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بهاااااااانهههههه بلندشوباز خواب موندي
واااااااي.مامان ارواح جدت بزاربخوابمبلندشوببینم زهرادم درمنتظره،بلندشوساعت هفتو نیمهیهوازجام پریدم یع نگاه به دوروبرم انداختم که چشمم افتادبه قیافه ي غضبناك مامان
یاابلفضل دیرشد,خاك به گورم

مامان زهراکه نرفت؟نه دم در منتظرته .زوداماده شو,هرچی بش گ فتم بیاتو نیومدسریع پریدم تو دسشوی ی و بعداز انجام عملیات اومدم بیرون وسه سوته دستو صورتمو
شستم,لباسامومثل جت پوشیدمو از خونه زدم بیرون
سالمدردوسالم بزنم تو سرخرت؟اخه تو کی میخواي ادم بشی دخترزري جون شرمنده به جا غرغرکردن راه بیفت که دیرمون شدچشم غره اي بهم رفتوباالخره غاغارکشوراه انداخت
طبق معمول بااستاد وارد کالس شدیم ،سرکالس همش چرت میزدم اخه یکی نیست بگه دختر خوب
شب زنده داریت واسه چیه دیگه؟اخه توروچه به فضاي مجازي؟واال
هیچی ازکالس نفهمیدم تاکالس تموم شدسریع وسایلمو جمع کردم و منتظر زهراشدم که باهم بریم
یه ذره بیشتر میخوابیدي خانوم خوش خواباي بر خر مگسه معرکه لعنت،وع.این دیگه از کجا پیداش شد،روپاشنه ي پا چرخیدمو وگ فتم:فوضولیش
به شما نیومده
اونودیگه من مشخص میکنم
اصوالهمچین تصمیم گیري های ی روبه عهده کسی مثل تو نمیذارنمگه من چمهیه تختت کمهصورتش سرخ شد،دهنشوبازکرد که جوابمو بده ولی من بی توجه ازکنارش گذشتم و به سمت حیاط
دانشگاه رفتم واونجامنتظرزهراشدم،بعدازپنج دقیقه خانوم افتخاردادنو اومدند.
تواگه یه روز بااین پسره کل کل نکنی روزت شب نمیشه؟نه؟به من چه خودش شروع کردخب اون شروع کن تو جوابشونده-د ن د نشد اونوقت فکرمیکنه من کم اوردم

خداشفات بدهایشاا ...خداازدهنت بشنوهتودیگه کی هستی ؟!بچه بابامیه وخ کم نیاریاااااماچاکریم ابجینفله،سوارشو بریمچشششششمتوماشین نشستیمو اهنگوتاته زیاد،نزدیک خونه که رسیدیم اهنگو کم کردیم چون مامان مارواینجوري
میدید دوباره نصیحتاش شروع میشدکه دختربایدال باشه دختربایدبل باشه ولی خب ماگاااهی تفریحی
اهنگوتاته زیادمیکردیمو میرفتیم دوردور
اززهراخدافظی کردمو واردخونه شدم،بادیدن امیرمحمدچشام برق زد
ب ه سالااااااام ،چه عجب ,راه گم کردي
علیکم من که همیشه اینجاماره جون عمتصداي معترض مامان دوباره به خاطر این مدل صحبت کردنم بلندشد
بهانه خانووووووممممم
چشم مامان فهمیدم ،سعی میکنم این مدل حرف زدنو ترك کنمعمو خندیدو گ فت بچهوتوادم بشونیستی؟نه؟
عمووووو شماهم ؟؟؟وباحالت قهر رومو برگردوندم
خب حااللوس نشو,شوخی کردمنیشم شل شدوگ فتم من برم لباساموعوض کنم وبیام درخدمت باشم
-ن ه وایسا کارت دارم

خوبذارلباسامو عوض کنم بعدکارتو بگو
نه میخوام دوتای ی بریم بیرونابروهام پریدباال
بیرون؟
ارهیه نگاه به مامان انداختم مامانمم گ فت برین زود برگردین واسه ناهار
خسته و کوفت دنبال عمو راه افتادم ،اگه ازروي کنجکاوي نبود عمرادنبالش میرفتم چون شدیدخسته
بودم بااینکه امروز برنامم خیلی سبک بود ولی بازم خسته بودم
باالخره عمو ماشینو جلوي یه کافیشاپ نگه داشت و گ فت بپر پایین.بعدازاینکه یه جاي دنج پیداکردیم
و نشستیم و قهوه سفارش دادیم ،عمو سکوتی که بینمون ایجادشده بودوشکستو گ فت:بهانه
جانممیگم....میدونی....چیو؟!میخوام یه چیزي بگم اما...قیافش اون لحظه خیلی بامزه شده بود,بازورجلوي خندمو نگه داشتم،دستاشو توي هم گره زده بودوبه
من خیره شده بودوقیافه ادماي بیچاره رو به خودش گرفته بود
عموراحت باش،هرچی میخواي بگیوبگووخودتو راحت کنتوشرک تی که کار میکنم....ببین بذاراینجوري بگم...یه خانومی هست همکارمه,به اسم هستی نجمی
,خیلی خانومه،سربه زیر ,باحجب و حیا،خوشگل ,باحجاب...
پیاده شوباهم بریم عموجون,ازاین تعریفا میخواي بکجابرسی؟هوم؟دوسش دارم میخوام زنم بشهخب قربون شکل ماهت این همه صغري کبري چیدن نداشت ازاول همینو میگ فتیحاالکه گ فتم میري برام خاستگاري؟-بلههههههه؟؟؟؟من برم؟

ارهواه عمو حرفامیزنیا,مامانجون باباجون که خداروشکر هستن خب به اونابگوببین بهانه ،قبالازهستی خاستگاري کردم واونم بالفاصله جواب رددادبهم االن میخوام قبل ازخاستگاري رسمی جواب مثبتو از هستی بگیرم وگرنه توکه بهترمیدونی مامانجون برامن هیچوقت
دوباریه جا نمیره خاستگاري میخوام همون دفعه اول که رفتیم بله روبگیرم وگرنه مامانجون میخوادواسه
من اون دخترعموي نچسبوبگیره
بمیرم برات چه دل پري داريعموسرشوانداخت پایینو چیزي نگ فت
خب،چیزدیگه اي درباره ي دختره میدونی؟مثالمامان باباش کی هستن چه کارن؟وازاینجورچیزا...
هستی خودش حسابداره,ازنظروضع مالی هم سطحیم،پدرش بازنشستس وقبالرعیس بانک بودهمادرشم که خانه داره،یه خواهرداره ویه برادر....اوووووم دیگه چی بگم؟؟؟
مشاهللاااطالعات ...خب نمیدونی هستی چراجواب ردداده بهت؟
نمیدونم اونو دیگه توبایدباهاش صحبت کنیباش پس بقیش بامنخب کی میري باهاش صحبت کنیهرروزمیادشرکت؟اره دیگهپس من یکشنبه میتونم بیامباشه پس ازاین موضوع فعالکسی چیزي نفهمه،باشه؟خیالت راحت زیپ دهنم بستس بعدازیه ذره صحبتاي متفرقه عمومنورسوندخونه ،هرچی هم بهشاصرارکردم که ناهاروباهم بخوریم قبول نکردو گ فت کاردارم
شب موقع خواب فکرم درگیراین بودکه به این دختره(هستی)چی بگم و چه جوري باهش حرف بزنم تا
جواب مثبت رو ازش بگیرم وباهمین افکار خوابم بر

صبح ساعت حدودا11بودکه ازخواب بیدارشدم بعداز خوردن یه صبحونه ي مفصل به مامان کمک کردم
تاناهارواماده کنه،مشغول خوردن ناهاربودیم که تلفن زنگ خورد،تلفن روجواب دادم ازخونه ي خاله بود
الوسالمسالم خاله جون خوبی -مرسی ممنون شماخوب هستین خانواده خوبن؟منم خوبم اوناهم سالم دارنسالمت باشینبهانهجانم خالهبه مامانت بگو حال داره بعدازظهریه سربریم بیرون؟چن لحظه گوشی دستتون باشهبه مامان گ فتمواونم اوکی رودادوقرارشدبعدازظهرباهم بریم سی و سه پل.
ساعت 3یه دوش گرفتم واماده شدم
یه نگاه تواینه به خودم انداختم،اوووم خوب شده بودم مانتوي قرمزم به پوست سفیدم میومد برق لبی
که زده بودم لباي صورتیمو بهترنشون میداد چشماي خمارم بادم اسبی بستن موهام خمارترشده بود
بهانه حاضرياره مامان بریمبیست دقیقه بعد لب رودخونه بودمو قدم میزدم و از ارامشی که اب نصیبم کرده بود لذت
میبردم،حرفاي عمورودوباره تو ذهنم مرورکردم ،خوشحال بودم که نیمه ي گم شدشو پیداکرده ،خیلی
باهاش راحت بودم اختالف سنی زیادي باهم نداشتیم خیلی راحت باهم ارتباط برقرارمیکنیم
صداي باران سوهان کشیدروافکارم
اِاِاِخاله ایناهم اومدن همگی به سمتی که سحراشاره کردنگاه کردیم وخاله حنانه روهمراه باخانوادشدیدیم ,به سمتشون رفتیمو بعدازمراسم دستوروبوسی و مااااچ جاي مناسبی نزدیک اب نشستیم،مامان
باخاله غرق صحبت بودن باباهم بااقاروح هللاا بحث سیاسی راه انداخته بودن و فرزادم هرزگاهی بین
صحبتاشون نظرمیداد,بارانم که طبق معمول بامهران کل انداخته بود,منه بدبخت بینوااون وسط

بیکارنشسته بودم
مامان من میرم یه کم قدم بزنم ,مامان سري تکون دادودوباره مشغول صبحت شد داشتم ک فشايک تونیمو میپوشیدم که صداي فرزاد باعث شدسرمو باالبگیرم
صبرکن منم میاماي خدااااا من اگه میخواستم باتو باشم که بلندنمیشدم برم که دودقه میخواستم خلوت کنماااا،ببین
چجوري میزنن تو برجک ادم،ایناروتودلم گ فتمودرظاهرمنتظرشدم تاک فشاشوبپوشه وبریم،حاالکه دارم
بادقت نگاش میکنم اینم جیگریه هااا
یه بلوزسفیدهمراه بایه شلواروک فش مشکی تیپشو تشکیل میداد،موهاي مواجشوبه سمت باالشونه زده
بود ویه ته ریشم گذاشته بودکه به جذابیتش افزوده بود،باسرفه ي فرزاد به خودم اومدوتازه فهمیدم
داشتم بانگاهم بچه مردمو قورت میدادم سرموانداختم پایینو راه افتادم
قدم زدن درکنار فرزاداونم تنهای ی یه مقدارمعذبم کرده بود حدودایه ربی رو توي سکوت قدم زدیم
تااینکه فرزادسکوت بینمون رو شکست
بهانهبلههیچیواه خب حرفتو بزنبیخیالشونموباالانداختمو گ فتم هر جور راحتی
روزخوبی رو سپري نکردم چون کسی رو نداشتم که باهاش خوش بگذرونم و ازیه طرف دیگه هم نگاه
هاي گاه و بیگاه فرزاد رو مخم اسکی میرفت
شب زودخوابیدم و صبح زودتراز همیشه بایه انرژي زیادبیدارشدم باحوصله اماده شدم یه کرمو رژلب
صورتی ملیح زدم ،مانتو ومغنعه ي مشکی و شلوارلی.اووووم خوب شده بودم
طبق معمول زهرااومده بوددنبالمو باهم به دانشگاه رفتیم درطول روز مدام به فردافکر میکردم،اولین
باري بودکه میخواستم برم خاستگاري،ازانتخاب عمو مطمعن بودم واینم خوب میدونستم که مامانجون

براي انتخابش ارزش قاعله.
عموشب بهم زنگ زدتامطمعن بشه فردامیرم و بعداز کلی سفارش که چجوري حرف بزنمو چه تیپ ی
بزنم تماس رو قطع کرد
قصدداشتم بعداز دانشگاه برم شرکت پس یه تیپ ساده ي مشکی زدم موهامم حداالمکان دادم داخل
یه مقدارزودتررسیدیم دانشگاه پس تصمیم گرفتیم بازهرایه مقدارتوحیاط قدم بزنیم که سروکله ي
شیربرنج پیداشد(خیلی سفیدبوداخه)
تسلیت میگم خانوم وبادستش به تیپم اشاره کردوظیفتهوازکنارش ردشدم زهراگ فت مگه کسی مرده؟
 نه بابااین دوباره کرم رفته توشلوارش ,دیدمن تیپ مشکی زدم گ فته بذاریه تیکه بارم کنه.دانشگاه رو باشوخی و خنده گذروندیم ،باربدم(جناب اقاي شیربرنج یاهمون خرمگس خودمون)معلوم
بودامروزسرحاله چون سرکالس کلی تیکه پروندتاجای ی که نزدیک بوداستادازکالس پرتش کنه بیرون
بعدازدانشگاه طبق قولی که به عموداده بودم به شرکت رفتم،دم درشرکت که رسیدم به عمو زنگ زدمو
گ فتم که دم درم اونم پنج دقیقه بعداومددم شرک تو بعداز کلی سفارش کردن بهم رفتیم داخل
شرکت،ازدورهستی روبهم نشون دادو رفت سرکارش
یه بسم هللاا گ فتمودوسه تا صلواتم فرستادموباقدم هاي شمرده به سمت هستی رفتم ،اون مشغول کارش
بودو باسالم من سرشو باالاووردوباخوش روی ی جواب سالممو داد
بفرماییدامري داشتین؟خانوم هستی نجفی؟بله بفرماییدخودم هستممیشه چن لحظه وقتتونوبگیرمدرخدمتم برماییدببخشیدولی...فکرنمیکنم اینجامکان مناسبی باشه براي صحبت کردن اگه میشه چن لحظه ازوقتتونودراختیارم بذارین

درچه رابطه میخوایین صحبت کنید؟امرخیره لطفابیایینپس چن لحظه صبرکنیدتامن مرخصی بگیرمبعدازیه ربع حاضرواماده جلوم ایستاده و گ فت میتونیم بریم
به نزدیک ترین کافی شاپ رفتیموبعدازسفارش دوتابستنی سکوت بینمون روشکستم
اوووم من بهانه فرامرزي،برادرزاده ي امیرمحمدفرامرزي هستماول چشماش ازتعجب گردشدوبعداظهارخوشبختی کرد
خب بهانه جان امري داشتین؟واالچه عرض کنم ،من وعموم رابطه ي خیلی صیمیمی باهم داریم و اخالق خوب عموم باعث شده اینرابطه ي صمیمی به وجودبیاد،راستش چن روز پیش عموپیشم اومدوازم کمک خواست،اون میگ فت
دلباخته ي یه دختر توشرک تشون شده ولی مثل اینکه اون خانوم دست رد به سینه ي عموي خوشتیپ
من زده(این جمله روباشیطنت گ فتم)ازعموم اسم اون شخص روپرسیدم که اسم شماروگ فتن یه نگاه
دقیق به هستی انداختم تاببینم تااینجاي کار حرفام چه تاثیري روش گذاشته،سرشوانداخته
بودپایینوبادستاي ظریفش بازي میکرد
یه نفس عمیق کشیدمو گ فتم هستی جان من اینجام تاشماروبراي عموم خاستگاري کنم،هستی
سرشوباالاووردوگ فت:ولی من قبالهم به عموتون گ فته بودم که این ازدواج صورت ناپذیره
واسه چیواسه فرهنگامون ،اگه یه نگاه به من و یه نگاه به خودتون بندازین متوجه میشین ،ببینیدمناصالقصدتوهین ندارم ولی خب خانواده ي ما خانواده ي خیلی مذهبیه ویابه قول بعضی ازمردم خانواده
خشک مذهب ولی شما...
درسته که چادرحجاب کامله ولی بامانتوهم میشه حجاب داشت بعدشم شمامیخوایین باعموي منازدواج کنیدنه خانوادش واین روهم بدونید عموي من اگر متدین نبوددنبال زن متدینم نبود،عموي من
از نجابت شما ازحجابتون ازحیاتون خوشش اومده ،اگر مشکل شمافقط همینه بایدبگم راه حل خوبی
روبراي جواب رددرپیش نگرفتین،من اینجام تااینو بدونم که توحست به عموم چیه؟ایامیتونی به عنوان

مردزندگیت قبولش کنی یانه؟این عالقه دوطرفس یانه؟
هستی به فکر فرورفت،کالفگیش مشهودبود،صورتشوموشکافانه نگاه کردم،صورتی کشیده باپوستی
سفیدوچشمانی به رنگ ابی و بینی استخوانی ولبای ی معمولی روي هم رفته تودل بروبود
هستی که تااون موقع به یه نقطه خیره بودبه چشمام نگاه کردوگ فت
راستش من مشکلی ندارم یعنی اقاي فرامرزي خیلی خوبن ولی بایدنظرخانوادمم بدونم،نظراونهاخیلی
برام مهمه
انقدذوق کرده بودم که ازصندلی بلندشدموبه سمتش رفتموبه اغوش کشیدمش وگ فتم مطمعن باش
ازتصمیمت پشیمون نمیشی عزیزم،عموم خوشبختت میکنه
من دیگه بایدبرم فقط براي یه ساعت مرخصی گرفتمبعدازخدافظی ازهستی به عموزنگ زدمو همه ي ماجراروبراش تعریف کردم ,شادي رو به وضوح
میشدازصداش فهمید،بعدازقطع تماس به خونه برگشتم,شادي عمورومنم تاثیر گذاشته بودوباانرژي
زیادي وارد خونه شدم
سالاااااام براهل خونهباران-به بهانه خانوم،چه عجب اومدي خونه،ماشمارودیدیم،چی داره این بیرون که دم به دیقه بیرونی
بچه به تونیومده ازاین فوضولیاباران پشت چشمی نازك کردوبه سمت اشپزخونه رفت همون طورکه به سمت اتاق میرفتم پرسیدم
:باران مامان بابا کجان؟بعدازچنددقیقه جواب داد:رفتن بیرون خریدکنند
چه خریدي؟؟وسایل خونه و خوراکی و ازاین جورخرتوپرتااهاچته ؟انگارخیلی خوشحالی؟چشمکی زدموگ فتم:بمااند
 ِااِاِاینجوریاس-بلی به زودي میفهمین

خیلی انرژي داشتموبایدیه جوري خودموتخلیه میکردم,به سمت دستگاه پخش رفتمویه اهنگ
شادگذاشتمو شروع کردم قردادن
شب دیرخوابیدمو صبح خواب موندمو دوباره غرزدناي مامانوزهراشروع شد،دیگه باهرمکافاتی بودسریع
اماده شدمو رفتیم دانشگاه،ده دقیقه تاخیرداشتیم ومن شانس اوردم که بااستادحسینی داشتیم که
پیرمردي مهربون بودوبه منم خورده نمیگرفت،ازوقتی که وارد کالس شدم تاموقعی که کالس تموم
شدباربدزل زده بودبه منو اصالحواسش به درس نبود،انقدرتابلوبودکه استادحسینی با لحنی معترض
گ فت دست ازدیدزدن من برداره و حواسش به درس باشه که باعث شد کالس منفجربشه و تیکه پرونی
هاي بچه ها شروع که بادادي که استادزدهمه ساکت شدن,گاهی دلم میخواست انقدرسرشومیکوبوندم
تودیوارکه بمیره
تاساعت 7که دانشگاه بودم نگاه هاي گاهو بیگاه باربدرومخم بود,چندبارسعی کردم بانگاهم قافل گیرش
کنم تاشایدخجالت بکشه ودست ازسرکچلم برداره ولی پروترازاین حرفابود،کالس تموم شده
بودوبازهراداشتیم ازحیاط دانشگاه خارج میشدیم که باربد پیچیدجلومون(انگارماشینه)
زل زده بودبه منوکنارنمیرفت بافکی منقبض نگاش کردم که گ فت:بهانه
همین کلمه کافی بودکه منفجربشموتالفی امروزوسرش دربیارم،باصدای ی که سعی درکنترلش داشتم که
باالترنره گ فتم بهانه نه...خانوم فرامرزي وباخشم بیشتري اضافه کردم تکرارکن
َف ...رااااا....مرررر....زي.بروهروقت یادگرفتی یه خانوم متشخص روبه فامیلی صدابزنی بیاحرفتوبزن
بدبخت حرف تودهنش ماسیدوازتعجب نمیتونست چیزي بگه اخه انتظارنداشت بایه اسم اینجوري بهش
بتوپم
بعدازاینکه سوارماشین شدیم زهراگ فت خیلی خشن باهاش رفتارکردي,گناه داشت
امروزشدیدرومخم بودبانگاهاش ...بایدیه جوري خودموتخلیه میکردم،زهرابدون هیچ حرف دیگه ايظبط روروشن کردوصداي محمدعلیزاده پیچیدتوماشین
نه قحطی گل که نبودازتوچراخوشم اومد
قشنگ ترازتوبوددلم قیدتمومشونوزد
انگارچشام کورشده بودهیچکسوغیرتوندید

تواومدي توزندگیم شدي یه مشکل جدید
من بدترینوبهترین روزاي عمرم باتوبود
تصورم خوب بودازت اماچه سوداماچه سود
یه اشتباه چی داشت واسم خودخوري وهی سرزنش
ازاین به بعدمن این دلو دست کسی نمیدمش
نه قحطی یه چیزي بودفهمیدم اینواین دفعه
که تووجودت این روزاپیدانمیشه عاطفه
قحطی چی بودواسه من ،یه دل که زوددل نبره
این دل پراحساس من،به دردتونمیخوره
من بدترینوبهترین روزاي عمرم باتو بود
تصورم خوب بودازت اماچه سوداماچه سو
یه اشتباه چی داشت واسم خودخوري وهی سرزنش
ازاین به بعدمن این دلودست کسی نمیدمش
انقدرغرق اهنگ بودم که نفهمیدم رسیدیم خونه
بایه تشکراززهراخدافظی کردمو واردخونه شدم،به محض وروددیدم همه اماده شدنو دم دروایسادن
سالم،کجابه سالمتی؟مامان-علیکم السالم،خسته نباشی,زودبرولباساتوعوض کن بریم خونه باباجون
پووووف مادرمن ،منوبیخیال شیدخستمبدوحرف نباشه اقاجون خودش زنگ زدگ فت کارواجب داره باهامون وهمگی بریم خونشحدث زدم شایدمیخوان قضیه ي خاستگاري عمورومطرح کنند واسه همین پرسیدم :نگ فت
چیکارداره؟؟؟
نه،بروسریع اماده شو مامنتظریمبه اتاقم رفتمو سریع مانتوشلوارسورمه ایموبایه مانتوي ابی و شلوارمشکی عوض کردم شال مشکیمم
انداختم روسرم یه ذره ریمل زدم بایه رژ صورتی.خوب شده بودم

من امادمبابا-بریم که دیرشد
ده دقیقه ي بعدجلوي درخونه ي باباجون بودیم زنگ دروزدیمومنتظر شدیم...دربازشدواول مامان
واردشد بعدم باباو بعدمن وباران
حیاط پرازگلی که ثمره ي پشت کارباباجون بودرو گذروندیموبه درساختمون رسیدیم
باران-یاخدا چه قدرک فش اینجورکه معلومه همه اومدن
همون موقع دربازشدوعموامیرمحمدلبخندبه لب جلوي درظاهرشد
خونه شلوغ بودواولین چیزي که توجهموجلب کردحضورزنو مردي غریبه به همراه دوپسر جوون بود
یه سالم بلندوباالکردموکناربهاره نشستم ...صدامو پایین اوردمو گ فتم :اینجاچه خبره؟ایناکین؟مامانجون
چراچشماش اشکیه
یکی یکی بپري بابا،من چمیدونم،ازوقتی اومدیم مامانجون یه ریزداره گریه میکنه،باباجونم شدیدتوفکره،این غریبه هاهم انگاراللن هیچی نمیگن باباجون گ فت صبرمیکنه تاهمه بیان وبعدتوضیح
میده،منتظربودیم تاشمابیایین
باصداي سرفه ي مصلحتی باباجون همه ي سرها به سمتش برگشت،دلشوره گرفته بودم...میترسیدم
اتفاق بدي افتاده باشه
باباجون نفس عمیقی کشیدوگ فت:همه میدونیدکه 30سال پیش من تو یه مسافرت پسرمو ازدست
دادم...همه باسرحرف باباجونو تایید کردندوباباجون ادامه داد,بعدازاون سفرجنازه ي امیرعلی رو
پیدانکردیم فقط ازروي تیکه ي لباساش حدث زدیم که به دست گرگاافتاده
براش قبردرست کردیم قبري که هیچ مرده اي توش نبود قبري که هرجمعه میرفتمو دردودل میکردمو
فکرمیکردم که باپسرم حرف میزنم
معلوم بودیاداوري اون روزابراي باباجون سخت بودوبغض کرده بود یه نفس عمیق کشیدو بعدازچندثانیه
گ فت:
ولی...ولی امروزیکی اینجاست که میگه امیرعلی من نمرده...میگه زندس...میگه این همه سال زنده بوده
ومن عزاداربچم بودم وبااین حرف سرشوانداخت پایینوشونه هاي پهنش شروع کرد لرزیدن

سرشواووردباال...اشکاشوپاك کردوگ فت:وامیرعلی من االن بعدازمدت ها همراه خانوادش به جمع خانواده
پیوسته
بااین حرف اقاجون همه ي سرهابه سمت اون زنومردبادوپسرجوون چرخید...تعجب ازتک تک چهره ها
میبارید...هیچکس باورش نمیشد که این شخصی که االن روبه روي ماست همون پسربچه اي باشه که
سال ها پیش فکر میکردیم مرده.
عمومهدي -یعنی این همه سال امیرعلی زنده بوده و مابراش مراسم میگرفتیم،مابراش خیرات
میدادیم...فاتحه میفرستادیم..
اون مرد که االن همه میگ فتن عموامیرعلیه منه,باچشمای ی که لبالب پرازاشک بالبخندي برلب
گ فت:اره,من زندم...من نمرده بودم
عمه طاهره-پس چرانیومدي پیشمون؟هان؟چرااین همه سال گذاشتی مامان باباعذاب بکشن
باباجون باسرزنش اسم عمه صدازد
طاهره...کافیهمگه دروغ میگم بابا،اون کجابوداشک واه شما روببینه,اون کجابود شکستن شماروببینه,اون...ط اهرهعمه سکوت کردو دیگه چیزي نگ فت,فقط سرشوانداخته بودپایینو بی صداهق میزد
باباسکوت روشکست و گ فت :مهم اینه که بعدازچندسال فهمیدیم که امیرعلی زندس,مهم اینه که االن
پیشمونه،طاهره هم اگه گله اي میکنه بایدبهش حق داد،طاهره و امیرعلی خیلی باهم صمیمی بودن
ودرنبودامیرخیلی بهش سخت گذشته
خب امیر,نمیخواي بهمون بگی چی شدکه این همه سال غیبت زدو سراغی هم ازمانگرفتی؟؟
عمواهی کشیدوگ فت:اون روز که رفتیم کوه ازاقاجون اجازه گرفتم که برم یه ذره بگردم براخودم،رفتم
لب یه صخره وداشتم منظره ي روبه رومو نگاه میکردم ومثل اینکه اون قسمت از صخره پوسیده
بود...شکست ومن افتادم پایین,دیگه بیهوش شدمو هیچی نفهمیدم تااینکه چشمامو بازکردمو دیدم
توبیمارستانم.....هیچی یادم نمیومدیه خانومی باالي سرم بودکه تاچشماموبازکردم دک ترروصدازد
دک تراومدباالي سرمو عالعمموچک کرد(ازاون همزه هاندارم واسه همین عالعم رواینجوري نوشتم)

چن تا سوال ازم پرسیدومابینش اسمم روپرسیدکه گ فتم یادم نمیاد
هرچی ازخانوادم پرسیدن یادم نبود.دک ترگ فت فراموشی گرفتم
اون روزاحالم اصالخوب نبودعباس اقاومعصومه خانوم که منوپایین صخره پیداکرده بودن باهردنگوفنگی
که بود(همون مکافات)اجازه ي منو از ستادگرفتنومنوبردن خونه ي خودشون
یه ماهی گذشت ولی من حافظمو به دست نیووردم،شب تا صبح یه گوشه مینشستم وبه یه نقطه خیره
میشدم,عباس اقاومعصومه خانوم همه ي تالش خودشونومیکردن تامنوازاون حالو هوادربیارن ولی بی
فایده بود,همون روزاعباس اقارفتوباکلی پارتی بازي برام یه شناسنامه گرفت....اسمم شدبهرام وفامیلیم
احمدي,نام مادر:معصومه عامري و نام پدر:عباس احمدي...
شدم یه شخصیت دیگه...
عباس اقا35سالش بودولی تااون موقع صاحب فرزندي نشده بود همون سال معصومه خانوم
باردارشدوبااومدن اون بچه حالوهواي منم عوض شد...عباس اقامنومدرسه ثبت نام کرد تاوقتی که
مدرسه بودم سرگرم بودم خونه هم که میومدم خودمو بافاطمه کوچولومشغول میکردم...تادیپلم خوندمو
بعدترك تحصیل کردمو همراه عباس اقارفتم سرکار
20سالم که شدعارفه رودیدم،دخترسربه زیري بود...یه دل نه صددل عاشقش شدم...ازعباس اقاخواستم
برام بره خاستگاري ولی اون میگ فت هنوزبچم
هرجوري بودراضیش کردمو رفتیم خاستگاري...عمولبخندي زدونگاهی به زنش کردوگ فت:بماندکه عارفه
خانوم چندماهی منو دست به سرکردوبه بهانه ي مختلف منوردمیکردولی باالخره جواب بله
روگرفتم...انقدرهول بودم که هرجوري بودراضیشون کردمو عقدوعروسی روتو یه شب گرفتیم...عباس
اقاخیلی ازهرلحاظ کمکمون کردومن زندگی االنمومدیونشم...یه سال بعدعارفه باردارشدواقاسعیدوبه
دنیااوورد
سه سال بعدم اقاسامان به دنیااومد
کنارخانوادم خوشبخت بودمو گذشته روفراموش کرده بودم تااینکه یه شب خواب عجیبی دیدم ,خواب
میدیدم لبه پرتگاهیموازاونجاپرت شدم پایین
اون خواب مثل بقیه ي خوابام نبودحس میکردم این اتفاق برام افتاده واینوهم میدونستم که عباس

اقامنو توي دره پیداکرده که اطرافش کوه هاي بلندیه....
ازاون شب به بعدهرشب اون خواب رومیدیدم دقیقا همون مکان همون پرتگاه...
تااینکه یه روزکه ازسرکاربرمیگشتم میخواستم ازخیابون ردبشم که تصادف میکنم
وقتی به هوش اومدم توي بیمارستان بودم دستوپام شکسته بود ولی ارزششوداشت چون حافظمم
برگشته بود...
بازنوبچه عازم اصفهان شدیم...
شماازخونه ي قبلیمون رفته بودین ...
دربه دردنبالتون گشتم تااینکه ازطریق یکی ازهمسایه هاي قدیمی پیداتون کردم
واالنم درخدمتتونم
عموانقدرخوش تعریف بودکه اصالمتوجه ي گذرزمان نشدیم وباصداي قاروقورشکمم همه زدن زیرخنده
و منم باخجالت سرمو انداختم پایین...مامانجون باشرمندگی اروم زد رودستشوگ فت :واي خدامرگم بده
انقدرحواسمون پرت شدیادم رفت ناهاربیارم
بعدازاینکه سفره روبه کمک هم پهن کردیم ناهارروخوردیم وبعدازجمع کردن سفره،عموگ فت:خب
اقاجون...نمیخوایین بچه هارومعرفی کنید؟ماشاا...همه بزرگ شدنو قیافه هاشون تغییر کرده فقط طاهره
خانومو شناختم...عمه باشرمندگی سرشو انداخت پایینو گ فت :داداش شرمنده...عصبی بودم یه چیزي
گ فتم
این حرفاچیه؟توهم حق داشتی اونجوري بگیباباجون-خب بذارمعرفی کنم
بفرماییدطاهره روکه دیگه شناختی,االن دوتابچه داره...سامیاروسپیده وشوهرشم که کنارش نشستهبعدبه بابااشاره کردوگ فت:اینم امین اقا....امینم دوتادخترداره...بهانه وباران ,خانمشونم اون سمت نشسته
وبه مامان اشاره کرد
اینم راحله خانوم که یه دختربه اسم نگین داره وشوهرشم کارداشته رفته سفر.
درطول صحبتاي باباجون عمو بادهانی نیمه بازولبخندي برلب نگاهمون میکرد

باباجون به عمومحسن اشاره کردوگ فت:اینم اقامحسن که دوتابچه داره...بهاره و سپهر وخانومشم
کنارنازنین خانوم زن امین نشسته...باباجون یه نفس عمیق کشیدو گ فت:ماشاا...یکی دوتاهم نیستن
وبعدبه عمو مهدي نگاه کردو گ فت اینم اقامهدي که نازگلونیلوفردوتادسته گالشنوزنشم کنارش نشسته
والبته اخري اقاامیرمحمد
عموباچشمای ی گردشده گ فت:تاجای ی که من یادمه امیرمحمدنداشتیم...باباجون
خندیدوگ فت:امیرمحمدچهارسال بعدازاینکه توروازدست دادیم به دنیااومد
عمولبخندي زدوگ فت:چه خوب...خب امیرمحمدزنوبچه نداري؟
نه داداش...ایشاا...به زودي...وبالبخندبه من نگاه کرد,منم یه چشمک بهش زدمو لب زدم:ایشاا...
لبخندعمو پررنگ ترشد
عمومحسن-خب توکه تک تک ماروشناختی...حاالخانوادتو معرفی کن
عمونگاهی به زنش کردوگ فت باعارفه خانوم که اشناشدین
به پسري که ازاون موقعی که دیدمش تاحاالاخماش توهم بود نگاه کردوگ فت:اینم اقاسعید پسربزرگ من
و به پسري که لبخندداشت اشاره کردوگ فت:اینم سامان خان
حرف عموکه تموم شد هم همه اي ایجادشد ،هرکس بایه نفر حرف میزد فرصت خوبی بود که چهره ي
عموو خانوادش روانالیزکنم
ته چهره ي عمو مثل عمو مهدي بود...قدبلندوچهارشونه باچشمانی نافذ
زنموکمی سبزه بودباچشمای ی گردوقهوه اي رنگ ولبای ی نازکو بینی گوشتی
سعید مثل عمو بود ...پوستی گندمی...لباي قلوه اي...چشماي قهوه اي موهاي مجعد وهیکل توپ ی داشت
سامان صورت کشیده اي داشت ...چشماش درشت تراز سعیدبودولباش کپ سعید..
باحس سوزش پهلوم به خودم اومدم
بچه مردمو خوردي ...زشته انقدنگاه نکن...واي یعنی انقدتابلونگاه میکردم که عموهم فهمید
-عموخیلی تابلو نگاه میکردم؟؟

 ِااِخجالتم نمیکشه دخترحداقل ک تمان کن دلم نسوزهخندیدمو گ فتم:خب بعدازچند سال به خانواده ي عموم رسیدم...حق دارم اینجوري نگاشون کنم
تاحاالکسی بهت گ فته خیلی پرروی ی؟نهپس من میگم ...خی ل ی پرروی یفقط لبخندزدمو چیزي نگ فتم
ساعت حدودا6بودکه همه عزم رفتن کردن لحظه ي خدافظی دیدن داشت ...همه داشتن ازعمو شماره
میگرفتن و شماره میدادن
بعداز خدافظی به خونه رفتیم و شبم فقط از خانواده ي عمو صحبت میکردیم که چه خانواده ي خوبی
هستن و.....
موقع خواب همینجورکه روتختم دراز کشیده بود باران گ فت:بهانه میگم,عمووزنمووپسرعموي
جدیدپیداکردنم کیف میده ها..
چطورمگه؟تاچندوقت میتونیم هم ماازخاطره هامون تعریف کنیم هم اونا.خالصه که کلی حرف واسه گ فتن داریماره خب...فرداتوي دانشگاه همه چیز رو براي زهرا تعریف کردم ...زهرااول فکرمیکرددارم دروغ میگم ولی وقتی
جدي بودنمو درك کرد باور کردو دهنش اندازه ي غارحرا باز موند...
توي کالس نشسته بودیم استاد اتمام کالس رو اعالم کردواز کالس خارج شد...داشتم وسایلمو جمع
میکردم که یکی گ فت:سالم خانوم فرامرزي
به گوشام شک کردم...باورم نمیشد باربدبه حرفم گوش کرده باشه و دفعه ي بعدفامیلیمو صدابزنه
باتعجب سرمو گرفتم باال...قشنگ میشدفهمیدکه داره خودشو کنترل میکنه که نخنده...حقم داشت بنده
خدا,قیافه ي منو هرکس اون موقع میدیدحق داشت بخنده...چشام شده بود اندازه توپ پینگ
پونگ...دهنمم اندازه غارحراباز بود
بانشگونی که زهراازپام گرفت به خودم اومدمو اخم کردم

بفرماییدمیخواستم اگه میشه جزوتونو بدین اخه اون دفعه نتونستم بنویسمتودلم گ فتم منم جاي تو بودمو به جاي درس گوش دادن دختر مردمو دیدمیزدم نمیتونستم جزوه
بنویسم
اخمام بیشتر توهم رفتو گ فتم:من جزوم کامل نیست برین ازیکی دیگه بگیرین(مثل...داشتم دروغ
میگ فتم ولی حقشه)
تاخواست حرفی بزنه بااجازه اي گ فتمو از کنارش ردشدم
زهرا -مطمعنی این باربدبود؟؟
نه...فک کنم اون روح لطیفش بودمنم همین نظرودارم...تواین چن وقته که باهاش اشناشدیم سابقه نداشته که به توسالم کنهویاتوروببینه و بهت تیکه نندازه
بیخیال...شایدسرش به سنگ خورده ادم شدهراستی توچراجزوتو بهش ندادي؟جزوت که کاملهانتظارنداشتی جزومو دودستی تقدیمش کنموبهش بگم اخی عزیزم شرمنده اون جلسه داشتی منودیدمیزدي نتونستی جزوه بنویسی
زهراسرشوباحالت نمایشی خاروندوگ فت:اینم حرفیه...کامالقانع شدم
یه هفته اي ازاومدن عمو میگذشت ...توي این یه هفته دوسه باردیده بودیمشون چون هر دفعه یکی از
عموها یاعمه ها به مناسبت برگشت عمو مهمونی میدادوامشب مامهمونی گرفتیم وهمه دعوتن...
همه ي کارهاروبه کمک مامانو باران انجام داده بودیمو االن توي اتاق روبه روي اینه ایستاده بودم وبه
خودم نگاه میکردم,یه تونیک مشکی پوشیده بودم باشلوارلی ابی و شال ابی...یه رژصورتی مات زده بودم
باریمل
درکل خوب شده بودم
زنگ دروزدنو بابادرروباز کرد ...عمومهدي و عمو محسن اولین مهمونا بودن بعدشم عموامیرعلی
و....دراخرباباجونومامانجونوعموامیرمحمد

بعدازشام دورهم نشسته بودیمو حرف میزدیم و هرکس ازخاطره هاي بچگیش میگ فت...یهو سپهرگ فت
بچه ها بذارین من یه خاطره تعریف کنم یه ذره بخندیم
همه ساکت شدیمو به سپهر نگاه کردیم
یادمه کوچیک که بودیم منو سامیار
گاهی بهانه رو گاهی هم بهاررو دستو پاشونومیگرفتیمو میکوبوندیم تودیوار این دوتاهم دادمیزدن
میگ فتن ولم کنین...گریه میکردن...اصالدیدن داشت اون صحنه ها
سپهرمیگ فتوبقیه میخندیدن...به خوبی اونروزارویادمه...چقدرگریه میکردیم تازه وقتی میرفتیم به
مامانامون میگ فتیم سپهرمیگ فت خیلی بی جنبه این ...منم توعالم بچگی واسه اینکه سپهربهم نگه بی
جنبه به مامانم نمیگ فتم ولی بهارهمیشه به زنمو میگ فتو زنموهم حسابی سپهرومیزد...بااینکه سپهرگاهی
اذیتم میکردولی بازم دلم نمیومد ک تک خوردنشو ببینم
ازکرم ریختناش فاک توربگیریم اگه کسی اذیتم میکرد سپهرگوشمالیش میداد
بهار-اقاسپهرخونه هم میریما...اونوقت من میدونم باتوچیکارکنم
سامان -سپهرجون ببخشیدا ولی مگه مرض داشتین این بالهاروسراین بدبختا درمیووردین
سپهرچشماشوگردکردوگ فت:اینابدبختن؟؟؟خبرنداري که...بعدازاینکه این بالهاروسرشون دومیووردم به
مامانم گزارش میدادنو یه ک تک مفصل میخوردم...ولی این سامیارهمیشه درمیرفت
سامیارخندیدوگ فت:بنده ازکوچیکی هم زرنگ بودم
نگین-بچه هاسقفو بگیرین یه وقت نریزه بعدبه سامیارنگاه کردوگ فت:اعتمادبه نفس تورواگه پشکل
داشت االن قهوه شده بود
باحرف نگین بچه ها منفجرشدن و سامیارم باچشمای ی متعجب به نگین نگاه میکرد
سامیار-چشمم روشن ...حاالواسه من زبون دراووردي؟منو ضایع میکنی؟داشتیم نگین خانوم؟؟
نگین-خب زیادي دوربرداشته بودي
واردبحث شدمو گ فتم:نگین جون دمت گرم...خوب کردي...حداقل یه ذره دلم خنک شد...تاکوچیک
بودیم اون بالهاروسرمون دراووردوک تک نخورد...بعدشم که بزرگ شدونشدتالفی کنم...االن حداقل یه
ذره دلم خنک شد

سامیار-توچه دل پري داشتیوما خبر نداشتیم...بیامن کت بسته جلوت نشستم ...بیابزن یه ذره عقده
گشای ی بشه
چشم غره اي به سامیاررفتموچیزي نگ فتم
تاساعت 12گ فتیمو خندیدیم ...درکل شب خوبی بودوخیلی خوش گذشت. ...
امروزبازهرارفتیم دانشگاه ولی خیلی خلوت بودوتصمیم گرفتیم ازفرداخودمونومثل بقیه واسه عید تعطیل
کنیم.
زهرا -بهانه
جونمدیشب خاستگاراومده بودبرامواي راس میگی؟چجوري بود؟کی بود ؟چن سالش بود؟یکی یکی بپرس...توکه ازمنم هول تريتوهنوز بچه اي این چیزارونمیفهمی...بدبخت داري میترشی20سالتهاوالکه ترشیده عمه ي گرامیتهچیکاربه عمه ي بدبختم داريبگذریم بعدشم اینارویکی بایدبه خودت بگه ...مثل اینکه توهم همسن منیااقاایناروبیخیال شو دارم میمیرم ازفوضولی ...ازخاستگاره تعریف کنپسره خوبی بود،ولی به دل من ننشت...تازه سربازیم نرفته بود،بابامم وقتی فهمیدسربازي نرفتهگ فت:هروقت کارت پایان خدمتشوگرفت براش برین خاستگاري
اه من دلمو واسه چلوکباب صابون زده بودمبیخودازاین وعده وعیدهابه خودت نده که حاالحاالها تنگ دلتممترسم اخربترشی رودستمون بادکنی اونوقت مجبوریم به یه پیرمردکوروکچل بدیمتاي حناق بیستوچهارساعته بگیري...به توهم میشه گ فت دوست؟؟دوست ان باشد که عیب ها روبه روگویدنه چون شانه پشت سروموبه موگوید..-اینوخودت ساختی؟

نه بابامن اگه ازاین هنراداشتم تاحاالصدبارشوهرکرده بودم...اینوبابام هی تکرارمیکنه منم یادگرفتماها گ فتم تواز این هنرانداريپشت چشمی نازك کردمو چیزي نگ فت
یه هفته اي میشدکه دانشگاه نمیرفتم...گاهی بازهرامیرفتیم بیرون واسه خریدعید...گاهی بابهارمیرفتیم
دوردور...خالصه که هرجوري بوداموراتمونو میگذروندیم
ب هانه االن سال تحویل میشه تو هنوز خوابی
مامان خوابم میادبلندشوببینم...سال تحویل خوب نیست خواب باشی اونوقت تااخرسال خوابی.مامان ایناخرافاته بذاربخوابمبهانه بلندمیشی یاابو خالی کنم روت؟ازترس اینکه مامان اب نریزه روم ازجاپریدم,بعدازاینکه دستوصورتموشستمو موهامو شونه کردم یه
تیشرت گلبهی باشلوارمشکی پوشیدم...یه رژگلبهی باریملورژگونه ي اجري هم زدم و کناربقیه سرسفره
ي هفت سین نشستم
5دقیقه مونده بود به سال تحویل
دست همدیگه روگرفته بودیمو چشمامونوبسته بودیموزیرلب دعامیکردیم...
یامقلب القلوب واالبصار...یامدبرالیل والنهار...یامحول الحول واالحوال...حول حالنااالاحسن الحال...باجمله
ي اخریه قطره اشک ازگوشه ي چشمم چکید...همیشه موقع سال تحویل ناخداگاه اشکم سرازیرمیشه
بارانومامان باباروبقل کردموعیدروتبریک گ فتم ،باباسه تاتراول پنجاه تومانی ازبین قران دراووردوبه
منومامانوباران داد...مامانم واسه منوباران دوتابلوزمثل هم گرفته بودوواسه بابایه انگشترعقیق که خیلی به
دستاي مردونش میومد
باباتشکري کردوبوسه اي روي پیشونی مامان نشوند
بارانم که قربونش برم پررو...گ فت:بابامجرداینجانشسته ها...نمیگین مادلمون بخواد
باباخندیدو گ فت:کم زبون بریزپدرسوخته توهنوز دهنت بوي شیرمیده
خندیدموگ فتم:سرسفره هفت سین دعاگیراس...دعامیکنم خداازترشیدگی درت بیاره

بدبخت ترشیده توی ی که ازمن بزرگ تريمامان بالبخندشیرینی گرفت جلومونوگ فت:دختراي من هردوشون ماهن...ترشیده هم نیستن
...شماهنوزبچه این
تلفن زنگ خورد...خاله حنانه زنگ زده بودعیدروتبریک بگه,بعدازقطع تماس کارمون شده بودتلفن
زدنوتلفن جواب دادن...خالصه که عیدوبه همه تبریک گ فتیموبعداماده شدیم تابریم خونه ي
باباجون,واسه ي ناهاردعوت بودیم
مانتوي سفید که باسورمه اي طراحی شده بودروهمراه باشلواروشال سورمه ایم پوشیدم,کمی ارایش
کردمو همراه بقیه رفتیم خونه باباجون
بعدازخوردن ناهارعمومهدي پیشنهادکرد یه مسافرت دسته جمعی بریمو همه موافقتشونو اعالم کردنو
قرارشد,سوم عید بریم مشهدوبعدشم بریم شمال.
سوم عیدساعت 8بودکه حرکت کردیمو بدون وقفه تاطبس رفتیم...حولوهوش ساعت یک بودکه به
طبس رسیدیموبعدازاینکه ناهارخوردیمویه استحراحت کوتاه کردیم به سمت مشهد راه افتادیم.ساعت نه
رسیدیم مشهد
انقدرخسته بودم که اگه یه بالشت بهم میدادن مثل خرس میخوابیدم ولی بایدمیگشتیم دنبال خونه
تعدادمون زیادبودومیخواستیم که پیش همم باشیم واسه همین بعدازدوساعت گشتن یه خونه ي
دوبلکس پیداکردیم
طبقه ي پایین تشکیل شده بودازچهاراتاق خواب دوازده متري ویه سالن24متري واشپزخونه و حموم
...ودسشوی ی هم توي حیاط بود
طبقه ي باالهم سه تااتاق خواب داشت وحمومودسشوی ی,
توي سه اتاق باالخانواده ي عمه طاهره وراحله ومامانجون باباجونوعموامیرمحمدمستقرشدن
وطبقه ي پایین هم بقیه مستقرشدن
انقدرخسته بودم که بدون شام خوردن یه بالشت برداشتمورفتم تواتاق خودمونوخوابیدم
صبح باتکون هاي خفیفی که میخوردم چشماموبازکردم،بهاره بودکه داشت تکونم میدادومیگ فت:واي
چقدرمیخوابی،بیچاره شوهرت،بلندشو...

بهارجان مادرت ولم کن بذاربخوابمتاسه میشمارم بلندشدي که هیچ وگرنه لیوان ابوروسرت خالی میکنم به پهلوخوابیدمو گ فتم هرغلطیمیخواي بکن...بهاردرحال شمردن بود,یک...دو...سه..
وباگ فتن سه لیوان ابوروسروصورتم خالی کرد،ازجاپریدموگذاشتم دنبالش،انگارنه انگارکه تاچنددقیقه ي
پیش خوابم میومد،باسروصداي ما،نگینوبارانومامانم سراسیمه وارداتاق شدن و وقتی منوتواون وضع دیدن
شروع کردن هرهرخندیدن,منم باعصبانیت گ فتم :خنده داره؟
وبه سمتم ساك لباسم رفتمولباسموعوض کردم...یه شلوارجین یخیپوشیدم بامانتوي ابی وشال سورمه
اي.نگاهی به ساعت مچیم انداختم که ساعت یازده و نیم رونشون میداد...اوه اوه چقدرخوابیده بودم،حق
داشتن اونجوري بیدارم کنن،ازاتاق خارج شدمو به همه سالم کردموبه سمت اشپزخونه رفتم که دم
درش باعموسینه به سینه شدم
به به بهانه خانوم...ساعت خواب عموشرمگین سرمو پایین انداختموگ فتم:هیلی خسته بودم
عمولبخندي زدوگ فت:بروصبحونتوبخور...اماده شومیخواییم بریم حرم
چشمی گ فتموازکنارعموردشدم.بعدازخوردن صبحونه اماده شدموچادرمم سرکردم...زن عموامیرعلی
تامنودیدگ فت:ماشاا...هزارماشاا...یه تیکه خانوم شدي...چادرخیلی بهت میاد
ممنون زنمونظرلطفتونهباهم به سمت حرم راه افتادیم
دیدن گنبدطالی ی اقااونم بعدازچهارسال باعث هجوم اشک به چشمام شدولی خودموکنترل کردم
تااشکام سرازیرنشن،یادم نمیاداخرین بارکی جلوي کسی گریه کردم،شایدبرمیگرده به بچگیم،ولی
تاجای ی که یادمه هیچ وقت جلوي کسی گریه نکردم
ازباب الرضاواردشدیمواونجابه مامان گ فتم که خودم تنهابرمیگردموازشون جداشدم,به صحن انقالب
رفتمووارداتاقکی شدم که به ضریح داخلش بود...به دل سیرگریه کردمواول ازهمه براي سالمتی
اقاسهند(شوهرخاله ماعده)دعاکردم...دوماهی میشدکه فهمیده بودن سرطان داره والبته دک ترگ فته
بودبیماري پیشرفت زیادي نکرده ولی اقاسهندبه کل روحیشوازدست داده بود. ...

بعدازدردو دل کردن باامام رضابه سمت صحن جمهوري رفتموروي فرش های ی که توي صحن پهن کرده
بودن نشستموزیارت عاشوراخوندم..بعدازتموم شدن دعادورکعت نمازبراسالمتی اقاسهندخوندمودورکعتم
براي شادي روح باباجون جاللم(پدرمادرم که قبل ازتولدمن فوت کرده)زاشتم تشهدوسالم نمازومیدادم
که احساس کردم یکی بافاصله ي کم کنارم نشست.
قبول باشهبالبخندنگاهی بهش انداختموگ فتم:قبول حق باشه
سعید-نمازظهروبخونیموباهم بریم؟
باشهبعدازنمازباسعیدازحرم خارج شدیم
وایساتاکسی بگیرممیشه پیاده بریم؟ازاینجاتاخونه خیلی راههولی میخوام قدم بزنمباشههمینجورکه راه میرفتیم سعیدگ فت:بهانه
بلهباباي من قبرم دارهباتعجب برگشتم سمتشوگ فتم:بله
اینجوري نگام نکن منظورم اینه که...شمافکرمیکردین بابام مرده...قبري هم براش درست کردین؟اره دیگه مگه اونروزنشنیدي باباجون میگ فت میرفته باالسرقبرش...مثل اینکه کالتوباغ نبودیااره ...فکرم درگیربودتودلم گ فتم واسه همین انقدراخمات توهم بودولی درظاهرسکوت کردم
به خونه که رسیدیم ناهاراماده بود...اونم قورمه سبزي که من عاشقشم ،نشستم سرسفره و یه دل
سیرخوردم,تاجای ی که سپهرگ فت:بهانه اروم تر,به خداغذاهه فرارنمیکنه کسی هم نمیدزدتش باکمال

ارامش بخور
چشم غره اي بهش رفتموبدون توجه به خنده ي بقیه مشغول خوردن شدم...من نمیدونم این همه
غذای ی که میخورم کجام میره پس چراچاق نمیشم
شب دورهم نشسته بودیم که سامیارپیشنهادکرد امیرکبیربازي کنیم وبقیه هم موافقت
کردن...سامیارکامل بازي روبراي سپهروسعیدوسامان که بلدنبودن شرح دادوبعدشم مجازاتوباهم فکري
هم تعیین کردیم...قرارشد هرکس که باخت یه بطري اب ازاین بزرگارو روش خالی کنیم...بازي شروع
ش
سپهراول گیج بازي درمیووردووقتی میگ فتیم امیرکبیرماتومبهوت به ماکه سعی داشتیم یه
خودکاربرداریم نگاه میکردوماهم بهش میخندیدیم تازه بعدازدودوردوزارییش افتادووقتی میگ فتیم
امیرکبیر مثل این وحشیا حمله میکرد به خودکارا...
خالصه که یه ساعتی بازي میکردیم ودرنهایت سامان باخت
میخواست دربره که ابوروش خالی نکنیم ولی سپهروسامیارگرفتنش وبطري ابوروش خالی کردن
ازبس خندیده بودم اشکم دراومده بودودل دردگرفتم. ...
بعدازاتمام بازي خوابیدیم تافرداصبح بریم خرید
صبح که بیدارشدم دیدم مامانم باالسرم نشسته و یه جورخاصی نگام میکنه
سالم صبح بخیرسالم دخترگلم صبح توهم بخیرمامان اتفاقی افتاده؟چطورمگه؟اخه یه جوري نگام میکنیاخه قراره دخترموعروس کنمبله؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!عروس؟اره عزیزم ...خاله حنانه زنگ زدتوروبراي فرزادخاستگاري کردیه لحظه به گوشام شک کردم

مامان دوباره بگو ...چی گ فتیدختر...میگم خاله زنگ زده توروبراي فرزادخاستگاري کردهمطمعنی؟؟بهانه مثل اینکه حالت خوب نیستااخه منوفرزاد....تووفرزادچی؟هیچی...فقط بهشون بگیدنهواسه چی بگم نه؟پسربه این خوبی،ماشاهللاا همه چی تموم...مامان من نمیگم فرزادایرادي داره...ولی من هنوز بچمبیست سالته اونوقت میگی بچه اي؟مامان من میخوام درس بخونم اصالهم قصدندارم شوهرکنم همین که گ فتمباعصبانیت ازجام بلندشدمولباساموعوض کردمو رفتم توایوون
چی شده کشتیات غرق شدنتودیگه سربه سرم نذارواسه امروزظرفیتم تکمیلهبذارازخواب بیدارشی بعدپاچه بگیرباران حوصله ندارمخب بگوچی شدهخاله حنانه منوواسه فرزادخاستگاري کردهخب مبارکهبااخم نگاش کردمو گ فتم:میزنم تومالجتا...جواب رددادم
خاك توسرت...دیگه شوهرخوب گیرت نمیادکه ....چراجواب ردداديباران من فرزادونمیخوام...مامانم مشخصه خوشش اومده و میخوادکه این وصلت سربگیره ولی من کامالمخافم
-خیلی خري

نظرلطفتهیکی زدتو سرمو رفت داخل خونه
دوباره رفتم توفکر که یکی محکم زدبین ک تفم
داد بلندي کشیدم که صداي خنده ي بهار اومد
اي الل بمیري بچه...تومگه مرض دارياره ازکجافهمیديکوفت...کمرم خوردشددیدم توفکري خواستم ازفکردرت بیارمالزم نکردهحاالغر نزن برواماده شو بریم خریداماده شدمو خانوادگی رفتیم بازار...توي بازارقدم میزدم که یه ساعت توي ویترین بهم چشمک زد
ساعته طالی ی رنگ بودوبانگین روش کارشده بود...حتمابه دست زهرامیومدواردمغازه شدمو ساعت
روخریدموخودموبه بقیه رسوندم
بهار-کجاغیبت زد؟
رفتم ساعت خریدمببینمشساعت رونشون بهاردادمو اونم خیلی ازش خوشش اومد...دوباره به مغازه برگشتیموزهرایکی عین ساعتی
که من گرفته بودم روگرفت
بعدهم من یه عروسک واسه ارام(دخترخاله ماعده )گرفتمو یه ذره خرتوپرت دیگه واسه خودم
به خونه برگشتیموبعدازخوردن ناهارمنونگین رفتیم تواتاق تاچرت بزنیم
باسروصدای ی که ازاطراف میومدبیدارشدم
اطرافمونگاه کردم دیدم،بهاروسپهروسامیاروسامانوسعیداومدن تواتاق...خداروشکرهم من هم نگین
روسري سرمون بود
-اینجاچیکارمیکنید

بهار-اومدیم شماروبیدارکنیم
با حرص گ فتم:اها اونوقت دسته جمعی دیگه
میخواستیم یه جوري بیدارتون کنیم تایه ذره بهتون بخندیمچپ چپ نگاهشون کردمو گ فتم:که تیرتون به سنگ خوردو من بیدار شدم
تواره ولی نگین که هنوز بیدارنشدهسپهر -یه فکري به سرم زد
چی؟بریم درقابلمه بیاریم بکوبونیم بهم ازجاش بپره یه ذره بش بخندیم
همه موافقتمونواعالم کردیموسعیدرفت دوتادرقابلمه اوورد
سامیار-بچه ها بذارین اول چک کنم ببینم خوابه یه خودشوزده به موش مردگی
قابلمه هاروازدست سعیدگرفتموباالسرنگین ایستادم
سامیارروي صورت نگین خم شده بودتابه قول خودش ببینه خوابه یاخودشوزده به موش مردگی
شیطنتم گل کرد...هنوزسامیارروي صورت نگین خم بود...درقابلمه هارومحکم زدم به هم...قبل ازاینکه
سامیاربه خودش بیادنگین ازجاش پریدولباش بالباي سامیاربرخوردکرد...همه مرده بودن ازخنده...نگین
ازخجالت سرشوانداخته بودپایینوهیچی نمیگ فت...سامیارم باچشم غره اي همراه باخنده اي که معلوم
بودبودبازورکنترلش کرده نگام میکرد(بیشعورمعلومه بدشم نیومده...همه میدونستیم که نگینودوست داره
وچی بهترازاین موقعیت که یه لب مجانی گرفته)
سعید-دست مریزادبهانه و به همراه این حرفش خودش ازخنده منفجرشد(این بچه اینهمه خوش خنده
بوده ومانمیدونستیم ...چه نازم میخنده کصافت)
نگین-بهانه من توروادمت میکنم
بعدشم ازجاش بلندشدواتاق روترك کرد
خواستم دنبالش برم که سامیارنذاشتوخودش رفت
یه کوچولوازکارم پشیمون بودم ولی فقط یه کوچولو...بایداین اتفاق میفتاد...یکی بایدیه تلنگري بهشون
میزد،همه میدونستیم که سامیارونگین هم دیگه رودوست دارن ...رفتارشون تابلوبودولی خب هیچکدوم

راضی نمیشدن که اعتراف کنن
وقتی ازاتاق رفتیم بیرون دیدیم نه خبري ازنگین هست نه سامیارووقتی ازبقیه پرسیدیم گ فتن
کارداشتن رفتن بیرون...فکرکنم خداروشکر خبراییه
سعیداومدپیشمو گ فت:نگین وسامیارهمودوست دارن؟اره؟
ببین چقدتابلوبوده رفتارشون که شماهم فهمیدینپس بخاطرهمین تواون موقعیت درقابلمه هاروکوبوندي به هماره دیگه...وگرنه مرض که نداشتمپس دمت گرمچشمکی زدموگ فتم:قابلی نداشت
شب بودکه سامیارونگین برگشتن و ازلحظه اي که وارد شدن لبخند به لب داشتن و لبخندشون باعث به
وجوداومدن لبخندرولب ماهم شده بود
تویه فرصت مناسب نگینوگیرانداختم تااززیرزبونش حرف بکشم ولی المصب نم پس نداد(یعنی هیچی
نگ فت).
ولی ازنگاهاشون بهم معلوم بودکه بینشون اتفاقاي خوب خوب افتاده
چندروزي که مشهدبودیم خیلی بهم خوش گذشت مخصوصابااتفاقی که بین نگین وسامیارافتاد
بعدازتحویل دادن خونه براي اخرین باربه حرم رفتیمو خدافظی کردیم...ازاقاامام رضا خواستم تاسال
دیگه هم هممونوبطلبه5. ...کیلومتریه محمودابادبودیم...میرفتیم به ویالی ی که عموامیرعلی اونجاداشت
ساعت 9شب بودکه رسیدیم ویال..
ازماشین که پیاده شدم صداي دریاروبه وضوح میشنیدم...دریادرست مقابل ویالبود
چون شب بودنماي ویالمشخص نبود...واردویال شدیم ازدرکه وارد میشدیم.سمت راست پله های ی بودن
که به طبقه ي باالمنتهی میشدن و روبه روت دري بودکه به حیاط میخورد
یه سالن که حدودا5تافرش 12متري میخوردواشپزخونه ي بزرگ...طبقه ي باال5تااتاق خواب بودو
حمومودسشوی ی...تودوتاازاتاق هاهم حموم جداگانه داشت...ساخت شیکی داشت باوسایل لوکس و
تابلوهای ی که رودرودیوارخونه نمایان بود

بعدازتعویض لباسموخوردن شام خوابیدم
صبح بالرزي که به بدنم افتادبیدارشدم...بلندشدم پتوی ی روخودم انداختمودوباره درازکشیدم ولی
هرکاري کردم نتونستم بخوابم نگاهی به ساعت انداختم...هشت صبح رونشون میداد...پوفی
کشیدموبلندشدم
بعدازشستن دستوصورتم به اشپزخونه رفتم تاصبحونه بخورم
بهانه باورکنم خودتی؟واه واسه چیاخه سحرخیزشديسحرخیزبودمباباگ فت:امیرمحمدبچمو اذیت نکن
باران-باباراست میگه عمو...حاالبعدعمري این یه روز زودبیدارشد ببینیدمیتونیدازکارش پشیمونش کنید
چشم غره اي بهش رفتم که ساکت شد...بقیه هم ریزریز میخندیدن
صبحونه روکه خوردم به بقیه گ فتم بلندشین بریم لب دریا ولی گ فتن صبرکنم تابعدازظهربریم...ولی من
این چیزاحالیم نبود...اومده بودم اینجاکه برم دریانه بشینم توخونه واسه همین بی توجه به بقیه اماده
شدم که برم
دم دربودم که باصداي سعیدمتوقف شدم
بهانه صبرکن منم میاممنتظرشدم تاسعیدبهم برسه و بعددرکنارهم به سمت دریاحرکت کردیم
کنارهم بافاصله روي ماسه هانشستیم...سعیدپاهاشودرازکردودستشوتکیه گاه بدنش کرد...منم
پاهاموتوشکمم جمع کردمو چونموگذاشتم روشو به دریا خیره شدم
سعی د
جونم
ازجوابش تعجب کردم.نگاهی بهش انداختموباتعجب گ فتم:بله!!!!!!!!
قه قه اي زدوگ فت:خب اونجوري صدام میکنی ادم هوس میکنه بگه جانم

لبخندي زدموسرموپایین انداختم
خب چی میخواستی بگیاوووم خب میخواستم بگم رفتارت باروزاولی که دیدمت خیلی فرق میکنه...خب...راستشوبخواي روزاولکه دیدمت فکرکردم ازاون دسته پسرای ی هستی که ازدماغ فیل افتادن
بالبخندنگام کردوگ فت:خب...االنم همون نظروداري
نه بابا...یه ذره که گذشت فهمیدم بچه باحالی هستخندیدوگ فت:پس برم باگلوشیرینی بیام؟
بچه پرروفقط خندید چنددقیقه اي بینمون سکوت بودتااینکه سکوت بینمونو شکست
میگم...معلومه خیلی ازدریاخوشت میاداره..بهم ارامش میده...وقتی اینجامیشینموبه موج ها نگاه میکنم اروم میشماب ارامش دهندساوهومگوشیمودراووردمو اهنگی ازمیثم ابراهیمی گذاشتم
عشق مثله دیدن راه درست تودوراهی
عشق مثله توکه توتاریکیو مثل ماهی
عشق مثله شوري اشک رولب که قشنگه هرزگاهی
عشق مثل زهرباطعم عسل مثل جونه
عشق مثل رویایه نیمه شبه نمیمونه
عشق مثله عشقه فقط که فقط توي قلباي مهربونه
عشق مثله درده دله منه باغم مثله چشماي خیسه یه ادم
دلیله سربه راه شدنه
عشق یعنی غیرتوازهمه خستم
یعنی میگی مواظبت هستم مثله راه نجات منه

اهنگه قشنگیهاره...عشقوقشنگ توصیف کرده عاشق این اهنگمشیطون گ فت:دیگه عاشق چی هستی؟؟
اوووم خب عاشق خیلی چیزا. ...شخص چطور؟عاشق کسی نیستی؟شیطنتم گل کردوگ فتم:چرایکی هست که خیلی دوسش دارم...تکیه گاهمه و امیدوارم همیشه تکیه
گاهم بمونه
چشماشوریزکردوگ فت:اها...اونوقت اون شخص خوشبخت کیه؟؟
اسطوره ي منهخب اسمش چیه؟واسطوره ي من بابامهچپ چپ نگام کردوبلندشدایستاد
بلندشوبریم توویالباشه اي گ فتمو باهم به ویالرفتیم
بعدازخوردن ناهار قرارشد یه استراحت کوچولوکنیمو بعدباهم بریم کناردریا
بعدازظهرهمگی اماده شدیمو رفتیم کناردریا.پسراشلوارکوتیشرت پوشیده بودنو وقتی کناردریا رسیدیم
تیشرتشونو دراوردنو رفتن تواب
ماهم باهمون لباسامون رفتیم توا
ازبقیه جداشده بودمو پیش میرفتم ...اب تاگردنم رسیده بودکه یه لحظه احساس کردم زیرپام خالی
شدودیگه پام به ک ف اب نمیرسید،شنابلدنبودموفقط دستو پامیزدم...اب شوردریامیرفت تودهنوبینیمو
باعث میشدنتونم نفس بکشم
همینجورکه دستوپامیزدم یهو دستم به یه چیزي خورد...سفت چسبیدمش...اون شخص منوسفت
گرفتوباخودش به سمت ساحل میبردگویا...ولی من نگاه به اطرافم نمیکردمو فقط سفت گرفته بودمش
که مباداغرق بشم

به ساحل که رسیدیم منو ول کردومنم اونورها کردم هنوزسرموباالنیوورده بودم که توبغل یکی فرورفتم
الهی من قربونت برم...اگه اتفاقی برات میفتاد من چه خاکی تو سرم میریختم ...اگه سعیدنجاتتنمیدادمعلوم نبودچه بالی ی سرت میومد
باشنیدن اسم سعید خودمو ازبقل مامان کشیدم بیرونو به سعیدکه بالبخندنگام میکرد نگاه کردم
یاخدا،اینکه نیم تنه باالش لخته...یعنی من اینو بقل کرده بودم؟؟اونم بااین وضعش؟؟واي چقدم محکم
گرفته بودمش
ازاین افکارصورتم گرگرفتو سرمو پایین انداختم
ممنونکاري نکردم که ...وظیفم بوددستت دردنکنه پسرمخواهش میکنم زنموگلوموبینیم شدیدمیسوخت باباکه متوجه ي حال بدم شد گ فت:بروتو ویالعزیزم...دیگه اب بازي بسه
همراه دخترابه ویالرفتیمو بعدازیه دوش سبک جوشونده اي که زنموبراي گلوم درست کرده بودوخوردمو
به توصیه ي زنمو رفتم به اتاق تاکمی استراحت کنم
باصداي دربیدارشدم...انگارکسی پشت دربودرواجازه ي ورود میخواست
کیهسعید-میتونم بیام داخل؟
روسریمو سرکردمو گ فتم:بیاتو
بادیدن سعید دوباره یاداون صحنه اي افتادم که سعیدوسفت چسبیده بودم
باخجالت سرمو انداختم پایین،سعیدبافاصله کنارم نشستو گ فت:بهتري؟؟؟
اره بازم تشکر،اگه نجاتم نمیدادي ممکن بودبمیرمخدانکنهوقتی دید من حرفی نمیزنم گ فت:خب فقط اومده بودم حالتو بپرسم مثل اینکه خوبی پس من برم
بعدازرفتنش یه نفس راحت کشیدم

واقعابایاداوري اون لحظه ها خجالت میکشیدم ازش ولی اون خیلی عادي برخورد کرده بود
چن دقیقه بعددرزده شدو نگینو بهاروباران اومدن داخل
بهار -ببین دختره ي پررو چه خودشوزده به مریضی
نگین-من که میگم الکی دستو پازده که سعیدبیادطرفشو بغلش کنه
نداشتم
بهار-راست میگیا چرابه فکر خودم نرسید....بهانه از تو توقع
ِ
یاخدا این چرتو پرتا چیه میگین؟؟من داشتم میمردم بعدشمااین حرفو میزنیدنگین یکی زدتو سرمو گ فت:خنگ داریم شوخی میکنیم
خو چراانقدرجدي میگین ادم باورش میشهمیخواستیم سربه سرت بذاریم به دل نگیرشب ساعت 2بود...بقیه خوابیده بودن ولی من خوابم نمیبرد...اماده شدمو پاورچین پاورچین ازویالخارج
شدم و مستقیم به سمت دریا رفتم،هیچکس تو ساحل نبود...به دریاخیره شدم و اروم اروم
جلورفتم..ک فشامودراووردمو جلوتررفتم تاجای ی که اب ک ف پاهامو قلقلک میداد...یه لحظه ترسی تو
وجودم رخنه کرد(نکنه دوباره دچارخشم موج ها بشم؟!)
دوقدم به عقب برداشتم...بدنم میلرزید،نمیدونم بخاطرترس بودیاسرما.
نفس عمیقی کشیدم و دوباره یک قدم به جلوبرداشتم.من نبایدمیذاشتم این ترس تو وجودم لونه
کنه...باجرعت بیشتري دوقدم دیگه برداشتم و اینبارامواج باشدت بیشتري به پاهام
برخوردکرد...میخواستم قدمی دیگه بردارم که باصداي بلندکسی متوقف شدم
صبرکندستموگذاشتم روقلبمواروم برگشتم،عموامیرمحمدو دیدم که بالبخندي عمیق به سمتم میومد
نمیتونی مثل ادم حضورتو اعالم کنی؟ادماچه شکلی حضورشونو اعالم میکننیه ِاِهنی یه اوهونییهومنفجرشد ازخنده و گ فت:باشه ...من بعدخواستم حضورمو اعالم کنم میگم ا ِِهن اوهون...خوبه
بیشعور منو مسخره میکرد..پشت چشمی نازك کردمو گ فتم:فکرکنم دیشب تو دریاچه ارومیه خوابیدي

خندیدوروي ماسه هانشست به منم اشاره کردکه کنارش بشینم
امروزسربه زیرشده بودیاخودتوبذارجاي من ...توهم بودي سربه زیرمیشديصداشوکلفت ترکردوگ فت:ضعیفه تو خجالت نکشیدي رفتی بقل پسرمردم ...هان؟؟
همینجورکه میخندیدم گ فتم:عموتودیگه شروع نکن...ظرفیتم واسه امروزتکمیله
عمولبخندي زدوچیزي نگ فت
به دریازل زدم...به عظمت خدا...به زیبای ی های ی که خداواسمون افریده و ماشکرگزارش نیستیم
صبح بابوي نمناکی که خبراومدن بارون رو میدادبیدار شدم...بوي نم خاك...عاشق این بو بودم...نفس
عمیقی کشیدمو بعدازتعویض لباسام موهامو شونه کردمو به طبقه ي پایین رفتم....بعدازخوردن صبحونه
اماده شدمو همراه باران نگین و بهاررفتیم بیرون تازیربارون قدم بزنیم...بهاردستاشوبهم
مالیدوگ فت:میگماهواخیلی دونفرس
نگین:اره...االن مانیازمندچهاردستگاه پسرخوشتیپوخوشگلوجذابیم
اي کاش ازخدایه چیزدیگه میخواستینباصداي سامیارکه این جمله روگ فت،چهارتاییمون به پشت سرمون نگاه کردیم
سامیاروسپهروسامان بالبخندي تا بناگوش پشت سرمون ایستاده بودن
بهاره چینی به بینیش دادوگ فت:شماهابه چه حقی فالگوش وایسادین
سپهر -ماداشتیم ردمیشدیم که یهوی ی،به طوراتفاقی،ناخواسته،بدون اینکه دلمون بخوادحرفاتونوشنیدیم
باران-گوشامون مخملیه؟
سامان -شاید...شالتوبزن عقب گوشاتوببینم
باران سرخ شدوبه سمتش خیزبرداشت و سامان هم فرارکرد
یه ذره دنبالش دویدولی وقتی دیدنمیتونه بهش برسه ایستادوشروع کردنفس نفس زدن
سامیار-بچه ها بهتره برگردیم...بارون داره شدیدمیشه
نگین-باشه بریم
به خونه برگشتیمو به پیشنهادباران براي اینکه حوصلمون سرنره جرعت یاحقیقت بازي کردیم

هشت نفرمون دورهم نشستیمویه دایره ي بزرگ تشکیل دادیم و سامیارباچرخوندن بطري بازي روشروع
کرد
سربطري به سپهرافتادوتهش به سامیاریعنی سپهربایدبه سامیاردستورمیداد
سپهردستی به ریش نداشتش کشیدوگ فت:خب...اقاسامیارجرعت یاحقیقت؟
سامیاربااعتمادبه نفس باالی ی گ فت:جرعت
سپهرم بدون اینکه ذره اي فکرکنه گ فت:بروبپرتواستخر(توحیاط یه استخرسه درچهاربود که توش پراب
بود)
سامیار-بابااین ته نامردیه که
سپهر -بازیه دیگه بایدانجام بدي
سامیارازجاش بلندشدوگ فت:خیلی خب ...دارم برات سپهر
همگی به حیاط رفتیم تااون صحنه ي باحالوازدست ندیم...هنوزداشت بارون میومدوهواسردترشده بود
نگین-سپهربیخیال شو...یه چیزدیگه بگو هواسرده سرما میخوره
نمیخوادنگرانش باشی ...بادمجون بم افت ندارهنگین حرص میخوردولی کاري هم ازدستش برنمیومد
سامیاربعدازیه نفس عمیق پریدتواستخروچند ثانیه بعد مثل موش ابکشیده اومدبیرون
اون ازسرمامیلرزیدومابهش میخندیدیم ...موهاي لختش ریخته بودتوصورتش و چهرشومظلوم کرده بود
نگین-الهی من قربونش برم ببینیدچه بالی ی سرش اوردین
همگی باتعجب نگاش کردیم(تاحاالسابقه نداشت که نگین درمال عام ابرازاحساسات بکنه)
نگین که فهمیدچه سوتی داده لبشوگزیدوسرشوانداخت پایین...سامیارم که بانگاهش داشت میخورداین
بدبختو
بعدازتعویض لباس سامیار،بازي روازسرگرفتیم
بطري باري دیگه توسط سامیارچرخونده شد
اینبارسربطري طرف سامیاربودوتهش طرف بهاره
بهارزدتوپیشونیشوگ فت:یاخدا...من چرابایدتاوان شماهاروپس بدم؟

سامیارباشیطنتی که توصداش موج میزدگ فت:بازیه دیگه...حاالجرعت یاحقیقت
من غلط بکنم جرعتو انتخاب کنم...حقیقتسامیارکمی فکرکردوبعدیهوشروع کردخندیدن ...ماهم باتعجب نگاش میکردیم...وقتی خندش تموم شد
به بهارنگاه کردوگ فت:بهاربگوببینم تاچندسالگی شلوارتو خیس میکردي؟(دست گذاشته بودرونقطه
ضعف بهار)
بهاره سرخ شدوگ فت :توکه میدونی دیگه چرامیپرسی؟
من میدونم...سعیدوسامان که نمیدوننبهارسرشوانداخت پایینو گ فت:باشه میگم ...خب...تا11سالگی شلوارمو خیس میکردم
بااین حرفش دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و بلندخندیدم...بقیه هم انگارمنتظراین حرکت من بودن
تاازخنده منفجربشن
بهاراخم کردوگ فت:خنده نداره که...خب بچه بودم...دست خودم که نبود...یهو به خودم میومدم میدیدم
شلوارم خیسه
ازبس خندیده بودم اشک تو چشمام جمع شده بود
بطري رو دوباره چرخوندنو این بارسرش افتادبه سامانو تهش به من،نگاهی به چهره ي سامان انداختم
که شیطنت ازش میبارد
اب دهنموقورت دادموتوي دلم یه بسم هللاا گ فتم
همون موقع مامان صدام زد(اي قربونت برم من که خوش موقع صدام زدي)
سریع ازجام بلندشدموگ فتم:مامان صدام میزنه...مادره و اطاعت ازش واجب...من برم ببینم چیکارم داره
سعید-بازي روخراب نکن دیگه .
مگه نشنیدي مامانم صدام زداینوگ فتموبدون توجه به نگاهاي غضب ناکشون به اشپزخونه رفتم
جونم مامان گلم با من کاري داشتیمامان نگاه متعجبی بهم انداختوگ فت:نه فقط به بچه ها بگوناهارامادس بیان سرسفره
بچه هاروبراي ناهارصدازدموبعدازخوردن قورمه سبزي خوشمزه اي که زنموعارفه پخته بود،بچه ها

خستم
پیشنهادکردن که بازي روادامه بدیم ولی من قبول نکردمو گ فتم ِ
بادخترارفتیم تویه اتاق ومشغول صحبت شدیم
بچه هابریم ساحلبهار-بیخیال بهانه
بریم دیگه...خواهشنگین-حسش نیس
پس خودم تنها میرماماده شدموازویالزدم بیرون
روي تخت سنگی نشستموبه اتفاقات اخیرفکر کردم،به خانواده ي عمو....به محبتاي عمو...به مهربونیاي
زنمو....به سعید...به سامان...هیچوقت فکرنمیکردم یه زمانی عموبرگرده...اونم باخانوادش
توي افکارخودم غرق بودم که احساس کردم کمرم سوخت
دست کشیدم به کمرم که دیدم ذره هاي ماسه اومدزیردستم
به پشت سرم نگاه کردم...سپهربالبخندي عمیق داشت نگام میکرد
فهمیدم کارخودشه...اروم یه گوله ازماسه درست کردموتویه حرکت سریع بلندشدمو به سمتش پرتاب
کردم...ولی اون زرنگ ترازاین حرفا بود...جاخالی دادوفرارکرد...منم افتادم دنبالش
اگه جرعت داري وایسا....اگه مردي وایساپسرموفرارمیکنممنامردوایساوایسم تاتیکه تیکم کنیبیشعورخب چرازديبهم مزه دادهمینجوري تهدیدش میکردمو دنبالش میدوییدم که یهو سعیدوازدوردیدم
سعی د جان مادرت بگیراین بیشعوروسعیدگیجومبهوت سرجاش ایستاد

اي بابا چراوایسادي....بگیرشبه طرف سپهردوییدوتویه حرکت ناگهانی سپهرواسیربازوهاي قدرتمندش کرد
سپهر -چندنفربه یه نفر
سعید-چیکارت کرده بهانه
باگوله ماسه اي زدتوکمرمسعید,سپهروکه سعی داشت خودشوازادکنه بین بازوهاش فشاردادوگ فت:زورت به ضعیفه
میرسه...هان؟بعدروکردبه منوگ فت:چیکارش کنم بهانه؟
هیچی فقط نگهش دار بزنمش سعیدمحکم سامانو گرفتومن یه گوله ماسه اي درست کردمو محکمزدم توکمرش
سپهر -اخ بی انصاف چراانقدرمحکم زدي؟
حقتهمن که انقدرمحکم نزدممن محکم زدم که دیگه تکرارنکنیسعیدهمینجورکه میخندیدگ فت:دخترتو چراانقدرخشنی
دربعضی مواقع خشونت الزمهدوروزي بودکه از مسافرت برگشته بودیم...دیروززهرااومدخونمونو منم سیرتاپیازاتفاقاتی که افتاده
بودوبراش تعریف کردم
زهراهم ازاتفاتی که افتاده بودواسم تعریف میکردومن هرلحظه تعجبم بیشتر میشد
ارشیادوست باربدرفته بودخاستگاریشو اونم جواب مثبت رو داده بود
قبالمتوجه عالقه اي که زهرابه ارشیاداشت شده بودم ولی زهرامیگ فت توهم برم داشته ولی االن. ...
بابت این خبرخیلی خوشحال شدم ...زهراوارشیاخیلی بهم میومدن...زهراقدبلندبودوظریف ولی بااین
وجودخیلی لپ داشت،باچشمای ی درشت به رنگ قهوه اي و لباي قلوه اي صورتی.بینی که هرکس
میدیدفکرمیکردعمل کرده ولی خدادادي قلمی بود...ارشیاهم قدبلندبودوچهارشونه،چشمای ی نافذومشکی
بینی استخوانی و لب های ی معمولی. ...

12فرودین بودکه عمو مامانجونو راضی کردورفتن خاستگاري هستی. ...
بعدازکلی بحثو گ فت و گو جواب مثبتو از خانواده ي هستی گرفتنو قرارشد امشب(14فروردین)بریم
براي مراسم نامزدي و تایین مهریه وتاریخ عقدو. ...
یه شلوارمشکی باشال و مانتوي ابی روشن پوشیدم..یه رژلب صورتی مات زدم باریمل که باعث میشد
جنگل پشت چشمام بیشتربه چشم بیاد
من امادمبابا-خب بریم
رفتیم خونه ي باباجون ایناوازاونجاهمگی رفتیم خونه ي عروس خانوم
خونه ي نسبتابزرگی بودولی افرادهم زیادبود ...ازخانواده ي اونامادروپدروبرادرکوچک ترهستی بعالوه ي
دوتاداییاش و تک عمووعمش بودن،خانواده ي ماهم که همگی بودیم. ...
بعداززدن حرف هاي حاشیه اي ،باباجون سرفه ي مصلحتی کردکه جمع ساکت شد.
باباجون-خب بااجازتون اقاي نجفی اگراجازه بدین بریم سراصل مطلب
بله خواهش میکنم،اجازه ماهم دست شماستاگه اجازه بدین مهریه رو تایین کنیم...شماچه پیشنهادي دارین؟هرجورخودتون صالح میدونیدپس اگه اجازه بدین،مهریه ي این عروسمم مثل بقیه ي عروسام باشه...شش دونگ خونه و 70تاسکهاقاي نجفی دستی به ریشش کشیدوگ فت:واالچی بگم...ماهم موافقیم
پس مبارکهمامانجون بلندشدوحلقه اي که مخصوص نامزدي و به سلیقه ي عمو بودروتودست ظریف هستی
کردوپیشونیشو بوسید
صداي دستو سوت و ِکل درهم امیخته بودواهنگ قشنگی روبه وجوداورده بود
همه چی خیلی سریع پیش رفت،عموخیلی عجله داشت واسه همین قرارشدعقدرو22فروردین بگیریم
حس خیلی خوبی داشتم،دوتا ازعزیزترین کسام(زهراوعمو)داشتن طعم خوشبختی رو میچشیدن و من
ازدیدن خوشحالی اوناشاد میشدم

ازروزبعداز نامزدي عمو هرروزبازهرابعدازدانشگاه میرفتیم واسه خریدلباس
خیلی گشتم تاباالخره لباسی که به دلم بشینه روپیداکردم...یه ماکسی به رنگ ابی اسمونی که جلوش
تاروي زانوم بودو پشتش باپارچه اي ازجنس حریردنباله داشتو کمی روزمین کشیده میشد
خیلی زودثانیه ها و روزها پشت سرهم گذشتن و باالخره روز عقد عمو فرارسید
باباران رفته بودیم ارایشگاه و بعدشم اومدیم خونه تالباسمونو بپوشیم
لباسمو پوشیدمو مقابل اینه قدي اتاق ایستادم
تویه کلمه میتونم بگم محشر شده بودم...الهی من قربون خودم برم که انقدرخوشگلم
موهاي بلندموشینیون کرده بودم و یه ارایش ملیح روي صورتم نشونده بودم
بااهنگی که زیرلب زمزمه میکردم واسه خودم قرمیدادم که یهودراتاق بازشدوبهارمثل خرمگس وارد اتاق
شد ...برگشتم به سمتشو گ فتم:توکی میخواي ادم بشی؟چرادرنمیزنی
سحر-بیخیال این چرتوپرتا بابا....چه جیگري شدي المصب
جیگربودمخودشیفته هم بوديپشت چشمی نازك کردمو بی هیچ حرفی مانتومو روي لباسم پوشیدم ...شلوارمم پام کردم تاتوي
تاالردرش بیارم اخه جلوي لباسم تاباالي زانو لخت بود. ...
همراه بهارازخونه خارج شدیمو سوارماشین عمو مهدي شدیم(درهمچین مواقعی باعموکه باشیم بیشتر
خوش میگذره)
به محض اینکه نشستیم عمو اهنگو تاته زیادکردو به راه افتادیم
توي تاالربعدازتعویض لباس بااقوام سالم احوال پرسی کردیمو بعدبانگینو بهاروباران ریختیم وسطو شروع
کردیم قردادن
ساعت هفتونیم بودکه باالخره عروس دامادهم اومدن . ...هستی خیلی نازشده بود،من جاي عمو بودم
عقدوعروسی رویه شب میگرفتمو کارشو میساختم
فضاي تاالرموقع ورودعروس داماددیدنی بودخانواده ي عروس همه چادرسرشون کرده بودنو فقط چشمو
دماغشون معلوم بودولی خانواده ي دوماد اونای ی که به دومادمحرم بودن که راحت بودن اونای ی هم که

محرم نبودن یه شال مصلحتی انداخته بودن روسرشون...تازه بعضیاهم که همون شال مصلحتی روهم
ننداخته بودن
عمووزنمو بعدازخوشامدگوی ی به مهموناتوجایگاه مخصوص عروس و دامادنشستن و ماهم به قردادنمون
ادامه دادیم
دیجی اعالم کرد که اهنگ بعدي رو به افتخارعروس و دومادمیخونه،عمه رفتو دست عمو وزنموروگرفتو
اوردشون تو پیست رقص
دیجی شروع به خوندن کرد
عمودستشودورکمرزنموانداخت و زنموهم دستشودورگردن عموحلقه کرد
توروازوقتی دیدمت نگاهت به چشمم خور
همه چی تویه لحظه براي من مرد
اي کاش دل من خونه ي تو باشه همیشه
تورومیبینمت حالم دوباره تازه میشه
شبیه تو هیشکی نمیتونه باشه این همه رویای ی
ارامشی میگیره دلم وقتی اینجای ی
محوتماشاي تومیشم خودمو یادم میره
وقتی که تو نشستی پیشم خودمو یادم میره
هرچی خیال توسرمه هرچی که دوروبرمه باتوفراموش میکنم
وقتی داري حرف میزنی فقط به تو گوش میکنم
توروازوقتی دیدمت چه خوابیزه چه بیدار زیبای ی برام درست شبیه اولین بار
اگه فکرتو توي سرم نباشه من میمیرم
چه تو بخواي چه نه منم ازکنارت نمیرم
باتموم شدن اهنگ زنمو روي دستاي عمو خم شدوعموبوسه ي کوتاهی روي لباش نشوندوزنموسرخ شد
منوبهاره و نگین شروع کردیم به خوندن:دوباره...دوباره
که باچشم غره ي مامان ساکت شدیمو سرمونو انداختیم پایینو ریزریزخندیدیم

بعدازکلی رقصو پایکوبی باالخره عقد تموم شدو رسیدیم به قسمت خوشمزه ي کار
شام رو که جوجه و کباب کوبیده باساالدو خورشت ماست بودروخوردیم و بعدرسیدیم به قسمتی که من
عاشقش بودم"عروس کشون"
درسته عقدبودولی ازدم تاالرتا خونه ي باباجون اینا عروس کشون داشتیمو بعدشم نخودنخودهر که رود
خانه ي خود. ...
توي ماشین عمو مهدي نشسته بودیمو شیشه رو تاته کشیده بودم پایینو نصف بیشتر بدنم از شیشه
بیرون بودو یه دستم مبایلم بودکه باهاش فیلم میگرفتمو یه دست دیگم دستمال سفیدي که عمو
بهمون داده بود تا تکونش بدیم
همینجورواسه خودم دستمالو داشتم تکون میدادمو فیلم میگرفتم که یهو پیام اومد برام
پیام ازیه شماره ي ناشناس بود. ...کامل نشستم تو ماشینو پیامو باز کردم
(بهانه لطف کن بشین تو ماشینو تانصفه ازماشین نیابیرون بایه استیکره عصبانی)
این کی بودکه شماره ي منو داشتو تازه بهم امرونهی هم میکرد
شماسعیدمباچشم دنبال ماشین سعید گشتم که دیدم تو ماشین کناریه ماست و بااخم داشت نگام میکرد . ...براش
نوشتم :خو عروس کشونه دلم میخواد بیام بیرون ازشیشه ي ماشین
بعدازیه مین پیام داد:بهانه جان زشته واسه یه دختر همچین کاري...خواهش میکنم نیابیرون
من موندم چرابه بقیه گیرنداد...نگینو بهاروبارانم مثل من تا نصفه ازشیشه اومده بودن بیرون حاالگیرداده
به منه بدبخت
نمیدونم چی شد که به حرفش گوش کردمو دیگه نیومدم بیرون فقط از پشت شیشه نظاره گربودم
تویکی ازخیابونا خلوت بودوکالغ پر نمیزد
ماشین عروس وایسادوبقیه هم پشت سرش وایسادنو پیاده شدن
یکی ازماشینا صداي ضبطشو زیادکردو پسراریختن وسط شروع کردن قردادن
بااینکه بهاربودولی هواکمی سردبود....منم ازماشین پیاده شدمو یه گوشه ایستادمو همینجور که

میلرزیدم دست میزدم باحس گرما روي شونه هام بهشون نگاه کردم که دیدم یه کت مشکی افتاده
روشون و یکی دم گوشم گ فت:
بروتوماشین خانوم کوچولو سرما میخوري
گرماي نفساش که به گوشم میخور
دحس خوبی روبهم القا میکرد
چیزي نگ فتمو سعی کردم ازاین حس لذت ببرم
سعید-قهري؟؟
(خخخ سکوتموبه اینکه قهرم تعبیر کرده بود...واسه چی فکرمیکردکه باهاش قهرم؟فک کنم خودشم
فهمیده بودزیاده روي کرده)
بیشترازاین سکوت روجایزندونستموگ فتم:نه...قهرنیستم
نفس راحتی کشیدومقابلم ایستاد
ناراحت که نشدي ازدستم؟هوم؟من براي خودت اون حرفوزدم...پسرانگاتون میکردنمن که گ فتم قهرنیستم...ناراحتم نشدممطمعن باشماوهوملبخندي زدو گ فت:خیلی خوشگل شدي...بروتوماشین تاکسی ندزدیدتت
خندیدمو گ فتم:دیوونه کی میادمنوبدزده
یه وقت دیدي به سرم زدو دزدیدمت و بعدبه چشمام زل زدطاقت زل زدن به چشماشو نداشتم سرمو انداختم پایینو گ فتم:بابت کت ممنون
همون موقع عروس و دامادسوارماشین شدنوبه راه افتادن سریع به سمت ماشین عمو رفتمو سوارشدم
وقتی نشستم توماشین بهارگ فت:ک ته کیه؟
یکی زدم توپیشونیمو گ فت:واي یادم رفت بهش پس بدم....کت سعیده
بهارباشیطنت نگام کردو گ فت:خبریه به سالمتی؟
-گمشوباو ،فکرتومسمومه ...به یه شستوشوي کامل نیازداره

یعنی باورکنم خبري نیستیاخدا..ملت چه زودحرف درمیارنا...دلبندم سردم بودسعیدم ک تشودادبهماوکی باباچرامیزنیتانزنم که حرف توکلت نمیرهرسیدم خونه ي باباجون اینا ...اونجامیخواستم کت سعیدوپسش بدم ولی هرچی دنبالش گشتم
نبود...سراغشوازسپهرگرفتم که گ فت رفته خونه
پوفی کشیدم و رفتم توماشین خودمون نشستم ک تو به بینیم نزدیک کردم....اوووووم چه بوي خوبی
میداد،ادمو مست میکرد
وقتی به خونه رسیدیم یه دوش گرفتمولباساموپوشیدمو روي تخت ولو شدم....چشمم به کت سعید
افتاد...یادبوي محشرش افتادم...وسوسه شدم که دوباره استشمامش کنم
بلندشدموک توبغل کردم...روي تخت ولوشدموک توبوییدم
صبح که پاشدم کت هنوزتوي بغلم بود...ازکارخودم خندم گرفته بود...شده بودم مثل این بچه ها
اصالحال نداشتم برم دانشگاه ولی چاره اي نبود
باچشمای ی نیمه بازاماده شدمو بعدازشستن دستو صورتم یه لقمه گرفتمو توماشین خورد
سرکالس نشسته بودموعجیب حوصلم سررفته بود...اصالحسش نبودبه حرفاي استادگوش بدم،استادیه
چیزای ی روپاي تابلو مینوشت و من بی هدف به تابلو زل زده بودم که یه برگه افتادرومیزم،برگه
روبرداشتموبازش کردم...توش نوشته بود:چته؟
متعجب به دوروبرم نگاه کردم که متوجه ي نگاه خیره ي باربدشدم،چشماموریزکردمو دقیق نگاش
کردم...برگه رونشونش دادم وبه برگه اشاره کردم که یعنی اینو تو دادي
سرشوتکون به نشونه ي تایید تکون داد.
اي خدا چه گیري کردیما،شیطونه میگه برم یه جوري بزنمش باروزنامه باطله یکی بشه،اخه به تو چه که
من چمه؟
روي برگه نوشتم:به توچه؟این فوضولیابه تونیومده
وتویه فرصت مناسب که استادروش به تخته بودانداختم طرفش،زیرچشمی میپاییدمش که ببینم

چیکارمیکنه
سریع برگه روبرداشتوبازش کرد...باخوندن نوشته اخماش توهم رفت...بالفاصله خودکاروبرداشتویه
چیزای ی نوشت توبرگه وبرگه روانداخت طرفم
میخواستم برگه روبردارم که یه دست مردونه زودتر از من اونو برداشت
سرمواوردم باالوچشم توچشم استاد شدم(یاخودخدا)
خانوم فرامرزي این چیههول کرده بودم بامن من گ فتم:خب...نمیدونم...یعنی میدونم
برگه روبازکردوروزنامه واربلندخوند(:چته؟ این فوضولیابه تو نیومده عجب حاالبیا وخوبی کن)
بعدازاینکه همه روکامل خوندبه باربدنگاه کردوگ فت:اقاي تابان شماالزم نکرده خوبی کنید،حواستون به
کالس باشه
بااین حرف استادکالس ازخنده منفجرشدومن هم کم مونده بود برم تو زمین(حلواتوبخورم ازدستت
راحت بشم باربدیه روزازدستت اسایش ندارم)استادبه من نگاهی انداختوگ فت:خانوم فرامرزي
ازشماانتظارنداشتم
وبعدهم خیلی ریلکس رفت پاي تخته و به تدریسش ادامه داد.
بعدازاینکه استاداعالم کردکه کالس تمومه،سریع وسایلموجمع کردموازکالس زدم بیرون
بهانه خانوم...بهانه خانوم...ایستادموباعصبانیت روي پاشنه ي پام چرخیدم...درحالی که سعی میکردم ولوم صدام باالنره بهش
توپیدم
هان،چته دنبالم راه افتادي؟ابروبرام نذاشتی؟توکی میخواي ادم بشیباربدبهت زده و بادهانی نیمه بازفقط نگام میکرد
اگه چندددقیقه ي دیگه اونجامی ایستادم نمیتونستم تضمین کنم که بادستاي خودم خفش نکنم
زهراتوحیاط منتظرم بود...این کالسوبازهرانداشتیموزهراتوحیاط وایساده بودتاکالس من تموم بشه
یاخدا...چی شده دختر؟چراقرمزشديهرچی اتفاق افتاده بودروبراش تعریف کردمو اون بیشعورم فقط میخندید

اگه خنده هات تموم شد راه بیوفت بریمشرمنده باارشیاقراردارمسوویچ ماشینوگرفت سمتموگ فت توبااین بروخونه ،من باارشیامیرم
باشه اي گ فتموسوویچوازش گرفتم
سوارماشین شدم...کولروروشن کردموشیشه هارودادم باال...اهنگوپلی کردمو راه افتادم
رسیدم دم درخونه و ماشینو پارك کردم
واردخونه شدم
سالمسالم خسته نباشی عزیزمدرمونده نباشین،بقیه کجان؟بابات که سرکاره،بارانم که تواتاقهاها...ناهارچی داریم؟ماکارونی...تالباستوعوض میکنی منم غذارومیکشمبعدازتعویض لباس با باران سرسفره نشستیم،باران ناراحت به نظرمیرسید...همیشه سرسفره کلی حرف
میزداخرسرم باتذکرمامان یاباباکه میگ فتن غذاتو بخورکم حرف بزن ساکت میشد ولی امروز ساکت
بود...بدون هیچ حرفی ناهارشو خوردو بعدشم رفت تواتاق
چش بوداین؟نمیدونم واال...ازوقتی اومده همینجوریه،توخواهرشی شایدباتوراحت تر باشه ...بروببین چشه؟ازسرسفره بلندشدموبه اتاق رفتم
باران روي تخت درازکشیده بودوهندزفري هم توگوشش بود وپشتش به من بود
اروم کنارش نشستموهندزفري روازگوشش دراوردم که بااین کاربه سمتم برگشت
چیزي شده خواهرينه-مطمعنی؟

اوهومانگاربغض داشت و نمیتونست صحبت کنه ...دلم نمیخواست مجبورش کنم تاحرفی بهم بزنه...دلم
میخواست هروقت که دلش خواست حرف دلشوبزنه
باش ..درك میکنم که نخواي بگی...ولی هروقت به دوتاگوش شنوانیازداشتی میتونی روي من حسابکنی
خواستم بلندبشم که دستموگرفت...بابغض صدام زدکه دلم اتیش گرفت
جونماالن به دوتا گوش شنوانیازدارمالهی من قربونت برم چی باعث شده تو اینجوري بشی؟قبل ازاینکه حرفی بزنه بلندشددراتاقوبست و مقابلم نشست
تردیدداشت ...اینوازچشماش میخوندم
باران...راحت حرفتوبزننفس عمیقی کشیدو همراه بابغضی که توي گلوش چمبره زده بودگ فت:توي اسفندماه بودکه یه پسري
هرروزازدم مدرسه تادم خونه دنبالم میومد...اوایل هیچی نمیگ فت ولی بعد...بهم شماره میداد..شماره
روقبول نمیکردم و اون ازم میخواست که براي پنج دقیقه هم شده باهام صحبت کنه...میگ فت نیتش
خیره ولی من به حرفاش اهمیتی نمیدادم البته یه چندباري وسوسه شدم که باهاش حرف بزنم ولی
اینکارونکردم
سکوت کرد...شدی د کنجکاوشده بودم...
خب بقیش؟؟مدرسه ها که تعطیل شد دیگه خبري ازش نشدتااینکه بعدازعیددوباره رفتم مدرسه و اونم کارشوازسرگرفت...
امروزدوباره دنبالم میومدوهی میگ فت میخوادباهام حرف بزنه
به اینجاي کارکه رسیدزدزیر گریه
بغلش کردموگ فتم:باران اروم باش...امروزچی شد؟هان؟

امروزوقتی میخواستم ازخیابون ردبشم اونم دنبالم بود
وسط خیابون حواسش به من بود ماشین باسرعت میومد...زدبهش
دیگه نتونست ادامه بده و توي بغلم هق هق میکرد
خشکم زده بود...نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه
باران ...پسره که چیزیش نشد؟هوم؟؟باچشماي اشک بارش بهم نگاه کردوگ فت:نمیدونم...نگرانم..اگه اتفاقی براش بیفته من نمیتونم خودمو
ببخشم
باران..تقصیرتوکه نیست...اون خودش حواسش نبوده...االنم اشکاتوپاك کن تا یه خبري ازش بگیریمچجوريخب کدوم بیمارستان بردنش؟؟نمیدونمپوفی کشیدم و گ فتم:خسته نباشی...اسم و فامیلشوبلدي؟؟
اسم وفامیلشومیخواي چیکارمیخوام زنگ بزنم به بیمارستاناببینم کدوم بیمارستانهندیم نظريخوبهمبایلمواووردموشروع کردم زنگ زدن به اصالعات وشماره ي بیمارستان هاروازش گرفتن
قریب به 10تابیمارستان زنگ زدیم تاباالخره توبیمارستان کاشانی پیداش کردیم...پرستاري که جواب
دادگ فت حالش خوبه ..فقط سروپاش شکسته و مچ دست راستشم اسیب دیده(فک کنم
حتمابایدمیمردتامیگ فتن حالش بده)
اجی بعدازظهرمیري مالقاتش؟چراخودت نمیري؟نمیخوام منواونجاببینه...تورونمیشناسه ...توبروببین حالش خوبه یانه...اینجوري دلم اروم نمیگیره-شنیدي پرستاره چی گ فت...دیگه نیازي نیست بریم اونجا

اجی خواهش میکنموباچشمای ی که اشک توشون موج میزدنگام کرد
باشه باباخرشدم...میرمیهوبغلم کردوشروع کردماچ کردن
نوکرتم بهانه،قول میدم جبرا کنمهمینجورکه میخندیدم ازخودم جداش کردموگ فتم:باشه بابا...جمع کن خودتو همه جاموتف مالی کردي
بعدازظهرساعت 4بودکه اماده شدم تابرم بیمارستان...درکمدموکه بازکردم چشمم به کت
سعیدافتاد...برداشتمش و به بینیم نزدیکش کردم ...عمیق نفس کشیدم...یه لحظه حس کردم بجاي کت
االن سعیدروبه روم میبود...نمیدونم چرایهودلم قیلی ویلی رفت...سرموتکون دادم تااین افکارپوچوازذهنم
دورکنم
بایدتواولین فرصت ک تشوپس میدادم
بعدازاینکه اماده شدم ازمامانو باران خدافظی کردم(البته به مامان گ فتم زهراخریدداره دارم باهاش
میرم)ازخونه بیرون زدموسوارماشین زهراشدم(خداخیرش بده ارشیاروکه امروزبااین زهراقرارگذاشتوباعث
شدزهراماشینوبده دست من).
به بیمارستان رسیدمو ماشین روپارك کردم...بعدازاینکه ازپذیرش شماره ي اتاق روپرسیدم به سمت
اتاق رفتم...حرفاي بارانو یه باردیگه توي ذهنم مرورکردم(اونجارفتی یه کاري نکنی بفهمن
خواهرمنیا.....اصالنروتواتاقش ازدورببینش و ازدک ترش حالشوبپرس)
به اتاق رسیدم...دراتاق بازبودودوتاتخت توي اتاق بودباچشم دنبال کسی میگشتم که باران
قبالمشخصاتشوداده بود...یه پسرتقریبا23ساله که تقریباقدبلنده..چشماي درشت و بینی استخوانی وفک
مستطیلی وابروهاي پرپشت
اوووم غلط نکنم خودشه بااون لباس ابی که مخصوص بیماراس...روي تخت درازکشیده بودودک ترباالي
سرش بودومعاینش میکردویه خانوم مسن تپل مپلم کناردک ترایستاده بودوبادقت به حرف هاي دک تر
گوش میداد
دک ترکه اومدبیرون به طرفش رفتموگ فتم:اقاي دک ترمیتونم چن لحظه وقتتونوبگیرم

بفرماییدمیخواستم حال مریضموجویابشماسمشوناقاي ندیم نظريبله...االن معاینشون کردم...مشکل جدي ندارن و خب فردامرخص میشنممنونراهموبه سمت خروجی بیمارستان کج کردم...میخواستم اولین قدموبردارم که باصداي کسی متوقف
شدم
دخترخانوم چن لحظه وایسینایستادموبه پشت سرم نگاه کردم...همون خانوم مسنی که کناردک ترایستاده بودصدام زده بود
بفرمایینفاصله ي بینمونوطی کردوتویک قدمیم ایستاد
توبارانی؟ازسوالش خیلی تعجب کردم...یادحرف باران افتادم که گ فت نبایدبفهمن که خواهربارانم...سرموتکون
دادموگ فتم :نه خانوم اشتباه گرفتین
واسه چی حال بچموازدک ترمیپرسیدي؟توکی هستی؟توروخدااگه بارانی بگو...پسرم خیلی بیتابشه...میخوادببینتش
نمیدونستم چی بگم ،نمیتونستم دل این مادروبشکنم ...بیخیال حرفاي باران شدموگ فتم:من خواهربارانم
چشماش درخشیدوگ فت:واي چه خوب...پسرم خیلی خوشحال میشه اگه شمارواینجاببینه
ولی من بایدبرم...فقط اومدم حالشون روبپرسمحاالکه تااینجااومدین...بیایین پسرم ببینتتون حالش بهتربشهخیلی راحت خرشدمو باهم وارداتاق شدیم
سالمندیم به سمتم برگشت...دقیق نگام کرد...انگارداشت تجزیه تحلیل میکردکه منوکجادیده...یه لحظه

چشماش برق زدوگ فت:شماخواهربارانید؟
لبخندي زدموگ فتم :بله
اخماش توهم رفتوگ فت:پس خودش کجاست؟چراخودش نیومد؟
نمیدونم اینوبایدازخودش بپرسی...منم اومدم اینجاتامطمعن بشم که سالمیویه سوال هم ازت دارم
بپرساشاره اي به مادرش کردموگ فتم:میشه تنهاصحبت کنیم
مادرش سریع موضوع روگرفتوگ فت:من تنهاتون میذارم وازاتاق خارج شد
خب...بفرماچرابراي باران مزاحمت ایجادمیکنیلبخندي که رولبش بودخشکیدوگ فت:مزاحمت؟؟باران به من به چشم یه مزاحم میکنه؟
انتظارداري مزاحم حسابتون نکنه؟من بارانودوست دارم ...بعدازاولین باري که دیدمش ازکاروزندگیم گذشتموهرروزدنبالش بودم تاباهاشصحبت کنم...نیت من خیره
نیتتون خیره که توخیابون میفتین دنبالشوبهش شماره میدین؟؟من فقط میخواستم نظرشوراجع به خودم بدونماصالدلیل قانع کننده اي نیستمن قصدم ازدواجه...اصالنمی...وسط حرفش پریدموگ فتم:ازکی تاحاالتوخیابون خاستگاري میکنن...
من میخواستم جواب مثبتو ازباران بگیرموبعدبیام خاستگاري...باورتون نمیشه این چندمدتی که تويعیدنبودین داشتم دیوونه میشدم ...من بارانودوست دارم...میخوام زنم بشه...واینم مطمعن باشین
بعدازاینکه ازشرکچ پام خالص شدم بالفاصله میام خاستگاري و تاجواب مثبتو نگرفتم ...ازدم خونتون
جم نمیخورم
دهنم ازاین همه رك گوی ی بازمونده بود...دلم میخواست یه ذره اذیتش کنم

کی گ فتاا باران قصدازدواج داره؟اصالکی گ فته مادختربه شمامیدیم؟؟اخماش توهم رفتوگ فت:باران اگه منودوست نداشت شمارونمیفرستادتابیایین اینجاوحال منوجویابشین
بااین حرفش ساکت شدم،خوب بلدبودچجوري جواب ادموبده که طرف کیشومات بشه
چه حرفی داشتم که بزنم...حرفش منوبه فکرفروبرده بود...سابقه نداشت باران براي کسی تااین حدنگران
بشه...وقتی دیدم حرفی براي گ فتن ندارم ...عقب گردکردموگ فتم:من دیگه بایدبرم
بااین کارم لبخندي رولبش لونه کردوگ فت:ممنون که اومدین...سالم منوبه خانواده به خصوص باران
برسونید
فقط سرموتکون دادموازاتاق خارج شدم
خونه که رسیدم باران مثل این وحشیا به سمتم هجوم اووردوبردم توي اتاق
خب چی شد؟یواش...چخبره....هنوزسالمه،نشدکه حلواشوبخوريبااخم نگام کردوگ فت:زبونتوگازبگیر...خدانکنه
چشماموریزکردمونگاش کردم و گ فتم:دوسش داري...هوم؟
هول کردوگ فت:نه کی همچین حرفی روزده
باتحکم گ فتم:دوسش داري
ندارمداري باران خانوم داري...من توروبزرگ کردمسرشوانداخت پایینوگ فت:خب...یه کوچولو
یه کوچولونیست خانومی..یه کوچولونیست وگرنه انقدرنگرانش نمیشدي...وگرنه واسش ابغورهنمیگرفتی...وگرنه بهم نمیگ فتی برم بیمارستان تاحالشوبپرسم
خواهرکوچولوي من عاشق شده
نمیدونم...شاید...درسته افتاده بوددنبالم تابهم شماره بده..ولی بابقیه ي پسرافرق داشت...یعنی...مثلاونانبود...چجوري بگم...
-فهمیدم خواهري نیازي به توضیح نیست..سکوت کردموبعدباهیجان گ فتم :دیدي چی شد؟؟

چی شدخواهرم رفت قاطی خروسابیشعورخر...گ فتم چی شدپنج شنبه بودوشدیدحوصلم سررفته بود...باران که تواتاق بودومعلوم نبودچیکارمیکنه...این چندروزخیلی
مشکوك شده بود.
مامانم که تواشپزخونه تمیزکاري میکرد...منم رومبل ولوشده بودمواهنگ گوش میدادم که مبایلم زنگ
خورد
بهاره بود
به به ببین کی زنگ زده...افتاب ازکدوم طرف دراومده که به من زنگ زدي خاله قزي ع...نه بگو حرفتونصفه نیمه ولش نکنحناقتوجونت گلم..بیخیال این حرفا،دوباره چه کاریت به من گیره که بهم زنگ زديبهانه میام میزنم تودهنتاکوتاه بیابوروسلیچه میکنیهوچی بیکارنشستمخوبه...بهانه فردابابچه هاقرارگذاشتیم بریم کوه صفه...شماهم میایین؟؟نگونه که میام بازورمیبرمتباشه...فقط من ببینم نظرباران چیه،یه تاییدیه هم ازمامان بگیرم بهت زنگ میزنمباش منتظرموارداتاق شدموبه باران گ فتم که فردامیخواییم بریم
من نمیامواه..چرا؟فردامیخوام برم دیدن ندیمچشام ازحدقه زده بودبیرونوگ فتم:ندیم؟؟مگه باش درارتباطی؟

سرشوانداخت پایینوگ فت:خب...بعدازاونروزي که تورفتی بیمارستان...من...من بهش زنگ زدم...اونم باهام
حرف زد..گ فت نیتش خیره...گ فت منوواسه ازدواج میخواد...بهانه من ندیمو دوست دارم
یاخودخدا...ازدست رفتیبالشتشوبه سمتم پرت کردوگ فت:گمشوبابا
ایناروبیخیال..من این چیزاحالیم نیست بایدباهامون بیايپس بایدبه ندیم بگمایش جمع کن باو...شماره ي ندیموبده خودم باهاش حرف میزنمباران شماره ي ندیم رودادو بعدازکسب اجازه مجوزصادرشدوبه بهارزنگ زدموگ فتم که میاییم و قرارشد
فرداساعت 6همگی بیان خونه ي ماتاباهم بریم
قرارشدباماشین سامیاروسعیدبریم...من و بهاره و سپهررفتیم توماشین سعید...نگین وسحروسامانم رفتن
توماشین سامیار،ساعت 7رسیدیم کوه ومستقرشدیم...براي صبحونه کله پاچه گرفتیموزدیم بربدن
وبعدازیه استراحت کوتاه زدیم به دل کوه.
بچه ها پایه این بریم تله کابین؟(این پیشنهادروسپهردادواولین کسی که موافقتشواعالم کردمن بودموبفیه هم تاییدیه رودادن ...رفتیم بلیط گرفتیم و منتظرشدیم تانوبتمون بشه)
شهرازاون باالجلوه ي دیگه اي داشت...همه چی کوچولوبودوادم احساس قدرت میکرد
بعدازاینکه رسیدیم اون سمت کوه بابچه هارفتیم کافی شاپ تایه نوشیدنی داغ بخوریم
سرمیزنشسته بودیموبابچه هامیگ فتیمومیخندیدیم که یهویکی باذوق گ فت:بهانه خانوم شماهم اینجایین
اول به گوشام شک کردم ولی بعدوقتی سکوت بچه هارودیدم فهمیدم که اشتباه
نشنیدم...برگشتموباربدروپشت سرم دیدم
اي خدا،من چه گناهی به درگاهت کردم که بایدهرروزقیافه ي نحس این بشروببینم،حاال دیدنش بخوره
توفرق سرم...همچین گ فت بهانه ,هرکی ندونه فکرمیکنه ماچقدرباهم صمیمی هستیم،البتاین چندوقت
اخیررفتارباربدشدیدتغییرکرده بود
بانیشگونی که نگین ازپام گرفت به خودم اومدم...ازجام بلندشدموخیلی خشک گ فتم:سالم اقاي تابان
-سالم خوبی(یکی نیست بهش بگه به توچه که من خوبم یانه)

ممنونمیتونم به جمعتون اضافه بشم؟اخه تنهااومدمقبل ازاینکه من حرفی بزنم،باران مثل نخودخودشوانداخت وسطوگ فت:بله بفرماییدبشینید،یه چشم غره
ي توپ به باران رفتم که فکرکنم حساب کاراومددستش...
باربدهم انگارمنتظرهمین تعارف کوچولوبودکه روي صندلی خالی کنارسامیارنشست وروبه من گ فت
بهانه جان معرفی نمیکنییاخدا،این چرااینجوري حرف میزنه؟
اخماي پسراتوهم رفته بودوبه مکالممون گوش میدادن،به این فکرمیکردم که چه حوابی بهش بدم که
دمشوبذاره روکولشوبره که سعیدبااخم و جذبه اي که تابه حال ازش ندیده بودم گ فت:بهترنیست شمااول
خودتونومعرفی کنید
بله حتما...من باربدتابان دوست بهانه هستمنخیرایشون همکالسی بنده هستندوستتوچشماش زل زدمو باخشم گ فتم:همکالسی
باربدلبخندي زدوگ فت:دوست
همک...بهاره بین حرفم پریدوگ فت:فرقی نداره بیخیال
باربد-خب...حاالشماخودتونومعرفی کنید
دیگه ازکوره دررفتموگ فتم:دلیلی نمیبینم که خودشونوبه تومعرفی کنند...جناب اقاي...تابان
باربدمیخواست جواب بده که مبایلش زنگ خورد
جانم مامان....کوه صفه...چشم...خدافظوبعدروکردبه ماوگ فت:خوشحال شدم ازمالقاتتون،من بایدبرم بااجازه...خدانگهدار
بچه ها زیرلبی جوابشو دادنو منم بانگاه اخم الودم بدرقش کردم
وقتی ازمافاصله گرفت نگین گ فت:اوف این دیگه کی بودبهانه؟

یه االغ به تمام معنا،اینوکه گ فتم همه خندیدن به جزسعیدکه اخمشو حفظ کرده بود...سامیارگ فت:نهجدي کی بود؟ماکه اخرنفهمیدیم دوستته یاهمکالسیت
به عنوان همکالسی زورکی تحملش میکنم چه برسه به دوست...روزي نیست که منواین بوزینه َکلنندازیم
بعدازکلی حرف زدنوبگوبخندقصدبرگشتن کردیم...وقتی داشتیم ازکوه پایین میومدیم،سعیدباهام هم گام
شدوگ فت:بهت پیشنهادمیکنم کم محلی کنی به جاي کل انداختن
بتعجب نگاش کردموگ فتم:هان؟
باربدومیگماهان،نه بابااگرجوابشوندم پررومیشهحاالتوبه حرف من عمل کن ضررنمیکنی که،به امتحانش می ارزه ...هوم؟؟شونموباالانداختموگ فتم:باشه....
راستی..ک تت دستم جامونده ...یادت باشه دم خونه پست بدمش
قابلتوندارهصاحبش قابل دارهرسیدیم به ماشینا...میخواستیم سوا بشیم که نگین گ فت:بچه هایه لحظه صبرکنید...نظرتون چیه
دخترابایه ماشین بیانوپسراهم بایه ماشین دیگه
همه موافقتشونواعالم کردن به جزسپهر
سپهر -نه نمیشه ماشین دست شماداد،دست فرمون که ندارین
نگین-چرتوپرت نگو دست فرمونمون ازتوبهتره...یادت نیست اونروززدي ماشینو...
سپهرپریدوسط حرفشوگ فت:باباشوخی کردم  .جنبه داشته باشین...اصالدست فرمون شماحرف
نداره...عالیه...حاالکدومتون میخوایین راننده باشین؟
منوبارانوبهارونگین همزمان گ فتیم:من
پسرامدخندیدنومابحث میکردیم که کدوممون رانندگی کنیم
سعیدباکاري که کردبه بحثمون خاتمه داد

سوویچوگرفت سمتموگ فت:بهانه توبشین
وخودش به سمت ماشین سامیاررفت
بارفتن پسرا،دخترابالبخندژکوندي زل زدن بهم وباچشمو ابروبه من و سعیداشاره میکردن،منم یه
لبخندزدموگ فتم:ذهناي مسمومتونوشستوشوبدین عزیزان
بهاره-ماکه چیزي نگ فتیم
خواستم گربه رودم حجله بکشمبه محض اینکه سوارماشین شدیم،ماشینوروشن کردمواهنگ روتاته زیاد..
انقدربادخترادست زدیم و بلندبلندبااهنگ میخوندیم که صداي پسرادراومده بودوهروقت ازکنارماشینمون
ردمیشدن واسمون خطو نشون میکشیدن حتی یه بارسپهرزنگ زدبه بهاروگ فت:ماشینونگه دارین
تاسامان بیادتوماشینتون ولی ماقبول نکردیم و به راهمون ادامه دادیم...وقتی رسیدیم دم خونه ي
ما،سامیارگ فت:من دیگه پشت دستموداغ کردم که به شماجغله ها ماشین ندم
سوویچ ماشینو به سعیددادموتشکرکردم...میخواست بره که صداش کردم
سعیدبلهبهش نزدیک شدموگ فتم:صبرکن برم ک تتوبیارمسرشوبه نشونه ي موافقت تکون دادومن رفتم توخونه
وقتی اومدم بیرون بقیه رفته بودن و فقط سعیدوسامان بودن...سامان توماشین بودو سعیدم باژست
خاصی به ماشین تکیه زده بود
تویه قدمیش ایستادموک توبه سمتش گرفتم
ممنونقابلتونداشتگرمم کرداگه میشدیه جوردیگه گرمت میکردمباتعجب نگاش کردم که لبخندي زدو خدافظی کردو رفت

شب انقدرخسته بودم که وقتی سرم له بالشت رسید خوابم بردوفرداباصداي جیغ جیغاي مامان که صدام
میزدازخواب بیدارشدمو فهمیدم دوباره خواب موندم سریع اماده شدمو رفتم پایین
ارزوبه دل موندم به موقع اماده بشیبه جان تو خواب موندمهمیشه همین بودهگیرنده جون زري که شدیدخسته بودم،جات خالی دیروزرفتیم کوه صفه...وقضیه ي دیروزروکامل براشتعریف کردم ووقتی هم به قضیه ي باربدرسیدم زهراهم چندتافحش اب دارشامل حال باربدکرد که دلم
خنک شد
ساعت 10بودومنتظرشروع کالس بعدي بودیم و بازهراو مونا(یکی ازهمکالسی هامون)نشسته بودیم
توحیاط دانشگاه و باهم صحبت میکردیم که یهودوتاپاجلوم ظاهرشد،سرمواووردم باال...دیدم اقاي
خسروي یکی ازهم کالسی هامه
خسروي-سالم
بلندشدم ایستادم و سالم کردم
خانوم فرامرزي غرض ازمزاحمت اگه میشه جزوتونوبهم بدینبله ...چراکه نه بفرمایید وبه دنبال این حرف جزوموازتوکیفم دراووردم و گرفتم طرفشبفرماییدممنون،دراسرع وقت براتون میارمشبه تکون دادن سرم اک تفا کردم خسروي رفت،میخواستم بشینم که باربدمثل علف هرز جلوم سبزشد
خانوم فرامرزي میخواستم باهاتون صحبت کنم(فکرکنم این بشراول مرض خوددرگیري بودهبعددستوپادراوورده،اون ازدیروزکه بهانه جان میگ فت بهم،اینم ازامروز که شدم خاتوم فرامرزي)
بفرمایید میشنوماگه میشه جاي دیگه اي بریم وباچشم و ابرو به زهراومونااشاره کرداقاي تابان اگه حرفی دارید همینجابزنیداگه نه هم که بسالمتپوفی کشیدوگ فت:خیلی خب،مثل اینکه اینجوري نمیشه،بعداباهم صحبت میکنیم

بااجازه ورفت
هفته ي سختی روپشت سرگذاشتم،ازطرفی سنگینی درساوازطرف دیگه نگاه هاي گاهوبیگاه باربدکالفم
میکرد
پنج شنبه بود،بعدازتموم شدن کالسابازهرابه خونه برگشتیم،زهرامنورسوندورفت
سالمسالم دخترقشنگم،خسته نباشی(مامان وقتی اینجوري باهام حرف میزدیعنی یه کاري باهامداره...خالصه اینکه کارش بهم گیره)سعی کردم به روش نیارم وخیلی عادي جوابشودادم و به سمت اتاق
رفتم
بهانه مادر،لباساتوعوض کن بیاکمکم که کلی کارریخته سرم،این بارانم ازصبح تاحاالرفته خونهدوستش،من دست تنهاموندم
حاالچخبره؟چراهولی؟من خستم میرم استراحت کنم...شماهم دست به چیزي نزن،استراحت که کردمهرکاري داشته باشین انجام میدم
عزیزمن شب مهمون داریممهمون؟کی هستش حاال؟؟داره برات خاستگارمیادچ ی؟؟؟؟!!!
چرادادمیزنی؟گ فتم داره برات خاستگارمیادمامان جان یه مشورتی باهام بکنی بدنیستا،همینجوري سرخودگ فتین بیان؟حاالکی هست؟حاالمیاداگه خوشت اومدکه بله رومیگی اگه خوشتم نیومدکه جواب ردمیدي،بعدشم نمیدونم کی،فقطیه خانومه زنگ زدگ فت:تو رودیدن...پسندیدن...حاالمیخوان بیان خاستگاري...همین.
اصالحالو حوصله ي خاستگاري وازاین جورکارارونداشتم،االن فقط دلم میخواست بخوابم ولی مثل اینکه
چاره اي نیست...بعدازتعویض لباسام رفتم کمک مامان...یه دستی به سروگوش خونه کشیدیم وشیرینی
ومیوهاروهم اماده کردیم...باران اومدخونه والباقی کاراروانجام داد
ساعت6بود...رفتم یه دوش گرفتم تایکم خستگیم دربره،وقتی ازحموم دراومدم،گوشیموچک کردم که

دیدم یه پیام ازطرف یه شماره ي ناشناس بااین مضمون برام اومده:
دوست داشتن نم نم باران است،کم کم می ایدوبه درازامیکشد...بارانی دوستت دارم.
یه حسی شدیدقلقلکم میداد که ببینم کی همچین پیامی داده...واسه همین جواب دادم
شماودرجوابم نوشت
چشم هاساکت اندامااگردرکشان کنی،دنیارابه اتش میکشندمیخواستم بهش زنگ بزنم...ببینم کیه...که دراتاق بازشدومامان اومدداخل...وقتی دیدمن اماده نشدم اروم
زدروگونشوگ فت:واي خدامرگم بده ،دخترتوکه هنوزنشستی،بلندشواالن مهمونامیرسن،هنوزاماده
نشدي،شامم نخوردیم،بدو
باشه مامان..شمابرومنم میاممامان که رفت سریع اماده شدموبعدرفتیم شام خوردیم...سفره رو که جمع کردیم ایفون به
صدادراومد،کنجکاوبودیم ببینم این خاستگارکیه؟...بابادروبازکردومنم کنارمامان وباران
ایستادمومنتظرورودشون شدم،اول ازهمه یه خانوم چادري باصورتی گردوتپل والبته سفیدواردشدوبعدهم
یه اقاي قدبلندوچهارشونه باموهاي جوگندمی وچشمانی ابی رنگ که جذابیت خاصی بهش داده
بود...بعدازاونم دختري حدوداهم سنوسال خودم اومدداخل ودرنهایت کسی که مشتاق بودم ببینمش
وبادیدنش چشمام نزدیک بودازحدقه بزنه بیرون واردشد...به کلی حواسم پرت شده بودوباسقلمه ي باران
به خودم اومدم وجواب سالم مادرش و بعدهم خانوادشودادم،هنوزتوي شک بودم...این قضیه برام سخت
بود...یکی نبودبهش بگه اخه باچه عقلومنطقی بلندشده اومده خاستگاري،فکرکنم به کل عقلشوازدست
داده
کنارباران روي مبل نشستم وروبه رومم خواهرش نشسته بود،بعدازاحوال پرسی و یه سري صحبت هاي
حاشیه ای ی پدرش گلوی ی صاف کردوگ فت:خب اقاي فرامرزي اگه اجازه بدین بریم سراصل مطلب،باباهم
که گویاخیلی ازاین خانواده خوشش اومده بودباروی ی گشاده گ فت:اجازه ي ماهم دست
شماست...بفرمایید
خب ماامشب اینجاییم تادخترگلتونو،بهانه خانوم روبراي پسرم باربدخاستگاري کنیم واالن هم اگه اجازه

بدین این دوتاجوون حرفاشونوباهم بزنندتاان شاهللاا جواب بله روازبهانه خانوم بگیریم
بابانگاهی به من کردوگ فت:بهانه ...بابا،اقاباربدوبه اتاقت راهنمای ی کن
چشمازجابلندشدمو به طرف اتاق رفتم،باربدم مثل جوجه اردك زشت دنبالم راه افتاد،بدون توجه بهش
وارداتاق شدموحتی تعارفم نکردم،اونم واردشدوبدون هیچ صحبتی روي تخت باران نشست،منم روي
تخت خودم ,دقیقا روبه روش نشستم.
این باربدي که من االن میدیدم باباربدتوي دانشگاه زمین تااسمون فرق داشت،انقدرمظلوم وساکت
نشسته بود،هرکی نمیدونست فکرمیکردچه پسرخوبو سربه زیریه ولی من که این مارمولکومیشناختم
پس این رفتاراش رومن یکی کارسازنبود،دیدم اگه هیچی نگم تافرداصبح میخوادبروبرمنونگاه کنه،واسه
همین زل زدم توچشماي ابیش که حاالفهمیده بودم ازپدرش به ارث برده وگ فتم:چرا؟
یه تاي ابروشوانداخت باالوگ فت:چی چرا؟
چرااینجای ی؟چرااومدي خاستگاري؟دستی به ته ریشش کشید،زبونشوروي لبش حرکت دادوگ فت:باراول که همدیگه رودیدیم یادته؟(خیلی
خوب یادم بود)باپوزخندي که روي لبم جاخوش کرده بودگ فتم:معلومه که یادمه،اولین روزي که
شدشروع موش وگربه بازیمونومگه میشه ازیادبرد
تک خنده اي کردوگ فت:اولین بارکه دیدمت..اولین چیزي که توي صورتت توجهموجلب کرد
ابروهات بودن ...ابروهای ی پرپشت که اصالح نشده بودن. ...
خب میدونستم که سال دومی هستی و همه ي سال دومی های ی که من سراغ داشتم ابروهاشونوبرداشته
بودن االتو.
اون موقع نتونستم جلوي خودموبگیرمویه تیکه بارت نکنم،اماباجوابی که دادي دهنم بسته شد(ازیاداوري
اون روزلبخندي روي لبم نشست،اون روززل زده بودم توچشماي باربدوگ فتم:دیدم مرد توي این جامعه
نیست وهمه ي پسراابروبرداشتن گ فتم الاقل یه مردتوي جامعه باشه وبه خودم اشاره کرده بودم)
باربدادامه داد:ازجوابت خوشم اومدازاون روزبه بعدهرفرصتی که گیرمیووردم سربه سرت
میذاشتم،شدیدبهم مزه میداد...تااینکه به خودم اومدمودیدم اي دل قافل...عاشق شدم...عاشق دختري که

باحاضرجوابیاش دلموبرده بود...دختري که باوجودابروهاي اصالح نشدش جز خوشکل ترین دخترهاي
دانشگاه بود. ...
میدونستم اهل دوستی بایه پسرنیستی،منم نبودم...درسته که گاهی تیکه مینداختم ولی اهل دوستی
واینجورحرفا نبودم. ...
خالصه که دلمویک دل کردموبامامان درموردت صحبت کردم. ...
مامان چندباري اومددم دانشگاه وازدوردیدت و بعدشم باتوجه به تعریفای ی که ازت کرده بودم راضی
شدبیادخاستگاري واالنم اینجام.
حرفاش تومغزم نمیگنجید..گیج شده بودم ونمیدونستم چی بگم،تنها جمله اي که به ذهنم رسیدوبه
زبون اوردم
خیلی وقته تواتاقیم،بهتره که بریم پیش بقیهوبه دنبال این حرف بلندشدمو به سمت دررفتم
بهانهایستادم ولی برنگشتم
من حرفاموزدم...ولی حرفاي تورونشنیدم،نظرت چیه؟اروم به سمتش برگشتم،توي صورتش دقیق شدم،چشمای ی ابی باپوست سفید...موهاي خرمای ی ولب
وبینی متناسب...روي هم رفته جذاب بود
سرموپایین انداختموگ فتم:من گیج شدم
چندقدم جلواومدوگ فت:بهت فرصت میدم ...هوم؟؟
سرموبه نشونه تاییدتکون دادموزودترازاون ازاتاق خارج شدم
وقتی واردسالن شدم مادرباربدگ فت:دهنمونوشیرین کنیم دخترم؟
صداي باربدروازپشت سرم شنیدم که گ فت:مادراجازه بدین تاایشون چندروزي روفکرکنند
پدرباربدگ فت:بله،حق بابهانه خانومه...باالخره حرف ،حرفه یه عمرزندگیه دوباره سرجاي قبلیم نشستم که
تلفن خونه به صدادراومد..به باران اشاره کردم که جواب بده...بعدازچنددقیقه برگشت،بقیه مشغول
صحبت بودند...اروم طوري که بقیه متوجه نشن گ فتم:تلفن کی بود؟

زن عموامیرعلیچی میگ فتهیچی بامامان کارداشتخب؟؟گ فتم برابهانه خاستگاراومده،بعدبهتون زنگ میزنهیه نیشگون ازپاش گرفتم که اخش دراومدوتوجه بقیه روجلب کرد...هردویه لبخندمسخره تحویلشون
دادیمواوناهم مشغول صحبت شدن...دوباره تن صداموپایین اووردموگ فتم:میمردي یه چیزي سرهم
میکردي
من دروغ نمیگم...کالادم دروغگوی ی نیستماره ارواح جدتهمون موقع خانواده ي تابان عزم رفتن کردند وماهم بدرقشون کردیم
مامان-خانواده ي خوبی بودن...نظرتوچیه امین؟؟؟
اره به نظرمنم خوب بودن...ولی نظربهانه مهمه..زندگی اونهنگاهی به باباانداختموگ فتم:اگه اجازه بدین فکرکنم
بله دخترم...چراکه نه...به هرحال ریشوقیچی دست خودتهسري تکون دادموبه اتاق رفتم...روي تخت دراز کشیدم...چنددقیقه ي بعدباران بانیشی بازدرحاري که
موبایلش دستش بودوچیزي رومیخوندوارد
اتاق شد
چیه؟اگه چیزخنده داریه بگوماهم بخندیمتن صداشواووردپایینوگ فت:ندیمه
روي تخت نیم خیزشدموگ فتم:به به چی میگه اقاي عاشق پیشه
بهش گ فتم واسه توخاستگاري اومده،میگه توروراضی کنم جواب بله روبه این خاستگاره بدي...اینمراحت بتونه بیادجلوخاستگاري کنه. ...
-مگه کسی جلوشوگرفته...خب بیادخاستگاري

خودش میگه گچ پاش پاموکه بازکنم میام خاستگاري،ولی من میگم نهاین هنوگچ پاشوبازنکرده؟؟....بعدشم چرامیگی نه؟؟فرداصبح نوبت داره که بره گچشوبازکنه...من میگم نه...چون توخواهربزرگمی هنوزشوهرنکرديبروعامو...مگه عهدقاجاره؟به این چرتوپرتافکرنکن...شایدمن بخوام کالشوهرنکنم..توکه نمیتونی پابندمنباشی که
یعنی توناراحت نمیشی من زودترازتوشوهرکنمیه ذره اون مختو ازاك بندي دربیارمن ازاینجوراخالقادارم اخه؟منواینجوري شناختیخندیدومنودراغوش کشید
الهی من قربون خواهرم برمخدانکنه ابجی کوچیکهصداي اس ام اس مبایلم بلندشد،دوباره همون شماره ي ناشناس بود
عادتم داده خیال توکه یادم باشد،یادمن هم نکنی بازبه یادت باشمدیگه نتونستم جلوي خودموبگیرموبهش زنگ زدم
الوا...-
الوووا...-
چراحرف نمیزنیهیچی نمیگ فت،فقط صداي نفساش میومد
باتوام میگم چراحرف نمیزنی؟شماره ي منوازکجااووردي؟این پیاماچه معنی میده؟ا....-
اللیبااین حرفم اروم خندید
-چرامیخندي؟حرف خنده داري زدم؟جواب منوبده

بازم چیزي نگ فت
دفه اخرت باشه پیام میديوتماس روقطع کردم
باران دقیق نگام کردوگ فت:کی بودابجی؟
یه مزاحممزاحم؟چی میگ فت؟هیچی نمیگه...فقط پیام میدهچه پیامی؟یه سري چرتوپرت که دوستم داره وازاین جورحرفابیخیال اصالجوابشوندههمین کارومیکنم...من بخوابم...خستمباشه...شب بخیرشب خوشدرازکشیدموچشماموروي هم گذاشتم ولی نمیتونستم بخوابم،یعنی فکرباربدنمیذاشت که بخوابم...امشب
همه چیزانگاریه خواب بود...حرفای ی که باربدبهم زد...خاستگاریش و همه و همه برام مبهم بود
نگاهی توي اینه به خودم انداختم...توي این لباس محشرشده بودم
ارایشم فوق الهاده بود
سرسفره نشسته بودیمو به حرفاي عاقدگوش میدادیم
عاقدبراي بارسوم خطبه روخوند
میخواستم بله روبگم که یه مردسیاه پوش واردشد
صورتش معلوم نبود
زادزدن:ن ه
بافریاد ازخواب پریدم...نفس نفس میزدم
ابن چه خوابی بودکه من دیدم

من کنارباربدسرسفره ي عقدچیکارمیکردم؟؟اون مردکی بود...هنوزصداي فریادش توي سرم اکومیشد
نگاهی به ساعت انداختم...پنج صبح رونشون میداد
دوباره درازکشیدموسعی کردم بخوابم ولی هرکاري کردم خوابم نبرد
بلندشدم وضوگرفتموقران روبازکردم
سوره ي نوراومد...شروع کردم خوندن،وقتی به خودم اومدم ساعت6صبح رونشون
قران روبستم و میزصبحونه رواماده کردم
ساعت11بودکه دای ی متین زنگ زدگ فت اماده بشیم تاباهم بریم میدون امام
یه دوش سبک گرفتمواماده شدم ...یه مانتوي ابی کاربنی باشلواروشال مشکی پوشیدم و بعدازاطمینان
ازکامل بودن تیپم راه افتادیم
توي ماشین نشسته بودم...باپاهام ضرب گرفته بودمو همزمان بااهنگ تکونش میدادم
اهنگی ازسامان جلیلی و کیانوش تقی زاده
دست از من کشیده خیال باتوبودن
توهم بکش نگاتوازسرچشماي من
سیرم ازاین نگاهات
بازي قهرچشمات
سراومده صبرمن ازاین همه مکافات
سربه کجابکوبم
ازدست کاراي تو
منوکشته دیگه قهروتمناي تو...
صداي اس ام اس مبایلم دراومد...دوباره همون شماره ي ناشناس
من عاشق ان دیده و چشمان سیاهمبیهوده چه گویم که پریشان نگاهم
گرمستی چشمان توگناه است
من طالب ان مستی وخواهان گناهم

اهمیتی ندادم و خودمو سرگرم کردم تااینکه رسیدیم،به محض اینکه پیاده شدم مبایلم زنگ
خورد،دوباره همون شماره ي ناشناس،کالفه شدم،تماس رووصل کردم ببینم حرف حسابش چیه
بلها....-
الوا....-
مرض داري زنگ میزنی حرف نمیزنیتماس روقطع کردمو نفسم رو فوت کردم
باران-دوباره همون مزاحمه بود؟
ارهچی میگههیچی بابا...اگار الله...زبونشوبریدن نمیتونه حرف بزن...عنتربرقیباران خندید ..دوباره اس ام اس اومدازطرفش
بهانه دوستت دارم...میخوام ك فقط مال من باشی...خواهش میکنم جواب ردبده به خاستگارتشکه شدم...این اسم منوازکحامیدونست ...قضیه خاستگاروازکجامیدونست..کی بودکه به این راحتی
میگ ف میخوادمال اون باشم
دستی جلوي صورتم به تکون دراومدوبعدش صداي باران به گوشم رسیدکه میگ فت:بهانه خوبی
اره...اره خوبمچیزي شدهبریم برات تعریف میکنمدای ی متینودای ی میثمو خاله ماعده روپیداکردیمویه جا مناسب اطراق کردیم
نمیخواي بگی مزاحمه چی گ فت که اینجوري شديصداي باران بودکه کنارگوشم نجواواراین حرفوزد
ولوموصدامواووردم پایینوهرچی ك گ فته بودروبهش گ فتم؛باران هم مثل من تعجب کرده بود

به نظرت کی میتونه باشه؟نمددونم واال شدیدفکرمو درگیرکردهمیخواي به بابابگیمنه ...بابابفهمه غیرتش گل میکنه،،یه وقت یه کاري میکنه بدترمیشه....خودم یه کاریش میکنمصبا(دختردای ی میثم )کنارمن و باران نشست و گ فت:چه خبرا؟کم پیدایین؟
سالمتی کم سعادتیمشنیدم عموي جدیدپیداکردینخندیدموگ فتم:همچی میگی عموي جدیدانگاروجودنداشته کال.
خب وجودنداشته دیگه یهوسروکلش پیداشدبوده...ولی مانمیدونستیمبعله ...فرمایش شماصحیح...حاالایناروبیخیال؛بهانه داري میترشیا...نمیخواي شوهرکنی؟ماهم یه شامعروسی بزنیم بربدن
توبه فکرترشیدن منی یااون شام عروسیهردوشتوك راس میگی...بعدشم اگه گورکنی اول گورخودتوبکن چیکاربه من داري؟اول خودت شوهرکنمن االن وقتش نیست...به موقش حتمااینکارومیکنممعلومه شدیددلت شوهرمیخوادااي گل گ فتیبلندشوخودتوجمع کن...دخترم دختراقدیم ..اسم شوهرکه میومد هزارتارنگ عوضمیکردن...حاالدختر17ساله نشسته میگه من شوهرمیخوام...ازجلوچشمام خفه شوتانکشتمت
صباخندیدوگ فت:ازجلوچشمام خفه شودیگه چه صیغه ایه؟
صیغه مفردمونث غایبیه وخ کم نیاریا-نه خیالت تخت

روزجمعه ي خوبی روبادای ی هاوخاله گذروندیم به خصوص باشیرین زبونی هاي ارام بچه ي خاله ماعده
و ارتان پسردای ی متین
مزاحمه دیگه پیام ندادوزنگم نزدولی فکرموشدیددرگیرکرده بود
صبح باصداي االرم گوشیم بیدارشدم...یه تیپ سورمه اي زدموصبحونموخوردم که زهرابه گوشیم تک زد
واین یعنی این که دم دره
بعدسالم احوال پرسی بازهراماجراي پنج شنبه و خاستگاري باربزوبراش تعریف کردم،زهرادهنش اندازه
غارحرابازمونده بود
شوخی ك نمیکنیچپ چپ نگاش کردم که خودش فهمیدازشوخی خبري نیست
خب حاالمیخواي چیکارکنی؟چه جوابی میدي؟فکراموکردم،باربدازنظربقیه ِکیس خوبیه ولی هرکی ندونه توخوب میدونی که من چقدرازاین بشربدممیومد
میومد؟مگه االن بدت نمیادراستش باحرفای ی ك اون شب زد،یه جورای ی کدورتی که نسبت بهش داشتم ازبین رفتاي خاك عالم توسرت،پس توهم ازدست رفتی؟؟؟نه باباخرنشو،فقط گ فتم کدورته تاحدودي ازبین رفته وگرنه میخوام جواب ردبدمپس بلندشوهمین االن بریم بهش بگو،ببینم چه واکنشی نشون میدهنه صبرمیکنم تاخودشون زنگ بزنن واسه جواب ...اونموقع بهشون میگمباش...هرجورراحتیخب دیگه بروبریم سرکالس که االن استادمیادبعدازتموم شدن کالس ها،زهرامنوسوندخونه ورفت
واردخونه شدم...کسی نبود...بعدازتعویض لباسام یه چیزي سرهم کردموخوردم...ساعت 4بودولی نه مامان
و نه باران هیچکدوم نیومده بودن
به مبایل مامان زنگ زدم ولی برنداشت

به مبایل باران زنگ زدم ك صداش ازداخل اتاق اومد...پوف مثل اینکه مبایلشو جاگذاشته...
یه باردیگه بامامان تماس گرفتم ولی بازم جواب نداد،استرس گرفتم ولی خودمودلداري دادم که دفعه ي
اولشون نیس که خونه نیستنومبایلشونوجواب نمیدن
واسه اینکه خودمو سرگرم کنم تلویزیون روروشن کردمو شبکه هاروزیرورومیکردم
ساعت6شدولی کسی نیومددیگه واقعانگران شده بودم...چندباردیگه به مامان زنگ زدم ولی هربارگوشی
روبرنمیداشت،باباباتماس گرفتم...اونم گوشی روبرنمیداشت ..دوباره زنگ زدم که بعدازچهاربوق تماس
روجواب داد
بله(ازصداي غمگین بابارعشه به وجودم افتاد)الو...باباسالم دخترمباباکجای یتوکجای ی باباجونمن خونم...ازظهرکه اومدم تاحاالنه مامان اومده خونه نه باران...به مبایلشون زنگ زدم...باران کهجاگذاشته،مامانم حواب نمیده...بابانگران شدم،زنگ زدم ببینم شماازشون خبري
ندارین؟نمیدونیدکجارفتن؟
احساس کردم باباداره گریه میکنه  .باترس واسترسی که توصدام مشهودبودگ فتم:بابا؟دارین گریه
میکنید؟
چیزي نیست دخترم نگران نباشباباشما که منوسک ته دادین...چی شده؟؟اقاجونومامانجون خوبن؟؟اقاسهندخوبه؟اره باباجون ...خوبنپس چی شده بابای یجمله ي اخروبابغض گ فتم و بااین جمله بابابلندزدزیرگریه
حالم اون موقع غیرقابل وصف بود...داشتم میمردم ازنگرانی،همینجوري که گریه میکردم
گ فتم:باباتوروخدابگین چی شده؟

باباکه فهمیددارم گریه میکنم گ فت:توچراگریه میکنی؟
دماغموکشیدم باالو گ فتم:خب شمادارین گریه میکنید
باباتک خنده اي کردوگ فت:گریه نکن عزیزدل بابا...هیچی نیس...اروم باش...فقط...فقط
فقط چی؟باران تصادف کردهچ یچیزیش نشده،فقط دستش شکستهبااین حرف بابایکم اروم گرفتم ولی هنوزم ازحرف بابامطمعن نبودم...مگه میشدواسه شکستن دست
اینهمه بی تابی بکنه
کدوم بیمارستانیدتونمیخوادبیاي ما...بین حرفش پریدمو گ فتم:نه بابااینجوري خیالم راحت نیست...بایدبیام ببینمش...کدوم بیمارستان؟
بیمارستان...باشه من دارم میامبدون هیچ حرف دیگه اي تماس روقطع کردم،سریع اماده شدموبه سمت بیمارستان رفتم
رسیدم بیمارستان و واردساختمان شدم...به سمت پذیرش رفتم که عموامیرمحمدواونجادیدم...سرش
پایین بودومتوجه ي حضورمن نشده بود..به طرفش رفتم
سالم عموسرشوباالاوورد...چشماش قرمزبودن...ترسیدم...موضوع نمیتونست فقط یه دست شکستن باشه ...
سالم عزیزمعموتوروخداراستشوبگین...باران چی شده؟بریم بهت میگم
وبه سمت راهروی ی ك سمت راستمون بود حرکت کردومنم دنبالش رفتم
-عمو چی شده

عموایستاد...هاله اي ازاشک چشماشو دربرگرفته بود
بهانه باران حالش خوب نیست براش دعاکنباشنیدن این جمله انگار یه سطل اب یخ ریختن روسرم...دیگه نتونستم روپاهام وایسمو همونجا نشستم
روزمین
عموبه طرفم اومدوگ فت:بهانه خوبی؟
یعنی چی حالش خوب نیست؟چشه؟هیچی...هیچی نیست توبلندشوصداموباالبردموگ فتم:عمو دارم بهتون میگم باران چش شده؟عموسرشوانداخت پایینو گ فت:ضربه به
سرش خورده...رفته توي کما
چندبارزیرلب کلمه ي کمارو تکرارکردم
یعنی چی...یعنی خواهرنازنینم االن روتخت بیمارستان افتاده و نمیتونه کاري بکنه...یعنی درکی
ازاطرافش نداره...یعنی تویه خواب عمیق فرورفته
"مرگ ك خبرنمیکند..یک روزي میبینی که نیامدم یعنی که رفتم"
باکمک عموایستادمو به سمت انتهاي راهروقدم برداشتیم...ازدورمامان و بابا وعمومحسن روتشخیص
دادم
مامانم روي صندلی هانشسته بودوبابام کنارش ایستاده بود
عمو به دیوارتکیه داده بودوچشماشوبسته بود
اولین کسی ك متوجه حضورم شد،بابابود
به طرفم اومدو زیرلب اسممو صدازد
به قدم هام سرعت بیشتري زادمو به سمتش رفتم و خودمو توبغلش پرتاب کردم
بابا...عموراست میگه؟باران رفته توي کما؟؟باباهیچی نمیگ فت فقط توبغلم هق میزد...ازاغوش گرم بابابیرون اومدم و مامان روبغل کردم....توي بغلم
میلرزیدوزیر لب زمزمه میکرد:بهانه دیدي چی به سرم اومد
عمو منوازاغوش مامان جداکردوگ فت:بهانه بسه دیگه گریه نکن...باران صحیح و سالم برمیگرده پیشمون

همینجورکه دماغمو باالمیکشیدم درتاییدحرف عمو سرمو تکون دادم
من میخوام بارانو ببینم...کجاست؟عمو به دري که روش بارنگ قرمزنوشته شده بود ورودممنوع اشاره کرد
به طرف درحرکت کردم و همزمان پرستارازدرخارج شد..
کجاخانوممیخوام خواهرمو ببینمنمیشه...مگه تابلوي ورودممنوع روندیدین؟همینجورکه مثل ابر بهار گریه میکردم گ فتم:خانوم توروخدا...توروجون عزیزتون بذارین ببینمش ...فقط
یه دیقه
پرستارپوفی ازسرکالفگی کشیدو گ فت:باشه...فقط یه دقیقه
انقدرذوق کردم که یه لحظه میخواستم بپرم بغلشودوتاماچش کنم
وارداتاق شدمولباس مخصوص روپوشیدم...
هرچی جلوترمیرفتم حس میکردم پاهام بی جون تر میشن تااینکه رسیدم باالي سرش
خداي من...خواهرم روي تخت اروموساکت خوابیده بودوکلی دستگاه بهش وصل بود
باران...خواهري...بلندشوقربونت برم....بلندشوطاقت ندارم اینجوري ببینمتدیگه نتونستم طاقت بیارم ...دستموگذاشتم جلوي دهنموبا نهایت سرعت ازاتاق خارج شدم و شروع
کردم بلندبلندگریه کردن...راهرودورسرم چرخیدودیگه هیچی نفهمیدم...چشماموك بازکردم،روتخت
بیمارستان بودم وسرم به دستم وصل بودومامان باالي سرم...بادیدن چشماي بازم باصداي پربغضی
گ فت:بیدارشدي فدات شم؟
قطره اشکی ازگوشه ي چشمم چکیدوگ فتم:مامان باران بهوش نیومد؟
نه هنوز...دعاکن براشاصالچی شدکه اینجوري شد؟مامان همینجوري که بی صدااشک میریخت گ فت:مثل اینکه وقتی داشتن ازمدرسه
برمیگشتن،سرچهاراهحواسش پرت میشه ...ماشینم باسرعت میومده که میزنه به بچم...دوستش زنگ

میزنه به خونه ومنم خودمو میرسونم به بیمارستان...بردنش اتاق عمل ولی عملش موفقیت
امیزنبود...ضربه بدي به سرش خورده...دک تراگ فتن بازم بایزعمل بشه...بهانه تودلت پاکه...دعاکن براش
اونی که بهش زده کجاسنامردبی وجدان فرارکردهبعدازتموم شدن سرم به بقیه پیوستیم،عموامیرعلی و خاله حنانه و ماعده ودای ی متینم اومده بودن
بیمارستان ولی نگهبان اجازه نداده بودواردساختمان بشن و تو حباط وایساده بودن
روي صندلی نشستم و سرمو بین دستام گرفتم
صداي زنگ مبایلم بلندشد...بادیدن شماره دوباره اشکام جاري شد...سعی کردم اروم باشم تاهول نکنه
بلهندیم-الوسالم
سالمخوبیاب دهنمو قورت دادمو گ فتم:خوبم ممنون
بهانه ..باران پیشتهباصدای ی ك سعی درکنترل لرزشش داشتم گ فتم:چطورمگه
اخه ازصبح تاحاال هرچی زنگ میزنم به گوشیش جواب نمیده...امروزمیخواستم ببینمشدیگه نتونستم مانع ترکیدم بغضم بشم و زدم زیرگریه
الوبهانه...داري گریه میکنی!!!ندیمبهانه چی شده؟؟اتفاقی افتاده؟؟ندیم بیابیمارستانزیمارستان؟!!!!!اونجاواسه چی...باران خوبه؟؟اتفاقی ك براش نیفتاده؟؟بیااینجامیفهمی...بیابیمارستان الزهرا-باشه اومدم

تماس روقطع کردموسرمو به پشتیه صندلی تکیه دادم
بعدازیه ربع گوشیم دوباره زنگ خورد
بلهبهانه من توحیاط بیمارستانم ...نمیذارن بیام داخل...بیاتوخیاطباشه االن میامابی به صورتم زدمو به حیاط رفتم
ندیم توي حیاط قدم میزدومدام دست میکشیدتوي موهاش ...به طرفش رفتم
سالمسالم چی شده؟؟چراگ فتی بیام اینجاهمراه باگریه تمام ماجراروبراش تعریف کردم
ندیم بابغضی که تو صداش مشهودبودگ فت:میخوام ببینمش...همین االن
بیابریم بانگهبان صحبت کنم شایدگذاشت بیاي باالبعدازکلی التماس کردن به نگهبان،باالخره راضی شدکه ندیم بیادداخل
وقتی به بقیه رسیدیم،باتعجب به منو ندیم نگاه میکردن
باباگ فت:بهانه بابا...ایشون کی هستن
توضیح میدم باباندیم-من ندیم نظري هستم
باباسرشوبه نشونه ي اشنای ی تکون داد
به ندیم نگاه کردم و بعدبادست به دراتاقی باران داخلش بوداشاره کردمو گ فتم:اونجاست
ندیم میخواست وارداتاق بشه که گ فتم:تابلوي ورودممنوع رونمیبینی مگه...نمیذارن بري داخل
ولی من میخوام ببینمشبقیه باتعجب به حرفاورفتاراي ندیم نگاه میکردن چندقدم به طرفش برداشتموگ فتم:باپرستارش صحبت
میکنم
سرشوبه نشونه ي تاییدحرفم تکون داد

بعدازصحبت باپرستاروکلی خواهش والتماس کردن راضی شدکه ندیم بره داخل
ندیم واردشدوبعدازپنج دقیقه باصورتی خیس ازاشک ازاتاق خارج شد
همینجورك گریه میکردم گ فتم:براش دعاکن
اگه...اگه ندای ی ناکرده براش اتفاقی بیفته من میمیرمعموامیرمحمددیگه طاقت نیوورد...روبه ندبم کردوگ فت:شماکی هستین؟؟باران روازکجامیشناسین؟
عموجان ایشون خاستگارباران هستنبااین حرفم مامانو بابا باچشمای ی ازحدقه بیرون زده زل زدن بهمون
ساعت هشتونیم شب بود...عمومحسن وعموامیرمحمدرفته بودن توحیاط،من بودم و مامان و بابا وندیم
ندیم خودش براي مامان باباقضیه ي اشناییش باباران روتوضیح داده بودودرکمال ناباوري مامان باباخیلی
راحت باقضیه کناراومدن
ندیم زنگ زده بود به مامانش،مامانش اومده بودبیمارستان ولی نذاشتن ك بیادداخل و توي حیاط مونده
بود
پرستار -اقالطفا یه نفرتون بمونه والباقی برین
باشهمامان-من میمونم شمابرین
ن مامان شما حالتون خوب نیست،شمابا بابابرین من هستم،اقاندیم شماهم برینمن جای ی نمیرمنمیشه ك ...دیدین ك پرستار چی گ فتنمیشه...بایدیکی ازاقوام بمونههرچی اصرارکردم مامان نذاشت بمونم و درنهایت سعیداومددنبالمون ك شب رواونجا باشیم...زنموشام
درست کرده بود برامون ومن و بابارفتیم خونه ي عمو
به محض ورودباکلی ک فش مواجه شدیم روکردم به سعیدوگ فتم:مهمون دارین؟
خاله اینام ازتهران اومدن-اها

وقتی واردشدم اول ازهمه چشمم به عموخوردکه اومده بوداستقبال
سالم کردم و منودراغوش کشید
ازبغل عموبیرون اومدمو بازنمووسامان سالم احوال پرسی کردم وبعدباخاله ي سعیدك زنی مسن
بودباچشم وابروی ی مشکی و کوتاه قد
دوتادخترخاله داشت ك بزرگشون ازهمون برخورداول فیس و افاده ازش میباریدولی کوچیکه به دلم
نشست...خیلی گرموصمیمی برخوردکرد
بزرگه اسمش مونابودوهمسن من بودوکوچیکه اسمش مبینابودوهمسن باران بود
موناچشمانی عسلی رنگ داشت که ازپدرش به ارث برده بود و مبینا چشمانی مشکی و چهره اي ك
شیطنت ازش میبارید
به زنموکمک کردیم تاسفره روپهن کنه البته بماندك موناخانوم مثل اینکه ازدماغ فیل افتاده بودودست
به سیاهو سفید نزد
فقط مثل کنه چسبیده بودبه سعید
منم هرموقعیتی ك پیش میومد به هربهونه اي سعیدوصدامیزدم تا ازشراین دختره ي ایکبیري براي
دقایقی هم ك شده خالص بشه
بعدازخوردن شام،تاساعت12مشغول صحبت بودیم و بعدباباعزم رفتن کرد
هرچی عمووزنمو اصرارکردن ك شب اونجا بخوابیم قبول نکردیمو رفتیم خونه
دم رفتن سعیدصدام زدوبه گوشه ایستاد
رفتم پیشش
بلهبهانه ...اووومبلهمیخواستم بگم ك.. .خب...من...اي باباچی میخواي بگی ،بگودیگه-خب مواظب خودت باش

همین؟؟؟توچشمام زل زدوگ فت:این جمله خودش کلی معنی داره ...کلی عمق داره  ..میگم مواظب خودت باش
چون ...چون...
چون چی؟هیچی...برونه بگو...چون چیهمون لحظه بابام صدام زد که بریم
تودلم اي برخرمگس معرکه لعنتی بارش کردمو ازسعید خدافظی کردم
وقتی داشتم بامبینا خدافظی میکردم ازش شمارشوگرفتموگ فتم ك باهاش تماس میگیرم
اون موناي نچسبم محل خرش نذاشتمو بدون خدافظی ازکنارش گذشتم
مادروپدرمهربون و خون گرمی داشتن من درتعجب بودم که مونابه کی رفته ك انقد نچسبه.
به خونه ك رسیدیم شب بخیرگ فتمو به تختو هندزفریم پناه بردم
جاي خالی باران عذابم میداد
برام سخت بودتحمل کردن نبودش
ازخداسالمتی هرچه زودترشو خواستمو نذرکردم ك اگه خوب شدتویه ماه هرچهارشنه هرچقدرك
درتوانم بود به فقراکمک کنم
صبح باصداي زنگ گوشیم بیدارشدم
بدون اینکه به صفحه ي گوشی نگاه کنم تماس رووصل کردم
هومصداي جیغ جیغه زهراباعث شد گوشی روازگوشم دورکنم
چته پاچه میگیري اول صبحیچمه؟؟حناق بیستوچهارساعته بگیري تو هنوزخوابیاره مگه چیه-زهرمار ...بدوبیامن دم درمنتظرم

من نمیامتوغلط میکنی...تاپنج دقیقه ي دیگه دم درباشوبدون اینکه منتظرجوابی ازمن باشه تماس روقطع کرد
سرجام نشستمو به دورواطرافم نگاه کردم
وقتی نگاهم به تخت خالی باران افتاد تازه یادباران و اتفاقات دیروز افتادم
اه ازنهادم بلندشدو دوباره اشک توچشمام جمع شد
ابی به دستو صورتم زدم و سریع اماده شدم
هرچقدرباباروصدازدم جوابی نشنیدم فکرمیکنم رفته بیمارستان
دروقفل کردمو رفتم پایین
به محض اینکه سوارماشین شدم
زهرایکی محکم زدتوسرم
همینجورك سرمو ماساژمیدادم گ فتم :چته هار شدي پاچه میگیري
دوباره شب چه غلطی میکردي ك دیر خوابیدیو صبح دیرپاشدياشک توچشمام جمع شدو گ فتم:بیمارستان بودم
بیمارست ان؟ارهاونجا واسه چیدرحالی ك قطره اشکی ك ازگوشه ي چشمم چکیده بودروبادست پاك میکردم گ فتم:باران تصادف
کرده
حالت زهراغیر قابل وصف بود
چشماش درشت شده بودو دهنش بازمونده بود
چیزیش ك نشده؟رفته توکماوبااین جمله زدم زیر گریه

زهراسرمو دراغوش کشیدو دلداریم داد
بعدازاینکه یه مقداراروم شزم زهراماشین روبه حرکت دراوورد
بیست دقیقه تاخیري داشتیم و باهزارجور التماس کردن استاد اجازه ي ورود داد
ازلحظه ي ورودم نگاه خیره ي باربد رومخم بود و کالس ك تموم شد سریع وسایلمو جمع کردمو به
حیاط پناه بردم
مبایلمو دراووردم و با باباتماس گرفتم
الوسالمسالم عزیزمکجایین بابابیمارستانباران حالش خوبهوضعیتش مثل قبله...ساعت ده عمل داره...دعاکن عملش موفقیت امیزباشعبایاداوري عمل باران یکی محکم زدم تو پیشونیم
واي یادم رفته بودچی شده باباچراصبح بهم نگ فتین باران عمل دارهخب میگ فتمم کاري ازدستت برنمیومددستت دردنکنه...حداقل میومدم بیمارستانالزم نیستچی چیو الزم نیست ...من دارم میامپس زنگ بزن به سعید..باهم بیایین..اونم داره میادبیما ستانباشهتماس روك قدع کردم زهرا کنارم ایستادو گ فت:کی بود؟
-بابام بود...به کل عمل باران روفراموش کرده بودم...من بایدبرم

کجا؟؟بیمارستانپس وایسابرسونمتنه نمیخواد ..سعیدمیاددنبالمباشهزهرابراش دعاکنان شاهللاا ك خوب میشهبه سعید زنگ زدمو گ فتم بیاددنبالم
ده دقیقه ي بعد دم در دانشگاه بود
میخواستم از دانشگاه خارج بشم که باصداي باربدمتوقف شدم
بهانه خانومبلهجای ی میخوایین برینباطعنه گ فتم:اگه اجازه بدین بعله
صبر کنیدمن میرسونمتونالزم نیستمیتونم بپرسم کجامیخوایین برینچپ چپ نگاش کردمو گ فتم:بیمارستان
چ ی؟اتفاقی افتاده؟خواهرم تصادف کردهخدابدنده؟اتفاق خاصی کبراشون نیفتاده؟؟براش دعاکنیدوبدون اینکه منتظرجوابی ازش باشم ازدانشگاه خارج شدمو بالفاصله سوارماشین سعیدشدم
-سالم

سالم علیک خانوووملبخندي به روش زدم,جواب لبخندمو دادو گ فت:خوبی؟
اوهوم...توخوبیتوخوب باشی منم خوبمبااین حرفش دلم یه جوري شد...شایدبشه گ فت قیلی ویلی رفت
نمیدونم چرااین چندوقته باهام انقدرصمیمی برخوردمیکردولی دلیلش هرچی ك بود..من راضی بودم
ازرفتارش...بااینکه مدت زیادي نبودك باهم اشناشدیم ولی رابطه ي خوبی روباهم داشتیم...نمیدونم
چراولی یهو این سوال به ذهنم رسیدوبه زبون جاریش کردم
خاله اینات نرفتن؟؟نهکی میرنخالم و شوهرش فردامیرن ولی مونا و مبینا میموننیهو اخمام جمع شدوگ فتم:خونه شمامیمونن
اره دیگه...کس دیگه اي روندارن اصفهانواسه چی میمونناول اون اخماتوبازکن خوشگل خانوم..تابهت بگمگردنموکج کردمو پشت سرهم پلک زدم
خندیدو گ فت:چراهمچین میکنی بال
یه چیزي بگم؟دوتابگواین چندوقته رفتارت عوض شده...مهربون بودي ولی مهربون ترشديلبخندمحوي زدو گ فت:خب بنظرت دلیلش چیه
سرمو تکون دادمو گ فتم:نمیدونم...خودت بگو
لبخندعمیقی روي لبهاش جا خوش کردوگ فت:دقت کردي االن یه ساعت جلودردانشگاه داریم حرف

میزنیم
یکی زدم توپیشونیمو گ فتم:واي باران االن عمل داره...زودي راه بیفت
چشمی گ فتو ماشین روبه حرکت دراوورد
ده مین بعد ماشین رو جلوي بیمارستان پارك کرد
وقتی پیاده شدیم کنارسعیدایستادمو گ فتم:فکر نکن خرم کردي نفهمیدما
باتعجب نگام کردوگ فت:هان؟
حاج اقافهمیدم بحثو پیچوندي تااززیرجواب دادن دربري..بعدابایدبهم بگی چرامهربون شدي؟؟خودمم تواین همه رك گوییم مونده بودم...یه حدثای ی زده بودم ولی پیش خودم میگ فتم بهانه خرنشو
اخه سعیدو چه به تو
توروچه به سعید
ولی وقتی به اون چیزي ك توي ذهنم بودفکر میکردم دلم قیلی ویلی میرفت
واردبیمارستان شدیم و به بخش جراحی رفتیم
باران روبرده بودن اتاق عمل...مامان مدام گربه میکرد..باباقدم رومیرفت...منم ازاسترس دستام عرق کرده
بودو مدام صلوات میفرستادم
دک تراز اتاق عمل بیرون اومد و ما تقریبا به سمتش هجوم بردیم و هرکدوممون حال باران
روجویامیشدیم
دک ترلبخندي زدو گ فت:یه مقداراروم تر...نگرانیتونو درك میکنم ولی لطفا یکی یکی صحبت کنید
بابا-اقاي دک ترحال دخترم خوبه
خداروشکر عمل موفقیت امیزبود ولی بایدمنتظرباشیم تا بهوش بیاد...ازاینجابه بعدهمه چی بهخودبیمار بستگی داره...براش دعاکنید
مبایلم زنگ خورد...تماس رووصل کردم...زهرابعدازپرسیدن اسم بیمارستان تماس روقطع کرد
نیم ساعت بعددراغوش زهرابودم و سعی داشتم باگریه کردن خودمو تخلیه کردم ...باصداي سالم کردن
کسی سرمو باالاووردم ...باچشماي اشک الودم بهش زل زدمو زیرلب جواب سالمشو دادم
به زهرانگاه کردم که اهسته گ فت وقتی میخواستم بیام تافهمیدمیخوام بیام بیمارستان خودشواویزون

کرد
باربد-حال باران خانوم خوبه؟
عملش موفقیت امیزبوده...ولی دک تراگ فتن بایدمنتظرباشیم تابهوش بیادباربدو زهرابعد از سالم احوال پرسی بامامان و بابایه مقدارپیشمون نشستن و بعدرفتند
دلم هواي گلزارشهداروکرده بود
هروقت دلم میگرفت میرفتم اونجا و اروم میشدم...ازجام بلندشدمو به مامان گ فتم ك میرم
گلزارشهدا...سعیدگ فت:صبرکن برسونمت
نه مزاحم تو نمیشماخم ظریفی کردو گ فت:این چه حرفیه میزنی...اصالخودمم دلم میخوادبیام
ازبقیه خدافظی کردیم و باسعیدبه گلزارشهدارفتیم...میگن شهدازندن واسه همین وقتی میومدم اینجا
وباالي سرقبرشون می ایستادمو با"مردگان زنده"صحبت میکردم سبک میشدم
رفتم سرقبر یوشع نبی یکی از بیستو چهارهزارپیغمبرمون و ازش خواستم ك براي سالمتی خواهرم
دعاکنه
توحال و هواي خودم بودم و دعامیکردم و سعیدهم بافاصله ي کمی ازمن نشسته بود ك مبایلش زنگ
خورد
سالم عزیزدلماین کی بود ك عزیزدل سعیدبود؟؟ناخوداگاه اخمام توهم رفت و دوتا گوش داشتم شیش تادیگهم قرض
گرفتم و به مکالمش گوش دادم ك ببینم باکی حرف میزنه(مدیونیدفکرکنیدفوضولم)
خوبم،توچطوري؟بقیه خوبن؟ا....جات حسابی خالیه،اومدم گلزارشهداچشمم دعاهم میکنمیه ذره دیگ حرف زدو من هرلحظه عصبی ترمیشدم...علت رفتارمو نمیدونستم ولی هیچ خوشم نمیومد
ك سعیدبادختري گرم بگیره

موقعی ك میخواست خدافظی بکنه هم گ فت:فداي تو بشم،سالم برسون خدافظ
بعدازقطع تماس نگاهی بهم انداخت ك دیدبااخم نگاش میکنم(دست خودم نبود)
عمه فاطمه بود...سالم رسوندبی اختیارابروهام باالپرید
عمه فاطمه؟واالتاجای ی ك من یادمه عمه اي به اسم فاطمه نداریم
لبخندي زدو گ فت:حاج خانوم منظورم خواهرناتنی باباست،دخترعباس اقاو...
اهااان فهمیدم،خوب بودند؟بله...سالم رسوندندسالمت باشن...به نظرمیادخیلی باهم صمیمی هستیناره،خب اختالف سنی خیلی زیادي باهم نداریم،اخالق عمه هم خیلی خوبه...اینه ك خیلی باهم مچیملبخندي زدمو گ فتم:مثل منو عمو امیرمحمد
دقیقانگاهم به دختري افتادکه پشت به ماایستاده بود،هیکلش عین باران بود،یادباران دوباره دیدمو تار
کرد،سعیدك نگاه خیره ي منو دیدنگاهم رودنبال کردو به دختره رسید
چیزي شده؟باصدای ی ك ازشدت بغض میلرزیدگ فتم:میبینی چقدشبیه باران
باچشمانی لبالب پرازاشک زل زدم به سعیدوگ فتم:سعید...اگه باران بهوش نیادمن...
انگشت اشارشو نزدیک لبام اووردو گ فت:هیس...این حرفونزن،باران بهوش میاد،خیلی ازادما هستن ك
اتفاقی ك براي باران افتاده براشون افتاده وصحیحو سالم ازبیمارستان اومدن بیرون
امیدوارمبرگردیم خونه؟بریمدرکنارسعیدازکنارمغازه های ی ك توي گلزاربود میگذشتیم ك چشمم به یه انگشتر فیروزه افتاد
انگشتري ازجنس نقره ك نگین فیروزه اي داشت و اطراف نگین باطرح و نقشی زیبا کارشده بود

محو انگشترتوي ویترین بودم ك صاحب مغازه انگشتروازتوي ویترین برداشت
یکی نبودبهش بگه مگه مرض داشتی برداشتیش...مثال داشتم نگاه میکردما
به اطرافم نگاه کردم که دیدم سعید نیست،به مبایلش زنگ زدم ك تماس روقطع کرد...پوفی
ازسرکالفگی کشیدم که صداش روازپشت سرم شنیدم
کجاغیبت زدرفتم واسه یه خانوم خوشگل انگشتربخرماخم کردمو یه تاي ابروموانداختم باالو گ فتم:خوشحال میشم بااین خانوم خوشگل اشنابشم
خب...بیابریم نشونت بدمازدرون داشتم اتیش میگرفتم...عصبی بودم و هرلحظه اخمام بیشترتو هم میرفت
روبه روي یه مغازه ایستادو گ فت اینجاست
خودمو بهش رسوندمو داخل مغازه رونگاه کردم...ولی داخل مغازه معلوم نبود...فقط تصویرخودمونوتوي
شیشه میدیدیم
دستموبه کمرزدمو گ فتم:مسخره کردي منو؟؟
خندیدوگ فت:نه دیوونه...بادقت تواینه نگاه کن...اون خانوم خوشگلومیبینی
تنهاتصویري ك توي اینه میدیدم تصویرخودم بود
اخمم کمرنگ شدولبخنداروم اروم مهمون لبام شد
اوووم من ك اینجا جز خودم کسی رونمیبینملبخنددندون نمای ی زدوجعبه اي رو ازجیبش دراوورد
یه جعبه ي مشکی که با ربان قرمزتزیین شده بود
بفرماییدخوشگل خانوم...قابل شماروندارهجعبه روباشوق ازدستش گرفتم و بازش کردم
بادیدن انگشترتوي جعبه نتونستم خودمو کنترل کنمو جیغ هفیفی کشیدم ك توجه اطرافیانمون جلب
شد
سعیدهمینجورك میخندیدگ فت:اروم باش...توجه بقیه روجلب کردیا

لبموگازگرفتمو سرمو پایین انداختم
واي...مرسی سعید ...خیلی خوشگله...همونیه که تو ویترین اون مغازه بوداره...انقدخوشگله ك اصالحواست به حرف زدن من نبودوداشتی اونو نگاه میکرديباخجالت سرمو خاروندم و گ فتم:مگه داشتی حرف میزدي
بلهخوببخشیدخداببخشه...حاالراه بیفت بریمباشه...سعی د؟جونمساکت شدم...وقتی اینجوري میگ فت جونم دلم قیلی ویلی میرفت
خب حرفتوبزن...بعدشم انتظارنداشته باش وقتی اینجوري صدام میزنی جواب این مدلی ازم نشنويخون به صورتم دویدو لپام گل انداخت
چشمکی زدوگ فت:نگاش کن چه لپاش گل انداخته...ادم هوس میکنه ك..
ادامه ي حرفشو خورد...دستی به صورتش کشیدوگ فت:خب...داشتی میگ فتی
لبموگازگرفتموگ فتم:یادم رفت چی میخواستم بگم
ولی سعیدهیچ واکنشی نشون نداد...زل زده بودتوچشمانو هیچی نمیگ فت
دستموجلوي صوزتش تکون دادم و گ فتم:هی اقاهه...حواست کجاست؟
ها؟هیچی...یادم اومدمیخواستم چی بگمخب؟میخواستم بابت انگشترتشکرکنمقابل تورونداشتیه هفته ازعمل باران میگذشت ولی به هوش نیومده بود
هرچی دعابودخوندم...قران خوندم...نمازخوندم...مامان باباکلی نذرونیاز کردن

خونه بی باران سوتو کور بود
هروقت پامیذاشتم توخونه فقط گریه میکردیم
کالساي دانشگاهمون تموم شده بود...فقط چندتا از امتحانامون مونده بود
توي سالن دانشگاه بودم ك استادپهلوي صدام زد
خانوم فرامرزيبله استادخانوم شمااین ترم ازدرس من مردودینچشمام چهارتاشده بود
چرااستادمن گ فته بودم سه جلسه غیبت مساویه بامردودشدن...نگ فته بودم؟استادمن گرفتاربودم..خواهرم بیمارستان..حالش....پابرهنه بین حرفم پریدوگ فت:گوشم ازاین حرفا پره...حداقل یه دروغ جدیدسرهم میکردین
بااین حرفش اتیشی شدم.
استادمن دارم حقیقتو میگم مرض ندارم دروغ بگم كدستشوبه عالمت سکوت باالاووردو گ فت:بامن بحث نباشه...مردودین...تموم شدرفت
وبدون هیچ حرف دیگه اي راهشو کشیدو رفت....دهنم بازمونده بود...اخه یعنی چی ك
مردودشدم؟مردك خر حالیش نیست میگم گرفتاربودم خواهرم بیمارستان بوده؟؟
داشتم منفجر میشدم یه جوري بایدخودمو خالی میکردم
به سمت بوفه ي دانشگاه رفتم و یه بطري نوشابه ازاون شیشه ایاش گرفتم
نوشابه هاشو پاي یکی از درختاخالی کردم و بطري نوشابه رو زدم به دیوار...یه تیکش شکست و روي
زمین افتادو نیم دیگش تو دستم موند
یاداوري حرفاي استادمنو تو تصمیمم مصمم میکرد
به سمت پارکینگ استادارفتم و اونجاچشم چرخوندم تاماشینوپیداکنم
بعدازکمی گشتن چشمم به مزداتیري مشکیش افتاد

به طرفش رفتمو نگاهی به سر تیز بطري توي دستم افتاد
پوزخندي زدمو کنار الستیکاي ماشین زانوزدم و بدون هیچ تاملی شیشه ي شکسته رو توي الستیک
فروکردم و باد الستیک باصداي پیس خالی شد
المصب این صداي پیس ارامشی بهم میدادکه ماساژدرمانی به ادم نمیده
همون بالی ی ك سرالستیک اول اووردم سربقیه ي الستیک هاهم اووردم وبعدباخیال راحت شیشه رو
داخل سطل اشغالی انداختم و به طرف حیاط رفتم
زهراتوي حیاط منتظرم بود
کجاغیبت زد؟همه ي اونچه ك اتفاق افتاده بودرو براش تعریف کردم و نهایتش یه پس گردنی ازش نوش جان کردم
خاك توسرت...اصن به کاري میخواستی بکنی فکرکردي؟مگه اون به اینکه منو مردودکنه فکرکردکه االن من فکرکنمبروازجلوچشمام خفه شوباوشصداي زنگ مبایلم بلندشد...نگاهی به صفحه ي مبایل انداختم...مبینابود
جانم مبیناسالم خانوم...یه وقت سراغی ازمانگیریاچش مکوفته،بزنم تومالجت؟نه کوتاه بیاکجای یدانشگاه ...میخوام برم بیمارستانباران خوبه؟هنوزك تغییري توي حالش ایجادنشده-ان شاهللاا ك خوب میشه

ایشاهللاا...دعاکن براشچشم...خودت خوبیداغونم...ازیه طرف حال بدباران ...ازطرف دیگ این استاد خرمون ك مردودم کردچرا؟؟؟!!!!!!چندجلسه غیبت کردم...مردودم کردواهواال...مبیناجون من برم...بعدباهات تماس میگیرمباشه گلم ...فعالفعالعزیزمزهرامنو رسوندبیمارستانو خودش رفت...این بنده خداهم شده بودراننده شخصی من.
واردبیمارستان شدم و به بخشی رفتم ك باران بستري بود
مامان روي صندلی نشسته بودوبا حالت عصبی پاهاشو تکون میداد
نگران شدم ...پیش رفتم و سالم کردم
مامان بی حوصله جواب سالممو داد
چیزي شده مامان؟نه عزیزمهمون موقع صدای ی ازپشت سرصدام زد
خانوم فرامرزيبرگشتم و پشت سرم یه خانوم مسن قد بلندو چهارشونه رودیدم ك پوست تیره اي داشت
بفرماییدخانومه دهنشوبازکرد ك حرف بزنه اما باصداي بلندمامان سکوت کرد
ماباشما حرفی نداریم خانوم...بفرماییدبرین.گیج شده بودم...سابقه نداشت مامان باکسی این مدلی حرف بزنه
باتذکرمامان رو صداکردم و لبم روگازگرفتم

خانومه به حرف اومد و گ فت:خانوم توروخدا...خواهش میکنم بهم کمک کنید
چه کمکی ازدست ماساختسخانوم جون دخترمو نجات بدینمانجات بدیم؟؟چجوري؟خانوم دخترم به یک...مامان بین حرفش پریدو اینبارباصداي بلندتري گ فت:ساکت شو...ماهمچین کاري نمیکنیم...دخترمن
هنوزنفس میکشه
به طرف مامان رفتم تاارومش کنم...ازاتفاقاته اطرافم هیچ سردرنمیووردم
خانوم میشه توضیح بدین دقیقا چ کمکی ازدست مابرمیاددخترم به کلیه نیازداره...دک تراازخواهرتون قطع امیدکردن ...خواهرشمامیتونه جون دخترمو نجات بدهروصورت خانومه با دهانی نیمه بازمات شده بودم
درکی ازحرفش نداشتم
دهنم براي اداي کلمه اي بازو بسته میشدولی صدای ی شنیده نمیشد
نیازبه هواي تازه داشتم
بدون توجه به مامان ك مدام اسممو صدامیزد به طرف حیاط دویدم
وارد حیاط ك شدم ازدورباربدو دیدم ك به طرفم میومد
بهم ك رسید سالم کرد
انگارمنتظر کسی بودم تاخودمو خالی کنم...بهش توپیدم
تواینجاچه غلطی میکنیبنده خدا ُکپ کرد...مونده بود چی بگه،خیلیوقت بود ك به پروپاي هم نپیچیده بودیم
زیرلب اسممو صدازد
ازاینجابرومن فقط اومدم...-مگه نشنیدي خانوم چی گ فتن؟برو

این کی اومده بودکه من متوجه نشدم
باربدك انگارمنتظربودتاتالفی برخوردمنو سریکی دربیاره و خودشو خالی کنه به سعیدتوپیدوگ فت:به
توربطی نداره...راهتوبکش برو
باتموم شدن حرف باربد..سعیدبه طرفش یورش بردو یقشو توي مشتش گرفت...این حرکت
ازسعیدبعیدبود،اون همیشه باارامش برخوردمیکردامااالن...
توشوك کارسعیدبودم ك باربدیه مشت خوابوندپاي چشم سعید
حاالیکی سعیدمیزدیکی باربد
محوطه اي که ماتوش بودیم خلوت بودو کسی رد نمیشد...حاالاگه میخواستیم کسی توکارمون دخالت
نکنه یه ایل ادم جمع میشدا،ولی وقتی به کمکشون نیلزداشتیم کالغ پرنمیزد...ماتوحیاط خلوت پشت
بیمارستان بودیم و به خاطر همین به غیرازخودمون کس دیگه اي نبود...
بایدیه کاري میکردم وگرنه این دوتا یه بالی ی سرهم میووردن...شدیدازدعواواهمه داشتم درحدي ك
وقتی یه جا دعوامیشد کل بدنم به لرزه درمیومد...
سروصورت جفتشون خونی بود...میخواستن دوباره به سمت هم برن که بینشون قرارگرفتم...باربدبدون
توجه به من میخواست به سمت سعیدیورش ببره ك توي حرکت هولش دادم...انتظاراین حرکت ازطرف
منو داشت،تعادلشوازدست دادو به زمین خورد،سرش باجدول هاي کنارباچه برخوردکرد و چشماش
بسته شد...چندثانیه بعدخون ازسرش روي زمین روانه شد
ترسیدم و یه قدم به عقب برداشتم ...لرزش بدنم تشدیدشده بودوودندونام به هم میخوردن...حالت
عصبی ك بهم دست داده بودروقشنگ حس میکردم
اشک توچشمام حلقه زده بود...به دستام نگاه کردمو گ فت:م...م...من...من چیکارکردم
سعیدبه خودش اومدوسمت باربدرفت...سرباربدروبلندکردکه دستش پرخون شد...سرشوروي زمین
گذاشت و به طرف من اومد
توهیچ کاري نکردي...خب؟؟...من هولش دادم...نه...نه من...من...-دوباره گ فت من...تونه ،من هولش دادم...بامن دعواکردنه تو

سعیدچی داري میگی؟بهانه جون عزیزت...جون بابات...به کسی هیچی نگو...اتفاقات امرو....باصداي مردي که بلندگ فت:یاخدا.
هردوبه طرف صدابرگشتیم
مردقدبلندي به طرفمون میدویدووقتی بهمون رسیدرفت باالي سرباربدو گ فت:یاعلی...چه بالی ی
سرجوون مردم اووردین
اقامن...سعیدبین حرفم پریدوباصداي لرزون گ فت:دعوامون شد...نفهمیدم چی شدیهوهولش دادم ،افتاد،سرش
خوردبه جدول.
دهنم بازمونده بود،سعیدداشت دستی دستی خودشو بدبخت میکرد
اقامن...پابرهنه بین حرفم دویدوگ فت:ایشونم بودند و سعی داشتن ماروجداکنن ولی من یهوهولش دادم
سعیدودرك نمیکردم بهش نگاه کردم که چشم غره اي بهم رفت
صب کنیدزنگ بزنم به پلیس...یه برانکاردم بیارن این جوونو ببرن
همه چیزبه سرعت اتفاق افتاد...چندنفراومدن و باربدروبردن...چنددقیقه ي بعد پلیس هم رسید....مردمی
ك تادقایقی پیش هیچ اثري ازشون نبود ك کمکمون کننداالن دورمون حلقه زده بودن و دستگیري
سعیدو زجه هاي منو تماشا میکردن
سعیدچندباردیگ بهم گ فت ك نبایدچیزي به کسی بگم و قسمم دادك سکوت کنم
انقدرگریه کرده بودم ك چشمام به زوربازمیشدن
یه تاکسی گرفتم و به کالنتري ك سعیدروبرده بودن رفتم
تاحاالپام به کالنتري نرسیده بودو االن....
وقتی به این فکرمیکردم ك اگه سعید نبود االن من بایدتوي بازداشگاه میبودم بدنم به لرزه درمیومد
حالم اصالخوب نبودهمینکه روي پاهام ایستاده بودم خودش معجزه بود...سرم گیج میرفتو لبام خشک
شده بودودستام به شدت میلرزید

مدام صحنه اي ك باربدروهل دادم جلوي چشمام جون میگرفت
نمیدونستم سرباربدچه بالی ی اومده فقط دعامیکردم که اتفاقی براش نیفتاده باشه
سعیدروبرده بودن بازداشگاه و به هیچ عنوان نذاشتن ك ببینمش
توي کالنتري بودم که پدرباربداومد...
پیش رفتمو سالم کردم
اخمی روي صورتش نشوندو جواب سالمم روداد
کی همچین بالی ی سرتک پسرم اوورده؟ه ان؟؟؟؟بادادي ك زد،چشماموبستم و توخودم جمع شدم...اشک توي چشمام حلقه زده بود...هیچ وقت
انقدرخودمو ضعیف حس نکرده بودم...اب دهنموبازورقورت دادموگ فتم:اقاي تابان پسرتون حالش خوبه؟
چه خوبی خانوم؟زدین پسرمون ناکارکردین...فقط دعاکنیدسالم ازاون بیمارستان بیادبیرون...وگرنهبالی ی به سرتون میارم مرغاي اسمون به حالتون گریه کنند
وبعدازاین حرف ،وارداتاقی شدکه سمت چپ من قرارداشت
سرموبه دیوارتکیه دادمو اشک ازچشمام روونه شد
خدایاکمکم کن...خدایاغلط کردم...خدایااتفاقی براش نیفته...چیزیش نشه اي خدا
(ته خط اونجاییه که به خدامیگی خدایاتوروخدا)
هرچی التماس کردم گ فتن هیچ راهی نداره ك امشب سعیدوازاون تو دربیارم
گ فتن فردادادگاه داره تا تکلیفش مشخص بشه
وبعدشایدبتونیم به غیدوصیغه ازادش کنیم
ازکالنتري بیرون اومدم...مغزم خالی بود،نمیدونستم کجابرم و چیکارکنم
سعی کردم تمرکز کنم ببینم چه خاکی توسرم بزنم
گوشیمو دراووردمو مخاطبینمو زیرورو کردم
چشمم خوردبه اسم سامان
شایدبهترین گزینه همین بود
یکی بایدهمه ي قضیه رومیدونست تاکمکمون کنه

نفس عمیقی کشیدم وگلومو صاف کردم...سعی کردم لرزش صدامو به حداقل برسونم
باهربوقی ك میخوردتپش قلبم بیشترمیشد...بابوق چهارم تماس رووصل کرد
به به سالم بهانه خانوم....بادامدوبوي سمبل اورد...چه عجب یادي ازماکرديسالمفکرمیکنم لرزش صدامو فهمیدکه باصدای ی که نگرانی توش موج میزدگ فت:خوبی بهانه؟
خوبماتفاقی افتاده؟باران خوبه؟یاداوري حال باران باعث شدبغض به گلوم جنگ بندازه...
خدایاچرااینجوري شد؟؟چرایهوهمه ي مصیبتابه سرمون اومد...اون ازحال باران...این ازوضعیت من و
سعید،خدایاتوروبه پنج تنت قسمت میدم کمکمون کن
بهانه یه چیزي بگو...توکه منودق داداصالیادم رفته بودکه سامان پشت خط منتظر جواب منه...فکرم شدیددرگیربود
باران خوبه...سامان میتونی بیاي دنبالم؟کجا؟توخیابون. ...باشه...اتفاقانزدیک همون خیابونم...تاپنج دقیقه ي دیگه اونجامممنونقطره اشک مزاحمی که روي گونم چکیده بودرو بادست پاك کردم و کنارخیابون منتظر سامان ایستادم
توي این تایمی که منتظر سامان بودم یه سانتافه ي مشکی مدام برام بوق میزدو ازم میخواست که
سواربشم...حتی سرمو باالنیووردم که رانندشوببینم...هیچ خوش نداشتم که قیافه ي نحسه همچین
ادمای ی روببینم
باصداي سامان سرمو باالاووردم و سوارماشینش شدم
سالم-سالم خوبی؟

ممنونبهانه این چه وضعیه براخودت درست کردي؟چه وضعی؟چشمات چرااینقدرقرمزه و پف داره؟سامان...سامان بدبخت شدیمبهانه نصفه نیمه حرف نزن...بگوچی شده دق مرگم کرديتمام اتفاقای ی ك افتاده بودروبراش تعریف کردم و سامان هرلحظه چشماش گردترو گردتر میشد
یاعلی...شماچیکارکردین؟االن پسره حالش خوبه؟کجاس؟نمیدونم...خبري ازش ندارم...من دنبال سعیداومدم،جرعت ندارم برم بیمارستان...سامان میترسم بالی یسرش اومده باشه
بایدبریم بیمارستان...اینجوري که تومیگی فعالکاري ازدستمون واسه سعیدبرنمیاد...حداقل بریمبیمارستان ببینیم این پسره درچه حاله
وبه دنبال این حرف ماشین روروشن کردو به سمت بیمارستان رفت
وقتی به بیمارستان رسیدیم،سامان هرکاري کردازماشین پیاده نشدمو گ فتم خودش بره ببینه چی شده
پاهام یاریم نمیکردن برم ببینم چی شده
زیرلب صلوات میفرستادمو خداروصدامیزدم
خدایاتوروخداکمکم کن
سرمو گذاشتم روداشبوردو شروع کردم گریه کردن...توهمین حال بودم که یکی زدبه شیشه ي ماشین
سرموکه باالاووردم بابارودیدم
یاخودخدا...حال به باباچی بگم
اب دهنموقورت دادمو باپاي لرزون ازماشین پیاده شدم
سالمسالم عزیزم...چراگریه میکنیهول شدم...دستوپاموگم کرده بودمو نمیدونستم چه جوابی بدم که باصداي سامان که پشت

سربابابود،اروم گرفتم...بابابه طرفش برگشتو سالم کرد
عموجون بهانه یه مقدارحالش بخاطروضعیت باران خوب نیست...اگه اجازه بدین من ببرمشخونمون...اونجامونا ومبیناهم هستن...به هرحال هم زبونن
ممنون پسرم...االن میرین؟اره بااجازتونازباباخدافظی کردیمو سوارماشین شدیم و سامان ماشین روبه حرکت دراوورد
چی شد؟حالش خوب بود؟نمیخوام بترسونمت ولی حالش زیادخوب نبود...ضربه به جاي بدي اصابت کردهباتک تک کلماتی که ازدهن سامان خارج میشد...حس ازتنم میرفت
سامان نگاهی بهم انداختو بعدیهوساکت شد
بهانه خوبی؟نمیدونم قیافم چه شکلی شده بودکه سامان نگران شده بود...سرموتکون دادم و گ فتم:یعنی چی شده
دقیقا؟االن توچه حالیه؟
چی داري میگی دختر؟حال توبدتره که...صورتت مثل کچ شده...لبات رنگ ندارن...سفیده سفیدهحال من مهم نیست...باربداالن توچه وضعیتیهصبرکن برم چیزي برات بخرم بخوري و به دنبال این حرف ماشین روکنارخیابون پارك کرد...میخواست
درماشینوبازکنه که سرش دادزدم
من چیزي نمیخوام...باربداالن توچه حالیه؟اونم تن صداشوبردباالوگ فت:کما
سرموبه صندلی تکیه دادمو چشماموبستم...اهی ازته دل کشیدم
خدایا...خدایا...خدایاچرا؟؟؟
دلم بی قراربود...باران...باربد...سعید. ...
دلم بی قراربود...دلم ارامش دوماه پیشو میخواست
کاش تواون زمانی بودم که کل دق دقم این بودکه چه شکلی حال باربدو بگیرم

باحس چیزي روي پام چشماموبازکردم...سامان اب میوه و کیک برام گرفته بودو بازور بهم دادتااخرین
ذرشوبخورم وبعدراه افتاد
زنموبااغوشی بازازم استقبال کرد...وقتی نگاهش به حال نزارم افتاد لب بازکردکه چیزي بگه ولی بااشاره
ي سامان ساکت شد
مبیناباشوروشوق به طرفم اومدودراغوشم کشید
نگاهی بهم انداختو بعدچشماش چهارتاشد
 ِاوا...چی شدبهانه...این چه قیافه ایه براخودت درست کردي؟سرموانداختم پایینوهیچی نگ فتم...سامان به جاي من جواب داد:حال باران خوب نیست...بهانه دل نگرانه
ان شاهللاا خوب میشه عزیزمممنونصداي عموامیرعلی باعث شد سرمو باالبیارم
بابابذارین برادرزادم بیادداخل...چرادم درنگهش داشتین وبعدبه سمتم اومدودراغوشم کشیدبعدازخوردن شام باکمک مبیناظرفاروشستیم و این موناي دربه درم باخیال راحت نشسته بودو به
ناخناش سوهان میکشید
دورهم نشسته بودیم که زنموبالحن نگرانی گ فت:سامان مادرخبري ازسعیدنداري؟دیرکرده...هرچی به
گوشیش زنگ میزنم خاموشه
نگاه نگرانمو به سامان دوختم...پلکاشوبهم زدکه یعنی اروم باشم
سامان -مامان به من زنگ زدگ فت کارواجبی براي یکی ازدوستاش پیش اومده و مجبوره بره به یکی
ازروستاهاي اطراف...گوشیشم روشنه فقط انتن نداره...شایدواسه همین میزنه خاموشه ،گاهی اینجوري
میشه.
فک کنم دوباره رنگم پریده بودکه مبینابانگرانی پرسید:حالت خوبه عزیزم
باسوالش نگاه بقیه بهم جذب شد،همینطورکه باانگشتام بازي میکردم گ فتم:اره خوبم
عمو-رنگت پریده ك
-نه عموخوبم

همون موقع مبایلم زنگ خورد...بابابود...نگران شدم وتماس روفوراوصل کردم
جانم بابابابا باصدای ی که شورواشتیاق ازش میباریدگ فت:سالم عزیزم...خوبی؟
خوبم ممنون...بابااتفاقی افتاده؟باران به هوش اومده...بهانه باورت میشه؟خواهرت بهوش اومده...دک ترامیگن این یه معجزسازخوشحالی زیادنمیدونستم گریه کنم یابخندم...باصدای ی که از زورهیجان میلرزیدگ فتم:االن حالش
کامالخوبه؟
دک ترارفتن معاینش کنند...مامنتظریم دک تراازاتاقش بیان بیرونخداروشکري ازتمام وجودم گ فتم
بابااین بهترین چیزي بودکه تواین موقعیت میتونستین بهم بگینباباکه ازخوشحالی زیادگریش گرفته بودگ فت:این لطف خداست...بایدخداروشاکرباشیم
همراه بااشک شوقی که میریختم گ فتم:اره فدات شم...خدابهمون روکرده
باباجون من بعدابهت زنگ میزنمباشه...ممنون خبردادینخواهش میکنم...خدافظخدافظباقطع تماس نگاهم به بقیه افتاد که چهارچشمی نگام میکردن...انقدرحواسم پرت حرفاي باباشده بودکه
متوجه ي نگاه بقیه نشده بودم...اولین کسی که به حرف اومدسامان بود
چی شده بهانهباران بهوش اومدهبااین حرفم انگاربمب توخونه منفجرشد...همشون بلندبلندخداروشکرمیکردنو ابرازخوشحالی میکردند
(زحکمت ببنددخداونددري به رحمت گشایددر دیگري)
انقدرذوق داشتم که روپاهام بندنبودم...بااین خبر سعیدو قضیه ي ظهررو به کل فراموش کرده بودم
دلم میخواست بلندشم قربدم

خدایاشکرت...خدایاممنون
اماده شدیم و همگی به بیمارستان رفتیم ...خوشحالی روحتی توچهره ي موناهم میتونستم ببینم
وقتی ازماشین پیاده شدم به طرف ساختمان بیمارستان پروازکردم
ازشانس بدمون ساعت مالقات نبودو به هیچ عنوان نذاشتن که واردساختمون بشیم...توحیاط موندیمو به
بابازنگ زدیم که بیادتوحیاط
با باباتو حیاط صحبت میکردیم ك چشمم به ندیم افتاد که به سمت ساختمان بیمارستان میرفت
صداش زدم ،برگشت و به طرفمون اومد
هرروز به باران سرمیزدبه امیدتقییري توحال باران ولی هرروزناامیدبرمیگشت،ولی امروز...
ندیم توي این چندوقت اثبات کرده بودکه عاشقانه باران رو دوست داره و من امیدواربودم که باران
هرچه زودترازبیمارستان مرخص بشه و این دوتاهم بهم برسن
به باباگ فتم بذاره این خبره خوب رومن به ندیم بگم وباباهم موافقت کرد
سالمسالم اقاندیمخوبین؟حال باران خوبه؟هعی....چی بگمچهرش نگران شدوگ فت:اتفاقی افتاده؟اصالچراهمه باهم اومدین بیمارستان؟باران طوریش شده؟
لبخندي به پهناي صورت زدمو گ فتم:چشمت روشن ندیم،باران به هوش اومده
توروخداراست میگی؟واسه دل خوشی من که این حرفونزدي؟نه بابا...مگه دیوونم...باران واقعابهوش اومده...دک ترامیگن این یه معجزس اخه ازش قطع امیدکرده بودناشک توچشماش حلقه زده بود...به اسمون نگاه کردو خداروشکر...
بابامیگ فت دک ترایه ساعته که باالي سربارانن و ازاتاق بیرون نمیان...میگ فت نگرانه که اتفاقی افتاده باشه
ولی من بهش دلداري میدادم
بابارفت باال پیش مامان و باران و ماهم توي حیاط منتظرموندیم تا دک ترابیان بیرونو ازسالمتی باران
مطمعن بشیم

بعدازیه مدت طوالنی بابابهم زنگ زدوگ فت که دک ترگ فته میخوادیه جلسه با خانواده ي باران داشته
باشه...بانگهبانی هماهنگ کردنو گذاشتن که منو ندیم بریم باال...باالخره ندیم هم حق داشت که
هرچیزي راجع به باران هست روبدونه
وارداتاق دک ترشدیم و روي مبل هانشستیم
دک ترعینکش رو روي بینیش جابه جا کردو گ فت:وضعیت بیمارتون خوبه...همه ي عالیم حیاتیش
برگشته فقط...
ندیم-فقط چی؟
متاسفانه بیمارشما قدرت حرک تشون رو ازدست دادنپشت سرهم پلک زدمو گ فتم:متوجه نمیشم...یعنی چی؟
ببینیدنخاع بیماراسیب دیده...مامیتونیم باتزریق موادشیمیای ی و شوك الک تریکی کمک.کنیمتابیماربهبودپیداکنه ولی دراخرهمه چیز به واکنش بدن بیماربستگی داره...اینکه عصب هاي جدیدي
تشکیل بشه یانه...ولی ماتالش خودمونو میکنیم ...امیدوارم که این راه جوابگو باشه
یعنی دخترم نمیتونی راه بره؟فعالنهاشکام بی اراده روي گونه هاي ریختن...باران پرازشوروشوق بود...راه نرفتن باران یعنی مرگش
مامان خیلی بی تابی میکرد ...به توصیه ي باباگوش کردم و مامان رو ازاتاق هارج کردم...باباوندیم موندن
تابقایاي حرف دک ترروبشنون
مامان رو بازوراروم کردم و خودم به حیاط رفتم تاباد به سرم بخوره
پیش عمواینارفتمو حرف هاي دک ترروبراشون گ فتم...حال اوناهم باشنیدن حرفام بدشد...خبري ازسامان
نبود.
زنموسامان کجارفت؟رفت یه سري به یکی ازدوستاش بزنه که توهمین بیمارستان بستریه..دوستش؟!!!-اره وبعدروبه عموکردوگ فت:اسم دوستش چی بود

عمو-باربد
باشنیدن اسم باربدیه لحظه چشمام سیاهی رفت...عموبه طرفم اومدوگ فت:حالت خوبه بهانه؟
سرمو به نشونه مثبت تکون دادم
عمونگ فت دوستش توکدوم قسمته؟نه عزیزم...واسه چی میپرسی؟میشناسیشمن؟ن ه ازکجابایددوست سامان روبشناسم...همینجوري کنجکاوشدماهاهمون موقع سامان اومدوباسربهم اشاره کردکه بریم یه گوشه
چی شد؟حالش خوبه؟اگ میخواي گریه زاري راه بندازي بهت نمیگمنه نه قول میدم گریه نکنمخیلی خب...وضعیتش فرقی نکرده...بدترشده ك بهترنشده،خانوادشم تامنودیدنو فهمیدن برادرسعیدممثل یه موجودنجیبی پاچمو گرفتن
بخداشرمنتدتونم...همین فردامیرم خودمومعرفی میکنمدیوونه شدي؟کی گ فته که بري خودتومعرفی کنیسامان این حق سعیدنیست که اون توباشه...جاي منوسعیدبایدعوض بشهسعیدهرچی ك باشه یه مرده...همچین جاهای ی واسه یه دخترمناسب نیست ..سعیدبهترینتصمیموگرفته
سامان اینجوري ك نمیشه...من فردامیرم کالنتري وهمه چی رومیگمباصداي کسی به عقب برگشتم
کالنتري؟؟چی شده؟رنگم به وضوح پریده بود...تپش قلب گرفته بودم و دستام عرق کرده بود...اینکه سک ته نزدم تواون
موقعیت معجزه بود
سامان -هیچی بابا

شماها منو خرفرض کردین؟چی رو دارین ازم پنهون میکنید؟نبودسعید...حال بدبهانه...سرزدن بهدوستی ك یهوی ی سروکلش پیداشد...حرف زدناي پنهونی. ...
اه ازنهادم بلندشد...چه احمقانه فکرمیکردم کسی بوی ی نبرده
عمومن...سامان -نه بهانه...من توضیح میدم...اگ میشه منوبا باباتنها بذار،البته لطفا
سري تکون دادمو ازشون فاصله گرفتم...دوتاچشم داشتم دوتاي دیگ قرض گرفته بودمو چهارچشمی
زل زده بودم بهوش بلکه بتونم لب خونی کنم...ولی بدبختانه لب خوانیم ضعیف بود
مبینابه سمتم اومدوگ فت:بهانه جون یه سوال بپرسم؟
بگوعزیزمفوضولیه ها ولی...ولی توسامان رودوست دارينمیدونم تواین موقعیت این سوال مسخره رو ازکجاش دراوورد ولی درهرحال نتونستم جلوي خودمو
بگیرم و بپقی زدم زیرخنده...بقیه باتعجب زل زدن بهم ...خودمو جمع وجورکردم ...فکر میکنم به مبینا
برخوردکه همچین واکنشی نشون دادم اخه اخماش توهم رفته بود
ببخشیدمبینا...دست خودم نبود،چی باعث شده همچین فکري بکنی؟کمی هول کردو گ فت:هی ..هیچی همینجوري گ فتمچشماموریزکردمو بهش زل زدم:دوسش داري؟
کیو؟خودتو نزن به اون راه...منم یه دخترم...اگه دوسش نداشتی و برات مهم نبود نمیومدي ازم بپرسیدوسش دارم یانه
خب حاالدوسش داري؟نه خانومی...مال بدبیخ ریش صاحبش وبادست بهش اشاره کردمیه مشت اروم به بازوم زدوگ فت:هی درباره ي سامان درست حرف بزنا
شوخی کردم حاج خانوم...سامان پسرخیلی خوبیه...بهم میایین امیدوارم خوش بخت بشین-یعنی اونم منو...

همون موقع عمو وسامان به طرفمون اومدن و حرف مبینا نیمه کاره موند
صورت عمو برافروخته شدم بودوترسناك...تواین مدتی که عموبرگشته بودهیچ وقت اینجوري ندیده
بودمش
بازبون چندبارروي لبم کشیدم تاخشکیش برطرف بشه.
بهانه بیاکارت دارمبه سامان نگاه کردم...سرشو تکون دادکه یعنی برم
همراه عمو ازبقیه فاصله گرفتیم
شمانبایددیشب این موضوع رو بامن درمیون میذاشتین؟فکرکردین خیلی بزرگ شدین؟فقطقددرازکردین اندازه ي یه فندقم مغزندارین
نمیدونستم سامان حقیقت رو به عمو گ فته بودیانه؟واسه همین میترسیدم یه حرفی بزنمو سوتی
بدم...درسکوت سرموپایین انداخته بودم
نمیخواي حرفی بزنی؟سرموبه نشونه ي نفی تکون دادم
پووووف خیلی خب...سعیدبهترین کاروکرده...به غیرازمنو تو سامان هیچکس دیگه اي نبایدموضوعروبفهمه وگرنه نمیشه جمعش کرد
فردامیریم دادگاه ببینیم چی میگ...االنم من میرم باخانواده ي اون پسره صحبت کنم وببینم پسره
درچه حاله
فقط سرمو تکون دادمو عمو به طرف ساختمان رفت
دادگاه برقرارشدو وقاضی حکم رواعالم کرد...سعیدمیتونست به قیدوصیغه ازادبشه،عمو سندخونه رو
گذاشت و سعیداومدبیرون
کارم شده بوددعاکردن...یه پام بیمارستان بودیه پام خونه...باران هنوزبیمارستان بودو درحال معالجه
یه روزکه رفتم بیمارستان ندیم رو گوشه اي بردمو گ فتم:تااینجاش مردونگی کردي که وایسادي...ولی
دیگه برو...این حقه توعه که یه زندگی اروم وبدون دغدغه داشته باشی...باران ممکنه دیگ خوب
نشه...ممکنه دیگ نتونه روي پاهاش بایسته..

باجوابی که دادم ساک تم کرد:توهیچ میدونی چی داري میگی؟؟مگه من باران رو بخاطرپاهاش خواستم
ك االن بخاطرپاش ولش کنم...من بارانو دوست دارم،حاضرم نیستم به هیچ عنوان ترکش کنم
زندگیم دچارروزمرگی شده بودتااینکه اون روز لعنتی فرارسید
طبق معمول رفته بودم بیمارستان.
بعدازاینکه یه سري به باران زدم رفتم تاسري هم به باربدبزنم...توي راه روبودم که باصحنه اي که روبه
روم دیدم خشکم زد...امیدواربودم اون چیزي نباشه که من فکرشومیکردم
خدایاخودت یاري کن...خدایا...
ولی انگارخداصدامونمیشنید...یااینکه نمیخواست بشنوه...
مامان باربدبلندجیغ میزدوکسی رونفرین میکرد...خواهرش بلندبلندگریه میکرد...پدرش به دیوارتکیه
داده بودوسرش پایین بود...شونه هاي مردونش مدام میلرزید
چشم خواهرش به من افتاد...به سمتم حمله ورشدو یقموتومشتاش گرفت،همینجورکه تکونم
میدادمیگ فت:بدبختمون کردین،تک داداشموازمون گرفتین...ازتون نمیگذرم
هیچی نمیگ فتم...یعنی نمیتونستم ك بگم...زبونم بنداومده بودوجز سکوت کاردیگه ازدستم برنمیومد
پدرش به سمتمون اومدوبازور دخترشو ازمن جداکرد
برو...ازاینجابروحرف شنویم اون موقع فوران کرده بودو بالفاصله بعدازاین حرف عقب کردکردمو ازبیمارستان خارج
شدم
یه تاکسی گرفتم ...رانندگی تاکسی گ فت کجابرم...خواستم جوابشو بدم ولی هرچی تالش کردم صدای ی
ازهنجرم درنیومد...کاغذي ازکیفم دراووردمو روش جای ی که میخواستم برم رونوشتم
راننده فکرکرد اللم و باتاسف گ فت:ان شاهللاا خداشفاتون بده
هیچینگ فتم و ازشیشه ي ماشین به بیرون زل زدم
به مردمی که توي پیاده رو حرکت میکردن...هرکدوم ازاونا مشکالت خودشونو داشتن...شایدبیشترازمن
،شایدکمتر
ولی نه

اونا مثل من نبودن...نمیتونستن مثل من باشن...اونانمتونستن قاتل باشن...بامروراین کلمه توي
ذهنم...اشکام ناخوداگاه جاري شدن
راننده متوجه حال بدم شدودستمالی به طرفم کرد
خواهرم ازحرف من ناراحت شدین؟سرموبه نشونه ي نفی تکون دادم و بادستمالی که بهم داده بود اشکاموپاك کردم ولی اشکاي جدیدجاي
اشکاي قبلی رو پرکردن
به مقصدرسیدم...کرایه روحساب کردمو پیاده شدم
بادیدي تاربه راهم ادامه دادم...بعضی ازمردم بی تفاوت ازکنارم ردمیشدنو بعضیاباتاسف نگام میکردن
به قدمام سرعت بخشیدم تازودتر به یه جاي خلوت برسم
سوارتله کابین شدمو به اون طرف کوه رفتم...یه جاي خلوت روپیدا کردمو نشستم...خون سردیم
منومیترسوند...دلم میخواست فریادبزنم اما نمیتونستم...انگارقدرت تکلممو ازدست داده بودم
مبایلم زنگ خورد
سعیدبود...اه ازنهادم بلندشد...تماس رووصل کردمو مبایل رودم گوشم گذاشتم
سالمخواستم جواب بدم ولی نتونستم
الو...بهانه صدامومیشنويبه معناي واقعی کالفه بودم...نمیتونستم حرف بزنم
تماس روقطع کردمو پیام دادم
بیاکوه صفهنیم ساعت بعد سعیددوباره زنگ زد...ردتماس دادمو سعی کردم ادرس دقیقی ازجای ی که نشستم رو
براش پیام بدم
بهانهباصداش ایستادم و نگاش کردم
-حالت خوبه

بااین حرفش انگار زخمم تازه شده بود...اشک ازچشمام جاري شد
سعیدبانگرانی به سمتم اومدگ فت:بهانه چی شده.
فقط لب میزدم...هیچ صدای ی ازم درنمیومد
باسیلی که سعیدبهم زدانگاربرق سه فازبهم وصل کردن
باصداي اخ مانندي دستموروي گوشم گذاشتم
تو...تو...ببخشید...ولی این شوك برات الزم بودتازه فهمیدم مه تونستم حرف بزنم...همینطورکه گریه میکردم
بااه وناله گ فتم:سع ید
جونم...بهانه چی شده؟؟چی باعث شده تواینجوري بشیبغض توگلوم مانع حرف زدنم شد...بادستم اشکامو پاك کردم ولی طولی نکشیدکه دوباره جاشون پرشد.
نریزاون مرواریدارو(اشک)عزیزدلم...چی شده قربونت برمنمیتونستم توچشماش نگاه کنم...دلم اغوش کسی رومیخواست ك بتونه ارومم کنه...
سعیدبدبخت شدم...دوباره بلندبلندگریه کردم...انگارخداصدامو شنید...یه دفه جلواومدو محکم بغلم کردبهانه من پشتتم...بگوچی شدهدوسش داشتم...مطمعن بودم دوستم داره...اغوشش ارومم کرد...نفس عمیقی کشیدمو بوي عطرشو
داخل ریه هام فرستادم
باربدمردخشکش زد...بدن گرمش سردشد...چیزي نمیگ فت
ازاغوشش بیرون اومدمو نگاش کردم
خیلی بدخبر داده بودم...خاك توسرم کنم که یه خبر بلدنیستم بدم..
چ ...چیسعیدمن...من یه قات...دستشوروي لبم گذاشتو گ فت:تونه...من کشتمش...میفهمی؟

سرموبه چپوراست تکون دادمو گ فتم:چی داري میگی؟اونجای ی که توبه گردن گرفتی حرف قتل
نبود...نمیذارم...دیگ نمیذارم جور منو بکشی...ازاینجا میرم کالنتري...خودمو معرفی میکنم...یه غلطی
کردم...جورشم میکشم
باسیلی که به گوشم زد خفه خون گرفتم
باچشمای ی که اشک توش حلقه زده بودبهش نگاه کردم
خفه شو...میفهمی؟خفه شو...توهمچین غلطی نمیکنی...بهانه به خداوندي خداقسم،اگه همچین کاريبکنی خودمو میکشم
دهنم بازمونده بود،به سرش زده بود...انگارمغز تو سرش نبود
دادزدم:دیوونه شدي؟؟چی داري میگی تو؟
بهانه قسم خوردم...سرحرفمم هستم...توهمچین کاري نمیکنی...اگه منو دوست داري...اگه من براتمهمم همچین کاري رو نمیکنی
دوستش داشتم...ولی مگه میتونستم بشینمو زندان رفتنشو نگاه کنم؟زندان رفتن بخوره توفرق سرم اگه
قاضی قتل عمداعالم کنه و...
نه ..حتی فکرشم عذاب اور بود
مبایل سعیدزنگ خورد
جونم داداش.......کوه صفه چطور مگه؟(.....رنگ ازروش پرید ولی سعی کرد خودشو کنترل کنه،اینوخیلی راحت فهمیدم).......باشه ،خودمو میرسونم.
چی شده؟هیچی...بریمسعیدبه من دروغ نگو ...میگم چی شده؟پلیساباحکم جلب اومدن دم خونمون...خداروشکر فقط سامان خونه بودن ...مامانم بادخترارفتهخرید،بایدسریع برم کالنتري
برم نه بریم...من میخوام خودم ...باخشم نگام کردکه حرف تودهنم ماسید

یه باردیگه فقط یه باردیگه اون جمله رو تکرارکنی من میدونمو توانقدرجدي این حرفشو زد که جاي هیچ بحثی توش نبود
باسعیدبه کالنتري رفتیم...سوویچ ماشینو داد بهم وخودش رفت داخلو خودشو معرفی کرد.
حالم هیچ خوش نبود ،نشستم پشت فرمون و بامکافات تادم خونه ي عمو روندم
میخواستم زنگ در رو بزنم که دربازشد و سامان ازدرخارج شد
باچهره اي نگران بهم زل زد
سالمسالم...خبرداري ك...باسعیدبودماهی کشیدوسرشوپایین انداخت
سعیدکجاست؟بابغض زمزمه کردم:رفت کالنتري
اهی کشیدو به دیوارپشت سرش تکیه داد
سالم...چرااینجاایستادین؟صداي زنمو بود که ازپشت سرم شنیده میشد...برگشتم و زنمو و مبینا و مونا رو پشت سرم دیدم
سالمسامان -سالم
مبینا-چرااینجایین؟چه عجب بهانه ...یه وقت سراغی ازمانگیریا
شرمندهزنموبانگرانی پرسید:اتفاقی افتاده بهانه؟چراانقدر دپرسی عزیزم؟
سامان به جاي من جواب داد:توضیح میدیم مامان...بهتره بریم داخل
زنمو و دخترارفتن داخل و بعدمن میخواستم وارد بشم ك سامان صدام زد
بله-قولی ك به سعیددادي رو یادت نره

قول؟اره...به بقیه میگیم که سعیدهولش داده...فهمیدي؟سامان چی داري میگی توبهانه مامان احساسیه...نمیتونه ببینه بچش تو زندان باشه...همین که گ فتمو میگیم..اخه...صداشو یه مقداربردباال وگ فت:اخه و اما واگر نیاردیگه...همین که گ فتم ...االنم برو داخل
دورهم نشسته بودیمو زنموودخترامنتظر بودن تا ماجرارو براشون تعریف کنیم
سامان به من نگاه کردتاشایدمن لب ازلب باز کنم...ولی من نمیتونستم همچین خبري رو بدم...سرمو به
نشونه ي نفی تکون دادم
سامان دستی به صورتش کشیدوازحالت چهارزانوخارج شدو دوزانو نشست
خب...راستش..مامان سعیدیه چندمدتی رو مجبوره که پیش مانباشهواه...چرامادر؟به فکرفرورفتم ،درگیربودم باخودم...نمیدونستم کاردرستی میکنم یانه...دلم میخواست خودمو معرفی
کنم ولی حرف سعید توي سرم اکو میشد"خودمو میکشم"
باجیغی که مبینازد ازفکرخارج شدم
زنموغش کرده بودو موناومبینادورشو گرفته بودن
سریع به طرف اشپزخونه رفتمو یه لیوان اب اووردم...یه مقدارازابو به صورت زنمو پاشیدم تابهوش بیاد
"بازداشگاه"
سعید:
ازکاري که کرده بودم راضی بودم،به هیچ عنوان راضی نبودم که بهانه به جاي من باشه...ازروزي که
دیدمش مهرش به دلم افتاد...روزي که توشمال،توي دریا ،به اغوشم پناه اوورد شد پاره اي ازتنم...حاضرم
جونمو براش بدم ولی اون خم به ابروش نیاد
اولین باري که اشکشو دیدم دلم زیرورو شد...باخودم عهدبستم که هرکاري میتونم بکنم تادیگه اشکشو
نبینم...ولی االن...

باران بهوش اومده ولی وضعیت خوبی نداره...ندیم پاي باران وایساد...منم می ایستم...من پشت
بهانم...دلم میخواد دلگرم باشه...دلم میخوادبهش ارامشی روبدم که چندماهیه ازش گرفته شده
خسته شده بودم...روي زمین دراز کشیدمو دستمو زیرسرم گذاشتم...زمین کمرمواذیت میکرد...کمی
جابه جاشدم تاجام بهتر بشه ولی تاثیري نداشت
بهانه:
توي جام دراز کشیده بودم ولی هرکاري میکردم خوابم نمیبرد...وجدانم قبول نمیکردمن روي تخت
گرمو نرمم باشمو سعید...
بین یه دوراهی مونده بودم...اینکه به حرف سعیدوسامان گوش بدم یابرم و خودمو معرفی
کنم؛فردادادگاه بود...دیگه خانواده ي باربدو ندیدم...سامان و عمورفته بودن واسه مراسم خاك سپاري
ولی من نتونستم...نمیتونستم برم تومراسم خاك سپاري کسی شرکت کنم که قاتلش بودم
کلمه ي قاتل بدجورتوي ذهنم جوالن میدادواذیتم میکرد...خوابم نمیبرد...یه قرص خواب
اورخوردمودوباره توي جام درازکشیدم...دقایقی بعدخواب من رو ربود
باکابوسی که دیدم ازجا پریدم...نفس نفس میزدم...عرق روي پیشنیم نشسته بود
خواب میدیدم باربدباقیافه اي که شبیه جن هابوددنبالم میدویدو میخواست باچاقو منوبکشه...منم
میدویدم ومدام پشت سرمونگاه میکردم که تویه لحظه پام به سنگی گیر کردوافتادم...باربدباالي سرم
اومدو چاقوروباالبردتاتوي قلبم فرود بیاره که ازخواب پریدم
به ساعت نگاه کردم4...صبح رونشون میداد...سعی کردم بخوابم ولی نتونستم
باربد...سعید...عمووزنمو...من چیکارکردم؟زندگی چندنفرروباکاري که کردم نابودکردم...من...بهانه
فرامرزي...قاتل؟
باورم نمیشدکه من تونسته باشم کسی رو بکشم...همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد...نمیدونم چه گناهی
در درگاه خدا کرده بودم که خداداشت اینجوري مجازاتم میکرد.
توي دادگاه به عنوان شاهد توجایگاه شهودحاضر شدم
قبل ازاینکه وارددادگاه بشیم عمووسامان یه باردیگه بهم توصیه کرده بودن که همون حرفای ی رو بزنم
که بهم گ فتن...دستام وپام یخ کرده بود ونبض سرم میزد

قاضی گ فت که هرانچه رو که اونروز دیدم روبگم...به سعیدنگاهی انداختم...باچشمای ی مضطرب بهم زل
زده بود...نگاهی به زنموانداختم که ازوقتی وارددادگاه شده بودگریش بندنیومده بود...دوباره به سعیدنگاه
کردم
قاضی یه باردیگه حرفشوتکرارکرد
دهنم خشک شده بود...نمیدونستم چی بگم
وقتی به زنمونگاه میکردم دلم زیرو رو میشد
خدایاچیکارکنم؟؟خدایا...
یه باردیگه به سعیدنگاه کردم...بااخم نگام میکردو باچشموابرو برام خطونشون میکشید
صداموصاف کردم،ولی لرزشه صدام مشهودبود
اقاي قاضی...اقاي سعیدفرامرزي بیگناهنبااین حرفم صداي مادرباربددراومدو گ فت:چی داري میگی تو؟
قاضی-نظم دادگاه روحفظ کنیدخانوم...ادامه بدین خانوم فرامرزي
سعیداسمم رو باحرص صدازد
نفس عمیقی کشیدموادامه دادم
من اون روز بخاطر شنیدن خبرقطع امیدکردن دک تراازخواهرم اعصاب وروانم بهم ریخته بود...وقتی
واردحیاط شدم. ...
باهرکلمه اي که ازدهانم خارج میشد حضارتعجبشون بیشتروبیشتر میشد...رنگ صورت سعیدبه سرخی
میزدوروي پیشونیش عرق نشسته بود...سامان و عموماتو مبهوت منونگاه میکردن
حال خانواده ي باربدغیرقابل وصف بود...ازشدت تعجب چیزي نمیگ فتن و بابهت و ناباوري من رو نظاره
گربودند
باتموم شدن حرفام وبازگوکردن حقیقت انگارباري ازروي شونه هام برداشته شدواروم
شدم...خداروشکرکه مامان و باباتوي این دادگاه نبودن وگرنه حتماسک ته میکردند
باصداي مادرباربدسکوتی که توي دادگاه حکم فرماشده بودشکست
-دختره ي ورپریده،بچموازم گرفتی به هاك سیاه میشونمت...ازجلسه بیرونش کردند.

قاضی-براساس ماده ي 650بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی...من حکم اقاي سعید احمدي رو
اعالم میکنم:ایشان به سه ماه و یک روز حبس یایک ملیون و پانصدهزارجزاي نقدي محکوم شد
وامادررابطه باحکم خانوم فرامرزي دادگاه به جلسه ي دیگه درتاریخ1395/5/25موکول شدوتاتاریخ
قیدشده خانوم بهانه فرامرزي دربازداشت به سرمیبرن
سعید:
ماتو مبهوت مونده بودم...اصالفکرشو نمیکردم بهانه همچین کاري رو بکنه...قاضی حکم من رواعالم
کرده بودو براي بهانه وقت داده بود...قتل،قتل عمد اعالم شده بود...پس بایدرضایت خاواده ي
باربدرومیگرفتیم...خیلی داغون بودن...مرگ پسرشون خیلی براشون سخت بوده...تازمانی که طرف قضیه
من بودم مشکلی نبودولی االن...
نمیذارم بهانه توي زندان بمونه
ولی...ولی من براي اون اهمیت نداشتم...بهش گ فته بودم اگه چیزي بگه خودمومیکشم ولی اون. ..
توي همین افکاربودم که بهانه رو درمقابل خودم دیدم
باخشم بهش زل زدم ولی کالمی نگ فتم
فقط میخوام بهت بگم که...اگه فکراحمقانه اي به سرت بزنه و خدای ی نکرده بخواي اون حرفی که اونروز توي کوه زدي رو عملی کنی...مطمعن باش اروم نمیشینمو منم کاري رو میکنم که تومیکنی
دهنم بازمونده بود...یه لحظه حس فکرکردم بلندفکرکردم ولی مثل اینکه بهانه فقط حدس زده بودکه تو
فکرمن چی میگذره و درست هم ازاب دراومده بود
بهانه رو به زندان زنان بردن و من رو بردن بازداشگاه...باباگ فته بودکه جریمه ي نقدي رو پرداخت میکنه
و منو فردامیاره بیرون...ولی من به این امرراضی نبودم...دلم رضانبودکه بهانه رو تویه چهاردیواري حبس
کنند...بهانه ي من بایدتوجامعه رشدکنه...بهانه ي من بایدشادباشه
بهانه:
واردزندان شدم...به محض ورود دلم گرفت و همه ي غصه هاي عالم به دلم هجوم اوورد...من چجوري
میتونستم اینجادووم بیارم؟
وقتی ازمقابل تک تک بندهامیگذشتم ونگاه بقیه رو روي خودم میدیدم...احساس میکردم اونا میدونن

که جرمم چیه و سرم رو بیشترو بیشتر می انداختم پایین.
باالخره به بندي که بایداونجامیبودم رسیدیم
زنی که همراهم بودیک دور قوانین رو برام بازگو کردو گ فت اگه هرکدوم ازقوانین اونجاروزیر پابذارم
مجازات میشم
باورودم به بند...همزمان سر چهارزنی که اونجابودن به طرفم برگشت...سرم روانداختم پایینو به طرف
یکی ازتخت هارفتم تابشینم
میخواستم بشینم که یکی اززنادادزد
هوي...اونجاجاي منه...برواونور بشینباتعجب نگاش کردمو به طرف تختی که اشاره کرده بود رفتم
همگی خودمونو به هم معرفی کردیم
یکی اززناکه اسمش مریم بودگ فت:جرمت چیه؟
باکمی تامل گ فتم:قتل
عمدیاغیرعمد؟قاضی عمداعالم کردهپ جرمت سنگینه...رضایت ندن اعدام روشاخته...لرزه اي که به بدنم افتاد محسوس بود
امروز 5/24بود...فردادادگاه داشتم ...توي این مدت مامانو بابا به دیدنم اومده بودن و هربار بااشکو اهو
سرزنش ازم جداشدن...دلم میخواست سعیدرو ببینم...بابامیگ فت حبسشوخریده...دروغ چرا؟دلم براش
تنگ شده بود...دوسش داشتم وخواهم داشت...چشماموبستمو سعی کردم اونروز روي کوه رو وقتی که
تواغوشش بودم توي ذهنم مجسم کنم...بوي عطرش دیوونم میکرد...اغوش گرمش بهم ارامش
میداد...وجودش ارومم کرد...باصدازدن اسمم چشممو بازکردم...زندانبان میگ فت که مالقاتی دارم
باتعجب بلندشدم ..خودمومرتب کردم وهمراهش به راه افتادم
بادیدن کسی که اون سمت شیشه ها میدیدم،لبخندروي لبام نشست...روي صندلی نشستمو تلفن رو
برداشتم...اونم همینکاررو کرد

هیچ کدوم چیزي نمیگ فتیم فقط توچشماي هم غرق بودیم...
سعیدبه خودش اومدو سالم کرد
سالمباصدای ی گرفته گ فت:خوبی؟
بابغض جواب دادم:اوهوم...توخوبی؟
مگه میشه تو این تو باشی و من خوب باشم(خدایا...چی شد که ما بهم وابسته شدیم؟چ شدکه جملهي دوست دارم بینمون به وجود اومد؟)
براي دلگرمیش لبخند بی جونی زدمو گ فتم:من خوبم
انگارصدامونمی شنوید،تک تک اعضاي صورتموازنظر گذروند
الغرشديزشت شدم؟توهرجوریم که بشی،.فرشته ي خودمیتوي دلم کیلوکیلو نقلو نبات اب میشد...نیشم تابناگوشم بازشده بود
ولی توفرشته ي نجاتم بوديچرااینکارو کرديانصاف نبود...بود؟االن بنظرت همه چی درست شدبااین کارت؟وجدانم قبول نمیکردکه تو به جاي من...بین حرفم پریدوگ فت:بهانه...چرانمیخواي درك کنی؟االن که تواینجای ی من بیشترعذاب
میکشم...شباخوابم نمیبره...فکروذکرم شدي...بهانه ازاین تودرت میارم...حق تونیست اینجاموندن
سعیدمن ادم کشتماون فقط یه اتفاق بود...توکه ازقصدنکشتی؟ولی قاضی گ فت عمده..باعصبانیت گ فت:قاضی غلط کرد...قاضی که اونجانبوده ببینه...قاضی که خدانیست

سربازي که اونجابودبهش تذکردادکه اروم صحبت کنه
سعیدجونماگه...اگه رضایت ندن اعدامم میکنن؟دیوونه شدي؟...دیگه نبینم این چرتو پرتارو بگیاهمراه باقطره اشکی که ازگوشه ي چشمم چکیدگ فتم:من نمیخوام بمیرم
باصورتی برافروخته گ فت:بهانه کافیه...داري عذابم میدي
سربازي که کنارم بود گ فت وقت تمومه
بایدبرم...میگه وقت تمومه.باشه...فردامیبینمتخدافظفعالازپشت به قدبلندو هیکل روفرمش نگاه کردمو توي دلم قربون صدش رفتم...من این مردرودوست
داشتم...خدایا،سعیدموازم نگیر.
سعید:
اززندان خارج شدم و به طرف ماشینم رفتم...مثالاومدم اینجاتاباحرف زدن بابهانه اروم بشم...ولی باحرف
اخرش اتیشم زد
بهانه ي من به مرگ فکرمیکرد...من نمیذارم اسیبی ببینه،هرجورشده رضایتشونومیگیرم
ماشین رو روشن کردمو به طرف خونه ي تابان حرکت کردم
این چندروزه مدام این خونه مقصدم بودم...به درجه اي رسیدم که میتونم چشم بسته تاخودخونه
برونم...هرروزمیومدم دم زندان ولی دلم نمیومدبرم و بهانه رو پشت اون میله ها ببینم...ولی امروز
رفتم..چون دلم دیگه طاقت نداشت...
ماشین رو جلوي درب خونه پارك کردم و زنگ روزدم
-بازم که توی ی؟مگه نگ فتم دیگه اینوراپیدات نشه

اقاي تابان...لطفابذارید باهم صحبت کنیمصحبت کنیم که چی بشه؟ماهم حرفی باهم نداریم...حرف ماهمونه...فقط قصاص...سرم تیرکشید...این چندوقته سرم شدیددردمیگیره،یه روز سامان بازوربردم دک تر
دک ترگ فت:سردردعصبیه...
فرزاد:
هنوزم بعدازچندین روز باورم نمیشه...بهانه نمیتونه همچین کاري کرده باشه ..اون ازارش به یه مورچه
هم نمیرسه چه برسه به اینکه ادم بکشه
شاید...اصالشایدسعیدواقعااون پسره رو کشته و بهانه به گردن گرفته...به هرحال دختره و احساساتی.
بایدباهاش صحبت کنم...نبایدزندگی خودشو به خاطر یکی دیگه به فنابده...ولی...ولی چرابایداین
کاروبکنه؟یعنی سعیدودوست داره؟
یعنی سعیداینقدرنامرده که میذاره کس دیگه اي به جاش مجازات بشه؟
بایدبابهانه صحبت میکردم ..بهانه نبایدتوي یک چهاردیواري باشه ..اون االن بایداینجا،به عنوان
همسرم،درکنارم میبود
نمیدونم چرابهم جواب ردداده بود ولی من کوتاه بیانیستم
فرداتوي دادگاه بایدباهاش صحبت کنم
بهانه:خوابم نمیبرد،براي فردااسترس داشتم...اگه رضایت ندن و قاضی حکم اعدام روصادرکنه من
چیکارکنم؟من نمیخوام بمیرم...ولی...ولی من ادم کشته بودم،باربدتابان به دستاي من کشته شد.
باربد،هنوزمرگش برام هضم نشده...باورم نمیشه اون پسره شرو شیطونی که توي دانشگاه سر به سرم
میذاشت االن زیرخروارها خاك باشه...
شب خاستگاري برام تداعی شد...همه ي حرفاش رو ازبر بودم،بایاداوري حرفاش اشک توچشمام حلقه
زد.
باربدخوب بود...خیلی هم خوب بود...کاش بود...کاش اون روز عصبانیتموکنترل میکردم،کاش. ...
صبح باسروصداي بقیه بیدارشدم...بعدازظهردادگاه داشتم وازاسترس شدیدلرزه به تنم افتاده بود...مدام
ذکرمیگ فتم...وقتی به طناب دارفکرمیکردم موبه تنم سیخ میشد

زمان دادگاه رسید...دستبند به دست تومکانی قدم میزدکه تاچندوقت پیش حتی تصوري هم ازش
نداشتم...
ازدوربابارو دیدم که روي صندلی ها نشسته بود...شرم داشتم تو روش نگاه کنم...سرموانداختم پایین...دلم
نمیخواست بابام اینجوري منو ببینه
چشمم به کسی خورد که وجودش اونم توي این مکان تعجب برانگیز بود...فکرکردم توهم زدم ولی وقتی
اسممو صدازد فهمیدم که تصویرروبه روم حقیقت داره
خیلی وقت بود که ندیده بودمش
وارداتاق شدیم
سرمو باالنیووردم وبه سمت جایگاهم رفتم
بابا گ فته بودکه برام وکیل گرفتن...میگ فت کارشو خوب بلده ولی چه فایده وقتی جونم در گرو رضایت
خانواده تابان بود؟
نگاهم به سعیدافتاد...ازچشماش نگرانی میبارید...سرموپایین انداختمودستاموتوي هم قفل کرد
جلسه شروع شد...توکل جلسه مغزم هنگ بود و تکوتوك (بعضی)حرفارو میفهمیدم
دادگاه تموم شد...قاضی بهمون وقت داده بود که رضایت خانواده ي مقتول رو بگیریم...وگرنه...
توهمین افکاربودم که باصداي فرزاد برگشتم
خانوم چندفقط چندلحظه بذارین صحبت کنمخیلی سریعبهم نگاه کردو گ فت:بهانه چرازندگیتوداري نابودمیکنی...چراگناه نکرده رو گردن میگیري
باتعجب بهش نگاه میکردمو باحرفاش چشمام هرلحظه گشادوگشادترمیشد
چی داري میگی؟توسعیدودوست داري؟این سوالت االن خیلی بی جا بودمیدونم ك دوستش داري...واسه همینه که داري گناهشو به گردن میگیري-فرزادچی داري میگی تو؟این افکارپوسیده و بچگانه چیه ؟

داري میپیچونی دیگ؟تودیوونه شدي...نمیفهمی داري چی میگی...برو افکاره پو...باصداي زنی که همراهم بود ساکت شدم
خانوم کافیه...حرکت کنیدترجیح دادم سکوت کنمو ازکنارش گذشتم...
باصداي بابا دوباره متوقف شدم
باباجون اصال غصه نخور...رضایتشونومیگیرماشک توچشمام حلقه زد...یه مردچقدرمیتونه تحمل داشته باشه اخه...یه دخترش گوشه ي خونه افتاده
و یه دختردیگش کنج زندان. ...
سعید:
بعدازاینکه بهانه رو بردن فرزادبه طرفم اومد
اروم طوري که کسی متوجه نشه ازبین دندوناي فشرده شدش گ فت:من ك میدونم بهانه بخاطرتوي
پست فطرت اینکاروکرد
باتعجب بهش نگاه کردم...متوجه ي حرفش نشدم
متوجه منظورت نشدمکوچه علی چپ خوش میگذره؟اي بابا...درست حرف بزن ببینم چی میگی؟نمیذارم ِق ِصر دربرياصالحوصله ي حرفاي مبهمشونداشتم...باشه اي گ فتموازکنارش گذشتم
توي حیاط محوطه ي دادگاه خانواده ي تابان رو دیدم که به سمت درخروجی میرفتن
به سرعتم افزودم و به طرفشون رفتم
اقاي تابان...اقاي تابان...مادرباربدبه طرفم برگشتو گ فت:چی میخواي دوباره؟؟حرف ما یه کالمه...قصاص
بی توجه به حرفاش روکردم به همسرش و گ فتم

خواهش میکنم بذارین باهاتون صحبت کنمدرطی چندبرخوردي ك بااین خانواده داشتم فهمیدم که باپدرباربد میشه به یه نتیجه اي رسید
فک میکنم خواهشو تمناي توي چشمام رو خوند و قبول کرد که براي اولین بارمردومردونه باهم صحبت
کنیم
باران:
ازیه جانشستن خسته شده بودم...اینکه نمیتونستم حرکت کنم روي روح و روانم تاثیر گذاشته بودو
مدام ازهمه چیز ایرادمیگرفتم
دلم براي بهانه تنگ شده بود ولی اون بی مرام نه تنها زنگ بهم نزده بود ،وقتی منم بهش زنگ میزدم
گوشیش خاموش بود...بعدازاینکه ازبیمارستان اومدم دیگع بهانه رو ندیدم ..مامان باباگ فتن رفته
شیرازپیش مامانجون(مامان مامانم)
رفتارهمه این چندوقته مشکوك میزنه...مامان مدام گریه میکنه و وقتی علتشومیپرسم میگه بخاطرحال
منه
باباگردپیري روي چهرش نشسته و ازهمیشه غمگین تره
ندیم هرروزبهم سرمیزنه و بامحبتاش منو غرق لذت میکنه ..بارهابهش گ فتم که بره ولی هربار بااخم و
قهر ازخونه خارج شده بودو فرداش دوباره بهم سرمیزد
ندیم خیلی خوب بود...باهام صحبت میکردوبهم امیدواري میداد ..چندباربامادرش به دیدنم اومده
بود...مادرش زنی فوق العاده مهربونو خون گرم بود...
باوجودهمه ي اینا...جومتشنج خونه رو حس میکردم وفکرمیکردم همه ي این ها بخاطر منه تااینکه
امروز ظهرمامانو باباهردو ازخونه خارج شدند وبعدازظهر بااهو ناله و اشک برگشتند
چی شده ؟هیچی دخترمزدم به سیم اخر ...دیگه مطمعن شدم که دارند یه چیزي رو ازم پنهان میکنن
منم عضوي ازخانوادم...اون چیه که دارین ازم پنهان میکنید...خرکه نیستم،متوجه ي جو متشنجخانواده میشم...چرابهم نمیگین چی شده؟به خدا اگه نگیدبهم دیگه باهاتون حرف نمیزنم و به

اختیارزدم زیر گریه...دست خودم نبود ازوقتی که این اتفاق برام افتاده بود اعصابم خیلی ضعیف شده
بودو سر چیزاي بیخودي هم میزدم زیر گریه و ازهمه چیز حتی دست پخت مامان ایراد
میگرفتم...تنهامواقعی اروم بودم که ندیم پیشم بود
بابا به طرفم اومدو منو دراغوش کشید
دستشو به طوردورانی پشت کمرم میکشیدو همراه من گریه میکرد
بابا گریه نکن...اصالغلط کردم اونجوري حرف زدمدیدن اشکاي یه مرد خیلی سخته"
"
میگم برات دخترم...امروز میگم برات چه اتفاقی افتادهباباتعریف میکردو من هرلحظه چشمام گشادترمیشدو دهنم بازتر
باورم نمیشد این همه اتفاق دورو برم افتلده باشه و من هیچ بوی ی ازاتفاقات نبردم
دهنم خشک شده و بودو نمیتونستم حرف بزنم...خواهرم...عزیزدلم...گوشه ي زندان بودو من فکرمیکردم
ازبی معرفتیشه که بهم زنگ نمیزنه.
بهانه:
دلم گرفته بود...دلم میخواست ازاین چهادیواري خالص بشم...توي خیابوناقدم بزنموهواي شهرمو تنفس
کنم
پامو توي شکمم جمع کردمو سرمو گذاشتم روش...کاش رضایت بدن ..دلم نمیخوادبمیرم،دلم
میخوادبیام بیرون ازاین خراب شده...سعیدوبابابهم گ فته بودن که رضایت میگیرن،بهشون ایمان
داشتم...میدونستم ك پشتموخالی نمیکنند
دلم تنگ شده بود...واسه خیلی چیزا,مثل اغوش مادر...شیطنتامون باباران...دلم براي تک تک افرداتنگ
شده بود حتی اون موناي ازخودراضی
حاضربودم برگردم به گذشته و بارها وبارهااز دست مونا حرص بخورم ولی اینجانباشم
دادگاه بعدي فردابود
دلشوره عجیبی گرفته بودم،به قران متوسل شده بودموایات خدارومیخوندم...تاحدودي اروم شده بودم

ولی به محض اینکه به فردافکرمیکردم بازدلشوره اي عجیب منودربرمیگرفت...غذاازگلوم پایین
نمیرفت...خیلی الغرشده بودم،پاچشمام گودافتاده بودو سیاه شده بود ..روي تخت نشسته بودمو
همینجوربالشت روبغل گرفته بودم خودمو تکون میدادم،صلوات میفرستادم و نفس عمیق میکشیدم
تاشایداروم بشم...شب تاصبح بیداربودم و یک لحظه هم پلکام بسته نشد...وقتی اومدن دنبالم دست و پام
میلرزید،حال خودمو درك نمیکردم
وارددادگاه شدم،این دفعه هم مثل دفعه ي قبل باباوسعیداومده بودن ولی بااین تفاوت که کس دیگه اي
روهم دنبال خودشون اوورده بودن...بادیدنش طاقت نیووردم و اشکام روونه شد...اونم گریه میکرد،پس
باالخره بهش گ فته بودن
به طرفش رفتم...عزیزدلم روي ویلچرنشسته بودونمیتونست بایسته...روي زانوهام نشستم و سرموروي
پاهاش گذاشتم...بلندبلندگریه میکردیم...ماموري که همراهم بودبادیدن حالم هیچی نگ فت و گذاشت
تااروم بشم
بهانه تواینجاچیکارمیکنی...خودمم نمیدونم...نمیدونم چی شدکه سرازاینجادراووردم...خواهري برام دعاکن. ...دادگاه شروع شد...خانواده ي تابان انگارداغشون تازه ترشده بود،مادرش مدام گریه میکرد...به کل
ناامیدشدم،چهره ي ناامیدسعیدوبابام ناامیدیم رودوچندان میکرد
قاضی این دفعه حکم رواعالم کرد
قصاص
گریه والتماس هاي باران باعث شد که ازدادگاه بیرونش کنند...اشکاي بابا...چهره ي بهت زده ي سعید...
همه وهمه توي ذهنم مرورمیشد
اصالنفهمیدم چه جوري برگردوندنم زندان
موقعی که به بندخودم رسیدم،تازه متوجه ي بهران شدم...قاضی گ فته بودقصاص
یعنی...یعنی مرگ...یعنی همه چی تموم
جمعه...شیش صبح...چوبه ي دار...چهارپایه اي که اززیرپام کشیده میشه و ....همه چی تموم
مرحوم بهانه فرامرزي...همینومینویسن توي اعالمیم....شایدم بنویسندجوان ناکام...اره...ناکام.

یعنی تاپایان زندگیم فقطسه روز مونده بود؟بعدازمن بقیه چیکارمیکنند؟
خدای اکجاي دنیاتوتنگ کرده بودم...به این زودي میخواي همه ي چی تموم بشه؟خدایامن
هنوزکاردارم توي دنیات...به ارزوهام نرسیدم. ...
خدایابه ارزوهاي من فکرنکردي به مامان و بابام فکرمیکردي...اون ازخواهرم...اینم ازمن
ولی نه ..دارم ک فرمیکنم...دارم ناشکري میکنم،خدایامیگن حکیمی،خدایاحکمتتوشکر.
اروم به سمت چوبه ي دارقدم برمیداشتم...پاهام میلرزیدن...بدنم سرده سردبود...اطرافم بانوریه مهتابی
روشن بود،مقابلم یه چوبه ي داربودویه چهارپایه...نگاهی به اطرافم انداختم،هیچکس نبود،تنهاي تنها.
ناگهان صداي خواهرباربدتوي گوشم اکوشدکه میگ فت:توقاتلی،توبرادرموازم گرفتی
فریادزدم ن ه و ازخواب پریدم
نفس نفس میزدم،عرقی که روي پیشونیم نشسته بودبااستینم پاك کردم
صحنه ها مدام توي ذهنم مرورمیشد...چوبه ي دار..صداي خواهرباربد...تاریکی...تنهای ی.
بافکرکردن به اینده اي که درانتظارم بودلرزبه تنم افتاد،پتورودور خودم پیچیدم و سعی کردم ازلرزش
فکم کم کنم
سعید:
هرکاري کردم نتونستم بخوابم...ازجام بلندشدموازخونه زدم بیرون.
چهره ي بهانه لحظه اي ازذهنم دورنمیشد...لبخندش...گریه هاش...اون لحظه اي که تواغوشم
بود...عطرتنش،مرورشون وفکرکردن به اینکه تاچندروزه اینده ازدستش میدم منوبه مرز جنون میرسوند
نگاهی به ساعت انداختم...دونصفه شب رونشون میداد،فردابایدشانسمودوباره امتحان کنموبراي بارهزارم
به دیدارخانواده ي تابان برم
نبایدبذارم بهانموازم بگیرن...بهانه ي زندگیه من.
بعدازجلسه ي دادگاه...بهانه انگارتوي این دنیانبود،هرچقدرباهاش حرف زدیم فقط سرشو تکون
میداد...باران حالش بدشدوبردیمش بیمارستان،زنموبعدازشنیدن نتیجه ي دادگاه غش کرد...عموده سال
پیرترشد،مردبیچاره عذابی نبودکه توي این چندماه نبینه.
تصادف باران و بعدشم ماجراي بهانه.

نفس کشیدن توهوای ی که بهانه نباشه غیرقابل تصوره،بهانه بایدزنده بمونه
توزندگیم هیچ وقت هیچ چیزي رو بازورازخدانخواستم،ولی این موردو کوتاه نمیام
خدایایابهانه رو بهمون برگردون یاجون منم بگیر.
بهانه:
باوجودکم خوابی دیشبم ولی اصالخوابم نمیومد...فکراعدام لحظه اي ازذهنم دورنمیشد...من تازه داشتم
طعم عشق...دوست داشتنودوست داشته شدن رو میچشیدم,ولی االن. ...
چشماموبستمو برگشتم به زمانی که تواغوش سعیدبودم...ارامش اون لحظه رو باهیچ چیز عوض نمیکنم.
دوري ماباعث بیشتربه همه چیز فکرکنم وبیشتروبیشتربه این نتیجه برسم که دل باخته ي سعیدشدم.
فکراینکه بعدازمن باکس دیگه اي باشه دیوونم میکردولی اونم حق زندگی کردن رو داشت و عالوه براون
هیچ تعهدي نسبت به من نداشت
حتی اعتراف به دوست داشتنمم نکرده بودولی تشخیص اینکه دوستم داره کارسختی نبود
من یه دخترم...دختري که حتی ازروي رفتاربقیه حسشون رو میتونه بفهمه.
من مطمعنم به همون اندازه مه سعیدرودوست دارم اونم منم دوست داره وگرنه دربه درنمیفتاددنبال
کاراي من...وگرنه گناه نکرده رو به گردن نمیگرفت و مردومردونه پاش واي نمی ایستاد
ازنظرمن سعید نمونه اي ازیه مردکامله
مردي که هردختري ارزوشو داره
همه چیزکه به پول نیست...درست وضع مالی متوسطی داره ولی درعوض مرامومردونگی داره که
بامیلیاردهاپول نمیشه تبادل کرد
خلقوخوی ی داره که به دل میشینه
اي کاش زودترباهاش اشنامیشدم تاازبودن درکنارش لذت ببرم.
ازبس یه جاچمپاته زدمو مدام فکرمیکنم خسته شدم
ازجام بلندمیشموابی به دستو صورتم میزنم...بقیه هم میدونن که تاچندوقت دیگه اعدام میشم...باهام
مهربون ترشدن...خصلت ماایرانیاهمینه
"

"مرده پرستی
تایه نفرزندس توجهی بهش نداریم ولی به محض اینکه ازبینمون رفت مورد توجه قرارمیگیره
کاش یادمیگرفتیم تادرکنارهم هستیم قدرهم دیگروبدونیم و این مسعله رو درك کنیم که همه ي
ماچندصباحی بیش درکنارهم نیستیم
سامان:
مدتیه ك زندگی اون روي خوششو بهمون نشون نمیده...رنگ ارامش اززندگیمون رفته...توي خونه همه
براشفتن...گاهی باخودم میگم اي کاش هیچ وقت واسه پیداکردن خانواده ي پدریم اقدام نمیکردیم...ولی
وقتی به مهربونیاشون...به عشقی که توچشم مامانجون وباباجون نسبت به ماموج میزنه فکرمیکنم
ازگ فتم پشیمون میشم
ولی این مدت تحت فشارروحیه باالی ی بودیم...اول باران و بعدهم بهانه...تصوراینکه بهانه کنارمون نباشه
عذابم میده...مثل خواهرنداشتم دوسش دارم...میدونم که سعیدهم دوسش داره ...نه به عنوان
خواهربلکه. ...
بانشستن کسی کنارم رشته ي افکارم پاره شد...مبینابود..
خوبی؟چی بگم؟؟بگم خوبم ك دروغ گ فتممن باورم نمیشه بهانه کسی رو کشته باشهبااخم به طرفش برگشتموگ فتم:بهانه کسی رو نکشته...فقط هولش داده ..همین
مثل اینکه زیاده روي کرده بودمو بیش ازحدصداموباالبردم چون اشک توچشماش حلقه زد...دوسش
داشتم...نه به عنوان خواهر،من مبیناروعاشقانه دوست داشتم
توبهانه رودوست داري؟متعجب پرسیدم:ازچه لحاظ؟
منظورم عش...بین حرفش پریدموگ فتم:دیوونه شدي؟عشق کجابوددیگه؟...یعنی بعدازاین همه مدت نفهمیدي
سعیدوبهانه همدیگه رو دوست دارن

مک ثی کردموگ فتم:من کس دیگه اي رودوست دارم
باتعجب نگام کردو باتشویش گ فت:کیو
یه دختر شیرین زبون...یه دخترخوشگلوخوش قدوباال ..وازهمه مهم ترخوش اخالق...یکی كفکرمودرگیرخودش کرده و اسمش...
تندپلک زدوگ فت:اسمش؟
مبیناخانوم...دخترخالمه...خیلی خانومهشکه شده بود...اشک توچشماش حلقه زده بود ولباش تکون میخوردولی صدای ی شنیده نمیشد
سامان منودست انداختیاخماموتوهم کشیدموگ فتم :واسه چی بایددست بندازم تورو؟یعنی حرفام انقدرمسخره به نظرمیاد؟
بادستپاچگی گ فت:نه نه...منظورم .یعنی...خب راسش باورم نمیشدیه روزي این حرفارواززبون
توبشنوم...من فکر میکردم بهانه رودوست داري
دیوونه شدي؟بهانه جاي خواهرمه ...کسی که من عاشقانه دوسش دارم االن روبه رومنشسته...مبینابهم بگو که این حس یه حس دوطرفس
سرشوانداخت پایینوباانگشتاش بازي میکرد
صداش کردم ..سرشواووردباال
مبیناتوهم منو..میون حرفم اومدوگ فت:دوست دارم
بااین جمله انگاردنیاروبهم دادن ..دلم میخواست بغلش کنموسفت بچلونمش...جلوتررفتم تابغلش کنم که
سعیدواردشد
بادیدن چهره ي گرفتش دلم گرفت...حق داشت،پس فردامیخواستن بهانه رواعدام کنند...به زبون اووردن
این جمله هم سخت بودچه برسه به اتفاق افتادنش
اصالمتوجه ي مانشدومستقیم به اتاقش رفت
مبینا-این حقشون نیست...منی که مدت زیادي نیست که بهانه رو میشناسم شیفته ي اخالقش
شدم،واي به حال سعیدي که عاشقش شده

میرم باهاشصحبت کنمپشت دراتاقش ایستادم...صداي اهنگ غمگینی به گوش میرسید ..دقت کردم ببینم چی میخونه
من که دلموبه عشق توباختم
من که دنیاموتوقلب توساختم
میدونستی بري میمیرم
نگومیري که من بی تومیمیرم
بی تودیگه ازاین زندگی سیرم
تانیاي اروم نمیگیرم
هیشکی نمیتونه بگیره جاتو
بگوبگومیمونم باتو
نمیري نمیري توازیادم
نیستی بی توداره میگیره قلبم...
تقه اي به درزدم وواردشدم
روي تخت نشسته بودوسرشوبین دستاش گرفته بود
باورودم سرشوباالاورد
میخوام باهات صحبت کنماالن حوصله ندارم...بعداصحبت میکنیمبی توجه به حرفش کنارش نشستمودستموگذاشتم روي شونش
برام سخته که اینجوري ببینمتمگه چجوریم؟یه نگاه به خودت توي اینه انداختی؟مطمعنم اگه بندازي خودتونمیشناسی...داداش من همیشه بهخودش میرسیدو مرتب بودولی کسی که االن جلوي من نشسته خالف اون سعیدقبلیه
بیخیال سامان-فرداباهم میریم تا باخانواده ي تابان صحبت کنیم

باچشمای ی که اشک توش حلقه زده بودنگام کردوگ فت:سامان اگه رضایت ندن چی میشه؟
ان شاهللاا رضایت میدنبایدبهانه رو فراري بدمدیوونه شدي؟عشق زده به سرت؟نمیتونم بشینم بهانه رو ازم بگیرن ...میفهمی اینودرکت میکنمنه ...درك نمیکنی...چون توشرایط من نیستی،دیگه نمیکشم...دلم ارامش چندماه پیشومیخواد...موقعیکه تازه خانواده ي پدریمونوپیداکرده بودیم...کاش همه چیزبرمیگشت به گذشته و جلوي اون اتفاقو
میگرفتم..کاش..
برادرمن ...بااي کاش گ فتن که چیزي درست نمیشه،بایدسعی کنیم رضایت بگیریم...وقت زیادي نداریمبهانه:
دلم شدیدگرفته بود...ناامیدبودم و دیگ مطمعن بودم که فردا اعدامم میکنن ..فرداساعت شیش صبح
پرونده ي زندگیم بسته میشد
توي صفحه ي اخرشناسنامم تاریخ مرگمو میزدند و همه چی تموم.
قران رو بازکردم و شروع کردم به خوندن،باهرایه اي که میخوندم ارامشی عجیب به قلبم سرازیر
میشد...ارامشی که تااون لحظه بهم دست نداده بود
شب اخرزندگیم بودو میخواستم نهایت استفاده رو ببرم...دلم نمیخواست بخوابم چون قراربودشیش صبح
براي همیشه بخوابم
یکی اززندانبان هااومدوگ فت:فردااعدام میشی...اگه میخواي باخانوادت تماس بگیري و وصیتی چیزي
داري میتونی بیاي و زنگ بزنی
سرمو به نشونه ي نه تکون دادم
اگه زنگ میزدم دل کندن سخت میشد...چه براي من و چه براي خانوادم.
قران روبستم و چشمام رو روي هم گذاشتم
خاطرات خوب و بدمو مرور کردم...بایاداوري تک تکشون گریه کردم و حسرت خوردم

بایاداوري اون روز،توي کوه صفه،وقتی تواغوش سعیدبودم لبخندروي لبم جاخوش کرد...نامحرم بود..
گناه بود...ولی ارامش عجیبی داشتم اون لحظه که غیرقابل وصف بود.
ساعت یک نصفه شب رو نشون میداد...تازه به خودم اومده بودمو اتفاقی که افتاده بودروکامل درك
میکردم،به خاطر فشارعصبی که روم بودرعشه به تنم افتاده بودو هرچی پتوروي خودم مینداختم گرم
نمیشدم..یکی ازبچه ها پتوي خودشوروم انداخت ولی افاقه نکرد...شدیدمیلرزیدم
تاموقعی که اومدن دنبالم لرزیدمواشک ریختم
لحظه ي رفتن پاهام همراهیم نمیکردن ..بچه هاکمکم کردن تاازروي زمین بلندبشم
"خدایاهمان
توي راه چشماموبستم،بغض گلومومیفشرد،زیرلب اسم امام حسین روصدازدم وبه خداگ فتم:
ِده که ان ِبه"
چندنفردیگه رو هم همزمان بامن میخواستن اعدام کنن...اوناهم حال خوشی نداشتن،ازدورخانواده ي
تابان رودیدم وکمی اون ور تر خانواده ي خودم.
مامان و باباوباران گریه میکردن...سعیدماتش برده بودو خیره خیره نگام میکرد،دلم میخواست باهاش
حرف بزنمو بگم که دوستش دارم...بگم ممنون بخاطرکاري که میخواستی برام انجام بدي...
اروم اروم به طرف چوبه ي داررفتم...مامان زجه زنان اسمموصدامیزد...اشکام راه خودشونوبازکرده بودن و
روي گونم روانه شدن
روي چهارپایه ایستادم یه نفرقران تالوت کرد
دست پامو حس نمیکرد...سربودن
به مادرباربدگ فتن که چهارپایه رواززیرپام بکشه،قلبم توي دهنم میزد ..چشمام بسته بودولی
صداهارومیشنوم و حس کردم که به طرف چهارپایه اومد...اشهدموخوندم و زیرلب اسم امام حسین رو
زمزمه کردم...یه نفرگ فت:چهارپایه رو بندازین
مادرباربدشروع کردبلندبلندگریه کردن و گ فت:نمیتونم...نمیتونم جون کسی روبگیرم،بخشیدمش ..ازخون
بچم گذشتم
ازکارش شکه شدم..سعی کردم باتکون دادم سرم چشم بندروبندازم پایین وچون شل

بودبعدازچندبارتکون دادن افتادپایین..سربازي به طرفم اومدو دستموبازکرد
بیاپایین.ماتومبهوت بهش نگاه کردممگه نشنیدي...بخشیدتت ،بیاپایینبدنم شل شده بودو حس انجام هیچ کاریو نداشتم،به سختی اومدم پایین
نمیدونستم چی بگم...مقابل مادرباربدایستادم و توچشماش زل زدم
من...من واقعانمیدونم چی بگمباربدم تورودوست داشت...دیشب به خوابم اومد،ناراحت بود،بهم گ فت:من راضی نیستم...عزیزدلم دارهعذاب میکشه...من ازخون پسرم گذشتم
سربازبه طرفم اومدوگ فت:حاالحاالوقت براي حرف زدن زیاده...بعدازانجام کاراي قضاییت ازادي...بریم
مامان وبابااشک شوق میریختنو خداروشکرمیکردن...لبخندروي لب سعیدجون دوباره بهم دادوارامش
توي چشماي باران بهم ارامش. ...
دوباره به زندان برگشتم...دوباره همون بندونگاه هاي کنجکاوهم بندیام که بهم دوخته شده بود
اعدامت نکردن؟!!!لبخندکم جونی زدموگ فتم:لحظه ي اخررضایت دادن
توچه خرشانسی دخترچی بگم...حکمت خداسدراون که شکی نیست ..حاالازادت میکنن؟اره...یه سري مراحل هست بایدطی بشه،بعدازادمخب خداروشکر...ازادشدي مارویادت نره...گاهی یادي ازماهم بکنچشمسعید:
امشب،بعدازمدت ها میتونستم یه خواب راحت داشته باشم...االن دیگه استرسی ندارم و فکرم ازاده
هدفم این بود،امروزبعدازاعدام بهانه ،منم خودموبکشم...ولی تقدیرجوردیگه اي رقم خورده بود

بهانه ي من زندس...وزنده میمونه ...درکنارمن.
ازفردابایدبیفتم دنبال کاراش و هرچه سریع تر ازاون تو بیرونش بیارم. ...
توي این مدت سامان و ندیم خیلی کمکم کردن...ندیم بااینکه هیچ نسبت فامیلی بامانداشت،بااینکه
مدت کمی بودکه به خانوادمون اضاف شده بود...ولی توي این مدت کم مردونگیشوثابت
کرد...مردومردونه پاي باران ایستادودم برنیوورد.
شایداگه من جاي اون بودم همچین کاري نمیکردم ..ولی اون بی چشم داشت پشت باران بود،بدون خم
به ابرواووردن...سنو سالش زیادنیست ولی ج َن ِمش باالست.
باتقه اي که به درخووردسرجام نیم خیزشدم...
بابا با لبخندي بر لب واردشد
پسرم چطوره؟بعدازمدت ها...بهترازاالن نمیتونستم باشم...عالی عالیمنفس عمیقی کشیدوگ فت:خب خداروشکر،شماهاکه خوب باشین منم ارامش دارم...سعید،بابا...میخوام
باهات صحبت کنم
بیایین بشینیدکنارم روي تخت نشست،دستی به موهاش کشیدوگ فت:بعدازاین اتفاقات،هرکس به عالقه ي تو نسبت به
بهانه پ ی نبرده باشه بایداحمق باشه...ولی میخوام اینوبدونم،که ایابهانه هم همین حسوبه توداره...یانه؟
به فکرفرورفتم،به این موضوع فکرنکرده بودم...بهانه تابه حال حرفی راجع به این موضوع نزده...یعنی
دوستم داره؟
بابادستشوجلوصورتم تکون دادوگ فت:هی پسرکجای ی
همینجاجسمت اره...ولی روحت معلوم نیست...به سوالم جواب نداديبه چشماش نگاه کردمو گ فتم:نمیدونم بابا،تابحال چیزي نگ فته بهم
اون یه دختره...هرچقدرم دوستت داشته باشه،حیاي زنانش اجازه نمیده که به زبونبیاره...بایدازاحساست بهش بگی،من مطمعنم که اونم تورودوست داره...اینوازنگاهش به توخوندم...دیگه

بزرگ شدي،واسه خودت مردي شدي و االن میشه مسعولیت یه خانواده رو روي دوشت گذاشت
بهانه که ازادشد،باهاش صحبت کنو ببین حسش بهت چیه
چشم بابا...ممنون که به فکرمیناین چه حرفیه پسر ..من به فکرتون نباشم کی باشه؟لبخندي ازروي رضایت برلبام نشست و خداروبراي هزارمین باربه خاطرداشتن همچین پدري شکرکردم
باران:
باران جان چرالجبازي میکنی؟ندیم خسته شدم...میفهمی اینو؟مگه من نگ فتم امیدتوازدست نده؟اخه چه امیدي؟هرچی تالش میکنم نمیشه...حتی میلی متري هم ازجام تکون نمیخورمبهم نزدیک ترشدوگ فت:الهی من فدات بشم،گریه نکن.عزیزدل من به یه باردوبارتمرین کردن که درست
نمیشه...کسای ی بودن که بعدازچندسال تونستن موفق بشن،البته توجز اون افرادي هستی که سرچندماه
موفق میشی
بچه خرمیکنی یاخربچه؟خندیدوگ فت:هردوتاش
جیغی کشیدموگ فتم:ندیم میکشمت به من میگی خر؟
من نگ فتم خودت گ فتیوسریع ازم فاصله گرفت
اگه مردي بیاجلواگه زنی خودت بیادخترمونمیاماخ اخ اخ نک ته انحرافی داشتااا...فرق دختروزن چیه...دخترم زن حساب میشه دیگنخیر-بله...حساب میشه

نمیشهمیشهنمیشهاصن بگوببینم چرانمیشهچون ...چون دختر..دخترچی؟الااله اال هللاا ببین چجوري اززیرزبونم حرف میکشه ها...توکه فرقشونومیدونی چرامیپرسیمیگن نادان اونیه که نمیدونه ونمیپرسه...دانااونه که هم میدونه هم میپرسه.چپ چپ نگاش کردم...دستاشواووردباالوگ فت :اقامن تسلیم...بااون چشات اونجوري بهم خیره نشوکه دل
وایمونم ازک ف میره
لبخندي زدموسرموپایین انداختم
خانومم؟اضافه کردن اون میم مالکیت تودلم شوروانگیزه اي به پا کردو ناخوداگاه کلمه ي جانم رو به زبون
اووردم
دوباره تمرین کنیم؟هوم؟اگ دوباره نتونمبازامتحان میکنیم...خدابنده هاشوناامیدازدرخونش برنمیگردونه...گ فته ازشماحرکت ازمن برکتبهانه:
مراحل قضاییم انجام شده بود
قبالازبقیه شنیده بودم که ممکنه قاضی یه مدت کوتاه حبس برام ببره
ولی خداروشکر وباتوسل به اعمه باتوجه به تشخیص قاضی حکمی برام بریده نشد
فرداازادمیشدم
سرازپانمیشناختم توي این مدتی که توي این چهاردیواري بودم تازه قدرازادي رو دونستم"...ادماتاچیزي
روازدست ندن قدرشناسش نیستن"

ساکموبستمو باخیال راحت روي تخت درازکشیدم
ارامشی که امشب دارم قابل وصف نیست...هرچقدرخداروشکرکنم
ازدست و زبان که براید
کزعهده ي شکرش به دراید
سعید:
اروم و قرارنداشتم...لحظه ها به کندي میگذشتن...انگاریکی عقربه هاي ساعتونگه داشته بودتا حرکت
نکنند
دلم میخواست بهانه هرچه زودترازادبشه و حرفاي دلمو که روي قلبم سنگینی میکردن روبهش بگم
منو عمواومده بودیم دنبالش و بقیه توي خونه منتظرش بودن
درزندان بازشدو بهانه باساکی که دستش بود بیرون اومد
عموباقدم هاي تندبه طرفش رفت و دراغوش کشیدش
یه لحظه به عمو حسادت کردم...به یاداون روز توي کوه صفه افتادم
اغوشش
اغوشش فوق العاده بود
سرشوباالاووردوچشم توچشم شدیم...ازاغوش عموبیرون وبه طرفم اومد
مقابلم ایستادوبابغض گ فت:ممنونم...بخاطرهمه چیز
وظیفم بودسرشوپایین انداختوسکوت کرد
سوارماشین شدیمو به طرف خونه رفتیم توي راه سکوت کرده بودو بااشتیاق به خیابون ها و عابراچشم
دوخته بود
مدام نفس عمیق میکشیدوزیرلب چیزای ی رو زمزمه میکرد
رسیدیم خونه...قصاب بایه گوسفندجلوي درمنتظربود
بهانه ازهمون اول که ازماشین پیاده شد سرشوانداخت پایین...حس کردم خجالت میکشه توصورت بقیه
نگاه کنه،عمودستشوگذاشت پشت کمرشو به طرف درب خونه هدایتش کرد

زنموباشوروشوق ازخونه بیرون اومدوهمین جورکه قربون صدقه ي بهانه میرفت دراغوشش کشید
بهانه انگارمنتظرهمین بودتابغضش بشکنه و اشکاش روي گونش روون بشه
نگین-این هندي بازیاروبذارین واسه بعد...بذارین ماهم بهانه روببینیم وبعدازاین حرف بهانه روازاغوش
زنموبیرون کشیدوخودش بغلش کرد
بهانه لبخندي زدو ازبغلش بیرون اومد
اگه بهانه،بهانه ي قدیم بودمطمعن بودم یه چیزي بارش میکرد ولی االن. ...
اهی کشیدمو همراه بقیه واردخونه شدم
به محض ورود ازچیزي که دیدم سرجاخشکم زد...بقیه هم مثل من متحیربودن،تنهاکسی که ریلکس
ایستاده بودوبالبخند به این صحنه نگاه میکرد ندیم بود.
باران ازروي ویلچربلندشده بودو اغوششو براي بهانه بازکرده بود
بهانه به خودش اومدو به طرفش دوید
همینجورکه گریه میکرد گ فت:الهی من فدات بشم...خدایاشکرت...خدایاشکرت...
زنمووعموگریه میکردنو ازخوشحالی روي پاشون بندنبودن
بهاره-باران...تو...توچه شکلی تونستی بایستی؟
باران نگاهی به ندیم انداختوگ فت:مدیون ندیمم...اگ پشتیبانی اون نبود قادربه انجام همچین کاري
نبودم
ندیم لبخندي زدوگ فت:اگه خواست خودتت نبود هیچ وقت موفق نمیشدي
سپهر -بابابهاره غلط کرد یه سوال پرسید شمادوتاهم این همه تعارف تیکه پاره کردین
بهاره-عه...چراازکیسه خلیفه میبخشی...خونه هم میریما اقاسپهر
من که شبو درخدمت عموي عزیزم هستمبقیه میخندیدنو این دوتا کل کل میکردن
کل کلشون باعث شده بودلبخندکم رنگی روي لباي بهانه بشینه و من به همین هم راضی بودم
بعدازخوردن شام ،جوون ترادورهم نشستن و مشغول صحبت شدن ...بهانه پ َکربود وخیلی کم صحبت
میکرد...خداروشکردرك همه انقدرباالبودکه تاخودبهانه نخوادچیزي تعریف کنه ازش اززندان و خاطرات

اونجا نپرسن
چون میدونستم صحبت کردن دراین مورد براي بهانه سخت بود
حداقل به یه مدت کوتاه نیازداشت تا شرایط پیش اومده روبپذیره
بقیه عزم رفتن کردنو بهانه یه نفس راحت کشید
درکش میکرد...بعدازیه مدت،هرچندکوتاه،ولی بایداین حقوبهش دادکه ازجمع گریزون باشه
وقتی میخواستم ازش خدافظی کنم نزدیکش شدم و طوري که بقیه نشنون گ فتم:به خودت سخت
نگیر...سعی کن مثل قبل باشی...من بهانه ي قبلی رومیخوام...وبهت کمک میکنم که برگردي به بهانه ي
شادگذشته
فکرنکنم شدنی باشهاگه بخواي شدنیه...یه نگاه به باران بنداز،عشقش باعث شدبتونه روي پاهاش بایسته و بعدنگاه معناداريبهش انداختم
لبشوگازگرفتوسرشوپایین انداخت
لبخندي زدمو خدافظی کردم
زیرلب جوابمو داد
بهانه:
حس خوبی بودبعدازچندوقت توي اتاق خودم...روي تخت خودم خوابیدن...دلم واسه همه چیزي و همه
کس تنگ شده بودحتی تک تک وسایل اتاقم.
لباسموعوض کردموروي تخت دراز کشیدم...دراتاق زده شدوباران باویلچرواردشد،فقط تونسته
بودچنددقیقه روي پاهاش بایسته واین خودش جاي امیدداشت.
کنارتختم اومدوگ فت:دلم برات یه ذره شده بود
لبخندي زدموگ فتم:تازه فهمیدم ارامش واقعی یعنی درکنارخانوادت باشی
نمیخواي ازاین مدت چیزي تعریف کنی؟االن نه...ولی بعدابرات تعریف میکنم-باشه خواهري،کمکم میکنی روي تخت دراز بکشم

چراکه نهازجام بلندشدموکمکش کردم روي تخت دراز بکشه،پتورو کشیدم روش وپیشونیشوبوسیدم
شب بخیرشب بخیرابجی کوچیکهبرق روخاموش کردمودوباره سرجام درازکشیدم
خوابم نمیبرد،به اتفاقات امشب فکرکردم...به خودم،به سعید. ...
حرفای ی که دم رفتن زدبهم ارامش داده بود،حس میکنم که دوسم داره ولی نمیدونم چرابهم نمیگه
من یه دختر...به عنوان یه دختر نمیتونم برم بهش بگم که دوسش دارم،بعضیااسمشومیذارن غرور.
ولی من میگم حیا. ...
صبح باصداي زنگ مبایلم بیدارشدم
اسم سعیدنمایان بود
سریع سرجام نشستم وجواب دادم
الوسالم خانوم خواب الوکله سحرزنگ زدي بعدمیگی خواب الویه نگاه به ساعت انداختی،ساعت دوازده ظهره حاج خانوم،کله سحرکجابودواي نه...جدي میگی؟بلهیه نگاه به ساعت انداختم،پنج دقیقه به دوازده رونشون میداد...چقدرخوابیده بودم،پس چراکسی صدام
نزده
حاج خانوم پشت خطیارهپس چراحرف نمیزنی-خو چی بگم؟

هیچی...فقط اماده باش،بعدازظهربیام دنبالت باهم بریم یه جای یکجا؟تواماده باش به بقیش کاریت نباشهواه .خب بایدبدونم کجامیخواییم بریم یانه؟نه نبایدبدونیممنون واقعاخواهش میکنم...ساعت چهارمیام دنبالتوبدون هیچ حرف دیگه اي قطع کرد
دیوونه ي روانی
ازاتاق بیرون رفتم،مامان و باران توي سالن نشسته بودند وصحبت میکردند
سالمسالم عزیزدلم ...خوب خوابیدي؟اره مامان جان،چرابیدارم نکردین؟میخواستم خستگی درکنیلبخندکم جونی زدم
خستگی چی رو؟زندانو؟فکرنکنم حاالحاالخستگیش ازتنم بیرون بره،شایدتااخرعمرم همراهم باشه.
به مامان گ فتم که سعیدبعدازظهرمیاددنبالم ومامانم گ فت که سعیدصبح باهاش هماهنگ کرده
نگ فت کجامیخواییم بریم؟نه...به من که چیزي نگ فت.ساعت چهاراماده بودم و منتظرسعید
دقیقاسرساعت چهارزنگ خونه به صدادراومد
بدون اینکه درو بازکنم رفتم دم درولی خالف تصورم فرزادپشت دربود
سالم دخترخاله-سالم

خوبی؟سرموانداختم پایینوگ فتم:ممنون
جای ی میخواستی بريبلهخب پس من میرسونمتصداي سعیدازپشت سرش اومد:الزم نیست،من هستم,شمابفرماییدداخل
فرزاددستشومشت کردوگ فت:گ فتم میرسونمش...شمابریدداخل.
سعیدباارامش جواب داد:اقافرزاد،منوبهانه باهم میخواییم بریم بیرون...جای ی کارداریم
وبعدبه من اشاره کردکه سوارماشین بشم
بدون هیچ حرفی سوارماشین شدم ..میدیم که دارن باهم بحث میکنن ولی ترجیه دادم دخالت نکنم .
بعدازچنددقیقه سعیدهم سوارماشین شدوحرکت کرد
نمیخواي بگی کجامیریمنیم نگاهی بهم انداختوگ فت:چقدعجولی دختر،یه ربع دندون روجیگرت بذارمیفهمی
اخماموتوهم کشیدمو به بیرون نگاه کردم
بهانه؟ها؟بهانه خانومه ان؟بهانه جونم؟باتعجب بهش نگاه کردم،معلوم بودبازورجلوخندشوگرفته،سرشوخم کردوگ فت:حاج خانوم چرااخمات
توهمه؟
یه ربع دندون روجیگرت بذارمیفهمیالهی الهی،خانوم کوچولواالن مثال قهري؟-نخیر

اره کامال مشخصه،پس اگه قهرنیستی اخماتوبازکنسرموباالانداختم که یعنی نه
بهانه ..کاري نکن ماشینونگه دارم انقد قلقلکت بدم که دیگه اخمات توهم نباشه هاچه گیري داده بودبه اخم من،ازترس اینکه همچین کاري نکنه سریع اخماموبازکردم،اونم لبخندي زدو
باسرعت بیشتري روند.
سعیداینجاکجاست منواووردي؟تابلوروبخونی میفهمیخوندم ،ولی چرامنواووردي اینجاایستاد،مستقیم توچشمام زل زدوگ فت:ببین بهانه،میدونم که تواین مدت تحت فشارزیادي بودي،یه روان
شناس میتونه بهترین کمک باشه برات که خدای ی نکرده افسردگی نگیري.بهانه جان،به خاطرمن هم که
شده روي منوزمین ننداز،بیابروداخل،برات نوبت گرفتم،بروعزیزم.
حرفاش دلموزیرورو کرد،این که یه نفرانقدربه فکرمه حتی بیشترازخودم...وجودموپرازشعف کرد.
باشدرزدمو واردشدم،یه خانوم حدودا40ساله پشت میزنشسته بود،لبخندي به روم پاشیدوگ فت:سالم
گلم،بفرماییدبشینید
جواب لبخندشودادموباطمانینه روي مبل چرمی که اونجابودنشستم..خودشم ازجاش بلندشدواومدروي
مبل روبه روي من نشست.
خب عزیزم،اسمت چیه؟نفس عمیقی کشیدموشروع کردم به حرف زدن...ترجیه میدادم به جاي اینکه کلمه به کلمه اززیرزبونم
حرف بکشه خودم همه چی رو موبه موتعریف کنمو حرفای ی که تودلم مونده بودروبه یه نفربزنم
دک ترتااخرحرفام بادقت بهم گوش میدادو گاهی چیزای ی رو روي کاغذمینوشت...حرفام که تموم
شدباارامش خاصی شروع کرد صحبت کردن،حرفاش انقدرارامش بخش بودوسرشارازامید.
وقتی ازاتاق خارج شدم حس بهتري داشتم
-سعیدممنونم

خواهش میکنمبریم؟سوویچ ماشینوبه طرفم گرفت
بروتوماشین منم االن میامتوکجامیريمیخوام بادک ترصحبت کنم،یه سوال کوچیک ازش دارمباابروهاي باالرفته نگاش کردم
چشمکی زدوگ فت:اونجورینگام نکن...بعدامیفهمی.
سري تکون دادمو ازمطب خارج شدم
ده مین بعد،سعیدهم اومد
ماشین روروشن و حرکت کرد
مسیرخونه رو نمیرفت ،باتعجب نگاشکردمو گ فتم:کجامیریم؟خونه ي ماکه ازاین طرفی نیست
خونه نمیریمپس کجامیریمبهانه خانوم،یه امروزو وقتتو بذارواسه منمن که ازخدام بود،کنارسعیدبودن بهم ارامشمیدادو باعث میشد همه چی رو براي ساعاتی هم که شده
فراموش کنم.
چشمامو بستم سعی کردم حرفاي دک ترروبراي خودم مرور کنم
ماشین ازحرکت ایستاد...چشماموبازکردمو به اطراف نگاه کردم...چیزي دستگیرم نشد،به سعیدنگاه کردم
خواستم ازش دلیل توقفشوبپرسم که گ فت:بهانه...ازت یه خواهشی دارم،راستش من میخوام...میخوام به
یه نفرپیشنهادازدواج بدم،اماقبلش میخوام یه حلقه براش بخرم...خب...خب راستش یه زن سلیقه ي
بهتري داري توي خریدکردن،خب...به نظرم سلیقت خوبه،اگه میشه یه حلقه انتخاب کنی برام ممنون
میشم
باهرحرفی که میزداحساس میکردم یه نفرسطل اب روسرم خالی میکن

من فکرمیکردم سعیددوسم داره...فکرمیکردم کاراش ازروي دوست داشتنه
چقدراحمق بودم...چقدرساده لوح
هه...اخه کییه دخترقاتلودوست داره
چشماموبستمونفس عمیق کشیدم...سعی کردم بغضموقورت بدم وبایه لبخندمصنوعی گ فتم:خوشحال
میشم کمکت کنم
لبخندي به پهناي صورت زد
ممنون...پس پیاده شوازماشین پیاده شدم...مدام اشک توچشمام جمع میشدومن دربرابرریزشش مقاومت
میکردم...واردطالفروشی شدیم
اول میخواستم یه حلقه ي زشت بردارم ولی بعد باخودم گ فتم من سعیدودوست دارم..بخاطراینکه
شخصیت سعیدروپیش اون دختره باالببرم بایدیه چیزخوشگل انتخاب کنم
یه حلقه که روش تک نگین قشنگی تعبیه شده بود روانتخاب کردم
سعیدگ فت:میشه دستت کنی ببینم چجوریه
سایزدستا باهم فرق داره...سایزدستش چجوري؟دستاش مثل دستاي توعهببین چقددقت کرده به دستاش که حتی راحت میتونه اندازشم بگه
حلقه دوملیون پولش شد،خیلی راحت بدون چونه زدن پولشو پرداخت کردو ازمغازه خارج شدیم
بایه شام خوشمزه موافقی؟میشه منوبرسونی خونه؟اصالحرفشم نزن...برام حلقه انتخاب کردي ،بایدیه شام مهمونت کنمباشه واسه یه شب دیگهنه نمیشهمامان بابانگران میشنموبایلشو دراووردوبامامان تماس گرفتو گ فت که شام روباهم میهوریم،مامان هم بدون هیچ مخالفتی

قبول کرد
حالم خوب نبود،دلم میخواست باخودم خلوت کنم،االن دیگه دلم نمیخواست درکنارمردي باشم که
دلش یه جاي دیگس
هرچی اصرارکردم قبول نکردو گ فت بایدشام رو مهمونش باشم
ماشین رو جلوي یه رستوران پارك کرد
واردرستوران که شدیم یه مرد بایه لباس شیک جلوي درازمون استقبال به عمل اوورد
رستوران خلوتی بودولی درعین حال خیلی شیک و بزرگ
یه میزدونفره یه گوشه ي دنج انخاب کردیمو نشستیم
روي میزش چندتا شمع کوچیک به رنگ قرمز بودو یه گلدون کوچیک که چندشاخه گل رز
قرمزداخلش بود
من عاشق گل رزم...شایدمیتونم بگم بهترین هدیه اي که میتونم داشته باشم یه دسته گل پرازگل هاي
رز قرمزو صورتی و سفید باشه.
محوچیدمان میزبودم که سعید تک سلفه اي کرد
چی میخوري خانومی؟(دیگه دلم نمیخواست واسم ازالفاض خانومی و حاج خانوم و عزیزم و...به کارببره)
بی حوصله جواب دادم:فرقی نمیکنه
بهانههمینجور که سرم پایین بود بابغضی که سعی درمخفی کردنش داشتم گ فتم:بله
نگام کنبه حرفش اهمیتی ندادم
باتوام...میگم به من نگاه کنناخوداگاه یه قطره اشک ازچشمم چکیدسریع پاکش کردم
بهانه توداري گریه میکنی؟-نه...گریه واسه چی؟

پس اون چی بوداز رو صورتت پاك کردي؟چشام میسوزه...اب میادنفسشوفوت کرد بیرونو گ فت:خیلی خب...جوجه کباب میخوري؟
سرموتکون دادم
دوتا کاسه سوپ باجوجه و مخلفاتشو خورشت ماست سفارش داد
باچشماي گرد نگاش کردم
خندیدو گ فت:چرااونجوري نگام میکنی
اینارو میخواي بخوريتنها که نیستم توهم میخوريمن که نمیتونممگه دست خودته؟ضعیف شدي بایدتقویت شیتودلم گ فتم توبه فکر تقویت اون دختري باش که میخواي ازش خاستگاري کنی...ولی درظاهرهیچی
نگ فتم
غذارواووردن
درسکوت مشغول خوردن بودیم...سعیدبااشتها میخوردولی من فقط به غذام ور میرفتم
نگاهی بهم انداختو گ فت:چرانمیخوري؟
اشتهاندارمقاشقو ازدستم گرفتو پرازبرنج کردویه تیکه جوجه
دهنتوبازکنباتعجب نگاش کردم،تااومدم به خودم بیام قاشق پرو چپوندتو دهنم
بازورخوردمش...میخواست دومی رو بذاره دهنم که سرمو عقب کشیدم
چیکارمیکنیغذا بهت میدم-خودم دست دارم

میدونم...ولی ازش استفاده نمیکنی..بده خودم میخورمخب من بهت میدمالزم نکرده برو به اونی بده که میخواي ازش خاستگاري کنیاین حرف ناخوداگاه ازدهنم پریدو بعدش دستمو گذاشتم رودهنم
خاک توسرت بهانه...االن پیش خودش فکر میکنه تو حسودي میکنه،نه که حسودي نمیکردم...
سعیدفقط یه لبخندزدو بدون هیچ حرفی به غذاخوردنش ادامه داد
حرصم دراومده بود
نتونستم جلو خودمو بگیرمو این سوالو نپرسم
سعید؟جان؟چندلحظه سکوت کردم...این جور صحبت کردنش باعث میشد سخت تر ازش دل بکنم
میشه ازاون دختري که میخواي ازش خاستگاري کنی برام بگی؟دست ازخوردن کشیدو گ فت:چراکه نه...اون دختر به معناي واقعی یه فرشتس...من شیفته ي اخالق و
رفتارش شدم...شیفته ي نگاش...متانتش...اون کسیه که میدونه تو هرموقعیتی چه تصمیمی
بایدبگیري...یه دخترکامل
شدیدکنجکاو شده بودم که رقیبمو ببینم...کی بودکه سعیداین همه باابو تاب ازش صحبت میکرد
میگم...عکسی ازش نداري؟که من ببینمشیه ذره فکرکردو گ فت:چرادارم
باتردیدگ فتم:میشه ببینم
البتهموبایلشو ازروي میزبرداشتو بعداز چنددقیقه مبایل رو به طرفم گرفت
نگاهی به صفحه انداختموگ فتم:مثل اینکه دستت خورده رفته رودوربین سلفی...عکسه رو بیاردوباره
توچشمام زل زدوگ فت:نه...دستم نخورده...تواالن میتونی بادوربین سلفی عکس بگیري ازکسی که

میخوام ازش خاستگاري کنم
باتعجب زل زده بودم بهش دستوپام یخ کرده بود ،حتی نمیتونستم پلک بزنم
مغزم قدرت تجزیه تحلیل کردنشوازدست داده بود
نذاشت ازتوشوك دربیام...ازجیب ک تش جعبه ي حلقه اي روکه باهم گرفته بودیم رودراووردودرجعبه
روبازکرد
ازروي صندلیش بلندشدوبه صندلی من نزدیک
زانوزدوجعبه رو باالاوورد
بهانه...دیگه طاقت ندارم صبرکنم...بامن ازدواج کن...دست خودم نبود...بغضی که ساعت هاسعی درمهارکردنش داشتم ترکید
سعیدترسید،ازجاش بلندشدوگ فت:بهانه جان چی شد؟بهانه عزیزم چراگریه میکنی
ایستادم...کیفم روبرداشتموباچشماي اشک الودم توچشماش زل زدم
همینجورکه گریه میکردم گ فتم:تودیوونه اي...میفهمی؟دیوونه
وازکنارش ردشدمو ازریتوران زدم بیرون
سعیددنبالم اومد
بهانه صبرکنباسرعت راه میرفتم ...کنارخیابون وایسادمو براي یه تاکسی دست تکون دادم
سعیدمانتومو گرفتوگ فت:نمیذارم بري
ولم کنبی توجه به حرفم تاکسی رو ردکرد رفت
بیاسوارماشین شوهرجا بخواي میبرمتنمیام...نمیخوام اصنهیس...اروم ..بهانه چت شدیهو،من حرف بدي زدم؟حرف بد؟تومنو دق دادي...میفهمی؟واسه چی گ فتی میخواي ازیه دختردیگه خاستگاري کنی ؟اصالبهمن فکرکردي؟میدونی تواون لحظه چه حسی بهم دست داد

میلرزیدمو این حرفارومیزدم...تابه خودم اومدم تواغوش سعید توي عابرپیاده ،میون مردم بودم
نلرزفدات شم...نلرزقربونت برم،غلط کردم...ببخشید،میخواستم سوپرایزت کنم...نمیدونستم دلکوچولوت میشکنه
مردم دورمون جمع شده بودن...اروم ازبغلش بیرون اومدم
اون انگارتازه متوجه ي اطراف شده بودخونه
دستموگرفتو به طرف ماشین رفتیم
سریع سوارشد
ماشین رو به حرکت دراووردولحظاتی بعددوباره کنارخیابون نگه داشت.
روبه من کرد،چشمام هنوز اشک الودبود
بهانهبه چشماش زل زدمو منتظرادامه ي صحبتش شدم
بهت گ فته بودم چشماي گریونت دلمواتیش میزنه؟سرموبه نشونه نفی تکون دادم
دستمال برداشت ،همینجورکه اشکاموپاك میکردگ فت:حاال که گ فتم،دیگه قول بده گریه نکنی...باشه
عزیزدلم؟
انگارقلبم ظرفیت این همه محبت رونداشت...نمیدونم چراباحرفاش دوباره اشک به چشمام هجوم اوورد
باکالفگی نگام کردوگ فت:بهانه جان...چیکارکنم دیگه گریه نکنی،من هرچی میگم تودوباره اشکت روون
میشه
مظلوم نگاش کردموبابغض گ فتم:نمیدونم چرانمیتونم خودمو کنترل کنم،فکرکنم شکه شدم،میشه بهم
فرصت بدي؟میشه منوبرسونی خونه
درك میکنم...همش تقصیرمنه،نبایداینجوري این موضوع رو مطرح میکردمسرموانداختم پایین وسکوت کردم
سعیدمنورسوندخونه،بدون هیچ تعارفی ازماشین پیاده شدمو خدافظی کردم...منتظرایستادتاواردخونه
بشم و بعدرفت

مامانوبابا و باران توي سالن نشسته بودندوباهم صحبت میکردم
سالم کردموبی توجه به حرفاي بقیه وارداتاقم شدم...سرم داشت ازدردمنفجرمیشد...لباساموعوضکردموروي تخت درازکشیدم،اتفاقات امروزرو موبه مومرورکردم،سعیدمنوقافل گیرکرده
بود،شایداگرپیشنهادشو یه جوردیگه میگ فت من این واکنشونشون نمیدادم...شایدم...نمیدونم...گیج شده
بودم
درزده شدومامان وارداتاق.
خوبی مادرخوبم مامان جانچشمات چراقرمزهخستم...سرمم دردمیکنهالهی بمیرم برات...صبرکن االن برات قرص میارمخدانکنه...ممنون.بعدازاینکه قرص رو خوردم،خوابیدم
سعید:
شدیدنگران بودم...نمیدونستم چیکارکنم،با بابا صحبت کردم و اتفاقات امروز رو البته باکمی
سانسورکردن براش تعریف کردم
بابامیگ فت:دوستت داره فقط شکه شده...بایدبهش زمان بدي
خیلی دلم میخواست بدونم االن حالش خوبه یانه،چندبارخواستم بهش زنگ بزنم ولی هربارخودمو منع
کردم،بایدبهش زمان میدادم تادرارامش فکرکنه،نبایدبهش فشارمیووردم...اون شرایط روحی خوبی
نداشت،وقتی امروز باروان شناسش صحبت کردم وبهش گ فتم ایامیتونم دراین شرایط به بهانه
پیشنهادازدواج بدم یانه؟درجواب گ فته بود اگه بهانه دوستم داشته باشه،پیشنهادمن توي این شرایط
میتونه امیدي باشه براي بهانه و حال روحیشو بهترکنه...ولی مثل اینکه زیاده روي کرده بودم...نبایدبااون
سبک توي همچین شرایطی پیشنهادمو بازگومیکردم.
ازاتاقم خارج شدم...سامان و مبیناتوي سالن نشسته بودن و پچ پچ میکردند

دلم میخواست منم مثل سامان ،االن ،درکناربهانه میبودم و باخیال راحت،بارامش باهم صحبت
میکردیم،ازاینده ي مشترکمون میگ فتیم،بدون هیچ دغدغه اي.
خواستم ازخونه خارج بشم که مبینا صدام زد
بلهیه زحمتی برات دارمرحمته...بفرماخب راسش من میخوام برم تهران،بعدسامان فرداکارداره نمیتونه برام بلیط بگیره ...تلفنی همچندجازنگ زدیم نداشتن،میشه واسه فردایه بلیط برام بگیري؟
واسه چی میخواي بري؟دیگه بایدبرم...خیلی وقته مزاحمتونم...مامان باباومونا هم خیلی وقته که رفتن،منم بهتره دیگه برمتوجاي خودداري...جاي خواهرمی و...نگاهی به سامان انداختمو سکوت کردم
مبیناهم سرشوانداخت پایین ولبشوگازگرفت
لبخندعمیقی رولبام جاخوش کرد،خوش حال بودم که برادرکوچیکم به عشقش میرسه...ازمدت ها قبل
،اززمانی که یه پسربچه ي دبیرستانی بودمتوجه ي عالقش به مبیناشده بودم واالن. ...
روکردم به مبیناگ فتم:به یه شرط بلیط میگیرم برات
چه شرطیبري و زودبرگردي...داداش منوهم چشم به راه نذاريسامان -اي گل گ فتی داداش،حداقل تواین خونه یه نفرپیداشدکه به دل منم اهمیت بده
مبیناروکردبه سامان ،یه چشم غره رفتوبالحن تهدیدامیزي گ فت:اقاسامان
سامان همینجور که میخندیدگ فت:جون سامان...عمرسامان ...نفس سامان.
مبیناباچشماي درشت شده نگاش میکردو به من اشاره میکرد،ولی سامان بی توجه بهش
همینجورکلمات روپشت سرهم ردیف میکرد
-سامان خان...بسه دیگه ،دخترخالم همرنگ گوجه فرنگی شد.

مبینا باحرص گ فت:سعی د
دستاموباالاووردمو گ فتم:اقامن تسلیم...من برم
کجامیخواي بري داداش؟برم یه دوري توشهربزنممبینافرداداره میره،صبرکن امشبوباهم بریم بیروندلم میخواس باخودم خلوت کنم،واسه همین گ فتم:شمادوتاباهم بریدبیرون بهتره
ومنتظرجواب نموندموازدرخارج شدم.
ماشین روروشن کردمو حرکت کردم،نمیدونستم کجابرم،فقط،وقتی به خودم اومدم دم ِدرخونه ي
عموامین بودم...دلم میخواست زنگ بزنم به بهانه تابیاددم درو ببینمش ولی ترجیه دادم بذارم راحت فکر
کنه.
موبایلمو دراووردمو عکسای ی رو که توي شمال گرفته بودیم رو یکی یکی ازنظرگذروندم.
رسیدم به یه عکسی که منو سامیاروسامان نشسته بودیم،بهارو بهانه هم باالي سحرایستاده بودند و بهانه
بایه لبخنددندون نمابراي من شاخ گذاشته بود.
عکس بعدي یه عکس دونفره از بهانه و باران بودکه دست به کمر کنارهم ایستاده بودندوبالبخند به
دوربین زل زده بودند...نتونستم هودموکنترل کنم،مبایل رونزدیک لبم بردم وبوسه اي به عکسش
زدم...دلم میخواست پوست لطیفشو نوازش کنمو ساعت ها دراغوشش بگیرم...چشماموبستمو سعی کردم
لذتی روکه امروز اغوشش بهم داده بودیه باردیگه باهمه ي وجودم حس کنم،من چقدراین دخترودوست
داشتم،خدایابهانه رو ازمن نگیر.
بهانه:
ازخواب پریدم...صداي بارون میومد،کنارپنجره رفتمو بازش کردم.دستموبیرون بردم تاقطرات بارون
رولمس کنم،به اسمون نگاه کردم ،مثل اینکه شدید دلش گرفته.
خواستم پنجره روببندم که نگام به پایین افتاد،یکی کنارماشین ایستاده بودوسرشوپایین انداخته
بود...دقیق ترشدم،ماشینش مزداتري بودمثل ماشین...مثل...خودشم که...اون ،اون سعیدبود...سعیداین
موقع شب زیربارون اینجاچیکارمیکنه...دلم براش کباب شد،االن زیربارون سرمامیخوره...سریع یه چیزي

پوشیدمو خودمو به دم دررسوندم،نفس عمیقی کشیدمو در رو بازکردم
باصداي در ،سعیدسرشو باالاوورد...موهاش خیس شده بودوتوي صورتش ریخته بود...لباسی هم که تنش
بودخیس بود.
زیرلب اسمشوصدازدم.
بابهت همراه بالبخندنگام میکرد
دیوونه چراوایسادي زیربارون؟االن سرمامیخوري.مهم نیست...مهم اینه که ایستادنم موثرواقع شدو تورودیدمسعی کردم لبخندمو قورت بدم وبااخم ریزي گ فتم:االن سرمامیخوري،بیاداخل
نه ممنون...اومده بودم که توروببینم...که دیدم.نزدیکش رفتمو بامالیمت گ فتم:ک تتودربیارخیس شده...بروتوماشین بشین صبرکن برم یه چیزي بیارم
موهاتو خشک کنی.
مثل پسربچه هاي حرف گوش کن ک تشودراووردوسوارماشین شد
سریع رفتم باالو یه حوله ي کوچیک براش اووردم...خداروشکرهمه هواب بودن وگرنه سوال پیچم
میکردن.
درماشینو بازکردموسوارشدم...حوله روبه طرفش گرفتم
بااین سرتوخشک کنبدون هیچ عکس العملی نگام میکرد
پوفی کشیدمو خودمو جلوترکشیدم
حوله رو گذاشتم روسرشو شروع کردم به خشک کردنه موهاش...اونم سرشوخم کرده بودو بی هیچ
حرفی گذاشت تابه کارم ادامه بدم
موهاشو که کامل خشک کردم کنارکشیدم
نمیاي داخل؟لبخندیزدو گ فت:گ فتم که...اومدم توروببینم،خانومم که موهاموخشک کرد،دیگه بایدبرم خونه
باخانومم گ فتنش دلم قیلی ویلی رفت و نتونستم جلوي لبخندمو بگیرم

بهانهناخوداگاه گ فتم:جان
سرشونزدیک گوشم اووردوگ فت:خیلی دوستت دارم...خیلی.
لبموگازگرفتموسرموپایین انداختم
چنددقیقه اي درسکوت گذشت،ازماشین پیاده شدمو لحظه ي اخرگ فتم:سعید
جون دلمازقدیم گ فتن دل به دل راه دارهوبدون اینکه منتظرجوابی ازش بشم واردخونه شدم
قلبم به شدت به سینم میزد
اگه یه مقدارباهوش باشه میفهمه که اون جمله ي اخرودرجواب اون دوستت دارم گ فتم.
صبح که ازخواب بیدارشدم ،نگاهی به پنجره انداختم،به یاددیشب لبخندي روي لبام جاخوش
کرد،ازبیرون سروصدامیومد،گوشاموتیزکردم صداي ندیم بودکه صحبت میکرد،این کله
سحراینجاچیکارمیکنه،چشمم بهساعتافتاد،ساعت ده بود...چقدرخوش خواب شده بودم،ازجام
بلندشدمولباساموبایه سارافون وشلوارک تون وروسري عوض کرد..ازاتاق خارج شدم،ندیم تاچشمش به من
افتادگ فت:به به ..سالم خواهرزن گرامی،چه عجب چشممون به جمالتون روشن شد
لبخندي زدم
سالم...خب میومدي اینجاتاچشمت به جمالم روشن بشهواالمن که هرروزاینجام...منتهاشماتشریف نداشتیکی اومديمن دیروزبعدازظهراینجابودناها...به طرف اشپزخونه رفتم که مامان صدام کرد
بهانه جان-جانم مامان

دخترم ،ندیم اومده اینجاکه اجازه بگیره شب باخانوادش براي برنامه ریزي هاي عقدتشریف بیارن ولیمن بهش گ فتم،بایدصبرکنیدبهانه ازدواج کنه
اخماموتوهم کشیدمو گ فتم:مادرمن این رسم هایقدیمی و چرتو بریزین دور..این چه حرفیه اخه
بعدروکردم به ندیموگ فتم:ندیم توشب باخانواده بیا...به این حرفاهم کاري نداشته باش
مامان گ فت-بهانه
بله مامانراستش...خالت دوباره براي فرزادخاستگاریت کرده...نظرت چیه؟فرزاد؟افتضاحه
جواب من مثل قبلهاخه چراعزیزدلم...فرزادپسرخوبیه ،دستش توجیب خودشه...ماشاهللاا خوش اخالقم هست وضع مالیشمخوبه...دیگه چی میخواي؟
مامان درك نمیکردکه ایناشامل همه چیزنمیشه...نمیدونست عالقه شرط مهمیه که من هیچ عالقه اي
به فرزادندارم...دل من یه جاي دیگه گیره
وقتی دیدسکوت کردم،سکوتمو گذاشت پاي رضایتموگ فت:پس بگم که قبول کردي
مامان من همچین حرفی زدم؟داري نازمیکنی االن؟م ام ان...کافیه..من قصدازدواج ندارم...همینوبسًوبدون هیچ حرف دیگه اي به طرف اتاقم رفتم
بیاصبحونتوبخوربی توجه به حرفش دراتاق روبستم و روي تخت نشستم...سرموبین دستام گرفتمو باپام روي زمین ضرب
گرفتم
باران بدون درزدن وارداتاق شدودروبست...امروزتونسته بودبدون ویلچروالبته باعصاراه بره...انقدرهمه چی
پشت سرهم اتفاق افتادکه اصال شرایط باران رو فراموش کردم...ازجام بلندشدموگ فتم:خیلی خوشحال
شدم بابت ایستادنت

ممنون خواهريمک ثی کردوگ فت:بهانه
جانفرزاد..نذاشتم ادامه ي حرفشوبزنه...مابین حرفش پریدموگ فتم:جان من تودیگه شروع نکن...تودیگه حرفاي
مامانونزن
صبرکن من حرفمو بزنم بعدموضع بگیر ..من یه چیز دیگه میخواستم بگمخب بگوفرزادپسرخوبیه ولی دلیل ردکردن توروهم میشه حدس زد...اومدم تا ازحدسم مطمعن بشمچه حدسی؟توسعیدودوست داري...اونم همینطور،واسه همین جواب ردبه فرزادمیديباچشماي گردشده نگاش کردم
چ یحدسم درسته ,اره؟خب...اونجوري که توفکرمیکنی نیستپس چجوري؟من سعیدو...یعنی سعیدمنو...اصالهیچیباران همینجورکه میخندیدبه طرفم اومدو زدروشونموگ فت:به جمع مرغوخروس هاي عاشق خوش اومد
ابجی بزرگه
خندیدموعمیق توي چشماش نگاه کردم
چیه ...خوشگل ندیدينچ...خواهرباهوش ندیده بودمپس خوب زل بزن بهمو زیارتم کنیکی زد پس کلشو گ فتم:دیگه زیادي داري خودتوتحویل میگیري

سرشوخاروندوگ فت:خودمم فهمیدم...من اماده بشم باندیم برم بیرون تاسفق روسرم نریخته
کجامیخوایین برین بال؟میخوام برم واسه شب لباس بخرمخوش بگذرهتونمیاينه ...شمابرید...بدون سرخربیشترخوش میگذرهخندیدوچیزي نگ فتباران و ندیم که رفتند ازاتاق خارج شدم تایه چیزي بریزم تومعدم که قاروقورش قطع بشه
بهانهبله مامانازدست من ناراحت نباش،من صالحتومیخوامتوچشماش زل زدم...توچشماي مادري که سالیان سال برام زحمت کشیده تابه این سن برسم وهنوزهم
نگرانمه
ناراحت نیستم مادرمن...میدونم صالحمومیخواي،ولی من فرزادونمیخوامواین یعنی کس دیگه اي رو میخواي؟سکوت کردمو خودمو مشغول خوردن نشون دادم
جواب منوندادي؟سعی کردم بحثو بپیچونم واسه همین گ فتم:گ فتین خانواده ي ندیم میان که درموردعقدصحبت
کنند؟یعنی مراسم نامزدي نیست؟
مراسم نامزدیه...توي مراسم ازعقدهم صحبت میشهاهاتوچراباباران نرفتی لباس بخري؟لباس دارم ...نمیخوام...وایمیسم به شماکمک میکنم-عه...ناسالمتی خواهرعروسیا...من کاري ندارم...خونه که تمیزه ،فقط مونده چیدن میوه ها و شیرینی ها

که کاري نداره...برواماده شویه چرخی توبازاربزن یه لباس مناسب بگیر
باشتنهابازاررفتن مزه نمیداد زنگ زدم به بهاره تاباهم بریم و اونم باکله قبول کرد چون خودشم میخواست
لباس بخره
یه ک تو دامن شیک گرفتیم بابهار و برگشتیم خونه. ...
شب ازراه رسید،به اصرارمامان بعدازپوشیدن لباسم یه ارایش مختصرهم کرده بودم...بعدازمدت ها تیپ
زدن سرحالم اوورده بود
همه اومده بودندومنتظرخانواده ي ندیم بودیم که زنگ دربه صدادراومد...پدردروبازکردو به استقبال
رفت،همه به احترامشون بلندشدیم
ندیم یه تیپ دخترکش زده بودوچشماش ستاره بارون بود
نگاهی به باران انداختم که درحال ذوق مرگ شدن بود...نمیتونستم نیشی که تابناگوشم بازشده
بودروببندم،دیدن این صحنه ها ازاروزوهام بودوخوشحالم که زنده موندمو به این ارزوم رسیدم.
اوایل مراسم به صحبت هاي عامیانه گذشت و بعد مادرندیم ازجا بلندشدوروبه مامانجون و باباجون
گ فت:بااجازتون انگشتري دست عروسم کنم
باباجون-اختیاردارین حاج خانوم،اجازه ي ماهم دست شماست
مقابل باران ایستادوانگشتري که روي اون بانگین هاي ریزکارشده بودوروبه دست باران کردوبعدباران
رودراغوش گرفتو بوسید
بعدازتبریک و بزن و بکوب به اشپزخونه رفتم تاچاي بریزم،مشغول چاي ریختن بودم که حضورکسی رو
پشت سرم احساس کردم
برگشتم وسعیدروپشت سرم دیدم
خوبی خانوم؟به خاطرنزدیکی بیش ازحدمون خون به صورتم دوید،سرموپایین انداختموگ فتم:اوهوم..توخوبی؟
سرتوبیارباالاروم سرموباالاووردم که دیدم بالبخندنگام میکنه

چرالپات گل انداخته حاج خانومسعی دعمرسعید،همه کس سعیدلبموگازگرفتمو دوباره سرموپایین انداختم
صداي مامان ازبیرون میومدکه میگ فت:پس چی شداین چای ی؟
سعیدریزخندیدوگ فت:من مثالاومدم کمکت کنم کال نذاشتم کاري کنی
صبرکن االن چاي میریزمبریزتامن ببرمهمینجورکه چاي هارومیریختم سعیدگ فت:امشب بابام با بابات صحبت میکنه که توي این هفته براي
خاستگاري رسمی بیاییم
دست ازکارکشیدم،حسی که اون لحظه داشتم قابل توصیف نبود،استرس،خوشحالی،هیجان. ...
به صورتم دقیق نگاه کردوگ فت:نمیخواي چیزي بگی
اب دهنموباصداقورت دادمواولین کلمه اي که به ذهنم رسیدروبه زبون اووردم:میترسم
باتعجب گ فت:میترسی؟
سرموتکون دادموگ فتم:اوهوم
ازچی؟اگه...اگه به اتفاقی بیفته که همه چی به هم بریزه ،اونوقت...بین حرفم پریدوگ فت و بااخم کم رنگی گ فت:مثال چه اتفاقی؟
دستی به پیشونیم کشیدموگ فتم:نمیدونم...ازوقتی که توطول چندماه این اتفاقات جورواجوربرام
افتاده،همش منتظریه اتفاق جدیدم که یهو زندگیموکامل نابودکنه
دستشودوطرف صورتم گذاشتو گ فت:دیوونه شدي؟هیچ اتفاقی نمیفته...من پشتتم
باصداي سلفه ي کسی هردوکمی ازهم فاصله گرفتیم
باران بالبخندي که بازورسعی درکنترل شدنش داشت تا منجر به خنده اي باصداي بلندنشه گ فت:بهانه
خانوم مهمونا چای ی میخوان

سعیدحق به جانب گ فت:اصالتوعروسی،توبایدچای ی بریزي،کی گ فته بهانه چای ی بریزه
باران ابروهاشوباالانداختوگ فت:خوش بحال خواهرم که این همه خواهان داره
سعیدیه تایه ابروشوباالانداختوگ فت:منظورت ازاین همه کیه؟
اوووم ...خب،نمونش خودت و فرزادبااووردن اسم فرزادچشم قره اي به باران رفتم تاساکت بشه و بعدگ فتم:سعیدمن این چای ی
هاروریختم،بیاببر.
بهانه،بروتواتاقت.من چای ی هارو دادم میام کارت دارمفقط سرمو تکون دادم...سعیدازاشپزخونه خارج شدو باران گ فت:حداقل میرفتین تواتاق...حاالبه جاي من
بابامیومدتواشپزخونه و شماروتواون وضع میدیدبه نظرت چه فکري میکرد؟
چه وضعی؟روتوبرم من...سعیددستاشوگذاشته رو صورتت به طرفت خم شده...من به شخصه گ فتم اگه سلفه نکنمصحنه ي مثبت هیجده میبینم
درحالی که سعی میکردم اروم جیغ جیغ کنم تابقیه صدامونشنون گ فتم:باران کلتو میکنم،ادم انقدبی
حیااخه؟ازجلوچشمام خفه شو
مدل جدیده؟ازجلوچشمات خفه شم؟باران سوتی نگیراي به چشم...بروتواتاق که معشوق منتظرتهبه طرفش رفتم که سریع ازاشپزخونه خارج شد
وارداتاق که شدم ،سعیدرودیدم که روي تختم نشسته،به کنارخودش اشاره کردوگ فت:بیابشین
رفتم و بافاصله ازش نشستم
این قضیه ي فرزادچیه؟چیزخاصی نیستبا تحکم گ فت:ولی من میخوام بدونم
-خب...مشهدکه بودیم یه بارخاستگاري کردو من جواب رددادم...امروزم دوباره خاله خاستگاري کرده

بودکه خب...من گ فتم جوابم هیچ تغییري نکرده.
سکوتی بینمون حاکم شدکه سعیدشکوندش
باحس گ فت:بهانه
بلهبهانهبلهب هان هجانمخب ازاول میگ فتی جانم تامن هی صدات نزنمولی من دلم میخواست صدام بزنیچرا؟شنیدن اسمم باصداي تو لذت دارهسعیدمثل پسربچه هاذوق کردوگ فت:الهی من قربون خانومم بشم
خدانکنه...توبایدهمیشه باشی...همیشه ي همیشه.بهانهجان بهانهازوقتی دیدمت به دلم نشستی...اخالقت ،رفتارت...خانومانه هات...اولش فقط درحدیه دوست داشتن ساده بود،شایدعالقه ي ساده اي که هرپسرعموی ی نسبت به
دخترعموش داره
اما...
بعدازاون روزي که توي دریابغلت کردم،بعدازاینکه اغوشتو تجربه کردم...دل کندن ازت ،فکرنکردن
بهت،شبهابایادت نخوابیدن...همه ي ایناغیرممکن شد
اون روزتوي بیمارستان،وقتی اون اتفاق نابهنجارافتاد،اولین چیزي که به ذهنم رسیداین بودکه نذارم
تواسیبی ببینی

ومردومردونه پشتم ایستادي،گماه نکرده رو به گردن گرفتی که نذاري من اسیب ببینم...میدونی االنچه حسی دارم؟
چه حسی؟حس میکنم شاهزاده ي سواربراسب سفیدرویاهاي نوجوونیم کنارم نشستهتوچشماش زل زدموگ فتم:ومن دارم بادقت توچشماش دنبال تاییدحرفم میگردم
میخواي حرفتوتاییدکنم؟لبخندي زدموسرموتکون دادم
اروم جلواومدولباي گرمشو روي لبام گذاشت و نرم بوسیدم
اینم تاییدحرفتقشنگ ترین تاییدي بودکه توي عمرم گرفتمپایان
جهت دانلود رمانهای بیشتر و عضویت در انجمن به سایت  www.98iia.comمراجعه نمایید

