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 مهسا.راد -آهو

  
به بخاری که از چایی توی دستم باال میاد زلّ زده... نمیدونم به چی فکر میکنه... به 

 گذشته...آینده...حال...نمیدونم. ..

 به روش لبخند زدم... نگاش رو به صورتم دوخت...بی رمق بی رمق...

 بابا؟ -

 همچنان خیر نگاه میکنتم...

 هلو چطورین؟با یه چیی تازه دم قند پ -

 همونطور که به چشمم زلّ زده لبهاش به دو طرف مایل میشن... این یعنی اینکه راضی...موافقه...

بابا جون براتون قند رژیمی گرفتما... ضررش کمتر...گاهی اوقات به جای کشمش اینو  -

..چایی رو بخورین...بد آروم آروم چایی رو میدم که بخوره... صدای زنگ از فکر میارتم بیرون.

 گذشتم و رفتم طرف آیفون...

 کیه؟-

 کامیار : سرورت ...

 اوهو ! نه بابا ... دیگه چی... -

 کامیار: دیگه سالمتی شما... باز کن که دارم از خستگی میمیرم...

 فکر نمیکنی اشتباه زنگ زدی؟ باید طبقه پاییو بزنیا-

 کامیار : نه درست زدم... باز کن ...

 ردم و توی چهار چوب در ایستادم تا بیاد باال...دارو باز ک

 خواهر مثل منو اونم... دارم دوست نداشتم بردار مثل اونو من... ماست پایینی همسایه ٔ  کامیار نوه

 قطف که دالیلی به کامیار ولی...میکنن زندگی آلمان رفتن که سال چهار مادرش و پدر...نداشتش

که مادر بزرگش باشه و تو این چهار سال حامی و دوستم  بزرگ خانوم پیش موند میدونه خودش

 شده...

 کامیار : سالم به روی ماهت غزال خانوم

 همیشه پر از انرژی... 

 سالم ... صد دفعه گفتم غزال نه آهو
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کامیار : چه فرقی میکنه من نمیفهمم ...؟ همون طور که داشتم میرفتم طرف آشپز خونه برگشتم 

 باال و گفتم : فرقی نمیکنه ؟!!!!!!! طرفشو ابرامو دادم

 کامیار : نه دیگه ... بعد با لبخند شیطانی گفت : حیوون حیوونه دیگه ...

 کامیااااااااااار ... -

کامیار همونطور که داشت میخندید به سمت اتاق بابا میرفت سرشو تکون داد و گفت : واسه من از 

 همون دو رنگا بریز...

که بابا رو خطاب قرار میداد...سالم بر ایرانمنش بزرگ... احواالت شما؟ اومدم بعد صداشو شنیدم 

 صورت مثل ماهتو صفا بدم ...

در حالی که چایی دو رنگ رو روی عسلی میذاشتم برای کامیار رو بهش گفتم : کامیار ... کاش اول 

 می حرف میزدن ...یه سر به خانوم بزرگ میزدی , من بهشون ظهر سر زدم ,داشتن با خانوم قوا

 کامیار در حالی که چایی رو از روی میز بر میدشت فقط گفت : اوهوم !

تازهههه... با خانوم قوامی هم حرف زدم,از دستت شاکی بودن, میگفتن از هر ده بار تلفنشون فقط  -

 دو ، سه بارشو جواب میدی آره؟

 کامیار خیلی خونسرد گفت : آره...

 لکس هم میگه آره...نمیگی مادرته, اون سر دنیا,دلش برات تنگ میشه؟یعنی چی ...؟ چه ری -

 کامیار : تنگ میشد میومدن ایران , نه که خیلی نگران منم هستن...!

اینطوری نگو کامیار... بخدا گناه داران,نگرانی از صداشون , اومد وسط حرفم , نزاشت کامل  -

 حرفامو بزنم ...

میخوام بشنوم ... عصبانی شدم... من به فکر مادر اون بودم اون وقت اون کامیاد : آهو... بس دیگه ن

 اینجوری باهم حرف میزد ؟؟؟

 صدامو یکمی بردم باال ... : به درک که نمیخوای بشنوی...اصال نمیفهمی... 

 کامیار : تموم میکنی یا نه؟؟ بعد با چشمش به بابام اشاره کرد...چشمم افتاد به صورت بابا... وای

خدای من... من نفهم چیکار کرده بودم...تو چشمای بابام هالهی اشک بود... ناا خواست یاد مامان 

 انداخته بودمش... یاد هستی... یاد زن و دخترش که پنج سال بود یه سراغ از بابا نگرفته بودن...

دو م... بدو ببر در بابام ٔ  نمیدونستم باید چیکار کنم ... فقط میخواستم از جلوی چشمای تر شده

 رفتم تو اتاقم...درو بستم... نشستم رو تختم و اجازه دادم اشکام سرازیر بشن...

دلم واسه مامان و هستی تنگ شد... باالخره مادر و خواهرم بودن... عکسشونو از تو کشو آوردم 

 …بیرون... همونطور نگاه کردم و اشک ریختم...نمیدونم چه مدت تو اون حالت بودم 
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 ای تق تق در به خودم اومدم...کامیار بود...با صد

 کامیار: آهو؟ آهو جان...؟ آبجی کوچیکه...؟ درو باز کن...

 اشکای روی صورتمو پاک کردم... بلند شدم و به سمت در رفتم... یواش قفل دارو باز کردم...

ه و همینطوری واسکامیار با خنده : قهر میکنی نینی کوچولو... به حالت مسخره سرشو تکون میداد 

خودش چرتو پرت بود میگفت : بخدا من نمیفهمم...! این دخترا چرا اشکشون دم مشکشون...؟؟؟ 

بابا بزرگ شدی... االن که چی؟؟؟ این همه ابغوره گرفتی؟میخواستی منتتو بکشم؟؟ تعارف داری با 

 من؟؟ بیا دم گوشم بگو دیگه...

خند رو لبهام بود دستمو کردم تو موهاشو گفتم : گمشو نتونستم خندمو کنترل کنم...در حالی که لب

 کامیار...

 کامیار : بی تربیت ، گستاخ ، زبون نفهم... خندم بیشتر شد...

 کامیار : بیا بریم ، بابا جون همش اتاقتو نگاه میکنه...

 بریم-

 از در اومدم بیرون سعی کردم عادی باشم...

ال شدم و صورتشو ماچ محکم کردم... وقتی خواستم فاصله لبخندی به بابام زدمو رفتم طرفش دو

بگیرم احساس کردم کمی دست راستشو آورد جلو و مانع از رفتنم شد...بیشتر به خودم فشارش 

 ... منی عمر ٔ  دادم و گفتم : شماهمه

به  وصدای کامیار بلند شد...:آقا قبول نیستا... منم دلم میخواد خوب... بالبخند بهش گفتم بفرما...

 پدر اشاره کردم... 

اومد جلو... جلوی بابام زانو زد... دستشو گرفت... تو چشماش نگاه کرد... یهو لباشو گذشت رو 

 دستای پدرم...سرشو بلند کرد: ما مخلص ایرج خان هم هستیم...

بعد خندید: خوب دیگه... بابا جون آماده شو که میخوایم یه صفایی به اون سرو صورت خوشگلت 

 یم...بد

 ...بود رمق بی ٔ  و پدرم تنها واکنشی که نشون دادیه خنده

کامیار همونجور داشت تو حموم حرف میزدو چرتو پرت میگفت: میریم دو تایی دو تا خواهر 

 میکنه زنامونو کلفتی میاد هم آهو این... و پایین من ٔ  خونه باال شما ٔ  میگیریم و... خونه

 

ست میکردم سوپ قارچ...یه خورده آبه مرغ هم داشتیم ریختم تو منم داشتم تو آشپزخونه غذا در

 سوپ ...که دیدم صدای کامیار بلند شد...
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 کامیار: آهو... آهو...

 من در حالی که داشتم میرفتم سمت حمام داد زدم بله؟

 نکامیار: بیا اون موهای تو رو هم یه ذره کوتاه کنم... چی تا کمرت آخه؟ صاف... لخت...بیا بشی

 خوشگل واست بزنم...

 قربون دستت کامی جون... من از موهام راضیم...-

 کامیار: بازم باهام تعارف میکنی...؟؟؟

 نه واهلل... دستت درد نکنه -

 کامیار : از ما گفتن بود خود دانی

 قربونت... -

 کار بابا که تموم شد کامیار رفت و منم سوپ بابا رو دادم و خوابید...

اتاق تنهاییهام...یه اتاق ساده... با وسایل ساده و قدیمی...دراز کشیدم رو تخت...فکر کردم...  رفتم تو

به این همه روز تنهایی... بدون مادرم... بدون خواهرم...بازگلی به جمال کامیار!!! غریبه بود...اما همه 

 جور هوای ما رو داشت...

زم دارم بهش بگم... اما من هیچوقت روم حتی سر بسته گاهی اوقات گفت بود که اگه پول ال

 نشد...بیمه بابا بود...که اونم همینقدر کفاف زندگیمونو میداد...با کلی قناعت تازه! 

باز قاب عکس مامان و هستی و گرفتم تو دستم... دلم براشون تنگ شده بود...باألخره خواهر و 

ساله  ۶اومد جلو چشمم...رفتم به مادرم بودن...هستی بد کرد با زندگیمون...تک تک لحظهها 

 پیش...

بابا عصبانی بود... هستی نشسته بود جلوی بابا ... پاشو انداخته بود رو پاش و خیلی بی تفاوت به 

 بود زده زل بابا ٔ  صورت بر افرخته

یرج ا ، من... بیاد پائین بره باال ؟...میخوره ما خانواده به کجاش پسر این...عقل بی ٔ  بابا: آخه دختره

 ایرانمنش ، دختر به اون یه ال قبا نمیدم...

 مامان : اینقدر حرص نخور ایرج ... چند بار که بگیم نه خودشون دمشونو میذارن رو کولشنو میرن...

بابا: خانوم ... من این جماعت میشناسم... بوی پول به مشامشون خورده...آخه من با چه رویی بگم 

 این دامادمه؟؟؟

ون موقع ساکت بود سکوتشو شکست و گفت : چه اشکالی داره؟!!! ببرینش تو کارخانه هستی که تا ا

 پیش خودتون...

 بابا: د آخه ... دختر من... عزیز من... اینا واسه پول اومدن جلو بد من ببرمش تو کارخانه؟؟؟
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.بهترینا رو شدی..یهو بابا بر افروخته تر از قبل شد.. صداش رفت باال تر : بفهم...تو توی پرقو بزرگ 

 داشتی و داری...خودتو پای یه عشق بچه گونه حروم نکن... بد بخت نکن...

هستی : اما من دوسش دارم ... اونم ثابت کرده که منو دوست داره ...میدونین چیه؟ من نمیتونم... 

کشم ودمو باصال نمیتونم بدون علی زندگی کنم ... اگه بهم وکالت ندین خودم و میکشم ... نه! چرا خ

 ؟؟؟

 

هستی مکثی کرد... به بابا خیر شد... و انگار که بخواد پدرشو به جنگ بطلبه گفت : اگه بهم وکالت 

ندین...مطمئن باشین ... دیگه فردا هستیو تو خونه نمیبینین... فرار میکنم... میرم... باعلی هم میرم... 

 رم که میرم...همین فردا ... از راه مدرسه...شما باید به من وکالت بدین... بابا؟ خدا رو قسم میخو

هستی دختر سرکش و نترسی بود... ترس از رفتن هستیو دیدم تو چشمای بابام... بابا سعی میکرد 

کنترل کنه صداشو : بسه دیگه ... هر چرتو پرتی خواستی گفتی...تو رو چه به این غلطا ...از جلو 

 چشمم برو ... زود باش...

 ... تا وکالت ندی نمیرم....هستی : نمیرم

 که زندگی همه اون حیف... پررو ٔ  بابا در حالی که بر افروخته شده بود داد زد : د خفه شو دختره

 ...ریختم پات به من

 هستی : منت نزار سرم ... 

بابا : میزارم ... خوبشم میزارم ... برو ببینم اون پسر میتونه یک ماه از پس دستورات جنابعالی بر 

 بیاد...

 هستی : شما اون وکالتو بده بر میاد... علی من و دوست...

بابا پرید وسط حرفش : ببند دهنتو ...گیر تو وکالت؟.....اما هستی...به خدای باال سر قسم...فکتو 

 میشکنم اگه یک بار ...فقط یک بار... بیای از اون عوضی بنالی... حاال برو عشق تیلیت کن و بخور...

 نو گفتو به رانندش دستور داد ماشینو حاضر کنه و رفت...بابا ای

ماه بود هر شب داشت با بابا میجنگید تا  ۷نا امیدانه به هستی نگاه کردم... به دختری که نزدیک به 

عشق علی رو از کلش در بیاره.. اما هستی انگار کر بود... کور بود... فقط علی... پسری که 

یرستان دیده بودتش...باهم دوست شده بودن ...و به قول هفت,هشت ماه پیش تو راه دب

 هستی...عاشق و معشوق بودن ...!!!!

اما من کامال با نظر بابا موافق بودم... علی یه پسر یه ال قبا بود که هستیو فقط و فقط واسه پولش 

ز میخواست... هستی خوشگل بود... خوش هیکل بود... اما علی هم میدونست لقمش گنده تر ا
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دهنشه ...مادرشم که دیگه هیچی... هر روز زنگ میزد...که پسرم داره از عشق دخترتون میمیره... 

 بهونه دیگه ... ۰۱۱۱خدا رو خوش نمیاد اینا از هم دور باشن و 

بابا اون شب با یه وکالتنامه اومد...هستی رو صدا زد...نشوند جلوی خودش...وکالتنامه رو گذشت 

 رآخ بار ٔ  هستی ستاره بارون شد...بابا شروع کرد: این وکالتنامه... واسهجلوی هستی...چشمای 

 ...کن فکر بازم... نمیکنم قبول بچه یه با تورو فردا من... نداری برگشت راه...هستی میگم

اما هستی تنها کاری که کردفقط سرشو تکون داد...وکالت نامه رو برداشت و رفت... اما بابا هنوزم 

 هستی از خر شیطون بیاد پایین...امید داشت که 

آخر همون هفته هستی عقد کرد... البته محضری ...هنوزم کسی از فامیال از وجود علی باخبر 

نبود...اونم به عنوان داماد خانواده ایرانمنش... بابا خیلی ناراحت بود... خیلی زیاد... از کارای کارخانه 

چیزو بهش میگه اما خبر نداشت که یوسفی هم اون ور بی خبر مونده بود... فکر میکرد یوسفی همه 

 در حال باال کشیدن پول بابامه ...

خانواده یه ما خانواده سنتی بود... بابا هیچ وقت نمیتونست قبول کنه که هستی شب بره خونه 

 علی...اما... هستی فقط به فکر خودش بود... بابا خیلی به هم ریخته بود... دکترش گفت بود که اگه

عصبانی شی... اگه داد بزنی.. اگه کار سنگین کنی... از پا میفتی...تنها کسی که دید بابام آب شد من 

بودم...گاهی اوقات از هستی متنفر میشدم... حتی از مامانم... البته گاهی اوقات ...آخه مامان فقط به 

نوم و الهه جون...به فکر فکر خودش بود... به فکر آرایشگاه... مهمونیهای دوره همیش با پریوش خا

خرید کردن از برندهای معروف...حتی به فکر جهیزیه برای هستی نبود...گاهی اوقات فکر میکردم 

 این خودخواهیهای هستی به مامان رفته... 

بابای برای اینکه کمی استراحت کرده باشه و به گفته دکتر عمل کرده باشه... قسمت اعظمی از 

بافی شو سپرد دست وکیلش...یوسفی...بابا خیالش راحت بود ... آخه به  جوراب ٔ  کارای کارخانه

 یوسفی مثل چشمش اطمینان داشت اما...زهی خیال باطل...

بابا قصد داشت اول یه پست به علی بده بعد اونو تو فامیل معرفی کنه... البته این موضوع رو فقط 

 یک بار علنی اعالم کرد

یم... هستی حتی پول کت شلوار علی رو از بابا گرفت...البته با همه در تهیه و تدارک جشن بود

 زیرکی خاص خودش...قرار شد دو ماه دیگه جشن بگیرن...

تا اینکه اون اتفاق افتاد...هستی شب با قیافه گرفته اومد...رفت تو اتاقش و یک ربع بد اومد... من و 

میزد من هم داشتم سریال نگاه میکردم که مامان تو پذیریی بودیم ... مامان داشت به ناخناش الک 
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هستی اومد نشست جلوم...مشکوک شدم...هستی با کلی من و من گفت : مامان؟ میشه مراسمو 

 چرا؟... نه... وااا: باال آورد سرشو تعجب با مامان بگیریم؟ دیگه ٔ  همین هفته

 ...!هستی : چیز ... من و علی تصمیم گرفتیم زود جشن بگیریم از ایران بریم

این دفعه من دیگه نتونستم جلوی زبونمو بگیرم از تعجب داشتم شاخ در میاوردم گفتم : 

 چییییییییییییییی؟؟؟؟ اون وقت ببخشید با خرج تو یا آقا علی؟

 هستی به طرفم براق شد : به تو چه اصال... همین تورو کم داشتم...برو بشین سر درست بابا...

ده بود باال گفت : جفتتون خفه شین...بد ررو به هستی کرد و با چشمایی مامان در حالی که صداشو بر

که حاال برای اینکه به هستی نفوذ کنه ریز کرده بود ازش پرسید : اصل مطلبو بگو هستی ... تو 

 داشتی میمردی واسه اینکه جشنت زبون زد باشه ...حاال چی شد؟

 ینم چی شده... باز چه غلطی کردی...؟مامانم هول کرده بود : هستی... درست حرف بزن بب

 هستی با صدای گریه آلودش که سعی میکرد بیارتش پائین آروم گفتا : مامان ... من حاملم...

رنگ از روی مامانم رفت ... من خشک شده بودم ... هستی ههق ههق میکرد... این دیگه غیر قابل 

 ال باید چیکار کنیم...مامانم افتاد روی مبل: هستی ...بخشش بود... بابام حتما از پا میوفتاد ... واییی حا

 بی چارمون کردی...

 هستی گریش شدت گرفت : مامان ... بخدا... من ...

 مامان جیغ زد : خفه شو... فقط خفه شو... همین فردا ... این تخم سگو میندازی...

 

 

 هستی : مامان ...ما عقد کرده هم هستیم

هستی ... به درک که عقد کردشی... این یعنی هر غلطی میخوای بکنی؟ باباتو  مامان : نشنوم صداتو

 نمیشناسی؟ هستی کی می میخوای سر عقل بیای؟؟؟؟؟

 هستی : مامان .. من میترسم ...

 مامان : نشنوم صداتو هستی ... گمشو برو تو اتاقت ... همین فردا میندازیش ...

 ... سر خیر ٔ  مید ... از هستی بدم اومد... دخترهخدایا یعنی چی میشد ؟ اگه بابا میفه

صبح با صدای فریاد از خواب پریدم ... قلبم دیوانه وار میکوبید... فکر کردم باباست اما دقیق که 

 شدم دیدم نه ! صدای فریاد علی...

 علی : نمیزارم.... بچمه ... اینم زنم ... کار خالف شرع نبوده که ...

 نتو مرتیکه...بابا : ببند اون ده

 از اتاق زدم بیرون...
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هیچکس حواسش به من نبود که روی پلههای مرمر سفید خونمون واستاده بودم و داشتم به صحنهی 

 روبه رو نگاه میکردم...

 رو از اینکه مگه... نمیزارم... باباشم من...بندازین منو ٔ  علی: آقای ایران منش ... من نمیزارم بچه

 ...بشین رد من ٔ  جنازه

بابا : پسر... آبرو واسه من نذاشتین ... اومدی اینجا راست راست...اینجا که رسید یهو بابا ساکت 

شد... صورتش رو به قرمزی رفت...پاهاش شل شد...دستشو آورد سمت قلبش...داشت میوفتاد که 

 آقا مصطفی گرفتتش...

ستی جلوی دهنشو گرفته بود و ترسیده مامان فقط داد میزد ... ایرج...ایرج... من اشک میریختم ...ه

 بود.. 

نمیدونم کی سریع به اورژانس زنگ زد...فکر کنم منیژه خانوم بود...اورژانس اومد و گفت که باید 

 به بیمارستان منتقل شه...به بیمارستان منتقل شد... مامان نزاشت من باهاشون برم...

اندم.... روی سنگ فرش خونه نشست بودم و چقدر اشک ریختم...چقدر دعا کردم...چقدر قران خو

بود و از صبح از بابا خبر بهم نداده بودن که  ۰۰همینطور اشک از چشمم میریخت.. ساعت حدوداً 

صدای زنگ در اومد... مثل فشنگ پریدم...مامان بود با هستی...رفتم سمتشون با بغض گفتم چی 

 شد؟

 به رو... کرده ردّ که بوده خفیف ٔ  ... یه سکتهمامان : بخیر گذشت آهو... خدا بهمون رحم کرد

 ...اتاق سمت رفتم و کشیدم رامو آروم... سرت بر خاک گفتم فقط و کردم هستی

صبح زود با صدای صلوات بیدار شدم فهمیدم بابا رو از بیمارستان آوردن... بدو بدو رفتم پأیینو تا 

نریزم ... با لبخند گفتم خوش اومدین رسیدم پائین بغلش کردم ...جلوی خودمو گرفتم تا اشک 

 بابا...فقط یه لبخند تحویلم داد... بی رمق پر از غم...

چند روزی از اومدن بابا گذشت ... وقتی که یکم قوت گرفت ... به زری خانوم گفت یه شام عالی 

 بپزه...خانواده علی رو هم دعوت کرد...همه غرق تعجب بودیم ... هستی استرس داشت...

 م توی سکوت صرف شد...شا

بعد از شام مشغول خوردن چایی بودیم که یهو بابا با صدای بلند گفت : لطفا یه لحظه همه به من 

 توجه کنن...ببخشید...اما مطلب مهمی هست که باید بگم...

م رهمه به دهان بابا چشم دوخته بودیم...بابا به هستی و علی نگاهی کرد و ادامه داد... بدون مقدمه می

 سر اصل مطلب...
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بابا نگاهی به هستی و علی انداخت و ادامه داد : من صالح نمیبینم بیشتر از این جشن عقد رو عقب 

بندازیم...این اتفاق برای من و خانوادم ... اونم زمانی که هنوز هیچ کس نمیدونه هستی ازدواج کرده 

آخر هفته کارای جشن انجام بشه ... یک هفته  ... رسوایی به حساب میاد نه یه خبر خوب ...!بهتره تا

... 

 بابا اینها رو گفت و آخر صحبتاشو با یه شب بخیر اعالم کرد....

از فردای اون روز خونمون بازار شام بود... مامان قصد داشت بهترین لباسا رو برای خودشو 

ر...که مامانم برای جشنای دختراش تهیه کنه...واسه همیین رفتیم مزون فاطی خانوم... یه خیاط ماه

آنچنانی لباساشو دست ایشون میسپرد...الحق و ولنصاف شاهکار بود کارش... لباس مامان یه ماکسی 

بود از جنس ساتن سرمه ای سمت چپ از زیر گردن تا کمر ، با دست کار شده بود... همه هم 

 پست مامانم و دو برابر کردهسنگ،های گرون قیمت... واقعا شیک بود...راسته و بلند... که سفیدی 

بود... لباس من یه پیراهن دخترونه بود که پایین حالت چین چین داشت... البته خیلی ریز...تا زانو... 

باالش هم یقه قایقی بود البته آستین سه ربع... از جنس مخمل قرمز....پشت کمرشم یه پاپیون ساتن 

 از رنگ لباس میخورد...هنوزم دارم اون لباسو...

اون شب همون طور که انتظار میرفت اصال شب خوبی نبود... تفاوت،ها خیلی زیاد بود...تو رفتار... تو 

 منش... تو کالم...

خطاب میکرد... بلند بلند و جلوی همه... این فقط یکیش بود... هیچ  "کرّه خر  "دایی علی اون رو 

ل پری دریایی شده بود... با اون ماکسی وقت زمانی که هستی وارد شد رو یادم نمیره... خواهرم مث

شیری رنگ بلند... چشمای مشکیش رو به زیبایی آرایش کرده بودند... و اولین چیزی که نظر من 

رو جلب کرد ... موهاش بود که روشن کرده بود... عروسکی شده بود واسه خودش... اشکای بابا رو 

 هم همینطور...اما...دیدم... اههای مامان رو شنیدم...و لبخند هستی رو 

 جشن به پایان رسید... 

بعد از اون شب هستی و علی همش با هم بیرون بودن ... دو دفعه هم مادر علی مارو شام دعوتمون 

 چه اما بیاد که شد راضی هستی و مامان اصرار به بعد ٔ  دفعه اما نیومد پدر اول ٔ  کرد که دفعه

زمانی که بهش چیزی تعارف میکردن تشکر میکرد...  فقط.. بود هم تو اخماش مدت تمام!  اومدنی

پدر علی هم بدتر از بابای من...بعد متوجه شدیم که پدر علی کال با این ازدواج مخالف بوده ... به 

 دلیل تفاوت سطح خانواده ها... تو دلم گفتم چه عجب یه آدم تو خانواده علی اینو فهمید!

بود ، آره واقعاً ناراحت بود! حتی من چند شبی صدای حدود یک هفته ای بود که هستی ناراحت 

 گریشو شنیدم ... نگرانش بودم اما خوب پیش خودم گفتم حتما یه دعوای ساده با علی داشته!
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دقیقا یادمه یکشنبه بود... سر ظهر، همگی رفته بودیم بخوابیم ... تازه چشمم گرم شده بود که با 

واج اطراف اتااقو نگاه میکردم... سریع رفتم بیرون ... که صدای گرومپ از خواب پریدم ! هاج و 

همزمان با من مامان هم از اتاقش اومد بیرون...نگاهمون بهم افتاد یه نگاه مشکوک باهم رد و بدل 

کردیم بعد مامان به سمت نردهها خم شد! به ثانیه نکشید که صدای جیغ مامان بلند شد : یاا امام 

گفت و از پلهها سرازیر شد... از فکری که به مغزم خطور کرد عرق سرد روی  زمان !! دخترم ... اینو

ستون فقراتم نشست...! آروم آروم از نردهها دوال شدم که چی دیدم !!!! اشک هجوم آورد به 

چشمم... هستی از نردهها پرت شده بود پائین ...اما چرا اینقدر زیرش برنج بود ؟ امکان نداشت 

ی از نردهها به این بلندی افتاده باشه...! این برنجا چی بود؟ گونی برنج اینجا هستی به طور اتفاق

چیکار میکرد؟ هستی چیکار کرده بود؟ اشک میریختم و این همه سوال تو مغزم و پس میزدم ... 

مامان یک بند جیغ میکشید... بابا حالش بد شد... آقا مصطفی زنگ زد به اورژانس...من همچنان اون 

 سته بودم و اشک میریختم...باال نش

اورژانس هستی رو برد... مامان با آقا مصطفی رفتن پیشش... من هنوزم میترسیدم از این حریمی که 

واسه خودم ساخته بودم پامو اون ورتر بذارم... رفتم تو اتاق ... ولو شدم روی تخت وهای های گریه 

 ٔ  رای مامان ... برای آرامش از دست رفتهکردم... گریه کردم برای هستی... ...,برای بابا... ب

 ...برد خوابم آخر تا کردم گریه اینقدر...زندگیمون

 

سحر با صدای اذان از خواب پریدم... آره! به نماز احتیاج داشتم...بلند شدم وضو گرفتم و شروع 

ن و م...مکردم... وسطای نماز اشکم سرازیر شد... جلوشونو نگرفتم ، بر عکس از ته دلم گریه کرد

هستی فقط اسم خواهری رومون بود وگرنه حتی تو درسا هم به هم کمک نمیکردیم اما االن فرق 

 حدوداً...نداشتم خبر هم بابا از حتی نداشتم، خبر تنم ٔ  داشت...چند ساعتی بود از خواهرم، پاره

ن مامان ، دید با... رسوندم در به خودمو چطوری نفهمیدم...  اومد در صدای که بود هشت ساعت

پریدم و بغلش کردم.. مامان با بغض گفت : آهو؟ مادر... تو با ما اینطوری نکنیا؟! تو بغل مامان 

دوباره گریم سر گرفت... بعده چند دقیقه من و از خودش جدا کرد... با صدای خسته گفت : به زری 

 بگو یه چایی بده یه چرت بزنم بازم باید برم بیمارستان... 

 هستی چطوره؟ به هوشه؟ مامان ؟ حال

مامان : آره مادر ، صبح به هوش اومد... پاش مو برداشت، دستش هم شکسته...کمی مکث کرد و 

 یواش ادامه داد : رحمش رو هم تخلیه کردن...
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 برات بمیرم! ؟!؟!بود؟ مرد خواهرم ٔ  بچه یعنی...  بود،یعنی شوک یه مثل برام آخر ٔ  جمله

 مان مطرح کردمما برای سوالمو آروم...هستی

مامان؟ هستی از قصد این کارو کرده نه؟ اون برنچا...هستی این پله ها رو با کیسه اومده باال که -

 بچش سقط شه نه؟

مامان سرش رو تکون داد و آروم تر گفت : بچم... خیانت دیده ... تنها چیزی که به ذهنش رسیده 

مخاطبش خودش ادامه داد : بخدا اون موقع هم که این بود که اول باید بچشو بندازه...بعد انگار که 

 ...ریخت اشک همینطور باز...تمام ٔ  داد زدم سرش که باید بندازتش از ته دلم نبود...بچمه...پاره

 با لحنی پر از تعجب و تردید پرسیدم : خیانت؟؟!! از علی؟! با کی؟!!

 مامان : آره بچم...دختر خاله علی و یادته توی عروسی؟

 رن؟!؟!؟!؟ اون که از علی بزرگ تره و مطلقه مامان!!!!نست -

مامان با لحن عصبی گفت : خوب باشه ... مگه یه زن مطلقه نمیتونه جفت پا بره وسطه زندگی 

 دیگران؟

 مامان من،میگم شاید دختر خاله پسر خاله رفته بودن تو خیابون قدمی بزنن... هستی نباید زود... -

عه کرد و با حرص گفت : تو خیابون نبوده توی...اصال ... ببینم خود تو قبول مامان عصبی حرفم و قط

میکنی دختر خاله شوهرت دست تو دست شوهرت ... ول کن آهو... تًف سر باالست...چقدر گفتیم 

 نکن...مگه به خرجش رفت؟؟؟؟؟

ه هستی غص مامان عصبی بود ... احساس کردم حال روحیش خوب نیست... یه بار گریه میکرد واسه

میخورد یه بار عصبی هستیو مقصر میدونست ...ترجیح دادم ادامه ندم ، چاییو زری خانم آورد با یه 

 لقمه نون پنیر به زور بهش دادیم خورد و رفت یه کم استراحت کنه...

از دیشب از بابا خبر نداشتم... رفتم آروم داره اتاق باز کردم... خوابیده بود... رفتم کنار تختش 

 نشستم ... همینطور خیره نگاش میکردم که چشمشو باز کرد ...

 سالم... صبتون بخیر... ببخشید بیدارتون کردم؟ بگیرین بخوابین... -

 بابا : سالم بابا...صبح توام بخیر... نه دیگه باید بیدار میشدم... آهو جان؟ از هستی چه خبر؟

دست و یه پاش هم شکسته... دیگه راجعبه بچه به  لبخند بی رمقی زدم : هستی به هوشه بابا ... یه

 بابا توضیحی ندادم چون خجالت میکشیدم که خودش گفت : اهو؟ بچش چی؟ سالمه؟

 سرم و زیر انداختم : نه متاسفانه...

 بابا دستش رو روی صورتش گذاشت و با صدای ضعیفی گفت :ای داده بی داد...
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تی فهمیدن هستی حاملست به پا کردن نه به االن !!! پس مامان نمیفهمیدم ...نه به اون قشقرقی که وق

 اما.. . میبود علی از اگه حتی...داشتن دوست هستیو ٔ  و بابا هم ته دلشون نوه دوست داشتن... بچه

 ...افتاد میوفتاد نباید که اتفاقی! فایده؟ چه دیگه االن

الق دستور بابا یوسفی دنبال کارای ط بعد از یک هفته هستی از بیمارستان مرخص شد...بالفاصله به

افتاد...علی هر روز میومد دم در... یه بار داد و فریاد راه مینداخت... یه بار گریه و زاری...حتی چند 

باری گفت که شکایت میکنه از ما به خاطره کشتن بچش !!!!!!!!!!! وقتی این حرف به گوشه هستی 

افسرده شده بود و ما هر روز شاهد تحلیل رفتنش بودیم رسید داغون که بود ،داغون تر شد...هستی 

! روز دادگاه مادر علی با وقاحت تمام اومد جلوی مادرم و بلند بلند گفت : از این دخترت که 

گذشت... اما دختر کچیکتو درست تربیت کن ، نزار تو خیابونا ول باشه... مامان من هم نامردی 

با غرور همیشگیش خیلی ریلکس گفت : مطمئن باش نکرد و رفت جلوش، سینشو داد باال و 

 خنک چقدر لحظه اون من و... شه نصیبم دیگه ٔ  همینکارو میکنم چون نمیخوام یه داماد گدا گشنه

 هیچ و گذروند دادگستریو راهروی آروم آروم خودش خاص ژست همون با مامانم...بودم شده

 ...  نکرد علی مادر فحشهای به اعتنایی

ش کال از خونمون رفته بود و باهامون قهر کرده بود...انگار دیگه قرار نبود ما لبخند انگار آرام

 بزنیم...

بعد از ماجرای دادگاه و طالق هستی روز به روز رنجور تر ، الغر تر ، غمگین تر میشد... دیگه 

 وعدههای غذاییش به دو تا هم نمیرسید... اتاقش شده بود پناه گاهش... صدای گریش مدام

میومد...تو این بین وضعیت کارخانه روز به روز بدتر میشد...هر روز مشتریهای بابام زنگ میزدن و 

 زا هستی اوضاع طرف یه از...مهٔ  از کیفیت جورابا گله میکردن...کامال میشد فهمید بابا سردر گ

ع مونیاش قطمه نه... بود مامان میرسید برنامهاش به که کسی تنها... کارخانه اوضاع هم دیگه طرف

میشد نه دوره هاش... گاهی اوقات اینقدر غرق این مسائل بود که از هستی غافل میشد... تصمیم 

گرفتم خودم بیشتر به هستی برسم ... زری خانم و منیژه خانم فقط وظیفشونو عمل میکردن اما 

 هستی نیاز به روحیه هم داشت...

ی هستیو دعوتشون کردم واسه پنج شنبه ناهار... چهارتا از دوستا -چهار شنبه عصر زنگ زدم به سه

خودم هم رفتم دست زری خانومو گرفتم و به زور بردمش اتاق هستی ،زری خانم طفلک مونده بود 

 من چرا اینطوری میکنم!!!
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 شخواب تخت رو هستی... تو رفتم بده جواب نشدم منتظر و زدم هستی اتاق به کوچیک ٔ  یه تقه

 بیرون نگاه میکرد... تا وارد شدم سرش رو به سمت من برگردون ... به بودو کشیده دراز

 هستی : من اجازه دادم بیای تو؟

 لبخند زدم : اگه میخواستم منتظر اجازه تو باشم که علف زیر پام سبز میشد!!!

 هستی روشو برگردوند و دوباره به پنجره نگاه کرد : آهو حوصله ندارم...تنهام بذار

 ی خانوم... باهات کار دارم ، پاشو...شرمندتم آبج-

 ...ندارم رو کاری هیچ ٔ  هستی همونطور که روشو از من برگردونده بود گفت : اما من حوصله

رفتم کنار تختش نشستم..، دستم رو کشیدم به موهاش نگاهشو بهم دوخت با بغض گفت : بخدا 

 حوصله ندارم...

 راهش نیست... تو باید زندگی کنی ، بخندی ، شاد باشی... میدونم ... اما اینطوری نمیشه هستی،این -

بغض هستی شکست : شاد باشم؟! من ؟ من یه دختر بیوه؟ یه مادر که اینقدر ضعیف بود حتی 

 نتونست نبض جنینشو حسّ کنه؟

 رفتم جلو و صورتشو بوس کردم : آره ... تو...

ارم... اما به همین آسونی هم نگو...دوباره پرید وسطه حرفم : آهو؟ نمیتونی بفهمی...ازت توقع ند

سرشو به سمت پنجره برگردوند...با خنده یه دست به صورتش کشیدم و گفتم : مو داره... صورتشو 

با حالت تعجب برگردوند و گفت : چی؟ همونطور که دستشو گرفته بودم و به زری سعی داشتم 

 بشونمش رو یه تخت چشمش افتاد به زرو خانوم...

 ی : زری خانم؟ کاری دشتی؟هست

 زری خانم : نه واهلل...آهو خانم یهو دستمو کشیدن آوردن اینجا...

بد هر دو به من نگاه کردن...البته با چشمایی پر از سوال... منم خیلی ریلکس دست کشیدم به 

 صورت غمگین خواهرم و با خندگفتم : صورتت پر از مو شده خوب !

 رد دستشو از دستم در بیاره گفت : برو بابا...من دارم میگم حوصله...هستی در حالی که سعی میک

پریدم وسط حرفشو گفتم : آره... میدونم حوصله نداری اما بیتا و سوگل و محیا برای دیدن تو دارن 

 میان نه من !

 مستأصل روشو برگردوند طرفم و گفت : آخه اونا دیگه واسه چی میخوان بیان؟

 

 ختم باال که یعنی من بی خبرمشونه هامو اندا

 هستی : نمیخواد... همینطوری خوبه...
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 به هم اول همون از هستی... میدادم تغییر خواهرمو ٔ  دیگه داشت کفریم میکرد , اما من باید روحیه

 تاثیر یشروح تو میتونست کوچیک انداختن بند یه همین حتما پس بود خیلی زیباییش و ظاهر فکر

یه بیست دقیقه باهاش کلنجار رفتم که باالخره راضی شد... نشوندمش روی صندلی و  حدوداً... بذاره

زری خانم مشغول شد... هی آخ و اوخش میرفت هوا... اما اهمیت ندادم ...خودم هم رفتم سر 

کمدش... باید یه پیراهن با رنگ شاد انتخاب میکردم...یه پیراهن آستین حلقهای به رنگ یشمی تا 

 با یه کمربند نازک طالیی...عالی بود! باالی زانو

پنج شنبه صبح هستی رو بیدار کردم رفت حموم ، موهاشو خوشگل سشوار کشیدم ، یه آرایش 

خوشگلشم کردم ، البته ساده آخه همچین وارد نبودم، یه چیزیی از مامان یاد گرفته بودم... اونم 

یش میکرد نگاش میکردم...بعد از اینکه حاصل دست رنج خودم بود که میشستم زمانی که مامان آرا

کارش تموم شد و خودش رو توی این دید برگشت و بغلم کرد و بهم گفت : مرسی آهو...خواهر 

نعمت بزرگی...اومد که گریه کنه گفتم : ای ای حواست کجاست؟ گریه نکنیا... این همه خوشگلت 

 ..کردم... خندیدم بهش , بوسش کردم و خودم رفتم که حاضر شم.

 

روز خیلی خوبی بود... که با خندههای هستی کاملتر شد... من از خندههای هستی شاد بودم...از 

اینکه باالخره تونستم مفید باشم شاد بودم...مامان و بابا هم با دیدن هستی که میخندید شاد شدن... 

 این یعنی خوشبختی دیگه مگه نه؟ اما ... این فقط آرامش قبل از طوفان بود 

 فرستتشب مسافرت یه به مامان با گرفت تصمیم شده بهتر کمی هستی ٔ  بابا بعد از اینکه دید روحیه

 مامان اب حاال اما بره علی با بود قرار که همونجا... اسپانیا برن شد قرار...سابق هستی بشه کامل تا

 ...میرفت داشت

 نمیدونم چرا دلم راضی نبود....اما هیچی نگفتم...

 

داحافظی مامان رو بوسیدم... بوییدم... اشک ریختم...دست خودم نبود...هستی رو هم لحظه ی خ

همینطور اینقدر اشک ریختم که آخر مامان صداش در اومد :ای بابا... آهو اینقدر گریه نکن... سفر 

 ...میای باهامون هم تو بعد ٔ  اخرت که نمیریم...ایشاال دفعه

 

 ندیدم و گفتم : باشه برین به سالمت...اون موقع اشکام رو پاک کردم... خ

 

 ...نیست کار در بعدی ٔ  اما نمیدونستم که دیگه دفعه

 درست دو هفته بعد از رفتن مامانینا زندگی طوفانی شد و بابا اعالم ورشکستگی کرد...
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و  ناز یوسفی هیچ خبری نبود...نخ،های بابا رو فروخته بود با قیمت باال عوضش نخ خرید بود ارزو

بی کیفیت...و تا تونسته بود پول،های بابا رو باال کشیده بود...واسه یه مرد خیلی سخته که تموم 

داراییشو بفروشه و بده به آدمایی که یه روزی ادعای دوستی میکردن...اما بابا مجبور بود...کار دیگه 

 ای نمی تونست بکنه...

 

. گوشی رو روی بابا قطع کردو گفت بی عرضه... اونم مامان وقتی این خبر رو شنید با بابا قهر کرد..

به کی؟ به ایرج ایرانمنش که آوازش تو بازار پر بود...جوراباش تک بود...اما روزگار باهاش بد 

 کرد...

 خاطره از پر آخرا این که خوشگلمون ٔ  تمام زمینها فروش رفت...تمام دارایی...حتی خونمون...خونه

داشتم... اتاقم...اتاق خوشگل یاسی رنگم...باید ترکش میکردم... با  دوسش من اما توش بود بد

اشک تک تک وسایلم رو جمع کردم... یک ماه و دو هفته از رفتن مامانینا میگذشت اما خبری از 

 کوچه ٔ  برگشتن نبود...تنها کاری که بابا کرد این بود که رفت یه آپارتمان خرید که الاقل آواره

تر به خاطره مامان که از اجاره نشینی متنفر بود...اما مامان حتی یک بار هم به بیش...نباشیم خیابون

 این آپارتمان پا نزاشت...

زمانی که با گریه به مامان گفتم بابا خونه رو فروخت یادم نمیره...مامان نگفت اشکال نداره آهو 

 : قصر خوشگلم و بعداشک نریز...مامان غصه اشکای من و نخورد...فقط با صدای وحشتناکی گفت 

 جیغ هستی و بوق ممتد که نشون میداد مامان از حال رفته...

نقل مکان کردیم به آپارتمان جدید... نه از زری خانم و منیژه خانم خبری بود نه از آقا مصطفی...بابا 

نم هم اخراجشون کرده بود...اما آقا مصطفی هنوزم میاد و به بابا سر میزنه... منیژه خانم و زری خا

 تلفنی جویای حال هستن...

روز اول که داشتیم اساس میاوردیم به آپارتمان جدید ،من به سختی کارتونی که توش بشقاب بود 

رو بلند کردم...حیاط رو که گذروندم کارتون رو گذشتم دم راه پله تا نفسی تازه کنم که صدای یه 

 کنم... اقاییو شنیدم : سالم،خوش اومدین...اجازه بدین کمکتون

 بعد دست مردونه ایی اومد تا کارتون رو بلند کنه که مانع شدم : نه نه ممنون...خودم میتونم ببرم...

 

 بدون اینکه به حرفم اهمیت بده کارتون رو با یه حرکت بلند کرد و راه افتاد منم پشت سرش...

 توروخدا ببخشین، سنگین بود... -

 گفت : نه بابا ... اشکال نداره... اون آقا در حالی که نفس نفس میزد
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.. .واستاد روم به رو و در جلوی گذشت رو کارتون... بود دوم ٔ  رسیدیم دم آپارتمان... خونمون طبقه

 لباس... ونهش چهار و بلند قد...میزد ساله یک بیستو ، بیست پسر یه.. ببینمش خوب میتونستم حاال

شروع کرد به حرف زدن : یادم رفت خودم رو  میکردم انالیزش که همونطور...بود تنش خونه

 ...  شما پایینی همسایه ٔ  معرفی کنم...کامیار هستم...نوه

 لبخندی زدم : آهو هستم...همسایه جدیدتون... ازتون هم بابت زحمتی که کشیدین ممنونم...

 ازیر شد...خیلی خودمونی جواب داد : نه بابا... بریم بقیشو بیاریم ..، و بعد به سمت پلهها سر

 من هم خوشحال از اینکه یکی کمکم میکنه شونه هامو باال انداختم و همراه شدم...

بابا بی میل و رغبت وسایل رو میاورد...حق هم داشت ...اجازه نمیدادم وسایل سنگین رو بیاره...یه 

ی...و من احسی بهم میگفت : آهو از این به بعد روش زندگیت تغییر کرده پس باید باهاش کنار بی

 خبری هستی و مامان از...بیام کنار وضعیت این با باید که کردم کار خودم رو اول ٔ  از همون ثانیه

 ...میزاست رو گوشی بابا صدای شنیدن محض به مامان میزد زنگ بابا هروقت یعنی...نبود

ی از فقط من بهشون زنگ زدم و آدرس خونه جدید رو دادم با شماره تلفن رو!اما مامان هیچ

 برگشتن نمیگفت...

چند هفتهای گذشت ، تقریبا تو خونه جدید جا افتاده بودیم و من کالفه از این همه کار...خیلی سخت 

بود که یهو خانوم یه خونه بشی...غذا بپزی...جارو کنی...کارهایی که زری خانم و منیژه خانم 

 میکردن...اما خوب...تقدیر این بود!

امیار جای خودش رو تو دل بابا باز کرد...شبها میومد باال و با بابام شطرنج تو همون هفتههای اول ک

 بازی میکرد...بابا هم اینطوری واسه یه مدت فکرش آزاد میشد....

یه روز صبح داشتم صبحانه میچیدم که تلفن زنگ خورد...در کامل ناباوری دیدم مامان...خوشحال 

زنگ زده بگه که تا آخر هفته میام...اما وقتی که ازش شدم...گفتم حتما میخواد برگرده...حتما 

 پرسیدم : مامان ؟ نمیخواین برگردین؟ فقط در جوابم گفت : بابات هست؟

 

 فهایخ صدای با و بابا سمت گرفتم رو گوشی...جونم به افتاد ٔ  نمیدونم چرا بغضم گرفت...دلشوره

شیو از دستم گرفت...نشستم روی صندلی گو بود زده زل چشمم به که همونطور بابا... مامان گفتم

 مقابل بابا...

 

تنها سوال مسخره که ذهنم رو مشغول کرده بود این بود که چرا مامان گفت گوشیو بده به بابات؟ 

 چرا نگفت بده به ایرج؟
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همینطور به چشمای بابا زل زده بودم... رنگ بابا قرمز میشد..قرمز و قرمز تر...یهو دیدم گوشیو 

 رد اما صدای جیغ جیغ مامان میومد...قطع ک

یعنی بابا گوشیو رو مامان قطع کرده بود؟ واقعاً؟ با صدایی که از ته چاه بیرون میومد گفتم : بابا؟ 

 مامان چی میگفت؟

بابا در حالی که میخواست عادی نشون بده یه تیک نون برداشت و تا اومد حرفی بزنه یه هوو زد زیر 

شوکه تر شدم...دلشورم بیشتر شد...بغضم داشت راه باز میکرد...دست بابا رو  گریه... شوکه بودم ،

 گرفتم و در حالی که تکون میدادم گفتم : بابا؟ چی شده؟ توروخدا یه چیزی بگین...

 

 ...میخواد طالق مامانت:  گفت خودش ٔ  و بابا توی ههق ههق مردونه

..اما کم کم فهمیدم دلیل اشکای پدرم چیه...دستم وقتی که بابا این جمله رو گفت اصال متوجه نشدم.

از رو دستای بابام لیز خورد...افتاد رو زانو هام... احساس کردم یهو یخ بستم...مامانم چی گفته بود؟ 

پس من چی؟ من چیکار باید میکردم؟واقعاً نمیتونستم اینو درک کنم ...مامانم چی خواسته 

کالمی رفتم تو اتاق رو تخت نشستم و اجازه دادم اشکام بود؟؟؟؟؟دست از خوردن کشیدم...بدون 

ببارن...واقعا نمیدونستم باید تواون لحظه به چی فکر میکردم؟ حدود یک ساعت بود که نشسته 

بودم تو اتاق , صدا از بیرون نمیومد نگران شدم...پس چرا بابا هیچ صدایی نمیکرد؟ در و باز کردم و 

شپز خونه نرسیده بود که جسم بابا رو دیدم کفه آشپز خونه افتاده رفتم تو آشپز خونه...پام به آ

بود...دهانم باز بود اما نمیتونستم جیغ بزنم ... صدا نداشتم...تنها فکری که به مغزم هجوم آورد 

...مرگ بابام بود ... نه! از این فکر انگار صدام راهشو پیدا کرد...جیغ میزدم و بابا رو تکون 

با هیچ حرکتی نمیکرد...همونطور جیغ زنون درو باز کردم و پلها رو چندتا چندتا طی میدادم...اما با

 ظاهر جلوم پریده رنگ کامیار و شد باز در که بودم نرسیده کامیارینا ٔ  کردم هنوز به دره خونه

 ...شد

 من اشک میریختم و فریاد میزدم : بابا...توروخدا...کامیار بابام...

اره میکردم...کامیار با عجله به سمت باال رفت به باال نرسیده بودم که دیدم اش خودمون ٔ  و به طبقه

بابا رو کول کامیار و کامیار به من میگه سویچ رو بیار...دیگه نفهمیدم چطوری مانتوم رو تنم کردم و 

سوئیچ رو برداشتم...از مسیر هیچی نفهمیدم...به نزدیکترین بیمارستان که رسیدیم...سریع با 

 منتقل آیسییو به...کرده مغزی ٔ  ارد بابا رو به داخل بردن...اونجا تشخیص دادن که بابا سکتهبرانک

 هگرفت آبمیوه یه دیدم که بودم نشست صندلی روی همونطور... میکردم گریه همچنان من و...شد
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 یعنی دادم تکون رو سرم فقط میاره جا حالتو...بخور اینو آهو؟:  بود کامیار...روم جلوی شد

 میخورم... کامیار :د , خواهر من نمیشه که...بخور ببینم...ن

و نی رو به زور کرد تو دهانم...پسش زدم و با قیافیه ای درمانده و چشمایی پر از اشک گفتم :من از 

 کجا پول بیارم؟

 

اینو که گفتم اشکم مثل سیل اومد رو گونه هام... کامیار آبمیوه رو گذاشت رو صندلی بغل و دستم 

رو گرفت تو دستش : تو نمیخواد نگران اونجاش باشی... فعال به بابات فکر کن آهو...و دستم رو 

 محکم تر فشار داد...

اون شب کامیار منو آورد خونه... نذاشت بمونم بیمارستان...تا رسیدم خونه اولین فکری که به ذهنم 

 .اگه بالیی سر بابام بیاد مقصرشورسید این بود که به مامانم زنگ بزنم...دیگه خسته شده بودم..

:  ممیشنید خیرٔ  مامانم میدونستم...یه خورده طول کشید تا ارتباط برقرار شد...صدای مامان و با تا

 الو؟

 الو مامان؟-

 مامان: آهو تویی؟ سالم مامان...

ابامو الم؟ ببغضم ترکید...از همه شاکی بودم...دیگه هیچ آرامشی تو وجودم پیدا نکردم... داد زدم : س

راهی بیمارستان کردی میگی سالم؟آره؟ تو مادری؟ هیچ معلومه سه ماه کجایی؟ مگه من دخترت 

 نیستم؟چرا ولم کردی؟ کجایی؟

 مامان هل شده بود هی از پشت گوشی میگفت : آهو؟ معلومه چته؟ آهو؟

قی الق گرفتی دیگه هیچ حاما من نه چیزی میشنیدم نه میخواستم بشنوم...با فریاد ادامه دادم : اگه ط

 نداری منو دختر خودت بدونی...همین...

و گوشیو قطعه کردم...نفسم باال نمیومد...یکی هی در میزد...سرم گیج میرفت...به زور خودم رو به 

 در رسوندم و در رو باز کردم...فقط فهمیدم کامیار بود...دیگه هیچی نفهمیدم... 

ون نبودم...کنار مامان بزرگ کامیار خوابیده بودم...به ذهنم خودم ٔ  صبح که چشم باز کردم خونه

فشار آوردم تازه یواش یواش یادم اومد که چی گذشته ! انگار که یواش یواش همه چیز به مغزم 

بیاد یهو یاد بابا افتادم و مثل فنر پریدم ...دره اتاق و باز کردم و سریع رفتم سمت دره ورودی که با 

 تادم : کجا؟صدای بم کامیار ایس

برگشتم دیدم روی مبل نشست پاها شم انداخته رو هم گذشته روی میز...انگار که مثال مچم رو 

 گرفته باشه داشت نگام میکرد...
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 دارم میرم حاضر شم برم پیش بابا -

 کامیار : صبحانه رو میزه برو بخور بعد حاضر شو باهم بریم...

 منه مرسی...میرم باال یه چیزی میخور -

 ...نکنی غش راه وسطه بابا بخور چیزی یه برو...میاد بدم اینقدر…کامیار : اه،اه

کال کامیار آدم راحتی بود...تو همون دقایق اول باهات خودمونی میشد...و اصال با کسی تعارف هم 

 نداشت...حتی با پدر مادرش...!

 خوب حاال... یه دیروز از حال رفتم... شما هی بکوب تو سرم...-

 کامیار : حاال مونده... بدو تا یه دوش میگیرم حاضر شو...

دلم داشت ضعف میرفت...واقعاً حوصله نداشتم صبحانه درست کنم...رفتم صبحانم رو خوردم و میز 

رو جمع کردم و بعدش سریع حاضر شدم...عجله داشتم اما کامیار خیلی آروم کاراشو انجام 

تا از  ۲د و حرکت کردیم به طرف بیمارستان... از توی خونه میداد...باالخره عروس خانم حاضر ش

النگوهای مامانم رو برداشتم...عقلم دیگه به جایی قد نداد...اما به کامیار نگفتم...رسیدیم به 

 بیمارستان و مستقیم رفتیم پیش دکتر پدر...

توی اون بیمارستان دکتر اصال از وضعیت بابا راضی نبود...و من بدترین خبر عمرم رو اون روز و 

شنیدم...اینکه سمت چپ بابا لمس شده بود...توی اون لحظه فقط داشتم به این فکر میکردم که آیا 

من اینقدر قدرت دارم که کارای بابام رو بکنم؟واقعاً اینقدر قوی بودم؟ دکتر میگفت باید فضا پر از 

د به بابا آرامش آرامش باشه...چیزی که من دیگه حسش نمیکردم...حاال چطوری بای

آهو ، تو دیگه نمیتونی به فکر خودت "میدادم...همونجا به نتیجه ایی که رسیدم این بود ... 

... و زندگی من وقف پدرم شد...پدری که دیدنش بهم "باشی...باید زندگیتو وقف پدرت کنی 

ه خدا رو شکر آرامش میده...همین که میبینم یه گوشه خونه هستش ...وجود داره...سایش باال سرم

 میکنم...

 ٔ  همه با...گرفت طالق مادرم...شده من زندگی ٔ  از اون موقع تا حاال شش سال میگذره...پدرم همه

 میشه الس شش... سنگین سر اما میزنم حرف باهاش...وایستم حرفا پای نتونستم کردم که مقاومتی

ن آقای ایرانی آشنا میشه که آلما یه با اسپانیا تو هستی...سنگینم سر... عزیزترینم...مادرم با که

زندگی میکرده...به همین خاطر به هامبورگ نقل مکان میکنن...فقط میدونم که خیلی راحت تر از ما 

زندگی میکنن...پدرام ، شوهر هستی ، اوضاع مالی خوبی داره...میدونم الاقل اونا تو آسایش 

 ات رو هم هستی بهم داده بود...هستن...و واقعاً از این لحاظ خدا رو شاکرم...این اطاع

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1  

 

********* 

 

 

 

با صدای اذان به خودم اومدم...کل شب رو نخوابید ه بودم...بلند شدم اول رفتم به پدرم سر 

زدم...خواب بود...سرش رو بوسیدم رفتم وضو گرفتم...دلم هوس نماز کرده بود...بعد از اینکه 

اومد...کامیار بود...نوشته بود : چرا چراغ اتاقت روشنه؟... نمازم تموم شد دیدم برای گوشیم پیام 

 حتما از پاسیو دیده بود...

 نگران نباش ، زود بیدار شدم...تو چرا اینقدر زود بیدار شدی؟-

 کامیار : چراغ اتاقت بیدارم کرد... نگران شدم...

 نگران نباش بگیر بخواب... -

 

 کردم میز رو حاضر کردم و بابا رو بیدار کردم... دیگه خوابم نمیبرد...رفتم چای رو دم

 طبق عادت هر روز صبح بابا رو به پارک میبردم...حدود یک ساعت...

تو این یک ساعت از هر جا براش صحبت میکردم...گاهی اوقات هم گریه... خودم رو خالی 

 میکردم...باالخره منم نیاز داشتم به اینکه درک بشم...

ی چرخ داره بابا رو هدایت میکردم براش حرف میزدم : دو ماه دیگه عید بابا ، اگه همونطور که صندل

 خدا بخواد ماه دیگه میریم براتون یه کت شلوار شیک میخرم...

میدونی بابا؟ تو فکر یه کارم...نه؟ یه کار نیمه وقت هر چی که بود...البته مطمئن نیستما فقط تو فکر 

 ارزش ترین...نمیخوام یه وقت کار کردنم به شما آسیب بزنه...شمام...از همه دنیا برام با 

 اینجای حرفم که رسید بابا دست راستشو آورد باال و تکون داد... یعنی نه!

 نه؟ چی نه بابا؟ کار کردنم؟-

 بابا دوباره دستشو تکون داد

 اینکه نگران شما نباشم؟ -

 

 د پایین...به روش خندیدم...این دفعه به چشمم نگاه کرد و آروم سرش رو آور

 حاال فعال در حد یه تصمیمه... چیزی معلوم نیست... -

 البته خودم هم خیلی دوست داشتم برم سر کار...به پولش احتیاج داشتم...

 ولی نگران بابا بودم...

 بد از اون روز دیگه صحبت کار با بابا نکردم...خودم هم به طور جدی دنبالش نبودم...
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 میار سپرده بودم...و چند نفر دیگه... به کا

 نزدیک عید بود با کامیار رفته بودم برای بابا کت شلوار بخرم...

از اول سال پوالم رو جمع میکردم تا ساله دیگش برای بابا حتما کت شلوار بخرم... همونطور که قدم 

کامیار اگه تو زن بگیری  میزدیم و مغازه ها رو یکی یکی از نظر میگذروندیم رو به کامیار گفتم:

 ...دیگه زنت نمیذاره به ما سر بزنی؟

 کامیار : خلیا توام...این چه سوال مسخره ایه پرسیدی االن؟

 سوال دیگه؟ تازه از واقعییت هم که به دور نیست... نه؟ اونم دختری االن... -

ل بپرس بگنجه...تو این کامیار به حالت مسخره حرف من رو تکرار کرد : سوال دیگه...!!! یه سوا

 هوای بهاری...

خندیدم...و دیگه ازش چیزی نپرسیدم چون کامیار اگه نمیخواست سوالیو جواب بده به هیچ وجه 

 نمیتونستی وادارش کنی تا جواب بده...

 همونطور که داشتیم از مغازهها میگذشتیم به یه عکاسی رسیدیم که فوقالعاده شیک بود...

 ساش نگاه کردم و با حسرت به کامیار گفتم : میدونی چی دلم میخواد؟وایستادم و به عک

 کامیار : چی؟

 اینکه با بابام بیام و یه عکس بندازم...اما نه اینجاها... معلومه خیلی گرونه! -

 

 و با کنجکاوی به داخل سرک کشیدم...

 کامیار : آهو یه بار دیگه گرون گرون کنی من میدونم و تو ها...

 خوب برادر من برای شما گرون نیست برای من خیلی هم گرونه... -

کامیار همونطور که بهم نگاه میکرد یواش یواش لبخند زد اومد یه چیزی بگه اما حرفشو خورد...منم 

 شونمو انداختم باال و راهمو ادامه دادم...

 ...بود بابا ٔ  کت شلوار سرمهای درست اندازه

که کرده بودم بی دلیل دلم میخواست فضا رو عوض کنم...شاید دنبال من شاد و خرسند از خریدی 

یه بهونه بودم برای شاد بودن مصنوعی...از زمانی که خاطرات گذشته رو مرور کرده بودم همش 

 گذشته و حال رو با هم مقایسه میکردم...کار مزخرفی بود میدونم !

 به کامیار گفتم که عصر بیاد باال ... گفت باشه...

 

 همش...بود خوبی ٔ  کیک پختن رو خوب بلد بودم یعنی منیژه خوب بهم یاد داده بود... عصرونه

 به...بودم کرده نیاز احساس...نمیشد اما جسمم فقط نه حواسم... باشم اونجا...  میکردم سعی
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حروم م و داشتم من...شد سال شش...خواهرانه آغوش یه به...مادرانه لبخند یه به...خواهرم...مامانم

 بودم...

 بلند شدم و به هوای چایی رفتم آشپز خونه...

اصال حواسم نبود که کامیار هم داره پشت سرم میاد ...تا پام رو گذشتم تو آشپزخونه اشکم سرازیر 

 شد...با صدای متحیر کامیار که اسمم رو صدا میکرد برگشتم...

 کامیار : گریت واسه چیه؟

 م گفتم : هیچی....در حالی که اشکمو پاک میکرد

 کامیار : واسه هیچی داری گوله گوله اشک میریزی؟

 هیچی نیست کامیار ...-

 کامیار : بی شرفم اگه باور کنم...

 این تیکه کالم کامیار بود که من همیشه وقتی اون رو ادا میکرد خندم میگرفت...

 با خنده گفتم : گمشو...اصال موقعیت آدمو درک نمیکنی...

 ار : تو بگو من قول میدم درک کنم...کامی

در حالی که اشکم رو پاک میکردم با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم : دلم ... واسه ...مامانم تنگ 

 شده...

و زدم زیر گریه...دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم...در حالی که همینطوری اشک میریختم 

 .کامیار ... من دلم واسش تنگ شده...دارم میترکم...گفتم : غلط کردم گفتم دیگه اسممو نیاره..

کامیار دستش رو گذشت پشتم و گفت :ای بابا...باز بچه شدی آهو؟ گریه نکنا...دلت تنگ شده؟ 

 پاشو یه تلفن بزن...این خیلی فکر کردن میخواست؟؟؟

 تو نمیتونی بفهمی...اونطوری دلم تنگ نشده... -

 مگه دل تنگیم ادا اطوار داره؟ بگو قدم...نمیخوام زنگ بزنم... کامیار : یعنی چی اونطوری؟؟؟

آخه من کجام به آدمای قد میخوره؟ من دلم واسه ی مامانم تنگ شده... بابا منم آدمم... دلم -

 میخواد ...

کامیار : حرف نباشه ... حرف نباشه...اومدیمو تو خیلی چیزا دلت خواست...حاال چون آدمی باید بر 

 ه؟...عمراً...آورده ش

 من داشتم دردو دلم میکردم این داشت چی میگفت خدا میدونست...

 

 همونطور نگاش کردم...
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 کامیار : هان؟ چیه؟ نگا نگا میکنی؟

 نه! میدونی چیه؟ دارم فکر میکنم ... من چقدر بد بختم که دارم رو دیوار تو یادگاری مینویسم!!!! -

مردم آرزوشون رو دیوار من یه نقطه بزارن... تو چی فکر کردی کامیار : خیلیم دلت بخواد ... 

 راجعبه خودت؟؟؟

 کامیار بازم مثل همیشه تونسته بود ماهرانه ذهن منو به یه سمت دیگه بکشونه...

کامیار : میدونی چیه؟ تقصیر خودمه... رو دادم... هی گفتی یه کلمه ...یه کلمه... بعد دیدم نه... داری 

 ی رو دیوار من! اصال از این به بعد جرات داری یه خط بکش...رمان مینویس

 کامیار ... باشه ... اصال من بیخود میکنم...پاشو ... پاشو بریم که بابا تنهاست... -

همینطور که از آشپز خانه بیرون میومدم صداشو شنیدم که میگفت :همین دیگه... میخواستی عصمت 

 دیوار من و ببری زیر سوال... 

 کمتر از دو هفته به عید مونده بود و منم مثل تمام ادمای دیگه مشغول خونه تکونی بودم...

همیشه اون ته تهای دلم به این امید خونه رو تمیز میکردم که شاید این عید مامان و هستی بیان... اما 

 هیچوقت به کسی این موضوع رو نگفتم حتی به کامیار...

 م بزرگ ...چند روز پیش رفتم پیش خانو

 همینطوری نشسته بودیم چایی میخوردیم که یهو گفت: آهو جان؟ چطوره امسال یه تغییر بکنی؟

 کنجکاو به خانوم بزرگ نگاه کردم : تغییر؟ یعنی چیکار کنم؟

خانوم بزرگ نگاهی به صورتم انداخت چشماشوریزکرد و گفت : یه کوچولو ...خیلی دخترونه ابرو 

 هاتو تمیز کنی...

 به ابروهام دستی کشیدم : ابروهامو؟ زشت نیست؟

خانوم بزرگ : نه دخترم چه زشتی؟ من که نگفتم زنونه بردار...یه کوچولو... دخترونه... در حد تمیز 

 کردن...

 لبختدی زد وادامه داد : دیگه وقتشه دیگه...بزار اون چشمای عسلیت یه عرض اندامی بکنه...

 هب تغییری هم خودم ٔ  ل دادم... اتفاقا بد هم نبودا...شاید تو روحیهِیه خانم بزرگ لبخندی تحوی

 ...میومد وجود

اما بابا چی؟چطوری از بابا اجازشو بگیرم؟خانوم بزرگ گفت دخترونه! اونطوری بابا متوجه 

 نمیشه...آره! بد فکری هم نبودا...

روز مونده به عید از  سه -این حرف خانم بزرگ منو تشویق کرد که واسه آخر هفته یعنی دو 

 آرایشگاه محل وقت بگیرم...
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خونه حسابی برق افتاده بود...البته وسایلمون اکثرا قدیمی بودن...هر چقدر هم تمیز میکردمشون 

 تغییر چندانی ایجاد نمیشد...ناگفته نماند خونم همیشه تمیز بود...این یکیو خوب یاد گرفته بودم...

 

 

***** 

 

داشتم خودم رو بر انداز میکردم...بد نشده بودما...یه کوچولو ابرو مو تمیز کرده بودم... توی آینه 

صورتم هم بند انداختم...نمیدونم چرا اما خیلی خوشحال بودم...یه خرده نشستم تو آرایشگاه تا از 

 التهاب صورتم کم بشه...

 بعدش به سمت خونه راه افتادم...

هار مونده بود اما زمستون مغرور تر از این حرفا بود انگار... داشت درسته که سه روز به اومدن ب

 زورای آخرشو میزد...

شال گردنم رو تا روی دماغم آوردم...نباید سرما میخوردم...خودم رو از سرما خوردن یا ضعیف 

 شدن منع کرده بودم... اگه سرما میخوردم پس کی به بابا میرسید؟

سه خودم جور کنم...باید یه کاری میکردم... اینطوری حتما روحیم دلم میخواست یه سر گرمی وا

 تغییر میکرد...

کلید رو داخل در ورودی انداختم...توی پاگرد اول که رسیدم صدای کامیار میومد...باز عصبانی شده 

 بود ...

 

 .داشت سر خانوم بزرگ غرغر میکرد : آخه نوکرتم...گیر دادیا...من و چه به آلمان آخه..

 همینطوری صداش نزدیک تر میشد که یهو در باز شد...

 

 با لبخند بهش سالم دادم : سالم آقای عصبانی...

 کامیار : سال...

 تا نگاش افتاد به صورتم حرفشو خورد...نگاهش شیطون شد...

 کامیار : سالم و زهر مار... چشم و دلم روشن...خبر مبریه؟

 ی تربیت جواب سالم بده...زهر مار یعنی چی...همینطور که میخندیدم گفتم : ب

 کامیار : طفره نرو بچه پرو...خبریه؟
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 بعد چشمکی بهم زد...

 نه بابا... چه شایعه پراکنی میکنه!!! -

 کامیار : برو...برو خودتو سیاه کن...

 برو بابا... شک داری؟ مگه خودم دلم ندارم؟ -

 ومد : برو کنار ببینم... اصال به تو چه!یهو صدای خانوم بزرگ از پشت کامیار ا

 بعد نگاهش به من افتاد...

 با چهرهای باز خنده ای تحویلم داد : سالم عزیز دلم... ماشااهلل...بیا تو یه اسفند برات دود کنم...

کامیار : چه اسفندی؟ یعنی چی به من چه؟ پس به کی چه؟! دختر مردم از راه به در شده میخواین 

 ود کنین؟؟؟اسفند د

خانوم بزرگ در حالی که منو داخل میبرد گفت : چقدر حرف میزنی تو...خودم بهش گفتم...ماشااهلل 

 مثل ماه شده...

 و بعد پیشونیمو بوسید... 

 مرسی خانوم بزرگ...لطف دارین شما...-

 کامیار : به به...چشم و دلم دیگه خیلی روشن...مامان بزرگ ما رو!!!

 میگی آخه... اینقدر بزرگش نکن پسر خوب...کامیار چی  -

 کامیار : یا خدا.... ببین چه کارایی کردن که ابرو برداشتنو کوچیک میدونن...وااییی

بعد یهو چشمشو ریز کرد و رو به خانوم بزرگ گفت : ببینم... نکنه میخوای پسر مسر بیاری که گیر 

 دادی من عید برم آلمان؟ راستشو بگو...

 رگ : کامیار چقدر حرف میزنی...ماشااهلل حیا رو خوردی یه آبم روش...خانوم بز

 بعد رو به من کرد و گفت : خیلیم ماه شده دخترکم...

 پاشد و به سمت اتاقش رفت...

تا خانوم بزرگ وارد اتاقش شد به سمت کامیار براق شدم : چی میگی تو؟ خجالت نمیکشی؟ پسر 

 مسر چیه؟

 گار میخواد بیاد من باید آخرین نفر بفهمم...کامیار:هیسس...خواست

 کامیار چرتو پرت نگو...خواستگار چیه؟ شایعه پراکنی نکن بابا...یه وقت بابام میشنوه بد میشه...-

 تو همین موقع خانم بزرگ وارد پذیریی شد

 دستش یه پارچه خردلی رنگ با طرح خوشگل سبز بود...

 : بیا دخترم...این روسری ناقابله...عیدت مبارک عزیزم اومد نزدیک و پارچه رو گرفت جلوم
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 و بد سرم رو بوسید...

چشمم تر شد...دستش رو گرفتم : خانوم بزرگ...واقعاً ازتون ممنونم...واقعاً...واقعاً نمیدونم چی بگم 

!!! 

 خانم بزرگ : خواهش میکنم دخترکم...قابل تورو نداره...

 یلی بهم میومد...روسری رو روی سرم انداختم...خ

 ...شد تر مهتابی مهتابیت ٔ  خانم بزرگ : به به... چهره

 با شرمندگی سرم رو انداختم زیر : ممنون خانم بزرگ ، لطف دارین...

 کامیار : داماد کوو؟

 خانم بزرگ : چرا همینطوری که تا االن ساکت بودی ساکت نمیمونی؟

شمای خانم بزرگ زلّ زد و گفت : محترمانه ازم کامیار در حالی که خندشو کنترل میکرد به چ

 خواهش کردین خفه شم نه؟

خانم بزرگ : درست حرف بزن ببینم ...تا االن که داشتم از دست بد قلقیت حرص میخوردم از االنم 

 واسه بی تربیتیت...نمیدونم این هما بهت چی یاد داده؟!

... پاشو این پونزده روز عید رو برو هامبورگ بعد رو به من کرد و گفت : ببین بد میگم آهو؟ میگم 

 پیش پدر مادرت...خسته شدم از بس این مادرت قسم داد راضیت کنم...

 کامیار : عزیز من... خیلی راحت بگو ن...می...آد...

 خانم بزرگ : به همین راحتی؟ کامیار؟ مادرته...اصال تو احساس نداری؟ دلت براشون تنگ نشده؟

شد : آخه مگه من سنگم! معلومه که دلم تنگ شده... اما نمیرم...بکشیمم  کامیار عصبانی

 نمیرم...دلشون تنگ شده؟ پا شن بیان؟ مگه پسرشون نیستم؟!

کامیار خیلی عصبانی بود...رگ گردنش متورم شده بود...نفس نفس میزد...دستاش لرزش نا 

 محسوسی داشت...

 خیلی خوب...باشه... آروم...داری سکته میکنی...آروم...بلند شدم ،رفتم طرفش،روبه روش ایستادم : 

کامیار : د آخه هر چی من میگم حرف خودشونو میزنن...بابا شاید منه بی ناموس یه دلیلی واسه خود 

 آشغالم دارم!

صداش دو رگه شده بود...بازو هاشو گرفتم...خانوم بزرگ که شوکه شده بود...هیچی نمیگفت فقط 

 میکردکامیار کم پیش میومد عصبانی بشه به این شدت... کامیار رو نگاه

 باشه ، نمیری...نمیری... آروم باش...خواهش میکنم...  -

 یهو انگار که متوجه این شده باشه که خیلی زیاده روی کرده...
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 دندوناشو رو هم فشرد...یه نگاه گذری به خانوم بزرگ کرد و رفت بیرون...

 مای خانم بزرگ پایین اومد...تا در رو بست اشک از چش

خانم بزرگ : موندم ...بخدا موندم چیکار کنم...از اون ور هما زنگ میزنه گریه که کامیار رو راضی 

 کن...از این ور این...آهو بخدا دیگه نمیدونم چیکار کنم !؟ این االن تا یه هفته اگه لب به غذا زد...

 بهاش صحبت میکنم...االن خیلی عصبانیه ...توروخدا نکنین با خودتون اینطوری...من  -

 خانم برزگ : مادر نگرانشم...اینو که میشناسی...

دست خانم بزرگ رو گرفتم تو دستام... فشار خفیفی دادم...لبخندی زدم و گفتم : شما نگران 

 نباشین من باهاش تند تند تماس میگیرم....

 که اهل قهر و اینجور چیزا باشه... کامیار اومد خونه اما دیر وقت...کال پسری نبود

 میدونست که خانم بزرگ چشم به راهشه ...

خانم بزرگ رو دوست داشتم یه جور آرامش خاصی بهم میداد...اون طرز حرف زدنش... صداش... 

نوازشاش...چشمای مهربونش...میدونستم ته دلش اصال راضی نیست که کامیار بره آلمان...اما خوب! 

 بود... باالخره مادر

 

 

***** 

 

 صبح زود از خواب بیدار شدم...تمیز و مرتب...

 ...میشد تحویل سال ده ساعت...  داشتم وقت هنوز...بودم چیده رو سینم هفت ٔ  از دیشب سفره

 ٔ  نشستم سر سفره...عکس مامان و هستی رو هم دستم گرفته بودم...لبخند زدم... به اون سفره

میاد...به روزهای جدید...روزایی که خدا میدونه چه اتفاقاتی میخواد برام  داره که بهاری به...زیبا

 بیفته!

 لبخند میزنم...قاب عکسو میزارم کنار سفر...نگاهش میکنم...به یاد اون روزا ...

 

 روزایی که من و هستی سفر رو میچیدیم...دقایق آخر داد بابا میرفت هوا...

 "اعجله کنین دیگه...سال تحویل شد"

 و من با آخرین سرعت از پلهها میومدم پایین و میشستم دم سفره...
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لحظههایی که زود گذاشتن...باز لبخند میزنم...چشمام تر شده...باید برم بابا رو حاضر کنم...ته دلم 

خوشحالم...تا چند ساعت دیگه زنگ میزنم و با مامان و هستی حرف میزنم... به بهانه تبریک 

 من زنگ میزنم...کامیار راست میگه باید دست از قد بازی بردارم ... عید....این عید

 

 

 به محکمترین شکل ممکن بابا رو میبوسم...

 

 

 عیدتون مبارک بابا جونم....-

 بابا میخنده...از همیشه یه کمی بیشتر...باالخره امروز عیده ها! ... شیرینیو به طرف بابا میگیرم...

 اره بابا...بخورین نوش جانتون...یه امروز اشکال ند-

 بابا یواش یواش دستش رو آورد باال، یه شیرینی برداشت و خورد...

 طول کشید اما من بال در آوردم...

 

ز و من طاقت نیاوردم و با"دیدی...دیدی منم تونستم "نگاه بابا طوری بود که انگار میخواست بگه 

 ماچش کردم...

م... مطمئن بودم کامیاره...در و باز کردم... خودش بود...با خانوم با صدای در به خودم اومد

بزرگ...یه کت شلوار سرمهای پوشیده بود با پیراهن سفید و کروات سرمهای...خانم بزرگ هم یه 

 کت دامن به رنگ صدری پوشیده بودن...

 م میرفت سمتبه گرمی به داخل دعوتشون کردم...همه به هم عید رو تبریک گفتیم...من هی نگاه

تلفن...نمیتونستم بیشتر از این صبر کنم...حتما درکم میکردن... اره...پس بلند شدم و با عذر خواهی 

 رفتم سمت تلفن...

 من معذرت میخوام...اگه اجازه بدین من یه زنگ بزنم... -

 کامیار یه چشمکی زد و گفت : قد بازیت کوو پس؟ تموم شد؟

 روش خندیدم... جوابش رو ندادم ... فقط به

 دستم میلرزید...نگاه،های دیگران رو حس میکردم رو خودم...

 تلفن رو برداشتم و شماره رو گرفتم...

 احساس میکردم ارتباط طوالنی تر از هر وقت دیگه داره وصل میشه...

 ...کنم کنترل و صدام نتونستم... گرفت و وجودم ٔ  بوق خورد و صدای هستی اومد...هیجان همه

 داد زدم : عیدت مبارک هستی جونممم...
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 اما ... یهو احساس کردم که یه سطل آب ریختن رو سرم...سنگین شدم...

 صدای هستی بود اما فقط پیغام گیرشون بود

 د بوق...و ب "سالم ما خونه نیستیم...لطفا پیغام خودتونو بذاری تا بهاتون تماس بگیریم...ممنون"

 میکرد... با بغض پیغام گذشتم...چی فکر میکردم چی شد... بوقش داشت مخم رو سوراخ

 بغض تو صدام موج میزد:سالم...زنگ زده بودم عیدو تبریک بگم...عیدتون مبارک...خدا نگهدار...

گوشی رو کوبوندم ...اومدم گریه کنم که یاد بابا افتادم...به خاطره بابا هم که شده نباید واسم مهم 

 میبود... 

..اشکم اومد...رفتم تو اتاق...داشتم که درو می بستم دیدم که کامیار اومد ...اما واقعاً اما نشد.

 حوصلشو نداشتم...اومد تو،نزاشت که درو ببندم...

 کامیار : خیلی خوب حاال ...گریه نداره که! مهم پیغامی بود که تو گذاشتی...که به یادشون بودی...

 ستم حرف بزنم...احساس میکردم صدا ندارم...اشک از چشمم میومد پایین...نمیتون

 کامیار : پاشو بریم بیرون...میگن هر کی روز اول عید گریه کنه تا آخر سال چشمش گریونهها ...

 میخواست جو رو عوض کنه...بدون کالمی پا شدم ...رفتم دستو صورتم رو آب زدم اومدم بیرون...

 دم...اولین کاری که کردم تلفن رو از پریز کشی

 به قول کامیار ، مهم پیغامی بود که من دادم ... رفتم نشستم پیش مهمونا و سعی کردم لبخند بزنم...

**** 

 

 هشتم عید بود ...

بعد از اینکه بابا رو بردم پارک رفتم و یه دوش گرفتم...تازه لباسم رو پوشیده بودم که تلفن زنگ 

 با صدایی شاد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده...زد... تلفن رو برداشتم... مامان بود... 

 شاید هم واقعا به نظر اون این اتفاق زیاد مهم نبود...

 روی صندلی نشستم...

 "عیدت مبارک آهوی من  "تا گوشیو برداشتم مامان با حالت ذوقی گفت 

 

 کردم فقط تونستم که سعیی ٔ  سعی کردم نرم باشم ... سعی کردم روز اولو فراموش کردم ... با همه

 "عید شمام مبارک مامان  "لبخند بزنم و بگم 

 مامان : چطوری آهو جان؟ چه خبرا؟

 مرسی مامان ...سالمتی شما چه خبر؟-

 مامان : قربانت...سالمتی... پیغامتو که شنیدم حقیقت تعجب کردم...از تو بعید بود...
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 فتم بگم که ناراحت شدم....خندیدم... نمیدونم چرا اما همون لحظه انی تصمیم گر

 آره از من بعید بود...اما پشت دستم رو هم داغ کردم...مطمئن باشین دیگه تکرار نمیشه... -

 مامان : چرا مادر؟ چی شده آهوی من؟

 عیدو هستی ٔ  هیچی ... با کلی شوق زنگ زدم که بهتون تبریک بگم اما فقط به صدای ضبط شده -

 ...گفتم تبریک

خترم این چه حرفیه؟ جات خالی از یه هفته قابل عید رفته بودیم اسپانیا...تازه امدیم, مامان : د

 نبودیم فدای صدات بشم......

 به سالمتی خوش گذشت؟ -

 مامان : جات خالی بود آهو... آقا پدرام سنگ تموم گذشت برامون...

 .اما هیچ وقت به چشم نیومد.. تو دلم گفتم جای من خیلی وقت که بین شما خالی...دقیقا شش سال...

 با طعنه گفتم : آفرین به آقا پدرام...

 مامان با یه لحن خاصی پرسید : بابات چطوره؟

 شکر خدا خوبه... -

 مامان : هنوز همونطوریه؟

 با یه لحن طلبکارانه پرسیدم : چطوری؟

 مامان : مریضیشو منظورمه... هنوزم مریض؟

 شکر خدا خوبه... دارو مصرف میکنه... اما -

 مامان : آهان ... خدا رو شکر...

 از لحن مامان حرصی شدم...

کال دوست نداشتم راجع به بابا زیاد اطالعات بدم بهشون... بعده مامان چند دقیقه با هستی حرف 

 زدم... هستی با بابا حرف میزد... گوشیو زدم رو آیفون و هستی شروع کرد واسه بابا حرف زدن....

ل همیشه اشک از چشمای بابا سرازیر شد...ضالح ندیدم بیشتر از این ادامه پیدا کنه حرفای مث

 هستی...همّش داشت از جزیره ای که رفته بودن تعریف میکرد... مایورکا...

 خوب باالخره بابا یاد گذشته میوفتاد افسوس میخورد دیگه...

 واسه همین نذاشتم زیاد ادامه بده...

رفتم موهامو خشک کنم دلم میخواست سشوار بکشم ... گاهی اوقات اینطوری هوس  بعد از تلفن

 میکردم به خودم برسم... االنم که بابا خواب بود...پس هم وقت داشتم هم حوصله... 

 در حین سشوار به کامیار پیغام دادم : کجایی؟
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 کامیار : پشت بوم

 واااا! اونجا چی کار میکنی؟-

 ب خوب...کامیار: کارای خو

 بیا خونمون... -

 کامیار : مگه خالیه؟

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 کامیار : خونتون دیگه ... ) از این شکلکای خنده گذاشته بود کنار متنش(

 بی تربیت ،منحرف ، بدبخت... -

 کامیار : اومدم اینقدر اصرار نکن...

 میگی یه وقت شاید بابام خواب باشه؟تند تند پشت سر هم زنگ میزد...درو باز کردم : خوبه حاال...ن

 کامیار : مگه بابات خونست؟

 کامیار؟-

 کامیار : بله؟

 خفه شو...-

 کامیار : دو رنگ لطفا...

میدونم خنگ که نیستم... آروم حرف بزن بابا خوابه... البته فکر کنم با این طرز زنگی که تو زدی -

 دیگه بیدار شده

سوسه نیا... تا یه دو رنگ میریزی من برم ببینم ایرانمنش بزرگ بیدار کامیار : خیلی خوب اینقدر 

 شده یا نه!

کامیار رفت به سمت اتاق بابا و منم رفتم آشپز خونه بعده چند دقیقه دیدم آروم آروم داره قدم بر 

میداره همینطوری که داشت میومد طرف آشپز خونه یواش میگفت : صدات در نیاد...نفس بی 

 ران منش تکون خورد... االن میفهمه پسر آوردی خونه...نفس... ای

 مسخره...آخه این چه حرفیه!-

کامیار : حرفای خوب...تو نمیدونی دیوانه...اصال تو دقت کرده بودی همسایه روبه روییمون دو تا 

 دختر داره؟ نه دقت کرده بودی؟

 خاک تو سرت کامیار... رفتی باال دختر مردمو دید بزنی؟ -

میار : کی؟ من؟ نه بابا رفتم آنتن درست کنم چشمم به جمالش روشن شد... بد مصب یه تاپه کا

 لیمویی هم پوشیده بود...
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دو دستی کوبوندم تو سرش... میدونستم داره شوخی میکنه... کامیار اهل همه نوع شوخی بود اما 

 هیز نبود...اینو دیگه بعده شش سال میشد فهمید...

 ببند اون دهنتو... خاک بر سرت... -

کامیار یه پشت چشم برا م نازک کرد و گفت : حسوده بدبخت... بعد یهو جدی گفت میدونی چی 

 آهو؟

 نه چی؟ -

 کامیار : ناراحت نباش... درسته قیافه درست حسابی نداری...اما میتونم تحملت کنم...

 بعد به حالت مسخره یه لبخند زد...

بلند شدم و رفتم سمت کامیار که دستش دور فنجونه چایی دو رنگش یهو از رو صندلی پشت میز 

 حلقه شده بود...

 اصال تو لیاقتت کوفته نه چایی دو رنگ ... بده ببینم... -

اومدم دست ببرم چای رو بردارم دستشو حائل کرد و گفت : اینقدر بی جنبه نباش بد باخت... این 

 کولی بازیا چیه!

 لی جدی , خودش هم اصال نمیخندید...خندم گرفته بود... خی

 کامیار : برو بشین... چشم سفید....

 یعنی با تو سر و کل زدن کار حضرت فیله...-

رفتم نشستم سر جام و رو به کامیار که داشت انگشتش رو در استکان میکشید گفتم : چرا اینقدر 

 خانوم بزرگ و اذیت میکنی؟

 متوجه اشارم به اون روز نشده... متعجب سرشو آورد باال ... فهمیدم 

 چرا نمیری چند روز آلمان؟

 کامیار : آهو... بیخیال...

 نه میخوام بدونم... چند روز برو ...خوش میگذرها...-

 کامیار : نمیخوام...

 مثل بچه ها... بابا همش چند روز...-

 پرید وسط حرفم...کالفه شده بود...

 بزنم راجع بهش... اعصابمو خورد نکن... کامیار : آهو ... نمیخوام حرف

 با لحن دلخور گفتم : باشه ... هر طور راحتی... اعصابتو خورد نمیکنم...

 ...لبش ٔ  نگاهم کرد... یه لبخند نشست گوشه
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با لحن پشیمون گفت : ناراحت نشو... ببخشید ... سر حوصله میشینیم راجع بش حرف میزنیم... 

 باشه؟

 بود باال و منتظر جواب بود... ابروهاشو انداخته

 عادی گفتم : باشه ...مهم نیست البته...

 کامیار : این طرز جواب دادن از صد تا خفه شو هم بدتر بود...

 پس خفه شو...-

 بد با حالت قهر رومو کردم اون ور...

 یهو فنجونشو کوبوند رو میز و مثل این مردای قدیمیه جاهل گفت : یکی دیگه...

 با چشمای گرد شده نگاه کردم : بیشین ، بینیم ، بابااا بهش

 کامیار : نه بابا ، بلدیا!

 پس چی؟!-

 کامیار ابروهاشو انداخت باال , سیخ نشست و گفت : مادام ! لطفا یکی دیگه!

 در حالی که پا میشدم ، فنجنونو ازش گرفتم و گفتم : آهان حاال شد...

 به نگاهش... کرد مکث کمی...سین هفت ٔ  میرفت... رفت سر سفرهکامیار داشت وسط پذیرایی راه 

 ...بود هستی و مامان عکس

 با فنجون چای دو رنگ رفتم کنارش... فنجون رو گرفتم طرفش...با لبخند ازم گرفت...

 امروز مامان زنگ زده بود...-

 کامیار : جدی؟ چه خوب...

 اوهوم...-

 کامیار : خوب؟

 از یه هفته قبل از عید رفته بودن مایورکا...خوب به جمالت !  -

 کامیار : واقعاً؟ اسپانیا؟

 آره...یه خورده حرف زدیم ، هستی هم با بابا حرف زد...-

 کامیار همینطور که سرشو رو تکون میداد گفت : چه خوب... چه خوب...

 ولی به نظرم اصال خوب نبود...-

 ی؟کامیار متعجب به سمتم برگشت : چی؟ هست

 نه اینکه هستی با بابا حرف زد -

 کامیار : چرا؟
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 بابا گریه کرد... -

 کامیار : خوب اون که به خاطره شنیدن صدای هستی بود...

 نه، هستی همش از مایورکا تعریف میکرد... احساس کردم بابا یاد گذشته افتاد..-

 کامیار : آهان... شاید... 

 ت آمیز گفت : حاال تو چرا خوشگل کردی؟بعد برگشت طرفم با یه حالت شیطن

 نا خود آگاه دستم رفت سمت موهام : من؟ نه...

 کامیار : آره راست میگی... آخه نه که همیشه موهات سشوار کشیدست و آرایش کرده ای...

 خودتو مسخره کن... خوب ادم هوس میکنه ...-

 نی...میک هوس داری خیلی ٔ  کامیار : حواستو جمع کنا... جدیدا

 بعد به ابروهام اشاره کرد...فنجونو داد دستم و گفت : گفته باشم...

 خندیدم... حرفی نداشتم بزنم که!

یه نگاه دیگه به قاب عکس کرد و یهو گفت : آهو؟ میخوام یه کاری کنم اما نباید بپرسی چیکار ... 

 فقط هر چی میگم گوش کن...

 وااا! یعنی چی؟ -

 دیگه... قبول؟ کامیار : مسخره نشو

 بستگی داره...شاید چیزی باشه که من خوشم نیاد-

 کامیار : چرا ... خوشت میاد میدونم...

 وای به حالت اگه چیز مسخره ای باشه...-

 کامیار : نیست!

 خوب؟-

کامیار : پاشو برو یه دست لباس خوشگل بپوش...کت شلوار بابا رو هم تنش کن...میخوام ببرمت یه 

 پجای تو

 با تعجب نگاش کردم...

 کامیار : چرا اینطوری نگاه میکنی؟ برو دیگه...

 ...برما ندارم دوست نشناسم که جایی من میاد؟ خوشم من نیٔ  کامیار مطم -

 کامیار : ای بابا! میگم برو یعنی برو , نگران نباش جای بدی نیست...

 از دست تو... -

 ور که داشتم میرفتم کامیار داد زد : خشگالاااااینو گفتم و رفتم سمت اتاقم... همینط
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 منم مثل خودش داد زدم : حرف نباشه.... 

رفتم سر کمدم... آخه من باید دنبال چی میگشتم؟... چندتا پیراهن داشتم که مال قبل بود... هیکلم 

 خیلی چاق نشده بود...فوقش دویا سه کیلو... شاید اندازم میشد...

کشیدم بیرون... ساده بود...تولد هستی دوخته بودم... با یه تل پهن قرمز و یه پیراهن سفید رو 

 کفشهای عروسکی قرمز پوشیده بودم... یادش بخیر...

با ترس و لرز از اینکه تنم نره پوشیدم... اما رفت...آخیش خیالم راحت شد...آستیناش حلقه ای بود 

 و کال مدلش گشاد بود... تا روی زانوم...

 چی؟ فقط یه کفشه پاشنه بلنده مشکی داشتم... خانم بزرگ از تبریز برام خرید بود... اما کفش

 آخه اصلیته خانوم بزرگ تبریزیه هر فصل سه یا چهار بارو میرفت

 جالبش اینجا بود که همیشه از من میخواست که رقص آذری یاد بگیرم...

 ن ریتم زیباش...البته که من هم یاد گرفتم و عاشق این رقص شدم...با او

 "آهوی خوشگلم "یعنی  "گوزل جیرانیم "خانوم بزرگ اولین باری که جلوش رقصیدم بهم گفت 

و من چقدر ذوق کرده بودم که مورد توجهش قرار گرفته بودم...نه تنها خانم بزرگ بلکه اکثر 

شرکت کردم... خانمایی که تو دوره حضور داشتن... از اوون موقع من هم تک توک تو دوره هاشون 

 البته به اصرار خانم بزرگ...

 کفشمو پام کردم... چیزی به موهام نزدم...همینطوری خوب بود...

 اما یه جوراب شلواری مشکی پوشیدم...

به خودم اومدم دیدم دارم از ذوق میمیرم... آره خوب! منم دوست داشتم...مثل هر دختر دیگه ای... 

 بلند پوشیدنو... اما فقط دوست داشتم...پیراهن پوشیدنو... کفش پاشنه 

تو این شش سال خیلی کم پیش اومده بود که لمسشون کنم...شاید تو همون دوره های خانم 

 بزرگ...

 یه هوو به خودم اومدم... واقعاً این لباس مناسبه جایی بود که کامیار میخواست مارو ببره؟

 ه! شدم دیگه...نکنه فکر کنه خیلی ذوق زده شدم؟...خوب فکر کن

 ...بودم شده غرق یاهامٔ  رو تو خیلی کنم فکر... تخت ٔ  نشستم لبه

 با خودم گفتم فوقش از کامیار میپرسم مناسب یا نه! آره تعارف ندارم که!

 ...شدم بلند تخت ٔ  شونه هامو انداختم باال و از لبه

 و...جل بردم سرمو فقط و شدم ئمٔ  در رو باز کردم , اما خودم پشت در قا

 کامیار؟-
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 کامیار : بله...

 این جایی که میگی چه جور جاییه؟ -

 کامیار : نمیگم... مزش میپره...

 اه، لوس... خوب من االن از کجا بدونم لباس مناسب پوشیدم یا نه؟!-

 بعد با خنده گفتم: تازه , مزه پریدنی نیستش...

 ر بیای بیرون من میگم مناسبه یا نه! کامیار : تو دخالت نکن... خنگ ، اگه از پشت اون د

 با حالت شک گفتم : بیام بیرون؟

 کامیار شیطون شد دوباره, ابرشو داد باال : داری غیر مستقیم پیشنهاد میدی من بیام تو؟

 نتونستم خندمو کنترل کنم... بلند زدم زیر خنده و تو خندم گفتم : مسخره... یه دقیقه آدم باش...

 المصب بیااینور ببینم چی پوشیدی؟کامیار : خوب 

 آروم از پشت در اومدم بیرون... نمیدونم چرا معذب بودم...

کامیار از نوک پا تا رستنگاه موهامو دقیق از نظر گذروند...یه سوت بلند زد و گفت : نه بابا! رو 

 نکرده بودی...

 کامیار !!! آدم باش و نظر بده...-

 ه رو روشن نکنم هیچ نظری رو نمیدم...کامیار : نه! من تا این مسال

 کالفه شدم... مثل بیل واستاده بودم جلوش این داشت مسخره بازی در میاورد ... سرمو تکون دادم..

 دست به سینه شدم : میشه بفرمائین کدوم مساله رو؟

 با چشم به سر تا پام اشاره کرد : همینا رو دیگه...

 وای! اصال میرم درش میارم... -

کامیار : باشه... باشه... میدونی... واسه اینجایی که میخوایم بریم هر چی میخوای بپوش... نظر 

 خودته...

 یه نگاه دوباره به سر تا پام کرد و ادامه داد : اما به نظرم این خوبه!

 به پیراهنم دست کشیدم : واقعاً؟ خوبه؟

 مادش کنم...کامیار : آره... خوبه ... کت شلوار ایرج جونو بده آ

 منه؟ بابای جای اونجا که نیٔ  مطم-

 کامیار : اصال به تو چه؟ داری حرصمو در میریا

 پشت چشمی نازک کردم : بی شخصیت... سوال بود دیگه

 کامیار : سواله بی مورد بود...کت شلوارو بده ببینم...
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یدم : راستی، رفتم از کامیار پرسهمونطور که با کفشهای پاشنه بلندم لنگان لنگان به سمت اتاق بابا می

 خانوم بزرگ چی؟؟؟ ایشونم میان؟

 در اتاق بابا رو باز کردم و رفتم داخل... چشمای بابا باز بود...

 ...ایشاهلل بعدی ٔ  در همیین حین صدای کامیارو شنیدم که میگفت : دفعه

 و بعد دیدم که تو قاب در ظاهر شد...

 ... ساعت خواب... رو به بابا گفتم : سالم بابایی

 و بعد جلوش چرخ زدم ... بهش چشمک زدمو پرسیدم : چطوره؟ میپسندی؟

 نگاهم کرد... چشماش بین صورتو پیراهنم دو دو میزد...

 نتونستم چیزی از نگاهش بفهمم...خوشحاله یا ناراحت...

 ردن زیاده... بدو کتبا صدای کامیار چشمامو از بابا گرفتم و به کامیار دوختم : وقت واسه لوس ک

 شلوارو بده...

 دستت درد نکنه خودم میپشونم... -

 کامیار : نمیخواد ... تو برو به کارت برس... تا من ایرج جونو دوماد کنم...

 و بعد اومد نزدیک و صورت بابا رو بوسید...

ه شدم...خاطرات باز از اتاق اومدم بیرون... رفتم تو اتاق و جلوی آینه ایستادم... به پیراهنم خیر

 داشت برام زنده میشد... 

اما چقدر شرایط با اون موقع فرق داشت ... یادمه اون شب بابا یه گردنبند واسه هستی خرید ... یه 

النگو هم بشه من و صد البته یه انگشتر یاقوت هم واسه مامان...خیلی بده یه ادم از اون باال محکم 

 کوبیده شه پایین...

گاه کردم... یادگار خانوم بزرگ... بازم دستش درد نکنه... اما واقعاً عذاب میکشیدم وقتی به کفشم ن

 میدیدم من نمیتونم واسه دلم یه کفش پاشنه بلند بخرم ولی باز هم خدا رو شکر...

 با صدای کامیار به طرف در رفتم...

 کامیار: من بابا رو میبرم مانتو بپوش بیا

 گفتی؟ باشه ، به خانوم بزرگ-

کامیار در حالی که تالش میکرد صندلی بابا رو از چهار چوبه در خارج کنه گفت : نه االن میگم...تو 

 زود بیا

 رفتم و سوار ماشین شدم... بابا جلو نشست...
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از وقتی که کامیار ماشین رو حرکت داد من داشتم با دقت خیابونها رو نگاه میکردم بلکه حدس بزنم 

 م... جالب بود واسم کامیار خودش ساده اومده بود...کجا داریم میری

ه ای خدا، کرمتو شکر... ی"از تو آینه بابا رو زیر نظر داشتم... با چه لذتی به خیابونا نگاه میکرد ...

تحولی به زندگیمون بده من یه ماشین بتونم بخرم...اون وقت هر روز عصر بابا رو میارم 

با این خیال لبخندی زدم... که دیدم  "ز در میون که میشه... گردش...حاال هر روزم نشد یک رو

 ماشین ایستاد ...

 "وااا! کامیار اینجا چی کار میکرد؟ "سرم رو به طرف پنجره چرخوندم... 

 با تعجب سرم رو به سمت کامیار چرخوندم که از تو آینه داشت با یه لبخند من رو نگاه میکرد

 ؟کامیار؟ آتلیه اومدیم چیکار-

 کامیار خندید : اومدیم غذا بخوریم...آتلیه میان چیکار؟

 لحنم آمیخته از تعجب و خواند بود : واقعاً؟

 کامیار : پس فکر کردی چرا گفتم خوشگل کنی؟

 وای کامیار ، مرسی... -

 بعد یهو یادم افتاد که من پول نیاوردم... یعنی نداشتم که بیارم...

 بخوام بیام اینجا به این گرونی عکس بندازم...اینقدر پولمون نمیرسید که 

 خندم رو خوردم... سعی کردم عدی باشم ...

حاال که کامیار زحمت کشیده بود این همه راه اومده بود درست نبود که یه جوری حرف بزنم که 

ناراحت بشه ، پس خیلی نرم گفتم : مرسی کامیار ، تو خیلی لطف داری که منو اینطوری غافلگیر 

 کردی اما فکر کنم برگردیم بهتر باشه...

 کامیار با تعجب به سمت من چرخید : برگردیم؟

 آره ... خیابونا رو هم دیدیم دلمون باز شد ممنون... -

 کامیار : واسه چی باید برگردیم؟

 سرم رو انداختم زیر...

 من... یگهد ٔ  .. ایشاال یه دفعهبا پایین شالم همونطور که بازی میکردم خطاب به کامیار گفتم : کامیار.

 ...ندارم آمادگیشو

 مجله واسه...ایه؟ صیغه چه دیگه ندارم آمادگیشو... نمیفهمم:  گفت قبل ٔ  کامیار متعجب تر از دفعه

 ...بندازیا نمیخوای عکس مد

 ...من... بود هزینش منظورم...  دیوانه نه:  گفتم و کردم مصنوعی ٔ  خنده
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احمق... این چه حرفیه؟ من خودم خواستم با تو و آقای ایرانمنش یه عکس پرید وسطه حرفم : آدم 

 داشت باشم... من خواستم تو که نخواستی حاال بیای صحبت از هزینه بکنی جلوی من!

 نه کامیار ... -

 دوباره پرید وسطه حرفم : بخدا یه کلمه دیگه بگی اسمتو نمیارم آهو... آخه این حرف یعنی چی؟

 مگه من حرف بی منطق دارم میزنم؟ کامیار ،-

کامیار : منطق؟ داری چرت میگی بابا... دارم میگم من خواستم... من میخوام عکس بندازم... 

 میفهمی؟..حاال هی چرتو پرت بگو...

 بعد قفل در رو زد و از تو آینه نگام کرد و گفت : پیاده شو و حرف اضافی هم نزن...

 دم...به حرفش گوش کردم و پیاده ش

 همش داشتم فکر میکردم چطوری باید جبران کنم...

 "میدونستم کامیار به خاطره حرف اون روزم جلوی همین آتلیه این کارو کرد...گفته بودم که 

اما حاال که کامیارم بود... پس من و بابام نبودیم... یعنی به  "دوست دارم با بابام عکس داشت باشم 

 ا کنه که نبوده باشه..به هر حال من باید جبران کنم... خاطره حرف من نبود؟ ... خد

همینطور داشتم با کفشهای پاشنه بلندم روی سنگهای آتلیه راه میرفتم که با صدای دختری سرم رو 

 باال گرفتم : مرسی پویا جان... زحمت کشیدی... میدونم که خوب از آب در میان...

تش یه دوربین عکاسی بود... اولین فکری که به ذهنم مخاطب دختر ، پسر قد بلندی بود که تو دس

 "عکاس اینه... "رسید این بود 

اون پسر که فهمیدم اسمش پویاست در حالی که سرعتشو میخرند به دختر گفت : ایشاهلل... فقط شما 

 پس فردا بیا دنبالش...

 دختر باشه ای گفت و خداحافظی کرد و رفت...

 "رد؟ مگه نباید از خانوما ، عکاسه زن عکس بگیر؟چرا عکاسش م "تو دلم گفتم 

 با صدای پسر به خودم اومدم ... پسر خطاب به کامیار گفت : سالم ... خوش آمدین... بفرمائین...

 کامیار خیلی صمیمی دستشو برد جلو : سالم دوست من... ساله نو مبارک

 پویا: سال نوی شما هم مبارک... بفرمائین...

 نده به پسر گفت : واهلل ما اومدیم یه عکس دست جمعی بندازیم...کامیار با خ

 پویا : خواهش میکنم در خدمتم... بفرمائین تو رختکن... و با دست به رختکن اشاره کرد....

 کامیار به سمت من برگشت و گفت : شما برو من خودم بابا رو آماده میکنم..
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مانتوم رو در آوردم... موهامو با برسی که آورد به حرفش گوش کردم و به سمت رختکن رفتم... 

 بودم قشنگ برس کشیدم...یه کوچولو هم رژ لبم رو تجدید کردم و از رختکن اومدم بیرون...

 دیدم کامیار مشغول مرتب کردن کت و شلوار باباست... سرش رو آورد باال و چشمش به من افتاد...

 زدم...لبخندی بهم تحویل داد ... منم بهش لبخند 

 بهشون که نزدیک تر شدم کامیار دست از کارش کشید و رو به روی من ایستاد ...

 ازش پرسیدم : کامیار... قراره این آقا ازمون عکس بگیر؟

 کامیار : آره.. اتفاقا االن گفت که عکاس زنشون نیست ... منم گفتم موردی نداره...

 قعاً ایرادی نداره؟به استینای حلقه ایم اشاره کردم و گفتم : وا

 با یه حالت شک گفت : فکر نکنم ... زود تموم میشه...

همون لحظه عکاس اومد ... پشتمون رو یه پارسه به رنگ سفید انداخت... سفیده سفید... بعد رو به 

کامیار گفت که پدر رو تو چه زاویه ای قرار بده...بعدش رو به کامیار و من کرد و گفت که تو چه 

 ی وایستیمزاویه ا

 شتپ عکاس...بابا ٔ  صحنه تعقیبن آماده بود... من یه طرف بابا ایستاده بودم و کامیار طرف دیگه

 ناباوری کامل در "...آماده " گفت عکاس که لحظه همون...آخر لحظیه در درست... ایستاد دوربینش

ام تعجب بود که نخوام چش تو اینقدر... بودم آورد در شاخ تعجب از... کنار رفت سریع کامیار دیدم

چیزی بگم...کامیار که حاال پیش عکاس وایستاده بود با خنده یه نگاه به من و بعد به عکاس کرد و 

 گفت : آقا...بنداز...

 خیلی سریع گفتم : پس تو چی؟

 چشمشو باز و بسته کرد... لبخند زد : من عکس بعدی ...

 م اینور تر وایسین...با صدای عکاس به خودم اومدم : پس خانم شما یک

 به حرفش گوش کردم... 

 ...۰،۲،۱عکاس : آماده؟ 

عکس انداخته شد...عکاس صدام کرد که برم و عکس رو ببینم... البته بهم گفت که ببینم خوبه یا نه 

 چون کلی کار باید روش انجام بدم...

عزیز لطفا یه عکس  ازش تشکر کردم...رفتم طرف رختکن که حاضر شم یهو کامیار گفت : آقای

 هم از ما بگیر...

 برگشتم ببینم کیو میگه... دیدم داره نگام میکنه... با تعجب گفتم : کی؟

 کامیار در حالی که دستش تو شلوارش بود با لبخند گفت : تو دیگه...
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ن سراموخندیدم...و دوباره رفتم جای قبلیم ... کامیار اومد کنارم...دستش رو انداخت دور شونه ام... 

 رو به هم نزدیک کردیم و لبخند زدیم...

 ...۰،۲،۱عکاس: آماده؟ 

عکس خیلی قشنگی شد... لبخندامون واقعاً طبیعی بود...دوستی توش موج میزد... همون لحظه که 

 داشتیم عکس مینداختیم تو دلم خدا رو شکر کردم که کامیار هست...

 

 کامیار گفت : ایشاال پس فردا حاضره...رفتم به طرف رختکن ... شنیدم اون پسر به 

 کارمون تموم شد و از آتلیه در امدیم... لحظه آخر برگشتم و از آقای عکاس تشکر کردم...

 سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم و من خوشحال از اتفاقی که افتاده بود...

 

 ...شاید خیلی اتفاق کوچیکی میبود اما من خیلی خوشحال بودم

شب خانم بزرگ منو شام دعوت کرد برم خونشون... میدونست که بابا نمیتونه بیاد... خوب باال و 

پایین کردن بابا با ویلچر کار سختی بود... گاهی اوقات اینقدر دستم درد میگرفت که بی حس میشد 

ه ها... اما تم رو پل... البته واسه اینکه کارم راحت باشه کامیار یه تخت چوبه بزرگ گرفته بود میزاش

 خوب جابه جا کردن اون تخته چوب هم خودش کار سختی بود...

 معموالن اینجور وقتا که خانم بزرگ دعوتم میکرد بابا رو میخوابوندم و میرفتم...

 

حاضر شدم که برم پایین ... خواستم برم بابا رو بخوابونم که متوجه شدم داره به در کمد اشاره 

 میکنه...

 ی میخواین بابا؟چیز-

 دوباره به در کمد اشاره کرد...

 بازش کنم؟-

 چشماشو باز و بسته کرد... یعنی آره....

 وسطمت ٔ  رفتم و در کمد رو باز کردم... بعد صندلی بابا رو به سمت کمد هدایت کردم...به یه جعبه

درشو باز کنه...  میکرد سعی هی دستش با... پاش رو گذشتم...آوردم درش...  کرد اشاره توکمد

 اخلد که کوچکتری ٔ  کمکش کردم...وقتی که در جعبه رو باز کردم دستش رو گذشت رو یه جعبه

 تینآس سر تا دو...بود بابام قدیمیه استینی سر ٔ  جعبه اون...کردم بازش... داشتم برش... بود اون

ه میخواست اینا رو بزنم ب بابا یعنی...کدام نگاه بابا به سوال از پر نگاهی با... طالیی دور مشکی

 آستینش؟!
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 بابا ؟ اینا رو واسه چی در آوردین؟-

 بهم نگاه کرد...

 بابا شما که لباس خونه تنتون! من اینا رو به کجا بزنم...-

 "کا... "در نهایت شگفتی بابا دهنشو باز کرد... با کلی زور فقط تونست بگه 

 ه بابا نگاه کردم...یه کمی فکر کردم... کا یعنی چی؟ با گیجی ب

 کارشون دارین؟ -

 بابا ابروهاشو انداخت باال ... یعنی نه!

 نگاهش کردم... یهو گفتم نکنه منظورش کامیاره؟

 بابا منظورتون کامیار؟-

 بابا چشمشو باز و بسته کرد...یعنی آره!

 شایدم...بابا قصد داشت سر آستینشو به کامیار هدیه بده... شاید به عنوانه عیدی... 

از فکری که به ذهنم رسید حالم بد شد... تک تک صحنه های ظهر اومد جلو چشام... من احمق چرا 

 جلوی بابا از بی پولی حرف زده بودم؟ من خنگ... من نفهم...

نکنه بابا به جبران کار کامیار میخواست این کارو بکنه... با یه لحنی که توش بغض بود رو به بابا 

 با؟ این عیدیه؟ یا ... به خاطر امروزه؟ پرسیدم : با

 بابا نگام کرد...

 بابا عیدیه؟ -

 چشماشو باز و بسته کرد... اما اولش مکث کرد بعد باز و بسته کرد...

نمیدونستم باید چیکار کنم ، از یه طرف باید جبران میکردم از طرفی بابا سر آستینشو دوست 

 یه نگاه به بابا...داشت... یه نگاه به سر آستینا کردم 

بابا لبخند داشت... این یعنی من مشکلی ندارم... بغض بیشتر گلوم رو احاطه کرد... بیشتر از این 

 معطل نکردم... بابا روخوابوندم... بوسش کردم و رفتم پایین...

الم و س تو پا گرد ایستادم... چند تا نفس عمیق کشیدم و بعد در زدم....خانوم بزرگ در رو باز کرد...

 ...بابا استینی سر ٔ  روبوسی کردم و رفتم تو... با جعبه

 خانم بزرگ ؟ کامیار کوو پس؟ -

 خانم بزرگ در حالی که به سمت آشپز خونه میرفت گفت : حمام مادر...مرغابیه نمیشناسیش؟

 کامیار تند تند حموم میرفت , واسه همین خانم بزرگ بهش میگفت مرغابی...

 ر اتاق کامیار باز شد... کامیار یه تیشرت و شلوار اسپرت پوشیده بود..تو همون لحظه د
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 خیلی بهش میومد مخصوصا تیشرت جذب سبزش...

تا اومد بیرون بدون اینکه سالم بده مثل این طلبکارا البته به شوخی گفت : به تو چه کامیار کوو؟خانم 

 زنین...شما شام دعوت شدین... نگفتیم بیاین که پسر مردمو دید ب

 آخی ... چقدرم پسر مردم دید زدنی؟! -

همونطور که داشت میومد طرفم با حوله ای که دور گردنش بود زد تو سرم و گفت : درویش کن 

 اون چشمارو زبون بسته...

 به خاطره ضربش سرم کمی درد گرفت فقط کمی... دستم و گذشتم رو سرم...

 اااااا ، مسخره... دردم اومد...-

جعبه رو گرفتم جلوش و گفتم : بیا... بی لیاقت ...من نمیدونم بابام در تو چی دیده که این کادو بعد 

 رو برات فرستاده...

 کامیار با تعجب به جعبه نگاه کرد...و بعد به من...

 کامیار : اینو آقای ایرانمنش فرستاده واسه من؟!؟!؟

 بله واسه تو...بیا دیگه بگیر بازش کن...-

 ر جعبه رو از دستم گرفت...بازش کرد ... و با ذوق سر آستینا رو بیرون آورد...کامیا

 کامیار : آهو اینا خیلی خوبن...

 سرم رو تکون دادم : بله... مگه میشه بابای من چیز بد به کسی کادو بده...

 کامیار همینطور که بلند میشد گفت : من برم تشکر...

 کلیدم رو برداشت و رفت... اومدم بگم نرو خوابه، اما زود

خانوم بزرگ هم پیشنهاد داد تا کامیار بیاد یه چایی بخوریم...فکر میکردیم پنج دقیقه ای بیاد اما 

 کامیار نیم ساعت بعد اومد...

دقیق که شدم دیدم نوک دماغش قرمز و چشمهای سیاه مثل شبش قرمز شده... فهمیدم گریه 

 کرده...

 فهمید واسه چی ... البته اینو من متوجه شدم نه خانم بزرگ... تو همون نگاه اول میشد

واسه همین کامیار برای اینکه خانم بزرگ متوجه نشه زود رفت تو اتاقش...اینکارش باعث شد خانم 

 بزرگ شاکی شه ... با صدای بلند گفت : کامیار... تا االن که باال بودی االنم امدی چپیدی تو اتاقت؟

 اتاق داد زد : االن میام خانم بزرگ ...کامیار از تو 

خانم بزرگ در حالی که از جاش بلند میشد غرغر کنان گفت : اگه همینطوری بخوایم منتظر این 

 باشیم باید سحری بخوریم نه شام...
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 بلند شدم و به آشپز خونه رفتم... میز شام رو چیدم...

 چرا راقب نبودم شخصاً برم صداش کنم...از همون آشپز خونه کامیار رو صدا کردم.. نمیدونم 

 دوست نداشتم از اتفاقی که باال بینشون افتاده چیزی بدونم...

 ٔ  بعده چند دقیقه کامیار اومد... حالش خوب بود... نشستیمو تو یه محیط صمیمی با تیکههای بامزه

وبی بود... خیلی خ شب... خردیم مرغمونو با پلو زرشک بزرگ خانم تره بامزه جوابهای و کامیار

 خوب... 

دو روز از زمانی که باید میرفتیم عکس رو تحویل بگیریم گذشته بود... روم هم نمیشد تند تند به 

 کامیار بگم...

 

چهار شنبه که از خواب بیدار شدم , بساط صبحانه رو جور کردم در حال چایی ریختن بودم که دیدم 

 ار بود...برای گوشیم پیام اومد ، بازش کردم کامی

 نیم ساعت دیگه حاضر باش بریم عکس رو بگیریم... "نوشته بود 

 "باشه  "براش فرستادم 

 

 و مشغول خوردن صبحانه شدم...

 ...پایین ٔ  سر نیم ساعت حاضر بودم بابا رو بوسیدم و رفتم طبقه

 ...جوجه سالم:  اومد سرم پشت از صداش که بزنم رو کامیارینا ٔ  اومدم زنگ خونه

 برگشتم طرفش ...

 

 در حالی که سوار ماشین میشد به من اشاره کرد که سوار شم...

 

 رفتم و نشستم تو ماشین ...

 سالم صبح بخیر... -

 کامیار : چطور ، مطوری؟

 خوبم شکر... نمیدونی چقدر خوشحالم... -

 کامیار : چرا؟

 به خاطره عکسها دیگه... -

 لبخندی زد...

 ضش نمیدونی من چقدر حالم گنده...کامیار : عو
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 لبخندمو جمع کردم ... برگشتم و به نیمرخ گندمیش نگاه کردم...

 چرا کامیار ، چی شده؟ -

 خودش رو روی صندلی جا به جا کرد...

 دنده رو عوض کرد و آروم زیر لب گفت : گرفتاری همیشگیم...

 خانم قوامی؟ -

 سرش رو به عالمت تاید تکون داد...

 کامیار جان این که گرفتاری نیست... این موضوع با دو هفته آلمان رفتنه تو حل میشه... -

 کامیار : آهو... اونا میگن دو هفته... من پام برسه اونجا منو موندگار میکنن...

 کامل تکیه دادم به صندلی...

 

 آروم گفتم : خوب موندگار شو... پیش خانوادتی...

 بزرگ چی؟ الکی نگو یه چیزی... من دق میکنم اونجا... کامیار : آهو خانم

 خانم بزرگ اصال راضی نمیشه بره اونجا؟ -

 کامیار : به هیچ عنوان... حقم داره... زندگیش اینجاست...

چند لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد : دیشب مامان زنگ زد... حواسم نبود خودم برداشتم... جواب 

 یه...تا صبح نخوابیدم آهو... آخه من چیکار باید بکنم...سالم نداده زد زیر گر

کامیار ؟ باهاشون اتمام حجت کن... ازشون قول بگیر... بگو میام اما فقط دو هفته...یک هفته ... نه  -

 بیشتر...

 کالفه دستش رو کشید به صورتش و گفت : نمیدونم... گیر کردم آهو... گیر...

 یاده شدیم... رفتیم داخل...رسیدیم دم آتلیه... باهم پ

 همون پسر عکاس نشست بود پشت میز ، فکر میکنم میز منشی بود...

 با حالت عصبی داشت هی یه شماره رو میگرفت...

 کامیار رفت جلو و زد رو میز : سالم عرض شد جناب... 

 پسر سرشو آورد باال...

 ر کنین خدمت میرسم...عصبانیت از چشمای میشی رنگش معلوم بود : چند لحظه صب

 

 کامیار باشهای گفتو اومد پیشم روی صندلی نشست...
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اصال حواسم نبود که همونطوری زل زدم و دارم به حرکات پسر نگاه میکنم ... با فشار آرنج کامیار به 

 بازوم به خودم اومدم ...

 

 سوراخ شد...بازوم رو گرفتم و با چهره مچاله شده رو به کامیار گفتم : چته؟؟؟ 

 کامیار آروم زیر لب گفت : خوردیش...

 گیج پرسیدم : چیو؟

 کامیار همونطوری آروم گفت : اون ننه مرده روبه رویی رو...

 همونطور که بازوم رو گرفته بودم گفتم : برو بابا...انگار خوردنیه!

 م... بفرمائین در خدمتم...پسر که هنوز هم عصبانی بود رو کرد و به کامیار گفت : من واقعاً شرمند

 کامیار بلند شد و رفت جلوی میز : خواهش میکنم... معلومه گرفتاری...

پسر دستش رو گذشت رو دستگیره یه صندلی و کمی به طرف کامیار خم شد : قاطی کردم به خدا... 

 همه کار...این همه کار ریخته سرم ... منشیه هم بی اطالع قبلی گذاشته رفته... من موندمو این 

 این رو گفت و با دستش به روی میز اشاره کرد...

 کامیار : درست میشه دوست عزیز... اینقدر اعصابتو خورد نکن... این عکس ما آمدست؟

 پسر در حالی که از پشت میز بلند میشد گفت : فیشتونو لطف کنین...

 کامیار کاغذی از جیبش در آورد و به طرف پسر گرفت...

 دم داشتم فکر میکردم که عجب منشی بی عقلی بوده... کار به این آسونی... یپیش خو

 هو یه جرقه تو مغزم زده شد... از جام پا شدم و کامیارو صدا کردم : کامیار ...بیا اینجا...

 کامیار اومد نزدیک : بله؟ چیزی شده؟

 کامیار : منشییه اینجا عکاسی باید بلد باشن؟ یا فقط یه منشین؟-

 کامیار : فکر نکنم ... چطور؟

 بریده بریده گفتم :کامیار... به نظرت... من نمیتونم... منشی اینجا باشم؟

 کامیار جدی شد ... همینطوری بهم نگاه کرد... به اطراف نگاهی انداخت و گفت : آهو اینجا؟

صیالت من این خودش یه آره دیگه... چه ایرادی داره مگه؟ من دنبال کارم کامیار... با شرایطو تح -

 مورد عالیه دیگه... تازه اونم اینجا... اینقدر معروف...

 کامیار دوباره نگاهی به اطراف کرد... صدای پسر باعث شد به طرفش برگردیم...

 پسر : بفرمائین... آمادست...
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بر  یه پاکت رو گذاشت روی میز جلوش... کامیار به طرفش رفت... در حالی که داشت پاکت رو

 میداشت , داشت مزه مزه میکرد که یه خرفشو بگه یا نه!

 اینقدر کلنجار رفت تا باالخره گفت...

کامیار : دوست عزیز ... این منشی که شما دنبالش میگردین... حتما باید عکاسی بلد باشه یا... 

 نمیخواد؟

 بده کافیه... تا حاال آتلیهام پسر : نه عزیز من .. الزم نیست... همینکه بتونه اینجا رو سر و سامون

 اینطوری به هم نریخته بود...

 کامیار : پس مهم نیست...

 نه دوست من مهم نیست... میگم فقط بتونه نظم بده -

پسر مکثی کرد و گفت : آقای قوامی؟ اگه کسی رو سراغ دارین خوشحال میشم معرفیش کنین... 

 ..مطمئن باشین حقوق خوبی براش در نظر میگیرم.

کامیار : بحث حقوق نیست... یعنی هستاااا... اما خوب این خانمی که من میشناسم تا حاال جایی کارد 

 نکرده...و خوب یه سری شرایط داره..

 پسر : مشکلی نیست... اگه از پس کارا بر بیان من میتونم از همین شنبه در خدمتشون باشم...

من به همین آسونی یه کار پیدا کرده بودم... وای خدا وای!!! تو پوسته خودم نمیگنجیدم... یعنی 

 جونم شکرت...

 

 با صدای کامیار حواسم جمع بحث اون دو تا شد...

 کامیار : خوب این شرایط خوبه... حاال که اینطوره خودشون اینجان بهتره خودشون صحبت کنن ...

 و بعد به طرف من اشاره کرد... 

رو لبم بود... از خوشحالیه پیدا کردن کار...البته هنوز چیزی معلوم بهشون نزدیک شدم... لبخند 

 نبود به طور کامل...

 پسر نگاهی بهم انداخت ... اون هم لبخندی زد...

 پسر : سالم خانوم... پویا زند هستم... هم مدیر هم عکاسه این آتلیه...

 خوشوقتم... آهو ایرانمنش هستم... -

 خانوم ایرانمنش ، شما فقط منشی نیستین...یه جورایی همکار من هستین... پویا:خوشوقتم... ببینین

 پریدم وسطه حرفش : اما من عکاسی بلد نیستم...
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لبخند زد : نه... منظورم اینه که فقط اینجا نمیشینین و به تلفنا جواب بدین و فیش بدین... سرو 

 سامون دادن به بخشهای دیگه هم به عهده شماست...

 و باز و بسته کردم و گفتم : متوجهم...چشمام

 پویا : راجعبه حقوق هم مطمئن باشین که حتما مبلغی هست که راضیتون کنه...

 بله ، ممنون... فقط ساعت کاری چجوریه؟ -

 پویا : از ساعت ده در خدمتتون هستیم تا هفت شب...

 لبخندی از سر رضایت زدم ...

گفت : خوب دوست من ... حاال که شکر خدا همه چیز خوبه خانم  کامیار که تا اون لحظه ساکت بود

 ایرانمنش از کی میتونن مشغول کار شن؟

 پویا لبخندی زد و گفت : ایشاال از شنبه در خدمتشون هستم...

 بعد نگاهی به من انداخت...

 خواهش میکنم ...-

ن نم ... شاید این مبلغ مورد نظرشویهو پویا گفت : البته بهتره که اول راجبه حقوق باهاشون حرف بز

 نباشه...

 کامیار لبخندی زد : خواهش میکنم ... به نظر منم این بهتره...

 

 و بعد رو کرد به من ...

پویا : حقوقی که براتون در نظر گرفتم) .... (تومن هستش... البته اگه فکر میکنین کمه میتونیم 

 حرف بزنیم راجع بش...

برق زد ... اون لحظه فقط داشتم به این فکر میکردم که چقدر از فشارهای  چشمام از خوشحالی

 مالیمون کم میشه...

 

مبلغی که پپیشنهاد کرده بود به نظر خودم مبلغ خیلی خوبی بود... واقعاً تو دلم خدارو هزاران بار 

 شکر کردم...

 کامیار : اختیار داری دوست من ...

 دام کنین...پویا : پویا هستم ... پویا ص

 و لبخندی تحویل کامیار داد...

 خیلی ممنون آقای زند... من مشکلی با مبلغ پیشنهادی ندارم... -

 پویا : بسیار خوب ... پس من از شنبه در خدمت شمام...
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 اختیار درین... شنبه ده اینجام... -

 بعد از صحبتا پویا شمارشه ی خودش رو به من داد ...

 

 داشته باشمش... و در آخر کامیار و پویا باهم دست دادن و ما از آتلیه امدیم بیرون...الزم بود که 

من اینقدر خوشحال بودم که مرتب حرف میزدم...باورش سخت بود که به همین آسونی کار پیدا 

کردم... اونم منی که هیچ امیدی نداشتم... خودشم با این مبلغ حقوق ... همش میترسیدم نکنه خواب 

شه... نکنه شنبه دختره برگرده...اما زود این فکر ها رو پس میزدم و سعی میکردم به چیزای با

 خوبش فکر کنم...

پویا تو ماشین بهم گفت که نگران بابا نباشم ... میدونستم که کامیار و خانوم بزرگ کمکم میکنن... 

من خوشحال بود... آخر سر هم کامیار میدونست که چقدر به پولش نیاز دارم... اون هم با خوشحالیه 

 با یه جعبه شیرینی به مناسبت پیدا کردن کار برگشتیم منزل

با خوشحالی وارد خونه شدم... باال و پایین میپریدمو واسه بابا تعریف میکردم که چه اتفاقی افتاده 

 بود...

 بابا هم همینطوری به ورجو وورجه کردن من نگاه میکرد...

انرژیم تخلیه شد نشستم پایینه صندلیش... دستم رو گذاشتم رو پاهاش و گفتم  بعد از اینکه حسابی

 :بابا؟ من خیلی خوشحالم... میدونی چقدر از فشار مالیمون کم میشه؟

بابا نگاهم کرد...یه نگاه نگران... متوجهه نگرانی نگاهش شدم... دستشو گرفتم ... تو چشماش نگاه 

 کردم ...

 حواسم جمعه...نمیخوام این نگرانی تو نگاهت ببینم بابای خوبم... بابا نگران نباش... -

روی زانوهام بلند شدم و صورتشو بوس کردم... بعد با داشتم رو قاب صورتش کردم و گفتم : 

 خیالت راحت...

 اینقدر خوشحال بودم که اصال عکسها به کل از یادم رفته بود...

 بودم که اصال حواسم به عکسها نبود میاریشون باال؟ به کامیار اساماس دادم :اینقدر خوشحال

 کامیار : خانوم بزرگ داره میبینه چند دقیقه دیگه میارم...

 آخرشم نوشته بود : دو رنگ لطفا...

 خندیدم ... و بلند شدم و چایی دم کردم... 

 کردم... بعد از چند دقیقه زنگ در زده شد... میدونستم کامیاره ... با خوشحالی درو باز

 وای خدای من ... چی میدیدم!!!
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 کامیار در حالی که قاب عکس رو تو دستش ، جلوی سینه ش گرفته بود جلوی در وایستاده بود...

 

 اون عکس بی نظیر بود... اصال شاهکار بود... قاب عکسو ازش گرفتم...

 

 مثل مسخ شدهها داشتم به عکس خودم و بابا نگاه میکردم...

 

در حالی که باال سر بابا ایستاده بودم... دستام رو شونههای بابا بود و سرم کمی کج... چون سرم  من

 رو کج کرده بودم موهای بلند و لختم با یه حالت خیلی قشنگی ریخته بود رو شونه هام...

 

ای  "همینطوری به عکس زل زده بودم... که دیدم چشمام تار شد... گریم گرفته بود... با صدای 

 کامیار به خودم اومدم... "بابای 

 عکس رو به اتاق بابا بردم... نشستم پایین پاش...

 

 قاب رو گرفتم جلوشو گفتم : ببین بابا چقدر خهسگل افتادیم...

در حالی که اشکامو پاک میکردم با بغض گفتم : حاال من و شما هم مثل مامان و هستی یه عکس دو 

 نفره داریم...

رم رو گذشتم روی پای بابام و بلند بلند گریه کردم... با کشیده شدن دست بابا روی سرم به و بعد س

 خودم اومدم...

 ... "غصه نخور  "بابای من با سختی دستشو بلند کرده بود تا بکشه رو سرم و بگه 

 

 من بابامو داشتم... کسی که نفسش برای من اکسیژن بود... نگاهش امید برای زندگی...

 سرم رو بلند کردم و به چشمای خیسش نگاه کردم...

 

 رو عکس قاب... اتاقش ٔ  لبخندی زدمو پا شدم...رفتم سمت دیوار روبه روی تخت بابا... کنار پنجره

 نه؟ خوبه اینجا:  گفتم باال دستام و بود بابا به پشتم که همونطور...  دیوار رو گرفتم

 صدای کامیار از پشتم اومد : آره...

 اومد و قاب عکس و از دستم گرفت ...

 کامیار : برو یه میخ و چکش بیار تا بزنمش همینجا...

باشه ای گفتم و اومدم که برم گفت : اگه باز گریت نمیگیره... اشک نمیریزی ... عکس دو نفرمون 

 هم تو پاکت اونم ببین... خوب شده...
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 خندیدم...

 

 چایی من دستت نباشه من میدونم و تو ! دوباره برگشتم که برم گفت : اومدنی

 باشه بابا... االن همشو میارم... -

 کامیار : اون صورت نحستم بشوراا...

 با خنده ای بلندتر گفتم : توام اون دهنتو ببند...

 رفتم و قاب عکس خودم و کامیار رو از رو میز برداشتم...

 

حساس میکردم با نگاه کردن به عکس انرژی مثبت واقعاً که عالی شده بود... نمیدونم چرا اما ا

 میگیرم...

 خندمون واقعاً طبیعی بود... چشمای سیاه و شیطون کامیار از همیشه شیطون تر بود...

نور پردازیه دقیقی که عکاس انجام داده بود باعث شده بود که پوسته گندمی رنگش خوشرنگ تر 

 د فوقالعاده قشنگی ایجاد کنه...از همیشه باشه... و با پوسته سفید من تضا

ولی من عاشق این فیگور دوست داشتنیمون بودم... دستای تنومند کامیار رو شونه های من بود... و 

 سر هامون بهم چسبیده....

 

 اصال حواسم نبود که چندین دقیقست که دارم به عکس نگاه میکنم...

جلوم وایستاده... البته با چایی یک رنگ نه دو یهو سرم و بلند کردم دیدم کامیار با فنجون چایی 

 رنگ!!!

 خندم گرفت... قیافش دیدنی بود...

 کامیار : خوشت اومد... میخندی...

 چرا واینستادی خودم برات چایی بریزم؟ -

 کامیار : برو بابا... نیم ساعت دارم داد میزنم آهو، آهو... آهو خانوم کر شده... اصال تو باغ نیست...

 اب عکس رو گرفتم به طرفشو با لحن مظلومی گفتم : آخه ببین چقدر قشنگ شده...ق

 کامیار : اون به خاطره وجود مبارکه من... نمیدونی بدون...

 همونطور که به سمت آشپز خونه میرفتم گفتم : یه خورده خودتو تحویل بگیر...

یاد گفت : آهو تو نمیفهمی چه موجود کامیار هم که از نزدیک شدن صداش معلوم بود داره دنبالم م

 عزیزی رو کنارت داری...
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همونطور که تو جعبه ابزار دنبال میخا میگشتم گفتم : موجود عزیز... لطف کن این قاب رو هم بزن 

 تو اتاق من...

 کامیار : گفتم موجود عزیز نه نوکر عزیزا

 . حرف نباشه...در حالی که به حالت نمایشی هلش میدادم گفتم : برو برو ..

 بعد با صدای بلندتر گفتم : نوکر عزیز... 

صبح شنبه ساعت هفت از خواب بیدار شدم... نمیتونستم بخوابم...دست خودم نبود...میخواستم 

 زودتر برم سر کار ... ذوقی داشتم که نگو...

ار جینم...با شال تمام وسایلم رو هم از شب قبل آماده کرده بودم... یه مانتو راسته مشکی با شلو

 سرمهای...کفشهای عروسکیمم واکس زده بودم...

 صبحانه رو با بابا خوردم ...

همش میخواستم خوشحالیمو به بابا هم انتقال بدم همین باعث شده بود که خیلی حرف بزنم... یه جا 

ف زده احساس کردم که واقعاً بابا کالفه شده... خودم از خودم خجالت کشیدم...که اینقدر حر

 بودم...

بابا رو بردم تو اتاق... تلویزیون رو روشن کردم و رفتم که براش چایی بریزم دیدم برای گوشیم 

 اساماس اومد...

 بازش کردم...

 "، دم ماشین باش... میرسونمت ۵:۰۹ساعت  "کامیار بود که نوشته بود 

 یاد بگیرم ...یه خرده فکر کردم ، دیدم بهتره که خودم برم... باید باالخره 

 واسش فرستادم : مرسی کامیار ، خودم میرم... باالخره باید مسیرو یاد بگیرم ...

 چند دقیقه نگذشته بود که فرستاد : بیخود... امروز خودم میرسونمت... مسیرم بهت یاد میدم

 ..پیش خودم گفتم یه امروز فقط اشکال نداره آهو...اینطوری اعتماد به نفستم بیشتر میشه.

 فرستادم : باشه , دستتم درد نکنه...

 و بعد رفتم که حاضر شم...

 سر ساعت رفتم پایین... کامیار تا منو دید صوتی کشید و گفت : به به... خانوم شاغل...

 با خوشحالی لبخندی زدم و رفتم سمت ماشین ...

 سالم... صبحت بخیر... -

نه گفت : سالم به روی ماهت... صبح توام بخیر ... آماده کامیار در حالی که در رو باز میکرد تا بشی

 هستی یا نه؟!
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 نشستم تو ماشین : آماده ی آماده...

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد ...

 تو راه همش نصیحتم میکرد... مواظب این باش... مواظب اون باش... این کارو کن... این کارو نکن...

 

 "حواسم هست چشم..."من هم همش میگفتم 

کامیار : آهو... مواظب این پسره پویا هم باش... زیاد بهش رو نده... ما هنوز نمیشناسیمش...نمیخوام 

 نسبت بهش دید بدی پیدا کنیا نه! فقط مواظب باش...

 خیالت راحت ... مراقب هستم...-

 کامیار : آفّرین...

ت و لحظه ی آخر لبخندی به زدو گفت : میام دیگه رسیده بودیم نزدیکه آتلیه ... کامیار نگاه داش

 دنبالت

 نه کامیار ... زحمت میشه... -

 کامیار صورتشو جمع کرد و گفت : نزن این حرفو بابا... میام دنبالت...

 در حالی که از ماشین پیاده میشودم گفتم : لطف میکنی... پس فعال...

 کامیار : مراقب خودت باش ... فعال

 د و رفت...و بعد گاز دا

 برگشتم و به تابلوی آتلیه نگاه کردم... و بعد نزدیک درورودی رفتم...

استرس نداشتم... اما هیجانم زیاد بود... وارد شدم... اولین نفری که دیدم پویا بود که داشت با 

 تلفنش حرف میزد...

 بخند نزدیک شد...رفتم و کنار میز وایستادم تا نگاهش به من افتاد تلفن رو قطع کرد و با ل

 پویا : سالم ... صبحتون بخیر...

 سالم صبح شما هم بخیر... -

به ساعتش نگاهی کرد و گفت هنوز یه ده دقیقه مونده هااااااا... و بعد خنده ای کرد و بهم نگاه 

 کرد...

 خندیدم... چیزی نداشتم بگم... که خود پویا شروع کرد به توضیح دادن راجبه کارم...

 طور که معلوم بود کارم زیاد بود اما سخت نبود...خوشم اومد... دوسش داشتم...این

پویا با دستش پشت میز رو نشون داد : اولین کاری که باید بکنین اینه که این پشتو سر و سامون 

 بدین...
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ما یه سری مشتریه ثابت و خاص داریم... من شماره تلفن اینجا رو عوض کردم شما لطف کنین و 

 ک تک زنگ بزنین و شماره جدید رو بهشون اعالم کنین...ت

 بله، چشم... -

 پویا : چشمتون بی باال... من هم میرم با اجازتون کارمو انجام بدم...

 خواهش میکنم ...-

 پویا رفتو من هم مشغول انجام کارهام شدم...

 

 "جون ، شمایی؟سونیا  "تک تک کسایی که زنگ میزدم تا شماره رو بدم هی میگفتن 

حدس زدم اسم منشی قبلی سونیا بوده... واسه همین به همه گفتم نخیر ایشو دیگه اینجا نیستن و تو 

 دلم میگفتم از این به بعد میتونین با آهو جون هماهنگ کنین... 

 تا نزدیک ظهر سرم گرم بود...

 عد از ظهر میان...پویا هم هی میرفت و میومد... دو نفر زنگ زده بودن و گفته بودن ب

هوس چایی کرده بودم ، اما نه میدونستم آشپزخانه کجاست نه چایی و ... ، اصال چیزی به اسم چایی 

 اینجا هست؟!

اومدم از جام بلند بشم که همزمان با بلند شدن من یه خانومی هم وارد شد... بهش نگاه کردم و با 

 لبخند گفتم : بفرمائین ... امرتون...

م نگاهی انداخت...از دیدن من پشت میز کمی تعجب کرد ... نگاه قهوه ای رنگشو بهم دختر به

 دوخت و با لبخند گفت : سالم... شما تازه آمدین اینجا؟

یه لحظه از اینکه نکنه این دختر همون سونیا باشه ترسیدم... نترسیدماا... یه جور خاصی شدم... با 

 ت بفرمائین در خدمتم...لحن محکمی گفتم : بله... اگه امری هس

 دختر نزدیک تر شد...

 با لبخند دستشو دراز کرد سمتم و گفت : خوشوقتم... شهرزاد هستم...

 شهرزاد؟ ... این دیگه کی بود؟

 با گیجی نگاش کردم... دستم رو بردم باال و بهش دست دادم...

 منم همینطور... ایرانمنش هستم... آهو ایرانمنش... -

که حاال میدونستم اسمش شهرزاد دوباره لبخندی زدو گفت :ای وای ببخشید... یادم رفت  اون دختر

 معرفی کنم...من دختر دایی پویا هستم...

 این دفعه با روئی گشاد تر گفتم خواهش میکنم... بفرمائین... آقا پویا تو اتاق چاپ هستن...
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ه سر بهش بزنم االن میام اینا رو بر شهرزاد غذاهایی که دستش بود رو گذشت رو میز و گفت : ی

 میدارم...

 و بعد چشمکی زد و رفت...

قیافه یه خیلی خواستنی داشت... چشمای قهوه ای... موهایی به رنگ چشماش که به زیبایی 

سشوارشون کرده بود و دورش ریخته بود... صورت گرد و پوسته گندمی... تو همون نگاه اول به 

ای نکنه بین اینو پویا رابطه "سخره ای که به سرم زد اون موقع این بود که دلم نشست و تنها فکر م

 "باشه!!!!

 شونه هامو انداختم باال و اومدم که بشینم چشمم افتاد به غذاها... دو تا غذا بود...

یهو یادم افتاد که من هیچی برای خوردن نداشتم...یعنی یادم رفته بود...ای بابا حاال باید چیکار 

 !؟ ، تاساعت هفت گشنه بمونم؟!کنم

 اینطوری که میمیرم ... اما چارهای نبود... تازه یادم افتاد که واسه چی بلند شده بودم ...

 "آشپزخونه "چایی! وای چقدر دلم چایی میخواست... رفتم به سمت دری که نوشته بود روش 

تما واسه داغ کردن غذاهایی که ح... مکروویو و یخچال گازو با مرتب ٔ  داخل شدم... یه اشپزخانه

 بنده از فردا فراموشم نمیشه و حتما میارم...

یه چایی ساز اون گوشه توجهمو جلب کرد...رفتمو درقوریشو برداشتم... فکر میکنم از دیروز توش 

 چایی مونده بود چون سیاه سیاه شده بود...

اد با اون دو تا غذا وارد آشپزخانه محتویات قوری رو خالی کردم ... دنبال چایی میگشتم که شهرز

شد...فکر کنم با دیدن قوری خالی فهمید دنبال چی هستم... دره یه کابینتو باز کردو گفت : 

 ایناهاش... چایی اینجاست...

 با لبخند رفتم و قوطی چایی رو از دستش گرفتم...

 داشتم چاییو میریختم تو قوری که پویا هم داخل شد ...

 انداخت و بعد نگاهی به شهرزاد که رو صندلی نشسته بود... نگاهی به من

 پویا : شهرزاد خانم یاد بگیر... چند ساله راست راست میری میای ... یه چایی دم کردی؟

شهرزاد : چشماتو بگیر...این همه چایی آوردم دادم دستت...بعد به غذا اشاره کرد و گفت : این یه 

 ...بارزش ٔ  نمونه

 من زنگ نمیزدم که اصال یادت میرفت...پویا : اگه 

 بعد به من نگاه کرد و گفت : خدا به داد ما برسه که ایشون میخواد بشه همکارمون...
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با چشمانی پر از سوال به شهرزاد نگاه کردم...به من چشمکی زد و رو به پویا گفت : از خداتم باشه... 

 عکاسی منو هیچکس نکرده واست...

 ی از صندلی های میز... به یه صندلی اشاره کرد و گفت : بشینین لطفا...پویا نشست رو یک

 باشه چایی بریزم االن میشینم... -

 پویا : زحمت میکشین...

 بعد رو به شهرزاد کرد و گفت : تو عالوه بر عکاسی ، آبدار چی هم باید باشیا... 

 شهرزاد شکلک بامزهای در آورد برای پوریا ...

 بهش کرد و با خنده گفت : دلقک... پویا نگاهی

شهرزاد بلند شد و غذاها رو برد و گذشت تو ماکروویو ... رو به من کرد و گفت : آهو جون غذاتو 

 ببر خونه این دو تا رو باهم میخوریم...

 "کدوم غذا!!!! "تو دلم گفتم 

 لبخندی زدم و گفتم : ممنونم... شما بفرمائین... من نمیخورم...

 د : نمیشه که غذا نخورده !شهرزا

 ای بابا ! چه گیری داده بود...حتما باید میگفتم غذا نیاوردم؟!

 شهرزاد جون؟ من معدم درد میکنه کال فکر کنم چیزی نخورم بهتر باشه... -

 شهرزاد با نگرانی منو نگاه کرد : ااااا؟ میخوای بری خونه؟

 نه ، نه ... در اون حد حالم بد نیست... -

 عد از رو صندلی بلند شدم و گفتم : با اجازتون من میرم پشت میز...ب

 بلند شدم و اومدم بیرون...

 

 وای بوی غذا بیهوشم کرده بود...

 دلم و زدم به دریا و کیفم و برداشتمو از همونجا گفتم : آقای زند من میرم تا داروخانه و برگردم ...

 شنیدم گفت : باشه ...همونطور که داشتم میرفتم سمت در فقط 

بدو بدو از آتلیه اومدم بیرون... حاال نمیدونستم کدوم وای برم ... سمت پایین رو انتخاب 

 کردم...صدای شکمم دیگه بلند شده بود...

از دور یه ساندویچی میدیدم ... به قول کامیار از اون ساندویچ کثیفا...خدا رو شکر خلوت بود ... زود 

 تابلوی باال یه بندری انتخاب کردم و رفتم سمت پیشخون و گفتم : یه بندری لطفا... رفتم جلو و از تو

 فروشنده : میخورین یا میبرین؟
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 یه خورده فکر کردم دیدم نمیشه که بیرون ساندویچ گاز بزنم !

 

 گفتم : همینجا میخورم...

 رفتم و رو یه صندلی نشستم ... یه صندلی زرد !!!!

 آورد...شروع کردم به خوردن ... ا زودی ساندویچمو

 ینقدر از ترس اینکه دیر شه تند تند خوردم که سر پنج دقیقه تموم شد...

 

 و خوردم تند تند...بود سٔ  از بچگیم عشق سوس قرمز بودم... واسه همین ساندویچم پراز س

 ...بیرون زدم ساندویچی از و کردم حساب

 

ن... جالب اینجا بود که سنگینم شده بودم و مسیر بازگشتم هم آخیش ، انگار خون به بدنم زده بود

 یه کمی شیب داشت...یعنی واقعا بعد غذا میچسبید!!!!

 

 بعد از چند دقیقه رسیدم دم آتلیه...

 

 وارد که شدم دیدم پویا داره با تلفن حرف میزنه...

 

 با سر سالمی کردم و رفتم پشت میز...

 

یه لبخند کجی نگام کرد ... معذب شدم... سرم و انداختم پایین... همینطوری تلفنش که تموم شد با 

 واستاده بود باال سرم...

 

 تکونم نمیخورد بگم کاری داره حتما...

 

 سرمو گرفتم باال و گفتم : امری داشتین؟

 "چی؟ "با ابروهاش به شالم اشاره کرد... با تعجب سرمو تکون دادم یعنی 

 !ریخته سٔ  باره زدو گفت : سلبخند کجشو دو

 با چنان سرعتی سرم و پایین آوردم که گردنم صدا داد ...

 !؟!بود؟ کجا من حواسه آخه... شالم رو بود ریخته سٔ  وای خدای من س

 چرا چک نکردم؟!؟!؟!

 اصال خودمو نباختم ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 9  

 

 

 سرمو آوردم باال و تو چشمش نگاه کردم ...

 

 .. از قبل ریخته بود...با لحن محکمی گفتم : آره.

 معنی دیگه ای نداشت... "خر خودتی  "لبخندی تحویلم داد که جز 

 

 دست به سینه شد...چهارشونه بودنش بیشتر خودنمایی کرد...

 

 پویا : باشه... باور کردم... ولی کال ما یک تا یک ساعتو نیم وقت ناهار داریم هر روز...

 گفتم : بله میدونم... نمیدونم چرا مثل این خنگا یهو

 پویا دستاشو انداخت ... همونطور که پایه دوربینو برمیداشت گفت : من شک دارما...

 "واااا، به خودت شک داشته باش ، پسرهِ پرو  "

 با اخم نگاش کردم و سرمو انداختم پایین... و اون رفت ... 

 اون روز اون دو نفری که وقت گرفته بودن اومدن...

 

 شون یه خانوم مسن با نوه اش بود...یکی

 اما یکیشون یه دختر خانم با تیپ خیلی امروزی... با کلی عشوه...

 اومد تو و یه نگاهی بهم انداخت... گفتم : بفرمائین...

 کیف کوچیکشو تو دستش جا به جا کرد و گفت : زنگ زده بودم...

 

 ته با شهرزاد...تو همون موقع پویا از اتاق چاپ اومد بیرون...الب

 

 دختر تا شهرزاد رو کنار پویا دید یه جوری شد...

 

 با عشوه رفت جلو ... دست پویا رو گرفت و گفت سالم پویا جون...

 رفت جلو که ببوستش دیدم پویا خودشو کشید عقب...

 پویا با لبخندی حالت صورتشو تغییر دادو گفت : سالم پریناز!

 .مثال مشغول کارم هستم...به روی خودم نیاوردم ..

دختر به حالت نمایشی رفت طرف شهرزاد و دستشو دراز کرد : اوا ، سالم شهرزاد جون ، خوبی ؟ 

 ندیدمت ببخشید...

 "وااا! یعنی چی ندیدمت؟ شهرزاد به این گندگی؟!؟!؟! دروغ آشکار تر از این نبود بگی؟! "
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 ...خود شهرزاد هم چهرش برگشت... به دختر دست داد

 لبخند تمسخر آمیزی کرد و گفت : سالم عزیزم ، حق داری... شب بود آخه...

 از حرفش خندم گرفت... پویا هم خندید...

پریناز موهای بلوندش که تو صورتش ریخته بود رو زد کنارو به پویا گفت : پویا جان؟ برم حاضر 

 شم... میخوام یه عکس تاپ دیگه ازم بندازی...

گفت : آره پری جان اما متاسفانه من نمیتونم ازت عکس بگیرم ... بعد به شهرزاد  پویا خندید و

 اشاره کرد و گفت : شهرزاد جان زحمتشو میکشه...

 پریناز رو ترش کرد : نه دیگه پویا جون... من از شما وقت گرفتماا...

 

 ...جون شهرزاد میبخشیدا:  گفت و کرد نگاه شهرزاد به الکی ٔ  بعد با خنده

شهرزاد که رو صندلی کناریه من نشسته بود به سمت پریناز برگشتو گفت : خواهش میکنم، هر طور 

 که راحتی...

 بعد برگشت سمت منو زیر لب گفت: بهتر... نبینم اون قیافه زیر کامیون رفتتو...

شد  عثاز این حرفش نتونستم جلوی خندمو بگیرم... دو تایی باهم بلند بلند خندیدیم.... که با

 پریناز برگرده و آنچنان اخمی تقدیممون کنه که جفتی خندمونو قورت دادیم...

پویا که دید شهرزاد هم مایل به انجام این کار نیست رو به پریناز گفت : بسیار خوب شما برو حاضر 

 شو میام...

 پریناز در کمال وقاحت گفت : بیا باهم بریم...

 ه؟!فکّم افتاده بود... چقدر پرو آخ

وقتی که به سمت اتاق عکس رفتن شهرزاد برگشت طرفمو گفت : ااایییششش ، دختره خاک بر 

 سر...

 با چشمای گرد شده از این ابراز احساسات گفتم : چرا؟؟؟؟

 شهرزاد: واقعاً به نظرت چرا؟ رفتارشو ندیدی؟

 چرا ... خیلی زشت بود... مگه خیلی وقت میشناسینش؟ -

 بخواد ... پریناز دختر دوست خاله کتیهشهرزاد : تا دلت 

 با گیجی پرسیدم : خاله کتی؟

 شهرزاد : مامان پوریا ، زنداییم هستن اما من میگم خاله... اینقدر که ماهن
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لبخندی زد که دندونای سفیدش معلوم شد... خیلی دوسش داشتم تو همین مدت کم حسابی تو دلم 

 جا باز کرده بود......

 منو میبینه انگار عزراییل دیده...ادامه داد : 

 اوا؟! چرا؟ -

 خل ٔ  شهرزاد : فکر میکنه بین منو پوریا خبرییه...دختره

 کنجکاو شدم... دوست داشتم بدونم واقعاً چیزی بینشون هست یا نه!

 ظاهراً که چیزی نبود اما باطنا...

 

 فت ... نمیدونم...البته اگرم بود شاید به من چیزی نمیگفت شهرزاد... شایدم میگ

 با صدای شهرزاد که تازه درد و دلش شروع شده بود به خودم اومدم ...

 !ی؟ربطی چه...  شدیم بزرگ باهم بچگی از پوریا منو... احمق ٔ  شهرزاد : آخه یکی نیست بگه دختره

ای بدر حالی که دستش رو جلوی دهانش مشت کرده بود آروم تر گفت : باورت نمشیه... رفته به با

 "نزارین شهرزاد بره پیش پوریا کار کنه ... منحرفش میکنه "پویا گفته 

 شاخ در آوردم ...

 واقعاً راست میگی؟ -

 شهرزاد در حالی که معلوم بود از یاد آوری این موضوع حرص میخوره گفت : دروغم چیه !

 سرم و تکون دادم : واقعاً که!

 اد...شهرزاد هم همزمان با من سرش رو تکون د

 پریناز عکسش رو گرفت رفت...

 ...بگیر عکسشو بیاد دیگه ٔ  البته با کلی ادا اطوار....قرار شد هفته

 

 البته تاکید کرد که خودش میاد...

 ساعت نزدیک هفت بود که کامیار اساماس داد : سالم خانوم شاغل ، من رسیدم...

 مجواب دادم : سالم آقااا ، زحمت کشیدی ... االن میا

 یه اب داشت... بود اونجا پویا... بود هامون قاب اتاق که باال ٔ  سریع از جام بلند شدم ... رفتم طبقه

 ...زدم در... میرفت ور قاب

 

 صداش اومد : بفرمائین...

 در رو باز کردم...
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 ببخشید... اگه اجازه بدین من برم... البته اگه کاری ندارین... -

 به ساعتش نگاه کرد...

 پویا : ااا ، چه زود هفت شد...

 بعد رو به من گفت : نه خسته نباشین...

 ممنون شما هم همینطور... خداحافظتون... -

 داشتم در رو میبستم که در رو گرفت و خودش هم اومد بیرون ...

 

 ... ایستاد اول ٔ  همون طبقه

 

 نهارتون فراموش نشه...داشتم از پلهها میومدم پایین که گفت : خداحافظتون... فردا 

 "چشم "به سمتش برگشتم... پسره پررو... با اخم ریزی گفتم 

 و از آتلیه زدم بیرون...

 

 کامیار رو پیدا کردم... ۱۲۱خیلی زود مزدا 

 

 دستم رو تکون دادم براش و رفتم نشستم تو ماشین.... 

 با خنده نشستم تو ماشین...

 سالم آقا کامی... چطوری؟-

 میار : خوبم غزال خانوم ... شما چطوری؟کا

 غزال نه آهو...-

 کامیار : منم کامیارم نه کامی...بابا خوب خوشم نمیاد دیگه

 خیلی خوب بابا بی جنبه!-

 کامیار : خوب تعریف کن ببینم ... امروز چطوریا بود؟

ط ود ناهار بپزم واسه خودم فقخوب بود... فقط ناهارمو یادم رفته بود ببرم... یعنی اصال یادم رفته ب-

 واسه بابا درست کردم

 کامیار : خوب دیوانه بهم اساماس میزدی برات از بیرون میخریدم...

 نه بابا ... رفتم بیرون خوردم ...-

 لبخند بازی زدم و با هیجان گفتم : ساندویچ کثیف خوردما...
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ی برگشتو گفت : خیلی بی جا کامیار اصال نخندید... حتی لبخندم نزد ...عوضش خیلی جد

 کردی...همین مونده بری ساندویچی...

 جا خوردم...

 ببخشید نمیتونستم که از گرسنگی بمیرم که!-

 کامیار : زنگ میزدی یه قبرستون برات غذا بیارن...یا نه! به من اساماس میدادی...

ذا معدم درد میکنه نمیتونم غنمیشد کامیار... تو که تو موقعیتم نبودی! اصرار کردن الکی گفتم -

 بخورم...

 کامیار : بازم بیجا کردی...

 با تعجب برگشتم طرفش...

 مسخره بیجا کردی بیجا کردی چیه هی میگی؟-

 کامیار : بیجا کردی دیگه...

 برو بابا...من خسته و کوفته اومدم تو همش هی میگی بیجا کردی...-

 گه... آخه یعنی چی رفتی ساندویچی؟کامیار :ای بابا... خوب بیجا کردی دی

 عصبانی شدم...

 با عصبانیت برگشتم طرفشو گفتم : اصال خوب کاری کردم...بازم میرم... اصال هر روز میرم...

 کیفم رو محکم بغل کردمو با اخم روبه رو مو نگاه کردم...

 چی جای یه دختره؟ اونم سرکامیار : بازم بیجا میکنی ، صد بار دیگه هم بیجا میکنی... آخه ساندوی

 ظهر؟

 میفهمی میگم گرسنم بود؟ داشتم هالک میشدم از گرسنگی؟ -

 کامیار : اصال به من چه! هر غلطی میخوای بکن...نه من هیچی نمیفهمم...

 حرصم گرفت از این طرز حرف زدنش...

 دمو بگیرم...میدونستم خودشم حرصی شده که اینطوری حرف زد باهام...اما نتونستم جلوی خو

 آره اصال به تو چه... اصال به تو چه من چه غلطی میکنم؟! -

ناراحت شده بودم ... عصبانیتمو نتونسته بودم خالی کنم... توقع نداشتم کامیار باهم اینطوری حرف 

 بزنه...

 یهو زد به سرم...

 بلند گفتم : نگاه دار اصال ... میخوام خودم برم...

 ار با غضب بهم نگاه کرد : اوهو ، دل گنده شدی...تا اینو گفتم کامی
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 بودم... خبر نداری...-

 کامیار : نشون ندادی آخه...

چشمای کورتو باز میکردی شش سال تموم دل گنده بودنمو میدیدی... کور بودی... دست خودت -

 نبود...نگه دار...

 ا از اشک خبری نبود... اشک ریختنعصبانی که بودم بغضم هم گرفته بود... چشمم قرمز شده بود ام

 تو این مورد خیلی بچه گانه بود..پس خودمو کنترل کردم... 

 کامیار مالیم تر از قبل گفت : خیلی خوب... من غلط کردم ... آروم باش...

 با لحنی که لجبازی ازش میریخت گفتم : نمیخوام، دست از سرم بردار...

 هیچی نگفت ... همینطور ساکت داشت رانندگی میکرد... لحنم زشت بود، میدونم! اما کامیار

 منم بی توجه داشتم به خیابونا نگاه میکردم که دیدم ایستاد... اصال سرمو تکون ندادم

 همینطور از پنجره بیرونو نگاه میکردم ... پیاده شد...زیر چشمی دنبالش کردم ببینم کجا میره ...

 گاه لبخند کوچیکی زدم...رفت تو یه بستنی فروشی... نا خودآ

 کامیار میدونست من بستنی خیلی دوست دارم...

 بعد از چند دقیقه اومد و نشست تو ماشین.... بستنی و گرفت رو به روم...

 کامیار : بیا بخور... این شیرینی آشتی کنونه...دختره ی لوس

 نم... منم خندیدم...خندید... نگاهش کردم ... بیشتر از این جایز ندونستم خودمو لوس ک

 مرسی...-

 کامیار : اشتیاااا... نری خونه باز برام قیافه بگیری؟!

 خندیدم...

 نه دیگه ... حاال که بستنی خریدی واقعاً آشتی... -

 بعد از خوردن بستنی کامیار حرکت کرد به سمت خونه...

 تو... بابا آروم خوابیده بود... میدونستمتا رسیدم بدو بدو رفتم باال... در اتاق بابا باز بود... رفتم 

کامیار خوابوندتش... البته خودشم میتونستا... اما به سختی... لحافشو کشیدم باالتر... بوسیدمش و 

 رفتم لباسامو در آوردم...

 باید شام زیاد میزاشتم که ناهار فردا هم باشه...

اینکه . ۱رسوندنم .۲بستنی ، .۰ت سه چیز...اما اول از همه یه اساماس به کامیار دادم :ممنون باب

 مواظب بابا بودی... خیلی ممنون کامیار...

 بالفاصله جواب داد : خواهش میکنم... وظیفه بود...
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 لطف کردی... -

جواب داد : اه ، بسه دیگه اینقدر لفظ قلم حرف نزن... برو واسه فردات ناهار بپز که گشنه نمونی 

 بگیری... مارو ٔ  مثل امروز پاچه

 ...دیگه کردی عصبانیم... ننر ٔ  مسخره -

 کامیار : تو بی اعصاب روانیی...

 خندم گرفت... جوابشو ندادم ...

دلم میخواست دوش بگیرم.... االن بهترین موقعییت بود... بابا هم خوابیده بود...زودی رفتمو یه 

 دوش گرفتم...

 ..موهامو خیس خیس دورم ریختم و رفتم سراغ غذا.

خودم میرم ، میخوام "شب کامیار بهم گفت که فردا باهم بریم اما من مخالفت کردم... گفتم که 

کامیار هم با حرفم موافق بود واسه همین قبول  "مسیرو یاد بگیرم.. باالخره که خودم باید برم 

 کرد...

امو گذشتم روی صبح از خواب پا شدم مثل معمول هر روز صبحانه آماده کردم ، ایندفعه ظرف غذ

 کیفم که یادم نره... حاضر شدم و راه افتادم...حدوداً چهل تا چهل و پنج دقیقه تو راه بودم...

 وقتی رسیدم مثل دیروز پویا رو دیدم...

 تا رسیدم ، بعد از سالم و صبح بخیر گفت : خانوم ایرانمنش الزمه شمارتونو داشته باشم...

 ه؟با تعجب گفتم : باشه ، طوری شد

پویا : نه بعضی موقع ها الزمه ، مثال امروز رفته بودم بانک فکر کردم که کارم طول میکشه و شما 

 معطل میشین...

 آهان باشه ،االن یه تک براتون میندازم...-

 موبایلمو در آوردم و شمارشو گرفتم...

 یم باغ...پویا در حالی که داشت شمارمو ذخیره میکرد گفت : راستی پنج شنبه باید بر

 با تعجب گفتم : باغ؟ به چه مناسبت؟

 پویا خیلی جدی گفت : مناسبت خاصی نداره ...

 بعد محکم گفت : داریم میریم باغ آتلیه از یه عروس داماد عکس بندازیم...

از طرز جواب دادنش فهمیدم که لحنم خیلی زشت بود... از من که دعوت نکرده بود... میخواستیم 

 یم...برای کار بر

 اومدم مثال ماست مالی کنم : آهان... باشه... اتفاقا خیلیم دوست دارم...
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پویا که معلوم بود هنوز از لحنم ناراحت گفت : از شما که قرار نیست عکس بندازیم، گفتم از 

 عروسو داماد...

حرف پسره روانی بود... این چه طرز حرف زدنه؟... چرا به خودش اجازه داد با من اینطوری 

 بزنه...کارفرما بود که بود... حق نداشت باهم اینطوری حرف بزنه...

 عصبی و محکم گفتم : یادم نمیاد گفت باشم از من میخواین عکس بگیرین آقای زند...

پویا نزدیک تر شد : خانم ایرانمنش منم یادم نمیاد گفت باشم قراره با شخص شما برم باغ که 

 "بت؟به چه مناس "اونطوری میگین 

 سرم رو انداختم پایین...

 من منظوری نداشتم ... اشتباه برداشت کردین... -

 پویا با قیافهای مغرور سینشو داد جلو و گفت: حاال کی گفت من اصال از حرفای شما برداشت میکنم؟

 "واااا ، این پسر چقدر مغرور بود ... آخه من چی میگفتم؟!؟!؟!"

 .اینطور به نظر رسید آخه.. -

 پویا : اشتباه به نظر رسید... بفرمائید مشغول کار شین...

پسره خل بود ... روانی... فکر کرده کیه؟!؟!؟ای وای که اگه به کار احتیاج نداشتم میدونستم چه 

 جوری جوابشو بدم...ای وای...

...اما شدمپوفی کردم و نشستم پشت میز... هنوز میز شلوغ بود .... کلی کار داشتم... مشغول کار 

 همینطوری هی حرفای پویا میومد تو ذهنم اعصابمو خورد میکرد...

نزدیک ظهر بود که شهرزاد اومد... صمیمیتر از روز قبل اومد جلو دست داد...باز دستش غذا بود اما 

 این دفعه سه تا!

 نفر سوم کی بود؟!!؟! نمیدونم...

 ...شهرزاد رفت آشپز خونه و غذاها رو گذاشت تو یخچال

 از تو آشپز خونه داد زد : چایی میخوری آهو؟

 "نیکی و پرسش؟"

 از پشت میز داد زدم : آره شهرزاد جون، دستت درد نکنه

 یهو صدای پویا اومد : جیغ جیغ نکنین بابا...

 به طرف صدا برگشتم...

 !!!مدیر اتاق مثال... بود باال ٔ  اتاق پویا طبقه

 ایین گفت : اینجا محل کاره هااااا...همونطور که از پلهها میومد پ
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 اخم کردم... هنوزم شاکی بودم از حرف زدنش....

 زیر لب گفتم : ببخشید...

 پویا به طرفم اومد .... دو تا پاکت گذشت رو میز ....

 صداشو برد باال و گفت : با شما هم بودما شهرزاد خانوم...

شپزخانه اومد بیرون و رو به پویا با شکلک بامزه ای شهرزاد در حالی که با سه تا چایی داشت از آ

 گفت : ساکت ببینم.... 

 اومد و سینی چایی رو گذاشت رو میزی که من پشتش نشسته بودم...

خودش یه چایی برداشت و نشست روی صندلی روبه روییه من... پویا هم اومد یه چایی برداشت و 

 نشست کنار شهرزاد...

 : آهو... غذاتو گرم نکنا، ببرش خونه واسه فردا ... من خریدم... شهرزاد رو به من گفت

 ای وای... چرا زحمت کشیدی شهرزاد جون؟ خودم که غذا داشتم...-

شهرزاد در حالی که چاییشو فوت میکرد گفت : عیب نداره... نترس با یه بار مهمون کردن من نمک 

 گیر نمیشی...

 لبخندی بهش زدم ...

 عزیزم ، زحمت کشیدی... بازم ممنون -

از این کار شهرزاد احساس دلگرمی بهم دست داد... فکر کردم که خوبه که ادمی مثل شهرزاد 

 اینجاست...

 اون دو تا مشغول صحبت راجعبه پنج شنبه بودن...

 اما من تو فکر زندگیم... بابام... یعنی االن داشت چیکار میکرد؟

 سر میزنه... اما باز ...حقیقت دلم براش تنگ شده بود... کامیار گفته بود که تند تند بهش

 با صدای شهرزاد بخودم اومدم...

 با گیجی به شهرزاد نگاه کردم : جانم ؟ بله؟

 شهرزاد : کجایی آهو خانم؟ اینجاها سیر کن...

 لبخندی زدم : اینجام عزیزم...

 سری چیزی بودی کلک؟شهرزاد با شیطنت گفت : بگو ببینم تو فکر نامزدی، دوست پ

 خجالت کشیدم... آخه پویا هم اونجا بود... اون هم لبخند زد...

 نه عزیزم... ادم به چیزایی که نداره فکر نمیکنه که! -

 شهرزاد : خوب پس یاال بگو به کدوم داشتت این چنین دقیق فکر میکردی؟
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 به قیافه شیطونش نگاه کردم... داشت میخندید...

 به بابام... آروم گفتم :

شهزرد با لحن مهربونی گفت : عزیز دلم ... چرا فکر ؟ زنگ بزن بهشون باهاشون حرف بزن 

 خوب...

 لبخند زدم... خیلی آروم...

 اگه میشد حتما این کارو میکردم... -

 شهرزاد کنجکاو نگام کرد...اینقدر کنجکاو که خودم جوابشو دادم...

 ن لمسه... براشون سخته که تا دم تلفن برن...متاسفانه پدرم یه طرف بدنشو -

سرم و انداختم پایین... نمیخواستم چشمای قرمز شدم معلوم باشه...نمیخواستم گریه کنم... عجیب 

دلم گریه میخواست... شاید تقصیر پویا بود... شاید بابا این دفعه بهانه بود... آخه خیلی حرفش و 

د کردم... اولین چیزی که دیدم دو تا چشم میشی بود...داشت رفتارش بهم سنگین اومد... سرمو بلن

 نگام میکرد...صدای شهرزاد اومد...

شهرزاد : عزیزم ، خیلی متاسفم... خوب مامانت چی؟ بهتره به ایشون زنگ بزنی تا از نگرانی در 

 بیایی...

 ای بابا... این دختر تا اشک منو در نیاره ولم نمیکنه!

 و گرفتم باال... نباید اشکم میریخت...ناا خود آگاه سرم 

شهرزاد که ول کن نبود گفت : آهو؟ خوبی ؟ شماره مامانتو بگو من بگیرم ... ناراحتی داره ازت 

 میباره...

 بغض کردم... ای لعنتی ... حتما باید االن سده گلوم شی؟

 تو تمام این مدت پویا فقط نگاه میکرد...

 ..شهرزاد جان؟ مامان نیستن. -

 شهرزاد با ناباوری نگام کرد... بلند شد و اومد طرفم... میتونستم حدس بزنم چه فکری کرده...

احتماال پیش خودش فکر کرده که مامانم فوت کرده ... حدسم درست بود چون بعده چند دقیقه 

 گفت : متاسفم آهو... ایشاال هر چی خاک ایشونه ، بقای عمر بابات و تو باشه...

 "خدا نکنه همچین اتفاقی بیفته... وای نه! خدا نیاره اون روزو "گرفت... نگاهش کردم...  دستم رو

 مادر من فوت نشدن... از بابا جدا شدن... منظورم این بود که ایران نیستن... -

 کامال میشد فهمید که شهرزاد جا خورده...
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 یدی گفتمو رفتم سمت دستاشک داشت خودشو نشون میداد... نشستنو جایز ندونستم... ببخش

 شویی...

نمیدونم کارم درست بود یا نه! همه چیزو که نگفتم... فقط یه بیوگرافی کوچیک از خانوادم... 

 خانواده!!!

 واقعاً اسمش خانواده بود؟! 

 از دست شویی که اومدم بیرون شهرزاد یهو اومد طرفم بغلم کرد و گفت : عزیزم واقعاً متاسفم ...

م ... واقعاً تأسف هم داشت... حتما تاسفت بیشتر میشه وقتی بفهمی که علت طالقشون چی لبخند زد

 بود!

اما شهرزاد فهمیده تر از این حرفا بود که بخواد موضوع رو کش بده... خودش متوجه حالم شد و 

 دیگه چیزی نپرسید...

**** 

ا میبودم... کامیار که فهمید زودتر پنج شنبه صبح زود از خواب بیدار شدم ... باید ساعت هشت اونج

 میرم گفت که میرسونتم... منم موافقت کردم... یعنی مگه جرات داشتم بگم نه!

 جدی گفت : میرسونمت ، حرف نباشه...

 منم دیگه چیزی نگفتم...

 خوشحال بودم...درسته مهمون نبودم... عروسی هم قرار نبود برم اما باالخره عروس که میدیدم...

 لی وقت بود عروسی نرفته بودم...خی

 وقتی که رسیدم دم در آتلیه دیدم پویا به سانتافه مشکیش تکیه داده و داره با گوشیش ور میره...

 کامیار دقیقا پشت ماشین پویا پارک کرد...

پویا از صدای ماشین سرش رو آورد باال و من رو دید... نگاهش رفت سمت کامیار... معلوم بود داره 

چیزی رو یادش میاره...فکر کنم داشت فکر میکرد کجا کامیار رو دیده...بعد نگاهشو بین من و  یه

 کامیار رد و بدل کرد...

از ماشین پیاده شدم... کال از اون روزی که باهام بد صحبت کرده بود سعی میکردم زیاد باهاش هم 

 کالم نشم

 اده شد... رفتم جلو و سالم دادم ...کامیار هم که دید پویا بیرون ایستاده از ماشین پی

 سالم ، صبحتون بخیر-

پویا دستش و کرد تو جیب شلوار جینشو یه نگاه به کامیار که داشت میومد طرفمون کرد و گفت : 

 سالم صبح شمام بخیر...
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کامیار همون موقع بهمون ملحق شد...با خوشرویی اومد نزدیک پویا و دست داد... پویا هم با 

ازش استقبال کرد... باهم دست دادن و سالم و احوال پرسی کردن... بعده چند دقیقه کامیار  لبخندی

 خداحافظی کرد و رفت...

 من و پویا تنها شدیم... پویا به ماشین تکیه داده بود... با صدایی آروم گفتم : نمیریم؟

ول  هیچ وقت اینقدر بد قپویا روشو به سمت من برگردوند : منتظر شهرزادم... بعد عصبی گفت :حاال

 نبودا...

 چیزی نگفتم و تکیمو دادم به ماشین...

 حدود پنج دقیقه همینطور ساکت داشتم به خیابون نگاه میکردم که گوشیه پویا زنگ زد...

 جواب داد :پس کجایی تو؟

 چی؟ خیلی دیر میشه اینطوری...

 پس تو خودت بیا ما هم االن راه میافتیم...

 ا ، من میدونم و تو اگه دیر کنیدیر نکنی

 آروم بیا، فعال

 گوشیو قطع کرد...

 برگشت به طرفمو گفت : بریم، شهرزاد خودش داره میاد...

 بعد در و باز کرد و نشست...

همینطوری مونده بودم ... شانس گند من بود دیگه ... آخه یعنی چی من باید با این تنها سوار ماشین 

بد اخالق مغرور... حاال نمیدونستم جلو بشینم یا عقب... احتماال خیلی مسخره میشد میشودم... با این 

 عقب میشستم... ما باهم همکار بودیم... تو همین فکر بودم که دیدم یهو در جلو رو برام باز کرد...

 "چه عجب ... ما یه حرکت جنتلمنی از این دیدیم  "ابرمو انداختم باال 

 ا عینکشو زده بود و داشت ماشینو روشن میکرد... منم ساکت نشست بودم ...رفتم و نشستم... پوی

 پویا : داشتی استخاره میکردی؟

 صورتمو به سمتش برگردوندم : بله؟

 پویا : میگم داشتی استخاره میکردی که اینقدر دیر امدی...

 ماشین رو به حرکت در آورد...

 نه-

 و میشینی؟پویا : پس ترسیدی که نامزدت ببین جل

 با تعجب گفتم : نامزدم؟!!!
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 پویا : آره ، دیروز که گفتی نداری...

 "پرو ٔ  این چرا داشت منو اول شخص خطاب میکرد؟! پسره "

 خوب ندارم دیگه... -

پویا : خوب پس ایشون دوست پسرته؟ دیروز فیلم بازی کردی بابام سکته کرده ... مامانم طالق 

 بودی نه؟ گرفته؟ تو فکر این شازده

وااای این داشت میرفت رو اعصابم ، به چه جراتی اینطوری باهم حرف زد... داشتم از عصبانیت 

 میترکیدم... انگار اصال بهش یاد نداده بودن با دیگران چطوری حرف بزنه... صدامو بردم باال...

 توجه شودین؟اوال شما اجازه ندارین راجعبه من ، پدرم و مادرم اینطوری حرف بزنین... م-

دوما این آقا که ذهن منحرفه شما میگه دوست پسر یا نامزدمه... هیچکدوم نیست... یه دوست 

 خانوادگی و خیلی صمیمی... یه فکری به حال ذهن منحرفتون بکنین آقا...

 صدای بلندم باعث شد عصبی شه...

ی ، فکر یین ببینم... اصال هر کتو فکر میکنی کی هستی که صداتو واسه من میبری باال... بیارش پا -

 کردی واقعاً واسم مهمه؟!

... ها شتهز خیلی... کردین من از سوااالرو این که باالست فوضولیتون ٔ  با پرویی گفتم : پس حتما قوه

 !!!موندم من داره ربطی چه شما به مردم خصوصی زندگی... کنین کنترل خودتونو خرده یه

 بهم کرد...عینکشو در آورد... نگاه تندی 

 پویا : برعکس ظاهرت خیلی پرویی، بیش از حد...

 این نظر شماست و نظرتون واسم هیچ اهمیتی نداره ... -

 ...میکرد عصبی منو پسر این... میرفت پایین و باال سینم ٔ  قفسه

 مدوباره برگشتم طرفش و با بغض گفتم : مطمئن باشین اگه به پول این کار نیز نداشتم یک دقیقه ه

 توهیناتون رو تحمل نمیکردم...

 بغض داشت خفم میکرد... اگه واقعاً یه کلمه دیگه ادامه میدادم اشکام سرازیر میشد... 

پویا دیگه هیچی نگفت ... هیچی... حتی یه کلمه ... شاید توقعی من زیاد بود که فکر میکردم االن 

 ه خیلی مغرور بود...حتما یه عذر خواهی میکنه بخاطر رفتار زشتش... واقعاً ک

 من تمام مدت از پنجره بیرون رو نگاه میکردم ...اصال نمیخواستم نگام به قیافش بیفته...

باغ نزدیک لواسون بود و راه یکم طوالنی... صبحانه نخورده بودم... دلم داشت ضعف میرفت... به 

م... ویال ته یه کوچه بود ... ویال که رسیدیم هنوز هیچکس نیومده بود..، دم در از ماشین پیاده شد
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اومدنی دیدم که سر کوچه یه سوپری هستش... بدون اینکه به پویا چیزی بگم راهمو کشیدم به 

 سمت سر کوچه ...

 چند قدم نرفت بودم که صداش اومد : کجا تشریف میبرین؟

 پوفی کردم و بدون اینکه برگردم گفتم : با اجازتون ، سوپریه سر کوچه...

 "بدبخت اینقدر که فضول حتما باید بدون دیگران چیکار میکنن فضول "

 دیگه صداش نیومد... رفتم از سوپر ,یه کلوچه و یه شیر کاکائو خریدم...

تو کوچه داشتم بر میگشتم که دیدم یه آزرا از بغلم رد شد و جلوی ویال ایستاد... دقت کردم ... 

 شهرزاد بود...

قت کرد بعد انگار که شناخته باشه دستشو تکون داد... منم دستم رو منو که دید یه خورده اولش د

 تکون داد... به همدیگه که رسیدیم سالم و احوالپرسی کردیم...

 شهرزاد : چطوری خانم؟!

 مرسی عزیزم تو خوبی؟ -

 شهرزاد : منم بد نیستم... خیلی وقته رسیدین؟

 نه ده دقیقه هم نمیشه... -

 سایالرو مرتب کنیم که االن عروس دومادمونم میان...شهرزاد : پس بریم و

 و بعد دستشو گذاشت پشت کمرم و به داخل هدایتم کرد...

بعده نیم ساعت عروسو دوماد هم اومدن... خیلی خوب بود... عکساشون عالی از آب در اومد... 

 اونجا بود که فهمیدم پویا واقعاً تو این کار استاده... همینطور شهرزاد...

کار که تموم شد ساعت نزدیک سه چهار بود... داشتیم وسایال رو جمع میکردیم... گوشیم زنگ 

 خورد... کامیار بود... جوابشو دادم : سالملیکم...

 کامیار :سالم عزیزم خوبی؟

 ممنونم ، تو چطوری؟ چه عجب !!! -

 کامیار : بچه پرو صبح کی بود رسوندتت؟!

 زار...خیلی خوب حاال... منت ن -

 کامیار : کجایی آهو؟

احساس کردم صدای کامیار استرس داره... میلرزه...نمیدونم چرا یهو بابام اومد تو ذهنم...اما آروم 

 گفتم : لواسون ، چطور؟

 کامیار : همینطوری ... کی میای ؟
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 نگران گفتم : داریم راه میافتیم ،کامیار چی شده؟

 افش نمیومد...کمی مکث کرد... هیچ صدایی از اطر

 کامیار : آهو قول بده آروم باشی

 نذاشتم ادامه بده... بهم ریختم... اشیفته شدم... یه لحظه... یه لحظه مردم و زنده شدم...

 بلند گفتم : کامیار جون مادرت بگو چی شده!

 با دادی که زدم شهزرد و پویا به طرفم برگشتن...

 بود تو صورتم... قرمز شده بودم... تمام خونم جمع شده

 کامیار : روانی آروم باش... چیزی نشده که!

 گریه کردم ...

 تو گریه گفتم : توروخدا... بابام کجاست؟

 با آوردن اسم بابام شهرزاد اومد طرفم...

 کامیار نفس عمیقی کشید : احمق ، اینقدر جو نده بذار زرمو بزنم بعد تو آب قوره بگیر...

 ه گفتم : باشه... بگو...مثل بچه ها با گری

 یه لحظه احساس کردم زانوهام تحلیل رفت...نشستم رو زمین...

 پویا گفت : تو صبح رفتنی تلفنو نکشیدی؟

 فکر کردم... تلفن ... تلفن... نه!

 نه نکشیدم... یعنی یادم رفت چی شده! -

 ده...م گیر... باباتم حالش بد شکامیار : مامانت صبح زنگ زده مثل اینکه ، نبودی تلفن رفته رو پیغا

 یا امام زمان! کامیار کجایی؟ بابام کجاست... -

 کامیار : بابات خوبه نگران نباش

 کامیار بابام کجاست؟-

 کامیار آروم گفت : بیمارستان )...(

 اومدم... -

 ای نه!گوشیو قطع کردم... هیچی نفهمیدم... فقط بابام... وای اگه باالیی سرش میومد ... و

هایی که شهرزاد "وایسا ، وایسا  "اشک میریختم و به سمت دره ویال میدوییدم... توجهی هم به 

 میگفت نمیکردم ...

آخه اون چه میفهمید من چه حالی دارم... اینقدر بی حواس بودم که اصال نمیدونستم میخوام با چی 

 برگردم ... فقط بابام...
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 وم کشیده شد... با کشیده شدن بازوم چرخی زدمو ایستادم...از در داشتم خارج میشدم که باز

 پویا بود...

 پویا : کری؟ نمیشنوی میگم واستا...

 مستأصل گریه میکردم : بابام... باید برم...

لحنم حالت التماس داشت ... نمیدونم چرا؟! اون لحظه فکر کردم که نکنه لج کنه نزار برم ... نکنه 

 بخواد باهم کل کل کنه وقتم بره...حرفی بزنم عصبی شه 

 پویا نگاهم کرد... لحنش آروم تر شد...

 پویا : وایسا ماشینو میارم بریم...

 نه ، شما به کارتون برسین... من میرم... -

 اومدم برم که دوباره بازوم کشیده شد...

 این دفعه یه نگاه به بازوم یه نگاه به پویا کردم ... اشکم بیشتر شد...

 چرا نمیذاری برم... -

 داشتم هق هق میکردم...

 پویا : میگم بذار ماشین بیارم میریم... یه لحظه وایسا...

 شمرده و با تحکّم ...

 توروخدا زود... -

 پویا در حالی که به سمت ماشین میرفت گفت : اومدم..

 د... اومد طرفم...چشمم افتاد به شهرزاد ... یه گوشه وایساده بود و داشت ناخنشو میخور

 شهرزاد : آهو ، نگران نباش... توکلت به خدا...شما برین منم میام دنبالتون...

 نگاه قدر شناسانه ایی کردم...

 پویا ماشینشو آورد و من این دفعه بدون مکث سوار شدم و پویا هم گاز داد و حرکت کردیم... 

زش تو گوشم بود... و خط سفیده جاده تنها من گریه میکردم و پویا گاز میداد... فقط صدای گا

چیزی بود که میدیدم... احساس میکردم که پویا داره دره گوشم یه چیزایی میگه اما توجه نمیکردم 

 ... حتما داشت به آرامش دعوتم میکرد... شایدم داشت سرم منت میذاشت...

جیبم نگاه کردم و در کامل  با حرکت چیزی تو جیبم یهو از جا پریدم... با چشمایی گرد شده به

ناباوری دست پویا رو تو جیبم دیدم... مونده بودم چی بگم! گریم یادم رفته بود... اشکم رو صورتم 

مونده بود و داشتم با چشمایی گرد شده به پویا نگاه میکردم... اما اون خیلی عادی داشت رو به رو 

 زیو از تو جیبم در بیاره...رو نگاه میکرد و انگار میخواست با تالش زیاد یه چی
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 با پرخاش گفتم : دستت تو جیب من چیکار میکنه!؟

 فکر کردم االن هم مثل صبح عصبانی میشه... اما نشد...

 خیلی راحت گفت: خودشو کشت این موبایلت...

 بعد برگشت طرفمو گفت : کری که نمیشنوی؟

ش انداخت و گفت : بیا ، هشتا میس کال همون لحظه گوشیمو از تو جیبم در آورد و نگاهی به صفح

 داری...

 مونده بودم از این همه پرویی، از این همه رو...

اما االن فرصت مناسبی نبود که بخوام بهش چیزی بگم... گوشیو گرفتم ...کامیار بود که زنگ زده 

 بود... سریع شمارشو گرفتم...با اولین بوق برداشت...

 هستی که گوشیو بر نمیداری؟ کامیار : معلومه کدوم گوری

 نشنیدم باور کن... -

 عصبانی گفت : احمقی دیگه ، احمق... کجایی؟

 دارم میام... آقای زند زحمت کشیدن دارن میرسوننم... -

 کامیار : خوشم باشه! آقای زند!!!

 اااا ، کامیار ؟! االن وقت این حرفاست؟!-

 نیم؟کامیار : پس کی وقتشه! فکر کردی سیب زمی

 کالفه گفتم : کامیار بچه نشو... میام باهم حرف میزنیم...

 کامیار : حتما منتظرم...زیاد باهاش حرف نزینیا...

 "ای خدا! تو این موقعییت اینم وقت گیر آورده بود..."

 ناچار گفتم : باشه ، چشم... تو بیمارستانی؟

 کامیار : با اجازتون ..

 نم... نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم...کامیار ، واقعاً ازت ممنو -

 کامیار : نزن این حرفا رو... شما بیا من میگم چه طوری تشکر کن...

 معلوم بود عصبانیه... به روی خودم نیاوردم... گفتم باشه و گوشیو قطع کردم...

 ..بعد نیم ساعت به بیمارستان رسیدیم ، هنوز ماشین کامل واینستاده بود که پیاده شدم.

 کامیار رو جلوی در دیدم ...

 سالمی کردمو در حالی که میدویدم گفتم : کجاست؟

 کامیار هم به ناچار داشت میدوید...
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 کامیار : واستا بابا...مثال بدویی اتفاقی میافته؟

 برگشتم ...به حرفش اعتنأ نکردم...

 کامیار بابام کجاست؟-

 نفهم... مثال بدویی میذارن بری ای.سی.یو؟ دستمو گرفت : بخدا داری میری رو مخما...

 یو؟.سی.ای بازم؟... زد خشکم یو.سی.ای ٔ  با شنیدن کلمه

 با ترس برگشتم طرف کامیار ، با صدای لرزان گفتم : چرا اونجا باز؟

 کامیار فهمید از چی میترسم... ترسو تو چشام خوند...

میکنی نیست، اتفاقا بخدا حالش خیلی خوبه، فقط با عجله گفت : نه، نه آروم باش ، اونی که تو فکر 

 چندتا آزمایش گرفتن، که گفتن تا انجام بشه باید اونجا بمونه...

 نفسم باال اومد...

 چشمای نگرانمو دوختم به چشمش : مطمئن باشم؟

 چشمشو باز و بسته کرد...یعنی آره...

 نمیذارن برم تو؟! -

 همراهم نداره!کامیار : نه متاسفانه ، ای.سی.یو 

 پس من چطوری بابامو ببینم کامیار ؟ -

 کامیار : صبر کن ، تا دو ساعت دیگه جواب ازمایشاش میاد...

داغونو خرد شده... به اطرافم نگاه کردم... خدا بس نیست؟ فکر نمیکنی یه آستانهای دارم؟ منم 

 بندتم ... بعضی اوقات فکر میکنم اصال به من نگاهم نمیکنی...

 ستأصل از هر لحظه دیگهای رفتم سمت صندلیهای سالن انتظار...م

 جالب بود برام... پویا اونجا بود... لبو لوچم آویزون بود... اومد سمتم...

 پویا : چی شد؟ حالشون خوبه؟

 نگاهش کردم... خوب؟! واقعاً خوب بود؟! یا اینقدر من بدتراشو دیدم که به این میگم خوب؟!

 ی.سی.یوِ ...آروم گفتم : ا

 پویا : نمیذارن ببینیش؟

 سرمو تکون دادم ... یعنی نه!

 صدای کامیارو از پشت سرم شنیدم... خطاب به پویا... داشت ازش تشکر میکرد...

 حوصله نداشتم وایسم اونجا... بدون حرف رفتم و رو صندلی نشستم... چشمام باز تار شد... 
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میار اومد طرف من... صندلی کناریم نشست... آروم بهم گفت : پویا بعد از چند دقیقه صحبت با کا

 خانم ایرانمنش ، هفتهی آینده نمیخواد بیاید سر کار...

 سرمو بلند کردم و چشمای پر از سوالمو به چشماش دوختم...ادامه داد...

 یدم...ون مپویا: نگران نباشین... از پدرتون مراقبت کنین... در ضمن حقوق این ماهتونو زودتر بهت

 با صدایی گرفته گفتم : نه... نمی...

 پرید وسط حرفم : نمیخواد چیزی بگی... حقوق خودته... فقط یه کمی زودتر میپردازمش...

 بهش نگاه کردم...

 واقعاً ... نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم... ممنون... -

 لبخند زد...

تو هم لطف کن همین االن شماره حسابتو برام اساماس  پویا : نیازی به تشکر نیست... من فعال میرم

 کن...

 انگشت اشارشو آورد باال... تکونش داد و محکم گفت : یادت نر همین االن...

 سرمو تکون دادم : بله ، حتما... بازم...

 اومدم بگم ممنونم... اما نزاشت...

 پویا : هیچی نگو...

 حافظی کرد و رفت...و بعد سوییچشو تو دستش تکون دادو خدا

 نشستم رو سندلی و زمین رو نگاه کردم... کامیار اومد و بغلم نشست...سرمو بلند کردم...

 کامیار : چیزی خردی؟

 سرمو تکون دادم

 کامیار : میرم یه چیزی بخرم...

 اومد که بلند شه ، دستشو گرفتم...

 نه ، نمیخواد ... فعال گرسنم نیست... -

 چهره رو به موتت معلومه...کامیار : از 

 وایسا ، یخورده بشینیم بعد میریم یه چیزی میخوریم... -

 نشست کنارم...

 بعد چند لحظه سکوت گفت: آهو ، نگران نباش... بخدا هیچیش نیست ، به من اعتماد نداری؟

 به طرفش برگشتم....

 "مگه میشه به تو اعتماد نداشت... تویی که حامیم بودی... "
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 چرا کامیار ... اما دست خودم نیست ، میدونی چی میگم... -

 کامیار : درکت میکنم...

 بی مقدمه گفتم : باور کن خود آقای زند گفت میرسونتم...من دختر سو استفاده گری نیستم...

 بهم نگاه کرد... یواش یواش خندید...

رو نمیشناسه جز من، سو استفاده اگر کامیار : اتفاقا من میدونم تو چه مارموذی هستی... هیچکس تو

 ، موزی، خل، چل...

 خندیدم...

 کامیار : حاال شد... پسر خوبیه... همین که هواتو داشت خودش یعنی خوب!

 از کامیار بعید بود... با غیرتش سازگاری نداشت این طرز فکر... تعجب کردم...

 ؟میزارم لبه باغچه بیخ تا بیخ میبرم... فمیدیکامیار : اما بازم بگم ، سیب زمینی نیستم... گردنتو 

 با تعجب نگاش کردم... میدونستم داره شوخی میکنه... با چشمایی گرد نگاش کردم...

 کامیار : نگاه نکن اینطوریاا... واهلل پسرا خوب موندن با این دخترای این دورو زمونه...

 بعد به حالت نمایشی نوچ نچی کردو سرشو تکون داد...

 مسخره ، دلقک... پاشو بریم یه چیزی بخوریم... -

 کامیار در حالی که پا میشد گفت : چه عجب گرسنه دهن باز کرد...

 ...رفتیم بیمارستان ٔ  بهش چشم غرهای رفتم و دو تایی به سمت بوفه

 ...کامیار پیتزا سفارش داد... کامیار همش قصد داشت بخندونتم... و تو این کار چقدرم ماهر بود

 کامیار : فهمیدی صبح تورو گذاشتم ، برگشتنی کیو دیدم؟

 در حالی که دهانم پر بود گفتم : کیو؟

 کامیار : خوب مجبوری با دهان پر حرف بزنی؟

 همونطور دهان پر گفتم ؛ خوب سوال کردی باید جواب میدادم ...

 نه! سر پایین یعنی آره... باشه؟ کامیار : خوب ، خوب... نمیخواد تو فقط اشاره کن...سر باال یعنی

 دوباره حواسم نبود گفتم : باشه...

 کامیار : زهر مارو باشه... کوفته باشه... از هر چی پیتزأ زده شدم...

 خیلی ریلکس بهش نگاه کردم و یه تیک پیتزأ دیگه گذشتم تو دهانم...

 کامیار : لپت رگ به رگ نشه...؟!

 ابرمو دادم باال...

 : اصال یادم رفت چی میگفتم ... آهان... صبح دختر خانم فردوسی و دیدم... کامیار
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 بهش منتظر نگاه کردم...

 کامیار : تو یه موقعیت خیلی رویایی بود...

 لقممو قورت دادم : چه صحنهای؟!

.. با .کامیار ابرشو انداخت باال و با لحن شیطونی گفت : از اون صحنه ها...، ته کوچه باریک... خلوت 

 یه پسر...

 بی تربیت... ساکت شو ببینم...-

 کامیار : بی جنبه ، خوب دیدمش دیگه... اتفاقا رفتم ماشینو سر همون کوچه هم پارک کردم...

 خاک تو سرت کامیار ... -

 کامیار : تازه واسشون دستم تکون دادم... آرزوی خوشبختیم کردم براشون...

 میزاری بخورم یا نه!-

 ار : نترکیدی؟کامی

 چپ چپ نگاهش کردم...

 حاال از کجا معلوم دختر خانم فردوسی بود؟ -

 کامیار : ای شیطون ، دیدی مشتاقی بدونی!!!

 خندیدم...

 عوضی ، واسه دختر مردم حرف در نیار... -

 کامیار : واهلل ، اون وضعی که دختر مردم در میاد بیرون میگه واسم حرف در بیار...

 بهتری نداری بزنیم؟ حرف -

 کامیار : چرا... هما خانم، دوست خانم بزرگ تو سن چهلو هشت سالگی حامله شده...

 نتونستم جلو خندمو بگیرم... بلند بلند زدم زیر خنده... خودش انگار نه انگار...

 کامیار :دیدی چه حرف خوبی بود؟ کلی خندیدی...

 م گفتم: پاشو ، پاشو تا بحثهای بهترتو رو نکردی...در حالیکه با خنده از رو صندلی پا میشد

 خودشم خندید و بلند شد... 

کامیار بعد از کلی اصرار، دعوا، جرو بحث، تهدید و شوخی باالخره تونست منو راضی کنه که شب 

 برم خونه...

 ...داشتم تنهائی به نیاز... نکردم قبول اما ما ٔ  کلی اصرار کرد که بیا خونه

 رو انداختم اول رفتم پیغام مامان چک کردم... تا کلید
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محتوای پیام این بود : سالم آهوی من... خوبی مادر؟ چه خبرا؟ خوابتو دیدم...خوبی ، سر حالی؟ 

 بابات چطوره؟ تونستی باهام تماس بگیر... راستی یه خبر خوش... داری خاله میشی...فعال گلم...

 و بعد چندتا بوق ممتد...

 یجان زده شده بوده نه ناراحت...پس بابا ه

 خطای کرده بودم حرصمو در آورده بود... "بابات  "مامان باز بابا رو 

عصبی بودم بخاطر پدرم... از طرفی هستی ، خواهرم ، باردار شده بود واسه همین خوشحال هم 

 ..بودم... واسه هستی... میدونم االن چقدر خوشحاله...بعده شش سال دوباره مادر شد.

 رو رفتمگ تصمیم... ببینم بچشو الاقل بتونم کنه خدا...  میکنه فرق خیلی پیش ٔ  این دفعه با دفعه

 مکرد فکر... اومد اساماس گوشیم واسه دیدم آوردم در که مانتومو... شبو اون بخوابم بابام تخت

 ...کامیار

 یگه بفرست...بازش که کردم دیدم نوشته: میدونم اساماس دادیو نرسیده پس یه بار د

 به شماره نگاهی انداختم...

 "اوهو ، آقای زند... وای خدا کنه به غرورش لطمهای وارد نشده باشه به من اساماس داده "

 براش نوشتم : سالم ، شرمنده فراموش کردم...

 شماره رو نوشتم و اساماس رو براش فرستادم...

 افتادم روی تخت بابا... مچاله شدم تو خودم...

 چشمم افتاد به عکس دو نفرمون... دقیقا رو به روی تخت...

 محو عکس شده بودم که دوباره برام پیام اومد...

 بازم پویا بود که نوشته بود : دشمنتون شرمنده... حال بابا چطوره؟

 فرستادم : متاسفانه نتونستم ببینمش... اما شکر خدا مثل اینکه خطر جدی نیست...

ات امروز صبح فکر میکردم، دعوایی که باهاش کردم... یه خرده دیگه ادامه میدادیم داشتم به اتفاق

 مطمئن کتک هم میزدیم همدیگه رو !!!

 جواب داد: خدا رو شکر... مزاحم نمیشم... شب خوش...

 منم فرستادم : خواهش میکنم ، شب خوش

خیلی خوشحاله... احتماال االن هستی تو  بازم رفتم تو فکر... فکر هستی... فکر مامانم ... احتماال االن

 بهترین شرایط.... احتماال... احتماال...

 اصال به درک...
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احتماال نه , صد در صد اون داره آرزو میکنه بابا رو ببین... بابای که شبانه روز پیش منه...مال منه... 

 امید منه...

 بازش کردم...دوباره صدای اساماس گوشیم منو از فکر کشید بیرون ... 

 بازم پویا!!! اینکه االن شب خوش گفت!

 متنش واقعاً برام جای تعجب بود...

 نوشته بود : به خاطره برخورد امروز صبحم معذرت میخوام... عصبی بودم...امیدوارم فراموش کنی

 "نه بابا ، یه چیزایی هم بلده "

 م...منم باید یه چیز خوب میفرستادم... درست نبود ادامش بد

فرستادم : من همین االنم فراموش کردم...من هم معذرت میخوام... خیلی تند روی کردم... 

 ببخشید...

 فکرم رفت به سمت این پسر...

یک هفته بود که باهاش آشنا شده بودم ، رییسم بود ، یه دختر دایی دوست داشتنی داشت ، عکاس 

 حرفهای بود ، اسم مامانشم کتی بود... همین!

 هان، نه ، نه ... یه عاشق سینه چاک هم به نام پریناز داشت...آ

 چه اهمیتی داشت...!

 کمی اینور اون ور شدم و کم کم خواب پایان اون روز کزایی رو نوید داد...

صبح با کامیار از خونه به سمت بیمارستان حرکت کردیم... متاسفانه چون جمعه بود دکتر نبود و 

 به...ترخیص بابا افتاد شن

شنبه از صبح دنبال کارای ترخیص بابا بودم... واقعاً دست کامیار درد نکنه ، پا به پای من اومد... 

 همراهیم کرد و باالخره بابا ترخیص شد...

توی اون یک هفته تمام حواسم به بابا بود... طبق گفته دکتر هیچ خطری نبود اما باز من شش دانگ 

 با پیشش میخوابیدم...حواسم پیش بابا بود... حتی ش

هنوز فرصت نکرده بودم که به مامان زنگ بزنم و حال هستیو بپرسم ، ترجیح میدادم زمانی که بابا 

 خوابه این کارو بکنم...

 پویا دیگه بهم زنگی نزده بود.... منم فرصت نکرده بودم زنگ بزنم...

ویا توی بود که پ "نگران نباشی  "ون تنها دلگرمیم واسه اینکه مطمئن باشم کارم از دستم نمیره هم

 بیمارستان گفته بود...

 شب چهار شنبه بود و بابا قرصاشو خورده و خوابید بود...
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 فرصت مناسب بود برای اینکه به مامان زنگ بزنم...

 ...گرفتم پدرامو ٔ  خونه طوالنیه ٔ  بی درنگ تلفن رو برداشتم و شماره

 ورد...مثل همیشه کلی منتظر شدم تا بوق خ

یه آقایی برداشت ... به آلمانی حرف زد ... متوجه نشدم ... گفتم شاید به انگلیسی بتونم چیزی 

 حالیش کنم...

 دستو پا شکسته گفتم : سالم ، خواهر هستی هستم...

 در کمال تعجب دیدم مرد بعد از یه مکث کوچولو به فارسی و با خوشحالی گفت : سالم آهو جان!!!

 ، آهو جان!!!!! ، ایشون کی بود دیگه؟! بله؟!؟!؟!؟

 به فارسی و با تعجب گفتم : شما فارسی بلدین؟

 بعدش پیش خودم فکر کردم که مهمتر از این سوال این بود که شما از کجا اسم منو بلدین...

 اون مرد جواب داد : بله، خوبی شما؟

 ممنون ، ببخشید شما؟ -

 و نمیشناسی؟! البته حق هم داریا...جواب داد :ای بابا ، شوهر خواهرت

 پس ایشون بود اون پدرام خانه معروف مامان... یه پدرام میگفت چهل تا پدرام ازش میزد بیرون...

 مودبانه و سنگین گفتم : خوب هستین پدرام خان؟شرمنده نشناختم...

اولین دفعست که  پدرام با مهربونی جواب داد : دشمنت شرمند آهو جان... حق داری خوب... این

 افتخار همصحبتی با شما نصیبم شده...

 "اوهو ، چه لفظ قلم شد یهو ! "

 خواهش میکنم ، کم سعادتی از منه ... هستی خوبه؟ مامان؟ -

 پدرام : همه خوبن ، سالم دارن خدمتتون ، راستی حال بابا جان چطوره؟ خوبن؟

 دیگه شاخم داشت میزد بیرونااا ، بابا جان!!!!!!

 به روم نیاوردم و همونطوری جواب دادم : خوبن شکر خدا ، زنگ زدم تبریک بگم خدمتتون...

خوشحالیش بیشتر شد : ممنون، لطف کردین... ایشاال یه روز تشریف میارین اینجا در خدمتتون 

 خواهیم بود...

 خیلی ممنون، هستی هست به اونم تبریک بگم؟ -

 ن خداحافظ به پدر جان سالم برسونین...پدرام : بله ، گوشی خدمتتون، م

 سالمت باشین حتما، خداحافظتون ... -
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داشتم فکر میکردم این همه پدر جان ، پدر جان کردی االن مامان جان از سقف آویزانت میکنه 

 خوب...

 هستی گوشیو گرفت... خوشحالی تو صداش موج میزد...

رای بابا بود... میگفت دلش یه جوریه... صالح چیزی که واسم جالب بود اظهار علنی دلتنگیش ب

 ندیدم بهش بگم قضیه رو... مگه دفعه های پیش گفتم چه اتفاقی افتاد؟!

 گفتم که میرم سر کار... ازم راجعبه کار پرسید... علت سر کار رفتنمو نپرسید... میدونست!

بامو دم... نمیخواستام خرجی باخودش تو لفافه گفته بود ماهیانه واسمون میفرسته اما من مخالفت کر

 دامادش بده...

 خودم مگه نمیتونستم!؟

هستی گفت هر وقت بچه ش به دنیا اومد کلی عکس میگیره و برام میفرسته... خوشحال بودم... 

 داشتم خاله میشدم...

 صحبتامون با ابراز دلتنگی برای هم تموم شد !

 لتنگی... خیلی کم... خیلی کم پیش می اومد این ابرازهای عالقه و د

صبح شنبه اولین کاری که بلند شدم انجام دادم قبل از دست و صورت شستن ، این بود که تلفن رو 

 کشیدم...

 و بعد مشغول انجام دادن بقیهِ کارهام شدم...

 تر و تمیز و سر حال از خونه زدم بیرون و به سمت آتلیه حرکت کردم...

 م : من دارم میرم... لطف کن به بابام تند تند سر بزن...دم در برای کامیار اساماس زد

 میدونستم بیداره...

 جوابی که دریافت کردم این بود : برو شرت کم... خودم بلدم چیکار کنم!

 جوابشو ندادم ... سر صبح هم دست از مسخره بازی بر نمیداشت...

 به ساعت کردم ... یک ربع به ده بود...به آتلیه که رسیدم کسی نبود... درش بسته بود... یه نگاه 

 یعنی باید زنگ میزدم؟ نه نه...حتما االنا دیگه پیداشون میشد...یخورده صبر میکنم...

 یک ربع گذشت... اما خبری نشد...

 حتما که سر ساعت ده نباید بیاد...

 کمی قدم زدم... خیایبونا رو نگاه کردم... ماشینا... آدما...

 خبری نشد ...

 نیم ساعت گذشت... آخر تصمیم گرفتم زنگ بزنم...شمارشو گرفتم ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 4  

 

 بعد تعداد زیادی بوق یه صدای خواب الود جواب داد : بله؟

 هل شدم : الو؟ آقای زند؟

 با همون صدا جواب داد : خودمم...

 بله میدونم خودتونین... ایرانمنش هستم... -

 گیج پرسید : خوبی؟

 خواب از سرش نپریده بود...جا خوردم... هنوز 

 آقای زند ، من دم اتلیم ، تشریف نمیارین؟ -

 پویا : ساعت چنده؟

 "نه مثله اینکه نمیخواست بیدار شه "

 آقای زند ساعت نزدیک یازده؟ امروز نمیاین؟ -

 آروم گفت : هنوز یازده که...

 ساعت که یازده! یهو انگار مثال چشمش خورده باشه به ساعت اتاقش... بلند گفت :

 منم همینو عرض کردم... -

 پویا : کجایی تو االن؟

 "باز این صمیمی شد... تکلیف خودشم روشن نمیکنه... یه بار صمیمی یه بار خشک... "

 من دم اتلیم -

 هل هلی گفت : خیلی خوب ... االن میام نریا!

 "واااا ، چرا باید برم؟!  "

 نه آقای زند منتظرم.... -

 ... رسید بعد ساعت نیم... آتلیه ٔ  وشیو قطع کرد... نشستم روی پلهگ

از ماشینش پیاده شد و همونطور که به طرفم میومد دستش تو جیبش بودو دنبال یه چیزی 

 میگشت...

 بهم رسید ... سالم کردم...

 پویا : سالم صبح بخیر، خوبی؟

 مرسی شما خوبین؟ -

 همونی بودم ، خواب موندم...پویا : شرمند معطل شدی ، دیشب م

 سرم زیر بود...

 جواب دادم : خواهش میکنم پیش میاد...
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 همونطور که به داخل میرفتیم گفت : پدر چطوره؟

 شکر خدا ، خوبن... ممنون ...-

 پویا : صبحانه خردی؟

 "چه مهربون!!! "

 بله ، من خوردم... -

 میرم پنیر بخرم...پویا : پس بی زحمت یه چایی برام دم کن ... 

 "!اگر استفاده ٔ  سو "

 چشمی گفتم و کیفم و گذشتم رو میز کارم و رفتم به سمت آشپزخونه...

 پویا سریع اومد... چایی ریختمو گذاشتم جلوش...

 همونطوری که لقمه میگرفت گوشیشو در آورد ... و شماره گرفت...

 از مکالمش فهمیدم که شهرزاد...

 اینجا کارت دارم... سالم ، پاشو بیا

 دیشب من اصال نمیدونم چه غلطی کردم...

 تو پاشو بیا...

 پاشو...

 منتظرما...

 بعد قطع کرد ...

 واسه خودم چایی ریخته بودم... از آشپز خونه بیرون اومدم که با پریناز مواجه شدم...

 خیلی عادی گفتم : سالم ، خوش آمدین...

 ؟بدون سالم گفت : پویا هست

 جوابشو ندادم... یه حسی درونم تقویت میشد به نامه سرکشی...

 بلند گفت : با توام دختر...

 چاییمو گذشتم رو میز... بهش نگاه کردم...

 ...بده منو جواب باخت بد ٔ  داد زد: دختره

 معلوم بود عصبیه...

 همون لحظه پویا اومد از درآشپز خونه بیرون ... با اخم گفت : چه خبر؟

پریناز نگاه بدی بهم انداخت و رو به پویا با دلبری گفت : عزیزم به این دختر میگم پویا هست 

 جوابمو نمیده...
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 پویا بهم نگاه کرد... با تعجب... چون واقعاً چنین چیزی از من بعید بود...

 با لحنی پر از سوال گفت : چرا؟

 خیلی عادی تو چشمای میشیش خیر شدم...

به ایشون سالم میدم جواب منو نمیدن دلیلی نداره من به ایشون احترام بذارم و جواب  گفتم : وقتی

 سوالشونو بدم...

 "آهو جان با این حرفت اخراجیتو بهت تبریک میگم... "

 ...نمیشم پا ببینم توالت سر تورو من...  گشنه گدا ٔ  پریناز براق شد : دختره

 اعتراض گفت : پریناز...پویا با صدایی تقریبا بلند و با حالت 

اما من خیلی ریلکس برگشتم به طرفش ، به چشمای پر از آرایشش نگاه کردم و لبخندی کج زدمو 

 گفتم:

 همچنین...

 نفهمیدم چی شد فقط دیدم پریناز داره جیغ میزنه و موهام تو دستشه...

 سرم داشت میسوخت...

 پویا داد میزد : بسه، ولن کنین...

 ی وحشی همونطور داشت موهامو میکشید ...اما دختره 

 واسه اینکه موهام کشیده تر از این نشه با حرکت دستش خودمو حرکت میدادم..

. همین باعث شد محکم بخورم زمین... سرمو بلند کردم و دیدم یه دست از موهای خوشگلم افتاده 

 رو کاه آتلیه...

وحشی شده بود... حتی پویا با اون قدو هیکل داشت  به عقب نگاه کردم... پریناز مثل یه گاو هلندی

 به زور کنترلش میکرد...

سرمو با دستم گرفتم...بلند شدم و به دستشویی رفتم... اهمیتی به فحشای رکیک پریناز ندادم... 

 دختره ی وحشی...

نکرد... یکی  هرفتم تو دستشویی ، نباید گریه میکردم... نباید...یه مشت پر آب زدم به صورتم... افاق

 دیگه... نه ، هنوز داغم...دومی ، سومی... انگار بیشتر داغم میکرد...

 دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم... گریه کردم...

 سرم درد میکرد... اون بیشعور موهای خوشگلمو کند...

 چرا باید جلوی پویا ازش کتک بخورم؟!

 چرا مثل آدمای احمق بی دستو پا نزدمش؟
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 معلومه من تو زندگیم با کسی دعوا نکردم... اونم اینطوری...  خوب

 اینقدر تو اون دستشویی موندمو گریه کردم که با ضربهای به درش پریدم...

 خطاب میکرد... "آهو  "پویا بود... خیلی جالب بود داشت منو 

 پویا : آهو خانم؟ خانوم ایرانمنش؟ لطفا درو باز کنین...

 م... با چه رویی در رو باز کنم... غرورم خرد شده بود...به در نگاه کرد

 از پشت در با گریه گفتم : لطفا همین امروز با من تسویه کنین...

 پویا که از لحنش معلوم بود داره به آرامش دعوتم میکنه گفت : باشه ، شما بیا بیرون...

 نمیخوام... میخوام بمیرم اما نیام بیرون... -

 چرا؟!پویا : آخه 

 چرا؟! ندیدی چطوری کتکم زد؟-

 بلند بلند گریه کردم...

 احساس کردم تو لحن پویا خنده هم هست ...

 پویا : این بچه بازیا چیه! اون باید خجالت بکشه نه شما!

 بلند گفتم : چرا میخندی؟

 خندش بیشتر شد : من غلط بکنم...

 داری میخندی... داد زدم : من کتک خور هستم اما خر که نیستم...

 جدی شد...

 پویا : بیا بیرون ، دیگه هم این حرفو نزن... بدو...

 آروم ، آروم درو باز کردم... دستشویی ته یه راهرو بود که میخورد به سالنی که میزم اونجا بود...

 راهرو رو طی کردم...

 دیدم نشست رو سرامیکا و داره موهامو جمع میکنه...

 موهای بیچارم...با بغض گتفم : 

 برگشت طرفم ... تبسم داشت...

 رو به روم ایستاد : اشکال نداره ... در میاد...

 و رفتو ریختشون تو سطل اشغال...

 نشست پشت میزو به من گفت بشین...

 نشستم ... هی هم فرت فرت دماغمو میکشیدم باال....

 ه االن یه همچین صحنهای رو ندیده بودم؟!پویا ابروشو داده بود باال و گفت : باورت میشه تا ب
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 سرم پایین بود...

 من که شروع نکردم... -

 پویا : ولی جرقشو زدی...

 به اعتراض سرم و آوردم باال : معلومه طرف اونو میگیری... اصال از شما توقع داوری ندارم...

 پرید وسط حرفم : من طرف اونو نگرفتم... مگه بچه بازیه!

 اره انداختم پایین... صدای پاشنه کفش باعث شد نیم خیز بشم ...پویا هم نیم خیز شد...سرمو دوب

 یه لحظه فکر کردم خود وحشیشه

 به آرامش دعوتم کرد : بشین دختر ، شهرزاد...

 شهرزاد با لبخد پهن اومد داخل...

زد تو صورتشو و گفت : اما همین که نگاش به چشمای پر از اشک من... موهای بهم ریختم افتاد یهو 

 خدا مرگم بده اینجا چه خبره ؟

 پویا با دست به یه صندلی اشاره کرد و گفت : سالم بیا بشین که جنگو از دست دادی...

 شده؟ چی ببینم بگو:  گفت سینشو ٔ  شهرزاد نشستو دستشو گذشت رو قفسه

 بعد رو به من کردو گفت : آهو ، حال بابات خوبه که؟!

 و باز و بسته کردم مثل همیشه یعنی آره! چشمای خیسم

 شهرزاد صورت پر از هراسشو به طرف پویا کرد : د جوون مرگ شدم بگو دیگه...

پویا جدی گفت : گاز بگیر اون زبون نیم متریو بابا... پریناز اومده بود اینجا...با آهو دهن به دهن 

 شدنو...

 بهم نگاهی انداخت...

 پویا گشت : خوب؟شهرزاد نگاهش بین منو 

 پویا : بعدش پریناز به آهو حمله کرد و ...

 بعد با دستش بهم اشاره کرد : باقیشم که خودت ببین...

 شهرزاد ازتعجب همش هی منو نگاه میکرد هی پویا رو ...

 شهرزاد : من نمیفهمم ، یعنی چی؟

 رو به پویا گتف : تو چرا جلوشو نگرفتی؟

 باورت نمشیه مثل خر زور داره... نمیتونستم حریفش شم شهرزاد... پویا : شوکه شدم یهو...

شهرزاد با عصبانیت گفت : تقصیر توء آقا پویا... اگه دیشب تو حال خودت بودیو اینقدر بهش رو 

 نمیدادی االن اینقدر وحشی نمیشد...
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 میاد...صال یادم نپویا با دو تا دستش شقیقه هاشو لمس کرد : باور کن مثل چی پشیمونم... دیشب ا

شهرزاد : منم اگه قده خرس میخوردم چیزی نمیفهمیدم...دخترهِ بی حیا تمام مدت بغلت بود... هی 

 اومدم لیوانای پرتو میگرفتم برمیگشتم میدیدم یکی دیگه برات ریخته...

 بعد با قیافه ای پر از انزجار گفت : خاک بر سر

 معش کرد...پویا سرشو تکون داد : پس دیگه نمیشه ج

 شهرزاد از جاش بلند شد ... اومد باال سر من ...

 شهرزاد : حقّته ، نوش جانت...

 بعد زد رو شونمو گفت : پاشو دختر ، پاشو دقیق وارسیت کنم ببینم جاییت زخمی نشده!

 سرمو تکون دادم...

 نه ، چیزیم نیست... ممنون...-

 پویا بهم نگاه کرد... یه نگاه مهربون...

 ...کند موهاشو ٔ  پویا : عوضی ، همه

 معذب شدم... روسریمو دادم جلو...

 با صدایی گرفته گفتم : اگه با من کاری ندارین من برم ... باعث درد سر شدم...

 شهرزاد چشماشو درشت کرد... اخم کرد و دست به کمر گفت : کجا ببینم...

 .پویا رو صندلی جا به جا شد : میخواد تسویه کنه..

 شهرزاد با اخم نگام کرد : چی؟ خیلی بیخود ... ببخشیدا... ولی تو جایی نمیری...

 بلند شدم از جام ... به شهرزاد نگاه کردم : اجازه بدین برم...

 شهرزاد بلند گفت : نه... همین که گفتم حرف نباشه...

 حملشون کنم ...آخه شهرزاد ، این خانوم هی میخواد بره بیاد...من واقعاً نمیتونم ت-

 شهرزاد دهنشو باز کرد تا یه چیزی بگه که...

 یهو پویا گفت : مطمئن باش دیگه پاشو نمیذاره اینجا...

 بعد آروم گفت : بمون

 شهرزاد با دست به پویا اشاره کرد و گفت : همینی که این گفت...

 و بعد خندیدو بوسم کرد...

 به پویا نگاه کردم... نگاهم کرد...

 قدر رنگ چشماش خوشگل بود...چ

 خندید... منم خندیدم....
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 تلفنو برداشتو گفت : زنگ میزنم ناهار بیارن...

 و من تازه یادم افتاد بازم ناهارمو فراموش کردم... 

 ازپرین برادر... بود مهمونی اینا پویا ٔ  سر ناهار شهرزاد توضیح داد که مثل اینکه دیشبش خونه

و با پویا شروع میکنن مشروب خوردن... مثل اینکه آقا پویا رو هم جو میگیره  قهاریه خوره مشروب

 و پا به پای ایشون مشروب میخوره ...

ولی خوب آستانه ها باهم فرق میکنه و پویا از اول مهمونی مسته مست میشه... و متوجه نمیشه که 

 تمام مهمونیو با پریناز بوده...

ه پویا موضعش رو تغییر داده و میخواد با پریناز صلح کنه... اما پریناز هم پیش خودش فکر کرده ک

 پویا اون موقع اصال نمیدونسته با کی میرقصه!!!!

 تمام مدتی شهرزاد تعریف میکرد من داشتم با دقت نگاهش میکردم...

 یهو پویا گفت : همچین با دقت داری گوش میدی انگار میخوای جزوه برداری کنیاا...

 صورت نمایشی عصبانی شدو گفت : از چی؟ از شاهکارای جنابعالی؟ شهرزاد به

 پویا : خوبه حاال... یه بار ما یه غلطی کردیما...

شهرزاد با سر به من اشاره کرد و گفت : بیا اینم عواقب غلطت... دختر مردمو نزدیک بود تیکه پاره 

 کنه...

 نگاشون میکردم گاهی اوقات لبخند میزدم... پویا و شهرزاد همینطور سر به سر هم میزاشتنو من هم

 صبح اون روز با بعد از ظهرش کامال فرق داشت ...

ساعت نزدیک چهار بود که پویا اومد پیش من و شهرزاد که پیش هم نشسته بودیمو چایی 

 میخوردیم...

 ...دیگه ندارم کار ٔ  ولو شد رو مبل... یه نگاه به بیرون کردو گفت : حوصله

 نگاهش کرد و گفت : بگو چی تو سرت میگذره... شهرزاد

 پویا خندید...

 پویا : آفّرین ، خوشم میاد فکر آدمو میخونی...

 شهرزاد : واهلل تو دم به دقیقه یه فکر میکنی... زود بگو ببینم چی میگی ، حوصله حدس زدنم ندارما...

 گه...پویا یه نگاه به ساعتش کرد و گفت : بریم یه دوری بزنیم دی

 بعد رو به من گفت : کسی که زنگ نزده میاد؟

 سرمو تکون دادم...

 نه ، کسی زنگ نزده... -
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 چونشو باال پایین کرد...

 پویا : خوبه ... پس لطفا از این به بعد تلفنا رو جواب نده...

 بعد رو به شهرزاد گفت : پاشین جمع و جور کنین بریم بیرون ...

میشد... زود میرفتم خونه... به بابام میرسیدم...دلم لک زده بود واسه خوردن تو دلم داشت قند آب 

 استاد از " شب زده می "... دختر و پدر ٔ  چایی همراه با بابا و گوش دادن به آهنگ مورد عالقه

 ...بنان

 یادش بخیر... بابا همیشه میگفت که هستی باید پیانو بزنه منم ویولون!!!

 د!!!اما چی میخواست چی ش

 آه بلندی کشیدم...شهرزاد زد رو شونم... با گیجی بهش نگاه کردم...

 شهرزاد : واسه من آاه نکشاا... پاشو حاضر شو میخوایم بریم بگردیم...

 ...ندارم بیرونو ٔ  وای نه! اصال حوصله

 تبسمی کردم ...

 شهرزاد اگه اجازه بدی من برم خونه... -

 جیغی بهش داد... شهرزاد صداشو زیر کرد و حالت

 شهرزاد : نفهمیدم... نفهمیدم... نمیام ،نمیام ندریمااا

 اومدم بهش توضیح بدم که دیدم پویا حاضر و آماده پشتش ایستاده...

 پویا : باز چرا جیغ جیغ میکنی آخه تو!

 شهرزاد رو به پویا گفت : میگه نمیام...

 ؟ نمیای؟پویا به من نگاهی کرد... خیلی عادی پرسید: آره

 اگه اجازه بدین برم خونه... -

 شهرزاد پاشو نرم به زمین کوبید : بیا دیگه...

 بازوشو گرفتم تو دستم... گونشو بوسیدم...

 عزیزم باور کن خیلی دوست دارم که بیام اما حاال که فرصت دارم بهتره برم خونه به بابا برسم... -

 بدی...بعد سرمو کاج کردم و گفتم : اگه اجازه 

 دستشو گذاشت رو دستم که رو بازوش حلقه شده بود...لبخند زد...

 شهرزاد : باشه ، اگه اینطوریه اصرار نمیکنم اما همین االن قول یه بیرونو بهم بده

 به آرومی پلک زدم ... با همون خنده ای که رو سرعتم بود گفتم : حتما ، چی از این بهتر...
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تش به اون دستش دادو گفت : باشه پس منم اصرار نمیکنم اما تا خونتون پویا موبایلشو از این دس

 همراهیتون میکنیم...

 نه توروخدا ، شما برین به گردشتون برسین منم خودم میرم... -

شهرزاد با اعتراض گفت : نه دیگه ... این یکیو مخالفت نمیتونی بکنی اصال میخوام خونتونو یاد بگیرم 

 بیام پیشت...

 مو انداختم باال...شون

 باشه...ببینیم و تعریف کنیم...-

 و سه تایی با خنده از ارلیه زادیم بیرون...

 منت ٔ  برای جلوگیری از خطر احتمالیه اینکه ممکن کامیار ما رو ببینه و غیرتی شه و من اصال حوصله

نه البته آقای زند داره خو میام دارم شدم تعطیل زود امروز:  که دادم اساماس کامیار به نداشتم کشی

 میرسونتم

خودمم نمیدنتم چه دلیلی داره که من بهش توضیح باید بدم... چرا باید از عصبانیتش میترسیدم... 

 شاید واسه این بود که نمیخواستام به هیچ عنوان کامیار ازم دلگیر شه...

 جواب اومد : این مرتیکه خیلی داره میرسونتتااا

 میترسیدم سرم اومد! واییی... از چیزی که

 براش فرستادم : کامیار ... ایشون دارن لطف میکنن...

 جواب داد : ایشون غلط میکنن...

 دیگه جوابشو ندادم ... من میخواستم برم خونه با پدرم باشم... نمیخواستام اعصابم بهم بریزه...

 ...که دیدم فقط چشامو بستم به پویا آدرسو میگفتم ... به محض اینکه وارد کوچه شدیم از صحنهای

 "میکشمت کامیار "فقط این جمله تو مغزم تکرار شد : 

 کامیار با شلوارک و پیراهن خونه وایساده بود تو کوچه ... دستاشم زده بود پشت کمرش...

 پویا رسید دم درمون ...

ممنون  : مرسی ، خیلی رو کردم به پویا که با کنجکاوی داشت به دره خونه و کامیار نگاه میکرد گفتم

 لطف کردین...تشریف بیارین در خدمت باشیم...

 پویا به خودش اومد رو کرد به منو گفت : خواهش میکنم... کاری نبود... راستی...

 مکثی کرد...و بعد ادامه داد : این آقا همون دوست خانوادگیتون نیستن؟

 با خجالت گفتم : بله، همسایه ی پایینیمون هستن...

 پویا ابرشو انداخت باال : آهان...
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 به سمت شهرزاد برگشتم... دستمو دراز کردم ...

 در حالی که دستمو میگرفت گفت : خیلی حیف شد باهامون نیومدی

 خندیدم : ایشاال یه فرصت دیگه....نمیاین باال؟

 شهرزاد : مرسی عزیزم... مزاحم نمیشیم ... برو به بابا برس

 .چشم ، پس فعال..-

تو این مدتی که من با شهرزاد حرف میزدم پویا پنجره ماشینو کشیده بود پایینو داشت با کامیار 

 احوالپرسی میکرد...

 یه خداحافظی جمعی کردم و از ماشین پیاده شدم ...

 کامیار هم با پویا خدافظی کرد و اومد طرفم... 

 ندی برگشتم به طرف کامیار ...منتظر شدم تا ماشین از کوچه کامال بره بیرون بعد به ت

 با اخم نگاش کردم ...

 خیلی عادی دستش تو جیب شلورکش بود گفت : هان؟

 به تندی گفتم : هان و زهرمار... این کار یعنی چی؟

 همونطور عادی بهم نگاه میکرد : کدوم؟

 دستمو زدم به کمرم ...

م؟ مگه من بهت نگفتم با کی میام؟ مگه همین که وایساده بودی اینجا تا ببینی من چطوری میا -

 نگفتم؟

 کامیار : خوب حاال... چرا عصبانی میشی؟! گفتی ... اومده بودم هوا بخورم...

 بعد سرشو به سمت آسمون بلند کرد...

 واسه خودم متاسفم همین... -

 بعد زدمش کنار و به داخل رفتم...

 د نکناا... تو گفته بودی فقط آقای زند نگفته بودیوسظ راه پله صداشو شنیدم : واسه من صداتو بلن

 زنشم هست...

 از همون باال داد زدم : اصال اگه نبودم یعنی تو به من اطمینان نداشتی؟

 چند تا پله اومد باال...

 کامیار : چرا دارم ، فقط به دیگران ندارم...

 اون زنش نبود دختر داییش بود...کامیار ، همینکه به من اطمینان داشته باشی کافیه... تازه  -

 پویا همون قیافشو حفظ کرد و گفت : جدا؟
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 آره ، نکنه فکر میکنی دروغ میگم؟؟؟ -

 کامیار : نه ... من اصال راجعبه تو فکر نمیکنم...

 آدم واقعاً نمیفهمه این کامیار کی شوخی میکنه؟ کی جدیه؟

برم باال گفت : من دارم به دختر دایی فکر  ای نثارش کردم ... و اومدم که"مسخره  "زیر لب 

 میکنم...

 برگشتم طرفش که دیدم خنده کنان چشمکی زد و رفت...

 منم لبخند زدم... یه لحظه فکر کردم شهرزاد و کامیار !!! جالب میشن...

 شونه هامو انداختم باال و رفتم به سمت در...

ه روی پنجره نشسته بود خوابش برده... آروم آروم کلید رو که انداختم دیدم بابا همونطور که رو ب

 رفتم جلو پیشونیشو بوسیدم اومدم که برم پتوشو بیارم دیدم چشماشو نیمه باز کرد...

 لبخندی بهش زدم : سالم بابایی... امروز زود امدمااا...

 همینطور که پردههای اتاق میزدم کنار گفتم : میخوام امروز شب بزمی بسازیم باهم...

 ...خنده یعنی... باال داد لبشو ٔ  بابا گوشه

 رفتم مانتومو در آوردم و زیر چاییو روشن کردم...یه هندونه هم داشتیم قاچش کردم...

 رفتم تو اتاق بابا و سمت دی وی دی و رو به بابا گفتم : بزممون و کامل میکنم با...

 همون موقع سی دی رو گرفتم باال و گفتم...

 ..استاد بنان.

 و سیدی رو گذشتم تو دستگاه...

 تا زمانی که سیدی شروع کنه به خوندن رفتمو چایی ریختم وبا هندونه ها به سمت اتاق رفتم...

 تا قدم به اتاق بابا گذشتم آهنگ شروع شد...

 ونبد ٔ  بابا عاشق این آهنگ بود...من هم... روحم رو نوازش میداد ... میرفتم به گذشته...اما گذشته

غم... زمانی که بابا تو مهمونیها به اصرار مهمانها میخوندن...زمانی که خوش بودیم... زمان خنده... 

 زمان هستی...مامان...

 خدایا ...چی شد یهو؟!

 نوای زیبای استاد منو به آرامش دعوت کرد...

 

 

 می زده شب چوز میکده باز ایم...

 برسر کوی تو من به نیاز ایم...
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 ی رهگذرم... دلم داده

 از خود نبود خبرم...

 ای فتنه گرم...

 شبها سر کوی تو...

 آشفته چو موی تو...

 میآیم ، تا جویم خانه به خانه....

 مگر از تو نشانه...

 میخانه به میخانه...

 پیمانه به پیمانه...

 راه تو میپویم این میو مستی...

 بود بی تو بهانه...

 م...تشنه ای به راه سراب

 به لب رسیده جان چو حبابم...

 مستم و خرابم...

 فارق از غمت چه نشستی...

 چرا دل مرا بشکستی...

 هم چو من تو مستی...

 مست از باده ام...

 یا از آن نگه...؟

 بر تو عاشقم...

 یا بر روی من...

 من...

 بر تو عاشقم...

 بر تو عاشقم...

 قلب من نشد...

 و...شاد از عشق ت

 شاد از عشق تو...
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چشمام تو تمام مدتی که استاد هنرنمایی میکردن بسته بود... تو خاطرت بودم... خوش بودم... 

 نگاهم به بابا افتاد...

 چشماش بسته بود...

 معلوم بود اینجا نیست...میدونستم کجاست... خلوتشو بهم نریختم...

 داشتم چایی رو میبردم به سمت اتاق که در زده شد...رفتمو چاییو عوض کردم یکی دیگه ریختم... 

 چاییو رو میز گذاشتم در رو باز کردم...

تا در باز شد کامیار با چشمایی بسته رو به روم بود و با صدایی بلندو گیرا گفت : می زده شب چو ز 

 میکده باز ایم...

 خندیدم...

 خندید...

 کامیار : بابا چه کردی با حال ما...

 بیا تو مزه نریز ... -

 اومد تو و در رو بست

رفتم تو آشپز خونه و یه چایی دیگه اضافه کردم... وارد اتاق بابا که شدم نگاه بابا کشیده شد تو 

 چشمام... میفهمیدمش...

 چشمامو باز و بسته کردم...یعنی میفهممت پدرم... میفهممت...

 کردو کلی هم شادی آورد تو جمعمون... کامیار اون شب بزم دو نفره ی ما رو سه نفر

 آخر سری هم با معذرت خواهی به خاطره مسخره بازیه امروزش شب بخیر گفتو رفت...

 من هم با یه دنیا فکر و خیال... خاطره...آرزو و دعا به خواب رفتم... 

 از فردای اون روز با شهرزاد رابطم صمیمیتر شد...

 یمو باهم حرف میزدیم از هر دری...مواقعی که وقت آزاد بود میشست

از یه چیزیش که خیلی خوشم اومد این بود که ازم سوال نمیکرد! گذاشته بود به میل خودم ... 

 توضیح بدم یا ندم!

از خودش برام گفت ... یه برادار پیش دانشگاهی داشت... خودش هم از بچگی با پویا بزرگ شده و 

 رابطشون مثل خواهر و بردار...

 ا حاال هم عاشق نشده بود!ت

 نمیدونم چرا راجعبه این موضوع صحبت کرد ناخود آگاه به کامیار فکر کردم...

 یه چیزایی هم از زندگی پویا برام گفت ..
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 اینکه تک فرزنده...

 اینکه لجباز تر از اون تو عمرش ندیده...اما مهربونه!

ه ... با تالش بی وقفش... چون پدرش مخالفه و اینکه بیشتره این دمو دستگاه رو خودش درست کرد

 این شغل برای پویا بود...

پدرش یکی از حجره دار اسمو رسم دار تو بازار تهران هستش و فرشهاش مشتریایه مخصوص 

 خودشو داره!

 من هم از مادرم گفتم که طالق گرفته و همراه خواهر و شوهر خواهرم آلمان زندگی میکنن...

 شدیم! و اینکه ورشکست

 پولمونو خوردن و پدر از اون موقع سکته کرد...

نگفتم که مامانم به خاطره این موضوع طالق گرفت...نگفتم بابام به خاطره طالق مامانم سکته 

کرد...نگفتم هستی با لج و لجبازیش، با عاشق شدن الکیش، با بی عقلیش بابا رو از کارخونه 

 انداخت...نگفتم...هیچکدومو نگفتم!

 اینا حرف نبود...ضعف بود!

 به نظر من...

رابطم با پویا هم بهتر شده بود...هر روز بهتر میشد و من راضی بودم از این موضوع ... احساس 

 میکردم خود پویا هم راضی بود ...

 باالخره سه ماه میگذشتو ما تو کل هفته از ساعت ده تا هفت باهم برخورد داشتیم ...

گهای که من رو خوشحال میکرد این بود که کامیار هم کار پیدا کرده بود...اون البته یه موضوع دی

هم تو یه شرکت ساختمانی تو قسمت دفتر فنیش... روحیش تغییر کرده بود احساس میکردم 

احساس مسئولیت میکنه...وقتی از نوشتن متره و برآورد یا صورت وضعیت هاش تعریف میکرد 

 ل شده...خوشحال بود که کاری بهش محو

خانوم بزرگ هم قبول کرده بود هر روز ظهر بره و غذای بابا رو بده ... و من چقدر ازشون ممنون 

 بودم...

 روز پنج شنبه بودو من پشت میز نشسته بودم طبق معلول...

عصر قرار بود یکی از دوستان مامان پویا بیان برای عکس... البته با شوهرشون...به نظرم چقدر کار 

 ی میومد...قشنگ

 کامیار اون روز ساعت دوازده کارش تموم میشد...

 بهم اساماس داد که: میام دنبالت وقت ناهارت باهم بریم بیرون ناهار بخوریم...
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 منم گفتم : باشه...

 پویا باال تو اتاقش بود...

 رفتم باال و در زدم ...

 وارد شدم دیدم داره با لب تاپش ور میره...

 .. آقای زند من میتونم ناهار رو با یکی از دوستانم برم بیرون؟ البته اگه اجازه بدین...ببخشید . _

 کنجکاو نگاهم کرد...

 پویا : البته... فقط زود بیاین...

 با ابروهای باال انداخته نگاهش کردم ...

 "زود بیام!!! ...خوب شاید کار داشت باهام "

 ای گفتم اومدم که در رو ببندم صدام کرد..."زه با اجا "شونه هامو انداختم باال و 

 پویا : خانم ایرانمنش...

 در حالت نیمه باز بود... وایسادم

 بله؟ -

 پویا همونطور که نگاهش به مانیتور بود گفت : با کی میرین بیرون؟

 "وااا ، فضول!  "

 و ازم بپرسه؟نگاهش کردم ... تعجب تو نگاهم بود...واقعاً چطوری روش شده بود این

 با همون آقایی که گفتم دوست خانوادگیمونن... -

 نگاهشو از رو مانیتور گرفت و دوخت بهم ...با اخم...

 پویا : به سالمت...

 و بعد به مانیتور چشم دوخت...

 آهسته در رو بستم...از پلهها پایین اومدم...

 "چرا پویا ازم میپرسید با کی؟"

 "راش مهم بودم؟...نه نه از این فکرای احمقانه نکن...یعنی.... یعنی من ب "

 "اما خوب چه دلیلی داشت؟ "

 "چرا وقتی گفتم با کامیار اخم کرد؟"

 من خنگ نبودم... اما باید صبر میکردم... باید بیشتر بهش توجه میکردم...

 کامیار اومد دنبالم و باهم رفتیم ناهار خردیم...

 خیلی خوش گذشت...
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 ز منشی اونجا میگفت...همش ا

 میگفت چشمش منو گرفته...

 حاال منشی چند ساله؟! چهل ساله!!!

 کلی از دستش خندیدم ... اینقدر که برخورد پویا یادم رفت... نگاهش... اخمش... کالمش...

 کامیار منو رسوند دم آتلیه و رفت...همش میگفت مرخصی بگیر اما گوش نکردم...

 ن خانم و آقای با ذوق رو ببینم هم...هم دلم میخواست او

 اقرار میکنم...

 هم میخواستم بیشتر رفتار پویا رو زیر نظر بگیرم... 

وارد آتلیه که شدم هیچکس نبود... رفتم پشت میز نشستم... چند دقیقه نگذشته بود که صدای پویا 

 اومد..

 پویا : خوش گذشت؟-

 ود و دستاش تو جیبش...به باالی پلهها نگاه کردم... وایساده ب

 ممنون... -

 پویا : این بار اخر بود وسط کار میرین بیرون خانم زند...

 نگاهش کردم... دستش و گذاشته بود رو نردهها و خم شده بود...

 همونطور نشست بودم و سرم به طرفش...

 اما خودتون اجازه دادین...-

 میدین... پویا : اشتباه کردم... نمیدونستم اینقدر طول

 لحنش خشن بود...

 اومدم چیزی بگم که ادامه داد...

پویا : کلی کار داریم... اون تلفن المصب هی ونگ ونگ زنگ میخورد ... شما واسه همین اینجایین 

 خانوم...

 "یعنی به من خنده و شادی نیومده بوداا... "

 نگاهش کردم ...

ما اجازه گرفتم... و احتماالً خوب میدونین که رفتن با لحن محکم گفتم : آقای زند من از خود ش

 بیرون حد اقل یک ساعت وقت میگیره...

واقعاً بهانش مسخره بود ... خوب وقتی میگم میرم بیرون تا برم... برسم... سفارش بدم... 

 بخورم...بیام... خوب طول میکشه دیگه...
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 حال دیگه تکرار نشه...پویا همونطور که از پلهها میومد پایین گفت : به هر 

 و رفت به اتاق چاپ...

 فکر کردم به رفتارش...با خودم فکر کردم ببین آهو.. دو حاالت داره... "

 "یا اعصبش خرده یا...

 وای گیج شدم... ول کن ، اصال به من چه! هر چی...

 سرم و بین دو دستم گرفتم و ارنجمو گذشتم رو میز...

 شیشه نگاه کردم...به تصویر محو خودم روی 

 محو شده بودم که با صدای سالم بلندوپرانرژی به خودم اومدم...

 سرم و بلند کردم...

خانوم میان سالی جلوی چشمم بود... با یه تبسم... یه تبسم قرمز رنگ... موهای بلوند 

 کوتاه...روسری ساتن ببری و یه مانتوی بلند به رنگ مشکی...

 ناخود آگاه لبخند زدم... از دیدن تبسم روی لباش

 سالم از بندست... بفرمایید...-

 خندید و گفت : مادر پویا هستم... کتی...

 "پس کتی خانوم ایشون بودن!!! "

 خوشبختم... -

 دستمو بردم جلو ... به گرمی دستم و فشرد...

 کتی : منم همینطور دخترم... این پسر من نیست؟

 بشینین من االن صداشون میکنم... چرا هستن... شما بفرمائین -

 و با دستم به صندلی رو به رو اشاره کردم...

 کتی: ممنون دخترم... لطف میکنی...

 خواهش میکنم... -

 به سمت اتاق چاپ رفتم...

 اصال حواسم نبود که باید در بزنم... نمیدونم هل کرده بودم! یا چی...

 همینطوری در و باز کردم و رفتم تو...

 نور قرمز چشمو زد... بستمشون...

 صدای پویا بلند شد ...

 پویا :آهو تو نمیدونی نباید همینطوری در و باز کنی هان؟ چرا در نمیزنی؟
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 جا خوردم...

 هم از صدای بلندش ... هم از آهو گفتنش...

 خودشم فهمید ...

 صداشو آورد پایینو یهو گفت : خانم ایرانمنش

 ین... حق با اون بود... اما تو شوکه آهو گفتنش بودم...سرمو انداختم پای

 صداش اومد : ببخشید از دهنم پرید...

 سرمو گرفتم باال...

 نگاهش کردم... چشماش تو چشمام دو دو زد...

 با صدایی گرفته گفتم : مادرتون بیرون منتظرتونن... با اجازه...

 و سریع از اتاق زدم بیرون...

 اهم میکرد...لبخند زدم ...مادرش داشت نگ

 االن میان... -

 سرشو تکون داد ...

 کتی: مرسی...

 نصفههای راه مسیرم رو تغییر دادم و رفتم آشپز خونه...

 میخواستم براش چایی بریزم...

 کاش شهرزاد اینجا بود!

 کاش با دوستاش نمیرفت مسافرت!

 بین میبرد... الاقل االن با اون سر و زبونش این معذبی منو از

 چاییو ریختم و گذاشتم جلوشون...

 کتی: مرسی دخترم چرا زحمت کشیدی؟!

 خواهش میکنم ... نوش جان...-

 رفتم و پشت میز نشستم و سرم رو با دفترها و پاکتا گرم کردم...

 کتی جون چاییو برداشت...

 کتی : اشتباه نمیکنم که! شما آهو خانم هستین نه؟!

 ش کردم!با تعجب نگا

 یعنی اینم پویا گفت بود؟!

 بله ، خودم هستم... -
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 یه قلپ از چایی خورد...

 کتی: شهرزاد خیلی از متانتتون تعریف کرده...

 سرمو کشیدم پایین... مثال خجالت کشیدم!

 شهرزاد جون به من لطف دارن...ایشون خودشون خانم کامال... -

 ن... نگاهش به مادرش بود...اومد یه چیزی بگه که پویا اومد بیرو

 پویا : سالم مامان... چه عجب!

کتی : سالم پسرکم... هاله بهم زنگ زد که دارن میان اینجا ، شما هم بیاین...منم گفتم یه سر بیام 

 بلکم یه عکسیم از ما گرفتی...

 پویا : من چاکرتم در بست... بعد صورتشو بوسید...

 پویا : هاله هم میاد؟

 آره اتفاقا... گفت میخواد با مامانشینا عکس بندازه...کتی : 

 بعد یه مکثی کتی جون ادامه داد : پویا؟

 پویا که انگار میدونست مامانش چی میخواد بگه گفت : مادر من شروع نکن لطفا...

 کتی : خوب دختر به این خوبی، خانمی ، خوشگلی... کجا پیدا میکنی؟

 خند کج...پویا فقط نگاه کرد با یه لب

 کتی : نگاه نکن جواب منو بده!

 پویا با خنده گفت : چند دفعه یه جوابو میدن؟

 کتی : حاال یه امروز و به حرفم گوش کن...

 پویا همونطور که نگاه میکرد سرشو کج کرد و گفت : یعنی چیکار کنم؟

 کتی: یه خرده به این دختر رو زیر نظر داشته باش...

 بسته کرد لبخند زد و گفت : چشم پویا چشمشو باز و

 نمیدونم چرا از چشم گفتنش یه کوچولو دلم گرفت ...

 فکر کنم تلقینم داشت کار دستم میداد... نباید دیگه فکر میکردم...

 پویا و مادرش مشغول حرف زدن بودن که مهموناشون رسیدن...

 همه باهم دست دادن و سالملیک کردن...

 و سالم میکردم ...منم بلنده شده بودم 

 چشمم به دختر ظریفی افتاد...
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با موهای بلند که جمشون نکرده بود و از زیر شال سرخابیش زده بود بیرون... آرایش ملیحی 

 داشت...چشمای بادومی و دماغ کوچیک...

 روی هم دیگه زیبا بود...

 پویا... ناا خودآگاه نگاهم از روی اون دختر که حتما هاله بود کشیده شد روی

 که با چشم تو چشم شدن باهاش سریع سرمو انداختم پایین...

 یعنی دیده بود که داشتم هاله رو آنالیز میکردم؟

 وای نه ، خدا نکنه... 

 خیلی عادی بدون اینکه دیگه نگاهی به پویا بندازم نشستم...

 د حاضر بشیم؟مادر هاله که زن خیلی شیکی بود رو به پویا گفت : پویا جان؟ کجا بای

 پویا لبخندی زد : بفرمائید رختکن... بلدین که؟!

 مادرهاله خندید : بله ، خیلی خوب بلدیم...

 و با هاله و مادر پویا به سمت رختکن رفتن ...

 نفهمیدم مادر پویا برای چی رفت؟!

 ...یزم دوال شدبا رفتن اونا پویا یه خرده صبر کرد ... بعد که کامل مطمئن شد در بسته شده رو م

 سرم رو نیاوردم باال...

 پویا آهسته گفت : به نتیجه ای هم رسیدی؟

 نگاه پرسشگرمو آوردم باال...

 بله؟ -

 رسیدی؟ هاله راجبه خوبی ٔ  پویا : میگم به نتیجه

 متنفر بودم از اینکه یکی مچم و بگیر بعدش بیاد بزنه تو روم...

 اخم ریزی کردم ...

 حرفاتون میشم نه اینکه حوصله دارم ببینم شما چی میگی.... من نه متوجه -

 ابروهاش رفت باال ...

 ادامه دادم : االن هم اگه اجازه بدین زودتر برم خونه... تلفنیم نداشتیم...

 صاف ایستاد...

 

 لبخند کجی زد و گفت : نه، اجازه نمیدم...

 راهشو کشید و رفت...
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 "احمق بیشعور "

 اق عکاسی و در و بست...رفت تو ات

 "که چی مثال ؟! خوب میذاشت من برم دیگه! مثال میخواست بگه من فهمیدم... من با هوشم... "

 به ساعت نگاه کردم... کاری نداشتم بکنم که!

 همینطوری یه یک ساعتی معطل شدممگه چند تا عکس میخواستن بگیرن!!!! ...

 در رفت...در اتاق چپ باز شد و نگاه من به سمت 

 اول هاله اومد بیرون و بعد پشت سرش پویا...

 ...میداد نشون رو باال ٔ  پویا با دست طبقه

 کنجکاو شدم ببینم کجا میرن اما نمیخواستام کلمم باال بگیرم مثل این فوضوال...

ی ما توش اوقتی که کامال پلهها رو طی کردن ....یک دقیقه سرمو بردم باال که دیدم پویا اتاقی که قابه

 بود رو درشو باز کرد ...

 سریع سرمو آوردم پایین...

 تا سرمو آوردم پایین کتی جون از اتاق عکس اومد بیرون...

 

 به احترامش از صندلی بلند شدم...

 دستشو برد باال که یعنی راحت باش...

 یهو یه فکری زد به سرم...

 ت حرفی بزنه که!!!اگه مادر پویا اجازه میداد دیگه پویا نمیتونس

 خیلی متین گفتم : خانم زند ...

 در حالی که داشت به سمت دستشویی میرفت برگشتو گفت : جانم؟

 با من و من گفتم : شرمنده ، نمیخوام دیگه مزاحم آقای زند بشم ... شما اجازه میدین من برم؟

 کتی : کجا دخترم؟

 اگه اجازه بدین خونه... -

 واد بیاد؟ تلفنی نداشتیم؟کتی : هیچ کس نمیخ

 نه ، دیگه کسی هم زنگ نمیزنه معموال از این ساعت به بعد... -

 کتی جون در حالی که لبخندی آرایش صورتش بود گفت : برو دخترم به سالمت ...

 پس شما به آقای زند میگین... -

 کتی : آره عزیزم برو نگران نباش خودم بهش میگم...
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 کیفمو برداشتم رو میزو مرتب کردم و راه افتادم...تشکری کردم و سریع 

 آخیش راحت شدم... االن میرم پیش بابا جونم...

 امروز اعصابم رو پویا خرد کرده بود به انداره کافی...

 با فوضولیهای بی جاش ... باید یه خرده آرامش میگرفتم ...

 پس با آخرین سرعت رفتم به سوی منبع آرامشم...

 ام...یعنی باب

 وارد آپارتمان که شدم صدای بلنده کامیار توجهمو جلب کرد...

 اولش فکر کردم داره باز دعوا میکنه... دقت که کردم دیدم نه باز مسخره بازیش گرفته...

 کامیار : همینکه گفتم باید شوهر کنی...

 میخندی؟؟؟

 ...میرسه منم ٔ  نوبت خنده

 خانم بزرگ اومد : صداتو بیار پایین پسر ، آبروم رفت... دقت کردم ببینم این با کیه که صدای

 باز گیر داده بود به خانم بزرگ...

 ...باال ٔ  لبخندی زدمو رفتم طبقه

 بابا خواب بود... طبق معمول مانتومو در آوردم و رفتم سراغ چایی

 تلفنم داشت زنگ میخورد... بدو بدو رفتم سراغش که قطعه شد...

 م درش نیاوردم ببینم کیه!دیگه از تو کیف

 

 دوباره رفتم آشپزخونه...

 هوس استانبولی با ته دیگه سیب زمینی کرده بودم...

 گازو رو گذاشتم رو قابلمه و دادم انجام رو کارا ٔ  شروع کردم سیب زمینی حلقه کردن ... همه

 ...بکشه دم که گذاشتم

 خودم هم رفتم تو اتاقم که یه درازی بکشم ...

 ا جمعه بودو باید یه خونه تکونی میکردم...فرد

 گوشیمو برداشتم که به کامیار اساماس بدم که دیدم واسم اساماس اومده...

 بازش کردم ...

 در کمال تعجب دیدم پویا بود!!!

 نوشته بود : چرا زنگ میزنم گوشیتو بر نمیداری؟
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 کی بهت اجازه داد بری؟

 هنوز از وقت کاریت مونده بود...

 "باز کانالشو عوض کرده بود و رفته بود شبکه ی صمیمیت  "

 جواب دادم : شرمنده زنگتونو نشنیده بودم...

 از مادرتون اجازه گرفتم...

بعد با شیطونی اضافه کردم : اگه فکر میکنین از زیر کار در رفتم این تایمی رو که زود اومدم از 

 حقوقم کم کنین...

 م و با لبخند ناشی از رضایت فرستادم براش...یه بار اساماس رو خوند

 بعد به کامیار زنگ زدم با اولین بوق جواب داد

 

 بدون سالم گفت : اگه فکر کردی شام هم میبرمت رستوران باید بگم کور خوندی...

 خندیدم...

توران ذای رساوال سالم ، دوما ایندفعه اشتباه فکر کردی حضرت آقا... یه شامی گذاشتم از صد تا غ -

 خوشمزه تر...

 کامیار : آره؟ حاال چی گذاشتی؟

 استانبولی با ته دیگه سیبزمینی... توام غلط میکنی خودتو دعوت کنی... -

 کامیار : ساکت ، ساکت ، ساکت ... نشنوم صداتو هااا.... کی حاضر میشه؟

 مگه من دعوتت کردم؟ -

 وت ندارم...کامیار با حالت ناز گفت : من احتیاج به دع

 با خنده گفتم : آره میدونم کلتو میندازی میای...

 کامیار : زبونتو که قیچی کردم دیگه زبون درازی یادت میره...تا یک ساعت دیگه حاضره ؟

 آره بابا زودتر ... -

 کامیار : باشه میزو چیدی بهم زنگ بزن تشریف میارم

 خیلی پرویی بخدا.... -

 کامیار : زنگ بزنیا

 باشه میزنم... -

 بعد از اینکه گوشیو قطع کردم دیدم اساماس اومده ...

 پویا بود : حیف که مامانم اجازه داده...
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 به وقتش تالفی میکنم خانوم

 بعد آخر متنش عالمت چشمک گذشته بود...

 یعنی اینکه داریم شوخی میکنیم...

 منم براش فرستادم : منتظر هستم...

 فرستادم...براش شکلک خنده 

 و این شد پایان مکالممون...

 کامیار اومد و شام رو خوردیم...

 کامیار همش از دست پختم تعریف میکرد و من کلی ذوق میکردم...

بعد شام هم بابا خوابیدو من و کامیار رفتیم تو تراس نشستیم تا کمی حرف بزنیم البته با چایی دو 

 رنگ...

 و کامیار بود...بیشتر اوقات اینجا پاتوق من

 حرف میزدیم ، شوخی میکردیم ، درد دل و حتی گریه...

 امشب هم از اون شبا بود ... 

 با چایی دو رنگا نشستم پیش کامیار ...

 بهم نگاه کرد...

 یهو گفت :آهو میدونی چی منو پایبند اینجا کرده؟

 تکیه ی جفتمون به شیشهها بود ...

 

 اغهای روشن و خاموش ، نگاه میکردیم...داشتیم به رو به رو ، چر

 سرم رو برگردوندم...

 چی؟ -

 کامیار : همین صمیمیتا...

 مگه اونجا نمیتونی صمیمیت بسازی؟ -

 کامیار : نه

 چرا؟ -

کامیار : چون اونور نه خانم بزرگی هست که سرم غر بزنه ، قربون صدقم بره ، نه آهویی که از 

 ...بده آرامش بهم کجش ٔ  گیرم و نه ایرج ایرانمنشی که با خندهامیدش به زندگی انرژی ب

 ...هاا کجه خودت ٔ  خنده -
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 کامیار : احمق دارم جدی حرف میزنم...

 من واقعاً نمیخوام اینجا رو ترک کنم...

 بازم مامانت زنگ زده؟ -

 سرشو تکون داد : اوهوم

م تر از احساس یه دونه پسرشه به چه دردم کامیار : من نمیخوام برم آهو ، پدری که پول واسش مه

 میخوره؟!

 به حالت اعتراضی به طرفش برگشتم...

نگو این حرفو دیوانه... پدرت فکر نمیکرد تو اینقدر لجباز باشی... فکر میکردن میرن فوقش یک  -

 سال بعد توام میری

میخوامکاش میشد اونا بیان اینجا! کامیار : من نمیخوام اونجا رو ، من اینجا رو میخوام ، این زندگیمو 

... 

 اما کامیار اونا پس چی؟ -

 کامیار کالفه سرشو تکون داد : نمیدونم آهو ، واقعاً نمیدونم...

 بیا یه دو هفته برو پیششون ... -

 کامیار هیچی نگفت ...

 آروم تر گفتم : به خودت اطمینان نداری که برگردی؟

 نان دارم به این دلم ندارم ... مادرمه ، پدرمه...بهم نگاه کرد : به خودم اطمی

 فکر میکنی من دلتنگ نمیشم آهو؟

 چرا؟ مگه سنگی؟ -

 نفس عمیقی کشید ...

کامیار : خوبه ، خوبه که الاقل تو درک میکنی... خانم بزرگ میگه بچههات هم همین بال رو سرت 

 میارن اما نمیدونه که دلیل اصلیم خودشه...

 ردم به بوی عطرش... به صدای قران خوندنش...من عادت ک

 ...کرد کوتاهی ٔ  خنده

که حرصمو در بیاره؟ بعد ریز ریز  "کامی ، کامی  "ادامه داد : یادته باش قهر کرده بودم هی میگفت 

 میخندید؟

 خندم گرفت ...

 جفتی باهم خندیدیم...
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 وای آره یادته؟ چقدر خنیدیدم... -

 چرا منو درک نمیکنن؟ کامیار برگشت طرفم :

 کی؟ -

 کمیر : مامان ، بابام...

 به رو به روم خیره شدم ...

 نفس عمیقی کشیدم...

 درک میکنن... اما دلشون نمیذاره ... -

 بد یهو با هیجان برگشتم طرفش : کمیاار...

 خند!!!از این حرکت ناگهانیم ترسید ... تکون سختی خورد... خندم گرفت... حاال نخند کی ب

 کمیا : زهر ماااااار ، جز جیگر گرفته... قلبم وایساد... نمیتونی ببینی یه لحظه تو خودم باشم...

 اما من خندم با این حرفاش بیشتر میشد...

 کامیار : روانی به چی میخندی؟! تعادل نداری...

 و من از خنده از چشمم اشک میرخت...

 شد... کامیار هم خندش گرفت... اونم همراهم

 "...  الکی اما دلم ته از ٔ  خدایا شکرت واسه این خنده "

 بعد از بند اومدن خندمون خبر حاملگیه هستیو بهش دادم...

 خوشحال شد...

 بهم گفت که الاقل هفتهای یک بار بهش زنگ بزنم...

 سرمو تکون دادم...

 "آره ، باید بیشتر بهش زنگ بزنم  "

 م چرا به کارای پویا فکر میکردم...اون شب موقع خواب نمیدون

 دلهره افتاد تو جونم...

 چرا داشتم بهش فکر میکردم؟

 چرا رنگ چشمش به نظرم خوشگل میومد؟

 چرا به کارش دقت میکردم؟

 نه ، نه ...

 این یه چیز خیلی عادییه...

 خوب رنگ چشمش خوشگل...
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 خوب فوضولیش فکر کردنیه...

 آره... آره... همینه!

 کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد...

***** 

 حدوداً دو ماه از اون روز میگذشتو هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود...

 البته...

 من هنوز فکرم و ذهنم درگیره این فوضولیای پویا بود...

 شهرزاد هم از مسافرت اومده بود...

 

 .منم کل اتفاقهایی که افتاده بودو براش تعریف کردم..

 مخصوصا قسمت هاله رو....

 دوست داشتم بیشتر راجع به هاله اطالعت داشته باشم...

شهرزاد گفت که هاله دختر دوست قدیمیه پدر پویاست و هر دو خانواده به این وصلت راضین جز 

 پویا!

م ر مالی هبه نظرم پویا واقعاً داشت اشتباه میکرد... هاله هم خوشگل بود ، هم خانم ، هم اینکه از نظ

 سطح بودن...

اما واسم جالب بود شهرزادم با این وصلت مخالف بود میگفت دختر اخالق نداره ، یه کوچولو هم از 

 خود راضیه...

 آخر حرفامون شونه همو انداختم باال : نمیدونم واال... ایشاال هر چی به صالحشون...

 دیم...شهرزاد هم ایشاالهی گفت و دیگه در این رابطه حرفی نز

حدوداً هفته ای یک بار ، گاهی اوقات که دلتنگ میشدم دو بار به هستی زنگ میزدم و از حالو 

 اوضاش میپرسیدم...

 میگفت یه کوچولو شکمش پوف کرده... من چقدر ذوق کردم پشت تلفن...

 هستی میگفت هر شب براش داستان تعریف میکنه...

 اطرافت بگو ، براش آهنگ بذار... میگفت دکترش گفته باهاش حرف بزن... از

 بهم قول داد که عکس سونوگرافیشو برام بفرسته...

 بین صحبتش میگفت : کاش اینجا بودی... کاش بتونی بیای...

 احساس میکردم دلش میخواد که منم پیشش باشم...
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 اما ... نمیشد! 

 تلیه...ساعت یازده صبح بود و من تازه یک ساعت بود که رسیده بودم به آ

 پویا اون روز اخمو بود ! نمیدونم چرا!؟

 

 شهرزادم گفت بود تا دوازده خودشو میرسونه!

داشتم با یه آقایی که میخواست بیبینه عکسش آمادست یا نه حرف میزدم که موبایلم شروع کرد به 

 زنگ خوردن!

 شماره ، شماره ی خانم بزرگ بود!

 قطع کردم!؟نفهمیدم به آقاهه چی گفتم!؟ چطوری 

 زود گوشیمو جواب دادم...

 سالم خانم بزرگ... -

 خانم بزرگ خودش بود...

 خانم بزرگ : سالم دخترم خوبی؟

 مرسی ، اتفاقی افتاده خانم بزرگ؟-

 خانم بزرگ که فهمید نگران شدم تند تند گفت : نه، نه دخترم چه اتفاقی... اصال نگران نشو...

 بزرگ... بابا ، بابا خوبه خانم -

 خانم بزرگ : آره دخترم ، خوبه خوب!

 نفس راحتی کشیدم : خوب ، خدا رو شکر ... جان دلم؟

 خانم بزرگ یه خورده دست دست کرد ...

 خانم بزرگ : دخترم میتونی مرخصی بگیری بیای خونه...

 ای وای ! پس چرا خانم بزرگ اینقدر مبهم حرف میزد...

 ده؟ من مردم از نگرانی!خانم بزرگ توروخدا چی ش -

خانم بزرگ : دختر تو چرا همش نگران میشی؟ میگم اگه میتونی پاشو بیا خونه اگه نمیتونیم که 

 هیچی برات مهمون اومده

 مهمون!!!! برای ما!!!

 خانم بزرگ برای ما؟ کی هست؟ -

 خانم بزرگ : آره عزیزم ، با آقا مصطفی اومدن... پاشو بیا خودت میفهمی...

 تنها جایی که فکرم ، ذکرم ، قلبم رفت هستی بود!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 2  

 

 هستی ، خواهر من بعد هفت سال...

 یعنی میشه؟!

 چشمام قرمز شد... داشت بارونی میشد که جلوشو گرفتم...

 باید زود میرفتم خونه!

 از جام بلند شدم اومدم راه اتاق پویا رو بگیرم که تا برگشتم جلوی روم دیدمش...

 بار دیگه بهش سالم کردم...از هولم یه 

 سالم... -

 ابروهاشو داد باال...

 پویا : سالم از ماست... اتفاقی افتاده؟

 آره ، یعنی نه... -

 ساکت شدم... تمرکزمو جمع کردم...

 میشه من برم؟ -

 با تعجب گفت : کجا؟

سه همین عین این آدمای نمیدونم از استرس بود ، هل بودم ، میخواستم بهونه نیاره و بذاره برم وا

 خل شروع کردم به گفتن ...

خانم بزرگ زنگ زده بود ، بعد من فکر کردم بابام طوری شده اما خانم بزرگ گفت نه خیالت  -

راحت فقط مهمون اومده برات ... هر کاری کردم نگفتن کیه! آخه ما کسیو نداریم که ... نمیدونم 

 ی از فامیالست...چرا ته دلم احساس میکنم آشناست... یعن

 همینطور که توضیح میدادم به اطراف نگاه میکردم... حرکت دستام دست خودم نبود...

 چشم تو چشم پویا شدم...

 نفس عمیق کشیدم ...

 

 دستمو رها کردم و گفتم : همین دیگه...

 ...مهربون... ملیح ٔ  خندید... یه خنده

 یل میکنم ...پویا : منم حوصله ندارم ... اتیلیه رو تعط

 همونطور که به سمت اتاقش میرفت گفتم : چرا؟! شهرزاد داره میاد آخه!

از باالی پله ها گفت : زنگ بزن بگو نیاد ... یا نه! خودم االن زنگ میزنم ... خودتم وایسا 

 میرسونمت...
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 اومدم بگم نه ممنون...

 اما رفت تو اتاق درو بست...

 زود اومد و راه افتادیم...

 از هولم رفتم عقب نشستم...

 دیدم پویا حرکت نمیکنه...

 سرمو با تعجب بلند کردم دیدم داره با بهت بهم نگاه میکنه...

 پویا : واقعاً میخوای عقب بشینی؟

 تا گفت عقب به جام نگاه کردم...

 به خنگی خودم خندیدم... از ته دلم...

 ای وای ، خنگ شدما...-

 ا خنده نگاهم میکرد... دستی رو کشید و راه افتاد...رفتم جلو نشستم ، ب

 جالب بود با اولین بار اومدن خونمونو یاد گرفته بود...

 از فکر اینکه ممکن هستی اومده باشه اینقدر خوشحال بودم که همش لبخند رو لبام بود...

 به هیچکس دیگهای جز هستی فکر نمیکردم...

 فظتون قویّه هااااارو به پویا گفتم : ماشااهلل حا

 لبخند زد : هی... یه کوچولو... اما اینجا محله دوست صمیمیمه ...

 ابروامو دادم باال : که اینطور...

 پویا هم به حالت با مزهای کلشو تکون داد و گفت : بله ، اینطور...

 میان؟دو ، سه دقیقهای هر دو سکوت کرده بودیم که پویا شکندشو گفت : فامیلتون از کجا 

 نمیدونم چرا اما احتمال میدم خواهرمه...اگه اون باشه از هامبورگ... -

 پویا : آهان ، بعد شما چرا نمیرین باهاشون زندگی کنین؟

اما اینو  "من بدون بابام میمیرم  "سرمو انداختم زیر... تنها جوابی که تو زندگیم نقش بست این بود 

 نگفتم...

 چه دختر لوسی! پیش خودم گفتم االن میگه

 پس کی مراقب بابام باشه؟! -

 پویا : خوب پدرتونم ببرین...

 نمیشد همه چیو براش توضیح بدم.... نمیشد انتظار داشت که درکم کنه... نمیشد...

 بسنده کردم... "نمیشه  "پس فقط به گفتن کلمهِ 
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 کنجکاو گفت : چرا؟

 برگشتم به سمتش...

 میذاره...آروم گفتم : شرایط ... ن

 همونطور که به روبه رو خیر شده بود گفت : آهان... اون وقت چه شرایطی؟

 فضول بود دیگه... کاریش نمیشد کرد...

پدر و مادر من از هم جدا شدن آقای زند... پدر من سکته کرده و نصف بدنش لمسه... مادرم  -

 ا یعنی من و پدرم ... به نظر شما اینا کمه؟!چشم دیدن پدرمو نداره... ما هیچ پشتوانهِ مالی نداریم... م

 بهش داشتم نگاه میکردم... اما اون نگاهش رو به رو بود...

 برگشت طرفم... لبخند زد... چشامشو باز و بسته کرد ...

 پویا : نه ... اما آیندهِ خودت چی؟

 با بنده کیفم بازی میکردم... آیندم ؟؟؟

 ..آیندهِ من گم بود... مبهم بود.

 من به آیندم فکر نمیکنم... -

 مکث کردم...

 به جاش ... به پدرم فکر میکنم... همین... -

 این دفعه حتی به سمتم هم بر نگشت... لبخند هم نزد... فقط به رو به رو نگاه میکرد...

 دستشو برد و صدای آهنگ رو زیاد کرد...

 آرومم...وقتی که...پیش تو و زیباییت میشینم...

 اور کن...دنیا رو... من با چشمای تو میبینم...ب

 جوری به تو دلم میبندم ، که نتونم برگردم، تورو با قلبم پیدا کردم...

 خوشبختم...

 تو با منی...

 لبخند تو...

 از من نگیر...

 عشق من...

 تا با همیم...

 دلشورهِ رفتن نگیر...

 میدونی ...
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 تو دنیا...

 و با من نیست...فکر کسی غیر از ت

 وقتی تا...

 اینجایی...

 راهی غیر از عاشق بودن نیست...

 وقتی دل من بی تابه، بگو با من میمونی، منو آروم کن تو میتونی...

 خوشبختم...

 تو با منی...

 لبخند تو...

 از من نگیر...

 عشق من...

 تا با همیم...

 دلشورهِ رفتن نگیر...

 

 

 

 بودم... محو آهنگ شده

 نفهمیده بودم موبایلم زنگ خورده...

 نفهمیده بودم چشمام قرمز شده...

 نفهمیده بودم...

 من داشتم به بابام فکر میکردم...

 "آیندم... "داشتم به بخت خودم فکر میکردم و حتی بقول پویا  "خوشبختم  "وقتی خواننده میگفت 

 ..با توقف ماشین... احساسات من هم توقف کرد.

 فکرم ، ذهنم...

 هشیار شدم...

 به پویا نگاه کردم...

 لبخند زدم...

 مرسی ، خیلی لطف کردین آقای زند... -

 پویا هم لبخند زد ... اما بی رمق...
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 پویا : خواهش میکنم ، کاری نکردم...

 چرا زحمت بزرگی کشیدین... -

 باز همون لبخند بی رمق...

 یاده شدم... اومدم در و ببندم...در ماشینو باز کردم... پ

 ناخود آگاه...

 غیر ارادی ...

 گفتم : راستی ، آهنگ خیلی قشنگی بود...

 ابرواش رفت باال ...

 پویا : جدا؟

 بله ، خیلی ... -

 پس وایسا...

 دستشو برد طرف ضبط...

 سی دی رو در آورد و گرفت طرف من...

 پویا : بیا ، مال تو...

 ، مرسی خودتون میخواین گوش کنین... وای نه -

 پویا سی دی رو تو دستاش تکون داد : بیا دختر اینقدر خودتو لوس نکن...

 از لحنش خواندم گرفت...

 سی دی رو گرفتم ...

 با لبخد پهنی گفتم : واقعاً مرسی...

ت شت ، مراقب خودپویا در حالی که ترمز دستی رو میخوابوند گفت : خواهش میکنم ، قابل تورو ندا

 باش ، خداحافظت...

 مرسی شما هم همینطور ، خدا حافظ... -

 و گاز داد و رفت...

 من زل زدم به سی دیه تو دستم...

 نگاهمو گرفتم از سی دی و به در رو به رو انداختم...

 یعنی واقعاً هستی بود؟!

 لبخند زدم و دستمو رو زنگ طبقهِ خانوم بزرگ فشار دادم... 

 صدای خانوم بزرگ اومد : کیه؟
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 منم خانم بزرگ -

 خانم بزرگ در رو باز کرد...

 با آخرین سرعتی که از خودم سراغ داشتم رفتم تو

 خانم بزرگ آماده جلوی دره خونشون منتظرم ایستاده بود... لبخند داشت... این یعنی خوب!

 از روی هیجان نفس نفس میزدم...

 دادم...فقط به خانم بزرگ سالم 

 خودش از تو چشمام خوند... از همین چشمای مشتاق و منتظر... همین چشمای سرخ...

 خندید... رفت از جلوی در کنار...

آروم قدم گذشتم... دست خودم نبود... میخواستم اگه هستی بود آروم آروم این خوشحالی میرفت 

 تو گوشتو استخونم...

 وارد پزیتیی شدم...

 رهِ هستی بود... اما...چشمم دنبال چه

 عمّه!!!

 عمّه مهینتاج من!

 این موضوع که عمّه به جای هستی بود از خوشحالیم زیاد کم نکرد...

 عمم بود ، دوسش داشتم... فامیل بود... خواهر پدرم... اونی که باال نشسته... بی خبر از همه چیز...

 اما نمیدونم چرا خشک شده بودم!

 حق داشتم!

 ین همه سال ، عمه من برگشته بود...بعد ا

 نگاهم بهش بود اما داشتم گذشته رو آنالیز میکردم...

 بلند شد ... اومد طرفم...

 هنوزم زیبا و جذاب بود بعد این همه سال...

 اشک چشماش منو متوجه خودش کرد...

 عمّه در حالی که منو تو اغوشش میگرفت با بغض زمزمه میکرد : آهوی من...

 دختر برادرم....

 جیگر گوشم...

 یواش یواش انگار مغز یخ زدم فرمان داد...

 دستمو بلند کردم...
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 من هم دستمو به دورش حلقه کردم...

 و همراه شدم...

 عمّه منو به خودش میفشرد... نوازشم میکرد... بوسم میکرد...

 اما من فقط اشک میریختم...

 .. که دست مردونه ای عمّه رو کشید ...مدت طوالنیی تو آغوش هم بودیم.

 صداش برام آشنا نبود : مامان ، خواهش میکنم...

 بهش نگاه کردم...

 اینقدر نگاهم گنگو سرد بود که به خودش اومد...

 عمّه رو روی مبل مشوند...

 دیدم آقا مصطفی زود لیوان آبی نزدیک دهان عمّه کرد...

 اون مرد اومد به طرفم...

 مچنان سر جای اولم بودم!!!من ه

 خندیید...

 صداش باعث شد به چشماش نگاه کنم : سالم دختر دایی ... خوبی؟

 دختر دایی؟!؟!؟!

 امییر؟!؟!؟

 ...عمم ٔ  یاد آوری کردم... امیر... یه دونه پسر عمم... دردونه

 خندیدم...

باید چطوری ابراز محبت کنم...  واقعاً خوشحال بودم از دیدنشون... اما تو شک بودم...نمیدونستم

 انگار مغزم ایست کرده بود!

 با خنده چند بار پلک زدم ...

 امیر تویی؟ -

 ذوق تو صدام ملموس بود...

 خندید : چه عجب یادت اومد...

 با لحن شادی گفتم : چقدر آقا شدییییییییییی

 خیلی شیک و مردونه خندید : توام واقعاً خانوم شدی آهو...

 تشو آورد جلو... دستمو بلند کردم... اما در نهایت حیرت دیدم بغلم کرد...دس

 امیر : دلم واقعاً برات تنگ شده بود...
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 خودمو کشیدم بیرون از تو بغلش...

 منم همینطور امیر... -

 سال زندگی تو برزیل حتما این چیزا رو براش عادی کرده بود! ۰۲با خودم فکر کردم 

 رگشتم... داشت با محبت سر تا پامو نگاه میکرد...به طرف عمّه ب

 رفتم پیشش نشستم...

 مدام زیر لب میگفت : الهی من قربونت بشم...

 الهی من پیش مرگت شم...

 من چه خواهریم؟!

 من چرا باید بعد هفت سال بفهمم این باال سر شما اومده...

 صداش رنگ التماس گرفت : چرا...

 تم...دستشو گرفتم تو دس

 به چشمای بارونیش خیره شدم...

 موهای کوتاه مش کردشو از صورتش زدم کنار ...

 الهی من قربونت بشم عمّه... مهم االنه... االن که پیشمی... -

 بغلم کرد...

 عمّه: من فدات بشم آهوی من...

 حاال اون گریه کن من گریه کن...

 م و دست و صورتمو شستم...بعد اینکه کامل از بغل هم سیر شدیم... رفت

 وقتی برگشتم نگاهم به آقا مصطفی افتاد...

 شرمنده آقا مصطفی ندیدمتون ، خوبین؟ -

آقا مصطفی در حالی که داشت اشک چشماشو پاک میکرد گفت : واال شما یه نمایش راه انداختین 

 خانوم... این بغض نشست سر گلوم بازم نمیشه المصب...

 خانم...هنوزم بهم میگفت 

 ...داشتم دوست داشتنیشو دوست ٔ  چقدر این لهجه

 نشستم پیش عمّه ...

 دستمو گرفت...

 به چشمام نگاه کرد...

 عمّه : ایرج ، میخوام ایرجو ببینم...
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 چشمامو باز و بسته کردم...

 چشم ، به زودی... -

 اما داشتم فکر میکردم که اگه بابا بهش شک وارد شه چی؟!

 سال پیش به خاطره آتیشی که مامان به پا کرده بود با هم قطع رابطه کردن... ۰۲ابا عمّه و ب

 مهینتاج خواهر بزرگ بودو نمیتونست ببینه که بابا تا چه حد در مقابل مامان نرمه...

یه روز تو یه مهمونی زنونه مثل اینکه با مامان درگیری لفظی پیدا میکنن... که مامان هم میاد میذاره 

 ه دست بابا و میگه اگه من برات مهمم باید همین االن جواب این زنو بدی...کف

 نمیدونم چرا بابا با این همه تدبیر این کارو کرد؟

 چرا به عمّه زنگ زد ؟...

 عمه هم که میبینه اوضاع اینجوریه میاد خونمونو یه دعوای حسابی شروع میشه...

 ه ...آخرشم به حالت قهر از خونمون بیرون میر

 یادمه...

 قشنگ یادمه ...

 عمّه داشت میرفت بیرون...

 پالتوی پوستشو دور خودش پیچید...

 با چشمایی غمناک گفت : برادریتو ثابت کردی...

 و رفت...

 همه میدونستن...

 مهینتاج واسه ایرج جون میده...

 اما...

 برادرش... سال عمه از اون سر دنیا پا شده اومده دیدار ۰۲حاال بعد 

 برادری که هیچی ازش نمونده جز یه جفت چشم که فقط نگاهت کنه... 

 عمّه همینطور بهم خیره شده بود...

 خانم بزرگ برامون چایی آورد...

 دستتون درد نکنه ، زحمت کشیدین... -

 با این حرف عمّه از من نگاهشو برگرفت و به خانم بزرگ چشم دوخت...

 نطوره ، خانم شما باید ببخشید بهتون خیلی زحمت دادیم...عمّه : واقعاً همی

 خانم بزرگ تبسمی کرد...
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 خانم بزرگ : نفرمایین... آهو دختر خودمه ، جناب ایرانمنش هم برادرم...

 لطف دارین خانوم بزرگ... -

 عمّه به سمت من برگشت : عزیزم کی میریم ایرجو ببینیم؟

 لبخندی زدم بهش ...

 کمی جا به جا شدم...روی مبل 

 دست عمّه رو گرفتم و گفتم : عمّه جان ، به زودی میریم و بابا رو میبینیم اما...

 مکث کردم... یعنی عمّه میدونست؟ آقا مصطفی چیزی گفته بود؟

 به آقا مصطفی نگاه کردم... داشت همینطور دستمال کاغذی تو دستشو لوله میکرد...

 ه بتونم اشاره کنم چیزی گفتی یا نه؟!اصال به من نگاه نمیکرد ک

 عمّه : اما چی ؟

 اول اجازه بدین من برم و آمادش کنم... بابا تو شرایط خوبی نیست... -

 اما که به مبل تکیه داده بود خیز برداشت...

 عمّه : چی شده آهو ؟ سر برادرم چی اومده؟

 "پس نمیدونست... کاش آقا مصطفی الاقل آمادش میکرد... "

 سرمو پایین گرفتم...

 عمّه ... بابا... بابا چندین سال که زمین گیر شده... -

 با صدای بلنده عمّه سرمو آوردم باال...

 عمّه : چی؟ یعنی چی آهو؟

 از وقتی که مامان طالق گرفت... بابا سکته کرد و حاال یه طرفش لمسه... -

 عمّه اشک میریختو سرشو تکون میداد...

 خدای من ، من چقدر غافل بودم... چقدر...آهو؟ منو ببخهش...منو ببخش ...عمّه : 

 نزنین این حرفو عمّه جون ، همهچیز تموم شده و مهمتر از همه اینکه شما اینجایین... -

 چشمشو باز و بسته کرد... اشکاش مثل مروارید ریخت رو گونش...

 ش ایرج؟ ایرج االن کجاست؟عمّه : خوب االن من باید چیکار کنم؟ کی میریم پی

 ...کردم اشاره باال ٔ  با دست به طبقه

 باال و بی خبر از این اتفاق خوشایند... -

 بلند شدم...

 دستی به سرو روم کشیدم...
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 من میرم تا به بابا آروم آروم خبر بدم... -

 بعد برگشتم رو به خانم بزرگ گفتم : کامیار کی میاد؟

یزی یادش افتاده باشه گفت :ای وای ، اصال حواسم نبود به اون خبر بدم ، خانم بزرگ که انگار چ

 االن میاد میفهمه کلی غرغر میکنه که چرا بهش خبر ندادم...

 اومد از جاش بلند شه که با دست اشاره کردم بشینه...

 نمیخواد خانم بزرگ بذارین بیاد بعد... اگرم چیزی گفت اون با من... -

 شت اشارشو آورد باال و تکون داد و با لحن بامزهای گفت : با تو هاااااخانم بزرگ انگ

 سرمو کج کردم... لبخندی زدم...

 باشه ، با من... -

 بعد رو به همه گفتم : پس با اجازه...

 و بدو بدو به طرف در رفتم...

 میترسیدم...

 داد...ته دلم دوست داشتم کامیار اینجا بود تا اون این کارو انجام می

 اما ایندفعه نبود...

 باید خودم تمام سختیه کارو به عهده میگرفتم...

 خودم ، تنهایی...

 پله ها رو با پاهایی لرزون باال میرفتم...

چی میگفتم؟! چطوری خبر رو میدادم؟ بهتر نبود اول یه آرامبخش بدم؟ اگه بابام یهو فشارش باال 

 پایین میرفت؟

 آورد به ذهنم...تمام این فکرا هجوم 

 اینقدر که یهو به خودم اومدم و دیدم چند دقیقه میشه که پشت در وایستادم و دارم فکر میکنم...

 گفتم و وارد خونه شدم... "بسماهلل ... "کلید و از کیفم در آوردم و 

پدرم ، همه کسم ، امید من... روی صندلیش نشسته بودو داشت از پنجره آسمون آبی رو نگاه 

 یکرد...م

 با صدای در سرشو یکم جا به جا کرد...

 انگار اونم منتظر خبر بود...

 

 انگار به دلش افتاده بود که اینطوری کنجکاو بود ببینه کیه!
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 رفتم جلو...

 با دیدن من چشماش هشیار بود... رمق داشت انگار...

 سالم بابایی.... -

 بوسیدمش...

 کردم... اونم نگاهم میکرد...دستشو گرفتم تو دستم و نگاهش 

 خدایا چطوری میگفتم؟!

 اول رفتم و یه قرص آرامبخش آوردم...

 نگاهش بین من و قرص چرخید...

 لبخند زدم و گفتم : بخورین...

 دستمو بردم جلو... اما دهانشو باز نکرد... فقط نگاهم کرد...

 تم بهش اطمینان بدم ...نمیدونم چرا همش لبخند رو لبم بود... انگار که میخواس

 بابا جون بخورین لطفا...میخوام یه خبر بهتون بدم... اما اول این... -

 و با چشمام به قرص اشاره کردم...

 باز نگاهم کرد...

 بسنده کردم...  "خیره  "چشمام و باز و بسته کردم و به گفتن کلمه ی 

 قرص رو جلوی دهانش بردم...خورد...

 مو در آوردم...انداختم رو تخت بابا...مانتو و روسری

 تو فکرم داشتم هزار جور جمله خبریمو ویرایش میکردم...

 "بابا جون ، حدس بزن کی اومده "

 "بابا جون ، دوست داشتی االن عمه مهینتاج اینجا بود؟ "

 "بابا؟ دلت برای عمّه مهینتاج تنگ نشده؟"

 "؟بابا ؟ فکر میکنی امیر االن چند سالشه "

 اااااه، نه! همش مزخرف بود... هیچ کدوم خوب نبود...

 "یعنی قرص اثر کرده؟ "به بابا نگاه کردم ... 

 جلوی صندلیش زانو زدم...

 باید میگفتم... میدونم این خبر خوشحالش میکنه...میدونم!

 مشتاق ، منتظر ، هراسون...

 حالت چشمای بابا همش در نوسان بود...
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 دم...صدامو صاف کر

 بابا؟ میخوام یه خبر بهت بدم ... اما... -

 انگشت اشارمو گرفتم باال و مثل بچه ها گفتم : باید قول بدی... آرامش خودتو حفظ کنیاا...

 بعد خندیدم...

 اونم خندید... همون لبخند کج...

 

 که من با تمام لبخندهای پهن و صاف دنیا عوضش نمیکردم...

 روحیه گرفتم...

 بابا؟ شاید باور نکنی اما یکی از فامیال اومده به دیدنمون... -

 چشماش حس خودشو پیدا کرد.... مشتاق شد...

 یکی از فامیالی نزدیک... که میدونم از دیدنش خیلی خوشحال میشی... -

 مشتاق تر شد...

 من که بال در آوردم بابا... -

 چشمام قرمز شد.. اه ، االن وقتش بود؟!!!!

 بابا ؟ عمّه ... عمّه مهینتاج... پایینه... با امیر... -

 االن دیگه میشد تعجب رو هم تو چشماش خوند...

 فشار خفیف دستشو حسّ کردم... و بعد قطره اشک پدرم...

 یه اشک...دو اشک... سیل شد یهو...

 منم همراهیش کردم...

زیز ... بعد این همه سال... یکی هم خون گریه نکن بابای خوبم... مهمون داریم... یه مهمون ع -

 خودمون... این دفعه واقعاً فامیله... خیلیم فامیله...

 و باز گریه...

اجازه دادم بابا کامال گریه کنه تا وقتی عمّه رو دید یه وقت نکنه تو رو دربایسی بمونه و نتونه گریه 

 .کنه... اون وقت این بغض بمونه سر گلوشو ... حالش بد شه..

 با فشار خفیف دست بابا دوباره به این دنیا برگشتم...

 چشمامو بهش دوختم...

 آروم... به زور... با کلی تالش گفت : کوو؟

 بین گریه... بین سیل اشک ، خنیدم... بلند بلند...
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 الهی من قربونت برم... االن میگم بیان... -

 بلند شدم... دوییدم سمت در که یهو برگشتم...

 !خوبه؟ حالت نیٔ  ال شدم رو صندلی و گفتم : مطمدو

 "آره "با باز و بسته کردن چشماش گفت که 

 ...من ٔ  و باز خنده

خرسند و خوشحال به خاطره موفقیت تو این ماموریت بزرگ از باالی پلهها داد زدم : عمه ... عمه... 

 خانم بزرگ... امیر...

 ه با این کارم نگرانشون کردم...با صدای یا امام زمان خانم بزرگ فهمیدم ک

 خانم بزرگ وسطای پله با پای برهنه وایساده بود و میگفت : زنگ بزن کامیار بیاد...

سریع گفتم : نه ، نه خانم بزرگ نگران نشین... چیزی نیست بابا خوبه... خواستم بگم تشریف 

 بیارین باال...

نفسشو مثل فوت داد بیرونو گفت : تو که  خانم بزرگ همزمان با اینکه دستشو گذاشت رو سینش

 منو کشتی دختر...

 شرمنده سرمو انداختم زیر...

 ببخشید ، هل بودم... بیاین باال پس ... -

 خانم بزرگ امیر و عمّه رو به باال راهنمایی کرد...

 عمه همش با دستمال کاغذی تو دستش بینیشو میگرفت...

 کنجکاو سرشو کرد تو...

 تاق بابا رو نشونش دادم : اینجا عمّه...با دست ا

 و خودم رفتم و صندلی بابا رو آوردم دم در...

 تا چشم عمّه به بابا افتاد ، خشک شد... بی حرکت وسط اتاق...

 چشم از بابا بر نمیداشت... اشک بود که از چشماش میریخت...

 زیر لب ، خیلی آروم گفت : ایرج چرا اینطوری؟!

 ر از عمّه نبود... فکر میکردم قرص آرومش کرده...بابا هم بهت

 

 آرومش کرده بود اما توقعی زیادی بود که اشکشو خشک کنه... آره توقع زیادی بود...

 پدر مثل کوه من اشک میریخت...

 بابا به زور لب باز کرد و گفت : مهین...
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 صحبت کردن ، ایرج گفتن و... انگار عمّه منتظر اجازه بود... اجازه ی نزدیک شدن... اجازه ی

 عمّه رفت جلو... آروم... انگار که اگه یه خورده سرعتشو تند میکرد همه چیز بهم میریخت...

 نزدیک صندلی بابا... شونه هاش خم شد... تکون خورد... و این خبر از گریه ی از ته دلش میداد...

 بابا نگاه میکرد و اشک میریخت...

 من هم همراهشون بودم... نه تنها من ، بلکه امیر... آقا مصطفی و... خانم بزرگ... به خودم اومدم ...

 همه از این وصال خوشحال بودیم و اشک شوق میریختیم...

 عمّه جلوی بابا زانو زد ... دست بابا رو گرفت و بوسه بارون کرد...

 بین گریه همش میگفت : ایرج ، شرمندتم... شرمنده...

 قط گریه میکرد و سعی داشت نذاره که مهینتاج دستشو اینطوری ببوسه...اما ایرج ف

دیگه نتونستم اونجا وایسم... دیدن اون صحنه قلبمو فشرده میکرد... در ضمن بهتر بود خواهرو 

 برادر با هم تنها باشن...

 رفتم تو آشپز خونه... خودمو مشغول چایی دم کردن کردم...

 ...اما فکرم یه جا دیگه بود

 

 سال باز به گردش در اومده بود... داشت میگشت چاله هاشو بررسی میکرد... ۰۲فکرم تو این 

 حق بابا این نبود... این نبود که االن روی صندلی چرخدار از خواهرش پذیرایی کنه...

 نشستم وسط آشپزخونه و بی هدف به دیوار رو به رو خیر شدم...

 .سکوت بیرون توجهمو جلب کرد..

 سرکی کشیدم... دیدم امیر نشسته رو مبل... ساکت ساکت...

 از خانوم بزرگ خبری نبود...

 به اتاق بابا نگاه کردم... دیدم درش بستست...

 خواهرو برادر خلوت کرده بودن...

 منم دو تا چایی ریختم و رفتم پیش امیر نشستم... 

 امیر متوجه حضور من نشد...

 گلهای روی قالیچه نگاه میکرد... ساکت و صامت داشت به

 خمّ شدم و سینی رو روی میز جلوش گذاشتم...

 به خودش اومد ... به طرفم نگاه کرد...

 پسر عمه من...
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 امیر تمیز و بچه مثبت...

 و به قول هستی ، اتو کشیده...

رنز بود... و چشماش هیچ فرقی نکرده بود... همونطور قهوه ای بود... اما پوست سبزش ، برنز ب

 موهاش...

 یاد آقا حسام افتادم... باباش... موهای آقا حسام هم جو گندمی بود...

 چهرش مردونه ی مردونه شده بود...

 قد بلند و هیکل رو فرمش هم اینو تائید میکرد...

 امیر : نمیشینی؟

 همینطور ایستاده بودم و داشتم بهش نگاه میکردم...

 تجزیه ، تحلیلت میکردم... با خنده گفتم : داشتم

 خندید... کوتاه و بلند...

 امیر : دیگه مثل قبلنا اتو کشیده نیستم...

 نه ، دیگه نیستی ، ماشااهلل مردی شدی ... -

 امیر :ای بابا... توام واسه خودت خانمی شدی...

 لبخند روی لبم کم کم محو شد... چشام غمگین شد...

 روزگار خانمم کرد... -

 میر : من واقعاً متاسفم...ا

 تو چرا؟ -

 امیر : همین دعوا ها... جرو بحثا باعث شد این همه مدت از هم بیخبر باشیم...

 سرمو تکون دادم...

 اینم بازی روزگار بود... وگرنه من خانم نمیشدم که! -

 و بعد خندیدم..

 اونم خندید...

 امیر : چیکارا میکنی؟ سر کار میری نه؟

 ه... تو یه اتلیه منشیم...آر -

 امیر : چرا منشی؟

 به شوخی گفتم : توقعی نداری که با این وضعیت تا مقطع پروفسورا هم درس بخونم؟

 امیر بهم نگاه کرد... انگار که چیزی نفهمیده!
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 من تا دیپلم بیشتر ادامه ندادم امیر... -

 امیر با بهت گفت : چرا؟!

 بابا رو نمیشد تنها گذشت...نمیشد... نمیشد امیر...  -

 امیر : خوب االن چی؟

االن فرق میکنه... خانم بزرگ و کامیار هستن... یه سری مشکالت مجبورم کرد که برم سر کار  -

 وگرنه دلم راضی نبود...

 امیر سرش پایین بود و داشت به لیوان چاییش نگاه میکرد...

 تو چی؟ دیگه دکتر مهندسو که شدی؟ -

 ..خندید.

 امیر : آره... مهندسی معدن...

 آفرین... پسر عمه مهندس خودم... -

 امیر : همسایههای خیلی خوبی دارینا...

 آره ، واقعاً عالین... راستی کی اومدین؟ چی شد اینجا اومدین اصال؟ -

 به جای اون امیر : دو هفتهای میشه ... مامان مدام خوابه داییو میدید... رفتیم دم خونه قبلیتون اما

 قصر قشنگ یه برج دیدیم...

 مامان دیگه طاقت نیاورد...

 

این در و اون در باالخره آقا مصطفی رو پیدا کردیم... آدرس اونم از همسایه قبلیتون گرفتیم... دیگه 

 ما رو آوردن اینجا و به تو زنگ زدنو باقیشم که خودت میدونی...

حس خوبیه... بعد این همه مدت.. آقا حسام چطوره؟ چرا آره ، خیلی خوشحالم امیر... خیلی  -

 ایشون نیومدن؟

 امیر سرشو انداخت پایین...

 مکثش طوالنی شد...

 امیر؟ اتفاقی افتاده؟ -

 امیر برگشت به سمتم...

 امیر : بابا سه ساله که فوت شدن...

 ای وای، آقا حسام... شوهر عمه با شخصیتم... چرا؟!

 جاری شد... با همون استرس... فکرم روی زبونم
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 چرا امیر؟ -

 ...شدن مغزی ٔ  امیر : تو یه سانحه... ضربه

 امیر ، من واقعاً متاسفم... نمیدونی چقدر ناراحت شدم... -

 در کمال حیرت دیدم که دارم برای آقا حسام اشک میریزم...

 واقعاً مرد خوبی بود...

عمّه اینا میومدن خونمون بعد رفتنشون مامان باید حتما این یاد حرف مامان افتادم ... همیشه وقتی 

 دیالوگو میگفت : حیف این مرد که گیر این زن افتاده...

 رو نشنیده بودم... "زن "من تو عمرم به این غلیظی که مامان میگفت کلمه ی 

 و در مقابل بابا با اخم میگفت : خانووم!!!!

 دروغ میگم... مامان هم نازی میکرد و میگفت : مگه

تو دلم خندیدم... به گذشته خندیدم... به اون روزا... که دیگه نمیان... دیگه تکرار نمیشن... حقیقت 

 این بود...

 نمیان...

 صدای امیر حواس منو جمع کرد...

 امیر : دوست دارم برم پیش دایی...

 به دره بسته نگاه کردم...

 ...شب واسه بمونه صحبتاشون ٔ  .. ادامهبلند شدم و گفتم : همین االن میریم.

 تا چایی ریختم و به امیرم اشاره کردم که پشت سرم بیاد... ۴و با خنده رفتم تو آشپزخونه و 

 اونم با خنده بلند شد...

 آروم در زدم...

 صدای گرفته عمّه گفت : بفرمائین...

 سرمو از الیه در آوردم تو و با شیطنت گفتم : اجازه هست؟

 مّه خندید و گفتم بیا تو عزیز دلم...ع

 آنچنان عزیز دلمش رو با عشق گفت که نا خودآگاه برگشتمو صورتشو ماچ محکم کردم...

 امیر رفت سراغ بابا...

 دستشو بوسید...

 سرشو بوسید...

 بغل هم گریه کردن...
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، بسه ن پارتیشون کلفت بوداآخر سر صدای اعتراضم بلند شد :ای بابا... حاال به عمّه هیچی نگفتم چو

 دیگه امیر خان... بعد مدتها همدیگه رو دیدیم...

 و با انگشت اشارم خط ممتدی رو هوا کشیدم و گفتم : گریه دیگه تموم...

 و به چایی اشاره کردمو گفتم : بفرمائین چای...

 دو ، سه ساعاتی حرف زدیم... از هر دری...

 ...جوشید اشکش ٔ  اینقدر خوشحال شد که یه بار دیگه چشمهحتی گفتم هستی حاملست... عمّه 

 قرار شد زنگ بزنمو گوشیو بدم دست عمّه...

 با صدای در به خودم اومدم...

 تند رفتم در و باز کردم...

 حسم بهم دروغ نمیگفت ... کامیار بود...

 با قیافه ی خندان...

 

 یم : سالاام...تا در و باز کردم جفتی مثل خل و چا ها داد زاد

 اومد تو...

 دماغشو کشید باال و گفت : بوی مهمون میاد...

 یهو صاف وایستاد و گفت : آقا من از االن بگم... حق و حقوق من محفوظه ها... تازه شام هم اینجام...

 دنبال فرصت باش فقطاا... امشب استثناً اشکال نداره... -

 همون دارین...کامیار : نخیر، دقیقا تا زمانی که م

 خندیدم...

 بچه پرو... مگه من حریفه تو میشم؟! -

 کامیار به حالت بامزه ی گفت : ریززززز میبینمتتتتتت...

 ...افتاد منتظر و متعجب ٔ  اومدم جوابشو بدم که نگاهم به دو تا کله

 

 عمّه و امیر...

 خندم گرفت...

 امیر خورد...کامیار رد نگاهمو دنبال کردو چشمش به عمّه و 

خیلی صمیمی رفت سراغشون و باهاشون دست دادو سالم علیک کرد... جالب بود که هی به عمّه 

 میگفت : به به عمّه جان ، خوش آمدید...

 عمه و امیر هم کامال جا خورده بودن... 
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 کامیار خیلی عادی و صمیمی رفت سمت بابا ، بوسش کرد و گفت : چشم و دلتون روشن ایرج خان

... 

 نگاهم به عمه و امیر افتاد...

 داشتن به کامیار نگاه میکردن...متعجب!!!!

بیشتر از این صبر کردن رو جایز ندونستم و با صدای بلند گفتم : ببخشید... ببخشید... یادم رفت 

 معرفی کنم این اعجوبه رو...

 و با دست به کامیار اشاره کردم...

 لبخندگفت : اختیار داری ... کامیار نگاهی به من انداخت با

 ایشون کامیار خان هستن... نوه ی خانوم بزرگ ... و ... دوست خوبم ، برادر و حامیم... -

 عمه سرشو تکون میدادو لبخند رو لبش نشون میداد که کامیار به دلش نشسته...

 بسنده کرد "خوشبختم ، امیر هستم "امیر هم به گفتن 

 صال پنهون نمیکرد...کامیار صمیمیت خودشو ا

 همونطور که کتشو در میاورد گفت : آهو خانم یه چایی دو رنگ واسه من میاری؟

 بله ، چرا که نه! -

همینطور که داشتم استکانها رو جمع میکردم امیر از جاش بلند شد و گفت : آهو ؟ واسه شام زحمت 

 نکش... من میرم و از بیرون حاضری میخرم...

 است میگه امیر... هیچی نزار آهو جان...عمه : آره ، ر

 نه عمه ، اصال اجازه نمیدم... یعنی واقعاً دلتون میاد دست پخته آهو رو نخورین؟ -

 عمه : آخه خسته ای دخترم...

 همینطور که سینی دستم بود گفتم : نه عمه جان اصلنم خسته نیستم...

 م کمکت ...امیر همونطور که به طرفم میومد گفت : پس منم میا

 اومدم بگم نه ، که یهو کامیار بلند شد...

 

 با لحن نه چندان دوستانه ای گفت : شما برو بشین پیش دایی جان ، بنده هستم ...

 جا خوردم!

 االن که وقت غیرتی بازی نبود!

 اونم واسه کی؟! پسر داییم؟!

 از هولم خندیدم... یه خنده ی مسخره و احمقانه...
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 ازوی امیرو گرفت و خیلی محترمانه به سمت بابا هدایتش کرد...کامیار ب

 البته محترمانه و خیلی جدی...

 سریع رفتم تو آشپزخونه و منتظر شدم کامیار بیاد و ادبش کنم...

 چند ثانیه نکشید که اومد...

 کته مشکی پاییزشو در اوردو استیناشو زد باال و گفت : خوب ، من آمدم...

 دی بهش خیره شدم...همینطور ج

 کامیار : هان؟ چیه؟

 چیه؟ این چه کاری بود کردی کامیار؟ -

 کامیار با بی قیدی شونه هاشو انداخت باال و گفت : یادم نمیاد کار بدی کرده باشم...

 این چه حرفی بود به امیر زدی؟ -

!بعد .زشت بود خوبکامیار : حرف بدی نزدم فقط گفتم اون بشینه پیش داییش من کمکت میکنم..

 این همه سال ... مهمونه ... خوبیت نداشت...

 

 کامیار تو رو سر من شاخ میبینی؟ یا گوشام مخملیه؟ -

 کامیار : چرا اینقدر حرفو میپیچونی؟ خوب راحت باش...

 نچی کرد و ادامه داد : به نظر من اصال تو خر نیستی...

دی؟ مونده بود چیکار کنه... اون لحنی که تو بهش اون حرفو کامیاااااار ، قیافه ی اون بدبختو ندی -

 زدی کامال نشون میداد که دوستانه نبود...

 کامیار : آاااااا ، برو بابا... چه تفسیرم کرده... به جای این چرتو پرتا زود بیا غذا رو درست کن...

 ابرمو انداختم باال...

 جانممممم؟؟؟؟ درست کن نه! درست کنیم... -

 کامیار : چقدر خری تو دختر... واقعاً فکر کردی اومدم کمکت؟!

 با تعجب برگشتم طرفش...

کامیار در حالی که رو صندلی میشست گفت : اصال فکر کمک منو از سرت بیار بیرون... من اینجا 

 ناظرم... یااله... به کارت برس...

 گاو... فقط نگاهش کردم... چینی به دماغم دادم و گفتم : احمق ،

 کامیار خیلی ریلکس یه سیب برداشت و گفت : لطف داری...

 ماهیتابه ای رو که از کابینت در آوردم و باال گرفتم و گفتم : حرف نزناا... جیکت در نیاد...
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 و بعد به سمت یخچال رفتم...

 کامیار هم با چشم غره ای نمایشی نشست رو صندلی...

 داشتم فکر میکردم چی بپزم...

 بهتر بود کباب تابه ی درست کنم...

 دو بسته گوشت رو در آوردم بیرون گذاشتم تو آب جوش تا سریع تر یخش باز شه...

 خودم هم مشغول پیاز رنده کردن شدم...

 با حرص پیازا رو رنده میکردم...

 تو همون لحظه امیر اومد تو آشپز خونه ...

م و کامیار که لم داده بدو نظاره گر بود با تعجب گفت : با دیدن من که اونطوری پیاز رنده میکرد

 آهو؟ کمک نمیخوای...

 اومدم تعارف کنم که نه...

کامیار زودتر از من بدون اینکه ذره ای جاشو تغییر بده گفت : نه عزیز ، من هستم... شما اصال چرا 

 هی از دایی جان دور میشی؟

 امیر : آخه...

من ، شما تعارف داری؟ بخدا واسه راحتی شما من اینجام... من دارم به آهو  کامیار : آخه نداره عزیز

 کمک میکنم دیگه... شما برو... برو که دایی جان دلتنگته...

 همینطوری داشتم نگاهش میکردم و فکر میکردم این چرا این همه رو داره ؟!

 "یار و آقا امیر...داستان داریم با این آقا کام "و همینطور به این فکر میکردم که 

 با صدای کامیار از فکر اومدم بیرون...

 کامیار طرف صحبتش امیر بود اما به من نگاه میکرد...

کامیار : کاری نمونده به جان شما... فقط االن آهو این پیازا رو با گوشت حسابی ورز میده بعد 

من هستم اگه کاری داشت... شما میندازه تو ماهیتابه... بعدشم سه سوت یه ساالد درست میکنه... 

 برو...

امیر که معلوم بود از این حرکات کامیار متعجب شده آهانی گفت و رو به من کرد و گفت : پس با 

 اجازه...

 بهش لبخند زدم...

 و اون هم رفت...

 کامیار بالفاصله گفت : آهو؟ ساالد شیرازیا...
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 کامیار ، ببند اون دهنتو... -

 ه منم نتونستم جلوی خندمو بگیرم...خندهای کرد ک

 هیچوقت نمیتونستم از دستش عصبانی باشم... یا مدت طوالنی براش قیافه بگیرم...

 کامیار واقعاً بین آدمای اطرافم استثنا بود! 

 تا شام پخته شه کامیار پیشم نشسته بود و چرتو پرت میگفت ...

 

 ...به دستور آقا ساالد شیرازی درست کردم براش

 ...خوردیم شام هم دور و کردیم صدا هم رو بزرگ خانوم شام ٔ  واسه

 خیلی شب خوبی بود... خیلی...

 اون شب متفاوت با شبهای دیگه بهم خوش گذشت...

 ...رفتن پایین ٔ  و در آخر بعد از خوردن چایی کامیار و خانوم بزرگ به طبقه

 .عمّه همچنان پیش پدر بود ... امیر هم همینطور..

 فرصت رو غنیمت شمردم و رفتم تا به پویا زنگ بزنم و ازش بخوام اگه ممکنه فردا نیام...

ساعت ده و نیم بود... درست نبود زنگ بزنم پس تصمیم گرفتم اساماس بدم ... گوشیمو باز کردم 

 که دیدم پیغام دارم...

 بازش کردم... خودش بود...

 "چه حالل زده "

 بود... باز کانلشو عوض کرده

 

 "سالم... خواستم بگم اگه فردا نتونستی بیای اشکالی نداره ... به خواهرت برس... "

 ساعت اساماس رو خندم ... اوه مال خیلی وقت پیش بود...

 به هر حال جواب دادم... و خیلی خوشحال بودم که خودش به موضوع مرخصی فردام اشاره کرده...

ه اس ام استونو دیر خوندم... ممنون که درکم کردین... خواهرم سالم ، شرمند "واسش فرستادم 

 "نبود ، عمم بودن... به هر حل اگه اجازه بدین فردا نیام...

 درسته که عمه یینا خونه داشتن ... اما میدونستم شب میمونن...

 گوشیمو برداشتم و به جمع سه نفره ی بابایینا پیوستم...

اماس اومد برام : دشمنت شرمنده خانم... اشکال نداره ... به به بحثشون گوش میدادم که اس

 مهمونات برس آهو جان...

 بالفاصله جوابشو دادم : بازم ممنون...
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 منتظر جوابش نشدم... گوشیو روی میز گذاشتم و وارد بحثشون شدم...

 عمّه نذر کرده بود کل این دوازده سال دوریو تو این چند ساعت تعریف کنه...

 گار امیر هم همچین حوصله نداشت به حرفا گوش بده...ان

 داشتم نگاهش میکردم که بهم نگاه کرد...

 چشم تو چشم شدیم...

 لبخند زد ... منم جوابشو با لبخند دادم...

 یهو به ذهنم رسید که دعوتش کنم به پاتوق خودمو کامیار...

دیدم امیر سرش و داره تکون میده ... یعنی  انگار این فکر خیلی تو چهرم اثر گذاشته بود ... چون

 ؟!"چیه  "اینکه 

 اصال حواسم نبود که عمه داره حرف میزنه ...

 

 بی اختیار بلند گفتم : میخوای یه جای توپ بهت نشون بدم؟

عمه که داشت از خواهر آقا حسام برای بابا تعریف میکرد یهو ساکت شد و با ابروی باال رفته بهم 

 ..نگاه کرد.

 ...کرد بلندی نسبتا ٔ  اما امیر عوضش یه خنده

 پشیمون از کاری که کردم سرمو انداختم پایین و گفتم : عمه جان شرمنده ... می فرمودین...

 "دختره ی گستاخ  "فکر کردم االن عمّه عصبانی میشه... بهم میگه 

ه حرف ین بابا... چیه نشستین باما بر خالف انتظارم بهم لبخند زدو گفت : پاشین برین یه چرخی بزن

 ما پیرا گوش میدین...

 نفرمایین عمه جان... -

 امیر که تا حاال ساکت بود گفت : کجا رو میخوای نشونم بدی؟

 در حالی که بلند میشدم موبایلمو برداشتم و گفتم : پاشو بیا تا بگم...

 اومدم برم طرف ترس که یهو وایسادم...

 ه اینجایی که میخوایم بریم ... دو دقیقه وایسی با چایی اومدم...بدون چایی صفا ندار -

 امیر در حالی که چشماشو باز و بسته میکرد گفت : باشه...

 زودی دو تا چایی ریختمو برگشتم...

 در تراسو باز کردمو گفتم : اول شما...

 گفت: عجب جای توپی! امیر که حاال فهمیده بود منظور من از جای توپ کجاست با خنده وارد شدو
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 مسخره میکنی؟! -

 امیر : نه ، نه واقعاً میگم... خیلی خوبه اینجا...

 در حالی که میشستم زمین بهش اشاره کردم که بشین...

 صدای اساماس موبایلم بلند شد...

 بازش کردم ...

 از طرف پویا بود... "خواهش میکنم  "پیغام 

 جوابشو ندادم...

 ونی بهم نگاه کردو گفت : شمام آره؟!امیر به مهرب

 با تعجب نگاهش کردم : جان؟

 به گوشیم اشاره کرد...

 فهمیدم منظورشو...

 با خنده گفتم : نه بابا ، اجازه گرفتم از صاحب کارم که فردا نرم...

 امیر : چرا این کارو کردی دختر ؟

 ااا !!! یه بار واسم مهمون اومده ها... -

 کون دادو گفت : فکر کردم کامیار خان بودن...امیر سرشو ت

 اولش متوجه حرفش نشدم... یعنی متوجه کالمش نشدم... با بیخیالی گفتم ...

 نترس االن .... -

 یهو برگشتم طرفش... همون لبخند رو لبم بود... با ناباوری گفتم : یعنی چی؟

 تم...امیر که فکر کرد ناراحت شدم گفت : باور کن منظوری نداش

 پریدم وسط حرفش...

 نه نه ، یعنی تو فکر میکنی بین منو کامیار... -

 !نشه تفاهم ٔ  امیر محتاطانه پرسید : نه ، فقط یه حدس بود... سو

 پفی کردمو در حالی که پامو دراز میکردم گفتم : پسر عمه مارو باش!!!

 ... امیر که واقعاً فکر کرده بود من ناراحت شدم گفت : من منظور

 نخواستم استرس اینو بگیر که من از دستش ناراحت شدم...

 با خنده برگشتم طرفشو گفتم : من که گفتم کامیار مثل برادرمه...

 سکوت کردم...

 یاد همه خوبیهاش افتادم...
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 من واقعاً کامیارو مثل برادر میدیدم...

 ...م : تو تمام این شش سال پشتم بوددست به سینه شدم و در حالی که رو به رومو نگاه میکردم گفت

 حتی یک بار هم بهم نگاه بد نکرد... یه آقای به تمام معناست...

 شوخی زیاد میکنه... سر به سر میذاره... اما ته دلش هیچی نیست...

 من واقعاً بهش اعتماد دارم...

 هنوز جملمو تموم نکرده بودم که برام اساماس اومد...

 حرف دیگه ی مونده که پویا بخواد بگه این وقت شب!!! پیش خودم گفتم :

 بازش کردم...

 باز کردن همانا و زیر خنده زدن همانا...

 کامیار بود...

 نوشته بود : از رشادت هام هم بگو...

 نخواستم جلوی امیر تابلو کنم که کامیار داره از تراس پایین به حرفامون گوش میده!!!

 گاه میکرد...امیر پرسشگرنه بهم ن

 توی خنده گفتم : یکی از دوستانم بود , شهرزاد...شرمنده ... خیلی بامزه گفته بود آخه...

 

 "آهان "امیر سرشو تکون داد... یعنی 

 واسه کامیار فرستادم : تو هنوز این عادتتو ترک ندادی؟

 و رو به امیر گفتم خوب تو بگو...

 که نشدی؟ چشمکی زدمو ادامه دادم : آقا دوماد

 امیر تا اومد دهنشو باز کنه برام اساماس اومد...

 ببخشیدی گفتم و اس ام اسو باز کردم...

کامیار : اوال شهرزاد جدو آبادته! دوما تو بی جا کردی با اون مرتیکه لندهور نشستی تو تراس...حتما 

 چایی دو رنگم میخورین نه؟!

اینکه تغییری تو چهرم بیاد بلند رو به امیر گفتم : آخی  داشتم از خنده میمردم اما خیلی جدی بدون

، یکی دیگه از دوستامه ...بردارش حالش بد شده بردنش بیمارستان... خیلی ناراحته... داداشش 

 هنوز مدرسه میره آخه...

 اجازه میدی جوابشو بدم؟

 بهت احتیاج داره... امیر که مثال میخواست با من همدردی کنه گفت : حتما...جوابشونو بده االن
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 سرمو به نشانه ی تائید حرفاش تکون دادم...

واسه کامیار فرستادم : پسر داییمه پرو! بعد این همه سال دیدمش... جات خالی چایی میخوریم ... اما 

 نه دو رنگ یه رنگ! توام بگیر بخواب تا از فضولی نمردی...

 به سمت امیر برگشتم...

 میگفتی امیر جان... -

 امیر لبخندی زد...

 امیر : ازدواج که نه! اما...

 مکث کرد...

 اما چی ناقال؟!-

 با خنده بهم نگاه کرد : یکیو دوست دارم...

 پیش خودم فکر کردم چقدر خوبه که امیر به این راحتی بهم اعتماد کرد...

 

 آخی... عمّه میدونن... -

 بهشون بگم...یهو امیر استرسی شد : نه ، نه ... نمیتونم 

 جا خوردم... این همه استرسش واسه چی بود؟!

 چرا؟! -

 امیر : حقیقت روم نمیشه... آخه یک ساله که باهاش دستم اما به مامان حرفی نزدم...

 اومدم جوابشو بدم که باز اساماس اومد ...

 ببخشید گفتم و امیر هم به خیال اینکه دوستمه خواهش میکنمی گفت....

 : نره پایین بی من از گلوت... به تو چه اون زن داره یا نه! کامیار

یک درصد فکر کن ولتون کنم برم بخوابم... شیطون دیگه... یهو دیدی اومد سراغتون... من باید 

 باشم...

واسش فرستادم : کامیار خاک تو سرت ... شیطون میتون چی میگی واسه خودت بی حیا...بذار ببینم 

 خت....چی میگه این بدب

 بعد به سمت امیر برگشتم... چاییو تعارفش کردم و گفتم بخور سرد شد...

 در حالی که قند برمیداشتم گفتم : اما به نظر من به عمّه بگو امیر... دختر خارجیه یا ایرانی؟

 امیر خندید... انگار یاد دختره افتاده باشه...

 اده ی دوست مامانه...امیر: ایرانی ، اسمش فرزانست... اتفاقا خواهر ز
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 زدم به شونش : خوب حله دیگه...

 امیر : اتفاقا همین بده آهو... زشت میشه اگه بفهمن...

بردار من , من به تو اطمینان میدم زشت نمشیه...اگه بیشتر از این دوست باشین بعد بفهمن بد  -

 میشه...

 ؟امیر ابوهاشو انداخت باال : واقعاً اینطور فکر میکنی...

 با قیافه ی حق به جانبی گفتم : قطعاً...

 که باز دوباره صدای اس ام اس گوشیم بلند شد... 

 تا میومدم دو کلمه این پسرو نصیحت کنم کامیار دستو صورت نشسته میومد وسط حرفمون...

 ببخشیدی گفتمو پیام اومده رو خوندم...

سواال رو میپرسی که به چی برسی؟ ببینم فاصله کامیار : آخه به تو چه این موضوع؟! داری ازش این 

 رو رعایت کردین یا نه؟!

فرستادم : منحرفه بدبخت... پسر عممه میخوام کمکش کنم... نه تو بغلشم... آخه آدم شو این چه 

 سواالییه؟!

ئن مبعد برگشتم رو به امیر و گفتم : امیر .. واقعاً به نظر من تا دیرتر نشده با عمّه حرف بزن...مط

 باش عمه از اینکه یه دونه پسرش سرو سامون بگیر خوشحال میشه...

 امیر نگران بهم نگاه کرد : اگه مخالفت کنه؟

 آخه چه دلیلی داره که مخالفت کنه امیر جان؟ -

امیر کالفه دستشو تو موهای جو گندمیش کردو گفت : نمیدونم... من هیچوقت با مامان اینقدر 

شه طوری رفتار کرده که من نمیتونم باهاشون راحت باشم... متوجهی؟ راحت نبودممامان همی

 همیشه یه پرده ای بین من و مامان بوده...

... 

 آروم گفتم : متوجهم... درک میکنم...

بعد یهو با یه فکر که از شرم گذشت چشمامو ریز کردمو گفتم : میخوای یه مدت که گذشت من 

 باهاش حرف بزنم ؟

 ماس رشته افکارمو پاره کرد...باز صدای اسا

 تو دلم یه جیغ بنفش سر کامیار زدم... کامیااااااااااااااااارررر رر

 کامیار : تو بیجا کردی ، بیا به من کمک کن... اون خودش میدونه چیکار کنه...

 م...نفرستادم : کامیار یه لحظه زبون به دهن بگیر... باشه، نوبت تو بشه من با کله به تو کمک میک
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 به امیر نگاه کردم باز...

 امیر ایندفعه خودش گفت : فکر میکنی راه درستیه؟

شونه هامو انداختم باال : چرا که نه! تو پسر عممی باهم یه دردو دلی کردیم منم فکر کردم که 

 اینطوری میتونم بهت کمک کنم... هیچ جاشم غیر طبیعی نیست...

 فقط...

 ه االن برم بگم غیرطبیعی میشه...باید یه مدت بگذره... اگ

 امیر به رو به روش خیره شد...

 بعد با لحن حسرت باری گفت : آخ ، اگه بشه....

 منم با شیطنت ابروهامو انداختم باال و گفتم : چی میییییشه...

 باز اساماس...

 کامیار : زود اینا رو وصلت بده من خوابم میاد...

 ینا وصلت داده شدن...فرستادم : شما برو بخواب ا

 بعد رو به امیر کردم و گفتم : پاشو ، پاشو بریم بخوابیم پسر عمه جان...

 و دستمو گذاشتم رو شونه هاشو بلند شدم...

 رفتیم تو ...

 بابا رو خوابوندم...

 جای امیر و عمّه رو تو اتاق خودم انداختم ... خودم هم رفتم تو اتاق بابا...

 تم جاها رو مینداختم عمه گفت که برم پیش اونا...البته وقتی داش

گفت که میخواد باهام حرف بزنه و من تا چهار صبح بیدار بودم و داشتم این همه سال و تعریف 

 میکردم...

 آخر سر هم امیر گفت : مامان جان.. خیلی وقت هستا... ولن کن این بنده خدا رو بذار بره بخوابه ...

عمه تازه به ساعت نگاه کرد و گفت : اوا ، خاک عالم... برو بخواب دخترکم... و اون موقع بود که 

 اصال حواسم نبود...

 لبخندی زدمو با گفتن شب بخیر به سمت جام پرواز کردم...

فردای اون روز هم خیلی خوش گذشت بهمون... عمّه جون ناهار پختن چون من زمانی که چشمامو 

 !!باز کردم ساعت یک و نیم بود!

 آنچنان با پرش از جمع بلند شدم که کمرم رگ به رگ شد...
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کامیار سه بار اون روز زنگ زد... البته غیر از اون چهار تا میس کالی که من خواب بودمو ندیده 

 بودم!!!

 هر سه دفعشم گفتم شهرزاده!

 خوب حق داشتن اگه شک کنن...

 بهش میگفتم چرا اینقدر زنگ میزنی؟ خل شودی؟

 گفت میخوام فکر نکنن تو این چند سال حواسمون بهت نبوده...می

 تازه به نظر خودش جواب قانع کننده ی داده بود!!!

 

ناهار خانم بزرگ رو هم گفتیم بیان باال.. اولش نمیومد دیگه آخر سر خود عمه گفتن اگه نیاین 

 ناراحت میشم اومدن...

 کردن...برای شام هم خانم بزرگ همه رو پایین دعوت 

 ساعت حدوداً هفت نیم بود که تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم...

 تا اومدم تو اتاقم دیدم موبایلم داره زنگ میخوره ... فکر کردم کامیاره اما...

 اسم آقای زند رو موبایلم ... هم نگرانم کرد هم متعجب...

 سریع جواب دادم...

 سالم ... -

 پویا: سالم آهو جان خوبی؟

 رو شکر لحنش آروم بودخیلی آروم... ... خدا

 ممنونم شما خوبین؟ شرمنده امروز نشد که بیام... -

 پویا : خواهش میکنم ، مشکلی نیست... منم نرفتم...

 نمیدونم چرا اما بی اختیار گفتن :ای وای ، چرا؟!

 یه مکث کوتاه کرد و گفت : حوصله نداشتم...

 مانند گفت : با کی حرف میزنی تو؟یهو از اون ور خط یه صدای جیغ 

 پویا هم خیلی راحت گفت : به تو یاد ندادن در بزنی جوجه؟

 جالب بود... اصال معذب نبود که داشت با من حرف میزد و االن حواسش یه جا دیگه بود...

 صدای زنانه ی پشت خط گفت : جواب منو بده آب زیر کاه...

 این که صدای شهرزاد بود!!!

 پشت خط گفت : ببخشید ، یه لحظه...پویا 
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 و بعد رو به شهرزاد گفت : شهرزاد حوصله ندارم ، جان من رو مخم نرو...

 شهرزاد: چه خودشم تحویل میگیره ، میگم کیه پشت خط...

 پویا : یکی از دوستام ، برو االن میام...

 جمله آخرش محکم همراه با عصبانیت بود ...

 

 ناراحتی گفت : خیلی خوب بابا ، وحشی...طوری که شهرزاد با 

 پویا دوباره من رو مخاطب قرار داد...

 پویا : شرمنده... شهرزاد بود...

 بله از صداش شناختم ، سالم میرسوندید... -

 پویا : دیگه نگفتم تو پشت خطی...

 ناخود آگاه گفتم : چرا؟!

 پویا : چی چرا؟!

 گفتم : همینکه نگفتین منم... پشیمون از حرفی که زده بودم آروم

 پویا خیلی خشک گفت : صالح ندونستم...

 این یعنی فضولی موقوف...

 حقته آهو خانوم تا تو باشی بی جا دهنتو باز نکنی...

 پویا کالفه بود...

به نظرم میرسید خودشم نمیدونه برای چی زنگ زده چون گفت :زنگ زدم یه سوال بپرسم اما یادم 

 ا میای؟رفت...فرد

 آروم گفتم : بله ، میام...

 پویا : پس میبینمت...کاری نداری؟

 "چرا دارم... واسه چی اینقدر بی حوصله؟؟؟؟؟ "تو دلم گفتم 

 اما اونو تو دلم گفتم ...

 نه ممنون ، فردا میبینمتون... -

 پویا : مراقب خودت باش آهو..شبت بخیر...

 اما صدای بوق ممتد حرفمو نصفه کاره گذشت...داشتم میگفتم : چشم ، شب بخیر... 

 گوشیو با تعجب گرفتم جلوی سرعتم!!!

 بهم ریختم...
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 بود؟ زده زنگ چی ٔ  واسه

 چرا حسم میگه هیچ کاری نداشت؟

 چرا نذاشت من خداحافظی کنم؟

 من تازه داشتم کنجکاوی هامو سرکوب میکردم...

 کالفه خودم رو رو تختم پرت کردم...

 و گذاشتم زیر سرم و به سقف خیره شدم...دستم

 چرا به شهرزاد نگفت منم؟

 چشمامو بستم ...

 چرا من اینقدر حساس شده بودم.... شاید با دوست دخترش دعواش شده...

 به خودم نهیب زدم...

 "آهو ، اینقدر فضولی نکن!!!! "

 نگاهم به ساعت افتاد !!!

 اوه ، اوه دیر شد! 

 زرگ سوپ سفید که من عاشقش بودم و پخته بود...اون شب خانم ب

 

 هم من هم کامیار... اینقدر خوردیم که در معرض ترکیدن بودیم...

بعد از شام بزرگترا مشغول صحبت شدن ... من و امیرو کامیار و هم یه گوشه برای خودمون 

 نشستیم...

 ، چه خبرا؟کامیار در حالیکه پاشو رو پاش مینداخت گفت : خوب امیر خان 

 امیر هم سر به زیر جوابشو داد : سالمتی کامیار جان...

 کامیار : نه ، چه خبرا؟

 امیر سرشو آورد باال ، متعجب به کامیار نگاه کرد : سالمتی کامیار جان...

 کامیار دستشو گذاشت زیر چونشو گفت : خوبی شما؟ مشکلی ، چیزی که نداری؟

 

 یزم شکر خدا همه چیز خوبه...امیر با لبخند گفت : نه عز

 نیم خیز شدم... احساس کردم کامیار میخواد گند بزنه... یه ابرومو انداختم باال و زل زدم به کامیار...

 اما فهمیده بود و اصال بهم نگاه نمیکرد...

 کامیار : تو برزیل چی کارا میکنی عزیزم؟!

 مشغولم...امیر : دارم فوق میخونم... معدن... تو یه شرکتم 
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 کامیار : آهان... همین؟

 امیر خنده کنان گفت : آره دیگه ... همین..

 کامیار : یعنی هیچ کار دیگه ای نمیکنی؟

 امیر که معلوم بود کامال گیج شده گفت : نه واهلل...

 بلند شدم و رفتم پیشش نشستم...

 اگه سوال بی جایی پرسید یه بشگونی... چیزی بگیرم ازش...

 نشستم اومد نزدیکم ویواش گفت : این پسر عمت چرا نم پس نمیده؟تا 

 با تعجب برگشتم طرفش...

 چه نمی باید پس بده... -

 کامیار : چرا چیزی از این زن صیغه ایش نمیگه!!!

 چشمام گرد شد...

 زن صیغه ای چیه؟!!!! دوست دخترش... حرف در نیار خاله زنک... -

 کامیار : ساده ای تو!!!

 برگشت طرف امیر و یهو نه گذاشت نه برداشت گفت : بی عرضه یعنی تو یه دوست دختر نداری؟!

 وای! آبروم رفت...

 امیر که همینطوری مونده بود...

 

 به این رفتارای کامیار عادت نداشت که!

 با صدای پر از سوال گفتم : کامیار چی میگی؟؟؟؟؟

 ا... یعنی ببند دهنتو ... حرف نزن... ساکت شو...این چی میگی کلی معنی داشت هاااااا

 اما کامیار افتاده بود رو مود خودش و کسی نمیتونست خارجش کنه!

 امیر با بهت گفت : جان؟!

 کامیار : میگم... یعنی تو یه دوست دختر نداری؟

 امیر دست به سینه شد و گفت : چی بگم واهلل...

 کامیار : اسمشو...

 بهت نگاهش کرد...امیر باز با 

 کامیار خیار بخور... -

 و بشقاب خیارو به زور دادم دستش...
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 بعد رو به امیر گفتم : کامیار شوخی میکنه امیر جان...

 تا امیر اومد حرفی بزنه کامیار گازی به خیار زد و گفت : نه ، اصال... جدی میگم... اسمش چیه؟!

 عصبی گفتم : اسم چی کامیار ؟

 

 ر رو به من گفت : دوست دخترش ... خنگ...کامیا

 وبا چشم غره ی نمایشی نگاهشو ازم گرفت...

 نمیدونم ، از من چرا میپرسی... از خودش بپرس... -

 کامیار : مگه از تو پرسیدم... از خودش پرسیدم اما الل شده جواب نمیده...

 اومدم یه چیزی بگم که امیر آروم گفت : فرزانه...

 مو انداختم باال و گفتم : بیا ، خودش گفت...شونه ها

 کامیار : شنیدم ، کر نیستم که!

 بعد رو به امیر با خنده گفت : زیر لفظی میخوای تا حرف بزنی...

 امیر سرشو تکون داد و خندید...

 کامیار هم در حالی که سرشو تکون میداد گفت : خوبه ، خوبه...

 جوریاست؟ فابین یا نه... همینطوری؟ بعد رو به امیر دوباره گفت : چه

 ترجیح دادم ساکت باشم... نمیفهمیدم این همه تالش کامیار واسه حرف زدن امیر چی؟!

 امیر : فاب؟

 کامیار : آره دیگه... یعنی صمیمی و این حرفا...

 "آهان... "مطمئن بودم امیر هیچی نفهمیده بود و الکی میگفت 

 اگه خدا بخواد... قصدم ازدواجه... امیر : همینطوری که نه...

 کامیار گول از گلش شکفت : به به آقا دوماد...

 امیر : مرسی ، اما... هنوز که چیزی معلوم نیست...

 کامیار : چرا ؟ چی جلو پاته رفیق؟

من داشتم حرص میخوردم... اینکه از همه چیز خبر داشت... حاال چرا داشت از زیر زبون امیر حرف 

 د؟!میکشی

واسه همین از جام بلند شدم و رفتم پیش عمه نشستم و اونا رو با حرفای مردونشون تنها گذشتم... 

 البته ناگفته نماند که اونها هم غرق گفتگو شدن...

 ساعت عمّه به امیر اشاره کرد که پا شن... ۱-۲بعد از 
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 میخواستن برن خونه ی خودشون...

 ریم باال... عمه هم اومد...امیر اول کمک کرد که بابا رو بب

 وقتی داشتیم میرفتیم باال اصال با کامیار خدافظی نکردم ...

 

 هنوزم از دستش ناراحت بودم...

 رفتیم باال... عمه و بابا با هم خداحافضیشون روکردن...

 بعد نوبت به من رسید ... نرفته دلتنگشون شده بودم....

 

 بالمون و مارو ببره خونشون...قرار شد آخر هفته امیر بیاد دن

 منم مخالفت نکردم...

 دلم میخواست... دلم میطلبید... مهمونی... بیرون... رفت و آمد...فامیل بازی...

 دوست داشتم و میخواستم...

عمه اینا که رفتن منم سریع ناهار فردامو که خانم بزرگ از شام داده بود حاضر کردم و پریدم زیر 

 پتوم...

 دقیقه بعد اساماس اومد...چند 

 مثل روز روشن بود که کامیار...

 کامیار : قهری؟

 جواب ندادم...

 کامیار : لوس نکن خودتو... قهری؟

 باز جواب ندادم...

 کامیار : غلط کردم...

 این بار جواب دادم...

 حاال شد... عصبیم کردی با اون سواالی چرتو پرتت... -

 بود... کلی کمک کردم به اون پسر عمع پخمت... کامیار : خیلیم به جا

 خودتی... خیلیم آقاست... -

 کامیار : آره بابا... خیلی آقا بود... یکم شیطنت یادش دادم...

 هیچی دیگه... بیچارش کردی... -

 دیگه خواب امان نداد تا به صحبت با کامیار ادامه بدم...

 چشمام گرم شد و خوابیدم...
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 د شدم چهارتا اساماس داشتم...صبح که بلن

 "تازه راه و چاه یادش دادم"

 "چرا جواب نمیدی؟"

 "با توام... "

 "شب بخیر"

 اهمیت ندادم...

 احساس کردم یکم خوشحالم که دارم میرم سر کار...

 یه کوچولو ذوق داشتم...

 گذاشتم پای عادت...

 پای عالقه به شغلم!!!!

 اما...

 دم... باز ته دلم ترسی

 برای رهایی از این ترس یه نفس عمیق کشیدم و حاضر شدم و راه افتادم...

 به آتلیه که رسیدم پویا هم تازه رسیده بود...

 

 چون گفت : تازه اومدم زیر سماورو روشن کردم ، زحمت چاییو میکشی؟

 با لبخند باشهای گفتم و رفتم پشت میز ...

 بدو بدو رفت باال تو اتاقش...اون هم انگار که عجله داشت... 

 آب جوشید... تو آشپز خونه بودم... داشتم چایی دم میکردم که صداش اومد...

 پویا : آهو؟ آهو؟

 وای خدا ! من کی به این اجازه داده بودم اینطوری با من صمیمی شه نمیدونم!

 تو چهار چوبه آشپزخانه ایستاده بود...

 له؟قوری به دست برگشتم طرفش : ب

 پویا : امروز کلی باید بهم کمک کنی ...

 پلک زدم ...

 حتما... -

 پویا : شهرزاد مریض شده!

 پریدم وسط حرفش...
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 آخی ، خدا بد نده ... چرا؟ دیروز که خوب بود! -

 ...خوردش یهو که بگه حرفشو ٔ  اومد ادامه

 پویا: مگه تو با شهرزاد حرف زدی؟

 شما حرف میزدین باهام... نه دیگه... همون موقع که -

پویا : آهان ، به هر حال نمیاد... امروز برای اتاق پشتی یه سری وسایل میارن... بیا بهم کمک کن 

 ببینم چطوری دیزاین کنیمش...

 با تعجب گفتم : من؟!

 میارن دیگه... ۲پویا :آره تو...تا 

 باشه ، حواسم هست...-

 داشت میرفت که یهو صداش کردم....

 آقای زند؟-

 برگشت...

 چاییو بیارم باال؟-

 وااا!!! خل شده بودم؟! این چه سوالی بود کردم؟!

 پویا با یه ابروی باال انداخته یکم فکر کردو گفت : میشینم همینجا میخورم...

 االن دم میکشه... -

 چایی دم کشیده براش ریختم .... خورد و رفت...

یکی مخصوص عکسای پرسنلی بود که یه اتاق ساده بود با چند رنگ  تا اتاق داشت... ۲ ما ٔ  اتلیه

 پرده پشتش...

 یکیم اتاق اصلیمون بود... سفیده سفید... بزرگ...

 با کلی پایه نورو ، پنکه و صندلیو ...

من اینکه همش سفید بود و براق رو خیلی دوست داشتم... دلم میخواست برم بشینم تو اون اتاق و 

 کر کنم...همینطوری ف

 تازه چند تا هم آینه ی متحرک داشتیم ...

 بود که یه ماشین پر از بار اومد... ۲:۱۱ساعت نزدیک 

 سریع پویا رو صدا کردم...

 کارگرا وسایلو تا دم اتاق بردن...

 باقیش دیگه کار خودمون بود...
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 صندلیهای کوچولوئه مربع به رنگای تند...

 قرمز ، زرد ، نارنجی ...

 به همراه کلی میله با پارچههای مخصوص سفید که نمیدونستم به چه کاری میان!

 کلی وسایل دیگه هم بود که خوب من نمیشناختمشون...

 همشو خود پویا برد تو اتاق منم اونایی که سبک تر بود رو حمل میکردم...

 فتم که بعدا زنگ میزنم...باری صدای زنگ موبایلمو شنیدم اما توجه نکردم... گ ۱-۲وسطای کار یه 

 تقریبا کارا تموم شده بود و داشتیم مشمباها رو جمع میکردیم...

 تا دوربین عکاسیشو که مال اون اتاق بود رو داشت جا به جا میکرد... ۲پویا هم 

دوباره صدای موبایلم بلند شد ... بی خیال داشتم به کارم ادامه میدادم که با حرف پویا میخکوب 

 .شدم..

 پویا: خوب برو جواب بده ، شاید بابات باشه دختر...

 تا گفت بابا دیونه شدم ، خشک شدم ، فقط بیمارستان اومد جلوم...

 

... قت.... گرونی اون به دوربین و دوربین ٔ  اینقدر هل کردم که مشمبا دور پام پیچید خوردم به پایه

 ...زمین خورد

 تلفن یا دوربین... هی میرفتم بر میگشتم...هل شده بودم... نمیدونستم برم طرف 

 فقط میگفتم : من ... من...

 پویا که حالمو دید گفت : برو تلفنت...

 دویدم سمت تلفن...

 شماره نا شناس بود...

 داشتم خفه میشدم...

 دکمه ی سبزو زدم و با صدای امیر دوباره نفسم باال اومد...

 انگار احیا شده بودم...

 وری گفتم : امیر تویی؟با نابا

 امیر : آره ، منتظر تلفن کس دیگهای بودی؟

 اومدم بگم نگران شده بودم... زدم دوربین پویا رو ترکوندم...

 اما دیدم نه! حوصله ندارم...

 

 فقط گفتم : جانم ، بگو...
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 امیر : سر کاری؟

 آره چطور؟ -

 تمام مدت چشمام به در اتاق عکس بودن...

 بعد از کارت بریم بیرون؟امیر : 

 فقط خواستم از سرم باز شه گفتم : باشه ، باشه...

 امیر : چه ساعتی بیام؟

 هفت اینجا باش... -

 امیر : آدرس...

 پریدم وسط حرفش...

 اساماس میکنم برات.. -

 امیر: منتظرم ... مراقب خودت باش ... میبینمت...

 توام همینطور ... فعال... -

 و قطع کردم... و گوشی

 با چشمایی نگران به سمت اتاق عکس نگاه کردم...

 یعنی چه گندی زده بودم؟

 کم کم یک میلیون پول اون دوربین بود... از کجا میاوردم؟

 آخه امیر االن وقت زنگ زدن بود؟!

 اومدم برم سمت در که در باز شد و پویا دوربین به دست اومد بیرون!

 د... یعنی خرد شده بود؟نگاهم به دوربین بو

 پویا نزدیک تر شد : اتفاقی افتاده آهو؟

 گیج نگاهمو از دوربین گرفتم...

 من ... من ... ببخشید... بخدا نمیخواستم... -

 و باز نگاهم به دوربین گرون قیمت بود...

 پویا دوباره سوالشو تکرار کرد : اتفاقی افتاده بود؟

 بت بابا راحت شده بود تمام فکر و ذهنم پیش دوربین بود...اما من حاال که خیالم از با

 خرد شده؟! از وسط نصف شده؟! اون صدایی که این داد!!!

 پویا بلندتر گفت : با توام ... چی شده؟!

 بهش نگاه کردم ... گیج بودم... فقط به فکر پول دوربین بودم...
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از ظهر بیرون... خدا رو شکر بابا نبود... آقای  هان؟ هیچی... پسر عمم بود ... میخواست بریم بعد -

 زند؟ من واقعاً نمیدونم چی بگم؟!پول دوربین چقدره؟ من...

 صدای پویا باعث شد حرفم قطع شه...

 پویا : کی بود؟!

 پسر عمم... همونایی که اون روز گفتم اومدن... تازه... -

 باز پرید وسطه حرفم... اما ایندفعه عصبی...

 آهان... من فکر کردم حتما بابات چیزیش شده که ول کنه معامله هم نبود! پویا:

 بعد دوربینو کوبوند رو میز...

 

 اگه تا حاال نشکسته بود االن دیگه شکست...

 ادامه داد: نگران این آش و الش هم نباش... از حقوقت کم میکنم ضرریه که زدی...

 . دوربینشو شکونده بودم ...جوش آورد بود حسابی... بهش حق میدادم..

 پویا : یک هفته ... نه! دو هفته از حقوق خبری نیست... تازه حقش بود که همشو ازت میگرفتم...

 سرم پایین بود... البته تا اون لحظه...

 حقش بود؟!

 سرم اومد باال...

کن و هفته هم کم نچی؟ حقم بود؟ شما فکر میکنی من االن به دستو پات میفتم که توروخدا این د -

 ... آره؟

 جا خورد... لحنم لحن آهو نبود...

اصال همشو کم کن... اصال حقوق نده... پام خورد... چشمم کور دندم نرم باید خسارتشو بدم... اما -

 دیگه این منت قضیش چیه؟!

م نتونستعصبانی شده بودم... حق داشت... اصال همه جور حق با اون بود اما دیگه این منت آخرشو 

 هضم کنم...

 کوتاه نیومد...

 پویا : حرف قاطی نکن... منت چی؟ بعدشم اینجا امدی واسه کار نه واسه گردش!

 چشمام گرد شد!

اوال بعد ساعت کاریه و هیچ ربطی به شما نداره ... دوما حرف تو حرف نیارین آقا... اصال کلشو کم  -

 کنین...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 2  

 

ی که ازش عصبانیت میبرید به پویا زل زدم که با صدای سالم اینو گفتم و دست به کمر با چشمای

 زنانهای جفتی به در ورودی نگاه کردیم...

از عصبانیت نفس نفس میزدم با دیدن چهره ی هاله نفسمو به شدت دادم بیرونو یواش سالم 

 کردم...

 هاله که قیافه ی عصبانیه ما رو دید با حالت پر از تعجبی گفت : مراحم شدم؟

 پویا سعی کرد عصبانیتشو پنهون کنه...

 لبخند زد...

 پویا : به سالم هاله خانم... نه عزیزم مراحمی...

 عزیزم پویا گوشمو خراش داد...

 ساکت و صامت پایینو نگاه میکردم...

 هاله اومد جلو...

 هاله : چی شده پویا؟ چرا اینقدر بر افروخته؟

 پویا سعی کرد لبخند بزنه...

 ا : چیزی نیست...پوی

 هاله : چیزی نیستو اینطوری نفس نفس میزنی؟

 همچنان سرم پایین بود...

 پویا : آره ، یه خسارت کوچولو بود... مهم نیست... خوش امدی بریم باال...

 هاله به دوربین رو میز نگاهی انداخت...و بعد به من ...

 ی ناراحت...از نگاهش اصال خوشم نیومد... ناراحتم شدم... خیل

 من ناخواسته این کارو کرده بودم...

 حال: اومدم دنبال عکسها ... بدم نمیاد یه چایی هم باهم بخوریم...

پلک میزدم اشکام سرازیر میشدن...اینقدر چشمام بدون پلک ردن باز نگه داشتم که داشت 

 میسوخت...

 

 باال راهنمایی کرد... پویا بدون هیچ حرف دیگه ای دوربینو برداشتو هاله رو به

 پویا : هاله جان تا شما بری باال من چایی میریزم میام...

 هاله با لحن لوسی گفت : اول بیا عکسا رو ببینیم... حاال چایی بدن...

 تو دلم گفتم : حاال چرا اینقدر لوس؟؟؟؟
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 پویا در حالیکه به سمت آشپزخونه میرفت گفت : تا بشینی اومدم...

 وزم ایستاده بودمو پایینو نگاه میکردم...و من هن

 نگاه هاله...

 منت پویا...

 رو اعصابم بود... عصبی بودم... ناراحت بودم... دلم... دلم شکسته بود... 

 باز صدای موبایل رفت رو مخم...

 الو؟-

 امیر بود...

 امیر: سالم... پس چی شد آهو؟

 گیج پرسیدم : چی ، چی شد؟

 خوبه؟ آدرس دیگه... امیر : حالت

 آهان ، االن ، االن میفرستم... -

 امیر: اهو؟

 جانم؟ -

 امیر : دوست دارم کامیار هم بیاد...

 تو همین حین پویا اومد بیرون از آشپزخونه...

 کامیار ؟-

 نگاه پویا رو حس کردم اما سرم پایین بود و اهمیت ندادم...

 اصال سرمو بلند نکردم...

 ولی...

 پویا سر میزم ایستاد...

 و در کامل ناباوریم دیدم ... یه استکان چایی رو میزم ظاهر شد...

 سرم با سرعت اومد باال...

 نگاهم به نگاهش گره خورد...

 نگاهم کرد... چشم تو چشم...

 و بعد پلهها رو رفت باال...

 امیر داشت الو ، الو میکرد...

 به خودم اومدم...
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 ید... خوب بهش زنگ بزن...الو؟ ببخش -

 امیر : شمارشو ندارم که!

 با آدرس برات میفرستم... -

 امیر : منتظرم... همین االناا... یادت نره...

 آروم گفتم : نه االن میفرستم...

 نگاهم به چایی بود و فکرم پیش نگاه پویا!

 این یعنی چراغ سبز!

 صدای خنده ی هاله تمرکزمو بهم ریخت...

 اهم رفت سمت در اتاق پویا...نگ

 یه عکس چه خندهای داره؟!!!

 تا وقتی که هاله بیاد بیرون داشتم فکر میکردم...

 تو بد کش مکش فکری گیر کرده بودم...

 از همه بدتر...

 این حس ، این حس... چی بود؟ چی بود خدا!

 آدرسو برای امیر اساماس کردم به همراه شماره کامیار ...

 فرستاد که هر دو میان آتلیه...واسم 

 هاله و پویا از اتاق اومدن بیرون...

 هاله همش داشت تشکر میکرد و کلی تعریف و تمجید...

 از من هم یه خداحافظیه سر سری کردو رفت...

 باز سرمو گرفتم پایین...

 صداش تو گوشم پیچید : چاییت یخ کرد...

 نه من سرد چایی میخورم...-

 و جیبش کرد...دستاشو ت

 پویا : آهان... ، راستی شهرزاد داره میاد...

 سرمو آوردم باال... خوشحال شدم...

 واقعاً؟ مگه مریض نبود؟ -

پویا همونطور که با خودکار روی میز بازی میکرد گفت : چرا ، اما دلش واست حسابی تنگ شده 

 بود...
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 آخی ، منم همینطور...-

 لش واسط تنگ شه دلت تنگ میشه؟پویا : تو واسه هر کی د

 لبخند از لبم رفت : یعنی چی؟

 اینقدر لحنم خشن بود که دستاشو برد باال و گفت : هیچی بابا ، تسلیم...

 تو دلم گفتم : چی شد یهو؟! اینقدر مهربون شدی؟! تا یک ساعت پیش داشتی قورتم میدادی که!

 غول بازی شدم...راهشو کشید و رفت اتاق عکس منم با موبایلم مش

 با صدای گرفته اما شاد شهرزاد سرمو آوردم باال...

 شهرزاد : نبینم سرت تا کمر تو گوشی باشه هااااا... حواسم بهت هست...

 با لبخند بلند شدم از جام... 

 سالم عزیز دلم... وای چقدر دلم برات تنگ شده بود...-

 و دو تا بوسه محکم کردمش...

 ه ، مریض میشی...شهرزاد: دیوون

 اشکال نداره... دلم برات تنگ شده بود خوب... -

 شهرزاد با حالت ناراحتی نمایشی گفت : آره ، از زنگات معلوم بود...

 شرمنده نگاهش کردم...

 حق داری ... اما اگه بدونی چیا شد! -

 چشماشو درشت کرد: چه عجب... یه بار تو دست پر بودی...

 ه پر...چه جورم... پر -

 شهرزاد : پس بریم آشپزخونه...

 امدیم بریم آشپزخونه که شهرزاد ایستاد... کنجکاو نگاهش کردم...

 شهرزاد : بذار برم به پویا یه سر بزنم بیام...این چند روز خیلی گرفته بود... میام...

 چشمامو باز و بسته کردم: باشه... پس من چایی میریزم...

 خندیدو رفت...

 ا گرفته بود؟! پس شهرزاد هم فهمید بود... حدسم درست بود پس...پوی

شهرزاد اومد و من از اول تا آخر ماجرا رو مو به مو براش تعریف کردم... از اومدن عمه گرفته تا 

 همین یک ساعت پیش که چه اتفاقایی افتاده بود...

 بعد از اینکه حرفام تموم شد شهرزاد شروع کرد به حالجی...
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رزاد : تو خیلی احمقی که گذاشتی اونطوری نگاهت کنه... اصال من کال از اون دختر خوشم نمیاد... شه

 موزیه...از خداشه زن پویا شه هااااا... اما مثال میخواد بگه من عین خیالم نیست...آره جون عمت...

 آخه چی میگفتم! اون ارباب رجوع و من یه منشی... -

 نداخت : چه ربطی داره! باش... اون ارباب رجوع و باید زد له کرد...شهرزاد شونه هاشو باال ا

 خندیدم...

 چشماشو ریز کرد : حاال ببینم... این آقا امیر نکنه نقشه ای چیزی داره؟

 نه بابا... طفلک خودش یکیو دوست داره... به همین زودیا ایشاال داماد میشه -

 شهرزاد : ایشاال...

 تو چهار چوب در ظاهر شد... تو همین موقع پویا

 پویا : چی شده ایشاال ماشااهلل راه انداختی؟

 شهرزاد نگاه چپی بهش انداخت و گفت : چی شده آقا اخماشون بازه؟ دیگه پاچه نمیگیرن؟

 پویا لبشو گزیدو گفت : حرف بد؟!!!

 شهرزاد رو به من گفت : واهلل... مثل دور از جون سگ پاچه میگرفت...

 وسط حرفش پرید : راحت باش...پویا 

 شهرزاد : راست میگم دیگه...

 من نه خندیدم نه به پویا نگاه کردم...

 هنوز از دستش ناراحت بودم... اصال میخواستم قیافه بگیرم ببینه خوبه!

از رو صندلی بلند شدم و رفتم سراغ میزم... شهرزاد هم انگار فهمید که برای پویا قیافه گرفتم و با 

 ویا رفتن تا ادامهی کارا رو بکنن...پ

 ساعت نزدیک شش بود که کامیار باهام تماس گرفت ...

 کامیار : چطوری جوجه ... نمیای بریم؟

 به ساعت نگاه کردم...

 وااا! کامیار؟ هنوز شیشه و یک ساعت از وقتم مونده... -

 ین...کامیار : بابا المصب من نزدیک دو ساعت دم آتلیه نشستم تو ماش

همونطور که از جام بلند میشدم که به طرف در برم گفتم : وااا! خنگ... چرا مثال؟ میرفتی خونه 

 خوب...

تو پیاده رو جلوی آتلیه موبایل به دست هی اینورو اون ورو نگاه میکردم که چشمم به کامیار افتاد 

 که اون ورخیابون به ماشینش تکیه داده بود...
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 دم...دستمو براش تکون دا

 کامیار :بای بای میکنی؟ پاشو بیا ببینم... علف زیرم سبز شد...

 کامیار بخدا نمیشه تو بیا تو حاال... یه ساعت دیگه... -

 کامیار : زشت نیست؟

 نه نیست ، بیا... -

 و گوشیو قطع کردم ، کامیار هم دره ماشینو قفل کردو اومد این طرف... و باهم وارد آتلیه شدیم...

 مزمان با ورود ما پویا و شهرزاد هم از اتاق اومدن بیرون...ه

 نگاه پویا روی کامیار ثابت شد...

 اما شهرزاد نگاهشو بین ما میدووند...

 به کامیار اشاره کردم...

 فکر نکنم نیاز به معرفی باشه اما خوب... ایشون دوست خوبم کامیار... -

 سی کردن...کامیار و پویا با هم دست دادن و روبو

 پویا : خوش امدی کامیار جان...

 شهرزاد هم دستشو آورد جلو و با خنده با کامیار دست داد...

 به شهرزاد اشاره کردم : شهرزاد ، دختر داییه آقای زند...

 کامیار همونطور که سرشو باال پایین کرد گفت : بله... خوشوقتم...

 شهرزاد : منم همینطور...

 دقیقه ای به تعارف گذشت تا اینکه همگی نشستن رو میز , جلوی من...  حدودا یه پنج

 پویا سرشو بلند کردو گفت : به امیر بگو ماشین نیاره من دارم دیگه...

 باشهای گفتم و مشغول اساماس دادن شدم...

 با صدای شهرزاد که کامیارو مورد خطاب قرار میداد سرمو بلند کردم...

 ا رو از آهو خیلی شنیدم اقا کامیار...شهرزاد : تعریف شم

 "ای شهرزاد پررو من کی از این کامیار از تو پررو تر تعریف کردم؟؟؟؟؟؟ "

 ...شد شهرزاد سواالت به پاسخ ومشغول زد ایٔ  کامیار خنده ی مردونه

 به خنده ی کامیار فکر کردم... از این لبخند همیشه نمیزداا.... ای کلک...

 و فکرم ... اما ناخواسته رو لبم اومد...لبخند زدم... ت

 شهرزاد و کامیار داشتن حرف میزدن... اما پویا...

 نگاهم رفت به پویا...
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 که با نگاهش غافلگیر شدم... اونم لبخند داشت...

 یهو لبخندمو جمع کردم... اخمام رفت تو هم و سرم اومد پایین...تو موبایلم...

 ن مشغول صحبت بودن من و پویا هم گه گاهی یه چیزی میپروندیم...کامیارو شهرزاد شیرین شیری

 امیر رأس ساعت هفت رسید...

 همه به هم معرفی شدن...

 اومدم کیفمو بردارم که با صدای کامیار یهو به عقب برگشتم...

ا بیاین مکامیار : حاال که کار همه تمومه من خودم رسما از شما دعوت میکنم که امشبوبد بگذرونید با 

 بیرون!!!

 آخه یکی نیست بگه تو خودت دعوت شدهای چرا یکی دیگه رو دعوت میکنی؟!

 به امیر نگاه کردم... با لبخند داشت از این پیشنهاد کامیار استقبال میکرد...

 یهو منم لبخند زدم... شهرزاد بهم نگاه کرد... انگار منتظر بود من هم بگم بیاین...

 وبم هست.. بیاین...آره ، اتفاقا خ -

 پویا : مرسی از لطفتون ، ایشاال یه شب دیگه...

 نمیدونم چرا زبونم چرخید به این حرف...

 نمیدونم چرا یه لحظه یادم رفت قهرم... یه لحظه یادم رفت رفتار ظهرش و... دهانم باز شد.. بی جا!!!

 بیاین دیگه... حاال یه شب هزار صاحب نمیشه.... -

 جب نگاهم کرد...پویا متع

 شاید پیش خودش گفت این دختر ثبات روانی نداره... نه به صبحش نه به االنش!

 کامیار نگاهی گذرا به من کردو بعد رو به پویا گفت : آره ، بیاین... خوش میگذره...

 در کمال تعجب من پویا و شهرزاد هم اون شب مارو همراهی کردن...

 .شب خیلی خوبی برای من بود..
 

 رفتیمو شام خردیم بعدش رفتیم کوهسار...

 همه مشغول گپ زدن بودن مخصوصا شهرزاد و کامیار...

کامیارو خیلی دوست داشتم... شهرزادم همینطور... یه لحظه فکر کردم کنار همدیگه هم میتونم 

 دوسشون داشته باشم؟

 آره میتونستم...

 با صدای پویا بهش نگاه کردم...
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 چی داری فکر میکنی؟پویا : به 

 آروم گفتم : هیچی...

 پویا : قهری؟

 برگشتمو تو چشماش نگاه کردم...

 اوهوم... -

 جا خورد... از این جواب رک و راستم جا خورد...

 پویا : منکه معذرت خواهی کردم...

 من که چیزی یادم نمیاد... -

 پویا : اما من برات چایی ریختم...

 چشمام گشاد شد...

 اون یعنی معذرت خواهی؟ -

پویا سرشو تکون داد : یه جورایی... اما بعدش اساماس هم برات فرستادم... سرت تو موبایلت بود 

 فکر میکردم اساماس منو داری میخونی...

 سرد گفتم : من هیچ پیغامی از شما نداشتم...

 پویا پفی کرد...

 پویا : به من نگو شما!

 . سرش پایین بود...زیر چشمی نگاهش کردم..

 پویا : کامیار رو شهرزاد چقدر زود باهم دوست شدن...

نگاهم افتاد بهشون... کامیار داشت یه موضوعی تعریف میکرد و شهرزاد و امیر بلند بلند 

 میخندیدن...

 لبخند نشست گوشه ی لبم...

 آره ، کامیار خیلی اجتماعیه... همه جذبش میشن... -

 به حرفم گفت : اما من و تو بعد شش ماه هنوزم رسمی هستیم...پویا بدون توجه 

 "این چش بود امشب! "

 پویا : شما با آدمای خاصی دوست میشین.. کسی که مثل خودتون مغرورن...

 زدم به هدف...

 متعجب نگاهم کرد...

 صداش اعتراض آمیز شد...
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 پویا : من مغرورم؟ من؟

 ل من اینطور استنباط کردم...بله ، خیلیم مغروری... الاق -

 پررو پررو گفت : خوب ، تو اشتباه کردی...

 االن فهمیدم عالوه بر اینکه مغروری ، پررو هم هستی... -

 پویا : دیگه داری تند میریا...

 نگاهش کردم... نگاهم کرد...

 خندید... نمیدونم چرا... اما منم خندیدم...

 

شماش بود... شایدم میخواستم باهاش رسمی نباشم... آره شاید به خاطره حالت با نمک چ

 نمیخواستم...

 خدایا این عادت بود ، مگه نه؟

 بهم یه جوری نشون بده که من فقط بهش عادت کردم...

 نگاهم افتاد به امیر...

گوشیش زنگ خرده بود و داشت میرفت یه جای خلوت که حرف بزنه.. در همون حال میخندید ... 

 رزانه بود که اینطوری لبخندو روی لبای امیر نشونده بود...حتما ف

 شاید... یه روزی... یکیم به تماس من اینطور لبخند میزد...

 شاید.... 

با اعالم کامیار همگی آماده ی برگشتن به خونه شدیم... داشتم میرفتم سمت ماشین که صدای پویا 

 سد قدمام شد...

 یخوام... امیدوارم عذر خواهیم و قبول کنی...پویا : آهو؟ من بازم معذرت م

 حالجی کردنش برای من مشکل بود... پویا اومد ازم عذر خواهی کرد!!!!

 "خوب درستشم همینه دیگه! "

 

 "اشکال نداره ... الزم به عذر خواهی نبود "اومدم بگم

 که رفت...

 

 رفت سمت ماشینشو بوق زدو گاز داد...

 نکردم... تا خود خونه صحبتی

 البته که متوجه نگاه های کامیار از تو آینه شدم... اما اعتنأ نکردم...
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 باز سعی کردم تکرار کنم...

 عادته... عادت!!!

 اما ته دلم لرزید...

 یک درصد گفتم اگه نباشه چی؟! اگه نباشه ... من همچین چیزیو فکرم نمیکردم...

 دردسر باشه... الاقل فکر میکردم دیگه عاشق شدنم بدون

 نمیخواستم با خودم رو راست باشم... نمیخواستم...

*** 

 حدودا یک ماهی از اون شب گذشته بود... همه چیز در صلح و صفا بود...

 بعد اون شب شهرزاد رو یه روز جمعه به خونمون دعوت کردم...

 خیلی باهم حرف زدیم... خیلی...

 ش قیمه پختم... دوست داشت...میتونست همدم خوبی برام بشه... برا

 ازهر دری حرف زدیم... حتی از پویا...

 کنجکاو بودم راجعبه هاله بدونم... که رابطش با پویا چطوریه؟!

 خیلی عادی پرسیدم : خوب ، چرا نمیاد همین هاله رو بگیره؟ دختر خوبیه که!

 شهرزاد با عصبانیت گفت : کجای اون مارمولک خوبه!

 شهرزاد!!! -

 شهرزاد : واال بخدا... اینقدر بدم میاد که! همون بهتر که پویا نظرش عوض شد!

 عوض شد! مگه قبال نظرش مثبت بود؟! -

 شهرزاد : آره بابا ، یه مدت خل شد گفت باشه... بعدش نمیدونم چی شد دوباره زد زیرش...

 قلبم تند تند زد...

 "عادت ، عادت..."

 "...یه عادت قلب آدمو به تپش در نمیاره...احمق این یه عادت نیست "

 دستام یخ کرد...

 شهرزاد هنوز داشت میگفت...

 شهرزاد : دختر دیوونست بابا! باور کن با حیای پرینازه ... نه ! مارمولک پرینازه...

 پس پویا هاله رو دوست داره؟! -

تا حاال با من حرف نزده! فعال که شهرزاد شونه هاشو انداخت باال : خدا داند! راجعبه این موضوع 

 دوباره منصرف شده!
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مغزم تهی بود... نمیتونستم کارایی که پویا کرده بودو باعث شده بود من این حسو پیدا کنم به یاد 

 بیارم...

 چشمامو محکم به هم فشردم...

 شهرزادو از منشهرزاد حرفو به سمت کامیار پیش برد... البته که کامیار هم تو این مدت کم احوال 

 نپرسید!!!

 دیدم حاال که شهرزاد اینقدر مشتاق بذار به کامیار بگم عصر بیاد پیشمون...

 گفتم اون هم از خدا خسته اومد...

 خیلی به رفتاراشون دقیق شدم... هیچکدوم نه قرمز شدن... نه دستو پاشونو گم کردن!

 چند ساعتی رو کنار هم میگذرونن... اما معلوم بود که خوشحالن که هم دیگه رو دیدن...که

 

 راضی بودم...

 

 آره ، با کامیار و شهرزاد در کنار هم راضی بودم...

 کامیار برادرم بود... اگه شهرزادو خوب نمیشناختم محال بود راضی باشم...

 اون شب شهرزاد پیشم موند و صبحش با هم رفتیم سر کار...

 ره خوشحالیم... بخاطر اینکه حاال دوست داشتم! یه دوست خوب!چشمای بابا برق میزد... به خاط

 خوشحال بود برام... دیدم که از شهرزاد با لبخند استقبال کرد...

 دیگه میدونستم بعد این همه مدت... که این لبخند یعنی رضایت!

**** 

 چند هفتهای میگذره از اون جمعه...

 امیر میخواد بره برزیل...

 ر ما و کامیارینا رو برد خونشون...یه شب ، امی

 همونجا بود که کامیار تصمیم گرفت با قلب این بچه بازی کنه و جریانو به عمّه بگه!

 با خنده و شوخی باالخره گفت که دل پسرش گیره...

 خانم بزرگ هی بشگون میگرفت ازش... هی میگفت :هیس به تو ربطی نداره...

 اما کی حریف کامیار بود!

 نم بزرگ و عمّه داشتن باهم حرف میزدن که یهو کامیار پرید وسط حرفشون...خا

 کامیار : عمه خانم ، شما عاشق آقا حسام شدین؟

 من تنها عکسالعملی که انجام دادم این بود که چشمامو بستم...
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 امیر فقط به دهان کامیار نگاه میکرد و نگرانی موج میزد تو نگاش...

 ر ؟ این چه سوالیه؟!خانم بزرگ : کامیا

 عمّه : چطور پسرم؟

کامیار رو به خانم بزرگ گفت : خانم بزرگ کنجکاوم دیگه... نگران نباش از زیر زبون شمام میخوام 

 حرف بکشم... وایساا...

 بعد رو به عمّه گفت : حاال شما بگین... البته اگه مایلین...

خواستگارای پرو پا قرصم بود... اوالش دوسش  عمه لبخندی زد : خدا رحمت کنه ... حسام خان از

 نداشتم... البته اوال که میگم منظورم اولین دفعاتیه که میومد خواستگاریماا...

 کامیار با هیجان پرسید : مگه خدا بیامرزو چقدر دووندین عمه خانم؟

 بر خالف انتظار ,عمّه خنده ای از ته دل کرد...

 به کامیار که حساب کار دستش بیاد... اما... اما خانم بزرگ چشم غره ای رفت

 عمه : هفده بار... دقیقا هفده بار اومدن رفتن تا بابا راضی شدن...

 کامیار : عمری بوده واسه خودش...

 منو امیر که تو مبل مچاله شده بودیم...

 عمّه خانم خنده ی ریزی کرد : آره خدا بیامرزو خیلی اذیت کردم...

 ن با مزه ی گفت : ای شیطون... نمیخوام نمیخوامت الکی بود پس!!!کامیار با لح

 خانم بزرگ : پسر خجالت نمیکشی؟ این چه طرز حرف زدن؟

 کامیار : خجالت واسه زمانیه که بی ربط حرف بزنی ... من االن دقیقا دست گذاشتم رو حقیقت!

 بعد رو به عمّه چشمکی زدو گفت : میفرمودین...

بخند کامیارو همراهی کرد: آره دیگه... دفعههای پنجم ششیم دیدم نه! ازش خوشم عمه باز با ل

 میاد...

 آخه ماشااهلل... خدا بیامرز خیلی بر و رو داشت...

 کامیار: اووووو تازه دفعه ی پنجم ششم چشتون گرفت خدا بیامرزو؟ 

 باز خانوم بزرگ چشم غره رفت...

 ا روم نمیشد بگم که! حیا داشتیم اون موقع ها...عمه با خنده گفت : آره دیگه... ام

تا اینو گفت امیر قرمز شد... میتونستم بفهمم که االن حس یه مجرم یا یه خاطیو داره که به نظرم 

 واقعاً مسخره بود!

 کامیار پاشو انداخت رو پاشو گفت : خوب...
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امرز تو کوچه خیابون جلو من سبز شد عمه : خالصه اینقدر رفتن و اومدن... اینقدر از قصد این خدا بی

 که یهو دیدمای دل غافل! عاشق شدم!

 و بعد خنده ی ملیحی کرد... انگاری که از یاد حس عاشقیش این لبخند رو لبش اومده باشه...

 کامیار آروم رو به من گفت : عمت از دست رفت...

 برگشتم یه چیزی بگم که عمه ادامه داد...

میشد بگم که موافقم با این ازدواج... تا اینکه بابام اومد و جدی باهام حرف زد... عمه : حقیقت روم ن

 گفتن که نباید جوون مردمو اینقدر بدوونیم...

 کامیار پرید وسط حرفش : تازه بعد هفده بار یادشون افتاده؟

 ..گفتم دیگه ایندفعه عمه یه چیزی بار کامیار میکنه... اما عمه تو خاطراتش غرق بود.

 خانم بزرگ : یه دقیقه زبون به دهن بگیر...

عمه با همون خنده ادامه داد: گفتن که خودشون به یقین رسیدن که منو واقعاً میخواد... و از همه 

 مهمتر پسر آبرو داریه... در آخر ازم پرسید مهینتاج نظرت چیه؟ قبول میکنی؟

ه بگه آره! که خود بابا این سکوت رو عالمت فقط نگاهشون کردم... باز این حیا نزاشت لبام باز ش

 رضا تعبیر کردن و زندگی ما سر گرفت...

 کامیار جدی سرشو تکون میداد: که اینطور...

نگاهی به امیر کردو گفت : خوب حاال اگه مثال امیر عاشق شه به نظرتون اگه بیاد به شما بگه کار 

 بدی کرده؟یعنی حیا نداره؟

 

ه امیر بدبخت که خجالتزده پایینو نگاه میکرد انداخت : نه ، اتفاقا من توقع دارم عمه نگاه مشکوکی ب

 اولین نفر به خود من بگه...

 کامیار به امیر چپ چپ نگاه کرد ...امیر سرش همچنان پایین بود...

 یهو کامیار گفت : دیدی احمق جون!

س کردم تو نگاهش التماس کامیار میکنه امیر سرشو آورد باال ... با تعجب به کامیار نگاه کرد احسا

 که بس کنه

 عمه هم با تعجبی که تو صداش موج میزد گفت : چیو دیدی؟ چی شده کامیار خان؟

کامیار نگاهشو از امیر گرفت... دلم به حال امیر سوخت ... معلوم بود خیلی خجالت کشیده... اخه 

 دیگه اینقدرم خوب که ادم مبادی آداب باشه!

 بزاره اما دیگه نه اینقدر که از مادر خودتم خجالت بکشه... احترام
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کامیار رو به عمه گفت : هیچی عمه خانم، اگه شما نیم ساعت وقتتونو به امیر بدین متوجه جریان 

 میشین...

من که اصال حرفی نمیزدم... کافی بود یه چیزی بگم، اون وقت عمه ازم دلگیر میشد که چرا 

 نگفتم!!! آخه همه که روی کامیارو ندرن! میدونستم و بهشون

همونجا تو دلم گفتم : کاش الاقل هستی بود تا راجع به احساسی که هنوز سر در گم بودم توش 

 کمکم کنه...

 خودم دارم این همه به خودم تلقین میکنم که عادته بعد میام از احساس حرف میزنم؟!!!!!

 قاطی کردم... گیج شدم تموم شد رفت...

 ویالییشون ٔ  وقتی از فکر اومدم بیرون که دیدم عمه خانم بلند شدن و همراه امیر به تراس خونه

 !فرزانه به احساسش به اعتراف... کنه اعتراف امیر تا میرن
 

 لبخند زدم...

 خدا رو شکر که امیر و فرزانه بهم میرسن... شکر...

 سواالی چرتو پرت از خانم بزرگ!!!بعد اونم کامیار شروع کرد به مسخره بازی و پرسیدن 

 آسان حیا نداشت این پسر!

خدا رو شکر عمه اون شب به خوبی از این موضوع استقبال کرد مخصوصا وقتی فهمید طرف فرزانه 

 هستش خیلی خوشحال تر شد! و مشتاقتر برای وصلت هر چه زودتر این دو تا...

 فعه با فرزانه بیاد...امیر کاراشو درست کرده و قراره که بره و این د

عمه با مادرو پدر فرزانه حرف زد... جریانو گفت... اونا هم سنگ ننداختن که هیچ خوشحال به 

 خاطره داماد سر به زیرو اقایی که گیرشون میاد...

 و قرار بر این شد که مادر و پسر فرزانه هم بیان و اگه خدا بخواد عروسی سر بگیره...

 زانه ایینا ایران بودن ...آخه تمام فامیالی فر

خوب بود که یه عروسی در پیش داشتیم... هنوز خواستگاری نرفته بودن اما من ذوق عروسی 

 داشتم...

 

 باید لباس میخریدم... کفش... وای خیلی کار داشتم...

 باید به هستی هم زنگ میزدم.. وای خیلی وقته زنگ نزدم... 
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میمی شده بود اصرار داشت که قبل از مسافرتش با هم یه شمال امیر که رابطش با کامیار خیلی ص

بریم اما خوب شرایط جور نبود! با اینکه عمه هم اصرار داشت برم ... گفتن که بابا رو نگاه میدارن... 

 اما نشد!

با هستی تماس گرفته بودم... حالش خوب بود... خوشحال بود... میگفت لگدشو حس میکنه... 

 ولوشو...لگدای دختر کوچ

 گریه کرد... گفت که دلش میخواست من و بابا هم اونجا بودیم...

 "آهو؟ توروخدا پاشو یه دو ماه بیا اینجا "به زبون آورد... 

 اما نمیتونستم، بابامو چیکار میکردم؟

 هستی؟ باور کن نمیشه! -

 خودت بدی؟ هستی : چرا نمیشه؟ موضوع پولشه؟ فکر کردی من میزارم پولشو خودت از جیب

 اون که هست اما... بابا چی هستی؟ بابا به من احتیاج داره! -

هستی : خواهر من ، من که میگم بابا رو هم بیار... خودت مخالفت میکنی... خودت مامانو بهونه 

 میکنی...

 نه ، هرگز اینکارو نمیکنم... بابا بهم میریزه... میدونی که! -

و ببینی؟ هان؟ پاشو بیا دیگه... بهترین موقعیت... اگه مشکلت بابا؟ هستی : آهو؟ نمیخوای دختر من

 مگه نمیگی عمه هی اصرار داره بابا رو ببره پیش خودش؟ نمیشه یه یک ماهی پیش عمه بمونه؟

 نه هستی ، دل خودم چی؟ طاقت نمیارم... -

 هستی با بغض گفت : پس من چی؟ دلت واسه من تنگ نشده؟ واسه مامان؟

 رد...مکث ک

 

حاال دیگه قشنگ داشت گریه میکرد: آهو؟ بیا... بهت احتیاج دارم... میخوام پیشم باشی... پیش منو 

 نوزادم...

 باز مکث کرد... انگار سعی داشت بغضشو قورت بده...

 ادامه داد : نمیخوام خاطرات علی زنده شه...

 نی؟عصبانی گفتم : هستی؟ تو با وجود پدرام هنوز بهش فکر میک

 هستی : نه ، نه... نه بخدا... آهو؟... بهم حق بده ... بچهای که سقط شد مال من و علی بود...

سعی کردم مهربون باشم : میدونم عزیزم میدونم... اما فقط به آقا پدرام فکر کن ، به دخترت ، 

 دختر تو و پدرام... رفتی اونجا که گذشتتو دور بریزی...
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: آهو؟ توروخدا بیا... فقط یک ماه... بیا... خودم به پدرام میسپرم  بدون توجه به حرفم گفت

 دوستاش کارای ویزاتو درست کنن...

انگار این فاصله... این شش سال , رابطه ی منو هستیو بهتر کرده بود... تازه اسم خواهر گذاشته بود 

 رومون!

 ش فکر میکنم...ناراحتو غمگین به خاطر ندیدنشون گفتم : قول نمیدم... اما به

 هستی خوشحال گفت : واقعاً؟! راست میگی...

 آره عزیزم ... فکر میکنم... حاال بگو ببینم چطوری عکس دختر خواهرمو ببینم؟! -

 با تعجب گفت : بذار دنیا بیاد...

 نخیر ، خودت قول دادی عکس سونوگرافیشو برام میفرستی... -

 ترسی داری؟هستی : آهان، باشه... به اینترنت دس

 خونه نه، اما محل کارم چرا! -

 هستی : خوبه، پس میلتو بهم بگو تا از سونو اسکن کنم عکساشو میل کنم....

 "اما منکه میل نداشتم!"

 با ناراحتی گفتم : اما منکه میل ندارم...

ع ی سریهستی : اشکال نداره ، فردا یه دونه بساز... من همین امشب اسکن میکنم هر وقت زنگ زد

 برات میفرستم...

 با امید به کمک همکاری شهرزاد باشهای گفتم و خداحافظی کردیم...

ته دلم قلقلک میومد... از یه طرف دلم میخواست بچه ی هستیو ببینم، بوسش کنم، تو بغلم بگیرم 

 شد...اما از یه طرف هم بابا ... نمیشد... نمیتونستم با خودم کنار بیام و تنهاش بذارم... نمی

 شب به شهرزاد اساماس دادم و گفتم که فردا کمکم میکنه یه میل بسازم؟

 و اون هم جواب داد : آره عزیزم حتما ، فردا اولین کاری که میکنیم همینه...

 و من خوشحال از اینکه فردا عکس جنین خواهرمو میبینم به خواب رفتم...

***** 

ظر میل برای این خاله ی منت -: خوب... بریم که یه ای  شهرزاد نشست پشت کامپیوتر میز منو گفت

 بسازیم...

 لبخند نشست روی لبام ... دل تو دلم نبود... پویا کنجکاو اومد پیش ما...

 پویا : چه خبر اینجا؟

 شهرزاد : خبرای خوب...
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 و بعد ابروهاشو به طرز بامزه ی داد باال...

 پویا : خوب بگین ما هم بدونیم...

رزاد یه توضیح مختصری داد بهش که پویا هم با لبخند گفت : به سالمتی...قدم نو رسیده مبارک شه

 آهو خانم...

شهرزاد به جای من جواب داد : و! مگه این حاملست؟ خواهرشه.. بعدشم هنوز بچه به دنیا نیومده 

 که!

 پویا : خوب باالخره که میاد...

 ن کار من بود با پویا هم دهن به دهن میذاشت...شهرزاد همینطور که در حال انجام داد

 میل برای من ساخته شد... من سریع رفتم که به هستی زنگ بزنم..._درعرضچند دقیقه یه ای

چند بار گرفتم اما ارتباط برقرار نمیشد... دیگه داشتم نا امید میشدم که با صدای الوی هستی بال در 

 آوردم...

 امید میشدم دیگه...سالم هستی... داشتم نا  -

 هستی : سالم عزیزم ، چراااا؟

 هر چی میگرفتمت ارتباط برقرار نمیشد... -

 هستی : اشکال نداره ، خوب االن که شد...

 آره ، حاال زودی عکسای نی نی و برام بفرست... -

 هستی : ااا!!! مگه ساختی ؟

 آره ، سوال نپرس زود باش بفرست ، دل تو دلم نیست... -

 هستی : باشه ، تا چند دقیقه دیگه میفرستم ...

 با هم خدافظی کردیمو من و شهرزاد منتظر به صفحه ی کامپیوتر نگاه میکردیم...

 بعد از یک ربع پیغام اومد...تا شهرزاد عکسا رو دانلود کنه من مردمو زنده شدم...

 وقتی که اولین عکس باز شد...

 یدم...وقتی که جنیین معصوم خواهرمو د

 لبخند و اشک همزمان با هم چهرمو مزین کردن...

 دست کشیدم به صفحه ی مانیتور...

 کاش بابا هم میدید...

دستی نشست رو شونه هام... شهرزاد بود... میدونست... قضیه رو میدونست ...پس میتونست درک 

 کنه االن چه حسیم!
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.. این موجودو دوست داشتم... کاش میتونستم با نگاه به عکس یادم رفت مشکالتم... دوسش داشتم.

 ببینمش... تو بغلم بگیرمش ... اما ...فکر کنم بعید بود!

 با عکس بعدی اشک صورتمو شست...

 طاقت نیاوردم... از جام بلند شدم و به صفحه ی مانیتور بوسه زدم...

ما مهم نبود... آره... مهم صدای قدمهای پویا رو شنیدم که پلهها رو به مقصد اتاقش میپیمود... ا

 نبود...

 با صدای موبایلم به خودم اومدم... به صفحه نگاه کردم... هستی بود!

 با بغض گفتم : الو؟

 هستی جا خورد : خوبی آهو؟ صدات چرا اینطوریه؟

 با بغضو خنده جواب دادم : به خاطره فسقلییت...

 هستی :ای جانم ... ایشاال میای میبینیش...

 تی؟هس-

 هستی: جانم؟

 اگه من نتونستم بیام... تو میای نه؟! -

 هستی هم بغض کرد : آره خواهرم میام...

اشک بود که ریختم... شاید نوزاد چند ماهه ی خواهرم بهانه بود... دوست داشتم همه با هم جشن 

ست د... دومیگرفتیم... همه با هم... دوست داشتم بابا بدون صندلی ویلچرش پذیرای هستی میش

 داشتم مامان این خبر به بابا میداد...

 از عکس پرینت گرفتم تا به بابام هم نشون بدم این عضو جدید خانواده ی از هم پا شیدمونو! 

 شهرزاد تمام مدت داشت از تولدی که قرار بود آخر هفته بگیره صحبت میکرد...

 چی... از مهمونا... از لباسش... مدل موش... ارکستر ... همه

به واهلل قسم اگه نیای فقط و فقط سالمو علیکی که قبال  "و برای من خطو نشون کشیده بود که ...

 "داشتیم بینمون باقی میمونه

 و من تو فکر بودم برم یا نرم؟!

میدونم که میتونی برای چهار پنج  "مثل همیشه بابا رو براش بهونه کردم... اما جوابی که شنیدم 

 بود... "یرانمنشو بذاری پیش عمه خانمساعت آقای ا

 من حتی لباسم نداشتم!
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 یعنی باز همون سفیده رو بپوشم؟ اونو که پویا دیده بود باهاش عکس انداختم...

 اگه پولم نرسه که دیگه چاره نداشتم! باید همونو میپوشیدم...

رزاد و عروسیه امیر باهم نه به اینکه شش سال رنگ مهمونیو جشن ندیدم نه به االن که تولد شه

 پیش اومد...

 به ناچار بهش گفتم باشه ... اما... واقعاً رفتنم کار درستی بود؟!

 بعد از ظهر سه شنبه بودو شهرزاد مرخصی منو از پویا به زور گرفته بود...

 کاری هم نبود تو اتولیه هـــــــــا... اما مرخصی نمیداد !!!

 ماشین رو به مقصد مزون دوستش به حرکت در آورد...سوار ماشین شدیم و شهرزاد 

شهرزاد فکر میکرد که حتما اونجا یه لباس مناسب برای من هست... اما من فکر نمیکردم یه لباس 

 مناسب به پول من باشه!!!

 

 اما همینطوری گفتم بذار برم... مگه چی میشد؟! فوقش دو تا لباس خوشگل میدیدم!!!

 وت رو شکوند : آهو؟ یه سوال!توی راه شهرزاد سک

 برگشتم طرفش : بگو عزیزم...

 شهرزاد : اگه بگم کامیار هم بیاد اشکال داره؟

 لبخند نشست گوشه ی لبم... دست خودم نبود...

 نه عزیزم ، چه اشکالی؟ -

 شهرزاد : میاد؟

 تو دلم گفتم : با کله...

 آره ، کامیارو نمیشناسی؟ -

 دنده رو عوض کرد...

 شهرزاد :ای ول...پس از طرف من دعوتش کن...

 فکر شیطانی از ذهنم خطور کرد...

 به نظرم خودت دعوت کنی بهتره هــــــــــــا... -

شهرزاد : جدی میگی؟ پس یه کاری کن ... همین االن شمارشو با گوشی خودت بگیر بعد بده من 

 حرف بزنم...

کامیار ناراحت شه شمارشو بی اجازه بدم به کسی... حاال اگه  فکر کردم که این راه درسته! ممکن بود

 اون کس شهرزاد میبود...
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من تو ذهنم واسه این دو تا نقشه کشیده بودم ... شاید تو واقعییت اینا احساس دوستی میکردن 

 فقط!!!

 شماره رو گرفتم...

 گوشیو سریع چسبوندم به گوشه شهرزاد...

 کامیار : جانم آهو؟

 اد : سالم کامیار خان، شهرزادم...شهرز

 کامیار :ِ !؟ سالم شهرزاد خانم ... شماره ی آهو اما شما...

 بعد یهو انگار مغزش آنالیز کرده باشه گفت: یا خدا... آهو خوبه شهرزاد؟

 شهرزاد : آره ، آره... هول نشو... بغل دستمه...

 کامیار پوفی کرد : سکته کردم خوب!!!

 نده ، اما آخه نمیذاری حرفمو بزنم که!شهرزاد : شرم

 کامیار خندید : بفرمائین ، من در خدمتم...

 شهرزد خنده ی نازی کرد : شما لطف داری... غرض از مزاحمت میخواستم بگم آخر هفته تولدمه...

 کامیار پرید وسط حرفش : به به ، به مبارکیو میمنت... چه روز مبارکو فرخنده ای...

 ندید : بله مبارکو میمون...شهرزاد میخ

 کامیار : با تعجب گفت : میمون؟ سر شوخیو باز کردیا...

 من از ته دلم میخندیدم...

 شهرزادم که از زور خنده نمیتونست حرف بزنه ...

 بریده بریده گفت : کام...یار... بزار... بگم...

 کامیار : بگو که االن از دست میری ... بگو..

 جمع و جور کرد... شهرزاد خندشو

شهرزاد : به آهو کلی التماس کردم تا راضی شده بیاد... خواهش میکنم شما دیگه بهونه نیار ... 

 حتمابیا...

 کامیار : اگه بتونم حتما... چه روزی هست حاال؟

 شهرزاد : پنج شنبه... من منتظرما...

گرفته بود... یه بار از فعل رسمی  شهرزادم مثل پسر عمش بود... زود صمیمی میشد... اما خندم "

 "استفاده میکرد ... یه بار صمیمی...

 کامیار : چشم اگه بتونم حتما...
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 شهرزاد : اگه بتونم نه! حتما بیا... میخوام به د.ستام معرفیت کنم...

 کامیار یهو جدی شد : نه ، اگه اینطوره نمیام...

 شهرزاد با تعجب پرسید : چـــــــرا؟

ر خیلی جدی جواب داد: والـــــا دخترای این دورو زمونه گرگن... میخورنم... من هنوز امید کامیا

 دارم... میخوام زن بگیرم...

 شهرزاد : نمیخورنت ، نمیزارم... خیالت راحت...

 شهرزاد یه چند دقیقه دیگه هم صحبت کرد با کامیار و بعد خدافظی کردن...

 فت بعد قطع کرد... البته قول اومدن از کامیار گر

 "ماشین جلوی در فلزی سفید رنگی از حرکت ایستاد...پیاده شدم و چشمم به تابلوی سر در افتاد...

 "مزون بی تا

صدای شهرزاد رو شنیدم که خطاب به من میگفت : کارش خیلی عالیه... دخترونست... از این زرقی 

 برقیا نیست... نظرت چیه دو تایی ست کنیم؟

 به طرفش ...برگشتم 

 حاال بریـــــــم... لباسا رو ببینم... از همه مهمتر ...قیمتـــــــــــا... -

 شهرزاد :ای بابـــــــا... قیمت چی چی؟ دوستمه هــــــــــــــا...

 خوب باشه... فی سبیل االه که لباس نمیفروشه! -

 قیمتا کامال مناسبه...شهرزاد همونطور که زنگو میزد رو به من گفت : حرف نباشه، 

 چشمکی زدو گفت : البته برای من و تو...

در باز شدو داخل شدیم... حیاط کوچیکو پر از گل و رد کردیم... خانه ویالیی بود اما متراژ زیادی 

 نداشت... خیلی بزرگ نبود... دو طبقه ... که مزون طبقه ی باالش بود...

ا اومد به استقبالمون...از همون اول موهای زیبای مش کردش وارد که شدیم... دختری قد بلند و زیب

 چشمام رو گرفت... که صاف صاف دورش ریخته بود...

 از بیـــــــــــتای بلندی که شهرزدا گفت فهمیدم که صاحب مزون باید باشه...

 شهرزاد بعد از بغل و رو بوسی من رو معرفی کرد...

 هو...شهرزاد : بیتا جون ، دوست عزیزم آ

 بی تا مهربون دستشو جلوی من آورد: خوشبختم عزیزم... بیتا هستم...

 با لبخند پذیراش شدم : منم همینطور بیتا جون...
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بی تا با مهربونی از ما دعوت کرد که به سمت رگاالش بریم... شهرزاد توی راه داشت بهش توضیح 

 میداد که چه جور لباسی میخواد...

بیتا... از این زرقی برقیا دوست ندارم... یه پیشنهاد جالب به آهو دادم... میگم شهرزاد: میدونی که 

 بیا ست کنیم...

 بیتا : یعنی رنگ هم بپوشین؟

شهرزاد : نه... اینطوری که مسخره میشیم... مثال پارچمون طرح دار باشه... که رنگاش با هم 

 هارمونی داشته باشه...

نظرم اینو زمانی پیاده کن که میخواین دو تایی برین مهمونی... االن تولد  بیتا : پیشنهاد جالبیه اما به

 توئه... باید تک باشی عزیزم...

 شهرزاد لباشو جمع کرد ... داشت فکر میکرد...

 آره شهرزاد ... بیتا جون درست میگن... االن باید بدرخشــــــــــی... -

ت مخالفت کنه و قبول کرد... بیتا جون ما رو با رگاالی شهرزاد با دالیلی که براش آورد بودیم نتونس

 لباساش تنها گذاشت و رفت...

خیلی لباساش قشنگ بودن... البته کمی هم باز... اما توشون بسته هم میشد پیدا کرد... من سعی 

 میکردم بیننده باشم تا خریدار !!!

 شهرزاد : خـــــــــــوب، کدوما رو پسندیدی؟

 ش خوشگلن ... اما یه نگاه به قیمتاشون بکن... بیخیـــــال.. من لباس دارم...شهرزاد هم -

 شهرزاد : عجب آدمی هستیــــــــا... میگم برای منو تو این قیمتا نیست...

 یه نگاه به لباسا کرد...

 شهرزاد : حاال که ناز میکنی... خودم برات انتخاب میکنم...

 و دست به کار شد...

 برداشت که دو تاش چشمم و گرفت... کلی لباس

 یکیش قرمز بود با یقه ی قایقی تا باالی زانو... یکیشم بلوز سفید بود با دامن مینی طالیی...

 تو فکر لباسا بودم که شهرزاد یه پیراهن زرد و کشید بیرون...

 شهرزاد: وایــــــــی... این همونیه که میخوام... آهو؟ ببینش...

بود... مطمئن بودم با قدبلنده شهرزاد شیکتر هم میشه...هیکل شهرزاد از اون هیکالی  واقعاً قشنگ

 خوشگل بود... باال تنهای بلند و پر... پاهای کشیده و کمری باریک...

 با کلی ذوق گفتم : وای شهرزاد خیلــــــــــــی خوبه... بدو برو پرو کن...
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 و هجوم برد...خودش هم با کلی شوق سریع به سمت اتاق پر

 چند دقیقهای طول کشید ...وقتی که در و باز کرد واقعاً میخ شدم...

 این لباس برای شهرزاد دوخته شده بود...

لباس جنسش ساتن بودو رنگش زرد... دکلته بود تا باالی زانو که پشتش به جای پارچه از بندهای 

 ر!!!پهن زرد استفاده شده بود ...البته تا یک وجب باالی کم

 

 بیتا جون هم لباس رو تائید کردو شهرزاد با کلی ذوق خریدتش...

 نوبت من شد...

 

 دو دل بودم... قیمتی که بیتا جون گفته بود به قول شهرزاد مناسب بود...

 میتونستم بخرمش... از طرفی دوست هم داشتم یه لباس بخرم...

 فته بود...اون لباس قرمز با اون یقه ی قایقی بد چشمامو گر

 

 به پیشنهاد شهرراد پروش کردم...

 واقعاً زیبا بود... هر لحظه بیشتر ترغیب میشدم که بخرمش...

 تعریفای شهرزادو بیتا هم بی اثر نبود... آخر سر خریدمش...

 خیلی خوشحال بودم... خیلی...

 بود... این خوشالی تو صورتم هم اثر گذشته بود و یه لبخند طوالنی روش نشونده 

 "اگه اجازه میدین پنج شنبه نیام "از روز قبل به پویا گفت بودم که 

جوابم فقط خنده بود... اما نه خنده ی بد! خندهای که همراه باهاش چشمای خاکستریه پویا مهربون 

 میشد... و من ناخواسته از این مهربونی خرسند میشدم...

 "پنج شنبه شب میبینمت  "بهم گفته بود که 

 ..."زود بیا "و وقتی که داشتم خداحافظی میکردم... بهم گفت که 

 و من تا خود خونه به لحنش... کالمش... نگاهش... و پویا ی جدید فکر میکردم...

سعی  "پویا با ازدواجش با هاله موافقت کرده بوده "پویایی که از زمانی که شهرزاد بهم گفته بود 

 . درگیرحسی که خودم میگفتم عادته... اما...کرده بودم دیگه درگیرش نباشم..

 و باز یادم می افتاد که ... بعدش مخالفت کرد...

 

*** 
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صبح پنج شنبه مثل هر دختر دیگه ی که مهمونی دعوت میشه بلند شدم و به خودم رسیدم... شاد 

 بودم... آهنگ گذاشته بودم...

و نگاهش به لباس جدیدم بود که همش ازش  بابا هم از خوشحالیم خوشحال بود... میخندید...

 تعریف میکردم ...

 آهنگ میخوندو من متوجه نبودم در حین راه رفتن دارم میرقصم...

 به اصرار من رفتیم برای کامیار کروات خریده بودیم... بازم فکرای شیطانیه من! کروات زرد!!!

 هی میگفت آخه چرا زرد؟!

 : حاال یه دفعه به سلیقه ی من! حاال چی میشه مگه! یه دفعه به دل من!و من با نهایت مظلومی میگفتم 

 و اون هم خام شدو موافقت کرده بود...

نزدیک ظهر بودو من آرایشگاه هم رفته بودم... راضی از تغییری که تو ابرو و صورتم ایجاد شده 

 بود تصمیم گرفتم بخوابم...

 ابروهامو پهن برداشته بودم... مثل هاله!

یعنی امشب هاله هم هست!؟ ... چرا یادم نبود که از شهرزاد بپرسم؟! ... حتما هست... چون شهرزاد 

 گفته بود مامانش با مامان هاله دوستن...

 اگه باشه... اگه پویا بره سمت اون... اگه با اون برقصه... اگه ...

 ش... اهمیت داشت!واقعاً اهمیت داشت؟ ... آره... آهو؟ الاقل با خودت رو راست با

به ظاهر خوابیدم اما مغزم داشت کار میکرد... مغزم استرس دیدن هاله رو گرفته بود... اینقدر که 

 خواب دیدم هاله و پویا دست تو دست وارد مجلس میشن...

 نباید اهمیت میدادم... نباید!

 "عادته ... عادت "و باز جمله ی همیشگی... 

م به حاضر شدن... موهای لختمو صافه صاف ریختم دورم... موهای تا ساعت پنج بود که شروع کرد

 کمرم رو ... یک دست صاف و لخت... فرق کج...

 

 ایندفعه خط چشم رو هم به آرایشم اضافه کردم... خودم که راضی بودم!

 و اما رژ... چشمام چرخید و روی رژه قرمزم ثابت موند..

 روژ...یه نگاه به لباس کردم یه نگاه به 

 و بی قید شونه هامو انداختم باال و شروع کردم لبامو با رژه لب قرمزم رنگی کردن...
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حاضر که شدم به کامیار زنگ زدم ... اون هم حاضر بود... رو گونه ی بابا بوسه زدمو ازش 

 خداحافظی کردمو راه افتادم...

ه بود... به بودنش در کنارم بالیدم... کامیار تو اون کوت شلوار مشکی با کروات زرد واقعاً محشر شد

 کامیار هم با دیدنم خندید... و مثل همیشه احساسشو با کلمات مخصوص خودش بیان کرد...

 کامیار : اوووووووو... جوجمون چه زیبا شده... ترشی نخوره یه چیزی میشه هــــــــا...

 

 خنیدم...

 خیلی خوب شدی کامیار... -

 وام برم بترکونم...کامیار : دیگه میخ

 از کناره من جم نمیخوری... -

 با لحن با مزه ی جوابمو داد : از این شوخیا نکــــــــــن...

 سوار ماشین شدیم...ضبط رو روشن کرد... آهنگ کامال مطابق با حسو حاله شادمون بود...

 کامیار : لباستو ندیدما...

 یه کوچولو دیگه میبینی... -

 ش شروع به خوندن کرد... حس خوبی بود... داشتم میرفتم جشن تولد دستم... دستم!بابک جهانبخ

 آره... دوست خوبم...

 

 

 تورو دیدمو دیده من به این زندگی تغییر کرد... "

 همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد...

 شروع تازهای واسه من از نفس افتاده...

 "شته هام بهم داده...خدا تورو جـــــــای همه ندا

 

 

 کامیار با نگاه شیطونی گفت : بزرگ شدی... رژه قرمز میزنی...

 ابروهامو دادم باال و باخنده گفتم : دیگه ... دیگه...

 کامیار : از بزرگترت اجازه گرفتی؟

 بزرگترم؟ -

 سینشو داد جلو و با لحن بامزهای گفت : آره دیگه... داداش کامیـــــارت...

 خندیدم...
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 از ته دلم... به این آرامش... به این حال خوب... خندیدم...

 

 

 چه... آرامش دلچسبی... تماشای تو بم میده... "

 تو ایده آلترین خوابی که بیداریه من دیــــــــــده...

 نـــــه... نمیزارم که فردا...

 یه لحظه از تو خالی شه...

 "عوض مــــــــــیشه...تو بدم بشی معنای بدی واسم 

 

 

 کامیار با انگشتش رو فرمون ضرب گرفته بود...

 چشمام رفت به کروات زردش... درست هم رنگ لباس شهرزاد...

 چشمام از شیطنت برق زد...

 یه لحظه ... یه فکر...

 یعنی پویا هم ممکن کروات قرمز بزنه؟!

 و تو فکرم غرق شدم...

 

 

 دور شی...یه لحظه هم اگه  "

 حواسم پی تو میـــــــــره...

 هوا بدون عطر تو... برای من نفس گیــــــــره...

 ببیــــــــن...

 این عشق دریایـــــــــت...دلم رو محو دنیا کرد...

 تو ثابت کردی که میشه... یه دریا توی دل جا کرد...

 

 "یه دریا تو یه دل جا کـــــــــــــرد...

 

 

 مو از پشتی صندلی بلند کردم... و نگاهم به در سبز رنگ شهرزادینا افتاد...سر

 رسیدیــــــــــــم... 

 صدای موزیک تا بیرون هم میومد... همراه کامیار قدم بر میداشتم...
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 یه خونه ی ویالیی با نمای سفید ، آجری... حیاطشم با گلهای خیلی زیبا گل کاری شده بود...

میخورد تا به در ورودی میرسید... رو پله ی دوم بودیم که با صدای سالمه آشنای مردی سه تا پله 

 سرمو باال گرفتم...

 سرمو باال گرفتم و از چیزی که میدیدم هیجانی شده بودم...

 پویا با پاپیون قرمز... درست همرنگ لباس من...

 توی اون کت شلوار واقعاً مردونه شده بود...

 رو لبم...لبخند نشستم 

 با لبخند جواب سالمشو دادم... ما رو به داخل هدایت کرد...

تو فکر پاپیون پویا بودم که با صدای جیغ مانند شهرزاد به خودم اومدم: سلـــــــــام 

 عزیــــــــــــزم... چه عجب!!!

 میومد... شهرزاد عالی شده بود... زیبا بود زیباتر شده بود... چقدر زرد به رنگ برنز بدنش

 به گرمی سالم دادم و بغلش کردم... پشتم کامیار بود که همراه پویا میومد...

 شهرزاد برای چند ثانیه بی حرکت ایستاد و کامیار و نگاه کرد...

 زده بودم به هدف...

 چون کامیار هم همونطور میخ شهرزادو نگاه میکرد...

 فتی برگشتن طرف من...به خودشون اومدن سالمو علیک کردن... و بعد ج

 با خنده...تو یه لحظه...

 

 منم خندیدم و با لحن شیطونی گفتم : اااا ! شما ست کردینــــــــــا...

 صدای پویا پشت گوشم از جا پروندتم : آره! مثل ما!

 برگشتم عقب... فاصلمون کم بود... هل شدم... از نگاهش... از کالمش...

 و پاپیون قرمزش ثابت موند!هیچی نگفتم ... نگاهم ر

 

 

 "کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم "

 

 

شهرزاد بازومو گرفت و منو کشون کشون برد به سمت پله ها و بلند بلند داشت اعالم میکرد که منو 

 میبره لباسمو در بیارم... انگار خودم نمیتونستم!

 درو باز کردو هولم داد تو اتاق!
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 ومد : ای عوضی... حاال دیگه مارو ست میکنی ؟!باخنده به سمتم ا

 نه که تو خیلیم بدت میاد... -

 شهرزاد :ای جانم... عاشقتم... خیلی خوب بود...

 با تعجب و خنده بهش نگاه کردم...

 شما هم آره؟! -

 طلبکارانه پرسید : من چــــــــــــی؟

 لغزیــــــــــدی خواهـــــــــرم؟! -

 بهم نگاه میکرد ... باخنده ی ملیحی گفت : مطمئن نیستم... همینطور که

 چشمام درشت شد : شهـــــــــــرزاد!!!!!!

شهرزاد: هـــــــــــان؟ خوب مطمئن نیستم دیگه... کامیار خیلی با مزست... خیلی آقاست... ازش 

 خوشم میاد... اما... نمیدونم لغزیدم که! اه... اصال ولش کن...

... دستامو گذاشتم دو طرفش و تکون خفیفی دادمش : شهـــــرزاد؟ بیخیال... لغزیدی که رفتم جلو

 لغزیدی... نلغزیدیم که هیــــــــــچی...

 شهزرد انگار که از حرفی که میزنه مطمئن نباشه گفت : یه وقت نگی چیزیــــــــــابهش...

 دلخور دستمو انداختم : دست شما درد نکنه...

 بخدا منظوری نداشتم... آخه خیلی باهم صمیمی هستین...شهرزاد: 

 

 سرم پایین بود: مهم نیست... مطمئن باش هیچی بهش نمیگم...

برگشتم که مانتومو در بیارم... شهزرد اومد رو به روم: بخدا اگه از دستم ناراحت شی من میدونمو تو 

 هـــــــــــــا...

 از لحنش خندم گرفت..

 و.. برو... ناراحت نیستم بابا... خیالت راحت...دختره ی پر -

 بعد با خنده اضافه کردم: چه طلبکارم هست!!!!

 

 خندید... بعد انگار که یه چیزی یادش اومده باشه یهو گفت : توام که با پسر دایی بنده ست کردی...

 خندیدم: آره، دیدی؟ جا خوردم یه لحظه...

 ... ببینه که میمونه همینطوری...شهرزاد : حاال اون ندیده لباستو

 و بعد ادای آدمهای میخ شده رو در آورد...

 دو تایی با خنده رفتیم به سمت پایین...
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 پایینه پلهها پویا و کامیار ایستاده بودن... یه دختر دیگه هم بود که پشتش بهمون بود...

 

 ...کامیار هــــــم!!!همینطور که پایین میومدیم... نگاه پویا رو لباسم ثابت شد

 کامیار سریع به پاپیون پویا نگاه کرد... و دوباره به لباسم... اما... وقتی دختر برگشت...

 اخمام ناخود آگاه رفت تو هم...

 هاله بود... با یه لباس طالیی دکلته... موهاشم فر ریخته بود دورش... خوشگل شده بود...

 یار...سالم رسمی کردمو رفتم به سمت کام

 نگاه پویا هنوز رو من بود...

 کامیار سرشو آورد نزدیک : چه ستی کردی ما رو با این شهرزاد خانــــــم...

 بهش نگاه کردم... شیطنت تو چشماش موج میزد...

 ببین چه خواهر خوبیم... -

 کامیار : هومــــــــــــــــــم... عالــــــــــــــــی...

 شما هم که با آقا پویا ست کردیــــــــن... بعد رو بهم گفت :

 تند جواب دادم : بخدا من خبر نداشتم... خودمم کپ کردم...

 خندید... بلند...

 کامیار : خیلی خوب... من که چیزی نگفتم!

 حرفت تیکه بود... من خر نیستم... -

 به موهام نگاه کرد...

 کامیار : بالنسبت خر...

 ازوش گرفتم : بی تربیت بی پرستیژ...یه بشگون ریز از ب

 همونطوری که چهرش به خاطره بشگونم در هم شده بود گفت : برو بابا جوجه...

 خیلی خانوم و شیک رومو از کامیار گرفتم به سمت پویایینا...

 

 هاله داشت با پویا حرف میزد... اما شهرزاد...ای جــــــــــان! ...

 

 . نگاهش به کامیار بود..

 "کجایی؟ "متوجه نگاه خیره ی من رو خودش شد... با دست بهش اشاره کردم 

 هل شد... لبخندی نثارم کرد...
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 چشمانم رو ریز کردم و سرمو تکون دادم... یهو اومد دستمو گرفت بی مقدمه گفت : بریم برقصیم...

. با ناباوری به شهرزاد و با آخرین قدرت منو کشید وسط سالن... توجه همه به سمت ما جلب شد..

 نگاه کردم ...

 

 من خجالت میکشیدم برقصم... اونم بین این همه جمعیت غریبه...

به به مثل اینکه خود صاحب تولد با دوستشون میخوان مجلس رقصو  "صدای ارکستر پیچید تو سرم

 افتتاح کنن...

 شهرزادم یه خنده ی زورکی میزد به همه...

 میرفتم میشستم... حاال باید چیکار میکردم؟! خیلی مسخره بود اگه

 با شروع موزیک صدای دستو سوت به هوا رفت... مسلما برای من نبود... برای شهرزاد بود...

 میکشمت شهرزاد... من خجالت میکشم...-

 شهزرد: اااا! خجالت نداره که! برقص ببینم همه دارن به ما نگاه میکنن...

 ول رقص شد... خجالت میکشیدم... اما مجبور بودم... نگاه همه رو ما بود...و بعد با رویی باز مشغ

 

سعی کردم اصال به این موضوع فکر نکنم که االن پویا هم داره نگاه میکنه... سعی کردم لبخند 

 بزنم... سعی کردم...

 نمیدونم موفق بودم یا نه!

 

 ـــــــــــنم...چشماتو وقتی نمیبیـــــــنم... تنها میشینمو غمگی"

 "دوست دارام عطر نفس هاتـــــــــــو...آروم میگیره دلم با تــــــــو...

 

 

 دو نفر دیگه هم به جمع ما پیوستن... آخیش اینطوری راحت تر بودم...

 

 هر شب به عشقت بیدارم... قدر یه دنیا دوست دارم..."

 "باشـــــــــــم...هیچ موقع ندار که تنها شم...میمیرم از تو جدا 

 

 صدای جیغو داد و دست رفت هوا...

 دو نفر دیگه هم به جمع ما اضافه شدن... حاال دیگه کمتر کسی حواسش به ما بود...
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تو که باشی کنار من دیگه هیچیزی کم نیست... نگو کمتر نگات کنم ، آخه دست خودم  "

 نیســـــــــــــــت...

گه هیچیزی کم نیست... نگو کمتر نگات کنم ، آخه دست خودم تو که باشی کنار من دی

 "نیســــــــــــــت...

 

 

 اما هنوزم احساس میکردم زیر نگاه پویا معذبم...

 

 برگشتم ببینم اصال کجاست! داره منو نگاه میکنه که یهو وا دادم...

 همون چیزی که مغزم استرسشو گرفته بود...

 دن... دستاشون باال بود... میخندیدن...پویا و هاله... میرقصی

 برگشتم به سمت شهرزاد ...

 خنده کنان داشت آهنگ رو برام میخوند...

 

 

 عشقت بستست به دلم و جــــــــــــونم... "

باور کن بی تو نمیتونــــــــــــــم... حتی با فکر توام شـــــــــادم... هیچ موقع نمیری از 

 "ادم...یــــــــــــــ

 

 

 به کامیار نگاه کردم... نگاهش به ما بودو داشت با خنده برامون دست میزد...

تو یه حرکت فوقا لعاده سریع که اصال از من توقع نمیرفت, رفتمو دستشو کشیدم آوردمش وسط 

 پیست رقص...

 

 

 با عشق تو زیر و رو میشــــــــــم... تا آخر عمر بمون پیــــــــشم... "

 "هر جا میرم جلو چشمامـــــــــی... میدونم همون که میخوامــــــی...

 

 

 از جمع سه نفره ی خودمو کامیارو شهرزاد جدا شدم...

 سرم پایین بود اما زیر چشمی به اینورو اونور نگاه میکردم...

 همون اگه ای که عصر تو مغزم نقش بسته بود... حاال جلوی چشمام بود...
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 ه شربت برداشتمو نشستم رو صندلی...الکی ی

 کامیار و شهرزاد بهم نگاه میکردن...

 به روشون لبخند زدمو لیوان شربت رو گرفتم باال...

 یعنی که تشنم بود...

 اما نبود... هیچیم نبود... فقط... اما بود... دوست نداشتم پویا و هاله رو در اون حالت ببینم...

 کرد... فقط باید میدیدم و میپذیرفتم... اما دیدم... کاری نمیشد

 چاره ی نبود...

 

 

 تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست...نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست... "

 تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست...نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست...

 ـــــــم ...همیشه تو قلب تو...میخــــــــــــوام ، باشــــ

 میدونــــــــــم، هیچوقت نمیـــــــــــدم... حتی به دنیا یه تاره موتو...

 تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست...نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست...

 "ت...ت خودم نیستو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست...نگو کمتر نگات کنم آخه دس

 

 

گشتم... دنبال پویا و هاله... دنبال دستهای باال رفتشون گشتم... چهره ی خندانشون... اما ... نبودن... 

 هر چی گشتم نبودن...

 کشش نگاه خاکستریو حس کردم...

 برگشتم به طرف در ورودی... پیداش کردم...

د کج... با یه پاپیون قرمز به رنگ لباسم... با یه نگاه اما پویا رو تنها... با یه گیالس... با یه لبخن

 خیره... دم در ورودی...

 تنها عکس العملم ... انداختن سرم به سمت پایین ... به سرعت نور بود! 

 محو تماشای کامیار و شهرزاد بودم...

د اینجا بوبخاطر ستی که کرده بودن توی عکسها همش کنار هم بودن... باهم میرقصیدن... جالب 

 همه هم براشون سوت میزدن تا وارد پیست میشدن...

 فکر میکنم مهمونا هم یه فکرایی کرده بودن... حقم داشتن... دقیقا زرداشون رنگ هم بود!!!
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موقع شام نتونستم چیز زیادی بخورم... کال همیشه اینطوری بودم ... از بچگی ... هر وقت عروسی ، 

 نمیتونستم شام بخورم... تولدی دعوت بودیم... زیاد

 یادش بخیــــــــر...

 هستی همیشه میگفت : تو غیر عادی دختر!

 "دهنم باز نمیشد  "اما دست خودم نبود... به قول معروف 

کیک هم خورده شد... کادوها هم باز شد... اما نه مهمونا قصد رفتن داشتن نه ارکستر قصد جمع 

 کردن بساطشو!

 ار من نشسته بودن... اما اصال حواسشون به من نبود... غرق صحبتو خنده...کامیارو شهرزاد کن

 دقت کردم... کامیار وقتی شهرزاد حرف میزد با محبت تمام نگاهش میکرد...

 صدای ارکستر همه رو متوجه خودش کرد...

 من توجه کنین...ارکستر : خوب... خـــــــــــــوب... خانمها آقایان یک دقیقه... لطفا یک دقیقه به 

 ...شد نوازنده پسرک متوجه سرها ٔ  همه

ارکستر : دلم میخواد اختتامیه ی تولد با یه آهنگ رمانتیک باشه ... اونایی که موافقن یه جیغ 

 بکشن...

 من از صدای کر کننده ی جیغ جوونا چشمامو بستم...

 ه افتخار خودتون یه دست محکم...ارکستر رو به جمعیت : به بــــــــــــه ... چقدر مشتاق... ب

 و باز سالن غرق صدای جیغو ، دست شد...

 با شروع آهنگ همه بلند شدن... کامیارو شهرزاد هـــــــــــم!

 با این تفاوت که کامیار از شهرزاد در خواست رقص کرد...

 و من با خنده نظاره گر چهره متعجب شهرزاد بودم...

دونه ی کامیار پشت کمر باریک شهرزاد قرار گرفت ... و دستان ظریف در کسری از ثانیه دست مر

 شهرزاد رو شونههای کامیار...

 نگاه،هاشون بهـــــــــــــم...

 صحنه ی قشنگی بود...

 

 

 چشات آرامشی داره ... که تو چشمـــــــــای هیچکی نیست... "

 چکی نیست...میدونم که توی قلبت ... به جز من جـــــــــــای هی

 چشات آرامشی داره ... که دورم میکنه از غم...
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 "یه احساسی بهم میگه دارم عشق میشم کم کم...

 

 

 باز چشمای جستجو گرم کار خودشو آغاز کرده بود...

 پویا ... پویا...

 یـــــــــــــافتم!

 من!دقیقا رو به روی من ... دستاش تو جیبش... سینه جلو... چشم تو چشم 

 تا نگاهمو متوجه خودش دید... حرکت کرد... قدم برداشت... اما هنوز چشم تو چشم من!

به پشتم نگاه کردم... شاید داره به کس دیگهای نگاه میکنه... اما در نهایت خنگی خودم متوجه شدم 

 پشتم دیواره...

د... و دستش دراز به سرمو که دوباره به حالت قبل برگردوندم... قامت مردونش جلوی چشمام بو

 سمت من!

 از گوشه به کامیار نگاه کردم... نمیدونم چرا! اما نگاه کردم...

 داشت همراه شعر میخوند ...

 

 

 "تو با چشمــــــای آرومت ... بهم خوشبختی بخشیــــــــدی... "

 

 

ست دعوتگرش شد چشمان بی قرارمو دوختم به یه جفت چشم میشی... نا خود آگاه دستم همراه د

 و...

خودم رو وسط پیست دیدم... دستان پویا قفل در کمرم... و دستان من تکیه داده بود به شونش...اما 

 شل... اما خجالت زده...دستام رو سینش بند نمیشد... هی میرفت سمت موهام... سمت لباسم...

 

 چرا بلند شدم؟!

 چرا دارم باهاش میرقصم؟!

 داریم؟!مگه من و اون سنمی 

 فقط دوستیم... اما نه! دوست هم نیستیم... اون ریئس منه!

 سرمو بلند کردم...

 من چرا دعوتشو قبول کردم؟!؟!؟!
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 خودت خوبیو خوبیو داری یاد منم میــــــــــدی... "

تو با لبخند شیرینت بهم عشق نشون دادی... تو رویای تو بودم که ... واسه من دست تکون داد 

 "ــــــــــــــی...ــ

 

 

 به لبهای کج شده به سمت باالی پویا نگاه کردم... این لبخند دیگه واسه چی بود؟!

کامیار و شهرزاد کناره ما قرار گرفتن... با خنده و آرامش بهمون نگاه کردن و بلند بلند با خواننده 

 همراه شدن...

 

 

 از بس تو خوبـــــــــــی..."

 میخوام...

 اشی تو کــــــــــــل...ب

 رویاهام...

 تا جون بگیــــــــــــرم...

 با تو...

 "باشی امید فرداهــــــــــــام...

 

 

 لبخند لبای منم مزین کرد...شاد از این همراهی ... شاید!!!

 

 چرا؟!

 آهنگ تموم شد و همه جیغ کشیدن... اما من میخ پویا و پویا میخ من!

 از ثانیه...واسه کسری 

تشکر زیر لبی کردمو با صورتی سرخ رفتم که بشینم... که متوجه هاله شدم... رو صندلی من نشست 

 بودو با یه ابرو باال و لبخند مسخره ای نگاهم میکرد...

 اه... چقدر از این لبخند بدم میومد... لبخند مسخره تری نثارش کردم...

 دختره ی پرو!

 ج کردم... دیگه وقت رفتن بود...راهمو به سمت پلهها ک

 اومدم پایین شهرزاد منو مانتو به دست دید با تعجب گفت : کجا به این زودی؟!
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 خنده مصنوعی کردم : عزیزم ، دیگه باید برم... بابا تنهاست...

 شهرزاد معترض شد : آهو ، بمونین دیگه...

 شهرزاد جون تو که میدونی وضعیت منو... -

 ا باز الل شدم : میموندین .، خوش میگذشت...با صدای پوی

 کامیار : نه دیگه اختتامیه رو هم رفتیم... بمونیم ضایعست...

 مغزم کار نمیکرد تا بفهمه این تیکه بود یا نبود!

 ممنون، تا االن هم کلی خوش گذشت... -

 و بعد سریع صورت شهرزاد و بوسیدم : عزیزم ایشاال جشن عروسیت..

 ـــــــــدم...شنیـــــ

 ایشااله زیر لبی کامیار و شنیدم اما ذهنم خسته تر از این حرفا بود که بخوام به روش بیارم...

 با همه خدافظی کردیمو به سمت ماشین راه افتادیم...

 تا نشستم چشمامو بستم... پویا دستشو دور کمر من قفل کرد؟!؟!؟!

 ــــا ... شیطون...کامیار : خوب با آقا پویا میرقصیدیــــــ

 چشمام بسته بود : نه که تو اصال با شهرزاد نرقصیــــــــــدی؟

 کامیار چند ثانیه سکوت کرد : دختر خوبیه...

 یهو چشمام باز شد : نه بابـــــــــــا... چشم دلم روشـــــــــــن...

 در جوابم خندید... یه خنده ی معنی دار...

 

 ومد...و من حساب کار دستم ا

 کامیار داشت دلشو میباخت... به دوست من...

 منم خندیدم و دوباره چشمامو بستم...

 پس دل من چــــــــی؟! اونم داشت میباخت؟! 

 بی هدف وسط اتاق نشستم... نگاهم به دیوار سفید رو به رومه...

ختی... میخواستی مچ پویا آهــــــــــــو؟ اینقدر اهمیت ندادی که خودتم اعتراف کردی که دلتو با

رو بگیری؟ میخواستی چیو ثابت کنی ؟ احمق... باختی... خودتو بختی بدون اینکه از طرفت چیزی 

 بدونی...

 اشک چکید... رو لباسم... رو لباس همرنگ پاپیون پویا...

 مثل وحشیا لباسمو در آوردم پرت کردم یه گوشه...
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 جمع میکنم...اشکام تندتر میان... پاهامو تو شکمم 

 من حاال باید چیکار کنـــــــــــــــــم؟! ...

 یاد رقص دو نفرمون افتادم... یاد دستام که رو شونه هاش بود و نبود...

 یاد دستای اون که دور کمرم قفل شده بود...

 لعنت به من! من رفتم تو اون آتلیه کار کنم... نه که ... عاشق شم!

 ق؟!عشـــــــــــــــــــ

 چیــــــــــــه؟! نکنه هنوزم اصرار داری عادتـــــــــــــه؟! آره...؟

 گریم شدیدتر میشه... چهره ی پویا یک لحظه از جلو چشمام کنار نمیره...

 یعنی واقعاً دیگه سر کار نرم؟!...

 سرمو به سمت سقف میگیرم... اشکام از کنار چشام البه الیه موهام محو میشن...

 ــــــــــــــــدا...!!!خــــ

ساعت سه صبح و من ... وسط اتاق... بدون لباس... دارم فکر میکنم... به این درد جدیدم... به این 

 درد بـــــــــــــــــی درمونم...

*** 

 با صدای در از خواب پریدم... چه خبره!

 ساعت چنده ...؟

 واــــــــــــــی! ساعت یازده؟! ... بابام...

 مثل فنر از جام پریدم ... هنوز در داشت کوبیده میشد...

 با صورت نشسته در و باز کردم... چهره ی بر افروخته ی کامیار خوابو از سرم پروند...

 کامیار : خواب به خواب رفته بودی؟

 منگ نگاهش کردم...

 منو زد کنار و اومد تو...

 هنوزم نگاهش میکردم...

 ر ، موبایلتو الاقل جواب بده... سکته کردم... فکر کردم گاز گرفتتتون...کامیار :احمق بیشعو

 بازم نگاهش کردم که صدای بلندش این بار منو واقعاً به خودم آورد...

 کامیار : روانــــــــــــــــــی با توام...

 ه اون چه؟!اخمام رفت تو هم... چرا داشت داد میزد؟ اصال دلم میخواد خواب به خواب برم... ب

 صداتو بیار پایین اول صبحی... -
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 کامیار : اول صبح؟ ساعتو دیدی؟

 طلبکارانه سینه سپر کردم : آره دیدم که چی! اصال میخوام بازم بخوابم... به تو چه!

 حاال نوبت اون بود که نگاهم کنه...

م... اصال میخوام گاز خواب بودم نمرده بودم که... مگه واسه کسی مهم که بمیرم یا زنده باش -

 بگیرتم... به تو چه ... هان؟ به تو چه؟

اعصاب خرابــــــــــم ... فکر خستــــــــــم... همه دست به دست هم دادنو منو اون لحظه واقعاً 

 روانی کردن...

سایل وبه امید چی بلند شم؟ تو بگو... به چه دلخوشیی؟ بلند شم چی ببیـــــــنم... بابای افسردمو؟  -

 رنگو رو رفته ی این خونه رو؟

 دادا زدم : چیــــــــــــــــــو ؟

 کامیار چشماش دو دو میزد... اشک پشت پلکم بود... با داد آخر... راهشو پیدا کرد...

 کامیار یه قدم اومد جلو : آهو؟

 .. هیچکس...باز داد زدم : مــــــــــــرد... دیگه نمیخوام این اسمو از دهن هیچکس بشنوم.

 لرزون راه اتاقو کشیدم... دویدم...

خــــــــــــــــدا؟ بس نیست؟ آخه چقدر؟ من به این پول نیاز دارم... آخه کجا دیگه کار پیدا 

 کنـــــــــــــم؟خــــــــــــــــــــدا...!!!

ه هرزاد و پیدا کردصدای تق و توق نشون میداد که کامیار هنوز نرفته... حوصلشو نداشتم...اونم ش

 بود... دیگه منو میخواست چیکار؟!

یه لحظه از اینکه اینطوری دارم فکر میکنم از خودم منزجر شدم... اما دلم میخواست اینطوری فکر 

 کنم...

 

 با خشونت در و باز کردم رفتم تو اشپز خونه... میخواستم آرام بخش بخورم بخوابم...

یارو دیدم... برگشت طرفم.. نگاهش نکردم... مستقیم رفتم سراغ تا پامو گذشتم قامت بلند کام

 ...داروها ٔ  جعبه

 کامیار : چی داری میخوری؟

 جواب ندادم...

 کامیار قرصو از دستم گرفت : چی داری میخوری روانی؟

 دست به سینه وایسادم تا اسم قرصو بخونه... پامو تکون میدادم... اما نگاهش نمیکردم...
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 : تو چرا یهو جنی شدی؟کامیار 

 جواب ندادم ... نمیخواستم جواب بدم... اصال همون لحظه عهد کردم جوابشو ندم...

 کامیار : با توامـــــــ ــــــــــم... این چرتو پرتا چی بود گفتی؟

 قرصا رو گرفت جلو صورتم : اینا چیه میخوای بخورـــــــ ـــــــــــی؟

 و تو یه چشم بهم زدن دو تاشو خوردم...بدون آب از دستش قاپیدم قرصا رو

 

 مونده بود...

 با کف دست زد رو پیشونیم و گفت : خاک بر اون سرت... بابات گشنه بود احمق...

 بابا؟!... وای... بابا! من به بابام گفته بودم افسرده؟ من چی گفته بودم...

 باز بغضم ترکید... ایندفعه با صدای بلند...

 ار بغلم کرد : چته آهو؟ چرا بهم ریخته ای...کامی

 اما این بار گریه نذاشت جوابشو بدم...

 کامیار : گریه کن... گریه کن خالی شی... اما بعدش میریم پیش بابات.. چشماش نگرانه...

 با این حرف گریم بیشتر شد...

 

 ... مـــــــــــن... من احمق... من بیشعور بابامو نگران کرده بودم

 !نه یا بدم جواب که بودم فکر تو... بود موبایلم ٔ  چشمم به صفحه

پویا بود... نرفته بودم سر کار... شنبه بودو من بدون هیچ اطالعی سر کار نرفت بودم و پویا برای 

 ...میزد زنگ سوم ٔ  دفعه

 باالخره که باید جواب میدادم... دکمه ی سبز و زدم و ...

 پویا : الو ؟ آهو؟

 ا صدای آرومی گفتم : سالم...ب

 پویا : سالم ... خوبی تو؟ چرا گوشیتو جواب ندادی؟

 ببخشید ندیدم... -

 دروغ گفتم...

 پویا : نگران شدم... کجایی تو دختر؟ چرا سر کار نیومدی؟

 لبامو به هم فشار دادم... نفس عمیق کشیدم و ...

 کار... آقای زند... من... من دیگه نمیتونم بیام سر -

 پویا : چی؟ چرا؟
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 آرامتر گفتم : نمیتونم...

 پویا : اتفاقی افتاده؟ این تصمیمت ... برای چی ؟

 ازم توضیح نخواین... لطفا...نمیتونم... -

صداش محکم شد... از پویایی نگران خبری نبود : باید به من توضیح بدی... من به وجودت اینجا نیز 

 ام دلیل قانع کننده نیاری ... میای سر کارت... خیلی منظم...دارم... پس تا زمانی که بر

برگرد...،  بیا ،"خودمم میدونستم که تصمیمم زیاد جدی نیست... میدونستم که دوست دارم پویا بگه 

 "باید باشی...

 خوب حاال گفته بود دیگه...

 بابام... -

 پرید وسط حرفم...

 بابا بهونست... پس خیلی زود بیاد ... پاشو... سرم شلوغه...پویا : من میدونم ، خودتم میدونی که 

 اومدم حرف بزنم که دوباره گفت : هر وقت... دلیل آوردی... قانع شدم...

 مکث کرد... یه نفس عمیق...

 

 ادامه داد : شما رو به خیر ... ما رو به سالمت...

 مغرور...

 یه جوری باید غرورشو به رخ میکشید...

 ینی کردمو گفتم : چهل دقیقه دیگه اونجام!فین ف

 تماس قطع شد... "منتظرم "با گفتن 

 گوشی تو دستم... نشستم رو تخت... به سست بودن خودم لعنت فرستادم...

 دیر بود... پا شدم... تند تند حاضر شدم زدم بیرون...

ار ... عادی؟ یعنی انگار نه انگتمام راه، تو اتوبوس به این فکر میکردم که چطوری باهاش رفتار کنم؟

که تقریبا تو بغل هم رقصیده بودیم؟ انگار نه انگار که دستام شونه هاشو لمس کرده بود؟ انگار نه 

 انگار که دستاش دور کمرم قفل بود؟

 شونه هامو انداختم باال...

 انگار نه انگار....

 یزد... عصبی...وارد آتلیه که شدم ... صداش میومد... داشت با تلفن حرف م

 پویا : خیلی خوب... حاال من باید چیکار کنم؟ االن باید خوشحال باشم؟
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.... 

 پویا :ای به درک... سیا اصال حوصله ندارم...

.... 

 پویا : اصال حرفشو نزن... قاطی قاطیم...

.... 

 پویا : حاال... شخصیه...

 ...خورد گره چشماش ٔ  ظه... نگاهم به تیلهنگاهش به من افتاد... برای یک لحظه... فقط یک لح

 سالم...-

 پویا : سیا ... بعدا صحبت میکنیم... االن کار دارم... فعال...

 خداحافظی که کرد... روشو کرد به طرف من...

 پویا : علیک سالم... خانوم سر خود!

 خودمو آماده کنم...دستام به هم گره خورد... حق داشت... یا نباید میومدم... یا اومدم باید 

 پویا سرشو نزدیک من کرد : دلیل پیدا کردی یا نه؟!

 سرمو ... خیلی نا محسوس تکون دادم یعنی نه!

 پوزخند زد... صدا دار بود...بدون هیچ حرفی رفت سراغ اتاقش...

 اما بعدش پشیمون شدم... "معذرت میخوام  "فکر کردم که بهتر بود الاقل میگفتم 

 تی ... آهو... کاری ازت بر نمیاد... دوسش داری... عادت نیست... دوست داشتنه...از دست رف

 با صدای دوباره ی پویا سرمو به پلهها چرخوندم...

 پویا : من تو اتاقم یه چرت میزنم... نزار کسی بیاد باال...

 آروم گفتم : چشم...

 پویا هم آروم تر گفت : چشمت بی باال...

*** 

داشتیم عکسای تولدو میدیدیم و ریز ریز میخندیدیم... پویا دو ساعت بود که خوابیده  با شهرزاد

 بود...

شهرزاد همونطور که چشمش به بک گراند بود با دست باال رو نشون داد و گفت : خوابه زمستونی 

 خرسمون شروع شده

 نگاهش کردم... نه میتونستم تایید کنم نه تکذیب...
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ه کرد : اینجا رو نگاه کن... دختره مثله کنه چسبیده به پویا... دیدی؟ وسطه شهرزاد به عکس اشار

رقص منو کتی جون اومده از کمر کتی جون گرفته که چی؟ کتی جون ... یه کوچولو هم با من 

 برقص...

 شهرزاد صداشو نازک کرده بودو داشت ادای هاله رو در میاورد... من هم میخندیدم...

 در میاری منگل؟پویا : ادای کیو 

 شهرزاد هم بدون اینکه برگرده جواب داد : ادای تورو... با اون پاپیون ضایعت...

پویا رو به روی ما قرار گرفت... دو دستشو هیل میز کردو گفت : چرا؟ با دوستت ست کرده بودم 

 که...

 با احتیاط چشمامو آوردم باال... با لبخند نگاهم کردو چشمکی زد...

 ار خوابه زمستونی میخواست واقعاًتا خوش اخالق شه...نه! انگ

 

 شهرزاد با هیجان رو به پویا : عکسها پره سوژست... جکه اصال...

 عکس بدی رو که زد... همه همونطور خیر نگاه میکردیم...

 ا...وییه عکس فوقالعاده زیبا... از ما چهارتا... به ترتیب ایستاده بودیم :کامیار ، من ، شهرزاد ، پ

 این تضاد رنگی عکسو به قدری زیبا کرده بود که نمیشد ازش چشم برداشت...

 شهرزاد : وای خدا عجب عکسی...

 پویا : عـــــــــــــالی شده...

 چقدر این تضاد رنگی به چشم میاد... -

 شهرزاد : خوشم اومد...پویـــــــــــــــا ؟ میشه اینو برام بزرگ کنــــــــــــی؟

 پویا : چرا نمیشه؟ اتفاقا خودمم تو این فکر بودم...بریزش رو فلش تا من برم به خدمتش برسم...

 پویا با عکس رفتو حدوداً یک ساعت بعد با چهارتا عکس کار شده رو چوب اومد....

 نگاهم به اون چهارتا قاب بود...

 شهرزاد با تعجب گفت : چرا چهارتا؟

 ا خنده گفت : دو تا برا من و تو...پویا دوتا شو جدا کردو ب

 و رو به من گفت : دو تا هم برای کامیار خان و آهو...

 به روش لبخندمو پاشیدم... یه لبخند از سر تشکر...

 مرسی ، لطف کردین... -

 پویا هم خندید....
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 پویا : قابل تورو نداره.... 

ی بود... برف رو دوست داشتم... چند دونههای برف ، ریز ریز روی سرم مینشستند... حس خوب 

 وقت دیگه بهار دوباره میومد.... دوست داشتم از این برف استفاده کنم....

تو خیابون... ساعت هفت شب... تک و تنها داشتم قدم میزدم... کیف میکردم... باصدای چند تا بوق 

 م پایینو سرعتمو تند تر کردم...کوتاه از عالم خودم اومدم بیرون....حتما مزاحم بود... سرمو انداخت

 باز صدای بوق اومد!

 اه چی میخواست اینم.... نمیزارن تو تنهائی خودمم یه کوچولو خوش بگذرونم!

 دوباره بـــوق... بـــوق...بــــوق...

به شدت برگشتم عقب... چهرمو غضب الود کرده بودم و دهانم آماده برای دادن چندتا فحش 

 آبدار!

 .. اما! اینکه مزاحم نبود!!! وااا! پویا پشت سر من چیکار میکرد؟!برگشتم.

 چهرم تو هیجانیترین شکل خودش قرار داشت...

 "بیا باال"لبخند زد... چراغ زد... و دوباره بــــــــوق! یعنی 

 رفتم سمت ماشینش ... شیشه رو کشید پایین!

 شما هستین...لبخندی زدمو گفتم : سالم ، ببخشید ... نمیدونستم 

 پویا هم به تبعیت لبخند زدو گفت : متوجه شدم ... حاال بیا باال تا یخ نکردی...

 ممنون ، من پیاده میرم... برفو دوست دارم... -

 پویا لبش رو به دهانش گرفت : بیا باال دختر... برفو دوست داری بعدا برو برف بازی...

 در و باز میکرد گفت : بیا باال...اومدم بگم مرسی ...اما پویا در حالیکه 

 درو باز کردم و سریع نشستم رو صندلی گرم نرم ماشین پویا!

 پویا با لحن با مزه ای گفت : من نمیفهمم! یعنی چی دختر این وقت شب تو خیابون قدم بزنه؟!

 من برفو خیلی دوست دارم... وگرنه زودی با اتوبوس برمیگشتم... -

 و بعد.. یه لبخند زیبا! برگشت نگاهم کرد...

 بخاریو زیاد کرد : سردته...

 نگاهمو از بخاری به صورتش دوختم: ممنون...

سکوت بینمون حکم فرما شده بود... دوسش نداشتم این سکوت رو... الاقل حاال که پیش هم بودیم 

 بهتر بود صحبتی کنیم...

 افلگیر کننده!خودش پیشدستی کردو سکوت و شکوند! اون هم با یه سوال غ
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 پویا : کامیارو از کی میشناسی؟

 سعی کردم نشون ندم غافلگیر شدم...

 

 بهش نگاهمو دوختم : چطور؟

 شیطون خندید : امر خیر!

 هم من خندیدم هم اون!

خیلی وقته... و کامل میشناسمش... اینقدر که اطمینان دارم ... آقاست! یه دونست! مرده! با معرفته!  -

 ه...دلسوز

 خیره به جلو نگاه میکرد : خوش به حال کامیار !

 داشتم صحبتامو ادامه میدادم که با این حرفش حرفمو خوردم : چرا؟!

 این همه داری ازش تعریف میکنی دیگه... -

 منم شیطون شدم : خوب تعریف کردنیو باید تعریف کرد دیگه...

 نیم؟!؟!پویا : خوب آهو خانم... به نظرت منم تعریف کرد

 بچه پــــــــــرو!

 نمیدونم... هنوز کامال مطمئن نیستم... -

 خنده صدا داری کرد... سرشو تکون داد...

 پویا : خوشم اومد... خوشم اومد! قشنگ جواب میدیــــــا...

 هیچی نگفتم به یه لبخند بسنده کردم...

 پویا : حاال جدی...

 کامیار به نظر من خیلی خوبه... -

 با لحن خاصی گفتم : نه مغرور....ه

 سریع نگاهم کرد ...

 بیخیال به جلو نگاه میکردم ادامه دادم : نه اینکه اهل دودو دمه...

 پویا : آهان ، اونوقت چقدرم غرور با دودو دم ارتباط دارن!

 شونه هامو انداختم باال : باید از همه جهت از یکی تعریف کرد..دیگه.

 ــــــور....پویا : که اینط

 بله اینطور... -
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 "دیگه چیزی نگفت ... منم پا فشاری نکردم... چون الزم هم نبود پا فشاری کنم... به قول معروف 

 ... "چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

رسید دم خونمون... باکلی تشکر ازش خداحافظی کردم... اومدم پیاده بشم که یهو صدام کرد ... 

 طرفش...برگشتم 

 جانم؟ -

 پویا : مراقب خودت باش ، به پدرت هم سالم برسون...

 یه پام بیرون ماشینو آویزون! یه پام داخل ماشین بود که خشکم زد!

 جــــــــــــــــان؟!؟!؟

 مراقب خودم باشم؟!

ا هم ویلبخند زورکی زدم... لبخندی که توش تعجب موج میزد... شاید بخاطر قیافه ی من بود که پ

 چهرش خندان شد!

 ممنون ، شما هم همینطور... دستتون درد نکنه ... خدا نگهدار... -

 و در روبستم...

 کلیدو که انداختم پشت در تکیه زدم... صدای چرخاش اومد... رفت!

 گفت مراقب خودم باشم؟! ...

نه وار ... باز من هم بدون اجازه لبخند اومد رو لبم... بدون اجازه ی من! قلبم تو سینه میکوبید... دیوا

 من...

 هیچی چیز دست من نبود... دست احساسم بود!

 

که پویا گفته بود همش تو مغزم رژه میرفت... و من  "مراقب خودت باشی  "تمام شب فقط 

 خوشحال و خرسند...اصال انرژی گرفته بودم انگار...

امشب هم بعد کار برم قدم  "یش خودم که صبح هم با لبخند از خواب پا شدم... و فکر کردم پ

 بزنم!!!!

سر کوچه بودم ...داشتم آروم آروم راه میرفتم... زودتر زده بودم بیرون... صدای برفایی که زیر پام 

 خرد میشدن بهم آرامش بیشتری میداد...

 بازم صدای بـــــــوق...!!!

 یه متلک مسخره انداختو رفت... بود...R.Dایندفعه نمیدونم چرا سریع برگشتم... یه پژو 

 اه... ضد حال...
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 دوباره بـــــــــــــــوق...

 بازم هری دلم ریخت...از دیشب با هر بوق دلم میریخت... خوب حق داشتم!!!

 دوباره بــــــــوق...

 ییه کوچولو سرمو به عقب برگردوندم... زیر چشمی نگاه کردم... ماشین شاسی بلنده مشکیو به خوب

 تشخیص دادم... همین باعث شد که سرمو بیشتر بچرخونم... این دفعه دیگه امکان نداشت!!!

 پویا بـــــــــــود...!!!

 ماشینو پارک کرد و اومد بیرون...

 شوار لی آبی پر رنگ ژیله ی طرح اسکاچ پوشیده بود...

 برگشتم طرفش... سالم یادم رفت ...

 میکنــــــــی....با تعجب گفتم : اینجا چیکار 

 پویا با لبخند نزدیکم شد : اوال سالم... دوما که مسیرم دیگه از این وره...

 ابروهام رفت باال... از این ور؟!؟!؟!

 چرا؟ خونتونو عوض کردین؟ -

 پویا : نه، این راه نزدیکتره... اینقدر سوال نکن االن قندیل میبندیم بدو بیا...

 به صمیمیتش دیگه ایراد نمیگرفتم... برعکس ... خوشم هم میومد!!!و به سمت ماشین رفت... 

 آهو.... از دست رفتـــــــــــــــی....

 مزاحم نمیشم... -

 اخم کرد: بیا باال دختــــــــــر ، این چه حرفیه...

 خالصه که سوار شدم... خودمم میدونستم یه تعارف الکی زدم... تا آتلیه موزیک گوش کردیم...

گاهی اوقات پویا یه چیزایی میگفت... اما من بیشتر سعی میکردم شنونده باشم و ... از بودن 

 درکنارش لذت ببرم...

 آره... میخواستم بیشتره وقتام باهاش باشم...

*** 

حدوداً یک ماهی میشه که از اون شب برفی میگذره و از اون روز به بعد تقریبا هم رفت هم برگشت 

 "ممنون، دیگه زحمت بسه  "و میام... هنوزم بعد این همه مدت اولش میگم با پویا میرم

 "نزن این حرفــــــــو... ناراحت میشم اگه درخواستمو رد کنی ... "اما اون با مهربونی بهم میگه 

لحظههای خوبیو داریم با هم... میخندیم... شادیم... حتی غمگین... لحظاتی که تو ماشینیم باهمیم و 

 برای من خیلی خوشاینده... این
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کامیار و شهرزاد باهم دوست شدن...دیگه نمیشه از هم جداشون کرد... البته این خیلی خوب شد ... 

چون حاال دیگه چهارتایی میریم بیرون... و این باعث شده رابطه ی من و پویا هم صمیمی تر شه تا 

 "آقا پویا  "جایی که من بهش دیگه نمیگم آقای زند میگم 

 اصرار داره اقاشو بردارم اما ... نمیتونم!!!

وجود پویا تو زندگیم خیلی تو روحیم تاثیر گذشته ... تا جایی که همش دارم لبخند میزنم... همش 

خاطرات خوبو دوره میکنم... همش آینده رو خوب میبینم ... و البته این خندهها تو روحیه ی پدرم 

ه ی من شاد میشه.... پدری که وقتی براش از روزام میگم ، هم تاثیر گذشته... پدری که باخند

 میدونم بی حاله... میدونم قرصا خواب آلودش میکنن... اما... شش دانگ به من گوش میده...

 دقیقا یک ماه دیگه مراسم عروسیه امیر و فرزانه هستش...

نه... هنوزم نمیدونه که من تمام مراسم به خیرو خوشی تموم شده... عمّه همش از فرزانه تعریف میک

میدونستم... اونجا عقد کردن ... یه جشن کوچولو گرفتن... عروسی تهرانه... هم پویا هم شهرزاد هم 

دعوتن... امیر عکسای عقد رو برای من فرستاده بود... فرزانه دختر قشنگی بود... خیلی از قیافش 

وچولو چاق... خیلی هم ساده... قراره خوشم اومد... یه دختر برنز با چشمای آبی!!! اما یه ک

 عکساشون رو پویا بگیر... بی صبرانه منتظر یه ماه دیگه هستم...

*** 

 تلفن داشت خودشو میکشتو من بیشتر هل کرده بودم و هی کلیدو اشتباهی مینداختم تو قفل...

 باالخره باز شد... بدو بدو تلفنو برداشتم... صدای هستی پیچید تو گوشی...

 هستی : سالم خواهرــــــــــــــی...

 نفس نفس میزدم : سالم ...عزیزم... خوبی؟

 هستی : چی شده چرا نفس نفس میزنی؟

 جوابشو ندادم چندتا نفس عمیق کشیدم تا حالم جا بیاد...

 دوییدم تا تلفن... چطوری مادر نمونه... -

 هستی : وای آهو... لگد میزنــــــــــــــه...

 جـــــــــــــانم... قربونش بشم من...ای -

 هستی : آهو؟ خیلی حس خوبیه... خیلی...

 بغض کرد...

هستی؟ گریت واسه چیه آخه!!! االن جوجوت ناراحت میشه ها...گریه نکن... مامان چطوره؟؟...  -

 هستــــــــــــــی؟
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 اش یه مسافرت سه روز...هستی : باشه ، باشه... خوبم... مامان هم خوبه... رفته با دوسته

 نا خود آگاه نگاهم کشیده شد به بابا...

 خدا رو شکر... آقا پدرام چطوره؟ خوبه هستی؟ -

 هستی : پدرام عالیه آهو... من واقعاً شانس آوردم...

 با مامان چی؟ میسازه... -

 هستی: آره واقعاً... آقاست... همش به مامان احترام میذاره...

 نکنه...دستش درد  -

 هستی : آهو؟ ... خواهری؟ نمیخوای بیای بهم سر بزنی؟ بخدا پوسیدم اینجا... مردم...

 نزن این حرفو هستی... باور کن نمیشه ...-

 هستی زد زیر گریه...

هستی : چرا نمیشه؟ یه خرده به فکر منم باش... دلم هواتو کرده... هفت سال شد آهو... داره 

 . توروخدا... من بمیرم ...نگاهت از یادم میره..

پریدم وسطه حرفش : هستی توروخدا نگو اینجوری... بابا رو چیکار کنم... پولو چیکار کنم... به فکر 

 منم باش...

 هستی : بابا رو هم بیار... بخدا اینجا ازش مراقبت میکنم...

 ...ین موقعیتی قرار بگیرهنه هستی ... بابا بیاد اونجا افتضاح میشه حالش... بابا نباید تو همچ -

 هستی با التماس گفت : خوب المصب بسپرش به عمّه... همش یه ماه ... توروخدا...

 آروم گفتم : اگه بفهمه ... دلش میخواد...

 هستی دوباره شروع کرد به گریه : نمیفهمه... آهو... جان این بچه بیا...

 یکرد... پولشو از کجا میاوردم آخه!وای ... داشتم روانی میشودم... هستی چرا درک نم

 هستی : آهو؟ میای؟

 کالفه گفتم : باشه...

 تا شاید بیخیال شه اما... تا گفتم باشه... شروع کرد به جیغ زدن...

هستی : همین فردا پدرام میافته دنبال کارات ... خیلی طول نمیکشه که پیشمی... پدرام آشنا زیاد 

 داره...

 دش....چی میگفت واسه خو

 چی میگی هستی؟ -

 هستی : هیچی تو کاریت نباشه! من خودم همه چیزو درست میکنم تو فقط با عمّه صحبت کن...
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 یادت نره آهو؟ من برم با پدرام هماهنگ کنم کاری نداری؟

 هنگ کرده بودم... نمیفهمیدم چی میگفت! مگه میشه؟!؟؟!؟!؟!

 نه سالم برسون... -

 هرــــــــــــی.......نگاه کن... نی نی هم خوشحاله داره لگد میزنه...هستی : میبینمت خوا

 

 سعی کردم بخندم : میبینمت ...

بعد از قطع گوشی نگاهم رفت به اتاق بابا... من واقعاً میتونستم تنهات بذارم... از دستم ناراحت 

 نمیشی بابا؟

 پویا!!!

 میتونم دوریشو تحمل کنم؟!؟!

 دیر یا زود باید انجامش بدم...دیگه کاریه که 

 دلم.... طاقت میاره؟! یک ماه؟!

 پفی کردمو رفتم تا شام درست کنم... 

 صبح دمق تر از هر روز دیگه از خواب بیدار شدم...

 دیشبش تا صبح فکر میکردم...

 

ا قمن واقعاً چطوری میخوام با مامانم رفتار کنم؟ چی باید بهش بگم؟ برم بغلش؟ هستی چی؟آ

 پدرام؟ بابا چی؟بابا دلش نمیشکنه؟ نکنه حالش یه وقتی بد شه!

 پویا!!!!

 نکنه نباشم... از یادش برم؟!

 "خوب برم! اصال اگه قراره با یه ماه ندیدن از یادش برم همون زودتر که برم "

 اصال مگه من تو یادشم؟!

 میکنه! آره دیگه تو یادشم که اینقدر باهام خوبه... اینقدر بهم توجه

 به ساعت نگاه میکنم ،یک ساعت و چهل و پنج دقیقه دیگه پویا سر کوچه منتظرمه...

 ماه؟!۰به زور از جا کنده میشم...نگاهم خودش میره به سمت اتاق بابا... 

 

 ازت دور باشم؟!

 تمام مدت که صبحانه درست کردم ، حاضر شدم، اصال تو حال خودم نبودم....

 ... یعنی چقدر زود؟"خیلی زود "هستی گفته بود
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سر کوچه همش سرم پایین بود! ماشین مشکی رنگ پویا جلو پام ترمز زد... چشمام بی حال اومدن 

 باال و گره خوردن تو چشماش ...

 پویا : سلــــــــــــــام آهو خانم!!! صبحتون بخیر...

 بی حال تر از نگاهم خندیدم... یعنی یک ماه صبح نمیبینمش؟!

 سالم ، صبح توام بخیر... -

 در و باز کردمو نشستم...

 صحبتای عادی ردو بدل شد ... چطوری و... چه خبر...

 پویا : امشب با کامیار و شهرزاد میریم بیرون... یه دو ساعت زودتر آتلیه رو میبندیم...

 انگار سوپر مارکته!!!! میبندیم!!!!

 

 باشه ...-

 وجه میشدم که نگاهم میکنه...سرم پایین بود... اما مت

 پویا : اتفاقی افتاده؟

 سرمو به چپ و راست چرخوندم... یعنی نه!

 ...گلوم تو اومد بغض یهو الشٔ  نمیتونستم حرف بزنم چون با این سو

 خودمم نمیفهمیدم این کارام واسه چیه! آخه من که سفر قندهار نمی خواستم برم؟! یک ماه بود....

 ر شد : آهو؟ سرتو بلند کن ببینم...پویا کنجکاو ت

 سرمو بلند کردم اما رو به رو رو نگاه کردم...

 

احساس میکردم که دور چشمام قرمز شده باز... همینطور دماغم هم داره قرمز میشه.... دستام 

 مشت شد دور بنده کیفم.... نباید گریه میکردم...

 پویا : آهو؟ چته؟ چی شده؟

 فتم : هیچی...آروم ، با بغض ، گ

 پویا : نمیخوای بگی ، بگو نمیخوام بگم وگرنه منو خر نکن...

 با تحکّم گفت : به من نگاه کن...

 یه قطره اشک راهشو پیدا کرد...

 آروم از گونه ام سر خورد و چکید رو روسریم...

 پویا زد کنار...

 آبرو ریزی کردم!!!
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 ...سریع اشکمو پاک کردم...و به طرفش چرخیدم

 چرا نگه داشتی؟ چی شد؟ -

 نگاهم میکرد... نگاهشو ازم گرفت و به رو به رو دوخت....

 یه دستش رو فرمون بود... دست دیگش رو دنده...

 پویا : میشنوم... توقع دارم بهم بگی چت شده؟

 برگشت طرفم .... عصبی : اشکات برای چیه؟!

 نهون کردنشون نمیکردم...دیگه اشکام همینطور میومدن... تالشی واسه پ

 آروم گفتم : مشکله جدییی نیست... من یه خرده گندش کردم...

پویا : باشه ، همون مشکلی که جدی نیستو تو گندش کردی... چیه آهو؟چرا داری واسه یه مشکله 

 کوچیک اینطوری گریه میکنی؟

راف به همون مشکلی که جدی محکم حرف میزد.... اینقدر محکم که لبام باز شد از هم... برای اعت

 نبودو من بزرگش کرده بودم...

 بریده بریده گفتم : هستی... دیروز بهم زنگ زد...

دستام و تو هوا تکون دادم : یعنی خیلی وقت بود زنگ میزد... ازم میخواست که برم پیشش... دیروز 

نمیکردم منتظر این حرف  فکر...باشه گفتم...  رفت در دهنم از... خورد قسم شکمشو تو ٔ  جون بچه

 من باشه...

 ساکت شدم...

 پویا : خوب؟

 گفت که به زودی کارامو درست میکنه که برم پیشش... -

 دیدم... دیدم که دستش از رو فرمون سر خورد...

 اروم پرسید : برای همیشه؟

 نـــــــه ، نـــــــه... فقط من میرم ... برای یک ماه... -

 : اما من طاقت نمیارم... بابامو چیکار کنم؟با هق هق گفتم 

و باز شنیدم... صدای نفسشو شنیدم... محکم داد بیرون... دوباره دستش رفت جای خودش رو 

 فرمون...

 اما... برای چند ثانیه ... یهو... خشکم زد...

 دست چپم گرم شده بود...

 دستم تو دست پویا بود...!!!
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 ...بود دستم تو پویا ٔ  به دست گره خورده محکم گرفته بودتش... نگاهم

 سرشو آورد طرفم... پایین تر... اما من هنوز به دستش نگاه میکردم... چقدر گرم بود...

 پویا : دختر یه جوری گریه میکردی من گفتم چی شده؟! آروم باش... همش یک ماهه...

د...و زیر لب زمزمه کرد : توروخدا به چشماش نگاه کردم... تا چشمای خیسمو دید... دستمو فشار دا

 گریه نکن...

 دستشو از دستم در آورد... واسه یه لحظه پشیمون شدم که چرا من زودتر دستمو در نیاوردم!!!

 اما مهم نبود... با همون دستش یه پر دستمال کاغذی در اوردو گرفت جلوم...

 که...فرمونو پیچوندو بلند گفت : امروز کار تعطیل... میریم در

 و گاز داد به سمت درکه... 

دستم هنوز داغ بود... کاش دستمو نگرفته بود... بی اختیار اون یکی دستمو گذاشتم رو دستی که 

 داغ بود.

اصال حواسم نبود که پویا زیر چشمی حرکاتمو زیر نظر داره... با صدای پویا به طرفش چرخیدم : 

 ببخشید ...

 گیج نگاهش کردم : چرا؟

 دستم اشاره کرد : فقط میخواستم آرومت کنم...به 

 سرمو تکون دادم : متوجهم...

 اما متوجه نبودم، فقط فیلم بازی کردم...

 پویا : من نمیفهمم چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ یک ماه آهو... فقط یک ماه...

 جوابی ندادم... احساس کردم رو کلمه ی یک ماه تاکید داشت!

 نمیدم دوباره به حرف اومد : مگه نه؟ یک ماهه دیگـــــه؟دید که جواب 

ناخود آگاه از این پیگیریش لبخندی زدم... یه لبخند پهن... دلیلی نداشت اینقدر پیگیر موضوع 

 باشه...

 چــــرا! یه دلیل داشت... توجه... امیدوارم همون باشه... امیدوارم...

 ند : آره ، فقط یک ماه...چشمامو بازو بسته کردم ... با همون لبخ

 یهو فرمونو پیچوند...

 این حرکت ناگهانیش باعث شد کشیده شم به سمتش ...

 دستمو گذاشتم رو بازوش ... فقط واسه اینکه بهش برخورد نکنم...

 با چشمای گشاد شده گفتم : چرا اینجوری میکنـــــی؟
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 ملت بخوریم...خندید : یهو یادم افتاد بریم دربند بهتره... بریم ا

 سرمو به باال و پایین تکون دادم و با لبخند گفتم : املت دوست دارم...

***** 

به قول کامیار خیلی شیک و مجلسی بغل بابا نشسته بودم و زیر چشمی به دختر ملیحی که رو به روم 

 نشسته بود نگاه میکردم...

ازش خوشم اومده بود... عمّه با عشق به فرانه دختر خیلی خون گرمی بود... تو همون برخورد اول 

 امیرو فرزانه نگاه میکرد... از برق چشماش میشد خوند که چقدر خوشحاله ...

 به پیش دستیی که رو به روی فرزانه بود اشاره کردم : عزیزم نمیخوای چیزی بخوری؟

 فرزانه با لبخند مهربونی گفت : چشم ، االن میخورم...

 : امیر آقا صندلی سفارش دادی؟ عمّه رو به امیر گفت

 امیر : بله ...

 عمّه : پس همه چیز مرتبه؟ زیاد وقت نداریمــــا...

 امیر : بله مامان جان ، نگران نباشین هنوز یه دو هفته ، سه هفته ای وقت داریم...

 موبایلم زنگ میخورد...

 عمّه : آهو جان؟ مادر موبایل شماست؟

 م بود گفتم : آره عمه جون اما...همونطور که سرم تو کیف

 یهو سرمو آوردم باال و گفتم : پیداش کردمـــــــــم...

 از شماره ی چند رقمیش میشد حدس زد که هستیه... یا شایدم مامان!

 کشدار گفتم : الـــــــــو؟

 از اون ور صدای جیغ میومد... صدای خنده.. صدای هـــــوراگفتن هستی...

 بود : الـــــــــو؟ هستــــــــی؟خندم گرفته 

 نگاه بابا ، عمّه ، امیر همه رو من زوم شد.

 هستی از اون وره خط داد میزد : آهـــــــــو؟ آهـــــــو؟ پونزده روز دیگه....

 چی میگی هستی؟ پونزده چیه؟ -

 نفس نفس زنان ادامه داد : کارت ... درست ... شد... پونزده روز ... دیگه...

 صدای پدرام میومد که خطاب به هستی میگفت : هستی ، آروم...

 داشتم حرفای هستیو تو مغزم حالجی میکردم... پونزده روز دیگه... میشه کی؟

 یعنی دو هفته و یک روز دیگه... یعنی دقیقا روز عروسیه امیر...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 5  

 

 نگاهم رفت سمت امیر... یعنی تو عروسیت نیستم؟

 ورم کرد :صدای هستی از افکارم د

 وای آهو... دو هفته دیگه اینجایی... وای خدا باورم نمیشــــــــه....

 انگار که یهو یادش اومده باشه گفت : راستی کجایی؟

 خونه عمّه هستم هستی... -

 هستی آروم گفت : به عمّه گفتی قضیه رو؟

 رفتم تو حیاط ...

 را اینقدر زود؟نه هنوز ... تو تازه بهم خبر دادی... هستی؟ چ -

 هستی یه کم دلخور گفت : گفته بودم که بهت ... آهو؟ خوشحال نیستی میخوای بیای پیشمون؟

 بدون توجه به حرفش گفتم : ویزام یک ماهست نه؟

 هستی : آره آهو... یک ماهست ... نترس بیشتر نگهت نمیداریم...

 وضوع رو باهاشون در میون بذارم...دیوانه ... خیلی خوب... پس گوشیو قطع میکنم تا برم م -

 شناآ پدرام که گفتم... میرسه دستت به الزم مدارک ٔ  هستی : باشه... راستی... تا دو روز دیگه همه

 !داره زیاد

 آره واقعاً... ضربتی عمل کردن ... سالم برسون من دیگه برم... -

 اشتم...بعد از خداحافظی نرفتم داخل... نیاز به خلوت کردن با خودم د

 

هستی بهم اطمینان داد که یک ماه... باید میرفتم و با عمّه حرف میزدم... نمیخواستم به بابا بگم که 

 میرم آلمان... اینطوری بهتر بود... اما آخه بگم یک ماه کجا دارم میرم؟؟؟؟؟؟

 با تماس دستی روی شونم برگشتم...

 بود... سرشو تکون داد...امیر بود...با لبخند آرامش بخشی جلوم ایستاده 

 "چیه؟ "یعنی 

 خندیدم...

 امیر :آهو؟ اتفاقی افتاده؟

 بغض کردم....سرمو گرفته بودم باال که اشکام سرازیر نشن...

 امیر : آهو ؟ چی شده؟ هستی چی گفت؟

 با بغض گفتم : امیر...؟

 اومد جلوتر ... نگران گفت :ای بابا ، چی شده؟ مامانت....
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 نه... امیر؟ من... دو هفته دیگه... میرم هامبورگ...نه ،  -

 من با بغض نگاه میکردم امیرو... اما امیر... با تعجب... خشک شده بود...

 دست به سینه شدم...

 امیر : یعنی چی؟ چطور اینقدر یهویـــــــــی؟

یکردم باشه... فکر نم همچین یهویی هم نبود... چند وقتی بود که هستی بند کرده بود بیا... گفتم -

 اینقدر سریع کارامو جور کنه...

 در حالی که سعی میکرد آرومم کنه گفت : یعنی به این سرعت کارات جور شده؟

 سرمو به نشانه ی تاید باال پایین کردم...

 امیر با همون ناباوری گفت : حاال کی میخوای بری؟

 آروم... خیلی آروم گفتم : دقیقا شب عروسیه تو!

 چشماش از بس گشاد شده بود دیگه داشت از حدقه در میومد...

 امیر : آهو؟ یعنی نمیخوای شب عروسیم باشی؟

 تپیدم بهش : مگه دست منه؟

 

 امیر : چه ساعتیه؟

 نمیدونم ... همه چیز تا یکی دو روز دیگه میرسه دستم... -

 امیر : فقط خدا کنه صبح باشه...

 ایی چی؟ نکنه میخوای دایی رو هم ببری؟بعد یهو برگشت طرفم : د

 با شرمندگی گفتم : نه... اگه عمّه قبول کنه میذارمشون پیش عمه... اما اگه نکنه... نمیرم... بهتر...

 امیر : چرا بهتر؟ مطمئنن مامان اینکارو میکنه...

هوات عوض میشه... یه چند ثانیه ساکت شد و دوباره ادامه داد : اتفاقا بهتره برای خودت... حالو 

 توام احتیاج به استراحت داری...

 مستأصل بهش نگاه کردم ... با بغض : دلم تنگ میشه...

 سرمو اندختم پایین و ... اشکام سرازیر شدن...

 امیر : دِ... مگه میخوای بری قندهار؟ میری زود میای... من با مامان حرف میزنم... همین االن...

 قعاً؟ تو حرف میزنی؟سرمو بلند کردم : وا

 دستشو گذشت رو بازوهامو گفت : آره ... خیالت راحت... دیگه نبینم اینطوری اشک بریزیا...

 مرسی امیر... مرسی... -
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 با عصبانیت ساختگی گفت : دیگه نبینم اشکاتو هـــــــــــا... 

نمیدونستم دوست دارم  امیر ازاتاق عمه اومد بیرون... مضطرب به در چشم دوخته بودم... خودمم

 چه جوابی بشنوم؟! ... نه؟! آره؟! واسم فرق نمیکرد! پس این اضطراب چی بود؟!!!!

 امیر به چشمام نگاه کرد و خندید...

 امیر : برو تو ، مامان کارت داره...

 گیج ،گیج دستمو به سمت خودم گرفتمو گفتم : با من؟!!

 امیر : بله ، با شما... بفرما...

 شدم و سریع خودمو به اتاق عمه رسوندم... بلند

 صدای امیرو شنیدم از پشت سرم : قیافشو !! انگار کشتیاش غرق شده!!!

 عمه روی صندلی نشست بود... با ورودم لبخندی به روم زد...

 نگاهشو به صورت نمایشی دلخور کرد ...

 عمه : یعنی تا این حد غریبه شدم عمه جان؟

 ی بگم ... به تته پته افتادم ...نمیدونستم باید چ

 نه عمه جان ، این چه حرفیه ... فقط... فقط... روم نمیشد... -

 عمه : روی چی؟ من عمتم... اتفاقا وقتی امیر بهم گفت چی به چیه... خیلیم استقبال کردم...

 این سفر برات الزمه...

 لب باز کردم : آخه بابا...

یست نگران ایرج باشی... خودم هستم... از همه جهات حواسم بهش عمه پرید بین حرفم : نیازی ن

 هست...

 قدر شناسانه بهش نگاه کردم ...

 مرسی عمه جون... واقعاً ممنونم... -

 عمه با لبخند گفت : برو دخترم... برو یک ماه مال خودت باش...

 چشمامو بازو بسته کردم و با لبخند در جواب عمه گفتم : چشم...

در حالی که از روی صندلی بلند میشد گفت : پاشو ، پاشو بریم یه شام خوشمزه بپزیم... ببینیم  عمه

 دنیا دست کیه!

هر دو بلند شدیم...نزدیک در... عمه نگهم داشت... چشماش تو چشمام دو دو میزد... یه حرفی 

 داشت...

 چشماش قرمز شد... به وضوح دیدم...
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 نو برسون آهو...بگو دلتنگتم بی معرفت...عمه : به هستی خیلی سالمه م

 

 دل کوچیکه عمم خیلی تنگه هستی بود...

 دست عمه رو گرفتم ، نوازش کردمو گفتم : اینم به چشم...

**** 

 صبح زودتر از روزی معمول از خواب بیدار شدم... آخه از خونه ی عمه میخواستم برم سر کار...

 

 پویا و امیر و فرزانه بیرون بودیم...شب قبلش با کامیار و شهرزادو 

نمیدونم چرا اما بی مقدمه... بی علت... زمانی که خواستم برم دستشویی و پویا یهو اعالم کرد که تنها 

 نباید برم... تو راه ...به پویا گفتم که پونزده روز دیگه میرم...

فتن به این سفر یک ماهه ی بی جوابی که بهم داد... تن صداش... دلمو لرزوند... باز پام برای ر

 مقدمه شل شد...

 پویا : خیلی عجله داشتی؟!

 ایستادم... نمیخواستم این فکرو بکنه... پرسون رو به روم ایستاد : چی شد؟

اینطوری که فکر میکنی نیست... نمیخوام اینطوری فکر کنی...هستی یهو زنگ زد و اینو  -

 گفت...دست من نبود...

 

 یکه ی اول جملمو شنیده باشه گفت : واقعاً مهمه که من چی فکر میکنم؟انگار فقط ت

 تو چشماش نگاه کردم... خیلی بیشتر از اون که خودش فکر میکرد برام مهم بود ...

 آهسته و سر به زیر گفتم : آره... خیلی...

 صدای لرزونشو شنیدم : یک ماهه دیگه؟ نه؟

حبتا... این لحن بیان... باور نمیکردم... اون پویای مغروره بی این لحظات و باور نمیکردم... این ص

 تفاوت...

 کجا بود؟!

 چشمام نم گرفت... میتونستم دوریتو تحمل کنم؟!

 یهو یه فکر مزخرف... خیلی مزخرف... از ذهنم گذشت...

 ز پویا؟!!!اگه برگردم و دیگه هیچ خبری از این احساس نباشه چی؟! از خودم مطمئن بودم ... اما ا

 این فکر باعث شد یه خورده سنگ شم... سرمو بلند کردم... نفس عمیق کشیدم و گفتم : انشااهلل...

 و راه افتادم... به سمت دستشویی... صدای قدمشو نشنیدم...
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.... 

 سوار اتوبوس شدم... هنوزم به فکر دیشب بودم...

 ماش پوف داشت...دیر رسیدم به آتلیه... شهرزاد پشت میز بود... چش

 سالم... معلومه نخوابیدیا... -

 شهرزاد خوابالو جواب داد : سالم ... وای نه... اصال خوابم نبرد...

 خوب، من دیگه اومدم، دوست داشتی مرخصی بگیر برو بخواب... -

 شهرزاد با دست به طبقه ی باال اشاره کرد : فعال برو ببین چیکارت داره! سگه...

 ندون گرفتم : دور از جون بابا...لبمو به د

 و راهه اتاق پویا رو پیش گرفتم...

در زدم ... اما منتظر جواب نشدم... روی راحتی وسطه اتاق نشست بود... ننشسته بود، تقریبا دراز 

 کشیده بود!! یه دستش رو پیشونی... به قهوه ی رو میز خیره شده بود...

 سالم... -

 "سالم"کرد ... آروم جواب داد  به خودش اومد... نگاهم

دم در ایستاده بودم... انگار نمیخواست تعارف کنه که بشینم...همینطور خیره نگاهم میکرد... معذب 

 شدم...

 گلومو صاف کردم... اما... انگار نه انگار!!!

 پویا خان؟ با من کاری داشتی؟-

 به خودش اومد... پلک زد...

 پویا : بشین...

 به روش... همونطور نگاهم میکرد...نشستم رو 

 پویا : اول میخواستم راجعبه کارت حرف بزنم...

 دلم ریخت...

 وای من چرا به این فکر نکرده بودم... اصال چرا به ذهنم خطور نکرده بود؟

 شوکه شدم... با اضطراب و استرس بهش نگاه کردم... تغییر حالتمو فهمید...

 پویا : چی شده؟

  به این موضوع فکر نکرده بودم...ای وای... من به این کار احتیاج دارم...من اصال -

 پریشون شدم : اصال بی خیال سفر... خواهش میکنم... من سفر نمیرم...

 پویا به آرامش دعوتم کرد...
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 پویا : چرا یهو گازشو میگیری؟ وایسا بابا... چی داری میگی؟

 به سفر نمیرم... خودم هستم... من میدونم... درکتون میکنم... من -

 عصبانی شد...

 پویا : دهـــــــــــــــــه... بذار منم حرف بزنم آخـــــــه...

ساکت نگاهش کردم... فقط خدا خدا میکردم نگه ... دیگه نیــــــــاسر کار... نــــــــــــــه!!!....خدا 

 نکنه اینو بگه... 

اد : ماشااهلل نمیذاری حرفمو بزنم... میخواستم بگم... نگران کارت پویا با یه اخم کوچولو ادامه د

 نباش... تو این یک ماه...

رو محکم ادا  "یک "رو ادا میکرد... زل زد تو چشام... مستقیم... کلمه  "یک ماه  "وقتی داشت 

 کرد... این یعنی سر یک ماه برمیگردی؟!؟!؟!

 ت هستش...ادامه داد: تو این یک ماه ... شهرزاد جا

 نفس عمیقی کشیدم... خنده اومد رو لبام ...

 مرسی... ممنونم پویا خان... -

 فقط خندیید...

 پویا : امروزم من باید زود برم خونه ... بعد از ناهار میریم...

 میریم؟!؟!؟ چقدر خوب بود که خودشو با من جمع میزد!

 پویا : میری خونتون دیگه؟

 جــــان؟ با لحن متعجبی گفتم :

 پویا : میگم میری خونتون یا میری خونه امیرینا؟

 بی حوصله بود... از لحنش ، صورتش کامال نمایان بود...

 نه ، میرم خونه خودمون... -

 پویا : باشه، میرسونمت...

 "میرسونمت  "همیشه ... تو این مدت ... یه جوری ... از یه راهی... میگفت که 

 امروزم اینجور...

..................... 

توی ماشین... هر دو به رو به رو خیره بودیم... پویا رو نمیدونم اما من تو فکر این یک ماه پیش روم 

بودم... یک ماهی که معلوم نبود چه اتفاقاتی میخواد بیفته... پویا همونطور بی حوصله... به جلو چشم 

 دوخته بود که صدای موبایلش در اومد...
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 جانم مامان؟ پویا :

.... 

 پویا : دارم میام دیگــــــــــه...

... 

 پویا : از االن؟ چه خبــــــــره؟

... 

 پویا : مادر من به خودم رسیدن دیگه چه صیغه ایه؟ مگه اومدن خواستگاریم؟

 خندم گرفت...

 چپ چپ بهم نگاه کرد... خندمو جمع کردم... رومو به سمت پنجره برگردوندم...

 پویا : باشه مادرم... اومدم... تو راهم...

 وقتی گوشیو قطعه کرد... با لحن با مزه ای گفت : ببخشید پوزخندتون واسه چی بود؟

 هیچی... به میمنت و مبارکی ایشاال... -

 با نگاهی پرسشگر نگاهم کرد...

 خواستگاریتونو میگم دیگـــــــــــه... -

 و ... خیلی غیر منتظره گفت : بریم آب هویج بستنی بخوریم؟اخمش به خنده تبدیل شد... یه

 همین االن به خانوم زند گفتی تو راهی دیر میشه... -

 پویا : خودم میدونم... اصال هر چی میگم باید بگی چشم... تو هنوز تو ساعت کاریت هستی...

 ی کردم...و صاف نشست و با لحن قلدری گفت : همین که گفتم... هوس آب هویج بستن

 منم که از خدا خسته... موافقت کردم...

....................... 

پشت میز همینطور به پویا که داشت با هاله حرف میزد خیره شده بودم... عصبی پامو هی تکون 

 میدادم...

بته با لاصال متوجه نبودم که همینطوری که من خیره به پویام, پویا هم خیره داره منو نگاه میکنه... ا

 نگاه متعجب و کمی عصبی...

ختم شد، اما همینم ... منو عصبی میکرد... تا جایی  "بله ، خیر، سعی میکنم... "مکالمشون به چندتا 

 که یادمه اینقدر حسود نبودم !!! اما االن کامال احساساتم فرق کرده!

 پویا : تیک داری؟

 هوم؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 2  

 

 پویا: میگم تیک داری؟

 کرد...و به پام اشاره 

 نه ... -

به آب هویجایی که گارسون اونجا داشت میاورد چشم دوختم...تو این یک ماه... خیلی اتفاقها 

 میافته...

 پویا : دهــــــــــه... اینقدر این پاتو تکون نده ببینم... اعصابم خرد شد...

 پام تو کنترل خودم نبود... اما سعی کردم آروم تر باشم...

 بود... میشناسیش که! پویا : هاله

 بله، چشمم به جمالشون روشن شده... هم تو آتلیه هم تو تولد... -

 دستای باال رفتشون اومد جلو چشمام... چرا من اینقدر زود تغییر موضع میدادم؟!

 پویا جرعه ای از آب هویجش نوشید...

 پویا : دختر دوست مامانمه ...

رد... به من چه کیه؟!... بدون جواب نگاهش کردم... نمیدونم چی واــــــــــی ، داشت عصبانیم میک

 تو سرش بود! اما میدونم میخواست یه چیزی بگه!

 پویا : تو از خانواده ی من چیزی نمیدونی نه؟!

 جا خوردم!

 نه... باید چیزی بدونم؟! -

 پویا : گفتم شاید شهرزاد فضولی کرده باشه...

 ن چیزی نمیدونم...پریدم وسطه حرفش : نه... م

 پویا آروم .. خیلی آروم شروع کرد به گفتن...

پویا : بابام فرش فروشه... اون آتلیه رو میبینی؟ با اون اسمو رسم؟همشو خودم ساختم... فقط 

 خودم... با وجود اون همه مخالفت بابام...

 "انگار من میدونستم ... با کدوم همـــــــه؟! "

مامانم میگه تو هیچ کاریت که مارو ادم حساب نکردی... الاقل بذار زنتو ما معرفی ادامه داد: حاال هم 

 کنیم...

 "موضوع حســــــــاس شد"

 پویا : نمیدونم چه اصراریه من هاله رو بگیرم... دختر خوبیه! قبول... اما من... من دوسش ندارم...

 میکرد... سرم پایین بود... وقتی آوردمش باال... خیره خیره نگاهم
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 آب دهانمو قورت دادم...

 خوب ، دلت پیش کسیه؟! -

 عجب سوال احمقانه ای ... خاک بر سرت آهو...

 آهسته... خیلی آهسته جوابمو داد : نمیدونم... مطمئن نیستم...

 جوابش تو سرم ، تو گوشم تکرار شد...

 "ئن نیستم............نمیدونم... مطمئن نیستم....................نمیدونم... مطم "

 واـــــــــــی.... یعنی چی؟

 

 شکستم... اون همه فکر خیال... پوچ شد... پـــــــــــوچ... 

 مثل آدمهای احمق... گیج... خنگ... کنترلمو از دست دادم و گفتم: یعنی نمیدونی؟!

 چشماش برق زد...

 پویا : نه هنوز... آخه از اون مطمئن نیستم...

 ر به یه بادکنک سوزن زده باشی... سنگین رو صندلی افتادم...انگا

 "اگه منظورش اصال به من نباشه چی؟! "

 خوب... خوب...-

 پرید وسط حرفم... البته حرف نبود... چرت و پرت بود!

 پویا : از این حرفای مسخره و الکی نزن... که نمیدونم خودت باید بفهمی و...

رم زمانی که مطمئن به عشقم شدم برم تو روی طرف بگم دوست دارم... محکم گفت : من دوست دا

نه اینکه هی عشوه بیام... همینطور... میخوام طرفم هم اگه دوسم داره... بی پرده تر عمل کنه... 

 میفهمی؟ بی پرده تر...

ویا داره پتنها فکری که اون لحظه اومد تو سرم این بود که یعنی باید بی پرده تر عمل کنم؟! یعنی 

 غیر مستقیم حرف میزنه؟! یعنی منو میگه؟!

 اصال ... غلط کردم آب هویج خواستم...

 قیافم مغموم و گرفته بود... صدای گوشیم بلند شد...

 کامیار... دوست همیشه همراهم بود...

 سالم کامیار... -

 کامیار : سالم و زهرمار عزیــــزم... کدوم گوری هستی فدات شـــم؟

 بی لیاقت من دارم باهات مودبانه حرف میزنم... -
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 صداشو نمایشی برد باال...

کامیار : بیشین بینیم بابــــــا... یک هفتس جولو پالستو جمع کردی رفتی خونه ی عمت که چی 

 بشه؟ دلم مــــــــرد آخه...

 خندیدم...

 امشب میام... فکر کنم تا یک ساعت دیگه خونه باشم... -

 ر :ِ ؟! هاپو خان چه زود ولت کرد؟کامیا

 معذب به پویا که با دقت داشت بهم نگاه میکرد ، نگاه کردم...

 آره... حاال میام... -

 کامیار با عجله گفت : باشه ، باشه... امیر پشت ختمه... ببینم چی میگه زود بیا...

 چشمی گفتم و خداحافظی کردم...

 شدیم به سمت خونه راه افتادیم...دیگه بحث و ادامه ندادیم و بلند 

****** 

جلوی در کامیار ایستاده بود... با داخل شدن ماشین به کوچه سر کامیار هم به سمت ما چرخید...تو 

یه نگاه متوجه شدم که عصبانیه و ناراحت... بعد این همه مدت تمام رفتارای کامیارو میشناختم... 

م طرفش... چشماش خیس بود...یه لحظه ترسیدم... همه از بدون معطلی از ماشین پیاده شدم و رفت

 جلوی چشمام رد شدن...

 با استرس گفتم : چی شده کامیار؟ اتفاقی افتاده؟

 فقط نگاهم کرد... با چشمانی سرخ، عصبی، ناراحت.... هزارتا حستو چشماش بود...

 از الیه دندوناش صداشو شنیدم ...

 کامیار : میخوای بری ؟

 یج پرسیدم : کجــــا؟ چی شده کامیار ؟ این چه قیافه ایه...گیج گ

 حاال دیگه پویا هم از ماشین پیاده شده بود...

 صداش باالتر رفت : میخوای بری؟ جا زدی؟

 چی میگی کامیار؟ جای چی زدم؟ -

یخی م کامیار سرش پایین بود و تند تند با عصبانیت میگفت : این امیر چی میگه؟ کجا میخوای بری؟

 بری پیش مامانت که ولت کرد؟ پیش خواهرت؟......

 دستانم رو دور بازوش گذاشتم... تکون خفیفی بهش دادم... سرشو گرفت باال...

 چی میگی کامیار ؟ معلوم هست؟ میخوام برم... اما برمیگردم... فقط یه مسافرته... -
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 چشمشو اشکی کرده بود! چشماش خیس شد... باورم نمیشد.. کامیار به خاطره رفتن من

 کامیار : اگه بمونی چی؟ اگه بری برای همیشه بمونـــــی؟

نه عزیزم ، میام... کجا بمونم؟ خونه یه من اینجاست، بابام... تو اینجایی... خانوم بزرگ... شماها  -

 خانواده ی منین... کجا برم آخه؟!

ما نگاه میکرد... کامیار که تازه متوجهش شده تمام این مدت پویا تکیه داده بود به ماشینو داشت به 

 بود... بی حوصله سالم و علیکی کرد باهاش... تعارفش کرد اما اون نیومد... رفت...

حاال دیگه همه جز بابا میدونستن... عمه گفت که خودش به بابا میگه و منم موافقت کرده بودم... از 

 ردن بابا برای من بود...خدا خواسته... سختترین قسمتش هم همین آماده ک

با کامیار رفتیم داخل ... براش چایی دو رنگ آوردم...همه چیزو از سیر تا پیاز براش تعریف کردم... 

 خیالش راحت شد...

 کامیار : بخدا اگه میخواستی بری بمونیــــــا...! بیچارت میکردم...!

 آخه خنگ, من کجا برم وقتی همه کسم اینجان... -

: برو اما خیلی مراقب خودت باش... به عنوانه یه برادر دست از پا خطا کنی من میدونم و کامیار 

 توهـــــــا...!

 لبخند زدم...

 مسخره مثال چیکار میخوام بکنم؟ -

 چه میدونم! اونجا همه بی بندو بارن... -

 با دلخوری نمایشی گفتم : دست شما درد نکنه دیگـــــــه....

د گند زده با لحن دلجویانهای گفت : نه.... یعنی یه وقت اذیت میشی... نه که تو عادت کامیار که دی

 نداری...!!

 خیلی خوب، گندتو زدی... دیگه ماست مالی نکن...شهرزاد کجاست؟ -

 کامیار : به جون آهو منظوری نداشتم خره...! خوابیده... سرو تهشو میزنن خوابه...

الو بود... حاال بگو ببینم ... راضی هستی؟ ... یه عروسی افتادیم یا آره اتفاق خوابالوی خواب -

 نـــــــه!؟

 چشمکی زدم....

 سرشو انداخت پایینو با خنده گفت : ای بابــــا... منو تو این موقعیتا قرار نده...

 زدم به بازوش: بگو ببینــــــــم... خودشو لوس میکنه...!

 ــه؟!کامیار : بهم خجالت نمیاد نـ
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 اصال... تو بگو یه ذره... -

 کامیار :ِ ؟ خیلی بد شد که! جلو مامانشینا چطوری فیلم بازی کنم...؟!؟!

تو غلط کردی فیلم بازی کنی...مگه چته که فیلم بازی کنی؟! پسر به این مــــــــاهی... از قدیم  -

 گفتن...

اینقدر صاف به منزل میره که نگـــــــو...  پرید وسط حرفم : اون قدیم بود آبجی من... االن بار کج

 اصال کروکی میکشم براش...

 شد تو یه بار مثل آدم جواب منو بدی؟ -

 کامیار در حالیکه قندو میزشت تو دهانش با خنده گفت : چی میخوای بدونی؟!

 بگو ببینم آره یا نــــــــه! -

 له...!!!!کامیار : با اجازه بزرگترا فعال که بـــــــــــــ

 خوشحال شدم... خیلی خوشحــــــال... جیغ زدم...

 ای جانـــــــــــم.... مبارکـــــــــه...-

 لپشو محکم کشیدم که چایی ریخت رو دستش...

 کامیار : وحشیو نگاه کنــــــــا... سوزوندیم بابا...

ا ... ببینم خدا چی بخواد....ام در حالیکه دستمال کاغذی رو بر میدشت تا دستشو پاک کنه گفت : تا

 خود شهرزاد خوبه... خیلیم خوبه آهو...

 چشمامو باز و بسته کردم و با لبخند گفتم : میدونم... خیلی خوبه... انتخابت عالیه...

 تا اومدم چاییمو بردارم که با حرف کامیار خشک شدم...!

 کامیار : آره... پسر عمشم خیلــــــی خوبه!!!!

 رمو برگردوندم.. ابرواش باال بود و داشت باخنده بهم نگاه میکرد...سریع س

 یعنی چــــــــی؟ -

کامیار : یعنی چیو ...!! خنگ ... یعنی خوبه دیگه... فکر کردی من خنگم؟ میبرتت... میارتت...اگه 

 میبینی خونشو نمیریزم واسه اینکه هم تورو میشناسم هم اونو...

اشارشو به سمتم گرفته بود ادامه داد : به واهلل قسم ... پاتو کج بذاری... بعد در حالیکه انگشت 

 گردنتو میشکونمــــــــا... شوخیم ندارم آهو...

اوووووووووو...!!! چه تند تندم میـــــره... هیچم اینطور نیست... ایشون لطف میکنن منو میبرن  -

 میارن...

 ــــر عــــــــــر...کامیار : آهان ، باشه... ما هم عــــــ
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 بهش نگاه کردم...

ادامه داد : آهو؟ خواهرم؟ من که خر نیستم... چیزیم نمیگم... پسر خوبیه... برادرانه بهت میگم... 

 من تا آخر پشتتم... همه جا.... رو برادریم حساب کن...

 و لپمو کشید...

 

 "ئه؟یعنی اینقدر رفتارش تابلو "اما من تو فکر این بودم که 

با این حرفای کامیار بیشتر به یقین میرسیدم که منظور حرفای تو کافی شاپش من بودم... یعنی از 

 من میخواست بی پرده بهش ابراز عالقه کنم؟! واقعاً منظورش این بود؟! یعنی کار درست این بود؟!

ار رو شکر که کامی خدا"به صورت کامیار که با لبخند بهم نگاه میکرد چشم دوختم... لبخند زدم...

  "هست... پشتمه... حامیمه... برادرمه...خدا رو شکر...

 همه تو جنب و جوشو فعالیت بودن...

 امشب نامزدی امیر بود... پسر عمم... و سه روز دیگه... عروسیش...

 درست روزی که من فرداش ساعت چهار صبحش پرواز داشتم...

واهرم... مادرو خواهری که هفت سال بود ندیدمشون! حتما یه پرواز یک ماهه... به سوی مادر و خ

 دیدنشون برام خیلی لذت بخش میبود... با خودم که تعارف نداشتم!! داشتم؟!؟!

 

یه لباس بنفش از مزون بیتا خریده بودم... یقه رومی... موهام رو هم لخت یه طرفم ریخته بودم... با 

 کفشهای پاشنه بلنده مشکی...

کفشها جدید بودن... عمه برام خریده بود...خودم از تیپم راضی بودم... روی سکوی جلوی  البته این

دره ورودی ایستاده بودمو داشتم به آدمای اطرافم نگاه میکردم...چشمم به در ورودی بود...و ثانیه 

 شماری میکردم برای دیدنش... که... باالخره...

 

 هر چقدر که نزدیکتر میشد قلب منم تندتر میزد... از دور دیدمش! با شهرزاد وارد خونه شد!

یه کت شلوار پوشیده بود به رنگ خاکستری... با پیراهن سفیدو کراوتی که کمی از کت شلوارش 

 پررنگ تر میبود...چقدر خوش تیپ شده بود! البته جذاب و خوش تیپ تر... چون خوش تیپ بود...

 

 دست به سینه خشک شده بودم...

 کامیار به خودم اومدم... "به به" با صدای
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در حالیکه دستش رو باز کرده بود به سمت پویا و شهرزاد میرفت... پویا تا اومد صورت کامیارو 

 ببوسه چشمش به من افتاد...

 حاال هر دو بهم نگاه میکردیم...بهتره بگم خیره شده بودیم... سخت بود که ازش چشم بردارم!!!

 

 "سالم "د ... یعنی سرشو کمی پایین آور

رفتم به طرفشونو سالم و احوال پرسی کردم و بعد آقایون رفتن سر یه میز نشستنو ما هم رفتیم تا 

 شهرزاد مانتوشو در بیاره!

 شهرزاد : چقدر خوشگل شدی بیشــــــــــــرف...!!!

 خندیدم ...

 من کشته ی یه این ابراز احساساتتم... -

 ت میکشید ادامه داد: ببین بیتا چه کرده!در حالیکه به لباسم دس

 به لباسش با دست اشاره کردمو گفتم : آره واقعاً ببین چه کرده!

لباس شهرزاد یه دکلته بود به رنگ مشکی که یه دستمال گردن تقریبا بلند خودش بسته بود به 

 .رنگ قرمز!ست قشنگی بود... مخصوصا اینکه لباس ساتن بودم دستمال گردن حریر..
 

 با تعجب به دستمال گردنش نگاه کردم...

پشت چشمی نازک کردو با لحن شوخی گفت: چیه! نگا نگا میکنی!!!عشقم گفته دستمال گردن 

 ببندم...

 و بعد با ناز به گردنش دست کشید!!!

 

 اوهــــــو! چه غلطا... بدو بریم که االن عشقت از دوریت پر پر میشه... -

پویایینا حرکت کردیم... با رسیدن ما به میز عروس و دوماد هم وارد باغ شدن... باهم به سمت میز 

تمام باغ تو سوت و کف و جیغ غرق شد... لبخند زدم... لبخندم پررنگ تر شد... اما... نمیدونم اشک 

 از کجا اومد!

 اشک اومدو ... اشـــــــک...!!!

 محکمتر کف زدم... عروسیپسر عمم بود!

 

 ر... خواهر باردارم خالـــــی... جای پدر زمین گیرم... که االن تو اتاق مشغول استراحت بود!جای ماد
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دستی دور شونهام قفل شد... برگشتم... چهره ی مهربونه کامیار بهم لبخند زد... لبخند زدم و اشک 

 گریه نکن! "ریختم... اشکمو با دستش پاک کردو اخم کرد...یعنی 

 د... در عرضه چند ثانیه همه رفتن وسط... قر تو کمر همه لبریز بودا!صدای موزیک بلند ش

 تو حال خودم بودم که دیدم دایره ی وسط خالی شد... همه به من نگاه میکردن و امیر...

امیر دست زنان به سمت من میومد... دیگه چاره نبود! آقا داماد خودش اومده بود سراغم! من هم با 

 م...یه لبخندهمراهیش کرد

 

 

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه... تو رنگ چشمات به دل میشینه..."

 "تورو من دوست دارم تا اونجایی... که آدم واسه حوّا میمیره....

 

 

صدای جیغ دوباره رفت هوا... دست... سوت... خندیدم... خندیدم و خندیدم... اینجا جای گریه 

عمه عزیزم...عمه ای که یه گوشه ایستاده بودو با لبخند بهمون نبود... عروسی امیر بود... امیر پسر 

 نگاه میکرد...

 

 نم اشک رو گونه هاش معلوم بود...

 

 

 تو هستی تنها عشقم تو دنیــــا... نباشی میمونم بی تو تنهـــــا..."

 "نگی که یک روز از من دلگیری...دوست دارم تورو قده دنیـــــــا...

 

 

 خودشو به کامیار داد... حاال من با کامیار میرقصیدم و شهرزاد با پویا... امیر جای

 

کامیار دستمو گرفته بودو میچرخوند... صدای جیغمون تو صدای جیغ و کف بقیه گم بود... موزیک 

 سر سام آور باال بود... اما داشتم لذت میبردم...

 

 

 ارزه...واسه دیدنت قلبم میلرزه...وجود تو به دنیا می"

 "برای لحظههای شیرینم...لب تو داره بهترین مزه...
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داشتم با کامیار میرقصیدم که... یهو...با چشمک کامیار ...و ... جایگزین کردن پویا جای خودش 

 مواجه شدم...

 

 من مبهوت به کامیار نگاه میکردم اون با لبخند آهنگ و همراهی میکردو به پویا اشاره میکرد...

 یطنت از قیافش میبارید... و من احساس میکردم...که چقدر شیطنتش به دلم نشست!!!ش

 

 وایــــــــــــی !!! این من بودم!؟ چقدر بی حیاشده بودمـــا!

 

 

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه... تو رنگ چشمات به دل میشینه... "

 "یره...تورو من دوست دارم تا اونجایی... که آدم واسه حوّا میم

 

 

خودمم نفهمیدم کی پویا رو اونطور مشتاق همراهی کردم... خودمم نفهمیدم کی دست تو دست پویا 

... بلند بلند آهنگ میخوندیم برای هم... برای هم؟!؟! ظاهر امر که اینو نشون میداد... نفهمیدم... اما 

 .... راضی بودم... لبخند میزدم و از بودن در کنارش لذت میبردم..

 تو یه حرکت دستای پویا دور کمرم بود و نگاهش تو نگام...

 

 

 واسه داشتنت جونمم میـــدم... تو چشمای تو من عشق دیــــدم..."

 کنار تو دنیا چه جذابــــه...تورو من تو آغوشم میگیرم...

 تو خوبی، که دنیا واسم خوبه...نباشی تو دنیام چه آشوبه...

 قلبم که تو سینه هر لحظه میکوبه...تو تنها دلیلی واسه 

 "که تو سینه هر لحظه میکوبــــــه.... 

 

 

حاال پویا محکمتر منو تو آغوشش گرفته بود... آره... من تو آغوشش بودم ... اما چرا خجالت 

 نمیکشیدم؟!

 

 

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه... تو رنگ چشمات به دل میشینه... "

 "م تا اونجایی... که آدم واسه حوا میمیره...تورو من دوست دار
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 آهنگ میخوندو من و پویا چشم تو چشم بودیم و دست تو دست...

 فشار خفیفش به دستم ... لبخندش... قلبمو تو سینه میکوبوند...

 صداش بلند شد.. در گوشم...اروم و بم...

 شقم مطمئن شدم... پویا : همینجا... بی پرده... اعتراف میکنم ... که به ع

 صداش پیچید تو گوشم... دوباره و سه باره...

 خیره نگاهش میکردم... به چشماش...با ناباوری... یواش یواش ... هضم کردم...

لبخند اومد رو لبم... پر رنگ تر و پر رنگ تر... انگار اونم منتظر همین لبخند بود که با صدای بلند 

دوست  "دستم تو دستش بود... سرشو آورد جلو و آروم زمزمه کرد شروع کرد به خندیدن... هنوز 

 "دارم ... 

نمیدونم چی شد؟! پیش خودم چی فکر کردم که ... منم به تبعیت ازاون سرمو بردم جلوتر و آروم... 

 "منم"خیلی آروم... گفتم 

حنه رو... اتفاق رو و بعد سریع ازش جدا شدم و رفتم داخل... بدو بدو... باید تنها میبودمو این ص

 هضم میکردم...

 این اعتراف به قول خودش بی پرده رو...

 رفتم تو اتاق امیر... هی از این سر اتاق به اون سر... منم اعتراف کرده بودم مگه نه؟!

... نمیگنجیدم خودم پوست تو... خیلی... بودم خوشحال... تک ٔ  مثل دیوونهها میخندیدم... خنده

 م...نمیگنجید... آره

 یهو در باز شد...

 "کجایی تــــــو؟ مجلسو زیرو رو کردم..."شهرزاد بود... 

 با لبخند محو جوابشو دادم : من ؟ هیچی ...یه خرده هیجان زده شدم...

 شهرزاد همونطور تو چهار چوب ایستاده بود : وااا... بی جنبه... فقط با یه آهنگ رقصیدیـــــــــا...

 "تو چه خبر داری از حال من... "دم تو دلم زمزمه کر

 شهرزاد : بدو بیا ببینم ، لوس... با من نرقصیدی...

 "هیجان زده شدم  "و بعد ادای منو در آورد 

 قدمام میلرزید... من ... من واقعاً ... نمیدونم باید چی بگم!!! واقعاً نمیدونم...

.. برای یه لحظه سرمو آوردم باال... که سر پایین پشت شهرزاد حرکت میکردم... به سمت میزشون.

 نگاهم با نگاه خاکستریش گره خورد... لبخند زد به روم... و منم لبخند زدم...
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تا آخر جشن هر وقت نگاهش میکردم ... نگاهم با نگاهش یکی میشد... شب خیلی خوبی بود... 

دیگه از همیشه بیشتر از این احساس میکردم روال زندگیم تغییر میکنه.. فقط این یک ماه... حاال 

 سفر ناراضی بودم...

*** 

 صدای زنگ موبایلم باال رفت...

این سه روزو نرفتم آتلیه... هم باید وسیله هامو جمع میکردم هم که ... باید برای عروسی آماده 

 میشدم...

 پس فردا عروسی بود و من هنوز تو رویای شب نامزدی بودم...

 ا بود... از بعد اون شب فقط بهم اساماس داده بود که : واقعاً زیبا شده بودی...شماره ، شماره ی پوی

 جواب دادم... با صدایی لرزون...

 سالم... -

 پویا اما شاد ، سر حال جوابمو داد : سالم عزیــــــــــزم...

 عزیــــــزم؟! زود نبود یه کم؟ شونه هامو انداختم باال... حتما نبود دیگه!

 وبی ؟خ -

 پویا : آره ، خوبم ... صداتو که میشنوم بهترم میشم... تو چطوری؟

 شکر خدا... منم خوبم... -

 پویا : خونه امیرینایی؟

 بله... چطور؟ -

 پویا : وقت داری باهم بریم یه گشتی بزنیم؟

 نگاهم رفت به ساعت نه و نیمصبح بود... آره... من همیشه برای تو وقت دارم...

 ه حتما... کجا میخوایم بریم؟بل -

 پویا : هر جا تو بگی... میام دنبالت... نیم ساعت دیگه حاضر باش ...

 کمی مکث کرد و گفت : عزیزم...

 لبخند زدم... شیرینه شیرین...

 باشه ، حتما... -

 و رفتم تا حاضر شم...

........................................... 
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دقیقه بعد ... تو ماشین ... کنار پویا بودم! کنار مردی که تمام قلبمو برای خودش حدوداً چهلو پنج 

 کرده بود...

 پویا سکوتو شکوند : خـــــــــوب ، کجا بریم خانم؟

این لبخند محو همش رو لبم بود ... با همون لبخند جواب دادم : نمیدونم هر جا که فکر میکنی 

 بهمون خوش میگذر...

 ه روی چشـــــــــم...پس میریم در بند ... خوبه؟پویا :ای ب

 "آره ... خیلی خوب بود... "

 عــــــــــالیه... -

............................................. 

 کنار هم قدم میزدیم... هنوز اوالی راه بودیمو به قسمت سنگیش نرسیده بودیم...

 پویا : چه خبرا؟

 ست ... فقط اینکه همه چیز قاطی پاتی شده...سالمتی... خبری نی -

 پویا : چرا؟ به خاطره عروسی؟

 اوهوم... -

 پویا :ای بابا... تا باشه از این قاطی پاتیا...

 و با خنده رو به من گفت : ایشاال این قاطی پاتیا دامن گیر ما هم بشه ...

 یـــــــــــن...و بعد دستاشو برد باال و بلند گفت : الــــــــــــهی ام

 خندیدم....

 پویا : میخندی؟؟؟

 حاال دیگه به قسمت سنگی رسیده بودیم و برای من سخت بود که برم باال...

 ایستاد و دستشو به سمتم دراز کرد : دستتو بده من...

 مردد شدم... اما... مگه نه اینکه شب نامزدی ، دستم تو دستش بود؟

 : بده من ببینم...چشمکی زدو دستشو تکون داد 

و دستمو یواش گذاشتم تو دستش... دستم ... و بعد قلبم ... و بعدش همه ی بدنم گرم شد... یه 

 گرمای مطبوع... من این مرد رو با تمام وجود دوست داشتم... با تمام وجود...

............................................. 

 .کنار هم رو یه سنگ نشسته بودیم..

 پویا : آهو؟ این یک ماه... من چیکار کنم؟
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 به طرفش برگشتم... با خنده : زود میام دیــــــگه...

 دستمو محکمتر فشار داد و آروم تر گفت : زود بیا... خیلی زود...

 پویا :تو این یک ماه هم بهت میل میدم هم اساماس هم اینکه زنگ میزنم... گفته باشـــــــم...

 اشکال نداره... باشه... -

 پویا : به کامیار چیزی گفتی؟

 نه.... تو چی؟ به شهرزاد چیزی گفتی؟ -

 پویا : نه... همینم مونده... اول باید با مامان حرف بزنم...

 فکر میکنی کتی جون منو قبول میکنه... -

 جدی شد : واسه چی نباید قبول کنه؟

 آخه.... خوب... هاله... -

: نترس ... قبول میکنه... قضیه ی هاله برای من تموم شدست... برای اونا هم تموم پرید وسط حرفم 

 میشه...

 

 

باد سردی وزید... احساسم را نوازش داد... کنار این مرد... احساسم چه خوب نوازش شدنی شده ... 

... مردِ از االن به چشمانم رو بستم و ... پرواز کردم و پرواز... به سمت آینده... آینده ای همراه پویا

 بعد من...

 !!! من مردِ... گرفت بر در و وجودم ٔ  لبخند همه

شهرزاد بلند بلند داشت با کامیار حرف میزدو من رو به آینه مشغول مرتب کردن لباسم بودم... 

لباس زرشکی خوش دوختم... یه لباس ساده با یه حلقه گل زرشکی رو سرم.... ساقدوش بودم 

 دیگه...

 اد : کامیار ... بدو دیگه... ساقدوشیا...شهرز

......... 

 شهرزاد : نخیر ، بذار ته ریشت بمونه...

......... 

 شهرزاد : زود دیگه... اینقدر لفتش نده...

 و بعد گوشیو قطع کرد...
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رو به من شروع کرد به غرغر کردن : یعنی انگار عروسه... من میدونم دیگه... آخرین نفر 

 ت!اینجاس

 هنوز که کلی وقت هست شهرزاد ... از االن حرص چیو میخوری.... -

 و بعد به سمت موبایلم رفتم و به پویا اساماس دادم : کجایی پویا؟

 چند دقیقه بعد جوابمو داد : پیش امیرم عزیزم... شما حاضر شدی؟

 باز نیشم تا بنا گوشم باز شد...

 تمومه... آره من حاضرم... فرزانه هم حاضر شه -

 زنگ زد...

 سالم... -

 پویا : سالم عزیز دلم خوبی؟

 صداش ناراحت بود... چرا!

 ناراحتی؟ ؟ پویا:  دادم جواب الشٔ  بدونه توجه به سو

 مکث کرد : نه آهوی من... خوبم...

 اما صدات... -

 پویا : نه خوبم... کی بیام ببینمت؟

 ویا؟ تو ناراحتی من میفهمم اینو...فرزانه حاضر شه راه میافتیم دیگه... پ-

نفسشو با صدا داد بیرون: آره... توقعی نداشته باش خوشحال باشم آهو... چند ساعت دیگه ... بیشتر 

 پیشم نیستی...

 تازه فهمیدم ... راست میگفت... امشب من راهی بودم...

 اشیم کنار هم...صدای منم گرفت : پویا؟ ناراحت نباش... بذار این چند ساعت خوشحال ب

 صدای خنده ی بی رمقشو شنیدم...

 پویا : من کنار تو همیشه خوشحالم...

 پس دیگه اینطوری ناراحت نباش... آفرین... -

 از اون ور صدای امیرو شنیدم : پویا ؟ بیا میخوایم یه عکس بندازیم همگی ... بدو کامیارم اومد...

 ..و پویا جواب داد: باشه ... همین االن.

 پویا : آهو ؟ مراقب خودت باش... میبینمت... من برم یه عکس بندازم باهاشون...

 باشه برو... توام همینطور... میبینمت... -

 بعد از قطع گوشی منم گرفتم... منم انرژیم تحلیل رفت...
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ش تماس اباز خدا رو شکر که امیر موبایلمو رومینگ کرده بودو میتونستم به راحتی تو این مدت باه

 داشته باشم...

....................... 

 منو پویا و کامیار و شهرزاد سوار ماشین پویا بودیمو بقیه ی ساقدوشاهم خودشون میومدن ....

پویا واقعاً گرفته بود... همش سعی میکرد بهم لبخند بزنه... خودشو شاد نشون بده اما... گرفتگی از 

 صورت مثل ماهش معلوم بود...

 از تو آینه نگاهم به چشماش بود... کاش نمیرفتم...

 کامیارم که مدام سربه سر شهرزاد میگذاشت...

کامیار: نـــــــــــــــه! امیدوار شدم... عروس شی بد نمیشی شهرزاد... قشنگ عیب و عیوبت رفع 

 میشه..

 و بعد جیغ شهرزادو خنده ی بی رمق من و بی رمق تر پــــــــویا!

........................ 

 اول از همه ساقدوشا رسیدنو بعدشم فرزانه و امیر...

 فرزانه واقعاً زیبا شده بود... لباسش محشر بود... و امیرم که ... یه داماد خیلی خوشتیپ...

 اونا جلوتر میرفتنو ما هم پشتشون قدم بر میداشتیم...

 بازم جیغ... داد... سوت...

 یر پاشون له میشدنو ... فرش زیبایی از برگه گل رو درست کرده بودن...برگ گلهای زرشکی ز

 عروسی شروع شده بودو همه مشغول شادی و رقص بودن...

 پویا تمام مدت کنارم بود... به بهانه ی ساقدوشی !!!

رقصیدیم ... خندیدیم... اما هر دو با یاد آوری ساعت چهار صبح... دلتنگ میشدیم و چشمامون بی 

 قراره هم...

 کنار هم رو صندلی نشسته بودیم اما ... تو فکر خودمون بودیم...

با گذاشته شدن دستش رو شونه هام به خودم اومدم ... به طرفش چرخیدمو بهش لبخند زدم... یه 

 لبخند خیلی غمگین...

 پویا : نبینم قیافه مهتابیت گرفته باشه...

 از قیافه ی تو که بهتره ... -

 : آی آی... مگه قیافه من چشه؟! پویا

 نه ، از نظر گرفتگی میگم ... نه که از اون لحاظ...-
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 سعی داشت شوخی کنه... اما ... موفق نبود...

........................ 

ساعت دوازده رو نشون میده و مهمونا دیگه هیچ انرژیی واسه رقصیدن ندارن... میخوان حاضر شن 

 ه اینور و اونور نگاه میکردم...که برن... بی هدف ب

شهرزاد در حالیکه از پای کامیار نیشگون میگیره غش غش میخنده ! معلوم نیست باز این کامیار 

 چی گفته!

امیر و فرزانه مشغول صحبت با مهموناشون هستن... اما پویا... به زمین زل زده ... دست به سینه...به 

 سمتش چرخیدم...

 پویا؟ -

 باال : جانم؟ سرشو آورد

 به چی داری فکر میکنی؟ -

 "هیچی... "چند لحظه نگاهم کرد و بعد آروم گفت 

یهو  گفتنش که "هیچ "دوباره سرشو انداخت پایین... داشتم همونطور بهش نگاه میکردم.... به نوع 

 "چیه!؟"سرشو آورد باال... سرمو یه کوچولو تکون دادم یعنی 

کرد... هیچکس متوجه ما نبود... دستمو گرفت و با قدم بلند به سمت  بلند شد... به اطراف نگاه

 دیوارههای باغ حرکت کرد...

 بدون هیچ حرفی دنبالش میرفتم... گاه گاهی به عقبش نگاه میکرد...و بعد سرعتشو تندتر...

 چی شده پویا؟ -

 جوابمو نداد...

 دیوار... رسیدیم به دیواره ی باغ... منو چرخوند و تکیه داد به

 زل زدم به چشماش... نم داشت... همین یه بهونه شد ... برای بارونی شدن چشمام...

اشکام هجوم آوردن ... اما سعی کردم نگهشون دارم... نکنه پویا با دیدنشون فکر کنه ترسیدم و 

 بهش اعتماد ندارم!

 چشمام دو دو زد تو چشماش ...

 چی شده پویا؟ -

 باال... چشماش بسته بود... صدای قورت دادن آب دهانشو به وضوح شنیدم آروم دستاشو آورد 

 دستای مردونش شدن قاب صورتم...
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 آروم چشمامو آوردم باال... چشمای خاکستریش تو چشمام بود... با همون نم...

 

پشو چبی اختیار دستمو آوردم باال و گذاشتم روی چشمش... میخواستم نم اشکاشو پاک کنم... دست 

از روی صورتم برداشتو دستمو گرفت... چشماشو بستو دستمو برد طرف لبش... کف دستمو 

 بوسید... قلبم تند زد... دوباره و سه باره بوسید...

 آروم صداش پیچید تو گوشم : دارم دیوونه میشم آهو؟

 اینطوری نکن... با خودم و خودت... -

 م احساس میکردم...پویا : من تازه ... داشتم تورو کنار خود

 چشمامو بستم... دیگه نتونستم جلوی اشکام مقاومت کنم...

 پویا... همش یک ماهه... -

تو یه حرکت بغلم کرد... تو آغوشش بودم... تو آغوش مردی که داشت به خاطره دوری از من 

د... هامو بوییگریه میکرد... پشتمو نوازش میکرد... آروم... سرمو بیشتر تو بغلش فرو کردم... مو

 طوالنی...

 "دوست دارم  "سرمو آوردم باال... فاصلمون کم بود... به چشماش نگاه کردم و خیلی یواش گفتم 

نگاهم کرد و تو کسری از ثانیه سرش به طرف سرم حرکت کرد و آروم... یه بوسه ... روی لبام 

 گذشت...

 .. داشتم اون بوسه ی کوتاهو حفظ میکردم...کوتاه... تکون نخوردم... فلج بودم... چشام بسته بود.

 پیشونیش به پیشونیم چسبید...

 پویا : بدون تو... نمیتونم...

 و بعد دوباره تو آغوش مردونش محو شدم... هنوزم چشمام بسته بود...

********* 

داخت نچشمام پوف داشت... یک ساعت باالی سر بابا داشتم گریه میکردم... آخر سر کامیار دست ا

 دور کمرمو از اتاق اوردتم بیرون... اون هم مونده بود خونه ی عمه...

 همینطوری اشک میریختم : احمق بیشعور... هنوز زوده... بذار بابامو بیشتر ببینم...

 کامیار : تخس بازی در نیار... دو ساعت باال سرش نشستی... بسه دیگه...

 داشت میرفت سمت حیاط...

 "کامیار جان ... بذار پیش باباش باشه  "ه توجه نداشت که میگفت اصال هم به عم

 "عمه ... پس ما چی؟ "فقط گفت 
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 و از در بیرون رفت...

 وسط حیاط یه تاپ بود... کنار اون منو گذاشت زمین... با دستم صورتمو پوشوندمو نشستم رو تاپ...

 جیگر میکنی...کامیار : دِ خوب اینطوری که داری میری هممونو خون به 

 هق هق میکردم : خوب... سختم...

 کامیار دست انداخت دور شونه هام: بابا برمیگردی... یک ماهه ...

 تو بگو یه روز... -

 کامیار دستامو از رو صورتم کشید : بچه پرو... دیدم رفتی ته باغــــــــا...

 چشام گرد شد... قدرت نداشتم سرمو بگیرم طرفش...

 "دنبالمون کرده باشه... نکنه  "

 داشتیم ... خداحافظی میکردیم... -

 شیطون پرسید : حاال چرا ته باغ؟ هــــــوم؟

 به قیافش نگاه کردم... ابرواش باال بودو نیشش تا بناگوش باز...

 ببند اون نیشتو... چون اونجا خلوت بود... -

 ذشت؟کامیار لپمو نیشگون گرفت : برو بابا جوجه.... خوش گ

 چشم غره ای رفتم...

 بیتربیت... -

 "اگه عمه میدیــــــد... "نفس عمیقی کشید... زیر لب به شوخی گفت 

 با آرنج زدم به شکمش : اذیت نکن... حالم خوب نیست...

 لحن کامیار عوض شد : آهو؟ توروخدا زود بیا...

 بهش نگاه کردم : تو خواهر کوچولوئه منی...

ودش فشرد : من به وجودت تو زندگیم نیاز دارم... تو یه دلخوشیه بزرگی تو منو محکم به خ

 زندگیم...

با حیرت به کامیار نگاه میکردم : کامیار؟ تو بودی االن میگفتی همش یک ماهه... یادته؟ همین چند 

 دقیقه پیش...

 کامیار : اما تو تأییدش نکردی...

 اینم نیست... کامیار ... لبخند مهربونی زدم : چون قرارمون غیر از

 کامیار : زنگ بزنیا...

 چشم... داداشی ... من خیلی دوست دارم... -
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 و بعد لپشو کشیدم...

 آهی کشید و بهم خیره شد...

............................ 

 بعد از خداحافظی از همگی با کامیار به سمت فرودگاه راه افتادیم...

یرون که یه ماشین شاسی بلنده مشکی توجهمو جلب کرد... با نگاهم آروم از کوچه میومدیم ب

 دنبالش کردم... همین که از کوچه خارج شدیم... از آینه دیدم که چراغاش روشن شد...

 سریع موبایلمو در آوردم و به پویا اساماس دادم ...

 کجایی پویا؟ -

 بعد از چند دقیقه جواب داد : پشت سرت عزیزم...

 ت به عقب چرخیدم... این کارم باعث شد که کامیار بترسه...به سرع

 کامیار با حرص گفت : روانی ، ترسیدم...

 خندم گرفته بود ...

 کامیار یه چیزی میگم به روی خودت نیار ... -

 کامیار : هـــــــــــــان ؟ چی شده؟

 کامیار ؟ پویا... پویا پشتمونه... -

 اشت برمیگشت که داد زدم : بر نگرد احمق... آینه واسه چیه پس؟!اونم دست خودش نبود ... د

 کامیار : خیلی خوب... کولی.... حواسم نبود...

 به پویا اساماس دادم : عزیزم ، چرا نرفتی بخوابی... خسته بودی...

 و از آینه به ماشینش که پشتمون حرکت میکرد نگاه کردم ...

 مهمتری...جواب داد : تو از همه چیز برام 

 جملش حس خوبی بهم منتقل کرد... لبخند بی اختیار نشست رو لبم...

 کامیار با خنده گفت : میبینم که خر کیف شدی...

 جذبه ینمایشی گرفتم : حواست به رانندگیت باشه...

 کشیده و نمایشی جوابمو داد : بـــــچـــــــه پــــــــــرو....!!!

 اون تو فکرم و وجودم ٔ  به ماشین مشکیه پشتمون... پویای من... همهاون به جلو خیره شدو من 

 ... بود ماشین

تا خود فرودگاه پویا پشتمون بود... کامیار حرف میزد اما من هیچی نمیفهمیدم... واقعاً هیچی 

 نفهمیدم...
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ه ردم... یوقتی که از ماشین پیاده شدم چشمام دنبال ماشین پویا بود... هی سرمو اینور اونور میک

لحظه فکر کردم رفته... اما طولی نکشید که قامت بلندشو دیدم... داشت بهمون نزدیک میشد... به 

 "جــــــــونم عاشق "کامیار نگاه کردم... با لبخند داشت به پویا نگاه میکرد زیر لب میگفت 

با لبخدساک و  حاال دیگه پویا بهمون رسیده بود... یه ساک کوچولو دستش بود... سالمی کردو

 گرفت سمتم...

 "این چیه؟! "با نگاهم بهش فهموندم که 

 که خودش سریع متوجه شدو گفت : اونطوری نگاه نکن... یه هدیست...!!!

 با لبخند ساکو گرفتم و گفتم : مرسی... زحمت کشیدی....

دونم بود ... که هر سه به سمت سالن راه افتادیم.... تنها صدای موجود ... صدای قیژ قیژ چرخچم

 شده بود موزیک متن افکارم... افکار در همم...!!!

روی صندلی نشسته بودیم... کامیار به هوای دیدن برنامه پروازها که رومانیتور نشون داده میشد 

 ازمون جدا شده بود... میدونستم بهونست... چون موقع ی رفتن چشمکی زدو به پویا اشاره کرد...

 باهم به طرف هم سرامونو چرخوندیم.. من و پویا همزمان

 خدای من! من میتونستم یک ماه این نگاه خاکستریو نبینم؟!

 محوش بودم که لب باز کرد...

پویا : رسیدی اونجا ساکتو باز کن.. خیلی مراقب خودت باش... سعی میکنم روزهای اول بهت زنگ 

 نزنم تا با...

 پریدم وسط حرفش ...

 ... چـــــرا؟... زنگ بزن...نــــــــــه.. -

 خندید: دختر خوب... چند روز اول مخصوص مامانتیناست...

 نــــــه... خوب مگه چقدر میخوایم حرف بزنیم... -

 بعد از مکث کوتاهی گفتم : زنگ بزن...

 چشماشو بازو بسته کرد: چشم...

.......................... 

 ومد ازشون جدا شم... هم پویا هم کامیار...چشمام پر از اشک بود... دلم نمی

 کامیار اشک میریخت...اما پویا ... چشماش نمناک بود...

بچه ها؟ خیلی مواظب خودتون باشین... من زود میام... همتونو دوست دارم... توروخدا... منو  -

 فراموش نکنینــــا...
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 گریه میکردم و تند تند حرف میزدم...

 ه... برو بهت خوش بگذره... مراقب خودت خیلی باش...کامیار : برو جوج

 دیگه باید میرفتم...

 ...انداختم نگاهمو آخرین و برگشتم برم که اومدم و گرفتم چمدونو ٔ  دسته

 پویا ... آروم... بدون صدا... لب هاشو تکون داد: دوست دارم...

 مینطــــور...اما من بلند... خیلی بلند ... میون اشکو خنده گفتم : منم ه

که باعث شد کامیار مثل گیجا نگاهشو بین منو پویا بچرخونه...و لبخند شیرین پویا آخرین تصویر 

 شد ... تو ذهنم...

 

 دیگه برنگشتم نگاهشون کنم... ممکن بود... پشیمون شم...

ند م... تا چهواپیما که بلند شد... سعی کردم آروم باشم... میدونستم اتفاقات زیادی پیش روم دار

 ساعت دیگه...

 

 

.............................. 

تا پامو از هواپیما گذاشتم بیرون... احساس غریبگی مثل یه هوای سرد... نشست تو قلبم... اینقدر 

 سرد که بی اختیار لرزیدم...

 

مرکز کردم... یکم مثل آدمای احمق به اینورو اونور نگاه میکردم... سعی کردم حواسمو جمع کنم... ت

 طول کشید کارام...

 یه لحظه فکر کردم... اگه گم شم چـــــــــــی؟!

 احساس ترس هم با احساس غریبگیم همراه شد...

 چشمام بیشتر باز شد... قلبم محکم میکوبید... دستام سرد بود...

ته نیمی از از پشت شیشه... از پشت شیشه فرودگاه هامبورگ... به دنبال خانواده... الب

 خانواده!!!چشمامو به هر جهت میگردوندم... انقدر تند تند که سرم درد گرفت...

 تا باالخره...

 دیــــــــدم...!!!

چشمای مشکی خواهرم... هستی... مثل یه آهنربا آدمو جذب میکرد... خشک شده بودم... نای قدم 

 بهم تنه میزدن... اما... من!!!برداشتن نداشتم... مردمی که رد میشدن هر از چند گاهی 
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 نـــــــــه!

 

نمیتونستم حتی پلک بزنم... به شکم باال اومدش نگاه کردم... لبخند نشست روی لبام... هستی هم... 

خشک شده بود... برق اشک رو دیدم... رو گونه هاش داشت سر میخورد... و اون موقع بود که... 

. اشک پشت اشک... هستی اغوششو باز کرد... آروم... و من... متوجه شدم... خودم هم گریه میکنم..

 مثل یه ندیده... دویدم... به سمت آغوش باز شده ی خواهرم...

 حاال تو آغوش هم... گریه میکردیم... همدیگه رو بو میکردیم و ... بوسه بارون...

 هستی : خواهر کوچولومو ببین... ببین چه خانومی شده...

 ربون صدقم میرفت...با گریه هی ق

 با گذاشته شدن دستی روی شونش ... تونست یکمی خودشو کنترل کنه...

 صدای بم مردی به گوشم رسید : هستی جان؟ بس دیگه... یکم مراعات کن...

سرمو بلند کردم و رو به روم مردی رو دیدم... با موهای جوی گندمی... پوست سبزه... دماغی که یه 

 اشت... و چشمای مشکی... حدس زدم باید پدرام باشه...کوچولو روش قوز د

 نمیدونم چرا! ناخود آگاه چهره علی اومد جلوم!

 

 اصال قابل مقایسه نبودن...!!!

 از سنگینی نگاهم متوجه شد که دارم بهش نگاه میکنم...

 نگاهی انداختو با لبخند اومد طرفم...

 همراه با اون دستشو آورد جلو...سرشو کمی آورد جلو و مودبانه سالم کرد و 

 پدرام: سالم آهو جان ... خوش آمدی...مشتاق دیدار

 

 لبخند زدم از این همه صمیمیت... از این همه خون گرمی...

 سالم... ممنونم...منم همینطور...مزاحم شدم... -

 

 لب به دهان گرفتو با حالت با مزه ای گفت : نفرمایین خانوم...

 

 

 ی لرزونی به خودم اومدم... یه صدای آشنا... یه صدای دلگرم کننده... یه صدای قدیمی...با صدا

 صدای مامان...!!!
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برگشتم .... زنی رو دیدم ... نسبتا چاق... موهای کوتاه کوتاه... یه لباس سبز با یه شلوار مشکی... 

 مادرم پیــــــــــر شده بود!

 

 مادرم...

 مادر : آهو؟ خودتی؟

 اشک امون نداد... اشک ریختم... رفتم جلو... پاهام سست شد... جلوی پاهاش... افتادم...

 از ته دلم گریه میکردم...

 دوال شد و بغلم کرد...محکم ... اسممو زیر لب صدا میزدو حلقه ی دستاشو محکمتر...

 مادر زیر لب زمزمه میکرد : آهوی من... کوچولوی من... دخترک من...

ختیار لبام باز شدو ... در جواب حرفای مادر ... با گریه گفتم : مادر نامرده من... بدون من خوش بی ا

 گذشت؟ بدون بابا راحت بودی...

 "نگو.... نگو اینطوری... "مادرم بود که با التماس میگفت 

 و دستی که من و مادرو از رو زمین بلند کردو به سمت در هدایت...

 پدرام بود.... 

ارد خونه که شدم... اولش تعجب کردم... آخه همه چیز یه جورایی ایرانی بود... حتی یه قلیون و

 طالیی رنگ نسبتا بزرگ هم گوشه ی خونه خودنمایی میکرد!

 

از در خونه که یه خرده میومدی تو یه سکو بود که با سه تا پله از پذیرایی جدا میشد... طرف چپش 

اهروی پهن منتهی به چندتا اتاق! و رو به رو یه سالن خیلی بزرگ... آشپزخونه و طرف راستش یه ر

یک سوم دیوارای خونه شیشه بود ! شیشههای بلند و قدی... یاد خونه یخودمون افتادم... خونه 

 قدیمیمون... مخصوصا اینکه شیشه ها مات بود... درست مثل شیشه های خونمون...

 

 تم... مامان بود... با چشمای پوف کرده!با نوازش دستی رو کمرم به عقب برگش

 مامان : برو بشین آهوی من... برو بشین االن میام...

 صدای اعتراض هستی اومد: مامان خستس... بذار بره یه دوش بگیر بعد بیاد...

 به ساعت نگاه کردم... وقت ناهار بود... اما من خسته تر از اون بودم که بخوام ناهار بخورم...

م به طرف هستی : اگه اجازه بدین من یه کوچولو بخوابم... تا شما ناهار میخورین منم یه برگشت

 چرت میزنم و میام...
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قیافههاشون متعجب شد... شاید توقع نداشتن من بعد از هفت سال دوری... در مقابلشون این حرفو 

متعجبشون گفتم : میخوام بزنم... اما من میخواستم سر حال باشم... واسه همین در جواب قیافههای 

 سر حال باشم... کلی حرف داریم برای زدن...

 

 هستی لبخندی زد : حق با توء عزیزم... بیا بریم اتاقتو نشون بدم...

 با تعجب گفتم : اتاقم...؟!

 هستی : البته... من یک هفته میشه که آمادش کردم...

 گوشم با مهربونی حرف میزد ...و منو به سمت راه رو هدایت کرد...همینطور هم دره 

هستی : الهی قربونت بشم... یه دوشم بگیر... سر حال سر حال... نمیخوام قیافه یه مهتابیت خسته 

 باشه... واسه عصرونه بیدارت میکنم...

 تا گفت قیافه ی مهتابی یاد پویا افتادم...

ه چیکار میکنه...؟!؟!؟ پویای من با اون شب پیش ...همین جمله رو به کار برده بود... یعنی... االن دار

 جشمای نمناک... دلم براش پر زد!

 

 جلوی یه دره یاسی رنگ ایستاده بودیم...

هستی درو باز کردو منو به داخل هدایت کرد... خودش اومد تو و حمومو دستشویی رو بهم نشون 

 داد...

 مثل یه سوئیت بود...

 و در آخر آقا پدرام با چمدونام...

 لبخند زدمو تشکر کردم...

پدرام : خواهش میکنم... تا وقتی اینجا هستی... راحت باش... اینجا هم خونه یخودته و هیچ فرقی 

 نمیکنه...

 بازم تشکر کردم... و تو دلم ... خدارو شکر کردم که... هستی و علی طالق گرفتن...

 تاد!داشتم چمدونامو به طرف کمد میکشیدم که یهو... یادم اف

 من هنوز گوشیمو روشن نکرده بودم...!!!

سریع... بدون فوت وقت اینکارو انجام دادم ... افتادم رو تخت و منتظر شدم گوشی روشن شه ... به 

 محض روشن شدن چهارتا پیام برام اومد... قلبم ریخت... بازش کردم ...

 دو تا از پویا... یکی از امیر... و یکی از کامیار...

 ضربان قلبم رفت باال... اومدم اس ام اسشو بخونم که یهو... گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن...باز 
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 وای خدای من... پویـــــــــا بود...

 الــــــــو؟ -

 پویا : سالم خانوم من...

 قند تو دلم آب شد...

 سالم عزیزم ... خوبی؟ -

 سیدی؟پویا : صداتو که میشنوم خوبه خوبم... چه خبر؟ ر

 آره... االن تو اتاقمم... یادم رفته بود گوشیو روشن کنم... -

 پویا : اشکال نداره... میفهممت...مامانتو دیدی؟

بغض نشست سر گلوم... اما نباید پویا رو ناراحت میکردم...به زحمت قورتش دادموسعی کردم با 

 خوشحالی از لحظه ی رو یا روییم با مامان و هستی بگم...

 یفم تموم که شد پویا مِن و مِن کنان گفت : آهو؟ اونجا.... یه وقت پسر مِسر که ندران؟تعر

 البته... شه حساس نمیخواستم...بدم جوابشو کامل و عادی کردم سعی... کردم تعجب الشٔ  از سو

 !شه حساس بخواد که نداشت وجود چیزیم
 

 ...فکر نکنم... فقط مرد اینجا آقا پدرام... شوهر هستیه -

 پویا : نه ... منظورم خدمتکارو ...

 پریدم وسط حرفش: فکر نمیکنم... خیالت راحت باشه پویا ...

 پویا : به هر حال ... شبا... درو قفل کن...

 و با تاکید ادامه داد : یادت نره آهو... قفل کن

 

 خندم گرفت! درو قفل کنــــــــم؟

 باشه ... چشم... نگران نباش... -

 یا : آفرین، حاال هم برو پیش مامانینا...پو

 نه ، احتماال یه دوش بگیرم بعدش یکم بخوابم...نمیخوام بی حوصله باشم... -

 

 پویا : باشه عزیزم ، استراحت کن... خسته ای...

. .از این ابراز عالقه ها... نگرانی ها... خوشحال بودم و بال در میاوردم... این یعنی اینکه براش مهمم.

 چیزی غیر از این نبـــــــود...!!!
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بلند شدم و رفتم یه دوش حسابی گرفتم... روی تختم دراز کشیده بودم و داشتم اتفاقات رو دوره 

 میکردم که یواش یواش با همون حوله خوابم برد... 

 با نوازش دستی از خواب پریدم... برای یک لحظه اصال نمیدونستم کجا هستم... ترسیدم...

ه یهو با دیدن چهره اشک آلوده مادرم به خودم اومدم... تازه داشت همه چیز تو ذهنم ک

 میومد...سفرم... خونه ی هستی... تلفن پویا... و خوابی که بی اطالع چشمانم رو ربود...

 

اومدم بلند شم که دیدم هیچی تنم نیست و با همون حوله خوابیدم... مادر همونطور بهم نگاه 

 میکرد...

 مامان : خوب خوابیدی آهو ی قشنگم؟

 

 لبخند زدم و سرمو تکون دادم : اصال حواسم نبود که خوابیدم... و به حوله دورم اشاره کردم...

اما مامان انگار هیچی نمیدید ... هیچی نمیشنید... همینطور به من زلّ زده بودو اشک بود که از 

 چشماش میومد پایین...

 دیدن اشکای مادرم... مادرم بود! نمیتونستم ببینم که مثل ابر بهار اشک بریزه... قلبم به درد اومد از

 دست روی گونش گذشتم...

 آخه چرا اینقدر گریه میکنی مادر من... -

با این حرفم گریش تبدیل به هق هق شد... دستاشو گذشت جلوی صورتشو شدیدترگریه کرد... 

 بغلش کردم...

 .. من االن اینجام...پیش تو... کنارت...مادر من ، گریه نکن. -

 

صداش ضعیف اومد : من هفت سال ته تاقاریمو ندیدم... بعد انگار که با خودش باشه گفت : آخه چه 

 مادری هستم من!

 "پس بابا چی؟! بابا رو هم هفت سال ندیدی... "پیش خود گفتم 

م...حاال میخوام جبران کنم... آهو ؟ مامان همونطور گریه میکرد : من مادر خوبی برای تو نبود

 خواهش میکنم اینجا بمون... برنگرد ایران... همینجا پیشم بمون...

مامان اینقدر سریع و پشت سر هم این جمالت و ادا میکرد که انگار دیگه وقت نمیکنه باهام حرف 

 بزنه...
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مادر منی... من همیشه عاشقتم... اما...  لبخند با آرامشی زدم : مادر من... فعال که یک ماه اینجام... تو

 از من نخواه که بمونم... من نمیتون...

 پرید تو حرفم : چرا؟ مگه من مادرت نیستم؟ منم حق دارم که دخترمو کنارم داشته باشم...

 میدونم... اما بابا...بابا نمیتونه بدون من ... این یک ماه هم من همش دلم اونجاست... -

 د... خیلی غمگین...بهم نگاه کر

 زیر لب زمزمه کرد : ایرج... ایرج خوبه؟

 آره مادرم... خوبه شکر خدا... االن هم باید یه زنگ به عمه بزنم حالش بپرسم -

 مامان دستش رو گذشت روی دستام...

 مامان : باز روی موندنت فکر کن... تا آخر ماه... من واقعاً از ته دلم این پیشنهادو دادم...

 مادر دست منو گرفته بودو حرف میزد که در اتاقم زده شد... سر هر دومون به سمت در چرخید...

 هـــــــــــست؟ اجازه:  داخل اومد در از هستی ٔ  کله

 هر دو با لبخند پذیراش شدیم...

 هستی : پاشین ببینم... چه مجلس ختمی واسه من گرفتن!

 اعتراض گفت : هستی... این چه حرفیه آخه!مامان لبشو گاز گرفت و رو به هستی با 

 هستی : آخه االن چه وقت گریه کردنه؟!

 به من اشاره کرد و با خنده گفت : میخوایم ببریم تحفه خانومو بچرخونیما...

 مامان دستشو به حالت نوازش رو دستم تکون دادو با محبت گفت : نگو ... بچم ماهه...

 بیاین لبه استخر... عصرونه حاضره... هستی : پس با ماه خانوم پاشین

.................................. 

 ...بافتشون برام بلند ٔ  مامان موهامو سشوار کرد... شونه کرد و یه دسته

احساس آرامش میکردم... با اینکه ازش دلخور بودم... اما نوازشش مسکن بود برام... بهتره بگم 

 آرامبخش...

 ردم... از وضعیت بابا باخبر شدم... خدا رو شکر خوب بود!به عمه هم تلفن ک

یه تونیک بلنده زرشکی ... با جوراب شلوری مشکی پوشیدم... صندالی مشکیمم پام کردم و به 

 سمت حیاط راه افتادم...

 خیلی زیبا تزئین شده بود... معلوم بود که آقا پدرام خیلی مرد با سلیقه ایه...

گ ... پر از گل... گلهای رنگارنگ... با یه استخر متوسط وسطش... سمت راست یه حیاط تقریبا بزر

 هم یه میز بود که حدس میزدم برای عصرونه باشه...
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 سالمه بلندی کردم و رفتم نشستم...

 تا نشستم سواالی هستی شروع شد...

اینا اومدن ایران هستی : خوب بگو ببینم ... عروس عمه چه شکلیه! امیر بزرگ شده؟! واقعاً عمه 

 زندگی کنن؟

در حالیکه واسه خودم چایی میریختم ... باخنده به هستی نگاهی انداختم و گفتم : خاله رو رو ؟ امون 

 بده...عکسها رو آوردم.... همه رو میبینی؟

 هستی مشتاقانه دستاشو بهم کود : پس زود عصرونه رو بخوریم و بریم عکسها رو ببینیم...

 ٔ  بی بود... همگی دور هم... اولش احساس غریبگی میکردم... مسخرست!!! تو خونهعصرونه ی خو

 ...!!!غریبگی احساس! خواهرم

به پیشنهاد آقا پدرام قرار شد بعد دیدن عکسها بریم تو شهر چرخی بزنیمو بعدش بریم یه 

 رستوران ایرانی فوقالعاده ...

............................. 

نصب کردم... عکسها یکی یکی اومد... از عمد عکسی که خودمو بابا روز اول تو  فلشو به دستگاه

آتلیه انداخته بودیمم ریختم... با دیدن بابا اشکای مامان جاری شد... همینطور هستی... حقیقت از 

 مامان توقع نداشتم که این عکس العملو نشون بده...

 زد زیر گریه... "!؟!ایرج چرا اینقدر پیر شده؟ "اما مامان با گفتن 

 اعتراضم بلند شد :ای بابا... بقیشو نمیزارما... هنوز کلی عکس مونده ...

 مامان سعی کرد اشکاشو مهار کنه...

 مامان : این فلشو بعدا بده به من... میخوام عکستو بزرگ کنم...

عکس ایرجو  هستی با همون حالت گریه اومد وسط حرف مامان : چرا تعارف داری؟ بگو میخوام

 بزرگ کنم دیگه...

 هم من هم آقا پدرام با این حرف هستی... بلند بلند خندیدیم... آخه واقعاً لحنش با مزه بود...

عکس تولد شهرزاد رو هم ریختم... کامیار رو به هستی نشون دادم ... و تا میتونستم ازش تعریف 

 کردم... همینطور از پویا و شهرزاد...

 ویا نمیکردم... پیش خودم فکر میکردم شاید حساس بشن...اما هی پویا پ

نوبت رسید به عکسای عروسی...اولین عکس, عکس منو عمه بود... من عمه رو بغل کرده بودم و هر 

 دو با لبخند به دوربین نگاه میکردیم...
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 مامان سریع با دیدن این عکس نتونست احساساتشو نسبت به خواهر شوهرش ... البته شوهر

 سابقش پنهون کنه: ماشااهلل آخ نگفته!

 هستی : چرا مامان ، یه کوچولو پیر شده...

 مامان با عشوه گردنشو تکونی داد و گفت : من که آثاری از پیری نمیبینم واال...

 پدرام بدون حرفی نظارگر حرفهای مامان و هستی بود...

حرف میزدیم... تمام خاطراتمون با عکسها که تموم شد تا یک ساعت داشتیم از خاطرات قدیم 

 امیر... آقا حسام و عمه...

اصال توقع نداشتم که مامان به خاطره مرگ آقا حسام اشک بریزه... مطمئنا اگه االن خبر عروسی 

 یکیم به مامان میرسوندن به اون بهونه گریه میکرد...

 حاضر بشیم... با اعالم آقا پدرام که گفت ساعت نزدیک هشته... همگی رفتیم تا 

 همگی توی ماشین نشسته بودیم و داشتیم به موزیکی که از ضبط پخش میشد گوش میدادیم...

 همه تو فکر خودشون بودن... فکر من بین بابا و پویا در نوسان بود!

چقدر دلم میخواست پویا هم همراه من میومد... االن کنارم میشستو... با هستیو مامان و آقا پدرام 

 میشد!آشنا 

 اما خوب! قسمت این نبود...

 با صدای هستی همه متوجه اون شدن...

 داری؟ جشن ٔ  هستی : آهو؟ حوصله

 جشن ؟ چه جشنی؟ -

 هستی : همینطوری... یه جشن برای نشون دادن تو!

 و!!! مگه من مجسمم؟! یعنی چی! -

ا میخوان باهات آشنا بشن... هستی لبخندی زدو رو به پویا اما خطاب به من گفت : خانواده ی پوی

واسه همین ما فکر کردیم... آخر هفته دوستامون هم دعوت کنیم...هم دور همیم هم با تو آشنا 

 میشن...

 

 و بعد رو به مامان گفت : هــــــوم؟ نظر شما چیه مامان؟

 مامان نگاهش به بیرون بود : نمیدونم... هر جور که خودتون صالح میدونین...

 ابا... جشن چی؟! نمیخواد...نه ب -
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هستی : فکر کن که یه دونه خواهر من بعد هفت سال بیاد اینجا... بعد من نخوام به کسی نشونش 

 بدم!!!

 نثار هستی کردم... "خل "ابروونمو باال انداختم و زیر لب یه 

 "سپیده "جلوی یه رستوران ماشین متوقف شد... چشمم به سر درش افتاد 

 ایرانی هم نوشته!چه جالب  -

 پدرام : ایرانیه دیگه...

 هستی : ما اغلب میایم اینجا! هم غذاش خوبه هم فضاش!

 و بعد به حالت نمایشی آب دهنشو قورت داد و ادامه داد: تازه... فالوده هاش حرف نداره!

 من و هستی از همون بچگی عشق فالوده بودیم!

ر زرقو برق! نه خیلی ساده! خوشم اومد... فضای صمیمیی رستوران ساده ای بود... نه خیلی شیکو پ

 داشت...

 شام تو سکوت خرده شدو بعدش همگی فالوده خوردیم! واقعاً هم حرف نداشتو خوردنی بود...

 

.................................. 

 با خنده وارد خونه شدیم... حاال بیشتر یخم آب شده بود...

 من امشب پیش مامانم میخوام بخوابم! ببینم لحاف تشک داری یا نه! به من ربطی نداره ، -

 هستی : آخه دختر من تشک سه نفر از کجا بیارم؟

 چرا سه نفر؟-

 چشماشو گشاد کرد: منم هستمــــــا... تنها تنها نداریم!

 چه خودشم دعوت میکنه...-

کر شد : عزیزم، شما نمیتونی که رو پدرام مثل آقای ایمنی باز قضیه ی باردار بودن هستی و متذ

 زمین بخوابی...

 هستی لوس لوس جواب شوهرشو داد : خوب تخت سه نفر از کجا بیارم؟

کمی فکر کردم... من واقعاً دلم میخواست پیش مامانم بخوابم... بغلش کنم و بوش کنم... میخواستم 

 بعد هفت سال اغوششو بچشم...

 هامونو میندازیم زیرمون... و تو!من که رفتم حاضر شم ... پتو -

 رو به هستی کردم : تو هم بخواب رو تخت مامان...

 و بدو بدو رفتم که لباسمو عوض کنم...
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اینقدر هل بودم که دره کمدم محکم خورد به پام.. دوال شدم و با قیافه یدر هم پامو میمالیدم که 

 چرا یادم نبود؟! نگاهم... متوجه ساکی که پویا اومدنی بهم داد شد! من

 لبخند نشست رو لبم... دیگه درد پام یادم رفت...

ساکو در اوردمو نشستم رو تخت... بوی پویا اومد... اینقدر واضح که حسش کردم... نگاهم رفت به 

 گوشیم... االن حتما خواب بود!

 ساکمو باز کردم... زیاد بزرگ نبود... اما سنگین بود...

 

اولین شی که داخل ساک بود خیره شدم...باورم نمیشد یه مینی لب تاپ با جشمای گشاد به 

 صورتی!!!

به وجد اومده بودم... خیلی خوشگل بود... نگران ضربههایی شدم که خورده بود... وارسیش کردم... 

 "عزیزم ، اومدی بزرگترشو برات میخرم... اینو برای مسافرتت خریدم... "روش یه تیک کاغذ بود 

 خواندم... بوش کردم... صد بار

بازم ساک پر بود... گشتم ...خدای من... چرا اینقدر تو زحمت افتاده بود؟! یه دوربین بود... عین 

میخوام از تک تک لحظاتت  "اونی بود که همیشه بیرون با خودش میاورد... اینم روش یه کاغذ بود 

 "نره! تک تک لحظاتت... دوست دارم عکس بگیری برام... رم که پر شد بریز تو لب تاپ... یادت 

 "منم همینطور... عزیز من "زیر لب زمزمه کردم 

 

 داشتم غش میکردم از خوشحالی... در اتاقم زده شد... برگشتم دیدم هستی کلشو کرد تو!

همونجا ... با دوربین هدیهایه پویا ازش عکس گرفتم ... این اویلن عکسیه که پویا میبینه!به خاطر 

 چشماشو بسته بود... فلشش

 هستی : آخه خل چل االن چه وقت عکس گرفتنه؟!

 حاال دیگه... -

 هستی : پاشو بیا اتاق مامان ... پدرام برامون ردیفش کرده...

 چشمکی زدم : دستش درد نکنه ، االن میام...

 هستی : بدو که امشب بزمی داریم...

 م شیرجه زدم...سریع وسایلمو جمع کردم و به سمت اتاق مامان

همونطور که گفته بودم شد...!!! منو مامان پایین ,هستی هم روی تخت! البته فکر نکنم از خواب 

 خبری بوده باشه... چون هستی کلی خوراکی آورده بود... قشنگترین قسمتش قهوه سازش بود!!!

 خالصـــــــــــه...
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همچین شبی رو حس میکردم که کم دارم...  از هر دری حرف زدیم... تمام این هفت سال... واقعاً

 شبی پر از مادر و خواهرم... شبی تو آغوش مادر... شبی باخنده ی خواهر...

از پدرام گفت ... که چندین خانوادش تو آلمان زندگی میکنن... خودشم آلمان به دنیا اومده!اما تا 

ا موفق داشته... و اینکه تو یه بیست و سه سالگی یه دالیلی ایران زندگی کرده... یه ازدواج ن

 نمایشگاه نقاشی باهاش آشنا شده!

از زندگیش خیلی راضی بود... تمام مدت که از زندگی پر از آرامشش میگفت من تو دلم خدارو 

 شکر کردم... اما میدونستم که یه حرفایی رو هم داره که میخواد خصوصی بهم بگه!

ردن... هستی هم خسته شده بود... هی دستشو میزاشت نزدیک صبح بود که چشمام دیگه یاریم نک

 رو کمرش... هر وقت نگاهم به شکم قلمبش میوفتاد غرق شادی میشودم...

تو آغوش مامانم... مادری که هفت سال از نعمت داشتنش محرومم کرد به خواب رفتم... چقدر 

 بهش احتیاج داشتم... 

خره بعد یک هفته هستی حرفشو به کرسی نشوند و یه صدای موزیک مالیم فضا رو پر کرده بود! باال

 جشن گرفت...

 

وقتی که باهاش مخالفت کردم... کشیدتم یه گوشه و با التماس گفت : میشه اون دهنتو ببندی؟ بابا 

 پوسیدم تو خونه... نمیشه که نه ماه تو خونه بست بشینم...

 الکیه! من کی گفتم بست بشین؟ فقط به نظرم این ریختو پاشا -

 هستی : تو که نه، پدرام...

 پدرام چی؟ چیزی شده؟!-

 هستی : نه بابا! اما به خاطره بارداریم نمیذاره تکون بخورم ... نمیذاره جاهای شلوغ برم!

 دستاشو رو هوا تکون داد و با ادا ادامه داد: من نمیفهمم شلوغی چه ربطی به بچه یه من داره!

م و دستمو گذشتم رو شکمش : خوب نگرانته! نمیخواد این فسقلی تو محیط لبخند زدم.... جلوتر رفت

 نا آروم رشد کنه!

 هستی : توروخدا مخالفت نکن... با تو رودربایسی داره!

 قیافمو در هم کشیدم : اما از دست تو هستی...

 

 

.................................. 
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ه پاساژ تو مرکز شهر رفته بودیم ... دیگه مامان برام سنگه چند روز قبل از مهمونی با مامان به ی

؟ ، نمیخواد ، چه خبره"تموم گذاشت! از هر چی که فکر کنین چندتا چندتا برام خرید ... هی میگفتم 

 در جوابم میگفت تو دخالت نکن باید یه جوری عوض این هفت سال رو در بیارم!!! "الزم نیست 

 

 

از پیراهنام که رنگ روشن بودو انتخاب کردم... یه پیراهن تا رو زانو به  برای جشن اون روز یکی

 رنگ صورتی کثیف... آستینش کوتاه بودو پفی! خیلی دوسش داشتم... یقشم پر از چین بود...

 

موهام رو هم فر درشت کردم... خیلی تغییر کرده بودم... موهام خیلی خوب شده بودو و یه جورایی 

...اولین کار بعد از حاضر شدن گرفتن عکس بود... با مامان ، با هستی ، با هستی و به لباسم میومد

 پدرام... تو فیگورای مختلف...

 

 

قبل از شروع مهمونی بهم زنگ زد... چند دقیقهای باهم صحبت کردیم... تن صداش باعث آرامشم 

 شد...قند تو دلم آب می " بی شک زیباترین فرد تو مهمونی هستی "میشد... وقتی که بهم میگفت 

 "لباست که باز نیست؟!  "با صدای محکمش وقتی سوال میکرد 

 "نه ، خیالت راحت... بستست"لبخند میزدم و میگفتم 

پویا ازم خواست که شب چندتا از عکسارو براش بفرستم ... اما هر کاری کرد نتونست منو راضی 

 ..کنه... گفتم نه! که نه...همشو یه جا باهم .

 

 

با صدای مامان که منو خطاب میکرد از پویا خداحافظی کردم ... یه دستی به سرو صورتم کشیدم و 

 پیوستم به جماعتی که هیچکدومو قبال ندیده بودم ...

اول از همه با خانواده ی پدرام آشنا شدم... پدرش خشک و رسمی بود... با موهای یک دست سفید 

مال گردنشم با کفشاش ست کرده بود... وای کفشــاش!!! اینقدر برق ... کت و شلوار کرم... دست

 میزد که نا خود آگاه چشم آدم میرفت سمتش...

اما مادرش خیلی خوب بود... لبخند از رو لباش محو نمیشد... یه خانوم تپل سفید... با موهای قهوهای 

 که تنها آرایشش رژه لبه قرمز البالوییش بود!

 

من "خودم فکر کردم این دوتا چطوری با هم میسازن... خودم جواب خودمو دادم : همون لحظه پیش

 "ظاهرومیبینم... از باطن هیچکس خبر ندارم
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 کم کم با تمام دوستان هستی و پدرام هم آشنا شدم... مهمونی آرومی بود...

ه پیانو .. همیشمشغول صحبت با نازنین ، دوست ایرونی هستی بودم که صدای پیانو به گوشم خورد..

رو دوست داشتم... به لطف پدرم قبل از ورشکستگیمون چند جلسهای کالس رفتم اما... این پسر 

 محشر میزد...

 ..."خوابهای طالیی"آهنگ 

 زیبا میزد... پویا جلوم نقش بست... آره! حال خوبم حضور پویا رو فقط کم داشت...

 ون... پسرک از پشت پیانو بلند شد ...با صدای دست دیگران از عالم رویا اومدم بیر

میخورم ، به سالمتی پنجههای  "پدر پدرام با غرور لیوان ردکای پراز یخشو گرفت باالو گفت 

 "طالییـــــــــــت 

 "نــــــــــوش... "پسر لبخندی زد و زیر لب زمزمه کرد 

 جا...هستی کنارم داشت بال بال میزد و به پسر اشاره میکرد که بیا این

 پسر نزدیک تر شد... به احترامش از رو مبل بلند شدم...

 هستی : فقط تو جا مونده بودیــــــــا...

 و بعد رو به من کرد : آهو جان؟ ایشون شهرام خان هستن... برادر پدرام...

 لبخندم صمیمانه تر شد ... دستم جلو رفت : خوشبختم...

 نم که میبینین... خواهر بنده هستن...هستی دستشو دور کمرم انداخت : ایشو

 شهرام : اوه... خیلی خوشحالم از آشناییتون...

 منم همینطور آقا...-

 

 و با خنده اضافه کردم: شما هنرمندانه پیانو میزنین...

 اون هم با لبخند و صمیمی جوابمو داد :شما بی نهایت به من لطف دارین!

 

هر سه به هم نگاه میکردیم و لبخند میزدیم ... صحنه واقعاً خنده  هیچ حرفی نداشتیم که بزنیم ...

 دار بود...

 شهرام : خیلی خوب... من برم با بابا یه کوچولو خوش گذرونی کنم میام...

هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که صدای هستی زیر گوشم ببلند شد : میبینی چه آقاست؟!؟! وای 

 ی بگم کم گفتم... پیانو رو میخوره...هنرمند... ماشااهلل... هر چ

 از این اصطالح اخریش خنده رو لبم نشست...که باعث شد هستی یه جور دیگه تعبیر کنه...

 هستی : خوشت اومد نــه؟!
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 جدی بهش نگاه کردم : از چی؟!

 با چشم ابرو شهرامو نشون داد...

چی پیانو رو میخوره؟! بگو وارده... این  برو بابـــــا... من به این حرفت خندیدم... آخه یعنی -

 کارست...

 هستی : خوبه حاال... میگم... نظرت چیه؟!

از چیزی که میترسیدم سرم اومد! میدونستم هستی یه جوری میخواد منو اینجا موندگار کنه...مثل 

 مامان...

 

ماها باشم و خوش... به سمتش برّاق شدم : هستی؟! دیگه نشنومـــا... اومدم اینجا یک ماه با ش

 نیومدم که شوهر کنم...

 هستی : خوب خوش باش... بغلشم به فکر شو...

 چپ چپ نگاهش کردم : هستی ، تمومش کن...

 هستی : خیلی خوب بابا...فقط یه پیشنهاد بود... همین.

دلم  دیگه تا آخر مهمونی هیچ حرفی ردو بدل نشد... یه جورایی گربه رو دم حجله کشتم... اصال

 نمیخواست از این بحثا بشه... خدا رو شکر هستی هم دیگه پی شو نگرفت...

اتفاقا شهرام پسر خوش صحبتی بود... دوست داشتم روش فقط به عنوانبرادار شوهر خواهرم 

حساب کنم... وقتی که بهش گفتم یه چیزایی از پیانو میدونم خیلی اصرار کرد که بشینم پشت پیانو 

ردم... چون میدونستم گند میزنم... مخصوصا حاال که اون هنرنمایی کرده بود !!! اما من قبول نک

 هرگز!

 اون شب هم با همه خوشیهاش تموم شد و من تو آغوش گرم مامان خوابم برد...

 

.................... 

 

 

 روزها از پی هم میگذشت و من بیشتر از وجود خواهرو مادرم بهره میبردم...

ن جبهه قبلی و نسبت به مامانم نداشتم ... یعنی از همون شب اول از بین رفت ... میدونستم دیگه او

 نمیتونم در مقابل مهرش ، ترش رویی کنم...
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سه هفته از آمدنم گذشته بود... تمام روزاش واسم خوش بود...هرروز یه برنامه داشتیم... تمام 

م که به قول هستی اینقدر متر کرده بودیم تمام مغازه رستورانای ایرونی رو رفته بودیم... پاساژارو ه

 دارا رو میشناخیتم!!!!

 

 

 روی صندلی حیاط نشسته بودم و داشتم سعی میکردم با پویا تماس برقرار کنم...

تو این چند روز با همه تماس داشتم اما از همه بیشتر پویا بود...کامیار تقریبا تو جریان جزئیات 

از این موضوع ناراحت نبودم ... اتفاقا ، خوب هم بود... کامیار مثل برادرم بود... پس رابطمون بود... 

 باید میدونست...

 اولین بوق... دومین بوق... سومین بوق... و بعد صدای خسته ی پویا!

 پویا : سالم عزیز دلم...

 اینجوریه؟!خستگی تو صداش اینقدر واضح بود که نگرانم کرد : سالم پویا ... چرا صدات 

 ...ممنون... خوبم:  کرد حالی بی ٔ  پویا خنده

 ببخشید ، تمام حواسم رفت به صدای ناراحتت ... چیزی شده؟! -

 پویا : نه عزیزم... تو خوبی؟

 منم خوبم ، شکر خدا... چه خبرا؟! -

 پویا : سالمتی ش...

 تو گوشی پیچید... "دکتر شفیعی به اتاق عمل  "صدای 

لرزون ، التماس گونه پویا رو مورد خطاب قرار دادم : پویا .. چی شده؟! چرا تو با صدایی 

 بیمارستانی؟

 پویا حاکی از عصبانی شدنش بود... "ای بابا  "صدای 

 پویا : هیچی آهو جان... نگران نباش...

 عصبانی شدم : بگو دیگه ... مردم...

 مه چیز مرتبه...نچی کرد : مامانم دیشب حالش بد شد... اما االن ه

 ای وای ! خوبن کتی جون حاال؟ چشون شده آخه؟!-

پویا : آره خوبه... مامان مشکل قلبی داشت از قبل... دیشب نفسشن سنگین شد آوردیمش 

 بیمارستان...

اون موقع باور کردم اما همین که تلفن قطع کردم فکر کردم که به خاطره نفس تنگی آدمو 

 !؟!؟!؟میخوابونن بیمارستان؟!؟
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 یه خرده دیگه حرف زدیم و قطع کردیم...

 

حرف  همین "اگه دیدی کمتر باهات تماس گرفتم بدون درگیرکارای مامانم  "البته پویا بهم گفت 

 باعث شد دیگه کامل به یقین برسم که یه نفس تنگی ساده نبوده!

تن ... این آقا پویا کی هسخوب "تو این فکرا بودم که دستی نشست رو شونم ... و بعد صدای هستی 

 "اون وقـــــــــت؟!

 چشمام گشاد شد... این از کجا شنیده بود؟!؟!؟! 

 تو هنوز این عادت زشتتو ترک نکردی؟ -

هستی با لخند موذیانهای نزدیکم شد : کی گفت کار زشتیه؟ خیلیم خوبه... ببین؟! مثال من االن مچ 

 خواهر کوچولومو گرفتم ...

 را تهمت میزنی؟چه مچی؟ چ -

 هستی : تو روز روشن ، جلو چشم من ، داری دل میدی قلوه میگیری ، اون وقت میگی تهمت نزن؟!

 از حالت چهرش خندم گرفت : مسخره ، دلو قلوه چیه؟!

هستی بی حوصله نشست رو صندلی رو به روم : آهو؟ هیچیو نمیتونی انکار کنی... پس بهتره زودتر 

 ار دارم...توضیح بدی که کلی ک

 آخه چیو باید توضیح بدم ؟! -

 هستی : آقا پویا رو!

 چیشو توضیح بدم ؟! یه آقای دیگه... -

 هستی نگاه مشکوکی کرد : نه ، مثل اینکه تو نمیخوای حرف بزنی ...

 یهو ، شروع کرد داد زدن : مامــــــان ....؟ مامـــــــــان....؟

 دهانش : زهر مارو مامان... چته؟! این کارا چیه؟!سریع پریدم و دستمو گذاشتم جلو 

 انگشت اشارشو گرفت سمتم : پس حرف میزنی؟!

 همینطور خیره نگاهش کردم... صندلیشو جا به جا کرد...

 هستی : خوب ، من میپرسم تو جواب بده... ایشون همون اقاییه که عکسشو دیدیم؟!

 ..."آره "خنده وا داشت...سرمو تکون دادم یعنی  خنده ی هستی ... قیافه ی شیطونش ... منو به

 دستاشو بهم کوبوند : به به... چشمم روشن ... خوب؟!

اینقدر اصرار کرد که مجبور شدم همه چیو بگم... هیچ وقت حتی فکر نمیکردم که روزی بیاد که من 

 ل کنه...راجع به مرد مورد عالقم با هستی صحبت کنم... و اینکه ، هستی اینطور استقبا
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 همه چیو براش تعریف کردم ... البته به جز اتفاقی که ته باغ افتاد!

هستی هیجان زده لبخند میزد ، قربون صدقم میرفت... و من نمیدونستم که کارم درست بود یا نه! 

 به هر حال گفتم ... کاریه که شده...

 ونستم نمیگه...بهش سپردم که از این رابطه کلمه ای هم به مامان نمیگی... مید

 خیلی دلم میخواست از علی ازش بپرسم... واقعاً تونست کامل فراموشش کنه؟!

 بی مقدمه سوالمو مطرح کردم...

 هستی؟ از علی خبر داری اصال؟! -

 جا خورد... نفس عمیقی کشید... فکر نمیکردم به این صراحت ازش سوال کنم ...

 ن اصال ... هیچی...سرشو تکون داد : اوالش چرا... اما اال

 به دسته ی صندلی خیره شد...

هستی : اوالش واسم سخت بود... خیلی... جریان بابا هم که پیش اومد دیگه داشتم کم کم به مرز 

 دیوانگی میرسیدم...

مامان رو هم االن نگاه نکن... اون موقعها داغون بود... یه مدت از طریق فریبا میپرسیدم ... اما دیگه 

بیخیال شم بهتره... من یه زندگی جدیدیو شروع کردم... بعدشم که با نازنین آشنا شدم و دیدم 

 رفتیم گالری نقاشیو ... و بعد پدرام...

 لبخند زدم : پدرام خوبه هستی؟ راضیه راضیی؟

نیشش باز شد : خیلی ... خیلی خوبه آهو ... هیچوقت فکر نمیکردم خدا اینقدر منو دوست داشته 

 باشه...

 دستشو گرفتم : خدا بیشتر از اینا دوست داره عزیز دلم...

.................................... 

کم کم نزدیک رفتن بود... پس فردا صبح پرواز داشتم ... مامان خیلی بی قراری میکرد... خودمم 

اس تر باهم تمدلم براشون تنگ میشد... یک ماه کم زمانی نیست... پویا تو این چند روز خیلی کم

میگرفت... میدونستم درگیر کارای مامانشه ... اما نمیدونم این دلشوره واسه چی بود؟! میگفت 

مامانش خوبه، حتی از شهرزادم که پرسیدا گفته بود خوبه اما ... دلیل این ناراحتی پویا چی بود؟!... 

 نمیتونستم سردر بیارم...

 

ی میکردم بهش رسیدگی کنم... این دو روز آخر هم مامان سرمای سختی خورده بود... همش سع

 خوش باشیم... چون معلوم نبود دیگه کی میتونم ببینمشون؟!
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 مطمئنا ایندفعه نوبت اونا بود که بیان ایران ...

شب آخر تا خود صبح بیدار موندیم... مامان طبق معمول حرف از نرفتنم میزد ... خبر نداشت که ... 

 ...تمام ذهن من ایرانه

 

فقط کامیار میدونست تاریخ پروازم کی؟! این دو روز آخر اصال با پویا تماس نداشتم... میخواستم 

غافلگیرش کنم...به گامیارم سپرده بودم به هیچ کس هیچی نگه... یا بگه سه روز پروازش عقب 

 افتاده... اینطوری بهتر غافلگیر میشدن...

 

ستی... دلم پیششون موند ... کاش خانوادم همشون یک جا به سختی از مامان دل کندم ... از ه

 بودن...

توی فرودگاه هستی خیلی گریه کرد... نمیخواستام چشماشو اینطوری ببینم ... سعی کردم آرومش 

 کنم اما نشد... مامان از هستی بدتر...

 رو به آقا پدرام کردم : آقا پدرام ببرینشون خونه...

 الود زمزمه کرد : الزم نکرده... میخوام تا آخر پیشت باشم... هستی با همون چشمای اشک

 منم اشک میریختم... خودمو با روز اول مقایسه کردم...

 مامان به گرمی فشردم... طوالنی بوش کردم...

 مامان ، بیا پیشم... -

 ..دستشو گذشت پشتم و با همون صدای لرزون پر از بغض گفت : به زودی... میام آهو ی من.

 و من ته دلم آرزو کردم کاش این یه دلداری برای من نباشه...کاش حقیقتا بزودی بیاد پیشم...

 

 اشک ریزون ... قدم برداشتم... آخرین نگاهم رو شکم هستی بود...بهش اشاره کردم...

 داد زدم : مراقب نی نی باش...

 ...خل ٔ  میون اشک ، خندید : آبرومو بردی دختره

 ویر از سه تاشون ، لبخند بود ... این خیلی بهتر بود... و آخرین تص

هیجان و اضطراب و شادی و غم ... همه و همه دست به دست هم داده بودن ... حالم خوب نبود... 

دلشوره داشتم... حالت تهوع داشتم ... تا چند دقیقه دیگه از هواپیما خارج میشدم... میدونستم 

 کامیار چیزی به پویا نمیگه!

 تصمیم داشتم یه دست گل بخرم برم خونه پویایینا دیدن کتی جون!!!
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پرویی نبود که! دوست شهرزاد بودم... میگفتم از طریق شهرزاد باخبر شدم... دوست داشتم برم... 

 بچه گانه بود! اما میخواستم برم و خودمو به کتی جون نشون بدم...

ت خروج قدم بر میداشتم ... چشمام و به دنبال کامیار چمدونمو که گرفتم ... با آخرین سرعت به سم

ریز کرده بودم... همینطور سرمو اینور اونور تکون میدادم که دستی از پشت رو چشمام گذاشته 

 شدو به دنبالش صدای خوشحال و نسبتا بلنده کامیار : سالم جوجــــــــــه...

چشمام اشک نشست... از خوشحالی و هیجان به سمتش برگشتم... دلم براش یه ذره شده بود... تو 

به نفس نفس افتاده بودم!!! با این اوصاف در مقابل بابا یا پویا حتما غش میکردم... البته ... کامیار هم 

 عزیز بود اما به یه نوبه ی دیگه...

 چطوری ؟! دلم برات تنگ شده بــــــــــــود... -

 حس میشد... کامیار : عزیز دلم... جای خالیت همه جا

 دستم تو دستاش بود و فشرده میشد...دستشو آورد روی بازوم : بریم که شهرزاد بیرون منتظره!

 با تعجب نگاهش کردم : مگه من نگفتم...

 پرید تو حرفم : نیومده غرغرنکنـــــــا... بهش سپردم...

 اگه یه وقت سوتی بده...-

هر بودیم... صبح صلح برقرار کردیم... مطمئنا االن حرفمو کامیار : نمیده... دو هفته ای بود باهم ق

 بیشتر از هر وقت دیگه گوش میده...

 و بعد چشمکی زد...

 با آرنج کوبیدم تو شکمش : ای آدم پست...

 دم در شهرزاد رو دیدم که تکیشو داده بود به ماشین... با خوشحالی دویدم طرفش...

 شهـــــــــرزاد..... -

 ، همراهم شد... سفت همدیگه رو بغل کردیم...با خنده 

 شهرزاد : عزیز دلم ... خدا رو شکر که یک ماه تموم شد...

کامیار که چمدونا رو میزاشت پشت ماشین ، رفت به سمت در راننده و با صدای بلندی گفت : سوار 

 شین جیغ جیغوا...

 یه ماه چه غلطا که نکردی؟ شهرزاد کامال به سمت عقب بازگشت بود : بگو ببینم... این

 و بعد با حالت مشکوکی از سر تا پا نگام کرد : چاق شدیــــــا خانم...

با لبخند جوابشو دادم : مگه از من غلطی هم بر میاد؟! واقعاً جای تک تکتون خالی بود... ایشاال 

 ...باهم همه بعد ٔ  دفعه
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 و بعد به شکمم زدم : چاق نشدم ... ورمه...

ری داشتیم میگفتیم و میخندیدیم که شهرزاد دستشو برد باال و با هیجان پشت هم تکرار همینطو

 "یه خبر داغ دارم... "کرد

 "مژده گونی... "هی میگفت  "بگو  "هی میگفتیم 

 کامیار : آخه چه مژدگونیی؟! اصال بگو در چه رابطه ای هست؟!

 شهرزاد ابرواشو باال انداخت : امر خیر....

 ه... مثل یه صاعقه ... از ذهنم رد شد که نکنه.... نکنه پویا منو به مامانش گفته؟!یک لحظ

 وای! دیگه نمیتونستم جلو هیجانمو بگیرم... نیشم باز شده بود... نگاهم به دهن شهرزاد بود...

 بگو دیگه غش کردیم.... -

 شهرزاد دستاشو بهم کوبید و با لبخند گفت: یه عروسی داریم....

 "کـــــــــــی؟  "زمان منو کامیار باهم گفتیم هم

 "دیشب پویا خان رفتن خواستگاری هاله خانم... "شهرزاد هم شمرده شمرده خبرشو باز گوکرد 

 داشتم کلماتشو برای خودم معنی میکردم... حالجی میکردم که...

 زمان ایستاد!

 ه مانند کامیار : چـــــــــی؟!صدای ترمز ماشین تو گوشم پیچیده شد... و بعد فریاد نعر

 از ناشی که شهرزاد ی زده بهت ٔ  به دهان شهرزاد چشم دوخته بودم... هیچی نشنیدم دیگه... چهره

 زدمی سینم از داشت دیگه قلبم... دوختم چشم لبهاش به... گرفتم ندیده رو بود ما العمل عکس

 ...بیرون

بگو که شوخی کردی... د  "ا صدام تو مغزم فریاد میزد نگاهم به شهرزاد بود... لبام قفل بودن... ام

 "بگو!

 "بی جا کرده مرتیکه عوضـــی  "چشمام به صورت قرمز کامیار افتاد... نعره زد 

 ...هیچ دیگر و... شهرزاد ٔ  قیافه ی شوکه شده

ه م دیگقلب... بیان اشکام نزاشت حتی... گرفت رو چشمام جلوی سیاه ٔ  آرزوهام رو آب بودن... پرده

  "چــــــــــــرا؟!؟!؟! "داشت خیلی آروم میزد... خیلی... و من ... فقط تو ذهنم فریاد زدم 

دو طرف صورتم با هم سوخت.... از سوزش چشمامو جمع کردم... چشمامو باز کردم... فکر میکردم 

باشم  از دست داده هیچی یادم نیاد .. فکر میکردم فراموشی گرفته باشم... الاقل حافظه کوتاه مدتم و

... اما نه... همه چیز یادم بود... همه چیز...اینکه پویا نامردی کرده بود... اینکه منو به بازی گرفته 

 بود... اینکه فیلم بازی کرده بود...
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 آخه مگه میشه؟!

اون که میدونست من چقدر درگیره زندگیمم... اون که میدونست تحمل یه ضربه دیگه رو ندارم... 

 ن که میدونست...او

 باید میرفتم... باید میرفتم ته توی قضیه رو در میاوردم...

 دمنمیشنی اما... بود دستم تو کامیار دست... بود شده گرفته انرژیم ٔ  اما با کدوم حسّ؟! انگار همه

 "....آهو بده فشار دستمو "...میدادتم تکون هی... میگه چی داره

 دستشو فشار بدم؟! اصال ذهنم یاری نمیکرد...اما من حسّ نداشتم... چه طوری 

نگاهش کردم... صورتش مثل لبو سرخ بود... شهرزاد کنارش ایستاده بود... چهرش در هم بود ... 

اشک رو گونه هاش رد انداخته بود و انگار که رژه گونه ی اجریشو از وسط نصف کرده بود... تکونی 

 کامیار محکم تر شد...

 چیزی بگو... منو ببین... من بی ناموسو ببین... کامیار : عوضی یه

 ...سینش ٔ  و با انگشتش محکم میزد تو قفسه

 کاش بفهمه که نا ندارم... حسّ نیست تو بدنم...

 سرمو تکون دادم که دست از سرم برداره اما بر نداشت...

 دستاش حاال دو طرف صورتم بود...

 .. گریه کن... گریه کن عوضــــــی...کامیار : آهو؟ منو ببین... یه چیزی بگو.

 سرم از تکوناش درد گرفت...

 شهرزاد لب باز کرد... که کاش باز نمیکرد... کاش الل میشد...

 شهرزاد : آهو؟ پویا غلط...

اسمش که اومد ... کنترلمو از دست دادم... جلوی چشام شکل گرفت... کامیار بود جلوم اما من 

 دمش...نمیدونم چرا پویا میدی

 من هر شب ... زندگیمو تو ذهنم میساختم... کنارش... همش دود شد...

 اصال حالیم نبود که این کامیاره نه پویا...

 مثل وحشیا شدم... دادم تا آسمون رفت : خفه شو.... اشغال نامرد...

 کامیارو میزدمو فحش میدادم...

 !آی بلند کامیارو که شنیدم به خودم اومدم... موندم

من چیکار کرده بودم؟! ... صورتو گردن کامیار قرمز بود... عصبانیتو از تو چشمش میخوندم... اما 

 چرا نمیومد یه دونه بزنه تو صورتم؟!
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 نفس عمیق میکشید و پره های دماغشو بازو بسته میکرد...

دا میکردو به زلّ زد تو چشمام ... منم نگاهش کردم... شهرزاد ترسیده بود.. زیر لب اسممونو ص

 آرامش دعوتمون میکرد...

 حقیقت یه لحظه ترسیدم کامیار هم بذاره و بره...

همینطور آروم آروم دورتر شد... لبه اتوبان بودیم... صدای ماشینا مثل یه موزیک متن شده بود... 

نور ونگاهم کامیارو دنبال کرد... دور شد... نشست لبه اتوبان... سرشو گرفت تو دستشو اینور ا

 بدنشو تکون میداد...

 نباید این کارو میکردم... من چی کار کردم؟ درست مثل یه وحشی...

اما... قلبم تحمل نداشت... این واسم زیاد بود... بخدا زیاد بود... منکه عشق کسیو تجربه نکرده 

دیگه  دبختی چیزبودم... منکه به کسی نگاه بد نکرده بودم... منکه... منکه تو این چند سال ... جز ب

 ای ندیده بودم...

 "پویا واقعاً سر کارم گذشته بودی؟! چطور دلت اومد؟! "

چشمام پر از اشک شد... همینطور نگاهم به کامیار بود ... بلند شد و به طرف ماشین اومد... بی اختیار 

فقط  که بهش پیاده شدم و با قدم بلند رفتم به سمتش... اشک گونه هامو خیس کرده بود... رسیدم

 "ببخشید... غلط کردم... "زجه زدم 

 ...میرفت اگه... بدنم ٔ  یه لحظه ترس از دست دادنش نشست تو همه

 غلط کردم کامیار... ببخشید... -

 توقع داشتم سرم داد بزنه... بگه برو گمشو... بگه نمیخوام ببینمت... اما...

 

ر که هدایتم میکرد طرف ماشین آروم زمزمه دستشو تو یه حرکت انداخت دور کمرم ... همینطو

میکرد دم گوشم : آروم شدی؟! خالی شدی؟! به روز سیاه میشونمش... مادر نزاییده کسی که بخواد 

به بازیت بگیره... پدر مادرشو میارم جلو چشمش... کامیار نیستم... مرد نیستم... بی غیرتم اگه به 

 غلط کردن نندازمش...

آروم میگرفتم... این یعنی کامیار هست... این یعنی من یه کوه محکم پشتم و من با هر کالمش 

 دارم...

 

*** 
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کامیار اخمالو رانندگی میکرد... شهرزاد به جلو بهت زده چشم دوخته بودو من... فکر میکردم... 

 چطوری برم پیش پویا؟!

 با صدای خش داری دهان باز کردم : کامیار؟!

 من نگاه کرد... اخمالو...کامیار از آینه به 

 میخوام یکم قدم بزنم ... همینجاها منو پیاده کن... -

 بی حوصله جوابمو داد : بعدا میایم باهم قدم میزنیم...

 محکم ، برای اولین بار جلوی کامیار ایستادم : نه ! االن...

 ی خیال ... بعدا میگم...دستشو از فرمون جدا کرد و رو هوا تکون میداد : آخه االن چه قدمی...؟ ب

 من االن میخوام قدم بزنم... -

 باز عصبانی شد... زد کنار...

 کامیار : بیا... برو قدم بزن... بدو دیگه ... یاال...

 بی توجه درو باز کردم... همزمان با من پیاده شد : آهو بشین بعد باهم قدم میزنیم...

 ب نیت... بی خیال من...با بغض گفتم : بذار قدم بزنم... حالم خو

 نگاهش به سرعت مهربون شد...

 کامیار : زود میای...؟

 سر پایین جواب دادم : اوهوم...

 کامیار : مراقب خودت هستی؟ خیالم راحت باشه؟!

 آره ، خیالت راحت... -

 کامیار : زود بیاها...

 چشمامو گذاشتم رو هم ... یعنی چشم...

 خودم رفتم پیاده رو و به مقصد آتلیه قدم زنان راه افتادم...نشوندمش تو ماشین... و 

 صدای ماشین کامیار هم پشت سرم بلند شد... 

باز اشک صورتمو خیس کرده بود... یاد روزایی افتادم که با چه ذوقی میرفتم سمت آتلیه... کاش 

 عاشقش نمیشدم... کاش اصالنمیومدم این آتلیه......

 م... کاش نمیگذاشتم ...کاش نمیگفت دوست دار

 یاد بوسش افتادم... بوسهی کوتاهش... چقدر شیرین بود... همونطور که راه میرفتم چشمامو بستم...

 من چطوری باهاش رو به رو بشم؟! نمیدونه که ایرانم... نکنه هاله هم اونجا باشه؟!

 م...همینطور فکر میکردم و راه میرفتم ، به خودم اومدم که دیدم دم اتلی
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 اه از نهادم بر اومد!

کاش اینطوری نمیشد ، کاش نمیشد خدا؟ کجای زندگیم,به کی بد کرده بودم که سرنوشتم اینطوری 

 باید میشد؟...

باید قوی میبودم... سینمو دادم جلو... اشکامو پاک کردم... چندتا نفس عمیق و... راه افتادم... قدم 

 اول ، قدم دوم ، قدم سوم... دیدمش!

 با.. .میکرد نگاه کاغذ چندتا داشت... بود بهم پشتش! شد پوچ دادنم نشون قوی برای تالشم ٔ  همه

 ...برگشت هام قدم صدای

هنوز دستو پامو جمع نکرده بودم که با چشم تو چشم شدنش وا دادم! پویا ... چرا اینقدر خسته!!! 

. هیچکدوم نمیتونستیم چشم از هم ورق تو دست تکون نمیخورد... همینطور بهم خیره شده بودیم..

بر داریم... اشک چشمامو سوزوند... پلک زدم... باز اشکام جاری شد... اینطوری میخواستم مقاوم 

 باشم ؟!

 کم کم به خودمون امدیم ... موقعیتمونو درک کردیم... کسی که سکوت شکست... پویا بود...

 پویا : ت...تو...کی... اومدی؟!

 شک رو صورتم خنده پدیدار شد... توقع نداشت!میون اون همه ا

 توقع نداشتی؟! -

 سرشو تکون داد : ن...نه! چرا بهم ... زنگ نزدی؟

 شونمو انداختم باال : دیگه... چه لزومی داره؟!

 سرشو انداخت پایین... االن باید میگفتم... باید شروع میکردم... نباید میزاشتم زیر پا له شم...

 ی نه؟! چــــــــرا...؟ اومدم بهت تبریک بگم...توقع نداشت-

 به خاطر بغض تو گلوم صدام خش دار شده بود... لب برچیده بودم...

 مبارکه... به پای هم پیر شین... -

 اومد حرف بزنه... لبهاش که تکون خورد ... دستمو به عالمت ایست آوردم باال...

 شو دیگه باور نمیکنم... حتی یک کلمه!...هیچی نگو... هیچــــــی... حتی یک کلم -

 خوردم؟ عاطفی ٔ  تو چشماش نگاه کردم : چرا؟! فقط بهم بگو چرا؟! نمیدونستی چقدر ضربه

 هـــــــان؟ نمیدونستــــی؟ سنگینه؟ زندگی بار از کمرم چقدر نمیدونستی

 نامرد... نامــــــــــرد...

 دیگه ای الیقت نیست... تو که اونو میخواستی... تو که...داد زدم : نامـــــرد... جز این هیچ اسم 

 ساکت شدم... نمیتونستم... خدایا نمیتونم ...
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 خیلی پستی... -

 اومد نزدیکم... نزدیکو نزدیکتر...

 پویا : آهو؟ من... پست ... نیستم...

 ــی گناه داشتم...چرا پستی... خیلیم پستی... من گناه داشتم پویا... گناه داشتم... لعنتـــ -

 به هق هق افتادم... پویا هم اشکاش سرازیر شد...

 من میمردم... من نمیتونستم بدون پویا نفس بکشم... خدایا بعد از این چیکار کنم... چیکــــــار؟

 داشت نزدیکتر میشد... دستشو که گذاشت رو بازوم به شدت پسش زدم ...

 . تو یه دروغ گویی... چرا بهم نگفتی بازیچتم... چـــــــرا؟!دستتو به من نزن... چندشم میشه.. -

 پویا : چون نبودی ... چون هنوزم عاشقتم احمق...

 نمیخواستم بی ادبی کنم... نمیخواستم حرمتها شکسته بشه.... ته دلم هنوز امید داشتم ...اما اعتماد؟!

 نـــــــه!

 ی...دروغگــــــو... دروغ میگی... دروغ میگفت -

 پرید وسط حرفم ... انگار از اینکه مهلت حرف زدن نمیدادم عصبانی شده بود...

 پویا : من بهت دروغ نگفتم... چرا حرف سرت نمیشه... من دوست داشتم... هنوزم دارم...

 صداش رفت باالتر : تا حاال تو شرایط من بودی؟! نه ! میخوام بدونم بودی؟

 ه نیـــار...بهونه نیار پویا ... بهون -

 اومد جلو دستشو گذشت رو بازوهامو تکونم داد...

پویا : چرا حرف حساب حالیت نمیشه... میگم مجبور بودم... بخدا مجبور بودم... به جون خودت ... 

 مجبور بودم...

 میخواستم بشنوم... میخواستم بدونم چرا اینکارو کرد... پس ساکت شدم...

م گفتم یکیو دوست دارم... مگه به خرجش رفت؟! گفت بریم سراغش... اما پویا ادامه داد: به مامان

 تو نبودی ... نبودی آهو...

 اونجا میخواستم بمیرم؟ پویا یه خرده صبر نمیتونستی بکنی؟ -

پویا : مامان میگفت قبل از عمل قلبش ... من از کجا میدونستم تو میخوای من و سورپرایز کنی؟ از 

 کجــــا؟

 میزدی... پویا یه زنگ... مگه چقدر طول میکشید...؟!؟!؟زنگ  -

حالم بد بود... فشاری تو رگام نبود... پاهام سست شد... همونجا نشستم کف زمین... به چشماش 

 نگاه کردم... نگرانم بود؟ آره... نگران بود که اونطور نگاهم میکرد...
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استگاری هاله... و من... همه چیزمو از دست داده همه چیز واقعی بود... همه چیز ... پویا رفته بود خو

 بودم... بدون پویا باید چیکار میکردم؟! نمیتونستم دوام بیارم... نمیتونستم...

 باید میرفتم... نباید تو زندگی پویا باشم... اون داره متعهد میشه... یکی داره میاد جای منو بگیره...

 .هیچ کاریم نمیتونم بکنم... باید برم..

اشکام یک لحظه هم بند نمیومد... حالت تهوع داشت میکشتتم... دستامو گذاشتم کف زمین و بلند 

 شدم...

 پویا اشکاشو پاک کرد ... به طرف در قدم برداشتم... صدای لرزونش اومد : کجا؟!

 ایستادم... آه بلندی کشیدم...

 خداحافظ پویا... خوشبخت شی... -

 قویش دور بازوم گره خورد... به سمتش کشیده شدم...قدم که برداشتم... دست 

 پویا : کجا؟! چی داری میگی؟ حاال که اومدی؟! نه! نمیزارم...

 

 سرمو تکون دادم : تو از دیشب متعهد شودی پویا...

 پویا : این چرت و پرتا چیه میگی... یه کم صبر کن... بذار مامان خوب شه... دو...

نمیخواستم بشنوم... مامانش حداقل یک ماه دیگه خوب میشد... تا اون پریدم وسطه حرفش ... 

 موقع... هاله... اونم گناه داشت... به پویا دلم میبست... نه! این درست نبود...

 نه... نه پویا... همه چیز تموم شده... -

 پویا : چی داری میگی؟ این چه چرندیا...

یه زدم بیرون ... گریه میکردم و میدویدم... پویا هم پشت دیگه وای نستادم... به حالت دو از اتیل

 سرم... صدام میزد که وایسم اما... نمیشد... بخدا نمیشد...

شانس من تا پریدم تو خیابون یه تاکسی جلوم ایستاد... سریع سوار شدم و از راننده خواهش کردم 

حرکت کرد... از پنجره یه عقب نگاه که عجله کنه... اونم که حالو روزمو دیده بود با آخرین سرعت 

کردم... پویا هاج و واج نگاهم میکرد... بعد سریع رفت سمت آتلیه... دیگه ندیدم چی شد... نباید 

 هم میدیدم... پویا ، حاال دیگه هاله در کنارش بود...

 از فکرش هم نفسم باال نمیومد... اما... حقیقت تلخی بود... مثل زهر مار... 

مش از تو آینه نگاهم میکرد ، اهمیت نمیدادم... حق داشت دیگه! یکی اینطوری سوار راننده ه

 ماشینش بشه و های های گریه کنههرکی بود تعجب میکرد......
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به جایی نزدیک شدم که باید پیاده میشدم و پیاده میرفتم... با صدای گریون رو به راننده گفتم : آقا 

 من همینجا پیاده میشم...

ه یه آقای پیری بود... از تو آینه یه نگاه بهم انداخت : دخترم؟ حالت خوب نیست... بگو رانند

 خونتون کجاست میرسونمت...

راست میگفت ، حالم اصال مساعد نبود... حالت تهوع داشتم... سرم درد میکرد... گیج میرفت...یه 

ار البته ، نزدیک خونه به کامینگاه به کیفم کردم... واسه دربستی پول نداشتم ... اشکال نداشت 

میگفتم بیاد جلو در... تشکر کردم و سرمو به پشتی چسبوندم و به خیابون نگاه کردم... به ظاهر 

 نگاهم به خیابون بود... اما هیچی نمیدیدم... جز چشمان پویا، عجز خودم در مقابلش...

در و پول تاکسی و حساب کنه...  نزدیک خونه گوشیمو در آوردم و به کامیار زنگ زدم تا بیاد جلو

 اون هم بدون فوت وقت گوشیشو جواب دادو گفت که همین االن میاد...

 

با ورود تاکسی به داخل کوچه ، قامت کامیار هم جلوی در پدیدار شد اما... همین که نگاهش به 

یه زده تک جلوش افتاد خشک شد... رد نگاهشو دنبال کردم... ماشین مشکی رنگ پویا و صاحبش که

 "پس واسه همین با عجله رفت سمت اتیلیه؟!؟!"بود به ماشین خود نمایی میکرد... دهانم باز ماند... 

یک آن کامیار و دیدم که حمل ور شد به سمت پویا و من... بدون اینکه متوجه بشم ماشین ایستاده 

 یا نه... در رو باز کردم و دویدم بین پویا و کامیار...

 امیار گوشم رو خراش داد : تو اینجا چه غلطی میکنی مرتیکه...صدای بلند ک

بی اختیار لبم را به دندان گزیدم.... نمیخواستام این اتفاق بیفته... خودم رو پرت کردم وسط پویا و 

 کامیار... پیرمرده راننده هم سریع به تبعیت از من پیاده شد...

ده بود به سمت پویا ... به عقب هلش دادم : چیکار خودم رو چسبودم به سینه کامیار که حمله ور ش

 میکنی کامیار؟!؟!

وحشت ، ترس ، التماس ، بغض... تو صدام و نگاهم موج میزد... کامیار قرمز شده بود ... با خشم 

 نگاهشو به سمت پویا پرت کرد : میخوام ببینم چجوری جرأت کرده بیاد اینجا...

 ــــــان؟ چطوری جرأت کردی بیای؟و بعد رو به پویا نعره زد: هـــ

 به آرامش دعوتش میکردم ... در حالیکه خودم خرابِ خراب بودم ... هیچ تأثیری نداشت...

 صدای پویا هم بلند شد : میخوام باهاش حرف بزنم...

کامیار باز خیز برداشت : چه حرفی؟ مگه حرفیم مونده که بخوای بزنی؟ اصال روت میشه حرف 

 بزنی؟
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 پویا اومد حرف بزنه ... صدامو بردم باال : توروخدا... هیچی نگو... آبرومون رفت... توروخدا...تا 

پویا دهان باز کرده اش را بست و دوباره باز کرد ... اما این دفعه آرومتر : باید باهات حرف بزنم ... 

 بایدمیخوام بشنوی......

 واقعاً ممکن بود؟! نگاهش کردم .... چطوری میتونستم ازش بگذرم؟!؟!؟

 االن نه... خواهش میکنم... بعدا... -

 پویا : همین االن...

 دوباره کامیار یورش برد : میگه االن نه... میفهمـــــی؟

پویا دست بردار نبود... حرف حرف خودش بود... وایساده بود اونجا و میگفت نمیرم که نمیرم 

و از نفسای تندش میفهمیدم...نفسای تند و چشمای به کامیار لحظه به لحظه عصبی تر میشد... این

 خون نشستش......

تو یک لحظه... کامیار با تمام قدرتش منو پس زد... با صورت افتادم زمین... فقط سرمو تونستم بلند 

 کنم ببینم چی کار میخواد بکنه...

 "اومد... اومدم بگم  از چیزی که میترسیدم سرم اومد... مشت محکم کامیار توی صورت پویا فرود

 که طعم گرم خون اومد تو دهانم... "نه

 خون از دماغم سرازیر شده بود و پویا همونطور که با کامیار درگیر بود... با وحشت اومد به سمتم...

کم خون بودم , از همون بچگی...حالم هم که بد بود... یواش یواش چشمام رو هم اومد... چه بهتر... 

 مام دیگه باز نشه... میخواستم چیکار؟!؟!؟چه بهتر که چش

فقط ، کاش پول اون پیرمرده بیچاره رو بدنچقدر خوب بود که صداها کم کم داشتن محو 

 میشدن...ودیگه هیچ صدایی نشنیدم و هیچ تصویری ندیدم......

........................................... 

 

ه بود... تقریبا هر روز پویا میومد جلوی در خونمون... و من با دقیقا یک ماه از اون روز کذائی گذشت

اشک ازش خواهش میکردم که بره... داشتم ذره ذره آب میشودم... تلفناشو جواب نمیدادم... اما 

 نمیتونستم پیغاماشو نخونم...

 ار...حقیقت این بود که با رفتن پویا آرامش هم از من گرفته شده بود... نا آروم داشتم نه قر

 

 "جان پویا فقط چند یک ساعت بیا بریم یه جا بشینیم... "

 "آهو؟ مامان عمل شده... فقط چند هفته صبر کن... "

 "آهو من هیچوقت بهت دروغ نگفتم... "
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 این پیغامها خراب ترم میکرد...

. نهام نمیزاشت..بابا هر روز با دیدن اشک و ناله ی من روز به روز آب تر میشد... کامیار یک لحظه ت

زمانی که سر کار بود مدام بهم زنگ میزد... هستی بارها تماس گرفته بود ... حال پویا رو پرسیده 

بود اما من هیچی بهش نگفته بودم... نمیدونم چرا ! اما نمیخواستم چیزی بدونه... مامان یک هفته 

امیر و فرزانه زندگیشونو شروع کرده بعد از رفتن من تازه سر پا شده بود... مدام زیر سِرم بوده ... 

 بودن...

داشتم با خودم فکر میکردم اگه قرار بود بیام و با این موضوع رو به رو شم کاش سنگ دل میشدم... 

کاش پا میزاشتم رو دلم , رو پوبا ... و همون آلمان پیش خواهر و مادرم میموندم...اما بازم ... پدرم... 

 میتونستم اینطور باشم...نه! من اینطوری نبودم... ن

 

 باید دنبال کار میگشتم... پوالم داشت تموم میشد... باید بابا رو یه چک آپ میبردم ...

این فکرا... داشت میکشتتم... زندگیم عجیب تکراری شده بود... تمام مدت روی تختم مثل جنیین 

 میرفتم آلمان...تو دل مادرش چمباتمه میزدم و اشک میریختم... اشک حسرت... کاش ن

وقتی به این فکر میکردم که ممکن هاله به پویا زنگ بزنه... ممکن باهم برن بیرون... دیوانه 

 میشدم...

 

 تلفن داشت خودش رو میکشت ... اصال حوصله نداشتم!

 

اما رفتم سراغشو برداشتمش... کامیار بود... دوست همیشه همراهم...پا به پام این یک ماه رو 

د... البته شهرزاد هم واسم کم نزاشت...چند روز یک بار بهم سر میزد و تقریبا هر روز تلفنی گذرون

 حرف میزدیم...

 

 صدای به ظاهر بشّاش کامیار ذهنم رو پر کرد...

 کامیار : سالم خــــــــانوم... چطوری؟!

 خندم گرفت ... بار صدم بود که امروز حالمو میپرسید...

 . شکر , تو چطوری؟خوبم , آقا .. -

کامیار : منم خوبم شکر خدا... میگم... حدودا یه نیم ساعت دیگه از شرکت میزنم بیرون... ببینم 

 چطوری میخوای سورپرایزم کنیــــــــا...

 یعنی چی؟! سورپرایز چی؟ -
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 کامیار: نمیدونم ! یه کاری کن خستگی از تنم در بره ...

 

 نگ میزارم...باشه بیا واست چای دو ر -

 کامیار: خودتو میکشیــــــــا , این طوری خیلی خسته میشی بخدا...

 حرف نباشه, حوصله ندارم ... زود بیا فقط... -

 چشمی گفت و گوشی رو قطع کرد...

 

همینطور که مشغول کار بودم پیش خودم گفتم بزار یه عصرونه هم براش درست کنم ... کامیار 

یبان بودم... اونطور حرف زدنم درست نبود...پس مشغول شدم... بساط کیک رو همیشه واسم یه پشت

در آوردم و شروع کردم کیک پختن...همینطوری هم داشتم فکر میکردم بهتره از کامیار بخوام 

دنبال کار باشه برام... شاید تو این شرایط پیدا کردن مار بتونه به ذره حالمو خوب کنه... البته مطمئن 

 . اما باز تیری بود تو تاریکی!!!نبودم..

یک ساعت بعد... اف اف زده شد... دوتا زنگ پشت سر هم... فهمیدم کامیاره... همیشه اینطوری 

 زنگ میزد...

با لبخند بی رمقی پذیراش شدم... دوتا نایلون دستش بود... آروم آروم با مسخره بازی از پله ها 

 اومد باال...

 نم افسرده... احوال شما؟کامیار : سلــــــام خا

 سالم آقای سرحال... همیشه دست پر...-

 و به کیسه ها اشاره کردم...

 بیا تو... برات سورپرایز دارم... -

 کامیار : فضول بدبخت! نه بابا! چه عجب! سورپرایز! لبخند آهو خانم بعیده واقعا!!

 خندیدم : بیا تو مسخره...

ت سراغ بابا... سرو صداش بلند شد... سربه سر بابا میزاشت...بعد یم اومد تو... طبق معمول اول رف

ربع اومد تو آشپزخونه... تو این فاصله میز رو براش چیده بودم... نگاهش که به میز افتاد نیشش تا 

 بنا گوشش باز شد!

 کامیار : نه بابا!!! باریکال.... خوشم اومد ... خوشگل سورپرایز شدمــــا...

د تحویلش دادم.... نشستیم و مشغول خوردن شدیم... از هر دری خرف میزد...میتونستم فقط لبخن

حس کنم که چقدر داره تالش میکنه منو بخندونه! منو سرگرم کنه! و من چقدر ازش ممنون بودم... 

 به خاطر حضورش در کنارم... 
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 تصمیم رو گرفته بودم وباید کامیار رو هم در جریان قرار میدادم...

 یکهو بدون مقدمه درخواستم رو مطرح کردم : کامیار؟ میخوام برم سر کار...

 بهم نگاه کرد : چرا؟

 فکر میکنم اینطوری بهتر باشه , از هر نظر... -

 کامیار : پول نیاز داری بگو خودم بهت بدم...

... یدونی اوضاع رومساله این نیست ... من باالخره که باید برم سر کار... خودت بهتر از هر کسی م -

 بابا رو باید ببرم دکتر... آزمایش... دارو...همه اینا هزینس...

کامیار : میدونم ... همه این مسائل رو میدونم... اما آهو نگرانتم... تو این یک ماه نصف شدی... نگاه 

 به خودت کردی؟! دیگه داری اسکلت میشی...

 ومد تو گلوم و چشمام رو قرمز کرد...دوباره پویا جلوم نقش بست... بغض همیشکی ا

 صدام لرزید : دست خودم نیست... نمیتونم کامیار ... نمیتونم پویا رو بزارم کنار...

کامیار خبر نداشت که پویا هرروز سرکوچه میاد... خبر نداشت که هر روز , چندین مرتبه باهام 

ویز شن ... مخصوصا اگه قضیه تماس میگیره!بهش هم نمیگفتم... دوست نداشتم باهم باز گال

 کامیاروشهرزاد جدی میشد... صورت خوشی نداشت... ترجیح دادم ندونه!

 کامیار دستمو گرفت تو دستاش و کمی فشارش داد : باالخره که چی؟!

واقعا باالخره که چی؟! تا کی میخواستم به پویا بگم خواهش میکنم نیا... تا کی میخواستم بشینم تا 

 نو بشنوم ؟! تا کی؟!خبر عروسیشو

سرم رو تکون دادم : نمیدونم... کامیار از آخرش میترسم... از اون خبری که از شنیدنش واهمه 

 دارم... میترسم...

 کامیار اشکامو با دستش پاک کرد... اشکایی که هیچ نمیدونم کی رو صورتم پدیدار شدن...؟!

 من مثل کوه پشتتم... کامیار : نگران نباش آهو... نگران هیچی نباش ...

.............................................. 

از فردای اون روز کامیار افتاد برام دنبال کار... خودم هم روزنامه همشهری خریده بودم و 

میگشتم... البته اگه یه مورد خوب هم پیدا میکردم اول به کامیار نشون میدادم اگه اون تائید میکرد 

 فتیم...تماس میگر

دوشنبه بود که شهرزاد بهم زنگ زد و گفت داره میاد پیشم... با اینکه حوصله نداشتم اما باز 

خوشحال شدم... میدونستم میتونم از پویا خبر بگیرم... شروع کردم به پخت و پز... که زنگ در زده 
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مش منتظر بودم بریم شد... در رو زدم و شهرزاد اومد باال... ناهاربا صحبت های عادی سرو شد... ه

 بشینیم و صحبت کنیم ...

 بعد از ناهار رفتیم نشستیم تو اتاقم ...

 بی مقدمه شروع کردم به سوال پرسیدن : کتی جون بهتر شدن شهرزاد؟!

 از سوالم جا خورد ...

 شهرزاد : آره خدارو شکر... نزدیک یک ماه شد...

 عروسشو نمیاره؟! -

 تش رو اط سوالم آورد تو کالمش : خوبی آهو؟این دفعه شهرزاد قشنگ به

 اوهوم... چرا نباید خوب باشم؟ -

 شهرزاد : آخه این سواال...

عصبی شدم... یعنی نمیدونست واسه چی دارم این سواال رو میپرسم؟! من تو اضطراب شنیدن یه خبر 

 داشتم دست و پا میزدم...

 شهرزاد جواب سوالمو بده...-

 "هنوز که هیچ خبری نیست  "یه نگاه طوالنی...وقتی که بعد از چند دقیقه گفت  بهم نگاه کرد...

 انکار دنیا رو بهم دادن... اما با شنیدن خبر بعدی ... دلم هری ریخت.... نگرانی چنگ زد تو وجودم...

 شهرزاد : آهو؟ پویا اصال تو شرایط خوبی نیست...

 نیست؟!چی میگی شهرزاد؟ یعنی چی تو شرایط خوبی  -

شهرزاد: بین خودمون میمونه؟ نمیخوام کامیار بفهمه... چون بهم اولتیماتوم داده هیچی از پویا بهت 

 نگم...

 داشتم پس می افتادم...

 قول میدم... چی شده؟! چوبا چشه؟! -

شهرزاد : آهو؟ پویا واقعا کم آورده... خودشم نمیدونه داره چیکار میکنه! سیگار از اون دستای 

 نتیش نمی افته!لع

 خدای من! چی میشنیدم... پویای من...؟! سیگار...؟! نه امکان نداره...

 شهرزاد ادامه داد : خونشون نمیره... یا آتلیس یا خونه ی ما...

 مکثی کرد... تو چشمام زل زد و آهسته گفت : یا دم خونه شما!

ت اگه شرایطی که میخواد رو نتونه جور کنه از ادامه داد : دیشب از اینجا اومد خونه ما... به بابا میگف

 ایران میره...
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 "نــــــــــــه ! پویا نمیره... هیچ جا نمیره... "نــــــــــــه...نــــه... تو ذهنم فریاد میکشیدم 

شهرزاد دستم رو گرفت تو دستش و با قیافه ای که شبیه به گریه بود گفت : آهو ؟ من پویا رو 

خدا آدمی نیست که بخواد دروغ بگه... اگه واقعا دوست نداشت... این همه دنبالت  میشناسم... به

 نمیومد...

بهش نگاه کردم... چی میگفتم؟ میگفتم دیگه بهش اعتماد ندارم؟! میگفتم دلمو با این کارش 

 شیکوند؟ من هیچ توجیهی رو نمیتونستم قبول کنم... دست شهرزاد تو دستم بود ... فشارش دادم...

به من نگاه کن شهرزاد... نگاه کن... حق من این بود؟! باید با من اینکارو میکرد؟ من چطوری باید  -

 قبول کنم؟ هان؟ تو جای من... قبول میکردی؟!

شهرزاد : ببین آهو؟ همهی ما حق رو به تو میدیم... اما مهم االنه... االن که پویا نمیدونه باید چیکار 

 رو نمیخواد... مامانش دوست داره این وصلت سر بگیره... کنه... آهو؟ پویا هاله

 خوب من که بودم... چرا نگفت صبر کنیم... من که اونجا نمیخواستم بمیرم... میخواستم؟! -

شهرزاد: این چه حرفیه! آهو کتی باید سریع عمل میشد... بهتره با خود پویا حرف بزنی... فقط 

اینقدر بگم که واقعا دوست داره... مطمئن باش اون با هاله زیر یه  اینقدر بگم که داره داغون میشه...

 سقف نمیره...

موبایلش شروع کرد به زنگ خوردن... کامیار بود... کفته بودم شهرزاد میاد اینجا... از اونم خواسته 

 بودم که شام بیاد... اما حاال داشت میگفت که شام بریم بیرون...

مطمئن باش اون "رده بود تو فکر... جمله ی آخرش بهم امید داده بود حرفای شهرزاد بدجور منو ب

 من چیکار باید میکردم؟! "با هاله زیر یه سقف نمیره...

اولش با رفتن بیرون مخالفت کردم... حوصله نداشتم... اما مگه از پس کامیار بر می اومدم!!! انگار که 

که نیای ال میکنم بل میکنم... آخر سر ترجیح دادم  جنگ بود! اومده بود داد و هوار راه انداحته بود

همراهیشون کنم تا اینکه اینقدر دادو هوار کامیار رو بشنوم... به هوای آزاد واقعا نیاز داشتم... به 

 کمی قدم زدن... و شاید هم خندیدن...حرفای شهرزاد بدجور درگیرم کرده بود...

.......................................... 

وارد دومین ماه شده بودیم... دو ماه از جداییمون... از برگشتم... از اون خبرنحس میگذشت... 

خبرای جدید از گوش و کنار و صد البته بیشتر از شهرزاد به گوشم میرسید که بابای هاله اعتراض 

که و این کرده ... و خواسته یا زودترتکلیف دخترش روشن شه یا اینکه این وصلت بهم میخوره...

پویابدون هیچ حرفی رفته به هیچ کس جزشهرزاد نگفته کجا میره! حتی به من... به من که هز روز 

اس ام اس میدادو درد و دل میکرد و من تو کشمکش با عقل و دلم قرار میگرفتم که جواب بدم یا 
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ه ره میره ووقتی کنه! و در آخردلم پیروز میشد و ده تا یکی جوابشو میدادم... فقط گفته بود که دا

 پرسیدم : کجا؟! گفت : واقعا برات اهمیت داره؟!؟!

 دل و زده بودم به دریا ... بهش گفتم : اگه نداشت که نمیپرسیدم...

 گفته بود : نپرس... باید برم و یه مدت دور باشم...

 و من ناباورانه میدیدم که چقدر به دیدن همون ماشین سیاه سر کوچه عادت کردم...

ر ... چقد"دکتر توانا"ار پیدا کردم...منشی یه مطب دندون پزشکی... دوست مامان شهرزاد بود... ک

 خانم خوبی بود... چقدر به دلم مینشست...

 از همه بهتر ساعت کاریم بود ... یک تا شش!!! با یه حقوق خوب...

 ود که بابا رو یه چک آپتنها چیزی که دلخوشم میکرد همین بود... اولین کاری که باید کنم این ب

ببرم... جدیدا تو ادرار کردن مشکل پیدا کرده بود... و من واقعا از یه بیماری که مخصوص آقایون 

 بود میترسیدم... دیگه توانایی و کشش نداشتم... 

یک هفته دیگه هم گذشت اما هیچ خبری از پویا نشد... بابای هاله میخواست همه چیو بهم بزنه اما 

میگفت که هاله مانع شده... نمیزارن کتی جون چیزی بفهمه... اینا هیچ کدوم مهم نبود... شهرزاد 

 برای من مهم پویا بود... که یک هفته بود هیچی... هیچ خبری از خودش نداده بود...

 هرروز افسرده تراز دیروز میشدم... هیچ چی دلم رو نمیخندوند... حتی حرفهاو شوخی های کامیار...

میگذروندم تاشب برسه... شب هم تو تختم دراز میکشیدم و فقط به این فکر میکردم که ... روزو 

 چی میشه؟!این قصه چی میشه؟! کی به کجا میرسه؟!

 

ساعت یازده شب رو نشون میداد و من همچنان تو تختم بدون اینکه لب به غذا زده باشم دراز 

 کشیده بودم...

ه بودمخدایی که اعتقاد داشتم هیچ کارش بی حکمت از سرشب به آسمون خدا چشم دوخت

 نیست...فقط موندم تو حکمت این آخری که...کاش خدا ببینه حکمتش چه بالیی سرم داره میاره......

بیستو سه تا مییس کال داشتم... همش هم از پویا...سه روزی بود که دوباره ماشین سیاهشو 

نمیخواست کامیار متوجه رفت و آمدش بشه... وقتی میدیدم... اما فقط شبا... شاید اونم دلش 

دیدمش... وقتی اس ام اس داد که برگشته... روح گرفتم دوباره... از فیلم بازی کردن و ادای آدمای 

سنک دل رو در آوردن خسته شده بودم... حقیقت... دل تنگم بود... حقیقت تپش قلبم بود که حتی 

 ش میرسید...با صدای الستیکای ماشینش به اوج خود

 اینا دلگرمم میکرد... یعنی هنوز به فکرمه... یعنی هنوز من به هاله ارجحیت دارم براش...
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ارجحیت....؟ نسبت به هاله....؟ نسبت به کسی که تا چند وقت دیگه زنش میشد؟!؟ با این کسی که 

 در مقابل مخالفت پدرش اینطور سر سخت ایستاده بود...!

 کارو با من نکن... واقعاً طاقت ندارم... نه... نه خدا... این

 تلفنو از برق کشیده بودم... میدونستم کامیار چندین بار زنگ زده و االن حسابی از دستم عصبانیه...

 خوب باشه... ! چه فرقی به حال من میکرد؟! فوقش دو تا داد سرم میکشید دیگه...

 مغزم کم آورده بود... به هوا نیاز داشتم...

پیراهن نازک تنم بود... تا زانوم ... آستیناشم کوتاه بود... از این تو خونگیا... موهامم شلخته دورم یه 

 ریخته بود ...

تا دره بالکنو باز کردم خنکی نشست تو جونم... اکثر چراغا خاموش بودن... آروم آروم رفتم دم 

 دلم میکردم... نرده ها ... نگاهم به آسمون بود... داشتم تو دلم با خدا دردو

به کی میگفتم؟! به کی میتونستم بگم؟! فقط کامیارو داشتم که بهم نزدیک بود ... اونم که صبح 

 میرفت خسته میومد ... ترجیح میدادم ذهنشو مشغول نکنم تو این دو ماه خیلی همراهم بود......

 اشکام سرازیر شد... سرمو انداختم پایین که... دیدمش...

 ... تکیه داده بود به ماشینش ... و باال رو نگاه میکرد... با نگاه من گوشیشو آورد باال...قامت بلندش 

نمیدونم چرا این دفعه نتونستم مقاومت کنم... نتونستم بگم برو... نتونستم بگم نه... هیچکدومو 

بود که خدا نتونستم... نگاهش کردم... بارون نم نم زده بود... چقدر هوای دلم پویا رو طلب کرده 

 این موقع شب رسوندش؟!؟!؟

 آسمون همراه چشمام شد...

 دوباره گوشیشو آورد باال...

 ابا دقت از اون فاصله نگاهش میکردم... به ریشش... به موهای نا مرتبش...

 اینقدر کم آورده بودمش که بدو بدو رفتم سمت گوشیم... داشت زنگ میخورد...

 نامفهوم فقط اسمشو صدا کردم : پویا... صدایی با و زدم سبزو ٔ  دکمه

 صدای اون عاجز تر از من : بیا بیرون ... توروخدا بیا...

 گریه امون نمیداد صدامو صاف کنم : چرا اومدی اینجا؟!

 اما اون بی توجه به حرفم باز تکرار کرد : آهو ، خواهش میکنم بیا... بیا پایین...

 رو...پویا ، نمیشه... صالح نیست... ب -

پویا : آهو؟ من کم آوردم... بیا پایین ، توروخدا... من تو گندی که خودم زدم گیر کردم... بیا و 

 کمکم کن... تورو به خدا...
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م مچاله قلب "توروخدا... "نمیتونستم این پویا رو درک کنم... پویائی قدو مغرور کوو؟ وقتی میگفت

 میشد...

قید همه چیو زدم... دلمو زدم به دریا... بارونیمو کلید روبرداشتمو  نمیتونستم... بهش احتیاج داشتم...

 و بدو بدو از پلهها سرازیر شدم...

دیگه توان مقاومت نداشتم... دیگه دلم یاریم نمیکرد که ازش دور باشم... هر چی میخواست بشه ، 

 یاج داشتم...بشه... اصال من یه دختر خره احمق... اشکال نداشت... من االن پویا رو احت

درو که باز کردم ... بهت زده نگاهم کرد... از نزدیک که میدیدمش باورم نمیشد... پویا اون پویا 

 نبود... ریشاش بلند شده بود... موهاشم همینطور... گوشی تو دستش بودو به من خیره شده بود...

ازش رفتم جلو تر... بارون  تکیشو گرفت از ماشین ... چند قدم اومد به طرفم ... من هم به تبعیت

 شدیدتر شده بود... اشکای منم همینطور...

 با تردید لب باز کرد : میای؟!

مطمئنم که من اون لحظه به پاهام فرمان دویدن ندادم... به دستام نگفتم که باز شن... و آغوشم اصال 

 برای پذیرایی از پویا از من سوال نکرد...

نش... محکم فشارم میداد.... کشوندتم سمت ماشین... و من مثل تو آغوشش بودم... آغوش مردو

 یک برده اطاعت کردم... به سرعت سوار ماشین شدو از کوچه زد بیرون...

 

 سرعتش باال بود ... انگار که دارن دنبالمون میکنن...رسید به اتوبان...

 با اضطراب لب باز کردم : کجامیری پویا؟!

 د : یه جای خلوت... باید باهات حرف بزنم...گندردم آهو ...گند...همونطور به جلو خیره بو

 میدونم گند زدی... اما ساعت و نگاه کن...نباید زیاد دور شی... -

 پویا بهم نگاه کرد : نترس عزیزم... زیاد دور نمیشم...

ی...فهمیدم فرعسرعتشو بیشتر کرد... به ساعت نگاه میکردم... نزدیکای دوازده بود که پیچید تو یه 

کجامیره... همون باغ... همون موقع که بابا حالش بد شده بود... همون موقع که تنها دغدغم بابا بود و 

بیماریش... جلوی ویال نگه داشت... نمیترسیدم نتها باهاش برم تو ویالها... اما خوب دوستم نداشتم 

 رد...برم...واسه همین بهش نگاه کردم که داشت خیره بهم نگاه میک

 واسه چی اومدیم اینجا؟ -

 پویا : جای دیگه ای پیدانکردم که بتونم باهات راحت صحبت کنم...

 یه نگاه گذرای دیگه به ویال کردم... متوجه حالتم شد...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آهو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 9  

 

 پویا : میترسی؟

 از چی باید بترسم؟!-

 پویا : نمیدونم... نگاهات داره میگه ترسیدی...

اراحت بودم!!!همه ی ناراحتیم جمع شد اومد نوک زبونم و نیشش بهش خیره شدم... چقدرازش ن

 زد...

 نمیترسم... فقط دیگه مثل قبل بهت... اعتماد ندارم... -

 خورد به هـــــــــدف....

 نگاهش روم ثابت شد... فکش منقبض!

 

 خشم توصورتش نمایان شد... من سعی میکردم خودم رو بزنم به کوچه علی چپ...

 ید... طوالنی... دلم کباب شد... چقدر سست عنصر بودم من... چقدر!؟!؟!؟آهی کش

 پویا : حق داری...

 

 برگشتم طرفش...

پویا ادامه داد: حق داری که بهم اعتماد نداشته باشی... قرار نبود اینطوری شه آهو... بخدا قرار 

 نبود...

 

 شنوم...هیچی نگفتم...گند زده بود ... دوست داشتم توجیحشو ب

پویا یه دستش رو فرمون بود و اون یکی دستش رو پاش ادامه داد : فکرمیکردم میتونم مامان رو 

 گول بزنم... فکر میکردم میتونستم به هاله اعتماد کنم... آهو من اعتماد بی جا کردم...

 

 کنجکاوتر شدم... جریان اعتماد به هاله چی بود؟! پویا چیکار کرده بود؟! 

 اعضای بدنم دشه بود گوش ... اعتماد ؟ به هاله؟ چرا؟همه ی 

 چیکار کردی پویا؟ -

 پویا دستشو کشید به پیشونیش : حماقت محض...

 دلم داشت مثل سیر و سرکه میجوشید... از این همه لفت دادن خسته شدم...

 میگی چی شده یاتا صبح میخوای بگی گندزدم... گندزدم...؟ -

ت بگم... اماباید تا آخرش گوش بدی... تا آخرش گوش میدی بعد هرچی پویا: آوردمت که به

 دوست داشتی ... بگو....
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 ساکت موندم... منتظر توضیح...

پویا : مامان که حالش بد شد,دکترش گفت رگاش بستست و باید تحت عمل قرار بگیره... هیچ 

و سرناسازگاری زد که من زیر مشکلی نبود... همه چیز داشت روال عادیشو طی میکرد که مامان یه

 تیغ عمل نمیرم...

 سکوت کرد... انگار داشت کلمات رو در کنار هم میچید...

ادامه داد : میگفت باید ببینم که پویاسروسامون میگیره بعد... باهاش حرف زدم... خواهش کردم... 

ورنکرد... وقت زیادی نبود و تمناکردم... گفتم بهم اجازه بده... یکیو میخوام ,االن ایران نیست... با

مامان میگفت قبل از عمل... بهش گفتم دلم پیش کسیه... گفت مثل دفعه های قبل داری 

 منومیپیچونی...

گفتم میگی چیکارکنم؟ گفت هاله ازهرنظر خوبه... هم من دوسش دارم هم بابات... وقتی گفت جان 

 حرف زدن باخود هاله بود...مامان ... دهنم قفل شد... تنهاراهی که به ذهنم رسید 

 روکرد به من... عصبی شده بود...

پویا : آهو من صادقانه با هاله حرف زدم... ضادقانه گفتم قضیه چیه... گفتم تورودوست دارم... 

گفتم... مشکلموباهاش درمیون گذاشتم... موافقت کرد با راه حل پیشنهادیم... حتی بهم گفت که 

بود... همراهم که نشد هیچ... شدبالی جونم... فکرنمیکردم همچین دختری تاآخرش هستم... اما... ن

 باشه... واقعافکرنمیکردم...

 بااضطراب پرسیدم : مگه تو چی ازش خواسته بودی پویا؟

سرشو انداخت پایین : قرارشد که من با خواستگاری رفتن هاله موافقت کنم...بریم خواستگاریش... 

بعدش خودهاله بگه که نمیخواد... قبول کرد آهو... خودش قبول کرد... سوری...مامان عمل شه... 

بخداهیچ اجباری نبود توش... امازدزیرهمه چیز... انگارنه انگارکه حرفی زده شده... قول و قراری 

 گذاشته شده...بهم میگه من هیچی یادم نمیاد...

شتکار و خودساخته بودنش... چراهمچین بااهت و ناباوری به پویا نگاه میکردم... پوبا! با این همه پ

 حماقتی کرده؟!

 پویا تو چیکار کردی؟ آجه رو چه حساب این طوری پیش رفتی؟ چرابه من چیزی نگفتی؟! -

سرش رو فرمون بود... مستاصل نگاهم کرد : نمیدونم... اونطورکه هاله تورستوران بهم اطمینان 

ت پیش میره... تومیای درجریانت دادکه کمکم میکنه پیش خودم گفتم همه چیزدرس

میزارم...امااونروز که اومدی... قفل بودم... نمیدونستم چرااینقدرزود اومدی؟! من تصمیم داشتم 

 ازفرودگاه ببرمت یه جایی و همه چیزرو بهت توضیح بدم... اما نذاشتی...
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بری زعمرم رو تو بیخسرم به شدت دردگرفته بود... اینقدرعصبی بودم که چشمم میپرید... سه ماه ا

سپری کرده بودم... درصورتیکه اینهااتفاقاتی بودکه من باید ازشون باخبرمیشدم...اما... حاال ... 

 اینطوری... نه خدای من...

پویا؟ هیچ میدونی با زندگیت چیکارکردی؟! اگه هاله االن ازخر شیطون نیادپایین چی؟! میتونی -

 باهاش زیریه سقف زندگی کنی؟

 : به هیچ وجه...میمیرم اما با اون زیریه سقف نمیرم...پویا 

برگست به طرفم... دستای یخ زده از فشار پایینم رو گرفت : نه تنهااون... بلکه باهیچ کس... من 

زندگیمو با تو ساختم آهو... االن به کمکت احتیج دارم... االن میخوام که منوراهنمایی کنی... آهو؟ 

 مگه دوسم نداری؟ هان؟

پس  پررو میشد... "هنوزم قلبم از دیدنت دیوانه وارمیزنه"ساکت موندم... نمیخواستم بهش بگم که 

 دهانم رو بستم و ساکت موندم...

 پویا : اگه هنوزم دوسم داری نجاتم بده...

صداش رفت باال... چشماش تر شد ... دستاش و آورد باال و رو به من با فریادگفت : بابا المصب... 

 پویاتوازت میگیرن... یه کاری کن... دارن

عصبانی که بودم بدتر شدم... شدم کوه آتشفشانی که فوران کرد... باغ خالی بود و صدای من بلند... 

 نعره زدم... خودم رو خالی کردم... باراین سه ماه رو ریختم بیرون...

ی منودر نظر گرفتی؟ نگفتاون موقع که این فکربکربه سرت زد من کدوم گوری بودم ؟ هان؟ اصال -

بیام ... این خبروبشنوم... قبض روح میشم؟؟؟ گفتی؟ نه ! نگفتی... فقط نشستی نقشه کشیدی که 

چطوری خرم کنی...من خر نیستم پویا... احساس دارم... آدمم... تواین سه ماه... یک بار ازته دل 

رعروسیت بودم... حاال اومدی به نخندیدم... وقتی غیبت زد... مردم و زنده شدم... همش منتظر خب

 من میگی المصب؟ آره؟ به من؟ چطور روت میشه؟ چطـــــــــــور؟

قفسه سینم باال پایین میرفت... نفس کم آوردم ... داشتم خفه میشدم... انگاربغض گلوم هر لحظه 

 و اشکبزرگ و بزرگترمیشه... درو بازکردم و خودم رو پرت کردم بیرون...بغضم هم سرباز کرد 

گلوله گلوله از چشمام سرازیرشد... پویا به سرعت خودشو بهم رسوند... اومد که بغلم کنه... پسش 

 زدم...دستم رو گرفتم جلوشو بریدم بریده گفتم : ولم... کن... دارم... خف..خفه میشم...

 اما پویا بدون توجه به حرفم من رو به سمت ویالکشوند...

.................................. 
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ساعت چهارصبح بود که ماشین پویاجلوی درایستاد... چشمای پف کرده از اشکم رو بهش دوختم... 

 نگران بهم زل زده بود...

 باتردید ازم پرسید : فردا بهت زنگ بزنم؟

 فردا؟! نه... زود بود... تا فردانمیتونستم یه راه حل خوب پیداکنم...

زنگ میزنم... احتیاج به فکرکردن دارم...نمیزارم هاله همینط.زی بزار چندزور دیگه خودم بهت -

 بتازونه...

چشماش درخشید... توویال تمام مدت داشتیم بحث میکردیم... کدوم راه درست بود؟ بایدمیزاشتم 

 پویاخودش این گندرودرست کنه؟ یا خودم هم باید دست بکار میشدم...

در  "هاله رو از میدون بدر کن"شد... بهم نهیب زد...  نمیدونم یهوروحیه ی سرکشم از کجابیدار

کمال ناباوری پوبا... یهو... خیلی غیر منتظره...ازش خواسته بودم منو سریع برسونه خونه چون وقت 

کافی برای فکرکردن و دک کردن هاله نداشتم... و اون لحظه دیدم...دوتا ستاره که تو چشمای 

 خوشرنگ پویا روشن شدن...

 پیاده میشدم که دستم رو گرفت... داشتم

 پویا :اوابن سه ماه ابن اولین نفس راحتی که میکشم... اون هم به خاطر وجود توء...

 ودر یک حرکت... دوال شد و گونه ام رو بوسید...

 گرگرفت... نگاه گیجی بهش انداختم و دستم رو روی محل بوسه گذاشتم...

 زه دادم که بوسم کنی؟هان؟با پرویی گفتم : مگه من به تو اجا

 و اون لحظه خودم هم به خاطر لحن تخسم به خنده افتادم... خنده ای از ته دل... به همراه پویا...

 امشب خواب راحتی دارم... میدونم و خوشحالم...

 به آسمون باز نگاه کردم... بعد از بارون چه صاف شده بود... چقدرشکل دل من بود... چقدر... 

قهوه ی خانم توانا رو ریختم تو لیوانش و ازآشپزخونه خارج شدم... باکمال تعجب دبدم رو  بادقت

 یکی ازصندلیهای اتاق انتظارنشسته!

 قهوتونوبزارم اینجاخانم دکتر؟ -

نگاهی پراز مهربونی به سمتم کردوباخنده همیشگیش گفت:آره عزیزم میخوام 

 درکنارشماقهوموبخورم...

 "ن؟ !جان! در کنار م "

 سعی کردم لبختد بزنم : خوشحال میشم ...

 خانم د کتر:پس برو برای خودتم به قهوه بریزبعدبیا بشین اینجا یکم صحبت کنیم...
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دیگ ه شاخام داشت در می اومد... خانم دکتر مهربون بود... خیلیم مهربون بود... امااین رفتار... ! 

 یکم عجیب بود!

نشستم پیش خانم د کتر... یه کم نگام کرد...و خیلی بیمقدمه در حالی  واسه خودم هم قهوه ریختم و

 که دستشو لبه ی فنجونش میکشید گفت : چرا اینقدر گرفته ای آهو خانم؟!

 نگاه پرازتع جبموبهش دوختم...

خانم دکت ر:اونطوری نگام نکن... من خودم یه مادرم... دلیل این همه گرفتگی و توفکر بودنت 

 چیه؟!

میگفتم؟! میگفت م دارم یه راه حل پیدامیکنم تا هاله رو از زتدگی پویا بیرون کنم؟ میگفتم یه  چی

 دختردودستی چسبیده به عشقم... مرد زندگیمو ولش نمیکنه؟!

 چیزی نیست خانم دکتر... یه کم فکر م مشغوله ... -

 .ت زیباتو اینقدرگرفته ببینم..خانم دکتر : اونو که میدونم... میخوام بدونم چرا؟! دوست ندارم صور

یه لحظه یادمادرم افتادم... کمبودش همیشه توزندگیم حس میشد... البته همیشه که نه! ازوقتی که 

 رفته بود... اگراالن ایران بود مطمئنا کمکم میکرد...

باشی...  لخ انم دکترادامه داد : ببین عزیزم ... هرکسی توزندگیش مشکالتی داره ... باید اینقدر عاق

که بدونی کدوم راه برات درست تره... اگربه یه راه حلی فکر کردی باید آخرش رو هم در نظر 

 بگیری...

 اگه حقتوازت گرفته باشن چی؟! -

خانم دکتر : تواین مورد میتونم بگم که باید... هرطوری شده حقتوپس بگیری... تواین دوره زمونه 

 الن جلوشون وانستی...درآینده میشی یه فردبی عرضه!خیلیا حق و ناحق میکنن... اگه ازا

 ناخودآگاه از دهنم پرید :اگه حقت یه آدم باشه چی؟

 نگاهم کرد... طوالنی...

خانم د کتر : خوب ... کارت سخت تره ... اول از همه باید ببینی اون آدم هم دوست داره حقت باشه 

 یا نه؟!

منظورم شده بود...نگاهش کردم , چیزی نمیتونستم بگم...پویا چقـــــدر تیز ب ود!!!! کامال متوجه 

خودش میخواست خودش حق من باشه... مگه نه!؟ اگه نمیخواست هیچ وقت نمیگفت کمکم کن!آره 

 پویا حق من بود... نمیزاشتم... نمیزاشتم هاله حقمو بگیره!

 د زودتر دست بکار میشدم...خانم دکتر یه کم دیگه باهام حرف زد.... کلی بهم آرامش داد... بای
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مثل تم ام این چهارروز پویا سرساعت شش اومده بود دم در... باید رفتارموباهاش نرم تر 

 میکردم...نبایدبی حوضله میبودم...

 بالبخندرفتم د رماشین رو باز کردم...

 سل ــــام... چطوری آقا؟! -

 ل ببینمت آهو خانم...چشمای گردشو روم ثابت کرد: علیک سالم... همیشه سرحا

 میبینی... ایشاهلل ازاین به بعدمیبینی... -

 نتونست جلوی کنجکاویشوبگیره : اتفاقی افتاده؟!

 رومو ازپن جره گرفتم :االن نه! امابه زودی می افته...

 پویا :بگو ماهم بدون یم خوب...

 اااا... بعدا میفهمی دی گه! اینطوری مزه نمیده... -

 رعتشوزیادتر کرد: هرچی شمابفرماییدسرکارخانم...پویا کمی س

 به صورت پرازریشش نگاه کردم : پویـــــا؟!

 پویا : جان دلم؟!

 چراریشاتو نمیزنی؟! -

 دستی به ریش اش کشید : باورت میشه حوصله ندارم آهو؟!

 نخیر... حو صله داشته باش... همین امشب ریشاتو بزن خوب؟! -

 هاش... لمسشون کردم : موهاتم بزن... همون طوری کوتاه!دستمو بردم سمت مو

 پوی ا: معلوم نیست تواون مخ کوچیکت چی میگذره هـــــا!!!

 سرموتکون دادم : دیگه ... دیگه...

 پویا : ببینم خانم ؟ وقت داری امشب با بنده شام بخوری؟!

 چرا نرم؟!یه کم فکر کردم...برم؟! آره... چراکه نه! پویا مال خودمه... 

 بارویی گشا ده جواب دادم: بلـــــــه , چراکه نه! بریم که خیلی گشنمه...

 پویا دنده رو عوض کرد : بریم که خانمم حسابی گشنشه...

لبخند نشست رولبم... چقدراین لحظات قشنگ بود... نمیخواستم برای ثانیه ای به گذشته فکرکنم... 

 لحظه... من و پویا... نمیخواستم... االن مهم بود... این

به کامیار اس ام اس دادم که با پویا میرم بیرون شام... یاد لحظه ای افتادم که موضوع رو بهش 

گفتم...اولش به حدمرگ عصبانی شده بود که اصال چرابدون اجازش رفتم... اینقدر تالش کردم تا 

 باالخره آروم شد و حاضرشد به حرفام گوش کنه!
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و بیست دقیقه بک بندحرف زدم تا راضی شد... تاباور کرد... منو نه ها! پویا رو! دق یقا دو ساعت 

 اصال اسمشو که می آوردم قرمز میشد...

 "چقدر اون لحظه که مثل این کارآگاه ها صداشو آروم کرده بود و چشما شو ریز و ازم پرسیده بود 

 خندیده بودم... "نقشت چیه؟! 

تای دیگه میتونی رو حمایت همه جانبم حساب کنی...و بعدش که به بهم گفته بود که مثل همه وق

پویا زنگ زد و بیرون باهم قرار گذاشته بودن و حرف زده بودن... حرفای به قول خودشون مردونه 

 که هیچ ارتباطی به خانما نداشت !!!

 ر نمیزدن!چقدر خوشحال بودم که پویا و کامیار باهم خوب شده بود ن و دیگه سایه ی هموبا تی

شام در کنار پویا... و بعد قدم زدن با همدیگه اینقدر خوب بود که نفهمیدم چطوری اینقدر 

زودگذشت! مثل یه چشم بهم زدن بود... دم در نمیدونم چرا! اما دست پویا رو گرفتم... برای اولین 

ل روز اولش! و بار من پیش قدم شدم... و بهش اطمینان دادم که همه چیز درست میشه... درست مث

 به گرمی دستشو فشارداده بودم...

فردا صبحش ساعت هفت صبح از خواب بیدار شدم...یه دوش گرفتم و بعد از خوردن یه صبحانه 

مفصل همراه پدر عزیزم راهی اتاقم برای انتخاب لباس مناسب برای رفتن به خونه ی پویایینا 

.. کلی وقت داشتم... حسابی باید خودم رو از هرنظر شدم... به پویا هم گفتم که ساعت ده اینجا باشه.

 آماده میکردم...باید آماده میبودم برای مواجه شدن با هر رفتاری... 

بایدمراقب میبودم... نباید حرفی میزدم که کتی جون خدای نکرده حالشون بدشه... البته پویابهم 

پاییز بودو هواکمی سرد شده بود... پس اطمینان داده بود که مامانش خوب خوب... بهرحال... اوایل 

هنوز میتونستم مانتو بلند سنتیم رو که پویا خیلی دوسش داشت بپوشم... مانتوم یشمی بود... زیرش 

یه بلوز یقه سه سانتی مشکی با شلوار لی مشکی پوشیدم... کفشای عروسکیمم حسابی تمیز کردم... 

 گ بزنم ببینم کجاست؟!راضی ازتیپم... گوشیمو برداشتم که به پویا زن

آرایشگاه بود...! عزیزم...خیلی خوب بود که به این زودی به حرفم گوش داده بود... با میس کالش 

از بابا خداحافظی کردم از پله هاسرازسر شدم... باید خودی نشون میدادم... اگه مادرم بود مطمئنا یه 

حقم داشت... هرچی نباشه  "ا کن! خاک بر سرت... بشین و تماش"دونه میزد تو سرم و میگفت 

 دختر همون مادر بودم... !

سالم خانم دکتر... با عرض پوزش "توی راه به خانم دکتر اس ام اسی به این مضمون نوشتم...

فکرکنم امروز سروقت به مطب نرسم... گفته هاتون خیلی تحت تاثیرم قرار داد! دارم میرم حقم رو 

 بگیرم...
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 "برو دخترم... خدا پشت و پناهت... منو بی خبر نزار! "م رو داد! طولی نکشید که جواب

 رو به پویا کردم: پویا؟ وایسا یه جایی میخوام گل بخرم برای کتی جون!

پویا که از همون لحظه اول خنده رو لبش بود گفت : آهو؟ به کاری که میکنی ایمان داری؟ اگه 

 مامان...

ای بیشتر ایمان دارم... خودم رو آماده کردم برای هر  پریدم وسط حرفش : از هر وقت دیگه

 برخوردی... پویا من ناامید نمیشم...

 دستم رو گرفت : خوشحالم آهو... تو خوابم هم این لحظه رو نمیدیدم...

دستم رو گذاشتم رو دستش ... سردبود... استرس داشت ... دستش رو فشردم... سعی کردم 

 . همین که رسیدیم سر کوچشون یکی میخواست منو آروم کنه...آرامش رو بهش منتقل کنم ..

آروم باش... همه چیز خوب پیش میره... آروم  "هی نفس عمیق میکشیدم... هی به خودم میگفتم 

 "باش...

پویا با ریموت پارکینگ رو باز کرد... یه آپارتمان چهارطبقه! تو هر طبقه هم یک واحد! از بیرون 

میتونه بزرگ باشه! سرم رو انداختم پایین و با پویا وارد آسانسور شدم! یک... میشد حدس زد چقدر 

دو... سه ... چهار... آسانسور ایستاد! وای! قلبم داشت از دهنم میزد بیرون! به پویا نگاهی انداختم... 

 فکرنکنم اونم حالی بهتر از من داشت!

 پویا ما میتونیم ... مگه نه؟! _

 پویا : مطمئنم...

و زنگ رو فشرد... کمی طول کشید تا در باز شه... همین که باز شد , کتی جون تو پیراهن سفیدی 

 ظاهر شد...

 انگار حاضر شده بود بره جایی...چون آرایش کرده و خیلی شیک بود...

 نگاهش روم خیره بود... پیش خودم گفتم االنه که بگه تو اینجا چه غلطی میکنی؟!

 بخند... من رو به داخل راهنمایی کرد ...اما نگفت ! با یه ل

وارد خونه که شدم ... اولین چیزی که توجهمو جلب کرد عکسی بزرگ و قدی از پویا به همراه مادر 

 و پدرش بود... اینقدر زیبا بود که چتد دقیقه ای بهش خیره بودم...

یلی در پویا رفتیم آتلیه! اما خبا صدای کتی جون به خودم اومدم : این عکس برای اولین باریه که با پ

 خوب افتاده نه؟! انگار نه انگار جزو اولین کارای پویاست؟!

 لبخند ردم : بله.. خیلی خوشگله...
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بعد سریع گل رو گرفتم جلوشون : شرمنده... زودتر از اینا باید خدمتتون میرسیدم... امیدوارم کامال 

 خوب شده باشین ...

 دستم گرفت : خودت گلی دخترم... راضی به زحمت نبودم...گل رو با گشاده رویی از 

وای خدا! مامان پویا چرا اینطوری رفتار میکرد؟! محال بود ندونه که من همون دختر انتخابی پویا 

 هستم... محال بود!

 پویا که تازه داشت با جو موجود عادت میکرد به حرف اومد : مامان جایی داشتین میرفتین؟

 ه... چطور مگه؟!کتی جون : ن

 پویا به لباسای مامانش اشاره ای کرد : آخه دیدم خوشتیپ کردین...

کتی جون از در شوخی وارد شد : اوال من همیشه خوشتیپ بودم... دوما مثل اینمه قرار بوده مهمون 

خبر  دبرام بیادا... درسته شما بهم خبر ندادی آقا... بعدا به خدمتت میرسم اما قرار نیست من تا اب

 دار نشم که!

 دهن من و پویا به وضوح باز مونده بود!

 پویا : شما میدونستین ؟

 کتی جون : بله! میدونستم...

فکردم مشغول شد... من جزکامیار به کسی نگفته بودم که! یعنی کامیار خبر دارده؟! آخه واسه 

 چی؟! شایدم از طریق شهرزاد...

 شدم...با صدای سالم بلند آشنایی میخکوب 

اینقدر سریع به سمت صدا چرخیدم که کمرم تیر کشید... با چشمای گشاده داشتم به صاحب صدا 

 نگاه میکردم... اما اون یا قیافه همیشه با مزش نگاهشو بین من و پویا میچرخوند...

 کامیار چطوری از اینجا سر در آورده بود؟!؟!؟!؟

 ؟!یه لحظه فراموش کردم کجام و واسه چی اومدم

 کامیار... اینجا... -

پرید وسط حرفم : بد کردم اومدم کارتو راحت کردم؟! آخه جوجه تا تو بیای حرف بزنی که پس 

 افتادی!

 چی میگفت این؟! چی به کتی جون گفته بود مگه؟!

از حالت چشمام خوند تو چه حالیم ... با ضعیف ترین صدای ممکن گفتم : تو ... چی گفتی به کتی 

 جون؟!

 لبخند فاتحانه ای زد : همه چیو... از سیر تا پیاز...
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 چشمام هرلحظه درشت تر میشد... باید ممنون میبودم ازش یا اعتراض میکردم؟!

 مطمئنا جای اعتراض نبود! حقیقتا واسم سخت بود حرف زدن با کتی جون!

ز جرف اجع به همه چیصدای کتی جون پیچید : من میگم بهتره بشینیم یه چایی چیزی بخوریم بعد ر

 میزنیم...

 اومد نزدیکم... دستشو گذاشت رو شونه هام : موافقی خانم خوشگله؟!

 داشتم شاخ در می آوردم به معنای واقعی! این کامیار چی گفته بود به کتی جون؟!؟!؟!

بدون کوچکترین حرفی رفتم و روی راحتی های چرم قهوه ای رنگ خوته بزرگ پویایینا 

 شستم! ولو شدم!!! فقط میخواستم بدونم چه اتفاقی افتاده؟!نشستم...نَ

 رو به کامیار گفتم : تو از کی اینجایی؟!

 سینشو داد جلو و با لبخندی که معلوم بود از ته دلشه گفت : از هشت صبح...

 !کتی جون از آشپزخونه اُپنِشون با خنده شروع کرد به تعریف : وای خدا بگم این پسرو چیکار نکنه

ساعت هشت صبح فکرکن با چه قیافه ای رفتم درو باز کردم دیدم آقا با دوتا نون بربری دم خونه! 

میگم با کی کار دارین؟ میگه با خانم آقای زند...من که نمیشناختمش ... گفتم به جا نمیارم... میگه 

ویا... دیگه از دست میخوام راجع به امر خیر حزف بزنم... میگم ما دختر نداریم... میگه واسه آقا پ

این پسر روده به دلم نمونده بود... ماشااهلل خدا برای پدر مادرش نگهش داره ... یه چندماهی بود 

 اینطوری شاد نبودم!

 این و گفت و سینی پراز چای رو روی میز قرار داد!

دای ! صکامیار با سرخوشی شروع کرد به حرف زدن با کتی جون... انگار که سالهاست باهم دوستن

من و پویا در نمی اومد... چرا پس کتی جون چیزی نمیگفت... فکر کنم باید خودم دست به کار 

 شم... آره اینطوری بهتره!

 صدام رو صاف کردم... سرم پایین بود!

 ببخشید کتی جون... -

 نگاه همه همراه کتی حون متوجه من شد!

 کتی جون : جانم؟ چیزی میخوای دخترم؟

 باهاتون حرف بزنم... من باید یه چیزایی رو بهتون بگم... شما باید بدونین... من باید -

پرید وسط حرفم... با مهربونی... با محبت : چیو باید بدونم دخترم؟ مطمئن باش آقا کامیارهمه چیو 

 بهم گفته... نگران چی هستی؟ من درسته که االن مادر شدم... اما یه روزی مثل تو دختر بودم... دل

 داشتم و عاشق شدم... خوب درکت میکنم...مطمئن باش دونستنیا رومیدونم...
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 اما... این همه مشکل داریم جلو رومون... این اتفاقاتی که افتاده... -

کتی جون بلند شد و اومد کنارم نشست : منظورت هالست؟! آره؟! میدونم ... همه چیزومیدونم... 

 واج کنه... اما اون موقع توی فرشته رو ندیده بودم...درسته من ازپویا خواستم باهاش ازد

 موهامو نوازش کرد...

ادامه داد : همینطور ذات واقعیشو نمیشناختم! من نمیخوام پسرم ناراضی باشه... گفت که یکیو 

 میخواد... مقصر من بودم ... باور نکردم...

 ین خالیا بسته...نگاه غضب آلود نمایشی به پویا انداخت : آخه آقا خیلی از ا

 پویا همینطور خیره به مامانش لبخندی زد...

مادرش دستشو کشید پشتم : حاال هم نگران هیچی نباشین... هیچی... مهم من بودم که االن کنار 

 عروس آیندم نشستم... و به پسرم تبریک میگم برای این انتخابش...

 احتی؟! همه چیزحل شد؟! چشمام تر شد...اشک هجوم آورد به چشمام... خدایا! واقعا به همین ر

 کتی جون ادامه داد : حاال هم پاشین برین خرید که میخوام ناهار براتون فسنجون بزارم...

 رو به من چشمکی زد : پویا خیلی دوست داره...

 پوبا از جاش بلند شد ... مادرشو عاشقانه بغل کرد... صداش بوضوح میلرزید : مامان... ممنونم ...

 نمیتونم باورکنم که همه چیز درست شده...

 مادرش کمرشو نوازش کرد : باور کن نور چشمم... باور کن...

 صدای کتی جون هم لرزید...

 کامیار باشوخی و خنده جورو عوض کرد...

 کامیار : کتی جون؟ یه مهمون دیگه هم دارینا! یه وقت نکنه حسابش نکنینا...

رو برمیداشت تا چایی های یخ زده رو عوض کنه گفت : قدمش رو کتی جون در حالیکه سینی 

 چشم... کی هست حاال این مهمون پسرم...؟

 کامیار نه گذاشت نه برداشت یهو گفت : خانمم!

کتی جون سینی رو همونجارواُپِن گذاشت و با شتاب اومد سمت کامیار : آی ...آی... خوب بگو ببینم 

 گو داشتم تورو لقمه میگرفتم واسه دختربرادرم!این خانم خوشبخت کیه؟! منو ب

تا این کلمه از دهن کتی حون پرید همه زدیم زیر خنده... خبر نداشت خانم کامیار همون دختر 

 برادرشونه!!!

کتی جون که هاج و واج مارو نگاه میکردبا کنجکاوی هی از مامیپرسید: کجای حرفم خنده دار بود 

 که اینطوری میخندین؟!
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یار که از خنده نمیتونست نفس بکشه! چه برسه به حرف زدن... من توضیح دادم : کتی جون... کام

 منظور ما هم همون دختر برادر شما بود دیگه...

یکم سکوت کردن... یهو انگار که متوجه حرف من شده باشن... به حالت حجومی نمایشی به سمت 

 ا! حاال حاالها باید بری بیایا...کامیار رفت :آی پدر سوخته ... خانمم ,خانمم نکن

 کامیار: اااا؟! کتی جون؟ شما همین االن گفتی منولقمه گرفته بودی واسش!!! چی شد پس؟!

 کتی حون به شوخی در حالی که میرفت سمت آشپزخونه گفت : من یه چیزی گفتم تو باورنکن!

 ؟کامیار :باالخره چیکارکنم؟ زنگ بزنم یا گرسنه بمونه؟! هــــان

 کتی جون : زنگ بزن بگو بیاد قدمش رو چشمام...

 بعد رو به پویا ادامه داد : پاشو برو یکم خرید کن...ناهار دیر شد...

 پویا دستشو گذاشت روچشمش : آی به چشم...

در حالیکه بلند میشد چشمکی بهم زد... دیگه تموم شد... تمام استرسام تموم شد.. با عشق نگاهش 

تی که از در رفت بیرون... خودم هم به درخواست کتی جون مانتومو در آوردم و رفتم کردم... تا وق

 تا بهشون کمک کنم... 

تابچه ها برگردن من و کتی جون مشغول حرف زدن شدیم... بیشتر از آلمان رفتنم پرسید... که چرا 

رو شرح بدم... به  ؟ و برای چی؟! ... و من مجبورشدم خیلی کوتاه و مختصر آنچه که بر من گذشته

کوتاهی چهل دقیقه... کتی جون حرفی نمیزد تمام مدتی که حرف میزدم.. در آخر لبخندی زد وبا 

 لحن پرآرامشی گفت : درست میشه دخترم... نگران چیزی نباش...

 این یعنی نگران هاله هم نباشم؟! هیچ چیز هاله رو هم حتما شامل میشد دیگه!

بو د و نه به دار.. اما من چقدر این مادر شوهر تو دل بُرویَم را دوست  درسته که هنوز نه به دار

 داشتم...

صدای زنگ آیفون ر شته ی کالممون رو پاره کرد... به هوای اینکه بچه هان در رو باز کردم با 

صورت خوشحال و کمی قرمز شده ی شهرزاد رو به رو شدم... چشمش به من افتاد جیغ زنان 

 بر گرفت : عزیـــــــزم.... آغوشش من رو در

 دور هم میچرخیدیم و از شادی جیغ میکشیدیم...

شهرزاد من رو از خودش جدا کرد ... چشماش تر بو د... این وقتا بود که آدم به وجودهمچین انسان 

 هایی تو زندگیش میبالید... شادمیشد...

م گفت چقدر خوشحال شدم... شهرزاد : آهو...نمیدونی...نمیدونی وقت ی کامیار قضیه رو به

 اصالنفهمیدم چطوری حاضرشدم!
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دو باره تو آغوشم کشیدمش : عزیزم... خودمم باورم نمیشه که همه چیز حل شده باشه... کامیار 

 واقعا سورپرایزم کرد...

 صدای کتی جون از پشت سر اومد:سالم خانم خوشگله!

 خوبی؟ ماشااهلل چه عروسی هم گیرت اومده...شهرزا دبه سمت عمه اش چرخید : سالم عمه خانم... 

 کتی جون: اون که بله... اماشما هم رو نکرده بودی !!!

 شهرزاد با تعجب گفت :چیو عمه جون؟

 کتی جون قری به سروگردنش داد: آقا کامیــــارو...

کامیار " شهرزاد یه ل حظه موند چی بگه... اصالحواسش نبود...ازلحظه ای که اومده بود باجیغ هی

 کرده بود... "...کامیار

 دستی کشیدم به پشتش : خانم ماتت تبره... آقا کامیار لو داده قبال!

 شهرزاد با حالت نابا وری همونطور که به کتی جون زل زده بود گفت : نــــه!!!

 منم به تقلید از خودش گفتم : آره!!!

شون بودن... طولی نکشید که خونه او همون لحظ ه سدای زنگ بلند شد... این دفعه دیگه خود

 صدای خنده و قهقه ی ما غرق شد!

خوشحالیم وصف ناپذیر بود ... اما... اون ته تهای دلم... لرزش ی رو حس میکردم... به خاطروجود 

هاله...هرچی که بود هنوز کامال موضوعش حل نشده بود! میل عجیبی داشتم که خودم به هاله بگم 

 اختمش بیرون و خودش خبرنداره! باید این کارو میکردم!که از زندگیم اند

 اون روز کال قید کارو زدم... و روزم رو با بچه هاو کتی جون گذروندم...

خیلی خوب بود... خیلی... بعدهفت سال! مستونم به جرات بگم بهترین روز عمرم بود... دلم قرص 

بودن گذرا باشه! نکنه دوباره یه سنگی بیاد نکنه این قرص "بود... اینقدر که هی دلشوره داشتم...

 "جلو پامون... نکنه...

اما همین که چهره ی پر از آرامش پویا با اون لبخندش جلوروم ظاهر میشد... همه چیزبه رنگ سبز 

 در می اومد!

شب حدوداسا عت یازده ماشین پویا جلو خونمون پارک شد! خیالم از بابت بابا راحت بود... آخه پویا 

 به دست خانم بزرگ سپرده بودتش!!!

پام نمیرفت که از ماشین برم بیرون... نگاهم تو نگاه پویا بود اما... هیچ صدایی از هیچ کدوممون در 

 نمی اومد! زل زده بودیم به همدیگه که صدای موبایل پویا در اومد...
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به گوشی موند! هیچ عکس  با احتمال اینکه مامانشه نگاهی به صفحه گوشی انداخت... اما... چشمش

العملی نشون نداد! کنجکاو شدم... کمی به سمتش خم شدم و به صفحه اسکریرین گَلِکسیش زل 

 زدم!

 یا دیدن نام هاله لبامو جمع کردم... نگاهم بین پویا و اسکرین رد و بدل شد!

 و ل هم نمیکرد... دختره ی سمج!

 چرا جواب نمیدی؟! -

 دد بود : چی بگم!؟پوبا نگاهم کرد ... مر

 جواب بده... باالخره که چی! -

انگشتاش رو صفحه تاچ گوشی لغزید و گوشی به سمت گوشش رفت...وسط راه گوشی رو آورد 

 پایین... فکرکردم پشیمون شده ... اما... وقتی تصویر اسپیکر رو لمس کرد تازه فهمیدم قصدش چیه!

 بله؟ صدای پویا برخالف چنددقیقه پیش خشن بود :

صدای نازک هاله به گوشم رسید... ای خدا! چی میشد میتونستم سرشو از کلش جدا کنم! من هنوز 

به سمت پویا خم بودم!خودم رو عقب کشیدم و به رو به رو خیره شدم... اما تمام حواسم... شش 

 دانگ ... به گوشی بود!

 هاله : سالم آقا! چه عجب جواب تلفنمو دادی؟!!

 خشن جواب داد : کاری داشتی این موقع شب؟! پو یا خشک و

 هاله: اوه! حاالچرا اینقدر عصبانی؟! ناسالمتی من نامزدتما!

ضربان قلبم رفت باال! به چ ه قصدی زنگ زده بود؟! چرا داشت اینطوری و با این لحن پراز عشوه 

 حرف میزد... از زور عصبانیت داشتم لبامو میجویدم!

ی کرد... ناز تو صداش بیشتر شد: چرا ساکت شدی پویا؟! دوست داری یکم هاله خنده ی مستانه ا

 باهم خوش بگذرونیم؟!

 سرم بدون اینکه من بخوام محکم به سمت پویا چرخید... صدای ترق تروقش به وضوح شنیده شد...

خودمم  نمیدونم چرا؟! اما واقعا ح رکاتم دست خودم نبود... دهانم بی اختیارباز شد... و صدایی که

 نفهمیدم چطوری دلبرانه شده بود بلند شد: عزیزم؟ نمیخوای بیای؟!کاراتوبزار یه وقت دیگه لطفا!!!!

اینقدر این کار غیر ا رادی بود که بعدش چشمام گرد شده بود و خنده رو لبام به طرز مسخره ای جا 

 کرده بود!

 صدای هاله بالفاصله اومد : کی بود؟!

 داد : اتفقا خیلی داره به من خوش میگذره ... شب خوش خانم! پویا خیلی عادی جواب
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 صدای هاله نصفه اومد: صبر کن ببی...

 اما دیگه گوشی قط ع شده بود و شلیک خنده ی من و پویا تو ماشین پخش شده بود... 

 دقیقا نمیدونستیم داریم به چی میخندیم... اما میخندیدیم!

نگاهی به اسکرینش انداخت و ... خاموشش کرد! نگاهی بهم صدای گوشیش دوباره بلند شد... 

 انداخت... دیگه نمیخندیدیم... یه لحظه نگرانی دوباره چنگ زد به دلم : پویا؟

 اضطراب توصدام موج میزد ...

 پوبا : جانم؟

 پوبا ؟ نکنه یه وقت هاله برامون مشکل ساز شه!؟ -

 زیزم؟ چرا به دلت بد راه میدی؟!اخم نمایشی کرد : مثال میخواد چیکار کنه ع

 نمیدونم... یهم فکرکردم اگه دست از سرت بر نداره چی؟! -

پویا : نگران هیچی نباش خانمم... مهم مامان بود که خدارو شکر به بهترین وجه ممکن درست 

 شد...نمیخوام صورت قشنگت دیگه غمگین باشه!

 غمگین نیست! فقط یه کمی ... مضطرب! -

 کشید : میگم نباشه یعنی نباشه دیگه! نبینم رو حرفه نه بیاریـــــا!لپم رو 

داشتم ازش خداحافظی میکردم که ماشینی از پشت چراغ زنان نزدیک شد! کامیار بود! پشتمون 

 پارک کرد... خیلی جدی اومد در سمت راننده رو باز کرد و دست منو گرفت و کشید پایین!

 ه! هیچی هم نمیگفت... هیچ خنده ای هم رو لباش نبود!مونده بودم چرا اینطوری میکن

 باتعجب پرسیدم : وا! کامیار؟ این کارا چیه؟!

خیلی جدی در حالیکه که دستمو گرفته بود رو به پویا کرد : آقای زند از همین حاال تا روز 

 خواستگاری نبینمت جلو درمونا! من هویج نیستم!

کامیار کرد: برمنکرش لعنت! اما آقا کامیار؟ بنده هم شما رو تو پویا که حاال داشت میخندید رو به 

 ده فرسخی شهرزاد نبینما! منم شلغم نیستم...

کامیار یهو دستمو با خشونت پس زد ... به سمت ماشین هلم داد : بیا ورش دار ببرش بابا! اصال 

 ...همین االن ببرش... وااهلل! خدا عوضت بده... بخدا دل یه ملتو شاد کردی

 پویا : نه دیگه ... گفتی تا روز خواستگاری!

 کامیار: من؟! من کی گفتم... اصال بیا ببرش ... آ...آ...

 و منو هل داد به سمت ماشین...

 با لحن با مزه ای به سمت پویا برگشت : حله دیگه! من و شهرزاد فردا قرار داریما!
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 برو تو ببینم...با کیفم کوبوندم تو سینش : مسخره ی آدم فروش...

 و به سمت در آپارتمان هلش دادم...

 و وایسادم تا پویا با ماشینش از کوچمون خارج شد!

 

.................... .................................................. 

 

افتاده...  االن دو ماه و دو هفته از اون روز گذشته و همه چیز بطور کل فرق کرده! اتفاقات زیادی

 همشونم مهم ...

هاله فردای اون شب... مثالبه حالت اعتراض رفت خونه پویایینا... رفته و چُغُلی پویارو کرده! که پویا 

 به من توجهی نداره! وقتی باهاش حرف میزده صدای دختر شنیده!

ت همه جریان کتی جون هم پویا رو صدا کرده... که تو این کارو کردی؟! چرا؟! پویا هم خیلی راح

رو ... حتی قضیه رستوران رو جلوی مامانش گفته... چون حاال دیگه مامانش همه چیزرو میدونسته و 

امکان نداشته که حالشون بد شه... هاله اول میزنه زیر همه چیز و پویا رو به دروغگویی متهم 

 دگیم شی!میکنه!پویا هم میگه : اصال من دروغگو! نمیخوام... نمیخوام که تو شریک زن

هاله هم در جواب پویا به کتی جون پناه میبره... اما کتی جون شونه باال میندازه و میگه : زندگی 

 خودشه... تصمیم هم با خودشه!

هاله تهدیدشون میکته که ازشون شکایت میکنه... اما کجای دنیا میرن شکایت میکنن که این پسر 

 نمیاد منو بگیره؟!؟!؟!

هاله... بدون هیچ نگرانیی روزهای خوشم در کنارپویا... یکی پس از دیگری  با تموم شدن جریان

 ورق میخورد...

 یک هفته بعد...

کتی جون اجازه خواستن که بیان... البته ازشون خواستم که این جلسه باب آشنایی باشه ... دوست 

م... ط به کتی جون گفتداشتم مامان رو راضی کتم برای مراسم خواستگاریم بیاد ایران... البته فق

خیلی هم استقبال کردن... از عمه کمک گرفتم ... ازش خواستم به بابا بگه... با خوشحالی وصف 

 ناپذیری پذیرفت...

هیچ وقت زمانی که عمه این موضوع رو باز گو کرد... و از من خواست پیش بابا برم رو یادم نمیره... 

 اشو آورد باال... و من تو آغوشش جاشدم...چشمای بابام خیس خیس بود... به سختی دست

تو مراسم آشنایی عمه هم بود به همراه امیر و فرزانه ... که حاال منتظر اولین بچشون بودن که شش 

 ماه دیگه به دنیا می اومد...
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 شب خوبی یود... عمه با کتی جون حسابی گرم گرفته بود...

واستگاریم ایران باشه رو خودم مطرح کردم... همه هم موضوع این که میخوام از مامان بخوام برای خ

باهام موافق بودن... مراسم عقب می افتاد ! عوضش خانوادم رو تمام و کمال تو شب خواستگاریم 

 کنارم احساس میکردم...

 و این برای منی که همیشه کم می آوردمشون ... این... اوج خوشبختی بود...

دعوت بودن... شام رو خودم پختم... هوا سرد شده بود... پس اون شب کامیارو خانم بزرگ هم 

سبزی پلوباماهی میجسبید... به همراه زرشک پلوبا مرغ! البته فسنجون هم فراموشم نشد... غذای 

 محبوب پویا!

اون شب هم با خنده و شوخی تموم شد... حاال دیگه اسم پویا روم بود... داشتم واسه خودم خانواده 

م... و همون شب قسم خوردم هیچ وقت نزارم بچه های خودم کمبودهایی که من حس تشکیل میداد

 کردم رو حس کنن...

باید سریعا دست بکار میشدم برای کشوندن مامان و هستی به ایران! البته وضعیت هستی رو هم رد 

اله ا این مسنظر گرفتم که ماههای آخرش بود و باید وای میستادم تا زایمانش رو بکنه... نه پویا ب

 مشکل داشت نه خانوادش! همشون درکم میکردن و این خیلی خوب بود...

 فرداش همش منتظر این بودم که مامانینا بیدار شن!

 تلفن رو برداشتم و زنگ زدم...

 مثل هروقت دیگه ای طول کشید... اما باالخره ارتباط برقرار شد...

 هستی هن و هن کنان گوشی رو برداشت : الو؟

 سالم خواهری... -

 نفسشو داد بیرون : سالم قربون صدات برم... دلم برات تنگ شده بود!

 چرا نفس نفس میزنی هستی؟! -

 ریز خندید : دیگه نی نیم بزرگ شده! شکم منم که ... باید ببینی... نمیتونم راه برم حتی!

 عزیز دلم... به سالمتی کی فارق میشی؟ -

 هفته دیگه وقت داده! هستی : وااهلل دکتر سه

 به سالمتی... پس خوبه... میتونین بیاین... -

 صدای مشتاقش اومد: کجا به سالمتی؟

 مراسم خوستگاری خواهرت!!! -

 چند ثانبه بعد صدای جیغ و خندش کرم داشت میکرد : الهی من قربونت بشم عروس خانم...
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 اوووو هنوز مونده که! میخوام شما هم باشین!-

 : اونطوری که طول میکشه! هستی

 مثال چقدر؟ -

هستی : یک ماه و خرده ای...خیلی زیاد دو ماه... باالخره خواستگاری خواهرمه... میخوام شادو قبراق 

 باشم!

خوب اونطوری خوبه... دیشب پویایینا اومدن خونمون... اما فقط مِن باب آشنایی... خودم خواستم  -

 هم باشین... میاین که!؟که تو مراسم خواستگاری شما 

آره عزیزم ... مگه چندتا آهو داریم که مراسن خواستگاریت نیایم؟!من همین امشب با پدرام  -

 هماهنگ میکنم... بهت خبر میدم... فقط باید منتظر نی نی کوچولومون باشیم دیگه...

 عزیزم!!! پس گوشی بده به مامان تا خودم بهش خبرو بدم... -

داد به مامان ... آروم آروم همه چیز رو بهش گفتم... اشک میریخت مثل ابر بهار.. هستی گوشی و 

 بهش میگفتم : مادر من اشک چرا میریزی آخه!؟

 در جوابم فقط میگفت : مادر خئبی نبودم برات... ببخش...

 .اشم..من هم به گریه افتادم... بعد از کلی اشک ریختن... ماماد گفت هرطور شده میاد... مطمئن ب

 به خدا سپردمشون و گوشی رو گذاشتم...

روزها میگذشت و من خوشبختی رو با همه وجودم حس میکردم... به خواست عمه یه صیغه ی سه 

ماهه بینمون خونده شد... اینطوری راحت تر بودیم... بابا هم موافق بود... قبل از صیغه عمه خودش 

م واسه چی؟ اما وقتی حرفشون تموم شد و چشمم به خصوصی با پویا صحبت کرد... اولش نمیفهمید

صورت سرخ شده ی پویا افتاد فهمیدم قضیه از چه قراره! اما به روی پویا نیاوردم... خودم هم از پویا 

 مطمئن بودم... اینطوری خیلی بهتر بود...

 صدای موبایلم رشته ی افکارم رو پاره کرد... از دوماهه گذشته اومدم بیرون...

 پویا روی گوشی جدیدم نمایان شد...برش داشتم... اسم

 جانم؟ -

 صداش شاد بود و سر حال : سالم خانم! هنوز راه نیفتادی؟!

 سالم عزیزم... نه هنوز به بیست دقیقه دیگه راه می افتم... -

 پویا : نمیخواد...دارم میام اونجا... خودم میرسومنت...

 وشیشو جواب نمیده!خبر داری شهرزاد رفته یا نه؟! گ -
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پویا با خنده جوابمو داد : آره عزیزم... آقا داماد خواب مونده بودن... زنگ زد به من که شهرزادو 

 ببرم آرایشگاه! االن دارم از آرایشگاه برمیگردم...

 واقعا؟! کامیار حاال بیدار شد؟ کلی کار داشتا... -

 فرق میکنه! پویا : آره بیدارش کردم... این دامادیشم با همه

 چایی میزارم ... زود بیا... -

 پویا : باشه عزیز دلم ...یک ربع دیگه اونجام...

 بلند شدم و رفتم به سمت آشپزخونه...

امشب , شب عروسی برادرم بود... کامیار... کسی که تو تمام لحظات زندگیم واقعا مثل یه کوه پشتم 

 ا ایندفعه نه از سر ناراحتی بلکه ازسر خوشحالی...بود... اشک باز از چشمام پایین اومد... ام

کامیار در کنار شهرزاد آرامش میگرفت... خودش بهم اعتراف کرده بود... کامیار یه مرد به تمام 

 معنا بود! 

فکرو ذهنم کشیده شد به یک ماه پیش... به تلفنی که از طرف خانم قوامی شد...به سوالی که از 

 جان؟ شما دوستی به اسم شهرزاد داری؟طرفش پرسیده شد : آهو 

 چطور خانم قوامی؟ -

و خانم قوامی چه با اشتیاق , ذوق , و کمی هم اضطراب از دل عاشق پسرش میگفت... بی خبر از 

 اتفاقات افتاده!

من به جبران تمام خوبی های برادرم... حامیم... هر آنچه که میشد گفت رو گفتم... کَمااینکه! چقدرم 

 داغشو زیاد کردم...پیاز 

خانم قوامی ! من فکر میکنم شهرزاد مناسب ترین گزینه برای کامیار باشه! شهرزاد به معنای  -

 واقعی خانمه ...

 خانم قوامی : کامیار این خانم رو تو خونه ی شما دیده؟!

 موندم پس بگم! کاش قبلش باهام هماهنگ کرده بودی کامیار!!!

 د...بله , دقیقا یادم نمیا-

 خودم هم از این جوابای مسخرم کفری شده بودم...

خانم قوامی؟ شما جای مادر من! فکرمیکنم هزچه زودتر بیاین و تکلیف این دوتا جوون رو معلوم  -

کنین خیلی بهتر باشه! اینا هم میرن سر زندگیشون! وااهلل کامیار از زمانیکه شهرزاد و دیده از این رو 

 به اون رو شده!

 ش خودم فکر میکردم واقعا اینطور شده!؟!؟و پی
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خانم قوامی : دخترم ؟ تو که غریبه نیستی! مثل دختر خودم هم میمونی...لُپ مطلب و ازت میپرسم... 

 این دختر از همه نظر مناسبه؟

 از هر لحاظ ... اطمینان میدم بهتون... -

 ن قسمتش همسایگی ما با کامیاریناو حاال عروسیشون بود... راهی خونه ی بختشون میشدن... بهتری

بود... آپارتمانشون زیر آپارتمان من و پویا بود... و این به من خیلی دلگرمی میداد! حقیقت این بود 

که جدایی از کامیار رو نمیتونستم هضم کنم... چقدر سر عقد گریه کرده بودم! چقدر کامیار سعی 

کامیارینا همیشه کنارمون  "دم... که بهم اطمینان داد کرد آرومم کنه... و پویا! همسرم ... همسر آین

 "میمونن

همه ی ما ... همسایه ی کتی جون بودیم... و منی که هفت سال از فامیل و دوست و آشنا به دور 

 بودم... این واسم خیلی هیجان انگیز بود!

یدم به زمین پهن بود پرصدای آیفون بلند شد... از روز اسباب وسایلی که به بهانه ی خونه تکونی رو 

سمت آیفون... پویا بود...یه اسبابها نگاهی انداختم ... هفته ی دیگه پذیرای خانوادم بودم... مادرم و 

 خانواده ی سه نفری خواهرم!

 دررو که باز کردم... قامت بلندپویا جلوم پدیدار شد... ته ریشش نظرم رو جلب کرد...

 سالم ... خوش اومدی... -

 سالم خانم... ببینم چایی ما جاضره یا نه؟! پویا :

 بله آقا شما تشریف بیارین تو... -

 دستی به ریشش کشیدم : چرا ریشاتو نزدی راستی؟!

دست انداخت پشت کمرم و من رو به خودش نزدیک کرد... با لحن شیطونی گفت : مگه خانم خانما 

 ته ریش دوست ندارن؟!

 وست دارن... اما امشب داریم میریم عروسیا!لبخندی زدم : چرا!! خیلی هم د

 پویا : منم که اینطوری نمیام! مرتبش میکنم!

 چشمامو باز و بسته کردم : خـــــــــوبه! خط بنداز !

 لبخندی زد و آروم... مثل همیشه... بوسه ای رو لبم گذاشت ...

 پویا : برم به بابا سر بزنم... بیدارن؟

 یده... منم چایی میریزم میارم...آره ... اما دراز کش -

پویا با پدر مشغول شد و من هم با چایی ها... چند دقیقه بعد... من لباس به دست سوار ماشین پوبا 

 شدم و به سمت آرایشگاه به راه افتادیم...
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 نمیخواستم زیاد آرایش کنم... دوست داشتم ساده باشم...

 با یقه ی قایقی...که از پشت یه کم باز بود...نزاشته بودم پویالباسم به رنگ نارنجی مالیم بود... مینی 

ببینتش... خیاط کتی جون برام دوخته بود ... وقتی به کتی جون گفتم : نکنه یه وقت پویا بگه کوتاه یا 

 از پشت بازه ؟!؟!؟

یزی چ کتی جون خیلی با مزه گفت : وا؟! مگه میتونه؟ وقتی من بگم خوبه یعنی خوبه! اگه پویا هم

 گفت ... نترس اون با من!

 و غش غش خندیده بود... من هم خیالم از این بابت راحت شده بود...

کوهای لختم رو جلوی آینه ی آرایشگاه یه وری کردم... گوشواره های اهدایی پدر پویا رو هم 

 انداختم... که به مناسبت شب یلدا برام خریده بودن!

 د تموم شد!داشتم الک میزدم که مار شهرزا

 با شوق بهش نگاه میکردم... به معنای کلمه زیبا شده بود و نفس گیر...

لباس مدل ماهی دکلته ... که انگار تو تنش دوخته بودن واقعا یه عروس به تمام معنا کرده بودتش... 

و اون تور زیبای بلند حریرش... که کتی جون یه دونه برای من خریده بود یه دونه هم برای 

رزاد... من عاشقش بودم... وقتی شهرزاد قدم برمیداشت... تور و دنباله لباس رو زمین کشیده شه

 میشد...

همونجا تو آرایشگاه با دوربین حرفه ای که چویا برام خریده بود چند تا عکس انداختیم... نا زمانیکه 

 کامیار اومد...

ه بود... زمانیکه شهرزاد و دید اینقدر برادرم تو اون کت شلوار دامادی از همیشه خواستنی تر شد

هول شده بود که بدون انیکه بدونه چی داره میگه با صدای نسبتا بلندی رو به شهرزاد گفت : جان 

 من شهرزاد خودتی؟!

و شلیک خنده ی حاضرین که به هوا رفت... برخالف تصورم که فکر میکردم شهرزاد ناراحت 

 لپ کامیار کرد...میشه!با عشق خندید و بوسه ای نثار 

آقای زند با لکسوز مشکی رنگ پرابهتش به دنبال من و کتی جون اومد و همگی راهی باغ شدیم... 

 باغ پویایینا! عروسی به خواست آقای زند اونجا برگذار میشد...

اولش پویا رو ندیدم... از این فرصت استفاده کردم و لباسم رو در آوردم یه دستی به سروروم 

 رفتم میون جمعیت !  کشیدم و

 همه داشتن میخندیدن و به عروس دومادی که تازه وارد جمعیت شده بودن خوش آمد میگفتن...

 موزیک هم در وصف حال امشب نواخته میشد!
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 امشب تموم عاشقا... "

 با ما میخونن یک صدا...

 "میگن تویی عاشق تربن عروس دنیــــــــا 

 

 یزدن...همه خوشحال بودن و کف م

صدای جیغی که از جمعیت دخترها و پسرهای جوون بلند شد ... معلوم میکرد که عروس و داماد به 

 وسط پیست رقص رفتن...

 کامیار و شهرزاد ... خیره بهم ... میرقصیدن...

 هنوز پویا رو پیدا نکرده بودم...

 

 دلم رو بردار و ببر کوچه به کوچه ,شهر به شهر..."

 ر چشمات ... ای عروس دلبر...بگو که نذ

 یه جفت چشم سیاه و یه حلقه ی طالیی...

 یه فرش یاس و الماس و... دلی که شد فدایی...

 آره من مست مستم...

 با این عهدی که بستم...پیش اون آینه ی چشمات ...

 "وای نپرس از من کی هستم!!! 

 

 . کمرنگ تر شد...صدای خواننده بین صدای جمعیت که همراهی میکردن..

 همه با هم به دور عروس داماد میچرخیدن و میخوندن...

 

 ای عروس مهتاب ... ای مستی می ناب..."

 امشب با صدتا بوسه... دومادو در یاب...

 حاال که با تو هستم... دنیارو میپرستم...

 نگی که یه وقت نگفتم عاشقت هستم...

 "تا کی؟ ... تا زنده هستم...

 

امیار صورتش رو به سمت سهرزاد به شکل مسخره ای خم کرده بود و شهرزاد هم از بوسیدنش ک

 امتناع میکرد...
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 محوشون بودن که با قفل شدن یه دست مردونه دور کمرم به خودم اومدم!

 سرم رو که برگردوندم.... صورت جذابش جلو چشمام نقش بست... با لبخند نگاهم میکرد...

 سمت خودش کشیدتم و فشارم داد : خوشگل من... خندیدم ... به

 باز خندیدم...

 پویا : خیلی خوشگل شدیـــــــــا!

 بالبخند جوابشو دادم : شما هم خیلی جذاب شدینــــــا...

با خنده رومون رو به سمت عروس و دوماد برگردوندیم که دیدم...کامیار با لبخند شیطونی به سمتم 

 ه میخواد ببرتم وسط پیست ...میومد... میدونستم ک

 دستم رو گرفت و به وسط جمعیت برد...

دست پویا از کمرم جدا شد... کامیار انگار نه انگار که دامادبود...با دست همه رو تشویق به جیغ زدن 

 میکرد... و در همون حال با خنده بلند بلند میگفت : ببین جوجه چه خوشگل شده... ای جان...

 من به تو دل بستم...عاشق شدم و به تو وابستم... حق با تو ء"

 حق با توء من بی تو دلگیرم...بایاد تو آروم میگیرم..

 تویی اونیکه...براش میمیرم...

 حق با توء من به تو دل بستم... از فکرنبود تو میترسم...

 "حق باتوء پس نرو از پیشم...هرچی تو بخوای منم اون میشم...

 

 ش رو قاب صورتم کردو با خواننده همراه شد...کامیار دستا

 

 "بیا عشقم... بیا پیشم...حال من با تو خوبه ... کی واست مثل من بوده..."

 

 من هم با کامیار همراه شدم... حاال من و کامیار رو به روی هم ... باصدای بلند برای هم میخوندیم...

 

 و...بیا قلبم واسه تو...بیا عشقم... بیا پیشم...پُرم از احساس ت"

 حاال که تو با منی و خوب میدونی... واسه ی دل من عزیز و مهربونی...

 "من همیشه عاشق اون خنده هاتم... چه بمونی چه نمونی ... من باهاتم...

 

 !از بس جیغ کشیده بودم و باال پایین پریده بودم ,نفسم باال نمیومد... اما مگه کامیار دست بردار بود؟

 با همربونی نگاهم میکرد و داد میرد : بخند... بخند که دلم ئاسه خنده هات تنگ شده بود جوجه...
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و من نه بخاطر حرف کامیار ... به خاطر خوشی هایی که تازه جا باز کرده بود تو زندگیم...قهقه 

 میزدم...

 

 بیا عشقم...بیا پیشم...حال من با تو خوبه! کی واست مثل من بوده؟!"

 "بیا عشقم... بیا پیشم...پُرم از اخساس تو... بیا قلبم واسه تو...

 

 هردو سرخوش از شبی پر از خنده... دست از رقص برداشتیم ...

 دامادیش هم با همه فرق داشت!

 مدام انگشت اشارشو به سمت پویا میگرفت و میگفت : مراقبش باشا!!!

چه عشقی از ته دلم براش آرزوی خوشبختی میکردم... و من با چه عشقی ازش خداحافظی کردم! با 

 اشک میریختم و راهیش میکردم...

نزدیکم اومد و بغلم کرد ... در گوشم زمزمه میکرد: خواهر خودم... اصال فکر اینو نکن که یک ثانیه 

 تنهات میزارم... کامیار مثل همیشه پشتِته!

 پیشونیم رو بوسید و لبخند زد...

 باز و بسته کردم...وگرنه به هق هق می افتادم...فقط چشمام و 

شش سال در کنارش زندگی کردن مثل یه فیلم از جلو چشمام رد شد... گریه ها... خنده ها... بازیا... 

 دلداریا... چایی دو رنگا...

 یاد همگیشون بخیر...

عنوان خواهر خونده ی  همه هاج و واج نگاهمون میکردن که من کیم؟! که خانم قوامی بلند من رو به

 کامیار معرفی کرد...

 سفید زنگ به سمت خونه ی امیدشون حرکت کردن... 3کامیار و شهرزاد سوار بر مزدای 

دست پویادور شونم قفل شد و من بدون مالحظه اون همه آدم که من رو گذاشته بودن زیر ذره بین 

 ...ضورتم رو تو سینش فرو بردم... و های های گریه سردادم 

 خوشبخت بشن... 

هواگرگ و میش بود که رسیدیم فرودگاه... استقبال خانوادم... خوشحالی رو زیر پوستم حس 

میکردم... بابا رو نیاورده بودم ... اما بهش گفته بودم که کیا دارن میان! آمادش کرده بودم... بهش 

 آرامبخش هم داده بودم...
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. دل تو دلم نبود... میخواستن منو کنار پویا بببینن! این دست تو دست با پویا وارد سالن شدیم..

خیلی خوب بود! لبخند از رو لبام محو نمیشد... پویا هی دستم و محکم فشار میداد و آرومم میکرد 

 :آروم باش آهو! یخ کردی ... استرس داری؟

 شحـــــال!لبخند من به صورتش پرت شد : نــــــه استرس نمیشه گفت ... خوشحالم پویا! خو

 و پویا هم به خوشحالی من خوشحال بود!

بعد چهل و پنج دقیقه... دیدمشون... اونها به دنبال من و من به دنبال اونها! من زودتر اونها رو 

دیدم...دستام به شدت باال رفت و ... صدای جیغ مانندم که دست خودم نبود : مامــــــــان؟ 

 هستــــــــــی؟!

 پویا رو ی شونم بود که منو به خودم آورد : آهو؟ یواش دختر! فشار خفیف دست

با ذوق اونها رو نشون میدادم : اوناهاشن , ببین! پویا صداشون کن! االن استرس میگیرن که ما دیر 

 کردیم...

در همون حال صورت خندان و شیطون هستی رو دیدم ... جلو می اومدو نگاه خندانش بین من و پویا 

میشد... نوزاد کوچکش تو دستش بود ... دلم براش پر کشید... با قدمهای بلند به سمتش رد و بدل 

 دویدم... صورت خودشو دخترکشو غرق بوسه کردم... بعد از اون نوبت مامان و آقا پدرام بود!

هستی رو دیدم چه گرم و صمیمی دست پویا رو فشرد ... . مامان با چشمان اشک آلودش ورودشو به 

 مون تبریک گفت! البته خانواده ی از هم پاشیده!خانواد

وقتی رسیدیم خونه ساعت هفت و نیم بود...بابا خواب بود و در اتاقش بسته ! مامان تمام مدت 

چشمش به اتاق بود... دوست داشتم این نگاه خیره رو خوب معنی کنم! اما نمیشد! نباید واسه خودم 

 رو سرم! نباید! داستان میساختم که بعدش آوار شه بریزه

 هستی به همه حا سرک میکشید... وسایالرو با دقت نگاه میکرد و گاه بوشون هم میکرد ...

 وا! خُل شدی ایشااهلل؟! -

با جیغ به سمت گرامافون قدیمی بابا رفت : اره! خُلِ این وسایال... تو چطوری نگهشون داشتی به این 

 خوبی؟!

ت میگذاشتم ابرومو انداختم باال و با شیطنت گفتم : دیگه دیگه! در حالیکه کره مربا رو داخل ظرف

 هونجوری که من از اول هم با سلیقه بودم و تو بی سلیقه!

 ش!تو دست "بارانه "مامان گرم گفت و گو با پویا بود و دخترک هستی که حاال میدونستم اسمش 

 نمیدونم کی بچه رو گرفته بود!

 تاق بابا!ساعت هشت بود که رفتم سمت ا
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نگاه مامان با قدم های من حرکت میکرد... میدونستم میخواد بره پیشش ... اما باید خودش 

 میخواست! نباید کسی هولش میداد... فقط خودش...

واسم جالب بود... مامان هیچ اصراری برای رفتن به هتل نکرده بود... و من این رو به فال نیک 

 گ بابا بود که دیگه غرور همیشگیش رو کنار گذاشته بود!گرفته بودم! شاید اینقدر دلش نت

 با ورودم به اتاق بابا سرش به سمت من مایل بود!

خدای من درست میدیدم؟! این چشمای براق , چشمای پدر من بود؟! ابن برق خوشحال تو چشمای 

 د!بابای من بود؟! بابای من! لبخندش به وضوح معلوم بود... پس صداهاشونو شنیده بو

خندیدم... با صدای بلند ... پر از هیجان و شادی رو به پدر شاد تر از خودم کردم : بابایی پاشو ببین 

 کی اومده؟! نوه ی خوشگلت!

 و صدای پویا که از پشت می اومد : عزیزم ... بزار من پدرو کمک میکنم ...

 و رو به پدر کرد : سالم بر پدر زن شاد خودم!

یر قابل وصفی بهم میداد! برگشتم برم به مهمونا بگم که بابا بیدار شده که... با لبخند پدر انرژی غ

 دیدن مامان ایستادم!

مامان یواشکی خودشو از در آورده بود داخل! قطره ی اشک روی گونش سرخورد... پویا پدر رو که 

شو داخل اتاق گذاشت بلند کرد... او هم مامان رو دید ... از نگاه خیرش فهمیدم... مامان اولین قدم

 ... صدای پراز بغضش اتاق رو پر کرد : ایرج خان ... سالم!

پدر هم اشک ریخت ... دست خودم نبود نمیخواستم اونجا باشم , میخواستم تنهاشون بزارم ... اما 

 پاهام یاری نمیکرد... فقط چشمام بود که از بابا یه مامان و از مامان یه بابا در حرکت بود ...

 ت پویا تو دستم قفل شد و با قدرت منو به سمت در کشید : بهتره ما بریم!دس

چرا بریم؟ میخوام بعد هفت سال مامان بابام رو پیش هم ببینم! چرا بریم؟ حاال  "نگاهش کردم ...

 "که دوباره برگشتم به اون موقع ها؟!

 .. پویا بود که در رو بست!اما هیچ کدوم روی لبم جاری نشد! مثل جوجه... پشت سرش راه افتادم.

 و صدای هق هق مامان که بلند تر از اونی که فکر میکردم ... تو کل فضای خونه طنین انداخت!

...................................... 

شب همگی حاضر و آماده به سمت خونه ی کتی جون راه افتادیم! صبح حوالی ساعت ده بود که متی 

 برای شام دعوت کرد! جون زنگ زد و ما رو

حاال همگی آماده بودیم و داشتیم میزفتیم به سمت خونه ی کتی جون! برخالف تصورم مامان هم 

 برای کتی جون کادو آورده بود هم برای آقای زند!
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کامیارینا هم دعوت بودن ... به همراه خانم بزرگ ... چون همگی تو ماشین پویا جا نمیشدیم قرار بر 

 امیار بیاد دنبالمون...ایان شد که ک

 ساعت هفت بود که رسیدیم!

یه دامن کوتاه شیری رنگ ... با ساپورت کلفت قهوه ای و یه پیراهن قهوه ای زیبا! که به خوبی 

 تناسب اندامم رو نشون میداد!

کتی جون همینطور قربون صدقم میرفت و من رو خجالت میداد...پدر جون هم که دیگه هیچی! یک 

 ت و می اومد من رو میبوسید... خوشحالی از چشمای مامان معلوم بود...بند میرف

وقتی که نشستم کنارش ... من رو بغل کرد و بوسید : دخترم خدارو شکرمیکنم که با یه همچین 

 خانواده ی خوبی وصلت کردیم... خیلی خوبه که اینقدر دوست دارن...

 مامان ... کتی جون و پدر حون واقعا عالین! -

 اون شب واقعا به هممون خوش گذشت... قراره خواستگاری گذاشته شد! پس فردا...

 کامیار به زور خودشو تو مراسم خواستگاریم جا داد ! به عنوان برادر عروس...

هیچی نشده مامان که عاشقش شده بود! اصال خصلت کامیار همین بود! همه رو به سمت خودش 

 رد... و باعث شادی جمع میشد...میکشید... همه رو جذب خودش میک

جدیدا هم نمیزاشت شهرزاد با من حرف بزنه! تا حرف میردیم صداش میرفت باال : با زن من حرف 

 نزن!!!

 میگفتم چرا؟! میگفت : خوشم نمیاد زنم با مجردا بپره!

ال س میدونستم همش شوخیه ... واسه همین ناراحت نمیشدم... مثل همه ی شوخی هایی که این هفت

 میکرد...

باران هم که شده بود گل سر سبد مجلس... اصال هم گریش در نمی اومد! هی از این دست به اون 

 دست! اینقدر با مزه بود که به همه هم لبخند میزد... دیگه دلم براش ضعف میرفت...

ما رو  چون بابا خسته بود دیگه حدود ساعتای یازده بود که قصدرفتن کردیم... یاز هم کامیار

 رسوند...

 کلی کار داشتیم... باید همه چیز رو برای پس فردا آماده میکردیم!!! 

چندین بار به لباس شیری رنگ تو نتم نگاه کردم! هدیه ی غافلگیر کننده ی مامان برای مراسم 

 عقدم!
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 یچشمام از خوشحالی برق میزد! یه لباس شیری رنگ از جنس ساتن آمریکایی ... با یقه ی خیل

ظریف رومی! موهام یه ورم شینیون شده بود و آرایشم خیلی ملیح بود! در کل خوب شده بودم... 

 دوست نداشتم االن که مراسم عقدم بود خیلی تغییر کنم ... تغییرات باشه برای عروسی!

 قخوشحال از آرایشگاه بیرون اومدم! مراسم تو خونه ی پویایینا برگزار میشد! پویا دو در با اشتیا

 نگاهم میکرد ...

 پویا : عزیزم , مثل ماه شدی!

یه کت شلوار بِژی که پوشیده بود با کالج و پیراهن قهوه ای که پوشیده بود نگاهی انداختم! چقدر 

 خواستنی و جذاب شده بود! واقعا شیک پوش بود!

 شما هم عالی شدی حضرت آقا! -

 اشت رو چشمش : کوچیکتــــــــــم!همونطور که دررو باز میکرد نا بشینم دستش رو گذ

خندیدم... به این خوشی! به این تقدیر... به این روز ... و به آینده ی پیش روم! خندیدم تا اون هم 

 بهم بخنده!

تا وارد خونه شدیم صدای سوت و کف تو گوشم پر شد!!! چشمان گریان مادرم... پدرم... خواهرم... 

مه و همه با همه ی طمانهای دیگه فرق میکرد... طعم زندگی بوسه هاشون روی پیشونیمون... ه

 میداد! طعم خوشی!

 با صدای موزیک به سمت جمعیت هول داده شدیم... من و پویا دست در دست هم!

 صدای جیغ و کف بلند شده بود... جوونای دور ما میچرخیدن و من و پویا رو به روی هم!

 .. دی جِی خوب میدونست باید چیکار کنه!موزیک آروم شد ... چراغا هم کم نور.

دست پویا دور کمرم قفل شد... به سمتش کشیده شدم : خــــــوب ,حاال رسیدیم به جاهای خوب 

 خوبِش!

 بوسش روی پیشونیم ... آرامش خاصی داد ... آروم آروم شروع کردیم به رقصیدن!

 

 ه... واسه تو هردم میباره...ازدست تو نیست ,دل من از گریه پره! مث تو طاقت ندار"

 "دیگه اشکای من,طاقت موندن ندارن...نباشی بی تو باز میمیرن ,میریزن ...بی تو هردم میبارن...

 

 چقدر این آهنگ رو دوست داشتم... چقدر رقصیدن با این آهنگ تو بغل پویا دلچسب بود...

 

 م عاشق بودنی...توتموم دنیامی...تو تموم حرفامی...تو همه ی لحظه ی گر"

 "توتموم دنیامی...تو تموم حرفامی...تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی... 
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حاال جفتی چشم تو چشم هم داشتیم این آهنگ رو لبخونی میکردیم... مخاطبامون خودمون بودیم... 

 همه ی احساسمون تو چشمامون بود...

 

 و میبره... میبره بی نام ونشون...یه ستاره داره چشمک میزنه ازآسمون...داره دلم"

 "اون ستاره همون چشمای توء تو آسمون...داره پرپرمیزنه... دلم واسه دیدن اون...

 

نمیدونم چرا یهو یاد همه ی سختی هام افتادم...یاد همه ی روزایی که میتونستم خوش باشم و نشد! 

کر میکردم از دست دادمش... اشکام یاد لحظه ی ورود پویا به زندگیم... یاد چند ماه پیش که ف

 جوشید... اگه از دست میدادمش! میمردم...

 چشمام تر شد و اشک روی صورتم رد انداخت!

 پویا... غافلگیرانه... سرشو آورد جلو و اشکی که رو صورتم بود رو بوسید!!!

 و بعد محکم جلوی اون همه آدم بغلم کرد...

 جیغ و سوتش به گوش نرسه... و زمزمه ی پویا بود که میشنیدم... دیگه جوونی نبود که اونجا باشه و

 همراه آهنگ...

 

 "توتموم دنیامی...تو تموم حرفامی...تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی... "

 "عروس دومادو ببوس یاال... عروس دومادو ببوس یاال..."

 دم...من با وحشت به جمعیتی که این درخواست رو داشتن نگاه میکر

 "انیجا؟! "

 اما پویا با شیطنت و خنده نگاهم میکرد : دیگه درخواست جووناست ... رد کنیم ناراجت میشن!

 که... "نه ! مامانیا... بابایینا اینجان"اومدم بگم 

 لبام توسط پویا شکار شد...

 یدم...گفتم یه بوسه ی کوتاهه! اما اشتباه میکردم... پویا طوالنی تر از همیشه میبوس

ی هستی رو به خوبی تشخیص دادم... تموم که شد ... روم نمیشد سرمو  "هـــــــــــــــــورا"صدای 

 باال کنم... اما پویا انگار نه انگار... میخندید... و شاد زیر لب میگفت : این یه چشمش بودا!

 جشم غره ای که رفتم صدای خندشو به اوج برد...

 به خونه رفتیم ... احساس میکردم بابا خسته شده با حالش خوب نیست!آخر شب به همراه مامان 

 پویا رسوندمون و برگشت....
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از سر شب دلهره ی عجیبی تو دلم بود.... یه احساس بد... مثل سرمای به دفعه که همه ی وجدتو 

 منجمد میکنه!

 اینقدر زیاد که حالت تهوع گرفته بودم...

رفتم یه دوش گرفتم... آرامش ازم گرفته شده بود... رو تخت کنار باب لباسام رو که در آوردم... 

 نشستم... نگاه بابا دلم رو لرزوند... چشماش تر بود و دستاش یخ!

 بابا؟ خوبی؟ -

 چشماشو باز و بسته کرد و با فشار بهم گفت : خوشحالم... خیالم... راحت شد...

 دستشو بوسیدم : شما تاج سر منی بابا!

رو گذاشتم کنار دستش... یواش یواش حرکت دستشو احساس کردم روی موهام! با حیرت سرم 

 نگاهش کردم : بابا! خوبی؟

 "چه سوال مسخره ای! معلومه که خوبه! "

 بابا : سرو سامون ...گرفتی... دیگه... هیچ کاری... با این دنیا... ندارم...

 رف زدن... به نفس نفس افتاده بود!بخاطر فشاری که بابا به خودش آورده بود برای ح

 بابا؟ صد سال زنده باشین ایشااهلل... به خودتون فشار نیارین ... -

 انگشتاشو به سمت باال تکون داد : نه... باید ...بگم... ازت... راضی ام... خیر ... میبینی...

 حرف میزنیم... بابا توروخدا... به خودت فشار نیار... ببین دستات یخ زده! فردا باهم -

 ایندفعه ابرواشو داد باال... هر لحظه دلشورم بیشتر میشد... تپش قلبم رفته بود باال...

 بابا : وقت... ندارم...

 نزاشتم ادامه بده : بابا!!! خواهش میکنم...

 انگشتاشو رو دستم کشید : همیشه... ازت ...ممنون بودم ...

 مکث کرد ... نفس گرفت : و هستم...

دیگه نتونستم تحمل کنم... حالم افتضاح بود... بلند شدم و پیشونی بابا رو بوسیدم... سرد بود... 

 پتورو کشیدم روش...

 داشتم از اتاق میرفتم بیرون که چشمم افتاد به جانماز...

 سریع وضو گرفتم و توهمون اتاق بابا... شروع کردم به نماز خوندن! شروع کردم به صحبت یا خدا...

 باید ازش تشکر میکردم... اما این دلشوره ... هنوزم بود...

بیست دقیقه بعد... فارق از راز و نیاز... جانماز رو جمع کردم... ساعت نزدیک سه بود! نگاهی به بابا 

 انداختم... چشماش نیمه باز بود... داشت بهم نگاه میکرد... خندیدم ...
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 بابایی ؟ نمیخوای بخوابی؟ -

 یشش که... از سرماش پریدم... دلم فرو ریخت...نشستم پ

دستش یخ کرده بود... پتوروبیشتر کشیدم روش... چرا نگاهش ثابت بود؟! چرا چشماشو تکون 

 نمیداد...

 دستمو بردم طرف پاش... یخ بود...

 تکونش دادم... آروم...

 بابا؟-

 جواب نداد... دیگه تپش قلب نداشتم...

 : بابــــا؟محکمتر تکونش دادم 

 دیگه دلشوره هم نداشتم...

 جیغ زدم : بـــــــابــــــــــــا؟

 تکونش میدادم... التماسش کردم... نالیدم : بابا!

 چراغ روشن شد... دستی من رو از پشت میکشید...

همینطور پشت سرهم صدا میکردم : بابا؟ بابا؟ حرف بزن... بگو... چی میخواستی بگی نزاشتم 

 ن؟...ها

 هــــــــــــان؟

 صدای داد مامان تو گوشم نشست :ایرج؟ایرج توروخدا...

 اون دست ولم نمیکرد... هستی جلوی در اتاق زانو زده بود... خیره بود به بابا...

 به عقب برگشتم.... پدرام منو میکشید عقب...

 اومدم بگم : منونکش بیشعور... بابامه... کارم داره...

 یاهی رفت...که چشمام س

 دیگه نه دلم شور میزد ...نه قلبم تپش داشت... نه هیچی...

 بابام... رفته بود... به همین زودی ...

 تنهام گذاشت... فکر منو نکرد... رفت... رفت.... 

چی داشتم میدیدم؟ خاک سرد داشت پدرم رو میبلعید! چطوری دلشون میاد؟ اینقدر آرامبخش بهم 

م از جام تکون بخورم... تکیه ام به شونه های مردونه ی پویا بود و قطره های اشک زده بودن که نتون

 از چشمام بی مهابا میریخت...

 دیشب عروس بودم و االن عذادار!
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هیکل کامیار که پشتش به ما بود سخت تکون میخورد... معلوم بود داره اشک میریزه... مثل من... 

از زبانش نمی  "ایرج"اجم که رنگ به چهره نداشت و مدام لفظ مامان... هستی و همه... عمه مهینت

 افتاد...

بی حس بودم... توانایی رو پا ایستادن نداشتم... کاش یه انرژی داشتم تا برم و بابامو تکون بدم... 

 بگم بسه! پاشو...

 وقتی که بابا رو آوردن انگار چیزی در من فرو ریخت...

 وشم بود... این کالم برای بابای من بود... ؟!تو گ "الاله االاهلل  "صدای 

زانوانم سست شد و کنار جنازه ی پدرم افتادم... پویا هول کرده بود : آهو جان؟ خوبی؟ میخوای 

 بریم؟

نـــــــــــــــه! کجا بریم؟ بابامو دارن خاک میکنن من کجا برم؟! من کجا برم که زندگیم داره 

 بلعیده میشه ! کجا؟!

و به نشانه ی اینکه حالم خوبه آوردم باال... اما خوب نبودم... داغون بودم... هستی کمی اون دستم ر

طرف تر ,آروم آروم اشک میریخت و مادرم... مادرم... اینقدر چهره ی در همی داشت که تو نگاه 

ت به میرفاول محال بود که بشناسیش!بعد این همه سال اومده بود و حاال! باید ایرج رو دفن میکرد و 

 همونجا که هفت سال بود و از ایرج خبری نگرفت...

افتاده بودم رو جنازه ی پدر و اشک میریختم... باور نداشتم... یه فکر احمقانه ... یه فکر بچه گانه 

 مثل برق از ذهنم گذشت...

:  مدستم بی اختیار رفت سمت پای پدر و وشگون سفتی از پاش گرفتم و همزمان با اون صدای جیغ

 پاشـــــــــو دیگه!

 دست پویا بود که به زور داشت بلندم میکرد ... فریاد میزدم :ولم کن... بابام تنهاست...

اما اون عصبانی بود... اینو از دست سفت شده دور مچم می فهمیدم... همینطور من رو به سمت 

 ..ماشین میکشوند... همه به ما نگاه میکردند... اما پویا عصبانی بود.

یهو نگهم داشت و سفت تکونم داد ... صداها از الی دندوناش بیرون می اومدن : دیوونه شدی؟ اون 

 چه کاری بود که کردی؟ هـــــان؟ عقلتو از دست دادی؟

 ولم کن... ندیدی تکون خورد؟ کور بودی؟ -

.. همین االن... تو همین باز تکونم داد ... ایندفعه خشن تر : به خودت بیا آهو... االن باید باور کنی.

 بهشت زهرا...

 االنش رو محکم ادا میکرد... این یعنی دستور ... دستوری از طرف پویا !
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 فریاد زد : همیــــــــــــن جا...

 ادامه داد : گریه کن... عذاداری کن... حقته... پدرته ... اما... باور کن...

 .. خیلی زود بود که بخوام باور کنم...اون لحظه هیچی نمیفهمیدم ... بخدا زود بود.

تقال کردم که خودم رو از دستش بکشم بیرون اما نا نداشتم... آخر سر هم اون پیروز شد و من رو 

 داخل ماشین کرد... و به خونه ی کتی جون برد...

. .احساس تنهایی بدجور به دلم نشسته بود... پویا خیلی سعی میکرد آرومم کنه مدام بغض داشتم.

مدام اشک میریختم... کتی جون نمیزاشت تو مراسم ها شرکت کنم... تنهام نمیزاشت... مدام مثل 

 پروانه دورم بود.... حتی شبها خودش پیشم و بعد من میخوابید...

 چفدر اون روز ها تکیده و الغر شده بودم... همیشه چشمام دو کاسه خون بود از بس گریه میکردم...

د و من هنوز نتونسته بودم روحیمو بدست بیارم... نمیشد... بهونه ی نفس کشیدنم یک ماه گذشته بو

 پر کشیده بود... پس من چطوری نفس میکشیدم؟!

هستی باید برمیگشت... آقا پدرام بیشتر از حد مجازتونسته بود بمونه و باید زودتر میرفتن... مامان 

 هم باید میرفت اما هیچ کدوم دل رفتن نداشتن!

ی فرودگاه بوییدمشون.... همشونو... حتی باران کوچولو رو... لحظه ی آخر پویا بغلم کرد و با تو

 مهربونی در گوشم گفت : اینقدر گریه نکن ... به زودی دوباره میبینیشون!

 ولی اشکای من به هیچ چیز گوش نمیکردن...

از  ن... به عکسش نگاه میکردم وکم کم کارم به دکتر کشیده شد... سه ماه از فوت بابا میگذشت و م

تنهاییام میگفتم... از اینکه نیست... از اینکه مامانینا رفتن... از اینکه عمه دوباره برگشته و من واقعا 

 جز پویا و خانوادش دیگه کسی و ندارم...

 وهر روز میرفتم خونه خالی خودمون... که حاال دیگه هیچ وسایلی توش نبود... میرفتم اتاق بابا 

 حرف میزدم... با جای خالیش...

پویا برای تغییر روحیم هر کاری میکرد... هر کاری ... از هر شب شام تو رستوران خوردن گرفته تا 

 خریدن گردنبند و دستبند و جواهرات دیگه...!

 به دستور دکتر پویا خونه رو داده بود اجاره... بدون اطالع من!

ای همسایه های جدید رو دیدم... دیوونه شدم... حتی یه لحظه روزی که رفتم دم خونمون و اساسه

فکر نکردم شاید اجاره داده باشه... سریع فکردم رفت سمت فروش...و صدای داد و فریادم بود که 

خانم بزرگ رو کشید بیرون... اما حالت عصبی بهم دست داده بود و نمیتونستم خودم رو کنترل 

 ازش ساخته نیست به داخل رفت و به پویا موضوع رو گفت... کنم... خانم بزرگم که دید کاری
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 مثل دیوونه ها جلوی در رو گرفته بودم و نمیزاشتم اسبابشون رو ببرن داخل...

آقایی که گویا خونه رو اجاره کرده بود با مهربونی هی ازم میخواست بزارم کارشونو انجام بدن ... اما 

 من هیچی نمیشنیدم...

الستیک ماشینی یه سمت صدا چرخیدیم... همگی... انصافا با دیدن چشمای قرمز پویا  با کشیده شدن

 رنگ از رخم پرید... انگار تازه به خودم اومده بودم... تازه فهمیدم که کجام؟!

 اما دیر شده بود... اتفاقی که نباید می افتاد , افتاد...

د... اینقدر که خانم یزرگ تا دیدتش رفت اومد جلو... عصبانیت از تک تک اجزای صورتش معلوم بو

 جلو و دستش و گذاشت جلوشو گفت : پسرم... آروم...

 پویا تو چشمام زل زده بود : آرومم , خانم بزرگ...

 نزدیک تر شد... زیر لب غرید : برو تو ماشین...

 خوب...شرایط رو درک نکردم... درک نکردم که باید برم تو ماشین بشینم... مثل یه بچه ی 

 سرم رو گرفتم باال... چشم تو چشم زل زدم بهش : چرا خونه رو...

 صدای فریادش اللم کرد : بهت میگم برو تو ماشیـــــن!

 فریادش حس راه رفتن رو ازم گرفته بود ...

 نمیخوام... بگو چرا... -

ودم  میکردم... اما خباز پرید وسط حرفم... بازوم رو محکم گرفت و کشوندتم به سمت ماشین... تقال

 هم نمیدونستم چرا؟! چرا داشتم یا اعصابش بازی میکردم؟!

 چنگ زدم به دست حلقه شدش دور بازوم : ولـــــــم کن!

 که...با سیلیش ... برق از سرم پرید... مسخ شده نگاش کردم... واقعا سیلی زده بود؟!

 پویا نعره زنان در رو باز کرد : گمشو تو ماشین...

حاال که سیلی خورده بودم حرف گوش میکردم... نشستم تو ماشین و نشستن همانا و زدن زیر گریه 

همانا... هق هق میکردم ... اما پویا برخالف همیشه توجهی نمیکرد... عصبی رانندگی میکردو زیر لب 

 غرغر...

 داد زدم : منو پیاده کن... میخوام تنها باشم...

تو غلط میکنی... هیچ جا نمیری... فهمیدی؟ هیچ جا... این چه غلطی بود تو  بلندتر از من فریاد زد :

 کردی؟ هان؟ چه غلطی؟

 گریه کنان زدم رو داشپورت : خونه ی بابامه... یادگار بابامه... به چه جراتی فروختیش؟!
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نگاه تندش باعث شد آرومتر بشم : کی گفته من فروختمش ؟ هان؟ کی گفته؟ اجارش دادم... 

 یدونی واسه چی؟ واسه اینکه تو هرروز نری بشینی گریه کنی... به خاطر تو.... میفهمی تو...م

 ادامه داد : دیگه نمیدونستم میخوای این دیوونه بازیا رو از خودت در بیاری!

 

 خدای من! چه گندی زده بودم!

 ؟اما باز پررو پررو دهن به دهن پویا گذاشتم : من از کجا بدونم؟! از کجا

پویا انگشت اشارشو گرفت سمتم : به خدای احد و واحد ... یه کالم دیگه با من کل کل کنی ... من 

 میدونم و توهــــــــا!

با این حرفش یاد سیلیش افتادم... جاش سوخت... دستم رفت سمت صورتم و زیر لب زمزمه کردم 

 : حتما باز میخوای سیلی بزنی...

 کم کوبید رو فرمون : لعنتی ...نمیدونم شنید یا نه ... مح

تا خونه دم نزدم... ریز ریز اشک ریختم... کتی جون تا در رو باز کرد ... نگاهش که به قیافه های در 

 هم ما افتاد... با نگرانی اومد جلو : چی شده بچه ها؟

 هول اومد سمت من : آهو؟ چرا گریه کردی مادر؟ چی شده؟

 نگاهم آروم رفت سمت پویا...

 کتی جون نگاهش همراه نگاهم شد... رفت سمت پویا : چی شده مادر؟ نصف عمر شدم...

 پویا با همون عصبانیت جواب مادرشو داد : هیچی کتی جون... هیچی ... بیخیال...

 و به سمت اتاقش که به تازگی اتاق مشترکمون شده بود رفت...

 عا کارم زشت و آبرو بر بود...انگار تازه به عمق زشتی کارم پی برده بودم... واق

 کتی جون مشکوک نگاهم میکرد : نمیری لباستو عوض کنی مادر؟

 میخواست ببینه من به سمت اتاق پویا میرم با نه!؟ 

سرم پایین بود و داشتم فکر میکردم کهاگه برم پویا باهام چه رفتاری داره ... از طرفی هم اگه به 

شد ... نه ! پس بهتر بود هیچی به روم نیارم ... البد فکر میکرد یه کتی جون میگفتم حتما ازم زده می

 دعوای سادست !

 آروم ... در حالیکه به سمت اتاق میرفتم زیر لب زمزمه کردم : چرا کتی جون... االن...

در اتاق رو باز کردم ... پویا میزش نشسته بود و سرش رو تو دستش گرفته بود... حتی برنگشت 

ومده! آروم رفتم رو تخت... بهتر بود چیزی نگم به اندازه کافی گند زده بودم ... با همون ببینه کی ا
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لباسا دراز مشیدم ... پشت به پویا ... بغض سد گلوم شده بود... اگه پویا ازم زده میشد !؟ من چیکار 

 میتونستم بکنم؟! من دیگه کیو داشتم...؟!

ید و روی صورتم ریخت ... سعی میکردم آروم باشم اما کامال مثل یه بچه فکر میکردم! اشمام جوش

نمیشد... دلم بیشتر از همیشه برای بابام تنگ شد ... اگه بود ... تو بغل اون گریه میکردم... پویا نباید 

 بهم سیلی میزد... نباید...

 یهو از جام بلند شدم ... اشکام رو پاک میکردم و به سمت در میرفتم ...

 اهم کنه ... صداش اومد : کجا ؟!بدون اینکه نگ

 دستگیره رو به سمت پایین پیچوندم : میخوام برم سر خاک ...

اومدم پامو از اتاق بزارم بیرون که دستمو کشید ... با خشونت ... نمیدونستم که دارم با اعصابش 

 بازی میکنم ... نمیدونستم ...

 غرید : آهو؟ رو مخ من نرو ... تو هیچ جا نمیری...

دستمو با خشونت ... مثل خودش ... از دستش خارج کردم ... صدام کمی باالتر رفت : اتفاقا دارم 

 میرم که رو مُخت نباشم ...

 پویا سعی میکرد آروم باشه : وایسا خودم میبرمت ...

 نمیخوام ... میخوام تنها باشم ... -

 هو , مادر کجا میخوای بری ؟کتی جون از سر و صدای ما اومد بیرون : چی شده بچه ها؟ آ

بغض کردم ... نمیخواستم کتی جون رو ناراحت کنم : میخوام برم پیش بابام ...دلم براش تنگ شده 

... 

 آغوش پر مهرشو برام باز کرد : قربونت برم چرا با پویا نمیری؟

 سرم تو بغلش بود : نمیخوام ... نمیخوام با پویا برم ...

 شنیدم : وایسا پس حاضر شم خودم میبرمت... صدای محکم کتی جون رو

 نه! خودم میرم ... شما استراحت کنین ... -

 کتی جون : همینم مونده ! چند لحظه وایسا االن میام ...

 با چشم غره ای که نثار پویا کرد به سمت در اتاقش حرکت کرد ...

نمیدونم شاید عذاب وجدان سیلی رو پویا بهم خیره شده بود ... ناراحتی تو چشماش دیده میشد ... 

 که زده بود داشت ... شاید ...

 بدون اهمیت بهش رفتم سمت در ... صدای در اتاقشو شنیدم ...

.............................................. 
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چشمام پف کرده بود ... از پنجره ماشین به محیط ساکت و سرد بهشت زهرا چشم دوخته بودم ... 

داشت تاریک میشد ... کتی جون هیچی نمیگفت ... چند ساعتی بود که سر خاک بابا بودیم ... هوا 

کلی حرف زدم ... کلی خالی شدم ... تو همه ی این مدت کتی جون تو ماشین بود و من و نتها 

 گذاشته بود با بابام ...

 نزدیکای خونه بودیم که تلفنشون زنگ خورد ...

 کتی جون : سالم پسرم

..... 

 داریم میایم ... نردیکیم دیگه

.... 

 بابا اومده ؟

.... 

 کجا؟

.... 

 ا ؟ باشه ... االن میرسیم دیگه ... به بابات یه چایی بده االن زود میایم...

 بعد از خداحافظی بدون اینکه چیزی بپرسم برگشتن طرفم : میگم چرا اینقدر زود اومده خونه ها !

 گیج پرسیدم : کی ؟

 کتی جون : زند دیگه ... فکر کنم امشب بدون ما باید شام بخورین ...

 چرا ؟ میخواین برین بیرون ؟ -

 کتی جون : آره ... یکی از دوستان قدیمی زند از انگلیس اومده ... بریم یه سر بهش بزنیم ...

 گذره ...سرم رو به عالمت تایید تکون دادم : باشه ... باشه ... مشکل نداره ... خوش ب

 با تردید پرسید : خیالم راحت ؟ همه چیز خوب پیش میره دیگه ...

 خندیدم و اینطور وا نمود کردم که همه چیز حل شده : خوبِ خـــــــــوب !

به خونه که رسیدیم اول از همه با پدر جون سالم احوالپرسی کردم... با محبت خاصی من و بغل کرد 

 : سبک شدی دخترم ؟

 از کجا فهمیده بود ؟! پدر جون

 سوالم زیاد تو ذهنم نموند چون بالفاصله کتی جون پرسید : تو از کجا فهمیدی آقا ؟

پدر جون به پویا که به تلویزیون چشم دوخته بود اشاره کرد و با لبخند گفت : از آقاشون پرسیدم 

 خانم !
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کدوم رو یه مبل نشسته بودیم و به بعد از رفتن کتی جون , من و پویا تو خونه تنها بودیم ... هر 

 تلویزیون چشم دوخته بودیم ! سکوت رو پویا شکوند : بریم شام بیرون ؟!

اط عصبانیت صبح خبری نبود ... منم اینقدر سر درد داشتم که حوصله لج بازی رو نداشته باشم ... 

 زی درست میکنم ...سرم رو به طرفش چرخوندم : سرم درد میکنه ... االن بلند میشم خودم یه چی

 اومدم بلند شم که صداشو شنیدم : نمیخواد... توبرو استراحت کن خودم میرم میخرم از بیرون ...

 از پیشنهادش نهایت استقبال رو کردم و همونجا روی مبل کِز کردم و خوابیدم ...

 ار داشت ...با نوازش دستی روی صورتم از خواب پریدم ... پویا تو فاصله ی کمی از صورتم قر

 چی شده پویا ؟ -

پویا همونطور صورتم رو نوازش میکرد : هیچی ... نیم ساعتی هست اومدم ... خواب بودی بیدارت 

 نکردم ...

 باشه ... بریم پس شام و گرم کنم ! -

 صورتش نزدیک تر شد : نمیخواد ... گذاشتم تو مکروویو ...

 خیلی خوب ... پس پاشو بریم بخوریم ... -

صورتش نزدیکتر شد و لبهاش گونه امو نوازش کرد ... سرم رو مبل بود ... هیچ حرکت اضافه ای 

نکردم ... به محبت پویا عادت کرده بودم و بی محلیش اصال برام قابل تحمل نبود ... چشمام رو هم 

 بود اما خواب نبودم ... سرش رو بلند کرد ..و چشمامو باز کردم ...

 واقعا... اصال دست خودم نبود .... یه لحظه اصال ... پویا : آهو ؟ من

 انگشت اشارمو گذاشتم رو لباش : کار منم اصال درست نبود ...

 پویا : به هر جال من نباید ...

 پویا : بی خیال ... دفعه ی آخرته ... میدونم ...

.. وسش طوالنی و گرم بود .لبخند نشست رو لباش و ... لبهای من رو هم با لبان خندونش تر کرد ... ب

دلم یه لحظه لرزید ... خوبه که پویا هست ... با این فکر ... من هم نا خود آگاه ... گرم ... همراهیش 

 کردم ...

 هر از چند گاهی صورتشو میکشید عقب و به چشمام نگاه میکرد ... یک لبخند و باز ... بوسه ...

 سیراب نمیشدیم ... بوسه پشت بوسه ... هر دو همراه بودیم و

 صدای تلفنش بلند شد ... پویا ناراضی دست از کارش کشید : ای بابا !!! این چه وقت زنگ زدنه !؟

 خندم گرفت : غرغر نکن... کیه ؟

 در حالیکه گوشی تو دستش بود گفت : مامانه ...
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 و بشقابامون میریختممدتی که پویا جرف میزد من رفتم شام رو آماده کردم ... داشتم برنج ها رو ت

 که دستش دور کمرم حلقه شد ...

 کتی جون چی میگفت ؟ -

 پویا : میگفت یه کم دیر میان ...

 ا ؟ چرا ؟ -

 پویا : مثل اینکه دارن میرن ویال ی لواسون ...

 آهان ... -

 بشقابا رو گرفتم دستمو چرخیدم طرفش : بریم شام !

دیم ... چایی خوردیم ... تمام مدت رو پای پویا دراز کشیده بودم بعد از خوردن شام ... تلویزیون دی

 و اون موهامو نوازش میکرد ...و از آینده میگفت ... آینده ای روشن ... با بچه هامون ...

ساعت حدودا یازده بود , خسته از روزی که پشت سر گذاشته بودم رو به پویا کردم : پویا ؟ بریم 

 یخوابیم ؟

 ب رو کرد به من : واقعا خوابت میاد؟پویا با تعج

 نـــــــــــه خواب که نه! اما خستم... -

 شیطون شد ... یهو یه دستشو انداخت زیر پامو یکی هم زیر گردنم و من و از رو مبل بلند کرد ...

 ااا! پویا نکن اینطوری... االن میخورم زمین ... -

 پویا : نمی خوری.... دست منیا !

 در اتاقشو باز کرد... من رو روی تخت گذاشت ... خودش هم کنارم ...و با پا 

 دستش رو ستون سرش کرد و رو به من شد : خوبه که میخندی ...

 نیشم باز شد : آره میدونم ....

 شروع کرد به نوازش موهام و همونطور خیره بهم نگاه میکرد ...

 آدم ندیدی ؟ -

 دیدم ... خوبشم دیدم ... زنمی میخوام ببینمت ...پویا سرشو برد الی موهام : آدم 

 سرشو بلند کرد و مثل بچه های تخس تو چشمام نگاه کرد : حرفیه ؟!

موهاش بهم ریخته بود ... اومدم دستمو. بکنم تو موهاش تا مرتب بشه که ... لبهام بسته شد ... 

رو بوسه بارون کرده بود و من ... از این  ایندفعه انگار خودم هم نیاز داشتم ... پویا از سر تا نوک پام

 همه عشق... از این همه کالم زیبا ... از این همه توجه پویا به وجد اومده بودم ...

 اون شب ورای شبهای دیگه ام بود و من داشتم طعم عشق رو یه جور دیگه مزه میکردم ...
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 ...و خاطره ساختیم ...اون شب من و پویا تا صبح تو نجوای عاشقانه ی هم غرق بودیم 

................................. 

االن سه سال از اون شب پر از عشق میگذره و من و پویا سر خونه زندگی خودمون هستیم ... یه 

مهمون تو راه داریم ... جنسیتش مشخص نیست چون فقط شش هفتشه ... و من هرروز براش حرف 

 ...میزنم ... از گذشته ... از آینده 

پویا  وجود داره که "آهو  "پویا عکاسیشو گسترده تر کرد و االن تو سطح شهر سه تا عکاسی به نام 

 ادارشون میکنه ...

تو این سه سال دو دفعه به مامانینا سر زدیم که یک بارش کامیارینا و کتی جونینا هم همراهیمون 

 کردن ...

 راستی کامیارینا !

 گذاشتن ... یه پسر نازو "رامبد  "خداوند یه پسر بهشون داد که اسمشو یک سال بعد از ازدواجشون 

 تپلی که شکل خود کامیاره ...

هم بدنیا اومد... یه دختر ناز با چشمانی درست شکل چشمای  "رادا  "و درست هفت ماه پیش 

 شهرزاد ...

خاطر این آرامش ... بخاطر خدارو هزاران بار شکر ... به خاطر وجود همه ی آدمهای تو زندگیم... به 

 این همسر ... که فقط و فقط دغدغش خانوادشه که تا پند ماه دیگه میشیم سه نقر !

 خدایا شکرت ...

 "پایان "

 1331آذرماه  52

 شنبه 13:31

  "مهسا. راد"
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