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*** 

 :بهار

 بفرمایید؟« پاسخگوی پانصد و هفده» -

  ..کمک.. خانوم.. تو.. رو.. خدا.. کمک -

  الو.. الو.. صدام رو دارید؟ -

  ..کمکم.. کنید -

زدید که به اورژانس وصل بشه، گرفتید! به جای هشت باید پنج می عزیزم... خانوم... فکر کنم اشتباه -
 اید خانوم؟جا صد و هجدهه، متوجهاین

  .رسیدبریده به گوشم میصداش بریده

  ..کمک.. کنید.. دستم.. ح.. س.. ندار.. ه... کمک -

 با خودم گفتم: خدایا، این دیگه چیه؟ عجب گرفتاری شدم. حاال چی کار باید بکنم؟

اومد، یه طوری که انگار گوشی تلفن ازش فاصله داره. سنش هم به نظر باال داش از ته چاه میص

  .رسیدمی
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  خانوم گوش کنید، الاقل بگید کجایید؟ چه اتفاقی براتون افتاده؟ -

  .رسیدی منقطعش، خیلی بد به گوشم میصدای زمزمه

 ... کنهقل.. بم.. درد.. می -

  بگید؟تونید آدرستون رو می -

  .... کوچ.. ـه.. ته.. را.. نی.. پال.. ک.. هفت.. زنگ.. یک.. خدا... یاخیابو.. ن مقا.. می -

  شنوید؟زنم تا به کمکتون بیاد، میالو.. الو خانوم.. االن به اورژانس زنگ می -

صدای زنه. خطش رو نگه داشتم و با خط دیگه، صد و پونزده رو گرفتم. ای بابا اینم که حرف نمی

  .دختری توی گوشم پیچید

 اورژانس تهران، بفرمایید؟ -

  .سالم؛ یه مورد اورژانسی داریم -

  مشکلشون چیه؟ -

  .«قلبش»ای وای! من از کجا بدونم؟ عجب کاری کردم. یادم افتاد که خانوِم گفت: 

  الو خانوم، مریضتون چه مشکلی داره؟ -

 .میرهفکر کنم داره می -

  کشه؟هوشه؟ نفس میبی -

ست خانوم لطف کنید به این آدرس )...( یه آمبوالنس بفرستید، بیمار یه خانومه حدودا شصت هفتادساله -

 .و شدیدا به کمک احتیاج داره. احتماال ایست قلبی کرده

  .بسیار خب، آماده باشید تا یک ربع دیگه نیروهای ما در محل حاضر هستند -

 !ع کرد. عجب گیری افتادماین رو گفت و قط

  :دوباره به اون یکی خط رفتم

  رسه. کسی هست در رو باز کنه؟خانوم.. خانوم.. هوشیاری؟ االن یه آمبوالنس می -

  :وار گفتبازم ناله

  ..کلید.. توی.. جا.. کف.. شی.. هست.. کمک.. م.. کنید -
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اورژانس زنگ بزنم و بگم کلید توی خدای من! آخه توی این وضعیت باید چی کار کنم؟ دوباره به 
دونی کیه و چیه تماس کنی برای کسی که نمیجاکفشیه؟ نمیگن شما که در محل نیستی خیلی غلط می

  !اش یه شوخی مسخره باشهگیری؟ اصال شاید همهمی

دونم میره چی؟ خدا رو خوش نمیاد. نمیولی اگه نباشه چی؟ اگه طفلی توی تنهایی، سکته کرده و داره می

  گردند؟اگه امداد بیاد و کسی در رو باز نکنه، به مرکزشون برمی

ای هم ورودی رو براشون واقعا جوابی نداشتم که بدم. فکر کنم اگه توی ساختمون کسی نباشه و همسایه
نشانی زنگ بزنند که در رو باز کنه؛ اما نه! باز نکنه، این امکان هست که بذارند و برن، یا شاید به آتش

کنند که در محل کسی نیست. هایی بکنند. احتماال فقط به مرکزشون اعالم میبعیده همچین شلوغ بازی

 .اصل بودم که چه کنممست

خیاِل مسئول به ساعت بزرگ سالن نگاه کردم. تا ساعت سه که پایاِن کارمونه، فقط هفت دقیقه مونده. بی
ام یه خداحافظ گفتم و بعد از ثبت خروج، به هغرغرومون؛ سریع کیفم رو برداشتم و به کنار دستی

ام شدم و پا روی گاز گذاشتم و به سمت آدرسی که اون خانوم بهم پارکینگ رفتم و سوار ماشین لکنتی
رسیدم. شده، یه ربعه به آدرسش میداد، حرکت کردم. اگه ترافیک نباشه، با این قارقارِک از رده خارج

های پزشکی، اش همین دور و بره. همزمان با ماشین فوریتکه خونهست اینم از شانس اون مادربزرگه
داخل کوچه شدم و همون نزدیکی پارک کردم. وقتی جلوی در رسیدم، مأمور اورژانس زنگ در رو زده 

بود و منم برای هردوشون سری تکون و زیر لب سالمی دادم و با اطالعی که از وضع اون خانوم 

 .ی دوم رو زدم و منتظر ایستادمجواب ما رو نخواهد داد، پس زنگ طبقهداشتم، مطمئن بودم که کسی 

  :صدای پسر نوجوونی پیچید

  بله؟ -

  :سرم رو نزدیک چشمی آیفون تصویری بردم و گفتم

تونه جواب بده؛ میشه در ی اولتون هستم. حالش خوب نیست و نمیسالم، من آشنای خانوم همسایه طبقه -

  رو بزنید؟

  !دصبر کنی -

کس ی سوم و چهارم رو هم زدم. هیچای بابا! صبر دیگه چیه؟ البد رفته بزرگترش رو بیاره. زنگ طبقه
  .جواب نداد

  :ی دوم بودآلود پیچید، احتماال از همون طبقهصدای یه آقای خواب

  بفرمایید، با کی کار دارید؟ -

  .ی اولتون بدهد، حال خانوم طبقهجا مامورای اورژانس معطلنآقا لطفا در رو باز کنید. این -

  :زده گفتی خواببا همون صدای نخراشیده
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  خانوم از مسافرت اومده؟ی اول؟ مگه مهریطبقه -

 .پس اسمش مهریه. خوبه الاقل اسم خانوِم رو فهمیدم

  .آقای محترم، لطفا در رو بزنید. با هر ثانیه تاخیر ممکنه ایشون رو به سمت مرگ بکشونید -

 .کنی؟ باش تا بیام ببینم حرف حسابت چیهبونت رو گاز بگیر! پیرزن مهربون رو چرا توی گور میز -

 .خواد بیاد حرف حسابم رو ببینهعجبا! طرف تموم کرد و این تازه می

های رفلکسی، یه جوون تازه دست و رو شسته و مو شدن در سبز با شیشهبعد از سه دقیقه و با گشوده
کرد، از من به اون هاش موهاش رو مرتب میطور که با دستاهر شد. همینزده، جلومون ظآب

  .عیار به جا آوردچرخوند و نهایتا روی من زوم شد و یه بررسی تمومپرستارهای اورژانس چشم می

  امرتون؟ -

خانوم حالشون خوب نیست. از اورژانس اومدند تا وضعیت ایشون چک بشه. اجازه آقای محترم؛ مهری -

  .تر به کمک ایشون بریم یا این که هر اتفاقی که بیفته، خودتون باید مسئولیتش رو قبول کنیددید زودمی

تعلل خودش رو کنار کشید. های منتظر رو دید؛ با کلی یه نگاهی به آمبوالنس انداخت و وقتی اورژانسی
کرد سرکاریه و به قول خودش آلود بود و فکر میکرد، یا شایدم هنوز خوابانگار اصال باور نمی

 .خانوم هنوز مسافرتهمهری

ها رفتم و خودم رو به جاکفشی رسوندم و سه چهار جفت کفشی رو که اکثرا با سرعت به سمت پله
ها، روی و تکونشون دادم تا باألخره کلیدی از ته یکی از اون کفش جاهای طبی زنونه بودند، جابهراحتی

 .زمین افتاد

سریع کلید رو به داخل قفل انداختم و چرخوندم و با بازشدن در، عقب کشیدم تا آقایون صبور که با هفت 
هشت دقیقه معطلی، خم به ابرو نیاورده بودند، داخل بشند. توی هال که خبری نبود. یه نگاه به 

ها و حموم و دستشویی رو ی اُپن انداختم و بعد به سمت دهلیزی که مشخصا درهای اتاق خوابشپزخونهآ

  :ها رو باز کردم که دیدم دستشوییه. صدای جوونک بلند شدداد، سرعت گرفتم. یکی از درنشون می

  دونی اتاق خوابش کجاست؟چه جور آشنایی هستی که نمی -

  :نداختم و با پررویی گفتممنم خودم رو از تک و تا ن

ای از حال نرفته باشه، متوجه کنم تا یه وقت یه گوشهدارم از اول همه جا رو دونه به دونه نگاه می -

  شدی؟

  !کنی تا به قضای حاجتت برسیشون مییکی سرکشیآهان، من فکر کردم که یکی -

  :زبل خان! سری تکون دادم و گفتم
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ردن در، به اوقات خوش قضای حاجتت رسیدی و سر و مویی صفا دادید، همون شما که به جای بازک -

  !کافیه

ای وای! طفلی  تر از من به سمت اتاقی رفت و درش رو باز کرد.نگاه پر از خشمش رو چرخوند و جلو
جا دراز به دراز روی زمین افتاده بود و موبایلش هم با گوشش، سی چهل سانت فاصله داشت. خانوِم اون

ها هم دورش رو گرفتند و شروع به اقدامات اساسی کردند. به پرستارهای اورژانس ندا دادم و اون سریع

  .هاش رو کنار نبض گردن خانوِم قرار دادتر از همه خودش رو جلو انداخت و انگشتاون یارو هم زود

  :پرستار اورژانس اومد چیزی بگه که اون پیشدستی کرد

 .زنهخدایا! خیلی ضعیف می -

  .زدبعد شروع به صورت اون بنده خدا نواختن کرد و هی صداش می

 خانوم؟خانوم؟ ای وای چی شده.. مهریمهری -

ها به کارشون برسند. پرستاِر هم یه نگاه عاقل اندرُخلی بهش انداخت و ازش خواست عقب بکشه تا اون

 هوش بیارند یا نه؟ تونند خانوِم رو بهمیمن هم حالم جا اومد که حالش گرفته شد و خیره شدم که ببینم اینا 

خانوم انداختم و گوشیش رو هم یه وارسی کردم. هفتاد سال ی مهریتر شدم و یه نگاهی به چهرهنزدیک
طور که بهشون نگاه رو شیرین داره و با این سن و سالش، گوشیش از مال من هم مدل باالتره! همین

اهی رفت و بدون جلب توجه، به دیوار اتاق تکیه دادم تا با هام سیکردم، از سرعت عملشون چشممی

  .شدنشون برای انتقال، منم راهم رو بکشم و برمآماده

  :پسِر به سمتم نگاهی انداخت و گفت

  خانوم چه نسبتی داری؟با مهری -

  .خواستم یه به تو چه فضول بگم؛ ولی جلوی آقایون امداد خوبیت نداشتمی

 .ترین لحظاتش من رو خبر کردههستم که در بحرانیقدر نزدیک اون -

  ورا ندیدم؟قدر نزدیکی چرا تا حاال تو رو ایناگه این -

 .خانوم هم چیزی درموردت نشنیدممنم تا حاال تو رو توی ساختمون ندیدم، حتی از مهری -

واست که اصل خبردم و اصال هم دلم نمیهاش ُپر از حرص بود و من هم از این بازی لذت میچشم
 .قضیه رو براش توضیح بدم

قدر بهش نزدیکی، وسایل الزمش رو بردار و همراه آمبوالنس برو تا بتونی برای پس حاال که این -

  .شدنش کارهاش رو انجام بدیبستری
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های عصرم، باید نقش همراِه مریض رو هم راسته که بازی سر شکستنک داره. با این همه گرفتاری
هوش رو روی برانکارد گذاشتند و منم . دیگه خود کرده را تدبیر نیست. بیمار بیکردمبازی می

دورتادور اتاق رو چشم چرخوندم. کنار یه مبل راحتِی، یه ساک دستی و روی خود مبل، یه مانتوی نخی 
 داد که بهی طرح گلیم که کامال این حس رو به آدم میِکرم با یه روسری آبی گلدار و یه کیف زنونه

رها کرده و بعد هم نقش بر زمین شده؛ چون بلوز آستین بلند  جاها رو همونمحض رسیدن از سفر، اون
تر از بقیه برداشتم و هاش هنوز به تنش بود. به سمت مبل رفتم و روسری رو جلوو شلوار و جوراب

رفتم. با احتیاط یه ی خانوِم پیچیدم تا حجابش حفظ بشه. بعد کیف و مانتوش رو هم به دست گدور کله
نگاهی هم به داخلش انداختم تا ببینم دسته کلیدی دیده میشه که طفلی بعد از ترخیص، پشت در نمونه یا 

 .خیر

ها همون ای که در مسیر دیدم قرار گرفت، این نوید رو بهم داد که ایننمای سه چهار تا اشباح نقره
ه داخل پرتش کردم و زیپ کیف رو بستم و دنبال کلیدهاش هستند. یه چنگی هم به گوشیش انداختم و ب

ی اون آپارتمان هشتاد نود متری که خیلی هم نتونستم وسایلش کارهآقایون راه افتادم و کامال در نقش همه
هاش به رو با جزئیات ببینم، در رو بستم و یه نگاه چپکی هم به اون پسِر که فقط کاتیوشا بود که از چشم

 .نداختم و سوار آمبوالنس شدمشد، اسمتم شلیک می

تر پارک شده، نگاهی انداختم و بعد به طرفمتر اونکه دو سه نفتیماشین که راه افتاد، به اون لگن آبی
ای رفتم. یه لحظه به نظرم اومد آقایی که خانوم که این همه دردسر برام درست کرده، چشم غرهمهری

کنه، متوجه حرکت من شد و سرش پایین رو چک می خانومه و مرتب فشار و نبضشکنار دست مهری
  :افتاد و خندید. خودم رو جمع و جور کردم تا سوالم رو بپرسم

  ببخشید میشه از وضعیت ایشون بگید؟ -

  :طور که مشغول بود گفتهمون

تری انجام نشه، تشخیص صریحی نمیشه داد؛ اما امکانش هست که یه سکته رو رد های دقیقتا بررسی -

  .کرده باشه

خانوم انداختم. یعنی ممکنه که تموم کنه؟ وای خدا نکنه! خودم رو جلو تری به مهریبا ترس نگاه جدی
هاش کامال جوگندمی و رنگ ی بانمکی داشت. مواش دقیق شدم. صورت گرِد سبزهکشیدم و به چهره

پشته. در مجموع با این که هایی که توی این سن و سال هستند، کوتاه و کمنزده که مثل خیلی از خانوم

  :نشست. با نگرانی پرسیدماست؛ ولی به دل آدم می هاش بستهچشم

  یعنی اآلن خیلی وضعیتش بحرانیه؟ -

سیتی از مغز و قلب نداشته باشیم، نمیشه نظر قطعی داد. فعال که بیهوشه و تا بیمارستان نرسیم و یه  -

  .تر تحت درمان قرار بگیرهممکنه اآلن کمی دیر هم شده باشه و باید سریع به سی سی یو بره تا زود

به بیمارستان که رسیدیم، به خاطر تشکیل پرونده مجبور شدم کیفش رو باز کنم و مدارکش رو بیرون 
یه؛ چون داخل جلد کارت ملی و شتابش، یه کاغذ یادداشت کوچیکه که روش بیارم. خیلی پیرزن باحال

چهار تا سه نوشته. این دیگه آخرشه! به کارت ملیش هم یه نگاهی انداختم که نام و نام خانوادگی رو 
مهری میثمی زده و به حساب تاریخ تولدش، هفتاد و دوسال رو داره. به پذیرش مراجعه کردم و براش 



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

8 

 

خواست که با دودلی کارت شدنش، درجا یه میلیون تومن میمروت برای بسترییل دادم. بیپرونده تشک

  .شتابش رو دادم که خوشبختانه موجودی داشت و بدون مشکلی کارش راه افتاد

داشتم و به کار و زندگیم رفتم و ماشینم رو برمیتر میاومد و باید زودای از دستم برنمیعمال کار دیگه
های تنش هم های ویژه، لباس؛ اما با این وسایلش که بعد از تعویض لباس در بخش مراقبترسیدممی

  اضافه شده، چی کار باید بکنم؟

  :پوشی که با سیستم مقابلش مشغول بود، گفتمایبه سمت جایگاه پرستاری رفتم و به آقای سرمه

خواستم وسایلش رو تحویل بدم. یمن همراه خانوم مهری میثمی هستم، ایشون سی سی یو بستریه. م -

  .اومد، به وسایل توی دستم نگاهی انداختاون آقا که به نظر چهل رو داشت و خیلی موقر و فهیم می

مریضتون در شرایطیه که امکان تحویل وسایل نداره و شما بهتره اینا رو زمانی براشون بیارید که  -
  .خش رو بدهی انتقال به بخطر رفع شده باشه و دکتر اجازه

 .گیری به چه دردسری افتادمکارم در اومد! از یه عدد اشتباه توی شماره

داشتم. بهتره یه سرکی هم بکشم تا شیر آبی، گازی، گشتم و ماشینم رو هم برمیای نبود، باید برمیچاره
دم. آره، ی تلفنی پیدا کنم و به بستگانش خبر بتونم دفترچهچراغی روشن نمونده باشه، یا حتی می

  .طوری بهترهاین

ی کسی که باهات صنمی نداره، یه اآلن که جلوی در آپارتمانش رسیدم، کمی دودلم؛ آخه ورود به خونه
ی اون پسِر رو هم طوریه؛ ولی به هرحال بهترین راه برای تحویل به کس و کارهاش همینه. حوصله

  .سپردماول به خودش می سازی کنم، وگرنه بهتر بود ازندارم تا بخوام براش شفاف

شدن به غروب خورشید، همه جا تاریک بود. های ضخیمش و نزدیکوارد هال که شدم، به خاطر پرده
در رو بستم و کفشم رو روی پادری درآوردم و به همه جا دقیق شدم. دنبال کلید لوستر سه حباب رنگی 

  .شد که از همون ظهر به چشمم اومد، گشتم و باألخره همه جا روشن

گرفته که اگه یه هفته هم مسافرت بوده باشه، این خاک روی وسایل خونه نسبتا نو بود و البته کمی خاک
میز و سایر وسایل چوبی و دکور، طبیعیه. شروع کردم و به همه جا سرک کشیدم؛ ولی دریغ از یه 

 !دفترچه یادداشت و یا مثل همون کاغذ کوچک حاوی رمِز شتابش

اش پیدا نمیشه. از هال و کشوهای آشپزخونه ران درخته که یه برگ کاغذ هم توی خونهانگار از طرفدا
ها رفتم. اول از سر کنجکاوی داخل اونی شدم که ظهری، به خاطر که نومید شدم، به سمت اتاق خواب
  .اون پسِر نتونستم درش رو باز کنم

رخ خیاطی و متعلقات و یه مبل دوتایی هم، متری دستبافِت قدیمی و یه میز چیه اتاق ساده با یه فرش شش
ی اتاق و بهتر از همه یه کمد بزرگ چهاردره که سریع به سمتش رفتم و یکی یکی یه سمت دیگه

  .درهاشون رو باز کردم

های ی مردونه، سومی و چهارمی هم پر از رختخوابزدههای کپکاولی لباس زنونه، دومی لباس
  !دفتر تلفنرنگاوارنگ. بازم دریغ از یه 
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گردم؟ گوشیش بهترین چیز برای گرفتن ردِّ فک و ی تلفنش میبا خودم گفتم اصال چرا دارم دنبال دفترچه

  .فامیالشه. دوباره دست توی کیفش بردم و گوشیش رو بیرون کشیدم

خواد، روی زمین ولو شدم. باورم نمیشه که یه خانوم ی ورودیش رمز عبور میوقتی دیدم صفحه
قدر نگران امنیت چیزهای توی گوشیش باشه. یه ذاره، اینساله که رمز شتابش رو کنار کارتش میهفتاد

  !تر نمیشه؛ قفل صفحه باز شدداردفعه یاد چهار تا سه افتادم و واردش کردم. از این خنده

 هاش شدم. قادری)تور مشهد(، موسوی)سفر حج(، فراهانی )کربال(، زمانی)طبقهوارد قسمت شماره
خیال. واقعا این حاج خانوم ی همون پسِر باشه که زنگشون رو زدم، پس بیدوم(. آهان، این باید خونه

 ی خواهری، داداشی، یعنی هیچی؟ی زیارته. دریغ از یه پسری، دختری، خونهخوره

رسیدم. یکی بستم تا به سومی ها رو یکیکالفه از روی زمین بلند شدم که به اتاق دیگه سر بزنم. در کمد

 .شده، نظرم رو جلب کردی طالیی قلنبهکنار چند تا بالش یه پارچه

ست که امروز به هیچ کارم یه خرده دودل بودم؛ ولی آخرش چی؟ فعال که خونه زندگیش دست مِن بیچاره

 .نرسیدم

های های پارچه رو که باز کردم، یه جاقرآنی مخمل سبز با حاشیهگره .دست دراز کردم و بیرونش آوردم
طالیی ازش بیرون زد. با احتیاط زیپش رو باز کردم. یه قرآن خیلی قدیمی با یه سنِد خونه بود که به 

یدم و کمی ورق زدم. متوجه کاغذ سفیدی که در آخرین ب*و**سآرامی بیرون کشیدم. روی جلد قرآن رو 

  .برگه به جلدش چسبیده بود، شدم و برش داشتم

  .ی دوران ابتداییمونهای دیکتهت مثل برگهدار؛ درسکاغذ نسبتا بزرگ و خط

کردیم، هشت های کاغذی که توی بچگی درست میوقتی تاهاش رو شمردم، دیدم حاج خانوم مثل بادبزن
ها و همسن و تا به اون زده؛ به طوری که امکان پارگیش خیلی زیاده. دستخطش مثل تموم قدیمی

 !نامهرش کامال واضح؛ وصیتهاش، کمی کشیده و ناخوانا بود؛ اما تیتسال

 بسم هللا الرحمن الرحیم»

ام فقط شنیدن صدای توست، مادرت هاست به این مادر پیرت سر نزدی و دلخوشیپسر عزیزم که سال

  .کنیها بیماران رو درمان میبهت احتیاج داره و تو عزیزدلم خارج از مرز

 «همیشه نگرانت هستم و در انتظار این که تو برگردی

  :اش رو خوندمورند. ادامهور اونمرزه که مدام اینبا خودم گفتم حتما پسرش از این دکترهای بی

کنم با پولی که در حسابم خواند، خواهش مینامه را میاز هر دوست و آشنا و همسایه که این وصیت»
ندش هم در همین هست برایم مراسم بگیرید و از این خانه مراقبت کنید تا پسرم از سفر برگردد. س

  .کنم که آن را به پسرم بدهید که تنها دارایی من و پدرش همین بودهجاقرآنی است و تمنا می

  .آرزوی این مادر پیر فقط دیدار تو، عزیزدلم هست
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 «.ی ما رو ببخشه و بیامرزهخداوند همه

بینی. ظاهرا باید صبر رو می اتمونی و بازم بچهشاءهللا که زنده میانگیز! انقدر غمبا خودم گفتم: چه

 .کنم که به هوش بیای و خودم به خونه برگردونمت تا خیالم راحت بشه

روندم، خیلی دیر شده بود. همه جا رو قفل کردم و از ساختمون خارج شدم. موقعی که به سمت خونه می
  .شهتر از این نیست که با آِه فراق توأم باانگیزبه این فکر کردم که هیچ مرگی غم

ماشین رو جلوی در ساختمون بیست واحدیمون نگه داشتم و پیاده شدم. هنوز کیفم رو از صندلی پشتی 

 :خانوم بیرون اومد و صدام زدی منصورهی طبقه اول، کلهی آشپزخونهبرنداشته بودم که از پنجره

  !قدر دیر اومدیبهار، چه -

  .حاال باید به اینم جواب بدم

  طوری شده؟ کاری پیش اومد، -

کردم که چرا زد. تعجب میدو ساعت پیش یه آقایی اومد و یه ربع پشت سر هم زنگتون رو می -

  .کنه. آخه امروز ندیدم که دانشگاه برهخواهرت در رو باز نمی

  .یه خرده نگران شدم

  از اون آقا نپرسیدی که چی کار داره و یا اصال خودش رو معرفی نکرد؟ -

  .داد که بهت بدم. اومدی داخل اول بیا واحد ما و بگیرش چرا، یه بسته -

  !ی فضول هم گاهی به کار میادواقعا همسایه

  .باشه، اومدم -

ام فرو رفت. خودشم که ماشاءهللا مثل پلو، در واحدشون رو که باز کرد، بوی عطر برنج تا عمق بینی
فتم و به سمت آسانسور راه افتادم تا به طبقه سفید و نرم و تا حد خیلی زیادی ری کرده! بسته رو ازش گر

  .خودمون برم که بازم صدام زد

 .دیدم که میرهها میچرا امروز ترنج دانشگاه نرفته؟ هرهفته سه شنبه -

  .حتما کاری داشت. شایدم شما ندیده باشید -

 .دیدمشرفت من حتما مینه، اگه می -

  .خب با اجازه -

  .رو داخل آسانسور انداختم تا بیشتر از این سوال و جواب نشماین رو گفتم و فوری خودم 
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وارد آپارتمان که شدم، همه جا غرق تاریکی بود. اصال این واحد رو برای این گرفته بودم که نورگیرش 

 .خیلی کم بود؛ طوری که هیچ دیدی به کوچه و خیابون و حیاط نداشتیم

های کوچیک رو روشن کردم. دی ای پزخونه رفتم و القیم به سمت آشمستبسته رو زیر بغلم گذاشتم و 
  .های داغوِن دیشب رو بیرون آوردمهام رو توی سینک شستم و از یخچال آب و کتلتدست

  .خوردم تا فرجی بشه و از گلوی خشک و تلخم پایین برهزدم، یه قورت آب هم میهر گازی رو که می

های بیرون خالص کردم و روی تم. خودم رو از شر لباسنصفه نیمه ولشون کردم و به سمت اتاقم رف

 .هام رژه رفتتخت نشستم. تموم وقایع روز، مثل فیلم صامِت سیاه و سفیدی از جلوی چشم

ی حاج خانوم مهری بود. وقتی داشتم در آپارتمانش رو قفل نامهتنها قسمت رنگی، همون وصیت
تر از خودش که فکر کنم همونی بود که اول آیفون رو ی پسِر با یه نیمچه کوچیککردم، سر و کلهمی

  .جواب داد، پیدا شد

پاد. دیگه خبر نداره که اگه اهلش هاش رو ریز کرده و انگار داره علی بابا و چهل دزد بغداد رو میچشم
شدم. با یه حرکت ریز که به سر و صورتم بودم، االن زار و زندگی طرف رو پول کرده بودم و غیب می

  «چیه؟»دم، حالیش کردم که دا

  از مهری خانوم چه خبر؟ به هوش اومد؟ -

  .بیمارستان )...(، بخش سی سی یو. مایل بودید تشریف ببرید و از نزدیک جویای حالشون بشید -

تِر هم یه تکخند اومد که با ها پایین اومدم. پسِر هم یه غری زد و اون کوچیکراهم رو کشیدم و از پله

  .رقمه بهشون رو نشون نمیدمها خوشم نمیاد و هیچگردنی بزرگتِر، خفه شد. از پسرخالهپس

یه خودی نشون میده.  اش پیدا میشه وی مقابلم خیره شدم. مطابق همیشه، هر دو سه ماه سر و کلهبه بسته
ی چمن در قیچی و یه رسید از بس محل عوض کردم و اون هم پیدام کرد، دیگه خسته شدم. بازم یه هدیه

آور محبت؛ اما این دفعه یه پاکت ی ارشادی و توبیخی، با چاشنی تهوعواریز به شماره کارتم و یه نامه
سی هم که افتادیم! واقعا فکر کرده که من پا شیک و مجلسی هم قاتیشون بود. بازش کردم، َبه َبه عرو

میشم و به مجلس کذاییشون میرم؟ زهی خیال باطل! همه رو به داخل پاکت بزرِگ برگردوندم و به سمت 
شدن آینه و ُخردشدنش ام، پرت کردم. نشونه گیریم هم عالی؛ به طوری که چیزی با پرتمیز آرایشی

  .فاصله نداشت

هارنارنج که ریز و ُخردشده روی زمین و تختم ریخته بود، افتاد. بلند شدم و به های بشدهچشمم به خشک
رویی رفتم. در رو باز کردم و داخل شدم. هجوم عطِر تنش، درست مثل موِج عطر سمت اتاق روبه

 .کنه، تکونم دادهای مغز حمله میهای یک باغ بزرگ که به سلولخوش شکوفه

 ترنج؟ -

-...  

 .باشنگران هیچی ن -
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-...  

 .خودم از پس همه چی برمیام -

-...  

 .ذارم آسیبی ببینیمراقبت هستم و نمی -

-...  

تر از اونم که یه چیکه آب شور، بخواد غیر این رو اومد بریزه، گرفتم. من قویجلوی اشکی رو که می

  !نشون بده

  .آروم بخواب -

*** 

 :ترنج

صورتم رو با آب ساده شستم و یه مسواک اساسی هم زدم. صبح زود از خواب بیدار شدم و مثل فشفشه، 
ام رو رام و با تموم قدرتی که توی مقابل آینه ایستادم و با برس بزرگ و زبرم، موهای سرکش طالیی

  .ای ضخیمم کردمهام داشتم، اسیِر کش قهوهدست

ه سرم کشیدم و موهایی رو که ایم رو بی قهوهای و در ادامه مقنعهای، مانتوی نخی قهوهشلوار جین قهوه
شد. با نگاهی که از کش در رفته بود، کامال به داخل فرستادم؛ طوری که فقط گردی صورت دیده می

ی بستنی رو های چوبی افتادم. با این تفاوت که انگار یه نفر، گوشهتوی آینه انداختم، یاد برچسب بستنی
ی کالس امروز رو برداشتم و جود آورده. کیف و جزوهای به وکنده و یه گردی سفید بین اون همه قهوه
ی ناشتام، زردآب باال های بدبوی روی میز، نزدیک بود معدهبه سمت آشپزخونه رفتم. با دیدن کتلت

های مونده رو داخلش ی زباله رو از سطل بیرون کشیدم و کتلتام گذاشتم و کیسهبیاره. دست روی بینی
  .اسی، به سمت در آپارتمان رفتمی اسشوت کردم و با یا گره

 ۱۹۶۷های تابستونی جیِن جلوی در رو پا زدم و از خونه خارج شدم. نگاهی به تویوتا کارینای مدِل کفش
وقت به سراغش نیومد. حتی توی آبی نفتی جلوی ساختمون انداختم که تنها یادگاِر آقاجونه و کسی هیچ

  .اشتندانحصار وراثت هم، محلی از ِاعراب براش نذ

قدر که قابل مون، محض خوشِی دل خود ماشین تا حاال یه قالپاق هم ازش ندزدیدند؛ اوندزدهای محله
  !ترحمه

شد، تموم رنگش هم ریخته بود و یه متر هم تا سر کوچه ها رسیدگی خوبی بهش نمیاگه طی این سال
دونند که این ماشین، از اولش هم مه میخوابید تا ِپرِسش کنند. هها میفروشی اسقاطیرفت. یه گوشهنمی

ای بشینه. سری خم کردم و زیرلب، عزیز دل بهار بوده و فقط هم اونه که حاضره پشت یه همچین عتیقه
  .یه سالمی برای اون آبی عزیز فرستادم
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، ی زباله رو داخلش انداختم. اگه بهار بودی سر کوچه رفتم و به آرامی کیسهبه سمت سطل بزرگ زباله
ور سطل که البته دقیقا اون« گیری عالی!َبه چه نشونه» گفت:کرد و میاالن مثل توپ بسکت شوت می

 .فرود اومده بود

روی تا جا هم خودم رو به خیابوِن نزدیک دانشگاه رسوندم. بازم پیادهتا مترو ده دقیقه پیاده رفتم و از اون
و خانومانه به اطراف نگاهی انداختم و خیلی سر به  باألخره ورودی دانشگاه رو دیدم. مثل همیشه آروم

کنند تا دست از پا خطا نکنم و من همیشه ازشون هایی که همیشه من رو نظاره میزیر وارد شدم. چشم
 .کردم که خانوم و باوقار باشمترسیدم و مدام مراقبت میمی

رو « فهیم مالک»ه مثل همیشه های کالسمون افتاد کمون، چشمم به جمع بچهنزدیکی ورودی دانشکده
کرد. ور افاضات میور و اونبودند و اون هم که متولد کویت و همه چی تموم، براشون از ایندوره کرده

جا زن گرفته و خانومش، این شازده رو به از یکی شنیدم که پدرش سفیر ایران در کویت بوده و از همون
 .زیر به سمت کالسمون رفتم دنیا آورده. بدون هیچ توجهی و همچنان سر به

  .ام داشته باشمای مونده و ترجیح دادم یه مروری به جزوهتا اومدن استاد یه ده دقیقه

  .یکدفعه انبوهی از جمعیت؛ درست مثل یه گردباد که جلودارش همون مالک بود، وارد کالس شدند

توجه، سرم رو از و منم بیمالکِ همیشه طلبکار، یه نگاهی سمت جایی که من نشسته بودم انداخت 
  .ام بلند نکردمجزوه

شدیم و مون یه جا جمع میمطابق تموم روزهای این ترم که این سه واحدی رو با ارشدهای رشته
تر خواهد بود و به ها سبکها از ارشدشناسنهایت سوءاستفاده و با این توجیه که امتحان کاراستادمون در

بور بوده دو کالس رو یکی کنه، روی صندلی پشت سرم نشست و به پس شون مجدلیل سنگینی برنامه
  .ام خیره شدکله

فهمیدم که لیزرش دیگه از پوست سر رد شده و چیزی نمونده که مخم رو ژله گاهی از داغی سرم می

  .کنه

کردم ها رو یادداشت میدادم و مثالاستاد اومد و مبحث توابع چندمتغیره رو شروع کرد. با دقت گوش می
رسید که فقط تمرین کردم. با اینکه دیروز سر کالس نبودم، به نظر میها رو هم، خودم حل میو بعضی

  .حل شده و از درس جا نموندم

ای برای سرکشی به م، با کسی صمیمی نمیشم تا بهونهمشکل اساسی من اینه که به خاطر شرایط زندگی
وقت نتونم درباره مسائل درسی هم، ازشون مسائل خصوصیم نداشته باشند و همین باعث میشه که هیچ

  .چیزی بپرسم

  :مالک سرش رو جلو آورد و آروم گفت

  .ها، کارت دارمکالس تموم شد زودی نری -

  .تر آوردم و محل نذاشتمرم رو پاییناوه! فکر کرده منم از طرفداراشم. س
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  .تر، مالک جلوم پیچیددو ساعت و نیم بعد، به سمت خروجی شتاب گرفتم که با یه قدم جلو

 تازونی و میری؟ مگه نگفتم کارت دارم؟واسه چی با چهل اسب بخار داری می -

ذاشت. با م؛ ولی مگه میبا ناراحتی سرم رو پایین انداختم و سعی کردم عقب بکشم و از کنارش رد بش

  :استرس و صدای پایین گفتم

  .آقای مالک لطفا کنار برید. دیرم شده، کلی کار و زندگی دارم -

هات رو بده که نصف بیشترش رو ندارم، دوماً یه وقتی تر هیچ توفیری نداره. اوالً جزوهدو دقیقه دیر -
به یه رستوران باغی بریم و حرف بزنیم، چی  رو معلوم کن تا با هم صحبت کنیم. همین اآلنم خوبه که

 میگی؟

ها رو شد و رنگینهاش مثل گربه، درشت میهای چشماش که مردمکی سیاه بامزهیه نگاهی به چهره

  .پوشوند، انداختم تا فکرم جمع بشه که با این فهیم نافهیم چی کار کنممی

هام رو بهت بدم، باید کی رو ببینم؟ یا جزوه داره. آخه من نخوام با تو چیزی بخورم ومگه دست برمی

  :گشتم که شّرش رو کم کنم که گفتدنبال جمالتی می

مونی. صورت سفیدت دقیقا همون قسمتیه که اش خورده شده میامروز مثل بستنی چوبی که یه گوشه -
  !زنهآدم اول گاز می

زبون آورد. شرم و حیا هم که نداره. خدای بزرگ! دقیقا همون چیزی رو که خودم توی آینه دیدم، به 
ام کشیدم و با کنار آرنجم یه جا کردم و دستی به مقنعهاصال الیق نبود که جوابش رو بدم. کیفم رو جابه

رفت. صورتش رو ی کوچیک به هیکلش زدم که یعنی بره کنار تا رد شم؛ ولی مگه از رو میاشاره
  .تر شدنزدیک صورتم آورد و کمی مهربون

  .ی عربی هم توی کالمش دیده میشهتر صحبت کنه، یه ته لهجهخواد نرمت کرده بودم وقتی میدق

  .گیرمها برات میی دیروز رو از بچهدیروز کجا بودی؟ اگه بخوای، جزوه -

کرد. خواستم از یه طرف دیگه رد الی موهام، اذیتم میهای عرق البهکم کم بدنم ُگر گرفته بود و دونه

  .برم که دوباره مانع شدبشم و 

هام رو به هم فشردم و سعی کردم با آرامش موضوع رو حل کنم که یهو یه پسِر به سمتمون اومد و دندون

  .اول یه نگاه خیره به من و بعد به سمت مالک برگشت

کنی و خواد رد بشه؛ ولی قلدری میذاری؟ چند دقیقه ست که حواسمه میچرا خانوم رو راحت نمی -
جا تکلیفت رو معلوم احمشون میشی! اگه بیکاری یه سر بریم این بغل، دفتر مقدس حراست؛ اونمز

  .کنممی

ها؛ با اون رخت و مالک که اولش کمی جا خورده بود، خودش رو جمع کرد. درست مثل سوپر استار

  :لباس و فیگورهای نمایشی، به حرف اومد
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  ی؟به آقا چه مربوطه که خودت رو وسط مینداز -

  .مون جلو بیام و مزاحمش رو َدک کنمقدر مربوط هست که بخوام برای همسایهاون -

  !کنهبسم ا...! همسایه؟ این دیگه کیه؟ چه واسه خودش تیتر و عنوان بار می

  .سرم رو پایین انداختم و با مظلومیت اومدم رد بشم که باز صدای مالک در اومد

  .ی دیگه امتحانهو بده که هفتههات رجزوه ترنج خانوم.. الاقل -

ها با دلخوری سرم رو باال آوردم و بهش نگاهی انداختم. حاال دیگه به میل خودش اسمم رو توی دهن

 .اندازهمی

  :واری گفتمبا صدای آروم و زمزمه

هام رو الزم دارم، سی نفر دیگه هم توی کالسند که نصفشون دوستای خودته. لطفا مزاحم من جزوه -
  .شون

  :تری گفتاون پسِر هم با صدای بم

  .شنیدی؟ راهت رو بکش و برو -

  :بعد خیلی خودمونی به من گفت

  خانوم خبری داری؟جایی! از مهریدونستم دانشجوی اینشما خوبی؟ نمی -

  .ای بهم انداختهام که درشت شد و خیره بهش نگاه کردم، اونم با تردید نگاه ریزبینانهچشم

جا ایستاد. پسِر انگار دوزاریش بیفته، خیلی مالیم مالک رو رد کرد مالک هم فضولیش گل کرد و همون
 !و با دستش یه بفرما هم زد که یعنی کنارش راه بیفتم تا اون مزاحم رو بپیچونیم

  .منم که دیرم شده بود، همقدمش شدم

 !قدر با دیروز فرق داریدچه -

  .جور میامال دانشگاه نبودم و همیشه هم، همینمتوجه نمیشم. من دیروز اص -

  .خانومهی مهرینه، منظورم خونه -

  .زدی خودش یه ریز حرف میکردم واسهولش می

  !ببخشید من دیرم شده، با اجازه -
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ازش فاصله گرفتم و خیلی سریع از دانشگاه خارج شدم. با اینکه اوایل خرداده؛ ولی گرمای هوا و 

  .عث شده که تموم گردنم زیر مقنعه خیس بشهسرعت زیادم با

تر از ّشِر گرما خالص بشم. آروم که گرفتم، زیپ کیفم رو باز کردم خودم رو داخل تاکسی انداختم تا زود
ام گرفتم و با یه دم عمیق، تموم بوی خوش ی خاتم طالکوبم رو بیرون آوردم. نزدیک بینیو جعبه

  .ام فرستادمنهبهارنارنج رو به داخل حنجره و سی

  :زیر لب زمزمه کردم

  !بهار خوشگلم، قربون بوی خوِش بهارنارنجت خواهری -

*** 

 :بهار

اآلن ساعت یکه و دو ساعت دیگه شیفت کاریمه. فرصتش هست که به بیمارستان برم و حال حاج خانوم 
و که جوشوندم، چند مهری رو بپرسم. شاید به هوش اومده و به چیزی احتیاج داشته باشه. ُتن ماهی ر

  .طور توی یخچال گذاشتملقمه خورده نخورده سیر شدم و باقیش رو هم همون

کشیدن کردنشون هم سخت؛ بعد از برسموهام رو که به خاطر دوش سردی که گرفتم، هنوز خیسه و جمع
ی که بهش کنه و به خاطر جعدتر میجور باز بمونه. خیسی، رنگ موهام رو تیرهرهاشون کردم تا همون

  .زنهام توک میاش به شونهزدههای ضخیم و تیغتر میشه و نوکمیده، قدش کوتاه

ام، هام نگاهی انداختم و یه ست خنکِ روشن انتخاب کردم. بعد از یه نقاشی دقیق روی چهرهبه کمد لباس
ستونی لژدار ده هام، کفش سفید تابام رو خیلی سبک روی موهام گذاشتم. از ردیف کفششال سفید ساده

  .ام رو برداشتم و راه افتادمسانتی

خانوم رفت. خداروشکر ی منصورهاز در ساختمون که بیرون اومدم، اول از همه نگاهم به سمت پنجره
ترین پمپ بنزین رفتم و باِک تر از جانم شدم و قبل از هر چیز به نزدیکخبری نبود. سوار اُتوِل عزیز

  .ر کردم و بعد به سمت بیمارستان فرمون چرخوندمیار دبستانی خودم رو پُ 

خانوم بپرسم. هنوز ساعت مالقات نشده؛ ولی مقابل ایستگاه پرستاری ایستادم تا از وضعیت مهری
های این بیمارستان با جاهای دیگه فرق ها سرریز از همراه مریضه. ظاهرا سیاستها و اتاقراهرو

جا یکی از پرسنل رو یو، به داخلش چشم چرخوندم تا بلکه اون ای سی سیکنه! از در بزرگ و شیشهمی
رفت، نزدیک شد و به سمت ایستگاهشون میهای ویژه خارج میببینم. به پرستاری که از بخش مراقبت

حوصله بود، فقط سری تکون داد. تر از من به خاطر این شلوغی بیشدم و سالم دادم. اون هم که بد

  :قدم باهاش پرسیدمهم

  .خوام حالش رو بدونممریضی به اسم مهری میثمی توی این بخش بستری شده، می -

باهاش چه نسبتی داری؟ چرا از دیروز تا حاال یه نفر نیومده از وضعیتش بپرسه؟ شرایطش خیلی بد  -
بود و سیتی قلبش، گرفتگی شدید دو تا رگ اصلی رو نشون داده و دکترش هم منتظر همراهشه که 

  .تر جراحی بشه؛ رگش وضع بدی داره و مرتب از هوش میرهضایت عملش رو پر کنه تا زودی ربرگه
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دونستم که آیا از خودم دفاع کنم یا من که در یک لحظه، بمباران احساسات ضد و نقیض شده بودم و نمی

  .ای ندیدم جز اینکه راستش رو بگمکسی این زِن تنها بسوزه، چارهدلم برای بی

ستار، منم هیچ آشنایی با این خانوم ندارم. دیروز هم از سر انسان دوستی همراهش شدم و خانوم پر -
هایی هم داره که پرونده اش رو تشکیل دادم. ظاهرا یه پسر داره که شماره تماسی ازش نداریم. همسایه

ریبه فرم رضایت تونم به عنوان یه غخدا باشند. حاال شما بفرمایید من میدونم به فکر این بندهبعید می
عملش رو امضا کنم و خدای نکرده یه طوری شد و بعد پسرش بیاد و مدعی بشه، اون وقت من باید چی 

  کردید؟کار کنم؟ واقعا شما بودید این کار رو می

  :پرستاِر هم که معلوم بود حق رو به من میده، با تاسف سری تکون داد و گفت

ی دیگه بکنه، موندنش ا کنید؛ چون با این وضعیتش اگه یه سکتهتر پیدبه هرحال بهتره پسرش رو زود -

  !با خداست

  .این رو گفت و رفت

اومد. توی حال خودم بودم و به برای شرایط پیش اومده خیلی ناراحت بودم؛ ولی واقعا کاری ازم برنمی

  :رفتم که صدای یکی من رو به خودم آوردهای خروجی بخش میسمت راه پله

  صبحی چرا در رفتی؟ -

ست! خواستم محلش ندم؛ اما راه در رو نداشتم. نفسم ای بابا همون پسِر همسایه به سمتش چرخیدم و دیدم

  :رو بیرون فرستادم و گفتم

 صبح؟ مگه لولویی که با دیدنت در برم؟ -

  .جلوم قد علم کرد. ماشاهللا از قد هم چیزی کم نداشت

طوری که من ناجیت شدم، باید تا آخر عمر یادت بمونه. گرچه هر چی  خوای زیرش بزنی؟ اونمی -
  کنم با وجود شباهت صد در صد، اما انگار دو تا آدم مختلف هستید. شما ترنجید، نه؟فکر می

ام های رژزدهچرخوند و به لبکرد و مخصوصا صورتم رو با دقت چشم میهمین طور مشکوک نگام می

  .شدخیره می

  :دام رو بلند کردم و با حالت هشدارگونه گفتمیه خرده ص

چرخونی؛ بعدشم ترنج نه و ترنج خانوم! اون وقت جنابعالی از کجا هی آقا! کجا رو چشم می -

  شناسیش؟می

 .شناسیشپس تو هم می -

  گیرم بشناسم، به شما چه؟ -
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تر و تر و باوقاررجه خانوماگه دوقلویید باید بگم خیلی شبیه همید. منتها اونی که صبح دیدم صد د -

 .تر از توئهمحجوب

 گیرم همینی باشه که میگی، بازم ربطش به تو چیه؟ -

  .هاش رو به هم فشرد و یه نگاه زخمی بهم انداختلب

  طوره؟خانوم چهمهری -

ن شناسی یه طوری خبرشون کن؛ چوها بپرسید، فقط اگه کسی از آشناهاشون رو میتونید از پرستارمی -
  .کنهی عملش امضا نشه، بیمارستان اقدام به جراحی نمیتا برگه

طور از کس و کارش زنه، پس چهقدر بهش نزدیکی و توی لحظات بحرانیش به تو زنگ میشما که این -

  کنی؟ی رضایت رو امضا نمیخبری؟ یا اصال چرا خودت برگهبی

دونم که یه پسر داره که معلوم که نیستم. فقط می قدرم بشناسمش، خویشاوندشآقای محترم! بنده هر چه -
ی وقت و اند. حاال چون همهها و مدیرای تورهای زیارتینیست کجاست و اینکه کل آشناهاش، همسایه

 .ی عملش رو امضا کنمزندگیم رو گذاشتم و نگران حالشم، باعث نمیشه بخوام جرأت کنم و برگه

مه رو خوندم و اون گوشی رو چک کردم، وگرنه این دو قلم نابا خودم فکر کردم چه خوب شد وصیت
  .اطالعات رو هم ازش نداشتم

  :خواست بگه مردد بود. باألخره دهن باز کردکاوید و توی گفتن چیزی که میهنوز با نگاهش من رو می

  .من داورم -

  .باش، منم اپراتور مخابراتم -

  .خانوم عزیز اسمم داوره -

  االن اسمم رو بگم؟خب؟ یعنی چی؟  -

  .شندطوری معرفی و آشنا میمعموال آدما این -

 .تونی خانوم نوریانی صدام بزنیشما می -

  .نفسش رو با صدا بیرون فرستاد

 طوریطوری که نمیشه اون بنده خدا رو همینخانوم یه کاری کنیم. اینخانوم نوریانی باید برای مهری -
ی الع دارم، کس و کاری نداره. شوهرش چند سال پیش فوت کرده و خونهرها کرد. تا جایی که منم اط

طور که به ما ی ما شده. یه سری وسایل نو گرفته و اونجا همسایهبزرگتری رو که داشته، فروخته و این
ی پولش رو توی حسابش گذاشته برای روز مبادا که چنین روزی باشه. نظرم اینه که بیاید با هم گفته بقیه

  .تر عمل بشه و از بیمارستان نجات پیدا کنهها رو ُپر کنیم و یه امضای توافقی تا زودمفر
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تونستم خودم رو یه خرده فکر کردم و زوایای مختلفش رو در نظر گرفتم. یه ریزمشکالتی داشت که نمی

  :قاطی این کار کنم. با ناراحتی گفتم

هایی دارم که مانع میشه. به خاطر تنهابودنشون هر خواد کمک کنم؛ اما معذوریتآقای داور، من دلم می -
ام. مگه اینکه بریم مددکاری و شرایطش رو کنم؛ ولی مسائل قانونیش رو شرمندهکاری از دستم بربیاد می

  .بگیم تا اونا راهنمایی کنند

اش رو های خیرهانداختم تا دلیل این نگاهوصله داشتم باهاش َکل میقدر خیره است. اگه حدونم چرا ایننمی

  :بفهمم. باألخره با دستش اشاره کرد که به سمت پایین بریم و گفت

  .فکر خوبیه؛ دفتر مددکاری معموال تو قسمت اداری بیمارستانه. بریم تا بلکه اونا یه راه حل بدند -

جا کردم. باید تا یه ساعت دیگه سر کار باشم و اینگوشیم نگاه میاومدم و به ساعت ها پایین میاز پله
 .چرخمدارم دور خودم می

  :باألخره طاقت نیاورد و گفت

  حاال با این ترنج خانوِم دانشگاه )...( دوقلویید؟ -

  منظور؟ -

وص که اندازه. به خصهاتون خیلی متفاوته و آدم رو به شک میبه نظرم یکی هستید؛ ولی خب تیپ -
زنه و شما هم که ماشاهلل استاد نقاشی چهره هستید. همه صبحیه انگار غیر از آب چیزی به صورتش نمی

  .چیز دقیق و میلیمتری! تیپ و لباسم که بماند

فکر خودت رو درگیر نکن. ما که با هم خط و ربطی نداریم، پس درمورد چیزی که به کارت نمیاد،  -

  .کنکاش نکن

بونم با اون صبحیه از زمین تا آسمون فرق داری. اون یکیتون مظلومه و صداش در ماشاهلل تو ز -
 .کردنتون هم با هم قابل قیاس نیستاومد تا از خودش دفاع کنه، حتی فرم صحبتنمی

قدر خوب نبود، یه لحظه شد. اگه قیافه و تیپش اینتر میگذشت، پذیرش حضورش سختواقعا هر چی می

 .کردمل نمیهم پرروییش رو تحم

هامون با مددکار چیزی نبود که انتظارش رو داشتیم. حرفش این بود که وقتی این بیمار چنین صحبت
قدر نگرانشند، مددکاری وارد موضوع نمیشه؛ چون خدمات اونا فقط افرادی رو در زندگیش داره که این

ال مرگی هست که نیاز به عمل هویت در حسرپرست و یا بیدر خصوص بیماراِن ناتوان مالی و افراد بی

  .فوری دارند

  :افتادم تا به کارم برسم. برگشتم و به اون پسِر گفتمتر راه میشد. دیگه باید زودخب بهتر از این نمی

اند، لطف کنید به ی مهری خانومید و حتما با مادرتونم صمیمیها همسایهمن کارم دیر شده. شما که سال -

  .تر نجات پیدا کنهفرم عمل این زن بیچاره رو امضا کنید تا زودهمراه ایشون بیاید و 
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گرده. شما چه جور خانوم محترم مادر من ایران نیست؛ رفته پیش خواهرم و تا دو ماه دیگه هم برنمی -
کنیم که ها رو نداره. با هم امضا میآشنایی هستید که نگران سالمتیش نیستی. یه امضا که دیگه این حرف

خودتون فردا روزی اگه شاخ شمشادش یه ادعایی کرد، هر دو به عنوان شاهد ماجرا پشت قضیه  به قول

  رو بگیریم؛ خوبه؟

داد، امکان سوخت و تنهاییش من رو رنج نمیقدر دلم برای اون پیرزن نمیای نبود. اگه اینظاهرا چاره
فرم رضایت عمل مریض رو امضا نداشت دست به چنین کاری بزنم. با همدیگه به سمت پذیرش رفتیم و 

کردیم. هر چی هم زور زد تا اسمم رو ببینه، منم سمجتر از اون، جلوش رو گرفتم. معنی نداشت که از 

 .ی اسرارم سر دربیارههمه

فرستاد. باز کارت پذیرش هم یه فیش جدید برای پرداخت داد که رقم پنج میلیون، روح آدم رو به جهنم می
نهایت ناباوری موجودی داشت. معلومه اونچه که از فروش به صندوق دادم که در خودش رو درآوردم و 

ی قبلیش مونده، مبلغ قابل توجهیه و باعث شد که بخوام در اولین فرصت یه موجودی از کارتش خونه
قدر راحت بگیرم. اون پسِر هم که خبر نداشت این کارِت مهری خانومه که دست منه، اولش از اینکه این

اش ای که برای رمز گفتم، هرهر خندهدادم متعجب بود؛ ولی با شنیدن چهارتا سهول رو به صندوق میپ

  !هاش نشهبلند شد. عجالتا باید رمز کارت رو هم عوض کنم تا باعث شادی دور و بری

  :اومدم دیگه برم که یاد چیزی افتادم. روم رو سمت پسِر کردم و گفتم

رو معلوم کن و یه خرده هم بیشتر حق همسایگی رو به جا بیار و کنارش باش. لطفا تکلیف تاریخ عمل  -
  .من خیلی گرفتارم و فردا هم تا بعدازظهر سر کارم

  .هاش کمونه کشید و یه تیر زهری هم سمتم انداختیهو چشم

م کنیم تا این خونم. برای همین باید با هم تنظیکنم و هم درس میکنی من بیکارم؟ منم هم کار میفکر می -

  .ام رو میدم تا با هم هماهنگ باشیمرها نمونه. شماره جا تنها وکس، اینپیرزن بی

ام رو بیرون آوردم و با خودکار ی کوچیک جلد چرمیبدون اتالف وقت دست توی کیفم کردم و دفترچه

  :کنارش، آیدیم رو یاد داشت کردم و به سمتش گرفتم

لطف کنید به تلگرامم پیام بدید تا جوابتون رو بدم. فعال خداحافظ که خیلی دیرم احتیاج به شماره نیست،  -
  .شده

این رو گفتم و به سمت ماشینم پا تند کردم. حاال چه جوری گاز دادم تا سر ساعت برسم، بماند. تا ُنه شبم 

 «پاسخگوی... بفرمایید؟»سره گفتم: یه

ور خط بگه کمکم کنید، به حظه امکان داره که یکی اونخوِد این شغل هم برام ترسناک شده؛ چون هر ل

  ...ام آتیش گرفته ودادم برسید، خونه

 !من که توی همین یکیش هم زاییدم
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تر میشم. اگه این طوری پیش بره از اینی که هستم الغرخونه که رسیدم، نای غذاخوردن نداشتم. این
کرد یه راست از دید، فکر میتخونم رو میصورت گرد و توُپر رو هم نداشتم، هر کی دو پاره اس

  .قبرستون، دم مسیح رو دیدم و به زندگی برگشتم

  .چند تا نقل ریز باال انداختم تا تلخی دهنم از این سرب فراوون هوا، شیرین بشه و یه لیوان شیرم روش

به سمت اتاقم رفتم و کلید برق رو زدم. شالم رو روی تخت انداختم و کیفم رو هم به یه طرفی. این 

  .اشتهاها یه تفریح درست و حسابی هم نداشتم و با این همه دوندگی، روحم کسل شده و خودم هم بیروز

ی داخلش بود. ی عروسکردم، چشمم به پاکتی خورد که دعوتنامههای مانتوم رو که باز میدکمه
نهایت مسخرگیه؛ ولی شاید تنها تفریحیه که در حال حاضر در دسترسه. کارت دعوت رو رفتنم عروسی

رویی رفتم و درش رو باز کردم. از روی مبل تکی مقابل تختش، موری برداشتم و به سمت اتاق روبه
ره شدم. تنها عروسکی بود ایش خیهای درشت دکمهرو برداشتم و نشستم. کمی نوازشش کردم و به چشم

ترین ست؛ ولی بزرگاش، به خاطر شباهتش به مورچهبودنش که وجه تسمیهرغم کوچیککه علی
های شدید ترنج، آرومش کنه و بهش حس تونست موقع گریهامتیازش اینه که فقط همین موری کوچولو می

هام تموم . توی بغلم فشردمش و با پنجههاش بند بیادامنیت بده. کافی بود بذاریش توی بغلش تا تموم اشک

  :اش رو که سیخ شده بود، صاف کردم. آهی کشیدم و گفتماون پرزهای کهنه

قدر بدخلقی نکن عروسک! یه کارت شیک و مجلسی برای آقای باکالس و عروس خانومشون؛ این -

  .خیلی هم خوبه. باید یه چرخی بزنیم و یه رنگ و ُرخی نشون بدیم

- ...  

ها اش، توی لغتنامههی آدمای دور و برمون زیاد شده که خوِد واژهقدر خودخواکنم اونگاهی فکر می -
فهمی که تو مهجور مونده. یعنی جماعت اینا کارشون درسته و امثال ما یه دردیمون هست؟ آخرشم نمی

اینکه باهاشون فرق تر اینکه، تو چون شبیهشون نیستی در رنجی و اونا هم از متفاوتی یا اونا. جالب

  .داری، ازت گریزونند

- ...  

خوام مثل خودشون باشم، خودخواهی کنم و جلوشون رژه برم و خودم رو به خوشی بزنم. چرا اونا می -
فقط شاد باشند؟ بذار پدر گرامی ببینه که چه دختر جیگری داره و توی همون مجلس عروسیش، ده نفر 

شناس هی عرق از پیشونی پاک کنه. باألخره توی مجلسش آدمای سر خواستگار جلوش رج بایستند و اونم
کم نیستند. تا دلت بخواد وکیل و حقوقدان و اقتصاددان و کوفت و زهرمار ریخته. بذار خیلی هم خوش به 

  .سوزی هم براش خوبه و اثرات طبی دارهحالش نشه، یه ذره چربی

کاری ی منبتم شدم و یه مشت بهارنارنج از توی جعبهبه خنده افتادم و به سمت میز کوچیک کنار مبل خ

  :بریده گفتمام بلند شد و بریدهبرداشتم و روی صورتم ریختم و قهقهه

خانوم که روی کل طبقات شنود داره، اآلناست ها بریزند سرمون؛ اون منصورهچیزی نمونده که همسایه -

  .که پیداش بشه
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ها رو بیشتر بوییدم و موری رو هم به خودم فشردم. کم کم ، بهارنارنجام بودای که توی حنجرهخندهبا ته

  .مغزم ساکت شد و پاهام رو باال آوردم و با گذاشتن سرم روی پشتی مبل، به خواب رفتم

*** 

 :ترنج

تر راه میفتادم تا بیشتر از آرایشگاه که به خونه رسیدم، نزدیکای پنج بود و به خاطر ُبعد مسافت، باید زود
 .از مجلس عروسی حاج دانش نوریانی لذت ببرم

حلقه با های کوتاه به صورت حلقهموهام رو طوری جمع و شینیون کرده بود که از اطرافش تکه
ایم، خواسته بودم های قهوههای براق، به سمت داخل قفل بشه. به خاطر چشمهای مروارید و نگینشکوفه

ی آجری که سفیدی پوستم رو کمی بگیره، کار طور رژگونهها و همینکه آرایش محو طالیی برای چشم
  .کنه

های حریر کلوشش، ترکیب خوبی با ظرافت و ی کیپی داره و آستینرنگم رو که یقهلباس بلند توری کرم
سانتی طرح پوست ماری کرم کنه، از کمد بیرون آوردم و به تن کردم. کفش دهکشیدگی پیراهن ایجاد می

نهایت، زنجیری رو که آخرین بار به عنوان هدیه بهم داده بود، به هم به پا زدم و در و مسی رنگم رو 

  .گردن انداختم

روم افتاد و ایستادم. داخل شدم و نفس عمیقی باال فرستادم و به خاطر اومدم برم که چشمم به اتاق روبه
شده رو از زمین و روی تههای ریخها که روی زمین پاشیده شده بود، مدهوش شدم. لباسبوی شکوفه

  :تخت برداشتم و مرتب سر جاشون گذاشتم. در اتاقو بستم رو با خودم زمزمه کردم

 نماییای پری کجایی... که ُرخ نمی تو»

 «گشاییاز آن بهشت پنهان... دری نمی

دم. طراحی با ورودم، مسئول تدارکات سالن من رو به سمت اتاقی برد تا بتونم آماده بشم و به جمع بپیون
داد که بدون مزاحمت کسی های قدی بود و این امکان رو میجا با آینهاتاق به شکل کمدهای دراز و کم

ها که به خاطر در بازش معلومه که آماده بشی و بیرون بری. چشم چرخوندم و به سمت یکی از کمد
ای هم که کردم. وسایل دیگه رختیش آویزونام رو به چوبتوسط کسی اشغال نشده، رفتم و مانتوی عبایی

که ست کفشم بود، قرار  همراهم بود داخلش قرار دادم و درش رو بستم و کلیدش رو داخل کیف دستی
  .دادم

ام تر کشیدم تا فقط کمی از موهای طالیینگاه آخر رو به خودم انداختم و شال حریر براق رو کمی جلو
ل شکل، که در واقع مکثی هست برای کالم تلخی که توی ی زیبای ویرگوکه روی پیشونیم مثل چند حلقه

  .ها رو به جونم ریختهنگاهم دارم و تنها مخاطبم، همون شخصیه که این تلخی

تو سالن چشم چرخوندم و چندین چشم رو هم متوجه خودم دیدم. نگاهم که با نگاه آقای پدر تالقی کرد، 
برداشتنم، از جاش زده به سمتش رفتم. به محض قدمطور زلدیگه به سمت عروسش امتداد ندادم و همون

ی کتش رو کشید که یعنی سرجات بشین و ها مثل من دیدند که عروس خانوم گوشهبلند شد. حتما خیلی
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جاش رو دیگه کور خونده؛ چون پدر هر چی باشه، بازم پدره و دلتنگ. بذار اون به طرفت بیاد؛ ولی این

  .قدر عاشق دخترهاشهدونستند چهمه میمعرفتش که هبه خصوص خوِد بی

  :هاش رو روی بازوهام گذاشت و با نوازش مالیمی گفتاراده به سمتم اومد و دستبی

عزیزم، چه خوب که اومدی. چه خانوم و خوشگل شدی، اولش اصال نشناختمت. این لباس روشِن  -
 !توری خیلی بهت میاد

  .تر شدش عمیقچشمش که به زنجیر دور گردنم افتاد، لبخند

  !اته عزیزمچه برازنده -

حاج دانش و این همه ابراز عالقه؛ چیزی نیست که همیشه گیرت بیاد. به صورت چندضلعی و جذابش 
نگاهی انداختم و به موهای لختش که همیشه به یه طرف شونه و کمی نامرتب دور صورتش رو 

هایی رو مهمون ای که االن سفیدیموهای قهوهکرد، خیره شدم. گرفت و به گیراییش کمک بیشتری میمی
خواد دست ببرم و کمی حالتشون رو بهتر کنم. بینی رومی و داشت، هنوز مأمن و ماوای منه و دلم می

ترکیبش رو با های گرد نافذش چیزهایی نیست که پاهای کشیده و صاف و خوشهای باریک و چشملب
ها پنهون ذاشت، از دیدهخور عالی براش به نمایش میبا تن ای که همیشه با شکوه، هر کتی روباالتنه

  :ای به پشت کرد و آروم گفتام رو دید، اشارهکنه. وقتی سکوت خیره

 نمیای به زیبا سالم کنی و تبریکی بگی؟ -

  :آروم زمزمه کردم

جانبی رو هم  ی هیچ برنامهجا هستم، فقط برای اینه که خودی نشون بدم و برم. حوصلهنه، اگه این -
  .زنم و بعد هم خداحافظندارم. اآلنم میرم یه چرخی می

 :صداش تحکم گرفت

ذاری و یه سالم علیک عادی ذارم؟ اآلنم دستت رو مثل یه دختر خوِب بابا، توی دستام میمگه من می -

  ها و بعد کمی بچرخ تا موقع شام؛ باشه؟ترشناسی و یه اظهار ادب به غریبهبا فامیل و آشناهایی که می

  !بودن هم تموم میشهمنطق بازی دربیاره، مظلومخواد بیحاال که می

طرح و چهره رفتم و اون هم به خاطر بابا از جاش بلند شد و خیلی تصنعی اهاش به سمت زیبای خوشب

  .زیر لبی هم بهش اضافه کرد« خوش اومدی»باهام دست داد و یه 

کرد. هیکلش مثل یه هاش که مثل چشمای یک ببر توی تاریکی یه جنگل مخوفه، وراندازم میبا اون چشم
قیمت و شیک رو با کمی های گرونطوری مطابق نظر بابا، لباسدونه چهو خوب میمار، باریک و بلنده 

 !حجاِب قابل قبول، توأم کنه تا نه سیخ بسوزه و نه کباب

ترین حستر از خودش، با بیداد، محل نذاشتم و بدهای وحشیش به خوردم میبه ادا و اصولی که با چشم

  .ها خوش و بشی کنمکنار بابا راه افتادم تا مثال با دوستان و آشناترین نگاه، سرم رو تکون دادم و و سرد
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کردند. بایدم دو تا عمه و تنها عمویی که دارم، پشت میزی نشسته بودند و کمی نگران به من نگاه می
طور دلشون میاد با اون همه داغی که پشت سر گذاشتیم، فقط به خاطر اقتدار و پول نگران باشند؛ چه

، همه رو نادیده بگیرند و در برابر این تجمالت و این عروسی کذایی، سکوت اختیار کنند. مثل برادرشون
های خائن بهشون نگاه کردم و به اجبار سالم و احوالپرسی و نهایتا پدر من رو برد و پشت میزی آدم

رو نشون  نشوند و دوباره سراغ عروس خانومی که االن ابروهاش به هم کمونه کرده و دلخوری واضحی
برای خودش ِپیست بشه که آرزوش رو شده فقط گرفتهخواد که بابام کاتمیده، شتاب گرفت. به جهنم؛ می

  .ذارمبه دلش می

*** 

 :بهار

ای با دامن دار رفتم و خیلی سریع لباس ابریشم سرخابی آستین حلقهداخل اتاق شدم و به سمت کمد آینه
د مروارید چندرِج یادگار عزیزترینم رو پشت گردنم چفت کردم. کلوش بلند رو به تنم و گیره گردنبن

های پیراهنم ایجاد کرد. ام قرار گرفت، نقش زیبایی رو با سرخابیهای سفید درشت که روی سینهرج
رها کردم. رژ لب سرخم  هامشده رو دور شونهسانتی سفیدم رو پا زدم و موهای طالیی حلقه حلقهکفش ده

هام کشیدم. کمی پنکیک زدم و روی اون، رون آوردم و چندین دور، محکم روی لبرو از کیفم بی

  .ترهام هم برجستهرسید و گونهتر به نظر میی مالیم صورتی پاشوندم. صورت گردم کشیدهرژگونه

  .از اتاق بیرون اومدم و به جای سالن به سمت حیاط رفتم تا هوایی بخورم

داد و در امتداد بازوهام، لرز دار و درخت، خنکی مطبوعی رو به هوا می ی شهر و با این همهاین نقطه
شد، شنیده؛ ولی ای رو که از پشت به من نزدیک میهای آهستهکردم. صدای قدمخوشایندی رو حس می

  .ی باغ خیره موندمترین نقطهتوجه به تموم آشنابودنش، به دوربی

  گیسو رها، چرا تنهایی؟ -

طوری صدا نشده بودم؛ اما مگه فرقی داشت؟ همه چیز خیلی وقته که برای من به یگه اینها بود دمدت
ی اونا. بدون اینکه روم رو برگردونم، با صدای نه چندان مالیمی ی اتمام رسیده، اینم روی همهنقطه
  :گفتم

 .دلم خواست توی این هوای دلچسب، قدمی بزنم و ترجیحا هم تنهایی -

  .اومدتر به چشمم میو رو ندیدم؛ گرچه این رنگ زیبا باید خیلی زوداز اول مجلس ت -

-...  

  پدرت رو دیدی؟ -

- ...  

  .تر بودی. من که عوض نشدم؛ ولی ظاهرا شما از ما بریدیدوسال پیش صمیمی -
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  کدوم از کارهاش اعتراض نکردی؟ی این دوسال کنار پدرم موندی و به هیچعوض نشدی و همه -

رو قدر که تونستم کنارش باشم تا اشخاص ناباب دورش شما از کسی حرف شنوی نداره. همینپدر  -
اومد. شما چی؟ شما که تنهاش گذاشتی تا همون ترین کمکی بوده که از دستم برمینگیرند، بزرگ

  .دیگرونی که ازشون گریزونی، جای تو رو ُپر کنند

شدم اول از همه من رو لت و پار ارند. نزدیک میهه! تو رو خدا من رو نخندون. اینا گرگ روزگ -

  .کردندمی

ها که ندیده بودمش، چشم چرخوندم و به صورتش نگاهی انداختم. صدایی ازش بلند نشد. بعد از مدت
شد. اونم به اش، دیده میهای خط ریش مرتب شدهاش کمی عمق گرفته و چند تار سفید هم کنارهچهره

  .نگاهم عمیق شد

 .مجدد سالم -

  .هام نشست؛ ولی جمعش کردمی لبلبخندی به گوشه

کنی. حتما پدرت هنوز با این لباس زیبا و کمی برهنه که هیچ شالی هم به این خیلی غریبگی می -
کرد فرستادت و یا مجبورت میهای زیبات نینداختی ندیدتت، وگرنه با یه اسکورت به خونه میزرین

 .مانتو و شالی به تن کنی

  .هاست در درونم حلول کرده، جوابش رو دادمی خودم رو گرفتم و با حس شجاعتی که مدتکم

پدرم نگران خودش و زنش باشه. همین که پا به مجلسش گذاشتم، باید خدا رو شکر کنه. خیلی هم  -

  .گردمخیال مجلس سراسر از ناخوشیش میشم و برمینهایت شادمانی، بیناراحته، بگه تا منم در 

  .العملی نشون میدهخب حاال، لب ورنچین. بیا بریم تا ببینم رئیسمون با دیدنت چه عکس -

بدون هیچ ترسی در کنارش به سمت ورودی سالن رفتم. هنوز دو قدم داخل نشده بودیم که بابا مثل شیر 
خوب چرخید. هاش مدام دور مرواریدهای گردنم میبیشه، جلوم ظاهر شد. صورتش منقبض بود و چشم

  .شناخت؛ خود نامردش این مرواریدهای اصل یمنی رو براش سوغات آورده بودمی

بازوم رو گرفت و به سمت خروجی سالن کشوند. پاش که به تراس وسیع ساختمون رسید، دستم رو با 

  .رها کرد؛ جوری که درد بدی توی ساعد و مچم پیچید شدت

  ا پخش و پال کردی؟ شالت کو؟این چه لباسیه که تنت کردی؟ زلفونت رو چر -

  :دوباره خیره شد و با حرص توپید

خوای آبرو و حیثیت من رو ات زدی؟ میهای ورقلنبیدهاین آرایش فجیع چیه؟ این رژ لب چیه به لب -
 .اومدیبریزی؟ خب اصال نمی

 :طلبکارانه بهش چشم دوختم
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نداختی. مثل آدمای متمدن، رعایت داغ و اتو اگه به فکر آبروت بودی یه همچین مجلسی رو راه نمی -
بردیش سر زندگیت. بیخود کردی و میسر و صدا عقد میبریز رو بیکردی و اون عشوهعزات رو می

برای من سجاده آب نکش. فکر کردی منم مثل جماعتیم که دور و اطرافت رو گرفتند که با دیدن اون 
کنی؛ که چی؟ فالن کس گفته صواب اینه که  هات بتونی خرمگفتنحبمستهات و اون بازیشلوغ

تر به عقد دربیارید که خیر پروردگار همینه و خانوم ضعیفه رو که هر دو دل در گرو دارید، زودمحترمه
سنت پیغمبرم چنین است و چنان؟ پیغمبر اسالم تا خدیجه زنده بود به هیچ زنی نگاه نکرد. اگه هم بعدش 

خاطر هزار تا دلیل و برهان الهی بود. تو چی حاج دانش؟ کدوم کارت  زنی رو به نیت حمایت گرفت، به
کنم و کشی؟ بنده هر جور که دلم بخواد آرایش میی من خط و نشون میبه رسول خدا رفته که حاال واسه

  ...پوشمهر جور که دوست دارم لباس می

ر بود که یه لحظه حس آوام پرت کرد، به قدری داغ و تشنجسیلی محکمی که سرم رو روی شونه
تر از شده، سر باال آوردم و گردن برافراشتم. موهام سرکشگرفتگی بهم دست داد. خونسرد و کباببرق

 .آزرداش، زخم صورتم رو میزد و زبریهر زمان به اطرافم منگوله می

کجای دنیا به درد نهایت یه چاقوی تیز هم قلب من رو نشونه بگیره، ترسه؟ ها میبزن! کی از این چیز -

  .ها هم ترسی ندارممیاد؟ من خیلی وقته که چاقو به شاهرگم خورده و از این ادا و اصول

ترسوند. شهاب رو ی خون بود و حس اینکه االن سکته رو بزنه، خود من رو هم میهاش دو تا کاسهچشم
ی صورتم که مسلما جای زد و از قرمزدیدم که به سرعت به سمت ما میاد. وقتی رسید، نفس نفس می

  .های سنگینش نقاشی جالبی رو به وجود آورده، هراسان شدانگشت

ها بشه. شما برید، منم آقا این چه کاریه؟ اون تو همه چشمشون به شماست. اآلنه که حرفتون ورد دهن -

  .کنمخانوم رو راهی میصبیه

با سربلندی به سمت ساختمون رفتم.  خیال هردوشون شدم و خیلی خانومانه از کنارشون گذشتم وبی
ها سخت بود که بخوام سرعت بگیرم و م. با اون کفشهام رو عوض کردم و از اتاق بیرون اومدلباس

کنه، از این ُکندی رنج ترین احساسات رو به روحم تحمیل میباراش، گرونبرای من که تحمل هر لحظه

  .قدمم شدبردم. شهاب به سمتم اومد و هممی

 پذیریش؟چرا باهاش راه نمیای؟ اون که دوستت داره، چرا نمی -

  .اون هیچی نیست. به بیرونش دل نبند، عاطفه و وفا نداره -

  .قدری بود که هنوز رهاش نکردمهاش اونطوری حرف نزن. از اول جوونیم در کنارشم. خوبیاین -

م که اگه جایگزین بهتری پیدا کنه، تو رو ی توئه؟ بهت یقین میدی حضورت به ارادهمطمئنی که ادامه -
کنه که کم هم چاشنیش می« مصلحت اینه»چسبه. یه برچسب تر میکنه و به اون جنس اعالءهم ول می

  .نیاره و دل تو رو هم نشکسته باشه

  :به مغزم اشاره کرد و با تاسف گفت

  .ای رو بگیریباید یه جای دیگهای هم که خونه گرفتی، خیلی داغونه. خیلی سیاه شده. اون محله -
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تون رو. درسته بچه بودم؛ ولی خوب چرا؟ چون مجلل و باال شهری نیست؟ جمع کنید این بساط دورویی -
ی هاش بگیره، توی یه محلهیادم میاد اولین باری که با پوالی خودش تونست یه آلونک برای زن و بچه

انداختمون باال و دعای ُشکر در هم ذوق داشت که هی میقهای تهرون بزرگ بود. اونسنتی و اون پایین
ها بشینه به تریج قباش جاخوند. حاال وسط شهر براش اُفت داره و اَخه؟ که دخترش اگه اونمی

  خوره؟برمی

هات رو میاره بیرون و جا بلند نشی، با یه وضعیت بدی اثاثبه من گفت بهت بگم اگه تا آخر ماه از اون -
  .خوادیی که خودش میبره جامی

  .به تویوتای عزیزم رسیدم و کلید انداختم تا قفلش رو باز کنم

  کشی؟دست از این ماشین نمی -

  هاتون؟اینم خار شده و فرو رفته توی چشم -

ی اتوبان خفه کنه و یه کامیون از روت بچه بازی درنیار، خطرناکه؛ خوشت میاد شبی، دیروقتی، گوشه -

  رد شه؟

  :ی متفکر به خودم گرفتم و گفتمالت بامزهیه ح

ها رهاشدن همینه که با این عزیز، شب ِا.. راست میگی؟ چرا به فکر خودم نرسید؟ بهترین راه برای -

 !ها رو گز کنماتوبان

  :کردم، زمزمه کرداش رو درک میتر شد و با حسی که همیشه معنی غریبانههای آبی کدرش، تیرهچشم

  .زدنت هم؛ نذار کاله منم باهات تو هم برهه خودت باشه، به حرفحواست ب -

 .هاش، سوار شدم و به سمت خونه گاز دادماعتنا به خودش و نگاهش و حرفبی

*** 

 :ترنج

اش اش پرت شده و بال زخمیموندم که اشتباهی از لونهمی ایقدر ترسیده بودم، مثل یه کبوتر بچهاون
ی گربه ها، بیرون بزنه و شانسش رو برای پریدن و دورشدن از خطِر حملهاجازه نمیده که از اون خاکی

زد و شدت تند میه. قلبم بهکنه، امتحان کنه و دور بشی شیرینش نگاه میچرونی که با ولع به طعمهچشم
بست ها به بنی راهچرخید تا بلکه یه راه مفّری پیدا کنم؛ ولی دریغ که همهسرم مرتب به هر سمتی می

  .رسیدمی

بست لعنتی نشستم. سرم رو بین زانوهام فرو بردم و تموم ی بنُسر خوردم و تو سه کنج دیواِر اون کوچه
ی منزجرکننده، شروع ی نشئههام نبینه. با اون صدای کشیدهرو توی چشمام این بود که حداقل، ترس سعی

 :به حرف زدن کرد
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جیگر.. من که باهات کاری ندارم. پاشو خوشگلم... مگه نیومدی گشت شبونه عسلی؟ خب رفیق  -

  .ایتراه نشو دیگه...منم عین خودت. پاشو قربون اون لبای غنچهنیمه

های مچ دستم، تموم ترس و لرزم به اش به سفیدیلمس انگشتان مشمئزکننده دستش به سمتم کشیده شد و با
همه چیز رو گرفتگی هزارولتی اون کریِه پلشت بیتونستند برقهای پرقدرتی تبدیل شد که میالکترون

  .تضمین کنه

*** 

 :بهار

ین حسی که میشه در تردیدم، کنار گذاشتم و لبریز از نفرت انگیزخفگی گلوم رو به خاطر چیزی که می
ترین قسمت تموم وجود یک انسان فوران کنه، از جام جهیدم و با تیزی کوچیکی که همیشه در مخفی

ترین جای ممکِن خود رذلش فرو رفت، شوکه دادم، به سمتش یورش بردم. تیزی که به بدلباسم قرار می
خمش رفت. چشمان خبیث و از این قدرت و سرعت عمل من، به زانو افتاد و دستش به سمت جای ز

زد و طاقتش رو نداشت که با انگشتان ی تالقی تیزی با بدنش دودو میمنفورش، با بهت عجیبی به نقطه

  .مرده و زشتش، اون شیء براق رو بیرون بیارهچرک

زد، جوری که فقط خودش کشید و وجودم رو آتیش میای که هر ثانیه بیشتر شعله میبا تموم تنفر گداخته
  :ها جلب نشه گفتمشنوه و توجه همسایهب

خوای های این شهر خفت نکنی. اگه نمیاین درس عبرتت باشه تا دخترای معصوم رو توی کوچه -
ی بعد این تیزی میره سمت قلبت. حالیت تحویل مامورا بدمت، گمشو از این محل دور شو؛ چون دفعه

  شد؟

هایی که اطراف زخم رو گرفته بود تا خون می، با پنجهدست برد و تیزی رو لمس کرد و بدون گفتن کال
سیاهش بیشتر از این فوران نکنه، به سختی روی دو پا قدم برداشت و بعد از لحظاتی به سیاهی منفوری 

  .در تاریکی شب، تبدیل شد

  :نفسم رو بیرون دادم و با تموم مالیمتم گفتم

کنی؟ حالیت نیست که ی خلوت چه غلطی میین کوچهبا این همه ظرافت و زیبایی، این وقت شب توی ا -
طبقه ریخت پنجی قدیمی هم خیلی وقته به این ساختموِن بیدیگه نه مامان هست و نه آقاجون؟ اون خونه

  .تبدیل شده

- ...  

جا نیا، ملوسک من! خودم همیشه هستم و هوات رو دارم. نگران هیچ چیز نباش؛ ولی تو هم دیگه این -

 .شه هستخطر همی

رسید، هاش به ته کوچه میصدای ترمز سنگین ماشینی، من رو به خودم آورد. نور تندی که از چراغ

  .حال روی زمین افتادمی قد و باالش رو تشخیص بدم. ُشل شدم و خیلی بیقدری بود که بتونم سایهاون
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هام رو گرفت ورد و شونهدوید و خودش رو به من رسوند. دستش رو جلو آ شهاب با سرعت باورنکردنی

  .و کمی باال کشید

اومدم امکان نداشت که باور کنی؟ اگه از پشتت نمیجا چی کار میترنج.. ترنج جان؟ چی شدی؟ این -
ی پایین، آخه با کدوم جرأت؟ حالیت چرخی. این وقت شب توی این محلهکنم بازم این دور و اطراف می

  ی چرب گیرشون بیاد؟ختند تا یه لقمهنیست هزار تا ولگرد و دزد ناموس ری

کردم. بدنم سست بود و هیچ هاش تکیه داده بودم، متعجب و ترسیده نگاهش میحال به دستمن که بی

  .زدن نداشتمرمقی برای حرف

جا گمت کردم، اگه ماشین ترنج یه چیزی بگو. بذار بلندت کنم و با ماشین خودم برسونمت. نزدیکی این -
  .دیدم، امکان نداشت بفهمم کجاییدت رو نمیپیشونی سفی

  .خودم رو بهش تکیه دادم و اونم بیشتر دست انداخت تا من رو به سمت ماشینش بکشونه

  :وقتی روی صندلی جلو آرامش گرفتم، چشمم به در باز تویوتا کارینا افتاد. با ناله گفتم

  جا چه خبره؟شهاب! چی شده؟ چرا چیزی یادم نمیاد؟ این -

*** 

  :بهار

جا باعث آزارم بود های متغیر اینپوشم تا به شیفتم برسم. شیفتآلود لباس میصبح زود، دردناک و خواب
کننده. خوشش نمیاد که توی چنین فضایی کار کنم و حقوق حداقلی رو بگیرم های بابا هم اذیتو گیردادن

داد. همیشه اصرار داره که به بی میکه شاید نصف اون چیزیه که خودش اون اواخر بهمون پول توجی
ایه که من رو زیر نظر داشته باشه و خیالش از هر جهت اداره کل حقوقی خودش برم و اینم فقط یه بهونه

  .آروم و راحت؛ اما کی به آرامش اون اهمیت میده

با  های عجیب و غریب من بخوره وبه هرحال برای خود منم بهتره بگردم و یه کاری که به اخالق

  .ی زندگیم جور باشه پیدا کنمبرنامه

نقصش رو که دیدم، ی تلگرامم انداختم و عکِس صورت بیصدای گوشیم که در اومد، نگاهی به صفحه

  .خانومهی مهریفهمیدم همسایه

جا باشه. عجب آدمیه! حاال خوبه تر از یک اونتونه زودنوشته بود که امروز ساعت یازده عمله و نمی
اون همه ادعای انسانیت داشت. فکر کردم بهتره همین امروز استعفام رو تحویل انصاری بدم و بیرون 

  .بزنم

هاشون هماهنگ نتونم با شیفت ی خوبی هم دارم و اینکه فعال ممکنه چند روز گرفتار باشم و دیگهبهونه

  .بشم
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ام جدّیه و با یکی دو روز فسو به ُکنه قضیه پی ببره که استعفیک ساعتی طول کشید تا این انصاری فس
شناسه، ی تماس برای امر خیر بدم. بابای من رو نمیمرخصی کارم راه نمیفته. آخرشم اصرار که شماره

ی این رو داشته باشه که برای پسرش، جلوی حاج ی اجازهکنه که یه روزوگرنه به خوابم جرأت نمی

  .دانش ظاهر بشه

ای پیاده شدم و با بیمارستان که رسیدم، به سمت آسانسور رفتم و با راهنمایی یکی از خدمه در طبقه

 .ها و خطوط رنگی روی زمین به پشت اتاق عمل رسیدمکمک فلش

نصب بود، اطالعات وضعیت تموم بیماران تحت  مونیتوری که توی سالن بزرگ مشرف به اتاق عمل
تیک خورده. روی یکی « در حین عمل»داد. دقت کردم و اسمش رو دیدم که عمل رو آنالین نشون می

  .ها نشستم و باز به مونیتور زل زدماز صندلی

اشون پیدا کنه که یهو سرکلهبا خودم فکر کردم که چه چیزی یا چه نخ ناپیدایی، آدما رو به هم وصل می
شند که با یه میشه و تصمیمی که خیلی وقت پیش، روی میز بزرگ بیلیارد زندگیت داشتی؛ مثل چوبی می

خانوم دقیقا توپم رو اندازند و در جا، اون فکر عملی میشه. مهریی جانانه، توی سبد مغزت میضربه
خیال این اپراتوری نداخت تا بیتوی تور فرستاده بود و بعد از یک سال و نیم، من رو به صرافت این ا

 .وقت بشم و بیرون بیامنیمه

 «انتقال به ریکاوری»ی جدید نشون داد: دوساعت گذشت تا مونیتور یه نوشته

های طرف یکی از خدمهی آیفونی رو که کنار در بزرگ اتاق عمل بود، فشردم. اونرفتم روی دکمه
فشار باز شد و چیزی نمونده بود که من رو هم  مرد، تخت چرخدار حامل مریض رو هل داد و در با

ها، پرستاری رو دیدم که پرت کنه و بفرسته اون دنیا. خودم رو سریع عقب کشیدم و بعد از خروج اون

  .کنهپشت میزی نشسته و پرونده ُپر می

  ام. میشه وضعیتشون رو بگید؟ببخشید خانوم؛ من همراه خانوم میثمی -

  .خبر نیست؛ یه کم ترسیدمحرفش، به من نشون داد که خوش خانوِم با نگاه پر از

 .جاهای آبی بپوش و بیا اینعزیزم کفشات رو دربیار و از اون دمپایی -

  .منم همین کار رو کردم و داخل رفتم. نزدیکش که شدم، تعارفم کرد که روی صندلی کناریش بشینم

  دخترم شما چه نسبتی با خانوم میثمی دارید؟ -

  .م خبردار شد که یه خبراییهشست

  .جا بستریش کردممن دوستشونم. خودم این -

  جا نیست؟یکشون کسی ایناز بستگان درجه -

جور جاهاست که شخصا مرزه و اآلن هم احتماال طرفای آفریقا و سومالی و اینپسرشون پزشک بی -

  .هیچ دسترسی بهشون ندارم
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ایشون ثابت نیست؛ یعنی خوِد عمل خوب پیش رفت؛ ولی یهو عجب! کار سخت شد. واقعیتش، شرایط  -
ایست قلبی کرد و دکتر هم مجبور شد با دستگاه شوک، برش گردونه. اآلنم وضعیتشون ثابت نیست و اگه 

  .تا چند ساعت آینده به هوش نیاد، شرایط کمی خطرناک میشه

ی اول، تا این دونم چرا از لحظهنمیآه سردی کشیدم و به این فکر کردم که چه کاری میشه براش کرد. 
کنه که حد برام اهمیت پیدا کرد؛ ولی مطمئنم که این تنهاییش و درد دوری از پسرش، من رو مجبور می

  :همه جوره به فکرش باشم و اگه کاری از دستم برمیاد، براش انجام بدم. با ناراحتی پرسیدم

  دارید؟فعال همین جا نگهش می -

  .مونه و بعد هم به سی سی یو میرههای بعد از عمل همین جا میبرای مراقبتتا یه ساعت  -

  کاری از دست من برمیاد؟ -

  .کردیفعال که نه، فقط کاشکی پسرش رو پیدا می -

ای ازشون ندارم؛ یعنی ایشون خودش هر وقت جایی باشه که بتونه تماس بگیره، به گوشی هیچ شماره -
اینکه خدا خودش برای این خانم کاری بکنه و اون آقای دکتر تماس بگیره و زنه. مگر مادرش زنگ می

  .من بهش بگم که خودش رو برسونه

 .جا بیرون اومدمهام از اونپرستاِر سرش رو تکون داد و منم بلند شدم و با پوشیدن کفش

  .رفتم که مثل اجل معلق جلوم پریدحواس به سمت در خروجی سالن میبی

  .وم نوریانیسالم خان -

  .دیدم خیلی با ادبه، کمی تحویلش گرفتم

 .سالم -

  رید؟ مگه عمل تموم شده؟چه خبر؟ دارید می-

  .هاش، متوجه قضیه شدمونیتور رو بهش نشون دادم و اونم با ریزکردن چشم

  حالش خوبه؟ کی بیرونش میارند؟ -

  ..متاسفانه -

 :یهو هول کرد و گفت

  مرده؟ -

  .ست؛ ولی اوضاع خوبی ندارهام رو تموم کنم. زندهای بابا! بذار جمله -
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  آخه این چه جور خبر دادنه، ترسیدم؛ یعنی چه طوریه؟ -

  .موندنش دیگه با خداستگفت اگه تا چند ساعت دیگه به هوش نیاد، زندهپرستاِر می -

  رفتی؟عجب، االن کجا می -

  !باز پررو شد

  ره؟به شما ربطی دا -

  .هاش رو به هم فشردلب

  خوام ببینم تکلیفمون چیه؟ چیزی احتیاج داره یا نه؟می -

چیزی که الزمشه اول دعاست و دوم اینکه باید یه جوری پسرش رو خبر کنیم که اونم کار آسونی  -
صورتی که  هامون رو بدیم و تاکید کنیم که درها بریم و شمارهنیست. فکر کنم بهتر باشه به بخش مراقبت

  .هاش الزم بود، باهامون تماس بگیرندحضور همراه

  .فکر خوبیه، بریم -

تری داشتم و وقت قدمم شد و باز نگاهش رو چرخوند تا من رو یه دل سیر نگاه کنه. امروز تیپ سادههم
ثل یه هم نکرده بودم که آرایش کنم. موهام هم مثل همیشه سرکش، از دور و اطراف شالم بیرون زده و م

ای پوشیده بودم و شلوار لی تنگ قاب طالیی، صورتم رو گرد تا گرد گرفته. مانتوی نخی جلوبسته

  !ذاشت. هیچی نگفتم تا ببینم کی از رو میره که نرفتایم، کامال الغریم رو به نمایش میسرمه

  یاد؟زنی. راستی چه روزهایی دانشگاه متری، با ترنجتون مو نمیمیگم امروز که ساده -

پرسم که چی آقای محترم! لطفا به مسائل خصوصی آدما کاری نداشته باشید. اصال من از شما می -
  کنی؟خونی و کجا کار میمی

تونند بینی؛ آدما خیلی راحت میکنم. میها و یه غیرانتفاعی هم تدریس میارشد فیزیکم. توی آموزشگاه -

  !پیچونیقدر میاب بدند؛ اسرار نظامی که نیست اینهای هم جوبا همدیگه صحبت کنند و به سوال

  .ام بگیره؛ ولی جدی نگاهش کردمزد و نزدیک بود که خندهخیلی بامزه حرف می

 اگه بود چی؟ -

  چی اگه بود؟ -

  داری؟اگه همینایی که پرسیدی جزء اسرار نظامی بود چی؟ دست برمی -

  ؟ای که اسمتم اسرارهاوه! پس خیلی کله گنده -
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  .بعد هم هرهر خندید

های دیگران احترام گذاشتن هم، چیز خیلی راحتیه که متاسفانه جور فکر کن. به معذوریتتو این -

  .ها از پس کار به این راحتی هم برنمیاندبعضی

  .خیال شدزنه، بیفهمید داره روی اعصابم قدم می

قدم هامون رو که دادیم، از بیمارستان خارج شدیم و من به سمت ماشینم رفتم. دیدم باز باهام همشماره
  .شده

  .شدیماشینت اینه؟ اون روز توی کوچه دیدم که سوارش می -

-...  

  ذاره؟کنه؟ یا هی تو کوچه و خیابون و اتوبان، قالت میموتورش خوب کار می -

کنه تا چشم حسوداشم ، باید بگم که از هر چی لکسوس و فراری، بهتر کار میاگه چشمات شور نباشه -

  .دربیاد

 .ها بود؛ ولی بعد چهل سال کمی خطریهنه خب، تو زمون خودش که از بهترین -

  .کنهی در جلو رو گرفته و منتظر نگاهم میدر راننده رو باز کردم که سوار بشم، دیدم دستگیره

  بفرما؟ -

 .و هم تا یه جایی برسونخب من ر -

  یعنی تو ماشین نداری؟ -

تونستم بیارم. شما هم که جزء افراد مرموز و این داشتنش رو که دارم؛ ولی این طرفا طرح بود و نمی -

 .برچسب مجوز طرحتونم کلی معما

در سمت نشستم؛ ولی قفل در کناریم رو باال ندادم. اونم چند تا تق به شیشه زد و منم محلش نذاشتم و 
بستم، با یه استارت جانانه جلوی چشمای خودم و بستم و قفلش رو هم زدم و ضمن اینکه کمربندم رو می

  .مبهوتش از پارک بیرون اومدم و ِد برو که رفتی

  !ها خوشم نمیادگفتم که از پسرخاله

ر اولین جای زدم تا داخل کوچه بشم که شاسی بلند مشکیش ازم جلو زد و دداشتم گردش به راست می
تونستم اش رو نداشتم؛ اما نمیمناسب، متوقف شد. به هرحال من رو دیده بود و با اینکه اصال حوصله

  .دورش بزنم و در برم

  .تر پارک کردم و پیاده شدم. به من که رسید، موشکافانه نگاهم کردکمی جلو
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  خوبی؟ -

  .هستم -

  دیشب چت بود؟ -

  ای؟کی گفته بود که دنبالم بی -

  .سوالم رو با سوال جواب نده -

  خب؟ -

  .تونی بگیریوضعیت دیشبت اگه به گوش بابات برسه، جلوی عواقبش رو نمی -

  .دونم کجای ماجرا رو رسیدی و چی دیدی؛ ولی من مواظب ترنج هستمنمی -

 زنی؟طوری حرف مییعنی چی که مواظب ترنج هستی؟ چرا این -

  خوای؟تو از من چی می -

  کنی. مگه بچه شدی؟زدن از خودت، سوم شخص استفاده میبرام جالبه که موقع حرف -

  شدن به ترنج رو ندارید. نه تو و نه اون حاجیت؛ گرفتی؟ببین خوب تو گوشت فرو کن، حق نزدیک -

رو کنه؛ ولی برام مهم نبود. من نه خودشون متوجه بودم که شهاب گیجه و یه جور عجیبی به من نگاه می
ذاشتند و به زندگی خواستم و اونا هم باید به این اصل احترام میو نه حضورشون رو توی زندگیمون نمی

  .کشیدندمن سرک نمی

  .دست به سینه شد و با دقت بیشتری به من نگاه کرد

  .باشه، حواسم هست که خودت مراقب ترنجی؛ اما باید چند تا قول بدی -

  .شنومبگو، می -

ی خیال میشی و میری یه محلهجا رو هم بیخبر دارم که کارت رو ول کردی که احسنت داری؛ این -
هات بذاری، وگرنه بابات رو بهتر.. و اینکه حداقل روزی یه بار باید تلفنی من رو توی جریان روزمرگی

  ای؟توجهپزم که این بار قانونمند وارد معرکه بشه و کاری کنه که خودتم توش بمونی؛ ممی

کردم. مگه چند ساعت گذشته بود که از استعفای من باخبر بود؟ زبونم توی دهنم زده نگاهش میحیرت
رفت و هام سیاهی میهام سرم رو نگه داشتم. چشمچرخید. گیج شدم و به ماشینم تکیه دادم و با دستنمی

ی محزون از ته ، باألخره یه نالهفشردمطور که سرم رو میاحساس ُگمی داشتم. از کمر خم شدم و همون
ام بیرون زد. شهاب هول شد، به سمتم خم شد و بازوم رو گرفت. سعی کرد صافم کنه و با دست حنجره

هام رو باز و مظلومانه ام رو ببینه. آروم چشمزد تا چهرههام رو از روی سرم کنار میاش، دستدیگه
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زده بودم. د و خودمم از شرایط گنگی که داشتم، حیرتداهاش من رو آزار مینگاهش کردم. گیجی چشم
به دور و برمون نگاهی انداختم تا موقعیتم رو بفهمم. با ناتوانی دستم رو باال آوردم و روی ساعدش 

  .گذاشتم تا رهام کنه

کردی، من رو زبونی میطوری شدی؟ تو که خوب بودی و داشتی بلبلترنج، چته تو دختر؟ چرا این -

  .ننگاه ک

زبونی با اش، آدم رو به همراهی و همدوباره به اون آبی کدرهای مهربونش که زیر ابروهای مردونه

  .کرد، خیره شدمخودش تشویق می

  .کنی؟ من خیلی گیجمجا چی کار میشهاب، تو این -

رو  های موهامهای طالیی، روی صورتم کشیده میشه. دست بردم و با تعجب کپهاحساس کردم که زبری
  .تر دور سرم چرخوندمگرفتم و با ترس، تند و تند اونا رو داخل شالم فرستادم و خودش رو هم محکم

  .زده بودشهاب کامال بهت

ترنج، کجا بودی؟ داری از کجا میای؟ این چندساعِت رو که از سر کارت بیرون زدی، تا اآلن که  -
  برسی کجا رفتی؟

 .ام و یا دانشگاهرم بیرون اومدم؟ کدوم کار؟ خب، من یا خونهکجا بودم؟ این چند ساعتی که از کا

هاش توی صورت و نگاهم، دنبال وقتی بهت من رو دید، کمی عقب کشید. خیلی توی فکر بود و چشم

  .گشتچیزی می

  :با ترس گفتم

رم چه دونم چرا توی خیابونم و داکنم؟ من توی خونه بودم، اصال نمیجا چی کار میشهاب، من این -

  !کنمغلطی می

باز به سمتم متمایل شد و از روی مانتو دستم رو گرفت و به سمت ماشینش کشوند. مالیم و مهربون 
  :گفت

چیزی نیست عزیزم، دیشب خیلی ترسیدی و بهت شوک اومده. اینم تبعات همونه، گاهی پیش میاد. االن  -
دوباره سرحال میشی. ماشینت رو هم رسونمت خونه و یکی دو روز استراحت درست و حسابی و می

دادم. این ماشین آوردمش و تحویلت میکنم بمونه. اصال همون دیشب نباید دوباره میهمین جا قفل می
 کنی ترنج، تو رو موال دل بکنخودش آخِر بدبیاریه. باید دل بکنی، گوش می

ها که اش، اون موقعر دبستانیبرگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. ماشین محبوب بهار، به قول خودش یا
رفتیم. وقتی جلوی نشوند و دنبال بهار میگرفت و منم اون پشت میمامان سوئیچ رو از آقاجون می

وقفه، پرید و بیکردیم، هنوز در عقب رو بازنکرده میدبستانش، بهاِر زبل و بازیگوش رو سوار می
منم از خنده « پشمک من.. هووم بخورمش.»گفت:ید و پشت هم میب*و**سهای گرد و سفیدم رو میلپ

 .شدمرفتم و بهش آویزون میریسه می
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  .صدام، به ناله شبیه شد و بعد هم هق هقی بیکم گریهی چشمم شروع به چکیدن کرد. کماشک از گوشه

  .جا شد و به در خودش تکیه زد و به من چشم دوختشهاب روی صندلیش جابه

  .کشی عزیزفهمم چی مید؟ میخواترنج، دلت بهار رو می -

های تو خودم مچاله شدم و حس ترحم صداش مثل ضربات پتک روی سرم فرود اومد و دوباره الکترون
های مغزم رو گرفت و قدرت توی تموم دست و پاهام برگشت و با نیروی مضاعفی، قوی، تموم سلول

اش عرضهرو باال بیارم و به خود بی گردنم رو راست کرد و باعث شد مثل یه فرمانروای قدرتمند، سرم

  .وقت نتونست جلوی پدرم سر بلند کنه و حرفش رو بزنه، نگاه کنمکه هیچ

هاش قدر کیپ بود که متعجب شدم. دست انداختم و لبهحس خفگی باعث شد دست به سمت شالم ببرم. اون
ای جلو کشوندم و با اون کپه رو چرخوندم و از دور گردنم باز کردم. موهام رو که به عقب رفته بود،

  .ام مرتعش شدحالت وحشی که بهم اومد، حنجره

وقت قدر من رو ندونستی. پشتم رو ای که فقط ادعات میشه، هیچعرضهفهمی، تو یه بیتو هیچی نمی -
 خوره! دور و بر ترنجم اگه پیدات بشه با من طرفی، فکر نکن کهخالی کردی. حالم از امثال تو به هم می

کنی. خطی که بین من و توئه خیلی ضخیمه، پس سعی نکن  تونی دلت رو آرومبا شباهتش به من، می

  .ازش رد بشی

اش در ماشین رو باز کردم و با تموم قدرتم اون در سنگین رو کوبندم زده و ترسیدهدر برابر چشمان بهت
ش کودکی، جلوی ساختمون خودمون دادم این تنها یادگار خوو به سمت کارینای عزیزم رفتم. ترجیح می

 .خوان بگن، من خودم از پس همه چیز برمیامپارک بشه. بذار بقیه هر چی می

رسیدم. به ای که دیشب داشتم، باید حتما به کالس امروزم میهام و خواب نصفه و نیمهبا تموم خستگی
ای و یا مشکی برم. رمهای بدم میاد و سعی کردم سراغ سخاطر حرف اون روز مالک، دیگه از قهوه

ام رو مرتب کردم و آخرین تار موی کنار صورتم رو که جا مونده، به داخل فرستادم. جلوی آینه مقنعه
طور که منتظر آسانسور بودم، شیر کاکائوی پاکتیم رو با نی سر های اسپرتم رو پوشیدم و همونکفش

  :زد خانوم صدامکشیدم. از دِر ساختمون که خارج شدم، منصوره

 ترنج جان؟ -

  .آهی کشیدم و سرم رو باال گرفتم تا ببینم امروز دیگه چه حرفی برای گفتن داره

 خانوم، بفرمایید؟سالم منصوره -

  .سالم به روی ماهت، االن چند دقیقه است که منتظرم بیای تا یه چیزی بهت بگم -

  .کنم بفرماییدبله، خواهش می -

تر پارک بود و که کمی پایین به اطراف نگاهی انداختم. سکوت کوچه کمی عجیب و پژو آردی یشمی
  .رسیدشد، به نظر مشکوک میسرنشینش دیده نمی
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امروز قراره جمع بشیم و در مورد تعمیرات ساختمون صحبت کنیم. شما دو تا هم بیاید و مشکالت رو  -
اری کنه. آقای رستمی هر چی زنگ زد تا خود اشتری توی جلسه تون انتقال بدید که همکبه صاحبخونه

  .باشه، دسترسیش غیرممکن بود. به هرحال شما باید به نمایندگیش، حضور داشته باشید

اش، به طور روی درگاهی پنجرههای عجیب. همونگفت شما دو تا؟ منظورش من با کی بود؟ بازم حرف

  :نمیگم. سری تکون دادم و گفتمسمت کوچه خم و معطل بود که چرا چیزی 

  .کنم باشم. با اجازهخانوم، دانشگاهم داره دیر میشه، جلسه رو هم حتما سعی میمنصوره -

بدون معطلی و با سرعت راه افتادم. به اون پژوی زشت توجهی نکردم و تا خود دانشگاه، غرق افکار 

  .عمیقی شدم

هاش هستم. اینکه پوشیو گرفت. عاشق قد و باال و شیکمون که رسیدم، ثنا جلوم ربه ورودی دانشکده
پوشه و از کسی هم واهمه نداره. موهای بدون نگرانی از ضوابط دانشگاه، همیشه مطابق ُمد می

ترین نمایی که ممکنه، دور صورتش قرار داره و زیباییش رو حالتی عالیش هم با خوششدهرنگ
هست که تا حاال دیدم. سال اول  ترین بینیست؛ ولی شیکهاش عمل شدکنه. گرچه بینیچندان میسه

کردم و لذت طور نگاهش میاش بود که اونم حل شد. همیندانشگاه تنها مشکل صورتش قوز ناجور بینی
 :بردم که صداش رو شنیدممی

 .ترنج باهات کار دارم -

اش رو هم با وردم و پایین چونهام رو کمی جلو آکردن برداشتم. مقنعهبه خودم اومدم و دست از نگاه

 :انگشت کمی فاصله دادم تا بهتر نفس بکشم. به آرامی گفتم

 .ثنا کالس االن شروع میشه، بعدش هم باید سریع برگردم -

شناسمت. همیشه آروم و خوب بودی؛ این اواخرم که همیشه سر به ببین من از روز اول دانشگاه می -
خوام کالهمون تو خواهشا با فهیم مالک کاری نداشته باش؛ چون نمیپری؛ ولی زیری و با کسی هم نمی

 .هم بره

ترین صوت و خدای من! چی داره برای خودش میگه؟ کی با اون پسِر مزاحم کار داره. با پایین

 :ترین لحنم بهش گفتمحالبی

ی اونایی که توی بقیه ثنا من به اون و پسرهای دیگه، اصال کاری ندارم. گاهی بهم گیر میده که منم مثل -
قدر سریع میام و میرم که مطمئنم مالک هم مثل ذارم و اونشدند، محلش نمیاین سه سال مزاحم می

 ای؟کنه. متوجههاش حذف میشون، من رو از لیست سرخوشیبقیه

دونست که من توی این سه سال با کسی کاری شد؛ ولی خودشم میتو نگاهش کمی بدگمانی دیده می

 .شتم و اینکه کسی مزاحمم میشه، به من ربطی ندارهندا

 :اومدم از کنارش رد بشم که طاقت نیاوردم و خیلی آروم بهش گفتم

 .مانتوت خیلی خوشرنگه و خیلی هم بهت میاد -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

38 

 

ای زدم و از کنارش رد شدم. سرم رو که بلند کردم، شد. لبخند معصومانهتر نمیهاش از این درشتچشم
های رنگی عجیبش، پشت ستون تکیه زده و آسای سیاه با اون چشمی غوله مثل یه گربهفهیم رو دیدم ک

محل بهش به سمت کالس رفتم که خیلی های ما رو شنیده. بیظاهرا بدون اینکه متوجه باشیم همه حرف
ازش متری ی یکپیچید. یقینا ثنا هم که با فاصلهاش رو گفت؛ طوری که صداش توی راهرو میبلند جمله

 .شنیدایستاده، می

به کسی ربط نداره که دنبال کدوم دختر راه میفتم یا از کی خوشم میاد. بازم به کسی ربط نداره که  -
هام خط بزنم یا نه! نه خط و نشون بکشید و نه تعیین تکلیف کنید. تو بخوام کسی رو از لیست سرخوشی

 و حرف بزنیم. شنیدی؟هم تا آخر همین هفته وقت داری که باهام بیرون بیای 

آوردم که مخاطب اصلیش کیه؛ ولی تموم من که دیگه به دم در کالس رسیده بودم و اصال هم به روم نمی
خندیدند. الکی شنیدند، برای خودشون میها بودند و صداش رو میدانشجوهایی که توی راهرو یا راه پله

نستم که ایستاده و گوش میده یا اونم راهش رو دوخبر بودم و نمیها! دیگه از حال و روز ثنا بیخوش

 .کشیده و رفته

ام انداخت. از پشت گوشم کالس که تموم شد، دستش جلو اومد و یه کاغذ کوچیک تاشده رو وسط جزوه

  :زمزمه کرد

کس هم برم. از هیچی و هیچگیرم و با خودم میاگه امشب تماس نگیری، فردا جلوی همه دستت رو می -
زنی! یه دقیقه ای نباشه. پس مثل دخترهای خوب، رأس ده شب زنگ می. گفتم که بعدا گلهترسمنمی

 .شه؛ قول مردونهبگذره، حرفم عملی می

کردن وسایلم سرعت بدم. همه چیز داد که به جمعهام این اجازه رو نمیبدنم سرد شده بود و لرزش دست
ز دانشگاه خارج بشم. همون پسِر که خودش رو همسایه تر ارو به داخل کیفم ریختم و پا تند کردم تا زود

اومد و یه لبخند وسیع هم به چهره داشت. محلش ندادم و خواستم با فاصله روم میمعرفی کرد، از روبه
 :از کنارش رد بشم که باز مثل اونروز آویزون شد

  !ترنج خانوم، عرض ادب -

  .ذاره برم؛ ولی بیهوده بودسرم رو کمی خم کردم تا مثال جواب سالمش باشه و ب

خواد یه دل سیر کتک بزنه بینه میقدر با هم فرق دارید؟ اون که تا آدم رو میچرا شما دو تا خواهر این -

  ها، مدام در حال فرارید. قضیه چیه؟و شما هم که مثل تحت تعقیب

  .همی بودگفتند آخر نامفهومی و مبکردم. چیزهایی که دیگران میگنگ و مات نگاهش می

  خواهرم؟ -

  .آره دیگه خواهرت، خانوم نوریانی که البته هر چی کردم اسمش رو نفهمیدم -

  زنی؟ی بهار حرف میتو داری درباره -

  !ِا.. پس اسمش بهاره؟ جالب شد -
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  شناسی؟بهار رو از کجا می -

  :با خوشحالی از اینکه باألخره تونسته من رو به حرف بگیره، گفت

طور شروع شده؛ ولی چند باری که دیدمش، ی ما چهدونم آشناییش با همسایهخیلی اتفاقی، البته نمی -

  .خانوم بودهپیگیر بستری و عمل مهری

 خانوم؟مهری -

  شناسیش؟بله، می -

  ...آقای -

 .داور هستم، داور زمانی -

  ...بله آقای زمانی -

  .ترمنه، همون داور صدام کنی بهتره، راحت -

 !گفتم آقای داور؛ واقعیتش اینه که من اصال خواهر ندارمداشتم می -

*** 

ای دور تا متری خونه، که هیچ شیء دیگهی وسط هال بیستشدهچشم که باز کردم، روی تنها فرِش پهن
دورش وجود نداشت، درازکش بودم. چشم چرخوندم و به دیوارهای خالی اطرافم نگاهی انداختم. رنگ 

ست. کنندهآور و افسردههایی که در اثر نشست ایجاد شده، دلهرهاش، آزاردهنده و خطمردهچرک سفید
گوشیم رو در آوردم و به ساعتش دقیق شدم. هشت شب! کل خوردنی امروز، همون پاکت شیرکاکائوی 

 .صبح بود

  .ی خورد و خوراکمون بکنمام هم دراومد. باید یه فکر اساسی واسهصدای معده

هام فشاری به کرد. با کف دستتر میخاروند و خیسی ناشی از عرق، اون رو بدبری فرش، تنم رو میز
  .جا خوابیدمام رو بلند و سعی کردم یادم بیاد که چرا اینزمین دادم و باال تنه

جا ینآلود بودیم، پس احتماال برای همینه که اطوری بود؛ از دانشگاه که برگشتیم، خیلی خوابخب، این

  .پهن شدیم و به خواب رفتیم

قدر شوکه و مات بود. وای خدا! کی حوصله داره اولین چیزی هم که خاطرم میاد، اون پسِر، داوره. چه
قدر گیج شد که دیگه نتونست دنبالمون بیاد و باز سوال و هاش رو بده. اونی بعد بخواد جواب سوالدفعه

 !جواب کنه

طوری نمیشه؛ ترنج مظلومه و خودم باید وارد گود مالکِ از خود متشکر. این و قبل از اونم، تهدید فهیم
ذاره از حق خودش دفاع و بشم و حالش رو بگیرم. همیشه همین سادگی و مظلومیت و کم حرفیشه که نمی
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نفهم رو طور حال این آدمای پررو و زبونها بایسته؛ ولی من قوی هستم و خوب بلدم که چهجلوی زورگو

  .متری ترنج هم رد نشهکنم که دیگه از دهرم. فردا میرم جلوی دانشگاهش و کاری میبگی

ی کالسی های مانتوم رو باز کردم. برنامهطور درازکشیده، دکمهدوباره روی زمین ولو شدم و همون
زبون و دونه خوِد بیدونم. کسی که هیچی از من نمیدونم؛ یعنی همه چیز اون رو میترنج رو می

کنه. من هستم تا اون آسیب نبینه؛ من هستم تا کسی جرأت نکنه مظلومشه؛ ولی اینم چیزی رو عوض نمی

 .باعث آزارش بشه، من وجود دارم تا اون توی آسایش و آرامش باشه

ی زیبای چند های بهار نارنجه. خاطرهبه سمت اتاق خوابم رفتم و در رو باز کردم. همه جا پر از شکوفه
ها و بوی وقت از یادم نمیره. اون موقع به خاطر عشِق به این شکوفهاغ نارنج، هیچسال پیِش ب

های بهارنارنج رو تا دم اتاق کشوند و همه جا رو پر از شون، یه جعبه پر از شکوفهداشتنیدوست

  .عطرش کرد و آخرش روی سر و صورتمون ریخت و کلی عکس از همه گرفت

مونم تا در تنهایی و خلوتش، آسایش داشته باشه. ج زور نگه. من میعزیزم؛ من هستم تا کسی به ترن

 .خودم هوای همه چیز رو دارم

ی اینا ام باشم؛ ولی همهی ساختمون برم. ظاهرا باید رابط اونا با صاحبخونهحاضر شدم تا به جلسه
بچرخم تا شهاب ولمون کنه ور ور و اونگردم تا جای جدیدی پیدا کنم. شاید هم موقتاً اینگذرونیه. میوقت

  .و خودش کنار بکشه

دونستند که از اون رها کرده بودند تا برای خودش باشه. می قبل از اینکه من باشم، ترنِج مظلوم رو
ی من که پیدا شد، ترس برشون داشت. ترس آبرو و منافعشون. حاال بخاری در نمیاد؛ ولی سر و کله
ها باهاشون کار دارم. هر چی هم معروفیت آقای پدر زیاد باشه، بازم حاالمونده که ببینند و بترسند، حاال 

  !من دخترش هستم و هر حرکتم به اسم اون نوشته میشه. منتظرم باش؛ پدر عاشق

های مالیم که حدودای ساعت ده، جلوی ورودی دانشگاه بودم. مانتوی اسپرت شیک با مخلوطی از رنگ
ار لی آبی کمرنگ و شال آبی آسمونی. آرایش کامل و رژ سرخابی کنه، شلوها میمن رو شبیه مدل

  .خوشرنگ با ُدز باالی طراوت

ام رو هشت سانتی های تابستونی پر از بند هفتام رو از شال بیرون گذاشتم و کفشتکهموهای طالیی تکه
طرفه رم سفید یهی چهای دست و پاهام، طرح سفید کار شده و کیفمم که کولهبه پا دارم. الک انگشت

  .است، روی دوشم انداختم

هاشون جلوی دانشگاه رسیدم و صاف و کشیده ایستادم و به دانشجوهایی که هر کدوم بعد از دیدن من چشم
  .شد، نگاهی انداختمگرد می

رفت، داور زمانی نزدیکم شد. البته حضورش احتماال به خاطر پیامی بود که طور که انتظارم میهمون
د توی تلگرامش گذاشتم و اینکه شنیدم با ترنج حرف زده و فردا باید یه سر به دانشگاهش بیام تا از قص

 .تکلیف این پسِر مزاحم، یعنی فهیم رو حل کنم

کل با اون لندهور، این یکی دونستم که به خاطر کنجکاویش، حتما میاد. فکر کردم خوبه که موقع کلمی
  .با دیدن من، حرف ترنج از یادش بره هم باشه تا جانبداریم کنه. شایدم
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 .سالم بهار خانوم -

  .ست که اسم من رو جلوش آوردهعرضهاَه، همین رو کم داشتم! تقصیِر این ترنج بی

  !شما همون خانوم نوریانی بگو -

کشی، یه حق وتو شاملم میشه و ترجیح میدم افتخار صدازدنت رو به نام نه دیگه حاال که اومدم قشون -

  .کوچیک داشته باشم

  .از اول معلوم بود که چه بچه پرروییه. یه نگاه چپی بهش انداختم و موضوع رو جمع کردم

  حاال این پسِر کو؟ نکنه امروز نیاد؟ -

  .بود که صدای پر از بهت و بم کسی من رو متوجه خودش کردام منعقد نشده هنوز جمله

  !ای شدیترنج! این تویی؟ واو، عجب تیکه -

  :تر اومد و خیلی جدی گفتداور یه قدم جلو

قدر هم زود فامیل نشو، دوما خانوم نوریانی از آشناهای بنده هستند و به اوال ایشون ترنج نیست و این -

 !کنی، اومده تا حرف حسابت رو بشنوهاهرشون ایجاد میخاطر مزاحمتی که برای خو

فهیم مثل یه شکارچی خوش اشتها که اآلن به جای شکار الغرمردنی قبلیش، یه َپروارش رو پیدا کرده، با 
های ریخت، یه دور سیر به همه جا سرک کشید و آخرش روی لباش بیرون میآبی که از لب و لوچه

ای و همیشه شوخ داور، خشم گرفت و کمی های قهوهام، ایست کرد. چشمدهسرخابی به قول بابا ورقلنبی

  :تر اومد و با یه حالت حق به جانبی گفتعصبی جلو

  .اگه اسکنت تموم شد، بکش کنار تا خانوم حرفش رو بزنه -

  .فهیم برزخی نگاهی بهش کرد و بعد دوباره با لبخند و هیزی خاصش، به سمت من برگشت

عشق و زیبایی! من فهیم مالک هستم و بفرمایید چه خدمتی از دستم برای این  ونوس.. الههسالم بر  -
  .زیبای جذاب برمیاد

  :هم گرفتم و گفتم هام رو خمار کردم و فیگور جدیکمی چشم

جا آورده! چرا دست ؛ چون جنگ و انتقام من رو به این«نِمسیس»یا « ِبلونا»بهتره به جای ونوس بگی  -
کنی که بهت زنگ بزنه؟ فکر کردی چون مظلوم و سر داری؟ برای چی تهدیدش میر ترنج برنمیاز س

  کس و کار هم هست؟به زیره، بی

هام متوقف شد. با نگاه وحشیش یه دوِر کامل توی صورتم چرخید و با یه لبخند دلبرانه، دوباره روی لب
  !شعور نداره دیگه
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بینم کنم، میخیلی زیبا و سر به زیر و متینه؛ ولی االن که نگاه میالبته در این شکی نیست که ترنج  -
ی من جور درمیاد. امیدوارم افتخار بدید تا یه قهوه معجون ونوس و بلونا و نِمسیِس مقابلم، بیشتر با ذائقه

  .با هم بخوریم و بیشتر آشنا بشیم

  .یه دفعه غرش داور بلند شد و یه قدم هم به سمتش برداشت

جا شنبه بازاره که یه جنس رو نخوای و با اون یکی عوض کنی؟ بکش وی.. نچایی! فکر کردی اینهو -

 .کنار

ها با فاصله ایستادند و توجهشون به ماست. از دستم رو باال آوردم تا تمومش کنه. حواسم بود که بعضی
جذاب رو خود شخصش همه هم بیشتر یه دختِر خوش قد و باال و همه چیز تموم که نقش اول خشن، ولی 

  :خوابوندم. به سمت فهیم چرخیدم و گفتمتر قائله رو میکرد. باید زودایفا می

شناسم. تا دیروز گیرت ترنج بود و از امروز هم طالب من ببین شازده کویتی! امثال تو رو خوب می -

  شدی. دارم بهت هشدار میدم که دست از سر خواهرم برداری، افتاد؟

  .آورد و روی صورتم خم شد سرش رو پایین

 !یه پیشنهاد -

  :من و داور همزمان توجهمون جلب شد. اون هم فرصت رو مناسب دید

استایل و های شیک و خوشهام خانومی فروشندهیه گالری از جواهرات ِبَرند دارم که همه -
سرتری. به گالریم بیا و شون ی اول که دیدمت، با خودم گفتم که تو از همهاند. همون لحظهکردهتحصیل

 .مشغول شو. قول میدم دیگه با ترنج کاری نداشته باشم

ی نگاهش، باورم شد که روراسته. پیشنهاد بدی هم نبود؛ به نظر شغل جالبی با دقت به چهره و کالم نهفته
رد و کرد. داور سرش رو نزدیک گوشم آوکردنم، پرروترش میاومد و منم دنبال کار؛ اما سریع قبولمی

  :آروم گفت

هامون توی دانشگاه نپیچیده. واسه ترنجم تر بریم تا حرفها حواسشون به ماست. به نظرم زودخیلی -

  ای؟خوب نیست، متوجه

 :مثل خودش آروم گفتم

  .اوال ترنج خانوم! دوما حق با توئه، بریم -

  .تر شداش عمیقیه لبخند بانمکی کل صورتش رو پوشوند و چال چونه

مالک متوجه شد که قصد رفتن داریم؛ ضمن یه نگاه برزخی به سمت داور، سریع از جیب کنار کت 
  .اش، کارتی بیرون کشید و به سمتم گرفتاسپرت نخی
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این کارت گالریه. هر وقت دوست داشتی و تصمیم به همکاری گرفتی، باهام تماس بگیر. حقوقش هم  -

  !ستکنندهراضی

  :بهش جواب قطعی بدم؛ ولی کارت رو گرفتم و با صالبت گفتمخواستم با اینکه نمی

 !کنم؛ اما وای به حالت اگه دوباره َدم َپر ترنج بگردی، خونت حالل میشهدر موردش فکر می -

  :ی استارتی و مردونه زد و اونم با صالبت گفتیه خنده

  .ترنجت گیر ندمکنم که برای دیدنت دوباره به زیاد منتظرم نذار ونوس! تضمین نمی -

اش و منم برای اینکه خشمم باعث یه دعوای درست و درمون نشه، به داور اشاره ی استارتیدوباره خنده
کردم که راه بیفتیم. اومدم بچرخم که چشمم به اون دخترِه مکش مرگ ما افتاد. خیلی عمیق خیره بود، 

ر همراه شدم. اون هم تحمل نکرد و سریع گرده. محلش ندادم و با داوانگار توی صورتم دنبال چیزی می

  :پرسید

  خوای به گالریش بری؟واقعا می -

  طور؟چه -

های خانوادگیشون هم آخه این فهیم مالک از اون بچه پرروهاست. اسمی برای خودش در کرده، ثروت -

  .بیشتر باعث این معروفیت شده. باهاش قاتی بشی، ممکنه نتونی ازش خالصی پیدا کنی

  شناسیش؟تو از کجا می -

ی باألخره توی یه دانشگاهیم. تا همین چند روز پیش که فقط از معروفیتش شنیده بودم؛ ولی سر قضیه -
خواهرت، با خودشم آشنا شدم. مثل خودم بیست و پنج شش ساله و ارشد ریاضیه. میگن باباش بعد از 

ی زنش، سیاسی بازی رو برای بیزنس کنار اینکه از کویت برگشته، به خاطر ثروت بیش از حد خانواده
ذاره. همه نوع گالری از جواهرات تا ماشین و غیره و ذالک هم توی گذاشته و پوله که روی پول می

بینی که چه شاخیه و از کسی هم اش ندی. میدست و بالشون هست. خالصه حواست باشه تا ُدم به تله

  .ترس نداره

کردم. از یه جهت ُبرخوردن با این جور آدما یه ودم دودوتا میدادم و با خهاش گوش میبه حرف

 .هایی برام داشت و از اون طرف هم ممکن بود کار دستم بدهمنفعت

  .متوجه شدم که نزدیک یه سورن سفید ایستادیم. دزدگیرش که به صدا اومد، فهمیدم ماشین خودشه

  .ها هستمتر از این حرفن بامرامبفرما سوار شو! درسته اون روز قالمون گذاشتی؛ ولی م -

  .خیلی بامزه نگاهش کردم

  حاال کی گفته که من با تو میام و سوار ماشینت هم میشم؟ -
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جایی که باید به بیمارستان بریم و احوال مریضمون رو بپرسیم؛ پس مثل دخترهای خوب سوار از اون -

  .نیمدوستانه رو به سرانجام برسوشو تا با هم، یک امر انسان

  .فایده دیدم و سوار شدمدیدم راست میگه و منم که به هرحال ماشین نداشتم، پس بحث رو بی

  .از پارک خارج شد و راه افتاد

 خب، دوست دارم بدونم چرا ترنج اون حرف رو به من زد؟ -

  :متعجب گفتم

  چه حرفی؟ -

  .مشکوک نگاهم کرد

  خبر نداری؟ -

  از چی؟ -

 .المون، دوباره شروع شدفکر کردم بازی باح

  .دونی با ترنج حرف زدمتو که گفتی می -

  خب که چی؟ یعنی باید جزئیاتشم بدونم؟ -

  .هووم، راست میگی -

  .خوشم میاد که ِرند نیست، سادگی خوشایندی داره

  ترنج بهم گفت که خواهر نداره، چرا؟ -

  .فکر کنم بهتره به مسائل خانوادگیمون کاری نداشته باشی -

 .رو خیره شدی خوشگلی رفت و دوباره به روبهغرهیه چشم

کردم که این آدم، با ترنج ارتباطی نداشته باشه و به حرفش نگیره. پس دوباره آهی کشیدم. باید کاری می

  :گفتم

دونم دوست داشت که این یه دلخوری بوده و یا چه می بهتره کاری به این کارا نداشته باشی. فکر کن -
 .رو بگه

  .رویه ثانیه نگاهش رو به من داد و بعد به روبه
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قدر ُبهت و تعجب توی صورتش بود که انگار داشتی در مورد یه روح نه، اینی که میگی نبود. اون -
چرخیدم. آخه حاال با یه روح می زدی. واقعیتش یه لحظه این باور به من اومد که منم تاباهاش حرف می

  !خانوم هم مثل فرود یه روح توی جریان زندگیمون بودحضور ناگهانیت توی ساختمون و کنار مهری

جا در یک صدم ثانیه، با کیفم به کنار سرش کوبوندم. شوکه دستش رو از روی فرمون برداشت و همون

  :گارد گرفت و با یه حالت ترسیده گفت

  ، نزدیک بود تصادف کنیم. این چه کاری بود که کردی؟چته دیوانه -

  :تفاوت گفتمبی

  .خواستم باورت بشه که با روح سر و کار نداری. کامال جسم هستم و قدرت هر کاری رو دارم -

قدر متفاوتید. هر چی اون مظلوم و ترسوئه، تو انگار توی مزه! واقعا تو و اون ترنج چههه هه بی -

  .خوای با خشونت و دعوا خودت رو ثابت کنیم میکارزاری و مدا

  :خیلی جدی گفتم

من همینم. از تموم صفاتی هم که دارم راضیم؛ چون مثل ترنج الزم نیست که از همه چیز بترسم و در  -

  .برابر هر آدم زورگو و قلدر، وا برم و سکوت کنم

و گذشتن بهترین کار باشه چی؟ مثال  کنه چی؟ اگه سکوتخب، اگه کار درست همونی باشه که اون می -
رفت سراغ یکی دیگه. دیدی که کشید و میمحلی ترنج، راهش رو میهمین مالک؛ شاید با سکوت و بی

کنی با قیل و قال تو، کارا خوب پیش رفته؟ اگه گیرش کردند. حاال فکر میطوری نگاهش میدخترا چه
هی باید از این جور آدما ترسید و از ده کیلومتریشون بهت زیاد بشه و نتونی خالصی پیدا کنی، چی؟ گا

  شون، حواست با منه؟ی حملههم فرار کرد، نه اینکه دودستی خودت رو بندازی توی دایره

  .یه نگاه چپ بهش کردم

شناسیم و های روزگاری؟ دو روز نیست همدیگه رو میتا حاال کسی بهت گفته خودت از اون پسرخاله -
کنم که پای منبر رفتی. بهتره نگران خودت باشی و به غیر مالک، به تو هم یادآوری میها، مثل واعظ

حق نداری سراغ ترنج بری و به حرفش بگیری، وگرنه به شدت کالهمون تو هم میره، حواست با من 
  هست؟

  :خیلی بامزه گفت

مین کنم که با ترنج کاری ادای من رو در نیار دخترخانوم! خداروشکر نه گالری دارم که بیارمت و تض -
خواد سراغش برم و بیشتر باهاش هات ترسی دارم. اصال دلم مینخواهم داشت و نه از این خط و نشون

آشنا بشم. مگه وکیل وصیش هستی؟ دوقلویید که باشید، قرار نیست توی کارهاش دخالت کنی و سرک 
  .بکشی

  :یه دفعه انگار چیزی به ذهنش اومده باشه گفت
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  تی کدومتون بزرگترید؟ تو اول به دنیا اومدی یا اون؟راس -

فکرم مشغول شد. خب مسلما من از اون متولد شدم؛ یعنی بعد از فوت بهار، پا به دنیای پر از وحشت و 
غمش گذاشتم تا کمتر درد بکشه و با حضور من، بقیه کمتر به اون آسیب برسونند. بهار که ُمرد، روح 

جا بود که من متولد شدم. ها، خم شد و اونتر از هر زمانی در برابر تموم نامرادیترنج هم ُمرد و شکننده
من قوی و جسورم؛ درست مثل خواهر متوفیمون. من برای ترنج، همون عطر بهارنارنجم. با عطر 

شدگی در بیاد و جلوی همه بایسته، جلوی تونه از خمی من میون تموم خاطراتش با بهار، میشدهرسوخ
های زدننفسی دردهامون، در منصبش مقتدر ایستاد و درد عمیق مادر و نفستوجه به همهکه بی پدری

تر از خودش نیاز طوری پا به دنیای ترنج گذاشتم. ترنج به یه قویکبودش رو به فراموشی سپرد. من این
د شدم. آروم سرم رو جوری متولقد خواهرش، بهار باشه. مِن بهار، اینداشت و اون کسیه که الگوی تموم

  :هاش نگاه کردم. خیلی جدی گفتمهای عمیق چشمبلند کردم و به شوخ

 .زاده شدم اول ترنج به دنیا اومد و بعد من -

دونم به خاطر حسی بود که من داشتم و یا فکری که اون درگیرش بود. سری به جو یه طوری بود. نمی
  .ماشین رو پارک کرد ی گرفتن جواِب سوالش برام تکون داد ونشانه

 پس تو کوچیکتری؟ -

ی درختان ردیف کنار خیابون خیره موندم. اونم دیگه ادامه شدهسرم رو برنگردوندم و به سبزهای سیاه

  .نداد

  .خانوممون تو چه وضعیتیهخیلی خب، رسیدیم. بپر پایین خانوم کوچیکِ تا بریم و ببینیم مهری -

داخل بخش که شدیم، همون پرستار اون روز رو کنار جایگاهشون دیدم. جلو رفتم و سالم دادم. به خاطر 

  .بهم انداخت و جوابم رو داد ست، نگاه زیباشناسیپوشش امروزم که کمی اغراق شده

 میشه از وضعیت خانم مهری میثمی بگید؟ -

  :فتالعمل جالبی نشون داد و با یه لبخندی گیه دفعه عکس

خواستم همین اآلن خودم باهاتون تماس بگیرم. خدا رو شکر ِا.. شما همراه خانوم میثمی هستید. می -
ایشون به هوش اومدند و تقریبا وضعیتشون ثابت شده، احتماال طی چند روز آینده هم به بخش منتقل 

  .میشه

  :و با لبخند مخصوصش گفت نفس راحتی کشیدم و با لبخند به داور نگاه کردم. اون هم خوشحال بود

  امکانش هست یه مالقات کوچیک باهاش داشته باشیم؟ -

  .پرستار با این سوالش، نگاهی بهمون انداخت

اگه کوتاه باشه اشکالی نداره. به نوبت هر کدوم سه چهار دقیقه با رعایت قوانین و تعویض لباس،  -

  .تونید داخل بریدمی
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ام روی آبه! برای همین خودم رو خانوم رو ببینه، کامال پتهل از من مهرییه لحظه فکر کردم اگه داور قب

  :جلو انداختم و گفتم

  .کنممیشه اول من ببینمش؟ خواهش می -

  :داور لبخندی زد و گفت

  .تر بروها اول و دوم نکن، تو زودباشه بابا مثل کوچولو -

از اینکه زیادی پررو بشه، پشت خانوم پرستار ی خوشگل تحویلش دادم و قبل به خاطر سادگیش یه خنده
های ها با پردههام، با راهنمایی پرسنل به سمتی که تختداخل سی سی یو شدم. بعد از تعویض لباس

ی نسبتا قابل توجهی جدا بودند، قدم برداشتم و توی یه نگاه تشخیصش دادم. جلو رفتم رنگ و با فاصلهآبی

 .من رو فهمید و به آرومی پلک بلند کرد و کنارش ایستادم. انگار حضور

  :رمقی زد و گفتلبخند بی

 !چه پرستار خوشگلی -

  .نیشم باز شد

  خانوم یادته زنگ زدی و کمک خواستی؟مهری -

  .بهم دقیق شد

تو بودی؟ اونی که آدرسم رو پرسید و به کمکم اومد؟ من از حال رفته بودم؛ ولی یه چیزایی رو  -

  .و بودی که نجاتم دادیفهمیدم. پس تمی

  .تر شدنیشم عمیق

  .اجازه وارد خونه و زندگیتون شدم. حقیقتش به همه گفتم دوستتون هستمببخشید که بی -

ها بعد از اینکه دیدن یه پیرزن معلومه که دوستم هستی. هر کی دیگه بود اصال براش مهم نبود. بار -
  .دخترمپشت خطه، گوشی رو قطع کردند. از تو ممنونم 

  .هام گرفتمشدستش رو به آرومی باال آورد و منم سریع با دست

  کسی به گوشیم زنگ نزد؟ -

ی دلش، بیشتر آسیب اش، فشاری نیاد و زخم کهنهدونستم چی بگم که به قلب مریض و جراحی شدهنمی

  .نبینه

ذارم کنم و میمی گوشیتون از همون روز، خاموشه. اگه منتظر تماس کسی هستید براتون شارژش -

  .روشن باشه
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  .اشک کوچیکی از گوشه چشمش فرو چکید

جز پسرم کسی رو ندارم. سرش خیلی شلوغه؛ هم استاد دانشگاهه و هم برای درمان، به جاهای مختلف  -

  .کنه. اگه زنگ زد، بهش بگو منتظرشمسفر می

زدن، ماسکش رو پایین آورده بود و اآلن هام حلقه زد. به خاطر حرفدلم سوخت و اشک توی چشم
کردن اش گذاشتم. دیدم بهترین وقت برای عملیزد. سریع باال آوردم و روی بینینفس میداشت نفس

ون فکریه که یکی دوروزه توی ذهنم جولون میده؛ برای همین این دست و اون دست نکردم و به زب

  .آوردم

  .تون برای عیادت میاد، فقط یه خواهش داشتممهری خانوم من میرم و همسایه -

  .دوباره ماسک اکسیژنش رو پایین آورد

  .خوایچی عزیزم، بگو هر چی می -

خواستم اگه شما اجازه بدید، چند روزی مهمون ام بیرون بیام. میمن کمی مشکل دارم، باید از خونه -

  .اشمی شما بخونه

  .اش نشستلبخند عمیقی به چهره

  .من از خدامه، کی بهتر از تو که نجاتم دادی، فقط مادرت رو نگران نذار -

 .تونستم چیزی بگمقدر از حرفش شوکه شدم که نمیاون

 :هام رو باز کردم و گفتمبا زور لب

  .مادرم چند سال پیش تنهامون گذاشت و پیش خدا رفت -

  :ی حزینی گفتناله دستم رو فشرد و با

  .کنمخدا رحمتش کنه. اگه عمری به دنیا داشتم، خودم برات مادری می -

  .یدم. اومدم بیرون تا داور برهب*و**سلبخندی زدم و خم شدم و پیشونیش رو 

جا باشم تا پدر کمتر گیر بده. الزم نیست تر و بهتر هست. فقط باید یه مدتی اینحاال دیگه یه جای امن
قدر که خیالش جمع باشه که از اون محل بیرون اومدم، کافیه. داور هم خنده جا مهمونم، همینه اینبفهمه ک

ی کنجکاو و ها خارج شد و اشاره کرد که بریم. فکر کردم همسایگی با این بچهبه لب از بخش مراقبت
ارم و یه شغل ی خوب دپسرخاله هم مشکالتی داره؛ ولی خب، خالی از لطف هم نیست. فعال یه خونه

 .ها پاداش نیکوکاریمهی اینپیشنهادی؛ شاید همه

*** 
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از خواب که بیدار شدم، گیج و گنگ نگاهی به اطرافم انداختم. محیط ناشناخته و مبلمانی که دور و برم 
ام ی اتفاقات، مربوط به زمانی میشه که روح خستهدونستم که همهرو گرفته، من رو به فکر فرو برد. می

ح میده که به خاموشی فرو بره و سکون و خمودی، حاکم مطلق ذهنم میشه. سرگیجه باعث شد که ترجی

  .ی مبل بذارم و باز به خواب عمیقی فرو برمدوباره سرم رو روی دسته

حواس به سمت در آپارتمان شتاب گرفتم و بدون هیچ فکری در با صدای زنگِ در از خواب پریدم. بی

  :ود بهش خیره شدم. تازه مغزم پیام داد که شخص مقابلم داوره. سوالی گفتمآلرو باز کردم. خواب

 هان؟ -

  :کرد، خیلی خوشمزه گفتطور که با تعجب نگاهم میهمون

  از کدوم بیشه فرار کردی؟ -

  :این بار متعجب و کشیده گفتم

 !هان؟ -

ات پیچیده شبیه سلطان ته که دور کلهکنی. دارم میگم با این موهای طالیی به هم ریخهان میقدر هانچه -

  !اش شدیجنگل، منتها از نوع هپلی و ژولیده

تونستم درک کنم که االن چه هام به سمت سرم شتاب گرفت. کامال مییهو به خودم اومدم و دو تا دست
شبیه بودن، صددرصد ی زبرم، توی هم قاطی شده و با توجه به طالییام. موهای مجعد و تیکه تیکهشکلی

 .یال شیره

  :هام مرتب کردم و طلبکار گفتمفوری تا جایی که ممکن بود با دست

  امرتون؟ -

  خوای روی این یالت یه شال بندازی؟میگم نمی -

 !مزهبعد هم هرهر خندید. بی

  تو از حجاب چشمات استفاده کن. حاال چی کار داشتی؟ -

  هام اگه حجاب هم داشته باشه، با این مسمومیت بصری چی کار کنم؟چشم -

هام کردم و اخمها برای خودش خندید. منم روی یه پا، دست به سینه نگاهش میدوباره عین این سرخوش

  .اش بودمزگیهم نشون از بی

گردی خونه؟ گفتم بیام و اگه خواستی فقط یه سر بزنی و برزنه که تا حاال خواب بودی. مگه نمیداد می -
  .هنوز نرفته باشی، برسونمت؛ چون خودم هم بیرون کار دارم
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خانوم گفتم که ی خودمون تا وسایلم رو آماده کنم. به مهریمونم و بعد میرم خونهنه دیگه، یه کم می -
کسی رو نداره شاید یه چند روز مهمونش باشم. باید کمی به خونه و زندگیش برسم تا مرخص بشه. طفلی 

  .که کمک حالش باشه

  .خوشحال شد

پاشدنش قدر خوب! پس واقعا همسایه شدیم. اگه چیزی الزمته بگو تا بگیرم. مهری خانوم قبل از کلهچه -

  خوای برات بگیرم؟یه هفته مسافرت بود، حتما یخچالش خالیه. خوردنی چی می

  .بود زیاد قاتی نشیماومد؛ ولی بهتر تعارفیش خوشم میاز مهربونی و بی

  .خوام، فعالچیزی نمی -

ها به گوشم رفتنش از پلهی آویزونش تماشایی بود. صدای پایینسری تکون دادم و در رو بستم. قیافه
گفت که هر صمیمیتی، باعث میشه ام میشدن گاردم پایین بیاد. تجربهخواستم با زیاد نزدیکرسید. نمیمی

یاد و گاهی هم منطقی طرف مقابل، اجبارا به حرف بیای و اون موقع به خاطر های زدر برابر کنجکاوی

  !تونی جمعش کنیی وسیع اطالعاتش، نمیدامنه

  .بایست محتاطتر باشمبودن حال خودش هم میبه خاطر خوب

*** 

لم قدر شکمم فرورفته که گاهی ددرد بدی توی دلم پیچید و مجبورم کرد که سیخ روی تخت بشینم. اون
سوزه. بلند شدم و اول زیر کتری رو روشن کردم تا بلکه با ی بیچاره که صاحبش منم، میبرای این معده

کردن چای، کمک یه نوشیدنی گرم، نون و پنیری از گلوم پایین بره. دوش مختصری گرفتم و بعد از دم
تونست من رو حداقل تا که میآماده از اتاق بیرون اومدم. یه چای شیرین با دو سه لقمه، تنها چیزی بود 

تر کشیدم و با دستم کپه ام رو جلوی آسانسور، نگاهی انداختم و دوباره مقنعهظهر نگه داره. توی آینه
خواست بیرون بیاد، به عقب فرستادم و با تنظیم گردیش، با خیال راحت از آسانسور مویی رو که می

 .بیرون اومدم

هی به اطراف انداختم. پژو آردی بدترکیب همیشگی نبود؛ ولی از ساختمون که خارج شدم، اول نگا
توجه از کنارش رد بشم؛ ولی اون که از پشت خواستم بیشاسی بلند سیاهش، حالم رو خراب کرد. می

  .العملی رو بهم ندادهای مات بهم زل زده بود، فرصت چنین عکسشیشه

انگیزی که های خاطرهی مردونه و چشمبا چهرهپوش پیاده شد و به طرفم اومد. خوش قد و باال و شیک
کرد. اون هم ادعاش رو داشت؛ ولی به وقتش طبل تو خالی شد. سرم رو پایین بهار رو عاشقش می

  .انداختم تا بیشتر از این بهش خیره نشم

 .ترنج جان -

  .تر که رسید، مجبور شدم بایستمدوباره نگاهم رو باال گرفتم. نزدیک

  .جایی بیای باید با من -
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  .هاش به ماشینش اشاره زدتعجبم رو که دید، با دست

  .بریم توی ماشین تا برات توضیح بدم -

ُکنم نبود. وقتی هر دو جاگیر کرد، ولزد و تفهیم موضوع نمیمقاومت فایده نداشت. تا حرفش رو نمی

  :شدیم، به سمتم برگشت و با دودلی نگاهی بهم انداخت و با شرمندگی گفت

 .ترنج، بابات اصرار داره که یه آزمایش مواد بدی -

کردم و مثل آدمای الل، هیچ آوایی برای ابراز حسی که توی این لحظه وجودم رو در زده نگاهش میبهت
  .اومدام بیرون نمیبرگرفته، از حنجره

  .دستش رو جلو آورد و خیلی مالیم بازوم رو گرفت

دونم این فکر رو کی توی سرش انداخته؛ اصال چیز مهمی نیست. نمیخوبی ترنج جان؟ چت شده؟ ببین  -
پوشی قدر متناقض میهات یه نگاه بنداز، اونهای توی عکسولی خودت هم مقصری. به این تیپ و قیافه

قدر های مجلس عروسی رو که اونکشی! وقتی عکسو بیرون میای که بابات شک کرده که چیزی می
دی و حجاب داشتی، دیدم و بعد تو رو با اون پیراهن سرخابی و آرایش غلیظ که خانوم لباس پوشیده بو

کنم، به پدرت حق میدم که نگرانت دونم کی وقت کردی خودت رو به اون شکل دربیاری مقایسه مینمی

  .بشه

زده بودم که شهاب قدر بهتیکی نگاهشون کردم. اونمنم ناباور، یکی یه دسته عکس به سمتم گرفت و

  .اونا رو از دستم بیرون کشید و دوباره بازوی الغرم رو گرفت و خیلی مالیم تکونم داد

  رسی؟قدر الغر شدی؟ چرا به غذات نمیترنج یه چیزی بگو، قضیه چیه؟ اصال چرا این -

قدر که بتونه به صوتم، آوای قویتری بده. با ُتن مالیم و زیری، کمی خشم وجودم رو گرفت؛ ولی نه اون
  :شمرده به حرف اومدمردهشم

خورم و صدام هم در نمیاد. کاری باهاتون نداشتم و کنم، دو ساله غذا نمیدو ساله دارم تنها زندگی می -
اومدید و اگه وقتش رو هم نداشتید، با یه ها هم ولم کردید. به خیال خودتون هر دو سه ماه، سراغم میشما

از اون همه مال و  که بگید هستید و منم یه رزق و روزی آوردیدبسته ارسالی سر و تهش رو هم می
تون شده که حاال میاید و یه چند تا عکس ساختگی برم. چهام میاد و یه سهمی میمکنت بابام توی سفره

کنید؟ هان شهاب؟ تو بگو قضیه چیه؟ من دید و من رو متهم به مصرف کوفت و زهرماری مینشونم می

  ها چیه که برای نابودی بیشتر من درست کردید؟ش کاری ندارم، این ساز و برگاکه با اون زن عفریته

  .تر آوردهای تندم بود، سمتم چرخید و سرش رو نزدیکشهاب که متعجب از این نوای آروم و حرف

پوشی و کنی که این مدل میکدوم ساختگی نیست. یعنی تو انکار میها هیچترنج چی میگی؟ این عکس -
  زنی؟کنی و از خونه بیرون میجوری آرایش میاین

داد که همه چی براش گنگ و شد. خودش هم جا خورد. نگاهش نشون میهام از این درشت نمیچشم
های ایهاش رو تا ته قهوهرو به سمت خودش چرخوند و آبیام مبهمه. دستش رو جلو آورد و چونه
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ها گم شد. چند ثانیه بعد به خودش اومد و با حجم عظیمی از دودلی در صداش بیکرانم فرو برد و در اون

  :گفت

 .ترنج؛ بیا با هم بریم و این آزمایش ساده رو بده تا هم خیال من راحت بشه و هم صدای بابات بسته -

کردم دادم و سعی میام رو به هم فشار میزدههای خیس و یخمم رو به فوران بود. دستی خشدامنه
  .چیزی نگم که بعدا به خاطرش یا خودم پشیمون بشم و یا اینا یه اَنگ دیگه بهم بزنند

دست دراز کردم تا دستگیره رو بکشم و پیاده بشم، با سرعت چنگ انداخت و بازوی الغرم رو فشرد و 
کرد که عصبی اومد و سعی میهاش بیرون میکشید. با صدایی که مشخصاً از الی دندون به داخل

  :بودنش رو پنهون کنه، زمزمه کرد

  !زنه که یه چیزیت هست. یه کوچولو خون میدی و تمومات داد میبازی رو کنار بذار. قیافهبچه -

از شجاعت و جسارت از نوک مغزم تا  ایتر شد و خشم نهفته، سر باز زد و هجمههام شدیدلرزش دست
های انگشتان پام، به جوشش اومد و در یک ثانیه با قدرتی باورنکردنی، دست بردم و ترین سلولانتهایی
قدر از های کشیده و گندمیش رو از دور بازوم َکندم و به سمت مخالفش، پرت کردم. اونانگشت
دستش رو به حالت آرامش و تسلیم باال آورد. باورش  زده و غیرارادی، دوالعملم جا خورد که بهتعکس

رسید و شد از این چهل و هفت کیلو استخون، همچین زوری بیرون بزنه. تپش قلبم به دویست مینمی
  .شدآگینم، با گرمای زیادی دم و بازدم میتنفس خشم

ام رو رو باز کنم. مقنعه ی اولهای مانتوم ببرم و چند دکمهاحساس گرما باعث شد که دست به سمت دکمه

  .اش گرفتم و به سمت سرم باال بردم تا هوای بیشتری بهم بخورهکمی عقب دادم و نهایتا از لبه

داشت تا بعدا خیلی دقیق از روشون بخونه و پایید. انگار ُنت برمیشهاب خیره بود و کارهای من رو می
د، دستمالی برداشتم و عرق نشسته روی ی روی داشبورتفاوت از جعبهدرک مطلب کنه. سرد و بی

  :صورت و گردنم رو خشک کردم. با همون لحن خشمگینم گفتم

به آقای پدر بگو اگه خیلی نگران منه، به جای هــ ـو*س پسرداشتن از زن نازیباش، بیاد و از نزدیک  -
ها که ه، مثل اون وقتشدنمببینه که چمه! از دور لنگش ُکن رو بندازه یه ور و اگه خیلی دلواپس موادی

سی خون اش بود، خودش بیاد و دوا و دکترم کنه. اون وقت منم یه پنج سینقش پدر واقعا برازنده
 کنم، اُکی؟ام رو حاللش میارزنده

  ...ترنج! بذار -

 :با عصبانیت وسط حرفش اومدم و فریاد کشیدم

فهمی، من، بهار، بهار نوریانی؛ حالیته؟ . میقدر نگو ترنج، ترنج! ترنجی دیگه وجود نداره؛ این منماین -
قدر این طفلی رو نچزونید. اگه اون بچه بوده و چیزی یادش نیست، من دست از سر ترنجم بردارید. این

گرفت، یادم میاد. داد و سراغ بابا رو میهایی رو که مامان زیر چادر اکسیژن جون میتک تک لحظه
های دارش رو با بـ ــوسههای خشکردم و سرفهودم که تیمارش میآورد، این من بوقتی خون باال می

آوردم. برید جمع کنید این بساط زر و تزویرتون رو و برای هر چی که ازش سر در مکرر، بند می

  ی عجیب و غریب نپیچید. آخرین بارم هست که سر راه ترنج سبز میشی؛ فهمیدی؟نمیارید، یه نسخه
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د زده بودم که تارهای صوتی خودم هم به درد افتاد. در برابر چشمان به قدر دافهمیدی" رو اون"
ی سوالی و پربهت، از ماشین بیرون زدم و به سمت خونه راه افتادم. باید وسایلم ی اون مجسمهکشیدهخون

ه جا دیگه جای موندن نبود. هر چند وقت یرفتم. اینخانوم میی مهریکردم و پنهونی به خونهرو جمع می
بار و به حکم اجبار، باید یه سوراخی گیر بیارم تا یه مدت از دستشون راحت باشم و این قانونیه که 

 .هاشون، باعث به وجوداومدنش شدندخودشون با آزار و اذیت

خانوم اومدم. روزی یه ساعت هم به دیدن خودش میرم. حالش رو به ی مهریدو روزه که به خونه
ی دیگه مرخص میشه. از اون روزی که دماغ داور رو سوزوندم، دیگه ه هفتهبهبودیه و احتماالً تا ی

ندیدمش. شایدم از قصد جلوی من آفتابی نمیشه؛ اما امشب تصمیم دارم با مالک صحبت کنم و شرایط 

  !دونم که هر چی بگم، نه نمیارهشغلی خودم رو بهش بگم. گرچه از اآلنم می

دونم به خاطر خشونت من، ش سوال برانگیزه؛ چون بعید میاز شهاب دیگه خبری نشد و این خود
کشه تا دوباره پیدام کنند؛ اما این بار، ای طول میجایی، یک هفتهنشینی کنه. معموال بعد از هر جابهعقب

  .کشی نداشتم و اون خونه رو پس ندادم، مدتی دور خودشون خواهند چرخیدبه دلیل اینکه هیچ اثاث

شد و برای منی که این دو سال خونه به دوش بودم و با حداقل آوری پخش میو نشاط موزیک نسبتا تند
ایه که اآلن در دسترسمه و من رو سر حال میاره. با ترین وسیلهکردم، تلویزیون لوکسوسایل زندگی می

مرتب رفتیم و این موزیک شاد، به یاد اون دورانی افتادم که با ذوق و شوق، کالسهای ژیمناستیک می
  .کردیمجست و خیز می

خانوم، چرخ فلک زدم. حس خوبی داشتم و خون به ی مهریبلند شدم و دور تا دور هال بزرگ خونه
شد؛ کردم. شلوار جینی که پام بود، مانع از راحتی کار میاومد و احساس شادی میمغز و صورتم می
کردم. آخرین چرخ فلکم، پنج دور ر میرهاشدگی داشتم و مرتب حرکاتم رو تکرا ولی مهم نبود. حس

شد، فرود پشت سر هم بود و قدم آخرم رو درست در ابتدای دهلیزی که به در ورودی آپارتمان منتهی می

  .ی کسی که مقابلم ایستاده بود، جیغ خفیفی کشیدمآوردم و روی دو پا ایستادم و از منظره

خندید. هاش میکرد و تموم چشمراحت من رو نگاه میقید و های خارجی، بیروم، مثل توریستپسر روبه
ی اول، یقین داشتم که پسر خورم که در همون ثانیهشد حدس زد که چند ساله است؛ ولی قسم مینمی

ی پشتش، آویزون و متمایل به داد و کولهچرخید و صدا میخانومه. دسته کلید دور انگشتش میمهری

  .م کنار پاش و یه کت تاشدهظـی کنفی هم روش افتاده بودفرود آزاد. یه چمدوِن چرخدار ه

  :ام رو با دست مرتب کردم و خیلی عادی گفتمسریع موهای به هوارفته

  .سالم -

ترین چهره و لبخند رو میشه در این تصویر مقابلم دید. قِد کشیده و اندامی تموم کائنات شاهدند که زیبا
های ژاپنی و البته با چشمانی به همون درشتی و سیاهی و های کارتونظریف، درست مثل قهرمان

فرم، تیشرت لیمویی و شلوار جین رها و پریشون، پوسِت کامال برنزه و بینی و دهانی خوش موهای
داد. انگار اون هم مشغول وارسی من بود تا پوشی و برازندگی صاحبش رو نشون میایش هم، شیکقهوه

  .صداش، از دستش افتاداینکه دسته کلیِد پر سر و 
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تونستی به صد جای دنیا نسبتش ای که میلهجهسریع خم شد و برش داشت و باألخره هوشیار شد. با یه ته

  .زدن کردبدی، شروع به حرف

  !های، اوه پوزش، سالم -

  .هام، دوباره سالم دادممنم دستم رو باال آوردم و با حرکت ظریف انگشت

ستی و با یه طلسم به این شکل در اومدی، حاضرم قول بدم دیگه به هیچ جای دنیا اگه تو مامان مهری ه -
 !سفر نکنم و تا آخر عمر کنارت بمونم

  .تموم صورتم به خنده افتاد

گذرونه نه؛ ولی به هرحال این قول رو به مامان مهریت بده؛ چون از دوری تو روزگار سختی رو می -

  .و حال چندان مساعدی نداره

  .هاش دیدمه لحظه، ترس رو توی چشمدر ی

 تونم داخل بشم و مادرم رو ببینم؟پرنسس زیبا می -

  :با شرمندگی کنار کشیدم و گفتم

  .ی خودتونهکنم، خونهببخشید! از دیدنتون شوکه شدم. خواهش می -

  .جا گذاشت و به سمت هال حرکت کردوسایلش رو همون

جا رو به محلی که برای خوام که بدون درزدن، داخل اومدم. مادر چند ماه پیش کلید اینمن پوزش می -
وقت پشت درش ای داشته باشم که هیچیه دوره درمانی توقف داشتم، پست کرد تا به قول خودش، خونه

  .نمونم. مثال خواستم غافلگیرش کنم. امیدوارم باعث ترس شما نشده باشم

  :کردم تا بنشینیم. بالفاصله صدای تلویزیون رو قطع کردم و گفتمهدایتش 

آوره که یهو دونستم؛ برای همین با دیدنتون نترسیدم. البته قدری دلهرهنه، اصال. من در مورد شما می -
یکی وارد جایی بشه که تنها هستی و انتظار ورود هیچ کسی رو نداری؛ ولی به خاطر وسایل و 

های خودم، ود متوجه شدم که پسر مهری خانومید. احتماال صدای موزیک و چرخیدنچمدونتون خیلی ز

  .مانع از شنیدن صدای در شد

  .بازم خندید و دنیا رو روشن کرد

  .زنیدمن پوالد محرابی هستم و باید بگم خیلی عالی چرخ فلک می -

  :زده گفتمخجالت

  .منم بهار هستم، بهار نوریانی -
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 تونم بپرسم مامان مهری کجاست؟ییتون خوشحالم. شما مهمون مادر هستید؟ میخیلی از آشنا -

  :تازه کار سختم شروع شد. با کمی تردید گفتم

  .ایشون کمی کسالت داشتند و منم بستریشون کردم -

  :فوری نگاهش تغییر کرد و با نگرانی از روی مبل بلند شد و گفت

 !وات؟ -

  .عوض کردسریع به خودش اومد و کانال رو 

  .کنم من رو پیش مامان مهری ببریدچرا، چی شده؟ خانوم بهار خواهش می -

  .سعی کردم آروم باشم تا به آرامش دعوتش کنم

خانوم خوب و اجازه بدید، یه نگاه به ساعت بندازید. اآلن امکان مالقات وجود نداره و مطمئنم که مهری -

  .زودی هم مرخص میشهدر حال استراحته. همین امروز دیدمش و به

کمی آرام شد و دوباره روی مبل نشست. خیلی جوون بود. شاید یه چیزی حدود سی و دو یا سه سال؛ 
دار شده؟ طاقت نداشتم که فضولیم رو یعنی مهری خانوم که هفتاد و دو سالشه، توی چهل سالگی بچه

  .مهار کنم

احتماالً اختالف سنی زیادی با مادرتون دارید،  کردم؛تر از اونی هستید که فکر میشما خیلی جوون -

  درست میگم؟

  :با انگشتانش که دقیقا مثل انگشتان دست یک هنرمند بود، موهای زیباش رو کناری زد و گفت

مامان مهری، مادر واقعی من نیست. اون و بابا مجید من رو به فرزندی پذیرفتند؛ اما هیچ فرقی برام  -
دل من رو بزرگ کردند و اجازه دادند هر جور دوست دارم و شاد هستم زندگی نداره. اونا با جون و 

کنم. این چندسال برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم؛ ولی به قدری به همه جا سفر کردم و به 
جون خیلی دلتنگمه. خودم هم همین حس رو داشتم دونم که مهریمداوا پرداختم که نشد به ایران بیام و می

  .تر بیام و ببینمشخواست که زوددلم می و

خانوم طوریه العملی نشون بدم. محبت و عشق مهریتونستم هیچ عکسبه قدری تعجب کرده بودم که نمی
نامه رو برای هاش و حتی اون وصیتها و اشککه یه درصد هم این فکر به ذهن آدم نمیاد که دلتنگی

مونده بودم که در برابر حقیقتی که به زبون آورده، چه واکنشی کسی غیر از فرزند واقعیش نوشته باشه. 
نشون بدم که همون موقع صدای زنگ آپارتمان بلند شد. از فرصت پیش اومده خوشحال و با یه جهش، پا 

کوتاه شدم و به سمت در رفتم. یه نگاهی هم به لباسم انداختم. شلوارم که مناسبه و فقط تیشرت تنگِ آستین

  .رسیدکنه، چیز جالبی به نظر نمیی سفید وارونه که حس غم رو در آدم ایجاد مییه پروانه ام بامشکی
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ام جلب شد و چشمم به یه کرد. نگاهش که به سمت پایین رفت، منم توجههای گرد نگاهم میداور با چشم
رو بلند کردم ی ستودنی صاحبش داشت. سرم نواز افتاد که نشون از سلیقهی شیکِ چشمورزشی مردونه

  :و دوباره استفهامی گفتم

  !هان؟ -

  کی پیشته؟ -

  به شما چه؟ -

یو دیدمش، تو رو به من سپرد. فکر کردی الکیه که سیخانوم همون روز که توی سیـ یعنی چی؟ مهری

  جا و هیچکی هم حواسش بهش نباشه؟یه دختر جوون تنها بیاد این

هاش که افتادم، دلم راضی نشد. خواستم یکی بزنم در گوشش تا دیگه صداش درنیاد؛ ولی یاد خوبیمی

  :های داور با دیدنش، چهار تا شد. فوری گفتهمون موقع پوالد از پشت سرم ظاهر و چشم

  !خانومهاین که پوالد، پسر مهری -

  شناسیش؟مگه می -

  .تر تشخیصش میدمای فامیل خودمونم راحتهقدر عکس ازش دیدم که از بچهاون -

پوالد که هنوز در جریان امر نبود، کمی متعجب دست جلو آورد و سالمی داد. من شروع به معرفی 

 :کردم

  .اندی دومپوالد، ایشون داور زمانی، همسایه طبقه -

  :بعد رو به داور گفتم

  .یدندایشون رو هم که زودی به جا آوردی، یه ربع نیست که رس -

هاش رو درآورد و خودش رو به سمت آپارتمان هل داد، طوری که من و پوالد مجبور به تعارف کفشبی
  .نشینی شدیم و به داخل رفتیمعقب

ی گرفتن چمدون پوالد نازنین و هدایتش به سمت طبقهی فضول، به دستکل عملیات این پسرخاله
خانوم هم بیمارستانه، پسر عزیز همسایه رو به هریجا هستم و مخودشون و اینکه تا من مهمون این

کنه. پوالد هم هاج و واج دنبالش راه نوازی، ازش پذیرایی مینهایت مهمونبره و در ی خودش میخونه
رفت. یادم بای هم برای من فرستاد و من هم با بستن در آپارتمان، خنده بود که از لبم نمیافتاد و یه بای

  !قدر سیر خندیدمنمیاد که کی این

*** 
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های لرزونم باز کردم و خودم رو داخل کوچه انداختم. گیج و ترسیده به در سنگین ساختمون رو با دست
کردم تا موقعیت دستم بیاد و بدونم از کجا باید به خیابون اصلی برسم. جوون ظریف و اطراف نگاه می

  .سیمایی نزدیکم شدخوش

 .سالم بهار -

  .تر شدش خیره شدم. اونم متوجه شد که انگار یه چیزی غلطه. نزدیکمات و متحیر به

  بهار خوبی؟ -

  :اومد، گفتمام بیرون میبا صدای ترسان و ضعیفی که به سختی از حنجره

 .من ترنجم -

کرد. ازش چشم برداشتم و باز به اطرافم حاال اون بود که متعجب و خیره به سر تا پای من نگاه می

  .کسی، به گریه افتادمشد؛ ولی از حس تنهایی و بیختم. ماشین مشکوکی دیده نمینگاهی اندا

دادن، زد که یه کاری بکنه. در یک لحظه دستش رو حس کردم که برای تسلیمرد مقابلم باال و پایین می

  .به سمتم دراز شد؛ ولی بعد عقب کشید

  اهر بهاری؟بهار، اوه نه! گفتی ترنج هستی؟ چه اسم زیبایی. تو خو -

  :اختیار لب ورچیدم و گریون گفتمهام رو کنار زدم و بیهام، اشکزده نگاهش کردم. با دستدوباره بهت

  پرسید؟تون از بهار میشناسی؟ دوساله که بهاری وجود نداره! چرا همهبهار رو از کجا می -

ها، تمون، پسر آشنایی رو دیدم که این روزتر. با بازشدِن در ساخهام راه افتاد و این بار شدیددوباره اشک
همه جا ظاهر میشه و کم کم حضورش برای من، عادی و قابل قبول شده. حتی اسمش رو هم یادم میاد. 

های اشکی و دماغ فینی بهش نگاه کردم و انگار گفته بود که بهش داور بگم؛ چون راحت تره. با چشم

  :گفتم

  م؟جادونید که من چرا اینشما می -

ها خواد از کس و کارهاش در برابر غریبهیه نگاهی به اون مرد زیبای کناری انداخت و انگار که می

  :مراقبت و یا حمایت بکنه، جلو اومد و با یه حس مهربون و لحن آرومی گفت

 جاست؛ یعنی با زور آوردتت؟مگه با آبجیت نیومدی؟ خب بهار اآلن دو سه روزه که این -

  .دت بیشتری زیر گریه زدم و اون مرد کناری، از جیبش دستمالی در آورد و به سمتم گرفتاین بار با ش

  :آشنای این روزهای من، در ساختمون رو باز کرد و به هردومون گفت

  .ها متوجه میشنپیچه و همسایهبهتره داخل صحبت کنیم؛ سر صبحی صدا می -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

58 

 

کشوندم تا دیدم بهتر بشه، ای میهام رو به سمت دیگهکردم و اشکام رو پاک میطور که بینیهمون

  .داخل شدم و به دیوار پارکینگ تکیه زدم

 :اون مرد جوون گفت

  شناسید؟خانوم رو میخانوم. شما مهریمن پوالدم، پسر مهری -

  :سرم رو آروم تکون دادم و با صدای گرفته گفتم

هایی رو که نزدیکم بود، ، از خواب بیدار شدم و دیدم توی یه اتاقی هستم که تا حاال ندیدم. فقط لباسنه -
 .ی خودمخوام برم خونهپوشیدم و ترسیده از خونه بیرون زدم. اآلنم می

  :داور گفت

نا شدم. خونم. با خواهرت هم چند وقتیه که آششناسی، توی دانشگاه خودتون فیزیک میـ من رو که می

  .خانومه. بیا بریم باال تا با خودش صحبت کنیمبهارتون هم، چندروزه که مهمون مهری

مثل آدمای ترسیده، به هر دوشون نگاهی انداختم و در یک ثانیه، با جهش بلندی به سمت خروجی 
الی که دونم اونا کی به خودشون اومدند؛ ولی در حساختمون، در رو باز و شروع به دویدن کردم. نمی

کرد با ُتن شنیدم که سعی میگرفتم تا خودم رو به سر کوچه برسونم، صدای داور رو میسرعت می
 :گفتوار میتری، اسمم رو بگه و پشت سر هم نالهپایین

 کنی؟صبر کن، وایستا دختر! چرا فرار می -

واستم که دربست من اما من خودم رو داخل یه تاکسی خالی پرت کردم و آدرس خونه رو دادم و ازش خ

  .جا برسونهرو به اون

اش، سرش رو بیرون آورد و ی آشپزخونهخانوم از پنجرهجلوی در ساختمون که پیاده شدم، منصوره

  :بدون هیچ سالم و علیکی، با عجله گفت

  ات حرف زدی؟بهارجان، با صاحبخونه -

شده، چیزی نگم که مثل شهاب و پدرم،  ها بودم و ترجیح دادم برای آبروداری هم کهدیگه عین دیوونه
  :کشم. برای همین با یه لحن عذرخواهانه گفتمکسی فکر نکنه که من چیزی می

گیرم. ببخشید؛ ولی دقیقا چی باید بهش ام تماس میمن ترنجم؛ ولی حتما همین امروز با صاحبخونه -

  !بگم؟

شخیصم برای شما دوتا، همیشه روی تیپ و ها بپوشی! اصال توقت ندیده بودم از این لباسوا! هیچ -
دونه چی بگه؛ اما اگه خودت زنگ زدی، بهش بگو با مدیر هاتون بوده. بهار جلسه بوده و دقیقا میلباس

 .ساختمون یه تماس بگیره، همین کافیه

  ها چیه که توی تنمه؟کمی خم شدم و به سرتاپای خودم نگاهی انداختم. چه مرگم شده؟ این لباس
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های مات به نود مشکی با دوتا سرنشین، از پشت شیشهو برم رو یه نگاهی انداختم و این بار یه ال دور
کرد که توسط چه کسانی گرفته و های شهاب برام مفهوم پیدا میمن زل زده بودند. تازه داشت اون عکس

  .پاندکه من رو میدادند هم در بین نبود و علنی نشون می کاریگزارش میشه. جالبه که دیگه مخفی

وقتی وارد آپارتمانم شدم، یه راست به حموم رفتم تا یه دوش سرد بگیرم و از این ُگرگرفتگی بیرون بیام. 
کنه. دلم برای می مستشده لبریزه و بوی خوشایندش من رو سرهای خشکهمه جای اتاق، از بهارنارنج

ذاشت. خم شدم و های بابا تنها نمیوفاییین همه بیکردم که زنده بود و من رو با ابهارم تنگه و آرزو می
یدم. به ساعت که نگاه کردم، تا شروع ب*و**سشده رو توی دستم گرفتم و های خشکیه مشت از شکوفه

  .کالس یک ساعتی وقت داشتم

قدر به ریاضی عالقه نداشتم، قید همه چیز رو مثل همیشه، ساده و پوشیده راهی دانشگاه شدم. اگه این
کس مواجه نشم؛ اما عشق مفرطم به حل مسائل و اینکه دلم موندم تا با هیچی خونه میزدم و گوشهمی
هام رو کرد که در هر شرایطی کالسجا برم، من رو وادار میخواد برای دکترا بورسیه بشم و از اینمی

  .از دست ندم

اش، از دو طرف بازوم رو صمیمی هنوز ورودی دانشکده رو رد نکرده بودم که ثنا و دوتا از دوستای
اومد و گرفتند و مثال با رنگ و لعاب دوستانه، من رو به سمت پشت ساختمون بردند. نفسم باال نمی

کردم که اینا با کردم. ترس بهم غالب بود و بزاق دهنم خشکیده و تماما به این فکر میاحساس خفگی می
های مجنون رو داشت. صورتش هاش حالت زنبود و چشمتونند داشته باشند. ثنا عصبی من چه کاری می

  :ی التی که واقعا ازش بعید بود، گفترو نزدیک من آورد و با یه لحن مسخره

ی مالک بیرون بکش، هان؟ فکر کردی من خرم که با تغییر مگه نگفته بودم که پات رو از محدوده -
افع ترنج نقلیمون هستی و بعد خودت یواشکی بری لباس و یه گریم مسخره، ِافه بیای و وانمود کنی که مد

  قدر احمقی؟تو کار مالک و هواییش کنی؟ واقعا این

ی مانتوم رو گرفت و به رفت. اومدم دهن باز کنم که یهو یقههام سیاهی میزدن افتاده بودم و چشمبه نفس

  .سمت خودش کشید

دونم که تو خواهر دوقلو من بهتر از هر کسی میها واسه من درنیار ترنج خانوم، بازیاز این مظلوم -
نداری! فکر نکن تونستی مالک و کسای دیگه رو بپیچونی. اگه به این شامورتی بازیات ادامه بدی، 

بازی هستی. پس پات رو بکش کنم و بهشون نشون میدم که چه افعی نیرنگجلوی همه مفتضحت می

  بیرون، حالیته؟

شنیدم و مطمئن بودم که اآلن فشارم روی هفت یا حتی شیشه، در و نمیهاش رمن که نصف بیشتر حرف

 .ام قالب بود، قرار دادم و به راحتی از حال رفتمکمال آرامش سرم رو روی دستش که به یقه

*** 

که  قدر هوای اتاق مطبوع و خنک بودچشم که باز کردم، سبک و راحت روی تخت بیمارستان بودم. اون
هام رو بندازم و به خواب عمیقی فرو برم؛ اما دست سنگینی که دستم رو اره پلکخواست دوبدلم می

ی جذابش نگاه کردم. با گرفت، خواب رو از سرم پروند. صورتم رو چرخوندم و با تعجب، به قیافه

  :حالی گفتمضعف و بی
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 !ـ بابا

و بیشتر فشار داد و توجه من زد که نگرانمه. دوباره چشم بستم که دستم راخم داشت؛ ولی نگاهش داد می

  .رو به خودش جلب کرد

کنی برای چی ای داره. فکر میاین چه اوضاعیه که برای خودت درست کردی؟ صبر منم اندازه -
  گذاشتم دوسال تک و تنها توی این شهر زندگی کنی؟

  .تر شداومد، با سرانگشتش گرفت و مالیمی چشمم پایین میاشکی رو که از گوشه

رغم بعِد بهار، نخواستم که تو رو هم از دست بدم. وقتی خواستی تنها باشی و تنها زندگی کنی، علی -

  ات رو تحویل من بدن؟ی اعتقادات و افکارم، این اجازه رو بهت دادم. اآلن باید جنازههمه

  :با گریه گفتم

  کنم؟ی مصرف میطور دلت اومد که بگی من چیزبابا من که کاری نکردم. اصال شما چه -

کرد. نهایتا کل ابراز احساساتش این شد که یه تیکه از موهام تر شد و اونم این پا و اون پا میاشکم شدید

  :رو که روی صورتم پخش بود، به آرامی کنار بزنه و پشت گوشم قرار بده. آروم زمزمه کرد

ی نیست؛ ولی برای خودت خوب دونی، حرفدونم که تو هم مثل بهار من رو مقصر همه چیز میمی -
کنی که به این روز بیفتی و منم دیوونه بشم و کار و زندگیم رو ول کنم تا زندگی کن. برای چی کاری می

کنه که حال و روزش اینه، ببینم که آیا این یکی دخترمم مرده و یا نگران بشم که مگه چی مصرف می

  هان؟

قدر کردی و بهار رو به اون حال و روز انداختی. یادته چهتو ما رو تنها گذاشتی. تو مامان رو ول  -
قدر مهم بود که دوباره تا چابهار اسکورت ریخت؟ یعنی پسردارشدنت اینکرد و اشک میگریه می

  فرستادی که این زِن رو برگردونی و به غیر از مامان، بهار رو هم دق بدی؟

  .عصبی شد و چند قدم ازم فاصله گرفت

های بهار رو تکرار کنی؟ چرا داری پات رو درست جای پای خوای حرفکردی؟ باز میباز شروع  -

  خوای یه داغ دیگه روی قلبم بذاری؟ذاری؟ ندیدی زندگیش به کجا رسید؟ تو هم میاون می

کنم؟ من که جز خونه و دانشگاه، جایی نیستم و کنی؟ مگه دارم چی کار میبابا چرا این طوری می -

  کنی؟ها چیه؟ واسه من مأمور گذاشتی؟ من رو تعقیب میی این عکسنم. اصال قضیهککاری نمی

های بلند به سمتم ی اون سمت اتاق پرت کرد و با قدمنفرهبا عصبانیت کتش رو در آورد و روی مبل تک
  .اومد

ال کنم؟ چه خیپس چی؟ فکر کردی یه دونه دخترم رو توی این شهر درندشِت پر از گرگ ول می -
تونم سرم رو راحت روی زمین خامی! اگه هر شب گزارش سالمتی و کارهات به دستم نرسه که نمی

  کنی؟بذارم. فکر کردی سرخود هستی که ندونم کجا میری و چی کار می
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  .دوباره به گریه افتادم

 !بابا مگه من کجا میرم؟ من که جز دانشگاه جایی رو ندارم که برم -

  .مم شددرمونده، چشم توی چش

دونی ترنج! فعال بمون تا برم سراغ دکترت و ببینم جواب آزمایشت چیه. برگردم و نباشی، خودت می -
زنی و نه با زیبا ها و رفتارهات معلوم بشه. نه غر میفعال یه دو سه روز میای پیش خودم تا تکلیف کار

  ه، حالیت شد؟کنی! یه طوری باش که اونم بتونه چند روز باهات بسازبدرفتاری می

  .این رو گفت و با فوت غلیظی که بیرون فرستاد، از اتاق خارج شد

یه طوری بودم. تحمل زور و فشارهای این مرد رو نداشتم. حس کردم حرارت بدنم رو به ازدیاده. 
ها رو کرد که اون هاش رو بدم. با بهار هم همین کارخواست جواب این دیکتاتوریعصبی بودم و دلم می

س من، شبونه از خونه بیرون زد و یه نامرد بهش کوبوند و راهی اون دنیاش کرد. اونم رفت و داغدار نف
رها  های من رو بین این همه سنگدلیو تنهام گذاشت. خودش و مامان، کنار هم راحتند و تن خسته

  .کردند

و به خون میفته. سطح زمین پرم و ِسُرم دستم کشیده خشمم فوران میشه و بدون هیچ تفکری، از تخت می
کنم و به سمت ی صورتی گلدار، دست و بالم رو پاک میهای خونه و مِن افسارگسیخته با ملحفهپر از لکه

  .تنها کمد داخل اتاق میرم

اندازم کیفم رو از کمد کنم. دست میدارم و داخل سرویس بهداشتی عوض میهام رو برمیسریع لباس
کنه و با زنه و با شدت پرتش میرسه. عصبی به سمتم میاد و کیف رو چنگ میبردارم که بابا سر می

  :توپ ُپر میگه

کنی تا با خودم بری؟ برای چی شال و کاله کردی؟ چرا حرف گوش نمیدی؟ پس مگه نگفتم صبر می -

  های دو دقیقه پیشت چی بود، هان؟نماییمظلوم

کوبونم و با نیروی عجیبی توی اش میبه تخت سینهبا کف هر دو دستم، شدید و محکم و پشت سر هم 
  :کنمام، صدام رو فریادگونه بلند میحنجره

داری؟ هر چی بال بود سر مادرمون آوردی، خوای؟ چرا دست از سرمون برنمیچی از جون ما می -
مامان خواستی؟ مگه حاال نوبت این ترنج بدبخته؟ ولش کن و بذار به حال خودش باشه. مگه پسر نمی

تونست برات پسر بیاره، باعث عذابت سیمای عزیز من که بعد از دو تا دختر، سرطان گرفت و دیگه نمی
حبی زن گرفتی و حاال بعد ده سال زندگی مستگفتی گفتی از اولم عاشقش نبودی؟ مگه نمینبود؟ مگه نمی

  خوای؟مشترک، عاشق یکی دیگه شدی؟ هان؟ دیگه از جون ما چی می

ی هیچ حرکتی اش، من رو به شدت به آغوش گرفت و اجازههای قویرفم رو تموم کنم؛ با دستنذاشت ح
های شدیدی افتادم. سریع داد. به قدری فشار دستش زیاد بود که حس خفگی بهم دست و به سرفهبهم نمی
  .رها و شروع به مالیدن پشتم کرد من رو
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ها چیه؟ ها و کاروم و سر به زیر من کجاست؟ این حرفترنج، ترنج، عزیزم، آخه ِچت شده؟ ترنج مظل -

  !آزمایشتم که پاک پاکه، پس چته ترنج؟ هان؟

  :های پی در پی و گلوی زخمی به حرفم اومدمزدنبا نفس

قدر نگو ترنج، من ترنج نیستم. این رو روزی هزار بار برای خودت تکرار کن و هر دفعه با این -
فهمی؟ بهار. من بهار نوریانی لوم، من رو دیوونه نکن. اسم من بهاره، میآوردن اسم اون کوچولوی مظ

ات حاکم و ای ببری که اون زن عفریتههستم. اگه بخوای ترنج رو اذیت کنی و زجرش بدی و به خونه

  !کشم. این رو خوب توی گوشت فرو کنفرمانرواشه؛ به خداوندی خدا، خودم و ترنج رو یک جا می

اش، به سمت کیفم رفتم و از روی زمین برش داشتم و راه نشستههای مبهوت و به خوندر برابر چشم
ی های تصادفی بود و ظاهرا همهی شهاب رو مقابلم دیدم که شبیه آدمافتادم. در رو که باز کردم، قیافه

  .هامون رو شنیده و عمیقا توی فکره و به من هم خیرهحرف

ای بهش زدم و اونم که انتظارش رو نداشت، ی قبل، کار من باشه. تنهشد که طوفان چند دقیقهباورش نمی

  .بدجور به دیوار کناری خورد و منم راهم رو کشیدم و رفتم

رها  زبون روحاال مونده تا اینا بدونند با چه چیزی مواجه هستند. به خیال خام خودشون یه ترنج َببو و بی
و حاال یه بچه هیوال تحویل گرفتند. بشینید و ببینید از کجا خوردید! برای اون ثنای عوضی و  کردند

 .تر از خودشم دارم. باید حالیشون بشه که دیگه با ترنج، کاری نداشته باشنددوستای بد

لری مالک هایی رو که داشتم، به تن زدم و با آرایش مالیم و زیبایی، راه افتادم تا به گاترین لباسشیک
جلوی »برم. موقعی که از ساختمون بیرون اومدم، روی کارینای عزیزم دستی کشیدم و آروم بهش گفتم:

 «!کنند و منم طاقت ناراحتی تو رو ندارمات میها ببرمت، مسخرهاون تیپ آدم

ها ونغره هم به انود مشکی، یه چشماین رو گفتم و سوار ماشین آژانس شدم. موقع ردشدن از کنار ال
  !دونستم که دنبالم میان تا گزارش کاملی رو به بابا بدند. به جهنمرفتم. دیگه می

ترین فضای تجاری رو به خودش ی شهر و میشه گفت که برجستهگالری مالک، در بهترین نقطه

  .ای برنمیادی هر خانوادهطور باشه؛ جواهرات ِبَرند خریدن از عهدهاختصاص داده. باید هم این

استایلی رو ببینی که نوان زیبا و خوشتونستی باهای شکیل و وسیع گالری، به راحتی میز پشت شیشها
ها رو بهشون زدند تا بهترینطوری خودشون رو به آب و تاب میجهت راهنمایی قشر مرفه جامعه، چه

و خاص بود که  معرفی کنند. ظاهرا همگی لباس فُرم شیکی به تن داشتند و تنها یک نفر لباسش، شخصی
ی ارغوانی پر از زرق و برق و دامن دانتل کلوش بسیار شیک و شال چندرنگی که شامل یک باالتنه

رفت تا به سایر ور میور و اونچرخوند و مرتب به اینای رو به سمت خودش مینگاه هر بیننده
صله و با اون همه آرایشی که به اومد؛ ولی از این فاها، خرده فرمایش بده. به نظرم خیلی آشنا میکارمند

  .چهره داشت، تشخیصش برام سخت بود

خواستم پشت کنم و برگردم، ای که میجا بشم و برم؛ ولی درست لحظهخیال اینکمی دودل شدم که بی
ی گالری قرار داده اش که در بهترین گوشههامون با هم تالقی کرد. به سرعت از پشت میز اشرافیچشم

بودن و اعتماد به اومد و به سمت ورودی حرکت کرد. دیگه دیر بود و بهترین کار، مسلطبود، بیرون 
ی زرنگ و از خودراضیه. کنارم که رسید، لبخند وسیعی صورتش رو داشتن در برابر این شازدهنفس
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 ام، زومهای سرخ رژزدههای پر از برقش رو از پایین تا باال چرخوند و دوباره روی لبگرفت و چشم

  :کرد. طلبکارانه نگاهش کردم و گفتم

  !غرق نشی؟ -

  !چی بهتر از این؟ -

خوای بچپونی توی دستای شدن، دارزدنه که همین اآلنم طنابش رو داری و با زور میـ بهتر از غرق
  !من

  .هاش رو از سر گرفت و با نگاِه ُپرهوسش بهم چشم دوختدوباره خنده

جنگ و انتقامی؟ گرچه من روح عشق رو در این زیبای مقابلم بیشتر  برای کار اومدی یا باز دنبال -

  .پذیرا هستم

  :اش انداختم و گفتمهای عالینگاهی گذرا به تیپ و رخت و لباس

 ست. یه وقت بیجا هم معلومه که گالری جواهرات نیست و حرامسرای شاهانهکنی. از اینرودل می -

  !زن نمونی جناب

  .کردنگاهم می خندید و سرخوشمی

کس مثل تو باعث شادی روح و روانم نشده عزیز؛ کجا بودی هزار تا هم دور و برم باشه، تا اآلنش هیچ -

 تا حاال؟

هت مزاح و شادی تر شهر، ِد ِاند شد و افتخار این رو داشتم که جمون تازه توی تئاشرمنده، روحوضی -
  .شازده، سرفرازتون کنم

  .بیرون فرستاد و با دست به گالریش اشاره کردیه نفس توأم با خوشی 

ور ی اصل و اعالی اونمن که از پس تو برنمیام؛ بیا هم از نزدیک محل کارت رو ببین و هم یه قهوه -

 .آبی مهمونت کنم تا بیشتر با هم آشنا بشیم

  .نواز جواهرات قرار بگیرم، بیشتر خوشم بیادگفت، شاید اگه تو فضای چشمبد هم نمی

اومد؛ ولی هنوز دو قدم داخل نشدیم که چشم تو چشم اون عوضی، ثنا شدم. گفتم که به نظرم آشنا می
جا کار کنه. ببین عشق مالک به کجا کشوندتش! با عصبانیت به سمتش شد که این دختِر هم اینباورم نمی

هاش، لق نخوره ه سانتیاش رو کرد که روی درفتم و یه ُهل کوچیک بهش دادم و اونم ترسیده، تموم سعی

  .و روی زمین نیفته

ها افتادی به تر از خودت عینهو این چاله میدونیلقو، تو غلط کردی که با دو تا لندهوربچه ریقوی لق -
جا و ادای خانومای همه چی جون ترنج من؛ مظلوم گیر آوردی؟! بعد با خیال راحت پا میشی میای این

  !فتخار رژه میری؟! هه، غلط زیادیتموم و تاپ رو درمیاری و با ا
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هاش رو دعوت به آرامش بکنه یا دونست مشتریجو گالری به هم خورده بود و مالکِ مبهوت هم، نمی
من رو دریابه و ساکتم کنه. باألخره تصمیمش رو گرفت و به سمتم اومد و دستم رو توی دستش گرفت و 

، با زور زیاد دستم رو بیرون کشیدم و مشتش کردم رو به انتهای گالری حرکت کرد. در کسری از ثانیه
کرد و با قدرت روی بازوش کوبوندم و مسیر رفته رو، دوباره برگشتم. ثنا هم هاج و واج من رو نگاه می

  :العملی نشون بده. موقع خروج، دوباره برزخی نگاهش کردم و گفتمدونست چه عکسو نمی

رو جنابعالی از ثبت احوال گرفتی که با پررویی از تعداد و نفرات ی ما جلد خونوادهخبر نداشتم که سه -
 !ذارم؛ حواست رو خوب جمع کنما حرف زدی. نزدیکش بشی، آبرو برات نمی

با سرعت بیرون زدم. مالک هم تا بخواد به خودش بیاد، به اون طرف خیابون رسیده بودم و به سمت 
درش رو باز کردم و خودم رو روی صندلی عقب پرت  نود مشکی رفتم و با یه ضرب آهنگ ناگهانی،ال

اختیار به سمت من برگشتند و من هم خیلی عادی کردم. اون دو نفر جلو هم که شوکه شده بودند، بی
  :گفتم

واسه چی دوبرابر سوخت مصرف کنیم تا همزمان به مقصد من برسیم؟ خب برید دیگه، منتها سمت  -
  .خوابمجا میمقامی؛ امشب اون

  .ها به خاطر ترس از بابا بدون هیچ کالمی راه افتادند و در مسیری که گفتم، قرار گرفتندبستهزبون

خانوم سر در بیارند، ی مهریبا خودم فکر کردم به جای اینکه با دو سه روز تعقیب و گریز از خونه
ی واقعا حوصلهطوری دیگه یه ساعت دنبال تاکسی خالی نگشتم و اون مالک رو هم پیچوندم. این

هاش رو نداشتم؛ با اون حرمسرا و اون کارمندگرفتنش! پس بهترین کار ها و دست گرفتنهیزبازی
 .خوابهذاره و میتر سرش رو میهمراهی با ایناست و بابا هم راحت

*** 

 .ها از ابتدای داستان تا به انتها، همه تخیلی استاسامی خیابان

*** 

هایی که از مالک خوردم. به پیامجلوی تلویزیون نشسته بودم و شیر کاکائو با بیسکویت مادر می
طوری ترنج رو از َدِم دستش دور نگه دارم تا اون هم کردم که چهتوجه بودم و فکر میرسید، بیمی

  .خیال من بشهبی

ای رو توی ن غیر از اونا کس دیگهبا شنیدن زنگ آپارتمان، شکی نداشتم که یا داوره و یا پوالد؛ چو
هام پوشیده بود. در رو که باز کردم، یه پسر ساختمون ندیده بودم. نگاهی به خودم انداختم؛ لباس راحتی

دوازده سیزده ساله رو که همون داداش کوچیکِ داوره، پشت در دیدم. لبخندی زدم. اونم با دیدنم کمی 

  :زدن کردهول شد و با صدای خروسی، شروع به حرف

  .سالم. داداشم گفت ماکارونی داریم، شما هم بیاید با هم بخوریم -

  .با شنیدن اسم ماکارونی تموم غدد بزاقی دهنم شروع به ترشح کرد؛ خیلی وقته که نخورده بودم
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  سالم. اسمت رو نمیگی؟ -

  :بازم با شتابی که مختص سنشه، گفت

  اسمم داراست. میاید؟ -

  .ی دیگه باال هستمدقیقهخب، باشه. ده  -

ای و کپه ها دوتا یکی باال رفت. بامزه بود. دماغش کمی باد داشت و موهاش همزده از پلهخندید و هیجان
های درشت و شوخش، شبیه داداشش هاش در حال رویش بود. چشمرو به باال و یه خط تیره هم پشت لب

از اینکه یکی دو نفر، دور و برشون هست و  و یه صدای خشداِر مخصوص نوجونی هم داشت. فکر کنم

  .زده استاز تنهایی با داداشش دراومده، ذوق

شدم. به سمت اومد که کمی ضدحال میبرای اینکه باال برم، احتیاج به تعویض لباس داشتم. بدم هم نمی
ی که کیپ تا کیپ ی جین با یه شالتر پوشیدم و بعد یه مانتو و شلوار تیرهاتاق رفتم و یه تیشرت مناسب

صورتم رو گرفته و موهام رو هم پوشونده. برای اینکه دست خالی نرم، هر چند تا شیرکاکائویی رو که 

  .برای خودم خریدم، از یخچال برداشتم و از آپارتمان خارج شدم

زنگشون رو که زدم، داور خوشتیپ با یه ست راحتی مردونه، مقابلم قرار گرفت. نگاهش پر از سوال 
ی مقابلش، کیه؛ ولی وقتی چشمش به دستمم دونست این دختر با حجب و سر به زیر و پوشیدهد. نمیبو

  :بریده از خنده گفتافتاد، یه هو زیر خنده زد. با صدای بریده

  ها، اینا چیه با خودت آوردی؟مگه اومدی بازدید از مهدکودک گل -

  :اش رو جمع کرد و با آرامش گفتکردم. شک کرد، خندهمنم خیلی آروم، فقط نگاهش می

  !ببخشید، ترنجی؟ -

 : اصل گفتمستها و شال سرم زد و دوباره سکوتم رو که دید، باز یه چرخی به رخت و لباس

 بهار خونه نبود؟ بفرما داخل، چرا دم در؟ -

و به دست طور وسط هال، شیرکاکائتر جلو اومد و سالم داد. همونپوالد هم که من رو دید، کمی غریبه
طوری باید برخورد کنند. یه دفعه ُگر دونند چهایستاده بودم و هر دوشون هم طوری بودند که انگار نمی

ها رو جلوی پام گذاشتم و دست به شالم بردم و کمی گشادش جا روی فرش نشستم و قوطیگرفتم و همون
پرت کردم. موهام هم که مطابق  ایهای ماتشون، از سرم درآوردم و به گوشهکردم و نهایتا جلوی چشم

های مانتوم رو هم باز کردم و شوت معمول چمن در باد، به هر طرف جهیده بود. خیلی خونسرد دکمه
کشم، هام رو هم درآوردم و انگار که با پاهام نفس میهای جفتشون، جورابکردم روی شال و جلوی چشم

که شاخ و دم نداره. یه آخیشی گفتم و بلند شدم و  یه بازدم عمیق بیرون فرستادم. دیگه مرض و دیوونگی
هاشون دیدنی بود. اول از همه داور به خودش اون چند تا قوطی رو روی اُپن آشپزخونه گذاشتم. قیافه

  :اومد

  بهار تویی؟ -
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شده با آرنجم یه نیش تنه بهش زدم و از کنارش به سمت مبل راحتی رفتم و ضمن نشستن، با صدای خشن

  :گفتم

  !خب پس کیه؟ -

ی خوشگلی تحویلش دادم و سرخوش تر، یه سالم گفت. خندهانگار جو بهتر شد و پوالد هم صمیمی
  :داشتنی روی سنگ اُپن گفتهای دوستنگاهشون کردم. داور با نگاهی به سمت اون خوشمزه

  حاال اینا دیگه چیه که با خودت آوردی؟ -

به هر کسی نمیدم. خیلی بهتون افتخار دادم که برای دسر و  دلت هم بخواد، من شیرکاکائوهام رو -

  .آرامش قبل از خواب، براتون آوردمشون

  .اش رو داخل کرد و هورت پرفشاری کشیددارا هم بدون رودربایستی، یکیشون رو برداشت و سریع نی

  :گردنی بهش زد و گفتداور خیلی آروم یه پشت

 ی بخوری؟خواداداش خفه نشی! مگه شام نمی -

  :اومد و با حس آرامش، بیشتر توی مبل فرو رفتم و خطاب به پوالد گفتماز محبتش خوشم می

  مامان مهری رو دیدی؟ -

  :اونم ظریف و با کالس روی مبل نشست و گفت

ها من رو دعوا کردند که ممکنه قدر از دیدن من ذوق کرد که پرستارآره با داور رفتیم و طفلی اون -
اش رو اذیت کنه. بهم گفتند اول باید یه کردههمین خوشحالی شدید، یه فشاری باشه که قلب تازه عمل

اید به این نکته توجه شدیم. البته حق داشتند و خود من بجوری ظاهر میدادیم و بعد اینآمادگی می
توجه بودم. خیلی هم اصرار داشت که قدر برای دیدنش عجله داشتم که به همه چیز بیکردم؛ ولی اونمی

  .به خونه بیارمش؛ ولی باید سه چهار روز دیگه تحت کنترل باشه

  :سری تکون دادم و گفتم

تونه تا چند روز دیگه ثابته و میقدر که بعد از اون حال خراب، اآلن در شرایط خیلی خوبه، همین -

  .مرخص بشه، جای شکر داره

رسیدی، از دست داده دونم خیلی به مامان کمک کردی؛ واقعا قدردانم. اگه به دادش نمیمن می -
  .بودمش

  .نه بابا، کاری نکردم. خوشحالم که از بحران جدی دراومده و به زودی به خونه میاد -
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ذاشت و از یه شیشه، زیتون و از ها رو روی اپن میلی مردونه، بشقاب و لیوانچشمم به داور افتاد که خی
ی اون یکی خیارشور بیرون کشید و بعد هم یه دوغ خانواده از یخچال بیرون آورد و رفت سر قابلمه

  :ماکارونی. در همون حال هم گفت

  .بکشم خوام غذا روها بشینید که میجا روی این سه پایهپاشید بیاید این -

  .ها نشستممنم خوشحال از ماکارونی خونگی، سریع شتاب گرفتم و پریدم روی یکی از اون سه پایه

شده رنگ تقریبا لههای بیهام به دریای نومیدی تبدیل شد. رشتهدیس ماکارونی که جلوم قرار گرفت، چشم
ابلمه انداخته باشند و منم که همیشه هایی که انگار درسته توی قایدلمههای درشت و فلفلبا هویج و قارچ

  .شون متنفر بودماز مزه

  :تاشون به خنده بیفتند. داور خیلی حق به جانب گفتام باعث شد که هرسهقیافه

 !اش حرف ندارهجوری نکن، مزهات رو هم اونبخور، بخور که بهتر از این گیرت نمیاد. قیافه -

ای بود، جدا کردم. اولین دلمهکشیدم و هر چی هویج و فلفل اش، توی بشقابممیلی از یه گوشهبا بی
نوارهای باریک رو که به سمت دهنم بردم، از داغی و طعم خاصی که داشت، خوشم اومد و با اشتهای 

  :ی حسم شد، با خنده گفتبیشتری شروع به خوردن کردم. داور هم که متوجه

  .هام حرف ندارهدیدی گفتم! چاشنی -

  :خند گفتممنم با لب

  .آره، خیلی خوبه -

  .خداروشکر، بازم بکش -

هام بهش حالی کردم که چیه؟ گشت. با چشمپوالد بهم خیره بود و انگار توی صورتم، دنبال چیزی می
داشت و با انداخت و از هر طرف یه چیزی برمیسری تکون داد و مشغول غذاش شد. دارا هم دست می

 ان دوغم رو که زمین گذاشتم، با پشت دست، لبم رو پاک کردم و یه "عالیخورد. لیواشتها غذاش رو می
  .بود" گفتم

  :داور با محبت نگاهم کرد و گفت

  .نوش جونت! کم خوردی -

هام رو خواب گرفته بود و بلند شدم و دوباره خودم رو روی همون مبل مخمل طوسی، انداختم. چشم
های مهربون، حس خوبی رو کرد. آرامش محیط و اون آدمی میهام سنگینام، روی پلکغذای داخل معده

دادم، خواب هاشون گوش میکردم و به زمزمهطور که به کارهاشون نگاه میکرد و همونبهم تزریق می
  .هام فرو افتادعمیقی من رو دربرگرفت و چشم

*** 
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و کم کم مغزم هوشیار بشه. هام بپره زدِن دو مرد جوون، باعث شد که پلکصدای زمزمه و آروم حرف
ی ذهنم بود، من رو احاطه و مدام این فکر رو توی یه حس ترس، به همراه آرامشی که انگار پیش زمینه

چرخوند که کجا هستم و آیا هنوز در بیمارستانم؟ ولی با کرختی که در دست و پام حس کردم و سرم می
ای شدم که روم کشیده ی ملحفهرفتم. تازه متوجه خودم رو مچاله دیدم، باورم شد که روی مبلی به خواب

 .شده و فکرم به چالش افتاد تا بتونم به هر چی که من رو در این شرایط قرار داده، دست پیدا کنم

بهتر دیدم که از اون حالت دربیام و چشم باز کنم و به اطرافم نگاهی بندازم. وقتی پاهام رو پایین کشیدم 
م، از دیدن اون دو تا که نگاهشون روی من بود، متعجب شدم و تا حد زیادی و ملحفه رو هم کناری زد

شد که نتونم رفتار درستی شرمنده. بازم در یک فضا و شرایط ناخواسته قرار داشتم و خجالت باعث می
ی چشمم سرازیر اختیار از گوشههای بحرانی، اشکه که بیترین نقطه ضعفم در حالتداشته باشم. بزرگ

هام رو به کناری کشیدم و ناخواسته لب ورچیدم. اون و کنترلی روشون ندارم. دست بردم و اشکمیشه 
کردند و هر دو در یک زمان، از جاشون خیز برداشتند و به سمت من زده به من نگاه میدو نفر حیرت

  .اومدند

  .دستی کرد و جلوی پای من، روی زانو نشستداور پیش

  اب بد دیدی؟بهار، بهار چی شده؟ خو -

کردند، قلبم از شدت غم بهار میرسیدند و بهارمی تر شد. از اینکه اینا هر بار به منام شدیدگریه

  :وار گفتمخواست بترکه. نالهمی

جا کجاست؟ چرا روی این گید بهار؟ چند بار بگم که من بهار نیستم! اصال من کجام و اینقدر میچه -
  جا سر درآوردم؟طوری از اینمارستان پیش بابا بودم؛ چهمبل خوابم برده؟ من که بی

  :تر باشند. پوالد گفتهر دو به هم نگاهی انداختند و سعی کردند مالیم

ترنج جان، یادت نمیاد که برای شام اومدی و خیلی هم از ماکارونی داور خوشت اومد و بعد روی این  -

  مبل خوابیدی؟

  !من؟! چی میگی، من دو ساله که از ماکارونی متنفرم و لب هم بهش نزدم -

روی من چهارزانو روی فرش هردو نگاهی به هم انداختند و سعی کردند کمی فاصله بگیرند. روبه

  .نشستند و به من خیره شدند. پوالد با آرامش بیشتری شروع به صحبت کرد

یادت میاد به ما بگی؟ اینکه کجا بودی و کی رو دیدی و چه  ترنج دوست داری از آخرین چیزهایی که -
  .چیزهایی برات پیش اومد

  :با تعجب نگاهی بهش انداختم و کمی هم ترسیده گفتم

ام جا هستم؛ ولی باید خیلی زود به خونهدونم چرا اینها رو به شما بگم؟ من واقعا نمیچرا باید این چیز -
ی چند تا غریبه خوردم و خوابیدم، جا توی خونهقدر سرخود شدم و اینکه این برم. بابا اگه ببینه و بفهمه

  .برهبا زور من رو پیش خودش می
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ام وحشت کردم. ملحفه رو بیشتر دور خودم پیچوندم و اومدم از جام بلند بشم که با دیدن ریخت و قیافه
های خونه و بدون این دو جوون با لباس قدر راحت کنارناخودآگاه دستم به سمت موهام رفت. از اینکه این

زده شدم. هردوشون گیج بودند و هیچ شال و حجابی نشستم، متحیر و سرگردان و تا حدی هم وحشت
هام جاری شد. پوالد خیز برداشت تا تونند انجام بدند. دوباره اشکدونستند که برای من چه کاری مینمی

نشینی کرد. داور بدون کشیدم و همین اون رو مجبور به عقباراده، یه جیغ خفیف تر بشه که بینزدیک
  :اینکه حرکتی داشته باشه، آروم گفت

ترنج نترس، ما دوستاتیم. شاید تو یادت نیاد؛ ولی امشب با پای خودت اومدی و برامون شیرکاکائو هم  -

 تر بشی؟آوردی. دوست داری یکیش رو بیارم بخوری تا کمی آروم

 :دم و با تکون سر گفتمفینم رو باال کشی

  .باشه -

اونم بلند شد و به سمت یخچال رفت. پوالد به محض رفتن داور، یه خیز پر شتاب برداشت و مثل یه 
جنگنده، با یه خشونت شدیدی در چشم و صورتش، به سمت من حمله کرد و در یک لحظه، حس دفاع در 

ه پهلوش کوبوندم و اون رو روی زمین پرت تر بلند و بمن غالب شد و دستم رو با قدرت هر چه تموم
اومد، با وحشت به طرف پوالد کردم. یه آخ شدیدی گفت و داور هم که قوطی به دست به سمت ما می

 .اش، زانو زدشدهدوید و جلوی هیکل ظریف پهن

  ـ پوالد، پوالد چت شد؟ خوبی؟

هاشون دو نفرشون خیره شدم؛ قیافهیه آخ و اوخی کرد و به سختی بلند شد و کنار داور نشست. به هر 

  :دیدنی بود. اول صدای داور بلند شد

  ترنج؟! این چه کاری بود؟ -

حرکت چشم پوالد،  .خواست نظر اون رو بپرسههیچی نگفتم. یه نگاهی به پوالد انداخت. انگار می
  .تاییدی بود برای اینکه به حرف بیاد

  !بهار؟ -

  :هاش و با قلدری گفتمزدم توی چشمهام رو توی هم کشیدم و زل اخم

  .کردی تا برگردم پایینجام؟ بیدارم میکنی؟ چرا هنوز اینترنج میقدر ترنجواسه چی این -

کنند خوددار باشند. از زمین بلند شدند و روی مبل هردوشون جا خوردند؛ ولی معلوم بود که سعی می
به قوطی شیرکاکائوی روی زمین افتاد. خم شدم و  دونفره کنار هم نشستند و به هم خیره شدند. چشمم

  .برش داشتم و با خونسردی مشغول فروکردن نی و سرکشیدنش شدم

  .خوان بگند، هستندکردند که انگار توی شک و دودلی برای گفتن چیزی که مییه طوری نگاهم می

  .تر به خوابم برسمبگید دیگه! یه ساعته به چی زل زدید؟ اصل مطلب رو بگید تا برم و زود -
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  :پته، مقر اومدپوالد به داور عالمت کوچیکی داد و اون هم با تته

  ..خانوم رفته بودیمراستش امروز که به همراه پوالد به دیدن مهری -

  :آروم گفتم

  چی شده؟ -

و یقینا با  ام زل زده بودکرد. داور هم به موهای طالیی مجعد و به هم ریختهپوالد، خیلی عمیق نگاهم می

  .ام کمهکرد که یه تختهخودش فکر می

 پس چرا ساکتی؟ -

  :حواسش جمع شد و مطلب رو از سر گرفت

پوالد برای کارهای اداری، مجبور شد که فرم جدید رضایت خویشاوند رو پر کنه. حدس بزن که چه  -
  چیز جالب توجهی رو تو فرم قبلی دیده؟

  .بهش خیره بودم تا حرف آخر رو بزنه؛ اون هم معطلم نکرد

پای برگه، امضای ترنج نوریانی بود و یه اثر انگشت. امروزم که ترنج رو ترسیده و لرزون توی  -
کرد. اآلنم که تا پنج دقیقه پیش، گریه ها، به در و دیوار نگاه میساختمون دیدیم که مثل گیج و مبهوت

ی پوالد، کانال عوض کردی. فکر کنم که وقتشه ن بود که ترنجی و بعد هم با حملهکردی و ادعات ایمی

 .یه توضیحی به ما بدی

الشون، حرف اصلی و حقیقت خواست از البهکاوید. انگار میپوالد به جلو خم شد و با نگاهش من رو می
  :رو بخونه. من هم مثل خودش خم شدم و در کمال پررویی گفتم

  کنید؟جا نشستید و من رو بازجویی میید به شما دو تا توضیحی بدم؟ رو چه اصلی اینبرای چی با -

 :این بار پوالد خیلی مالیم و مهربون، زبون باز کرد

ی روانپزشکی گرفتم و در خیلی از خانوم بهار، یا بهتر بگم ترنج؛ من تخصص خودم رو در رشته -
ونم بگم که ترنج و شما یک نفر هستید و اون دختر تهای زیادی، مواجه بودم. میمناطق با ِکیس

تونه بره و نمیای که امروز صبح و ده دقیقه پیش دیدیمش، مسلما داره از این عارضه رنج میترسیده
بفهمه که مشکلش چیه. تو باید کمک کنی و بذاری اون به خود اصلیش برگرده و زندگی واقعیش رو از 

رسی تونه از زندگیش لذت ببره. تو هم مینج همیشه سردرگمه و نمیسر بگیره. اگه همکاری نکنی، تر

  .جا که در کنار شخصیت ترنج قرار بگیری و خیلی آروم با اون زندگی کنیبه اون

  :تر روی مبل ول کردم و با خونسردی گفتمی فروخورده زدم و خودم رو راحتیه قهقهه

ودش من رو خواست، اون خودش به من وجود و ماهیت ترین حرفیه که تا حاال شنیدم. ترنج خمسخره -
داد. ترنج داد. اصال ترنج اصلی منم. اون همیشه خواهر بزرگترش، یعنی بهار رو به خودش ترجیح می
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طور بوده و تونه حق خودش رو از کسی بگیره. از بچگی همینایه که نمیی مظلوم و زبون بستهیه بچه
ترین آدم زندگیش کرده. پناهش من بودم و شجاعکه اون رو آروم می اآلنم هست. همیشه آغوش من بوده

تونم ازش حمایت کنم، منم که بهش آرامش میدم. وقتی توی سه سالگیش اون هم من هستم. منم که می
های ی بچگیرغم همهوجود بیام. اگه همون موقع و علیقضایا پیش اومد، خودش خواست که من به

های ذاشتم تا اون صحنههاش نمیهام رو روی چشمته بودمش و اگه دستخودم، توی آغوشم نگرف
ی سنگین برای بهار شد. موقعی که اون سانحهدردناک رو نبینه، وابستگی و عشقش به من چند برابر نمی

کنید من و ترنج یکی هستیم؟ اتفاق افتاد، خودش خواست که من بیام و دردش رو تسکین بدم. فکر می
ی شناسم و مرهم همهباهید؛ من چهار سال از ترنج بزرگترم و تموم درد و آالمش رو میسخت در اشت

  .هاش هستمزخم

ی مقابلش رو از خواست این پوستهی داور ُپر از حرف و چرا. انگار دلش میپوالد آروم بود؛ ولی چهره
ونی نگاهش، حاکی از جا بکنه و اون خود اصلی شخصیت مقابلش رو ببینه؛ اما همچنان محبت و مهرب

  .هم دلی و همراهی بود

خیز برداشتم و به سمت مانتو و شالم رفتم. کلید رو از جیبش بیرون کشیدم و بدون پوشیدنشون به سمت 
در آپارتمان پا تند کردم. جفتشون بلند شدند و دنبالم اومدند. معلومه که دارا داره خواب هفت اقلیم و 

  .تر شداش پیدا نشده. پوالد یه قدم نزدیکاین همه صدای ما، سر و کله بینه که باپادشاهیشون رو می

کنم مواظب کارهات باش. گاهی ممکنه خشونتت، دست خودت نباشه؛ مثل همین اآلن که خواهش می -
ای؟ تو که من رو هل دادی. اگه نسبت به کسی شدیدترش رو نشون بدی، ترنج توی دردسر میفته، متوجه

  .داری، پس مواظب کارهات باشقدر دوسش این

یه نگاه خشمگینی بهش انداختم و در آپارتمان رو کوبوندم و به پایین رفتم. تو افکارم غرق بودم و به هیچ 
عنوان حاضر نبودم که از شخصیت و هویتم کوتاه بیام. این منم و زندگی جدیدی که در مقابلم قرار داره، 

 !نمگردوکس برش نمیاز آِن منه و به هیچ

*** 

ی مقابلم خیره شدم؛ دست خطی مابین من و بهار. خودکاری که کنارش بود، روی مبل نشستم و به نامه

  .داد که پس از نوشتن این نامه، بر روی مبل کنار میز به خواب عمیقی فرو رفتمنشون می

و بعد از  سعی کردم خونسرد باشم و با دقت نامه رو بخونم؛ بلکه درک کنم که چرا این چند روز
  .بینم و نه در اون ساختمون بیست واحدیبیدارشدن، خودم رو در این خونه می

 :مضمون نامه این بود

  .ترنج عزیزم، من بهار هستم؛ همون آدم شجاع و جسوری که همیشه خواهانش بودی»

  .کنم که باعث آسیبت بشموقت کاری نمیتو، کنار من در امنیتی و هیچ

رها کنی و به تنهایی با مسائل روزگارت، روبرو بشی؛  هند که راضیت کنند تا من روشاید دوستانی بخوا
من، توان زندگی نداری؛ پس هیچ عملی برای رهایی از من  دونند که تو عاشق منی و بیها نمیاما اون

  .کارساز نیست و بهتره که مثل من به حرفشون اهمیتی ندهی
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طور مخفی بمون. عاشقانه دوستت گردونم. تو خاموش باش و همینیکنار تو هستم و آرامش رو بهت برم

 «دارم: بهار

  .نامه رو تا کردم و برای رفتن آماده شدم

  .شنیدمها، صدای دو نفِر آشنای این روزهام رو به خوبی میپلهدر آخرین پیچ راه

  داور: مطمئنی که میاد؟

یدار بشه و بترسه، ممکنه با وحشت خودش رو از پوالد: صبر داشته باش. مثل دیروز اگه از خواب ب
  .کنهشناسه، بهت اعتماد میساختمون خارج کنه. باید صبر کنیم تا کمکش کنیم. تو رو چون بیشتر می

  قدر به تشخیصت اطمینان داری؟چه -

ممکنه  پریشی زیاده. اگه کمکش نکنیم،با یکی دو بار دیدن، نمیشه نظر قاطعی داد؛ ولی احتمال هویت -

  .در شرایطی قرار بگیره که هم برای دیگران ایجاد خطر بکنه و هم برای خودش

کردم. من زنی اعتماد نمیاگه دیشب اون دو حالتش رو همزمان ندیده بودم، زیاد به حرفی که می -
د؛ های متفاوت، به طور تکی دیدم، باورم شده بود که دو نفر مختلفنهردوشون رو جاهای مختلف و زمان

  .ولی دیشب، یه چیز دیگه بود. هنوز تصاویر روی روانمه

درست میشه. با کمی روانکاوی و هیپنوتیزم درمانی، مشکالتش حل میشه. من چند ساله که با  -
  .ام و درماِنشون رو هم دیدم، جواب میدههای زیادی مواجهمریض

  .طوری درگیر شدیبرای دیدن مهری جون اومدی و حاال این -

  .بودنم، باألخره مدیونش هم هستم؛ اون بود که برای نجات مامان اومدطوری نیست. گذشته از پزشک -

  اآلن کدومشون کمک کردند، بهار یا ترنج؟ -

خب سوال ریزیه. شاید واقعا بهار کمک کرده. شاید شخصیت ترنج طوری نباشه که جسارت و ریسک  -

  .ی شخصیتهان شخصیت یک بیمار با اختالالت تجزیههای پنهها الیهکنه؛ ولی به هرحال این

ام که توی کردم مثل موش ضعیفیداد. احساس میهاشون بدجوری آزارم میبه گوش ایستاده بودم و حرف
های علمی اونا قرار گرفتم. خیلی جدی و آروم به سمتشون رفتم. بیِن یافتهیک آزمایشگاه و زیر ذره

  .جفتشون با دیدن من سیخ شدند

  .سالم -

  داور: سالم ترنج، خوبی؟

  .پوالد: سالم خانوم
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  .معلوم بود که پوالد هنوز به اینکه کی هستم، شک داره. به سمت داور نگاهی انداختم

  .ی خودم میرمآقا داور، من امروز کالس دارم. بعد هم به خونه -

  :مه دادمدست توی کیفم بردم و نامه رو بیرون آوردم و به سمتش گرفتم. ادا

دونم واقعا چه اتفاقی برام افتاده؛ ولی به هاتون رو شنیدم. نمیی حرفاین نامه، روی میز بود. من همه -
وقت کمک کسی احتیاج ندارم. تحت هر شرایطی اگه دوباره با بهار مواجه شدید، بهش بگید که ترنج هیچ

  .رمباعث نابودیش نمیشه. اگه اون دوست داره بمونه، من کنار می

  :ی حق به جانبی گفتتر اومد و با قیافهپوالد یه قدم جلو

کنه. این بهار، کنی. اون بخشی از وجود توئه که داره خودش رو بهار معرفی میداری اشتباه می -
ی تو هست و در واقع باعث از بین رفتِن شخصیت حقیقی خواهر واقعی تو نیست، بلکه بخش بیمارگونه

کنی که به خود اصلیت برگردی و بهت قول میدم که همون قسمت تاثیر گرفته از  تو میشه. باید کمک
  .خواهرت، در وجود تو و کنار تو حضور داشته باشه

  .دونستم که کار درست چیهکردم و نمیخیره نگاهش می

  .فعال باید برم؛ کالسم دیر میشه، با اجازه -

  .داور با من همپا شد و به سمت در ساختمان رفتیم

  ریم، وایمیستی؟دارم و با ماشین من میمیگم ترنج، اگه چند دقیقه صبر کنی، منم وسایلم رو برمی -

باالی مقابلم افتاد، حاال در باز شده بود و کوچه پیدا بود. تا اومدم جوابش رو بدم، چشمم به ماشین مدل
و حس سرما کردم. در عقب باز شد شناختم. تپش قلب گرفتم ی قدیمیش رو هم از چند سال پیش میراننده

کرد ی برزخیش، گواه عصبانیت بیش از حدش بود. یه نگاه به من میو مردی پا به بیرون گذاشت. قیافه

 .و یکی هم به داور

همون موقع پوالد هم از در بیرون اومد و کنار ما قرار گرفت. بابا با دیدن دو مرد در کنار من، 
ممکن بود که به خاطر افکار نادرستی که به ذهنش خطور کرده،  صورتش به سرخی زد و هر ثانیه

ام بیرون اومد؛ ولی همون ی "بابا" از حنجرهنهایت ناتوانی فقط یه زمزمهالعمل بدی نشون بده. در عکس

  .کافی بود که داور و پوالد به عمق موضوع پی ببرند

دادن کرد. فقط یه چیزهایی شروع به توضیح داور، َتر و فرز به سمت پدر رفت و با سرعت باورنکردنی
خانومه و من باعث نجاتش ی مهریجا خونهکرد. اینکه اینشنیدم و مغزم ثبت میهاش رو میاز حرف

  .شدم و چه و چه و چه

دونستم که بتونم به درستی انتقالشون ها رو از من بشنوه، بعید مییعنی اگه قرار بود بابا دوباره اون حرف
کرد. بهم اشاره زد هر چند سرخی بابا کمتر شد؛ اما عصبانیت، توی عمق نگاه ترسناکش بیداد میبدم. 

  :که نزدیک بشم. صداش خشم داشت وقتی خطاب به من گفت
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های توی بیمارستانت، اینم خودمختاریت برای هر شب یه جا هر کی هر کی شدی؟! این از اون جنجال -

  ...خوابیدنت

اراده دستش باال رفت تا به هدف کوبوندن روی ونست خشمش رو کنترل کنه که بییه لحظه انگار نت
اراده به پشت داور چرخیدم و صورتم رو روی بلوزش چسبوندم. کیفم از صورت من، فرود بیاد. بی

هام گذاشتم. دستم افتاد و دستم به سمت دست داور رفت و بلندش کردم و کف اون رو روی چشم
داد که خیلی هاشون رو درک کنم؛ ولی حال و روز داور نشون میهاشون رو ببینم و حستونستم قیافهنمی

  .شوکه است

هام نگه داشته بودم، مثل طفل کوچیکی طور که دستش رو به آغوش داشتم و کفش رو روی چشمهمون
رساله بود، های سه چهااومد و شبیه دختر بچهام میشروع به گریه کردم و با صدایی که از ته حنجره

  :گفتم

  .بابایی، ببخشید. بابایی دعوام نکن -

ی گونههای کودکانه و نجواهای بچهسکوت عجیبی تموم کوچه رو فرا گرفت. هیچ صدایی به جز گریه
ام رو رسید. حضور کسی رو در کنارم احساس کردم. دستی به سمتم اومد و آروم شونهمن به گوش نمی

  :ی خودش کردکرد، من رو متوجهای که جلب اعتماد میگونه آمیزش بهگرفت. صدای محبت

  .پوالد: دخترجون آروم باش، گریه نکن، باشه عزیزم، آروم باش

  .کردمرها نمی تر شد؛ ولی همچنان دست داور رو محکم گرفته بودم وهقم آرومهق

  کنه؟عزیزم، سرت رو باال بیار تا ببینم دختر قشنگ ما چرا گریه می -

های مقابلم، با چشمانی پر از اشک نگاه کردم و پشت آروم آروم سرم رو از پشت داور بلند کردم و به آدم
های صورتش از بهت، باال پریده و در حال چیدم. بابا دیگه عصبانی نبود؛ تموم ماهیچهسر هم لب ورمی

شد تعجب رو اونم می رسید و حس حمایت داشت؛ ولی توی صورتترکیدن بود. داور به نظر آروم می
  :نهایت مالیمت و مهربونی گفتتر، پوالد بود. به سمتم خم شد و در تر و خونسرددید. از همه آروم

  میشه اسمت رو به من بگی؟ -

  .کمی خودم رو عقب کشیدم و باز کف دست داور رو به سمت چشمم بردم

های ها با ترنج دیدی، درسته؟ حاال مثل بچهبارنه، نترس. ببین؛ هم داور دوستته و هم من. حتما من رو  -

  خوب بهم بگو اسمت چیه؟

شدم، خوردم و این پا و اون پا میدست داور رو آروم پایین آوردم و در حالی که کمی توی جام تکون می

 :به آرومی گفتم

  !موری -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

75 

 

نه. دوباره خودم خواست صداش رو توی حنجره خفه کبابا غلیظ و کشیده بود؛ طوری که می« چی؟!»

 .رو به داور چسبوندم

کرد که کسی ی خلوت نگاه میپوالد به سمت بابا برگشت و ضمن اینکه به دور و برمون توی اون کوچه
 :اش به ما نباشه، گفتتوجه

  شناسید؟آقای نوریانی، موری رو می -

 :بابا ناباور به سمت پوالد برگشت و گفت

ام میاد و شما کی هستید نیم. من باید بفهمم که چه بالیی داره سر بچهبهتره بریم یه جای دیگه صحبت ک-

 .جا کجاستو این

خانوم نشسته بودیم و من همچنان بازیگوشانه، دست داور رو ی مهریی بعد توی هال خونهده دقیقه
و  خوری، با خجالتکردم. گاهی یه شکالت از توی شکالتبردم؛ ولی رهاش نمیور میور و اوناین

ذاشتم. ظاهرا توجه همه به من بود؛ ولی جوری کردم و توی دهنم میداشتم و سریع بازش میترس برمی

  .کردند که کاری به کار من ندارندوانمود می

گفت و از من که زد. از بهار میگفت و حس خفگی بابا، سر به قیامت میپوالد به سادگی از ترنج می
بخِش ترنجم. بابا توضیح داد که کننده و اطمینانینا شخصیت آرومخودم رو موری معرفی کردم و یق

تونسته خیلی راحت ترنج رو آروم کنه و توی حوادث تلخ، باعث موری چه عروسک عزیزی بوده و می
کردم و دوست داشتم لم بدم و بخوابم. دست داور توی دستم شل آرامشش بشه. کم کم احساس خستگی می

گرفت؛ آروم، خواب بود که من رو فرا مینیم روی بازوش، چشمام افتاد و آرومشد و ضمن گذاشتن پیشو
گفت که احتماال دست شنیدم. پوالد به بابا میهاشون رو به وضوح میاما توی خواب و بیداری، حرف

ای رو تداعی کرده و ترنج هم دقیقا با این حس که در اون لحظه اش به هدف کوبوندن، خاطرهبلندشده
گریز زده و اینکه در حال حاضر  ی همون زمان،شدهشده، به شخصیت تجزیهچه چیزی آروم می توسط

ای هم در حاالت و شرایط متفاوت، از ترنج های دیگهدو شخصیت دیده شده و احتمال داره که شخصیت
اینکه این پرسید و های درمان رو میشنیدم که راهاصل بابا رو میمستبیرون بریزه و ظاهر بشه. صدای 

شد؛ ولی این ترس رو با تر میتر و دروهای پوالد دورتونه داشته باشه. زمزمهاختالل چه خطراتی می
تونه خطرآفرین و یا قدر میها چهکردم که گاهی یکی ازهمین شخصیتتموم وجودم توی صداش حس می

 .خواب عمیقی فرو رفتمرسید و من به کننده به خودکشی باشه. دیگه صدایی به گوشم نمیهدایت

 ـ ترنج، ترنج؟

پیچید و اصرار داشت که من رو به عالم هوشیاری ی خاموش ذهنم میصدای آروم بابا، توی صفحه

  .شدبکشونه. کم کم صداهاشون برام واضح می

تونیم راضیش کنیم که داور: آقای نوریانی، اجازه بدید همین جا بمونه. ظاهرا به ما اعتماد داره و می

  .برای درمان همراهی کنه

طور انتظار دارید بابا: پسرم، شما خیلی محترمید و ایشون هم که یک پزشک و محرم اسرار؛ ولی چه
اجازه بدم دخترم توی یه ساختمون با چند تا جوون مجرد تنها بمونه؟ به مِن پدر حق بدید. فکر کردید 

پسر غریبه و نامحرم آویزون بشه و هرچند تحملش برای من خیلی آسونه که دختِر من، از بازوی یه 
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تونی همچین بیمارگونه، ولی دست و بالش رو ول نکنه تا از حال بره. شما خودت رو جای من بذار، می

  چیزی رو تاب بیاری؟

پوالد: حق با شماست. باألخره پدرش هستید و یقینا به این مسائل حساس؛ اما دختر شما در حال حاضر و 
تونه اون رو تونید تصور کنید که چه خطراتی میپریشه. اصال نمییک بیمار هویت ی اول،در وهله

تهدید بکنه. مادر من فردا مرخص میشه و بهتون قول میدم تا ایشون مهمون ما هستند، من همون باال پیش 
ط غریب و مونه و به یه محیطوری تنها هم نمیام بمونم و دختر شما با مادرم باشند. ایندوست و همسایه

ناآشنا هم نمیره که عواقب بدتری داشته باشه. منتها شما هم باید در روند درمانش کمک کنید. هر آن 
وجود بیاره و حتی تشویق به خودکشی کنه. گاهی ها، مشکل حادی براش بهممکنه یکی از این شخصیت

ای که مجزا شده هایبدون اینکه خود شخص اصلی و در واقع شخصیت حقیقی، آگاه باشه؛ شخصیت
زنند. اصال همین اآلنش معلوم نیست که بعد از گرایش به خشونت دارند، به دیگران آسیب می

  ...هاش مواجه بشیمبیدارشدنش، با کدوم یکی از شخصیت

  :بابا وسط حرفش پرید

تونم طوری میگونه داشته باشه، چهخب منم دردم همینه. اگه اآلن بیدار بشه و باز ادا و اطوارهای بچه -
جا ولش کنم و با خیال راحت برم دنبال کار و گرفتاری و مسئولیت هام. یا نه، حتی اگه ترنج خودم این

دونم این موری، چند ساعت دیگه قول فرمایش شما، بهار یا چه میبیدار بشه، چه تضمینی هست که به
رها کنم  من طوری نیست که اون رو ظاهر نشه و اون رو تشویق به یه کار ناباب نکنه؟ شرایط اجتماعی

  .ربطی نکنهدونگ حواسم بهش باشه تا کار بیو بهتر از همه اینه که پیش خودم ببرم و شش

جوری بال بال چیزی دانش اینکردم از کی بوده که حاجهام هنوز بسته بود؛ ولی با خودم فکر میچشم
اش شده و چندین ساعت، ق امورات اداره کل حقوقیزده؟ از کی بوده که نگرانیش، مانع رتق و فترو می

قول خودش ی زندگی قبلیش کرده؟ بابا واقعا ما رو دوست داشت؛ بهوقتش رو صرف این تنها بازمونده

 .هاش تغییر کرد، احساساتش درگیر شدکم اولویتی تنش بودیم؛ اما کمپاره

 :مامان سیما توی دفترش نوشته

ایسته و وفاییه که از پام درمیاره. اینکه مرد زندگیت، جلوت میکنه، بیسرطان من رو آزرده نمی »
آور مادر پیرشه و میگه از باب استحباب گرفتمت. اینکه شیخ محله نشونده و از دختری گفته که نون

تر هام باالپدری باالی سر نداره و منم که توی محل معروف به دینداری و تدین بودم و نگاهم از کفش
خوای فت و تا اون روز، چشم هیچ زنی به چشمم سایه ننداخته بود؛ روزی که شیخ گفت اگه میرنمی

ی این دختر برو و وجدان سنت پیغمبر رو با یک عمل خداپسندانه و پرثواب به انجام برسونی، به خونه
 چشم و داره و منِ یک محله رو آروم کن. اینکه این دختر، مومنه و با سیلی صورتش رو سرخ نگه می

تر بودی، به زندگیم آوردم تا چند هدف مقدس رو، با یه تیر بسته، تو رو که دو سه سال ازم بزرگگوش

 «.شدسوزوند و نفس بیمارم، باال و پایین نمیهایی بود که جیگرم رو میبه سرانجام برسونم. اینا حرف

م و این فردی که اآلن ایستاده و ست، منم داغدار دو تا عزیزمامان سیمای قشنگم، منم جیگرم سوخته
کنه، بیشتر از هر چیز نگران موقعیت شغلی و پسِت مهمش و اش میابراز نگرانی برای جگرگوشه

ها با اون زن عوضیش، خوام کاری کنم که شبزندگی جدیدی که برای خودش ترتیب داده، هست. می
خوام تا مرز جنون هات رو بگیرم. میناله خوام از خودم بگذرم تا انتقامراحت سر به بالین نذاره. می
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ی آخرش اینه که بیام پیش شما برم؛ ولی درس عبرتی براش باشم. چیزی هم ندارم که از دست بدم؛ خونه

  .و کنارتون آروم بگیرم

ی پر از سوال و منتظر بابا بود. هام رو باز کردم. اولین تصویر مقابلم، قیافهنفس عمیقی کشیدم و چشم
چرخوندم و به داور و پوالد هم نگاهی انداختم.  دونست که باید انتظار چی رو داشته باشه. چشمنمیحتما 

  .دانش نداشتنداونا هم دست کمی از حاج

ام کنار رفته بود و مانتوم یه هووف غلیظی کشیدم و با یه جهش از مبل بلند شدم و مقابلشون نشستم. مقنعه

  :ام بود. ایستادم و کمی خودم رو مرتب کردم و رو به بابا گفتمهم، کج و کوله و بدمدل روی پاه

  دانش خودمون؛ این طرفا حاجی، راه گم کردی؟سالم حاج -

  :یه نگاه به اون دوتا که ابروهاشون پرانتزی شده بود کردم و گفتم

  شما نگهش داشتید؟ چند بار بگم به کار ما کاری نداشته باشید؟ حرف توی گوشتون نمیره؟ -

شد ازش فهمید. اگه عاشق اون چهره و اش مبهم بود و هیچی رو نمیدوباره به سمت بابا چرخیدم. قیافه
اشتن چنین شد که عشِق دتر بود. همیشه این برازندگیش باعث مینگاه جذابش نبودم، کار برام راحت

سالح بکنه؛ اما مگه مامان و آبجی هم عاشقش نبودند؟ مگه دلشون رو پدری، من رو خاموش و بی
بوی ها و بیتونم دلخوشِی داشتن این مرد رو به تنهایی و فقط برای خودم بخوام. بدون اوننشکوند؟ نمی

 .خوامخوش عطر بهارنارنجشون، دنیا رو هم نمی

  :زده گفتمطغیان

ذارم آب توی دلش تکون بفرمایید به کارهای مهمتون برسید؛ من خودم حواسم به ترنج هست و نمی شما -
ی از کشیدن به این تفالهبخوره. راستی احتماال امروز فرداست که دو مرتبه بابا بشی و دیگه وقت سرک

. این آقایون هم ی چه کنم دستت نگیرجا نایست و کاسهمونده رو نخواهی داشت. پس اینزندگی قبلیت
میرن سراغ کار و زندگی خودشون. اگه نگران آبروت برای زندگی تک و تنهای یه دونه دخترت هستی، 

  .ها مونده که قسر دربری. خوش اومدی پدرجان، بفرماحاالحاال

دونم که ی خون بود. میهای بابا دو تا کاسهدستم رو به سمت در بردم و اشاره به خروج کردم. چشم
های محکمی که هیچ کس دادن زوِر بازوشه؛ همون مشتخواد، نشونترین چیزی که اآلن دلش میبیش

  :تونه از زیرش سالم بیرون بیاد. یه قدم برداشت که به سمتم بیاد که صدای پوالد دراومدنمی

ز تونه یه شخصیت جدید برومی هامون که یادتون نرفته؟ هر حرکت غیرعادیآقای نوریانی! صحبت -
  .کنم کمی مالحظه کنیدبده. خواهش می

  !بفرما، اینم یه سخن از دکتِر خونوادگی عروس -

ام رو کندم و روی مبل پرت ای، دست انداختم و مقنعهکرد که بدون هیچ مالحظهقدر گرما اذیتم میاون
روی دستش کردم. بابا با عصبانیت به سمتم اومد تا دستم رو بگیره که با دست مخالفم یکی محکم 

  :کوبوندم؛ طوری که دستش به سمت شکمش پرت شد و به خودش خورد. صدام خفه و عصبی بود
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های یامفتی که دلت موند تا هر چی زور و حرفبینی. من مامان نیستم که مینزدیک بشی، بد می -
جا برو و ینکردی. من بهارم و از زیر و بم زندگی و کارهات خبر دارم. از ااش میخواست، حوالهمی

  .ات رو هم ببینیکنم که داغ این یکی بچهسرت به زندگی خودت باشه، وگرنه کاری می

  :ای گرفته و داغون نزدیکم شد و به آرومی گفتبابا ترسیده و پر از استفهام بود. داور با چهره

  .بهار، بیا بریم باال یه شربت خنک بهت بدم تا کمی حالت جا بیاد -

  :با کرد و گفتبعد رو به با

برم باال تا حالش تون تا شما با آقای دکتر بیشتر صحبت کنید، دخترتون رو میآقای نوریانی، با اجازه -

  .عوض بشه

  :بهم نگاه کرد و با مهربونی گفت

  بریم؟ -

دو  ها رومنم بدون هیچ نگاهی به بابا، همراهش راه افتادم و از آپارتمان بیرون اومدم. ساکت بود و پله
رفت. وارد واحدشون که شدیم، دوباره رفتم و روی همون راحتی تکیه زدم و تر از من، باال میسه تا جلو

 .رو چشم دوختمبه روبه

حواس، لیوانش شربت خنکش خیلی حالم رو بهتر کرد و متوجه شدم که خودش هم توی فکر عمیقیه و بی
  .شدمتوجه نمیاش بره. شاید هیچی هم از مزهرو باال و پایین می

  امروز کار و زندگی نداشتی که خودت رو مچل ما کردی؟ -

  .نگاهش متوجه من شد

رفتم آموزشگاه. زنگ زدم و از یکی خواستم که جام، کالس رو چرا، هم کالس داشتم و بعدشم باید می -

  .شد تنهات گذاشتبچرخونه. اوضاع جوری به هم ریخته بود که با وجود پدرت، نمی

ای داشته رسی؛ وقتت رو تلف نکن. نه بهم توجهرا درگیر من و مشکالتم میشی؟ با من به جایی نمیچ -

  .باش و نه اهمیتی بده. حواست به کار خودت باشه و زندگیت رو بکن

چسبه و من رو ای میشه که بین آدمای دور و برش به من میاین رو میگی ولی وقتی ترنج، دختربچه -
خیالش بشم و برم سراغ درس و دانشگاه و جا بیدونه، مگه از سنگم که همونرامشش میمنبع اعتماد و آ

  کارم، هوم؟

موری غلط اضافی کرد که خودش رو وسط انداخت. اگه یه لحظه صبر داشت، خودم حی و حاضر  -
رو جا طوری حالش دانش رو بگیرم. دیدی که همین چند دقیقه پیش چهی حاجبودم تا جلوی مشت پیچیده

  .آوردم

  :موقعم، اونم لبخندی زد و گفتی بیتونستم نخندم. از خندهکرد که نمیای نگام میزدهیه طور شگفت
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  .دونهطوریه که تو از وجود ترنج و موری باخبری؛ ولی خود ترنج چیزی ازتون نمیچه -

ها از ما شایدم خیلی چیز وقت نخواست که بیاد جلو و حرفش رو بزنه.ترنج همیشه ترسو بوده و هیچ -

  .دونه و به روی خودش نمیارهمی

های گفت شخصیت اصلی در خصوص اختاللش و شخصیتفکر نکنم حرفت درست باشه. پوالد می -
  .دیگه، ناآگاهه

  .یه حالت حمله به خودم گرفتم

. نفر اول قدر برای من شخصیِت اصلی اصلی نکن. اصل وجود اون دختربچه، روی من بنا شدهاین -

  !منم

  :ای گفتیه اووف غلیظی کشید و به جلو خم شد و با یه حس بامزه

که اصل تویی، بله؟ اگه همین موری بیاد جات بشینه و نذاره تو پیدات بشه، اون موقع در درون ترنج،  -
خفه نمیشی؟ آرزوت این نمیشه که الاقل خود ترنج بود و در کنار شخصیت اول و اصلی، این شجاعت و 

  کردی؟دادی و عرض اندام میجسارتت رو نشون می

ها خبر نداشت و بهتر هم بود که به ره موندم. این داور از خیلی چیزساکت شدم و به لیوان شربتم خی
  .همین شکل بمونه

تون بگی؟ اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده و چه چیزی این خوای کمی از وضعیت خونهمیگم بهار، می -

  وجود آورده؟چالش رو در ترنج به

آوردم. مگه میشه یه آدم به محبتش سر درنمی تونستم حس واقعیش رو بفهمم، ازسرم رو باال آوردم. نمی

  !سه حالت مختلِف یک انسان، به یه شکل و اندازه محبت و مهربونی عطا کنه؟

ای هم داور! خودت رو درگیر ما نکن. من اصال سردرنمیارم که چرا چسب ما شدی؟ هیچ فاز عاشقانه -
چرون و ی داری. نه مثل مالک چشمندیدم که بخوام بگم مثال عاشق منی و یا روی ترنج نظر خاص

  ها؛ پس دردت چیه؟ی طبابت و قسم پزشکی و این حرفهوسبازی و نه مثل پوالد، داعیه

  :اِی پر از حرفم فرو رفت. نفسش رو بیرون داد و با جدیت گفتبهم عمیق شد و تا ته چشمای قهوه

هات روی من وجود نداره. فیلم ا موریها رو دور بریز. هیچ بهار و یبازیحرفم اینه که این مسخره -

  !پریشی نداری، پس جلوی من غالف کناثره؛ تو هیچ هویتبی

  .کل صورتم رو لبخند عمیقی پوشوند

تونم یه وجود نداره. این ترنج و بقیه رو هم اگه به درک واصل کنم، می پریشیحق با توئه؛ هیچ هویتی -
ها ترین کارم مونده و با حاجی نوریانی هم کاراشم. حاال اصلینظیری داشته بالعاده و بیزندگی فوق

  .دارم
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  .به مبل تکیه داد و دست به سینه به من عمیق شد

  منظورت از اون ترنج و بقیه چی بود؟ مگه جز موری، کس دیگه هم هست؟ -

ترین رگفضولیش به تو نیومده. از همون روز اول که توی این ساختمون دیدمت، این فضولیت بز -

  .ترین عیبته. حاال بماند که چه زود پسرخاله هم میشیشاخص و بد

  :ی با نمکی کرد و گفتخنده

وقت زدی که داخل بشی رو هیچبال میاون روز که پشت در ساختمون با مأمورای اورژانس، بال -
ها و همسایهقدر مغزم درگیر خواب بود که همش به نظرم یه شوخی توی در کنم. اونفراموش نمی

  .اومدمی

  .رسیدقدر اون اتفاقات به نظرم دور میمن هم خندیدم و چه

 ترنج؟ -

  .سکوت کردم

ای که برای خوای پشت این پردهجوری ببینمت. تا کی میکنم؛ دوست ندارم اینترنج، خواهش می -

  خودت درست کردی، نقش بریزی و با روح و روانت بازی کنی؟

پیچه، بعد تو بیمارستان دکترمون تشخیصش رو داده و اون پایین هم داره نسخه می ست!خیلی بامزه -

  !خوای ُمخ بنده رو اصالح بذر و نباتات کنی؛ جمع کن باباصحرایی راه انداختی و مثال می

دونی اون موقع که مثل بچه آویزونم شدی و دستم رو توی دستات گرفتی، گرچه منم باورم شد و می -
گیریت و اینکه از گرفتن دستم، برقی توی دستات بود و این حس ینم کامل نیست؛ ولی حس کنارههنوزم یق

کرد که این دست، مال یه دختربچه نیست؛ بلکه دست یه بانوییه که با ناگزیری دست یه رو به من القا می

  .ستمرد رو گرفته و مجبوره که توی این نمایش، دل به کاری بده که با روانش سازگار نی

  .قدمم شدبلند شدم و به سمت در آپارتمان راه افتادم. کالفه دنبالم اومد و هم

قدر ناراحتت کرده و برات اهمیت داره باشه، حرفی نیست، هر جور که تو بخوای. حتما یه چیزی اون -
  .ها رو پیش گرفتی؛ اما بذار منم کنارت باشم و بهت کمک کنمکه این رفتار

  .اش زدمام به سینهمتش برگشتم و با نوک انگشت اشارهبا عصبانیت به س

بهت گفتم فضولی موقوف! بهت گفتم بیخیال من شو، بهت گفتم به ما اهمیت نده. بیشتر کش بدی، دیگه  -

  .بینیرنگمون رو نمی

 .های شوخ و متفکرش، در آپارتمان رو باز کردم و خارج شدماین رو گفتم و مقابل چشم
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جا بمونم. منم از خداخواسته یه ساک بستم و با یه تیپ عالی که مطمئنا بابا رو به اد که اونبابا رضایت ند
وجد میاره، از اتاق بیرون زدم تا مثال همراهیش کنم. خشم توی نگاهش هویدا بود؛ ولی احتماال به خاطر 

  :گفتمهای پزشکی پوالد سکوت اختیار کرد. من هم به سمت دکتر جذابمون برگشتم و توصیه

  .دیدم؛ سالم من رو بهش برسونیدخانوم رو میدوست داشتم مهری -

 :شدم، داور کنار گوشم آروم گفتهردوشون سری تکون دادند و موقعی که از کنارشون رد می

  .بینمتدانشگاه می -

پریش نیستم و اینکه فقط ترنجه که همه چیز رو قدر مطمئنه که من هویتدونم از کجا ایننمی

  !کنه؟گردونی و هدایت میبازی

دادم که از کارهام سر دربیاره. یه چشم غره بهش رفتم و از باختم و اجازه میبه هرحال نباید قافیه رو می
، دیدن شهاب و ماشینش، جلوی ماشین بابا بود. خیلی در خارج شدم؛ اما چیزی که انتظارش رو نداشتم

برازنده و آقامنش به ماشینش تکیه داده و با دیدن ما صاف شد و به سمتمون اومد. داور که کنارم رسید، 

  :وار گفتجدی و زمزمه

  این دیگه کیه؟ -

  :منم مثل خودش آروم گفتم

  !دونهزیردست باباست؛ ولی خودش رو یه پا فامیل می -

  .ی اون چشم آبِی جذاب شدبا تعجب نگاهی بهم انداخت و دوباره خیره

  :تر شد و یه نگاه کلی به همه انداخت و رو به بابا گفتشهاب نزدیک

  .دادی نگران شدمسالم حاجی، گوشیت رو جواب نمی -

  :اش چشم چرخوند و حرفش رو ادامه دادسمت ماشین بابا و راننده

  .جاییدالطلوع اینزدم. بهم گفت که از صبح علیآخرش به سید زنگ  -

  .دوباره نگاهش سمت داور چرخید و یه دور به قد و باال و بعد هم کل صورتش رو ارزیابی کرد

جا کجاست؟ مجبور شدم تموم جلساتتون رو کنسل کنم. منتها قراِر یه ساعِت چه خبر شده حاجی، این -

  !یثیتیهتون رو حتما باید بهش برسید؛ حدیگه

 .ام بلند بود که همه نگاهشون سمت من اومد«هه»قدراون

  :بابا غیظش رو فرو داد و گفت
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جایی، ترنج رو ببر ساختمون حقوقی و توی دفترم نگهش دار تا من ای نبود. حاال که ایندونم؛ چارهمی -

  .برگردم

  :با عصبانیت گفتم

 من بهارم؛ چرا حرف توی گوشتون فرو نمیره؟ -

  :هاب که انگار دیگه بعد از اون یکی دوبار، نخ دستش بود با حرص گفتش

  .بهار خانوم بفرمایید سوار شید تا حاجی به قرارش برسه -

چپی نگاهش کردم و با تکون دادن سری برای داور و پوالد، راه افتادم. بابا هم متوجه شد که یه چپ
  .ه قرارش برسهاصال محلش نذاشتم؛ اما اهمیتی نداشت، اون بره ب

هنوز جاگیر نشده بودم که شهاب با خشم مشهودی ماشین رو روشن کرد و تا بیام کمربندم رو ببندم، یه 
گاز سنگینی داد و از پارک خارج شد. کم مونده بود که سرم به داشبورد بخوره. کالفه به سمتش چرخیدم 

  :و گفتم

رسی عقرب مونی، به من که میل موش میهووی، چته؟! افسار پاره کردی. جلوی حاجیت که مث -

 کنی؟زنی! حرفی داری رک بگو، چرا با جونم بازی میمیشی، نیش می

  :با خشم غلیظی گفت

بشین و حرف نزن که بدجور شکارم. اون دو نفر کی بودند؟ اون پسِر که بهت چسبیده بود و دم گوشت  -
  کرد، چه صنمی باهات داره؟وزوز می

  :ی، هندل خنده زدم و گفتمابا حالت مسخره

باهامون داری. نه جونم  ای هستی و یه خویشاوندیترمز بگیر با هم بریم! نکنه باورت شده که یه کاره -

  .از این خبرا نیست، بکش کنار باد بیاد

خوام باال بیارم؛ اما مطمئن بودم که خشمش روی پدال گاز سرریز شد و یه لحظه احساس کردم که می

  !ترسید، ترنج بود نه بهارکنه؛ چون اونی که همیشه از سرعت میبرنامه این کار رو می داره با

  .دوباره به خنده افتادم

  .کنم با این رانندگیت. خیلی وقته پیست نرفتیم و یه زورآزمایی نکردیماوه چه با حال! کیف می -

خواست من رو متعجب به من نگاهی انداخت و کمی سرعتش رو پایین آورد. پس درست حدس زدم، می
  !آزمایش کنه. چه احمقانه

  پس تموم حرفت اینه که تو بهاری، درسته؟ خب، نظرت چیه که راجع بهت با حاجی حرف بزنم؟ -
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 !ترسونهمسخره، یه آزمایش دیگه. بچه می

  :اختم و با کمی مکث گفتمیه نگاه خریدارانه بهش اند

های جدیدی دور و برم رو گرفتند و با اون گرچه یه زمونی روی بورس بودی؛ ولی جدیدا کیس -

  .هایی که کردی، دورت رو خط قرمز کشیدم. با حاجی هم حرف بزنی، جواب من منفیهنامردی

  .بهم انداخت و دوباره مشغول رانندگیش شد« خودتی»یه نگاه 

اومد دامادش بشم. حاال بذار ه بذاریم نظر حاجی رو بدونیم. تا چندسال پیش که بدش نمیخب، بهتر -
 .بفهمیم نظر جدیدش در مورد من و تو چیه

کنم. فکر کردی یادم رفته نه، واقعا اعتماد به نفست عالیه! فکر کردی حاجی هم بله بده، من قبولت می -
گرفتی که بره سراغ اون زیبای نابکار؟ نه آقاجون از این که هنوز چهلم مامان نشده بود، پشت بابا رو 

خبرا نیست. کسی که یه بار با پای خودش رفته، اگه با التماس هم برگرده، دیگه توی حریم ما راهی 
  .ات بسپارنداره، این رو به اون مغز خاک گرفته

ی زیبا، توی اداره پرونده سالش بود که باتو بچه بودی و چیزی یادت نیست. حاجی تازه سی و دو سه -
کل مواجه شد. من تازه یه دانشجوی ترم دوی حقوق بودم که پدرت به خاطر همون یه نیمچه نسبت 

ی یه دختر فامیلی، من رو آورد زیر پر و بال خودش و یه کار هم توی دفترش بهم داد. درگیری پرونده
به تیراندازی خیابونی شد، بدجور سر و صدا  گنده، منجرساله که به خاطر عشق و عاشقی دو تا کلههفده

اش برای اهداف شخصی، ی شهربانی که از اسلحهراه انداخته بود. یه طرف قضیه یه سرگرد کارکشته
های کلفت که چند وقتی دل به این دختربچه داده بود. استفاده کرده و طرف دیگه هم یکی از آقازادهسوء

ادربزرگ الجون تهرونی و یه عمویی که توی چابهار، اسم و رسمی خود زیبا هم که تک و تنها با یه م
  .ی خودش داشتواسه

خوای تک اتفاقات با خبرم. میکنی؟ از تکخب، به من چه؟ اینا چیه که نشستی و برای من سرهم می -

  !ات؟شدهی خشکباقیش رو من بگم تا حالت جا بیاد و یه نفس بفرستی توی اون حنجره

  ...دونییچی نمینه! تو ه -

  :سرش داد زدم

خوای واقعیت رو قبول کنی. سر دونی! تویی که سرت فرو رفته توی برف و نمیتویی که هیچی نمی -
ی تیراندازی خیابونی و ادعای حمایت حقوقی از این دخترک که با هزار تا عشوه و ناز، همین قضیه

هاش، پاک ما توی بازجوییاده و مثال چشمچرخوند، باعث شد تا بابای سها رو سرانگشتش میمرد
چشمش هرز بره و خوِد خرش یه دل که نه، صد دل عاشق این آشغال خیابونی بشه. بعدش چی شد؟ سه 

تونه با یه زن پا سال این در و اون در زد و به هر شیخی که رسید درخواست استخاره کرد که ببینه می
ه خاطر رضای خدا، این دختر طفلی هـ ـر*زه رو هم عقد کنه یا ی چهارساله، مثال ببه ماه و یه دختربچه

هاش، خوب نیومد. بعد سه سال که این در و اون در کدوم از استخارهنه؟ حکمت خدا رو شکر که هیچ
ها که ازش نشکوند. بازم طالبی که باقیش رو بدونی یا ی من متوسل شد و چه دلزد، اومد به مادر بیچاره

 !گیری؟خفه می
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  :اونم مثل من از کوره در رفت و صدا بلند کرد

  دونی چند سال ازت بزرگترم؟زدن با بزرگترته؟ میاین چه طرز حرف -

زنی. دست از این شدن میکنی که جای بابامی و حرف از فامیلهه! خوبه که خودتم اعتراف می -
ی سن و کی هست که هیچ مالحظهقدر دلم ازت چرهات بردار و من رو هم به چالش نکش. اونبازیسیاه

  .سالی نکنم

یه نگاه پر از دلخوری بهم انداخت و ماشین رو داخل پارکینگ برجشون برد و نزدیک ورودی و 

  .آسانسور بزرگ و مدرنشون پارک کرد

  :کردم تا پیاده بشم که صداش متوقفم کردداشتم کمربندم رو باز می

خواد باهات چی کار کنه؛ د و کامل برام تعریف کنه و بگه که میدونم چته و حاجی باید بیاترنج! نمی -
ام و زیر نظر خودم ازت تر کنم که حتی شده با یه صیغه تو رو ببرم خونه ولی مطمئنم که اگه لب
  ...مراقبت کنم، نه نمیگه

ی هنوز حرفش تموم نشده بود که سیلی محکمی روی صورتش خوابوندم. تا بخواد به خودش بیاد، یک
  .تر کوبوندمدیگه رو خیلی محکم

وار و خیلی هم التی، توی اش رو با انگشتام چلوندم و غرشکرد و الل شده بود. چونهزده نگاهم میشوک

  :پریدهای دهنم به چشم و چالش میصورتش صدام رو باال بردم؛ طوری که تموم تف

کردی با کی طرفی؟ یه بار دیگه تو روی  هوی یاردان قلی، بپا چی از اون گاراژت بیرون میاد! فکر -

  .ها، گفته باشمها ُدّرفشانی کنی، با تیزی من طرفیآبجی ما از این زرت و پرت

  :اش رو با فشار به عقب هل دادم و از ماشین پیاده شدم و خیلی التی گفتمبعد چونه

مردیم از صبح هیچی توی این گاله  ِد پیاده شو دیگه نفله! بپر برو یه غذایی، کبابی، بریونی چیزی بگیر -
  .نریختیم

ای رو گرفت و دم گوشش گذاشت. کردن به من، شمارهزده بود که بدون نگاهاش بهتقدر قیافهاون
ای پایین بیاد و من رو به سمت دونم چی پچ زد و چی شنید؛ ولی سعی کرد بدون هیچ ترس و واهمهنمی

های محکم من کامال سرخ بود و یقین داشتم که سوزش کشیده آسانسور راهنمایی کنه. صورتش به خاطر
  .شدیدی هم داره

  :سعی کرد مالیم باشه وقتی که پرسید

  میشه خودت رو معرفی کنی؟ -

گذره؛ ولی خونه باغ رو یادته؟ ِد کی! یعنی رفیقت رو به خاطر نداری؟ خب حقم داری، خیلی زمون می -
اومدند باغ نارنج، از بغل سال بیشتر نداشتم و ترنج اینا که میه دوازدهپسر کربالیی جواد، اون موقع یازد

اومد. یه بارم خواستی با زور بگیریش که برگردید تهرون و منم یه مشت به شکمت زدم و من پایین نمی
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کرد. حاال یادت اومد؟ یه بار دیگه هم آبجیم رو خندید و از زور و بازوی من حال میغش میاونم غش

  .دونم و خودتت کنی، من میاذی

دست بردم و از همون جای پنهون همیشگی مانتوهام، یه تیزی درآوردم و به سمتش نشونه رفتم. از ترس 
  .زده نگاهم کردیه قدم به عقب برداشت و حیرت

کنی. هسته آلو بینی؟ هر کی نزدیک بشه با این طرفه! حواست باشه که چی میگی و چه میاین رو می -

  !که نیستم داداش. احترومت رو نگه دار که احتروم ببینی. هه

  :هام چرخوندم و با یه بهتی گفتمیه هو چشم به لباس

  .ها درآوردی المروتوم خان باجیهای زنونه چیه تن ما کردی؟! چرا من رو به شکل خاناین لباس -

 .ها و کندن مانتوم کردمتندتند شالم رو از سرم کشیدم و شروع به بازکردن دکمه

  :هام رو گرفت و با نگرانی گفتشهاب به سمتم یورش آورد و دست

بپوش  کنند.نفر دارند نگاهت میجا پر از دوربین مدار بسته است. االن دهکنی دیوونه! اینچی کار می -

 کنی؟اینا رو المذهب، چرا با آبروی حاجی بازی می

  :دستم رو با خشونت از دستش بیرون آوردم و فریادگونه گفتم

  یعنی اگه یه مرد، لباس زنونه بپوشه آبروریزی نی؟ اسم خودت رو مرد گذاشتی، تن لش نامرد؟ -

  :با خشونت دستم رو کشید و من رو پشت ماشین برد و ملتمسانه گفت

سر و صدا تا گریت، یه دقیقه اینا رو بپوش و بذار بیببین هر چی تو بگی؛ ولی به همون مرام و لوتی -

  .خواد بکناتاق حاجی بریم. اون وقت هر غلطی دلت می

های کدرش رو توی تخم چشمم فروکرده بود و عاجزانه تمنا هاش نگاه کردم و اونم آبیزده به چشمحرص
  .کردمی

  .امای نشون دادم که آمادهروی دوشم انداختم و شال رو هم شل، آویزون سرم کردم و با اشارهمانتو رو 

  .رفتمی مناسب از من به راه افتاد و منم با همون حس التیم دنبالش میهووفی کرد و با یه فاصله

من جلب نشه. کدوم از کارکنان اون ساختمون بزرگ، به ی هیچکرد طوری قرار بگیره که توجهسعی می

  .گذروندی تا به دفتر اختصاصیش برسیاز آسانسور تا اتاق بابا، دو تا راهروی عریض رو باید می

  :منشی دفترش به محض دیدن شهاب، به پا شد و به سمت در رفت و حین بازکردن قفلش، گفت

  .سالم قربان، حاجی گفت که تشریف میارید؛ بفرمایید داخل -
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  :که برم داخل و بعد به اون جوونک گفتاول به من اشاره زد 

اگه غذای سلف سرویس تموم شده، زنگ بزن دو سه تا غذای درست و حسابی از بیرون بیارند.  -

  .مخلفات هم داشته باشه

 .بله قربان، همین اآلن سفارش میدم -

ی افتاده روی شهاب که در رو بست، به سمتم چرخید و وقتی من رو بدون مانتو و حجاب، مثل یه جنازه
  .مبل دید، به سمتم اومد

  ترنج، ترنج خوبی؟ -

  :وار و خسته گفتمناله

قدر تو خنگی! اآلن گفتم که من ممدم، پسر کربالیی جواد، یادت افتاد؟ حاال این ناهار ای بابا، بشر چه -

  .اس ما دارهجا خالص شیم؟ این حاجی هم که هر دفعه، یه برنامه وکوفتی کی میاد بخوریم و از این

های کوچیک گذاشتم و چشم بستم. اآلن برای تر ول کردم و سرم رو روی کوسنخودم رو روی مبل، لش

 !هاش سر و سامون بدهتونه توی این فاصله، به اندیشهیه چرت کوچیک بهترین وقته و شهاب هم می

داشتیم. اونچه که  زندگی معمولی یادمه اولین بار که به این دفتر جدید بابا اومدم، مخم سوت کشید. ما یه

  .شده از بعضی روزهای خوب و خیلی روزهای تلخههای بچگی به خاطر دارم، یه نمای مخدوشاز سال

 :مامان سیما نوشته

کرد اوایل زندگیمون همه چیز قشنگ و سرشار از مهربونی بود. دانش برای راحتی من هر کاری می »
گرفتم و براش انجام ام رو به کار مینهایت زنانگی و کدبانوگری و من هم مثل هر زن عفیف و پاکی،

  .جا بود، شروع شدای که منزل پدری خودم هم اونی پدرشوهرم در محلهدادم. زندگی ما در خونهمی

ها رو حفظ و فرزندانش رو به خلقی بود که همیشه حرمتپیرمقداد، پدر دانش، مرد با خدا و خوش
کرد. یک سال بعد از ن دعوت میهاشواخالِق خوش، نسبت به خودشون و خانوادهرعایت احترام و 

عقدمون، مادرم به رحمت خدا رفت و من که تازه بهار رو باردار بودم، با کسالت و افسردگی، ترِم 
ای نشون ی زیاد، کمتر به حال و روز من توجهکردم و دانش به جهت مشغلهدانشگاه رو سپری می

  .دادمی

پیرمقداد که همیشه هوشیار اوضاع و احوال اطرافیانش بود، دانش رو به خاطر شرایط من سرزنش کرد 
ی مسافرتی رو که در واقع یک سفر سه روزه به شمال بود، در زندگیمون ثبت و این شد که اولین خاطره

  .کردیم

در مسیر شمال، کامیونی  داد. یادمه کهدانش مهربون بود؛ ولی گاهی به طرز بدی محبتش رو نشون می
ی ما کرد. من ناخودآگاه و از سر با سرعت زیادی از ما سبقت گرفت و بوق تند و گوشخراشی هم حواله

وار از کامیون جلو زد و هام رو به سمت شکمم بردم. دانش با دیدن این حرکت من، دیوانهترس، دست
ری از ماشین پیاده شد و به سمت راننده حمله راننده رو مجبور به کنارکشیدن و توقف کرد. بالفاصله طو
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گیرم از شدت دلهره و ترس، جنین کوچکم رو مرده فرض و مشت بارونش کرد که خدا رو گواه می

  «...کردم

شد، عمیق و با فکر نبود. اگه ارتباطات شغلی و هاش هم که فوران میطوری بود؛ محبتبابا این
داد، شاید هنوز سازی رخ نمیدار و پولطیِف جریان اسم و رسمشدنش در مراوداتی که منجر به کشیده

ی شهر قرار داره، به ترین نقشهی قدیمی که در جنوبیی آقاجون خدابیامرزم و تو همون محلهتوی خونه
ی درست و حسابی ای که تونست با درآمد خودش بخره، توی یک محلهبردیم. حتی اولین خونهسر می

ها به گندههای آدماون، پول بود که روی پول جمع کرد. مطالبات کالنی که برای پروندهنبود؛ اما بعد از 
شد و شهرت بابا هم در به ای که صرفا مربوط به موارد خاص بود؛ ریخته میجیب اون و اداره

ی اجتماعی، کوالک کرد و همین باعث رسوندنش به عرش اعال رسوندن موضوعات پرحاشیهنتیجه
 .شدمی

مون تبدیل به های اضافی پیدا کرد. خونههاش که پر پول شد، موقعیت بهتری برای ریخت و پاشبجی
هایی که همیشه ی شهری و ماشین زیر پاش، از وطنیترین منطقهها در معروفیکی از بهترین ساختمون

با بهترین  قیمت عوض بدل شد. وسایل خونه همه نو وادعای تاج سریشون رو داشت، با وارداتی گرون
ها توی زندگیمون، ها، چیدمان شد. طوری که مامان سیمای عزیز منم، از سرریزشدن این پولبرند

  .دار بودترسان و غصه

ای کنه، من به دنبال چیز دیگهطبقه که روز به روز به تکاثر بابا اضافه میجا و در این برج بیستاین
ن دفتر لوکس پا گذاشتم. همه چیزش جالب و دیدنی و شیک هستم. اولین بار پونزده سالم بود که به ای

  .بود

هدایت بشه، توسط چه اشخاص  دونم گروه اصلِی این برج و تموم کارهایی که باید از سمتشوننمی
تر و کلی که به بابا داده شد، موقعیت شغلی اون هم حساسریزی میشه؛ ولی با تیتر رئیستری برنامهشاخ

کمی به زندگی ما آرامش عطا کرد؛ چون ّشِر زیبا از سرمون کنده و بابا اون رو پیش تنها همین بود که 
های تیز انتقاد های شخصی و خونوادگیش، نیزهعموش فرستاد تا در جریانات شغلی پرهیاهوش، گرفتاری

  .ور نکنهرو به سمتش حمله

احت و مثال عبادت طی روزش، هست که خیلی مدرنیته، برای استر بهترین جای این دفتر، اتاق مخفی
دونه؛ فضاسازی شده و از سمت دفتر اصلی، کامال ناپیدا و ظاهرا غیرقابل دسترسیه. خود بابا هم نمی

کرد من از فرط خستگی روی تختش به خواب عمیقی رفتم، شاهد یه بخش ولی موقعی که فکر می
کمد رمزداری که  و یا بهتر بگم یه تری توی همون اتاق و توسط خودش شدم که مثل یک کتابخونهمخفی
داشت، ی دوایر خاص رو توی اون نگه میها و یا کارگزاران پرآوازهکلفتهای مهم گردنپرونده

  .جاسازی شده بود

کس باکی از من نداشت و در یک کالم، آدم حسابم سر و صدا بودم و هیچمن همیشه آروم و بی
ام بود که مشخصا هم آوردند، یکی زیباییرد من به زبون میکردند. کل چیزی که شاید همه در مونمی

های پدر ی زیباییی همهمن و هم بهار، به سیماجونمون بیشتر شباهت داشتیم که اکثرا من رو تکامل یافته

  .دونستندو مادرم می

که این  گرفتمشناختم و به بازیشون میام بود که خیلی خوب اعداد رو میدومین چیز هم، هوش ریاضی
، چیز شاخی دادند. اون موقع دونستن همچین کمد مخفیرو کسی به جز مادر و خواهرم بهش اهمیت نمی
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ترین و برام بود و این طوری شد که به جز بهار، با کسی در موردش صحبت نکردم و اآلن مهم

 .یهدانش نوریانشدن در بازی هست که طرف مقابلش حاجترین کارت من، برای برندهاصلی

*** 

هایی رو که تا به حال دیده ی اونهام یه سرکی کشیدم و همهاز وقتی بابا به دفتر اومده، به تموم شخصیت
کرد و طور خصوصی در مورد من صحبت میبودند، مجددا به نمایش گذاشتم. حاجیمون با شهاب، به

  .ریختاحتماال تموم چیزهایی رو که از پوالد شنیده، براش روی دایره می

گرفت. احتماال همون تیزی خوردنش، ازم فاصله میخاطر برنامه ظهر و سیلیشهاب ناباور بود؛ ولی به

  .کوچیک، برای ترسوندنش کفایت کرده

خاطر یه کار ضروری، دفتر رو ترک کرد. قبل حوصله و کالفه و شهاب هم بهدیروقت شده و بابا هم بی
ی اتاق استراحت مخفی، کز کرده و مثل یه بارون هاز خروج شهاب، در نقش موری بودم و گوش

  .تونستند آرومم کنندریخت و نه شهاب و نه کس دیگه، نمیهام میموسمی، اشک بود که از چشم

خواستم. چیدم و آبجیم رو میکردم و لب ورمیشدند، خودم رو جمع میهرکدومشون هم که نزدیکم می
که به اسم موری شده باید چی کار کنه، دفترش رو هی باال و پایین  دونه با این ترنجیبابا از اینکه نمی

  .رفتمی

تونه دونستم از غدی زیادشه که حاضر نیست با پوالد که یک روانپزشکه و این همه هم گفته که میمی
چنین کیسی رو درمان کنه، تماس بگیره و من رو تحویلش بده. مسلما با این اوضاع من، صالحش نبود 

جا برم و توی اومد که اونخونه که نه، به قصرش ببره و به زیباخانوم نشونم بده. البته من بدم نمی که به

  .ای بودام چیز دیگهکن بدم؛ ولی نقشهخرابنقش ممد، یه درس درست حسابی به اون خونه

  .هام رو پاک کردبابا نزدیکم شد. با احتیاط دستی جلو آورد و اشک

  بگو چی کار کنیم؟ اآلن دیروقته، تو رو کجا ببرم؟ پیش کی بذارمت؟ دختر بابا، خودت -

خودم رو جمع کردم و کمی هم عقب کشیدم. بابا ناراحت شد و دستش رو پایین آورد. منم با اون همه 
کنم که البته استارت همیشگیش، فکرکردن به مامان دونم از کدوم رودخونه، سرریزشون میاشک که نمی

  :ی ریزی گفتمگونهه، با صدای کامال بچهو بهار عزیزم

  .بابایی بریم خونه پیش آجی -

  .بابا کالفه شد و دوباره به دفتر اصلی برگشت و منم یه لبخند موذیانه پشت سرش فرستادم

  .بعد از رفتن شهاب، بابا هم دیگه سراغم نیومد و زمان همچنان در حال گذر بود

هام گرفتم. صدای پای بابا رو به سمت خانم و مظلوم، سرم رو با دست ی تخت نشستم و خیلیاین بار لبه

  :العملی نشون ندادم. وقتی به باالی سرم رسید صدام زدطور موندم و عکسشنیدم. هموناتاق می

 ـ ترنج؟
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  .به آرومی سرم رو باال گرفتم، مظلوم توی چشماش نگاه کردم

 .؟ صبح دانشگاه دارمجام و خونه نرفتمبابا! من چرا هنوز این -

  .کرد. توی این سه ساعتی که به دفتر برگشته، از دست من به ستوه اومدهزده من رو نگاه میبابا حیرت

  ترنج خودتی؟ -

  .متعجب نگاهش کردم

  .یعنی چی بابا؟ خب خودمم دیگه -

  .های پوالدهسری تکون داد و نخواست بحث رو ادامه بده. احتماال از دستورالعمل

  .ام انداختکنارم نشست و دستش رو دور شونه

 میای شب رو بریم و پیش ما باشی؟ -

هام مواجه نشه، فوری رمیده خودم رو عقب کشیدم و اون هم از ترس اینکه با یکی دیگه از شخصیت

  :گفت

  طوره؟کنم. اصال بیا ببرمت همون ساختمونی که اجاره کردی، چهنه، اصرار نمی -

  .گرفتمرفت. باید یه ترفندی رو پیش میشکلی که دوست داشتم پیش نمیجریان به اون 

پرسه خواهرت بهارخانوم کجاست؟ اصال مون مدام از من میدونم چی شده؛ ولی این همسایهبابا نمی -

  .دارم از دستش کالفه میشم. خیلی به رفت و آمدهای منم کار داره

؛ نه به یکی از جاهایی که خریدم میری و نه اجازه میدی خب میگی چی کار کنم؟ دوساله که لج کردی -
که من برات جایی رو اجاره کنم. اون از خورد و خوراکت و اینم از وضعیت زندگیت. خودت بگو 

  ترنج، باید با تو چی کار کنم؟

  .هام دوباره جوشیداشک

چیزی نخواستم، اصال ولم کن های دیگرون سردر نمیارم. از تو هم که ها و حرفبابا من اصال از کار -

 کنه؟تا به حال خودم بمیرم؛ مگه برای تو فرقی می

 .شد؛ ولی معلوم بود که به شدت به خودش فشار میاره تا کارش با من باال نگیرهدوباره داشت عصبی می

  .کنمخیلی خب، آروم باش. فقط یه امشب رو تحمل کن، فردا همه چیز رو راست و ریست می -

میلی که این پیشنهاد هم شاید چیز جالبی نباشه، غرق فکر نشون دادم و آخرش با یه حالت بیخودم رو 
  :گفتم
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  بابا میشه تا صبح که شما بیاید و منم باید به دانشگاه برم، همین جا بخوابم؟ -

ت باالیی کنه که شاید این بهترین کاره. دفترش از امنیی بابا یه طوری شد؛ معلومه که داره فکر میقیافه
های آخرین مدلی مجهزه، در هر شیفتی برای این برج برخورداره و غیر از اینکه همه جا به دوربین

  .عظیم، ده نگهبان کشیک توی لیست هستند

  .ای نیست، نفس عمیقی کشید و بیرون فرستادبا حالتی که انگار چاره

کی و نوشیدنی هم توی یخچال خیلی خب، پس همین جا بخواب. سرویس بهداشتی که هست و خورا -
سپرم که امشب بیشتر از همیشه، حواسشون به این ها میی نگهبانکنم و به همهزیاده. در رو هم قفل می

  .تر میام تا ببینم برای اوضاعی که داری، چی کار میشه کردطبقه باشه. صبح یه پا زود

به دیوار تکیه زدم. اون هم در رو بست و خیلی غمگین سرم رو پایین انداختم و خودم رو عقب کشیدم و 
  .بعد از شنیدن صدای قفل در اصلی دفترش، یه نفس راحت کشیدم

شدن بابا، از این اتاقک خب این هم از این! به راه طوالنی که این دوسال طی کردم تا بدون مشکوک
؛ ولی باألخره انجام مخفی سردربیارم که کامال دربست در اختیار من باشه، فکر کردم. گرچه سخت بود

  .شد

ط به کمک دسِت قهاری صورت گرفته. اینکه به کمک زنی کردم، بعضی از اتفاقات فقخوب که نگاه می
پریشی دارم و اینکه تونه بابا رو قانع کنه که من هویتتر از هر زمانی میبشتابم که پسرش دکتره و زود

ها رو مدیون ی ایناین قضیه صحه بذارند. همهی زندگی من قرار بگیرند که روی کسانی در محدوده
گرفت تا راضی بشه که بایست خیلی تحت فشار قرار میاون نیروی قدرتمند اصلی بودم، وگرنه بابا می

رسید و شاهدانش چه یه روانپزشک من رو ویزیت کنه و اون هم معلوم نبود که ِکی به این تشخیص می
  .تونستند باشندکسانی می

  .دست آوردم و باید به بهترین نحو ازش استفاده کنماین موقعیتیه که به سختی به به هرحال

ساعت ده شب که شد، با یه ضریب اطمینان باال که دیگه خودم هستم و هیچ مزاحمی هم نخواهم داشت، 
ور ی دیواری قرار داره، دکبه سمت قسمت مخفی اتاق رفتم و با کشیدن اهرمی که کنار یک آویز دوالمپه

 .کتابخونه حرکت کرد و کمد رمزدارش نمایان شد

اومد که با ی نمایشی اعداد میی زوایاش نگاه دقیقی انداختم. اولش به نظرم فقط یه صفحهبه همه
منطق ای که در ذهن داشتم، سه عدد اول رو بابا چهار ـ هفت ـ یک زده بود. خب این اعداد بیخاطره

موند کدوممون رو نداشت. میهای هیچهای تولد و یا شماره شناسنامهیخبودند؛ یعنی هیچ الگویی از تار
خواستم احتمال این رو بدم که بابا از اعداد مربوط به اون استفاده کرده ی داغون که اگه میاون زنیکه

تر جلو تونستم با قاعدهطوری میاش مربوط به اعداد خودش باشه. اینباشه، احتمال داره که نصف دیگه
ها، تغییری توی رمزش نداده باشه و هنوز گشت که توی این سالی فرضیاتم به این برمیبرم. البته همه

  .عددی باشه. به هرحال من چیزی غیر از این توی آستین نداشتمهم شش

ی پایین و در خواستم شروع به واردکردن اعداد کنم که نگاهم به یک نور قرمز خیلی خفیف در گوشهمی
  .ی نسبتا پنهان افتادهیک نقط
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شد که ظاهرا توسط سوراخ ریزی به داخل بیشتر که دقت کردم، یه سیم ظریف هم در امتدادش دیده می
کمد رفته بود. کمی ترسیدم و عقب کشیدم. هیچ بعید نبود که بعد از چند بار رمز رو اشتباه واردکردن، 

شدم؛ ولی چون با اش میتر متوجهیک بود، زودجا ارسال بشه. شاید اگه اتاق تاربوق هشداری از این
اش ی اول متوجههای پرنور اتاق، کارم رو شروع کردم، در وهلهخیال راحت و در روشنایی المپ

  .نشدم

تر از هر اقدامی، اون نور دست بردم و عرق پیشونیم رو پاک کردم. خدا خیلی هوام رو داشته که زود
  اینه که بتونم ساکتش کنم؛ ولی چه جوری؟ضعیف رو دیدم. حاال مشکل اصلی 

اش خیره شدم. یه چیزهایی از دبیرستان توی ذهنمه؛ روی تخت نشستم و به اون کمد و سیم باریک مویی
اومد. یه لحظه یاد داور افتادم که موقع معرفی خودش کردنشون ریسک بزرگی به حساب میولی امتحان

  .ترین کسی باشه که بتونه راهنماییم کنهگفته بود که فیزیک خونده. شاید اون به

  :سریع گوشی رو از کیفم بیرون آوردم و پیامی براش نوشتم

  خونی؟گفتی فیزیک می -

  :به یه دقیقه نکشید که جوابش اومد

  کجایی؟ پیش باباتی؟ خوب هستی؟ -

  .(اول جوابم رو بده )شکلک خشم -

  .(اول تو بگو )خنده -

  .جون روی اعصابم نرو. هم خودم و هم جایی که هستم، خیلی خوبهبچه -

  طور؟خونم، چهطور. آره فیزیک میکه این -

  .یه مشکلی با یه سیم و یه المپ دارم -

  یعنی چی؟ -

  تونه بوق خطر باشه؟ی کیبورد یه کمد رمزدار رد شده باشه، میاگه یه سیمی از پشت صفحه -

  کجایی ترنج؟ -

 . (بهارم )شکلک عصبانی -

 . (خر خودتی )شکلک خنده -

 جواب میدی یا برم پی کارم؟ -
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کنی، شریک جرمت نمیشم؛ تو هم خودت رو توی خانوم، تا ندونم و نفهمم داری چی کار میببین ترنج -

 .خطر ننداز

متر بدونه برای دونم که پسر قابل اعتمادیه؛ ولی هر چی کدونستم چی کار کنم. میاصل شدم؛ نمیمست
  :تونستم کمک بگیرم، پس با احتیاط نوشتمای میخودش بهتره؛ اما این وقت شب از چه کس دیگه

شونم مال بابامه. گردم. همهببین داور، یه کمد ُپر از اسناده که توشون دنبال یه پرونده خاص می -

  .خواهشا بگو، کارم گیره

  (خواهشترنج خودت رو توی دردسر ننداز. )شکلک  -

ها. )شکلک کنی یا یه اتفاقی میفته و بوق هشدار به صدا درمیاد و اون وقت کارم زارهداور کمک می -

  (وحشت

ام به صدا دراومد. سریع شدم که بوق گوشیامید مییه دقیقه گذشت؛ ولی جوابی نیومد. دیگه داشتم نا
  .بازش کردم

  م اوضاع چیه؟یه چند تا عکس از جهات مختلف بفرست تا ببین -

  .خوشحال شدم و با سرعت، کاری رو که خواسته انجام دادم و براش ارسال کردم

  .بعد از سه چهار دقیقه پیامش اومد

زنگ هشدارش ظاهرا ساده و ابتدائیه. احتماال بابات خیالش راحت بوده که پای کسی به َدم اون کمد هم  -
کردنش تر این زنگ رو گذاشته، وگرنه خاموشن باالرسه؛ چون انگار فقط برای یه ضریب اطمینانمی

  .خیلی ساده است

  جوری؟خب بگو دیگه، چه -

  خوای بکنی مطمئنی؟ترنج از کاری که می -

  .جوابی ندادم. دوباره فرستاد

  .یه چیزی بگو -

  .سریع تایپ کردم و براش فرستادم

  .امرفتهاز دست خاطر مادر خدابیامرزم و خواهر عزیزداور مجبورم. به -

  .بازم یه دقیقه طول کشید

  .پس یه قولی بده -
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  چی؟ -

  .فردا دانشگاه بیای و همه چیز رو برام تعریف کنی -

دونستم چه جوابی بهش بدم. خم شدم و سرم رو روی پاهام گذاشتم. وقت زیادی نداشتم و دودل بودم؛ نمی
کنم، برام محترم و قابل کردم. به داور که فکر مینهایت استفاده رو میاومده دستباید از این فرصت به

کسی که تازه چند روزه  اعتماد میاد؛ ولی آیا درسته که همه چیز زندگیم رو بیرون بریزم و به

  !شناسمش، از جزئیاتش بگم؟ جوابی براش نداشتممی

آوری برام شده! یا باید به داور دست اعتماد ندم و یا اینکه حرمت این دست رو نگه دارم و چه شب دلهره

  :باهاش صادق باشم. این رو از آقاجونم یاد گرفته بودم. تصمیمم رو گرفتم و باألخره براش پیام دادم

  .باشه، قبوله. حاال بگو باید چی کار کنم -

طور عمل کن. اگه بخوای دوباره سرهمش کنی که ترنج؛ به ترتیب کارهایی که بهت میگم، دقیقا همون -
ای توی سیم و اون بوق هشدار رخ ی کارت نشه، باید با ظرافت پیش بری تا لطمه و خدشهکسی متوجه

  نده. دستکش داری؟

  .اش دستمهآره. یه نخی -

  (ها! )شکلک تفکرای هستیاوه خیلی حرفه -

  (بجنب دیره. )شکلک عصبانیت -

باشه بابا، ریلکس باش. پس مرحله به مرحله بهت میگم چی کار کنی. فقط مواظب باش کار خرابی بار  -

 تر صحبت کنیم؟گیری تا راحتام رو نمینیاری؛ اما اگه قراره بهم اعتماد کنی، چرا شماره

ای رو که خواست هی تایپ کنه و من هم بخونم. شمارهگفت دیگه. برای هر توضیحی میخب راست می

  :اش برام فرستاد، گرفتم و هنوز یه بوق نخورده، جواب دادی حرف قبلیدر ادامه

  ترنج تویی؟ -

  !خانومم و از بیمارستان تماس گرفتمخیر، مهرینه -

 کشی؟طفلی چرا پای اون بنده خدا رو وسط میها! خب بابا، اعصابتم ضعیفه -

  .ذارم روی آیفون، تو هم خیلی آروم بگو چی کار کنمها! میداور تند باش، دیر میشه -

ها، تقریبا از پشت این کمد بیرون زده، حتما تو یک اُکی، شروع کن. اول ببین این نوری که توی عکس -
تونه خیلی هم کوچیک پایین جستجو کن تا قابش رو که می قابی قرار داره. خیلی آروم دست بنداز و از

  .باشه، پیدا کنی. حواست باشه یه دفعه انگشتت به سیم ظریفش گیر نکنه و بکشی و پاره بشه
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تر بیرون هام، آروم از پایین شروع کردم و درست جایی که نورش قوینشستم کنار کمد و با انگشت

  .ورد کردمزد، با یه جسم کوچیک مکعبی برخمی

 داور پیداش کردم، حاال چی کار کنم؟ -

چسبونند تا مجبور به ی جایی میحواست رو جمع کن، معموال این قاب رو با چسب به بدنه -
  ای؟کردن و پرچ نباشند، متوجهسوراخ

  آره خب؛ ولی باید چی کار کنم؟ -

  یه چیز تیز با خودت داری؟ -

  .آره، یه تیزی همراهمه -

  !ها همراهته؟هللا، دیگه چیماشا -

ها نیست. بابا که با موندنم توی اون خونه موافقت نکرد، هر چی رو که فکر داور! االن وقت این حرف -

  .کردمبینِی هر چیزی رو میکنی توی این ساک دستیم گذاشتم و اومدم. چون پیش

ی کوچیک چسبیده به چوب کمد، عبهی اون جات، از کنارهآفرین به دختر ما! حاال با نوک اون تیزی -

 .فاصله بده. خیلی آروم هم این کار رو بکن

های باریکی دارم، با زحمت تونستم تیزی رو از جرز بین کمد و دیوار رد کنم و رغم اینکه انگشتعلی

  .ی کوچیک فشار بیارم تا جدا بشهبه زیر اون جعبه

داد شارژش در حال اتمامه. وای فقط که نشون میام شد، بوق گوشیم بود چیزی که باعث حواسم پرتی
  !همین رو کم داشتم

  .داور شارژ گوشیم داره تموم میشه. اگه قطع شد، نگران نباش -

  به به، شارژر نداری؟ -

  .رسهچرا، بذار ببینم این به کجا می -

ی لجباز، از چوب فاصله گرفته و بعد با انگشتام و خیلی مالیم، اون رو کامل جدا کردم و باألخره جعبه

  .به سمت بیرون کشیدم

ی سیاه خیلی کوچولو با یه المپ قرمز، این یه ذره مگه چه صدایی داور، اآلن توی دستمه. یه جعبه -

  کنه؟ایجاد می

  .تونی نادیده بگیریامکان اتصالش به بلندگوی مرکزیشون رو نمیممکنه بوقش خیلی قوی نباشه؛ ولی  -

  ای بابا، حاال چی کار کنم؟ -
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های ظریف به داخل کمد و پشت خواد به اون جعبه کار داشته باشی. یکی از اون سیمببین تو اصال نمی
نبع برقی وصله. صفحه کیبورد وصل شده؛ ولی اون یکی دیگه رو اگه امتدادش رو بگیری، حتما به یه م

  !دقت کن سیم رو نکشی

به ساعت نگاه کردم. خدای بزرگ! یازده و نیم شده و هنوز هیچ پیشرفتی نداشتم. اون همه اعداد رو هم 

  .کردم تا به رمز اصلی برسمباید امتحان می

بود، از یه سیم خیلی نازک و سیاهی که از سر دیگه جعبه و از کنار دیوار کتابخونه به بیرون کشیده شده 

  .کردشد و بله، از کنار یه پریزی که پشت یخچاله، به داخلش ورود پیدا میجعبه تقسیم رد می

ی مشاهداتم رو به داور بگم، صدا بازشدن قفل دفتر اصلی بابا اومد. قلبم لرزید. به سرعت تا اومدم همه
در کمتر از یک ثانیه، چراغ اتاق روی پام چرخیدم و جعبه رو به داخل جرز فرستادم و اهرم رو کشیدم. 

رو خاموش کردم و پریدم روی تخت و رواندازش رو روی سرم کشیدم. صدای پا کامال نزدیک بود که 

  :صدای داور اومد

  جایی؟ترنج اون -

  .ای وای این رو کجای دلم بگذارم

  :روم گفتمچنگ انداختم و گوشی رو از میز کنار تخت برداشتم و با خودم اون زیر بردم و آ

  .ـ داور ساکت باش، یکی داره میاد

زد و گوشیم هم دوباره اخطار نفس حرف میبعد سریع از بلندگو بیرون آوردم و کنار گوشم گرفتم. بی

  .داداتمام شارژ می

  ها، نگران میشم. کی داره میاد؟ مواظبت باش. اون تیزی دم دستته؟ترنج کجایی؟ قطع نکنی -

شد. وقتی باالی سرم رسید، از بوی ادکلنش شنیدم که نزدیک میهایی رو میصدای قدمدر اتاق باز شد. 
 کنه؟جا چی کار میتشخیص دادم که شهابه؛ ولی این

کم صندلی توی اتاق نشست. یقین داشتم که به من زل زده. کمحس کردم که فاصله گرفت و روی تک
ام روی کردم. تیزی موهای به هم ریختهمی های گردنم حسها و کنارهسردی عرق رو در پشت گوش

  .آوردهای ریزی رو توی کل بدنم بوجود میخیسی پوستم، حس فرورفتن سوزن

 :وار به گوشم رسیدصداش زمزمه

ترنج خانوم ببین کارت به کجا رسیده! به جای اینکه توی قصر پادشاهی بابات، سرت رو جای گرم و  -
هوا، خودت رو حبس کردی و معلوم نیست که چی در انتطارته. فکر ی بینرم بذاری، توی این دخمه

کردی من زخم نخوردم، فکر کردی بعد مرگ بهار، مثل آدم زندگی کردم؟ تا حاال از خودت پرسیدی که 
طوری روزگارم گذشت؟ فکر کردی فقط خودت طی این دو سال از غم دوریش، چه حالی داشتم و چه

زن و زندگی ندارم؟ تو اگه روانت چند تیکه شده، من تموم قلبم عاشق بهار بودی؟ نمیگی چرا 
ها هستم؛ اما از وقتی بهار مثل مرده جا خوابت برده، من شبگرد دائمی هستم. بیست. تو اگه اینپارهپاره
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که تو عروسی بابات دیدمت، حس بهار برام رنگ و بوی جدیدی گرفته، بدم نمیاد توی همون شخصیت 
بشی. شاید که بهار دوم من هستی و خدا تو رو سر راهم قرار داده. اگه به مریضیه،  بهار، همیشگی

ترجیح میدم تا آخر عمرت مریض باشی؛ ولی بهار من بمونی. حاضرم اونای دیگه رو هم به محفلم راه 
نج ی بهاره به نمایش بذاری؛ ولی خودت رو هم در اختیار داشته باشم. تربدم و هر از گاهی، بالماسکه

  .های نارنجت تنگه بهارمنباش، بهارم باش. دلم برای عطر شکوفه

کم کم از لرزش تنم، نزدیکه که خودم رو لو بدم. یعنی این به چه جراتی این وقت شب پا شده و به دفتر 
 کنی؟ یعنیکدوم از اون نگهبونا هم نگفتند توی این دفتر چه غلطی داری میبابا اومده؛ کلید انداخته و هیچ

  :قدر خرش میره؟! نوای آروم داور توی گوشم پیچیداین

کنه؟ چرا پا نمیشه بره؟ ماشاهللا فک و فامیلی چند تخته کم ترنج؛ این مرتیکه چی زرت و پرت می -

  !هادارید

چیزی نمونده بود که توی اون شرایط، پقی بزنم و با صدای بلند به خنده بیفتم. فقط شانس آوردم که باتری 

  .ام رفتخالی و گوشیم هم قطع شد و از ناراحتی اون، حس خنده کامال

  :شهاب با همون مالیمت، دوباره پچ زد

ها توی کنم که حاالحاالبخواب کوچولوی من، این بار که با بهاربودنت جلوی من ظاهر بشی، کاری می -
ز جلد بهار بیرون بیای. کنم که ارنجونمت یا کاری نمیاون حالت بمونی و برای من باشی. دیگه نمی

توی این چند ساعت یه چرخی زدم و یه چیزهایی هم از این وضعیتت دستم اومد. دیگه حواسم هست و 
ذارم. دیگه اجازه نمیدم از دستم بری، عروس کنم. تو بهار باش، من دنیا رو زیر پات میات میمالحظه

  !قشنگم

د نفس عمیق کشید و به همون آرومی هم به سمت در رفت اینا رو گفت و آروم بلند شد و کنارم اومد و چن
ام بیرون پرید. هنوز جرأت نداشتم سرم رو بیرون بیارم. نفس و با شنیدن صدای قفل، نفس حبس شده

وجه از شهاب انتطار نداشتم. اون همیشه معقول کرد. چنین حرکتی رو به هیچام میتنگی هم داشت خفه
 .دیدیمای ازش نمیگونهگفتند، هیچ رفتار رمانتیکنا با بهار حرف دل میبود و اون یک سالی هم که عل

گرده و حاضره من رو بیمارگونه به شکل اون داشته باشه. زهی خیال مردک احمق، دنبال بهار می
های موری، برات عذاب اَلیم بشه. واقعا که به کنم که مدام با ممد طرف بشی و یا گریهباطل! کاری می

  .اش کمه! وای یاد داور افتادم که االن حتما نگرانم موندهر چند تا تختهقول داو

یه ربعی گذشت و با حس اطمینان به سکوت محیطی، کم کم رواندازم رو کناری زدم و توی تاریکی 
تر شدند، تونستم فضای اتاق رو تشخیص بدم و با خیال راحت از هام که گشادچشم چرخوندم. مردمک

  .ها رو روشن کردمپا شدم و اول از همه المپ تنهایی مطلقم،

ی داور رو گرفتم. مثل بالفاصله گوشیم رو برداشتم و به شارژر وصل کردم و با سرعت، شماره

  :ها گفتوحشی

  کجایی دختر؟ سکته کردم. اون عوضی باهات چی کار داشت؟ بابات خبر داره؟ اصال تو کجایی؟ -
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آروم بگیر، چه خبرته! من امشب رو توی دفتر بابام موندم که کارم رو با این کمدش تموم کنم و این  -
جا اومده؛ ولی فقط یه چند تا زر مفت زد و ای، این وقت شب به ایندونم به چه بهونهعوضی هم نمی

  .پیدا کنم ها! من تازه باید رمز روراهش رو کشید و رفت. داور تو رو خدا داره صبح میشه

  ها، چه ترنج و چه بهار، شخصیت خشنی داری، حواست هست؟باشه باشه. فقط خودمونیم -

میوه برداشتم تا کردم نیشم رو جمع کنم، از توی یخچال یه آبطور که سعی میام گرفته بود و همونخنده

  .تر کنهکمی رفع تشنگی کنم و قندش هم، مغزم رو فعال

  :شد، روی بلندگو گذاشتم و ضمن نوشیدن، گفتمشارژ می طور کهگوشی رو همون

  خوای وقتم رو هدر بدی؟کنی یا همین جور میشروع می -

  باشه بابا، فقط بگو به کجا رسیده بودیم؟ -

  .ببین من اون سیم نازک رو دنبال کردم و به یه پریز که پشت یخچاله، رسیدم -

از و اتصال سیم رو با محل برق گیریش، قطع کنی. حواست خب با همون تیزیت باید پیچ پریز رو ب -

  .هم که داری باشه دستت به جاهای بدون روکشش نخوره؛ دستکش

  .جا کنم تا بتونم راحت کار کنمآره؛ ولی مشکل اینه که باید یخچال رو جابه -

 بیام کمک؟ -

  :نفسم رو بیرون فرستادم و این بار با یه خشونت ساختگی گفتم

 .کت باش و خوشمزگی نکن تا بتونم تمرکز کنمسا -

جونم، زور زدم تا تونستم یخچال رو کمی تکون طفلی اون هم ساکت شد و منم با این جثه و بازوهای بی
ترسیدم هر لحظه بدم و یه جایی برای نشستن و اجرای عملیاتم روی اون سیمی که از باریکی زیادش می

  .ه باز صدای داور بلند شدپاره بشه، پیدا کنم. مشغول بودم ک

  گفت؟ صداش خیلی مبهم بود. با تو صنمی داره؟ها میمیگم این یارو که اومد، چی -

کردم پیچ پریز رو ام سعی میتونه ساکت باشه. من هم جوابش رو ندادم و با تیزیخیر، مثل اینکه نمینه
شدت به داخل فرو رفته و ناپیدا بود. های ریزش بهباز کنم. مدل پریزه خیلی جدید و امروزیه و پیچ

  :دوباره شروع کرد

که دخترش در  بابات خیلی بهش اعتماد داره که به خودش اجازه میده این وقت شب، به اتاق خصوصی -
  امان اون خوابیده، پادرازی کنه؟

کردم. اووف هیچی نگفتم و باألخره موفق شدم با کمی فشاردادن، پریز رو شل و نهایتا از دیوار جداش 

  .ها فکر کنمتونستم به این چیزآلود؛ ولی اصال نمیخسته شدم و تا حدی خواب
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  آخیش بهش رسیدم. یعنی میگی اگه این سیم رو از برق جدا کنم، اون بوق هشدار خاموش میشه؟ -

اطمینان  اگه داور ساربونه که دارم بهت این اطمینان رو مدم. فکر کنم بابات این رو به عنوان سوپاپ -
مصرف باشه، تا حاال تموم دفتر دستکش روی هوا جاسازی کرده، وگرنه اگه کل امنیتش به این بوق بی

  .بود

دونه و تازه با رمزی هم که روی حق داشت؛ بابا اطمینان داشت که کسی از این کمد مخفی چیزی نمی
هبان و مدارهای بسته و اتاق تونه باشه. اون همه نگقفل درشه، مراحل رسیدن بهش کار هر کسی نمی

  اش بود؟استراحت و کمد مخفی و... اووف این بوق کوچولو دیگه برای چی

باألخره سیم رو قطع کردم و چراغ قرمز روشنمون، خاموش شد. بازدم ُپرم رو با شدت بیرون فرستادم 
  .و عرق از صورتم پاک کردم و به سمت کمد، شتاب گرفتم

  نشدی؟ ترنج کجایی؟ منفجر که -

واقعا که! فیزیکدان ما رو ببین، درست حدس زدی؛ همین اآلن ریزنانوهام توی فضا پخشه و از اون  -

  شنوی؟کنم. یعنی آخه من منفجر بشم، تو هیچ صدایی اون طرف نمیدنیا صحبت می

  .خب، گفتم شاید از داخل ترکیدی -

  .مطابق معمول از سر دل شادیش، برای خودش خندید

گیره. دعا کن زود به جواب دیگه باید قطع کنم تا تمرکز کنم. پیداکردن رمز، خیلی زمان می داور -

  .زنهجا حاضری میبرسم، وگرنه بابا سحرخیزه و هنوز خورشید طلوع نکرده، این

  .باشه؛ ولی صبح حتما بهم پیام بده تا همدیگه رو ببینیم -

  .باشه، فعال بای -

  .بای و... استغفرهللا، مثل آدم خداحافظی کن -

  .خب بابا، خداحافظ -

 .خداحافظ و موفق باشی -

شینم دست بیارم. کالفه روی تخت میساعت نزدیک سه و نیِم شبه و من هنوز نتونستم اعداِد رمز رو به
کنه؛ ولی عت کار میکنم. مغز بابا برای دعاوی حقوقی مثل سای شیک نگاه میشدهو به این کمد خراطی

حوصلگی مفرطش نسبت به جزئیات بود. برای چیزی که همیشه توی خونه به اون اعتراف داشت، بی
راحتی و سریع، درش رو باز کنه. همین باورم نمیشه که هیچ الگویی برای رمز این کمد نذاشته باشه تا به

  .لی استفاده کنمشایدم من دارم راه رو اشتباه میرم و نباید از اون سه عدد قب

اون روز که بابا من رو به این دفتر آورد، اوضاع بدی توی خونه جریان داشت. گرچه بابا و مامان با یه 
توافق ضمنی، سعی به سکوت و آرامش داشتند؛ ولی اینکه بابا توی هر مکالمه سن بیشتر مامان رو به 
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واقع وجود یه فرزند پسر در زندگیش بود ی دلش رو که در زد و یا با یک آه پر سوز، خواستهرخش می
ی بابا کرد، موجب به هم ریختگی همون نیمچه آرامشمون شد و بهار هم که همیشه واسهفریاد می

آورد، همون روز یه سر و صدای اساسی و یه جسارت بیش از حد شمشیرش رو از غالف بیرون می
خاطر وز به باغ نارنج ببردش و من هم بهنسبت به بابا نشون داد. مامان تصمیم گرفت که یه چند ر

هامون بیشترم شد؛ چون عالئم مامان، از آخرین امتحانم، پیش بابا موندم. اما تازه بعد از اون، غصه
  .دادداستان تلخ جدیدی خبر می

 :سیماجون نوشته

خطور خاطر بعضی از عالئمم به پزشک مراجعه کردم، تنها چیزی که به ذهنم اولین باری که به»
کرد، سرطان بود. اینکه بدونی به قدری جوون هستی که هنوز یک کدوم از تارهای انبوه موهات نمی

ها قرص و دارو، نه تنها درمانی و رادیوتراپی و دهها رو بتراشی تا شیمیسفید نشده؛ ولی باید اون
کشند و آرزوهات، به شکل ی زندگیت رو به ُرخت نهای از دست رفتهات رو، بلکه سالگیسوان فروافتاده

  .ای از مقابل چشمات گذر نکنهفناشده

ها زخم قوت من، درد نامردی َمردیه که سالباور دارم که یکی از عوامل ایجاد سرطان در بدن بی
وفاییش رو تحمل کردم و نهایتا خوِن سیاِه زخم این هایش رو به دوش کشیدم و بیها و کنایهزبون

هام، فقط یک بار مرد من مرهم شد و اون هم زمانی کشیدنردم. شاید در تموم این رنجها رو باال آودوران
بود که با شکوه گفتم در تموم زندگی مشترکمون، همیشه یادم رو به فراموشی سپردی؛ وای به مرگم که 

  .ای رو از من به یاد نخواهی آوردیقینا هیچ خاطره

اش به من گفت: قول میدم کاری کنم که هر روز، یادت ریبانهاون موقع بود که با کمی چاشنی مهربانی غ

 «...در خاطرم زنده بشه

ای از دفتر مامان سیما بود که مثل تمامی صفحاتش، از حفظم و پس از اون هم، دست این هم برگ نوشته
  .های بهار عزیزمه که در صفحات واپسین، به یادگار گذاشتهنوشته

 «...قول میدم کاری کنم که هر روز یادت در خاطرم زنده بشه»د:ی بابا توی مغزم اکو شجمله

عدد رو به ترتیب سال تولد مامان، ماه و روزش وارد کردم. ناگهان به سمت کمد پرواز کردم و شش
شد که بابا زن و بازشدن قفل کمد بود. باورم نمیترین نوا در اون لحظه، بوِق چراغ سبز چشمکخوش

زده از کار بابا بودم. از صمیم قلب ه باشه. هم ذوق بازشدن در رو داشتم و هم بهتواقعا چنین کاری کرد
  .مطمئنم که دست حامی مامان روی دوشمه

ام کرده؛ ولی باید دقیق و مرتب تا شش صبح، زمان در اختیار دارم و گرچه این سرگیجه به شدت کالفه
کارم، باید بوق هشدار رو هم وصل کنم و همه چیز  خوام برسم. تازه بعد از اتمامباشم تا به چیزی که می

 .رو به حالت قبلی برگردوندم؛ پس با ذهنی سبک شروع به کار کردم

اش، لم داده بودم و زنجیری رو دور صبح که بابا وارد دفترش شد، مقابلش روی مبل چرمی سه نفره
تر و با قیچی بریدم تا مردونهچرخوندم. توی سرویس، تا جایی که امکان داشت موهام رهام میانگشت

اومده رو تنم ی داغوِن کشمردههایی که توی ساکم گذاشته بودم، یه تی شرت چرکباشه و از بین لباس

  .کردم. شلوار جینم، مناسب بود و کاری باهاش نداشتم
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بیداری کبود و خاطر شبست و پای چشمم، بهدر حال حاضر، صورتم مثل شبح سفید و رنگ پریده

  .زنههام هم دودو میچشم

گرد کرد. شدن به جلو آورده بود، دو قدم هم عقبای خورد و پایی که برای داخلبابا به محض دیدنم، یکه
  .با ترس به پشت سرش نگاهی انداخت و به منشی دفترش، با تحکم گفت که فعال مزاحمش نشه

یلی مشکوک بهم نگاهی انداخت و منم سریع به داخل اومد و در رو هم بست و یه قفل هم انداخت. خ

  :چرخوندم. باألخره تصمیم گرفت که حرف بزنهریلکس، زنجیرم رو می

  طوریه؟ای؟ زیر چشمات چرا اینپریدهقدر رنگطوری شده؟ چرا اینترنج؟! موهات چرا این -

  :یه پووفی کشیدم و گردنم رو چپ و راست شکوندم و با یه حالت دلخوری و جاهلی گفتم

گیری؟ حاال قدر ضایعیم که با اون ترنج زپرتی اشتباه میمرامی. یعنی ما اینِد کی، حاجی خیلی بی -
ام که یا خوبه همیشه وردستت بودیم و چای و قلیونت توی خونه باغ، با کوچیکت بوده. ترنج زرزروت

  !ممد رو ترنج صدا بزنی مرامیه کهبردمش. دیگه بیور و اون،ور میهام و یا به پشتم، اینروی شونه

هش بخونم. انگار یه حرفی و یا یه خواهشی رو با نگاهش تونستم از توی چشمحس شکستگی بابا رو می
خاطر غرورش حاضر نبود به زبون بیاره. کمی شکسته و دوال اومد و مقابلم نشست. زد؛ ولی بهفریاد می

اش رو هاش، در حال انفجار بود. تکیهستهای دهاش طبق معمول همیشه به هم گره داشت و رگمشت

  .بیشتر به پشتی مبل فرو داد و عمیق نگاهم کرد

  ورا تشریفتون رو آوردی؟خب ممد آقا چی شد از این -

یه پا رو باال آوردم و موهام رو به عقب کشوندم و این بار زنجیر رو دور مچم گرد کردم و خیلی 
  :گرفتم و گفتم ام حسوار با انگشت شست و اشارهمشتی

رها نکنه  جاگلش رو اینوقتی بابای آبجیمون، یعنی جناب حاجی این غزه معرفت نداره که دختر دسته -
اش رو نترکونه؛ خب بایست غلومت پیداش بشه و صفتی، نصف شبی سراغش نیاد و زهلهکه یه گرگ

  !ازش با این تیزی مراقبت کنه

م بیرون کشیدم و به سمت بابا یه چرخ دادم؛ طوری که ترسان در همون حال تیزی رو از جیب شلوار
 .خودش رو عقب کشید

  :تر از من حاال اون بود که رنگ به چهره نداشت. متفکر بلند شد و گفتاش دیدنی بود؛ بدقیافه

  اش رو توی این دفتر انداخته؟صفتی، سر و کلهکدوم گرگ -

اجازه سرش رو توی هر آخوری فرو در بیاره که کی بیها، این دیگه کار خوِد حاجیمونه که سر  -

  !َقَدر بترسه که از ممد، پسر کربالیی جواد یاری بطلبهبره و باعث میشه ترنجکم اونمی

  :بابا سری تکون داد و همچنان متفکر گفت
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ی همون دکتِر. اگه راست خوام ببرمت خونهباشه، خودم َته توی قضیه رو درمیارم. حاال بلند شو، می -
جا بمونی و برای دوا و درمونت هم هر چی الزم ذارم همونگفته باشه و امروز مادرش رو بیاره، می

  .ذارمباشه در اختیارش می

ی غریبه بدی حاجی، خوشا به مرامت. َدم والهخوای نوکرت رو از سر باز کنی و ما رو حهه، می -
سوزه؛ گرچه من تازه دارم رو ی آبجی ما بیشتر از تو میهمون ُدکی رو عشقست. الاقل اون دلش واسه

میام و خودم حواسم به همه چیز هست. حتی اجازه نمیدم این بهار ورپریده هی بیاد و جای ترنجمون رو 
ها یه مرد الزم دارند و کی از من بهتره که دربست در خدمتشونم یفهدونی چیه؟ این ضعبگیره. اصال می

  .و کل بچگیامم با اینا گذشته. غمت نباشه حاجی، خودم مواظبشون هستم

  :بعد خیلی التی، دست انداختم و موهام رو مرتب و به پشت گردنم هم دستی کشیدیم و گفتم

  .و بریم سر کالس آبجیمون بشینیم تا عقب نیفته طفلیبفرما تا دیر نشده بند و بساطمون رو جمع کنیم  -

  :این بار دیگه بابا با عصبانیت شدید فریاد زد

ی ما رو ببری. حواست رو جمع کن چی میگم؛ فقط ترنج کنی بخوای آبروی همهجا میچی؟! تو بی -
ای هم سراغ ترنج رو کنم که همگیتون حبس بشید و هیچ تنها بندهتونه دانشگاه بره، وگرنه کاری میمی

  نگیره، حالیته؟

  :منم غالف کردم و گفتم

اعصاب بازی درمیاری؟ حاال ما هم دلمون خواست یه چند ساعتی سر درس ای بابا حاجی چته، چرا بی -
  .ریم، ارزونی خودتونو حساب و جدول ضرب بشینیم. خیلی خب بابا نمی

قدر خواهش و تمنا کرد تا یه با من چی کار کنه. اوندونست اصل شده بود و نمیمستبابا دیگه کامال 
دادن به هول ام، از دفترش خارج و بدون اهمیتمانتو به تنم و یه شال هم به سرم انداخت و با ساک دستی

اش برای یادآوری جلسات و مذاکرات و بازدیدهای امروزش، من رو سوار آسانسور کرد های منشیزدن
 .رها کرده و رفته جاساعته که من رو اینوند و راه افتاد و اآلن هم نیمو باألخره توی ماشینش نش

آبرویی و هیاهویی که ست به این روز افتاده، یا از بیخاطر ترس از چیزیه که براش ناشناختهدونم بهنمی

  .اندازهست که به هر راه و طریقی چنگ میممکنه گریبانش رو بگیره

کس اد یه زمانی از ترس کارهای من، یه جایی پرتم کنه و در رو ببنده تا هیچواقعا باورم نمیشه که بخو
 هام پنهون بشم و حرفمدونم کجا ترمز بگیرم و کجا تو قالب شخصیتاز هیچی با خبر نشه؛ اما من می

  .رو پیش ببرم

ستان رفت تا خیلی خانوم و متین و با حجاب کامل، آماده شدم که به دانشگاه برم. پوالد هم به بیمار
خانوم رو انجام بده. من هم تموم مدارک و کارت شتاب و رسید پوالیی رو که از کارهای ترخیص مهری

  .بیمارستان گرفته بودم، تحویلش دادم تا مشکلی از این بابت نداشته باشه

سرش رو هم  رویی، تکیه زده واش رو دیدم که به دیوار روبهی خستهدر آپارتمان رو که باز کردم، قیافه
  .از پشت، به دیوار فشار میده که ظاهرا دردش رو کمتر کنه. با صدای من چشم باز کرد و راست ایستاد
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  خیر گذشت؟ اتفاقی نیفتاد؟شد که بابات برت گردونده باشه. پوالد بهم پیام داد. دیشب بهباورم نمی -

رفتم. اون که از آرامش من کالفه بود،  هام رو پام کردم و در رو هم بستم و به سمتشبا طمانینه کفش

  :دوباره به حرف افتاد

  قولت رو که فراموش نکردی؟ -

  :چپ نگاهش کردم و آروم گفتمچپ

  .هام برسمنخیر؛ فراموش نکردم. حاال اگه اجازه بدی برم که به کالس -

از کالس کمی برامون خب منم دارم میرم. از دست تو که تا صبح خواب به چشم نداشتم، بیا تا قبل  -
سازی کن تا ببینم این وسط با چه کسی شریک دزدی و از اون طرف هم رفیق گرمابه و گلستان شفاف

  !شدم

  المثلت درسته؟مطمئنی ضرب -

  .قدر خوابم میاد که چشمام باز نمیشهحاال هر چی؛ اون -

کنه؛ مثال منم تا صبح بیدار بودم. خب ببخشید حاال. آدم واسه یه شب نخوابیدن که این همه ناله نمی -

  .ضمنا هیچ چیزی هم ندزدیدم، فقط از یه سری مدارک مهم عکس گرفتم

  .ای که گفت، من رو هم یه متر بلند کرد«چی؟!»

  .چته بابا ساکت! حاال بعدا برات توضیح میدم -

 .هنوز پر از استفهام بود؛ ولی دزدگیر ماشین رو زد تا سوار بشیم

  :گفتبا دلخوری 

هم که کردی واقعا خطرناکه و دردسر  زنم، خیلی نگران بودم. این کاریخوابی ناله نمیبی واسه -

  خوای چه کار مهمی انجام بدی؟ها و مدارک میکنه. حاال مثال با این عکسبزرگی هم برات درست می

  ...ای نداشته باشاوال گفتم که به ما اهمیتی نده و توجه -

  :هنوز دومی رو نگفته بودم که بهم پرید

دیگه پیش قاضی و معلق بازی؟ اصال باید از اول برام بگی که این  کنی؟نه بابا، بازم که ما.. ما می -
  چند شخصیتی رو از کدوم خورجینی بیرون کشیدی که همه رو ذله کردی؟

  !از مامان خدا بیامرزم -

  پریش بودند؟ا ایشونم هویتچی؟! مامانت؟ خب خدا رحمتش کنه؛ ام -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

103 

 

  :صدام باال رفت و مالمتگرانه گفتم

 !ی خودت؟ مواظب حرفات باشچی میگی واسه -

  .خب آخه خودت گفتی -

هاست و منم از دو پریشیی ارشدش در مورد هویتشناسی داشت، پایان نامهمامانم فوق لیسانس روان -
دین کتب و فیلم مربوط به این بیماری که توی لوازمش ی این رساله و چنسال پیش، روز و شبم مطالعه

وقت نفهمید که مامان کی به دانشگاه میره، کی امتحان داره و یا پیدا کردم، بوده. جالبه که بابام هیچ

  .کرددونست، حداقل اآلن یه کم به من شک میی چیه! اگه یه کم درمورد زنش میاش دربارهرساله

  هاش به مامانته؟مهریاطر بیخمشکل تو با پدرت به -

هاییه که اگه واقعا در برابرشون های زندگی من ُپر از پریشانیهم اون و هم چیزهای دیگه. سال -
برو برگرد به این بیماری گرفتار  ایستادگی نداشتم و غمخوار عزیزی مثل خواهرم در کنارم نبود، بی

دونستیم. بهار نه فقط خواهر، بلکه ای زندگیمون میهشدم. من و خواهرم، پدرم رو مسبب تموم تلخیمی
شدت بهش وابسته بودم. بعد از فوت ی عجیبی به من داشت و خودمم بهبهترین دوستم بود. عالقه

خواست به زور، اون رو به ما بقبولونه و جایگزین هاش رفت و میمادرمون، بابا دنبال عشق و عاشقی
هار دیگه مثل مامان صبور و خوددار نبود، حمالتش به بابا وسعت مون کنه؛ ولی برفتهمادر از دست

خواست با سماجت ی ما نباشه. با اینکه بابا میگرفت و جنگ اعصابی نبود که هر روز و شبی توی خونه
خودش، بساط عروسیش رو با شهاب راه بندازه و بعد هم خودش عروسش رو به خونه بیاره؛ ولی بهار 

گفت تا سال مامان تموم نشه و تکلیف من و ترنج هم به یه نحوی معلوم نباشه، د و میعین شیر ایستاده بو
 .حق چنین کاری رو نداره

  ...این شهابی که میگی -

آره همونه که جلوی در خونه دیدی و دیشب هم سراغ من اومد، دیوونه باورش شده که روح بهار توی  -

  .رو تصاحب کنهتونه من من حلول کرده و سرخوش از اینکه می

  :های داور گرد شد. کمی فکر کرد و گفتچشم

  خانوم ما قاتی شدی؟طور؛ ولی نگفتی که چه جوری با مهریکه این -

ام بر ام گرفت و کل جریان رو براش تعریف کردم. اینکه از دو سال پیش، با جداشدن از بابا، سعیخنده
بودنم تو بخش اپراتوری مخابرات و زندگی کنم و مشغولاین بوده که تا جایی که ممکنه با درآمد خودم 

خاطر کمک و پیداکردن ی اورژانس رو اشتباه گرفت و بهخانوم شمارهجا که مهریباألخره رسیدم به اون
کشید روی سرش تا ببینه شاخی سبز نشده باشه. اش درآوردم. دست میکلید توی جاکفشی، سر از خونه

ام گرفت و سرم رو به سمت گیری غلط باشه. از کارهاش خندهه یه شمارهکرد که اصل قضیباور نمی
  :خیابون چرخوندم. باألخره زبونش چرخید و گفت

خوای با ای بود که این آشنایی صورت بگیره؛ ولی نمیها بهونهی اینقدر عجیب و جالب! همهواقعا چه -
کنی، ادامه بدی؟ به نقشی که داری بازی می طوریخوای همینپوالد صحبت کنی تا حقیقت رو بدونه؟ می

  قدر برات بد میشه؟دونی چهاگه یه جا کم بیاری و یا سوتی بدی، می
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  .به مسیر خیره بودم و فکرم درگیر حرفش بود؛ ولی فعال جوابی نداشتم که بهش بدم

  :فقط چیزی رو که ذهنم رو از دیشب مشغول کرده بود، به زبون آوردم

  ال ازت دارم؟داور یه سو -

  .بپرس -

جوری شد که راحت بهم اعتماد کردی و تو کاری که ممکنه برات عواقب داشته باشه، درگیر چه -

  شدی؟

همیشه این  تر از دانشگاهه وشاپی که یه خیابون پایینهمون موقع ماشین رو به کناری کشید و مقابل کافی
  .پارک کردهای خودش رو داره، نگه داشت و موقِع صبح مشتری

ها یه قهوه و کیک بخوریم تا بتونیم تا آفرین، سوال خوبیه! اما فعال بپر پایین تا قبل از شروع کالس -

  .ی اعتماد، باهات یه صحبت اساسی بکنمظهر دووم بیاریم؛ منم در مورد مقوله

م. فضای ساده و شاپ رفتیم و پشت تنها میز خالیش نشستیای نداشتم. با هم به سمت کافیظاهرا چاره
ی نزدیک دانشگاه، باعث شلوغی اون در این وقت قیمت این کافههای دلچسب و نسبتا ارزونصبحانه

های خودمون با تک و توکی از کارمندان جوون رو چرخوندی، اکثرا دانشجوشد. چشم که میصبح می
  .تر به کارشون برسندخوردند تا زوددیدی که به سرعت سفارششون رو میمی

ها سری تکون داد و بعد به من خیره شد و داور هم نگاهی به اطراف انداخت و حتی برای یکی از میز

  :نهایتا شروع به صحبت کرد

وجود میاد. گاهی تو فرایند زمان و با ها بهترین چیزیه که بین آدمکنم که اعتماد، باارزشمن فکر می -
وجود میاره و گاهی همون ابتدا به شده، خودش رو بههدادالگوی رفتاری و کرداری و صداقِت نشون

ها ایجاد میشه و مسلما هر کسی هم لیاقت داشتن اعتماد ما رو ای از آدمساکن، مثل یه نخ نامریی بین دسته
نداره. گرچه بعضی اشخاص و در بعضی مواقع، با برنامه پیش میرن و متاسفانه یه اعتماد دروغین رو 

گیرند؛ ولی یقینا ها هم کورکورانه تحت تاثیر قرار میکنند و اونبینشون ایجاد میبین خودشون و مخاط
خانوم ست. من و تو همزمان با هم درگیر مهریزنندهها، کوتاه و متاسفانه لطمهطول عمر این جور باور

اد تنها و ها و افرها و ناتوانتونه نسبت به آدمشدیم و شخصا در درون تو، انسانی رو دیدم که نمی
هایی که قرار گرفتی؛ چون در وجود خودت یک تفاوت باشه و اینکه در هر کدوم از شخصیتکس، بیبی

کردی. همین شدی و رفتارهای نادرست هم نمیکردن وجدانت نمیانسان خوب هست، قادر به خاموش
های خوبی رو مثل ی و آدمهات ادامه بدگفتنباعث شد که بتونم بهت اعتماد کنم. ولی اگه بخوای به دروغ

های ی اعتماد آدمخانوم گول بزنی، شاید دیگه نتونی به ُخلق خوبت برگردی و اون پردهپوالد و یا مهری
تر بشی و بعد خوای انجام بدی، عمیقکنی. پس بهتره به کاری که میساده و مهربون رو هم پاره می

  .تصمیم بگیری

ی کسی روی میزمون افتاد. مون بودیم که سایهو نسکافه هر دومون در سکوت مشغول خوردن کیک

  .همزمان به سمت طرف چرخیدیم
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ی ما که این همه التماسش کردیم و حاضر نشد با ما یه لیوان آب به به ببین کی اینجاست! ترنج ساده -

  ه طالیی؟ترکونه، همه چی برای ما بد بود؛ جوجساده میل کنه، حاال ور دل این آقا نشسته و الو می

ترسید. زد و یه کمی هم آدم ازش میاش خیلی توی چشم میبا اون تیشرت سفیدی که پوشیده بود، سیاهی
کمی عقب کشیدم؛ ولی داور با عصبانیت میز رو یه هل کوچیک داد و خودش رو بیرون کشید و قد به 

  :قدش ایستاد و گفت

ی ی سنگینت رو روی صبحونههوی، حریم خصوصی سرت نمیشه که عین چی سبز میشی و سایه -

  کنی؟ندازی و مزاحمت ایجاد میی ما میدونفره

  :ای به من کرد و گفتفهیم که معلومه هنوز زخمِی اون شب گالری بود، یه نگاه ریزبینانه

تموم نشده. هیچ کی حق نداره فهیم مالک رو قال ببین جوجوخانوم، به اون قلت هم بگو که بازی هنوز  -
بذاره و بپیچونه! دادم ردتون رو گرفتند و اگه گفتی به کی رسیدند؟ بله، حاج نوریانی معروف که اتفاقا 

تر بنده هم یکی از موکلین اداره کل حقوقی ایشونه. باألخره امروز و فردا دیدی پدر صد مرتبه معروف
شدن ارتباطات خدمت رسیدیم. به اون ی معارفه و پررنگوری شیرینی واسهکه با یه سبد گل و چند د

  .خیالش نمیشمها بیبهارخانوم هم بگو حاال حاال

 .این رو گفت و یه نگاه خشن به داور انداخت و راهش رو کشید و رفت

 :داور هم با یه نگاه چپ، بهم چشم دوخت و با ناراحتی گفت

قدر نوسان و اتصاالت روز جلوی دانشگاه، بازم تو رو دیده که این این چش بود؟ مگه غیر از اون-
  مغزیش سنگین شده؟

ی کیکم شدم و کیفم خیال بقیهشه؛ ولی بازم خیلی جدی بیهاش هم مطابق رشتهام گرفته بود که مثالخنده
ده به سمت ای، از کافه بیرون زدم و پیارو برداشتم و از پشت میز بیرون اومدم و بدون هیچ توجه

  .دونستم که بخوام هر چیزی رو براش توضیح بدمدانشگاه راه افتادم. الزم نمی

تا داور بخواد میز رو حساب کنه و دنبالم بیاد، با سرعتی که به پاهام دادم، یه خیابون رو طی و به 
اون رو که خیابون اصلی دانشگاه رسیدم. اما با بوق ممتدی که پشت سرم بلند شد، به عقب برگشتم و 

ایستادم و اومد، دیدم. فایده نداشت، باید میشد و به سمتم میخیلی خشمگین و از کوره دررفته پیاده می

  :زد، گفتطور که کمی نفس میکشیدم. نزدیکم شد و همونهام رو باهاش میخط و نشون

و روانت داری، نه؟! ای توی این اعصاب اختالل چند شخصیتی هم نداشته باشی، یه درد و مرض دیگه -
های مامانت بگرد بلکه به یه خود تشخیصی هم برسی. اگه مرام و ظرفیتت هم، به همین تو دفتر و کتاب

  .ست که ما رو به خیر و تو رو به سالمتاندازه

این رو گفت و برگشت و به سمت ماشینش رفت، حتی نشد که یک کلمه هم من بگم. درمونده بودم و 
ارش کنم. از یه طرفی به خودم قول داده بودم که حرمت دستش رو نشکونم و از طرف دونستم چی کنمی

هام تونم توی دروغقول خودش نمیکنه و بههاش، مسلما من رو هم سست میدونستم که با مداخلهدیگه می
برگردم،  باقی بمونم و با یه عده آدم صاف و صادق، با نیرنگ و دروغ پیش برم. اما اگه به تنهایی سابقم

  .ها باشمشاید دیگه الزم نباشه که نگران این چیز
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خواستم، هایی که میآوردن پروندهدستریزی خودم رو انجام دادم و با بهی اول برنامهمن مرحله
هام هام، نقشام بشم. دو سال توی تمرین و ممارست بودم و تو تنهاییی دوم نقشهتونستم وارد مرحلهمی

  .کردمخونی و اجرا میای، دوبارههرو مثل یه حرف

قدر به خودم تلقین کردم که اول از همه مغز خودم همه چیز رو باور کنه تا بتونم به باور چندین ماه، اون

  .کردم تا بقیه هم به شک نیفتندبقیه برسونم؛ به قولی باید اول خودم این دروغ رو باور می

اگه بابا تصمیم گرفت که من رو تحت درمان این فرایند، پیش  های هیپنوتیزم درمانی رفتم تاحتی دوره
طوری باید از پسش بر بیام. اما اآلن در اش ببره؛ بدونم که با چی طرف هستم و چهمتخصصین فنی

برابر داور و اعتماد و صداقتش قرار گرفتم. با اومدن مالک، حتی نتونستم بهش بگم که دالیل اعتماد من 

  !به خودش چی هست

ام پیچید. بازم حس طردشدگی به سراغم اومد. ماشینش که از کنارم عبور کرد، درد بدی توی قفسه سینه
هیچ خواسته و یا حس از دست دادن و فقدان. مگه آدم توی زندگیش، چند بار با کسانی مواجه میشه که بی

توی کل زندگیش، چند  ای، اعتماد و امنیت حضورشون رو بهت تقدیم کنند؟ اصال مگه آدمارتباط ویژه
ها احترام کنه که با اخالق و اصیل باشند و به حد و مرزبار با آدمهای روراست و صادقی تالقی پیدا می

  داشتی، معتمد و وفادار بمونند؟هیچ چشمبذارند و بی

ر مسیری هام دزدنای میان این قدمها رو بود و لحظهی اینتوی همین مدت کوتاه، داور نشون داد که همه
کرد و با دورشدن هر چه بیشتر خودروش، اندیشه و قلبش رو ی اون، هدایتم میکه راه رفته

ها و کرد که همچون نامش، من رو و کاردیدم؛ این حس و باور در من رخنه میتر مینیافتنیدست

 کنهرفتاری رو که در پیش گرفتم داره داوری می

داد که ممکنه عواقب کارهام، به کلک. داشت نشون میشفاف و بیروم بود، صاف و ای روبهانگار آینه
ی ترازوی عدالتی که برای نامردهای کجا برسه و اون چند تا آدم خوبای ماجرا رو هم، فدای تیزی برنده

  .ام بنا کردم، بکنهزندگی

م. یک اعتماد دیدم و به نگرانی و باورهای درستش اعتماد داشتاون رو همچون نامش، داور اعمالم می

 .واقعی و پیچیده در یک نخ محکم نامریی

 :مامان سیما نوشته

کرد. باغی ی ما رو تو باغ نارنج جمع میشاید بهترین لحظات زندگی ما، زمانی بود که پیرمقداد، همه »
ی نتیجه و نبیره و های چندروزهرو که جدش، با عشق و عالقه به بار رسوند و حاال محلی برای دلخوشی

هاش شده. دانش هم این باغ رو خیلی دوست داره و بعد از فوت پدرش، سهم بقیه رو خرید و ندیده
های پربرکت سفیدش، سندش رو به نام این دو دخترکان خاطر عشق بیش از حِد بهار و ترنج به شکوفهبه

ترین ی بده متوجهی من در میان انبوه عطر خوش بهارنارنج، زمانی بود کترین خاطرهعزیزم زد. اما بد
 «...کار دانش با خودم شدم

رفت. به روی کذایی، دست و دلم به هیچ کاری نمیهای اون پیادهبعد از رفتن داور، بر روی سنگفرش
خانوم برگشتم و وسایلم رو جمع کردم. از اینکه نشد تا باهاشون خداحافظی کنم، هم غمگین ی مهریخونه

  .ه دروغگویی نداشتمبودم و هم خوشحال که اجباری ب
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رفتم و برای ی یادداشتی درآوردم و توضیح مختصری برای پوالد نوشتم که باید میاز توی کیفم، یه برگه
مادرش هم آرزوی سالمتی کردم. کلیدهای خونه رو کنار اون برگه، روی میز آشپزخونه گذاشتم و 

  .بیرون اومدم

ی عزیزم، حس خوبی زیر پوستم دوید؛ ای کج و کولهی خودمون رسیدم، با دیدن تویوتوقتی به کوچه
دونستم که کمی خطرناکه؛ ولی اگه با احتیاط رانندگی دیدم! میها میانگار فامیل نزدیکم رو بعد از مدت

  .رسیدمتر به باغ میاومد؛ نهایتا دیرکردم، مشکلی پیش نمیمی

پشت سر هم از بهار و اینکه شما دو تا خانوم جلوی در ورودی رو گرفت و مطابق انتظارم، منصوره
تون تماس نگرفتید و چه و چه و چه... حرف زد. سرم که به درد اومد، کجایید و چرا با صاحبخونه

  :نتونستم مثل همیشه خونسرد و خوددار باشم. با دلخوری گفتم

تمان رو ارزونی خانوم! به خدا دیرمه و باید جایی برم. هر وقت هم که برگردم، این آپارمنصوره -

  !تونکنم. حاال فعال با اجازهصاحبش می

بهتش در حدی بود که بتونم گریز بزنم و از کنارش رد بشم و سریع به سمت آپارتمانم برم. لپ تاپ و 
همراه کمی وسایل شخصی، برداشتم و اول از همه به یه پرینتر دست دومی رو که قبال خریده بودم، به

ها و آب و روغن ماشینم رو چک کنه؛ بعد یه دل سیر بنزین هم توی باکش الستیک تعمیرگاه رفتم تا باد

  .ریختم و با سرعتی متوسط، وارد جاده شدم

العملی نشون میده. از یه طرف کردم که اگه به گوش بابا برسه که من رفتم، چه عکسبا خودم فکر می
ت کنم؛ و از طرف دیگه شاید کمی خیالش راحت میشه که دور و برش نیستم تا براش مشکلی درس

  !ام و ممکنه چه دردسری براش بتراشمنگرانی به دلش بیاد که در چه موقعیتی

خاطر وسط هفته بودن و ساعت رونم و بهام و یه کله به سمت شهسوار میساعته که توی جادهنزدیک پنج
های کنه و انگشته داره داغونم میغذاییه کخوابی و بیخوب حرکتم، با هیچ مشکلی مواجه نشدم. فقط بی

  .های ترمز و گاز رو ندارهپاهام، دیگه رمق فشارآوردن به پدال

جلوی در ورودی باغ که رسیدم، پاهای دردناکم رو به پایین کشوندم و از ماشین تا زنگ کنار اون در 
تر رسیدم اگه هر چه زودتبزرگ سفید، به سختی قدم برداشتم. شدیدا به سرویس بهداشتی نیاز داشتم و می

  .این در باز نشه، کار دست خودم بدم

در باز شد؛ ولی بر خالف انتظارم که دیدن کربالیی جواد بود، چشمم به نگاه آشنای دورهای دوِر زندگیم 

 !افتاد؛ محمد

خدایا باورم نمیشه که این ممد خودمون باشه. وقتی اول چشمش به تویوتا کارینای یادگاری آقاجون و بعد 
  :هم توی صورت من چرخ خورد، خیلی معصومانه سرش رو پایین انداخت و با وجد و مهربونی گفت

تونید. بفرمایید، کردم که خودشناختم، شک میسالم ترنج خانوم؛ خوش اومدید. اگه این ماشین رو نمی -

  .بفرمایید

هامون، به این روز در اومده شد که اون پسرک التی بچگیبه حدی با ادب و متین بود که باورم نمی

  .باشه
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یافته، خیره ی اولیه رو هم فراموش کردم و فقط به اون جهشمِن حیرت زده، حتی احتیاجات فشاردهنده

  .بودم

خانوم، من رو از فکر بیرون آورد ی مخصوص بهیسرش، لهجه ی کربالیی جواد و پشتصدای مردونه
دویدم، داد ی باغ میطور که به سمت اولین سرویس بهداشتی گوشهتعارف توی باغ پریدم و همونو بی

  :زدم

  .زحمت داخل بیار.. بهی جون صبر کن اآلن میامسالم به همگی، محمدجان اون ماشین رو بی -

هاشون، این طرف و شنیدم و من که از وقتی خودم رو یادمه، یا روی دوشهاشون رو میصدای خنده
خوردم؛ هیچ حس غریبگی نشستم و لقمه از دستشون میرفتم و یا روی پاهاشون میاون طرف می

  .باهاشون نداشتم

هام شدم. شوخی که نبود؛ بعد از ی کبودی زیر چشموقتی صفایی به دست و صورت دادم، تازه متوجه
زده از درسی که یک دوست بهم داد، این همه های شب گذشته، توی جاده افتادم و غمخوابیها و بیهرهدل

  .مسافت رو بدون خوردن غذایی، رانندگی کردم

ی ساده و سنگی این کشم و به سمت خونهاکنون و میان این درختان عزیز و پرخاطره، نفس عمیقی می
بون زرد رنگ کهنه، پارک دارم. ماشینم رو دیدم که زیر سایهبرمیتر قدم ی از فامیل نزدیکخونواده

خانوم که از همون فرنگی و بادمجونه. بهجتهای گوجهی کنار خونه سنگی، پر از بوتهشده و باغچه
ها، کار دست خودشه که هر ی اینزدیم، عاشق میرزا قاسمیه و مطمئنم که همهخانوم صداش میاول، بهی

  .کرد، موادش رو به راحتی داشته باشه وقت هــ ـو*س

اومد و با دیدن من، یه لبخند بانمک به لب آورد شون که رسیدم، محمد از درشون بیرون مینزدیک خونه
جا ها اونلهجه که یقینا مربوط به محلیه که سالو دوباره سرش رو پایین انداخت. خیلی آروم و خوش

  :اطراق کرده، پرسید

 .خانوم، چرا تنهایی به جاده زدید؟ با این ماشین، خیلی خطر کردیدچی شده ترنج  -

  :من هم لبخندی زدم و با مهربونی گفتم

هامونم، دیگه خانومش چیه؟ اگه توی خیابون محمد، خیلی تغییر کردی. من همون ترنج بچگی -
گفت خانوم می، بهیاومدمشناختمت. از بعد سربازیت که اصال ندیدمت. هر وقت میدیدمت، اصال نمیمی

خونی جا درس میگفت همونکه دلت با اون سرزمین محرومی که نظامت رو گذروندی، گره خورده. می

  .شد که این همه عوض شده باشیدیدمت، باورم نمیو درس میدی. اگه نمی

 :لبخندی زد و گفت

و فردینبازی داشتم که  قدر سرخوش بودم و عشق قیصرآره، حق داری. دوران بچگی و نوجوونی، اون -
آب و علف و مردمان ساده و قانع به پستم خورد، تازه فهمیدم باید برای کی قیصر ی بیوقتی اون منطقه
ام بازی درآورد. نظام رو که تموم کردم، هر چی مامان و بابا خواستند که من رو نگهبود و کجا فردین

جا و دانشگاه قبول شدم. اوایل ی نشد. برگشتم هموندارند و یه جورایی همین جا پاگیرم کنند، دلم راض
کنم و با کمک ی ابتدایی شروع کردم. اآلنم که با استانداری و جهاد همکاری میهم، تدریس رو از رده
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های کوچیک ها و جذب معلمین داوطلب، سعیمون به اینه که بچهخیرین و با احداث مدارس توی روستا
اندازیم که کل های کوچیک هم راه مییلی دور نرند. یه سری کتابخونهخوندن، به جاهای خبرای درس

های خشک، وسط اون آفتاب سوزان های داغ و باالرفتن از نخلتفریح کودکیشون، بازی با اون شن

 .نباشه

های دور، از محمد چه زده شدم. من رو باش که با تفکر اون دورانخیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و خجالت
موقع، بلکه همین اآلن و بیشتر از هر زمانی قابل ی برای خودم ساختم. شخصیتی که نه تنها اونشخصیت
های محروم داری مردمانی فقیر در سرزمینزدن هست. ستون محکمی برای پشتگذاری و تکیهارزش

  .وطنم

از هم باز کرد تا هاش رو اومد، دستطور که به سمتم میخانوم ما رو به خودمون آورد. همینصدای بهی

  .اش بگیره؛ مثل همیشه، سرخ و تپل و خوشمزه با بوی خوش بهار نارنجتوی آغوش مادرانه

جون تپل و گفتم مثل بهیکردم. بهش میاش میهامون، از اینکه محمد شبیه مادرش بود، مسخرهبچگی
تونستی رنگ مادرش رو مییقلُپویی؛ ولی اآلن به قدری آفتاب سوخته و الغر شده که تنها چشمان عقلُپ

  .توی اون صورت کشیده و چرم شده از آفتاب، ببینی

بازی درمیاره؛ قول خودش فردینذاره و بهمعلومه که تموم اوقاتش، در اون مناطقی که براشون جون می

  .آورش، در حال چرخیدنه و خدماتش رو انجام میدهزیر آفتاب سوزان و مرگ

ل برد و ازم خواست که توی اتاق خودش، رخت و لباس عوض کنم تا کمی خانوم من رو به داخبهی
خواستم بیشتر شبیه افتم. مثال میام به خنده میشدهدارم، از موهای کوتاهام رو که برمیتر بشم. مقنعهخنک

و  ها مونده که در حد مرامممدلوتی باشم تا بابا و اون شهاب، حساب کار دستشون بیاد؛ ولی حاال حاال

  .ها قرار بگیرمشخصیت امثال محمد

خواستم قولی میمن خودم رو درگیر پدری کردم که تا به این سن، متوجه اشتباهات و خطاهاش نشده و به

  .قلب، دلشون با هیچ چیز نرم و آب نمیشههای سنگکاری کنم که به خودش بیاد؛ غافل از اینکه آدم

خاطر خاطر نزدیکی مرگ مامان و بهار و بهنیومد. درسته بهبابا حتی با مرگ دختر عزیزش، به خودش 
دونستیم که هنوز آبروداری، دو سال صبر کرد تا اون جشن عروسی کذایی رو راه بندازه؛ ولی همه می

  .ی عذاب شروع کرده بودچهلم مامان نشده، زندگیش رو با اون مجسمه

به ازدواجش بده، جانبداری بیش از حدی بود که اونچه که بهار رو از شهاب زده کرد و حاضر نبود تن 
خانوم رو با عزت و ناز ی بابا، خودش تا چابهار رفت که عروسخاطر مشغلهکرد. اون حتی بهاز بابا می

ی داشتنش، به صفر رسید. بهار تا آخرین لحظهبه تهران بیاره و همین شد که برای ما، دوستی و دوست
آبی، همراه خواهد ن دارم که این عذاب وجدان، همیشه با اون مرد چشمعمرش، شهاب رو نبخشید و یقی

 .بود

های راحت و شال سفیدی که به سرم انداختم، احساس سبکی کردم و از اتاق بیرون اومدم. با لباس
خانوم هم غذاهایی که مسلما از ناهار ظهرشون مونده، برام داغ کردن چای بود و بهیکربالیی مشغول دم

  .. نفس راحتی کشیدم و به سمتشون رفتمکردمی

 .به زحمت افتادید. سالم کربالیی، ببخشید که موقع ورودم، نتونستم خوب احوالپرسی کنم -
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  .گفتند و به کارشون ادامه دادند «خوش اومدی»هر دو دوباره 

اش، لبخندی زد کربالیی جواد، قوری رو روی سماور گذاشت و به سمتم اومد و با نگاه آشنا و پر تجربه

  :و گفت

ها، جایی برای خودش نداره. خیلی خیلی خوش بازیقدر از دیدنت خوشحال شدیم که این تعارفاون -
 .جا نیومدهاومدی دخترم. از بابا چه خبر؟ خیلی وقته این

ط برای به ذهنم فشار آوردم و به یاد آوردم که بعد از فوت بهار، بابا دیگه به این باغ نیومد و من هم فق
موندم؛ یعنی دلش رو اومدم و بیشتر از یکی دو روز هم نمیجا میهای بهارنارنج به اینبردن شکوفه

  .جا دووم بیارمحضور مامان و بهار، ایننداشتم که بی

جا سری بزنه. راستی، واقعا از دیدن دونم بتونه به اینگید. بابا خیلی گرفتاره و بعید میبله درست می -
  .محمد شوکه شدم. خیلی تغییر کرده

  :ای زد و گفتخانوم لبخند مادرانهبهی

پیش  هابهادر سابق نیست. درسته که ما خودمون سالی تخس و شیطون و بزنآره، انگار که اون بچه -
جا اومدیم و از اول هم توی این باغ ساکن شدیم؛ ولی محمد بعد از ی خشک و محرومی به ایناز منطقه

جاست. دو روز پیش رسیده و ده جا دووم بیاره. اآلن هم شانسی بود که اینسربازیش، دیگه نتونست این
ی مشغولیت زندگیش، بقیهگذرونه و مونه. توی هر فصل، یه ده روز رو با ما میروز هم بیشتر نمی

  .هاستها و جهاد و اون برنامهبچه

  .ست! از اینکه با اون حال و هوا به این روز و حال رسیده، افتخارآمیزهخیلی عالیه، واقعا تکون دهنده -

ذاره براش آستین باال کنم. میگه کدوم زن حاضره که عمرش رو ام خیلی عوض شده. حتی نمیآره، بچه -
ها تلف کنه. اگه یه همچین کسی هم باشه، من دلش رو ندارم که بذارم اون همه توی اون خاکی با من و

  .خاطر با من بودن، تحمل کنهسختی و رنج رو به

  .این رو گفت و سینی غذا به دست، به سمت میز کوچیک و گرد کنار سالن رفت

  قاتوق گذاشته بودم. دوست که داری؟بیا دخترم، امروز باقالی -

 :از شوق زیاد به سمتش رفتم و گفتم

  !فراوون -

 :خندید و گفت

 .نوش جان -

ی محلی و خورشت ُپر شده و یه پیاله ترشی و پارچ دوغ؛ کنار اون دیس کتهخوردن و خیار ُخردسبزی
نشستم، شون میطور که پشت میز چوبی قدیمیداشتنی، خیلی اشتهاآور بود. همیناز شوید و باقالِی دوست
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ها عوض شده باشه و تلویزیونشون هم یه ها، فقط پردهبه اطراف هم نگاهی انداختم. شاید توی این سال
شون، های گل صورتی کدرشدههای قرمز و آبی ساییده و مبلهای پر از گلتر. فرشخرده مدل باال

هست و خیلی داشتنی بوده و حکایت از گذر زمان رو داشت. همه چیز این خونه برام آشنا و دوست
آورد؛ ولی باز من راضی اومدیم، اصرار زیادم به موندن، صدای همه رو درمیجا میها که به اینوقت

  .الیه باغ قرار داره، برمشدم که به ساختمون خودمون که در منتهینمی

و موقع خوردن اون غذای ُپرسیر لذیذ، با خودم فکر کردم که با حضور محمد، اون هم توی این شکل 
کنه که توی ساختمون خودمون بخوابم؛ تا بلکه این خونواده، توی هیبت و محجوبیت، من رو موظف می

معذوریت نباشند. اما فعال باید ساعتی رو باهاشون از این در و اون در، گپ بزنم و با چند تا چایی تازه 

  :یرون اومد و گفتخانوم از اتاق بدم، تداعی خاطره کنم. تقریبا غذام تموم شده بود که بهی

  .هات صدای زنگ میادجان از لباسترنج -

  :لبخندی زدم و گفتم

  .احتماال از جیب مانتومه، یادم رفت که بیرونش بیارم -

شد ترین اسمی بود که میکنندهبلند شدم و خودم رو رسوندم و حاال هم بهش خیره هستم. نام داور اذیت

  :علل جواب دادمی گوشیم باشه. با تاآلن روی صفحه

  بله؟ -

  هات رو ول کردی؟رفتی؟! به همین آسونی؟ پوالد چی میگه؟ چرا کالس -

نشستم، نذاشتم که ادامه بده. فوری اش میداشتم و کنار درگاهیطور که به سمت پنجره قدم برمیهمین
  :گفتم

  .داور، اجازه بده! بهترین کار همین بود -

  !به همین سادگی؟ -

کشید تا از طرف هم شلنگ اصلی رو میمحمِد ساده افتاد که مشغول درختان باغ بود و از اون چشمم به

  .رفت، آبرسانی کنهرو که تا انتهای باغ می آب چاه، جوب جاری

  :با کمی مکث گفتم

رو  ها لطمه بزنم؛ اما حق اینهات همه درست بود. من نباید به اعتماد آدمچرا باید پیچیده باشه؟ حرف -
، یعنی من و خواهر و «ما»گم به ها به ما، گوش کن چی میگم؛ دارم میدارم که نسبت به کسانی که سال

گرده به یه مرد اش برمیشون نداشتند؛ ظلم کردند و همهتوی زندگی مادرم، سه نفر آدم که هیچ خوشی
ست؛ ولی به شدت ونوادهدونست پدرم صاحب یه ختر. زنی که از اولش میخودخواه و یه زن خودخواه

میرم و دنیا تو عین مرگم و اگه نباشی میریخت که بیی بابام شد و چشمه چشمه، اشک تمساح میپیله
ی ما تباه شد، تا اون یه وقت خدای نکرده تونم تحمل کنم! همون شد که زندگی همهتو نمی رو یه لحظه بی

س بهم ایراد نگیر. بابام باید تقاص پس بده؛ ولی نمیره و کنار یه نامردی مثل بابام، نفس بکشه. پ
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ای که روی زمین خداش، الزم نباشه همه رو گول بزنم تا های تو هم کامال درسته. اومدم یه گوشهحرف

  .هات هم ممنونم؛ ولی بهم خرده نگیری خوبیبا یکی دیگه در نبرد باشم. از همه

به توئه و الزمه که برای داشتنش، مبارزه کنی. منم  باشه، باشه. اصال من اشتباه کردم. حق متعلق -
کردم. حاال بگو کجایی تا همفکری کنیم و بهت قول میدم هر کاری از روی کردم و نباید رهات میزیاده

  .دستم بربیاد، برات انجام بدم

  چرا داور؟ -

  چرا چی؟ -

  قدر اهمیت میدی و برات مهمه که کمکم کنی؟چرا این -

  دونم، باورت میشه؟اگه بگم که خودمم نمی -

اش، توی باغچه پرت شده، نوازش ی درختیی کوچیکی رو که معلومه از لونهمحمد خم شده بود و پرنده

  :اش برگردونه. خیلی مالیم گفتمکرد و یه نردبون به درخت تکیه داد تا باال بره و اون رو به لونهمی

شیم. من ی زندگیمه، با کسی جمع نمیکنی. من و کارهایی که توی برنامهرها  نه؛ ولی بهتره دیگه -
سالمت و ممنون از تموم  تونم با کسی این داغ رو تقسیم کنم. پس برو بهداغدار روزگارم و مسلما نمی

  .هات، خدانگهدارتحمایت

قطع کردم عمیقا ناراحتم؛ طوری خواست کامل بشه، دیگه نشنیدم. از اینکه اینای رو که میای نصفهکلمه
ی اش رو توی لحظه لحظهتونم داوریولی الزمش بود. اون خیلی با اخالق و درستکاره و من نمی

حد و ی بیخواستم، نه یه قاضی. یه رفیق پایهکارهایی که باید انجام بدم، داشته باشم. من یه همراه می
زدن باشه و بخواد برای نجات یارش، خیلی های محبتش، رو به جوونهمرز و نه کسی که ممکنه دونه

  .ها انجام بدهکار

هایی که با بهار و عطرش، ترین تراژدیه و من هم از تموم تصمیمات و نقشهاین برای یه منتقم، خطرناک
گیری نخواهم کرد. چشم که بلند کردم، از ورای اون در خلوتمون طراحی و امضا کردیم، کناره

هاش، خیلی واضح ی نگاه محمد شدم؛ سوالش رو توی عمق عقیقیرده، درموندهخوهای نم بارونشیشه

 «!ترنج، چته؟»شد خوند: می

جواد، تا دیروقت توی باغ مشغول بودند. باغی که شاید بیش از پنجاه اصله درخت نارنج محمد و کربالیی
پشت ساختمون اصلی  متری ورودی باغ شروع و تامتر که از دویستی سهرو در دو ردیف به فاصله

ادامه داره در دلش جای داده. به جز درختان اصلی باغ، در یک بخش تقریبا چهارمتر مربعی، سبزی و 

  .رسیدجاتی هم کاشته و به مصرف روزانه میصیفی

خاطر پرخوری بعدازظهرم، دیگه میلی به غذا نداشتم و برای همین، وسایلم رو از پشت ماشین من هم به
خانوم، به سمت ساختمون خودمون راه افتادیم. اگه هر موقعی از سال، سرزده به با کمک بهیبرداشتم و 

اومدیم؛ امکان نداشت که گرد و خاکی روی وسایل ببینیم. بس که این زن و شوهر، نظیف و جا میاین

  .شناس و امانتدار خوبی هستندوظیفه
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رسه و موقعی که مامان هنوز ی به سالن اصلی میتوی این ساختمون، در ورودی با یه دهلیز نسبتا بزرگ
سنتی بازسازی و نوسازی کرد. آشپزخونه کامال خیلی سرحال بود، تموم خونه رو تقریبا به شکل نیمه

مدرن شد؛ ولی فضای سالن اصلی، از یک طراحی کامال سنتی بهره برد و هارمونی خوبی با فضای 

  .وجود آورددرختان نارنج، به

ی بزرگش، دید خاطر پنجرهبهار در انتهای ساختمون و مجاور تراس پشتی قرار داره. به اتاق من و
ها رو باز بذاریم تا به وفور از عطر مون این بود که پنجرهکاملی نسبت به باغ داشتیم و عادت همیشگی

  .مند بشیمها، بهرهی درختشدهمتسع

شدم. قر میمستاومدم، توی اتاق مهمون م و هر وقت میاما بعد از بهار، دل رفتن به اون اتاق رو نداشت
هام رو توی کمد آویزون کردم و وصل خانوم به آشپزخونه رفت تا بهارنارنج َدم بده. من هم فقط لباسبهی

ها رو گذاشتم برای موقعی که تنها بودم. دمنوش که آماده شد، روی ی جمع و جورو نصب پرینتر و بقیه
های قرمز و خوش نقش و نگاری که هنوزم همون حس ی سالن خزیدیم و به پشتیهی گوششدهتخت فرش

  .کنه، تکیه زدیمقشنگ رو در دلم ایجاد می

 :سیما جون نوشته

وقت از خاطرم نمیره که چه زمانی برای اولین بار، یقین کردم که همسرم آدم ُپرجفاییه. به دلیل هیچ »
ها شد، ما رو به زور راهی کرد و به این باغ آورد تا ار و اذیت بچهاتفاقی که در تهران افتاد و باعث آز

توجه و نامهربونم، در شدن من، مرِد همیشه بیکمی آروم بشیم. قبل از وقوع اون حوادث و هیستریک
کرد که داد. حتی به من اصرار میکرد و با زور به خوردم میهایی آماده مینوشنهایت آرامش برام دم

رنگی رو مدام به تن کنم. اصال از کارهاش ی از ساعات شبانه روز، تیشرت تابستانی صورتیدر بعض
داد. اما روز دوم حضورمون در باغ، به حقیقت ماجرا آوردم و همین من رو بیشتر آزار میسر درنمی

گی های وخیم سرطان، درست پس از این شکستطور کامل شکستم. شاید ریشهپی بردم و همون موقع به

 «...در من دوانیده شد و تن و جانم رو به یغما برد

نگاه این عزیِز در کنارم نشسته، مبهم و غمگین بود. فنجونم رو به دست گرفتم و کمی از دمنوش رو لب 

  :زدم. باألخره طاقت نیاورد و پرسید

کنه؟ خوب تا می کنی؟ بعد از رفتن مادر و خواهر خدا بیامرزت، حاجی باهاتجان، تهران چه میترنج -
  شنیدم زن آورده؛ تو که اذیت نمیشی عزیزم، هووم؟

  .دونستم چی بگم که دلش برام نسوزه و خودش هم غصه نخورهنمی

خواد که کنم. اصال هم با اون زِن در ارتباط نیستم؛ اما دلم میخانوم، اآلن مدتیه که تنها زندگی میبهی -

  .م مهمهاز شما یه چیزی بپرسم، جوابش هم برا

  .چی مادر؟ بگو تا اگه بتونم جوابت رو بدم -

اش فهمه که خیلی آزردهکنم چند سال پیش، قبل از مریضی مادرم، توی همین باغ چیزی رو میفکر می -

  دونید که چی بود؟کنه؛ شما میمی

  .دونهداد کل ماجرا رو میاش جمع و درهم شد که نشون میقدر قیافهاون
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  .کنم بهم بگید، خیلی مهمهخواهش می -

اش بلند خواست از چشمش بیرون بزنه، گرفت. آهی از سینهدستی به صورتش کشید و اشکی رو که می

  :شد و باألخره گفت

  .حق داری مادر؛ منم بعد از این موضوع، دلم با پدرت صاف نشد -

  گید که قضیه چی بود؟بهم می -

  :، گلویی صاف کرد و به حرف اومدجا شد و با سرکشیدن فنجونشکمی جابه

جا رسیدید، مادرت حال و روز خوبی نداشت. پدرت هم با زور و توی اون همه یادمه موقعی که به این -
هاشون هاش، به اجبار راهی این سفر میشه. ظاهرا تهران که بودید و توی اوج دعوا و مرافعهگرفتاری

کردید، بدون هیچ که شنیدم تو و بهارم خیلی گریه میطوری دونم چی بوده و اونکه من دقیقا نمی

  .جا میایدی قبلی به اینبرنامه

خوره و چون اسم منشی شرکت میفته، روز دوم که بابات توی باغ مشغول بوده، موبایلش زنگ می
و گفت منشی جاافتاده مادرت بدون درنگ جواب میده. فکر کنم یه خانوم ابیانی نامی بوده که مادرت می

ذاشته. منتها تا صدای مامانت رو نهایت ادب و احترام رو به مادرت میهاش، خوبیه و همیشه موقع تماس

 .خوادکنه و ازش حاللیت میشنوه، شروع به گریه و زاری میمی

کنه و میگه اگه کل ماجرا رو بهش بگه، زده، ولی هوشیار یه لحظه زرنگی میسیماجون هم حیرت
اشف به عمل میاد که این خانوِم معتقد که خیلی هم بابات رو به دینداری قبول داشته، از کنه. کحاللش می

دانش بهش گفته بود که طرفش مامور میشه که یه دعابنویس گیر بیاره و ازش وقت بگیره. ظاهرا حاج
عوامل خوام! ولی بعد از اینکه بین برای آرامش خانومم که چند وقتیه اعصابش به هم ریخته، دعا می

فهمه که از ست، این خانوم میآقا، لو میره که لنگ ازدواج با اون زیبای عفریتهاصلی دفتر حاج
نوشته که باید توی آب خیس اش استفاده شده و اون دعابنویس هم به نیابت حاجی، چیزهایی میسادگی

هاش یه ورد و دعا شیهداد. یه بلوز هم براش داده بود که کنار حاخورد و بعد به خورد مادرت میمی
ی حاجی، جواب مثبت بده. ظاهرا حاجی گیر این بود که از بنویسه که مامانت بپوشه و به هر خواسته

ها رو موقعی ی این کارمامانت بله بگیره تا با رضایت همسر اول، اون زِن رو به عقدش دربیاره. همه
گفتند که خانومت، خیلی مقربه و تا ش میاومد و بهای براش خوب نمیکنه که هیچ استخارهشروع می

  !انجامهاون رضایت نده، امر خیرتون به خوبی و سعادت نمی

ها اعتقاد داشت و یه جورایی دختِر رو هم ول کرد؛ ولی باألخره صدای پدرت هم به شدت به این چیز
حاجی شنید که به  آورد. تا جایی که مادرت ازوجود میاونم دراومد و داشت مشکالتی برای حاجی به

هاش گم کشه و یا با بچهصیغه هم رضایت داده. سیماجون بالفاصله بهش هشدار میده که یا خودش رو می
های خانوم ابیانی، دلش از فوقت باید جواب پیرمقداد رو خودش بده. اما با شنیدن حرو گور میشه، اون

  .شکنههای حاجی مینامردی

  :سوزی گفتنفس عمیقی کشید و با آه ُپر

ریختن شد که حاجی هم کمی ها، به قدری شکست و کار روز و شبش، اشکمامانت با شنیدن اون چیز -
اش با خاطر رودربایستیعقب کشید. باألخره از سنگ که نبود، زندگی داخلیش خیلی داغون شده بود و به
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تی کل هاش به گوش کسی برسه. حخواست صدای این جفاکاریاقوام و به خصوص پیرمقداد، نمی

  .اعضای اصلی دفترش رو عوض کرد و هر کدوم رو به یه جای دیگه فرستاد

شد که بابا اومد. باورم نمیها، به قدری مبهوت و گنگ شدم که صدام درنمیبا شنیدن و دونستن این چیز
ثل خاطر یه دختر که چه عرض کنم، یه زنی مقدر ارزش داره که بهها پیش بره. مگه دنیا چهجاتا این

هاش و با ای درگیر خودش کرد و طبق پروندهها بزنه. زنی که همه رو به گونهزیبا، دست به این کار
اون زد و خورد خیابونی، کشته و مرده هم به جا گذاشت و یه بدبخت دیگه هم به جرم قتل، گرفتار و 

 !دونم با چه حکمی، دادگاهش مختومه اعالم شدنمی

کردم. حتی اگه داستان باشه، مگه توی کدوم دوران هستیم که دو تا مرد گنده یها سیر مانگار توی داستان
دار، کارش به ساله، اسلحه بکشند و این وسط هم یه مرد متاهل خانوادهخاطر عشق یه دختر هفدهبه

  .ی تنش بوده، از دست بدهدعانویسی برسه و متعاقبش، زن و یه دختری رو که پاره

قدر دل نگران تونستم درک کنم که چهت موهام اومد و شروع به نوازش کرد. میخانوم به سمدست بهی

  :منه. هی حرفش رو خورد تا نهایتا به زبون آورد

ترنج جان، چرا با موهای مثل طالت، این کار رو کردی؟ چی تو رو به این حال رسونده که اون  -
  خرمن طال رو به این وضع انداختی؟

  .رو خوردم و با پریشونی سرم رو تکون دادممن هم مثل خودش اشکم 

گذره. موهای من در برابر فقدان دو عزیزم، چه ارزشی داره. دلم چیزی نیست بهی جونم؛ همه چیز می -

  .ی قبرستون بخوابندسوزه؛ خیلی زود بود که گوشهی جوونی مادر و خواهرم میواسه

اش گذاشت و موهای د و سرم رو به روی شونهروی تخت خودش رو جلو کشید و به طور کامل بغلم کر
هام جاری شد. دلم برای مظلومیت مادرم کوتاه و زبرم رو نوازش کرد. منم دیگه طاقت نیاوردم و اشک

  .سوختمی

هاش به یه چیزی خیلی اشاره کرده بود. اینکه با وجود سن کمش، کامال به یاد بهار توی دست نوشته
اش این بوده که جلوی ایی، چه اتفاقاتی توی خونه میفته و اینکه تموم سعیداشت که قبل از اون سفر کذ

  .ها رو نبینم. با اینکه خودش هم سنی نداشت، عاقل و مبارز بودهای من رو بگیره تا من اون چیزچشم

خانوم من رو به حال خودم گذاشت تا کمی استراحت کنم. روی تخت دراز شدم و سرم روی پشتی بهی
ی باالی شومینه عباسی که مامان با کلی ذوق خریده بود و روی طاقچههای اللهفت. به چراغقرار گر

هام رو بگیرم. غمم مضاعف بود و گلوم متورم. تونستم جلوی اشکدرخشیدند، خیره شدم. نمیمی
هق افتادم. به خاطر شد. یهو طاقت نیاوردم و به هقهام، جمع میسرید و پشت گوشهام میاشک

های باز، صدام به گوش محمد رسید و سراسیمه خودش رو روی درگاهی باال کشید و از اون نجرهپ
هام رو بگیره. محمد طاقت نیاورد و تونست جلوی اشکفاصله به من خیره شد؛ اما حتی حضور اون نمی

متم هاش رو درآورد و پرت کرد و پاهاش رو به این طرف درگاهی کشوند. آهسته به سجا کفشهمون
 :اومد و با صدای زخمی و گرفته صدام زد

 ترنج، ترنجک؟ -
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خاطر هایی که بههام و ترنجکهای به گریه افتادم. تموم بچگیهای ترنجکش، بیشتر زخم زد و منم
اش پرت شده ای رو داشتم که از لونهشنیدم، همه به باد فنا رفته بود. حس همون پرندههام میکاریشیرین

 .خواستم تا دوباره آروم و قرارم بده و من رو به منزل امن برسونهیت میو یه دست حما

ها ی تخت نشست و من هم که دیگه نفسی برام نمونده بود، خیز برداشتم و نشستم و به پشتیبه آرومی لبه

  .تکیه زدم. سرش پایین بود و فکور

  :با ناله گفتم

  .خوامخوام.. بهار رو میمحمد؛ مامانم رو می -

  .هق افتادمدوباره به هق

  :گر بهشت بود، زمزمه کردبا مالیمت و ُتن صدایی که تداعی

 آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود -

 شویم.٭ما را زمانه گر شکند ساز می

هات، خدا رو داشته باش. آرامشت ی تموم نداشتههات و به اندازهی تموم داشتهآروم باش ترنج؛ به اندازه

  .ودش بخواه و به اونچه که حکمتش بوده، رضا باشرو از خ

های اون رو بشنوم. کردن صدام، حرفکردم و سعی داشتم با خفههام رو پاک میی شالم، اشکبا گوشه
که  هاش خیلی دلنشین بود. مثل یه نوا یا موسیقیگرچه اآلن گوش شنوا برای نصیحت نداشتم؛ اما زمزمه

ای، به ت گمش کردی و اتفاقی، با ردشدن از یه کوچه و یا گذر از کنار خونهشناختی و یه مدها میسال
هام رو باال ته. چشمرفته و گمشدهای وای! این همون نوای از دست زده میشی کهرسه و ذوقگوشت می

فرستاد و منم از مفاهیمش سردر بخش رو بیرون میهاش که همچنان همون صوت آرامشآوردم و به لب
  .وردم، چشم دوختمآنمی

  :ای گفتمهیچ ارادهبی

 محمد! اونجایی که هستی؛ چه جور جاییه که تو رو به این حال و روز درإورده؟ -

اختیار به خنده افتاد و توی همون حالت هاش به من دوخته شد. بیناگهان سرش رو باال آورد و چشم

  :گفت

  خودت بودی؟ دادی یا تو حال و هوایهام گوش میاصال به حرف -

شوخی، دوست دارم شنیدم و حواسم به جمالت قصارت نبود؛ ولی بیهات رو میواقعیتش فقط زمزمه -

  .کنی بیشتر بدونماز محل خدمتت و جایی که داری فعالیت می

  :سری چرخوند و به تموم فضا و اشیای موجود در سالن، نظری انداخت و گفت
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وقت دیگه نشد که به این از یادم رفته بود. آخه بعد از رفتنم، هیچجا شدم؛ کامال تازه متوجه این -
ساختمون بیام. برای مادرت و بهار واقعا متاسف و متاثر شدم. دوست داشتم به مراسمشون بیام؛ اما خیلی 

  .درگیر بودم. سر بهار خانوم که منطقه سیل اومد و یه اوضاع وخیمی بود

  .اشکالی نداره -

  .روحشون قرین رحمت باشه -

  :سری به معنی تشکر تکون دادم و گفتم

بری؟ دوست دارم از نزدیک همه چیز رو ببینم. شاید کاری از دستم محمد؛ من رو به محل خدمتت می -

  .براومد

  :نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت

های شن، بیداد رما و طوفانست. خشکسالی و گجا ُپر از خزنده و جهندهترنج؛ دووم نمیاری. اون -

  .کنه. باید بومی و یا حداقل مرد باشی که طاقت بیاریمی

  جا هم کمترم؟یعنی از بچه کوچولوهای اون -

  :لبخندی زد و با قاطعیت گفت

  .شک نکن -

  :ام رو باال کشیدم و جدی شدم. به صدام قدرت و صالبت دادم و گفتمبینی

  !شک نکن که میام -

*** 

 ر از: صائب تبریزی٭ شع

 

ام ی باغ بود، لرز کوچیکی کردم و چشم گشودم. ملحفهبا نسیم خنکی که محصول درختان در هم پیچیده
جون و محمد، هم حس رو بیشتر دور خودم پیچیدم و به فکر فرو رفتم. بعد از گفتگوی دیشب با بهی

  .تری توی ذهنم ترسیم شدههای مشخصبهتری دارم و هم برنامه

دست و صورتم رو شستم و به موهای داغونم هم یه برس کشیدم. سعی کردم با یه برق لب صورتی، به 
رنگم رو به های ریز اناریها، کمی رنگ و نشاط بدم. پیراهن نخی سفید با گلی این روزی افسردهچهره

های نون ه و تکهتن کردم و به سمت آشپزخونه راه افتادم. روی سماور روشن، قورِی چای دم داده شد
ست؛ اما تنهایی داد که بساط صبحونه تو یخچال آمادهتازه در جا نونی، این اطمینان رو بهم می
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زد تا کنار خودشون صبحونه ها، صدام میخانوم به جای این زحمتاش رو نداشتم. کاش بهیحوصله

  .بخورم

طور که نونم رو به اتاقم برگشتم. همینای نان، یه چایی ریختم و زیر سماور رو خاموش کردم و با تکه
اندازیشون شدم. چایم رو سر تاپ و پرینتر و نصب و راهکردن وضعیت لپزدم، مشغول چکدندون می

های بابا هایی رو که از پروندهی عکسام رو روشن و پوشهکشیدم و سعی کردم متمرکز بشم. گوشی
ها پیش، از پر سر و ای که سالا بهتر بتونم تو پروندهتر شدم تتاپم کردم. کمی دقیقگرفتم، وارد لپ

دست بیارم. برام مهمه که تری بههای خیابونی بوده، اطالعات واضحها و حادثهترین زد و خوردصدا
کرد و به ها هنوز کارهای حقوقی نمینداتی بوده. اون موقعمستهای بابا براساس چه بدونم بازجویی

گیره و معروفیت به دست میاره و با تکمیل انی مشغول بود. کم کم کارش میعنوان بازجو، در دادست
  .تحصیالتش در مدارج باال، وارد اداره کل حقوقِی فعلی میشه

انگار تاری از موهاش رو آتیش زده باشم؛ گوشیم زنگ خورد و اسمش هم نمایان. چه عجب که بعد از 

  :مارش رو یه جایی ول کرده و رفته! سبز رو کشیدمبیست و چهار ساعت یادش افتاد که دختر مثال بی

  !جان، به گوشمَبه حاجی -

  ترنج تویی؟ -

  نه جونم، بهارم. امرتون؟ -

ی دکتِر کجا گذاشتی رفتی؟ اصال کی بهت اجازه داد که سرخود تصمیم بگیری؟ سر صبحی جلوی خونه -

  !ی خودت ول شدی؟تی و رفتی. واسهحاضر شدم تا شرایطت رو بدونم، بهم میگه یه یادداشت گذاش

دونم یهو چی ها. نمیی خودمون ول هستیمحاجی مثل اینکه یادت رفته که یه دوسالی هست که ما واسه -
شده که این چند وقت، ترنج ترنجت گرفته. چرا نمیری دنبال زندگی خودت و در امر زاد و ولد ذکور، 

خیال ات رو هم بیرسونی؟ این دختر مادر مردهنمیوقتت رو به مصرف که چه عرض کنم، به اسراف 

 .شو تا به حال خودش باشه

ی قدیمی داخل اتاق، خط لرزید و منم با نوک خودکارم روی میز کهنهصداش از عصبانیت می

  .انداختممی

ات فرو نمیره. شهاب ازت خواستگاری کرده. هر کجا هستی سریع بیا تا فایده نداره! حرف توی کله -
ی شرایط تو رو ستت رو بذارم توی دستش و خودم رو از این وضِع اسفبار نجات بدم. خودش میگه همهد

  .قبول داره

  :ی توی گلوم گفتمشدهخودکار رو به شدت پرت کردم و با حرِص خفه

ام رو هم دست اون نمیدم؛ زهی خیال ی مردهشهاب خیلی غلط کرده و به هفت پشتش خندیده! من گربه -
کنم تو ام رو فرو میی پشیزی ارزش نداره. نزدیک بشه، تیزیم! بهش بگو برای این بهار، به اندازهخا

  .شدنش حتمی باشهالنسلجایی که دیگه مقطوع
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زنان به حرف افتاد. حقیقتش منم از این فریادش، قالب تهی کردم و کن کشید و نفسپارهیه فریاد حنجره
های خوشگلش نصیبم رستم. مطمئنم که اگه نزدیکش بودم، یکی از اون مشتتونستم نفسم رو بیرون بفنمی
  .شدمی

پریش شدی که شدی، حق نداری هر حرفی رو به زبون بیاری. فکر کردی صدات رو ِبُبر! روان -
ی این دکتِر ببینمت. اول باید یه خوام خونهتونی همه رو روی انگشتت بچرخونی. خیلی زود میمی

بشی، بعد ببینم حرف حسابت برای ردکردن شهاب چیه. گرچه اون میگه با همین  درمان اساسی
  !مریضیت هم قبولت داره؛ ولی وجدانم رو که از سر راه گیر نیاوردم

افتم. به قدری بلند ترین شکل به خنده میاختیار و به شدیدبعد از اون ترس شدید ناشی از فریادش، بی
اومد. ور خط، صداش در نمیلرزند. بابا اونهای اتاق هم میم که پنجرهای فکر کردخندیدم که لحظهمی

  :ام رو قطع کنم، گفتمتونستم خندهزدن که نمیتوی همون حالت سکته

زنه! کاش وای.. خدای.. بزرگ! وجدان؟! نمردیم و دیدیم که حاجی داره از وجدان.. حرف می -

 .دیدسیماجون زنده بود و وجدان درِد شوهرش رو می

  .ام نگاهی انداختم و دیدم که قطع کرده؛ حقش بودی گوشیاومد. به صفحههیچ صدایی ازش نمی

ای برای شهاب نامرد رو بگو که به خیال خودش، چه نقشه ام، با طعم تلخی خاموش شد. اونصدای خنده
های روحی و تونه بهاِر درون من رو، برای خودش داشته باشه. گاهی بیماریمن داره. فکر کرده که می

اند که شاید نه تنها خودشون، بلکه عموم مردم هم با تصویر اختالالت روانی، به قدری در افراد مخفی
بودنشون بدند. یه دورانی شهاب برای من هم یه آدم جدی و معقولیت و متشخص ها، رأی بهظاهر اون

ریز و معقولی بود. حاال در برابر این رفتارهاش، چیزی برای گفتن ندارم. فقط اینکه اونم فکور و برنامه

 .گردهیه روح خسته و مریض داره که به دنبال آویزی برای نجات روحش و آرامش قلبش می

ساله، ر میشه، متمرکز شدم. زیبا مشکاتِی هفدههای دوای که مربوط به خیلی سالپرونده دوباره روی
اومده و پیش ای از دست داده و گاهی به تهران میمتولد و ساکن چابهار. پدر و مادرش رو در سانحه

یرج گذرونده؛ ولی محل اصلی سکونتش، منزل عموش یا همون اتنها مادربزرگش، یکی دو ماهی رو می

  .ستترین تجار محلی اون منطقهمشکاتیه که یکی از معروف

ظاهرا در همون ساِل حادثه، برای تعطیالت تابستونی به تهران میاد. ابتدا با یه جوونکی به نام کیوان 
ریزه. از قضا یه بار توی تفرجگاهی، ای بوده، روی هم میگندهملکان که پسر کوچیکِ یه بابای کله

بره. همون موقع رغم میل زیبا، کیوان اون رو به زور به سمت ماشینش میگیره و علیمیبحثشون باال 

  .ی سرگرد بهروز غریبی پیدا میشهسر و کله

اش ی شغلیها، خیلی اتفاقی و خارج از حیطهکردنش در دعوای اونطبق اعترافات خود سرگرد، دخالت
قدر داغ بوده که . طبق شواهد پرونده، سرگردمون اونبوده و اینکه در یک نگاه، دل به اون دخترک میده

فهمه که زیبا با سرگرِد تماس گرفته و جلوی چشم کیوان، به زیبا شماره میده! کیوان خیلی زود می
خوره و هم از آخور. خیال زیبا نمیشه. این وسط خانوم هم، هم از توبره میبینند؛ اما بیهمدیگه رو می

  .کنههم به جناب سرگرد چراغ سبز نشون میده و شروع به َدَدررفتن میپره و هم با کیوان می
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کنه که زیبا مال اونه و ها، کار دستش میده و گیر موفته. کیوان ادعا میتا اینکه باألخره این دودوزه بازی
ی باالی اون روز هم از این قرار بوده که زیبا سوار ماشین مدلبهروز هم کوتاه نمیاد. جریان حادثه

داده. سر به زنگاه عین کیوان میشه تا به گشت و گذار برن، غافل از اینکه سرگرد کشیکش رو می
کنه که زیبا بیرون بیاد و سوار ماشین خودش بشه؛ ی مرگ، جلوی ماشینشون درمیاد و تهدید میفرشته

ی نی، از اسلحهی خروج نمیده. سرگرد هم در اثر یک جنون آکنه و اجازهاما کیوان سرتق هم لج می
کنه. متاسفانه تیر کمونه کنه و ظاهرا فقط برای تهدید و ارعاب، تیری در میضمن خدمتش استفاده می

  .کنه و با اصابت همون یه گلوله، مرگ آنی کیوان رخ میدهمی

 کرد با آگاهی کامل، با اینداده، شواهدی بود که اذعان میچیزی که زیبا رو در موقعیت خطر قرار می
کنند که زیبا بهشون گفته که دو فرد ارتباط داشته. از چند نفر شاهد هم بازجویی میشه. برخی ادعا می

ای از دوستان کیوان و بهروز، شهادت دادند که قول ازدواج زیبا هردو مرد رو سر کار گذاشته و عده
، هرگونه ارتباط با قطعی بوده و این قول در شرایطی به هر دو مرد داده شده که برای هر کدومشون

کشیده و اش، کشیک میکرده. سرگرد عاشق هم برای اطمینان از دختر مورد عالقهدیگری رو رد می

 .اش هم برای همین بودهاندازه. قطعا جنون آنیها رو گیر میای اونمتاسفانه در وضعیت عاشقانه

ه و چه چه داره. پدر ما هم عاشق چه با خوندن این اطالعات سرم گیج میره. واقعا این زیباخانوم َبه بَ 
  .ای شده. سیمای معصوم من رو اون همه چزوند تا با این جادوگر به وصلت برسهقدیسه

  :مامان سیما نوشته

رفت و گاهی هم مشتی اون روز تعطیلی رو که دانش توی خونه، مثل مرغ سرکنده چپ و راست می »
کنم. به حدی عجیب و غریب بود که به شوخی و خطاب بهش وقت فراموش نمیکوبوند، هیچبه دیوار می

  !جان چی شده، عاشق شدی؟گفتم: دانش

  !با اون نگاه نافذش خیره شد و گفت: خیلی معلومه؟

 «...و من وا رفتم

 :اش نوشتهبهار من هم در حاشیه

 «...معرفت منهترین آدم روی زمین، بابای بیرحمبی »

های شاهدین بود، کپی گرفتم. دم و از صفحاتی که مربوط به بازجوییام رو به دست کردستکش نخی
ها کنم. اینتک این مدارک رو نگه داشته و منهدم نکرده، درک نمیی بابا رو از اینکه هنوز تکانگیزه

ی مقتول و قاتل برسه تونه برای زیبا خیلی خطرآفرین باشه و کافیه به دست یکی از اعضای خانوادهمی

  .زیبا اون کاری رو کنند که الیقشهتا با 

خوام و اینکه تا این حد با بابای من و شوهر اما من فعال قصد چنین کاری رو ندارم. فقط عذابش رو می
ها، درخواست عذاب ای رو نداشته باشه؛ اما برای بابا بیشتر از اینیه زن مظلوم دیگه، زندگی خجسته

  .الهی رو دارم

داخل پاکتی قرار دادم و آدرس منزل پدرجان رو نوشتم. این اولین قدم من بود تا زیبا ها رو تا زدم و برگه

  .بدونه که هیچ چیز به باد فراموشی سپرده نخواهد شد
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ی بعدی؛ این خوراک حاجِی خودمونه. یک رانتخواری واضح که متهمش به لطف اداره کل اما پرونده
شدن اتهام وجود داشته که به همت واالی ی برای قطعیندات جالبمستحقوقی، به راحتی قسر در رفت. 

ای کپی شده در پرونده، همه چیز لوث میشه و دادگاه هم مختومه. از تموم مدارک موجود، نسخهپول خرج

  :ای باز و خطاب به بابا تایپ کردمگرفتم و صفحه

 «!به دست جراید برسهتر هم میشه اگه یه نسخه ازشون ندات جالبی! جالبمستحاجی نوریانی، چه »

کنه. همه رو توی پاکتی گذاشتم و آدرس اداره کل هاش کفایت میلرزههمین یه جمله برای ترسوندن و دل
و گیرنده رو که بابای خودمه، ثبت کردم. همراه پاکت زیباخانوم، روی میزم قرار دادم تا طرحی برای 

 .اش ردگیری نشهارسالشون بریزم؛ به نحوی که فرستنده

ام، به سمت ی صندلیبلند شدم و کش و قوسی به خودم دادم و با انداختن همون شال سفیِد افتاده روی لبه
خانوم و صد البته از محمد بگیرم. بوی سیر به همراه بادمجون خروجی رفتم تا سراغی از بهی

نم با لذت بوی دودی رو جونه. مداد که ناهار امروز، میرزاقاسمِی عزیز بهیشده، این نوید رو میدودداده

  .که در هوا پخش بود به شامه فرستادم و خندان به سمت ساختمون سنگی رفتم

های سرخوش دختری نظرم رو جلب کرد. مثل چوب خشک، شون، صدای خندهنزدیک ورودی خونه
به خانوم و اون دخترک های بهیالی متن صحبتایستادم و تکونی نخوردم. گاهی صدای محمد هم، البه

اومد که به احتمال زیاد هایی از پشت دیوار کناری میرسید؛ همچنان متین و آروم. صدای قدمگوشم می
کنم تا متعلق به کربالیی جواده؛ اما من که حس بدی از این گوش ایستادن بهم دست داد، سریع پشت می

حرکات برای چیه. گرچه  ام شده و اینفهمیدم که چهدوباره به سمت ساختمون خودمون برم. اصال نمی
رسید؛ اما از حضورش و هم داد و به نظرم آشنا میام رو قلقلک میصدای اون دختر جوون، حافظه

  .اش با محمد، حس خوبی نداشتمصحبتی

ام که توی اتاق جا مونده بود، سرعت گرفتم و خودم رو بهش وارد ساختمون که شدم، از زنگ گوشی
ای به ذهنم از اینکه داور مجددا باهام تماس گرفته، تعجب کردم. لحظهرسوندم. گرچه قطع شد؛ ولی 

وجود آورده و در پی اون، این نگرانی پیش اومد که نکنه داور رسید که شاید بابا براشون مزاحمتی به
دونستم. درنگ نکردم و شناختی که ازش دارم، این گمان رو باطل میبخواد که رازم رو فاش کنه؛ اما با

  :اش رو گرفتم. به محض اینکه الو گفت، سریع گفتمشماره خودم

  بابا براتون دردسری درست کرده؟ -

  :یه نفس صداداری بیرون فرستاد و با آزردگی گفت

  ؛ کجا رفتی که اون یه ذره معرفتت هم نم کشیده؟یه سالمی یه احوالپرسی -

  .لبخندی روی لبم نشست

  .شدم. آخه بابا صبحی بهم زنگ زد و کلی داد و بیداد کردات رو که دیدم نگران خب شماره -

  خوای بگی کجایی؟ترنج نمی -

  .گفتنش چه فایده داره؟ گیرم که بدونی؛ کاری از دستت برنمیاد -
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خب شاید جور شد تا دو روز آخر هفته رو با دارا یه تفریح کوچیکی داشته باشیم و اگه تو هم موافق  -

  .باشی، قول میدم که بهت بد نگذره

تونستم دوباره طوری میگذره؛ ولی من چهبا خودم فکر کردم که با داور و دارا حتما خیلی خوش می
 .شدن داور رو به خودم بدمی نزدیکاجازه

  :ا احتیاط پرسیدمب

  تو در مورد من با پوالد یا بابام، حرفی نزدی؟ -

 !ی کوچیکت داری؟های بزرگ توی کلهدر مورد چیت؟ اینکه مریض نیستی و کلی نقشه -

  کنی؟مسخره می -

خوابوند، جلوی اونم اعتراف کنم! اگه َچک دومی رو هم بابات مینه به جون تو؛ دارم اعتراف می -

  !کردممی

  چی؟! بابام دست رو تو بلند کرد؟ -

روغن قاتی کرده و این وسط منم از همه هی! نگران نباش، چیزی نبود. به شدت نگرانته و کمی آب -

  .تر. راستی اون پسِر هم همراهش بودتر بودم و دیوارم کوتاهمظلوم

  :گفتم زده بودم که با مکث نسبتا طوالنیقدر بهتاون

  شهاب؟ -

  کنه؟موس میقدر دور و بر تو موسمگه این خواستگار خواهر خدابیامرزت نبوده، پس چرا این آره. -

  .ی درمانی براش تنظیم کنهولش کن. دیوونه اصلی اونه و باید به پوالد بگی که یه برنامه -

یلی قابل ها که هارت و پورت دارند خاتفاقا این جور آدما رو دست کم نگیر. به نظر من امثال مالک -

  .تر از این آقای آب زیرکاه هستنداعتماد

تر و های خیلی باهوش و آروم، اگه تو مسیر خالف بیفتند، خیلی خالقگفت. همیشه آدمراست می
  .شندتر میزنندهضربه

  چی شد؟ کجا رفتی؟ -

 .هستم -

  حاال میگی کجایی و یا الاقل به دعوت بنده، جواب مثبت میدی خانوم؟ -

  :ی کوتاهی کردم و در جوابش گفتمخنده
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  .داور بهت خبر میدم، دیگه باید برم -

  .باشه، سالمی که ازت نشنیدیم الاقل مثل آدم خدافظی کن -

تر از حاجی، کوتاهی خداحافظی کردم. کمی از شهاب ترسیده بودم. مطمئنم که اون خیلی زود با خنده
اش پیدا بشه. فقط خدا رو شکر ید امروز یا فردا سر و کلهدوزاریش میفته که من به این باغ اومدم. شا

جاست؛ اما با به یادآوردن نیم ساعت پیش و صدای مهمونشون، اخمی به صورتم کردم که محمد این
نشست. اصال اگه به مهمون آوردنه؛ چرا من مهمون دعوت نکنم؟ حضور داور و دارا و یا حتی پوالد، 

اش ای مثل شهاب، سر و کلهپیش رومون قرار بده. البته اگه مهمون ناخوندهی خوبی رو تونه آخر هفتهمی
 .پیدا نشه

ی روی میز انداختم. از اینکه بخوام تک و تنها توی ساختمون های آمادهنگاهی به ساعت و بعد به پاکت

  .بمونم، حس خوبی نداشتم

هم با این شخصیت محجوِب خانوم هم که معلومه سرش گرمه و من رو فراموش کرده و محمد بهی

 .کنه و خودش سراغ من نمیاداش، یقینا آقامنشانه رفتار مینیافتنیدست

به سمت کمد رفتم و مانتوی خنکی برداشتم و با جین آبی کمرنگم پوشیدم. شالم رو مرتب کردم و 
چنگ زدم و ها رو برداشتم. سوئیچ رو از روی میز هام و بعد پاکتهای نخی سفیدم رو به دستدستکش

رفتم که صدای ام رو هم روی دوش و به سمت در ورودی حرکت کردم. به سمت ماشینم میکیف دستی

  :محمد از پشت سرم بلند شد

  جایی میری؟ -

ری داشتم. اون که ُپر از آرامشه و دیشب هم، کلی تسالی دونم چرا حس دلخونگاهی بهش انداختم. نمینیم

  .دادم و سوئیچ رو داخل قفل انداختم تا درش رو باز کنم خاطرم شده بود. سرم رو تکون

اومدی، چی شد که ی ما میترنج، چرا یه طوری هستی؟ نیم ساعت پیش دیدمت که به سمت خونه -
  برگشتی؟

  !دونستم که باید چه جوابی بدم. مسخره بود که بگم از صدای مهمونتون خوشم نیومدنمی

  .گوشیم رو جا گذاشته بودم، برگشتم برش دارم که تماسی پیش اومد و منم مشغول شدم -

  :نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت

  .کنمطور! حاال کجا میری؟ اگه چیزی نیاز داری، بگو خودم برات تهیه میکه این -

  :مهای مهربونش انداختم و گفتقبل از اینکه داخل ماشین بشینم، نگاهی توی چشم

  .نه، ممنون. شما به مهمونت برس. اگه تا دیروقت نیومدم، نگرانم نشید. کارم ممکنه طول بکشه -



                 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

124 

 

کرد. یه لحظه حس کردم که روح سرکش و جسور بهاری که خودم طراحی کردم، هاج و واج نگام می
خودم نگران در من عصیان کرده و اوج گرفته و پلیدانه دوست داره که محمد رو آزار بده. کمی برای 

  !شدم

بون، بیرون اومدم و به سمت در استارت زدم و با یه کم عقب و جلو رفتن، از اون فضای تنگِ زیر سایه
اصلی رفتم. محمد پا تند کرد و پشت سرم دوید تا بتونه در رو برای خروجم، باز کنه. با نگرانی به 

ی آهنی فرو رفته در زمین، برای هاهای ماشین نگاهی انداخت و مشغول باالکشیدن دستهالستیک
  .بازکردن دِر سنگین آهنی شد

  :شدم، یه تشکری هم زیرلبی گفتم. با تندی گفتوقتی رد می

  .خوام تا خیابون اصلی باهات بیامیه دقیقه نرو تا در رو ببندم؛ می -

  .زدجیب میطوری دستوردادنش عای گفتم؛ ولی کمی جا خوردم. با اون همه سر به زیری، اینباشه

خواست باز زده و هیچ اختیاری برای بستن نیشی که هی میی بعد کنارم نشسته بود و منم ذوقدو دقیقه

  .بشه رو نداشتم

بنزینم که »کرد که ی بنزین انداخت. غرغر آرومی هم میکمربندش رو بست و یه نگاهی هم به درجه

  .اومدخوشم میگرفت؛ از توجهاتش ام میو منم بیشتر خنده« نداری

  :کمی سبک و سنگین کرد و نهایتا گفت

  رفتی؟نگفتی کجا میری، تهرون که نمی -

  .نه خود تهرون؛ ولی شاید بندازم به سمت جاده چالوس و تا کرج برم و برگردم -

  :فریادگونه گفت

ط جاده قالت چی؟! ُخل شدی؟ این ساعت تا بری و برگردی که ده شب میشه. تازه اگه این قراضه، وس -

  .نذاره

  :لبخندی زدم و گفتم

قدر امانتداری کرده زنی؟ ندیدی که چههای بد میدلت میاد به این کارینای عزیز بهار من، از این حرف -
  جا رسونده؟و من رو از تهران تا این

  :اش رو بیرون فرستاد و گفتشدهنفس حبس

  ؟شه برای فردا صبح بذاریکارت خیلی مهمه؟ نمی -

  !فرقی نداره؛ ولی ترجیح میدم که کار امروز رو به فردا نندازم -
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  :هوفی کشید

  !آخه مامان مهمون داره و بعد از منم دلخور میشه -

  :ی تصنعی گفتمماشین رو سر خیابون اصلی نگه داشتم و با یه حالت تعجب و یه خنده

  !تون رو کم کنیدمسافرین محترم لطفا سایه یعنی چی؟ من به تو چی کار دارم! اینم سر خیابون اصلی، -

 .تر بپر پایین، توی صورتش چشم چرخوندمبعد به مفهوم اینکه حرف حسابت چیه و زود

  .زدنگرانی توی نگاهش موج می

حرف گرگرئو، یه روح سرکش و ی کوچولوی کمقدر عوض شدی! اصال انگار از دل اون بچهترنج چه -
بازی درمیاری و تک و های دیشبت، نه به اآلن که شجاعزدنهقها و هقجسور بیرون زده. نه به گریه

وندم چند تا خوای به جاده بزنی و باکیت هم نیست که چه ساعت از شب، خودت رو برسونی. متنها می

  شخصیت توی این دو پاره استخوون جمع کردی؟

زده نگاهش کردم. اول ترسیدم که شاید چیزی به گوشش رسیده و یا مثال بابا تماسی باهاشون حیرت
داشته؛ ولی اگه غیر این باشه، باید به خودم شک کنم که آیا تموم فشارهای وارده به روح و روانم، از من 

ی متغیر ساخته و یا تموم تئاترهایی که برای خودم کارگردانی کردم، به واقع روی هایه آدم با شخصیت
ناپذیر شده. یه خرده خودم رو جمع کردم و با کمی ناراحتی های مغزم اثر کرده و تفکیکتموم سلول

  :گفتم

روی دوش هایی که به تنهایی، هایی که پشت سر گذاشتم و غمانتظار نداری که بعد از اون همه تلخی -

  کشیدم؛ حاال با یه آدم کامال نرمال و با یه شخصیت فیکس و ثابت مواجه باشی؟

  :سرش رو پایین انداخت و با یه غمی توی صداش گفت

  .ببخشید، منظوری نداشتم -

  :کمی جری شدم و گفتم

رتنش داشتم، ی هر چند پُ خوام. بعد از هیجده نوزده سال که برای خودم یه خانوادهتاسف کسی رو نمی -
ی خالی، روز و شب بگذرونم و استقامت کنم. به تنهایی عادت مجبور بودم تو تنهایی و انزوای یه خونه

  .خوام کسی برام دل بسوزنه یا حس ترحمی بهم داشته باشهکردم و نمی

  :با دلخوری و تعجب، سر باال آورد

یه که از بچگی توی خون من رفته. درسته من برای تو هیچ ترحمی نشون ندادم. نگرانی برای تو چیز -

  .ها ندیدمت؛ ولی باعث نمیشه که حسم بهت کم و یا از بین رفته باشهسال
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ش به من، یه نگرانی نشأت اومد که ناراحتش کنم و هم از اینکه حساحساس بدی داشتم. هم دلم نمی
ش نشکنم، سرم رو باال گرفتم و به شد. برای اینکه جلوهای دوره، قلبم توی خودش جمع میگرفته از سال

  :ی منه، محلی نذاشتم. با صدای محکمی گفتمروم چشم دوختم. کمی مکث کردم و به اون که خیرهروبه

ی همیشه روی دوشت محمد لطفا پیاده شو. هیچ دلیلی هم برای نگرانی تو وجود نداره. اون دختربچه -

  .یام. فکر کنم مهمونت منتظرتهتونم از پس خودم بربرو هم فراموش کن. من می

  :یه دفعه مثل طوفان شد و با یه گیرایی خاصی گفت

خانوم اینا رو که یادت نرفته؟ دو تا باغ باالیی ی ملوکقدر برای من مهمون مهمون نکن. فرشتهاین -
شد و تو هم سر اینکه با قلدری کولی من رو ی ما ولو میاومد و خونهشما؛ از بچگی مدام می

 ..گفتی: ممد مال منهکشیدی و میهای بنفش میخواست، جیغمی

ای که موقع درآوردن ادای من، به خودش گرفته بود به خیلی ناگهانی به سمتش برگشتم و از اون قیافه

  .خنده افتادم

  کنه؟جا چتر پهن میکنی، فرشته همچنان میاد و اینشوخی می -

تونه به کار و زندگیش هایی هم میشه که طفلی مامان، اصال نمیوقت! یه موقعآره بابا، وقت و بی -
جام، دیگه از جونت؛ ظاهرا این ده روزی که من اینبرسه. البته ناگفته نمونه که به اقرار خود بهی

مونه. چند بار هم به من اصرار کرد که بیا همین رو برات هاش، روزگار براش نمیها و پرحرفیاومدن
  .ا قاطعیت، خط و نشون کشیدم که دیگه حرفش رو پیش من نزنهبگیرم که منم ب

  :بعد عینهو کسانی که دارند ُپز چیزی رو میدن به من نگاه کرد. از حس صورتش خندیدم و گفتم

  .گیرمعجب! پس هنوز مدعیه؛ برگردم یه حال اساسی ازش می -

  :محمد هم سرخوش گفت

  .گیریوری میپس بیا برگردیم تا ببینم حالش رو چه ج -

  :با خنده گفتم

  .کنی؟ پیاده شو، دیرم شده. باید برم و کارم رو انجام بدم و برگردمبچه خر می -

  .پس منم میام -

اش هم محمدجان! مادرت رو با من چپ ننداز. اإلن کلی برات برنامه تدارک دیده. بوی میرزا قاسمی -

  .مپلش، سنگ تموم بذارهخواد برای عروِس ُگِل تپلکه دراومده بود. می

بار در مورد ی شنا گرفته و روزی دهتپل مپل کجا بود؟! بیا ببین چه ورزشکاری شده و مدال نقره -

  .اندازهتر آسیا، چه نطقی راه میی پیروزیش توی مسابقات جوانان برنحوه
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تونست ای که میتنها بهونهتونست درست راه بره. محمد هم زده بودم. اون توپ قلقلی نمیواقعا دیگه بهت
دادن بهش در بره، همین بود. اینکه ترنج خیلی سبکه؛ ولی این تپلی کمرش رو بیاره و از زیر کولی

 .شکنهمی

  :محمد لبخندی زد و گفت

  خب، میای برگردیم یا هنوز سر حرف خودتی؟ -

ام برای انجام کاری که در ذهنم براشون ام خیلی تحریک شده؛ ولی ارادهبا اینکه حس فضولی
شد. برای همین با قدرت سری تکون های عاطفی میشدنریزی داشتم، مانع از این باال و پایینبرنامه

  .دادم

  .نه محمد؛ باید حتما برم، داره دیر میشه -

  .افتیمباشه، پس راه می -

  .جون رو از من ناراحت نکنکجا؟! خواهشا بهیتو  -

طوری مامان رو دونه چهزنم و قضیه رو بهش میگم. خودش میتو کاریت نباشه. االن به بابا زنگ می -

  .ذاره و میرهتوجیه کنه. مهمون مامانم ببینه باغ سوت و کوره، خودش می

باز من خیره بود، گوشیش رو از جیب  هام باز شد و اون هم در حالی که به این نیشاز حرفش نیش
ای گرفت. به من هم اشاره کرد که به سمت پمپ بنزین برم. با الوگفتن شلوارش بیرون کشید و شماره

  !رسانی کردکربالیی جواد، محمد هم شروع به اطالع

 بابا به مامان بگو که برای ترنج کار مهمی پیش اومده و منم چون اوضاع ماشینش خوب نیست، -

  .گردیمشاءهللا تا شب برمیهمراهش رفتم تا توی راه مشکلی براش پیش نیاد. ان

ی ناو های ایستاده روی عرشهکربالیی هم یه چیزی گفت و محمد هم خداحافظی کرد. بعد مثل کاپیتان
  !ها رو بکشیدجنگی، دستور حرکت داد. فقط مونده بود که بگه: بادبان

افتادیم. البته به اصرار محمد، حاال اون بود که پشت فرمون نشسته و با  زدن، توی جادهبعد از بنزین
دونه به ی چیپسم رو باز کردم و با تعارف و ردکردنش، دونهحواس جمع مشغول رانندگیه. من هم بسته

  .بردمذاشتم و از مناظر لذت میدهنم می

  خوای بگی توی کرج چه کار مهمی داری؟نمی -

ها رو توی صندوق خوام پاکتدید که میهاش میی نداشت؛ چون خودش با چشمخب گفتنش که مشکل
  :پستی بندازم. برای همین گفتم

  .خوام از مبدا کرج ارسال بشهدو تا پاکت نامه دارم که می -

  :با تعجب گفت
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  .کردیچرا؟ خب از همین شهر خودمون پست می -

رسه، منم و همه چیز رو ین کسی که به ذهنشون میخوره و اولطوری مهر شهرستان شهسوار میاون -

  .فهمندمی

  .با شک بهم نگاهی انداخت و دوباره به جاده خیره شد

  ها رو پست کردی و یا شهسواری؟چرا نباید کسی بفهمه که تو نامه -

  !میان سروقتم و با زور شوهرم میدن -

  خواد به زور شوهرت بده؟ به کی؟چی؟! بابات می -

  !ابشه -

  :ای گفتبعدیش گوشخراش بود. با لحن عصبی و گرفته« چی؟!»

 خواد به زور تو رو به اون شوهر بده؟اون که خیلی از تو بزرگتره. یعنی چی که حاجی می -

  .جون بهت گفته یا نه؛ اما قبل از فوت بهار، قرار بود با هم ازدواج کننددونم بهینمی -

  .نش بند اومده بودبا ناباوری بهم خیره شد و زبو

  گیره؟خبر نداشتم. یعنی چون خواهرت فوت کرده، داره غرامت می -

 .های بیکران چشم دوختمام گرفت و سری به چپ و راست تکون دادم و به سبزینهاز تعبیرش خنده

  :با مالیمت گفت

  خوای تعریف کنی؟نمی -

ست. حقیقتش، این اواخر یه مسائلی پیش کنندهزدن در موردش، کمی ناراحتنه اینکه نخوام، فقط حرف -
اومد که این آقا هم بعد از دو سال، به فکر این افتاده که من رو جایگزین بهار عزیزم کنه. فعال که اومدم 

  .اش پیدا میشهدونم که خیلی زود سر و کلهجا و سنگر گرفتم؛ ولی میاین

  .کنم تا به زور نخواد به تهرون برت گردونهاش میهام رو حوالهغلط کرده، باز از همون مشت -

طوری من رو محکم چسبیده بود و خیر که چههامون به خنده افتادیم. یادش بهی بچگیبا تداعی خاطره

  .ذاشت شهاب به زور سوار ماشینم کنه و به تهران برگردونهنمی

  .دوباره جدی شد

  قضیه چیه ترنج، منظورش از این کارا و این خواستگاری ناموزونش چیه؟ -
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العملش چیه. شاید کامال ازم نومید بشه و اونم بخواد با دونستم که اگه واقعیت رو به محمد بگم، عکسنمی

  .نصیحت جلو بره؛ ولی تاب دروغگویی به این عزیز رو هم نداشتم

و تنهایی مضاعفی که برام پیش اومد؛ به رازهایی پی بردم که  بخوام روراست باشم، با فوت بهار -
ها و با وجود همه تفاوت و باری به هر جهت، برای خودم زندگی کنم. بابا طی این سالتونستم بینمی

اش، زندگیش رو شروع کنه تا خواست با اون عروس فتنهنوع جفایی که به ما کرد، به خیال خودش می
اینکه به فرزند پسری که همیشه آرزوش رو داشته، دست پیدا کنه. اما آخر نامردی هم به عشقش برسه و 

ها و خاطر بابا و فشارمهری ببینه و بهار هم بهبود؛ اینکه مامان سیمای من اون همه زجر بکشه و بی
طوری غریبانه، جون خودش رو از دست بده. دعواهاش، کف آسفالت خیابون پخش و متالشی بشه و اون

ها اون رو پرورش قدر غم انگیزه که یه فرد غریبه رو بچزونه؛ چه برسه پدری که سالها، اونی اینمهه
کردم که با مرگ بهار، بابا سرد میشه و سرش به داده و از پوست و استخونش بوده. همیشه فکر می

ن عظیمی رو برای خوره و یا حتی تارک دنیا بشه. هه، چه خیال عبثی! بیا و ببین چه ساختموسنگ می
شروع زندگی خودش و اون زِن بنا کرده و منتظر نشسته تا ولیعهدش به دنیا بیاد. قدرتی خدا که این همه 

  !وقته با همند و از بچه هم خبری نیست

کرد و توی فکر بود. متوجه شدم که کنار کشید و به سمت یه زده، فقط به جاده نگاه میمحمد حیرت
 .ین رو متوقف کردچایخونه پیچید و ماش

  .دیمبیا یه آبی به صورتت بزن و یه چیزی بخوریم و بعد راه رو ادامه می -

ی خونهچون صبحونه هم چیزی نخورده بودم، موافقت کردم و به رستوران کوچیکی که بیشتر حالت قهوه
حمد به سنتی داشت، رفتیم و روی تخت کوچیک و دنجش نشستیم. هر دو چلو و خورشت خواستیم و م

  .کارگرشون سپرد که بالفاصله یه سرویس چای هم برامون بیاره

مشغول شدیم و خیلی خودمونی ناهارمون رو تا آخرش خوردیم و محمد یه دو سه استکان چایی هم باال 
زدم. خودش شروع ها و رفتارهاش خیره بودم و حرفی نمیطور به کارانداخت تا خوابش نگیره. همین

  :کرد

  ها چیه؟ی این پاکتای داری و قضیهدوست داری بهم بگی که چه نقشهترنج،  -

  :با نگاه پر از تمنا، گفتم

  .ی نصیحت رو ندارمدوست دارم بهت بگم؛ ولی حوصله -

  .باشه، قول میدم هیچ نصیحتی توی کار نباشه -

  .کنمراه که بیفتیم، از اوِل اولش برات تعریف می -

طوری نگرانت نمیشم و و کنار دِر نمازخونه بمون تا من نمازم رو بخونم. این خوبه، پس همراهم بیا -

  .ترهخیالم راحت
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ای از همه جدا شده بود، با ها و آقایون، فقط با پردهدنبالش راه افتادم و با توجه به اینکه نمازخونه خانوم
یی رو که با صدای بلندتری و هاخیال راحت داخل شدیم و من درازکش و اون به نماز ایستاد. یه قسمت

  .اومدکرد، خوشم میبه لحن قوی مردانه ادا می

ی خاطر همههای بابا توجهی نداشتم، بههایی که توی خونه، به نماز خوندنشاید طی همه سال
ارزش باشه و هاش، برام بیشد که عبادتهای فراوونی بود که توی دلم جمع بود و باعث میدلخوری

  .وجود نیارهی رو بههیچ حس خوب

خوندیم. از ایستادیم و باهاش نماز میمن هم نمازخوندن رو دوست دارم و همیشه با بهار، کنار مامان می
اینکه توی این دوسال، روح خودم هم تیره شده و به سمتی پیش رفتم که در تاریکی انزوا، نور خدا رو به 

  .فراموشی سپردم، متاثر شدم

جاری شد و سعی کردم صدام رو توی گلو خفه کنم. محمد با صدای رسایی، سالم  هاماختیار اشکبی

  :طور و به حالت نشسته، خطاب به من گفتنمازش رو داد و شروع به ذکر یاهللا کرد. بعد همون

گیری. آروم و صبور باش که خدا با اش جمع میشه و غمباد میبغضت رو توی گلوت خفه نکن. همه -

  .صابرینه

 .هام رو با پر شالم گرفتم و سعی کردم تا آروم بگیرماشک

نماز دومش رو که سالم داد، بلند شدیم و با هم به طرف ماشین راه افتادیم. قبل از سوارشدن، یه چرخی 
  .خونه، یه چیزی گرفت و به سمتم اومد و دستش رو جلو آوردزد و از سوپری نزدیک قهوه

  !دونماومد، اآلن رو نمیات بند میهبچه که بودی، فقط با آلوچه گری -

به خنده افتادم و دلشاد، آلوچه رو از دستش گرفتم و سوار ماشین شدم. چه خوبه که با کسی همراه بشی 

  .های بزرگت رو فراری بدهتونه غمی کوچیکی، میکه از ریز تا درشتت، باخبره و با یه همچین تحفه

های از حدقه در اولین صندوق پستی نگه داره. جلوی چشمبه کرج که رسیدیم، ازش خواستم کنار 
ها رو برداشتم و از شیار باریک صندوق پستی، رد هام رو به دست کشیدم و پاکتاش، دستکشاومده

اومدم، هنوز انحنای ابروهاش رو به باال کرده و به داخلش انداختم. وقتی که خندون به سمت ماشین می

  .کنمرو دارم هدایت می که چه جریان گانگستریبود. البد پیش خودش میگه 

  :سوار شدم و با خنده گفتم

  ایه؟محمد! این چه قیافه -

  :داد، گفتطور که ماشین رو حرکت میهمون

افشانی سمی چند ها چی داری؟ من رو یاد گردهها الزمه؟ مگه توی اون پاکتکاریواقعا این محافظه -

  .اندازیها که توی اخبار جهانی خیلی سر و صدا کرد، میسال پیش

  :با کیفم یه فشار آروم به بازوش آوردم و گفتم -
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شناسی؛ ایه؟ بابای من رو که میچه صیغه افشانی سمی دیگهواقعا چه توهم جرم و جنایتی داری. گرده -
ها، چیزی کم نداره. فکر شناسی داره. ماشاهللا از دوست و آشنا هم که توی این زمینهذهن فعالی توی جرم

فرسته برای اثر انگشت و رد قاتل گرفتن! البته تا جایی کردم اگه پاکت به دستش برسه، اول از همه می
بره؛ ولی باز های قضایی نداشته باشی، کاری از پیش نمیشتی توی پروندهدونم، تا اثر انگکه من می

بابای ماست دیگه! ممکنه از تموم اطرافیانش نمونه بگیره. برای همین بهترین کار این بود که هیچ 
  .دستاویز قابل قبولی، توی دست و بالش نذارم

  .توی نگاهش بود داد؛ ولی حیرت و بهت هنوزکردن تکون میسرش رو به معنی درک

  ها چی بود؟خوای بگی که توی پاکتنمی -

  .شون رو توی دفتر کارش دارهای که خودش، همهیه کپی از مدارک یه پرونده -

  کنه؟خب، این چه کمکی به تو می -

ها های ناحقی برای ثروتمندهاشون وجود داره و اینکه چه دفاعیهنداتی برای گندکاریمستفکر کن؛ چه - 
دادند و اگه به گوش جراید برسه، کل سیستمشون زیر سوال میره و بابای کلفت، انجام میهای گردنو آدم

هاش، از اینکه مدارک و افته. همین ترس و نگرانیهاش به زیر مینازنینم، کمی از عرش خوشی

 .کنهمیندات در حال پخش هستند؛ یقینا شادی روح و روان خودم و مادر و بهار رو تضمین مست

های غروب ها کشوند. به سمتم برگشت و در میانهدیگه طاقت نیاورد و ماشین رو به سمت خاکی
های محیط، ادغام و یه حس های نگاهش، با نارنجیرنگ، بهم چشم دوخت. رنگ عقیقنارنجی

قدر که اون دونستمخواد بگه. میآورد. خیره بودم و منتظر که چی میوجود میشناسی رو در دلم بهزیبا
هاش دل رودربایستی از چشم الحکم باب کنه. بیمرد هست که زیر قولش نزنه و نخواد که برام نصایح

کندم تا اینکه نگاهش حجب گرفت و به زیر انداخت. انگار خاموشی رو بهترین گزینه دید و مجددا نمی
ه ترمز دستی رو بکشه و اش باعث شد کماشین رو روشن کرد تا راه بیفته؛ ولی صدای زنگ گوشی

  .موبایلش رو دوباره از جیب جین مشکیش بیرون بکشه و جواب بده

  سالم بابا، جانم چی شده؟ -

-...  

  جا چی کار داره؟چی؟ اون -

-...  

  .اطالعیجاییم. اگه چیزی پرسید، بگو کامال بیباشه خب، ما تا چند ساعت دیگه اون -

-...  

  .فتاده، داریم میایمنگران نباش. اتفاقی نی -

  .گوشی رو که پایین آورد، نگاهی به من انداخت
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  بابا اومده؟ -

  .نه، شهابه -

شد و حس غریبگی رو یه اووفی کشیدم و به جلو خیره شدم. به خورشید زیبایی که پر از رنگ، دور می

  .انگیختدر آدم برمی

  .پسش برمیام بریم دیگه؛ معطل چی هستی؟ نگران اونم نباش، خودم از -

ای که اآلن خیلی بیشتر از یه نگاه مالمتگرانه بهم انداخت و پا روی گاز گذاشت و با همون حالت مردونه
  :کردم، گفتقبل درکش می

طور کامل برام تعریف کنی. منم چیزی که قدر زمان داریم که تا قبل از رسیدنمون، همه چیز رو بهاون -

  !تظرمفراوون دارم، گوش شنواست؛ من

های این باری، از تموم دردمندیرفته، چشم چرخوندم و با آه حسرتبه افق کدر و خورشید از دست
کسی و ها که اگه خودش در سرزمین فرو رفته در خاک و شن گذرونده؛ من در سونامی بیسال
ون ادامه بدند، شرح بارشای هلم دادند تا بتونند سبکسرانه به زندگی نفرتهایی که به گوشهاحساسی آدمبی

  .داستان گفتم

گفتم و با هر بازگویی و تعریف؛ محمد فقط سکوت مطلق بود. سکوتی که در اون لحظه، درک نکردم که 

  .تونه ناقوس مرگ و جداکردن آدم بدهای داستان زندگی من از خودم باشهچه حس سنگینی داره و می

  .ی روح تنهای من بودپیدی کدرشدههای من و بخش عمیِق سمحمد؛ سردار وفادار کودکی

 :مامان سیما نوشته

وقت با خواستگاری شهاب از بهارم موافق نبودم؛ دلیل مخالفتم خیلی واضح بود. به بهار گفتم: از هیچ »
خاطر اینه که نتونه ها، دمخور پدرت بوده و از اون الگو گرفته، ترسانم! ترس قوی من بهمردی که سال

  ...اشه؛ اما چه کنم که دل دخترکم با نگاه آبِی اون مرد، گره خوردههمسر خوبی برات ب

زمانی که دانش برای اولین بار موضوع خواستگاریش رو مطرح کرد، تموم قدرتم رو جمع کردم و با 
اش، پا جای پای تو بذاره، امکان ی غلیظم بهش اخطار دادم که اگه توی زندگی شخصیحس مادرانه

نم و اجازه بدم که دخترم هم مثل خودم زجر بکشه و عذاب ببینه. اولین بار بود که نداره که ساکت بمو
کشید، سری تکون داد و به عنوان موافقت فقط یک ای که همیشه یدک میبدون هیچ حس مردساالرانه

  «...کلمه گفت: باشه

حاال من موندم و این بابایی که به خودش اجازه داده که این مردک رو توی جون من بندازه تا خودش با 
دونم که باید چه نقشی جلوش بازی کنم تا جای اصلی وجودش، به سوزش بیاد! آسایش زندگی کنه. می

 !باید کاری کنم که در وجوِد خودش، محو کامل بشه

ساعت و آبی که روی موتور غ کرد و مجبور شدیم توقف کنیم. بعد از نیمکیلومتری شهسوار، ماشین داپنج

  .ریخته شد، باألخره یاری داد و ما رو تا نزدیکی باغ رسوند
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ی راه رو پیاده اومدیم. فرصت رو مناسب دیدم و از جا قفل و کلید شده، رهاش کردیم و بقیهعجالتا همون
کنه در مواجه با شهاب، از من ببینه خوددار باشه و هر خاطر رفتارهایی که مممحمد خواستم که به

  !قدر هم دلش خواست؛ متعجبچه

های من خبر نداره پریشیکدوم از اتفاقات و یا هویتبه هرحال بهتر بود شهاب فکر کنه که اون، از هیچ
ی خودش بره. خیال بهار بشه و دنبال زندگطور کامل، بیو مسلما مجبورم رفتارهایی داشته باشم که به

طور نیست که بخوام مثل بابا و اون زنش، با این بشِر گمشده هام ازش زیاده؛ ولی اوندرسته که دلخوری
  .خاطرش تلف کنمهای روحش، دشمنی داشته باشم و یا بیشتر از این، وقت خودم رو بهدر تاریکی

ی نسبتا از همه و با وجود فاصلهاز در کوچیک ورودی باغ که با کلید محمد باز شد، داخل شدیم و اول 
جون کنار تراس کوچیکشون گذاشته، مشغول خوردن چای زیاد، شهاب رو پشت میز فلزی گردی که بهی

  .دیدم

هاش خط و کرد و با چشمنزدیک که شدیم؛ از باالی فنجونش، به من و محمد یکی در میون نگاه می
تعجب رو خیلی واضح، در لرزش مالیم  تر کردم وکشید. خودم رو به محمد نزدیکنشون می

  :هاش، حس نمودم. محمد آروم گفتماهیچه

  .تر هم بشی، هیچ اشکالی ندارهنترس؛ نگران منم نباش! اگه الزمه که نزدیک -

  .کنیرغم میل قلبیت، تحمل میمرسی محمد و معذرت که علی -

شون اب قرار گرفتیم. همون موقع در خونهروی شههای تراس باال رفتیم و روبهسری تکون داد و از پله

  .و یه عدد دختِر جوون ترگل و ورگل با یه ظرف شیرینی، پا به تراس گذاشت باز شد

دیدم که اون هاش گرد شد و هم من از اینکه میهم اون با دیدن نزدیکی بیش از حد من و محمد، چشم
ی جا مونده و به خونهکمال پررویی هنوز اینی صدکیلویی اآلن به این شکل و روز دراومده و در فرشته

  .زده بودمخودشون نرفته، حیرت

ام گرفت و یه لحظه حس کردم که محمد، خودش رو بیشتر به من نزدیک کرد و از این کارش خنده
ها کرد و با غیظ، میز رو کمی نتونستم جلوی نیشی رو که کمی باز شد، بگیرم. شهاب هم شکار صحنه

  .پشت صندلی بلند شد و به سمت ما قدم برداشت هل داد و از

  :محمد اوضاع رو به دست گرفت و خیلی طبیعی گفت

  .سالم آقا شهاب -

  :بعد هم رو به سمت من کرد و گفت

  خانوم اینا رو یادته؟ی ملوکترنج جان، فرشته -

  :خصیت ترنج بود، گفتممنم خیلی عادی سری تکون دادم و با حالت نرم و مهربون که کامال نمایانگر ش

  !جون، تا دیدمت شناختم، اصال عوض نشدیسالم فرشته -
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 .ی بدجنسی من بود، تموم صورتش رو منقبض کرد که یهو زیر خنده نزنهمحمد که متوجه

  :اختیار گفتکرد و بیفرشته با بهت به من و محمد و شهاب نگاه می

  شما دو تا از صبح با هم بودید؟ -

  :مد گفتخیره به مح

 آره محمدجان؟ -

  .کنهکشه بره و استنطاق هم میشدم. بچه پررو راهش رو نمیدیگه داشتم عصبی می

  :طور مالیم گفتممحلش کردم و رو به شهاب و همونبی

  جا تشریف آوردید؟آقا شهاب؛ چی شد این -

هامون مماس با نصف تنه کرد نگاهش رو از نزدیکی بیش از حد من و محمد که تقریباشهاب که سعی می

  :هم قرار داشت بگیره، از پشت دندونای ردیفش، با عصبانیت گفت

  !کجا بودید تا این وقت شب؟ فرشته خانوم چی میگه؟ از صبح بیرون بودید؟ -

  :محمد خیلی جدی گفت

یلی خسته و بله، از صبح با هم بیرون زدیم و دیگه جایی نبود که به گشت و گذار نرفته باشیم. ترنج خ -
کسل بود و منم بعد از مدت زمان زیادی که ندیده بودمش، حس دلتنگی شدیدی داشتم و دوست داشتم 

  .بیشتر با هم باشیم

  :تر و خطاب به من گفتشهاب عصبی

  .باید صحبت کنیم -

خودم رو دیگه عمال توی بغل محمد انداخته بودم و اونم از روی ناچاری دستش رو گرد کرد و با فاصله 

  :از بازوم، نگه داشت و گفت

جان میارم تا کمی رفع ی ترنجبفرمایید همین جا بشینید و با خیال راحت صحبت کنید. یه چای هم واسه -

  .خستگی کنه

  :مثال نجواگونه و در کنار گوشم گفتبعد به سمت من سرش رو خم کرد و 

  .ریزیم، ببین حرف حسابش چیهنترس، من همین دور و برم. تا یه چایی برات می -
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سرم رو به حالت قبول، تکونی دادم و محمد ازم فاصله گرفت. فرشته هم با دلخوری ظرف شیرینی رو 
که اگه خدا بخواد، قصد داشت به باغ های تراس پایین رفت و فکر کنم ُپرصدا روی میز گذاشت و از پله

 .خودشون برگرده

ها نشستم. یقین دارم که شهاب، خیلی مظلوم و سر به زیر، به سمت میز رفتم و روی یکی از صندلی
برد و آوره. اگه اآلن بهار بودم، کلی لذت میاصال از شخصیت ترنج خوشش نمیاد و کلی براش کسالت

  .بازی واژگان طراحی کنه دوست داشت تا صبح َکل بندازه و

نشسته به سمت من خم شد. یه دور روی های محکم چوبی تراس تکیه داد و نهایتا، به حالت نیمهبه نرده
  :های ترسان دید، پووفی کشید و گفتصورتم چرخ زد و وقتی من رو با اون چشم

جا تونم به این ترنجی که اینوقت هم نمیخوام بترسونمت، اصال با تو کاری ندارم. هیچترنج من نمی -
بار که برق خواستنت توی ذهنم، جرقه زد؛ همون شب مهمونی بابات نشسته، کششی داشته باشم. اولین

ام ی سینهخواست از قفسهقدر حرکات و رفتار و حست، شبیه بهار بود که یه لحظه قلبم میبود. اون
ج ترسان و خیلی ببخشید که میگم؛ ِزرزروییه که روم نشسته، همون ترنبیرون بزنه. ولی اینی که روبه

  !همیشه ازش گریزانم

ریختن؛ کاری که به قول خودش خیلی خوب بلد بودم. یه وایی گفت منم شروع کردم عین ابر بهار، اشک
هام، به سمتم ور کرد. همون موقع محمد با سینی چای بیرون اومد و به محض دیدن اشکو روش رو اون

  :سینی رو روی میز گذاشت و چهارزانو مقابلم نشست و با حیرت گفتپا تند کرد. 

ی شهر رو هات همهای چی شد؟ تو که تا همین اآلن، صدای خندهترنج جان، ترنجک! آخه یه دفعه -
  برداشته بود؟

انداخت که کل مسیر ورودی به شهر تا باغ اش که کامال داشت بهم تیکه میاز این حرف و شوخی بامزه
زدم؛ نزدیک ی زهرمار نشسته بودم و باهاش حرفم نمیخاطر اوضاع خیلی بد کارینا، عین مجسمهبه رو

  .ی بلندی بیفتمبود به خنده

  :هام رو به صورتم کشیدم و تند و تند گفتمفوری دست

 .چیزی نیست محمد، خوبم -

هاش رو به جیب برد و رو به کرد. دستتر ما با یه حالت مسخره نگاه میشهاب برگشته بود و به تئا
  :محمد گفت

  ببینم شما دو تا با هم قول و قراری دارید؟ -

  :زده به شهاب گفتهمزمان جفتمون به سرفه افتادیم و محمد سریع رو پا بلند شد و حیرت

  !منظورت چیه؟ چه قول و قراری؟ -

  :شهاب با طعنه بهم گفت
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 جواده؟ییدونه که کیس ازدواجت، پسر کربالحاجی می -

کرد اش رو گرفت و گرچه سعی میاختیار یقهمحمد دیگه تاب نیاورد و به سمتش خیز برداشت و بی

 :صداش باال نره؛ ولی باز خشونت صداش واضح بود

های پاک و نجیب این خونه نسبت نده. تو اته، به آدمخوردههی عوضی، هر چی افکار چندِش مغِز خاک -
 سال اختالف سنی، دنبال یهمن رو به زبون بیاری؟ خیلی خجالت داره که با بیستکی باشی که اسم بابای 

دختربچه راه افتادی. مغِز تو آب آورده، حاجی چشه که چشماش رو بسته و دختِر سرگردونش، باید خونه 

  جا سر دربیاره؟رها کنه و موقع امتحانات، از این و زندگی و درسش رو

ایش های محمد رو از خودش جدا کرد و به صورت سوخته و قهوهرد و دستهاش رو باال آوشهاب دست
خواد حرف واقعی رو از و بعد هم به سر تا پاش، چشم چرخوند و با یه حسی توی نگاهش که انگار می

  :نگاه محمد بخونه و یا حتی بخواد با گفتن چیزی، بچزوندش؛ رو به من کرد و گفت

وزنش، تماسی داد که بهت ابالغ کنم. ظاهرا یکی از موکالی خیلی سنگین بابات یه پیغام بلند باالیی -
قدر گنده است که هنوز هیچی نشده، ی حضوری رو داره. یارو اونباهاش داشته و درخواست یه معارفه

  شناسی؟هات حجت میبابات رو به لرز و تب انداخته. بین همکالسی

تر بشه. حجت دیگه کی بود؟! با بینم و حواسم هم متمرکزتر بهای خیسم رو دست کشیدم تا واضحچشم
  :صدای گرفته گفتم

  .شناسمحجت دیگه کیه؟ همچین کسی رو نمی -

  شناسی؟مالک چی؟ فهیم مالک رو می -

  .ام خفه کنمشد و نتونستم تعجب رو توی حنجرهتر نمیهام از این درشتچشم

  مالک؟! اون با بابا چی کار داره؟ -

ذاره، بـ ــوسه و کنار میخاطر تجارت میحاتم علِی حجت که ظاهرا بعد از اینکه سیاست رو به -
کنه و با ی اجدادیشون، به نام خونوادگِی حجِت مالک ثبت سند میخاطر اموال فراوون زنش و خواستهبه

مده و از اَبوی جانش این نام وارد بازار تجارت میشه. ظاهرا پسرش، از یه بهار خانومی خیلی خوشش او
  !خبری؟ات، کامال بیزدهخوای بگی با این چشمای وقخواسته که باب معارفه باز کنه. یعنی می

کردم و دوباره یه دم عمیق. شهاب و دستم رو روی قلبم گذاشتم و به سختی نفسم رو به بیرون فوت می
تر رسید و دوباره جلوی پام زانو د زودمحمد متوجه وضعیت بحرانیم شدند و به سمتم پا تند کردند. محم

زد و از پارچ آب یخی که روی میز بود، یه مشت کف دستش ریخت و به صورتم پاشوند. خیلی ناگهانی 
ی سه چهار گر یه دختربچهتونه تداعیترین صدایی که میبه خودم اومدم و به محمد خیره شدم و با ریز

رو از هم گشودم و دورگردن محمد انداختم و اون رو که اآلن هام ساله باشه، ونگ زدم و با گریه دست
اش گذاشتم و با همون حالت زرزرویی ست، بغل کردم و سرم رو روی شونهی خشک شدهمثل یه مجسمه

  :که شهاب توصیفم کرد، گفتم

  ...خوامخوام با این برم.. آجیم کجاست؟ آجیم رو میخوام. نمیممدجونم.. ممدجونم، آجیم رو می -
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و همچنان زر زدم و اشک ریختم. متوجه بودم که شهاب بازدم عمیقش رو بیرون فرستاد و به محمد که 

  :آمیزی گفتصورتش همچنان از تعجب در حال ترکیدن بود، نگاهی انداخت و با حالت طعنه

 !ـ به جمع ما خوش اومدی

زش آویزون بودم انداخت و با های من و گردنی که محکم به آغوش داشتم و ایه نگاهی هم به اشک
  :دیدی، رو به محمد گفتهی ازش میتفاوتی که گاخونسردی و حس بی

ها باباش خیلی گرفتاره، بهتره سر به سرش نذاره. گفته بیاد صبح میام سراغش؛ باید برگرده. این روز -

  !نه، فعالای بکخواد بعدا فکر دیگهی معارفه حضور داشته باشه؛ میو فقط توی این جلسه

های تراس سرازیر شد و با آخرین نگاهی که به من و محمد همچنان سفت شده کتش رو برداشت و از پله
انداخت، به سمت ماشینش رفت و با یه استارت و یه دور تک فرمونه، به سمت ورودی باغ رفت و در 

ردن محمد برداشتم و به هام رو از دور گسیاهی شب، ناپدید شد. یه نفس بلند کشیدم و با عجله دست
تر و مهربون و بامزه شده بود، خیره شدم. خیلی سریع و با حس عذرخواهانه های اون که کمی نرمچشم

  :گفتم

  .کردکردم، شرش رو کم نمیها رو نمیوای محمد، تو رو خدا ببخش. اگه این کار -

ها انداخت و روی یکی از صندلیاش هم گرفته، بلند شد و بالفاصله خودش رو محمد که معلومه خنده

  :تر گفتی بلندش رو بگیره. با همون حالت و کمی هم سرخوشباألخره نتونست جلوی خنده

ای؛ نزدیک ات رو پاک کن و بعد هم خواهشا یه بوقی، یه اشارههای شرشرهترنج خانوم، اول اون اشک -
جا، یه دست بشم! خداییش های اینزاییکجا روی زمین وا برم و با موبود از شدت بهت و تعجب، همون

  !زدمخیلی تئاتری دختر؛ اگه از قبل بهم نگفته بودی، سکته می

  :هام رو روی صورتم کشیدم و گفتملبخندی زدم و دست

بینی؟ یه کردی. بابام رو نمیطور رفتار میخودت هم اگه جای من بودی، با این جماعت همین -

  !ش گفته که از اون یکی خواستگار دیگه هم با خبرم کنه! شاهکاره به خداخواستگار فرستاده، تازه به

  :اش، کمی تلخ شد و متفکرانه گفتخنده

  خوای چی کار کنی؟حاال می -

فرستم های خوشگلم براش میهیچی، مثل همیشه. دوباره در میرم و تا بیاد و پیدام کنه، باز از اون نامه -
  .دست از سر من برداره که حسابی ذهنش مشغول بشه و

  زنی؟هات کار دستت نده؟ اصال آدرس فرستنده رو چی مینامه -

  :سری تکون دادم و با خیال راحتی گفتم
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نگران نباش؛ سرچ کردم و متوجه شدم که پست عادی ثبت و ربطی نداره. فقط باید مقدار تمبرهات  -
ترین پاساژهای تجاری کرج درس یکی از بزرگکافی باشه. منم دوبرابر میزان الزم، تمبر چسبوندم. آ

  .ی تبلیغی ـ تجاری معمولی به نظر برسهرو هم، قسمت فرستنده ثبت کردم که یه نامه

خانوم بیرون اومد. با کمی شک و دودلی به ی بهیاومد چیزی بگه که در ورودیشون باز شد و کله

  :اطراف نگاهی انداخت و گفت

داد که بیرون صدای گریه میاد و یه بار صدای بلند خنده. اگه محمد قسمم نمی ها چه خبره؟ یه باربچه -

  خورید؟آوردم. راستی فرشته رفت؟ آقا شهاب چی؟ شام نمینیام، تا حاال طاقت نمی

کردیم و یه جون رو آروم میمن و محمد سریع بلند شدیم و به سمتش رفتیم. حاال باید یه طوری، هم بهی
دادیم. خیلی سخت بود که همه چیز رو براشون بگیم. برای همین، ضمن جواد میبالییتوضیح هم به کر

طور متوجه شدند که ها اینخوردن، محمد خیلی تمیز و سر بسته یه چیزهایی بهشون گفت و نهایتا اونشام
گه شهاب یه خواستگار پررو و وقیحه و ضمنا حامل پیام بابا برای حضور در یه مجلس خواستگاری دی

  !هم بوده

  :هاش رو به سمت باال بلند کرد و با التماس گفتجون فقط دستبهی

  .هات رو ختم به خیر کنخدایا! عاقبت تموم بنده -

  :منم لبخندی زدم و گفتم

  .آمین -

بعد از شام، محمد همراهیم کرد تا به ساختمون خودمون برم. کمی توی خودش بود و ظاهرا شک داشت 
  :ه زبون بیاره یا نه. باألخره طاقت نیاورد و گفتکه حرفش رو ب

  به نظرت شهاب، واقعا صبح زود میاد دنبالت تا به تهران ببردت؟ -

  :چرخید؛ ولی با اطمینان گفتمدادن نمیکرد و حتی زبونم برای جوابگرچه از خستگی، مغزم کار نمی

  !شک نکن -

  :مضطرب گفت

  خوای همراهش بری؟می -

  !ـ ابدا

  :حرصی شد و گفت

 طور کامل، برام بگی؟ات رو بهمیشه تلگرافی جواب ندی و نقشه -
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  :های خستگی روح و تنم بود، تقدیمش کردم و خیلی آروم و آهسته گفتمای رو که مملو از لرزهخنده

  .جا میرمی شهاب پیداش بشه، از اینمحمد جان؛ من فردا صبح خیلی زود، قبل از اینکه سر و کله -

  :قدم بلندتری برداشت و جلوم ایستاد

  ای رو هم داری؟جا مگه جای دیگهخوای بری؟ اصال غیر از اینیعنی چی؟ کجا می -

شب، شبیه اشباح سربازان به نگاه کوتاهی بهش انداختم و بعد به تیرگی درختان باغ که در تاریکِی نیمه

  :خط شده بودند؛ چشم دوختم. خیلی آروم گفتم

ی رو که ندارم؛ اما برات تعریف کردم که به یه خانمی کمک کردم و پسرش هم روانپزشکه و جای -
  ی ماست؛ یادته؟شون هم دانشجوی دانشکدههمسایه

  .پایید؛ ولی من همچنان به اشباح مقابلم خیره بودمبا کنجکاوی صورتم رو می

  خوای دوباره پیش اونا برگردی؟می -

گفت آخر هفته رو باهاشون همراه بشم تا به یه جای از داور داشتم. می نه، ولی صبحی یه تماس -

 .رسهجوری باز یه دو سه روز غیب میشم و بابا هم، دستش بهم نمیتفریحی بریم. این

  .به سمتش چشم چرخوندم تا ببینم نظرش چیه که از نگاه سردش، ترسیدم

  ی خوبی نیست؟چی شده، به نظرت ایده -

تونی هفت هشت زندگیت رو این مدلی و روی هوا سپری نکن. با یه قرص ُمسکن، میترنج جان!  -

  ات رو به دست میاری؟ساعت دردت رو کاهش بدی؛ ولی آیا با تسکین موقت، درمان قطعی

  :سکوت غمدار من رو که دید، دوباره خودش ادامه داد

خوای درگیرشون اند؛ اما تا کی مینیهایی که کردی، مطمئنم که آدمای خیلی خوب و مهربوبا تعریف -
ی تالقیشون کج بشه و به یه راه دیگه بره؛ بهتره از همین اولش، کنی؟ اگه قراره خط زندگیت، از نقطه

  .موازی باشی و مسیر صاف خودت رو بری

ه شدم ها فکر کرده بودم؛ اما با شرایط پیش اومده، واقعا درموندی این چیزحرفش منطقیه و خودمم به همه

  :دونم کجا برم و به کی پناه ببرم. صادقانه حرف دلم رو بهش گفتمو نمی

ای ندارم. تو بگو کجا برم و به کی پناه ببرم؟ تازه چیزی به شروع دونم؛ ولی چارهها رو میی اینهمه -
ی وادی رفتم. من دو ساله که توهام رو یه خط در میون میامتحاناتم نمونده و این اواخر هم، کالس

کنی؟ حاال این همه کس نیومد بگه که کجایی و چه میوقت، هیچسرگردونی، زخمی و تنهام و هیچ

  .طرفدار پیدا کردم و تحت فشار قرار گرفتم
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طور چمباتمه سرم رو ام، روی پام فرود اومدم و همونشدههام جاری شد و با بغض خفهدوباره اشک

  .من، همراهیم کرد و مقابلم چمباتمه زدپایین گرفتم. محمد هم با این حرکت 

  :صورتم رو بلند کردم و ناالن گفتم

خواد؛ همه خواستار بهارند، بهاری که در درون من و منگنه شده به ـ واقعیتش اینه که کسی من رو نمی
دونه که دیگه نه بهاری مونده و نه ترنجی! شدم یه معجونی از تموم روح منه؛ اما هیچکی نمی

های مهم زندگیم؛ حتی خوِد تو که یه بخش خاصی از این شخصیتی که مقابلته هستی. اگه امروز شخصیت
کردم که تا آخر عمرش از صد دید و کاری مینبودی؛ یقین داشته باش که شهاب فقط ممدلوتی رو می

برسونم.  های دور و برم آسیبقدر خسته شدم که ممکنه هم به خودم و هم به آدمقدمیم هم رد نشه. اون

 !آخه مگه من چند سالمه؟ اصال شاید بهتره که من هم مثل بهار بمیرم

هام رو از بغضم به قدری سنگین و دردناک بود که حس کردم محمد هم، بغضش گرفته. خیلی مالیم آرنج
دو طرف گرفت و کمک کرد که دوباره سر پا بشم. بدون اینکه ازم فاصله بگیره، به آرومی َپر شالم رو 

  :دست گرفت و کمی فشرد. با مالیمت ذاتی و همیشگی خودش زمزمه کرد به

  .گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سرآید -

  :هامون و به سبک التی گفتبعد دستش رو عقب برد و برای اینکه جو رو کمی عوض کنه، مثل بچگی

ذارم ها! یعنی غلومت، سیب زمینیه یا برِگ چغندره؟ جون شوما تار سبیلم رو گرو میترنجکی؛ گیسو ر -
  ...الناسی نزدیکت بشه یا بخواد خشی به خاطر موبارکت ِبندازهو قول میدم که نذارم احد

  :گفتم قدر از ادا و اصولی که درمیاورد ذوق کردم که تموم غمم رو فراموش کردم. با خندهاون

  زدی؟رها و ترنجک و ترنجکی صدام می وای محمد! یادته اولین بار تو بودی که گیسو -

  :خندید و گفت

انداخت، مثل ات میکرد و به گریههایی بود که هر وقت چیزی ناراحتت میمگه میشه یادم بره؟ اینا اسم -

  .بردگفتم و تو هم روی دوشم، خوابت مییه جور الالیی می

  :های کوتاه روی پیشونیم که از شال بیرون زده بود، موند و گفتهاش یه لحظه روی چتریشمچ

کشوند. حتی ریخت و نگاه همه رو به سمت خودش میها یه موج از طال، تا روی کمرت میاون موقع -

  .بهار هم عاشقشون بود

ام پیچید و فشرده، توی قفسه سینههای در رفته رو به داخل هل دادم. حس یه درد دست بردم و اون تکه
  .فهمیدم که چه بالیی سر خودم آوردمانگار تازه می

  :آمیزی، زمزمه کرددوباره با یه لحن مالیم و محبت

 جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار -
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 ام.٭آخر غمت به دوِش دل و جان کشیده

ل بده که به چیزی فکر نکنی؛ خودم یه راه کنم و تا آخرشم هستم. قوترنج؛ درست میشه. خودم کمکت می

 .حل خوب برات دارم

*** 

هاشون رو بشنوم. شهاب خیلی عصبی بود و ی حرفهام رو به شدت تیز کرده بودم تا کلمه به کلمهگوش
  :کردمدام حرفش رو تکرار می

نشه. جواب حاجی اطالعید؛ مگه میشه که از باغ بیرون رفته باشه و کسی متوجه یعنی چی که شما بی -

 !رو باید خودتون بدید

*** 

 ٭شعر از شهریار

 

  :اش سر رفته، با صدای آروم و دلخوری گفتخانوم هم که معلوم بود دیگه حوصلهبهی

ترسم؟ بگو پاشه بیاد و هر حرفی داره، رو در رو بزنه! تموم جوونی و نیروی من مگه از حاجیت می -
جانم که اآلن مالک اصلی باغه، یشه هم امانتدارهای خوبی بودیم. ترنجو کربالیی توی این باغ گذشته؛ هم

دلش خواست دوروز بیاد و یه هوایی بخوره و بعد هم بره. حاال بفرمایید گـ ـناه ما این وسط چیه، سر 
پیازیم یا تهش؟ اگه به پسر من شک داری که طفلی دیشب، مدام اون دخترک معصوم رو نصیحت 

یش باباش برگرده و اجازه نده که اختالفاتشون ادامه داشته باشه. بعِد اذان صبح هم، یه کرد که بهتره پمی
ها بیارند. دیگه ما از کجا استراحت کوچیک کرد و با کربالیی رفتند که خاک تازه برای پای درخت

  باخبر بشیم که ترنج رفته و یه خداحافظی هم نکرده؟

دونم که بدون ماشینش جایی بره، پس شبیه. بعید میماشینش هنوز کنار جاده، همون جای دی -

  .گردهبرمی

گفت تا سرویس اساسی نشه، دیگه سوارش نمیشه. شما برای اطمینان اونم با خداست؛ چون به محمد می -
بهتره یه سر به ترمینال بزنید تا ببینید بلیت تهیه کرده یا نه. خودتون که رفتید و تموم ساختمونشون رو 

  .دونم دوباره برگردهگه تموم وسایلش رو برداشته و برده، بعید میگشتید. ا

  :اش رو شنیدم که گفتاومد، صدای در حد زمزمهبعد از چند ثانیه که صدایی از شهاب بیرون نمی

جا تا کنم. شاید بازم برگشتم اینزنم و از مراکز فروش بلیت هم یه پرس و جویی میمیرم یه گشتی می -

  .جا نیاداجی چه جوابی بدیم که دیوونه نشه و تا اینببینم به ح

  :خانوم هم گفتبهی
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دونید، اصال ناهار تشریف بیارید. کربالیی و محمد هم تا ظهر کارشون تموم هر جور که صالح می -

  .جا باشهمیشه و میان. به احتمال زیاد، فرشته هم مثل همیشه این

کنی؟ اصال مگه اون فرشته خونه و زندگی نداره که هر وت میآخه واسه چی ناهار دع» با خودم گفتم:
 «جاست؟روز این

 :صدای شهاب بازم اومد

جا رو خیلی شلوغ نکنید تا حرفمون توی بهجت خانوم! برای مهمونی که نمیام. خواهشا امروز این -
اریم و ببینیم کجا ها نپیچه. فقط اگه نتونستم ردش رو بگیرم، میام تا فکرهامون رو روی هم بذهمسایه

  .میشه پیداش کرد

 .کرد، خوشحال شدمخب الاقل از اینکه مثل من فکر می

رفت، یه نفس راحت اش کرد و با شنیدن صدای ماشینش که به سمت خروجی میخانوم هم بدرقهبهی
  .کشیدم

هاش تا زمین، خیلی زیاده و راحت میشه دو تا آدم های فلزی قدیمیه که ارتفاع پایهتخت محمد از اون مدل
  .بزرگسال زیرش جا بشند

یادمه بچه که بودیم، این تخت توی اتاق کربالیی بود که اونم ازش به عنوان یادگاری پدرش خیلی خوب 

  .بپر بپر کنندها روش داد که بچهکرد و اجازه نمیمراقبت می

جا آوردند و خود ها بعد که محمد دبیرستانی شد و کربالیی هم کمر درد گرفت، تخت رو به اینسال
خوابید. اآلن که زیرش دراز کشیدم و روتختی آبی و سفید چهارخونه تموم کربالیی هم روی زمین می

  .خودش رو مخفی نگه داشتهدور و اطرافش رو گرفته، حس آدمی رو دارم که در بهترین فضای دنیا، 

گیره. بعد از های یه خواب آروم تموم مغزم رو در بر میکنم، رگهبه تموم ماجراهای دیشب که فکر می
ای برام ریخت. اول به ساختمون رفتیم و یه بلیت پناهی، محمد برنامهکسی و بیهای بیاون بازگوکردن

ری کردیم. بعد تموم وسایلم رو جمع کردیم، حتی اینترنتی به مقصد تهران، به صورت آنالین خریدا
  .نذاشتیم که یه مداد یا خودکارم بمونه؛ پاِک پاک

تاپم رو هام و پرینتر و لپسر و صدا، به بیرون از باغ رفتیم و ساک لباساون وقت خیلی آروم و بی
سبکِی بهتری  های دیروزم رو عوض کرده بودم، حسعقب ماشین گذاشتیم و قفل زدیم. من که لباس

ی محمد به اتاقش رفتیم و ازم خواست که روی تختش استراحت کنم. خودش هم به هال داشتم. با اشاره
  .شون دراز کشیدنفرهرفت و روی راحتی سه

بعد از نماز صبحش، باالی سرم اومد و صدام زد. چون مجبور بودم یه چند ساعتی رو زیر تختش 
جون معموال عادتشه ویس برم و حتی مقداری خوراکی هم برام آورد. بهیبگذرونم، پیشنهاد داد که به سر

ی محمد این بود که حتی مامانش هم من رو خوابه. نقشههای شش صبح بیدار میشه و دیگه نمیکه نزدیک
  .کرداطالعی میطوری با صداقت کامل، اظهار بینبینه؛ چون این
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کرد و بالش سبک و کوچیکی هم که بهم داد تا زیر سرم  ای که روی فرِش زیر تخت برام پهنبا ملحفه

  .ها، مصون بمونهخانومی هستم که تو قصر طالیی، پنهونش کردند تا از دست آدم بدبذارم، مثل شاهزاده

ها نشسته و منتظر پدرش بود که به قرار خرید خانوم بیدار شد، محمد روی راحتیموقعی که بهی
کرد که چرا این وقت صبح، اومد که محمد رو بازخواست میجون میامروزشون برسند. صدای بهی

  :جا نشسته و نخوابیده. محمد هم با مالیمت جواب داداون

  .بره و بابا هم دلش نمیاد صدام بزنهجوری حسابی خوابم میفکر کردم اون -

پریدم. اولش ترسیده و کم خوابم برد تا نهایتا با سر و صدای شهاب از خواب دیگه صدایی نشنیدم و کم
حرکت موندم تا اون هم باألخره زد؛ ولی آرامش خودم رو به دست آوردم و کامال بیقلبم به شدت می

  .خیالم بشه و برهبی

 بندم و با حسهام رو میهای خودم شنیدم، با خیال راحت چشمحاال که صدای موتور ماشینش رو با گوش

 .مرهاشدگی، به خواب عمیقی فرو میر

پچشون، باعث شد که مغزم از حس خواب بیرون بیاد و متوجه اطرافم بشم. رو تختی باال رفته صدای پچ
گفت. محمد هم آروم وای می ای زد و پشت سر همخانوم با یه دستش روی اون یکی دستش میبود و بهی

  :زدصدام می

  جان؛ بیدار میشی؟جان، ترنجترنج -

آلودگی، خودم رو کشیدم و از زیر تخت ام باز شد و با همون حالت خوابچسبیدههای به هم باألخره پلک
  :خانوم دراومدبیرون اومدم. اول از همه، صدای بهی

نجا هم جای خوابیدنه؟ نگفتی یه وقت دور از جونت، خفه بشی؟ یعنی خاک به سرم کنم! آخه دختر او -

  ای برای پنهون شدن پیدا نکردید؟جای دیگه

تر خودم رو قل بدم و بیرون بیام. بعد هم رو به د که از بیدارشدنم مطمئن شد، عقب کشید تا راحتمحم

  :مادرش گفت

پیچه، های اتاق رو باز گذاشتم و با نسیم خنکی که از سحر توی اتاق میبینی که پنجرهعزیز من، می -
  .اومدهیچ مشکلی براش پیش نمی

  :ام درهم شد، گفتمیع سر پا شدم و به همراه لبخندی که با خمیازهمن هم باألخره بیرون اومدم و سر

 .سالم -

  :خانوم سری تکون داد و با شماتت گفتبهی

سالم به روی ماهت. حتما از گرسنگی ضعف کردی. بیا تا یه چیزی بدم بخوری و برام تعریف کنی  -

  .خان پیاده کنیدای رو برای شهابکه بدونم قراره چه برنامه
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و از اتاق خارج شد. من و محمد هم یه نگاهی به هم « هااز دست شما جوون»بعد هم یه غری زد که 
تر بیاید تا به جای خندیدن، زود»جون که گفت: اختیار به خنده افتادیم. با صدای بلند بهیکردیم و بی

  .م برداشتیمشون، قد، سریع از اتاق خارج شدیم و به سمت آشپزخونه«تکلیفتون رو معلوم کنم

ی کوچیک رنگیشون پهن بود. مثل همیشه اون وسط، یه روانداز تقریبا کهنه و روی اون سفره
رغم کدبانوگری خانوم خونه، دیگه از رنگ و لعاب افتاده و با رنگشون هم، علیهای فلزی آلبالوییکابینت

  !کردندتموم وجود، اعالم بازنشستگی می

انی خوشرنگ و عطر ریخت و جلوم گذاشت تا شیرینش کنم. با اینکه از خانوم، برام یه چای لیوبهی
 .های محمد مقداری خورده بودم؛ ولی حسابی ضعف داشتمخوراکی

شون اومد و به فرشته از پشت در خونه ی اول رو به سمت دهنم نبرده بودم که صدای نکرههنوز لقمه

  :زدهایی که به در میدنبال اون، ضربه

 اید؟ کسی نیست؟وم جون، خونهخانبهی -

  :یه اووفی کشیدم و خیلی آروم که صدام نره، گفتم

جا ببینه. ممکنه لو بریم و برای شما و جون نباید من رو ایناین رو دیگه کجای دلمون بذاریم؟! بهی -

  .محمد هم خوب نیست

 :محمد هم فوری گفت

  .راست میگه مامان؛ نباید ترنج رو ببینه -

  :بعد هم متفکرانه گفت

  !طوری؟اما چه -

  :خانوم نگاهی به ما انداخت و با ُتن پایین صداش، زمزمه کردبهی

جا روی تراس بشینه و منتظرم بمونه تا طوره، پس اصال در رو باز نکنیم. منتها ممکنه هموناگه این -

  .مثال از هر جایی که هستیم، برگردیم

  :فکر کردم و دوباره پچ زدم

جا ام رو بخورم، بعد از تراس اتاق شما به پشت ساختمونتون میریم. من همونپس بذارید صبحونه -
مونم و شما ساختمون رو دور بزنید و از مقابل فرشته در بیاید. منتها خواهشا یه جوری دست به می

  .سرش کنید تا کار دستمون نده

  :تنوشید، گفطور که متفکرانه چایش رو میمحمد همون

  .دونم که بشه از شر فرشته خالص شدفکرت خوبه و میشه عملی کرد؛ اما بعید می -
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  :خانوم گفتمبا یه چاشنی دلخوری، به بهی

  جا پالسه؟ مگه خودش خونه و زندگی نداره؟ی چی این دختِر، َدم به دقیقه اینجون؛ اصال واسهبهی -

ی سفره های ُخردشده رو یه گوشهای، نونتاشده خانوم سرش رو پایین نگه داشت و با دستمالبهی

  :نگاهی هم به محمد انداخت و نهایتا عاجزانه گفتکرد. یه نیمآورد و جمع میمی

ها جا بده. خواست خودش رو بین شمااومد و مدام میقدر میچی بگم ترنج جان، از بچگی که یادته چه -
اومد و سرک ساعتی میمدید، هر چند روز یه بار، یه نیماوجا میاز وقتی هم که شما دیر به دیر این

دونست چه کم انگار تقویم رفت و آمدهای محمد دستش اومده باشه، خیلی دقیق میرفت. کمکشید و میمی
بره. یه بار هم به جاست، امان ما رو میاش پیدا بشه. این ده روز هم که محمد اینهایی سر و کلهموقع

دونم گیره. دیگه نمیه براش آستین باال بزنم، مرغش یه پا داره و حرف مِن مادر رو نمیاین پسِر گفتم ک

 .کار کنمبا این دختِر چی

خواست چیزی بخونه. من هم که در حاال سرش رو باال آورده و به من خیره شد. انگار از ته چشم من می

  :خانوم و با لجاجت گفتمهینهایت سادگی و خامی، به محمد نگاهی انداختم و بعد هم به ب

  .ی محمد بگیری، دیگه نه من، نه تو! گفته باشمها واسهجون اگه بخوای از این لقمهبه خدا بهی -

  :جون یه لبخند گشادی تحویلم داد و گفتبهی

  !ـ هر چی تو بگی

از جاش  ای، قرمزشدنش هم کامال پیدا بود؛ درنگ نکرد و سریعطفلک محمد که با اون صورت قهوه

  .بلند شد و از آشپزخونه بیرون رفت

  :خندید. باألخره گفتریز میجون هم ریزبهی

  .های عشق و عاشقی باهاش زدام خیلی محجوب و باحیاست؛ اصال نمیشه دو کلمه حرفبچه -

  .هامون تنگ میشهجون، محمد خیلی عوض شده. گاهی واقعا دلم برای اون ممِد بچگیمیگم بهی -

طوری این یه دونه پسر رو به اون جای دور، تبعیدش دونم چهطوریش کرده. اصال نمیزگار اینرو -
خاطر تک فرزندی و سن باالی باباش، سربازیش یه جای نزدیک کردند. آخه ما خیلی امید داشتیم که به

م بشه. اصال های دولتِی شهر خودمون، تقسیباشه و حداقل بعد از سه ماه آموزشیش، توی یکی از ارگان

  .طوری دستور داده شدهگفتند که اینمعلوم نشد که کی براش این برنامه رو ردیف کرده، فقط می

ها و رفتارهای جایی که از بعضی کارهای مامان سیما؛ اونرنگم پرید. فکرم رفتم به بخشی از یادداشت
داد که عزیز مردم رو ترجیح می خاطر شرایط سنی دخترهاش،بابا نسبت به سایرین گله داشت. اینکه به

 .کردبه راه دور تبعید کنه و برای این کار، از موکالی قدرتمندش استفاده می

زدن انداختن و ناخنخواست اون یه ذره صبحانه رو باال بیارم. حس چنگبه قدری حالم بد شد که دلم می
ی ترین تصویر مردانهاش برام، زیباترین صورت منفور این روزهام رو داشتم. بابایی که چهرهبه جذاب
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دونم وضع و حالم به چه ترین نمای زندگیمه. نمیاش، بدخوردهها، روِح با تاریکی گرهدنیا بود و این روز
زد. با صدای سره و خیلی آروم صدام میخانوم یه مشت آب به صورتم پاشید و یهشکلی دراومد که بهی

خورد، به خودم اومدم. محمد دوباره وارد آشپزخونه شد. دی میهای پشت سر هم که به در وروضربه

  :ای به من و حال خرابم خیره موند؛ ولی آروم و با شتاب گفتلحظه

  .تر عملیش کنیمای که دارید، بهتره زودهر برنامه -

هایی پر شد که فعال و در این شرایط، هام از اشکاش نگاهی انداختم و چشمبه صورت سوخته
خواستم تسلیمشون بشم. شاید یه جای دیگه و توی تنهایی، سیل ببارم و خودم هم میون اون سیالب گم نمی
 .بشم

روی پا بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. پایین تختش خم شدم و دست دراز کردم و کیف دستی و نایلون 
ارج شدیم. به سمتشون و از ساختمون خ تایی به سمت تراس پشتی رفتیمهام رو بیرون کشیدم. سهکفش

  :چرخیدم و گفتم

  .چرخم تا شما اعالم وضعیت سفید کنیدها میشما برید، منم همین گوشه و کنار -

های تراس پشتی، یه فضای دنجیه که هم سایه و خنکه و هم سری تکون دادند و از من جدا شدند. پایین پله
های ها و بطریها رو ببینه. با آسودگی خم شدم و خودم رو کنار کوزهتونه زیرپلهتا کسی خم نشه، نمی
رفتنم مساوی با پیشنهادهای ونکردم. تهرخانوم جا دادم. باید یه فکر اساسی میآبغوره و آبلیموی بهی

شد که بابا بیشتر تحریک بشه و خدای نکرده به این جا موندنم باعث میزورکی بابا بود و از طرفی، این

  .ی جدیدی وارد کنهی عزیز، لطمهخانواده

نگرانی دانشگاه و شروع امتحانات هم مثل خوره روی اعصابمه و ذهنم رو درگیر کرده. گرچه این 
  .مونمکه خودم انتخاب کردم و تا آخرش هم، وفادار و پایدار میراهیه 

هاست. ها و کوزهترین مکان موجود، کنار همین شیشهداد؛ ولی امنخانوم آزارم میبوی ترشیجات بهی
ی سفر تفریحی و شرایطم، خبرش کنم. گوشیم رو یاد داور افتادم و اینکه بهش قول داده بودم که درباره

  :زده جواب داداش رو گرفتم. به دومین زنگ نکشید که شتابم و شمارهبیرون آورد

  کجایی ترنج؟ -

  :آروم گفتم

  .علیک سالم -

  کجایی؟ -

  جایی که بودم. بابا دیگه مزاحمتی براتون درست نکرد؟همون -

ه گفتگوی تلفنی با خیال ما شده. شاید هم فهمیده که کجایی و دیگه با ما کاری نداره. فقط ینه؛ ظاهرا بی -
های درمانی چیه. حتی خواست بدونه برای درمان تو، دقیقا چه کارهایی الزمه و روشپوالد داشت. می

  تونه داشته باشه؟پرسیده توی این شرایط، ازدواج اجباری چه تاثیراتی روی روند بیماریت می
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ی قدر روی قضیهدیدم ایناز یه طرف حس خوبی داشتم که بابا نگرانمه و از طرف دیگه وقتی می

  .اومدازدواجم سماجت داره، کفرم درمی

 خواد با زور شوهرت بده؟ترنج هستی؟ می -

ی پشت ساختمون، باال و ی رهاشدههای وحشی و خودروی باغچهای رفت که روی گلحواسم به پروانه
رها  ی، برای خودشکرد. به اون خیره بودم که میون اون چمنزار و با حس عمیق آزادپایین می

  .انگیختبودن رو در اعماق قلبم برمیچرخید و آرزوی چنینمی

  :زمزمه کردم

داور گوش کن! از اینکه این همه نگرانمی، واقعا ممنونتم؛ اما شرایط زندگی و اوضاع فعلیم باعث  -
ترسم با ود داره که میقدر زیگزاکیه و فراز و فرها فاصله بگیرم. خط زندگی من اونمیشه بخوام از شما

ی کار ناحق بابام ای به چشم دوستان خوب و نزدیکم بره. همین اآلنم؛ متوجههر قدم من، یه دود تیره
خواد خون باال بیارم. برای های زندگیم شدم و باورت نمیشه که دلم میترین آدمی یکی از عزیزدرباره

  .یم و از کنار زندگی هم، به آرومی رد بشیمخوام که مثل دو تا دوست خداحافظی کنهمین ازت می

 خوای؟جوری میمنظورت اینه که دیگه قرار نیست همدیگه رو ببینیم؟ تو این -

  .کردنشینی میاومد و باز عقبی آزاد، به سمتم میپروانه

طرف هایی که بهم کردی واقعا ممنونتم. از ست. بهظـخاطر تموم کمککنم این بهترین گزینهفکر می -

  .اش پناهم داد، تشکر کنخاطر چند روزی که توی خونهخانوم هم سالم برسون و بهمن به پوالد و مهری

ای که برای سایرین بودنت و یا هر شخصیت دیگهوقت بهاربودن یا ترنجخوام بدونی که هیچترنج، می -
ه انسان خوب و مهربون و با ذاشتی، برام اهمیت نداشت. من کامال به عمق درون تو که یبه نمایش می

کرد. هر زمانی که دلت خواست و یا در شرایطی بودی وجدانیه، توجه داشتم و این بود که ارزشمندت می

 .که به کمک ما احتیاج داشتی، معطل نکن و مطمئن باش که باهاتیم. یه چیز دیگه رو هم باید بدونی

کرد تا بلکه یه جایی بشینه و آروم ز باال و پایین میپروانه دل به دریا زد و وارد حریم مخفی من شد و با
  .بگیره

 چی؟ -

درمانی برات ردیف کنه؛ یعنی کم و کیِفش رو از پوالد پرسیده؛ ولی خواد یه شرایط هیپنوتیزمبابات می -
تری مطمئن نیستیم که بخواد پیش اون، این کار رو انجام بده. شاید جای دیگه و با یه روانپزشک مطمئن

  .که پیِش خودش در نظر گرفته

ی زیبا و یکدست سفید مقابلم، خیره شدم و با حس احترام و تشکر درونی خودم آهی کشیدم و به پروانه
  :نسبت به این دوست وفادار، گفتم

خصوص کنم. به همه سالم برسون؛ بههات رو فراموش نمیها و مهربونیوقت کمکممنونم داور. هیچ -

  .به دارای عزیز
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  .مواظبت باش، خدانگهدارت -

ی بدون دری، فرو رفته و برای ی پرهیاهویی که داخل کوزهگوشی رو پایین آوردم و به پروانه
حس و مچاله بود و با این موجود کرد، متمرکز شدم. قلبم از چیزهایی که شنیدم، بیاومدن تقال میبیرون

. دست بردم و به دورش مشت کردم. تن گمشده در تاریکِی یک حفره، حس همزادپنداری داشتم
ی اول کمی گیج رها بشه. لحظه کرد. مشتم رو باز کردم تاسوزن میاش، کف دستم رو سوزنکرکی

  .های خوشبوی وحشی برهرها و آزاد به سمت همون گل زد؛ اما باألخره تونست که مثل قبل،می

های به تهرون بکشونه و یه جایی حبسم کنه و برنامهبا خودم فکر کردم؛ پس بابا تصمیم داره که من رو 
ی بابا اینه؟ این اراجیِف ازدواج با شهاب و یا مهمونی درمانی خودش رو پیش ببره؛ یعنی خواسته

ی شه؟! نکنه متوجهی حجت مالک و چیزهای دیگه، از همون کارهای همیشگِی پشت صحنهمعارفه
هایی که دیروز پست کردم به کش، دست خورده؟ اگه پاکتبازشدن کمدش شده؟ نکنه فهمیده که مدار

دستش برسه، ممکنه ذهن دقیق و مثل ساعتش، همه چیز رو کنار هم بچینه و اول از همه به من مشکوک 
تونه باشه؟ چرا فراموش کردم که اون، همه ریز و زیرکی میبشه. چرا یادم رفت که بابا چه آدم برنامه

زاری ببره؟ چرا درک نکردم که بابا ی ابهای دور و اطرافش، استفادهز آدمتونه بازی بده و ارو می
تونه تا لب چشمه ببره و خیلی راحت، تشنه ها رو میها و مالکقدر ریا و تزویر داره که امثال شهاباون

چرا... ی ذهنم پاک شده بود؟ شده، از صفحهی این آدِم افعیهای مامان دربارهبرشون گردونه؟ چرا نوشته

  ...چرا

ی جلوی های وراومدههای ماشینی که سنگفرشبا صدای بازشدن در سنگین آهنی و غرش الستیک
ام به اصوات محیط ی افکار عمیقم پاره و تموم توجهلرزوند، پردهکرد و میورودی باغ رو طی می

 .تر از خودم، جلب شددور

ها م. کنجکاوی بیش از حدم، باعث شد که از زیر پلههاشون بشتونستم متوجه حرففاصله زیاد بود و نمی

  .شد پنهون بمونم، نزدیک بشم. کمی سرک کشیدم و شهاب رو دیدمبیرون بیام و تا انتهای دیواری که می

روز، جین و ی این دو سهتوی اون کت و شلوار اسپرت و شیک کنفی، در کنار محمدی که مثل همه
ی ادکلن تونستم رایحهرسید. حتی میایی تنش بود؛ خیلی اشرافی به نظر میی سادهدکمهتیشرت سه

تر خشن تر و کمی همقیمتش رو هم توی مغزم تداعی کنم. دیگه صدای شهاب رو که از همه بلندگرون

  .شنیدمبود، می

کنم. جا رو هم چک میردش رو گرفتم. برای ساعت دو به مقصد تهران، بلیت داره. به موقعش، اون -
دونید که کجاست، بهتره تونه ازش دل بکنه. اگه شما میست؛ اما مطمئنم که نمیماشینش هنوز کنار جاده

دونید که گاهی برای این همه سال، اخالقش رو می بگید و حاجی رو با خودتون دشمن نکنید. دیگه بعد از

  .زنهکنه و خشونتش هم باال میقدر سماجت میانجام یه کاری چه

خواد با تهدید ذاره و میلرزید. از اینکه پاش رو درست جای پای بابا میهام میاز شدت عصبانیت، دست
شم. صدای محمد رو که مثل همیشه ای ساده، ازشون حرف بیرون بکشه؛ عصبی و داغون میاین آدمه

  .هاش رو بشنومهام رو تیز کردم تا حرفخیلی آروم و مالیم بود، شنیدم و با تموم قوا، گوش
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کنی با اون حالش، کجا شما خودت ترنج رو دیشب دیدی که چه حال و روزی داشت؛ فکر می -
ی صبح تا حاال، حتما به هر جا ز کلهتونسته بره؟ به نظر من که اون بلیت ساعت دو هم، سر کاریه. امی

  .خواسته رسیدهکه می

زنه تا فکر شهاب رو به این سمت ببره که چه بسا در ها رو میدونستم که محمد با منظور این حرفمی
کرد و جا رو ول میطوری اینهمین لحظه، از این شهر خارج شده باشم و این خیلی خوب بود. شاید این

  .گشتای رو می، جاهای دیگهبرای پیداکردن من

کنه. جواد رو شنیدم که تازه به جمعشون پیوسته و با شهاب سالم و احوالپرسی میصدای کربالیی
شون بکشونه تا پذیرایی نوازی بیش از حدش باعث شد که با اصرار، شهاب رو به داخل خونهمهمان

  .بشه

ستم اگه همین اآلن سراغ ماشینم برم، آیا روشن دونشنیدم. نمیها ناواضح بود و چیزی نمیدیگه صدا
خواستم با موندن بیشترم، باعث آزار این تونه من رو تا جایی برسونه یا نه. از طرفی نمیمیشه و می

  .رفتن و ندیدن محمد رو نداشتمخداحافظیخانواده بشم و از جهت دیگه، دل بی

ی خیالم ترین نقطهرفت و به اون دوراعماق می ی باغ خیره بودم و نگاهم بهطور که به گسترههمین
ی ی دور، من رو به خودم آورد و یه نقطهکرد، یه لحظه یاد چیزی افتادم و برق اون خاطرهپرواز می

 .امیدی هم، توی دلم ایجاد کرد

فقط  شدند، گذر زیبا و پر دار و درختیه کهها کوتاه و بلند میترین نقطه باغ، جایی که پرچیندر دور
رسه که نهایتا به یکی از روستاهای می ی خاکیکنند و امتداد اون به جادهها ازش استفاده میمحلی

ی شد که با محمد و بهار از در کوچیک چوبی ته باغ، تا جادهها، خیلی میاطراف راه داره. اون موقع
رهاشده  های گاوستایی و گاهی گلههای روایستادیم و به اون خونهرفتیم و از دور میاش میخاکی پایینی

های شالیکاری که پاهاشون تا زانو توی ِگل و آب و از کمر خم بودند تا ها بود و خانومکه متعلق به محلی
  .گشتیمکردیم و برمیِنشا بکارند، نگاه می

و که توی تونستم فکری رموند، شاید میآوردم و شهاب کمی بیشتر میدیگه درنگ نکردم. اگه شانس می

  .سرم جولون میده، عملی کنم

های جلوی خونه، رد شدم و خودم رو به در کوچیکِ ی پشتی ردیف درختبا نرمی و سرعت، از حاشیه
ی پاکت سفیدی که از شیار صندوق کوچیک پستی بیرون زده ورودی رسوندم. با بازشدنش، نگاهم به لبه

  .بود، کشیده شد

ی پاکت گرفتم و خارجش کردم. در رو بستم و تو و بردم و از لبهگرچه عجله داشتم؛ ولی دست جل
مسیری که ماشینم پارک شده بود، راه افتادم. پاکت رو چرخوندم و به آدرس گیرنده و فرستنده نگاهی 
انداختم. نیشم باز شد و با یه خوشحالی درونی، پاکت رو به داخل کیفم انداختم. اون لحظه به این فکر 

نامه باید به صاحب اصلیش برسه، فقط ممنون خدا بودم که یه آدرس درست و حسابی در کردم که نمی

  .اختیارم قرار داده

زدن افتادم. از دور که رنگ آبی نازنینش رو دیدم، لبخند رفتم که دیگه به نفسقدر با سرعت میاون
نشستم و سوئیچ رو داخل  تر برداشتم و بعد از دقایقی، پشتشهام رو بلندبزرگی روی لبم نشست. گام
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استارت و با آوردن اسم خدای مهربون، چرخوندمش. اتصالش نگرفت و روشن نشد. سعی کردم چند تا 

  .ام از اون فشردگی دربیادی سینهنفس عمیق بکشم تا قفسه

ی مقابلم به آسمون وسیع و کمی گرفته، نگاهی انداختم و با دیدن ابرهای سیاهی که از دور از شیشه
  .شدند، مطمئن شدم که تا شب بارون خواهیم داشتدیدار میپ

الکرسی تمرکز کردم و از اعماق قلبم از خدا خواستم که کمکم کنه. به یاد مامان سیما که همیشه یه آیت
هام، دوباره استارت زدم و از شنیدن صدای موتور، شاکرانه خوند، شروع کردم و ما بین زمزمهمی

  .تها رسوندم و با یه گاز مختصر، شروع به حرکت کردمالکرسی رو به انآیت

های باغ که رسیدم، جلوی در بدون هیچ تعللی، به سمت گذر رفتم و به داخلش پیچیدم. به انتهای پرچین
  .شده، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدمچوبی و دقیقا پشت انبوه درختان شاخه انداخته و حجیم

ی باغ فرود باال رفتم و دست انداختم و از این طرف پرچین به سمت دیگه خودم رو روی کاپوت کشیدم و
اومدم که این تالش نینجایی من، باعث شد که شلوار جینم از هر دو زانو، پاره بشه و زخم بدی هم 

ها رو به شدت های سنگ و خاک، خراشهام هم خراشیدگی پیدا کرد و ریزهبردارند. کف دست

 .ی بدی رو درست کرده بودزده، منظرهبیرونسوزوند و با خون می

هام ریش رو باز و شروع به شستن دستی شیر آب انتهای باغ رفتم و شیر کوچیک کنابه سمت فلکه
 کردم. بعد هم با دست خیس، روی زانوهام کشیدم تا از گل و ِشل دربیاد. بلند شدم و به سمت در چوبی

خوردگی ها و بارونرفتم و زور زدم تا باز بشه. کهنگی زیاد لوالکه اآلن با گذر زمان خیلی داغون شده، 
ام، یه زور اساسی زدم جونیشد. با تموم کمو عدم استفاده در طول ایام، کامال چفتش کرده بود و باز نمی

ام، باألخره تکونی دادم و خوشبختانه با صدای جرق و جورقی، یاری داد و باز های زخمیو با اون دست

  .شد

به سمت ماشینم رفتم و از صندوق عقب، وسایلم رو پایین گذاشتم و بعد از قفل و کلید، به داخل باغ و به 
شناسم و مطمئنم که اگه از در پشتی وارد سمت ساختمونمون راه افتادم. معماری باغ رو به خوبی می

  .اتاق خودم و بهار بشم، به هیچ عنوان دیده نمیشم

جا ای اتاق رو باز کردم و داخل شدم. وسایل رو هموندرآوردم و قفل در شیشه دسته کلیدم رو از کیفم
ول کردم و خودم رو روی تخت انداختم. دیگه نفسی نبود که بیرون بیاد. بعد از گذشت چند دقیقه و حس 

هام باعث شد که سریع بلند بشم و به سمت سرویس بهداشتی برم تا با بتادین، یه راحتی، سوزش زخم
  .شوی حسابی بدمشست

تونستم تصور کنم که بعد از خروج از باغ و ندیدن ماشین من، چه ی شهاب رو حتی ندیده هم میقیافه
سفید من بگرده. پیش خودش شکلی خواهد بود. احتماال به جاده بندازه و دنبال به قول خودش، گاو پیشونی

پر و بال شکسته رو تعقیب کنه و باألخره تونه یه کبوتر مانندش، خیلی راحت میمیگه که ماشین عقاب
دونه که من هم دختر همون حاجی هستم و یه چند تا ژن زرنگی روی سرش خراب بشه؛ اما دیگه نمی

  !پدری هم نصیبمون شده
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تر کردم و به بعضی از کارهای مهمهام استفاده میبه یه دوش آب گرم احتیاج داشتم؛ ولی باید از فرصت
تاپ و هایی که از روز گذشته داخل یخچال مونده، سراغ لپهام و خوردن میوهویض لباسرسیدم. با تعمی

  .های بابا رفتمسایر پرونده

تونستم حدس بزنم که آیا تنهاست و یا با دقایقی نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد و اسم محمد افتاد. نمی

  .اب بدمام رو گرفته. به هرحال بهتر بود که جوفشار شهاب، شماره

 .سالم محمد -

  خبر گذاشتی و رفتی؟ترنج کجایی؟ چرا بی -

  .بودمتونه هم منظورش به اآلن باشه و هم صبح؛ باید مراقب میخب؛ این خیلی دو پهلوئه! می

جواد هم که به شدت خانومه. از کربالییمحمد، بودن و موندن من، یه دردسر مضاعفی برای تو و بهی -

 .بخشموقت خودم رو نمیبهتون بکنه، هیچ حرمتیاگه بابا بی کشیدم.خجالت می

یه سر و صدایی اومد و همونطور که فکر می کردم، صدای شهاب به گوشم خورد. پس حدسم درست 

 .بود

 ـ ترنج کجایی؟

 ـ شما اونجایید؟

 !ـ سوال من رو جواب بده

 .سعی کردم آروم و مالیم و خانومانه صحبت کنم

ـ آقا شهاب، با اونا کاری نداشته باش. منم دنبال دردسر نمی گردم. داور با من تلفنی حرف زده، ظاهرا 
بابا با پوالد صحبت کرده و اطالعاتی ازش گرفته. منم وقتش که برسه، پیشش میرم تا ببینم تجویزش 

س می گیره، فقط نگران چیه؛ منتها االن کمی کار دارم و امتحانات دانشگاهم نزدیکه. بابا هم که تما

 امورات خودشه و چیزی که براش مهم نیست، حال و روز منه؛ عمق فاجعه رو درک می کنید؟

 :حاال اونم مالیم تر شده بود و سعی می کرد، اعتمادم رو جلب کنه

ـ گوش کن ترنج؛ یه چیزایی پیش اومده که بابات رو کمی گرفتار و مشغول کرده. اگه واقعا تهران 
نم بی خیال اینجا میشم و دنبالت میام. ولی وای به حالت که سر کاری باشه؛ اونموقع خودت با میری، م

 !حاجی ات طرفی

یه باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم. حاال باید وارد مرحله ی دوم اطالع رسانی به حاج دانش و زیبا 

 .خانومش بشم؛ بلکه کمی عبرت بگیرند

 :محمد رسیدبعد از پنج دقیقه، پیامکی از 
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 ـ ترنج! کجایی؟ شهاب رفت، کجا قایم شدی؟

 .جوابی ندادم. یعنی نمی دونستم چی بنویسم. دلم نمیخواست که بهش دروغ بگم

 :پیامک بعدیش اومد

ـ من از حاجی نمی ترسم. چرا دروغ؛ هیچوقت احساسی که به مادرتون و تو و بهار داشتم، به ایشون 
که سیما خانوم، همیشه غمگین و توی خودش بود و این من رو که یه بچه  پیدا نکردم. شاید علتش این بود

 .ی ساده بودم، اذیت می کرد

به پشتی مبل تکیه زدم و قطره ی اشک زاللم رو گرفتم. حتی یه پسر بچه ی ده دوازده ساله هم می 

 !نخواست تونست غم مادرم رو درک کنه ولی اون پدر همه چی تموم امون؛ هیچوقت نتونست و شایدم

 :پیامک بعدی

 .ـ شهاب رفته؛ خواهشا هر جا هستی برگرد

 :طاقت نیووردم و براش نوشتم

ـ محمد جان؛ جام امنه! ناراحتی شما، من رو آزرده می کرد. نگران من نباش و یقین بدون که بازم 

 .همدیگه رو می بینیم؛ بهت قول میدم

 :بعد از ده دقیقه ی طوالنی و آزار دهنده، نوشت

 .ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان.. جان به غم هایش سپردم؛ نیست آرامم هنوزـ 

 شعر از : حافظ

 :مامان سیما نوشته

های معتبر ی سنگین تخلفات یکی از کارخونهی کاری دانش، زمانی بود که پروندهترین دورهبد »
آورشون، در دسترس از تخلفات مرگندات معتبری مستشون واگذار شد. از یه طرف لبنیاتی، به اداره

ی های قضایی قرار گرفت و از طرفی، تحت فشاربودن دانش برای تبرئهها و دستگاهاز رسانه خیلی

  .زا شده بودآور و تنششدت برامون عذابخاطیان؛ به

استش پایین کار به تهدیدش هم رسید که اگه نتونه به هر شکلی این پرونده رو هم بیاره، نه تنها از میز ری

  .اش رو تار و مار خواهند کردهای اخالقی و زد و بندهای مالی، ریشهمیاد، بلکه با چسبوندن خالف

همین شد که برای اولین بار و با تحکم شدید، اون زن رو از دور و برش کنار زد و به اجبار وادارش 
اه و نحسش برای مدتی از سر ی سیکرد تا ازش فاصله بگیره و حتی گم و گور بشه. این شد که سایه

  «...زندگی من و دخترانم کنار رفت
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ی صداداری رو که مامان در موردش های بابا رو زیر و رو کردم تا پروندهتاپم نشستم و پروندهمقابل لپ
ز ها رو تبرئه کرده که تونسته قسر در بره و هنوای اوندیدم که بابا با چه دفاعیهنوشته، پیدا کنم. باید می

  .پشت میز حاکمیتش بشینه

سرانجام نداتی که ظاهرا در اختیار جراید بوده، بیمستخواست بدونم که چه کارهایی کرده تا اون دلم می
اش، اندازهوجود اومده، به سکوی پرشش تبدیل و با موفقیت بیها هم کنار کشیدند و بحران بهمونده و اون

  .همه چی به اتمام رسیده

ی کارخونه بزرگ لبنیاتی و تمرکز و دقت دوساعته به تموم چیزهایی که بابا ثبت و پروندهبا پیداکردن 
طوری میشه قانون رو دور زد و مدیریت بحران کرد. چیزی که بیشتر فهمیدم که چهدرج کرده، تازه می

گه داشته؛ از همه برام عجیب و تامل برانگیزه، اینه که چرا بابا همه چیز رو جز به جز حفظ کرده و ن
آوری کرده، خیلی راحت میشه که همین ثانیه، اون تشکیالت وسیع رو یعنی با تموم مدارکی که بابا جمع

  .با خاک یکسان کرد

ها، یه جور رسم که ضبط و نگهداری اینپرم، به این نتیجه میدانش فرو میی کارهای حاجوقتی به ُکنه
بره؛ اول فقط به دو تا علت مدارِک علیه موکلش رو از بین نمی تونه باشه. یه وکیل کارکشتهنامه میبیمه

تر از اونا مواجه ی پولی و یا شغلی بگیره و دوم اینکه اگه با یه رقیب گندهاینکه به وقتش ازشون رشوه
خاطر منافع آتی، زیر منافع قبلی و گذشته بزنه، بتونه مثل بولدوزر از روشون رد شد و مجبور بود به

  .ها اوج بگیره و صعود کنها جدیدتربشه و ب

تره؛ اما خب، دست باالی دست بسیاره. فعال با شناختم، حالت دوم برام ملموسبا اخالقی که از بابا می
ای بهش میدم تا بدونه که گاهی مکافات همین مدارکش، کمی حال حاجیمون رو جا میارم و یه تن لرزه

 .عملی هم هست که گریبان آدم رو بگیره

ای هم خطاب آور کارخونه رو پرینت گرفتم و نامهترین مدارک خطاهای غیربهداشتِی مرگندمستیکی از 
  :به خودش تایپ کردم

ندی، خیلی زرنگی کردی که رؤسای اون کارخونه رو از مستحاجی یه وقت بهت بد نگذره! با همچین »
ها رو . به نظرت یه کپی از اینبدنامی و ورشکستگی و خطر زندان و جرایم نقدی خفن، نجات دادی

اعتماد کردند و  ها هم بفهمند به چه افعیبرای قاضی پرونده بفرستم بهتره و یا برای خود موکالت که اون
  «!تر حساب کار دستشون بیادزود

مونه خانوم خانوماش که باید یه چیز باحالتری براش ارسال کنه. میاین فعال برای حاجیمون کفایت می
چیزی که حتی بابا هم ازش خبر نداره و مامان هم تا موقع مرگش سکوت کرد و چه بسا که تفکرش  کنم؛

 "!بر روی این اصل بود که: "خالیق هر چی الیق

برداری کنم که صدای در حواسم رو جمع کردم تا بدونم دقیقا از کجای کارهای جالبش، شروع به پرده
خانوم مثل همیشه، دونستم که بهیسوند. البته این رو میورودی، من رو به خودم آورد و کمی هم تر

اش رو آمادگی جا خواهد زد؛ ولی به این زودیبرای نظافت و بررسی وضعیت خونه، یه سری به این

  .نداشتم
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اومد، مطمئن شدم که خودشه؛ ولی بازم احتیاط کردم و خیلی خاطر صداهایی که از آشپزخونه میبه

  .صدا موندم تا اونم کارش تموم بشه و برهو چرخوندم و بیآروم، قفل در اتاق ر

بعد از ورود به ساختمون، توی همین اتاق خودم و بهار که انتهای ساختمون قرار داره، موندگار شدم تا 
خانوم هم قبال گفته بود که دل اومدن به این ذاره. حتی بهیخیالم راحت باشه که کسی پا توی این اتاق نمی

  .نداره. مرگ بهار برای همه زخم بزرگی بود، اال این آقای پدراتاق رو 

ها و گزارشاتی که تاپم ریخته بودم، وارد و به عکسای که از گوشی مامان توی لپاین بار به پوشه
شون رو زیر و ها بار از وقتی که این پوشه رو پیدا کردم، همهذیلشون قرار داشت، دقیق شدم. گرچه صد

ی ی مغزم حک شده؛ ولی اینکه محض اطالع زیباخانوم کدومشون رو ارسال کنم تا پلهرو کردم و تو

  .تاتی کنیم، خیلی مهمهدوم رو با هم تاتی

باألخره به دو تا عکس رسیدم؛ یکی توی تهران و درست قبل از تبعیدش به چابهار و دیگری هم دو ماه 
داد که چه های انتخابیش نشون میرو با رفیق ی سکونتش. هر دو عکس، اونبعد از اون، در خود منطقه

 . عشق و حال. یعنی این پدر من محشره که دل به چنین یوزپلنگی داده مستپروا، آویزنشونه و سربی

 :خوندمتکه بود وقتی این سطور رو توی دفترش میقلبم برای سیماجونم تکه

واستم رضایت بدم تا اون دختر رو عقد خبا فشارهای بیش از حد دانش، به جایی رسیده بودم که می »
 .ام بوددائمی کنه و این مصادف با شروع بیماری

خصوص با بهار سرکش و مغرور من هست.  کرد، اختالف سنی کمش با ترنج و بهچیزی که نگرانم می
قل تری راهی بشم و حداشدم که اگه عمرم به دنیا نباشه، با خیال راحتباید از یه چیزهایی مطمئن می

  .بدونم که چه کسی قراره بعد از من، نقش مادرشون رو ایفا کنه

ترین وکالی زن رفتم و پول زیادی خرج کردم ترین و کارکشتههمین باعث شد که سراغ یکی از مطرح
ندی از اون دختر در اختیارم بذاره که تازه اون موقع برام مشخص شد که گاهی حتی مستتا گزارشات 

تونند در حد یک حمار، در برابر یک زن فریبنده، نزول کنند و رین مردان هم میترین و سیاستزیرک

 «...بسته به وادی سیاهی و درک اسفل، واصل بشندچشم

  :اون دو تا عکس زیبا و رفیقاش رو پرینت گرفتم و برای اون هم چنین تایپ کردم

اشتهایی؟ به نظرت اگه بفهمه، خوشدونه که این همه ی درخشانی داری! حاجیت میاوه اوه چه پرونده»
  «!طلبی و طمع زیاد کار دستت میده خانوم خانوماتونه باشه؟ باألخره جاهالعملش چی میعکس

نفس عمیقی کشیدم و با قلب گرفته از ایام و این زندگِی تلخ و دردآور، هر دو پاکت رو آماده کردم و با 
ر کرج، روی میز رهاشون کردم و خیلی آروم، در اتاق ای دتمبِر زیاد و درج آدرس مرکز تجاری دیگه

  .گوش شدم تا از سکوت انباشته شده، پی به تنهایی مطلقم ببرمرو باز و به

زنم و کمی هم با خیسی دستم، روی موهام به سمت سرویس کنار اتاقم میرم و آبی به دست و روم می
  .کشممی
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سیما و نمازهای خوش آب و رنگش افتادم، اماناز وقتی نمازخوندن محمد رو دیدم و به یاد م

  .کشهروحیات ِهمیشه متمایلم به عبادت، در وجودم به جوش و خروش دراومده و نیاز رو به ُرخم می

م و گرفته در تار و پود روحم، بیرون میی جریانکنم و خوشحال از این ارادهشروع به وضوگرفتن می
  .کنمشد، کمی مکث می از صدای در خونه که به آرومی بسته

نفره و وسطش هام از چیزی که روی میز ششدارم و به سمت آشپزخونه میرم. چشمبا احتیاط قدم برمی
کنم و از این ظرف غذای دردار که بوی قرمه تر از این نمیشه. به سمت میز پا تند میقرار داره، درشت

شده، ی شستهو ساالد و ماست و یه ظرف میوهبره و پارچ آِب یخ سبزی داخلش داره من رو از هوش می
 .مبهوت میشم

چرخم و به اون سمت میرم. یادداشتی با کنه. دور میز مییادداشتی کنار ظرف میوه، توجهم رو جلب می

  :خط محمد عزیز، لبخند رو به لبم میاره. خیلی ساده نوشتهدست

کنم. تو هم قول بده که مراقب خودت کوت میذارم و سات احترام میممنون که موندی؛ من به خواسته »

 «باشی. شک نکن که کافیه اشاره کنی تا حضور پیدا کنم. به امید دیدار: محمد

های پشت سر وجود اومده بود؛ با پیامکها و با عبادتی خالصانه بهشب آروم و بانشاطم که بعد از مدت
بازشون کنم؛ ولی بهتر دیدم که بدونم با چی  خواستم کههم شهاب، به هم ریخته و آشفته شد. گرچه نمی

 .طرفم و تهدیداتشون چه رنگ و بویی داره

های اولش فقط اظهار نگرانی برای کجابودن و موندنم که البته باعث تعجبم بود؛ اما در ادامه به پیام
ه، هشدارهایی در خصوص بابا و اینکه خیلی مشکوکه و معلوم نیست که چه تصمیماتی برای من دار

  !داد از خیر ازدواج با من گذشتهترین پیامش هم، آخریش بود که رسما قول میتغییر پیدا کرد. جالب

هاش واقعیه و یا داره با دستورهای بابا جلو میره و تنها قصدشون، کشوندن من دونستم که این حرفنمی
  .به تهرانه

ام؛ اینکه . هنوز از کار محمد خیلی شوکهبعد از اون غذای خوشمزه، نشد که یه خواب آروم داشته باشم
خاطر نزدیکی فکرهامون، به ته باغ رفته و ماشین رو جا هستم و چه بسا بهکامال متوجه شده که من این

  .آور و ارزشمندهی برگ و شاخساِر کنار پرچین پیدا کرده باشه، برام بهتپشت اون هجمه

ها به جا آوردم، تموم وسایلم رو جمع که پس از مدت سحرگاه و بعد از یک حموم حسابی و نماز صبحی
  .هایی که به همراه داشتم، به سمت ماشینم حرکت کردمو با پوشیدن آخرین دست لباس

جا بمونند و کیف لپتاپم رو با خودم برداشتم تا پرینتر و ساکم رو در صندوق عقب قرار دادم تا فعال همون
شناختم، ارسال کنم تا از هر آسیبی محفوظ باشه. یه فلش هم از که میترین محلی با پست پیشتاز، به امن

تموم اطالعات بابا و مامان، در محل مخفی بچگی هامون پنهون کردم تا در صورت ضرورت، به دست 
  .محمد بیفته

ساعت پنج و نیم صبحه و بعد از یک شب بارونی، هوای باطراوتی کل منطقه رو فرا گرفته و منم 
اند، به شهر هایی که از شهسوار به روستاهای اطراف در ترددای که دارم؛ ابتدا با خطیبرنامه مطمئن از
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ها به صندوق پستی و مقصد آخر؛ ی انداختن پاکتمیرم و سپس به چالوس و بعد به سوی کرج و برنامه

  .تهران

هام تا لب جاده، هم مزه نرفتی آخر برای خودم درست کردم، تو پیادهی نون و پنیری که در لحظهلقمه
  .ای رو بتونم تحمل و طی کنمداد و هم نیرویی که این چند ساعت راه جاده

برد، اواسط گذر به ی که از روستای پایین به سمت شهسوار مسافر میب*و**سشانس همراهم بود و مینی
ی یکی از ام، چیزی نمونده بود که کلهخاطر سر به هواییمن رسید و من هم لبخند به لب سوار شدم و به

صورت خوابیده کنار بهپیچ و ها که پاهاشون طنابشده رو لگدکوب کنم. طفلیی بستهچند تا مرِغ زنده
  .شدندحرکت مونده بودند، احتماال به زودی فروخته و خورده میپای پیرمردی بی

های سبزی معطرشون و یا نگاهی انداختم تا یه صندلی خالی گیر بیارم؛ اما مسافران روستایی، با دسته
غال کرده بودند. شک های بزرگ دوغ و ماست، تموم فضا رو اشی محلیشون و حتی دبههای پختهنون

  .بردندها رو برای بازار محلی میی ایننداشتم که همه

قدر با حسرت چشم چرخوندم تا شدم. اونخیال نشستن میقدر سنگین نبود تا منم بیکاشکی لپتاپم این
باألخره خانومی، سطل سنگین ماستش رو بلند و زیر پاش گذاشت و به من اشاره کرد تا کنارش بشینم. 

  .ها رو بهم دادندپی اجراهای کامکارآیهای ویام به حدی بود که انگار یکی از صندلیشحالیخو

هام روی هم افتاد و بعد از خانوِم تشکری کردم و کنارش نشستم. با حس آرامشی که بهم دست داد، چشم
های خانوِم چشم باز ونی واقعی و برای من دودقیقه هم نشده بود، با تکاز دقایقی که احتماال بیست دقیقه

  .کردم و متوجه شدم که به شهر رسیدیم

ست و نگاه دلسوزی داره. هام قرمز و ُپرخوابه که اون زن محلی مهربون، بهم خیرهمطمئنم که چشم
منتظر شدم تا کمی خلوت بشه و من هم پشت سر بقیه خارج بشم که با گرفتن دستم توسط اون زن و 

پیچ توی بغلش بود و تو کف دستم گذاشت، کلی ذوق هایی که پارچهمحلیقراردادن یه برش از نون 
بـ ـوسـ ای که پام رو داخل مینیست و من هم از لحظهالعادهها، فوقکردم؛ چون طعم و بوی این نون

  .سوزندماش، دل میگذاشتم، در حسرت خوردن یه تیکه

ال هوشیار و روی صندلی جلو نشستم تا با های خطی چالوس شدم و این بار کامباألخره سوار تاکسی
تونستم از خوردن اون ی پنیرم ته دلم رو گرفته بود؛ اما نمیامنیت خاطر به مقصد برسم. با اینکه لقمه

  .قدر یواشکی گازهای کوچیک بهش زدم تا باألخره تموم شدنون خوشمزه صرف نظر کنم. اون

های مخصوص؛ به مقصد اون بندی کیف لپتاپم با جعبههی پست رفتم و بعد از بستتو چالوس به اداره
  .خانوم، ارسال کردمی واحد منصورهواحدی و البته شمارهآپارتمان بیست

گیره و شاید از شدت کنجکاوی بیش از مطمئنم که با سپردنم به اون زن مهربون، بسته رو تحویل می
اما بهتر از این بود که به واحد خودم ارسال بشه و اش، یه چکی هم بکنه تا بفهمه داخلش چه خبره؛ اندازه

ی چیزی بشند. اآلن که به سمت کرج در حرکتیم؛ به این ی بابا هم متوجهمامورهای همیشه در صحنه
های خوب اطرافم استفاده کنم و همین کنم که طی چند روز اخیر، مدام مجبور شدم که از آدمفکر می

 .ته باشمشد که احساس خوبی نداشباعث می

  :دیشب در جواب کاغذ محمد، براش نوشتم
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خاطر وجودت شاکر. اگه تا سفر بعدیت که به کنی، خوشحالم و خدا رو بهمحمدجان؛ از اینکه درکم می»
این خونه باغ میای، از من خبری نداشتی؛ یه سر به مخفیگاه اشیاء گرانبهامون بزن. شاید چیزی از من 

  «.خیلی زود همدیگه رو ببینیم به دستت بیاد. امیدوارم که

لوی در باغ برداشته بودم. ای انداخت که از صندوق کوچیک جیادآوری یادداشت دیشبم، من رو یاد نامه
سریع از توی کیفم بیرونش آوردم و با خودم فکر کردم که شاید خبر مهمی برای محمد بوده و مِن 

کامل از محل سکومت محمد داشته باشم، با خودم  که باألخره تونستم یه آدرس خاطر خوشیفکر، بهبی
  .همراهش کردم

بودنش، عکسی ازش بگیرم و گرچه غیر اخالقیه؛ ولی بهترین کار اینه که بازش کنم و در صورت مهم
ی کج و معوج و خطاب به ایه، با یه دیکتهی بامزهگونهبرای محمد بفرستم. نامه که در واقع یه نقاشی بچه

عوت کرده بود که حتما در تاریخی که سه روز دیگه میشه، در بازارچه و جشنی که یه محمد، ازش د
  .ذارند، شرکت کنههاشون رو به نمایش میست و نقاشیجورایی خیریه

شد نادیده گرفت و همین شد که بخوام تا با یه پیام عذرخواهی غلیظ، تصویر نامه رو خب این رو نمی
شدم؛ ولی جوابی ازش نداشتم و این خوشایندم نبود و کمی هم نگرانم  برای محمد ارسال کنم. منتظر

  .کردمی

ترین صندوق پستی؛ به داخل ها رو در نزدیکهام رو به دست کشیدم و پاکتبه کرج که رسیدم، دستکش
شد؛ اما تا تصمیم ها، باعث آزارم نمیی نامهکنندهفرستادم. گرچه دیگه اون حس ترس از روشدن ارسال

  .کننده فاش کنم، بهتر بود که سرنخی به بابا ندمعنوان ارسالقطعی خودم که بخوام هویتم رو به

ام پیاده شدم. هنوز پیامی از محمد از کرج با مترو به تهران و با تعویض مسیر، ایستگاه نزدیک خونه
اید بوق هفتم یا هشتم اش رو گرفتم. شطاقت شده بودم. دیگه معطل نکردم و شمارهنرسیده بود و منم بی

بود که ضربان قلبم از جواب ندادنش، باال گرفت؛ ولی صدای دختر جوونی که الو گفت، باعث ایست 
  .قلبیم و سکوتم شد

  :اش، من رو به خودم آورد و با تعجب گفتمالوگفتن دوباره

  ـ شما؟

  :خیلی جدی گفتم ست، پسحاال اون بود که ساکت شد! یه لحظه به ذهنم اومد که شاید فرشته

  گوشی محمد رو چرا تو جواب میدی؟ -

  :اونم که تازه به خودش اومده بود، سریع گفت

 .خانوم خودش اجازه داد که جواب بدممحمدجان جایی رفته و گوشیش توی اتاقش مونده و بهی -

  :یه نفس راحتی کشیدم و بازم با همون جدیت گفتم

  .بده جونپس لطف کن و گوشی رو به بهی -
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  .ای نگذشت که صدای اون عزیِز مهربون، به گوشم رسیدلحظه

  مون رو آشوب کردی؟جان تویی؟ دختر کجا رفتی و دل همهترنج -

خاطر من اذیت بشید و خدای نکرده از بابا حرفی جونم، من تهرانم. درست نبود که شما بهسالم بهی -

  .بشنوید که ناراحتتون کنه

  .کنهخصوص محمد کم نمییه؛ حاجی هر چی هم بگه، از عزیزی تو پیش ما و بهمادر این چه حرف -

  :ی ریزی کردم و گفتمیه خنده

  ات رو دک کنی؟ذاری که مهمون ناخوندهجون داری از من مایه میبهی -

  .ی آرومش که به گوشم رسید، مطمئن شدم که قصدش رفع بال از سر پسرشهصدای خنده

خانوم جون، گوشی محمدجان رو نباید بذاری که هر کسی جواب بده. باألخره باید امنیت در ضمن بهی -
  .گوشی رو باال برد

  :خیلی آروم پچ زد و گفت

  !ها دارهنگران نباش، گوشیش از این رمز ورود -

  :با سرخوشی گفتم

خبر رفتم. فکر کردم زم ببخشید که بیجونم! به محمد و کربالیی هم سالم برسون و باخیلی بالیی بهی -
  .طوری برای همه بهترهکه این

مون باشه مادر، خودت رو اذیت نکن. اولین فرصتی که تونستی از دست حاجی در بری، بیا که همه -

  .شیمخیلی دل تنگت می

آردی پژو ام گرفت و با یه خداحافظی قطع کردم. نزدیک خونه که رسیدم، تحرکاتی در ماشینبازم خنده
جا کمین نشستند تا گزارش دیدمش، به چشمم خورد. احتماال بندگان خدا، از دیروز اینزشتی که گاهی می

  .برگشت من رو به بابا بدند

زده و متعجب خاطر اینکه اصال انتظارش رو نداشتم، بهتوقتی از ماشین پیاده شدند و به سمتم اومدند؛ به
ای مکث رسیدند. لحظهتر به نظر میتر و خشنها، گندهبر خالف قبلیشدم. یه خرده هم ترسیدم؛ آخه 

  .تونستم عقبگرد کنم و به سمت خیابون بدوم و هم اینکه بمونم تا ببینم حرف حسابشون چیهکردم؛ هم می

های بدنم به اش، موج شادی توی رگی خونهخانوم از پنجرهی منصورهشدهبرای اولین بار از سر خم
بک هم عقب کشیدند و خودشون رو پشت دیوار ساختمون کناری که افتاد. اون دو تا گندهجریان 

  :خانوم، به جانم نشست وقتی که گفتفرورفتگی داشت، پنهون کردند. ضرب آهنگ صدای منصوره

  جان تویی؟ پس این چندوقت کجا غیب شده بودید آخه؟ترنج -
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  :اون زن همیشه کنجکاو ساختمون بود، گفتم با خوشحالی زیاده از حدی که حتی باعث تعجب

  .تون تا یه چیز کوچیکی بهتون بگمخانوم، اآلن یه دقیقه میام دم خونهسالم منصوره -

  ی نوسازی ساختمون رو بهت بگم. بهار کجاست؟بیا تا منم نتیجه برنامه -

 .اآلن میام و میگم؛ اجازه بدید -

ی به اون دو تا وارفته و بعد هم کوبوندن در تا بلکه با صدای ی آخر، نگاهکلید انداختم و در لحظه

  .بلندش، مشت محکم اعتراضم رو به گوششون فرو کرده باشم

های فراوونش در مورد مسائل خانوم در مورد پست لپتاپم و شنیدن پرگوییبعد از سفارشم به منصوره
های قاتی و پاتی ی جوابو منم درموندهساختمون، با عجله خداحافظی کردم تا حرف بهار رو پیش نکشه 

 .برای توجیهش نشم

ها، گرفتگی این روزبه آپارتمانم رفتم و با بازکردن درش، موجی از بوی نم و فاضالب و هم چنین خاک
نشینی و طراوت هوا و بوی خوش درختان نارنج، تحمل این توی صورتم خورد. بعد از این چند روِز باغ

، واقعا دشوار و غیر قابل تحمل بود و برای اولین بار از گرفتن این خونه پشیمون محیط خفه و نامطبوع
  .شدم

به ساعت نگاهی انداختم و طی یک تصمیم آنی، شروع به نظافت کلی آپارتمانم کردم. ساعت ده شب بود 

  .خاطر بوی تمیزی، لبخند بزرگی روی صورتم نشستکه از شدت گرسنگی، وسط فرش هال افتادم و به

فکر کردم که فردا باید یه سری به دانشگاه بزنم تا حداقل خودی نشون بدم و به آموزش هم برم تا شرایط 
انتقال به دانشگاه شهر دیگه رو بپرسم. از وقتی که آدرس محل سکونت محمد رو فهمیده بودم، از اعماق 

ترین آدم زندگیم باشم و نزدیکِ امنوجودم آرزوی این رو داشتم که بتونم با انتقالی به اون استان محروم، 
ترین کسی رو که شریک خاطرات دور های روحی و دلی بینمون، ارزش بدم و محرمبه این پیوستگی

  .منه و عالئقمون کامال به هم گره خورده، از دست ندم

دیگه، هایی هستند که در شهر ترین فامیل من همونتونم باور داشته باشم که در حال حاضر، نزدیکمی
  .اند و در کناِر من و با من بودن رو آرزو دارندنگران حال و وضع من

قدر گرسنه هستم که صورتم در آینه، هفت صبح آماده بودم که از خونه راهی بشم و به دانشگاه برم. اون
داد. توی خونه هیچی نداشتم و با اون همه کار دیروز، تموم انرژی رنگ پریدگی واضحی رو نشون می

  .ام رو از دست داده بودمخیرهذ

ی منبت پرشده از بهار نارنجم رو داخلش قرار دادم. کیفم رو برداشتم و قبل از اینکه بیرون بزنم، جعبه
توی آسانسور، سرگیجه و تهوع بدی سراغم اومد و به محض بازکردن در ساختمون، چیزی نمونده بود 

  .خوردم تا فشارم باال بیادو کیک و شیرکاکائویی میرفتم که از حال برم. باید به اولین سوپری می

مون نذاشته بودم که دو تا دست قوی، از دو طرف بازوم رو گرفتند و تا من هنوز قدم اول رو توی کوچه
شناختم، یک بابا که خیلی خوب میبخوام به خودم بیام و چیزی بگم، بلند شدم و به سمت ماشین درجه

قدر زیاد بود که نایی برای عقب، به داخل هل داده شدم. ضعف خودم هم اونکشونده و با بازشدن در 
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زده در کنارم دیدم، بدون هیچ تقالیی چشم روی هم گذاشتم و با فریادکشیدن نداشتم؛ اما وقتی بابا رو تکیه

  .خیال راحت، از حال رفتم

زد، چشم خورد و صدام میشناختم و مدام به دو طرف صورتم میهای سنگینی که خوب میبا حس دست
های نافذش به چیزی که توی کرد و با چشمی جذابش، نگاهم میهای تو هم رفتهباز کردم. بابا با اخم

زد. چشم انداختم و دیدم که یه رانی آناناس و یه کیکه و منظورش اینه که هاش بود؛ اشاره میدست
انیش بود! یه ارتزاق صرف و بدون هیچ واژگان نهایت مهربونی و نگربخورم تا حال بگیرم. این دیگه 

  !آمیزیمحبت

دونم رمق، اونا رو از دستش گرفتم و آروم شروع به خوردن کردم. نمیخودم رو کمی باال کشیدم و بی
ام، فاصله گرفته تونستم بگم که شاید دو سه خیابون از خونهریم؛ ولی با یه نگاه کوتاه هم میداریم کجا می

  :اختیار گفتمی که جون گرفتم، به سمتش برگشتم و بیبودیم. کم

 .سالم بابا -

نگاه موشکافانه و سردش، توی صورتم چرخی زد و در جوابم، فقط سری تکون داد و باز هم ساکت 

  :یقینا از دست من و کارهای این چندوقتم، به شدت عصبی و ناراحته. بازم آروم گفتم .موند

 .خبرمها و امتحاناتم بیمون بزنم؛ کامال از کالسه سر به دانشگاهریم؟ باید یبابا کجا می -

  :اش دیده بشه؛ با همون صدای جدی و آروم گفتبدون اینکه تغییری در چهره

  .قدر چپ و راست غش نکنیبهتره ساکت باشی و اونا رو هم تا آخرش بخوری که این -

که هیچ وقت لب  لب ورچیدم و بازم به رانی که اصال دوست ندارم نگاهی انداختم و از کیک وانیلی
زنم، با زور توی دهنم گذاشتم و یه قورت هم از اون نوشیدنی پر از شکرش خوردم و به این فکر نمی

ی یادش نیست که طوره، حتدونسته و همچنان هم همینهاش نمیکردم که بابا از اولش هم، هیچی از بچه

  .قدر عاشق شیرکاکائو بوده و هستمچه

اش چیه کردم که برنامهتوی ترافیک صبح گیر کرده بودیم و منم مثل خودش، توی سکوت به این فکر می
ی هیچ نقش و نگار خواستم ترنج باشم و حوصلهالعملی در مقابلش نشون بدم. فعال میو من باید چه عکس

  .ای رو هم نداشتمدیگه

ساعت بعد، جلوی یه ساختمون پزشکان فوق شیک نگه داشت، از چیزی که توی فکرش بود وقتی نیم
شوکه و متعجب شدم؛ اما من خودم رو برای هر چیزی آماده کرده بودم و هیچ اشکالی هم برام نداشت که 

  .بخوام با روانپزشک معتمد بابا، صحبتی داشته باشم

ترین افراد فعال در ی دکتر رو از کجا پیدا کرده؛ اما به یقین یکی از متمولدونم پدر محترمم، این آقانمی
تر المللی برای سران برهای بینست. از نما و معماری داخل ساختمون که بیشتر شبیه هتلاین عرصه

با انداختم و پشت سر باانگارانه به هر جا چشم میست، بیشتر به وجد اومدم و سهلکشورهای توسعه یافته
 .داشتمقدم برمی
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ای هم، با ای پیاده شدیم و خیلی جدی و مقتدرانه به سمت سالنی رفت و منشی وارستهباألخره تو طبقه
دیدنش قامت راست کرد و سالم داد. تعجب زیادم به این دلیل بود که انتظار نداشتم این وقت صبح، 

باشند و یا دکتر سحرخیزی پشت میزش  ها و اونم تا این حد لوکس، شروع به کار کردهگونه مطباین
کردند؛ نشسته و منتظر بیمار سرگردونی مثل من باشه. البته اگه به من بود که تره هم برام ُخرد نمی

خاطر باباست و چه بسا رئیس و رؤسای چنین ساختمون پزشکانی هم، از موکالی ها بهی ایناحتماال همه
  !ی حقوقی خودش بوده باشنداداره

جا بود که شدن نمود. تازه اونما رو تا اتاق دکتر راهنمایی و با گشودن در اتاقش، دعوت به داخل منشی

  .متوجه شدم ایشون خانوم هستند و مبهوت از این قضیه، یه نگاه زیرزیرکی هم به بابا انداختم

و برای خودم نذارم و دکتِر رچیزی بعید نیست؛ ولی بهتره که گـ ـناه این خانوماز این بابای من که هیچ

  .خیال ربط این دو تا به هم بشمبی

شد که دلت فضای آنتیک اتاق و مبلمان راحتی و بسیار شیک چرم و جیر زرشکی و کرم، باعث می
ی العادههای فوقهایی که رنگی سراسری و پر از کتاببخواد خیلی راحت لم بدی و به کتابخونه

اش همخونی داشتند؛ خیره بشی. یعنی واقعا ما این ی طرح گردوییهجلدهاشون، کامال با رنگ کتابخون
تر از مجسمه و تزیینات دیگه، به محیط اطرافمون تونه قشنگهای مجلد خوشرنگ داریم که میهمه کتاب

  !سترنگ و جال بدند؟ واقعا که خیره کننده

نظرم، هم سن و ایه و بهش حرفهتونستی حدس بزنی که کامال در کاراش میدکترمون که از چهرهخانوم
های باز روپوش سفیدش که های شیکی که از بین دکمهسال بابا هم بود؛ کامال سرحال و برازنده با لباس

کرد، جلو اومد و در کمال حیرت من، با حاجیمون دست ها رو خیره میهم نبود و چشم شبیه فرم پزشکی
که اشتیاق نشستنشون رو از اول ورودم داشتم، بشینیم و  هاییداد و تعارف کرد که همگی روی اون مبل

  .صحبت کنیم

  :دکتر رو به من کرد و پرسیدآوردم، خانومهایی که اصال ازشون سر درنمیبعد از خوش و بش

  کنی؟ای تحصیل میجان چند سالته و چه رشتهترنج -

با ایجاد حس نزدیکی و رفاقت، مشاوره و  خوادخب، مگه خود بابا اینا رو از قبل بهش نگفته؟ یا مثال می

 مداواش رو پیش ببره؟

  :چشمی چرخوندم و با یه ِتم مالیم و محجوبی گفتم

  اند؟اند و یا فقط مجلدهای تزیینی و دکوریها واقعیدکتر؛ این کتابخانوم -

م داشتم شک کهای صورت بابا که از صبح تکونی نخورده بود و کمخداروشکر یه تغییری توی ماهیچه
دکتر هم با وجود اومد و خانومکردم که شاید بوتاکس کرده که هیچ حسی در صورتش دیده نمیشه، بهمی

  :لبخند دلپذیری گفت

درست حدس زدی! البته باید بگم که اولین کسی هستی که با ورود به دفترم، به این نکته توجه کرده و  -

  نت اومد؟طور چنین چیزی به ذهدوست دارم بگی که چه
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یه نگاهی به بابا کردم و به نظرم اومد که اون هم دوست داره جواب من رو بشنوه؛ بگذریم از اینکه نظر 
هاشون، هاش، سعی داشت که از قسمت صحافی بعضیاونم به کتابخونه جلب شده و با ریزکردن چشم

  :الیم بگمطور گرم و متیترهای زرکوب قالبیشون رو ببینه و بخونه. سعی کردم همون

قدر تجمالت محیطی این ساختمون، از ابتدای ورودمون خب اگه بخوام شفاف صحبت کنم؛ اون -
هام از جلدهای وزین و رنگین این کتابخونه؛ چشمگیر بود که وقتی وارد اتاقتون شدم و مردمک چشم

وشتار باشند، زینت آالتی ها نبیشتر از هر گالری تزئیناتی به وجد اومد، حدس زدم که بیشتر از اینکه این
  .ترکردن محیط و فضا هستندبرای هر چه زیبا

اش تاب اش رو دور انگشت اشارههای زنجیر طالی تا پایین قفسه سینهدکتر عزیزمون که اآلن داشت رج

  :ای به من خیره بود و نهایتا گفتداد، با حس تاییدکنندهمی

  های اولم رو بدی؟دوست داری جواب سوال -

  :من هم لبخندی بهش زدم و گفتم

  دونید؟هاش رو نمیواقعا جواب -

  :نگاهی به پدرم انداخت و گفت

  بره؟مثل خودت تیز و زیرکه؛ یعنی باور کنم که از بیماری سختی رنج می -

رو متمرکز شد. برای اینکه جو رو به دست بگیرم، خیلی بابا نگاه کوتاهی به سمتم انداخت و به روبه

  :گفتم متین

ها روانپزشکه و دکتر؛ من برای مدت کوتاهی، پیش چند تا دوست بودم که از قضا یکی از اونخانوم -
هاشون ظاهرا اون فرد به پدرم گفته که من مشکالتی دارم. شاید ایشون درست گفته باشند و بابا هم حرف

اهم عقب بیفتم و سرگردوِن این ها باعث شده که من از درس و دانشگی اینرو پذیرفته باشه؛ اما همه
کنم شرایط من رو هم در نظر طرف و اون طرف بشم. اگه قراره کمکی به من بشه، خواهش می

  .بگیرید

هاش فشرده و پای راستش رو ی این مواقع، مشتحاال دیگه بابا اعصابش تحریک شده بود و مثل همه
  .و کمی شل کرداش رشدهبلند و روی چپ گذاشت و به دنبالش، فک فشرده

ی نگاهش، به جا متوجه شدم که لبخندی به حرکت بابا زد و با اشارهای بود و این رو از اوندکتر باتجربه

  :خیال عصبانیت اون بشم و حواسم رو فقط به خودش بدم. در همون حال گفتمن حالی کرد که بی

واقعا اختاللی وجود داشته باشه،  هات به هم نریزه؛ ولی درمانت هم خیلی مهمه. اگهموافقم که برنامه -
زنه که اطرافیان تایید به ذاره. گاهی یه کارهایی ازت سر میهات هم تاثیر میناخودآگاه روی فعالیت
کنی که دچار فراموشی شدی خبری و ممکنه فکر کنند؛ در حالی که خودت کامال بیانجامش توسط تو می

و موارد دیگه. پدرت معتقده که این اواخر مشکالت رفتاری زیادی داشتی. مثال بهم بگو چرا موهات یه 

 طوری به این روز دراومده؟قدر کوتاه شده، خودت یادت میاد که چهدفعه این
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فتاده، به داخل مقنعه ام اام رو که بیرون زده و روی پیشونیای از موهای کوتاه زبر و طالییطره

  .تک کارهام، گزارش جامعی بهش دادهفرستادم و کامال متوجه شدم که بابا در مورد تک

اگه بخوام رو راست باشم، یه چیزهایی یادمه؛ اما اینکه توی چه شرایطی بودم که دست به چنین کاری  -
  .زدم، شاید خود بابا بهتر بدونه

ونستم بگم و توپ رو توی زمین بابا بندازم. از اخم واضحش هم تخب، این بهترین چیزی بود که می
مشخصه که یاد چی افتاده؛ چون خیلی واضح بهش رسونده بودم که اون آدِم دست آموزش، در زمان 

  .نامناسبی به اتاقش وارد و باالی سر دختر تنهاش اومده و باعث ترس شدیدش شده

داد که حاجی، یه چیزهایی رو فاکتور گرفته و ون میدکتر نگاه مشکوکی به بابا انداخت و این نش
ها و اش، خیلی کامل نبوده و مسلما این موضوع، گواه اینه که یه نقصی در رفتارشدهاطالعات داده

  .های بابا نسبت به من و مشکالتم وجود دارهسیاست

  دونه؟خوای خودت بهم بگی که پدرت چه چیزی رو بهتر میمی -

شناسی به جمع کردم که از نگاه دکتر دور نموند و کامال اشراف داشتم که از بعد روانخودم رو کمی 

  .مونه که بخوای خودت رو از یه جور تعرض، محفوظ نگه داریحالتی می

  :با سری فرو افتاد و با ُتن صدای غمداری گفتم

م و قرار نبود که اون در قفل تونم مطمئن باشم؛ ولی شاید اون شبی که توی دفتر بابا خوابیده بودنمی -
شده توسط کسی به جز خود بابا، باز بشه و کسی داخل بیاد؛ احساس کردم که کسی وارد شد و باالی 

هایی کرد که ترس شدیدی رو در من برانگیخت. به نظرم صبح زود همون روز به سرم اومد و زمزمه

  .جون موهام افتادم

زدن به موهام، به واقع به لرزه افتاده بودم؛ ا یادآوری قیچیدکتر سری تکون داد و من رو که حاال ب
ی سازش رفت و با سه عدد فنجون شیک و قهوهدعوت به آرامش کرد و به سمت سرویس کامل قهوه

ها رو به دستم عطر داخلش، نزدیک شد و این بار کامال در کنار من جای گرفت و یکی از فنجونخوش

  :داد و گفت

  .ی کامال شیرین بخور و سعی کن آروم باشیهوهکمی از این ق -

ی کردن نفس عمیق بابا به گوشم رسید و سرم رو بلند کردم تا از حس و حالش، نتیجهصدای فوت
هام رو متوجه بشم. گرچه دوست نداشتم که برای شهاب مشکلی پیش بیاد؛ ولی حداقل به بابا هشدار حرف

ها باید وسش در معرض هر جور خطری قرار بگیره. اون حاال حاالمیده که نباید اجازه بده دخترش و نام
گیری تونه عواقب سخت و دامنباری، میکرد که هر رفتار سرزنشفهمید و درک میها رو میخیلی چیز

  .داشته باشه

در کنار یکی از صفحات دفتر مامان، با خط خوانایی یه بیت شعر درج شده؛ فکر کنم دقیقا بعد از 
  :های زیبا توی چابهار که اخبارش گزارش شده بود، اون رو حاشیه نویسی کردهیگندکار

 عاقبت دست در آغوش نگارش ببرند »
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  «هرکه یک بـ ــوسه ستاند ز لب یار کسی

ها، درست به مثابه رفتار خودمونه و من که به این اصل باور دارم، دنبال راهیم عواقب بعضی از رفتار
ع زندگی که در پیش گرفتم، نجات بدم و هم اینکه قبل از جدایی کاملم از مرد که هم خودم رو از نو

 .جفاکار زندگیمون، یه چیزهایی رو هم به اون بفهمونم

اولین جلسه که بیشتر برای معارفه بود، به پایان رسید و از اون اتاق شکیل بیرون اومدم و بابا هم با 
شدم و به نظرم که نامش کامال با پوزیشن اشرافیش  منش که تازه اسمش رو متوجهدکتر جاهخانوم

هماهنگی داشت، مشغوِل یه گفتگوی مختصر و خصوصی شدند و باألخره بعد از هفت هشت دقیقه، 
  .پدرمون هم بیرون اومد و به من اشاره کرد که راه بیفتم

م دلیلش رو طوری که کمی خجالت کشیدم و اصال هوقتی همپاش شدم، نگاه خاصی بهم انداخت؛ به
ی من چنین چیزی نبوده و شدم. نگاهش عمق داشت و کمی هم دلسوزانه! که ابدا خواستهمتوجه نمی

ی نیست. قلبا ترجیح میدم که ازم خوف داشته باشه تا بخواد دلسوزی کنه؛ چرا که به واقع، ترحم برازنده

  .اش رو به چنین حال و روزی انداختهخودشه که خانواده

  :ش که شدیم، خودش به حرف اومدسوار ماشین

خوام بهت تحکم کنم یا تحت فشارت بذارم، ولی باید به مهمونی امشب بیای. حجت مالک ترنج، نمی -
ی من رو از نزدیک ببینه و ترین موکالی منه و خیلی هم تاکید کرده که دوست داره خانوادهیکی از مهم

  .تو میاد ی پسرش داره برای دیدنیقین دارم که به توصیه

  :سعی کردم آروم باشم و کمی توجیهش کنم

های عجیب و لک یه حرفخوام شما رو ناراحت کنم؛ ولی این پسِر، یعنی فهیم مابابا جون! منم نمی -
زنه. میگه اصال با تو کاری ندارم و چشمم پی خواهرت بهاره! به نظرتون اونا خبر غریبی به من می

  العملشون چیه؟گه بیان و بهار نباشه، به نظرتون عکسندارند که بهار فوت کرده؟ ا

  .هام که کامال هم حقیقت محضه، در منطق خودش هم موجه بودبابا به فکر فرو رفت و مسلما حرف

ای بچینم که اجبارا، خودش عذر کنم از طریق بعضی دوستان با نفوذم، برای حجت برنامهسعی می -

  .ت زمانی داریم تا شرِّ این پسِر رو کم کنیمطوری یه فرصامشب رو بخواد. این

  :منم تا تنور رو داغ دیدم، فوری نونم رو چسبوندم و گفتم

خیال این قضیه کنیم تا این همه گیر الکی بهم نده، بهتره یه ترم کنم برای اینکه مالک رو بیبابا فکر می -
این قضایا دور بمونیم. به نظرم تغییر محیط مهمون بشم و به یه دانشگاه دیگه و حتی شهر دیگه برم تا از 

  .دست بیارمهای اطرافم، کمک کنه تا آرامشم رو بهو آدم

  :بابا به سمتم چرخید و کمی هم مشکوک نگاهم کرد. بدون تعارف گفت

جا بوده. جواد، هم اونات اومده، محمد، پسر کربالییگفت این سری که رفتی و اونم از ِپیشهاب می -
گرفتم و اومدم و دستت رو میدر عصبی بودم که اگه این همه کار و گرفتاری سرم نریخته بود، میقاون
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جا موندگار شد، خیالم راحت بود که دیگه ورش که همونگردوندم. از سربازی به اینخودم برت می
ها؛ غار ارتباطی با هم ندارید. نبینم یه وقت دمخورش بشی و مثل سابق کیپ هم و جدانشدنی و یار

 گرفتی؟

شدت روی محمد حساسه. دقیقا بعد از اینکه دوزاریم افتاد که کردم؛ این بابای ما بهپس درست فکر می
آب و علف، جزای نزدیکی و رفاقت خالصش با ی خشک و بیشدنش برای سربازی به اون منطقهپرت

  .منه؛ از اینکه بخوام با محمد همراه و همقدم بشم، نگرانی تموم وجودم رو در برگرفت

کشیدن اسم حاجی، تاکیدی بود تا باورم بشه که اگه محمد توی کارهایی روز شهاب و پیشتهدیدهای اون
گیره و روی همین اصل، تنهایی رو که علیه باباست همراهیم کنه، فقط خطر و سختی گریبانش رو می

  .نجام برسونمبرگزیدم تا کار خانوادگی رو صرفا به دست یکتا نفر باقیمانده، یعنی خودم به سرا

زد و شدن و انتقالی بدم، خون توی رگش یخ میخوام درخواست مهمانگفتم که برای کجا میاآلن اگه می
نهایت انداخت. برای همین با لبخند کوچیکی و در خوندن هم میکرد و از درسمی ب*و**سمن رو مح

  :سادگی گفتم

قدر به اونا چسبیده بود که نوِم باغ باالیی، اونخاجا بودم، فرشته، دختر ملوکاون دو روزی که اون -
موند. بعدش من اآلن فقط به فکر خودم هستم که بتونم آرامش بگیرم؛ نه اینکه بخوام جایی برای من نمی

  .ی خودم و مشکالتم بکنمام، دیگران رو متوجهبا کسی روی هم بریزم و با این زندگی آشفته

ای نگفت. باید ممنون فقط به اون حالت سکون قبلیش برگشت و چیز دیگه بابا هم که انگار پذیرفته بود،
شدم که از چسبیدن من به محمد و دست به گردنش انداختنم، حرفی نزده. شاید هم چون فکر شهاب می

ها رو انجام دادم، صالح ندیده که به بابا چیزی ام این کارهای بیمارگونهکرد که در قالب شخصیتمی
اش به اتاق بابا، گیر ی ورود غیراخالقیسپاس و قدردانی تصمیم گرفتم که دیگه به اون قضیه بگه. برای

 .خیالش بشمندم و بی

ترین آژانس، برای من نگه داره و به منم تاکید کرد که پس اش اشاره کرد که جلوی نزدیکبابا به راننده
ام، رفتن شدم و یه خیابون قبل از خونهانشگاهخیال دفردا صبح، باز هم همین برنامه رو داریم. من هم بی

مون رفتم ای محلهترین بازار روز و فروشگاه زنجیرهام کنه. به نزدیکی آژانس خواستم تا پیادهاز راننده
ست، به آپارتمانم و با یه خرید کامل که بیشتر مربوط به غذاهای آماده و کنسروی و قدری هم میوه

  .برگشتم

اش متعجب شدم. توی ذهنم حالجی به دانشگاه رسیدم، از سوت و کوری بیش از اندازهروز بعد وقتی 
ی امتحانات شروع شده و با خیال راحت از اینکه مالک و یا داور رو کردم و با خودم گفتم که حتما فرجه

نخواهم دید، به سمت آموزش رفتم. گرچه داور دوست خوبیه و هر چه که اآلن در دست داشتم و به 
های اونه؛ ولی واقعا روی این تونستم کمی بابا رو به خودش بیارم، از دولتی سر کمکی اون میواسطه

گیری و قطع ارتباطمون رو نداشتم که مقابلش بایستم و توجیهش کنم که چرا ناگهانی تصمیم به کنار

 .گرفتم

پشت میزهاشون حضور داشتند، ساعت توی آموزش بال و پایین رفتم تا بلکه بتونم از چند مسئولی که یک
این رو متوجه بشم که انتقالی و مهمان دانشگاه دیگه شدن، به اون راحتی که در ذهنمه، نیست و مسائل و 

  .های خودش رو دارهدرگیری
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تونستم به هرحال من گام اول رو برداشتم و فرم درخواست رو برای دانشگاه مقصد ُپر کردم و ظاهرا می
بایست پای فرمم قرار بگیره، به شهر مورد نظر برم و بخشی از کار رو امضایی که میبا چند تا مهر و 

  .جا پیگیری کنماون

ی دعوت به مراسم خیریه و اینکه محمد حتما خودش رو به اون خواهد رسوند، فکر کردم با یاد اون نامه
ظهر برسم و غافلگیرش کنم.  ی مشاوره به سمت فرودگاه برم، شاید تاکه اگه فردا بتونم بعد از جلسه

طوری اون هم با آشناهایی که داره، شاید بتونه در روند انتقالی من کمک کنه. پس اگه پرواز قبل از این
  .تونستم خودم رو برسونمظهری وجود داشته باشه، با خرید یه بلیت آنالین می

قفل در رو داشتم که  های ُپرم جلوی ورودی ساختمون، با زور سعی به چرخوندن کلیدبا دست

  .ی پستی لپتاپم رو دادخانوم خم شد و خبر خوش رسیدن بستهمنصوره

رها و بعد  ام رو جلوی دِر آپارتمانمبا ذوق زیاد، ابتدا به آپارتمان خودم رفتم و تموم خریدهای بهداشتی
که امروز خیلی الزممه،  ها رو دو تا دو تا طی کردم و با شادمانی لپتاپم روخیال آسانسور، پلههم بی

  .گرفتم و کلی تشکر کردم

بعد از جمع و جورکردن و خوردن کمی غذا و میوه، سراغ کار اصلیم رفتم تا به یکی دیگه از 
  .تر برمهای بابا و زنش، متمرکز بشم و یه مرحله جلوکاریشیرین

نیه که در چابهار و بعد از دو تکلیف زیبا که معلومه و اون هم ارسال صفحات جالبی از گزارش سقط جنی

  .ی مامان، براش فرستاده شدهای وکیل کارکشتهگشتن با یه جوونک هفت خط، توسط آدمماه ول

ها، یه کوچولو حالش جا بیاد و بخواد پیگیری کنه که چرا زیبا فکر کنم حاج پدر با دیدن این گزارش
ها نشون میده ر نمیده. به هرحال این گزارشخانومش باردار نمیشه و پسر رویاهاش رو توی آغوشش قرا

که سقط جنین در شرایط خیلی غیراستاندارد و مخفیانه انجام شده و تا جایی که خودم اطالعاتی رو سرچ 
تونه برای یه زن و تونستم درک کنم که روند غیربهداشتی این کار، چه اثرات نامطلوبی رو میکردم، می
هاش، کشیدن به سایر پروندهاره. و اما برای پیشکشی باباجونم هم با سرکوجود بیهای بعدیش بهبارداری

 .به چیز جالبی دست پیدا کردم

ای که مربوط میشه به ساخت و ساز یه بازار بزرگ در زمینی که کامال به بازار قدیم یکی از پرونده
بازار قدیم با شکایتشون مناطق جنوبی تهران، اتصال داره که نه تنها زمینش موقوفیه، که کل کاسبین 

ی اون منطقه داره، کسب اونا ی مبارکهمبنی بر اینکه وجود این بازار جدید و با اتصالی که به سمت بقعه
کنه. گذاران این پروژه میهای بازار نو و سرمایهرو تعطیل و سود اصلی رو به جیب خریداران غرفه

ین ساخت و سازی کلونی راه بندازند یه معماست و طوری روی موقوفه تونستند چنخود این قضیه که چه
هاشون به اداره کل ی اون بازار قدیم رو راضی و بهتر بگم مجبور به فروش مغازهطوری کسبهاینکه چه

ی جالب مقابلمه. در واقع تر این پروندهای در بازار نو کردند، معمای بزرگحقوقی و خرید مغازه
ی بدبخت فروخته بودند و زمین وسیع بدون مشکل و ست، به کسبهموقوفههایی رو که یه بخشیشون مغازه

دونه که چه بناهای مهم و بزرگ تجاری رو ساخت با امتیاز باالی کاربری تجاری رو تصاحب و خدا می
هایی که در روند مسائل آگاهیساعته در اسناد و مدارک بابا، با تموم ناو ساز کردند. با تمرکز و دقت یک

ی بازار رو پیش گرفتند که هم از شّر شکایت کسبه ها و طریقیتونستم بفهمم که چه راهقی دارم، میحقو
تر معاوضه کنند. واقعا تر رو با یه فضای بزرگ پرارزشارزشهای کمقدیم در رفتند و هم تونستند مغازه
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های درشت و کالنی ایهکه کارشون حرف نداشته و با چه هوش و فراست و زد و بندهایی، به چنین سرم

  .رسیدندمی

ی جدید باز کردم و بخشی از اسناد رو توی فلش نویی که تو کشوی میزم داشتم، کپی کردم و صفحه
  :نوشتم

های گندهحاجی کارتون واقعا حرف نداره. به نظرت اگه این اسناد و مدارک به دست چند تا از کله »
دادن، در برید؟ پیشنهاد های کلونشدن و جریمهد از دادگاهیتونیی بازار قدیم برسه، میخوردهفریب

خوردن نیفتادی، از میز ریاستت بیرون بیا و یه فکری هم برای این زِن کنم که تا به آب خنکمی
  «!ات بکنکارههمه

گزارشات سقط جنین زیبا رو به همراه عکسی رو که از خودش و رفیق دیدنیش برای مامان فرستاده 
خاطر نداشتن پرینتر، شاید شده قرار دادم و به این فکر کردم که بهکپی کردم و ضمیمه پرونده کپی بودند،

بهتره که این فلش رو برای حاجی ارسال کنم و از تیپ سنتِی پاکت و تمبر خارج بشم و قدم توی دنیای 

  !هوشمندی بذارم

ای ساعت یازده به مقصد زابل و خاطر پروازی که برشب آرومی رو گذروندم و با حس خوبی که به
ی درست و درمونی خرید بلیت آنالینی که قسمتم شده بود، چشم باز کردم و بعد از نیایش، صبحونه

 .کردنم، موجبات کدورت ایشون رو فراهم نکنمخوردم تا به قول بابا جون بگیرم و با غش

کردم و کمی هم وسایل ضروری اولیه  نفتی، ستای و شال آبیکمرنگی رو با جین سرمهمانتوی نخِی آبی
ی منبتم دار خونگی هم توی کیف نسبتا بزرگی که داشتم، قرار دادم و با فلش و جعبهو یه بلوز نخی آستین

و شماره فیش پرداختی و کد خرید آنالین بلیتم، از آپارتمان خارج و با گشودن در ساختمون، چشم 

  .ماشینش شدم و کمی هم سرحال، سالم دادم چرخوندم و دقیقا رأس ساعت هفت صبح، سوار

رسید و این بار یه نظر راضی میبابا که کمی به در کناریش تکیه داده و به سمت من متمایل بود، به
سالمی در جوابم گفت. کت و شلوارش واقعا شیک و رسمی و به چهره و نگاه خاصش، جذابیت بیشتری 

حالت بود. دیگه سکوت مطلق رو با پدر ته، ولی خوشبخشیده بود. موهاش هم مثل همیشه کمی آشف
های ساختموِن یکش در پیش گرفتیم تا به نزدیکیعزیزم، در هوای مطبوع و خنکی کولر ماشین درجه

  .آنتیک پزشکان رسیدیم

هایی که برای های کوتاهش، متوجه شدم که به پیغامهمون موقع گوشی راننده زنگ خورد و با جواب
ب میده. به سمت پنجره برگشتم و پیشونیم رو چسبوندم و به بیرون خیره شدم. راننده از آینه باباست، جوا

  :نگاهی به من انداخت و بعد به آهستگی و خطاب به بابا گفت

  .آقا از دفتره، ظاهرا سپرده بودید که اگه باز پاکت تمبردار و پست عادی داشتید، براتون جدا کنند -

خیال نشون بدم. بابا مکثی کرد و با هام رو بستم تا خودم رو بید و در آنی، چشمهام به شدت تیز شگوش

  :تردید گفت

  برای خونه هم چیزی بوده؟ -
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کردم که جرأت نکنه که به بابا نشون بده؛ اما با حرفی ای وای! یعنی پاکت زیبا رو بابا هم دیده؟ فکر می

  .پستی خونه دسترسی ندارهنوم به صندوقکه راننده به زبون آورد، متوجه شدم که زیباخا

خونه میفته، فقط برای شما و به ی پستی رو که توی صندوقراننده: آقا سپرده بودید که میرزایی، هر بسته
  .دفترتون بیارند. ظاهرا همزمان به دفتر و منزلتون، یه ارسالی عادی داشتید

کشه، ی تار و پودم رو به چالش میخشم بابا همهکمی لرزم گرفته بود. برام عجیبه که این ترسی که از 
و نابود میشه که با سر  طوری نیستکنم، چهمی نهایت شجاعت اقدام به چنین زورآزماییموقعی که در 

 کنم؟ی تهدیدآمیز براش ارسال میدزدم و نامهُپر باد، مدارک می

کنه! رو دو سه روزه ارسال می های عادیقدر کارآمده که نامهبا خودم فکر کردم که سیستم پستمون، چه
هام چسبوندم، اکسپرس و پیشتاز هم واقعا باید بهشون دست مریزاد گفت. البته با تمبرهایی که من به پاکت

  !حقشون بود

ها و تصاویر زیباخانوِم آویزون ی پاکترفتم تا با گشودن و مشاهدهدوست داشتم با بابا به محل کارش می
هام کار ترسیدم که چشمهای خوشتیپ و امروزی، چه حس و حالی بهش دست میده؛ اما میبه اون جوون

  .کننده، برمال کنهعنوان ارسالدستم بده و هویت بنده رو به

العملی نشون خواهد داد. به ساختمون یست با محتوای این فلش و اخبار جدید، چه عکستازه معلوم ن
های اول ی درهمش دونستم که پاکتشدن به بابا نگاهی انداختم و از چهرهپزشکان که رسیدیم، موقع پیاده

ه از مامان و که زیر پوستم رفت و یادی ک های جدیده. با خوشیقدر موثر بودند که اآلن نگران پاکتاون

 .دکتر شدمتری داخل اتاق خانومی شکفتهبهار توی ذهنم نقش بست، با چهره

داشتنی نشستیم و باز هم من، به اون جلدهای تزئینی و رنگارنگ های دوستدوباره همگی روی اون مبل
تری یخواست وارد مباحث اصلتر بود و مشخصا میی قبل جدیمنش برخالف دفعهخیره شدم. دکتر جاه

  :ای رو که تا حاال شنیده بودم، به زبون آوردترین جملهبشه. اول به سمت پدر برگشت و زیبا

کنی که دخترت جا نشستی و فکر میای از پدر و مادرش شروع میشه. اگه اآلن اینداستان هر بچه -

  .اختالالتی داره، مسلما یه پای اصلی قضیه خوِد تویی

گرفتم. بابا ی درست و حسابی میدکتر چشم بادومی یه بـ ــوسهلُپ این خانومواقعا اگه جایز بود، از 
  :جا شد و کمی طلبکارانه گفتجابه

  !شما اول تشخیصت رو بده و مطمئن بشو که ترنج من مشکلی داره، بعد دنبال مقصر باش -

  :و ادامه بدهای بره غرهایه و باعث شد که دکترمون یه چشمخب اینم حرف بسیار هوشمندانه

صورت بگیره؛ اما با چیزهایی که  های بالینیگرچه اختالل تجزیه شخصیت باید طبق شواهد و بررسی -
جان واقعا مشکلی نداشته نباشه، باید سرنخش رو هایی که برام تشریح کردی، اگه ترنجگفتی و حالت

 .بگیری و به این برسی که اونچه باهاش مواجه بودی، دقیقا چی بوده

وجود آورد. های بابا بهدکتر، عالمت سوال واضحی رو در نگاه و چشمبودن و تیزبینی خانوماین شفاف
تر تکلیفشون رو با من بدوند. یه لحظه از نگاهی که بینشون خواستند که هر چه زودانگار هردوشون می
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کنند، نه و به هم مخابره میایی که مابین پیامشوکردم تیزی نیزهرد و بدل شد، خوشم نیومد و احساس می

  .درست به سمت من نشونه رفته و چیز نمونده که بهم اصابت کنه

هام، براساس مطالعات شخصی و نهایتا چند مورد کالس و کارگاه ریزیخب این درسته که کل برنامه
دار تونم عهدهیمدت نمهیپنوتیزمه؛ اما واقعیت امر اینه که من یک بیمار واقعی نیستم و مسلما در طوالنی

قیم و مشاورات پی در پِی یک روانپزشک حاذق و مستاین نقش باشم. به خصوص اگه در ارتباط 
کردن رو کنار بذارم و به اصل چیزی که مدنظرم بازیباسابقه، قرار بگیرم. پس تصمیم گرفتم که نقش

تونسته منجر به هایی داشته و میرفتاربوده؛ یعنی وادارکردِن بابا به اینکه بفهمه و درک کنه که چه سوء

  .چه چیزهایی بشه، دست پیدا کنم

  :تر در مبل فرو رفت و ادامه داددکتر کمی راحتخانوم

های تو میشه استنباط کرد، اختالِل تجزیٔه شخصیته؛ ولی تا زمانی که نتونم نظر اونچه که از تعریف -
ی داشتن زندگی بسیار ئوری، این اختالل با سابقهطور تکنم. بهقطعی بدم، از این عنوان استفاده نمی

وجود تونه بهمحبتی میپراسترس و سوابق زندگی پرتالطم، همچنین رشد و نمو در شرایط پر رنج و بی
  .بیاد

ها رو برای بابا بگه. حداقلش اینه که بدونه با زندگی که برای خواست که یکی بشینه و اینهمیشه دلم می

 .پریش بشندد، یه دختر که هیچی، روا بود که هر دو تا دخترهاش، هویتما درست کرده بو

  :بابا که هنوز از گاردش پایین نیومده بود، بازم جبهه گرفت

  اندازه؟محبتی، همه رو به این حال و روز مییعنی این پراسترسی و بی -

  :منش با جدیت و آرامش گفتدکتر جاه

تونه پاسخگویی وجود اومده؛ میزننده و سنی که این پروسه بهی لطمهدر هر فردی، با توجه به عارضه -
ی مادون آگاه رونده میشن، دیده که به منطقههای صدمهمتفاوتی پیش رومون قرار بده. خاطرات و احساس

گیرند و حتی به صورت ظاهری، تا حدودی هم جا به صورت یک شخصیت مجزا شکل میها در اونبعد

  .کنندپیدا میتحول و تغییر 

تونه وارد مباحث تخصصی بشه و عمق مطلب رو درک کنه، کمی خیز بابا که معلوم بود دیگه خیلی نمی

  :برداشت و گفت

  طور میشه تشخیص صحیح داد و راه درمانش چیه؟حاال چه -

که ای، نشون میده باید بگم که تصویربرداری از سیستم عصبی افراد مبتال به اختالالت تجزیه -
تر تر شده و لوب پاریتال، کوچکساختارهای تشریحی یا فیزیولوژیکی که مرتبط با حافظه هستند؛ بزرگ

ها بیشتر مشروط به اینه که در مشاورات طوالنی به وجود از حالت یا وضعیت طبیعی درمیاد. البته این
های گوناگونی ی شخصیتهدهها و در زمانـهای مختلف، به مشاها پی ببریم و اطرافیان برای بارشخصیت

  .تر هست، نظر قطعی داده باشندها غالبکه اکثرا یکی از اون
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ی پروازم رو دارم و قصدی هم برای پیشروی توی این جریان اختالل و تظاهر به من که کمی دلشوره

  :هاشون، با لحن آرومی دراومدمتر شدم و میون صحبتبیماری رو نداشتم، کمی جدی

دونم بابا به شما چی گفته؛ ولی خودتون در نظر بگیرید که تر من واقعا هیچ اختاللی ندارم. نمیدکخانوم -
های زندگی من ُپر بوده از تنش و استرس و دعواهای پدر و مادرم. فوت مادر و حضور تموم سال

هر بزرگترم تر از اون، خواداده و بدقدر آزارش میی زنی که از بچگی، همیشه شاهد بودم که چهسایه
خاطر ی کمی و بهکسم و پشتیان و حمایتگرم در برابر خیلی از لطمات زندگیم بوده، در فاصلهکه همه
بود، تماما مشغول رغم اینکه باید عزادار میذاره. بابا هم علیهای پدر، داغش رو به دلم میخشونت

ن و به هم ریخته کرد و امورات شغلی و شخصی و درهم آمیختگی با زنی که زندگی ما رو داغو
هام، با خوِد تاثیراتش روی من این شد که به انزوا پناه ببرم و نزدیک دوسال توی غار تنهایی

ای بروز ای هم بود، هیچ عارضهام، در کلنجار باشم. حاال شما بگید، هر آدم سالم دیگهخوردهضربه

 داد؟نمی

هاش بیرون داد که ای هم از بین دندون.. غلیظ و کشیدهاش یه الاله االا.بابا یه نچ محکمی گفت و از پی
گفتم « ببخشیدی»دکتر به خودش شد. من هم عقب کشیدم و زیر لب یه ی خانومکنندهباعث نگاه سرزنش

اش که نگاه دکتر رو به سمت من برگردوند. حاال بیشتر شبیه کسی بود که در راستای اهداف قسم پزشکی
  :د قدمی برداره و حرفی بزنه. پس خطاب به بابا گفتو دفاع از بیمارش، بخوا

ترین فرد زندگی ترنج هستید و گرده. ظاهرا اآلن شما اصلیبخشی از درمان بیمار به خونواده برمی -
هاش و ی اظهاِر دلنگرانیموقع، اون رو به ُکنج بکشونید و اجازههای نادرست و بیالعملنباید با عکس

خوای بمونی و کمک کنی و در جلسات رش میشه، ازش سلب کنی. اگه میهر چیزی که باعث آزا
  .ی ما حضور جدی داشته باشی، باید همراه باشی نه مانعساعتهیک

شدنمون در این های ارسالی جدیده؛ ولی به هرحال جمعدونستم که بابا اآلن به فکر اون پاکتالبته من می

  .کنمتا حدودی به اونچه که نظرم بوده، دست پیدا میمطب به خواست خودشه و بدین ترتیب، منم 

طور در حضور شخص ثالث و عاقل ی خونگی، و همیننتیجههای بیاول اینکه خارج از جنجال و بحث
اش دانشمون به وضوح بشنوه و بدونه که چه رفتارهای مخربی رو در بستر خانوادهو متخصصی، حاج

و تفهیم بشه که زندگی همیشه مطابق با نظر اون پیش نمیره. یه  داشته و دیگه اینکه کمی یاد بگیره
تر میشن و مقابلش در میان و اون رو و هر کار نادرستش رو تر و قدرتمندهایی بلندجاهایی هم، دست

  .کنندمتوقف می

سفیِد ساعتی وقت داریم و همون موقع توجهم به دفتر جلد چرم داد که هنوز یه نیمساعت دیواری نشون می
  .دادهایی رو هم انجام مینویسیخوند و ضمنا یه حاشیهدکتر جلب شد که داشت مواردی رو میخانوم

  :هاش گرفت، رو به من کرد و گفتنگاهی به بابا انداخت و با تاییدی که از چشم

هایی که پدرت توی این چند وقت اخیر از تو دیده، این بوده که مدام بهش گفتی کی از حالتجان؛ یترنج -

  خوام بدونم که چیزی یادت میاد؟کنی. میکه بهار هستی و خودت از ترنج مراقبت می

ی من توی این مرحله، عدم پذیرش بیماری بود. من قطعا بیمار نیستم به اصل قضیه رسیده بودیم و برنامه

  :تصمیم جدی دارم که به همین حقیقت هم پایدار بمونم. پس با قاطعیت گفتم و
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کنم و دکتر؛ من بیمار نیستم و هیچ اختاللی ندارم. این رو هر چند بار که الزم باشه تکرار میخانوم -
م ی به هم ریخته و فروپاشیده هستم. پدرخوام که شما هم بپذیرید. من فقط دختری، از یک خانوادهمی
وقت نخواست قبول کنه که چه نقشی توی این به هم ریختگی داشته. همیشه به دنبال ارضاء هیچ

ها آزرد و به سرطان مبتالش اش بوده. مادرم رو سالهاش در جهت جاه و مقام و عشق احمقانهخواسته
ی خودش ختههای افسارگسیایستاد، زیر مشتهاش میکرد و خواهر نازنینم که همیشه مقابل خودخواهی

قدری از این پدر رمیده شد که شبونه شکست. طوری که بهار عزیز من، بهگرفت و اون رو از هم میمی
از خونه بیرون زد و با یه تصادف سنگین، جونش رو از دست داد. حاال هم نوبت منه که با یه انگ 

ل نادرست خودش ادامه بده. دونی کنه تا با وجدان خاموشش، به اعمابیماری و اختالل، راهی یه حفره
  ...اینه اون پدر و حاجِی همه چی تموم

وزن رو روی مبل پرت کرد و با یه جیغ خفیف دکتر و سیلی محکمی که به صورتم خورد، مِن سبک
هام گرفت و اش به سمت من، اول بابا رو در جهت مخالفم ُهل داد و بعد خم شد و از شونهنشدهخیز کنترل

ی بابا نشون بدم و ثابت نشدهخواستم از خشم کنترلله! این دقیقا همون چیزی بود که میمن رو نشوند. ب

  .اش رو تباه کردهکنم که تموم زندگیش، به همین منوال بوده و خانواده

  :وقتی من رو نشوند و خودش هم کنارم جا گرفت، با تحکم به بابا گفت

گیرم تا به خونه برگرده. ازت هم و براش ماشین می کنمشما اآلن برید. من کمی با ترنج صحبت می -
  .جا بیای تا با هم گفتگویی داشته باشیمخوام که ساعت هشت شب اینمی

ای، نگاهی به من کرد و بدون هیچ کالمی بلند شد و از اتاق بیرون رفت. دکترم ی گرفتهبابا با چهره
و با سینی کوچیک و گرد طالییش روی میز  عطری ریختی خوشی قبل، دو تا قهوهدوباره مثل جلسه

ای که توی تموم وجودم خاطر لطمهها رو به دستم داد و منم بهگذاشت و کنارم نشست. یکی از فنجون
های صورت و قلبم تک سلولرو که هنوزم با تک کردم و سعی و توانم بر این بود تا درد سیلیحس می

  .ی پرشکرم زدم و آهی کشیدمرم، لبی به قهوهشد به فراموشی بسپابه مغزم مخابره می

  تونی به من اعتماد داشته باشی؟ها و دردهات بگی؟ میجان دوست داری با من از خواستهترنج -

ی اول مزاحم ذهنم ی جاافتاده و نگاه بادومِی مهربونش انداختم و سوالی رو که از جلسهنگاهی به چهره

  :بود، به زبون آوردم

 شناسید؟من رو از کجا می شما پدر -

های روپوش سفید و زیباش رو به عقب روند و با حرکت آرومی، شال سرش رو پایین انداخت و لبه
هاش انداخت. لبخندی زد و با ناز خاصی شروع به تعریف نارنجی نازکش رو از سر به روی شونه

  :کرد

زدند، آشنا شدیم. ون رو دانش صدا میچند سال پیش توی مهمونی یکی از دوستام، با پدرت که همه ا -
کردم که دانش نام فامیلیشه؛ اما کمی بعد متوجه شدم که اسم کوچیکش اینه. خیلی زود برام اولش فکر می

ی ضخیمی که در ظاهرش رغم پوستههای محکم و فشرده، علیروشن شد که این مرد جذاب و با فک
هایی که سایرین داره و با توجه به تیتر و عنوانم و تعریفدیده میشه، شدیدا نیاز به هم صحبت و مشاوره 

کردند، خیلی زود نسبت به من اعتماد و اطمینان پیدا کرد. همون موقع هم، از چیزهای مختصری که می
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بینی ها رو براش پیشبرام گفت، متوجه بودم که مسیر نادرستی رو در زندگیش انتخاب کرده و این روز
های کاریم دیده بودم. دار تو سالهای مشکلهای زیادی از این دست خانوادهنمونهکردم. به هرحال می

شدت دلش رفته سعی کردم اعتمادش رو جلب کنم و راه و منش بهتری جلوی پاش بذارم؛ ولی متاسفانه به

 . ذاشت متوجه عواقب کارهاش بشهها، نمییمستبود و اون بد

  :هام فشردم و گفتمدستسری تکون دادم و فنجون قهوه رو توی 

های ها و غصهذره از رنجشدن انتخاب نکرده. زیبا ارزش یکمتاسفانه زن خوبی رو هم برای عاشق -
های من و خواهرم رو نداشته و نداره. من به اون مار خوش خط و خال کاری ندارم؛ مادرم و ناراحتی

همچنان هم تو خاکی مونده و داره حرفم به پدریه که راه کجی رو توی زندگیش در پیش گرفت و 
های زیادی که توی های خالف و دورزدنصدای خداست. راهها، چوب بیی اینتازه. شاید همهمی

های ی به اصطالح حقوقی انجام میشه و پولاون اداره های که داخلکشیبره؛ حقهاش به کار میپرونده
ذاره بفهمه که چی ی سیاهی روی وجدانش کشیده و نمیکنه، پردهغیر حاللی که به زندگیش ورود پیدا می

  .خواد برسهکنه و به کجا میمی

  از کارهای بابات باخبری؟ -

هایی رو که به اجبار ازشون ارتزاق کردم، دارم و با معلومه که باخبرم. من حساب قرون به قرون پول -
وجب بچه، بتونم از ی نیست که مِن نیمگردونم. پدر من آدمکار و زحمت خودم همه رو به جامعه برمی

هام تالش کردم که یه طوری بتونم از خدمتش دربیام؛ اما وقتی وسعت پسش بربیام. دو سال توی تنهایی
رسونه، فقط خواستم که اعمالش رو دیدم و پشت محکمی که با تکیه به اون، کارهاش رو به نتیجه می

اش، هیچ گزیده بشه. اون باید بفهمه که پیش تنها بچهتونه پدرم متوجه بشه که از هر سوراخی می
ی ننگه. شاید اآلن خیلی احساس قدرت کنه؛ اما باور و اعتقادم به اینه اعتباری نداره و وجودش برام مایه

کنه و خوریه که یه روزی نشخوارشون فوران میهای حرومی آدمی کوچیکی در بین همهکه اونم مهره

 .ه ناحق فرو بردند، باال خواهند آوردی چیزی رو که بهمه

  :هام کرد و با ظن زیادی گفتدکتر نگاه دقیقی به اعماق چشم

کردی و های کوچولو گریه میهایی که در تو دیده، این بوده که مثل بچهگفت که یکی از حالتپدرت می -

  ؛ این درسته؟هاته معرفی کردیزمانی که اسمت رو پرسیدند، خودت رو موری که عروسک بچگی

خوام همه چی رو اومدم و دیگه می کردم تا همین جا هم راه طوالنیدیگه خیلی راحت بودم و احساس می
رفتم. آروم و کردم و به فرودگاه میتر تموم میمتوقف بشه. به ساعت نگاهی انداختم؛ باید بحث رو زود

رزمین خدا باشم، حس خفقان و مرگ قرارم در جای دیگه و با کس دیگه ست. طوری که در هر جای س
هام هام رو فراموش کنم. من با تنهاییتونم یه نفس راحت بکشم و تموم غمدارم و فقط با اونه که می

ام. نه جسمم کشش این مرافعات رو داره و نه هام ریشه دووندم؛ اما االن دیگه خستهبزرگ شدم و با غم
ی خودم تجربه ها در خانوادهخوام؛ نه اونچه که سالا شادی میروحم. من یه زندگی ساده و آروم و توأم ب

  .کردم و به خفقان کشیده شدم

  :با احترام به زن مقابلم گفتم
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وقت بهش توجهی نداشت، تحصیالت مادرمه که ارشد روانشناسیش دکتر، چیزی که پدر من هیچخانوم -
پریشی بود که خیلی توجه من ورد اختالل هویتاش در مترین دانشگاه پایتخت گرفت. رسالهرو از معتبر

رو به خودش جلب کرد. قصد فریب و دروغگویی نداشتم؛ ولی با مردی مثل پدر من که زندگیش سراسر 
که شرکت کردم، به  درمانیشد از همین راه وارد شد. تو کارگاه هیپنوتیزماز نیرنگ و دروغه، فقط می

در این فن، هیپنوتیزم شدم. باورتون نمیشه؛ اما یکی از ای خواست خودم توسط استاد پرآوازه
سالگی و پس از های زندگیم، خیلی شفاف و روشن برام رو شد. اینکه در سهترین اتفاقزنندهضربه

دادنش به عقد زیبا داشته، چه عواقبی خاطر اصرار شدید پدر؛ برای رضایتدعوای شدیدی که مادرم به
ها بهش نگاه کردم. دوست یلمی که ازم گرفته شده رو هنوز در دست دارم و باررو برام به جا گذاشتند. ف

های من چی بوده و در اون لحظه، چه کسی از من حمایت کرده و ترین تصویر کودکیدارید بدونید که بد

  کردنم داشته؟سعی در آروم

نی که در نظرش، دختر دکتر که گیج و متحیر بود و عمق نگاهش حکایت از همراهی و پشتیبانی از م
ها اون ی خودشه و خیلیهای جامعهبیست و یک ساله تنهایی میام و فرزنِد مردی هستم که جزء برترین

هاشون داشته باشند؛ به جایی کشیده تر رفتنی ارتباطاتشون قرار میدن تا دستاویزی برای باالرو نقطه
ی زندگیم، به تمارض پناه بردم. شدههای خفهشدم که برای رویارویی با این پدر و گفتن تموم فریاد

نشست، ی تن و قلب من به روی صورتش میهای دریدهتونستم به راحتی حس دردناکی رو که از زخممی

 .درک کنم

  .ترین لحن، ازم خواست تا براش بازگو کنمبا تایید نگاه و مالیم

ربوط به زمانی میشه که حاجی با زورگویی ی ذهن کودکی من، می حافظهشده بر پردهبستهتصویر نقش -
ی فراوون مامان رو تحت فشار گذاشته بود که رضایت به عقد دائمی زیبا بده. یه دختر بد با یه پرونده

کرد. ها خیلی افسرده و غمگین بود و مرتب گریه میحقوقی پر از نکات منفی. مامان توی تموم اون روز
های بهار ها رو از روی یادداشتریختن بود. ایندی، در حال اشکآورهر جای خونه که تنها گیرش می

ها تر بود و خیلی چیزکه توی دفتر مامان نوشته، خوندم و متوجه شدم. خواهرم چهارسال از من بزرگ
شد. بهترین چیزی که در اعماق قلبم مونده و مربوط فهمید و در خاطرش موندگار میرو بهتر از من می

هام های بهاره که گرم و مهربون، روی چشمکرده؛ حس دستبابا به سمت مامان حمله می به مواقعیه که
خاطر ترسی که تحت تاثیر شدت حمالت روز، بهگرفت تا من هیچ چیزی رو نبینم. اما اونقرار می

دیدم. آخرین تصویری که با کناررفتن دست خورد و منم یه چیزهایی رو میداشت، دستش مدام ُسر می
های بابا، به جنون هار در مردمک چشمم نشست، مادرمه که تموم صورتش خیس از اشکه و با نعرهب

داره و با های متورم به سمت آشپزخونه میره و چاقوی بزرگی رو از جا ظرفی برمیرسه و با چشممی
ش رو از هم ارفته تا با قدرت زیاد، دل و رودهای که به سمت شکمش میهر دو دستش بلند و در ثانیه

بره که چاقو و سینی داره تا حائلش کنه و طوری اون رو به سمت مامان میبپاشه؛ بابا یه سینی برمی
های مامان و فریادهای افتند و ضجهخاطر برخورد شدیدشون به هم، با صدای بلند به روی زمین میبه

ها رو ی اون خشونتفهمه که همههای پر صدای من میبلند بابا، گوشخراش میشه و تازه بهار از گریه
بنده. بره و در رو هم میکشوندم و به اتاق میدیدم و اون نتونسته کاری برای من بکنه. همون موقع می

  .ها رو در زمان هیپنوتیزم، به زبون آوردمی اینکنید که همهحتما مواردش رو دیدید و باور می

های مغزش حبس تک جمالتم و واژگانم رو در سلولتک دکتر که خیلی عمیق و گرفته بود و انگار روح
  :کشید، به سمتم بیشتر متمایل شد و نوازشگرانه گفتکرد و درد میمی
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ترنج؛ تو مطمئنی که هیچ اختاللی نداری؟ با چیزهایی که گفتی و مسائلی که خودم ازشون باخبرم،  -
ترین افراد هم دچار اختالالت ترین و قویمامکان آسیب و افسردگی خیلی باالست. در چنین شرایطی، سال

  .زیادی میشن

  :ام بیرون زد و گفتمشدهی تنگآه سردی از قفسه سینه

طوری باید دونم که چهدکتر، مسلما که من یه دختر عادی و شاداب و بدون مشکلی نیستم؛ اما میخانوم -
ام رو به بهای کمی از دست های زندگیآدم ترینراه بشم. درسته عزیزخودم رو به آرامش برسونم و روبه

  .تونند باعث شادی من باشند و امید به زندگی رو در من باال ببرنددادم؛ اما هنوزم کسانی هستند که می

  :خیزی برداشتم و از جام بلند شدم و به نگاه نگران و مبهمش چشم دوختم. لبخندی زدم و گفتم

تونم اون رو به سمتی بکشونم که زندگیش از سه و نمیرنگران من نباشید. درسته که زورم به بابا نمی -
کنم َمدی که داره خارج بشه و توی مسیر درست و انسانی و اخالقی قرار بگیره؛ اما تموم تالشم رو می

تونستم بدون ذرونم. من نمیراه بشه و روزهام رو شادمانه بگکه بعد از این، زندگی خودم بهتر و روبه
شد و اینکه اطالعات هیچ تلنگری به بابا، راه خودم رو در پیش بگیرم. اون باید از یه حقایقی مطلع می

تونه برای من در پی داشته باشه. شاید کاریش و اعمالی که انجام میده، چه ضربات و لطماتی می
  .شاست، نگاهی بندازه و قدری به خودش بیادطوری به اعمال سیاهی که پیوسته به انجامشون کواین

  .ای، کارتی برداشت و به دستم داددستم رو فشرد و تا دم در همراهیم کرد و از میز گرد و بلند سه پایه

ای درنگ با من تماس بگیر. هر جا و در هر زمانی که نیاز به مشورت و یا کمک داشتی، بدون لحظه -

  .اهم بودمطمئن باش که صادق و امینت خو

ای گرفتم. لبخند وسیعش، دلم اش، بـ ــوسههای بامزهدیگه طاقت نیاوردم و خودم رو جلو کشیدم و از لپ
رو گرم کرد و با خودم فکر کردم که اگه روزی روزگاری، بابا تنها و مونده شد و سعی کرد که از 

دکتر مهربون و دانا باشه. شاید و  کارهاش فاصله بگیره؛ شاید بهترین همراه و همقدم و پشتیبانش، همین

  ...شاید و شاید

ی شهر زابل رو که ظاهرا یکی از باندهزمانی که از هواپیما پیاده شدم، معنِی فرودگاه عمومی و یک
ای توسط پیک های خوب کشورمونم هستم، توجه شدم. تو فرودگاه تهران، فلش رو به همراه نامهفرودگاه

کننده، ی اون مدارِک متنبهکنندهدیگه ترسی نداشتم و برام مهم نبود که ارسالپست برای بابا فرستادم. 
کشم که پدرم در العملی نشون بده. براش نوشتم که خجالت میبراش معلوم بشه و تصمیم بگیره که عکس

قالب یک شغل شریف، چنین اعمال زشت و غیراخالقی رو انجام میده و گرچه زورش زیاده و پشتش 
ها رو بگیره؛ اما روزی میشه که در دایره روزگار چرخنده، دست تونه جلوی افشای اونمی محکمه و

کنه. حتی بهش توصیه ترین شکل مجازات میی اعمالش خواهد شد و اون رو به بدقدرتمندی مانع ادامه
صورت کامل و جامع بررسی اش رو بهکردم که زنش رو پیش یک متخصص ببره تا مشکالت زنانگی

  .نه. این دیگه تیر آخرم به پدر و عشقش و آرزوهای دور و درازش بودک

ی با تاکسی فرودگاه به سمت محل برگزاری خیریه رفتم و در مقابل ساختمونی که به نظر یک سوله
ساختی بود، پیاده شدم. بلیت ورودی رو خریدم و قدم به فضای پر از شادی و بزرگ و تقریبا تازه

های شد ازشون کسب نمود. گرچه غرفههای دنیا رو میای گذاشتم که تموم لذتنهگاهای خوب بچهحس
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متعددی رو در داخل این سالن بزرگ ایجاد کرده بودند؛ اما فضای کلی همگیشون، نقاشی و کاردستی و 
های بومی سرزمینشون بود. های با نمک و نازی با لباسهای سنتی بچههای کودکانه و رقـــصموزیک

کردن چرخوندم، نگاهم به مردی افتاد که میون چند کودک ناز در حال درستطور که چشم مینهمی
چیزی بود. قدم اول رو به سمتش برداشتم که دختری در کادر مردمکم قرار گرفت. لبخندش توی اون 

قدم  ذاشت. دلم رفت و طاقتی سوخته، دنیای سپیدی از مهربونی و همنوازی به تماشا میی سبزهچهره
 .بعدی رو نداشتم

ام رو به حالت نرمال و عادی برگردونم و کمی فکر کنم تا بفهمم جریان از گرفتهسعی کردم تا مغِز برق
شناختم و اصال شکی به دل نداشتم که دلش با منه، پس این چه قراره. من که محمد خودم رو می

 قراری و دل رفتگی از چه بابته و برای چیه؟بی

جلو کشیدم و به پاهام فرمون دادم که قدم بعدی رو برداره؛ اما حس و نایی نداشت. گرما  شالم رو کمی
ای به زبون بیارم و از ذاشت کلمهچسبوند و نمیکرد و تشنگی هم زبونم رو به کام دهانم میداد میبی

چادر مخصوص  کسی بخوام تا محمد رو برام بیاره. چشم انداختم و دخترک بانمک رو که در این گرما با
تونستم بفهمم که چرخید و سعی به کمک داشت، بهتر نظاره کنم. نمیها و محمد میها، اطراف بچهبومی

آیا در زمان بدی و یا محل اشتباهی قدم گذاشتم که نه کسی به سمتم میاد تا چیزی بپرسه و نه اینکه خودم 
! به آنی تصمیم گرفتم که فعال از این فضا تر برم و حرفم رو به زبون بیارمقدرت این رو دارم که جلو

بیرون برم تا بعدا با ذهن بازتری داخل بشم. چرخیدم و به سمت خروجی رفتم. چند قدمی خارج نشده 
های بلند و های بلند محمد، نفسم رو باال آورد. برگشتم و اون رو که با گامبودم که صداکردن

خندی به قلب و چشم و صورتم نشست. محمد به من رسید و اومد، دیدم و لبهاش به سمتم میگفتنترنج

  :زنان و با بهت شدید گفتنفس

بینه. همون لحظه که به سمت در چرخیدی، هام داره درست میشد که چشمترنج خودتی؟! باورم نمی -

  کنی؟ چرا هیچ خبری ندادی؟جا چی کار میچشمم بهت افتاد. این

هاش تا ی سفیدی که آستینگرما و دویدن، خیس شده و پیراهن نخی سادهای که از به تمام صورت و چهره
  :خورده، نگاهی انداختم و گفتم

کشوند و مطمئن بودم که تو هم هستی ات رو که دیدم، دیگه یه طوری بود که آدم رو مینامهاون دعوت -

  .مونمو تنها نمی

  :کمی بهم دقیق شد و ریزبینانه گفت

  رفتی؟کجا داشتی می پس چرا برگشتی؟ -

  .شد که دلیل واقعیش رو بگمخجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم. شرمم می

  .کنید، نخواستم مزاحم بشمها چیزی درست میدیدم سرت شلوغه و با همکارت دارید برای بچه -

  .کردنیشخندش گرچه کوچولو بود؛ اما کامال فاش و خودنمایی می

  مطهره رو میگی؟ -
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  .زنه! سعی کردم حرصم رو نشون ندماه چه پررو شده و اسمش رو هم توی روم میو

  !مطهره؟ چه اسم وزین و زیبایی هم داره -

  :دوباره لبخند بانمکی زد و گفت

بندی ها رو دستههای بچهی کناری نقاشیخب بیا بریم و آشنا بشو. همسرش، قادر، هم توی غرفه -

  .کردمی

تونستم جمع کنم. دستش رو کنارم آورد و تعارف کرد جوری نمیام رو هیچشدهو لبخند پهننفسم باال اومد 
  .که جلو بیفتم و بعد هم باهام، همقدم شد

  حاجی خبر داره که سر به بیابون گذاشتی؟ -

  :ام گرفت و در همون حال گفتمدارش خندهاز حرف ایهام

 .و هم چیزهای دیگه، بیشتر و بیشتر آگاه میشهنگران نباش! تا چند ساعت دیگه هم از این  -

کنم. داخل سوله که شدیم، به دونست که به چه چیزهایی اشاره میکرد و میهام رو درک میمحمد حرف
رسیدیم، گویی که به فامیل نزدیکی ها رفتیم و به هر کدومشون که میهای پر از نقاشی بچهسمت غرفه

گفتند. آشنایی با مطهره و قادر که از دوستان صمیمی محمد و وشامد میو خ کردندرسیده باشند؛ بغلم می
آوری برای من در پی داشت. اینکه بدون هیچ جا هستند، اثرات مثبت و شادیاز مسئولین استانداری اون

داشتی و پا به پای بقیه بچرخی و برای باالبردن دانش و هنر کودکان سرزمینت سعی و تالش داشته چشم
کنم، بدی و داد که اگه در سرزمینم و در دنیایی که در اون زندگی میبه دلم نور و امید میباشی؛ 

خواهی و انسانیت هم ای هست، خوبی و مهربونی و حقخوری و هزار تا کار زشت و کثیف دیگهحق
ونچه ر خورش پیدا کنی و اهای با صفا و جوونمرد و حاللتونی توی بندهجاست که خدا رو میهست. این

  .اش انجام بدیکه از دستت برمیاد برای خلق

های غروب که تازه سرمون خلوت شد، محمد از در پشتی که به فضای باِز سراسر از شنزار و طرف
ای از خاک و شن برد و هر دومون با پاهای فرورفته در شد، من رو به سمت تپهزار منتهی میبوته

  .های خنک آبمون رو سر بکشیمباألخره تونستیم بشینیم و بطریخاک، خودمون رو به باال کشوندیم و 

  :آب رو که فرو داد و لبان خشکیده رو با فشردنش نم داد، با مالیمت و مهربونی گفت

های خوشبوی بهار نارنج رو به جا نه باغی هست و نه درختانی که برات شکوفهبینی ترنجک! اینمی -
های های مخرب و زمانی هم سیلفق، شنزاره و گاهی طوفانجا تا خود اارمغان بیاره. این

  .کنخرابخونه

  :های خورشید بود، چشم دوختم. دوباره برام گفتبه افق که در حال بلعیدن آخرین بارقه

تونم بذارم که امنیه؛ نه دِل موندنت رو دارم و نه دل رفتنت رو. نه میی محروم و ناجا منطقهترنج، این -
هات. دونی که تموم زندگیم، از کودکی تا خود اآلن، تو بودی و خاطرهبری و نه اینکه بذارم بمونی. می

ن چند سالی که از هم دور بودیم، دونی سربازی من توی این منطقه، کار پدرت بوده. ایدونم که میمی
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دونستم که محاله پدرت اجازه بده تا دخترش، با کرد؛ اما میاش و درست وسط قلبم، درد میهر لحظه
جا شدم. اما اآلن و پسر باغبونشون ربطی پیدا کنه. برای همین، تن به این تقدیر دادم و بعد هم پایبند این

خوام که تو شاد و راضی باشی. زندگی در این فضا و منی و میی ترین داشتهتوی این لحظه، تو مهم
کنی و مسلما دووم نخواهی آورد. من هم اإلن و بعد از تر از اون چیزیه که فکر میامکانات، برات سخت

 کار کنم؟ها و این محرومیتشون رو چیتو دووم بیارم؛ اما این بچهدونم که بیات، بعید میدیدار دوباره

هاست، چشم چرخوندم و اش که به دوردستچرخیدم و به صورت سوخته و نگاه گرفتهبه سمتش 
  .قرار من رو به قرار رسوندهخوشحال و ممنون بودم از حرف دلی که به زبون آورده و دل بی

خم شدم و از در سراسری سالن، موشکافانه به مطهره و قادر خیره شدم که هنوز از پا نیفتاده و فعاالنه 

  .کت بودنددر حر

قدر شادند و کنار هم و با بینی که چهگذره و زندگی بدی داره؟ نمییعنی اآلن به مطهره هم سخت می -
وجود همین کارهای ساده، ولی بزرگ و ارزشمند، لحظات خوشی رو برای خودشون و دیگران به

 میارند؟

  :نفسش رو فوت کرد و به آرومی گفت

های زخمی و دونی وقتی بدنین چندساعت پررنگ و شاد رو دیدی. نمیهات درسته؛ اما تو فقط احرف -
های مریضشون رو که تا بخواد به دوا و دکتر برسه، از دست میرن و یا موقعی که هیچ غذای درست تن

خواد بمیری تا فقط یه لقمه نون به دستشون بدی و خیلی هاشون نیست، دلت میو حسابی توی سفره
دونم که تو چه روح لطیف و حساسی داری و به چند روز نکشیده، باید به یه ن میچیزهای دیگه... و م

تونم و از من نخواه که اجازه بدم جای امن و درست و درمون برسونمت تا زندگی به کالبدت برگرده. نمی

  .تا چنین چیزی رو تجربه کنی

افق خیره شدم. فکری کردم و کمی کمی مچاله شدم و غم دنیا رو توی دلم و نگاهم ریختم و باز هم به 

  :امیدوارانه به حرف افتادم

  محمدجان، پس تو قبول داری و خودت هم به زبون آوردی که دل جدایی نداری؛ درسته؟ -

دار کرد و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد. با جرأت نگاه بانمکش تا ته نگاهم رو نمکی و مزه
  :بیشتری گفتم

  خواد خدمت کنی؛ درسته؟داری و دلت میجا رو هم دوست این -

  .تر شد و باز هم سری تکون دادلبخندش عمیق

خب باألخره باید چند تا چیز رو طوری کنار هم قرار داد که بدون هیچ آسیبی، همگی رو داشته باشی.  -
هایی طرف. منم یه وقتاش رو هم اونور باشی و نصف دیگهپس بهترین کار اینه که نصف ماه رو این

ها ها و فعالیترو توی نصف ماه کاریت، همراهت میام که نه خیلی اذیت بشم و هم اینکه تو به کار
  طوره؟برسی. چه

  :داشتنی گفتخیلی دوست
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  ها رو تنهایی فکر کردی؟ی اینهمه -

  :نیشم باز شد و گفتم

  !آره به خدا -

های سرخوشمون رو قطع کرد و من خیلی ندهجفتمون به خنده افتاده بودیم که صدای زنگ گوشیم، خ
سریع دست بردم و از جیب مانتوم بیرونش کشیدم. شکی نداشتم که باباست؛ ولی زنگش قطع شد و این 

 .یعنی از تماسش پشیمون شده

  :محمد حمایتگرانه گفت

  حاجی بود؟ -

  .اوهوم؛ ولی قطع کرد -

  کارت باهاش به کجا رسید؟ -

  !صبحی ازش خوردمبه سیلی محکمی که  -

  .دردمند و ناباورش، به قدری سرشار از احساس بود که تموم وجودم رو در برگرفت« چی؟!»

  :لبخندی بهش زدم و گفتم

هام، تونستم هام و کاستیبودنی کمناراحت نباش محمدجان، من عادت دارم. فقط خوشحالم که با همه -
شه و های عنکبوته. چه اون شغلش که باعث خجالت بچهای که ساخته، روی تاربهش نشون بدم که خونه

  .آبروییش بشهچه اون زندگی و زنش که معلوم نیست چه موقع باعث بی

  :اختیار گفتمخواست چیزی بگه که دوباره گوشیم زنگ خورد. بدون معطلی سبز رو کشیدم و بی

 .سالم بابا -

-...  

اش رو از ام، متمرکز شدم و خشم و ناراحتیگفت؟ دلم ریخت و با تموم حواس چندگانهچرا هیچی نمی
شنیدم و شمارش هاش رو میور خط درک کردم و نزدیک بود که اشکم دربیاد. فقط صدای نفساون
تادم. درد های این چند ساعت، فراموشم شد و باز به یاد حال و هوای تهرون و بابا افکردم. خوشیمی

قدر هم که من و سیلی صبحش به تنم دوید و بغضم رو چاق کرد. اشکم گرم بود و دلم هوایی. هرچه
انداخت و اش، به زندگیم سایه میخواستیم، باز یه مانع بزرگتری به اسم پدر و اجازهمحمد همدیگه رو می

  :اراده حرف زدم و وصف حال گفتمپیچید. بیمن رو درهم می

هایی که شستجایی؟ چرا چیزی نمیگی؟ هنوز صورتم از سیلی صبحت و تموم اون ضرباونبابا  -
ها نشونم دادی، درد داره. زندگی که به من دادی، سراسر از غمه.. دلم خیلی ازت گرفته... اصال یه بار
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خوادت... گه نمیخواد.. قلبم از تو و کارهات درد داره... دلم دیحال بدی دارم... دلم مامان و بهار رو می
تونم دوستت داشته باشم. اصال بیا و یه قولی به هم بدیم؛ نه من تو کارهای بد زیادی کردی و من نمی

ی خودمون زندگی کنیم تا بمیریم و به دیگه با تو کاری دارم و نه تو با من کاری داشته باش. بذار واسه
دارم و خودت این رو از خیلی وقت پیش وقتش حساب و کتاب بشیم. من فقط پیش محمد آروم و قرار 

آب و علف؛ اما دیگه بذار آرامش داشته باشم.. بذار شاد دونستی که پرتش کردی توی یه صحرای بیمی
 ذاری بابا؟زندگی کنم.. بذار اگه غم مامان و بهار رو دارم، کمی هم احساس خوشبختی داشته باشم. می

ای نداشتم؛ اگه بابا هم حرفی نداره، پس یعنی ید. حرف دیگهرسور خط به گوشم مینفس سنگینی از اون

  :دیگه چیزی جز خدا بین ما حاکم نیست. باألخره صوت سختش به گوشم رسید

اومد؛ ولی از اون دختر حرف منی؟ تو همونی که از دیوار صدا در میتو همون ترنج آروم و کم -
ها رو خودت تنهایی کردی؟ تو همون دختر خاموش ی این کارشد؟ همهساکت، مطلقا صدایی شنیده نمی

کشه؟ واقعا هاش رو به ُرخم میهاش میگه و خواستنهستی که اآلن صدا بلند کرده و از نخواستن

  !خودتی؟

هام دیگه توان ایستایی نداشتند و شره کرده بودند. اگه قرار به گفتنه، پس بذار همه رو بیرون بریزم اشک

  :و بگم

خیال شدی، وقت ما رو نخواستی. تو که یه همسر و یه دختر رو بیمونی بودی که هیچبابا تو ه -
ی من بشه، از قدر طهارت نداره که بخواد ارثیهخیال بشی؟ اموال ناپاکت اونتونی این یکی رو هم بینمی

جا ؟ اینخواد که کمی شادی بهم هدیه بدیشد. دلت نمیهات بود که نصیبمون میپدری هم که فقط سیلی
ها و اسنادت، تو رو در هم دنبال منفعت شخصی هستی که راضی به خوشبختی من نمیشی؟ تموم پرونده

دونم کی و کجا ممکنه به خودت بیای؛ اما گیره. نمیکنه که از نزدیکی بهت هراسم مینظرم هیوالیی می
یا نگهت داشته، به خودت بیای و خوام که تا وقتی توی این دنزندگیت پیچیده در سرابه و فقط از خدا می

وقت لب باز هات رو بکنی. حاال من هستم و توی پدر! در تموم زندگیم، هیچکردنجبران تموم ناحق
ی پدریت برای آرامشم خوام و اون هم اجازهنکردم تا چیزی ازت بخوام و اآلن اولین چیزیه که ازت می

ی اطرافیانت اهمیت بدی و . میشه فقط یه بار به خواستهخوادترین چیزی که قلبم اون رو میو داشتن مهم

  اون چیز رو از من دریغ نکنی؟

تونستم تصور کنم که در این لحظه، ی این مکالمه رو نداشت. میهاش دیگه بریده بود و تاب ادامهنفس
کش اومد که نزدیهاش هم از شدت خشم درحال انفجاره و بدش هم نمیچه رنگی به رخ داره و مشت

باشیم و یه چند تا سیلی جانانه هم از دست سنگینش نوش جان کنیم. به هرحال آخرین جمالتش رو گفت و 

  :تماس رو قطع کرد؛ محکم و قاطعانه و سرد

ات که آخریش هم میشه، امضای باشه، پس دیگه با هم کاری نداریم و به قول خودت اولین خواسته -

  .موافقت من خواهد بود

ین آوردم و خطاب به محمد که با تموم وجودش به من خیره و نگاه پرابهام، ولی همدل و گوشی رو پای
  :ام اشاره زدم و گفتمکرد؛ با چشمان خیس به گوشیداد و نوازش میعاشقش به تموم پیکرم جون می

  .بابا گفت که اجازه میده و بعد از اون دیگه با هم کاری نخواهیم داشت -
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  .های بارونیم رو شکار کردو چشم محمد به سمتم خم شد

ی دنیا دوست ندارم گریه کنی. خودت این راه رو شروع کردی و حاال هم آگاهانه کنار کشیدی. ما همه -
ای تونیم تغییر بدیم. پیغمبر خدا هم در زمان خودشون با صحابهخصوص پدر مادرهامون رو نمیرو و به

هاشون داشتند که توسط پدر و مادرهاشون، پرستش توی خونههایی رو شدند که همچنان بترو میروبه
کردن پدرت انجام دادی و این انداخت. تو هر کاری که تونستی برای متنبهها رو به شرم میشد و اونمی

تونستی انجام بدی. کتاب ترین کاری بود که با این سن کمت و اندوه فراوونت، میترین و ارزشمندبزرگ
ترین هاشون به انتها رسیده و وقتشه که اون رو در امنها و ناکامیواهرت با تموم تلخیزندگی مادر و خ

عنوان یک انسان تالش کنی که شاد و سالم زندگی کنی. این جای قلب و مغزت، به امانت بذاری و به
اساس خلقت پروردگاره و قرب و نزدیکیش برای ما موقعی حاصل میشه که اونچه از زندگی به ما 

  .ی دیدار به خودش برگردونیمخشیده و عطا کرده، به خوبی ازش محافظت کنیم و در لحظهب

دادم و حس آدمی رو داشتم که به زندگی برگشته و تازه متوجه میشه که هاش گوش میمتفکرانه به حرف

  .بخش خودش استفاده کنه و در راه کمال قدم بردارهگونه از لحظات هستیطور و چهچه

دستی زد و سرش رو به عقب خم کرد و به آسمان پرستاره  های نشسته بر قامتش،د و به خاکبلند ش
مون، به سمتم خم شد های کودکانهنگاهی انداخت و شکر عمیقی به زبون آورد. با طعم خاصی از شوخی

  :و گفت

بشم و روی کولم  ممد بگی که منم خرجا بشینی و آبغوره بگیری و بعد هی ممدنکنه فکر کردی که این -
  !ور ببرمت؛ آره؟ور و اونبندازم و این

  :طاقت نیاوردم و پقی به خنده افتادم. سرخوش و شاد بلند شدم و خودم رو تکوندم و با شیطنت گفتم

جون انگیزه؛ ولی اول باید به باغمون برگردیم تا از بهیهای تو خیلی خاطرهسواریخب البته که دوش -

  .ریزی کنمهای آتی برنامهسواریوقت برای دوشیه تائیدیه برات بگیرم و تازه اونجواد و کربالیی

ها که معلوم بود از کشیدن مطهره و قادر از سالن و حرکتشون به سمت ما شد. اوناش باعث بیرونقهقهه
باره که اولین دونستند و اآلن هم از خوشی محمد به وجد اومده بودند، تاکید داشتند کهقبل یه چیزهایی می

ی شنوند و اصرار کردند که شب رو منزلشون باشیم و برای فردا، برنامهی محمد رو میصدای بلند خنده
بار در سفر بریزیم. جلو که افتادند، من و محمد در کنار هم و دوش به دوش، راه افتادیم و برای اولین

یری، به مادر و خواهر عزیزم سالم بلندی ها و زیر این آسمان آبی نورانی و خاک داغ کوطی این سال
و مدهوش از عطر ناب  مستام، چشم دوختم و سرداشتنیدادم و سپس به مرد صمیمی و دوست

گرفته در اعصارش، لبخند دلنشینی رو بهش تقدیم کردم. محمد هم های عمقجوونمردی و پهلوونی
جوششه، پرهیز کنه و اجازه داد که ندای نتونست از اونچه که در عمق دل و نگاهش در حال افشاگری و 

  :وار، قلب من رو به لرزه بندازهقلبش به لبانش جاری بشه و زمزمه

 صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم»
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