمیدونم چیشد اما مامان گفت گناه داره تنها بمونی_

 .باهاش برو

 .مادر زن خوب_

 ن را مادر زنش خطابخندیدم، اولین بار بود ماما

 [میکرد.:

 ق#_

 

 

 کارت ها همشون ارسال شدن؟_

 آره عزیزم. شما چی؟_
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 مامان فرستاد انگار، گفت خودش میبره یه تعداد رو_

 یه تعدادی هم خاله مریم دیگه نذاشت من برم. البته

 . وقت هم نمیکردم

عزیزم من که گفتم راننده ی من میبره._مامان گفت شاید _

 نیاد، البته چون خیلی خوششون

 ...تهران نیست نمیدونم کیا بیان کیا نه، هرچند

 نگاهی به چراغ قرمز چشمک زن کردم، دادیار داشت

 .خیلی آرام رانندگی میکرد

 هرچند؟_

 یه تعدادشون بعد ورشکستی، یه تعدادشون هم شاید_

 .بعد سکته ی بابا با ما رفت و آمد رو قطع کردن

 تا مدت ها میتونه دخیل باشهالبته... محل زندگیمون هم 
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 .تو این موضوع

 .دستم را گرفت._گذشت عزیزم

 .آره، گذشت، آسون نگذشت اما گذشت_

 .خیلی بهت افتخار میکنم_

 . سرم را تکان دادم

 تو از آذرخش خبر داری؟_

 مشکلی پیش اومده؟_

نه، فقط خواستم ببینم میره سرکار یا اونجا هم..._فقط خبر _

 جا اما، اگر مشکلی بوددارم که رسید اون

 . شاید بهم اطالع میداد اما میپرسم عزیزم. نگران نباش

 .مرسی_

 نفس عمیقی کشیدم. آذرخش بد بود و بد کرد اما گاهی
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 .دلم برای بچگیمان تنگ میشد

 نمیدونم چرا اینطوری شد. زندان باعث شد، هم نشینی_

 . با دوستهای عجیب و غریب، یا چی؟ نمیدونم

 . چرا که سوالم جواب نداشت این را خودمجوابی نداد

 .هم میدانستم

 صبح وقتی بیدار شدم دست دادیار دور گردنم بود. در

خواب قلط زده بود و حاال تمام سنگینی دستش روی منبود. 

 آرام دستش را بلند کردم و کنار زدم بلند شدم ،

 لباسهایمان پخش و پال روی زمین بود، جمعشان کردم

 رفتم، دوشی سریع گرفتم ، میخواستم و به سمت حمام

 قبل از بیدار شدنش برایش صبحانه آماده کنم و به اتاق

 .بیاورم
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 نزدیک صبح خوابیده بودیم به همین دلیل قرار بود

 امروز دیر برویم به شرکت. لباس بهاره ی سفید رنگی

 را برداشتم و به تن کردم. لباس هایی که آستین نداشت

 ین دلیل نگاهی اجمالی به کمد لباسمبه هم، را دوست داشت

 .که میکردم بیشترشان بدون آستین بودند

 سرم را برگرداندم هنوز خواب بود. دوست داشتم

 آرایش کنم اما هر آن ممکن بود بیدار شود چرا که

 .خیلی هم در کارهای آشپزخانه زرنگ و سریع نبودم

 زدمقرار بود زمانی بگیرد تا آماده کنم. ریمیل و رژ لبی 

و سریع پایین رفتم .خوب بود همیشه همه چیز بود، راننده 

 اش خریدهای

 هفتگی خانه را انجام میداد معموال و این باعث میشد
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 چیزی کم و کسر نباشد. هرچیزی که دم دست بود و در

 سینی جای میگرفت را گذاشتم نانهای تست را گرم

 نبودکردم، گلدان کوچکی برداشتم و دنبال گل گشتم اما 

 ، گل های حیاط هم تازه کم کم میخواستند سبز شوند و

 گل بدهند. بیخیال شده همان را بردم برایش. بیدار بود

 .و دست به گوشی. با صدای شاداب و بلندی گفتم

 .صبح بخیر_

 نگاهم کرد لبخند به لبش بود. گوشی اش را کنار

 . گذاشت

و  صبح بخیر عزیزم. کجا موندی؟با تعجب نگاهش کردم_

 .سینی را روی تخت گذاشتم

 دیشب به شوخی گازی به بازویش زده بودم اما انگار
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 .خیلی محکم بوده جایش مانده بود رو به کبودی بود

 .چیکار کردم! وای_

 . نگاهی کرد و لبخندی زد. با لحنی شوخ گفت

 .امنیت جانی ندارم_

 .دستی رویش کشیدم

 درد میکنه؟_

 . خندید جلوتر آمد _نه خوشگل من

 پوست او هم سفید بود همین باعث میشد بیشتر به چشم

 .بیاید اما واقعا آنقدر هم محکم گاز نگرفته بودم

 .ببخشید_

 . گونه ام را کشید

 .چه زحمت کشیدی_
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 . تازه یا جمله ای که وارد اتاق شدم گفت افتادم

تو چی گفتی من اومدم تو اتاق؟_دیدم با عجله داشتی آماده _

 .میشدی

 . م گرد شدچشم های

 .بیدار بودی؟ خیلی بدی_

 .همانطور که داشت روی نان تست کره میزد گفت

 اگه میگفتم بیدارم که همچین چیزی رو از دست_

 .میدادم

 . به سمت من گرفت، گازی زدم

 کاش میشد زندگی در این لحظه بایستد، در این لحظه ها

 و ثانیه ها که همه چیز زیبا بود ، همه چیز با او
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ن بود. بی هیچ حرف غصه و دردسری بود.دنیای دلنشی

 بیرون ما را اذیت میکرد، درد و غم را به ما

 .هدیه میداد ما با هم، در هم خوب بودیم ، زیبا بودیم

_ _ _ _ 

 .مهستی تماس گرفت و خواست همدیگر را ببینیم

 نمیدانم مهیار به زور خواسته بود تماس بگیرد یا واقعا

 می آرام کرده بود تا او با منبه قول خودش فضا را ک

 حرف بزند. مثل همیشه صحبت کردم و گفتم بعد از تمام

 .شدن کارم با او تماس میگیرم

 به دادیار گفتم او هم بیاید گفت بهتر است هردو باهم

 مشکل را حل کنیم تا لطمه ای به دوستیمان وارد نشود،

 راستش بعد از قضیه ی نسترن این کار دیگر سخت
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 اعتمادم به پایین ترین سطح خودش رسیده بود بود. من

 و کوچکترین ضربه اذیتم میکرد. برای من به حکم یک

 ضربه ی کاری بود._چطوری؟

 خوبم ببخشید دیر شد این چند وقت سرمون شلوغ بود_

 . فردا هم که دیگه تعطیل

 آره امید هم، من کار خاصی ندارم برای کمک به امید_

 .میرم

 سفارش ندادی؟_

 .منتظر تو موندم نه_

 

 

 



 
 

3066 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 شدیدا گرسنه ام بود غذا را به چاق سالمتی ترجیح

 دادم. کمی از کار گفتیم ، جوری که نسبت به کارهای

 دادیار واکنش نشان میداد معلوم بود مهستی هنوز از

 .تصمیم دادیار برای جدا شدنش از آنها بی خبر است

 . فکر میکنم ما باید در مورد اون روز صحبت کنیم_

 . جوابی ندادم نگاهش کردم

 تو واقعا حرفهای من رو بد برداشت کردی اصال_

منظورم جدایی تو و دادیار نبود. این مدت واقعا فشارزیادی 

 روی دادیاره، من فقط خواستم با بهتر کردن

 . ی تو و مامان یکم اوضاع رو بهتر کنم ارتباط 

 .لبخندی زد و با شوخی ادامه داد

 ل شد به دعوای عروس ونمیدونم چرا تبدی_
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 .خواهرشوهری

 نفس عمیقی کشیدم. چند ثانیه ای فکر کردم تا جواب

 . درستی بدهم

 حتی اگر منظورت جدایی من و دادیار بود مشکلی_

 نیست فقط من مشکلم این بود خیلی دیر داری میگی

اما... اینکه خانواده ی من در شان خانواده ی شم..._آسو 

 بگم یعنی اصال منظور ومن اینطور نمیخواستم 

 صحبت من در مورد خانواده ی تو نبود. مهیار واقعا

 .وقتی گفت تعجب کردم همچین چیزی بهش گفتی

 .من نگفتم، نقل قول کردم_

 آسو من اصال اسمی از خانواده ی تو نبردم، فقط_

 راجب خودمون صحبت کردم، تو اونطور برداشت کردی
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 .یا خواستی اونطور برداشت کنی

 هرکس دیگری غیر من و در جای من بود همین مگر

 برداشت را نمیکرد؟

 اما من باز معذرت میخوام اگر باعث شدم ناراحت شی_

 یا حرفم رو بد گفتم. نمیدونم از سر نگرانی ممکنه

 خوب صحبت نکرده باشم._میدونی ریشه در چیه؟

 .سوال نگاهم کرد

 که حس میکنی کل این داستان ها بخاطر منه. توام_

 االن با امید که از خاواده ی ثروتمندیه ازدواج کردی،

 شاید شانی که از نظر مالی میگی حفظ شده اما اختالفت

 .با مادرت سرجاشه

 نمیخواستم ناراحتش کنم وگرنه زندگی قبلی اش را مثال
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 میزدم اویی که با کسی که مادرش معرفی کرده بود

 بود؟ازدواج کرده بود همچین چیزی برای دادیار خوب 

 و شانشان را حفظ میکرد؟ مگر اذیت نمیشد؟ اگر

برادرانش به دادش نمیرسیدند...اما نیتی برای طعنه زدن 

 نداشتم نمیخواستم ضعف کسی

 .یا درد و دل کسی را ابزاری کنم برای دفاع از خودم

 . من در این جا نیازی به دفاع هم نمیدیدم

 مالیشرایط ما فرق داره اما واقعا منظورم وضعیت _

 .خانوادت نیست، نبود

 .سرم را تکان دادم

 . نمیخوام ازم دلخور باشی_

 اگر حس میکردم این حضور و عذرخواهی از ته دل بود
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 من هم از ته دل میبخشیدم اما چنین حسی به من نداد به

 همین دلیل من هم مثل خودش لفظا حرفش را قبول

 دادیارکردم. نیت واقعی مهستی را زمانی باید میدیدم که 

 علنا جدا شدنش از کار را اعالم میکرد._منم میرسونی؟

 با ماشین نیومدم، منم دادیار رسوند. بذاربهش زنگ_

 .بزنم عجیبه نگفت راننده اش رو میفرسته

 نگفته بود چون خودش میخواسته دنبالم بیاید. بعد از

 . رساندن من برگشته بود به شرکت

 ارمان دربه خاطر دیر تمام شدن کار من هم قر

 رستورانی نزدیک به شرکت بود. دادیار نگفت

 برمیگردد به شرکت. صدایش خسته بود، بدون شک

 بدون شام مانده بود، تا منتظر بشویم او برسد بلند شدم
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 سریع سفارش شامی برای او دادم. احتماال کن

 برمیگشتم خانه ی خودمان بهتر بود چیزی بگیرم تا

 .غذا خوردنتنهایی تنبلی اش نشود برای 

 .فردا بیا پیش ما سال تحویل.نگاهش کردم_

 برم خونه ببینم اوضاع چطوره، سال تحویل هم_

 .نرسونم یکم بعدش میام

 .امیدوارم سال خوبی باشه_

 فکرم رفت به سمت دو سال پیش، خودم را کشته بودم

 تا تعداد جلسات کالسهایم کامل شود و من بتوانم قبل از

 بگیرم و اگر بتوانم کمی لباس نو برایسال تحویل پولی 

 خودمان بخرم. که با توجه به حساب و کتابم جز جوراب

 و روسری برای آسمان نتوانسته بودم از پسش بیشتر
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 .از این بربیایم

 

 

 

 .منم. اا رسید_

 .اشاره ای به ماشین دادیار کردم

 شام که نخوردی؟_

 .نگاهی به جعبه ی غذا کرد_

 هستی: چرا با ما نیومدی برای شام؟نه عزیزم، ممنون.م_

 .کمی شرکت کار داشتم_

 اول مهستی را رساند بعد با مکث و لبخندی گفت میروم

 پیش او یا خانه. نه دلم می آمد تنهایش بگذارم نه اینکه



 
 

3073 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 چند روز بیشتر هم تا عروسیمان نمانده بود فقط همین

 .روزها را خانه بودم

 .میرسونم خونه_

 .چند روزهببخشید فقط این _

 و چند روزی که مثل باد گذشت، همه چیز خیلی سریع،

 باورم نمیشد یک روز مانده به روز عروسی ام جوش

 بزنم. چقدر غصه خوردن اما آرایشگر خیالم را راحت

کرد که مشکلی پیش نمی آید. بقیه دو روز زودتر راهیباغ 

 .شدند اما دادیار به من گفت ما باهم میرویم

 . یدارم کرد حرکت کنیمچهارصبح بود ب

 بریم؟_

 آره، چیزی نموند؟_
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 چیزی قرار نبود ما ببریم، لباس عروس و کن شلوار_

 .تو رو که بردن. خودم و خودتی که باید برسیم

 .نگران نباش_

 کجاست باغ؟_

 لبخندی زد._چیه؟ کجاست؟

 .گرگان_

 گرگان؟_

 .آره عزیزم_

 پس همینه چهار صبح بیدارم کردی. فکر میکردم_

 .جای نزدیکی باشه

 خیلی هم دور نیست عزیزم، صندلی رو بخوابون_

 .بخواب، رسیدیم بیدارت میکنم
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 باغه دیگه؟_یعنی چی؟_

 . خنده ام گرفت از سوالم

 .نمیدونم، همش سیکرت نگه داشتی_

 .خندید

 نه، فقط یک باغ، خواستم روز عروسیمون ببینی_

 .همین

 .بریم ببینیم داستان چیه_

 باغ نسبتا بزرگ گویا، وارد که میشدی،باغ بود، یک 

ساختمانی که داخلش ساخته شده بود. حتی ورودیچراغانی 

 .نشده بود. حقیقتا منتظر یک چیز دیگر بودم

 چیزی به دادیار نگفتم اما سورپرایز هم نشدم، این همه

 پنهان کاری نداشت. همه در طبقه ی همکف بودند و
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 ن رسیده بود،مشغول آماده شدن. آرایشگر قبل از م

 دستم را گرفت و اجازه ی صحبت نداد. مرا به طبقه ی

 دوم برد و سریع با شستن مجدد موهایم دست به کار

 شد. شدیدا مضطرب بود که تا وقت نمیرساند. هرچه

 میگفتم آرایش مالیمی میخواهم مجددا میگفت آرایش

 عروس حتی اگر مالیم باشد با آرایش معمولی فرق

 .دارد

 دیشب همه چیز خوب بود؟خوبین؟ _

 . آسمان آمده بود در اتاق پیشم

 آره، فقط دوقلوها دیوونمون کردن._چرا؟_

 اگه عروسی آسو و آنکل پس چرا نیستن چرا نیومدن،_

 .چرا فقط ما اومدیم
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 .آرام خندیدم، زیر دست آن خانم نمیشد راحت خندید

 بابا اذیت نشد؟_

 .نه فکر نکنم_

 مامان؟_

یکم...او ادامه نداد من باقی را فهمیدم. آذرخش نیست _

 .نیازی به گفتن نبود

 خاله مرمی کی میرسه؟_

 .زنگ زدن آدرس رو بپرسن، تو راهن_

 خوبه. آسمان دادیار کجاست؟_

 .با آقا مهیار و بابا داشت صحبت میکرد، االن نمیدونم_

 مهستی خانم هم داره آرایش میشه، گفت آرایشگر منم

 .مان میگه نهآرایش کنه، اما ما
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 چرا؟_

میگه خودت آرایش کن، نمیخواد._نه، بذار آرایشگر _

 .مهستی انجام بده

 .خیلی مطمئن نبود چون مامان دستور داده بود

 .یه خواهر که بیشتر نداری، عروسی تنها خواهرت_

 .برو من با مامان صحبت میکنم

 بعد از رفتن آسمان، آرایشگر پرسید فقط دوتا

 خواهرین؟

 . عمیق گفتمبا آهی 

و یک برادر._جای خوبی افتادی عزیزم، مبارکت باشه، _

 خانواده ی

 جم رو کسی نیست که نشناسه. پسرهاشم یکی از یکی
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 .آقاتر

 .خودش گفت خودش به حرفش خندید و گفت

 حاال فکر نکنی چشم داریم به دامادت. نه جانم،_

 .خانواده ی خوبی ان

 و کشوریتعریف خوب در هر دوره، زمان، فرهنگ 

 متفاوت بود. اما خوبی که او میگفت فقط پول بود و

 پول. گاهی در خیال خودم دعا میکردم کاش دادیار از

 خانواده ای ثروتمند نبود. اما از طرفی نمیدانم چیزی

 غیر از این برای پرستیژ دادیار کافی بود یا نه. او به

م این سبک زندگی عادت داشت....وقت ناهار خاله مریم برای

 ناهار آورد، خبری از مامان

 .نبود
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 !چقدر ناز شدی_

 .من دیدی به اینه نداشتم. به حالت دراز کشیده بودم

 تموم شده؟_

 .آرایشگر به اعتراض گفت معلومه که نه

 .دستش درد نکنه آقا دادیار خیلی زحمت کشیده_

آرام گفت._رضا تااینجا غر میزد، باغ رو که دید ساکت 

 .شد

 له خودشه؟همش. میپرسه ما

 لبخندی زدم، او هم داشت به هردلیلی با این زندگی کنار

 .می آمد. بنده ی آقا رضا شده بود

 نمیدونم خاله، منم اولین بارمه. ولی فکر کنم اجاره_

 کرده باشه، یا ماله یکی از آشناها باشه، چون یه مدت
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 .بود دنبال جایی میگشت

 .جای قشنگیه، خوشبخت شی_

 بخاطر باغ نبود. این را منخوشبخت شی خاله 

 میدانستم، درد خاله همیشه خساست های آقا رضا بود

 .و رفته رفته بداخالقی هایش. با کم و زیاد کنار می آمد

 اینکه دادیار خساست نکرده بود و همچین جایی را

 برای عروسیمان گرفته بود، باعث میشد فکر کند مثل

ربطی بهثروتش آقا رضا خسیس نباشد و البته نبود، این 

 نداشت، خساست به کم و زیاد درآمدن بستگی

 .ندارد

 .لباس عروسم اونجاست برو نگاه کن_

:] 
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 ق#_

 

 

 به سمتش رفت، دیدم استاده است اما بیشتر از این

 .زاویه دید نداشتم

 .خیلی قشنگه، مطمئنم بهت خیلی میاد._مرسی خاله_

 صدای موسیقی از بیرون می آمد، فکر میکردم کسی

 لی کرده است اما بیشتر صدای ساز بود که قطع وپ

 .وصل میشد

 صدای چیه؟_

 .نوازنده هان_

 چه نوازنده ای؟_
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 آرایشگر: عزیزم ماشاهللا همه ی حرفهای دلت مونده

 .برای االن حرف نزن گلم خراب میشه کار

بله ببخشید.خاله مریم در جوابم گفت، بند موسیقی هستند، _

 و زودتر

 ده شوند و هماهنگ کنند. با این همهآمده اند تا آما

 شلوغی و کار چطور تک تک اینها را هماهنگ کرده

 .بود

 .ناهارهاتون رو بخورین بعد ادامه بدین_

 آرایشگر از رویم بلند شد و من نشستم. پاهایم خواب

 .رفته بود

 .من میل ندارم فقط یکم آب_

 هیجان داری؟_
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 . یکم.لبخندی زد_

 .طبیعیه_

 .مهمونها زیادن یا نهنمیدونم _

 نفهمیدی چند نفر دعوت کردی؟_

 .معلوم نیست همه بیان یانه_

 البته بیشتر منظورم فامیل و آشناهای خودمان بود تا

 دادیار. خانواده ی ملکی و خانم پاینده را هم دعوت

 کرده بودم، و تقریبا تنها کسانی که از حضورشان

عیتی خواهند بود، مطمئن بودم همان ها بودند._کم و زیاد جم

 یه چیزی بخور نمیشه

 .گرسنه بمونی

 صبحونه رم دادیار تو راه به زور به خوردم داد، جا_
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 .ندارم

 اما خاله بیخیال نشد، چند قاشقی غذا به حلقم ریخت و

 بعد رفت، خانم آرایشگر مشغول خوردن غذایش رود که

 دست به گوشی شدم ببینم دادیار چه نز کند. او هم پیام

 .داده بود

 .'دلم برات تنگ شد دیگه بیا پایین'_

 فعال که شبیه روح شدم، نمیدونم آخرش قرار چی'_

 'باشه'._'کی تموم میشه میشه؟ ناهار خوذدی؟

 اره یکم، نمیدونم چقدر ولی آرایشگر دلخور بود دیر'_

 .'اومدم، پس حتما قراره دیر تموم شه

 اس بازیبا دستور آرایشگر دیگر نتوانستم به اس ام 

 ام با دادیار ادامه دهم. واقعا کار حوصله سر بری بود و
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 وقتی که اعالم شد تمام شد و میتوانم خودم را ببینم،

 میخواستم از خوشحالی جیغ بزنم. مهستی هم آرایشش

 .تمام شده بود باالخره به سراغم آمد

 .چقدر زیبا شدی_

 .مرسی عزیزم_

 .دستتون درد نکنه و رو به آرایشگر گفتم ._ممنون از شما

 واقعا با دیدن نتیجه ی کارش فهمیدم من زیادی عجله

 میکردم. همان چیزی بود که خواسته بودم. خصوصا

 .موهایم که عاشقش شده بودم

 خواهش میکنم عزیزم، قسمت سخت االنه، باید لباست_

 رو بپوشم و مواظب باشی نه لباست کثیف شه نه موها

 .و آرایشت بهم بخوره
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 لباسم تنگ نبود به همین دلیل گفت بماند بعد ازیقه ی 

 .تمام شدن آرایشم با کمک میپوشمش

 لباسهایم را در آوردم، با کمک خودش، مهستی و خاله

 مریم لباس را به تن کردم. مهستی داشت زیپش را

 میبست و خاله آستین هایش را مرتب میکرد. یقه اش

تاه بود ونکته باز بود اما آستین توری داشت. دنباله اش کو

 ی مهمی که در مقایسه با لباسهای دیگر داشت

 این بود که سنگین نبود، نمیدانم از جنس پارچه هایش

 .بود یا چه

 تمام که شد هر سه با رضایت نگاهی کردند، همان

 لحظه عکاس و فیلمبرداری تقه ای به در زدند داخل

 . آمدند
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 .د بیادخب میتونین عروس رو تنها بذارین تا آقا داما_

 من هم به شدت برای دیدن دادیار هیجان زده بودن،

 میخواستم ببینم چه شکلی شده است. خاله مریم خیلی

 .کوتاه بغلم کرد و بیرون رفت

 از هیجان بسیار میلرزیدم. حس عجیبی بود واقعا،

 قبلترها وقتی در مراسم عروسی عروسی را میدیدم

حاال کهداشتم مضطرب و نگران است درک نمیکردم. اما 

 به واقع تجربه اش میکردم میفهمیدم شاید دلیل

 مشخصی نداشته باشد اما این ایتری هست، رهایت

 .نمیکند

:] 

 ق#_
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 در آرام باز شد، کمی سرم را خم کردم تا اگر شده حتی

 ثانیه ای او را زودتر ببینم. تا چشمم به او خورد قلبم

 میرسید بیلرزید. چقدر زیبا و دوست داشتنی به نظر 

 نهایت شیک شده بود. او همیشه کت و شلوار به تن

 بود و مرتب اما االن بسیار جذاب تر شده بود. با دیدنم

 لبخندی روی لبهایش نشست، در را آرام بست و به

سمتم آمد. در دوسه قدمی ام ایستاد و تماشایم کرد.چیزی 

 نمیگفت فقط نگاه میکرد. نگاه مستقیم و دوست

 .رایم شیرین بود، شیرین تر از هر شهدیداشتنی اش ب

 .چقدر زیبا شدی عزیزه دلم_
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 .لبخندم بزرگتر شد

 .باورم نمیشه همچین فرشته ی زیبایی برای من باشه_

 .من خیلی آدم خوش شانسی ام

 .کمی جلو رفتم

 من توprince charming) ( پس پرنس چارمینگ_

 بودی.خنده ی کوتاه و بی نهایت شیکی داشت. جذاب

 .یخندید، کم میخندید اما بسیار جذابم

 .نگفته بودی دنبالشی_

 نه من تو خونمون بودم، به فکر لبخند کفشم، خودش_

نگاهش کردم دیدم دارد به سمت دیگر اتاق  .اومد پیدام کرد

 نگاه

 میکند. چشمش به عکاس و فیلم بردار بود، چشم
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 .هایش میگفت وقتی وارد شده متوجه حضورشان نشده

 گرفت، اولین بار بود میدیدم از چیزی یکه خنده ام

خورده و تعجب کرده است. شانه ام را باال انداختم، داشت 

کش می آمد اما رو به هردوی آنها با لحن  کم کم لبهایش

جدی ایگفت، چند دقیقه ای تنهایان بگذارند. با تعجب دادیار 

 را

 .نگاه کردند

 .دادیار دارن عکس و فیلم میگیرن_

 .آرامی گفتبا صدایی 

 .بگیرن مشکلی نیست، چند دقیقه تنها باشیم عزیزم_

 سرم را به چپ و راست به معنی نه تکان دادم. نهایتا

 او بود که تسلیم شد. به سمت کمد اتاق رفت و با جعبه
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 ی جواهری سمت من برگشت. مقابلم ایستاد و بازش

 کرد. یک گردنبند بود، یک جواهر بینهایت زیبا و بدون

 قیمتی باورنکردنی. دیگر کم کم داشتم عذاب شک با

 وجدان میگرفتم، اویی که داشت همه ی تالشش را

میکرد، کار و بار خودش را راه بیندازد، چرا این همهخرج 

 کرده بود. شاید در مقایسه با کل سرمایه اش مبلغ

 .خاصی نبود، اما مجموعش میتوانست پول خوبی باشد

 دوستش نداری؟_

 ...گه دادیار، امااین خیلی قشن_

 ابروهایش سریع نزدیک شد به هم. دنبال جمله ی

 مناسبی گشتم تا ناراحتش نکنم. حداقل امروز نباید

 . جمله یا کلمه ای از من میشنید که ناراحت شود
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 .چرا اینقدر خودت رو به زحمت انداختی_

 گردنبند را از داخل جعبه برداشت و جعبه را کنار

 کردم و موهایم را کنار زدم. سرم گذاشت. پشتم را به او

 را کمی به سمتش متمایل کردم. گردنبند را روی گردنم

 .گذاشت و از پشت قفلش را بست

 کمی بخاطر عکس و فیلم بردار معذب بود، روزی که از

 من خواستگاری کرد هم آنجا در آن رستوران عکاس

 .بود، اما شاید چون از دور بود، معذبش نکرده بود

 .این دو خیلی نزدیک بودفاصله ی 

 بریم پایین؟_

 .سرش را جلو آورد و در گوشم گفت

 .میخوام ببوسمت_
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مگه شما معذب نبودی؟کنار انگشت اشاره اش را آرام به _

 بینی ام زد. او بیخیالش میشد؟ اما میخواستمش. 

 .دوستت دارم_

 منم دوست دارم، با همه ی وجودم با همه قلب و_

 دادیار. من مثل تو قبل و بعد ذهنم، خیلی دوست دارم

 جمله هام زبونم عادت نکرده به عزیزم گفتن اما هیچ

وقت شک نکن به دوست داشتنم.دیده ای کسی با چشم هایش 

 پرواز کند؟ در آسمان چشم

 هایش ستاره ها زیباترین رقص باله را اجرا کنند. در

 .چشم های او تک تکشان را دیدم و حس کردم

 ور دست او انداختم و آرام آرام ازباالخره دستم را د

 اتاق بیرون رفتم، عکاس و فیلم بردار جلوتر از ما رفتم
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 .از پایین پله ها فیلم و عکس بگیرند

 قرار بود وارد جمعی بشویم که همه فقط ما را نگاه

 میکنند. همه ی توجه ها روی ما باشد. راه رفتنمان،

 تم را درنگاهمان به هم. دادیار استرسم را که دید دس

 .دستش گرفت و فشرد

 طبقه ی پایین کسی نبود فقط مهستی و آسمان، با

 .دیدنمان با هیجان دست زدند

 .چقدر نازشدین هردو.آسمان: خیلی_

 چشمم تازه به دوقلوها افتاد، شوخی بود؟ سبدی

 دستشان بود و گل بود داخلش، اینها میخواستند جلوی

 .کار را نمیکردندما گل بریزند؟ مگر دختر بچه ها این 

 فکر چه کسی بود؟
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 .از ساختمان که بیرون رفتیم کسی را بیرون ندیدم

 کجان؟ کسی نیومده؟_

 .با لبخندی دستم را فشرد

 [مگه میشه عزیزم.:_

 ق#_

 

 

 چند قدمی جلو رفتیم، باغ انگار خیلی بزرگ بود،

 درختهای زیادی هم داشت، اما... چیزی که میدیدم قابل

 .میخواستم جیغ بزنمباور نبود، 

 کمی جلوتر یک مسیر، یک راه باریکه ی بیسار زیبا پر

 از چراغ درسته شده بود. با چنان حیرت و هیجانی نگاه
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 کردم که باور نمیشد. دست آزادم را از شوق جلوی

 .دهانم گرفتم

 .وای دادیار؟ چیکار کردی._همه چی برای تو_

 ن شوق واو قصد دیوانه کردن من را داشت، من از ای

 ...عشق به جنون میرسیدم. از عشق او

 نمیدانم بگویم شبیه عروسی ومپایرها در فیلم گرگ و

 میش شده بود، یا بیه جنگل خصوصی که متیو نشان

 آنه شرلی داد تا با دوستش آنجا وقت بگذرانند و بازی

 کنند. چرا که هردو همیشه برایم رویایی و زیبا بودند و

 میکردم، لمس میکردم، با چشم من داشتم آن را زندگی

 هایم میدیدم. صندلی ها چیده شده بودند و مهمانها

 داشتند همگی با لبخند برایمان دست میزدند. نمیدانم
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 چه کسانی از این عروسی خوشحال بودند و نبودند اما

 چیزی من می دیدم لبخند بود و لبخند، شادی و صدای

نازنینم خورد که با کف بود و موسیقی زیبا.چشمم به بابای 

 چشم ها تر شده

 داشت نگاهم میکرد. بچه که بودم از این روزها برایم

 رویابافی میکرد، به من میگفت من هم روزی لباس

 سفید عروسی را خواهم پوشید و او با غرور و شعف با

 تماشایم خواهد نشست. امروز برآورده شدن، به حقیقت

 .مان بودپیوستن تمام آن رویاهای پدر و دختری

 مامان کنارش ایستاده بود، لباسی که برایش گرفته بودم

 به تنش زیبا بود، آخرین باری که مامان آرایشی کرده

 بود و کمی به خودش رسیده بود را واقعا به خاطر
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 نداشتم. آسمان حق داشت ته چشم هایش غم داشت،

 نمیدانم دقیقا بخاطر نبود آذرخش بود یا در واقع چه

 !بود؟

 را به سمت دیگر که برگرداندم، مادر دادیار راسرم 

 دیدم. پس باالخره دعوت شده بود. حدس میزدم حتی

 .اگر دعوت شود اما باز نیاید، همین هم قابل باور نبود

لبخند نمیزد، بی هیچ حسی داشت نگاهمان میکرد.جان و 

 جاشوا جلوی ما درگیر گل ها بودند، هرچند قدم

 ند تا مطمئن شوند مایک بار هم نگاهمان میکرد

 .دنبالشان میرویم یا نه

 نگاهی به جایگاه بسیار زیبایی که برایمان ساخته

 .بودند، دکور بی نهایت شیک و زیبایش افتاد
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:] 

 ق#_

 

 

 تورهای سفید و چراغ ها و ریسه های وصل شده به

چوب هایش، چقدر زیبا بودند. دست گل زیبایی کهدادیار در 

 را در دستم فشردم. همهاتاق به من داده بود 

 چیز عالی بود عالی... یک مکان رویایی، یک عروسی

 ... رویایی

 جلوی آن جایگاهی که برایمان تعبیه شده بود ایستادیم،

 گویا برنامه ای خاص داشتند کنجکاو نگاه میکردم بدانم

 . دقیقا داستان چیست و میخواهند چه کار کنند



 
 

3101 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 را برنامه ریزیمتوجه شدم عقد فرمالیته ی دیگری 

 .کردند و این کامال فرق داشت با آنچه در محضر بود

 آقایی کت و شلواری با کروات قرمز، موهایش رو به

 کچلی بود، قد متوسطی داشت، با کمی فاصله از ما

 ایستاده بود، برگه ای دستش بود، گفت روبه روی

دادیار بایستم و خواست بعد از او تکرار کنیم.به چشم های 

 و مشتاق دادیار عزیزم نگاه کردم، زیبا

 ایستادم، دستهایم در دستش بود. اول از دادیار خواست

 .تکرار کند

 ...دادیار: به نام نامي یزدان

 در دل یک وای گفتم، داشتند عقد آریای را تکرار

 میکردند. متنش را قبل ترها در جایی خوانده بودم و به
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 عقد در باستان دادیار گفته بودم چقدر جالب بوده سوگند

 .... و حاال

 خدای من چرا این مرد هیچ چیز را فراموش نمیکرد،

 چرا هیچ چیزی را جا نیم انداخت... هیچ وقت، هیچ

 زمانی حتی فکرش را هم نمیکردم همچین چیزی را

 . روز عروسی خودم تکرارش کنم

مردی که کاغذ به دست بود ادامه داد._تو را من برگزیدم 

 ...ه خوباناز میان این هم

 . لبخندم عمیق تر شد

 برای زیستن با تو میان این همه گواهان، بر لب دارم_

 این سخن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه

 هرجا، پذیرا میشوی آیا؟
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 حاال نوبت من بود، دادیار منتظر نگاهم میکرد. من از

 خوشحالی مثل دختر بچه ها میخواستم باال و پایین بپرم

 بگویم البته که میپذیرم با همه ی وجودم اما باید درو 

 .جمع آرامشم را حفظ میکردم

 پذیرا میشوم مهر تو را از جان، هم اکنون باز می_

 گویم میان انجمن با تو، وفادار تو خواهم بود در هر

رم را جلو بردم و .سلحظه و هرجا.جمع همگی دست زدند 

 .' یک بار دیگردر گوشش گفتم ' دوست دارم

 این یک اتفاق بی نظیر بود... حس این را داشتم در

 شانزه لیزه دارم با همه ی وجود و عاشقانه با دادیار

 . قدم میزنم

 حاال موسیقی تغییر کرد، با توجه به نگاه و آهنگ این
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 برای رقص ما بود. دست دادیار را کشیدم و کمی جلوتر

 .رفتیم

 رویم گذاشت و یک دستم را شاندستش را دور 

 بازویش و دست دیگرم را روی شانه اش. آرام تکان

میخورد و من هم همراهی اش میکردم. نگاهمان درهم قفل 

 بود. دوستش داشتم و امشب یکبار دیگر

 . عهدمان را محکم تر کرده بودیم

 غرق بودیم در هم، در نگاه هم، در عشق هم، حس

 کردم رقصمان طوالنی شد چرا که ما آنقدر محو هم

 یم متوجه گذر زمان نبودیم. با لبخندی دستم را ازبود

 مشانروی شانه اش برداشتم، اما او دستش را دور 

 . نگه داشت
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 جمع دوباره دستی برای ما زد و بعد چند زوج دیگر

 برای رقص آمدند، همان لحظه جان و جاشوا برای به

 قول خودشان جنتلمنانه درخواست برای رقصیدن با

 .دعروس به سمتم آمدن

من به گرند ددی یه سر بزنم بعد بیام برقصیم باشه؟دادیار _

 گفت با هم برویم به چند نفر از مهمان ها سالم و

 خوش آمد گفتیم تا رسیدیم به بابا. داشت با خوشحالی

 نگاه میکرد، چقدر راحت میتوانستم این خوشحالی را

 در چشمش بخوانم، دستم را دور گردنش انداختم و

 .بغلش کردم

 .بابایی_

 چقدر احساساتی شده بودم. نگاهش کردم، چشم های او
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 .هم خیس شده بود

 ...آ... آ_

 . چشم هایم پرشد از این تالشش برای صدا کردنم

 ...جانم ؟_آ... آس... آ_

 میخواست اسمم را صدا بزند میخواست اما اما

 نمیتوانست، دوباره بغلش کردم، طاقت نیاوردم، اشکم

 .جاری شد

 .با، مرسی. خیلی دوست دارممرسی با_

 صحنه ی بی نهایت احساساتی شده بود وقتی ایستادم

 چشمهای همه پر بود، حتی مهیار و مهستی که

 .نزدیکمان بودند. دادیار دستش را دور شانه ام انداخت

 هرچند تالشش به نتیجه نرسید اما برایم بینهایت
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 باارزش بود، بخاطر من برای من همه ی تالشش را

د .مراسم خوبی بود، مادر دادیار کاری نداشت، در میکر

 سکوت

 نشسته بود تماما، احتماال بخاطر حرف و حدیث و

 .آبروی خانوادگیشان آمده بود

 با جان و جاشوا به ترتیب رقصیدم، کمی بعدتر با آهنگ

 شیش و هشتی که که گروه موسیقی نواخت همه وسط

 دادیار بودن، با بچه ها آنجا در حال رقصیدن بودم،

 همان رقص ابتدای مراسم را داشت و باقی فقط به

 .تماشایم نشسته بود

 در حال رقص و خنده به سمتش رفتم و دستش را گرفتم

 و به زور آوردمش در میان جمع حاال جمع شور
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 دیگری گرفته بود. به حرکاتم میخندید اما همانطور

 محکم و استوار ایستاده بود تکان نمیخورد. در آن

 خوردن ها نفهمیدم چطور پایم پیچ خورد، چیزیوول 

 نمانده بود بیافتم که دادیار سریع گرفت من را، لحظه

 .ای قلبم به دهانم آمد._وای افتاده بودم

 .گرفتم، مواظب باش اینقدر شیطونی نکن_

:] 

 ق#_

 

 

 .شانه ای را باال انداختم و جلوتر رفتم 
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یز دیگه ای تو چرا با من نمیرقصی؟_لذت تماشا کردنت چ_

 .خوشگلم

 خوشگلم گفتن هایش همیشه با لحنی خاص بود یا

 . امشب برای من اینطور به نظر میرسید

کردند میخواهیم دوباره برقصیم به همین دلیل  بقیه فکر

 را خلوت شد و آهنگ الیتی نواخته شد. دادیار دیگر دورمان

 .انتخابی نداشت، نمیتوانست در برود

 . باالخره عروسم شدی_

 خندیدم ._پشیمون که نیستی؟

 . ابروی راستش را باال برد

 من؟ هیچ وقت تو زندگیم از هیچ چیزی پشیمون_

 .نشدم
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 این مرد اعتماد به نفسش هم جذاب بود. سرم را جلو

 بردم و روی قفسه ی سینه اش گذاشتم، دوست داشتم

 کمی صدای قلبش را بشنوم حتی در آن همهمه و صدای

 . زیاد

 بود، شاید خیلی از مهمان ها میخواستنددیر وقت 

 بروند اما من سیر نشده بودم. دوست داشتم ادامه داشته

 باشد. یکبار عروس میشدم و عروسی داشتم آن هم

 .همچین عروسی زیبایی ._خیلی زیبایی

 .خیلی خوشبختم تو تو زندگیمی_

 با جدا شدن ما بند آهنگ شان

 رفتم و تغییر کرد و من با شیطنت به سمت بابا

 ویلچرش را گرفتم و آوردم بین جمع و چرخاندمش و
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 خندیدم، خندید... من با پدر هم حتی بااینکه روی ویلچر

 بود رقصیدم. دیگر حسرتی برایم نمی ماند، مگر میشد

 ...شب عروسی ام با پدرم نرقصم

 تا نزدیک صبح بیخیال جشن و سرورمان نشدیم. به جز

 تااخر جشن ماندند، دیگرچند نفر همه ی مهمان ها 

 وقت خداحافظی بود. دادیار گفته بود اول میرویم خانه

ی خودمان کمی استراحت میکنیم و شب پرواز داریم 

 .خواستم به اتاق برگردم و قبل حرکتمان به سمت تهران

 لباسم را عوض کنم اما با فکر اینکه چند ساعت بعد در

 در می آورد، خانه ی خودمان این لباس را دایار از تنم

 .بیخیال شدم

 .حاال خانواده هایمان به صف بودند تا خداحافظی کنیم
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 اول خاله مریم دستم را گرفت، دستم را گرفت و برایم

 آرزوی خوشبختی کرد. سری برای آقا رضا و آروین

 .تکان دادم

 آسمان کنار آروین ایستاده بود، آسمان بی نهایت

 ا بلد بود، به قولزیبایم، واقعا آرایشگر کار خودش ر

 خود آسمان جوش هایش همه پنهان شده بود، با آن

 لباس و آرایش بی نهایت زیبا شده بود. دیده بودم که

 ثانیه ای در کل شب نگاه امیر از او جدا نشده بود، اما

 به سمتش نرفته بود. واقعا داشت روی حرفش

 میماند؟!_مواظب خودت، مامان و بابا باش، باشه؟

 .تکان دادسرش را 

 خیلی میمونین؟_
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 نمیدونم دقیقا دادیار نگفته. توی کشوی میز آرایشم_

 .برات یه هدیه ی کوچولو گذاشتم

 چی؟_

 ' گفتم 'خودت چی فکر میکنی؟

 من سفر بودم و خارج از کشور باید موبایلی داشت که

 میتوانستم با او تماس بگیرم._وای، گوشی؟

 نازنینم انداختم که اوسرم را تکان دادم. نگاهی با بابای 

 هم مثل بقیه به صف ایستاده بود برای رهسپار کردن

 .من

 قربونت برم من، تو بهترین بابای دنیایی. به بار دیگه_

 به دنیا بیام میخوام تو بابام باشی. تا جون دارم من

 .مخلصتم آق معلم
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:] 

 ق#_

 

 مامان هم کنار بابا ایستاده بود. بغلم کرد و گفت

 .". سرم را تکان دادم، دستم را گرفتخوشبخت شی"

 . مراقب خودتون باشین_

 .توام، مرسی که مراقب بابایی، میدونم آسون نیست_

 شاید آبمون باهم تو یه جوب نرفت ، ببخش دختر خوبی

 برات نبودم اما آسمان... بذار باهات راحت باشه نذاره

 . ازت بترسه، خیلی جاها بهت نیاز داشتم اما نتونستیم

 .جای یه مادر رو هیچی پر نمیکنه

 چشم هایش از حرفهایم پرشد اما من نه. دیگر گریه
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 کردنم برای این داستان دیر بود... مامان همیشه با من

 سرد بود. چیز جدیدی نبود من این دوران را گذرانده

 بودم.جان بغل مهیار بود و جاشوا بغل امید بود. هردو

 . خوابشان برده بود

 مواظب باشین. اگر خسته این بمونین چندمهیار: 

 .ساعت استراحت کنین بعد برین

 نگاهی به دادیار کردم؛ که گفت مشکلی ندارد. مادر

 . دادیار نبود نمیدانم اصال در باغ بود یا رفته بود

 میخوای من رانندگی کنم؟_

 با اون همه رقص توخسته تر نیستی؟_

و شده بود دیده ی که سرنوشیدنی هایمن نوشیدنی نخوردم._

 بودم لیوانی دستش
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 .بود. آرام گونه ام را کشید

 نگران نباش یادم بود قراره رانندگی کنم فقط کمی_

 .چشیدم

 معموال هم به او نمی آمد زیاده روی کند یا عاشقش

 باشد در خانه ی خودمان هم ندیده بودم داشته باشد در

 .صورتی که در خانه ی مهیار یک بار کوچک داشت

  نمیدانم دادیار فعال جا انداخته بود یا تمایلی بهحاال

 .داشتنش نداشت

 .دستم را در دستش گرفت

دوست داشتی همه چیز رو؟_مگه میشه دوست نداشته _

 .باشم؟ عالی بود ممنونم

 دستم را کشید 
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 .برگشتم سمتش نگاهی به نیم رخش کردم

 دادیار؟_

 جانم؟_

 این ها روتو اینقدر خوبی من هیچ وقت نمیتونم _

 . جبران کنم

 حضورت، صدات ، نگاهت ، محبتت اینها اونقدر من_

 رو غرق میکنه که نمیتونم تصور کنم بدون تو چطور

 .فکر کنم. و!گردنم را کمی خم کردم

 و؟_

 . هیچ چیزی رو نیازی نیست جبران کنی_

 من همانطور زل زده به نیم رخ دادیار خوابم

 سکوت رانندگی کرده برد. بنده خدا تا خود تهران در
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 بود چون در پارکینگ خانه که بودیم و میخواست از

 روی صندلی بلندم کند و بغلش بگیرد از خواب بیدار

 .شدم

 .رسیدیم؟_آره عزیزم_

 وای دادیار ببخشید چرا بیدارم نکردی؟_

 .پیاده شدم

 ! تا اینجا ساکت و صامت با خستگی تنهایی روندی_

 . میکرد و چیزی نمیگفتلبخند به لب داشت گوش 

 .بریم تو منم خوبم. یه دوش بگیریم بعد بخوابیم_

 دم در قبل از اینکه پایم را داخل خانه بگذارم با هیجان

 گفتم._وای دادیار اتاقمون رو بازم نشونم نمیدی؟

 دستش را دور شانه ام انداخت. خوب بود این لباس
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 قلعروس کرایه ای نبود. خرابش نکرده بودم اما حدا

 استرس این را نداشتم که وای خراب شد کثیف شد و

 .چروک

 بریم خوشگلم تو امشب من رو دیوونه کردی_

 . نمیخوای هم بیخیال بشی.با لحن لوسی دوباره گفتم

 پس نشون میدی؟_

 سرش را تکان داد. با هیجانی غیر قابل وصف دم در

 اتاق ایستاده بودم تا دادیار در را باز کند. حاال دیگر

ثابت شده بود چیزی فرای تصورها خواهم دید. برایهمین 

 بیشتر منتظر بودم. در را باز کرد و گفت اول من

 . بروم داخل

 میدانی چه حسی داشتم؟ دقیقا حس آلیس در سرزمین
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 عجایب. چیزی که میدیدم باورکردنی نبود. تراس این

 اتاق را از حیاط دیده بودم اما .... اما از اینجا دیدن این

 ویو این صندلی های زیبایی که یا ندیده بودمشان یا

 شاید هم نچیده بود. اتاق یک پنجره ی بزرگ زمینی

 داشت و بیرونش یک تراس بسیار زیبا چیزی که

 عاشقش بودم. چینش اتاق؟ دکورش؟ بینهایت با سلیقه

 .بود. تخت سلطنتی با رو تختی بینهایت زیبایش

 میز آرایشم؛ یککتابخانه ی کوچکی در اتاق بود ، 

 عکس دونفره امان در سایز بسیار بزرگی روی دیوار

 بود. همه چیز فوق العاده بود، دو گلدان بسیار زیبا

 یکی روی میز دیگری روی زمین و در گوشه ای، همه

 چیز بی نظیر بود اما آن تراس و پرده ی بی نهایت
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 .زیتنی که آویزان بود به در و پنجره نفس گیر بود

 طراف را نگاه کردم برگشتم سمت دادیاری کهخوب که ا

 .نگاهم میکرد 

 .دوست دارم ،دوست دارم، دوست دارم_

 بلند خندید و گفتم "منم دوست دارم". 

 .خسته ای دوش بگیر بخوابیم_

نفس عمیقی کشید و لبش را تر کرد._از تو مگه میشه 

 .گذشت

 یکم استراحت کن بعدش من هستم و تو، دیگه همیشه_

 .باهمیم

:] 

 ق#_
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لباس عروسم را روی صندلی گذاشتم و درآینه نگاهی به 

میشنیدم. دوست داشتم  خودم کردم. صدای آب را از حمام

 بروم پیشش میترسیدم بخاطر

 خستگی اش اذیت شود اما شاید شیطان درونم زرنگ

 .تر بود و پیروز میدان. در را باز کردم و داخل رفتم

 بود. نگاهی به بدنمبرگشتم و نگاهم کرد زیر دوش 

 .کردم و دوباره صورتم را نگاه کرد

 منم بیام؟_

 لبخندی زد و دستش را به سمتم گرفت. چند دقیقه بعد

 خیلی آرام در آغوش هم زیر دوش ایستاده بودیم. آنقدر
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 آرامش بخش بود که هیچ کدام برای تغییر این وضعیت

 . اقدامی نمیکرد

_ _ _ _ 

 به اروپا بود و قرار بود به ماه عسل پانزده روزه ی ما

چند شهر و کشور های مجاور هم سفر کنیم. هتل ها ازقبل 

 رزرو و بلیط ها خریداری شده بودند هرچند که به

 خاطر تاخیر پروازها یا حاضر شدن من چند باری چند

 پرواز را از دست داده بودیم. هرچند که واکنش دادیار

 تو بخوام آماده عزیزم من دقیقا از چه ساعتی باید از"

شی؟ ". و من هم با شانه ای باال انداختن همه چیز را ختم 

به خیر میکردم. اگرمیخواست میتوانست بیشتر رویش 



 
 

3124 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

مانور بدهد و جر وبحث کند اما چیزی که از دست رفته بود 

 .بحث میکردیم چه نه رفته بود چه

 دوش میگیری؟_

 بزنمنه تو برو دوقلوها زنگ زدن یه زنگی بهشون _

 .میام

 مهیار بخاطر سفر ما به دوقلوها اجازه داده بود واتس

آپی در تبلتشان نصب کنند تا بتوانند با من و دادیارصحبت 

 کنند که بخش اعظم این مکالمه ها از لیست

 . سوغاتی هایی بود که میخواستند

 چطورین؟_

 آسو میدونی چیشده؟_

 میخواستند؟ابروهایم را باال دادم این بار یعنی سوغاتی ن
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 چیشده؟_

 .گرندی تو رو دوست نداره_

 خندیدم. جلوی این دو وروجک چه گفته بود که حاال با

این هیجان داشتند خبرچینی میکردند._عوضش شما دوتا من 

 رو دوست دارین مگه نه؟

 هردو سرشان را برای تایید تکان دادند. جاشوا تبلت را

 .بیشتر به سمت خودش کشید و با تاکید گفت

 .من تو رو خیلی خیلی دوست دارم_

 .جان: نخیر من خیلی دوست دارم

 و این بار او بود که خودش را بیشتر در صفحه جای

 .داد

 دعوا نکنین میدونم هردوتون دوستم دارین؛ دلمم_
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 .براتون اندازه ی نخود شده

پس کی میاین؟صدای مهیار بود. تبلت را از پسرهایش _

 گرفت و با من

 .کردسالم و علیکی 

 .دو روز دیگه ایرانیم نه سه روز_

 . خوبه منتظر دادیارم_

 چیزی شده؟_

 .نه مشکل کاریه_

 .لحنش کمی رنجیده به نظر میرسید

 تازه رسیدیم رفت دوش بگیره بعدش میگم بهت زنگ_

 بزنه._تلفنی نمیشه باید حضوری صحبت کنیم. تو خبر

 داشتی؟
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 از؟_

 .سرش را به چپ و راست برد

 میکنیم. خب دیگه چه خبره خوش میگذره؟صحبت _

 خوش که میگذشت ، با دادیار هرجا که تصورش را

 میکردی میتوانستی لذت ببری، محدودت نمیکرد،

 جلویت را نمیگرفت هرچیزی میخواستم و میگفتم نه

 نمی آورد. مگر میشد از همچین هم سفری که از قضا

 عشق و همسرت هم باشد لذت نبرد اما سوال مهیار

 واقعی نبود فقط برای عوض کردن موضوع بود._دادیار؟

 .جلوی آینه حوله به تن داشت موهایش را شانه میکرد

 جانم؟_

 .مهیار یه جوری بود_
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 .برگشت سمتم

 باهاش صحبت کردی؟_

 با بچه ها صحبت میکردم اونجا بود گفت منتظر توا یه_

 مشکل کاری پیش اومده. بعدشم با لحنی بهم گفت تو

تی پرسیدم از چی موضوع را عوض کرد .شانه را خبر داش

 سرجایش گذاشت امد و کنار روی تخت

 . نشست

 .احتماال فهمیده میخوام جدا شم_

 خودت بهش نگفتی؟_

 .گفتم اما جدی نگرفت یا فکر کرد تونسته قانعم کنه_

 ...کمی فکر کردم شاید مهیار حق داشت

 هنوز روی تصمیمت مصری؟_
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واکنش مهیار معلومه خیلی راضی سرش را تکان داد._از 

 نیست احتماال

 .مهستی هم ناراحت بشه

 .نگاهم کرد و چیزی نگفت

 .اما هردو میدونن تنها راه حل اینه_

 ...بخاطر مادرت؟ یعنی بیخیال نشده و_

 او هیچ وقت بیخیال نمیشه قبل از اینکه بخواد من رو_

 به زانو در بیاره باید کارهام رو حل کنم . سکوتش

 ای عروسیمون از سر بیخیال شدنش نیست تالش وبر

 .برنامه اش برای نابود کردنم

 .اما..._تو به این چیزها فکر نکن خوشگلم_

 .چرا فکر نکنم، لطفا من رو جای یه عروسک نذار_
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 .این چه حرفیه فقط نمیخوام ذهنت درگیر باشه_

 منم دوست دارم اگر مشکلی برای هرکدوممون هست_

 .به خصوص که باعث این مشکل منم با هم حلش کنیم

 اگر تو نبودی من هرگز با انتخاب مادرم ازدواج_

 نمیکردم. اینکه چند درصد احتمال داره انتخاب من

 مورد تایید مادرم باشه نظری ندارم. پس چیزی تقصیر

 تونیست و من دقیقا به همین علت نمیخوام چیزی بهت

 .بگم.دستم را روی گونه اش گذاشتم

 .و مهستی قراره خیلی دلخور شنمهیار _

 صحبت میکنم صحبت همه چیز رو حل میکنه. دوش_

 نمیگیری؟

 .االن؟ تنبلیم میشه_
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 به جای گفتن چیزی من را روی تخت هول داد وخودش

 ...هم به سمتم آمد

 دوش گرفته بودم ، قهوه اس سفارش داده بودم و

 [دادیار غرق خواب را تماشا میکردم.:

 ق#_

 

 

 خسته امان کرده بود اما حرفهای من هم بی تاثیرپرواز 

 ...ایمان هم فهمیدم ارتباط نبود این را از حس و حال 

 هراندازه ای هم که تالش میکرد به روی من نیاورد

 .بدون شک آسان نبود برایش

 دقیقا قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟! برعکس تمام روزهای
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 دیم جاهایقبل که با لذت تمام روزها را گذرانده بو

 مختلف رفته بودیم ، در رستوران ها متنوع غذا خورده

 بودیم ، خرید کرده بودیم این دو روزمان مثل تمام آن

 روزها نگذشت، دادیار سیگار بود که پشت سر هم

میکشید. همراهم می آمد بیرون اما حواسش نه با منبود نه 

 پیش من. یکبار گفتم اگر میتواند پروازمان را

کند و زودتر برگردیم. نه زمان پرواز را تغییر داد جابه جا 

 .تغییر کرد نه حال و هوایش

 روی تخت داشت روزانه می خواند به سمتش رفتم و

 .ادامه داد کنارش نشستم و به خواندن روزنامه اش

 دادیار؟_

 جانم عزیزم؟_
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 . فردا برمیگردیم_

نمیخوای برگردیم؟_هرچیزی که باعث میشه بهم توجه _

 مون روکنی ه

 .میخوام

 .سرش برگشت سمتم

 منظورت چیه عزیزم؟_

 متوجه نیستی؟ از دو روز پیش که اومدیم اینجا و با_

 مهیار صحبت کردم تو خودت نیستی. اصال انگار من

 .نیستم

 .کمی بیشتر من را به خودش فشار داد

 مگه میشه حواسم بهت نباشه؟ حواسم به با_
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خوری میکنی، وقتی ارزشترین زندگیم نباشه؟_داری خود 

 تو ناراحتی وقتی

 . خودت رو اذیت میکنی منم اذیت میشم، عذاب میکشم

 . همه چیز حل میشه قول میدم_

 نمیخواست در موردش صحبت کند این از نوع کلمات و

 . جمالتی که انتخاب میکرد معلوم بود

 در البی هتل روی صندلی نشسته بودم دادیار مشغول

 یگر پرواز داشتیم نه کاریچک اوت بود. دو ساعت د

 برای انجام داشتیم نه انگیزه اش را ، برای این که

 .پرواز را از دست ندهیم داشتیم زودتر میرفتیم

 در تاکسی شیشه را پایین دادم و زل زدم به خیابان و

 آدم ها. یکسال قبل بود در ماشین دادیار اخمو و جدی
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این آقایدکتر آمده مینشستم آن موقع ها آقای دکتز بود حاال با 

 بودم در کشور و شهر دیگری برای ماه

 .عسل. دستی را روی پایم حس کردم سرم را برگرداندم

 اگه دوست داری میتونیم بیشتر بمونیم؟_

 وقتی دلت اینجا نبود چطور بیشتر می ماندیم؟

 !نه_

 .دستم را در دستش گرفت

 چی اذیتت میکنه؟_

 .؟_هیچیوقتی جوابش را میدانست چرا میپرسید

_ _ _ _ 

 به راننده اش خبر داده بود بیاید دنبالمان بیاید. خوش

 آمدی گفت و چمدان ها را گرفت از ما. قبل از دادیار به
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 سمت ماشین رفتم و سوار شدم. چند ثانیه بعد امد و

 . کنارم نشست. در طول پرواز هیچ صحبت نکرده بودیم

 .میرفتیمو حاال هم در سکوت داشتیم به سمت خانه 

 .داشتم لباس هایم را در می آوردم تا بروم دوش بگیرم

 دادیار پایین داشت با راننده اش صحبت میکرد نمیدانم

 . داشت چه چیزهایی را هماهنگ میکرد و میسپرد

 در حمام اتاق خودمان بودیم وبعد از این دوش عمال

 زندگی مشترک من و دادیار شروع میشد باید حواسم به

ی بود. دیگر به عنوان مهمان چند ساعنهنیامده همه چیز م

 بودم به این خانه. اینجا خانه ی من بود و من

 !خانم این خانه؟

 دیگر قرار نبود اگر مشکلی با دادیار پیش آمد بگویم
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 من را به خانه ببر، دیگر نمیتوانستم تماس هایش را

 چند ساعته بی حواب بگذارم. دیگر ما بودیم و ما. فقط

 ردوی ما و همه چیز باید بین ما دونفر حل وو فقط ه

 . فصل میشد

 .صدای در من را به خودم آورد، در را قفل کرده بودم

 عزیزم؟_

 .االن تموم میشه. اگه عجله داری برو اون یکی اتاق_

 چیزی نگفت شاید میخواست بیاید پیش من شاید هم

حرف دیگری داشت اما دیگر چیزی نگفت.داشتم کرمی به 

 میزدم که داخل آمد لباسهایشصورتم 

 . هنوز به تن بود. برای دوش گرفتن نرفته بود

 دوش نگرفتی؟_
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 .در قفل بود_

 . پس میخواست پیش من بیاید

 . میگفتی باز میکردم_

 . پشت سرم ایستاد و سرش را پایین آورد

ترجیح میدادم همسرم در رو به روم قفل نکنه.چیزی نگفتم _

ه عوض کردم بی دلیل شروع رفت. لباس ک و اوبه حمام

 گشتن خانه حاال میخواستم دقیق بدانم چه چیزی کردم به

 .کجاست. من نچیده بودم پس بیخبر بودم از همه چیز

 .حاال باید یاد میگرفتم

 چم شده بود چرا به طور ناگهانی از زندگی مشترک

 ترسیده بودم؟ تا وقتی که دادیار خوب و مهربان بود

 اما تا کمی کج خلقی کرد حال وهمه چیز خوب بود 
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 هوای من هم عوض شد ، چرا؟ چون زندگی مجموع

 شادی ها وخوشحالی ها و خوشبختی ها نبود. بلکه

 همه چیز را در بر داشت حتی ناراحتی و غم. قهر و

 کنار نیامدن ها. همه چیز داشت و باید یاد میگرفتم همه

به آسمان گفته را باید یاد میگرفتم...گوشی ام به صدا در آمد 

 بودم داریم

 برمیگردیم اما وقتی گوشی ام را روشن کردم تماس

 .نگرفتم

 رسیدین؟_

 .آره، تازه رسیدیم خونه_

 کی میاین اینجا؟_

 دادیار حمومه بذار ببینم برنامه اش چیه اگر جایی کار_
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 .داشت من خودم میام

 تنها؟_

 آره مشکلی هست؟_مگه اولین بار نمیان مادر زن سالم؟_

:] 

 ق#_

 

 

 مکث کردم یادم نبود همچین چیزی! آسمان هم

 نمیتوانست خودش به این فکر کند حتما مامان گفته

 .بود

آره راست میگی یادم نبود.اصال نمیدانستم در مادر زن _

 سالم دقیقا چکار میکنند
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 باید در اینترنت چک میکردم. به آسمان گفتم خبر میدهم

 مراسم یا فردا. دلمکه ایا امشب میرویم برای این 

 برایشان تنگ شده بود تا به حال این همه از هیچ

 ...کدامشان دور نمانده بودم. هیچ کدام جز آذرخش

 داشتم در گوگل دنبال مادرزن سالم میگشتم که دادیار

 . کنارم ایستاد

 چیشده؟_

 تو میدونی مادرزن سالم چیکار میکنن؟_

 .لبخندی زد

داشته باشی من تنها میرم چی؟_به آسمان گفتم تو کار _

 خونه

 ! گفت اولین بار باید باهم بریم
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 .حاال او هم مثل من داشت صفحه را نگاه میکرد

 بایدهدیه ای برای مامان میگرفتم نوشته بود معموال

 طال! اما لباس یا هرچیز دیگری هم میشود. ما کلی

 .سوغاتی برایشان گرفته بودیم

 ...سوغاتی گرفتیم براشون همون_

 نه عزیزم این جداست. من باید سری به شرکت بزنم_

 تو آماده شو شب میریم خوبه؟

باشه منم میرم یه چیزی میخر..._وظیفه ی منه حلش _

 .میکنم تو نگران نباش

 سرم را تکان دادم. گوشی ام دستش بود روی میز

 .م انداختشانگذاشت و دستش را دور 

 چته عزیزم؟_
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 یه زندگی جدید روهیچی تازه به خودم اومدم که _

 . شروع کردم. میترسم نتونم

 .مویم را پشت گوشم زد

 . ما باهمیم_

شیو میکرد ._من یه تماسی هم با دوقلوها و  همیشه کامل

 .مهستی بگیرم

 مواظب خودت باش، هرچی الزم داشتی زنگ بزن بهم_

 .یا به راننده ام بگو خودش حل میکنه

 اطراف رو یادباشه نگران نباش، دوست دارم خودم _

 بگیرم. فعال خونه ام ، فقط اگر برم دیدن دوقلوها

 میتونی از اونجا بیای دنبالم بریم خونه ی ما؟

 . آره عزیزم بهم خبر بده_
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 مهستی سرکار بود گفت شام را برویم پیششان اما گفتم

 مادرزن سالم داریم اما دارم میروم پیش دوقلوها اگر

 ر با دوقلوها تماستوانست او کمی زود برگردد. دیگ

نگرفتم، خسته بودم پروازمان طوالنی بود. دو پروازعوض 

 کرده بودیم تا برسیم ایران. اما خواب یکی دو

 .ساعته شاید برایم کافی بود

 . قربونتون برم من. چقدر دلم براتون تنگ شده بود_

 هردو را محکم بغل کرده بودم واقعا دلم برایشان تنگ

 .شده بود

 .ات تنگ شده بودآسو دلم بر_

 .منم آسو_

 .من بیشتر عزیزای دلم_
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 و واقعا دلتنگشان بودم. کار مهستی در شرکت طول

کشیده بود نتوانست به موقع برسد و با آمدن دادیارمجبور 

 شدیم برویم خانه ی ما. جان و جاشوا کلی غر

 زدند که هنوز از دیدن من سیر نشدند و من قول دادم از

 و فردا بروم مدرسه دنبالشان و فردامهیار اجازه بگیرم 

 را پیش من باشند. به این طریق یک مرخصی ناگفته از

 دادیار گرفتم اما واقعا خسته بودم ترجیح میدادم کار و

 .تحصیل را از هفته ی بعد شروع کنم

 جعبه را دستم داد روی صندلی عقب ماشینش دو دست

 .گل هم دیده بودم

 ببین خوبه مادرت میپسنده؟_

 گردنبند خیلی زیبایی بود، الزم نوبد برای یک مراسم
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 اینقدر خرج کند. دیگر رویم نشد بگویم نباید اینقدر

 .هزینه میکرد. فقط گفتم زیباست و تشکر کردم

سوغاتی ها رو از خونه برداریم؟فاصله ی زیادی نبود تا _

 خانه ی خودمان ، سوغاتی

 . هایشان را جدا کرده بودم

 .خوش اومدین_

 مامان روبوسی کردم ، آسمان را بوسیدم و به سمت با

 . بابا پرواز کردم

 .دلم برات یه ذره شده بود بابایی_

 گونه ام را بوسید. چقدر حس خوبی بود. چندسالی بود

 .این اتفاق نیفتاده بود. با ذوق و خوشحالی گفتم

 .قربونت برم من بابا ._بفرما سرپا نمون_
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 دم. دادیار به سمت بابا آمدنگاهی به مامان و دادیار کر

 و دست بابا را در دستش گرفت برای دست دادن. دست

 گل ها را برای مامان و آسمان گرفته بود همان اول

 .دستشان داد

 .چرا این همه خرید کردین_

 در تعارف به سوغاتی ها میگفت. آسمان مشغول

 پذیرایی بود اجازه ندادند من بلند شوم. حس جالبی بود

 !بودم خانه ی پدر و مادر خودم برای مهمانی من آمده

دادیار خواهش میکنمی به تعارف گفت ._سعی کردم به 

 سلیقه ی همتون انتخاب کنم. خصوصا

 برای شما آق معلم. چند تا کتاب صوتی توپ گرفتم

 .برات
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 از کلمه ی توپی که به کار بردم دادیار لبش کش رفت،

 بت میکرد کهخنده اش گرفته بود. آنقدر لفظ قلم صح

 .اینطور صحبت کردن برایش همیشه متفاوت بود

 به بهانه ای به اتاق رفتم تا آسمان بیاید و از حال و

 .احوال خانه بپرسم

 چیزی کم و کسر نداشتین؟_

نه خوب بود._نه من بودم نه آذرخش دیگه چه مشکلی _

 باشه تو این

 .خونه

 ...نه منظورم_

 رو میگم. درسها؟منظور تو رو نمیگم. منظور خودم _

 .نمیدونم میخونم_
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 دیگه چیزی نمونده، امتحانای مدرسه ات خرداده ؟_

 آره، خوش گذشت؟_

 آره خوب بود جات خالی. آسمان هرموقع وقت کردی_

 برو بانک برای خودت حساب باز کن._چرا؟

:] 

 ق#_

 

 

 .حاال او بود که با تعجب نگاهم کرد. با کمی لکنت گفت

 .گرفتین همون باغی که عروسی_

 .چشم هایم تا جای ممکن باز شد و ابروهایم باال رفت

 آنجا هدیه ی عروسی من بود؟ پس چرا من خبری
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 .نداشتم ._چیزی بهم نگفته

 چرا؟_

 شانه ام را باال انداختم. من از کجا باید خبر داشتم؟! چه

 خبر بود؟

 چیشده عزیزم؟_

 به خودم آمدم. آمده بودیم پیش امید و دادیار نشسته

 بودیم، مهستی آنقدر از بی خبری من تعجب کرده بود

 و البته از طرفی ترسش برای سوتی که داده بود، چرا

 که شاید مسئله ی دیگری بود دادیار به من چیزی

نگفته؟! او هم مثل من در سکوت نشسته بود ._نه چیزی 

 . نیست، مهیار کجا موند بچه ها گرسنه ان

 بلند شدم. پشت سرمفنجانم را روی میز گذاشتم و 
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 دادیار هم بلند شد اما با به صدا در آمدن در به سمت در

 رفت بدون شک مهیار بود. غذا را از بیرون گرفته

 بودیم فقط ساالد را خودم آماده کرده بودم و میز را

 . چیده بودم

 به سمتم آمد و دستی داد. دوباره ازدواجمان را تبریک

 بود روی میزگفت گل های نرگس زیبایی گرفته 

 گذاشتمشان. خیلی حواسم در جمع نبود کنجکاو بودم

 بدانم چرا از این موضوع بیخبرم؟ چشم انتظار یک

 هدیه به آن قیمت نبود اما چیزی که با آن نیت خریداری

 شده بود و حتی به خواهرش گفته بود که اتفاقی باعث

 شده بود نظرش عوض شود فقط میخواستم این را

 کامال متوجه این بی حواسی بود. نگاهش مکرر بدانم .دادیار



 
 

3152 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 روی من بود. در این موارد کامال آدم برونگرایی بودم

 نمیتوانستم احساساتم را فقط در درونم نگه دارم. بچه

 ها قبول نکردند به خانه ی خودشان برگردند، فردا

 مدرسه نداشتند و همین باعث میشد راحتتر بتوانند

 ته مهیار هم بخاطر اینکه مزاحممهیار را راضی کنند الب

 .خلوت ما میشوند خیلی موافق نبود

 .بذار بمونن خب_

 .اذیت میکنن_

 .اینها االن یه کله میخوابن تا صبح اذیتی نیست_

 با موافقتش یک 'کول' بلند گفتند و به سمت پله ها

رفتند. به دنبالشان رفتم و مجبورشان کردم اول مسواکبزنند 

 الالیی خواندم تا خوابشان بگیرد،و بعد برایشان 
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 .هرچند فکرم پیش جمله و حرف مهستی بود

 دادیار مشغول خواندن کتاب بود وقتی به اتاقمان رفتم،

 البته در تراس زیبایمان، من هنوز وقت نکرده بودم با

 لذت تمام آنجا بنشینم و چایی بخورم، کتابی بخوانم و از

 .فضا لذتی ببرم

 به سمتش رفتم و پرده را کنارلباسم را پوشیدم و 

 .زدم

 .من میخوابم عزیزم_

 .بیا اینجا صحبت کنیم_

 رفتم و روبرویش نشستم._جانم؟

 چیشده بود؟_

 وقتی خودش نخواسته بود، نگفته بود االن من حساب
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 !هدیه ای که نداده بود را میخواستم؟ مگر میشد؟

 .چیزی نشده، من هنوز به تفاوت ساعت عادت نکردم_

 مسخره ای بود اگر انتظار داشتم حرمف را باورتوقع 

 کند اما مطمئنا راستش را هم نمیگفتم، حاال هرطور که

 !ممکن بود

 دادیاری که من میشناختم ته توی قضیه را در می آورد

 _ _ _ _.اما همینکه از من چیزی نمیشنید کافی بود

 دادیار روز جمعه میخوای بری سرکار؟_

 .رم زود برمیگردمچند ساعت عزیزم کار دا_

 مثل بچه های غرغرو از وقتی گفت میخواهد برود سر

 .کار دنبالش راه افتاده بودم

 یعنی چی؟_
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 .باالخره ایستاد و نگاهم کرد

 عزیزم زود می...دستهایم را در هم حلقه کردم و گفتم_

 .نمیخوام_

 چند روز بیشتر نبود از ماه عسل برگشته بودیم اما

 دوساعت دیده بودمش، همش سرعمال فقط شبها یکی 

 . کار بود

 ...آسوی، عزیزه دل_

 دادیار حداقل روز تعطیل رو نباید پیش هم باشیم؟_

عزیزم فقط چند ساعت، اگر مهم نبود نمیرفتم.به قهر رویم _

 را برگرداندم و فاصله گرفتم، در دل گفتم

 شاید بیخیال شود اما نشد! باورم نمیشد؟! چقدر کارش

 !تر از من؟ مهم بود، مهم



 
 

3156 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 هم ناراحت بودم هم دلخور هم عصبانی. نمیدانستم

 دقیقا کدام را باید کنترل کنم. اصال نمیدانستم چطور باید

 .کنترلش کنم

 کتابهایم را ریختم جلویم تا درس بخوانم اما مگر میشد

 تمرکز کرد؟! گوشی را برداشتم و با مهستی تماس

 ه امید تهرانگرفتم، گفتم برویم بیرون. از خدا خواست

 نبود و او هم سریع استقبال کرد، بلند شدم و با

 حساسیت تمام شادی هم با لجبازی لباسم را انتخاب

 کردم، آرایش کردم، یک یادداشت کوتاه برایش نوشتم

 که میروم بیرون و احتماال دیر برمیگردم. نه گفتم با

 مهستی میروم و نوشتم کجا میرویم. روی میز غذا
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گذاشتم، سوئیچ بدست بیرون زدم.انسکه صدای خوری 

 اهنگ ماشینم اگر بلند باشد چطور

 میتوانست دلم را خنک کند و حال دادیار را بگیرم،

 .نظری نداشتم اما صدایش کامال بلند بود

 .چه خوشگل کردی_

 مرسی، خب کجا بریم؟_

 دادیار خونه نبود؟_

 .نه کار داشت، رفت شرکت_

 شاید حدس زد این آمدن و دیدم لبخندی به من زد،

 بیرون رفتن بخاطر سرکار رفتن دادیار در روز تعطیل

 [باشد اما چیزی نگفت من هم اشاره ای نکردم.:

 ق#_
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 دختر به این بزرگی یه حساب بانکی نداری، اینجوری_

 .ماهیانه ات رو میریزم به حسابت

 مامان میگه با حقوق بابا کنار میایم دیگه نباید از تو_

 .بگیریم

 خب مامان کنار بیاد تو چیکار داری به اون؟ شنبه_

 .حتما برو. صبح زود برو طول نمیکشه

 . تنها برم؟_معلومه که تنها برو_

 ...بلد نی_

 میری تو شماره میگیری و منتظر میمونی شماره ات_

 رو صدا کنن میری میشینی جلوی مسئول باجه میگی
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 ی همراهتمیخوام حساب باز کنم . مدارک شناسای

 .باشه. همین

 ...آخه_

 !آسمان تنها برو، باید یادبگیری_

 خیلی جدی گفتم تا حتی شده از ترس من تنها برود. تا

یاد بگیرد. اگر میخواستم با گذشته ها مقایسه کنم خیلیبهتر 

 از قبل شده بود اما نه تمام و کمال. باید یاد

 میگرفت روی پای خودش بایستد نمیتوانست تمام مدت

 خانه بماند یا با مامان برود جایی. حاال که بهانه ی

 کنکور داشت، یک ماه دیگر این بهانه هم وجود

 . نداشت

 خسته ای؟_
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 .یکم، بدنم درد میکنه انگار مواد نرسیده_

 .خنده ی کوتاهی کرد

تو که باید خسته تر باشی باز من چند ساعت _

میخوابیدی خوابیدم._همین باعث میشه بیشتر اذیت شی، باید 

 تا

 شب. طول میکشه بدنت عادت کنه به اختالف ساعت

 .ها

 پس تا فردا شب قراره بخوابیم؟_

 .از خدامه اما کار دارم خوشگلم_

 چیشد کارها خوب پیش رفت؟_

 .انگشتش را کنار ابرویش کشید

 چون خسته بود اجازه ندادم موقع برگشتن او براند، به
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منظورم چیست اما با زور سوئیچ را گرفتم.میدانست 

 کارهای روتین شرکت

 جوابم را داد. اصراری نکردم برای گرفتن جواب، شاید

 ... واقعا صالح کار همین بود

 فردا میرم مدرسه دنبال دوقلوها یادم رفت به مهیار_

 بگم. البته حتما خودشون تا االن گفتن. مهستی رم نشد

 ببینم. فرداشب برای شام دعوتشون کنم با امید؟

 .هرجور صالح میدونی عزیزم مشکلی نیست_

_ _ _ _ 

 کمی زود رسیده بودم دم مدرسه ، امروز دادیار راس

 ساعت هشت بود از خانه بیرون زد وقتی داشت گونه ام

 را میبوسید چشمم را باز کردم دیدم حاضر آماده است
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 میخواهد برود. گفتم برایش صبحانه حاضر کنم اما گفت

بعد از رفتنش یک ساعتی  چیزهایی خورده است.

 بیشترخوابیدم اما دیگر خواب عمیق نبود بلند شدم کم کم

 حاضر شدم و آمدم دنبال بچه ها. کنجکاو بودم مدرسه

 اشان را ببینم. آن اردویی که آنها ترتیب داده بودند

 .میخواستم ببینم در مدرسه چه خبر است

 شبیه خانه ای ویالیی بود که مدرسه شده بود. حیاطش

 خیلی بزرگ نبود به نظرم برای یک مدرسه حیاط و

 باشگاه اش از گزینه های مهم مدرسه ها بود که معموال

 .کم میگذاشتند

 .در حیاط بودم که خانمی گفت با چه کسی کار دارم

 اومدم دنبال دوتا از دانش آموزهاتون ، زود رسیده_
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 بودم اومدم داخل مشکلی هست؟

 .دنبال کی؟_جان و جاشوا جم_

 چه نسبتی باهاشون دارین؟_

 .نسبت؟ حاال دیگر نسبتی داشتم

 .زن عموشون هستم_

 . تشریف ببرین دفتر مدیریت بدون اجازه نمیتونین_

 چه اجازه ای؟ نهایتا راهنمایی شدم به دفتری، مدیر

 مدرسه را در اردو دیده بودم. همان خانم بود. خودم را

 دیار من را بهمجدد معرفی کردم به هرحال بار قبل هم دا

 عنوان نامزدش معرفی کرده بود. گفت خاطرش است

 اما باید ازآقای جم اجازه بگیرد. نشستم تا با مهیار

 .تماس بگیرد. اما مشکل این بود مهیار جواب نمیداد
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حاال دیگر زنگ مدرسه به صدا در آمده بود، با جان وجاشوا 

 در دفتر همان خانم مدیر بودیم و منتظر بودیم

 . ه ی رفتن بدهد به مااجاز

 .آسو من گشنمه_

 .بذار ددی جواب بده بریم_

 .اوه پسر ددی جواب بده نیست _

 دیگر داشتم کم کم من هم کالفه میشدم با دادیار تماس

 گرفتم تا ببینم میداند مهیار کجاست؟

 .عزیزم من االن مدرسه ام نمیذارن بچه ها رو ببرم_

را به سمت خانم گوشی رو بده من صحبت میکنم.گوشی _

 مدیر گرفتم تنها عذرخواهی و

 بله چشم گفتنش را میشنیدم. بعداز قطع کردن تماس
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 کلی عذرخواست چیز خاصی نگفتم فقط سرم را تکان

 .دادم

 حاال که دیر شد بهتره از بیرون غذا بگیریم. چی_

 میخورین؟

 بچه ها غذایشان را خورده و نخورده آهنگ خواب

 پذیرایی پهن کردم هردو را بهکردند پتویی توی حال 

 آغوش گرفتم تا باهم بخوابیم. اینطور خوابیدن را

 . دوست داشتند

 پس رفتین؟_

 آره خیلی خوشگل بود ._دادیار هم اومد؟_

 .آره دیگه باهم رفتیم_

 . مهستی با خنده گفت
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 .مرد زندگی شده_

 فقط مرد زندگی همچین جایی میره؟ مهیار چرا هنوز_

 نیومده؟

 وز که برگشته بودیم من مهیار را ندیده بودم فقطاز دیر

 یکبار تلفنی ازش امروز صبح اجازه گرفتم که بروم

 .دنبال بچه ها

نمیدونم گفت توراهه هنوز نرسیده ._پس شاید ترافیکه، _

 اوضاع با امید خوبه؟

 . آره. دیگه کم کم داریم کارهای عروسی رو میکنیم_

 .انده بودقرار بود اول خرداد باشد چیزی نم

 . کمکی از دستم بر بیاد بهم بگو_

 باشه. هدیه ی عروسیت رو گرفتی؟_



 
 

3167 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . گردنبندم؟ آره خیلی خوشگل بود_

 .گردنبند؟ نه باغه رو میگم.با تعجب نگاهش کردم_

 کدوم باغ؟_

:] 

 ق#_

 

 

 از اینکه گوشی ام را به حالت بی صدا درآورده و ته

 دلم یک خوره ایکیفم انداخته بودم راضی بودم اما ته 

 وجود داشت. اینکه اصال برگشته و از نبودنم خبر دارد؟

 یا فقط این منم که دارم بیخود و بی جهت خودم را اذیت

 میکنم.گوشی مهستی که به صدا در آمد، گوش هایم تیز شد،
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 دروغ چرا دوست داشتم کسی که پشت خط است دادیار

 .باشد اما امید بود

 کشاندمش، میخواستم رفت و برای ناهار خوردن تا فشم

 .آمد مان طول بکشد و تا حد امکان دیر برگردیم

 شلوغ بود اما زیبا و با صفا بود. سر ناهار دیگر طاقت

 نیاوردم گوشی ام را برداشتم و چک کردم یک بار

 بیشتر زنگ نزده بود و یک پیام فرستاده بود 'مراقب

 خودت باش.' همین؟ واقعا میخواست همچین برخوردی

 بکند، همه میگفتند شش ماه اول زندگی خیلی عاشقانه

 و زیبا میگذرد دادیار حتی اجازه نمیداد یک ماهمان

 .آنطور بگذرد



 
 

3169 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

چیکار کرده دادیار من رو تااینجا کشوندی؟_روز جمعه _

 .پاشده رفته شرکت

 حتما کار واجبی بوده، دادیار روزهای تعطیل نمیره_

 .سرکار

 از دست من فرار کرده؟_

 .خندید با حرفم

 دادیار؟از تو؟ اصال همچین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟_

 .هرچی گفتم نرو قبول نکرد_

 االن چون به حرفت گوش نداده ناراحتی یا چون روز_

تعطیل رفته؟نفس عمیقی کشیدم، نمیدانستم جواب سوالش را، 

 شاید

 هردو! اما خب مهستی خواهر او بود طبیعی بود طرف
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 هرچند منطق هم در این مسئله طرفداراو را بگیرد، 

 . دادیار بود، من احساسم جریحه دار شده بود

 کمی گشتیم سعی کردم فراموش کنم اتفاق پیش آمده را

 و فکر نکنم، اما مگر میشد دادیار را فراموش کرد؟

 حاال گوشی ام بی وقفه دستم بود و چشمم به صفحه

 و یکاش، ساعت شش عصر بود ما برنگشته بودیم و ا

 بار هم تماس نگرفته بود؟! شاید از خدایش هم بود،

 نبود من میتوانست راحت بنشیند و هرکاری میخواهد

 .بکند

 نزدیک ده شب بود که مهستی را دم در رساندم، واقعا

 دوست داشتم خانه نروم اما خسته بودم، نمیشد بیشتر

 از این رانندگی کنم، ماشین را داخل پارکینگ بردم، در
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که بودم دیدم فنجانی به دست در ایوان ایستاده ومرا حیاط 

 تماشا میکند، سالم آرامی دادم و داخل خانه رفتم،

 .او حتی جوابم را نداد

 زود برنگشتی؟ میخواستی یکی دو ساعت هم دیرتر_

 !میومدی

 مشکلی هست؟_

 ساعت رو دیدی؟_

 .روز تعطیل بود_

 .قدم اولم را برنداشته دستم را گرفت

 .دادیار._گفتم فقط چند ساعت کار دارم خسته ام_

 منم رفتم تو به جای چند ساعت چندین ساعت به_

 .کارهات برسی
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 !آسوی_

 چیه دادیار، ازت واقعا دلخورم، سه روز برگشتیم_

 همش سر کاری، حتی در طول روز زنگ نزنم یه بار

 زنگ نمیزنی حالم را بپرسی، داری کارت رو جدا

 چرا حذف میکنی؟میکنی باشه، اما من رو 

 دستم را کشید و بغلم کرد، دستی که فنجان در آن بود را

 .با فاصله نگه داشت تا رویم نریزد

متاسفم عزیزم، حق باتوا.دستم را روی سینه اش گذاشتم و _

 .پسش زدم

 اصال این مهم نیست، صبح دیدی این همه اصرار_

 ...میکنم برای نرفتن حتی حاضر نشدی صبر کنی و

 رانس تصویری داشتم باید میرسیدم، زودیه کنف_



 
 

3173 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ...برگشتم تا از دلت دربیارم اما

 نفسم را بیرون دادم راهم را پیش گرفتم به اتاق. سریع

 دوشی گرفتم و لباسم را پوشیدم و پشت به او

 دراز کشیدم. چراغ سمت خودش را خاموش کرد و از

 پشت بغلم کرد، بینی اش را روی سرم گذاشت. پسش

 حرکتی هم نکردم. گاهی شاید سکوت میتوانستنزدم، 

بشورد خیلی چیزها رو و ببرد .از فردا من هم میرفتم 

 سرکار اینطوری قرار بود بیشتر

 .در جریان جزئیات کارهایش باشم

 چون ساعت کوک کرده بودم خواب نماندم، اما دادیار

 .قبل از من بیدار شده بود

 چرا بیدار شدی؟_



 
 

3174 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .بیام سرکار_

 .تخت کنارم نشست و دستم را گرفت آمد روی

 هنوز قهری باهام؟_

 ...نگاهش کردم، انگار راحت نخوابیده بود ._قهر نیستم اما

 .اما هنوز دلخوری_

 میدونم هرکی بشنوه بخواد قاضی باشه حق رو به تو_

 ... بده، اما من

 .نفس عمیق کشیدم

 .شاید نباید احساسی برخورد کنم_

قلبت برام خیلی مهمه .سرم را آرام دقت میکنم منم، دل و _

 تکان دادم و بلند شدم تا آماده شوم تا پایین

 .رفتن من او صبحانه را آماده کرده بود
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 .دیر میشه سر راه یه چیزی میخوریم_

 نه عزیزم گشنه نمیشه، دیروزم معلوم نیست چیزی_

 .خوردی یا نه

 ناهار خورده بودم. تو؟_

 نباش. امروز دانشگاهمنم یه چیزهایی خوردم نگران _

 کالس نداری؟

نه امروز کالس ندارم ._فکر میکنم کم کم برای آزمون _

 دکترات باید شروع

 .کنی

 نگاهش کردم نمیخواست بیخیال شود؟

 ...دادیار_

 . فاصله بدی بیشتر برات سخت میشه خودتم میدونی_



 
 

3176 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 میدانستم اما خب... نمیدونم دقیقا دلیل تردیدهایم را

 کار میخواستم بیشتر پیش او باشم ازنمیدانستم،سر

 .طرفی دوست داشتم.... دوست داشتم بچه دار شویم

 دادیار؟_

کمی از قهوه اش چشید و منتظر ماند ادامه دهم._میشه 

 راجب چیزی صحبت کنیم؟

 حتما، در مورد؟_

:] 

 ق#_

 

 

 .بچه_
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ابروهایش باال رفت._منظورت ... عزیزم ما یک ماهم نشده 

 .ازدواج کردیم

 ...میدونم منظورم همین االن نیس_

 .تا قبل از دکترات ترجیح میدم این اتفاق نیفته_

 دکترا میشد شرط بچه دارشدنمان؟

 و اینکه تا کارهام کامال جدا نشده هم مخالفم. نمیخوام_

 .از هیچ جهت تو مضیقه قرار بگیره

 مگر یک بچه چه میخواست که در مضیقه قرار بگیرد

 با یک دهم ثروت او زندگیهزاران بچه داشتند 

 میکردند. سرم را تکان دادم، نظر من را نپرسید. چقدر

 زندگی مشترک متفاوت بود از چیزی که انسان

 _ _ _ _. تصورش را میکردم
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 دادیار دیوانه وار درگیر کارهایش بود، کمترین زمان

 ممکن را بامن طی میکرد. دوماهی بود از عروسیمان

 ستی و امید هم برگزار شدهگذشته بود حتی عروسی مه

 بود و از ماه عسل برگشته بودند. اما کارهای دادیار

 تمام نشده بود. همه چیز آنطور که برنامه ریزی

 میکرد پیش نرفته بود. مهیار به خاطر مخالفتش

 کمکش نمیکرد و به من هم اجازه نمیداد، میگفت درس

 و کار فعلی ام برایم کافی است. اما خب این همه کار

 . برای خودش باعث دوری اش از من میشد

 برای جمعه به مناسبت یا شاید به بهانه ی تمام شدن

 کنکور آسمان در خانه جشنی گرفتم. یک دورهمی ساده

 .برای ناهار ._عزیزم من میرم دنبال بابا اینها
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 پشت میز غذاخوری نشسته بود لب تاپش جلویش بود و

 .نگاهم کرد داشت کار میکرد. سرش را بلند کرد و

 ...میگم رانن_

 .بابا با من راحتتره_

 .مواظب باش_

 . تا ما بیایم لطفا حاضر شو _

لبخندی به رویم زد، یک لبخند خسته..._لب تاپ هم تا آخر 

 مهمونی خاموشه، حق نداری کار

 .کنی

 .چشم_

 تا من برسم مهستی و امید هم آمده بودند اما مشکل این

 کردن مهستی را داشتمبود صدای بلند بلند صحبت 
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 میشنیدم. خانوادگی اهل بلند صحبت کردن نبودند و

 .همین کمی مشکوک بود

 مامان بود که با کنجکاوی پرسید چیشده؟

 .نمیدونم_

آسمان: دعواشون شده؟اهل دعوا هم نبودند که بخواهم حرف 

 .او را تایید کنم

 مامان گفت آنها کمی در حیاط مینشینند و منتظر می

 گر دعوای خانوادگی است بهتر است آنها دخالتیمانند ا

 .نکنند. ناچار سرم را تکان دادم و با نگرانی داخل رفتم

 چیشده؟_

 .دادیار و مهستی سر پا بودند اما امید نشسته بود

 دادیار: اومدی عزیزم؟مامان و بابات؟
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 تو حیاط ان، چیزی شده؟_

 مهستی پوزخندی زد با این حرف من ، دادیار چپ چپ

گاهش کرد._تو میدونستی؟ البته همتون میدونستین غیر ن

 . من

 . ..امید: مهستی جان

 .مهستی کمی عصبی برگشت سمت امید

 تو چرا چیزی نگفتی؟_

 چیشده؟ میشه به منم بگین؟_

 ...دادیار داره کارخانوادگیمون رو ول میکنه بخاطر_

 دادیار: مهستی کافیه ، دوست ندارم این بحث ادامه پیدا

همین جا تمومش کن._تو چرا قبل شروعش با ما  کنه.

 مشورت نکردی؟
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 .و رو به من گفت

 .االن میفهمم چرا اون باغ رو بهت نگفته_

 . به دادیار نگاه کرد و گفت

 !حتما بخاطر پولش مجبور شدی بفروشی_

 دادیار با حیرت تمام برگشت سمت من، بعدها خودم هم

 دادن و همین حدس را زدم و حس کردم نخواسته با

 گرفتنش ناراحتم کند برای همین چیزی نگفته. عروسی

 و ماه عسلمان مبلغ کمی نبود. ته دلم شاید کمی به او

 حق داده بودم به همین دلیل دیگر چیزی به رویش

نیاورده بودم._دادیار مامان دیگه باهات کاری نداره چرا 

 داری این

 یمکار رو میکنی؟ میدونی من و مهیار از پسش برنمیا
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 بدون تو. تو .. داری بخاطر مامان و آسو به ما بدی

 .میکنی

 ... من؟ چرا من را قاطی میکردند من

 مهستی کافیه؟_

 کافی نیست؟ تو چرا چیزی به من نگفتی؟_

 چه میگفتم وقتی برادر خودش پنهان کرده بود. مهیار و

 دوقلوها هم از راه رسیدند ، حاال دو قلوها هم ملحق

 انواده ی من و مهیار هم به کمکشده بودند به خ

 مهستی آمده بود. هرچه مهستی میگفت او هم موافقت

میکرد. نگرانی مهیار برای این بود که به تنهایینمیتواند 

 مدیریت کند، از حرفهایش متوجه میشدم مهیار

 حتی ترس ورشکستگی داشت اگر دادیار رهایشان
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 .میکرد

 گذارد و حواسشنهایتا دادیار بود که گفت تنهایشان نمی

 به هردو خواهد بود. حاال من بودم که سر جایم خشکم

 زده بود او میخواست برای کار کردن زندگی کند؟ در

 این مدت با سکوت و آرامش تحمل کرده بودم تا همه

 چیز خیلی زود حل و فصل شود و او داشت برای کار

 .بیشتر برنامه ریزی میکرد

 من؟_

 .سمت منخواهر و برادرها برگشتند 

 شماها من رو حساب نمیکنین؟ دادیار ما ازدواج کردیم_

تو خیالت راحت باشه من همیشه هستم ، همین؟چشم های 

 .دادیار بیشتر از بقیه رنگ تعجب گرفت
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 مهستی جان تو از من گله داری ، طعنه ی ته کالمت_

 رو حس میکنم اما من دستی تو این کار ندارم، من

 یار حتی اگر میتونستم فکرشفکرش رو ننداختم سر داد

 رو دور میکردم چون دوماه ازدواج کرده اما انگار دو

 ماهه شوهرم رفته ماموریت کاری. قبل ازدواجمون

 دادیار رو بیشتر میدیدم. االن داری برنامه میریزی

 برای کار بیشتر؟ پس من کجای این زندگی ام دادیار؟

 ...عزیزم_

:] 

 ق#_

 

 از یک ساعت تو حیاط خونه پدر و مادر من االن بیش_



 
 

3186 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ی دخترشون منتظر اجازه ی ورودن، اگر نمیخواین این

 اجازه رو صادر کنین بگین برشون گردونم، بیشتر از

 این من شرمنده اشون نشم. هرچند شاید مسائل

 .خانوادگی شما مهمتر از خانواده ی منه

 دادیار به سمتم امد اما عقب رفتم. نگاهم کرد و نهایتا

 حرفی از خانه بیرون رفت. چقدر دیگرباید بی هیچ

 تحمل میکردم من فقط دعوت کرده بودم همگی دور هم

 ناهار بخوریم و از روز تعطیلمان در کنار هم لذت ببریم

 !اما پول همیشه در الویت بود

مهیار: متاسفم آسو، اینجا جاش نبود ._تو و دادیار از مهستی 

 پنهون کردین برای همین من

 . میدونه و این نتیجه اش شدهرو مقصر 
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 مگر میشد متوجه اوضاع نابسامان نباشند تا ناهار را

 خوردند و نخوردند مامان گفت بهتر است بروند. حتی

 تعارف نکردم برای ماندنشان دادیار و مهیار تعارف

 کردند اما از نظر من جایی نداشت حاضر شدم خودم

 . برسانمشان

 .ده بیام صحبت کنیمهرموقع بحثتون تموم شد خبر ب_

 .برسون و برگرد_

 . ترجیح میدم از بحث هاتون دوری کنم_

نمیتوانستم در خیابان بمانم با آنها به خانه رفتم._چشون شده 

 بود؟

 بهتر بود آنها هم خبر میداشتند حاال که دخترشان متهم

 .ردیف اول بود
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 دادیار میخواد کارش رو از خواهر و برادرش جدا کنه_

 .مهیار مخالفنمهستی و 

 چرا جدا کنه؟_

 ....نمیدانستم بگویم مادرش یا بگویم پول

نمیدونم.دیگر واقعا نمیدانستم . عاشق مردی شده بودم که _

 از

 نظرش برای محافظت از من خیلی چیزها را از من

 .پنهان میکرد

 . بحث را عوض کردم و روبه آسمان پرسیدم

 میخوای چیکار کنی؟_

 . آسمان نگاهم کرد

 .باورم نمیشه تموم شده_
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 تموم شده باور کن. فقط حیفه از وقتت درست استفاده_

 .کن

 .میخوام کالس گیتار و زبانم رو برم.سرم را تکان دادم_

 گیتار رو میخوای چیکار؟_

 .دوست داره مامان بذار بره_

 ...نمیرس_

 . من میدم مشکلی نیست_

 تو شوهرت راضیه میاری به ما پول میدی؟_

 از پول دادیار دادم رضایتش رو میگیرم. منهرموقع _

تاحاال یه هزار تومن هم از پول دادیار به شما ندادم.که اگر 

 میدادم تا االن هزار بار خانه را عوض کرده

 .بودم برایشان
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 حقوق خودمه. چون دارم جمع میکنم خونه رو _

 براتون عوض کنم برای همین دارم کم واریز میکنم

 .براتون

 ...بره کالخب آسمان _

 .چیزی نیست، نگران نباش_

 آسمان: اگه نمیش... میخوای برم سرکار؟

 ...برای چی؟_خب_

 من مشکلی با کار کردنت ندارم اگه خودت بخوای اما_

 اگر بخاطر شهریه ی دوتا کالس میری نرو. دو ماه

 دیگه میری دانشگاه نمیتونی هم کار کنی هم درس

 .بخونی

 ! اگه قبول شم_
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 ویم مگر میشود قبول نشوی اما تماسخواستم بگ

 .دادیار فرصت نداد. گفت منتظرم است

 .من دیگه برم_

دعوا نکنی با شوهرت.خنده ام گرفت االن داشت آموزش _

 شوهر داری به من

 . میداد

 .وقتی رسیدم خانه داشت سیگار میکشید

 رفتن بقیه؟_

 .سرش را تکان داد

 صحبت کنیم؟_

 .به مبل روبهرویش اشاره کرد
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منظورت از اون حرفها چی بود؟دست هایم را گره زدم _

 . به هم

 کدومش واضح نبود که داری منظورم رو میپرسی؟_

 .به جای جواب دادن نگاهم کرد

 دادیار دوماه شده ازدواج کردیم، غرق در کاری، گفتم_

 باشه براش مهمه تموم میشه اما االن میخوای... دادیار

 نیم من حداقل همچینبرای کار کردن ما زندگی نمیک

 . زندگی رو نمیخوام

 .من منظورم این نبود که برات کم میذارم_

 من همین االنشم تو رو نمیبینم؟ آخرین باری که باهم_

اهم ه برفتیم بیرون کی بود؟ ماه عسلمون! آخرین باری ک

 بیرون یه غذا خوردیم ؟ ماه عسلمون. آخرین باری
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 ... که

 ارتباط خرین باری که باهم ادامه ندادم خواستم بگویم آ

 داشتیم کی بوده؟ بیشتر از دو هفته بود. ما زوج تازه

 !ازادواج کرده بودیم

 اما آخرین باری که ازت پول خواسته باشم؟ اصال یادم_

 نمیاد. برای هیچ کدوم اینها چیزی نگفتم تا تموم بشه

 اما تو انگار داری به این وضعیت عادت میکنی جوری

 میکشی زندگی کردن رو داری فراموشداری غرق کار 

 .میکنی

 ساکت ماند. سیگارش را خاموش کرد. سکوتش از

موافقتش بود یا مخالفتش نمیدانم. ._تصور من از زندگی 

 مشترکمون یه چیز دیگه بود
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 ...دادیار فکر میکردم ما خوشبخت ترین زوج باشیم

 خوشحال نیستی با من؟_

 اریم به یه جاییبا تو خوشحالم اما تویی نیست... د_

 میرسیم دلم برای صدات  تنگ

 میشه ، تو یه خونه داره همه ی این اتفاق ها برامون

 میفته. من دنبال پول تو نبودم هیچ وقت حتی قبل

 ورشکستگیمون هم ما یه زندگیه معمولی داشتیم و

 راضی بودم هرگز حسرت زندگی کس دیگه ای رو

 .زندگی کنیمنداشتم، من دوست ندارم برای کار کردن 

 با انگشتش روی موهایش را خارید. آنقدرساکت ماند

 که بلند شدم بروم میز ناهاری که همانطور مانده بود را

 .جمع کنم. بیچاره دوقلوها هم روزشان خراب شده بود
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 گوشی تلفن را برداشتم خبر بدهم اماده شوند تا

ببرمشان شهربازی. حداقل آنها حالشان خوب شود .دادیار 

 . ز روی مبل نشسته بودهنو

 .من دوقلوها رو میبرم شهربازی_

:] 

 ق#_

 

 

 . نگاهم کرد ، بلند شد به سمتم آمد و آرام بغلم کرد

کی در مورد باغ فهمیدی؟نفسم را بیرون دادم. گاهی دلمب _

 زایش میسوخت

 خودش هم نمیدانست چه کند، این همه آدم را باید
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 ... راضی نگه میداشت

 ل برگشتیم. مهستی فکر میکردوقتی از ماه عس_

 .خبردارم

 چرا چیزی نگفتی؟_

 .خنده ام گرفت

 . چی میگفتم؟ حساب چیزی که نگرفتم رو میخواستم_

 م گذاشت و فاصله گرفت و نگاهمشاندستش را دور 

 ...کرد._متاسفم من

 برای باغ؟ آخرین چیزیه که براش میتونی ناراحت_

 ...باشی و متاس

 همه ی حس های بدی که بهتبرای همه چیز برای _

 ... دادم. من
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 .چشم هایش را بست

 . خواستم خیالم از آیندمون راحت باشه_

 فقط پول باعث راحت شدن خیالمون نمیشه. من اصال_

 حرفی ندارم هر انتخابی داشته باشی آزادی اما... من

 هستم دادیار من رو تو آب نمک نذار بری هرکاری

ی و بع.._اینطور نیست بخوای انجام بدی نباشی نباش

 .عزیزم

 چرا من این حس رو دارم؟ من دلم برای شوهرم تنگ_

 شده اما اونقدر کار داره حتی نمیتونم برم نزدیکش و

... 

ادامه ندادم. او نگاه کرد و نگاه کرد. شاید، شاید باید پسش 

 میزدم چون
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 بخاطر حرفهای من جلو آمده بود نه خواسته خودش اما

 م. تودم که نمیتوانسآنقدر دلتنگش ب

 چه چیز عجیبی بود اما همین چیز عجیب میتوانست

 عجیب حس خوبی به انسان بدهد. حاال آنقدر سرخوش

بودم و لبریز از حضور دادیار دیگر هیچ کدام ازحرفهایی 

 که یکی دوساعت پیش بین او و من رد و بدل

 . شده بود اهمیتی نداشت

 دلت تنگ نشده بود؟_

 . لب هایش کش آمد

شبیه کسایی بودم که دلشون تنگ شده بود؟_پس چرا ازم _

 دریغ میکردی؟

 .جوابی نداد
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 باید برنامه هفتگی بذاریم براش؟ اینجوری میتونم_

 .مجبورت کنم

 .تو روزانه اش کن_

 .آرام شروع کردم به خندیدن

بخاطر حرفهای مهستی..._مهم نیست فراموش کن. اما _

 توام کارت خوب نبود از

 .پنهون کردیمهستی 

 .فرصت نشده صحبت کنم پنهون نکردم عزیزم_

 . باید صحبت باهاش در الویت بود_

 .نفسش را بیرون داد

 . اول من دوش میگیرم_

 .م را محکم گرفت و اجازه نداد بلند شومشان
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 ...کجا؟_دوش بگیرم دوقلو_

 . فردا میرین بمون پیشم_

_ _ _ _ 

 قبل بود، مهستی نتیجه ها عجیب بود، دادیار با من مثل

 از من دلخور. به دادیار پیشنهاد دادم میتواند با هزینه

 ی شخصی خودش بخشی از کارخانه ی فعلیشان را

 گسترش دهد زیر نظر همین برندی که داشتند فعالیت

 میکردند در این حالت میتوانست هم بیزنس خانوادگی

 را ادامه دهد و هم خیالش از بخشی که میخواست برای

 باشد راحت باشد. فقط کافی بود یک رضایت ازخودش 

 مهیار مهستی و مادرش بگیرد. بدون شک با این همه

 اصرار مهیار و مهستی آن دو مخالفتی نمیکردند میماند
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مادرش.مردد بود چرا که هم زحمت و برنامه ریزی های 

 چند

 ماهه اش بهم میخورد و همین که خیلی عجیب به هیچ

 .نداشت عنوان به مادرش اعتماد

 کی بود اون پسره؟_

 .همکالسیم. باهم تمرین میکنیم_

 کالست خصوص نیست؟_

 دوتا کالس هستم یکیش عمومیه استادم گفت همه_

 .باهم تمرین کنیم، تشویق میشیم

 خنده ام گرفت اما سرم را تکان دادم. آسمان واقعا زیبا

بود حاال که کنکورش تمام شده بود مجبورش میکردمبیشتر 

 خودش برسد ، پیش دکتر پوست میبردمشبه 
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 .هرچند دیگر چیزی نمانده بود از آن جوش های گنده

 خب با این تیپ و زیبایی طبیعی بود خیلی از مردها را

 .به خودش جذب کند

 خب حاال چقدر پیشرفت کردی؟_

:] 

 ق#_

 

 

 . خوبه، استادم خیلی راضیه_

 ... خوبه ._از_

 . نگاهی کردم

 از امیر چه خبر؟_
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 چه خبری باید باشه؟_

 نمیدونم کلی پرسیدم، دیگه سراغت نمیاد؟_

 نه نیست، انگار رفته آموزش خارج از تهران، دوره_

 . ی چند ماهه

 پس خیلی هم بیخبر نبود ._این آخرش چه پلیسی میشه؟

 .من از کجا بدونم! فکر کنم خودشون انتخاب نمیکنن_

 یه درسشون که تموم میشه قرعه کشی میکنن هرکدوم

 . بخشی میفتن

 جدا؟_

 . اینجوری یادمه_

 .یعنی قبل ها پرسیده

 مامان میگفت ازت بپرسم نمیخوای بچه دارشی؟_
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چه سخته که خودش نمیپرسه ._میترسه بپرسه بد برداشت _

 . کنی

 ! چرا باید بد برداشت میکردم؟

 . دادیار نمیخواد ، فکر نکنم به این زودی ها_

 نمیخواد؟چرا؟داداش دادیار _

 . بخاطر درس من_

 . اهان فکر کردم بچه دوست نداره_

 دوست داشت، این را از واکنش قبلی اش در دوران

 نامزدیمان به شک من برای باردار بودنم و البته توجه

و محبتش به دوقلوها میتوانستم متوجه شوم .در همان حال 

 چیزی ته ذهنم جرقه زد. اگر من خیلی

 میشدم بدون شک نمیتوانست او چیزیاتفاقی باردار 
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 بگوید. بعد از چند ماه میتوانستم قرصهای جلوگیری را

 .کمتر کنم شاید، شادی اتفاقی افتاد

 ! چه ترافیکه_

 دنبال آسمان آمده بودم تا برویم دنبال مامان و بابا که

 . در کلینیک بودند برای بابا

 کالس زبان رو نرفتی؟_

 . نمیکنم همش سرم گرم گیتاره، وقت_

 . صبح تاشب گیتار تمرنی میکنی؟_آره_

 . بابا هم خوشش میاد پیش بابا تمرین میکنم_

 . بابا عاشق دوتار_

 دوتار؟_

 . آره. عجیب صداش رو دوست داشت_
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 چطوری آق معلم، مامان دکتر چی گفت؟_

 مثل همیشه ._نگفت چقدر وقت میبره؟_

 . نه_

 بریم شام بخوریم؟_

 برای شام بیاید پیش ما، اما گفت به دادیار خبر دادم

 کارش طول میکشد، گفتم به راننده اش بگوید منتظر

 . نماند من بعد از شام میروم دنبالش

 عزیزم بریم؟_

 .االن تموم میشه_

 به سمتش رفتم داشت ایمیلی ارسال میکرد. روی پایش

 .نسشتم نگاه کرد._شیطنت نکن داریم میریم خونه

 . دوست دارم_
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 .پاشو بریم ارسال شد_

 .من که راحتم_

 _مطمئنی اینجا اذیت نمیشی؟

 خنده ای کردم. وقتی شیطنت میکرد و حرفهای معنی

 دار میزد واقعا خنده دار بود بس که به او نمی آمد اما

 .کامال توانایی عملی کردن حرفش را داشت

 چیشد کارت؟ تصمیم نگرفتی؟_

 .مهیار استقبال کرد_

 . سرم را تکان دادم

 تی و مادرت؟مهس_

 .صحبت نکردیم._به مهستی چند بار زنگ زدم جواب نداد_

 قیافه اش میگفت جواب تماس های او را هم نداده



 
 

3208 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 . است

 امشب که کار داریم فردا شب دعوتشون میکنیم و_

 .صحبت میکنیم

 امشب چیکار داریم؟_

 مگه یه برنامه ی روزانه ننوشتی قشنگم؟_

 به پا کرده بود تشکرخندیدم. باید از بحثی که مهستی 

میرفت،  میکردم خیلی چیزها بین من و دادیار خوب پیش

 باعث شده بود صحبت کنیم و همه چیز کم کم

 .جای خودش را گرفته بود

 کاری نکرده بودم اما برای رفع دلخوری برای خرید

 رفتم تا هدیه ای برای مهستی بخرم شاید همه چیز

 . بینمان حل شود
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 لباسهای بچه گانه خورد، رفتم تاچشمم به مغازه ی 

 برای دوقلوها هم چیزی انتخاب کنم داشتم رگال ها را

 . نگاه میکردم که چشمم به نسترن خورد

 . هردو انتظار دیدن همدیگر را نداشتیم

 !چقدر عوض شدی_

 

 

 

 قیافه ام رو میگفت یا طرز لباس پوشیدنم را؟

 م راچیزی نگفتم خواستم از کنارش رد شوم اما بازوی

 .گرفت

 یکم صحبت کنیم؟_
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 فکر نمیکنم من و تو حرفی برای گفتن به هم داشته_

 . باشیم

لطفا.منطقی که فکر میکردی نیازی نبود دلت برایش _

 بسوزد،

 ...اما خب

 .دستش دور لیوان آب میوه اش بود

 .تبریک میگم، شنیدم ازدواج کردی_

 .ممنون_

 .بی دلیل پوزخندی زد و گفت

 ه الیق خوشبخت شدنه هرجوری شدهمیدونی اونیک_

 .راهش رو پیدا میکنه
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متوجه منظورش نشدم._همیشه بهت حسودیم میشد، باهوش 

 بودی، خوشگل

 بودی، حتی روزهایی که آرایش نمیکردی هم، همه

 چشمشون به تو بود، چه با صورتت چه با هوشت یا

 .حتی رفتارت همه رو جذب خودت میکردی

 .نسترن_

 .نگاهم کرد

 قرار شبیه فیلم های ایرانی آخر قصه عذرخواهیاگر _

 .کنی نکن

 .فقط میخوام خودم یکم خالی شم_

 .آدم درستی رو انتخاب نکردی.از جایم بلند شدم_

 .آسو، من به تو بدی نکردم_
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 .پوزخندی زدم

 من از امید خوشم میومد، این که امید از تو بدش بیاد_

 تم براتتاثیری تو زندگیت نداشت، هرجور که میتونس

 جبران کردم. من... من فقط تالش کردم امید رو داشته

 باشم. آره بهت حسادت کردم، خیلی زیاد اما به تو

 .آسیبی نزدم. به هیچ کس نزدم

 .درسته، دروغ تو تنها آسیبی که داشت به خود تو بود_

 دوستی که دیگه نیست، کسی که دوستش داشتی دیگه

طعنه بزنم. اما دوست نیست.طعنه؟ نه واقعا نمیخواستم 

 داشتم

 .جوابش را بدهم

 تو به خودت بدی کرد، تو با خودت بد بودی. اما_
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 آسیبی به من نزدی، نمیدونم تعریف از آسیب چیه، من

 فقط به ضرر جسمی و مالی آسیب نمیگم. همینکه

 دوستم پشت سرم در مورد بد صحبت کنه، بهم دروغ

 وم رو؟ برامبگه برام آسیب، جبران کردی؟ چی رو؟ کد

 کار پیدا کردی؟ یا پول چندتا ساندویجی که باهم خوردیم

 رو حساب کردی اسمش رو گذاشتی جبران؟ اصال مگه

 میشه جبران کرد؟ اما اگر دوست داری اونطور فکر

 کنی یا خودت رو آروم کنی من مشکلی ندارم. من برای

 .از دست دادنت یبار غصه خوردم و تموم شد

 برگرداندم اما بیخیال نمیشد._امید خوشبخته؟رویم را 

 امید با توام زندگی بدی نداشت، اما دروغهات به یه_

 جایی رسید نتونستی جمعشون کنی، اگه همون اول
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 راستش رو به امید میگفتی، حتی شاید زندگیتون بهم

 .نمیخورد

 کسی چه میدانست شاید واقعا همینطور بود... به نظر

 ترن بی حس نبود. حتی... ته دلمن امید نسبت به نس

 گاهی حس میکردم حسی که به نسترن داشت بیشتر از

 .مهستی بود. اما االن او و مهستی کنار هم خوب بودند

 امید وابسته به متعلقات و اشرافی بازی نبود، این را

 بعد از صمیمیتمان بیشتر متوجهش شدم. اما خانواده ی

 جوهره اشان بود جم هراندازه ای که تالش میکرد، اما

 این پرستیژها و نمیتوانستند بیخیال شان شود، کم

 رنگ ترینشان در این زمینه مهیار بود. قبل ها فکر
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میکردم مهستی هم مثل مهیار است و فقط دادیار استکه دور 

 مانده اما رفته رفته دیدم نه خیلی چیزها در

 .وجود و شخصیت مهستی هم عجین شده است

 ؟عزیزم کجا موندی_

 تو راهم، دادیار میشه دیگه خونه نیام، تو رستوران_

 ببینمتون؟

:] 

 ق#_

 

 

باشه عزیزم مواظب خودت باش.من قبل از همه در _

 .رستوران بودم. منتظر نشسته بودم
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 داشتم به روزهای قدیمی، دوران دانشگاهم و دوستی ام

 با نسترن فکر. میکردم. به او گفته بودم یک بار عزا

 اما آنقدرها آسان هم نبود. سالهای زیادی رفتم و تمام.

 . را، ساعتهای زیادی را در کنار هم گذرانده بودیم

 مهستی و امید قبل از دادیار رسیدند. قرار با کمی تاخیر

 مهیار و دوقلوها هم بیایند تا ما صحبت کنیم. نگاهم که

 به امید افتاد باز یاد نسترن افتادم، او امید را دوست

 دلیلی، به هر روشی که به او نزدیک شده داشت، با هر

 ... بود

 امید: خوبی آسو جان؟

 .سرم را تکان دادم

 .خوبم. شما؟_ماهم خوبیم_
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 مهستی هنوز قهری؟_

 ...قهر نیستم اما_

 ...من_

 نفس عمیقی کشیدم تا با آرامترین لحن صحبت کنم، قهر

 و دلخوری فایده ای نداشت. موضوع حل میشد بهتر

 اشتم دادیار بین من و خواهرش قراربود. دوست ند

 بگیرد بخاطر دادیار این کار را میکردم نه مهستی چون

واقعا من بی تقصیر بودم._این فکر رو من سر دادیار 

 ننداختم. به منم گفت

 میخوام اینکار رو بکنم. من مخالفت کردم چون برام

 قابل حدس بود تو و مهیار مخالف باشین. این بی

 .مقصر ماجرا بدونیانصافیه من رو 
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 .تو رو مقصر نمیدونم اما ازت انتظار داشتم بهم بگی_

 . از نظر من این وظیفه ی دادیار بود_

 . امید: حق داری، مهستی جان عزیزم حق با آسو

 ... امید لطفا تو_

 عزیزم اگر من نخوام چیزی رو به خانواده ام بگم تو_

 ی توام با خواهر ارتباط میری و بهشون اطالع میدی؟ 

و مادر من خوبه.با این حرف امید مهستی مکث کرد. دست 

 بردم و هدیه

 .اش را از روی صندلی برداشتم

 اگر ناخواسته باعث ناراحتیت شدم معذرت میخوام،_

 .اینم یه هدیه ی کوچیک برای رفع دلخوری

 امید لبخندی به من زد، چشمم به پشت سر مهستی
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 یستاده بود. مهستی و امید همافتاد، دادیار با اخم ا

 برگشتند به سمت او. چرا اخم کرده بود؟

 بعد از نشستنش آرام سرم را به سمتش متمایل کردم و

 . با صدای آرامتری پرسیدم

چیزی شده؟به جای جواب دادن فقط نگاهم کرد. دلیلی _

 برای اخم یا

 دلخوری اش به ذهنم نمیرسید. او حرف خاصی به

 بود هردوی ما صحبت کنیم و از دلمهستی نزد، قرار 

 مهستی درآوریم. اما سکوت را ترجیح داد، حتی با

 آمدن دوقلوها و شاد شدن فضا باز در سکوت بود،

 مهیار با چشم و ابرو پرسید چه شده است اما من هم

 . بیخبر بودم
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 آسو؟_

 جانم؟_

 تو با ما میای بریم سفر؟_

 سفر؟_

میخوایم .این دو وروجک ددی ما رو نمیبره، ما وکیشن _

 از قبل عروسی من و دادیار دلشان

 . مسافرت میخواست اما مهیار نتوانسته بود ببرتشان

 . البته_

 اول باورشان نشد اما با چند ثانیه فاصله کلی ابراز

 . خوشحالی کردند

 دوست دارین با گرند ددی بریم؟_

 . اوه پسر عالیه_
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 . رو به مهیار پرسیدم

 . نداره؟باخنده گفتاشکالی _

 . صاحب اختیاری_

 مهستی: با پدرت؟

 آره، مامان و بابا هم خیلی قوته سفر نرفتن، ما هم_

 میتونیم همراهشون بریم. عزیزم میای؟

 باز فقط نگاه کرد. آنقدر زل زدم تا مجبور شود جواب

 . دهد

بستگی به کارها داره .سرم را تکان دادم، از مهستی هم _

 پرسیدم که دوست

 . دارد همراهیمان کند یا نه

 مهیار: مهستی اگر بتونی بری عالی میشه، اینطوری
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 آسو خسته نمیشه. سر و کله زدن با پسرهای من آسون

 . نیست

 به من همیشه با بچه ها خوش میگذره، در ضمن_

 . خیلی هم حرف گوش کنن

 بچه ها به حالت پز دادن به مهیار نگاه کردند. خب

 به عهده گرفته بودم، بدون اینکه مسئولیت یک سفر را

 با دادیار یا مامان و بابا مشورت کنم. البته واقعا در

 نظر داشتم سفری برایشان اما میخواستم هرسه باهم

بروند، خودم نمیخواستم همراهشان بروم .دم در منتظر 

 آقایان بودیم که مهستی پرسید دادیار چرا

 . ناراحت است

 وران باهاش صحبت کردمنمیدونم قبل اومدن به رست_
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 .همه چی خوب بود

 بحثتون شده؟_

 نه. شاید مشکلی سرکارش پیش اومده بهش خبر_

 . دادن، نمیدونم

 .نگاهی از دور به دادیار که دم در رستوران بود کرد

 . شاید باز من را مقصر اخم دادیار میدانست

 دادیار با راننده اش آمده بود به همین دلیل با ماشین

 برگشتیم._چیزی شده دادیار؟من 

 .جواب نداد و این باعث شد دیگر کم کم دلشوره بگیرم

 . کاری هم نکرده بودم که بخواهد اینطور ناراحت شود

 دادیار میگی چیشده یا میخوای فقط استرس بدی بهم؟_

 تو مگه کاری کردی که از مهستی عذرخواهی میکنی؟_
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 .چشم هایم گرد شد

 ه بگیری مخالفتی نکردم اماگفتی میخوای براش هدی_

دقیقا برای چی عذرخواهی کردی؟باورم نمیشد اما خیلی 

 جدی داشت از من بابت این کار

 .جواب میخواست

 من... من فقط نخواستم دلخوری بمونه به خاطر تو_

 ...ک

 .یک قدم جلو آمد

 . هیچ وقت بخاطر من از کسی معذرت نخواه_

 اما فکر میکردمدادیار مغرور بود این را میدانستم 

 نسبت به خودش اینطور باشد نه من نه دیگران. جلو
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رفتم و دستش را گرفتم._من به خاطر تو هرکاری میکنم ، 

 االنم نخواستم بین

 من و مهستی بمونی، خواه و ناخواه مهستی من رو

 ...مقصر ماجرا میدونه چ

:] 

 ق#_

 

 

 چون حاصل تربیت مادرمه، چون تو خانواده ی ما_

 . کرده باشی باید بدونیم فقط حق با ماست هرکاری

 تا به حال هیچ وقت در مورد خانواده اش اینطور
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صحبت نکرده بود، جا خوردم اما عکس العملم فقطتالش 

 برای آرام کردنش بود. بغلش کردم با کمی مکث

 .م و محکم بغلم کردشاندست برد دور 

 من با تو آرومم آسوی من، من با تو خوشبختم_

 . م هیچ چیز و هیچ کس این رو از من بگیرهنمیخوا

 .نفس عمیقی کشید و گفت

 کارم رو خواستم جدا کنم تا هر لحظه مجبور نباشیم_

 برای کسی چیزی رو توضیح بدیم. ناراحتیت عصبیم

 .میکنه

 .من خوبم_

 تو همیشه خوبی. دوست ندارم اینقدر از خودت_
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ن هم بخشی بگذری، این همه فداکاریت رو نمیخوام آسوی .ای

 .از من شده بود

 میدونی که زبون تند و تیزت بود که باعث شم جذبت_

 .شم

 .آرام خندیدم

 برای سفر که ناراحت نشدی از قبل راجبش صحبت_

 . نکردیم

 بدون من میخوای بری؟_

میتونی بیای؟ خیلی خوشحال میشم ._باید ببینم، کجا _

 میخوای بری؟

 . امیدوارم دوقلوهاراستش باید بابا رو در نظر بگیریم_

 .ناراحت نشن



 
 

3228 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 .نگران نباش عزیزم اونها هدفشون سفره_

 دادیار نتوانست بیاید، کارهایش زیاد بود، سعی کردم

 اخم و تخم نکنم تا حس بدی ندهم، مطمئن بودم تمام

 .تالشش را برای همراهی کرده

 دلم یزد میخواست اما برای بچه ها کیش بهترین گزینه

 کنند و انرژیشان خالی شود. هتل رابود، کمی بازی 

 .دادیار رزرو کرده بود

 ظهر رسیده و چک این کرده بودیم. من با دوقلوها در

یک اتاق بودیم مامان و بابا هم باهم، آسمان جدا.رسیده و 

 نرسیده دوقلوها گفته بودند برویم گردش. هوا

 گرم بود به بهانه ی واستراحت و دوش گرفتن

 .ساعتی دیرتر برویم راضیاشان کردم چند



 
 

3229 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 خسته ای؟_

 .دلتنگتم_

 .منم عزیزم منم_

 .صدایش خسته بود

 تا االن شرکت بودی؟_

 آره عزیزم، باید میموندم نمیومدم خونه._چرا؟_

 ...بدون تو_

 .نسیم خنکی بود

 دادیار؟_

 جانم عزیزه دلم؟_

 .دوست دارم_

 .با مکثی گفت
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ت باهم صحبت منم عزیزم ، منم.نه چند دقیقه بلکه چند ساع_

 .کردیم

 شنیدن صدایش روحنواز بود. چون میدانستم فردا باید

 .برود سرکار

 .برو بخواب_

 .هومم_

 .بغلم نیستی_

 .چند روز دیگه پیشتم_

دیره، یکم زودتر بود._دوقلوها مگه میذارن. جان میگفت _

 میخواد تااخر

 تابستون اینجا بمونه. امروز خسته شدم بس که

 یه کرم ضد آفتاب دستم بود هردنبالشون دوییدم، 
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 ...دوساعت بزنم به دست و صورتشون. مگه یه جا می

 دادیار؟

 خوابش برده بودم، زمزمه کردم دوست دارم و تماس را

 قطع کردم. نفس عمیقی کشیدم، هوا خوب بود. اینجا

 واقعا دای ار را میطلبید، یاد ماه عسلمان افتادم. سفر

 .بی نظیری بود

:] 

 ق#_

 

 .دیار بود مطمئنا این شادی چند برابر میشداگر دا

 بینهایت خوش میگذشت اما نکته این بود که فکرم پیش

 دادیار بود. حاال که من نبودم بیشتر خودش را غرق کار
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 کرده بود. به جز شب اول یا مهیار خانه ی ما می ماند

 یا دادیار میرفت پیش او، نتیجتا هردو تنها بودند و این

 ند شریک تنهایی هم شوند. میدانستمگونه میتوانست

 مهیار و مهستی به مادرشان حتی اگر دیر به دیر هم

 باشد سر میزنند اما دادیار نه! گاهی با خودم فکر

 میکردم مادرشان چطور میتواند تنها زندگی کنند. به

 !کرسی نشاندن حرفهایش اینقدر مهم بود؟

 آسو تو نمیای تو آب؟_

 .باشیننه عزیزم شما راحت _

بپوشم و در استخر با آنها  لباس شخصیهمین کم بود که 

 شنا

 کنم، بدون شک دادیار با یک تفنگ شکاری به سراغم
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می آمد. حتی وقتی خارج از ایران بودیم اجازه ی اینکار را 

 نداد. در استخر خانه ی خودمان هم گفته بود تا

 سقفش را پوشش ندهد اجازه ندارم و خب برای این

 . وقت نداشتسقف 

 آسو؟_

 برگشتم به آسمان که با نگرانی اسمم را صدا زده بود

 .نگاه کردم

 چیه؟ بابا؟_

 .نه_

 نفسم را بیرون دادم، کسی از خانواده ام که اینطور

خطابم میکرد دلم میریخت نکند برای پدرم اتفاقی 

 .بیفتد._رتبه ها اومده
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 .ترسیدم! خب چک کن_

 .میترسم تو ببین_

 وشی اش را گرفتم. اطالعاتش را وارد کردهبا لبخند گ

 بود فقط دکمه ی اینتر را نزده بود. نگاهی به صفحه و

 . رتبه اش کردم

 چهل هزار؟ شوخیت گرفته آسمان این چه رتبه ایه؟_

 جوری پاهایش شل شد و روی زمین افتاد که دلم

 .برایش سوخت. وقتی خندیدم فهمید شوخی کرده ام

میشی، صد و چهاره. ولی انتظار  خیلی بدی._خوبه قبول_

 دو رقمی

 .داشتم ازت

 .چشم هایش پرشد
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 چیه؟_

 . با دست هایش صورتش را پوشاند

 .قبول نمیشم_

 .شوخیت گرفته؟ رتبه ی کشوریته_

 اما مگر میشد آسمان را قانع کرد ، آنقدر گریه کرد که

دیگر چیزی نمانده بود از هوش برود، با دادیار تماسگرفتم 

 او راهکاری میگفت و میتوانستم آسمانتا شاید 

 را آرام کنم و او گفت با یک مشاور هماهنگ میکند تا

 با آسمان صحبت کند و اطمینان خاطر بدهد. بنده خدا

 کار و بارش را ول کرده بود تا به خواهر من اطمینان

 دهد که رتبه اش خوب است و بدون شک میتواند قبول

 .شود
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 الو دادیار؟_

 صحبت کرد؟ چیشد عزیزم_

 .با خنده گفتم آره

به چی میخندی؟_فکر کنم تقصیر من شد. اولش گفتم چهل _

 هزار اوردی

 .بعدش هم گفتم چرا دو رقمی نیاوردی حداقل

 .پس خانم من اشک خواهرش رو در آورده_

 شوخی کردم به خدا، حاال جان و جاشوا با دیدن_

 آسمان تصمیم گرفتن دیگه مدرسه نرن میگن باید تا

 وقتی هم سن آسمان میشن بازم برن مدرسه، به

 .نظرشون کار بیهوده ایه

 .دادیار خندید
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داری با سوغاتی های قشنگی میاریشون پیش _

مهیار._کاری که از دستم برمیاد، تو فکر مهیارنباش، من 

 زن

 عموی بچه هام به فکر روزی باش که مادر بچه های

 . تو قراره من باشم

 .خندیدبا این شوخی ام بلند 

 .تو فقط باش خوشگلم، هرجور که میخوای_

 دادیار ولی واقعا فکر کنم بچه بزرگ کردن ما شبیه_

 .فیلم آمریکایی ها بشه

 چرا؟_

 نقش پلیس خوب و بد بازی میکنن از مجرم اعتراف_

 بگیرن.آنقدر پشت تلفن خندانده بودمش که دیگر نمیتواست
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 .صحبت کند

 .تیشب با مهیار میریم خونه ی مهس_

 .چه خوب. دلم پیشته همش، خوبه که تنها نمیمونی_

 . بدون تو تنهایی من پر نمیشه_

 .تو جون و عشق منی_

 .هوای کیش سازگار بوده باید بیشتر ببرمت_

 لبخندی زدم، هوای کیش نبود، میدانستم، یا فهمیده

بودم چقدر شنیدن احساسم او را خوشحال میکند ._فکر 

 . میکنم مادرم هم دعوته

 نمیخوای بری؟_

 . میرم عزیزم_

 خودت رو برای چیزی یا حرفی ناراحت نکن، حتی اگر_
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 به من گفت. باشه؟

 ...باشه ی آرامش را شنیدم و قطع کردم

 .تعطیالت ما با وجود مخالفت های دوقلوها تمام شد

 نمیخواستند برگردند اما خب من کار داشتم مهم تر از

 اشتم به مرز جنونآن دادیار بود که از دلتنگی اش د

 میرسیدم. تا جایی هم که متوجهش بودم مامان و بابا

 حال و هایشان عوض شده بود. آسمان هم درگیر

انتخاب رشته اش بود، نمیخواست ریسک کند و فقطتربیت 

 معلم بزند، این بار میترسید در مصاحبه ی

 حضوری اش رد شود. این دختر هر لحظه چیزی پیدا

 . داشته باشد میکرد تا استرسش را

 برگشتمان را به دادیار خبر ندادم و بیخبر از او
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 برگشتیم. اول بچه ها، بعد مامان، بابا و آسمان را به

 خانه بردم. سریع برگشتم خانه ی خودمان ، دوشی

 گرفتم لباسی را با وسواس انتخاب کردم. آرایش کردم،

 . شامی آماده کرده و میز رمانتیکی چیدم

 بودم جوری و با نقشه ای دادیار را به مهیار سپرده

 امشب بفرستد خانه ی خودمان. با شنیدن صدای

 ماشینش متوجه شدم که موفق شده است. کنار پنجره

 ...ایستادم گرده را آرام کنار زدم و دیدمش

 

 

 

 روشن بودن چراغها گویا مشکوکش کرده بودم دیدم که
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 برمیداشت وبا تعجب دارد خانه را نگاه میکند. آرام قدم 

 .تند تند نگاهی به اطراف میکرد

 نخواستم نگرانش کنم از پنجره فاصله گرفتم و به حالت

 دو به سمت در رفتم. تا باز کردم سرجایش ایستاد و بعد

 با تعجب نگاهم کرد. فرصت ندادم به تعجب کردنش

 .ادامه دهد به سمتش دوییدم و پریدم بغلش

 .یواش میفتی_

 . محکم بغلم کرد._چقدر دلتنگت بودمگفت یواش اما خیلی 

 .نگاهم کرد 

 .چشم هایش را نگاه کردم

 .دیگه حس میکردم نمیتونم نفس بکشم_

 .لبم را گاز گرفتم و با لحنی لوس و کودکانه گفتم
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 .آقا اجازه ما بدون شما حتی نمیخواییم نفس بکشیم_

 . دستش را گرفتم و داخل بردم

ستم را کشید و من را خودم برات آشپزی کردم.بازوی را_

 مقابل خودش قرارداد

 شما که همه جوره دل من رو بردی. یه یک ربعی هم_

 وقت بده یک دوش بگیرم بیام. این همه خوشگل

 . کردی

فیلم ببینیم اما فقط یک ربع اول  بعد از شام خواسته بودیم 

 .را تماشا کرده بودیم

 ب بود؟فیلممون هم نصفه بود ._بعدا میبینیم. همه چی خو_

 .آره ممنون برای همه چی_

 .حتی رستوران ها را هم از قبل برایمان رزو کرده بود
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 یکی از بهترین هایش شویی بود که در کشتی اجرا شد

 .و جان و جاشوا رفتند کنار خواننده و کلی رقصیدند

 جان حتی یک آهنگ انگلیسی برایمان خواند، جالب این

 تحت تاثیر قرار بود خیلی هم خوب خواند و من واقعا

 گرفتم و بعد از همان اجرا بود که شغل آینده اش را

 .شیفت داد به خوانندگی. دادیار که داشت میخندید گفتم

 .ولی خوب خوند. تو گوشیم فیلم گرفتم نشونت میرم_

 .دنیای قشنگی دارن_

دوقلوها یا بچه ها؟_مگه دنیای همه ی بچه ها مثل دوقلوها _

 نیست؟

 .به پهلو شدم

 نه، بچه ای که داره تو فقر، گرسنگی ، جنگ بزرگ_
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 ...میشه ، نه این بچه ها دنیاشون خیلی فرق داره

 .نفسم را بیرون دادم

 دادیار؟_

 جانم؟_

هنوز... نظرت راجب بچه دار شدنمون عوض نشده؟با _

 .چشمهایی که رنگ تعجب گرفته بود نگاهم کرد

 اجاینقدر دلت میخواد؟ ما یک سال هم نشده ازدو_

 کردیم، از من خسته شدی؟

 چخ ربطی داره؟ فقط، نمیگم االن اما چیزی که تو_

 ...گفتی هم خیلی

 خیلی؟_

 .دوره، دیره. نمیدونم_
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 .دوران دانشجوییت مطمئنا خیلی برات سخت باشه_

این همه خانم شاغل بچه دار میشن._من نمیخوام اذیت _

 .بشی

 منظورت اینه سرکار نمیام؟_

 .باال و پایین شدقفسه ی سینه اش 

 .دوقلوها بخاطر نبود مادرشون خیلی دارن اذیت میشن_

 .وضعیت پرستار داشتن رو هم که میبینی

 من این را نمیخواستم، دوست داشتم بچه دار شویم، اما

 ابدا نمیخواستم بخاطر بچه دارشدن کارم را از دست

 دهم. اصال این دو را در منافات باهم نمیدیدم. من

 .هردو را مدیریت کنممیتوانستم 
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 دادیار مادر دوقلوها فوت کرده، زنده نیست. من اگر_

 کار کنم به این معنی نیست که مردم و زنده نیستم. غیر

 از این نگو که انتظار داری فقط من مسئولیت بزرگ

 کردنش رو به عهده بگیرم؟

 .منظور من این نیست_

 پس چیه؟_

 باشه، اینکه نمیخوام و دلیلی نمیبینم فشاری روت_

خودت رو اذیت کنی ، هم سرکار بری و هم بچه.میدونی 

 چقدر قراره خسته بشی؟ من هستم ، همیشه

 فقط نمیخوام خسته بشی. دوست دارم لذت ببری از
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 . زندگی

 .اگر دوتایی قراره بزرگشون کنیم اذیت نمیشم قول_

 . نگاهم کرد و دیگر چیزی نگفت

 جدیت بیشتری دنبالبعد از برگشتم از سفر داشتم با 

 خانه برای مامان و بابا میگشتم. قیمت خانه ها هر روز

 بیشتر میشد. جز وام گرفتن کاری از دستم برنمی آمد

 اما میدانستم دادیار خون به پا خواهد کرد. با مبلغی که

 او ماهیانه به حساب من واریز میکرد کم کم میتوانستم

 رهن کردن اما برایشان خانه بخرم چه برسد به اجاره و

 این کار را نمیتوانستم بکنم میدانستم بابا راضی نخواهد

 بود.درگیر و دار صحبت من با دادیار برای وام گرفتن و

 دنبال خانه گشتن خبر قبولی آسمان را شنیدیم، باالخره
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 قرار بود خانم معلم شود. بعد از آن همه استرسی که

 . کشید شاید ارزشش را داشت از نظر او

 ری باالخره یه خانم معلم تحویل جامعه میدی آقدا_

 .معلم

 بابا خوشحال بود او همیشه عاشق کارش بود و این

 خوشحالش میکرد که از بچه هایش یکی کارش را

 .ادامه دهد

 بابا؟ میخوام وام بگیرم خونه رو عوض کنم. نمیدونم_

 . چطور به دادیار بگم

دت یکم خنده ی مصنوعی کردم._راستش میترسم، دادما

 .زورگوا

 میدانست نمیخواهم ازدادیارپول بگیرم. من هم خوب
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 میدانستم مخالف خواهد بود. باید جوری این بحث را به

 .جان میخریدم

 فردا میریم ثبت نام؟_

 .آسمانی که داشت مدارکش را باال پایین میکرد گفت آره

 .چقدر استرس داشت برای این ثبت نام

 . یته اس نگران نباشقبول شدی بابا اینها فرمال_

 اما انگار نه انگار، بابا را نگاه کردم و اشاره ای به

 آسمان کردم او هم خندید._پس میخوای جشن بگیری براش؟

 .آره اما نمیدونم چه هدیه ای براش بخرم_

 میتونی براش ماشین بخری عزیزم به نظرم به دردش_

 .بخوره

 برای به دردش که میخورد اما حقوق من ذخیره ای بود
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 خانه مگر اینکه با پولهایی که او میداد برایش ماشین

 .میخریدم

 موافق نیستی؟_

 نمیدونم، راستش... اومم فعال میخوام خونه اشون رو_

 .عوض کنم .سرش را از لب تاپش بلند کرد

 ....و... میخوام_

 مشکوک نگاهم کرد میدانست وقتی دارم تکه تکه

 .میزندصحبت میکنم چیزی این وسط لنگ 

 ...پولم کم_

 .نگذاشت جمله ام را کامل کنم و خیلی جدی گفت

 .برات واریز میکنم_

 !نه!_آسوی_
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 ...بخدا همه ی تالشم رو کردم اما نمیرسونم و_

 گفتنش سخت تر از چیزی بود که فکرش را میکردم،

 .چشم هایم را بستم

 .میخوام وام بردارم_

 .جواب نداد، چشم هایم را باز کردم

 متوجه حرفت هستی؟آسو _

چه اشکالی داره؟_امیدوارم موقعیت من رو هم در نظر _

 .بگیری

 چه ربطی به موقعیت تو داره؟_

 آسو اونها خوانواده ی توان و خانواده ی منم_

 .محسوب میشن

 .بلند شدم رفتم کنارش نشستم
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 .حتی اگر من قبول کنم مامان و بابا قبول نمیکنن_

 چرا؟_

 ...خت باشه..._من اونقدرها هم آدمشاید درکش برای تو س_

 نه عزیزم فقط بخاطر... موقعیت زندگی هامون فرق_

 داره همین... من نمیخوام تو رو ناراحت کنم اما نمیتونم

 خانواده ام رو محبور به قبول چیزی کنم که میدونم

 .دوست ندارن

 نگاهش را از من گرفت به روبه رو خیره شد و از

 .جایش بلند شد

 .پدرت صحبت میکنممن با _

 دادیار پدر من نمیتونه صحتبت کنه انتظار داری در_

 مقابل حرفت چی بگه؟ من از روی شناختی که دارم از
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روی ایما و اشاره هاش میفهمم مخالفه._نمیتونم اجازه ی 

 . این کار رو بدم

 ...دادیار_

 بی توجه به من تنهایم گذاشت. او دیگر حتی اجازه

 ی که از شرکت گرفته بودم رانداده بود بقیه وام

 پرداخت کنم االن چه انتظاری داشت یک بار دیگر این

 کار را بکند. چرا همیشه سر مسئله ی پول ما باید

 . اینقدر دردسر میکشیدیم. متنفر بودم از این کار

 دادیار بیخیال نشد که هیچ صبح اولین چیزی که روی

 .صفحه ی موبایلم دیدم پیامک واریزی بود

 دیار این چیه؟دا_

 پشت دستش را روی غبغبش کشید و گفت چی؟ گوشی
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را برگرداندم سمتش تا ببیند._فکرمیکنم راجبش صحبت 

 .کردیم

 .گوشی را انداختم روی تخت

 .دادیار ... باورم نمیشه_

 .بلند شدم از روی تخت و موهای شلخته ام را پس زدم

 چه صحبتی؟ ما به نتیجه رسیدیم محض رضای خدا؟_

 .عمیقش را بیرون داد نفس

 دادیار کافیه، چرا همه چیز رو بهم تحمیل میکنی؟ چرا_

؟ دادیار این دوست داشتن نیست این زندگی مشترکنیست 

 حداقل تصور من از زندگی مشترک و دوست

 .داشتن نیست

 چی رو تحمیل کردم. نمیفهمی چقدر باید برام سخت_
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 وام باشه زن من برای همچین مبلغی بره و درخواست

 بده؟

 این مبلغ ناچیز برای من و خانواده ام هزینه ی یک_

 .پناهگاهه

 .دستش را داخل جیبش برد، دیدم که مشت کرد

 .وقتی آروم شدی صحبت میکنیم_

 

 

 

 همین! و تنهایم گذاشت. نمیدانم دراتاق یا خانه؟! باور

 کردنی نبود. ابدانمیتوانستم این را بپذیرم که همچین

 دستم را روی پیشانی ام گذاشتم وکاری کرده است. 
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 . فشارش دادم

 باید با همچین سردردی روزم را شروع میکردم؟ چیزی

 تا تولدش نمانده بود میخواستم همه چیز را حل کنم و

 یک تولد دونفره ی رمانتیک داشته باشیم اما االن؟

 ماشین را از پارکینگ بیرون آوردم تا بروم شرکت او

 اما در شرکت هم نبود، احتماالمنتظر من نمانده بود. 

 رفته بود کارخانه. مهستی در بدترین زمان ممکن

تماس گرفت تا من و دادیار را برای شام دعوت کند 

 امانتوانستم نه بگویم بدتر از آن این بود که گفت با دادیار

 تماس نمیگیرد و خواست من بگویم. تا ظهر نیامدن

 " بفرستم دادیار به شرکت باعث شد به او پیامکی

 . مهستی برای شام دعوتمون کرده." جوابم را نداد
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 شیطونه میگه برو پول رو برگردون به حسابش تا_

 .حساب کار دستش بیاد، اوف دادیار

 کسی را هم نداشتم با او مشورت کنم. چقدر داشتن

 دوست مهم و ضروری است. به اندازه ی خانواده ی

 .آدم ، انسان نیاز به دوست دارد

 میرفتم به بانکی که دادیار کمترین ارتباط را با آنها باید

 نداشت، من میخواستم دادیار به عنوان ضامن معرفی

 کنم که عمال منتفی شد. دردسرهای زندگی به نوعی

 راهش را پیدا میکرد و در خانه ام را میزد! تمامی

 نداشت. خوشی هایمان شده بود فاصله ی یین دو

ایم را با سرعت تمام کردم و دردسر، دو سوتفاهم...کاره

 راهی خانه شدم حاال
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 که جوابم را نداده بود خودش باید پای عواقبش می

 ماند. ناهار نخورده بودم چیزی دم دستی آماده کردم

 دوش گرفتم داشتم تند تند غذایم را میخوردم که چشمم

 به چراغ گوشی ام افتاد. باالخره آقا دادیار افتخار داده و

 .ارسال کرده بود جوابی برایک

 االن رسیدم شرکت، بی خبر رفتی، تا هفت میام خونه_

 .تنها نرو! لطفا صبرکن تا بیام

 از اینکه قبل از او برگشته بودم به خانه شاید حدس

 .میزد که میخواهم زودتر بروم. نگاهی به ساعت کردم

 یک ساعتی تا امدن دادیار وقت داشتم. میتوانستم در

 ر حالی که داشتم با آسمانآرامش حاضر شوم. د
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صحبت میکردم لباسهایم را هم انتخاب میکردم._صحبت 

 میکنی باهاش؟

 نمیدونم آسمان. چند روزه؟_

 !سه روز_

 کالسهای دانشگاهت؟_

 ندارم. سه شنبه شب حرکت میکنیم ، جمعه شب_

 .تهرانیم

 خودت به مامان گفتی؟_

 من شده آره!پس گفته بود و نه شنیده بود که دست به دامن_

 بود. نمیخواستم دلش را بشکنم بگویم تو آنقدرها هم در

 این مدت کم نمیتوانی پیشرفت کرده باشی که االن

 .میخواهی برای یک اجرای گروهی بروی سفر



 
 

3260 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 میخواستند یک اکیپ بروند به صحرا و آنجا چند کلیپ

 .ضبط کنند

 آسو؟_

 آسمان ذهنم درگیره بذار خودم خوب فکرکنم بعد بیام_

 ا مامان و بابا صحبت کنم. چند نفر میرین؟ب

 . پونزده نفر، هفت تامون دختره_

کجا میمونین؟_یه هتلی مسافرخونه ای جایی دیگه، تو _

 خیابون

 .نمیخوابیم که

 باشه االن داریم میریم خونه ی مهستی فردا میام_

 .خونه

 راضیش میکنی؟_
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 . میام باهاش صحبت میکنم_

 دلم میخواد برم. دوستهام آسو تو رو خدا، من واقعا_

 . میرن فقط من میمونم

 میدانستم چند دوست در آموزشگاه پیدا کرده است، و

 گه گاه با آن ها بیرون هم میرود. ندیده بودمشان اما

اشد. ه بمشکلی هم نبود که بخواهد نیاز به محدودیت داشت

 بچه هم نبود باید خودش کم کم یاد میگرفت با چه

 شد یا چه کسی نه، تا آخر عمر کهکسی در ارتباط با

 قرار نبود با تایید خانواده اش با کسی ارتباط برقرار

 .کند

 داشتم کیف و کفشم را از کمد برمیداشتم که دادیار به

 .اتاق آمد
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 .سالم_

 .من هم مثل خودش فقط گفتم سالم

 .یه دوش بگیرم بریم_

 جوابی ندادم. حتی برنگشتم به سمتش به طبقه ی پایین

 رفتم و گوشی ام را برداشتم تا گروهی کالسی ام را

 چک کنم کالس هایم قرار بود به زودی شروع شود ._بریم؟

 نگاهش کردم مرتب لباس پوشیده بود. بی هیچ حرفی

 .از جایم بلند شدم در راه فقط گفتم گل یا شیرینی بخریم

 . جایی نگه داشت و خودش شکالت خرید و برگشت

 بود قصد دارد مادرشان را نیزمهستی به من نگفته 

 دعوت کند... کاش خبر میداد. برای امروز رو در رو

 شدن با مادرش، آن هم ماه ها بعد از عروسیمان، روز
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 . خوبی نبود

 سعی کردم بیشتر خودم را با بچه ها سرگرم کنم. به این

 طریق میتوانستم از نگاه ها خشمگین مادر دادیار دور

 شنیدم انگار مخاطبش مهیارباشم. صدای محکمش را 

 . بود

 هنوز تصمیم نگرفتی؟_در مورد؟_

 این بچه ها قرار دست خدمت کارهات بزرگ شن؟_

:] 

 ق#_

 

 

 من داشتم با بچه ها بازی میکردم، داشت در لفافه به
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 من میگفت خدمتکار؟ ناراحت نشدم بلکه برایم خنده دار

 یستبود. امید بود که جوابش را داد و گفت این چیزی ن

 که بتواند اینقدر زود و راحت تصمیم بگیرد. اما این زن

این حرفها برایش قابل درک نبود. شاید دوباره فرددیگری 

 را برای مهیار در نظرگرفته بود، شاید هم هنوز

 . گزینه ی مد نظرش دخترخاله اش بود

 کمک کار خانه ی مهستی رفته بود برایم چای بیاورد

 .ماشینش را هول داد زیر پای اواما همان لحظه جان 

 تعادلش را از دست داد، در واکنشی ناخودآگاه خودم را

 .انداختم روی جان ، چای داشت روی او میریخت

 همین که روی بدنم ریخت با خو گفتم کاش یک آیس

 . تی میخواستم نه چای داغ
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 شانه ام کم کم شروع کرد به حس کردن داغی و

 سمت ما. جان و جاشوا سوختن واقعی. بقیه دویدند

 .ترسیده بودند

 خوبی عزیزم؟_

جاشوا: آسو تو سوختی.دادیار دستم را گرفت و بلندم کرد. 

 لباسم به بدنم

 .میخورد سوزشش را بیشتر میکرد

 مهیار: آسو خوبی؟

 .خوبم چیزی نیست، اگر پماد سوختگی باشه_

 مهستی گفت برایم می آورد. دادیار هیچ نمیگفت دستم

 . و برد داخل اتاقیرا گرفت 

 .دربیار بلوزت رو_
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 دست بردم اما بلند کردن دستم بیشتر احساس سوزش

کردم. خودش کمکم کرد. برمگرداند تا نگاهی بکند._خیلی 

 .شدیده ، بهتره بریم بیمارستان

 . نمیخواد_

 . اما توجهی نکرد و گفت مانتوی من را بیاورد

 . زننمیخواد گفتم که خوبم فقط روش یکم کرم ب_

 .لجبازی نکن_

 لبجبازی نمیکنم ، میشه بشینم؟_

 به سمت صندلی رفتم اما سعی کردم تکیه ندهم. مهستی

با پمادی سراغم آمد._بمیرم چه بد سوخته. دادیار بریم 

 !بیمارستان

 قبول نمیکنه، میشه تنهامون بذاری؟_
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 بعد از رفتن مهستی خیلی آرام کرم را روی جای

 .سوختگی زد

 بهتره؟_

 .آره، االن سوزشش کم میشه_

 کسی به در زد مهیار بود، میگفت بچه ها دارند گریه

 . میکنند و میخواست حالم را بپرسد

برو پیششون دادیار منم االن میام.دستم را در دستش گرفت _

 .و نگاهم کرد

 .بخاطر برخورد مادرم متاسفم_

 .اشکالی نداره_

 .خبرنداشتم اینجاست_

 !مثل من
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 .االن ناراحتن بریم بچه ها_

 .صبر کن یکم سوزشش کم بشه_

ناخودآگاه دستش را کمی فشردم._خانواده ی من چقدر 

 !مدیون توان

 بدنم میسوخت، بخاطر دادیار نمیخواستم صدایش را

 دربیاورم اما پوست من نازک بود. کرم کارساز نبود، از

 حس و حالم هم متوجه بود که بهتر نشده ام به همین

 یال نشد، پیراهن دیگری از مهستیدلیل دیگر بیخ

 خواست تا کمی گل و گشاد باشد و بعد راهی بیمارستان

 شدیم. مهیار بیچاره بدتر از بچه ها رنگ پریده و

 ناراحت نگاهم میکرد. روی صندلی بدون اینکه تکیه

 .بدهم نشستم
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 بهتری؟_

سرم را تکان دادم.. واقعا بهتربودم، نمیدانم چه زدند اما 

 کم کرد، برایم شسوزشش را

سرم هم وصل کردند. فشارم افتاده بود. مهستی، مهیارو امید 

 هم پشت سرمان آمده بودند به بیمارستان. بچه

 .ها با مادربزرگشان مانده بودند

 آسو نمیدونم چی بگم. این بار چندمه زندگی بچه هام_

 رو مدیون توام. مرسی، از ته دل. هرکسی همچین

 ...فداکاری نمیکنه من

 .این فداکاری نیست، اونها عزیزهای دل من هستن_

 مهستی: خوبی االن؟

 آره خوبم، ببخشید مهمونی رم بهم زدم. برین شماها،_
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 .چیزی از سرم نمونده

 حرفم را گوش نکردند همگی همراهمان ماندند. حتی

مهستی اصرار کرد شب را برویم خانه ی آنها. اگرچیزی 

 ما ترجیح میدادماحتیاج بود، دست تنها نباشیم. ا

 .خانه ی خودمان برویم

 فقط چون بچه ها از شدت نگرانی نخوابیده بودند در

 راه تماس گرفتم تا خیالشان را راحت کنم که حالم خوب

 .است و قول دادم فردا بروم دیدنشان

 .مواظب باش تکیه نده_

 .حواسش بیشتر به من بود تا رانندگی اش

 ی من برونم؟کاش به راننده ات میگفتی میخوا_

 .حواست نیست
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 .سوزش نداره واقعا؟_نه خوبم_

 خطر از بیخ گوش گذشت، باورم نمیشه. حتی نمیتونم_

 تصور کنم به شکل دیگه ای اتفاق میفتاد از این بدتر

 .میشد یا بهتر

 ...خداروشکر که روی من ریخت. یعنی_

 حتی نمیتوانستم تصور کنم جان همچین چیزی را تحمل

 .را در دستش گرفتمیکرد. دستم 

 چرا اینقدر خوبی؟_

من خوبم؟_خیلی، اونقدری که گاهی میترسم، لیاقت این _

 همه

 ...خوبیت رو نداشته باشم، نتونم

 .جمله اش را تمام نکرد. برای عوض کردن فضا گفتم
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 البته باهات قهرم. فکر نکن چون این اتفاق افتاد_

 .فراموش کردم چیزی رو

 .تو ناز کن من خریدارم_

 .بله از تنها گذاشتن و رفتنت معلومه چقدر خریداری_

 هردومون عصبانی بودیم، صبر میکردم بحثمون بدتر_

 .میشد

کارت خوب نبود._االن باید در مورد همچین چیزی بحث _

 کنیم؟

 ... خب ت_

 آسوی تو برای خانواده ی من کاری نمیکنی؟ همین_

 و االن داریم از بیمارستان برمیگردیم، چرا کارها

 فداکاری های خودت رو نادیده میگیری؟
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:] 

 ق#_

 

 

این فرق دا..._فرقی نداره، من با روش دیگه ای نمیتونم، _

 شاید تنها،

 حتی دم دستی ترین کاریه که میتونم بکنم، هیچ کدوم از

 کارها، خوبی ها، مهربونی و فداکاری هات با هیچ چیز

 .قابل جبران نیست

 وانستم همچین چیزیهرچقدر هم که میگفت من نمیت_

 .را قبول کنم

 .این دوتا یک چیز نیست_
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 دیگر رسیده بودیم به خانه. ماشین را پارک کرد، دستم

 .را گرفت و داخل برد. خودش لباسهایم را درآورد

 .هرچه گفتم بهترم قبول نکرد. برایم شیر گرم آورد

 . چیزی میخوای؟_نه خوبه همه چی_

 دراز کشید. نگاهمانبه پهلوی چپ خوابیدم. روبرویم 

 .که در هم گره خورد

 .دوست دارم_

 .منم_

 خودم را میشناختم من نمیتوانستم همینطوری آن پول

 .را قبول کنم

 .دادیار؟_جان دلم_

 یچیز بگم اما ببین عصبانی نشو با آرامش راجبش_
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 .فکر کن

 !در مورد پوله_

 .کمی خودم را جلو کشیدم

 ما تو مخالفی خب؟ببین. من میخواستم وام بردارم ا_

 .جواب نداد جدی نگاهم کرد

 .بگو خب؟باالخره لبخند زد_

 .خب_

 خب وام رو میگرفتم باید ماهیانه قسطهاش رو واریز_

 میکردم. درسته؟

 .حرفت رو بگو آسوی_

 به من حقوق نده، انگار از تو وام گرفتم. یعنی حقوقم_

 ...به جا
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 باهاتبخواب عزیزم، واقعا نمیخوام تو این شرایط _

 .بحث کنم

لطفا، من نمیتو..._آسوی من همسرتم، از من انتطار داری _

 از همسر

 ...خودم

 .چشم هایش را بست و جمله را کامل نکرد

 .استراحت کن، بعدا راجبش صحبت میکنیم_

 خب االن داریم صحبت میکنیم، چه فرقی داره؟_

 ...پس االن قبول کن، حرفی که میزنی واقعا چقدر_

 .نمیدونم چی بگم در موردشحتی 

چرا قبول نمیکنی نمیتونم همچین چیزی رو قبول _

 کنم؟بحثمان تمامی نداشت، نه من حرف او نه او حرف من
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 را پذیرفت. در همان حال یکه بدو کردن ما خوابمان

 برد. صبح با سرو صدایی بیدار شدم. ساعت نزدیک

 واقع دوازده بود. باورم نمیشد این همه خوابیده ام. در

 اصال صبح نبود، ظهر بود. دادیار نبود، مطمئنا بخاطر

 وضعیتم بی خبر تنهایم نگذاشته بود برود سرکار، بدون

 شک باید طبقه ی پایین می بود. اما صداها برای چه

 به تن داشتم، به سمتم کمدم رفتم و شخصی بود؟ فقط لباس

 پیراهنی برداشتم. خوب بود، سوزشی نداشت دیگر. آبی

 .دست و صورتم زدم و پایین رفتمبه 

 صدای دوقلوها را شنیدم، من ندیدمشان اما انگار آنها

 .من را دیدند، چون هردو همزمان گفتند
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اومد، اومد.چه خبر بود؟ پله ها را باکنجکاوی تمام پایین _

 رفتم و

 یکهو چیزی ترکید و کلی کاغذهای رنگی روی سرم

 !ودندریخت. برای من سورپرایز آماده کرده ب

 خدا میداند از صبح الطلوع مهیار را برای این کار

 دیوانه کرده بودند. روی کاغذی نوشته بودند، آسوی

 یک سوپرومن هست. فقط مهیار بود و بچه ها و

 .دادیار. برایم کیک گرفته بودند

 این ها روش آنها بود برای انرژی دادن به من تا زودتر

 .خوب شوم

:] 

 ق#_
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 . _قربونتون برم من

 آسو تو خوب شدی؟_

 . خوبم قربونت برم_

 نگاهی به دادیار و مهیار کردم. مهیار داشت با حس

 تشکر نگاهم میکرد. جلو آمد و دستم را بین دو دستش

 .گرفت

 ممنونم؛ این حرفها به من نمیاد اما اگر یه روزی_

 .بمیرم خیالم از بچه هام راحته

 . همچین فرشته ای تو زندگیشون

این چه حرفیه !به بچه ها نگاه کردم و گفت بریم خدا نکنه _

 سراغ این کیک
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 خوشگل و خوشمزه. کیک را بریدم. من واقعا توانایی

 خوردن کیک اول صبحی نداشتم دادیار برای بچه ها

 .کمی جدا کرد. جان در حالی که کیکش را میخورد گفت

 .به نظر من باید بریم کیش تا تو یادت بره سوختی_

 ه ذره ای به در رفتن شما از مدرسه ربطاین نمیتون_

 داشته باشه؟

 .هردو نخودی خندیدند

 چطوره ؟_

خوبم، درد نمیکنه. ممنون بابت اینها._تازه آسو ما _

 میخواستیم برات هدیه بگیریم، همه اش

 . بسته بود

 . سر جان را بوسیدم و به مهیار گفتم نیازی نیست



 
 

3281 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 ود یهدیشب فرصت نشده، مهستی دعوتمون کرده ب_

 . چیزی بگه

 . با دادیار کنجکاو نگاهش کردیم

 . بارداره_

وای .آنقدر خوشحال شدم که انگار خودم باردار بودم. _

 دستم

 . را جلوی دهانم گرفتم

 . وای، عزیزم، بخاطر من نتونست راحت بگه_

 ... چقدر خوب بود، در دل گفتم کاش من هم میتوانستم

 . تبریک میگم دارین دایی میشین_

 . معلوم بود هردو برادر از این موضوع خوشحال بودند

 جان و جاشوا هم از اینکه قرار است با او بازی کنند
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 . خوشحال بودند

جاشوا: میاریم پیش ما میمونه، مگه نه آسو؟_با آنتی میاد 

 پیشمون میمونه، دوست دارین؟

 . هردو سرشان را تکان دادند

 ام میخوایمن برم به مهستی زنگ بزنم، عزیزم تو_

 . صحبت کنی

 دادیار تایید کرد، نه تنها من و دادیار بلکه جان و

 جاشوا هم دوباره با او صحبت کردند و سفارش کردند

 . هرچه زودتر بچه را بیاورد پیش آنها

 دادیار علیرغم برنامه ی فشره اش در خانه ماند تا

 . مواظب من باشد

 یه شببخاطر من بهم خورد، میخوای ما دعوت کنیم _
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خونمون؟_بخاطر تو نبود. اجازه بده کم بهتر شی بعد. 

 جشنی که

 برای قبولی آسمان میخواستی بگیری رو هم به تعویق

 . انداختی

 . اون دیگه گذشت. براش کادو میگیرم حل میشه_

 . من همچنان نظرم به ماشین گرفتنه_

 گواهینامه هم نداره، باید بگم بره ثبت نام کته فعال_

 . میشه ببینم چی

 اما آسمان اصال برایش قبولی و جشن و هدیه مهم

 نبود، بلکه این سفری که از ناکجا آباد پیشنهاد شده بود

 برایش مهم بود. پشت تلفن دیوانه ام کرده بود. در

 مورد دیشب چیزی نگفته بودم و حاال هر بهانه ای می
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کنم.  آوردم قبول نمیکرد و می گفت بروم و با مامان صحبت

 گوشی را کالفه به پیشانی ام چسباندم، دادیاری که

 او هم با فاصله با تلفن صحبت میکرد لبخندی به رویم

 . زد

 دادیار آسمان بیخیال نمیشه من یه سر برم خونه_

 برگردم، تو با کی حرف میزدی؟

 .مادر بود؛ حالت رو پرسید_

 !چه عجب؟

 من میرسونمت عزیزم. اذیت نمیشی؟_

 .نی یکم میسوزه، لباس نازک میپوشمنه خوبم گرم شد_

پس من میرسونمت ، یه سرمیرم شرکت میام _

 . دنبالت._باشه
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 راضی کردن مامان آسان نبود، در واقع تالشی برای

 راضی کردنش نمیکردم. چون مسئولیت بزرگی بود

 خدایی نکرده هراتفاقی می افتاد مامان تا آخر عمر از

 عاشق چشم و من متنفر میشد، همین االن هم خیلی

 . ابرویم نبود

 بابا بود که نهایتا اعالم رضایت کرد و با چشم و ابرو

 گفت اجازه میدهد به رفتن آسمان. از نظرم تجربه ی

 خوبی بود اما واقعا نمیخواستم یک دردسر دیگر به

 .جان بخرم و مامان را راضی کنم

 میدونی کی ان؟_

فردا میرم صدایش را پایین آورده بود تا آسمان نشوند._

 موسسه ببینم چه جوریه کجا میمونن،
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 .نگران نباش

 میتونم نگران نباشم؟ این تا همین چند ماه قبل مدرسه_

 .اشم تنها نمیرفت

 مجبور میشه یاد بگیره، تا آخر عمرش که من و تو_

 .پیشش نیستیم مامان

 .سرش را تکان داد

 تو چرا رنگت پریده؟_

کشیدم._دیشب روم چایی پشت دستم را روی گونه ام 

 .ریخت

 .هینی خفیف گفت

 کجا؟_

 .خونه ی مهستی؛ پوستمون نازکه سوخت بدجوری_
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 دکتر رفتی؟_

 دادیار میذاره نرم؟_

 .مگه اینکه اون حریف تو بشه_

یجور میگی...خندیدم و ادامه ندادم. شاید میخواستم من _

 شوخی کنم

 .اما خب ممکن بود مامان جور دیگه ای برداشت کنه

 شوهرت برای شام میاد؟_

 سیب را داخل دهان بابا گذاشتم. حاال دیگر خیلی راحت

 تر میتوانست غذا را بجود. حتی میوه ها را برایش له

 .نمیکردیم

 . نمیدونم نپرسیدم_

 .میخوام شام بذارم ببین اگر میاد برای اونم بذارم_
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باشه.دادیار گفت اگر من آنجا میمانم او هم در شرکت بماند _

 و

 .به کارهایش برسد به خاطر من میخواسته زود برگردد

 باشه عزیزم من اینجام نگران نباش. اما برای شام_

 .خودت رو برسون. یکم دیر میخوریم

:] 

 ق#_

 

 

 آسمان را با دادیار راهی کردیم. دادیار با چنان جدیتی با

 مسئول و رئیس موسسه که همراهشان بود صحبت کرد
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پایش را گم کرده بود. ازنظرسن و  که پسر بیچاره دست و

 سال یکی دو سالی از دادیار کوچکتر بود اما

 .خب ابهت دادیار قابل اغماض نبود

 اشکالی که نداشت رفتنش؟_

 . نگران نباش عزیزم_

 تمام تالشم را برای نگران نبودن انجام میدادم. در مورد

 وام دوباره با دادیار صحبت کردم، اینکه از حقوقم کسر

 کند، تمام توانم را گذاشتم تا قانعش کنم آن پول برای

 من نیست. نهایتا لفظا موافقت کرد، با وجود اینکه خیلی

 حرفش را باور نداشتم برای رهن خانه ی جدید اقدام

 . کردم. خانه ای ویالیی بود

 پولی که دادیار برایم واریز کرده بود پول زیادی بود و
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خیلی معطل شوم برایپیدا همین باعث شد که نیاز نالشد 

 کردن خانه. قبل از بستن قرداد مامان را بردم

 .تاببیند دوست دارد یا نه

 پول اینجا رو چجوری میخوای بدی؟_

 .میدم تو نگران نباش_

 بابات قبول نمیکنه از دادیار بگیری. چند روزه هی_

 . داره بداخالقی میکنه

 منم میخواستم وام بگیرم دادیار نذاشت، اون میده_

 .حقوق نمیگیرم ازش

کی تموم میشه که..._کنار میاد باهام تو نگران نباش، تو _

 تایید کنی من با

 .بابا صحبت میکنم
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 هم تمیزه هم ویالیی دیگه چیش رو نپسندم؟_

 . راست میگفت، چه خانه هایی که ما ندیده بودیم

 هرچه انرژی برای راضی کردن دادیار خرج کرده بودم

 .رای بابا خرج کردم اما رضایت نمیداددو برابرش را ب

 هرچه میگفتم که قرار است به او این پول را پس بدهم

 واکنش بابا همان بود. چه طلسمی شده بود این خانه؟

 . چرا هربار یک اتفاقی می افتاد و نمیشد

 میخوای من صحبت کنم؟_

نه فرقی نداره، توام حرفهای من رو میگی .دستم را روی _

 .و موهایم را مالیدمسرم گذاشتم 

 .نمیدونم دیگه چیکار کنم_

 . نفسم را بیرون دادم
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 دادیار؟_

 جانم؟_

 ... میگم من خوبم مسهتی اینهارو دعوت کنیم، فقط_

نگاهم کرد ._اگر دوست داری به مادرت هم بگو. به هرحال 

 اون

 ... شب مادرت هم بود

 نگاهم کرد ، نگاه کرد و نهایتا از جایش بلند شد، به

 . متم آمد و محکم بغلم کردس

 میدونی دوست دارم؟_

 . صورتم را به قفسه ی سینه اش مالیدم

 . منم_

 میگم بهش فکر نمیکنم بیاد اما میگم. مطمئنی اذیت_
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 . نمیشی؟_بخاطر مهستی! یه شب هزار شب نمیشه

 فکر دادیار غلط بود، مادرش آمد. شاید کنجکاو زندگی

 د چه خانه و زندگی ایمن و دادیار بود. میخواست بدان

 داریم. منی که حس میکردم و حدس میزدم بیاید واقعا

 از صبح الطلوع به جان خانه افتاده بودم، خانه کثیف

 نبود اما من با وسواس زیادی مشغول بودم. میخواستم

 همه چیز خوب و عالی به نظر برسد. تا حرفی برای

 .گفتن پیدا نکند

 . به لباسم اشاره کردم و گفتم

 خوبه دیگه این؟_

 خیلی خوشگل شدی عزیزم. چرا این همه استرس_

 .داری؟او باهوش بود باید میتوانست حدس بزند دلیلش را
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 من که گفتم نمیاد، بیاد هم دلیلی نداره این همه_

 .استرس داشته باشی

 . اما من میدانستم خواهد آمد

 دوقلوها هرکدام یک طرف مهستی نشسته بودند و

 را روی شکم مهستی میگذاشتند ونوبتی دستشان 

 میگفتند "پس کو." نهایتا برای این که جان مثل همیشه

 خودش را باهوش تر نشان دهد به روی پیشانه اش زد

 .و آرنجش را روی پایش گذاشت

اوه پسر اون قایم شده، تو اینم نمیدونی؟جاشوای بیچاره هم _

 حرفش را باور کرد و خیلی

 .مظلومانه پرسید

 گه آنتی؟راست می_
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 جان سنی نداشت اما این دو کمی بزرگتر که میشدند

 .جان قرار بود همیشه از سادگی جاشوا سواستفاده کند

 به صدا در آمدن در نشان از آمدن مادرش بود. سریع

 .نگاهش کردم تا از نگاهم بفهمد حدس من درست بود

 دست پر آمده بود. هدیه هایش دست راننده ی دادیار

 . بود

 ما یک مجسمه گرفته بود، بقیه برای دوقلوها وبرای 

 هدیه ای برای مهستی بود، گردنبند زیبایی بود. دیدم که

 خیلی با دقت نگاهی به اطراف خانه کرد. چهره اش به

معنی رضایت نبود یا دوست داشت آنطور نشان دهد._باورم 

 نمیشه همچین خونه ی کوچیکی رو گرفته

 . باشی
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 . خطابش به دادیار بود

 .مهستی: دو نفرن مامان

 شما مگه چند نفرین؟_

 خانه ی مهستی و مهیار خیلی بزرگتر از خانه ی ما بود

 .اما من مشکلی نداشتم از نظرم خیلی هم خوب بود

 خانه ی بزرگ کارش بیشتر است من دوست نداشتم

 کسی در خانه ام کار کند و من و دادیار هم از پس

 . بربیاییمبیشتر از این نمیتوانستیم 

 دادیار جوابی نداد ، من هم دعوتش کرده بودم درست

اما ترجیحم این بود هم کالمش نشوم. اما مادر اوبیخیال نشد. 

 از دیزاین خانه، فرش ها و مبل ها دمده

 .شکایت کرد. شاید فکر میکرد چون جهاز من است
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 خبر نداشت که پسرش خودش تک تک وسایل را خریده

 یش دیگر داشت باعث خنده امو چیده است. حرفها

 میشد و من لب هایم را محکم روی هم فشار میدادم تا

 خنده ی نا بهنگام باعث بحث و مشاجره ی دیگری

 .نشوم

 ولی میتوانم اعتراف کنم واقعا شب پر استرسی را

 گذراندم. دوقلوها پیش ما ماندند ، به اتاق بردمشان تا

 . بخوابانمشان

 خوابیدن؟_

 .آره_
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 تخت نشستم کفش پاشنه بلندی که هیچ وقت به روی

 پوشیدنش عادت نکرده بودم را در آوردم و کف پایم را

 آرام ماساژ دادم. دادیار به سمتم آمد و چرخاندم و

 .شروع کر به ماساژ دادن

 چرا وقتی اذیتت میکنه میپوشی؟_

 . قشنگ دیده میشن_

نش بدون اینها هم زیبا دیده میشی .محبت و قلب مهربا_

 باعث میشد این را بگوید، تا من

 .اذیت نشوم

 اذیت شدی امشب؟_

 .نه خوب بود_
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 . ممنون بابت همه چی_

 بچه ی مهستی احتماال خرداد ، تیر به دنیا بیاد. تقریبا_

 .همزمان با سالگرد ازدواجشون

 فقط سرش را تکان داد و چیز دیگه ای نگفت. بلند

 کردمشدم لباسم را پوشیدم، آرایشم را پاک 

 چراغها ا خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم. بغلم کرد

که گفت._من معتقدم برای مهستی و امید هم زود بود. اما 

 من

 نمیتونم در مورد زندگی کس دیگه ای تصمیم بگیرم

 .حتی اگر خواهرم باشه

 چرا خب دوست دارن. چه اشکالی داره با بچه اشون_

 زندگی کنن؟
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 . بذار در آرامش بریم جلو_

 پس منظورم را از حرفهایم که هر ثانیه در مورد

 بارداری مهستی زده بودم را فهمیده بود فقط

 ...نمیخواست موافقت کند

 آسمان از سفر که برگشت شروع کرد به تکرار حرفهای

 من به بابا. اما بابا قصد بیخیال شدن نداشت. حاال دیگر

لفتمیکرد. به جایی رسیده بود که در مورد وام گرفتن هم مخا

 نهایتا من فقط مبلغی را به آقای ملکی دادم تا

 بدهی به او نداشته باشم و باز بی دلیل و با دلیل در آن

 .خانه ماندند. امیر دیگر کاری به کار آسمان نداشت

 آسمان هم شدیدا با دانشگاه و گیتاری که دیوانه وار

 جذبش شده بود مشغول بود. چون خانه عوض نشد
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 را برای دادیار پس بفرستم اما او هم گفتخواستم پول 

 نیازی نیست بماند در حساب من، این وسط فقط من

 بودم که خوش به حالم شد و هردو حساب بانکیم پر

 بود. زمانی هایی بود که داشتن یک هزارم این پول تمام

 دغدغه ی زندگی من بود و حاال بودنش در حسابی

 . تاثیری بر زندگی ام نداشت

 آسمان هم با اصرار دادیار برای قبولیبرای 

 دانشگاهش ماشین خریدیم. میدانستم از حساسیت شدید

 خودش برای رفت و آمد نشات میگرد. بعدها از زیر

 زبانش کشیدم که چند بار شاهد مزاحمت هایی خیابانی

 برای خانم ها بوده و این حساسیتش از آنجا نشات
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د میخواستپرواز کند. میگرد. آسمان با هدیه ای که گرفته بو

 .به طرز وحشتناکی خوش حال شده بود

 . انتظار این را نداشت

 خبری هم از آذرخش نبود انگار در دبی جای گیر شده

 بود. یکبار به مامان گفتم اگر بخواهد برایش بلیط بگیرم

 چند روزی برود دیدنش بخاطر بابا گفت نه ، اما همان

 ت پس برای عیدپیشنهاد را به هردویشان دادم و گف

 . بروند که فکرش پیش آسمان و رفت و آمدهایش نماند

 فروردین سالگرد ازدواج ما بود اما بخاطر رفتن مامان

 و بابا پیش آذرخش واقامت آسمان پیش ما قرار شد

 یک جشن خانوادگی و دست جمعی بگیریم. دادیار هدیه

 ای را که برای عروسی مان آماده کرده بود اما



 
 

3303 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 بود به من بدهد را به عنوان هدیه ی سالگردنتوانسته 

 ازدواجمان به من داد. باورم نمیشد واقعا. گفت البته

 نتوانسته بوده باغ را بفروشد ولی خب بعد از اینکه

 تصمیمش برای جدا کردن کارش عوض شده بود منتظر

فرصتی بوده تا این هدیه را به من بدهد. بین تولد من 

 مانده بوده که نهایتا انتقالشوسالگرد ازدواجمان مردد 

 داده برای سالگرد ازدواجمان. من هم از انتخابی که

 داشته راضی بودم. نه از اینکه به نام من بود خوشحال

 بودم. نه بیتشر از اینکه همچین جای زیبایی داریم برای

 ماندن و آمدن و حال و هوایی تازه کردن خوشحال

 .بودم

 برم برات پتو بیارم؟_
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 هوا خوبه. یکم تو راه اذیت شدم. اما اینجا اینقدرنه _

 .قشنگه دلم نیومد نیام

 مهستی بارداری سختی نداشت تمام این مدت حتی

 سرکار هم میرفت. هرچند دیگر تصمیم داشت کم کم به

 .استراحت بپردازد تا به دنیا آمدن بچه

 شما تصمیمی ندارین؟_برای ؟_

 .بچه_

 ...من که از خدایم بود

 ...اردادی_

 مخالفه؟_

 مخالف که نه ولی میگه االن نه. دست خودش باشه_

 میگه بعد دکترای من. هرچقدر میگم از پس دوتاشم
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 . برمیام قبول نمیکنه

سخته. مهیار رو نمیبینی؟سخت که بود این را من هم از _

 وضعیت مهیار میتوانستم

 بگویم با اینکه خیلی از کارهای بچه ها را من و

 .م میدادیم اما باز برایش سخت بودپرستارش انجا

 پسرها داشتند بزرگ میشدند و آدم خیال میکرد راحت

 میشود اما آنقدر شلوغ بودند وهرروز یک ماجرای

 .جدید که دیگر دست از این امید واهی برداشته بودیم

 بخاطر چند دعوای متوالی هم که داشتند مهیار تصمیم

 ه آن هم رضایتگرفته بود اتاقشان را جدا کند. اما ب

 نداده بودند در اوج دعوایشان باهم با مهیار قهر کرده

 بودند که میخواهد آن ها را از هم جدا کند و یکی دو



 
 

3306 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 روزی آمدند و پیش من و دادیار ماندند. اتاقی که قبل

 عروسی با دادیار آنجا میماندیم دیگر عمال برای آن دو

 . بود

بود._تا همین جاشم مهیار اگر ازدواج میکرد خیلی راحت _

 خوب از پسش براومده. من بهش حق

 میدم که وقتی دلش با کسی نیست بخاطر بزرگ کردن

 بچه هاش نخواد ازدواج کنه. خب پرستاره که میگیره

 .برای بچه ها

:] 

 ق#_
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 .اینها خال بچه ها رو پرنمیکنه_

 از کجا میدونی کسی که مهیار بخواد باهاش ازدواج_

 ر برمیاد؟ شاید اصال بچه ها روکنه از پس این کا

 . دوست نداشته باشه._قربون آدم چیز فهم

 سر هردویمان برگشت پشت سرمان. مهیار و دادیار

 . باهم بودند و هردو سیگار به دست

 .مهستی: مهیار من بخاطر خودت میگم

 من از بزرگ کردن بچه هام اذیت نمیشم. سخته_

 .درسته اما اذیت نمیشم

 تاکی؟_

 امید دوتا پسر بزرگ داشت حاضر بودیمهستی _
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باهاش ازدواج کنی تا بچه هاش رو بزرگ کنی؟مهستی بی 

 . هیچ فکری سریع گفت

 .آره_

 دقت نکردی. گفتم باهاش ازدواج کنی تا بچه هاش رو_

 .بزرگ کنی فقط برای بزرگ کردن بچه هاش

 ...من که نمیگم با کسی ازدواج کن ک_

 قلب من تصمیم نگیر. مندیگه لطفا مثل مامان برای _

 اگر بلد بودم کسی رو به زور تو قلبم جا کنم هیچ

 ...وقت

 جمله اش را ادامه نداد. سیگارش را زیر پایش خاموش

 کرد و قدم زنان از ما فاصله گرفت و به سمت دوقلوها
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که مشغول بازی بودند رفت.مهستی که بخاطر بارداری اش 

 هورمون هایش باال و

 از حرف و حرکت مهیار ناراحت شد پایین میشد سریع

 .و گریه اش گرفت

 .من خوبیش رو میخوام_

 گریه نکن. خوبی مهیار اون چیزی نیست که ما تصور_

 .میکنیم

 باور کن اگر میتونستم بچه ها رو میبردم پیش خودم_

 ...اما

من هستم نگران نباش.همان لحظه جاشوا دوید به سمتم و _

 دستش را انداخت

 .هستی دیگر جمله اش را ادامه نداددورگردنم و م
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 جان دلم، دعوا کردین؟_

 .ددی گفت ما رو میفرسته پیش گرندی_

 با تعجب به مهیاری که پیش جان ایستاده بودم نگاه

 . کردم

 .برای همیشه که نمیمونین، میرین و زود برمیگردین_

 .پیش گرندی مارگرت_

 گرندی مارگت مادربزرگ مادری آنها بود. میدانستم

اخیرا چند باری به مهیار گفته بود با بچه ها به اوسری بزند 

 اما دقیق متوجه این فرستادن نشدم. دادیار

 به سمت مهیار رفت و جان هم مثل جان آمد و خودش

 .را در بغل من جا کردند

 . آسو منم نمیخوام برم_
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 دوست ندارین برین برای تعطیالت؟_

 .میخواد برای همیشه مارو بفرسته_

 .ممکن بود؟ مهیار جانش به جان آنها بند بودمگر 

 خودش میتوانست طاقت بیاورد که از بچه هایش

 !همچین چیزی میخواست

 چون دادیار مشغول صحبت با او بود من دیگر به

 سراغش نرفتم. دادیار هم رفته بود سراغش تا بپرسد

داستان چیست._نگران نباشین. بریم باهم آشپزی کنیم؟ ببینیم 

 نی نی

 .نتی مهستی دلش چی میخواد باهم براش بپزیمآ

 مگه میتونه حرف بزنه؟_

 .خندیدم و به مهستی گفتم
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 .آنتی بپرس ببینیم پسر شما چی میخواد_

 مهستی لبخندی زورکی زد. حق داشت چیزی که از

 دوقلوها شنیده بود میتوانست ربط مستقیمی به بحث او

 .و مهیار داشته باشد

 

 

 

 صحبت کردی؟_

 .تابستون رو برن پیشش تا ببینه چی میشهمیگه _

 کل تابستون؟ با مادربزرگی که چند بار بیشتر ندیدنش؟_

 او هم کالفه بود معلوم بود که نتوانسته برادرش را قانع

 . کند
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من باهاش صحبت میکنم.من خیلی حرفها میتوانستم بگویم _

 اما االن ناراحت بود

 . میکردمباید با دقت تمام جمله هایم را انتخاب 

 یکم دراز بکشیم مهیارهم آروم بشه بعد باهاش_

 .صحبت کنم

 .مهستی هم منتظر صحبت کردن من با مهیار بود

 شخصا بعد از چرتی که زده بودم به این فکر کرده بودم

 از سر ناراحتی یا عصبانیت دلخوری شاید چیزی گفته

 وگرنه او دلش را ندارد بچه هایش را به مدت طوالنی

 . بفرستدجایی 

 نسکافه ای درست کردم و به سمت مهیاری که بیرون

 در تراس ویال نشسته بود و زل زده بود به درخت ها
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 . رفتم

کم سیگار بکش.نگاهی به من کرد. کمی سرجایش صاف _

 نشست و

 .سیگارش را خاموش کرد

 .نسکافه_

 . ماگ نسکافه را از دستم گرفت

 . مرسی_

 . کنارش نشستم

 ام؟خیلی پدر بدی _

با تعجب نگاهش کردم._میدونم تو دروغ نمیگی دارم 

 .میپرسم

 ام با پدرم همیشه بهتر از مامانم ارتباط میدونی من _
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 .بوده

 .قابل حدسه_

 از کجا؟_

 ی ارتباط اعتماد به نفس خوبی داری، دخترهایی که _

 .خوبی با پدرهاشون دارن اعتماد به نفس باالیی دارن

ن دادم._این شاید بخاطر شرایط از سر فهمیدن سرم را تکا

 فرهنگی ماست. از بس که

 دختر رو محدود میکنن و تحت هر شرایط دختر رو

 مقصر میدونن، خب اینکه بدونی پدرت هیچ وقت پشتت

 رو خالی نمیکنه بهت اعتماد به نفس میده. حاال این رو

 گفتم تا بگم حتی بابای من که دیوانه وار عاشقشم و از

 .پدر دنیاست، بابای من هم ایرادهایی دارهنظرم بهترین 
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 هیچ کس کامل نیست. مثال بابای من در تربیت من

 رو نتونست خیلی با ارتباط کارش خوب بود اما همون 

 . داداشم حفظ کنه. چون تفاوت سلیقه ای زیادی داشتن

 . نفس عمیقی کشیدم

 تو پدر خوبی هستی، یه پدر فوق العاده حتی با همه ی_

 .ایرادهایی که شاید از نظر بچه هات داشته باشی

کمی سکوت کرد و باالخره گفت._عاشقش بودم. من نمیتونم 

 زن دیگه ای رو وارد

 زندگیم کنم. نمیدونم از آینده خبری ندارم اما االن

 نمیتونم ، هنوز تازگی خونی که دستم گرفتم جلوی

 ...چشمه. اگر دوباره من یا مادرم ممکنه باعث شیم

 مجبور نیستی ازدواج کنی. راستش االن تو این_
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 موقعیت ازدواجت خیلی وابسته به بچه هاس. باید یکی

 باشه که بچه ها قبولش کنن بعد اون بچه هارو قبول

 ...کنه و بعد حس تو. میدونم فداکاری خیلی بزرگیه اما

 نیست ... من تجربه ی خوبی ندارم چون مادر خوبی_

 ست مادر خوبی باشه. اگربودنداشتم. همسرم هم نتون

 نه بخاطر خودش نه بخاطر من بخاطر بچه هامون باید

 .مبارزه میکرد

 حالش خوب نبوده. رفتارهاش... بهتره در مورد کسی_

 که االن نیست قضاوت نکنیم. بچه ها دوست دارن خیلی

زیاد. تا اینجا تونستی بعدشم میتونی. تازه هم من هستمهم 

 به چشم بچه های برادر مهستی. من به دوقلوها

 شوهرم نگاه نمیکنم. اونها خیلی بیشتر از اینها هستن
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 . برام. هرموقع نیاز داشته باشین من و دادیار هستیم

 .مرسی_

 سرم را تکام دادم. از سفر چیزی نگفتم به نظر حتی

 . چیزی نبود که بخواهیم در موردش صحبت کنیم

 .ینشما دوتا پدر و مادر فوق العاده ای میش_

 .مثل تو_

 .این حرفم یک لبخند عمیق روی لبش نشاند

 _ _ _ _.مرسی_

 زندگی مشترک پر بود از تمام باال و پایین ها. گاهی

 میتوانستی از دست کسی که دیوانه وار عاشقش بود به

 همان اندازه عصبانی یا حتی دلخور شوی. زندگی آرام

 و کوچک ما خالصه شده بود در خلوت های دو نفره و
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 .جمع های خانوادگیمان

:] 

 ق#_

 

 بزرگ شدن بچه ها و پسر زیبای مهستی بود که این

 گذر زمان را به ما نشان میداد. وگرنه ما خیلی هم در

 جریان ماجرایش نبودیم. مهیار تالشش را برای پدر

 خوب بودن میکرد اما خب همیشه کم و کسری

 میتوانست وجود داشته باشد. امید و مهستی بعد از به

 دنیا آمدن پسرشان تصمیم به اقامت گرفتند و طی چند

 ماه کارهای اقامتشان را درست کرده و راهی آمریکا

 شدند. مهستی وکالت کارهای کارخانه را له دادیار و



 
 

3320 

 

 ویسنده:صدای بی صدان                                                                                                                  آسوی

 

 مهیار داد. حاال ارتباطمان تبدیل شده بود به تماس های

 تصویری و تعطیالتی که گاه یا آنها می آمدند یا ما

 ر دادیار هم خانه ای آنجا در نزدیکی خانهمیرفتیم. ماد

 ی مهستی گرفته بود، بیشتر زمانش را آنجا بود تا

 ایران، مهستی گاهی تا مرز جنون از دستش عصبانی

 میشد اما از اینکه مادرش بود و تنها نبود ته دل

 . خوشحال بود

 دوقلوها شمع چهارده سالگی خودشان را فوت کرده

 کم مردی میشدند برای بودند و حاال داشتند کم

خودشان. جان خودش را وقف موسیقی اش کرده بود،چیزی 

 هم تا انتخاب رشته اش در مدرسه نمانده بود و

 من مهیار و بیشتر از مهیار دادیار را راضی کرده بودم
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 تا او موسیقی بخواند. بماند که چقدر در این زمینه

 انرژی خرج کرده بودم. اما جاشوا به انتخاب خودش

 سراغ رشته ی تجربی رفت. عاشق ادبیات بود همیشه

 فکر میکردم شاید دوست داشته باشد در همان زمینه

 ادامه دهد اما نمیدانم این چند سال حال و هوایش را

 . تغییر داده بود و حاال دوست داشت پزشک شود

 آسو واقعا هممون باید بریم؟_

 جشن فارغ التحصیلی آسمان بود و خب من از جانب

 خودم همه را دعوت کرده بودم و حاال جان داشت

 !مسخره میکرد که یک لیسانس گرفته است

اوال یواش عموت میشنوه.دادیار مدتی بود که به بچه ها _

 تذکر میداد دیگر به من
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 آسو نگویند و زن عمو خطابم کنند. میگفت بیرون از

 خانه جلوه ی خوبی ندارد که بچه های بردارش او را

 چک خطاب کنند. حاال این دو آتیش پاره فقطبه اسم کو

 جلوی دادیار به من میگفتند زن عمو و باقی زمان ها

 همان آسو بودم برایشان. آسویی که گاهی برایشان معلم

 .بود گاهی دوست، گاهی خواهر و گاهی مادر

 دوما دوست نداری نیا ، دو روز دیگه به آسمان_

 بزنه از من التماس کردی بیاد برای گروهتون گیتار

 .نخواه راضیش کنم

 آسمان آنقدر در زمینه گیتار نواختن پیشرفت کرده بود

 که حتی با چند خواننده ی نو پا که آلبوم یا آهنگشان را

 ضبط کرده بودند همکاری داشت. در آمد خوبی هم از
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 اینکار داشت، در همان موسسه تدریس هم میکرد و

 آورد. حاال منتظرخب کم و بیش خرج خودش را در می 

مجوز بود تا در کنسرت خواننده ی به نام دیگری بهروی 

 صحنه برود. انگار کمی مجور دادن به نوازنده ی

 خانم سخت بود. باورم نمیشد خواهر بی اعتماد به نفس

 ارتباطاتو خجالتی من آنقدر پیشرفت کرده بود و 

 اجتماعیش باال رفته بود و حاال باعث افتخارم بود. آن

 کالس موسیقی و دوست های خوبی که پیدا کرد کمک

 حالش بودند. تا جایی هم که میدانستم کسی در زندگی

 اش نبود. خانه را به هر زوری بود برایشان عوض

 کرده بودم حاال دیگر امیر هم نبود اما کسی را وارد

 ...زندگی اش نمیکرد. نمیدانم انتخاب خودش بود یا
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 عزیزم بریم؟_

 نمیشیم تو با بچه ها برو من میرم دنبالدادیار جا _

 . مامان و بابا

 دوقلوها اخمو نگاهم کردند. عجیب از دادیار حساب

 شان با دادیارارتباطاتمیبردند. دوری و دوستی را در 

ترجیح میدادند. در صورتی که دیگر سر و کله ی 

 مهیارمیپریدند. انواع شوخی ها را با او داشتند. مدتی بود

 ند " ددی تو چرا دوست نداری، منحتی میگفت

 نگران آینده ی خودمونم شبیه تو باشیم و کسی تو

 زندگیمون نباشه." البته این شوخی جان بود جاشوا

 هنوز اینقدر راحت این را نمیگفت. میدیدم مهیار محتاط

 است در این زمینه. شاید خیالش از جاشوا هم راحت
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 بیفتد. تغییریمیشد ممکن بود اتفاق هایی در زندگیشان 

 ... بزرگ

 .باشه پس مراقب باش_

 دیشب خبر بارداری ام را به او داده بودم، باورش

 نمیشد. بیخبر از او کاری نکرده بودم واقعا خودم هم

 وهه ی کارهایه بانتظارش را نداشتم ، شدیدا در ب

 دانشگاه و کارم بود. علی رغم اینکه قبل از شروع

 این موضوع امابعدش بادکترا خودم اصرار داشتم به 

 دیدن حجم کارهایم دیده بودم حق با دادیار است به قولی

نه اینکه نتوانم یا از پسش برنیایم فقط قرار بود بیشترخسته 

 شوم. راستش تا به دادیار بگویم از استرس مرده

 و زنده شده بودم حس میکردم دلخور شود ، مخالف
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 دیوانه وارشود. خوشحال شدنش برای قابل باور نبود. 

 خوشحال شده بود. از سر خوشحالی من را روی

 دستش گرفته و چندین بار چرخانده بود. دوستت دارم

 هایی که نثارم کرده بود. برنامه هایی که تا

 صبح برای فرزندمان ریخته بود و از آرزوی قلبیش

 برای اینکه فرزندمان دختر باشد گفته بود. همه ی این

 فقط بخاطر تحصیل من در خودحس ها را این چند سال 

 .نگه داشته بود؟ مرد من یک بزرگ مرد واقعی بود

 جلوتر از آنها راه افتادم. داخل رفتم تا کمک کنم مامان

 .بتواند ویلچر بابا را بیاورد

:] 

 ق#_
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 . اول یه خبر بدم بعد بریم_

 مامان و بابا منتظر نگاهم کردند. بیشتر صورتشان

 .رنگ نگرانی گرفت

 . من... من باردارم_

 درخشید... چشم های هردو درخشید. مامان سریع به

 سمتم آمد و روبوسی کرد و تبریک گفت و من سمت

 ."بابا رفتم. گونه ام را بوسید و آرام زمزمه کرد "نوه

 نمیتوانست راحت صحبت کند با تکلم یک سری کلمات

 را میگفت. هنوز روی صندلی چرخدار بود اما از

 راحتتراز قبل میتوانست استفاده کند برای ورقدستش 
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زدن کتابهایی که میخواند یا غذایی که میخورد ._آذرخش 

 دیروز میپرسید که تو باردار نیستی، بچه ام

 .حس کرده حتما

 من با آذرخش در ارتباط نبودم. می آمد و می رفت اما

 دل بخشیدنش را هنوز هم نداشتم. حاال او تمام و کمال

 ای گیر شده بود مامان اصرار میکرد ازدواجدر دبی ج

 کند اما من نظری نداشتم. خودش هم گویا تمایلی

 . نداشت

 یعنی آسو ددی هم میمومد تکمیل بود. ببین همه یه_

 . نفر دو نفر اومدن. ما شش نفر. اوه مای گاد

 .یقه ی پیراهنش را کمی باال داد
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.دادیار  امیدوارم کسی من رو اینجا نشناسه آبروم میره_

 سری برای هردو تکان داد وصندلی بابا را تنظیم

 کرد. آسمان پیش دوستهایش بود. اما همان لحظه که

 نامش را خواندند ما همگی با خوشحالی بلند شدیم

 برایش دست بزنیم. دیدم بابا چقدر دارد با غرور تمایش

 . میکند

 دوقلوها یکی سمت چپ و دیگری راستم بود. نگاهی به

 ردم حس کردم وقتش است و در همان حال دستهردو ک

 .زدن گفت

 . جدید براتون میادcousin) ( بچه ها داره یه کازن_

 هردو از دست زدن ایستادند. خیلی وقت بود به من

 میگفتند که چرا من و دادیار بچه نداریم و آنها در
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 زندگی نیاز به یک تغییر و سرگرمی جدید دارند و آن

واستند بچه ی من و دادیارباشد. جان سرگرمی جدیدشان میخ

 میگفت به او ساز یاد میدهد جاشوا میگفت

 خطاطی و کتاب خوانی. هردو برنامه های زیادی برای

 . این تو راهی ما داشتند

 تعجب و حیرتشان که تمام شد به سمتم حمله کردند 

 بلندم کردند و این باعث جیغ من و نگرانی شدید دادیار

 تذکر به سمتمان آمد تا از دست آن دوشد. با تشر و 

 نجاتم دهد اما در همان حال که از روی زمین بلندم کرده

 بودند چشمم خورد به پسری جوان... چهره اش برایم

 آشنا بودچند سالی بود ندیده بودمش اما فراموش نشده

 .بود
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 دست گلی دستش بود و نگاهش به من نه به صحنه

 بود. آسمان هم با همانبود جایی که آسمان ایستاده 

 لبخند داشت نگاهش میکرد. حضور امیر اینجا فقط یک

 معنی داشت... لبخندی صورتم را پوشاند این بار دیگر

از سرخامی و بچگی نبود باهم بودنشان بدون شک اینعشق 

 بود. دادیار از دست بچه ها نجاتم و و دستش

 .م حلقه کردشاندور 

 .دوست دارم_

 در اینجا نداشت اما خودش را نباخت انتظار شنیدنش را

 !با لبخندی گفت منم

 

 


