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  فصلِ اول
 
 
 
  

ه ري نگاه به گوشي كه كنارم بود، كردم، شماحوصلگصداي زنگ تلفن سكوت خانه را شكست با بي
اين موقع شب، مامان بايد . هاي خارج از كشور يعني ايرانداد، ناشناس براي ما ايرانيناشناس نشان مي

 اگه كردم حاالرفت و من هنوز داشتم فكر ميخوابيده باشد،  زنگ سوم ديگه داشت رو اعصابم راه مي
پيش آمده باشه چي؟ زنگ چهارم و پنجم مثل اينكه كسي با براي مامان اين موقع شب مشكلي 

هاي گيتار افتاده باشه، باالخره تصميم گرفتم گوشي تلفن را بردارم و نگه دارم و سوهان به جان سيم
  .اگه صداي مامان نبود گوشي را قطع كنم

  .اون قارقارك رو روشن كردم و نزديك گوشم بردم
 .......الو - 

  .آوردي وجودم به سوي سرم هجوم ميشد و خون مثل فوران آتشفشاني از همها بدنم گرم ـخداي 
  .........الو - 

  .شدمسوختم و ذوب ميداشتم از حرارت مي
  .الو، رها من سهرابم - 

كشم ولي فقط صداي آرام كردم اگه دهنم را باز كنم نعره ميتمام وجودم فرياد شده بود و فكر مي
  .آمد را شنيدمچاه عميق در ميخودم كه انگار از ته يك 

تونست به من بگه كه ان هم چطور داره تو سكوت طوالني اون طرف خط مي .......شناختم -  
  .....زنهدرياي وجودش دست و پا مي

طور اشك تمام صورتم را گرفته بود و فقط صداش توي گلو خفه شده بود، و صداي من هم همين
  .داديمگوش ميديگه هاي همداشتيم به صداي نفس

ي مامان بوي ي مامان بود، تلفن خانهمان هم همان تلفن قديمي خانهخواست تلفنچقدر دلم مي
بردم و تا صبح داشتم و به اطاق خودم ميهايي كه تلفن را يواشكي بر ميداد، بوي شبسهراب را مي
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رو توي ش حرف بزنم، تلفنتونستم باهاهايي كه اون كالس بود و نميكردم، وقتبا سهراب صحبت مي
  ...دادكردم، بوي سهراب رو ميگرفتم و فقط بو ميدستهام مي

دوني چقدر سخته كه نفس بكشي و احساس خفگي كني و چه ناخودآگاه جوابش رو رها مي - 
و چقدر سخته كه زنده باشي و احساس مردن كني و باز هم سكوت و سكوت و سكوت بود كه : دادم

  .شدمي بين ما رد و بدل
تر، صدايش، شده بود مثل يك ها و از همه مهمدو زدنها و سگها و غربتي دردها و دوريهمه

سنگ و راه گلويم رو مسدود كرده بود، راه فريادهام را  بسته بود، سراپا اشك شده بودم و به خودم 
، برهميم رو از بين لعنتي را قورت بدم، مگر نه اينكه اشك ريختن، بغض آد بغضفشار آوردم كه اين 

  ...كنه؟ام ميپس چرا بغض من داره خفه
  . ...رها حرف بزن - 

  .تونستم حرف بزنم، گلويم خشك شده بودو اما من نمي
  ...پس چرا؟... كني، پس چرا؟رها اگر تو هم احساس مردن مي - 

بغض جنگيد كاشكي لرزيد و ديگه حرف نزد، شايد اونم داشت با بغض درونش ميصدايش مي
هاي گيره و حرفكشه، وجودم داره گُر ميبدنم داره تير ميي شد، همهلعنتي من هم شكسته مي
  .روندسهراب جلو چشمام رژه مي

چرا من بايد بعد از چند سال هر روز از خودم بپرسم چرا اين انتخابو .... رها چرا اين كارو كردي؟  - 
  كردي و هنوز ندانم چرا؟؟

  .اشك ريختم و سكوت كردم صداو اما من فقط بي
ها بود، منتظر ها بود كه ديگه اين رها گفتن رو ديگه نشنيده بودم، مدتمدت..... رها حرف بزن - 

  .بودم كسي با اين همه عشق و اميد و احساس به من رها بگه
  .شمشنيدن صدات ، از درون تهي مي با هنوزم - 

  :ني ادامه دادو بعد از مكثي طوال.... واقعاً : با ناراحتي گفت
صدايش غمگين بود اما هنوز هم  چقدرگفتي صدات آهنگ داره، هنوزم همون طوره؟ هميشه مي

كردم آهنگ صداها عوض بشه، كرد، هيچ وقت فكر نميآهنگين بود، ولي ديگه آهنگش فرق مي
زمانه ي كامل فضولي و شادي بود، چقدر صداش رقص آهنگين غم بود، اونهم براي سهرابي كه نمونه

  .كنهها رو زود عوض ميانسان
  لرزونه؟نگفتي هنوز هم همون طوره؟ هنوز هم صدايم وجودت رو مي - 

و اما بعد خودم از گفتنش پشيمون شدم چرا بايد احساسات درونم ....... حاال بيشتر: اختيار گفتمبي
  كردم؟رو براي اون آشكار مي

   بعد از چند لحظه كه به فكر فرو رفته بود با  آه بلندي كشيد و بعد خنديد و دوباره خنديد و
  .خوشحالم: آه كشداري گفت
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  از چي خوشحالي؟: با تعجب پرسيدم
و تونه همونجا بمونه ها توي قلبم بوده، هنوز هم ميخوشحاليم از اينه كه اوني كه توي اين سال

 هاماما من روي گذشته: مپا به روي احساسم گذاشتم و گفت. تكوني قلبم رو ندارمونهـتياج به خـاح
  .خط كشيدم

  .اينكارو نكردم كهمن  ولي - 
  :گذاشت جواب دادمهاي سهراب داشت روي اعصابم ميبا ناراحتي از فشاري كه حرف

  .سهراب من كار درستي كردم، لطفاً منو مالمت نكن
  .كاشكي اونموقع كه گفتي قيد دانشگاه و ايران رو بزن، همون كارو كرده بودم- 

دونستم كه تو هيچ وقت اونكارو ايد براي تو يك بهانه بود، و من هم ميـديگه گذشته، ش -     
  .كردينمي

دونم اون موقع ا براي من بهانه نبود، نميـام: ود گفتــده بــتر شاال آرومــه حــدايي كــبا ص
  .تونستم اينكارو بكنمنمي

  كني؟مگه اگه االن بهت بگم، اينكارو مي - 
شنيدم، مثل اينكه داشت با خودش يـــهاش رو مــداي آروم نفســـسكوت شب، صتوي اون 

  .جنگيدمي
  :باالخره صداي گرمش سردي سكوت رو شكست و گفت

طوري نباشه ولي آخه اين همو وجودمي، گل عشقمي، حتي اگه براي تو  زندگيرها جون تو گل 
كنه و به به چي داره سرش رو بلند ميهاش توي چيه؟ اين گل با تكيه كني اين گل ريشهفكر مي

  كنه؟آفتاب زندگيش نگاه مي
ن خاك انرژي ــها دارند از ايهــگلدونش سپرده، اون ريش ـاكهاش رو به دل خرها اون ريشه

 هاشايستند، حاال اگه خاكش رو بگيري ريشها ميــيرند و سرپــگگيرند، نيرو مي، قدرت ميگيرندمي
خواي اين گل عشق و اميد ميرد، تو ميتيجه گل هستي و گل عشقش هم ميشوند و در نخشك مي

  بميره؟
ها رو از گلدون در بياري توي يك گلدون خان اشتباه نكن، هميشه قرار نيست اگه گلاما سهراب - 

  .توني خاگ گلدونت رو عوض كنيخاك بزاريش، ميبي
شايد حتي اگه زنده بمونند رنگ و ميرند، ها وقتي خاكشون عوض بشه مياما بعضي از گل - 

  : بوشون هم عوض بشه و با آه سردي ادامه داد
  .ديگه اون گل، گل قبلي نيست

   كردمهارو به ياد ايران كاشته بودم، فكر ميهاي گلدونم افتاد، كه اوناختيار يادم به نرگسبي
ك گل عاشق و ديوونه بوي ي بابره كه وقتي گل بده، عطر وجودشون منو به دنياي پاك بچگي مي

بوي دوست دادند چه برسد به ها اصالً بو نميشدم، اما وقتي گل دادند دريغ از بوي نرگس، گلمي
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عجيبي داشتم، از سر شب اين لعنتي مهمانم بود، از يك طرف سرم شروع سردرد ... داشتني نرگس
ها هم بدتر از خود سردرد قرصاما . شده بود و حاال با صحبت كردن با سهراب تمام سرم را گرفته بود

بود، حالت تهوع شديدي داشتم، مخصوصاً كه اون موقع شب بيدار شده بودم و به مغز پوكم هم فشار 
هايم را ببنده، و من به خودم خواست چشمشد و ميها داشت پيروز ميآوردم، مثل اينكه اثر قرصمي

پش قلبم را كه به ــلرزيد و صداي تآوردم كه نخوابم، عصبي شده بودم، دستهام ميفشار مي
خواست تنها باشم، خودم باشم و خواست بخوابم، دلم ميشنيدم، دلم مييــتپيد را مگيني ميــسن

خوام ي من خبر داره؟ خسته، خسته و فقط ميدردهاي خودم، آخه كي از اين دل صاحب مرده
  .و كسي سرزنشم نكنهخوام از اين دنياي لعنتي راحت باشم و نبينم بخوابم، مي

  :اختيار فرياد زدمبي
واقعيات  ،همش بهانه، بهانه، بهانه، خسته شدم از اينكه هر كس تفسيرات خودش را از زندگي

دونه، تا حاال فكر كردي حاال اگه اين گل زندگيت، اين گل هستيت پرپر بشه از اون گلدون زندگي مي
  مونه؟زيبايت چي مي

حتماً : ايم را كنترل كنم و در حالي كه از خشم دورگه شده بود گفتمتونم صدــدون اينكه بــب
  كنم، خوب پس چرا تا حاال نكردي؟خواي بگي گلش را عوض ميمي

ي وجودش، قدرتش، تونه گلي رو عوض كنه، اين خاك همهنه رها اين گلدون ديگه نمي - 
بايد اين شه، ك و خالي ميزندگيش را داده به اين گل، اين خاك اگه گلش بميره يك گلدون خش

  .ميرهاي تو اون رشد كنه، رها اين خاك بدون اين گل ميخاك عوض بشه تا گل ديگه
پس سهراب : شد گفتمها با درد از ذهنم خارج ميدر حالي كه بغض توي گلويم گير كرده و حرف

رپر شده، و كم گلدونت بميره، چون گل عشق و زندگي تو مدتهاست كه پخوب گوش كن، بگذار كم
  .گوشي تلفن را محكم به گوشه اطاق پرت كردم

دگي ـزن: ي قدرت فرياد كشيدمصورتم را كه از اشك خيس بود توي بالش فرو كردم و با همه
، كوبيدمام را محكم به بالش مياي گره كردهـهالي كه مشتـكردم و در حلعنتي ازت متنفرم، گريه مي

ر از همه متنفرم، تبيشلعنتي، ازت متنفرم، از همتون متنفرم رها از تو كشيدم، لعنتي، باز هم فرياد مي
روي  بهلرزانم را محكم  هايكردم، دستريختم و فريادهاي خودم را در بالش خفه مياشك مي

هام به سمت شد، دستهام را از روي شقيقهكه آروم بگيره، اما نميدادم تا مگر اينهام فشار ميشقيقه
دونستم كه ديگه كالمي از آن خارج نشه، اما ميآوردم كه ار ميـبا دست باز به دهانم فش دهانم بردم و

ها، اين پاها، اين اين زبان لعنتي، اين دست. زد را زده بودنبايد مي كه هايي راديگه دير شده و حرف
اي ديگه ه رها چرا؟ چرا وقتي عقلت، احساست و وجودت چيزـا من نبودند، آخــدن هيچ وقت بــب

دونم شايد هم گه، رها يعني واقعاً تو مردي، تو واقعاً پرپر شدي، نمياي ميخواد، زبانت چيز ديگهمي
دونه مردن نمرده باشه كه نميتا  دونيم مردن يعني چي، آخه آدممن مرده باشم، آخه ما از كجا مي

دگي ـــقتاً مگه تو داري زنيعني چي، مگر مردن جز عدم زندگي چيز ديگري هم هست و رها حقي
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نهايت رفتن نهايت خواستن است، بيزندگي درد بي: گفتي زندگي يعنيكني مگه تو خودت نميمي
- هاتي، خواستهآرزو كردن، حاال تا كجا رفتي؟ اصالً هنوز هستي يا بازم درگير خواسته نهايتبياست، 
هام از اول به اين كوچيكي بود يا خواسته دونمتر شدند، نميتر و كوچككه به مرور زمان كوچك هات

هام، اصالً ديگه هيچ كوچيكه، هم خواسته مدنيادنيا در مقابل اونها خيلي بزرگ بود، اما حاال هم 
وض شدند، يه رنگ ديگه ـوشحالي نداد، آرزوهام عـخوام، چون بهم شادي و خكدومشون رو نمي

آرزوهام، ديگه حتي آرزويي هم ندارم چه برسد به كنه، حتي گرفتند، ديگه هيچ چيزي خوشحالم نمي
ها رقص ي اونرفتن ديگه فقط منم كه بدون همه نهايتنهايت خواستن، بينهايت آرزو كردن، بيبي

اي، فكرم رو به اين سپارم، بدون اينكه حتي لحظهپايان ميتكراري ستارگان رو در آسمون به صبح بي
كرده بود، مشغول كنم و حاال ديگه از ترس دانستن و گم شدن  عمر مرا سرگرم همه گردش دوار كه

ام آره ام، به دنياي مرگ سپردهخبري و خواب سپردهميان واقعيات، خودم رو چه راحت به دنياي بي
رها خانم، تو زندگي رو از خودت دريغ كردي، ايني كه حاال جلو رويت هست اسمش زندگي نيست، 

  .خودمه، دوست ندارم به كسي در موردش توضيح بدماسمش مردن، اما اين انتخاب 
  جنگم؟قدر با خودم ميدونم چرا ايننمي

خواي، خودت بخواي و خودت بگي و بعد با وجود خودت هم بجنگي؟ آخه آخه رها تا كي مي
ها صدبار خاكت كردم و به خاكسپاريت آمدم، و اصالً ناراحت سهراب تو از كجا پيدات شد، تو اين سال

. كردم، و درست تصميم گرفتمنبودم كه تو نيستي، و اين برام نشانه اين بود كه من درست فكر ميهم 
جزء هام، به گوشم، به دندانهام رسيده بود، به جزءكرد، درد از سرم به شقيقهسرم بد طور درد مي

آرامش عزيزي كه به استخوانهام رسيده بود و از همه بدتر حالت تهوعي بود كه دائم با من بود، ديگه از 
هاي لعنتي معتاد شده بودم، خبري نبود، يك ساعت كه هيچي، ديگه حتي نيم خاطرش به اين قرص

ها آوري و گيجي و وهم و باز هم خواب بود، بعضي وقتداد فقط برام خوابساعت هم بهم آرامش نمي
هاته اگر چشمات را ــاثرات قرص هاــبيني، اينگفتم رها بازم داري خواب ميكردم و با خودم ميفكر مي

كردم، گرفتم و يواش يواش چشهام رو باز ميباز كني هيچ كدام وجود نداره، آرام از خودم نيشگون مي
  .تا باورم بشه كه خوابم يا بيدارم

ي اين اتفاقات توي خواب بود يا بيداري، نه اشتباه دونستم همهطور شده بودم، نميحاال هم همين
ي اين اتفاقات يك رويا بيش نبوده، آخه سهراب كجا و من كجا؟ سرم را آرام از ماً همه، حتكردممي

روي بالش برداشتم، اما گيجي و سردرد مجبورم كرد دوباره سرم را روي بالش بزارم، به ساعت كنار 
سرم  ها انگار در حال رقصيدن بودند،شد، شمارهتختم نگاه كردم ساعت با نور آبي رنگش تار ديده مي

دستم را به روي چشمهام گذاشتم و با انگشتهام اشك چشمام را ديدم، را نزديك ساعت كردم اما نمي
هاي خودم آورده بودم فقط شماره فشاري كه بهپاك كردم و باز سرم را به طرف ساعت بردم و با همه 

ودم هم اطمينان ودم و به ديد خـيا نه، ديگه به خ ديدمدونم درست ميرا ديدم نمي 3:10رقصان 
هاي اندازي پروندهراه شدم، فردا صبحآمد، صبح زود بايد بلند مينداشتم، ولي تا جايي كه يادم مي
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كردم، و مطمئنم كه فردا دكتر سرمد با من بود، خيلي به خودم فشار آوردم ببينم فردا بايد چكار مي
صي داره و دوباره تكرار كردم، فردا صبح زود بلندشم، آره فردا صبح زود، چون فردا جِسي مرخبايد زود
خواستم با خودم تكرار كنم، حتي اگه شده صد دفعه تا مطمئن بشم گيج نيستم، تا مطمئن زود مي

- كنم و دارم تصميم ميي خودم دارم فكر ميكنه و هنوز خودم با ارادهبشم هنوز فكرم داره كار مي
  .گيرم

كه باالي سرم گذاشته بودم دراز شد، دوتا از اونها را ي قرصهام اختيار دستم به سوي جعبهبي
شدم، سهراب بدون آب قورت دادم، احتياج شديدي به خواب داشتم، بايد از كابوس سهراب راحت مي

يك كابوس تلخ بود، وگرنه اون چرا بايد به من زنگ بزنه، اون هم بعد از اين همه سال سرم را آرام آرام 
 دايا مرا از اين كابوس تلخ نجات بده، غلطي زدم و سرم را به طرف ديگررو بالش گذاشتم و گفتم خ

شد و من باز با ور ميتخت كردم تا نور ساعت اذيتم نكنه، خواب و سستي داشت به همه وجودم حمله
هاست ــسهراب مدت: كردم، خدايا مرا از اين كابوس نجات ده، مادر بارها به من گفته بودخود فكر مي

گويند سهراب ديگه همه مي: كنه و با پوزخندي به من گفته بودهمه داره زندگيش و مي دور ازبه
منظورت چيه مامان، مگه قبالً چي : آد با عصبانيت به مادر گفته بودميادم مي. سهراب سابق نيست

  بوده؟ كه حاال چي باشه؟
ش را از من پنهان كنه به خواست غم چشماقبال را بايد از تو پرسيد كه چي بوده و در حالي كه مي

  .و حاالي سهراب را هم بايد از خدا پرسيد كه چي شده: من پشت كرد و گفت
هاي من و نصف شب هم دست از سرم ها اومدي توي خوابلعنت به تو سهراب كه بعد از سال

است داري، اما اينجا رو اشتباه كردي، االن من ديگه رها خانم چند سال پيش نيستم، من مدتهبرنمي
كه رفتم دنبال آرزوهام و رهاي رهاي رها هستم، آرزوهايي كه چه خوب و چه بد خودم ساختمشون و 

اينكه چه بهاي سنگيني براي رسيدن به اونها دادم، اينكه . خواستم بهشان برسم و رسيدمخودم هم مي
را داشتم يا نه، اينها  ها قبل باز هم همين آرزوهاگشتم به سالدرست بودند يا نبودند، اينكه اگه برمي

زدم و چشمم به نور آبي رنگ ساعت افتاد،  غلطهمش و همش مشكل منه، روي تخت دوباره 
سهراب از توي : كردمالي كه با خودم زمزمه ميـد در حــشكم سنگين ميچشمهام داشت كم

با خودم كلنجار  هاي من بيا بيرون، سهراب اينجا دنياي من، و در حالي كه بين خواب و بيداريكابوس
ي توهم و افكار ها همش يك خواب و خيال بيش نيست، همش زادهكردم كه اينرفتم، فكر ميمي

گه، مگر فرق تو با يه كنم بيچاره ماماني ميميكه دارم استفاده  ي قرصهاي لعنتيمريضمه، همش زاده
. كردم همه چيز را انكار كنم ها عادت، آخه تازگيكنمآدم معتاد چيه؟ و من فقط به ظاهر انكار مي

پشت چشمام آرام آرام سنگين شد و بر روي هم افتاد، و ديگه نفهميدم به چي فكرمو مشغول كرده 
  .بود

شد، دينگ، دينگ و صداي فرياد محو سارباني كه اصالً از دورها شنيده مي هاشترصداي زنگوله 
  .ديمكنيم، به آب رسيهمينجا اطراق مي: گفتديدمش كه مينمي



              
7     فصل اول  

دم، اما حركتي آد، پاهام را تكان ميخشك شده و صدام در نمي هنمدآب، خدايا چقدر تشنمه، 
اي در ديگه شتربانبينم، پاهام انگار در خاك فرو رفته بودند و من قادر به حركت دادنشان نبودم، نمي

دستهام مثل اينكه با ديد، خواستم دستهام را تكان بدم تا منو ببينه اما حال گذر بود و من را نمي
دنم قفل شده بود صداي زنگوله شترها را دوباره شنيدم، دينگ، دينگ، چقدر صداي ـزنجير به ب

به : زدآمد كه فرياد مي، بارها اين صدا را شنيده بودم و باز صداي ساربان ميهاي شترها آشنا بودزنگوله
، اما حركت از من مرفتميبه طرف آب واي كه چقدر تشنمه بايد . آب رسيديم، به اين طرف بيائيد

ي قدرتي كه داشتم به خودم فشار آوردم كه شايد بتوانم تكان بخورم، اما دريغ سلب شده بود، با همه
از تكاني كوچك احساس تشنگي با خفگي همراه شده بود و يك دفعه همه جا تاريك شد و ديگر 

اي افتاده بودم، حركت گوشهتاريك و من بي تابوت باشم، تنگ و ويت ديدم، مثل اينكهجايي را نمي
ها دوباره ام و حاال واقعاً درون تابوت هستم، صداي دينگ، دينگ زنگولهگفتم تابوت، نكند براستي مرده

ام، فقط بايد ديدم، نور يعني زندگي، پس من نمردهديدم، نور ميو در كنارش نور كوچكي مي آمدمي
آنها دارند مرا صدا دانم شد، ميها دوباره و دوباره تكرار ميگولهحركت كنم، صداي دينگ، دينگ زن

حركت شدند، به خودم نهيب توانم، دستهام و پاهايم بيزنند و من فقط بايد حركت كنم، اما نميمي
ن فقط يك كابوسه، بلندشو، اگر دهانت را باز كني و ساربان را صدا بزني، نجات پيدا ـرها اي: زنممي
مام وجودم و قدرتم را در عضالت صورتم قرار دادم كه به سختي و فشار به لبهايم فرمان كني، تمي

تياج به هوا داشتم و فقط يك حركت ديگه منو به زندگي حكردم، افرياد بدهد، احساس خفگي مي
و  ي وجودم را در لبهايم قرار دادم تا باز شودگرداند، رها يك بار ديگر سعي كن، پس دوباره همهبرمي

ا تنها صدايي كه از خودم شنيدم اصوات ناهنجار و نامشخصي بود كه بر زبانم جاري ــبگويد آب، ام
  .دوباره تكرار كردم و تكرار و باز دوباره تكرار، تكرار. شدمي

آب، از جا پريدم، خيس عرق : گفتمناگهان احساس سرما وجودم را گرفت و با فرياد خودم كه مي
رام به اطرافم نگاه كردم و احساس امنيتي عميق مرا در برگرفت، توي اطاق خودم آ. لرزيدمبودم و مي

ي شترها از جا پريدم و با وحشت به اطرافم نگاه كردم اما وقتي دوباره زنگوله بودم و يكدفعه با صداي
ي باالي چشمم به ساعت كوچولوي روي ميز متوقف شد، حيران و متعجب دستم را بر روي دكمه

پس صداي : با لبخندي مات دوباره سرم را روي بالش فشار دادم. ار دادم تا مجدداً زنگ نزندساعت فش
كرده، واي رها امان از دينگ، دينگ ساعت روي ميز نبوده كه اعالم روزِ نو ميي شتر چيزي جز زنگوله

و يك لب  كنه و تو مونديدست تو كه بيداريهايت هم توي خوابِ و خوابهايت هم توي بيداري سر مي
احساس به سختي از جايم بلند شدم، . زده، راستي كه چقدر تشنمهو يك دهن تشنه و عطش. خشك

گشت سرجايش كم داشت برميسرگيجه مجبورم كرد دوباره بشينم لب تخت، مثل اينكه حواسم كم
دم فشار هاي پايين تخت به خوشنيدم، با كمك ميلهي رعد و برق را ميوقفهچون از بيرون صداي بي

آوردم و بلند شدم و به طرف پنجره رفتم توي اين ساعت صبح چقدر بيرون تاريك بود، اما وقتي 
ديدي از اون كرد ريزش شديد باران را ميكردي و چشمهات به تاريكي عادت ميبيشتر نگاه مي
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خوب كار خواست برگردي به تختت و تا شب از توي تخت بيرون نيايي، اما روزهايي بود كه دلت مي
كم ديرم كردم، داره كمشدم و خودم را آماده ميشه، بايد سريع بلند ميكه اين چيزها حاليش نمي

زدم، چشمم به آينه افتاد، خدايا اين ميشه، به طرف دستشويي رفتم و در حالي كه آب به صورتم مي
ه بدتر اليه سياهي كه هاي پف كرده و گود افتاده، صورت ورم كرده و از همديگه كيه تو آينه؟ چشم

دادم، اما نه داخته بود، خيلي راحت ده سال بيشتر از اوني كه سنم بود نشان ميـام سايه انـزير چشم
گفت هر چي هم درد داري توي خانه شدم، به قول دكتر سرمد كه ميامروز نبايد اينطوري ديده مي

ي ت را نشان بده، اونا هم همه اندازهورت خندانـوي دستشويي و جلو بيمار يا مشتري فقط صــبريز ت
ست، كه با خودت همه جا مثل طاير يدك ـايش نيــي نمه وسيلهــج تو كــتو درد دارن، درد و رن

  .قلبه نه توي صورت آدم خونهگفت، درد و رنج جاش تو مهمونبريش، راست ميمي
تر كردم، شمام را كم رنگهاي زير چبراي همين دوباره صورتم را شستم و با كمي آرايش سياهي

ي موهايم را پشت سرم با كليپس كمي روژلب زدم تا صورتم از اين رنگ پريدگي بياد بيرون، همه
هاي ناقابل را مثل شيريني انداختم باال، اما اين دفعه مثل اينكه بزرگي جمع كردم و دو تا از اون قرص

ي آبي كه در يخچال بود مقداري نوشيدم هخواست بره پايين، به طرف آشپزخونه رفتم و از شيشنمي
پاكت شير را از يخچال بيرون آوردم و مقداري از آن را داخل ليواني كه معلوم نبود چند روز روي 

ي شير را يك نفس نوشيدم، دون تلف كردن حتي يك ثانيه، همهـكابينت آشپزخانه بوده ريختم، و ب
هاي ي قرصاره به سمت ميز كنار تخت رفتم و جعبهامروز بايد سرحال و شاد باشم، براي همين دوب

دونستم كه چند ساعت ديگه دوباره بهش احتياج در دستم بود انداختم، مي كه ي كيفمواعصاب را ت
ام كه سر جالباسي كنار در بود رفتم و بعد از باراني هايم را پوشيدم با عجله به طرفدارم، لباس

ي ل پوشيدن كفشم شدم، بند كيفم را كه بلند بود از طرف شانهبرداشتن باراني و دسته كليدم مشغو
  .ي ديوار برداشتم و از خانه بيرون آمدمچپ، دور گردنم انداخته، چتر را از گوشه

آمد چترم را صبح بود اما همه جا نيمه تاريك بود، باد شديدي كه مي هواي عجيبي بود، با اينكه
ريخت ده نداشت چتر را بستم و زير باران تندي كه مثل سيل ميكه تازه باز كرده بودم برگردوند، فاي

كشيده به طرف ماشينم كه در پاركينگ آپارتمان پارك شده بود دويدم و در حالي كه مثل موش آب
شده بودم ماشين را روشن كرده و بعد از گذشتن از چند فرعي به خيابان اصلي وارد شده از شدت 

يك خيابان تا  زبته در جنوب امريكا همچين چيز عجيبي نيست كه اباران يكدفعه كم شده بود، ال
كني انگار اين تكه ابر بزرگ فقط ها فكر ميقدر متغير و متفاوت باشد، بعضي وقتخيابان بعدي هوا اين

  .باره در حالي كه خيابان بعدي خشك خشكآيد و باالي سر تو ميداره دنبال ماشين تو مي
دانم يدم، اما باران بند آمده بود، نميـشند و برق را ميـكه صداي رعـ، با اينطور بودم همانـاالن ه

به سختي خود را به خط سمت . شدتر ميتر و تاريكرفتم تاريكچرا آسمان هر چي كه جلوتر مي
تر حركت كنم و هم اگر باران شديدتر شد كنار خيابان ماشين را راست كشاندم تا بتوانم هم آرام

م، اما همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد و فرصت فكر كردن را از من گرفت، باد يك دفعه متوقف كن
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اولش با . هاي درختان اطراف خيابان را با خودش به رقص درآورده بودها و شاخهشدت گرفت و برگ
تر رفتم، اما آسمان تاريك و تاريكآرام جلو ميام، من هم آرامهاي جلوييراغ ماشينــكمك نور چ

ها هم نبودم، از طرف دست چپ صداي محكم برخورد شد و ديگه حتي قادر به ديدن نور ماشينمي
آمد را شنيدم، هيچ چيزي صداي باد و طوفان به سختي مي يتودو ماشين يا شايد هم بيشتر كه 

ي ههاي شكستي تاريكي از باران و باد و شاخهديدم، نه نور ماشيني، نه خيابوني، فقط تودهنمي
كرد، با غلبه مي ودمــوجكم بر ه دور ماشين را احاطه كرده بود، ترس داشت كمــدرختان بود ك

رفتم، راديوي ماشين را آرام به جلو ميآوردم و آراماي سردم محكم به فرمان ماشين فشار ميـهدست
عالم وضعيت خطر شد، اهاي ممتدي كه از راديو شنيده ميدرست فكر كرده بودم، بوق پسباز كردم، 

آمد، اين صحنه را يكبار ديگر هم تجربه كرده كرد، كاري از دستم برنميو تورنادو براي منطقه ما را مي
امد كنارم بود و ـه اون موقع حـاين بود كبودم اولين سالي كه به امريكا آمده بودم، فقط تفاوتش 

ن نباش ما االن در مركز تورنادو نگرا :گفتو مي ن گذاشته بودـاي سرد مـهتش را روي دستـدس
گفت، اون روز طوفان بيني، راست ميهستيم، اگه توي چشمش يا همان مركزش باشي، آسيبي نمي

ي باد خيلي خرابي به بار آورده بود، اما ما جون سالم به در برديم اما االن چي؟ توي اين تاريكي و زوزه
خورد، خودم را گم ي ماشين ميود و به شيشهو برخورد اجسامي كه طوفان با خودش حركت داده ب
 اما ساعتزنم، ها در اين طوفان دست و پا ميكرده بودم، با اينكه براي من مثل اين بود كه ساعت

شد، اين را از حركت داد، سرعت باد بيشتر و بيشتر ميماشين فقط گذشت چند دقيقه را نشان مي
فهميدم كردم، ميمن به سختي آن را كنترل مي شد وماشين كه به طرف چپ و راست كشيده مي

هاي آخرين ذره ،صداي برخورد جسم سختي به شيشه جلوي ماشين و همزمان شكستن شيشه
جايگزين آن شد، از وحشت جيغ كشيدم و فرمان ماشين را به عنوان  ترسآرامش را از من گرفت و 

دم كه اين آخرش باشه، اما تاريكي و غبار كرفشردم و دعادعا ميگاه در بغل گرفته و ميآخرين تكيه
خورده هجوم آورد و اجسام رها شده در هوا بيشتر و بيشتر شد و باد با سرعتي ويرانگر به شيشه ترك

- را با پوست صورتم احساس مي هاي شيشهآساي باران و باد و خوردهي سيلحمله. آن را خورد كرد
ينم رو مثل يك هواپيماي كاغذي كوچك كمي باال برد و كردم و باز هم هجوم باد بود كه انگار ماش

دوباره محكم به زمين انداخت و همزمان برخورد جسمي سخت و سنگين را اول با سقف ماشين و بعد 
  .اختيار به سمت كمرم رفتبا تمام وجودم بر روي كمرم احساس كردم، دستم بي

د و به بندبند اجزاء بدنم رسيد و هاي كمرم شروع شاحساسي دردناك و كشنده كه از استخوان
  .درد بسته شد زچشمانم ا

                                                      ***  
زد و حرف مي شيدم كه داشت با تلفنـشنا ميـرگس را از خيلي دورهـود نــآلضــصداي بغ

ز كنم و ببينمش اما همه جا كردم چشمام را با گه، سعيشدم كه چي ميچرا متوجه نمي دانستمنمي
  .دونستم باز هم خوابم يا اينكه بيدارم و گرفتار افكار درهممتار بود، نمي
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دوباره به خون احتياج داره و دوباره سعي : گفتشنيدم كه به انگليسي ميصداي آرام زني را مي
دستهايم را حركت بدهم، كردم چشممام را باز كنم اما باز همه جا تاريكي بود و من قادر نبودم پاها و 

رفت و دستهام انگار به بدنم قفل شده بود، ها فرو ميمثل اينكه لحظه به لحظه پاهام بيشتر توي شن
ها و پاهاي من، ها، كاروان و شندايا، صداي زنگولهــيدم آه خــشنهاي كارواني را ميصداي زنگوله

واب را قبالً ديده بودم فقط بايد چشممام را باز خبينم، اين دونم كه بازم خوابم و دارم كابوس ميمي
كه صورتش توي غبار شن و مه محو شده بود، اما  شنيدمكنم تا بيدار بشم، صداي ساربان را مي

هاي من به بگيره، اما دستهاي منو شد دستهاش را به طرفم گرفته بود تا دستتر ميصدايش نزديك
شنيدم كه رفت، صدايش را ميميها فرو حظه بيشتر در شندني كه لحظه به لـــبدنم چسبيده بود ب

، رابههسرها بلند شو، اما اين صداي : كردشد، مثل اينكه داشت كنار گوشم زمزمه ميتر مينزديك
گم شده بود و من دوباره به ها غباراما اون دوباره توي  كنم تا صورتش را ببينم،چشممام را باز مي

  .خواب رفته بودم
به مادرش خبر داديد و صداي غمگين : گفتشنيدم كه ميتر سرمد را به وضوح ميصداي دك

دونستم دارند در مورد مادر كي حرف ، نرگس صبح به مادرش زنگ زد، نميآره: ياسمين كه جواب داد
ه خواب عميقي رفتم خواب دختر كوچولويي را ــزنند و زياد به خودم هم فشار نياوردم، چون بمي
نشيمن بود پنهان كرده هايي كه ورودي اطاقزده و گريان خودش را پشت ستونوحشت ديدم كهمي

همه جا صداي گريه شد بود، از بود، اما تمام توجهش به تنها اطاقي كه درش به اطاق نشيمن باز مي
ي حواس دختر كردند، اما همهجمع شده و گريه مي بودكه توي اون اطاق  تختيآمد، همه دور مي

ي سفيد روي آن تخت خوابيده بود، مادرم را و به وجود انسان عزيزي بود كه زير يك ملحفهكوچول
ريخت، دستش را به ديدم كه مثل هميشه متين و با وقار كنار تخت نشسته بود و آرام اشك ميمي

و طرف ملحفه برد و باالي آن را كمي پايين آورد، صورت عزيز بابايي بود كه حاال چشماش بسته بود 
كنه، با بغض به مادرش دختر كوچولو فهميده بود كه باباجون ديگه هيچ وقت چشمهاش رو باز نمي

صدا و نگاه كرد كه با اشك پيشاني بابا را بوسيد و آرام ملحفه را به روي صورتش كشيد، و دختر بي
مين ولو هاي اضافي كه روي زهاي زيرزمين پايين رفت و خودش را پشت خرت و پرتگريان از پله

گريست، هيچ وقت مرگ كسي را شده بودند پنهان كرد و شروع كرد به گريه كردن، تلخ و غريب مي
عمالً كرد، شنيد، آن را خيلي دور از خود احساس مينديده بود هر وقت هم در مورد مرگ ديگران مي

 تاواقعيو يكي از  مرگ در زندگي او وجود خارجي نداشت، اما حاال با ديدن مرگ باباجون مرگ را ديد
ريخت كه يك كرد و اشك ميهاي بابايي گريه ميكرد، به ياد خندهمهم زندگي را از نزديك لمس مي
شنود، با ترس سرش را برگرداند و هاي كسي را از پشت سرش ميدفعه احساس كرد صداي نفس

 رديگكشيد كه كسي كند، دختر حاال خجالت ميان به او نگاه ميـسهراب را ديد كه با چشمان گري
ود ـهاش را شنيده با شرم سرش را پايين انداخت، اما سهراب دستهايش را گرفته بهق گريهصداي هق

كنم و آن وقت و بهش گفته بود، رها خجالت نكش گريه كن تا آرام بشي منم وقتي ناراحتم گريه مي
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ن ـي نرگس كه ميا صداي گريه ي سهراب بوددانم از صداي گريهنمي هر دو با هم گريه كرده بودند
دانم چرا فقط آوردم و نميب بود، هيچ چيزي را به جا نميـا برايم غريـچشممام را باز كردم، همه ج

ود و حاال صداي شوهرش سعيد را هم ـــده بــتر شديدم، اما صداي گريه نرگس واضحزمين را مي
خطر رفع شده، اما  دكترا گفتندحاال كه نرگس تو رو خدا گريه رو بس كن، : گفتشنيدم كه ميمي

اما اگر براي هميشه فلج شده باشه چي؟ اينكه از صد بار : گفتآلود بود و ميصداي نرگس هنوز بغض
  .مرگ هم برايش بدتره و من دوباره خواب چشممام را گرفته بود

يك . دن بودديدم، يك رهاي فضول كه هميشه در حال دويهايم را ميدانم چرا خواب بچگينمي
خواستم فقط در خواب باشم چون دنياي دنياي شاد، فارغ از فكر و خيال و حاال ديگه خودم هم مي

  .قشنگتري منتظرم بود
كردنش و هاش، صداي صحبت ريهـــتوي خواب چند بار صداي مادرم را شنيده بودم، صداي گ

تا بيشتر كنار  خوابيدمس بيشتر ميبينم، چون مادرم ايران بود پدونستم كه حتماً دارم خواب ميمي
  .مادرم باشم

پيچيد بيچاره هاش توي گوشم ميهاي مادر خيلي به من نزديك بود صداي گريهاما صداي گريه
گريست، اين قدر به من نزديك بود كه كشيد كه اينطور غمگين ميماماني از چي اينقدر عذاب مي

هاي مادر به قطره اشككردم قطرهحساس ميحاال لمس دستهايش را روي دستم و روي صورتم ا
كردم، دهانم را باز كردم تا هايش را تحمل كنم، بايد آرامش ميتونستم گريهچكيد، نميصورتم مي

حرف بزنم اما جز صداي مبهمي چيزي از دهانم خارج نشد و دوباره سعي كردم بگم ماماني و انگار 
متوقف كرد و دستش را به روي صورتم گذاشت و در  اش رامادرم هم متوجه من شده بود چون گريه

دخترم حرف بزن، چشماتو باز كن، و من تمام قدرتم را در عضالت صورتم و : گفتهمان حال مي
آمد اهي در ميـــي ماماني، صداي آرام خودم را كه انگار از قعر چلبهايم جمع كردم براي گفتن كلمه

: گفتشنيدم كه با هيجان ميوابم يا بيدارم، صداي مادر را ميكه باز هم خ ودمــرا شنيدم، مطمئن نب
خدايا شكرت، باالخره به هوش آمدي و صورت مرا غرق بوسه كرد، مرز خواب و بيداري برايم از بين 

ا صداي خودم كه دوباره و دوباره مامان ــهاي مادر يدونستم چي را بايد باور كنم، بوسهرفته بود، نمي
رها خانم : گفتمشد كه بيدارم، به خود ميديدم تا باورم ميبايد صورت مادر را مي زدم،را صدا مي

بيني؟ نور اميدرو توي ن، خيس اشك، ميــن صورت مادر را نگاه كــبيدارشو، چشمهات رو باز ك
: گفتبيني؟ بيدار شو رها خانم، تو خواب نيستي، و باز صداي مادر را شنيدم كه مييهاي مادر مچشم

بينم يا توي خيالمه، چشمهام خيره دونستم واقعاً دارم مادر رو ميبيني؟ و من نميخترم منو ميد
تر تر از يك رويا، براي همين با خيالي مطمئنمونده بود، پيرهن آبي رنگش خيلي زنده بود، خيلي زنده

  .آبيه عزيزم: فتبوسيد گاز مادر پرسيدم، مادر رنگ لباست چه رنگيه؟ و مادر در حالي كه منو مي
  كني؟پس مادر اگه خواب نيستم تو اينجا چيكار مي

  : داد به من گفتمادر در حالي كه دستش را بر روي دكمه اضطراري كنار تخت فشار مي
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براي اينكه پيش تو باشم عزيزم، و در همان حال دكتر و پرستاري را ديدم كه وارد اتاق شدند و در 
... مشغول گرفتن فشارخون و نبض و تب و  تند تند كردندسرم نگاه مي هاي بااليحالي كه به دستگاه

شدند و در همان حال دكتر با لبخندي به مادر گفت تبريك ميگم مثل اينكه مهمانت از اون دنيا 
  .برگشته

  .مادر دوباره منو توي بغل گرفت و بوسيد و بوئيد
سعي كنيد خودتون رو خسته نكنيد، : گفت پرستار قبل از اينكه از اطاق بيرون بره رو به ما كرد و

هر دوتون به يك استراحت حسابي احتياج داريد، امشب من مسئول رسيدگي به اين اطاق هستم، با 
  .بخير گفت و رفتخيال راحت استراحت كنيد و شب

مامان چرا من توي : دونم چرا، رو به مادر كرده و پرسيدمپس من توي بيمارستان هستم، اما نمي
ترين فشاري به من بياورد، دستم را در دست گرفت و ترسيد كوچكارستانم؟ مادر مثل اينكه ميبيم

  .سعي كن استراحت كني: شنيدي كه پرستار چي گفت: گفت
  .كم بسته شد و به خواب عميقي فرو رفتمو البته احتياج به گفتن هم نبود چون چشمانم كم

                                                
                                                 ***  

نزده روي ميز كنار تخت گذاشتم و اصالً اشتهايي به خوردن نداشتم و غذا را همين جور دست
هايي كه نرگس برايم آورده بود كتاب سعي كردم خود را با خواندن كتاب مشغول كنم، از بين كتاب

قبالً تعريفش را شنيده بودم، بعد از خواندن چند صفحه از كتاب ديگه قادر بانوي شب را انتخاب كردم، 
دانستم كه كرد، ميهاي مسكن هم كمكم نميكرد و قرصبه خواندن نبودم، سردرد بدجوري اذيتم مي

هاي ديگر ي آنها را در اين شرايط و همراه با قرصهاي اعصابم دارم، اما دكتر استفادهاحتياج به قرص
رفتم تا هاي كنترل تخت كه در طرف راستم بود ور ميديد، در حالي كه داشتم با دگمهب نميمناس

آيريس بود از اين يكي پرستار خيلي خوشم . تخت را به حالت نشسته نگه دارم پرستار وارد اتاق شد
به  كمي رو با قدي بلند و اندام. درخشيدي زيبايي داشت كه هميشه روي صورتش ميآمد، خندهمي

كنه، با يك ها طبع گرمي داشت كه آدم در كنارش احساس آرامش ميچاق و مثل بيشتر سياهپوست
دستش ليوان كاغذي كوچكي را كه محتوي دو قرص بود به دستم داد و با دست ديگه يك ليوان آب 

ظرف  ها را بخورم، در حالي كه بهاز روي ميز كنار تخت برداشت و كمكم كرد تا صاف بنشينم و قرص
كنه سعي عزيزم قرص تنها به تو كمك نمي: كرد گفتنگاه مي بود دست نخورده كنار تخت كه غذا

در حالي كه ليوان آب را به دستش . ات را به دست بياوريهــكن غذا بخوري تا انرژي از دست رفت
حيرتزده منو خوام از تخت بيام پايين، ممكنه كمكم كنيد؟ با چشمان براقش كمي مي: دادم، گفتممي

  خواي بياي پايين؟چرا مي: و گفت كردنگاه 
كني؟ با لبخند خوام راه برم، كمكم ميمي: دادم گفتمدر حالي كه به سختي بدنم را حركت مي

و در همان حال هر دو . منم براي همين اينجام: داد گفترا نشان مي شسفيدهاي زيبايي كه دندان
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 كرلواد و بعد يك دستش را پشت كمرم گذاشت و با دست ديگرش ي تخت قرار داپايم را كنار لبه
هايم آورد، دنداني تخت به كمرم و ستون فقراتم فشار مينشستن بر روي لبه. كنار تخت را كنارم نهاد
آيريس در حالي كه عرقي را كه روي پيشانيم . دادم تا مبادا از درد ناله كنمرا روي لبهايم فشار مي

آرام مرا به طرف باال كشيد و سعي كرد ام قرار داد و آرامكرد، دستش را به زير شانهمينشسته بود پاك 
به روي پاهايم بايستم، اما امان از درد كه مثل حركت يك دشنه كه توي پوست و خونت فرو كرده 

درد توي گودي كمرم پيچيده . دهندـــباشند و آن را از ستون فقراتت به سمت پايين كمرت حركت ب
توي گلويم حبس شده بود و شد، نفس ي زانوي چپم كشيده ميبود و از آنجا به پاي چپم و كاسه

شد و قدرت فكر و حركت را از سوزش درد لحظه به لحظه بيشتر مي. را پوشاند اختيار صورتماشك بي
مرا  رسيدنشستن داشتم و دردي كه به مغز استخوانم ميمن ربوده بود، نه جرئت حركت و نه قدرت 

اختيار دستم به طرف كمرم رفت و همين باعث شد كنترلم را از دست بي. كردتر ميتابهر ثانيه بي
شدم، سرم به دوران افتاد و با گيجي و بدهم و اگه آيريس زير بغلم را نگرفته بود، به روي زمين ولو مي

ستار كمكم كرد و آرام مرا دردي كه به جانم رخنه كرده بود در حال افتادن به روي تخت بودم كه پر
  .به روي تخت خواباند

، حاال يك ماه هست كه در بيمارستان و اين كردمملحفه را روي سرم كشيدم، احساس ناتواني مي
شود، دي مواجه ميــبرم و هر دفعه تالشم براي بلندشدن با شكست و نااميراحتگاه به سر ميـاست

كنم يك انسان طبيعي نيستم نتي خسته شدم احساس ميدن بر روي اين تخت لعــديگر از دراز كشي
  .هاي توي كمرم و زانوي چپم فقط درد و درد و عذاب نصيبم شدهو از وجود پالتين

سپاسگزار بودند، من فقط حيران از اين بودم كه چطور  منموندوقتي مامان و نرگس براي زنده 
مخصوصاً دو هفته اول بعد از به هوش آمدنم كه تونم با اين شرايط افتضاح ستون فقراتم ادامه بدهم مي

توانستم زمين را مشاهده كنم و هر از چند مدتي فقط به روي شكم روي تخت افتاده و فقط مي
گردانند تا طرف ديگرش هم برشته شود، من را هم ميان همچون گوشتي كه به روي آتش مي

هاي روح اتاق و آدمگر سقف بيانم نظارهگردانند تا مدتي هم چشمهاي رنگ وارنگ پزشكي ميدستگاه
ي دكتر هر چند كه زانوي چپم هم شرايط بهتري نسبت به كمرم ندارد، اما عقيده. نگران اطرافم باشد
ي عمر فلج ترين شانسي كه آوردم كه نخاع كمرم قطع نشده، و گرنه بايد همهگاين است كه بزر
گويند ن هم فرق زيادي با يك آدم فلج ندارم، اما همه ميكردم هر چند كه همين االپاهايم را قبول مي

در . طلبد كه من از روز اول هم در اين مورد خودم رو باختمبرد و تالش و پشتكار مرا ميفقط زمان مي
دونم چرا هر چه بيشتر اين شرايط بيش از هر چيز احتياج به آرامش و اعتماد به نفس دارم، اما نمي

توان دلخوش بينم، چرا بايد ادامه داد و به چه ميراي حركت و ادامه دادن نميكنم دليلي بفكر مي
توانم به آنها بيان كنم كه احتياج به ام و اما بدتر از هر چيزي نميهــي اطرافيانم خستبود؟ از همه

و ها تونم كنجكاويهاي نگران مامان رو تحمل كنم، نميتونم نگاههاي اعصابم رو دارم، نميقرص
ها هم در خوام كه اونزارند راحت باشم و نميهاي حامد را در مورد خودم قبول كنم، نميسرزنش
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ريختم از اين اوضاع موردم فكر سنگين اعتياد رو داشته باشند هنوز سرم زير ملحفه بود و اشك مي
كردم، در حالي ي تخت نشسته بود، احساس پرستار را، كه كنارم لبه در همان حال سنگيني .نابسامانم
ميدوني، ممكنه شروع خوبي نبوده، اما : ي گفتــدهد به آرومــخواست به من قوت قلب بكه مي
توني موفق بشي و راه بري، خودش بهانه انجامش بدي باالخره مي اگر قدر كه اميد داري كههمين

م بايد تحمل كني، در را تحمل كني، و حتي بيشتر از اينها را ه ي اين دردهاخوبيه براي اينكه همه
  .صدا نگاهش كردمآوردم، بيحالي كه سرم را از زير ملحفه بيرون مي

ه سعي نكني گشي، ابرد اما اگه تالش نكني، كامالً فلج ميمعلومه كه كار آساني نيست و زمان مي
ر شه، بخصوص كه بايد جوشه و راه نرفتن براش عادت ميراه بري، پاي سالمت هم دچار تنبلي مي

 شيي عمرت فلج ميدي و براي همهموقع هر دو پايت را از دست ميپاي ديگرت را هم بكشد، اون
ي سمت چپم چشم دوختم، از جايي كه خوابيده بودم رداندم و به پنجرهـــرگــرويم را از آيريس ب

ين روزي كه ديدم، آسمان خيلي به زمين نزديك بود، اينو اولفقط حركت رقصان ابرها را از پنجره مي
كردم اون دور دورا آسمان و زمين به ها فكر ميپا به فلوريدا گذاشتم احساس كردم، بعضي وقت

پريدم و توي مه آلودگي رها ميــخواست از اين پنجره روي يكي از اين ابدلم مي. همديگر رسيدند
ي تا جايي كه ديگه زميني انتهايبرد تا بيخواست باد، ابر منو با خودش ميشدم، دلم ميابرها گم مي

خواست خواست رها بودم، رها در فضا، در تعلق باد، دلم مينباشي، خاكي نباشي، جسم نباشي، دلم مي
هايش گفت حامد كه من گذاشتم باد منو با خودش ببره، حرفبرد، راست ميباد منو با خودش مي
ا اومده، اون هم اون موقع روز، با بح وقتي ديدمش تنهــكرد، صيني ميــام سنگبدطوري روي سينه
رفت و عصبي توي اتاق راه مي شهاي نگران و كنجكاوبا اون چشمهايي كه داشت، اين همه مسئوليت

  .بود
شه بفرمايي مشكل چيه و اين موقع مي: دادم و با ناراحتي گفتمديگه داشتم كنترلمو از دست مي

چشم به من دوخته بود كنار پنجره ايستاد، دستش را  كني؟ در حاليكه با عصبانيتروز اينجا چكار مي
  :توي موهايش فرو كرد و با همان حالت به ديوار تكيه داد و به بيرون چشم دوخت

رم كه چيزي نگم، اما آخه من رها، دوست ندارم حاشيه برم، اما دو روزه دارم با خودم كلنجار مي
  ها چيه؟ي اعتياد تو به قرصموندم اين صيغه

شد كه صورتش را واضح نبينم، در كامالً جلو پنجره ايستاده بود و نور پشت سرش باعث مي حاال
تا او هم صورت مضطرب  مبرگرداندحالي كه دوباره اضطراب به همه وجودم رخنه كرده بود، رويم را 

دستش را  كوجه بشه، حامد خيلي رــترسيدم حرف بزنم و اضطرابم را از صدايم متمنو نبينه، مي
  .اين ديگه مامان نبود كه بشه گولش زدزاشت روي اصل مطلب، مي

  زني؟چي شده، چرا حرف نمي
: ون بدم، همان طور كه رويم به در بود گفتمــودم را آرام نشــكردم خالي كه سعي ميـــدر ح
ت را دور زده و در حالي كه ــا عصبانيت تخــب زني؟رف ميـــدانم داري در مورد چي حمن نمي
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دوني كه چقدر از دروغ مي: فشرد گفتهايش را از خشم به هم ميروي من ايستاده بود و دندانوبهر
هاي خونت خبر از متنفرم يا تو منو احمق فرض كردي يا اينكه خيلي دروغگو شدي، تمام آزمايش

خودم را  كردمده، اونهم نه به مقدار كم، در حالي كه سعي ميبخش قوي ميهاي آرامي قرصاستفاده
كنترل تخت شدم تا كمي  هاياز زير بار نگاه سنگين حامد خالص كنم، مشغول ور رفتن با دكمه

  .شده، يك چيزي بوده تمام شدهحاال مگه چي: بتوانم بنشينم و در همان حال گفتم
گم اما تو كاشكي تمام شده بود، اما تمام نشده، منم همين فكرو كردم و گفتم، چيزي بهت نمي- 
ها ور در حالي كه با عصبانيت با دكمه. هاي اعصابت را از دكتر كرديوز هم دوباره تقاضاي قرصدير
  : رفتم با ناراحتي به روي كنترل تخت كوبيدم و با صدايي بلند گفتممي

بيشتر بهش پول  يسكي دست هر دانم دكتر بايد محرم اسرار مريضش باشه، يا بازيچهمن نمي
  ميده؟

خواي زيادي به فكر شرف و حيثيت تو نمي: آميز به لبش بود گفتخندي تمسخردر حالي كه پوز
شدي در دست باد، از هر طرف بوزد، تو را با  بازيچهدكترها باشي، به فكر زندگي خودت باش كه يه 

هات پناه آوردي، ديروز آرزوهاتو گم كرده توني راهتو پيدا كني به قرصامروز نمي برد،خودش مي
گناه آرزوهاي خودتو بكاري، حتماً فردا هم ي بيدار بشي تا توي وجود يك بچهخواستي بچهبودي، مي

ود تو به مرگ بسپاري، با تاسف نگاهي به من كرد و خواي خهات ميها و بالتكليفيبه خاطر سردرگمي
  :با افسوس گفت

االن شروع كردي، البته رها خانم مثل اينكه تو مثل هميشه خيلي عجولي و فردات رو از همين 
  .االن هم فرقي با يك مرده نداري

كرد خسته هاي تخت كه كار نميدادم و از ور رفتن با دكمهدر حالي كه بغض گلويم را قورت مي
ها براي اينكه اعصابم كني نيست، من فقط بعضي وقتولي اونطور كه تو فكر مي: شده بودم گفتم
ها اين كار رو اينكه خيلي مسئله بزرگي نيست، خيلي كنم،رص اعصاب استفاده ميــضعيف شده، ق

  .كنندمي
حامد در حالي كه آرام كنار تخت خم شده بود دستش را از زير تشك تخت زير سرم، به طرف 

هاي كنترل تخت گذاشت و هاي تخت كرد و آن را كمي باال كشيد و بعد دستش را به روي دكمهميله
ت را به زير سرم و پشت كمرم احساس كردم و باالخره توانستم به كم فشار تخآنها را فشار داد كم

حالت نشسته روي تخت قرار بگيرم و حامد هم جلوي من كنار تخت نشسته بود، ناراحتي توي 
، اما در همون حال دستش را هنخون ورزد، سرم را انداختم پايين كه نگاه چشممام چشماش موج مي

  :بلند كردي من برد و سرم را به زير چانه
آد، من واقعاً ير بهت نميـقدر تغينـوض شدي؟ ايـقدر عرا اينـكنم اين تو باشي، چيـا باور نمـره
دادم كه در مورد تو فضولي ـتري هم پولي نـه هيچ دكـالت كنم و بـيت دخـوي زندگــم تـخواهنمي
اي بايد سرك بكشند، دثهها توي هر حايلــهاي بيمه و وكتــه اينجا شركـداني كم، اما ميـكن
كنم، شركت نگران كارهات نباش، بهشون رسيدگي مي: آد دو هفته پيش بهت گفتمماً يادت ميــحت
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داركي از ــآوري مي شما هم وكيلش را فرستاده تا در مورد تصادف تحقيق كنه، بعد از جمعبيمه
در حالي . مواد مصرف كرده بوديدند كه تو موقع تصادف ـن نتيجه رسيــرات به ايـبيمارستان و دكت

  :كردم خشمم را كنترل كنم و با آرامي حرف بزنم گفتمكه سعي مي
بينند، دارند توي خون آخه زورگويي هم حدي داره، اونها درخت به آن بزرگي را روي ماشين نمي

د كه اين خوان ثابت كنندونند كه اونروز طوفان شده بود، نكنه ميهمه مي. گردندمن دنبال علت مي
  زاده توهم منه؟ هم

  :كشيد تا بتونه به انتهاي تخت تكيه بده گفتحامد در حالي كه خودش را عقب مي
كنه، هزار تا آزمايش روي جسد خلبان بيچاره انجام اينجا امريكاست، ديدي كه هواپيما سقوط مي

كنند داشته، سعي ميك مشكل روحي و رواني ــدهند تا ثابت كنند حتماً خلبان قبل از پرواز يمي
هاي بزرگ هواپيماسازي بر بخوره، ي مسائل رو شخصي جلوه بدهند تا مبادا به شال قباي شركتهمه

قدر مواد مصرف كرده تو موقع تصادف اين .خواهند ثابت كننددر مورد تو هم مسئله همينه، كه آنها مي
ات فاصلهچون و جاده خارج شده،  بودي كه در حالت گيجي نتونستي ماشينو كنترل كني و ماشين از

  .ها كم بوده، اونها روي ماشينت افتادندبا درخت
  .كردهاما ماشين من توي خيابان حركت مي - 
  :كرده، بلكه كنار جاده بودهبله خانم، مشكل سر همينه، چون ماشينت توي خيابان حركت نمي - 

ه خاطر بيارم اما چيزي جز باد و با حيرت سرم را تكان دادم و سعي كردم حوادث اون روز رو ب
  .اومدو تاريكي به يادم نمي رانوب

  تو مطمئني كه ماشينم بيرون از جاده بوده؟ - 
  .هاش رو هم از كارشناس بيمه بگيرمتونم عكسخواي ميبله، اگه مي

تونستم به خاطر بيارم، ي درست و حساب نداشتم، حاال اين هم روش، از اينكه نميخودم حوصله
كرده يا نه، يا اينكه تا چه حد چيزهايي را كه به ياد دارم واقعي بوده و حادثه فكرم درست كار مي روز

كردم ولي آخه مگه داد، خودم هم داشتم به خودم شك ميتوي خواب و خيال نبودم، آزارم مي
م و داي تصادف و برخورد چند ماشين را شنيدــودم صــهاي ديگر هم بودند، من خممكنه؟ ماشين

  :اختيار افكارم را با صداي بلند گفتمبي
  .اي اونجا تصادف نكرده بودهاي ديگه چي؟ يعني هيچ ماشين ديگهپس ماشين

هاي زيادي توي اون منطقه شكسته ها، درختنه تنها ماشين. بودند همهاي ديگه چرا، ماشين - 
ها اد باعث ريزش سقف خيلي از خانههاي فرعي را بند آورده بودند، سرعت بشده و راه خيلي از خيابون

ها خسارت ها زخمي شدند، خيليدوي بدي بود، خيليشده بود، رها، طوفان وجود داشته، اونروز تورنا
طور متحير و سرگردان منو نگاه نكن، اگه االن از شركت بيمه ديدند، چون طوفان وجود داشته، اين

دادند و تو از كه اونها حق را به طرف خودشان ميآمدند براي تحقيق، تو همچين خودت را باختي مي
نه عزيزم به خودت ايمان داشته باش، تمام چيزهايي كه تو ديدي واقعي . همين االن بازنده بودي
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مسئله من سر اين چيزها نيست، چون در . نشيني نكنعقبو يك قدم هم از حرفهايت . واقعي بوده
تونه با ارائه مدارك ثابت كنه كه همه چيز م و اون ميمورد اين مسائل با يك وكيل خوب صحبت كرد

مشكل شركت بيمه اينه كه چون مخارج . لت گيجي توــاده نه به عــبه علت يك روز طوفاني اتفاق افت
خواد از زير بار اين مخارج در بره و به احتمال زياد هم اونها فقط مسئول بيمارستان زياد شده مي

شه و بيمه خودت هم ي اصلي خودت كم ميخسارت پزشكي از بيمه خسارت ماشين خواهند بود و
ات مانده همه كل بيمهكنه و براي در برگرفتن بقيه مخاج باقيبل ميــفقط درصد كمي از آن را تق

ه بيايي بيرون و بتوني دوباره روي پاي خودت بايستي، اينها وقتي درست ـــشه تا موقعي كعوض مي
از اين اعتيادت برداري و تقاضاي هيچ نوع قرصي را از دكتر نكني، چون بعد  شه كه تو ديگه دستمي

تو  مكنيو بايد خونت پاك شده باشه تا بتونيم ثابت  گيرنداز يك مدت ديگه دوباره آزمايش خون مي
  .ي دائم نداري و مسئله بزرگ منم همينهاستفاده

دن در اطاق و در همان حال دوباره به شد شروع كرد به قدم زكه از روي تخت بلند مي در حالي
جا به من خيره شد، نگاهش عميق و نگران بود، ـــيه داد و از آنــطرف پنجره رفت و به ديوار تك

دونستم سؤالش چيه، اين اهش را تحمل كنم، سرم را پايين انداخته بودم ميــــتوانستم نگميــن
  تونم انجامش بدم يا نه؟آيا مي پرسيدم كهها از خودم ميسؤالي بود كه خيلي وقت

  خواي بدوني مسئله من چيه؟نمي - 
  نه: با ترس از اينكه سرم فرياد بكشه گفتم

ه عصباني بود، فقط با نگراني رويش را به طرف پنجره ــصورم نه فرياد كشيد و نــاما برخالف ت
هاي لعنتي برداري و رصـــقي اين فادهــه تو نتوني دست از استــناراحتي من از اينه ك: كرد و گفت

  .يك زندگي تازه رو شروع كني
يك زندگي كه به خاطرش به اينجا آمدي، آرزوهاي بزرگ داشتي، آرزوهات اونقدر بزرگ بودند كه 

ها ـها رهايي تنموقعي كوچكت كه هيچي، كل ايران هم برايش كوچك شده بود، اونتوي اين كله
 ات، خيلي خندهيي از خودت، از قيد و بندهاي خانوادگي، از جامعهاي بود كه ورد زبانت بود، رهاكلمه

خوام درسام را تمام كنم و برم توي روستاهاي آفريقا بين مردم گفتي ميها ميموقعداره كه تو اون
گفتي اينجا هم ميشه با مردم بود، اما از از قيد و بندهاي شهري متنفر بودي، مي. واقعي زندگي كنم

عقايدت، با خودم رها من عاشق اين حرفهات شدم، عاشق . رسوم دست و پا گير متنفرم اين آداب و
كنه را به دنيايي كه دوست داره ببرم ارزشش باالتر از قدر آزاد فكر مياگر بتونم كسي كه اين: گفتممي

براي رسيدن به عقايدش از خيلي چيزها تونه برام باشه، كسي كه خيلي چيزهاي ديگه مي
ي كه به چشمان من زل زده ــات گذشتي و در حالتو از زندگي راحتت و خانواده گذشت،

كردم به اين كردم فكر نميتو از عشقت به سهراب گذشتي، متعجب نگاهش مي: بود گفت
هاي تخت آمد و ميلهركي اين حرفو به من بزنه، اما در حالي كه به سمت انتهاي تخت مي

اما حاال چي، به خودت نگاه كردي ببيني چي شدي؟  فشرد گفترا محكم در دستش مي



 

 18           

   

 فريب سراب 

مگه االن درسهايت در حال تمام شدن نبود، مگه نبايد حاال تو هزاران برنامه داشته باشي 
ي متحرك افتادي اينجا و به قول دكترا، براي ورود به دنياي جديدت، فقط مثل يك مرده

چون تو قبل از تصادف هم ديگه  بلندشي،خواد كه كني بلندشي چون دلت نميتو سعي نمي
  گم؟خواست بلندشي، درسته؟ من درست ميدلت نمي

ي تخت نشست دستهام رو كه از بس لبه مكنارآمد، و در حالي كه به طرف سمت راست تخت مي
  :عصبي شده بودم، يخ كرده بود، در دست گرفت و گفت

دوست داشتي، به خاطر آرزوهات،  اطر چيزهايي كهــبه خرها، بيا قول بده به خودت نه به من، 
خاطر خودت، دست از اين نوع زندگي كردن برداري، قول بده دوباره شروع كني، قول بده بلندشي و به

دونم، كمكم زندگي كني، من در مقابل تو مسئولم، چون خودم را باعث اين زندگي كه االن داري مي
بهش : گه اگه ديدم كسي از آرزوهاش گفتكن كه فكر نكنم كه اشتباه كردم كمكم كن كه دفعه دي

توني مگه نه، و در حالي كه دستش را روي صورتم كه نخندم و بهش نگم، همش خواب و خياله، تو مي
ترين، و از جايش بلند شد و اتاق را ترك گذاشت گفت هميشه اولين قدم سختغرق اشك بود مي

  .كرد
ي قبل دشم اما هر بار پشيمانتر از دفعهــيم بلناــار ديگه سعي كردم از جــبعد از آن روز دو ب

خوام بلندشم، پس چرا شدم، آخه كي گفته كه خواستن، توانستن است، مگر نه اينكه من االن ميمي
  .تونم زندگيمو عوض كنمتونم، پس چرا نمينمي

خوب ا كمك پرستار بهم كمك كنه اما ـــكرد بشدم سعي ميبيچاره مامان كه هر بار بلند مي
 .تونستم حركتشان بدهم، چه برسد كه كنترلش هم بكنمرفت اصالً نميدونم چرا پاهايم جلو نمينمي

و به كمك پرستار در  بشيني توني روي ويلچردرد را تحمل كني مي اگه بتوني :گفتندمي دكترها
وي ـبشه، تمحوطه و يا باغ پشت ساختمان استراحتگاه بگردي دكتر عقيده داشت، بايد محيطم عوض 

امو بيشتر خراب دت طوالني، روحيهـــيك اتاق بودن و مخصوصاً فقط روي يك تخت بودن براي م
ي پيش منو از بيمارستان به اين استراحتگاه منتقل كرده بودند، اينجا كنه، براي همين از هفتهمي
البته بيمارها بيشتر ديدي، داقل يك ذره روح زندگي را بين بيمارها ميـايش خيلي بهتر بود، حــفض

هاي سنگيني كه به رويشان انجام داده بودند، خطرات اصلي را اي بودند كه بعد از عملافراد سالخورده
ها در ها ماهپشت سر گذاشته و حاال فقط احتياج به يك دوره استراحت و نگهداري داشتند بعضي وقت

رشان فقط بعد از ظهرها و بعد از تمام شدن اــهاي هميشه گرفتماندند و خانوادهاين استراحتگاه مي
كنم دختر قدر تو فكر بودم كه متوجه نشدم زن جواني كه فكر ميزدند اينكارشان سري به آنها مي

خواهي يكي ي شوكوالتش را جلوي من گرفته مادرم با معذرتهـار تخت كناري بود جعبـــبيم
  .روي ميز گذاشت كلينكسبرداشت و روي 

اي بود سالهوالت تشكر كردم، خانم جوان تقريباً سيــام معذرت خواسته و بابت شوكيتوجهاز بي
  .كه موهاي بلوند صافش را همان طور آزاد باز گذاشته بود



              
19     فصل اول  

كوچولوي كنار شناسيد و اون دختر بازيگوش من الكسي هستم و مادرم ماريا را هم كه حتماً مي‐‐
، گفتم من هم رها دادما به عنوان خوشامدگويي تكان ميرم كارول، در حالي كه سرم رــدر هم دخت

  .تون خوشبختمهستم و اين خانم هم مادرم هستند، از آشنايي
حقيقتش توي اين هفته كه به اين اطاق آمديد، چندبار خواستم خودم را معرفي كنم، اما به نظر  - 
ي گرمش طور كه با خندهآمد خيلي تو خودت هستي، نخواستم آرامشت را به هم بزنم و همان مي

  قبالً آشنا شدم، مينا درسته؟ تمادرالبته با : گفت كردميرويش را به طرف مادرم 
  .پس باالخره اسمم را يادگرفتي: مادرم با خنده گفت

گيرم، ولي حاال مشكل اصلي ياد گرفتن اسم دخترتان است و رويش را كرد گفتم كه ياد مي- 
  طرف من، گفتيد اسمتان چي بود؟

تونند رها را تكرار كنند، دونم تلفظ اسمم اينجا خيلي سخته، خيلي از دوستام وقتي نميرها، مي- 
زنند ها منو به اين اسم صدا ميزنند، مثالً رودي، خيليمي صدااي شوند و منو به اسم ديگهخسته مي
  .توني رودي را انتخاب كنيتو هم مي

ها خودت را صدا بزنم و بعد با لهجه غليظي گفت رِهاسم  كنمرودي اسم قشنگيه، اما سعي مي - 
  درسته؟

  .عاليه، يادگيريت حرف نداره - 
ي اي آرام به طرف ما آمد و سعي كرد خودش را روي لبهسالهدر همان حال دختر هفت يا هشت

اش برنزه ستاي رنگ با چشمهاي رنگيش و پوموهاي فرفري قهوه. تخت كنار مادر بزرگش جا بدهد
  .اي به اين زيبايي از آب درآمده بودپوست است براي همين دورگهداد كه احتماالً پدرش سياهمي نشان
حتماً كالس دوم : كردم گفتمچه دختر زيبايي داري، و در حالي كه به چشمان زيبايش نگاه مي - 

از  بعد: كارول با لبخندي به لب گفت .سومشايد هم : هستي؟ درسته؟  و بعد با كمي مكث گفتم
رم سوم و در همان حال الكسيس به طرف ميز كنار تخت مادرش رفت و كيفش تعطيالت تابستان مي

: بوسيد، رو به طرف ما كرد و گفتادرش را ميــالي كه پيشاني مــز برداشت، و در حــرا از روي مي
شه، رش ميكم ديبخشيد به كارول قول داده بودم ببرمش تمرين اسكيت ولي مثل اينكه داره كممي

كرد و  اميدوارم كه حالت هر چه زودتر بهتر بشه و در حالي كه دست كارول را گرفته بود خداحافظي
  .از اتاق بيرون رفتند

ه، ولي مادر اصالً قصد رفتن نداشت، ــاز مادر خواهش كردم كه بره خونه و كمي استراحت كن
  .رهام سر ميتوي خانه از تنهايي حوصله: گفتمي

ا شاگرداني كه داشتي، كالس فارسي را دوباره شروع ــل بــهاي قبهــرا مثل دفعــخوب چ - 
  .كنينمي

ي كالس فارسي را قراره از هفته تر شده و برنامهاالن كه آمدي توي اين بخش، خيالم راحت - 
و عوض هارها كالس گذاشتيم، احتماالً بعداً ساعت كالسگه شروع كنم، فعالً كه تابستانِ، صبحـــدي
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حالي كه دست مادر را  در. كنيم، براي همين وقت دارم كه تمامي بعد از ظهرها را پيش تو باشممي
  خواي استراحت كني؟شي پس كي ميآخه تو خيلي خسته مي: گرفتم، گفتممي

ترين آرزوم اينه كه گي دخترم، اين همه راه از ايران آمدم كه پيش دخترم باشم، بزرگچي مي - 
ها راحت بشي روزي كه تو بتوني با پاي خودت شي و از اين تخت و بيمارستانداري بهتر مي ببينم تو

  .ترين آرزومهاز اين بيمارستان بياي بيرون بزرگ
براي  دونستمگرفت، چون حتي نميي وجودم را ميزد، نگراني همهطوري حرف ميوقتي مامان اين

ديروز باشد و ديروزم هم  وزمرگي زندگي كنم، امروزم مثلچه بايد بلند بشم، چرا بايد خودم را اسير ر
دونم چرا ديگه هيچ آرزويي اي بدون هيچ آرزويي، نميمثل فردا، بدون هيچ تغييري، بدون هيچ ايده

ام هم برايم قشنگ نيستند، آدما وقتي ديگه چيزي ندارند برايش هم ندارم، ديگه حتي آرزوهاي گذشته
كنند، حاال هر چي كه منم بخوام جسمم را حركت بدهم، اما ه مردن ميبجنگند يواش يواش شروع ب

دهند كه از اين افكار لعنتي راحت بشم و دانم چرا دكترها به من قرص آرامبخش نمي، نميروحم مرده
تونم قرص اعصاب استفاده كنم، بيشتر كنند حاال كه نمياحساس سبكي كنم، اونها منو مجبور مي

 .آوري آنها منو دائماً در خواب فرو ببره و نبينم دنياي اطرافم راكنم تا اثر خوابتقاضاي قرص درد ب

صداي زنگ موبايلم كه روي ميز بود منو بيدار كرد، نگاه به ساعت  توي خواب عميقي بودم كه 
روي ديوار كردم پانزده دقيقه از ده صبح گذشته بود، موبايل را روشن كرده و كنار گوشم گذاشتم و با 

آلود بودم كه صدايي را دانم شايد هم اونقدر خوابهلو، اما صدايي نشنيدم، نمي: آلودگي گفتمخواب
ي سهراب در گوشم پيچيد كه بعد از سكوتي كوتاه صداي  بم و گرفته... هلو: شنيدم، دوباره گفتمنمي
دستپاچه و . كنممي هام گوش كن، خواهشرها لطفاً تلفن را قطع نكن و چند دقيقه به حرف: گفتمي

  .خيال نشان بدهممشتاق از شنيدن صدايش، خواستم خودم را بي
  .ديطوري منو عذاب ميسهراب من كه بهت گفتم ديگه به من زنگ نزن، چرا اين - 
ي حرفهات يادمه، اما محض رضاي خدا يك آد چي بهم گفتي، كلمه به كلمهآره رها، يادم مي - 

ي شنيدن صداش با عمق جونم بودم ولي به پيروي از با اينكه تشنه .كنبار هم شده به حرفهام گوش 
  :غرورم گفتم

  زاري؟اما من با تو حرفي ندارم، چرا راحتم نمي - 
شه، اما اجازه بده كه من فقط مثل يك دوست ات ميدونم كه صدام باعث ناراحتيدونم، ميمي - 

  .بهت زنگ بزنم
دانستم چي بگويم، بتونم درست فكر كنم و حرف بزنم، نمي تر از اون بودم كهآلودهخيلي خواب

  :شد كه سهراب ادامه دادسكوتم داشت طوالني مي
  شنوي،رها صدامو مي - 

تره، توي چند روز گذشته اين دانستم چه كاري درستكرده بودم، نمي و من باز هم سكوت
سهراب دنبال  اختيار ذهنم بهبيي ناشناس را روي موبايلم ديدم و سومين باري بود كه اين شماره
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زنه، تا وقتي كه من جوابش را بدهم، قدر زنگ ميدانستم كه اگه تلفن را قطع كنم، آنگشت، ميمي
رها نگو كه قطع كردي، لطفاً فقط چند : گفتصدايش دوباره در گوشم پيچيد كه با درماندگي مي

  .قطع نكردم: گيرم با صداي آرامي گفتمدقيقه وقتتو مي
ي ي من جواب نه ندي، همهاگه به خواسته: نفس عميقي كشيد و بعد از مكثي طوالني ادامه داد

  .عمر مديونتم
  ات چيه؟مگه خواسته: متحير گفتم

  .بزار هر از مدتي بهت زنگ بزنم - 
ها از اون زماني كه من ايران بودم گذشته االن من زندگي دوني چي ميگي، سالسهراب مي - 

و تو هم زندگي خودت را داري، اتفاقاتي كه توي زندگي هر دومون افتاده، كاري كرده كه خودم را دارم 
  .شناسمشناسي، نه من تو رو ميهاي گذشته نباشيم، ديگه نه تو منو ميما ديگه آدم

  .ميدونم، هر چه كه تو ميگي درسته، پس اين امكانو به من بده كه بشناسمت - 
  .خوام كسي منو بشناسهمن نمي - 
ي گذشته تو هستم در حالي كه بغض گلومو گرفته بود و رها من كسي نيستم، من سهرابم، همه - 
  .توانستم نفس بكشمنمي

ام بشنوم و موبايلم را خاموش خوام يك كلمه از گذشتهسهراب لطفاً تمامش كن، من نمي: گفتم
  .كرده و سرم را ميان ملحفه پنهان كردم

***  
ترين فكر قبول كردم، از نظر من اكثر با ويلچر را داد، بدون كوچكاد روز بعد تا آيريس پيشنه

تصميمات زندگي دو حالت دارند، يا بايد قبول كرد و يا اينكه قبول نكرد، براي قبول كردن و قبول 
اي بين اين دو وجود ندارد، تمام شب را به اين هاي زيادي وجود دارد اما حد ميانهنكردن زير مجموعه

كر كردم كه يا بايد شرايط روحي و بدني خودم را كه اشكال دارم قبول كنم و يا اينكه قبول مسئله ف
نكنم كه اشكال دارم، اگه كه قبول نكنم كه من مشكل جسمي و روحي دارم، پس تالشي هم براي 

و كنم رفته شروع به مردن ميكنم و اگه كه تالشي هم نكنم با شرايطي كه دارم، رفتهحل مشكلم نمي
اگه قراره يواش يواش بميرم، چرا نبايد  شم، پسي متحرك ميشايد هم مثل همين االن يك مرده

تونم تصميم به مردن دفعه بميرم تا هم خودم و هم مامان بيچاره زودتر راحت بشه، اما آيا من مييك
مادري كه در . نمتر قيد مامان را بزي كارهاي نيمه تمامم و از همه مهمبگيرم و قيد همه چيز و همه
ي تصميمات درست و اشتباهم در كنارم بوده، نه، مردنِ من فقط تصميم تمام لحظات زندگي و با همه

، تا وقتي در مورد خواهمگرفتن در مورد زندگي خودم نيست، بلكه از بين بردن مادرمه، و من اينو نمي
مونه پس مي. شه تصميم گرفتنميتونم تصميم بگيرم، اما در مورد زندگي ديگران خودم تنهاست مي

كنم مشكل جسمي و روحي دارم، پس  اگه مشكلي هست بايد حلش كنم، اما مورد اول كه قبول مي
وقتي به اينجا رسيدم مثل هميشه اضطراب و نگراني وجودم را در برگرفت، اضطراب از اينكه اگه نتونم 
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دادنش نداشته باشم، مثل همين االن كه هيچ  اي براي انجامچي؟ اگه ميان راه خسته بشم، اگه انگيزه
بينم،  دستهايم دوباره شروع به لرزيدن كرد و ترس و نگراني بدنم را لرزاند دليلي براي حركت نمي

هاي مثبتي را كه در شد تمام رشتهكردم بهش فكر نكنم تا افكار درهم سراغم نياد اما نميسعي مي
شروع كردم به ور رفتن با كنترل . شدامانم از هم باز ميداشت با اضطراب بي. ذهنم بافته بودم

روي تختم نصب شده بود و فيلمي را انتخاب كردم و سعي كردم خودم را با تلويزيوني كه بر ديوار روبه
  .ي نگرانيم را در خودش ربودام رو فراموش كنم، اما خواب همهآن سرگرم كنم تا نگراني

ز اول سخت و دردناك بود، در واقع طوري كه روي ويلچر لم داده روز دوم حركت با ويلچر مثل رو
، فرق زيادي با خوابيدن روي تخت نداشت، پرستار مرا كمي توي بخش گرداند و بعد به سالن مبود

نشيمن كه ته راهرويي كه اتاقم بود رفتيم، اتاق بزرگي بود با سه قسمت مختلف كه از نظر من هر 
كرد، هر سه تلويزيون سه برنامه متفاوت ه ديوار نصب شده بود، جدا ميقسمت را يك تلويزيون كه ب

داشت و جلوي هر كدام از آنها يك رديف مبلمان كه به صورت دايره چيده شده بود قرار داشت، كنار 
هاي كاغذي قرار گرفته بود و بين هر رديفي ي با تعدادي ليوانزديوار سمت چپ يك آب سردكن رومي

تي يك ميزگرد متوسط گذاشته بودند كه روي ميزها تعدادي روزنامه و مجالت هاي راحاز مبل
هاي قهوه و يا آب پرتقال و يا آب سيب هاي ميزها نيز ليوانرنگارنگ مختلف چيده شده بود و به لبه

ها هم افرادي كه مثل در فاصله بين بعضي از مبل. شدها نشسته بودند ديده ميافرادي كه روي مبل
اهشان را بر روي ــشدم، سنگيني نگويلچر آمده بودند قرار گرفته بودند، وقتي به آنجا وارد من با 

پير و آرامشان خواندم، شايد چون  هايدانم چرا احساس ترحم را در چشمخودم احساس كردم، نمي
ه دانم شايد هم من زيادي به همديدند، نميحركت و عاجز ميچون جسمي بيمرا در اوج جواني هم

به ظاهر مشغول  .زنندميدر موردم حرف  كردم، همه دارندچيز و همه كس مشكوك بودم و فكر مي
، پرستارم به طرف بيماراي كردممينگاه كردن به تلويزيون شدم، اما در واقع زيرچشمي به بقيه نگاه 

و بعد از اينكه  گذاشتكرد ليوان نوشيدني را نزديكشان ميديگر رفت و در حالي كه با آنها شوخي مي
با يكي از بيماران كه آقايي حدوداً هفتاد ساله بود صحبت كرد از اتاق بيرون رفت و بعد از حدوداً ده 
دقيقه به سالن برگشت در حالي كه در دستش احتماالً يك ليوان كوچك محتوي قرص بود، به سمت 

ه و به دستش داد و بعد به طرف پيرمرد آمد و ليواني ديگر را كه محتوي آب بود از روي ميز برداشت
خواست زودتر اما جواب من نه بود، دلم مي ؟دوست دارم كمي بيشتر در سالن بمونم: من آمد، پرسيد

تونستم تحمل كنم، وقتي نميرا سوزوندند آميز ديگران را كه برايم دل ميبه اطاق برگردم، نگاه ترحم
منو كه ديد به طرفم آمد  روي در اطاق بود،م زدن روبهبه راهرو وارد شدم، مادر را ديدم كه در حال قد

گذاشت، سرم را بوسيد، و از پرستار خواست اگه ممكنه ويلچر ام ميو در حالي كه دستش را روي شونه
  .را حركت بدهد

كردم يــداد، به شماره نگاه مراب را نشان ميـي سهوبايلم شمارهـرداي آن روز و روز دگر هم مــف
دانستم چرا به اينجا رسيدم به م كجاي كارم اشتباه بود، نميــدانستوچي داشتم، نميــپو احساس 
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خواستم خاطراتم مامان گفته بودم دفتر خاطراتم را كه روي ميز اتاقم جا گذاشته بودم برايم بياره، مي
  .را دوباره از نو بخونم و دنبال اشكال زندگيم بگردم

امروز : كرد كه باردگر روي ويلچرم بنشينم و در همان حال گفت امروز پرستارم آيريس منو مجبور
  .توانيم بريم توي هواي آزادخيلي خوبه، مي شهوا

  .ها بود كه در فضاي باز نفس نكشيده بودمزده كرد، چون مدتحرفش كمي منو ذوق - 
ورد رفتيم، شروع كرد به صحبت كردن در مطور كه به طرف باغ سرسبز پشت ساختمان ميهمان

افتم، منم مثل مادرت، فقط يك دختر بينم به ياد خودم ميگفت، هر وقت مادرت را ميخودش، مي
چه جالب، نكنه شوهر شما هم، مثل پدر من خيلي زود، از دنيا مرخصي گرفته، : دارم خنديدم و گفتم

ئوليتي، گذره، نه فكر مسخوب چه معلوم، شايد هم تعصيالت توي اون دنيا بيشتر بهشون خوش مي
تي را به ـاي، توي فكر هيچي نيستند، واهللا اگر زندگي به اين راحاي، ماشيني، بيمهمالياتي، كرايه خونه

  .گيرمشن هم بدهند، من كه نه تنها با دست بلكه با چنگ و دندان هم ميـم
اط ــدار مخصوص ويلچرها به سمت حيهاي شيبهاي ويلچر را آرام از روي پلهدر حالي كه، چرخ

قدر شوخي ات، اينخداي من اگه تو با اين اخالق گرفته: اي دلنشين گفتبرد، با خندهساختمان مي
  .تونستم تحملت كنمكردي اصالً نمينمي

كرد، چشمهايم را كه بيشتر رو به آسمان بود بستم، در حالي كه گرماي آفتاب پوستم را نوازش مي
آيريس . شيد و هواي پاك باغ را با اعماق جانم تنفس كردمتا نور خورشيد، اذيتم نكنه، نفس عميقي ك

طوره، هوايش عاليه، مگه خوب، چه: برد گفتدر حيني كه چرخم را به طرف جايي كه سايه داشت مي
  خواي زندگي راحت اون دنيا را با چنگ و دندان بگيري؟نه؟ هنوزم مي

اي : ت كرده بود، با لبخندي گفتمبوي درخت گلي كه خودش را روي ديوار رها كرده بود منو مس
بابا، حاال من يك چيزي گفتم، تو چرا جديش گرفتي، اصالً ببين بحث چطور عوض شد، تو داشتي در 

  كنم مثل مامانش خوشگل باشه؟ نه؟كردي، چند سالشه؟ فكر ميمورد دخترت صحبت مي
كردم، گفتم اما به نظرم يدخترمِ تاتيانا بيست و پنج سال داره، در حالي كه با تعجب نگاهش م - 
  آمد كه تو دختر به اين سن داشته باشي؟نمي

رفت، صندلي را يك درجه بيشتر به حالت نشسته در هاي ويلچر ور ميطور كه با دكمههمان - 
يواش بايد سعي كني بشيني و بعد هم رايت سخته، اما يواشــدانم بمي: آورد و در همان حال گفت

لچر بلند شي و اما در مورد جواب سؤالت علتش اينه كه من خيلي زود حامله كم از روي اين ويكم
شم، هم خوشحال بودم كه يك شدم، پانزده سال بيشتر نداشتم كه متوجه شدم، دارم مادر مي

آد كه مال خودمه و هم ناراحت از اينكه چطور به مادرم بگم، از ازدواج هم خبري موجودي داره مي
ها دگذر دوران دبيرستان اين حاملگي پا گرفته بود و بدتر از همه اينكه من مدتنبود، از يك عشق زو

دوني اونطور كه االن ام كه يك پسر چهارده يا پانزده ساله بود ترك رابطه كرده بودم، ميبا پدر بچه
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تان، هاي زودگذر دوران دبيرسكند با اون قهر و آشتيكنند خيلي فرق ميها با هم ترك رابطه ميجوان
  .گانه بوداي، يك هوس زودگذر بچهاي نبود كه بخواد قهري باشه يا آشتيدر واقع رابطه

توانست قبول كنه كه اين بچه را داشته باشم، من دختر اما وقتي كه به مادرم گفتم، اون نمي
در  كرد تا ما درس بخونيم و از فقر و بدبختي كهاش را ميي سعيبزرگ خانواده بودم و مادر همه

من االنم دارم به سختي خرج : گفتپوست جامعه وجود داشت نجات پيدا كنيم ميبيشتر مناطق سياه
دم، چه برسد به اينكه ديگه تو هم شروع كردي به بچه گربه زندگي سه خواهر و دو برادرت را مي

، من واقعاً ساختن، حتماً امروز تو هستي و فردا هم خواهرات، اما خوب بچگي بود و حرف گوش نكردن
اي كه هيچ وقت نداشتم و از اين كردم، بچه مثل يك بچه گربهگفت، فكر ميطور كه مادرم ميهمان

ه مادرم قرار گذاشت ـبراي همين هم روزي ك. بدهمتوانم آن را به همه دوستام نشان به بعد دارم و مي
انم و از ـي دوسته خانهـردم و بـرار كانه فـند، من از خـورتاژ كنـا بچه را كـا ببره تـو پيش يك آشنـمن
كرد پناه بردم و تا چندماه بعد يعني موقعي جا هم به خانه مادر بزرگم كه در بيرون شهر زندگي ميـآن

هاش و اما باالخره مادرم منو بخشيد و تاتيانا هم شد مثل يكي از بچه. كه تاتيانا بدنيا آمد فراري بودم
ها كار درسم را تمام كنم و بعد از ظهرها هم در فروشگاهشرط اينكه ما پيش مادر زندگي كرديم به 

ها براي من نتيجه داد چون و البته تحمل همه سختي. كنم تا بتونم خرج زندگيمان را بدست بياورم
پوست بودن به من كمك كرد تا بورسيه خوبي از شاگرد ممتازي بودم و همچنين امتياز اقليت سياه

  .رسم را تمام كنمدانشگاه بگيرم و د
هاي سنگي كه زير سايه كه باالخره از حركت دادن ويلچر خسته شد، روي صندليدر حالي

يز در كنارش قرار داد كمرم در حالت نشسته خيلي اذيتم ـچرم را نــدرختي بزرگ بود، نشست ويل
وست دارم چقدر د: هاي آيريس را قطع كنم و در همان حال گفتمخواستم صحبتكرد، اما نميمي

سعي كن از بيمارستان مرخص بشي، حتماً شما : دخترت تاتيانا را ببينم، نگاهي به من انداخت و گفت
از فكر اينكه ممكنه بيمارستانم طوالني بشه و نتونم تاتيانا را به همين زودي . كنمرا با هم آشنا مي

  .شايد هم بتوني يك روز اونو به اينجا دعوت كني: ببينم گفتم
كردم، اما تجسم ؟ به آيريس نگاه ميد، اما تو بايد هر روز بيشتر از روز پيش سعي كني، قولشاي - 

در حالي كه نگاهم . شدبردند، از جلو چشمم دور نميهاي مدرسه پناه ميدو نوجوان كه به خلوتگاه
و برهم  نگفتي، قول ميدي؟ نگاهم را به طرف ديگري مشغول كردم تا متوجه افكار درهم: كرد گفتمي

از جايي كه نشسته بود، بلند شد و دوباره . كنمسعي مي: نسبت به خودش نشه و در همان حال گفتم
شه، وقتش كه ديگه بري كمي استراحت كني، داره هوا خيلي گرم مي: پشت ويلچر قرار گرفت و گفت

ا هم دارم تمام دانم چرا احساس پوچي كردم، وقتي كه فكر كني هواي به اين خوبي است، درسم رنمي
كنم و جوان هم هستم، اما بايد به كمك ديگري به يك اطاق كوچك كه زندگيم را از ديگران جدا مي
  .كنه، سپرده بشم، زندگيم فقط محدود به يك اتاق و يك ويلچر شدهمي
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خواست منو روي تخت بزاره، اما با همه دردي كه در ستون رسيديم، آيريس مي اتاقوقتي به 
با تعجب . لطفاً اجازه بده، روي همين صندلي كنار پنجره بشينم: كردم، گفتماحساس مي هاممهره

  .مطمئنم، فقط لطفاً قبل از رفتن آن دفتر روي ميز را برايم بيار: مطمئني؟ گفتم: نگاهم كرد و گفت
هاي تر بياري، دكمهپس سعي كن اگه خواستي حركت كني، دست راستت را كمي پايين - 

ي خاطراتم را به زنم و در همان حال دفترچهيين است، من نيم ساعت ديگر بهت سر ميكنترلش پا
  .دستم داد

اي روي كنندهيداش بشه و در حالي كه لبخند اميدوارـايد پــكم بنگران نباش، مادرم هم كم - 
رتر از اين با اين كه جلو پنجره نشسته بودم، اما نگاهم به خيلي دو. هايش بود، اطاق را ترك كردلب

هايي كه با چه شور و شوقي خود را وانيم، به جمعهــمكان و زمان دوخته شده بود، به بچگيم و ج
خواد دوباره فشردگي و قدرت زمين را زير پاهايم احساس چقدر دلم مي. كردمي كوه رفتن ميآماده

رده، تصور بودن ميان سرزمين ها بخوره و دوباره به خودم برگكنم، بخندم و فرياد بزنم و صدايم به كوه
ي بوي خوب خاك، كوهستان و همه ي وجود مرا پر كرده بود، نفس كشيدم همهام همهبچگي

كودكيم را نفس كشيدم و چه حس بديه كه نفس بكشي و هيچ بويي را كه در فكر داري احساس 
ندگي نبود، بوي خاك ها، بوي الكل و بوي بيماري بود، بوي زهاي اتاقنكني، فقط بوي خوشبوكننده

آرام شروع كردم به نبود، چقدر دلم براي خاكم تنگ شده و چقدر از اين سرگرداني بيزارم و آرام
 :نوشتن
 

 :سرگرداني
  ام بين رويا و حالمانده

  هاي سرشار از خيالبين قصه
  روداي كه ميچون سراب چشمه

  در عطش نگاه لب تشنگان
  پندارم كه جز سراب هيچ نيستمي
  خنددا خيسي دستان ترم، به من ميام

  گويم سراب نيست، خيال نيستمي
  آب است، بر جسمم روان است

  ستآب است، جاري
  برگل شبنميلمس  همچو

  بر دستانم روان است
  سوزدپس چرا لبانم مي

  انتهاي عطشهاي بياز زخم
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  آلود استتب و و نگاهم گرم
 رود،در جستجوي آبي كه مي

  سراب صدا در خواب وبي 
 اما دستانم خيس است،

  زمين هم خيس  و 
  .چكدهاي آبي كه از دستانم مياز قطره

  زمين خيس است، و لبهايم هنوز تشنه
  و سرگردانم از اين بودن و نبودن

  از اين توهم
  سرگرداني جز توهم نيست

 پندارم تو هستي،اين كه مي

  كنماما تو را احساس نمي 
  !گويم تو نيستيو مي

  يزنمفرياد م
 !تو نيستي

  !تو نيستي 
  تا بشنوم فريادم را،
  ،و باور كنم صدايم را

  ترسماما مي
  ترسم از توهممي
  ترسم از اين همه خواب و خيالمي

  از اين همه آرزوهاي محال
  از اين همه آشوب كه در من است

  زند مرا، چرا؟ چرا؟كه فرياد مي
دوباره  كه به روي دفترم ريخت، شكسته شد وكه در گلويم مانده بود همراه با قطره اشكي بغضي 

  :به نوشتن ادامه دادم
  )منند(هاي شب كه فقط در خيال منند،ترسم از سايهمي

  و جز صبح روشن هيچ نيستند
  ترسم از اين سرگردانيمي

  از اين توهم
  از توهم خودم، از توهم تو،
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  از اينكه همه در توهميم،
  همه در اشتباه
  همه در گمان

  ندي بر گمان منختو مي
  خندم بر گمان تومن مي

  همه در سراب وهمِ هم شناوريم
  بريماي سر ميهمه در گمان هم، چون قصه

.........  
  ..........صداي 

  :گفتاز پشت سرم شنيدم كه با هيجان مي را صداي گرم مامان
رويم را به طرف . نويسهدوباره نشسته و داره ميتر از اينه كه ببينم دخترم خداي من چي قشنگ - 

  :مادر كرده و گفتم
كردم، خوب منم به گي نشستن و در حالي كه اشاره به ويلچر ميمادر جون اگه تو به اين مي - 

  .گم زندگي و در همان حال نگاهم بر روي تختم و اطاقم سرگردان مانداين مي
  :مادر به طرفم آمده، سرم را بوسيد و گفت - 
گذره، چه تو بخواي، و چه تو هاي گذران عمر كه داره ميهمگه زندگي چيه؟ همين لحظ - 

وقت قدر لحظات شيريني را كه قبالً داشتي و بعداً هم نخواهي، اگر اين روزهاي سخت را نداشتي، هيچ
  .دونستيخواهي داشت، نمي

  ها تمام ميشه؟كني، اين لحظهمامان فكر مي - 
هات گيره، فقط مواظب باش اسير لحظهجاشو ميي نو ظهــشود و يك لحام ميـتم ايهر لحظه - 

  .شيجا هم غرق مينشي، وگرنه همان
  .كردمرو دوخته بودم و فكر ميچشمم را به روبه

  معلومه امروز چي فكر تو مشغول كرده؟: برد گفتمادر در حالي كه ويلچرم را به طرف تخت مي
زده مامان تعجب. ي من هم پيشم بودهكردم، كاشكي االن بچدونم، داشتم فكر ميميــنم مخود - 
  : گفت
كرد؟ يك بچه بيچاره كنار تو كه توي اين شرايط هستي، چه كمكي كني چه فرقي ميفكر مي - 

  كرد؟بهت مي
  .افتادها نميشايد اگه اون پيشم بود، هيچكدام از اين اتفاق - 
آمده و زودتر كاري پيشآيريس برايش : اي به جاي آيريس وارد اطاق شد و گفتپرستار ديگه 

  .پرستار شب شما هستم شيفتش را ترك كرده، من
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دارش از پرستار موخرمايي خواست تا كمكش كند، منو به مادرم با انگليسي شكسته، بسته و لهجه
هم اطاقيم، ماريا هم كتاب خواندنش را كنار گذاشته و خودش را با نگاه كردن به  .روي تخت بزارند

  .كرده بودكارهاي ما مشغول 
بعد از يك روز دردناك كه روي ويلچر گذرانده بودم تخت همچون وان آب  گرمي كه بعد از يك 

رم ـروز كاري سخت، خودت را توي اون رها كني بود، پاهايم را آرام آرام دراز كردم و در حالي كه كم
هايم را به طرفم ص، خيس عرق شده بودم و در همان حال دست پرستار را كه قركشيدمير ـتياز درد 

  ها مشكلي داري؟ با قرص: آورد، به آرامي پس زدم، پرستار متعجب نگاهم كرد و گفتمي
  .خوام آنها را استفاده كنمنه، فقط امشب نمي: گفتم

  .برههات را نخوري تا صبح از درد خوابت نمياما عزيزم، اگه قرص - 
الي كه ويلچر را به كنار ديوار ـو در ح. كنميـرتان مــاد شد، خبـه دردم زيـايرادي نداره، اگ - 
يا، هم اتاقي رو بعد رفت به طرف تخت ما. پس حتماً خبرم بده، نزار زياد درد بكشي: گذاشت، گفتمي

  .زدديد، كمي حرف مياش را ميآرام من كه فقط وقتي دختر و نوه
وبايل افتاده بود نگاه كرد و اي كه روي مموبايلم دوباره شروع به زنگ زدن كرد، مادر به شماره

  توني االن باهاش صحبت كني، يا بگم خوابيدي؟ياسمين است، مي: گفت
  .تونم صحبت كنمنه مامان مي - 

  :كردن موبايل، آن را به من داد نروشو بعد از 
  .رها جون، خوبي عزيزم: صداي گرم و پرانرژي ياسمين توي گوشم پيچيد

  ؟ فراز و دختر گلت خوبند؟آره عزيزم خوبم، تو خودت خوبي - 
  :با خنده گفت

دوني كه تابستانه و بايد يه طوري اونرو سرگرم كنم، براي همين هم دسته جمعي خوبيم، مي - 
  .شومنتونستم بيام ديدنت، گفتم مزاحمت مي

كنم، همين قدر هم كه هم خودت و هم مامان و بابات زنگ نه ياسمين من شرايطت را درك مي - 
  .شويد، خيلي هم ممنونتموياي حالم ميزنيد و جمي

زن ميانسال چاقي كه با دفتري در دست كنار تختم منتظر ايستاده بود، به يادم آورد كه هنوز 
ي دوم كه براي گرفتن ليست غذا آمده بود، مجبور شدم بعد از غذايم را انتخاب نكردم و اين دفعه

اشتهاي زيادي نداشتم، براي . ه منوي غذا بيندازمخداحافظي با ياسمين، تلفن را قطع كرده و نگاهي ب
ها شام دانستم، مامان معموالً شبهر سوپي كه امشب داريد با كمي نان و با اينكه مي: همين هم گفتم

خورد يا نه؟ مادر هم در حالي كه سرش را به عالمت منفي خوره، نگاهش كردم كه آيا چيزي مينمي
  : داد گفتتكان مي

ن گرسنه نيستم و در همان حال موبايلم دوباره زنگ خورد، با فكر اينكه حتماً دوباره نه مادر م - 
  الو: ياسمين است كه فراموش كرده چيزي را بگه، موبايل را روشن كردم و گفتم



              
29     فصل اول  

  سالم دخترخاله، حالت چطوره؟ - 
آفتاب كنار شدم، صدايش مثل شنيدمش بيتاب ميداي گرم سهراب بود كه هر وقت ميــص

كني و وقتي هم كه مياد گرمايش بيتابت مونه كه وقتي نيستش احساس لرز و سرما مياحل ميس
  .كنهمي

  نگفتي، خانومي حالت بهتره؟ - 
  :خواستم جلو مامان اسمش را به زبان بيارم، آرام گفتمنمي

  خواي خودت را اينقدر خسته كني؟من كه بهت گفتم به من زنگ نزن، تا كي مي - 
  .كه بتونم و بدونم كه مزاحم زندگي تو نيستمتا هر وقت  - 
  .اما تو االن مزاحم من هستي - 

تونستم به سهراب بگم تو آمد، پشيمان شدم، چطور ميدر مي هنمداز بيان كلماتي كه نبايد از 
طوري خواستم تلفن را ايننمي. مامان از اتاق رفته بود بيرون و سهراب ساكت شده بود .هستي مممزاح

  .قدر ناراحت كنمخواستم اونو اين، نميقطع كنم
خوام به ديگه نمي. مو فراموش كردمي گذشتهسهراب لطفاً منو درك كن، من مدتهاست همه - 

  .گذشته برگردم
  :بعد از مكثي طوالني صدايش را شنيدم كه با درماندگي و آرام گفت

دت ـش كرده بودم، اين همه متونم هم فراموش كنم، اگه فرامواما رها، من فراموش نكردم، نمي - 
خواد هر روز صداتو ط صداتو بشنوم و احساس كنم كه حالت بهتر شده، دلم ميـزدم كه فقزنگ نمي

طوري توي يه اطاق بشنوم تا خيالم راحت بشه كه امروز از روز پيش بهتري، اين روزهايي كه تو اين
خواد هر روز حال از پا افتادم، اگه دلم مياسير شدي، مثل اينكه قلب منو اسير كردند، مثل اينكه من 

طوري فكر كن منم يكي اش آگاه بشم، به نظر تو آرزوي بزرگيه؟ تو ايندوستم رو بپرسم و از سالمتي
  .زنه، تحملش كنياز دوستانت هستم كه مجبوري هر روز كه زنگ مي

تم و تو بايد هر روز چي هسطوري فكر كن كه من يك پستتو اصالً اين: و دوباره با خنده گفت
  .هاتو تحويل بگيرينامه

  :تر شده بودم، گفتمدر حالي كه كمي آرام
اندازم رو باز نكرده مي هاشگيرم، باز كنم، خيليتچي ميسهايي را كه از پي نامهدليل نداره همه - 

  .توي سطل آشغال
از استداللش . ز درِ خونت بياد توها را نخونده بريز دور، اما بزار اي نامهعيب نداره رها، تو همه - 
كرد تا منو ناراحت نكنه، باز هم احساس ام گرفته بود، با اينكه خيلي با دقت با كلمات بازي ميخنده

گيري؟ و من فقط هاي منو تحويل ميگي؟ نامهخوب، چي مي: طربانه پرسيدــكرد مضسردرگمي مي
اي اه بود، جرقهـكانبار كردن كبريتي توي يك  سكوت كرده بودم، جواب دادن به سهراب، مثل روشن

  .هاي خودم بكنمي حرفخواستم بار ديگه او را بازيچهكرد، نميكه زندگي هردومون را تباه مي
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  .رها لطفاً، بزار من فقط بهت زنگ بزنم - 
  :دونستم چي جوابش رو بدم، ادامه داددر حالي كه نمي

  .كه خودم بيام اونجا و ببينمتكني كم مجبورم ميكم يداردوني، مي - 
 .ي ما خيلي عوض شدندنه بابا، مثل اينكه پسرخاله - 
  
 مدهآجان بر لب  عزم ديدار تو دارد، - 

 باز گردد يا برآيد، چيست فرمان شما؟ 

  
 هم از مخلصان حافظي؟ زآد، هنوطور كه به نظر مياين: با لبخندي گفتم

  مگه ميشه حافظ رو از وجودم بيرون كنم - 
  .رها، اينارو ولش كن، حالت چطوره: گفت صبريبا بيو 
  كني برنده شدي چه احساسي داري؟از اينكه فكر مي - 
خواد حال آخه، اينكه مسابقه نيست، كه من فكر كنم، كي برده يا كي باخته؟ من فقط دلم مي - 

  ام را بپرسم، اينم ايرادي داره؟دخترخاله
  .ارهنه هيچ ايرادي ند: خنديدم و گفتم

  داره؟پس به نظر تو، چه چيزيش خنده - 
حالشان را بپرسند فقط به صرف هاشون زنگ بزنند و ها به دخترخالهاينكه هر شب پسرخاله - 

  .زاده هستنداينكه خاله
واي خدايا، اين (چطور بوده؟  باشه قبول، خاله زاده رو ولش كنيم،خانومي امروز حالت خوب - 

  :آرامي بگم بهاما سعي كردم  )بردياي دوري ميخانومي گفتنش منو به چه دن
  پرسي؟از ديروز من چه خبر داري، كه از امروزم مي تودونم من نمي - 
ظه به لحظه حال تو خبر دارم، از حال خودم ـقدر كه من از لحـدونستي كه اينيـآخ اگه تو م - 

عمداً خودش را بيرون سرگرم  يار نگاهم به طرف در رفت كه مامانـاختبي. گفتيخبرم اينو نميبي
  .كرد و حتماً االن خيلي خسته شدهمي

  ات شده؟چيزي گفتم كه باعث ناراحتي - 
نه چيز بدي نگفتي، اما حقيقتش خيلي خسته هستم، امروز روز سختي بوده دوست دارم زودتر  - 

  .استراحت كنم
  .متوجه هستم، احتياج نداره چيزي را توضيح بدي - 
  .فظپس فعالً خداحا - 
  .از اينكه گذاشتي حرفامو بزنم، ممنون - 

  .لبخندي زدم و تلفن را قطع كردم
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داند كه تلفن را قطع كردم، منتظر مادر شدم، اما معلوم بود كه صداي صحبتم را نشنيده و نمي
نگاهي به روي ميز كنار تخت انداختم، اما موبايل مادر آنجا نبود، پس حتماً باهاش بود، مامان بيچاره 

رفت، از ترس اينكه مشكلي برايش پيش بياد و نتونه به كسي حالي كنه ون موبايلش هيچ جا نميبد
هاي گه انگليسي را فقط در حد برطرف كردن نيازهاي ساده، خريد، رانندگي و صحبتكه داره چي مي

  .شددانست، اما مسائل جدي و اساسي را كامل متوجه نميروزمره مي
هر چي منتظرش شدم، نيامد با موبايلم شمارشو گرفتم، وقتي صداي الو  مثل اينكه فايده نداشت،

شود، لطفاً به اطاق خود برگرديد و موبايل را خاموش وضعيت سفيد اعالم مي: گفتنش را شنيدم، گفتم
بيچاره . كردم، مادر هم با ميز چرخدار كوچكي كه احتماالً ظرف غذاي من رويش بود وارد اطاق شد

ي مزاحمم نشود، ظرف غذا را همان بيرون نگه داشته بود، به طرف تختم آمد و آن را به براي اينكه كس
  :داري كه براي سرو كردن غذا در تخت بود گذاشت و گفتروي سيني پايه

  كني؟ خوري؟ چرا اينطوري نگام ميشه؟ چرا غذاتو نميسوپت داره سرد مي
  كني چرا؟مامان، خودت فكر مي - 
  .كردمكه از تو سوال نميدونستم اگه مي - 

اي كه اتاق را به دو قسمت مجزا تقسيم سعي كردم صدام را آرام كنم تا مزاحم ماريا نشم، پرده
  . تونستم ببينم كه االن خوابه يا بيداركرد كشيده شده بود، و نميمي

  ؟داديي موبايلم را به سهراب مامان چرا شماره: با آرامي گفتم
زد، رفتم خونه زنگ ميقدر هر شب كه ميكردم، اينچكار مينظر تو بايد به : با دستپاچگي گفت

  .قدر روي تلفن خونه پيغام گذاشته بود كه من مجبور شدم گوشي را بردارم و باهاش صحبت كنماين
ي منو قبل ي خونهي خونه را از كجا پيدا كرده بود، اونو هم شما بهش داديد؟ شمارهآخه شماره - 

  چينيد؟ه هم داشت، نكنه شما مدتهاست داريد با هم نقشه مياز اين حادث
ولي پيدا كردنش براي او كاري نداره، يه نگاهي به . رو اصالً بهش ندادمي خونهمن شماره - 

ات با همديگر در تماس دوني من و خالهتو كه مي كنهدفترچه تلفن مادرش بندازه، اونو پيدا مي
ا در مورد اين حادثه صحبت كنه، خاله ـن زنگ زد تـاسمين به مـي كه وقتيـوديم، گذشته از اينـب

دوني كه خاله چقدر تو رو دوست داره، مامان منيرت هم خونه بود، بيچاره اونهم خيلي ناراحت شد، مي
اش را پر كرد و دوباره كنار تخت نشست و ز بود، ليوان كاغذيـي كه روي ميـبلند شد و از پارچ آب

اي كوچك از ناني را كه در سوپ زده بودم، به در حالي كه تكه. به نوشيدن آب كرد آرام شروعآرام
لي دوستش ـم خيـكردم، به خاله منير عزيز كه منهاي مامان فكر ميكردم به حرفدهان نزديك مي

  .كنهزنه و باهام صحبت ميداشتم، بيچاره همين االنشم هر چند روزي زنگ مي
ند تا حالم بهتر بشه، خيلي نگرانت بودم فرداي آن روز بعد از رفتن منير، ات پيشم مواونشب خاله - 

دونستم كه چي بايد بهش بگم و چطوري دلداريش بدم، قرار و نگران بود و نميسهراب زنگ زد، بي
: گفتچون خودم هم دقيقاً از حال تو خبر نداشتم، چيزي كه منو متعجب كرد اين بود كه دائم مي
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ي اين اتفاق افتاده؟ اون كه حالش خوب بود وقتي روز تصادف را به سهراب گفتم، بدون دقيقاً چه روز
  .حتي يك خداحافظي، تلفن رو قطع كرد و ديگه خبري ازش نشنيدم، تا وقتي كه اينجا آمدم

  زد؟مي زنگرها، سهراب قبالً هم به تو : مادر پرسشگرانه نگاهم كرد و يك دفعه پرسيد
  .من قبالً باهاش صحبت نكردمنه خانم كارآگاه،  - 

  .رسيدي مامان افتاد، بيچاره خيلي ناراحت و خسته به نظر ميچشمم به نگاه گرفته
  .موندي، احتياج به استراحت داريجا ميكاشكي امشب رو همين - 
موندم، اما فردا صبح اون دوست جديدم، اي بود مينه دخترم من حالم خوبه، اگه شب ديگه - 

اش را براي چند ساعت جايي صنيع، دخترش يه عمل كوچولو داره و مجبوره نوه يكسالهمنظورم خانم 
آد بچه را ميده به من و قبل از ظهر هم تحويلش يـام بشه، صبح زود مـمل دخترش تمـبزاره تا ع

  .گيرهمي
  .منظورت همون دختر كوچولو كه اسمش مينو بود - 
  .گمآره همان مينو كوچولو را مي - 
  ؟چه مشكلي دارهادر مينو خوب م - 
دوني كه من زياد از كسي ادرجون ميـانه باشد، مـهاي زنطه با بيماريـكنم در رابفكر مي - 
  .سعي كن حداقل سوپت را خالي بخوري. پرسمهاي خصوصي نميسوال
خواي بري خونه، بيا زودتر برو، تا يه كمي كنم، نگران من نباش، پس اگه ميمن غذامو تمام مي - 

  .بيشتر استراحت كني
  .االن كه زوده، بزار يه كم ديگه پيشت باشم - 

  :دستم را به طرف مامان دراز كردم و گفتم
بخير بگم، تا ديروقت نشده برو خانه، مامان به طرفم آمد، سرم را بوسيد، بيا مامان بزار بهت شب - 

ر ككني و بيشتر به فسعي كن به اين مسائل فكر ن: كنار تخت نشست، منو در بغل گرفت و گفت
ها موندي فقط و فقط به نداي قلبت گوش بده دوباره منو ات باشي، خيلي هم كه سر دوراهيسالمتي

  .بوسيد و بلند شد و كيفش را برداشت و اتاق را ترك كرد
  



 
 

  
  
  

 فصلِ دوم                              
  
  
  
 

لش زندگي آيريس بود، بعد هم سهراب و امروز، روز شلوغي بود جسماً و روحاً خسته بودم، او
 تونستماال هم مادرم، درد هم كه امانم را گرفته بود، خودم را با خوندن كتاب مشغول كردم اما نميــح

زاشت، پرستار وارد اتاق شد، كمي با ماريا صحبت كرد، تمركز حواس داشته باشم، فكر، راحتم نمي
ام روي تختش نصب شده بود، افتاد، خندهيوني كه روبهمعلوم بود كه خواب نيست، نگاهم به تلويز

. اكشن نگاه كنند هايفيلم هاي مسن توي اين سن دوست داشته باشندشد خانمگرفت، باورم نمي
با كنترل تلويزيون ور رفتم ... شوند بازم دلشان جوونهاي قديم، تا حاال كه پير ميجوون هم، جوون

كنه و موضوع فيلم در موردچيه، ناسالمتي روانشناسي خونده بودم و مي ببينم ماريا چه كانالي را نگاه
پرستار پرده را كمي كنار زد و با لبخند به تختم نزديك شد، . كردم افكار مردم را بخونمبايد سعي مي

ردي، نه غذا تو خوردي، ـچي شده امشب اعتصاب حسابي ك: در حالي كه نگاهش به غذايم افتاد گفت
  .خواي چيزي برايت بيارم، پس حداقل سعي كن مايعات بيشتر بخوري، ميهاتونه قرص

: هاي آب سيبي كه مادر برايم روي ميز گذاشته بود اشاره كردم و گفتمنه ممنون و به بطري - 
  .همه چيز هست

  .هاي درد را استفاده كنيخواي قرصهنوزم نمي - 
تونم مي: گفتكرد اما مغزم ميارو ميكردم، طلب دا و كمرم احساس ميـسوزش و دردي كه در پ

  :تحمل كنم، براي همين هم به پرستار گفتم
  .كنم، فقط لطفاً اين ظرف غذا را ببريداگر دردم بيشتر شد، خبرت مي - 
ده ــباشه، هر طور كه دوست داري و همراه با ظرف غذا اتاق را ترك كرد تخت را به شكل خوابي - 

ساعت، بد ره اما بعد از گذشت يكـوابم ببـه تلويزيون خـاه كردن بگـردم با نـقرار دادم و سعي ك
ي كتاب خوندن هم نداشتم، موبايلم را برداشتم و خودم را با نگاه تر از قبل هم شده بودم، حوصلهخواب

هايي را كه اين چند روز تماس هايي كه روي آن سيو بود سرگرم كرده و بعد هم شمارهكردن به عكس
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هاي مامان و ارهـشم ا كه تقريباً هر روز تماس داشتند،ند چك كردم نرگس و ياسمين و رعگرفته بودن
دونم ديدي كه حاال ميي ناشناسي را ميخانم سرمد زياد بود و بين هر دو شماره، مرتب شماره

آمد از موبايلش هايي كه سهراب داشت از يك شماره بود و به نظر ميي تماسهمهسهراب بوده، 
اش اسم سهراب را اضافه كردم و تلفن را گذاشتم كنار ميز و دفتر خاطراتم گيره، كنار شمارهمي تماس

ها طور با جلد زرشكي تيره رنگ كه بين دو جلد، صفحاتي كه حاشيهـري تقريباً قـدفت. رداشتمـرا ب
ها از حاشيهها و پارگي بعضي گــاه كردن به پريدگي رنـكرد، با نهمه طاليي بودن خودنمايي مي

تونستي به قديمي بودن آن پي ببري، روي صفحه اول دفتر، قسمت باالي سمت چپ، با خودكار مي
هاي پر بنويس تا فراموش نكني لحظه: آمد نوشته شده بودتر به نظر ميرنگآبي كه حاال ديگه كم

ته شده بود، وچك اسم سهراب را كه به صورت شكسته نوشـر اين جمله، خيلي كـاحساست را و زي
ها كشيدم، احساس اينكه زماني دست سهراب اينجا بوده قلبم را ديدي، دستم را به روي نوشتهمي

هايي بود كه به قول سهراب نوشتم كه لرزاند، دفتر را ورق زدم، صفحه دوم در واقع شروع نوشتن
  :فراموش نكنم لحظات پر احساسم را
: شب، چون ديگه امروز تمام شد، بعد از ظهر تا مامان گفتالبته ام. امروز روز تولد هيجده سالگيمه

خوام برم خانه خاله منير، من روسريم رو سرم كردم و توي حياط منتظر مامان ايستاده بودم، مي
ي ماشين را بيار پايين تا داقل پنجرهــبا اين عجله رفتي، ح: گفتشنيدم كه ميصداي مادر را مي

دوباره به طرف ساختمان برگشتم و كليد را از روي ميزي كه در . بركمي خنك بشه، بيا كليد رو ب
خورد برداشتم و دوباره به طرف ماشين برگشتم و آن را روشن كرده و كه به در ورودي مي راهرويي
ها را پايين كشيدم، مامان را كه ديدم، خودم را به طرف صندلي كناري كشيده و در را برايش باز پنجره

 تجديدحداقل روسري : نشست، نگاهي به طرفم انداخت و گفتحالي كه پشت رل مي كردم، مادر در
  پوشيدي؟را مي
  كنه؟آخه روسري با روسري چه فرقي مي - 
  .آمد مخصوصاً به رنگ چشماتبيشتر بهت مي - 
  ض كنم؟وي برم عاخوخوب حاال كه نپوشيدم، مي - 
  خودت چي دوست داري؟ - 

نه همينطوري : مهم بود، اما چون عجله داشتم زودتر بريم گفتم با اينكه نظر مامان خيلي برام
هاش هم قشنگ به نظر خوبه، مامان خيلي خوش سليقه بود، شايدم چون خيلي خوشگل بود، سليقه

ها مشكي و هاي سبز رنگش كه زير مژهخواست شبيه مادر باشم، با آن چشمآمد، خيلي دلم ميمي
ه موهاي لخت و مشكي هم دور صورت گرد سفيدش باز ــي كدرخشيد، مخصوصاً  وقتبلندش مي

اما از صورت مامان من فقط رنگ چشمهايش رو گرفته بودم كه آن هم همراه با موهاي  .گذاشتمي
كنم بيشتر هاي پدرم نگاه ميخورد، حاال كه به عكسخرمايي و پوست گندمگونم، تقريباً به عسلي مي

  .شبيه او هستم تا مادر
  گل گندم: زديمها صدات ميوقتي كوچك بودي تا مدت: گفتيشه ميمامان هم
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: توي عالم خودم بودم كه صداي ترمز شديد ماشين منو به خود آورد، مامان نگاهم كرد و پرسيد
  حالت خوبه؟

  خوبم، چي شده مامان؟ - 
، ، رفت بيرون و بعد به طرف سمت راست ماشين، جايي كه من نشسته بودمدنمون مجوابمنتظر 
كنم چشمش به الستيك ماشين افتاد، چون از همانجا به من گفت پياده شم، پنچر كرده، آمد فكر مي

اده بود و ــشد ماشين وسط جر لحظه بيشتر ميــزدند، ههايي كه دور و برمان بوق ميصداي ماشين
نار بايستند و هايي كه به جاي اينكه كآورد، مخصوصاً با وجود ماشينم راه را بند ميـكمـداشت ك

كمك كنند و يا اينكه راهشان را بگيرند و بروند، سرعتشان را كم كرده بودند و در حال شرو وِر گفتن 
  .بودند

باالخره دو تا آدم خير پيدا شد تا كمك كرده ماشين را هل بدهند به كنار خيابان، موبايل مامان 
  :كردبرد صحبت ميه هميشه ماشينش را ميكنم با تعميرگاه آشنايي كافتاد، فكر ميهم از گوشش نمي

ساعت اينجا بايستم و  2تونم آقاي اميري، لطفاً يك نفر ديگه رو بفرستيد، آخه من چطور مي - 
  آد ماشينو ببره؟مي يسكچي شد، : تلفن را قطع كرد، گفتم

پليس نه، دو تا شاگردش نبودند و تا دو ساعت ديگه پيداشون نميشه در همان حال يك ماشين  - 
كنارمون ايستاد، بعد از نيم ساعت حرف زدن و ور رفتن با طايرهاي ماشين، باز به همان نتيجه اول 
رسيديم كه بايد منتظر كسي باشيم تا بياد ماشينو ببره، موبايلش دوباره زنگ خورد و صداي مامان كه 

  :گفتمي
ركيدن ــد هم دوباره داستان تعــم و بــريــن، نميشه بــون، ديگه امروز و ولش كــنه منير ج - 
هاش دنبال ارهـــوشي را قطع كرد و دوباره توي شمـــگ. ردـــعريف كــــاشينش را تــيك مــالست

د از ـــشناخت گشت و بعد به همان شماره زنگ زد، بعديگري كه مي اهــميرگـــشماره تع
اي جز انتظار نبود، همين ه، چارههاي زياد، قرار شد يكساعت ديگه كسي بياد، ماشينو ببرحبتـــص

  . االنشم يكساعت بود ايستاده بوديم اما دوباره بهشون زنگ زد و كنسلش كرد
رفتم كنار جدول خيابان در پناه ماشين نشستم و دستم را طوري قرار دادم كه روي صورتم سايه 

يم تا دوساعت ديگه كسي بياد جا بزارشه ماشينو همينحاال نمي: بندازه و به مامان كه ايستاد بود گفتم
  .ببرتش
طوري توي خيابون ماشينو همين متوننميكنه، نه، نميشه، ميدوني كه قفل در پشتيش كار نمي - 

  .رها كنم
  .ولي تو قرار بود دو هفته پيش قفلشو درست كني - 
و خواي زنگ بزنم به آژانس، يه تاكسي بياد تو ربيني كه وقت نكردم، حاال كه چي، ميمي - 

  برسونه خونه؟
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دانستم كه حسابي عصبانيه، هم از دست خودش، هم از دست شاگردهاش كه چطور قفل مي
ها كاريتي خودمان توي دبيرستان از اين خرابــدانم چرا وقراب كرده بودند، نميــماشينش را خ

كنند، يآموزان را خوب درك نمي دبيرهايي كه ما دانشحقشونه، حق همه: گفتيمكرديم، ميمي
بايد مثل مجسمه ابوالهول ساكت و آرام  انشكالسدهند و يا اينكه توي ي خوب نمينمره
كنم ببينم از كدام دونم حقشه يا نه؟ نگاهش مي، اما حاال كه نوبت مامان رسيده، نمينشستيممي

ي برخورد خواد با همه چيز منطقمامان دبير فلسفه و منطقه، خوب طبيعتاً مي. هاستدسته از معلم
  .كنه، چيز عجيبي هم نيست اگه بداخالق باشه

با تعجب و هيجان سرم را بلند . خانمان را هم پيدا كردمهاي فيلم بيباالخره هنرپيشه! بهبه - 
آمد، با پيرهن كردم، بلندتر به نظر ميد بلند سهراب، طوري كه نشسته بودم و به باال نگاه ميــم، قكرد

  .اي رنگش معلوم بود، از راه شركت آمدهلوار سرمهآبي كمرنگ و همچنين ش
حداقل آن عينك آفتابي را از روي : كرد گفتسالم خاله خانم و در حالي كه به من نگاه مي - 

بان استفاده كني، تازه يادم قدر از دستات به عنوان سايهسرت بردار و بزارش روي چشمت تا نخواي اين
سالم، مامان كه معلوم بود خيلي خسته : ا خنده آن را برداشتم و گفتمبه عينكم افتاد كه روي سرَمه، ب
  .است و از گرما كالفه شده بود

  كني؟سالم پسرم، تو اينجا چكار مي: گفت 
همان موقع كه مامان بهتان تلفن كرد، تازه رسيده بودم خانه و همان موقع هم حركت كردم به  - 

نگينه، ولي آخه اين چه وضعيه، شما همانموقع بايد با من بينيد چه ساين طرف اما ترافيك رو كه مي
  .گرفتيدتماس مي

سريع بهت زنگ بزنم . توانم، تا يك مشكلي براي ماشينم پيدا شدكنه، من كه نميچه فرقي مي - 
ها را گذاشتند براي اين روزها، فقط از شانسم، دو تا و مزاحم كار و زندگيت بشم، باالخره تعميرگاه

  .تعميرگاهي هم رفته بودند دنبال كاري شاگردهاي
  آيند، به تعميرگاهش مطمئني؟حاال كي مي - 
شناسيش، همان آقاي اميري را كنم ميتقريباً يه چهل دقيقه ديگه بايد اينجا باشند، فكر مي - 
  .گممي

  .منظورتون دوست باباست - 
  .احتماالً، چون بابات بهم معرفيش كرد - 
اند، طاير زاپاس را بيارم بيرون و دست به كار بشم، مامان در حالي كه هخواي تا هنوز نرسيدمي - 
طاير اضافي ندارم حقيقتش تنبلي كردم، طاير قديمي را : خواست نگاهش را از من بدزدد گفتمي

  .عوض كنم
يه  بايدها اي نداره، بايد ماشينو ببرند، با توجه به ماشين و الستيكپس اونها هم كه بيايند، فايده - 

  .طاير جديد بيارند
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  :در حالي كه نگاهش به من افتاده بود
  .طوري مثل لبو سرخ نشيدنشستيد تا اينرفتيد توي ماشين ميخوب حداقل مي - 

اولش توي ماشين نشستم، اما چون مامان بيرون ايستاده بود، منم اومدم بيرون، : جواب دادم
  :رويش را به مامان كرد و گفت

 يندآايستيد، تازه معلوم نيست اينها نيم ساعت ديگه ميـا اينجا بـنيست شم اله، درستـببين خ - 
  .ايستم اينجا، تا وقتي كه برسندي ما، منم مييا دو ساعت ديگه، بيائيد شما با ماشين من بريد خانه

نه سهراب حرفش را هم نزن، همين االنشم زيادي مزاحمت شدم، ما كه تا االن ايستاديم، يه كم  - 
  .آيند، تازه يك كالس مجاني هم براي رها داشتيمايستيم، باالخره ميهم مي ديگه

  كالس براي من؟: با تعجب گفتم
ري كالس تعليم رانندگي، خوب اينم يه بخشي از كالست بود آره دخترم، مگه نه داري مي - 

يلت را قبل از تر موباديگه، هميشه تاير اضافي داشته باشي، قفل ماشينت درست باشه و از همه مهم
داره تمام  چون شارژ تلفنم هم: نگاه كرد و گفت ببيرون رفتن از خانه شارژ كني،  با خنده به سهرا

سهراب دسته كليدش را به . ايستم تا كسي بيادشه، به اين ميگن مادر نمونه، ولي با اين وجود ميمي
و در حالي كه به من نزديك شده  رها، ماشينم را آن طرف خيابان پارك كردم: طرفم دراز كرد و گفت

بيني؟ بوي كنار آن فيات، يه پرايد آبي رنگه مي :گفتورو اشاره كرد بود، دستش را به خيابون روبه
: دايش منو به خودم آوردــودش شده بودم كه صــعطرش توي نفسم پيچيد و سرمست از نزديكي وج

  بيني؟واقعاً آن ماشين آبيه را نمي
  .بينمچرا اون پرايدو مي: گفتم شرمنده از افكارم

  .ي ما، مامانم هم منتظرتونهپشت پرايد ماشين منه، لطفاً مامانتو وردار و از اينجا بريد خانه - 
هر طور كه مامان صالح بدونه، مامان نگاهي به من و نگاهي به : به مادر نگاهي كردم و گفتم

اي گرفتن دسته كليد دراز كرد و در همان سهراب كرد و از كنار ماشين به طرفم آمد و دستش را بر
  .دونم چطوري تشكر كنمنمي مدارك ماشين توي داشبورته، واقعاً: حال به سهراب گفت

  .اگر زودتر بريد خونه بهترين تشكره - 
همديگر  يتوق اين دو تا خواهر دوست داشتنددكوراسيون خانه خاله منير خيلي سنتي و زيبا بود، 

نشيمن را پر كرده بود، ي نشستن روي مبلمان استيل زيبايي كه طرف چپ اتاقه جاــبينند برا مي
ي آبي صداي فواره بهكنار پاسيون، طرف راست نشيمن بنشينند و  يهاي سنتها و پشتيروي كوسن
هاي پاسيو ي سنگي يك پسر كوچولو كه در ميان رنگارنگي و سبزي گلدانپاش مجسمهكه از آب

دهند و شروع كنند به درد دل كردن براي همديگر، خاله منير چند سالي از مخفي شده بود گوش ب
تر بود، اما همان زيبايي و طراوت مادر را داشت فقط با اين تفاوت كه كمي وزنش بيشتر مامان بزرگ

ترين سرگرمي اطر نشستن زياد پشت دارِ قالي بود كه در واقع بزرگــكنم به خبود كه آن هم فكر مي
ديد شد، بافتن قالي را از دل و جان دست داشت، وقتي نقشي را كه روي كاغذ ميحساب ميزندگيش 
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رد، دستش را روي ـكمي اشادهـپيارهاي قالي ـهاي رنگي روي تهـها و خاميواش با قرار دادن نخيواش
بود نگاه هايي كه بافته ها و گلكرد به نقش پرندهگذاشت، لمسشان ميده ميـته شفاـهاي بتـقسم
خيلي از . هاي من هستندشون  بچهها و گلها را من متولد كردم، همهرها اين پرنده: گفتكرد و ميمي

افتن ـزدن يا باما از اين هنر زيبا فقط گره ماندم تا قاليبافي را ياد بگيرمها پيش خاله منير ميتابستان
ي دهندهاي از اين نقشه، نشانم كه هر خانهدانستي آن كرده و ميدانستم، نگاه به نقشهساده را مي

لد بودم، اما از بقيه مراحل كار ـها را هم بهـزدن ريششد، گرهام ميـه وقتي قالي تمـيك گره است، البت
خبر بودم، يعني آن عشقي را كه خاله به بافتن بي.... بافي و بندي و زنجيرهكشي و كوجيمثل چله

  .عشق ديدن سهراب را داشتم كه به قاليبافي عالقمندم كرده بودداشت، من نداشتم، من فقط 
اشون ونهـكه كنار مامان و خاله نشستم خسته شدم و به حياط رفتم، وقتي كه او نبود خ يكم

خصوص گل رز بود هاي رنگارنگ و بهي مربع شكلي كه پر از گلروح بود، از كنار باغچهلي بيــخي
ي پايين حياط بود و در فاصله ،با همين اندازه و شكل ي ديگريغچهبا باغچه گذشتم، مشابه همين

هاي سفيد رنگ تزئين بين دو باغچه حوض كوچك زيبايي قرار داشت كه نماي بيروني آن با سنگ
هاي قرمز حوض نگاه داد، به ماهيتر نشان ميهاي آبي رنگي داخل حوض آب را آبيشده بود و كاشي

ها اضافه شده بود، يادش بخير، وقتي بچه بودم، حاال دو ماهي ديگر به ماهي ي پيش تاكردم، از هفته
  .ها را با دست بگيريم و برايشان اسم انتخاب كنيمترين بازي من و سهراب اين بود كه ماهيبزرگ

ي همسايه به اين طرف انداخته بود، هوا خيلي گرم بود، عطر گل ياس كه خودش را از ديوار خانه
را توي گوشم گذاشتم و  هدفونبه روي صندلي سنگي كه كنار حوض بود نشسته، . خش بودتوي هوا پ

ردم، ــمشغول ك (modern talking)هاي زيبا گروه آلماني مدرن تالكينگ خود را به شنيدن آهنگ
ي قسمت برم، باز كرده و شروع به مطالعهرم با خودم ميكتاب كنكوري را كه اين روزها هر جا مي

كمي كه نشستم، خسته شده و شروع كردم به قدم زدن، آخه . ياي كشورهاي مسلمان كردمجغراف
ي هاي حفظي را راه برم و با صداي بلند بخونم تا توي ذهنم بماند، به طرف باغچهعادت داشتم درس

ي ي بااليي فقط درختان ميوه داشت، و البته سايهپايين حياط رفتم كه اين باغچه برعكس باغچه
كرد، نيم ساعتي همانجا موندم و درس ها كه فضاي اون قسمت حياط را دلنشين ميدرخت خوب

شربت را به سرعت از دستش گرفتم و يكسر . خوندم، تا اينكه مامان با يك ليوان شربت به حياط آمد
  .ي محتويات ليوان را سر كشيدمهمه

  .فهمي، حداقل بيا تو درس بخونتوي اين گرما چطوري درس مي - 
خوام مزاحم كسي بشم، از ماشين چه خبر؟ سهراب زنگ خوانم، نميچون با صداي بلند مي - 
  نزده؟
چرا زنگ زد، فعالً ماشين را بردند تعميرگاه، چون چند جاي ديگرش هم خرابه، همانجا نگهش  - 
رنامه تونيم بريم، ميداني كه امشب دوتايي با هم باومدم بهت بگم هر وقت خسته شدي مي. دارندمي

  داريم، حاال كدام رستوران رو دوست داري بري؟
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  .گن پيتزايش حرف ندارهيه جاي دبشي دوستام پيدا كردند، مي - 
  .تونيم بريم به يك رستوران سنتيبازم كه پيتزا، مي - 
  .ها، تازه همبرگر هم دارندمثل اينكه تولد منه - 
  .ات خداحافظي كن تا زودتر بريمپس بيا از خاله - 

خوايم بريم و خاله كه گفتيم، عجله داريم، ميامان از دست خاله، از ما گفتن كه مياما 
دونست كه دوست امشب را مهمان ما باشيد، مامان بهش نگفته بود كه امشب تولدمه، مي: گفتمي

  .داريم خودمان دوتايي با هم باشيم
بمونيد تا هوا هم كمي خوب باشد مينا جون حاال كه اصرار داريد يك نيم ساعت ديگه هم  - 
تر بشه، بعداً برويد نگاهي به مامان كه دودل بود كرده و رفتم روي مبل نشستم و مشغول ور خنك

داد نگاه رفتن با كنترل تلويزيون شدم، هر چند كه فقط به تصويرش كه مسابقات قايقراني را نشان مي
  .كردم، اما گوشم با هدفونم بودمي

آمد، سالم كردم و خودم را مشغول تماشاي تلويزيون نشان دادم، اما ده دقيقه بعد سهراب هم 
ي حواسم فقط به سهراب بود كه داشت براي مامان در مورد كارهايي كه انجام داده بود صحبت همه
كنم فردا ماشينت گفت فكر ميكنم رفته بود به آشپزخانه، سهراب به مامان ميكرد، خاله فكر ميمي

چشمي نگاهم به او بود پشت موهايش از عرقي كه كرده بود به هم چسبيده بود و  شه، زيرآماده مي
حالت هميشگي را نداشت، سنگيني نگاه مامان را به روي خودم احساس كردم، سرم را پايين انداختم، 

زد، با عجله به طرف آشپزخانه رفت، مامان به طرفم آمد صداي خاله شنيده شد كه سهراب را صدا مي
  .كم بريمرها جون بلندشو و كتابهات را جمع كن تا كم :فتگو 

باشه مامان و در همان حال بلند شدم و در كنار مامان ايستادم قدم از مادر بلندتر بود، روسريم را  - 
من . تولدت مبارك خاله جان را شنيدم - گشتم كه صداي تولدت مباركمرتب كردم و دنبال كيفم مي

هاي رگشتيم، خاله منير يك كيك شوكوالتي خوشگل كه نور شمعو مامان با تعجب به طرفش ب
دخترم، : داد، در دستش بود، به طرف ما آمد و گفترويش عدد يك و هشت را در كنار هم نشان مي

ام كردم، گاهي به خالهــــهاي تولدت را فوت كن با عشق نچشمهاتو ببند و آرزو كن و شمع
گاهم به عدد ـــقش بست و نـــخوب و شيرين توي ذهنم ن ك سالــو بستم و آرزوي يـــچشمهام

ه سهراب افتاد ــها را فوت كردم، چشمم ببعد از يك نفس عميق شمع. ودــك بـــهجده روي كي
كرد، برگشتم كيك را از دست خاله گرفتم و روي ميز گذاشتم و بعد با يـــه با لبخندي نگاهم مــــك

اله، سورپرايز كردنت هم ــواي خ: را بغل كرده و بوسيدم و گفتميك دنيا عشق و محبت خاله منير 
ا غذا سرد نشده يه چيزي ــــــبيائيد ت: رفت گفتخاله در حالي كه به طرف آشپزخانه مي. قشنگه

كم بايد بريم و سهراب در حالي كه يك منير تو حسابي زحمت كشيدي، ما كم: بخوريم، مامان گفت
ي او انداخته بود، او را به طرف آشپزخانه برد و در ت ديگرش را دور شانهدست مامان را گرفته و دس

  .همان حال برگشت و به من نگاه كرد
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پس چرا ايستادي رها، بيا ديگه، روي ميز كوچك توي آشپزخانه، يك دسته گل زيبا و دو جعبه  - 
نگاهي به سهراب و نگاهي  مادر با تشكر. پيتزا و يه ظرف ساالد ماكاروني و يه ظرف هم ساالد فصل بود

  :هم به خواهرش انداخت و گفت
  ناقال هستيد، ببينيد چطوري ما رو سورپرايز كرديد؟شما ديگه خيلي  - 

ات براي رفتن شك برم داشت، وقتي به سهراب زنگ حقيقتش يادم نبود، اما از عجله: خاله گفت
كمي بيشتر نگهتان دارم چون امروز تولد يه : برسونه، گفت وزدم كه زودتر بياد خونه، تا بتونه شمار ر

آيي پيتزا هم بگير و بيار چون رها عاشق رهاست، برايش كيك گرفتم، گفتم پس حاال كه داري مي
  .پيتزاست

دونم چطوري تشكر كنم و دوباره بوسيدمش و در حالي كه با خجالت به خاله حقيقتاً نمي - 
به اميد رسيدن به آرزوهاي : هراب به طرفم آمد و گفتس. پسرخاله واقعاً ممنون: كردمسهراب نگاه مي

برد سيم هدفونم را آرام كشيد و به دستم داد و خوبت و در حالي كه دستش را كنار گوش من مي
  شنوي؟هاي ما رو ميمن موندم تو چطور هم به اين گوش ميدي و هم حرف: تــگف

  :گفت ها انداختمامان در حالي كه خودش را روي يكي از صندلي
  :بره هدفونم را در كيف گذاشتم و گفتمها هم بدون اين خوابش نميتو رو خدا تو بهش بگو، شب - 
كنيد، نيست، اين باطريش خيلي وقته تمام شده، ولي يادم نبود هنوز طوري كه فكر مياما اين - 

ها را يادش بوده و اينهاي زيباي توي گلدون افتاد، از فكر اينكه ، تولدم را چشمم به گل... توي گوشمه
شب وقتي رسيديم خونه، عجله داشتم هر چه زودتر به . براي من گرفته، لبخندي روي لبهام نشست

ي يك كتاب اي كه به اندازهاتاقم بروم، همان طوري كه پشت در روي زمين نشستم تا دوباره به هديه
خواستم كاغذش پاره آن شدم، نميهاي روي آرام مشغول باز كردن چسبود در دستم خيره شدم آرامب

دفتر را لمس . شدبشه، در بين كاغذهاي زيباي هديه، يك دفتر خاطره با جلد زرشكي تيره ديده مي
تر، خط ديدي، و از همه قشنگها ميهاي طاليي كه در حاشيهكردم، خيلي زيبا بود، مخصوصاً رنگ

  .كردزيباي سهراب كه بر صفحه اول دفتر خودنمايي مي
هاي نويي كه اول داد، مثل بوي كتابي كاغذ ميفتر را به صورتم نزديك كرده و بوئيدم، بوي تازهد

كردم، بوي عطر گرفتيم، اما خيلي ماليم، بوي عطري را در كنارش احساس ميسال براي مدرسه مي
را  دست كسي كه كتاب را لمس كرده، همان بوي عطري كه در ماشين سهراب هم بود وقتي كه دفتر

ي ي كوچولو، و وقتي مامان سوار ماشين شد، نگاهش را از توي آينهيهيه هد: به دستم داد و گفت
  .ماشين دزديد و به بيرون نگاه كرد

هر چند كه . هفته بعد هر كاري كردم مادر راضي بشه با مريم و سيما به رستوران بريم قبول نكرد
  .وز بچه هستي و اجازه نداري تا ديروقت بيرون باشيتو هن: گفتدر مريم هم قبول نكرده بود، ميما

قدر به من نگو بچه، به قول خودت تو وقتي اين سن بودي، مامان من ديگه هجده سالمه، اين - 
  .منو هم داشتي، حاال كه نوبت ما رسيده بچه شديم
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تم، رفرفتم گشت و گذار، هر جا ميمن كه به سن تو بودم هيچوقت ديروقت با دوستام نمي - 
  .پدرت هم بود

ي شبانه هم كه ي مدرسهــافتاد، حتيــالت راه مــقدر بيكار بود كه همه جا دنبيعني بابا اين - 
  رفتي، همه جا پشت در منتظرت بود؟رفتي، دانشگاه هم كه ميمي

شناختم ولي مدرسه شبانه را خوب دانشگاه كه ديگه نه، بزرگ شده بودم و راه و چاه را بهتر مي - 
  .آمد دنبالمرساند و موقع تمام شدن كالس هم ميله، هر عصر منو ميب

كنم، نگو كه پدر و كرديد؟ ميگم كه من چقدر احساس كمبود محبت ميپس منو چيكار مي - 
  .رفتند دنبال زندگي خودشونمادرم هر روز مي

  :مادر با خنده گفت
ظهرها تو رو تقسيم كرده بودم بين  كني نبود، اون زمان بعد ازديگه اونطورها هم كه فكر مي - 
تر ي خاله منير بود كه آرامي مادرم و مادر پدرت و خاله منير، كه البته بيشتر از همه جا، خانهخانه

تر شده بودي و هم اما ديگه دوران دانشگاه هم تو بزرگ. هاستداني كه خاله عاشق بچهبودي، مي
ظيم كرده بودم با ــهام را تنمن هم وقت كالساينكه پدرت دوست داشت خودش مراقبت باشه، 

  .هايي كه بابات خونه بود و در كنار توساعت
كنه، من كه ازدواج نكردم، حاال حاالهام قصد ازدواج ندارم، پس به اما، مامان االن اوضاع فرق مي - 

  قدر عقب افتاده نبودي؟تو كه اين ،توي خونه و جايي نرم نظرت بايد بنشينم
گم، ديروقت نرو، تازه اگه خودم كار نداشتم، ـن ميـرو، مـتم جايي نـو گفـي به تـن كـرها م - 
توني به سيما و مريم بگي آمدم دنبالتون، حاال هم كه چيزي نشده، ميرسوندمتون، بعد هم ميمي

  ي ما، تا بتونيد با هم باشيد، قبول؟؟بيايند خانه
  .نگاهم كرد تا تائيدش كنم

خوام با دوستم باشم اون ديگه روزهاي آخر گم، ميزني؟ من دارم ميگول مي مامان داري بچه - 
جا بگرديم، يه عالمه خاطره جمع كنيم، خوش باشيم، تفريح كنيم، تو  ههمم يخواهكه توي ايرانه، مي

  ي خانه، با همديگر غذا بخوريد؟گي بيائيد بشينيد گوشهمي
هاي زبان و ها، كالسهاي ورزش، پاركسالن يعني چند سال با هم گشتيد، از توي مدرسه - 

. خيلي جاهاي ديگر كه با هم بوديم خاطره جمع نكرديد، همين چندماه آخر بايد اين كار و بكنيد
ي ما، اگه كنم، فردا شب به دوستات ميگي بيايند خانهگم، ديگه هم تكرار نمييكبار ديگه بهت مي

تابخانه و يا پارك و يا هر جايي كه دوست داريد، اما تا يك ها هم با هم بريد كخواستي ببينيشون صبح
  ...ساعت معين، اگر هم قبول نداري ديگه مشكل خودته

دم، به جاي صورت سيما يك دسته گل خوشگل ديدم كه جلوي رفردا شب وقتي در خانه را باز ك
مديگر را بغل صورتش گرفته بود و با خوشحالي و جيغ و دادهاي هميشگي خودش وارد خانه شد، ه

  مامان كجاست؟ : كرديم و بوسيديم، دسته گل را به من داد و گفت
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  .بهت كه گفته بودم مامان نوبت دكتر داره: گفتم
  اين موقع شب؟ - 
اوالً كه االن تازه ساعت هفت، دوماً ميدوني كه دكترهاي خصوصي تا ساعت دوازده شب  - 

  ...مطبشان بازه
  .ان آورده بودمها را براي مامآخه من اين گل - 

ها را از دستش گرفتم و به طرف آشپزخانه رفتم تا يك گلدان براش پيدا كنم و در همان حال گل
  .منظورت خودشيرينيِ، ولي يادت باشه حنات پيش مامان رنگ نداره: گفتم

ت ها را آرام و با لطافدر حالي كه دومين در كابينتي را كه باز كرد، گلدان را پيدا كرده بود، گل
  :درون گلدان چيد و گفت

تو اسمشو بزار خودشيريني، اما من واقعاً مادرت رو دوست دارم خيلي خانم نازنينيه، قدرش را  - 
  .آددونم كه زياد از من خوشش نميبدون، اينو هم مي

آد، عقايدت رو دوست كني نيست، نه اينكه از تو خوشش نميالبته اونطوري كه تو فكر مي: گفتم
زياديه و از هات ها ناجوره، آرايشگردي، لباس پوشيدنت بعضي وقتيــتو زيادي آزاد م ــگهينداره، م

  .تر شدهمه بدتر وقتي شنيد كه تو حتي براي كنكور اسم هم ننوشتي، نسبت به تو حساس
منظورت چيه؟ يعني همه بايد برند دانشگاه تا لياقت رفت و آمد و صحبت كردن با رها خانم را  - 

  .باشندداشته 
اي كني، منظورش اينه كه تو دنبال هيچ هدف و برنامهنه بابا، تو چرا همه چيزارو بد برداشت مي - 

  .توي زندگيت نيستي
بهش توضيح ندادي كه من هم برنامه و هدف زندگيم را براي اونور آب گذاشتم، آخه چه فايده  - 

ريكا درست بشه بعد مجبور هستم هر چي داره كه درسم را اينجا شروع كنم و يك دفعه كار رفتن به ام
  .كاره ول كنم، پس چه فايده داره كه اصالً شروع كنمخوندم را نيمه

كنند، حتي توي خواب هم بايد از امكانات و ها فكر ميخوب مامان يك معلمه، ميدوني كه معلم - 
هاش ود و دستبه نظرم آمد كمي پكر شد، پاهاش را روي صندلي جمع كرده ب. وقتت استفاده كني

  .زانوهاش را بغل گرفته بودند
هاي انتظار چقدر روي همه زندگيم، عقايدم، كنم، اين سالها فكر ميميدوني رها بعضي وقت - 

ام تاثير گذاشت، از وقتي خودمو شناختم توي بالتكليفي بودم، و همه چيز هم بر ي آيندهافكارم و همه
  .گرده به ازدواج سميرا، خواهر بزرگممي

  .كردم تو زمان ازدواج سميرا، به دنيا آمده بوديمن فكر نمي - 
دانم چرا مامان بعد از طالقش اين همه چرا به دنيا آمده بودم، اما يكسال بيشتر نداشتم، نمي - 

. سال فكر ازدواج به سرش نزد گذاشت درست موقعي كه ديگر وقت شوهر كردن سميرا و سارا بود
دنيا آمده بودم، اما از عروسيش هيچي اوت سني تو با مادرته، درسته كه بهتفاوت من و سميرا مثل تف
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آيد، نه تنها از مراسم سميرا بلكه از عروسي سارا هم كه دوسال بعد  ازدواج كرد هم چيزي به ياد نمي
  .ش زندگي درستي كرد و نگذاشت منم درست زندگي كنمددوني مامان نه خوخاطر ندارم، مي

خواسته كه دخترهاش زيردست ناپدري زندگي كنند و ها نميانت اونموقعخوب شايد مام - 
  .گذاشته كه سميرا و سارا بزرگ بشند

آخه چه دليلي داشته كه دوباره ازدواج كنه، مگه مادر تو هم نيست، ديگه ازدواج نكرد، تو رو  - 
رده نصف زندگيش ي زندگي هدف و آرزوهاش را در اطراف تو و در وجود تو خالصه كبزرگ كرد همه

هاي شوهر اولش و نصف زندگيش براي بچه و شوهر دومش يعني را نذاشت براي ازدواج اول و بچه
نو هم درست كنه، نه از من، به اصطالح خودش ده سال اونجا مانده تا بتونه كار ممن، نه از اونها دل مي

  .پدرم موندم كنه و من اينجا پيش پدر و زن
يمويي را كه مامان قبل از رفتن درست كرده بود كنار دستش روي ميز يك ليوان از شربت آب ل

  .گذاشتم
كني در عوض اين ده ي اينها براي اينه كه تو دلتنگ مادرت شدي، چرا اين طوري فكر نميهمه - 

سالي كه تنها بودي، وقتي كارت درست شد و به امريكا رفتي نه تنها براي هميشه پيش مادرت بلكه 
  :مزه كرد و گفتكمي از شربت را مزه. اهرت هم هستيپيش دو تا خو

ران نيست، ماها كه ديگه بچه نيستيم كه بتونيم با هم زندگي كنيم، ـثل ايـريكا كه مـآخه ام - 
ايه، به قول كنه و سارا شهر ديگهوي شهري كه مامان هست زندگي ميـط سميرا تـشم فقـين االنـهم

سه وزي يكبار بهش سر بزنه، چون باالخره اونهم زندگي  مامان سميرا هم خيلي وقت بكنه، دو
  .شوندهاش، دوقلوهاش امسال وارد دانشگاه ميودش را دارد، هم كارش هست، هم بچهـخ

  .جدي ميگي، همان دو تا پسر شيطونش كه چند سال پيش آمده بودند ايران - 
من بيني كه ترند، ميكها امسال هجده سالشونه دوسال از من كوچبله همان دو تا شيطونك - 

 خواستزرگ شدند، ولي اوني كه اين ميون باخته منم، چون من هم دلم ميـها هم بـزرگ شدم، آنـب
ي درستي داشته باشم، نه وقت اينجا تونستم برنامهپيش مادرم باشم و به خاطر اين عشق، نه هيچ

ه داشته باشم، اين عشقي كه تو خونم عالقتونستم هدفي انتخاب كنم، حتي نتونستم به درسي كه مي
خونند تا وارد دانشگاه بشند، توي من يكي وجود بيني كه درس ميوجود هزاران جوون ايراني مي

  .نداشت
خونند، يك عده هم براي براي دانشگاه درس مي خوب گذشته از تعداد كمي كه واقعاً با عالقه - 

ذاره هر جا دلم ، مثل من كه چون مامانم نميخونندارند درس مينــدهايي كه دست آوردن آزاديبه
  :زنم به جز اينجا، مات تو چشمام نگاه كرد و گفتخواد برم، تمام شهرهاي ديگه را ميمي

گيرد، مثل ه چيزهاي كوچكي كه مامانت بهت ايراد ميـراي يـقدر احمقي كه بيعني تو واقعاً اين - 
چيز ديگه كه حتماً مغزت را پر كرده، ميگي آزادي نداري  رستوران رفتن، سينما يا كوه رفتن يا هزار تا

  .خواي از پيشش بريو مي



 

 44           

   

 فريب سراب 

هاي ما و از جمله من همين چيزهاي ساده و گم، تو حاليت نيست، جوونهمينه كه بهت مي - 
روي كه من كمي زياده بگذريم كنند، البتهي خودمان از ما دريغ ميخواهيم كه خانوادهكوچك را مي

چون مامان به اون شوري هم نيست، ولي درك همين مسئله كوچك هم براي تو سخته، كنم، مي
پوشي، اگه همين االن با خواي ميري، هر چي ميخواد ميون هميشه آزاد بودي، هر جا دلت ميــچ

گن، ممكنه بابات معرفي كني، نه تنها چيزي بهت نمي پدر و زن به دوست پسرت هم بري خونه و اونو
  .عوتش هم بكنند براي شام بمونهتازه د
خوام با كسي صحبت كنم برم تو خونه و با حضور خوب مگه اين چه مسئله بديه؟ كه اگه مي - 

رسه بزنم، حداقل خيالم راحته كه بابام هم ـاونها صحبت كنم، به جاي اينكه توي خيابونها باهاش پ
 .شناسدشمي

  :م و گفتمظرف ساالد الويه را از توي يخچال بيرون آورد 
عزيزم، اينها همون چيزايي هستند كه توداريشون و احتياجي نداره كه به خاطرشان مبارزه كني  - 

و درس بخوني تا بتوني وارد دانشگاه بشي و دوزار آزادي داشته باشي، همين كه االن دارند تو رو 
هضمش براي خيلي از  فرستند آلمان تا بتوني كارهات را براي رفتن به امريكا درست كنيتنهايي مي

  .هاي ايراني سنگينخانواده
مانم از آشنايان شوهر ساراست، خانمش اي كه پيششان ميالبته من تنهاي تنها نيستم، خانواده - 

آمدي، اينطوري هر دوتامون هم تنها نبوديم، تو كه كاشكي تو هم مي. آلماني و دو تا بچه دارند
  كني؟صد رفتن به خارج را داري، پس چرا زودتر شروع نميگي، قـب تادرـم خواي بهاالخره ميـب

خواي گي برو بهش بگو ميو ميــرم رستوران، تــزاره با دوستام بميـم مامان نـــگمن دارم مي - 
هايمان را برد حرفبري خارج، واقعاً كه، صداي زنگ در و ورود مريم كه در همسايگي ما به سر مي

  .ن را نهمتوقف كرد، اما آرزوهايما
تر كرد، اميد به هاي سيما آن كورسوي اميدي را كه در گوشه قلبم مخفي كرده بودم، روشنحرف

 .دنياي تازه، زندگي تازه

سيما بلند شده بود تا با مريم روبوسي كند، نگاهم رويش ثابت ماند، خدايا از االن دلتنگ رفتنش  
  .شدم، آخه اون بهترين دوست من بود

يين رشته را تحويل بديم، خيلي هيجان داشت، تمام آن خيابان پر ع، فرم تميتخواسميروزي كه 
يين رشته و نتايج عهاي تاز جوانان منتظر و شاد و يا مضطربي بود كه به نحوي زندگيشان با اين فرم

نشيني و درس خواندن، وقت آزادي گيرشان آمده بود تا ها خانهخورد، همه بعد از مدتآن گره مي
همه  .اي مثل خودشان داشتندكنار هم وقت بگذرانند در كنار كساني كه همه مشكل مشابه كمي در

  .براي كنكور درس خوانده بودند و فردا هم ممكن بود در كنار يكديگر پشت يك نيمكت بنشينند
زدن شديم، سيما رو مشغول قدممن و مريم و سيما از بين اين جمعيت بيرون آمديم و در پياده

كه سيما ينكه اصالً در كنكور شركت نكرده بود با ما آمده بود، دوست داشتيم روزهاي آخري هم با ا
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، رسيدندگذشتند به ما كه ميهايي كه از خيابان ميايران بود با هم باشيم بعضي از ماشين
 هاي جوانيمون بوديم كهقدر تو اوج شاديزدند، اما ما اينكردند و يا بوق ميسرعتشان را كم مي

داديم، اونروز فكر كنم از آن روزهايي بود كه اگه شكاف ديوار خنديديم و توجهي نشان نميبهشون مي
خنديديم، بدون هيچ دليلي شاد بوديم، صداي بوق ماشيني كه سرعتش را كم ديديم بهش ميهم مي

ه تا جوون آمد توجهمون را جلب كرد، سكرده بود و مثل اينكه كنار خيابان با ما قدم به قدم مي
شيطون در حالي كه سرشان را از پنجره بيرون كرده بودند به قول خودشون در حال دوست دختر پيدا 

  .كردن بودند
. ببينيد خانم خانما ما سه تا هستيم، شما هم سه تا، لوس بازي را بذاريد كنار بيائيد سوار شيد - 

دانست را گرفته بوديم كه اگه كسي نميخنديديم و همچنين خودمان ريز بهشان مياما ما داشتيم ريز
هه از همشون ها رانندهبچه: مريم با شيطوني گفت. شنويمميــكرد واقعاً صداشون را نكر ميــف

  :تره زيرچشمي نگاهي به پسري كه راننده بود كردم و گفتمقيافهخوش
  .ديوار اتاقت داري اليسته كه عكسش را رويـوتبـه ريشي كه داره بيشتر شبيه اون فـبا اين ت - 
  نه بابا، اين كجا و آن كجا - 

  :گفتندپسرها شنيده شد كه ميو دوباره صداي 
. خواهند همان كار را انجام بدهندكنند در حالي كه ميدونم چرا دخترها اينقدر ناز ميمن نمي - 

  .سوار شيد تا سر خيابون برسونيمتون
تاكسي سوار هيچ ماشيني نشو اولش با شوخي و  گفت به جزهاي مامان افتاد كه مييادم به حرف
سيما داشت باهاشون بحث . افتهه اتفاقي داره ميــدوني چگه نميــشه و بعدش ديخنده شروع مي

  :كنيد، با صداي بلند به طرفشان داد زدكرد، خيلي بهش برخورده بود كه گفته بودند، داريد ناز ميمي
  حاال كو آدم؟: پسره هم با پررويي جوابش داد كند؟مگه آدم براي هر خري ناز مي - 

  :دست سيما را محكم گرفتم و كشيدم
سيما ديوونه شدي، اينا منتظر همين بودند كه تو را تحريك كنند تا بايستي باهاشون حرف  - 
  .بزني

  كنند؟بيني چطور دارند با حرفهاشون ما رو كوچيك ميآخه مگه نمي - 
  كوچيك شدي، و حاال كه جوابشون را دادي ديگه كوچيك نيستي؟ يعني واقعاً با همين حرفه تو - 

سه تامون به همديگر نگاه . كنم ماشين گشت انتظامات را ديدند چون سريع دور شدندفكر مي
  .شندهايي پيدا ميعجب ديوونه: كرديم و زديم زير خنده، مريم گفت

ره توجه سيما را جلب كرد، صداي بوق ماشين ديگري كه كنار خيابان آهسته كرده بود، دوبا
كرديم و توجه نشان گه به ماشينها نگاه ميــبايد ديــك قرار نگفته، نــن كرد، طبق يــنگاهي به م

شه كه صداي مريم داديم، من و سيما چشممان را به هم دوخته بوديم ببينيم كي زودتر خسته ميمي
  :گفترا شنيديم كه به راننده مي
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  افتيد دنبال دخترهاي مردمنداريد كه از صبح راه ميآقا مگه شما زندگي  - 
جايي  ماهدخترخالاري ندارم، خواستم ببينم اگر ــايد ببخشيد، اما من با شما كــخانم خيلي ب - 
در حالي كه دست سيما را محكم . خواد بره برسونمش، آخه اين خيابون تا آخرش تاكسي رو نيستمي
كردي؟ و به طرف ماشين سهراب رفتم، فكر كنم رنگم خيلي  واي ديدي چي كار: فشردم، گفتممي

چي شده رها، من ترسوندمت يا : پريده بود، چون وقتي بهش سالم كردم، به جاي جواب سالمم گفت
  ايه؟چيز ديگه

  .نه چيزي نيست، امروز روز گرمي بوده - 
  .رسونمتخوايي بري، مياگه جايي مي - 
  .شمممنون، مزاحمت نمي - 
  .شما مراحميد خانم: ي كرد و گفتاخنده - 

  خواهيد تا يه مسيري آقا سهراب ما رو برسونه؟مي: سرم را به طرف مريم و سيما كردم
اينكه منتظر نظري از طرف من و مريم بشه در عقب ماشين را باز كرد و رفت نشست  بدونسيما 

ين گرما كه سوال كردن احوال شما آقا سهراب نيكي و پرسش؟ ديگه تو ا: تو و در همان حال گفت
  .خوادنمي

تونستم افكارش را بخونم كه از ديدن سيما متعجب سهراب از توي آينه جواب سالمش را داد، نمي
  شده يا ناراحته؟

  .بخشيد من اصالً انتظارش را نداشتم شما آشنا باشيدمي: مريم هم كنار سيما نشست و گفت
كرديد درسته، و در حالي كه انجام دادي كه فكر ميكنيد، شما كاري را چرا خودتون و اذيت مي - 

  بستم گفت مگه نه رها خانم؟كرد كه داشتم در جلو ماشين را ميرويش را به سمت من مي
رسه م حق داره، از بس كه هر ماشيني ميـريم هــآخه م: مــردم و گفتـه مريم نگاه كـبرگشتم ب

  .دونه كي غريبه، كي آشنازنه، آدم نميبوق مي
  .خواد بحثو عوض كنهامروز آخرين روز انتخاب رشته بود يا فردا هم هست، فهميدم مي - 

  .نه امروز آخرين مهلته: گفتم
  انتخاب اولت چي بود؟

  .نه اينكه خيلي هم زرنگ هستم كه همان انتخاب اول قبول بشم: با خنده گفتم
  خوب حاال چي بود؟ - 
  شناسيباستان - 
  انتخابش كردي؟جالبه، اما تو براي چي  - 
اصول شهري جديد براي اينكه از دست اين : خوب به تاريخ قديم عالقه دارم، اما توي دلم گفتم - 

  .خوام از شر اين قوانين دست و پا گير رها بشمخسته شدم و مي
  شما انتخاب اولتان چي بوده؟: از توي آينه به سيما و مريم نگاه كرد و پرسيد - 



              
47     فصل دوم



  روانشناسي: مريم گفت
دوباره از تو آينه به سيما نگاه كرد، و فكر كنم به ياد . من اصالً  كنكور شركت نكردم: يما گفتو س

دوستاش دارند از راه بِدرش : گفتا ناراحتي به خاله ميــرف مادر افتاد كه دو روز پيش داشت بــح
آخه سيما خانم : تممن به طرفداري از سيما گف. رندخونند، دنبال كنكور نميكنند، اصالً درس نميمي

يه مدت ديگه بيشتر ايران نيست، قرار امريكا كه رفت درسهاش را ادامه بده، وقتي به سيما نگاه كردم 
ابفروشي ـطرف كتوقتي از ماشين سهراب پياده شديم، سريع رفتم به . بهم يه چشمك كوچولو زد

نيست و تا مو رو  دليلين دو تا بيبار اهاي شيطنتدانستم كه نگاهوان كه سر پيچ خيابان بود، ميـكي
اي مملو انسال كه كنار ويترين شيشهـنشينند، به طرف آقايي مياز توي ماست نكشند بيرون آرام نمي

  .كرد، رفتمهاي رنگ و وارنگ ايستاده بود و آنها را با ليستي كه در دستش بود تنظيم مياز كتاب
  .سالم آقاي محمدي - 

: كرد تا منو بهتر ببينه گفتلي كه عينكش را بر روي چشمش مرتب ميسرش را بلند كرد و در حا
  .بينمتها ميبه خانم دادفر، حالتان چطوره، حتماً امتحان كنكورت تمام شده كه دوباره اين طرفبه

خوب امروز : تونيم با خيال راحت يه نفسي بكشيم با خنده گفتبله، امتحانها تمام شد، حاال مي - 
  آيد؟ت من بر ميچه كمكي از دس

آوردم و ردم به كاغذي كه از توي جيب كيفم در ميـگدنبال يه كتاب رياضي مقدماتي خوب مي - 
كتاب رياضي دكتر شهرياري و يا كتاب : به اسامي كه سهراب معرفي كرده بود نگاه كردم و ادامه دادم

خوب رياضي مقدماتي كه اين  نيا و دكتر نيكنام و يا يك كتابمباني رياضيات دكتر ابوالقاسم بزرگ
رويش را به طرف پسر جواني كه در حال راهنمايي كردن به . بينيد بيشتر فروش داشتهروزها شما مي

مجيد، لطفاً حواست به اين قسمت هم باشه، تا من چند  كتاب به : دو دختر دانشجو بود كرد و گفت
  .اين خانم نشان بدهم

  آقا چشم: شاگردش نگاهي به ما كرد و گفت
ها حمدي، ما رو به قسمت ديگر كتابفروشي كه با عنوان علمي تخصصي از ديگر طبقهـــآقاي م

همان . تونستم ببينم بردرا مي... هاي هندسه، جبر آمار و شد و در انتهاي آن رديف، عنواندا ميـــج
  .دبندي شده بوهاي كوچكتر تقسيمها هم با كلمات ابتدايي و پيشرفته به بخشطبقه

چند تا دختر و پسر دانشجو هم مشغول جستجوي كتابها بودند كه انگار تا آقاي محمدي را ديدند 
آقاي محمدي بعد از كمي جستجو در . به حالت انتظار كنار ايستادند تا به موقع سوالشان را بپرسند

اينكه اين روزها اين مثل : بين كتابها، كتاب زردرنگي با عنوان مباني رياضي پايه را به دستم داد و گفت
گذرانند، بيشتر تقاضا داشتيم، البته هاي اول دانشگاه را ميهاي علوم انساني كه سالكتاب براي رشته
دهد، ولي خوب اگه دنبال كتابي يـه كتابي را مـاد پيشنهاد چـن داره كه هر استـبازم بستگي به اي

بيرستان خوندي و چه يكسري مطالب گردي كه اصول كلي رياضيات، چه آن چيزهايي كه در دمي
ها را هم داشته باشه، من اينو تر كه به درد دانشگاه هم بخوره، همراه با تمرين و حل تمرينپيشرفته
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و كتاب را از . هر چي كه شما بگيد: با نگاهي كه حاكي از سپاسگزاري بود گفتم. كنمبهت پيشنهاد مي
  .دستش گرفتم و باز هم تشكر كردم

  .تونم كمكت كنمگردي، مياي ميبال كتاب ديگهاگه دن - 
  .اندازيمنه ممنون، با دوستام يه نگاهي به كتابها مي - 
: كنه خنديدم و گفتمپس اگه من مشغول بودم به اون آقاهه بگو، محمدي خودش حساب مي - 

اش فرو شما خيلي به ما لطف داريد، باز هم ممنون و در حالي كه دستش را در بين موهاي جوگندمي
  :سالم مادر را زياد برسان: كرد گفتمي

  حتماً - 
تي مطمئن شدم كه آقاي محمدي سرش به ـبعد از گشت كوچكي كه بين كتابها زديم وق

هايش گرم و حسابي مشغوله به طرف صندوقدار رفتم و پول كتاب را پرداخت كردم و سريع از مشتري
  .آنجا بيرون آمديم
  كه آشنا هستيد، اينطوري مجبور نبودي پول كتاب را كامل بدهي؟پس چرا نگفتي : مريم پرسيد

بيني كه اطالعاتش در شد بيام اينجا خريد كنم، ميدادم، دفعه ديگه روم نمياگه پولشو نمي - 
تازه كتاب رو هم به : مورد كتابها خيلي خوبه، تازه حساب حسابه كاكا برادر و توي دلم به خودم گفتم

دشم تخفيفش را وده، بخاطر مادره، پس بزار هر وقت مامان خودش اومد، خيخاطر خودم تخفيف نم
  .ها و خواستگارهاي پر و پاقرص مامان بودبگيره، آخه آقاي محمدي از خاطرخواه

  خواي؟راستي رها كتاب رياضي براي چي مي: مريم دوباره پرسيد
هاي دبيرستان برنگشتم درس ام خيلي ضعيفه، موقع كنكور هم اصالًدوني من رياضيتو كه مي - 

ها گرفته بودم نگاه را مرور كنم، بعد از قبولي در قسمت اول كنكور وقتي به درصد نمراتي كه از درس
كم رياضي را براي يادگيري خودم از آن موقع دارم كم. ام خجالت كشيدمكردم، خودمم از نمره رياضي

هاي اول و دوم بايد بتوني نمرات كه بري بازم سالاي هم هر رشته: ام هم گفتخونم، چون پسرخالهمي
  .ات را پاس كنيرياضي
رشته تعيين گم اين آقا سهراب امروز براي ات خرابه، ميدونسته كه تو چقدر رياضيحتماً مي - 

  آمده بود؟
  .نخير فضول خانم، سهراب سال آخر مهندسي را امسال تمام كرده و براي فوقش امتحان داده - 
  .آدتر از ما به نظر ميم آمد، چون سنش بزرگبه نظر - 
ي روانشناسي، نگفتن از همين حاال نظر بده، آخه كجا سهراب اينقدر بزرگ به حاال زدي رشته - 

  .شآمد، اون همش بيست و سه سالهنظر مي
  .پس شايد به خاطر تيپشه - 

خيلي : ا شيطنت گفتب. پوشهره و شلوار جين نميخوب شايد، مخصوصاً وقتي سركار مي: گفتم
كنند، واي رها تو خونند و هم كار ميچه خوبها تشريف دارند، هم درس ميـهم خوب، پس آقا از اين ب
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در حالي كه از عصبانيت صدايم . خيلي ناقاليي، چرا تا حاال موضوع به اين مهمي را به ما نگفته بودي
  : بلندتر از حد معمول شده بود گفتم

اش را توي خيابون ببينه و زادهتونه خالهگي؟ يعني هيچكس نميداري مي دوني چيمريم تو مي - 
  ...هاكنيد، واي به حال عقب افتادههامون اينطوري فكر ميسوارش كنه، اگه شما تحصيل كرده

  :سيما كه تا اونموقع ساكت بود گفت
اگه تو خيابون رد تونند، ها ميگي، پسرخالهخوب، حاال ديگه زيادي شلوغش نكن، تو درست مي - 

هاشون را ديدند، سوار كنند، اما نه اينكه از قبلش ماشينشون را پارك كرده باشند شدند و دخترخاله
  .جلو دانشگاه و منتظر باشند

  خواي بگي؟فهمم، چي ميمن منظورتو نمي - 
ي كهل از اينكه به دانشگاه برسيم، آقا سهراب زودتر اومده و جلو دــنه كه قبـظورم ايـمن - 

  .كردها مشغول ميفروشي ايستاده بود و داشت خودش را با روزنامهروزنامه
  .دونياما تو از كجا اينو مي: با كنجكاوي پرسيدم

تر بود پياده كرد و طرف خيابون كه خلوتـنو اونـل اينكه بابام مـخب خانم حواس پرت، مث - 
كنم از رنگ يپ من شده بود، فكر ميي شما محو تچرا وقتي پياده شدم اين پسرخاله دونمنمي

  .روسريم خيلي خوشش اومده بود
ات تو دانشگاه راهت كرده چطوري با اين مانتوي يك وجبياحتماالً داشته فكر مي: مريم گفت

  .دهندمي
آمد كه خب ديگه دارندگي و برازندگي، اگه بهم نمي: ل هميشه شاد و خندون گفتنـاما سيما مث

  .قيدش را بزن حاالا خانم از ما شنيدن از همين پوشيدم ولي رهنمي
  آخه چرا؟: من با ناراحتي نگاهش كردم و گفتم

زاده ديدي حاال چطور خودتو لو دادي، خوب ديوونه معلومه براي چي، براي اينكه شما خاله - 
  .اتون درست ميشههستيد، فردا هزار تا اشكال براي بچه

  .كجاي كار رو خوندي كنم، تو تار ميامان از دست تو سيما، من به چي فك - 
                                         ***  

سوزوند افتادم، دفترم را با وارد شدن پرستار به اتاق، تازه به ياد درد عميقي كه مغز استخوانم را مي
حالت اول  به كناري نهاده و پاي چپم را كمي صاف كردم اما از درد دوباره پايم را پس كشيده و به

بگيرم  تونستمو خفه كرده، اما جلو اشكهام را نميـوي گلـودم را تـداي آه دردناك خـگه داشتم، صـن
آرام پاهايم را صاف كند، و بعد از انجام ي تخت نشست و سعي كرد آرامپرستارم شرون كنار لبه

ن وقتي درد بهت فشار فشارت باالست، تو بايد بيشتر استراحت كني، چو: هاي تكراري گفتآزمايش
تونه از رگها رد بشه و در نتيجه فشارت باال شه و خون درست نميآره و باعث انقباض عضالتت ميمي
كنه، سعي كن ديگه استراحت كني، هاي مسكن اثر ميزنم، زودتر از قرصره، االن بهت آمپولتو ميمي
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شنيدم، صدايش را انگار از خيلي دورها مي، كنهرا به دستم وصل مي سرُمكردم كه به شرون نگاه مي
زد يا نه؟ دانم داشت با من حرف ميآب بدنت خيلي كم شده نمي: گفتصداش خيلي آرام بود كه مي

  .شنيدماما من ديگه چيزي نمي
وقتي چشمام را باز كردم حامد و مادر را توي اتاق ديدم، فكر كردم اونموقع صبح براي چي اينجا 

  .وجه بيدار شدنم شد، لبخندي بهم زدهستند، مادر مت
  كنيد؟مامان چي شده، اين موقع صبح اينجا چكار مي - 
  .ببين دخترِ منو، مادر االن شبه - 
  .منظورت اينه كه من يكروز كامل خواب بودم - 

  :صداي حامد كه نزديك تخت ايستاده بود آمد
  آره تنبل خانم از صبح تا حاال خواب بودي - 

دونستم هنوزم از دستم ناراحته يا هفته پيش به اينطرف نديده بودمش، نمينگاهش كردم از دو 
كرد چي بين ما خواستم در موردم بد فكر كنه، آخه براش احترام خاصي قائل بودم، فرق نمينه؟ نمي

ود، اين بود كه يه جاي خيلي بزرگ از زندگيم را پر كرده بود، جايي كه ـم بـگذشته، اونچه كه مه
تونه اينطوري پرش كنه، اي عوض كنم، جايي كه فقط يك دوست عزيز ميديگه فردتم با تونسنمي
ل دوست داشتن يك برادر عزيز بود، اما من هيچوقت برادر نداشتم تا اينو درك مثيد هم دونم شانمي

 سهستم خيلي عزيزتر از سيما و نرگـدونردم، ميـكيـاش مام مقايسهـا دوستـكنم، براي همين ب
ي فتح شده، فقط يك رسيد اوج اون قلهخيلي عزيزتر، اما فقط در همين حد، به اون اوج باال نميليخي

  .نفر بود
  :صداي سيدني منو از توي خياالت بيرون آورد

گفت تو عاشق اين ها را دوست داري، حامد كه ميمثل اينكه هنوزم خوابي، ببين اين شكالت - 
هاي زيبايش با چشمكي كه به طرف در حالي كه چشم ،د كرداش هستي، نگاهي به طرف حامنمونه

دانم چرا متوجه ورود سيدني نشده بودم، اصالً كجا ايستاده بود كه نمي. حالت گرفته بود زدميحامد 
  .من نديدمش

  آد؟شما از كدومش بيشتر خوشتان مي: لبخندي بهش زدم و گفتم
دانم چرا اره هم براي تو و هم براي شما اما نميگليسي فقط يك معني دــدر ان youي با اين كلمه

تو مشكلت اينه كه : گفتزنم، منظورم شماست، به قول حامد كه ميهميشه وقتي باهاش حرف مي
كني، هر وقت تونستي به انگليسي فكر كني و هنوز داري كلمات را توي ذهنت به فارسي ترجمه مي

گفت، اما ، خوب راست ميفهميردم اينجا را بهتر مياي تبديل نكني محرفهاشون را به فرهنگ ديگه
تر بود، هر چه كه حامد مغز كنم دو سه سالي از حامد هم بزرگتر بود، فكر ميسيدني از من بزرگ

كنم بيشتر از چهل سال داشت، اما پروفسور ميكروبيولوژي بود، او دو سه برابرش بيشتر بود، فكر نمي
ها فكر د، توي همان سمينارها هم با حامد آشنا شده بود، بعضي وقتهاي نيروي دريايي بودانشگاه
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با خيلي از مردهاي ديگه فرق  حامدكنم اين تيزهوشي سيدني بوده كه حامد را جلب كرده، چون مي
كرد، از نظر من خيلي غل و غش و پاك صورتش منو جذب ميكرد، اما اگه من مرد بودم زيبايي بيمي

ديدمش حامد بلند بود اما از نظر قد زياد با هم تفاوتي نداشتند، بيشتر اوقاتي كه مي زيبا بود، با اينكه
هاش دار بلوندش كه معموالً روي شونهيه بلوز ساده روي شلوار جينش انداخته بود، با اون موهاي موج

ميشه هاي خاكستري زيبايش كه انگار از پشت عينك بدون فريمش، هآزاد بود و مخصوصاً با آن چشم
  .ي غربي بهش داده بوده زيبايي سادهيكرد، كنجكاو نگاهت مي

  :شوكوالت سفيدرنگي را انتخاب كرد و گفت
  .من اينو دوست دارم - 

پس من هم : ي شوكوالتها و درست يكي مثل اون رو برداشتم و گفتمدست كردم توي جعبه
  .خورمهمينو مي

خواست خيلي دلم مي. به طرف مامان و حامد برد ود، شوكوالتها راـدر حالي كه لبخندي به لبش ب
ي من و حامد نگاه دونستم كه هميشه با حالت شك و ترديد به رابطهاطمينانش را به دست بيارم، مي

دونم چرا اكثر دخترهاي غربي كه شوهر و يا كردم، اما نميدونم شايد هم من اشتباه ميكنه، نميمي
. كردندالتي از ترديد به دخترهاي ايراني اطراف شوهرشان نگاه ميدوست پسرشان ايراني بودند با ح

دونستم كه سيدني تونيد دوستهاي خوبي با هم باشيد، اما من ميشما مي: گفتحامد هميشه مي
  .ببينهمنو دوست نداره زياد اطراف عشقش 
تونه، مي اگه شما دوست داشته باشيد: مادرم زنگ زده و گفته: گفتحامد داشت به مامان مي

  .ي آينده را پيش رها بمونههفته
  .خيلي ممنون پسرم، من فعالً اينجا هستم: مادر گفت

  .آخه شما خيلي خسته شديد - 
كني كنم، ولي تو فكر ميانم تشكر ميـزنم و از سيمين خيـعداً زنگ مـحامد جون، من خودم ب - 

يد، من باز كه بيا هممادر شما . احت كنممن آدميم كه وقتي دخترم اينجا خوابيده، برم تو خونه استر
  .آم اينجاهم مي
  رها نظر تو چيه، بهتر نيست مامانم يك هفته بياد اينجا؟ - 

ي صبح مشغول نگاهم به سيدني افتاد كه روي صندلي نشسته بود و خودش را با خوندن روزنامه
  .فهميد معذب بودي مارو نميخونه اما از اينكه حرفهاآمد كه داره روزنامه ميكرد، به نظر ميمي

  .به انگليسي به حامد جواب دادم
دوني مامان من آدمي نيست كه توي خونه ن، اما تو كه ميـــرف من از مادر تشكر كـــاز ط - 

بشينه، هر روز عصر بايد بياد و يه سري بزنه، دوستام هم هستند، خانم سرمد هم هست، همشون دائماً 
ي خودش زحمتش را كه من تنها نيستم، تازه مامان شما هم به اندازه بينيبا من در تماسند، مي

  .كشيده، روزهاي اولي كه حالم خوب نبود و احتياج به كمك داشتم در كنارم بود
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آم ديدنشون و در حالي كه به سيدني نگاه بزار حالم بهتر بشه، مامانت كه بياد شهر ما، خودم مي
  .دوباره درست كنه رااش هاي خوشمزهون بوقلمونالبته اگه سيدني، از ا: كردم گفتم
  :اش را كنار گذاشت و آمد كنار تخت نشست و با لبخند گفتروزنامه

  .كنمها درست ميتو سعي كن زودتر خوب بشي، من همين فردا برات از اون بوقلمون - 
  تو خيلي مهربوني: كردم و گفتم شنگاه

ا با يك كلمه بگي، احتياج نداشتم دنبال يه تونستي احساست ربه انگليسي خيلي راحت مي
تعارفات زيادي وجود نداشت كه حرف . فرهنگ لغت بگردم تا احساس مهربوني را به فارسي بيان كنم

  .ي جزئي از وجود سيدني بودنمنو حمل بر تعارف بذاره، مهربو
اگه شما : ن گفتسيدني آماده هستي بريم؟ و به ماما: دانم چرا حامد يكدفعه بلند شد و گفتنمي

 .رسونمتونهم آماده هستيد، مي

 .نه پسرم ،من فعال هستم ‐

و از در بيرون رفت،  اميدوارم زودتر بهتر بشي: سيدني دستش را روي شانه من گذاشت وگفت 
  .مامان باهاش تا دم در رفت

  :گذاشت گفتحامد همان طور كه داشت صندلي سيدني را به كنار ديوار مي
  .گم، فعالً احتياجي نيستزنم و ميزنگ ميپس من به مادر 

  .كنيمگيريم و تشكر ميمن و مامان امشب باهاشون تماس مي: گفتم
  چيزي الزم نداري؟: كنار تخت ايستاد و گفت

  نه ممنون - 
  .بينمت و به طرف در رفتخوب پس بعداً مي - 

 .....حامد: صدايش زدم

مورد امروز اشتباه فكر نكني، من امروز هيچ  اميدوارم در: نگاهم كرد بعد از كمي مكث گفتم 
  .تقاضايي براي قرص نكرده بودم، اونها خودشون به من آمپول زدند

  كرد،در حالي كه در كنار در به بيرون و احتماالً به سيدني نگاه مي - 
  .دونم و اتاق را ترك كردمي: گفت

بگي يه غذا برام بياره، دارم از  مامان لطفًا ميشه به يك نفر: وقتي مامان وارد اتاق شد گفتم
  .كنهميرم، اين زنگه هم انگار كار نميگرسنگي مي

رفت، نگاهي به موبايلم انداختم، سهراب دوبار زنگ زده بود گوشي را  بيرون مامان با خنده از اتاق
كردم، هيچ وقت روي ميز گذاشتم و منتظر مامان و پرستار شدم، داشتم به حامد و سيدني فكر مي

تونستم نمينتونستم روابط آنها را درك كنم، معلوم بود كه همديگر را دوست دارند، اما جاي عشق را 
تونست عاشق باشه، تيپش اينطوري بود، تونست دوست داشته باشه، اما نميپيدا كنم، حامد مي

، اما رفت كه راه برگشت داشته باشهكرد، تا جايي ميهيچوقت خودش را تا اون عمقش آلوده نمي
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اش شدي، تركش از اعتياد هم شه، وقتي آلودهه راه برگشت حاليش نميـوب عشق لعنتي كـخ
موني، حاال آدمي مثل حامدكه تره، اگه هم نتونستي از اون راحت بشي، يه عمر اسيرش ميسخت
  .ي زندگيش را بده دست دلشتونه اختيار همهي كارهاش روي اصل و اصوله، چطوري ميريزهريزه

بارها . رو دارهاي رو در پيشيــامد راه طوالنــدست آوردن دل حــدني كه براي بــبيچاره سي
دختر، : سوزونه آگاه كنم، اما باز به خودم گفتمخواستم حامد را از وجود عشقي كه قلب سيدني را مي

گاه عاشقش را با كسي باشي اما عمق ن سالها به تو نيامده، حماقتم حدي داره كه چندين اين فضولي
  .رسيداين چيزي بود كه حامد خودش به تنهايي بايد به فهم اين مسئله مي. نخوني

آورد، موبايلم را برداشتم و به آن نگاه كردم،  مبيرونصداي لرزش تلفن روي ميز از توي خياالت 
، اميدوارم رها": سهراب بود، چون ديده بود از صبح تلفن را جواب ندادم، پيغامش را تكست كرده بود

  ".امروز حالت بهتر از ديروز باشه
توني هر روز حالمو بپرسه، از اينكه از شب گذشته اين اطمينان برايش پيش آمده كه ديگه مي

گذاشت و حاال هم كه تكست زد، پيغام ميكرد، زنگ ميام گرفت، چون از هيچ كاري دريغ نميخنده
  .بود

ي سهراب بود كه به من زنگ بزنه، جزء واجبات هر روزه از اون روز و روزهاي بعد اين ديگه كار
برد و البته نه فقط براي او، بلكه براي من هم انتظار اي بود كه بدون انجام آن خوابش نميروزانه

خواستيم طبق يك قرار گفته نشده، هيچ كدوم نمي. ي صدايش، عادت بزرگي شده بودشنيدن هر روزه
موردش چيزي بشنويم، روزهاي اول خيلي سخت بود كه احساساتمان را  از گذشته حرف بزنيم و يا در

مخفي كنيم و بدون تكيه كردن به گذشته، حرفهاي روزمره بزنيم، اما سهراب نه تنها با هوش بود بلكه 
كرد تا مبادا موقع گفتنش دلمو خيلي بيشتر صبور بود، هر حرفي را قبل از آنكه بزند، صد بار مزه مي

ترس اينكه اين پل يخي كه داره از روي اون رد ميشه با حرفهاش آّب بشه و دوباره بخواد روي بزنه و از 
غريقي بود براي او يا براي من؟ هر دو هاش مثل نجاتدونم تلفننمي. آب راه بره و باز هم غرق بشه

شيم، ياد گرفتيم اي بوديم تا دوباره غرق نمون دستمون را از آب بيرون نگه داشته بوديم و منتظر ناجي
گير كرده با هم دوست بشيم و نذاريم عشق دوباره كورمان كند، اون چيزي كه اين روزها منو زمين
گيرم كرده بود، دردم بود اما نه درد پاهايم بلكه درد روحم بود، دردي كه قبل از اين حادثه هم زمين

صبرانه منتظر بودم تا ديگه هر روز بيكم ياد گرفتيم كه درد يكديگر را بفهميم، بود، من و سهراب كم
 واهاش دونم با تلفنتماس بگيره و من بتونم، تمام اتفاقات آن روز را برايش تعريف كنم و واقعاً نمي

  .دست منو گرفت يا من دست اونو
ا خودم چرخهاش را به حركت در ـ، امنشستمميلچر ـمك پرستار روي ويـا كـدتي بود كه بـم
از اينكه هنوز هم براي . خواست تنها باشم و خودم به تنهايي كارهايم را انجام بدميآوردم، دلم ممي

همه را ي ادرار لعنتي ام به كمك پرستار احتياج داشتم، از اينكه اين كيسهبرطرف كردن نيازهاي اوليه
ك پرستار و تونم دوش بگيرم بدون كمكردم، از اينكه بعد از مدتها هم كه ميجا بايد با خودم حمل مي
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آمد، از همه اينها و از اين چهارديواري خسته شده بودم از اينكه در بدون ويلچر اينكار از من بر نمي
اي رويش ام در مورد اين بدني كه فقط بايد مال من باشه اما هيچ احاطهجزءجزء زندگي خصوصي

از همه چيز، خودم را به حياط خسته . ام را نديدمها و خونهندارم، از اينكه چندين ماه رنگ خيابان
ي حرف اي غرق بودم، حوصلهپشتي باغ رسوندم، كتابي را جلو صورتم گرفته بودم، اما تو دنياي ديگه

ان داد، ـي سهراب را نشم شمارهـزدن با كسي رو نداشتم، موبايلم يك بار شماره مامان و يك بار ه
كرد دوخته بودم، پشت اون ديوارها چي جدا مي وار مقابل كه منو از دنياي بيرونـچشمانم را به دي

  گذره؟مي
  :صداي آرام كارلوس را از پشت سرم شنيدم

  اي؟بينمت گرفتهاي يا اينكه وقتي من ميدانم تو هميشه اينقدر گرفتهنمي - 
  : داشت و دوباره ادامه دادكردم، داشت ويلچرش را نزديك ويلچر من نگه مي شنگاه

  .آي جلوي اين ديواربينمت ميشي؟ االن چندين روز كه ميين ديوار خسته نمياز نگاه كردن به ا - 
  هاي اونور جدا كردهاين ديوار ما رو از آدم - 
خصوصي هستيم و اونطرف ديوار همه عاديند پس بايد خوب اين يعني اينكه ما خيلي افراد به - 

  .زنداني شديم اننمبودخيلي خوشحال باشيم كه به خاطر متفاوت 
ترسم، از بچگيم هم از ترس اينكه اسير عقايد خودم آد، در واقع از اون ميمن از اسارت بدم مي - 

  .بشم دچار سرگرداني شدم
  كنهآدم تا سرگردان نشه، حقيقت را پيدا نمي - 

دستش را به جيب باروني سبكي كه روي لباسش پوشيده بود برد و پاكت سيگارش را بيرون آورد، 
كشد، يكيش را كه روشن كرده بود به من مش كه بيرون محوطه ساختمان سيگار ميديدمعموالً مي
  :تعارف كرد

  .ممنون من سيگاري نيستم - 
سيگار تا حاال مشكل كسي را حل : با تعجب نگاهش كردم و گفتم .اما االن بهش احتياج داري - 

  .نكرده كه مشكل منو حل كنه
  بهت آرامش ميده،كنه، سيگار عادي نيست، اما اين فرق مي - 
  جواناست؟منظورت چيه نكنه ماري - 
  .تو اينطوري فكر كن - 
  .اما اينو چطوري وارد اينجا كردي، ميداني اگه بفهمند چه دردسري برات درست ميشه - 
اينجا كه بيمارستان نيست، يك استراحتگاهه، كي گفته كه من حق كشيدن سيگارو ندارم، و در  - 

  اين فقط يه سيگاره، مگه نه؟ :زد گفتحالي كه چشمكي مي
ام كرد، دوباره شدم همان رهاي خبري و آرامش دوباره ديوانهي داشتن چند لحظه بيوسوسه

ي ي قول و قرارهايي را كه به مامان، به سهراب و حامد داده بودم و از همه بدتر همههـسردرگم، هم



              
55     فصل دوم



را كه كارلوس به طرفم نگه داشته بود، هايي كه به خودم داده بودم را فراموش كردم و سيگاري قول
  .گرفتم
  حتماً زنم جسيكا را ديدي،  - 
  .آد ديدنتآره ديدمش، با پسر كوچولويت هر روز مي - 
فهمه كه من به چي احتياج دارم، من به اون زنه خيلي با هوشيه، خيلي بهتر از دكترها مي - 

هاي او نبود چطور رمي تالشـگه پشتـب هـكنه، در واقع اگيـتياج دارم و او فراهمش مـآرامش اح
و به ــاز زان رانگاهي به پاهايش انداختم، هر دو پايش  .تونستم دوباره با اين پاها به زندگي برگردممي

هاي نظامي باشه، دانم چرا با اينكه معلول جنگي بود و بايد تو بيمارستانبعد از دست داده بود، نمي
خواست توي اين شهر و توي شهر ما استراحتگاه نظامي نبود و او ميپيش ما بود شايد براي اينكه 

ه بيمارستان مخصوص ــشنيده بودم ك يهاش باشه، اينو از دوستم كه پدرش ارتشپيش خانواده
  .هر ما فاصله داره و هميشه براي رفت و آمد مشكل داشتندنظامي خيلي با ش يهاخانواده
منم مدتها قبل دچارش بودم، وقتي كه احساس غرور و  گي،دوني، اون سرگردوني كه ميمي - 

ي قدرت تو باشد فكر كني اين قدر قدرت خواد همه چيز در حيطهت ميــكني و دلواني ميـــج
كنه كه اون چيزهاي عزيز توني از تمام چيزهاي عزيزي كه داري مراقبت كني، فرق نميداري كه مي

خواي تو هم جزئي از نگهبانان آنها باشي، اما وقتي ت، فقط ميات باشه يا كشورعشقت باشه يا خانواده
نگهباني كنم، نه شه، اونجا چيزي نبود كه بخوام از اون ري، همه چيز متفاوت ميي جنگ ميبه صحنه

كشتم و ميو  گيدمـجنعشقم در خطر بود و نه كشورم، وقتي به خودم آمدم تو كشور رقيب بودم، مي
، ايمان كنيگيري و مبارزه ميوي يك جنگ باهاش قدرت ميــه تـيزي كـاون چرا؟ ـدانستم چيـمـن

به هدفه و من هدفم را از دست داده بودم، اونجا چيزي نبود كه بخوام از آنها دفاع كنم چيزي متعلق 
ي قدرت ديگري حمله كرده بودم، سر دوراهي مونده به من اونجا نبود، متجاوزي بودم كه به حيطه

بجنگم  ونستمدنميآيا تا االن به هر چي عقيده داشتم اشتباه بوده؟ يا از اين به بعد اشتباهه؟ بودم كه 
يا افكارم را درست كنم، اين نبود كه مثل تو اگه سرگردون شدي توي اين صندلي بشيني و فكر كني، 

ات قيدهكني عتر بوده، توي جنگ مسئله مرگ و زندگي، مسئله كشتن، اگر فكر ميكدام راه درست
گناه را گرفتي، درسته بايد جون يك انسان را بگيري و حاال اگه اشتباه كرده باشي چي؟ جون يك بي

دانستم راه درست كدوم طرفه، تصميم گرفتم اولين مرخصي كه سوزوندم و نميعذاب وجدان مي
شيد وقتي چشم باز بيني كه به آنجاها نكام را به جاي ديگر بدم، اما خوب مياومدم، تقاضاي انتقالي

گناه هاي بيكردم توي بيمارستان بودم با يك بدن از كار افتاده با اينكه هنوز هم كابوس كشتن انسان
ا شدنم از سرگرداني و اينكه تونستم باالخره راهم را پيدا كنم، ـذاره اما رهميـبها منو راحت نـش

  .ي زندگيم بودترين معجزهبزرگ
توني راهت را پيدا بهت كه گفتم تو توي سرگردوني، مي: هگين ادامه دادو دوباره با لبخندي اندو

ري بيرون، وضع تو كه خيلي از وضع من بهتره، كني، اينقدر نگران اين ديوارها هم نباش، باالخره مي
  .خوب آسون نيست اما بايد سعي كني
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  د صبر كني؟گيري براي پاهاي مصنوعي را انجام دادي يا هنوز هم بايباالخره قالب - 
ها خوب بشه و هم اينكه ديگه ورم نداشته نه هنوز هم منتظرم، چون هم بايد جاي بخيه و زخم - 

كنند، و شروع كرد به روشن كردن يه ها هم كه خوب بشه اينجا اين كار و نميباشه، تازه جاي زخم
  .سيگار ديگه

  كنند؟چرا اينجا اينكارو نمي - 
  :زد گفتش ميدر حالي كه پك محكمي به سيگار

  ما نداره احتياج به اسكنرهاي ليزري دقيق دارند كه شهر - 
  شههاي قديمي انجام ميمن فكر كردم هنوز به همان روش - 
  .دهندنه، االن ديگه همه چي كامپيوتري شده و با ليزر اينكارو انجام مي - 
كارلوس انداختم، به نظرم  نگاهي به ,رفتيم تو ساختمانكم شروع شده بود، بايد مينم باران كمنم

  .نيامد كه قصد رفتن داشته باشه
  ي خيس شدن زير باران را ندارم، ميرم توتو اين شرايط حوصله: گفتم

كنم جِسي هم آمده باشه، اگر ديديش بهش بگو من منم سيگارم را تمام كنم، ميام تو، فكر مي - 
  .اينجام

  : اران صورتم را خيس كرده بود گفتمنم برفتم و نمطور كه به طرف ساختمان ميهمان
  .باشه، حتماً، از بابت راهنمائيت هم ممنونم - 

كنم به وقت ايران ساعت چهار صبح بود اما هنوز بيدار بود و داشت زنگ بيچاره سهراب، فكر مي
خواستم جوابش را بدم تا فكرش راحت بشه و بره استراحت كنه، اما از طرف زد، از يك طرف ميمي

مو بهش منتقل كنم خواستم باهاش حرف بزنم و ناراحتيت بودم كه نميحاونقدر عصبي و ناراديگه 
طور كه با كنترل تلويزيون بازي كردم آروم بشم اينطوري براي هر دو مون بهتر بود، همانبايد سعي مي

ي خوبي هاشدم، يكي از فيلم ضيي عوكردم تا يه برنامه خوب پيدا كنم، متوجه پخش فيلم بچهمي
بود كه با اينكه چندين بار ديده بودمش باز هم ترجيح دادم كه نگاهش كنم مخصوصاً با بازي خوب 

هاي طبيعي آنجلينا جولي، خودبخود تلفن زدن به سهراب منتفي شد، چون وقتي جان ملكويچ و گريه
و به موت توي امو، مثل آدمهاي رچشام رو باز كردم، صبح شده بود، ديگه حوصله نداشتم، صبحانه

كرد، يادم افتاد به ديروز و سيگار  ماري جواناي كارلوس، از خودم بدم اومد تخت بخورم، سرم درد مي
تونم، يعني من اينقدر ضعيفم، موبايلم نمي همچرا نتونسته بودم خودم را كنترل كنم، يعني بعد از اين 

  .واپس شدهمامان حتماً خيلي دلخورد، به شماره نگاه كردم، مامان بود، طفلكي داشت زنگ مي
  سالم مامان، چرا صبح به اين زودي زنگ زدي، حالت خوبه؟ - 
آري كه از ديروز عصر كه من رفتم، تو ودت نميــالً به روي خــا خيلي زرنگ شدي، اصــره - 

گي چرا صبح زود زنگ ، حاال تازه داري ميمفكرت بودبه  دوني چقدرقرار شد به من زنگ بزني، مي
  دم؟ز
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خوام مامان گلم، اما از ديروز كه تو رفتي خوابم برد تا حاال، حاال هم اگه ناراحت معذرت مي - 
ي اين اتاق و خوام تلفن و قطع كنم تا هوا خنكه برم توي حياط محوطه، اصالً حوصلهشي مينمي
  .ندارم

  ت؟خواي االن بيام پيشدخترم مطمئني حالت خوبه؟ مي: دوباره با نگراني پرسيد
؟ مگر من بچه هستم كه اينطوري باهام حرف نه مادر اين موقع صبح بياي اينجا چيكار كني - 
بينمت، فعالً هم خداحافظ و بدون اينكه منتظر جواب مامان زني، برو بگير استراحت كن، بعداً ميمي

  .باشم، موبايل را قطع كردم
گذاشت، جا رش من كنار تخت ميبا هر دردسري بود خودم را روي ويلچري كه پرستار به سفا

ها كمي خنك شده بود، خوب بود كه ملحفه را به جاي دادم و به طرف حياط حركت كردم، صبح
هام انداخته بودم، يه نفس عميق توي اين هواي خنك كمي حالمو جا آورد، لباس گرم روي شونه

ه بودمش توي اتاق اما از لرزش موبايلم را كه زير پايم گذاشته بودم احساس كردم، كاشكي گذاشت
ام، بود، همدم هميشگي همترس اينكه اتفاقي برام بيفته و نتونم كسي را خبر كنم، همرا

اما چند دقيقه بعد پيغامش را تكست كرده بود، وقتي به . جوابش رو ندادم ،هسهرابِكه  دونستممي
دانم رو چه اصلي فكر بده، نمي معرفت جواب تلفونوام گرفت نوشته بود، بيتكستش نگاه كردم، خنده

كرده بود من بايد هميشه جواب تلفنهاشو بدم؟ و دوباره همون موقع موبايل شروع كرد به زنگ زدن، 
  .احتياجي نداشت به شماره نگاه كنم، معلومه كه تصميم گرفته اينقدر زنگ بزنه تا من خسته بشم

  .كني اينموقع صبح ممكنه خواب باشمآخه تو فكر نمي - 
كني كه من به فكر ديگرون هم بودي، تو هم فكر نمي بودي خودتكاشكي اينقدر كه به فكر  - 

  .كار و زندگي دارم و صبحها بايد برم سركار، تا صبح منو بيدار نگه داشتي
  .خوابيديرفتي ميمگر من بهت گفتم زنگ بزن، خوب مي - 
جوب تلفونمو بدي، حداقل گوشي را بر ر روز ـه هــول دادي كــو قــمعرفتي، ته بيــواقعاً ك - 
  .خوام باهات صحبت كنمگفتي نميداشتي و ميمي

كني و ديگه زنگ خوام صحبت كنم، تو تلفونو قطع ميكنه حاال اگه بهت بگم نميچه فرقي مي - 
  .زنينمي

كنم، چون از اول هم قرار شد تو منو مثل دوستت قبول كني، اگه طع نميـــلومه كه قـــمع - 
مكثم كمي دي يعني اينكه مشكلي داري، دوست نداري مشكلتو به دوستت بگي؟ تلفونو جواب نمي

  .كردم در مورد ديروز چيزي بهش بگمطوالني شد، جرات نمي
حقيقتش هيچ چيز مهمي نبود، مشغول نگاه كردن فيلم شدم خوابم برد و نتونستم بهت زنگ  - 
  .بزنم

ت شده، حديدم خيلي نارا .سوزهوده، واقعاً دلم براي خودم مييعني فيلمت اينقدر از من مهمتر ب - 
  :به جاي اينكه درستش كنم، بدترش كرده بودم، گفتم
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  .الم روبراه نبود براي همين با يه فيلم خودم را مشغول كردمحبد برداشت نكن، ديروز  - 
  خوب حاال چه فيلمي بود كه اينقدر آرومت كرد - 
دانم يه طورائي منو به ياد بايد بچه عوضي باشه، فيلم جالبيه نميكنم اسمش به فارسي فكر مي - 
  .اندازهمي "ديوانه از قفس پريد"كتاب 
منم از . تان رواني حبس كردندستو بيمار دانستنبه خاطر بخشيه كه زنان را به جرم  كنمفكر مي - 

ت كنم، سهراب از اون ي بود، بگو شايد بتونم كمكــفيلمش خوشم اومد، اما واقعاً ديروز مشكلت چ
رفت سر اصل مطلب براي شد با حرف تو حرف آوردن مشغولش كرد سريع ميهايي بود كه نميآدم

  :همين بهش گفتم
تونه كمكم كنه، از اينجا خسته شدم، از اينكه هر روز همين اتاق، همين در و هيچ كس نمي - 

  .ي بيرون از اين بيمارستانها را نديدمدوني چندماه دنياديوار، همين تخت را ببينم خسته شدم، مي
ي مورچه است كه كني بيرون از اتاق تو چه خبره؟ يه زندگي روزمره است، يك لونهفكر مي - 
كنه، تو فكر كن لولند، همشون كارشون مثل هميشه است، حاال چه فرقي ميه دارند توش ميـــهم

  .لولنديكنند و به جاي تو مديگران دارند به جاي تو زندگي مي
از دل پياده، حاال شد جريان ما داري توي دنياي آزاد خودت  دارداز قديم گفتن سواره چه خبر  - 
  .گي بذار ديگران به جاي تو زندگي كنندگردي، بعد ميمي

مگه تو خودت همين دنياي آزاد و نداشتي، مگه تو سالم نبودي، درستو تمام نكرده بودي، كار و  - 
خواستي، با زندگي هاي ديگه بود اما هيچكدومشو نميليــاتت بيشتر از خيــنزندگي نداشتي، امكا

اتاق،  يگوشهدونستي، حاال كه افتادي يك خودت قهر كرده بودي، ارزش چيزهايي را كه داشتي نمي
معمولي هر  هايها، همان آدمها، همان خيابونديش، همان درختـدير روز ميـايي كه هـهمان دني
ها ها، همه چي برات عزيز شدن، دلتنگ همان ترافيك خيابونها و آمدنن سركار رفتنروزه، همو

ها بموني و رانندگي توني سوار ماشين خودت بشي و توي ترافيكشدي چون ميداني حاال حاالها نمي
  .كني

 ميدوني: و دوباره ادامه داد ريختم، اما سهراب تصميمي به تمام كردن نداشتصدا اشك ميمن بي
زاري از دستشون بدي، بعداً برات ي چيزهايي كه نداري نق بزني، ميرها تو عادت كردي براي همه

  .كنيشن و براشون گريه ميعزيز مي
  سهراب بسه ديگه تمومش كن - 
بخشيد ما هنوز شروع نكرديم، كني؟ من هنوز شروع نكردم، ميتمومش كنم؟ داري شوخي مي - 

دوست دارم كمكت كنم، نه اينكه دلم به حالت بسوزه نه اما اينقدر بهت : از اول بهت زنگ زدم و گفتم
دارم  منكني مثل اينه كه من شادم، مثل اينكه عشق داشتم و دارم كه وقتي تو شادي و زندگي مي

  :كنم، صدايش آرام شده بود، با بغضي كه در گلويش بود گفتزندگي مي
 .نم كه بتونم زندگي كنمكم كمك ميرها، عزيز دلم، من دارم به خود - 
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  :ديد، بعد از سكوتي عميق ادامه دادهايم را نميخوب بود كه صورتم و اشك 
دي؟ چرا مثل قديما شعر گيره، يه كاري كه دوست داري انجام نميچرا وقتهايي كه دلت مي - 
  نويسي، واقعاً ديگه دست از نوشتن برداشتي؟ نمي

  نويسم، اما خيلي كمهنوز هم مي - 
  .گيره انجام بدهكارو روزهايي كه دلت ميخوب اينكه خيلي خوب، اين - 
تونم وقتي ناراحتم از خوشحالي نمي. رسندتونم، شعرام خيلي غمگين و نااميدانه به نظر مينمي - 

  .بنويسم
ها از روي خوشحاليه در واقع ي حرف دلخوب چه عيب داره شعرهات غمگين باشند، مگه همه - 

ديدي اشعار معروف شعرا . هنر زائيده ناكاميهاست: گويندتا حاال نشنيدي كه مي. شهي مييه هنرِ واقع
شه، تابلوهاي معروف كني از يه دل خوشحال اين سوزوگداز بلند ميچه سوزوگدازي داره، فكر مي

كني، ونسان ونگوگ رو ديدي كه توي اوج ناكاميهاش كشيده، چرا به قسمت خوب قضيه نگاه نمي
تو هر روز سعي . اين مشكالت و ناراحتيهات باز كردن دري از وجودت باشه كه تا حاال نشناختيشايد 

ي كارت زنم تا نتيجهكن تا احساس ناراحتي كردي، شروع به نوشتن كني، منم هر شب بهت زنگ مي
  ؟توني انجامش بدي، قول ميديدونم كه ميمي. را بشنوم

  .دمكنم انجامش بفكر مي: با لبخند گفتم
  هنوزم گرفتي خوابيدي؟ - 
ندارم به اتاقم  نه بابا خواب چيه، اومدم بيرون كه هوا بخورم، ولي فكر كنم ديگه از گرسنگي نا - 
  .برسم
  ري صبحانه بخوري؟چرا نمي - 
  .ردر بدهمبايد برم به اتاقم تا اُ - 
  مگه سالن غذاخوري نداريد؟ - 
  .جا نرفتمخوردن اون غذا يبرا حاالچرا داريم، ولي تا  - 
كني، اگه اومدي بيرون، يعني كه تا سالن غذاخوري هم خوب چرا از همين امروز شروع نمي - 
  .از اين به بعد غذاهاتو تنهايي نخور، برو بين مردم. توني بري، فكر كن كار مثبت امروزت اينهمي

يخ در حال  هاش آرومم كرد، اون سنگيني كه اين چند روز وجودمو گرفته بود، مثل يك تكهحرف
  .راستش چرا خودم قسمت مثبت قضيه را نگاه نكرده بودم. ذوب شدن بود
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  فصلِ سوم
  
  
  

شناسي قبول نشدم، بجاش ادبيات و زبان رفتم دانشگاه، رشته باستانشد، مييك سالي مي
قدم جلوتر از من هستي، گفت تو حاال يك انگليسي را ادامه دادم ناراحت نبودم، چون به قول سيما مي

حسي كه من وقتي برم امريكا تازه بايد شروع كنم به خواندن زبان، ولي تو از االن شروع كردي، اين 
و عصبي  گيرداد، بهانهي زندگي و تصميماتم خودشو نشون ميباالخره يك روزي منم ميرم، تو همه

ه ــي كـدترين روز زندگيم بود، دوستگرفتم، روزي كه سيما رفت، بشده بودم از همه چيز ايراد مي
ي ــهاي جوانتي كه تمام خاطرهــتمام روزهاي راهنمايي و دبيرستان را باهاش گذرانده بودم، دوس

هاي يواشكي، ها و تلفنواشكي، اذيت كردنــهاي يبدور از چشم مامان رو با هم داشتيم، بيرون رفتن
انگيز بود، وقتي شگفت يدنيافش براي من يك هاش و حتي كياش و حرفخونهدوستي كه هميشه 

هاي آورد من و بچهكردند يواشكي به مدرسه مياش رو كه در خارج زندگي ميهاي خانوادهعكس
آليس تو هم بايد : گفتيمكنند، به سيما ميكرديم آنها تو سرزمين عجايب زندگي ميكالس فكر مي

هاي تي و گرفتگي عكسـري از ناراحـكه انگار اث هاي رنگيزودتر به سرزمين خودت بپيوندي، عكس
هاي خود سيما كه توي اين ديدي، عكسما ايرانيها را نداشت يه شادي واقعي رو تو چشماشون مي

ها سالها به كشورهاي مختلف رفته بود تا بتونه كارش را درست كنه در كنار مادرش و بعضي وقت
  .شدديده مي شاخواهر

گشت در وجود خودش عجيبي كه توي عكسهاش و بعد هم كه برمي خيالي و آزادييه بي
  .كردكردي، هيچ وقت خودش را مقيد به كاري كه دوست نداشت نمياحساس مي

ها ناراحت بودم، سهراب كردم، مدتوقتي كه رفت جاي خاليش را همه جاي زندگيم احساس مي
كنم اما اينطوري روي زندگيت اثر اينكه دوستت رفته و تو دلتنگش هستي منم درك مي: گفتمي

  دانم چرا؟گذاشته نمي
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خواد همون ه بريم، اما حاال او رفته و من موندم منم دلم ميــچگي تصميم گرفتيم كــما از ب - 
خواد براي خودم زندگي راهو برم از اينجا خسته شدم همش بايد براي ديگران زندگي كني، دلم مي

  .كنم
ش اونجا بودند، هيچ كار مثبتي را اينجا شروع نكرده بود، ولي تو اينجا اخانواده همه اما سيما - 

  .به دور و برت نگاه كن. همه چي داري
خجالت كشيدم كه حرفم را ادامه بدم، نگاه  ...من اينجا هيچي ندارم، به جز مادرم و به جز - 

  نگفتي و به جز كي؟. شيطونش روي صورتم موند
  .اصالً سهراب ولش كن - 
گي ولش كن؟ رويم را به طرف پنجره ماشين كني، بحث به اين داغي شده تو ميمي شوخي - 

  .كرده و مشغول نگاه كردن به بيرون شدم
  سهراب - 
  :ام گرفت و گفتمجون دلم، از حالت حرف زدنش خنده - 
تو واقعاً تصميم نداري خارج از ايران زندگي كني، حيف اين استعدادت نيست كه توي خارج  - 
  نميدي؟ادامه 
  .ميدوني رها، حق با توئه بيا بحثو تمومش كنيم - 
  .نم تا آروم بشمزاما خودت گفتي حرف ب - 
ي مسئله زندگيت همينه؟ اينكه بايد برم خارج از ايران زندگي كنم؟ واقعاً تو اينو يعني االن همه - 
گويند به هم ميخواهي بشنوي؟ پس گوش كن رها خانم، من از اين دروغهايي كه اول زندگي همه مي

آيد ما حتي هنوز عقد هم نيستيم كه بخوام بهت قولي بدم، ولي اگه قسمت شد كه با هم بدم مي
زندگي كنيم، از حاال يادت باشه كه من خارج برو نيستم، ممكنه مثل بقيه دوست داشته باشم، دنياي 

حصيل بدم، اما فقط براي يك متفاوت از ايران را هم ببينم، تفريح كنم، ديدن كنم و يا شايد ادامه ت
  .جا زندگي كنمي كوتاه، بعد از آن دوست دارم دوباره برگردم و هميندوره

  .دوني چيه سهراب، تو خيلي خودخواهيمي - 
خوام كه تو نه عزيزم اشتباه نكن، اين توئي كه خودخواهي، منم از زندگيم همون چيز رو مي - 
  .خوايمي

  .يري ندارميعني من توي زندگيت هيچ تاث - 
  .چرا تو بهترين قسمت زندگيمي، اما اينجا، نه جاي ديگه - 
  كنه اينجا باشم يا جاي ديگه،شم چه فرقي ميمن كه عوض نمي - 
تونم در مورد اون سهرابي كه يـطور مــشم، چوض ميـن عــا مـو عوض نشي، امـايد تـش - 
  بهت قول بدم؟ شناسمنمي

*** 
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كردند كه د، اين باعث شده بود كه وقتي مامان و خاله اصرار ميكرسهراب رفتن رو قبول نمي
  .احتياج به زمان بيشتري داريم: گفتيم، هر دومون ميدكنينامزديتان را رسماً اعالم 

هاي مختلف ماشينش را توي راه از زماني كه دانشگاهم را شروع كرده بودم، هر روز به بهانه
خصوص نرگس كه تازه باهاش آشنا شده بودم و بيشتر م و بهاديدم، دوستان دانشگاهيدانشگاه مي

  .آوردندمسير برگشت را با هم بوديم، او را به عنوان نامزدم بحساب مي
رسيدم شروع تا به خونه مي اي بياورد تا ما تنها باشيم و شبهانهاــكرد بهنرگس بيشتر سعي مي

خواست در مورد آورد، يه شب مييــمان ماي براي ماهانهــگ زدن، هر شب يه بــكرد به زنمي
  .ام صحبت كنه، يه شب كتاب جديدي كه گرفته، يه شب در مورد فالن استادرياضي هايتمرين

سالم پسرم، االن گوشي را : گفتكرد ميهاش عادت كرده بود و تا سالم ميمامان ديگه به تلفن
  .دم به رهامي

نشگاه رفتنت احساس كرده بزرگ شدي شايد يكدفعه دور و دانم چرا بعد از دانمي: گفتمامان مي
  برت را شلوغ ديده و احساس ناامني كرده، رها يعني تو هم تازه اين احساسو بهش پيدا كردي؟

  .كنيدونم در مورد چي صحبت ميمامان من اصالً نمي - 
زي را ها به جز عشق سهراب هيچ كس و هيچ چيي اين سالتونستم بهش بگم، همهچطور مي

وقتي توي اي را جاي او ببينم، ساله بودم هيچوقت نتونستم فرد ديگه، تا االن كه نوزده بيستمددينمي
بق ـ، طگرفتديدم، احساس شرم و ناراحتي وجودم را مياه پسري را متوجه خودم ميـــدانشگاه نگ

شب توي دفتر  سهراب قهرمان همه شعرهايي بود كه هر. يك قرار قلبي ما مال همديگه بوديم
  .فهميديمبا هم اختالف داشتيم، اما همديگه رو مي ,نوشتمخاطراتم مي

 :نوشتمبرايش مي: هايم بوداو سهراب عزيز نوشته

 
 من هايقصه سهراب

  هايم بوديتو سهراب عزيز قصه
  هراسيدمو من صبحدم از نگاه كردن به چشمانت مي

  ه در نگاهت مĤوايي نيابمكاز اين
  شمانت بستر نگاه ديگري باشداز اينكه چ

  خنديو تو به نگاه من مي
  عاجز از آنم كه اين منم كه

  چشمانم مĤواي توست،
  چشمان توست سرپناه من، يا

 دوست دارم به مهماني چشمانت آيم

  ي نگاهت شومو مهماني خنده 
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  هاي من باشيو تو همچنان سهراب قصه
  دوست دارم آنچنان به چشمانت بنگرم

  ك چشمانت را هم ببينم،كه لرزش اش
  هم ببينم و هم نمِ اشك را 
  بر پوست دستانم حس كنم

  كنم،دستانم را به لبانم نزديك مي
 ي شوري اشكت را،دوست دارم مزه

  .كه دستانم را مرطوب كرده است 
  ،دوست دارم بوي دستهايت را

 ام،وقتي كه به لمس گونه

  .لغزدروي صورتم مي 
  نشيندتان تو ميو غبار نفسهايم كه بر دس

 ،ار نفسهاي تو راو غب
  كرده است آلود وتب را گرمكه صورتم  
 چشمانم كه ديگر از شرم، و

  دزددنگاهش را از تو مي 
 خواهي،صبرانه چشمانم را ميو تو بي

  .تا دوباره مهمانش شوي 
 نگرم،حيا دوباره به چشمانت ميو من بي

  .تا دگرباره مهمانش شوم 
  آنم، كه اين منم كه،عاجز از  زباو 

  چشمانم مĤواي توست
  يا چشمهاي توست سرپناه من

  هاي منو باز توئي سهراب قصه
  ي روياي منو باز توئي شهزاده

  
هر روزمان، همينطوري شده بود، ابراز عشق و احساس و بعد هم بحث و جدل نرگس كه حاال 

  ،جاي سيما را پر كرده بود يواش يواشدوست نزديكم شده بود و 
شناسمتون هر روز دونم مشكل شما دو تا چيه؟ تو اين دوسال كه ميه من نميـــآخ: گفتمي

ضي وقتها بهتون ــكنيم بعيــم اينطوري نمــيد كه من و سعيد هــكندر به هم ابراز عالقه ميــاينق
ينه ايد مشكل اــدوني شكشه، ميشه، اما هميشه موقع رفتن كارتون به جروبحث ميحسوديم مي
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گيري، هر دوتون همديگر را دوست د، رها چرا جدي تصميمتو نميــه شما بايد زودتر ازدواج كنيــك
  هاتون هم كه موافقند، مشكل مالي هم كه نداريد، پس ديگه دردتون چيه؟داريد، خانواده

شه كردم اينقدر خودخواه بادانم نرگس چرا اينطوري بالتكليف مونديم، هيچ وقت فكر نمينمي - 
كه فقط به عقايد خودش فكر كنه، آخه زندگي مگر يه تصميم دونفره نيست پنجاه درصدش منم، اگه 

؟ تو خودت رو نگاه كن، وقتي ذارهكني فردا ميخواد به عقايدم احترام بزاره، فكر مياز االن نمي
ز هم از عشقت خواد بره پيش برادرش امريكا و شايد براي هميشه همانجا بمونه، بافهميدي سعيد مي

ارج ـرف بزنم، خـحخواد من در موردش كم نشد و باز هم باهاش ازدواج كردي، اما سهراب حتي نمي
من حتي توي  دونيي خواب و خيالهام، ميمه، همه عشق من، همهـي آرزوهاي بچگيهـرفتن هم

  .ذاشتمهام را غربي ميتصورات بچگيم هم اسم بچه
خيال بيا بيرون، زندگي تو اينجاست، عشق تو سهراب، به نظر خوب پس رها، از توي خواب و  - 

من ازدواج كنيد، شايد عشق و عالقه توي زندگي نظر هر دوتاتون رو عوض كنه، يه وقت ديدي كه 
  .خواد بره و تو ديگه رفتني نيستيمي نديگه او

  ي آرزوهام بزارم؟يعني به همين راحتي، پا رو همه - 
  كني، پا روي عشقت بزارداري زندگي مي نه عزيزم اينطور كه تو - 
ده، دو روز كه ي زندگيم، بدون اون زندگي برايم هيچ معنايي نمينرگس اينو نگو، سهراب همه - 

كنم، من دوست دارم هم عشقم و هم آرزوهام رو كنار هم داشته زنه احساس خفگي ميبهم زنگ نمي
  .باشم
اي تو آد، بايد يه چيزي را فدا كني، تا چيز ديگهرش نميـــهم گي چكس همه چيز و باـــهي - 

رديم ــــه ازدواج كـــعد هم كـــت داشتم و بـــنم سعيد را دوســـدگي به دست بياري، مـــــزن
ر ـــكنم، كجاي دنيا هستم، هكنه وقتي باهاش زندگي ميبيشتر دوستش داشتم، فرقي هم براي نمي
تره، خوب حاال اگه اين امكان رو داريم كه بريم اونجا و يك دومون هدفمان درس خوندن و زندگي به

  .كنيمزندگي بهتر براي خودمان فراهم كنيم چرا كه نه؟ اين سعي رو هم مي
 دونمخونه اونجاست كه دلت شاد باشه، دل سهراب تو هم اينجا شاده اما من نمي: ندــاز قديم گفت

  خواي اين شادي را از او بگيري؟چرا مي
ي نرگس هم برايم قابل درك نبود، از نظر من او ازدواج كرده بود معلومه كه بايد نسبت به هاحرف

شوهرش تعهد داشته باشه و هميشه در كنار اون باشه، اما من كه ازدواج نكردم، من كه نسبت به 
  .نكرديم هم كسي تعهدي ندارم، به قول سهراب ما كه حتي رسماً عقد

هاي پدر سهراب و مامان جدي شده بود، پدر سهراب كه من حرفاما اواسط سال سوم دانشگاه 
گفتم، نظرش اين بود كه ديگه شما بچه نيستيد و بايد بريد دنبال زندگيتون و بهش عمو فريدون مي

  .داد بدون عقد سوار ماشين سهراب بشم و يا اينكه هر شب به هم زنگ بزنيممامان هم ديگه اجازه نمي
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خاله منير بوديم عمو فريدون خيلي رك و صريح از سهراب و من ي يه شب كه همه خانه
واست تكليفمون رو مشخص كنيم، سهراب بالتكليف و معذب يه نگاهش به باباش بود و يه نگاهش ــخ

  :گفتتر از او سرم را پايين انداختم، فقط صدايش را شنيدم كه ميبه من و من درمانده
  .گيمبديد، بعد از اين يك هفته حتماً نتيجه را بهتون مي بابا لطفاً فقط يك هفته به ما وقت - 
وب بشناسيد، همين يك هفته همديگر را ــديگه را خــمه سال نتونستيد همــني اين هــيع - 
  .شناسيدمي

تونيم به اين راحتي تصميم بگيريم، ها خوب همديگه را شناختيم، نمياتفاقاً بابا، چون اين سال - 
  بازي نيست، يه عمر تعهد،آخه ازدواج كه يه 

هاش رو بزنه وقتي بهش خواد آخرين حرفدونستم ميروز بعد وقتي جلو دانشگاه ديدمش، مي
سالم كردم، همانطور كه نگاهش به خيابون جلويي بود، جواب سالمم را داد، ساكت بود و فقط 

ي بود اما براي من مثل يه اي بود، شايد هم زمان كوتاهدانم شايد زمان طوالنيكرد، نميرانندگي مي
  :عمر گذشت تا وقتي كه دوباره صدايش را شنيدم

  تصميمت براي زندگي همونيه كه قبالً گفتي،رها يعني واقعاً  - 
بود اش اين بود، قسمت ديگه متصميمتونستم چطور جوابش را بدم، آخه اين فقط يه قسمت نمي
  :رو دوخته بود و گفتچشماش رو به روبهخواستم باهاش زندگي كنم، اما اون خيلي سرد كه مي
  نگفتي، تصميمت چيه؟ - 
خواد تو هم دوني سهراب، درسته كه دوست دارم بيرون از ايران زندگي كنم، اما دلم ميمي - 

  .تونم جاي خالي تورو ببينمي زندگيم تو رو كنار خودم ديدم، حاال نميكنارم باشي، همه
  :با ناراحتي نگاهم كرد

ام كه به خاطر شركت بابا به آلمان اي باشم، من همان چند ماهيتونم جاي ديگهنمي من اما رها - 
شوم، رها، اينجا خاك من، حتي اگه شده، جاي تو هميشه كنارم خالي بمونه، اما از روم، ديوونه ميمي

  .شماينجا دور نمي
  هيچ جايي ندارم؟ اتآيندهپس من چي، من توي  - 
توني تاج عشق و خوشبختي ام باشي، تو ميي گذشته، حال و آيندهي همهتونتو اگه بخواي مي - 

  زندگيم باشي، اما فقط اگه تو بخواي،
  خواي، اونهم براي خودش عقايد و آرزوهايي داره،اما اون شريك زندگي كه مي - 
دارم ع من ـــايد و آرزوهايي دارم، در واقـــودم عقـــي كه منم براي خـــكنكر نميـــچرا ف - 

نه، ــكر كنه و عمل كـــق داره كه آزاد فـــان آزاد حــزارم، هر انسيـــرام مـــايد تو احتـــه عقـــب
اما اينكه فكر كني من آدم دروغگويي باشم و از اول زندگي بخوام به تو قول و قرارهاي دروغ بدم، پس 

را، عقايد و آرزوهاي ما دوتا، دو راه كنم، نه خودم نه تورو خراب مي! نه رها ,ديگه واي به حال فردا
  :جداگانه است، و ديگه بهتره كه سد راه آرزوهايت نباشم و بعد از مكثي كوتاه گفت
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  سهراب: صدايم كه در اوج اشك و بغض و گريه بود فقط گفت: اين تصميم آخرمه 
قط اشك كرد و من فشنيد، فقط رانندگي ميميــو هم نــگه حتي فرياد سهراب گفتن منــدي

نشستم و فكر ي اتاقم ميهــت در بستــه، پشــزارم مامان اشكهامو ببينـتونستم بم، نميــريختمي
كردند به اين ، خدايا كدام قسمت كارم اشتباه بوده، مامان و خاله متحير بودند، فكر نميكردممي

چرا، و نه من، فقط گفتيم، به  اش توضيح داداون به خانواده نهراحتي هردومون ازدواج را رد كرديم نه 
  .خوريمدرد همديگه نمي

تونيد با هم زندگي كنيد؟ رها اميدوارم دونستيد نمييعني اين همه مدت شما نمي: گفتمامان مي
  اشتباه از تو نباشه؟

توني در مورد دختر خودت اينطوري فكر كني و پسر خواهرت را بيگناه مامان تو چطور مي - 
  بدوني؟
  .ب آدمي نبود كه بيخود دور و بر كسي بگردهآخه سهرا - 
ما دور و بر همديگر هم . بيني با اين همه فلسفه خوندنت، فكرت اشتباه از آب دراومدحاال كه مي - 

  .خورديمبوديم اما بدرد هم نمي
ي جواب دادن به هيچكدامشان را نداشتم، نه به مامان، نه به خاله و نه به عمو، اوايلش حوصله
خواستم با كسي حرف بزنم، اما بعدش فقط زدم و نميدم و فقط جيغ و داد ميعصبي بو

رفتم و حتي ي اتاقم بغضم را خالي كنم، ديگه هيچ جا نميتنها باشم و پشت در بسته خواستميــم
هام را وقتي يك هفته از كالس .دونست چراتنها همدمم نرگس بود كه مي. زدمبا مامان هم حرف نمي

امون اومد، خوشبختانه مامان كالس داشت و خونه نبود، بغض اين چند مدتي كه داشت ه خونهنرفتم، ب
دونست چكار بايد ميكردم و او نهاي نرگس خالي كردم، فقط گريه ميكرد را روي شونهام ميخفه
  .بكنه

ا دونستي مگر تصميم آخر رگوش كن رها، سعي كن آروم بشي، مگه تو خودت اين چيزارو نمي - 
  تو نگرفتي، پس ديگه اين همه ناراحتيت از چيه؟

  .براي اينكه تصميم آخر رو اون گرفت، اون تصميم گرفت كه ديگه منو نخواد - 
خاطر تصميم تو گرفت، برو خدا را شكر كن كه اون پسر پاكي بود و سهراب تصميمش را به - 

دونم هدف تو ارزششو اقعاً نميسعي نكرد با دروغ و كلك تو را بازيچه دست خودش قرار بده، من و
وقتي به داشت كه يكي مثل سهراب و از دست بدي، درسته كه عقايد تو رو قبول نداشت، اما 

 يكني، احتياجي نداشت كه همچين ريسكي رو بكنه، پسر يك دونهزندگيش هم نگاه مي
بخواد دنبال ست كه ي دور و برش نياش، فوقش را تمام كرده مثل بقيه جوانان تحصيل كردهخانواده

وقت ديگه، تو ار پارهــكار بگرده و يا براي اينكه حقوقش كافي نيست، يا رانندگي بكنه يا هزار تا ك
بهتر، چون خوايم بريم دنبال زندگي گيم ميكنه، من و سعيد مييــت باباش داره رياست مــشرك

، براي همين دهخرج زندگيمون را نميدوتائيمون با همديگه كه كار كنيم باز هم كفاف كرايه خونه و 
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تونيم بچه داشته باشيم و نه ي پدر سعيد توي يه اتاق زندگي كنيم، نه فعالً ميبوريم خانهـهم مج
تونيم به يك زندگي بهتر و بيشتر از اين فكر كنيم، اما نه سهراب هيچ كدوم از اين مشكالت را داره مي

داشت و اينم نبود كه تو رو به زور بخوان به عقدش در بيارن، خواهي  و نه تو در كنارش مثل ما مشكل
كسي بوده كه به قول خودت تمام عمرت عاشقش بودي، واقعاً از دست دادنش ارزششو داره؟ بزارش تو 

  تره؟خواي بدست بياري، ببين كدوم طرف سنگين، چيزي را كه ميهمكفه ترازو اونطرفش 
خوام دونم كه ميطرفو تجربه نكردم كه بفهمم، فقط ميه من كه اون ــدونم، آخنرگس نمي - 

خوام از نزديك آد، ميزندگي اون طرف آب را هم مزه كنم، همه چيزاش از دور قشنگ و طبيعي مي
  .داشته باشمش

اي رو هم تجربه كني بلندشو و روي تصميمت بايست، اول خواي دنياي ديگهخوب پس اكه مي - 
تا از امتحانهاي آخر ترم كه نزديك عقب نيافتي، دوم از همه اينكه، خودت را از همه بايد بياي دانشگاه 

براي يه زندگي سخت آماده كني، چون تو تا االن توي ناز و نعمتي كه مامانت و بقيه برايت درست 
  .كردي، از اين به بعد خودت هستي و تصميمات خودت و تالش خودتكرده بودند، زندگي مي
تر از هميشه به دانشگاه رفتم و ديگه سعي كردم به هيچ چيز فكر نكنم، راسخ اين بود كه با عزمي

كرد، اينكه راهش را كالً جدا كرده بود و اينكه ماه به ماه هاي سهراب ديوونم مينزدنهر چند كه زنگ
اومد و هر چند كه يــي ما نمزد و ديگه خونهديدمش، ديگه بهم ايميل نميشد كه ديگه نميمي
شون را بخاطر ما قطع نكرده بودن، هنوز اما مامان و خاله كه رابطه رفتم،ي خاله نميخونهم ديگه منه

  .ديدند و هنوز دو تا خواهر عزيز همديگر بودندهم همديگر را مي
آم اوايل سال آخر دانشگاه بود كه موقع برگشتنم از كالس، مامان بهم زنگ زد كه وقتي دارم مي

ي مامان خانه. حالم خوب نيست و ماشينش هم دست من بود: گفتم بروم، ميخونه، دنبال اون ه
  خاله منير بود،

  توني زنگ بزني آژانس، يه ماشين بياد و ببردتمي: گفتم
آد وقتي حالم خوب نيست، توي گم حالم خوب نيس، خوشم نميدارم بهت مي: گفتاما مامان مي

اگه به خاطر سهراب : دايش را خيلي آرام كرده بود گفتماشين يك آدم غريبه بشينم و در حالي كه ص
منتظر باش : خواي بيايي، بايد بگم كه اون خونه نيست و رفته شمال نفس راحتي كشيدم و گفتمنمي

  .آماالن مي
اين يه . خواستم فراموشش كنم حرف ديگر بودوار در اشتياق ديدارش بودم و اما مياينكه ديوونه

داديم، تصميم به اينكه هر دو مون از ، انجامش ميميباشبود كه بدون اينكه گفته  تصميم بين ما دو تا
، اگه قرار نبود با يمكردنميكرد و بيخود خودمون را سد راه زندگي ديگري مسير نگاه ديگري فرار مي

  .هم زندگي كنيم پس چرا بايد عشق را در چشم همديگه جستجو كنيم
ل ـتحمبه خاله سالمي كنم، ين را بيرون پارك كردم و رفتم تو كه شون رسيدم، ماشوقتي به خونه

و  شپتاداد، روي ميز، لپالن خونه، بوي سهرابو ميـه سـاط و همـداشتم، حيـونه رو نــديدن اون خ
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هاي شعري كه هميشه عاشق خوندنشون بود، كنار دستم اش ريخته بود، روي مبل كتابهديسي
اش گذاشته بود دستم را آرام به طرفش بردم اما سيون بود عينك آفتابينار پاكروي ميز كوچكي كه 

مامان بيرون منتظرتم : آنكه لمسش كنم، از آنجا به طرف مادر حركت كردم و در گوشش آرام گفتمبي
خاله را بوسيدم و خداحافظي كردم و به سمت حياط حركت كردم، در حال باز كردن در حياط بودم 

ريشي كه معلوم بود يك گيج و مبهوت، چشممان به همديگر افتاد، با ته. ر ديدمكه سهراب را پشت د
روي پيشاني و هم دور گردنش ريخته  هم دارش كه از بلنديهفته ميشه اصالح نكرده و موهاي حالت

با . مديدمياش را تيره كرده بود، سرگرداني نگاهش را از برق چشمان سياهرنگش بود، صورت مهتابي
شد يعني همين اش را روي دوشش انداخته بود، باورم نميگرمكن ورزشي بود و ساك دستي شلوار و

طوري از شمال اومده بود، با اين سر و وضعش سالمي كردم، با تعجب نگاهم كرد و جواب سالمم را 
ا اجازه ب: سرم را پايين انداخته و گفتم. شدايستادم، اشكم سرازير مياگر يك دقيقه ديگه اونجا مي. داد

كرد، نشسته بودم تو ماشين رم تو ماشين و به طرف ماشين مامان رفتم ايستاده بود و نگاهم ميمن مي
  .دونستم بايد در را ببندم و يا اينكه كار درستي نيست و بايد در را باز بزارمو نمي
  اي كه بايد تو ماشين منتظر خاله بموني؟يعني اينجا اينقدر غريبه - 

ترسيدم حرف بزنم و بغض صدامو متوجه بشه به طرف در ي بايد جوابشو بدم، ميدونستم چنمي
خانه رفت، چند دقيقه مكث كرد و دوباره به سمت ماشين ما آمد قد بلندش را خم كرد و دوتا 

نزديكي صورتش و سنگيني نگاهش را احساس . ي ماشين تكيه داددستهاش را به پنجره
  .و با حالتي عصبي مشغول بازي كردن با انگشتانم شدم ، سرم را انداختم پايينكردممي

  رها هنوزم تصميمت عوض نشده؟ - 
  نه پسرخاله، مگه تصميم شما عوض شده؟ - 
   .خوريميدوني يه روزي چوب اين لجاجتهات رو مي - 

  اون روز نياد كه اميدوارم -     
  .شه گرفتهاي زندگي رو كه نمياميدوارم، اما جلوي واقعيت منم - 
 .بدون خدحافظي رفت توي خونه و
  
گفتم هاش بره و من ميخواست به مهماني عقدكنان يكي از فاميلا مامان ميــهد از مدتـبع

  .دوست ندارم بيام
خواي تو خونه بماني و هيچ جا نري، فقط يكساعت بيا و زود برگرد به كارهات رها تا كي مي - 

آد، داماد دونستم سهراب هم مينداشتم برم چون مي دوست. زارهتاثير مي اتروحيهبرس، خيلي تو 
مامان دائم . يعني پسرِ دخترخاله مادرم با او دوست صميمي بود و رفت و آمد نزديكي با هم داشتند

كرد كه بيا و زود هم برگرد، ماشين هم دست خودت باشه هر موقع خواستي برگرد و باالخره اصرار مي
و غيبت كردن و ها بود، شادي و خوشحالي ي عقدكنانمثل همه هم موفق شد منو با خودش ببره،
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ببيني و  تونستياي ميتفريح كردن و خالصه از همون چيزهايي كه توي هر عقدكنان ساده
كنم ديگه از عروسي خبري بود، همين االنشم تر گرفتند، چون فكر نميالبته مراسم را كمي مفصل

ون مشتركاً اين ـــبود، چداماد هر دوتايي با هم افتاده خرج سنگيني بود كه روي گردن عروس و 
ي ، همهيديــــشننشستي، ميو ده دقيقه كه بين مهمانها ميــرده بودن اينـــرج را قبول كــــخ
هر دو مثل سهراب مهندسي خونده  ددونند عروس و داماردم جزئيات زندگيتو بهتر از خودت ميــــم

منم پيش چند تا از دخترهاي فاميل نشسته . همكالسي قديم بودند همشون با بودند، چون همه
ان ـنگاهم متوجه مام .يمگذراندميها و موهاي مهمونها را از نظر ودم و داشتيم مدل جديد لباســـب

قتي وكرد، ه در كنار خاله منير نشسته بود و با خانمي كه روبرويش بود سالم و احوالپرسي ميـشد ك
ديگر مامان بود يعني خاله داماد  دخترخالهرا به طرف من كردند تازه شناختمش، هردوشون رويشان 
كردم اينجا از دور با تكون دادن سر احوالپرسي كردم، تعجب مي. خاله سيمين: گفتمكه من بهش مي

كردند، شايد هاش مدتها بود كه در امريكا زندگي ميبينمش، چون خاله سيمين با شوهر و بچهمي
ه طب به امريكا رفته ـــشوهرش براي ادامه تحصيل در رشتت به چهل پنجاه سال پيش كه گشبرمي

شد اما حتماً دو سالي يكبار به ايران كردند، البته اگه هر سال نميبود و حاال همگي همانجا زندگي مي
يي كه آمدند، به مامان گفته بودم يكساعت و حاال نزديك دوساعت بود كه اينجا بودم، رفتم جامي

  مامان نشسته بود، اما اونجا نبود،
  فكر كنم رفته اونطرف سالن،: خاله منير گفت 

اول خواستم به خاله منير بگم، اگه مامانو ديدي بهش بگو من رفتم، بعد ديدم جلو خاله كار 
شه، مجبور شدم بلندشم و برم دنبالش بگردم، درستي نيست و مامان دوباره از دستم ناراحت مي

دور متوجه شدم،  اماكرد، بطرفش رفتم، ه بود كنار در سالن  و با فاميلهاش خوش و بش ميايستاد
نگاهش به من افتاد و رويش  سهراب چون از اونطرف در سالن سهراب و چند نفر ديگه كنارش بودند،

اي كرد، از نگاه سهراب مامان به پشت سرش نگاه كرد و متوجه من شد، با خنده را به طرف ديگه
ماشااهللا چه دختر نازنيني : خاله سيمين نگاه گرمي به من كرد و گفت .، رها خانمماين هم دختر: فتگ

هم شده و رويش را به طرف آقايي كه سمت چپش ايستاده بود و كت و شلوار طوسي رنگي به تن 
با خجالت ها كه تو ديديش كوچكتر بوده، آد، حتماً اونموقعحامد، رها را يادت مي: داشت كرد و گفت

قيافه بودن، خوش تيپ بود، بلند بود، اما نه به قيافه بود، البته بيشتر از خوشنگاهش كردم، خوش
ريف ــپشت عينك ظود از ـي مادر يه چيز ارثي ببلندي سهراب، چشمان سبز رنگش كه توي خانواده

دم اما دستش را به پرده بود، سالم كراش نگاهم كرد، زير نگاهش معذب بودم، نگاهش خيلي بيطبي
  : و در عين حال گفت. آمدگويي دست بدهطرفم گرفت تا به عنوان خوش

بچه  ي قبل هم اونقدرا دفعهــد رهـآمايي كه من يادم ميــا خانم، ولي مامان، تا جــسالم ره - 
كرد، ميدانم چرا به سهراب نگاه كرد، متوجه نگاه سهراب شدم كه داشت با ناراحتي نگاهم بود و نميـن

  .كردم كنار مامان ايستادمبه حامد دست دادم و در حالي كه با تعجب بهش نگاه مي
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ي خاله منير دعوت بوديم، البته ما بيشتر مهمان آقا سهراب آد دوسال پيش خانهيادتان مي - 
آد سهراب مارو دعوت كرده بودي، اما يادت مي: كرد گفتبوديم و در حالي كه به سهراب نگاه مي

  ودت آخر از همه اومدي؟خ
دونستم ه عمري گذشته ميــا انگاري يــدمه، همش دوسال پيش بوده، اماآره ي: سهراب گفت

  .نداخته بودمانگاهش به من، اما سرم را پايين 
آد، چون دوسال پيش نتونست بياد ايران، اما مامان براي اين يادش نمي: و دوباره حامد ادامه داد

كم خاله منير و دو نفر ديگه از فاميلهاشون هم اضافه كم. كارهاي معافيم اومدممن براي انجام دادن 
دستم را  .خوام برم خونه، تو با ماشين خاله اينها بياحوصله ندارم، مي: توي گوش مامان گفتم. شدند

  توني يه كم ديگه صبر كني؟حاال نمي: گرفت و گفت
. تونم برم، خوب حاال خسته شدمه شدم مينه، يادت باشه بهم قول دادي، كه هر وقت خست - 
را به طرف خاله منير و سيمين خانم كردم و معذرت خواستم از اينكه كاري برايم پيش آمده و  رويم

  :هاي ما بود گفتي توجهش به صحبتبايد برم، سهراب كه همه
  خواي برسونمت؟ديروقته، مي - 
و بعداً مامان را برسونيد، يك خداحافظي نه ممنون، ماشين مامان هست، فقط شما لطف كنيد  - 
خورد رفتم، وقتي توي ماشين جمعي كردم و به طرف ديگر سالن كه به در ورودي ساختمان ميدسته

نشستم، تازه تونستم يه نفس راحت بكشم، مثل موشي كه يك روز تمام از دست يك گربه در حال 
شد كه ديگه ديدنش اينطوري ديوونم ي ميفرار بوده و حاال به يك مكان امن رسيده، خدايا پس ك

نكنه اينطوري فراري نباشم و اينطوري معذب نشم، ديگه نبايد به حرف مامان گوش بدم و نبايد جايي 
توني اما با قسمت زندگيت نمي .كم فراموشم ميشهبرم كه سهراب هم اونجاست، اگه نبينمش كم

م اين خودم بودم كه داشتم قسمت و سرنوشتم خواست، شايداي ميمبارزه كني، سرنوشت چيز ديگه
  .كردمام عوض ميرا با اراده

  
                                                   ***  

صبح وقتي بيدار شدم، دفترچه خاطراتم همانطور با برگهاي باز روي ملحفه افتاده بود، روز گذشته 
: ذ آورده بودم و شب وقتي سهراب زنگ زد، گفتماغـنيمي از مطلبي رو كه در ذهنم بود به روي ك

تونم برايش بخونمش، بزار تمامش كنم شايد فردا، و شايد هم يه روز ديگه، امروز بايد سعي كنم نمي
تمامش كنم، به سختي خود را به روي ويلچر انداخته و از قسمت اتاق خودم كه با يك پرده از قسمت 

به ماريا افتاد، با خنده بهش صبح بخير گفتم، مشغول خواندن شد بيرون آمدم، چشمم ماريا جدا مي
ي تعجب و لبخندي كه روي لبش سرش را بلند كرد و جواب صبح بخيرم را داد، متوجه كتابش بود،

كردم، بود شدم به طرف دستشويي كوچكي كه توي اتاق بود رفته و داشتم خودم را توي آينه نگاه مي
از شب گذشته پرستارم . آمدماز اين همه مدت به تنهايي به اينجا مياين دومين روزي بود كه بعد 
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تونم از پسش بربيام و در قبول كرده بود كه ديگه كيسه ادرار را بهم وصل نكنه، گفته بودم، خودم مي
  .واقع تا امروز صبح هم موفق بودم

ا اشتها نداشتم بلكه از وض شده بود، الغر و تكيده، اين روزها نه تنهــورتم توي آينه چقدر عـــص
تر داشته ـــا احتياج به تخليه كمــخوردم تذا ميـــتر غـــم با ديگران بود كمـــرم اينكه نظافتـــش

تر نشان باشم، چشمام بدطور به گود نشسته بود و تيرگي بيش از حد دور آن، هم رنگ چشام رو روشن
اره ــدر دوست دارم دوبـــچق: قتي سهراب گفتديشب و. داد و هم سنم را خيلي باالتر برده بودمي

كني هنوز من خيلي عوض شدم، فكر مي: صورتت را ببينم، خيلي نگران شدم، با ناراحتي بهش گفتم
  .ي چند سال پيشم، االن سي و چند سالمهسالههمان دختر بيست

ه چندين نكنه تو فكر كردي كه من ممكنه همان سهراب چند سال پيش باشم، خوب واضحه ك - 
سال گذشته و ما هر دومون عوض شديم، اگه تو اونقدر جوون مونده باشي كه خيلي شانس آوردي، 

  .چون منكه نصف موهام سفيد شده
  گي، يعني اينقدر عوض شدي؟جدي مي - 
. توني صورتم را تشخيص بديآره عوض كه شدم، ولي حاال ديگه زيادي هول نكن، هنوز مي - 
تونيم صورت همديگه رو هم از طريق اينترنت ببينيم، اما هر دومون ميدونه دونستم كه ميمي

  .كنه، مبادا كه معذب باشمهيچوقت اين تقاضا را نمي
كردم، پوستم اونقدر توي آفتاب فلوريدا سوخته بود كه بيشتر برنزه هنوز تو آينه به خودم نگاه مي

  . آمدمبه نظر مي
اش ـداختم، كـه ويلچر داره را انـراي كسي كـل بـكامام كه همه تجهيرات ـگاهي به اون حمـن
ذاشتم ا هنوز جراتش را نداشتم، حداقل بايد ميــه دوش بگيرم، امـــودم به تنهايي يــتونستم خمي

. ي اول خيالم راحت باشه شايد امشب بتونه كمكم كنه كه خودم تنهايي حمام كنممامان بياد تا دفعه
  :دم، ماريا با خنده نگاهم كرد و گفتوقتي از دستشويي بيرون آم

شه، امروز از توالت كم برات دير ميكردم داره كمپس باالخره انجامش دادي، داشتم فكر مي - 
  .استفاده كردي و فردا سعي كن حمام بري حيف يه انسان جوون كه اينطوري روي تخت افتاده باشه

  .تنهايي حمام كنمخوام اگه مادرم اومد همين امشب فردا كه هيچي، مي - 
  .حتماً انجامش بده - 

  .خواي از بيرون برات بيارمچيزي نمي: گفتم رفتمهمانطور كه به طرف در اتاق مي
توي حياط كمي گشتم . گمآد اينجا، اگه چيزي خواستم بهش مينه عزيزم، دخترم داره مي: گفت

رفت چشمم به نرگس اخوري ميميان راهرويي كه به طرف غذ. مـــو بعد به طرف سالن غذاخوري رفت
كشيد، منو كه ديد، با خوشحالي به طرفم افتاد كه داشت پسر كوچولويش سينا را به دنبال خودش مي

  .نگفتم خاله رها خودش گفته سينارو بيار ببينمش: و رويش را به سينا كرد و گفت: كرد لمغب آمد و
  .باهات باشه آره عزيزم، من خودم گفتم، اين دفعه بايد حتماً سينا - 
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  سينا كوچولو بطرفم آمد، سرش را بوسيدم
  كنيد؟خاله شما ديگه براي هميشه اينجا زندگي مي - 
 اتاقمبيني كه ديگه توي نه عزيزم، اينجا كه خونه نيست كه براي هميشه توش زندگي كنم، مي - 
  جب نگاهم كرد،نرگس با تع. نيستم، خوب حاال بيا بريم يه جايي، هر چي خواستي برات بگيرم هم

نكن، هنوز بيرون برو نيستم، فقط اگه وقت داريد، با هم بريم تو سالن،  قوذنه بابا زيادي : گفتم
  .صبحانه بخوريم

چه فكر خوبي، من هم چون عجله داشتم، قبل از ظهر ببينمت، سريع سينا را بين خواب و  - 
گيره، ظهر بايد سرشيفتم بهانه ميبيداري توي ماشين انداختم و آوردمش اينجا، براي همينم داره 

  .باشم و سعيد بياد اينو بگيره
نرگس يه لحظه بيا اينجا با تعجب : نرگس پشت ويلچرم ايستاد تا اونو حركت بده، صدايش زدم

ذاشتم و در ــگرويم ايستاد و گفت چي شده، دست سينا را كه كنارم ايستاده بود، توي دستش روبه
باشه اگه كمك  اتعزيزم تو حواست به بچه: آوردم گفتمبه حركت در ميحالي كه چرخهاي ويلچر را 

خواستم، خودم زبان دارم كه بپرسم هنوز توي اين مملكت ياد نگرفتي تا كسي چيزي سوال نكرده 
  : رفت گفتانجامش ندي؟ با ناراحتي دست سينا را گرفت و همانطور كه به طرف سالن غذاخوري مي

  .اي بلند شدي، من كه قصد بدي نداشتمچه دندهمعلومه امروز تو از  - 
اشتباه تو هم همينجاست، چون من هم امروز خيلي خوش اخالق بودم وقتي صبح خودم را توي  - 

ي خودت و به تنهايي از توني دوباره روي پاهاي خودت و تنها با ارادهرها تو مي: آينه نگاه كردم گفتم
  .اين زندان بيايي بيرون

تا حاال همه از زمين و زمان ريختن تو اين بيمارستان تا زير پروبال جنابعالي را  خيلي جالبه - 
ي اين مشكالت ي خودم و به تنهايي از پس همهها به ارادهــتن: فرمايندبگيرند، بعد تازه خانم مي

  .برآمدم
همينجا به دي گم نرگس تو بهتر نبود با اين همه اميد و اعتماد به نفسي كه به بيمارها ميمي - 

  .مشاوره كردن با اونها مشغول بشي
بيني كه چقدر همه بهت توجه دارند، من گم، اگه اطرافت را نگاه كني، ميخوب مگه دروغ مي - 

هزار  ياكنم يه سرما بخورم، از ترس از دست دادن كارم، يا تنها بودن سينا اينجا حتي جرات نمي
ده، حتي كرايه ر كس يه قسمت كارت را داره انجام ميمشكل ديگه، بعد تو چندماه اينجا افتادي، ه
  كنه؟ده يا باز هم حامد داره كمكت مياندازش ميخونت رو هم معلوم نيست مامانت داره از پس

كنه گه، من چندبار بهت گفتم، حامد از نظر مالي داره كمكم ميــبخدا بس كن دي وتورنرگس  - 
شه اندازم در بانك اتوماتيك داده مياز پس ماهخونگه پول كرايه زني، تا دوماه دياين حرفو مي كه حاال

انداز خودش اينجا خرج ماند، از اينكه مامان بيچاره داره از پسولي بعد از آن ديگه هيچ پولي برايم نمي
كنه حرفي توش نيست، تازه اونهم توي اين شرايط مرخصي خورد و خوراك و رفت و آمدش مي
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كنم كه در اولين فرصت برگرده چون مرخصيش داره نم دارم بهش اصرار ميحقوقش، مگرفتن بي
ده كه هاي ايراني، زبان فارسي و نقاشي ياد ميداره به بچه هابيني صبحتمام ميشه تازه خودتم كه مي

خودمم موندم كه اگر توي اين يك دوماه آينده  ساز نظر مالي خودش كمك بزرگيه، ميدوني نرگ
همه : من كه بهت گفتم: داد و گفتار بايد از كجا بيارم زندگي كنم؟ دستم را آروم فشار نتونم برم سرك

من و سعيد هم هميشه به رويت بازه،  ياز زمين و آسمون فرود آمدند كه به تو كمك كنند، در خانه
كنه كه توني با سينا تو يه اتاق سركني، تازه خيلي هم ذوق مياتاق سينا را كه ديدي، خيلي راحت مي
  .توني بموني تا زندگيت روبراه بشهتو پيشش باشي، تا هر وقت خواستي مي

نگاهي حاكي از سپاسگزاري بهش كردم، نرگس مثل هميشه كه توي سختيها باهام بود باز هم 
  .ها بردمشينزاشت، دست سينا را گرفتم و به طرف قسمت بستتنهام نمي

  خوب كدومش را دوست داري؟ - 
خواد بگيره صداي زنگ موبايلم، تونه هر چي ميانش انداخت تا مطمئن بشه مينگاهي به مام

  : ورد، دست سينا را گرفت و گفتآنرگس را به طرف ما 
  .تو جواب تلفنتو بده، من حواسم بهش هست - 
  پس به حساب من، باشه؟ - 
  باشه - 

كرديم، اما خوب ت ميي عملي كه نگذرانده بودم صحباز طرف دانشگاه بود كه بايد در مورد دوره
اي نداره، چون هر چه كه حرف زديم، دوباره رسيديم به صحبت كردن فايده: گفتبقول حامد كه مي

  .ي عملي گذرانده بشهي اول كه بايد دورهسر سفره
درگير خواهيم با هم يك صبحانه بخوريم، همش بخشي كه حاال هم كه ميمي: به نرگس گفتم

 هاياش را پر از شيرينيي بستنينگاهم به سينا افتاد كه كاسه. ديمــش هاها و تلفنن بحثــاي
  .هاي سرخ و زرد كرده بود، ديگه از بستني خبري نبودرنگارنگ اسمارتيز و ژله

  .ات يك قاشق بخورمتونم از كاسهسينا منم مي - 
از اين : زد گفتيها را كنار مباشه ولي از شيرينيهاش برندار و در حاليكه با قاشقش شيريني - 

  آي ببينمت؟فردا هم مي: هاش رو خوردم و بهش گفتمهاش بخور، يك قاشق از بستنيقسمت بستني
  اگه هر روز بستني بگيري ميام - 
  باشه قبوله، هر روز بيا - 

لرزش موبايلم را از توي جيبم احساس كردم، وقتي بهش نگاه كردم، خنديدم تكست سهراب بود 
بهم چشمك  ت صرف غذا تو شركت هستيم و دارم به چلوكبابي كه توي بشقابوق: وشته بودـكه ن
دونستم كه ريزه كرد، ميكنم، كاشكي تو هم اينجا بودي، نرگس داشت نگاهم ميزنه، نگاه ميمي

نوش جانت، دوستان به جاي ما و پيغامش را به : براي سهراب نوشتم خونهحركاتم رو مي "ريزه"
  .نرگس نشان دادم
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  .دوني چقدر دلم هوس يك چلوكباب ايروني كردهخوش به حالش مي: يد و گفتخند
  گم رها تصميم گرفتي بعد از سالمتيت براي هميشه به ايران برگردي؟مي - 

  : در حاليكه ليوان شيرم را يكدفعه سر كشيدم گفتم
  خوام براي هميشه برگردم؟فهمم، من كي گفتم ميمنظور تو نمي - 
اي عوض شده كه شما داريد دوباره با هم مورد روابط تو با سهراب چه مسئله پس رها خانم در - 

  كنيد، نكنه سهراب تصميم گرفته بياد اينجا؟صحبت مي
چه كسي، سهراب بياد اينجا، اون همين چند مدت پيش هم دليل و برهان : با پوزخندي گفتم

داد و اينو ين مسئله اين قدر زجرم ميداني نرگس شايد قبالً اتونه جاي ديگه باشه، ميآورد كه نمي
اش آنقدر ايمان اش برايم با ارزشه، اينكه انساني به عقيدهدونستم، اما االن عقيدهاوج خودخواهيش مي

در واقع اونم يه احمقي مثل من، كه رسيدن به عقايدش و داشتن . ايستهداره كه تا اين حد پاش مي
ه برگردم به گذشته، باز هم همان تصميمي را بگيرم كه قبالً آنها برايش مهمه، شايد اگه منم دوبار

  .گرفتم
خواهيد دوباره همان اشتباه چند خواهيد اين رابطه رو ادامه بديد، چرا ميخوب پس تا كي مي - 

شيد و دوباره سال پيش را تكرار كنيد، باالخره از اين همه صحبت كردن و از نديدن هم خسته مي
خواد كه براي هميشه بري ايران، رها گوش كن كنه، يعني از تو ميري ميسهراب از تو خواستگا

ست، اونموقع اگه جواب هر كدامتان نه ماه نيست، منظورم براي هميشهمنظورم يك ماه، دوماه و ده
توانيد دوباره بلند شيد و پا بگيريد خودتو شيد، ديگه هيچ كدامتان نميون خورد ميـــباشه هر دو ت

ي نتونستي روي پا ي اول همچين زميني خوردي كه هنوز تا هنوزهوني گول بزني تو دفعهتكه نمي
  .عوض شدي زندگيت بعد از تصميم گرفتنت خودت بايستي همه

  :كردم گفتمكس تميز مييهمانطور كه صورت سينا را با كلين - 
كنم، سهراب وقتي  گي چيكار، نه به خاطر سهراب، تازه ميمتصميماما زندگيم عوض شد بخاطر  - 

شدم و فقط دستام از م، مثل كسي بودم كه داشتم غرق ميــــبه من زنگ زد كه بهش احتياج داشت
كثافتي كه توش گير كرده بودم كشوندم بيرون  بمنجالآب بيرون بود و اون دستامو گرفت و از اون 

  .شدماميد بهم داد، اميد به زندگي، نرگس تو خودتم ميدوني من داشتم غرق مي
آد اگه كسي رو دوست داري بهتره بزاري خودت به تنهايي غرق بشي، اما رها تو به نظرت نمي - 

  ديگري را به كام مرگ نكشوني؟
شد چي؟ اونم دستاش رو از آب گي، اما اگه احساس كني كه اونم داشت غرق ميدرست مي - 

، نهكني اين رابطه غرق شدر ميگي؟ اگه فكبيرون گرفته بود تا كسي نجاتش بده، اونموقع چي مي
خوام حرف بزنم، فقط مي: مون با هم غرق بشيم، روز اول كه سهراب زنگ زد گفتپس بزار دوتايي

افته را بهش بگم، مثل يك دوست كه با دوستش گفت هر روز زنگ ميزنه و هر اتفاقي كه برايم مي
خوب اين شد، يه پل ارتباطي بين ما ، گهافته را به من بتماس داره و هر اتفاقي هم كه براي اون مي
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طور كه دوتا دوست با هم درد دل م و درد دل كنيم، همانــه هر روز براي هم صحبت كنيــدوتا ك
  بده؟كنند، به نظر تو اين مسئله خيلي مي

دوتاتون را  دونم، من فقط خوشبختي هردانم رها واقعاً نمينمي: نرگس درمانده نگاهم كرد و گفت
  .وامخمي

ي رو كه نصفه نيمه نوشته بودم براي سهراب خوندم، عقيده داشت كه همه وارــشعر دي ,شب
خط به خط چيزهايي كه به، . نويسم برايش ايميل كنم، يا اگه تونستم تكسش كنمشعرهايي را كه مي

د ببينه چرا كرد، برايش خيلي مهم بومي تعقيبها را ي نوشتهنوشته بودم توجه داشت و كلمه به كلمه
داد كه اين سوژه را انتخاب كردم و اونموقعي كه اونو نوشتم حالم چطور بوده، اينقدر توجه نشون مي

 .امو شد يكي ا ز كارهاي روزانه. كم نوشتن براي خودمم مهم شدكم
 
  

  ديوار     
  ستي فاصله من و خوشبختي ديوار كوتاهيهمه

  كه دور تا دور قلبم را احاطه كرده است
  گر دست دراز كنما

  تونم حتي لمسش كنممي
 ،توانم حتي بوي كاه و گل رامي

  با تمام وجودم فرو كشم 
  بوي ساده خوشبختي

  آنقدر شيرين است
  كنمكه به آن حسودي مي

  كنممن به بوي ساده خوشبختي حسودي مي
  ي عابران آن سوي ديواربه خنده

  .اندكه عاشقانه سر بر شانه يكديگر نهاده
  ي زيرلبِ دخترانِ كوليمزمهبه ز

  .روندكنان به استقبال بهار ميليكه لي
  هم من حتي به نماز صبح گاهي مادر بزرگم

  .كنمحسودي مي
  ستپشت آن ديوار، همه خوشبختي

  ي دهخوشبختي آن كودكي كه سرمست از غرورِ نمره
  .دودتا خانه يِكسر مي
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  بينددانم مرا هم كنار كوچه مينمي
  خندماو مي كه به

  خندمي خوشبختي او ميهاي سادهبهانه به به حسادت
  پرواي قاصدكهامن به رقص بي

  .نشينند هم حسد دارمكه بر هر گلي مي
  كاش منهم قاصدكي بودم

  رقصيدمهمراه با باد، مي
  .مردمو با هر آرزويي مي

  اي همانگيز هندوانهمن حتي از عطر دل
  ومشدر ظهر تابستاني غمگين مي

  امگانهچشمانم مرطوب و به سادگي خوشبختي بچه
  شومخيره مي

  اي بودام، هندوانههمه خوشبختي
  خوردمو چه راحت همه خوشبختي را مي

  ستو حاال همه فاصله من و خوشبختي ديوار كوتاهي
  كه چه سنگين عشقم را احاطه كرده است

  ,شوداي مهمانم ميو چه غمگنانه در واژه
  .كالمي به فراموشي سپرده خواهد شد و چه غريب با

با  ستخواكرد آروم حرف بزنه و صداي ماريا كه ميهاي كودكي كه سعي ميپچصبح با صداي پچ
ها پچتونست با اين پچدار شدم، خوابيدن فايده نداشت، كي ميــاش را قانع كنه، بيوهــحرفهاش ن

روي ميز بود موهايم را جمع كرده و شال پشمي را  بخوابه، خودم را روي ويلچر جا داده، با كليپسي كه
ي سرما خوردن رو هم هام انداختم، هوا سرد شده بود و ديگه حوصلهكه روي تخت بود به روي شونه

نداشتم، بعد از صبح بخير گفتن به ماريا به طرف سالن رفتم، آيريس هم اونجا بود، منو كه ديد 
اش از اين طرف، دست پسر جواني را كه پاي چپ مصنوعيبيا : خوشحال دستش را تكان داد و گفت

اي كه در كنارشان بود كرد او را تا انتهاي ميلهزير شلوارك كوتاهش پيدا بود، گرفته بود و سعي مي
تونست برگرده، با دو تا تونست جلوتر بره و نه ميحركت شده بود، نه ميببرد، اما وسطهاي راه بي

اوج خشم و . فت و با ناراحتي سرش را ميان دو دستش نگه داشته بودي كنارش را گردستش ميله
شدم، اما يكدفعه با عصبانيت مشت دست چپش آورد متوجه ميها مياندوهش را از فشاري كه به ميله

ها فرود آورد، آيريس دستش را گرفت و كمكش كرد، دوباره روي ويلچرش بشينه ولي را به روي ميله
آيريس همانطور كه به طرف من . زنهــا كسي حرف بــــخواست بداشت و نمي او احتياج به آرامش

  نكنه تو هم اينو ديدي، نااميد شدي؟: اومدگفتمي
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نه برعكس، تشويقم كرد كه بايد هر چه زودتر از اينجا خالص بشم چندمين روزي بود كه به اين  - 
كمي از عصا خانواده دارتر بود، اما حداقل ، يه (walker)آمدم براي آموزش راه رفتن با والكر سالن مي

كرد، اين صندلي چرخدار را همه جا با خودت راه نندازي و ببري منم مثل اون جوون هر كمكت مي
ي كشيدم، قصهزدم، درد ميكردم، فرياد ميشدم، گريه مي، عصباني ميشدمروز وسط راه متوقف مي

اما وقتي هر شب . ي اون بيمارستان ماندگار كرده بودنو توـشد و مدرازي بود كه هر روز تكرار مي
خوب ببينم فردا چند قدم : گفتخنديد و ميگفتم، ميها مو به سهراب ميدم زدنها و گريهــي ققصه

  داري؟بر مي
  .كردم، فردا يك قدم بيشتر بردارماين بود كه دوباره سعي مي

اش ي سيما را نشان داد، ديدن شمارهارهرفتم، موبايلم شمصبح وقتي كه از سالن به اتاق مي
  :خوشحالم كرد و سريع تلفن را روشن كردم

  سالم سيما جون، حالت چطوره؟ - 
  .شنومگ بزنم، حتماً صداتو از اون دنيا ميــاي، گفتم اين دفعه كه زنوز زندهــدايا رها تو هنــخ - 
  م؟لوس نشو ديگه، مگه ما همين دو هفته پيش با هم صحبت نكردي - 
  .لهزنم يا تو خوابي يا تلفنت مشغوواهللا من كه هر چي زنگ مي - 
  خوب ديگه، چكار ميشه كرد، زندگي ما هم اين مدليه، تو خودت خوبي؟ - 

  دوقلوهات حالشان خوبه؟
آره ما هم خوبيم، دوست داشتم وقتي كيوان از ماموريت بياد، بيائيم يه سري بهت بزنيم، ولي  - 

  .د بره ماموريت بعديهنوز نيومده، مجبور ش
  .ناراحت نباش، يه وقت ديدي خودم بيام بهت سر بزنم - 
  .شيوقت بلند نميكردم تو ديگه هيچشي، ميدوني فكر ميرها جدي ميگي، پس داري روبراه مي - 
حاال كي به تو گفته كه بلند شدم، من گفتم يه سري بهتون برنم، نگفتم كه با چي، يه وقت  - 

  نم را منتقل كردم، به شهر شماديدي كه بيمارستا
مزه شدي، مامانت هنوز پيشت مونده، حالش چطوره؟ دفعه قبل خيلي با هم رها خيلي بي - 

صحبت كرديم، ميدوني اينقدر كه مامانت تونست در مورد شيوا و شيرين كمكم كنه، مامان خودم 
نه . من هيچي حاليم نيست زنند انگار كهتونست، يازده سال بيشتر ندارند اما همچين حرف مينمي
شن چي ببزرگ : ، خنديدم و گفتمدونندچيزارو بيشتر از ما مي همه.... و قبول دارند، نه باباشونوـمن
  شند؟مي

  .آره به خدا، من و كيوانم، ترسمان از همينه - 
افته شيطنتهايي كه تو بيني، يادت به بچگيهاي خودت نميم سيما وقتي دخترا تو ميـگمي - 
كردي، پدر و مادر خودت كه هيچي، مادر منو هم عاجز كرده بودي، مامان بيچاره هر روز به يك مي

داد، اما ميدوني وقتي آمد مدرسه ما و جواب معلمها و مدير مدرسه كه از دوستانش بود را ميدليلي مي
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د، هميشه مخالف و توي دو كالس جداگانه بزارن كنند كردند كه ما دوتا رو از هم جدابهش پيشنهاد مي
شن و راه خودشان رو ياد ن دو تا بچه هستند، باالخره بزرگ ميــولشان كنيد، اي: گفتيــبود و م

  .گيرندمي
  آره واقعاً، ياد اون روزها بخير - 

فني ـتلكرد، هميشه با هم تماس هايي بود كه هميشه خوشحالم ميهاي سيما از اون تلفنتلفن
توي كار  قدرها به يكي دوبار بيشتر نرسيده بود، امريكا ايني ما توي اين سالداشتيم، اما ارتباط ديدار

رسه و به قول نرگس كه ها ميدارها به سالــنه كه فرصت ديــكهاي زندگي گرفتارت ميو مشغله
رسه، سيما هم جزء همين قضيه بود كه هميشه مشغول بود، مخصوصاً با اين گفت به اون دنيا ميمي

گيريهاي طوالني قلوي شيطوني كه گيرش اومده بود اون هيچ وقت، وقت خودش را با تصميمدوتا دو
داد اولين سالي كه به امريكا اومد، شايد دومين جلسه بود و شايد هم سومين جلسه وقتي كه هدر نمي

 خبر ازدواجش را ايران كه بودم. ي خواهرش ديد، جواب مثبت به خواستگاريش دادكيوان را خانه
شنيدم، هم متعجب و هم خوشحال  شدم از اينكه خيلي زود تصميم گرفت بره دنبال زندگيش، به 

تونيد دانيد، ميبينند، اما هنوز نمييكي مثل تو و سهراب يه عمر همديگر را مي: گفتقول خودش مي
، حاال حداكثرش تونيم از پسش بربيائيمبا هم كنار بيائيد يا نه؟ ولي ما تو يك نگاه تشخيص داديم، مي

هاش نسبت ي اولمون، چيزي رو كه از دست نداديم، برداشتگرديم سر خونههم كه نتونيم، تازه بر مي
كرد، تكه كالمش از داد، خيلي آزاد و خيلي راحت فكر ميبه زندگي، سبكبالي روحش را نشان مي

اما . هيچي نداريم از دست بديم بچگي تا وقتي دختراش به دنيا آمدند يه چيز بود و آن هم اينكه ما كه
نگرانيش اين دو تا بودند، مامان هميشه حرف خوبي در ترين تولد دوقلوها عوضش كرد، هر روز بزرگ

خواد تمام و كه در دوران كودكيش در حقش شده، مي هاييكه سيما تمام كوتاهي: زدموردش مي
  .كنهنمونه ساخته اما داره، زيادروي ميكمال براي دخترهاش انجام بده و با اينكه از او يك مادر 

 .خواستم شعر پرواز را براي سهراب تمام كنمتوي اتاق منم ديگه جاي استراحت نبود، مي
 
  

  پروازپر 
  تني اسير خاكم، راه به جا ندارم

  خوام اسارتم را به ياد تو بيارممي
  باز اسير رنجم
  باز اسير دردم
  يراسير غل و زنج
  برپا نهاده دارم

  اسير قصه گفتن
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  هايم، يك دنيا غصه بافتنميان قصه
  .يك دنياي خيالي، تو اوج رويا داشتن

  باز اسير وهمم، اسير وهم بودن
  اسير زنده بودن، اسير جسم و خاكم
  .مرغي شكسته بالم كه بي پرواز زارم

  رهايي ست از خاكم نه
  ستنه از دردم جدايي

  نه از رويا رهايم، نه مشتاق سرابم
  اين تَن سوايم، پر پرواز دارم نه از
  خوام پرنده باشم، آب رونده باشممي

  به دور از خاك بودن، عشق تپنده باشم
  دردا بر اين اسارت، دردا بر اين دنائت

 خوام اسارتم را به ياد تو بيارممي

شد كه اي ندونستم ايران، االن ديروقته و بايد خواب باشه، اما پنج دقيقهبرايش ايميل كردم، مي
  :پيغامش را روي تلفنم ديدم كه نوشته بود

  رها دلتنگتم - 
  خنديدم و برايش صورتك تعجب فرستادم

  احساس، خيلي خيلي دلتنگتمرهاي بي: اما دوباره پيغام فرستاد
شد، بعد از اين همه سال هنوزم، صداش، حرفهاش و كارهاش اينطوري دلمو بلرزونه، با باورم نمي

  كردم،شو احساس ميي وجودم دلتنگيهمه
  مگه قرار نبود شبها را بگيري بخوابي و اينقدر تا ديروقت بيدار نباشي: نوشتم

  : و دوباره نوشت
  هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند - 

  وان كه اين كار ندانست در انكار بماند
  گيره بخوابهخوب رها جون كسي كه محرم دل شد كه شبها رو نمي

  بخوابي ترزودامشب رو از محرم دل بودن بگذري و  سعي كن: برايش نوشتم
  بزار بهت زنگ بزنم - 
  .بخيرآد، شبكنم چون دكترم داره مينه سهراب برو بگير بخواب،من االن موبايلم را خاموش مي - 
  معرفتبخير بيشب - 

 خواد تا صبحباشه سهراب مي نروشه ــدونستم اگاموش كردم، ميــديدم و موبايلم رو خــخن
پيغام بفرسته، قبالً هم قرار گذاشته بوديم ديگه ديروقتها به ساعت ايران زنگ نزنه، عادت كرده بود تا 

 :رفت سركار، سردرد داشتكرد و فرداش صبح زود كه ميديروقت صحبت مي
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كرد امروز روز سومي ام ميكم داشت خستهكرد، كمي ماريا كه با مادر بزرگش بحث ميصداي نوه
كنم قانوني بود، چون هر وقت پرستار زاشت، فكر نميادرش، كارول را پيش مادر بزرگش ميبود كه م

خواستم دخترم رفته از سالن پايين غذا بگيره، منهم نمي: گفتاومد بهش مياي مييا فرد ديگه
باشم، كارول قسمت پايين تخت مادر بزرگش دست به سينه نشسته بود و سرش پايين ان شمزاحم
دانستم تنبيه مادر بزرگش بود يا اينكه قهر كرده، اما بعد از اينكه چند بار ماريا صداش زد و يبود، نم

جواب نداد متوجه شدم قهر كرده، جعبه شوكوالتهاي كنار ميزم را برداشتم و از ماريا با نگاه اجازه 
در حالي كه موهاي  كم به سمت كارول رفته وگرفتم، سرش را به عالمت تائيد تكان داده با ويلچرم كم

زدم، شوكوالتها را نشانش دادم، با خوشحالي يكي اي رنگش را از روي چشماش كنار ميفرفري قهوه
برداشت و به مادر بزرگش نگاه كرد تا اجازه خوردنش را بگيرد و بعد همه شوكوالت را يك دفعه در 

  .خواي چه كانالي را برايت بزارمدهانش گذاشت، گفتم مي
  .خوام بابام زودتر بيادم تلويزيون نگاه كنم، ميخوانمي - 
شود چيزي براي آرام كردنش آد و دوباره به تختم نگاه كرده تا ببينم ميناراحت نباش باباتم مي - 

  .پيدا كرد يا نه
چيزي پيدا نكردم، اما نگاهم به تلفنم افتاد، با ذوقي كه در چشمام بود تلفن را برداشته و به قسمت 

بود را باز كردم و به طرف   نك مپكه روي تلفن بود رفتم يه بازي ساده كه بيشتر شبيه هايي گيم
  بازيشو بلدي؟: كارول رفتم، نگاهي به بازي كرد، گفتم

  .دانم چطور بازي كنممي: هاي موبايل باال و پايين كرد و گفتكمي با دكمه
  .خواي بشين بازي كنپس اگه مي: گفتم

  با تلفن شما؟: تخوشحال نگام كرد و گف
  .آره با تلفن من بازي كن: گفتم

كردم روي پام هاي درسيم رو كه بايد مطالعه ميو بعد با خيال راحت به طرف تختم رفتم و كتاب
  .قرار دادم

  كنم چرا بچه نداري؟، تعجب ميها خيلي خوبِات با بچهتو رابطه: ماريا گفت
زارند، درش نبود، شايدم خصي ديگران احترام ميخيلي از مردم اينجا به حريم شاون حالتي كه 

زد، منم طبق رسم اونجا دوست نداشتم در مورد زندگي پرده حرف ميبود، اما اونموقع خيلي بي
  :ام با كسي صحبت كنم و فقط گفتمخصوصي

  فكرش نبودم به تا حاال - 
خواد بره دنبال كار يدار شدن گرفت، حاال هم هر وقت ماما دختر من خيلي زود تصميم به بچه - 

دونم اين بچه از ام ارتباط برقرار كنم من اصالً نميتونم با نوهزاره، نميو زندگيش كارول رو پيشم مي
آد؟ زمان ما تنها تفريحمون كتاب خوندن و بازي كردن با دوستامون آد؟ از چي نميچي خوشش مي

ش با دنياي بيرون م داره يا نه، تنها ارتباطكنم اين بچه اصالً دوست هبود، حاال بعضي وقتها شك مي
آخه دنيا عوض شده، ما : تاپ مادرش كه هر وقت توي خونه است پشتش نشسته گفتماز طريق لپ
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و به (ها بچه لحاخودمان هم كه بزرگتر هستيم بيشتر ارتباطمون تلفني و كامپيوتري شده واي به 
  )اط تلفني و اينترنتي بودارتباط خودم و سهراب فكر كردم كه فقط يك ارتب

ه ـــكنه و بيشترش هم براي اينه كه اوقاتي را ككشي ميداره به شهر ما اسباب ،ميدوني دخترم - 
شوند، از اول هم اشم، چون الكسي و شوهرش دارند از همديگه جدا ميــكارول تنهاست من پيشش ب

  .با ازدواجش مخالف بودم
داد خيلي از اضح و آشكاري توي صورتش بود كه نشان ميبه ماريا نگاه كردم، يك چيز خيلي و

تونستي از صورتش درك كني كه هنوز مي دانم، اما خيلي راحتجدا شدن دخترش خوشحاله، نمي
تونه ازدواج رنگين پوستها را با داري گذشته نميبعد از گذشت اين همه سال كه از لغو برده

آره اما هضمش برايش سنگينه كه آن شخص دختر و نمي سفيدپوستها ببينه و با اينكه به روي خودش
عادي شده، اما اينكه مال خودش بود  يامري خودش باشه، وگرنه ازدواج دو نژاد در امريكا تقريباً نوه

  .برايش سخت بود
الكسي ازدواج كرد بدون موافقت من و تا مدتها و تا وقتي كه كارول دو سه ساله شده بود، ديگه  - 

ي زن و شوهرها، ديدم، اما بعد از چندسال تازه اشكاالتشون زد بيرون، در واقع مثل همهالكسي رو ن
اش كه از هم كشوري شوهرشه، كرد شوهرش با منشياختالفات عادي داشتند، اما دختر من فكر مي

  .ارتباط داره
  گيره؟يعني دخترت براي اين مسئله داره طالق مي: من پرسيدم
شان را به مسائل نژادي ربط بدهند، هاي زناشوييوعي بود براي اينكه بحثنه، اين شر: ماريا گفت

پوست زد كه الكسي دوست داره فقط با دكترهاي سفيديــم بهش تهمت مـون شوهر الكسي هــچ
له را ادامه دادند ــم اينقدر اين مسئــمارستان و باالخره هــكار كنه، ميدوني كه دخترم كارش توي بي

ها ه طالق كشيد اما بيشتر از همه براي كارول سخت شد كه فقط تابستونها و تعطيليتا كارشون ب
ميدونم كه به پدرش خيلي وابسته است : كرد گفتاش نگاه ميه به نوهــدرشه، و همانطور كــپيش پ

تم، اگه اينارو برات گف: و علت اين بداخالقيهاش هم اينه كه از او دوره، و بعد به من نگاه كرد و گفت
كنه، باالخر اينجا محل آسايشگاه است و تو هم چند روز كارول پيش من و اذيتت مي كه هاينبراي 

احتياج به استراحت داري، اما اميدوارم به عنوان يك هم اتاقي كه چندين هفته را با هم سر كرديم 
  .ببخشي

مستقيم روبرويش  تونه هميشهاينا همش قسمتهاي مختلف زندگيه، آدم كه نمي: خنديدم و گفتم
دونيد رشته من روانشناسيه؟ و خودم ها هم توجه كرد ميها بايد به حاشيهرو نگاه كنه، بعضي وقت

  .هميشه عالقمندم در مورد مردم بيشتر بدونم
تقريباً كمي بعد از آن الكسي هم بدنبال دخترش آمد و من تونستم يك استراحت حسابي بكنم، 

  .جا استراحتگاهه نه مهدكودكنمثل اينكه اي: يدم و گفتمتوي دلم به حرفهاي خودم خند



 
 

  
  
  
  
  

  فصلِ چهارم
  
  
  

عصر روزي كه از دانشگاه به خونه اومدم، حامد و سيمين خانم را اونجا ديدم، چيز زياد عجيبي 
هاي دور و نزديكش زياد با هم رفت و آمد داشتند، اما ديدن حامد با مادرش كمي نبود، مادر و خانواده

ي ما كاري داشتند و سيمين خانم هم گفته م عجيب بود، اينطور كه معلوم بود، در نزديكي خانهبراي
ي ما همان حواليه، خوب بود كه يه سري بهتون بزنيم، هر دوشون خيلي گرم و خودموني كه خانه

عضي كرد و باش استفاده ميهايي بود كه حامد از انگليسيزدند و جالب بعضي از تكه كلمهحرف مي
  .كردوقتها هم مادرش با گفتن فارسي آن تصحيحش مي

اي كه نشستم به آشپزخانه رفته تا كمي ميوه بيارم تا  مامان نخواد از پيش مهمانهاش چند دقيقه
  .ها بودم، صداي حامد را از پشت سرم شنيدمبلند شه، همانطور كه در حال شستن ميوه

  ن را كجا بزارم؟ابخشيد اين ليومي - 
  شما چرا زحمت كشيديد؟: را برگرداندم و گفتم رويم

دونم كه هر كس آب خورده، دونم فقط ميمن از اين اصطالحات شما چيزي نمي: با خنده گفت
  .خودش هم بايد ليوانش را برداره

، همانطور تكيه داده بود به كابينت ايها در جا ميوهخنديدم و شروع كردم به چيدن ميوه
  .رهم، اگه كارش تمام شده پس چرا نميآشپزخانه و تعجب كرد

  خونيد؟اي ميگم رها خانم شما داريد چه رشتهمي - 
  مترجم زبان انگليسي - 
  خونيد؟چند ساله داريد مي - 
  سال چهارم، يعني سال آخر - 

ن باهات انگليسي حرف بزنم ــه حديه، اگه مــاال انگليسيت در چــوب حــخ: ده گفتــبا خن
  فهمي؟مي
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هاي راديويي و اخبارها را به انگليسي گوش دونم، چون خيلي وقتها بعضي از برنامهتش نميحقيق - 
خوانم، كامالً شم، اما وقتي كتاب يا روزنامه را به آن زبان ميم، اما نصف بيشترش را متوجه نميــكنمي

  .كنمدركش مي
فارسي صحبت كردن شه، مثل خوب طبيعيه تا صحبت نكني، شنيدن و جواب دادنت خوب نمي - 

م، كمكمان ــبرد تا فارسي صحبت كنيهاي فارسي زبان ميمنه ديگه، مامان از كوچكي ما رو به كالس
خواستيم با كرديم، اينجا چون ميكرد خيلي زياد، اما نه به اندازه سفرهايي كه تابستونا به ايران ميمي

يم، شما هم تا به انگليسي حرف نزنيد كرديم حرف بزنها ارتباط داشته باشيم، سعي ميبقيه بچه
داد، دنبال من و همانطور كه داشت حرفهاش رو ادامه مي .شهصحبت كردن و شنيدنتون خوب نمي
البته اون دوتا اونقدر مشغول صحبت كردن و نگاه كردن به . پيش مامان و سيمين خانم برگشتيم

حامد همانطور كه . شون ميوه گذاشتمكه اصالً متوجه نشدند من جلو نددستشون بود تويهاي عكس
  :روي مبل روبرويي من نشسته بود ادامه داد

  ات چطوره؟ترجمه كردن متنهاي انگليسي به فارسي - 
ام زياد تعريفي خوبه، زياد با اين قسمت مشكل ندارم اما ترجمه كردن از فارسي به انگليسي - 
  .نداره
، اما نتونستم به دونم چي ميگهه موندم، ميميدوني من اين چند روز را روي يك ترجمه ساد - 

  .زبان واضح فارسي، روي كاغذ بيارمش
  .تونم كمكتون كنماگه مشكلي داريد، مي - 
تونم فردا كاغذمو بيارم، چون براي يك خودمم توي همين فكر بودم، اما خجالت كشيدم بگم، مي - 

  كار مهم اداري احتياجش دارم؟
با تشكر نگاهم كرد . كالس ندارم، بياريدش اينجا، براتون انجامش ميدم البته، من فردا بعد از ظهر - 

  .و مشغول پوست گرفتن پرتغالي شد كه روبرويش بود
  .فرداي آن روز مامان خيلي متعجب بود كه حامد قراره دوباره بياد

  .آخه مگر دارالترجمه توي اين شهر قطع شده كه بايد تو برايش ترجمه كني: ميگفت
  ؟آدبرنميكمكي از دست من : گفتمم مامان، به نظر شما بايد ميداننمي - 
  .نه دخترم منظورم اين نبود، من فقط متعجبم - 

ي ما آمد بعد از سالم و احوالپرسي اما حامد نيم ساعت بعد با كاغذهايي كه در دستش بود به خونه
ق ديگري رفت اما بعد از مامان هم چون تنها بود به اتا. ي مطالبش شديمنشستيم و مشغول ترجمه

  :نيم ساعت آمد و گفت
  .اگه با من كاري نداريد برم بيرون به كارام برسم و بعد با حامد خداحافظي كرد و رفت - 

  :شد كه حامد گفتيكساعتي ميشد كه مشغول كار بوديم و تقريباً داشت تمام مي
  خواهيد چكار كنيد؟رها خانم شما بعد از تمام شدن درستون مي - 
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  اينم جزئي از كارتونه كه بايد ترجمه بشه؟: ا تعجب نگاهش كردم و گفتمب
  .اگه دوست نداري ميتوني جواب ندي. نه اين بخشي از كنجكاوي خودم: خنديد و گفت

  رو ندم و به كارمون برسيمخوب پس بهتره جوابش - 
  دش صحبت كنيد؟تونيد در مورظر گرفتيد، سخته، كه نميــاي كه در ني اينقدر آيندهــيعن - 
ها هم ها خيلي سخته و براي بعضياي كه من در نظر گرفتم براي بعضيقتش اون آيندهــحقي - 

  .خوام در موردش صحبت نكنمخيلي راحته، ولي مثل اينكه خودتون گفتيد، اگه نمي
كنند، برايم خيلي عجيبه وقتي خوب من كنجكاوم بدونم، جووناي اين مملكت چطوري فكر مي - 
گه بريم خواستگاريش، يعني واقعاً دختراي اينجا تا آد سريع ميان از تيپ دختري خوشش ميمام

د و باهاش زندگي كرده باشند ـدرسشون تمام شد، فقط فكرشون ازدواج و بدون اينكه كسي را بشناسن
داري  بينم كه درستودهند؟ مثالً خود شما را ميفقط به صرف يك خواستگاري جواب بله و خير را مي

كه از نظر من كمي با دخترهاي توني براي خودت زندگي مستقلي داشته باشي، با اينكني، ميتمام مي
  كني، اما آيا باز هم بعد از تمام شدن درسهات منتظر خواستگار هستي؟ مثل بقيه دخترا؟ديگه فرق مي

  .نهام گرفت، حقش نبود در مورد دختراي مملكتم اينطوري فكر كاز عقايدش خنده
  حرفهام اينقدر خنده داره؟ - 
به كسي بله رو جواب خواستگاري  كهاينكنيد نيست، هم كه شما فكر مي تقريباً، آخه اينطوري - 
توني با پسر يا دختر مورد نظر در اين تنها راهيه كه توي اين مملكت مي كه اينهدهند، دليلش مي

ا كنيد و اگه اين صحبتها به نتيجه نرسيد، ات حرف بزني و نسبت به همديگه شناخت پيدمورد آينده
شنويد، اين نيست كه اگه مامان جونتون شما را به خواستگاري ببره و جواب بله بعد جواب نه را مي

ي دخترها تو فكر بشنويد همه مشكالتتان حل شده نه خير آقا حامد تازه اول راهي، اما اينكه همه
گه همه پسرها تو فكر ازدواج نيستند؟ چرا همه به فكر ، چيز همچين عجيبي نيست، مازدواج هستند

ظر من بستگي به ــاز ن. ها متفاوتهازدواج هستند، اما خوب زمانش و برآورده كردنش براي خيلي
  .ها دارهاولويت
  .ده، تا همينجام بعضي از كلماتت را نفهميدمها چه معني ميبخشيد اينجا اولويتمي - 
  .ي ساده صحبت كنم كه متوجه بشيدمن خيلي سعي كردم فارس - 
  .دهاي مياي كه گفتي در مورد شما چه معنيخوب حاال اون كلمه - 
  هاي زندگي منه؟ي اولويت يا اينكه اولويتمنظورتون معني كلمه - 
  .فهممحقيقتش دوتاش، چون اگه اولي را نفهمم، دومي رو هم نمي - 
ي اولي نسبت به ترتيب شماره، شماره مهرات مه، يا اينكه چه چيزهايي بpreferenceبه معني  - 

تونم به دومي اولويت دارد و همچنين دومي نسبت به سومي، اما خوب قسمت دوم سوالتون را نمي
  .واب بدم، چون در مورد زندگي شخصيمهج

  .دونستم خيلي بهتر بوداگه مي - 
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ي ه ربطي به ترجمهبخشيد آقا حامد، اما اين مسائل چمي: با تعجب نگاهش كردم و گفتم
  .مطالبتون داره

  .گيد، بيائيد كار ترجمه را تمام كنيمدرست مي - 
دفعه از حرفاش احساس ناراحتي دونم چرا يكاش كار كرديم، اما نميچند خط ديگه روي ترجمه

خواد شما رو براي من دونيد، مادرم ميمي: و روي ميز انداخت و گفت كارشدخوكردم و حامد هم 
  .ري كنهخواستگا
د، سرم داشت گيج ــهام و قلبم كوبيده شامد همچون پتكي روي سرم، شقيقهــهاي حــحرف

  .ي سهراب شده بود هزاران هزار و جلو چشمام را گرفته بوددانم چرا چهرهنمي رفت،مي
  :كشاند و دوباره گفتها خودش را جلو ميصداي حامد را شنيدم كه از بين چهره

  ن خوبه؟ من چيز بدي گفتم؟رها خانم، حالتو - 
  خواهيد من بلندشم برم تا حالت بهتر بشه؟اصالً مي: و دوباره ادامه داد

خوام، من از صبح سردرد معذرت مي: كنه، گفتمبخودم آمدم و حامد را ديدم كه نگران نگاهم مي
كرد و به دستم يك ليوان از آبي را كه روي ميز بود پر . رهداشتم، يكدفعه احساس كردم سرم گيج مي

لطفاً به مادرتون بگيد، از اينكه نسبت به من لطف : بعد از اينكه مقداري از آب را نوشيدم، گفتم. داد
  .دارند، خيلي هم ممنون، اما من قصد ازدواج ندارم

  مسئله كمي صحبت كنيم؟ اين تونيم در موردمي - 
برداشت نكنيد، شما واقعاً آقاي  كنم، آقا حامد، اين بحثو تموم كنيد و اشتباه همخواهش مي - 

من قصد شنويد، اما ها خواستگاري كنيد، جواب رد نمياي هستيد كه اگر از خيليخيلي شايسته
  .ازدواج ندارم، نه تنها با شما بلكه با هيچ كس ديگر هم قصد ازدواج ندارم

  .كنهاما خودتون االن گفتيد هر پسر و دختري باالخره ازدواج مي - 
  .گيرهرار ميـم هست كه قبل از ازدواج قـي هگركنه، اما براي من چيزهاي ديدواج ميبله از - 
  خوب مثالً اون چيزها چيه؟ - 
  كنه دليلش چيه؟من كه به شما گفتم قصد ازدواج ندارم، ديگه چه فرقي مي - 
  .ما دليلش براي من مهمه، چون قصد دارم به شما كمك كنما - 

  كنيد،شما داريد منو تحقير مي: مبا عصبانيت نگاهش كردم و گفت
ممكن فارسي من خوب نباشد و نتونستم درست منظورمو بيان كنم، اما آيا دليلش هموني  - 

  نيست كه شما به خاطرش نامزديتون رو با سهراب بهم زديد؟
خواهيد كه ون من چي ميـدونم شما از جيــمن نم :كردم و گفتمدرمانده داشتم نگاهش مي

  گيد؟خواد به من ميد اينجا و اينطوري هر چي دلتان ميامروز اومدي
ره آد و آخر كار هم يادت ميهايي كه كنار حرف اصلي ميببين رها خانم، من زياد از اين صحبت - 

اول از همه براي اينكه خيالت . خوام خيلي ساده باهات حرف بزنمخواستي بگي، بلد نيستم، ميچي مي
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نيست كه االن و  ممفكرودم شخصاً قصد ازدواج ندارم، يعني حتي تو راحت بشه بهت بگم كه من خ
توي اين سن و بدون اينكه به هدفهام رسيده باشم بخوام ازدواج كنم، اما وقتي مامان بعد از ديدنت 
توي عقدكنان اين پيشنهاد و به من داد كمي جا خوردم، گفتم مامان، ميدوني كه سهراب و رها با هم 

اما االن ديگه نيستند، مادرش گفته كه به هم خورده، تعجب كردم، چون امكان : تنامزد بودند گف
نداشت كسي توي عقدكنان به دوتاتون نگاه كنه و نفهمه كه شما هنوز هم همديگر را دوست داريد، 

وقتي از . هنوز هم سهراب اونقدر دوستت داشت كه نگران اين بود كه شب تنها و ديروقت نري خونه
خوب اين . خوريمدونم، مثل اينكه گفتند بدرد هم نمييدم، دليلش چي بوده گفت نميمامان پرس

دليل اينقدر از نظر من مسخره بود كه معلومه باور نكردم، اما تنها كسي كه جوابش قانعم كرد، پسر 
ين گفت تو بدوني با سهراب خيلي صميميه، برام خيلي جالب بود كه ميام مجيد بود كه حتماً ميخاله

  .رفتن به خارج و يه دنياي نو، و عشقت، اولي را انتخاب كردي
رو ببينيد، تا يعني رها خانم شما واقعاً اينقدر عالقمنديد كه بريد كشورهاي ديگر و دنياهاي ديگه

  حدي كه خيلي چيزهاي ديگه رو زير پا گذاشتيد؟
ها منو ديوونه كرده، اون اون سرزمين ونميشايد براتون مسخره باشه، اما اين اشتياق بودن  - 
پوشند، ارتباطاتشان با همديگر اين قيدوبندها رو نداره، اين نيرنگها و اي كه اونها دارند، راحت ميآزادي

ي، ساده، كه هر كسي ، سادهيبيني اونها توي حرفهاشون ندارند، يه دنياي سادهتعارفها رو كه اينجا مي
دنياشون اونطوري كه توي فيلمها و عكسها و كتابها و ويديوها داني آقا حامد تونه خودش باشه، ميمي
گفتم و حامد من مي .بيني قشنگ، هميشه يه دل پاك دارند كه در حال كمك كردن به ديگرانمي

ام گرفت، داد وقتي نگاهش كردم، خندههاي من گوش ميمشتاق نشسته بود روي مبل و به حرف
  ه اينطوري مبهوت شديد؟گم كگفتم، مگه دارم براتون قصه مي

اون چيزي رو هم كه . شه قصهي هستند،  همين حرفها اگه روي كاغذ بياد ميچ هامگه قصه - 
بينم دختري به اين پاكي، با منو تشويق كرد كه از شما خواستگاري كنم، همين بود، اينكه مي امروز

خيلي اشتباهات و دچار  اين آرزوهاي معصومش، يه روزي ممكن است براي رسيدن به اونها دچار
داره، به عنوان زندگي  اون آرزوش روي اون شرايطي رو كه نما بشه و من همههاي گرگخيلي آدم

ي دنيا رو بابتش بده من بدون اينكه اون چيزهايي رو كه اون حاضره همه. ام دارمشعادي و روزمره
اين شد كه با اينكه به مامان . مشحتي براش تالشي هم كرده باشم، به عنوان حق طبيعي زندگيم دار

گفته بودم قصد ازدواج ندارم، تصميم گرفتم باهات صحبت كنم و اين حقمو با تو تقسيم كنم و بدون 
حيرتزده  ،اينكه مزاحم عقايد شخصي همديگه بشيم در كنار هم زندگي كنيم، البته فقط در شناسنامه

زد، كنه، حاال با اينكه اون فارسي حرف ميدانستم داره در مورد چي صحبت مينگاهش كردم، نمي
  .كردمهاش براي من سخت شده بود و همينطور بدون اينكه چيزي بگم، نگاهش ميدرك حرف

  قبوله؟: حامد خودش را روي مبل جابجا كرد و گفت
  فهمم چي قبوله، حقيقتش يك كلمه از حرفهاتون رو هم نفهميدممن نمي - 
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  .زدمن حرف مياما من داشتم فارسي باهاتو - 
  دونم اما درك كردن حرفهاتون سختهمي - 
  خواي از اينجا بري، تا حاال فكر كردي چطوري؟ببين رها، تو مي - 
  .ريمكنم و با هم ميخوب من فكر كردم با سهراب ازدواج مي - 

ه خواست باهات بياد، تا حاال آمده بود، پس اين به اين معنياما اگه سهراب مي: با پوزخندي گفت
  كني، آره؟كه تو بايد تنهايي راهتو ادامه بدي، تا اينجاش رو كه حتماً درك مي

  .سرم رو بعنوان تاييد تكان دادم - 
اي هم كه من ديدم يا ويزاي كار و يا تحصيل و يا ازدواج، اون دو تا اولي را هاي عاقالنهتنها راه - 

ديگه منصرف شده باشي و همچنين  كشه كه شايد توشه يا اونقدر طول ميولش كن چون يا نمي
هاي غيرقانوني ديگه هم هست كه حقيقتش نه من بلدم و نه دوست دارم دوروبر اين كارها خيلي از راه

ها و مشكالت تر بتوني به آنجا بري، اما سختيباشم، خيلي كشورهاي ديگه هست كه شايد راحت
و اطرافيانت يك قدم  بدون اجازه و حمايت مادركنم تا حاال زيادي داره، مخصوصاً براي تو كه فكر نمي

شوند كه تورو فقط به عنوان يك اونورتر هم رفته باشي، توي اين راه اينقدر آدمهاي عوضي پيدا مي
كنم خيلي راحت بتوني راهتو پيدا كني، خوان و تو هم اينقدر عاشق رفتن شدي كه فكر نميجنس مي

كني نيست چون مهم فقط رفتن نيست، مهم اينه كه تو اونجا ميدوني رفتن به اين راحتي كه فكر مي
از  تشكستخواي چيكار كني، اگه به اونجا برسي و نتوني راهتو پيدا كني و به بيراهه بري، در واقع مي

شناسم هايي كه ميبينم، خيلي از ايرانيشه، من هر روزه اين چيزارو دارم دوروبرم ميهمانجا شروع مي
شناسم كه خيلي خيلي موفقند و يك عده ها، حتي از كشورهاي ديگه هم كساني را مينيو نه تنها ايرا

اما من دوست دارم . هم هستند از همان اول كار شرايط بر ايشان فراهم نشده و به بيراهه كشيده شدند
نيم و تونيم با هم ازدواج كرو برات فراهم كنم كه به امريكا بياي، ميبه عنوان يك دوست اين شرايط

  .من برگردم امريكا و كارهاي تورو هم به عنوان همسرم درست كنم و به اونجا ببرمت
  :توي حالت گيج  و منگي بودم، اين كلمه برايم قابل هضم نبود با تعجب گفتم

  به عنوان همسرت؟ - 
تونم ببرمت خوب معلومه كه تا آره به عنوان همسرم، پس نكنه فكر كردي به عنوان خواهرم مي - 

تونم برايت تقاضايي كنم، ولي خوب اين يه هاي من به عنوان همسر نباشه، نمياسم تو، توي پرونده
ره دنبال زندگي كنيم، اما در اصل هر كي ميتوافقه بين من و تو ما ظاهراً از نظر همه ازدواج مي

ند تا شرط شي، فقط چشم و نه تو مزاحم زندگي من ميخودش نه من مزاحم زندگي و عقايد تو مي
  داره؟
  چه شرطي؟ - 
اينكه اگه اومدي امريكا بايد بتوني روي پاي خودت بايستي، براي گذراندن زندگيت بايد كار  - 

كني، بايد حتماً درست را ادامه بدي و حتماً ميدوني كه در امريكا دانشگاه رفتن خرج داره، زندگي 
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خواد با راي اينكه به بيراهه بري، دلم نميخواد دليلي باشه بكردن اونجا خيلي سخته، اما دلم نمي
ي اين مشكالت كسي رو بيارم اونجا و بعد هر روز شاهد شكستهاش باشم، چون تو اينجا هم همه

ودت بايستي و ــزندگي خوبي داري، هنوز سختي نكشيدي، اما اگه در امريكا نتونستي روي پاي خ
  .تونم هم برت گردونمطور كه آوردمت ميخطا كردي، توي چند سالي كه من مسئولت هستم، همان

حسابي تو فكر رفته بودم، يعني اين راهيه كه انتخاب كرده بودم، يعني تصميماتم براي آينده 
و به طرف پنجره رفت و از اونجا به حياط كوچولوي  تونه شروع بشه، حامد بلند شدباالخره مي

  :، و همانطور كه كنار ديوار ايستاده بود گفتي نقلي تنها زينتش بود نگاه كردخونمون كه يك باغچه
توني روي منم حساب زارم، هر مشكلي داشتي ميالبته توي اين سختيها منم اونقدر تنهات نمي - 

كني، ولي خوب بايد از همين االن بدوني، حساب زندگي تو از زندگي من جداست، اين راهي رو كه 
خواهي داشت، من فقط كمي  يشتر از اين مشكلخواي بري، از هر طريقش هم كه بري خيلي بمي

  .ي مهم اينه كه بتوني به من اطمينان كنيتر كردم، مسئلهشرايط را برايت راحت
از روي مبل بلند شدم، به بهانه عوض كردن آب روي ميز به طرف آشپزخانه رفتم، شير آب رو 

ي نيست، من واقعاً  شناختي از همينطور باز گذاشته و توي فكر بودم، آخه اين مسئله به اين راحت
، اون ونمدبتونم اختيار زندگيم رو بدم دستش، من از كجا حامد ندارم، با دو دفعه حرف زدن كه نمي

كنه، از ول نميـزنه، تازه جواب مامان رو  چي بدم، اون به اين راحتي اين ازدواجو قبزير قولش نمي
شم چكار كنم، كاشكي خدايا دارم ديوونه مي ،ه چير ازدواجم به گوش سهراب برسـه بدتر اگر خبـهم
  .كنهشد با مامان صحبت كنم، اما اگه دليلشو بگم، ديگه اصالً قبول نميمي

 شير آب رو بستم، و به جاي آب ظرف شربتي را كه در يخچال بود با خودم به هال بردم، دو تا
شما شربت  مپنجره نشسته بود پرسيدليوان را پر از شربت كرده و از حامد كه حاال روي مبل كنار 

  خوريد؟مي
  چرا كه نه؟: تم كرد و گفتمبا خنده رويش را به س

ليوانش را توي يه بشقاب كوچولو گذاشتم و رفتم كه اونو روي ميز كنار مبلي كه نشسته بود 
رفت، ه ميامد زودتر بلند شده بود و شربت را از دستم گرفت و همانطور در حالي كه راــذارم، اما حــب

  :كشيد و دوباره مشغول صحبت شدآن را سر مي
كنيد يا نه؟ مكثي كرد و در حالي كه رها خانم من هنوزم منتظرم ببينم شما به من اعتماد مي - 

دونم تصميم سختيه، اما بايد متوجه باشي، منم مدت زيادي اينجا نيستم، اگه مي: كرد گفتنگاهم مي
تونم دت عقد كنيم تا بتونم مداركتون رو با خودم ببرم، و گرنه من نميخواي بياي، بايد تو اين ممي

دونم چندماه ديگه چندماه ديگه دوباره برگردم، ببينيد، من شرايطم االن مناسب اين پيشنهاده، اما نمي
  .هم مناسبه يا نه

حتماً تا دو  اي نيست كه من بتونم، به اين زودي تصميم بگيرم، شماي سادهآقا حامد، اين مسئله - 
خواهيد تا قبل از دو هفته باهاتون عقد كنم، حتي فكر كردن رويد و از من ميي ديگر داريد ميهفته



 

 90           

   

 فريب سراب 

كنه، واي به حال انجام دادنش، من حتي هنوز با مادرم هم صحبت به اين مسئله هم آدمو ديوونه مي
  .كنمو نميخوام برم، اما بدون رضايت مامان اينكارگم مينكردم، درسته كه مي

ي شماست، نه كني، آخه اين در مورد آيندهيعني تو هنوز هم داري روي پاي مادرت زندگي مي - 
  .مادرت
تونيم، جلو همه خانواده، جلو مادرم و جلو مادر شما اينطوري فقط اين نيست، ما چه طوري مي - 

ام دق بشيم، مامان بيچارهفيلم بازي كنيم، تازه چند سال ديگه كه كارمون تمام شد و خواستيم جدا 
  .كنهمي

كنم با بينه، جايي هم كه من زندگي ميريم، هيچ كس زندگي ما رو نميما داريم از اينجا مي - 
، مامان ميدونه كه من قصد ازدواج ام ميگمشهر مامان اينا فاصله داره، هر چند كه من جريانو به خانواده

  .ندارم
تونم به اين راحتي تصميم بگيرم، اجازه بده فكرامو من نميگفتن اين چيزا خيلي راحته، اما  - 
  .بكنم
  .باشه، اما لطفاً زودتر تصميم بگير - 

گذارم، ي طوالني و پر خطري ميده بودم كه دارم پامو توي چه جادهــاما شب انگار تازه متوجه ش
رد و جلو ــيل به كوهي كهر چه كه حامد همه چيز را واضح و آسون نشان داده بود، مامان اونها رو تبد

  .تونم باهاش ازدواج كنمرايش قابل قبول نبود كه با دو جلسه صحبت كردن، ميــرويم گذاشت، اصالً ب
شناسيش اعتماد كني و زندگيتو بدي توني با مردي كه فقط دو روزه ميآخه تو چطوري مي - 

  .دستش و باهاش بري اون سر دنيا
  .شناسيمشگيد دو روز ميشماست، تازه مي زادهمامان، حامد يك عمر خاله - 
رو وآمد نداشتيم كه همديگهاونقدر با هم رفت مازاده بودن چه ربطي به شناخت داره، خاله - 

ها، ريزهكنه فردا همين ريزاي بزرگ شده، فرهنگش با تو خيلي فرق ميهگو كشور ديــبشناسيم، اون ت
  .شهگيت ميمشكالت زند

  .ي اينها فكر كردمهمامان من به هم - 
  .يعني همين دو ساعتي كه از رفتن حامد گذشته، براي فكر كردن كافي بود - 
خواهند، مي دونند چييـماز هم نـردند بــگها يه عمر دارند ميآره كافي بود، آدمها بعضي وقت - 

اي، منم خوكنه كه چي مييه وقتم هست كه يه تلنگر كوچولو به مغزت، تو چند ثانيه روشنت مي
  .خوامهمين عصر فهميدم كه چي مي

  :دفعه با ناراحتي گفتمامان حسابي عصباني شده بود و يك
  .دييعني تو حامد و كه دو روز اومده به سهراب ترجيح مي - 
  .خوادمامان بسه، اسم اونو ديگه جلوي من نيار، سهراب ديگه منو نمي - 
  خواي؟اي ميچيز ديگه تو خواد ياسهراب تو رو نمي - 
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خواد كه و گرفتم و دوست دارم با حامد ازدواج كنم و دلم ميــكنه، من تصميم خودمق نميرف - 
چطور تا  ه،مطبيعيشما هم موافق باشيد، منم بچه نيستم، بيست و سه سالمه، ازدواج كردن هم حق 

ي، چون ـفكراتو بكن جون بهترهديروز اجازه داشتم با سهراب ازدواج كنم، اما االن بچه شدم، نه مامان
تونيد امشب با من تصميمو گرفتم فرداي انروز وقتي حامد زنگ زد تا نتيجه كارو بشنوه، گفتم، مي

  .مادرتون بيائيد به اصطالح خودتون خواستگاري
  اندازه بيرون؟مطمئني مامانت ما رو از خونه نمي: با خنده گفت

ي اينها باز هم به عقايدم نه، ولي با همهت نيست، ناراحتيش از محمامانم از دست شما نارا - 
  .زارهاحترام مي

اين بود كه شبش حامد و سيمين خانم خيلي ساده و با يك دسته گل خيلي زيبا و يك جعبه 
چون حامد . ي ما آمدند و قرار گذاشتند كه عقدمان را به زودي در محضر انجام بديمشيريني به خانه

  .فتاد براي سال بعدشاگشت و جشن عروسي ميداشت برمي
زنند و شون را ميي حرفهااين روزها جوونها خودشان همه: گفتيــول سيمين خانم كه مـبه ق

مامان از دستم . براي اداي احترام كنندهارو دعوت ميگيرند، فقط ما بزرگترتصميماتشون رو هم مي
امون اومد، فهميدم ه خونهــير بكرد، دو شب بعد وقتي خاله مندلگير بود و درست با هام صحبت نمي

تونستم تو صورت خاله نگاه كنم، كشيدم نميكه مامان باهاش صحبت كرده، به اتاقم رفتم، خجالت مي
خواد ما رو حاال ديگه حتي دلت نمي: اي نشد كه صداي خاله منير را توي اتاقم شنيدماما چند دقيقه

  هم ببيني؟
  .خاله تو رو خدا اين حرفو نزنيد: پر از اشك بود و گفتم امــرفش كردم، چشمــم را به طــروي
پس رها اين چه تصميميه كه گرفتي؟ اگه بين تو و سهراب مشكلي وجود داره شايد گذشت  - 

اي كه كردي، فرصت حل كردن مشكلتون رو هم به كرد، اما تو با اين عجلهكم حلش ميزمان كم
  .سهراب ندادي

  .خواد در موردش بشنوهحل كنه، اصالً نمي خواد مشكلوآخه سهراب نمي - 
  عزيزم، مگه مشكلتون چيه كه اينقدر براي سهراب بزرگه؟ - 
عد از ازدواج با هم بريم خارج از ايران زندگي كنيم اما سهراب ــمن بهش گفتم دوست دارم ب - 
، لب تخت نشست خورم، خاله تو فكر رفته بودگه، اصالً فكرشو هم نكن، من از اينجا تكون هم نميمي

  .و نگام كرد
لي ــدونم، گذشته از اينكه خيدوني رها اين تصميم سختيه براي سهراب، من عقيدهاشو ميمي - 

كنه، اون حتي اي نگاه ميشه، كالً به اين مسلئه هم عقيدهپسر حساسيه و اگه بره زود دلتنگ اينجا مي
  .حاضر نشد شركت باباشو، توي آلمان هم مديريت كنه

  .رها عزيزم اينو از اون نخواه: ه دادــاالخره ادامــد از سكوت طوالني بــبع
پس من چي؟ چرا من بايد كوتاه بيام براي عقايد : تونستم به خاله توضيح بدمآخه من چطور مي

سهراب، اينا عقايد اونه، عقايد من كه نيست اصالً حرف زدن با هيچ كدومشون فايده نداشت، هيچ كس 
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خواستم برم دنبال كارام با حامد، هم از اونطرف دلم با سهراب كرد، هم از يكطرف مييمنو درك نم
  :باالخره هم گوشي را برداشتم و به سهراب زنگ زدم. دبو

  سالم - 
خواست حرف بزنه و نه من با ناراحتي جواب سالمم را داد، و بعدش فقط سكوت بود، نه اون مي

  :ستم و گفتمجرأتش را داشتم، باالخره سكوتمو شك
  .خوام براي زندگيم بگيرم باهات حرف بزنمخوام در مورد تصميمي كه ميببين سهراب من مي - 
خانم شما احتياج نداره در مورد تصميمات زندگيتون با من صحبت كنيد، بهتره بريد به همون  - 

  .حامد زنگ بزنيد تا كمكتون كنه
  .شمترين زن دنيا ميوشبختــآي، من خمي نــگي با مــو االن بــن سهراب، اگه تــگوش ك - 
  .ترين مرد دنيا بودمموندي منم خوشبختكردي كه اگر تو هم ميكاشكي اينطوري فكر مي - 
  .خواد فقط تو كنارم باشيخوام بمونم، دلم مياما من نمي: گفتم ناراحتيبا 
خوش  مهديگه  كنم،هامو بهت گفتم، يك سر سوزن هم عوضش نميرها گوش كن من عقيده - 

زاري، به من زنگ ات ميآينده كني و قرار براي زندگياي صحبت ميندارم وقتي داري با مرد ديگه
  .بزني

  .اما هنوز هيچ چيزي بين ما نيست، تصميم زندگي من فقط بستگي به تصميم تو داره - 
جامش بدي خواي انخوام بشنوم، حتي فكر كردن به اين كاري هم كه تو ميبس كن رها نمي - 

خواي رسميش هم بكني، حتي اگه تنها تو فكرتم بود، چه برسه به حاال كه مي. ... براي من خيانته
كني، به اي صحبت ميگوش كن رها ديگه به من زنگ نزن، تو اجازه نداري تا وقتي داري با مرد ديگه

ر چه بهش زنگ و گوشي را قطع كرد به همين سادگي، فردا شب و شب بعدش هم ه. من زنگ بزني
زدم ديگه جوابمو نداد، مامان گفت، خاله منير گفته كه سهراب رفته شمال و جواب تلفونهاي اونها رو 

  .دههم نمي
شد ون داشت به موقع رفتنش نزديك ميــيرم، چــخواست كه زودتر تصميمو بگمي ــدحام

دم و حاال كه با اين شرايط ها طلبش كرده بوتونستم خودمو فريب بدم، اين راهي بود كه سالنمي
گفت، سهراب هيچوقت با من شد رد كردنش سخت بود، حامد راست ميبهم پيشنهاد مي داشتت حرا

اي در ميان بود، چه نبود، اون تصميمش رو گرفته بود، شايدم به قول خاله آمد، چه پاي كس ديگهنمي
ون موقع ديگه منم همچين شرايطي شد چي، اشد، اما اگه نميگذشت مشكلمون حل مياگه زمان مي

را ندارم، ديگه حامدي نيست كه اين پيشنهاد و بهم بكنه و شايدم اينقدر انجام دادنش برام سخت 
خوايم براي بشه، كه ديگه خودمم قيد اين سفر و بزنم، اما االن با ازدواج با حامد، هيچكدومون نمي

بازي كرد، اما مهم اين بود كه براي خودمون همديگه نقش بازي كنيم، شايد براي مردم بايد نقش 
ام جواب مثبت كرديم، اينطوري نبود كه براي رفتن به خارج بخوام به خواستگار بيچارهنقش بازي نمي

بدم و جلوش چندين سال نقش يك همسر خوب را بازي كنم تا موقعي كه وقتش بشه و جدا بشيم، 
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شد اين چيزارو به سهراب توضيح بدم، شايد من يهركدوممون زندگي خودمون رو داشتيم، كاشكي م
رو براي خودم باز بزارم، اما سهراب از اين تيپ  خواست راه برگشتدلم مي. رفتم و اصالً خوشم نيامد

آدما نبود از نظر او همين االن هم بهش خيانت كردم، چه برسد به چند سال آينده، او ديگه كسي 
بوده، نگاه كنه، اين چند شب فقط كارم  يرديگندين سال زن نيست كه چند سال بعد به زني كه چ

آورم، اما كنم، شايدم دارم براي خودم بهانه ميمين فكرها، شايدم دارم خودمو قانع ميــشده ه
خواي و با اراده كاشكي همانطور كه سريع فهميدي چي مي: گفتگيري برايم سخته، حامد ميتصميم

ريختي دور و زودتر بيايم خواستگاري، حاال هم ترستو مي :مامان گفتي جلو مادرت ايستادي و به من و
اي نداره، حاال كه همه فهميدند ديگه گفت، توي اين كار ترس داشتن فايدهراست مي. كرديمعقد مي

  دونم ديگه منتظر چي هستم؟عقب انداختن كارها چه معني ميده، اصالً نمي
اش ين دنياي آهني يه مجنوني پيدا بشه كه به خاطر ليلياي كه توي اه معجزه؟ معجزهـمنتظر ي

افته، االن ره كنه، خوب معلومه كه همچين اتفاقي نميادست از شهر و ديارش بكشه و خودش را آو
رو كور كنه  ها نيست، االن ديگه نه سهراب اونقدر مجنون شده كه عشق چشماشديگه عهد اين قصه

ها و گرفتن نوبت كه فرداي آن روز با حامد رفتيم دنبال كار آزمايشاين شد . و نه من آن ليلي صبورم
صبح روز عقد همينطور . داشتگفت، نه قدمي براي ما برميگر بود، نه چيزي ميعقد، مامان فقط نظاره

ست يا نه، همانطور كه لب كه لباس هميشگيم را پوشيده بودم، به طرف اتاق مامان رفتم، ببينم آماده
  .بود نگاهم كرد تخت نشسته

  مامان ديرمون ميشه، چرا هنوز نشستيد اينجا؟ - 
  رها واقعاً اين تصميم آخرته؟ - 
  .مادر، اين تصميم آخرمه. بله - 
  تونه خوشبختت كنه؟كني حامد ميفكر مي - 
شم يا نه، اما ظاهرش و حرفهاش به نظر چرا بهت دروغ بگم، من از كجا بدونم كه خوشبخت مي - 
حاال بلند شيد، با : و همينطور كه به در تكيه داده بودم گفتم. خواد منو خوشبخت كنهرسه كه ميمي

  .من بياييد من هنوزم محتاج دعاي خير شما هستم
از روي تخت بلند شد و به طرف كمدش رفت، بعد از جابجا كردن لباسهاش، با يك روسري سبز 

امروز روز عقدت و حتي يك تكه : گفت انداختنرو رو سرم ميآرنگ به طرفم آمد، و همانطور كه 
  .لباس سبز هم نپوشيدي

  .تو بهترين مادر دنيا هستي: توي بغل گرفتمش و گفتم - 
ده بودند انجام شد، ـه به عنوان شاهد آمـنفر آشنا ك دـنا حضور چـدمان خيلي ساده و بـعق
لي خوشحال به ــما خيردن يك فيلمه، اــنها همش بازي كــدونست ايه ميــانم با اينكـخسيمين
كرد امد كه كنارم ايستاده بود نگاه ميــو بغل و همانطور كه به حــرفت تــو گــرسيد، منيـنظر م
  .اميدوارم هر دوتون خوشبخت بشيد اما حيف كه پدرت امريكاست و نتونست امروزو ببينه: گفت
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ي خوشحال بودم كه هر چه امد آن تابستان را نتونسته بود به ايران بياد، من كه خيلــپدر ح
تر بهتر، تا نخوام جوابگوي همه باشم، حامد بعد از عقد نگاهم كرد و گفت، خيلي خوشحالم چون خلوت

كه اينجا دوني چقدر از اين كلمه خانم و آقا ديگه از اين به بعد الزم نيست بهت بگم رها خانم، نمي
دومون رو گرفت توي بغل و برامون آرزوي  و مامان هر... آيد اينقدر بايد استفاده كنم بدم مي

  .خوشبختي كرد
                                              ***  

شد بيدار شدم چندين پرستار و صبح خيلي زود با سروصداهاي زيادي كه در اتاقم شنيده مي
ديدم كه ماريا را ميي اتاق به كناري بود و پرده. هاي مختلف آنجا جمع بودنددكتر همراه با دستگاه

شد ها بلند ميحركت خوابيده و صداي آشناي بيب ممتدي كه از دستگاهها، آرام و بيزير اين دستگاه
ي ايست قلبي انساني بود كه لحظاتي قبل با دنيا وداع كرده بود آنقدر ساده و راحت رفته دهندهنشان

شد، شايد ماً الكسي خيلي غمگين ميبود كه حتي فرصت ديدار مجدد با دخترش را هم نداشت، حت
اش را دش را برايش نگه دارد تا او بتواند زندگي تازهــبيشتر براي اينكه ديگه كسي نيست كه فرزن

كشانده بود از نظر من ه سوي مادرش و به سوي اين شهر ــشروع كند، تنها دليلي كه دوباره او را ب
اي بين رحمانه فكر نكن مگه ميشه فقط همچين رابطهبيرها اينقدر : گفتمهمين بود، اما به خودم مي

  .يه دختر و مادر باشه
داره كه تو را كرد، ماريا هم اتاقي روزهاي سختي من رفته بود، چقدر خندهحاال ديگه فرق نمي

ي پاهات به بيمارستان بيارند، اما قلبت تو اين راه همراهيت نكنه، اين قلب لعنتي براي معالجه
اي برقصند، او باز هم راه خودش رو ي بدنت هم به ساز ديگهه كسي گوش نميده همهــهيچوقت ب

كنه و همه را در مشت خودش ي عضوها را كنترل ميره، چه وجود عجيبيه كه اينقدر قويه كه همهمي
ا شه، اينقدر آهش غمگين كه همه را بشكنه، با يه آه خورد مينقدر ظريف كه با يه آه ميآداره، اما 

صدا كنه شايد آه دل ماريا آنقدر جانسوز بوده كه بيسوزونه حاال ديگه فرقي نميخودش تو اين راه مي
كرد و اش نگاه ميي نوهآورم كه به صورت دورگهاش كرده و من فقط زني را به خاطر مياز درون خفه

هاي زمان دخترش عوض تونست ميراثهاي زمانش را با ميراثهنوز خيلي چيزها رو باور نداشت و نمي
تونه عقايد و كرد، شايد مامان هم نميدونم شايد مامان هم در مورد من اينطوري فكر ميكنه، نمي

آد و توي اين سالها هيچوقت تنهام نذاشته، روياهاي منو درك كنه، اما چه دلسوز هر روز به كنارم مي
گيرم، يك هاي اونه كه من روش آروم ميشونهدونم كه االن من بايد پناه مادرم باشم، اما هنوز اين مي

نكنه اونم اتفاقي برايش پيش بياد، اما مامان هنوز خيلي جوونه، هنوز  دفعه خيلي دلتنگش شدم،
  .سهراب بود. درآو خيلي، صداي زنگ موبايلم، منو از اين افكار درهم بيرون

  سالم خانمي، - 
  سالم: بعد از اينكه صدامو صاف كردم گفتم

  ست، اتفاقي افتاده؟گرفته صدات - 
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  كنم كمي سرما خوردمچيزي نيست، فكر مي - 
  رها قرار شد به من راستشو بگي - 
خواستم چيزي بگم كه ناراحتش كنم، ورت دادم، نميــضي كه گلويم رو گرفته بود رو قغـــب
  .شدخواستم بهش بگم كاشكي تو كنارم بودي تا زندگيم عوض مينمي

كنم كه ه من بگي، اما يادت باشه، اگه نگي، اينقدر تا فردا صبح بهت فكر ميخواي با نميــره - 
  .شمديوونه مي

كرده، دلم  وممردمسهراب دلم هواي ايرانو كرده، دلم هواي خاكمو كرده، دلم هواي : با بغض گفتم
آدم  امان از دست اين غرور لعنتي كه چه سنگين روي احساس(و ديگه نتونستم ادامه بدم، ... هواي
رها، ايران هم دلش هواي تورو كرده، : سهراب سكوت غمگين بينمان رو شكست و گفت) زنهمي هچنبر

ي همه عشقمونه، هواي تو رو كرده، كاشكي امريكا هم مثل بقيه كشورها دل سهراب هم كه به اندازه
ميم بگيري، چون اين تو تص خوادي دلتنگيهام دلم ميتونستم بيام ببينمت، اما با همهراحت بود تا مي

خواستي، ديدن ما ممكنه از دلتنگيهامون كم كنه، اما تو بودي كه همه چيزهايي رو كه داشتيم نمي
  .كنهمشكلمون رو حل نمي

  :صداي مامان كه وارد اتاق شد، صحبتمون رو قطع كرد
ره بود اقت رو عوض كنند و همينطور به طرف ويلچر كه كنار پنجــرم چرا نگفتي كه اتــدخت - 
گيره دستم را دراز كردم كه توي بغل بگيرمش، از صبح اينطوري خيلي دلت مي: آمد، ادامه دادمي

  :خيلي دلتنگش شده بودم، مامان منو در آغوش گرفت و سرم را بوسيد
گم تا شب بايد اتاقت را عوض كني، از صبح تا حاال كه شنيدم اين اتفاق براي ماريا رها جدي مي - 

  .لحظه آروم ندارم افتاده، يك
رسوندي اينجا، آخه مگه االن با مامان حاال من بهت جريانو گفتم، نبايد كه سريع خودتو مي - 
  ؟ها كالس نداريبچه

ها مثل اينكه دچار فراموشي شدي، امروز يكشنبه است، ما فقط بعد از ظهر روزهايي كه بچه - 
. يكار كنمــو االن ناراحتي من بشينم تو خونه، چها، تازه تمدرسه دارند رو كالس گذاشتيم، نه يكشنبه

كردي، تو ادامه بده، من يه مثل اينكه داشتي صحبت مي: تــوبايل توي دستم شد و گفــمتوجه م
  .آمرم توي سالن بيرون، بعداً ميسري مي

  :كردم و در همانحال به سهراب گفتمنه مامان احتياج نداره بري، داشتم با سهراب صحبت مي - 
  بخشي سهراب، مامان اومدمي - 
  .اگه مزاحمتون نيستم بزار با خاله يه سالمي بكنم - 
  :اين چه حرفيه و گوشي را به دست مامان دادم - 

كرد سهراب خداست و هركاري اون بگه من بايد انجام بدم، مامان هم كه مثل هميشه فكر مي
  :سريع بعد از سالم و احوالپرسي بهش گفت
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تو بهش بگو امشب اتاقش رو عوض كنه و احتماالً در جواب سوالي كه سهراب  توروبخدا سهراب - 
  :كرده بود ماجراي فوت ماريارو برايش توضيح داد و بعد از خداحافظي گوشي را به دست من داد

زاره يادت باشه، مشكل تو ات خيلي تاثير ميگه، اينطوري توي روحيهخوب رها خاله راست مي - 
  .كننده قرار بدينبايد خودت رو كنار مسائل ناراحت فقط جسمي نيست، تو

تونم مثل آدمهاي عادي اما اينا قسمتي از زندگيه، اگه هميشه بخوام فرار كنم، هيچوقت نمي - 
  .زندگي كنم

  .بينم رها كوچولوي ما باالخره تصميم گرفته بزرگ بشهاينطور كه مي: با خنده گفت
  زني؟من حرف مي ام كه اينطور باسهراب مگه من بچه - 
سالگي بزرگ نشدي، بيچاره خوب جسماً نه اما از نظر فكري تو ديگه هيچ وقت بعد از هجده - 

  .داري كنهخاله من كه همه عمرش بايد بچه
كنم تا ديگه نخواي وقتتو با من كه از كني منم تلفنو قطع ميخوب حاال كه اينطوري فكر مي - 

  .آقا سهراب مغزكلنظر فكري ناقصم تلف كني، خداحافظ 
  .ي منديوونه يخداحافظ رها: با خنده گفت

امان : كشيد، خودش را روي تخت من انداخت و گفتي بين دو اتاق را ميمامان بعد از اينكه پرده
  ...از دست شما دوتا

مامان بعد از اينكه من از ايران رفتم سهراب چكار كرد مامان مات تو : به طرف مامان رفتم و گفتم
  .پرسيدموالو ميئتم نگاه كرد، توي اين سالها اولين باري بود كه اين سصور

ها خودت را ناراحت كني، هر چي بوده گذشته شما دو تا خواي با گذشتهدخترم چرا مي - 
بوديد، حاال زمانه عوضتان كرده، چرا در مورد چيزهايي كه ديگه وجود ندارند  ايمتفاوت ديگه هايانسان

  .بايد بحث كرد
ي قديميه، هنوزم مامان ممكن ما دو تا آدم ديگه بوديم، اما عقايدمون هنوز هم، همون عقيده - 

شه كه چشمم را كالً به همين راهو انتخاب كنم، اما دليل نمياگه برگردم به اون زمانها، ممكنه باز هم 
كنيم با فكر و روي گذشته ببندم، من و سهراب حاال داريم توي وجود آدمكهاي گذشته لونه درست مي

خوب حاال مامان خانم از بحث اصلي دور نشو، بعد از رفتن . دهروح نويي كه به اون آدمكها زندگي مي
  من سهراب چيكار كرد؟

آرم تازه دوني كه اين اتفاقها مال خيلي وقت پيشه من خيلي چيزهارو به ياد نميدخترم مي - 
  پرسي؟ ا از خودش نميسهراب خودش بايد اين مسائلو بهت توضيح بده، چر

خوام با يادآوري گذشته ناراحتش كنم، ميدوني كه وقتي ما تصميم گرفتيم با هم حرف نمي - 
  .بزنيم، قرار شد كه در مورد گذشته صحبتي نكنيم

دونم كه حتماً خودش يه روز همه چيزو بهت توضيح يــناختي كه من از او دارم مــاما از ش - 
  .دهمي
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تونيد در موردش بگيد، منظورتون اينه كه من تي كشيد كه حتي شما هم نمييعني اينقدر سخ - 
  .اينقدر بد كردم

اي كه هر دو نفر همديگر رو بخوان و اينطوري ناخواه هر رابطهنه رها منظور من اين نيست، خواه - 
ش نبود خورند اما در مورد سهراب اگه فكر پدربه هم بخوره، حتماً هر دوشون خيلي به مشكل بر مي

دوني كه از شد، ميخواست از اون وضعيت نجاتش بده، شايد وضعش خيلي از تو خرابتر ميكه مي
همون موقع كه خبر عقدت را شنيد رفت شمال توي ويالشون، ديگه نه دنبال كار كردن بود و نه به 

به شمال  چندين بار خاله منير با شوهرش. گرفتفكر زندگي و نه ديگه با پدر و مادرش تماس مي
گفت پسرم نه تنها سيگاري شده، اي نداشت، منير ميرفتند تا بلكه برش گردونند، اما هيچ فايده
ات چقدر شكسته شده بود وقتي توي داني خالهكنه، نمياحتماالً داره چيزهاي ديگه هم استفاده مي

اي بلند و سر و رسيده با موهاين وضعيت ديده بودش، كه ديگه حتي به سر و وضع خودش هم نمي
  .وضع ژوليده و احتماالً با اعتيادي كه شروع كرده بود براي پدر و مادرش زجرآور بود

چندين ماه زندگيش همينطوري بود، باباش كه همه اميدش به سهراب بسته بود و تمام زندگيش 
آرزوهاي خودش ديد كه كاخ به اسم او بود، تمام امتياز شركتهاش را به اسم سهراب كرده بود، حاال مي

كرد اي كه در اون زندگي ميبلند شد و رفت شمال و سهراب رو از خونه. ريزهو پسرش داره درهم مي
اگر قراره با اين امكانات اينطوري توي بدبختي بري، بهتره كه هيچ نداشته : بيرون انداخت و گفت

وص از سهراب پنهان كرده توي اون شرايط پدرش تصميم گرفت رازي و كه سالها از همه و بخص. باشي
ي زندگي من و مادرت هستي، به خاطر تو تو همه: بود رو كنه، تا پسرش دوباره برگرده، بهش گفته بود

گويند فصل خوشبختي فصل رسيدن به آرزوهاي ميما فصلي از زندگي را شروع كرديم كه بهش 
كه توي زندگيمون كرديم و به شدي براي تالشهايي  ياميدر انساني آرزوش رو داره، تو خوبي كه ه

و مادرش اينجا رسيديم اما حاال همون كسي كه باعث اين همه شادي و خوشبختي توي زندگي من 
گيره، تو نه تنها خودت بلكه داري مارو هايي كه كرديم رو ميي تالشنفس به نفس، همه داره ه،شد

كترين سختي بياد سراغش اينطوري كوچ،كني اگه قرار بود تو زندگي هر كس هم با خودت نابود مي
كنم حق با ها فكر ميسهراب، بعضي وقت: همه را داغون كنه، پس بهتره زندگي نكنه، بهش گفته بود

چون تو اونقدر تو زندگي همه چي داشتي كه هيج وقت . رها بود كه قبول نكرد باهات زندگي كنه
ديوار نخورده بودي كه بتوني راه گذشتن از برايت معني نداشته، هيچ وقت تو زندگيت به » نه«ي كلمه

ديوار و ياد بگيري، هميشه همه چيزت روبراه بوده، حتي شانس داشتي كه خدا يه استعداد خوب بهت 
ها اونقدر پشت كنكورها نموندي كه دانشگاه داده تا راحت به درجات باالي تحصيلي برسي، مثل خيلي

كني، كار و مه چيزهاي خوبي كه داشتي چطوري استفاده ميرفتن برايت آرزو بشه، اما حاال از اين ه
درس و زندگيت رو رها كردي و به اين دود لعنتي چسبيدي، تو داري لحظه به لحظه آروزهاي 

ي زندگي خودت و مارو دود فهمي سهراب تو داري همهفرستي هوا، ميكني، ميخوبمون رو دود مي
مادر بدي بوديم و نتونستيم تو رو به زندگي خوبي كه انتظار ، اما اگه اينقدر براي تو پدر و كنيمي
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داشتي برسونيم بلندشو و دنبال پدر و مادر واقعيت باش، شايد جايي از اين دنيا اونها هنوز منتظر تو 
بابا من منظورتون را : خورند، سهراب گفته بودبينند افسوس ميو اگه پسرشون رو اينطوري مي. باشند
خواي در مورد زندگيت بدوني خودت رو اگه مي: يد بگيد، اما پدرش گفته بودهخوايفهمم، چي منمي

كرد و گه، هر چند كه سهراب چيزي رو باور نميدرست كن و برو پيش مادرت، همه چيز رو بهت مي
منتظرتم كه : كنيد، اما پدرش ولش كرد و گفتشما داريد با احساس و زندگي من بازي مي: گفتمي

كنم تو اونقدر احمق شده باشي كه حتي حس كنجكاوي در ودت جريان رو بشنوي، فكر نميبياي و خ
 .مورد پدر و مادرت رو هم از دست داده باشي

مامان يعني واقعاً عمو فريدون براي نجات سهراب : من با ناباوري به مامان نگاه كردم و گفتم 
ست، بيچاره سهراب چه زجري كشيده وقتي دروغي به اين بزرگي رو بهش گفت، اين خيلي ناعادالنه ا

اي كه كنارش روي ميز بود رو نوشيد اما مادر همون طور كه كمي از آب سيب بطري. اينو شنيده
شه همچين دروغي بگه، اما راز ، هيچ پدري حاضر نميفريدون هيچ دروغي نگفتنه رها، عمو : گفت

ن حفظش كرده بوديم، چيزي كه نه تو خبر مهمي توي زندگي اونها بود كه سالها خودش و منير و م
  .دونستداري و نه سهراب در مورد اون مي

  كني؟مامان داري در مورد چي صحبت مي: با حيرت گفتم
ه سهراب بهت چيزي ــوبي باشي و تا زماني كــترم قول بده كه تو هم مثل من رازدار خــدخ - 

كنه، نم كه حتماً سهراب يه روزي اينو بيان ميدوفته، تو هم چيزي نگي، اينو بهت ميگم چون ميــنگ
  .شايدم در واقع تو حرفهاش اينطوري منظورش بود كه من اين موضوع رو بهت بگم

  واي مامان تو كه منو نصفه جون كردي، خوب بگو چي بوده كه منم بايد بدونم؟ - 
نير به پدرم زنگ گرده به خيلي قديمها، حدوداً سي و هفت سال پيش روزي كه مجريانش بر مي - 

ام دونيد كه من حاملهابستون مينا بياد پيش ما تنكابن، ميــديد، اين تـآقا جون اگه اجازه ب: زد و گفت
خوام اگه مينا بياد ديگه نمي. و براي مادر هم سخته بياد چندماه پيش من بمونه نهو زايمانم هم تابستو

  .به كسي رو بزنم
از امتحانهاي تونم بعد مينا امتحانهاش تموم نشده، مي ميدوني كه: م بهش گفتــآقاجون ه

  تونه كمكي بهت بكنه يا نه؟دونم مياي نداره، نمياش بفرستمش اما واقعاً او تجربهنهايي
رو نگه داره هم براي من و هم فريدون كافيه، آخه بيشتر ت نباشيد، فقط بياد كمي بچهحنارا - 

  .فريدون ناراحته كه من تنها هستم
فرستمش تو فقط سعي كن استراحت باشه دخترم، من مينا را بعد از تمام شدن درسهاش مي - 

دوني رها، خاله منيرت چندسالي بود ازدواج كرده بود، اما توي مي. ي عزيزمون باشيكني و مواظب نوه
 منير حامله شده، همه ها صاحب بچه نشده بودند، براي همين وقتي شنيديم كه باالخرهاين سال

هاي زيادي وقتي بعد از سفارش. اشون نيامده، براي همه عزيز بودخيلي برايش خوشحال بوديم و بچه
كه پدر و مادر در مورد كمك به منير بهم كردند، منم راهي تنكابن شدم، مامان خيلي برايش سخت 
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اصالً تنهايي  بود كه منو تنها بفرسته، چون تا حاال تنهايي جايي سفر نكرده بودم، سفر كه هيچي من
رفتم، اما منير خيال آقاجون و مادر و راحت كرده بود و گفته بود منو با يكي از دوستانشون بيرون نمي

خواد براي ديدن دخترش به تنكابن بياد بفرستيد و براي برگشتن هم كه خانم ميانسالي بود و مي
يدونت رو ديدم كه به استقبالم گردم وقتي به اونجا رسيدم منير عزيزم و عمو فرخودم باهاش برمي

اومده بودند، مدتها بود كه نديده بودمشون و خوشحال از ديدنشون منير را بوسيدم و توي بغل 
توجه چيزي شده باشم برگشتم عقب و به منير ـگرفتمش، اما موقع تو بغل گرفتنش يكدفعه انگار م

  نداره؟ ات قصد بزرگ شدنمنير انگار بچه: نگاه كردم و با خنده گفتم
  .شايد زيادي بزرگ شده و ديگه قصد موندن توي اون جاي كوچولورو نداره: اما فريدون جوابمو داد

كنم به منير رفته كه هيكلش ظريفه، آد زياد بزرگ باشه، فكر مياما آقا فريدون به نظر نمي - 
ينا تو انگار هنوزم م: فريدون و منير هر دو نگاهي به هم كردند و خنديدند و منير برگشت به من گفت

تونه كمكت باشه، اما من فكر كردم گفت، مينا چيزي حاليش نيست و نميخيلي خنگي، آقاجون مي
  .بزرگ شدي

دونستم چه چيزي را نفهميدم كه اينقدر ساده بوده من با تعجب نگاهشان كردم و خودمم نمي
ن از كودكي بود كه در راهه، اشون نشاي خونهزده شده بودم، همهوقتي رسيديم خونه، خيلي ذوق

اشون پر از عروسكهاي پشمالوي خرسي و رسيد، توي اتاق بچهايد به زودي ميــافري كه بــمس
اي رنگي كه با روتختي و روبالشي آبي هاي رنگارنگ مختلف بود، در كنار تخت كوچك قهوهبازياسباب

مختلف پودر و كرم بچه و چيزهاي ديگر پوشيده بود، ميز كوچكي قرار داشت كه روي آن پر از انواع 
منير خيلي : بود، به اطراف اتاق نگاه كردم و از خوشحالي دوباره منير را گرفتم تو بغل و بوسيدم و گفتم

  .برايت خوشحالم
زنيم، استو عوض كن بعدش كمي با هم حرف ميـدم،  لبــا بريم اتاقت رو نشونت بــبي: منير گفت

  .ارشفريدون هم ميره دنبال ك
مسافر كوچولويشان بود كه منير سعي  اتاقي كه براي من در نظر گرفته بودند، ديوار به ديوار اتاق

اشون باز اي كه به حياط كوچك خونهي پنجرهكرده بود با هماهنگ كردن رنگ روتختي و رنگ پرده
تمام تابستونا توي  اشند، منير خيلي با سليقه و هنرمند بود، از كوچكيــاق را زيبا كــشد، اتمي

رفته بود به خاطر كار ــود دو سال پيش وقتي تصميم گــازي و خياطي و قاليبافي بــسهاي گلكالس
وهرش به شمال بره و همونجا زندگي كنند، خيلي ناراحت شدم، مثل اينكه سنگ صبورم رفته ــش

ين هم بود كه وقتي منير ، براي هممددانميباشه، آخه من هيچ كاري رو بدون گفتن با او انجام 
ن برم پيشش، آقاجون و مادر زياد مخالفتي نكردند، ميدونستند خيلي دلم برايش تنگ ــخواست م

  .شده
ه كبعد از اينكه دوش گرفتم و لباسهايم رو عوض كردم، رفتم توي آشپزخونه پيش منير، لباسي 

هاش ريخته بود، آرايش ونهاش را بروي شدار بود پوشيده و موهاي لخت مشكياش چينباالتنه



 

 100           

   

 فريب سراب 

ماليمش، مالحت صورتش را بيشتر كرده بود، مثل هميشه زيبا بود، نميدونم شايدم چون من 
  .ديدمشخواهرش بودم، هميشه اينطوري زيبا مي

ي كارها با خواد آشپزي كني، همهاز امروز كه من اينجام، تو ديگه نمي: رفتم پشت سرش و گفتم
دوني فريدون چقدر به غذايي كه ختر تو كه آشپزيت خوب نيست، مگه نمياما د: من، با خنده گفت

  .خوره حساسهمي
تونه اين چندماه رو دندون رو جگر بزاره و تحمل كنه و همانطور كه به شكمش كه خوب حاال مي

  :كردم گفتمداد، نگاه ميدار سن حاملگيش را درست نشان نمياز توي اون پيرهن چين
  .ي و احتياج به استراحت داريآخه تو باردار - 
ها بوده كه موقع حاملگي بايد نُه ماه در حال استراحت باشي و نه عزيزم اين طرز فكر قديمي - 

بيني من حالم خوبه و احتياج به استراحت هم ندارم، كردند، االن كه ميها باهات رفتار ميمثل مريض
  .كني تا منبيا بريم بشينيم، فكر كنم تو بيشتر الزمه استراحت 

گفت از نظر من دو هفته زياد مشكل مامان خيلي ناراحت بود كه خودش نتونسته بياد، مي - 
  .اشتي بيادذتونم بيام، چرا ننيست و مي

خواد ي كاري كه اون ميامان بيچاره بياد دو هفته پيش من بمونه كه چي بشه، همهـآخه م - 
  .ي فكرش با آقاجون بودآمد حتماً همهي هم كه ميتوني انجامش بدي، تازه از وقتبكنه، تو هم مي

  منير واقعاً اينقدر بهم اطمينان داري؟ - 
كني فكر مي توخيلي بيشتر از اونچه كه خيلي بيشتر از اون، خيلي: رد و گفتــنده نگاهم كــبا خ

و  و بعد اومد كنار من نشست و دستهام رو توي دستش گرفت .من و فريدون بهت اطمينان داريم
بيني فقط ده كه از اين به بعدش هم با من هستي و هرچه رو كه از امروز ميــمينا بهم قول ب: گفت
 .من و تو و فريدون بينباشه،  نوخودمبين 

  .ترسيدم چيزي بگمكردم، مي شنگاه متعجب و ترسان 
  .مينا جون چيزي نيست كه تو اينطوري رنگ و روت پريده - 
  ت از اين قول و قرارهايي كه گفتي چي بود؟اگه چيزي نيست، پس منظور - 
توني به من قول بدهي كه هر چي بهت باشه مينا بهت توضيح ميدم، اوالً هول نكن، دوماً مي - 
 .گم به كسي نگي؟ حتي به مادر و آقاجون مي

ي عشق و اطميناني كه بهش داشتم، ترديد كردم كه چه كردم، با همهداشتم به منير نگاه مي
ام خواد بگه كه حتي آقاجون و مادر هم نبايد بدونند با اين همه كنجكاوي داشت ديوونهمي چيزي را

  .دمقول مي: كرد و گفتممي
  اوي اينو ميگي؟كيا از روي كنج ميدي قول واقعاً: منير نگاهم كرد و گفت

هم اطمينان دم، مگه تا االن به من اطمينان نداشتي از اين به بعد ــاً بهت قول ميــمنير واقع - 
  .كن
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ميداني مينا ما چندين ساله ازدواج : گرفت گفتهمانطور كه دستام رو دوباره توي دستش مي
دار بشيم، خيلي دكترها رفتيم، خيلي كارهايي كه گفتند انجام داديم، كرديم و تا حاال نتونستيم بچه

اما در واقع براي معالجه آيد، دوسال پيش هم رفته بوديم انگليس، به كسي نگفتيم، حتماً يادت مي
دار بشم، مشكل از تونم بچهنمي منرفتيم و زير هر عملي هم كه گفتند رفتم، اما فايده نداشت، مينا 

كردم چون سنم خيلي پايين بوده موقع ازدواج، شايد هنوز زود باشه براي حاملگي، منه، اولش فكر مي
خواست دلم نمي. دونستند انجام دادندكه مياما دكترها گفتند مسئله اين نيست و هر عملي رو هم 

الي كه از اولش هم نتيجه ـباشم، در ح بزارم چندين سال بگذره و همش درگير اين دكتر و اون دكتر
توني همسر خوبي پيدا كني و بيا جدا بشيم و تو برو دنبال زندگيت، مي: معلومه، به فريدون گفتم

خوام حتي در موردش بشنوم من ازدواج نكردم نمي: ون گفتفرزندان زيادي هم داشته باشي، اما فريد
خوام، خوب اگه بچه بود بهتر بود، اما م در كنار زندگيم عشق و اميد و آرامش هم ميكه فقط بچه بساز

ردن اينكه ــدونستم كه درست ميگه، اما قبول كمي. تونم كه بقيه زندگيم رو هم فداي بچه كنمنمي
گيرم، برايم سخت بود، تونه به راحتي داشته باشه را ميطبيعي كه مين دارم جلوي يك حق ــم

گفتند ديگه داره گذشته از اينكه حتماً اين چند سال خودت هم صداي همه را شنيدي كه بهمون مي
ريزه، من از خودم خجالت م كه آروم داره اشك ميدديمنير خيلي ناراحت بود، مي. شهخيلي دير مي

م وقتي كسي بهش دديدونستم فقط ميها حتي درست مشكل خواهرم رو هم نميكشيدم كه اين سال
داد، شد و اين اواخر ديگه حتي جواب هم نميدار بشيد ناراحت ميديگه وقتش كه شما هم بچه: گهمي

  پس براي حرف مردم به اين شهر اومديد؟: به منير گفتم
ببين منير من : يدون بود، يه روز گفتاش تصميم فرخوب اين يه قسمتش بود، اما علت اصلي - 

كننده شده، تو به ظاهر خودت رو جلو من مون اينقدر سرد و ناراحتخسته شدم از اينكه رابطه
ي اينها كنه و همه تناراحتدي و من هم مدام بايد حواسم باشه تا چيزي نگم كه وشحال نشون ميـخ

ي ما فقط بچه است، اگه واقعاً ي مسئلهيعني همهشيم شروع شده، دار نمياز زماني كه تو شنيدي بچه
تونه مارو به زندگي قبليمون كه آرامش و خوشبختي بود، برگردونه، پس بيا يك وجود يك بچه مي

پوسند، بيا يه زندگي ، توي اين پرورشگاهها دارند ميسرپرستي بيبچه قبول كنيم، اين همه بچه
فريدون منو تو فكر برد، از يه نظر حرفهاش درست بود، اما از دوباره به يكي از اونها بديم، حرفهاي 

ي ديگري هاي خودش را داشته باشه، احتياج نداشت به خاطر من بچهتونست بچهطرف ديگه اون مي
اين عادالنه نيست كه وقتي : رو زير پوشش خودش بگيره، براي همين هم من قبول نكردم و گفتم

گفت كرد و مياي رو قبول كني، اما فريدون قبول نميكسي ديگهدار بشي، بچه خودت ميتوني بچه
  .ي خودتشوند بچهها وقتي از كوچكي پيشت بزرگ بشوند، ميبچه

ي ما، وقتي بزرگ شد و هوس فريدون فكر كردي، اگه ما اينقدر به بچه وابسته بشيم و بشه بچه - 
  كرد بره دنبال پدر و مادرش، اونموقع تكليف ما چي ميشه؟

  .گيمگيم، هيچوقت اين مسئله رو بهش نميبهش نمي - 
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  .اي حق داره بدونه پدر و مادرش كيهآخه اينكه درست نيست، هر بچه - 
  .درست ميگي حق داره بدونه، اما اگر به ضررش باشه بهتره كه هيچوقت ندونه - 
  .گويندحتي اگه ما هم نگيم، اطرافيان اين مطلبو بهش مي - 
  .ي ما نيستفهمه كه اين بچهه ما به كسي نگيم،  كي ميآخه منير جون اگ - 
  گويند اين بچه از كجا اومده؟اي نباشه، نميبينند، وقتي حاملگيمردم هر روز دارند منو مي - 
م، ـكنخواستم به همينجا برسي، من مدتهاست دارم به اين مسئله فكر ميزيزم منم ميـخوب ع - 

م، يك ـآوريكمي مشكله، اما در عوضش چيزي كه ما بدست مي هـاسي رسيدم، يـك راه اسـه يـو ب
دم كه از اينجا رو ميعمر زندگيمونه، خوب حاال گوش كن ببين چطوره، اول از همه من ترتيب كارهام

تماس   به يك شهر ديگه بريم، جايي كه فاميلهامون نباشند و از اونجا با پرورشگاهها يا شيرخوارگاهها
فرستيم، اگه رسمي خودمان را همراه با مدارك پزشكي به سازمان بهزيستي ميگيرم و تقاضاي مي

ريم، تا ما رو توي گيرند و بقيه كارها رو قانوني دنبالش ميهمه چيز درست باشه باهامون تماس مي
اي رو دوني اينطوري وقتي بچهليست انتظار بزارند و ديگه تا آخرش رو هم تو ديگه خودت حتماً مي

  .ايديم كه تو حاملههامون خبر ميو تصميم گرفتيم نگهش داريم، به خانوادهديديم 
مينا حاال حتماً متوجه هستي كه من و فريدون چطور : كرد گفتمانطور كه نگاهم ميــمنير ه

من كه هنوز انگاري دارم به يك قصه گوش ميدم، مات و مبهوت بودم و . خواهيم صاحب بچه بشيممي
  : گفتم
  نير تو االن حامله نيستي؟يعني م - 
  .دار و هم پوشيدم كه تو يكدفعه هول نكنينه عزيزم، اين پيرهنهاي چين - 
ظرت اگه مادر بفهمه چيكار ــه نــاقال هستيد، بــقدر نــگه چـا ديـن، شما دو تــداي مــخ - 
  كنه؟مي

هم كه تو رو آورديم  يادت باشه مينا تو به من قول دادي، دليلي: منير با عصبانت و نگراني گفت
اين سالها انتظار وقتي خبر بارداريم را به  زاينجا همين بوده كه هيچكس ديگه نفهمه، ميدوني بعد ا

خواستند موقع هامون داديم، همه خيلي خوشحال شدند و هم مامان و هم مادر فريدون ميخانواده
قانعش كنه موقع زايمان نياد، به زايمان پيش ما باشند، اما فريدون خيلي با مادرش صحبت كرد تا 

مونه، ديگه نگرانش نباشيد، ميدوني كه اگه فقط يك نفر همه گفت خواهر منير براي مدتي پيش ما مي
اش با چون مينا رابطه: گفتتونستيم اين مسئله رو پنهان كنيم، فريدون ميآمد اينجا، ما ديگه نميمي

يت بشه و اين مسئله را به كسي بگه، گذشته از اينكه كنه باعث ناراحتتو خوبه،  هيچوقت سعي نمي
رسه كه تو به خواهرت گفتي براي زايمان كنارت باشه، اينطوري ديگه تا خيلي هم طبيعي به نظر مي
شه و بچه هم بزرگتر شده پس مينا حواست به قولي كه دادي باشه، اين مدتي كسي مزاحممون نمي

  .نهي پسرمويشتربه خاطر آيندهديگه نه تنها در مورد ماست، بلكه ب
  منظورت چيه از پسرمون؟ - 
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امون را انتخاب كرديم، يه پسره، همه كارهاش رو هم انجام داديم، فعالً موقتاً آخه مينا ما بچه - 
اومدي، امروز را گذاشتمش پيش پيش ماست، تا كارهاي قانونيش درست بشه اما چون تو داشتي مي

  .ينيشبدوستم، ولي حتماً امشب مي
كم به عقل خودم و چشمام دوني منير، اينقدر امروز حرفهاي باور نكردني شنيدم كه دارم كممي - 

  .خيلي مضطربم، يه قرص سردرد نداري. كنمشك مي
طوري روز اول تو رو هول ــن، من نبايد اينــاقت استراحت كــك ساعتي توي اتـا يــاصالً بي - 
عزيزم كمي استراحت كني : گرفت، سرم را بوسيد و گفتغل ميو در حالي كه منو توي ب. كردممي

اي بيدار شدم، دور و برم را نگاه كردم، اتاق برايم ناآشنا بود، شب با صداي گريه بچه. حالت بهتر ميشه
كرد، صداي منير را خت نشستم، سرم كمي درد ميروي ت. شدي بچه هنوز شنيده مياما صداي گريه
قات بعد از ظهر و سفرم را به ياد آوردم، بلند شدم و به طرف در اتاق كه نيمه باز كم اتفاشنيدم و كم

كرد بود رفتم، از اونجا فريدون رو ديدم كه با بچه كوچكي در بغلش در حال قدم زدن بود و سعي مي
ام شد، آراي كه در دستش بود آرام كند، صداي منير از توي آشپزخانه شنيده مياش را با جغجغهگريه

در اتاق را باز كردم و به طرف فريدون رفتم كه هنوز موفق به آرام كردن بچه نشده بود سالم كردم با 
دار لم گذاشت، يه پسر چند ماه كوچولو كه موهاي حالتغلبخندي نگاهم كرد و بچه رو آروم توي ب

رفت، دست از داد، وقتي توي بغلم جا گاش در كنار پوست مهتابي رنگش جلوه خاصي بهش ميمشكي
: فريدون گفت. اش را ببينمجيغ زدن و گريه كردن برداشت و من تازه تونستم چشمان براق مشكي

  .اسمش سهرابه
شه صداي منير را از دار ميكنم بعداً موهاش حالتيــآد، فكر مگي، بهش ميــچه اسم قشن - 

بعداً همش بريزه و صاف در كنم موهاش اينطوري گولت نزنه، فكر مي: گفتپشت سرم شنيدم كه مي
  .بياد

خواد جيغ بزنه كه همه موهاش بريزه و بينم، اينقدر ميايني كه من مي: اما فريدون با خنده گفت 
كچل در بياد، بلندشين به جاي اينكه تو فكر مدل موهاش باشيد، يه شير بياريد بهش بديد تا شكمش 

خوب : منير شيشه شيرش را به دستم داد و گفتآروم شده بود، اما سهراب تو بغلم آروم. سير بشه
شيشه شير را از دستش گرفتم و  ات شير بدي؟خواي براي اولين بار به خواهرزادهجون ميخاله

  : گذاشتم گفتمنرو در دهان سهراب ميهمانطور كه او
رو باهاش چقدر خوشحالم كه به اين زودي خاله شدم، حاال يك فرصت حسابي دارم كه خودم - 

طور هم شد، تمام تابستوني را كه اونجا موندم، همه اوقاتم با سهراب بود، به نظرم و همين. رگرم كنمس
تر شيريني زندگي منير و فريدون بود كه چقدر تو چشم من شد و از همه واضحتر ميروزبروز شيرين

كرد د و بغلش ميرسيديدم اينقدر با عشق به سهراب مياومد، خواهرم را خيلي خوشحال ميزيبا مي
رو كم حسوديم ميشه، اينطور كه معلومه تو اين فسقليداره كم: گفتكه هميشه فريدون با شوخي مي

  .بيشتر از من دوست داري
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مند شده بود، هنوز اما حقيقتش اين بود كه خود فريدون بيشتر از منير به اين بچه وابسته و عالقه
  .شد خودش بودكرد، اولين كسي كه بلند ميوقتي گريه مياز سركار نيامده، توي بغلش بود و شبها 

. زارمانگاري كه دارم قلبمو اينجا مي: د و قرار شد برم، به منير گفتمــابستون تمام شــوقتي ت
شد زودتر برگردين پيش ما، اما خوب اونها بدطوري اين فسقلي خودشو توي دلم جا كرده، كاشكي مي

تونستند اينطوري احساساتي فكر كنند، موقع رفتن هم رده بودند و نميكارشون رو با برنامه شروع ك
منير نتونست طبق قولي كه داده بود با من بياد، در عوض با فريدون برگشتم و اونهم تونست به 

اش سري بزنه و از دلتنگي درشون بياره تا مبادا به بهانه دلتنگي هوس سفر به اونطرفها به خانواده
ر جواب همه هم گفت چون پسرشان سريع دچار گرمازدگي ميشه دكتر تشخيص سرشان بزنه و د

اي آوردند براي نيامدن تا ي ديگهآنها عيد هم بهانه. داده فعالً به سفر نبريدش تا كمي بزرگتر بشه
باالخره رسيد به تابستان سال بعدش و مدتي بعد از آن هم براي هميشه پيش ما برگشتند البته با 

و از اونها  ،رفت فريدونن راز بين ما موند تا شبي كه سهراب با ناباوري پيش منير و سهراب و اي
كردم، چطور ممكنه ن ناباورانه نگاهش ميـزد و مرف ميـگويند، مامان حـه واقعيتو بهش بـخواست ك

دونستم يادم به حرف سهراب افتاد كه اي به اين مهمي رو نميبعد از گذشت اين همه سال، مسئله
ممكنه خاله منير كه اين همه حاال دخترخاله رو ولش كن بزار بهت بگم خانمي، چطور : گفتمي

سهراب رو دوست دارد و عاشقش، اما سهراب پسرش نباشه، عمو فريدون تمام زندگيش رو به اسم او 
كرده و اما سهراب پسرش نباشه؟ چطور ممكنه اين همه سال او را دوست داشتم و اما سهراب 

ام نباشه، واقعاً چطور اين همه چيزهاي غيرممكن امكان داره، بيچاره سهراب وقتي بهش لهپسرخا
اين درد و هم بهش اضافه كردند، چرا عمو فريدون اين ظلمو  من كم بود كهدرد گفتند چي كشيده، 

  .بهش كرده بود
 اچرنگه داشتند،  مامان واقعاً چرا عمو فريدون اينو بهش گفت، اونها كه اين همه مدت اين رازو - 

سوخت اينطوري روي زخمش نمك پاشيدند، خاله منير دلش اومد وقتي اون خودش داشت مي
  .اينكارو بكنه، اونم با سهراب

سهراب من چقدر به : گفتمتونستم حرف بزنم، به خودم ميبغض گلويم را گرفته بود و ديگه نمي
  .بزنند تو بد كردم كه اونها مجبور شدند اين حرفها رو به تو

خواي كمي استراحت كني، امروز مي: رو كه پر كرده بود به طرفم آورد و گفتمامان ليوان آبي
  .همش فكرت مشغول بوده

نه مامان من خوبم، ديگه از اين همه استراحت كردن خسته شدم ولي هنوز جوابمو ندادي، عمو  - 
  چرا اين حرفو به سهراب زد؟

تونست سهراب رو از شوك بيرون بياره، يه خبر غيرمنتظره بود، تو اون شرايط تنها چيزي كه مي - 
يه چيزي كه بهش اميد به زندگي و حركت بده سهراب ديگه از همه داشتنيهاي اطرافش خسته شده 

كرد، و هيچ انتخابي هم بود، ديگه نه درسش، نه كارش، نه پدرش و نه مادرش، خوشحالش نمي
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ود، هيچ ــود، خصوصاً براي فريدون كه از اول هم تصميم گرفته بتر از اين براي پدر و مادرش نبسخت
كنه كارم درسته يا اش اين بود كه برايم فرقي نميه سهراب نگه، چون عقيدهـوقت اين مسئله رو ب

اي نداره به جز من و منير، اون ديگه گه هيچ خانوادهــاي كه توي اين خونه اومد، دياشتباه، اما بچه
دونند كه تنها كنند و ميهاي خودشون نگاه ميهمون طور كه پدر و مادر به بچهي ماست و بچه

رو داره و فقط ما هستيم كه تنها اميد و ها هستند، سهراب هم براي ما همين احساسسرپناه اين بچه
ي اينها پا رو احساسش گذاشت و بهش گفت و اما با همه. شويمسرپناهش در زندگي حساب مي

كرده بود، چون به خاطر كنجكاوي، سهراب به طرفشان برگشت و فريدون هم تمام مدارك اشتباه هم ن
رو كه تا اونموقع در جريانش بودند به او توضيح داد طبيعيه كه بهزيستي رو نشونش داد و تمام اتفاقاتي

 ئله برايش خيلي سخت بود، سر دوراهي مونده بودــسهراب خيلي ناراحت شده بود و تحمل اين مس
تونست اش باشه و نميخيال پدر و مادر واقعيتونست بماند و بيكه گذر از هر دوتاش سخت بود نمي

  .بره و دل فريدون و منير را بشكنه
اش بره، خودشون آخه عمو فريدون فكر نكرد اگه سهراب تصميم بگيره دنبال پدر و مادر واقعي - 

  بايد چكار كنند؟
ونه پدر و مادرش رو پيدا كنه دليلي هم كه بين ــتت نميدونست كه سهراب هيچ وقاون مي - 
خواستند كه سهراب حركت كنه و هاي مختلف، او را انتخاب كرده بودند، همين بود، اونها فقط ميبچه

  .از توي خودش بياد بيرون
  از كجا اينقدر مطمئن بودند؟ - 
اول هميشه در جستجوي  هايها قبل همه اين راهو رفته بود، سالبراي اينكه خودش مدت - 

سهراب بود، تمام شهرهاي اطراف، از تهران تا شمال را گشته بود، اما هيچ اطالعي  يخبري از خانواده
دونستند اين بود كه زني با يك بچه چند روزه از دست نياورده بود تنها چيزي كه از سهراب ميبه

ن نبوده و از يكي از شهرها و روستاهايي ره و شايد هم از تهرابوس به سمت شمال ميتهران با ميني
بوس بوس در فاصله بين تهران و شمال توقف داشته سوار شده اما در بين راه مينيكه ممكن ميني

كنه، تصادف بدي بوده، چون اكثر مسافرها كشته شده بودند و اون چندنفري هم كه زنده تصادف مي
دانست دقيقاً از اش نداشتند، هيچ كس نميو بچهمونده بودند، اطالعات به خصوصي در مورد آن زن 

گونه اطالعاتي هم مثل شناسنامه و يا چيزهاي ديگر با خودشان نداشتند، كجا سوار شدند چون هيچ
اي رو هم نتونستند شناسايي بوس، زن و مرد ديگهتوي اون ميني: گفتاينطور كه خاله منيرت مي
نداشتند و يا همه با هم از يكجا سوار شدند يا سبتي داشتند يا تاشون با هم نكنند، اينكه ممكن هر سه

  .نشدند، اينها مسائلي بود كه كسي نتونست حلش كنه
گونه اطالعاتي از مسافرهاش نداشته باشه، شايد هم آخه چطور ممكنه شركت مسافربري، هيچ - 

  .اشعمو همچين كلكي زده كه سهراب نره دنبال خانواده
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گاهم ـكنند و نبوسها خيلي وقتها وسط راه مسافر سوار ميري نيست، مينينه دخترم، اينطو - 
  .كنه كه از همون اول راه بايد بليط داشته باشيكنند كه شناسنامه داري يا نداري، با اتوبوس فرق مينمي

گشت، اما يــبوس بودند ميــراني كه در مينـاي مسافـهفريدون چندين سال دنبال خانواده
يچ اطالعي از زني كه سهراب در بغلش بوده به دست بياره و باالخره بعد از چندين سال نتونست ه

دليلي هم كه فريدون  .اينطوري فكر كرد كه به احتمال زياد مادر سهراب بوده و همان موقع فوت كرده
اش انوادهو منير او را انتخاب كردند، همين بود كه بعد از مدتها گشتن بهزيستي و بقيه از پيدا كردن خ

  .سرپرست قرار داده بودندهاي بينااميد شدند و او را جزء بچه
ي چيزهايي كه فريدون و در مورد سهراب اونطوري كه تو فكر كردي نبود چون با همه رها، ماا

شما مثل : منير به او گفتند، سهراب تصميم گرفت خودش دنبال اونها بگرده، به پدر و مادرش گفت
اما اين آرزوي بزرگي . اي برايم نداريديز هستيد و به جز مامان و بابا هيچ اسم ديگههميشه براي من عز

رو درك نيست كه من بخوام بدونم از كجا آمدم و اونقدر هم سخت نيست كه شما نتونيد اين مسئله
آروم اين ربطي به عشق و عالقه من به شما نداره، اين يه كنجكاويه كه تا وقتي كه انجامش ندم،  كنيد،
  .گيرمنمي

اي حركت بده، سهراب از اونروز خواست كه او را به بهانهدر واقع اين چيزي بود كه فريدون مي
ي مراكز شروع به جستجو در همه شيرخوارگاهها و شهرها و روستاهاي بين تهران و شمال كرد، همه

ش شده بود فقط گشتن و هاي تهران را زير پا گذاشت و مدتها ديگه به خونه برنگشت و كاربهزيستي
تونستند خبري پيدا سال سخت بود، اگه مياش تقريباً بعد از گذشت سياما پيدا كردن خانواده. گشتن

رسيد، به قول منير ه خبري ميــود بــسال پيش كه فريدون جستجو كرده بكنند شايد همان سي
سهراب از شهرهاي ديگه به تهران  گرديم شايد مادرما فقط داريم از تهران تا شمال را مي: گفتمي

  .بوس شده، شايد اصالً از جنوب اومده باشندسفر كرده بوده و از اونجا سوار ميني
ي اينها فكر كرد و نه تنها استان تهران بلكه تمام استانهاي ديگه رو هم زير پا اما سهراب به همه

اش برسه، اما چيزي را پيدا كرد وادهدوني رها توي اين سفرها سهراب نتونست به خانمي. گذاشته بود
ي اميد و آرزوهاش شد، يه دليل خوب براي اش شد، همهي خانوادهكه بعد از پدر و مادرش همه

زندگي كردن پيدا كرده بود، زندگي كردن كه هيچي، براي بهتر زندگي كردن، براي اينكه اينقدر خوب 
  .گيش قرار بدهي زنداي هم بتونه تورو نمونهباشي كه فرد ديگه

  :مامان نگاهم كرد و گفت
  توني حدس بزني، اون چي بوده؟تو مي - 

پرسي مامان؟ شما توي اين سالها اينقدر خبرهاي عجيب و غريب را بين از من مي: با تعجب گفتم
كنم كه تازه با اين اي رو ميشنوم، احساس غريبهخودتون پنهان كرديد، حاال كه حرفهاتون رو مي

آشنا شده، من از كجا بايد بدونم سهراب توي اين سفرها چي پيدا كرده كه اينقدر برايش عزيز خانواده 
  .شده
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  :كرد گفتمامان از روي تخت بلند شد و به طرف پنجره اتاق رفت و در حالي كه به بيرون نگاه مي
قولت بموني،  تو نبايد اينطوري از ما ناراحت باشي، بايد ياد بگيري وقتي قولي ميدي تا آخر روي - 

شه اگه بعد از اون اينكه من زماني بچه و جوون بودم و به خواهر و شوهر خواهرم قولي دادم، دليل نمي
افراد عزيزي توي زندگيم پيدا شدند، قولم را بشكنم و به تو و يا حتي به شوهرم اين مسئله رو بيان 

  .كنم
  دوست داشتي به اون هم نگفته بودي؟دونست، تو كه اينقدر بابارو يعني بابام هم اينو نمي - 
نه عزيزم، من از اونروز نه به پدر و مادرم و نه بعد از اون به شوهرم و يا به تو چيزي نگفتم، اصالً  - 

ي كردم كه او فرزند خواندهكم داشتم فراموش مياومد، ديگه كماگر اين اتفاق براي سهراب پيش نمي
هاي زيادي برات داره كه خودتم خبر نداري، خواب و خيالولي خوب بعضي وقتها زمونه . خواهرمه

ا اون به جاي ــاش رو پيدا كنه، امهمانطور كه فريدون و منير، سهراب رو فرستادند كه خانواده
  .اي پيدا كرد كه زندگيش رو عوض كرداش چيز ديگهخانواده

  .سهراب يه بچه پيدا كرده بود
  است؟ بچه واقعاً همون بچه بچه؟ مامان منظورت از: با حيرت گفتم

  .منظورت چيه؟ خوب بچه، يعني بچه ديگه: ماما با خنده گفت
  ...منظورم اينه كه.... منظورم .... منظورم  - 

  :كرد با خنده گفتاما مادر در حالي كه تو چشمام نگاه مي
تو خودت منظورت اينه كه بچه خودشه؟ درست ميگم؟ رها واقعاً تو هنوز اينقدر حسودي؟ وقتي  - 

رفتي دنبال زندگيت، انتظار داشتي سهراب كوچكترين فكر بدي در مورد تو نكنه، در حالي كه واقعاً با 
  اي ول كردي و رفتي، اما حاال ناراحت اين هستي كه سهراب بچه داره؟مرد ديگه

مروز مامان من منظورم اين چيزهايي كه تو ميگي نيست، فقط اينه كه از اين حرفهايي كه دارم ا - 
كنم، اما به نظرت غيرعادالنه نيست كه من هر روز دارم با سهراب صحبت مي. شنوم مات و متحيرممي

  دونستم و كسي هم به من چيزي نگفته؟هيچي نمي
اون هم حالت خوب نبود  زتي چيزي بدوني و بعد اسخواخوب دخترم تو تا قبل از تصادفت نمي - 

ات رو بدست بياري و از اين همه يواش روحيه، اينكه تو يواشو سهراب تنها چيزي كه برايش مهم بود
كنم افكار منفي راحت بشي، خودش هم بارها به من گفته به عنوان يك دوست احساس راحتي نمي

رها در ميون بزارم، چون سهرابي كه رها ميشناسه با اوني كه من االن  كه نتونستم تا حاال اين مسائلو با
  .هستم، خيلي متفاوته

  .چه عجب يك نفر هم به فكر من بوده - 
ن سفرها و ــوي ايــراب تــكني، سهيــل قضاوت مــو خيلي زود در مورد مسائــولي رها ت - 

ها ــها و پرورشگاهــرخوارگاهـــوي شيــر روزش رو تــده بود، هـاي شجستجوهاش، انسان ديگه
اس ــلفي با اين مكانها مرتبط شده بودن در تمها كه به داليل مختذروند، هر روزش با خانوادهــگمي
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گري را ديده بود كه تا حاال تجربه نكرده بود، اوايلش شايد براي جستجو و ــدگي متفاوت ديــبود، زن
رفت، اما بعد از مدتي ديگه براي دل خودش اونجا بود، مدتها بود كه ها ميــكانــكنجكاوي به اين م

رو كه دنبالش بود پيدا كنه، اما دنيايي كه جلو رويش قرار گرفته بود، تونه چيزي دونست ديگه نميمي
كرد، ديد، باهاشون وقت صرف ميهاي كوچكي كه هر روز ميكرد، بچهاي بود كه جلبش ميدنياي تازه

شو نداشت، در كنار اونها دادند كه تا حاال تجربهبرد، همه و همه آرامشي بهش ميبرايشان هديه مي
خوام يك بچه قول ر از توي خونه بود براي همين هم وقتي به پدر و مادرش گفت، من ميتخوشحال

اي رو قبول خواي بچهـكنم، زياد براشون عجيب نبود، فقط عقيده داشتند كه تو ازدواج نكردي و اگر ب
 كني، چون اگه بخواي براي هميشه پدرش باشي، احتياج به موافقتكني موقع ازدواج مشكل پيدا مي

خواد با من ازدواج اما سهراب نظرش اين بود كه شرايط من اينه، هركس مي. ات هم هستهمسر آينده
 .كنه بايد پسرم رو هم قبول كنه

تا زماني كه  بچه اي رو قبول كنه اما مامان سهراب كه نمي تونه :تعجب به مامان گفتم با من
  .زماني كه دليل پزشكي نداشته باشه ازدواج نكرده و تا

درست ميگي، اما اون به همه اين مسائل فكر كرده بود، در واقع راهي رو جلوي پدر و مادرش  - 
  .قدرت تصميم گرفتن رو هم از ما گرفت: گفتگذاشت كه به قول منير مي

سهراب از پدر و مادرش خواست كه اونها با توجه به مدارك پزشكي كه دارند و تجربه اينكه قبالً 
اي رو بكنند وقتي ند و مشكلي با قبلي هم نداشتند، تقاضاي قبول فرزند ديگهردـهم فرزندي قبول ك

تونه توي شناسنامه، بچه پدر و مادرش باشه، اما نگهداري و بزرگ كردنش با كه كارها تمام شد بچه مي
  .سهراب باشه

امان از دست سهراب، بيچاره خاله و عمو فريدون رو توي اين سن، توي چه : با تعجب گفتم
  اي قرار داده؟ واقعاً اونها قبول كردند؟ مخمصه

كردم اينطوري بشه، اما خوب پدرش عقيده داشت، من خودم توي اين راه فرستادمش، فكر نمي - 
كنيم، تونيم با اين كاري كه مياي به ما داده، ما هم ميدوبارهقدر كه پسرمون برگشته و زندگي همين

  .ي شد كه اونها هم قبول كردنديه زندگي نو به او بديم و اينطور
  منظورت اينه كه االن سهراب بچه داره؟ - 
بينيش اينو وقتي مي ه داره كه تمام زندگيشِــآره دخترم، سهراب االن يه پسر هفت هشت سال - 

اي رو توي اي كه با پسرش به ديدنم اومد، همون عشق و عالقهكني، آخرين دفعهكامالً احساس مي
گرفتند، رو توي بغل ميزماني توي چشمهاي فريدون و منير وقتي كه سهرابچشمهاش ديدم كه 

  .ديده بودم
كنه، يه قسمت از زمينهايي رو كه پدرش به اسمش حتماً بهت گفته كه بيشتر شمال زندگي مي

فرستند و با وجود ه بهزيستي بخشيد، با مديريت خودش محصوالتش را به بهزيستي ميــكرده بود ب
كنه، كنه اما بيشتر اوقاتش را با پسرش در شمال صرف ميكارهاي پدرش هم رسيدگي مياينكه به 
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اي هم بوده كه تو خودت اون قسمتش را بهتر البته توي اين سالها در كنار اين مسائل، اتفاقات ديگه
  .دونيمي

شده بود،  نم بارون شروعبا ويلچرم به طرف مامان كه كنار پنجره بود رفتم، بيرون دوباره نم - 
  .افتهدونم چرا هر وقت روز بارونيه يادم به تصادفم مينمي

حرف زدم،  سبآي بريم غذا بخوريم من كه از مي: مامان انگاري كه فكرم رو خونده بود گفت
  .گلويم خشك شده

  .كردم يه سوال كوچولو يه جواب به اين بزرگي داشته باشهآره منم خيلي گرسنمه، فكر نمي - 
خواد همه خبريم، حاال نميي طوالنيه كه ما از اون بير كسي براي خودش يه قصهزندگي ه - 

  كني؟چيزو بريزي توي خودت، واقعاً داري به چي فكر مي
  :با خنده دست مامان رو گرفتم و گفتم

ره، كني، راز چشمام لو ميپنهون كنم، تا نگام ميتونم افكارم رو از تو دونم چرا نميمن نمي - 
تر از كردم كه من چطوري به زندگي نگاه كردم و اما چقدر متفاوتداشتم به سهراب فكر مي حقيقتش

  .من ديد سهراب به زندگي بوده، ما چقدر هر دومون متفاوت به زندگي نگاه كرديم
  مگه انتظاري غير از اين داشتي؟ - 

  .چرخوند به طرف سالن غذاخوري رفتيمو همانطور كه ويلچرم را مي
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  فصلِ پنجم
  
  
  

كردم، مامان رفته بود و حاال به جاي خالي شب وقتي به اتاقم برگشتم، خيلي احساس تنهايي مي
اومد پرده را كشيدم كه چشمم به تختش تونستم نگاه كنم، اتاق خيلي خالي به نظر ميماريا هم نمي

، شايد دلتنگ مهمراه و هم اتاق آرومي چون ماريا هم دلم تنگ بش كردم برايوقت فكر نمينيفته، هيچ
ي ح همهبوجودش كه آكنده از سكوت و آرامش بود شده بودم، شايد هم دلتنگ سهراب بودم كه از ص

اي فكر كنم همه افكارم توي ايران بود، پيش تونستم به چيز ديگهفكرم رو مشغول كرده بود، اصالً نمي
تا حاال نديده بودمش سعي كردم صداي تلويزيون را بلند كنم كه مشغولم كنه،  سهراب و كودكي كه

هاي ديگه رو بايد بهش اما بعد از مدتي خسته شدم و دوباره سراغ دفتر خاطراتم رفتم، خيلي قسمت
 .هاي قديميش رو هم تمام نكرده بودمكردم و هنوز خوندن قسمتاضافه مي

***   
شد، قلبم رو توي شد، مثل اينكه قلبم بود كه داشت از بدنم جدا مي وقتي هواپيما از زمين بلند

كردم، خدايا يك قلب بدون بردم، همش فكر ميايران جا گذاشته بودم و داشتم بدنم را با خودم مي
تم ـدونسشد، نميكم كوچكتر و كوچكتر ميآره، همه چيز داشت كموجودش و بدنش چقدر دوام مي

ها و اشكهاي پنهان مامانم، خاطراتم، بچگيم، ها، كوهها، خونهساختمان. عيت داشتتوي ذهنم بود يا واق
ز خاكستري بود، ــاي پيدا كرده بود، همه چيگهــشد، همه چيز رنگ ديهمه چيز داشت كوچيك مي

رفت، همه چيز رنگ غم گرفته بود حتي بغض توي گلويم، رنگي فرو ميكم توي بيآلود بود و كممه
ه چيز ــه باهام نبود، همـاومد، فكرم كه ديگرزش دستهام، سردي تنم، نفسم كه ديگه باال نميحتي ل

كنم رنگش خاكستريه، نه سياهه، دونستم رنگ غم چه رنگيه، اما حاال فكر ميگ غم گرفته بود، نميرن
ترين و ها هم خاكستري بودند، مهرآباد هم خاكستري بود، غمگيننه سفيده، رنگ دو راهيه، آدم

  .شدترين مهرآبادي بود كه توي ذهنم داشت حك ميخاكستري
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ه ابرهايي بود كه به نوبت هواپيما را در آغوش ــرده بودم و چشمم بــسرم را به سمت پنجره ك
: گفتمگرفتند، آسمان ابري بود مثل دل من، و چشهام شروع كرده بود به باريدن، به خودم ميمي

، همه چي قشنگ بود، حتي باريدن بارون چشم من و آسمون هم قشنگ سهراب اگه تو با من بودي
  چرا؟... بود، اما چرا اينقدر راهمان متفاوت شد

رها بسه ديگه، اينقدر چرا چرا نكن، ديگه فقط تو هستي و خودت ديگه اين فقط راه خودت كه 
  .ردم خودم رو آروم كنمكدادم، و سعي ميبايد بري، ديگه سهراب و فراموش كن، به خودم دلداري مي

خواهم، منو از توي دنياي خودم بيرون آورد، كمي پرسيد چي ميخانم مهمانداري كه داشت مي
آب خواستم و اشتهايي براي غذا نداشتم، دختر جواني كه كنارم بود در مورد ليست غذايش اشكال 

كنم د و باالخره فكر ميشكرد نميداشت و متوجه حرفهاي خانم مهماندار كه به انگليسي صحبت مي
  .ها، يكي از غذاها رو انتخاب كردبدون فهميدن بعضي از كلمه

ديدمش، دختر جوان از تهران كه سوار هواپيما شده بوديم كنارم نشسته بود و من انگار تازه مي
داد، يه اش، زيبايي خاصي بهش مياش روي پوست سبزهاي بود كه چشمان درشت مشكيبيست ساله

هايي كه توي چشمهاي دخترهاي آفتاب و مهتاب يبايي پاك و معصوم داشت، از اون نوع زيبايينوع ز
بيني، آرايش ماليمي داشت و ابروهايش با اينكه بلند و كشيده بود، به بلنداي چشماي نديده مي

لش رو تونستم هيكها بود، با اينكه نشسته بود و نميدرشتش اما نازك بود، به نظرم شبيه تازه عروس
شما : متوجه نبودم كه داره نگاهم ميكنه، گفت. اومد كمي تپليهببينم اما از گردي صورتش به نظر مي

  رويد يا از اونجا مسافر جاي ديگه هستيد؟براي ديدن قبرس مي
  .خورد يا به كرمان يا فارساش بيشتر به جنوب ميدونستم لهجهلهجه داشت، نمي
  م امريكا، شما چطور عازم جاي ديگه هستيد؟از اونجا مير: با لبخندي گفتم

  .شوهرم توي قبرس منتظرمه. رمبله، منم از اونجا به امريكا مي - 
  .بخشيد خودمو معرفي نكردم، اسم من رهاستمي - 
اسم منم رعناست، اولش اومدم باهات حرف بزنم، اما اينقدر توي خودت بودي و داشتي اشك  - 
  كني؟بهم بزنم، اگه به اين زودي دلتنگ وطنت بشي، بعداً چكار ميريختي كه نخواستم خلوتت رو مي

  .رو ندارهدلتنگ مادرم شدم، خيلي تنهاست، توي اين دنيا به جز من كسي - 
  دونه هستي؟ي يكبچه - 
  .آره، تنها فرزند مادرم هستم - 
 دونم چطوري دلت اومده همچين تصميمي بگيري، من كه اگه يك دونه بودم همچيننمي - 

  كردم، حتماً ازدواج كردي، نه؟سفري را انتخاب نمي
  .آره ازدواج كردم، شوهر من هم توي قبرس منتظرمه - 
  .چه اتفاق جالبي، مثل اينكه تا اينجاش مثل هم هستيم - 

  :و در حالي كه مشغول خوردن غذايش بود گفت
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  تو تا حاال شوهرت رو از نزديك ديدي؟ - 
  .اگر نديده بودم چطوري باهاش ازدواج كردم. ومه كه ديدمشمنظورت چيه، معل: خنديدم و گفتم

رو نشونم دادند و هر شب باهاش اما من تا حاال شوهرم رو نديدم، فقط عكسهاش: رعنا گفت
  .صحبت كردم

كنند قبول يعني تو عاشق عكس و صداش شدي، يا اينكه از اين ازدواجهاييه كه مجبورت مي - 
  كني؟

اولت درسته، البته از اولش كه نه ولي بعد از اينكه مادرش منو  سدححقيقتش  :با خنده گفت
كم عالقمند شدم رو نشونم داد و در مورد زندگيش تعريف كرد، منم كمخواستگاري كرد و عكسهاش

ام مخالف بودند، با هر سختي بود رضايت پدر و مادرم رو بدست آوردم، باهاش صحبت كنم، اما خانواده
كنند كنه كه اونها چي فكر ميين آخر هم با ازدواجم موافقت نكردند، چه فرقي ميولي برادرانم تا هم

  .خوام يك عمر با شوهرم زندگي كنممن مي
  كنه؟كني، فكر ميدوني كه شوهرت هم همانطوري كه تو فكر ميحاال چطوري مي - 
اينه كه من كرديم، حرفهاش خيلي قشنگه آرزوش ما توي اين چندماه هر شب با هم صحبت مي - 

  .خوام؟ اينكه كسي دوستم داشته باشه و دركم كنهزودتر برم پيشش، مگه من از زندگي چي مي
اميدوارم همونطور كه دوست داري بشه، فكر تو با چيزهاي منفي ناراحت نكن، شوهرت حتماً  - 

  آره؟. كني گفتي اسمت رعناستهمون طوريه كه تو فكر مي
  .زنه رعنا خانم، طال خانمميبله، به قول مسعود كه صدام  - 
ها كنم بيشتر به خاطر فيلمي بود كه اونموقعاومد، فكر ميمن از بچگي از اسم رعنا خوشم مي - 

  .كرد اسمش رعنا بودديدم، دختري كه توش بازي مي
  .شده اين فيلمو ببينم كه گي بايد به خاطر اسم خودمماسم فيلمش چي بود، اينطور كه تو مي - 
صداي . كردكنم رويا تيموريان نقشش رو بازي ميآد، اما فكر مياسمش رو يادم نمي حقيقتش - 

شيم، شنيده اك قبرس نزديك ميـكرد كمربندهامون را ببنديم، داريم به خماندار كه اعالم ميـمه
  .شد

ه ديگه بعد از اون فكرم اونجا نبود، رعنا هم مثل من هيجان زده بود هردومون داشتيم بيرون پنجر
دند، ــشهاي كوچكي كه از باال مثل يه نقطه ديده ميكرديم، هوا نيمه ابري بود و خانهگاه ميــرو ن
داد، حاال به وضوح ديده كم بزرگتر شدند، خطوط سفيدي كه جاي نشستن هواپيما را نشان ميمـك

  .شدمي
ي صندلي را دستهچرخهاي هواپيما با زمين، منو توي صندليم بيشتر فرو برد، رخورد ـصداي ب
كم متوقف ياي بيرون از هواپيما داشت كمــه بودم و چشمام به بيرون بود، حركت دنــمحكم گرفت

اش رو كردند رعنا زودتر از من بلند شد و ساك دستيديگه مثل يه فيلم متحرك حركت نمي. شدمي
م ــي بيرون رفتن، او هاز كابين باال، جلوپايش گذاشته بود، وقتي همه مسافرها به صف شدند برا
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ام رو، منم كيف دستي. داحافظي كرد و خودش را درون صف جا دادــمسافري بود مثل بقيه، با من خ
  .روي دوشم انداختم و همراه با صفي از انسانهاي رنگ وارنگ وارد قبرس شدم

به قبرس بعد از ورود به فرودگاه، در كنار گروهي از مسافريني كه مشغول پر كردن كارت ورود 
خواستم اشتباهاً فرمي را پر بودند، ايستادم، اما چشمم در ميان جمعيت در جستجوي حامد بود، نمي

كم نوبت به من رسيد كنم با مدارك حامد تفاوت داشته باشه، اما كماطالعاتي رو كه وارد مي ايكنم و 
 نگرفتكه بايد براي تحويل  كردم، بعد از نگاه كردن به مردم متوجه شدمو بايد كاغذها را پر مي

  .چمدانهايم عجله كنم
قدر اينجا آدمهاي جورواجور ــود، چـــه مسافرين بــمدانها و يك نگاهم بــگاهم به چــيك ن
تونستي اي گرفته تا تيپهاي غربي، همه نوعش را به وفور ميپهاي خاورميانهــاز تي. شديــديده م
  .ببيني

رويي او را در بغل گرفته بود چشمان مشكي با ابروهاي لندقد و سبزهچشمم به رعنا افتاد كه مرد ب
شتر به خواهر و برادرها ــشان بيــكشيده و پهنش، يه جورايي، اونها رو شبيه هم كرده بود، و شباهت

خورد،  شايد هم از فاميل دور همديگه بودند، اما قد شوهرش خيلي بلند بود و رعنا به سختي به مي
  .رسيديهاش مشونه

به چمدانها نگاه كردم، اما هنوز از وسايلم خبري نبود و دوباره در جستجوي حامد به طرف ديگر 
تونستم پيدا كنم، دوباره چشمم به رعنا افتاد كه با شوهرش به طرف سالن نگاه كردم، اون رو هم نمي
نداخته بود و سرش را شوهرش دست راستش را به دور شانه او ا. آمدندجايي كه من ايستاده بودم مي

ي همسرش خم كرده بود، رعنا سرش را به طرف ديگري كرد و نگاهش توي براي بوسيدن به گونه
صورتش سرخ شده بود و نگاهش شرمگين، شرم از اولين بوسه مردي كه . نگاه كنجكاو من قفل شد

ردم ــعي كرويم را به طرف ديگري كردم و س .صورتش رو لمس كرده بود، شرم از بوسه شوهرش
رفت، اولي را زمين االخره پيدايش شده بود، پايين بيارم، اما دوميش داشت ميـچمدانم را كه ب

گذاشتم به طرف دومين چمدانم رفتم، ولي از پشت سرم، آقايي خودش را جلو انداخت و ساكم را به 
  :دست گرفت و گفت

  .اجازه بديد كمكتون كنم - 
گاري حمل نا رو شناختم، در حالي كه چمدانهايم رو، روي سرم رو به طرفش گرداندم، شوهر رع

  :رعنا جلو اومد و شوهرش رو معرفي كرد خيلي ممنون: ذاشتم گفتموسايل مي
  .رها خانم، با شوهرم مسعود، آشنا بشيد - 
كرد، منم رها هستم، رها دادفر با از آشنائيتون خوشحالم، رعنا در مورد شما خيلي صحبت مي - 

  :ديدي گفتاش خوشحاليش رو ميا عمق چشمهاي مشكيلبخندي كه ت
زنه، آره رعنا خانم و دوباره به طرف همسرش ا در مورد من حرفهاي خوب خوب هم مينپس رع - 
  .كردنگاه 
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. ي وارسي هول دادم و با اونها خداحافظي كردمبراي اينكه مزاحمشان نباشم چرخم رو بطرف باجه
  .بود و اما هنوز حامد رو پيدا نكرده بودم يكساعت از نشستن هواپيما گذشته

پوشي كه پشت باجه نشسته بود علت سفرم را گفتم، از من رموونيفــاي يــتي در جواب آقــوق
هايي كه در ي بعضي از فرماما من مدارك بخصوصي به جز پاسپورت و ترجمه. تقاضاي مدرك كرد

  ، ايران انجام داده بودم، چيزي نداشتم كه ارائه كنم
  .كردم مدارك پيش اوستمنتظر شوهرم هستم كه بايد اينجا مالقاتش مي: گفتم

  االن شوهرت كجاست؟ - 
ا بعد از اينكه كلي ــوز نديدمش اما اون آقــا هنــمديگر رو ببينيم، امــجا هــوده اينــقرار ب - 

الي كنم، منو ــحام درست بهش هــا زبان شكسته و بستــم نتونستم بــسوال و جواب كرد و من ه
ترس . ي رنگي پشت ميزش نشسته بود هدايت كردــن آبــا كت و دامــاقي كه خانمي بــطرف اتــب

رو كه بلد نباشم دنبال  ي وجودم را گرفته بود، چون از اول هم به خودم گفته بودم، هر جاهمه
  .خبري نبودافتم و انجامش ميدم، اما اينجا از مسافرهاي ديگه مسافرها ديگه راه مي

 هاي منهم مثل قبل بود،هاي، آقاي قبلي رو تكرار كرد و جوابپوش دوباره همون سوالخانم آبي
د شد و از اتاق ــنيم ساعت گذشته بود و ديگه از اين سوالهاي تكراري خسته شده بودم، باالخره بلن

ستم چرا هنوز از حامد دانرفت بيرون و قبل از اون از من خواست كه در اتاق منتظرش بمانم، نمي
  .خبري نبود

كم سالن را خالي اي اتاق پيدا بود، مسافرهاي پرواز ايران كمسالن فرودگاه از پشت ديوار شيشه
كردند، رو ديدم كه داشتند چمدانهاشون رو جلو مامور وارسي باز ميرعنا و مسعودر كردند، از دومي

دانم متوجه نگاهم شد يا نه؟ اما سرش را نگاه كرد، نميرعنا برگشت و به اتاقي كه من در اونجا بودم، 
  .پايين انداخت
ان و حامد و بقيه سفارش كرده بودند نبايد از كسي كمك ــمانطور كه مامــرس و هــاينجا قب

نيم ساعتي بعد . ايستادمگرفتم روي پاي خودم ميگرفتم، حتماً رعنا هم همينطور بود، بايد ياد ميمي
پوش سرجاش پشت ميز خانم آبي. ظرش بودم همراه با آقايي ميانسال وارد اتاق شدندخانمي كه منت

به . نشست و آقايي كه همراهشون بود، روي صندلي روبروي او و در كنار صندلي من قرار گرفت
  .دكرد و به فارسي سالم كر من بهكاغذهايي كه جلوش بود نگاه كرد و بعد رو 

  :بعد ادامه داد با تعجب جواب سالمش را دادم و
زبان اين قسمت، طبق اطالعاتي كه شما به اين خانم دادفر من توكلي هستم، كاركن فارسي - 

  .آيدخانم داديد، مسائل با همديگه جور در نمي
  .اما من به جز واقعيت چيزي نگفتم - 
  .شما اينجا گفتيد از اينجا عازم امريكا هستيد، اما هيچ مدركي نداريد - 
  ديدمشهمسرم كه امروز بايد مي مداركم پيش - 
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اومده، اما اونهم اينجا بله مسئله دوم همينه، شما گفتيد، امروز بايد همسرتون به قبرس مي - 
  .نيست
دونم چه اتفاقي افتاده، شايد فكر كرده بايد به موبايلم تماس بگيره، اما موبايلم هم از منم نمي - 
تگي كه به آقاي توكلي، كمي با خانمي كه از روي نيم. كنهار نميــه قبرس وارد شديم كــوقتي ب

: لباسش زده بود متوجه شدم فاميلش تامپسون هست صحبت كرد و بعد دوباره رو كرد به من و گفت
  اينجا هتل رزرو كرديد؟

  .بله، رزرو كردم
  اسم هتل يا شماره تلفنشون رو داري؟ - 
  نتون بدم؟خواهيد نشوي اطالعات هتل توي كيفمه، ميبله همه - 
  بله، لطفاً - 

كيف كوچكي كه بندهاي بلندش دور گردن و دست چپم افتاده بود رو باز كردم و از توي زيپ 
. اش كاغذي كه آدرس هتل رو روي آن نوشته بودم بيرون آوردم و بدست آقاي توكلي دادمداخلي

  .كاغذ رو از دست من گرفت، نگاهي به اون كرد و به دست خانم تامپسون داد
  .اگه مداركي از شوهرتون هم داريد، لطفاً به من نشون بديد - 

ترجمه سند ازدواجم رو كه  فقطنه پاسپورت و نه شناسنامه و نه هيچ كارتي از حامد نداشتم، و 
  .توي كيفم بود به اونها دادم

كنند و همچنين زنند و چك ميبه هتل زنگ مي: آقاي توكلي نگاهي به مدارك كرد و گفت
زارند، كمي طول ميكشه، اما اگه مشكلي نباشه، همسرتون رو هم با سفارت امريكا درميون مي اطالعات

  :شد، گفتتونيد به هتل برويد و در حالي كه از سرجايش بلند ميمي
  .تونيد فرودگاه را ترك كنيدتا وقتي خبري نشده، نمي - 
  كشه؟به نظر شما چقدر طول مي - 
  .كشه و اطاق رو ترك كردعات درست باشه، زياد طول نميي اطالنگران نباش، اگه همه - 

توي توني اونجا بشيني و يا مي: خانم تامپسون مبل راحتي كه كنار اتاق بودرو نشون داد و گفت
  .تشكر كردم و به سالن انتظار بيرون رفتم. گيمسالن روبرو، منتظر باشي اگه خبري شد بهت مي

دو روز قبل از سفر هم به من زنگ زد اما خبري نبود، خودم را با شد كه حامد نيومده، تا باورم نمي
ها رفتند و بعضيميها هاي رنگ و وارنگي كه بعضيقدم زدن در بين مسافرهاي پرشتاب و چمدان

ي چمدانش را باز كرده بودند و همه همسافري از اينكه كاركنان فرودگا. مدگشتند، سرگرم كربرمي
زمين ريخته بودند شكايت داشت، اما اونها كه به صداي مسافران توجهي اش رو روي وسايل شخصي

دادند، از راه رفتن خسته شده بودم و روي صندلي نشستم، نداشتند، بايد وظايفشون رو انجام مي
زدم و هنوز چشمم به دري بود كه ممكنه حامد از اونجا بياد، اما خبري نبود، يكساعتي بود كه قدم مي

آورد، از شب رون شب شده، تعداد مسافرها كم شده بود و گرسنگي داشت بهم فشار ميمعلوم بود بي
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رو توي كيفم شوم، دستمدونم چرا وقتي اضطراب دارم سير مياش چيزي نخورده بودم، نميگذشته
اي رو كه اشتهايي گازي به اون زدم و روزنامهبا بي كردم و چند تا بيسكويت از توي اون بيرون آوردم،

ان ـامـديدم، فكرم اونجا نبود، پيش مكردم، اما چيزي نميكنارم بود برداشتم، به صفحاتش نگاه مي
تونستم باهاش تماس بگيرم، اما موبايلم خط كردم مي، فكر ميخيلي دلواپس شدهبود، بيچاره حتماً 

  .دادنمي
  آورد چي؟داشت، اگه هتل هم اسم منو بجا نميكم ترس برم ميداشت كم

ه اينكارها رو حامد كرده بود، من از اين قسمتش به بعد رو خبر نداشتم سردرد داشت اذيتم آخ
آب سرد رو باز . مرفتكرد، بلند شدم و به طرف دستشويي كه در طرف راست سالن قرار داشت مي

به  كردم، از نگاه متعجب مسافريني كه در رفت و آمد بودندگذاشته بودم و به خودم توي آينه نگاه مي
خودم اومدم، چندين باز صورتم را با آب سرد شستم، احساس بهتري پيدا كرده بودم، از اونجا بيرون 

و به سمت صندلي كه قبالً نشسته بودم برگشتم، آقاي توكلي را آنجا منتظر ديدم با لبخندي به ده مآ
چيز درست بود، اطالعات داده شده رو چك كرديم و همه  يخانم دادفر ما همه: طرفم آمد و گفت

كالي نداشته، لطفاً بيائيد، چند تا ــهاش اشهتل به اسم شما رزرو شده و آقاي حامد پارسا هم پرونده
  .تونيد به هتلتون برويدكاغذ ديگه رو پر كنيد و بعد از اون مي

بعد از تمام شدن . را امضا كنم ورودهاي نگاهش كردم و به طرف اتاق رفتم تا پاي كاغذكر با تش
هاي آسمون كه از پشت شيشهچشمم به تاريكي  اكارها از اونها تشكر كرده و به سالن اومدم، اما از اونج

در ورودي پيدا بود افتاد، يواش يواش نزديك در شدم و از اونجا بيرون رو نگاه كردم، ترديد همه وجودم 
  .نطوري دل به دريا نزنمدادم اونموقع شب تا صبح توي فرودگاه بمونم، اما ايرا گرفت، ترجيح مي

برگشتم به طرف جايي كه نشسته بودم و به اطاق خانم تامپسون نگاه كردم از پشت سرم صداي 
  :آقاي توكلي را شنيدم

  مثل اينكه قصد رفتن نداري؟ - 
  :به طرفش برگشتم و با خوشحالي گفتم

  گشتمداشتم دنبالتون مي - 
  گشتيد؟دنبال من مي - 
تونم يه تاكسي پيدا كنم به نظر شما چطوري ميكه به اينجا سفر مي بخشيد من دفعه اولمي - 

  .كنم كه به هتل بروم
  خواهيد؟پس كمك مي: با خنده گفت

  خوب آره ديگه، به نظرتون، اينجا بايد به كي اطمينان كنم، - 
  .گيرمبيائيد بريم بيرون، من براتون تاكسي مي - 

  .كرد و اونهم از سالن بيرون رفتدر كنار در خروجي فرودگاه با آقايي صحبت 
  رم؟و در همان حين از من سوال كرد؟ كه چرا دارم به امريكا مي
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  .كنهازدواج كردم، شوهرم امريكا زندگي مي - 
  منظورم االن نيست، قبل از ازدواجت - 
  شم، منظورتون چيه؟ست متوجه نميربخشيد من دمي - 
  ون به ايران كرده از شما تقاضاي ازدواج كرده؟منظورم اينه كه توي يك سفر كوتاه كه شوهرت - 
  .افتهها هر روزه اتفاق ميخوب كجاي اين مسئله اينقدر عجيبه، از اين نوع ازدواج - 
داد تحصيل كرده است و ها نشون ميعلتش اينه كه شوهر شما در امريكا متولد شده، و مدارك - 

گردند ايران و خانواده براشون دختري انتخاب ند سال بر ميــفرهنگش كالً با اينهايي كه بعد ار چ
ترم، اما بيا اينطوري فكر كنيم كه من بخاطر شغلي كه دارم معموالً كنجكاوكنه و يا كنه فرق ميمي

هايي كه اينطوري بزرگ شدند، با دو تا نگاه كردن تصميم به ازدواج دونم كه بچهبراساس تجربياتم مي
  .گيرندنمي

كنم، همانطور كه خودتون گفتيد شما بخاطر شغلي كه داريد توكلي من فكر ميدونيد آقاي مي - 
  .زيادي حساسيد

ديدم برگشت، پياده شد و اش رو درست نمياي كه رانندهآقايي كه قبالً رفته بود همراه با تاكسي
  .كمك كرد وسايلم رو در ماشين جا بدم

  :حركت كاغذي رو بطرفم گرفت و گفتاز آقاي توكلي تشكر كردم و سوار تاكسي شدم قبل از 
تونيد با من ، اگه مدتي كه اينجا هستيد، مشكلي براتون پيش اومد، ميهمتلفناين نام و شماره  - 

  :نگاهي حاكي از تشكر بهش كردم و گفتم. تماس بگيريد
و تاكسي به طرف  .شما تا همين االنشم به من خيلي كمك كرديد، باز هم از كمكهاتون ممنونم - 

خورد، پنجره رو باز هاي روشن به چشم ميبيرون تاريك بود و هراز گاهي فقط چراغ. تل حركت كرده
كنم عميق نفسي كشيدم، گرم بود و ) تنفس(از ايران بودم رو  بيرونكردم تا هواي اولين شبي كه تنها 

الرناكا كنار درياچه داد، بوي نم و شرجي، تازه يادم افتاد كه حامد گفته بود شهر هوا بوي دريا رو مي
  .نمكه و اطرافش درياي مديترانه است

كنم ، فكر نميمياد مامان افتادبه معرفتي حامد، چرا نيومدي، خيلي بي: ياد حامد افتادمدوباره به 
توقف . هنوز نيومده دلتنگشون شدم. تونستم صدايش رو بشنوماونهم امشب خوابيده باشه، كاشكي مي

يرون آورد، راننده پياده شد و كمك كرد چمدانهايم رو بيرون بيارم، تشكر كردم تاكسي منو از خياالت ب
شه، چيزي گفت و و به انگليسي گفتم اگه ممكنه كمي صبر كنه، اما متوجه شدم زبانم را متوجه نمي

كردند جايي اينجا خيلي از مردم تركي صحبت مي. كنم تُرك زبان بوددر كنار تاكسي ايستاد، فكر مي
روي صندلي نشسته بود، راننده به  اييقآش، يايستاده بوديم، هتل كوچكي بود كه كنار در ورودكه 

هايم آمد و آنها رو روي آن قرار داد و به طرف هتل طرفش رفت و بعد همراه با چرخي به طرف چمدان
كه در كيفم بود ي تاكسي را با دالرهايي ي چرخ رو گرفتم و كرايهبرد باز هم از او تشكر كردم و دسته
ست بود، چون وقتي هتلدار پاسپورتم را چك كرد، اسمم رو توي ربا او حساب كردم، تا اينجاش د
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ر دردسر تونستم روي مبل ــك روز پــاالخره بعد از يــاق را بهم تحويل داد و بــليست ديد و كليد ات
ي فكرهاي دنيا ازه انگار همهـت. وديم دراز بكشمــراحتي كه توي نشيمن سوئيت هتلي كه رزرو كرده ب

ني، فردا وقت مصاحبه است و نه ــكگفتم رها اينجا داري چكار ميريخته بود رو سرم، به خودم مي
ودم، ببينم كسي براي من ــه بــدار تماس گرفتلــا هتــداركي چند بار بــحامدي هست و نه م

رفتم و چشمم به تم بخوابم و فقط راه ميتونسود، نميــدار منفي بپيغامي نذاشته اما جواب هتل
ه توي دستم بود رو بخونم، ـابي كـم و نه كتـي بيرون بود، نه حوصله داشتم تلويزيون تماشا كنپنجره
تر باشه يا ونيم وقتش از ايران عقباومد قرار بود يكساعتدونستم ايران االن چه ساعتيه، يادم نمينمي

گرفتم، شايد حامد به ايران زنگ زده، ديگه دم بايد با مامان تماس مي. اينكه يكساعت و نيم جلوتر بود
دونستم از غذا نخوردنه، اما اشتهاي چيزي رو شد، ميهاي صبح بود و سرم داشت از درد منفجر ميدم

نداشتم، از راه رفتن خسته شدم و خودم رو روي تخت انداختم، چشمم به سقف بود و به خودم فشار 
رقصيد، ديگه به هيچي فكر نكنم، چشام رو بستم، اما خاطرات بچگيم داشت جلوم مي آوردم كهمي

يادم به روزي افتاد كه قرار بود من كرديم، ي خاله ميگونه قايم موشك بازيهايي كه خونهبازيهاي بچه
 ي گچي پاسيوني آب، مجسمهچشم بزارم و سهراب قايم بشه، اما وقتي رفت توي پاسيون پشت فواره

پيدات كردم، كاشكي بازم : افتاده و شكسته بود و من از صداي شكستن به طرف پاسيون اومدم و گفتم
  .گشتيمبه بچگيهامون بر مي

شد، بلند شدم به پنجره نگاه مياز بيرون اتاق صداي رفت و آمد مسافران و كاركنان هتل شنيده 
  .كردم، صبح شده بود

 بيشتر به زدم ومده، اگه االن به مامان هم زنگ ميــرا حامد نيــكار كنم، چــن بايد چــخدايا م - 
كه ديروز  شاهخوندانم چرا به فكرم نرسيده بود شماره سيمين خانم را بگيرم، شماره افتاد، نميفكر مي

بلند شدم، ديگه حوصله نداشتم توي اين اتاق . دادهر چه از فرودگاه تماس گرفتند، كسي جواب نمي
شدم توي حياط هتل چند تا صندلي راحتي گذاشته بودند، تعدادي ديگه از تم خفه ميبمونم و داش

  .كردصندليها هم كنار استخري بود كه اين موقع صبح كسي توش شنا نمي
روي يكي از صندليها نشسته و پايم رو روي يك صندلي ديگه دراز كردم، عادتي كه از بچگي 

دونم تو چرا موقع نشستن روي من نمي: گفتهميشه مي كرد تركش كنم نتونست،مامان هر كار مي
  .يك صندلي بايد جاي دو نفر و بگيري

ر داشت ميزهاي كوچكي رو كه روبروي ـــد بودند يك نفــل در رفت و آمــنان هتــكارك
داد، هوايش گي كنار ديوار آب ميــدونهاي سنــگري به گلـــرد ديــكرد و فصندليها بود تميز مي

تر بدور حگاهي، شالم رو محكمـــمراه با كمي سرماي صبـــداد نمدار و مرطوب، همالو ميبوي ش
دونم مامان توي چمدونم از همه نوع هام پيچيدم، از شب گذشته احساس گلو درد داشتم، ميشونه

بازش  ، چه برسد به اينكهردارماز كنار در بساكم رو  نكرده بودم دارويي گذاشته بود، اما حتي حوصله
  .كنم
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زدند توجهم صداي دو تا پسر بازيگوش كه اول صبح مايوهاشون رو پوشيده بودند و با هم حرف مي
شون اي و ديگري موهاي بلوند داشت، با دستشان بينيشون موهاش قهوهرا به طرف استخر برد، يكي

يگري سرش رو از آب رو گرفته و با همديگه شيرجه زدند  توي آب و بعد از چند دقيقه يكي بعد از د
و دوباره شروع كردند به بحث كردن با همديگه،  ساعتهاي روي دستشون كردندبه بيرون آورد، نگاهي 

شنيدم، شايد سر اين بود كه كي بيشتر زيرآب مونده و بعد دوباره و دوباره صدايشون رو درست نمي
  .اينكارو تكرار كردند

هاي كنار شون دور گردنشون بود، روي صندليحولهزن و مردم جواني كه مايو پوشيده بودند و 
هاش را هاي راحتي ول كرده بود، اما زنِ داشت شونهصندلي روي هرو ب خودشمرد . استخر جا گرفتند

زد، خانم و آقاي مسني كه لباس راحتي و صندل پوشيده بودند، كنار ميز كناريم نشستند و در كرم مي
رو روي ميز قرار دادند، چقدر همه چيز ساكت و آروم بود، چقدر همه اشان هاي قهوههمان حال ليوان

ودم رو توي صندلي فرو كردم ـها، رفتارهاشون و حتي نگاههاشون، بيشتر خچيز برايم متفاوت بود، آدم
 سرم رو برگردوندم هام متعجب وترسانروي شونه و چشمام رو بستم، اما يكدفعه از حركت چيزي

سبز رنگ حامد بود كه بدون عينك سرخ و خسته به نظر  انچشمم خورد چشمبه  واولين چيزي كه
يايي بينمون نبود و ـــرم و حــخواست شم ميــرسيد ديدنش اونقدر خوشحالم كرده بود كه دلمي
چشمام هام بود، داشت به حامد همونطور كه دو تا دستش روي شونه. تونستم توي بغل بگيرمشمي

الي كه سرم را پايين ـــنم درحـندي سالم كرد، مـلبخ با ،يكدفعه به خودش اومدكرد و انگار نگاه مي
يشه زيرنگاه مستقيمش معذب بودم، روي ـمهرا ـدونم چانداختم آروم جواب سالمش رو دادم، نميمي

تونستم كاريش كنم، يك مشكل دونم از دستم ناراحتي، اما نميمي: صندلي روبرويم نشست و گفت
  .ومده بود، مجبور شدم بليطم رو عوض كنمكوچك پيش ا

  .كردنداشتم، هيچ كس حرفهامو باور نمي مدركيوي فرودگاه بودم، هيچ ــن تمام ديروز تــاما م - 
  حاال كه اينجا هستي، پس چرا ديگه ناراحتي؟ - 
  :كرد، با ناراحتي گفتمام ميكه از ديروز توي گلويم مونده بود، داشت خفه ضيغب
چون االن اينجا هستم، پس ديگه نبايد ناراحت باشم، تو به من قول دادي، منم  فقط همين، - 

  .زاشتيتونستي بياي بايد يه طوري منو در جريان ميروي قول تو حساب كردم، اگه نمي
  .دادهر چي بهت زنگ زدم، موبايلت جواب نمي - 
  .نه موبايلم از ديروز ديگه كار نكرد - 
  رف تو بوده، نه منبيني كه اشكال از طپس مي - 

  .رو بستسرش را به پشت صندلي تكيه داد و چشمهاش
كرد، ده بودمش زمين تا آسمون فرق ميـــنگاش كردم، تيپش با اون حامدي كه توي ايران دي

رنگي پوشيده بود با شلوار جين، كفشهاش اسپورتي بود و صورتش معلوم شرت آستين كوتاه آبيتي
  .كردهدو روزي هست اصالح نبود، 
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  :حامد ميشه يه سوالي رو از روي كنجكاوي خودم بپرسم - 
  توني بپرسيمي: همونطور با چشمهاي بسته جواب داد

  تو هميشه اينطوري معذرت خواستن برات سخته؟ - 
  رو باز كرد و زد زير خندهچشمهاش

از تو  آخه من چرا بايد شدي،نه وديوكنم اين يه روزي كه توي فرودگاه موندي رها فكر مي - 
  معذرت بخوام

  زاشتيزدي و پيغام ميبراي اينكه تو بايد به هتل زنگ مي - 
خوب من اين مسئله رو يادم نبود، اما بجاش به مادرت زنگ زدم و بهش گفتم پروازم تاخير  - 
  .افتاده
  .ولي من هنوز با مامانم تماس نگرفتم - 
  .نزدي خوب پس مشكل خودت، چرا از ديشب تا حاال به مامانت زنگ - 
آخه من ديشب خيلي ديروقت اومدم هتل و گذشته از اون ترسيدم بهش زنگ بزنم و متوجه  - 

  .بشه تو نيومدي، نگران بشه
  حاال اينجا كي مقصره، تو يا من؟ - 
  .كُشدمدوني حامد من از ديشب تا حاال فقط يه سوال كه داره ميمي - 
  اي بهم بگيخواي چيز ديگهبازم نمي توني بپرسي تا يكوقت نميري  البته، اگهخوب مي - 
  : كردند كرده و گفتمهايي كه داشتند توي استخر بازي ميرو بطرف بچهيمرو
  تو پشيمون شدي از پيشنهادي كه به من كردي؟ - 

اگه پشيمون شده بودم االن اينجا نبودم، من وقتي قولي : روي صندليش صافتر نشست و گفت
  .مونمبدم، روي قولم مي

شوند، برگشتي امريكا، پيش زندگي كه قبالً داشتي، قول تو مال پارسال بوده، آدمها عوض مي اما - 
خوام مزاحم زندگيت باشم، هنوز اول ها و عشقهايي كه قبالً داشتي، من نميدر كنار هدفها، برنامه

ان راهيم، ميشه از همين االن هم اگه مشكلي هست حلش كنيم، براي من همين االن برگردم اير
  .ا بعداًتتره راحت
دم نه تو، اگه تو صدبار وانجام بده، من ب گوش كن رها، اون كسي كه تصميم گرفته اين كارو - 

خواستم، مطمئن باش كه اينكار اصالً انجام ميــديگه هم آرزو داشتي با من به امريكا بياي و من ن
  .شدنمي

  .خواستم برمز اول مياما تو اين پيشنهاد و به من دادي، براي اينكه من ا - 
خواستي، مهم اينه كه تصميم آخر با من بوده، خواستي يا نميكنه كه تو اولش ميچه فرقي مي - 

شد، گلو دردم كار خودشو كرده بود حرفهاي حامد هم بدطور داشت كم گرم ميبدنم داشت كم
  :كرد گفتمام ميعصبي
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  .خواهيميدوني چيه حامد، مشكل سر اينه كه تو خيلي خود - 
گي من بلد نيستم معذرت اي هم هست كه امروز به من بگي، اولش كه ميرها خانم چيز ديگه - 

گي من خودخواه هستم، قرار نبود ما اينطوري توي زندگي خصوصي همديگه بخوام، حاال هم كه مي
خودم رو رو داري، منم زندگي دخالت كنيم، قرار نبود اينطوري به هم تهمت بزنيم، تو زندگي خودت

گويند كه ده سال با هم زندگي كني هيچ مشكلي نيست تا امضاء ازدواج مثل اينكه مردم راست مي
  .شوندره، آدمها عوض ميپاي كاغذها مي

طور بازخواستش كنم، اون تا همين االنشم بخاطر ــلي نداشت اينــگفت، دليامد راست ميــح
كه داره  هتبكنه، من واقعاً ديوونه شدم، يا اين ياي فكر ممن اومده، هر چند كه خودش طور ديگه

  :اش دخالت كنم با ناراحتي گفتمكنه، قرار نبود اينطوري توي زندگي خصوصيوونم ميــدي
ام باال آوردم، اما و شالم رو تا زير چونه ،گي، همش از فشارِ ديروزخوام، درست ميمعذرت مي - 

م كرد و بعد به دستام نگاه كرد كه شال را محكم گرفته كردم، حامد نگاههنوز هم احساس سرما مي
  :بودم، پرسيد

  ات كجاست؟پس حلقه - 
  .فكر كنم، توي اتاق روي ميز باشه - 
  .رو بازي كنيمدوني كه از اينجا به بعد بايد حواست باشه تا بتونيم نقش يه زن و شوهر خوبمي - 

كردم گرفت، هاي شالم بازي ميتم با گوشهدستاش رو جلو آورد و دستم رو كه روي ميز بود و داش
كرد كه اون دستم رو كمي عقب كشيدم، هنوز عادت نداشتم به لمس دستهاي يك مرد، فرق نمي

  :شوهرم حامد باشه، اما حامد دستهام را محكم گرفت و گفت
حثو يا توي هواپيما، بيا اين ب تو خسته هستي، هم من، االن دو روز يا توي فرودگاه بودمهم  - 

رسيم، بريم باال، لباسمو عوض كنم و يك تمومش كنيم، اگه همينطور ادامه بديم به وقت مصاحبه نمي
خواي اينطوري صبحانه بخوريم و آماده بشيم بريم نيكوزيا، چون سفارت اينجا نيست، تو هم كه نمي

  .بياي، بلندشو لباسهاتو عوض كن
هم زيادي وقت صرف كرده بوديم به اتاقمون كرديم، همين االن گفت، بايد عجله ميراست مي

تو با اين : پشتي حامد هم كنار در افتاده بود، بهش گفتمبرگشتيم، حاال نه تنها چمدانهاي من، كوله
  پشتي اومدي؟كوله

  آره، اما من متعجبم تو توي اين چمدونهات چي داري كه اينقدر سنگينه؟ - 
  .شممه چيزهاييه كه دلتنگشون ميخوب زندگيمه ديگه، وسايلمه، خاطراتمه، ه - 
  ي اينهايي كه گفتي توي دوتا چمدون جا شده؟يعني همه - 

تو برو به حمامت و كارهات برس، من ترتيب اين چمدونها رو ميدم اما بعد از : خنديدم و گفتم
رفتنش تنها كاري كه كردم يكدست لباس تميز از توي چمدونم در آوردم و ساكها رو كنار ديوار 

  .كشيد دوباره اومدم باالشتم، رفتم پايين سفارش صبحانه دادم، اما چون طول ميگذا
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ي كدي رو كه حامد روي ميز گذاشته بود برداشتم و با تلفن هتل به مادر زنگ زدم، خيلي شماره
شه، سعي كردم كه هيچ احساس ناراحتي توي صدايم نباشه، اما دلتنگي كه اين چيزها حاليش نمي

نگرانش بودم و هم او نگرانم بود، توي اين سالها هيچوقت يكروز هم از هم دور نبوديم  من اينه هممهم 
نگران بود چرا ديروز باهاش تماس نگرفتم، از حامد پرسيد كه باالخره رسيده يا نه و تنها چيزي كه من 

د هم تونستم بهش بگم اين بود كه هيچ مشكلي پيش نيومده و من راحت به هتلم اومدم و حاممي
دگي و ــشه كه قدم به قدم، مادررو درگير زناالن اينجاست، ديگه از اينجا به بعدش زندگي منه، نمي

  .گيرم و اينقدر نگران من نباشهودم بكنم، بهش قول دادم كه دوباره باهاش تماس ميــمشكالت خ
در خروجي و بعد صداي بسته شدن . رها بجنب داره دير ميشه: اومدصداي حامد از نشيمن مي

اسهايم را پوشيدم، احساس سرماي بيشتري ــمنم سريع دوش كوتاهي گرفتم و لب. اتاق شنيده شد
  .كردم، اما حالم بهتر بودمي

                                                ***  
رها رو گفت ما احتياج به اينكاها از اول صبح اونجا بودند، اما حامد ميسفارت شلوغ بود، خيلي 

هر رو توي پاسپورتت نداريم، خيلي از كارها انجام شده، و فقط بايد مدارك را بهشون تحويل بدهيم تا م
  .بزنند

اونجا رعنا و شوهرش مسعود رو ديدم، جلو اومدند و سالم كردند و، حامد رو به اونها معرفي كردم، 
، وقتي ه به كسي اطميناني كردشاين روزها نمي: مسعود بابت ديروز از من معذرت خواست و گفت

  .حتماً اشكالي هست ديگه: شما رو اون قسمت بردند، گفتيم
اومد، شايد منهم بودم كاري رو ناراحت نباشيد، توي اون شرايط كاري از دست كسي برنمي: گفتم

  .كردمكه شما كرديد مي
  :ام گذاشت و منو بيشتر به طرف خودش كشيد و گفتحامد دستش رو روي شونه

من ديروز نتونستم بهش خبر بدم كه پروازم عوض شده، براي همين هم اينطوري توي فرودگاه  - 
  تقصير من بود، مگه نه؟: معطل شده بود، برگشت به من نگاه كرد و با خنده گفت

 نه، تقصير هيچ كدومون نبود،: گفتم

  .از صحبتهاي مسعود و حامد معلوم بود كه هر دو فلوريدا هستند 
چه اتفاق جالبي، هنوز نيومده دوست پيدا كردم، منهم خوشحال بودم، چون رعنا : فتگرعنا مي

اومد و منهم از تنهايي كه بايد تو غربت داشته باشم نگران بودم، توي ايران دختر خوبي به نظر مي
 هاي رنگ و وارنگ مدرسه و دانشگاه بود و حاال اينجا از اينكه تنها بشمهميشه اطرافم پر از دوست

  .ترسيدممي
اش را فردا به ما جواب بدهند، اگه اونروز قسمتي از كارهاي سفارت را انجام داديم و قرار شد بقيه

خواست ردا را براي گشتن وقت داشتيم، دلم ميــل بعد از ظهر و فــدادند، ما كردا هم جواب ميــف
كرد و چند لحظه سردم درد ميسرم  نداشتم،برم هتل استراحت كنم، از صبح روز قبل هيچ استراحتي 
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مسعود . گيرندشدم، نگاهم به بقيه بود ببينم چه تصميمي ميبود و دقيقه ديگر خيس عرق مي
پيشنهاد كرد بيائيد امروز نيكوزيا رو بگرديم و فردا جاهاي ديگه، رعنا كه با شوهرش مخالفتي 

ست داري امروز و بريم بگرديم دو: نداشت و خوشحال و موافق ايستاده بود، حامد به من نگاه كرد
دونستم نظر خودش چيه، براي همين گفتم، خودت ؟ نميكني واي بري استراحتـــخيا مي
  خواي استراحت كني؟نمي

  برهاالن ديگه نه، اگه االن بخوابم امشب خوابم نمي -
  .خوب پس با هم بريم شهر و بگرديم -

ودم و نه از گشت و گذارمون توي ــداده ب ذايي كه سفارشــه بعدش نه از غـــاما از اون ب
ه ديدن كرديم و نه از كتابخانه ـــاهاي زيبايي كــاجد و كليســـشهر و زيبائيهاي اون، نه از مس
بردم، همه چيز زيبا و قشنگ بود، ولي من فقط خستگي ميــمعروفش، از هيچ كدام لذت ن

وي چمدون در آورده بودم، ـــاز ت ام روـــكي صبح داروهـــكردم، كاشرو احساس ميخودم
سوخت، و چشممام از سردرد قدرت ديدن نداشت، ساكت شده بودم و ديگه گلويم بدطوري مي

ام و چند بار پرسيد، اگه خسته هستم، زدم، اما حامد گذاشت رو اصل خستگيحرفي نمي
شه، خوبيش اين بود اينكه بعد از ظهر كسي خراب ن برگرديم، اما براي من تنها چيزي كه مهم بود

وقتي برگشتيم هتل داروهامو خوردم . كه حامد خودش هم خسته بود و زودتر پيشنهاد رفتن داد
كنم و بعد از عوض كردن لباسهام، روي مبل راحتي كه توي نشيمن بود دراز كشيدم، فكر مي

ود كه مدتها همون موقع خوابم برد، چون بعد از نيم ساعتي كه صداي حامد رو شنيدم، مثل اين ب
  :گذشته

  خوابم،رها بلند شو روي تخت بخواب، من اينجا مي -
  .من ديگه خوابم، حوصله ندارم از اينجا تكون بخورم: با خستگي گفتم -
  .ولي حاال كه بيداري، بلندشو، جامون رو عوض كنيم -
و ديگه امشب نه، فردا شب تو اينجا بخواب، من ميرم روي تخت، حاال هم لطفاً چراغ -

  .خاموش كن، من خوابم مياد
ردم بود، اما خيس عرق بودم چشمام از تب ـــاومد، فقط سو ديگه بعد از اون چيزي يادم نمي

كردم توي ايرانم، اومد، فكر ميسوخت و گلويم خشك بود، صداي حامد خيلي دور به نظر ميمي
اومد، كتم را بيشتر برف مي كنه، هنوز دبيرستاني بودم زمستون سردي بود وحامد اينجا چكار مي

تب داري، خودتو بپوشون و : شنيدمباال آورده بودم تا گوشهايم را بپوشونه، صداي مامان را مي
چشمهاتو باز كن، با ترس چشمام رو باز كردم، حامد بود، دستهامو : گفتدستهامو گرفته بود و مي

  گرفته بود و حوله خيسي رو روي پيشونيم گذاشته بود،
  ردي، از كي اينطوري تب داشتي؟كباالخره چشمهاتو باز پس  -

  .زديشدم كه ديگه حرف نميمن بايد ديروز متوجه مي
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ساعت ديگه وز نيمـــهن: ذاشت و گفتــام گخيز شدم كه بلندشم، اما دستش رو روي شونهنيم
، ببرمت تو با اين م از اطالعات هتل بپرسم، اگر دكتري اينطرفها باشهرتوني استراحت كني، من ميمي

  .توني تكون بخوريحالت نمي
خوام اينطوري نگرانت كردم، اما معذرت مي: كردم بشينم گفتمو در حالي كه سعي مي.... حامد - 

كردم، االنم يك دوش بگيرم من با خودم دارو دارم، اشتباه از خودم بود، ديروز بايد داروهامو استفاده مي
  .بريم دنبال كارمون، فكر دكتر و نباشتونيم شه و ميحالم بهتر مي

  .سوزيگي و از تب داري مياما تو االن يكساعت داري هذيون مي - 
شه، ما اينجا وقت دكتر بهم اطمينان كن، اگه بلندشم و يه قرص براي تبم بخورم حالم بهتر مي - 

كه با قدرداني نگاهش الي ــشم و در حـــكم آماده ميرفتنو نداريم، اگه تو بري آماده بشي منهم كم
  .كردم بلند شدممي

نروز كارهامون توي سفارت درست شد، اما تا آخر شب هيچ پروازي براي امريكا پيدا نكرديم و آ
مجبور شديم با پرواز فردا صبحش حركت كنيم، اما مسعود و رعنا كارشون درست نشده بود و چند 

رعنا دوست داشت . اشان را كامل كننداي پزشكيهموندند، تا آزمايشاي رو بايد اونجا ميروز ديگه
دونستم بايد بريم هتل و خودمون رو براي فردا آماده كنيم، مي: رو با هم باشيم، اما حامد گفت ونروزا

اش زياد بخاطر منه كه بيشتر استراحت كنم، اما كالً از اون تيپهايي نبود كه در مورد زندگي خصوصي
كرد و رد مريضي من به اونها توضيحي بده، به هيچ كس اعتماد نميحرف بزنه و يا  بخواد در مو

اومد، در تمام مخصوصاً متوجه شدم كه به مسعود اطميناني نداره، شايد هم زياد از اون خوشش نمي
امون پيش بياد، وقتي بطهمدتي كه با اونها بوديم، دستم رو گرفته بود، تا مبادا از طرف اونها شكي به را

رعنا دختر ساده و معصوميه، مثل يك : ن شديم كه به طرف الرناكا برگرديم به من گفتسوار ماشي
تونم قبول كنم كه توي فرودگاه حتي برنگشته ببينه مشكل مونه، اما شوهرش، نميپناه ميي بيبره

د، پرسياومد و از تو ميشه اعتماد كرد، اما حداقل بايد ميهم وطنش چيه؟ درسته كه به هر كسي نمي
  مشكلت چيه؟

غروب وقتي چشمام رو باز كردم، احساس بهتري داشتم، فقط سردم بود، حامد رفته بود استخر 
 ينهام انداختم و رفتم پائرو پوشيدم و شال گرمي رو به روي شونهرو مشغول كنه، لباسمپائين خودش

كرد، كتابش رو با نمي حامد شنا. ها و بزرگترها مشغول شنا در استخر بودندهواي گرمي بود و بچه
هاي باز، روي چشمهاش گذاشته و روي صندلي راحتي دراز كشيده بود، صندلي كناريش صفحه

كنم خواب بود، چون سريع كتابش رو از روي صورتش برداشت و چشمش به من نشستم، فكر نمي
  .افتاد

  حالت بهتره؟ - 
  .االن بهترم ديگه حوصله نداشتم دراز بكشم - 
  يم قدم بزنيم؟خواي برمي - 



 

 126           

   

 فريب سراب 

  .شناسيمما كه اينجا جايي رو نمي - 
: شد، دستش را دراز كرد تا دستم را بگيره و گفتاش بلند ميدر حالي كه از روي صندلي راحتي
  .يه جاي خوب سراغ دارم، بلندشو بريم

هاي ا خونهــوالني بــابون طــك خيــذشتن از يــد از گــرون و بعــزنان از هتل اومديم بيدمــق
به يك  افتاد،ميه فيلمهايي كه توي روستاهاي اروپايي پر شده بود، ـادش بـه آدم يـدرنگش كـسفي

هاي نرمي كه از آفتاب صبح حسابي گرم بودند، صندلهايم رو درآورده و تو اي رسيديم، ماسهجاده ماسه
كه باالي سرمان در پرواز هاي سفيدرنگي كم پرندهها قدم زديم، كمدستم گرفتم و پا برهنه روي ماسه

شد، تند، صداي امواج دريا از همه طرف شنيده ميسنشو كنارمان روي زمين مي ندشدبودند نزديكتر 
هاي طرف راستم قرار اومد، حامد در كنار صخرهها ميداي بازي بچهـآدمها هم بيشتر شده بودند ص

  .طرف نگاه كنهم به اين  ، يك كمياينقدر جلو تو نگاه نكن: گرفت و گفت
  .به طرفش نگاه كردم، اما دستم رو گرفت و با حالت نيمه دو از كنار صخره رد شديم

  منظورم اينجاست، بهت آرامش نميده؟ - 
اما . دريا با همه عظمتش روبرومان بود و مرغهاي دريايي اطرافش در پرواز بودند، با اينكه غروب بود

ها مه زيباتر نشستن خورشيدي توي بسترش به همه زيباييكردند و از هها داشتند شنا ميهنوز خيلي
  .اضافه كرده بود

  خوره؟اينجا به كدوم دريا مي ،زيباستچقدر  - 
  درياي مديترانه - 

كردم درياي مديترانه رو به اين نزديكي ببينم هيچ وقت فكر نمي: عميق نفس كشيدم و گفتم
  خيلي زيباست، ناقال تو كي اينجا رو پيدا كردي؟

  برد، اومدم اينجاديشب بعد از اينكه خوابيدي، خوابم نمي - 
  ميشه بريم از كنار آب قدم بزنيم؟ - 
  شه؟مطمئني كه حالت بدتر نمي - 
  خيالت راحت باشه بيا بريم - 
ها از زيرپات فرار كنند، ه و ماسهــو خيس كنــاها تـــتي كه دريا پـاي داشت وقذت ديگهـــل

  .شدري، اما قدم بعدي باز همه چيز از نو شروع ميها فرو ميوي ماسهكني داري تهمش فكر مي
  .ها صدف كوچولويي رو برداشت و توي دستهاش گرفته بودحامد از روي ماسه

  كني توش چيه؟فكر مي: و پرسيد
  خواي بازش كني؟نگو كه مي: با تعجب گفتم

  به نظرت چرا نبايد بازش كنيم؟ - 
  .كنهي ميولش كن بيچاره داره زندگ - 
  كني زنده است؟يعني فكر مي - 
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  ميرهدونم، اما اگه بازش كنيم، حتماً مينمي - 
اش كه توي اين غروب حامد همينطور صدف رو توي دستاش گرفته بود، اما من بيشتر به حلقه

ر از يكروز قبل از عقدمون وقتي رفتيم حلقه بگيريم، اون رو پوشيده و بدو. كردمزد نگاه ميزيبا برق مي
  :كرد با خنده گفتچشم مامان در حاليكه به دستاش نگاه مي

  اندازيكم منو توي دردسر ميرها داري كم - 
  زاريش بره يا نه؟باالخره مي: به حامد نگاه كردم و گفتم

  آروم نشست كنار آب و اونرو توي دريا رها كرد
  خونه؟اي ميحامد دوست دخترت چه رشته - 
خونديم، چون اوديگه نخواست دكتراش رو تمام كنه، ولي ونه، البته ميخمثل من ژئولوژي مي - 

  .كنيممن سعي كردم تمومش كنم، فعالً با هم همكار هستيم و يكجا كار مي
اش هم ي مامان اينها از كجا اومده كه من يك ذرهدونم اين مغز خانوادهنمي: با لبخندي گفتم

  .نصيبم نشده
  كني كه خيلي تنبلي، نه؟منو آماده مياز حاال داري : با خنده گفت

شه، هم بايد درس بخوني و هم كار كني، اگه غير ازاين باشه، حتماً ولي من اين چيزها حاليم نمي
  چرا تو اين موقعيت يادت به دوست دختر من افتاده؟ شه بپرسمآد كه چه قولي دادم؟ اما مييادت مي

رو هر روز تو دستت شه وقتي اين حلقهيلي ناراحت مي، حتماً خكردمميات نگاه داشتم به حلقه - 
ت شد، اما وقتي حاولش نارا: اش نگاه كرد و در حالي كه چشمش به دريا بود گفتبينه، به حلقهمي

  .كنهكم قانع شد، االن ديگه يكسال گذشته و ديگه زياد برايش فرقي نميبهش توضيح دادم، كم
  .تونيد با هم ازدواج كنيداما توي اين چندسال حتي شما نمي - 
من اصالً قصد ازدواج ندارم، نه با تو و نه : م بهت گفتمــلو نكن، از اول هــو فكر اين مسائــرها ت - 

ا منو نداره، همه مشكالت آدم كه با ازدواج حل ــبا دوست دخترم، و حتي اشلي هم قصد ازدواج ب
 .شهنمي

  
گشتيم فردا روز درازي ي دور شده بوديم، بايد برميشد و از هتل خيلكم تاريك ميهوا داشت كم

 .رو داشتيمرو پيش
  

                                                       ***  
ها و كمكهاي فكري سهراب كه يكروز هم از رم، بعد از نصيحتديگه مدتيه كه فقط با والكر راه مي

توي اون ويلچر بمونم، حتي اگه تمام شب رو تا صبح از  خوامشه، اصالً نميزنگ زدن به من غافل نمي
خوام پاهاي خودم زمينو لمس كنه و تا وقتي زندگي، توي اونها جريان داره و درد و درد بنالم، اما مي

  .كنند، لذت حس زمين هم با خودشونهحس مي



 

 128           

   

 فريب سراب 

شه، هيچ وقت هاي توي پام، جزئي از بدنم حساب ميبه قول سهراب، تا وقتي حس نكردم، پالتين
ها هم جزئي از دويست و شش تكه استخواني هستند تونم با اونها كنار بيايم بايد فكر كنم اين ميلهنمي

هاي فلزي انس كم با راه رفتنهام با اين تكهو حاال دارم كم. كه جسمم خودش را روي اونها نشون ميده
بيني كه ديگه وقت اري، يك روز ميگه فقط كافيه هر روز يك قدم بيشتر بردگيرم، سهراب ميمي

  .ها تو بشمارينداري حتي قدم
  .و خوابيدم منو خيلي زرنگ فرض كردي، بعضي وقتها تمام روز: گمبهش مي
اش براي آدمهاي تنبل اينطوريه كه هر دو روزي يك قدم بيشتر عيب نداره، نسخه: بازم ميگه

  .بردارند
زنه، اما ص شدم، هر روز گوشه اتاق بهم چشمك ميحاال ديگه مهم اينه كه از دست ويلچرم خال

مخصوصاً از روزي كه آيريس پرستار مهربونم منو . تر برم ولي روي پاهاي خودم برمدم يواشترجيح مي
روزي كه مثل هميشه از راه رفتن با والكر خسته شده و خودم رو روي . با دخترش تاتيانا آشنا كرد

  :ي آيريس را شنيدمسرم صدا از پشتويلچر انداختم، 
  دوست داري با دخترم تاتيانا آشنا بشي؟ - 

با تعجب برگشتم پشت سرم را نگاه كردم، بارها از آيريس در مورد دخترش شنيده بودم و گفته 
اشون هم با همديگه دونستم تفاوت سنيكنم، مخصوصاً اينكه ميبود، يه روزي با هم آشناتون مي

  .خيلي كمه
ببينم با داشتن مادر به اين خوبي، دخترش چه تيپيه، اما وقتي ديدمش، خواست خيلي دلم مي

رو متوجه دت علت توجه بيش از حد آيريس به خودمــن همه مــطور ممكنه ايـوندم، چـــمات م
ايد بلندشي، بايد سعي كني، و حاال ــا بــي، امــتر منــتو هم مثل دخ: گفتشدم، هميشه مينمي
 .فهميدم، چرامي

وقتي ما رو به هم معرفي كرد، هنوز چشام به پاهاي تاتيانا بود، هر . خترش تاتيانا روي ويلچر بودد 
رو بود، با شيطنت نگام كرد و حرف بودم، برعكسش دخترش شلوغ و خندهچه كه من ساكت و كم

  :گفت
فكر  شناسم كهرو ميگه، يه دخترييــكنه، هميشه ممامانم هر روز در مورد تو صحبت مي - 
  .فهمم چراكنه آخر دنيا رسيده، حاال ميمي

حتماً ناراحتي كه چرا از اول بهت نگفتم، ولي دليل نداشت كه بگم، چون : آيريس نگام كرد و گفت
دخترم يادگرفته كه با مشكالتش كنار بياد، زندگي برايش خيلي با ارزشتر از اينه كه هر روز بشينه 

  .كنه توي صندليش و از ناتوانيهاش صحبت
راست ميگه، اگه بخوام : تاتيانا دستش رو روي دستم كه به روي دسته ويلچر بود گذاشت و گفت

اينطوري بشينم و فكر كنم، دخترم هم اميدش به زندگي رو از دست ميده، مامان چندين بار بهم گفت 
  .گفت به وقت مناسبش بياكه بيام و ببينمت اما مي
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اش راغ بيمارهاي ديگه،  اما تاتيانا هنوز داشت در مورد گذشتهآيريس ما رو تنها گذاشت و رفت س
كرد، از زماني كه هجده نوزده ساله بوده و به پارتي تولد دوستش دعوت شده بود، مادرش صحبت مي

نرو، چون ماه آخر بارداريته و نبايد زياد توي اين شلوغيها بري، اما تاتيانا رفته بود و مثل بقيه : گفتمي
اما زد و خوردهاي اونشب به نزاع با . خيالي و زدوخورد هم بوداين مدلي، مستي، مواد، بي پارتيهاي

تونسته فرار كنه، ه تاتيانا كه با شكم سنگينش نميــد حادثه گلوله بــشه و از بحه كشيده ميــاسل
فلج  هاي نخاعي در كمرش، دچارآد، اما خودش بعلت آسيباش همون شب بدنيا ميخوره، بچهمي

  .شهدائمي پاهايش مي
تونم راه برم، ولي هميشه توني راه بري، اما من ديگه هيچ وقت نميتو باز هم مي: گفتبه من مي

كنم اگه اين اتفاق برايم افتاد اما در عوضش دختري دارم كه ممكن بود اون رو هم نداشته فكر مي
ديگه داري كه بايد بخاطرش حركت  كنم، ولي تو حتماً خيلي چيزهايپس بخاطرش حركت مي. باشم
  .كني

ديديم، رو ميحرفهاي تاتيانا خيلي قشنگ بود و دوست خوبي شد كه بعد از اون زياد همديگه
شدم و از همه مهمتر به خاطرش بلند ميگت، من چيزهاي خيلي خوبي داشتم كه بايد راست مي

يرون بيايم تا ديگه اينقدر به فكرم نباشه، خواستم تا اونموقع بگشت، ميكم بايد برمياينكه مامان كم
اين روزها بيشتر فكر سهراب مشغولم كرده، قراره براي مدت كوتاهي به آلمان بره براي رسيدگي به 

دگي شركت پدرش، با اينكه گفته هر وقت خواستم برم بهت خبر ميدم، اما از حاال دلتنگ ــنماين
هم كه ايران بودم  ونه اينقدر باهام تماس بگيره، همونموقعتدونم كه از اونجا نميشم ميهاش ميتلفن

كرد، اما حاال زنگ زدنهاش زد، خودش رو خيلي مشغول كار ميرفت، ديگه درست زنگ نميوقتي مي
بينمش، با اينكه از اول گفتيم هراز گاهي با مونه، مثل اينكه روزي چند بار دارم ميمثل ديدنش مي

اهي ما تبديل به هر روز و هر روزمون هم تبديل به چندين بار در روز شده هم صحبت كنيم، اما هرازگ
زد، با رفت، دوباره زنگ ميخورم، بيرون ميزد كه دارم چي ميخورد، زنگ ميبود، سهراب غذا مي

ي ي زنگ زدنهاش دلتنگيش براي منه، اما در واقع اين اونه كه بهانهآد كه دليل همهاينكه به نظر مي
 م شده، دوست دارم ببينمش، دوست دارم بهش بگم از آلمان ويزا بگير بيا امريكا، شايد قبولزندگي

خواست خودش دونم اگه مييــه، مــو ما بتونيم همديگه رو ببينيم، اما توان گفتنش برايم سخت ندكن
رگردي، گذشته اش اينه كه تو رفتي، پس تو هستي كه بايد بخواد، عقيدهكرد، اما اون نمياينكارو مي

خواد بياد اينجا و چشمش به حامد بيفته، سهراب بعد از گذشت چندين ي اينها اون اصالً نمياز همه
  .سال، هنوز هم چشم ديدن حامدرو نداره

                                                      ***  
وقتي حامد و ديده بودم اينقدر  فهميدم چراكننده بود، حاال ميپرواز از قبرس به امريكا خسته

فرانسيسكو و از اونجا رسيد، يك روز تمام، بين فرودگاههاي انگليس، سانحوصله به نظر ميخسته و بي
گرفت اولين باري كه پايم رو به بردم، داشت ميكار ميرو كه براي خوب شدن بهبه فلوريدا، تمام رمقم
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نهايت گرم بود، خودم مريض و خسته بودم و هم اورالندو بيروي خاك امريكا در اورالندو گذاشتم، هم 
  .رو نداشتمي گرمامنم كه هيچوقت حوصله

اومد كه حامد بعد از تحويل گرفتن چمدانهايمان به سالن انتظار بيرون اومديم، اما به نظر مي
از  با شنيدن صداي سالم كردن فردي. كاويدمنتظر كسيه و چشمهاي جستجوگرش همه جا را مي

م تبديل به يقين پشت سرم رويم را برگرداندم و با ترديد منهم سالم كردم، اما بعد از چند لحظه شكّ
هر كسي با نگاه كردن به اون دوتا . شد، مهران بود، برادر بزرگتر حامد، همديگه را در بغل گرفتند

دونم، زد نمينك نميركيب صورتشون مثل همديگه بود، اما مهران عيــشد برادر هستند، تمتوجه مي
شايد هم لنز داشت، قدش هم به بلندي حامد نبود، اما بزرگترين تفاوتشون موهاي مهران بود كه 
يكدست جوگندمي بود، شايد حامد هم دو سه سال ديگه وقتي به سن او برسه موهايش به همين 

گذشت يكسال  سفيدي بشه، منهم وقتي حامد و تو قبرس ديدم تعجب كردم كه چطور فقط بعد از
- رو سفيد ميفته كه غصه موهاگكي . هاشاينقدر موهاي سفيدش بيشتر شده، مخصوصاً دور شقيقه

دار قرار ي آن جيبهاي بزرگ زيپرنگي كه كنارهمهران شلوارك كرم .كنه، مال اين دوتا كه معلوم ارثيه
درش رو بغل گرفته چشمش كوتاه و سفيدرنگ پوشيده بود، همونطور كه براشرتي آستينداشت با تي

مامان : به من بود، دوباره بهش سالم كردم، روبرويم ايستاد و دستش رو دراز كرد و در همان حال گفت
باهاش : گفتنقوي سابق نيست، مثل اينكه درست ميگفت رها دختر بزرگي شده و ديگه بچه نقمي

- زد و نه با عصبانيت، نمييدست دادم و از حرفهاش خجالت كشيدم، نه با شوخي و خنده حرف م
آخرين باري كه مهرانو ديده بودم شايد يه . دونستم چه تصوري از من توي ذهنش مونده كه اينو گفت
كنم ديگه بعد از وارد شدنش اومد، فكر نميپسر دبيرستاني بود، اون مثل حامد هر سال به ايران نمي

نگاه اول نشناختمش، به خوبي حامد فارسي حرف به دانشگاه به ايران اومده باشه، براي همين هم توي 
ي خوب صحبت كردنش باز هم هميشه دست هردوتامون ديكشنري بود زد، تازه حامد با همهنمي

اما مهران بيشتر كلماتش انگليسي بود و من تو ذهن خودم . براي ترجمه كردن حرفهاي همديگه
  .ام درست بودهوالش، متوجهم كرد ترجمهحرفهاش رو اينطوري ترجمه كرده بودم و حاال حامد با س

  نقوهم بوده؟تو كي رها رو ديدي كه متوجه شدي نق - 
اومد ديدن ما، اينقدر رها به دامنش چسبيده بود و نق همون موقعهايي كه وقتي مامانش مي - 
  .شد زودتر بلندشهزد كه مينا خانم هم مجبور ميمي

  .آدرد زن من نكني، چون االن سه روزه صداش در نميخوب پس بهتره ديگه از اين فكرها در مو - 
: زد گفتناراحت نباش همشون اولشون همينطور هستند و در حالي كه چشمكي به حامد مي - 

 .گمازدواجتونو تبريك ميراستي 
خم شدم كيفم رو . دادم، اما حرفهاش بدطور نيش داشتنبايد از االن فكر منفي به خودم راه مي 

 ،حرفاشو به دل نگير: كرد كيف رو از دستم بگيره، آروم گفتحامد در حالي كه سعي ميبردارم، اما 
  .ولي مهران بجاي اينكه بره ماشينش رو روشن كنه، كنار در ايستاده و به ما خيره شده بود



              
131     فصل پنجم



كردند، معلوم بود چندماهي هست بين راه حامد و مهران در مورد كارهاشون با هم صحبت مي
شد ديد، كردم، مثل اون جاهايي بود كه توي فيلمها مياز پنجره به بيرون نگاه مي. ندهمديگر رو نديد

رسيد ها شلوغ به نظر ميخيابان. شدهاي بزرگ و رنگارنگ و درختهاي نخل به وفور ديده ميساختمان
ديدن  شد و برايگفت اين بود كه به اينجا شهر پاركها گفته ميو البته دليلش اونطوري كه حامد مي

- ديسني كه از بچگي عاشقش بودم افتاد، نميدنياي ديزني اكثر اوقات سال شلوغ بود تازه يادم به والت
شد از آسمان اينجا از همه نوع ساختماني ديده مي. كنمدونستم يه روزي به شهرش سفر مي

آپارتماني و يا هاي كم از مركز شهر دور شديم و به خانهخراشهايي كه وسط شهر بود تا وقتي كه كم
هايي به سبك اسپانيايي رسيديم، اولين چيزي كه توي فلوريدا، بيشتر از همه چيز وياليي و يا خانه

ن سرسبزيش بود، اينو ــكنه نه فقط اقيانوس اطلس فلوريدا رو احاطه كرده، بلكه از نظر مجلب مي
ي كه اطرافش آبي بود، اما از هاي سبزشد احساس كردم، رنگوقتي هواپيما داشت به زمين نزديك مي

- اون باال گرماشو احساس نكرده بودم، مخصوصاً با اون تبي كه توي تنم مونده بود احساس خفگي مي
  .كردم

ي حامد، يك آپارتمان كوچك دو اتاقه بود كه نشيمنش با يكدست مبل راحتي مشكي همراه خانه
ي سفيدرنگ پوشيده شده بود و قاليچه هاي گچيهايي به شكل مجسمهاي با پايهبا ميزهاي شيشه

هارو هاي سفيد رنگ بين مبلسفيد كه زير ميز قرار داشت سطح موزائيكگردي با نقشهاي سياه و 
  .پوشونده بود

شد گذاشت و بعد از اينكه توي اطاقي كه به يك راهرو باز مي درشابرهامو با كمك حامد چمدان
به طرف اتاق رفتم، هنوز مشغول . تمان رفت، منو صدا زدمهران براي كشيدن سيگار به بالكن آپار

  .جابجا كردن اسبابها بود
  .كنمحامد نگران اينها نباش خودم درستشون مي - 
  .زارمشون كنار ديوار كه جلو راهت نباشه، خودت هر وقت خواستي مرتبشون كنمن فقط مي - 

قرمز داشت قرار گرفته بود، همراه با اي با رو تختي سفيد كه گلهاي ريز وسط اتاق، تخت دو نفره
دو ميزِ عسلي كوچك كشودار در دو طرفش كه روي ميزها، آباژورهايي با سرپوشهاي قرمز بود و ديوار 

  .روبروي تخت را هم ميز آرايش بزرگي با كشوهاي متعدد پر كرده بود
ش بد نيست همه اتنها تزئينات اتاق همين بود خيلي ساده و شيك، معلوم بود كه حامد سليقه

شد رفتم، يكي از درها كمد اومد به طرف دوتا دري كه از توي اتاق باز ميچيز نو و تازه به نظر مي
 در ديگرها و جالباسيهاش خالي بود و ي طبقهبندي شده بود و فعالً همهديواري جاداري بود كه طبقه

 .خوردبه دستشويي و حمام مي
ش بسته بود رفته و از الي كركره بيرونو نگاه كردم،  به بالكن هاركرهــاي كه كبه طرف پنجره 
كشيد، حامد در حالي كه از خستگي روي تخت افتاده خورد كه مهران اونجا ايستاده و سيگار ميمي

  كردي نبود، مگه نه؟ديدي باالخره آوردمت امريكا، همه چيز به اون سختي كه فكر مي: بود گفت
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 .سال ما خيلي چيزهارو تحمل كرديمود، توي اين يككني سخت نبچرا فكر مي - 
  كني؟بخواي به اين مسائل بگي سختي، بعد از اين چكار مي پس اگه - 
بينم كه چقدر هم مي: از روي تخت بلند شد و گفت. قرار نشد از حاال اينطوري منو بترسوني - 

ادارتر و بزرگتر از اون يكيه و از بيا بريم خونمون رو نشونت بدم، اين اتاق مال تو، ج. ترسيداري مي
اتاق بيرون رفت، اتاق بعدي در كنار دستشويي و حمامي كه در راهرو قرار داشت بود، از اولي كمي 

يك تخت يك نفره كنار ديوار بود و در كنار ديوار سمت راست آن كه نزديك كمد . كوچكتر بود
اغذ و نامه و پاكت بود، معلوم بود كه حامد قبل ديواري بود، ميز كامپيوتر قرار داشت، روي ميز پر از ك

  .كردهاز اومدن از اين ميز استفاده مي
توني بياي اينجا استفاده كني، اينجا هم اتاق منه، البته كامپيوتر اينجاست، هر وقت خواستي مي - 

ني، ناراحت كنم، اميدوارم از اينكه بخواي خيلي وقتها تنها زندگي كمن بيشتر اوقات اينجا زندگي نمي
  .نشي و نترسي

  پس مهران چي؟: با نگراني رويم رو به طرف پنجره كرده و گفتم
كني مهران با ما زندگي يــكر مــا؟ تو فـدي رهـه شـوونـدي: ده گفتــا خنـگاه كرد و بـبهم ن

ز دگي كنه، همين االن وضعش اــخواد اينجا زنــتر از اينهاست كه بمهران خيلي تجمالتي كنه؟مي
گه ــون دو روز ديــي االن چــرده، ولــبابام هم بهتره، اون از بعد از دوران دانشگاهش تنها زندگي ك

كنم بيشتر براي ديدن تو بوده و در فرانسي در ميامي داره، يه سري هم به مازده، البته فكر ميــكن
، اميدوارم زياد با هم خوب ديگه اينم برادر كنجكاو منه: كرد، گفته با خنده نگاهم ميــحالي ك

حامد به طرف در آپارتمان رفت و منهم وارد اتاق نشيمن شدم  ،بحثتون نشه و با صداي زنگ در
خوابيدم، روي يكي از مبلهاي راحتي نشستم و سرم را به پشت مبل شد تمام امروز ميكاشكي مي

لكن رو شنيدم، تصميم گرفتم داد، صداي در كشويي باتكيه دادم، اما امروز ديگه سرفه هم امانم نمي
كس از روي يبرم تو اتاقم، اما مهران زودتر از من وارد نشيمن شده بود و در همان حال كه چند تا كلين

دونم حامد چطور توي اين گرما سر من نمي: كرد گفتداشت و عرق صورتش رو خشك ميميز برمي
 .كنهمي

الً ايالتي كه شما هستيد بايد هواي خوبي داشته احتما: منم فقط براي اينكه حرفي زده باشم گفتم 
  باشه؟
كنم، ايالت ماساچوست، از نظر من قابل مقايسه با اينجا نيست، حتي من بوستون زندگي مي - 

  .فرهنگ مردمش
  .ترهشنيدم دانشگاه هاروارد توي بوستون، شايد براي همين فرهنگ مردمش متفاوت - 
تريه، به طرف آشپزخونه رفته بود و داشت ليوان آبش وكراتبه جز اون شهر كنديهاست، شهر دم - 

  .كردرا پر مي
  تو براي چي دوست داشتي بياي امريكا؟ - 
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ي مسائل خصوصي زندگيمو به همه خواست همهدونستم بايد جوابش رو بدم يا نه، دلم نمينمي
  .توضيح بدم

  جوابش اينقدر سخته كه توش موندي؟ - 
  :اومد، بهش گفتمه نظر ميبه نظر خيلي سمج و جدي ب

  براي رسيدن به آرزوهام - 
  كردي؟كني براي رسيدن به آرزوهات بايد از برادر من استفاده ميفكر مي - 
  .اما اين پيشنهاد حامد بود نه من - 
داره، حاال اون يه پيشنهادي كرد، دونم برادرِ من كي دست از اين قهرمان بازيهاش برميمن نمي - 

  دوني نبايد با زندگي مردم بازي كني؟ردي؟ هنوز نميتو چرا قبول ك
اش بجنگم، دونستم چي بايد بهش بگم، قرارمون با حامد اين نبود كه بيام اينجا و با خانوادهنمي

اشت منم دوست داشتم به برادرش احترام بزارم، اما ذهمونطور كه تمام اين مدت به مادرم احترام مي
  .مهران خيلي رك بود

  كنه؟من داره با دوست دخترش زندگي مي درابروني دنمي - 
  دونممي - 
  يعني حتي حسوديت هم نشده؟ مگه اون شوهرت نيست؟ - 
  .ما قرار نيست تو زندگي خصوصي همديگه دخالت كنيم - 
دوني اگه دوست دخترش بره شكايت كنه، چقدر اونو توي دردسر انداختي، حامد به نسبت مي - 

پستش باالست و خيلي راههاي ديگه جلوش بازه، اما تو با اين كارت جلو  سنش، انسان موفقي بوده،
امريكا اين توي راههاش رو گرفتي، نه من و نه بابام هيچ كدوم با كاري كه اون كرده موافق نيستيم، 

  . بازيهاش جلو من و بابام ايستادهمد با اين بچهنيست اما حابردار يكارا شوخ
تونم قبول تا مامانم قبول نكنه، منهم نمي: پيشنهاد و كرد بهش گفتم يادم افتاد وقتي حامد اين

  .خواست اينكارو انجام بدهاش، باز هم ميكنم، اما اون با وجود مخالفت تمام خانواده
رها بچه : رو روي ميز گذاشت و ادامه دادمهران حاال جلو رويم توي نشيمن ايستاده بود، ليوان آبش

  .ر نشده، از زندگي حامد برو بيروننشو، همين االن هم دي
كنم از نگاه با باز شدن در آپارتمان و ورود حامد، مهران به طرف آشپزخونه برگشت، اما فكر نمي

كنم تا ته قضيه رو تيزش دور مونده بود، چون يه نگاهش به من بود و يه نگاهش به مهران، فكر مي
  :ترفت گفخونده بود و در حالي كه به طرف اتاقم مي

خواد جلو برادرش متوجه شدم نمي. خواي استراحت كني، تو حالت زياد خوب نبودهرها نمي - 
از دستش ناراحت : حرف بزنه، به طرف اتاقم رفتم، حامد در اطاق رو بست و با صداي آرامي گفت

بينمش همانطور كه لب تخت نشسته بودم مونه، بعدش ديگه نمينباش، اون فقط امشبو اينجا مي
  :تمگف
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  .ولي من از دست كسي ناراحت نيستم، خيالت راحت باشه - 
  قول ميدي؟ - 
  .قول ميدم - 
  شي؟پس من ميخوام برم بيرون، اگه مهران هم اينجا باشه ناراحت نمي - 
  .آمخيالت تخت تخت باشه، من اصالً از اتاقم بيرون هم نمي - 

. خوبيه در موردش بد فكر نكنمنظورم ديگه اينطوري نبود، مهران پسر خيلي : با خنده گفت
رو ببينم، دوست داري امشب همه با هم شام بريم رستوران؟ اينطوري تو هم حقيقتش بايد برم اشلي

  .بيني، خيلي دوست داره ببيندترو مياشلي
  .منهم دوست دارم ببينمش، پس امشب با هم ميريم رستوران - 
گم بياد گلوت را يه نگاهي اون به مهران ميتوني تا اونموقع استراحت كني اما قبل از تو مي - 
  .بندازه

  .لطفاً حامد اينكارو نكن، من حالم خوبِ خوب: با عجله گفتم
اينقدر از اون ترسيدي؟ ولي مهران پزشك خيلي خوبيه، اين فرصتو از دست نده، : با خنده گفت

  .توني، يك دكتر متخصص ببينيچون توي امريكا به راحتي نمي
  .شهكم حالم خوب ميه بهت گفتم، فقط بايد داروهامو استفاده كنم، كمقبالً هم ك - 
  .رمهرطور كه دوست داري، پس من فعالً مي - 

حامد رفت و منهم سعي كردم كمي استراحت كنم، اما با شنيدن صداي مهران از پشت در اطاقم 
  .بلند شدم و نشستم

  رها ميشه چند دقيقه درو باز كني؟ - 
  .باز نكنم تا فكر كنه خواب هستم، اما باز هم در زدتصميم گرفتم درو 

  .ميدونم كه صداي منو ميشنوي، لطفاً درو باز كن - 
بلند شدم درو باز كردم و . زداومد در ميكنم اون اينقدر سمج بود كه تا وقتي كه حامد ميفكر مي

  با من كاري داريد؟: در حالي كه سرم رو پايين انداخته بودم گفتم
دونستم به اين ترسويي هستي قبل از ازدواجت به ايران ينقدر از من ترسيدي، اگه مييعني ا - 
خوام، من فقط به فكر خوشبختي آمدم تا منصرفت كنم، اما اگه از دستم ناراحت شدي معذرت ميمي

  .برادرم هستم
ه حامد هم انسان بزرگيه ك ،ترسم، احترام گذاشتن هم دليل ترسيدن نيستمن از كسي نمي - 

  .بخواد براي زندگي خودش تصميم بگيره، حاال اگه ديگه كاري نداريد لطفاً بزاريد منهم استراحت كنم
  .كنم حالت خوب باشهات كنم، فكر نمياومدم بهت بگم، اجازه بده معاينه - 

  .از دست حامد خيلي عصباني شدم، بهش گفته بودم، احتياجي به معاينه ندارم
  .دونم چرا با شما صحبت كردهحامد گفتم كه حالم خوبه، نميمن به : با ناراحتي گفتم
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مطمئن باش كه برادرم كسي نيست كه بخواد چيزي بگه، اما من پزشكم مگه ميشه از صداي  - 
  .هات و قرمزي چشمات نفهميد كه تو مريضيسرفه
في كه معلوم شم در حاليكه كيكنم، چند روز ديگه بهتر ميمن حالم خوبه، دارم دارو استفاده مي - 

گوش كن رها اون حرفهايي كه من : كرد گفتاش دراونه رو در دستش جابجا ميبود وسايل پزشكي
خوام ناراحتيشو ببينم، وگرنه بهت زدم در مورد وظايف برادريم بود، حامد تنها برادريه كه دارم، نمي

اي باشه يا فرد ديگه كنه برادرتاينجا كسي كاري به زندگي خصوصي ديگران نداره، فرقي هم نمي
  .رم، ممكن ديگه فرصت نكني بري پيش دكترباشه، اما وظايف پزشكيم متفاوته، من فردا صبح دارم مي

  .كنمناراحت نباشيد من دارم دارو استفاده مي - 
  ميشه داروهاتو نشونم بدي؟ - 

دم، نگاهي به برگشتم كنار تخت و از كيفم كه روي اون بود، داروها رو در آوردم و به دستش دا
گفتم امان از و در حالي كه توي دلم مي. خوب حاال بشين اينجا بزار گلوتو ببينم: اونها كرد و گفت

  .دست برادر سمج حامد، نشستم و گذاشتم گلومو معاينه كنه
  از كي اينطوري مريض شدي؟ - 
  .كنم دير شروع كردم به دارو خوردناز فرودگاه قبرس، فكر مي - 
  شه كه دارو آورده بودي؟دونستي حالت اينطوري مياز كجا مي - 

ي يكسال برايم كنم به اندازهرسيد، اما مامان فكر ميمن كه فكرم به اين چيزها نمي: با خنده گفتم
  .دارو گذاشته

اما نگران نباش همينهارو ادامه بده فقط قرصهاي تب بر رو هر پنج ساعتي .... بيچاره مينا خانم - 
توني تا اومدن حامد استراحت كني، من خواد ميه كن تا تبت برنگرده حاال اگه دلت مييكبار استفاد
  .شممزاحمت نمي

رفت در حالي كه از اتاق مي .آقا مهران از لطفت ممنونم، اما من واقعاً قصد ناراحتي حامد و ندارم - 
  .فقط با زندگيش بازي نكن: بيرون گفت

استراحت كامل، حالم بهتر بود، به نشيمن اومدم و منتظر  شب بعد از گرفتن يه دوش حسابي و يه
تونستم چشمام رو از روش بردارم، ديدن اشلي شدم، دختر زيبايي كه وقتي در كنار حامد ديدمش نمي

اي رنگ آستيني، همرنگ موهاش با شلوار جين سفيد پوشيده بود چشماش قهوهشرت زردرنگ بيتي
شد، زيبايي خاصي ها و گردنش ديده مينگي كه تا روي شونهمكهاي كمرهاش ككبود، روي گونه

: رو به طرفش دراز كردمو با لبخندي دستماولش با ترديد نگاهم كرد، اما بطرفش رفتم . دادبهش مي
بينم حق داشته، از آشناييت خيلي كنه حاال ميمن رها هستم، حامد هميشه در مورد شما صحبت مي

  .خوشحالم
احساس كردم، حامد از  .منم خيلي دوست داشتم ببينمت: ستم رو فشرد و گفتو در همان حال د

  .هاي مهران بين ما سرگردان بودپشت سر اشلي نفس راحتي كشيد، اما چشم



 

 136           

   

 فريب سراب 

هر دوتاشون . و حتي توي رستوران هم دائم يك چشمش به من بود و چشم ديگرش به اشلي
امد نشسته بود و هرازگاهي از بشقاب او غذا بر كردند، اشلي طرف چپ حخيلي عاشقانه به هم نگاه مي

خواد دستش رو روي دست حامد كه روي ميز بود بزاره، اما او داشت، متوجه شدم، دلش ميمي
  .احساس ناراحتي كردم. دستش رو كنار كشيد

شون شدي، مهران اينكه بدوني دو نفر همديگه رو دوست دارند و تو سد راه احساسات طبيعي
  مامانت حالش چطوره؟: طرف من كرد و پرسيد رويش را به

  .كنهاونم خوبه، حتماً اين چند روزه به نبودن من عادت مي - 
داد تو با حامد بياي بيچاره مينا خانم، معلومه از هيچ چيزي خبر نداره و گرنه چطوري اجازه مي - 
  اينجا؟

و پايين انداختم و فقط ربا نگراني نگاه حامد كردم، حسابي مشغول صحبت با اشلي بود، سرم
كردم، حتماً اگه مامان بود به ماهي داشتم با چنگال با كلم بروكلي و قارچ كه توي بشقاب بود بازي مي

گفت براي گلويت خوب نيست، اما من هيچ وقت گرفت و ميسوخاري كه سفارش داده بودم ايراد مي
  .شدگفت چي ميود، اگه به مامان ميكردم، حواسم متوجه حرفهاي مهران ببه اين چيزها توجه نمي

ناراحت اين هستي كه به مامانت بگم، نگران نباش اين مشكل مادرت نيست، مشكل تو و حامد  - 
  .كه بايد حلش كنيد

رادرش صداش رو ــدونست كه بم نشسته بود، يعني درست روبروي حامد، ميــرف راستــط
  .شنوهنمي

  .كردم شبيه مامانتينم چرا وقتي بچه بودي فكر ميدوتو اصالً شبيه مادرت نشدي، نمي - 
 .اش نيستم، اون همين االنشم هم خيلي خوشگلهنه من اصالً شبيه - 

  .كردم، اما سرم رو بلند نكردمسنگيني نگاهش رو احساس مي 
  .فهميانگليسي رو كجا ياد گرفتي، حرفها رو خوب مي - 

  درك حرفهاشه يا معني حرفهاست؟دونستم منظور از سوالش چيه، نگاهش كردم، نمي
  .فهمماشتباه نكنيد، من خيلي از حرفهاي شما رو نمي - 
  .فهميدكنم اينطوري باشه، شما خيلي از حرفهارو خوب ميمن فكر نمي - 
تونم به شم، اما نميدونم، اگه منظورتون زبان انگليسي، خيلي از حرفها رو متوجه مينمي - 

  .انگليسي جواب بدم
  رفتي؟توي ايران كالس انگليسي ميحتماً  - 
زبان انگليسي بوده و  ميدانشگاهرفتم، اما رشته قبل از اينكه دانشگاه برم هميشه كالس زبان مي - 

ي اينها رفتم، با همهبعد هم كه قرار شد بيام اينجا، اين يكسال گذشته باز هم كالس مكالمه زبان مي
  .شدمشون را متوجه نميالحات و لهجهوقتي وارد فرودگاه امريكا شدم، اصالً اصط

  .هتر از جنوب باشكنم لهجه شمال امريكا هنوز سنگين، ولي فكر مينهها سنگيي امريكاييلهجه - 
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رسيد نفس راحتي كشيد فردا كنم از اينكه جو دوستانه به نظر ميحامد نگاهي به ما كرد، فكر مي
ره، منهم نفس راحتي كشيدم، شب قبلش باهاش صبحش وقتي صداي در را شنيدم كه مهران داره مي

دونستم كه خداحافظي كرده بودم، ملحفه رو روي سرم كشيدم و با خيال راحت گرفتم خوابيدم، مي
  .حامد هم قرار نبود خونه باشه

                                                      ***  
ن يك جدايي بزرگ بين ماست، براي همين بيشتر كرديم سفر آلماسهراب هنوز ايران بود، فكر مي

  .گرفتيمبا هم تماس مي
  چرا رفتنت اينقدر طول كشيده؟ - 
  .خواد همه چيز كامل باشههنوز كارهاي شركت جورنشده، بابا تو اين مسائل خيلي حساس و مي - 
  .كنه يا اينكه عوض شدهعمو هنوز هم بيشتر وقتش رو توي شركت صرف مي - 
گيره، االن ديگه وقت استراحتش اما ميگه، ا نميــونه جـــوي خــشناسي اصالً ته ميـــبابارو ك - 

م داره، چون توي خونه سرگرمي نداره، مامان قبالً فقط صبح ــ، البته حق هنهردــاستراحت من كار ك
د خونه اش خونه هستند، اينه كه بابا زياگرفت، االن بعد از ظهرها هم شاگرداي قاليبافيشاگرد مي

  .مونهنمي
تونستم بهش تر بايستم، با اينكه ديوار كنارم بود و ميوالكرم رو توي دستم جابجا كردم تا راحت

  .فقط خودم و خودم باشمخواستم تكيه بدم، اما با ديوار هم لج كرده بودم و مي
  درسات در چه وضعيه؟ باالخره تونستي تمامش كني؟ - 
  .را آنالين بگيرند، فعالً خيلي وقت دارمنه هنوز نه، قراره تست آخري  - 
  شه؟مطمئني اگه بري خونه، مشكلي برات درست نمي - 
اي تونم درسامو بخونم، هفتهآره، مطمئنم، ديگه اينجا تحمل موندن ندارم، حتي درست نمي - 

  .ترهآم براي معاينه، مهم اينه كه بايد تمرين كنم، كه اينكار ازتو خونه برام راحتيكبار مي
  .اما اينطوري فكر خاله هم خيلي ناراحته كه تو تنها هستي - 
گفت كه سكوت بينمون مي .باالخره كه چي، من بايد بيام بيرون، مامان هم بايد برگرده ايران - 

آورد كه اونو مطرح جنگه، خيلي به خودش فشار ميچه سوالي تو ذهن سهراب كه داره باهاش مي
  .عقلش پيروز شدنكنه اما باالخره احساسش به 

  بعد از تمام شدن درسهات فكر برگشت به ايران را نداري؟ - 
  دونستم جوابشو چي بدم، اين سوالي بود كه بارها از خودم پرسيده بودم؟نمي

  .دونم بهش فكر نكردمنمي - 
  .كنم كه تا حاال به اين مسئله فكر نكرده باشيباور نمي - 
  .بزار االن بهش فكر نكنيم - 
  .خواد چيزي را بينمان از بين ببرهدونستم كه ناراحت شده، اما نميگفت، مييچيزي نم - 
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اختيار رفتي بري بيرون بيــاالخره تصميم گـــپس ب: امد را شنيدمـــاز پشت سرم صداي ح
دونستم از كي وارد اتاق شده، در اطاق باز بود و منم پشت به در و رو به پنجره ايستاده رنگم پريد، نمي

خبر وارد اطاق كسي بشه، احتماالً در زده و من اصالً متوجه نشدم، اما نبود كه بي آدمي، حامد بودم
ناراحتيم بخاطر حامد نبود، براي سهراب بود كه حتماً صداي حامدرو شنيده و شناخته و من هر چه 

جودش رو كنه، نفرتي كه از حامد وول نميــاي نداره و اون قبهم بخواهم بهش توضيح بدم فايده
ترسيدم قطعش كنم، بيشتر ناراحت شد موبايلم تو دستم بود، ميهاي من پاك نميگرفته بود با حرف

  .بشه
به حامد سالم كردم، اما او مشغول صحبت كردن در مورد دوره آموزش عملي بود كه حتماً بايد  - 
  .دهندي عملي مدركت رو بهت نميگفت بدون گذروندن دورهگذروندم و ميمي

  .كنم، شايد برام درستش كنهبا دكتر سرمد صحبت مي: گفتم
كنه يكدفعه متوجه اي جاي اون كار ميوني كه دكتر رفته مرخصي و دكتر ديگهدمگه نمي - 

  :موبايل تو دستم شد
  .تونم بعداً در مورد كارهات بهت بگمكردي، مياگه داشتي صحبت مي - 
  نه، صحبتم تمام شده بود - 

  تونم بعداً باهات تماس بگيرم؟مي: وشم نزديك كردم و گفتمموبايل را به گ
  .را قطع كردتلفن  وهر طور كه مايلي : سهراب با ناراحتي جواب داد

درد آورد، تمام اين فهميدم، آهنگ صداي سهراب قلبمو به زد، اما من هيچي نميحامد حرف مي
ندكه يادش هميشه مثل بختك سالها سعي كردم فراموشش كنم، سعي كردم بهش فكر نكنم، هر چ

ي زندگيم سايه انداخته بود، به مامان گفته بودم در موردش كرد و روي همهام سنگيني ميروي سينه
خوام فراموشش كنم، اما حاال بعد از اين همه سال باز هم همون احساس هيچي به من نگو، مي

كردم وقتي ، هيچ وقت فكر نميوي حياط خونشون منتظر سهرابــاي را دارم كه تدخترهجده ساله
كردم قراره دوباره با هم صحبت كنيم، باز هم همان احساسات برايم زنده بشه، هيچ وقت فكر نمي

سهراب ناراحت بود و منهم ديگه خوشحال نبودم، ديگه . اش پشت تلفن ناراحت بشماينقدر از ناراحتي
  .آرامش نداشتم
  ر بدي شده؟مثل اينكه حالت خوب نيست، خب: حامد گفت

كنم باهاشون تماس بگيرم، اگه نه چيزي نيست، از اينكه دنبال كارام رفتي ممنونم، سعي مي - 
  .ي عملي رو بگذرونم ديگهنتونستم كاري كنم، خوب مجبورم دوره

  .اما با اين شرايطت سخته - 
  .كنمكم عادت مياولش سخته، اما كم - 
  خواي االن كمكت كنم، بري خونه؟مي - 
  .شم منتظر مامان هستمطول ميكشه، منتظرم فرمهارو بيارند تا پر كنم، مزاحمت نمينه  - 
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صحبت كنم، اما بعد از فهميدم، فقط منتظر بودم زودتر بره تا بتونم با سهراب ي حرفهاشو نميبقيه
داد، بعد از يكساعت زنگ زدن غرورمو شكستم و براش رفتن حامد، هر چي بهش زنگ زدم جواب نمي

  .خوام باهات حرف بزنمرو بردار ميكنم گوشيسهراب خواهش مي: م گذاشتمپيغا
رو نگه داشته بود، صداي نفسهاي گفت، فقط گوشيباالخره خودش زنگ زد، اما هيچي نمي

  شد،عميقش شنيده مي
  كشي، مگر نه؟سهراب داري سيگار مي - 

  كنم؟كنه كه من دارم چكار ميچه فرقي مي: با عصبانيت گفت
  .كنهاما براي من فرق مي - 
  زاري؟كنه يا بازم داري منو سركار ميواقعاً برات فرق مي - 

  بس كن سهراب: با ناراحتي گفتم
  كني؟كنه چرا هنوز داري با اون عوضي صحبت مياگه فرق مي - 
  .كني نيستاونطوري كه تو فكر مي - 
واد از روي عشق باشه يا ــخيــدونم، مرها من همه طوري رو كه با اون صحبت كني بد مي - 
  خواي باهاش صحبت كني؟خواد از روي اينكه باهات كاري داره، بازم ميمي

  .فقط اجازه بده بهت توضيح بدم
  .زدولي اون ديگه حرفي نمي

اشه سهراب، اگه ــب. ودــدم، و جوابم فقط سكوت بــم بزار توضيح بــكنسهراب، خواهش مي - 
كه داره به قلبم  ورين، عيبي نداره، اما تو داري، اون نه رفتار كنيخواي اينطوري خودخواهامي

بري، حامد دنبال كارهاي دانشگامه كه زودتر وشن شده رو از بين ميرده و به خاطر تو روشنايي مي
ام، بيمارستان و هزار تا ره دنبال كارهاي من، دنبال كار بيمهمي تمام بشه، تو اين موقعيت كي

و فكري ديگه، من هيچوقت از اون تقاضايي براي كمك نكردم، اما خودش اينكارها رو مشكالت مالي 
ا معموالً با دوست دخترش اينجاست، اونها ـــه تنها بود، امــانجام ميده، تو االن صداشو شنيدي ك

فهمند، مثل هم هستند، من مثل اونها نيستم، جزئي از خواهند با هم زندگي كنند، همديگر رو ميمي
آد، همونطور كه اگه تو زندگي حامد نيستم، اون االن فقط مثل يك دوست و يك برادر به كمكم مي

كردي، پس ديگه اينطوري در مورد ما فكر نكن، هر چي بوده هم بودي تو اين موقعيت، همين كارو مي
ام خفهكردم، اين حرفها داشت كتر شده بود، احساس راحتي ميــبين ما تموم شده، بغضم حاال سب

  .كردمي
تو از نظر مالي به حامد وابسته هستي؟ مگه من همين چندمدت پيش بهت نگفتم هر چي خرج  - 

خواد ببينم تو غربت دست بيمارستان و چيزهاي ديگه ميشه بهم بگو تا برات بفرستم، نگفتم دلم نمي
  .هايي مثل حامد وابسته بشيتنها و محتاج افتاده باشي و به امثال آدم

  .گيرمكنيد، من دارم از حامد كمك مالي ميدونم چرا شما همه فكر ميمن نمي: ت گفتميصبانبا ع
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  .پس اينطور كه معلومه آدماي ديگه هم همينطوري در موردت فكر كردند، فكر من اشتباه نبوده - 
بسه سهراب، من هيچوقت دستم جلو حامد دراز نبوده، توي اين سالها خودم را به آب و آتش  - 
من حتي اونموقع كه با هم زندگي . م كه بعد از اين همه كار و درس محتاج حامد يا حتي تو باشمنزد

  .كرديم، هميشه خرجهامون حساب و كتاب داشتهم مي
ود و تو بايد قسمت خودت ـــدا بــدگيتون جــيعني اونموقع كه شوهرت بود حساب خرج و زن - 
گيره، تو اين همه ي پارسش غذا ميكس به اندازه دادي، رها به اين ميگن زندگي سگي هررو مي

شتي، زندگي من و خودت و پدر و مادرامون رو بهم زدي فقط براي همچين زندگي خودت را كُ
  آشغالي؟

فايده نداشت، صحبت كردن با سهراب فايده نداشت، حامد با همه مشكالتي كه بينمون پيش 
تونست با اين حرفها محفوظ بود و هيچ كس نمي اومد، دوست عزيز من بود كه جاش هميشه تو قلبم

اي كه هيچ دار كنه، اون كسي بود كه دنياي جديدي كه ديوونش بودم رو بهم هديه داد، هديهاو را لكه
كه اومدم اينطرف و اينور كس نتونست به من بده، اگه االن اينطوري دلتنگ وطنم هستم براي اينه 

شدم كه اصالً نديده رفتم، هميشه دلتنگ غربي ميايران نمي قضيه رو هم ديدم، اگه اون زمان از
ردم، اما اگه اونجا مونده ـاگه االن دلتنگ سهرابم، براي اينكه اينجا كمبودش را احساس ك. بودمش

اكيه كه غرب با ــامد انسان پــفهميدم حميــت ارزشش رو نــچ وقــبودم، هميشه داشتمش و هي
با همه آهني بودني كه بعضي وقتها وحشي وحشيه وحشيه، او را خراب  همه برهنگي و فلزي بودنش،

كنند، ود سهراب، اونها فقط توي دو تا دنياي متفاوت سير ميــنكرده حامد انسان پاكيه مثل خ
تونه اونو توي ذهنش همونطور كه حامد هم هيچ وقت نتونست سهرابو قبول كنه، سهراب هم نمي

  .مجسم كنه
كني، نه روي كردم، نه؟ اما تقصير خودته، نه تكليف منو مشخص ميي زيادهمثل اينكه خيل - 

  خودتو، رها گوشت با منه يا نه؟
  .كنمدارم گوش مي - 
  .خواي براي اين زندگي لعنتي من تصميم بگيريكني، پس كي ميفقط داري گوش مي - 
مورد گذشته من چيزي سهراب مگه قرار نشد كه ما فقط به هم زنگ بزنيم، مگه قرار نشد در  - 

نپرسي، مگه قرار نشد اول همديگر رو بشناسيم، اما تو زير قولت زدي، تو منو مجبور كردي در مورد 
  .يواش فراموش كنمخوام يواشام صحبت كنم، در مورد چيزهايي كه ميگذشته
اش رو فراموش كنه، اگه تونه خودش و گذشتهآخه حرفهات منطقي نيست، مگه كسي مي - 
مگه مامان و باباي من . كنه، باالخره يه جايي از زندگيت خودش سر، باز ميت هم چيزي نگيخود

خواستند فراموش كنند كه من از كجا اومدم تمام اين سالها به كسي چيزي نگفتند، نبودند كه مي
رگ حتي از منم مخفي كردند، اما وقتي موقعش شد، اونها بودند كه پيشقدم شدند براي گفتن راز بز

  .زندگيشون
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زد، نه ناراحت بود و نه اش حرف مياين اولين باري بود كه داشت در مورد زندگي گذشته
خوشجال، مامان گفته بود بهش چيزي نگم تا خودش بگه و حاال اين خودش بود كه داشت در مورد 

  .كرداش براي يافتن والدينش صحبت مينتيجهجستجوهاي بي
كردم، يك ذره از عشقم به پدر و مادري كه حاال ي من هستند پيدا ميكني اگه اونها رو فكر مي - 

ام ام، گذشتهولي پدر و مادر واقعي. كردام به اونها رو كم نميشد، حتي يك نفس هم از عالقهكم مي
فهميدم و در كنار هم قرارشون بودند، واقعيت زندگيم بودند، بايد حقيقت گذشته و حال زندگيم رو مي

موند تا اين پازل كامل بشه، وگرنه هميشه يك قسمتي از زندگي برايم ناشناخته و نامفهوم مي دادممي
برد، رو از بين ميي زندگيم نفهميده بودمش، معناي كل نقشهو همون دو تا جاي خالي كه روي نقشه

راي ولي االن در ذهنم، روي يكي از جاهاي خالي سنگ قبري است براي پدرم و جاي خالي ديگه ب
  اينطوري همه چيز و كنار هم قرار دادم، تا تونستم دوباره زندگي كنم،. مادرم

  حاال هنوز از دست من ناراحتي؟
  .كني حرفهات به اين راحتي از قلب آدم پاك ميشهمعلومه كه ناراحتم، فكر مي - 
  .خواممعذرت مي - 
شه، خواهي درست نميمعذرتهمه چيزا با : رو آروم كردم و گفتمد از سكوتي طوالني صدايمــبع

تونم سگي داشتم، چطور ميگي يه زندگي ام خبر داشته باشي به من ميتو بدون اينكه از گذشته
ا ــباهات ادامه بدم، وقتي طرز تفكرت نسبت به من اينه، وقتي حرمت سخن گفتن و حرف زدن بين م

بيني ديگه حتي به رسه ميروزي مي ره، يهرمت چيزهاي ديگه هم از بين ميـاز بين بره، خودبخود ح
اي نداشته باشم تا اينطوري سهرابي كه تو دم باهات رابطهزاريم، ترجيح ميهمديگه هم احترام نمي
  .ذهنم دارم رو از بين ببرم

كنم غرب خيلي روي كردم، اما تو هم عوض شدي، زيادي آروم شدي فكر ميدونم زيادهرها مي - 
  .كني يه عمر ديگه وقت داري زندگي كنيرد شدي، فكر ميريلكست كرده، خيلي خونس

يشه آروم بودم، اين تويي كه عوض شدي، عصبي و زودرنج شدي، هنوز حرف نزدم كه ــمن هم - 
زني، من اينجا اين برخوردها، اين ا حرفهات به من زخم زبون ميــزني و يا بكني يا داد مير ميــيا قه
- زنند اينطوري به هم كنايه نميردم، مردم اينجا حرفشون رو ميـــكها رو فراموش ها و نيشطعنه

  دوني من قبالً ازدواج كردم پس ديگه اين حرفهات چه معني ميده؟زنند، تو كه مي
دونم چي بگم، اما منم اينجا توي دنياي متفاوتي زندگي كردم، ممكنه از نظر مالي وضعم نمي - 

چيزها هم بايد تو جامعه دنبالش دويد، با همه جور آدمي بايد خوب بوده، اما براي نگه داشتن همون 
ها رو بايد قبول كني تا بتوني زندگي كني، اين نيست كه فقط قشر سرشاخ بشي و حرف زور خيلي

بخصوصي جلوم باشند، بايد از فهميده تا نفهمشون رو باهاشون سروكله بزنم، رها اينجا زندگي كردن 
يز و پول جارو كني، مخصوصاً من كه دست تنها هم هستم، تموم راحت نيست كه بشيني پشت م

اي انتخاب كنم، تا يكذره تونم به ميل خودم، زندگي ديگهمسئوليت بابام رو دوش منه، حتي نمي
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خوام ولشون اصل اينكه نكنه ديگه دوستشون ندارم، نكنه ميو زارن ركني، ميباهاشون مخالفت مي
 ونباهاشتونستم مثل يه پسر معمولي دونستم تا ميام هيچي نميذشتهكنم و برم، كاشكي منم از گ
تو . دونم و در واقع همه زندگيم افراط و تفريط شدهشه، من همه چيزو ميبرخورد كنم، اما ديگه نمي

 مهي يك زندگي مشترك را داري، اما من حتي نتونستم يك زندگي خانوادگي سالم حداقل تجربه
  .، ممكنه از دستم ناراحت ميشي، اما خسته شدم از اين همه صبر كردنبراي خودم درست كنم

كني اينقدر احمق بودم كه وقتي خودم ولي من هيچوقت به تو نگفتم براي من صبر كن، فكر مي - 
  .ضازدواج كردم به تو بگم منتظرم باشي اين ديوونگي مح

  .يرون و بگي اشتباه كرديتو نگفتي، اما من منتظر شدم كه روزي از اون زندگي بيايي ب - 
سهراب من ممكنه از همسرم جدا شدم، اما اشتباه نكردم پس لطفاً اين فكرو از تو ذهنت بيار  - 
  .بيرون
خواي فكر كن من تمام اين سالهارو منتظر روزي بودم كه تو از زندگي حامد بياي هر طوري مي - 

من توي چشمات و حرفهات احساس  بيرون، امكان نداشت كه قلبم به من دروغ بگه، عشقي رو كه
كردم، چيزي نبود كه تا آخر عمر راحتت بزاره، همونطور كه منو راحت نذاشت، فقط كمي از نظر مي

  .مامان شد زماني اشتباه كردم كه اونهم تقصير
آوردي احتياج به اي رو كه توي خونه گفت اين بچهكرد بايد سروسامان بگيرم، ميمامان فكر مي

كردم، هنوز زوده، توني هم براش مادر باشي و هم پدر، ولي من فكر مير هم داره، تو نميمحبت ماد
كني، و اما دونستم اگه ازدواج كنم، تو ديگه هيچ وقت به من فكر نميهنوز جا داره كه تو برگردي مي

زندگيشو اون خوشبخت و داره : و سرت بيار بيرون، مادرش گفتهــفكر رها رو از ت: گفتيــمامان م
كنه، آخه رها چطور ممكنه تو اونموقع خوشبخت بودي و سال بعدش جدا شدي، من چقدر احمق مي

بودم كه صبر نكردم و حرف مامانو قبول كردم، اونقدر كارهاي من و بهار سريع انجام گرفت كه يادم به 
  .عقد تو افتاد كه وقتي چشمامو باز كردم رفته بودي

كردم فقط تو عروس خونه من ميشي اما بهار خيلي سريع جاي فكر ميبيني، يه عمر سرنوشتو مي
كنه، واقعاً دختر خوبي بود، دونستم كه اشتباه نميگفت دختر خوبيه و منهم ميتو رو گرفت، مامان مي

مو بريزم دور، سعي كردم همسر خوبي براي او و پدر منهم اونموقع مثل حاالي تو سعي كردم گذشته
قرار بود يكسال بعد از عقدمون ازدواج كنيم، اين تنها شرطي بود كه من . باشم خوبي براي پسرم

حاال كه مجبورم زندگي كنم، پس بهم : گذاشته بودم، هنوز آمادگي ازدواجو نداشتم  و به مامان گفتم
كرد حاال كه تا اينجا موافقتمو گرفته، سريع بايد كارهارو مامان فكر مي. فرصت بده كه بشناسمش

اون : راست ميگه: گفتولي بابا شرطمو قبول كرد و مي. ام بده، مبادا كه دوباره من از قفس بپرمانج
وآمد كنند و همديگه رو بشناسند، دوست داري بعد از حتي شناختي از اين دختر نداره، بزار با هم رفت

شايد هم : گفتو ميازدواج، اختالفاتشون بزنه بيرون؟ ولي مامان به عشق بعد از ازدواج عقيده داشت 
  .عالقشون بزنه بيرون
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ي كارهام رو انجام داده و فقط منتظر مامان و نرگس بودم، سهراب ساكت شده بود و منم كه همه
گفت، من از كردم، راست ميروي تخت نشستم و پاهايم رو دراز كردم، داشتم به حرفهاش فكر مي

از اونموقع بود كه سعي كردم واقعاً فراموشش  روزي كه فهميدم ازدواج كرده، ديگه بهش فكر نكردم،
  .كشها اين دفعه چندمه كه متوجه شدم سيگار ميــكشيد، امم، سهراب قبالً سيگار نميــكن

  پس چرا كارتون به اينجا كشيد؟ - 
  هنوز خسته نشدي؟ - 
  .شماز شنيدن حرفهاي تو هيچوقت خسته نمي - 
  :بعد از مكثي ادامه دادو 
ديديم براي عروسي، كم تدارك ميرفت و كمهمه چيز داشت به خوبي پيش ميدوران عقدمون  - 

من از اول با . شدها تازه داشت شروع ميو حرفهاي معمول كه بايد كجا زندگي كنيم و چه كار كنيم
بهار صحبت كرده بودم كه نگهداري ايمان، پسرم با منه و بعد از ازدواج هم اين روال ادامه داره اما 

تونه از حاال مادر خونده باشه و من بايد دست از اش بناي مخالفت گذاشتند، كه دخترشون نميهخانواد
  .بازيها بردارماين مسخره

  تو كه اينو قبول نداشتي، چرا از اول نگفتي، : من به بهار گفتم
 افته، اما حاالكم عشق اين بچه از سرت ميدتي كه با من باشي كمـــفكر كردم يه م: گفتمي

در مورد ايمان من فقط تا اين حد بهش گفته . اينهايت به اين بچه وابستهبينم اشتباه كردم، تو بيمي
بودم كه اين پسر رو از شيرخوارگاه آورديم و دوست داريم بزرگش كنيم، بهش نگفته بودم كه خود من 

ن مسئله عنوان بشه، چطور كردند جلو خانواده اياي از پرورشگاه هستم، بابا و مامان قبول نميهم بچه
در عوض ديني هست كه به گردن پدر و مادرم دارم، همونطور كه تونستم بهش توضيح بدم كه اين مي

هديگي خواست حاال كه توانائيش رو دارم، منهم بچهاونها منو بزرگ و خوشبختم كرده بودند، دلم مي
تونه منو از اون جدا كنه اما بهار اين رو خوشبخت كنم ايمان االن پسرمنه و هيچ چيزي هم نمي يا

كرد فهميد و نه دوست داشتم كه بهش توضيح بدم، فقط به تنها چيزي كه فكر ميچيزها رو نه مي
دونم، اما من رو مشخص كن، نميشه و تكليف اين بچهاين بود كه داره تاريخ عروسيمون نزديك مي

- شناسمش و كمزاشتم شايد درست نميين اصل ميواقعاً حرفاش برام قابل قبول نبود و همش روي ا
كم همه مشكالت حل ميشه، مامان و بابا پيشنهاد دادند كه ايمان پيش اونها باشه و ما بريم دنبال 

  .اش جدا بشهتونه بخاطر ازدواجش از بچهتونستم قبول كنم، مگه كسي ميمن نمي وليزندگيمون 
رو قبول كرد ولي حاال ميگه براي اين قبول كردم كه شايد مامان، بهار از اول اين مسئله : گفتممي

دوني آخر كار وقتي مخالفت من رو با مي. خواد با دروغ شروع كنهنظرت عوض بشه، يعني از اول مي
  اين مسئله ديد چي گفت؟

  پرسي؟داري از من مي - 
  .ردهزنم، نكنه از بس حرف زدم خوابت بآره، مگه با چند نفر ديگه دارم حرف مي - 
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  .نه بابا خواب چي، تمام شش دانگ حواسم به حرفاته، مگه ميشه تو حرف بزني، من خوابم ببره - 
  .كنيخيلي ناقاليي رها ببين چطور بحثو عوض مي - 
دوني بهار به من چي كردم، از من پرسيدي مياشتباه نكن، من داشتم به حرفات گوش مي - 

  .ناراحتت كرده و هنوز توي ذهنت مونده دونم، چي گفته كه اينقدرگفت؟ حقيقتش نمي
رو دوست داشته باشه، و نتونه اونرو به من گفت، كسي كه اينقدر يه بچه: بعد از كمي مكث گفت

ي خودشه، وگرنه چه پيش پدر و مادرش نگه داره و يا از اون جدا بشه، تنها دليلش فقط اينه كه بچه
ه نگهداري يه بچه غريبه بكنه، ــد بــودش را مقيـــخلي داره كه يه پسر جوون از حاال بخواد ــدلي
اش بهش زده بودند، اما اگه آدم خودش به چيزي عقيده دونستم كه اين حرفي بود كه خانوادهمي

ان كنه، با اين حرفش منو خورد كرده بود، نه ــله رو جلو شوهرش بيــآد اين مسئميـــنداشته باشه ن
ببرم كه براش ثابت كنم كه ايمان پسر من نيست و نه ديگه برام  خواست دليلي يا مدركيدلم مي

رفتم براي انجام خريدامون كنه، فقط مثل يه ماشين كوكي دنبالش مياهميت داشت كه چي فكر مي
سر دوراهي مونده  .اي بود كه بايد از نظر اون تمام و كمال انجام ميشدبراي عروسي انگار تنها مسئله

ديدند كه همون مونم، ميديدند كه بيشتر اوقات شمالم و زياد پيش اونها نميمي بودم، پدر و مادرم
دونستم بايد ره، اما نميهم داره از بين ميــودم، اونــيك ذره خوشحالي هم كه براي خودم ساخته ب

هر كنند، مگه ميشه آخه بابا مگه ميشه بگم هميشه ديگرون اشتباه مي: گفتمكار كنم، به بابا ميــچ
شايد من دارم . كنهرد، حاال هم بهار داره اشتباه ميــا اشتباه كـــه خودم بگم دفعه اول رهــروز ب

تونم اينطوري با زندگي بهار بازي كنم، يكسال كه ما كنم و خودم متوجه نيستم، منكه نمياشتباه مي
هاي ي بداخالقيو با همه وامش، اما با همه اينهاــخميــعقد هستيم، نامزدي ساده نبوده كه بگم ن

دونم كه تا موقع عروسي تكليف ايمانو روشن مي: گفتزد، مييــودش را مــمن، بهار فقط حرف خ
 .كنيمي

كردم كه من براي داشتن خودم فكر مي بابيچاره سهراب نه از من شانس آورده بود و نه از زنش،  
گه داشتن ايمان چه آدمهايي رو بايد تحمل يك بچه تا كجاهارو تحمل كردم و به سهراب كه براي ن

  .كردمي
  ترين نعمت زندگي من بودي؟دوني تو بزرگرها مي - 
  كني؟ نه؟داري منو مسخره مي - 
كنم، ميدوني روزي كه تو طالق گرفتي، بزرگترين نه عزيزم، دارم جدي جدي باهات صحبت مي - 

  .روز زندگي من بود
  .دادمبه حرفاش گوش ميدونستم چي بايد بگم فقط ساكت نمي

آوردم رو تمام هاي باطلي كه براي زندگي كردنم با بهار ميوقتي تو طالق گرفتي، همه بهانه - 
خواستم خودم رو گول بزنم و زندگي خودم و پسرم رو تباه كنم، ديگه دليلي داشتم كردم، ديگه نمي

  .كنميكه براش بجنگم و به مامان و بابام بگم، من با بهار ازدواج نم
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تو با زندگي دختر مردم بازي كردي، اين : گفترد، ميــكميــشناسي، قبول نمادر و كه مي
هاي كوچيك قابل حله، اينطوري زندگيتو به هم نزن، ولي من رو حرفم مونده بودم، به مامان اشكال

اين تونست نمين اـامـما ـوام جدا بشم، امـخگفتم برو بهشون بگو برنامه براي عروسي نچينند، من مي
بابا من چقدر بايد به بهار : گفتمبه بابا مي. هشون بزنه و اونها در تدارك سالن عروسي بودندحرفو ب

گفت تو آرم، شما يك قدمي پيش بزاريد، ولي بابا ميكنند دارم بازي در ميو بگم و همه فكر ميــاين
اراحت ـنامه براش بفرستم تو نـو طالق اگه برم: منهم گفتم. بايد بتوني خودت مشكالتت رو حل كني

خواستيم با ازدواجت يه سروساماني به ا ميـخوره، مميـدگي بدردت نـنه، اين زن: فتـي گـشميـن
ميدوني مامان از دستت  ،و بعد ادامه داد .زندگي تو و پسرت بديم، اما مثل اينكه از اين خبرها نيست

  .خيلي ناراحت بود
  من براي چي؟از دست : با تعجب گفتم

دونم حاال چه وقت طالق گرفتن رها بود نه عروسيش به موقع بود و نه آخه من نمي: ميگفت
رفتي سر زندگيت گفتم مامان ربطي به طالق رها نداره، بهار داره به من طالقش، وگرنه االن تو هم مي

ن بچه مال يكي از نه كه داره به شوهرش ميگه ايــكالً هم احساس ناراحتي نميــزور ميگه و اص
  .كنيهاته كه داري اينطوري حمايتش ميرابطه

منظورت از اين حرف چيه؟ و : ا حيرت و ناراحتي به من گفتندـان و بابا بـامـوقع بود كه مــاونم
كردم مسائلي كه بين زن و چون هيچ وقت فكر نمي. هام از بهار و به اونها گفتممن تازه علت ناراحتي

كرد پدر و مادرم باشند يا يك غريبه، فكر رقي نميــگرون هم عنوان بشه، فــدي شوهره بايد جلوي
آورد كه اين حرف چقدر كنيم، اما بهار اصالً به روي خودش هم نميكردم خودم و بهار حلش ميمي

گفت هر چي رو بعد از اون بود كه مامان خودش پيشقدم شد براي جدايي ما، مي. براي من سنگينه
دم اش رو هم بخواد بهش ميكنم، حتي اگه پول همه مهريهب كردم، خودم هم درستش ميخودم خرا

  .آورماما تو رو از توي اين رابطه در مي
تونستي مدرك بهش نشون بدي، مسئله فقط خود بهار نبود، وقتي نظير اين اختالفها اما تو مي - 

اين مسئله رو به دروغ توي خانواده پخش شه و يــده مــها كشيآد، به خانوادهبين دو نفر پيش مي
  .كنند، تو كه دوست نداري مردم در موردت بد فكر كنندمي

فكري كه خراب باشه، خرابه ديگه و كسي هم كه بخواد بد فكر كنه، تو حتي اگه هزار تا مدرك  - 
وب فكر خواد كه بد فكر كنه، وگرنه راه خكنه، چون دلش ميو دليل هم ببري، باز هم بد فكر مي

كردن هم  جلو روش هست، من كه وظيفه ندارم از صبح تا شب بيام فكر مردمو درست كنم اصالً تو 
  كردي؟اگه بودي چيكار مي

  كردم؟منظورت اينه كه اگه به جاي تو بودم چيكار مي - 
نه رها خودتم ميدوني، اينطوري با من بازي نكن، منظورم بهاره، اگه به جاي بهار بودي چيكار  - 
  كردي؟مي



 

 146           

   

 فريب سراب 

  .تونم خودم رو جاي فرد ديگري بزارم، آدمها با هم متفاوتنداما من نمي - 
  توني خودت رو جاي بهار بزاري؟يعني تو براي چند دقيقه نمي - 
تونم كني، معلومه كه من نميدونم چرا داري با اين حرفات با من سماجت مين نميــسهراب م - 

  .خودمو جاي همسرت، بهار بزارم
  .خودت رو چند لحظه همسر من بدوني تونينميقدر سخته كه تو حتي اين - 
  .اصالً بيا اين بحثو تمامش كنيم - 

خوام بدونم حتي اگه منهم بهت خوام تمامش كنم، فقط مياما من نمي: سهراب با عصبانيت داد زد
  .خواي قبول كنيپيشنهاد بدم، همسر من باشي باز نمي

درست، همديگه رو . ده بشه، نه من آمادگيشو داشتم و نه سهرابخواست به اينجا كشيدلم نمي
وار همديگه رو اي شده بودم، ما فقط ديوونهشناختيم، اون خيلي عوض شده بود و منم آدم ديگهنمي

ام بهش توضيح ا به زمان احتياج داشتم كه بشناسمش و در مورد زندگيم و گذشتهــدوست داشتيم ام
  .كه زندگي نميشهبدم، دوست داشتن تنها 

كنم، چطور شد كه تو با يك نگاه حامد و قبول كردي، ميدوني رها خيلي وقتها با خودم فكر مي - 
  .كنياما بعد از اين همه مدت، هنوز داري در مورد من فكر مي

  .االن برايم خيلي سخته كه اين چيزها رو توضيح بدم - 
دنت هم حاضر نيستي حتي يك كلمه در دونم اينقدر برات سخته كه حتي بعد از جدا شمي - 

  مورد حامد بد بشنوي، تو كه اينقدر دوستش داشتي پس چرا از اون جدا شدي؟
خواست شوهرمو دوست داشته باشم، كنه، اونطوري كه دلم ميدوست داشتنها با هم فرق مي - 

  .حامد و دوست نداشتم
  كنه؟يعني حامدم در مورد تو اينطوري فكر مي - 
  .كنه، براي همين هم از هم جدا شديمم مثل من فكر ميآره، اون - 
فهميد و درك پس چرا بعد از طالقتون هنوز هم با هم در ارتباط هستيد، اگه همديگه رو نمي - 
كشم كنيد كه فكر منم راحت بشه، واقعاً دارم زجر ميكنيد، چرا اين رابطه لعنتي رو تمامش نمينمي

رست نيست كه هر روز سوالم اين باشه كه امروز هم ديديش يا نه؟ اين بينم اينكه دكه اونو كنارت مي
  .انتخاب خودته كه بين من و او يك نفر و انتخاب كني

  .اي بودهكنم يعني كه انتخابم چيز ديگهمن حامد و انتخاب نكردم، اگه دارم باهات صحبت مي - 
  .پس اگه انتخابت من باشم، بايد دور اونو خط بكشي - 
تونستم علتشو بهت بگم و فكر تو راحت خواي احتياج به زمان داره، كاشكي، ميه تو ميچيزي ك - 

  .تونم، اينو قبول كنكنم، اما واقعاً نمي
ام با تو صحبت كردم، چيزهايي رو به تو گفتم كه تا االن جلو رها من اين همه در مورد گذشته - 

سائل زندگيمو، حتي چيزهايي كه شايد ترين ماي عنوان نكرده بودم، حتي خصوصيهيچ كس ديگه
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دوني براي چي، براي اينكه به تو اطمينان كردم براي اينكه براي تو اصالً اهميت هم نداشته باشه، مي
خواد با كسي درد دل كنم و دونم براي اينكه دلم ميدونستم و ميفقط تو رو محرم اسرار زندگيم مي

كه  دونمميچيز فقط به تو راحته، چون بهم آرامش ميده، گفتن همه  ن احساسو با تو دارمــفقط اي
ام خبر نداشتي، خيلي معذب كردم و تو از گذشتهفهمي من چي ميگم، اوايل كه باهات صحبت ميمي

انصافيه كه تا تو چيزي ندوني بخوام در مورد آينده حرف بزنم، چندين بار اينو با خاله گفتم بيبودم، مي
ر بهبود تاش هستم كه زودكنم، بيشتر نگران سالمتيه وقتي با رها صحبت ميهم در ميون گذاشتم ك

شم، ديگه كنترل خيلي از احساساتي رو هم تر ميپيدا كنه، اما هر روز با حرف زدن باهاش دارم وابسته
ام بهش بگم كه ديگه خيلي دير شده باشد و بگه ترسم وقتي از گذشتهكه نبايد نشون بدم ندارم مي

كني گي، فكر نمييــات نمه هيچي از گذشتهــاز اول اينارو نگفتي، اما حاال اين تو هستي كچرا 
  ات؟آينده خيلي دير باشه براي گفتن گذشته،

، يبودشايد درست ميگي شايد دير باشه، اما منم مثل تو كه از نگفتن خيلي از مسائل معذب  - 
و ــت .من وقت بده، خودم همه چير و بهت ميگم حتي بيشتر از اون معذبم ولي فقط يه مدت ديگه به

دونم كنم، ميهم براي من تنها كسي هستي كه از گفتن مسائل زندگيم بهش احساس ناراحتي نمي
كنم، اما االن وقتش نيست و اگه زمان، شه و احساس آرامش ميكه اگه بهت بگم، فكرم راحت مي

شه بلكه ترس به جاي آرامش جاي زي درست نميمناسب براي گفتن خيلي مسائل نباشه، نه تنها چي
  .گيرهچيز و ميهمه

  ترسوندت؟ترس از چي، چيه كه اينقدر مي - 
ترسم، از اينكه به تو چيزي بگم و يا قولي بدم و نتونم پاش ودم ميـــودم سهراب، از خــاز خ - 

تونستم يـــبيشتر از اين نم رد، و منهمـوت كــا سكــونده بود، امــا كجاشو خــدونم تنمي. ونمـــبم
واست اين بود ــختونستم هيچ قولي بدم، اولين چيزي كه سهراب ميچيزي رو بهش توضيح بدم، نمي

نهاي سهراب ــي قبل از تلفنــن مسئله احتياج به زمان داشت، حتــامد و نبينم، اما ايــكه ديگه ح
ينمت، ولي اون ــخوام ببيــودم كه ديگه نمامد گفته بــه حــله رو بــارها اين مسئــم، من بــه

ه خونه بودم بهتر ــهايي كــاومد، وقتهمه اينها رو دليل بر عصبانيتم گذاشته بود و باز هم به ديدنم مي
كرد با سيدني به ي ميــتر از اينها بود و سعكردم ولي حامد زرنگبود، چون خيلي وقتها در و باز نمي

خواستم سيدني با ديدن ماشينم در پاركينگ كنم، نميه بخاطر او درو باز ميدونست كديدنم بياد، مي
تونستم جلو اومدنهاشو بگيرم، شايد اگه فكر بد كنه، اما اين مدتي كه تو بيمارستان افتادم، ديگه نمي

كردم، اگه يه مدت شد، كنترل بيشتري روي زندگيم داشتم و زودتر اين مسائلو حل ميحالم بهتر مي
حل كنم و روي قولم بمونم، سهراب آدمي نيست  ومشكل كردم اينداد سعي ميهلت ميگه به من مدي

خواستم كه اگه قولمو بشكنم ديگه بتونه منو تحمل كنه، سالها قبل تجربشو كرده بودم و دوباره نمي
  .همون كار و ادامه بدم

  ؟ترسي كه نتوني دور حامد و خط بكشي، مگه نهرها تو از اين مي - 
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باه نكن، هيچ انتخابي بين تو و فرد ــكنم، فكر اشتيــم وقت بدي، همه چيز و درست مــاگه به - 
اي نيست، در واقع هيچ وقت هم نبوده من فقط تو زندگيم يكبار انتخاب كردم، و هنوز هم سر گهــدي

داده، گفتي اگه  دونه توي زندگيش، چه چيز با ارزشي رو از دستانتخابم هستم، بيچاره بهار كه نمي
  گرفتم، هنوزم دوست داري بدوني يا بازم قهر كردي؟جاي بهار بودم چه تصميمي مي

  .كشه، هنوزم دوست دارم بدونمه هم نمييثان به قهرهاي من با تو - 
كردم، چون ميكه هيچ چي، تو رو با ده تا بچه هم قبول  وتابچه من اگه جاي بهار بودم، يك - 

ي دنياست اما بهت كه گفتم، آدمها با هم متفاوتند، بهار نه تنها ي همهي به اندازهارزش خودت به تنهاي
  .دونه ارزش يك بچه تو زندگي آدمها چقدر مهمهدونست بلكه حتي نميارزش تو رو نمي

  گي؟اگه از تو چيزي بپرسم حقيقتش رو به من مي - 
  .دوني كه در مورد خودم نبايد چيزي بپرسيمي - 
ورد تو نيست، در مورد خودمه، وقتي شنيدي من پسر واقعي پدر و مادرم نيستم، چه نه، در م - 

  احساسي نسبت به من پيدا كردي،
داد همون غم و ناراحتي كه او سوالش عمق نگراني كه بر وجودش سنگيني كرده بود را نشون مي

بيشتر اوقاتش رو تنها در  ديدي وگير كرده بود و به قول مامان ديگه اونو توي هيچ جمعي نميرا گوشه
خواست خودش رو قوي و خونسرد نشون بده، اما از درون گذروند، برعكس آنچه كه ميشمال مي

  .خورد بود، اي كاش بهار باهاش اينكارو نكرده بود
  مگه وقتي تو اين حقيقت رو شنيدي عوض شدي؟: در جوابش گفتم

  .آره من عوض شدم، ديگه اون آدم قبلي نبودم - 
  كني بهتر شدي يا بدتر؟ر ميفك - 
اش نكرده بودم، ربطي به بهتر شدن يا بدتر شدن نداشت، دنيايي جلو روم باز شد كه قبالً تجربه - 

ديدم، اما بعد از اون ديگه ديدم نسبت به آدما عوض شد قبالً فقط خودم، دوستام و خانواده و مي
هاي تنهاي ودم به اندازه قلب همه بچهدونستم، يه خانواده پيدا كرده بخودمو جزء اونها نمي

  .امپرورشگاهها، اونها شده بودند خانواده
  هنوز همون احساسو داري؟ - 
هاي خانوادگي برگردم، خيلي سعي كردم با ازدواجم اين تونيم به جمعآره، ديگه راحت نمي - 

  .مشكلو حل كنم، اما خوب نشد
نم، در واقع مشكلي نبوده كه تو بخواي حلش كولي من به اين مسئله به چشم مشكل نگاه نمي - 

كني، زندگيت عوض شده، طبيعيه كه تو هم تحت تاثير اين تغييرات خوب قرار بگيري، تو كه بدتر 
ام به تو كمتر بشه، برعكس وقتي مامان بهم گفت، خيلي تحت تاثير تغييرات نشده بودي كه عالقه

حتياج داشتي، پس لطفاً ديگه خودت رو با اين افكار ول احقرار گرفتم، چون به اين تغيير و ت تمثبت
  .منفي اذيت نكن
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  :گي و بعد از مكثي كوتاه ادامه داددونم، اميدوارم همونطوري باشه كه تو مينمي - 
  رها وقتي خبر ازدواجمو شنيدي، چيكار كردي؟ - 
تم به تونسها، خوب من كه يك زن متاهل بودم چطور ميپرسيتو هم عجب سوالهايي مي - 

  .اي فكر كنمازدواج مرد ديگه
  واقعاً - 
  خواي بدوني؟حقيقتش را مي - 
  .پرسمآره، براي همين دارم مي - 
خوب اگه ازدواجت برات خوشبختي آورده بود، منم خوشحال ميشدم، حتي اگر حسادت هم  - 
، كاشكي موقعت هم مشكل منو بيشتر كرد و هم زندگي خودت رو خراب كرداما ازدواج بي. كردممي

  .ازدواج نكرده بودي
زدند اما وقتي منو مشغول صحبت با تلفن دوباره نرگس و مامان رو بيرون از اتاق ديدم كه قدم مي

زياد اهل دونستند كه صحبتهاي طوالني من فقط با سهراب، وگرنه ديدند، همون بيرون موندند، مي
  .سوزوندند، به فكر من نبودندب دل ميدونم چرا اينقدر كه براي سهراوراجي با تلفن نبودم، نمي

تو ذهنم، تو . شب بعدش شعر چرا؟ رو كه مدتها قبل براي سهراب نوشته بودم، برايش ايميل كردم
ي اونها رو نشونش بدم نداشتم، نوشتم، اما جرات اينكه همهخيلي شعرها براش مي مافكاردفترم و توي 

ردم تنهايي اينطوري خوردش كرده باشه، بايد ــكنميولي حاال براي تنهائيهاش بود، هيچ وقت فكر 
ها عزيزه، شايد هيچ وقت قدرت بيان احساساتمو نداشتم، فهميد كه هنوز هم تو زندگي براي خيليمي

گفت، من اما براي من عزيزترين بود، برعكس سهراب كه خيلي راحت دوستت دارم و عزيزم را مي
 .ن بدمتونستم احساس قلبيمو نشوهيچوقت نمي

  
 چرا؟؟؟..... مهماني گل 

  
  ترسيدآن كه از رسمِ وفا مي

  .ديرزماني به مهماني گل دعوت بود
  بزمِ گل، بزم دل افروختن است

 سينه از جنس صفا دوختن است

  
 ،ن كه از صبح نگاه دل توآ
 ،چون دل سوخته شب پره اي 
  .بند دلش مي لرزيد 
 در حسرت اين بي خبري ن كهآ
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 فسانه بودا ،شرب به جان 

  چون گوهري يكدانه بود 
  ترسيدختن بال و پرش ميوسآن كه از 

  لرزيد،آن كه از آتشِ جان، روح تنش مي
  ،اشك شمعيبي صدا از 

  گشودجانش مي آتش به، دفسرمي
  آن جان كه شيدائي شده

  عاري زخاك،
  اي، گرم از دالرايي شدهچون شعله

  هرونقي، افسون شده، حيران شدفارغ زِهر بي
  آن تن كه شيدائي شده

  ات، مجنون شدهمست از دل آشفته
  هر دم به خود گويم چرا؟

 ؟تا كي بسوزي در برَم
  درمان دهي، مĤوا دهي 

 آخر چرا؟ آخر چرا؟

  
  اينكه من سنگ شوم، درد شوم، غوغا شوم

  م شوي اينكه من درد تو باشم، تو هم درد
 داند چراكس نمي

 مراهم شويتو ه ،كج راه تو باشم اينكه

 داند چراكس نمي

  
 زنم،اينكه من سنگ تباهي مي

  كشمزهر به كامت مي 
  .باز تو درمانم شوي

 حكم مرگت را دهم،

  باز تو فرمانم بري 
  باز تو مĤوايم دهي

 داند چراكس نمي
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  داند چراكس نمي 
  ،دانم چرامن هم نمي

  دانم چرا بايد به فريادم رسي؟من نمي
  آرامش راهم شوي

  پرسم چرا،ود نمياز خ
  .شايد كه بايد باشي

 اين خرقه را بايد دريد، 

  از خاك و تن بايد بريد
 شايد كه تن پوشم شوي،

  .برجان و دل روحم شوي 
  پرسم چرا،باز هم نمي

  داند چراكس هم نمي
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  صلِ ششمف
  
  
  
  

به زندگي . وز به اينجا عادت نكردمكنم، اما هنبا اينكه نزديك يكسال دارم امريكا زندگي مي
اي از زندگيم بود و ام چرا، اما به بوي امريكا و به حقيقت امريكا نه، اونطوري كه ايران پارهروزمره
شد، امريكا اين احساسو بهم كشيدم خاطرات خوب و بد زيادي برايم زنده مياش نفس ميــهرج
دردسري ت و بيـدگي راحـودم و زنـوب بودم خوش بموند، ختو ذهنم خالي مي يشاجاهاه ـداد، ينمي

گشتم پشت سرم شد، برميخالي ميرسيدم، وجودم خاليطه ميـتي به اون نقـا هميشه وقــداشتم، ام
قبل از اون نقطه هيچ نبود، همون قسمت  م،دديميكردم، اما فقط از يك نقطه به بعد را رو نگاه مي

قسمتهايي كه وجود داشت، توي اون قسمت نه خنده بود، نه گريه سايه انداخته بود روي بقيه  ،هيچ
ديدي، يه حس عجيبي بود كه رجاش نگاه ميكردي هيچ نميــود، به هــاي به هيچ خاطرهــبود و ن

خاطره بعد از اومدنم به امريكا كشفش كرده بودم، قبالً هيچوقت اون نقطه رو نديده بودم، حس بي
و  گفتم تو هم همين حسبه خودم شك پيدا كرده بودم، به حامد ميبودن  لحظهبودن، حس بي

  .داري
شي، اما وقتي حامد در مورد ديوونگي من با مي نهوكم ديوكنم داري كمفكر مي: گفتمي با خنده
گيره كني دلت ميوقتي به اون نقطه فكر مي: رد به من و گفتــد صحبت كرد، دكتر رو كــدكتر سرم

  شي؟و اندوهگين مي
  شم، اما شما از كجا اينو فهميديد؟شم، از دورن خالي ميآره، نه تنها اندوهگين مي: با تعجب گفتم
ناراحت نباش، منم همين درد و دارم، بيست ساله سعي كردم عالجش كنم، اما : با خنده گفت

نجا بدنيا گويند درد غربت، حامد اين درد و نداره چون ايموني براش پيدا نشده، بهش ميهنوز در
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گفت اينو از بيماراني كه به بيني راست مياومده، اما از اين به بعد اين درد و توي خيلي از خارجيها مي
شدم، دكتر سرمد كه روانشناس بود از دوستان پدر حامد كه بعد از آمدند متوجه ميكلينيك دكتر مي

ردن در جاهايي كه مزد كمتري هم گفت به جاي كار كآمدنم به اورالندو باهاش آشنا شدم، حامد مي
داره، يك مدتي صبر كن تا محل كار بهتري پيش يكي از دوستانم برايت گير بيارم و اينطور شد كه 
من با خانم سرمد آشنا شدم و به علت آشنايي با زبان انگليسي و كامپيوتر منو توي كلينيك نگه 

 پارساه به پدر حامد دكتر ــرامي بود كــتخاطر احــكنم بداشت، اما در واقع علت اصلي آن فكر مي
گذاشت، و البته احتياج به كسي هم داشت كه گذشته از زبان انگليسي به زبان فارسي هم آشنايي مي

اي بود كه براي بعضي از خارجياني كه با شرايط هداشته باشه، چون كلينيك آنها در ارتباط با موسس
اوايل، كارم در آنجا . گشتو مكان زندگي و امكانات پزشكي مي خاصي وارد امريكا شده بودند دنبال كار

كم كارهاي ديگري هم در آفيس به جز وارد كردن اطالعات داده شده در كامپيوتر چيزي نبود اما كم
من سپرده شد، مخصوصاً كار كردن روي بيماران فارسي زبان، افغان، ايراني و تاجيك و، اما پيشنهاد با 

تونند خرج يك نفر را براي كاركردنم در امريكا اين بود كه از طرف كلينيك ميارزش ديگر دكتر 
اي دوساله را بگذرونه براي كار كردن در امورات مالي و بدهند و در واقع ساپورتش كنند تا بتونه دوره

دونستم ها، البته به شرط اينكه چهار يا پنج سال را براي اونها كار كنيم، نميبيمه بيمارستانها و مطب
زبان انگليسي از ايران داشتم، اما مجبور شده بودم براي وارد شدن به  با اينكه مدرك ،مكنبايد چكار 

گذروندم، هاي عمومي دانشگاه را ميدانشگاه تستهاي تافل زبان را پاس كنم و بعد از يكسال تازه دروه
ه بدتر خرجهاي سنگين دانشگاه كشيد تا بخوام رشته اصليم را انتخاب كنم و از همدوسالي طول مي

بيشتر بعد از ظهرها هم در بيمارستان به عنوان   كردمبود، من نه تنها صبحها در كلينيك دكتر كار مي
كرد، مشغول بودم، اما چيزيش براي دانشگاه منشي كه ورود و خروج بيماران را در كامپيوتر ثبت مي

هاي مد نصف كرده بوديم، پول آب، برق، اينترنت و بيمهي خانه را با حاموند، از اول كرايهرفتنم نمي
  .مختلف هم بود

قبل كنه، اما تاي را حامد همونطور كه خودش گفته بود، اونقدر پيش من نبود كه بخواد كرايه
دونستم وقتهايي كه در اورالندوست، بيشتر با اشليه و به مي. دهقبول كرده بود نصف همه چيز را مي

ي مهاجرت داد، اما مجبور بود به خاطر ادارهي خانه اشلي رو هم مياد نصفي از كرايهاحتمال خيلي زي
ان ــي مشتركمون بزاره بعضي وقتها دوستها، اثري از خودش توي خونهو هم به خاطر همسايه

شديم، ها رو هم با هم در آنجا حاضر ميكرد و خيلي از مراسمهمكارش رو به خونه دعوت مي
كردم، فكر نمي .كرداجاره خانه و آب و برق و بانكها را مشتركاً به اسم هردومون امضا مي قراردادهاي

: گفتاينقدر اداره مهاجرت توي همه چيز آدم دخالت كنه تازه رسيده بودم به حرف مهران كه مي
  .كنيد فقط يه امضاي ساده نيست كه به اين راحتي فكر كرديكاري كه مي

شد، توي هچل افتاده بود، اما ال ديگه، تا وقتي كه كار من درست نميبيچاره حامد تا چند س
تونم مزاحمش نباشم، كردم تا جايي كه ميدونست، سعي ميخودش از اول همه اين چيزها رو مي
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شد كه مدتها ماموريتش را به بوستون سرش خيلي مشغول كاراش و ماموريتهاش بود، وقتهايي مي
ديدم يك هفته گذشته و به اشلي سرنزده، گشت ميكرد و وقتي بر مياش منتقل ميپيش خانواده

م بود، ــرد مزاحم من نباشه، تنها چيزي كه برايش مهــكموند و اونهم سعي ميتوي اتاق خودش مي
اومد افتاد كه اگه بعد از يك هفته از سفر ميادم به سهراب ميــهام تا كجا پيش رفته، يــاين بود درس
داد كردم، اما حامد اين تيپي نبود، زياد اهميت نمياهاش قهر ميـــزد، چطوري بگ نميو به من زن

كرد خواست از خونه بره بيرون، به من سفارش ميفقط وقتهايي كه نمي. كنندكه ديگرون چي فكر مي
شيمن ناقــــروزهايي كه بودش از ات. اگه اشلي با تلفن خونه تماس گرفت، بگو من خبر ندارم كجاست

نشيمن ا اتاقــشد و تهمي كه هستش، چون كاغذها و كتابهاش از اتاقش شروع ميــتونستي بفهم مي
رسيد، زياد اهل نگاه كردن تلويزيون نبود و بيشتر سرش يا تو كتابهاش بود يا توي كامپيوتر، مي

بودم و نه از  داديم، چون من نه اهل درست كردنشخوشبختانه هر دو مون زياد به غذا اهميت نمي
خريديم و كرديم همونجا چيزي ميار ميــر جا كـــرها هــظه. ل خوردنشـــوقتي اومده بودم، اه

شبها هم . ي فريزري شدهفود بود و غذاهاي آمادهود، فستــخورديم، چيزي كه توي امريكا زياد بمي
توي يخچال آماده  ميشههطش خوردم يا با درست كردن يك ساندويچ كه بسامعموالً يا ديگه غذا نمي

آد وقتشو با درست كردن غذا تو وقتي از صبح سركاري تا شب كي مي. كردمبود خودمو سير مي
  .آشپزخونه صرف كنه

اون داره به تو لطف : وقتي از حامد در مورد گذروندن كالس پيشنهادي دكتر صحبت كردم گفت
كني و از ذشته از اينكه تو داري اونجا كار ميـدهند، گكنه، چون اين پيشنهاد و به همه كس نميمي

شه، با اين تفاوت كه جزئي از همين حاال جز دوره كاري كه بايد براي اونها انجام بدي حساب مي
  .گيريحقوقت رو هم مي

  .گذرونماما درس خوندنش خيلي سخته، من همين االن هم دارم درسهاي عمومي رو مي - 
  .بگير و بيشتر درس بخون خانم از خواب شبت لبتنخوب  - 
دگيم اين باشه، به اين كه ــي زنهــد برنامــگي، تمام اين چندسال بايپس اينطور كه تو مي - 
  گويند زندگي، واقعاً من كي بايد زندگي كنم؟نمي

و به سختي  امريكا جاي زندگي كردن نيست، جاي تالش كردن است، اگه اين چند سال - 
  .شي مثل منشه، تازه ميتر ميتگذروندي، بعد زندگيت راح

  .كنيبينم كه چقدر تو هم داري زندگي ميمي - 
  .دوست دارم وطوريش خوب من اين  - 
  .تونم قسط ماشينتو بهت بدماما من اين طوري نمي - 
يواش پولشو بده، فعالً فقط به فكر تمام كردن ماشينو نگرانش نباش، هر وقت جور كردي يواش - 

  .درسهات باش
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تنها راهي : گفتبود كه بعد از اون كالسهام رو با هر سختي بود شروع كردم، حامد راست مياين 
روز نخوابيده بودم، كه داشتم اينكه از خواب شبم كم كنم بعضي وقتها بود كه دوساعت بيشتر در شبانه

  .دادماما باز هم ناراحت نبودم و ادامه مي
تري براي كار كردن پيدا كنم، تونستم راههاي راحتبود كه زندگي همه اينطور باشه، ميــاين ن

كردم خيلي از كرد، اينكه از اول فكر ميتونستم از درس خوندنهام كم كنم، اما حامد قبول نميمي
تونم در مورد زندگي خودم تصميم بگيرم اشتباه كرده بودم، به ده و ميرو به خودم ميانتخابات زندگي
تري كه به ساعتهاي كالس رفتنم رو عوض كنم و دنبال كارهاي راحت داد كه كارممن اجازه نمي

  :گفتمخوره بگردم و هميشه هم داليل خودش رو داشت، وقتي بهش ميبيشتر مي
 .دوني كه كارهاي ديگه از نظر ساعت كاري براي من بهتر نيستآخه تو از كجا مي - 
تجربه  كه من بفهميم، خودت بايد اينو دونم، احتياج هم ندارم همه چيزا رو برات توضيح بدمي - 

 .زندگي كردن در اينجا رو دارم و تو نداري
  وقت بيشتري براي درس خوندن دارم كارمو عوض كنم اگهاما- 
رها خانم اينو از توي سرت بيار بيرون، من دوست ندارم ببينم و بشنوم كه تو به عنوان همسرم  - 

ام كه يكدفعه اشلي تو رو توي يكي از اين رستورانها و خوكني، نميهر جايي كه دلت خواست كار مي
  .فروشگاهها در حال كار كردن ببينه

  .كنندي كارها نگاه مياما اينجا كه كار كردن عيب نيست، همه با احترام به همه - 
  .گي، اما نه به عنوان همسر مندرست مي - 
  .پس ناراحتيت به خاطر اشليه - 
ي دوستها و همكارهايي هست كه همه جا به لكه به خاطر همهــب ها به خاطر اشليه،ـــنه تن - 

ن ــكنند و به عنوان زن ماي فكر ميعرفي شديم، اونها روي من طور ديگهــوهر مـــوان زن و شـــعن
م كه توي كمپاني در ــه تصميماتي هـــردند، اين روي همـــگانم تحصيل كرده ميــدنبال يك خ
ير داره تازه فقط اونها هم نيستند، اگه آشناهايي كه اينجا داريم براي مامان و گيرند تاثمورد من مي

  .كني، بايد تا مدتها جوابگوي اونها هم باشمبابام خبر ببرند كه تو كجاها كار مي
  .تونم خرج زندگيمو در بيارمولي آخه جاهاي ديگه حقوقشان خيلي بهتره و من بهتر مي - 
كني كه توي چه محيطي بايد كار كني، ه؟ اصالً خودت فكر نمييعني فقط پولش برات مهم - 

يعني اصالً جو كار برات مهم نيست؟ خوب پس اگه اينطوره خيلي از دانشجوها دارند براي بدست 
چون پولش خوبه از فردا تو هم  هننك كنند،آوردن خرج كالسها و دانشگاهشون شبها توي بارها كار مي

  گم؟درست ميخواي همين كارو كني؟ مي
  .نه، من منظورم اين نبود - 
خواي، چرا االن تر با پول بيشتر ميگي يه كار راحتپس منظورت از اين حرفها چيه مگه نمي - 

دي كه پنج شش سال ديگر مشكالتت كمتر شده باشه، اگه بخواي كارها تو روي برنامه انجام نمي
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ند امريكا، نه درسشون را تمام كردند، نه كار شي كه دهساله اومداينطوري رفتار كني مثل بقيه مي
  .بخصوصي دارند، و حتي هنوز نه تصميمي دارند كه بايد بعد از اين چكار كنند

  .كنمخونم و هم كارمو ميبيني كه من هم دارم درسمو مياما داري مي - 
باشي، من اش بده، بزار چندسال آينده كه جدا شديم روي پاي خودت ايستاده پس لطفاً ادامه - 

. رو از من نداشته باشتونم كمكت كنم، اما بعد از طالق انتظار هيچ كمكياالن به عنوان شوهرت مي
گفت يا نه، اما واقعاً از اين همه كار كردن و درس خوندن خسته شده بودم، دونستم درست مينمي

يح كردن و نه هيچ نه وقت سينما رفتن، گشتن، مسافرت، تفر. هيچ وقت آزادي براي خودم نداشتم
فهميدم مردم اينجا چرا اينقدر اضافه وزن دارند، اولين چيزي كه توي اي نداشتم، حاال ميچيز ديگه

فرودگاه امريكا چشمم را خيره كرده بود، چاقي بيش از حد بيشتر مردم بود، وقتي مجبور بودند از 
ا يك ظرف بزرگ غذاي آماده كه صبح زود فقط كار كنند و يا پشت ميز و كامپيوتر بشينند و ظهره

زميني سرخ كرده همراه با ليوانهاي بزرگ سودا بود بخورند و دوباره پشت معموالً نصف بيشترش سيب
 اشايــهمان ميز بشينند تا شب و شب هم دوباره غذاي مثل ظهر بخورند، و بعد هم مشغول تم

كني واقعاً وزن پيدا ميد از يكماه داري اضافهبيني بعناخواه ميوابشون ببره، خواهــتلويزيون بشوند تا خ
من كه روزهاي اول از طرفداران روي و امورات ديگه نبود، براي بيشتر مردم فرصتي براي پياده

هاي سرخ شده و چيپس بودم، با ديدن مردم ترس به جونم افتاده بود كه نكنه زمينيسرسخت سيب
كردم اين اولين چيزي كه روي پاكتهاي غذايي نگاه مي بعد از مدتي منهم اينطوري بشم و براي همين

الري زيادي نداشته باشد در واقع داشتم روزبروز از نخوردن غذاهاي چرب الغر و الغرتر ــبود كه ك
  .شدممي

زده نگاهم كرد و براش باز كردم، تعجب و روزي كه حامد بعد از دو سه هفته از بوستون اومد و در
  رها مريض شدي؟: گفت

  نه، چطور مگه؟ : گفتم
پس چرا اينقدر الغر شدي، نكنه هنوز نيومده تصميم گرفتي مانكن بشي، من به خودم نگاهي  - 

ولي اينقدر كنجكاو شده بودم كه فردا صبح اولين كارم در  .بينماما من هيچ تغييري نمي: كردم و گفتم
غرتر شده بودم، همكارم جسي با گفت، ده كيلو الگيري وزنم بود، حامد راست ميمطب دكتر اندازه

ناقال داري چه قرصي : كرد گفتمي) ترازو(هاي وزنهشماره به الي كه نگاهــي كه كشيد در حــسوت
  .خوري؟ به منم بگو فردا برم بخرممي

ها به جاي اين ليوانهاي بزرگ كاپوچينو و يا كوكا بشيني يك صبحانه كنم تو اگه صبحفكر مي - 
  .شهنت كمتر ميمفصل بخوري، وز

پر از اش نسيواخورد، اما اول صبح هميشه ليوان سي و دو آخه اين دختر هيچ وقت صبحانه نمي
البته به جز همه اينها، . كنم، شكر همين يك ليوان براي يك ماه من كافي بودكوكا بود، فكر مي

كنه و نه هيچ وقت دلتنگ غذاهاي مامانم شده بودم، نه هيچ وقت پرسيده بودم كه چطور درست مي
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چه زندگي راحتي داشتم، تمام هم و غمم، دانشگاه رفتنم بود حاال  توي آشپزخونه كمكش كرده بودم،
اومد داد، عصر هم كه ميفهميدم، بيچاره از صبح تو مدرسه درس ميهاي اون را ميداشتم قدر زحمت

  .كرد براي فردات مياومد غذا درسشب شاگرد خصوصي داشت، تازه آخر شب مي تا ديروقت
پوشيدم و بهتر تفريح هيچ وقت نذاشت كوچكترين كمبودي داشته باشم، هميشه از همه بهتر مي

ذره تفريح رو مند بودم، اما حاال حتي همون يكهاي كمي كه هميشه از او گلهكردم، همان تفريحمي
مبل راحتي نشمين دراز كشيده ها كه تنها روز استراحتم بود، روي هم نداشتم، عصر يكي از يكشنبه

خودم ريخته بودم، اما معلوم بود  روي رو هماش بودم و نصفي از كتابهام روي زمين افتاده بود و نصفي
گ ــاز صداي زن. به جاي درس خوندن، خوابم برده بود، چون حتي متوجه اومدن حامد هم نشده بودم

كرد، خيلي بد شده بود دوستش صحبت مي امد داشت از توي اتاقش تلفني باـتلفن بيدار شدم، ح
كرد بجاي درس خوندن، همش خواب هستم، سريع بلند شدم و كتابامو جمع و حتماً دوباره فكر مي

  .جور كردم
رفتم دوربينمو بيارم، چند تا عكس خانم، لطفاً مدارك جرمو از بين نبر، داشتم مي هي تنبل - 

  .براي اثبات درس نخوندنت بگيرم
بردم، خواستم جمعش كنم، ببرمش تو اطاقم و از بين نمي من مدارك ،دوماً،الم آقا حامداوالً س - 

  .درس بخونم
  منظورت اينه كه بري توي اتاقت بخوابي، درسته؟ - 
لكس نشستند دارند فيلمشونو نگاه ـــشنبه است، مردم ريــر يكـانصافي، االن عصيـخيلي ب - 
ونه و مشغول درسهام هستم را ايراد ــو خــوندم تــكه مـ، منكننديــرو ماــف دنيــكنند و كيمي
  .گيريمي

  .خوب حاال اينقدر گريه نكن، بلندشو لباستو بپوش بريم جايي - 
  اي نداشتي؟كجا، تو كه برنامه: با تعجب گفتم

  .ريمفهمي كجا مياگه زودتر بلندبشي و آماده شي، زودتر هم مي - 
  .اما درسامو تموم نكردم - 
  .ب كه اومدي بيدار بمون و تمامش كنش - 

اما تفاوتش اين بود كه اونجا درياي  اونروز وقتي منو به كنار دريا برد، يادم به روزهاي قبرس افتاد،
العاده مديترانه و اينجا اقيانوس اطلس با همه عظمتش در بسترش خوابيده بود، گرماي اينجا فوق

رو كه سوزوندند بعد از مدتها سختي و مشكالتيم رو ميي آدها پاهاي برهنهاك بود و ماسهنوحشت
شدند، اوج هايي كه از وسط دريا شروع ميداد، موجم آرامش ميــگذرونده بودم، حاال امواج دريا به

ترسيدي كردي ميمي گرفتند، طوري كه وقتي بهشون نگاهشدند، قدرت ميگرفتند، قوي ميمي
بره، اما شي و امواج تو رو با خودش به عمق دريا ميونها گم ميكردي توي انزديكشون بشي، فكر مي

ها فرو هـا و ماسـشدند، اونقدر آروم توي دريها و ساحل نزديك ميـيواش به من و آدموقتي يواش
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يادم به حس تهي شدنم تو . شدندت نبودند، از درون تهي و خالي ميـگاري هيچ وقـرفتند كه انيـم
شوند و گم ها غريبه هستند، براي همين از درون خالي ميونها هم توي اين ماسهغربت افتاد، شايد ا

  .شوندمي
ترسم كه اينجا ترسم، خيلي ميخيلي مي دوني حامد،مي: با نگراني دست حامد و گرفتم و گفتم

ترسم كه سرگردون دچار پوچي بشم، از اين مي راهمو گم كنم، به جايي برسم كه ندونم چرا اينجام،
  .بشم

دونستم كه چقدر دوست داري تو منو باش كه امروز آوردمت اينجا كه بهت آرامش بدم مي - 
ي وقت نكردي يه تفريحي به اين كوچيكي هم ــساحل قدم بزني، آخه از وقتي اومدي امريكا حت

ي يكبار هم كنم ديدارهامون از اينجا سالكر ميـــبا اينكه دريا به ما اينقدر نزديكه، اما ف. داشته باشي
رسند، ك جاي جديد ميــهمه آدمها وقتي به ي. پس سعي نكن امروز تو خراب كني. به زور باشه

وب معلومه كه تو هنوز نتونستي به اينجا ــخ. راحتي خودشون رو با اونجا وفق بدهندتونند بهنمي
ه هستي، اما رها باور ــتر از بقياســتر و حسعادت كني، البته يه مشكل ديگه هم اينه كه تو زودرنج

جا هم زندگي ــساله اينها كه حتي بيستكن اگه اين چند سال مشكالتو سركني زندگيت از خيلي
رنامه شروع كردي اين حس ــشه چون از اولش دنبال هدفت بودي، و از اولش با بكنند بهتر ميمي

نكردند، اما رها تو انتخاب  سرگردوني رو از خودت دور كن، اين حس مال آدمائيه كه هنوز انتخاب
اينطوري با حرفات و احساساتت منو اذيت نكن كه منهم فكر كنم . خواي چيكار كنيكردي كه مي
  .اشتباه كردم

خواستم ناراحتت كنم، يك دفعه با ديدن دريا اين حس بهم دست خوام، اصالً نميمعذرت مي - 
رو كمي فشار  ده توي دستم بوــكه دستاش ك دوني من از اومدنم خوشحالم و در حاليداد، تو كه مي

جا ينو هميشه بخاطرش از تو ممنونم كه اين هديه رو به من دادي، اصالً بيا حاال كه ا: گفتم مداد
هستيم از روزمون لذت ببريم، حاضري با من مسابقه بدي تا اون ساختمانهايي كه آخر ساحل ديده 

  .و بدههر كسي كه برد بايد پول شام شد بدويم،مي
هاي و عرق ريزون روي صندلي وقتي خسته. خيلي ناقاليي رها، تو امشب شامو مهمون من بودي - 

نفس زدن بود و در رستوران نشستيم، حامد در حالي كه هنوز از دويدني كه كرده بود در حال نفس
مروز و ميدوني چرا ا: كردگفتشرتش كه خيس عرق بود، عينكش رو تميز ميهمان حال با گوشه تي

  آوردمت اينجا؟
  .خونمرايم سوخت كه روزهاي يكشنبه هم درس ميبخوب حتماً دلت  - 
  .يك كم ديگه فكر كن ،هتوظيفنه تنبل، اون كه  - 
  حتماً يادت به قبرس افتاده؟ - 
كنم نه، قبرس كه تو همش مريض بودي، چيزي نداشت تو ذهنم بمونه، اصالً ولش كن، فكر نمي - 

  .كه به اين چيزها فكر كني تو زياد آدمي باشي
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  .كنه، خودت بگوباشه، من االن زياد فكرم كار نمي - 
  دونستيگم، دوست داشتم خودت مينه ديگه نمي - 
  .آمحامد، لطفاً بهم بگو، اگه نگي ديگه هيچوقت باهات جايي نمي - 
باشم، حرفهاش  زي االن منو كشونده اينجا كه تنها با توــدوني كه چه چيــواقعاً دوست داري ب - 

هاي سبزرنگ زيباش كه از پشت شيشه عينك به چشمام خيره شده بود، و نگاهش با اون چشم
دونستم كه از گرماي بيرون نيست، از ده بودم، اما ميــيكدفعه از درون تهيم كرد، خيس عرق ش

روي اون بازي ي درونم بود، دستاش روي ميز، دستامو گرفته بود و داشت با انگشتهام و حلقه دلهره
تر دستمو گرفت كرد، سعي كردم آروم، طوري كه ناراحت نشه، دستامو عقب بكشم، اما حامد محكممي

و در حالي كه سرش رو نزديك آورده بود، انگشتهام رو به لبهاش نزديك كرد، گرمي بوسه و نفس 
ه بودم، كيفم كه روي گاري از درون گر گرفتــود و انـــحامد روي انگشتهام به همه وجودم رسيده ب

سر خورد و به زير ميز افتاد به سرعت دستم رو عقب كشيدم و به بهانه برداشتن كيفم به زير  پايم بود،
ميز خم شدم، سرم را به ميز تكيه داده و سعي كردم لرزش دستامو و بدنم رو آروم كنم، وقتي سرمو 

اينكه ليوان خاليش رو روي ميز گذاشت كشيد و بعد از بلند كردم حامد داشت ليوان آبش رو سر مي
  :گفت
  .امروز دومين سالگرد ازدواجمونه - 

كردم حامد به اين مسائل توجه نشون بده، فكر كر نميــرتزده نگاهش كردم، هيچوقت فــحي
ش فكر كنم، روز عقدمون تنها براي من هكردم اصالً روز بخصوصي توي زندگيمون بوده كه بخوام بنمي

ون خودش رو نشون داد، يه چيزي بود مثل تاريخ روز اول مود كه روي خيلي از مداركثبت تاريخي ب
كم مثل بقيه تاريخها يادم و پر نكرده بودم، كم مدرسه، حتي اگه اينقدر روي همه مداركمون اين تاريخ

  .رفت اون هم چه روزي بودهمي
  بودي، نه؟العملت معلومه كه توي خواب هم به اين روز فكر نكرده از عكس - 

  .گفتم، معلوم بود خيلي ناراحت شدهبايد يه چيزي رو مي
  .كنهخوام، بهت كه گفتم، اين روزها فكرم درست كار نميميذرت عم - 
  حتي براي همچين روزي هم؟ - 
  تو كه بخاطر فراموشكاريم ناراحت نشدي؟ نه؟ - 
  .كنمنه ديگه دارم بهش عادت مي - 

گرفت، كرد و غذاي خودش را سفارش داد، به غذا را تحويل مي ررداو و رويش را به طرف آقايي كه
تر از اوني بود چشماش خيلي ناراحت. من نگاه كرد ببينه من هم آماده هستم براي سفارش غذا يا نه

  .كه بتونم با حرفام موضوع رو عوض كنم
  .كاشكي اشلي رو هم دعوت كرده بودي: باالخره گفتم

  .د ازدواج من با شماست، نه من با اشليخانم مثل اينكه سالگر رها - 
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  .گفتيم دوست داريم با هم غذا بخوريمگفتيم بخاطر سالگرد ازدواج، بهش ميخوب نمي - 
كه دائم بخواد يك چشمش به من باشه و يك  اما من حوصله اين حسادتهاي زنونه رو ندارم - 

شكل داره، اما تا حاال عنوان نكرده از حرفهاش معلوم بود با اشلي در مورد اين مسائل م. چشمش به تو
ابي روزش رو خراب كردم، ناراحت بود ــون معلوم بود حســـهم ديگه دنبال حرفو نگرفتم، چــبود، من

دم بيشتر از دست من ناراحته يا از دست خودش كه برخالف قولش عمل كرده ــوجه نشــو من مت
  .بود

  .ه بود و تا يكماه بعد از اون، ديگه نديدمشفرداي آن روز صبح زود، قبل از بيدار شدنم رفت
هر دو . زندگي دوست خوبم رعنا بود ، در امريكا هر چه زندگي من سخت و پرتالش بود، برعكس

بودند، به ما نزديك ا پتمو مسعود ساكن شهر  كرديم اما نه در يك شهر، رعنادر فلوريدا زندگي مي
رعنا دختر تنهايي بود كه با اينكه چندين ماه بعد از . ر بزنيمبودند اما نه اونقدر كه بتونيم به همديگه س

من وارد امريكا شد، اما باز هم در اولين فرصت به شماره موبايل حامد كه در قبرس بهش داده بود زنگ 
زد و سراغ منو گرفت، اونطور كه معلوم بود، رعنا از قبرس به ايران برگشته بود، به علت ناقص بودن 

  .چندماه بعد كارش درست شده بودالخره ابك شوهرش و بعضي از مدار
رفت، بهش هاي زبان ميزدم يا خواب بود يا بيرون، فقط هرازگاهي كالسهر وقت بهش زنگ مي

ما زندگيمون : گفتكنه، ميري اينطوري زندگي كردن فكر تو خسته ميگفتم چرا دنبال كار نميمي
بخشي از شركت حمل و نقل بود، خيلي از  شوهرش مدير خيلي راحته، احتياج به كار كردن ندارم،

اوقاتش رو خونه نبود براي همين هم متعجب بودم كه چرا وقتي شوهرش هم خونه نيست خودش رو 
كنه، اما دليل خوب بعديش، بارداريش بود، رعنا خبر بارداريش با خبر گرفتن مراسم مشغول نمي

براش خيلي خوشحال شدم، چون از قبرس هم مسعود دائم عروسيشون را هر دو با همديگه به من داد، 
گيرم، رعنا هم مثل من، توي ايران فقط يك جشن بزار برسيم امريكا، جشن مفصل برايت مي: گفتمي
كنان ساده داشت و حاال در تدارك جشن عروسيشون بودند كه البته چون منتظر درست شدن عقد

االن طول كشيده بود، خيلي اصرار داشت كه منم براي ويزاي پدر و مادرهاشون مونده بودند، تا 
شه، تو كه يكشنبه رو تعطيلي و فقط شنبه رو گفت فقط دو روز بيشتر نميعروسيشون برم، مي

بزاره، اينطور كه معلوم بود،  هاساقدوشاز  يكي گيري، خيلي دوست داشت كه منو جايمرخصي مي
راني نرفته بودم مرخصي ـبود كه ديگه مهمونيهاي اي گرفت دوست داشتم برم، مدتهاجشن مفصلي مي

كرد، چون توي اين مدت يكسالي كه در بيمارستان م زياد اشكالي ايجاد نميـبراي روز شنبه ه نرفتـگ
كنم مشكل حامد بود، ديگه بعد از كردم تا حاال از مرخصيهام استفاده نكرده بودم، فقط فكر ميكار مي

كرد، تماسهاشم بيشتر براي ودنديده بودمش، زياد تلفني هم صحبت نميسالگردازدواجمون مدتها ب
دونستم زياد دوست نداره تو مي. دادماي بود كه بايد انجام مييادآوري كارهاي بانكي و چيزهاي ديگه

دونست و گذشته از همه اينها تا هر جمعي حاضر بشم رفتن به خيلي جاها رو هم وقت تلف كردن مي
وي ـودن تـي نبود، از تنها بـكرده بودم در واقع مشكل رانندگـبه اين طوالني رانندگي نحاال مسافتي 
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خوره از قبل گفته خبر بزارم برم خيلي بهش برمياگه بي دونستمميترسيدم، هاي بيرون شهر ميجاده
  :به رعنا زنگ زدم گفتم. ري بايد به من بگيبود، هرجا كه مي

  .توي جشن عروسيت شركت كنمتونم رعنا متاسفم، اما نمي
اش آب هم بخوري، مسعود كه توني بدون اجازهچرا؟ نكنه شوهرتو هم از اون تيپهاييه كه نمي - 
  .زاره بدون اون يك خريد ساده هم خودم انجام بدمنمي

  .كنيكه نيست خريد تو چيكار مي هاييموقعواقعاً مسعود اين تيپيه؟ پس  - 
  .ده و ميرهدها رو انجام ميقبل از اينكه بره همه خري - 
  ري؟پس كالس زبانت را چطور مي - 
  .رماينه كه كالس زبانم نزديكمونه، با پاي پياده مي شيخوب - 
اما باالخره كه چي، تو بايد رانندگي يادبگيري، فلوريدارو كه ديدي، حتي اگه يه آب هم بخواي  - 

، تازه بعد از اينكه كالس زبانت تمام شد، بخري بايد ماشين داشته باشي، اينجا بدون رانندگي فلجي
  .خواي ادامه بديمگه نمي

چي بگم، فعالً كه وقت نداره كه به من رانندگي ياد بده، اصالً رها اين حرفا رو ولش كن، اين  - 
  .كردم حامد هم اين تيپي باشهيواش حل ميشه، اما من فكر نميمسائل توي زندگي همه هست، يواش

كه ي يهاكنم كه اينطوري نيست، چون اصالً از زني نيست، يعني من فكر مينه حامد اينطور - 
  .آد، اما همه جا هم دوست نداره برمبشينند تو خونه و هيچ كار مثبتي انجام ندهند خوشش نمي

ولي شب از كنجكاوي اينكه ببينم حامد چه تيپي از مردهاست تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم، 
كردم حامد هم اين فكر نمي: گفتم بقبوالنم حامد هم آدميه مثل مسعود، رعنا ميتونستم به خودنمي

  .تيپي باشه، اما همه مردها مثل هم هستند، استثناء هم ندارند
  نكنه برات مشكلي پيش اومد كه به من زنگ زدي؟: حامد در جواب سالمم گفت

  .خواستم حالتو بپرسمنه فقط مي - 
تا پروژه دارم بايد روي اونها كار كنم، هر وقت تمامشون كردم  ارام هستم، چندــمشغول ك - 
گردم اورالندو، خوب حاال از درسهات و كارهات برايم بگو، كجاي كاري؟ در مورد درسهام برايش برمي

ميدوني كه : توضيح دادم و يه مقدار در مورد مسائلي كه اين روزها داشتم، و اما يكدفعه بهش گفتم
  گيرند؟ند جشن عروسي ميمسعود و رعنا دار

  .كردم، اونها قبالً جشن گرفته بودندجدي ميگي، ولي من فكر مي - 
رعنا وقتي ايران بود يه جشن كوچولو گرفته بود، اما نه در كنار مسعود، حاال دوست دارند با هم  - 

  .جشن بگيرند، من و تو رو هم دعوت كردند
اما رعنا دختر خوبيه، چرا تو براي عروسيشون دوني كه من زياد حوصله مسعود و ندارم، ــمي - 
  ري؟نمي
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منظورت : تونم تنهايي برم تمپا؟ اونهم با تعجب جوابم رو دادن ميــيعني م: تمــجب گفــبا تع
به تنهايي بري عروسي  تونيمينكني كه چيه رها؟ تو دختر بزرگي هستي، يعني هنوز فكر مي

  دوستت؟
  بي نداره؟منظورم اينه كه از نظر تو عي - 
گيرم، براي آخه اين زندگي خودت كه دلت بخواد بري يا نري؟ من اگه بعضي جاها رو ايراد مي - 

ت براي يك شب ايرادي داشته تكنم عروسي دوساينكه مناسب نيست كه تو اونجا باشي، اما فكر نمي
  باشه،
  اما رانندگيش برام سخته؟ - 
  مشكلت چيه؟ تو كه با رانندگيت مشكلي نداشتي، پس حاال - 
  .ترسم رانندگي كنماز اينكه بخوام از اين شهر به اون شهر برم مي - 

كردم خيلي شجاعتر از اينها هستي تو اگه اين مسافتهاي منو باش كه فكر مي: با خنده گفت
اي خودت بايستي؟ حاال كه اينطوره، پس اين يكي از ــخواي رو پرو هم نري، پس كي ميكوتاه
  .و بعد از اون مكث كرد... آي يا نه، فقطماً بايد بري، تا ببينم از پس اينكار هم برميهاته، حتوظيفه
 فقط چي؟ - 

شناسي، من فقط لطفاً، شب رو توي هتل بمون، دوست ندارم جايي بموني كه آدمهاشو نمي - 
 .اش ندارمهنوز هيچ شناختي از مسعود و خانواده

صبح بهش زنگ بزنم، همه مردها مثل هم نيستند، اينكه  كرد بايد حتماً فرداپس رعنا اشتباه مي 
كرد، اين را، حتي صبح روزي كه خواست منو كنترل كنه، خيلي با هم فرق مينگران بود با اينكه مي

نگرانه و كنه اما باز هم دلامد با اينكه داره به من اطمينان ميـــبه تمپا رسيدم متوجه شدم كه ح
  اه با مشكلي مواجه شدم يا نه؟زده بود ببينه بين رزنگ

  .وقتي به تمپا رسيدم، رعنا تعجب كرد كه چرا اين مسير و با هواپيما نيومدم
  .بايد بري تا ياد بگيري: هام بود، حامد گفتيكي از وظيفه اشتباه نكن رعنا، اين - 

  :گفتصداي مسعود را از پشت سرم شنيدم كه مي
  .همه راهو خودش تنهايي اومد گويند، اينببين خانم، زن به اين مي - 
دونه، تو اول بايد به من رانندگي ياد بدي بعد، از اين انتظارها داشته ولي آخه رها رانندگي مي - 
  .باشي
  رو يا داده؟خوام بدونم، حامد به تو رانندگي رها خانم، من مي - 
  .نه، من از ايران رانندگي بلد بودم، در واقع مامانم بهم ياد داده - 
نگاهم . گرفتيبايد توي ايران ياد مي كنم، شمافرمائيد رعنا خانم، بازم بگيد چرا من كوتاهي ميب - 

كنم حتي فرصتي سال بيشتر نداشت، فكر نميبه رعنا افتاد، بيچاره خيلي معذب بود، آخه اون بيست
 ،سرش پسنديده بودرو براي پ براي ورود به دانشگاه هم داشته، از اون خواستگاريهايي بود كه مادرش او
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ولي متعجب بودم كه چطور خانواده رعنا دخترشون را  با عكس شوهرش ازدواج كرده بود در واقع رعنا
كردي، با اين تفاوت سن و نديده به دست يك آدم غريبه سپرده بودند، چون وقتي به مسعود نگاه مي

كرده بود، اما طوري كه به مهندسي كشاورزي را تمام . ديديچهل سال را به راحتي در صورتش مي
  .هاي حمل و نقل بودكرد و مدير شركتكار نمي اشرشتهاومد در مورد نظر مي

كردم، اما حتي اگه بلد هم نبودم حامد مجبورم من ممكنه در ايران رانندگي مي: به مسعود گفتم
رستينش كالس، كرد كه همون روز اول اين مشكلو حل كنم، االن هم براي رعناجون دير نشده بفمي

  .گيرهسر يك هفته ياد مي
  با اين شرايطش؟ - 
منظورتون بارداريشه، اين كه مشكل بزرگي نيست، اگه بخواهيد اينطور فكر كنيد، تمام خانمهاي  - 

امان از دست شما خانمها و : اما مسعود فقط با خنده گفت .باردار بايد بشينند توي خونه و كاري نكنند
تر از قبل شده بود، و هنوز هم مثل قبل زيبا بود، اما توي چشماش دم، كمي تپلرفت، به رعنا نگاه كر

  .كه قبالً شاهدش نبودمم دديمينگراني را 
جشنشان خيلي مفصل بود و دقيقاً مثل  .شيمدختر امشب شب عروسيت، بايد بريم زودتر آماده - 

، با كت و شلوارهاي دستان داماديدي، چندين نفر از بهترين دوعروسيهايي بود كه توي فيلمها مي
شدند، منهم به اصرار با لباسهاي بلند و بنفش رنگ ديده مي يكدست در كنار بهترين دوستان عروس

رعنا يكي از اين ساقدوشها بودم كه لباس بلند بنفشم رو با خودم از اورالندو آورده بودم، آقاي همراه 
ي از من بلندتر بود و قبل از شروع قدم زدن، بين رسيد و كممن تقريباً سي و پنج ساله به نظر مي

رو و البته مجرد، منهم دستم :به من معرفي كرد و بعد با خنده گفت مهمانان خودش را به اسم پيمان
  .من هم رها هستم و البته متاهل: كه حلقه داشت، نشونش دادم و گفتم

  .بينمنمي اما شوهرت رو اينجا - 
ه بايد براي شما فرقي كنه؟ و سرم را پايين انداختم و شروع كردم به نه خير اينجا نيستند، مگ - 

  .قدم زدن بين مهمونها
بازيها يعني چي، اين دونم اين ديوونهخنديدم، من نميتوي دلم داشتم به رعنا و اين مراسم مي

خونمون و  ها خودباختگي فرهنگي تويمراسم از صدتا مراسم غربي هم كاملتر بود، واقعاً كه ما ايراني
كنه از اول كنيم كه يكي ندونه فكر ميدهيم و از اون طرفداري ميهمچين تقليدات غربي رو انجام مي
دونم يه سفره عقد قشنگ ايروني اون گوشه سالن آخه من نمي. اختراع خودمون بوده، به رعنا گفتم

دادي تو اگه ي هتل ميكردي چه مشكلي داشت؟ شام رو هم توو شرقي اجرا مي انداختي و مراسممي
  خواي ياد بدي؟ات در مورد فرهنگمون چي مياينطور پيش بري، فردا به بچه

شه، فرهنگ شرقي را ياد بدهيم؟ فردا بچه اي كه اينجا بزرگ ميكنه كه به بچهچه فرقي مي - 
  .كنهدو فرهنگي بودن مياحساس ناراحتي و 
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ناخواه وقتي بزرگ شد بين دو جام بدي، اون خواهرو اناما تو به عنوان مادرش بايد سهم خودت - 
  .كنهفرهنگ پدر و مادرش و اينجا يكي رو انتخاب مي

ها اينجا وقتي بروند مدرسه ديگه دنبال فرهنگ پدر و اما رها گفتن خيلي چيزها آسونه، بچه - 
كه امريكا مادرشون نيستند، حتي دوست ندارند به زبان ما هم صحبت كنند، اين رو توي اين مدتي 

زنند، هاي قوم و خويشهاي مسعود رو ديدم، متوجه شدم، هيچكدومشون فارسي حرف نميبودم و بچه
اي مثل شوهر ه منهم فردا ميشه يه بچهــه، بچــزرگيــكني اين مسئله بم چرا فكر ميــدونمن نمي

گ شده، پس چرا كني اينقدر شوهرت بد بزره اينجا بزرگ شده، خوب اگه فكر ميــامد كــتو ح
آد مثل خانواده من زور و اجباري هم براي ازدواج ردي؟ اينطور كه به نظر ميــباهاش ازدواج ك

  .نداشتي
رفته، دائم ايران ارسي زبان ميــگي كالسهاي فــكنه، از بچرق ميـــلي فــامد خيــاما ح - 
كن و شبتو با اين حرفها خراب و ولش  د داشته، اصالً ميدوني چيه رعناجون، اين مسائلـــوآمرفت
  .نكن

گي اينجا از اين مراسمي كه تو مي يسكاال خودمونيم رها، ولي به نظرت ـح: ا خنده گفتـرعنا ب
  ؟هگيرمي

  .كنم، من كه بهت گفتم ديگه در موردش فكر نكنفكر نمي - 
عقدشون يادم افتاد يك ماه پيش كه به جشن عروسي همكارم ياسمين رفته بودم، متوجه سفره 

كرديم، البته كار او با من خيلي فرق كه در بيمارستان با هم كار ميبود ايياسمين دختر افغاني. شدم
كرد من فقط در بخش دفتري و پشت كامپيوتر بودم، اما او چون دانشجوي رشته پزشكي بود، هم مي

د، شوهرش يكي ديگر از كردر قسمت آزمايشگاه و هم در ديدن بيماران در كنار دكترهاي ديگه كار مي
مهاجران افغان بود كه مشغول تمام كردن رشته كامپيوتر بود، جشنشان آنقدر ساده و شرقي برگزار 

  .شد كه واقعاً توي ذهنم مونده بود
ميزي كه براي من در نظر گرفته شده بود را پيدا كردم، فقط اسم من روي ميز بود، چون از قبل 

خانم . شناختمارم چند خانم و آقا ديگه بودند كه هيچ كدوم رو نميدر كن ٰآدگفته بودم حامد نمي
گفت بايد اسمش پروين باشه با دختر جواني كه به طرفش آمد دست راست من كه تگ روي ميز مي

در گوشي صحبت كرد و بعد دختر رفت، حاال كه نشسته بودم با خيال راحت به اطرافم نگاه كردم، 
و زيبا اونجا بود، تعجب كردم كه مسعود چرا از همين جمع، زن انتخاب چقدر دخترهاي ايراني جوان 

كردم با اين همه برگشته از ايران، دختري با اون تفاوت سن و حاال كه نگاه مي راهنكرده و اين همه 
اي بود كه گوشه سالن دار و محجبهخانم سن و سال ،مادر رعنا .تفاوت فرهنگي متفاوت انتخاب كرده

زد، از قبل رعنا گفته بود دار ديگري نشسته و هرازگاهي رعنا بهش سرميهاي سن و سالانمدر كنار خ
كرد كه پدر و برادرهاي از نظر او كه ديگه فرقي نمي كه پدرش دوست نداره بياد و آخر هم نيامده بود،

اصلي  گيردار و مريض بود و در واقع تصميمالبته پدرش خيلي سن و سال. كنندمتعصبش چي فكر مي
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شد، به همه ه هيچ جا بند نميـادر مسعود بود كـرش بود و اما برعكس مادر رعنا، مدخونشون، ما
شد، اونطور كه رفت، همراه با جوانها مشغول رقص مياش سر ميزد و خيلي كه حوصلهميزها سر مي

و عروسش و تفاوت  هكردم حاال مسعود اينجا بودبا خودم فكر مي. معلم بازنشسته بود :گفترعنا مي
اي براي ، اما مادرش كه به اصطالح قشر با فرهنگ جامعه هست چرا همچين لقمههفرهنگيش را نديد

  .پسرش گرفته
خانم دست راستيم، پروين كه زن ميانسال و خوش برخوردي بود، كيوي را كه پوست گرفته بود را 

م، داشت با خانم كناريش در مورد كالج برداشتم و تشكر كرد به طرفم تعارف كرد، يك قاچ از بشقابش
  بله: شما از دوستهاي رعناجون هستيد؟ گفتم. كرد، بعد رو به من كرد و گفتدخترش صحبت مي

  .كني، چون قبالً بين دخترهاي اينجا نديده بودمتاحتماالً توي اين شهر زندگي نمي - 
م ماشااهللا كه كم هم نيستند با بينشناسيد، مييعني شما همه دخترهاي ايروني اين شهر رو مي - 

شون كه دوستاي دخترمند، و يك عده هم كه البته همشون رو كه نه ولي يك عده: خنده گفت
  .دختران دوستانم هستند

  كنم چرا آقاي مسعود اين همه دختر زيبا و مجرد اينجا هست، از ايران زن گرفته؟تعجب مي - 
كنند، بعد از يك مدتي كه ياد گرفتند زندگي ميخوب يه علتش اينه كه دخترهايي كه اينجا  - 

كنند البته مردهاي روي پاي خودشون بايستند كمتر ديگه مردهاي كشور خودشون را تحمل مي
توني احساساتت را نشون بدي، تر ميايراني هم همينطورند، اونها هم عقيده دارند با زن غربي راحت

و يه مقداري تعصب ايراني هم توي  هستندشون ميولي يه عده هم كه هنوز در بند احساسات قدي
دهند يا از ايران زن بگيرند و يا از دخترهاي ايراني كه تازه وارد امريكا شدند خونشون هست ترجيح مي

  .كنند، مثل پسر عمه عزيز من، آقا مسعود رايو هنوز امريكائي كامل نشدند يكي رو اخت
  .ور كه معلومه، بيشتر فاميلهاي مسعود امريكا هستندپس آقا مسعود پسر عمه شما هستند، اينط - 
كنند، ولي مامانش فعالً براي عروسي درسته، البته پدر و مادرش و خواهرش ايران زندگي مي - 

  ي رعنا اطالعي نداري؟اينجا مونده معلومه كه زياد در مورد خانواده
امريكا بيائيم با هم آشنا  نخير، من مدت زيادي نيست باهاش آشنا هستم، وقتي خواستيم به - 
  .شديم
  شما هم تازه به امريكا آمديد؟ - 
  بله - 
: توي دلم گفتمكردم ميزديد نگاه وقتي داشتم به هردوتاتون كه با هم بين مهمانها قدم مي - 

  .آئيدچقدر به هم مي
  ؟آمببخشيد من به كي مي: با تعجب گفتم

برادرم هنوز . آئيدنظرم اومد خيلي به هم مي، به زديوقتي داشتي با برادرم پيمان قدم مي - 
  كه شما قصد ازدواج داري يا نه؟ تونم بپرسممجرده، مي
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رويم را به طرف آقايوني كه در  ،اوه، پس آقا پيمان برادر شما هستند يعني پسر دائي مسعود - 
اي در سرمه كردند، كردم، پيمان با كت و شلوارراف ميز نوشيدنيها جمع شده بودند و صحبت ميـاط

اش يعني دختر پروين ايستاده بود و اما چشمش به ميز ما بود و وقتي متوجه نگاه من كنار خواهرزاده
  .كردم، حتماً او به خواهرش همچنين پيشنهادي كردهشد، لبخندي زد، اشتباه نمي

  .، پسر خيلي خوبيهبرادرمبله پيمان  - 
دمم، البته پروين خانم، خيلي متشخص و : گفت از روباه پرسيدند، شاهدت كيه و: توي دلم گفتم

ين ا دانم ناخودآگاه چرا بهاما نمي دي نسبت بهش نداشتم،ــاصالً نظر ب اومد،ه نظر ميــفهميده ب
اين مشكل خانوادگيه كه شما بدون نگاه كردن  بخشيد پروين خانم،مي: و گفتم كردمالمثل فكر ضرب

 كنيد؟ه ميتون رو ارائبه واقعيتها، نظر شخصي

ادب و تو خيلي بي: گفتهميشه مي كرد،اگه مامان اينجا بود، يه دعواي حسابي باهام مي حتماً 
اما بيچاره پروين خانم كه اصالً انتظار  .امبعداز ازدواجم بدتر هم شده كه دونهاما حاال نمي رك هستي،
رها خانم، اما من جز يك  بخشيدمي :ادبي رو از طرف من نداشت با رنگ پريده گفتهمچين بي

  .ناراحت شديد دونم چرانمي. اي ندادمخواستگاري ساده براي برادرم، پيشنهاد ديگه
  .خانم عزيز من به برادرتون هم گفتم، من ازدواج كردم - 
گه، چون وقتي پيش من نشستيد، من فقط اسم شما كنم الكي ميبله برادرم هم گفت فكر مي - 

گيد، شما درست مي: م گفتمـكردم آروم صحبت كندر حالي كه سعي مي تنهارو، روي ميز ديدم،
بلكه حلقه براي  ،براي قشنگي دستشون اندازنشوهرم امروز اينجا نيستند، اما آخه مردم حلقه نمي

خواست، حلقه ور بود، هر كسي دلش ميــه اينطــگريه، پس اگــنشون دادن تعهد انسان به فرد دي
  .انداختمي

اي دستت كنه حلقهاگه سوءتفاهمي شده منو ببخش، اما تا جايي كه چشم من كار مي دخترم - 
كس دور انگشتم رو در نياوردم، يبا تعجب نگاه دستم كردم و تازه متوجه شدم كه هنوز كلين. بينمنمي

انگشترم الي  هايي كه در راهرو بود خورد و باعث شدساعتي قبلش دستم به لبه تيز صندلي
همان موقع درش آوردم و انداختمش توي كيفم و . ي صندلي گير كنه و انگشتم را پاره كنهبريدگيها

كس رو باز كردم اما يبا خنده كلين. كس پيچيدميزخم پيدا نكردم، دور انگشتم را كلينچون چسب
به كرد  عكس دوباره شرويام رو روي اون بپوشم و با باز كردن كلينتر از اون بود كه حلقهزخمش عميق

مثل اينكه بدطور پاره شده، بزار از توي كيفم برات : خون اومدن پروين خانم نگاه دستم كرد و گفت
: زاشت گفتزخم رو پيدا كرده و داشت اونرو روي زخم ميزخم پيدا كنم، و در حالي كه چسبچسب

ت داريم كه ناراحتت كردم، ولي خوب مدتهاست دوس ، من متاسفميپوشيدنات رو پس بگو چرا حلقه
: ، اما تا حاال زياد با ازدواج با دختر ايراني موافق نبوده، ولي وقتي به من گفتيمبگيربراي پيمان زن 

ده، منهم كنم ازدواج كرده باشه، اما الكي حلقشو نشون ميببين نظرت در مورد اين يكي چيه، فكر نمي
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خترونه هست، آخه تو حتي كنم ازدواج كرده باشه، چون تيپ صورتش هم دبهش گفتم، فكر نمي
  .هم نازك نكردي هاتووابر

آد، بعد از كنم اصالً بهم نميآد، حقيقتش فكر مينه، من زياد از ابروهاي نازك خوشم نمي - 
  .ازدواجم با مامانم هم همين مشكلو داشتم

 و با لبخندي كنهكنم چرك ميبيوتيك بزن، فكر ميوقتي رفتي خونه، روي انگشتات كرم آنتي - 
  تونيم با هم دوست باشيم، مگه نه؟حاال زن برادرم كه نشدي ولي مي: ادامه داد

  .تونيد به ديدن ما بيائيدكنم، ميحتماً، من اورالندو زندگي مي - 
  ات سر بره؟كنم توي اورالندو هيچ وقت حوصلهفكر نمي - 
ه اما آدم وقتي درگير امكانات تفريحي و گشتن خيلي زياده و كالً بيشتر اوقات سال شهر شلوغي - 

  .مونهكار و درس باشه، زياد وقتي براي تفريح نمي
كردند، اما دانشگاهم ام تمپا زندگي مياينطور كه معلومه تو هم مثل جوونيهاي مني، خانواده - 

آنجلس، سانتاباربارا و بقيه شهرها بگردند، كردند تا توي لسها وقت جور ميكاليفرنيا بود، هر روز بچه
كردم، هيچوقت فرصت تفريح نداشتم، وقتي هم من چون درگير خرج دانشگاهم بودم و كار مي اما

  .چشم باز كردم كه ازدواج كرده بودم و بچه داشتم و درگير كارم شدم
  .توني، زندگي خوبي داشته باشيزندگي تو امريكا اولش سخته، اما بعد راحت مي وهرم ميگه،ــش - 
دار هم بشي بعداً مشكل ، اما جوونيهات كه مشكل خودته، اگه بچهم اينطوري باشهــشايد ه - 
كم موقع شام بود و بشقابهاي روي كم .هاته كه بايد اونها رو به سروسامون برسوني مثل حاالي منبچه

  .ميز رو با ظرفهاي شام عوض كردند
، احتمال داشت اما يكساعت پيش. ه در كيفم بود چك كردم، حامد زنگ زده بودــايلم رو كــموب

ه بمونم، ديگه ــر برنامــا آخــاد حوصله نداشتم تــواب باشه زيــگ بزنم خــهش زنــكه االن ب
ها بلند شده بودند و يا در گوشه و تر شده بود، بيشتر مهمانها از پشت ميزمي خودمونيــمهموني ك

ا موزيك ماليمي كه به ــودند بــكنار مشغول صحبت كردن و يا در وسط سالن مشغول رقصيدن ب
به طرف رعنا و مسعود رفتم، خستگي توي صورت دوتاشون مخصوصاً رعنا . شديـــآرامي شنيده م

ديدم، برجستگي شكمش توي كي از زيباترين عروسهايي بود كه تا حاال ميــكامالً مشهود بود، ي
رو تا موقع زايمانش كنم شش ياهفت ماهش بود، احتمال داشت مادرش لباسش معلوم بود، فكر مي

  .نگه داره
مش توي بغل و گم و گرفترعنا جون اين بزم سه نفره تون رو از صميم قلب تبريك مي - 

  .اي جور كنيد و با كوچولويتون بيائيد پيش ماحتماً يه برنامه: بوسيدمش و رو كردم به مسعود و گفتم
شيم آخه مجبور نبوديد توي مي كنم پسرمون كه به دنيا اومد ديگه هرسال مزاحم شمافكر مي - 

  .اورالندو خونه بگيريد
  .اتون پسره و تا حاال به من نگفتيددونيد بچهاي ناقالها شما مي - 
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 .خوايم سورپرايز بشيم، اما مسعود مطمئنه كه پسره نه خبر نداريم مي: رعنا گفت

هتل هم برم خوابم دونستم اگه كردم، ميوقتي بيرون اومدم اصالً احساس خواب و خستگي نمي
بره، رعنا خيلي اصرار داشت حداقل تا صبح پيششون بمونم، اما دليلي نديدم كه تا صبح صبر كنم، نمي

رو هاشب كه جادهها را باز كردم تا توي تاريكي نيمهپنجره. پس ماشينو حركت دادم به سمت اورالندو
د اين حس آزادي كه فقط خودم باشم و مدتها بو. رو به عمق جونم دعوت كنمگرفته بود هواي تازه
گرفت ماشين مامانو بر مثل موقعهايي كه توي ايران وقتي دلم مي كردم،ميــنخودم رو ديگه پيدا 

روندم، در حاليكه صداي موزيك گوش رفتم طرف بزرگراهها و با سرعت ماشينو ميداشتم و ميمي
  .كردخودم رو هم كر مي

دونم گرفت، نميي اين جاده فقط صورت سهراب بود كه جلويم اوج ميهايـوي تاريكي و تنـاال تـح
خواست در موردش حرف بزنه، شه توي اين مدت هر وقت مامان ميچرا فكرش از ذهنم پاك نمي

  .از يك چيز ديگه بگو: گفتمذاشتم و ميحرفهاشو ناتموم مي
ز صحبت كردن در مورد اگه تو ازدواج كردي و خوشبختي، پس ديگه نبايد ا: گفتمامان مي

  .سهراب ناراحت بشي
گم، اين همه از اين سر دنيا بهت زنگ نزدم كه بشيني در من كي گفتم ناراحتم، من فقط مي - 

زد، اما از درون تشنه اين بودم كه در مورد ديگرون صحبت كني، و مامان ديگه در موردش حرفي نمي
كنه، اصالً ديگه به ياد منم سهراب داره چكار ميزدم، خدايا االن موردش بشنوم، توي دلم داد مي

كرد چه قول و قراري با حامد بستم، مهم اين فرق نمي. دونستم نبايد االن بهش فكر كنمهست، مي
نستم اين افكار تودارم به سهراب فكر كنم، ولي مگه ميــازه نـامدم، اجـا وقتي در عقد حـبود كه ت

ه كردند و همه تنهائيمو پر كرداين افكار با من زندگي مي ،گه ميشدآلودرو از خودم دور كنم، مگناه
كردم، اما سهراب حتي توي رو مشغول كار و درس ميكردم تنها نباشم و خودم، هميشه سعي ميبودند

كردم چقدر ديگه مونده تا كارم درست بشه و بتونم از قيد اين اومد، هر روز حساب ميهم مي خوابهام
م، اما هنوز اول راه بودم و تا آخرش خيلي مونده بود، حامد از اول هم گفت تا وقتي كه تعهد خالص بش

به احمقانه بودن افكارم . اقامت دائمت رو بگيري، وگرنه اقامت موقت، مدتها بود كه درست شده بود
وي ـت مدونميـنا ـدونست اميـيانت مـخنديدم چون سهراب حتي صحبت كردن با حامد رو هم خمي

كردم تا چند سال ديگه همه چي درست گشتم كه فكر مياي ميذهن ديوونم دنبال چه دليل احمقانه
 .چي ميشد، واقعاً چي ميشه اگه االن سهراب تو اينجا بودي. ميشه

از نور چراغهاي گردون ماشين پليسي كه جلوم پيچيده بود به خودم اومدم سريع چشمم به  
كمش بيست مايل بيشتر از عادي سرعت داد، كمِرو نشون ميمايل 100سرعت ماشين افتاد كه داشت 

  .داشتم كنار خيابون ايستادم، صداي راديوم رو خاموش كردم
كنم، تيكت گرفتن كه توشاخشه، ولي جواب حامد و چطور خدايا حاال اينو ديگه چطور درست مي

  .بدم
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ي هيكلي كه توي تاريكي فقط ماشين پليس كمي جلوتر از ماشين من پارك كرده بود، پليس قو
...) فلش اليتش(ه در يك دستش نور ــالي كــپياده شد و در ح مددييــمچيزي مثل سايه از اون 

اش بود به طرف ماشينم اومد، پشت درخشيد و دست ديگرش روي كمرش و احتماالً روي اسلحهمي
ترس . زديكي ماشينش ايستادسرش پليس ديگري اسلحه به دست، همراه با كمي فاصله از اولي در ن

لوت بين راه، با اين پليس غول ــاي خــهشب و در ميون جادهتوي تاريكي نيمه همه وجودم را گرفت
لويزيون از ـپيكري كه جلويم ايستاده بود، جاي هرگونه فكر كردن رو از من گرفته بود، هر روز توي ت

رفتم، اي كه من داشتم ميم با اين سرعت احمقانهدادند خبر داشتم، اونخالفهايي كه پليسها انجام مي
اي كه توي العادهديدم ماشينها با اون سرعت فوقوقت نميتوي تمام اين مدتي كه امريكا بودم، هيچ

دهند، اينجا رانندگي كنند، جو اصالً دوستانه نبود، از حالتي كه پليس با اسلحه به طرف ايران مانور مي
كردم، وگرنه قبالً هم چندين بار تيكت براي سرعتم گرفته بودم، اما حساس مياومد اينو اماشين مي

پليس خيلي با احترام باهام رفتار كرده بود، اما حاال با اين وضعيت افتضاحم وضع خيلي بدتر بود، 
زير پايم جايي كه . شوندمخصوصاً اينكه حتماً تا شروع كنم به حرف زدن، متوجه خارجي بودنم هم مي

گذاشتم دست بردم، اما اونجا نبود، چشمم به كيفم كه روي صندلي كناري بود شه موبايلم را ميهمي
شد بردم، وضعيت بدتر ميافتاد، يادم اومد موبايلم رو توي كيفم گذاشتم، اما اگه به طرف اون دست مي

تا حاال صدبار  تونستم با حامد تماس بگيرم،گردم، كاشكي ميدند دارم دنبال اسلحه ميكرو فكر مي
رفتت، وسط جاده نگه ندار و آروم برو بطرف جايي كه مردم ــه شب پليس گــرده بود اگــسفارش ك

يس به ماشين نزديك شده ــايستم پلا دارم ميــرد كه كجــكهم باشند، اما من اصالً فكرم كار نمي
ت نور بود و درست ــپشش ــورتم گرفت، از اينكه صورتــراغش رو توي صــبود و مستقيم نور چ

ها به جاي اينكه بهت آرامش بدهند، هميشه دانم چرا پليسذب بودم، نميـتونستم ببينمش معنمي
هاي ماشين گرداند و در همان نور چراغش را به پشت سرم و بين صندلي. شوندباعث ترس آدم مي

  : حال گفت
   كارت تصديق و كارت ماشين - 

م پيدا كرده و به همراه كارت ــورتــذهاي موجود در داشبــاغـــرو از زير كاشينمــكارت م
نور چراغش رو روي كارتها گرفت و من تازه تونستم . فم بود بهش دادمــديق كه توي كيـــتص

طور كه سرش رو از توي پنجره ــه آنـــود كـــرد سياپوست قوي هيكلي بــصورتش را ببينم، م
را صورت ــدونم چميــديدمش، نم ميــاديش هــزرگتر از عــر و بـين نزديك آورده بود، قويتـــماش
 زدمي داد شتداانداخت با عصبانت طوري كه انگار ) مايلگرين(لم ــاد فيــو به يــكلش منــو هي
فكر كنم هشتاد : رو به نادوني بزنم و گفتمسعي كردم خودمرعتت چقدر بوده؟ ــدوني سمي: گفت
  .بوده
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وپنج، در حالي كه نور ت صد مايل بوده، در حالي كه ميانگين سرعت اينجا شصتنخير، سرعت - 
دونم متوجه خيسي و سرخي چشمام شد، كه پرسيد الكل استفاده چراغش هنوز روي صورتم بود، نمي

  كردي يا مواد زدي؟
  هيچكدومش: گفتم

زنيم، باز چراغ مي كشيم وپس چرا چند مايله داريم پشت سرت آژير مي: ي با عصبانيت گفتــول
هم سرعتت را بيشتر كردي و نايستادي؟ در حالي كه از ترس دادهايي كه كشيده بود، صدايم به 

  :اومد گفتمسختي بيرون مي
  .متاسفم آفيسر، اما من اصالً متوجه آژير ماشين نشدم

تصديقم  پس واقعاً گيج و مست بودي، از ماشين بيا بيرون بايست و در حالي كه خودش با كارت - 
رفت تا با كامپيوترش كارتها را چك كند، پليس بعدي كه جوان در دستش به طرف ماشينش مي

  .پوستي بود همانطور اسلحه به دست به كنار ماشين آمدسفيد
  لطفاً پياده شو و كنار ماشين بايست - 
  .اما من فقط سرعتم باال بوده، حاال هم لطفاً تيكتم رو بديد تا برم - 
  .نوان مستي سرعتت باال بوده تا چند مدت اجازه رانندگي ندارياگه به ع - 
  .من مست نيستم و الكل هم استفاده نكردم - 
كنيم ببينيم پس از ماشين بيا بيرون و تست سنجش مستي را بده، ما هم تو ماشينو نگاه مي - 

ز توي صدايش صدايش آرومتر از پليس قبلي بود، اما هنو. مشروب يا مواد توي ماشين داري يا نه
  .تحكم وجود داشت

  شماما من تا با موبايلم با شوهرم صحبت نكنم از ماشين پياده نمي - 
  .شما اجازه نداريد االن با موبايل صحبت كنيد - 
  .ام خوب نيستشم، انگليسيولي من حرفهاتون را متوجه نمي - 
  كرد،چيز سختي بهت نگفتند كه نفهمي و در حالي كه در ماشين را باز مي - 

  لطفاً از ماشين بيا بيرون: گفت
دونستم چيكار كنم، حامد بارها گفته بود به هيچ عنوان از ماشين پياده نشو، اما االن اگه پياده نمي

شد، با ترس پام رو از ماشين بيرون گذاشتم و در حالي كه دستم رو شدم به خشونت كشيده مينمي
رو به ماشين ايستادم، نگاهم از پشت شيشه پنجره به  به پشت سرم قالب كرده بودم، پشت به پليس و

لباس بنفشم افتاد كه قبل از حركت اونرو در آورده و به روي صندلي پشت ماشين انداخته بودم و 
بجاش بلوز و شلوار جين راحتي پوشيدم تا موقع رانندگي راحت باشم، پليس بعد از تفتيش جيبها و 

واد شد و بعد از آنهم تفتيش ماشين، اما باالخره نه اون چيزي تست الكل و م لباسهام مشغول گرفتن
  .ام دستش بودعايدش شد و نه پليسي كه كارتهاي شناسايي
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دوني كه سه بار ديگه تا پايان امسال تيكت بگيري، حتماً بايد بري دادگاه و مشكلو اونجا حل مي - 
اي سرعت كه در خيابونها هست دقت هه گرفتي معلومه تو اصالً به عالمتــهايي ككني، از تيكت

  .كنينمي
و در حالي كه تصديقم و كاغذ تيكت كه جريمه . كنم ديگه تكرارش نكنممتاسفم، سعي مي - 

كني حالت خوب نيست و اگه فكر مي: داد تا امضا كنم، گفتسنگين رو روي اون نوشته بود بدستم مي
  .نيم تا به مقصد برسيتونيم ماشينتو همراهي كتوني رانندگي كني، مينمي

  .تونم رانندگي كنمممنونم، حالم خوبه و مي رآفيس نه - 
رد به صحبت كردن از ــاره شروع كــاز هم دوبــرو بهش تحويل دادم، بذهاــبعد از اينكه كاغ و

زنه و سعي كنم از اين هاي بيچاره ديگه صدمه ميم به خودم و هم به ماشينــاد، هــاينكه سرعت زي
ماً ــترسوندت كه حتي بود كه اول اونقدر پليس ميــن يه رسم كلــاي. دگي كنمــعد درست راننبه ب

شوند كه آدم وارحت ميـا و جـگران سالمتي دست و پـي بعد اونچنان نـشي ولدچار حمله قلبي مي
دائماً  اما خوب مجبور بودم تا آخر به حرفهاش گوش بدم و. كنهكرد باباش داره نصيحتش ميفكر مي

يكي از خوبيهايي كه امريكا داره، با احترام صحبت كردن مردم غريبه با يكديگر و دائماً . تائيدش كنم
ودم چرا همه وقتي همديگر رو ــب اي اول من همش متحيرــروزه. ديگه استــتشكر كردن از هم

ر بعدي رد بشه و تازه كشند تا نفند و با احترام كنار ميــدهبينند با خنده سرشون رو تكون ميمي
ه آدم سالم و احوالپرسي ـها همچين بوي مغازهــكه تـگفتند و جالبتر از همه اينبخشيد هم ميمي
هام كم سالم كردن و خوش برخوردي همسايهشناسمش، اما كمكردم شايد ميردند كه فكر ميـكمي

برخورد كنم، حاال هم شده جريان  برام عادت شد و شد جزئي از وجود خودم تا با مردم خوش برخودتر
كنه اما مجبورم كه جريمه سنگينش داره روي كاغذهاي توي دستم سنگنيني مي رآفيساين آقاي 

اي هستيد، و شما همه چيزرو درست پشت سر هم بهش بگم متشكرم از اينكه شما پليس فهميده
  .كردمگيد و اصالً من نبايد اين موقع رانندگي ميمي

شد م يادم به حرفهايي افتاد كه حاال بايد به حامد توضيح بدم، كاشكي ميـپليس گفت و كه بهـاين
  .كردمگفتم كه من اصالً نبايد اونموقع رانندگي ميبه اونهم مثل اين پليسه مي
اومد كه ده شده يادم نميـل كشيـدم زنجير در از داخـداختم، متوجه شـوقتي كليد رو روي در ان

آلود حامد كه متعجب به من نگاه فته باشم، اما با باز شدن در و ديدن صورت خواباز طرف در بالكن ر
  :پنبه شد و فرصت هرگونه بهانه و دليل آوردن رو از من گرفت، با ناراحتي گفتم مهارشتهكرد، همه مي

  آي؟سالم، چرا به من نگفتي كه داري مي - 
، ولي ميشه بفرمائيد اين موقع شب اينجا خواي برگردمرسي، مياينطور كه ناراحت به نظر مي - 

  كني؟چكار مي
اما حامد همينطور بين . آخه ميدوني، يكدفعه تصميم گرفتم برگردم: كنان گفتممنو من

  .كردچهارچوب در ايستاده بود و توي تاريكي با عصبانيت نگام مي
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ند كه من چه ساعتي اومدم ها خبردار بشوحاال اجازه ميدي بيام تو يا اينكه بايد همه همسايه - 
  خونه؟

  :با ناراحتي خودش رو از جلوي در كشيد كنار و پرسيد
  رها تو امشب عروسي دوستت رفتي يا نرفتي؟ - 
  پرسيمعلومه كه رفتم، چه سوالهايي مي - 
  هاشون بودي يا نه؟تا آخر شب توي همه برنامه - 
  .آره بودم - 
  و بعد حركت كردي اومدي اينجا، درسته؟ - 
  رستهد - 
  يعني يك سرسوزن هم فكر نكردي كه بايد بري هتل؟ - 
  ...آخه ميدوني چي شد من - 

  :نيت داد زدو نذاشت صحبتم را تمام كنم و با عصبا
  مگه تو قول ندادي شب بري هتل، پس چرا برگشتي؟ - 

  :اما من خسته و ناراحت از روز طوالني كه گذرانده بودم، بدتر از او داد كشيدم
  .بردام نشد تو هتل بمونم، براي اينكه خوابم نميحوصله براي اينكه - 
: ي با عصبانيت گفتمپس چرا به من خبر ندادي، من كه بهت زنگ زده بودم، اما جوابمو نداد - 

ام نشد، يعني چي، اين كه ديگه فهمي معني نتونستم، نخواستم يا حوصلهحامد نتونستم، اصالً تو مي
  .هتل مبربحث كردن نداره نتونستم 
دونم چيزي كه به ديواري كه مشترك با همسايه بوديم متوجهمون كرد كه صداي مشت و يا نمي
گفتند ه ما ميـه ديوار بـا ضربه زدن بـو داشتند ب شيميـمها زاحم همسايهـداريم اين نصفه شبي م

شب خواب  كه دوتا دختر كوچك دبستاني دارند كه احتماالً اين موقع دونستمكه آروم باشيم مي
  . هستند

كردم ام رو روي ميز جلوي مبل دراز ميـالي كه پـتي و در حـرف مبل راحــم طــي رفتـبا ناراحت
اي كه پايين م و خودم را مشغول باز كردن گرهــكيفم و كاغذهاي توي دستم رو، روي زمين ريخت

ال مشغول ــت و در همان حتر كنم، كردم حامد روي مبل كناري نشسشرتم زده بودم تا آن را تنگتي
معلوم بود كه مثل هميشه براي خوابيدن به اتاقش . هاي پيراهنش كه تازه پوشيده بود شدبستن دكمه

آورد و روي ش رو در ميــفقط حداكثر پيرهن نرفته و همينجا روي مبل با لباس بيرونش خوابيده بود،
  .اومدمي انداخت، نگاهش كردم خيلي ناراحت به نظره مبل ميــدست

برد، كردم، اما بعد از مهموني خوابم نميخوام، نبايد اينطوري باهات صحبت ميحامد معذرت مي - 
تونستم خوابم، توي اون وضعيت هم فردا صبحش نميدونستم اگه برم هتل، طرفاي صبح ميمي

  .رانندگي كنم
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ايد قبل از حركت بهم تونستي بري بتو ميدوني كه قول دادن چقدر براي من مهمه، اگه نمي - 
  .ميگفتي

  .ترسيدم بهت زنگ بزنم خواب باشي - 
شي مهم ام ميخواب بودن اونموقع من برات مهم بوده اما حاال كه اينطوري باعث ناراحتي - 

كنم، اين ردم، نه فقط امشب، هميشه روي قولهات حساب ميـول تو حساب كـنيست؟ من روي ق
كني اين زياد مسئله مهمي نيست، منهم از اين به بعد مي نشانه اعتماد من به توست، اگه فكر

  خواي اينطوري باشه؟كنم، ميبدقوليهايم رو با تو شروع مي
دونستم چي بايد بهش بگم، خيلي اهل اصل و اصول بود ولي آخه بعضي وقتها تو زندگي نمي

  .ش برهيخواد رو خط مستقيم خودش پآد، اما حامد هميشه مياستثناء پيش مي
رها من امشب اومدم اينجا تا برنامه زندگيمو برات بگم، چون فكر كردم به جايي رسيدي كه  - 

خواستم تصميم ايستي و از زندگي خودت مراقبت كني، ميـاي خودت بـودت روي پـتوني خيـم
  .مهمي رو باهات درميون بزارم

  گي؟توني بهم اطمينان كني، چرا حاال نميهنوزم مي - 
  .ه متوجه شدم، تو هنوز بزرگ نشدي و هنوز هم احتياج به مراقبت داريبراي اينك - 
خواي كني، واقعاً تالشمو كردم تا اونطوري كه تو ميو فكر ميـا من اينطوري نيستم كه تـام - 

ولي ديگه اشكهايي كه جلو پليس جلوشو . دونم امشب چه فكر لعنتي بود كه سراغم اومدباشم اما نمي
  .ريختامان ميبي گرفته بودم داشت

گم بزرگ نشدي براي همينه، ما داريم مثل دو تا انسان بزرگ در مورد بفرما وقتي بهت مي - 
  .كنيزنيم، اما تو به جاي حرف زدن داري گريه ميزندگيمون حرف مي

  دوني چه اتفاقي افتادهآخه نمي - 
  منظورت چيه؟ چه اتفاقي افتاده؟ - 
  د نزني؟قول ميدي كه عصباني نشي و دا - 
  كنيگانه مينه قول نميدم، چون ميدونم كه تو خيلي كارهاي بچه - 
  .شيگم، خودت بعداً متوجه ميخوب پس منم نمي - 
رها بچه نشو، چه اتفاقي افتاده، توي جاده مشكلي برات پيش اومده؟ خم شدم بطرف كيفم و  - 

ي ميز پشت سرش بود به رو كه رورو جمع كرده و به دستش دادم، عينكشكاغذهاي روي زمين
خواستم هيچ حركتي از چشمم دور نمونه، حالت داشتم ميچشمش زد، چشم از صورتش برنمي

ديدم، داشت لب پائينش را با ناراحتي گاز عصبانيت رو توي ابروها و چشمهاش كه جمع كرده بود مي
  .ي ديوونهدختره: گرفت و زيرلب به انگليسي گفتمي

  خواستي بري؟اي، آخه با اين سرعت اون موقع شب كجا ميونهرها، تو واقعاً ديو - 
  دونم چرا اينطوري شدنمي - 
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ردي، پس حواست كجا ــكيــن سرعت رانندگي مــا ايـرا داشتي بــدوني چو نميــيعني ت - 
ا داشتي سير ــدوم دنيــو كـدي، رها تـو اصالً نفهميـرت آژير كشيدند و تــاين همه پشت س هبود
  ردي؟كمي

  .آددونم، هيچي يادم نميدونم، منكه بهت گفتم هيچي نمينمي: با گريه گفتم
خواي بزرگ بشي؟ تو هنوز توي پول دوني، پس بايد برم از كي سوال كنم، تو كي مياگه تو نمي - 

  تيكتهاي قبليت موندي، حاال اين يكي رو هم بهش اضافه كردي؟
  شه لطفاً با من فارسي حرف بزني؟مي - 
خوام حرف بزنم، سعي كن مشكالتتو حل كني، تمام گزارشي كه پليس پائين تيكتت نه، نمي - 

واستي اقامتت رو بگيري، چطوري با مشكل مواجه ــه خــشه، ببين بعداً كات مينوشته وارد پرونده
ني و دورامي كردن به قانون، اونموقع بيا به من بگو، هيچي از اين جريان نميــاحتشي براي بيمي

  .فارسي باهات حرف بزنم
 و تاريكي دونم، توي اونكني، اما خودمم نميدونم هر چي كه بهت بگم حرفمو باور نميمي - 
ديدم، وقتي به خودم اومدم، رو نميجاده دچار چه احساس لعنتي شدم، اصالً اينجا نبودم، جاده تنهايي

  .ماشين پليس جلويم ايستاده بود
كنه، ديدمش كه داره ليوان آبش را پر ميونه، ميــرف آشپزخــرفت طاراحتي بلند شد ــبا ن

دونم به وي نشيمن نشسته بودم، بود، نميــتش به من كه تــها تكيه داده و پشانجا به كابينتــهم
كركره رف پنجره رفتم و از پشت ــزد، بلند شدم به طميــگه حرف نــكرد، اما ديكر ميــچي ف

كرد و جاش را به سپيدي كم بسترش را جمع ميمــه كردم، تاريكي شب داشت كگاــرون را نــبي
هايي ينها هنوز قصد رفتن نداشتند، صداي روشن شدن يكي از ماشداد، تك و توكي از ستارهصبح مي

هايي هست كه بايد كم موقع بيدارشدن بعضي از همسايهكه توي پاركينگ بود شنيده شد، ديگه كم
رشون حاضر باشند، اما راستي امروز يكشنبه است، براي همينه كه پاركينگ االن صبح زود سركا

  آرومتره؛ 
  رها دلت براي ايران تنگ شده؟ - 

رويم رو برگردوندم، حامد پشت سرم بود، دوباره به طرف پنجره برگشتم و مشغول نگاه كردن به 
  :بيرون شدم و در همان حال گفتم

  .نه دلم تنگ نشده - 
  .اين بزرگتر هم هست كه بگي، مگه ميشه تو دلت براي ايران تنگ نشده باشهدروغ از  - 

  .حوصله نداشتم چيزي بگم
  ات رو ببيني؟دوست داري يك سربري ايران خانواده - 

  .كرددونم چرا داشت با سوالهاش منو اذيت ميبا تعجب نگاهش كردم، نمي
  آي، نظرت چيه؟بينيشون و ميري مييك سفر كوتاه، مي - 
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شدند و من همينطور چشمام بهشون بود تا وقتي كم ناپيدا مياون چند تا ستاره هم داشتند كم
  .كه كالً سپيدي روز جاي پاي اونها رو پاك كنه

  .رو ندارم كه بهش فكر كنمحامد، من توي ايران به جز مادرم كسي - 
  گي؟مطمئني همينطوره كه مي - 
امان تنها فرديه كه توي اين دنيا داره به من فكر ــدم، ماگه اينطوري نبود من االن اينجا نبو - 

داشت، اونهم گذاشت و منو در كنار خودش نگه ميام ميرو به روي شونهدر حالي كه دستش. كنهيـم
  :مشغول تماشاي بيرون شد

  .كرديكردي و اينطوري زندگيتو خراب نميرو فراموش ميشد گذشتهكاشكي مي - 
  ها بنا شده،ي زندگي حاالي ما رو گذشتهشو فراموش كنه، پايه گذشتهتونه كس نميهيچ - 
كردم گذشت زمان خيلي دونم چرا از اول فكر ميترسونه، نميرها بعضي وقتها كارات منو مي - 
  .رو فراموش كنيخواي چيزيبينم اينطوري نشده، چرا تو نميبره، اما حاال ميرو از يادت ميچيزها
  .چيزي نيست كه باعث ناراحتيت بشهنگران نباش،  - 
تو االن پول همه تيكتها تونممينكني، من م براي خودم نيست، براي تو نگرانم، فكر ميـنگراني - 

حتي گي شي و اينطوري كه ميخيالتر ميبدم و خيالتو راحت كنم، اما اگه اينكار رو كنم تو فردا بي
  ،سم دفعه بعد، اتفاق بدي براي خودت بيفتهتركردي، ميآد داشتي به چي فكر مييادت نمي

خواست كسي دوستم خواست دلم مياش گذاشتم، مدتها بود دلم آرامش ميسرم رو روي شونه
دونست هنوزم دلم اينجا نيست، هنوزم تو داشته باشه، كسي تنهائيمو بفهمه و اين حامد بود كه مي

آورد، اما هميشه او را كنار من احساس ميــان نــبينم، با اينكه هيچ وقت به زبتنهائيهام سهرابو مي
  .كردمي

كنم فراموش كنم، اما تا شه، خيلي دارم سعي ميدونم چرا هيچي از جلو چشمم پاك نمينمي - 
. گيرندشوند و جلوي چشام جون ميها دوباره زنده ميشم، خاطرهك لحظه از كار و درس فارغ ميــي

اش ريخته بودم خيس بود، اما همچنان منو در بغلش نگه داشته شونه لباس حامد از اشكهايي كه روي
اش سرم رو از روي شونه. كردكرد گوش ميام ميبود و به درد دلي كه اين دو سال داشت خفه

  :برداشتم، چشمم به لباسش افتاد
  .ديگه قابل استفاده نيست اميدوارم امشب نخواي لباستو بپوشي، چون - 
  .نبيهت اينه كه تا شب همشون رو بشوري، هم اين پيرهن، هم بقيه لباسهاموناراحت نباش، ت - 
  .ها هم سوال كن ببين ديگه لباس براي شستن ندارندخواي برو از همسايهمي - 
  .اونكه حتماً بايد اينكارو بكنم، چون ديشب اونها رو هم بيدار نگه داشتي - 
  .پا ماله قزوينرو كه رو نيست، سنگ - 

  منظورت از اين چيزهايي كه گفتي چي بود؟: تبا خنده گف
  :رو بدم گفتمرفتم تا ترتيب صبحانههمانطور كه به طرف آشپزخونه مي
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  .بهتره بري فارسيت را بهتر كني تا بفهمي چي گفتم
توني كمكم كني كه فارسيم بهتر بشه و منهم تو مي: هارو در تستر گذاشت و گفتحامد نون

هاتو بدي اما از اين ماه به بعد پول بيمه ماشينها هر چقدر كه باالتر بره با كنم كه پول تيكتكمكت مي
ره، من كه تازگيها نه تصادف كردم هامون باال ميتوئه كه بدي، چون بخاطر تيكتهاي شماست كه بيمه

  .و نه تيكت سرعت گرفتم
ل خودت كه نه، من دوست دارم خرجهايي كه خودم درست كردم، خودمم پولشونو بدم، به قو - 
كم گي دوساعت بيشتر بيدار بموني درسهات تمام ميشه، حاال هم دوساعت بيشتر كار كنم، كممي

رو كه گرفته بود نگفت و در جواب اصرارهاي من فقط قرضهام هم تمام ميشه، اما اونروز حامد تصميمي
  .گمگفت، چندماه ديگه وقت دارم فكر كنم، اگه قطعيش كردم بهت ميمي
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  فصلِ هفتم
  
  
  
  
 

كنم يكساعتي بيشتر بود رسيده بود آلمان و به ساعت ما شش وقتي بهم زنگ زنگ زد فكر نمي
صبح بود، اصالً منتظر تلفنش نبودم، اما با لرزش موبايلم كه زير بالشم بود، اولين كسي كه در نظرم 

گرفت زنگ شد و هر وقت دلش مياون بود كه صبح و شب حاليش نمي اومد فقط و فقط سهراب بود،
  :زد، سريع گوشي را روشن كردم، اشتباه نكرده بودم، خودش بودمي

خيلي صبر كردم كه به ساعت شما صبح باشه، اما ديگه بيشتر از اين طاقت نياوردم، خواب بودي  - 
  مگه نه؟

  ر بود؟كنه، حاال ديگه بيدارم، سفرت چطوفرقي نمي - 
  خوام اينجا سر كنمشم براي اين مدتي كه ميميبد نبود، اما حاال دارم ديوونه  - 
كني، صداي موزيكش بلند بود، چيزي احساس نمي يطوراينخودتو با كارت مشغول كن،  - 

  .كرد، معلوم بود هنوز نيومده دلتنگ شدهمعموالً به اين بلندي گوش نمي
: و گفتكرد كني نه؟ صداي موزيكش رو بلندتر هررو گوش ميكنم داري آهنگهاي شادمفكر مي - 

 شنوي؟ درست فكر كرده بودم شادمهر بود، آهنگحاال بهتر مي

 دست تو، تو دست من بود، 

 دلت اما جاي ديگه، 

 تو خودت خبر ندادي، 

 اما چشمات اينو ميگه  

ني،  اينجا كه بودي همه كردم ديگه موزيك ايراني گوشي كميــفكر ن: صدايش را كم كرد و گفت
  .فلويدپينكهات شده بود ديسي
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رفدار پر و پا ــي كه ايرونيم طــيهاي خارج رفته، وقتــرانــي ما ايهــداري از قصــگه خبر نــم - 
لود ــال دانــجا دربه در دنبــم اينـــآئييم و وقتي هم كه ميــربي هستــهاي غـــرص موزيكــق

اما اينو . ريان ما، همون جريان شترمرغ، آخرش هم نفهميدم شتر هستم يا مرغمــراني، جــدي ايسي
ه بيرون از ايراني، به موزيك ايروني گوش نده، ــوش كن، روزهاي اولي كــجربه گــاز يك آدم با ت

دي كه با خودت آوردي، منم خيلي شعراشو دوست مخصوصاً به اين سي شيميبدطور دلتنگ ايرون 
  .دارم

  نه؟ يافتياد خودت ميبه كني كنم وقتي بهش گوش ميميفكر  - 
  يعني من اينقدر بد بودم؟؟؟ - 
  خيلي بدتر از اين بودينه رها، خيلي - 

كنه، كاشكي حالم بهتر بود تا براي ديدنش به آلمان سهراب يك هفته است كه در آلمان سر مي
براي ديدنش نرو، اينطوري باعث  رو مشخص نكردي،تا تصميم زندگيت: گفترفتم، اما نرگس ميمي

ه زندگي منم فكر ــنرگس كاش اينقدر كه به فكر زندگي سهراب بودي ب: گفتممي. شيعذابش مي
خوام با سهراب حرف بزنم، كردي آخه منم از اولش گفته بودم تا تكليف زندگيم مشخص نشده نميمي

كني ديگه هر اتفاقي بعد از اين ال فكر مياما اينقدر اين پسر بهم زنگ زد كه منو اسير خودش كرد، حا
تونم از اين اسارت راحت باشم، ديگه فكرم، قلبم، روحم در تو زندگي هر دوتامون بيفته، من ديگه مي

  اختيار خودم نيست،
  .اما خوب كو گوش شنوا. من كه از اول بهت گفتم خودت رو وابسته نكن - 
ديدي بعد از سالها انتظار، پرنده ن بودي و ميحرف زدن خيلي آسونه، ولي اگه تو هم جاي م - 

  .كرديمهاجرت برگشته، با جون و دل قبولش مي
  ولي مثل اينكه يادت رفته كه تو مهاجرت كردي نه اون - 
خوب پس همانطور كه بهت گفتم، اين مسئله براي هر دوتامون يك حالت داشته و داره، هر  - 

گرديم، فقط كاشكي همه چيز اونطوري كه اال داريم برميدوتامون از قلب همديگه مهاجرت كرديم و ح
معلوم بود كه سهرات هم . كنيم پيش بره چون ديگه از دست طوفانهاي وسط راه خسته شدمفكر مي

مثل من نگران آينده است، مخصوصاً اين روزها كه تنهاتر هم شده بود، با اينكه سرش خيلي شلوغ بود 
تونستم بهش زنگ بزنم دو روزي يكبار زنگ بزنه، ساعتهايي كه من ميكرد هر با كارهاش، اما سعي مي

تونست زنگ بزنه، يا موقع خواب ما بود يا من مشغول درسهاي سركارش بود و ساعتهايي كه او مي
كرد شبها را كردم، از وقتي رفته بود اونجا ديگه سعي نميآنالينم بودم كه بايد به زودي تمامشون مي

دم و نه خودش هم موقع جوابشو ميــدونست كه نه من اونبه من زنگ بزنه، چون ميبيدار بمونه و 
كرد ها كه به آلمان رفت و آمد ميها بموقع سركارش حاضر بشه، با اينكه طي اين سالتونست صبحمي
از هم هميشه قبل از ــان داشت، بــهاي زبان آلماني تسلط كاملي به اين  زبگذراندن كالس با و

هايي رو كه بايد فرداش در جلسه شد و از شب قبلش چندين باز صحبتهاش دچار استرس ميهجلس
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رها اين دهمين باره كه دارم : گفتگرفتم، ميكرد، هر وقت شبش باهاش تماس ميگفته بشه مرور مي
  .كنم يه چيزي درست نيستكنم، بازم فكر ميصحبتهامو مرور مي

  .ي، ريلكس بشي، همه كارها درست ميشهبراي اينكه استرس دار: گفتممي
  .كنيكني داري روي هوا زندگي ميشه رها، كه فكر ميكس بشم كه اسمم ميــقدر ريلــاگه اين - 
گويند كه من اصالً گويند رها در فضا، ميترش را ياد بگير، اينجا دوستام بهم ميپس درست - 

  .پاك تو فضامموجوديت عيني ندارم، پاك
  اينه كه كالً تو خواب و خيالي، آره؟منظورشون  - 
حاال بنظرت دنياي بديه يا ، ا اونجا تو هم، هستيــت داري فكر كن، امــور كه دوســهرط - 

  خوبيه؟
نه عزيزم، بيدارشو، من دوست دارم تو بيداري داشته باشمت، اين سالها هميشه تو خواب و  - 

  .اب احساس ندارهروياهام بودي، حاال ديگه دوست دارم احساست كنم، خو
  .فهميكنند، شيرينيشون رو ميچرا اگه تو عمقش بري، خوابها هم احساس پيدا مي - 
ترسي لمسشون كني و از دستشان بدي، شده مثل زندگي ما هر روز صبح از اما هميشه مي - 

 ترسم همه حرفهام با تو خواب و خيال باشه، ديگه طوري شدم كه تا نبينمتشم ميخواب بلند مي
  .اومدي ايرانشه، كاشكي بعد از تمام شدن درسهات ميچي باورم نميـهي

  .دونستم چي بهش بگمنمي
خواهي در موردش صحبت كني، باشه بيا در مورد خوب، اينطور كه معلومه، طبق معمول نمي - 

  گرده ايران؟يك چيز ديگه صحبت كنيم، خاله كي برمي
  .تونه بمونهتا يكماه ديگه بيشتر نمي - 
  .شيبعداً تو حسابي تنهاي تنها مي - 
  .شم مثل توتازه مي - 
نه اشتباه نكن، من وقتي برگردم، پسرم رو هم دارم، جاي تو هميشه خاليه، اما پسرم خيلي از  - 

  .كنهتنهائيهامو پر مي
  خوش بحالت كه اونو داري، حتماً االن خيلي دلت براش تنگ شده، نه؟ - 
نه، ــكي ميــاس راحتــم احســابا هــان و بــامــه پيش مــك الم راحتهــي خيــآره، ول - 

رو كه بايد برايش هديه ببرم كردم، داشت ليست چيزهاييهمين يكساعت پيش باهاش صحبت مي
  .دادمي

  .ها كه تمومي ندارهليست بچه - 
د يك نمونه اي بود، اما امروز تصميم گرفته بوچون ديشب ليستش چيز ديگه ،واقعاً: با خنده گفت
شايد نبايد : در مورد او زياد حرف زده، بعد از مكثي گفت اومد كنم به نظرشفكر مي .ديگرش را بگيره

  .كردمدر موردش با تو صحبت مي
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گويند، خوب با اونها كنار آد، همه ميها و در مورد اونها بدم نمينه من از صحبت كردن با بچه - 
زنند و هيچ نشدم، من فقط از حرفهاشون كه پاك و معصومانه ميآم، اما خودم هنوز اينو متوجه مي

  .آددليل بدي هم براي كارهاشون هم ندارند خوشم مي
گرفتم و  هو خودت هم هنوز بزرگ نشدي، شوخيش را نشنيدــه تــه كــش اينــخوب علت - 
  :گفتم
دونم چرا نميشد، شايد هم براي اينه كه هر وقت چيزي را نداشتم، هميشه برام عزيزتر مي - 

رها ارزششو داشت كه اينطور زندگيتو : گفتها افتادم، به ياد حرفهاي حامد كه ميدوباره به ياد گذشته
دونم چي ارزش چيو داره، سهراب سكوتي رو كه بينمون نمي هم دونم، خودمخراب كني؟ نمي

  :كرد، شكست و با ترديد پرسيدسنگيني مي
  اي نداري؟ال از حامد بچهرها چرا بعد از اين همه س - 

خوستم جلو سهراب انداخت و اما من نمييواش روي وجودم لنگر ميناراحتي و بغض داشت يواش
نشون بدم كه لنگرگاه اون دردها هستم، بايد قبل از شكسته شدن اين بغض لعنتي باهاش خداحافظي 

  .اومدكنم، ولي ديگه حتي يك كلمه هم از دهنم در نمي
  روي كردم،م بازم زيادهكنفكر مي - 

  شد كه چيزي بهش بگم،دونم چرا دهنم باز نمينمي
پرسيدم، مامان در حالي كه داشت با اي ميخوام، نبايد همچين سوال احمقانهرها معذرت مي - 

كنم رها فكر مي: نشيمن شد و در همان حال گفتكرد وارد اتاقحوله موهاي خيسش رو خشك مي
با دست بهش اشاره كردم يك ليوان آب برايم  شهاره، چون آب درست گرم نميآبگرمن حمام اشكال د

بياره، سريع با نگاه كردن به چشمام متوجه حالم شد، يك ليوان آب را به دستم داد و همانجا كنارم 
  .نشست

رو سر دونست تا وقتي آروم نشم قصد حرف زدن ندارم، ليوان آبگفت، ميسهراب چيزي نمي
باالخره كمي آروم شده بودم، همانطور كه به . كرد رو فرو دادمام ميي كه داشت خفهكشيدم و بغض
  : كردم به سهراب گفتممامان نگاه مي

بزنه، بعد كه مامان حرفش تموم شد باهم  حرفخواد چند دقيقه باهات هراب مامان ميــس - 
د شدم و به طرف دستشويي رفته آهسته و به كمك والكرم بلن. رو به مامان دادمزنيم و گوشيحرف مي

ديدم، كردم، اما خودم رو نميو شير آب سردرو همينطور باز نگه داشتم و به خودم در آينه نگاه مي
شد و بعد از اون همش رو گرفته بودند و صورت حامد از جلو چشمم پاك نميها جلو ديدمگذشته

داي مامان منو به خودم آورد، ــد كه صدونم چقدر آب باز بويــنم. سياهي بود، همش تاريكي بود
  كرد؛كرد و صورتم را با اون خنك ميآروم دستاش را پر آب ميآروم

  دوباره در مورد چي بحثتون شده كه به اين روز افتادي؟ - 
  چيزي نيست، نگران نباش، پس چرا باهاش حرف نزدي؟ - 
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در حالي كه بطرف . زنهمي دخترم خيلي وقته صحبتم تمام شده، سهراب گفت بعداً بهت زنگ - 
  :رفتم، تلفن رو از روي ميز برداشتم و گفتمنشيمن مي

بره و ان همين االن بايد باهاش صحبت كنم، وگرنه تا صبح از حرفي كه زده خوابش نميـامـنه م - 
  .مشغول گرفتن شماره سهراب شدم، با اولين زنگ گوشي رو برداشت

  ودياينطور كه معلومه پشت تلفن نشسته ب - 
  .رفتم، تلفن تو دستمهنه برعكس داشتم راه مي - 
  پس ديگه بدتر - 
  زنيدونستم كه بهم زنگ ميمي - 
  خوام ناراحتت كردم، ترسيدم تا صبح خوابت نبرهمعذرت مي - 
  .زدمخواهي مال منه، نبايد اون حرفو مياما معذرت - 
به خاطر حرف تو ناراحت  بيا در موردش حرف نزنيم، من فقط بهت زنگ زدم كه بگم، اصالً - 

اي انداخت و گرنه تو كسي نيستي كه نشدم، لطفاً از من دلگير نباش، حرفهايت منو به ياد چيز ديگه
  .بخوام از دستت ناراحت بشم

  گي؟قول ميدي اينطوريه كه مي - 
  گمقول ميدم، به جون سهراب راست مي - 
  بيچاره جون سهراب كه قسم دروغ تو شده - 
تنها حقيقت زندگي منه، حاال ديگه سعي كن شبو راحت  باشتباه نكن جون سهرانه عزيزم  - 

خوام خواد فكرشو ناراحت كنه چون ديگه نميبخوابي، خيالم راحت شد كه سهراب تا صبح نمي
ناراحت ببينمش، سهم سهراب از شاديهاي دنيا خيلي بيشتر از اينهاست، مامان هنوز داشت نگران 

  .كردنگاهم مي
  تي چي دوباره اينقدر ناراحتت كرده؟نگف - 
  .كردبهت كه گفتم چيزي نيست داشت در مورد پسرش ايمان صحبت مي - 
  شي؟تو از شنيدن، در مورد پسرش ناراحت مي - 
ا ـاي ندارم؟ مامان بخودت هم ميدوني كه اينطوري نيست، سهراب از من پرسيد چرا من بچه - 

  .پرسيدچين سوالي از تو ميـايد همـسهراب نب: تكثي گفـگاهم كرد و بعد از مـناراحتي ن
  .اما مامان اين يك سئوال عاديه، ولي من تحمل اين سئوالو نداشتم - 
  ولي باالخره تو بايد يه روزي همه چيز و بهش بگي - 
  دونم، اما االن وقتش نيستمي - 
آوردي كه رو ميشي، كاشكي حداقل يك از دوستات لي تنها ميـرها وقتي من برم تو اينجا خي - 

  .باهات همخونه بشه
  .شه بياد اينجاآخه مامان توي خونه به اين كوچكي با يك اتاق خواب كي حاضر مي - 
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  .خواي جاتو عوض كنمي - 
دونم چرا اين موقع شب شوخيت گرفته، من توي كرايه همين هم موندم حاال برم يك جاي نمي - 

  .بزرگتر هم بگيرم
با  توقتآد، هم ديگه اين همه مام ميشه، هم كار بهتر گيرت ميولي چندماه ديگه درست ت - 

  .شهدرس خوندن گرفته نمي
گيرم، تو بهتره به فكر خودت باشي چون من كه بشه بعداً تصميم مي وقتشولش كن مامان،  - 

  .گردي ايران تنها هستيهمش نگران تو هستم كه وقتي برمي
يها تنها شدم، دخترم منكه هميشه همينطوري زندگي زني كه انگار تازگيه طوري اين حرفو مي - 
هنوز هم صاف و مشكي و براق بود، به  بود كردم، بهش نگاه كردم، موهاي خيسش كه از حمام آمدهمي

ديدي، وي موهاش نميـنسبت هم سنهاش كه بيشتر موهاشون سفيد شده بود زياد موي سفيدي ت
كردم رخشيد، اما وقتي از نزديك بهش نگاه ميدهنوزم چشمهاي سبز رنگش روي پوست سفيدش مي

خنديد بيشتر متوجهش ريزي كناره چشمهاش و گوشه لبهاش پيدا شده بود كه وقتي ميهايچين
  .خواد اينطوري تنها زندگي كنهمدتها بود نگرانش بودم، تا كي مي. ديدمشدي، چيزي كه قبالً نميمي

كنم رها فكر مي: با تعجب نگام كرد و گفت زدواج كني؟مامان واقعاً تو هيچ وقت تصميم نداري ا - 
  .كنيتو امشب توي يه دنياي ديگه سير مي

يك يار خوب پيدا نكني،  ،گم، تو اگه االن كه هنوز زيبايي دارينه مامان دارم جدي بهت مي - 
رفتي، اينو فهمي، بعداً كه بازنشسته شدي و سركار نبعداً همه عمرت بايد تنها باشي، تازه حاال نمي

  .شيمتوجه مي
رو گيرم و هم خودمخودتم ميدوني كه من همچين آدمي نيستم كه بيكار بشينم، هم شاگرد مي - 

  .كنمبا كارهاي ديگه مشغول مي
  گيرهاما اينها جاي يك دوستو برات نمي - 
 آد، نه عزيزم ديگه ازدواجيكنه، يك دوست خوب گيرش ميكني هر كسي ازدواج ميفكر مي - 

آلهاي انجام بگيره، در واقع پا گذاشتن روي هر چه ايده متنهائيهاع ــه توي سن من براي رفــك
كنم، اما بعداً بايد براي دل يكي خوام زندگي ميزندگيمه، االن دارم براي دل خودم و اونطوري كه مي

وقتي به سن من  كني، اماري اوني كه همدل خودت پيدا ميديگه زندگي كنم، وقتي جوون باشي مي
كنه ازدواج كني، اين احتياجه، و منهم ازدواجي كه دلي نيست كه مجبورت ميــرسيدي ديگه هم

  .خواماش احتياج باشه رو نميپايه
هاشون واقعاً از خواستند باهات ازدواج كنند، بعضياما مامان همشون هم از روي احتياج نمي - 
ي آقاي محمدي را يادم نرفته، بيچاره چندبار خواستگاري خوششون اومده بود، من هنوز نگاهها خودت

  .داديكرد، اما تو همش جواب سرباال بهش مي
  .چه خوبه كه تو هنوز فاميلش رو هم يادت مونده - 
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كرد، رفتم كتابفروشيش خيلي بهم لطف مير وقت ميـلي دوستش داشتم، هـون خيـآره چ - 
  .باباي منو بگيره كاشكي يك روز جاي: گفتمهميشه توي دلم مي

اما . تونه جاي باباي تو رو بگيره، اون يك جاي خيلي استثنايي دارهبس كن رها، هيچ كس نمي - 
حتماً خبر داري كه هنوز هم ازدواج نكرده، پسرش زن گرفت و االن نوه هم داره، اما خودش هنوز 

  .ازدواج نكرده
  خبرهارو داري اين ناقال كي ديديش كه - 
براي عروسي پسرش دعوتم كرد و هم چندماه پيش از اينكه بيام اينجا رفتم  اوالً كه هم - 

گفت هر گرفت، ميرو ميري كتاب براي شاگردام سفارش دادم، اتفاقاً سراغتـك سـكتابفروشيشون ي
  .وقت اومد ايران، بهش بگو يه سري به من بزنه

  چه جالب، پس اونهم هنوز ازدواج نكرده؟ - 
ج كردن كه به اين راحتي نيست، همه كه مثل تو نيستند كه تا حامد و ديدي، آخه دخترم، ازدوا - 

ا آقاي ـام. اشخواهي باهاش ازدواج كني و بياي اين سر دنيا، اينم شد نتيجهسر يك هفته گفتي مي
اونم مثل منه همانطور گرفت، اال بايد صد بار زن ميـكر كنه تا حـل تو فـواست مثـخه ميـمحمدي اگ

رم اونهم زنش رو از دست داده و از عشقش شوهرم رو از دست دادم و از فكرش بيرون نمي كه من
ره، شايد اونهم  وقتي به من پيشنهاد ازدواج ميده، در واقع احتياجش به داشتن يك دوسته، بيرون مي

اي تو تونه جاي بابتونم جاي عشق زنش رو بگيرم،  همونطور كه اونهم نميوگرنه منكه هيچ وقت نمي
  .رو بگيره

  وقتي ازدواج كردي، خيلي بابارو دوست داشتي؟ - 
  ،فهميدمكشيد اوج اندوهش رو ميبا آهي كه مي

كه  با عشق بود، عشقي ما رو كني، آخه ازدواجخيلي زياد، خيلي بيشتر از اونكه بتوني تصورش - 
و كتابهام بودم، اونقدر به اولش هيچ دركي از اون نداشتم، پانزده سالم بيشتر نبود، مشغول مدرسه 

كردم، اما درس خوندن عالقه داشتم، كه هيچ وقت فرصتي براي بازيگوشيهاي دخترانه ديگه پيدا نمي
زودتر غذات بخور و لباس : زندگي منم از همون روزي عوض شد كه وقتي اومدم خونه، مامانم گفت

داره مياد خونمون، من با تعجب به مرتب بپوش چون يكساعت ديگه خانم دادفر به عنوان خواستگاري 
  خواستگاري براي كي؟: مامانم گفتم

  .آيندخوب معلومه دختر، دارند خواستگاري تو مي - 
  .كنم خيلي بزرگ باشهخونم، تازه پسرشون هم فكر مياما مامان منكه هنوز دارم درس مي - 
شه اما من ديگه فكرم كار ويكسالاوالً دخترم هنوز كه خبري نشده، دوماً پسرش رضا فقط بيست - 
هاي خانم دادفر از همسايه. اي مشغول كنمتونستم درس بخونم و نه فكرم به چيز ديگهكرد، نه مينمي

ها هم كسي صداي اينها رو خيلي خوب ما بود، دائماً با مامان و بابا رفت و آمد داشتند، بين همسايه
رهاي خودش بود كه هيچ وقت اونرو جزء شنيد، پسرشون رضا اونقدر سرش مشغول درس و كانمي
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كردند، ه طوري توي كوچه و خيابون مشغول ميــون رو يــپسرهاي كوچمون كه هميشه خودش
ديدم، خيلي حيرتزده بودم كه پسر آقاي دادفر به اون آرومي از من خواستگاري كرده، همش فكر نمي
ن منو ديده باشه، اما خوب اينطور كه رفتم كه اوكردم كه من كه به جز مدرسه رفتن جايي نميمي

دونم مشكلها اما نمي. اين نه تنها پيشنهاد اونها بود، بلكه پيشنهاد خود رضا هم بوده: گفتمادرش مي
پس : گفتاز كجا شروع شد، بابام كه اينقدر با اين همسايه خوب بود، يكدفعه از اونها بدش اومد و مي

آورد كه كرده، هر چي مامان براش دليل مييمدخترم نگاه  تمام اين مدت پسرشون به چشم بدي به
دادند، با احترام خواستگاري كردند به اشون رو به دختر تو نشون ميپس اونها چطوري بايد عالقه

كردند، اما بابا گوشش به اين چيزها بدهكار نبود در واقع مشكل بابام ازدواج با نظرت بايد چكار مي
تونست قبول كنه دخترش رو به دست رفدارهاي سرسخت ازدواج فاميلي بود و نميغريبه بود، اون از ط

كرد، غريبه بده، وقتي هفته بعدش پدر و مادر رضا قرار بود با خود رضا به خونمون بيايند، بابا قبول نمي
 برو بهشون بگو جواب ما نه است، پس لطفاً پسرشون رو به خونه ما نيارند ولي: گفتبه مامانم مي

دونست با آمد و رضا را براي من شوهر خوبي ميمامان با بابا مخالف بود، از خانواده دادفر خوشش مي
مامان  آريم،رو ببينند، بعداً براشون بهانه ميبزار اين دفعه رو بيايند، همديگه: بابام صحبت كرد و گفت

ند و باباي من كه به اون خوبي بود، شه اما خانواده دادفر آمدكرد، اگه بيايند نظر بابا عوض ميفكر مي
تونست درستش كنه و جواب آنها را مستقيم به افتاده بود روي دنده لج كردن كه هيچ كس نمي

ديم ولي همون يك شب ديدن رضا براي كه ما دخترمون رو به شما نمي: خودشون و به خود رضا داد
خواد باهاش دونست بابام مياز اول هم ميمن كافي بود كه مهرش رو به دلم بگيرم با نگاه آرومش كه 

بعد از جواب نه دادن . و بابا با اشاره به من فهموند كه از اتاق برم بيرون. كردمخالفت كنه بهم نگاه مي
خوندم، اما حواسم جاي ديگه بود، هميشه بابام رو خيلي به بابات، زندگي من هم عوض شد، درس مي

، فكر نكرده ايمان داشتم، اما اينكه توي اين مسئله حتي نظر منو كرددوست داشتم و به هر كاري مي
  .كردهم نپرسيده بود، خيلي اذيتم مي

همش ترس داشتم نكنه همينطور كه بدون نظرخواهي به رضا جواب منفي داد، آخرش هم يكي 
نگار رو پيدا كنه و بدون سئوال كردن از من جواب مثبت بهش بده، چون بعد از خواستگاري رضا، ا

همه تازه متوجه شدند من بزرگ شدم و ممكنه از دستشون بپرم و خواستگاريهاي فاميلي تازه شروع 
: گفتكشيدم، در عوضش بابام خوشحال بود، و ميشد و هر چقدر كه من از اين مسئله عذاب مي

ن حرفش با اي. هارو انتخاب كنيدخترم هيچ اجباري براي ازدواج نداري، اما سعي كن يكي از همين
ده، اما چه فايده داشت منو به رضا هم كه ماهي يكبار خيالم راحت شد كه بابا به زور منو به كسي نمي

كرد و خودمم بمو اسير ميــي عشق داشت قلــداد، ولميــكردند هم نپيشنهادشون رو تكرار مي
مون اومدم هوقتي از كوچ فهميدم، مخصوصاً روزي كه براي اولين بار رضارو از نزديك ديدم، يكروزنمي

رو ايستاده بود به طرفم اومد طوري وانمود كرد بيرون تا به مدرسه برم، ديدم كه با كتابهاش كنار پياده
كه انگار اتفاقي به من خورده، طوري كه كتابهام كه توي كالسور توي دستم بود، روي زمين افتاد، خم 
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بخشيد كه اين اتفاق افتاد، روي پيشونيش مي: گفتيشد كتابها رو جمع كرد و به دستم داد و دائم م
ن از اون هم بدتر بودم، ـجالتزده و مـود و هم خـم معذب بـرف زدن هـعرق نشسته بود و موقع ح

: كشيدم به چشماش نگاه كنم اما قبل از اينكه بره، به صورتم نگاه كرد و گفتچون حتي خجالت مي
دوني من با چه گاهي بندازيد، و با سرعت از اونجا دور شد، نميمينا خانم، لطفاً به كتابهاتون يه ن

رو روي زمين ريخته اشتياقي خودم رو به خونه رسوندم، در اتاقمو قفل كردم و همينطوري همه كتابهام
ط يه تكه كاغذ بود كه الي كتاب رياضياتم پيداش ــردم به گشتن الي كتابها، فقـــبودم و شروع ك

نه اسمي از من » مونمظرت ميـــمر ديگه هم باشه، منتــمن يك ع«ش يادم نرفته كردم، هنوز كلمات
راي همين هم ـــترسيد و بيــام مـابـاغذ نبود، بيچاره خيلي از بــو نه اسمي از خودش روي ك

. ترسيد شايد قبل از من كتابها دست كس ديگري بيفتهگردم، ميـــابها رو بــيادآوري كرد كه الي كت
با  نستمتوميديگه با اين حرفش منم . لمه رو خوندم، كاغذ و بو كردم و بوسيدمـــر اين چند تا كصدبا

تونستم ه حرفهاش جلوي همه ميـا ايمان بـگه بـرو بدم، ديگارهامـخيال راحت جواب همه خواست
از اون موقع  .دونستم كه با همين چند تا كلمه داره به من ميگه تو هم همينكارو كنيـــبايستم، و م
گفتند، اينها همه از ذاشتم مامان و بابام مياومد در خونه ما، يه عيبي روش مير كسي ميــبه بعد، ه

الها عيبي ــشناسيمشون، باهاشون رفت و آمد داريم، توي همه اين سهاي ما هستند، ميـــفاميل
شيدم چيزي بگم، اما به مادرم كمي لتبه بابام كه خجا. دار شدندمشون عيبـــداشتند، تازگي هــن

يكسال گذشت و كار من فقط رد . آدام از اين عيبهاشون خوشم نميبه عنوان شوهر آينده: گفتممي
كردن فاميلهامون بود، بابا از دستم كالفه شده بود و خانواده رضا هنوز از پيشنهاد دادن براي ازدواج 

ه خانواده ـخود نسبت بهاي بيها و تعصبراد گرفتنخسته نشده بودند، ولي بابا شروع كرده بود به اي
اونها همشون ايراد دارند و تا مامان باهاش : گفتشناخت، اما ميهاي رضا رو نميرضا، اصالً دائي

كنند، ما كاريهايي ميدوني مردم چه كثافتزن تو توي جامعه نيستي و نمي: گفتمي. كردمخالفت مي
هاش بود، يه روز به عموهاش، يه روز به ه روز به دائيــي. مــآرير در ميمردها بهتر سر از كار همديگ
اش و فقط جرمش هم اين بود كه در اوج همسايگي و رفاقت، به دخترش باباش، حتي به مادر بيچاره

آد، پسرم رضا مدتها از دختر شما خوشش مي: گفتدونم شايد، اگه از اول مادرش نميدل بستند، نمي
راي بابا به اين معني بود كه كسي نگاه چپ به دخترش كرده و ــشد اين بيــدرست نم اين بحثها

زي كه گناه حسابش ــچي. ودمــدونم شايد هم اينطوري بود كه من تو فكر و خيال يه مرد غريبه بنمي
  .كردمي

رضا ازدواج كنه تو با دخترم، بابات قبول نمي: گفتدونست چيكار كنه، ميمامان هم اين ميون نمي
  .جواب مثبت بهشون بدهكني، پس بيا اگه خواستگارهايت كسي را پسنديدي، 

رو هاشا حتي دائيــابــوبي هستند، بــانواده خــها خـدوني، اونـان خودت هم ميـامـاما م - 
  زنهرو در موردشون ميشناسه كه اين حرفهانمي

  دونيمدونند كه ما نميشنوند و ميدخترم، مردها تو جامعه خيلي چيزها مي - 
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خواي جلوي من از بابا دفاع زني باور نداري، فقط ميدونم كه خودتم به حرفهايي كه ميمي - 
اما غافل . كنمو راحت كنم، منم به جز پسر آقاي دادفر با هيچكس ازدواج نميـزار خيالتـي بـكني، ول

كه هيچي، عصبانيت هم بهش اضافه شده  از اينكه بابام حرفهايم رو شنيده بود و حاال غيرت و تعصبش
  .بود

چشمم روشن خانم، شما به جاي اينكه بشيني دخترت رو نصيحت كني تا يك تصميم درست  - 
حيا شده كه كنين، طوري كه اينقدر دخترت بيچيني مينشستي داري عليه من توطئه شبگيره، همپا

گي؟ هر چي من و مامان و تو هم هيچي نميخواد بره با پسر همسايه ازدواج كنه داره جلوت ميگه مي
كرد و با عصبانيت داد رو قبول نميكرديم كه منظور بدي نداشتيم، اما بابا اين چيزهابه بابا التماس مي

  :زدمي
اي و رو حتما ً با پسر همسايه رابطه چشمفهميدم كه تو دختره بيمن احمق بايد از اول مي - 

  .كنهخونه ما رو ول نميداري، كه اين پسره عوضي در 
  .باباجون به خدا اينطور نيست، من آقا رضا رو اولين بار روز خواستگاريم ديدم - 
رابطه  بايد كيگيري كه بفهمي از اين به بعد با عيب نداره، وقتي توي خونه موندي، ياد مي - 

كردم كه بابا در ميكردم، و رو دست و پايش افتاده بودم و التماس هر چي من گريه مي. داشته باشي
كرد و آخر هم نظرش اين شد كه ديگه اجازه ندارم برم مورد من اشتباه فكر نكن، اون قبول نمي
  .مدرسه يا تنهايي پامو از خونه بزارم بيرون

هاي شد كه چه راحت حقدونستم زندگي مامانم اينقدر غمگين بوده، باورم نميهيچوقت نمي
ام اينقدر مامانمو دوست داشته، از روي مبلي كه نشسته اباي بيچارهـطبيعي زندگيش را گرفتند و ب

رو به طرف جايي كه مامان نشسته بود يواش با تكيه دادن به مبل و ميز خودمبودم بلند شدم و يواش
دخترم قرار نشد از اين حرفها ناراحت بشي، اينها همه مال : كشوندم، مامان سرم رو بوسيد و گفت

  .موم شدههاست و تگذشته
  چرا مامان تا حاال با من صحبت نكرده بودي، چرا باهام درد دل نكردي؟ - 
عزيزم، هر چيزي به قول خودت بايد وقتش باشه تا در موردش بگي ما هيچ وقت اين فرصتو  - 

  .نداشتيم كه با هم صحبت كنيم
 نميشه، بابا بزرگ به اين مهربونيباورم  - 

ه ـاونموقع باباها اگ ين فرهنگ بزرگ شدند، تازه باباي من خوبش بوداون نيست، اونها با ا اما گناه-  
ذاشتند فهميدند يك روز خوش براش نميون چيزي ميـرشـا عاشق شدن دختـدر مورد دوستي و ي

زدند كه رو كتك ميشدند و اونقدر اون دختر بيچارهنه تنها باباها، برادرها و عموها هم همدست مي
دادند به اولين خواستگار كه فقط تو فكرش پاك بشه و يا به زور شوهرش ميمعني عشق به كلي از 

فرهنگي غوغا بكنه و حرف فقط، حرف زودتر از شرش خالص بشوند و يا از همه اينها بدتر وقتي كه بي
  .دادند كه بخوري و خودت رو راحت كنيزور باشه، به جرم عشق و عاشقي بهت سم مي
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  .دونستندچقدر تلخ بوده كه عشق را گناهي نابخشودني مي چقدر تلخه مامان، زندگي - 
زدي و ه تو با خيال راحت تا صبح تلفني با سهراب حرف ميـطوري نبود كـا جون، اينـآره ره - 

خواي رفتي، فقط به اين بهانه كه ميكردي كه مامانت خوابيده، هر روز باهاش اينور و اونور ميفكر مي
كرد، اينكه رو مشخص ميها فقط عقد بود كه تكليفتي، نه دخترم، اونموقعدر آينده باهاش زندگي كن

ذاشتم راحت با سهراب صحبت كني اين بود كه گرفتم و ميديدي من خيلي وقتها جلوتو نميمي
روي بود، نه مثل ما خوب بود خواستم مثل جوونيهاي خودم بشه، ولي مثل اينكه هر دوتاش زيادهنمي

گرفتند و نه مثل شما دوتا كه اينقدر به هم وابسته شديد كه هنوز اين همه سال يكه جلويمون رو م
  .تونيد از همديگه بگذريدهم گذشته، اما نمي

فهميدي اومدي، مياگه توي دانشگاه ما مي  زها گذشته بود،ـما ديگه اين چي هردو اما مامان - 
يچ وقت با كسي دوست نشدم، اما اوضاع كه اوضاع از چه قراره، حاال من چون با سهراب نامزد بودم ه

  .براي بقيه اينطوري نبود، امروز با يكي بودند، فردا با يكي ديگه
هاي شاگردام رو ــراست ميگي دخترم، زمونه خيلي عوض شده، من همين االن وقتي درد دل - 
  .شومشنوم متوجه تغيير زمانه ميمي

  خره تونستي با بابا ازدواج كني؟اش را بگو، پس چطور شد كه باالمامان بقيه - 
كني نبود، اون بيچاره هم توي دي هم كه فكر ميــت به اون بــه گفتم بابا بزرگــبهت ك - 

واب رد ــنوزم جــوندم و هــونه مــوي خــسال تــد يكــهمچين فرهنگي بزرگ شده بود، وقتي دي
ها وقتي بيشتر نبودند، چون خيلي به خواستگارهام ميدم، البته خواستگارها كه ديگه يكي، دوتا

كردند حتماً بابا زاره مدرسه برم و يا تنها از خونه بيرون برم، فكر ميفهميدند پدر بزرگت يكساله نمي
كنه، براي همين هم خودشون پا پس كشيده بودند، ولي بابا بزرگي از من ديده كه اينكارو ميخالف 

گرفت باهام صحبت كنه، چون هنوز هم بعد از يكسال  بزرگت باالخره بعد از اين همه مدت تصميم
رد، ـككرار ميـاه پيشنهادش را تـرضا تنها خواستگاري بود كه محكم روي حرفش ايستاده بود و هرم

كنيد، ديگه گيرم، شما دو تا بيشتر لج مياينطور كه معلومه هر چي من سخت مي: گفتيــبابام م
رد كه ـوتشان كـماً دعـد از دوسال رسـا دو تا بجنگم و باالخره بعخوام با قسمت شمبيشتر از اين نمي

: امون صحبت كنيم، رضا هم توي همون جلسه به بابا بزرگت گفتبه خانه ما بيايند تا در مورد آينده
دم، چون تنها چيزي كه برام مهمه خوشبخت كردن دختر هر چي كه نظر شما باشه، من انجام مي

  .شماست
رفتم و نه هيچ كار بخصوصي داشتم كه به انجام برسونم، وقتي را نه مدرسه مي من كه اون سال

پدرم نظرم رو در مورد ازدواجمون در ماه آينده پرسيد، هيچ مخالفتي نكردم، در واقع مثل مرغي بودم 
شدم، ديگه توي اون خونه كه اسمش قفس بود، هيچ دلخوشي و شادي كه باالخره از قفسم آزاد مي

وي ـا بريم، تـن و رضـونه مـونه خودمون، خــه زودتر به خــخواست هر چيــم، فقط دلم مداشتــن
كسي كردم، مامان باهام بود، اما هيچ قدرتي اون دوسال به اندازه يك عمرم احساس تنهايي و بي
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نداشت كه كمكم كنه فقط بابا بود كه با اون همه اعتماد و عشقي كه بهش داشتم، اون دوسال منو 
  .ام بودتنها گذاشته بود، اين بود كه ازدواجم برام مثل فرار از زندان خانواده
گذاشت، بابات درسش رو تموم كرده مخصوصاً كه بعد از ازدواج، رضا هيچ كم و كاستي برام نمي

كرد و وندن كوتاهي نميــرستان شده بود، اما از درس خــبود و براي كمك به زندگيمون دبير دبي
داد منو هم مجبور كرد ليسانس، نه تنها خودش درسش رو ادامه ميكرد براي فوقمطالعه ميشبها هم 

- گفت من تالفي روزهايي كه بابات نذاشت بخاطر من مدرسه بري رو در ميكه ديپلمم را بگيرم، مي
كنم، وقتي هم كه باردار شدم، آورم، تو فقط سعي كن درست رو بخوني، من هم همه كمكي بهت مي

ات باش، اما رضا اجازه درسو ولش كن و به فكر سالمتي خودت و بچه: گفتنداينكه مامان و بابا مي با
اما بعد از ديپلم ديگه خودم عالقمند بودم كه دانشگاه برم، . رو تموم كنيبايد درست: گفتداد مينمي
بت براي هر دوتامون خواستم از نظر فكري و درسي هيچ چيزي از بابات كم داشته باشم، اين رقانمي

خونديم و در كنار هم تو رو بزرگ كرديم و بعد از اونهم كار شروع قشنگي بود كه با هم درس مي
  .كردنهايمان را طوري تنظيم كرديم كه هر كي بتونه به نوبت تو رو نگه داره

نشسته بود، مامان ديگه توي اين عالم نبود، برگشته بود به سي سال پيش و انگار كه در كنار بابام 
اومد دنياش را برهم بزنم، اما خودش شد، دلم نمياختيار روي لبهاش ديده ميلبخند مليحي بيچون 
دوني رها اگر آدم يكبار زندگي كنه ولي با عشق باشه، همون يكبار به اندازه همه عمرش يــم: گفت
طان مهلتي بهش نداد، اما عمر ارزه، عمر زندگي مشترك ما و عمر بابات خيلي كوتاه بود، بيچاره سرمي

گذره ولي سنگيني عشقش و عشقمون هيچ وقت تمومي نداشت، حتي االنم كه سالها از نبودنش مي
بينم كه هنوز سهرابو فراموش نكردي بهت حق محبتهاش روي قلبم مونده بعضي وقتها وقتي تو رو مي

م، فقط دديمدتها در پدرت ميبيني كه منهم گم شايد تو هم چيزي توي اين پسر ميدم، ميمي
  .آدهاي ما كنار نميخواهيد، آخه روزگار به راحتي با خواستهشد كه ميكاشكي واقعاً همون طوري مي
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شد از اومدنم به امريكا و با اينكه طبقه قولي كه به حامد داده بودم فقط كارم تقريباً دوسالي مي
آمد، گري كه توي زندگيم پيش ميكردن اوقاتم به كارهاي متفرقه دي شده بود درس و كار و مشغول

آمدم، احساس اينكه كردم بيرون نمياما باز هم از اون حس سردرگمي كه عمق كارهام احساسش مي
كرد، با اونطوري همه چيز داشتم، اما در درونم هيچ نداشتم، امريكا اونطوري كه نرگس تفسيرش مي

وهرش در فيالدلفيا ــردم خيلي متفاوت بود، نرگس در اين يكسالي كه با شككه من بهش نگاه مي
كردي، از اولش كه وارد كردند، هيچ وقت دل نگراني و افسوسي در صداش احساس نميزندگي مي

تا حاال كه يك سال هم گذشته و پسرشون سينا هم به دنيا اومده،  كردامريكا شد احساس رضايت مي
دختر حالشو ببر،  پس اين همه امكانات ريخته اينجا كه از اون استفاده كنيم،: گفتبه قول خودش مي

داري كنم، تازه از همه داري هم نداري، اما من هم بايد كالس برم و هم بچهتو كه مثل من مشكل بچه
دونست اين خوره، چيزي كه نرگس نميبدتر تكون دادن سعيده، كه اگه من بشينم، اونم تكون نمي

كنه، هر دوشون توي امريكا وار دوستش داره و به عشق نرگس همه كاري ميه شوهرش ديوونهبود ك
دونست و نه شوهرش بيشتر از نرگس، از اول با تازه وارد بودند، نه نرگس بيشتر از سعيد، چيزي مي

ه يك عشق ساده دانشگاهي شروع شده بود تا حاال كه باالخره بعد از پنج، شش سال ميوه عشقشون ب
ثمر نشسته بود و صاحب سينا شده بودند، هر دو شون تو زندگي يك هدف داشتند، درس خوندن و 

تونستند به آن برسند چون به قول نرگس داشتن يه زندگي بهتر كه توي ايران از نظر خودشون نمي
باباش ما كه مثل آقا سهراب شما نيستيم كه تنها فرزند خانواده باشه و پشتش به ثروت : گفتكه مي

گرم باشه، نه خانواده شلوغ و پر جمعيت من و نه خانواده سعيد نه تنها هيچ پشتوانه مالي براي ما 
اي رو كه هميشه در مورد خانواده ما البته مسئله. نيستند بلكه هميشه ما بايد كمكي هم به اونها بكنيم

  . دادخانواده تعميم ميديدن وضع مالي خانواده سهراب بود كه آن را به همه . كرداشتباه مي
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ال كار و فعاليت بود و ــواني هميشه در حــود كه از جـــله كساني بــر سهراب از جمدــپ
ها جراتش رو نداشتند و هميشه هم حرفش اين بود كه اگه كرد كه ممكنه خيلييــهايي مريسك

زد اين حرف رو زماني مي كنم و البتهاره از صفر شروع ميــداكثرش اينه كه دوبــخورم حــشكست ب
ه، ــواد از صفر شروع كنــسي بخــه كه كــلي سختــاال ديگه با اين سن خيــه جوونتر بود حــك

دست آورده ــتي بــاي رو كه به سخها باهاش مخالف بودند كه نبايد نيمي از سرمايهليــزماني كه خي
تش هم ــلي موفقيــد و در واقع علت اصرــن كار را كــذاري كند، ايــگرمايهــمان ســتوي آل

عد ــزرگي بود كه بــن ريسك بزرگش بود و البته شانس بزرگ ديگرش هم بدست آوردن ارث بــهمي
شد، اما به جز پدر هاي شمالشون ميـــهم بيشتر شامل زمينــيبش شد كه اونــوت پدرش نصــاز ف

د، ـــكشوند تا سعي و تالش كنودش ميــسهراب كه توي اين راه هميشه پسرش رو هم به دنبال خ
ه جايي رسيده بودند و هوش و نبوغ ذاتي كه يه چيز ـموالً با درس خوندن بـبقيه خانواده مامان مع

دليل اصلي چيزي كه اشون بود، بزرگترين كليد موفقيت اونها شده بود، همان ارثي توي خانواده
گرفت و درس خوندن در واقع براي او ورسيه ميشگاهها بندا كه از بهترينبود  هم موفقيت حامد

رج دانشگاهم رو ــود تا بتونم خــراي من كار كردن و سختي كشيدن بــاومد، اما بيــاني در مــمج
شد هم، همين مسئله بود، چون حامد عادت در بيارم، چيزي كه هميشه با حامد در مورد اون بحثم مي

هايم ناراضي بود، رهـــم از نمــيشه هــند و همـن چك كـناليهايم رو آــها و درسداشت دائم نمره
خواستي وگرنه اگه تو هم مي كني، كه خدا چه نعمتي رو مجاني بهت دادهگفتم تو واقعاً درك نميمي

دونم باز هم همچين مثل من هم درس بخوني و هم كاركني، تازه انگليسي هم زبان دومت باشه، نمي
  ا نه؟هايي رو داشتي ينمره

كنم، خودبخود با يعني منظورت اينه كه من اصالً براي درسهايم و كارهايم هيچ تالشي نمي - 
  شه، فقط چون باهوش هستم، منظورت همينه آره؟همديگه جور مي

اد از خودت راضي نباش، چون اونقدرها هم باهوش نيستي، بعدش اينكه، منظورم اين ــاوالً زي - 
خواستي از خودت مايه بذاري، اما من اينجا برات فراهم بوده و زياد نميكانات ــبود كه تو همه ام

  .امغريبه
هاي ديگه است كه به اين مملكت اگه بخواي اينطوري فكر كني، تو هم شرايطت بهتر از خيلي - 

ن ـتر از بقيه برايت فراهم شده بود، حتي كاركردنت كه اينقدر ناراحتي، ماومدند، خيلي چيزها راحت
گردند، تازه وقتي ها مدتها دنبال كار ميرين محيطها كار كني، در حالي كه خيليـوي بهتـشتم تگذا

هاي ديگه كه كنند از حقوقش و نه از محيطش راضي نيستند، پس تو هم بايد از خيليهم كار پيدا مي
  .تر باشي كه نيستيتوي اين شرايط به امريكا اومدند موفق

  خرش رو جدي گفتي؟حامد واقعاً اين تيكه آ - 
  .پس فكر كردي چي، مگه با هم شوخي هم داريم - 
 - ok كني،انصافي كه در مورد من اينطوري فكر ميتو هم خيلي بي 
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باشه رها حاال دوباره قهر نكن من نازكشيدنم  :گفتو مي كردهميشه با خنده تمامش مي او اما 
نيستم و يادت هم باشه اينم يكي از هايت راضي خوب نيست، ولي بهت بگم كه اصالً از نمره

حامد بزرگترين مشوق من براي ادامه دادن به درسهام بود در واقع بزرگترين نعمت . شرطهامون بود
زندگيم حساب ميشد، چون اگه به خودم بود بعد از آمدن به امريكا اصالً حوصله ادامه دادن هيچ 

: گفتشد و ميما حامد اين چيزها حاليش نميدرسي رو نداشتم، از اول شروع كردن برايم سخت بود ا
شي و ات نباشه موفق نميرسونه، تا وقتي درسهات پشتوانهفكر نكن كار كردن، تنها تو رو به جايي مي

اي رو كه از طرف كلينيك گذاشته بودند تمام كردم و در واقع با جديت حامد بود كه دوره دو ساله
ي بيمارستان داشته باشم، هم حقوقش بهتر بود هم از يك تونستم پست بهتري در قسمت امور مال

ودم، اما درسهاي اصلي دانشگاه ادامه داشت و اوايل خودم هم ـوندنهام راحت شده بـقسمت از درس خ
گرفتند، طبق يك اي انتخاب كنم، دوستام و مامانم كه از ايران تماس ميدونستم كه بايد چه رشتهنمي

ها باالتره همه پيشنهاد پزشكي رو كردند، پزشكي از همه رشتهكر ميــه فــسنت قديمي ايراني ك
عزم كردم درس بخونم چرا نبايد پزشكي بخونم، اما توي اين مدت من حتي به  كهكه حاال دادند مي

اين رشته فكر هم نكرده بودم، با اينكه توي اين چند سال كارم دائماً در ارتباط با بيماران و بيمارستان 
ديدم، فكر پزشكي رو از سرم بيرون اما به علت وسواسها و حساسيتهاي زيادي كه در خودم ميبود، 

خواست كه اين ها درس خوندن زيادي ميكرده بودم، گذشته از اينكه براي قبول شدن توي اون رشته
چنين خرج دانشگاهش سنگين بود، حامد توي اين مورد نظر ــديدم و هميـهنر و توي خودم نم

آد، همونرو ادامه بده، درسي رو ، ببين از چه چيزي بيشتر خوشت ميهتخود تصميم. گفتداد، مينمي
بخون كه بعداً عالقه داشته باشي در موردش دنبال كار بگردي، نه اينكه بعد از تمام شدن درسهات 

  .اي باشيندارم و دنبال كار ديگه بگي به اين رشته عالقه
ليسي رو بخونم، اما در نهايت رشته روانشناسي رو به پيشنهاد خودم دوست داشتم ادبيات انگ

تو كه قبالً رشته . گفتميمهران انتخاب كردم، دو رشته خيلي متفاوت با همديگر، ولي مهران 
انگليسي رو خوندي، سعي كن يك چيز جديدتر توي زندگيت امتحان كني، و هر چند كه  مترجمي

براي ادامه دادن روانشناسي دارم يا نه، باز هم اين رشته رو  دانستم آيا اصالً كششيخودم هم نمي
م در تونكه مي معتقد بود كردم،م كه در كنارش كار ميـتر سرمد هـرا كه از نظر دكـانتخاب كردم، زي

اما به موفقيتم در اين رشته شك  اون رشته موفق باشم، اما خودم با اينكه درسهام را شروع كرده بودم
ه از نظر اصول فكري خودم، زياد به روانشناسي معتقد نبودم و اينكه كسي بتونه با حرف داشتم، چرا ك

زدن از دردها و مشكالتش و ديگري با شنيدن و راه حل دادن در مورد اونها، مشكالت را حل كنه، جزء 
ا، فقط كن كرد، با حرف زدن در مورد اونهپايه فكري من نبود دردها و مشكالت را بايد از پايه ريشه

شود اگه چند بار تكرار كنيم و مثل يك ويروس ضعيف شده كه وقتي وارد بدن ميترشان ميضعيف
مونند، بعد از چندبار حرف زدن در مورد كند، دردها هم مثل يك ويروس ميبشه، بدن بهش عادت مي
ر با بيمارانش هر روزه دكت يهاصحبتا از بين نرفتند، اينو توي ــكنيم، اماون فقط بهش عادت مي
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دونم چرا وقتي مهران پيشنهاد شه، اما نميديدم كه از نظر من چيزي عالج نميشه، فقط ضعيف ميمي
اش هم اين بود كه تو با ديد اشتباه و متفاوتي به روانشناسي نگاه روانشناسي رو داد قبول كردم و عقيده

ذاشتم مخصوصاً كه ديگه اونو يبه عقايد مهران احترام م .كني، سعي كن ديدت رو عوض كنيمي
اش دتي عقيدهـا بعد از مـخنديد امگفتم داداش ميكردم اوايل وقتي بهش ميداداش مهران صدا مي

كنم كه جلو حامد، مثل يك داداش بزرگتر از من دفاع اين بود كه خيلي ناقال هستم و دارم كاري مي
د كه توي خانواده حامد از اون ترسيدم، دائم بو اولين كسيكه كه مهران  كنه اما واقعيتش اين بود

شد، مخصوصاً كه بيشتر اوقات حامد هم خونه نبود و معموالً با زد خونه و جوياي حال ما ميزنگ مي
كم ترسي رو كه از اون داشتم از خودم دور كنم، شايد هم كرد و اين باعث شد كه كممن صحبت مي

خواست اون ناراحتي رو كه از بدو ورودم از او ين بود كه مييكي از داليل تلفن زدنهاي زيادش هم هم
به دل گرفته بودم دور كنه، و خيلي هم موفق بود، چون براي من مثل برادر بزرگتري شده بود كه 

گذاشتم، مخصوصاً در مورد مسائل دانشگاهي، هر چند كه حامد خيلي از مسائل را باهاش در ميون مي
  .كل بود خودش توي اين مسائل استاد

حامد، دوماهي بود كه به ماموريت رفته بود و من هيچ وقت به ماموريتهاش عالقمند نبودم و خيلي 
شدم، كردند، متوجه بحثهاشون نميدر مورد شغلشون و تحقيقاتشون صحبت مي با دوستاش كهوقتها 

موندن رو نداشتم، از  مونه، حوصله تنهافقط چيزي كه برام مهم بود اينكه چه مدت از اورالندو دور مي
با دوستام صحبت كنم، چقدر  يتونستم تلفند چقدر ميــاومميــدرو ديوار خونه هيچ صدايي در ن

خواست يشدم، دلم ممي رو مشغول كار و درسم بكنم، باالخره از اين كارها خسته تونستم خودممي
ستام محدوديت گذاشته بود و تو بودش تا باهاش حرف بزنم، از اينكه تو رفت و آمدهام و انتخاب دو

تونستم همه چيز و مورد آزادي زيادي نداشتم، اما وقتي بودش زياد اين مسائل برام مهم نبود و مياين 
زاره اشتباه كنم، ايمان به دونستم كه هستش و نگاهش روي زندگيمه و نميتحمل كنم، چون مي

ايمان به اينكه حامد هيچ وقت   دست آورده بودم،حامد، از بزرگترين چيزهايي بود كه بعد از ازدواجم ب
رفت تا هميشه خواست اينقدر ماموريت نميشكنه دلم ميكنه و هيچ وقت قولهاشو نمياشتباه نمي

  .موندبرام مثل يك دوست خوب باقي مي
هاي خودش هيچ گذاشت اما دوستيهام با ديگرون محدوديت ميهر چه كه حامد توي دوستي

كرد و يا اينكه با همديگه به مهمونيهاي امون دعوت مياشت، خيلي وقتها اونهارو به خونهمحدوديتي ند
گذرونديم، رفتيم معموالً روزهاي جشن سپاسگزاري رو در منزل پدر و مادر سيدني مييـها مـاون

الً اوايل العاده با هوشي بود كه توي سمينارهاي دانشگاه با حامد آشنا شده بود، احتماسيدني دختر فوق
تر از ازدواج ما متوجه ارتباط حامد و اشلي شده بود كه كرده كه حامد ازدواج كرده، اما مهمفكر نمي

دونستند كه اون رو پنهان كنه، ولي همه ميتونست اين رابطهچون همكار بودند حامد به سختي مي
كرد با ترديد به روابط ما نگاه ميخبرم، سيدني هميشه ازدواج كرده و شايد اين منم كه از اين رابطه بي

و با اينكه هيچ ارتباطي بينشون نبود به جز روابط دوستانه و كاري اما به وضوح عشق به حامد رو توي 
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از جمله كساني بود كه حامد خيلي دوست داشت باهاش ارتباط داشته . ديدمچشمهاي سيدني مي
باشه و به همين دليل هم روزهاي جشن تونه دوست خوبي برام باشم و عقيده داشت كه اون مي

سپاسگزاري كه يكي از روزهاي زيبائيه كه خيلي دوستش دارم و البته به خاطر غذاهاي خوشمزه اين 
هر چند كه اين . كنم به خاطر حامد به دعوت پدر و مادر سيدني جواب مثبت بدمروز، سعي مي

خوري و غذاهاي بشن و بساط بوقلمونمهموني بيشتر ارزشش به اينه كه همه خونه بزرگترا جمع 
متنوع كنارش رو اونجا سرو كنند و اينطوري از سرخپوستهاي بيچاره كه اولين بار سفيدپوستها رو در 

Plymouth  در ماساچوست با بوقلمون كه تنها پرنده دوروبرشان بوده پذيرايي كردند، تشكر كنند ولي
متفاوت  هاي روزه با مسائل مذهبي مخلوط شده و قصهكالً داستان روز تنكس گيوينگ يا شكرگزاري ام

داشته و  ودكل همه داستانها در مورد اين روز، يك اصل مشابه وجديگري از اون ساخته شده، اما در 
بوميان  در كنارآنها نشستنو بودند آن هم قرار گرفتن سفيدپوستاني كه از اروپا به امريكا مهاجرت كرده

البته بدور از مسائل مذهبي، چون امريكائيها عادت دارند يك . سفره سرخپوست امريكا بر سر يك
گيوينگ قبل از كنند و مثالً در روز تنكسيـاشون مـارهـاد و كـاشني همه اعيـداستان مذهبي را چ

- روند و خداوند را براي دادن اين همه نعمتحمله كردن به اين غذاهاي خوشمزه اول به كليساها مي
ا من فكر ـگويند، امگه، سپاس ميـمنتها كه فقط نصيب امريكا شده نه كشورهاي دييهاي بيكران و ب

تها با هم غذا خوردند كليسايي وجود داشته كه سپودپوستان و سرخـين روزي كه سفيـكنم، اولميـن
  .اين مراسم را اجرا كنند

قيتهاي امريكا رو بعد از امد من علت همه موفحميدوني : اولين سالي كه امريكا بودم به حامد گفتم
  .خوب شد كه نمردم و كشفيات تو رو هم ديدم: يكسال كشف كردم و حامد با خنده گفت

دوني علتش اينه كه امريكائيها هميشه سپاسگزارند از كنم، مينه حامد شوخي نمي: گفتم
ر حال ناليدن چيزهايي كه دارند، اما ما ايرانيها هيچوقت سپاسگزار نيستيم، ما ايرانيها هميشه د

  .هستيم
  به نظرت بايد سپاسگزار چي باشند؟ - 
  سپاسگزار چيزهايي كه دارند - 
  خوب ممكنه هيچي ندارند - 
  .مگه ميشه كسي چيزي نداشته باشه باالخره براي همين چيزهاي كوچكي كه دارند - 
  .ارو دارينه اينكه تو هميشه سپاسگزار چيزهايي كه داشتي بودي، حاال از مردم هم همين انتظ - 
خواستم كه توي ايران نبود اما جدا از كنه، من يه چيز بخصوص ميخوب در مورد من فرق مي - 

  .اون همه چيز داشتم
خواي ندارند، حاال رها خانم كاشف، مي همرومون چيزهايي كه تو داشتيــردم هـولي خيلي از م - 

  كشفت را به ثبت برسونم يا نه؟
  وز كشفهاي جديدم در راههخيالش باش، هننه بابا بي - 
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از كشور خودم و يا حتي  ترمتفاوتامريكا براي مني كه يك غريبه بودم خيلي چيزهاي جديد و 
هاش جالب بود و كردم، بعضييــهارو كشف مــيواش اونكشورهاي ديگه داشت كه داشتم يواش

دانشجوها در دانشگاهها هاش غيرقابل قبول، و يكي از همين چيزهاي جالبش تنوع و رنگارنگي بعضي
شد، كل مردم امريكا، مردم مخلوطي از نژادهاي بود، البته اين مسئله فقط به دانشجوها خالصه نمي

شد كه اينجا امريكاست، با اون تصوري كه هاي مختلف بودند اوايل باورم نميمتفاوت و دين و مذهب
وست روشن و چشمهاي رنگي، ـبلندباال، با پها ديده بودم، مردمي ها و برنامهمن از امريكا توي فيلم

در رو ها ه سياهپوستـخصوصاً كـشد، ماز هر نوع نژادي اينجا ديده مي. خيلي خيلي متفاوت بود
كردم كه جنگهاي الغاء بردگي از شمال امريكا شروع ديدي، اوايل تعجب ميشمال ميجنوب بيشتر از 

رفتند، اما چرا بيشتر در جنوب ر بايد به سمت شمال ميشده، پس طبيعتاً سياپوستها براي آزادي بيشت
داري در جنوب رواجش بيشتر بوده به علت زمينهاي زراعي هستند، اما عقيده حامد اين بود كه برده

جنوب امريكا و بعد از تمام شدن جنگها هم اونها بيشتر توي همون زمينها موندند، چون تنها كاري 
  .شناختندكاني بوده كه ميدونستند و تنها مبوده كه مي

امريكاي جنوبي  ايشديم، زبان اسپانيش اما هر چه به طرف جنوب و مخصوصاً ميامي نزديكتر مي
رواج بيشتري داشت، روزي كه با حامد و مهران براي انجام دادن كارهامون به ميامي رفتيم، برايم 

  .كنندقط به اسپانيش صحبت ميشدند و فجالب بود كه بيشتر جاها زبان انگليسي را متوجه نمي
ذهبهاي ــاي، اروپايي و غيره، مفاوت، چيني، اسپانيش، خاورميانهــژادهاي متــه جدا از نــو البت
ه ــيم كــكردم فقط ما مسلمانها هستشد، من فكر ميده ميــريكا ديــفاوتي در امــخيلي مت

دين مسيحيت به تنهايي بنيانگذار چندين اخه داره، در حالي كه اينجا خود ــالممون چندين شــاس
ها جديد ـامد خيلي از اونـدين متفاوتي شده بود كه اصالً هيچ شباهتي به يكديگر نداشتند و به قول ح

كردند و جالب اينكه طرفدار هم شدند كه ادعاي دين جديد ميبودند و هنوز هم افرادي پيدا مي
هاي متفاوت كه در كل جامعه ديده ن همه نژادها و مذهباي باداشتند، اما چيزي كه مهم بود امريكا 

گفتم گفتگوي تمدنها رو بايد بيايند اينجا انجام بدهند، شد، به طوري كه روزهاي اول من ميمي
شد مگر اينكه به كشوري بود كه زياد در مورد مسائل مذهبي در مدارس و دانشگاهها صحبت نمي

ات عوض در اون حالت كل برنامه. رفتيمذهبي بودند مي مدارس و دانشگاههاي خصوصي كه بيشتر
  .شد و بايد طبق مذهبت درس بخونيمي

ر تيره و نژاد و مذهبي در اون ــها بود كه از ههاي دانشگاهي من هم شامل همين برنامهكالس
م شد، هر چند كه كالً مردم امريكا، مردديدي، اما بحثهاي سياسي و مذهبي در كالس زده نميمي

سياستمداري نيستند و اطالعات عمومي مردم عاديشون در مورد مردم اطراف دنيا، صفر كه چه عرض 
  .كنم، زير صفره

رفت چون هر كس مشغول كارهاي اي كه قرار بود با دوستانم تمام كنم، به كندي پيش ميپروژه
در مورد استفاده از دادند، اين پروژه بود كه خودش بود و آخرين چيزي كه به اون توجه نشون مي
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مون شامل سه دختر و دو پسر بود، من و گروه. گردان براي بيماران يك بيمارستان بودهاي روانقرص
دونستم يهوديه، ا مدتها من نميـريچل دوست يهودي خوبي بود كه ت .ريچل و سارا و استيون و اشتون

كنم، اما خيلي از هم من اشتباه ميدونم، شايد كرديم نميچون در مدارس نبايد از مذهب صحبت مي
كنند، مثل خيلي از مسلمانهاي مهاجر كه مي اريدخود گفتن اينكه چه ديني دارنديهوديهاي اينجا از 

كنم اين مسئله بيشتر در مورد مهاجرها دهند و البته فكر ميدر مورد مسلمان بودنشان توضيحي نمي
امريكا خيلي زياده و در اكثر شهرها مساجد مربوط  كند چون جمعيت مسلمانها و يهوديها درصدق مي

به خودشون رو دارند، مخصوصاً يهوديها كه مدارس خيلي معتبري هم از نظر علمي و هم از نظر 
  .مذهبي در اختيار دارند

خواد پابند هر ديني كه مي تونهمي ه هر كسـم خيلي مهمه و هم آزاده كـكالً در امريكا مذهب ه
هاي مرتب و پوشش مربوط به توان فهميد كه مردم يهودي با لباسها ميز شنبهرو ااين. باشه

تونيم به وضوح در همه جاي كنم اسمش كيپا باشد را ميهاي مخصوص كه فكر ميخودشون و كاله
  . شهر ببينيم

ترين توان فهميد كه باز هم مردم مسيحي رو با بهترين و شيكها مياين رو از يكشنبه
اي كه در هاي محجبهرو از مسلمانو يا اين. بينيمال بيرون آمدن از كليساها ميـن در حاسهاشوـلب

  .بينيمكنند، ميگردند و يا در مساجد عبادت مياي شهر به راحتي با پوشش اسالميشان ميـج همه
م شه و در ظاهر كسي هاين تنوع نژاد و دين در اكثر شهرهاي بزرگ و پر جمعيت امريكا ديده مي

دونم همينطور هست يا نه، اما اينكه توي واقعيت رو نمي ،با اون مشكلي نداره، و البته طبق معمول
شهرهاي كوچكتر جريان بر همين روال باشه، كمي شك دارم، سنگيني نگاههاي مردم به روي خودت 

و يا اينكه نيست كه بتوني به راحتي از كنار اون بگذري  به عنوان غريبه بودن و خارجي بودن چيزي
روي رفتار و نگاه بعضي از مردمي  شهكه مي يهواضحپرستي تنها كلمه مشخص و نژاد. متوجهش نشي
الً اين احساس برايت ـكنند، گذاشت و كها و روستاها و شهرهاي كوچكتر زندگي ميكه توي بيراهه

واقع علت اصلي در . كنيدگي ميـجاه سال پيش زنـل پنـد كه داري در زماني مثـآيوجود ميـب
دادم هم همين بود كه يـه انجام مـهايي كـن راهـروقت و بيـهاي ديمخالفتهاي حامد هم با رانندگي

شدم اما حامد عقيده داشت كه اينها اول با سياهپوستها مشكل دارند بعد كه خيالش ميمن هميشه بي
كنند تو فكر نكن چون همه فكر مي اونها تموم شد با اسپانيشها و بعد هم با بقيه خارجيهاي ديگه، پس

  .مثل اسپانيشها هستي باهات مشكلي ندارند
حرفهاي حامد رو گوش كنم، اون بيشتر اوقات ماموريت  تونستمميا يه حدي ــي من هم تــول

خواستم منتظرش بمونم تا بياد و ديدمش، اگه ميشد كه نميبود و بعضي وقتها دو، سه ماهي مي
كه همه اينها رو ــم با اينــتادم و اون هــافب ميـهام عقـدگيم و درسـندازه از زنو راه بـكارهاي من

داد، اما نگرانيش در مورد من جزئي از وجودش دونست و اين خودش بود كه منو به جلو هل ميمي
  .شده بود
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ز اينكه اي كه هنوز تمام نشده بود كار كنيم با اطالع اروزي كه قرار بود با گروهمون روي پروژه
ها پيشنهاد كردم به جاي رفتن به كتابخونه به حامد در ماموريت و يكماهي بود كه پيداش نبود به بچه

تر كارمون رو تموم كنيم، براي همه اين عقيده بهتري بود، چون بايد خونه ما بيايند تا بتونيم سريع
م كالسيهام مخالفتي نداشت البته نه حامد زياد با رفت و آمد با ه. شنيديمويدئوها رو با صداي بلند مي

كردم خونه در مورد هم كالسيهاي پسر، اما مورد اصلي اين بود كه وقتهايي كه توي خونه بود سعي مي
آورد، مگر به آروم باشه تا بتونه به كارهاش برسه و البته اون هم معموالً دوستانش رو به خونه نمي

  .عنوان مهماني يا يك برنامه بخصوصي
روز هم كارمون ديگه تمام شده بود و سارا و اشتون هم در حال رفتن بودند كه صداي زنگ در اون

رو شنيدم و بالفاصله بعد از اون صداي چرخوندن كليد در قفل، حامد بود كه عادت داشت قبل از باز 
تعجب از  زد، ولي ايندفعه با مهران بود، اصالً انتظار اومدنش رو نداشتم، باكردن در، اول زنگ مي

همونجا كه ايستاده بودم بهشون سالم كردم و به دوستانم به عنوان شوهر و برادر شوهرم معرفيشون 
شناخت و فقط اسمشون رو شنيده كردم، حامد از قبل با دوستم ريچل آشنا شده بود، اما بقيه رو نمي

و در همون حال  رفش رفتمطبود، مخصوصاً اسم استيون كه حسابي توي ذهنش جا گرفته بود، به 
كردم امروز بيايي در حاليكه دستش رو آروم بهش گفتم معذرت كه دوستام اينجا هستند فكر نمي

خواهي همه بفهمند كه من چه ام را بوسيد، و به فارسي گفت تو كه نميبدور كمرم انداخته بود، گونه
خواد بياد هر شب ميشبايي خونه هستم و چه شبايي خونه نيستم، اونموقع حتماً دوست عزيزت 

تر از اونه كه بخواد اتفاقات رو به راحتي فراموش كنه و هنوز اياينجا، متوجه شدم كه حامد خيلي كينه
تلفن زدنهاي استيون رو فراموش نكرده، مهران كه با تعجب به رفتار برادرش كه اينطور با عشق و 

و رو به فارسي شنيده بود، با دوستانم دست كرد و بعد هم حرفهاي اعالقه به طرفم اومده بود نگاه مي
  .داد و به طرف اتاق حامد رفت

م جلوي همه دوستامون اينطوري ــود اون از اول هــه رفتارش براي من چيز عجيبي نبــالبت
اي بود، و با اينكه آروم سعي كردم يل اصليش چيز ديگهــروز دلــكرد، ولي اونمند برخورد ميالقهــع

ارا و اشتون خداحافظي كنم، با ــا با ســتاد تــا دستام رو ول نكرد و ايســرم، امــه بگياز اون فاصل
تونستم به كارم ادامه بدم، مخصوصاً كه موقع ردم و نميــكاس ناراحتي ميــد احســودن حامــب

 ستخواهستم ولي خيلي وقته كه دلم ميبا صدات كه مدتهاست آشنا : ا استيون گفتــمعرفي ب
ته استيون هم آدمي نبود كه با اين چيزها از رو بره و در جواب حامد ــالب. م ببينمــورتت رو هص

كردم نامرئيه مالقات كم فكر ميالبته من هم خيلي دوست داشتم با شوهر دوستم كه ديگه كم: گفت
  .كنم

هاد ـيشنهاي سمجي بود كه هر روز پاستيو دو سال از من كوچكتر بود، اما يكي از همكالسي
زاشتند و دست از كرد و برعكس همه كه به يك زن متاهل احترام ميه نوعي بيان ميـدوستيش رو ب

داد، بارها روي كرد و اهميت هم نميداشتند، اون اينطوري رفتار نميجا بر ميكردنهاي بيشوخي
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: گفتهاش ميبه تلفنكرد و در جواب اعتراضم گير خونه، پيغام گذاشته و منو به شام دعوت ميپيغام
  مگه شام خوردن با يك دوست ايرادي داره؟

  .آدها خوشش نميلطفاً به من زنگ نزن، شوهرم از تلفن غريبه - 
  .پس منو با شوهرت آشنا كن تا اينقدر با هم غريبه نباشيم - 
اي ز ديگهــچ چيــكالسي و دوست هيــراي من به جز همــخواهي بفهمي، تو بميــرا تو نــچ - 
خوام با تو دوست اي گفتم، منهم گفتم فقط ميمگه من چيز ديگه: گفتطنت ميــبا شي يــنيست
  .باشم

اي نداره و بهتره افكار خودت رو با ها هيچ فايدهگفت، صحبت كردن با بعضيبه قول مامانم كه مي
مهاش روي تلفن عقايد باطل ديگرون به هم نزني، من هم همين راه رو پيش گرفته بودم، اما پيغا

شد و چندبار قبل از اينكه موفق به پاك كردنش بشم به گوش حامد رسيد، خونمون اكثراً شنيده مي
رد و نه باز خواستم كرد، فقط متوجه ميشدم عصبانيه، اما در موردش صحبت ــنه پيغامها را پاك ك

رو، كرد و هم خودشيوردش حرف بزنيم و هم خيال منو راحت مـگفت بيا در مكرد، كاشكي مينمي
  .كرداما چيزي نگفت تا امروز كه اون رو مالقات مي

ام دونست كه تيپ مورد عالقهكنه، اون ميدونم چرا حامد خودش رو با اين افكار ناراحت مينمي
دونم چرا شيطنت و بازيگوشي اي غربي نبوده، بارها و بارها تو صحبتهام گفته بودم نميهيچ وقت پسر

كنه، اما بازم از دستم ناراحت بود، اصالً بينم و جلبم نميبينم توي اينا نميسراي ايروني ميكه توي پ
كرد، مگه ممكن بود كه من تا وقتي متاهلم به فرد ديگري دونستم چرا اينقدر در موردم بد فكر مينمي

فتم، روي تخت دراز از دوستام و حامد معذرت خواستم و به اتاق حامد كه مهران اونجا بود ر. فكر كنم
كشيده بود و كتابش توي دستش بود، آروم در زدم و وارد اتاق شدم كتاب رو از روي صورتش كنار برد 

  .كرد منگاو متعجب 
  داداش ميشه يه لطفي به من بكني؟ - 

  .زنيمه يه لطف بزرگي بايد بهت بكنم كه اينطوري حرف ميوپس معل: با خنده گفت
ه لطفاً حامد رو صدا بزني بياد اينجا، آخه من درس دارم و ــ، ميشزرگــآره يه لطف خيلي ب - 
مهران كه از اولش هم متوجه رفتار برادرش شده بود . تونم تا وقتي ايستاده باالي سرم درس بخونمنمي
برگشتم و مشغول انجام دادن كارهام شدم، در حالي كه حامد به . زنمباشه تو برو من صداش مي: گفت

تر بود، اما يكساعت بعد كه كارمون تموم شد دوباره برگشت و ايندفعه خيلي دوستانهاتاقش رفته 
م آشپزخونه اومدمشغول صحبت با ريچل شد، از اينكه باالخره كارمون تموم شده بود با خيال راحت به 

مهران هم پيش مهمونها نشسته بود اما فكر ميكنم بعد از مدتي از . تا براي همه نوشيدني ببرم 
و در حالي كه  و مشغول كمك كردن به من شد حثهاي سياسي خسته شد واونهم به اشپز خونه اومدب

ره، كردم، حامد عوض شده و ديگه دنبال اين بحثها نميرها من فكر مي: كرد گفترو آرامتر ميصداش
  بينم از اين خبرا نيست؟ولي حاال مي
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به حامد افتاد كه داشت با ريچل در مورد مسائل  ، و نگاهمنه بابا، حامد و عوض شدن، از محاالته - 
  .كرديهوديت بحث مي

اش از مهاجران ي اين بحثها رو نداشت، خانوادهبيچاره ريچل از سياست متنفر بود و اصالً حوصله
روسي بود كه بعد از محدوديتهاي ديني در روسيه به امريكا مهاجرت كرده بودند، اما هيچ وقت نه در 

پرسيد و اين از كشفيات حامد بود كه دفعه كرد و نه از كسي در مورد دينش ميبت ميمورد دين صح
ولي نه براي من مهم بود و نه براي ريچل تنها چيزي كه هر . اول متوجه شد ريچل يهودي روسي

دونم چرا اين نمي: گفتكرديم درس خوندن بود، مخصوصاً اون كه هميشه ميدومون بهش فكر مي
وندن، اما باز اين همه آدم بيكار و تحصيل نكرده ــراد اينجا دادند براي درس خــبه اف همه امكانات

به درس خوندن  ...حقيقتش اين بود كه اين قدر كه توي كشورهاي ما مثل ايران و روسيه و. بينيمي
  .شددادند، در امريكا اينطور نبود و براي ما كه مهاجر بوديم به وضوح ديده مياهميت مي

  .ها كشوندبخشي كه شوهرم دوباره بحث رو به اينجامي: ريچل گفتموقع خداحافظي به م 
  .هاشون همه سياسيهناراحت نشو، من عادت دارم، توي خانواده منهم همه سياستمدارند و بحث - 
 ها همه سياستمدارها جلو بزنند، ايرانينه ريچل اشتباه نكن، امكان نداره توي اين مورد از ايراني - 

  :خنديديم گفتميان و در حالي كه هر دو مون به اين شوخي ميبه دنيا 
  .شوهرت همچين اهل سياست باشين درابينم كه تو يا برولي نمي - 
و  من ، اماكنهدونم، اون كالً تيپ آروميه و زياد تو كار كسي دخالت نميبرادر شوهرمو كه نمي - 

  .و تا رو هم ببين، من فقط عاشق شعر نوشتنم، ما درو ببينسياست، خدائيش دو تا خط موازي
هر چي صحبت كردم بيرون خونه تا شايد استيون هم بياد بيرون و بره دنبال كارش فايده نداشت، 

. هاي استيون با خبر بوداون كما بيش از اذيت. كه، آقاي مزاحم قصد رفتن ندارهـمثل اين: ل گفتـريچ
  :گفتم
فرستم بيرون وقتي وارد خونه شدم، حامد كه پيش ن اونو ميناراحت نباش، تو برو، منم اال - 

رو كه بايد استيون نشسته بود بلند شد و به اتاقش رفت، كاغذها رو جمع و جور كردم و آخرين بخشش
  :كردم نگه داشته و بقيه رو به دستش دادم و گفتمتايپ مي

  .توني با خودت ببرياست رو مي اش رو خودم انجام ميدم، اين قستمها كه آمادهمن امشب بقيه - 
  خواي خودت تمومش كني؟مطمئني كه مي - 
  كنمرو تموم ميآره مطمئنم، حقيقتش بايد با شوهرم برم جايي، اما آخر شب همش - 
  خواي بري جايي، تازه فهميدي؟دونستي كه ميتو قبالً نمي - 
  .آره تازه فهميدم، حامد بهم يادآوري كرد - 

  :داد اما با پررويي جواب
  خواي با هم كار كنيم؟منظورت اينه چون شوهرت اينجاست، نمي - 
  خوامنه نمي - 
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و . خواي خودت تمومش كني، برو تمومش كنباشه هر طور مايلي اگه مي: و با عصبانيت ادامه داد
كشيدم، رد و بدون خداحافظي رفت، در حالي كه نفس راحتي ميـع كـرو جمهاشـذها و كتابـكاغ

صداي خنده حامد منو به خودم آورد و در حالي كه . روي مبل انداختم و چشمام رو بستمخودم رو 
 :نشست گفتكنارم مي

يا فقط اونايي كه  ،روند يمبدون خداحافظي  ميگم رها خانم همه دوستات اينقدر بيمعرفتن كه- 
  ؟نمي تونند با تو تنها باشند بينند مي

يواشكي به صحبتهاي خصوصي دو تا همكالسي گوش  گم آقا حامد، شما هميشه عادت داريمي - 
  ميدي، يا فقط همين امشبه؟

هاي خصوصي دو تا همكالسي گوش بكنم، اما عادت دارم نه عزيزم، من عادت ندارم به صحبت - 
  .به صحبتهاي خصوصي زنم كه آقايي رو به خونمون دعوت كرده گوش كنم

  .پروژه، براي هيچ علت ديگه اينجا نبوددوني كه اون جز براي انجام دادن خودت هم مي - 
اومدم و همه دوستانت رفته بودند و من بله، االن اينو ميگي، اما اگه من فقط يكساعت ديرتر مي - 

  .ديدم، امكان نداشت حرفهاتو باور كنمتو رو با اين پسر تنها مي
  بود؟كني؟ حرفهاي من برات مهم نبيني باور مييعني، تو فقط هر چي رو كه مي - 
  تره؟چي از ديدن مهم نظرتبه  - 
  اينكه تو به من اعتماد داشته باشي - 
  تونم بهت اعتماد داشته باشم؟اي ببينم، چطوري مياما وقتي خالفش چيز ديگه - 

اما حامد تو االن چيزي نديدي، چند ماهه، داري هم منو و هم خودت رو اذيت : با ناراحتي گفتم
  نديدي؟كني، براي چيزي كه اصالً مي

نه هاي اين پسره؟ كني من چند ماهه فكر خودم رو ناراحت كردم براي تلفنيعني تو فكر مي - 
  .كنهگذره هيچكدوم منو ناراحت نميا خانم نه تلفنهاي اون عوضي و نه اينكه تو فكر تو چي ميـره

  حامد تو خيلي خودخواهي - 
  هرطور كه دوست داري فكر كن - 
  ه؟آخه پس ناراحتيت از چي - 
ناراحتي من از اينه كه تو اجازه نداري هيچ مردي رو توي اين خونه بياري، تا وقتي كه زن من  - 
  .هستي
اما اون به عنوان همكالسي من وارد خونه شده تازه با چهار تا دوست ديگه، من اونو به عنوان  - 

  .كني به خونه نياوردممردي كه تو فكر مي
با عصبانيت  .آدكرد يادم نرفته به چه عنوان ميدعوت مي هاش كه هر شب تو روآره از تلفن - 
كني من همچين آدمي هستم؟ و بلند شدم كه به اتاقم برم، اصالً حامد بسه، واقعاً تو فكر مي: گفتم

  .گفتجرو بحث با حامد و نداشتم خصوصاً وقتي كه اينطوري به من زور مي حوصله
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كشيد، نتونستم خودم را كنترل كنم و دوباره روي همون  تر از من دستم را گرفت واما اون عصباني
  .مبلي كه از اونجا بلند شده بودم، افتادم

  .نه، رها ايندفعه هيچ فرار كردني از واقعيت نيست، ميموني اينجا تا اين مسئله رو حل كنيم - 
د و با كرد، از توي آشپزخونه به طرف ما آممهران كه با ناراحتي داشت به حرفهاي ما گوش مي

  :عصبانيت گفت
  .رو تمامش كنيد، مثل اينكه واقعاً هر دوتائيتون ديوونه شديدميشه اين بحث احمقانه - 
تونه رابطه داشته باشه و هر كنه با هر كسي دلش خواست ميمن ديوونه شدم يا رها كه فكر مي - 

ي ـزد چصافي كامل مياندونستم به حرفهاي حامد كه داشت با بينمي. ري رو بياره توي خونمونـخ
دايا ـخ: گفتمتونستم بگيرم، توي دلم از خودم عصباني بودم و ميم نميـكام رو هـگم، جلوي اشـب
- واقعاً نمي. گيرهامون ميتونيم حرف بزنيم، گريهرا ما زنها رو اينقدر ضعيف آفريدي كه تا نميـچ

اراحته، ولي دليل هم نداشت منو دونستم االن نتر بشه، ميخواستم چيزي بگم كه حامد عصباني
  .اينطوري جلو مهران خرد كنه

  :ت رويش رو به حامد كرد و گفتيمهران با عصبان
  حامد خجالت بكش، تو اجازه نداري اينطوري در مورد رها صحبت كني، - 

هات و فقط با تلفنــانم تــا خــكردم، رهن اشتباه نميــپس م: وزخندي زد و گفتـــد پــحام
امان و بابا قصدت اين بود كه همه رو بر ضد من بكني، حتماً خيلي احساس ــرادرم و مــبه ب

كني كه همه بگند، آخه بيچاره رها، همه تقصيرها زير سر حامده، حاال خيلي خوشحالي، خوشحالي مي
  آره؟

دستام رو روي صورتم گذاشتم و سرمو پائين انداختم مهران كه متوجه شده بود، حامد خيلي 
حامد اين عادالنه نيست كه تو از رها : آرامي گفت بهارش نشست ــتر از اين چيزهاست، كنبانيعص
خواي با هيچ كس نباشه، شما خودتون به من گفتيد، ازدواجتون فقط يك امضا است، پس چرا اين مي

  موضوع اينقدر برات مهمه؟
م، شما ــدونيــا مهران من نمآق: تمــودم گفــتر شده بانيــهران عصبــرفهاي مــمن كه از ح

كنيد، ولي من آدمي نيستم كه تا وقتي اسم حامد تو شناسنامم هست با ورد من چي فكر ميــدر م
امد براش سوءتفاهم شده كه در مورد اون آقا اينطوري فكر ــطه داشته باشم، حــاي رابگهــفرد دي

  .كنهمي
توني اونرو دوست داشته خوشت بياد باز هم مياما نظر من اينه كه حتي اگه، تو از كسي هم  - 

  .شيد و هر دوتون بايد بريد دنبال زندگيتونباشي، چون باالخره شما جدا مي
چي داري ميگي مهران، خودتم متوجه هستي، منظورت اينه كه وقتي من ميام توي اين خونه  - 

  اي رو با زنم ببينم؟بايد مرد ديگه
  .واقعي تو نيستاما خودتم ميدوني كه رها زن  - 
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دونم كه قبل از ازدواجمون رها به من دونم واقعي بودن يك ازدواج به چيه، اما اينو ميمن نمي - 
قول داد كه تا موقعي كه زن منه، با هيچ كس نباشه، اين يكي از شرطهايي بود كه برام وفا كردن به 

  .بزنه، منم شكستن قولهامو خوب بلدم خواد زير قولشتره، حاال اگه رها مياي مهماون از هر چيز ديگه
ت اينطوري فكر كني، پس از روي چه اصلي ــواي در مورد ازدواجـو بخـــه تـامد اگـآخه ح - 
  خواي رها رو براي دوسال تنها بزاري و بري ماموريت؟مي

  .من با تعجب يك نگاهم به مهران بود و يك نگاهم به حامد
  خواي بري؟؟ مگه تو جايي ميحامد منظور مهران از اين حرف چيه - 

  :مهران كه با ناراحتي بلند شده بود و در حال راه رفتن بود گفت
بفرما آقا حامد، تو حتي اينقدر به زنت اطمينان نكردي كه مسئله به اين مهمي رو هم بهش  - 

  :نگفتي، و در جواب نگاه عصباني حامد كه بهش دوخته شده بود گفت
  ونستم كه تو چيزي نگفتي؟دآخه من از كجا بايد مي - 

  :كرد و گفتچشمام به حامد بود كه جوابمو بده، اما حامد فقط روبروش رو نگاه مي
  مگه ماموريت رفتن من براي تو تازگي داره؟ خوب دارم ميرم ماموريت، - 
  اما براي دوسال؟ - 
  .زندگيتو كني رم كه تو با خيال راحتــال دارم ميــا، براي دوســآره ره: تــا ناراحتي گفــب

  آي اورالندو؟هر از چند مدتي مي: لرزيد گفتمدر حالي كه صدايم مي
  گردم،من توي اين دوسال به اورالندو بر نمي - 
  آي؟مگه ميشه، حتماً مرخصي داري، روزهاي مرخصيت هم اينجا نمي - 
 آم،نه رها، راهم خيلي دوره، اينجا نمي - 

  ؟دوره اينقدر اخه كجا داري ميري كه- 
  .تونيم زياد مرخصي بگيرم، دارم ميرم طرف آالسكااونقدرها دور نيست، اما طوريه كه نمي - 

  !!!آالسكا: با تعجب گفتم
و با اون تصوري كه من از بچگيم از آالسكا داشتم يك سرزمين سرد و برفي و در همان حال بهش 

كي به تو گفته، اونجا جاي : گفتباالخره نگام كرد و با خنده . اما اونجا كه جاي زندگي نيست: گفتم
زندگي نيست، اونجا هم جائيه مثل همين فلوريداي خودمون، فقط هواش سرده، و امكاناتش كمتر، اما 

توني اونجا پيدا كني، من كه از االن خودمو آماده خيلي وقتهاي سال بهترين فضاي طبيعي رو مي
  هاي آب گرم اونجا،كردم براي چشمه

  ري؟كه معلومه، داري براي تفريح مياوه، پس اينطور  - 
هاي آب گرم و مواد مذاب آتشفشانهاي اونجا جزء تحقيقاتمه، نه عزيزم شوخي كردم، چشمه - 

  حامد: دستش رو گرفتم و گفتم
  چي شده؟: با تعجب نگاهم كرد و گفت
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  .آمحامد منم باهات مي - 
  .شهيوونه شده باورت نميگم، رها دبعد وقتي بهت مي: با خنده رو به مهران كرد و گفت

آره ديوونه شدم، مگه شك داشتي، من از اين در و : دستم رو كنار كشيدم و با عصبانيت گفتم
آد ديوار، از اين تنهائيام ديوونه شدم از اينكه هر روز نگاه به اين در بكنم و هيچ كس از اون در تو نمي

بايد منتظر كي باشم، تو دل خوشيهاي  خواهي دوسال بري، من ديگهخسته شدم، حاال وقتي تو مي
خودت رو داري، اما من هيچي ندارم، فقط بايد مثل آدم ماشيني كار كنم و درس بخونم، نبايد جايي 
كه تو دوست نداري برم، حتي اون سر دنيا هم بري بازم ميخواي منو چك كني، كه كجا بودم و با كي 

  .خوام تنها باشمبودم، من ديگه نمي
كردم تو آدمي باشي كه دوست داشته باشي با كسي اما رها من فكر نمي: عجب گفتحامد با ت

اما باورم اين بود كه تو هم داري اونو   هايي هم كه از دوستت داشتم،باشي، حتي با همه اين ناراحتي
  .كنيدي و از خودت دورش ميبازي مي

  .هايديگهم، تو فقط توجهت به مرد كنحامد بس كن، من دارم در مورد تنهائيهام با تو صحبت مي - 
  .تونم تو رو با خودم ببرمآخه رها من نمي - 
  تونم بيام؟چرا؟ مگه نگفتي، مثل همينجاست، چرا من نمي - 
  .براي اينكه تو درست را اينجا شروع كردي و بايد همينجا هم تمامش كني - 
  خوام درس بخونم، حاال مشكلت حل شد؟من اصالً ديگه نمي - 
  .حرفو نزن، ميدوني كه درس خوندنت چقدر براي من مهمه اين - 
  .اي به ادامه دادن درسهام ندارماما من ديگه عالقه - 
  عالقه شدي؟كردي، حاال بيا، تو همين يكساعت پيش بود داشتي روي درسهات كار ميــره - 
  .زنيدونستم تو اينطوري زير قولت ميآره اون مال يكساعت پيش بود، نمي - 
مونم، اما قول ندادم كه ماموريت نرم، مگه به هم قول نداديم كه ه باهات ميــل دادم كقو - 

تونم دي من چطوري ميدگي خصوصي همديگه نشيم؟ اما با اين ناراحتي كه تو نشون ميـزاحم زنـم
  برم؟

هاش بشم، گفت، قرار بود مزاحم زندگيش نشم، من اين حقو نداشتم كه مانع موفقيتراست مي
 ،شمنميزي كه بعد از اون به مهران هم قول داده بودم كه هيچ وقت سد و مانع موفقيتهاي برادرت چي

  با گروهتون ميري؟: گفتمسكوت كردم، احساسم كمي بهتر شده بود و به آرامي مي
  شناسي كه بهت بگمما بقيه رو نميآره، با گروهمون هستم، اشلي هم با گروهمون هست، ا - 
دوني روي كردم، اما تو به اين چيزها فكر نكن، كاري رو كه مين خيلي زيادهـكنم مفكر مي - 

  .درسته انجام بده
آد قبالً هم بهت گفتم، گفتم، اما فرصت نشد، يادت مييــر از اينها بهت مــنه، من بايد زودت - 
شرايط مناسب رو گرفته بودم، اما  ممتصميخوام تصميم مهمي در مورد زندگيمون بگيرم، اونموقع مي
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تونيم با يك گروه نبود و كنسلش كردم تا با گروه بعدي برم، اشلي هم اونموقع آماده نبود، اما االن مي
  .بريم

كني درسته، همونو انجام حامد، تو احتياج نداري همه چيزهارو به من توضيح بدي، اگر فكر مي - 
  .بده

بگيرم، مثل اينكه يكدفعه همه حوصله و  تر از اين بود كه بخوام دنباله بحثوخيلي فكرم مشغول
  :انرژيم گرفته شده بود، بلند شدم و گفتم

  .من ميرم يك چيزي براي شام آماده كنم - 
  .خوريمريم بيرون يه چيزي ميولش كن رها، مي - 
  .كنماصالً حوصله بيرون و ندارم، زياد طول نميكشه، االن براتون يك چيزي آماده مي - 
  .كردم زن داداشم آشپزيم بلد باشهفكر نمي - 
  .شماش را متوجه ميهران، اون اولهاش بود، االن يه نگاه به غذا بندازم، سريع طرز تهيهـنه آقا م - 
  .بينيكنه، فرداش همشو تو سطل آشغال ميذا درست ميـرا هر چه غـدونم چفقط من نمي - 
  .خوري از خونه همسايمون اومدهنگشتهات با هم ميپس حتماً اون غذاهايي كه شما همراه با ا - 
ريزي و دست اما من در مورد قسمت خودم نگفتم، در مورد اون قسمتي كه توي بشقابت مي - 

 .كنم كني دارم صحبت مينخورده توي سطل آشغال خاليش مي

رصهاي اون ق: مهران به من كه توي آشپزخونه مشغول روبراه كردن شام بودم نگاه كرد و گفت 
  ؟اشتها هم كه برات نوشتم بهت كمكي نكرد

  .خورمشونكنه اما حقيقتش اينه كه من روي برنامه نميچرا بعضي وقتها كمك مي - 
صدي زنگ موبايلم كه روي كابينت آشپزخونه بود منو متوجه خودش كرد رعنا بود، متعجب بودم 

گرفت، موبايل را روشن كردم اس نميزنه، معموالً وقتي شوهرش خونه بود تمچرا اين موقع زنگ مي
دادم، مشغول صحبت با رعنا شدم، شوهرش مسافرت بود، براي همين با در حالي كه كارهامو انجام مي

صداي جلز و ولز گوشت چرخ كرده با پياز باعث شده بود كه . كردخيال راحت داشت صحبت مي
رو شنيدم، زياد فكر اسم اشلي فقط كرد نشنوم،صداي مهران رو كه داشت آروم با حامد صحبت مي

تر هاي حامد و مهران داشت جديخودم رو مشغول نكردم و به صحبتم با رعنا ادامه دادم، اما صحبت
  :گفتشد چون يكدفعه صداي بلند حامد رو شنيدم كه ميمي

  اصالً تو با زندگي من چكار داري؟
گه داشتم، صداي مهران رو ــوشم نـار گـوشي را كنــا گــردم، امـداحافظي كـنا خـا رعـآروم ب

كني، داري از اعتمادش ولي تو با اين كارهات داري بهش خيانت مي: گفتشنيدم كه ميمي
  .تونه طبق قانون شكايتت رو بكنهدوني كه ميكني، ميسوءاستفاده مي

اون حتي تو  كنه، اگه تو نخواي مجبورش كني كه بره از من شكايت كنه،اما رها هيچ كاري نمي - 
  .گذرهفكرش هم اين مسائل نمي
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  .گهكنه، وجدان خودت هم اينو بهت نميحاال اون به اين مسائل فكر نمي - 
گه، چون دليل اصلي كه رها با نه وجدان خودم هم هيچ چيزي بهم نمي: حامد با عصبانيت گفت - 

ست و دو سال ديگه همه كارهاش بيني كه اينجامن ازدواج كرد، اومدن به امريكا بود، كه حاال هم مي
  .كنمرو براش قانوني مي

شه و در گم كه دو سال يا سه سال ديگه كارتون با همديگه تموم ميم دارم همينو به تو ميـمن - 
هاي بيجا كني و زندگي خودت رو با اشلي داري چرا به او بهانهحالي كه تو از االن هم داري تركش مي

مدت يه دوست و يا يه يار خوب پيدا كنه، حامد خودخواهي نكن، رها بعد  گيري كه نتونه توي اينمي
گيري، فرصتهايي كه االن ساله است، تو داري جوونيشو مياز اينكه از تو جدا بشه، تقريباً يك زن سي

  .براي زندگي داره، ممكنه ديگه بعداً سراغش نياد
شد و اونهم رها يه فداكار پيدا مي يعني من از جووني و فرصتهاي خودم نگذشتم، فقط اينجا - 

  خانمه؟
چيزي رو توي زندگي برات عوض نكرده، كارت، زندگيت و حتي عشقت رو هم اما ازدواجت،  - 

  .ات مخالفتي داشته و نه رهاداري و هيچ كس مانعي برات ايجاد نكرده، نه اشلي با اين رابطه
چه زودتر اين گفتگو رو تمام كنه، با  خواد هرحامد كه معلوم بود از اين بحث خسته شده و مي

بل از ازدواجمون هم ــبا من مخالفتي داشته باشه، رها ق سيكني چرا بايد كفكر مي: ناراحتي گفت
را به هم بزنم و بعد از  اماصالً قصد ندارم رابطه كه مبود هگفت هم بهشدونست من با اشلي هستم و مي

اراحت بشي كه بعضي از دوستانم متوجه بشند كه تو زن من اومدن به امريكا ممكنه از اين مسئله ن
اصالً برام مهم نيست و تو با هر كسي اين مسائل : اما رها گفت. هستني، اما اشلي هم دوست دختر منه

توني باشي و بعد از كمي مكث ادامه داد اصالً مهران تو كه خودت يك مردي به نظرت خواي ميمي
كنه، هم عنوان مردي كه خيانت مي به، سي به من با اين ديد نگاه كنهخيلي قشنگه كه توي جامعه ك

ن تهمت ـدوني داري به ميـمه ماجرا رو هم مدر مني و هابه زنش و هم به دوست دخترش، تو كه بر
مي كه من به هفكنند، تو اصالً ميزني، پس بقيه مردم دارند در مورد من چي فكر ميانت ميـخي

تونستم كنم و بعد از كمي سكوت ادامه داد وقتي با رها آشنا شدم، نميداكاري ميخاطر رها دارم چه ف
تونستم بگم صبر كن شايد به اشلي هم خيانت كنم و اين رابطه رو بهم بزنم، از اونطرف به رها هم نمي

  .سال ديگه بتونيم با هم ازدواج كنيم
كرد كه يكسال زودتر بره يا ميگي صبر كنه، چه فرقي براش ــونستي بهش بــترا نميــچ - 
  ديرتر؟
دونم چطوري بهت توضيح بدم، اما ممكن بود كرد، نميبراي اينكه به حرفهام اطمينان نمي - 

  .نظرش عوض بشه
كرد كه نظرش عوض بشه، تو هم دنبال زندگي خودت رو ه فرقي ميــخوب بشه، براي تو چ - 
 .رفتيـگمي
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كردند به اتاقم رفتم، ديدند، احتماالً فكر ميه مهران منو نميـن امد وـودم نه حـجايي كه ايستاده ب 
  :گفتصداي حامد رو شنيدم كه با عصبانت مي

مهران لطفاً اين بحثو تمومش كن، اين زندگي من و رهاست، من اونموقع دوست داشتم بيارمش  - 
داديم عمل كرديم  خواست به هيچ عنوان نظرش عوض بشه، و فقط طبق قولهايي كه به همو دلم نمي

وسه، چهار ساله بود و ود، يك دختر تحصليكرده بيستــچه نبــرفت، بـع كه اين تصميمو گـاونموق
ردم، همه ــكــانت نــم هيچ وقت بهش خيــواد، منــخي ميگه و چي ميــه داره چــدونست كمي

چندماه پيش هم نتونست با ه ــا اشلي نيستم و اگــگه بـــن مدتهاست كه ديــدونند كه ميــهم م
امزدش بود كه ــدن كارهاي نــه كه منتظر درست شــوريت بياد، دليلش اينــراي مامــمن ب

تونم خواد خانواده و بچه داشته باشه، چيزي رو كه من نميانتقاليش رو بگيره، اشلي نامزد داره و مي
با هم همكار و دوستيم و در حالي كه  مهران، ما مدتهاست كه فقط: و با ناراحتي ادامه داد بهش بدم

كنه من نيستم، رهاست، تو فقط صداش رو بلند كرده بود، اون كسي كه اين ميون داره خيانت مي
گويند بينم كه همه بهش ميبيني، اما من چند ساله دارم چيزي رو ميداري مظلوميت اون رو مي

  .خيانت
تون گذاشتم تا ببينيدش اما رها چند ساله بينيد، چون خيلي واضح جلوهمتون خيانت منو مي

كني اسم اين جز خيانت، چي ميتونه كنه، فكر ميداره توي فكرش با نامزد سابقش سهراب زندگي مي
  باشه؟

پوشوند، آروم به طرف شنيدم، سياهي و تاري داشت جلو چشمام رو ميديگه حرفهاي حامد و نمي
و قفل كردم و راتاقم خواستم بفهمه كه صداشو شنيدم، در خواستم ديگه ببينمش، نمياتاقم رفتم، نمي
دونم چه مدت توي اون حالت بودم، حالتي كه هيچي در حركت پشت در افتادم، نميهمونطوري بي

شي ره ميـلو چشمات خيـاون نيست، نه احساس خوشحالي و نه احساس ناراحتي، به يه نقطه ثابت ج
بيني، فقط خيرگي افكارته هم هيچي نمي ثابت توي اون نقطهحتي ،بيني و ديگه هيچ چيزي رو نمي
برد احساس جريان خون رو كه از همه بدنم به طرف سرم هجوم مي .شندبه چيزهايي كه ديده نمي

با . تونستم درك كنمم ميـه مسوزونديـمرماي پيشونيم ـكردم، اينو از پاها و دستهاي سردم كه گمي
 .ماومديد، به خودم كوبصداي حامد كه به در مي

  .رها در و باز كن - 
اومد، يادم اومد، گاز و خاموش نكرده بودم و دوباره يادم به حرفهاي حامد بوي سوخت غذا مي

كني كه خودم تو توي ذهن من داري چيكار مي ،خوام بهش فكر كنم، اما سهراب، نه اصالً نميمادـافت
كنم، من كه مدتهاست كه ديگه به تو فكر نمي هم نفهميدم، اما حامد اينو متوجه شده، من كه

مدتهاست با همه خانواده مخصوصاً خاله منير عزيزم، قطع رابطه كردم كه از تو چيزي نشنوم، تو االن 
ها جواب كني؟ و باز هم همچون ديوونهكني ديگه به منم فكر ميكجا هستي، داري چيكار مي

  : دادمسوالهاي خودم را خودم مي
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كنم، من خيلي وقته كه ديگه اب ديگه به من فكر نكن، چون منم ديگه به تو فكر نميولي سهر - 
كنم، اما پس چرا حامد از تو حرف زد، اون هميشه از همه خانواده خبر داره، مخصوصاً از به تو فكر نمي

تي در و لعن: گفتكوبيد و ميدونه دوباره صداي حامد و شنيدم، محكم به در ميـه ميـو بيشتر از همـت
 .باز كن

زاري زندگي كنم، م كه نميفرخوام ببينمت، سهراب از تو هم متنحامد از تو متنفرم، ديگه نمي 
  .خوريرها چوب همه كارهاتو مي: رفته كه كنار ماشين ايستادي و بهم گفتيـز حرفهاتو يادم نونـه

ه اين حرفها رو ندم، نكخورم؟ به خودم اوموب كارهامو ميــكني حاال دارم چراب فكر ميـــسه
وونه ــدر دي تشپ كمكنم، اون داره كما فكر نميــامد شنيده باشه، امــه حنه باشم، نكــبلند گفت

اسهايي كه ــلويم گذاشته بودم و تقريباً با لبــه زير تخت بود، جــام رو كشه، كيف سفرييــم
گه ــداشتم، ديــديگه تصميمي به موندن ن ه بودم، تا نيمه پرش كرده بودم،ــامرتب توي اون ريختــن

بم نكرده بود، چرا ــزي جلــونده بود، همه دلخوشيهاشو امتحان كره بودم، اما چيــاي برام نمعالقه
ه ــخوام ببينمش، اگميــبايد اينجا بمونم و زندگي حامد رو هم به هم بريزم، من اصالً ديگه ن

كرد، من كه تا هران خرد ميــنبايد اينطوري منو جلو م، كردكل داشت بايد با من صحبت ميــمش
حاال هر چه كه گفته بود انجام دادم، حتي اگه در مورد سهراب هم بود، من اون رو هم فراموش كرده 

وونه ــكم دارم ديكنم كميــفكر م .رهــبودم من كه به حامد گفتم باهاش ميام به هرجا كه بخواد ب
كنه كه دونم چرا با اين مغزش، فكرش كار نميكنه، نميترم ميه ديوونهداي حامد دارــشم و صمي

كليد اضافي اتاق رو از باالي يخچال برداره و در و باز كنه، اما مثل اينكه ديگه فايده نداشت، چون با 
حامد عصباني و ناراحت جلوي در . اي كه به در زد، قفل در شكسته شد و در باز شدآخرين ضربه

خيالي كه بعد از ولي من با بي. كردبود و پشت سر اون مهران حيرتزده به من و كيفم نگاه ميايستاده 
حرفهاي حامد اسيرش شده بودم همينطور روي زمين نشسته و مشغول درست كردن وسايل توي 

  :كيفم شدم و در همانحال گفتم
  اجازه وارد اتاق كسي نشيد؟شما هنوز بهتون ياد ندادند، بي - 
  كني؟مه داري چيكار ميمعلو - 
  .كنمبينه، دارم كيفم رو درست ميهات نميمگه چشم - 
رها اين چه وضع حرف زدنه آخه حاال چه وقت درست كردن كيفته؟ با ناراحتي بدون اينكه  - 

  .براي اينكه حامد از تو متنفرم، از اتاقم برو بيرون: سرم رو بلند كنم گفتم
فهامو شنيدي، اما منظور خاصي نداشتم تقصير مهران بود كه تو چقدر از حر دونمنمي رها من - 

در حالي كه دو دست از .مجبورم كرد اين چيزها رو بگم تو كه ميدوني من با تو مشكلي ندارم 
دادم، با ناراحتي نگاهش كردم و ام رو كه روي زمين گذاشته بودم، توي كيفم جا ميلباسهاي ديگه

خواي بري برو، پس اين حرفها براي چي ه بهت گفته بودم هرجا ميانصافي، من كتو خيلي بي: گفتم
  بود؟
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و دوباره به كارم مشغول شدم، اما حامد با عصبانيت لباسهايي رو كه توي دستم بود، گرفت و 
بازيها بردار، بهت گفتم، اشتباه شنيدي، دست از اين مسخره: اي پرت كرد و گفتاونهارو به گوشه

  .كني نبودتو فكر ميمنظورم اون چيزي كه 
  .ديگه برام مهم نيست كه منظورت چي بوده، من از اينجا خسته شدم - 
زها گذشتي براي رسيدن به اين ــلي چيــوده، از خيــاي تو بــجا يه روزي آرزوهـــاما اين - 
  .آرزوت
  .اما االن ديگه آرزوم نيست، مگه عيبي داره آدم آرزوهاش رو عوض كنه - 
  .تونه در مورد آرزوهاش تصميم بگيرهيعي نميكسي به اين سر - 

تونه حامد، همونطور كه چهارسال پيش با همون سرعت تصميم چرا نمي: با ناراحتي جوابش دادم
  .گيرم كه برگردمگرفتم باهات بيام، حاال هم تصميم مي

  .توني اينطوري با زندگي من بازي كنيتو نمي - 
كني چهارسال پيش ستي كه داري با زندگي من بازي ميمن با زندگيت بازي نكردم، اين تو ه - 

اين تو بودي كه گفتي اين روش زندگي / اين تو بودي كه گفتي با من ازدواج كن تا با خودم ببرمت
كردم و تو عمرمم از اين مدل زندگي كردن چيزي كردن هم وجود داره، من كه داشتم زندگيمو مي

و راحت نشون دادي و با هيچ چيزي هم مشكل نداشتي، اگه  اما اونموقع تو همه چيز. نشنيده بودم
اينقدر مزاحم زندگيت و خوشبختيت بودم، چرا وارد زندگيم شدي، من كه توي قبرس هم بهت گفتم، 

تونم برگردم، اما بعد از اون وقتي پامو به امريكا گذاشتم، هر قولي كه داده بودم رو انجام هنوز هم مي
م زندگيت نباشم، هر طوري كه دوست داشتي رفتار كردم، محدوديتهايي كه تو دادم، براي اينكه مزاح

با دوستام توي يك كشور آزاد گذاشتي، مامانم توي كشور اسالمي خودمون برام نزاشته بود، براي همن 
شرايط تو رو قبول كردم، چون از  هم تو تونستي به همون راحتي با من صحبت كني، اما من بازم همه

بينم داديم مزاحم زندگي همديگه نباشيم و از نظر خودم هيچوقت هم نبودم، اما حاال مياول قول 
كنم تا چند سال خوام برگردم، اگه االن برم احساس بهتري مياشتباه كردم و براي جبران اشتباهم مي

  .ديگه
  .زارياما تو از اينجا پاتو هيچ جا نمي - 
  .بيني كه اين كارو انجام ميدمو هم ميم و ترنه آقا حامد اشتباه كردي، من مي - 
چند بار : انيت گفتمببا عص .موني، االن هم بايد بمونيتو به من قول دادي، پنج سال باهام مي - 

كنه ايد بهت بگم، من از اين زندگي، از اين غربت خسته شدم، ديگه اينجا هيچ چيزي جلبم نميـب
ا نداره، عمق نداره، ديگه اينجا رو دوست ندارم، ديگه مونه، محتواينجا برام مثل يك طبل تو خالي مي

  .آداز صداي اين طبل بدم مي
دوني چي دوني رها براي اينكه خودتم نميچرا براي همه محتوا داره، فقط براي تو نداره؟ مي - 
  .خوايمي
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براي من گم، اينجا براي من تو خاليه، نگفتم كه براي ديگرون هم اينطوريه، منم دارم همينو مي - 
گيرم و از اين سرگردوني خودمو خوام اينجا بمونم، فردا صبح بليطم رو ميديگه عشقي نداره، نمي

  :مهران با ناراحتي لبه تخت نشست و گفت. دمنجات مي
كردم، حاال هم گه، تقصير من بود، نبايد تو زندگي خصوصيتون دخالت ميحامد راست مي - 

  .ردم، لطفاً بمونخوام كه اين اشتباهو كمعذرت مي
آدم كه نبايد چشمش رو روي واقعيتها ببنده، واقعيت اينه كه من مدتهاست فهميدم،  ،نه مهران - 

كنه، و از ام ميدارم اينجا بمونم، اين احساس غريبه بودن با خاك اينجا داره از درون خفهـدوست ن
  .نره تر اينكه حامد هم بايد بره دنبال زندگيش، پس چرا زودترهمه مهم

  .توني بري درسهات نيمه تموم مونده و پولشون رو هم ندادياما تو نمي - 
ده خيلي هم ناراحته، بره از من طالق رو ميناراحت پولش نباش، حامد وضعش خوبه، پول همه - 

  .بگيره و شكايتم رو بكنه، من كه اينجا نيستم كه بخوام جوابگو باشم
كه اينقدر به درس خوندنت عالقمنده، سعي كن درست رو  به خاطر حامدرها، اينقدر لج نكن،  - 

رو بده و منهم كم  درشاتر از اون بود كه بخواد جواب من يا برحامد ناراحت .تمام كني و بعد بري
ام رو كه روي زمين بود، تر از اينكه ديگه بتونم او و امريكا رو تحمل كنم، بقيه چيزهاي ديگهحوصله

ريخت، زد و وسايلم رو از توي كيفم بيرون ميصدايش كه با عصبانيت داد ميتوي كيفم جا دادم، اما 
  :منو متوقف كرد

  .ري، پس سريع اين كيفت رو از جلم چشمم بردارگم، تو از اينجا، هيچ جا نميدارم بهت مي - 
ند داد ـگم و با صداي بلتو هم مثل اينكه متوجه نيستي كه من دارم جدي تصميمم رو بهت مي - 

موني و اينطوري تو اينجا مي: تر از من فرياد كشيداما حامد عصباني. مونمن ديگه اينجا نميـم: مزد
  .رم تا ديگه چشمت به من نيفتهشكني، منم امشب از اينجا ميقولت را نمي

  .مونممنم حرف آخرم رو بهت زدم، اينجا نمي - 
  :يت داد زدحامد با عصبانيت در چمدونم رو، روي هم كوبيد و با عصبان

  .مونيگم ميبهت مي - 
كف  ،بود و تيزي قفلهاي كنارش رواما من خيلي دير جنبيده بودم و دستم زير در چمدون مونده 

كردم، اما حامد نه به صداي آخ من كه از درد كشيدم و نه به صداي مهران كه با دستم احساس مي
دون نگه ــش را محكم روي در چمداد و دستكشيد توجهي نشون نميعصبانيت روي سرش داد مي

زديكتر آورد و ــزاشت دستم رو در بيارم نگاهش را به چشمام دوخت و سرش رو نميــداشته بود و ن
. ري پيششــزني و بــني اين پسره اينقدر ارزشش رو داره، كه اينطوري زندگيت رو به هم بــيع: گفت

تو در مورد : ا ناراحتي گفتمــاز اشك شده بود ب ه از درد دستام و از حرفهاي حامد پرــبا چشماني ك
ال با تو زندگي كردم، ديگه ــسروپاهه كه به من كه چند سسهراب چي فكر كردي كه يه آدم بي

هن ـلو خونه هر كسي از راه برسه پــكني من آدميم كه هر روز بساطم رو جميتي بده، يا فكر ميـاه
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ون طور كه تو هم مثل خيلي ــكني نيستند، همكه تو فكر ميه آقا حامد، مردم اون طوري ـن. كنممي
دونستم كه انتخابم درسته، چون تو هم با روزي كه تو رو انتخاب كردم، مي. از آدماي ديگه نيستي

ها فرق داشتي، هنوزم همون اطميناني رو بهت دارم كه روز اول داشتم، تو چيزهايي به من دادي خيلي
بده، اما عزيز من باور كن، من از تو خسته نيستم، از اينجا خسته شدم، كه هيچ كس ديگه نتونست 
  .ديگه تحمل ندارم امريكا بمونم

اما تو تابستون گذشته هم مادرت رو ديدي، : آروم دستش رو از روي كيف برداشت و گفتآروم
  پس ديگه دلتنگ چي هستي؟

، آخه همه زندگي كه مادر آدم هايي كه داشتم و اينجا ندارمدلتنگ وطنم، دلتنگ دلبستگي - 
  .من دلتنگ چيزهاي ديگه هستم. نميشه
  پس اشتباه نكردم، دلتنگ سهرابي - 
  .بسه حامد، تو رو بخدا تمومش كن، اين بحث ديگه فايده نداره - 
  خواي بري ايران، اما براي ديدن كسي نيست؟يعني اين همه راه مي - 
  .خوام برمدلتنگي خودم مي فقط براينه، باور كن من  - 
  رها تو به من اطمينان داري يا نداري؟ - 
  .دارم، من هميشه به تو اطمينان دارم - 
  توي اين چند سال كه با هم زندگي كرديم، به من اطمينان داشتي؟ - 
  .هميشه، تو تنها كسي بودي و هستي كه توي اين سالهاي زندگيمون اطمينان داشتم - 
  ردم؟كني من به تو خيانت كتو هم فكر مي - 

دستم را آروم از زير در چمدون در آورده بودم و با دست ديگرم اونرو پوشوندم تا حامد متوجه 
  .زخمي كه كف دستم رو سوراخ كرده بود نشه

كنه اما لي فرق ميــن خيــو برداشتت با مــه، تــانت چيــمنظورت از خيم ــدونميــن - 
دونستم و خودم چون من از اول همه چيزو مي كنم، تو خيانت نكردي،اونطوري كه خودم فكر مي

  .قبول كردم
كنه، من به تو اطمينان ندارم و حرفاتو باور اما رها خودتم االن گفتي، برداشت من با تو فرق مي - 
به من در مورد سهراب گفتي قبول ندارم، چون هيچ وقت سعي نكردي  الحاكنم، و هر چي هم تا نمي

  .اينو به من ثابت كني
دونستم چي بايد بهش بگم، در مقابل آدمي كه تو رو قبول نداره چي بايد گفت دوست داشتم نمي

خواد قبول كنه، چي شم با دوستي باشه و اينطوري ناراحتش نكنم، اما وقتي نمياگه از اون جدا مي
  : خوام برگردم، با ناراحتي بهش گفتمكنه، من كه ميكار بايد كرد، اصالً ديگه چه فرقي مي

كني، اگه فرق تو با همه فرق مي دونم حامد، چطوري بايد بهت ثابت كنم كه حرفهام راسته،نمي - 
كنم كه تو به من اطمينان ديدي كه من عوض شدم و دارم هر كاري ميكردي اين سه سال مينمي
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بگو تا  رسه به مناگه تو راهي به نظرت مي, داشته باشي اما حاال ديگه خودمم توي اين مسئله موندم
  :شدم گفتمانجامش بدم تا بهت ثابت بشه و بعد از كمي مكث در حالي كه بلند مي

كنم دم كه فكراتو بكني، چون فردا صبح سعي ميته فقط تا قبل از رفتنم بهت وقت ميـالب - 
  .بليطمو بگيرم

  .احتياج به فكر كردن نداره - 
  يعني فكراتو كردي؟ - 
دي تا به من ثابت دن نداره، تو گفتي هر كاري باشه انجامش ميبهت كه گفتم احتياج به فكر كر - 

  .كنم همينو گفتمفكر مي: كني، درسته؟ با كمي ترديد نگاهش كردم و گفتم
  كني دوباره روي قولت بموني، آره؟و سعي مي - 
  اندازي؟دونم، تو داري منو به شك ميكنم، اما نميسعي مي - 

  قول ميدي؟: رو جلوي من گرفته بود، گفتايستاد و دستاش در حاليكه اونهم بلند شد و جلويم
  به چي بايد قول بدم؟: با تعجب به دستش كه منتظر بود دست منو بگيره نگاه كردم و گفتم

  .مونيبه اينكه سر قولت مي - 
  .خواي قول بگيريدونم تو در مورد چي از من مياما من نمي - 
 كنيدم كه بهم ثابت ي ثابت كني، دارم بهت فرصت ميخواستكنه، مگه نميچه فرقي برايت مي - 

رو به مهران دوختم كه اونهم متعجب خواي بري، با ترديد نگاهمكه به خاطر سهراب نيست كه مي
  .كردبرادرش رو نگاه مي

ت هيچ فرقي ــدگيــنزها خوام و مثل تمام اين سالمطمئن باش هيچ چيز زيادي از تو نمي - 
 ول ميدي؟ـم قـد، بهـالت راحت شـخياال ـه، حـكننمي

  .، متوجه شده بودخواستم از من بپرسهكنم نگراني منو از چيزي كه نميفكر مي 
  يعني يه قول دادن اينقدر برات سخته؟: با عصبانيت دستش رو كشيد كنار و گفت

  .نه قول دادن برام آسونه، عمل كردن به اون سخته - 
  قول ميدي يا نميدي؟پرسم، بهم رها يه بار ديگه مي - 
  قول ميدم - 

  .ا ترديد جلو بردم و دستش رو گرفتمــم رو بــهم دستــلو گرفت و منــاش رو دوباره جـدست
خواي بهم ثابت كني تو هم به فكر كس يادت باشه كه قول دادي، شرط منم اينه، اگه مي - 

درسهات رو هم تمام كن بعداً  ديگري نيستي، پس به ايران نرو و همينجا بمون تا كارهات تمام بشه،
خواد شيم، اونموقع تو آزادي هر جا دلت ميطبق قولي كه چهارسال پيش داديم، از همديگه جدا مي

  .بري
كني اينطوري داري با زندگي من تو داري خيلي زرنگي مي :مكشيدبا عصبانيت دستم رو عقب 

  .كنيبازي مي
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چندسال زندگي من و تو به هدر نره و حداقل يك كار خوام نتيجه اين به نظرت اين بازيه كه مي - 
خواي اينطوري فكر كني، عيب نداره، چندسال تو منو بازي دادي، مفيد انجام داده باشي، اصالً اگه مي

  خواي بموني؟دم، بازم نميحاال هم من تورو بازي مي
نه، وقتي آدم  كنه كه درسم تمام شده يانه من از اينجا خسته شدم، ديگه هم فرقي نمي - 

كنه كه يك دكتر باشه يا يك گداي سر خيابون، زندگي برام محتواشو از دلخوشي نداره چه فرقي مي
  .دونم چرا اينجا هستمدست داده، ديگه خودمم نمي

  كنه؟زها رو تحمل كردي، پس دوسال ديگه صبر كردن برات چه فرقي ميـه اين چيـو كه همـت - 
  كنه كه من اينجا باشم يا ايران؟ه فرقي ميآخه اين دوسال براي تو چ - 
كنه، شايد توي اين دوسال خيلي براي من فرق مي: زد گفتبا ناراحتي كه توي صدايش موج مي - 

  .چيزها عوض بشه
شه اصالً اگه شرطت اينه، نه مگه اين سه چهارسال چيزي عوض شد، نه، بعد از اين هم نمي - 

م ايران اما طبق قولي كه بهت دادم تا دو سال ديگه ازدواجمون رحرف من قبول و نه حرف تو، من مي
  تر نيست؟زنم، مگه نه مهران، به نظرت اين عادالنهرو به هم نمي

دونم، اين زندگي شما دوتاست، شما دو تا در مقابل زندگيتون مسئوليد، بچه كه رها من نمي - 
گيرم، شما هم رون يه چيزي براي شام مينيستيد كه بگم چي درسته و چي اشتباه، اصالً من ميرم بي

  .تصميمتون رو بگيريد و از اتاق بيرون رفت
  .به حامد كه همچنان ناراحت، نگاهش رو به من دوخته بود، نگاه كردم

پس . رها من دوست ندارم تو بري ايران، حتي اگه از منم جدابشي بازم دوست ندارم برگردي - 
  .رم، اما تو نرواراحتي، فردا صبح از اينجا ميلطفاً بمون، حتي اگه از بودن منم ن

زاري جدا بشيم، اون موقع هم نميايد از هم ـگه است و بـعزيز من فكر كن، االن دوسال دي - 
  برگردم ايران؟

خواهم تو برگردي و بعد با آرامشي كنيم، من االن نميدر مورد دوسال ديگه، آينده صحبت مي - 
  .شد و به سمت در رفتكه فقط مخصوص خودش بود بلند 

دونم چرا فكر كردم كه شايد ، نميگيرمعيب نداره، اصالً فكرشو نكن، فردا خودم برات بليط مي - 
براي تو مهم باشه كه به من نشون بدي هيچ كس تو زندگيت وجود نداره، اما مثل اينكه تو زياد به اين 

  .كنيمسائل فكر نمي
  .حامد باور كن كسي وجود نداره - 
 نبودكنه چون فرصت داشتي اينو بهم نشون بدي، اما برايت مهم ت كه گفتم ديگه فرقي نميبه - 

كردم گيج و متحير به حرفاش فكر مي. و از اتاق بيرون رفت. كنمي فكر ميـه من در موردت چـك
العملم بايد چي باشه هيچ وقت دلم دونستم عكسذاشته بود و نميــر دوراهي گــدطور منو ســب

به خودم قول داده . كه با هم جدي صحبت كرديم خواست ناراحت ببينمش، اينو اولين روزينمي
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خواستم من باعث ناراحتي چشمهايي باشم كه اينطور هميشه با نگراني به زندگي من چشم بودم، نمي
  .دوخته بود

ت دو شبِ دونستم االن ساعنقدر توي افكار خودم غرق بودم كه نه ميآتوي بالكن نشسته بودم و 
كم داشت به عمق دونستم چه ساعتيه و حتي سوز و سرماي زمستوني را كه كميا سه شب، نمي
به ساختمونهاي روبرو خيره شده بودم، جايي كه شبهاي اول . كردمرسيد، احساس نمياستخوانهام مي

بي اون شبها رو خواكردم و بيورودم به امريكا هم بارها خودم را با نگاه كردن به اونها مشغول مي
ها چقدر به زندگيم اميد داشتم و با اينكه همه چيز زيبا، قشنگ و با كردم، اما اونموقعاينطوري پر مي

و عمق ـودم كه تـجلوه بود اما همونموقع هم ظاهر قضيه جلبم نكرده بود، فقط منتظر اون روحي ب
گذره هم به دنياي ه چند سال ميهام احساس كنم، اما اون روح و معنا هيچ وقت تا حاال كـديدني

ها اميد به اين داشتم كه باالخره اون چيزي كه منو از بچگي كرد، اونموقعنزيباي اطرافم راه پيدا 
ه ــوي روياهام ساختــكنم و خواب و خيالهايي رو كه تود رو پيدا ميــرب كرده بــي غزدهشگفت

رو هــه روبــدل نگران ب. وزم اون خوابها رو پيدا نكردمدم، اما هنآورم و بهش واقعيت ميبودم بيرون مي
ه دفترم ــوشتم، آخــنودم و هرازگاهي توي دفتر خاطراتم براش از احساساتم ميــه بــچشم دوخت

زيزم، ــشنوي عيــرداره، مــه توي اين سالها از همه تاروپود احساسم خبــتمه كــترين دوسصميمي
ه فقط به ــك ي اين سالها سنگ صبور عزيزي بوديوتويي كه فقط ت كنم،دارم با تو صحبت مي

ه ــول سهراب كـــخواي، به قـن چيزي بـكه تو هم مثل بقيه از مـردي، بدون اينـكحرفهام گوش مي
هاي پر احساست را و حاال تو شدي همه احساسات من، دارم گفت، بنويس تا فراموش نكني لحظهمي

اال ــود و حــب ممگي روي چشــگم كه هميشه نگران عينكهاي رنستم ميبرات اين موقع شب از دو
ديدم، اما تر ميديد، حتي آبي درياها رو هم آبيهميشه رنگ و وارنگ مي م؟ آخه چشمافهمم چرامي

گرمي پوست دستم حس كردم و ديدم، آب دريا آبي نبود، نه توي قبرس روي  بــه ،وقتي آب دريا رو
هر جاي امريكا آب اقيانوس رو لمس كردم، پس چرا من همه چيزها رو اونقدر آبي  آب آبي بود و نه

آلود ه اوج ابرها، آبي نبودند، فقط ميون ابرهاي مهــي كه پرواز كردم بــديدم، حتي آسمون هم وقتمي
همچون گذر  ،ان رنگين كمونـاز مي .آبي نيست همرا آسمان ــانديشيدم كه چبودم و ميمعلق 
 ما از رنگارنگي رنگين كمان هم خبري نيست، به جز سفيدي كه جلوي نوراكنم و ، عبور ميياپرنده

ايد همه رنگهاي اطرافم ــاينكه ش. كنديــآيد و خودش را به هفت قلم آرايش مآفتاب به رقص در مي
كه همه از  پندارمدهد و ميبينم، آزارم ميه چيز را رنگي ميــرنگي باشد و من به دروغ همفقط بي
نكي دودي به چشم گذاشت، اما باز هم ــايد عيــشايد ب .امست كه به چشم نهادههاي ملونيعينك

ديدم و اما روزهاي خاكستري مهرآباد همه چيز را دودي مي .بينمست را نميبينم، آنچه كه حقيقيمي
توان يك روز را آنقدر مي در حيرتم كه چگونه .كردندديگران تابش آفتاب را بر پوستشان احساس مي

ها بايد ديده را از رنگها و سياهي .شود آنقدر متفاوت فكر كردكه چگونه مي .متفاوت از ديگران ديد
نشان دهد و روياهايم را خيلي دور عينكم رنگ بر چشم زد، اما از ترس اينكه شست و عينكي بي
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اگر براي ديدن نياز به معبري . يدن نيستدم، دگر نيازي به دنبايم را ميهم را نزديك، چشميشكستها
  ....دروغين باشد، دوست دارم كه دگر نبينم و

هام قرار گرفت و همزمان با اون سنگيني دستهاي حامد كه بازوهام گرماي شالي كه به روي شونه
  .رو فشار داد، منو از عالم نوشتن بيرون كشيد

م ناراحت هستي، من برم هتل، تا تو راحت خواي اگه امشبخوري، ميعزيزم، اينطوري سرما مي - 
: هام بود گرفتم و گفتمهمونطور كه نشسته بودم دستهاي حامد رو كه روي شونه. باشي و بياي تو

  .برديكاشكي منو با خودت مي
  .خواي بريكنه وقتي همه امريكا برات زندون شده و ميبرات چه فرقي مي - 
همونطور  .بار ديگه بهت ثابت كنم كه به تو دروغ نگفتم خوام برم، دوست دارم يهمن ديگه نمي - 

  :كردمهاش رو روي موهام احساس ميكه از پشت صندلي ايستاده و منو در بغل گرفته بود بوسه
  .تونم تو رو با خودم ببرماما عزيزم من نمي - 
  آخه چرا؟ - 
تر بكنم و از همه مهمتو احتياج داري كه فكراتو بكني، همونطور كه منم دوست دارم فكرامو  - 

ايد اينجا بموني و درسهاتو تمام كني، اونجا هم بيايي، من بازم پيشت نيستم، بازم تنها بــاينكه، تو 
 .توني به زندگي خودت برسيردي و بهتر ميــگه عادت كــموني، اما اينجا ديمي وزم ـهن.........

شوهرش  كنند كهروند شكايتم رو ميها ميكنم فردا صبح همه همسايهفكر مي ؟اي توـخواي بيميـن
زده اينجا كنه، آخه فردا صبح يك مجسمه يخآد، زنش رو بيرون ميهيچ وقت نيست، وقتي هم مي

  :زده و بعد از كمي مكثي گفتبينند كه روي صندلي نشسته و در حال نوشتن يخمي
دم يك دوست ايروني برام شوم كه دفترت رو بردارم، بدوني رها خيلي وقتها كنجكاو ميمي - 

  .بخوندش
  كردم تو اينقدر كنجكاو باشيفكر نمي - 
خواد بدونم توي اين سر كوچولوت چي نه در مورد همه چيز، ولي در مورد تو چرا، خيلي دلم مي - 
  .گذرهمي

اما اين فقط يك دفتر خاطره است كه از هجده سالگي، بعضي از اتفاقات زندگيم رو توش نوشتم،  - 
  .قع يك قصه چرت و پرتهدر وا
  االن در مورد دعواهامون هم نوشتي؟ - 

دبختيش اينه كه فقط وقتي ناراحتم ميل به نوشتن دارم، براي ــآره نوشتم، ب: ده گفتمـــبا خن
نويسي، كنه، چرا از تفريحات نميگين شده، بعضي وقتها شكايت ميــره خيلي غمــين اين دفتــهم

  .ترسم فراموششون كنمهام رو ميمونند، اما ناراحتيه يادم ميگم، اونها هميشه ببهش مي
پس اينطور كه معلومه، خيلي با هم صميمي هستيد؟ حاال دختره يا پسره؟ در حالي كه از روي  - 

  .آقاي حسود، دفتر من جنس نداره: شدم گفتمصندلي بلند مي
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  خوني؟يه قسمتش رو برام مي - 
  هام كردماه به آخرين نوشتهبا كمي مكث نگاهش كردم و بعد نگ

 - ok بيا در مورد عينكها برات بگم.  
  اي ناقال، تو در مورد عينك منم نوشتي؟ - 
  .نه، ايندفعه در مورد عينك خودمه كه روي مغزم زدم - 

حامد چند ماه بعد رفت، در حالي كه ماه بعدش بليطي رو كه براي مادرم تهيه كرده بود برام 
نها نباشم، خيلي اصرار داشت كه مامانو براي هميشه پيش خودم نگه دارم، اما فرستاد تا تابستون را ت

از اين آدمها نيست، ولي حرفهاي من، حامد را قانع نكرده بود و خودش از مامان  ماماندونستم كه مي
  ،خواست كه براي هميشه امريكا بمونه، اما جوابش از قبل هم براي من مشخص بود

  .اي خودتون رو پيدا كرديد، من هم اينجا به چيزهايي كه دارم دلخوشمكه شما اونجا دلخوشيه- 
فهمم كه تو هم شبيه مامانت شدي هر دوتاتون دنياي مخصوص به حاال دارم مي: حامد گفت
  .خواهيدخودتون رو مي

نه عزيزم اشتباه نكن، مامانم عقيده داره كه من شبيه بابام شدم، چون هر دوتامون از محدوديت  - 
  .آيدزارند بدمون مييد و بندهايي كه برامون ميو ق

اما مامان حتي چندماه تابستون .شديد پس درد خانوادگيه، همتون با همديگه بايد معالجه مي - 
هم ديدنش مثل روح اومد و براي من موندن نداشت فقط به عشق ديدن من بود كه مي هم تحمل

كردم، احساس اينكه، كنارش بودم، احساس بچگي ميدميدند، وقتي در ام بود كه توي تنم ميبچگي
  .هنوز هم هيچ چيزي تغيير نكرده

م اما از رفتنش متنفر بودم اينكه بعد از اون دوباره بايد ــه هر چه كه اومدنش رو دوست داشتــالبت
، ديده خود مامان بود كه وقتي حامد و كنارم نميــكرد و بدتر از هموونه ميــتنها باشم منو دي

اش هم توي يك ماهي كه مامان بود، يك رد، سال گذشتهــكهاش رو شروع ميــها و سوالناراحتي
هفته بيشتر با ما نمونده بود و براي مامان قابل قبول نبود كه دامادش كه اينقدر دوستش داره و بهش 

براي من ديگه زياد  زاره اكثر اوقات سال در ماموريته و من در واقع هميشه تنها هستم، امااحترام مي
ر درسهام رو تمام كنم تا از اين بالتكليفي رها بشم، مامان دوست ــخواستم زودتقط ميــمهم نبود و ف

چرا حامد قبالً هر از مدتي : گفترم و تابستون رو پيشش بمونم، ميــداشت سال بعدش من به ايران ب
  .دآاومد، اما از بعد از ازدواجتون ديگه نميبه ايران مي
كرد و به مي تنظيم گفت، حامد قبالً حتي براي دو هفته هم كه شده بود وقتش رويــراست م

دونم، شايد اونهم مثل من عد از ازدواج ديگه تصميمي به رفتن نگرفت، نميــرفت، اما بيــايران م
راب ه سهراب بيفته، اينكه دوتامون ايران فقط برامون شده بود سهــخواست چشمش بديگه نمي

خواهيم دار بود، اما واقعيت داشت، واقعيت اينكه هر دوتامون براي اشتباهي كه كرديم نميخنده
  .سهرابو ببينيم
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. ، اومدن نرگس به شهر ما بودكمي جاي خالي مامان رو برام پر كنهتونست از جمله كساني كه 
د من، چون هنوز جايي را قرار بود نرگس و سعيد درسشون رو توي اورالندو شروع كنند و به پيشنها

دن نرگس ـاوم. هاشون را مرتب كننديواش برنامهاجاره نكرده بودند، به خونه ما اومدند تا يواش
زاشتم هام رو ميـكردم و درسزرگي برام شده بود كه سريعتر از هر روز كارهام رو تمام ميـدلخوشي ب

داشتني نرگس باشم كه به قول نرگس ي بيشتر با خانواده دوستمنكه كـراي ايـقط بـر شب، فـآخ
  .اين فقط سيناست كه اينقدر تو رو جلب كرده: گفتمي

گفتم حتي بعداً كه جدا شديد و سينا پسر كوچولويي كه تمام سرگرميم شده بود، بهشون مي
 بينم كه چقدر هم خونهنه مي: گفتبه قول سعيد كه مي. دارمرفتيد دانشگاه من سينارو براتون نگه مي

كني، نه آبجي يه زن خريدم، براي هستي و يا وقت اضافي داري، نگهداري پسر ما رو هم اضافه مي
هاي هم كه چند سال از اون زمان هنوزهمين كارها، سعيد پسر خيلي شوخي از اهالي شيراز بود و 

هاي رهبه اون دو منو بازمكردم، گذره، ولي هر وقت باهاش صحبت ميگاه ميــپرشور و نشاط دانش
بوديم و اونقدر اين پسر اهل شوخي و به هم ريختن   دورهها من و نرگس همبره، اونموقعخيالي ميبي

  ،شداز او خواستگاري كرده باورم نمي: كالس بود كه وقتي نرگس گفت
ني در مورد ازدواج داره ــمطمئ:گفتمي خودمونه؟ به نرگس ميدورهمنظورت همين سعيد هم- 

  .زنه، ممكنه اينم يكي از جوكهاش باشهحرف ميدي باهات ــج
دي بود، چون براي اولين بار نه بابا مثل اينكه اين دفعه واقعاً ج: اما نرگس خنديده بود و گفت

  .ديدم، صورتش از خجالت سرخ شده بود
 ،هجديكني، سعيد و خجالت؟ پس معلومه واقعاً يـشوخي م - 

تر از عشق نرگس شد و خيلي سريع يلي سريع اسيراما سعيد برعكس همه فضوليها وشوخيهاش خ
  .هاي زندگي مشتركشون كرداون تصميم به ازدواج گرفت و خودش را درگير مسئوليت

كم ولو رو روي كابينت آشپزخونه نشونده بودم و موزهاي نرم شده رو كمـوچـطور كه سينا كـهمون
  :توي هال صداي سعيد منو به خودم آوردكردم از زاشتم به روزهاي دانشگاه فكر ميتوي دهانش مي

دار زاريد بچهداري، چرا خودتون نميانم، اينقدر كه تو به اين خان پسر ما عالقهـا خـگم رهمي - 
تره؟ نگاه عصباني نرگس رو كه به شوهرش دوخته شد را، بشيد، زندگيتون هم كه از ما خيلي روبراه

  :ش رو كردمتوجه شدم، و مثل اينكه سعيد حساب كارخود
  بخشيد مثل اينكه دوباره فضولي بيجا كردم، نه نرگس خانم؟البته مي - 
پرسند، اما خوب ها از هردومون مينه سعيد ناراحت نباش، اين سئواليه كه خيلي: با خنده گفتم 

  .اش اينه كه هنوز خيلي زوده كه خودمون رو توي دردسر بيندازيمحامد عقيده
راست گفته، نه شبها خواب داريم از دستش و نه كار و زندگيمون رو گه ــاين يكي رو كه دي - 
ت اين چهارسالي كه اينجا هستي، بحاال نگاه به خودت بكن، به نس .تونيم درست تنظيم كنيممي

  .كردم، توي اين مدت كم تو اينقدر تو درسهات جلو باشيخيلي از بقيه جلوتري، اصالً فكرشو نمي
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  يعني منظورت اينه كه من ايران درسهام خيلي بد بود؟بخشيد، آقا سعيد، مي - 
هاي ، نرگس در حالي كه كوسنرسيديخوب بد كه نه، ولي به پاي من كه نمي: با خنده گفت

كنه اين دو تا فيلسوف يكي ندونه فكر مي: كرد گفتكوچك روي مبل رو به طرف شوهرش پرتاب مي
دونه كه دوتاشون زيردست من درس كسي نمي كالس ما بودند و خودمون هم خبر نداشتيم، هيچ

  .خوندندمي
نرگس خانم، مهم اينجاست كه چقدر از من جلوتري، ديدي كه ترم پيش با اين همه كه ازم  - 

ها و شوخي. داريها رو به من سپرده بودي باز هم از تو جلوتر بودمسوءاستفاده كردي و بچه
لبهام آورده بود صورت سينا را تميز كردم و او را به  فضوليهاشون بعد از مدتها، يك خنده واقعي به

  .طرف اتاقم بردم و گفتم
نرگس تا وقتي سعيد و داري، غم هيچ چيزي رو نخور، من كه اين چند روز به اندازه يه عمرم با  - 

  .شما خنديدم
منظورت چيه از اون چرت و پرتهايي كه به سعيد تحويل : نرگس پشت سرم وارد اتاق شد و گفت
حامد گفته خيلي زوده خودمون رو توي دردسر «: آورد گفتدادي و بعد با صدايي كه اداي منو در مي

  ».بيندازيم
كم داري شبيه شوهرت خوبه، كمال همنشين حسابي در تو يكي اثر كرده و كم: با خنده گفتم

  .شيمي
  كنم؟نه واقعاً دارم جدي باهات صحبت مي - 
واي جلو سعيد كه هيچ نخودي زير زبونش خيس ــخنه ميــكيزي گفتم، نــدونم يه چنمي - 
شناسي وقتي چيزي رو بفهمه، مثل اينه كه همه گفتم، تو كه شوهرت رو ميخوره، واقعيت و مينمي

  دنيا فهميدند، هنوز جريان دانشگاه رو يادم نرفته
  .رهآد آقاي فرجام بيچايادت مي: نرگس خودش رو روي تخت انداخت و با خنده گفت

  كجاش بيچاره بود دونمنميمن كه  - 
مثل اينكه شما دو تا دوباره داريد در مورد من و دوستام جلسه تشكيل : سعيد وارد اتاق شد و گفت

  .ديدمي
  .كرديمنه سعيد داشتيم در مورد دوست عزيزت فرجام جون صحبت مي - 
  داريداوه بيچاره دوست من، توي امريكا هم دست از سرش برنمي - 
  دوني وقتي فرجام فهميد تو هم اينجا هستي چقدر عصباني شد؟رها مي - 
  چطور مگه؟ نكنه سعيد هنوز هم مثل قديما با هم دوستيد؟ - 
معرفتم كه تا اومدم امريكا دوستاي قديمم رو فراموش پس چي فكر كردي، مثل شما دخترا بي - 
  كنم؟
  خوب باالخره ازدواج كرد يا نه؟ - 
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  وز منتظر تو نشسته؟نه پس فكر كردي هن - 
خوب حاال سعيد ديگه قرار نشد اينقدر الف دوستت رو به ما بزني، اينجا : نرگس با خنده گفت
  .ترسم ما رو بيرون كنهصاحب خونه رهاست، مي

  نه جدي، هنوز با همديگه در تماسيد؟ - 
ه فقط منو پس مثل اينك: وقتي شنيد ما سه تا اينجا هستيم گفت: بله كشداري گفت و ادامه داد

شون رو جور ك پسر و يك دختر داره، دارند برنامهــكم داريد، البته شوخي كردم، ازدواج كرده و ي
  .كنند تا خانوادگي به كانادا بيايندمي

ر اما فكرم به روزهاي پس اينطو: در حاليكه خودم رو مشغول سينا كرده بودم به سعيد گفتم
هاي كامپيوتر بود، اما درسهاي عمومي رو با ما هم كالس بود، هدانشگاه بود، روزي كه فرجامي كه از بچ

د رسيد، همه دانشگاه يتونم با دوستت رها صحبت كنم، وقتي خبر به گوش سعبه نرگس گفته بود مي
كردي، نه با زنم من دوستت هستم و بايد اول با من صحبت مي رو روي سرش گذاشته بود كه اوالً

تا حاال نفهميدي كه رها نامزد داره و اينقدر شلوغش كرده بود كه بيچاره  نرگس، دوماً اينكه، چطوري
گرفت و توي ا رو از بغلم مينفرجامي مجبور شد بياد از من معذرت هم بخواد، نرگس در حالي كه سي

و دانشگاه بردي، بيچاره رها كه ـروي رها رو تـيادته سعيد، چطوري آب: گذاشت گفتبغل سعيد مي
  .كردبه بعد كسي نگاه چپ هم بهش نمي ديگه از اون

خواست خودش راه گرفت و ميسعيد با سينا در بغلش مشغول قدم زدن شد، اما سينا آروم نمي
نه اينكه سهراب خودش تابلو نبود، هر روز : بره، سعيد روي زمين گذاشتش و در همان حال گفت

دونم، دونستند، اما نميها اينو ميه بچهلوي در دانشگاه با ماشينش ايستاده بود، جالب اينكه همـج
كردم برادرشه كه هر روز من فكر مي: گفتفرجامي چطور تا اون روز اينو متوجه نشده بود و تازه مي

كه سهراب مجبور شد دونم روزي آد دنبالش، حاال بعد شما بگيد همش تقصير من بود، من نميمي
  .مزدش هستي باز هم تقصير من بودبياد حراست و به اونها توضيح بده كه تو نا

چيه  اين: گذاشت، گفتكه روش دراز كشيده بود مي يزير بالشنرگس در حالي كه دستش را به 
تونه راحت بخوابه و در همون حال دفترم رو از زير اون بيرون كشيد و مشغول زير بالشت، آدم نمي
هاي آخرش كه در با حيرت به صفحه و نويسي؟رها تو هنوز توي اين دفتره مي: برگ زدن دفتر شد

به : با خونسردي دفترم رو از دستش كشيدم بيرون و گفتم. كردمورد دعواهام با حامد بود نگاه مي
ايه كه موقع ورودت به امريكا بايد كنم اين اوليه جملهحريم شخصي ديگرون احترام بگذاريد، فكر مي

  .ياد گرفته باشي
گم فكر تونه اونو بخونه، ميگذاشتي اينجا كه هر كس برسه ميچين راحت اينو ــآخه تو هم - 
  .شهها تو در مورد سهراب ببينه ناراحت ميكني اگه حامد نوشتهنمي

  .حامد زياد كنجكاو نيست كه دفتر خاطراتم رو بخونه - 
  واي اگه سعيد بود تا حاال صد دور اونو خونده بود، مگه نه سعيد؟ - 
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يك كم از دوستت ،معرفت فرض كردي خانم، يعني منو اينقدر بي دست شما درد نكنه نرگس - 
  .زنهياد بگير، چقدر از شوهرش با احترام حرف مي

دائيش خيلي آقايي، اما منم فكر ــسر، خــالي پــقدر با حــعيد تو چــواي س :ده گفتمــبا خن
رو شكر، فقط حرف زدن كنم اگه حامد فارسي بلد بود، تا حاال صد دور خونده بودش، اما خدا مي

بندي كنه و خوندنش هم در حد خوندن از روي تونه جملهفارسي رو بلده، نوشتنش به سختي مي
ها رو بخونه، براي تونه خط شكسته يا دست نوشتهكتابه، تازه اونهم كتابهاي ساده، اون عمراً هم نمي

دوني من در مورد سهراب كجا مي همين خيالم راحته كه اونو گذاشتم اينجا، تازه نرگس خانم تو از
  توي اين نوشتم؟

اومدم خونتون، تا تو گه دختر، اونموقع كه ميــعلومه ديــاين از اون معماهاي سخته، خوب م - 
  .، من يك جستجوي كامل تو دفترت كرده بودمخواستي آماده بشيمي

  .كنهبيچاره به سعيد كه با يك آدم فضولي مثل تو زندگي مي - 
  .نباش اون خودش از من بدتره ناراحت - 

ند شو يه كم مواظبش باش، من ــبل: تــزاشت گفسعيد درحالي كه بچه رو تو بغل نرگس مي
  .خوام برم به درسام برسممي

توني نگهداري سينا رو با كار من تنظيم گم نرگس بعد كه كار پيدا كردي، خيلي وقتها ميمي - 
تونم هاي زير پنج سال داره، ميدك كوچك براي بچهه مهد كوـوي كلينيك ما، يـكني، چون ت

  .توني به درسات برسيمواظبش باشم، تو هم بيشتر مي
زد، جلو عكس من و حامد ايستاده بود، عكسي بود كه در نرگس در حالي كه توي اتاق قدم مي

س من باالي در نزديكي بوستون وقتي به ديدن پدر و مادر حامد رفتيم، گرفته بوديم، توي عك ادكبك
اي بيرون از شهر نشسته بودم و حامد همونطور كه پايين ايستاده بود، دستم رو حصارهاي چوبي مزرعه

  .گرفته بود تا نيفتم
  آد كه حامد خيلي تو رو دوست داره؟گم رها، به نظرت نميمي - 

  .داريچه جوك خنده: با خنده گفتم
كه دوست ــا اينــداره ي تدوستنكه ــ؟ ايوكهــظر جــه نــهميدم از چــظورت رو نفــمن - 
  نداره؟
دونم كه خيلي دوستم داره اما نه چه طوريه فقط مي شدوست داشتندونم دونم نرگس، نمينمي - 

دونم شايد هم مثل به عنوان همسرش، نه به عنوان شريك زندگي كه هميشه كنارم داشته باشم، نمي
  .يك دوست

و ــد اينــجنون زديــلي و مــونه، مثل ليــنار خــوشه و كــگ امــهايي كه تمــآخه از عكس - 
گفت نرگس از اينها يادبگير ما سعيد مي ،شدشه فهميد، اولش كه اين همه عكسو ديدم، باورم نميمي

 .ام تو خونمون نزديم، همش شده عكس سيناحتي يه دونه عكس جفتي
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خنديد، خيره شده بودم كس داشت بهم ميدر حالي كه به چشمهاي سبز رنگ حامد كه از توي ع 
گيره و سريع قابش ميآد، همه عكسها رو حامد توي خونه زده، تا از عكسي خوشش مي: گفتم
هم كه و البته يه دليل ديگرش هم اينه  :وادامه دادمبعد با شيطنت به نرگس نگاه كردم  ........البته

شوند م وقتي وارد خونه ميو هم دوستهاي عزيز وهر دارمــش م و يادم بيادـگاهش كنـمن هر روز ن
  .متوجه باشند كه اين خانم متاهله

  منظورت من و سعيده؟ - 
  .نه خانمها ستديگهنه جانم، منظورم فقط آقايون محترم  - 

                                                ***  
و شنيدم به ساعت نگاه كردم، سه و هاي مامان ربه اينجاي دفتر خاطراتم كه رسيدم، صداي سرفه

برد، آروم به كمك والكر از تخت بيرون پنجاه دقيقه صبح بود، بازم از اون شبهايي بود كه خوابم نمي
شه، تمام اوقات كولر رو كمي گرمتر كردم، فلوريدا هيچ وقت گرما و سرما حاليش نمي ياومده و درجه

شش كردي، حتماً اونقدر سرد شده كه بايد بخاري رو سال يا بايد كولرت روشن باشه يا اگه خامو
گرم يا سردسرد مامان روشن كني، هيچ وقت نه از هواي آزاد خبري هست  نه حد متوسط، يا گرم
ردم و به طرف اتاق ـبيچاره هم هروقت اينجاست آخرش با مريضي ميره يه ليوان آب براش پر ك

به و تختو گذاشته براي اخون روي مبل توي هال ميونه، ماماـن اومدم خـم، از وقتي مـنشيمن رفت
  .ب رو كه روي ميز كنارش گذاشتم، چشماش رو باز كردآمن، ليوان 

  دخترم چرا هنوز نخوابيدي؟ - 
ولر بهت ــگه بيارم، اينجا داره باد مستقيم كدييك پتوي خواي برات خوابم، مياالن ميرم مي - 
  .شيه عزيزم، برو بخواب اينطوري بدخواب مين: خوره؟ كمي از آب را نوشيد و گفتمي

خواست چشمام رو باز ناراحت نباش مامان، اينها همه عادتهاي بيمارستانه كه هر وقت دلم مي - 
كردم، هيچ كار خواستم تلويزيون نگاه ميخوابيدم، هر وقتم ميخواست ميكردم و هر وقت دلم ميمي

تونستم اونقدر شدم، ميقع وقتي هم كه از همه چيز خسته ميدادم، در وامهمي نبود كه بايد انجام مي
  .كم شروع به مردن كنمچشمام رو بسته نگه دارم تا كم

  همون كاري كه از اولش شروع كرده بودي مگه نه؟ - 
  :دستم رو به روي موهاي صاف مامان كشيدم و گفتم

روزي كه اميد از  ه كار شده بود،احتياج نبود كه من اين كارو بكنم، نااميدي زودتر از من دست ب - 
  .وجودت پرواز كنه، تو ديگه يه جسد بيشتر نيستي

رون، ـكشونه بيـالم بــو رو از اون عـا تـزد تر دري ميــه هـا بــه اون روزهـبيچاره سهراب ك - 
زد، كرد، هر وقت به تو زنگ ميا دست تو رو ول نميــره، امرو ميــدونست خودشم داره فيــم
تو بگو امروز رها چطوري : گفتاش رو ببينه، ميرفت تا نتيجهــگن تماس ميــريع به مــدش سبع

  بود؟
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به سختي كمرم رو خم كردم، اما باز هم لبهام به پيشوني مامان نرسيد، درد بدطور توي كمرم 
نم مثل اميدوارم روزي برسه كه دوباره بتو: پيچيد، دستهاش رو گرفتم و به لبهام نزديك كردممي

نقدر خم كنم تا به پيشوني تو برسم و شبها پيشونيتو ببوسم، آها وقتي كه خوابي كمرم رو گذشته
چون مامان فقط سهراب نبود كه منو زنده كرد، تو هم بودي، همونقدر كه درك كردي كه چقدر 

  .ده و در كنارم موندي بزرگترين اميدم بودسهراب به من زندگي مي
ها و كارهام ناتموم، روي تخت ريخته بود كمي با اونها ور رفتم و يشتر پروندهبه اتاقم برگشتم، ب

ارجحيت يعني چي؟ : گفتها رو به ترتيب ارجحيت كنار هم گذاشتم، يادم به حامد افتاد كه ميپرونده
ها دست از دونم چرا گذشتهدستم رو، روي چشمام گذاشتم و سعي كردم به هيچ چي فكر نكنم، نمي

هام گيج و منگ گردونه، قبالً با خاطرهاطره برميــك دنيا خــاي منو به يدارند، هر كلمهنميسرم بر
ها صف كم همه كلمهتر، كمگشت و بعدي دنبال بعديي بعدي ميشدم، هر كلمه دنبال كلمهمي

چشمامو كشيدند كه منو از اينجا ببرند، عبور كردن از روي پلي كه برايم ساختند آسونه فقط كافيه 
ها فكر كنه، كافيه كه ها، مسافري كه كافيه دوباره به كلمهشه، مسافر گذشتهببندم، سفر شروع مي

  .دوباره به ارجحيت فكر كنه
و رو يه دوش بگير، برو يه فيلم خوب نگاه كن، برو ــگه تا به اونجا رسيدي، بــاما سهراب مي

وانشناسي خوندم، اما مثل اينكه اون روانشناس ن رــم. يا بيرونــودت بــمشغول درسات بشو، از خ
دونه كه اين شبها اينقدر درگير خوندن دفتر خاطراتم و بازسازي شعرهام هستم كه من شده و نمي

ها پياده بشم، بايد حتماً كار اين دفتر و تمام توانم از قايق گذشتهحتي اگه خودمم بخوام باز هم نمي
  .كنم

كاشكي كه خواب نبودي و كتابم رو جلوم گرفتم تا : هراب پيغام زدمموبايلم رو برداشتم و به س
مشغول خوندن درسهام بشم، اما لرزش موبايلم رو از زير بالش حس كردم، مطمئناً هيچ كس جز 

  .سهراب نيست
  عزيزم، كي گفته كه من خوابم؟ - 
  منظورت اينه كه من بيدارت كردم؟ - 
ح و من بيدارم، اين تويي كه االن بايد خواب باشي، دوست نه، منظورم اينه كه االن ساعت نُه صب - 

ل پيغام دادن بهش فقط اين يبا اينكه تنها دل .داري بهت زنگ بزنم تا اينقدر نخوام پيغامهامو بنويسم
خوام برم نه، مي: ها بيام بيرون، اما نوشتماون حالت گم شدن توي گذشتهاز بود كه صداشو بشنوم تا 

  .و به كارات برستو هم بر م،ببخوا
  باشه فعالً خداحافظ - 

  اما تا موبايلم رو خاموش كردم، شروع كرد به زنگ زدن،
  سهراب ما كه خداحافظي كرديم چرا دوباره زنگ زدي؟ - 
  كني؟منظورت اينه كه االن داري با ناراحتي با من صحبت مي - 
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شد، اما صبح سركار بودم ميهديه  مروحاي بود كه هر روز به شنيدن هر روزه صدايش، انرژي تازه
  .و نتونستم باهاش صحبت كنم

  كني؟آره واقعاً ناراحتم، اينو از صدايم احساس نمي: با خنده گفتم
 .گهاي مياما صدايت چيز ديگه - 
  گه؟چي مي نظرت به- 
تر گه، تو اين موقع شب زنگ نزدي كه فقط به من بگي برم به كارام برسم، حتماً يه كار مهممي - 

تونستم به خودم و به سهراب دروغ بگم، احتياج به شنيدن صدايش رو، توي همه تاروپودم نمي .شتيدا
  .كردماحساس مي

  دلم برايت تنگ شده -  
  .سكوتش از هزار تا حرف برايم گوياتر بود

  .از تو بودم، اينكه روزي تو دلت برايم تنگ بشه رو نميدوني چقدر منتظر شنيدن اين جمله - 
  .چيز به گفتنه، بعضي چيزها رو بايد احساس كرد مگه همه - 
گذره، منم فكر ن چطوري بايد بفهمم كه توي قلبت چي ميــزيز دلم تو اگه نگي، مــآخه ع - 
مخصوصاً چند ساعت پيش كه بهت زنگ زدم، صبح سركار  كنم كه تو هيچ احساسي به من نداريمي

د از كار باهات تماس بگيرم اما حتي جواب تونستي صحبت كني تصميم گرفتم بزارم بعبودي نمي
كشم كه بدونم رها به فكر من نيست، اما من دارم خودم رو براش مي: تلفنم رو ندادي، به خودم گفتم

  اولين روز كارش چطور بوده، خوب حاال چي شده ساكتي؟ بازم حرفهام جواب نداره؟
ات كرده، خوبه كه غربت ديوونه كنم، همين مدت كوتاهي كه آلمان موندي،نه دارم فكر مي - 
گي جواب ه ما همين ديروز با هم صحبت كرديم، همچين ميــخواي براي هميشه بموني، آخنمي
  .هات رو ندادم، مثل اينكه يكماهه با هم حرف نزديمتلفن
من كه بهت گفتم تحمل غربت رو ندارم و تنها كسي كه هر روز دوست دارم صداش رو بشنوم و  - 

روزم رو شروع كنم و احساس كنم توي اين غربت تنها نيستم، تو هستي، من حتي با مامان با صداش 
هامه، بعد تو به اين ها منتظر تلفنكنم، ايمان هم فقط يكشنبهاي يكبار صحبت ميو بابا هم دارم هفته
  .ديراحتي جواب نمي

كردم، بعد جواب تلفن از ميگي نبود، چون بايد چشمهام رو بالبته به اون راحتي هم كه تو مي - 
دادم، چون من تمام بعد از ظهر رو كه از سركار اومدم خواب بودم، كاشكي تو هم به خونه زنگ رو مي

و همينطوري  نمزده بودي تا مامان بهت بگه كه من بعد از كارم حتي نتونستم چند دقيقه كنارش بشي
  .ها تو جواب بدمكنم بيدار بمونم و تلفني ميبا لباس كار، روي تخت خوابم برد، ولي خوب از فردا سع

  حرفها تو باور كنم؟: بعد از مكثي طوالني گفت
  منظورت چيه، مگه من تا حاال به تو دروغ هم گفتم؟ - 
  دونم بزار فكر كنم؟نمي - 
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  به چي؟ به دروغهام؟ - 
اي نگترين جملهخوام، افكارم را به روي قشخوام به اين چيزها فكر كنم، فقط ميه ديگه نميـن - 

  .كه از دهنت شنيدم متمركز كنم، اينكه براي اولين بار تو دلت برام تنگ شده
اين اولين بار نيست، اما از اينكه بخوام احساسم رو نشون بدم و دوباره پامالش كنند و دوباره بهم  - 

  شدم هدروغ بگند، خست
  من تا حاال به تو دروغ نگفتم - 
  و خوب لگدمال كرديدنه، اما همتون احساساتم ر - 
  من كردم يا تو؟ - 
ترسم، از ترسم، اما از تو ميسهراب من از احساسم نمي. ، همه چيز از تو شروع شد،تو كردي - 

  .اينكه همه چيزو بفهمي و دوباره ولم كني و دوباره تنها بمونم
ت به همه رو از ادــه اعتمــه سرت آورده، كــه باليي بــدونم كه حامد چعاً نميــرها من واق - 

ترسي، ولي رها من دونم چطوري با احساساتت بازي كرده كه اينطوري از من مييــدست دادي، نم
  كني؟دونم چرا اينطوري فكر ميزدم، نميتم ولت كنم هيچ وقت بهت زنگ نميــخواساگه مي
ترسم كه بعداً گيره، ميري و احساساتت جلوي عقلت رو ميبراي اينكه تو بعضي وقتها تند مي - 

  .هم چيزي در مورد من بشنوي و دوباره ولم كني
  كنمدم كه اينكارو نميبهت قول مي - 
خواد، اسير زنجير قولهاي خودت بشي، دوني قولي نده، دلم نميلطفاً قول نده، تا چيزي رو نمي - 

  ...خوام، نه يه آدم اسير و ات رو ميمن خود واقعي
  رها - 

  .زدند، يكي شده بودمامان كه هر دو داشتند صدايم ميصداي سهراب با صداي 
  بله مامان - 
  رها خانم، من مامانت نيستم، سهرابم - 

  .زنهنه بابا، مامان هم بيدار شده داره صدايم مي: با خنده گفتم
  .دخترم كاري باهات نداشتم، خواستم در اتاقت رو ببندم، اما متوجه صدام نشدي - 
  .خواد در رو ببنديبيدارم، نمي نه مامان راحت باش، من - 

  :آلودگي گفتدوباره صداي سهراب، توي گوشم، پيچيد كه با خواب
  .خوابي، نه ميزاري اين خاله بيچاره منم استراحت كنهميگم رها نه خودت شب مي - 
ات اونقدر براي خودش برنامه درست كرده كه من كه اينجا هستم هم اينقدر اين خاله بيچاره - 

  .ت ندارم، ميدوني كه اينجا فردا عيد فطرهمشغوليا
خوابي زده به سرت، آخه عزيز من فقط اونجا عيدفطر نيست، همه جا عيد فطره، مثل اينكه بي - 

  .حاال چند ساعت زودتر يا ديرتر



              
225     فصل هشتم



ره كنم اين هزارمين نذري رو كه براي من داشته، داره ميبله و اين مامان جون بنده هم فكر مي - 
  ، آخه چي از سالمتي من مهمتر؟؟؟كه اداش كنه

  خواد چيكار كنه؟اون كه به جاي خود اما خاله مي - 
قرار فردا نرگس بياد دنبالش، با همديگه برند مسجد مسلمانها، هم نماز عيدفطر رو بخونند و هم  - 

  .نذرهاشون رو ادا كنند
  .كردم توي شهر شما مسلمانها مسجد هم داشته باشندفكر نمي - 
  .كني با آزادي كاملداري مستر، از همه نوع مسجد در اينجا پيدا مي اختيار - 
گم رها يادمه كه روزه گرفتن هميشه از واجباتت بود، نكنه امسالم با اين وضع خرابت روزه مي - 

  گرفتي؟
  .گفتم روزه هستمچه خوب يادته، چون من معموالً به كسي نمي: با خنده گفتم

ي، از بچگيت عادت كرده بودم كه وقتي اينطوري صورتت رنگ تو احتياج نداشت به كسي بگ - 
نه روزه نيستم، منهم براي اينكه : گفتيگفتم، ميپريده است، روزه هستي، اما هر وقت بهت مي

  .كردمامتحانت كنم بهت شيريني تعارف مي
سرم زاشتي تو حال خودم باشم، منم براي اينكه دست از معرفت بودي، نميآره تو خيلي بي - 

  .گرفتمهات رو ميبرداري، شيريني
ايش خيلي خوشمزه است، مزه هندونه: گفتمستم كه تو نخورديش، چون بهت ميـدوناما مي - 

  .فرنگي بهت داده بودمآره خيلي خوشمزه بود، در حالي كه من مزه توت: گفتيمگه نه؟ تو هم مي
باري كه روزه گرفتم پانزده سالم  اولينيادش بخير چقدر زود گذشت، مثل همين ديروز بود،  - 

بود، مامان با دوستاش و شاگردانش رفته بودند اردو براي يكماه، منم از بسي كه حسود بودم، دوست 
رفتند، لج كردم و باهاشون نرفتم، نداشتم، مامان رو با شاگردانش ببينم كه دائم از سروكولش باال مي

  .زرگ و بابابزرگمامان هم مجبور شد منو بزاره پيش مامان ب
زد، بساط چاي پچ آروم مامان بزرگ بيدار شدم، داشت با باباجون حرف ميشبي از صداي پچنيمه

، مگه مبخير گفتم و نشستم پيششون، پرسيدو نون و پنير و گردوشون هم روبراه بود، تعجب زده صبح
  گيرموزه ميودم رـاي دل خـه دخترم، من براي صفـن: ان جون گفتـامـم؟ ماهه رمضونه

  كنه؟مامان بزرگ با شكم خالي، چطوري دلت صفا پيدا مي - 
دوني شي و بهتر ميين شكم زياد پره كه صفا نداره، هر چي خاليتر بشي، خاكيتر ميـدخترم هم - 

فهميدم، درك حرفهاش برام سنگين بود، اما خواي، خيلي از حرفهاي مامان بزرگ رو نميكه چي مي
  .نگ بود و به دلم نشست كه هيچ وقت فراموششان نكردمحرفهاش اونقدر قش

رسي، هر شه و زودتر به آرامش ميمي هر چي كه جسمت پاكتر بشه، روحت هم پاكتر: گفتمي
س كردي كه روحت آروم نيست روزه بگير و خودت رو پاك كن و با خداي خودت راز و اوقت كه احس

م با خودش همراه كرده بود، بلكه از اون سال منهم دوست نياز كن، مامان بزرگ نه تنها بابا بزرگ رو ه
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تازه بعد از چندسال وقتي بزرگتر شدم، معني حرفهاش رو . داشتم، ماههاي رمضون پيش اونها باشم
شد كه هيچ كس توش راه نداشت، احساس سبكي گرفتم، درونم دنيايي ميفهميدم، وقتي روزه ميمي
اسراري  ياي نمونده و خداي درونم شنواي همههيچ راز نگفتهدونستم كه ديگه ، چون ميكردممي

داده و حاال با گفتنشون اين بار سنگين از روي كرده و عذابم ميبوده كه روي دوشم سنگيني مي
نهايت بهم آرامش ها روزه گرفتن بيواقعاً سهراب اونموقع. رسيدمشد و به آرامش ميدوشم برداشته مي

م كه آمدم نه تنها ماههاي رمضان بلكه به قول مامان بزرگ هر وقت كه دلم به داد، حتي اينجا همي
  .گرفتمصفا احتياج داشت روزه مي

  پس اينطور كه معلومه تازگيها نگرفتي؟ - 
خواي ببيني با گذشته چقدر فرق كردم؟مطمئناً من ديگه مي ،تو چرا اينقدر كنجكاوي پسر - 

  .د نشدم كه نتوني تحملم كنيرهاي قبلي نيستم، اما اونقدرها هم ب
  خوام ببينم از كي به بعد عوض شدي؟كنم فقط ميمن همه مدل تو رو تحمل مي - 
  شدم؟آخه من از كجا بدونم كه از چه موقع داشتم عوض مي - 
خوب با نگاه كردن به عادتهاي كوچك زندگيت، به نظرت از چه موقع، بعضي از عادتهات عوض  - 
  .شدند
دونم عادتهاي زندگيم چي بودند ري، من اصالً نميكم روي اعصابم راه ميي كمواي سهراب دار - 

  .كه حاال كوچك و بزرگشون رو هم بدونم
اومد، من يادم به اين افتاد كه تو عادت داشتي ماههاي رمضون روزه  طرا اسم عيدفــچطور ت - 
  آد؟گرفتي، اما خودت يادت نميمي

  .ون خدائيش خيلي فضولي اونهم در مورد زندگيِ منآد، چخوب تو براي اين يادت مي - 
آد، براي اينكه بهت عالقه دارم و دوست دارم ببينم نه عزيزم اشتباه نكن من در مورد تو يادم مي - 

  اون چيزي كه بهش عالقه داشتم و يا دارم چقدر عوض شده؟
  ا نه؟خواي در عالقه داشتنت تجديدنظر كني ببيني ارزشش رو داره يچرا؟ مي - 
دختر خودخواه، من اصالً يه سوال كوچك از تو پرسيدم، جوابش بله يا نه بود، نه اين چيزهايي  - 

  .كه ما ميگيم
  خوب بپرس - 
  تو امسال روزه بودي؟ - 
  .نه نبودم - 
  پارسال روزه بودي؟ - 
ي رو خواي تمام اين هشت، نه سالري، حتماً ميخان ديوانه، اينطور كه تو داري پيش ميسهراب - 

  .ترسمالعملت ميگم از تو و از عكسكه من اينجا بودم، بپرسي براي همينه كه بهت مي
  .بازم جوابم رو ندادي - 
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گرفتم، حاال دست از سرم ها به جز اين سه سال آخري رو، روزه ميالــن ســام ايــمن تم - 
  داري؟برمي
  پس تغييراتت از سه سال پيش شروع شده؟ - 
رسي چون كه روزه نگرفتنهاي من داليل منطقي داشته نه والها به هيچ جا نميعزيزم با اين س - 

بيني بدون قرصهاي دردم، سه ساعت هم آروم نيستم، ام بوده، امسال كه خودت ميبراي تغيير عقيده
سال گذشته هم، چون خيلي كنجكاوي كه بدوني، بدون قرصهاي اعصابم كه ديگه ساعت به ساعت 

منطقي داشت  وس كشيدن رو هم نداشتم، و سال قبل هم يك دليل خيلي ساده شده بود حوصله نف
  .كه االن قادر به گفتنش نيستم

پس همونطور كه گفتم، تغييرات زندگيت از سه سال پيش شروع شده اول يك اتفاق بد برات  - 
رت كه خوردي و انقدر هم زده بوده به سافتاده، به طوري كه تا سال بعدش داشتي قرص اعصاب مي

  گم؟كردي، درست نمي امسال تصادف
- ام گرفته بود، خيلي تيز بود، هر چه كه من مسائلو دور ميوي دلم از حرفهاي سهراب خندهـت

 يزيادگرفتم برعكس دوتا مرد زندگيم حسابي باهوش بودند، شايدم بيچارگي منم توي زندگي از 
  .اين دو تا بودمغز

دونم، مهمترين اتفاق زندگي تو در ولي تا جايي كه من مينگفتي رها، به نظرت درست نگفتم؟  - 
براي اين يادمه، چون خودمم . سه سال گذشته، جدائيت از حامد بوده، تو سه سال پيش طالق گرفتي

گم، نه از روي حسادت و نه دوباره سه سال پيش طالق گرفتم، اما رها ايندفعه رو از روي كنجكاوي مي
باني بشي، فقط يه سواله كه حسابي فكرمو به خودش مشغول كرده، يعني دادوبيداد كني و عص يابخو

  واقعاً تو اينقدر حامد و دوست داشتي كه جدايي از اون اينطوري ديوونت كرده بود؟
  .دونم االن چي بايد بهت بگمدونم سهراب، نمينمي - 
نمونديد؟ به نظرت اين اي كه هردوتون داشتيد، چرا با هم آخه من موندم، با اين عالقه دوطرفه - 

حق طبيعيه من نيست كه بدونم كه زني كه قصد دارم باهاش ازدواج كنم به چه دليلي از شوهر 
  سابقش جدا شده؟

  .اما ما هنوز تصميم نگرفتيم كه با هم زندگي كنيم، اينطوري جدي صحبت نكن - 
ط ــزنم، فقرف ميــات حن باهــها دليلي كه مــرفته باشي، اما تنــكنه تصميمت رو نگــتو مم - 

دم كه ــكني من ديوونه شو فكر ميــكي بشه، وگرنه تــمون با هم يدهــخوام آينه ميــه كــاين
ن ــكني متو فكر ميالً ــاشم، اصــيت بــالمتــه فكر ســگ بزنم و بــهت زنــخوام هر روز بـــب

كنم اينقدر هر روز باهات صحبت ميهمچين مردي هستم كه تا در موردت فكر جدي نداشتم باشم، 
اومدم دنبالت و تمام ساعتهاي كار و رفتي و مينه تنها حاال، حتي چندسال پيش هم كه دانشگاه مي

رو با كالسهاي تو تنظيم كرده بودم، همون سالها هم، تصميمم فقط اين بود كه باهات زندگي كالسم
  .گرفتيرو نكنم اما خوب، مثل اينكه تو هنوز هم تصميمت
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ترسم كه آخرش اونطوري كه ما كني نيست، من فقط از اين ميمنظورم اونطوري كه تو فكر مي - 
  .خواهيم نشهمي

  .شه، فقط بايد بخواهياما اگه ما بخواهيم، مي - 
شه مگه ما قبالً هر دومون دوني كه فقط با خواستن تنها، هيچ چيزي درست نميخودتم مي - 
  ي كنيم، پس چرا نشد؟خواستيم با هم زندگنمي

  .خواستيبراي اينكه تو نمي - 
منم مثل تو بودم، همونقدر كه تو دوست داشتي با من زندگي كني منم همون اندازه عالقمند  - 
  .بودم

  .زندگي كردن با من ارجحيت داشت كه به عالقمند بودي ديگه هم اما تو دركنارش به چيزهاي - 
  .كرديثل من فكرميمگه تو نبودي، تو هم دقيقاً م - 
رو شه، براي همين اونموقع خودمكردم، اگه يك مدت بگذره تو فكرت عوض مياما من فكر مي - 

  .كشيدم كنار
كنم يا اينكه اگه بخوام يعني در واقع فكر كردي بعد از مدتي كه بگذره من مثل تو فكر مي - 

  باهات زندگي كنم مجبورم كه مثل تو فكر كنم، درسته؟
رو كه حاال بعد از چندين سال بهش رسيدي، من اونموقع از تو انتظار كنه تصميميي ميچه فرق - 

  .داشتم بهش برسي
رسيدم، حاال گذشت زمان و مشكالت زندگيم و اما من اونموقع هيچوقت به اون تصميم نمي - 

حتي خوشبختيهايي كه دارم و داشتم و لمس لحظه به لحظه زندگي با دستهاي خودم، درك 
ها بهش رسيدم و حس ها پيدا كردم، درك غربتي كه توي ثانيهيهايي كه بين اين لحظهخوش

ها، دونم چطوري بهت بگم سهراب، اين دقيقهنمي.....ا از دست دادم،ــهشاديهايي كه توي دقيقه
من،  اينها شدند تاروپود زندگي ،ههمه گفتند ديگه گذشترفت و  ها، اين عمري كه اومد وها، لحظهثانيه

شدند بازهم نقشش روي قالي زندگي من مشابه كني اگه طرح اين تاروپودها عوض ميحاال فكر مي
ي كه حاال رسيدم، موندم هيچ وقت به نتيجهشد، اونموقع اگه ميناً يك شكل ديگه ميـبود؟ مطمئ

س ديگه بهتره كردي پكني، اونموقع فكر نميتونستم برسم، تو هم اينطوري كه حاال داري فكر مينمي
  .هامون زندگي نكنيم چون دوتامون دو راه متفاوتو انتخاب كرديم اين همه توي كاخ اگر

ع ثابت نگه داشتن زماني بود كه دوست داشتيم دائمي بشه، اما ــحرفهاي منو و سهراب در واق
راني من ها و مخصوصاً نگگذشت و لحظه به لحظه بر نگرانيشد زمان رو از حركت بازداشت، مينمي

تونستم شد مدتها بود كه ايمانم براي نگه داشتن چيزهاي خوب رو از دست داده بودم و نميافزوده مي
اي خوبي ـتونم سهراب رو براي هميشه داشته باشم باورم اين شده بود كه همه چيزهباور كنم كه مي

هاي بد، من فقط هـلحظ روند، مثلكه دارم، همانطور كه وارد زندگيم شدند، همانطور هم بيرون مي
توانست روي پل دائمي گذشتند و هيچ كس نميودم كه رهگذرهاي خوب و بد از آن ميـلي بـپ
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كرد كه اونها چقدر خوب و يا بدند، مهم اينه رهگذر باشند، فرقي هم نميتونستند زندگي كنه، فقط مي
رو تمام كنم و به خيلي از  بايد هر چه زودتر دفترم. كه پل جاي زندگي نيست، جاي عبور كردنه

سوالهاي ناتمام سهراب پايان بدم، هر چند كه نرگس با كار من مخالفه، و عقيده داره كه يك زن نبايد 
  تمام زيروبم زندگيش رو براي مردش بيان كنه، 

  .كنهزندگي من با همه فرق مي: اما من ميگم
مون باشه تا بتونه رگس امروز رانندهــود نــشد، قرار بده ميــوي هال شنيــداي مامان از تـص

كم كردم كه كمرو انجام بدم، خيلي سعي ميريدهاي هفتهــبه است، خيلي از خــاال كه يكشنـــح
ده نرگس تا ــرار بود از هفته آينــود، قــخيلي سخت ب مـنـراه رفتترل ــط با عصا راه برم، اما كنــفق
- ام باشه، چون ديگه نميدر اختيارم بزاره و مامان راننده دتي كه مامان پيشم هست، ماشينش روــم

ها منو به كالسهايي ببره كه اش رو با برنامه كاري من تنظيم كنه يا آخر هفتهخواستم هر روز برنامه
هاي هفتگي بيمارستان و دكتر هم بود، به جز اون ويزيت .دادممــيبيشتر كارهاش رو آنالين انجام 

وآمدم را حل كنم تا نخوام باري روي دوش كسي و مخصوصاً زودتر مشكل رفت كردمخيلي سعي مي
حامد باشم، خيلي اصرار داشت كه برام ماشيني بگيره كه امكانات بيشتري براي رانندگي كردنم داشته 

گه پولي ندارم كه قادر به ــم فعالً ديــدونستباشه و بتونم زودتر شروع به رانندگي كنم، اما من مي
ه برسه به اينكه ــداد چهم نميــام كه اصالً اجازه رانندگي بشركت بيمه. اي باشميد ماشين ديگهخر
اركينگ ساختمان ــوي پــاي هم در اختيارم بزاره، حامد ماشين خودش رو تواد ماشين ديگهــبخ
داشت كه همه  ر وقت احتياج دارم استفاده كنم، اون بيشتر از هر كس ديگه خبرــذاشته بود تا هـــگ

دونست كه يــكرد، اما ماس ميــحسابهام خالي شده و بيش از هر زمان ديگري احتياجم رو احس
و بعد از يك هفته كه اجازه نداده بودم ــم از اون دريافت كنم، اينــگه حاضر نيستم يك پِني هــدي

هايي خودش و ناراحتي كرد به خاطر وجوديــمامان دست به ماشينش بزنه، متوجه شده بود، فكر م
كنم، به همين دليل هم به سيدني متوسل شده بود، خيلي وقتها سيدني به كه از او دارم، اينكار رو مي

خواست كه به هر چي احتياج دارم از گرفت و از من مياومد و يا تلفني تماس ميتنهايي به ديدنم مي
قرضش را پرداخت كنم، اما براي من فرقي  متتونساو كمك بگيرم تا به عنوان قرض بهم بده و هر وقت 

كرد تونم قرضم رو ادا كنم، امكان نداشت به كسي رو بزنم، فرقي نميدونستم نميكرد وقتي مينمي
. توي شرايطي نبودم كه بيشتر از آنچه كه داشتم، بخوام حامد بود يا سيدني يا نرگس، آخه من

بود كه هر چه كار آنالين در مورد شغلم سراغ داشت بزرگترين كمكم در اون شرايط فقط دكتر سرمد 
  .برام جور كرده بود تا بتونم بيشتر اوقاتي رو هم كه خونه هستم مشغول كار بشم

تونستم كمرم و پاهامو رو موقع ام بود كه هنوز به سختي ميترين مشكلم رانندگيفقط مهم
ي چپت داغون شده، اگر پاي راستت بازم شانس آوردي كه پا: گفترانندگي كنترل كنم، نرگس مي

كردم، اينجا فلوريدا است و بدون ام رو مياما بايد سعي. تونستي رانندگي كنيبود ديگه عمراً نمي
شم، هر چند كه موني مخصوصاً اگه مامان هم بره حسابي تنها ميرانندگي مثل يه اسير تو قفس مي
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مونم تا تو روبراه بشي، اما من م و پيشت ميگيردون حقوق ميــمامان ميگه، امسال رو مرخصي ب
تونم ديگرون رو درگير تصميمات زندگي خودم بكنم، همين االنشم زيادي زندگيش رو به هم نمي

اش گذاشته بود، اينجا مصرف كرده، بدون اينكه اندازهاش رو كه براي بازنشستگيريختم، خيلي از پس
تونم گه ميتونه تحمل كنه اما باز هم ميكه اينجا رو نمي دونمهيج ناراحتي نشون بده، هر چند كه مي

رفت پيشت بمونم، اما من دوست دارم زندگيم زودتر روي روال عاديش قرار بگيره، مامان بايد زودتر مي
  .تونستم به خودم تكيه كنم و روي پاي خودم بايستمتا منهم مي

اسمين چاي را جلوت نگه داشته به دختر كجايي، يكساعته ي: صداي نرگس منو به خودم آورد
  .كرد، و سيني چاي را نگه داشته بودياسمين نگاه كردم كه با لبخندي كه به لبش داشت نگام مي

  .خورممرسي عزيزم، اما تو كه ميدوني كه من چاي نمي - 
دست شما درد نكنه رها خانم، يكساعته چاي رو نگه داشتم گفتم شايد بعد از تصادفت، اخالق  - 

  .خوامگفتي نميضيت درست شده باشه، خوب زودتر ميعو
ادب دونم پدر و مادر به اون با ادبي، چطوري دخترشون اينقدر بيگم ياسمين جون، من نميمي - 

  .شده، مثل اينكه ناسالمتي من مهمونتم
مثل كنم كه مينا به اون خانمي چطوري دخترش هميشه همين فكر و در مورد تو مي آره منم  - 

  ؟گم مينا خانمدرست نمي: كرد رو به مامان كرد و گفتشده و همان طور كه داشت پذيرايي ميتو 
دخترم ديشب خواب درستي نداشته، زياد سر : مامان در حاليكه با محبت چشمش به من بود گفت

  .به سرش نزاريد
  .كاشكي منم يه طرفداري مثل مامان تو داشتم، ديگه هيچ غمم نبود - 

بيني مي: كرد، رفت كنار دست، پدر ياسمين نشست و گفته به زنش نگاه ميفراز در حاليك
  خان، پس بفرما من اينجا چي هستم، حاال غمت چيه ياسمين؟برهان

كردم آقابرهان، نگاه كردم چشماش رو با عشق به خان كه من هميشه صداش ميبه برهان
كه ديگه بايد زنت را خوب شناخته باشي فراز تو : دخترش دوخته بود و در همان حال به دامادش گفت

  .اش، نودتاش جدي نيستاز صد تا كلمه
  بابا شما هم؟ - 

همونطور كه توجهم به خانواده دوست داشتني ياسمين بود، كمي خودم رو روي مبل جابجا كردم 
داشت . كرد روي پايم بشينه، در كنار خودم جا بدهمتا بتونم سحر دختر ياسمين رو كه سعي مي

واي : مامانش پريد و گفت كرد و يكدفعه با خوشحالي به طرفاي رو كه براش آورده بودم باز مييههد
  خواستم؟دونستيد من اينو ميخاله رها شما از كجا مي

  :اش خوشش اومده بهش نگاه كردم و گفتمبا لذت از اينكه از هديه
  .يگفتي اينو دوست دارآخه عزيزم ديشب خوابتو ديدم كه بهم مي - 
  گي خاله؟ من ديشب تو خواب شما بودم؟جدي مي - 
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كرد دوباره روي پام بشينه و منو در بغل بگيره، سرش رو بوسيدم، اما در حالي كه سعي مي - 
مگه قرار نشد اگه خاله رها بياد : ياسمين بطرفمان اومد و سحر را بلند كرد و روي مبل نشوند و گفت

  .پيشت، اذيتش نكني و توي بغلش نشيني
ياسمين، ولش كن بزار بچه راحت باشه، حاال بعد از اين همه مدت تونستم بيام پيشتون،  - 

  .اينطوري از من نترسونش
  خواي دوباره شب از درد خوابت نبره و فردا بهانه داشته باشي نياي سركار؟مي - 

چي دوست ها فهمي كه بچهگم رها تو از كجا ميمي: نرگس آروم سرش رو كنار گوشم برد و گفت
نگاه كن سحر با سينا چطوري با اين بازي مشغول شدند، نكنه . آريدارند كه دقيقاً همونو براشون مي

  .واقعاً ديشب خوابشو ديدي
نه بابا ايندفعه بخاطر فضوليهاي بيش از حدم بود كه داشتم يواشكي به : با آرومي بهش گفتم

 ياسمينكردم، اما مثل اينكه ند گوش ميزدو سحر كه داشتند تلفني حرف مي ياسمينهاي صحبت
  .خواد، منهم زرنگي كردم، همونو خريدمآخرش هم نفهميد كه سحر چي مي

كه ما ياسمين نرگس بلند شد تا به كمك بقيه خانمها كه مشغول چيدن سفره بودند به مامان 
  .كرديم كمك كنههمه به رسم خودشون خاله ستاره صداش مي

رفتم، هر چند كه نشستن دن در بيمارستان، اين اولين مهماني بود كه ميبعد از مدتها بستري بو
 كرد،كرد، اما ديدن خوشحالي و شادي اين جمع دوستانه جبران همه چيز و مييك جا اذيتم مي

من هميشه از طرفداران پروپا قرص پدر ياسمين بودم، اوايل فقط به عنوان صاحب  اينكهاز گذشته 
اش كردم به مغازهوس نون ايراني يا غذاها و ترشيجات ايراني ميـه وقتي هـك شناختمشاي ميمغازه
گردوندند و با اينكه با دخترشون ياسمين مدتها همكار رو ميرفتم، خودش و خانمش ستاره مغارهمي

 دـتر شوادگيـكم خانآمدها كمبودم، اما شناختم، فقط در همين حد بود، اما بعد از ازدواج دوستم رفت
شد محل خان مياومدند مغازه برهانها بعد از ظهرها كه ديگه بيشتر مردم از كار ميـو خيلي وقت

تجمع بقيه دوستان افغاني و يا حتي ايراني و يا بعضي وقتها حتي عربهاي خاورميانه بود كه همه در 
  .كردندمورد اخبار خاورميانه از تلويزيوني كه هميشه در مغازه روشن بود بحث مي

شنوم و مردم در مورد ديدم از وقتي من اينجا اومدم اخبار اونطرفها رو زياد از كسي نمياينكه مي
گذرد مي جاند و يا اينكه كالً ديدي متفاوت با زندگي واقعي كه در اونـد نيستـن مسائل عالقمنـاي

شون به گمشدهدارند، اما اين مغازه كوچك مملو از يك دنياي واقعي شرقي كه همه به دنبال خود 
جوشه، پذيرايي مجاني خان ميرمي كه روي سماور برهانــا چاي گــآيند و هميشه هم باونجا مي

تونستند تلويزيون را تماشا مطمئناً همه توي خونه خودشون هم مي .شوند، برام خيلي ديدني بودمي
ياسي رو فقط به خورد تونه مسائل سكنند و در مورد اونطرفها آگاه بشوند، اما هيچ كس كه نمي

مونه، هاي قديم ميخودش بده و فقط توي كله خودش تنها بكنه، بحث سياسي مثل زورخونه
خواد كه با تو باشند، يك عده هم مقابلت، يه بار تو خواد، يك عده ميخواد، حريف ميتماشاچي مي
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شي، حاال اين حال ميخوره زمين تو خوششوند، يه بار حريفت ميافتي زمين، بقيه خوشحال ميمي
تونند بشينند توي خونه و با مهاجرهاي نسل اولي بيچاره كه يك عمر را اينطوري بزرگ شدند كه نمي

ها هم كه همه يه پا كارشناس سياسي هستيم، همچنين ايخودشون بجنگند، مخصوصاً ما خاورميانه
سياسي قرض  ساز ما كارشنا ان بايد بيادانديم كه بخش خبري سيدر مورد مسائل دنيا نظر مي

از هر جاش بلند .... كنه عراقي باشي يا ايراني يا افغاني يا تاجيك يا سوري و يا بگيره، فرقي هم نمي
خان عزيز كه بشي نظراتت همه فيلسوفانه است و البته متعصبانه و حاال كجا بهتر از مغازه برهان

كنه آخه نظر هم وش ميــده، فقط گري نميشنونده خوبي هم هست، خودش زياد در مورد مسائل نظ
هايي ـت رو نيمكتـه با خيال راحـه يكي نيست، هر كسي يه نظري داره و اونجا تنها جائيه كه همــك

كنند و خورند، بحث ميكنند، چاي مينشينند، سيگار دود ميكه دور يك ميز كوچك چيده شده مي
شه، خان پخش ميدي برهانغاني شيريني كه از سيبعد وقتي كه بحثها هم تمام شد، به موزيك اف

كنند، يك فاصله عجيبي بين اين مغازه با دنياي بيرونش كه فقط يك ديوار و يك در، گوش مي
و شماره  مابينشونه، هست، بيرون از اين ديوار، قشنگي و زيبايي و يك دنيا چيزهايي داره كه روي اُردر

ران و پسران ـقابل لمسه اما قابل درك نيست، حتي زيبايي دخت هاي كه خيليشوند، زيباييبيان مي
هيچ كدام از  شاملآاليشه، يه زيبايي ساده خدادادي، اما دركش شم آبيش هم يه زيبايي پاك و بيـچ

دونم كدوم قسمت بايد بزارمش كه بعدها دوباره يادم هايي كه بايد حفظش كنم نيست، نميخاطره
چ جايي رو براش پيدا آد، اما اين دنياي جديد هيي كه زود جلو چشمام ميهاي بچگبياد، مثل خاطره

خان، پر از دود سيگار و حرفهايي كه هميشه بايد به ل مغازه برهانــ، اينطرف ديوار، داخمكنميــن
هاي شرقي، پر از تپش قلبهائيه كه براي جاي ديگر ه و ادويهبوــزبان بلند زده بشه، پر از بوي زردچ

هاشون هم مال اونجا نيست و ــي عشقــــكنند، حتدگي ميــتپد، نه اونجايي كه نشستند و زنمي
بردشون هم ك دنياي ديگه ميــه توي يــوزيكي كـتي مـا نداره، حـجا عشقاشم صفـاين ندويگمي

فقط يك كني، در حاليكه خودتم اين بساط و فراهم مي براشون چرا: گمخان ميبه برهان .شرقيهشرقيه
  اي؟بيننده
رسند كه توي بينم، اينها توي اين خونه مجازيشون به آرامشي ميبرم كه ميدارم لذت مي: گهمي

  .رسند، ديدن شادي مردم، باعث خوشحالي منهشون نميخونه واقعي
اش به امريكا مهاجرت كرده بود، هاي طالبان با خانوادهپدر ياسمين معلم تاريخ بود و بعد از جنگ

زاره و خودش برگرده، اما حاال ــهارو، آمريكا بــتونه اونهاش بزرگ بشوند ميكرد وقتي بچهفكر مي
بينه، دل خودش و خاله ستاره چند قسمت شده يك طرفش عشق برگشت به وطنش و دائمي مي

كردن لحظات خوب و شيرين جووني و يك طرفش عشق به دوتا فرزندش كه ديگر امريكا خونه 
كنم مثل من سرگردون تونه ول كنه نه اونطرفو، بعضي وقتها فكر مين شده نه اينطرفو ميوشدائمي

دونم چرا تو هركي رو دوست داري من نمي: گهوسط راه مونده، براي همينم دوسش دارم، نرگس مي
  بايد با ديگرون متفاوت باشه؟
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ميشه  طوري كهــ، اونگرون ميشهــهاست كه باعث شناختت از ديــآخه همين تفاوت: مــگمي
  .ترهگردم كه از همه متفاوتاش ميل هم، اما من هميشه دنبال ملكهــه لونه مورچه، همه مثـــي

خان هم خيلي متفاوت بود با ديگرون و نه فقط او، گروهي از دوستانش كه همگي دور هم برهان
هاي مهم ا و حتي صاحب پستهمدوره بودند، همه از معلمين، تحصيلكردهـم هـشدند و با هيـجمع م

دار، راننده و يا كارگرهاي حكومت قبل از طالبان بودند كه حاال در امريكا اونها رو به عنوان مغازه
اي بودند كه هنوز ديدم جمع دوست داشتني و گاهي وقتها متعصبانهمي... هاي مختلف و شركت

كردند ريكا ساده و بدون تشريفات زندگي مياشون جدا بشوند، هر چه كه در امنتونسته بودند از گذشته
ن درد وشهمدادند، ولي نقطه مشترك شون مياما توي مهمونيهاشون مثل يك شاهزاده خودشون رو ن

گفت هنوز بعد از بيست سال براش عالجي ندارم، اونها هم به غربتي بود كه به قول دكتر سرمد كه مي
هاي وقتهامسكن ته بعضيزمنيه كه هميشه باهاغربت مثل يك تب م .همون بيماري دچار بودند

ره، آخه خودمونم دهنده خسته بشي تبت باال ميكنه و وقتي هم كه از تسكينمي شنگتررزندگي كم
  .دونيم كه بايد علت تبمون را عالج كنيم و گرنه اين تب مزمن كه چاره ندارهمي

باهام بوده، هر چند كه ديگه  هاياسمين هم از جمله دوستهاي خوبيه كه توي خيلي از سختي
رو داريم، اما با همه مشكالت و براي خودش خانم دكتري شده و كمتر مالقاتهاي دوستانه گذشته

زاشت، نه تنها خودش پدر و مادرش نمي متنهاهايي كه داره تمام مدتي كه بيمارستان بودم سرگرمي
رو ي دوستانههانش خيلي از رابطههم هميشه به من لطف داشتند، مامان دوست داشت قبل از رفت

. و برهان هم خيلي اعتماد داشت خاله ستاره به تر كند تا در غيابش من تنها نمونم مخصوصاً كهمحكم
هايي بودند كه به من ياد دادند دونست كه خودم هم به اونها عالقه دارم، اونها از جمله خانوادهچون مي

تر با دنياي تنيستند، درونشان دنيايي وجود داره كه متفاو بينيمانسانها تنها اون ظاهري كه مي
شه، بايد با بعضي از آدمها ، دنيائيه كه خيلي وقتها قابل ديدن نيست و با حرفها نشان داده نميهديگري

  .هاشون باشيم تا اونها رو بفهميمهمسفر شد تا بتوني درونش رو درك كني، بايد همسفر لحظه
ها تونستم همسفرشم و با بعضيها نمياينجا همين شده بود كه با بعضيشناخت منم از آدمهاي 

دونم اين نقطه مشترك چي بود كه توي شدم نميبه دور از جنس و سن و نژاد راحت همسفر مي
توي  وديدمش، اشون ميــي محدودي، سريع تو چشمكردم و اما توي عدهها پيداش نميخيلي
 .يداش كرده بودمخان كه جاي پدرم بود، پبرهان
كم بره، بدون كنه، مخصوصاً كه مامان هم بايد كمدونم، حس رفتن مدتهاست، داره اذيتم مينمي 

بينم، مثل قفسي كه دارم روزبروز در اون محكوميتم رو رو مثل زندون مياينكه به مامان بگم، خونه
 ون حس قبل از تصادفم بشم ومترسم كه دوباره دچار هكنم محكوميت به زندگي، از اين ميتموم مي

آره، اما تا يـكوميت بيرون مـه منو از اين محـداي سهرابه كـرل كنم، فقط صـخودم رو كنت منتون
ام تفاوت ميشه، سهراب فقط سهراب نيست، فقط عشق زنانهچيز بي شنوم، دوباره همهصداش رو نمي

فرار كردم، دنياي بچگي، جووني و درك  به يك مرد نيست، سهراب پل برگشتنم به دنيائيه كه از اون
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هاي اطرافم، لذت لمس برف و باراني كه بر وجودم دهــها و خنتــهاي اطرافم، درك شيطنحظهــل
كه از عمق سادگي  يمردملذت شنيدن حرفهاي ساده  .نشيند و برام مملو از خاطره ميشهمي

ه براي جيغ و گشه، دلم تنكه شنيدم بيان ميترين زباني درونشون و يا از عمق كينه وجودشون به روان
كنند و من صداي موزيكم ها كه توي ظهر گرم تابستون با يك توپ پالستيكي فوتبال بازي ميداد بچه

راحت كنم، حاال هر چه صداي موزيك رو كم ــكردم كه صداشون رو نشنوم و بتونم استرو بلند مي
برگشت يا  تواندونم بدون سهراب هم ميلم تنگه و نميها خبري نيست دكنم، ديگه از صداي بچهمي

  .باز هم تنهايي و تنهايي و تنهائيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 
 

  

  

  فصلِ نهم
  
  
  
  

  :كنم به خوندن دفترمدوباره شروع مي
دلم  ،تونم به خودم دروغ بگمسال و نيمي ميشه كه حامد رفته شايد هم بيشتر، نميحاال ديگه يك
خواد خوام بيانش كنم، چون اونهم خودخواه است و هيچ وقت نميا هيچ وقت نميبراش تنگ شده، ام

زنه همه كه توي هر فرصتي كه بتونه زنگ مي هاشكه من بهفمم كه دل اونهم تنگ شده، اما تلفن
گم از نگرانيهات ها و كنجكاويهاش در مورد زندگيمه و هر وقت با ناراحتي بهش مينشونه نگراني
  .خواد كه ديگه اينقدر كنجكاو زندگي من باشيم نميخسته شدم دل

اي هستي، شي ولي تو خيلي كينهناراحت نباش باالخره از دست منم راحت مي: جوابم رو ميده
  .تونستم ببرمتتوني قبول كني كه من نميچرا نمي

نزدي،  گم، تو حتي اين يكسال و نيم هم به من سرتونستي و توي دلم بهش نميبراي اينكه مي - 
اش به بوستون رفته دونم كه براي ديدن خانوادهها براش پيش اومده بود، ميدر حالي كه خيلي فرصت

ها ــته، خيلي وقتــبود پس ديگه گفتن خيلي چيزها دليلي نداره، چون قبول كرديم كه اينطوري درس
با خانواده  موآمدرفتسونم، ركنه رو به سيدني ميهاي پستيش رو و يا چيزهايي كه سفارش ميبسته

دونم كه اونهم چندماه بينم، ميسيدني بيشتر شده و هنوز كنجكاويهاي اونو در مورد خودمون مي
دونستم، اما روزي كه به حامد گفتم، كاشكي اونقدر كه پيش به آالسكا رفته بود، اما چيز بيشتري نمي

  كرديه توجهي مياي اطراف خودتم يبه فكر رابطه من با ديگرون بودي، به آدمه
  فهمم؟منظورت رو نمي: گفتبا تعجب 

كرد، فكر نمي. دني كه هميشه اينقدر در مورد زندگي ما كنجكاوهــظورم، دوست عزيزت سيــمن - 
ممكنه همچين چيزي رو از دهن من بشنوه، آخه من از اولم بهش گفته بودم، روابط تو هيچ اهميتي 

   .ندارهبراي من 
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ه خودش رو صاحب همه زندگي من ببينه و انتظار هيچ خطايي رو از من اما نه تا اين حد ك
  .نداشته باشه

اي تو زندگيم من ديگه مدتهاست فرد ديگه: اين خود حامد بود كه با اطمينان جلو مهران گفت
  .نيست
تونم بپرسم دوني كه ما فقط با هم همكاريم مياما خودتم مي: گفتو حاال هم با ناراحتي مي 
  چي بهت گفته؟ ينسيد

  اون چيزي بهم نگفته - 
و باز هم بهش نگفتم كه سيدني بارها اينو از من پرسيده، كه رها رابطه تو و حامد چه مدليه؟ 

امد هستي؟ ـآيا تو واقعاً زن ح :مخصوصاً بعد از برگشتش از آالسكا كه خيلي واضح از من سوال كرد
گذاشت، اما اينطوري فكر و آزاد ميـم منـتم، اون هذاشـن اونو آزاد گـطور كه مـواست همونـخدلم مي

چندماه ديگه مونده  طرها خانم باالخره داره تمام ميشه فق: گفتمبا خودم مي. و روح منو اسيركرده بود
كردم اون تعهدي رو كه دادم بشه تا آزادي كامل آخه وقتي با حامد ازدواج كردم، هيچ وقت فكر نمي

ود ـبه نرگس كه تنها كسي ب. بندي كه بخوام براي فرار از اون روزشماري كنم قيد و بند زندگيم، قيد و
كردم از قيدوبندي كه فكر چ وقت فكر نميــگفتم هييـم دگيم خبر داشتـام زيروبم زنــكه از تم

   .كردم توي ايران دست و پام رو گرفته رها بشم، اما اسير يه قيد و بند ديگه بشممي
  بده؟ يعني حامد اينقدر - 
اما . بدبختي سر اينه كه اصالً بدنيست، براي من از جمله بهترين انسانهايي بوده كه شناختم - 

بعضي وقتها درك كارهاش برام سخته، اينكه حامد اينقدر به آزادي و حريم شخصي ديگرون احترام 
  .منو يا يادش رفته، يا اينكه از دستي، چشماش رو روي اون بسته زاره، اما آزاديمي

اما در عوض چيزهايي رو كه دوست داشتي، خيلي راحت بهت داده، اينقدر براش مهم بودي كه  - 
از اول ولت نكرده كه سر از بيراهه در بياري يا اينكه چندسال بگذره و تو تازه اول راه باشي، از روزي كه 

به خودت نگاه حاال  شي و بايد روي پاي خودت بايستياومدي فكر زماني رو كرده كه تو از اون جدا مي
گه تو واقعاً تو درسات خيلي پيشرفت كني و به قول سعيد كه ميكن، تو به زودي درسات رو تمام مي

از من  كميي رو شروع كردم و سعيد هم دستمامايگه، چون من تازه يكساله كه ـداشتي راست مي
رويم دنبال زندگيمون، اما يگه ميداريمون، ده سال دكَمش با اين شرايط زندگيمون و بچهداره و كمِـن

  .تو خيلي جلو هستي، و اينها همش بخاطر حامده كه داره تو رو به جلو هل ميده
هاي كسال ديگه مونده، تازه اين به جز دورهـكردم، هنوز بيشتر از يـن كه هنوز تموم نـاما م - 

م شدن بودم كه سال ديگه آد، اگه در حال تماي گيرم نميكعمليه كه اگه اونم نگذرونم، هيچ مدر
  .رفتم ايرانخودم مي

هنوز هم حامد مخالفه كه بري يا اينكه خودت تحمل : با ترديدي كه توي صدايش بود پرسيد 
  ديدن ايرانو بدون وجود سهراب نداري؟
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كنم از فكرش بيام بيرون، چون فعالً كه كنم، سعي ميدونم نرگس، هر وقت به ايران فكر مينمي - 
ده، ميگه ميتوني بري، اما ديگه محاالته، گذشته از اينكه اصالً حامد اين اجازه رو بهم نميبرام از 

  .كنمشم و برات مشكل درست ميبرنگرد، چون تا تو بري من جدا مي
د ـدوني حامترسونه؟ ميو رو ميـــكنم داره تكر ميــكنه، من كه فكارو ميــكني اينتو فكر مي - 

س ــكنه كه فقط به اون توجه داشته باشي و هيچ كن داره اينكارها رو ميخيلي خودخواهست، او
ن ـــكنم، خيلي به تو عالقه داره، اييــكر مــا من فــدونم، امدگيت نياد، نميــاي توي زنهـــديگ

وشش اومده، ـــيه كه تو رو توي ايران ديده و از تو خــوقتع از ــمسئله هم مال حاال نيست، در واق
نتون فاصله ــايي رو از تو كرده اما سهراب هميشه مثل يك ديوار بيــن هم، همچين تقاضــاي هميبر
با پوزخند . زارهميــواهه و هيچ وقت پا پيش نــودخــه شوهرت خـــداخته خودتم ميدوني كــان

اي خوش گهبراي همينه كه منو ول كرده و رفته و داره با فرد دي: آميزي كه به لبم بود گفتمتمسخر
  .گم نرگس خوبه تو نرفتي روانشناسي بخونيگذرونه، ميمي

خوب البته شوهر بدبختت حق داشته از دستت فرار كنه، هر كس صورت و تيپ تو رو ببينه كه  - 
گرده، رسي دوسال كه هيچي، ده سال ديگه هم برنميكني و به خودت نميديگه يك ذره آرايش نمي
نقدر عوض شدي، نه به وقتي كه ايران بودي و هميشه داد و بيدادت سر اين من اصالً موندم تو چرا اي

كنم صورتت زارند من با ميل خودم آرايش كنم و بيام دانشگاه و نه به حاال كه اصالً فكر ميبود كه نمي
آخه اون تيپي كه حامد ايران ديده و بهش عالقمند شده با حاالي تو زمين تا . با آرايش قهر كرده

  .كنهن فرق ميآسمو
ام رو ايه، اون دچار توهم شده، از من انتظار داره همه گذشتهولي مشكل حامد چيز ديگه - 

 توني اينكارو بكني؟ تو ميتونيفراموش كنم، نرگس تو خودت مي

 لرزيد، اولين بار كه قلبت اولين بار كه شدي رو فراموش كني عاشق توي زندگيت اولين بار كه
لحظه  تن يعني چي، حتماً همه اين لحظه رو داشتند و حتماً خود حامد هم اينيادگرفتي دوست داش

، چون اين توي وجود همه ما هست، هرو فراموش كن رو داشته، ولي من از كسي انتظار ندارم چيزي
خواستم حاال من چه گناهي كردم كه اولين كسي كه توي زندگيم قلبم رو لرزونده، كسي بوده كه مي

خواد عقلش رو به كار بندازه كه شناخته، اون حتي نميبكنم و حامد هم اونرو مي باهاش زندگي
  .بال زندگي خودشنسهراب مدتهاست رفته د

  واقعاً رفته؟ - 
آخه من از كجا بدونم؟ من كه دارم بهت ميگم ديگه هيچ خبري از اون ندارم، اينقدر درون  - 

خواد ببينمش و يا در موردش بشنوم، لم نميكنم نسبت به سهراب كه ديگه دخودم احساس گناه مي
  .كنمدونم كه احساس عذاب بيشتري ميچون مي

كه اونقدربا هم  همكني با حامد زندگي كني، اون پسر خوبيه، تا حاال گم رها چرا سعي نميمي - 
كنم مامانش خيلي خوشحال ميشه، چون پيشنهاد اش هم كه راضيند، فكر ميمشكل نداشتيد، خانواده

  .خودش بوده
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فقط بايد يك كمي مثل زماني كه ايران بوديم به خودت : آميزش ادامه دادو بعد با خنده شيطنت
  .برسي، باالخره بايد يك چيزي هم براي جلب توجه قلب يك مرد داشته باشي

 خواد نيست، حاال هر چه هم كه ميها بردار، حامد از جنس من ن قصهـرگس لطفاً دست از ايــن - 
باشه، وقتي كه حرفهاي همديگه رو نفهميم ودرك نكنيم، به قول سهراب سد راه زندگي خوب 

خواد هيچ وقت از حامدي كه اينقدر برام زحمت آد، دلم نميشيم و از همديگه بدمون ميهمديگه مي
خواد هميشه دوستم باشه، تازه در مورد اون اشتباه كردي، چون حامد هيچ كشيده بدم بياد، دلم مي

اومد، اينو همون سالهاي اول متوجه شدم، ميدوني كه آدم اينجا ت از آرايش كردن من خوشش نميوق
ينه هدر بده ئاينقدر درگير كار و زندگي ميشه كه وقت نداره دوساعت از زندگي با ارزشش رو پشت آ

و تازه بعد شتم كنار، اتا از خودش يك چيزي بسازه كه اصالً وجود نداره، منم سال اول همه چيز و گذ
 .كنيكردم چرا صورت به اين زيبايي رو اونطوري خرابش ميهميشه فكرمي: از يكسال به من گفت

  ؟رايشو دوست نداريآبهش گفتم كه پس چرا زودتر بهم نگفتي كه 
توني انجامش بدي، اگر دوستم داري مي دوستچون اين يك مسئله شخصيه، اگه : گفتش 

بينم، پس ن فقط نظر شخصيم رو گفتم، كه اينطوري تو رو زيباتر ميدي مـتوني انجامش نداري ميـن
ديگه زيادي از تيپ من ايراد نگير، من همون ايران هم خيلي وقتها براي لج كردن با حراست اينكارو 

  .كردم، وگرنه سهراب هم آرايش كردن و دوست نداشتمي
ه بودم تو حال و هواي دوران ـــرده بود، دوباره رفتــرگس دوباره منو هوايي كــحرفهاي ن
اي انجمن افتاد و يكيشون كه از هواهرــدم بيرون چشمم به خـــالس اومــكه تا از كــدانشگاه، روزي
هاي مزخرف، كارتم دركشتگي داشت، چون هر دفعه به بهانهــار با من پـــشناخت و انگقبل منو مي

  صورتم هيچ ايرادي نداره؟ : ترس گفتم گرفت، به طرفم اومد به نرگس نگاه كردم و بارو مي
كنم امروز بتونه ايرادي پيدا كنه، اما ربطي به ايراد داشتن من نبود، اين نه، فكر نمي: اونم گفت

: كنم دردش اين بود كه آدمها را خورد كنه، چون دوباره جلو اومد و به من گفتخانم فقط فكر مي
  .رمضونهبيني، ماه كن، مگه نميخواهر آرايشتو پاك

  مطمئني كه من آرايش دارم؟: گفتم
ت يمعلومه خانم، بيا اين دستمالو بگير، ريمل چشماتو پاك كن داشتم از خجالت و عصبان: گفت

اومدند و مخصوصاً آقايون كه با هايي كه داشتند از كالس بيرون ميشدم كه جلو تمام بچهديوونه مي
بر روي چشمهاي من كشيد تا باورش بشه  ش روستمالدند ببينند جريان چيه، دكنجكاوي ايستاده بو

شد و چشمام رو سرخ ها داشت سرازير ميكه من آرايش كردم يا نكردم، اشكي كه از خجالت جلو بچه
  .شورم تا تو باورت بشهكرده بود رو پاك كردم و گفتم بزار لطفاً بريم دستشويي اونجا صورتم رو مي

 .رنداستي ماه رمضون، آرايش نكني، جوونهاي مردم دين و ايمون دخواتو اگه اينقدر ناراحتي، مي - 
اي كه پشت سرش ايستاده بود، از حركات دوستش كه يكي از عوضيهايي بود كه همه خواهر ديگه

ها تجمع باهاش مشكل داشتند ناراحت شد و گفت، بيائيد بريم اونطرف، درست نيست جلو كالس بچه
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ها اينكه اصالً آرايش نداره، براي چي، جلوي بچه: تم نگاه كرد و گفتكنند و بعد در بين راه به صور
  اينقدر شلوغ كاري كردي؟

  !!شناسي، هميشه آرايش داره، هميشه مانتوش تنگه، هميشه موهاش پيداستتو اينو نمي - 
شايد : طرف من و گفتممكنه تو درست بگي، اما االن كه اينطوري نيست و بعد روش رو كرد به - 
خواهر ما از امروز تصميم داشته عوض بشه، تو كه ميدوني دخترا تو اين سن چقدر خجالتي اين 

  .كرديآورديش كنار و نصيحتش ميهستند، بايد مي
  .تونيد بريدخواهر شما مي: و بعد به من گفت 
  .تونه بره، اول كارتت رو بده، بعداً بروچي مي - 
  .رادي ندارمآخه براي چي بايد كارتم رو بدم، من كه اي - 

تونيد بريد و منهم با ترس از اينكه خواهر شما مي: اما دوستش دوباره به من اشاره كرد و گفت
داد، از اينكه فكر ا گريه امانم نميــام. تمــدوباره وسط دانشگاه صدام بزنه، نگاهي به اونها كردم و رف

كردم، از دانشگاه اومدم جالت ميكردم همه دانشگاه چشم شده و داره منو نگاه ميكنه، احساس خمي
بيرون و همينطور كه سرم پايين بود، تصميم گرفتم، اولين ماشيني كه جلوم ايستاد، سوار بشم و از 
اون منطقه دور بشم، اما صداي بوق ماشين سهراب منو به خودم آورد، رويم رو برگردوندم و ماشينش 

ودش توي اون ساعت كالس داشت و منهم دوست رو اونطرف خيابون ديدم، قرار نبود امروز بياد، خ
روم اونطرف خيابون، دور نداشتم با اون وضعيت ببينمش، خيلي عصبي بودم اما سهراب وقتي ديد، نمي

باز دوباره چي : سوار شدم و آروم سالم كردم، يه نگاهي بهم انداخت و گفت. زد و جلو پايم ايستاد
  خواي سوار ماشين بشي؟كني و نميمن خاليش ميشده؟ از يك نفر ديگه ناراحتي، داري سر 

  .اما من جوابي ندادم و از توي كيفم عينكم رو در آوردم و به چشمم نهادم
رو كه از گريه قرمز شده بپوشوني؟ اما من باز جوابي چشمهاتتوني كني با عينك ميفكر مي - 

  .تونستم بگيرمندادم، ولي ديگه جلو ريختن اشكهام رو هم نمي
  خواي به من بگي چي شده؟مين - 
  .چيز مهمي نيست - 
كني، پس واي به حال روزي كه اتفاق مهمي برات اين چيز مهمي نيست كه اينطوري گريه مي - 

سهراب مگه تو  ،بيفته، حتماً اونموقع دنيارو روي سرت ميزاري؟ بعد از اينكه كمي آرومتر شدم گفتم
  امروز كالس نداشتي؟

بازي در بياري، بحثو عوض نكن، نگفتي امروز كي اذيتت كرده، از پسراي خواد زياد زرنگنمي - 
  همكالسيته؟

  .آخه پسراي كالسمون مگه ديوونه شدند كه بخوان با من بحث كنند: ام گرفتاز فكر سهراب خنده
ترسم، نگو كردم فقط خودم از تو ميفكر مي! روذبهـازم جـترسند؟ پس بنو ميـيعني اينقدر از ت - 

  .قدرتت رو توي كالس هم نشون داديكه 
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  .تونستم قدرتم رو جاي ديگه نشون بدمكاشكي مي - 
  مثالً كجا؟ - 
  .تونه براي مردم تعيين تكليف كنهكنه خداست و ميروي سر اون زنيكه عوضي كه فكر مي - 
اري نكن رها عزيزم، ك: نكنه امروزم دوباره كارتتو گرفتند، لحن صداش رو آرومتر كرد و ادامه داد - 

  .كه آخر اخراجت كنند
اون خانم عوضي با من لج كرده و ميگه من  تو داري چي ميگي؟ مگه من با اونا لج كردم؟ - 

اما من فكر كردم تو االن روزه هستي، پس : چشمام آرايش داره، برگشت به صورتم نگاه كرد و گفت
  آرايش كردنت براي چي بوده؟

كني من يعني تو هم فكر مي: م خودم رو كنترل كنم، گفتمتونستيـت نميانـالي كه از عصبـدر ح
  االن آرايش دارم؟

  .خوب االن نه، اما ممكنه قبالً داشتي كه اون خانم اينو بهت گفته - 
ولي من هيچ چيزي رو پاك نكردم، همينطوري از دانشگاه زدم بيرون، حتي منتظر : با گريه گفتم 

كني و از دنياي يه زن خبر نداري، لطفاً در و درك نمينرگس هم نشدم، اصالً سهراب وقتي چيزي ر
  .موردش صحبت نكن، اگه ممكنه منو هم اينجا پياده كن، بايد به كارام برسم

خوام، اما واقعاً برام عجيب بود كه با اين تيپي كه االن هستي بهت ايراد باشه رها، من معذرت مي - 
دوني من همه مدل تورو دوست دارم، ي بوده، تو كه مياگرفته باشند، فكر كردم شايد قبالً طور ديگه

  .چه آرايش كني، چه نكني
مخصوصاً صورت حاال تو كه مثل خواهران راهبه شدي، موهاتو : و دوباره با خنده نگام كرد و گفت

پوشوندي، رنگ و روت پريده، با اين چشماي گريونت مثل اينكه كه از ديشب تا حاال داشتي عبادت 
خواي ريختي، البته فكر كنم اشكاتو براي عشق من ريختي، خوب حاال عزيزم، مياشك ميكردي و مي

  يه آب ميوه مهمونت كنم تا حالت بهتر بشه؟
  نه، ممنون، االن حالم بهتره،: با لبخندي نگاش كردم و گفتم

- ات رو بشكن و بزارش به حساب من، خدا خودش دركت ميناراحت چي هستي، ايندفعه روزه - 
سهراب خيلي . كنمن نيست كه زنها رو درك نميـمثل م: ه دادـه به هم زد، ادامـه و با چشمكي كـكن

كرد، ها و حاضر جوابيهاش كه هميشه در قالبي از احترام بيانش ميشيطون و بازيگوش بود، فضولي
ورودم به دونستم كه محبوب دل خيلي از دخترهاي فاميله، اما از زمان زبانزد همه خانواده بود مي

برد و هميشه در كنار من و مامان تو مهمونيها ه منو با خودش همه جا ميـهم رسماً جلوي كه دانشگاه
  .ها كنار كشيده بودندكم خيليشد، كمحاضر مي

گيره كه اون روز چقدر ض دوباره گلومو ميغافتم، بها ميحاال كه با حرفهاي نرگس به ياد اون دوره
گفت آخه عزيز دلم خوام برم خارج از ايران زندگي كنم و اونهم ميكه ميبا سهراب بحث كردم 

خواد انجام بدي، هر مشكلت از ايران هر چي كه باشه، تو توي خونه من آزادي كه هركاري كه دلت مي



              
241     فصل نهم



واي برو، هر شغلي دلت ــخيــخواي بپوش، هر جا من، هر طور ميـواد آرايش كـخچقدر دلت مي
دوست داري انجام بده، اما توي ايران  دونم رها ديگه چي بهت بگم، هرچهباش، نميخواد داشته مي

جايي كه نه فقط تو، بلكه بقيه هم به من  يهخوام، من يه دنياي جديد و مي: گفتمبمون، اما من مي
ها ولي باز هم مثل بقيه دفعه.خوام انجام بدم آزاد بزارند احترام بزارند و منو تو كارهايي كه مي

  .رسيدحرفهامون به هيچ جا نمي
هام محروم كرده، ترين حقبينم كه منو از طبيعيذشت اين سالها، حامد و ميــحاال بعد از گ

ه آرزوي محال بشه، چيزهاي ــرام مثل يــاعث شده كه بــروميت از اون بـــديدن وطنم كه مح
كنند داشتنشون، برات آرزو وقتي محرومت مي اــارزشند، امرات بيــايه كه وقتي اونها رو داري بساده
  .شندمي

  
                                                 ***  

دونم چرا هر كسي مدتهاست كه درگير حل كردن مشكل رعنا با شوهرش مسعود هستم، نمي
ن و حامد نداره، همه در زندگي م ه؟ آخه هيچ كس از زندگي خودم خبرآرمشكل داره به من رو مي

 نمي مخصوصا كه حامد رو اصالكنند نمي پيدا ندشوخودر زندگي بينند كه آرامش و احترامي مي

مشكل معموالً  سه سال اول زندگيمون، حل كردن اين .در موردش قضاوت هم بكنند نخواكه ب ديدند
رش ــاره بــكرد و دوبيــبا حامد بود و هر وقت رعنا مشكلي داشت او بود كه بيشتر راهنمائيش م

گردوند سر زندگيشون اما از وقتي حامد رفته، اين شده يكي از مسائلي كه با اينكه دوست ندارم در مي
اون دخالتي كنم، مجبورم كه حلش كنم االن يك هفته است، كه رعنا پيش من اومده، از پشت در 

شتم نشسته و حسابي تو كنم، روي صندلي فلزي كوچولويي كه اونجا گذابالكن بهش نگاه مي ايشيشه
زنند نشسته جلو تلويزيون و با اي كه اينجا همه اونو شان صدا ميفكره، شاهين پسر چهارساله با مزه

  .اون چشمهاي شرقي خوشگلش مشغول تماشاي كارتونه
رها : گهزنه و ميبينه لبخندي مينشينم، منو كه ميروم پيش رعنا و روي صندلي كناريش ميمي

قشنگي اينجا درست كردي، از هر گلي كه توي ايران داشتيم گلدونشو گذاشتي اينجا و در چه گلخونه 
عباسي كنم، اينها برگ گل اللهكرد گفت فكر ميحالي كه اشاره به يكي از گلدونهاي نزديكش مي

  باشه، درسته؟ 
ن، اون گلدون تر از همشوآره، تخم اينهارو سال گذشته، مامان برام از ايران آورده، اما قشنگ - 
كه توش از هيچ گلي خبري نبود و بين گلدونهاي ديگه جاش داده  ينگاهي به گلدون بزرگ. ستبزرگ

  منظورت اون گلدون خاليست؟ : بودم كرد و گفت
شه، اونموقع ديگه فرق آره همونو ميگم، وقتي فصلش ميشه، اين گلدونه پر از گل نرگس مي - 
  .آم، جام اينجاستوز كه از سركار ميكنه سرد باشه يا گرم، من هر رنمي

  .كردم گل نرگس اينجا در بيادگي، فكر نميجدي مي - 
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دونم بينم، نميده، من فقط زيبائيشو ميو نميـه كه اصالً بـآد، فقط بديش اينيـچرا عزيزم در م - 
  .روحبو و بيشم مثل بقيه چيزهاست، خوشگل و زيبا، اما بيچرا اينجا گلها

  .تو، اينجا عملي كردي و براي خودت گلخونه ساختيهابه يكي از دلخوشيبازم خو - 
هام هستند، گفت، اينها بچهبافت، مياي كه ميهاي روي قاليام كه به گلها و پرندهبه قول خاله - 

خواد به اين چيزها فكر كني، بيا فكرامون رو هام هستند، حاال عزيزم تو نميمنهم اين گلدونها بچه
  .م روي هم و ببينيم براي مشكل تو چيكار بايد كردبزاري

كنم، ما هر روز با هم مشكل داريم، از دونم رها، خيلي وقته دارم به اين مسئله فكر مينمي - 
  .كوچكترين مسئله تا بزرگترين، مشكالت شاهين هم كه اضافه شده

شه، اما آخرش ر ميتازه هر چي پسرتون هم بزرگتر بشه، مشكالت شما در مورد اونهم بيشت - 
  خواهي جدا بشي؟خواي زندگي كني يا ميچي، مي

كني از اين زندگي كردن راضيم؟ زندگي كه هر روز دعوا باشه و هيچ تفاهمي با همديگه فكر مي - 
اينطوري پسرمون هم توي آرامش بيشتري بزرگ . دونم كه بايد جدا بشيمنداشته باشيم، منم مي

  .ميشه
دتون ي براي خواتونيد زندگي ديگهشي، تا هر دوتون جوونيد و ميدا نميخوب پس چرا زودتر ج

كه هر  گم زندگي بهتري جلوته، اما اين زندگيگيريد؟ بهت نميداشته باشيد، چرا زودتر تصميم نمي
در آينده  تكروز خونه اون ارزشي نداره، پسرــونه اين هستي و يــخ روز يكروز با هم قهريد و تو 

  .به شما به عنوان الگوش نگاه كنه تونهنمي
  آخه اگه جدا بشم كجا برم؟ - 
توني فعالً پيش من بموني، تا كار اقامتت دائمي بشه، يا اينكه اگه ناراحت جا و مكان هستي، مي - 

  ات؟بري يه سري ايران، پيش خانواده
ه كه اسمش خونه من از دست اونها فرار كردم و به يك زندون ديگ! امخانواده: با پوزخندي گفت

  گي، دوباره برگردم اونجا؟شوهر بود، پناه آوردم حاال تو مي
كنه، ديگه مثل گذشته ات مشكل داري، اما االن شرايطت فرق ميدونم تو با خانوادهمنم مي - 

نيست كه يك دختر چشم و گوش بسته، توي دست اونها بودي، وقتي جدا بشي اونها به عنوان برادر 
  .دكننحمايتت مي

 و راي من نبين، اونموقع كه اونها مجرد بودند،ــواب و روياها بــو رو به خدا از اين خــرها ت - 
كردند و ناراحت اين بودند كه خور اضافي رفتار ميكارشون هم خوب بود با من مثل يك نون عــوض

نبال زندگيم و ام، توي چهارده، پانزده سالگي شوهر نكردم برم دچرا منهم مثل دوتا خواهر ديگه
ون رفتند دانشگاه، ـخوندن و مدرسه رفتنم مثل يك خاري بود توي چشمشون، خودشبراشون درس

گفتند تا همين االنشم زيادي ويسم، ميـكور هم اسمم رو بنـي توي كنـاما اجازه ندادند من حت
  .خوندي
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ها ــفقط توي فيلمده بودم كه ــك دنياي رنگ و وارنگ و قشنگي شــم مثل تو عاشق يــرها من
شد، خواهرها و برادرها با ودم، دنيايي كه زنها و مردها مثل هم باهاشون برخورد ميــديده ب

ط ــن دشمن جونم نبودند، من وقتي ازدواج كردم فقـــل برادرهاي مــديگه دوست بودند، مثـــهم
ات پيدا ــدون شده بود نجــزنپلم برام مثل ـــعد از ديــاي كه ديگه بهـــم از دست اون خونــستاخو

دادند كه يه تونستم برم اونجا، نه پول مين ميـــان خونمون، نه مــند دوستام بيـــاشتزكنم، نه مي
فقط . اي كه دوست داشتم برم، مثل يك زندوني بودمكالس كامپيوتر و يا زبان و يا هر كوفت ديگه

اگه تو هم . اي نداشتمونه ما، ديگه هيچ سرگرميـــود و اومدن اونها به خـــدن خونه اقوام بـــدي
ها كسي اونو نديده و در خارج به ــبودي كه يكدفعه يكي از اقوامهاي دورت تو رو براي پسرش كه سال

ل و رغبت و آرزو پيشنهادش رو قبول ـــرد، زباناً كه هيچ چي، با ميــكرده خواستگاري ميــبسر مي
تونم توي يه دنياي قشنگ زندگي كنم ثل يك خواب و خيال بود كه ميكردي، در واقع براي من ممي

م و رسوماتشون درست كرده ـها و رسگيريام با عقايد و سختو برام صد برابر از زندوني كه خانواده
شد، گوياي حقيقت تلخي بود كه بارها اينو از حرفهاي رعنا با همه سادگي كه بيان مي. بودند، بهتر بود

  .خانوادهگير ي از دخترهاي ايراني و افغاني اطرافم شنيده بودم، فرار از جو سرد و دست و پازبون خيل
فرار از غل و زنجير اعتقادات و رسم و رسومات و تعصبات خانوادگي كه جلوي آزادي و خوشبختي 

شكيل شدند و تهاي عزيزي كه همه روي هم جمع ميگناه رو گرفته بود، خانوادهخيلي از دختران بي
دادند، وطني كه اينقدر بيتاب و دلتنگ چيزهايي در اون بودم كه اينجا رو مييك سرزمين و يك وطن

 .خرابي بود كه امثال رعناها از آن فراري بودند هايپايه از رديگر، پگم كرده بودم، اما از طرفي 
ه در فكر نقش خانه از پاي بست ويران است، خواج: خودبخود اين شعر سعدي در ذهنم نقش بست

  .ايوان است
  .صداي غمگين رعنا منو متوجه خودش كرد

ام آزادي گويند، ما توي كشورمون آزادي نداشتيم، زديم بيرون اما من توي خانوادهمردم مي - 
گي طالق رو بشناسم، بعد تو مينداشتم، آزاد نبودم، حتي از در خونمون بيام بيرون، تا دنياي اطرافم

كني بعد از گذشت يكسال از زندگيمون نفهميدم كه ما به ام، تو فكر مييش خانوادهبگيرم و برگردم پ
اي ندارم كه موقع هم فكرم اين بود، آخه من كه خانوادهخوريم و بايد جدا بشيم، اما هموندرد هم نمي

  .گيرهپشتم باشه، اگه برگردم ايران، كجا بايد برم، كي منو تحويل مي
برو درست رو بخون و سعي كن روي پاي خودت و در : ل اول بهت گفتمآد همون سايادت مي - 

  .ات اين بود كه وضع شوهرت خوبه و مشكل نداريكنار شوهرت بايستي، اما خوب تو عقيده
آخه مسعود هم هيچ وقت كمكم نكرد، هيچ وقت نگفت، تو االن جووني، وقت داري، سعي كن  - 

خواي بري درس بخوني و راهتو از من مي: گفتآوردم، ميميرو درس بخوني، از روز اول تا اسم درس
جدا كني؟ هميشه بخاطر تفاوت سني زيادي كه بينمون هست ترس اينو داره كه من روي پاي خودم 

از اين پولها ندارم  من: بايستم و از اون جدا بشم، و آخرش هم براي اينكه خيالم رو راحت كنه، گفت
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ديگه االن موقع آرامش منه، دلم  ،نگرفتم كه تازه بخواد بره مدرسه كه خرج دانشگاهت كنم، زن كه
داري كنم و يا توي خونه كمك كنم كه تو بري خواد تو هم باعث آرامشم باشي نه اينكه بخوام بچهمي

  .ها برگردمخوام به اون دورهها رو چند سال پيش گذروندم، ديگه هم نميدرس بخوني، من اين دوره
كه از روزي كه اومدم، منو توي همه كالسها ثبت نام كرد و چند جا برام كار جور  بيچاره حامد 

شدم، اما حرفش هميشه اين بود كه روي پاي خودت كرد و با اينكه اوايل از دستش ناراحت مي
خيال من باشه، تونست با خيال راحت بره اون طرف دنيا و بيبايست، اگه اينطوري نبود كه اون نمي

  .كنهدهد، حتي با اينكه با من هم زندگي نميهم مثل روزهاي اول نصف خرج رو مي چون هنوز
شوم، اونقدر مي كنم متوجه خوبيهاشاخالقهاي حامد نعمتي بود كه هر چه به اطرافيانم نگاه مي

منو متكي به خودم بار آورد كه حاال كه ديگه كارهام درست شده اصالً نگران جدايي و يا اين 
  .كنه نيستمكه رعنا بيان مي مشكلهايي

باالخره كه چي؟ بايد تصميمت رو بگيري، از نظر من هميشه دو راه بيشتر وجود  اما رعنا جون - 
باشي و اگه تونستي و دولت هم  هم نداره، در مورد تو يا بايد جدا بشي كه در اين حالت بايد دنبال كار

لبته وضع مسعود هم كه خوبه حتماً بايد ات كني، ابهت كمك كنه، تقاضاي كمك مالي براي بچه
ات وابسته و كه اينقدر به بچهـاش بده، ولي اين مشكلو قبول كن تماهانه خرجي براي نگهداري بچه

توني اين حالتو شه بين دوتاتون، فكر كن ببين ميهستي، بعد از جدايي، نگهداري شاهين قسمت مي
روز بري سركار يا نه؟ آخه تو تا حاال كار هم نكردي، تحمل كني يا نه؟ فكر كن ببين قادر هستي هر 

  .اما خوب جوون هستي و باالخره بايد از يكجا شروع كني
خواي نم مسعود و دوست داري، و ميـكطور كه احساس ميـوز اينـهن هاما حالت دوم، اينه ك

نفي خراب خواي زندگي كني سعي كن هر روز افكارت رو با مسائل مباهاش زندگي كني، اگر مي
نكني، به فكر يك زندگي بهتر باش، با مسعود صحبت كن و سعي كن درسهات رو ادامه بدي و يا 

هاي خوبي داشته باشي، اگه توني با ادامه دادن اونها شغلهاي كوتاه آموزشي هست كه ميدوره
ته هستيد كه آئيد خونه، اينقدر دوتائيتون خسآد، وقتي ميمشغول باشي كمتر بينتون اشكال پيش مي

تره كنيد به اين چرت و پرتها بپردازيد، وقتي درس بخوني و كار كني، خيال خودت هم راحتوقت نمي
مرغه، نكنه امروز بشكنه يا فردا بشكنه، و اينطوري هميشه اين احساسو نداري كه پات روي پوست تخم

ني كه به اونها هم متكي نيستي، ات در ايران سر بزني، ميدوتوني به خانوادهتر هم ميبا خيال راحت
رو هم با شه، اين بچهفقط بايد از يه جايي شروع كني، با نشستن و غصه خوردن مشكالتت حل نمي

  .كنيدخودتون خراب مي
  .كنه كار كنم، ميگه، دوست ندارم تو هر محيطي كار كنياما مسعود قبول نمي - 
آد، ولي بهش از هر محيطي خوشش نمي من باهاش صحبت كردم، در مورد كارت مخالفه، چون - 

ن ـگفتم تا وقتي بهش اجازه ندي و كمكش نكني كه درس بخونه، محيطهاي كاريش هم بهتر از اي
خواهي جدا بشي، اما اگه كرد ايندفعه واقعاً ميكر ميـود، فـكش كن درس بخونه، دودل بـشه كمنمي
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طرز زندگيتون رو عوض كنيد، از اون بخواه و بايد باهاش صحبت كني  خواهي باهاش زندگي كنيمي
  .كم سركار برياي رو بگذروني تا بتوني كمكه كمكت كنه كه يك دوره

  كنه؟كني قبول ميفكر مي - 
دونم، ولي بايد از يكجايي شروع كني، اينكه بشيني اينجا و بگي نميذاره اينكارو بكنم يا اون نمي - 

ه هيچ كدام از حرفهات رو قبول نكرد، بعداً به فكر جدايي باش كارو بكنم كه زندگي نميشه، حداكثر اگ
و سعي كن بعد از جدائيت چندسال سختي بكشي و درسات رو تموم كني و يك مادر نمونه براي 

  .شاهين بيچاره باشي
  

                                               ***  
ام گرفتند خندهن از من كمك فكري ميكه خودم اين همه مشكالت داشتم ولي ديگروــاز اين

خونم، حاال براي خودم يك بانك كردند چون دارم روانشناسي ميگرفت مخصوصاً كه فكر ميمي
دونستم، نه هيچ وقت يك روابط اطالعاتي در مورد آدمها شدم، ولي واقعيتش اين بود كه هيچ نمي

بودم كه بتونم روابط والدين با فرزندانشون را زناشويي واقعي رو تجربه كرده بودم و نه هيچ وقت مادر 
ونده ــهاي شخصي خودم و چيزهايي كه توي كتابها خدرك كنم، زندگي فقط برام مجموع تجربه

گيرم، وقتي كاوتر از من بود كه در مورد مسائل ديگرون چطور تصميم ميــامد كنجــح. بودم، بود
  گفتم چرا اينقدر كنجكاوي؟مي

م ببينم تصميمات در مورد زندگي چيه و بعداً در مورد زندگي خودت چطور خوامي: گفتمي
  .گيريتصميم مي

اما زندگي من و تو شبيه زندگي مسعود و رعنا نيست، اونها بچه دارند و با هم زندگي كردند، اما  - 
و همينكارو  ما همه زندگيمون يه قرار داد بوده، در مورد اونها درستش اين بود كه فعالً به هم برگردند

  ...هم كردند، اما در مورد ما
كشيدم كه بهش بگم، ما ديگه بايد از هم جدا بشيم، از دونستم چي بايد بگم، خجالت مينمي
ترسيدم، مدتهاست كه كار اقامتم تمام شده، و حامد هم بيشتر از دوساله كه اونجا العملش ميعكس

ين مدت ديگه چشمش به من نيفته و بتونه روي قولش مونده، اگه واقعاً براي اين رفته بود كه توي ا
بمونه و اين تنها تصوري بود كه من از رفتنش داشتم خوب پس ديگه چه احتياجي به اين محدوديتها 

دونم، چرا هر وقت كه حرفامو تونستيم سريعتر جدا بشيم و اونهم برگرده سر زندگيش، اما نميبود، مي
  .كنه، منهم از اين بالتكليفي خسته شدمبشيم، بحثو عوض مي رسونم كه بايد جدابه اونجا مي

  زندگي كنيم؟ همتونيم با كني ما نمي؟ فكر مياش ندادياما در مورد ما چي؟ چرا ادامه - 
ه، اين اولين باري بود كه دلش ــظورش چيــدونستم منود، نميــرده بــرفهاش متعجبم كــح

  .نهخواست در مورد اين مسئله حرف بزمي
  كنم و هيچ احساسي ندارم؟كني، من با همه آدمها فرق ميفكر مي - 
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جواب من فقط سكوت بود، حرفهاش اونقدر برام غريب بود كه انگار دارم با يك حامد ديگه حرف 
  .كردم چرا حاال كه بايد در مورد جدائيمون صحبت كنه، اينو ميگهزنم، درك نميمي

  :ادامه داد اما باالخره بعد از سكوتي طوالني
و اما . ها در مورد هم فكر كنيم و خداحافظي كردا، بزار مثل گذشتهــاصالً فراموش كن ره - 
مقدمه گفت رها اين مدت تر وقتي بود كه فردا شب دوباره تماس گرفت و حالم رو پرسيد و بيعجيب

  كه من رفتم تا حاال شده كه دلتم براي من تنگ بشه؟
  .تونستم بگموالهاش برام عجيب و غريب بود، چيزي نميبازم مثل اين مدت كه س 
  خواي؟پس چرا حاال كه من دوست دارم در مورد اين مسئله صحبت كنم، تو نمي - 
  !!!آخه سوالهات برام عجيبه - 
يعني خيلي عجيبه كه تو دلت براي من تنگ بشه يا من دلم براي تو تنگ بشه، يعني ما اينقدر  - 

  ايم؟با هم غريبه
خواست تنها باشي و منو نبيني، به نظرت بعد از اين همه مدت ب آخه وقتي تو دلت ميخو - 

  نديدنت، دلم بايد براي چي تنگ بشه؟
  كني؟ش ميشفرامواينه كه اگه كسي رو مدتها نبيني، منظورت  - 
  دونم منظورت چيه؟شم، نميحامد، من متوجه حرفهات نمي - 
  آد، تازگيها با ايران تماس گرفتي؟ن بحث خوشت نمياصالً ولش كن مثل اينكه زياد از اي - 
  .آره، ميدوني كه مامان هر هفته زنگ ميزنه - 
  حالش خوبه؟ - 
  .خوبه، مثل هميشه است - 
دونستم چطوري بهش بگم كه اين تصميم نداري اين تابستون بهش بگي بياد ديدنت؟ نمي - 

  .تصميمش رو بگيره و از من جدا بشهخوام برم ببينمش، آخه حامد بايد ديگه تابستونو، من مي
  كني؟ به مامانت؟ يا به ايران؟ يا به خودت؟به چي داري فكر مي - 
  حامد - 
  جانم - 
  .مونخوام باهات حرف بزنم، در مورد زندگيمون، در مورد آيندهمي - 
كرد، بازم ام ميخواي در مورد چيزهاي ديگه صحبت كني، داشت عصبيردم ميـكر كـمن ف! اوه - 

دونست منظور من چيه و ورم رو بگم، خودش دقيقاً ميــونم منظــآورد كه نتحرف توي حرف مي
  .خوام در مورد چي صحبت كنممي

دونم تو چرا اينقدر زودرنجي، اما فكر كردم شايد دوست داشته باشي از بازم ناراحت شدي؟ نمي - 
  .دوستان مشتركمون صحبت كني

  .ورت كيه، دوستان مشترك زياد هستنددونم منظنمي: با ناراحتي گفتم
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راست ميگي، مخصوصاً كه به قول تو وقتي كه كسي رو هم مدتها نديده باشي، شايد ديگه جزء  - 
  .دوستان حساب نشوند

اون، آدمي نبود . كردكم كنجاويمو تحريك ميشد، داشت كمحرفهاي حامد خيلي دوپهلو زده مي
منظور خاصي داره و حتماً طبق معمول، من بازم حرفهاش رو  كه بخواد اينطوري حرف بزنه، احتماالً

  .گرفتمدير مي
  .كنهكني امريكا زندگي مياون كسي كه در موردش صحبت مي: با كنجكاوي گفتم

  اگه زرنگ بودي، متوجه ميشدي كه من اول كار گفتم از ايران چه خبر؟ - 
  .شناسدشكنه و مامان هم ميپس ايران زندگي مي - 
  .كنيدونم چطور با اين هوشت، كالسهات رو پاس ميتو خيلي باهوشي، من نميدختر  - 
  .نيست، در واقع از زور توئه من مطمئن باش پاس كردن كالسهام ديگه از هوش - 
خواي بدوني تو پس باالخره زورم يه جايي به دردت خورد، خوب حاال خانم باهوش هنوز نمي - 

  دوني؟نه تو اينو ايران چه خبره، البته من شك دارم ك
  دونم؟كني من چي رو ميحامد، تورو خدا اينقدر براي من پازل درست نكن، تو فكر مي - 
  يعني مامانت تا حاال بهت نگفته كه سهراب ازدواج كرده؟ - 
م هزار بار براي خودم تكرار كردم، سهراب ازدواج كرده؟ يعني منظور حامد همون ــوي دلــت

اج كرده كه ديگه سهراب من نيست، پس سهراب كيه؟ مگه نگفت، اگه جاتم سهراب منه، اما اگه ازدو
تونسته جاي خالي منو براش پر  يك رم،زارم، اما از ايران نميمي شكنارم هميشه خالي باشه، خالي

  كنه؟
شدم خيلي به خودم فشار شنيدم، اصالَ متوجه حرفاش نميصداي حامد رو خيلي ضعيف مي

  .خواست حامد فكرمو بخونهدلم نميآوردم كه حرف بزنم، 
  .كنم از تلفن منه، احتماالً باطريش ضعيف شدهشنوم، فكر ميحامد صدات رو واضح نمي - 
  حرفهاي آخرم رو شنيدي چي گفتم؟ - 
  گي؟دونم كدوم قسمتش رو مينمي - 
  .كردمداشتم در مورد سهراب صحبت مي - 

  .اي گفته بودچيز ديگه اومد در مورد سهراب به جز ازدواجش چهيادم نمي
  آره همشو شنيدم: اما گفتم
زدن در مورد سركارم، در مورد درسهام، در شروع كردم به حرف اون ازبعد دونستم چرا و نمي

سعي . تونستم در موردش حرف بزنم، به جز سهرابر چيزي كه ميــرگس، و در مورد هــورد نـم
دونم حامد متوجه حالم بود يا نه، اما فقط ي كنم، نميكردم با حرفهام احساسم رو پشت اونها مخفمي

هاش گريه كردم  از احساسم گفت، مثل اولين باري كه روي شونهكرد و هيچ نميداشت گوش مي
براش گفتم و او فقط شنونده بود، حاال باز هم شنونده است، اما تفاوتش اينه كه حاال داره چرت و 
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كاشكي االن اينجا پيشم بودي و اينطور تنهائيت : احافظي گفتپرتهاي منو گوش ميده، فقط موقع خد
  .كرديرو با در و ديوار قسمت نمي

كرد تا من هم به سهراب فكر كردم، توي اين سالها بارها آرزو كرده بودم، كاشكي ازدواج مي
ه داد ككردم، هر چند كه حسادت بهم اجازه نميديدم و اينطوري احساس گناه نميخوشبختيشو مي

هيچ كس ديگري رو جاي خودم ببينم، اما عشقم به او، اونقدر زياد بود كه فقط شادي و خوشبختيشو 
   .خواستممي

كرد اما اونموقع هاي زندگي بود، بهترينهايي رو كه داشت با من تقسيمش ميسهراب اليق بهترين
گشتم غافل از اينكه ختي ميال كاملترين خوشبـودند و داشتم دنبـن كاملترين نبـبهترينهاي او براي م

موقع چقدر ــكردم تا قسمت خوب ديگه رو بدست بياورم و اونبايد قسمت خوب زندگيم رو فدا مي
خواستم، اين دنياي موقع من فقط قسمت خوب ناشناخته رو ميــيزها، اونــود درك اين چــسخت ب

دونم ارزشش رو داشت يا نه؟ ولي ميدونم اي كه حاال خيلي آشنا جلوروم قد علم كرده، نميناشناخته
  .شداگه ميموندم سهراب هيچ وقت اينقدر برام با ارزش و عزيز نمي

قبولوندم كه شايد زندگي  خودم بهاما توي اين سالها وقتي از مامان خبري از ازدواجش نشنيدم، 
كردم كه تابستون ياز يكسال قبل فقط به اين فكر م. اي به من بده براي جبران اشتباهمرصت دوبارهـف

كنم، و تا وقتي جدا نشديم به ايران آينده كارهام تمام ميشه و به قولي كه به حامد دادم عمل مي
قولهام هيچ كدام و همه اقامتم م، ندرس خوند ،تمام ميشه آينده همه اينها تا تابستوننميرم، اما 

ي سهراب، حاال چه موقع ازدواج كردن ول .نم با خيال راحت به ايران برگردمتوو مي .شوندشكسته نمي
تمام شده بايد ازدواج  بود من كه ديگه از ازدواج كردنت نااميد شده بودم، پس چرا حاال كه كارهاي من

پرسم يعني ممكن بود كه كردي، كاشكي فقط چندماه ديگر صبر كرده بودي، اما از خودم ميمي
ساده منو هم با حامد قبول نكرده بود، چطور  سهراب دوباره به من برگرده، اون حتي يه حرف زدن

ممكن بود، بعد از اين سالها دوباره به من رو كنه به قول نرگس كه ميگه دختر از توي خياالتت بيا 
زندگي جديدت شروع  از امروز .كنه، تو هم براي خودتبيرون، سهراب داره براي خودش زندگي مي

و  اي كه جلو روته نگاه كني برگردي پس به زندگيشه، ديگه پلي پشت سرت نمونده كه بخوامي
شه، سعي كن از اين به بعد زندگي كني، نه با حامد، با هر كسي كه از اين به بعد وارد زندگيت مي

  .سعي كن دور گذشته رو خط بكشي
هاي اول ازدواجم با حامد، فقط و فقط تونستم بكنم، مثل سالگفت، تنها كاري كه ميراست مي

كنه، فقط از اين خوشبختي داشته باشم، در كنار هر كسي كه خوشبختش مي آرزويهراب براي س
كردم زندگي فرصت جبران كردن اشتباه و خطاهايي رو كه انجام خورم كه چرا فكر ميافسوس مي
  .در حالي كه دوباره در نيمه راه خطاي بعدي زندگيمون هستيم ،ميدهداديم به ما 

در مورد خودم، متوجه  نرگس گيره، از دل نگرانيهاير روز تماس ميامد هــدت حــتوي اين م
دونم چرا همتون فكر گم نميشوم كه حامد باهاش صحبت كرده تا منو تنها نزاره، اما به نرگس ميمي



              
249     فصل نهم



ترين روزهاي زندگيمه، روزهايي كه يك دغدغهكنيد كه من ناراحتم، اين روزها، آرومترين و بيمي
خيال شده بودم، خيال، بيبي .اش كردم و انداختمش دورخره قيچيام رو باالشتهقسمت بزرگ از گذ

اولين بار توي اين سالها وقتي نتونستم درسهام رو پاس كنم، حتي نگرانش هم نشدم، فقط فكر پول 
كردم كه چطوري آخر ترم حرومش كرده بودم، ديگه حتي حوصله نداشتم با حامد در بيچاره مو مي

هاش نباشم بهش گفتم هر وقت م صحبت كنم، فقط براي اينكه مانعي جلوي كارها و برنامهمورد طالق
  .تو آماده باشي، منهم براي طالق آماده هستم

من اين روزها سرم خيلي مشغوله، بزار بعداً ولي ديگه اون حامد سابق نبود، : گفتاما حامد مي
كرد، ولي اين تنش به اورالندو روزشماري ميراي برگشـداد و بيـگيهاشو نشون مـخيلي راحت دل تن

هاي حامد رو جواب بدم، بلكه از كنم، تلفنروزها، اينقدر سرم مشغول كارهام شده كه نه تنها وقت نمي
  درسهام هم خيلي عقب افتادم،

دونم چرا وقتي قادر به انجام اين همه كار نيستي قبولشون كردي تا اينطوري توي نمي: حامد ميگه
  هم عقب بيفتي؟ درسات
  .تونم شبها هم روي اونها كار كنمولي من ناراحتشون نيستم، همشون آنالين هستند و مي - 
ولي تو به استراحت هم احتياج داري، بايد براي خودت برنامه بذاري و يه مسافرت با دوستات  - 
  .بري

  اين موقع سال و مسافرت؟ - 
شه، هر موقع تصميم گرفتي، فقط احتياج به دو كنه كه چه موقع سال بامگه برات فرقي هم مي - 

  .روز مرخصي داري
   است همثل همديگ مسال زندگيهاي راست ميگي تمام ماه - 

دونست كه ديگه براي من تابستون و يعني توي اين سالها حامد اينو نمي: و به خودم گفتم
ا نگران سرگرم كردن و برنامه زمستون هم فرقي با همديگه ندارند، و مثل دوستانم نبودم كه تابستونه

شون باشم فقط خودم و خودم بودم كه راحت هام و يا زمستونها فكر درس و مدرسهريختن براي بچه
گفتند قدر اين م كه باشه دو روز مرخصي بگيرم، به قول دوستام كه ميــوقع سال هــتونستم هر ممي

داري و كار و درس ثل ما از صبح درگير بچهخواهي مهاتو بدون كه هيچ مسئوليتي نداري و نميلحظه
اي بود ناشناخته اون طرف زندگي، قصه. گفتنددونم شايد هم اونها درست ميو شوهرداري باشي نمي

كه هيچ آگاهي نسبت به اون نداشتم، داشتن يك زندگي خانوادگي در كنار همسر و فرزند از 
كر كردن به اونهم احساس ترس و ترديد بهم هاي زندگي آروم من حساب ميشد كه حتي فناشناخته

نقدر هم شيطنت و كنجكاوي سالهاي قبل از ازدواجم رو هم نداشتم كه بخوام به آكرد و منتقل مي
ترسيدم، ترس از اينكه نكنه باز هم هاي اطرافم، ميها برم ديگه مدتها بود از ناشناختهكشف ناشناخته

  .اشتباه كنم
                                                     ***  
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كنم بيشتر از حامد، تونم بيام فكر مييك هفته بعد حامد خبر داد كه كارهام درست نشده و نمي
كم فكر داشت كم ،من از اين خبر ناراحت شدم، از اينكه باز هم تنهايي و بالتكليفي در انتظارم بود 

  .شداي برام ميكنندهخسته
كردم حاال كه تلفني در مورد اين مسئله ش، دلتنگش شده بودم و فكر ميدوست داشتم ببينم

  .كنه، شايد بتونم رودررو مشكلمون رو حل كنم و زودتر از همديگه جدا بشيمصحبت نمي
خواست با فكر باز كرد دلم ميكنيم، اذيتم ميكه داريم، قراردادي و ناخواسته زندگي مي اين حسي

حامد پسر خوبي بود و به قول . يم بگيرم و از اين حالت اجباري بيام بيرونام تصمبراي زندگي آينده
تونستيم سعي كنيم كه با هم زندگي كنيم، چون ديگه توي اين مدت شناخت كاملي از نرگس مي

الب اجبار بود رو دوست نداشتم، ما بايد اول جدا ــردني كه در قــي كــهمديگه داشتيم اما اين سع
  .تونستيم مثل دو تا انسان آزاد تصميم بگيريمشديم بعد ميمي

اما نيومدنش، گذشته از اينكه دوست داشتم ببينمش و دلتنگش بودم، نه تنها به عنوان يك 
ديدم، و حاال دوست عزيز، بلكه به عنوان همسري كه توي اين سالها اسمش رو در كنار اسم خودم مي

  .داخته بودهاي زندگيم رو عقب انباز هم نيومدنش برنامه
تونم برگردم، اگه بياي تو اتاقم متوجه ميشي، دوني ايندفعه چقدر ناراحت شدم كه نميرها نمي - 

هامو دوباره گم، همه وسايلم رو جمع كرده بودم و كنار گذاشته بودم، حاال مجبورم بستهچي بهت مي
  .تونم دوباره ببينمتباز كنم، اما از همه بدترش اينه كه نمي

  .كردم به تميز كردن خونهمنم تازه داشتم شروع ميآره،  - 
  كردي؟رو تميز نمييعني قبالً خونه: با شيطنت گفت

كردم، چون اون خيلي وسواسه و خواست بياد، تميزي حسابي ميحقيقتش فقط وقتي مامان مي - 
اي همين به برداد به رابطه من و تو كه حتماً مشكل داريم و ديد سريع ربطش ميتا خونه رو كثيف مي

  .مرسع خونه نميسر و وض
امان از دست مامان، اما حاال من كه مامانت نيستم كه ايراد بگيرم از سر و وضع : با خنده گفت

  گرفتم؟ خونه، مگه قبالً ايراد مي
  آد در مورد مسائل خونه ايرادگير بودييادم نمي - 
  كردي؟پس براي چي داشتي خونه رو تميز مي - 
  .گشت خونهيك مهمون عزيز داشتم، كه داشت برمي براي اينكه - 
  يعني من فقط براي تو يك مهمونم؟ - 
  ي مهمونش دقت كردي، چرا يك كمي هم به كلمه عزيزش توجه نكردي؟ببين به كلمه - 
اي بود كه شامل مهمون كلمه خواست به جايتونند مهمون باشند، دلم ميها ميآخه خيلي - 

  ..همه نشه
 .تونند عزيز باشندتونند مهمون باشند، اما همه مهمونها هم نميها ميخيليدرست ميگي  - 
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  .بردار نبود و باالخره بعد از يك هفته صحبت كردن، اصرار داشت كه منو ببينهاما حامد دست 
تونيم صبر كنيم تا چندماه حامد منم دوست دارم ببينمت، اما حاال كه سفرت جور نشده، مي - 

  .رست بشهديگه كه كارات د
  خوام حاال ببينمتنه، من مي - 

گفت، مثل اينكه توي اين سالها سهراب ديواري بود كه جلو احساساتش رو گرفته نرگس راست مي
كم از ديد، اما من داشتم كمر ازدواجش هيچ مانعي رو بين ما نميـعد از شنيدن خبـبود و حاال ب

  .كرد طالق بودنمي شدم، چون به تنها چيزي كه فكرصحبتهاش نگران مي
  .تونيم همديگه رو ببينيمخودتم ميدوني كه ما حاال نمي - 
  كني؟چرا اين فكرو مي - 
  .جا بودينتونستي كه االن ايبراي اينكه اگه مي - 
  .تونم بيام، اما يك هفته كه مرخصي دارمخوب براي سفر طوالني نمي - 
  توني بياي؟گي، پس براي يك هفته ميجدي مي - 
خوام هم چند روز كار دارم و هم مي ،تونم، بايد برم بوستونميـت دارم بيام، اما نـتش دوسحقيق - 

   .مامان و بابارو ببينم
دت بري ديدن اونها، حتماً خيلي از ديدنت خوشحال ــدرستش هم اينه كه بعد از اين همه م - 
  .شوندمي

  شي؟تو از ديدنم خوشحال نمي - 
  .همديگه رو ببينيم تونيمشم، اما االن نمييبهت كه گفتم، چرا خوشحال م - 
  ي بوستون ديدنم؟اتونيم، چرا نميچرا نمي - 

  من بيام بوستون؟: با تعجب گفتم
چرا اينقدر تعجب كردي، خوب آره تو بيا، تو كه قبالً هم براي ديدن اونها بوستون : با خنده گفت

كردم، خوبي در مورد اين مسئله نمي دونم چرا احساسنمي. .رفتي، خوب حاال براي ديدن من بيا 
خوام بدون فكر، كرد، ديگر نميدوست داشتم ببينمش، اما حامد اول بايد احساسش رو كنترل مي

گه پس خودم رو اسير يك رابطه ديگه كه مغزم هيچ كنترلي روي اون نداره بكنم، به قول مامان كه مي
  .اساستفاده كني، همش شدي احس يهخوامي اين مغز و كي

ها تونم بيام، خيلي از درسها و كارهام مونده، امكان نداره تا آخر اين ماه بتونم پروندهاما من نمي - 
  .رو تموم و به دكتر تحويل بدم

كارها  تونينجا هم ميورو بياري، ات بتارش آنالين، اگه لپتكارهاي تو بيش م كهدونمي من كه - 
  .ست، تازه اگه ناراحتي براي دو روز بياتو انجام بدي، همش كه يك هفته بيشتر ني

  .آخر اين ماه تستهام هم مونده ،تونمنمي - 
  .كنيحاال نه اينكه تو خيلي درس خوني، حداكثرش اينه كه اين دفعه هم پاس نمي - 
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رسد عيب نداره كه حتي پاسم نشم، مثل اينكه همين خيلي زرنگي حامد، به خودت كه مي - 
  .هامدادوبيداد راه انداختي سر نمرهچندماه پيش بود كه چقدر 

بعد . كر تو بودم، حاال يك دفعه رو هم تو به فكر من باشــن به فــوب پس چي، هميشه مــخ - 
ات با اون كني و رابطهه داداش مهران ميــالً تو كه اين همــاص: ه دادــحظه دوباره ادامــاز چند ل

القات كني، اونها چندماه ديگه دارند ازدواج ــزدش را ماي نامــخواي بيتر از منه، نميــلي بهــخي
  .كنندمي

  .نه عزيزم، اون زياد مهم نيست، چون من زن داداشم رو زودتر از شما مالقات كردم - 
  گي؟ كي؟جدي مي - 
  اي بابا، پس مهران چيزي بهت نگفت؟ - 
  نه، در مورد چي؟ - 
يم، و براي اينكه به نامزد مهران نشون بدم كه تايي فلوريدا را گشتدر مورد اينكه، يك هفته سه - 

عروس يك خانواه ايراني بودن چطوريه تا جايي كه تونستم و بلد بودم، همه نوع فن مهمانداريم رو 
نشونش دادم ديگه به جايي رسيد كه مهران گفت رها فكر كنم براي يه عمرش ياد گرفت كه بايد تو 

خورند، هر دوشون دختر خيلي خوبيه، خيلي به همديگه ميخونه ما چطوري رفتار كنه، اما خدائيش 
  .خيلي آروم و ريلكسند

  پس ناقالها چرا به من نگفتيد كه بيام باهاتون؟ - 
كردم تو هميشه مشغول كارات هستي و هيچ وقتي نداري اين من فكر مي! اه: با شيطنت گفتم

  .طرفها بياي
ارات هستي كه حتي وقت نداري تا بوستون كردم، تو هميشه مشغول درسها و كمنم فكر مي - 

  .اي زياد دارندبياي ديدن من، نگو كه خانم از اين وقتهاي يك هفته
اوالً كه من براي تفريح نرفتم بگردم، بلكه كالس آموزشي داشتم وگرنه اين زن داداشت از ترس  - 

  .خوششون بيادپس افتاده بود كه چطوري بايد خودشو به پدر و مادرت معرفي كنه كه اونها 
  اي هستي؟حاال نه اينكه تو خيلي هم عروس نمونه - 
  كرداگه نمونه نبودم كه داداشت منو به اون معرفي نمي - 
دونه ولي همش موندم كنم مهران هم يه كمي مغزش اشكال داره كه تو رو نمونه ميفكر مي - 

خواهيد بريد مسافرت، كه مي معرفتها، مخصوصاً تو كه زن مني، يك كلمه اشاره هم نكردينشما بي
بعد من اينجا هنوز زن داداشمو تا حاال نديدم و همش نگران اينم كه تو تنهايي و بايد با دوستانت يه 

  .......سفري بري
  خندي؟مگه من جوك گفتم كه تو داري مي

  .خندمدارم به حسوديهات مي - 
  من حسودم؟ براي اينكه ميگم چرا به من نگفتي؟ - 
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معرفتي، من بعد از اين همه مدت يك تقاضايي به اين كوچيكي از وني رها تو خيلي بيداصالً مي
خواهي بياي، اصالً يـزني و نمدلم برات تنگ شده، اما تو زيرش مي سال ههم اين ازتو كردم و تازه بعد 

افظي بدون خداح رو زنم و تلفناگه اومدي كه اومدي، اگر هم نيومدي بهتر، ديگه هم بهت زنگ نمي
  .قطع كرد
چون  اون روز به بعد هم ديگه زنگ نزد دونستم حامد وقتي بخواد لج كنه، حسابي بد ميشه و ازمي

دار بود كه بحثي كه اينطور خيلي خنده. دادكنم، واقعاً اون كار و انجام ميگفت كاري رو ميوقتي مي
  .شدبا شوخي شروع شده بود، حاال داشت اينقدر جدي مي

له درس و كار ــمسئ گيرم، اصالًــتونستم بت ميــرخصي رو راحــستم چيكار كنم، مدونيــنم
  دفعه اينقدر دلگير شده بود،دونم چرا اينولي نمي. راي نرفتنــهايي بودند با بهانهــود، اينهــنب

  .ري ببينيش، يعني واقعاً دلت براش تنگ نشدهخوب چرا نمي: گفتنرگس مي
  .تونم ببينمشگرده اينجا، بعداً هم ميمدت ديگه برميآخه اون خودش يك  - 
  .خواد تو رو ببينه، شايد اگه االن نري بعداً هم ديگه برنگردهولي اون حاال مي - 

بعدش رو هم زنگ نزد، طبق تاريخي كه گفته بود، بايد امروز رسيده باشه  هفتهسه حامد دو 
ردم، با اينكه بوستون با اورالندو خيلي فاصله خوره كه حرفشو گوش نكبوستون، حتماً خيلي حرص مي

تر شده، خودمم دوست داشتم ببينمش و اينطوري كردم خيلي به من نزديكداشت، اما احساس مي
ست كه هيچ وقت پا پيش اهشوهر تو اينقدر خودخو: گفتكنم، به قول نرگس كه ميــغرورشو نش

  .كنيري خوردش ميگذاشته، تو اينطوگذاره، حاال هم كه پا پيش نمي
تصميم گرفتم برم، اما طوري كه غافلگير بشه، بهش خبر ندادم و بليطم رو گرفتم براي دو روز 

  .رسيدمآخري كه اونجا بود، بهش مي
رسم، بهش گفته دونست كه چه ساعتي ميتوي فرودگاه دلهره عجيبي داشتم، فقط مهران مي

د رو توي خونه نگه داره، اما چند قدم كه جلوتر رفتم، بودم، دنبالم نياد فرودگاه، فقط يه طوري حام
صداي ليزي نامزد مهران رو از پشت سرم شنيدم، چشمهاي شاد و خندونش، حتي توي اين صبح روز 

خنديد به طرفم آمد و با خوشرويي منو در بغل گرفت، پشت سرش مهران ايستاده بود تعطيلي هم مي
  .آخه دختر چرا نذاشتي به حامد بگم :فشرد گفتكه در حالي كه دستم را مي

  .ولي مثل اينكه شما قرار بود پيشش بمونيد تا جايي نره - 
هم برگرديم، هنوز خواب  اون اينقدر ديشب تا ديروقت مشغول كارهاش بود كه فكر كنم تا ما - 
  .ولي حتماً از دست من ناراحت ميشه كه بهش نگفتم. باشه

دونم شما داداش بزرگه هستيد يا اون، حساب من، آخه من نمي ناراحت نباش آقا مهران، بزار به - 
  .بزاريد يه كمي هم حامد از شما حساب ببره

وقتي به خونه رسيديم، خوبيش اين بود كه روز شنبه بود و تعطيلي آخر هفته و همه خونه بودند، 
هرمو ببينيم خواستم شومن اگه جاي تو بودم و مي: تا اومديم زنگ در را فشار بديم ليزي گفت

  .كردمسورپرايزش مي
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شويم، و رويم رو به طرف كم با شيطونيهاي تو هم آشنا ميمثل اينكه داريم كم: با لبخندي گفتم
  .مهران كردم و گفتم بيچاره به حالت مثل اينكه خانمت زياد هم آروم نيست

ت دارم، خوب اتفاقاً من اينطوريشو دوس :مهران دستش رو دور شونه خانمش حلقه كرد و گفت
  حاال عزيزم بگو بايد چيكار كنيم؟

رويم تو خونه، اگه حامد بيدار بود و توي هال نشسته بود، به رها عالمت من و تو از در گاراژ مي - 
دهيم كه زنگ در و بزنه و حامد مجبور بشه بياد در و باز كنه، اگه خوابيده بود هم كه آروم بياد تو مي

  .ش كنيمتا يه طور ديگه سورپرايز
دونم چرا اين دختر داره منو و حامد رو با خودش و مهران توي دلم به فكرهاي ليزي خنديدم، نمي

كرد كه اين همه از نديدن هاي عاشقانه طرح كرده، اگه يه كمي فكر ميكنه كه از اين نقشهمقايسه مي
ه هيچ عشقي پشت سر ي اين مسئله كهيچ تالشي براي ديدن همديگه نكرديم، متوجه و گذرهميما 

  . شداين قضيه نيست، مي
دونم چرا وقتي بهم عالمت ولي نمي. مونمباشه من اينجا منتظر مي: اما بهش خنديدم و گفتم

دادند، اضطراب تمام وجودم را گرفت و با نگراني دستم رو روي دكمه زنگ فشار دادم، مثل اينكه زمان 
اعت به نظر بياد، اما وقتي در باز شد و به جاي حامد، مهرانو متوقف شده بود تا اين چند ثانيه برام يكس

  .پشت در ديدم، از تعجب دهنم باز مونده بود و فكر كردم شايد واقعاً يكساعت پشت در ايستادم
تونست مخفيش كنه، فقط در و اي كه نميمهران كه متوجه شد حسابي سورپرايز شدم، با خنده

جب به مهران خيره شده بودم تا جريان رو برام توضيح بده و در همان باز نگه داشت كه بيام تو، با تع
گذرا كه به هال انداختم متوجه غيبت حامد شدم، فقط دكتر پارسا كه  ينگاه حال وارد خونه شدم، با

به دخترم چه كار خوبي كردي اومدي و منو در بغل به: كردم با خوشحالي جلو اومدبابا صداش مي
  .الم كردمگرفت، به آرامي س

  كني؟رها، تو اينجا چكار مي - 
با شور و اشتياق و تعجب به طرف صداي حامد برگشتم كه با عجله و حيرت از آشپزخانه به طرف 

جلو پيرهنش خيس بود و كف دست چپش رو با دستمال كاغذي پيچونده بود، زياد . اومدهال مي
علت كاركردن بيشتر توي محيط آزاد بود و  تغيير نكرده بود ولي رنگ پوستش تيره شده بود، شايد به

شد كه درخشش چشماش بدون عينك بيشتر خودشو نشون بده، اول حيرتزده بود اما اين باعث مي
هام حلقه كرده بود كم لبخندش جاي اونو گرفت، با ناباوري به طرفم اومد، دستهاش رو به دور شونهكم

  .داشتو چشم از چشمهام برنمي
شد، نمينميشه، پس باالخره اومدي، منو در بغل گرفت، اما انگاري كه باورش  عزيزم، باورم - 

با خجالت خودم را  .رها تو اينجا هستي پيش من، باورم نميشه. نگاه كرد همب دوباره كمي عقب رفت و
اين : گفتندزده پدر و مادر حامد معذب بودم، حتماً به خودشون ميكمي كنار كشيدم، زيرنگاه حيرت

اشه اما ـه قراردادي نبـحال روزي كـكنند، واي بزدواج قرارداديه كه اينقدر با احساس رفتار ميچه ا
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كنه، به طرف مامان حامد رفتم و با هم روبوسي كرد كه چطوري داره برخورد ميحامد براش فرقي نمي
ي؟ چه آدونسته داري ميخيلي خوشحالم كردي كه اومدي، مثل اينكه حتي حامد هم نمي :كرديم

مگه نه پسرم؟ و جواب پسرش فقط لبخندي بود كه : سورپرايز قشنگي و رو به پسرش كرد و گفت
هاي چرمي توي كشيد بطرف مبلحامد دوباره بطرفم اومد و در حالي كه دستم رو مي. تحويلش داد

  رها بيا بشين اينجا، حتماً خيلي خسته هستي؟: هال گفت
كردي؟ به مهران نگاه كرد و است خيسه؟ مگه داشتي آشپزي مينه سفر راحتي بود، حاال چرا لب - 
شه بزارمش بيني من چاي داغ تو دستمه و فرصت نميآوردي، پسر تو كه مي خوب شد يادم: گفت

كردي رفتي در و باز ميكني، خوب يك دقيقه ميصحبت مي ز، ايستادي داري با مامان و باباروي مي
  .كه اين بال سر منم نياد

- خيال ايستاده بودند و به من كه مشغول بودم، مياز بسي كه اينها بي: ه من كرد و ادامه دادرو ب
گويند برو در و باز كن، تا اومدم طرف در چاي داغ روي لباسم و دستم ريخت، دستاش رو كه باز كرد، 

دلت بيچاره حامد، مهران : پوست دستش يكدست سرخ شده بود دستاش رو گرفتم و به مهران گفتم
  آري؟آد همچين بالئي رو سر داداشت ميمي

  .دست شما درد نكنه رها خانم، تا دفعه ديگه من باشم كه بخوام با تو همكاري كنم - 
رها نگو كه اينها همش نقشه بوده يعني تو دوباره : حامد با تعجب به من و مهران نگاه كرد و گفت

  بدون اينكه به من بگي نشستي با مهران نقشه ريختي؟
حاال كه اينقدر ناراحتي، ميخواي برش گردونم، بلندشو رها كيفتم كه هنوز دم دره، پاشو تا دعوا  - 

حتي اگه منم بخوام برگردم، حامد : با خنده به مهران نگاه كردم و گفتم. درست نشده بريم فرودگاه
  .خوادنمي

  مطمئني؟: حامد دستش رو از توي دستم در آورد و گفت
همه وجودم نشست، نكنه توي اون دو سه هفته نظر حامد عوض شده بود، نكنه يكدفعه ترديد به 

  .دهبازم اشتباه كردم، شايد براي همين ناراحتيش رو اينطوري نشون مي
تو رو خدا اين بحثها رو ول كنيد، رها جون االن : سيمين خانم سيني چاي رو، روي ميز گذاشت
  يز كنه، حاال ناراحتيت از چيه؟خسته است، خوب دوست داشته شوهرش رو سورپرا

براي اينكه ما همين چند هفته پيش بحثمون شد كه بايد همه چيز و به من بگه، قبل از اينكه  - 
  .اي صحبت كنه و برگشت با عصبانيت به مهران نگاه كردبا كس ديگه

درستي  كرد، كاركردم، حامد نبايد اينطوري در مورد مهران فكر ميديگه واقعاً احساس بدي مي
  .زدمنبايد بين اين دو تا رو اينطوري به هم مي ،مبودنكرده 
دونه، من فقط صبح بهش زنگ زدم كه بياد منو از فرودگاه بياره، بهش اما آقا مهران چيزي نمي - 

د، آحامد از اينكارها خوشش نمي: گفتم دوست دارم حامد و سورپرايز كنم، بيچاره خودش هم گفت
  .ياد دنبالتبزار به خودش بگم ب
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بخورم و  كنبخشيد احتياج دارم يك ليوان آب خُاز سرِ جام بلند شدم و به سيمين خانم گفتم مي
بليط برگشتم فردا شبه، اما براي امشب هم بليط : به طرف آشپزخونه رفتم و از همونجا به حامد گفتم

  .تونم امشب برگردمبود، مي
هاي باال، دنبال يك ليوان تميز دم، داشت از كابينتاي حامد رو از پشت سرم شنيــابــصداي ب

  .دم امشب اينجارو ترك كنيي منه، تو هم مهمون مني، اجازه نميدخترم اينجا خونه: گشتمي
تازه امشب قراره با هم بريم مهموني، دوست دارم تو : ليوان رو پر از آب و يخ كرد و به دستم داد

  .هم با ما بيايي
  نگاه كردم، هيچ چيزي از توي نگاهش خونده نميشد،با ترديد به حامد 

  ولي من دوست ندارم بدون دعوت جايي برم - 
اين حرفا چيه رها، اونها دوست صميمي من هستن، منم دوست دارم امشب با دخترم اونجا  - 
  قبوله؟. باشم

: مدونست كه منتظر جوابش هستم، مشغول نوشيدن آب شدم و گفتباز به حامد نگاه كردم، مي
  .متاسفم بابا، اما من امشب براي مهماني رفتن آمادگي ندارم، لباس مناسبي هم نياوردم

  .تونيم با هم بريم يك لباس مناسب بخريماينكه كاري نداره، مي - 
اي بود كه به تنم دميده شد، آخه بدطور داشت غرورمو، جلوي صداي حامد مثل انرژي دوباره

من سربار زندگي حامد هستم و به زور به اون تحميل شدم، ت اين حسي كه سشكاش ميخانواده
در موردم فكر كنند، كه من سربار زندگي  اش هم اينطوريخواست خانوادهكرد، دلم نمياذيتم مي

دليل اصلي كه در واقع منو كشوند اينجا، كه بتونم مستقيم باهاش حرف بزنم و . پسرشون هستم
  .دوستانه جدا بشيم هم همين بود

  .تر در مورد ازدواج تصميم بگيريمتونستيم، عاقالنهاز جدائي مي بعد
اما حاال با اين برخوردش احساس غريقي رو داشتم كه دستام رو براي كمك بيرون نگه داشتم  و 

رف آشپزخونه ـكنم براي اين چند روز آخر، حامد در حالي كه به طاز حامد تقاضاي درك و احترام مي
  خوره؟ت مامان هنوز متوجه نشدي كه عروست چاي نمياومد به مادرش گفمي

  .آئيمخانمم هم ميو توني بهشون زنگ بزني و بگي من بابا مي: به سمت من اومد و به باباش گفت
داشت، برگشت دوباره پشت سرش رو نگاه كرد، باباش رفته بود، مثل نگاهش رو از چشمام برنمي

: كردهام ريخته بود بازي ميدستاش با موهام كه روي شونه ،خواست مطمئن بشه واقعاً رفتهاينكه مي
  .چقدر عوض شدي رها

  تر شدم يا پيرتر؟زشت - 
  .ترهيچكدومش، زيباتر شدي و زنونه - 
  .اومدكنم، فقط موهامو ديگه كوتاه نكردم، چون به الغريم نميفكر نمي - 
  .آره راست ميگي، خيلي الغر شدي - 
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  .ير نكردياما در عوض تو اصالً تغي - 
كني، دستهاش رو توي موهاش فرو برد و ادامه داد، مگه نه بابا اونطورهام نيست كه تو فكر مي - 

  .شه به دخترايي به سن تو نگاه كنمكم روم نميديگه كم بيني چقدر زياد شدهاين موهاي سفيد و نمي
سال تفاوت گي مثل اينكه بيست من كه همش شش هفت سال از تو كوچكترم، همچين مي - 

  .سن داريم
  . آياما تو خيلي جوونتر و زيباتر از من به نظر مي - 

  .آيتو هم خيلي حسودتر از من به نظر مي: با خنده بهش گفتم
تونيد از آشپزخونه بيائيد بيرون تا ما هم به هاي عاشقانتون تموم شده، ميحاال اگه صحبت - 

و با  يمحامد برگشتيك ليوان آب براش ببرم من و كارمون برسيم، بيچاره ليزي يكساعت منتظره كه 
خنده به مهران كه كنار در ايستاده بود نگاه كرديم و از اون گوشه آشپزخونه كه از ديدرس هال و بقيه 

  .دور بود بيرون اومديم
  

                                                    ***  
ها از شد، بيشتر مهمانكم داشت پر ميشسته بوديم، كمميزِ گردي كه من و خانواده پارسا دورش ن

هاشون بيشتر توي سنهاي من يا يك جمع خانوادگي كه بچه. هاي دكتر و خانمش بودندهم دوره
اي داشتند، مثل شدند و بيشتر براي خودشون خانوادهبودند در واقع ديگه بچه حساب نمي... حامد و 

كردند، با اينكه ميدر بغل در كنارشان ايستاده بود و با هم صحبت  ايدوست مهران و حامد كه با بچه
چندين بار به بوستون اومده بودم، اما فقط با خانواده حامد آشنا بودم و هيچ وقت در مهمانيها كنار آنها 

  .ظاهر نشده بودم
 ي پدر حامد گذاشته بود مشغول صحبت كردنآقاي ميانسالي در حالي كه دستش رو پشت شونه

گشتم، با نگاه دنبال حامد مي .زدن با دوستاش بود شدخانم كه حسابي سرش گرم حرفبا او و سيمين
  :صداي پدر حامد منو به خود آورد

  دونم با دخترم رها آشنا شديد يا نه؟نمي - 
آقاي ميانسال كه پدر حامد، دكتر صميمي معرفيش كرد، دستش رو بطرف من گرفت و به پدر 

  .كردم شما دختر هم داشته باشيددكتر من فكر نميحامد گفت جناب 
  .كنه دخترم يا عروسم؟ رها خانم، زن حامده، براي خودش يك پا روانشناسچه فرقي مي - 

  :با نگاهي تشكرآميز به پدر حامد گفتم
  .البته هنوز نه تا اون حد - 
ز پشت سر دستهاي كردم، خانمش ايراني باشه اشنيده بودم حامد ازدواج كرده، اما فكر نمي - 
  .هام احساس كردمشونه روي روحامد
  .زدهكنه، بدطور گولمآخه اين مدل ايرانيش با بقيه فرق مي - 
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آره راست ميگي، منم تو نگاه اول متوجه نشدم ايرانيه، فكر كردم اسپانيشه، گفتم شايد، زن  - 
  .مهرانه كه گفتيد ايراني نيست

  .زنهايروني ما داره مثل چراغ چشمك مي زن مهران، توي جمع: حامد با خنده گفت
پسرم منظورت چيه؟ در مورد زن داداشت چرا ... واه: سيمين خانم با تعجب به پسرش گفت

  كني؟اينطوري صحبت مي
آقاي صميمي شما خودتون از اينجا به اون قسمت كه مهران ايستاده نگاه كن، چي داره بهت  - 

  زنه؟چشمك مي
  :كرد، با خنده گفته اون طرف نگاه ميآقاي صميمي در حالي كه ب

  .گفتي مثل گاو پيشوني سفيدهپسرم به ايراني قشنگ صحبت نكردي، بايد مي
خانم ايندفعه رو كرد به آقاي صميمي كه معلوم بود خيلي نزديك و صميمي هستند و سيمين

  .واه آقا پرويز شما كه بدترش كردي: گفت
اش كه ديگه بيشتر به سفيدي گاه كردم، با موهاي طالئيبه ليزي كه كنار مهران ايستاده بود ن

موند تا يك آدم واقعي، زد و چشمهاي آبي روي پوست سفيدش، بيشتر شبيه عروسكهاي باربي ميمي
نهايت به لباس و آرايششون رسيده بودند، اون با يك با اين تفاوت كه بين اين جمع ايراني كه بي

پوشوند و موهاي صافش كه بدون هيچ حالتي روي انوش رو ميپيراهن ساده مشكي كه تا باالي ز
كرد و به اش ريخته بود و تنها آرايش صورتش يه روژلب صورتي رنگ بود، واقعاً خودنمايي ميشونه

  .زدقول حامد توي جمع مشكي ما داشت چشمك مي
جمهور بعدي رو  گم رها خانم آب و هواي آالسكا براي زندگي چطوره، مثل اينكه قراره رئيسمي - 

  : از اونجا انتخاب كنند؟ به جاي من حامد كه هنوز باالي سرم ايستاده بود، جواب داد
كنم حتي تو ايالت خودش هم فكر نمي. كه تو خواب ببينه كه رئيس جمهور آمريكا بشه نهزاون  - 

  .رأي بياره، اما رها بخاطر دانشگاهش كه اورالندو بود، مجبور شد، همونجا بمونه
  .كنهپيش دكتر سرمد كار مي: در حامد ادامه دادپ
هاي قديمم، بلكه از جدي ميگي؟ چه شانسي آوردي چون دكتر سرمد، نه تنها از همدوره - 

  .فاميلهاي خانمم هم هست، خانم خيلي نازنينيه
بله واقعًا همينطوره، نه تنها دكتر خيلي خوبيه، بلكه از نظر اخالقي هم خيلي خانمه، بيشتر  - 

  .كنندهاش حساب مييرانيهاي اونجا روي كمكا
  .آم ديدنتونخيلي سالمم رو بهش برسون، دفعه ديگه كه اومدم اورالندو حتماً مي - 

خيلي خوشحالمون : گذاشتم گفتمام بود ميدر حالي كه دستم رو، روي دست حامد كه روي شونه
  .ش تا بريم پاركهاي ديزني رو ديدن كنيمكنيد اگه بيائيد، مخصوصاً اگه نوه كوچك هم داريد بياريدمي

ها رها خانم، نوه چيه؟ خودم و خانمم هنوز براي ديدن اينجاها يك دل گنده به اندازه دل بچه - 
  .داريم
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پس فكر كردي همه مثل من و سيمين هستند كه هر چه اصرار : دكتر پارسا با خنده جواب داد
 كردي نتونستي ما رو به ديزني پارك ببري؟

راضيتون كنيم سوار  منتونست بوديد كه جمله افرادي بابا شما از اره :پدر حامد رو كردم وگفتم به 
  .فقط براي قدم زدن يمرفتبازيها بشيد، اين همه راه 

ي آرومي رو بين مهمونها ايجاد كرد، همهمهصداي آقايي كه داشت مهمونهارو به شام دعوت مي
كنه كجاي دنيا باشي، فقير يا غني باشي، سفيد يا سياه، از نميآد فرق دونم اسم غذا كه مينمي. كرد

همه مثل اينكه ترس اينو ده، كنه و بهت حركت ميهر نژاد و ديني كه باشي، بوي غذا ديوونت مي
  .نصيب بمونند و قدرت حركت ازشون گرفته بشهدارند كه از اين نعمت خدادادي بي

. د يه گوشه دنج و خلوت پشت يه ميز كوچولو نشستيماينجا هم توي شلوغي شام، حامد منو كشون
خوام اينقدر نگات شام، ميرها امشب شام بي .يره شده بودـوي دستش گرفت و بهم خـهام رو تـدست

  .كنم تا سير بشم
  .عزيزم مگه فردا رو ازت گرفتند - 

  .دونم، كاشكي فردامون هم مثل امروز باشهنمي: با تبسمي گفت
  كني؟شام، اينطوري از مهمونت پذيرايي ميفردا هم شام بي منظورت اينه كه - 

نگاهش بود كه مثل دو گلوله آتش  بدترگرمي دستاش به همه تاروپودم نفوذ كرده بود و از همه 
  .شدمداشتم در برابرش ذوب مي

 اي كه قلبم رو مشغول كرده بود، خودم رو كنارديدم به هزاران بهانهقبالً وقتي اين احساسو مي
اي نيست، يعني االن فقط حامده اي؟ يعني ديگه قلبم اسير هيچ بهانهكشيدم، اما حاال به چه بهانهمي

كه جلو منه و فقط حامده كه بهانه زندگيمه، اين احساس ناشناخته چيه؟ خدايا يك بار ديگه منو به 
  .درد سهراب دچار نكن

: گذاشت مارو به خود آوردون ميخانم كه با خنده ظرف غذايي رو به روي ميزمصداي سيمين
خواهيد اينطوري دعا كنيد، فكر كنم، وقتي دعاتون تمام بشه، ديگه از غذا خبري ميگم تا كي مي

   .نيست
  .تا غذا تموم نشده يك چيزي براشون ببر: بابات گفت

 مامان اين دعاي قبل از غذا بود، ببين چطور بهمش: حامد با خنده به مامانش نگاه كرد و گفت
  .خانم براي غذا تشكر كردمزدين؟ با خجالت دستام رو كنار كشيدم و از سيمين

ام هاي شب توي فرودگاه بودم، كالفهشب خستگي اون دو روز مخصوصاَ شب قبل هم كه از نيمه
وله خيسي كه موهام رو پوشونده بود روي تخت افتادم، ــيه دوش گرفتم و همونطور با ح كرده بود

ها و ه شمارهـده بودم كه به كارام برسم، روشنش كردم، اما اصالً حوصله نگاه كردن بتاپم رو آورلپ
تونستم براي اينكه خوابم ببره داشتم خوبيش اين بود كه اتاق حامد تلويزيون داشت و ميـداد رو نـاع

م كردم كه اصالً حوصله تكون خوردن هخودم رو مشغول كنم، اما اول بايد حوله خيسم رو عوض مي
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. شمرسم، بعد بلند ميچند دقيقه به كارام مي :نداشتم، چه برسه به بلند شدن، به خودم گفتم
اُ گذاشتم، اما به جاي رسيدگي به كارهام بيشتر گوشم  - اف - ام يوتلويزيون رو روي كانال مورد عالقه

ا هر چه بود من نه از دونم زمان چطوري گذشته بود، شايدم اصالً تكون نخورده بود، امبا اون بود، نمي
شد، هيچ نفهميده بودم و خواب منو تو خودش غرق كرده اي كه داشت پخش ميكارهام و نه از برنامه

  .بود
با حركت چيزي روي دستام با ترس از خواب پريدم، خيلي طول كشيد تا به ياد بيارم اونجا 

 .خندونش نگاه كردم كنم و حامد چرا كنار من روي تخت نشسته، متعجب به صورتچيكار مي
م براي همين دلم نيومد ــر نگات كنــواد يك دل سيــخه گفتم، امشب دلم ميــبهت ك -

از خواب بيدارت كنم، البته قبلش كه با اون همه در زدن من بيدار نشدي، مطمئن شدم كه 
  ...خوابي
در سر و خواستي اينقيعني اين همه در زدي و من بيدار نشدم، خوب اين نصف شبي مي -

تاپ رو كه روشن روي پام گذاشته بودم، صدا ندي تا مامان و بابات فكر بد بكنند در حالي كه لپ
ساعت پيش اوالً كه خانم نصفه شب نيست، تو همين نيم: برداشت و به كناري گذاشت گفت

و  رو كم كنماومدي توي اطاق، بعدش هم اينكه صداي تلويزيونت بلند بود و من اومدم كه صداش
 .مشغول كم كردن صداي تلويزيون شد

تو هنوزم يه برنامه ديگه پيدا نكردي كه با اين كاناله عوضش كني، فكر كردم شايد تا حاال  -
  .از اين برنامه خسته شده باشي

اش جالب بود، من اگه جاي تو بودم دفعه ديگه ماموريتم رو به مصر فاقاً امشب برنامهـات -
  .انداختممي

  مصر براي چي؟: تعجب گفتبا خنده و 
  دونستي فرعونهاي مصري از نسل ما زمينيها نبودند؟مي -
  ي خدايان بودند؟خواهي بگي اونها بچههم زده به سرت و مي،نكنه تو -
هاي ديگه به اينجا فرستاده شدند، تمام شواهد و مدارك هم اينو نشون نه اونها از سياره -

به اينجا آوردند، حتي نقشه ساخت اهرامشون كه بعد از اون ميده كه اونها رو از سيارات ديگه 
ي سرشون كه با بقيه متفاوته و خيلي چيزهاي ديگه نشون ديگه مثل اون ساخته نشده، جمجمه

 هيتونستم ميده كه اونها آدمهايي از كرات ديگر هستند كاشكي كار منم مثل تو بود كه يم
  .رفتمماموريت اون طرفها مي

شناسي البته اين چرت خونم نه باستانمثل اينكه يادت رفته من دارم ژئولوژي ميرها خانم  -
از . گرديخوره كه دنبال آدمهاي عوضي ميمي ترتهايي كه گفتي بيشتر به درد رشته خودـو پ
تاپ كه روي زمين بود تا ي تخت بلند شد، چراغ اتاقو خاموش كرد و بعد برگشت به طرف لپلبه

  :رق در بياره و در همان حال گفتاونرو از توي ب
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خواهي تا صبح با اين حوله خيست بخوابي، فردا حتماً مامانم خودش از اتاقم تو كه نمي -
  .اندازدت بيرون، چون تمام بالشهارو خيس كرديمي

  مامان كه از صداي در زدنهات بيدار نشد؟ -
  ه؟ترسي مامانم در موردت فكر بد بكنچيه مي: لب تخت نشست و گفت

  دونم منظورت از فكر بد چيه؟نمي -
  هام افتاده بود، برداشت و با شيطنت گفت؟رو كه روي شونهحوله

  كني؟اينكه تو منو از اتاقمون بيرون مي -
  .با خجالت ملحفه رو تا روي گردنم باال آوردم و خودم رو كنار كشيدم

گفت، هيچ بودم راست مي ترسي؟ من كه هميشه تو رو با لباس خواب ديدهچيه؟ از من مي -
كرد، نگاهش، احساسش و لمس كردم، اما اونشب فرق ميوقت باهاش احساس ناراحتي نمي

نوازش دستهاش رو، . ترسيدمترسيدم، از تنها بودن با او ميدستهاش، خيلي متفاوت بود، از او مي
  .كردمروي موهاي خيسم احساس مي

كردم كه چه شبيه؟ چرا اينقدر بهت اصرار مياز سر شب دوست داشتم متوجه بشي، امشب  -
دوست دارم اين هفته رو پيشم باشي، اما مثل هميشه تو هيچ وقت اين روز و يادت نبود سرش رو 

كردم و از همه بدتر اينكه داشت يادم رو، توي نفسش احساس مينزديك آورده بود، بوي الكل
شرتي كه پوشيده بود كرد و وي جيب تيايه، حامد دستش رو تاومد كه اين هفته چه هفتهمي

  :انگشتاش مخفي كرده بود در آورد و به گردنم انداخت بين كه روگردنبندي 
  اين هفته هفتمين سالگرد ازدواجمونه -

تونستم تاب بيارم، نگام كرد مثل اينكه همه وجودش نگاه شده بود، سنگيني نگاهش رو نمي
  .رو مشغول بازي با گردنبندم كردمو خودمشرمگين و ترسان سرم رو پايين انداخته 

موني كه از ترس گرگه به اون گوشه پناه برده خودش رو اي ميمثل بزغاله: با خنده گفت
يعني من گرگ زندگي تو هستم، ولي اين گرگه  رها :باالام رو داد جلوتر كشيد و با دستهاش چونه

اش رو كنار گوشم احساس ي زمزمهال خودش كنه، صداـتظره بزغاله رو مـاله كه منـهفت س
  :كردممي

  .حامد تو بوي الكل ميدي، مستي، حالت خوب نيست -
كردم و ام احساس ميروي گونهرم، گرمي نفسهاش را به تعاقل هااما امشب از همه شب -

آلود بود و ذهنم كه دائم صداي حامد رو در خود بدنم از حس اين تجربه ناشناخته گرم و تب
  خواهي زن من باشي؟رها پس تو كي مي: كردتكرار مي

                                                ***  
 يهاكنم نزديك ظهر بود، چون نور خورشيد از پشت كركرهصبح وقتي بيدار شدم، فكر مي

اومد كجا هستم، غلطي زدم و بسته اتاق را روشن كرده بود، احساس غريبي كردم، يادم نمي
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به ميز كنارم كه عكس كوچكي از من و حامد رويش بود افتاد، عكس مثل اتصال يه برق چشمم 
  .قوي، تمام لحظات شب گذشته رو جلو چشمم آورد

حامد، اينجا اتاق حامده، سريع رويم رو برگردوندم، اما اونجا نبود حتماً خيلي دير بلند شدم و 
دونم چه حسي داشتم، تخت نشستم، نمياون رفته دنبال كارهاش، اما امروز يكشنبه است روي 

كردم، ديگه حس آشنايي نبود، چرا اين اتفاق افتاد، اين حس خوبي نيست، احساس اطمينان نمي
  .به خودم اطمينان ندارم

تونم درست تصميم بگيرم، چرا اينطوري شد؟ دوباره سرم را روي بالش گذاشتم و نمي ياخدا
چ چيز ثابتي توي مغزم نبود، هيچ چيزي كه بتونم روي حركت به سقف دوختم، هيچشمانم رو بي

  .پريدندهاي سرگردون از اين شاخه به اون شاخه مياون تمركز كنم، افكارم دائم مثل پرنده
ي كاغذي كه از زير ملحفه زده بود بيرون توجهم را جلب به جاي خاليش نگاه كردم، اما كناره

ت حامد جدا شده بود، كاغذ رو خوندم، يك بار، ده بار، كاغذ زرد رنگي كه از دفترچه يادداش. كرد
تونستم براي خودم اي كه نميو شايد صدها بار توي مغزم جستجو كردم معني ساده چندكلمه

  خوام، منو ببخشرها معذرت مي: حلش كنم
خواستم هم بفهمم كه چرا حامد اينو نوشته، اين اولين باري بود كه توي فهميدم و نمينمي

خواست، هيچ وقت از كارهايي كه از نظر من اشتباه بود عذرخواهي چند سال معذرت مياين 
  .كردنمي
  .من اشتباهي نكردم كه معذرت بخوام: گفتو هميشه مي 

و حاال معذرت خواهيش دليل اشتباهشه؟ يعني همه چيز اشتباه بوده؟ يعني همه چيز نتيجه 
تونستم اينقدر با خودم بجنگم، كمكم يگه نميخبري بوده؟ خدايا ديك شب غفلت و مستي و بي

  كن بفهمم معذرت خواهيش يعني چي؟
كنم از حمام آخر شب بود، آخه هواي كرد، فكر مياز تخت بيرون اومدم، بدنم بدطور درد مي

نصفه شبي اينقدر سرد بشه، منهم كه هيچ  كردمنمي بوستون خيلي سردتر از اورالندو بود، فكر
شبها يك پتو روي خودم بندازم و تا صبح با يه ملحفه سر كرده بودم، اما حاال وقت عادت ندارم 

معلوم بود، بدنم حسابي خشك كرده مخصوصاً با اين كمردردي كه اين يكسال گذشته منو اسير 
رو خودش كرده يه ژاكت روي لباسم انداختم و از اتاق بيرون اومدم، بوي غذاي ايراني تمام خونه

تابش بود، صبح بخير خانم رو توي هال پيدا كردم كه مشغول ور رفتن با لپينگرفته بود، سيم
  :منو كه شنيد سرش رو بلند كرد و جوابم داد

  .خير بگيبكنم ديگه بايد ظهردخترم، فكر مي -
كرد، گفتم بگيرم بخوابم، ديگه سبزيتون داشت ديوونم ميآخه از بس بوي خورش قرمه -

  .براي ناهار بلندشم
  سبزي نخوردي؟لومه خيلي وقته قرمهمع -
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كردنش بيشتر از همه چيز دردسر داره، آره، از پارسال كه مامان اينجا بود، آخه سبزي پاك -
  .آد، نيازهاي منو برطرف كنه و برهمامان بنده خدا هم انگاري كه فقط مي

درست رمون شلوغه، همچين غذاهايي ــودم، فقط وقتي دور و بــگي، من خــراست مي -
گم؛ شلوغه، مثل اينكه پسرام عاشق اين غذا حاال همچين مي: ه دادــكنم و با خنده اداميــم

هستند، نه بابا، مجبور شدم يه غذاي ديگه هم درست كنم كه مطابق ميل حامد و مهران و ليزي 
  .باشه

مثل  منم تو همين فكر بودم، چون حامد زياد طرفدار غذاي ايراني و مخصوصاً يه غذايي -
دونم چرا بايد اين همه سبزي پر خاصيت رو به اين رنگ و رو سبزي نيست، ميگه من نميقرمه

  بينم، كجا رفته؟بندازيد، راستي حامد و نمي
صبح خيلي زود رفتش، گفت مثل اينكه : با نگاه موشكافانه يك مادر بهم نگاه كرد و گفت

  دوني؟تو ميكردم تلفن مهمي بهش شده و بايد سريع بره، فكر مي
زاره، كنه و قرار مياوه آره صبح صداي موبايلش رو شنيدم كه داره با دوستش صحبت مي -

دونم سيمين خانم تا چه حد دروغهامو باور كرد، نمي. اما چون تو خواب و بيداري بودم يادم رفت
و با زبان شناخت، بارها در لفافه ر كسي حامد رو ميـاهوشي بود كه بيش از هـاون زن خيلي ب

گفت اگه روزي زباني از من خواسته بود كه سعي كنم با حامد زندگي واقعي داشته باشم، ميبي
 ون رو تويتهر دوتا زندگيفهميدم كه پيشنهاد ازدواجي كه به حامد ميدم، اينطوري مي

سرم كردم، اما من توي ايران و توي مهمومي متوجه شدم كه پبره، هرگز بيانش نميبالتكليفي مي
كرد براي همين هم با ازدواج از تو خوشش اومده، اما چون نامزد سابق سهراب بودي بيانش نمي

نشون ميده و با  كردم باالخره يه روز حامد عالقشوتون هم موافقت كردم، چون فكر مياون مدلي
  .كنيدهم زندگي مي

ستم با سوالهاي بيشتر خواتونستم خودم رو خالص كنم و نميحاال هم از زير نگاه تيزش نمي
اي هم درست كرده براي در مورد حامد كنجكاويش رو تحريك كنم، اما اگه مامانش غذاي ديگه

  .پسراش، يعني اينكه حامد بايد تا ظهر بياد
افتاد توي اتاق رفتم و خودم رو مشغول كارهاي عقب افتادم كردم، اما موبايلم از تو دستم نمي

لند كرده بودم اما انگاري كه به گوشهام اطمينان نداشتم و هر ثانيه و با اينكه صداي زنگش رو ب
غذا رو ساعت پنچ بعدازظهر، وقتي كه همه جمع شدند خورديم، اما از . كردماون رو چك مي

داد كه بخوان از من بپرسند چرا رو به خودش نميحامد خبري نبود و هيچ كس هم اين جسارت
چيز با ارزشي كه در خانواده حامد بود و از روز اول منو شيفته . حامد صبح زود ول كرده و رفته

هاي ايراني احترام به حريم شخصي مسئله اين اخالقشون كرده بود، اينكه برخالف بيشتر خانواده
كردند، مسئله ازدواج ما براشون مهمي براشون بود و هيچ كدومشون در كار همديگه دخالت نمي

اشون، فقط همون روزهاي اول قبل از ورودم به امريكا و البته فقط با قابل هضم نبود، اما مخالفته
عقيده داشتند حامد اونقدر بزرگ شده كه بتونه براي زندگي خودش . پسرشون بود نه با من
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تصميم بگيره، حتي سيمين خانم، به عنوان يك مادر شوهر ايراني كه با فرهنگ و رسوم ايراني 
ه تنها در اين مورد، بلكه در تمام برخوردها و رفت و آمدهايي كه بزرگ شده و زندگي كرده بود، ن

احترام به حريم شخصي و دخالت نكردن در  .با هم داشتيم، تابع اين اصل مهم خانوادگيشون بود
اي داشت كه توي اكثر امور يكديگر براي همين هم خونشون هميشه يك جو آروم و صلح جويانه

كردي، اونها از اول طوري با من برخورد كردند كه جدا از اختالف هاي ايراني پيدا نميخانواده
نظرهاي باطنيشون در مورد اين مسئله، من براشون هميشه مهمان عزيزي بودم كه جاي 
دخترشون و يا عروسشون رو داشت، مهماني كه اگه براي حامد عزيز بود، براي اونها هم عزيز بود 

شد كه همونطور كه درستش كرده ي خودمون دوتا ميو مشكالت و مسائل ما، مربوط به زندگ
  .كرديمبوديم، خودمون هم بايد حلش مي

اما حامد اونروز نه تنها براي ناهار، بلكه حتي براي خداحافظي با من هم نيومد و من به دروغ 
  .و در تماسيم. اش گفتم كه تلفني با هم خداحافظي كرديمبه خانواده

ني ــزنه، يعيــن زنگ نمــگه به مــود كه چرا حامد ديــب ن مسئله برايم سختــدرك اي
ي اوني كه بايد ــو ببينه، ولــخواد منيــن مسئله ناراحته كه حتي نمــقدر، عميقاً از ايــاون اين

تونم باور كنم كه همه اراحت باشه منم، اوني كه اين ميون غرورش شكسته منم، و نميــن
ند مدت گذشته و بخصوص در بوستون و در شب مهموني دروغ اش توي اين چاحساس عاشقونه

 .بوده
رو ندارم، هر عصبي و زودرنج شدم و حوصله هيچ كسي. اين دوماه، كارم فقط شده خودخوري

خدايا من كه گفته بودم، دوباره منو به اين درد دچار نكن، : گمروز به خودم و به خداي خودم مي
گويند، شايد آد، همه ميه نه وقتي هزار تا بال سر كسي ميمگ. پس چرا سد راهم نشدي كه نرم

دونيم، پس چرا هزار تا بال سر من نياوردي تا به اين سفر قسمت بوده و ما اون قسمت خوبشو نمي
  .نرم و بفهمم كه قسمت خوبش اينه كه نبايد حامد و ببينم

بودم در آورده و  صداي زنگ در خونه منو از حالت سستي و رخوتي كه در اون فر روفته
تق محكمي كه احتماالً حوصله نداشتم از جاي گرمم روي مبل بلند بشم، اما باز دوباره صداي تق

  .زداز پشت در داشت داد ميكه  شد را شنيدم و بعد از آن صداي نرگسبا كليد به در كوبيده مي
زنه گ اينقدر در ميخوابيدن فايده نداشت چون اگر نرگسه، حتماً با ديدن ماشينم در پاركين

آلود در و باز كردم، با عصبانيت خودش رو آن بيرون، وقتي با قيافه خوابها ميكه همه همسايه
  معلومه چه مرگت شده كه جواب تلفنهام رو هم نميدي؟: گفت وانداخت تو 

  .بيني خوابيده بودمدختر ادبت كجا رفته؟ اين چه وضع حرف زدنه، مگه نمي -
گي بعداً باهات تماس دي، يا ميزنم يا جواب نميتو خوابي، هر دفعه زنگ مييعني دوماهه  -
گيرم، خوب حاال بعدنه، به من بگو چت شده؟ چرا اينجوري رنگت پريده، هوا اونقدر سرد مي

  نيست كه تو اينطوري پتو رو دور خودت پيچوندي؟
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  رو، روي مبل انداختم، حوصله ايستادن نداشتمخودم
گفتي كارداري و فرصت سر خاروندن هم نداري، كنم تو كه اين همه ميمن تعجب مي -

چطوريه كه االن يك هفته مرخصي گرفتي و براي خودت خوابيدي، واقعاً باورم نميشه، رها حالت 
توني خوبه يا نه؟ من همش ترس اينو داشتم كه اگه ببينمت حتماً يه باليي سرت اومده كه نمي

به خاطر  ،اما تو كه چيزيت نيست حالت خيلي بده، يتلفني گفت: تگفياسمين مي. ر بريسركا
 كمر دردهاته كه نميري سركار؟

باالخره از ايستادن و داد و بيداد كردن خسته شد و اومد كنارم نشست، دستاش رو به روي  
دادي، چته رها؟ چرا اينطوري شدي، تو كه هميشه به ما روحيه مي: پام فشار داد و آروم گفت

   چرا خودت اينطوري در هم ريختي؟حاال
هام يواش داشت روي گونهريختم، حاال يواشاشكهايي كه اين دوماه هرشب تو دل خودم مي

  :كردراه باز مي
  در مورد حامده؟ -

  .با تكان دادن سرم تائيدش كردم
فهميدم كه تو بعد از برگشتت از بوستون اينقدر تغيير كردي؟ حرفش من احمق بايد مي -

  خواد طالق بده؟ه؟ بازم نميچي
گفتم؟ چرا دونستم چطوري براش توضيح بدم كه چه حماقتي كردم، اصالً چي بايد مينمي

  .بايد در مورد زندگيم با كسي حرف بزنم، بزار فقط بين خودم باشه و خداي خودم
، ري تقاضاي طالق كني و خودت رو از اين مشكل در بياري اينجا امريكاستآخه چرا نمي -

تونه كه هر روز با يك چيزي تو رو بترسونه و همه ي بزرگ شده، نميياونهم به اصطالح امريكا
  ترسي؟ عمر كنار خودش نگهت داره، تو هم كه خيلي وقته كارات درست شده، ديگه از چي مي

دونم كني تمام اين مدت به خاطر ترس كنارش مونده بودم، يعني خودم نمييعني فكر مي -
تونم جدا بشم؟ نرگس تو ديگه كي هستي؟ و با ريكاست و هر وقت دلم خواست مياينجا ام

  .گاه مبل، تكيه دادمناراحتي سرم رو به تكيه
دونم شايد پس عزيزم ناراحتيت از چيه؟ شما كه اين آخري با هم خيلي خوب بوديد، نمي -

ين اوني نيست كه هم فقط تلفني خوب بوده؟ شايد وقتي ديديش بحثتون شده و متوجه شدي ا
  كردي، درسته؟فكر مي

  دونم نرگسنمي -
  يعني دعواتون شده؟: و دوباره با كنجكاوي پرسيد

  دونمنمي: و دوباره همونطور با چشمهاي بسته گفتم
كه مشكلت حل نميشه، مگه جز اينه  نگفتدونم خوام كمكت كنم با نميرها جون، من مي -

رسيديد، خوب باالخره يك روزي دوتاتون به اينجا مي خوره،كه متوجه شدي ديگه بدردت نمي
خودتم گفتي حامد از جنس تو نيست پس ديگه ناراحتيت از چيه، تو كه خدا رو شكر تو اين 
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ودي نه دلت و بهش دادي نه جسمتو، حاال فقط ميري يك ــاسم بــاحسدت از بس كه بيــم
كرد، يــام مهــرگس داشت خستـهاي نــشي حرفـكني و راحت مييـو امضا مق كاغذ طال

تونستم تصميم بگيرم گذره، اونموقع راحت ميدونستم تو دل حامد چي ميكاشكي فقط مي
رد كرد، چرا اينكارو كردي كنم، همانطور كه منو خُ ردشباهاش چطوري رفتار كنم، چطوري خُ

  حامد؟
از جدايي سهراب غمم  اختيار سرم رو گذاشتم رو شونه نرگس و مثل روزهاي دانشگاه كهبي

  .كردم، باز هم دوباره اشكهام رو به روي وجود او، رها كردماش خالي ميرو، روي شونه
احساس گفتي، كاشكي مثل هميشه همونطور بينرگس كاشكي اينطوري بود كه تو مي -

زاشتند با آرزوهاي آورد و ميمونده بودم، كاشكي هيچ كس منو از تو خلوت خودم بيرون نمي
هاي ساده و كوچيك زندگيم رو هم نتونستند خودم زندگي كنم، اما چشمشون همين خوشبختي

ببينند، ببين چطور منو از تو خلوتم كشيدند بيرون، رهايي كه ديگه مدتها خودش رو هم فراموش 
دار رو درك كرده بود، ديگه يادش رفته بود عشق و زندگي يعني چي؟ ديگه معني نگاههاي تب

ديگه خودشم، خودش رو مثل يك زن قبول نداشت بين چطوري گولش زدند، چطوري كرد، نمي
، ، قلب تهي شو اسير كردندبتيواش از تو سوراخ كشوندش بيرون با طعمه عشق و محواشي

  .تونمخوام خودمو خالص كنم، اما نمينرگس حامد منو اسير كرده، مي
كرد حاال كه شنوه، هيچ وقت فكر نميرو از من ميشد كه داره اين حرفهارگس باورش نمين
كردم كه همه چيز با تونم راحت تصميم بگيرم، تصميمي كه اينقدر براش روزشماري ميمي

خره احترام و دوستي پيش بره و هيچ چيزي برخالف خواسته حامد نباشه، حاال اينطوري تا خر
كرد وقتي اينقدر ت فكر نميتوي اين زندگي فرو رفته باشم كه خودمم ندونم چكار كنم، هيچ وق

تونه راه زندگي منو عوض كنه، دائم معذرت كرد كه برم بوستون ديدن حامد، چقدر مياصرار مي
  .خواست از اشتباهي كه نكرده بودمي

كردم، وقتي تو هم به رفتن شك داشتي، اصرار تقصير من بود، نبايد اينقدر بهت اصرار مي -
دونم رها، چرا حامد بهت زنگ كردم اينطوري بشه، نميفكرشم نمي من اشتباه بود، ولي آخه اصالً

  .كنم، اون خيلي تو رو دوست داشتزنه، من اين يكي رو ديگه اشتباه نمينمي
شدم، آخه يه طور ديگه ناراحت مي مرفتنمي تقصير تو نبود، خودمم اگه: ا ناراحتي گفتمب

حت بشه و براي چيزي به اين كوچيكي كه از من اونهم قهر كرده بود، دوست نداشتم از دستم نارا
خواسته لج كنه، رفتن به بوستون و ديدنش، خواسته بزرگي نبود كه بخوام نرم و ناراحتش كنم، 

اي هم كه جاي من بود منم دلم براش تنگ شده بود، منم دوست داشتم ببينمش، هركس ديگه
خيال نباشند، بعد از مدتي براش گه بيكه دائم تلفني با هم صحبت كنند و نسبت به زندگي همدي

شي و سنگ صبورت آيد، با سنگم، كه هر روز صحبت كني بهش عالقمند مياحساسي بوجود مي
شه، خودتم ميدوني كه دوست داشتم همه چيز دوستانه تمام بشه و اگه خواستيم با همديگه مي
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نه بگيريم، نه مثل االن كه هامون رو بكنيم و يه تصميم عاقالزندگي كنيم، اول با هم صحبت
  .مجبور بشم توي يه كار انجام شده قرار بگيرم

كنه، آدمي نيست كه بخواد بخاطر احساسش، اصولش رو حامد اصول زندگيش با من فرق مي
  .زير پا بذاره

خواي چكار كني، تا زوده بايد تكليفت رو مشخص كني، اينكه االن دو سه پس باالخره مي -
كنه، چرا بهش رو زندوني كردي كه مشكلت رو حل نميزني و خودتحرف نميماهه با هيچ كس 

  زني؟زنگ نمي
رده رفته، حاال من بايد برم التماسش ــگ بزنم؟ اون ول كــمن زن: مــانيت گفتــبا عصب

  كنم؟
  .زنهو حرف بزنه، براي همين هم زنگ نميـكشه با تالت ميـكنم اون خجي من فكر ميـول -
  .حامد و خجالت؟ چي داري ميگي نرگس، اون اصالً اين تيپي نيست: د گفتمبا پوزخن 
داده هميشه به گفته انجام ميكنه، اون هميشه هر چي بهت مياما اين مسئله فرق مي -

كنه كه فكر مي ي، حااله باشاطمينان داشتقولهاش وفادار بوده، همين باعث شده كه تو بهش 
  .اطمينان نداريقولش را شكسته و تو ديگه بهش 

نرگس : بلند شدم و مشغول قدم زدن توي هال شدم و با آهي كه توي صدايم بود گفتم
پسر  مداطمينان كه هيچ چي، من بهش ايمان داشتم و متاسفانه هنوز هم بهش ايمان دارم، حا

  .پاكيه
نيش بيزني؟ اونم اينقدر به تو اطمينان داشته كه حتماً ميري ميپس چرا بهش زنگ نمي -

خواي بدون اينكه باهاش حرف بزني بري اش رو هم آماده كرده بود، تو كه نميكه حتي هديه
خواهي؟ دستم رو به طرف گردنبندم بردم و اون رو با انگشتام لمس تقاضاي طالق كني، مي

  .كوچكي را روي اون حك كرده بودH اول اسمم كه به سادگي و زيبايي   Rكردم، حرف 
 متاز قبل اينو سفارش داده، چون خودرها اون : مد و به گردنبند نگاه كردنرگس نزديكتر او

كرده و دوست جا دوتا حرفو كنار هم آماده ندارند، يعني از قبل به تو فكر ميميدوني كه هيچ
داشته ببيندت حاال چه مشكلي داره، اين چيزيه كه تو بايد باهاش حرف بزني و بفهمي، تو كه 

يه گوشه خونه و فكر كني مشكالتت خودبخود حل ميشه، ما  ي كه بشينيل نبودعقبياينقدر 
ي خودت موندي، فردا خواستيم، حاال چطور كه تو توي مسئلههميشه از تو كمك فكري مي

كردم، تا آب كتري رو گاز را روشن ميخواي براي مردم نظر بدي؟ در حاليكه اجاقچطوري مي
ورد زندگي ديگرون خيلي آسونه چيزي از من كم و زياد آخه نظر دادن در م: جوش بيارم گفتم

دم، حرف گي نظر مينميشه كه بخوام بهشون بگم اينكار و بكنيد يا نكنيد؟ به قول خودت مي
گم عمل كه نبوده كه بخوام كاري رو انجام بدم، حاال هم بازم اگه به يك نفر ديگه برسم بهش مي

تونم اينو بگم، عمل فهمي، ولي در مورد خودم نميبايد بري باهاش تماس بگيري و علت رو ب
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تونم شه اگه اينكارو بكنم، نرگس نميكشم، غرورم شكسته ميكردنش برام سخته، خجالت مي
  .تونستم تو اين مدت اينكارو كرده بودمفهمي چي ميگم، اگه ميبهش زنگ بزنم، مي

كه شوهرت  دونستياز قبل هم ميكنه، تو كه آخه ديوونه، اونم داره االن مثل تو فكر مي -
زاره، پس چه انتظاري از اون داري؟ خودت فكر كن، اگه االن خودخواهه و هيچ وقت پا پيش نمي

دوني، اينقدر بمون اصالً خودت مي. كنه، تو هستي نه اونتماس نگيري، اون كسي كه ضرر مي
  .اينجا تا علف زير پات سبز بشه

دونستم كه اگه بخوام تكليفم روشن بشه، بايد با مم ميحرفهاي نرگس حقيقتي بود كه خود
حامد تماس بگيرم، اما اون چيزي كه تا حاال مانعم شده بود عدم تحملم براي شنيدن جواب نه 

خواستم حامد منو رد كنه و اينطوري زجرم بده، ولي باالخره تا كي؟ چقدر ديگه بايد بود، نمي
  كردم؟صبر مي

بيشتر، مطمئن شدم كه اين منم كه بايد زنگ بزنم و از اين اضطراب  بعد از چند هفته انتظار
  .خودم رو نجات بدم

  .با اولين زنگ موبايلش رو جواب داد
  .تونستم در كالمم مخفيش كنم سالم كردمبا ناراحتي كه نمي

  .شدمپس باالخره زنگ زدي، ديگه داشتم ازت نااميد مي -
  به فكر زنگ زدن نبودي؟ زدم، تو اصالًيعني اگه من زنگ نمي -
 تونستم صحبت كنم،ض گلويم رو گرفته بود و راحت نميغب

شناختم ديگه امديه كه من ميـاورم نميشه اين حـآخه حامد چرا؟ چرا اينطوري شدي؟ ب -
گرفت نبايد ام ميزدم گريهگفتم؟ جز اينكه اگه حرف ميخواستم چيزي بگم، چي بايد مينمي

هام حرف يك بچه گريه كنم ديگه اونقدر بزرگ شدم كه براي بيان خواستهتوي اين موقعيت مثل 
 حامد سكوت طوالني زجرآور بينمون را شكست. بزنم نه گريه كنم

شناختي اما رها، دليلش فقط خجالت بود، نه چيز راست ميگي اين حامدي نيست كه مي -
وي اون اطمينان ـنگاه كنم و ت ديگه، صبح وقتي چشمم بهت افتاد از تصور اينكه بايد به چشمات

كردم اگه از من ناراحت شي رفتم، فكر ميبنبينم، ديوونه و عصبي شده بودم قبل از اينكه بيدار 
زني، اما تو اينكارو نكردي، و روزبروز اين فاصله بيشتر شد و شجاعت من براي نباشي بهم زنگ مي

  .روبرو شدن با تو كمتر
خوام باهات دونم االن ميتوني حرف بزني يا نه، اما مينمي: تنفس عميقي كشيدم و گفتم

  خواهي حرف بزني؟ در مورد چي مي: بعد از مكثي طوالني، و با ترديد گفت. صحبت كنم
  .هر وقت تونستي صحبت كني بهت ميگم در مورد چيه -
  .هر موقع كه تو دوست داشته باشي ميتونم ببينمت -
  .رف بزنم، نه چندماه آيندهخوام خيلي زود باهات حاما من مي -
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خواي امشب بيام ديدنت؟ با ترديد و بينمت، ميبهت كه گفتم، هر وقت كه تو بخواي مي -
توني امشب منو ببيني وقتي فهمم منظورت چيه؟ آخه تو چطوري ميمن نمي: حوصلگي گفتمبي

  اون سر امريكا هستي؟
خشم وجودم رو پر كرده بود اما سعي من يكماهه برگشتم و در اورالندو هستم، عصبانيت و  -

ام زندگي كنه و به ديدنم تونست يكماه در نزديكيكردم خودم رو كنترل كنم، آخه چطور مي
  خواست ناراحتي رو از دلم در بياره؟نياد، اون چه انسانيه؟ يعني هيچ وقت نمي

  نگفتي، امشب بيام ببينمت؟ -
  ، من خونه هستمبيا، هر موقع خواستي بيا: ت گفتميبا عصبان 
  مگه كالس نداري؟ -
  .نه حامد كالس ندارم، فقط بيا و خداحافظي كردم -

توجه به نگاه همونجا روي مبل نشستم و چشمم خيره به پاندول ساعت روي ديوار بود كه بي
دونم چقدر داد، نميكننده خودش ادامه ميسرگردان و منتظر من به رقص تكراري و خسته

وساعت، شايد هم نيم ساعت، از اولش شروعش را نفهميده بودم كه حاال رقصيد، يكساعت، د
خواستم اونقدرنگاش ها بود، نه به علت حركت، ميآخرش رو متوجه باشم، فقط چشمام به حركت

لحظه اطرافش رو نفهمم، فقط پاندول ساعت باشه كه برام برقصه، هاي ساكت و بيكنم كه زمان
هايي كه اين در با لمس انگشت تيار به سه سال پيش برگشتم زماناخصداي در را كه شنيدم، بي

اومد و حاال دوباره بعد از اين همه مدت برگشته و دوباره اين منم كه در رو حامد به صدا در مي
  .كنمبراي حامد باز مي

ديد اما اويد و چيزي را در وجودم متفاوت ميـكاقش صورتم را ميـمان گرم و مشتـچش
  اون تفاوت چيه؟ دونستنمي

از پشت سرش چند شاخه گل رز سرح رنگي رو كه پنهون كرده بود بيرون آورد، مثل هميشه 
  رها حالت خوبه؟: تر به چشمام خيره شد و با تعجب پرسيدام رو بوسيد و باز عميقگونه

  خوبم، چطور مگه؟ -
  چرا اينقدر ضعيف شدي، چرا اينطوري رنگت پريده؟ -

بهت كه : بردم تا براش گلدون مناسبي پيدا كنم، گفتمبه آشپزخونه مي در حالي كه گلهارو
شدم، اون حوصله ميداشتم بازم عصبي و بي. گفتم حالم خوبه، يه مدت طوالني سرما خورده بودم

اينقدر توي خودم بودم . دادشد و قلبمو تسكين نميچه كه توي دل من بود با گلهاي رز پر نمي
  .دونم شايد هم اصالً چيزي نگفته بودرو نفهميده بودم، نميشكنم حرفهاكه فكر مي

تونستم تحمل كنم كه تو طور ديگه در مورد من فكر كني، و در رها من كه بهت گفتم نمي -
حاال چرا داري با اين گلهاي : گذاشت گفتگرفت و توي گلدون ميحالي كه گلهارو از دستم مي

ردوندم و با ناراحتي گفتم فقط همين و داري بگي؟ سه جنگي؟ رويم رو بطرفش برگبيچاره مي
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زدي، توي بدترين موقعي كه بهت احتياج داشتم ولم كردي، يكماهه ــه من زنگ نــماهه ب
كر نكردي كسي منتظر ديدنته، يك نفر هر ثانيه داره نگاه به تلفنش ــاومدي اينجا اما حتي ف

اري و با من تماس بگيري و حاال فقط جوابم خواي پا روي غرورت بزكنه ببينه، تو كي ميمي
  اينه؟
  .تونستي زنگ بزني، پس تو چرا تا حاال صبر كردي؟ منم منتظر تماس تو بودمتو هم مي -
گي منتظره تلفن حامد لطفاً بسه ديگه، تو منو ول كردي و رفتي، بعد مي: با درماندگي گفتم 
نگ بزنم، چرا يكبار هم تو زندگيت اقرار تونستم بهت زيـا چه رويي مـودي؟ آخه من بـمن ب
  كني كه اشتباه كردي؟نمي

براي اينكه من اشتباه نكردم، خودتم ميدوني كه من اشتباه نكردم من فقط تحمل نگاه تو  -
رو نداشتم، چون نگاهت به من عوض شده، اون چيزي كه اين هفت سال بينمون بود تغيير كرده 

بيني اما بينم، خودتم نميكنم يه رهاي ديگه رو ميبهت نگاه ميبود، همون طور كه حاال كه دارم 
تغيير كردي، من تحمل اين تغييرات و نداشتم نه اينكه فكر كني اشتباه كرده باشم، من هيچ 

ولهامو با تو نشكستم، از اول هم گفته بودم پنج شش سال با من بمون، كارهاتو درست ـوقت ق
من تا اون پنج شش سال بهت قول دادم، ديگه بعد از اونش كنم، بعد زندگيت مال خودته، مي

خواستي بعد از تمام شدن كارهات جدا ربطي به قرارهاي ما نداشته، اگه اينقدر ناراحت بودي مي
بشي اگه جدا نشدي، يعني كه ديگه از اون به بعدش روي ميل خودت با من موندي، پس ديگه 

  .اينطوري منو سرزنش نكن
بعداً در موردش  و خوام جدا بشم، گفتي فعالً سرم مشغولهبهت گفتم مياما حامد من  -

  .صحبت كنم
در حال قدم زدن  .اي كه بودهكنه، مهم اينه كه جدا نشدي، حاال به هر بهانهچه فرقي مي -

توي هال بود و بعد يك دفعه به طرف اتاق سابقش رفت و بعد از چند لحظه نگاه كردن به اتاقش 
هاي چند سال پيش بود و من رفت، كنار در ايستاده بود، اما چشمهاش غرق خاطرهبه طرف اتاق 

از اونجا نگاهش رو به بالكن كه پر از گلدونهاي رنگارنگ بود دوخت، از همانجا كه ايستاده بود 
  .رو عوض نكردي، همه چيز دقيقاً مثل سه سال پيشهمثل اينكه هيچ چيزي: گفت
  .چي عوض نشده كه بخوام تو خونم تغييرشو ببينم براي اينكه تو زندگيم هيچ -

  .برگشت به طرف هال و كنار من مشغول تماشاي بيرون از پنجره شد
رها تو واقعاً خيلي ناراحتي كه از من جدا نشدي؟ اضطراب همه : بعد از چند لحظه گفت
به خودم  گرفت، دستهام رو محكم به هم فشردم تا لرزشش كمتر بشه،وجودم را داشت در بر مي

رو در خودت توني اين مسئلهگفتم، رها بايد تصميم بگيري براي هردوتون سخته اما تا كي ميمي
  .بريزي
  ........حامد -
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رويش رو بطرفم برگردوند، انگاري منتظر بقيه حرفهام بود، اما بعد از چند لحظه كه چيزي 
  .خواستي بگيمثل اينكه چيزي مي: نشنيد، گفت

  .بيا با هم زندگي كنيم: دم و گفتمنفس عميقي كشي
  كنيم، منظورت چيه؟ما االنم داريم با هم زندگي مي: با تعجب گفت

سرم رو پايين . هم باشيم زن و شوهر با مثلواقعاً منظورم اينه كه نه مثل دو تا دوست، بيا  -
گاهش دونستم كه ندستام رو تو دست گرفت و مي. انداختم، تحمل سنگيني نگاهش رو نداشتم

  .روي صورتمه، اما سرم همچنان پايين بود
  رها يعني تو حاضري با من زندگي كني و واقعاً همسرم باشي؟ -
  .آره حاضرم -
ام رو باال آورد و گفت تو چشمام نگاه كن تا پس تو از من دلگير نيستي؟ با دستاش چونه -

  خواي جدا بشيباورم بشه كه تو ديگه نمي
  .كنم و يك خانواده تشكيل بديمخوام باهات زندگي مي -

برند نه براي من و تو به عزيزم خانواده رو معموالً براي يه جمع شلوغ به كار مي: با خنده گفت
تنهايي، به چشماش نگاه كردم و همه اضطراب و ترسم رو با نفسي بيرون دادم و دستهاي حامد و 

  .تر گرفتممحكم
مون هم به كار ميره، دستهاش توي دستهام  بچهاما حامد جون خانواده براي من و تو و  -

  .سست شد، ولي اونها رو محكم گرفته بودم
مون، ما هنوز در مورد زندگيمون صحبت نكرديم خيلي زوده كه از بچه منظورت چيه از بچه -
  .بگي

اش خيلي بيشتر از اينهاست و با عزيزم قرار نبوده در موردش صحبت كنيم، اون عجله -
  : نگاه كردم التماس بهش

  .حامد تو داري پدر ميشي -
  :ناباورانه بهم نگاه كرد و چشمهاش رو به شكمم دوخت

  .كرديرها بگو كه دروغه و داشتي با من شوخي مي -
مون با هم هــا بخاطر بچــشيم، بييــدار ما داريم بچهــكنم، مامد شوخي نميــنه ح -

مون؟ م كشيد بيرون و فرياد زد بخاطر بچهــدست ت دستش رو ازيانــا عصبــب. دگي كنيمــزن
 ور مدارم، گوشت و پوست دار احساسكنم، رم در كنارت زندگي ميكه دارو د سال مني ــچن

گيرنده زندگيمون بيني، حاال اين بچه چند روزه كه هيچ وجود خارجي نداره بايد تصميمنمي
  باشه؟
ردم، در واقع به خاطر خودمون دو تا دوست نه حامد اشتباه فكر نكن، من درست بيانش نك -

  .دارم با هم زندگي كنيم، ولي خوب اين ميون، اونهم به ما اضافه شده
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قرار نيست هر كسي تو راه اضافه شد با خودمون ببريمش، رها خانم كورتاژو براي اين  -
سالت م سيـكمـموقعها گذاشتند، تو كه ديگه بچه نيستي كه من بخوام اينو بهت بگم، داره ك

  شه، يعني تا من بهت يه اشاره بكنم تو بايد حامله بشي؟مي
با ناراحتي به طرف پنجره برگشتم، دوست نداشتم باهاش صحبت كنم چون خودم از اول اينو 

دونستم كه حامد با داشتن بچه مخالفه، چيزي كه اين مدت منو در هم ريخته بود همين بود مي
تونستم چيزي بيشتر از اين از اون بخوام، اين عقيده ، نميكنهمو رد ميـودكـد كـكه حام
ام رو بخاطر اش بود، اما بچه من چي ميشد، اونهم احتياج به پدر داشت، بايد آخرين سعيشخصي
  .كردماون مي

  .كنهخودتم ميدوني كه تو امريكا هيچ دكتري اينكارو نمي -
  .كنمناراحتيت از اينه باشه دكترشو من برات پيدا مي -

  .روي مبل نشست و منتظر نگام كرد
خدايا بايد چكار كنم، كدومشون رو بايد انتخاب كنم نگاه منتظر شوهرم، يا تپش قلب كودكي 

  .كنمكه زيردستم احساس مي
خوام، تو داري حامد اينو از من نخواه، نزار تصميم بگيرم، آخه من دوتائيتون رو با هم مي -

  .منو زجر ميدي
  .كني، حرف دلت رو بزنپس دروغ نگو كه دكترش رو پيدا نمي: فتبا عصبانيت گ

  .تونم بچه سه ماهه رو از بين ببرم، اون ديگه خيلي بزرگ شدهرف دلم اينه كه نميح -
ذاشتي سه ماهش بشه بعد به من زنگ بزني، ــرا گـــجنبيدي؟ چــرا زودتر نــپس چ -

كنم، گيرم و قبولش ميانجام شده قرار ميشايدم فكر كردي اگه ببينم اينقدي شده تو كار 
  درسته؟

حامد باور كن اينطوري نيست، من خودم دير متوجه شدم، در واقع وقتي دكتر بهم گفت،  -
كردم، چون از قبلش حالم خوب نبود اگه يادت باشه من بچه دوماهه بود، اصالً فكرشو هم نمي

  .ر دردهام زيرنظر دكتر هستمتوي بوستون هم گفتم زياد حالم خوب نيست و براي كم
رها گوش كن عزيز من، اين حاملگي براي سالمتيت خوب نيست، تو مدتهاست كمر درد  -

خواي خودت و آره، مياش بيشر به كمرت فشار ميداري و هر چه بچه بزرگتر بشه، سنگيني
  .ناقص كني براي كسي كه هنوز نديديش

كردم گريه قلبش طپش داره، خيلي سعي ميكنم، اما من هر روز دارم اونو لمسش مي -
هامو خيس كرده اختيار گونهنكنم، آخه يه مادر ديگه نبايد براي خودش گريه كنه اما اشكهام بي

  .بود ديگه براي خودم نبود
تونم فقط مادرش حامد جون، عزيزم اين بچه به دوتائيمون احتياج داره، من همه عمر مي -

  .گيرمشو نميباشم، اما هيچ وقت جاي پدر
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اگه تو هم فقط يكبار لمسش كني، : كنارش روي مبل نشستم و دستاشو تو دستم گرفتم
امكان نداره به اين راحتي از بچه خودت بگذري با عصبانيت دستاش رو از دستم كشيد بيرون و از 

  .سرجاش بلند شد
كني من مي دوني رها تو همه چيز و با نقشه جور كردي كه منو بكشوني اينجا فكرمي -

خواد با من زندگي كنه، خواست، امروز مياحمقم و حاليم نيست، رهايي كه تا ديروز طالق مي
  .تونيم با هم خوشبخت بشيمامروز به ياد اين افتاده كه منم وجود دارم و مي

رو توي موهاش فرو زد و مثل هميشه موقع ناراحتي دستهاشدائم با حالتي عصبي قدم مي
آورد، بهم نگاه كرد و با عصبانيت داد زد فقط بگو هاش فشار مير از گاهي به شقيقهبرده بود و ه
  خواي با من زندگي كني؟براي چي مي

اي پرسي؟ به همون دليلهاي سادهتر هم هست كه ميسوالي از اين مسخره: با ناراحتي گفتم
حاال هم بعد از اين همه  دونستم انتخابم اشتباه نبوده،كه اين سالها بهت اطمينان كردم و مي

  .دم به جاي جدا شدن باهات زندگي كنمسال كه در كنارت بودم و شناختمت، ترجيح مي
اش داري احتياج به خواي نگهدي باهام زندگي كني چون اون عروسكي كه ميترجيح مي -

اتت، اي هستم براي رفع احتياجپدر داره؟ آره، درست نميگم؟ يعني مثل هميشه من فقط وسيله
خواستي، حاال هم بايد خودم را فداي موجودي كنم كه تا هيچ وقت منو به خاطر خودم نمي

  .همين چند مدت پيش وجود خارجي نداشت، هر چند كه همين االن براي من وجود ندارد
خوام باهات زندگي كنم، به خاطر خودته، چون ه ميـن به خاطر اين بچه نيست كـاما م -
  .كنم، حامد من دوستت دارميچكس رو مثل تو پيدا نميدونم كه ديگه همي

دونم، دوست داشتنت رو اين سالها ديدم، مثل دوست داشتن يه خواهر به برادرشه، آره مي -
  .مثل يه دوست به دوستشه، رها چرا داري به خودت دروغ ميگي؟ تو هيچوقت عاشق من نبودي

نكردم تو هم همينطور بودي، من اون خوب يك چيز واضحه كه من با عشق باهات ازدواج  -
اي رو نداشتم، نه تنها اون سال بلكه تا سالهاي بعدش سالها آمادگي پذيرفتن هيچ عشق و عالقه

  .هم همينطور بود
قصد ازدواج با هيچ كسي رو ندارم، تو هم همينو به من گفتي كه نه تنها با : بهت هم گفتم

خواي كار منو درست كني كه يك گي نداري، فقط مياي هم قصد زندمن بلكه با هيچ دختر ديگه
  تر انتخاب نكنم، حاال چي فكر كردي از همچين ازدواجي انتظار عشق و عالقه داشتي؟راه اشتباه

شناسم، اونقدر برام اي ميولي حاال چندين سال گذشته، ديگه تو رو بيش از هر مرد ديگه
چه نبودي، نگاهم را به جز به عنوان زن تو به ارزش داشتي كه توي اين سالها چه كنارم بودي، 

هيچ كس ندوختم، هيچ وقت حتي اين اجازه رو به خودم ندادم كه با كسي حتي يك قرار ساده 
آد يا براي جدايي ربطي به اين نداشته كه از تو بدم ميم متصميقهوه خوردن هم بزارم، اما 

ليلش فقط دلتنگيم براي ايران بود و تو خوام جدا بشم ددوستت ندارم اولين باري كه گفتم مي
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كردي عشقي كه اگه اونموقع مانع سفرم ميشدي و عشق ساده منو به آب و خاكم درك نمي
كرد كه هنوز تا هنوزه اثرش روي من بمونه، گذاشته بودي برم، اينطوري عصبي و زود رنجم نمي

خواستم براي اين اواخر كه طالق مياما گفتي بهت ثابت كنم و نرم، منهم ثابت كردم و نرفتم، اما 
اينكه توي بالتكليفي بودم، تو اونجا زندگي خودت را داشتي و من اينجا، حامد به اين نميگن 
زندگي، تصميم داشتم جدا بشم تا از اون زندگي قراردادي بيام بيرون و بعداً اگه دوست داريم 

تا ببينيم تو به عنوان مرد زندگي من  واقعاً با هم زندگي كنيم، بشينيم با هم درست صحبت كنيم
كنم اين خواي و من سعي ميخواي، نه مثل حاال كه تو اصالً بچه نميخواي و چي نميچي مي

  .رو نگه دارمبچه
خواستم، اما باز هم تو فكر زندگي با تو بودم ولي يه من اگه طالق مي :مدادبا خستگي ادامه 

گه لطفاً به من نگو برايت نقشه كشيده بودم، خودمم از اين تر، پس ديتر و عاقالنهزندگي منطقي
  .خوام تو رو از دست بدمشرايط ناراحتم، منهم نمي

ات با نگراني كه تو خواي، نه به عنوان پدر بچهپس بهم ثابت كن كه منو بخاطر خودم مي -
  چطوري ثابت كنم؟: زد گفتمصدايم موج مي

خواي، خوام، اگه واقعاً منو به خاطر خودم ميرو نميمن اين بچه : تو چشمام زل زد و گفت
  .فكري به حال اون كن

حامد ديگه خارج از تحملمه كه بخوام چيزي رو بهت ثابت كنم، قادر نيستم اونو از بين  -
  .ببرم

را وقتي بهت ميگم اونه كه داري براش تصميم ـبري؟ پس چـاضري منو از بين بـولي ح -
  ي قبول كني؟خواگيري نه من، نميمي

خوام، كمكم كن، مثل هميشه كه كمكم من هر دوتون رو با هم مي: با درماندگي گفتم
  .تا بتونم هر دوتون رو با هم داشته باشم ،كردي
خواي، هنوز ياد نگرفتي كه بدبختي تو اينه كه هميشه  همه چيزهاي خوب رو با هم مي -

ياري، حاال ببينم ارزش من بيشتره كه فدا كني اي بدست ببايد يه چيزي رو فدا كني تا چيز ديگه
  ات؟يا ارزش بچه

سالمه، اگه اينو از بين ببرم، شايد ديگه هيچ وقت فرصت داشتن به قول خودت من االن سي -
  .يك بچه رو پيدا نكنم

  پس ناراحت نميشي كه فرصت داشتن منو هم داري از دست ميدي؟ -
كني زندگيمون بدون خواي، فكر نميچ وقت بچه نميگي، يعني كه هياما اينطور كه تو مي -

  شه؟محتوا ميبچه خيلي بي
خوام، اين بچه يعني فقط به خوام، مخصوصاً اين بچه رو نميشايد بعداً بخوام، اما حاال نمي -

ي كه من از قبل هم تخوام خودتم ميدونسخاطر اون، نه به خاطر وجود خودمون، من اونو نمي
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آد كه اشلي هم براي همين رفت دنبال زندگيش و ازدواج كرد و حتماً يادت مي خواستم،بچه نمي
دوني بايد در موردش بحث كنيم اگه ه ميـرا چيزي رو كـدونم ديگه چميـپس ن. دار شدبچه
خيلي واضحه، وگرنه به هيچ . خوايخواي با من زندگي كني ثابت كن كه منو بخاطر خودم ميمي

  .ات بدونينو به عنوان پدر بچهعنوان اجازه نداري م
كني كه منو حتي با اين بچه چرا هميشه من بايد ثابت كنم، چرا ايندفعه رو تو ثابت نمي -

  خواي باهام زندگي كني؟هم دوست داري و مي
نشستيم منطقي در شديم و ميدوني رها درست گفتي ما واقعاً بايد از همديگه جدا ميمي -

كردم تو حداقل اينو در مورد كرديم، ولي من فكر ميمي با هم صحبت ميمورد مسائلي به اين مه
تصميم گرفتيم با هم زندگي كنيم، در مورد يك تونيم از حاال كه من ميدوني وقتي ما نمي

مون با همديگه از بعد از كردن زندگي بيائيم، پس واي به حال بعداً، ما واقعاًمشكلمون با هم كنار 
شديم، حاال هم فايده بوده و بايد زودتر از اينها جدا ميو، يه چيز پوچ و بيتمام شدن كارهاي ت

فكراتو بكن، اگه تصميمت عوض شد بهم زنگ بزن، در غير اينصورت من تا هفته ديگه كاغذهاي 
  .فرستمطالق رو برايت مي

 
 
 
 





 
 

  
  

  

  فصلِ دهم
  
  
  

شناختم، اما همه دروغ يم ميحامد تو فقط يك رويا بودي و من به دروغ تو را قهرمان روياها
خواستم كسي بزم روياهايم را در هم بپاشد و آنگاه به من بود، همه نيرنگ بود، گويا باز هم نمي

ترسيدم كه تو مرا از خودت براني و كودكم را، و بگويند باز هم اشتباه كردي، من از آن مي. بخندد
اس تو زندگي گرفته، ناديده بگيري تك هاي احسبرگ خسته را كه بر روي شاخهعشقم را اين تك

يابد و تو او را از خود اي نميبرگي كه هنوز نيامده خسته است و به جز تو هيچ پناهي و آشيانه
  .راندي

ها شو، دردهاشو كه وقتي باهاش همراه اما كودكم از حاال دنيا را باور كن، فريبها شو، قصه
ات بشم و نزارم خونه قلب ه باهات بمونم و آشيانهره، ولي من اينجام كميشي، تساعدي باال مي

ده، كوچولوت از غمها كدر بشه، همون طور كه وجود تو داره به خونه قلب من نور و اميد مي
تونستم انگشتهاي اومدي و ميگناه، كاشكي زودتر ميي من، پاك سرشت بيوكوچول كودك

تو محتاجم همچون گلي كه نور  را  وت رو توي دستام بگيرم و لمست كنم، عزيزم بهـوچولـك
  .زندطلبد و بسان كويري كه باران رو فرياد ميمي

  طلبم، چون عشق به تو جاوداني و آكنده از نور و اميدهتو را مي
  كودكم زودتر بيا چون آغوش گرمم به تو احتياج داره

ارم به اين خوابي شدم، باز هم فكر امانم را بريده و فقط دوست دباز هم شبها دچار بي
گرفت، حتي اگه حامد رو بينديشم كه آنچه انجام دادم جز حقيقت چيزي نبوده و بايد انجام مي

 . هم از دست بدهم

هاي من نويسم، كوچولوي عزيزي كه تنها شاهد لحظهباز هم شبها براي كوچولوي عزيزم مي
كشانيم، فرزندان بيچاره خود مي ، تا به كجا، فرزندانمان را نيز بادويمم، ميدويميدويم، مي .شده
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دانم چرا چشمهايي كه دردها را نمي. ما، زائيده توقعات، تخيالت باطل و آرزوهاي در پس پرده ما
فرزندم پاهايت را محكم بر زمين . و من هنوز از درك چشمهايت عاجزم. آفرينندفهمند، مينمي

. يابي، در نخواهي يافتي كه حال در ميگاه زمين را به آن سفتي و اطمينانبگذار، زيرا كه هيچ
  .پايه است، همه زاده تخيالت نافرجام ماستبعدها خواهي دانست كه همه چيز سست و بي

  .خواهيم اينگونه باشداينگونه است، چون مي
خواهيم، حال شنويم كه همان است كه ميبينيم و ميانديشيم كه اينگونه است و حتي ميمي

  .نيستآن كه تخيالتي بيش 
  .خندم كه شايد همانمپرسم من كه هستم و غروب به خود ميدم صبح از خود ميبا سپيده

  اضطراب از اينكه شايد ما نبايد بپنداريم كه همانيم كه هستيم
  .اضطراب از اينكه شايد همه قافله نبايد بپندارند كه همانند

  بدتر  رود و از آناضطراب از اينكه شايد قافله راهش را به خطا مي
  گمان بوده ه وهم ودائيزمغشوشاي نباشد و همه در خيالي اضطراب از اينكه شايد قافله

  ام از آنكه همه عمر در جستجويش بودم و آن راخسته
  .يابم، دستهايم را بگير و مرا با خود ببر و مرا از اين سرگرداني نجات بدهنمي

  .نوشتن براي كوچولوي عزيزم، عادت شيريني شده
  .كردصدا حرفهامو گوش ميدونم به جز دفترم كه هميشه بيه حاال ميديگ

شنوه، بلكه قلبش هم طپش داره، يك اي هم هست كه نه تنها حرفهام رو ميعزيز ديگه
آلود كرده، يه شوم، گرماي وجودش بدن منو هم گرم و تببلند مي كه موجود حقيقي كه از صبح

  .شيمه هيچوقت از همديگه خسته نميبخش، يه هم صحبت دائمي كگرماي لذت
                                                     ***  

حامد كارهاي طالق رو خيلي زود جور كرد، چيزي كه اين سالها اينقدر منتظرش بودم و 
كننده دونستم، حاال ديگه برام خوشحالگذاشتن به دنياي آزادي مي ن ازدواج رو پاواز انجات 

  .دنبو
ه اون نظر شخصي ــخواد، عقيده داشتم كيــامد بچه نمــدونستم كه حم ميــاز اول ه

كردم روزي زندگيم حامده و به خودش و زندگي خودش مربوط ميشه، نه به من، اما فكر نمي
اي كه حامد خيلي راحت انكارش كرد و بدتر از همه وقتي بود كه اينطوري بهش گره بخوره، گره

ديدمش اما اون براي راحت كردن خيال من با دوست كردن كاغذهاي طالق بايد ميبراي امضا 
فهموند كه ديگه فكر برگشتو عزيزش سيدني به اونجا اومد، در واقع با اينكارش داشت به من مي

  .نكنم
شد برجستگي و بزرگي اون رو با كودك كوچولوي من اونقدر بزرگ شده بود كه ديگه نمي

قتي با وكيلم به دفتر وكالتي كه حامد آدرسش رو داده بود رفتم، اون دوتا هم لباس مخفي كرد، و
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كرد و بعد به حامد كه با خونسردي كه فقط اونجا بودند، سيدني حيرتزده به من نگاه مي
العمل خواست عكسكرد، نگاه كرد، گويا ميمخصوص خودش بود داشت با خودكارش بازي مي

بلند شد به طرفم آمد، منو در . شمهاش چيزي بخونهچكه نتونست از حامد را ببينه، اما مثل اين
گفت شما داريد دونستم تو اين شرايط داري، حامد ميمن واقعاً نمي رها :و گفت بغل گرفت

  .شيددوستانه جدا مي
  درسته: با لبخندي نگاش كردم و گفتم

  ممكنه چند لحظه بياي بيرون، يه سوال كوچيك دارم؟ -
يلم كه آقاي ميانسالي با اندامي متوسط و موهاي بوري كه كمي جلوي سرش نگاهي به وك

  .خالي شده بود كردم، مشغول آماده كردن كاغذهاش بود و وكيل حامد هم هنوز نيامده بود
  .باشه بريم بيرون: به سيدني گفتم

بايد  دادم بعداً تلفنيدونستم كنجكاويش براي چيه، اما خوب اگه االن جوابشو نميخودم مي
  .گفتمبهش مي

  رها اين بچه كيه؟ -
رسيدم و يا اينكه اي يعني من در ديد مردم چطوري به نظر ميخداي من چه سوال احمقانه

  حامد منو اينطوري معرفي كرده؟ يعني سيدني به عنوان يه هرزه به من نگاه ميكنه؟
  .اينه كه اين بچه منه كنه كه اين بچه كيه؟ تنها چيزي كه حاال مهمهبراي تو چه فرقي مي -
آخه حامد به من گفت كه ما توي اين سالها فقط با هم دوست بوديم و به خاطر كارهاي  -

دونستم بايد به سيدني چي بگم، حامد يه كلمه هم به اون اداره مهاجرت با تو ازدواج كرده، نمي
قعيتش را بيان كرده چيزي نگفته و اين اولين باره كه در مورد كار من و ازدواجمون به كسي وا

خواد با سيدني زندگي كنه، پس چرا من بايد اين رابطه دوطرفه اونها را خراب يعني كه واقعاً مي
به طرفش بياد و حاال كه معلومه با هم  هستش كه كنم، سيدني سالهاست كه منتظر حامد

ام چي؟ باباي ههستند، چرا بايد چيزي را بگم كه هيچ منفعتي هم براي من نداره، اما براي بچ
معرفتش حتي بچه خودش رو هم انكار كرده، پس من چطوري بايد اسم حامد رو توي بي

  .ام بزنمشناسنامه بچه
  .دونم سيدني، هر چه كه اون بهت گفته درسته، فقط همونو قبول كننمي -
با هم تونيد اما در مورد اين بچه چيزي نگفته، من اگه بدونم كه اين بچه حامده و شما مي -

  .زندگي كنيد، از زندگيش ميرم بيرون
عزيزم همينقدر كه بهت چيزي نگفته، يعني چيزي هم نبوده كه بخواد بگه سعي كن  -

  .باهاش زندگي كني و خوشبختش كني
ل ديدن ــويا تحمــه برنگشت، گــونجا موند و ديگــا سيدني همــه اطاق برگشتم، امــمن ب

حامد كنار پنجره ايستاده  .دونستودش رو مقصر ميــكه خــاينداشت و يا ـــدايي مارو نـــج
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. صدايي بود كه با سر كرده بوديمبود تنها حرفي كه اون روز بين ما رد و بدل شده بود سالم بي
ي مامان ديده بودمش افتادم، شايد براي زادهدونم چرا ياد اولين شبي كه توي عقدكنان خالهنمي

شب كت و شلوار طوسي رنگ پوشيده بود، وقتي رويش رو برگردوند،  اينكه حاال هم مثل اون
  .سرم رو پايين انداختم گويا سنگيني نگاهم را احساس كرده بود

م كني، تو فقط براي اين اينجا هستي كه تمابه وكيلم گفته بودم هر چه اونها گفتند قبول مي
بشه و يا به هر دليلي حامد جزئيات رو با دقت بخوني، مبادا در مورد بچه من چيزي گفته 

  .نگهداريش رو از من بگيره
كرد اينطوري خواست خودش را درگير مسائل مالي بين ما بكنه شايدم فكر مياما اون مي

  .ممكنه پول بيشتري به جيب بزنه
كرد و در واقع با اين همه هاي شركتشون ميحامد هميشه درآمدش رو صرف خريد سهام

ين سالهاي اخير هم خيلي بيشتر شده بود اما نقدينگي و امالك چيزي ساخت و ادرآمدي كه مي
اما من از قبلش هم به وكيلم گفتم منو درگير مسائل . نداشت، و بيشتر يك سهامدار موفق بود

هاي حامد مربوط به قبل از ازدواجمونه و ربطي به من گذاريها و سهاممالي نكن چون سرمايه
د سهامي كه بعد از ازدواج به سرمايه حامد اضافه شده بود از وكيلش نداره، اما اون داشت در مور

  .كردسوال مي
اي اي ديگهبهش بگيد من االن به جز سهم در شركت هيچ سرمايه: گفتحامد به وكيلش مي

  .ندارم
  .بهش بگو من احتياج به هيچ درآمدي از طرف تو ندارم: به وكيلم گفتم
سهام اضافه شده بعد از ازدواجتون را حساب كنيد و سهم  ولي شما بايد: گفتاما وكيلم مي

  .رها رو بديد
تونم قسمتي از سهامم رو به شركت بفروشم و بهش بگيد من مي: گفتحامد به وكيلش مي

  .سهم رها رو بدم، اما احتياج به زمان دارم
  .كنمبهش بگيد من هيچ چيزي رو از طرف تو قبول نمي: به وكيلم گفتم

ون تو بايد سهم خودت رو بگيري با اينكه سعي ـگم، چميـمن اينو ن: گفتمي لمـاما وكي
شد، اونها سهم كردم با وكيلم آروم صحبت كنم، اما توي اتاق آروم به وضوح صدايم شنيده ميمي

  .من نيستند، نتيجه كار و تالش و تحقيقات خودشه
ندگيتون بخره ولي اينكارو نكرده و اي براي زتونسته درآمدش رو بياره بيرون و خونهاما مي -

ات رو هـونـفي از خـم نصـاز هـونه داشتيد بـاال اگه خـگهش داشته، حـون شركت نـتوي هم
 خواستي؟نمي

خواستم، لطفاً زودتر تمامش كن، من وقت و حوصله ندارم هر روز بيام براي نه نمي - 
  .بيني تو چه شرايطي هستماينكارها، مگه نمي
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رو گم، پدرش درآمدش خوبه، بايد قبول كنه، ماهانه خرجي بچهم براي اون بچه ميمنم دار -
  .بده

كرد، از قبل با هم صحبت كرده بوديم كه مسئله بچه من رو ام ميديگه وكيلم داشت ديوونه
  .پيش نكشه

موكلم ميگه، اگه بهش وقت بديد قسمتي از : گفتصداي وكيل حامد را شنيدم كه مي
  .فروشه و سهمتون رو ميدهسهامش رو مي

به وكيلم نگاه كردم كه حرفهاي منو بزنه، اما سرش رو به عنوان مخالفت تكان داد، خودمم 
رسه، كاغذي رو كه از قبل آماده كرده بودم و احتياج به امضا داشت دونستم كار به اينجا ميمي

اما من : كاغذ كرد و گفتبيرون آوردم، امضا كردم و به دست وكيل حامد دادم، حامد نگاهي به 
كه بهت گفتم سهمت را ميدم، احتياج نداره با امضا كردن همچين كاغذي خودت رو از داشتن 

  .اين حقوق محروم كني
وكيلم كاغذ رو از دستشون گرفت و خوند و با عصبانيت گفت من وكيلت هستم، اجازه نداري 

  .اين كاغذ را به اينها بدي
  .كيل من نيستيتو ديگه از حاال به بعد و -

و رو به حامد كردم و به فارسي گفتم وقتي ازدواج كرديم، در مورد اين قسمت چيزي نگفتيم، 
  .قسمت جز قراردادمون نيست اين هم حاال

بستم، اما عقيده دارم خواستم اموالم قسمت نشه، همون موقع با تو قرارداد ميمن اگه مي -
، قسمتي از زندگيت كه با من تقسيمش كردي، سهم كه اون قسمتي از سهم تو، توي اين زندگيه

  .تونست بهتر از اين پر بشهخيلي از تنهائيهاته، كه شايد مي
امد ديگه بيشتر از اين منو با حرفات تحقير نكن، تنهائيهاي من و زندگيم با پول پر ـح -
ست بيارم، اما تونم بددادي پول خوب مي شه، اگه پول بود كه راه بدست آوردنش را بهم يادنمي

  .چيزهاي ديگه رو نه
  .اي ندارياما تو اينطوري دستت خاليه، هيچ سرمايه -
ناراحت من نباش، بزرگترين سرمايه زندگيمو بدون اينكه خودتم بخواي بهم بخشيدي،  -

با ناراحتي به چشمام زل زد و گفت رها يه روز از . زارهاي كه هيچ وقت منو تنهام نميسرمايه
  .شيگرفتي پشيمون مي تصميمي كه

رسه به جز اشتباه هيچ چي تو كارام دونم چرا هر كه به من ميميـن: وزخندي گفتمـبا پ
  .بينهنمي

                                                       ***  
روز آخرم سهراب بهم اين . واقعاً داشت باورم ميشد كه به قول نرگس، زندگيم يه قصه تكراريه

  .گهشم و حاال حامد اينو ميرفو زده بود كه يه روزي از كارهام پشيمون ميح
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خواد توي اين راه يه روزي من به سهراب گفتم دوست دارم برم خارج زندگي كنم، اما دلم مي
  نه انتخاب كن يا من يا خارج؟: با تو باشم و سهراب گفت

با همديگه اين ا يبداشته باشم، اما  هــت دارم بچــه دوســك: م به حامد اينو گفتمــحاال ه
گه نه، انتخاب كن يا من يا بچه؟ به قول نرگس كه مي  زرگ كنيم و حامد هم گفتـــبچه رو ب

ه زندگيمون ارزش ــه بــه كــهاي درستآد، انتخابا هم نميــوب بــيزهاي خــآخه همه چ
هاي طبيعي م، همه اونها حقكردزي رو انتخاب ميــد چه چيــايـــده، ولي آخه من بــمي
كرد، حاال باز هم با اين نيمه نو كامل ميــم مــار هــام بودند كه داشتنش در كنيــدگــزن

ودكم ـبه وجود آمده را پر كنم، يعني ك ءخوام اين خالناقص وجودم تا كجا بايد برم، چطوري مي
تن اين مسئله به مامان بود، ــفر گــتتــاز همه سخ. تونه، اون نيمه خالي رو هم پر كنهمي
خيلي سخت بود، با اينكه  شبرا دونستم كدومش رو بهش بگم، طالقم يا حاملگيم رو، طالقمنمي

ها او را نديده اومد، به جز دفعه اول كه حامد هنوز اورالندو بود، بقيه دفعههر وقت به ديدنم مي
پرسيد اون هميشه به مامان الش رو ميگرفت و حبود، اما حامد دائماً تلفني باهاش تماس مي

زاشت و مامان هم همين احساسو بهش داشت، هميشه از اينكه حامد در احترام به خصوصي مي
ماموريت بود و تابستونها رو تنها بودم ناراحت بود، اما ربطي به احترامشان به همديگه نداشت، 

ري و دخالت نكردن و احترام گذاشتن رازدا. خبر بودمخصوصاً كه از علت اصلي ازدواجمون هم بي
اش ي حامد باعث شده بود كه اين مسئله فقط بين ما و خانوادهايد ما دوتا در خانوادهــبه عق

اگه اينكارو : گفتنرگس مي. خانم اين مسئله رو به مامان هم بروز نداده بودبمونه و حتي سيمين
هيچ چي به سفارت امريكا هم رسيده بود،  ما كرده بوديم تمام شيراز كه خانواده سعيد بود كه

ر تو بعد هم مادر شوهر تو به اندازه وزنشون طال بگيري كه اينقدر بهت احترام هوــبايد اوالً ش
  .گذارندمي

خوب احترام گذاشتن تو خانواده مامان اينها يه چيز مرسوميه همشون بيشتر سرشون تو  -
ديد كه در ازدواج با حامد مصر هستم چيزي الك خودشونه، حتي ديدي كه مامان هم وقتي 

خواي زندگي كني، دختر بزرگي هم هستي، هر چند كه توي دلش سهراب گفت تو مينگفت، مي
كنم اونهم اگه توي اي بود، مامان اخالقاش خيلي شبيه مامان بزرگمه، فكر ميبراش چيز ديگه

  .ندخورفت دانشگاه و فلسفه ميكرد ميدوره مامان زندگي مي
كوچولوي عزيزم . باالخره به مامان جريانو بگم تمتصميم گرف،بعد از اصرارهاي فراوان نرگس 

  .شش ماهه شده بود و مامان بزرگش هنوز خبر نداشت
  مامان گلم دوست داري، اول بهت يه خبر خوب بدم يا يك خبر بد؟ -

حتماالً متوجه اضطراب كردم خونسرد و شاد با مادر صحبت كنم، اما ابا اينكه خيلي سعي مي
  .توي صدايم شده بود

  دخترم، خبر بدت چقدر بده؟ اونقدر بد هست كه برم بيمارستان يا نه؟ -
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ترسم كه تو خيلي ناراحت حقيقتش براي من زياد بد نيست، فقط مي: بعد از كمي مكث گفتم
  .بشي
كه منو  كني، چطوري ممكنه كه تو از اون سر دنيا يه خبريداري مشكوك صحبت مي -

  كنه شنيده باشي؟بيشتر از تو ناراحت مي
كردم با حرفهام و شوخيهام يه طوري به مامان حالي كنم كه من اصالً ناراحت خيلي سعي مي

  :نيستم، ولي اون خيلي باهوشتر از اين حرفها بود و گفت
  .اصالً دخترم بيا اول خبر خوبت رو بگو تا تحمل بعدي برام راحت بشه -
  تي كه بگم؟آماده هس -
  .آره گفتم كه بگو -
  يعني واقعاًٌ بگم؟ -
  .آري، تو كه منو نصفه جون كرديرها چرا داري بازي در مي! اه -
  .شيمامان گلم، تو داري بزودي مامان بزرگ مي -

داري : گفت ناباوريبا ساكت شد انگاري كه به گوشهاش اطمينان نداشت و بعد از چند لحظه
  ، مگه نه؟كني رهابا من شوخي مي

دار شدنم شوخي داره نكنه اصالً خوشحال نشدي، واي مامان، آخه شوخيم چيه، مگه بچه -
  .دممنو باش كه فكر كردم دارم بهت خبر خوب مي

دوني چقدر منتظر اين روز نه عزيزم، اينقدر خوشحالم كه از خوشحالي باورم نميشه، نمي -
  .بودم

  آد؟يواقعاً خوشحالي كه داره نوه گيرت م -
تونم تمام خبرهاي بد دنيارو هم تحمل نقدر خوشحاليم زياده كه ميآرها خيلي خوشحالم،  -
  .كنم

اومد با گفتن خبر بدم خوشحاليش را به اين زودي نهايت خوشحال بود و من دلم نمياون بي
را اومد اينجا و حامد گه وقتي مياشد، گه چطور ميـگفتم مميـاشكي اصالً بهش نـبگيرم، ك

اش هم نيومده، حتي براي تولد بچه: پرسيدتونستم بگم ماموريته، حتماً ميديد، حداكثر مينمي
اونموقع چي بايد جوابشو بدم، اصالً اگه دكتر سرمد و يا خانواده ياسمين و يا دوستهاي ديگرم رو 

يم دونند ما جدا شديم، جداشدنمون چيزي نبود كه بخواهچي، حاال ديگه همه مي ديدمي
پنهانش كنيم، از همون روز اول به همه گفته بوديم، باالخره تا چند مدت ديگه خبرش به ايران 

  .اي بشنوهع كه بدتر ميشه كه مامان از كس ديگهموق رسه، اونهم مي
  رها، مثل اينكه خيلي فكرت مشغوله، حالت خوبه دخترم؟ -
  خوبم مادر -
  دي؟چند بار پرسيدم چند ماهته، اما متوجه نش -
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  كوچولويمون حاال شش ماهه است -
  رها -
  .گفتم، اما نتونستمدونم كه بايد زودتر بهت ميمامان مي -
آخه چه دليلي داشت كه شش ماه اين بچه رو مخفي كني، اونهم براي مني كه اينقدر هم  -

  .خوام در موردش صحبت كنم، سعي كرد بحث رو عوض كنهعزيزه متوجه شد كه نمي
پرسيدم امو ببينم، آخه منكه هر بار از تو ميشد كه منهم نوهبرام يه آرزو مي ديگه داشت -

گفتي، حامد فعالً با بچه موافق نيست، پس معلومه كه باالخره زور دار بشي، ميزاري بچهچرا نمي
شده خواد پدر بشه؟ حتماً باورش هم نميتو چربيد و راضيش كردي؟حاال چه احساسي داره مي

  دن چه احساس خوبيه؟كه بابا ش
  .شدآره مامان راست ميگي بيچاره اصالً باورش نمي -
  خيلي خوشحاله، مگه نه؟ -
مامان چرا برات مهمه كه اون خوشحال بوده يا نه؟ اونهم يه مرده ديگه، احساسها با هم  -

  .كنهها هم زياد فرقي به حالشون نميشوند، بعضيها خوشحال ميمتفاوتند، بعضي
تره با بقيه، سرش با مشغوليات خودش گرمه و هيچ وقت بچه مد خيلي متفاوتآخه حا -
  خواسته، حاال برام جالبه ببينم احساسش رو چطور بيان كرده؟نمي

  .خواد، براي اون هيچ چيزي عوض نشدهمامان اون هنوز هم بچه نمي -
  .يعني حاال هم خوشحال نيست كه بزودي پدر ميشه -
  .خوشحال نيست، بلكه خيلي هم ناراحتهنه مامان، نه تنها  -

  با تعجب و ناراحتي پرسيد يعني حرفتون شده؟
  .خوامآره، بدطور هم حرفمون شده، چون ميگه من اصالً بچه نمي -
  كرد؟دار بشي، وقتي شوهرت اينطور فكر ميپس تو چرا گذاشتي بچه -
فهميدم، وقتي هم كه به آقا ديگه اين اتفاق افتاد چيكارش ميشه كرد، منهم بعد از دوماه  -

مامان اگه تو بودي  بكن،به حالش خوام برو يه فكري من بچه نمي: حامد گفتم، خيلي راحت گفت
  كردي؟چكار مي

تونه، دونم دخترم، آخه شما كه چند تا بچه نداشتيد كه بگيد اين زياديه اين تنها بچهنمي -
كم كه بچه كه قبول داشته نبوده ولي كمشايد حامد هم ناراحت شده، چون مطابق اون اصولي 

  .شهبزرگتر بشه، بهش عالقمند مي
مامان اينقدر به اين بچه عالقمند شد كه يك هفته بعدش تقاضاي طالق داد بعد از سكوتي  -

  .طوالني گفت يعني فقط تقاضا داد يا به اجرا هم گذاشت
ه مونده كه خودش دنبالشه، نه مامان ما ديگه جدا شديم، يه چند تا كارهاي كوچيك ديگ -

  .بازيها رو ندارمديگه حوصله اين ورق بازيها و وكيل
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تر بود، اموريت هم تمام شد، گفتنش به مامان از هر دردي سختـن قسمت مـاالخره ايـب
وده افسوس ـادر خوبي نبـترش مـدونم كه حاال چندين مدت ناراحته و از اين كه براي دخمي
كنه از كمبود پدرم بوده خورم، مامان فكر ميهر وقت من به مشكلي برمي دونم چراخوره، نميمي

و اون نتونسته به خوبي جاي هر دوتا رو براي من بگيره، آخه بچه نخواستن حامد چه ربطي به 
ام داره كه حاال بيست ساله فقط اسمش سايبان سرمون بوده، ولي به قول مامان ميگه باباي بيچاره

پرسيد و صالح دخترش مون موقع خواستگاري نظرش رو در مورد اين مسائل مياگه بابات بود، ه
  .دادرو تشخيص مي

دونه تنها چيزي كه اون موقع نه براي من و نه حامد مامان بيچاره چقدر ساده است كه نمي
 در زماني كه ،مهم بود، بچه داشتن بود، بچه داشتن كه هيچي، زندگي كردن بود، هيچ وقت

  .با او رو داشته باشم زندگي روزي بشه كه آرزويكردم فكر نميبستم مياج پيمان ازدو
                                                  ***  

وقتي در و باز كردم و با قيافه متعجب مهران مواجه شدم خودم هم جا خوردم، معموالً عادت 
اومد؛ اما تنها با ليزي به ديدنم مي خبر بياد، مخصوصاً از بعد از نامزديش هميشهنداشت بي

قمون خواد در مورد مسئله تكراري طالبودنش احتماالً به اين دليل بود كه اونهم مثل بقيه مي
تونست حيرتش رو مخفي كنه و تنها تونست اون وضعيتم، نمي با ديدصحبت كنه، اما وقتي منو 

  :بگه
  !!!رها -

  .كردمدر رو باز گذاشتم كه بياد تو بهش سالم 
  :دوباره با ترديد نگام كرد و جواب سالمم رو داد و گفت

  به دليل چاق شدن باشه، درسته؟  بينم،رو كه من ميكنم اين چيزيفكر نمي -
  :رفتم روي مبل نشستم و با پوزخندي گفتم

  آقاي دكتر يعني فقط از شكم چاق شدم؟ -
د نبايد با حرفهاش تو زندگي كرو نتونست حرفش رو ادامه بده، شايد فكر مي... آخه  -

  .خصوصي من دخالت كنه؟ اما كنجكاوي امانش را گرفته بود
  آخه مگه تو از حامد جدا نشدي؟ پس اين چيه؟  -

كردم اين روزها آروم باشم و اين عزيز دوست داشتني رو توي آرامش بزرگ خيلي سعي مي
دادم، خودم رو داشتم ردم و توضيح ميكگذاشتند، هر روز بايد با يه نفر بحث مياما مگه مي. كنم

دادم، اما توضيح دادنش به افرادي كنه عادت ميبه اين مسئله كه بود و نبود حامد برام فرقي نمي
  .مثل مهران، مامان و پدر و مادر حامد سخت بود

ام حتي ارزش اينو نداشتيم كه حامد در مورد ما با كردم من و بچهپس همونطور كه فكر مي -
  .گناه من كه هنوز نيومده بايد چه كمبودهايي را بچشهاش صحبت كنه، بيچاره بچه بيوادهخون
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كنم، نه علت تر حرف بزن، من واقعاً اين مسئله رو درك نميكنم واضحرها خواهش مي -
دونم چرا فكر رو؟ بعد از اومدنت به بوستون نميطالقتون رو متوجه شدم و نه حاال وجود اين بچه

كنيد، اما كنيد و شايد هم داريد با هم زندگي ميه شما ديگه مثل سابق به هم نگاه نميكردم ك
خواهيد جلو ما چيزي بگيد، اما وقتي حامد گفت جدا شديم، فكر كردم كه در موردتون نمي

تر، اما حاال با اين كردم و واقعاً ازدواجتون يه قرارداد بوده فقط با يه احساس دوستانهاشتباه مي
  فهمم؟ ضعيت موضوع را نميو

گويند كه بعد از اومدن من به بوستون همه چيز درست شده بوده، مامان و همه همينو مي -
شد كه جدا اي باشه، اونها هم باورشون نميكردند علت طالقمون بايد چيز ديگهبابات هم فكر مي

دم ديدنش، خيلي افسوس شديم، با آهي كه توي صدايم بود ادامه دادم مهران كاشكي نيومده بو
  .خورم كه اينكارو كردممي

  .بلند شدم، برم از آشپزخونه چيزي براي مهران بيارم
  .خوري؟ آب سيب يا آب پرتقالنوشيدني چي مي -
  .خورمبيا بشين، من هيچي نمي -
  ً چاي درست كنم؟ خواي اصالحاال كه تا اينجا اومدم، كدومشو بيارم، مي -
  .ا، اينقدر از زير حرف در نرورها بيا بشين اينج -

وانهارو جلوي مهران ـكه يكي از ليـد از اينـرگشتم و بعـه هال بـا ليوان آب سيب بـبا دوت
  حتماً حامد به همه گفته قرارداد تمام شد و ما جدا شديم، آره؟: گذاشتم گفتممي

ه كه همه از اي داشتيد؟ براي همينمگه انتظار ديگه: نه، هيچ توضيحي نداد، فقط گفت -
  .پرسيم چون اون هيچ چيزي نگفتجمله مامان و بابا و خودم داريم از تو مي

تون ترسيدم اما وقتي به حرفهات فكر آد اولين باري كه ديدمت، خيلي از خانوادهيادم مي -
اومد كه شما نگران زندگي حامد باشيد، شايد اگه مامان من هم كردم، به نظرم خيلي منطقي مي

مون نگراني رو داشت، و از همون روز به خودم قول دادم كه هيچ وقت مزاحم زندگي بود، ه
نكنم، به تو هم قول دادم كه هيچ وقت سد راه  تردرازشخصي حامد نشم و پامو از گليمم 

اونهم   اش نباشم و فقط همونقدر كه منو به چيزهايي كه خواستم رسونده،موفقيتها و كار و زندگي
ارش بودم و حتي زو عاقالنه، همون برايم كافي بود و هميشه هم سپاسگ با يك روش درست

ديدي كه بعد از اون خيلي از آزاديهام رو هم كه گرفت، باز هم قبولش داشتم و سعي كردم 
  هميشه روي قول خودم بمونم،

مهران ديدي كه من روي همه قولهام موندم و هيچ وقت تو زندگي : و با ناراحتي ادامه دادم 
  .احمش نبودممز

كردم كه اونهم اينطوري تو ولي من وقتي به تو گفتم مزاحم زندگي برادرم نباش، فكر نمي -
رو محدود كنه، ديدي كه خودمم بعداً باهاش بحث كردم كه تصميماتش رو عوض كنه، چون اون 

  .كردبه خاطر عالقه بيش از حدش داشت از تو سوءاستفاده مي
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مكنه ما با هم اختالف داشته باشيم، اما حامد علت اصلي و نزن مهران، مـرفـاين ح -
گاه من و هاي من بوده، همه فشارهايي كه در مورد كارم و درسم گذاشت، االن تنها تكيهموفقيت

  .امبچه
  پس رها چرا جدا شديد؟ -

بيني بايد واضح باشه، علتش براي تو كه حاال منو مي: بعد از تنفس عميقي كه كشيدم، گفتم
   .خوادخواد، در واقع اين بچه رو نمياون بچه نمي. شناسيدرت رو كه ميبرا

چيه؟ نكنه فكر : آميزي گفتمد نيست؟ با خنده تمسخرـامـمگه اين بچه ح: با تعجب گفت
  ايه؟ كني بچه كس ديگهمي

فهمم، مگه اين بچه خوام، منظورم اين نبود، ولي منظورت رو هم از اين بچه نميمعذرت مي -
  كنه؟هاي ديگه چه فرقي ميا بچهب

خوام در مورد كوچولوي عزيزي كه دادم، هر وقت ميدوباره داشتم آرامشم رو از دست مي -
شم، آخه ، توضيحي بدم عصبي ميكنهدگي ميــن زنــار دل مـاال شش هفت ماهه داره كنــح
ال براي موندنش هزار تا اي نگرفت، چرا بايد حاراي آمدنش هيچ كس اجازهــاي كه بن بچهــاي

گناه من احتياج به دليلي براي بودن و موندن داره؟ فهمم چرا بچه بيدليل و برهان بيارم، نمي
افي نيست، همينقدر كه دليل زندگي من شده كافي ــزنه كبش ميــه داره قلــهمينقدر ك

ه شنيدنش رو با گردم كه رانيست، دستم رو، روي شكمم گذاشتم، گويا دارم دنبال گوشش مي
كه از حاال شنواي بدعهديهاي زمونه خيلي زوده  ها رو نشنوـآور مرـدستهام ببندم تا حرفهاي زج

به مهران  نـاراحتيتونم براش كاري كنم و دستم از همه جا براش كوتاهه، بااز اينكه نمي، بشه
  :گممي

 ،بوديد هنكردهمتون اشتباه  آقا مهران براي اينكه ما تصميم گرفتيم با هم زندگي كنيم شما -
را گرفتيم، اما ديگر فكر اينجاش را نكرده بودم زماني متوجه  ونمتصميم ما از همون بوستون

خواد، و وقتي بهش گفتم بيا با هم شدم كه باردار بودم، حامد رو هم كه ميشناسي، بچه نمي
ات ا به عنوان پدر بچهزندگي كنيم، فكر كرد كه دليلش فقط وجود بچه است و گفت تو منو تنه

  .خواهي نه به عنوان عشقتمي
هاي توي دستم رو از كسيمهران جعبه كلينكس رو نزديكم گذاشت، متوجه شدم تمام كلين

  .ريز كردم و روي لباسم ريختمعصبي بودن زياد ريز
كني؟ واقعاً حامد رو به عنوان همسرت دوست داري و ميتوني باهاش تو خودت چي فكر مي -
خوام بشنوم، از حرفهاي با عصبانيت گفتم ديگه نمي گي كني، اصًال فكر كن اين بچه نيست؟زند

شون اينه كه چرا حامد كنيد، همه فقط مسئلههمتون خسته شدم، هيچ كدومتون فكر نمي
ناراحت شده؟ و چطور ميشه از دل اون در آورد، اما ديگه براي من مهم نيست كه چيزي رو از 

خواهيد فكر كنيد كه اين بچه وجود دارد، لطفاً مهران براي اينكه هيچ كدوم نميدلش در بيارم، 
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رو به من نگو فكر كن اين بچه نيست، در حالي كه من از حاال لگدزدنهاش به اين زندگي لعنتي
  .كنمهم احساس مي

ني تون وجود داره و چيزي كه وجود داره بايد حفظش كبينم كه بچهدونم و ميرها منم مي -
خواي اش باشي، اما اينطور كه تو عصبي و ناراحتي، معلوم نيست كه چي ميو مواظب سالمتي

خوام فردا گناه باش من كه نميكني، مواظب اين بچه بيبدنيا بياري، حداقل به خودت رحم نمي
  .عموي يك بچه ديوونه باشم

فهايي بود كه توي بهش نگاه كردم، آرامش عجيبي به وجودم نشست، حرفهاش قشنگترين حر
اومد، اينكه بچه من هم داشتني به نظر مياين مدت شنيده بودم، كلمه عمو خيلي زيبا و دوست

هاي دنيا عمو داره و اون عمو از حاال دوستش داره و به فكر سالمتيشه اونهم از مثل بقيه بچه
بان كودكم حساب مهراني كه از روز اول چقدر ازش ترسيدم و حساب بردم حاال بزرگترين پشتي

  .ميشه
  .ممنونم مهران كه بچه منو به عنوان يك انسان قبول كردي -

اي به اين واضحي رو ميشه رد كرد، تازه اون ديوونه شدي رها، مگه بچه: با خنده گفت
ام هم حساب ميشه، نه كنم تنها برادرزادهآد، فكر ميبرادرزاده منه و اينطور كه از حامد بر مي

دهند كه تو اينجا تنها بشيني و دائم عزيزه حتي اگه مامان و بابا بفهمند، اجازه نميفقط براي من 
كنه كه تو از حامد جدا شدي يا نشدي، اون شون ناراحتي وارد كني، فرقي هم نميبه نوه بيچاره

تنها نوه خونواده ماست، اجازه بده بهشون بگم، شايد اونها با حامد صحبت كنند و بتونيد با هم 
  .ندگي كنيدز

خوام برگردم، وقتي به حامد گفتم بيا با هم زندگي لطفاً اينكارو نكن، چون من ديگه نمي -
اي دل نبسته بود و كنيم ميدونستم و بهش ايمان داشتم كه ديگه بعد از اشلي به هيچ كس ديگه

نه، اما كردم كه بعد از اون به من عالقه داشت و دوست داشت باهام زندگي كخودمم احساس مي
ام به خودش باور نكرد، گفت بايد به من ثابت كني كه به خاطر وقتي حرفهاي منو در مورد عالقه

گردم، اما ثابت كردن اين مسئله ديگه مثل نرفتن به ايران و يا چيزهاي ديگه خودش دارم برمي
برگرديم با هم  خواست اين بچه رو كورتاژ كنم و بعدنبود كه بتونم انجامش بدم ايندفعه از من مي

  .زندگي كنيم
دائم تماس . ا هم بچه داشته باشيم، اما حاال نهـه بـگيرم كـعداً تصميم بـشايد ب: گفتيـم
رو نگه دارم، اونم گفت اگه خواد بچهگرفت كه اين كار و زودتر انجام بدم، اما من گفتم دلم ميمي

يچ راه برگشتي هم به طرف من كنم كه هبخشمت و كاري مينگهش داشتي ديگه هيچ وقت نمي
گفت فكر نكن فردا كه بچه بزرگتر شد ميتوني بفرستيش به طرف من و گولم نداشته باشي مي

مهران  ودتر يه فكري به حالش كن، اما بندم، پس خودت زمن همه راههاي برگشتت رو مي. بزني
با دوستش كه  بيني كه من فكري به حالش نكردم و نتيجه اين شد كه حامد هم برگشتمي
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چندين سال بهش عالقمند بود زندگي كرد و حاال هم ديگه با اونه، يعني اينكه نه تنها اون 
اي برگشت منو بست بلكه منم ديگه امكان نداره به حامد رو كنم، سيدني دختر خوبيه هراه

م اين خواد با احساس اون بيچاره هم بازي كنم، اون تماشناسي، دلم نميممكنه تو هم اونو مي
ما سوءاستفاده كنه و باهاش باشه اما در واقع بعد از طالقمون به  يتقعموتونست از مدت مي

طرفش رفت اونهم به ازدواج ما احترام گذاشته بود ديگه من حاضر نيستم، همونطور كه قلب 
قلب اونو هم بشكنم، پس لطفاً اگه حامد به مامان و بابا چيزي نگفته، تو هم  ،ندخودمو شكست

  .شون رو ببينند، اما حاال نهنگو، شايد در آينده اونها هم يه طوري بتونند نوه
  .كردم اينقدر خودخواه و لجباز باشهپسره ديوونه، فكر نمي: با عصبانيت گفت 
ديگه اين بازي تمام شده، قرارداد ما هم تمام شده، پس فكرشو نكن من واقعاً ديگه به حامد  -

ر بود به اين روش پيش بره ولي خوب اين كوچولو نيامده راهها رو به هم كنم، از اول قرافكر نمي
ريخت و يه راه نو جلو پامون گذاشت، مثل اينكه ما بزرگترها هميشه از راه و روش كوچولوها 

  .آدخوشمون نمي
خواهيم و دستش رو در پس تو هم سعي كن هميشه همينطوري بخندي، ما نوه گريون نمي -

  .تي رو، روي ميز گذاشتجيبش كرد و كار
ليزي هم دوست داشت شخصاً خودش كارت رو برات بياره اما حقيقتش دوست داشتم  -

كارت عروسيشون رو نگاه . باهات حرف بزنم و گفتم شايد راحت نباشي جلو اون صحبت كني
  :كردم، تقريباً براي ماه ديگه بود

ا خودتم ميدوني كه با اين شرايطم ـمخواد بيام، ام ميـهران با اينكه خيلي دلـاما آقا م -
اي به پدر و مادرت بگم و تونم هيچ چيز ديگهتا وقتي حامد چيزي نگفته، من هم نمي .تونمنمي

  .كشماينطوري جلو اونها خجالت مي
  .كننداما اونها حرف تو رو باور مي -

گفت، اگه و ميولي اگه چيزي در خور گفتن بود، حتماً پسرشون اون: با لبخندي عصبي گفتم
  .نگفته، يعني كه چيزي هم در مورد من وجود نداره
                                                       ***  

زنه، مخصوصاً آد بهم سر مياي ميزاره و هر شب به يك بهانهاين روزها نرگس منو تنها نمي
م، توي ماه هشتم هستم و بزرگ شدن كه باز اين هفته هم از كمر درد نتونستم سركار حاضر باش

اي از كجا توي دونم اين ديسك خراب يه دفعهكنم، نميروي كمرم احساس مي روو سنگيني بچه
  .كمرم پيدا شد

كنه، فقط تنها چيزي كه مهمه سالمتي كودكمه كه اين دو ولي حاال ديگه برام فرقي نمي
نظر اون ضربان قلب بچه منظم نيست و هفته گذشته، دكترم با حرفهاش منو نگران كرده، به 

فرصت هم براي انجام خيلي از تستها گذشته، اما من با وجود مخالفتهاي نرگس كه حاال ديگه 
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خونه، تست آمينوسنتز رو هم انجام دادم، نرگس عقيده داشت كه انجام چند ساله داره مامائي مي
مئن نباش چون انجام دادن اين تست دادن اين تست براي تو دير شده و به جوابت هم اونقدر مط

خودش به تنهايي امكان سقط جنين داره اما ترس از داشتن يك بچه منگول و يا به قول مهران 
من : گفتشد، نرگس ميكشت و اضطرابم روزبروز افزون مينو ميـوونه داشت مـيك بچه دي

قبالً همه چيز : گفتتر ميقلب بچه شده، اما دك نضربا متوجه ديريدونم چرا دكترت به اين نمي
دونستم كه تست آمينوسنتز براي هام نرمال بوده، خودمم ميعادي بوده و جواب همه سونوگرافي

شد و مايع اي كه سوزن از طريق ديواره شكم به رحم وارد ميبچه خطرناكه و تمام لحظه
س كه در كنارم بود و به نرگ ،آمنيوتيك الزم رو كه اطراف جنين رو احاطه كرده بود خارج كردند

قطره جون منو توي اين مثل اينه كه دارند قطره: گفتمرو در دستش نگه داشته بود ميدستام
دادم كه من يك مادر بودم كه بايد هركاري رو براي سالمتي كودكم انجام مي. كنندسرنگ مي

  .بعداً برام جاي افسوس باقي نمونه
. ضطرابم نكرد و در واقع نگرانيم بيشتر شدواب تستها هم كمكي به كم كردن اـاما ج
ي دو بطن قلب سوراخي وجود دارد و همين باعث ضربان ها نشان داده بود كه بين ديوارهآزمايش

ه اين سوراخ كوچك باشد، اشكالي ايجاد ـر اين بود كه اگـغيرطبيعي بچه شده بود، نظر دكت
، در يكسال اول زندگيشون خودبخود اين آينددنيا ميـهايي كه با اين حالت بكند و بچهنمي
اي نداره، اما اگه سوراخ بزرگ باشه بعد از تولدش احتياج شه و احتياج به معالجهها بسته ميحفره

با تستهاي اكوي قلب . هم همراهش باشه يلبق به عمل يا آنژو داره، مخصوصاً اگه مشكالت ديگر
موندم تا تولد عايدم نشد، فقط بايد منتظر ميهم كه انجام دادم، باز هم چيزي بيشتر از اين 

  :گفتماي بكنم، به نرگس ميتر بود، فكر ديگهكودكم تا اگه مشكلي جدي
بخشم، چون قلب اين كودك، ام مشكلي پيش بياد نه خودم و نه حامد و نمياگه براي بچه -

اينطوري روي اين بچه  سه ماه اول بارداريم كامل شده و من اينقدر، اون موقع اضطراب داشتم كه
  .گناه اثر گذاشتهبي

  .تونه اضطراب و ناراحتي تو باشهاما رها جون علتش نمي -
پس نرگس علتش چيه؟ حتي اگه ارثي هم باشد، نه توي خانواده من توي خانواده حامد  -

من چرا زودتر به : گفتهمچنين مشكلي وجود نداشته و دوباره يادم به حرفهاي دكتر افتاد كه مي
كنه؟ من چه فرقي مي: با عصبانيت به دكتر گفته بودم نگفتي كه با شوهرت نسبت فاميلي داري؟

 تشخيص داديد بندازيد روي اين مورد، يرخواهيد كوتاهي خودتون رو كه ددونم چرا مينمي

و من با پرخاش جوابش رو داده  براي اينكه اين مسئله خيلي روي سالمتي جنين تاثير داره -
زاده اول و دومم نيست شايد هم نسل اينها همش چرت و پرته، چون شوهر من نه تنها خاله: مبود

شوهر خودمم از كنيد، سومم باشه شما توي غرب عادت كرديد كه به ازدواج فاميلي نگاه بد مي
روز اول اينو بهم گفت كه هر كي اينجا در مورد نسبتمون پرسيد، من بايد بگم غريبه هستيم، 
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ها مثل زادهها و خالهكنند همه عموزادهينجا مردم ديد خوبي به اين مسئله ندارند و فكر ميچون ا
هايي كه چندين سال نديدينش زادهمونند، اما خانم دكتر آيا واقعاً شما با خالهخواهر و برادر مي

  كني؟احساس خواهر و برادري مي
ات ونم، تو االن براي سالمتي بچهميد: دكتر كه متوجه اعصاب ناراحتم شد با آرومي گفت

هاي ناراحتي، اما سوال من هم فقط به دليل پيدا كردن يك راه حل براي بچه تو بود، معموالً نسل
ها كه خون، بيشتر بين مادر و جنين در زادهگذاره، اما در بين خالهدوم و سوم زياد تاثير نمي
 دليلش اين نباشه، اين فقط يكي از حدسيات ه هم اصالًافته و ممكنجريانه، اين اتفاق بيشتر مي

  .منه
  :گذاشت گفتنرگس در حالي كه ظرف غذا را به روي ميز كنار دستم مي

  باز كه تو فكر رفتي، مگه قرار نشد ديگه بهش فكر نكني؟ -
  كني به خاطر ازدواج فاميليه؟نرگس تو هم فكر مي -
  .دارم، ممكن اينطوري باشهدونم رها، منكه بيشتر از دكترت اطالعات ننمي -
ها ازدواجشون فاميليه، اصالً نسل قبليشون كه ازدواج با غريبه اما آخه توي خانواده ما خيلي -

هاي من كنم فقط به علت ناراحتيرو قبول نداشتند، چرا تا حاال همچين اتفاقي نيفتاده؟ فكر مي
  .بوده

اين مدتي كه مونده اينقدر عصبي و حاال ديگه اين چيزها زياد مهم نيست، سعي كن توي  -
  .زودرنج نباشي

  .صداي زنگ در شنيده شد و همزمان با اون نرگس به طرف در رفت
  :سعيد با اومدنش كلي شادي و خنده به خونه آورد

شما دوتا دوباره چشم منو دور ديديد، براي خودتون مهموني درست كرديد و مستقيم به  -
  .طرف آشپزخونه رفت

كردم تو مريضي ولي خوب بلند رسند، رها فكر ميببين چه به خودشون هم مي !واه! واه -
  .شدي آش درست كردي

اوالً عليك سالم آقا سعيد، دوماً اينها هنرهاي خانمته، من از اين هنرها ندارم و در حالي كه  -
نرگس سوماً، من و رها كوچولو، ديگه مونديم كه چطور : دستم رو روي شكمم گذاشته بودم گفتم

آد اينجا و و از خونه بندازيم بيرون و بگيريم كمي استراحت كنيم، هر روز با يكي از هنرهاش مي
  .كنهخودنمايي مي

صبر كن، : سعيد در حالي كه يك كاسه آش براي خودش پر كرده بود به طرف ما اومد و گفت
دونيد به من ميجنسش رو هم تا وچولو؟ نكنه شما دو ــدار گفتي چي؟ رها كهمينجارو نگه

  گيد؟نمي
  نه بابا اين ديگه حسابي زده به سرش، : نرگس پيشدستي كرد و گفت



 

 292           

   

 فريب سراب 

نه خودم : خواي بهت بگم پسره يا دختره، اين ديوونه هم بهش گفتمي: دكتر هم بهش گفت
  .اي بشنومام دختره، احتياج ندارم چيز ديگهدونم بچهمي

  دختره؟ اتكني بچهيعني واقعاً فكر مي: سعيد گفت
  .آره پس چي، معلومه كه دختره: با اطمينان گفتم

ديوونه بازيهاي خودش كم بود، منتظر يكي ديگه : نرگس ظرف غذارو نزديكتر گذاشت و گفت
  .مثل خودش هم هست

افتادي اينجا، ما هم اينطوري كمي از و هميشه مريض بودي، ميـميگم رها كاشكي ت -
آد كه نرگس آشپزي هم  من كه اين چند سال يادم نميكرديم، واهللاپخت زنمون مزه ميدست

  .كرده باشه
معرفتيد ظرف غذا رو نزديكم واقعاً كه دوتاتون خيلي بي: شد گفتنرگس در حالي كه بلند مي

م، يادم به خوردآوردم و شروع كردم به خوردن، بعد از مدتها بود كه آش به اين خوشمزگي مي
آد يا نه؟ اش خوشم ميكرد، ببينه از مزهداشت زير چشمي نگام مي، نرگس افتاد آشپزيهاي مامان

كرد، هميشه دونم چرا يادم به نگاه مامان افتاد، كه وقتي يك غذاي بخصوص درست مينمي
العملم رو ببينه، آخه غذا درست كردن خودش يك هنره و مطمئناً كرد كه عكسطوري نگام مي

  .ز هنرش تعريف كنهي اسيك هنرمند هميشه خوشحال ميشه ك
  .كردم آشپزيت به اين خوبي باشه، تو ديگه دست مامان منو از پشت بستينرگس فكر نمي -
  .رهادبيهاتو بكني، منكه اون حرفهات از دلم بيرون نميخواي با تعريفهات تالفي بيچيه مي -
عيد هوس دوني من اهل تعريف كردن از كسي نيستم، غذات حرف نداره به قول ستو كه مي -

  .كردم، هر روز مريض باشم، تا دائماً از اين غذاها بخورم
اينجا شو ديگه كور خوندي، اگه قراره نرگس غذا درست كنه بهتره از اين به بعد خودم  -

  .مريض بشم تا يكنفر هم اينطوري به من برسه
  راستي رها، مامانت از كي قراره بياد؟ -
  تقريباً دو هفته ديگه -
ك دارم با اين وضعيت كمرت بتوني ــته شــگذاري، البيــاهگي مــپا به نُه م ي وقتيـيعن -

  .شي بچه رو بدنيا بياريكنم اولين هفته نه ماهگي مجبور ميتا آخرش رو تحمل كني، فكر مي
كنم تا رشد بچه كامل بشه، شايد اينطوري من تا آخرش هم كه باشه كمر درد و تحمل مي -
  .و بعد از تولدش احتياج به جراحي نداشته باشه كم بسته بشندهاي قلبش هم كمحفره
ات ديگه كامل شده، مخصوصاً قلبش كه سه ماه اول بارداري اما رها جون اعضاي بدن بچه -

شكل گرفته، اگه دكترت تشخيص داد كه بايد زودتر سزارين بشي، سعي كن زودتر انجامش بدي، 
رت رو عمل نكردي، اگه اين كار و كرده بودي حاال دونم چرا همون پارسال ديسك كممن نمي

  .اين همه مشكل نداشتي
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ام رو هم بخورم ديگه دوست نداشتم بيني كه انجام ندادم، حاال بيام افسوس گذشتهمي -
ماه جلوي سعيد بيش از اين توضيحي بدم، وگرنه نوبت عمل كردن ديسك كمرم مربوط به شش

دونم چرا همه چيز با همديگه اتفاق نستم انجامش بدم نميتوپيش بود كه با اين شرايط نمي
  .آدآد سيل ميآيد، وقتي هم كه ميگفت بارون نميبه قول مامانم كه ميافتاد، 

اي حتي رفتن حامد هم نتونسته بود منم اين چندسال سرم تو الك خودم بود و هيچ مسئله
اين يكسال آخر با شروع كمر دردهام و بعد نظم و اُردري رو كه توي زندگيم بود به هم بزنه، اما 

اي كوچكتر و حاال از همه بدتر مشكل ام به خونهكشيهم ديدن حامد و بارداريم و بعد اسباب
  خوام،قلبي و تنفسي كودكمه، اگه اون سالم باشه، ديگه هيچي از خدا نمي

اي من اين روزها ، اما آرزوهجورهآرزوهاي آدمها هميشه يك : گفتدونم كي بود كه مينمي
چقدر زود به زود عوض شدند، ديگه آرزو ندارم با حامد زندگي كنم، ديگه حتي دوست ندارم 

كنم براي ديدن تو، عزيزم زودتر بيا، تا باور كنم كه ببينمش ديگه حاال هر روز، روزشماري مي
د خودت بيا، بيا و تونيم به آرزوهايمون هم دل ببنديم، ديگه براي دل من نيا، براي اثبات وجومي

به همه ثابت كن كه وجود داري، كوچولوي دوست داشتني من كه هر روز عكست رو كه روي 
كنم به چشمات، لبهات، گردي سرت و پاهات رو كه جمع كردي توي يـيخچال زدم، نگاه م

ترسي كه پاهات رو ترسي كه به كسي به جز خودت اطمينان كني، شايد هم ميات، گويا ميسينه
كنم بزاري، ميدونم عزيزم زمين ات برداري و به روي زميني كه دارم دعوتت مياز روي سينه

مونه كه شنا كنه، شايد مثل آدمي ميرو احاطه ميترس دارد، يك وحشت ناشناخته كه انسان
ترسي از توي كشتي شكم من دونم كه ميكنند تو دريا، ميدونه و از توي كشتي پرتش مينمي

كنه؟ كه اون كشتي در حال غرق شدنه، چه فرقي مي دونيدريا بندازي، اما خودتم مي خودتو به
چه اينور باشي، چه اونور، توي اين فرصت كم ياد بگير شناگر خوبي باشي و به دريا سفر كني، 
زيبائيهاش خيلي بيشتر از يك كشتي شكسته است، شايد دست سرنوشت تو رو، روي آّب نگه 

! كودكم بيا. بشي، تو فقط تصميم بگير كه پا تو، توي اين دريا بزاري و شنا كني داره و نزاره غرق
گم، رها نه براي اينكه نور زندگي من شدي، فقط براي اينكه وجود داري بيا، شايد به همه مي

كنه چي باشي، يك رهاي ديگه يا يه حامد ديگه فقط كوچولوي مني، اما حاال ديگه فرقي نمي
ودت رو احساس كنم، اون حس قشنگي كه توي اين مدت يه موجود زنده كنار خواد وجدلم مي

آلود بدنم و خواد اين حس تبكنه و وجود داره و بدنم رو گرم كرده، دلم ميقلبم داره زندگي مي
  .وجود تو رو به همه نشون بدم

ي اين عزيز قشنگم فقط بيا و زندگي كن، فقط بيا و خودت باش، دختر كوچولويي باش كه تو
ه، و از زنانگي و لطافت و محبتش ردنياي مردونه مردونه، پاهايش رو استوار و محكم جلو ميزا

فقط نگرانم كه خشونت اين دنياي مردونه . كنهتر ميداشتنيرافش رو زيباتر و دوستــدنياي اط
رو مال تو رو اسير خودش كنه، دنياي پر قدرتي كه اگه تو اونها رو نخواي، اونها به زور تو 
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دهند، توي قلبت نيازها و آرزوهاي جديد گيرند، فريبت ميهاتو ميكنند، خواستهخودشون مي
گويند، همه مي .كنند، ولي در قالب يه رها خانم كوچولوي ديگهكارند و به جاي تو فكر ميمي

اي تو حرف زنه، اما عزيزم اين تو نيستي، اين مردته كه داره به جيـرف مــاين رهاست كه داره ح
دونم شايد اگه كنه چون اين دنيا خيلي مردونه است و مرد هم يعني قدرت، نميزنه و فكر ميمي

گفت اينجا دنياي زنونه زنونه زنونه است و زن يعني تو هم قدرت داشتي، يه مرد در موردت مي
  .قدرت

، فقط دلم تپر قدر يك مردكه يك زن پر قدرت باشي يا كنه رام فرقي نميـگه بـحاال دي
كنم و از اينكه يك انسان كامل هستي هم غرق غرور و خواد بياي هر روز به عكست نگاه ميمي

خواد چشماي زيبات رو كه آروم روي هم گذاشتي باز دلم مي. شم و هم غرق حسرتلذت مي
ديدم، يعني تو هم چشمان سبز رنگ زيباي پدرت رو داري، كردي و رنگ چشمات رو هم ميمي
 اگه چشمات سبز شد، من ميگم شبيه چشمهاي مادرمه، چون پدرت ديدن زيبائيهاي تو رو حاال

ودش دريغ كرد، خيلي دوست دارم اين عكس زيبا رو براي اونهم بفرستم، اما ـاز چشمهاي خ
كنه يا نه؟ زاره و زيبائيهاي صورتت رو لمس ميدونم، اونهم مثل من دست روي عكست مينمي
د احساس درونيم رو به تو بگم، چون حتماً يه روزي به عنوان پدرت چشمات رو به دونم و نباينمي

  .خواد اون روز از حرفهاي من چيزي يادت باشهدوزي و دلم نميچشماش مي
دخترم بايد استراحت كني، بيا توي تختت بخواب، براي : صداي مادر منو به خود آورد

  .مونيدار ميها بيات هم خوب نيست اينقدر شبسالمتي بچه
زدي؟ مامان كه معلوم بود از خيلي مامان، وقتي تو هم باردار بودي، شبها با من حرف مي -

آلود نبود، اومد كنار دستم نشست و نگاه به دفترم وقت پيش بيدار بوده و چشمهاش اصالً خواب
شد، م ميمن مثل تو نوشتنم خوب نبود، اما وراجيهام خوب بود، هرشب كه كارام تمو كرد خوب

نشست و گوش زدم، البته مخاطبم فقط تو نبودي، بابات هم مينشستم و باهات حرف مييـم
زد، دوتامون از آرزوهايي كه برات داشتيم كرد، بعضي وقتها اونهم حرفهاي خودش را به تو ميمي

و خواست با آرزوهاي خودش تكرديم و گاهي وقتها سر تو دعوامون ميشد، هر كس ميصحبت مي
  .رو بزرگ كنه

خواد بين آرزوهاي مامان بچه تو شانس آورده عزيزم، نمي: بعد رو به من كرد و با خنده گفت
خواد با دونستم كه ميمي. توني بزرگش كنيو باباش سرگردون بشه، هر طور خودت خواستي مي

خواد با م نميام جبران كنه، با لبخندي به مامان گفتحرفهاش كمبود حامد رو در كنار من و بچه
ام حرفهات دلداريم بدي چند بار بايد بهت بگم كه رفتن حامد و قبول كردم و زودتر از من، بچه

  .رفتن پدرش رو باور كرده
اش نگفته، كار درستي نكرده، اما اينكه به خانواده. كردي بينم كه قبولدونم و دارم ميمي -

ات جنبه خوبي ندارد، حد، اين كارش براي تو و بچهلج كردنهاش رو ديده بودم، اما نه ديگه تا اين 
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خواي بياي ايران؟ اوالً كه كنند، تو فردا چطوري ميمردم با ديد خوبي به اين مسئله نگاه نمي
خواد، حاال شايد تونستي خواد و براي شناسنامه هم امضاي پدرش رو ميات شناسنامه ميبچه

كني، توي خانواده همه فهميدند شما جدا يكار ميامضاش رو هم بگيري، وقتي آورديش ايران چ
خانم بگه اين نوه شماست دونه تو باردار هستي اگه كسي جلوي سيمينشديد، اما هيچ كس نمي

  .رو ببري توي اجتماعباالخره تو بايد اين بچه  و اون انكار كنه چي؟
يگه قصد برگشت ندارم، اينجا زياد با اين مسئله مشكلي ندارم، در مورد ايران هم كه من د -

  .پس اين همه حرص نخور
  گردي؟خواستي برگردي، حاال به خاطر اين بچه برنمياما تو تا پارسال مي -
دونم مامان، فعالً تو شرايطي نيستم كه بتونم براي دو روز ديگر نمي: حوصلگي گفتمبا بي -

  .هم تصميم بگيرم
گرده، احساس شه و برمي، حامد پشيمون ميكنم بعد كه بچه به دنيا اومداما من فكر مي -

  .پدري چيزي نيست كه با لج و لجبازيها از بين بره
كنم، و اشتباه كردي، چون اگه برگرده من ديگه به هيچ عنوان قبولش نمي ن قسمتـاي -
تونه با ما زندگي اما به هيچ عنوان نمي بدهاش رو ببينه و احساس پدريش رو نشون تونه بچهمي
زنه تا آخر تازه حامد اصالً اين تيپي نيست كه تو فكر برگشت باشه، وقتي يه حرفي رو مي كنه،

خواهيم، اما تا ديدند شكم خانمشون مونه، از اين تيپ مردهايي نيست كه بگند بچه نميپاش مي
كنه و به عشق اينكه يه پسر مثل خودشون بزرگ شد، يك دفعه همه احساس پدريشون فوران مي

  .گذارندباشند همه حرفهاشون رو زير پا ميداشته 
اصوله نه احساسات، اصول  عمامان حامد تاب: با خستگي نگاه مامان كردم و ادامه دادم

  .زندگيشم عقايدشه، توي اين چندسال من نديدم كه يكبار برخالف عقايدش قدم برداره
به عنوان مادربزرگ اين  تونيد سرخودتون بياريد، اما منخواهيد ميشما دوتا هر باليي مي -

برمش ديدن پدر بزرگ و مادر بزرگش، حتي اگه حامد هم بچه، وقتي كه بدنيا اومد، خودم مي
  .ناراحت بشه برام مهم نيست

  .خيلي از دستت ناراحت ميشه حامد اگه اينكارو كني، -
ل شند، اما دليمردم جدا مي ييك سر سوزن هم برام مهم نيست كه ناراحت بشه، همه -

رو داري توي اين ي حق و حقوقت بگذري حاال خودت هيچي، چرا اين بچهنداره كه تو از همه
گم رو ميگرفتي، رها من اگه اين چيزها رو بهت ميسوزوني حداقل بايد خرجي اين بچهآتيش مي

ام هستم منم تو رو توي تنهايي بزرگ براي اينكه مادرتم و به فكر آينده و خوشبختيه تو و نوه
د كه تا فهميد بيماره تمام خونه و زندگي كه داشتيم رو به اسم وكردم، اما پدرت اونقدر انسان ب

خواد ش بحث داشت كه سهم االرثش را احتياج داره و ميامن كرد و حتي تا مدتها با خانواده
ولي  اش چون از بيماريش خبر نداشتند باهاش موافقت نكردندرو زودتر بگيره، اما خانوادهارثش
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كرد كه وقتي ميره دست من و تو خالي نباشه و در واقع اگه همون پدرت همه تالشش رو مي
تونستم زندگي به اين راحتي رو خونه و حقوق بيمه پدرت رو نداشتيم، با حقوق من تنها نمي

 شي و بايد خانه بزرگتردار ميبرات فراهم كنم، حاال نگاه به خودت بكن به جاي اينكه داري بچه
گفت نصف كرايه كشي كردي، حامد كه داشت بهت ميبگيري، تازه به خونه كوچكتر اسباب

كني با اين غرورت، گيري؟ فكر ميتون خرجي نميرو ميدم، چرا قبول نكردي؟ چرا براي بچهخونه
خواهي ثابت كني؟ رها تو داري مادر ميشي و اولين درسي كه بايد از زندگي ياد چي رو مي
اش رو به سربلندي و خوشبختي برسونه بايد خيلي وقتها كه يك مادر براي اينكه بچه بگيري اينه

  .پا روي غرور و آرزوهاش بگذاره، تو بايد غرورت رو بشكني تا اون با غرور زندگي كنه
دونم حرفهاي مامان درست بود يا نه؟ اينها حرفهاي نرگس هم بود، حرفهاي مهران هم نمي

فت كه بايد به فكر آينده اين بچه باشم، بچه فقط غذا ـگنو ميـهمي سيدريـود، هر كس مـب
خواد و عقيده داشتند كه من دارم از حاال غرور خواد حيثيت و احترام ميخواد، خانواده مينمي

كوبم، اما يعني فقط من مقصر بودم، حامد هيچ تقصيري نداشت رو در هم مياين بچه اجتماعي
گفت منو درگير اين د و وجود ما رو ناديده گرفته بود، در واقع داشت ميكه اونرو انكار كرده بو

مسائل نكن و منهم فقط بخاطر دادن كمك خرج زندگي، و اينكه اون بانك ما حساب بشه نه به 
دم به هيچ عنوان به او رو وعنوان پدر، اون رو از توي اين جريان كشونده بودم بيرون و حاضر نب

به جاي كوچكتري كه فقط يك اتاق با نشيمن داشت منتقل كردم،  بزنم، محل زندگيم رو
بچه احتياج : گفتآمد، مامان مياينطوري حداقل كرايه خونه برام خيلي مناسبتر و ارزانتر در مي

دو تا  تونه توي اتاق خودم باشه،گفتم تا چهار پنج سالگي ميبه اتاق خودش رو داره، اما من مي
اتاق خونه منتقل كردم تا براي مدتي كه مامان هست با همديگه در يك  تخت يكنفره را به تنها

تونم دو تا تخت رو كنار هم بزارم و يك تخت بزرگتر داشته باشم، اتاق باشيم، وقتي هم رفت مي
نج شش ماهگي بچه خوب بود كنار تختم گذاشته بودم اتاق پيك گهواره كوچولو كه تا 

گفتم چي از اين بهتر سه نسل داريم شده بود، به مامان ميكوچولومون تبديل به يك خوابگاه 
كردي با خوابيم، مامان بزرگ و منو و يك نوه كوچولو، مامان هيچ وقت فكر ميتوي يك اتاق مي

  ات هم اتاق بشي؟من و نوه
به مهران هم تماس گرفتم كه به حامد بگه ديگه از اين به بعد به حسابم پول نفرسته من 

به كمكي از طرف اون ندارم و بياد بقيه وسايلش رو اگه دلش خواست از توي خونه  ديگه احتياج
هاي ديگرش رو اش و هديهبرم، گردن بند و حلقهجمع كنه ببره، چون من اونها رو با خودم نمي

ش دآد ببركرد كه اصالً ميهم روي ميز تحرير توي اتاقش گذاشتم، ديگه اصالً برام فرقي هم نمي
خواد بياد ورداره، چون خونه كوچولوم به دوستهام سپردم هر كس هر گلدوني دلش مي يا نه؟ و

به جز نرگس به هيچ كس آدرس جديدمو  .نداشت ا جايي براي نگهداري گلهامديگه بالكن ي
خبر به ديدنم بياد و منو توي اون شرايط ببينه اگه زير نظر دكتر نگفتم، دوست نداشتم كسي بي
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خواست حاال كه حامد به اورالندو برگشته، منهم م از اون شهر برم، دلم نمينبودم دوست داشت
  .اونجا باشم، تصميم گرفتم سال ديگه بعد از اينكه كوچولويم كمي بزرگتر بشه، اينكارو بكنم

قابل كودكم ـتودم رو در مــه هيچ وقت خــامد عذاب بزرگي برايم شده بود كــديدن ح
كنه و زجرم ميده، اما هنوز حرمتي بم سنگيني ميــها روي قلرفــم، خيلي حيدبخشيــنم

كه من از اون  يه حامد دوست نداريم بشكنيمش با همه بدعهديهايـبينمون هست كه نه من و ن
ي احساسيهايي رو كه او از من ديده، اما هيچ كدوم پردهمعرفتيها و بياون تمام بي ديدم و از نظر

ز بين نبرديم و سعي كردم كه ديگه نبينمش تا هيچ حرمتي شكسته تيره رنگ غرور و احترام و ا
  .نشه

تر باشه كنه شرايطي كه هم براي كارم و هم براي بچه مناسبدكتر سرمد اين روزها سعي مي
آم كارها رو برايم فراهم كنه، هر چند كه اين دو سه هفته آخر رو گفته خونه بمون و خودم مي

دونه، فقط به خاطر تو خونه نشستن هم ندارم، اونهم همه جريانو نميگيرم، اما حوصله تحويل مي
خويشاوندي و دوستي نزديكي كه با دكتر پارسا، پدر حامد داره، متعجبه كه چرا اونها از وجود 

فهموند كه در اين مورد بيشتر فكر كنم، اما خبرند، اوايلش با حرفهاش به من ميشون بينوه
ناخواه هيچ مادري فرزندش تونه باشه، خواهاز فكر كردن بيشتر چي مي دونم منظورخودم هم نمي
كم آخر كنه چون ديگه كمزاره چه اول راه، چه آخر راه، حاال هم كه ديگه فرقي نميرو تنها نمي

از هفته  تو ديگهبچه كه  قيده دارهترسوند، عمنو دو هفته ديگه مونده و ديروز بازم دكترم . راهه
كنه چون تو سنگينتر شدي، اما مامان ولي من ميدونم كه اون اشتباه مي ،هشدبزرگتر نپيش 

گفت، حاال انگار حتي يك قاشق رو هم اش بخاطر كمر دردته شايد هم راست ميميگه سنگيني
آورد، همه چيز برايم سنگين شده، اي ميشد كه روي كمرم فشار ميداشتم، مثل وزنهكه برمي

تونم بخوابم، شبها كارم شده قدم زدن توي يك هال كوچولو و از نميحتي خوابيدن، ديگر حتي 
تونم بگم مساحت خونه كوچولوم چند اونجا به آشپزخونه  و از آشپزخونه به هال، ديگه حتي مي

اش بيشتره و كجاهاش برآمدگي بيشتر داره، هاي زمين نشيمن فرورفتگيادونم كجقدمه حتي مي
دهند، هيچ وقت فكر وشوندند و اونرو هموار و يكدست نشون ميـپا يك موكت ـاش رو باما همه

تونه توي زندگي اينقدر بيكار بشه كه به اين چيزها هم توجه كنه، اما هر چه كردم آدم مينمي
رسه كه قادر به انجامش باشم، ناتواني بد درديه، اي به نظرم نميكنم هيچ كار مثبت ديگهفكر مي

ا رو بكني و نتواني و محدوديت بدنت تو رو از انجام كارها باز دارد، به اينكه بخواي خيلي كاره
خودم دلداري ميدم خوبه كه باز فقط بدنم از كار افتاده، اگه فكرم بود چي؟ حاال حداقل توي راه 

، توي اين شرايط است كنم به اينكه كي گفته خواستن، توانستنفكر مي. كنمرفتنهام فكر هم مي
ده، تازه مامان توانم انجامش بدم، بدنم بهم اين اجازه رو نميخوام اما نميا ميمنم خيلي چيزه

ات خوب نيست، من آخرش هم نفهميدم تو چه ميگه اين همه فكرهم نكن براي سالمتي بچه
نور گيري، اما خوشحاليم از اينه كه كه نيامده داري همه چيز و از من مي هستي يموجود
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كشم چه تناقض عجيبي كه هم زندگيم هستي و هم تو دارم نفس مي ام شدي و به خاطرزندگي
  .مانع زندگيم

صبح وقتي خسته از راه رفتنهاي زياد روي مبل افتادم و خوابم برد، به خوابم اومدي گلي 
دونستم كه برد و من ميبودي كه از شاخه چيده شده بود و آب رودخونه داشت سريع تو رو مي

اي كوچكت همچون دستهاي كودكي بودند كه به طرفم دراز كرده اون تو هستي، چون برگه
تونستم بدوم، ديگه سنگين نبودم، بودي تا تو رو بگيرم و نجاتت بدم، و من حاال توي خواب مي

پيچيد، به شكمم نگاه كردم كه ديگه هيچ برآمدگي نداشت، مثل اينكه ديگه درد توي كمرم نمي
داره تو رو با خودش  آبمطمئن شدم كه اين توئي كه جريان  تو نبودي، نگران بهت نگاه كردم و

رسيدم تو خيلي سبكتر دويدم، اما به تو نميبره و همچنان دستهات به طرف من دراز شده، ميمي
از آن بودي كه پاره سنگهاي رودخونه بتونند نگهت دارند، خودم رو به رودخونه سپردم تا با 

ديدي، شنيدي، بلكه منو هم نميديگه نه تنها صدايم رو نميجريان آب به تو نزديكتر بشم اما 
فكر كنم ديگه دستهات هم دوباره برگ شدند وقتي كه از من كمكي نگرفتي، تو رفته بودي و من 

  .خواستمرو ميزدم و كودكم فقط فرياد مي
رو هاي ناشناس فقط صورت مامانوقتي چشم باز كردم همه جا سفيد بود و ميون اون قيافه

اختيار دستم به روي شكمم رفت و هيچ برآمدگي احساس نكردم، به دست راستم شناختم، بي
يواش وارد بدنم واشـديدم كه يدستگاههاي ناشناسي وصل بود، قطرات سرم را مي به نگاه كردم

ام كدوم عالم سير كردم، اينجا بايد بيمارستان باشه و من موقع زايمان بچهشد، اشتباه نميمي
ديدم، نكنه خوابم واقعي بوده، اما اون نيستش، و هيچ گهواره كوچكي هم كنارخودم نمي. كردميم

بيني، اينقدر به خوابهات فكر نكن، با اضطراب و با صدايي كه انگار مامان ميگه تو زيادي خواب مي
ري من شده ام كجاست؟ مامان كه انگار تازه متوجه بيدامامان بچه: شد گفتماز ته چاه شنيده مي

: زد دستش رو روي پيشونيم گذاشت و گفتبود، با لبخندي كه يك دنيا نگراني پشتش موج مي
  دخترم، باالخره بهوش اومدي؟

  ام كجاست؟بچه -
  : خواست، فقط گفتبا نگراني نگاه دكتر كرد، گويا از اون كمك مي

  دخترم -
زنه، فقط در مورد چي حرف ميفهميدم داره شنيدم، نميديگه بقيه حرفهاي مامان رو نمي

دونستم كه ديشب كودكم با من خداحافظي كرده بود، پس من خواب نبودم، اون واقعاً ديشب مي
شب پيش به بيمارستان  من دو گفتاي ميخواست، اما حرفهاي مامان چيز ديگهاز من كمك مي

و منو در حاليكه همه  آد،شنوه به هال مياومدم، وقتي كه مادر ديگه صداي قدم زدنهامو نمي
نه، ككنه حتماً مامان اشتباه ميلباسهام و زمين خيس از خون بوده بيحال روي زمين پيدا مي

وقتي تو رو به : گفتكردم، اما دكتر ميچون من روي مبل خوابم برده بود روي زمين چكار مي
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خاطر مشكالت قلبي م بــدنت رفته بود و بچه هــونده بودند، خون زيادي از بــبيمارستان رس
كنم اون تا گاه اكسيژن موند اما ديشب آخرين نفسهاشو كشيده بود پس اشتباه نميــزير دست

ظر من بود، كاشكي منو بيدار كرده بودند تا فقط يكبار، فقط يكبار دستهاشو لمس ــديشب منت
و بگيره دوباره كنم، ديشب توي خوابم وقتي نتونست دستهامدونم كه اشتباه نمييــكرده بودم م
هاي من ترسيدي، من ــكردم اينقدر ترسو باشي، حتماً از حرفرگ شدند، فكر نميــدستهاش ب

درها هم ترس نداره، ــن بزاري، اونقــاهات رو روي زميــوار پــه استـودم اگــكه بهت گفته ب
توني مثل چرا فكر كردي اونقدر شجاعت نداري كه تو هم مي نمدوفقط بايد شجاع باشي، نمي

د خوب ــآميــدت مــبقيه آدمها براي هيچ و پوچ زندگي كني، شايد هنوز نيومده از پوچي ب
تونستي خودت به زندگيت رنگ بدي و از پوچي درش بياري هميشه كه نميشه جا پاي مي

ديگري گذاشت، من كه بهت گفتم احتياج نداره مثل من و براي من زندگي كني، من كه بهت 
تونستي براي خودت راه خودت رو بري، منم هيچ خوام جا پاي من بزاري، تو مينمي گفته بودم

آيد، ديدي كه سد راه باباتم نشدم، سد راه شدم، من اصالً از سد بودن بدم ميوقت سد راهت نمي
سهرابم نشدم، اما عزيزم تو خيلي ترسو بودي، تو حتي يك دنياي كوچولو با آرزوهاي كوچولو هم 

 ميره، شايد تو اصالً بلد نبودي آرزودت نساختي و رفتي، آدمي بدون آرزوهاش ميبراي خو
، شايد هم آرزو داشتي، اما ترسيدي بهشون نرسي، يعني كوچولوي من براي همين ازيسب

  ترسيدي؟
يعني زمين اينقدر ترسناكه؟ تمام ديروز رو روي زمين بودي و اولين بدعهديش رو تجربه 

گيرمت و تا وقتي آي، در بغلم مياي كه به اين دنيا ميقول دادم، اولين لحظه كردي، نُه ماه به تو
هستي همراهت هستم، اما يكروز منتظرم شدي و من حتي نتونستم دستهات رو هم كه بطرفم 

من اونموقع كدوم گوري رفته بودم، حتماً تو از اونجا باورت شده كه زمين . دراز كرده بودي بگيرم
 .تونند شكسته بشندن نيست چون به اين راحتي پيمانها ميجايي براي موند

*** 

  
صداي حامد منو به خودم آورد، نگاهش كردم و بدون جواب دادن به سالمش رويم رو دوباره 

: اما به مامان گفتمبه سمت ديگر تخت كردم، ديروز هم از پشت پنجره اتاق متوجهش شده بودم، 
، اين يك گفت بزار بياد ببيندتاما مامان مي. زنمه جيغ ميبهش بگو اگه پاش رو توي اتاق بگذار

هفته هر روز اينجا ايستاده و منتظر كه حالت بهتر بشه، تو كه اينقدر ديوونه نبودي كه از اين 
  .كارها بكني

گشتي خوام هيچ كدومشون رو ببينم، كاشكي مامان تو هم زودتر برمياما حاال هستم، نمي -
هيچ كسي رو ندارم اما حامد امروز بدون اينكه منتظر جوابم بشه به اتاق ايران، ديگه حوصله 

با عصبانيت  .گفت و آرامشم رو گرفته بوداومده بود خسته شده بودم از اينكه هيچ چيزي نمي
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خواي مثل مجسمه بايستي اونجا و منو نگاه كني اگه كارت تموم شده، از اين تا كي مي: گفتم
  .وام ببينمتخاطاق برو بيرون، نمي

  .دونم از دست من ناراحتي، اما من از تو بيشتر ناراحتم، تو هم با من نمونديمي -
  ديگه برام مهم نيست كه تو از چي ناراحتي، فقط از اينجا برو بيرون -
  ادب نبوديتو كه اينقدر بي -
ه توي خوام ببينمت تا اون چيزهايي كبيني هستم، قبالً هم بهت گفتم نميحاال كه مي -

  .مغزم نزنه بيرون و احترام بينمون و نشكنم پس سعي كن اين احترام و حفظ كني و از اينجا بري
  كني؟اگه از اينجا نرم، چيكار مي -

كشم كه همه بيان توي اين اتاق، زنم، اينقدر فرياد ميحامد داد مي: با عصبانيت فرياد كشيدم
  .پس خودت برو بيرون

اش رو از دست بازيها بردار، مگه تو تنها مادري هستي كه بچهيوونهبسه رها، دست از اين د -
دار توني بچهافته، يك زن جووني كه ده بار ديگه هم ميداده، هر روزه هزار بار از اين  اتفاقها مي

  .بشي
خواستم من حتي نتونستم يكروز هم به قولي كه بهش اما من فقط اينو مي: با ناراحتي گفتم

بمانم حتي نتونستم يكبار هم دستاش رو لمس كنم من هيچ كاري نتونستم براش دادم پايبند 
كرد و تا آخر با من فهمي حامد، تنها موجودي كه اين چندماه به حرفهام گوش ميبكنم، مي

چ كس اونو ـت، هيــرد و رفـتون ول كـرس همـچاره از تـگهش دارم، اون بيـموند، نتونستم ن
رسيد، از مامانم گرفته تا تو لعنتي، همتون گفتيد درست فكر مي خواست، هر كس به مننمي
  كردم كه خودم اينو درك نكردم؟آخه من بايد به چي فكر مي.كنم

اي هم پا همون بهتر كه رفت، وقتي يه مادري به احمقي تو داره، بهتره كه همچين بچه -
  .نگيره
ات اين اس نداري كه در مورد بچهخوام صداتو بشنوم، تو كه اونقدر احسبس كن ديگه نمي -

  .زنيحرفو مي
پرسيدي كه دوست ام؟ اگه اون بچه من بود حداقل از من ميبچه: حرفام رو قطع كرد و گفت

داري اون بدنيا بياد يا نه؟ تو تنها چيزي كه برات مهم بود، فقط و فقط نظر شخصي خودت بوده، 
حق منو هم زيرپا گذاشتي و سعي كردي اونو  تو حتي اگه اين بچه هم مال من بود، پنجاه درصد

اومد تمام عمرم با شك و ترديد به اي كه اگه ميخواستم، بچهاي كه من نمينگهداري، بچه
با من زندگي كردي؟ اما من اونقدر به تو احترام گذاشتم  كردم كه چرا تو اصالًزندگيمون نگاه مي

تونيم با اجازه پدر و كال قلبي داره و ميبچه اش: كه وقتي دكترت با من تماس گرفت و گفت
رش زندگيش به دمادرش و تائيديه پزشكها به زندگيش خاتمه بديم اونرو قبول نكردم و گفتم ما
  .اين بچه بسته شده سعي كنيد بدنياش بياريد و هر عملي هست براش انجام بديد
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  .من نگفت اما اين دروغه، هيچ كس به كشتن او راضي نبود، دكتر هم اينو به -
ي، دكتر ــودت بستــا رو به روي خــكه تو همه درهــبراي اين: ا عصبانيت گفتــحامد ب

تونم باهاش حرف بزنم، حتي مهران هم كه باهات صحبت كرده به گفت من اصالً نميمي
خواست به تو بگه كه زنده نگه داشتن اين بچه يك حماقته، آخه حرفهاش گوش نكردي، اونم مي

بازي با يك عروسك نگاه ات به چشم يك اسباباشي كه به بچهــتوني بور مادري ميطــتو چ
  كني؟مي

رها، اون راحت شده، اينقدر به خاطر رفتنش خودت رو : نشست لب تخت و با آرومي گفت 
اي كردم تا نبينمش و گفتم پس چرا هيچ كس با من صحبت رويم رو به طرف ديگه. مقصر ندون

  .م، نرگس و بقيه چيزي بهم نگفتندنكرد، چرا مامان
دونم چرا گذاشتند تا اينجا كشيده بشه، يكماهه دونم رها، نمينمي: بعد از چند لحظه گفت

جنگم، كه هر چه زودتر بهت بگند اما مثل اينكه كسي اين شجاعتو توي خودش دارم با اونها مي
اونهم به اين دليل كه فكر كردم  بينه، البته مامانت دو سه روز قبل از اين اتفاق فهميد،نمي

  .مادرته، شايد اون بتونه بهت بگه، ولي مثل اينكه اونهم دير جنبيد
توي دلم فكر كردم يعني فقط حامد شجاعت گفتن اين حرفو به من داشته، يعني فقط اون 

حامد كنه يعني حتي مامانم هم به اندازه ام ميشناخته كه اين بچه داره تا خرخره وابستهمنو مي
  .شناختمنو نمي

كن، چون اين چيزي بود كه اش زنده بمونه و كمكش بزار بچه: من اولش به دكترت گفتم -
خواستي، اما از ماههاي هشتم به بعد دكترت هيچ اميدي به سالمتي اون نداشت و گفت تو مي

  .بايد زودتر تصميم بگيريد چون سالمتي تو هم در خطر بود
كرد، توي يك دنياي ديگه بودم، اما مثل اينكه چيزي چي صحبت ميدونم ديگه در مورد نمي

  :آرامي پرسيدمبه رو يادم اومده بود، رويم رو بطرفش كردم  و 
  دختر بود ؟ -

ات دختره، خوب دونم كه تو به همه گفته بودي بچهاما مي پسر بود، نه، :با كمي ترديد گفت
  .اينهم يك احساس اشتباه ديگه

  .بيچاره حتماً از بس بهش گفتم رها خانم قهر كرد و رفت! يه حامد ديگه -
اينقدر خودت رو مقصر ندون، فكر كن اونهم يه حامدي بود كه واقعاً از دست اين زندگي  -

  .رها شد
ديد همونطور كه رفت و اشكهاي منو نميخواست ميسرم رو پايين انداخته بودم، دلم مي

  .لطفاً از اينجا برو و نزار اين حريم شكسته بشه حامد،: سرم پايين بود به آرومي گفتم
  .وقتي سرم رو بلند كردم رفته بود

                                                       ***  
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آد چي به من گذشت، فقط ديگه آروم شده بودم، ديگه بعد از اون روزها درست يادم نمي
ام بود، ديگر و نگران از سكوت دائمي برگشت ايرانريختم، مامان ميخودم ديگه همه چيز و توي 

. كردم، بعضي وقتها سرخوش بودم، بعضي وقتها ديوونه ديوونه ديوونهزياد با كسي رفت و آمد نمي
كردم تا آزارم به كسي نرسه، فقط ام اسير ميام خودم رو توي قفس خونههاي ديوونگيو موقع

خرج زندگيم داشته باشم، درسهام رو هم وقتي همون ترم، رفتم تا پولي براي خوردن و سركار مي
هيچكدومشون را پاس نكردم، ديگه هم نگرفتمشون، يك ترم بيشتر نمانده بود به اضافه كارهاي 

جز هدر دادن پولهام چيز گه توانائيش رو ندارم و گرفتن اونها ـدونستم كه ديا ميـعمليم، ام
اولين بار با پيشنهاد دكتر سرمد شروع كرده بودم كمكم فقط قرصهاي اعصابي كه . اي نبودديگه
كم متوجه شدم، دردهام كردم، اما كمگفت استفاده مياي كه ميطبق برنامهكرد، روزهاي اول مي

انديشيدم ساعتهايي كه فكرم مال خودم بود مي. خيلي بزرگتر از اونه كه توي يك برنامه بگنجد
كردم كمتر چيزي راي زندگي چيه؟ اما هر چه بيشتر جستجو ميبراي چي بايد ادامه بدم؟ دليلم ب
دونستم براي چي بايد درسهام رو بخونم، فقط براي اينكه كرد، نميمغزم رو به خودش مشغول مي

خوام كار بهتري داشته باشم؟ خوب حاال گيرم كه كار بهتر هم داشته باشم، اما پول اين كارو مي
پذير هست؟ خوام ترميم كنم؟ آيا اصالً اين زندگي ترميماون مي چكار كنم؟ كجاي زندگيم رو با

تونم يك مادر خوب هم باشم، يا حتي يك همسر وفادار كه به قول حامد كه ميگه، من حتي نمي
تا آخر با كسي بمونم، من حتي نتونستم به عشقم به سهراب هم وفادار باشم، من حتي براي 

آد كه از اول هم ه من افتخار كنه، من هيچي نبودم و يادم ميمادرم هم فرزندي نبودم كه بتونه ب
خوام معني هيچي و پوچي زندگي رو بفهمم، چون كردم كه ميسر هيچي با سهراب بحث مي

فهميدم، چرا بايد بدنيا بيائيم، يه شريك زندگي اونموقع هم سرگردون شده بودم اونموقع هم نمي
سه درك همين . ون درست كنيم و بعد هم بيفتيم بميريمبگيريم، چند تا موجود ديگه مثل خودم

كوچيكه و افكار  كردم دنياي اطرافمبرايم قابل درك نبود، فكر مي زندگي و مرگ ،مرحله تولد
اي كه تاكنون كردم و مثل پرندهآدمها هم محدود، توي اون دنياي كوچيك احساس اسارت مي

خواست دنيا رو از و آرزوي پرواز رو داشتم، دلم مي ي كوچيكم نشسته بودمپرواز نكرده، روي لونه
درك آسمان از روي  .گر پرواز ديگرون باشمپرواز كنم بر فراز دنيا، نه فقط نظاره. اون باال ببينم

خواست آسماني باشم تا پرواز رو بفهمم، اما خود پرواز يعني چي؟ ايه، دلم ميزمين فكر بيهوده
نه؟ نگاه به ملكوته؟ چيه كه من قادر به دركش نيستم و اين منو جدايي جسم از روحه؟ عروج كرد

بينم، اونچه كه منو هوايي كرده بود كه برم، تر كرده، چون حاال دارم مياز روز اول هم سرگردون
دونم دليلش كنم و نميهدف توي آدمهاي ديگه جستجوش ميدر درون خودمه و من دارم بي

در درونم آروم بوده و حاال دوباره طغيان كرده و ايندفعه داره  رداني مدتهاگچي بوده كه موج سر
بينم كه داشته رو مييتم هموار زمانهكنم، رهر چه به گذشته فكر مي. كنهمنو با خودش غرق مي

رقصه، ديگه اونقدر بد و خوب وجودم با همديگه رقصيده،  وقتي زمونه باهات ميآروم با من مي
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گه كه من خودخواهم، وقتي گيره و نمينمي جبهه موجودم جلواهرمن شوند، ديگه گالويز نمي
رقصه، همه وجودم يك خوبي ساده است كه از من تولد شده و به اوج خورشيد زمانه باهام مي

توي اين سالها احساس خورشيدي رو . دهرسه و از تابش اون به زندگيهاي ديگه هم نور ميمي
رقص زمانه با من، از من يه تصور . د و بقيه تابيده شده بودمكردم كه به زندگي مامان، حاممي

رو در  يهبد اشتباه در ذهنم ساخته بود و حاال بازم دوباره درگيرم كه اونچه كه اسمش پليدي و
وجود خودم پيدا كنم و اگر به بدي اون ايمان دارم، در خودم از بين ببرمش، اما سرگردانم، 

انگارم در نگاه ديگري جز تصويري واضح از خوبي چيزي د ميسرگردان ازاينكه آنچه كه من ب
ام، اما خودم جز حقيقت محض چيزي رو كه من ديوانه: همانطور كه حامد به من گفت. نباشد
  .نديدم
  برم؟ واقعاً اين دوگانگي وجودم از چيست؟ و چرا دارم از اون رنج مي 

   چرا بايد اين چنين زيست و چرا بايد اين چنين مرد؟
  از همه زندگيم جز لبخندي و جز عشقم كه مرا باور كند هيچ نخواستم

قطره بر روي اي كاش احساساتمان نيز به پاكي باران بود، به زيبايي گلبرگهاي خيس،قطره
اما از احساسات زودگذر ما،جز پوچي هيچ عايدمان نخواهد .سازندآيند و جويبار ميهم فرود مي

 .شد
  

  گرفتماي كاش روح مي
  شايد كه روح خود را، همچون دم مسيحا

  .سپردمسپردم، بر آب ميبر سنگ مي
  ياران زمين غمين است

  ستبدتر زآن زمانه
  پر رنگ و پر فريب است

  نمايددگر گل شقايق زيبا نمي
  گشايددر بستر غريبش رخ را نمي

  من همچو اشك شمعي از زندگي گسستم
  تا عشق را ببينم

  ستن بگويمبا لمس پاكي عشق، از زي
  اي كاش گفته بودند مرغان عشق ديروز

 .آنگاه كه عشق آمد، اميد رفته باشد
 .شك سراب باشدروياي زندگاني، بي
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هايي كه به سهراب نوشتم و جوابهايي كه او به من امروز باز برگشتم به خواندن چكنويس نامه
آرامبخش هم به جز ساعتي مرا راند و قرصهاي كرم، وجودم را از خود ميـنهايت فيـب. داده بود

محتوا بودن برد، از اين اعتياد خسته شدم و از آن بدتر از بياحساسي نميدر فراموشي و بي
و ـم، اينـرك كنـها رو تـونم اونـتميـه اين راحتي نـدونم كه بم ميـزندگيم، ديگه خودم

گه كه سر يكساعت نشده، درمون ديحوصلگيهام و لرزش دستهام و هزاران درد بيسردردهام، بي
دانم قبل از نمي ،ي زندگي رو ندارم ميگهكه دوباره حوصله دهزنه و خبر ميدر وجودم زنگ مي

استفاده اونها حالم بهتر بود يا حاال، اونموقع هم رفتن كودكم منو از تو عالم خواب و خيال پرتم 
ها بلند يچ وقت تمومي نداره، صبحآغوشي با واقعيت، درد جانسوزيه كه هكرد تو بغل واقعيت، هم

شدم و دوست داشتم كه ديگه چشمم به اين هم بستر لعنتي، به واقعيت نيفته، اما اون مي
روزي تمام نشدني بود، ديگه از زندگي با واقعيت خسته شده بودم و  تر از من در تداركزخيسحر

كه درست كرده بود  اي رويك روز كه بلند شدم تصميم گرفتم كه ديگه نبينمش، صبحانه
و اي شيرين ـرايم يك دنيـرصهاي فراموشي بخشي كه بـوضش دل سپردم  به قـنخوردم و در ع

بخش در رويا ساخته بود، اونقدر لذت زندگي با اين فراموشي زيبا بود كه هر وقت از گرم و لذت
وار ميشم، ديوونه ام ميده خستهكنه و شكنجهام ميديوونهام با واقعيت كه داره زندگي روزمره

شم، حاال اين روزها گيره و دوباره همبستر فراموشي ميوجودم جون مي يخيانت توعطش 
كنه، هر دوتايي تصميم گرفتيم واقعيتو فراموشي داره جاشو توي خونه وجودم محكم مي

نداره، بينه كه ديگه جايي تو دلم بندازيمش بيرون، آخه زيادي داره زر ميزنه، بعضي وقتها كه مي
ره، و مي كنه كابوسزاره يك روياي خوب داشته باشم، همشو ميآد تو خوابهام و نميشبها مي
خوام ببينمش، به فراموشي گفته بودم، اگه كمكم كنه، اونو بندازيم بيرون، هميشه ديگه نمي

يگه مونم، اونم دوست خوبي بود كمكم كرد، همه درها رو به روي اون بستيم، دبهش وفادار مي
هاي مامان خودشو به خواست منو گول بزنه از توي تلفنتونست برگرده، بعضي وقتها ميعمراً نمي

من برسونه، اما من خيالشو راحت كردم و گفتم مامان ديگه تو هم به من تلفن نكن، حرفهات داره 
لفن زدن زد، چون از تكنم واقعيت داشت مامانو هم گول ميروي اعصابم راه ميره، اما فكر مي

داشت، آخرش هم يك كاري كرد كه رابطه من و مامانو به هم زد، به فراموشي ميگم دست برنمي
پس اين واقعيت كي خودشو گم ميكنه تو چشم من؟ دارم از دستش خسته ميشم، اما فراموشي 

كنم كه ي كافي سعي نكردي، بايد بيشتر فراموشش كني، بازم بيشتر سعي ميگه، به اندازهمي
دم، آخه ريد كامل فراموشي باشم، ديگه حتي يك لحظه هم به فكرم قدرت نفس كشيدن نميم

انداختم ديگه واقعيت با پررويي اين فكر لعنتيه كه دوست صميمي واقعيته، اگه اونو از كار مي
زد و مغزش رو هم گول ميدوخت، روزهاي اول حتي حامد با اين چشمش رو به زندگي من نمي

ام، اما فراموشي از قبل بهم گفته بود بزار وچك من و فراموشيكپشت در خانه ش كشوندمي
د و ـلي زود خسته شـون حامد خيـرفش درست بود، چـدر بزنه تا خودش خسته بشه، ح اينقدر
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اونها با هم خوش هستند چرا بايد مزاحمشون بشم، حقيقت اينه : گفترفت، حتماً توي دلش مي
، ديگه اصالً توي اين دنيا نبودم كه بخواد چيزي حاليم باشه، اما كه من خوش و سرحال بودم

وان سوارت بشن، ـــخشي، ميــقها كه وقتي باهاشون صميمي ميــفراموشي هم مثل بقيه رفي
گه كارش به ـام بشه ديدگيـخواست رئيس زنره، ميـت از من سواري بگيــخواسيــاونهم م

ه نخوري، دنيا رو به سياهي ــگفت اگلوم و ميـزاشت جيهديد هم رسيده بود، قرصهاش رو مـت
داد، بهش ونم ميـــاهي شب رو نشــبرد كنار پنجره و سيكنم و منو مياين شب تاريك برات مي

درها هم تاريك نيست، ستاره هم داره، اما اون با قرصهاي شمعيش ـــگاه كن، اونقــگفتم نيــم
منظورم اين آسمونه نه اون آسمون، بعضي وقتها اونقدر : گفترد و ميــكهمه آسمون رو سياه مي

اما من از ديشب شروع . ن بودهـــاورم نميشه كه اين دوست عزيز مـــكنه كه بمنو شكنجه مي
آد، براي همين كردم كه باهاش حرف بزنم، آخه قبالً بهش گفته بودم، از رئيس بازي خوشم نمي

كردم دايا هيچ وقت فكر نميــخ. از قرصهاش شروع كردم با نخوردن دوتااولين اعتراضم رو 
- كنه و زير چشمهام از سردردهاي ديوونهشكنجه كردن اينقدر دردناك باشه، تمام بدنم درد مي

راه گلويم رو  چماقي لخشكه و مثكننده و تمام نشدني كبود شده زبونم از عطشي كه بهم داده 
فرسته، غذا رو جلوم داره ثانيه به ثانيه به جونم ميگرفته و از همه بدتر كابوسهايي هست كه 

مو خواد رئيسم بمونه، اول ارادهگذاشته، اما اشتها و قدرت خوردنو گرفته و از همه بدتر باز هم مي
رو، بي اراده مجبور شدم هنوز يكساعت نشده قرارداد صلح رو امضا گرفت بعد هم قدرت دستهام

رو ندارم، اما اون ميگه اگه دفعه ديگه از اين جهـتحمل شكن كنم و قرصهاش رو بخورم، آخه من
گيرم تا جايي كه خودت از خودت خسته بشي و بري يواش آرامشت رو هم مييواش, غلطها بكني

  .بميري
احتياج نبود كه اينو بگه خودمم به اين نتيجه رسيدم اگه نتونم از زندونش خالص بشم بهتره 

هاي سهراب هم توي اتاقه، قبالً اقم زنداني كرد متوجه نبود كه نامهبرم بميرم، وقتي منو توي ات
همه چيزهاي قديمي رو از جلو چشمم برداشته بود كه مبادا هوايي بشم و دوباره به دنياي اميد و 

ها مال قبل از اومدن به امريكا بوده، حاال كه ديگه زندگي فكر كنم، اما حتماً فكر كرده اين نامه
كرد گفتم، قبول ميسمون با اون رها فرق دارم، اونموقع يك نفر بود كه هر چي ميمن زمين تا آ

  .رو، ولي حاال ديگه از اون آدم هم اثري نيستبه جز اومدن به امريكا
  .سهراب ازدواج كرده: گفتسال گذشته بود، شايد هم دوسا ل پيش بود كه حامد مي 

خوندم و هاش رو ميكرد، نامهكار نميراي من ـود و فكرش هم بـگه مال من نبـاون دي
اي بودم كه اينها رو براي اون نوشتم، من چه ديوونه. گفتمكردم و به خودم مييواش پاره مييواش

دونم كه دوست درد يعني چي؟ سرگرداني يعني چي؟ حاال يعني خودم ديگه مياون حتي نمي
آره با اون چه كه هاي آدمها ميبه گونهرو درد، اون چيزي كه اشك ،كنمفكر نمي ؟درد يعني چي
اما خيلي چيزهاي  نيومد،كنم خيلي متفاوته، من هيچ وقت از درد اشك به چشهام من فكر مي
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الها معني ـاز اين س منم هنوز بعد. ديگه كه اسمش درد نبود قلبم رو بدطور تيره وتار كرد
هايي كه به آخرين نامه .بدي چيهنفهميدم معني خوبي و  منم، كردمـام رو درك نيـرگردانـس

  :مرومي كنم كه به سهراب نوشتم دارمپاره نكردم نگاه مي
كنم كه بايد آنچه را كه در انديشه داشتم به روي كاغذ و بعد هم بر صفحه امروز فكر مي

روزهايي هست كه باز هم به پوچ بودن زندگيم پي بردم و دريافتم  ناز اوزندگيم حك كنم، امروز 
و و نزديكانم نيست و ــواهم باشم در توانايي درك تــخكه من مي ه كه من هستم و آنچهآنچ
روزي به بزرگي . پندارم اگه امروز كوچ نكنم، در آينده بسيار به اين روز غبطه خواهم خوردمي

  يابم،انديشم كه من در كدامين لحظه از زمان خود را در ميحال به اين مي .زمان
اي از زمان ثابت بمانم و راز بزرگ در كوتاه و زودگذر نبود تا بتوانم در لحظهكاش زندگيم آنق

دانستم كه مرا به زندگي را دريابم، گرچه هميشه از آنچه كه در ذهنم بوده گريزان بودم، زيرا مي
به نيستي و زوال زوال و نيستي خواهد كشاند، اما امروز روزي است كه پذيرفتم، من امروز حتي 

طه فنا تكيه قعالقمند شدم و تصميم گرفتم اوج نيستي و زوال خود را دريابم و به آن ن خود هم
ه ـديدم كم را ميـچشمان ذهن .ه ابديت نگريستــردازم به دوردست و بـم، ذهن خيال پـكن

نگريست و سكوت  به ابديت و داداي از ابهام را در مقابل ديدگان جسمم قرار ميانديش پردهمال
ديدم كه به گريست، درك نكردم و نيافتم و فقط ديدگان ذهنم را ميخنديد، مي، ميرا يافت

ياد دارم كه بارها با ذهن خود كلنجار رفته بودم تا ابليس را . و بسيار نگران. ملكوت نگران است
  دريابم و حقيقت او را درك كنم،

رو توي آينه نگاه كن،  خودت: گفتيسهراب ابليس چيه و تو مي: خيلي وقتها از تو پرسيدم 
كنم و اينكه حتي قسمت بد وجودم رو هم درك نمي. شوخي تو، حاال قسمتي از واقعيت زندگيمه

 .ترسم از اينكه روزي من هم بتوانم ابليس زندگي ديگري باشممي
  :هاي ناتمومي كه به سهراب نوشته بودمباز هم نامه و 

تو رفتي و من بعد تو ،و تا تو رفتي باد را نديدمتا تو بودي ره سپردنم به باد را زيبا ديدم 
  .عشقم را به كدامين باد بسپرم

تو هيچم آنگاه كه بينم بياودانه خواهد كرد، آنگاه كه ميـن باد جـد تو عشقم را كداميـبع
ي تو پوچ را زمزمهام و بيتو هيچ ماندهبينم شبها در فراق نبودت و روزها از عذاب سكوتت بيمي

تو زرنگار درختان را چه نانه به پائيز بسپرم، بييتو گلهاي شقايق را چه غمگبي. ام قرار دادمهستي
تو با دستهايم چه مستانه عمر فاني عاشقانه با دستهايم به خاك كنم، با دستهايم، با اشكهايم، بي

  دزدم،تو احساسم را حس مرگ گوله برف را چه دردمندانه ميبرف را حس كنم، بي
  تو نبايد گريست،و نبايد مرد، بيتبي

ي بعد تو، لحظه ،و من بسيار چشم انتظارم و انتظار همچون خوني در رگهايم خيمه كرده
ي مرگ و زندگي، بودن و نبودن، هست و دانم تو لحظهمرگ و زندگي را نيز حس كردم، نمي
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ي لحظه يست را،اي و من مرگ گوله برف را هم ديدم، جنگ بين هست و ننيست را حس كرده
ي بود و نبود و من ماندم از اين عذاب رفتن چون چشم گشودم، رفته بود، مرگ و زندگي، لحظه

اما غمگين از رفتنش، من اشك او را هم ديدم و دستهايم از اشك رفتن صدها گوله برف خيس 
  .بود

از انتظار  اما تو. سهراب تو گوله برف زندگيم بودي كه رفتي و من رفتنت رو هم حس كردم
بوسي يابي، تو دستهايم را مينگري و اشكم را نميخبري، غافلتر از مستان به چشمانم ميمن بي

گويم بي تو هيچم، تو گريختي و از من خواني و من ميبيني، تو از عشق ميو لرزش رفتن را نمي
 .تو هيچم، هيچ نماندبه جز بي

تو هيچ شدم، بعد تو پوچ شدم اما تو سهراب، تو بگو كنم، بعد و حاال بعد از اين سالها فكر مي 
بعد عشق من چه ديدي؟ صبر را، درد را، انتظار را، تو بگو بعد عشق من چه ديدي، بعد رفتنت 

  .وجودم، مرگ هست و نيست را ديد بعد رفتنت هزاران گل انتظار را چيد
خوشبختي نبود، اما ديگه سهراب بعد از تو خيلي چيزها ديدم و دنيا ديگه اون جاده هموارِ 

چه فايده از اين ديدنها، ديگه حاال رسيدم به جايي كه هم از خوبي بيزام و هم از بدي، هم از 
خودم و هم از سرگرداني، اما اسير قفسيم كه آزادي از اون ديگه برام محال شده، صداي پاي 

م از اين زندان اعتياد خالص خواشنوم كه ميگه وقت مالقات با فكر تمام شده، ميزندانبانم رو مي
بهم حركت بده و نه اصالً انساني كه اي كه بشم، اما نه اميدي هست كه راهو  نشونم بده و نه اراده

بينه، آخه اي رو كه اسيرم كرده نميبا من بياد تا از تنهايي اين راه نترسم، هيچ كس عمق فاجعه
رفتم، احتياج به پول نبود، اونجا هم نميزنم به جز سركارم كه اگه من ديگه با كسي حرف نمي

خوام كسي از اين مسئله دونه چطوري به قرصهام وابسته شدم و خودم هم نميهيچ كس نمي
زنم، اما ام برسه، هر چند كه با مامان هم مدتهاست حرف نميگوش مامان بيچاره به بويي ببره و

نداره كه با كسي صحبت كنم، همه منو خوام ببينم، وجودم ديگه آرامش اش رو هم نميناراحتي
وقتي كه آرامش نداري روزه بگير و وجودت را : گفتمي ي بودكآد، دم نميكنند، ياديوونه مي

تونم، هر چي سعي كردم سر يكساعت نشده بايد داروهام رو پاك كن از قيد و بند زندگي، اما نمي
دم، از اين اسارت روح و تنم خسته كردم، خودم هم از اين زندگي لعنتي خسته شاستفاده مي

تونم بعضي وقتها كه اهرمن وجودم خوابيده از نيكي كمك بگيرم و بگم برام دعا شدم، فقط مي
تونه توي وجودم كدومشون بيشتره؟ كي مي قدرت دونم نمياز اين زندون خالص بشم،  كنه كه

  پيروز بشه؟
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  

  

  

  فصلِ يازدهم
  
  
رو، روي تلفنم ديدم، يك شادي ناشناخته كه اين روزها منتظرش بودم، تي پيغام سهرابقو

شب بود و مطمئن نبودم كه سهراب حاال آلمانه يا ايران، قرار بود تموم وجودم رو در برگرفت، نيمه
مو هاايران باشه اما چندين روز بود كه باهاش تماس نداشتم، بهش گفته بودم تا خوندن نوشته

 ونستمداما ميديدم؛ مام نكني، ديگه باهام تماس نگير، چندين بار پيغامش رو، روي موبايلم ميت
زنه، صداي پيغامش رو كه روي تلفن كه دفترم رو تمام نكرده و فقط داره از روي دلتنگي زنگ مي

ر كردم، مثل اينكه توي مغزم حك شده بود و دائم تكراد بار گوش ميـذاشته بود، صـونه گـخ
  معرفت، بهم زنگ بزن،رهاي بي: شدمي

  كني؟چرا باهاش صحبت نمي: گفتو در جواب مامان كه مي 
  :تونستم بگم، هنوز زوده و فقط براش نوشتمفقط مي 
  روم باور به چشمانت نبود وقتي كه گفتم مي 

  ات، درمان دردهايم نبوداشك دل غمديده
تونستم با خيال راحت باهاش صحبت ، حاال مياما حاال با پيغامش، معلومه كه تمامش كرده

در جواب سوالش كه نوشته بود اگه سرگردونيهات  .كنم، ديگه چيزي براي پنهان كردن نداشتم
خواد من اون آدمي باشم كه از اين سرگردوني نجاتت ميده و يا حتي اگه هنوز تمام نشده دلم مي

  .بشمنتونستم نجاتت بدم، دوست دارم همراه تو سرگردون 
تو اون كسي هستي كه منو از اون دنياي وارونگي نجات داد ديگه حاضر نيستم به : نوشتم

  .اونجا برگردم
  مثل اينكه باز هم اين موقع شب بيداري؟ -
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  .خونم، باالخره بايد اين ترم آخر رو با هر بدبختي تمامش كنمدارم درس مي -
خواي زنگ بزنم يا اينكه االن نمي تونم بهتصحبت نكني، مي قرار شد ديگه از بدبختي -

  صحبت كني؟
  زني يا از آلمان؟اول تو بگو داري از ايران زنگ مي -
  از هيچ كدومش، از اتاق خوابم -
  اي نقل مكان كردي؟پس اينطور كه معلومه تازگيها به كشور ديگه -
  كني؟فكر مي يچتو  -
  .كنم كنه كه بخوام از اون استفادهمن اصالً فكرم كار نمي -
  .اي نيست، حاال به خونه زنگ بزنم يا موبايلتاينكه چيز تازه -
  .هيچ كدومش -
  .زنيرها خيلي ناقاليي خودت داري به خونه زنگ مي -
خواي اين گوشي رو برداري يا نه؟ يا بايد خواستم مطمئن بشم كجا هستي، باالخره ميمي -

  .همينطور با موبايلم بهت پيغام بدم
خبري از تلفن خونه شنيدم صداش شده انرژي زندگيم كه از اين چند روز بي صدايش رو بعد

  .اين چند روز بدون اون ملول و درمانده شده بودم
  .داديهام رو نميمعرفت، چرا اين يك هفته جواب تلفنسالم خانوم بي -
ات صحبت تونم باها تمومش نكني، ديگه نميــه بودم تــهت گفتــاً بــالم، دومــاوالً س -
  .كنم

كشيد تمام كنم، تو هم بايد يكماه با من صحبت حاال اگه من اين دفتر و يكماه طول مي -
  كردي؟نمي

كردم، چون اين به اين معني صحبت نميكشيد كه ديگه اصالً باهات اگه اونقدر طول مي -
دونستم فت، نمياي را چيزي نگاي به دونستن زندگي من نداري چند لحظهبود كه تو اصالً عالقه

  .براي چي سكوت كرده
  ؟!كنيسهراب به چي داري فكر مي -
دونم چطوري بايد ازت معذرت بخوام، اينقدر تو اين مدت بهت فشار آوردم كه رها نمي -

ات كه فقط مربوط به خودته رو اينطوري براي من رو كني، من مجبور شدي، زندگي خصوصي
  .كشيدم باهات حرف بزنما خجالت ميدفترت رو دو روز پيش تمام كردم، ام

گم، تو آدمي هستي كه خيلي زود ولي من بهت گفته بودم خيلي چيزها رو بهت مي -
تونستم با حرف زدن خيلي چيزها رو توضيح بدم، همش ن نميـراي هميـشي، بيـساساتي مـاح
همين تنها كرد، براي العملهاي جنابعالي وسطش گل ميشد حرفهاي نيمه تمام كه عكسمي

راهي كه ديدم اين بود كه دفترت رو كه اين سالها باهام بود بهت برگردونم، حتماً از تاريخهاش 
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اش مال هم متوجه شدي كه من فقط از بعد از تصادف و بيمارستان رو بهش اضافه كردم بقيه
  .گذشته است

ته هر چه به فهمم چرا سال گذشيــاال مــشد، حدمش باورم نميــونــخر چه ميــه -
گفت االن وقتش نيست، گه جداشده، بزار بهش زنگ بزنم، دائم ميـا ديــره: گفتميــاله مــخ

خواست من بعد از مرگت زنگ مردنت بود و مي بينم، خاله حتماً منتظرولي اينطور كه من مي
  .بزنم

دادن  كردند فقط بخاطر از دستكردم، همشون فكر ميمن مدتها با مامان صحبت نمي -
شه همه فقط شك كرده بودند، مخصوصاً دكترم، چون اونجا كار ه و باالخره حالم بهتر ميمبچه
كنم اون بود كه به حامد گفته بود، چون قرصهام رو هم ديدمش و فكر ميكردم و هر روز ميمي
جاي ديگه  دونست كه من دو برابر اونهارو دارم ازميـرفتم، اما اون نـگن دكتر ميـر نظر ايـزي

كنم گيرم، برام سخت بود كه اطرافيانم در موردم فكر بد كنند، هنوزم كه به گذشته فكر ميمي
گفت من ارزش مادر كنه، مخصوصاَ حرفهاي حامد كه ميحرفهاشون داره روي تنم سنگيني مي

  .بودن رو هم ندارم
ستادم كه چرا همين دوني چقدر به خودم لعنت فرات خيلي متاسف شدم، نميدر مورد بچه -

دار بشيد، اصالً تو چند هفته پيش اينقدر بهت اصرار كردم كه به من بگي چرا شما نزاشتيد بچه
اي هم داشتي، آخه خاله معموالً همه دردلهاش رو با مامان كردم، كه تو بچهخواب هم فكر نمي

  كرد، خيلي برايم عجيب بود چرا اين مسئله رو نگفته؟مي
مامان به اميد مادربزرگ شدن پيشم اومد اما بعد نه تنها بچه رو نديد، در واقع آره بيچاره  -

از همون ايران كه شنيد من باردارم و جدا شدم، . انگاري كه من با رفتارهام بيرونش هم كردم
تونيم بگيم، وقتي جدا شدند گفت فعالً به مردم ميگيم جدا شدي، بعد از چند مدت ديگه هم مي

كرد، دونم شايد هم فكرميد، ولي همون اولش دوتاش را با هم نگيم بهتره، نميبچه هم داشتن
مردم ممكنه چه فكرهايي در مورد دخترش بكنند كه شوهرش با وجود بارداريش هم، ولش كرده 

يلي عصباني شد و ـاش نگفته خانوادهـرفته، ولي وقتي اومد اينجا و متوجه شد كه حامد به خ
دونست قسمت برمش ديدن پدربزرگ و مادر بزرگش، ديكه نميش ميتولدگفت خودم بعد از مي

  .اون كوچولو به اين دنيا نبود
  .دونستم توي دلش يه دنيا سواله اما سكوت كرده بودمي

  سهراب ميشه يه سوال خصوصي بپرسم؟ -
از كي تا حاال زندگي من براي تو خصوصي شده؟ هر چه هست تو هم : نده گفتـبا خ
  .ميدوني

كنم متوجه اما اين مدت كه باهات صحبت مي! كشيدي؟آد تو قبالً سيگار ميمن يادم نمي -
  گم؟كشي، درست نميشدم زياد هم مي
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گي، اما بعضي وقتها ديگه دست خودم نيست، چندبار سعي كردم تركش چرا درست مي -
  :كنم، اما همش براي يك هفته دوام آوردم و بعد از چند لحظه مكث ادامه داد

  خواي تركش كنم؟مي -
آري، حاال يك دفعه اينقدر عوض مثل اينكه همين االن گفتي يك هفته بيشتر دوام نمي -

  شدي؟
  .كنهاون براي دل خودم بود، اگه بخوام براي تو انجامش بدم فرق مي -
اي هم اگه آدم نتونه براي دل خودش كاري انجام بده، مطمئن باش براي دل كس ديگه -
  .انجام بده هتوننمي

بگذري  تخوداما انجام دادن براي ديگرون اسمش ميشه عشق و فداكاري يعني كه بايد از  -
  .تا براي ديگري فداش كني

تونه به كس هاي خودش عشق نورزد نميكنم آدم تا به خودش و عالقهولي من فكر مي -
  اي هم عشق بورزدديگه
  توني اينو انكارش كني؟مي ولي من تو رو بيشتر از خودم دوست دارم، -
خواي قلب خودت رو شاد آره تو براي اين منو دوست داري، چون با دوست داشتن من مي -

  .كني، پس تو قلب خودت رو بيشتر از من دوست داري
ن تو رو بيشتر از خودم ــگو ولي مــواهي بــخو هر چه ميــت واهودخــا خانم خــره -

بيني كه ربطي به قلبم قلبم رو هم براش فدا كنم، پس مي دوست دارم، حتي اگه مجبور باشم
  .نداره
خوب ممكنه در ظاهر ربطي نداشته باشه اما در باطن احساس رضايت و خوشحالي كه از  -

كني، پس باز هم گيره در واقع دليليه كه تو داري قلبت رو فدا مياين كار وجودت رو در برمي
  .گرده به خودت نه به منبرمي
خواي سيگارو كي ترك كنم؟ همين االن يــمم، مــن اصالً تسليــزيزم، مــه عــباش -
  خوبه؟

آد كه بهت گفته باشم سيگارو ترك كني، اون مسئله شخصي اما من يادم نمي: با تعجب گفتم
  .خودته نه من

با افسوسي كه در صدايم بود . كني كه از امشب اينكارو شروع كنمكم تحريكم ميداري كم -
بعضي از كارها رو اگه خودمون شروع نكنيم شايد زمونه با تصادفي مثل من كه كردم : فتمگ

  .بهمون حالي كنه كه ديگه وقتشه
هاتو، تصادفت و مشكالتت رو فراموش كنم، اما هر كلمه كنم كه نوشتهخيلي دارم سعي مي -

ا با تو بودم، چقدر ات، چقدر دوست داشتم كه اونروزهره به گذشتهگي، همه فكرم ميكه مي
زاشتم، كاشكي وقتي بهم گفته بودي منو ببر، برده بودمت، بابا هم بهم نمي تتنهادوست داشتم 
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كردم گفت، برين دو سه سال اول زندگيتون رو همون آلمان باشيد، اما من قبول نكردم، فكر نمي
  .تو براي رفتن به اونجا همچين حماقتي بكني

وجه شده بود و ـامد هم متـود انجام بدم و اينو حـدتر هم ممكن بـها از اون بوقعـاون م -
دونم كه اينقدر زده به سرت كه ممكنه هر كاري بكني و فريب هر كسي رو توي اين مي: گفتمي

بيني كه براي رسيدن به غرب دچار چه سرگردوني و راه بخوري، همونطور كه بقيه جوونها رو مي
آالسكا بود و از اونجا مدتي هم براي كارهايش به روسيه  تيمد ميدوني حامد چند.فالكتي شدند

رفته بود، توي يكي از سفرهاش با چند نفر از جوونهاي ايراني آشنا شده بود كه از حامد خواسته 
بودند براي ديدن دوستانشون كه در زندانهاي روسيه مدتها زنداني بودند بره و اگه كمكي از 

خواستند با بده، اونها مهاجرهاي غيرقانوني ايراني بودند كه مي آد براشون انجامميدستش بر
دوني چه راه خطرناك، طوالني و مي. اومدن به روسيه و گذشتن از آالسكا وارد خاك امريكا بشند

اي كه اون طرفها فقط بايد زبان بومي و روسي بدوني و هيچ زبون ديگه وحشتناكيه، مخصوصاً
  كنه، كمكت نمي
وقتي به ديدنشون رفتم، فقط و فقط به ياد تو بودم كه ممكن بود، روزي تو  :تگفميحامد 

  .هم همچين حماقتي بكني
كردم تا اين حد، روزي كه بهت و اونروزها زده بود به سرت، اما فكر نميـه تـدونم كيـم -
راهي  دونستم كه رفتن به اون آسوني نيست كه تو بتوني راحت بري و تنهاآم، ميگفتم نميمي

كردم و ايمان داشتم كه تو مونه از طريق ازدواج بود، اما فكر ميكه براي يك دختر تو ايران مي
كردم حتماً اونقدر به من عالقه داري كه حاضر نيستي به اين راحتي با كسي ازدواج كني، فكر مي

خواب هم فكر  كنيم، اما توشي و زندگيمون رو با هم شروع ميبعد از يك مدت از رفتن خسته مي
خوردم خوندم، فقط افسوس ميهات رو ميكردم، وقتي نوشتهرو از طرف تو نميهمچين حماقتي

خواي دوني اون روزها وقتي مامان گفت، ميهاتو نداده بودم، نميب تلفناكه چرا روزهاي آخر جو
الها دروغ بوده ات در اين سبا حامد ازدواج كني، چي به من گذشت، فكر اينكه همه عشق و عالقه

ري، ديوونم كرده بود، ديگر ذاشته براي ازدواج، داري ميـدم پيش گـه قـا اولين كسي كـو ب
  .رو هم بشنومخواستم حتي صداتنمي

دونستي، من همون اما تو شب قبل از تصادفم كه زنگ زدي، هيچي در مورد ازدواجم نمي -
  .دوباره زنگ زدي رهايي بودم كه تو از اون متنفر شده بودي پس چرا

اينطور ديدم اما صدايش زد صورتش رو نميدونم شايد داشت به اين زندگي پوزخند مينمي
من كه بهت گفتم، براي اينكه تو رو بيشتر از خودم دوست دارم، توي اين سالها : اومدبه نظر مي

ست نداشتم هر چه سعي كردم فراموشت كنم نتونستم، در واقع هم نتونستم و هم نخواستم، دو
اي كه كه باور كنم اولين عشقم دروغ بوده، و وقتي تو از حامد جدا شدي به خودم و به عالقه

خواستم اون چيزي رو هنوز به تو داشتم ايمان پيدا كردم، ديگه كاري به گذشته نداشتم، فقط مي
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اگه هيچي خوام باهات زندگي كنم، حتي وز هم ميــوامش داشته باشم، رها هنــخكه هنوز مي
يد زنگ زدم كه بتونم راضيت كنم كه ــه اين امــباز هم فقط ب ،ينگفته بودات هم ذشتهــاز گ

ات خواي جوابم رو بدي؟ قبالً گفته بودي من از گذشتهيـوز هم نمـهن. ي كنيـبا من زندگ
ياي خواي بعد از تمام شدن درسهات بدونم جوابت چيه؟ نميدونم، اما حاال كه ميچيزي نمي

  .ايران
چند روز بهم وقت بده، بزار فكرهامو بكنم، آخه براي منم به اين راحتي نيست، چندين  -

هام براي آينده فقط اينجا بوده، تا حاال توي اين سالها به اين ساله اينجا زندگي كردم، همه برنامه
امريكا رو براي هميشه فكر نكردم كه براي زندگي دائم برگردم ايران، ازدواج با تو يعني اينكه دور 

  .خط بكشم
خواي من و خودت رو باالخره كه چي؟تا كي مي: بعد از چند لحظه سكوت بينمون رو شكست

كني؟ فكر كن منهم وجود اينطور بالتكليف نگه داري، اصالً تو واقعاً اونجا احساس خوشبختي مي
زهاي ديگه ــو خيلي چيرفهات ــها، حندارم، خودت چي؟ خودت اونجا خوشبختي؟ من از نوشته

شه، نه يــو ديگه رهاي سابق نيستي، هيچ شادي توي صدات احساس نمــوجه شدم كه تــمت
نطور بودي، شايد به ــها هم هميــات هم معلومه توي اين سالــهوي نوشتهــها حاال حتي تــتن

ما اين فقط تو خواستي نرسيدي و علت خيلي از مسائل رو نفهميدي، اخيلي از چيزهايي كه مي
فهمند كنند، اصالً نميو راهشون رو گم مي شوندها تو زندگي دچار سردرگمي مينيستي، خيلي

گشتند، اما اون كسي كه بتونه به همه جوابهاي زندگيش برسه، يك انسان كامله، بدنبال چي مي
قصدم توهين به  رسيدي، فكر بد در مورد حرفهام نكن، كاملت كني واقعاً به اون نقطهتو فكر مي

تو نيست، اما من خودم شخصاً همچين انساني نيستم و حتماً متوجه هم شدي وقتي زياد بخوام 
تونم به شم، ممكنه جواب خيلي از سوالها رو نگيرم، اما نميدنبال چيزي رو بگيرم خسته مي

ا دور كنم هتونم خودم رو از شاديخاطر اين مسئله روحم رو از زندگي كردن محروم كنم، نمي
  .فقط براي اينكه هنوز معني زندگي رو نفهميدم

رها تو حتي اگه با من هم ازدواج نكني، اما روحت تشنه ديدن وطنته، تشنه ديدن خاطرات 
كودگي و جوانيته كه روي در و ديوار شهرمون جا گذاشتي و رفتي؟ خاك تنِ تو تشنه است و اين 

راب ميشه، حتي اگه نخواي با من هم ازدواج كني، ات از وطنت سيخاك فقط با ديدار دوباره
حداقل برگرد، يه مدتي رو ايران باش و بعد دوباره براي زندگيت تصميم بگير، البته حتماً تا 
اونموقع جون منو به لبم آوردي تا تو بخواهي تصميم بگيري، شايد هم اينقدر دير بجنبي كه 

  .ايندفعه واقعاً برم ازدواج كنم
  ميگي؟ يعني واقعاً دوست داري ازدواج كني؟اينو جدي  -
  كردم از اين حسادتها هم در مورد من داشته باشي؟چيه ترسيدي؟ فكر نمي -
  .كنهمنو حسادت، عمراً، همين االن هم بگي ازدواج كردي فرقي برام نمي -
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ديدم دفعه اول كه خبر ازدواجم رو شنيدي چي به روزگار خودت آوردي، آش نخورده و  -
كنم اگه ازدواج بود، زنم سوخته، من فقط عقد كردم نصف زندگيم رو برباد دادم، فكر مي دهن

تونست به جاي برد آخه اين حامد نميزندگي خودم كه هيچي، زندگي بابام رو هم به تاراج مي
  .كلمه ازدواج از عقد استفاده كند

دونم چرا اين همه نميگه دونه و ميحامد همين االن هم تفاوت عقد و ازدواج رو نمي -
گويند ما هنوز ازدواج نكرديم، يعني بايد جزئيات گيرند بعد ميجشن و مراسم و محضر مي

  زندگيشون رو به همه توضيح بدهند؟
خوبه كه تمام اين سالها شما بيشتر در عقد همديگه بوديد تا ازدواج و هنوز اين تفاوت رو  -
ول دادم كه در مورد شوهر سابقت حرفي نزنم، ولي قدبار فهمه، ميدوني رها با اينكه بخودم صنمي

  .توانم ببخشمش، اون خيلي به من نامردي كردهيچ وقت نمي
ورد ــا در مــرصت داد امــال به خودش فــودش رسيد، پنج شش ســتي نوبت خــوق

اختالف كوچك دو انساني كه سالها با هم نامزد بودند گفت حل شدني نيست و سهراب ديگه 
  .گردهبرنمي
كني چيزي كه تو فكر مي ناودر مورد حامد اينطوري فكر نكن، دليلش براي ازدواج با من  -

شد، ديد متوجه مينبود، حامد واقعاً دوست دختر اولش اشلي رو دوست داشت، اينو هر كسي مي
كه  خواست به من كمك كنه، اما يه چيز طبيعيه كه بعد از چند سال بين دو نفراون فقط مي

  .آيداسم ازدواج هم روشون هست، احساس بوجود مي
كني، هزاران نفر از پير و جوون و تيپهاي اي كه اينطوري فكر ميرها تو واقعاً خيلي ساده -

اي كمك كردنش به مردم رو شما، طور ديگه رند بروند، چرا اين آقاي فداكارِامختلف دوست د
داره و باز هم دوست داره بره رتر، يه خانمي كه بچهدانشون نداد، چرا دست يه خانم سن و سال

اونطرفها، يا يه خانمي كه اصالً قيافه نداشته باشه چرا يك نفر ديگه رو انتخاب نكرد، چرا دست 
گذاشت روي يه دختر جوون و زيبايي كه توي زندگيش فقط يه مرد وجود داشته، اونهم همه 

يابوني نبوده كه روزي با صد نفر باشند، آخر كار هم دونستند كه نامزدش بوده، يه دختر ول خمي
خوايم بريم خارج، رها چرا يكي از اونها رو نگرفت؟ تو دختري و ممكنه بگند آزادي نداريم و مي

خيلي از نگاههاي پسرها رو درك نكني، اما من دوسال قبل از شب عقدكنون سنگيني نگاه حامد 
آد يا نه، اما اون دو سه سال قبل دونم يادت ميدم، نميرو به روي تو كه نامزدم بودي احساس كر

ها و از جمله حامد زادهاز ازدواجتون هم ايران اومده بود و من اون سال چند نفر از دوستام و خاله
هم كه تازه اومده بود براي ناهار دعوت كردم بيان خونه، همه اومده بودند به جز خودم كه دير 

  آد، رها؟رسيدم، هنوزم يادت نميكرده بودم و آخر از همه 
گفتم توي راهت آد كه همه دوستات خونه بودند و من ميحقيقتش زياد نه، فقط يادم مي -

  .منو ببر خونه خودمون
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آره، اونروز تو كالست خيلي دير تمام شده بود و منهم مهمونهام توي خونه منتظر بودند و  -
اي كه با خونه ما ودتون، خونه شما هم با اون فاصلهاز اونور هم لج كرده بودي كه ببرمت خونه خ

تونم بيام داشت و با اون ترافيك سنگين، در واقع مثل اين بود كه من به دوستهام بگم ديگه نمي
  .تا شب
خواهم گفتم ميآد كه در واقع اين تو بودي كه لج كرده بودي نه من، چون ميآره يادم مي -

تونستي منو برسوني و نه اجازه كردي، نه ميعالي قبول نميبا تاكسي دربست برم، اما جناب
سه بدون اينكه تو بفهمي با موبايلم به ميدادي با تاكسي برم، منهم وقتي ديدم زورم به جايي نمي

واي خدايا چه  .مامان تكست كردم كه بعد از تمام شدن كالسش بياد خونه شما دنبال من
ز اون روزها گذشته، و سهراب تو چقدر غيرتي بودي و با خنده روزهايي بود، مثل اينكه يك قرني ا

دونستم حتي چطوري بايد حق خودم رو ها زنت نشده بودم، و گرنه نميگفتم، خوب شد اونموقع
  .هم بگيرم

تظر ــي روي دست و منــداختــانه دست ميــودي كــكه تو هم دختري بــحاال نه اين -
ت ـانـامـم تيــوندم وقـات مـون روز مـن همـگيرم، مـيم بمــرات تصـشدي كه فقط من بمي

، تازه خانم خاله پيغام داده بودي كه بياد به م چطوريــدونستميــمون ديدم، نــونــرو خ
با عصبانيت و ناراحتي با مهمونهام سالم و احوالپرسي كرد كه خودم  ينهمچناراحت هم بود و 

امد به روي تو شده بودم ــجكاو حــمتوجه نگاه كن پشيمون شدم آوردمت خونه، مخصوصاً كه
زد، خيلي اي كردند و نشستند، اما حامد ايستاده بود و باهات حرف ميبقيه فقط سالم ساده

زده بود كه چقدر بزرگ شدي و تغيير كردي در مورد دانشگاهت پرسيد، در مورد درسهات شگفت
با عصبانيت گفت، رها چطور اين چيزها رو و در مورد خيلي چيزهاي ديگه اما يكدفعه سهراب 

  آد؟يادت نمي
سهراب من نميدونم از چي ناراحتي؟ اما من واقعاً از اونروز تنها چيزي كه در  :با ناراحتي گفتم

ذهنم مونده اين بود كه چرا نزاشتي خودم برم خونه، از اونروزهايي بود كه واقعاً از دستت عصباني 
برسه به اينكه به اون چي  چهنروز خونه شما بوده، ديگه آحامد هم  آد كهبودم و حتي يادم نمي

  .گفته بودم
اما من اونروز رو براي اين خوب يادمه، چون اولين باري بود كه از وجود و حرف زدن يك  -

رفتي دانشگاه و خيلي وقتها مرد در كنارت احساس حسادت كردم، ميديدي كه اين همه مي
پسر در حال صحبت هستي و يا حتي بين راه بعضي وقتها اونها را ميديدمت با هم كالسيهاي 

ها كه زادهها و خالهكردم و يا حتي عموزادهگفتي سوارشون كن، منهم سوار ميديديم، ميمي
بدطور توي ذهنم  نروزواكردم، اما كردند، من هيچ وقت احساس ناراحتي نميباهات صحبت مي

تو هم هنوز داري با ناراحتي و عصبانيت با او و بقيه صحبت  ا اينكه ميديدم كهـوند، حتي بـم
  .كني ولي من فقط از نگاه حامد خوشم نيامده بودمي
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كنم، ممكنه تو بگي اينها همش به خاطر كمك به تو بوده، ولي من هيچوقت اينو باور نمي
كنه براي خودش پنج شش سال وقت گذاشت، يه چيز واضحه كه توي اين سالها تو ديگه مم

ه سفر به ايران هم نده و ما حتي نتونيم همديگه رو هم زكني، مخصوصاً وقتي بهت اجا مفراموش
اش دقيقاً درست از آب در اومده بود، ببينيم و ممكن بود توي اين سالها ازدواج كنم، و برنامه

با مرد وگرنه اگه فقط يك قرارداد بين شما بود، پس چرا براش مهم بود كه توي اين مدت تو هم 
  .اي نباشيديگه

ات رو بزار كنار، چون حامد با عالقه و با برنامه با تو ازدواج كرد، ممكن رها عزيزم فكراي ساده
خواست، خودش هم دوست دختر داشت و به اونهم عالقمند بود اما اونو به عنوان همسرش نمي

بشي، آخه رها خانم احتمالش خيلي زياده كه تو بهش عالقمند ،دونست كه توي اين مدت مي
هيچ مردي توي زندگيش نباشه و تنها سرگرميهاش  ،يك كمي فكر كن وقتي زني چندين سال

شه و اين سنيه براي سالش ميفقط كارش و درسش و چند تا دوستش باشه، زني كه داره سي
خواد بازيگوشيهاي جووني دگيش جدي بشه، سني كه ميـخواد در مورد زنكم مييك زن كه كم

اي توي كني وقتي هيچ فرد ديگهيواش بزاره كنار و خودش زن زندگي بشه، فكر ميا يواشر
كنه زندگيت نباشه خيلي سخته كه به شوهر خودت كه به جز عشق هم چيزي نثارت نمي

بيني كرده بود شد، فقط يك چيز رو بهش پيش كه عالقمند بشي، ديدي كه همه چيز همونطور
  .احساسات يك مادر بودفكر نكرده بود و اونهم 

خوندم، خيلي به حامد ها تو ميوشتهــوقتي ن: كوت ادامه دادــد لحظه ســبعد از چن
حسوديم شد، حسودي به صبري كه اون داشت و تونست توي اين سالها در مقابل عشق تو دوام 

نم، توبياره، من حتي صحبت كردن اون رو با تو هم نتونستم تحمل كنم، همين االن هم نمي
زنه فقط رها، من هنوز توي اين كنه يا حرفي ميتونم ببينم كسي داره با عشق بهت نگاه مينمي

  .مسئله موندم
خواستم كشه نميسكوتش طوالني شده بود و از نفسهاش معلوم بود كه باز هم داره سيگار مي

ها جونشون رو كنه، اينكه اوندن آدمها خيلي اذيتم ميـگار كشيـا سيـكنم، امـسكوتش را بش
ق دود ميقطَبفرستند هوا، مخصوصاً كه اون آدمه بخواد سهراب من باشه، جونش كنند، ميطَب

كردم جون سهراب با دوداگزوز ماشين تو هوا بود، اينطوري فكر مي يدودهاخيلي با ارزشتر از 
فقط يه دود يكيه، حتي فكر كردن در موردش هم زجرم ميده، آخه اون خيلي پاكتر از اونه كه 

زنه سياه باشه، شايد هم جون سهراب شده مثل يك ديوسياه كه از چراغ جادوي زندگيش مي
  :اختيار گفتمكنه، بيبيرون، خدايا نفس كشيدنهاش بدطور داره اذيتم مي

  .سهراب، جونِ من اين سيگارو ديگه تركش كن، نفس كشيدنت داره زجرم ميده -
كنه، چطوري ساعت پيش گفتي كه برات فرقي نمينيم اما عزيزم تو همين: با حيرت گفت

  توي اين فرصت كوتاه عوض شدي؟
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ساعت پيش خجالت كشيدم از اينكه ازت بخوام بخاطر عوض نشدم اما نيم: با درماندگي گفتم
من كاري رو انجام بدي، اما حاال اين يك درخواست نيست، يك التماسه، يك خواهش براي اينه 

كشم كه تو داري جلو من ثانيه به درد من كم كني، من اينطوري دارم درد ميكه ايندفعه تو از 
  .كنمفرستي هوا و من فقط دارم نگات ميكني و ميثانيه جونت رو دود مي

توني به من نگاه كني، عزيز دلم مثل اينكه فارسيت خيلي ضعيف شده، آخه تو چطوري مي -
رها يعني روزي ميشه كه دوباره نگاهمون : ش بود گفتاونهم از امريكا و بعد با آهي كه توي صداي

خواي من شه، تو كه نميبه همديگه گره بخوره آخه ديگه ديدنت داره برام خواب و خيال مي
  خواي؟هميشه تو خواب و خيال زندگي كنم، مي

  ها رو عوض كرديببين چطور صحبت -
من زندگي كني، منهم از همان  نه جونم عوض نكردم، روزي كه تو تصميم بگيري بياي و با -

  .كنمروز تركش مي
  .برياما اين در مورد سالمتيته، تو تا اون موقع خودت رو از بين مي -
ره و اون روحمه كه تو داري از بين كنه، اين جسممه كه داره از بين ميمگه فرقي هم مي -
راي اينكه تمام اين سالها گم به اون پسره حسوديم ميشه، بفهمي چرا بهت ميبريش، حاال ميمي

تو رو در كنار خودش داشت، نه جسمش رو خراب كرد و نه روحش رو، فقط رها كنجكاويم در 
تونم در خودم از بين ببرم، اگه دوست نداري ميتوني جوابم رو ندي در مورد يك مساله رو نمي

دواج با من مثبت باشه، خوام تو رو بشناسم و اگه جوابت براي ازپرسم، چون ميواقع براي اين مي
  .ات رو در مقابل خيلي چيزها بدونمالعمل آيندهعكس
  .واب دادنش باشمجفقط اميدوارم سواالت زياد خصوصي نباشه تا قادر به  -
ات اگه دوست نداري جواب نده، اما رها واقعاً ارزشش رو داشت كه از حامد جدا بشي و بچه -
  گه داري؟رو ن

د ــهم وقتي اومــودند، اونــحامد و حرفهاش جلوم در حال رژه رفتن باز هم ـدونم چرا بنمي
م ــو داشت كه زندگيمون را به هــا ارزششــرد كه آيــو تكرار كــرفــان همين حــبيمارست

شه كه اون كس متوجه نميــرا هيچــدونم چميــدي، نــديــه هنوز نــاي كچهــزني براي بــب
اون يك راهي بود به زندگي كه هيچ وقت نكرده بودم، يك پلي بود كه ك بچه نبود، ــط يــفق

  .رسوند، يك زندگي مملو از عشق و عالقه و محبتمنو به يه زندگي عادي مثل بقيه آدمها مي
خوام مثل اينكه بازم ناراحتت كردم اما من فقط براي اين پرسيدم كه تو در معذرت مي -
  .نگه داشتن يك بچهتره يا ، عشقِ من برات مهمهآيند

  .دونمتا حاال به اين مسئله فكر نكردم، سهراب واقعاً نمي -
 يرو گذروندي، حامد واقعاً تو رو دوست داشت بدست آوردن يك عشق تواما تو اين تجربه -

توني بچه داشته زندگي هميشه ممكن نيست، اما داشتن بچه از محاالت نيست، تو هميشه مي
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ها مهمه وقتي روحتون يكي بشه اون حتماً از جسم خودت باشه، روح بچهباشي، دليل نداره كه 
كرد بعضي چيزها رو نبايد بگه، اما به شه، با مكثي كه تو صداش بود، شايد هم فكر ميبچه تو مي

  قول خودش با كنجكاويهاش چيكار كنه؟
تو در واقع با تر از داشتن صد تا بچه است، اما پيدا كردن كسي مثل حامد تو زندگي سخت -

  دونم واقعاً ارزشش رو داشته؟دست خودت زندگيت را به هم زدي، نمي
كرد، ساخت، اينكه سهراب هم مثل حامد فكر مييواش توي گلوم لونه ميبغض داشت يواش

كرد من دونست، اينكه اونهم فكر مياينكه اون هم قدرت عشق رو باالتر از محبت يك مادر مي
كردم و يك انسان خطاكار رو جلو روم روز بايد خودم رو توي آينه نگاه ميردم و هر ـاشتباه ك

ديدم، اونهم از طرف سهرابي كه تحمل ديدن حامد رو براي يك لحظه در كنارم نداره، چرا مي
خوان چوب اشتباهات زارند منهم يك لحظه آروم زندگي كنم و توي آرامش باشم و دائم مينمي

  .وبنرو، روي سر من بكزندگي
  .رها، رها، حداقل يك كلمه حرف بزن تا بدونم كه هنوز هستي -
  هستم -
فقط هستي؟ تو كه منو نيمه جون كردي تا يك كلمه حرف بزني، چرا اينقدر زودرنج شدي،  -

من كه قصد بدي نداشتم، تازه اگه حرفهام ضرري هم داشته باشه، ضررش اول متوجه من ميشه، 
  .زنمرخودم حرف ميفهمي رها من دارم به ضرمي

پس چرا اين حرفو زدي؟ اصالً منظورت از اين حرفها چي بود؟ چرا دوباره داري زندگي من  -
بري؟ اصالً به نظرت حرف قشنگيه كه از اون طرف از من خواستگاري و حامد رو به زير سوال مي

  گي من اشتباه كردم كه باهاش زندگي نكردم؟كني و از طرف ديگه ميمي
كني نيست، اين فقط يك حس بهت گفتم، منظورم اون چيزهايي كه تو فكر مي من كه -

  .كنجكاويه
هاي كنجكاوي رو در خودت از بين ببر، اينطوري منو هم با اين سهراب اين حس -

  .كُشيكنجكاويهات داري مي
 به نظرت اين كنجكاويِ خيلي بزرگيه كه بخوام بدونم اگه با من ازدواج كردي و ما هم به -

دار اندازي بيرون و يا اگه من بچهاين نقطه از زندگي رسيديم، تو به اين راحتي منو از زندگيت مي
  ري؟كني و مينشدم، بازهم بخاطر وجود يك بچه عشق و زندگيت را ول مي

دار بشي؟ شايد براي اينكه پسرت ايمان رو داري اينو و هم دوست نداري بچهــيعني ت -
ام را نگه اي ندارم، يعني به نظر تو آرزوي بزرگي بوده كه دوست داشتم بچهميگي، اما من كه بچه

  دارم؟
تونه نه عزيزم، من هيچوقت اينو نگفتم، اون يه حق طبيعيه كه هر زني مي: با ناراحتي گفت

  شي؟كني؟ از من جدا ميدار نشم تو چيكار ميداشته باشه، اما اگه من بچه
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  شي؟يدار نميعني تو واقعاً بچه -
رها جون من اينو نگفتم آخه من كه هنوز ازدوج نكردم كه اينو بدونم اما اين مشكليه كه تو  -

اي كه بهت دارم دچار همين خوام بدونم اگه منهم با اين همه عالقهدر زندگي قبليت داشتي، مي
تونيم ميپرسيدم، اي بوده كه نبايد ميكني؟ اگه به نظرت سوال زنندهمشكل بشم تو چيكار مي

  اصالً راستي هنوز بسته من بدستت نرسيده؟. بحثو عوض كنيم
رو عوض نكن، اي بدستم نرسيده، اما بحثهــنه بست: تمــد لحظه به آرومي گفــبعد از چن

تونم در موردش حرف بزنم در واقع اين حق توئه كلي ندارم، ميــورد اين مسئله مشــمن در م
پوزخندي ادامه دادم اين همون اشكال بزرگ زندگي ما بود كه به كه بدوني و منو بشناسي و با 

گفتم ما بايد اول جدا بشيم و بعد در مورد مسائلي كه دوست داريم انجام بديم يا نديم حامد مي
صحبت كنيم و اگه به تفاهم رسيديم بعد با هم زندگي كنيم، اما خوب زندگي ما اونطوري شد، اما 

دوني، آخه منهم با اين وضعيتي كه دارم ـا چه حد ميـرايطم رو تدونم تو شن نميـسهراب م
له دكتري ئاي داشته باشم يا نه؟ و دوست هم ندارم بخاطر اين مستونم بچهدونم كه ديگه مينمي

  .رو ببينم
من دارم مادر ميشم، يه حس قشنگي بود كه تا حاال توي : زماني كه اولين بار دكتر بهم گفت

تپد، كرده بودم، حس اينكه يه قلب ديگه به جز قلب خودم داره توي بدنم مياش نزندگي تجربه
حس اينكه بدنم هر روز گرم، اما اين از گرماي وجود خودم نيست، از گرماي يك موجود ديگه 
است كه منو هم گرم كرده، زيرِ دستم لحظه به لحظه بزرگ شدن دستاش، پاهاش، سرش و 

كرد و از من يه موجود زنده كه داشت در وجود من زندگي ميكردم، ي بدنش رو احساس ميهمه
اونو از بين : خواست نفس بكشم تا اون هم بتونه وجود داشته باشه و يكدفعه حامد اومد گفتمي

گفت كه خودم ديگه نفس نكشم، دركش برام سخت بود، چون توي اون ببر، مثل اينكه داشت مي
كردم اينطوري خودم يد اگه از قبل با حامد زندگي مياش شده بودم، شامدت كم بدطور وابسته

هام باعث شده بود كه اون تنها موجود زندگيم بشه، ، اما تنهاييكردمبچه نمي اونوابسته به رو 
دونم در آينده باز هم همچين حسي رو خواهم داشت يا نه، اين ديگه چيزيه كه مربوط به نمي

كنم، اگه بتونم در آينده بچه داشته باشم، سعي نمي نكارآينده است، اما سهراب، عزيز من، من ا
اي داشته باشه اين مسئله اونقدر برام يكيش رو داشته باشم، اما اگه همسرم نتونه بچه كنممي

بزرگ نيست كه بخوام بخاطرش پا روي عشق و زندگيم بزارم، به قول خودت چيزي كه توي اين 
با يك جرعه از محبت من و تو، دنياشون ماالمال از عشق  اي هستند كههاي تشنهدنيا زياده بچه
  .و اميد ميشه

خواستم همينو از قربون رهاي خودم برم، منم از اين همه آسمون و ريسمون بافتن فقط مي -
ي دخالتهاي زيادي كه تو زندگيت كردم، يك هديه كوچولو برات زبانت بشنوم، حاال به پاس همه

بزن،  سدح گم چيه، فقط خودتنوز به دستت نرسيده، بهت نميفرستاده بودم، تعجبم كه ه
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سال گذشته كارش رو تموم كردم، اما امسال بعد از صحبت  قعاو بيشترش مربوط به قبلن، در
  .كردن با تو دو تا چيز ديگه بهش اضافه شد و از همان آلمان برات پستش كردم

  اال؟كني، اين چي هست حسهراب تو كه داري منو ديوونه مي -
چرا هميشه من بايد ديوونه و منتظر كارهاي تو باشم، بعضي وقتها هم تو ياد بگير منتظر  -
  .و كارهام باشي من

  هاي ديگر صبوري رو ياد بگيرمفقط اين دفعه رو بگو، تا دفعه -
نه عزيزم، من اصالً امروز خيلي كار دارم، بايد برم، خودت بشين يه كمي فكر كن، شايد  -

  .غزت به يه دردي بخورهباالخره م
  معرفتبي -
  ادب حداقل بگو خداحافظبي -
  معرفتخداحافظ بي -
  .ادبيهات رو جبران كنمعيب نداره رها خانم، فقط منتظر روزي هستم كه ببينمت و بي -
  زهي خيال باطل -
  .شمرندرو آخر پائيز ميعزيزم جوجه -
  .فعالً هم كه از پائيز خبري نيست -
  .دمائيز رو هم بهت نشون مياگه بياي پ -
  اما تو از همين حاال منو ترسوندي، براي چي بيام؟ -
  .پائيز زيبايي هم داره، بيا ايندفعه با هم زيبائيهاش رو ببينيم -

  .خان، مثل اينكه خيلي كار داشتيخداحافظ سهراب: با خنده گفتم
  !!!احساس مني بيخداحافظ دخترخاله -
  

                                                  ***  
زياد احتياج نبود كه مغزم رو به كار بگيرم، تا ببينم سهراب برام چي فرستاده چون فرداي 

زده نگاهش كردم، احساسم دقيقاً مثل روزي بود كه اولين اش بدستم رسيد، ذوقهمان روز بسته
ز اينكه هيچ وقت اين روز و فراموش ام از سهراب هديه گرفته بودم، ابار، روز تولد هجده سالگي

اش وسه سالگيم بود و معلوم بود كه هديهي پيش تولد سيكنه غرق هيجان بودم، آخه هفتهنمي
آمد چيزي شبيه كتاب يا دفتره، با لبخندي كه به لبهام فته دير بدستم رسيده به نظر ميهيك 

دونسته كه سهراب اونموقع از كجا مينشسته بود فكر كردم، نكنه يك دفتر خاطره ديگه است، اما 
لرزه كه اگه باز هم دفتر دفتر خاطراتم پر شده و اون رو براي خودش فرستادم، اصالً تنم مي

خاطرات باشه، از روزي كه اون رو بهم داد، مثل اين بود كه زندگيم رقم خورده بود، خدايا ديگه 
هاي دردآلود روزي دوباره اونرو پر از نوشتهاي بگيرم، از اينكه خوام از سهراب همچين هديهنمي
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خواد از هيچ كس، هيچ دفتر خاطراتي كنم و دوباره به سمت خودش برش گردونم، ديگه دلم نمي
ام رو كه نوشتنشون برام رو تموم كردم، تموم وقايع روزانهاز وقتي كه اون بگيرم، همونطور كه

توني نويسي بد درديه، هيچ وقت نمياطرهنويسم، خعادت بزرگي شده در يك تقويم ساده مي
  .شه تا ما رو آزار بدهثبت مي ت رو فراموش كني، مثل اينكه دردها

  :صداي مامان كه كنار در ايستاده بود منو به خودم آورد
توي دستت بگيري، نگاش  فرستادهات رو بخاطر اينكه سهراب خواي هديهدخترم تا كي مي -

  .كه بدست تو باز بشه شتبست كني و بازش نكني، باالخره
  كني توش چيه؟مامان فكر مي -
كني؟ خوب بازش كن ببينيم چيه؟ به نظر تو كه اينقدر كنجكاوي پس چرا داري نگاش مي -
  .آد يك قاب عكس يا كتابهمي

آروم چسبهايش رو باز كردم و همانطور كه مادر گفته بود، دو تا كتاب از توي اون در آوردم، 
اي از ي بود كه چند مدت پيش خودش سفارش خوندنش را بهم كرده بود، مجموعهاوليش كتاب

اشعار و زندگينامه موالنا و چند شاعر هم دوره ديگه بود، سهراب هميشه ارادت خاصي به موالنا 
داشت و امكان نداشت كتاب جديدي در موردش چاپ شده باشه و سهراب اون رو نخريده باشه، 

ي مجاني سهراب كه خودش گنجينه كاملي از مجموعه اشعار نهم از كتابخانهتا وقتي ايران بودم م
سرا و سبك نو و يا حتي ترجمه فارسي خيلي از آثار معروف و شناخته شده در دنيا شعراي كهن

كردم و يا حتي به علت آشنائيش به زبان آلماني، خيلي از كتابهاي شعر رو به بود، استفاده مي
كرد كه اشعار شاعران غير داشت و به من هم اصرار مياش نگه مير كتابخانهزبان اصلي آلماني د

ايراني رو به زبان اصلي خودشون بخون تا احساست رو با احساس شاعر هماهنگ كني، اما از وقتي 
خوندم فقط به اومدم اينجا كتابهاي شعر رو گذاشتم كنار، اوايل براي اين بود كه هر چه كه مي

افتادم، اما بعد از مدتي كه با شعرها قهر كردم، روح شعر هم از من رو تابهاش ميياد سهراب و ك
خوندمشون، تنها چند تا جمله موزون كه با آهنگي دروني روي كاغذ ديگه وقتي مي ،برگردوند

ديدم، حتي كتاب اشعار موالنا رو هم كه از پدر ياسمين قرض گرفتم براي رقصيدند ميمي
از دست داده بودند اصالً انگار غرب بوجود آمده كه روح همه چيز رو از بين خوندن، روحشون رو 
كردم بعد از تونه كتاب به اين زيبايي رو بخونه و روحش منقلب نشه باور نميببره وگرنه كي مي

رسيدن به بزرگترين آرزوم يعني غرب، لذت شيرين همنوايي با شعرهاي يك شاعر رو از دست 
خوندمشون تو كوچه و باغهاي شدم، ديگه وقتي مياز اين رو به اون رو نمي بدم، ديگه با شعرها

ديدم باز هم همونجام و به قول سهراب كه كردم و ميودم نگاه ميـزدم، به خميـشاعر پرسه ن
آم و ديگه هيچ شعري رو ديدم كه ديگه با هيچ شاعري راه نميمي ،آيبا شاعر راه نمي: گفتمي
كردم، چون هيچ كدومش به نوشتم پاره ميز اومدنم به امريكا، هر چه شعر ميفهمم، بعد انمي

نشست، هيچ كدوم روح نداشتند، انرژي حركت نداشتند، دنياي اطرافم آنقدر زيبا و دلم نمي
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از چه بايد . زاشتا روحي براي انرژي دادن نميـرفي براي گفتن و يـود كه ديگه حـماشيني ب
  نوشتم؟مي

هاي سهراب، اولين درخواستش از من، نوشتن دوباره بود، اوايل شروع دوباره تلفن اما بعد از
نوشتم، حتي وقتي خواست براش ميفهميدم و فقط طبق چيزي كه ميعلت اين اصرارش رو نمي

اي كه كرد، چيزهاي سادهدونستم در مورد چي بايد بنويسم موضوعش رو خودش انتخاب مينمي
شد و به من گذشتم و اگه هزاران روز ديگه هم موضوع شعرم نميكنارش ميتفاوت از بي هر روز

اي مثل لبخند پسر نرگس، كرد، هيچ توجهي به اون نداشتم، موضوع سادهيادآوريش رو نمي
سوختن دوباره نون توي تُستر، زيادي حجم كتاب درسم، زيادي كارم، ترافيك خيابون و هزاران 

خوبيها و  اومدند،ر نكرده بودم و وقتي در قالب شعر در ميموضوعي كه تا حاال بهشون فك
زد، آخه شعر بعضي وقتها مبالغه داد و بهت چشمك ميبديهاشون، چندبرابر خودش رو نشون مي

ها در مورد زيبائيهاي اطرافت بيشتر به است و وقتي در مورد اطراف خودت بنويسي اين مبالغه
دونست كه بايد دست رو بديهاي اطرافت و سهراب خوب ميآد و يا شايد حتي در مقابل نظر مي

خواست كه باز هم بنويسم اما چي بزاره كه من زيبائيهاي اطرافم رو هم ببينم، اوايلش فقط مي
خواست كه كرد و دوباره از من ميشد را پاك ميبعد از مدتي، قسمتي از شعرهايي كه غمگين مي

  .م و بنويسماي نگاه كناون قسمت رو از ديد ديگه
هاي ساده زنده بودن و زندگي، و حاال ديگه نوشتن شعر شده برام يه عادت، نوشتن از دليل

شه و انرژي حركت از ما ي روحمون ميننوشتن و پاك كردن قسمتهايي كه توي زندگي خوره
گيره، نوشتن از اينكه زندگي هم خودش يك شعر، هميشه موزون و آهنگين نيست، بعضي مي

كه شعر نيست و گوش خوش آهنگ نيست، نه براي اينره و به نظم و ريتمش از بين مي وقتها
 براي اينكه يه سنت قديمي و موزون نيست، نه، فقط براي اينكه يه شعر نو، يهنه  ه، ودارروح ن

راه نو داره كه دچار بيراهگي نشه اما در  كنه و طلب يكشكني ميزندگي نو هست كه داره سنت
اه هموار و آهنگين و گاه با وزني سنگين و گاه در اوج ـيند، گـه شعرند و همه زندگـنهايت هم

  .وزني، همه در تدارك بيان حرفهاي ناگفته هستندبي
ها و شعرهايم از وجودم بيرون كشيد و روحم رو آرام، با نوشتهاين ناگفتينهايي كه سهراب آرام

د كه از اين كتاب موالنا برايم صحبت كرده بود و از سنگيني اين بار پنهان آسوده كرد، مدتها بو
عقيده داشت تجريه و تحليلي كه از اشعار در اين كتاب آمده، خيلي جالبتر از بقيه است، حتي 

هاش رو كه دوست داشت، اسكن كرده بود و به صورت ايميل برايم فرستاده بود، بعضي از صفحه
گيره كه خودت توي دستت بگيري و يك نميگفت، هيچ چيزي جاي كتابش رو هم ميم ايداما 

روز باروني، كنار شومينه بشيني و اونرو بخوني، مثل هميشه اونقدر با احساس از حضرت موالنا 
گفت و شعرهاش رو سرود كه من نديده عاشق كتابش شدم، مثل خيلي از چيزهاي ديگه كه فقط 

بذر عالقه به خوندن و نوشتن شعر رو كرد، حتي راهنمائيهاي اون بود كه منو بهشون عالقمند مي
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اش بدستم رسيده بود، حيف كه مامان و حاال كتاب دوست داشتي. هم سهراب تو وجودم كاشت
جاي كتابي كه سهراب اونرو لمس كرده بود رو هپيشم روي تخت نشسته بود، دوست داشتم جاب

رها عزيزم، پس چرا به  ،اما مامان در حالي كه كتاب دومي توي دستش بود با تعجب گفت ببوسم
  خواي اينكارو بكني؟ من نگفتي كه مي

مامان خانم مثل اينكه سهراب براي من هديه فرستاده، بعد از من : با تبسمي به مامان گفتم
  كني چرا بهت نگفتم؟سوال مي

خواد چي برات بفرسته، پس بگو چرا اينقدر دودل بودي كه دونستي مييعني تو هم مي -
  .نياونرو بازك

كني رفتم بهش سفارش خواد بفرسته، نكنه فكر ميدونستم چي ميآخه من از كجا مي -
  كردم تولدم رو يادش بشه و برام هديه بفرسته؟

نيومدند، پس اگه تو نميدونستي، شعرهات رو از كجا گير آورده بوده؟اينها كه از آسمون  -
ان بود نگاه كردم و حيرتم وقتي با تعجب به كتابي كه دست مام .توي اين كتابه جمع بشند

. بود، ديدم» هاي رهادلنوشته«بيشتر شد كه اسم خودم را به عنوان نويسنده آن كتاب كه اسمش 
ها آن را از دست مامان گرفتم و حيرتزده مشغول ورق زدنش شدم، نامه سهراب از وسط صفحه

هاشو خونده بودم، ها و نوشتهمهروي پايم افتاد، همون دست خط قديمي و زيبايي كه هزاران بار نا
تك كلماتي كه از زير دست سهراب رد شده بود، كشيدم، از اينكه انگشتهام رو، به روي تك

كرد، ها خورده و روي اين كاغذ نفس كشيده داشت دگرگونم ميچشمهاي اونهم به اين نوشته
از بين ورقهاي كتاب و اش كه حاال كمي بوي سيگار هم با اون مخلوط شده بود بوي عطر قديمي

  .شداش استشمام مينامه
د سرم ــند شــها باشم بلــه دوست دارم تنــالم شده بود كـكه متوجه حـل اينـان مثـامـم
ديه زيبائيه، و از اتاق ــم خيلي هــگوييــريك مــزيزم، براي كتاب تبــع: وسيد و گفتــرو ب

اش رو شونده و به روي كمر دراز كشيدم، نامهه سختي خودم رو، وسط تخت كــرون، بــرفت بي
د سطر كوتاه به همراه شعري از مولوي بود، صدبار خوندم، بو كردم و به روي قلبم ــكه چن
  .گذاشتم

  
  حيلت رها كن عاشقا، ديوانه شو، ديوانه شو،

  وندر دل آتش درآ، پروانه شو، پروانه شو،
  هم خويش را بيگانه كن، هم خانه را ويرانه كن

  خانه شو،خانه شو، هموانگه بيا با عاشقان، هم
  هااز كينهشو ها هفت آب رو سينه را چون سينه

  وانگه شراب عشق را، پيمانه شو، پيمانه شو
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  شوي، تا اليق جانان شوي جانبايد كه جمله 
  روي، مستانه شو، مستانه شوگر سوي مستان مي

  ما چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شيرين
  شو و چون عاشقان، افسانه شو، افسانه شو فاني

  تو ليلته القبري برو، تا ليله القدري شوي
  رواح را كاشانه شو، كاشانه شوا مر چون قدر

  يك مدتي اركان بدي، يك مدتي حيوان بدي
  يك مدتي چون جان شدي، جانانه شو، جانانه شو

  بر بام و در، تا كي روي در خانه پر هناطقاي 
  چانه شوچانه شو، بيك كن، بينطق زبان را تر

  موالنا                                        
  

عزيزم، هر وقت  :گفتاش هم به من ميمثل اينكه خودش در كنارم حضور داشت و اينو نامه
هر  ،هخوننميكه احساس كردي كه به نقطه آخر رسيدي و ديگه هيچ چيز مثبتي تو رو به تحرك 

هات نگاه كن و بدان هنوز چيزي ديگه آخر خطه، به كتابت نگاه كن، به نوشتهوقت فكر كردي كه 
خواند، پس حركت رو از ديگري نگير، به خودت نگاه كن در تو هست كه ديگري رو به تحرك مي

ي موفقيت در درونشون دارند، فقط هاي وجودت را درياب، همه آدمها يه بذر نشكفتهو ناشناخته
بيني كه چطور وجود خودش را پيدا كنه و به اون زندگي بده، اونوقت مي كافيه كه هر كس بذر

  .رسدهر كس به شكوفايي مي
رهايي رو كه قبل از اينكه از ايران بري و پيش من داشتي سال گذشته ـي شعهـمن هم

آوريشون كردم و كارشون هم تمام شده بود، اما توي اين چند مدت گذشته كه با هم تماس جمع
، از دوتا از شعرهايي كه برايم نوشته بودي خيلي خوشم اومد و دلم نيومد كه اونها رو هم داشتيم

  .ات سهرابزاره، پسرخالهت تنهات نميقكسي كه هيچ و. توي كتابت نزارم
دونستم چه شعرهايي رو به اين كتاب اضافه كرده، چون روي جلدش، اين بيت به نخونده مي

با حروف نستعليق تمام پوشش جلد رو پر كرده بود و براثر تكرار و شد، بيتي كه وضوح خوانده مي
  .ديديشهاي صفحه خيلي مات و كمرنگ ميتكرارش، پايين

  خنديدآنكه بر رسم وفا مي
  ديرزماني به مهماني گل دعوت بود

  صفحه اول كتاب گوشه سمت چپش نوشته شده بود
  رهاي من تولدت مبارك باشه، سهراب

  :ي اسم كتاب اين جمله نوشته شده بودو وسط صفحه، باال
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شدند، و تو آن راهي را در پيش گرفتي كه كمتر كسي از آن دو راه در جنگلي از هم جدا مي
  رفته بود،

  رابرت فراست .و همه تفاوت در همين است
                                             

هاي منو توي اين سالها نگه ه نوشتهشد كه سهراب همكردم و باورم نميبه اشعار نگاه مي
هايي بودند كه هيچ وقت كامل نشدند، چون بعضي از شعرها اونموقع فقط چكنويس داشته،
گرفتم هايي كه از نوشتنشان خوشم نيامده بود و بعد از خوندنش براي سهراب تصميم مينوشته
شون خودم پاره: گفترفت و ميگداد و كاغذها را از دستم ميشون كنم، اما اون اجازه نميپاره
مثل اينكه به ديدن چشمهام باور . كنم، و حاال معلوم بود كه هيچ كدومش رو پاره نكردهمي

اي بود بين اي ده صفحهرو هم نگه داشته بود، مكالمه» گفتيم«هاي نداشتم، سهراب حتي مكالمه
تونستم ام بگو، اما من نميهات رو به شعر بردليل رفتنت و ناراحتي: گفتمن و خودش كه مي

گفتم بايد به نوشتم و من ميگفتيم مياونها رو در قالب شعر بيان كنم، فقط هر چه، دوتامون مي
اما اون عقيده داشت، كه اين نظر من تنها نيست كه تو  استفاده كنيم، »گفتي«از  »گفتند«جاي 

جاي گفتي از گفتند استفاده بشه و  بينم بلكه اين نظر مردم اطرافته، پس بايد بهرو ديوونه مي
 :حاال همه اونها رو اينجا جمع كرده

  
  گفتيم  

  چرا؟: گفتند
  سرگردانم: گفتم
  كني؟تو به چه فكر مي: گفتند
  به هدف: گفتم
  يابيمهدفت را نمي: گفتند
  نيافتني است: گفتم
  اي؟پس تو چگونه بدان اميد بسته: گفتند
  از آن، آن را نخواهم يافتمن بدان خواهم رسيد و قبل : گفتم
  راه سخت است و تاريك: گفتند
  عشقم مهتابي پرنور است: گفتم
  تو به ظلمت ره خواهي سپرد، مهتاب با تو بيگانه است: گفتند
  من با مهتابتان سخت بيگانه است مهتاب كهآري : گفتم
  ايدر غربت بيگانه: گفتند
  با آن انس ديرين دارم: گفتم
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  اي؟؟؟خود بيگانهتو در اقليم : گفتند
  دانم صداخوانم نگاه، ليك نميدانم چرا؟ ليك نمينمي: گفتم
  اي؟چرا؟ آيا تو در اقليم خود بيگانه: گفتند
  امي ديوانهدانم، كه من بيگانهنمي: گفتم
  ايكه صدها مرحبا، حقا كه تو ديوانه: گفتند
  اندهمه ديوانه: گفتم
  بگو از عشق خود: گفتند
  خواهم سپردبه خاك : گفتم
  كه در خاك غريب از رنج مرگ عشق خود، مجنون شوي: گفتند
  كه خاك خاكيم، عشقم به خود خواهم سپرد: گفتم
  به خاك خواهي سپرد؟؟؟: گفتند
  هم سپردابه خاك خواهم سپرد، گفتم به خود خو: گفتم
  كندنبود وصل تو، ياران چه غمگين مي: گفتند
  خلوتمكدامين يارِ من؟ اندر حريم : گفتم

  فكر پر ا اسرارِ من، شكوي دهد از يار من         
  ايمرو از پيشمان، گفتند كه تو ديوانه: گفتند
  امكه من ديوانه: گفتم

  اماي بيگانهام، ديوانهسهراب، من ديوانه        
سپرم و اك ميــتم عشقم رو به خــگفود كه ميــهراب چقدر براش سخت بــچاره ســو بي

گفتم، سپري و من ميلو من بگي كه منو به خاك ميــتوني جطوري ميــت چــگفيــم
ود، من كه بهش گفتم، منو تنها نزار و مهتاب ـه تقصير خودش بـاكيمه، آخـمنظورم تو قلب خ
 من گفتند كهدونم چرا اون روزها اينقدر لج كرده بود، تازه همه به من ميزندگيم باش، نمي

  .ديوونه شدم
هاي اون معرفت، همه نامههامو نگه داشته و من بيهامو و نوشتهشد، كه همه نامهميباورم ن

اي داشت كه هر روز بهش نگاه كني و ببيني پس چرا هيچ رو پاره كرده بودم، آخه چه فايده
احساسش هستم كه هيچ وقت ي بيبه قول خودش، من دخترخاله. افتهاي اتفاق نميعجزهـم

دونم كه همه زندگيمه و دوستش دارم، اونقدر زياد فقط مي رو بهش نشون بدم، تونم احساسمنمي
كنم، ها خودم رو گم ميكه هنوز هم اگه بو و عطر و نفسش رو احساس كنم، باز هم مثل اونموقع

كردم كه بشه سهراب رو بيش از اونهم و حاال بيشتر، خيلي بيشتر از گذشته، هيچ وقت فكر نمي
تا به بعضي از چيزها نرسه درك كردنشون خيلي سخته، حاال كه رسيدم به  دوست داشت، آدم

اين نقطه، دوست داشتنش شده جزئي از وجودم، كه بدون اونها رها هم وجود نداره جزئي از 
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تو  ،وجودي كه حاال هزاران دليل الزمه برام بيارند كه اونو نداشته باشم، اما به قول مامان كه ميگه
دليل هم برات بيارند، باز هم كاري رو كه خودت بخواي انجام ميدي، داشتن  حتي اگه هزار تا

سهراب هم همينطوره، هزاران دليل كه هيچي حتي اگه همه دنيا هم مخالفم باشند، دوست دارم 
  .اونو داشته باشم

دم كه هديه زيبايش رسيده، وقتي كه جواب نميده مطمئنم كه مشغول به موبايلش پيغام مي
  :نويسم، بعد از ده دقيقه دوباره براش پيغام رو ميكارهاشه

  اي دل بستتوان به نور تك ستارهدر دل تاريكي شب هم مي
  فقط كافيست به جلو رفت و فقط رفت

  .ات تاريكي را احاطه خواهد كردگمان ستارهبي
در كم به احاطه تو دگي مني كه تاريكي راه و زندگيم داره كمــو تك ستاره زنــسهراب ت

 .آدمي
  

تا بتونم وضع بدنم رو به حالت عادي برگردونم،  مشكمياين روزها دارم بيشتر از خودم كار 
خوام تا مامان اينجاست، راه رفتنهام رو ببينه و بتونه با خيال راحت بره، هر چند كه اون دلش مي

تا وقتي كه رفت  كنهآره و دائم ياسمين و نرگس و بقيه دوستام رو به خونه دعوت ميطاقت نمي
خوام خودم تونه روي پاي ديگرون زندگي كنه و راه بره، ميتنها نباشم، اما مگه آدم تا كي مي

اش براي سهراب و اگه بخوام با قلب خودم صادق اش براي مامانه و نصفيحركت كنم، البته نصفي
گم به خودم ميباشم، هشتاد درصدش بخاطر سهرابه و بيست درصدش براي مامان، بعضي وقتها 

كني و براي ديگرون زندگي ودت رو فراموش ميـه دوباره داري خـا خودت چي؟ تو كـپس ره
كني اما مگه من قبل از برگشتن سهراب ديگه وجود هم داشتم، يه موجودي بودم كه از زنده مي

ثل شد، ماختيار انجام ميبودن فقط نفس كشيدنش رو يادش مونده بود كه اونهم باالخره بي
ها به حساب كشه، هنوز اونرو جزء زندهره و اطرافيانش چون نفس ميه توي كُما ميـانساني ك

  .آورندمي
هاي سهراب كه منو از توي كُما دونم تو زندگيم كدومش معجزه بود تصادفم يا تلفننمي

ز پشت كنم كه جاي چند سوراخ عميق روي زانوم و اكشوند بيرون، حاال كه به پاي چپم نگاه مي
ايي هم به دهندهاي كه ديگه با هيچ تسكينزانو تا پايين پام جاي شيارها و شكاف عميق بخيه

شه، به شه شيارهايي كه روي كمرم هم به وضوح ديده ميشه و پاك نميفراموشي سپرده نمي
 ي اينها دردناكتره؟ يا اسير قفس اعتيادي كه براي اينكه از همهخودم ميگم، ديدن هر روزه

  پنهونش كني بايد بيشتر و بيشتر خودت رو اسيرش كني؟
داد و حاضر نبودم پاهام رو انطوري ببينم، به مامان ل نگاه كردن به زخمهام زجرم ميـاواي

  .گفتم اگر قراره با اين پاها زندگي كنم، ترجيح ميدم كه بميرممي
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افته خودت را به كشتن يخواي تا هر اتفاقي تو زندگيت مرها تا كي مي: گفتاما مامان مي
يا حق زندگي را از خودت بگيري، يه روز سهرابو از دست دادي، همينو گفتي، اون سال  بدي
ات از بين رفت، زندگي كردن رو فراموش كردي، حاال تصادف كردي باز هم داري همون بچه

باشه و  زني، زندگي كه به اين نيست كه هميشه روي روال عادي خودشحرفهاي تكراري رو مي
رخه، اگه اون طوري بود كه تو هيچ وقت معني ترس و دلهره را ـل تو روي غلطكش بچـبه مي
كردي هر كاري فهميدي، چون فكر ميفهميدي، تو هيچ وقت معني تصميم گرفتن رو نمينمي

كني همه كه انجام بدي، و هر تصميمي كه بگيري بايد جوابش مثبت باشه، يعني تو واقعاً فكرمي
  اشون بگيري؟هات تو زندگي درست بود كه جواب مثبت از همهكار

شه كه هر چي قسمت بد هام درست نبوده ولي ديگه دليل همه نمينه مامان همه تصميم -
ام از بين رفت، گيري من نداشته كه بچهزندگيه، نصيب من بشه، مثالً اين ديگه ربطي به تصميم

ه تصادف كنم، اونهم يك تصادف ــتصميم گرفتم كن ــايد اينطوري بشه؟ يا مگه مــچرا ب
اينطوري كه حاال پاهام اينقدر زشت به نظر بياد مامان من يك زنم، قرار نيست كه همه عمرم 

تونم يك دامن كوتاه هم ونده، نميــشلوار بپوشم ولي حاال با اين شيارهايي كه روي پايم م
كني اگه را فكر نميــچ: گفتيــومم كنه و مكرد آرو مامان با لحني دلسوزانه سعي مي. بپوشم

كني تصادف تو يك راهي براي شد؟ چرا فكر نميها روي صورتت مونده بود چي مياين بخيه
تونست تو رو از اون برگشتت به زندگي بود، چون تو، توي يك حالتي بودي كه هيچ چيزي نمي

عميقي مثل تصادفت تونست  دنيايي كه اطرافت ساخته بودي بكشونه بيرون، فقط يك شوك
  .اينكارو بكنه

آدم بعضي وقتها بايد اينقدر مشكالت : گفتدونم كدومش درست بود، مثل سهراب كه مينمي
هاي زندگي اذيتش بكنه، تا يك انسان رو مجبور به فرار از اون حالت روزمرگيش بكنه و و سختي

استفاده كنه و كمك بگيره وگرنه كنه مجبور بشه از مغزي كه رفاه زندگي اون رو منجمد مي
ي وقتي همه چيز خوب و روبراهه چه دليلي داره كه بخواي اونرو تغيير بدي و استعداهاي نشكفته

  .خودت رو شكوفا كني
ت نبوده، آخه سكنم كه ديگه اينقدر به خودم نگم چي درست بوده و چي دراصالً سعي مي

يگه تصميم گرفت كار نكنه برم عوضش كنم، من كامپيوتر نيست كه اگه خسته شد و د ،اين مغزه
خوام فقط آرومش كنم تا بتونم زندگي نويي را از سر بگيرم، اگه اين روزها مي ،كشمكه ديگه نمي

گرفتم و با مامان كه دو ام نداشتم يك بليط ميدرسهام تمام شده بود، ديگه كاري هم به سالمتي
ديگه  ماهو دا حاال مجبور شدم بليط را به تاخير بندازم و رفتم، امروز ديگه عازم ايرانه، منهم مي

شم كه با هم بريم، اما موندن گيرم و منتظر ميبرم، مامان ميگه، منهم دوماه ديگر مرخصي مي
زاره خيلي كارهام رو خودم انجام بدم حاال ديگه به وقتي پيشم باشه نمياي نداره، مادر ديگه فايده

كشه ام بربيام، خوب مسلمه كه خيلي طول ميي كارهاي شخصيبقيه جز رانندگي قادرم از پس
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زاره و بيشتر جاها با منه ولي باالخره انجام ميشه، براي خريدهاي خونه هم كه نرگس تنهام نمي
  .دم كه بيشتر از تاكسي تلفني استفاده كنم تا مزاحمت براي ديگراناما خودم ترجيح مي

كنه، دوست ندارم بهش بگم تا دارم ميرم ايران، چكار ميدونم اگه سهراب بفهمه كه نمي
  .حسابي سورپرايز بشه، به مامان هم گفتم كه چيزي نگه تا وقتي كه برسم ايران

هاي شهرمون، دوستهام، و هزاران خاطراتي كه جاي گذاشتم از حاال دلم براي خونمون، كوچه
م رو بگيرم، چون از اون روز تا حاال كشه مثل اينكه دلم فقط منتظر بود كه تيكتداره پر مي

حسابي هوايي شده و ديگه سرجاش آروم و قرار نداره، دائم تا مامان از ايران ميگه يا سهراب اصرار 
گذارم تا ام ميتاپ كردن، دستم رو روي سينهكنه به تاپكنه يه سري به ايران بزنم شروع ميمي

ش ميده دچار لرزش ميشه، و همزمان با اون بدنم آرومش كنم، اما دستم از ارتعاشي كه قلبم به
ام لرزم و هم گريهدونم اين چه احساسيه كه هم ميهم از شور هيجان گرم و مضطرب ميشه، نمي

كنه به جز لرزش ماليم خندم، اما همه چيز در درونمه و به بيرون رسوخ نميگيره و هم ميمي
ام، احساسش هام و گرگرفتگي پيشونيونهبدنم و به جز حركت خون توي سرم كه با سرخي گ

دونم چرا اينقدر مضطرب شدم، شايد اسمش اضطراب نيست، شايد هيجان باشه، مين. كنممي
انگيز، چه خوب و بد، از هر دوتايش همانطور كه دكترم عقيده داشت سعي كنم از مسائل هيجان

، اگه اين حس هيجان رو هم از كنم، چون زياد تحملشون رو ندارم، ولي به قول سهرابمي يدور
آدم بگيرند، ديگه فرقت با يك رباط چيه؟ خيلي سعي دارم توي حرفهام خودم رو لو ندم و تاريخ 

اما اون خيلي با هوشه و دائم ميگه تو عوض شدي و داري يك چيزي رو . سفرم رو به سهراب نگم
  .كنياز من مخفي مي

دونست در رو براي دوماه تحمل كنم اگه اونهم مي آخ كه چقدر سخته كه تنهايي بايد اين راز
تو : كردم وقتي سهراب ميگفتو اضطراب من هم كمتر ميشد، فكر نمي زديمموردش حرف مي

هات رو سبكش كني، اينقدر واقعاً احتياج داري يه سفر بيايي ايران و اين بار سنگين روي شونه
ام داره زير سنگيني بار غربت و تنهايي و اضطراب هواقعيت داشته باشه، حاال واقعاً روزبروز شونه

كنم، نه به خاطر ديدن سهراب كه واقعاً تر ميشه و بيشتر در وجودم احساس رفتن ميخميده
 كه اونجا جا گذاشتم و توي اين سالها ودمـر قسمتي از وجـلكه به خاطـنگش هستم بـدلت

عد ــدم و بــرسييــفتم و به آرامش مرنم، بايد ميـامل كـرو ك نتونستم نيمه ديگر وجودم 
  .گرفتمگشتم با فكر باز براي زندگيم تصميم ميبرمي
ه بايد برم و خالء وجودم را پر كنم، همون موقع كه به حامد ـدونستم كها پيش ميدتـم
زاشت، همون موقع كه هنوز از بچه خبري نبود و بعد زمونه نزاشت، گفتم بايد برم و اون نميمي
روز داره بزرگتر و بهرسم حاال هم نرم و ديگه هيچوقت نتونم اين خالء بوجود آمده كه روزتمي

حاال اينقدر اين خالء بزرگ شده كه ديگه . ام ميكنه رو پر كنمبزرگتر ميشه و از درون داره تهي
هام، همه آرزوهام، همه ايران هم ثابت مونده توي ذهنم، همه خاطره يهالحظهترسم همه مي



              
331    فصل يازدهم  

اما به قول سهراب بايد رفت، بايد سفر كرد، و بايد دل كند از روزمرگي زندگي و . نتونه پرش كنه
گفتم به دونم اگه اين روزها سهراب نبود، دائماً بايد مينمي. بايد دل سپرد و ايمان آورد به رفتن

ي كه دونم اين سهرابقول كي؟ چون مامان ميگه، همه حرفهات شده به قول سهراب، من نمي
  رفتي؟ و يكرداينقدر عزيز بود، پس چرا ولش 
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  فصلِ دوازدهم
  
  

كردن كيف  گرده ايران، همه چمدونهاش رو بسته و مشغول آمادهفردا صبح مامان داره برمي
تاپم و من روي مبل نشسته بودم و لپ. دستي كوچكش بود كه صداي زنگ در، توي خونه پيچيد

  .دونستم تا من بخوام بلندشم، مامان صد دور در را باز كرده بودغذهام روي پام ريخته بود، ميكا
مادر نگاهي به من انداخت و به سمت در رفت، كاغذها رو از روي پام و مبل جمع كردم و 
روي ميز كنار دستم گذاشتم، خونه اونقدر كوچولوه كه با ريختن چند تا كاغذ من و چمدانهاي 

  .آدحسابي شلوغ به نظر مي مامان
كرد شنيده شد، سرم رو از صداي حامد كه با شوخي و خنده داشت با مامان احوالپرسي مي

آد كه امروز سالم، به نظر مي: روي كاغذهام بلند كردم و در جواب سالم كشداري كه كرد گفتم
  خيلي سرحالي؟

   كيه كه دو تا خانم زيبا مثل شما ببينه و سرحال نباشه؟ -
گفت حامد جان  دادمامان در حالي كه دسته گلي رو كه حامد آورده بود، در گلدان جا مي

ها كنم اين شيرين زبونيت در مورد خانمها يه چيز ارثي باشه، آخه بابات هم اونموقعفكر مي
  .همينطوري دل مامانت رو برد

ونم به خودم تپس اينطور كه معلومه مي: حامد آمد روي مبل كناري من نشست و گفت
  .اميدوار باشم
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حامد و نااميدي؟ اين ديگه از محاالته چند تا از ورقهايي رو كه : با خنده نگاش كردم و گفتم
اين هنوز داري براي : تمام كرده بودم از روي ميز برداشت، نگاهي به اونها انداخت و گفت

  .رينجا نميكني؟ فكر كردم بعد از برگشتن دكتر سرمد ديگه اوبيمارستان كار مي
خوام ايندفعه تا حالش رم، تازه اضافي براي توي خونه هم كار گرفتم، ميهر دو جاش رو مي -

  .رو دارم، زودتر تمامش كنم
هاي خواد بره، برنامهشنوم، رها خانم و درس خوندن، نكنه مامان ميبه، خبرهاي تازه ميبه -

  جديد جور كردي؟
آقا حامد منظورت اينه كه : ر كردن وسايلش بود گفتمامان همانطور كه مشغول جمع و جو

شناسم تا دلش به چيزي بند واهللا اين دختري كه من مي مبود من تا حاال مزاحم درسهاي رها
تاپم بود، اما سنگيني نگاهش سرم پائين و متوجه لپ. نشده باشه، امكان نداره كاري رو انجام بده

آره، اينكه بايد همه چيز به دل خودش باشه كه  ،كردم و در جواب مامان گفترا احساس مي
  .حرفي درش نيست

راستي خواستم بهت زنگ : كنم مامان متوجه كنايه حامد شد، چون يكدفعه پرسيدفكر مي
  بزنم كه فردا بلند نشي بياي با ما فرودگاه،

م آمينا خانم منكه از قبل هم بهتون گفتم، فردا هيچ كار بخصوصي ندارم خودم هم مي -
  .دنبالتون، ديگه اينطوري نگران رها هم نيستي كه وقتي خواست برگرده تنها نباشه

زني كه اينو بخشيد حامدخان، مثل اينكه داري در مورد بچه حرف ميمي: با پوزخندي گفتم
فردا نرگس چون خودش دوست داره بياد مامان رو برسونه با اون : گي؟ قبالً هم بهت گفتممي

خواد حتماً بياد فرودگاه، وگرنه من حتي راضي به زحمت يامده خداحافظي، ميميريم هنوز هم ن
گرفتم، تازه تو كه االن براي آمد تا تاكسي تلفني مينرگس هم نيستم، دوست داشتم اونهم نمي

  .شه كه فردا هم بيايخداحافظي اومدي، ديگه مامان اصالً راضي نمي
ه تو يكي ــن بــمعلومه زور مه ــطور كــينه خودت دوست داري، اــاشه هر طور كــب -

تواند از ديوارهاي مرزي كه بعد از طالقمون مدتهاست متوجه شده كه ديگه نمي .رسهيــنم
كنه، هنوز به همديگه احترام ترم ميدونه كه اصرار كردن بيشتر لجوجشه، و ميــدم رد بــكشي
دونم از بعد از جدائيمون ريم، در مورد اون نميد و از بين ببـكرديم اين حيـزاشتيم و سعي نممي

كرد اي داره يا نه، چون هميشه اونقدر با احساس مسئوليت و دوستانه رفتار ميديگه به من عالقه
دونستم كه هنوز دوستش دارم و كردم، اما در مورد خودم ميدرك نمي ايگهـكه من چيز دي

هيچ فكر بدي در موردم داشته باشه، اما عشقي  خوادزارم و هنوز هم دلم نميبهش احترام مي
بهش نداشتم، دوست داشتنم، مثل احساس خواهري بود كه برادرش رو دوست داره، يا حتي مثل 
دوتا دوست خوب، كه دوست نداري كسي هيچ نظر بدي در مورد دوستت داشته باشه، هنوز هم 

كنه، احساس اينكه اين سالها ميام سنگيني كنم كه روي سينهنسبت به اون احساس ديني مي
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رسم به زندگي اونهم به خاطر من از همه پاشيده شد و نتونست هيچ سروساماني بگيره حاال مي
به آرزوهات از احساسات برادر من استفاده  نيعني بايد براي رسيد: گفتحرف مهران كه مي

  كني؟
ه، مخصوصاً كه وقتي مهران رو شد، ولي حاال ديگه نتر ديده مياونموقع همه چيز خيلي ساده

شم، م كه ازدواج كرده و االن يك پسر كوچولو هم داره، بيشتر براي حامد ناراحت ميـبينمي
دونم ارزشش رو داشت يا نه، اما اونهم زندگيم رو خراب كرد و نگذاشت هر دومون زندگي نمي

ديدم، هم خوشبختيش رو ميكرد تا مندني ازدواج ميــخواد زودتر با سيلي دلم ميــكنيم، خي
روز رو به بهانه مامان اومده ــكنم امر ميــراي چه موقع؟ فكــدونم ديگه گذاشته بميــولي ن

 بستري شدن دوبارهكنم، در واقع ميــه تنها بياد درو باز نــان بره، اگـامـه وقتي مــدونچون مي
دونست توي اين موقعيت كه ميــناره مجبور شدم ببينمش و ايــود كه دوبــتو بيمارستان ب

كسي نيست كه دنبال كارهام رو بگيره و اين احتياج لعنتي بود كه بخاطرش دوباره رفت و 
مارستان رو ببندم و مانع از ورودش ــتونستم در اتاق بيرد، چطوري ميــدش رو بيشتر كــآم

رو باز نكنم، در حالي كه تونم در خونه ا حاال كه براي ديدن مامان اومده، چطور ميــبشم، ي
كه ــل اينــزاره و مثه اون خيلي به حامد احترام ميــكنه، آخر از من در را باز ميــمامان زودت
ين رفتن بچه من، همه كدورتها رو نسبت به اون فراموش كرده، انگاري كه تو اين ــبعد از از ب

مامان از هيچ چيزي دريغ نداره و  چه بيگناه من مقصر بوده، البته حامد هم برايــميون فقط ب
دونم شايد هم دليلش اينه بدست بياره، نمي تونه دلش رودونه كه چطوري ميلي خوب ميــخي

ين هميشه سهراب رو دوست داشت و حاال ــراي همــچ وقت پسر نداشته و بــكه مامان هي
ن با همديگه بودند و ا مشغول صحبت كردــاون دوت .دازه دوست دارهــم همون انــحامد رو ه

من سرگرم كارهاي خودم بودم كه تلفونم شروع به زنگ زدن كرد، به روي ميز كناريم كه موبايلم 
كنم همزمان با نگاه من، نگاه حامد هم به رو اون بود نگاه كردم، شماره سهراب بود و فكر مي

اد يا نه، اما اونرو دونم توي اون فرصت كوتاه اسم سهراب رو تشخيص دسمت موبايل رفت، نمي
اختيار نگاهم با نگاه حامد تالقي كرد به نظرم از حالت برداشتم و كالً خاموشش كردم، بي

دونم شايد هم شد، نميزدگي ديده ميابروهاش كه كمي جمع كرده بود و چشمهاش حيرت
مان كه مدون ماـكردم و اصالً چيزي رو نديده بود، از سرجاش بلند شد و به سمت چاشتباه مي

زارمش نزديك در كه اينطوري براتون مي: بسته شده و آماده توي راهرو بود رفت و به مامان گفت
  .تو راهتون نباشه

  نوشيدني چي برات بيارم؟: ممنون پسرم، و از توي آشپزخونه ادامه داد -
خورم زحمت نكشيد و همينطور كه توي هال در حال قدم زدن بود از من من چيزي نمي -
  شه، آره؟كنم ايندفعه كه مامان بره خيلي دلت براش تنگ ميفكر مي: يدپرس

ون اون هيچ كاري از اون كه معلومه، مخصوصاً كه مامان اين مدت اونقدر لوسم كرده كه بد -
  .دآدستم برنمي
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آد روز اول لوس شدن تو كه تازگي نداره، از بچگيت خيلي لوس و نق نقو بودي، يادت مي -
  فرودگاه ديدت چي گفت؟ كه مهران تو

اس كه هيچ وقت دامن مامانش رو ول ون بچه لوسهـره كه گفت، اين همادم نميـآره ي -
اومده به ديدنم، توي بيمارستان  فعهده يه عمره به دامنش چسبيدم، هر كرد؟ بيچاره مامانم كنمي

  كنم؟دونم دفعه ديگه كجا مالقاتش ميبودم، نمي
كني براي سال ديگه با يك برنامه عجيب و غريب ودت رو آماده مينكنه از حاال داري خ - 

شايد هم : تاپم رو از روي پام برداشتم و گذاشتمش كنار، به حامد نگاه كردم و گفتمديگه؟ لپ
  .سال ديگه احتياجي نباشه كه مامان بياد اينجا و خودم برم ببينمش

  گي، درسته؟اينو كه جدي نمي: با تعجب نگام كرد و با ترديد گفت
خودش  .ستي همه چيزها رو جدي بگيريــور نيــو مجبــم، تــاال من يه چيزي گفتــح -

آشپزخونه ولو شده بود، كرد و بعد  نپا ه رويــهايي كهــابها و روزنامــرو مشغول نگاه كردن كت
كرد به ورق روع ــهراب رو پيدا كرده و شــعر ســكدفعه كتاب شــها يــاز مدتي ور رفتن با اون

ا بود جلبش شده بود و رويش ــهاي رههــوشتــكنم به خاطر اسم كتاب كه دلنكر ميــزدن، ف
خونم يا نه؟ اين اسم نويسنده، اسم رها، دارم درست مي، رگرداند و گفتــرفم بــه طــرا ب

  خودته؟
  كني؟ يعني از من بعيده يه نويسنده باشم؟تو چي فكر مي -
  كتاب خودته؟جدي ميگي، اين  -

اي، در حالي كه اينقدر حيرتزدهآره بابا، اونقدرها هم ديگه عجيب نيست كه تو : با خنده گفتم
دوني من چقدر از ام و هم خيلي خوشحال، تو كه ميهم حيرتزده: اومد گفتبطرفم مي

  .شمموفقيتهات خوشحال مي
كردي، كاشكي حالي نميمتاسفانه كاشكي اينقدر ديگه برام احساس خوش: و توي دلم گفتم

  .اصالً برام احساس نداشتي
  .ناقال تو كي اين كارو انجام دادي كه اصالً متوجه نشدم -
منظورت اينه كه تو حواست به همه كارهاي من هست و اين يكي از زير نظر جنابعالي  -

  بيرون رفته؟
  رها -

 ؟چي شده؟ چرا ادامه نميدي: بعد از مكثي طوالني نگاش كردم و گفتم
چرا با من  :با ناراحتي چشمش رو به مامان كه توي آشپزخونه بود دوخت و آروم گفت 

  گيري؟زني؟ چرا از همه حرفهام ايراد مياينطوري حرف مي
دونستم چطور بايد بهش بگم ديگه به ديدن من نيا، ديگه چطوري منهم ناراحت بودم، اما نمي

تونستم احساس خوشحالي برام نكنه، خودم نمي كردم كه اينو بفهمه و ديگه هيچبايد صحبت مي
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سرم رو پايين انداختم و  .دادميرفت و اينطوري زجرم را خودش نميدلش را بشكنم، اما پس چ
  .من مثل هميشه هستم، تو حساس شدي: گفتم
  .كنهاما تو قبالً اينطوري نبودي، اين لحن صحبت كردنت منو ديوونه مي -
و قبول كني، اونموقع من زنت بودم معلومه كه با شوهرم طور حامد سعي كن واقعيتها ر -

ها رو ورق چيزي نگفت، اما هنوز كتابم توي دستهاش بود و صفحه .ردمـكاي صحبت ميگهـدي
كرد قسمتي از اونرو بخونه، خوندن فارسيش خيلي بد بود، كنارم روي مبل زد و سعي ميمي

خوني همونطور كه اين قسمتو برام مي ،م داد و گفتاي رو كه باز كرده بود نشوننشست و صفحه
 :دفتر رو توي دستش نگه داشته بود، براش اون قسمت رو خوندم

 
 

 گريزان

  وار آدمها گريزانم،از اين رقص عروسك
  از اين بيگانه روئيدن

  از اين هرزه علف بودن
  از اين وارونه راه رفتن

  به جاي اين و آن رفتن
  از اين بيگانه رقصيدن

  ز اين بيگانه راه رفتنا
  .گريزانم، گريزانم

  خواهم به جاي ديگري رويمنمي
  به دور از خاك باشم

  به قلب سرد آجرها بِرويم 
  خواهم كه جرمم هرزگي باشدنمي

  به شوق رقص با باد به هر كنجي برويم
  از اين هرزه علف بودن گريزانم

 از اين بازيچه، رقص ديگران بودن گريزانم

  
بي نداشتم كه شعرهايي رو كه براي سهراب نوشتم، حاال براي حامد بخونمشان، احساس خو

امد همچنان مشغول ورق زدن اون بود و سعي ـا حـ، امردم كتاب رو از دستش بگيرمـسعي ك
رو بخونه، واقعاً شادي و خوشحاليش رو از لبخندي كه تونه بعضي جاهاشكرد تا جايي كه ميمي

گفت كه هميشه موفقيتهام كردم، اينو راست مينگاهش احساس مي به روي لبهاش بود و از



 

 338           

   

 فريب سراب 

م از اون نداشت، فقط هميشه دلش ـچ دركي هـه هيـي موفقيتي كـتحكرد، حالش ميـخوش
كردم كه اينطوري شينم و مشغول يه كار مثبتي باشم، فكر نميننبيكار خواست كه هيچ وقت مي

خونه متوجه داشت كه اينطور كه اون ميبرَم مي كم داشت ترسهاي كتاب بشه، كممحو نوشته
هاي سهراب كه به جز صفحه اول، خيلي از جاهاي ديگر كتاب هم بود بشه، مامان يكي نوشته

دوبار با نگاهي كه بهش كردم به طرف ما اومد و سعي كرد طبق خواسته من كنارمون بشينه، اما 
ره به تنها اتاق خونه برگشت و خودش رو متوجه شد كه حامد دوست داره تنها باشيم و دوبا

  .همونجا مشغول نگه داشت
  .دونستم چرا حامد اونروز سمج شده بود و تصميمي براي رفتن نداشتنمي

  خواي برگردي ايران؟رها تو واقعاً مي -
فهمم كه چرا تصميم به رفتن نداره، همين يك سوالش كافي بود كه تما مغزش حاال دارم مي

كنه، جز اينكه چطوري اي فكر نميز وقتي كه اينو شنيده ديگه به هيچ چيز ديگهونم، اـرو بخ
توي ذهنش دوباره شده همون حامدي كه چند سال پيش   تونه مانع اين كار بشه، احتماالًمي

كرد، همسرم بود و بهش چطور با تهديد و ناراحتي جلوي رفتنم رو گرفت، اما اونموقع فرق مي
  .ودم، اما حاال چي؟ فقط براي اينكه دوستمه اجازه نداره سد راهم بشهخيلي قولها داده ب

  ؟كني؟ نگو حرفي رو كه زدي جدي بودهرها به چي فكر مي -
  خوام چيكار كنم؟حامد اين زندگي منه، چرا برات مهمه كه مي -

فكر يعني يه ورقه كاغذ و يك امضا پائين اون اينقدر برات با ارزش بود كه : با دلخوري گفت
ها از بين رفته، يعني من هيچ حقي ندارم در مورد تو نگران بشم كني بعد از اون همه رابطهمي

  .فقط براي اينكه تو كاغذ ديگه اسمت كنار اسم من نيست
ه خودم اين اجازه رو دادم كه تا ــزي بود كه بــا همون چيــاون امض: تمــوابش گفــدر ج

تنها زندگي كنم، اون امضا اعتماد مامانم و بقيه خانواده نسبت به تو اين سر دنيا با تو بيام و با تو 
  .بود

  يعني چون حاال هيچ امضايي وجود نداره، پس ديگه تو و ديگرون به من اعتماد نداريد؟ -
اعتماد بشند، من هنوز چرا من هميشه بهت اعتماد دارم، حتي اگه همه دنيا هم به تو بي -

  .وان همسرم، به عنوان دوستم، به عنوان برادرمباورت دارم، اما نه به عن
نيستم، دوست ندارم تو هم فقط مثل يك برادر به من تو  فكر بهولي من مثل يك برادر  -

  .نگاه كني
حامد تو فقط براي من، يك دوست خوب و يك برادر : با بيحوصلگي نگاش كردم و گفتم

م عوض كني، مطمئن باش كه داري كار توني اين مسئله رو توي ذهنكني ميخوبي، اگه فكر مي
  .دياي انجام ميبيهوده
  اي توي زندگيت وجود داره؟چرا؟ چون مرد ديگه -
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  .حامد، لطفاً توي زندگي خصوصي من دخالت نكن -
  .خواي بگي كه اونهم خصوصيهتونم يه سوال ازت بپرسم، اگه نميباشه، اما مي -
  .بفرمائيد، من منتظرم -
ه بگي اين كتاب رو كي برات چاپ كرده؟ كتابي كه از همه جاش بوي سيگار رها خانم، ميش -

  .و عطر مردونه ميده،كتابي كه همه جاش پر از نوشته است
  .هايي كه با خودكاره، كار خودمهاون نوشته -
  شناسم،چرا به من دروغ ميگي؟ من خط تو رو مي -

  .ها با اين خط يكي هستندشتهاين نو: كتاب رو ورق زد و جلو چشمم گرفت و ادامه داد
ي سمت چپش، نوشته شده بود، رهاي من داد كه كنار گوشهصفحه اول كتاب رو نشان مي

   تولدت مبارك، سهراب
  تازه متوجه شدم كه سهراب اسمش رو به انگليسي نوشته

اريخي كه پايينش نوشته روز تولدته، يعني كه اين مربوط به گذشته ــانم تــا خــو ره -
  ستني

دونستم چي بهش بگم كه رها اين همون سهراب، پسر خالته؟ نمي: با ناراحتي ادامه داد
خواستم چيزي در مورد سهراب ناراحت و عصباني نشه و نخواد دوباره باهام لج كنه، اصالً نمي

از روي مبل بلند شد و . بهش بگم كه غرورش شكسته بشه و فكر كنه قصد دارم بهش توهين كنم
  خواي بري ايران؟پس براي اينه كه مي: حال گفتدر همان 

خواد دلم براي وطنم چند سال ديگه بايد برات توضيح بدم كه ايران رفتن من دليل نمي -
گردند، زنند و بر مياشون سر ميروند به خانوادهتنگ شده، مثل بقيه آدمهايي كه تابستونها مي
  .براي وطنم تنگ شده مگه من چه فرقي با بقيه دارم، منم آدمم و دلم

خوام بدونم تو از كي با سهراب در تماس رها من با اين قسمت مشكلي ندارم، فقط مي -
  بودي؟ چند لحظه پيش هم سهراب بود كه به موبايلت زنگ زد؟ درسته؟

و در حالي كه دستش رو توي موهاش فرو كرده و با حالتي عصبي با خودكاري كه در دستش 
شه كه اين كسي كه به تو زنگ زده شم، باورم نميرها دارم ديوونه مي: كرد گفتبود بازي مي

سهرابه، شك كردم وقتي اسمش رو ديدم و گفتم از رها بعيده يعني واقعاً تو با سهراب رابطه داري 
خدايا . گردي ايران؟ با عصبانيت به من چشم دوخته بود و منتظر جوابش بودو بخاطر اون بر مي

دار نم احترامش رو نگه دارم و با حرف زدن در مورد سهراب غرورش رو جريحهتوچقدر ديگه مي
   .نكنم

گردم، من با سهراب رابطه دارم، اما بخاطر اون نيست كه دارم برمي: به آرومي بهش گفتم
  .مهبخاطر دل خود
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توني توني به اين راحتي به من بگي با سهراب رابطه داري، چطوري ميرها تو چطور مي -
گفتي از اونجا دلتنگ شدي، يعني همه اين سالهايي كه اره برگردي به ايراني كه اين همه ميدوب

من باهات زندگي كردم كه تو به چيزهايي كه دوست داري برسي، همش سر هيچ بوده و تو 
گردي به جايي كه ده سال پيش بودي؟ يعني تو به جاي اينكه به جلو نگاه كني دوباره برمي

  كني؟گرد ميقبدوباره داري ع
  .خوام اشتباهاتم رو درست كنم ميحامد من هم انسانم، ممكنه اشتباه كرده باشم، حاال -

پس لعنتي، چرا توي اين  :و گفت با عصبانيت با كف دستش به اپن آشپزخونه كوبيد
 اشتباهت منو درگير كردي؟ چرا به من دروغ گفتي؟ 

من هيچوقت بهش دروغ نگفته بودم، اين من تونستم حرفهاش رو تحمل كنم، آخه ديگه نمي
  .نبودم كه اونو درگير كردم، خودش بود كه به من راهي براي رفتن نشون داد

هات از من تمام شده؟ ديگه برات سودي زني؟ همه استفادهچي شده چرا ديگه حرفي نمي -
  ندارم؟

وقت به تو دروغ نگفتم، تو اجازه نداري اينطوري به من توهين كني، من هيچ: با ناراحتي گفتم
گم، دوست دارم حتي حاال هم كه هيچ مسئوليتي در قبال تو ندارم باز هم بهت حقيقتش رو مي

  .برم ايران، چون دلم تنگ شده
  خواي برگردي؟يعني تو واقعاً فقط به خاطر دلتنگي از وطنت مي -
  آره همينطوره -

يزي نگفت اما اونقدر نگاهش كه ديگه اي كه ايستاده بود بهم چشم دوخت و چاز همان فاصله
  .اختيار سرم رو پائين انداختمكرد كه بيخيلي طوالني شده بود، روي وجودم سنگيني مي

  رها -
  شنومدارم مي -
  .كنم بهم نگاه كندارم باهات صحبت مي -

سرم رو بلند كردم، اما فكرم همه جا بود جز اونجا، حامد كنار مبلي كه نشسته بودم آمد و 
  :مقدمه گفتخيلي بي

  رها با من ازدواج كن -
كردم، جز ام حبس شده بود، به همه چيز فكر ميبا تعجب نگاهش كردم، نفس توي سينه

اينكه حامد همچين تقاضايي بكنه، مثل اينكه نه به خودم و نه به گوشهام اطميناني نداشتم، 
آمد پائين پام . ن حامد خارج ميشهتونستم باور كنم اين حرفها داره از دهحتي به چشمهام، نمي

قبل از اينكه بري ايران با من ازدواج كن، ديگه داشتم از حرفهاش : روي زمين نشست و گفت
منظورت  دونمنمي ،با درماندگي گفتم ؟كنهشدم، اين ديگه چه نوع بازيه داره با من ميديوونه مي

  جديد ببندي؟ خواي يك قراداداز اين حرفها چيه، يعني ميگي دوباره مي
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شوند، نخير خانم، دارم مثل بقيه مردم، يا بقيه جوونهايي كه از دوري عشقشون ديوونه مي -
تونم يك روز كنم، چون ديگه نميكنم يا به قول خودت دارم خواستگاري ميتقاضاي ازدواج مي

  .هم دوريت رو ببينم، چه برسد به اينكه بخواي برگردي ايران
خوام از تويي كه اين سالها منو تنها گذاشتي و رفتي، م بشنوم، ديگه نميخواحامد بسه، نمي -

  .اونهم توي بدترين شرايط زندگيم، چيزي بشنوم
  .ات اونرو انتخاب كردياونموقع تقصير تو بود، تو منو ول كردي و بين من و بچه -

نتخابي نكردم، كني، خودتم ميدوني كه من هيچ اچرا اينقدر منو عصبي مي: با ناراحتي گفتم
مون وجود داشت، من به تو اصرار كردم، التماس كردم بيا با هم زندگي كنيم و يك پدر و بچه

دادم، موندي، حتي اگه بچه رو هم از دست ميمادر خوب براش باشيم، اونموقع اگه تو كنارم مي
همه چيز دلسرد گرفت، اينقدر از اينقدر احساس پوچي همه وجودم رو نمي شدم،رد نمياينقدر خُ

دونستم كه تنها نيستم، اما تو تنها كاري كه تونستي بكني اين بود كه به قول شدم، چون مينمي
خودت، تمام راههاي برگشت منو به سمتت از بين ببري و هنوز يكماه نشده دستهاي سيدني تو 

ا قلب دستت باشه، نه حامد، ديگه راههاي برگشت من بسته شده و هيچ وقت حاضر نيستم ب
  .دختر پاكي مثل سيدني بازي كنم

گذري؟ يعني واقعاً فكر شه؟ به همين راحتي از دل من هم ميـكليف من چي ميـپس ت -
 كني من اونموقع تو رو بازي دادم؟مي

خواستم باهات زندگي كنم، نه تو منو بازي ندادي و من بهت ايمان داشتم و براي همين مي -
ن ما دروغ نبوده، اما تو هنوز ياد نگرفتي كه هر عملي يك دونستم هيچ چيزي بييـچون م
اي داره و اي يك نتيجهدهد و هر رابطهالعملي روبروشه، هر كنشي يك واكنشي نشون ميعكس

بينيش و واقعيت داره رو از بين اي كه جلو چشمته و داري مياصرار به اين داشتي كه نتيجه
قعيتها رو از بين برد، بعضي وقتها اگه از اونها خوشت ه واـشه حامد هميشه كه نميـببري، آخ

  .آد بايد باهاشون مدارا كنينمي
خوام با تو زندگي اما اينها همش مال گذشته است، من حاال مي: روي مبل نشست و گفت

  .كنم
  .كنه تو كه عوض نشدي، عقايدت همون عقايد سابقهچه فرقي مي -
خواستي باهام زندگي د رو قبول كرده بودي و ميرها خانم پس چطور قبالً همين عقاي -

خواستي زندگي كني، چون تو گفتم و تو اصالً بخاطر خودم نميكني، پس ديدي من راست مي
ات بازي حتي عقايد منو هم قبول نداشتي و فقط دنبال يه ربات بودي كه نقش پدر رو براي بچه

  .كنه
اشتباهت رو متوجه نشدي و هنوز داري ميگي  تو حتي بعد از اين مدت هم: با ناراحتي گفتم

  .مون بودات در حالي كه اون بچهبچه
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ط براي اينكه ــهانه است فقــم بــتنت هــران رفــنها همش بهانه است، ايــرها اي -
ه سهراب بهت ــدونستم اگيــواست مــخرگشته، دلم ميــه طرفت بــات دوباره بالهــخپسر
كردي؟ مامان كه از سروصداي ما و رد ميــاز هم تقاضاي ازدواج منــو بــزد تميــگ نــزن
ده بود به هال اومد و يك نگاهش به من و يه نگاهش به حامد بود و ــثمون شــوجه بحــمت

ت توي اين هال نيم وجبي، جلو من دائم در حال راه رفتن يدونست چي بگه و حامد با عصباننمي
  .بود

خواد فكر كن، من ديگه نه زن تو هستم و نه واي بگو و هر طور دلت ميختو هر چه مي: گفتم
و دوست دارم تو هم اين احترام رو رعايت  زارمديگه در قبالت مسئوليتي دارم، بهت احترام مي
با خشمي . رم ايرانكنه و من تا دوماه ديگه ميكني، اما برنامه رفتنم به ايران هيچ تغييري نمي

كني به همين راحتيه كه بزارمت بري، خودم فكر مي: گرفته بود گفتكه همه وجودش رو 
  .تونم اينكارو بكنمدوني كه ميدارم، ميآوردمت اينجا و تا هر وقت هم بخوام همينجا نگهت مي

زد و ه دم از آزادي ميـامدي كـشنوم، اون حيـرفهاي جديد مـه آقا حامد دارم حـبهـب -
  .به من هديه كنه، حاال داره در زندان رو نشونم ميده خواست يك دنياي نو، رومي

ودم بود، بدون اينكه خودمم بخوام ــرش براي دل خــوقع كه آوردمت نصف بيشتــاونم -
كني، پس ميــن راحتي از سهراب دل نــدونستم كه تو به اييــه بودم و مــت دل بستــبه

چند كه نصف ديگرش هم اين بود كه از  هاد بدم، هرــور شدم، اون راه رو بهت پيشنــمجب
خواست اون كسي كه عقايدت خوشم اومد، از طرز تفكرت نسبت به زندگي و از آرزوهات، دلم مي

رسونه من باشم، هر چند كه ممكنه سالها طول بكشه تا به خواسته مي تهاخواستهتو رو به 
  .خودم برسم

  .ديدممي اما تو به اشلي عالقه داشتي، من اينو به وضوح -
تونستم يكدفعه از زندگيم بيرونش كنم، اما اشلي از قبل از اومدنت توي زندگيم بود، و نمي -

دار بشيم و بعد كه رسماً از تو جدا شدم با اون ازدواج كنم، بزرگترين وقتي از من خواست كه بچه
يكني تمام اين خواستم و از هم جدا شديم، حاال فكر مبهانه رو بدستم داد، چون من بچه نمي

زارم دم و ميسالهايي كه انتظار كشيدم و منتظر برگشتت شدم رو به اين راحتي از دست مي
كنم، اما نميزارم پات برگردي ايران؟ نه رها جون من حتي اگه شده قانوناً برات اشكال درست مي

  .به ايران برسه
  .يد پوچ خراب نكنحامد تو همچين آدمي نيستي، اون روح بزرگت رو براي اين عقا -

دوست داشتنت عقيده پوچه؟ پس چطور بعد از چند سال هنوز به فكر : با عصبانيت گفت
  كني؟ات هستي، اما من كه چندين سال شوهرت بودم رو هيچ حساب ميي پوچ پسرخالهعقيده

اما ما دو سه ساله جدا شديم، تو داشتي براي : منهم با عصبانيت بدتر از اون جواب دادم
كردي، من هم براي خودم، معلومه كه ديگه هيچ فكري هم روي تو نكردم و ت زندگي ميخود
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كني همه عمرم بايد از تو شوهر سابقم تصميم گرفتم براي خودم زندگي كنم، يعني فكر مي
نظرخواهي كنم؟ تازه تو همسر سابق من هستي و هر چه بين ما بوده تمام شده، ولي حاال من 

  .نامزد سهراب هستم
  رها: مامان با تعجب رو به من كرد و فقط تونست بگه

زده بود يا دونم بيشتر حيرترفت و حامد بدتر از مامان نمياما مثل اينكه داشت از حال مي
كني؟ فهمي داري چه غلطي ميمي: داشت و با ناراحتي گفتعصباني، چشم از روي من برنمي

كنند؟ كه هنوز يك بچه كوچكم و چي فكر ميشون رو نداشتم، اينها در مورد من ديگه حوصله
  بايد براي زندگيم از اونها اجازه بگيرم؟

  : از روي مبل بلند شدم تا به سمت اتاقم برم و در همان حال با آرومي گفتم
حامد متاسفم كه قبالً بهت نگفتم، اما من چند روز پيش جواب مثبت به خواستگاري و  -

  .هم نامزد هستيمدرخواست سهراب دادم و فعالً با 
داد حامد با عصبانيت به طرفم آمد و از دو طرف بازوهايم را گرفته بود و محكم منو تكون مي

گي؟ يعني تو تمام اين سالها منو بازي دادي؟ تمام فهمي داري چي ميمي: و با خشم فرياد زد
م رابطه شما كرداين سالها به من خيانت كردي و با سهراب رابطه داشتي و من احمق فكر مي

تونه داشته باشه تو يك ترين همسري هستي كه يك شوهر ميتموم شده، تو دروغگوترين و كثيف
هام پيچيده بود و با هر تكون حامد بيشتر و درد توي ستون مهره .زن خيانتكار بيشتر نيستي

ي كردم و زانوهام ديگه تحمل سنگيني وزنم رو نداشت، اشك توبيشتر احساس خورد شدن مي
چطور آرومش كنم يا از  ونمتنمي امانيه كهدونستم از درد بيچشمهام جمع شده بود و نمي

خواستم جلو اون گريه شكستن غرورم از حرفهاي حامده، به سختي بغضم رو قورت دادم، نمي
  :رد شدنم رو ببينه و به سختي گفتمكنم و اينطوري خُ

شوهر من نيستي من هيچوقت به تو خيانت  سه ساله طالق گرفتيم، تو ديگه اما ما االن  -
  .نكردم

  تو يك دروغگويي رها، يه دروغگويي كه تمام اين سالها منو بازي دادي: با عصبانيت داد زد
مامان با ناراحتي جلو اومد و سعي كرد بازويم رو از دست حامد بيرون بكشه و در همون حال 

آري اما اينطوري داري بهش فشار ميحامد، ولش كن اون هنوز حالش خوب نشده،  ،بهش گفت
حامد انگاري كه توي اين دنيا نبود، خشم جلو چشماش رو گرفته بود و محكم منو به سمت مبل 

  .هل داد
 عرق سردي از درد به تنم نشست، مثل اينكه يكدفعه يخ كردم از دردي كه توي كمرم پيچيد

حركت شده بود و از همه بييواش توي گودي كمرم جا خوش كرد، پاي چپم سست و و يواش
  .شنيدم، از حركت ايستاده بودبدتر قلبم بود كه از حرفهاي تلخي كه از اون مي
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هيچ وقت حالش  به جهنم كه حالش خوب نيست، كاشكي: رويش رو به مامان كرد و گفت
ينكه تا دو روز حالش خوب ميشه بايد سريع خودش رو مهمون خونه اين و شد، مثل اخوب نمي

پسرم  ،مامان ملتسمانه بهش نگاه كرد و گفت ،كنه، باورم نميشد اينقدر كثيف از آب درآمدياون 
  .كني نيستاين حرفو نزن رها همچين دختري كه تو فكر مي

دونستي دخترت چه آدميه و به من مينا خانم از شما هم بعيده كه توي اين سالها مي -
كردم و ، من به شما مثل مادرم نگاه ميسهتمااي در نگفتي كه خانم اين همه مدت با كس ديگه

كردم چقدر خانم هستي كه اين همه سال شوهرتون فوت زاشتم و هميشه فكر ميرام ميـاحت
ا هم مثل شما ـن بود كه رهـكرده اما با همه جواني و زيبائيت ديگه ازدواج نكردي و تصورم اي

هم نداشته چون تمام سالهاي زندگيمون شه، اما اينطور كه معلومه زن من احتياج به طالق مي
كردم چون سهراب ازدواج كرده پس فكر اش در تماس بوده و من احمق فكر ميهم با پسرخاله

رها رو خيلي وقته از ذهنش در آورده، وگرنه چه دليلي داشته كه االن هر دوتاشون طالق گرفتند، 
  اونهم توي يكسال، جز اينه كه با هم در تماس بودند؟

ن حرفها بسوزه من ــه بايد از ايــكرد، اوني كيــه مــدونم چرا مامان داشت گرييــنم
فعالً سنگ بشو، وگرنه حرفهاي حامد : ه قلبم شده مثل سنگ، خودم به قلبم گفتمــهستم ك

مونه، اونموقع جواب قولم به سهراب كنه و به جز يه آه از تو چيزي نميردت ميسوزوندت خُمي
  چي ميشه؟

شه اگه بفهمه كه رد ميچاره اگه اون اين حرفها رو در مورد خودش بشنوه، چي ميگه؟ خُبي
كنه، تمام اون سالها با زنش در ارتباط بوده، خدايا حامد چرا اينقدر ديوونه شده، حامد فكر مي

زنه، حق با سهرابه كه ميگه تو زيادي تو فكر حفظ اون چه حقي داره كه اين حرفها رو به من مي
احترامي كنم و حاال كه خرم از پل خواستم بهش بيردن اين رابطه هستي، آخه منم نميك

  .گذشته، پل رو هم خراب كنم
خوام جلو ميرم و نميره، دارم از درد ميزاره، چرا حامد نمياين درد لعنتي چرا آرومم نمي

شتم و سرم رو روي اون اونها ناله كنم، بالش كوچكي رو كه روي مبل كنار دستم بود روي پام گذا
مامان كنارم  ،خم كرده و با اين حالت صورتم روي توي بالش فرو كرده و از ديد اونها پنهون كردم

داد و در همان آروم كمرم رو ماساژ مينشست و سعي كرد بالش ديگري رو پشتم قرار بده و آروم
  : حال گفت

زاري هر چي ا دروغه؟ چرا ميگي كه اين حرفهدخترم چرا آروم نشستي؟ چرا بهش نمي -
  دلش خواست بهت توهين كنه؟

كني كه بخشيد مينا خانم مثل اينكه شما هم حسابي طرفدار دخترت هستي و فكر ميمي -
دونه كه چه گندي زده و تو اين كردم، مطمئن باش كه رها خودش هم مي نمنم كه بهش توهي

  .سالها با اين كارش چطوري به من توهين كرده
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كني اگه من و بسه ديگه حامد فكر مي ،ن حرفهاي حامد رو نيمه تموم گذاشت و گفتماما
گيم، تو بايد هر چي دلت خواست بگي، من بهت اجازه زاريم و چيزي نميرها بهت احترام مي

ي رها رو ام، چون شمارهنميدم در مورد دخترم اينطوري حرف بزني يا حتي در مورد خواهرزاده
  .ممن به سهراب داد

تونست نفس بكشه، چند مامان كه معلوم بود اضطراب همه وجودش رو گرفته و درست نمي
م رو از توي بالش در آوردم و به مامان نگاه كردم، بيچاره بدطور ـكث كرد، صورتـاي ملحظه
  .زدنفس مينفس

مكاري پس مينا خانم درست گفتم كه شما دوتا مادر و دختر با همديگه ه: اما حامد ادامه داد
  رد كنيد؟داشتيد كه منو خُ

ها رو دست مامان رو گرفتم و با نگاه از اون خواستم كه چيزي نگه ولي اون تحمل اين تهمت
  : نداشت و نفس زنان گفت

درست ميگي حامد، من با دخترم همكاري كردم و اجازه دادم كه اين دوتا با هم حرف  -
زد يه زد، وقتي هم حرف ميمن زنگ هم نمي رفت، ديگه بهبزنند، چون رها داشت از بين مي

شد كه اون دختر منه، همه اين اتفاقها از بعد از داد كه باورم نميچرت و پرتهايي تحويلم مي
گفت، اينقدر از اين جدايي هاش جلو من نميتون پيش اومد، رها كه هيچوقت از ناراحتييجداي

خواد منو طالق بده، تو بگو گفت حامد ميكرد و ميناراحت بود كه دائم پشت تلفن گريه مي
خواست كه چطوري زندگيش با چكار كنم؟ باورت ميشه حامد، رها براي اولين بار از من كمك مي

خواست كه تو باهاش بموني اما تو كنارش نموندي، اونهم تو تو رو حفظ كنه، اينقدر دلش مي
كردي كه وقتي رسيدم امريكا، ديگه  اي كه بهت احتياج داشت طوري باهاش رفتاربدترين لحظه

آي جلو چشمش ببينه تو خواست تو رو كه دائم با سيدني مياز تو متنفر شده بود و ديگه نمي
حتي يك ماه هم بخاطر دخترم صبر نكردي، حاال ناراحت اين هستي كه چرا رها بعد از گذشت 

صبيه كه تمام مدتي كه رها زن تو خواد ازدواج كنه؟ اونهم با سهرابي كه اينقدر تعدو سه سال مي
بود، حتي يكبار هم پايش رو خونه ما نگذاشت، اون واقعاً رفت دنبال زندگي خودش، عقد كرد و 
در تدارك برنامه ازدواجش بود كه اختالفاتشون شروع شد و انطور كه خودت هم ميدوني همون 

سر نگه داشتن بچه باعث اختالفات باعث طالقشون شد و همون سال هم اختالفات شما هم بر 
كني اين دو تا زندگي كه يكيش اينور دنيا و يكي اونور دنيا بوده چه طالقتون شد، حاال فكر مي

تون هم ربطي به هم داشته، تو اگه نرفته بودي با سيدني االن رها رو كنارت داشتي، حتي اگه بچه
اين شرايطي كه ديدم وقتي سهراب  رد كردي، معلومه كه من بارفت، اما تو دخترم رو خُاز بين مي

خواست بهش دادم تا شايد اون بتونه كمك كنه ش رو مينچندماه قبل از تصادف رها شماره تلف
دونستم رها با تا دخترم رو از اون سكوت و ظلمتي كه اسيرش شده بود نجات بده، اما چون مي

م اول خودم باهاش صحبت خواستفعالً بهش زنگ نزن، مي ،زنه به سهراب گفتمكسي حرف نمي
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خواستم دوباره درگير يه احساسات پوچ ديگه كنم ببينم نظرش چيه بعد اون بهش زنگ بزنه، نمي
تو زندگيش بشه، اما وقتي تصادف كرد، خيلي افسوس خوردم كه چرا نزاشتم با همديگه صحبت 

ومد كه تو هر طوري اكنند، شايد اينطوري راه زندگيشون هم عوض ميشد و اين بالها سر رها نمي
دلت بخواد باهاش رفتار كني و صداش هم در نياد كه اگه حداقل به فكر خودش نيست، به فكر 

  .اش باشه و از اون دفاع كنهآبروي پسرخاله
آقا حامد به اين دوتا تهمت نزن چون : نفس عميقي كشيد و بعد از چند لحظه ادامه داد

گه ما نامزد كرديم، هنوز به من اما در مورد اينكه مي سهراب از بعد از تصادف به رها زنگ زده،
زنه، به دونستم داره با تمسخر حرف ميكردم اما مينگاش نمي. چيزي نگفته و من خبر نداشتم

  :مامان گفت
گي خبر نداشتي، يعني دخترت نامزد كرده و داره دوماه ديگه ميره پيش آقا داماد و شما مي -

  ر رها هم خبر نداشتي؟نكنه اصالً از برنامه سف
گذشت، اونم ماماني كه اصالً انتظار هيچ احتراميهاش به مامان داشت از حد ميديگه بي

، بيچاره معلومه حالش خوب نيست، اما حامد فرصت نفس شتجسارتي را از طرف حامد ندا
  .رد كنهزاشتم بيش از اين مادرم رو خُكشيدن هم بهش نميده، ديگه نبايد مي

مامانم از نامزدي ما خبر نداره اين يه صحبتي بوده بين : ه سرم پائين بود، گفتمهمانطور ك
خواد قبل از اينكه هر شغل جديدي اون نيست، دلم مي ، اما رفتنم به ايران به خاطربمن و سهرا

رو شروع كنم، اول يه سري به وطنم بزنم، يه مدتي بمونم تا هم روحاً و هم جسماً حالم بهتر بشه 
ادگي براي يك زندگي جديد رو داشته باشم، حتي اگه سهرابي هم وجود نداشت باز هم تا آم

  .كردم به اين سفر برومسعي مي
پس رها : مثل اينكه با حرف زدنم، اونهم آرومتر شده بود، روي مبل كناري من نشست و گفت

حبتي بوده اش نگفته، فقط به قول خودت يه صهيچ چيزي جدي نيست، سهراب هنوز به خانواده
  .بين دوتاتون، پس به همش بزن
  چي؟ به همش بزنم؟ براي: با تعجب نگاش كردم و گفتم

براي اينكه با من ازدواج كني، رها قول ميدم خوشبختت كنم و ايندفعه ديگه : با ناراحتي گفت
  .مونمكنارت مي

وز به حامد تو ديوونه شدي؟ من دارم ميگم به خودش قول ازدواج دادم، تو ميگي هن -
كنه كه بقيه بدونند يا ندونند، مهم فقط خودشه كني براي من فرقي مياش نگفته، فكر ميخانواده

كه به من قول داده نه بقيه، تازه تو دوساله دور و بر من هستي و هيچ پيشنهادي نكردي، چرا 
  كني؟حاال اين تقاضا رو مي

اي در دونستم كه تو با كس ديگهنمي براي اينكه منتظر بودم بياي خونه و حالت بهتر بشه، -
  .كنيارتباطي و به اين راحتي خواسته منو رد مي
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كني، اگه قصد ازدواج با منو داشتي، بايد اين رابطه رو اما تو هنوز داري با سيدني زندگي مي -
  .كرديتمومش مي

  .اون فقط دوست منه، من قصد ندارم باهاش ازدواج كنم -
داره با تو  دنيــگي، بيچاره سيي ميــفهمي داري چودتم ميــخ: بانيت گفتمــبا عص
كنه اما تو به عنوان يه يــدگيش نگاه مــوان مرد زنــه چون به تو به عنــكنيــزندگي م

تونم به اين مسئله فكر كنم، حامد ي نميــن حتــكني، مهات نگاش ميــراي بازيــروسك بــع
ه قلبش از سنگ درست شده، يه موجودي ــه موجودي كــي هستم يــن كــردي مــتو فكر ك

خواد با من كه احساس نداره هر روز تو رو با يك نفر ديگه ببينم و بگم عيبي نداره، بعداً مي
زندگي كنه، من همون روزي كه تو با سيدني با همديگه به دفتر وكيل براي طالق دادن من 

ز اون سعي كردم براي تو توي قلبم جايي براي د شدم و ديگه بعد اراومديد، قلبم شكست و خُ
عشق نزارم و فقط برام مثل يك برادر و يك دوست خوب باشي، اونهم در جواب لطف بزرگيه كه 

تونيم با هم زندگي كنيم من چيزهايي تو زندگي به من كردي و گرنه خودتم ميدوني كه ما نمي
اش تونم برآوردهنتظاراتي داري كه من نميتوني به من بدي و تو هم از من اخوام كه تو نميمي
  .كنم

تونيم با هم خوشبخت بشيم، من بهت قول ميدم، هر چيزي بخواي برات فراهم ولي ما مي -
هيچوقت بد قول نبودم، اگه بهت قول بدم انجامش ميدم، نشست لبه  نمكنم، تو كه ديدي مي

تونستم حتي از وضعيتي كه داشتم و نميرها نگام كن با نارا: مبل كنارم و دستم رو گرفت و گفت
  .حرفها براي شنيدنه، نه نگاه كردن: تكون بخورم، گفتم

  .رها لطفاً نگام كن -
تونم به كسي نگاه كنم كه به من ميگه تا دو روز حالش خوبه، مهمون خونه تونم، نمينمي -

  .خورهاين و اونه، اين حرفها مثل خوره داره روحم رو مي
عصبانيم كردي، بدون هيچ خوام، اما تو معذرت مي: روي زمين نشيت و گفتپائين  آمد -
كني بايد برات خوشحال بشم، نكنه خواي ازدواج كني پس فكر مياي به من ميگي ميمقدمه

  .هم تبريك بگم كه باالخره صاحب زن من شده بانتظار داري برم به سهرا
به سيدني گفته بودي اينها همش يك من زن تو نيستم، ديگه اينو تكرار نكن، خودتم  -

  .قرارداد بود و رها هيچ وقت زن واقعي من نبوده
  .خواستم تورو ناراحت كنماونموقع مي -
اي كه ديگه پنج شش ماهه شده بود رو از بين هــي بشه؟ كه بچــاراحتم كني كه چــن -
  ببرم؟

كه داشتي با سيدني لذت دنيا رسيد، توآخه حامد چه نفعي بهت مي: و با ناراحتي ادامه دادم
خواستي با اين كارت منو ناراحت كني؟ من كه خودم براي از دست دادنت مي ،بردي رو مي
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خواستي ثابت كني، من اونموقع تنها دلخوشيهام وجود شما دو تا ناراحت بودم ديگه چي رو مي
و من ديگه هيچ  مون، اما هر دوتاش از بين رفتفهمي حامد وجود تو و وجود بچهبود، مي

  .دلخوشي نداشتم كه بهش چنگ بزنم و به اون بهانه زندگي كنم
از اين بحث تكراري خسته  .گردونماگه با من ازدواج كني، همه دلخوشيهات رو بهت بر مي -

همه چيز قابل برگشت نيست، : تونستم از سرجام تكون بخورم با خستگي گفتمشده بودم و نمي
اي بودي و وش كنم كه توي اين مدت براي ناراحت كردن من با كس ديگهتونم فراممن ديگه نمي

  .گردهديگه بچه من هم برنمي
تونيم دوباره با هم بچه داشته باشيم، اگه تو بخواي همه رها، لطفاً با من ازدواج كن، ما مي -
  .شه، حتي بچه، من به خاطر تو حاضرم بچه داشته باشمها حل ميمشكل

كنه كه بچه كني ديگه برام فرقي ميفكر مي!!! بچه: كردم و با ناراحتي گفتمبا حسرت نگاهش 
كني ديگه داشته باشم يا نداشته باشم، با اين وضعيتي كه من دارم و با اين كمر خرابم فكر مي

  اي هم داشته باشم؟تونم بچهمي
ره، ما پيش نميريزي خواهيم و با نظم و برنامهنه حامد، زندگي هميشه اونطوري كه ما مي

خبر شوند و بيبريزي، خيلي چيزها ناخواسته وارد زندگيمون مي توني برنامهبراي همه چيز نمي
مش اومد و اينقدر ـا بخواهيـكه خودش و يا مـدون اينـناه ما كه بـگل بچه بيـروند مثهم مي

روي زمين نشسته و دو همانطور كه . مون ديد كه رفتن رو به موندن ترجيح دادمعرفتي از همهبي
  .دكرتا دستش رو روي پام گذاشته بود، باز هم اصرار به ادامه اين زندگي مي

خواستي و هم بچه رو، حاال بچه نيست اما پس رها من چي ميشم؟ مگه نگفتي هم منو مي -
  گردي؟من كه هستم، چرا بخاطر من برنمي

امد رو ببينم، هيچ ــطوري ناراحتي حــتونستم اينگه نميــرفته بود و ديــلويم رو گـبغض گ
اش رو ببينم، از اولين روزي كه وارد زندگيم شد و از اولين روزي كه تيــتونستم ناراحيــوقت نم
ي بلند اش رو توي دستم كرد و منو گذاشت با يك بار سنگين تعهد، از اونروز شد فرشتهحلقه

نجش رو بشكنم، اما اون شكست، اون قلب پرواز من كه هيچ وقت حاضر نشدم قلب بزرگ و زودر
  .منو خيلي راحت شكست و حاال بعد از گذشت دو سه سال ديگه قلبي نمونده كه ترميمش كنه

ري منم اگه توي راهي كه مي شيم، زندگيمون دو راه متفاوته،حامد ما با هم خوشبخت نمي -
  .شمبيام، فقط سد راهت مي

  خواي؟اشي، پس چرا حاال نميخواستي با من باما تو قبالً مي -
اي هم بوده كني، توي اين مدت اتفاق ديگهتو داري در مورد دو سه سال پيش صحبت مي -

كه براي من نيفتاده باشه؟ هر چه بالي دنيا بوده توي اين مدت رو سرم نازل شد، من ديگه 
  .رو شروع كنم كه از حاال بهش شك دارم يزندگيتحملش رو ندارم كه بخوام 



              
349    فصل دوازدهم  

به زندگي با سهراب شك نداري؟ حداقل توي اين مدت منو شناختي، چند سال با هم  -
كني مثل جز اينكه مدتي نامزدت بوده، فكر مي زندگي كرديم، اما از اون چه شناختي داري؟

كني، ريسكش هم خيلي تونه باشه؟ تو با ازدواج با اونهم داري ريسك ميشناخت يك همسر مي
  .منهباالتر از زندگي با 

دونم، ازدواج همش ريسكه، حرفهات رو قبول دارم، اما آخه دونم حامد، همه چيز و ميمي -
تو، توي اين دو سال منو تنها گذاشتي و مشغول زندگي خودت بودي، منهم زندگي خودم رو 

كردم كه تو برگردي و حاال بعد از اين همه مدت تصميم گرفتم داشتم، هيچ وقت هم فكر نمي
دونم م، سهراب توي اين راه با من اومد و سعي كرد زندگي دوباره رو نشونم بده، نميزندگي كن

پيوندد، همش هامون تا چه حد حقيقت داره و تا چه حد به حقيقت ميهمه حرفهامون و خواسته
رو دارم روي شك و ترديد و ريسك انجام ميدم، اما چيزي كه مهمه اينه كه من به سهراب قول 

كرد، قول ازدواج دادم، اونهم بعد از اين چند ماهي كه دائم تقاضاش رو تكرار ميزندگي دادم، 
تونم قولم رو بشكنم، چون بهش اطمينان كردم، سعي كردم هفته پيش بهش قول دادم، من نمي

قول دادم و ديدي كه تا آخرش باهات موندم، هر به حرفهاش ايمان بياورم، همونطور كه به تو 
اي بود، اما باز هم نظرم رو عوض نكردم، و به عقايدت اولش قرار ما چيزهاي ديگهچند كه اصالً از 

  .تونم قولم رو بشكنماحترام گذاشتم، حاال هم ديگه نمي
شي ازدواج كردنت با سهراب به معني برگشتنت به رها اين كار و نكن، بعد پشيمون مي -

باطل بوده، به معناي اينه كه همه زندگيم ايرانه، به اين معنيه كه همه سالهاي زندگي من پوچ و 
   كني؟د ميرفهمي رها تو داري منو خُدروغ بوده، مي

هاي حامد بخدا اينطور نيست، اين سالهايي كه اينجا بودم تمام تجربه: با ناراحتي گفتم
موندم، هيچ وقت زندگيمه، تمام عقايد و اساس زندگيمه كه يك رنگ ديگه گرفت اگه اونجا مي

كردم، اين سالها واقعيت زندگيمه، تو اشتباه نكردي، اين منم كه از اول تو يت رو لمس نميواقع
تونم پيدا كنم، تو حاال داري اين پيشنهاد و سرگردوني گم شده بودم و هنوز هم خودم رو نمي

موندم و تو متوجه رابطه من و كنم اگه اينجا ميميدي چون من قصد رفتن دارم، اما من فكر نمي
شدي، امكان نداشت كه تو هم هيچوقت به من تقاضاي ازدواج بدي، سالهاي سهراب هم نمي

گذشتند و تو هيچ وقت در مورد من تصميم جدي اين دوسالي كه گذشت، مي مثلديگه هم 
  باز هم حاضر بودي به من پيشنهاد ازدواج بدي؟ يده بوديننشگرفتي، واقعاً اگه اين خبر رو نمي

حامد تو هنوز توي جواب دادن ترديد داري، چون عادت نكردي كه دروغ بگي، بيني مي: گفتم
توني منو در كنار يعني كه پيشنهادت ممكنه فقط يك احساس زودگذر مردونه باشه كه نمي

داري زندگي  سهراب تصور كني، همونطور كه سالها قبل هم نتونستي ما رو با هم ببيني، پس چرا
  فقط براي يك تعصب مردونه؟ زني، خودت رو هم به هم مي
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كار خودت رو موجه نشون  خوايمي صورتي هر بهتو خوام بشنوم، بس كن رها ديگه نمي -
بدي، ولي من واقعاً دوست دارم باهات زندگي كنم اما اينطور كه تو ديوونه رفتن شدي، مثل اينكه 

از امريكا خارج بشي، اگه زارم اي نداره، فقط رها بهت قول ميدم كه نميحرفهاي من هيچ فايده
زارم كه با سهراب هم زندگي كني، حاال برو فكرهات رو بكن ببين قراره با من زندگي نكني، نمي

  توني روي قولي كه به آقا سهراب دادي پايبند بموني؟چه طوري مي
تو يك دختر : با عصبانيت از سرجاش بلند شد و به طرف در رفت و در همان حال گفت

كنه كه براي ي كه زندگي بايد مو به مو بر وفق مرادت باشه، وگرنه برات فرقي نميخودخواه هست
رسيدن به آرزوهات چند نفر ديگه رو هم با خودت غرق كني و بدون اينكه به من و مامان نگاه 

 .كنه در رو محكم پشت سرش به هم كوبيد
آوردم، اما شكستن دل مي هام ايمانكم به خوشبختيچرا بايد اينطوري ميشد، تازه داشتم كم

كرد و راه نفسم رو بند آورده بود، هيچ وقت ام سنگيني ميثل يك بختك روي سينهـحامد م
همونطور كه وقتي از ايران اومدم تحمل شنيدن رنج   هاش رو تحمل كنم،تونستم ناراحتينمي

م ذات خودم رو از خواستم كسي از اون حرفي بزنه، شايد هم داشتسهراب رو نداشتم و ديگه نمي
كردم، يعني من اينقدر خبيثم، خدايا شايد واقعاً اون ابليسي كه ازش وحشت خودم پنهان مي

كنم، دوباره دارم از داشتم درون من وجود داره و توي اين سالها با تكيه به اون دارم زندگي مي
اهي وجودم باشه كه داره حامد راست بگه و ديو خودخو ترسم، از اينكه واقعاًخودم و از وجودم مي

تونم باور كنم كه همه اشتباهات زندگيم، مقصرش من بودم، پس يعني حامد نمي. برهمنو جلو مي
موند و يك پدر و كنم كه اون بايد چند سال پيش كنار من ميهيچ تقصيري نداشته، چرا فكر مي

رفت با سيدني مي كنم نبايد به اون زوديشد، پس چرا فكر مييك همسر خوب براي ما مي
كرد؟ پس چرا توي اين دوسال هيچ قدمي برنداشت كه از دلم در بياد؟ يعني همه زندگي مي

كنم چرا اونهم عقيده داره كه من اشتباه كردم و افكار من اشتباست؛ پس اگه اشتباه فكر نمي
راي خودش شم، اينجا خودخواه كيه؟ چرا هر كس داره بكردم، دارم ديوونه ميمي شنبايد ترك
رسد، خدايا كي داره درست ميگه؟ كنه؟ چرا فكرهاي همه ما به يك نقطه مشترك نميفكر مي

دونم كدوم گيم؟ نميمن درست ميگم يا اون درست ميگه؟ يا اينكه هيچ كدوممون درست نمي
قسمت كارم اشتباهه، اما حامد مقصر اشتباهات زندگي من نيست، چون خودم انتخابش كردم، 

من بايد مقصر اشتباهات اون باشم، مگه اونم خودش انتخاب نكرده بود، دوباره دارم دچار  پس چرا
شم، دوباره دارم اسير تارهاي چسبنده سرگردوني ميشم، خدايا دوباره دستهام توي سردرگمي مي
  .ترسم كه سهراب هم دستهام رو بگيره و توي اين بالتكليفي با خودم غرقش كنمهوا مونده و مي

به مامان نگاه  .ريزيها دخترم، هنوز كه هيچ اتفاقي نيفتاده كه تو داري اينطوري اشك مير -
 ،هاش گذاشتم و گفتمشد، سرم رو به روي شونهرد ميكردم كه چطور داشت از زندگي من خُ

تونم برم دنبال آخه شما بگيد، اشتباه من تو زندگي چي بوده؟ چرا منم مثل بقيه مردم نمي
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خوستم با سهراب زندگي كنم چرا وقتي مي ا مردهاي زندگي من اينقدر خودخواهند؟زندگيم، چر
حاضر نشد با من بياد؟ چرا وقتي خواستم با حامد زندگي كنم، منو ول كرد و رفت؟ پس چرا حاال 

اندازند؟ مامان اينجا كي هر دوتاشون توي يك زمان برگشتند و همه تقصيرها رو گردن من مي
  .شماين زندگي ديوونه مي كنه؟ من دارم از دستداره اشتباه مي

اشتباه تو نيست عزيزم، اين شانس توئه كه دو تا مردي كه توي زندگيت وارد شدند، دو تا  -
انسان واقعي بودند كه گناهشون فقط دوست داشتن تو بوده، دوتايي كه اگه فقط يكيشون رو هم 

ير كردي و خودت هم ميدوني كه دو تا موجود داشتي زندگيت كامل بود، اما تو دوتاشون رو درگ
تونند در كنار هم باشند، اگه يكيش ناقص بود كه تو تا حاال صدبار تصميمت رو گرفته كامل نمي

  .بودي
ترسم از اينكه اون رو هم توي اين آخه حاال از اينكه جواب سهراب رو هم دادم ناراحتم، مي -

  .زندگي بيچاره كنم
  تت ناراحتم، چرا حداقل با من مشورت نكردي؟اينو كه منم از دس -
  كنيد من اشتباه كردم؟يعني شما هم فكر مي -
خواستي دوماه ديگه بري ايران، ه ميـا تو كـوبيه، امـلي خـترم، سهراب پسر خيـنه دخ -
العملها گذاشتي اول ببينيش و بعد تصميم بگيري، چون از پشت تلفن خيلي از مسائل و عكسمي

  .شينمي رو متوجه
مامان من سهراب رو از وقتي هجده سالم بوده انتخاب : با تعجب نگاه مامان كردم و گفتم

اال تازه ميگي از پشت تلفن ـشناسم، حميـدگيم نـو زنـه اندازه اون تـردم، هيچ كسي رو بـك
  !شناسمشنمي

شده با  ا منظورم اين نيست، آخه رها تو مدتهاست اونرو نديدي، سهراب خيلي عوضـره -
كنه، من اين سهرابي كه هر روز داره تلفني باهام صحبت ميكنه حوصلگي گفتم فرقي برام نميبي

  .كه نتونم خوشبختش كنم رو دوست دارم، فقط ناراحتيم از اينه
دونم كه از حرفهام ناراحت ميشي، ولي باز هم فكرهات رو بكن، هنوز نامزديتون رسمي مي -

بيني كه اونهم درست ميگه، تي به حرفهاي حامد هم فكر كني، ميدونه، وقنشده و كسي نمي
شناسيد، ديگه با اخالقهاي همديگه آشنا هستيد، حتي شما با هم زندگي كرديد و همديگه رو مي

تونيد در كنار هم بچه هم داشته باشيد، خواد حلش كنه و ميمشكلي رو هم كه قبالً داشتيد، مي
  خواستي؟نمي مگه تو اين چيزها رو قبالً

خوام، ديگه اين چيزها خوشحالم نميكنه، آرزوهاي نه مامان ديگه نمي: با عصبانيت گفتم
مونه هيچ محتوايي كه نداره هيچ، صداش هم داره ديروزم، حاال برام مثل يك طبل توخالي مي

مادرت  ولي من به عنوان ،اما مامان ايندفعه با جديت تو چشمام نگاه كرد و گفت. كنهاذيتم مي
ترجيح ميدم كه تو برگردي و با شوهر سابقت كه هيچ ايرادي هم نداره زندگي كني تا به فكر 
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مونه كه امروز ساختن يك آشيانه نو باشي، رها مگه فكر كردي شوهر كردن مثل خريد كفش مي
آد و رنگ ديگرش رو برداري؟ يه انتخابيه كه اگه اشكالي با هم ميگي از اين رنگش خوشت نمي

فهمي رها، تا آخر عمر به حرفهاي حامد بمونيد، مي ونتقرار نداشته باشيد، تا آخر عمر بايد پاي
  .فكر كن و اينقدر سر خود تصميم نگير

صدايم كه بيشتر شبيه داد زدن بود تا حرف زدن در جواب مامان گفت مامان متوجه هستي  
اي خالي صد تا دوست رو برام پر داري چي ميگي، دلم خوش بود كه يك مادر فهميده دارم كه ج

كني، براي همينه كه سي ساله نشستي و ام ميكنه، ولي حاال با اين حرفهات داري ديوونهمي
و ديوار  رد پاي قدمهاش هم روي در گيري كه مبادانت قاب ميـالي بابا رو توي ذهـجاي خ

كرده پذيرايي كني، فقط ات پاك بشه و ديگه نتوني از روحش هم كه ديگه تو رو فراموش خونه
كنم كني با يه ازدواج تا آخر عمرت بايد متعهد باشي، من كه فكر ميكر ميـاطر كه فـه اين خـب

  .سوزوندياگه منو هم نداشتي، خودت رو مثل هندوها با بابام مي
رها بسه ديگه، تو اجازه نداري در مورد : مامان با عصبانيت از روي مبل بلند شد و گفت

  .ن و بابات اينطوري صحبت كنيزندگي م
پس مامان، شما اجازه داري كه در مورد زندگي من و حامد اينطوري نظر بدي؟ مگه تو  -

حرفهاي منطقي رو به حامد توضيح ندادي كه اجازه نداشته توي بدترين شرايط  ناو خودت االن
  گيري؟ات رو پس ميمنو ول كنه و بره دنبال زندگيش با يك نفر ديگه، پس چرا حاال داري حرفه

كردم، براي اينكه، اونها اشتباهاتي بوده كه حامد انجام داده و بايد بهش گوشزد مي -
اال من ــا حــكرد كه حق با خودشه امكر ميــگفتي و اونهم فيــاً كه تو هم چيزي نمــمخصوص
د ــامــده و حوــذشته بــاهات گــزنم، اونها همش اشتبيــودم حرف مــتر خــا دخــدارم ب

اونكه هيچ را تو نبايد توي اين راه كمكش كني؟ ــدگيش رو عوض كنه، چــخواد روش زنمي
ت اذيتت نكرده، در واقع هميشه تو زندگي مشوقت هم بوده، فقط تا قوقت با تو بد نبوده، هيچ و

شت اما زاو تو رو تنها مي رفتدونم اشكالش اين بود كه خيلي ماموريت ميجايي كه من مي
خيلي از اختالفاتتون بعد از بارداريت شروع شده كه منهم با كارهايي كه حامد كرد مخالف بودم، 

خواد مشكالت رو حل كنه، چرا كمكش يــولي رها جون اونها مربوط به گذشته است و اون م
ردي تونه باهات لج كنه و برات اشكال درست كنه و نزاره برگدوني اگه بخواد ميكني؟ مينمي
كني توي خانواده كار درستش اينه كه در كنار شوهرت باشي تا دنبال خودت فكر نمي .ايران

دونند شما قبالً با هم نامزد بوديد و حاال اگه ازدواج كنيد مردم هم همون سهراب كه همه مي
ت مامان ترو بخدا به من بگو تو كه عقايد: با درماندگي گفتم. كنند كه حامد كردهفكري رو مي

اين بود پس چرا شماره منو به سهراب دادي، چرا اين مدت، اين حرفها رو نزدي؟ تو هم گذاشتي 
كه من بهت بگم نامزد كردم و تازه يادت به نصيحت كردن بيفته؟ آخه شما چه موجوداتي 

  هستيد؟
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اما مامان به طرفم اومد تا منو كه با تكيه به عصايم كنار پنجره ايستاده بودم در بغل بگيره، 
فقط اميدوارم كه از اين حرفهايي كه امروز شنيدي  ،خودم را با ناراحتي كنار كشيدم و گفتم

خوره اگه بفهمه كه حامد چيزي به سهراب نگي ميدوني كه اون چقدر تعصبيه و چقدر بهش برمي
اون بيچاره از اولين روزي كه شنيد من با حامد حرف زدم،  ،كنهدر موردش اينطوري فكر مي

كشي كه به ش رو كشيد كنار و به من گفت تو ديگه مال يك نفر ديگه هستي، خجالت نميخود
ام رو بهش نداده بودي، ديگه با من تماس نداشته اما حاال زني و تا وقتي كه شمارهمن زنگ مي

  .كنيدشما اينطوري در موردش فكر مي
نامزديت را به هم زدي،  تونست تو رو خوشبخت كنه اما تورها، سهراب پسر خوبيه كه مي -

ات گاهت باشه، هيچ وقت شمارهتونه كمكت كنه تكيهمن هم اگه به اون اطمينان نداشتم كه مي
دادم، اما اين مربوط به موقعي كه حامد اين تقاضا رو نكرده بود، حاال با اين رو بهش نمي

  .به بد ديگه رو داشته باشيي يك تجرهدم كه تو به زندگي سابقت برگردي و نخواپيشنهادش ترجيح مي
اي از رد كني كار ديگهخوام باهام حرف بزني، جز اينكه با حرفهات منو خُمامان ديگه نمي -

ه عروسك كوكي هستم كه تا جايي كه برايم معين ـكني من يوز فكر ميـآد، هندستت برنمي
شنهاد رو نداده بود، باز هم دوني كه من حتي اگه سهراب هم اين پيكنيد بايد برم، اما اينو نميمي

گشتم، شكستن قلب سيدني چيزي نيست كه من به راحتي حامد از اون به طرف حامد برنمي
  .بگذرم

                                                        ***  
كننده حرفهاي چشمهام به بيرون از پنجره دوخته شده و هنوز بعد از گذشت يكروز خسته 

رسم كه علت تقاضاي حامد كنم فقط به اين نتيجه ميرايم جا نيفتاده، هر چه قدر فكر ميحامد ب
شه كه حسادت اينقدر كورش كرده كه تونه باشه، باورم نميجز يك حسادت زودگذر چيزي نمي

خواد جلو آزاديهاي منو بگيره و از همه بدتر زاره و ميداره پا روي اصل و اصول زندگيش مي
با اون سطح فرهنگي بااليي كه داره چطوري زندگي رو فقط توي مثلت تولد، ازدواج و مادرم كه 

اي كنند واي به حال بقيه خانوادهكنه، وقتي كه روشنفكراي ما اينطوري فكر ميمرگ خالصه مي
كنه و من و سهراب قراره بين اونها زندگي كنيم، برسه كه مامان داره از اونها صحبت مي

كنم، نكنه واقعاً اونطوري كم از ازدواج با سهراب احساس خجالت ميكرده كه كم حرفهاشون كاري
كه حامد ميگه من فقط يك مهمون نطلبيده باشم كه دارم به زور و بدون دعوت، خودم رو 
مهمون خونه سهراب ميكنم، نكنه خاله منير و عمو از اين جريان ناراضي باشند، همون طور كه 

كم ترس برَم ميداره كه اختالف با خانواده تازه بعد از، ازدواج شروع داره كمحاال مامان ناراضيه، 
بشه و اونها نتونند منو قبول كنند، آخه من ديگه رهاي سابق نيستم دختري كه قبالً ازدواج كرده 

شون و حاال اينطوري بخاطر تصادفش ناقص شده، ديگه اون دختري نيست كه قبالً مورد توجه
مكنه به اصرار سهراب منو قبول كنند، خيلي برام سخته وقتي كه اينقدر براي بوده و فقط م
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احترامي ببينم، خوبه كه مامان رفت وگرنه خانواده حامد عزيز و قابل احترام هستم، حاال بخوام بي
خواست بعد از اين همه زحمتي كه برايم شد، دلم نمياين روزهاي آخر حسابي باهاش بحثم مي

خوام جزء و بشكنم، از قديم گفتند دوري و دوستي، حداقل وقتي دوره، ديگه نميكشيده، دلش ر
به جزء زندگيم رو براش توضيح بدم، همينقدر كه بفهمه من سالمم براش كافيه، اما خودم چي؟ 

تونستند هر از گاهي از خودشون فاصله تونم از خودم دور بشم، كاشكي آدمها ميخودم كه نمي
تونستم با خودم دوست بمونم و اينقدر زير بار عذاب وجدان خورد هميشه ميبگيرند، اونموقع 

شد هر از مدتي عقل و وجدان و احساسات رو به جاي ديگري به جز خونه تن دعوت نشم، اگه مي
رسيدند، حاال كه دارم با درد جسمم به راحتي كرد، چقدر اين بدنهاي خسته زودتر به آرامش مي

حم عذاب سنگيني شده كه مامان و حامد روي قلبم گذاشتند و رفتند، بازم آيم، درد روكنار مي
با  كنه كه در مورد صحبتمنرگس كه مثل هميشه محرم اسرارمه، اصرار مي .سر دوراهي موندم

گفتن اين حرفهاي تكراري چه تاثيري روي زندگيتون : گهـگم، ميـه سهراب نـامد چيزي بـح
گرفتيد، پس چرا با اين حرفها خودتون رو به شك و ترديدي  گذاره؟ شما كه تصميمتون رومي
  اندازيد؟مي

كنه، از قبل هم به من گفته، اگه با من نامزد كردي ديگه دور حامد اما آخه سهراب فرق مي
رو بايد خط بكشي و هيچ صحبتي بينتون نباشه، حاال اگه بفهمه كه ما با هم صحبت كرديم، 

خواد بفهمه؟ از مامان قول گرفتم كه به اون چيزي نگه، ري ميبخشه، ولي چطوديگه منو نمي
  تونه اينو بفهمه؟حتي در مورد سفرم به ايران هم بهش نگه، پس از كجا مي

ولي آخه با وجدان خودم چيكار كنم، از اول زندگي با دروغ شروع كردن مثل اينه كه پام 
كنه، چيزيه كه منم توش موندم، شمرغ، حاال اين پوسته چه موقع ميهميشه روي پوست تخم

  .شكنهدونم با تعصبي كه سهراب داره خيلي زود ميفقط مي
مثل هميشه صدايش روح زندگيمه كه . شب گذشته بعد از رفتن مامان باهاش تماس گرفتم

آره، رديدهايي كه اسيرش هستم بيرون ميـك و تـو از همه شـركت ميده و منـم قدرت حـبه
   :مقدمه بهش گفتمبي

دونند و از من خوششون سهراب، مامان و بابات هنوز هم منو مقصر مشكالت زندگي تو مي -
  آد؟نمي

كني، خودتم ميدوني كه مامان و بابام تو رها چه سوالهاي عجيبي مي: اما اون با تعجب گفت
 زد و نگران سالمتيترو خيلي دوست دارند، اگه اينطوري نبود كه مامان اينقدر بهت زنگ نمي

  نبود، و بعد از كمي مكث گفت كسي چيزي بهت گفته؟
  .نه، چيزي نيست، همينطوري پرسيدم -
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گفت، اگه اونها به من عالقه ندارند، چه دليلي داره كه اينقدر زنگ بزنند و سهراب راست مي
دونند پسرشون منو انتخاب كرده و اونها هم به اين انتخاب حالم رو بپرسند، جز اينه كه مي

  .گذارندمي احترام
ام، ـزنه تا بتونم از اين دو دلي بيرون بيــام حرف بـاهـداشت كه بــا سهراب اونقدر وقت نــام

دونستم تياج دارم با من صحبت كني، تا احساس سبكي كنم، ميـتم بهش بگم احـدوست نداش
متعجبم كه  گيره، اماگذاره و حتماً روز بعدش باهام تماس ميكه اون بيش از حد برايم وقت مي

چرا امروز هم از صبح تا حاال كه ديگه تقريباً نيمه شبه به من زنگ نزده، حتي دوساعت پيش كه 
  مامان به ايران رسيده بود هم براي ديدنش به فرودگاه رفته، پس چرا وقت نكرده تماس بگيره؟

زندگي كنم بخوابم تا يكروز پر انتظار ديگه هم هر چه زودتر بگذره، توي خواب سعي مي
خيلي سريعتر در جريانه، كاشكي همه زندگي توي خواب بود و اينقدر در انتظار نبوديم و اگه 

  .شديمقسمتي از اونرو دوست نداشتيم، زود بيدار مي
خوام به سهراب زنگ نزنم تا به كارهاش برسه، بره، ميروي تخت دراز كشيدم، اما خوابم نمي

  :نويسماختيار براش ميبي ، شمم ديوونه ميدارم اما از اينكه امروز صدايش رو نشنيد
  !!سهراب، دلم برات تنگ شده، دوست دارم صدات رو بشنوم -
كنم، باورم نميشه كه صبح به اون زودي به شركت رفته باشه، فقط راه جوابي دريافت نمي اما

 ه،دردناكرواني يك جنگ  ،انتظار. شهاي از صفحه موبايل دور نميروم و چشمهام براي ثانيهمي
زنم تا كه شايد شروع شده، هر چه كه بيشتر و بيشتر قدم مي ساعتهاي كه بين من و عقربه

ها هم تندتر حركت كنند، اما مثل اينكه توي اين جنگ اونها سر سازش ندارند و قصد عقربه
  .ها رو به پيشروي بخوانندندارند عقربه

ها از لج كردن ه شايد زمان زودتر بگذره و عقربهشم و فقط قدم ميزنم تا كاما من خسته نمي
فرسا كه براي من مثل يك قرن ن بازي طاقتـو بروند، ولي در ايـد و به جلـن خسته بشنـبا م
  .ها يكساعت بيشتر جلو نرفتندگذره، عقربهمي

: نويسمده، خسته شدم و دوباره با درماندگي ميپس چرا توي اين يكساعت سهراب پيغام نمي
: بينمهراب، فقط برايم بنويس كه حالت خوبه يا نه؟ و باالخره بعد از پنج دقيقه پيغامش رو ميس

  .تونم باهات صحبت كنمرها جون، حالم خوبه، برو بخواب، فعالً نمي
تونم چيزي بنويسم، باورم نميشه كه سهراب براي من وقت نداره، چطور اما ديگه منم نمي 

  .وقت نداشته باشه با من صحبت كنه ممكنه بعد از گذشت دو روز،
اونقدر راه رفتم و با خودم حرف زدم كه وقتي از پشت پنجره روشنايي طلوع خورشيد رو 
ديدم، باورم نميشد كه صبح شده، به ساعت نگاه كردم، واقعاً صبح شده و من حتي نتونسته بودم 

خوابي پف دم، چشمهام براثر بياي هم پلك بر هم بگذارم، به صورتم  در آينه خيره شبراي ثانيه
رسيد، به خودم در آينه كرده بود و در ميان تيرگيهايي كه اطرافش سايه انداخته، قرمز به نظر مي



 

 356           

   

 فريب سراب 

كنم كنم كه عشق قلبت رو دزديده، قلبت كه هيچي، فكر ميرها حاال باور مي: خنديدم و گفتم
 ي اينكه سهراب گرفتار بوده و نتونستهمغزت رو هم دزديده باشه، وگرنه چه دليلي داره كه تو برا

خواي سركار باهات صحبت كنه، اين بال رو سر خودت بياري، حاال با اين صورتت چطوري مي
. شدميزده خواد منو اينطوري ببينه، وگرنه وحشتاضر بشي، خدا رو شكر كه مامان رفته و نميح

راهي كه نرگس منو به محل كارم  بايد زودتر بلند بشم و يه دوش بگيرم و گرنه در تمام طول
ميرسونه بايد دليل و برهان برايش بيارم كه هيچ اتفاقي نيافتاده، اما نرگس اولين سوالي كه 

رسم، پرسيد، اين بود كه نكنه دوباره با حامد صحبت كردم كه اينطوري بيحال و نزار به نظر مي
هر  م،كننميه ديگه باهاش صحبت كنم ديوونه شده، من كه گفته بودم، وقتي مامان برفكر مي

چند كه خودمم احساس ناراحتي كردم وقتي سه بار پيغام حامد رو روي تلفن خونه شنيدم و 
كردم و چه بهتر از اينكه خودش با يـايد از جايي شروع مـاما باالخره ب .دادمـجوابش رو ن

  .هاش اين بهانه رو بدستم داده بودهاش و خط و نشون كشيدنصحبت
باز هم  ،ماومدهام به خونه ا حامد دست بردار نبود و شب هم كه بعد از كار و كالسام

پيغامهاي جديدش رو شنيدم، هر چند كه لحن صحبتش رو عوض كرده بود و دوباره مثل هميشه 
شد كه سهراب باز هم زنگ نزده، اين ديگه ربطي به عقل و زد، اما باورم نميدوستانه حرف مي
دليلي اختيار ترس بيخبرم، بيهاش نداره، حتماً دليلي هست كه من از اون بيمنطق و گرفتاري

گوشم از  گيره، ترس از دست دادن سهراب، ترس از اينكه االن سه روزههمه وجودم رو فرا مي
بهره مونده و اين سه روز تبديل به هميشه بشه، خدايا اين ديگه از تحملم نوازش صداش بي
خوام بهش بگم، با من صداش رو بشنوم و باهاش درد دل كنم، سه روزه ميخواد خارجه، دلم مي

  .صحبت كن  و منو از اضطراب حرفهاي مامان و حامد بيرون بيار
كنه كه ساعت چنده؟ خوابه يا بيداره؟ چرا وقتي من دو روزه نخوابيدم، ديگه فرقي برايم نمي

  اون بايد خواب باشه؟
ين زنگ زده بشه، تلفن رو قطع ــبل از اينكه اولــيرم، اما قگاش رو مياراحتي شمارهــبا ن

ه اون چشم دوختم، به خودم ــاراحتي بــه و با نــم نگه داشتــلفن رو توي دستــكنم، تمي
ايد اون بيچاره رو نصفه شبي از خواب بيدار ــيشي چرا بــوونه مــا بازم داري ديــگم رهــمي
ران ميشه ــت ايـه وقــر كني صبح زود بــمي صبــراحتي؟ اگه كراي اينكه ناــط بــي؟ فقــكن
ول كارهايش باشه چي؟ آخه ناسالمتي ما ــا اگه دوباره مشغــتوني باهاش حرف بزني؟ اميــو م

رم يا كارهاش؟ يكساعت همين طوري روي مبل نشستم و هم ــبا هم نامزد كرديم، من مهمت
ه لباسهايم رو عوض كردم و نه غذايي ـروي زمين افتادند، نموبايلم و هم تلفن خونه كنار عصايم 

شم و موبايلم رو از خم مي. حوصلگي بيرون بيامخوردم و نه حوصله دارم دوش بگيرم تا از اين بي
  ».خواهد باهات حرف بزنمدلم مي«نويسم دارم و براي سهراب ميروي زمين برمي
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خوام فردا صبح كه غرورم رو بشكنم فقط ميدوست ندارم ديگه بيش از اين چيزي بنويسم و 
  .شه، پيغام رو ببينه و اگه خواست بهم زنگ بزنهبيدار مي

اما شنيدن صداي زنگ تلفن خونه، مثل وصل يك جريان برق قوي بدنم رو لرزوند، به شماره 
با هايي كه قلبم رو تيره كرده بود نگاه كردم، خودش بود، تماسش اون موقع شب، تمام ناراحتي

كردم االن خوابيده، خودش پاك كرد و برد، چقدر زود در موردش قضاوت كرده بودم كه فكر مي
  .پس يعني اونهم بيداره

  معرفتسالم بي: سريع تلفن رو روشن كردم و گفتم 
  معرفتم؟خوب حاال چرا بي: با آرومي جواب سالمم رو داد و گفت

  زه با من صحبت نكرديدوني چرا؟ االن سه رويعني نمي: با تعجب گفتم
اوالً كه رها خانم، دو شب و سه روزه كه با هم صحبت نكرديم، سه شب پيش هم كه باهات  -

حرف زدم، فكر كردم دوست نداري به من اطمينان كني و حرف دلت رو بزني منهم گذاشتم هر 
  .خواد راحت باشيطور كه دلت مي

بزنم، مامان قبل از رفتنش حسابي  اما اين سه روز من احتياج داشتم كه باهات حرف -
خطي كرد و رفت، منو تو شك و ترديد انداخت كه اين چه تصميمي بوده كه بدون اعصابم رو خط

  .اجازه اون گرفتم
  مگه تو در مورد پيشنهاد من بهش چيزي گفتي؟ -
 العملش اونقدر منفي بود كهآره بهش گفتم كه من و سهراب با هم نامزد كرديم، اما عكس -

  .منو سردوراهي گذاشت
اله با اين ازدواج اينقدر مخالفه؟ دليلش براي مخالفت ــيعني خ: فتــدي گــا پوزخنــب
  چيه؟
اش اينه كه زن اگه بتونه نه سهراب اشتباه نكن، مامان تو رو خيلي دوست داره، اما عقيده -

افتاده مامان با عقايد عقب تونستم بيش از اين در موردديگه نمي. فقط بايد با يك مرد زندگي كنه
منظور  ،كرد با ناراحتي گفتمي زدنش فرقاون صحبت كنم، اما سهراب كه امروز كالً لحن حرف

خواد با تو زندگي كنه؟ مامانت چيه؟ يعني تو دوباره بري با حامد زندگي كني؟ مگه اصالً حامد مي
ل سوالهاي پياپي سهراب كه در مقاب كنه؟گه نگفتي، اون مثل يك دوست در موردت فكر ميم

گم، مگه سه روز نيست كه انگار تمامي نداشت سكوت كرده بودم، پس چرا حاال چيزي بهش نمي
ترسم، اما از اون بدتر دونم، از عصبانيتش ميزنم تا جريان حامد رو توضيح بدم، نميفقط زنگ مي

  .از اينكه بخوام بهش دروغ بگم، بيشتر عذابم ميده
  مگه تو با حامد صحبت كردي؟ نگفتي رها، -

خواي منو ديوونه كني، مطمئن باش كه زني، اگه ميپس چرا حرف نمي: و با عصبانيت داد زد
  .دونم چرا اينقدر ناراحته، اما منم ناراحتمنمي .شدمديگه ديوونه 
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خواست باهات درد دل مگه فقط تو ناراحتي، منم سه روزه ناراحتم و دلم مي: با دلخوري گفتم
و با خيال راحت جلو اين مسائلي كه پيش  يمگاهتكيهكنم، باهات حرف بزنم تا بدونم كه هنوز 

هام رو سوزونه و تو هم جواب تلفناومده بايستم، سه روزه حرفهاي مامان و حامد داره منو مي
دونم كه برخالف قوليه كه بهت دادم، اما اون براي دادي، آره من با حامد حرف زدم مينمي
خواد دونم چرا حرفها به اونجا كشيده شد كه مياحافظي با مامان به خونمون اومد، اما نميخد

دونم چرا اين چند روز به دوباره با من زندگي كنه و بعد، جريان اونروز رو براش تعريف كردم، نمي
شد، خوب بود كه از خواستم بكنم، سريع اشكم سرازير ميكردم و هركاري ميهر چي فكر مي

اين ماجرا و دروغ گفتن  نتره، نگفتدونم كدومش تلخنمي. ديدهامو نميپشت تلفن سهراب گريه
و زجر  مشا بيان هر كلمه دچار شرم ميـه چطور بـورد حامد كـا حرف زدن در مـبه سهراب ي

كشيد، كشم، به قول نرگس گفتن اين حرفها چه فايده داره، جز اينكه هر دوتاتون عذاب ميمي
ديگري به جز من بشنوه،  فرد اون از اخالق سهراب اطالع نداره كه اگه روزي اين خبر رو ازولي 

  .ديگه اطمينانش رو نسبت به من از دست ميده
فهميدم كه اون هاش مياما برخالف تصورم، نه عصباني شد و نه فرياد كشيد، فقط از نفس

ن كه ديگه همه حرفهام رو زده بودم دونستم چي بايد بگم، منمي. كشهموقع شب داره سيگار مي
 متر شده، اما دوست داشتم باهاكه اين بار سنگين روي وجودم، كمي سبككردم مياحساس و 

و منو تائيد كنه، دوست داشتم اونهم مثل من بگه، چرا حامد بعد از دوسال يادش  هحرف بزن
  خواد باهات زندگي كنه؟اومده كه مي

كنم خواي اين سكوت لعنتي را بشكني، دارم احساس خفگي ميسهراب نمي: با ناراحتي گفتم
  يه چيزي بگو؟

جنگم كه ديگه بهت زنگ نزنم و بزارم بري دنبال چي بگم رها، سه روزه دارم با خودم مي -
چرا دوباره وارد زندگيت شدم  كه گمبه خودم ميزندگيت و بعد از كمي مكث ادامه داد سه روزه 

ره، سهراب داره از شنوم، چشمهام داره سياهي ميخدايا دارم چي مي. تمو باهات قول و قرار بس
  زنه؟ از پشيموني؟چي حرف مي

زني، سهراب داري از چي حرف مي :شنيدم ناليدمبا صدايي كه به سختي خودم هم اونرو مي
انيت فقط براي اينكه اين سه روز نتونستيم با هم حرف بزنيم، تو به اين نتيجه رسيدي؟ و با عصب

  لعنتي منظورت از اين حرفها چيه؟: گفتم
ام كه وقتي متوجه شدم، شما جدا شديد، اما هنوز با هم در ارتباطيد، باز هم آره من لعنتي -
ات با حامد رو تمومش كني، اما ام كه وقتي از تو خواستم رابطههام رو ادامه دادم، من لعنتيتلفن

ز هم باهات موندم، رها من واقعاً احمق بودم كه با همه آوردي، باتو هزار و يك دليل مزخرف مي
  .اينها از تو تقاضاي ازدواج كردم
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كني، آخه از هفته پيش تا ام ميسهراب تو رو بخدا بس كن، داري با اين حرفهات ديوونه -
حاال چه اتفاقي افتاده كه تو اينطور عوض شدي، من كه هنوز همون رهاي سابق هستم و خودتم 

شناسم، و به من ايمان داري كه هيچ چيزي بين من و حامد وجود نداره، من تو رو ميميدوني 
  .اگه به من اطمينان نداشتي امكان نداشت كه بهم زنگ بزني

تونم اطمينان داشته باشم، تو دونم رها، بهت اطمينان داشتم، اما ديگه بعد از اين نميمي -
قول مامانت همون ازدواج اولته، اگه اينطوري  بايد بري دنبال زندگي خودت و زندگيت هم به

بيني كه اينطوري نيست تو هر چه بريدي، اما مينبود، تو بايد تا حاال صد بار از اون زندگي مي
خواي بگو، خواي اسمش رو بزار، بگو سهراب زيادي تعصبيه، غيرتيه، ايرادگيره، هر چه كه ميمي

تونم قبول كنم، منم مثل تو ازدواج كردم و بعد جدا ياما من اين تيپي هستم، اين روابط رو نم
اگر هم بوده آد از سه سال پيش تا حاال با زن سابقم مالقاتي داشتم، شدم، اما ديگه يادم نمي

شايد توي مهمانيهاي خانوادگي همديگر رو ديديم، يه سالم كوتاه كرديم و تمام شده، رفته، اما تو  
بينيش، اونهم نه در حد سالم كردن، بلكه در حد هم اي يكبار ميگم هر روز ولي حتماً هفتهمين

صحبت بودن، از تو پرسيدم بخاطر احتياج مالي باهاش رابطه داري؟ ناراحت شدي و ميگي نه 
رها، پس اين كارهاي شما چه موقع تمام ميشه؟ شما كه حتي با هم . داره كارهات رو انجام ميده

يك مسئله مشترك مجبورند همديگر رو ببينند، اما خودتم  اي نداريد كه بگم، به خاطرهـبچ
آره، بطوري كه حامد يواش بينتون عالقه بوجود ميفهمي كه اين رفت و آمدهاي كوتاه يواشنمي

موني كه بين من و اون كدوم رو بايد كنه و تو سر دوراهي ميآد تقاضاي ازدواج ميدوباره مي
  .انتخاب كني

نفرم از اينكه بخوام يا اين باشم ــم، متــطوري انتخاب بشــخوام اينــا من متنفرم كه بــره
 مخوام باهاش زندگي كنم فقط خود تنهايــه مــراي كسي كــخواد با اون باشم، دلم ميــي

كرد رو شكستم و با آرامي بعد از چند لحظه سكوتي كه بينمون سنگيني مي. وجود داشته باشم
  :گفتم
زندگيم، فقط توي تنها وجود داري، اگه اينطوري نبود كه من ازدواج با تو اما سهراب، توي  -

  .ايستادمكردم و اينطوري با اطمينان جلو مامانم نميرو قبول نمي
اگه من تنها بودم پس تو چرا احساس كردي سر دوراهي موندي و به تصميمي كه گرفتي  -

  دي و به شك افتادي؟شك كردي، جز اينه كه هر دوتامون رو با هم مقايسه كر
كني، فكر گفت داري اشتباه مياينطوري نيست سهراب، من به شك افتادم چون مامان مي -

دونه ممكنه خانواده تو هم كار تو رو اشتباه بدونه، من فقط كردم اگه مادر من كارم رو اشتباه مي
  .دوست نداشتم كه سربار كسي باشم
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هامون هيچ تاثيري روي تصميم تو باشي، خانوادهنه رها جون، تو اگه منو دوست داشته  -
ي من نيفتادي، همين گذارند، اينها همش بهونه است، چطور هفته پيش به ياد نظر خانوادهنمي

  سه روز پيش كه حامد رو ديدي شك كردي؟
تونم بهش توضيح بدم، وقتي اينقدر سمج و يكدنده شده، آخه چي بايد بهش خدايا چطور مي

پوشي بهش گفتم، همه حرفهاي اونرو و احساساتم و حرفهاي دلم رو بدون هيچ پردهبگم، من كه 
گفتم، زدم، شايد نبايد مياينقدر صريح و واضح حرف دلم رو مي شايد حق با نرگس بوده و نبايد

ترسم، اينطوري وجودم شك كردم، اما آخه كه چي، نهايت اين حرفها چيه؟ خدايا از آخرش مي
ام تونم از سهراب تقاضا كنم با من بمونه، پس تكليف اين غرور لعنتين كه نميرو خالي نكن، م

  چي ميشه؟
كردم بخشيدمت و هميشه فكر ميگفتي، هيچ وقت نميرها اگه االن جريان حامد رو نمي -

كه توي اين مدت فريب حرفهات رو خوردم، سه روز پيش هم وقتي تماس گرفتي و چيزي در 
ردم كردي، هر چه با حرفهام تو رو سوال پيچ كردم و راهي تي، خيلي خُمورد اين مسئله نگف

گذاشتم جلوت تا حرف دلت رو بزني، اما مثل اينكه تو تصميم نداشتي چيزي بگي، منم ديگه 
خواستم بهت اصراري نكردم و گذاشتم هر طور كه دوست داري راحت باشي، اما ديگه هم نمي

  .زنگ بزنم
وز پيش منتظر بودي كه من در مورد حامد باهات حرف بزنم؟ اما تو تو سه ر: با تعجب گفتم

  دونستي كه من باهاش صحبت كردم؟از كجا مي
  .دونستممي -

دونستي و يك كلمه هم به من چيزي نگفتي؟ يعني مامان تو مي: حيرتزده و عصباني گفتم
باش كه چه يك شب هم صبر نكرد كه برسه و سريع جريان رو براي تو تعريف كرد؟ منو 

  .اطميناني به مادرم داشتم
ديدمش، ديگه هنوز  من از خاله چيزي نشنيدم، در واقع به جز اون شب كه توي فرودگاه -

  .براي ديدنش نرفتم
پس كي به تو گفته؟ كي بوده كه اينقدر زندگي من براش مهم بوده كه : متعجب پرسيدم

  سريع تمام گزارشها رو به تو رسونده؟
ها، كيه كه اينقدر زندگي تو براش مهمه؟ خودت يه كمي فكر كن، دست راست ميگي ر -

تونه روي نكته مهمي گذاشتي، از دست دادن تو براي چه كسي اينقدر مهمه؟ به جز حامد كي مي
  اونقدر دوستت داشته باشه؟

خواي بگي من براي تو مهم نيستم؟ يعني تو منو به اندازه اونهم بس كن سهراب، يعني مي -
ت نداري؟ پس همه حرفهات دروغ بوده؟ منظورت اينه كه حامد با تو تماس گرفته و همه دوس

  اين چرت و پرتها رو تحويلت داده؟
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هايي كه با تو كرده بله رها خانم، وقتي چند روز پيش باهام تماس گرفت و در مورد صحبت -
كه چقدر دوستت داره، هاي من نشون داد، تازه متوجه شدم اش رو از تلفنبود گفت و ناراحتي

رورش رو زير پا گذاشته و با مني كه اينقدر از اون متنفره تماس گرفته و تقاضا ـه غـدر كـاونق
خواهيم با هم زندگي كنيم، اما تو سد راه گفت ما ميكنه از زندگي شما دوتا برم بيرون، ميمي

هيچ مشكلي هم با هم  گشت وخوشبختي ما شدي اگه تو نبودي، رها به زندگي سابقمون برمي
گرده، زني، اون به من كه شوهرش هستم برنمينداشتيم، اما تا تو هستي و دائم بهش زنگ مي

اما شما طالق گرفتيد و من فقط به اين علت به خودم اين اجازه رو دادم كه : منم بهش گفتم
اگه از خود رها  گفت توي اون شرايط مجبور بوديم طالق بگيرم، امااما اون مي. بهش زنگ بزنم

خواستيم جدا بشيم و بعد بشينيم منطقي در مورد يك ازدواج هم بپرسي بهت ميگه كه ما مي
گيري، رها ديگه به برگشتن فكر واقعي با هم صحبت كنيم، اما تا وقتي تو داري باهاش تماس مي

اب سكوت كرده كنه، پس از زندگيمون برو بيرون و اينطوري بين ما دو تا جدايي نينداز سهرنمي
تونستم درك كنم كه از صحبت كردن با حامد چه عذابي كشيده گفت، ميبود و ديگه چيزي نمي

و بدتر از همه اينكه منهم سه روز پيش چيزي در اون مورد بهش نگفتم و فكر كرده همه حرفهاي 
مغشوش  تونستم بگم وقتي افكار خودم هم اونقدرمنهم فقط كتمان كردنه، آخه اونموقع چي مي

تونستم بكنم كه حامد همچين حماقتي كرده باشه، اونهم با و درهم بود، اصالً فكرش رو هم نمي
اون غروري كه اون داره، چطوري جرأت اين جسارت رو به خودش داده تا در مورد زندگي 

تونم انجام بدم، فهمم وقتي ميگه، من هر كاري رو بخوام ميخصوصي من تصميم بگيره؟ حاال مي
قط احتياج داره كمي موضعم رو عوض كنم، اما حامد اينجا رو كور خوندي من بيدي نيستم كه ف

چسبه انجام بدم، تونه منو مجبور كنه كاري رو كه به دلم نمياز اين بادها بلرزم، هيچ كس نمي
ولي تو اين ميون تنها من نيستم كه بايد تصميم بگيره، سهراب هم بايد با من باشه، اما حامد 

  ......ردش كرده و غرورش رو شكستهاينقدر خُ
  :صداي سهراب منو از دنياي درهم و برهم فكر و خيالم بيرون كشيد

رها تو خودتم ميدوني كه من هيچ وقت تو زندگي خصوصيت دخالتي نكردم، ميدوني كه از  -
ياهي اولين روزي كه گفتي با حامد صحبت كردي خودم رو كشيدم كنار، من براي تو مثل يك س

لشكر بودم كه بعضي از جاهاي زندگيت رنگم كمي پر رنگ شد و بعضي جاهاش هم كالً از رنگ و 
رو افتادم، اما هيچ وقت نتونستم نقش اصلي رو تو زندگيت بگيرم، تا به خودم اومدم رفته بودي و 

ب و اما با ازدواجم سعي كردم حتي تو رو از توي خوا ،مكردزندگي ميفقط توي خيالم باهات 
آلودي نداشته باشم، تا اينكه طالق خيالم هم بكشم بيرون كه در مورد زنِ ديگري هيچ فكر گناه

دونستم كه جدا شدن تو با جدا ديدم ولي نميگرفتي و ديگه هيچ مانعي رو بين خودمون نمي
 كنيد و هر دوكنه و شما دو تا توي يك عالم ديگه زندگي ميشدن من زمين تا آسمون فرق مي

كنم، چون اين تقصير دلتونه كه كشيد سرزنشتون نميمي پيشو با دست  زنيدتون با پا پس مي
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تونيد از همديگه جدا بشيد و با پوزخندي ادامه داد در واقع هنوز پيش هم ديگه است، شما نمي
  .هيچ وقت جدا نشديد

بزاري حرفهاي حامد اما سهراب تو اجازه نداري در مورد من اينطوري قضاوت كني، تو نبايد  -
  ......اينجوري روت تاثير بذاره، سهراب 

رو قطع نكن، بزار قبل از اينكه براي هميشه تلفنهام رو قطع كنم، همه چيز رها لطفاً حرفهام -
رو گفته باشم، بزار بهت گفته باشم كه من احمق چقدر اشتباه كردم كه وقتي هر چي بهت اصرار 

چون تونستي، باز هم بهت اميد بستم و كنارت موندم،ي و تو نميرو قطع كنكردم اين رابطهمي
فكر ميكردم اونطوري كه تو ميگي حامد بعد از جدا شدن فقط برايت يك دوسته اما وقتي باهام 

شايد چون اون قلباً هيچ وقت از تو جدا نشده و  ي شدم چونگحرف زد فهميدم اسير اشتباه بزر
ميگه . خواد باهات زندگي كنهزدواجتون به تو عالقه داره و ميحاال ديگه خيلي بيشتر از زمان ا

اگه با رها ازدواج كردي من جلو همه خانواده ميگم كه رها تمام اين مدت با نامزد سابقش در 
  .تماس بوده و علت طالقمون هم فقط خيانت اين دوتاست

اورم نميشه كه به سهراب تو يك ترسويي، تو از حرفهاي حامد جا زدي، ب: با عصبانيت گفتم
كنم چه تو باشي و چه اين راحتي تونسته تو رو فريب بده، من هيچ وقت با حامد زندگي نمي

  .نباشي
اما منم كسي نيستم كه بزارم مردم در مورد ما و مخصوصاً در مورد تو اينطوري قضاوت  -
  .كنند
  .يمولي مردم نبايد تو تصميم ما تاثيري داشته باشند، فقط من و تو مهم -
رها تو اگه با من ازدواج كني بايد بياي ايران و مجبوري بين اين مردم زندگي كني،  -

چطوري ميتوني با اين حرفها سرت رو باال نگه داري با درماندگي گفتم يه عمر به اين چيزها 
اهميت ندادم بعد از اين هم نميدم همه حرفهايي كه حامد ميزنه، فقط براي يكسال مردم 

خواي اينطوري تند اما اين قصه بعد از مدتي براي همه قديمي ميشه، تو كه نميخريدارش هس
  خواي؟دل منو بشكني؟ مي

تونه جلو كنم؟ نكنه كه اون خودش نميخدايا دارم به سهراب چي ميگم، اصرار به ماندنش مي
  خوام؟ حرف مردم دوام بياره و من به زور از اون چي مي

ي يواش ساختمش و با همهم، دلِ تو كه، اين مدت يواشخوام دلت رو بشكنرها نمي -
تابش آشنا هستم، همه زندگيم رو گذاشتم كه تو دوباره زندگي كني و اين دل تو تاروپود و تاپ

كني شكستنش برام راحته، شكستن دل تو مثل شكستن شيشه عمر ات بتپه، حاال فكر ميسينه
كنم تونم جايي باشم كه احساس ميمد قرار بگيرم، نميتونم بين تو و حاخوام و نميمنه، اما نمي

  .متعلق به كس ديگريه، خودتم اينو ميدوني، من همچين آدمي نيستم
  .سهراب اينكارو با من نكن، من انتخابم رو كردم، انتخاب من تو هستي -
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خاب و هم ميدوني كه من از اين انتخاب متنفرم، انتخاب اينكه اگر اين نشد اونرو انتـو ت -
پس بزار حاال كه . كنم و اگه اون نشد اينرو، رها من متنفرم از اينكه اينطوري انتخاب بشممي

  .كشي، نه منهنوز به كسي چيزي نگفتيم تمامش كنيم، اينطوري نه تو عذاب مي
ود كه جلو حرف زدنش رو ـايد بغضي بـشنيدم، شميـگه واضح نـدونم، صداش رو ديـنمي

كه اطرافم رو احاطه كرده بود و شايد هم اصالً نه  هاييي همهمهاي همهگرفت، شايد هم صدمي
شنوم سهراب ميگه بيا چي دارم مي. بغضي بود و نه آهي شايد همش تصورات درهم من بود

  .دونه، تمومش كنيمتمومش كنيم، حاال كه هيچ كس چيزي نمي
ي احساسم، دونه، همهيي وجودم اينو مدونه، همهگي كه كسي چيزي نميچطور اينو مي

دونند كه من تو رو دوست دارم و حاال ميگي كسي ام همه ميي هستيي عقلم، قلبم و همههمه
، مگه توي اين عشق جز ما دوتا كه بايد همه چيز رو بدونيم، كس ديگري هم بايد دونهچيزي نمي

دونم هنوز هستيم نمي روحدونيم بدون هم دوباره دو تا جسد بيچيزي بدونه، ما دو تا كه مي
  :ام ميكنه بهش ميگمدونم، فقط با بغضي كه داره خفهگوشي دستش يا نه، ديگه هيچي نمي

بيني و فقط گفت سهراب از تو متنفرم، خيلي بد كردي، مطمئن باش كه تو هم بدشو مي -
پيچيد،  بينم و صداي بوق ممتدي كه توي گوشيبينم، رها همين حاال دارم بدش رو ميدارم مي

  .داد كه ديگه سهرابي هم نيستنشون مي
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  فصلِ سيزدهم
  
  
 

  
خونه هاي ابليس هر روز در گوش جانم ميگذره و نغمهروزهام داره به بطالت و سنگيني مي

از واقعيت فرار كرد و كه چه راحت ميشه همه چيزرو به فراموشي سپرد، چه راحت ميشه باز هم 
ودت عوض كني و هر طور دلت ـزءش رو خـتوني جزء به جه ميـا سپرد، رويايي كـدل به روي

رويا من هم  يتو كنند، خواد بسازيش، ديگه احتياج ندارم ديگرون خطوط زندگيم رو كاملمي
آد و به ميشون خوششون نخطم و هم نقاش، چه شيرينه وقتي خطهاي زندگي از رنگها و انحناها

دهند و اون نقاش هم فقط براي اين اينجاست كه هر شون اعتراضشون رو نشون مينقاش هستي
  .چه تو بگي برات انجام بده

زنه كه بيا خودت نقاش زندگي خودت باش و اين ابليس وجودم، ديگه داره هر روز فرياد مي
كه آنچه كه مرا به اين  خطوط در هم رو با ميل خودت عوض كن و من باز سرگردان از اينم

دانم چرا نام خواند خوبي و پاكي درونم هست يا پليدي و ناپاكي وجودم و نميروياي شيرين مي
تواند چيز قبوالنم كه اين به جز اهرمن وجودم نميام، اما به خودم مياين پليدي را ابليس نهاده

هاي مرا اسير خاموش لحظه كند و صبحهادگري باشد كه شبها به من رويايي شيرين هديه مي
  .سازدانتها ميتلخ بي

شوند و من چون عاجز از عوض كردن روند، اما عوض نميآيند و ميامان ميهايي كه بيلحظه
  .سپارمهايم هستم دوباره به روياي ابليس دل ميلحظه

امهاي دونم چرا پيغكنه، نميرو، ول نمي دونم چرا اين روزها نرگس خونه كوچولوي مننمي
پيغامهاي حامد رو، اما از همه بدتر اينه كه  يننهمچشنوم، و مامان رو هر روز روي تلفن خونه مي
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بينم واقعي دونم كدوم قسمت از چيزهايي كه مينمي. چرا پيغام سهراب بين اين پيغامها نيست
خيلي واضح آد كه نرگس واقعيه، صدايش هستند و كدوم رويا، اما از فريادهاي نرگس به نظر مي

گم نرگس تو وجود گيرم و ميدونم كه رويا نيست، دستهاش رو ميپيچه و ميتوي گوشم مي
  .داري، تو، توي خواب من نيستي

  بيني واقعيت داره، بلند شو و زندگي كنديوونه بلند شو، همه چيزهايي كه مي: بهم ميگه
رها از تو رويا بيا بيرون و  گفتاومد، مينميدوني سهراب چقدر از رويا بدش مي: بهش ميگم

  .واقعي شو، تو رويا نميشه لمست كرد، دوست دارم لمست كنم
  پس بخاطر سهراب، از تو رويا بيا بيرون: و نرگس ميگه

  .اما سهراب لعنتي نذاشت من واقعي بشم، منو تو روياهام گذاشت و رفت: بهش ميگم
ده، باز هم ميگه اگه توي قلبت هم گردونه كه ديگه سهراب برنميولي نرگس مثل اينكه نمي

  .كمي دوستش داري، بخاطرش بلند شو و به اطرافت نگاه كن
نه نرگس، من ديگه كسي رو دوست ندارم عشق و دوست داشتن، يه : و من به دروغ ميگم

ده و بعد دريغش فريب ميدروغ واضح و آشكاره كه اولش تو رو با احساس شادي و خوشبختي بي
هاي بعد از خوام به خرابهبره، ديگه نميودگذر، هستي و زندگيت رو به تاراج ميمثل يك طوفان ز
اما نرگس اونموقع نتونست جوابم رو بده، احتماالً بين ناراحتيهاي من و بازي . طوفان نگاه كنم

  :سرنوشت كم آورده بود، ولي شب زنگ زد و بهم گفت
قتي توي طوفان تصادف كردي و فكر توني زندگي كني، ببين ورها بعد از طوفان هم مي -
توني روي پاي خودت بايستي، اما با اميد به زندگي باز هم تونستي كردي ديگه هيچ وقت نميمي

كنه و همه چيز نيست و نابود ميشه و همه راه بري، تا حاال شنيدي وقتي آتشفشاني فوران مي
يزترين زمينها بعد از فوران يك كنند، ديگه هيچ زندگي اونجا وجود ندارد، اما حاصلخفكر مي

  .آيندآتشفشان بوجود مي
كردم اينجا آتشفشان زندگيم كي بود؟ حامد كه همه چيز رو خراب به حرفهاي نرگس فكر مي

خواد شه، دلم ميكرد يا سهراب كه ول كرد و رفت، سرم داره از اين حرفها و افكار منفجر مي
بخشم كه روي ميزه رويم نباشه به داروهاي آرامش بستي جلودوباره به آرامش برسم و هيچ بن

هايي كه معلومه مدتهاست باز نشده، قرار كنم، در كنار اونها روي ميز انبوهي از نامهنگاه مي
هايي كه پشت سرشان كوهي از مسئوليت قرار داشت رو توي سطل خواد همه نامهگرفته، دلم مي

شينم ن؟ چرا از همين حاال شروع نكنم، كنار ميز ميكردم، چه فكري بهتر از اينآشغال خالي مي
توي آشغالها جا بگيرند، در بين  دهم تا راحت وي همديگه قرار ميها رو رها و قبضو همه نامه

اونها چشمم به قرارداد ساالنه اجاره خونه خورد، با كنجكاوي به اون نگاه كردم كه طبق اطالعي 
كردم، بودم بعد از تمام شدن قراردادم بايد خونه رو تخليه ميكه خودم دوماه پيش به اونها داده 

ماه آينده تمام ميشه، نه آخر اين ماه، سريع به  ركردم اين قرارداد آخدونم چرا فكر مياما نمي
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اونها با اطمينان از تقويم نگاه كردم و آه سردي از نهادم بلند شد، آخر ماه، هفته ديگه است و 
. كنم، اونجا را از اول ماه آينده به مستاجر جديدي اجاره دادندتخليه مياينكه گفتم خونه رو 

اي مباالتي كردم، حاال توي اين چند روز چطوري دنبال جا و مكان ديگهدونم چرا اينقدر بينمي
روم و تمام وسايلم رو كردم دو روز قبل از تمام شدن وقتم، به ايران ميبگردم، دوماه پيش فكر مي

اي نقل مكان خواهم گذارم و بعد كه از ايران برگشتم، به شهر ديگهكنم ميي كه كرايه ميدر انبار
خواستم جايي برم كه حامد توي اون شهر نباشه و اينقدر تصادفي همديگر رو نبينيم، اما مي. كرد

ال خواستم اينكارو بكنم، اما حاكرد، اونموقع به خاطر سهراب ميدوماه پيش خيلي شرايط فرق مي
كنه كنم كه آيا حاال كه ديگه سهرابي هم نيست فرقي ميدونم خيلي با خودم فكر ميچي؟ نمي

كنه كه ديگه وارد كنه كه باهاش صحبت كنم؟ فرقي ميكه حامد رو ببينم يا نبينم؟ فرقي مي
ان و خود حامد كه هر دو گفتند مگه تو زندگي با حامد رو ـامـا نشه؟ به قول مـزندگيم بشه ي

خواستي؟ مگه نه اينكه االن او با كنار گذاشتن سهراب همه راههاي برگشت منو به سوي مين
  خوام از اين شهر برم؟خودش باز گذاشته؟ يعني باز هم مي

بخشم رو، چه اونهايي كه روي ميز بود و چه شم و تمام قرصهاي آرامبا ناراحتي بلند مي
كنم اشون رو توي دستشويي خالي ميكنم و همهيي داروها بود رو جمع ماونهايي كه توي جعبه

ها سه هفته از وقت با زنم تا ديگه اثري از اونها نمونه، اون لعنتيردكننده آشغالها رو ميو دكمه خُ
شه زندگي كرد، پس اين همه بايد يه فكر اساسي بكنم، اينطوري كه نمي .ارزش منو هدر دادند

تي نتونم مشكل خودم رو هم حل كنم، پس چطوري راي چي؟ براي اينكه حـوندم بـدرس خ
گم توي زندگي فقط مگه هميشه به خودم نمي خوام در آينده در مورد مشكل مردم نظر بدم؟مي

زنده باشم و زندگي كنم يا خوام ؟ آيا مييهـدگي من چـاال اين دو راه زنـود داره، حـدو راه وج
بخش پناه اينقدر به آرام وام زندگي كنم كهخوب جواب اين كه مسلمه  حتما مي خ ؟نمي خوام

ي فكري كنم وگرنه همون روز اول از دستش كنم زندگيم رو آروم و بدون دغدغهبردم و سعي مي
  .شدمخالص مي

چرا اين زندگي متكي به همه چيز و همه كس خوام زندگي كنم، پس خوب پس اگه مي
م به داروهام، به افكار ديگرون، به نظريات هاي اطرافم هستهست به جز خودم، چرا متكي به آدم

اونها در مورد خودم، پس اين ميون من چي ميشم، مگه من وقتي عزم سفر كردم براي دل خودم 
دارم، ه عشق رسيدن به آرزوهاي خودم نبود، پس چرا حاال هيچ قدمي براي خودم برنميـو ب

ا وقتي ايران بودم هميشه به فكر اين ي زندگيم فقط شده ادعا، هيچ عملي توي اون نيست، تهمه
كنه و نظر اون در مورد من چيه، وقتي به اينجا اومدم بودم كه سهراب در موردم چي فكر مي

همش براي نظريات حامد زندگي كردم، وقتي هم جدا شدم، باز هم فكر كردم نظر اين دوتا در 
، هميشه زندگيم انتخابي بوده مورد من چيه و نكنه زماني دل يكيشون بشكنه سهراب راست ميگه
كنم اگه سهراب نبود و حامد بين اين دوتا و زندگي كردن براي دل اونها، حاال دارم واقعاً فكر مي
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كردم اصالً اگه سهراب در كار نبود، آيا داد، من باز هم اينطور مقاومت مياين پيشنهاد رو مي
شكنند، اونها به اين راحتي دل من رو ميكرد؟ چرا وقتي حامد باز هم اين پيشنهاد رو مطرح مي

آل به نظر بيام، چرا بايد يك موجود من بايد فقط به فكر اين باشم كه در ديد اونها يك زن ايده
كامل از نظر اونها باشم، چرا نبايد در ديد خودم كامل باشم، اصالً كامل بودن از نظر اونها يعني 

ازي منو كوك كنند براشون برقصم، يعني طبق چي؟ يعني عروسكي در دستشون باشم كه هر س
كنه، من وقتي در كنار نظر اونها زندگي كنم، اما اين با كامل بودن ازنظر من خيلي فرق مي

شوم كه ديگرون به ساز من برقصند، حاال اگه اين خيلي خودخواهيه، خوب گرون كامل ميـدي
دونم اين رقصهاي متفاوت در نزديك تونند، در كنار من با ساز خودشون برقصند، اما نميمي

همديگه آخرش منجر به تصادف ميشه يا نميشه، اصالً كي گفته كه من در كنار اون دوتا كامل 
ميشم، حاال مگه بايد تو زندگي حتماً كسي كنارت باشه تا كامل بشي، چرا من خودم به تنهايي 

اد كنم، حقيقت همينه كه تا حاال نبايد بلندشم و به پاهاي خودم كه تا اينجا منو كشونده اعتم
كه بعد از  ،اين تنهايي هنتونستم به خودم و به باورهام اعتماد كنم، هر چند كه سخت و دردناك

تنت  ،گذر بودنش از آدمهااي رو انتخاب كني كه خلوت و بي، حاال بايد جادهگران بودنداعمري ب
متهاي احتياط به خاطر حامد و يا خطر هاش اثري از عالاي كه ديگه كنارهلرزونه، جادهرو مي

كني، فقط است برخورد نمي بخاطر سهراب و يا اينكه در انتهاش با عالمت اين جاده دوطرفه
يواش تا آخر جاده زندگي كه پر از ابهام و ترسي توني يواشخودت هستي و خودت كه مي

ي به پشت سر نگاه كني و رناشناخته هست بري و سعي كني از اين به بعد هر چه به جلوتر مي
عالمتهاي خودت رو از تجربه اين راه كنار جاده نصب كني تا نوري باشه براي كساني كه از عبور 
از اين جاده در هراسند و بدونند كه قبل از اونها هم، منهم رهسپار اين جاده شدم و سعي كردم 

ام و چه نخوام باز هم مثل اي كه چه بخوهام نترسم، جادهدر گذر از جاده زندگي از تنهايي
هميشه راهش رو سهراب بهم نشون داد تا از انتخاب شدن توسط ديگرون رها بشم و ايندفعه رو 

هاي انسانيشون نبايد باشه، بلكه سعي كنم خودم انتخاب كنم و اين انتخاب فقط آدمها و عشق
  .اينجاي دنيا كشوندتونه همه هدفهاي قشنگي باشه كه تو زندگي بهم حركت داد و منو تا مي

                                                       ***   
اگه  .حاال مشكل اساسي كه دارم اينه كه بايد به زودي جايي براي زندگي و وسايلم پيدا كنم 

كردم از همين حاال مشكل دو تا كالس آخريم كه هفته اول ماه آينده برگزار ميشد نبود، سعي مي
خوام زندگي كنم، اما به علت حاضر نشدن در اي كه بعداً ميلم را منتقل كنم به شهر ديگهوساي

خيلي از جلسات درس، مجبورم دو كالس آخر رو حتماً حضور داشته باشم تا بتونم خودم رو براي 
نرگس عقيده داره كه يك ماه آخر رو،  .آخرين امتحانم كه هفته بعد از كالسها هست آماده كنم

ي اونها و در اتاق سينا بمونم تا تكليف درسمو و همچنين رفتنم به ايران، مشخص بشه، يك هخون
  ماه ديگه مونده تا تصميم بگيرم باالخره ميخوام برم ايران يا نه؟
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كم موقع رفتن نزديك ميشه ترس برم داشته، يادم به حرف اونموقع حاال كه ديگه داره كم
دونم، حاال توني تحمل كني؟ خودم هم نميرو بدون سهراب مي ايران: گفتافته كه مينرگس مي

هاي به نظر منطقي خودم پاك كه دارم قدم به قدم خطاهاي انجام شده در زندگيم رو با انتخاب
تونم نديده بگيرم، جزئي از الينفك زندگيمه كه بايد انجام بگيره، كنم، رفتن به ايران رو نميمي

من هيچوقت مادر نداشتم؟ حرف مزخرفيه كه اون بچه تا وقتي كه پير تونه بگه، مگه يك بچه مي
 تونه بگذره، وطن مادر دوممه كه همان عشقي كه به مادر اولم دارميمهم بشه، اما از مام وطن ن

به اونهم همون اندازه عالقمندم و از دوريش دلتنگ و رنجور، مادري كه اصالً به ميليونها فرزندي 
كنم، چون من هم براي ديدن و شنيدن صداي خواهر و اند حسودي نميتههم كه در آغوشش خف

خوام از نو شروع كنم، ديدن وطنم، مثل گذر از زير قرآن ام دلتنگم حاال كه ميبرادرهاي ديگه
بايد ايران رو ببينم . آرهبراي يك مسافر، آرامش و اطمينان، توي اين راه جديد برايم به ارمغان مي

ها و خالء به وجود آمده كه روزبروز داره بيشتر ميشه، همه هستي قلبم رو حفرهقبل از اينكه 
تونم براي زندگيم تصميم بگيرم، تر ميبگيره و منو از پا بيندازه، وقتي اونجا رو ببينم، منطقي

دم و هر برم، و اين رو به جاي اون قرار نميديگه از اين كمبود به هدف كذايي ديگري پناه نمي
كنم و همانطور كه به حامد بينم، و از ديدن واقعيتها وحشت نميرو در جاي واقعيش ميچيزي 

  . گفتم خودم هم نبايد از واقعيتها فرار كنم، بلكه بعضي وقتها احتياج هست كه با آن مدارا كردمي
همونطور كه حامد اينجاست و بدون اينكه احتياجي به اين باشه كه ببينمش منهم همونجا 

كنم، پس چه ترسي از اين دارم كه سهراب در ايرانه، و خودم رو از ديدن وطنم محروم ميزندگي 
لرزيده؟ اما كنم فقط براي اينكه روزي كسي در اونجا وجود داشته كه قلب من با تپش قلبش مي

حاال ديگه هيچ لرزشي نيست و فقط واقعيت كه جلو رويم دامن گسترده واقعيت به اينكه زنده 
ايد زندگي كنم، آنگونه كه به معناي زندگي معتقدم، نه بدان معني كه ديگران آن را باور هستم و ب

 .انددارند و باور خود را، باور من نيز قرار داده
 
دونستم كه اينقدر بين دوستام عزيز هستم كه هر كدوم سعي دارند به نحوي جاي خالي نمي 

پر كنند، اما اين روزها من اونقدر درگير خودم و  گذرهاي از رفتنش ميمامان رو كه حاال سه هفته
فهميدم حاال قدر ي خودم بودم كه نگراني و توجه دوستان را نميجنگ و ستيز با درون پر همهمه

دونستم كه قبل از اينكه بره، رفت و آمدش رو با همه بيشتر كرده بود تا وقتي كه مامان رو مي
و بيشتر اونها هم توي اين شرايط منو تنها نذاشتند، اما بين  نيستش، اونها هم منو تنها نگذارند،

تر از بقيه بود، عقيده من اين بود كه اين يكماهي ها نظر و اصرار ياسمين، برايم مناسبهمه بچه
اين ماه اجاره  ل برايـروم و وسايلم رو هم در انباري كه از قبرو كه در اين شهر هستم به هتل مي

گفت بايد به خونه اونها برم و اونجا زندگي كرد و ميارم اما نرگس قبول نميگذكرده بودم، مي
كنم، ياسمين هم همين عقيده رو داشت، اما چون ميدونست كه من خونه كسي راحت نيستم، 
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كنند و اتاق پيشنهاد كرد، براي اين مدت به خونه پدر و مادرش كه خودشون تنها زندگي مي
ها و اصرارهاي نم، به نظرم پيشنهاد خوبي بود، مخصوصاً بعد از تماسخالي هم دارند نقل مكان ك

تا ما هستيم اجازه نداري به هتل بري، اما اين ميون نرگس : گفتندخان كه ميخاله ستاره و برهان
  .ناراحت بود، ولي باالخره اونهم با توضيحات من قانع شد

برو فكر كنم فكر كردن به گذشته خواستم فقط به آرامش و فقط به روتوي اين يك ماه مي
داشت و اگه به خونه عذابم ميداد و حامد جزئي از گذشته بود كه دست از تلفن زدن بر نمي

اومد، اگه به هتل هم دونست و به خونه اونها مييـجا رو هم مـرفتم، آدرس اونم ميـنرگس ه
هم  شا هيچ وقت به فكرل رو هم پيدا كنه، امـتونست، آدرس هتت ميـيلي راحـرفتم، خمي
خان رفته باشم مخصوصاً اگه نرگس و ياسمين هم چيزي رسيد كه من ممكنه به خونه برهاننمي

جا شدنم اونقدر طول نكشيد، چون بهگفتند، ديگه امكان نداشت جاي منو پيدا كنه، جابهش نمي
لباسهام و كامپيوترم، رفتم كه بخوام جايي رو مرتب كنم، فقط خودم بودم و به خونه جديدي نمي

اي به اسمم نبود كه كسي متوجه مكان جديدم بشود، دو ديگه تلفن خونه يا آب و برق و اجاره
، تموم شد و آخرين امتحانم كه بايد چند سال پيش هكالس آخر رو هم كه نرگس منو رسوند

پا در راهي جديد  ه بعد بايدـآيد و از اون بده به سر ميـردم، باالخره دو روز آينـكتمامش مي
گفت اسم آخرين امتحانت رو بايد امتحان زندگي گذاشت، آخه توي اين دو گذاشتم نرگس ميمي

سه سال همه زندگيت ريخت به هم تا تو به آخر خطش برسي، شوهرش سعيد ميگه فكر كنم 
 همردم رو چشمش زدي و گفتي چقدر از هم و دخترور بود نرگس، از بس كه چشمهاي تو ش

  ره؟جلوت
آقاي حسود مثل اينكه تو بودي كه ناراحت شده بودي كه چرا رها از تو : گفتو نرگس مي

گفتم حاال كي گفته كه من كردم و ميجلو زده، با خنده به دعواهاي شيرين اون دو تا نگاه مي
نديد تونيد جلو بزنيد كور خوكنيد از من يكي ميهنوز از شما دو تا جلوتر نيستم؟ از اينكه فكر مي
 .راست ميگي، البته تو حماقت ،و نرگس در حالي كه به سعيد چشمكي زد گفت

 
ي كسي رو نداشتم خان خيلي آروم و با صفا بود، توي اون موقعيت كه حوصلهمنزل برهان 

رفتند و مثل بهشتي بود كه موقتاً مهمونش بودم، هر دو تا شون صبح زود به مغازه كوچكشان مي
  .مونداومد اما شوهرش تا ساعت نه شب توي مغازه ميظهر به خونه مي خاله ستاره بعد از

كرد، اي كه ديده بودم متمايز ميهاي ديگهولي چيز جالبي كه اين خونه رو از خيلي از خونه
شدم و طبق عادتهايي كه كار شام خوردنشون با همديگه بود، اوايل منهم متوجه اين مسئله نمي

كرد و غرب بهم ياد داده بود، هر وقت خاله ستاره ميز شام رو آماده ميدائم و درس و زندگي در 
گفتم، من سيرم و دادم و ميكرد، جواب منفي بهش مياز منهم دعوت به شام خوردن با اونها مي

كم متوجه شدم كه اين يك عادت هميشگي توي اين خونه خورم، اما كماين موقع ديگه غذا نمي
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د و به بهانه غذا خوردن نطول روز رو با همديگه دور يك ميز جمع بش هست كه حداقل يكبار در
رويم يـها كه اينقدر زود مگفت صبحاز حال همديگه هم خبردار بشوند، به قول آقا برهان كه مي

دونم هول ه مشغول و گرفتار با كار هستيم و خودمون هم نميـهرها هم كـه نيستيم، ظـكه گرسن
خالي كرديم كه فقط زخم معده نگيريم و از صداي قاروقور شكممون هولكي چي توي گلومون 

دون هيچ ــتونيم نيم ساعت در كنار هم باشيم و بمشتريها اذيت نشوند، پس اگه شب هم كه مي
وي صورت ــكالت زندگي را از تــاس درد و مشــديگه رو ببينيم و احســمزاحمي صورت هم

اريم ــكنيم؟ كه پول در بي، پس بفرما چرا داريم زندگي ميكنيمــفاده نــديگه بخونيم، استــهم
 ارمون داريم،ــن استرس و يكجا ساكن بودني كه ما توي كــر كنيم، واهللا با ايــممون رو پــشك
ه ــده، كليــون معــرج دوا و درمــاش بكنيم، يا خرج تخليهــد خــايــر غذا خوردن، بـرابـدو ب

اشناخته ــوممون هم نــه انگار تا ديروز توي كتابهاي علــوي كــزار عضــه ..........و قلب و
كرديم، داديم، چون هميشه فكر ميشايد هم بود ولي اينقدر بهش ارزش نمي ،اقي مونده بودــب

حاال چه ربطي به ما داره، ولي حاال انگار از ترس اينكه يه ربطي به ما پيدا كنه داريم 
خواهيم لذت پول در آوردن و غذا خوردنمون رو هم بفهميم؟ شما ميپس ما كي . مينشاسيمشون

ي ما هستي، لطفاً نيم ساعت بيا بشين كنارمون و دو لقمه با ما هم رها خانم تا وقتي مهمون خونه
  .غذا بخور تا صورت تو رو هم ببينيم و متوجه خوشحالي و ناراحتي مهمونمون هم بشيم

گفت تو اصالً معلومه ساعت غذا اومد پيشم، ميكه وقتي مي افتاديادم به حرفهاي مامان مي
كني شبها با منهم غذا نخوري، منهم خوردنت چه موقع است؟ اينكه دليل نميشه چون كار مي

ها كالسهاي اضافي كردم و بعد از اونهم تا ديروقت با بچهايران تا بعد از ظهر توي مدرسه كار مي
حداقل شبها و روزهاي تعطيل رو با تو غذا بخورم تا حداقل كردم داشتم، ولي هميشه سعي مي

  .نيم ساعت صورتت رو ببينم
مردم اينقدر از شد كه آخه اينجا غربه، دادم حاليش نميولي من هر چه به مامان توضيح مي

صبح سرشون تو كار و مشغوليتهاي خودشون هست كه ديگه فرصتي براي ارتباطات بين آدمها 
رو وقت شام و وقت خوابم قرار داده  مندرس خونداً منكه بهترين موقع براي مونه، مخصوصنمي

خواستم اطرافم آروم خواست كسي صحبت كنه و ميبودم، خوب مشخصه كه اونموقع دلم نمي
بريم اي يكروزش رو با هم كرديم وقت بزاريم هفتهباشه، فقط وقتهايي كه حامد بود سعي مي

و گرنه به جز اون يكروز هم، بقيه روزها هر دومون اونقدر سرمون رستوران يا ديدن دوستانمون 
مشغول كار و درس و مخصوصاً حامد مشغول تحقيقات و مطالعاتش بود كه با اينكه توي يك 

ديديم، اين فقط زندگي ما نبود كه اينطوري خونه بوديم اما بعضي روزها اصالً همديگر رو نمي
گذره چيزهايي كه اوايل از دركش عاجز بودم همين روش ميگذشت، زندگي خيلي از مردم به مي

و در واقع حامد بود كه با توجه به تفاوت فرهنگي عميقي كه بين ايران و امريكا متوجه شده بود، 
كار كردن و درس براي خيلي از مسائل رو سريع برايم جا انداخت و علت اصرارهاي زيادش هم به 
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آد حقيقتي بود كه قدم به قدم ات نمير نكني، نوني روي سفرهگفت تا كاخوندن همين بود كه مي
شد از يكماه كار نكردن هم متوجه شد، چون سريع همه بيشتر با اون آشنا شدم و اينو مي

موند با صد نمونه قبضي كه بدون اونها شد و آخر ماه فقط يك جيب خالي ميحسابهات خالي مي
طلبد اما داري هم ميداري، روابط سرمايهسرمايه زندگي در يك كشور .زندگي امكان نداشت

جنگه و از البالي خان توي خونه كوچيكش داره به روش خودش با اين روابط ماشيني ميبرهان
  .كنهمانده براي نفس كشيدن طلب يك جو عاطفه ميهاي باقيلحظه

اطر ديگرون روش اوايل از اينكه كسي همين نيم ساعت رو هم از من بگيره و مجبور باشم بخ
گفت تو خيلي خودخواهي، اينجا غذا خوردنم رو هم عوض كنم ناراحت ميشدم، اما نرگس مي

كنند كه تو احساس ناراحتي نكني، اما همع چيز مطابق ميلته و اونها توي اين يكماه همه كار مي
امان هيچ خواستم، مدونم، شايد هم چون از بچگي هر چه ميتو براي نيم ساعت ناراحتي؟ نمي

كرد تا مبادا هيچ وقت جاي خالي بابارو احساس كنم، اينطوري خودخواه شده بودم و كوتاهي نمي
كنند، توي اين سالها من هيچ وقت براي دل خودم فقط به فكر خودم بودم، اما اونها اشتباه مي

رم، به من ودم قدم برداـخوام براي خه ميـود، حاال كـراي ديگرون بـدگي نكردم، هميشه بـزن
  .گويند خودخواهمي

كنه، ولي چون خيالش راحته ت پيدا ميقو روچطم دونآد، نمينرگس هر روز به ديدنم مي
هميشه خونه هستم و پدر و مادر ياسمين هم بيشتر اوقات روز منزل نيستند، هر ساعتي دلش 

ه ديگه مزاحم دادم كهت ميـد خونه رو بـم، كاشكي كليـگبهش مي. آدخواست به ديدنم مي
دونستي در جوابم ميگه كاشكي تو مي. كرديشدي و صبح زود بيدارم نميخوابم هم نمي

  منظورت مسئوليت منه؟ :با تعجب ميگم ،مسئوليت قبول كردن چه درد بزرگيه
آره، پس فكر كردي چي؟ عاشق چشم و ابروهات شدم كه هر روز ميام : حوصلگي ميگهبا بي

  قدم راه خطا نري؟ ديدنت تا مطمئن بشم يك
اش مثل عزرائيل رو امان از دست مامانم كه وقتي هم اينجا نيست، سايه: با عصبانيت ميگم

  !تادهفزندگيم ا
عزرائيل؟ مثل اينكه بايد برم گزارش بدم كه  ميشد امخيلي ممنون رها، حاال ديگه  -

توي دهنش هم جا  مريضتون ديگه در حال مردن نيست چون زبانش از بسي كه دراز شده، ديگه
  .گيرهنمي

شوخي كردم نرگس تو اگه يك روز نياي ديدنم، فكر : گماي تشكرآميز به نرگس ميبا خنده
آره فقط تو رو خدا شدم و ديگه هيچكس منو به ياد نمي سپرده زندگيدان كنم واقعاً به زبالهمي

  .م آرامشم به هم بخورهاصالً حوصله ندار آي،مواظب باش حامد متوجه نشه كه تو بديدنم مي
كني حامد رو ببيني، حاال اين دو هفته رو كارهاي آنالين گرفتي ولي آخه تو چرا سعي نمي -

دونم هنوز خواي توي جامعه كار كني و با مردم ارتباط برقرار كني؟ نميباالخره كه چي؟ مگه نمي
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بيشتر لج كنه و موقع رفتن  هم تصميم داري بري ايران يا نه؟ اما اگه با حامد حرف نزني و اون
  كني؟برات اشكال درست كنه، اونموقع چكار مي

با تعجب گفت از كجا اينجوري اطمينان داري؟ , كنهاون اينكارو نمي: تمــينان گفــطمبا ا
گفت به رها بگو، اگه ارها اينو توي تلفن گفته و ميــودش بــدهائيه كه خــكي از تهديــاين ي
ه تصميم به رفتن بگيره، هر طوري بتونم جلوش رو ــا اگــكارش ندارم، ام ن كاري بهــنره، م

  .گيرممي
  تو بهش چي گفتي؟ -
آقا حامد، ديگه توي ايران كسي نيست كه تو بخواي نگران رفتن رها باشي، هر : منم گفتم -

  .چه بينشون بوده، تموم شده بزار رها هم زندگيشو بكنه
با . خواد به من بگهم حتماً حامد چيزي بهش گفته، اما نميدونستنرگس سكوت كرده بود، مي

  اصراري كه توي نگام بود، بهش گفتم خوب حامد چي جوابت رو داد؟
  .ميدي انجامرو درسته دوني اصالً رها ولش كن، تو كه خواه ناخواه اونكاري كه خودت مي -
  .نرگس اگه نگي، فردا تو رو هم، توي اين خونه راه نميدم -
گفت، رها توي اين مدت نگذاشت من زندگي كنم، منهم ب باشه خانم نازك نارنجي، ميخو -
  .كنهرفتي ايران، اون باهات لج ميزارمش از اين به بعد زندگي كنه، رها كاشكي نمينمي

  .كنهبهت كه گفتم اون هيچ كاري نمي -
  آخه تو چطوري اين اطمينان رو داري؟ -
دوماً، من به حامد اطمينان دارم،  ،خوام برم ايران يا نهه مياوالً هنوز تصميم نگرفتم ك -

همون اطميناني كه توي اولين نگاهش پيدا كردم و از اون سر دنيا تنها باهاش اومدم اينجا، فكر 
گاه رفتم، روي چه اصلي بود؟ جز اطمينان به حامد هيچ تكيهــتي اين تصميمو گـكني وقمي

زنه اما هيچ وقت حاضر به اذيت دونم كه با همه حرفهايي كه مياي نداشتم و حاال هم ميديگه
  .كردن من نميشه

  .خواهي باهاش زندگي كنيكني؟ اصالً رها چرا نميپس چرا باهاش صحبت نمي -
خوام يك زندگي نو براي خودم تشكيل بدم، يه زندگي براي اينكه تصميمم رو گرفتم، مي -

خوام توسط كسي انتخاب بشم و خودم رو مقيد ديگه نميكه از گذشته هيچ چيزي توش نباشه، 
خواستم بزنم فكر كردم و گفتم اصالً با شك و ترديد به حرفي كه مي. به زندگي با كسي بكنم

خوام يك انسان آزاد باشم، همونطور كه قبالً خوام، ميديگه حامد و سهراب رو براي زندگي نمي
  .بودم

  .كاري كنيتا اين همه نخواهي مخفيخوب پس برو با حامد حرف بزن،  -
  ؟كني كه با حامد صحبت كنماصرار مي موندم كه تو دردت چيه كه اينقدر من اصالً -
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خوام تكليف زندگيت رو با حامد مشخص كني و اگه رفتي ايران، تكليفت رو با براي اينكه مي-
  .سهراب هم مشخص كن

  خوب كه چي بشه؟ -
ه ديگه، براي اينكه بشي يك رهاي نو، مثل موقعي كه تازه اي هستي، معلومعجب ديوونه -

شدم، از بس مامان سهراب رو دوست  كنم وقتي متولدخندم و فكر ميبا خودم مي. متولد شدي
داشت عشقش به جنينش هم اثر كرد و من از موقع تولد عاشق سهراب بودم، اما هر چه بوده 

نه به اون و نه به هيچ كس ديگه،  هنموند ديگه گذشته و اون كاري كرد كه ديگه عشقي هم
اي هم هست كه وقتي عاشقي چشمت به زندگي كه همش عشق نيست، چيزهاي با ارزش ديگه

مونه، آرزوهاي قشنگي ها كوتاه ميــشه و دستت از انجام دادن اونه واقعيتها بسته ميــروي هم
چيز بريدم، حتي از عشقم به  ك روز دل به اونها بستم و براي رسيدن بهشون از همهــكه ي

هام خواهم برم با من بياد، غافل از اينكه وابستگيخواست كه توي راهي كه ميسهراب كه دلم مي
از اين جسم به جسم ديگري عوض شد و منو به جايي رسوند كه بدون اينكه كاري براي دلم 

ينكه تمام اين سالها، بي تو هدف اسير دل ديگري كردم، فقط براي اانجام داده باشم، خودم رو بي
تو هيچ ام شده بود، اما سهراب تو راهي به من نشون دادي كه ديگه بيي هستيهيچم، زمزمه

 .نيستم
  
  توان همه چيز بود، جز با توتو ميبي
  توتوان تا اوج نگاه خورشيد هم رفت،اما بيتو ميبي

  فقط بايد رفت و رفت
  تو بودن را باور كردتا بي
  توان زندگي كرد و لبخند زديتو مبي

  نفهمند حتي اگه ما را نخواهند و
 حتي اگر ما را دروغ بپندارند،

  باز هم بايد لبخند زد 
  باز هم بايد ايمان آورد به شكفتن

  باز هم بايد باور كرد ايمان را
  حتي اگر هميشه در سردي و برودت مانديم

  حتي اگر هيچ بهاري فصل سردمان را گرمي نبخشد
  عشقي نروئيد لگاگر در ضمير سردمان هيچ حتي 

  خواند، نخوانندحتي اگر هيچگاه ما را به آنچه از درون مي
    به رفتن ايمان آورد رفت وبايد  باز هم
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  حتي اگر هيچ كس تو را باور نكرد، تو را نخواست
  و تو را در نيافت، باز هم بايد به پروازايمان داشت

  باز هم بايد ايمان را باور كرد
  حتي اگر ايمان به باران باشد

  حتي اگر تنها عشقت خورشيد باشد، بس دست نيافتني
  بس دور، بس عظيم
  اي در برابر دريايي باشيحتي اگر تو قطره

  تو ذره باشي و افكارت به عظمت هستي
  ايمان آور و هستي را از آن خود دان

  عشق را باور كن و ايمان بياور
  دحتي اگر ايمان به مشتي خاك باش

  روحت را به خاك ببخش و بدان ايمان آور
  و حتي اگر باز هم نفهميم چرا

  باز هم بايد ايمان آورد و لبخند زد
 خنددبه ما مي، انتهابي به راهي كه

  سرمان بي صدا رو به ويرانيست وبه راهي كه پشت
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  فصلِ چهاردهم
  
  
  
اهم به رقص ابرها خيره مونده و اما افكارم توي دنيايي بين ايران و امريكا سرگردانه، پشت نگ

ام كوچكتر و كوچكتر ها و بزرگ شدن واقعيگيره، ده سال خاطرهسرم هر چه هواپيما اوج مي
ميشه، جايي كه واقعيت رو لمس كردم، با پوست و گوشت خودم حس كردم و با افكار خودم 

ديگر نيازم به هيچ كتابي نيست كه غرب را برايم به تصوير بكشد و يا فيلمي كه به درك كردم، 
گذرد و يا نگاه كنم به هايش بنگرم و كنجكاو باشم كه پشت آن ديوارها چه ميديوارها و پنجره

شود، شايد هم اشتباهم در تر از آنچه كه واقعيت است ديده ميعكسهايي كه دريا و آسمانش آبي
آنكه بدانم جلورويم در رقص است و سرگردان چشمم را گشتم، بيكه به دنبال واقعيت مي اين بود

شايد هم اشتباهم در اين . يافتمبه دورها خيره كرده بودم، چرا كه آنچه كه در ذهنم بود را نمي
بود كه عاشق رنگها شده بودم، عاشق آبي آسمان، آبي دريا، سبزي درختان و از همه بدتر عاشق 

سرهاي رنگي روي موهاي بافته شده يا پريشان، عاشق هاي روي دامن دختران، عاشق گلگل
هايي كه از كل زندگي يك فتوشاپ زيبا و روي جلد مجله رنگارنگها و نوشيدنيهاي سرخي سيب

  .رنگي به اسم اليف درست كردند، عاشق خيلي چيزها شده بودم
كه گناه نيست، فقط يه اشتباهه، اشتباهي كه اما عشق به رنگها كه گناه نيست، اصالً عشق 

دوست داريم همه چيز رو رنگي و زيبا ببينيم، غافل از اينكه سياهي هم زيبائيه، رنگ خاكستري 
  .هم ترديده، اما ترديد يه قدم نزديكتر شدن به سوي واقعيته
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كردم  تيرگيها رو هم حسو توي اين سالها توي غرب، ميون رنگين كمون رنگها، جاي خالي 
ام تقويم روزانه. توان لذت برد و به آنها هم عشق ورزيدبا قلب خودم درك كردم كه با آنها هم مي

كنم، نويسم از توي كيفم در آورده و سعي ميها و خاطراتم را ميرا كه مدتهاست، در اون نوشته
 .هامو كه در مورد غربت تصحيح كنمآخرين نوشته

  
  غربت        

  دالرا بود غرب زيبا بود،
  شكفد، در نگاه عاشق آفتابچون گلي كه مي

  مست از غرور خود بس فريبا بود
  همچو طاووسي  هزار رنگ

  خراميد به صدها پاره سنگمي
 وه، از اين زيبايي،

  ي مست و ملنگوه از اين مه پاره 
  وه، از اين چشم ترم، دل سپرده در برَم

  گوئيا تب دارم
  شايدم عاشق شدم

  ق رنگ شدم، عاشقِ سادگيِ اين همه آهنگ شدمعاش
  عاشق آبي آب

  عاشق آسمون ساده پاك
  آدمها شاد و قشنگ

  ها رنگ و وارنگخونه
  حيوونها گرم و نجيب

  ها پاك و تميزكوچه
  همه جا زيبا بود

  ي اين نگه چشمِ دلم، عاري از رويا بودواسه
  روياهام ايروني بود

  ي شاه پريونهام، قصهقصه
  رستم و سهراب جوون يقصه
  ي تنبلي حسن كچلقصه

  
  ها معنا ندارهاين قصه كه! آخ
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 ي من،ي كودك پر لهجهواسه

  .چون معما ديگه حلّي نداره 
  ديگه از عشق زليخا چي بگم؟
  تو بگو، اصالً بايد به كي بگم؟

  ديگه اينجا كسي عاشق نميشه
  شهاگرم بشه، چو ليلي نمي

  رهديگه اينجا واسه من روح ندا
  روح كه هيچي، انگاري بو نداره

  آخه اينجا، همه چي فلزّيه
  دود و آهن كه ديگه بو نداره

  دنروستاهاشون، بوي كاهگل نمي
  نَمِ بارون، تو خيابون، ديگه شوري نداره

  گل نرگس، گل الله، گل سنبل، همگي زيبايند
  تر از آنم، كه همه بو ندارندو چه غمگين

  ست، بازم تنهائيهشنبعصرهايِ 
  ي مادر بزرگي ندارهآخه اينجا، خونه

  ديگه اينجا، پسرا با دختراش، فرق زيادي ندارند
  برنددخترا با چشم و ابرو، ديگه دل زِ هر جوون نمي

  آخه اينجا، هاليوود، آرزوي خياليه هر كسيه
  اصالت ندارهپشت اين فيلمهايِ رنگي،حرفي از عشق و

  
  انگاري روح نداره
  ون، شايد كه رويا ندارههاشپشت اين قصه
  هامو ندارهروياي بچگي

  روياي شكستن گلدونهايِ پدر بزرگ و نداره
  آدلي نميهيچ كجاش، صداي لي

  آدمن و مريم نمي يصداي بازيهاي بچگ
  آدديگه هيچ صدا، اَزم در نمي

 آخه اين غربِ غريب، واله و شيده نداره

 غريبيه من فرنگي واسه اسم اين ديگه
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  يهيبين شهرِ فرنگ، واسه دلم غرديگه ا
  دهآخه هيچ كجاش برام معني خونه نمي

  ي دل نميشهدر و ديوار، كه ديگه كاشونه
  ي دل نميشهكه هيچ جاش مثل ايرون خونه! واه
 ي دل نميشهكه هيچ جاش مثل ايرون، خونه! واه

  
ايي كه بايد هفت با اينكه قرصهاي دردم رو توي كيفم گذاشتم تا اگر نشستن به روي صندليه

تحرك به روي اون قرار بگيرم، تاب و توان بقيه سفر رو از من بگيره استفاده كنم، ساعت ديگه بي
اما تا حاال كه بيش از نيمي از راه رو اومدم به جز يك مسكّن كوچك كه پنج ساعت پيش خوردم، 

سط راه خوابم ببره و اين ترسم با استفاده كردن از اونها وكردم، ميـاي استفاده نگهـچيز دي
خوام لحظه به بهره بمونم، ميشه از اون بياي كه بعد از ده سال داره مجاني نصيبم ميتجربه

خوام مي ،هاي پر احساسم رالحظه از احساساتم بنويسم تا به قول سهراب فراموش نكنم لحظه
ه راه هستم از احساسم نسبت به شوم و دقيقاً نيمحاال كه بعد از سالها موفق به ديدار از وطنم مي

راهي كه پشت سر گذاشتم و راهي كه در پيش رو دارم بنويسم تا بعدها با خوندن اون، همه چيز 
  .را به ياد بياورم

پرواز اولم ده ساعت بود و وقتي به فرودگاه دوگل در فرانسه رسيدم، تصميم به برگشت 
ه بود و قدرت برداشتن حتي يك قدم رو هم از ور شدامان به كمرم و پاهايم حملهگرفتم، درد بي

كردم و من سلب كرده بود، با اينكه با توجه به شرايطم از اول سفر هم با ويلچر حركت مي
ي مهمانداران هواپيمايي بود، اما خوشبختانه اين وظيفه سنگين جابجا شدنم در فرودگاه به عهده

كرد و اين گذشته از ام ميايط سر كنم، ديوانهاز فكر اينكه بايد هفت ساعت ديگر هم با همين شر
ام را به عهده چهار پنج ساعت توقفي بود كه در فرانسه داشتم، مهمانداري كه وظيفه جابجايي

  .برد و قرار بود بعد از پنج ساعت از اينجا به سمت ايران پرواز كنم Cداشت، منو به ترمينال 
كرد چند بردند به رويم سنگيني مينتظار به سر مينگاههاي ايرانياني كه در آن ترمينال در ا

بار تصميم گرفتم از روي ويلچر پائين بيام و به كمك عصايم چند قدمي راه برم تا باورشون بشه 
من آدم فضايي نيستم و اينطوري با درماندگي نگام نكنند، اما به خودم گفتم رها قرار شده كه 

  مردم باش و سعي كن خودت باشي خيالاينقده عصبي و زود رنج نباشي، بي
اما صداي خانمي كه از پشت سرم شنيده شد منو به خود آورد، آروم برگشتم و به عقب نگاه 
كردم، خانمي كه جاي مادر بزرگم بود با لبخندي كه به روي لبهاش نشسته بود، حرفش رو 

به ويلچرم نگاه كردم خواهي كمكت كنم، اونطرفتر بشيني، با تعجب دوباره تكرار كرد دخترم، مي
اي كه سه تا مرد و يك زن روي اون نشسته بودند، قرار داشت، نه كه در كنار صندليهاي ديگه

  :بودم و نه وسط راه بودم، با ناراحتي به سمت اون خانم برگشتم و گفتم يسكمزاحم 
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خواهيد منو تكون بديد؟ صداي خشيد خانم مگه من توي راه شما هستم كه ميـبمي -
هاي چهارده پانزده ساله خانواده شلوغي كه صندليهاي روبرو رو پر كرده ريزي كه از بچهيدهخن

  .بودند شنيده شد
بردار نبود، ادامه داد اي بابا، خانم شما چقدر حساس هستيد، گفتم اما اون خانم كه دست

  . شايد احتياج به كمك داشته باشيد
  انگيزه؟ام اينقدر ترحماستم يا اينكه قيافهمگه من از شما كمكي خو: با عصبانيت گفتم 

شاپهايي كه و بدون اينكه اعتنايي به اون بكنم چرخهاي ويلچر رو چرخوندم به طرف گيفت 
نو باش كه گفت واه واه دختره چه زبوني داره، مسمت ديگه بود، اما صدايش رو شنيدم كه مي

  .خواستم بهش كمك كنممي
هاي زيادي، مــرحــصوصاً از اين تــداره؟ مخترس برم مي ارهد ارهــدونم چرا دوبميــن

كنند، مدتهاست ديگه عادت نكردم كسي توي كارم دخالت ازاينكه مردم در موردم چي فكر مي
شوند به دتر از من هم روبرو ميــله و حتي بــا اين مسئــه اينجا خيلي عادي بــآخ كنه،

بلكه از روي وظيفه انساني كه از كوچكي با آن بزرگ كنند نه از روي ترحم ديگرون كمك مي
گردونند و برات اظهار دلسوزي دروغين شدند و ديگه اون نگاه كنجكاوشون رو به روي تنت نمي

كنم اگه پام به فرودگاه سوزم، فكر ميكنند، اما از همين حاال دارم از اين نگاههاي كنجكاو مينمي
با صندلي چرخدار جلو مردم ظاهر بشم، خودمم موندم  تونمايران برسه، يك لحظه هم نمي

تونم يك ماه رو تحمل كنم، خيلي به نرگس اصرار كردم كه به مامان چيزي نگه تا چطوري مي
كرد با اون شرايطم توي فرودگاه تنها بمونم و گفت اي سورپرايزش كنم، اما اون قبول نمييكدفعه

زنم تا ديگه سر اين مسئله با هم هش زنگ ميبراي اينكه خيالت راحت بشه همين امشب ب
زده بود كه باورم نميشد همين دوماه پيش بوده كه نجنگيم و اما فرداش صداي مامان اونقدر ذوق

ه دخترم ـببينم ك مستتوننميو خواب هم ـگفت تريخت و ميديده بودمش، پشت تلفن اشك مي
و زندگي ميده، رها باورم نميشه كه اين شادي مون نور گرده و به خونهبعد از اين همه سال برمي

كرد تا هيچ مانعي شاديهاش رو به هم واقعيه و بعد انگار داشت با خودش مسئله رو بررسي مي
  .نزنه

  آي؟رها، حامد ميدونه كه تو داري مي: يكدفعه پرسيد
نگرانيش رو از صدايش متوجه شدم و گفتم مگه ميشه من كاري بكنم كه اون نفهمه؟ 

  .مئن باش كه حامد زودتر از من بليطم رو چك كردهمط
  چيزي بهت نگفته؟ -
اش رو از فهمم منظورت چيه؟ آخه چي بايد بگه؟ طبق معمول تهديدهاي هميشگينمي -

رسونه، خودتم ميدوني كه من ديگه از اون شب كه شما بوديد نديدمش و طريق ديگرون بهم مي
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ه اول دادم ديگه حرفي براي گفتن نبوده كه بخوام هاش رو هم همون يكي دو دفعجواب تلفن
  .باهاش صحبت كنم

طوري با قهر ـرده بودي و اينـاشكي باهاش صحبت كـك: گفتان نگران بود و ميـامـاما م
  .ترسم روز آخر برات اشكال درست كنهي، ميداومنمي

كم از خودمم كمكنه، اما اينقدر حرص نخور، اون هيچ كاري نمي: با اينكه به مامان گفتم
داشت كه مبادا حامد از طريق اداره مهاجرت و يا از طريق حرف ديگرون داشت ترس برم مي

فقط براي اينكه پايم رو از امريكا بيرون نزارم، از طرف ديگر برايم قابل  بسازه اي برايم مشكلديگه
ول زندگيش بزاره و قبول نبود كه اون بخواد براي لج كردن با من اينطوري پا روي اصل و اص

از من بگيره، همونطور كه تلفني هم بهش گفته بودم، من ديگه زن  هممسلم آزاديم رو كه حق
هاش داشته باشم يك انسان آزاد هستم مثل اي نسبت به انجام خواستهاون نبودم كه هيچ وظيفه

كردم كه حامد نمي تونه با اين روح بلندپروازش آزادي يك انسان رو بگيره، باوربقيه، چطوري مي
همچين انساني باشه، به انتخابم ايمان داشتم، به صداقت حامد باور داشتم، نه تنها حامد بلكه به 

 .توان ديد، نه بر زبانشانصداقت سهراب هم باور داشتم و دارم، صداقت رو از توي نگاه انسانها مي
لوده خواهند شد، نگاه پر گناه آ دهند، خيلي زود به گناهچشمهايي كه صادق نيستند و فريب مي

گمان آرامش و صفا همچون دزديست كه چون گذرش بر صورتت، جسمت و چشمهايت بيفتد، بي
  .برد و پاكيت را به يغما خواهد

كرد گل چينشون كردم و حاال حرفهاي مامان در مورد هر دوتاشون درست بود كه فكر مي
اشتباهشون در اين بود كه همه چيزرو در ازدواج حاضر نيستم نه از اين بگذرم و نه از اون فقط 

تونستم به عنوان كردند تا ميديدند، كاشكي هر دوتاشون اسم ازدواج رو از اين رابطه پاك ميمي
تونستم اين چيزها رو به اون دو تا توضيح بدم، يك دوست خوب كنارشون بمونم، ولي چطور مي

د و حامد هم كه هيچگاه به فكر ازدواج نبود، حاال كرسهراب كه از اولش فقط به ازدواج فكر مي
كرش ازدواج شده، شايد هم بخاطر سنشون هست كه ديگه اونطوري احساس جووني ـفقط ف
  .اندكنند و به فكر تشكيل زندگي افتادهنمي

چيزي كه زياده، دختره براي شرايط اونها، بهتره زودتر بروند دنبال زندگيشون : به مامان ميگم
  .قافله عقب نمونندتا از 

خواي تشكيل زندگي و چي رها؟ تو نميــپس ت: گهـو مي نهـگران مـن طـفق انـامـمولي 
  بدي؟

نه مامان تشكيل زندگي دادن به من يكي نيومده، همون يكبار تجربه : با خنده بهش ميگم
  .براي هفت نسلم بسه

مونه كه به و باقي نميگه نسلي هم از تــطوري جلو بري، ديــا دخترم، اگه اينــام -
ا اميدواركننده از اينكه ديگه ــان بيشتر ترسناكه يــامــدونم جمله مميــن .ميش برسهــهفت
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كنه، ميشم ميــگيني نــدفها و آرزوهام روي كمرش سنــار سنگين هــچ كس بــن هيـبعد از م
اي، نه ، نه دنبالهرسيدم Bروع كردم و به نقطه ــش Aته، از نقطه ــط بســك خــل يــمث

كنم حرف مامان خورم، فكر ميامتدادي، نه برگشتي، حتي مثل يك دايره هم دورخودم تاب نمي
ن زندگي رو سپردن به كسي براي چي؟ به ــي ايه دنبالهــدواركننده باشه، آخــرام اميــبايد ب

هم بوجود  خواي يكي مثل خودت روقول نرگس ميگه نه خودت خيلي تحفه هستي، حاال مي
  .بياوري
خريد چيزهايي كه الزم  كنه براياختيار جلبت ميهدف جلو فروشگاههاي رنگارنگي كه بيبي

گشتم تا هر چه زودتر زمان بگذره، قبل از اينكه پشيمون بشم براي رفتن به اين سفر نداري، مي
تر گامهايم رو كمرم تا شك و ترديد رو دور كنم و از اين به بعد محخيلي با خودم كلنجار مي

تره، افتم، برخورد با آدمها از همش سختبينم باز هم به شك ميبردارم، اما وقتي مردم رو مي
معلومه كه هنوز خيلي چيزها رو در خودم از بين نبردم، وگرنه اينقدر به فكر ديگرون اهميت 

  .دادمنمي
ته در ويلچرم نشسته بودم و بــاده بودم و الــي داشت ايستــلو فروشگاهي كه مواد غذايــج
ي شير رو يشد كه كلمهــاورم نمــب ،ردمــكيــگاه مــرويم ايستاده بود نــه روبــايي كــبه آق
ه فرانسويها تعصب خاصي به زبانشون دارند و ــودم كــدونه، قبالً شنيده بيــگليسي نمــبه ان
اما نه ديگه اينجا كه يك فرودگاه  ه صحبت كنند،ــط به فرانســكنند فقيــه جا سعي مــهم
  .الملليهبين

به خودم گفتم بهتره برم خريدم رو از جاي ديگه كنم تا دفعه ديگه ياد بگيره به مشتريهاش 
كرد جلو آمد و با انگليسي اي كه اونجا كار مياحترام بزاره، اما در همون موقع آقاي فرانسوي ديگه

  .رو راه بيندازد كرد، سعي كرد كارمسليسي كه صحبت مي
به ترمينال خودم برگشتم و سعي كردم از صندلي چرخدار بيرون بيام و چند قدمي رو با 

كردم بهتر بود، چون اصالً حاضر نبودم در كمك عصايم راه بروم، اگه از همين حاال شروع مي
حركت  مدتهاست كه ديگه فقط با عصا. فرودگاه ايران با استفاده از صندلي چرخدار حركت كنم

، اما اين چند ساعت سفر سنگين مثل مدشمي كردم و با تكيه به اون سركار و كالسهام حاضرمي
اينكه كالً پاهايم را از حركت انداخته بود، بعد از كمي قدم زدن خودم رو به روي صندليهاي 

ه من چون از كننده بود يا اينكدونم واقعاً صندليهاشون اونقدر بد و ناراحتنمي. فرودگاه انداختم
كردم اين احساس بهم دست داده بود، اما حتي ظاهر صندليها يـفاده مـرخدار استـدلي چـصن

اومد، حتي كل ترمينال هم به نظرم تميز نبود و نامرتب به نظر ت و تميز به نظر نميـهم راح
ليهاش بود كه تر و از همه بدتر صندي اگه اشتباه نكنم از فرودگاه ايران هم نامنظمسيد، حترمي

گفت اين فرودگاه به عنوان فرودگاه برتر اروپا دونم چطوري نرگس ميدر اون آسايش نداشتم، نمي
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تره، احتماالً فقط بايد از نظر ترافيك مسافران و نشست لقب گرفته و اگه از اين طرف برم مطمئن
  .و برخاست هواپيماها باشه

د كه ديگه به ارزيابي بيشتر فرودگاه بپردازم، از با لرزيدن موبايلم كه در جيبم بود، فرصت نش
كنه، فكر اش نگاه كردم باورم نميشد كه هنوز اينجا هم داره كار ميجيبم درش آوردم و به صفحه

تر از همه پيغام حامد بود كه كردم از امريكا كه بيرون اومدم ديگه خط نميده، اما عجيبمي
كردم خوندم و سعي ميچشمام در رقص بود رو ميبدطور قلبم رو لرزوند، كلماتي كه جلو 

  .احساس دلتنگي وجودم رو از ديدن اونها در خودم خفه كنم
رهاي عزيزم، باورم نميشه بدون خداحافظي رفتي، اما هر جا هستي خوشبخت باشي چه با  -

اي فرودگاه رسوندم و به ظاهر مشغول خودم رو به پشت ديوارهاي شيشه .من و چه بدون من
ي آهني بود، از اين هاي آهني شدم، كاشكي دل منهم تو وجود يك پرندهماشاي اون پرندهت

كردم، بدون اينكه دلمو جا بزارم، آخه حامد با دل من و خودت مقصد به اون مقصد پرواز مي
چيكار كردي؟ از اون ور دنيا با اعتماد به صداقت چشمات همسفر شدم بدون اينكه حرف دلت رو 

م، اما تو كه حرف دل منو خونده بودي، چرا هيچ وقت توي اين شطرنج زندگيت فكر خونده باش
نكردي ممكنه مات هم بشي، اما اول تو منو مات كرده بودي، قلبم يك جا ايستاده بود و به هر جا 

كردم تو جلو رويم بودي، بهت التماس كردم با من بمون، رهايي كه به هيچ كس اصرار نگاه مي
ام بمون و ما رو اينطوري از زندگيت بيرون كرد با من و بچهبه تو داشت التماس مي كنه،هم نمي

شدي، كردي تو بازي بعدي نوبت توئه كه مات بشي، كاشكي نمينكن، اما هيچ وقت فكر نمي
دونم واقعاً ارزشش رو داشت يا نه؟ ولي براي من شدي، نميكاشكي هيچ وقت وارد زندگيم نمي

ها به حرف مهران گوش كرده بودم و براي رسيدن به آرزوهام ، كاشكي اون روزارزشش رو نداشت
الها و ديدن واقعيتها كه برام آرزو ــمه تجربه اين ســكردم، هتو رو درگير زير و بم زندگيم نمي

شد، ميــاره وارد زندگيم نــراب دوبكي اصالً سهــارزيد، كاشميــكستن قلب تو نــبود به ش
تونستيم گذاشتي اونموقع مياگه اون نبود، تو هيچوقت براي ازدواج پا پيش نمي هــدونم كمي

شكستيم، آخه ازدواجي كه تو ديگه رو نميــونيم و قلب همــت بمــشه با هم دوسيبراي هم
خواستم، اصالً به ن اون ازدواج رو نميـاحب كامل من بود و مـخواستي فقط به معني تصمي

خوام، شايدم معني ازدواج واقعاً همينه كه به تصاحب همديگه در دن رو نميكسي دراوم مالكيت
دونم منكه هيچ وقت يك ازدواج واقعي نمي ،بياييم، صاحب جسم و قلب و روح همديگه بشيم

يواش صاحب قلب و روح و زندگيم شد، شايد دونم كه حامد يواشنداشتم كه بفهمم، فقط مي
خوام كسي اونقدر خوام كه كسي صاحبم باشه، نميا ديگه نميــمعاً ازدواج همون بود، اــواق

هام مالك جسم و روحم بشه كه براي نگه داشتنش التماس كنم و اون فقط به من و خواسته
  .پشت كنه
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حامد، حاال ديگه خوشبختي من براي تو چه فايده داره؟ تو كه همه راههاي خوشبختيم رو 
و نه گذاشتي من و سهراب هم زندگي كنيم، تو حتي با لج  بستي و رفتي، نه خودت زندگي كردي

كردنهات جلو زندگي كردن سيدني رو هم گرفتي، شايد همه اينها مقصرش من بودم كه از اول 
گذر و انتخاب كردم، راهي كه تنها عابرش من بودم و از گذر ديگرون در اون جاده يك راه بي
جاده بود، تا زندگي روي غلطك خودش راهش رو  ه من بودم و نهـود كاشكي اصالً نـخبري نب

  .رفتمي
زد، همه رو عصبي كرده بود، اما از همه اي كه دائم توي بغل مادرش زار ميي بچهصداي گريه

هاش كرد آرومش كنه، چشمبرد و سعي مياش بود كه دائم بچه رو راه ميبدتر حال مادر بيچاره
دونم چرا پروازهاي ايران رفت، نميرفتن خميده راه مياز بيخوابي پف كرده و ديگه موقع راه 

كنند و كمتر توي ها بيشتر گريه ميرسه، بچههميشه اينقدر شلوغ و پرهياهو به نظر مي
شايد احساس . كنندنشينند و مردم بيشتر با صداي بلند با همديگه صحبت ميصندليشون مي

دهند، هم جمع شدند اينطوري نشون ميخوشحالي مشتركشون رو حاال كه بعد از مدتها دور 
كنند، چون توي اون لحظه تقريباً فكر ديگه نگران اين نيستند كه مردم در موردشون چي فكر مي

اي نو از ي غربت رو از تنشون در بياورند و جامهتونند لباس كهنههمشون يكيه، همشون اينجا مي
فكر يك ماه فرار از دنياي ماشيني و كار  هاي قديمي به تن كنند، همشون بهها و عشقآشنايي

اي بين ميليونها شماره داده شده به كامپيوتر كرده دائم و كاغذبازيهايي كه تو رو تبديل به شماره
گردند به آغوش گرم وطني كه بدون اون وجود خارجي نخواهي داشت، و حاال خوشحالند كه برمي

اي كه خسته خواهند شد و فكر برگشت به زندگيكه بعد از يك ماه موندن هم دوباره از اونجا 
مهاجرت . نه اينجا آرومند و نه اونجا .ديگه جزئي از وجودشون شده، اونها رو آروم نخواهد گذاشت

كاري با دلمون ميكنه كه ديگه نه وطنمون خونمون حساب ميشه و نه اينجايي كه خونمون رو 
م كه كجا بيفتيم بميريم بهتره؟ كه حداقل ساختيم وطنمون ميشه، بالتكليف سر دوراهي موندي

هايي اي ندارم، بيچاره بچهخوبه كه من يكي بچه. روحمان اينطوري بين كشورها سرگردون نباشه
جنگند و توي شوند، توي خونه دائم با فرهنگ پدر و مادرشون ميكه بين دو فرهنگ اسير مي

هاي بيچاره با آخه اون بچه .گن وطنشونمدرسه هم با فرهنگ كشوري كه ديگه بعد از اون بايد ب
و  يبغرآموز بلوند، اون موهاي مشكي و چشم و ابروهاي زيباي كمونيشون بين اين همه دانش

كنه، اينه كه تو زنه و اولين سوالي رو كه تو ذهن هر كسي ايجاد ميمشرقي بودنشون رو فرياد مي
ري عادي باشه، اما براي كسي كه اونجا اهل كجايي؟ شايد جواب دادن به اين سوال براي من ام

معناست كه تو دونه، اين سوال براش به اين بدنيا اومده و در واقع اون كشور رو وطن خودش مي
هاي همونطور كه بارها اين ناراحتي رو در چشم. گاه از ما نخواهد شداي كه هيچاي، غريبهغريبه
اني بود، موقع بحث با مادرش احساس ـستك دختر دبيرـگه يـرمد كه حاال ديـر دكتر سـدخت
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شوند، در آينده دركشان نسبت به هايي كه اينطوري بزرگ ميدونم، شايد هم بچهكردم، نميمي
  .تر از آب در بيايندبقيه بيشتر باشه و موفق

رفتيم، حس خوب چه خوب بود اگه پسر من هم االن بودش و با همديگه به ديدن مادرم مي
گذاره ه انسان كوچولويي كه از وجود تو شكل گرفته، دستهاش رو توي دستت ميو شيريني بود ك

دوزي اونقدر گذاريم، جايي كه وقتي به روبرو چشم ميو با همديگه پا به خاك وطنمون مي
شي، جايي كه رنگها با همديگه در ستيز متوجه مشكي بودن موهاي خودت و فرزندت نمي

  .بازدر برابر تيرگي و سياهي شرقي رنگ مينيستند و زردي و بلوندي غربي د
به مادري كه با دو كودكش كنارم نشسته بود نگاه كردم، مثل اينكه بعد از اين همه ساعت 

هاي قبرس متوجه رعنا كه كنارم ديدم، يادم به موقع رفتنم افتاد كه تا نزديكيتازه اونها رو مي
ودت بودي كه دلم نيومد، آرامشت رو به هم گفت، آنقدر تو خنشسته بود نشده بودم و رعنا مي

آلود اومدم، همه چيز پشت سرم مهبزنم و من از فكر خاكستري بودن فرودگاه مهرآباد بيرون نمي
بستند، توي مه جا بزارم و برم و خواست همه صورتهايي رو كه توي ذهنم نقش ميبود و دلم مي

قط شده بود صورت اون و چون نتونستم چقدر با صورتك سهراب توي ذهنم جنگيدم، همه جا ف
 .كردم و تازه وقتي رويم رو برگردوندم رعنا رو ديدم هگريتوي مه ناپديدش كنم، 

  
 شمادراي كه در بغل اي نيست، بچهفهمم كه ديگه زياد با ايران فاصلهي مردم مياز همهمه

د از اين همه مدت تازه رو به اومد، بعكرد و مادرش معذب به نظر ميكنار دستم بود دائم گريه مي
با تعجب نگام . كنه، سعي كن بهش شير بدياون خانم جوان كردم و گفتم شايد گوشش درد مي

االخره معجزه شده و دارم حرف ـرد كه من الل هستم و بـكا حاال فكر ميـكنم تكرد، فكر مي
. سم حالش به هم بخورهترمي: زنم، با لبخندي كه به معناي تشكر به روي لبهاش نشست گفتمي

گيره، احتماالً در جوابش گفتم ولي االن فشار هوا عوض شده، چون گوش من هم داره درد مي
و در حالي كه . كنه، يك چيزي بهش بده بخوره تا آب دهنش رو قورت بدهاونهم گوشش درد مي

ست ميگي، آورد تا برايش چيزي درست كنه گفت راشيشه شير بچه رو از توي كيفش بيرون مي
كردم و در همان حال االن بهش يه چيزي ميدم بخوره اما ناراحتي رو توي صورتش احساس مي

خواد واسم به اون يكي باشه كه دائم ميحدونم ادامه داد سفر با بچه كوچك خيلي سخته، نمي
ك اينور و اونور بره يا اين يكي كه اصالً آروم نداره يا خودم كه از ترس اين دوتا جرئت ي

  .دستشويي رفتن هم ندارم
  گفتم اسمش چيه؟ مكردمي همونطور كه با انگشتهاي پسر كوچولوش بازي

  ايمان -
با تعجب نگاش كردم، چه دنياي كوچيكيه، از بين اين همه اسم، چرا اسم پسر سهراب بايد 

  كنارم باشه؟
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  يد ايمان؟قصد فضولي ندارم، اما ميشه بپرسم چرا اسمش رو گذاشت: با كنجكاوي پرسيدم
اولش كه ديدمت فكر كردم از اين دخترهايي هستي كه : اي كه به لبش نشست گفتبا خنده

زني، اونجا بدنيا اومدند و درست بلد نيستند فارسي صحبت كنند، براي همين با كسي حرف نمي
نه عزيزم، كسي كه اينطرف  :با لبخندي گفتم. كنيآد فارسي رو خوب صحبت مياما به نظر مي

با نگاهي به عصاي تاشويي كه كنارم روي . گردهدنيا اومده با اين وضعيتش به ايران برنميب
  كنند؟ات ايران زندگي ميصندلي گذاشته بودم كرد و گفت، خانواده

  .آره، اما بيشتر براي ديدن وطنم ميرم، وگرنه مادرم رو دوماه پيش ديدم -
ري تنگ شده باشه كه با اين شرايطت مي اينطور كه معلومه بايد خيلي دلت براي ايران -

  اونجا، چند سال نرفتي؟
ترسم ، اما خوب، درسهام تمام شده و هنوز كاري رو شروع نكردم، مييشهتقريباً ده سالي م -

  .در واقع احتياج به يك اميد دوباره دارم براي شروع. بعداً مشغول بشم ديگه فرصت نشه برم 
اش مشغول كرد و ديگه كاوي كنه، آروم خودش رو با بچهدختر فضولي نبود كه بخواد كنج

  .چيزي نپرسيد
  اما نگفتي چرا اسم پسرت رو ايمان گذاشتي؟: بهش گفتم

اي براي حرف زدن اون فكر كردم شايد ديگه عالقمند نباشي بدوني و فقط به عنوان بهانه -
  .سوال رو پرسيدي

  .توني نگيينه، از روي كنجكاوي پرسيدم، اگه دوست نداري م -
حقيقتش موقع  .نه بابا اونقدرها مهم نيست كه نخوام بگم، در واقع همه اطرافيانم ميدونند -

ام كرد بچهبارداريم خيلي اتفاقها برايم افتاد، چهارماهه كه بودم تصادف كردم و هيچ كس فكر نمي
بايد استراحت مطلق زنده بمونه، خدا رو شكر زنده موند اما شرايطم خيلي وخيم شده بود و فقط 

رفتم، باورت دار چيه؟ با اين همه استراحتي كه داشتم و هيچ جا نميكردم، ولي ميدوني خندهمي
بازيهايي كه پسر بزرگترم روي زمين نميشه اگه بهت بگم، توي خونه خودمون پايم روي اسباب

ام ه با اون شرايط بچهرو از دست دادم و افتادم زمين، خوب معلومه ديگريخته بود رفت و كنترلم
ميره، اما من و گفتند شرايط بچه وخيمه و ميهم بدنيا اومد، اما هفت ماهه بود، باز هم همه مي

خواست بميره، توي همون تصادف مرده گفتيم اگه ميمونه، ميشوهرم ايمان داشتيم كه زنده مي
بيني حاال داري مي. م ايماناسمش رو بزاري ،زنده موند اگهبود و از همون موقع تصميم گرفتيم 

و براي زندگي جنگيد باالخره زنده موند و  ،كه پسرمون بعد از اينكه مدتي زير دستگاه موند
چه جالب، ايمان به زندگي و : پسرش نگاه كردم و گفتمبا لبخندي به . اسمش هم شد ايمان

  قيقه برايت بگيرمش؟خواهي اگه خسته شدي، چند ددوباره به مادرش نگريستم و ادامه دادم مي
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كنم نگاهي به من كرد و با ترديد گفت قبل از سوار شدن ديدم روي ويلچر بودي فكر نمي
با خنده گفتم نگران نباش اون صندلي چرخدار فقط براي اينه كه . راحت باشي اينو بگيري

  .كنمتر توي فرودگاه جابجا بشم، وگرنه مدتهاست از اون استفاده نميراحت
چند دقيقه بگيريش،  كردمي نيست خودم بهت پيشنهاد ميادونستم برايت مسئلهاگه مي -

حرفش رو ناتمام گذاشتم و گفتم منهم متوجه شدم، تو ميتوني  ........چون واقعاً احتياج دارم برم
  .اش دارمتونم نگهبري دستشويي من مي

ه كنجكاوش توي نگا .اش رو بغلم گذاشت و شيشه آب سيبش رو بدستم دادپسر يكساله
اش رو به دهانش اش رو سر بدهد، شيشه آب ميوهگشت و انتظار داشتم كه گريهصورتم مي

نزديك كردم، اما اونرو پس زد و فقط با كنجكاوي به چشمهام خيره شده بود، باورم نميشد اين 
خوابيده و با كرد اما االن آروم توي بغلم ايه كه از اون موقع تا حاال اينقدر گريه ميهمون بچه

طور آروم ـه پسر منم بود االن اينـدونم اگكرد، نمييـوي دستم بود بازي مـبازي كه تابـاسب
گم رها جون، از توي خندم و مياش مزاحم همه بود، به خودم مينشست يا صداي گريهمي

چرا اين دونم گذشته بيا بيرون، تو پسري نداري كه اينطوري فكر تو بخاطرش مشغول كردي، نمي
آم، قرار بود اين سفر بهم آرامش بده، اما ها بيرون نميام كرده و از تو گذشتهسفر اينطوري ديوونه

كنم اگه اينطوري باشه دو روز هم رقصند، فكر ميدانم چرا همه اشتباهاتم دارند جلوم مينمي
  .مبمانتونم ايران نمي

هاي هوايي كه هنگام عبور از چالهافران و جوك گفتنشان و صلواتهايي ـداي شادي مسـص
داد، دلهره همه وجودم رو شدنمان به فرودگاه مهرآباد رو ميفرستادند، همگي خبر از نزديكمي

اي كه خودم اسمش رو بيماري گرفته بود و دوباره ترس از اين داشتم كه بيماري ناشناخته
صداي مهماندار، . كنم هگري جهت شروع بههيجان گذاشتم بر آرامشم غلبه كند و بيخود و بي
ي رفتن در گرفته داد، بين مسافرها همهمهنشستن هواپيما را بر روي باند فرودگاه تهران خبر مي

بود و همه عجله داشتند كه هر چه زودتر خود را در صفي كه آنها را به سمت اتوبوسهايي كه 
ام را از دست داده جلهــگار اينجا عا من انــام. كرد جا دهندرودگاه هدايت ميــمسافران را به ف

ا هم داشتم احساس ــج ينودم از همــده بــه خاطرش آمــع چيزي رو كه بــودم، در واقــب
تا  .هام مهمون كرده بودمردم، بوي خاك و استنشاق هوايي كه با اولين تنفسم به ريهــكمي

ز وارد شدن به بخش اصلي فرودگاه قسمت داخلي فرودگاه رو با ويلچر وارد شدم، اما ديگه بعد ا
حاضر نبودم، اون صندليهاي چرخدار به جاي من و زودتر از من پاشون رو به روي خاك وطنم 

كرد تشكر كردم و سعي كردم به كمك عصايم به روي پاي بگذارند، از مهمانداري كه كمكم مي
يشان ايستاده بودند جا خودم بلند بشم و خود را در صفي از مسافران كه براي پر كردن فرمها

  .بدهم
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داشتم تا به ــي نــوصله درستــرفته بود و حــودم رو گــه وجــگي و درد همــخست
گفت دم، به قول سهراب كه ميــواب بــزد جدا ميــه دائماً منو خواهر صــواالت آقايي كــس

شتم ولي حرفي ي درست و حسابي هم نداــك حامــك عمر يــن سوخته، يــخوره و دهــآش ن
كرد، جواب با خستگي به آقايي كه سوالش را تكرار مي. وني صاحب ميليونها برادر هستمــو زب
  :دادم

  .بينيدكه اينجا مي هنهمي چمدانم فقط -
  چند تا لوازم الكترونيك با خودتون داريد؟ -

ه كرده بود خوب بود كه نرگس ليستي از سوالهايي كه ممكن بود در فرودگاه بپرسند برام تهي
پرسه، آخه تو هيچ فرودگاهي همچين كردم اين آقا داره از قصد، اينها رو از من ميوگرنه فكر مي

پرسيدند، حتي توي خود امريكا با اون امنيتش كه حتي مجبور بودم با اين سوالهايي را نمي
كه به لب  با پوزخندي .هايم رو هم در بيارم تا تفتيش كامل به عمل بياورندطم كفشــشراي

ون، توي چمدون به اون كوچيكي چند تا وسايل الكترونيك جا ــواب دادم به نظرتــداشتم ج
  شه؟مي

  پس يعني هيچ وسيله الكترونيكي باهات نيست؟ -
  .اي كه با برق كار كنه ندارمتاپم، دوربين و تلفنم چيز ديگهمن به جز لپ -
  كني؟آيند، اينقدر سبك سفر مياونور مي كنم كه برعكس بقيه مسافرهايي كه ازتعجب مي -
  .مونمبينيد و علت ديگرش هم اينه كه مدت زيادي نمييك علتش بخاطر وضعيتمه كه مي -
  همراه نداريد؟ -

  .اومداومد كه از حرف زدن با مسافران بدش نميآقاي خوش مشربي به نظر مي
  .كنمنخير تنها سفر مي: گفتم

  :كنم حال نزارم كرد و پرسيدي دستم و فكر مينگاهي به كاغذها و عصاي تو
خبر بري ديدنشون؟ با خستگي خواي بيمنتظر كسي نيستي كه بياد استقبالت يا اينكه مي -

كنندگان رو از اي كه مسافران و استقبالو كنجكاوي به ازدحام جمعيتي كه پشت درهاي شيشه
بينمش؟ با كنم نميتم، تعجب ميكرد نگاه كردم و گفتم منتظر مادرم هسهمديگه جدا مي

ه داد گفتم اگه كسي همراهت نيست به اون آقا كه اونجا داره به مسافران كمك ـدلسوزي ادام
در همان حال دستش را به سمت مسافريني كه در حال جابجايي چمدانهايشون بودند  و كنهمي
  .كرد

  بيني؟آقايي كه لباس كاركنان فرودگاه رو پوشيده مي -
  .متوجهش شدمبله  -
  بهش بگم بياد توي حمل چمدونت كمكت كنه، تا بتوني يه تاكسي بگيري؟  -
  .نخير آقا، خيلي ممنون، ايشون همراه دارند -
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با تعجب و اضطراب به طرف صداي آشنايي كه از سمت چپم شنيده شد برگشتم، اما به جز 
  .اشت پيدا نكردمجو گندمي د ي در اون آقاي قد بلند كه ريش مرتبيصداش چيز آشنا

كردم گذاشت و سعي كرد ام رو حمل ميدست راستش رو به روي دست چپم كه كيف دستي
  :كيف رو از دستم بگيره و در جواب اون آقا كه پرسيد

  شما برادرش هستيد؟ -
  .نخير، من نامزدش هستم: گفت

  .كردمهنوز با تعجب داشتم به صورتش كه باالخره به سمت من برگردوند نگاه مي
زني صدات لرزش نامحسوسي را در وجودم احساس كردم، از اون لرزشهايي كه وقتي حرف مي

كنه و از همه جا بدتر دستهام بود كه زير دستهاش داشت ات ميرزه و احساس گرما خفهـلمي
اي بود كه در اون اختيار دستم رو كنار كشيدم، اما نگاهم هنوز محو صورت غريبهسوخت، بيمي
اش تاب تحمل ندارم و شناختم، نگاه آشنايي كه هنوز هم زير سنگينيهايش رو ميچشم فقط

  .اندازمسرم رو پائين مي
  :اومد كنجكاويش گل كرده پرسيدكه حاال به نظر مي كارمند فرودگاهاما 

  شناسند؟آد نامزدتون شما رو نمياما به نظر مي -
 :جواب داد نزديكي مي شنوم ينصداش رو به ا شدنميسهراب كه حاال واقعاً باورم 

  ........فراوونه اخه سوتي هاي نامزد من -
حوصله بحث كردن با اون . به سمتم نگاه كرد تا جواب مطمئن رو بگيره باز قاي كاركنآولي 

و يا موندن بيشتر توي فرودگاه رو نداشتم با رنگي پريده و صدايي كه ديگه لرزش داشت آروم 
  :گفتم
  .كردم امشب بتونه بيادماموريت بوده، فكر نمي نامزدم هستند، -

دونستم دارم چه جوابهايي به اون آقا هزارتا سوال توي مغزم نقش گرفته بود و خودم هم نمي
  .خواستم زودتر از اونجا بيام بيروندهم، فقط ميمي

  مونيد؟چه مدت اينجا مي -
  يكماه -
  عه آخر سفرتون به ايران كي بوده؟آخرين ورودتون به ايران توي پاسپورت نيست، دف -
  .پاسپورتم جديده، از وقتي از ايران رفتم ديگه برنگشتم -
  چه موقع از ايران رفتيد؟ -
  ...نه سال و  -

  .تقريباً ده سال: سهراب نذاشت ادامه بدم و جواب داد
 اينطور كه معلومه خيلي چشم انتظار بودي كه تاريخ: با لبخندي به سهراب نگاه كرد گفت

  خواهي بعد از يكماه دوباره بفرستيش بره؟رفتنش رو كامالً يادته، پس چطور مي
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  :كردم كه در جواب اون آقا گفتسرم پائين بود اما نگاهش رو احساس مي
  .كنممثل اين سالها باز هم صبر مي -

رم مامان رو از پشت سرم شنيدم، به طرفش برگشتم و اونرو در آغوش گرفتم، ـصداي گ
ادر هم با تعجب به سمتش برگشت و ــيدم كه به مامان سالم كرد و مــراب رو شنصداي سه

ظار نداشتم، من بهت اصالً انت :ت به مامان نگاه كردم و گفتميجواب سالمش رو داد، با عصبان
متوجه حرفم شد اما نخواست جلو اون آقا صحبت كنه، پاي كاغذهايي كه اون  .اطمينان كردم

نشون رو نداشتم امضا كردم و از آن قسمت به همراه مامان بيرون آمدم و موقع شب حوصله خوند
راه افتاد و من هنوز با كنجكاوي ون ــدر حالي كه سهراب چمدونم در دستش بود پشت سرم

نگريستم و باورم نميشد اين ماهها در تصورم با انسان ديگري هم گشتم و به صورتش ميبرمي
  .صحبت بودم

ود، به سمتش برگشتم و در حاليكه دستم رو به روي دسته چمدونم ديگه خودخوري بس ب
  كنيد؟گذاشتم، گفتم تا همينجا ممنون، اما ميشه بفرمايي شما اينجا چكار ميمي

كرد نگاهش رو به جاي ديگري رفت و سعي ميدر حالي كه از نگاه كردن به من طفره مي
  از اين همه مدت به استقبال نامزدم بيام؟يعني برايت اينقدر عجيبه كه بعد : مشغول كند، گفت

 آد دو ماه پيش به همش زدي؟اما تو نامزد من نيستي، يادت مي -

  .من چيزي رو بهم نزدم، فقط سعي كردم اين مدت بهت زنگ نزنم -
كنم دچار فراموشي شدي، تو به من گفتي كه ديگه به درد زندگي كردن آقا سهراب فكر مي -

  .خوريمبا همديگه نمي
رها من اونموقع مجبور بودم اينطوري بگم تا تو باالخره تصميم بگيري، ميشه بريم خونه و  -

تو قرار نيست با من  :با عصبانيت گفتم. اونجا اين بحث رو ادامه بديم، جلو مردم درست نيست
   .جايي بيايي، خودم راهمو بلدم

  .ات بزار كمكت كنمهآم، اما به عنوان پسرخالباشه قبول به عنوان نامزدت نمي -
داشتم ادامه دادم نه با پوزخندي كه به لبم بود و نگاهي كه هنوز از توي صورتش برنمي 

هاشون، حتماً تو هم ها صف كشيدند براي كمك به دخترخالهاينكه اين موقع شب همه پسرخاله
  .يكي از اونهايي

ستادند اينجا، آخه مگه تو به نه حاال تو هم صدتا پسرخاله داري، فكر كن كه همشون هم اي -
تو رو خدا  :اي هم داري؟ و با دستپاچگي نگاهش رو از من دزديد و گفتجز من پسرخاله ديگه

  ها؟اينقدر به من زل نزني، مثل اينگه اينجا ايرانه ميشه
  .گردمآشنا مي هي دارم توي صورتت دنبال: انداختم گفتمدر حاليكه سرم رو پائين مي

  دايش كردي؟خوب حاال پي -
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تونم پيداش كنم، بهتره از نه آقا سهراب، اونچه كه گم كردم توي زمان گم شده، ديگه نمي -
اينجا بري، چون توي اين مدت منو ديوونه كردي، من بازيچه دست تو نيستم كه هر وقت دلت 

به رها اين حرفو نزن، من هيچ وقت به تو :با ناراحتي گفت .خواست كوكش كني كه برات برقصه
  كردي؟چشم عروسك نگاه نكردم، اگه تو بودي چكار مي
اونكه  ؟كنيكه با قلب دختر من اينطوري بازي  :مامان كه در كنارم ايستاده بود، جواب داد

  .اينقدر با اطمينان جلو من و حامد ايستاد و گفت من نامزد سهراب هستم
  .دونست چكار كنهم نميآخه وقتي با من حرف زد فقط توي شك و ترديد بود و هنوز ه -
براي اينكه همتون منو به شك و ترديد انداختيد، به خودم گفتم مگه ممكنه كه فقط من  -

خواست با گويند، دلم نميدونند كه اينو ميكنم، حتماً مامان و حامد چيزي ميدرست فكر مي
س منو نخواد و از اون احترامي كه سالها خانواده حامد بهم گذاشتند، حاال برم جايي كه هيچ ك

ات باشه اونهم بخاطر مني كه همه نظرشون اينه كه اول زندگيمون كار تو فقط جنگيدن با خانواده
باعث بدبختي زندگيت بودم، ولي تو هم با حرفهات نه تنها كمكم نكردي، بلكه بدتر از همه گفتي 

خسته شدم، ديگه برم با حامد زندگي كنم و خود تو كنار كشيدي، ديگه سهراب از دست تو 
كنم مثل هميشه ولم كني و بندم و تكيه ميخوام هر وقت بهت دل ميخوام ببينمت، نمينمي
اي تكيه كنم، اينو توي اين مدت خوام نه به تو و نه به هيچ كس ديگهفهمي ديگه نميمي. بري

  .تونند تنها هم زندگي كنندخوب يادم دادي كه آدمها مي
  ......رها -
  .از اينجا بره وبل از اينكه شروع به داد زدن بكنم، بهش بگمامان ق -
  .رها فقط چند دقيقه به حرفهام گوش كن -
اينجا نيومدم كه صداي تو رو بشنوم، اومدم يكماه خودم رو از چرت و پرتهاي زندگيم پاك  -

  .كنم و برم
ردم و چمدونم رو كه گرده، اشاره كاومد راننده است و دنبال مسافر ميبه آقايي كه به نظر مي

  .اومددر دست سهراب بود نشونش دادم، اما هر چه فكر ميكردم آدرس خونمون رو يادم نمي
سهراب حاضر نبود كيفم رو به راننده بده و تا كنار تاكسي خودش با ما اومد و با عصبانيت رو 

كني، من از تو بردار، اگه بخواي اينطوري با من لج  بچه بازيرها دست از  :به من كرد و گفت
  .ترملجوج

تو فكر  :انداختم گفتمه روي صندلي عقب ماشين ميـودم رو بـه سختي خـالي كه بـدر ح
گيري و هر كني توي زندگي من كي هستي كه هر وقت دلت خواست اين بازي رو از سر ميمي

  .وقت نخواستي اينطوري ميزني زيرش
ره زندگي كني و هيچ وقت خودم رو مالك رها من تو اين مدت فقط سعي كردم كه تو دوبا -

اما  :كرد رو قورت دادم و گفتمام ميهزندگيت ندونستم، با ناراحتي بغضي كه توي گلو داشت خف
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با چه سختي بدستش آوردم و سعي  كه فكر نكردي كه دوباره با تنها گذاشتنم، اين زندگي رو
  .دادمشتم از دست ميكردم بهش عالقمند بشم، چطور توي اين دوماه دوباره داش

من اگه از لحظه به  :ين تكيه داده بود با ناراحتي گفتهمانطور كه دستش رو به در ماش
كني االن با چه رويي هاي تو و تصميماتت توي اين دو ماه خبر نداشتم، فكر ميلحظه ناراحتي

  شدم؟جلوت ظاهر مي
ماه چي به من گذشت؟ هر دوني كه توي اين دوتو چه مي: با پوزخندي تمسخرآميز گفتم

كنم كه بخاطر حماقت خودم و خودخواهي تو و حامد دوباره داشتم قدم تو چه راهي وقت فكر مي
ي متحرك بودن يعني چي؟ بيچاره مامانم كه ايسته، ميدوني مردهگذاشتم، قلبم از حركت ميمي

ن مدت ياد گرفتم كه همه عمرش بايد كمرش زير بار مشكالت من خم بمونه، نه آقا سهراب تو اي
نبايد خيلي آسون اختيار دلم رو به دست هر كسي بدم و گرنه تا آخر عمر ديگرون هر وقت 

  .گيرنددلشون خواست از من سواري مي
دون اينكه به دستم رو به سمت در، دراز كردم تا آنرا ببندم، سهراب از جلو در كنار رفت و ب

برابرش رو من كشيدم، چون تو فقط خودت رو  تو هر چه كشيدي، صد :صورتم نگاه كند گفت
اون عالم رها كردم عذاب كشيدم، عذاب  ، تويخبري رها كردي، اما من از درد اينكه تو روتوي بي

  خواهي پيش بري؟ كني؟ و تا كجا ميانتظاري كه باالخره تو چه راهي رو انتخاب مي
نتخاب كردم؟ فقط به صرف اينكه آخه سهراب تو االن از كجا ميدوني كه من چه چيزي رو ا -

  كني تو رو انتخاب كردم؟به ايران اومدم فكر مي
  .دونمنه اينو مي -
  دوني؟از كجا مي -

سهراب جان، رها االن خسته است،  :مامان كه در كنار سهراب ايستاده بود بهش گفت
  .دهيدحرف بزنيد چيزي جز ناراحتي تحويل همديگه نمياينطوري بخواهيد با هم 

  پس خاله شما بگيد من بايد چكار كنم؟ -
  .ام كه بتونم كاري انجام بدمپرسي پسرم؟ تو خودت خرابش كردي، من چكارهاز من مي -

  :نشست، رو كرد و گفتبا ناراحتي به مامان كه در صندلي جلو مي
كرديد، رها هم خاله اگه شما اينطوري پرش نكرده بوديد و يه كمي از من طرفداري مي -

  .افتادنقدر به شك و ترديد نمياي
كني اون كسيه كه به حرفهاي من من كاري رو كردم كه به صالح دخترم بود، فكر مي -

ده، اون با حرفهاي شناسيش كه اگه چيزي به دلش نشينه انجامش نميگوش بده، نه، خودتم مي
  .من به شك افتاد اما هيچ كاري هم نكرد، چون منتظر تو بود
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اره كردم كه زودتر حركت كنه، قبل از اينكه هر دوتامون اونقدر جلو هم خورد به راننده اش
كنه، چرا كه سنگيني نگاهش رو كردم و ميدونستم كه اونهم به ما نگاه نميبهش نگاه نمي. بشيم

  .كردماحساس نمي
، هاماين همه بار مشكالت اين سفر رو تحمل كردم تا دوباره برگردم به وطنم، شهرم و خاطره

اما حاال نزديك خونه هستيم و من حتي به يك خيابون هم دقت نكردم، فقط نور چراغها بود كه 
  .دزديدندوار تاريكي شب رو از جلو رويم ميهمه به صف شده بودن و رژه
كردم كه كليد رو توي هام خودم رو جلوي در خونمون مجسم ميچقدر هر شب تو خاطره

كم برايم لمس كردن اين در مثل يك هام ميشم، ديگه كمخاطرهاندازم و وارد خونه قفل در مي
  .خواب و خيال بود

كنند دزد اومده، اينطوري كه تو دستت رو از روي قفل و ها فكر ميدخترم االن همسايه -
  .داريچفت در برنمي

خوام، اونقدر خوب لمسش كنم كه حسابي توي آخه ايندفعه مي :با خنده به مامان گفتم
كردم دفعه قبل كه رفتم فكر نمي: كردم ادامه دادممونه و در حيني كه به مامان نگاه ميذهنم ب

تونم اين در و اين خونه رو دونم كه ديگه كي ميبرگشتنم اينقدر طول بكشه، ايندفعه كه برم نمي
  دونم ديگه اصالً برگشتي هم هست يا نه؟ببينم، نمي

  .احت كني، سعي كن فقط توي اين سفر مثبت باشيرو نارقرار نشد از حاال اينقدر فكرت -
  :شدم با ناراحتي گفتمهمانطور كه به كمك مامان وارد ساختمون مي

گذارند كه من يك روز آروم باشم و دوباره با كنجكاوي به سمت مامان برگشتم و مگه مي -
  گردم؟پرسيدم، واقعاً تو به سهراب نگفتي كه من دارم برمي

ي من بهش گفتم؟ خودت ديدي كه من اونجا چقدر از ديدنش متعجب كنيعني فكر مي -
  كني كي بهش گفته؟شدم، تو فكر مي

  دونمنمي -
شد، يعني ممكنه اون گفته باشه، اما چرا بايد بگه؟ از آخرين اما فكرم فقط به حامد ختم مي

سهراب گفته  آد كه منو هم بخشيده باشه چه برسه به اينكه رفتن منو بهپيغامش به نظر نمي
  .باشه

روي تختم دراز كشيده بودم و هنوز از حس برگشتن به دنياي بچگيم و اتاقم در تحير بودم، 
ايه كه از اينجا رفتم، چقدر مامان اتاق رو خوب و تميز نگه داشته و دقيقاً دكوراسيونش مثل لحظه

رو عوض نكرده و به جاي دونم از اينكه مامان خونه ها عوض شده، نميفقط رنگ روتختيها و پرده
كنم خاطرات قبل ديگري نقل مكان نكرده بايد سپاسگزار باشم يا ناراحت، آخه به هر جا نگاه مي

گيرند، حتي نگاه كردن به در اتاقم هم يكدنيا از سفرم خيلي واضح و روشن پيش چشمم جون مي
ريختم و يا روزهايي كه كنه اشكهايي كه پشت اين در بخاطر سهراب ميخاطره رو برام زنده مي
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كنم و نفس زاشتم، به هر جاي خونه نگاه ميكردم و روي قلبم ميهاشو پشت اين در باز ميهديه
افتم، باز هم فرم ميــد قبل از ســاد حامــي وقتي به يــط بوي سهرابو ميده، حتــكشم فقمي

داشت تلفني  مدودم و حاده بــه روي همين تخت دراز كشيــگرده، روزي كه سهراب برميــب
كماه ديگه بايد آماده سفر باشم حتي بعد از اون تلفن ــفت كه كارم درست شده و يــگبهم مي

دن از شهري كه سهراب توي اون نفس ــخاطر دور شــوشحال باشم بــه جاي اينكه خــهم ب
ازي گرفته ــو به بــنهرابه كه فكر مــدت دوباره ســاال بعد از اين همه مــو ح .كشه، گريستممي

هراب با اون غروري كه ــكنم، ساور نميــوز هم ديدنش رو بــزاره بخوابم، هنميــو باز هم ن
داره، چطوري پا روي حرفهاي خودش گذاشته و به ديدنم اومده، من كه چيزي رو عوض نكردم، 

ا چه رويي ــه من گفت و رفت، بــه هر چه دلش خواست بــون رهايي هستم كــوز همــهن
دوباره به ديدنم اومد و از همه بدتر چطور خودش رو بعد از اين همه حرفها نامزدم ميدونه، نه آقا 

ي يك درصد هم ـشم، اگه حتيـجا رو اشتباه كردي، من از يك مار دوبار گزيده نمــسهراب اين
در موردش، اين بود  گذاشتم تصورمكردم كه ممكنه اون رو ببينم اصالً پا به اين سفر نميفكر مي

كه مثل روزي كه در مورد حامد شنيد خودش رو از زندگيم كشيد بيرون و هيچ وقت ديگه جلو 
كنم بخوابم و خودم رو با فكرهايي كه رويم آفتابي نشد، حاال هم همين انتظار رو داشتم، سعي مي

چه قراره بعد از اين ديگه بايد به فراموشي سپرده بشه اذيت نكنم، هر چه كه بوده گذشته و هر 
طلبد، پس رها خانم بگير بخواب كه بيداري سخت در بياد چيزيه كه دلم و عقلم اون رو مي

  .انتظارته
                                                    ***  

هايم را گشودم، كجا بودم، ميان اتاق نمود چشمي غريبي كه بسيار آشنا ميبا صداي همهمه
داد و باز هم خودنمايي آفتاب كه هزاران آرزوهاي شيرين و ناشناخته قلبش رو نوازش ميدختري 

به روي تختخوابي كه پناهگاه هزاران رازهاي ناگفته است و باز هم رخوت و سستي من كه در بر 
چه زيباست دوباره كودك  ،دزدماز او نمياي گر نگاهم را با پوشش ملحفهدام و آفتاب آرميده

ها و دوباره پناه گرفتن در و دوباره دنيايي غريب پيش رو داشتن و دوباره ترس از ناشناخته بودن
 ......ايآغوش گرم مادرانه

  
اينطور كه معلومه از ظهر هم گذشته و من بعد از مدتها خوابي راحت و بدون دغدغه فكري 

فكر براي انجام دادن نداشته  ها كه بلند ميشه اين همهام، چه خوبه كه آدم صبحداشته ،براي فردا
باشه و فقط به دل خودت بلند بشي و هر كاري رو كه ميلت ميكشه انجام بدي و حتي اگه ميل 

خيال نفس مسئوليت بودن و بيبه هيچ كاري هم نداري باز هم بگيري بخوابي، چقدر خوبه بي
ح با بار سنگين فهمم كه بعد از اين ده سالي كه هر روز صبكشيدن، آرامشش رو حاال مي
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شدم و براي بدست آوردن لقمه ناني كه هيچ وقت هايي كه روي دوشم بود بايد بلند ميمسئوليت
  .كردمشه گذشت آغاز به زندگي دوباره مياز خيرش نمي

مون لونه داشتند، روحم جيك گنجشكاني كه روي درخت و گلهاي باغچه قديميصداي جيك
هستند، توي خونه بوي عطر  ترصداجا گنجشكانش هم پر سر و كرد، مثل اينكه اينرو نوازش مي

اش برايم لذيذه، ديگه مثل كنه چه غذايي باشه، همهغذاي ايروني همه جا رو پر كرده فرقي نمي
من اين  ،آهگفتم رفتم و مياومدم خونه يكراست سراغ ظرف غذا ميزمان مدرسه نيستم كه تا مي

طبق معمول يكراست بطرف آشپزخونه و سراغ ظرفهاي غذا كه غذا رو دوست ندارم، اما باز هم 
 مثل :روي اجاق گاز در حال جا افتادن بود رفتم، ولي صداي مامان از پشت سر غافلگيرم كرد

  تره؟ نه؟اينكه غذا از ديدن مادرت واجب
با خنده به طرف مامان برگشتم كه پشت ميز كوچولوي انتهاي آشپزخونه نشسته و در حال 

كردن ساالد بود، بوسيدمش و كنارش روي صندلي نشستم اما نگاهم به روي مامان، ميز، درست 
ه نگاهش را از صورتم ـطور مامان كـذر بود و همينـال سير و گـنت و آشپزخونه در حـكابي

حاال اينطور مات و مبهوتم  كـه خوبه كه دوماه پيش منو ديدي :داشت با خنده بهش گفتمبرنمي
  .شدي
اينجا و ميون خاطرات گذشته ببينمت يه لطف ديگه داره، توي اين سالها هر وقت اينكه  -
ون با تكردم كه داريد از بازيگوشيهاي روزمرهنشستم اينجا تو و دوستات رو جلوم مجسم ميمي

  .شنيديدزدم، نميكنيد، اما هر چه صداتون ميهم صحبت مي
ما لمس كردنش فقط مال خودش بود كه تونستم عمق دلتنگيهاش رو فقط احساس كنم، امي

  .توي اين سالها چطوري تحمل كرده بود و بعد از اينهم باز هم به همين صورت بايد تحمل كنه
هات زندگي رو عوض كرده بودي، اينطوري انگار هميشه بين خاطرهكاشكي مامان خونه -
  .كنيمي

همين رو هم ندارم، حاال تو دلخوشيهاي زندگيم همين چيزهاست، اگه جايم رو عوض كنم،  -
خواد به اين چيزها فكر كني، بلند شو يه دوش بگيرتا غذامون رو بخوريم، از بس منتظرت نمي

  .گيرمموندم دارم زخم معده مي
  .گيرمخوريم، بعد دوش ميپس اول غذا مي -

بعد از آد، مخصوصاً مي مكردم باز هم خواباختيار احساس ميروز آروم و ريلكسي بود كه بي
ذاي سنگيني كه بعد از مدتها خورده بودم، اما اين يكماه ارزش خوابيدن رو نداره، بايد از ـغ

در حالي كه آروم . شدهام استفاده كنم، صداي شعر خوندن بچه كوچكي از حياط شنيده ميلحظه
دم ديكردم به سمت صدا رفتم، مثل اينكه خودم رو ميآروم موهاي خيسم رو با حوله خشك مي

ي ديوار به ديوارمون هم بود در حال تكه بازي و كه با مريم همبازي دوران كودكيم كه همسايه
كاري ها بود فقط احتماالً يك رنگسر و صدا كردن هستيم، حياط خونه هنوز هم مثل گذشته
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ها شده بود، اما باغچه، همون باغچه قديمي و بوته رز همون رز قديمي حسابي روي در و پنجره
هاي اصليش حسابي كلفت و پيچ در پيچ شده بود تنها درخت باغچه كه يك درخت ود كه شاخهب

تناور و بزرگ هلو بود، روي همه باغچه كوچولومون سايه انداخته بود، تنها درختي بود كه از وقتي 
كردم، درختي كه با دستهاي بابا، اش، توي باغچه، خاكبازي ميكه خودم رو شناختم، زير سايه

اگه اين درخت و رز به همين حالت موندند، . قتي به اين خونه اومديم توي باغچه كاشته شدهو
كنه و مثل همين دو تا پير رش هم مثل همين دو تا درخت زندگي ميـه مامان تا آخـيعني ك

شه، نه هيچ تغييري و نه هيچ تحولي، به عشق مامان و بابا حسوديم ميشه حتي بعد از مي
كنند مامان بهش وفادار ديگه رو دوست دارند و هنوز دارند با فكر هم زندگي ميمرگشون هم هم

هاي اش رو مطابق ميل اون نگه داشته و بابا هم هر بار با جوانه دادن گل رز و شكوفهمونده و خونه
اش رو به مامان نشون ميده، منو باش كه تا از حامد جدا شدم حتي تحمل نداشتم هلو نزديكي
كرد، تحمل نداشتم كه روي اي بمونم كه هر روز عكسهاش روي ديوار خودنمايي ميتوي خونه

كنم مبلي بشينم كه يك روز حامد اونجا نشسته بود، چقدر من زمين تا آسمون با مامان فرق مي
كرد منهم ممكنه مثل مادرم همه عمر وفادار به همسرم بمونم، حتي اگه از اون و حامد فكر مي
هميشه حامد شناختش از آدمها خوب بود، هم مامانو خوب شناخته بود و هم . شمجدا هم شده با

دونم چرا در مورد من اينقدر اشتباه كرد، هر چند كه خودش باني همه سهراب رو، اما نمي
موندم، اما حامد همه چيز رو ذاشت هميشه باهاش مياشتباهاتم شده، منهم اگه اون تنهام نمي

داشت، اما چيزي نبايد وجود داشته باشه، نبايد مي :گفتت اگه ميخواسطبق نظر خودش مي
كرد كه ممكنه من بخوام وجود داشته باشه، پس سهم من چي ميشد، چرا هميشه سهم فكر نمي

ارزد، اينكه اين شكستن نمي. ارزدمن بايد فراموش و قرباني نظرات ديگرون بشه، نه حامد نمي
  ديگرون شكسته بشه،باورهايم و راهم به سنگ عقايد 
  اي باشداگر دوستت دارم، كالم كهنه

  به قلبت يا نگاهت
  بسا، وِرد زبانت

 نيرزد،

  چون شكستن، باورت باشد
  هايتبه سنگ ايده

  ي راه و مراممبه حجم شيشه
  

شد مانع از اي كه از ديوار همسايه سمت راستم شنيده ميصداي سروصدا و بازي دختر بچه
ر كنار همديگه بود، اولش از صداش ناراحت بودم و بعد به خودم خنديدم كه آوري افكارم دجمع
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آد و هاي مردم در نميناليدي كه صداي پرنده هم از خونهرها خانم اين همه مدت اونجا از اين مي
  .حاال كه اينجا هستي از اين صدايي كه به جز صداي زندگي چيزي نيست ناراحتي

دم اومده بود، با خودم خنديدم و با صداي بلند به دختري كه يكدفعه مثل اينكه چيزي رو يا
  دختر كوچولو اسمت چيه؟ :كرد گفتماون سمت ديوار بازي مي

بعد از كمي مكث صدايي رو كه مثل كشيدن فلزي بر روي زمين بود شنيدم، ولي دختره 
ي ديوار شنيدم كه چيزي نگفت، احتماالً از من ترسيده بود، اما چند لحظه بعد صدايش رو از باال

  پرسيد خانم، شما مهمون مينا خانميد؟
ده ميشد، مثل اينكه اين ــوار ديــوش از باالي ديــر كوچولــرف صداش برگشتم، ســبه ط

شه، يادم به كودكيهاي مريم افتاد كه وقتي ديمي توي اين خونه فراموش نميــادت قــع
ريم و مشغول درسهامون بشيم، اون باالي نردبان كردند دست از بازي بردامادرامون مجبورمون مي

زد، مطمئن نبودم كه رفت و از اونجا منو صدا ميفلزي كه هميشه توي حياط قرار داشت، مي
اينهم دختر مريم يا نه؟ مامان بهم گفته بود كه بعد از فوت مادرش با شوهر و دخترش پيش 

كنند، اما مطمئن نبودم كه اين پدرش برگشته و همگي توي همون خونه قديمي زندگي مي
داري داشت كه برعكس موهاي مريم بود، از اون پرسيدم اسم دخترشه، موهاي خرمايي موج

  مامانت چيه؟
كرد و سرش رو بيشتر به سمت حياط ما خم كرده بود تا فقط در حالي كه صداش رو آروم مي

  :من صداش رو بشنوم
انم شكايتم رو بكني كه دوباره زيادي سروصدا ــامــانم يا مــبه مينا خ واهيــخيــم -

 ؟مدكر
  خوام بدونم تو دختر مريم خانم هستي يا نه؟نه عزيزم فقط مي :با خنده نگاش كردم و گفتم 
  دونيد؟شما اسم مامان منو از كجا مي-

  .رسونهشناسمش، فقط بهش بگو، رها سالم ميمي :با خوشحالي بهش گفتم
  گيد من دوباره زياد سر و صدا كردم و از نردبون هم اومدم باال؟نمي باشه، اما شما كه بهش -
  .گممطمئن باش كه بهش نمي -
عجب به در نگاه كردم و ـذاشت، متـاتموم گـامون رو نـهاط، صحبتـداي زنگ در حيـص
به دونستم بايد در رو باز كنم يا نه؟ آخه مامان كه منتظر كسي نبود، حتماً مزاحمه، ولي بعد نمي
ما بايد براي ديدن كسي وقت قبلي بگيرند، با ـكاست كه حتـه اينجا امريـديدم مگـودم خنـخ
هاي خودم باور نداشتم، به در تكيه خيالي به سمت در رفته و آنرا گشودم، اما انگار به چشمبي

ما دادم تا بتونم خودم رو كه هنوز بدون عصا راه رفتن برايم سخت و آهسته بود كنترل كنم، ا
خاله منير در حالي كه اشك تو چشمهاش جمع شده بود به سمتم اومد و همانطور كه دسته گل 
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و دوباره نگاهم  بوسيد، داد، منو بغل گرفتفريدون مي زيبايي رو كه در دستش بود به دست عمو
 كرد و دوباره در بغل گرفت 

باره رو به مامان كه با دخترم باورم نميشه كه تو به ما خبر ندادي كه ديشب اومدي و دو-
معرفتي هم حدي داره، آخه تو دلت واقعاً مينا بي :صداي زنگ در به حياط اومده بود كرد و گفت

اومد كه به من نگي؟ و دوباره انگاري كه تازه منو ديده به صورتم نگاه كرد و گفت ماشااهللا چقدر 
چقدر شبيه پدر خدا بيامرزت جا افتاده و خانم شدي، چرا من تا حاال متوجه نشده بودم كه 

  هستي؟
گذاشتي يك عمر اي بابا، خانم بعد از سيزده، عيدت مبارك مي:عمو فريدون با خنده گفت 

ديگه هم بگذره بعداً يادت بياد رها شبيه كي شده به طرف عمو فريدون كه ديگه همه موهايش 
م نميشه چقدر همه پير يكدست سفيد شده بود رفتم، منو در بغل گرفت و سرم رو بوسيد، باور

  شدند، چقدر شكسته، مگه همش چند سال گذشته؟
كردم و اين همه چين و گشت، به خاله منير عزيزم نگاه ميبا سرگردوني نگاهم بين اونها مي

درخشيد، به كردم، اما چشمهاش هنوز هم مثل چشمهاي مامان ميچروك صورتش رو باور نمي
كرد ا قامت بلند سهراب جلو رويم ايستاده بود و بهم نگاه ميسمت در برگشتم كه در و ببندم، ام

اي كه دستش رو در دست داشت و خودش رو با خجالت و در كنارش پسر بچه هفت هشت ساله
  .پشت سر سهراب پنهان كرده بود، قرار داشت

اي هر دوتاشون چشمهاي سياه براق و شيطوني داشتند، اما اون برعكس سهراب پوست سبزه
اي را به فرزند خواندگي بگيرم خواستم بچهخورد، من اگه ميهاي جنوبي مي، بيشتر به بچهداشت

اي به هم كردم بيشتر شبيه خودم باشه، اما اين دوتا به جز چشمهاشون، شباهت ديگهسعي مي
  .نداشتند

لت كنم تو بايد ايمان باشي؟ درسته؟ با خجافكر مي :با لبخندي به پسرش نگاه كردم و گفتم
  .بله :بهم نگاه كرد و گفت

كنم طوري ميشه خجالت رو گذاشت كنار، فكر ميــرسيدي، چــپايد اول از بابات ميــب -
 ه استادترهــوي اين مورد از همــاون ت

هش ــائيد بشه، اما سهراب بــهراب نگاه كرد، گويا منتظر بود تا تــه صورت ســبرگشت ب
توني بري پيش بابابزرگ و ايمان رفت پيش خاله منير و ، ميگيــتياج نداره چيزي بــاح :گفت

عمو، جلوي در ايستاده و دستم را به طرف ديگر در تكيه داده بودم، كالً راه ورودش بسته شده 
نجا و بايد خجالت ـكني پرروئيه اومدم اياگه كه فكر مي :بود، سرش را پائين انداخت و گفت

  .گذارمي غرورم رو هم زير پا مياي تو همهبكشم، اما اين غرورمه كه دارم بر
خوام برم دنبال اون چيزي آقا سهراب، ديگه نه غرور تو برام مهمه و نه غرور خودم، فقط مي -

  .كه عقلم ميگه درسته
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اما اينطور كه تو راهو سد كردي، معلومه كه غرور خودت هنوز مهمه وگرنه منو اينطوري  -
  .داشتيميجلو پدر و مادرم پشت در نگه ن

دونم چطوري به خودت اين اجازه رو دادي كه بدون پرسيدن از من به اونها گفتي كه نمي -
  من برگشتم؟

خواستي مامان و بابام كه اينقدر دوستت دارند رو ببيني و بري، ميدوني يعني تو واقعاً نمي -
ياد ديدنت، اما خواست بزده شده و از همان اول صبح ميح كه شنيده چقدر ذوقبمامان از ص

بهش گفتم بعد از ظهر برو كه خواب نباشي، مگه نگفتي به شك افتاده بودي كه اونها ديگه تو رو 
هت نشون بدم كه تنها عروسي كه از ته قلبشون با ــتونستم بطوري ميــواهند، پس چــخنمي

ت كه دونند پسرشون فقط در كنار رهاساون راضي هستند فقط تو هستي، براي اينكه مي
  .خوشحاله

دونستم كه هر سه چشمشون به ان با ناراحتي صدايم زد، بهش نگاه نكردم، اما ميـامـم
  .ماست
  خواهي بزاري من بيام تو، اينقدر از من متنفري؟واقعاً نمي -
  از تو متنفر نيستم، از خودم متنفرم -

رو كه ند صداي خالهو دستم رو از جلوي در برداشتم تا خاله منير و عمو متوجه بحثمون نشو
شنيدم، مينا جون ماشااهللا چه سرحال شدي، مدتهاست ديگه كنار در ورودي ايستاده بود مي

داري اش عمو برگشت به من نگاه كرد و گفت بايد سعي كني ايندفعه رو نگه .اينطوري نديدمت
  .دهات ديگه بوي آدميزاد هم نميچون از وقتي دخترت رفته، انگار كه خونه

ها بزرگ نشدند كه براي بچه :شد گفتمامان با لبخندي كه ديگه از روي لبهاش پاك نمياما 
ماشااهللا رها ديگه براي خودش خانمي شده، هر جاي دنيا هم كه باشه بايد . دل ما زندگي كنند

هاي تراس باال بره و بعد خودم كه ايستاده بودم تا سهراب هم از پله. براي دل خودش زندگي كنه
  .لت نبودن عصايم در كنارم مجبور بودم خيلي آروم قدم بردارم، برمبه ع

ها ايستاده بود، بدون اينكه بهش نگاه كنم گفتم شما رفت و همون كنار پلهاما سهراب نمي
  خواهيد بريد داخل؟نمي

شم از زدي، دارم ديوونه ميرها كاشكي اينطوري رسمي با من حرف نمي :با ناراحتي گفت
پايم رو به روي اولين پله گذاشتم تا خودم زودتر برم تو، اما سهراب دستم رو . يبگيتاين همه غر

كرد، گرفت، با حيرت نگاش كردم و سريع دستم رو كشيدم عقب، اما اون كه گويا فكر اينو مي
  :محكم دستم رو نگه داشت و گفت

  نرو تو، بزار باهات حرف بزنم -
بيني مهمان دارم، صحبت رو كشم و گفتم مگه نميبا عصبانيت سعي كردم دستم رو بيرون ب

  .بعداً هم ميشه كرد، و بعد از مكثي ادامه دادم البته اگه صحبتي براي گفتن باشه
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رها جون، فكر ما رو نكن، چند دقيقه بمون بزار پسرم حرفهاش رو بزنه : خاله نگام كرد و گفت
اهاش حرف نزني مجبوري تمام اين و عمو در حاليكه وارد ساختمون ميشد گفت، اگه امروزم ب

  .يكماهي كه اينجا هستي، هر روزش يه مهماني به اسم سهراب رو تحمل كني
اما فقط همين امروز، اگه بذاري حرفهام رو بزنم و باز هم با من : سهراب نگام كرد و گفت

ر هنوز چقدر نگاه بازيگوشش آروم شده و چقد .مخالف باشي، براي هميشه از زندگيت ميرم بيرون
  .تونيم بريم داخل حرفهات رو بزنمي :سوزم، به آرومي گفتمهم با نگاهش مي

  خوام به تو بزنم، نه به اونهاآخه رها اونها حرفهائيه كه مي -
ني كه سرش رو پائين ـدر حي .شنوهميـدات رو نـوي اطاق من، كسي صـوب بريم تـخ -
تونستم ايستادن روي پاهايم رو نمي نيااز  ديگه بيش .نه رها همينجا بهتره: انداخت گفتمي

  :هاي تراس تكيه داده بودم، بهش گفتمتحمل كنم، همانطور كه به پله
  لطفاً دستام رو ول كن -
ام رو بهت امانتي: ه توي دستش بود گرفت و با لبخندي گفتـا دو دستش دستم رو كـب
  .گردونمبرمي
  از كي تا حاال تو صاحب دستهاي من شدي؟ -
  .از دوماه پيش كه به من قول ازدواج دادي -
  .لطفاً ديگه در مورد ازدواج صحبت نكن -
  چرا، مگه از دوماه پيش تا حاال چي عوض شده؟ -
  هم تو عوض شدي و هم من، در واقع بايد بگي ديگه چي عوض نشده؟ -
  .دونم كه تو عوض شدياما من عوض نشدم، ولي مي -

  :نشستم، گفتمتراس ميهاي در حالي كه آروم روي پله
ت خواست بهم ــه هر چه دلــن بود كه تو عوض شده بودي كــوض شدن من براي ايــع -
تي، بدون اينكه به حرفهاي من گوش كني، دقيقاً كاري رو كردي كه ده سال پيش ــو رف گفتي

ني كري، هيچ فكر نميزاري و ميهم انجامش داده بودي، هميشه منو تو بدترين شرايط مي
تونند تبديل به نفرت تحمل يك انسان تا چه حده و توي اين شرايط عشقها چقدر زودتر مي

  .بشوند
  شهعي هيچ وقت تبديل به نفرت نمياما عشق واق -
شه، من از تو متنفرم، چون ميدونستي كه با چه سختي از اون جهنمي كه براي چرا مي -

دوني هاي خودت منو به همونجا انداختي، نميخودم ساخته بودم خالص شدم، اما دوباره با دست
اين دوماه چي كشيدم تا بتونم خودم رو نجات بدم و حاال بعد از دوماه اومدي و ميگي هيچ اتفاقي 

  .نيفتاده
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دونم چي كشيدي و منم با تو درد يـر داشتم، مـاه خبـحظه اين دومـحظه به لـمن از ل -
دونستم تو چه وضعيتي ستم بخوابم، چون هم ميتونها رو تا صبح نميكشيدم، منم شبمي

دوني با ديدم، نميهستي و هم از نشنيدن صدات كه ديگه برام مثل نفس كشيدن بود عذاب مي
گرفتم تا بهت زنگ نزنم و بزارم خودت راهت رو پيدا كني، يكماه اول چه زجري جلو خودم رو مي

به خودت اومدي و داري بلند ميشي، ديگه فقط براي من خون دل خوردن بود تا باالخره شنيدم 
خواي بيايي بعد از اون فقط برام انتظار بود و انتظار كه تو تصميمت رو بگيري، وقتي شنيدم مي

ايران متوجه شدم كه ديگه فكرهات رو كردي و اين ديگه فقط زندگي خودته كه داري بخاطرش 
  .ميري جلو، ديگه نه به خاطر منه و نه به خاطر حامد

ميشه بگي چه كسي تمام زندگي منو به تو گزارش : ا تعجب بهش نگاه كردم و پرسيدمب
  .خواي كه ايندفعه هم بگي حامد، چون اون از شرايط من اونقدر خبر نداشتنميميده؟ 

كني حامد؟ چه كسي، فكر مي: نشست با پوزخندي گفتها ميهمانطور كه كنارم روي پله
  به من بگه؟اون ديوونه شده اين چيزها رو 

پس اون كيه؟ من واقعاً خيلي كنجكاوم كه بدونم اون چه كسيه كه حريم شخصي من  -
داده؟ خنديد و سرش رو پايين انداخت، نه رها براش مهم نبوده و همه زندگيم رو به تو توضيح مي

  .رو نسبت به اون عوض نكني، امكان نداره منهم اسمش رو بهت بگمجون، تا وقتي ديدت
داده، بعد انتظار اقعاً ديوونه شدي، يك نفر همه زندگي خصوصي من رو به تو توضيح ميتو و -

  داري فكر بدي در موردش نداشته باشم؟
كرد، خوب خانمي، يه كم فكر كن، اگه كسي اينقدر نگرانت نبود، اينطوري بهت كمك نمي -

چون يه آدم سمجي مثل من كنه، كرده كه با اين كارش داره به تو كمك ميدر واقع اون فكر مي
كني من شد، پس فكر ميزد و جوياي حالت رو از اون ميجلوش بود كه ثانيه به ثانيه زنگ مي

  .تونستم كاري رو كه شروع كردم تمام كنم، بدون اينكه از احوالت خبردار باشمچطوري مي
رد مان و حامد خُاما اينجا رو اشتباه كردي، چون با اين زجري كه بهم دادي و منو جلو ما -

كردي، ياد گرفتم كه همه قول و قرارها، همه عشقها همش چرت و پرته، همش شعره كه فقط تو 
خونيش، هيچكس ارزش هيچ چيزي رو نداره، ياد گرفتم كه ديگه از صبح تا شب منتظر كتابها مي

گه دوستت دارم چون هيچ كس هم منتظر صداي من نيست، هر كس مي صداي كسي نباشم،
قط براي اينه كه صاحب چيزي كه دوست داره بشه، مثل يك كاال، مثل يك عروسك بخردش و ف

تونستي منو اش داره، ميدوني باز هم حرف سر قدرت، چون قدرت داشتي ميتوي كلكسيونش نگه
و اسم مزخرف عشق رو هم  مبخري، هم تو و هم حامد فكر كردين كه من يك جنس براي فروش

تونم مثل شما دو تا براي اما خوب يادم دادي كه من كاال نيستم، منهم ميبه رويش چسبونديد، 
اي كه توي زندگي بهم ارزش ميده، منهم ه شمارو، چيزهاي ديگهـم، اما نـدگيم انتخاب كنـزن

كنم كه رو فرد ديگري نباشم، وقتي به خودم فكر ميتونم راه خودم رو برم و هميشه دنبالهمي
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كردم، از خودم بيشتر و بيشتر متنفر گرون توي چه لجنزاري زندگي ميـاطر ديـهميشه به خ
اراده؟ نه آقا سهراب من ديگه اون خري نيستم كه هر شوم كه يك انسان باشم و اينقدر بيمي

  .رسه افسارم رو بدم دستشكسي از راه مي
  .زنهمي تو اهل اينطوري صحبت كردن نبودي، اين صداي رهاي من نيست كه اين حرفها رو -
  .خوام براي خودم باشممن رهاي هيچكس نيستم، ديگه فقط مي -
خواستم باهات منم همين و از تو خواستم، وقتي بعد از تصادفت بهت زنگ زدم و مي -
دونستم چكار كنم، وقتي به تو دي به اسم حامد جلو رويم بود نميـبت كنم، اما هنوز سـصح
اي نيست كه بخوام مشخص كنم، ديدي ي هيچ رابطهگفتگفتم تكليفت رو مشخص كن، ميمي

داد، اون تمام مدت تو رو در كنارش امد هم هيچ وقت پيشنهادي نميـه چيزي نبود، حـكه اگ
خواستي اين رو قبول كني، منهم به حرفهات اعتماد كردم و گفتم شايد خواست و تو نميمي

موم ميشه، اما وقتي بهم زنگ زد و منو همونطوريه كه رها ميگه، وقتي ازدواج كنيم همه چيز ت
مسبب همه مشكالتتون دونست، ديگه نتونستم اين روش رو تحمل كنم، مخصوصاً كه وقتي هم 

تونستم زندگيم رو با كسي شروع با تو صحبت كردم، حسابي به شك و ترديد افتاده بودي، نمي
خواست وقتي باهات زندگي دونه، دلم نميكنم كه هميشه زندگي خودش رو زير دين حامد مي

كنم هميشه اين فكر عذابم بده كه تو فقط براي اين با من ازدواج كردي چون به من قول مي
كنه، ممكن ازدواج داده بودي و اگه ميدونستي حامد هم چند روز ديگه همين پيشنهاد و بهت مي

يم رو شروع كنم، خواست اينطوري با شك و ترديد زندگدلم نمي .كرديبود اونرو انتخاب مي
دوست داشتم تو بدون اينكه هيچ تعهدي نسبت به قولي كه به من دادي، داشته باشي تصميمت 
رو بگيري، اينطوري ديگه من نبودم كه بخوام انتخابت كنم، خودت بودي كه بايد راه درست 

گفتي، حامد خيلي به گردن من حق زندگيت رو انتخاب ميكردي ديگه يه عمر به خودت نمي
رو كه دو ليوان شربت در اون بود كرد، مامان سينيداشت كاشكي دو روز زودتر پيشنهاد مي

ها گذاشت، سهراب كه انگار تازه متوجه مامان شده بود، سرش رو برگردوند و كنارمون روي پله
  .صدا پيش مهموناش برگشتتشكر كرد و مامان دوباره بي

ه و دستهاش رو توي موهاش فرو كرده بود و به در حالي كه آرنجش رو به زانوهاش تكيه داد
  .كردزمين نگاه مي

تي تصميم گرفتم كه ديگه بهت زنگ نزنم تا بتوني درست تصميم بگيري خودم هم ـوق -
ترسيدم كه از ناراحتي ممكنه چه ديوونه كنم، هم براي تو ميدونستم چه ريسكي رو قبول ميمي

تم كه اونقدر تو چشمت بد بشم كه براي فرار از من، حامد بازيهايي در نياري و هم ترس اينو داش
برات خدا بشه و به اون پناه ببري، اما راه اصلي كه منتظر بودم انتخاب كني و در واقع همه 
ريسكو بخاطر اون راه قبول كرده بودم، اين راهه كه تو رفتي، انتظار داشتم هيچ كدوممون رو 

د از ازدواجت فقط براي دل خودت زندگي كني و تصميم قبول نكني و يكبار هم كه شده از بع
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ترسيدم تو رو از دست بدم براي هميشه، اما به خودم ترسيدم اين ريسكو كنم، ميبگيري، مي
گفتم، اگه رها تونست بعد از اون تصادف سنگين باز هم بلند بشه و باز هم نوشتن رو از سر مي

ين ريسكو انجام بدم و براي هميشه از سر دوراهي بگيره، پس شايد ارزشش رو داشته باشه كه ا
تونست روي پاي تر از قبل مياي ميشدي كه خيلي قويبيارمش بيرون، در واقع انسان ديگه

خودش و با تكيه به توانائيهاي خودش زندگي كنه، درست مثل زمينهاي حاصلخيز بعد از گذر 
كه با اين سختي به اينجا رسيده دل بكنم،  تونم از اين رهاييميكني ديگه ميآتشفشان، حاال فكر 

با تعجب و  .كنمحتي اگه تو هم منو رد كني، باز هم براي هميشه توي دلم فقط با تو زندگي مي
كردم كه بارها، توي اين مدت به خودم گفته بودم با اينكه حيرت داشتم به حرفهاش گوش مي

از هم مثل هميشه قبل از رفتنش راه جلو پام سهراب بد كرد، اما راه واقعي رو به من نشون داد، ب
بيشتر به آخرين حرفهاش كه خيلي آشنا بود فكر  ههم گذاشته بود، اما با از بين بردن خودش و از

كردم، اين حرفها رو يك بار ديگه هم شنيده بودم، زمينهاي حاصلخيز بعد از آتشفشان، يادم مي
ناً مامان نبود، حامد هم نبود، چون تازگيها با حامد اومد چه كسي اينو به من گفته بود، مطمئنمي

به جز نرگس و  حرف نزده بودم، اما اين جمله در گذشته خيلي نزديكي به گوشم خورده بود،
  .........خان و خانمشبرهان

نرگس، آره اين جمله رو از نرگس شنيده بودم، شبي كه زنگ زد و مثل اينكه تازه به جواب 
كردم، چطور ممكنه دو نفر در فت، با تعجب به حرفهاي سهراب و نرگس فكر ميرسيده بود اينو گ

  .يك دوره كوتاه يك جمله بخصوص رو استفاده كرده باشند
 .....رها :سهراب همانطور كه سرش پائين بود با صداي خيلي آرومي گفت

  .نگاش كردم، اما سرش رو باال نياورد
  .رها با من ازدواج كن -

  داري به من دستور ميدي؟: مبا پوزخندي گفت
و انگار مطلبي رو به ياد آورده باشم، خدايا من چقدر احمق بودم، مثل اينكه هنوز هم احمقم، 

دوني چقدر گفت نمينرگس كسي كه اين مدت با سهراب در تماس بوده نرگس بوده، وقتي مي
باشي؟ جوابي به قبول كردن مسئوليت سخته و من پرسيدم تو به مامان قول دادي مواظب من 

دونست كه به من سر بزنه دلسوزيهاش، گذشته اينكه هر روز حتماً خودش رو موظف مي ،من نداد
  .از دوستي، بيش از حد بود

  كني؟خانمي به چي فكر مي -
  ........سهراب -

 .....جون دلم: با حيرت سرش رو بلند كرد و با لبخندي كه به لبهاش بود گفت

نه جانم، نه با اين  :اي نشست و گفتمف زدنش به لبهاي منهم خندهاختيار از حالت حربي
  تونم بپرسم تو از كي با نرگس در تماس بودي؟عجله ولي مي
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خوب، حاال بيا و درستش كن، من دارم چي بهت : ها بلند ميشد گفتدر حالي كه از روي پله
رش رو از او همونجا سيگبه كنار باغچه رفت . ميگم و خانم فكرش كجاها سير و سياحت ميكنه

خيلي سخت بود تجسم كردن سهراب وقتي كه . پاكتي كه در جيبش بود در آورد و روشن كرد
گذاره با ريش مرتبي كه گذاشته بود و موهاي جو گندميش، آقاي سيگاري رو گوشه لبهاش مي

كرد، شايد شناختم فرق ميميانسال خوش تيپي بود كه زمين تا آسمون با اون پسر جواني كه مي
ديدم، امكان نداشت بشناسمش اگه خودش رو معرفي نكرده بود و من اونرو جاي ديگه مي

  .هاي آشناش باشهمخصوصاً وقتي كه عينك آفتابي هم به روي چشم
  فكر كردم سيگارو ترك كردي؟ -
  ......بيني كه دوبارهترك كرده بودم، اما مي -
اون درختها، بابام خيلي از دستت عصباني ميشه،  اگه اونجا بايستي و سيگار دود كني توي -

دختر بابات چطور؟ اون عصباني  :ايستاد گفتميها با خنده به طرفم آمد و در حالي كه كنار پله
  نميشه؟

  اون بيشتر از باباش ناراحت ميشه -
پس بهش بگو با من ازدواج كنه تا ناراحتيش كم بشه، مطمئن باش اولين روزي كه بفهمم  -
  .خوادكنم كه اونهم ميهمديگه هستيم، اونطوري زندگي مي مال

خواستي كه از شما دو تا هيچ كدوم زدي، مگه نميكاشكي ازدواج رو از اين رابطه خط مي -
خوام دنبال راهي برم كه بهم خوام ازدواج كنم، ميرو انتخاب نكنم، حاال من به اونجا رسيدم، نمي

هر روز جنگ و جدال با دلم نداشته باشم، چرا حاال كه منو تا  آرامش ميده، با كسي بحثم نشه و
  .خواد تو هميشه دوستم باشي نه همسرماونجا رسوندي دوباره ميگي تو رو انتخاب كنم؟ دلم مي

خواستم اونموقع كسي را انتخاب نكني نه حاال، تو االن با رهاي دوماه پيش ولي من مي -
ويت يه زندگي نو قرار داره كه با افكار و عقايد تو ساخته كني، حاال ديگه پيش رخيلي فرق مي

كني و اگه اون يكي در شه، حاال ديگه تصميم سر اين نيست كه اگه اين نشد، اونرو انتخاب ميمي
گيري، اين كني، ديگه خودت هستي و تصميماتي كه ميدسترس نبود، اين يكي رو قبول مي

  .تويي كه بايد قدم جلو بگذاري
خوام زندگيم رو با كسي تقسيم ميــم، نــخوام ازدواج كنيــگه اصالً نمــن ديــمولي  -
  .كنم

گفتنش حاال برات راحته، اما چند سال ديگه اسير تنهايي ميشي، مامانت رو نگاه كن، از  -
وقتي تو رفتي، اين خونه مثل قبرستون شده، منكه فقط يكي دوبار يكسال قبل از تصادفت اومدم 

گفت كه خاله روح اما مامان و بابا و هر كي كه با مادرت رفت و آمد داشت همينو مياينجا، 
كرد كه به اين خونه خالي قدم زندگيش رو از دست داده، بيشتر اوقاتش رو توي مدرسه سر مي

كني، چون باز هم اون يك دختر داشت كه بتونه با فكرش نزاره، ولي تو با مادرت خيلي فرق مي
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تنها دلخوشيهاش، شادي و ديدن دخترش باشه، اما تو همينو هم نداري، سرم رو  زندگي كنه و
دونستم كه راست ميگه، اين فكري بود كه خودم هم وقتي وارد حياط پائين انداخته بودم و مي

ه سنش باال بود و گشدم كردم، وقتي دختر مريم رو ديدم، وقتي زندگي و تنهايي مامان رو ديدم، ا
تونستم بگم كمي زندگي كرده، اما اون خيلي جوون بود كه بابا رفت كرد باز هم ميبابام فوت مي

و انگاري كه از همون موقع مامان هم با پدرم رفت، اينكه خودش رو بيش از حد با دوستاش و 
اومد، همه ناشي از شاگرداش سرگرم ميكنه، چه توي ايران و چه موقعي كه به امريكا مي

تونستم تونم مثل مامان زندگي كنم، اما ازدواج رو هم نميونستم كه من نميدتنهائيهاش بود، مي
ول كنم، از اولش هم اگه ميدونستم حامد اينقدر محدودم ميكنه، ازدواج با اونرو هم قبول ـقب

كردم، ولي اونموقع تنها راهي بود كه ميتونستم به راحتي به آرزوهام برسم و مامان رو هم نمي
آخه كيه كه آرزوهاش رو بزارند توي سيني و دودستي بهش تقديم كنند، بتونه به ناراحت  نكنم، 

اين آسوني از اونها بگذره؟ من كه همچين كسي نيستم، اما اگه مامان بود عمراً  هم اين مسئله رو 
تونه به شوهرش كه چندين ساله فوت كرده خيانت كنه، كرد، اون همين حاال هم نميقبول نمي

موقعي كه زنده هم باشه، ولي من اينكارو كردم، من به سهراب خيانت كردم، چون با چه برسه به 
تونم باهاش من نيومد منهم راه خودم رو گرفتم و رفتم، اونهم همين كار و كرد، حاال چطور مي

تونم باهاش ازدواج نكنم؟ ميدونم كه تا وقتي اون ازدواج نكنه منهم ازدواج كنم و چطور مي
كنم، ولي من دوست دارم بچه داشته باشم، دوست دارم خانواده داشته باشم، از اين اينكارو نمي

  .كنه، متنفرمتنهايي كه روز بروز منو توي خودش غرق مي
همانطور كه چشماش به آسمون بود و به گذر هواپيمايي كه به كوچكي يك نقطه شده بود 

  كني حقته، اينقدر سخته؟فكر ميدونم چرا رسيدن به آرزوهايي كه نمي :كرد گفتنگاه مي
چرا رها؟ به نظرت كجاي كارم اشتباه بوده كه االن اينطوري توش : رو به من كرد و ادامه داد

زاري موندم، مگه من با دوماه پيش چه فرقي كردم؟ هر كاري كردم فقط بخاطر تو بوده، چرا نمي
واهي همه عمرت فقط بدوي به خما هم يك زندگي ساده مثل بقيه مردم داشته باشيم؟ چرا مي

تونيم در كنار هم خوشبخت ده، در حالي كه من و تو ميدنبال چيزهايي كه هيچ شادي به تو نمي
  .باشيم

ه تو بتوني براي اون تضميني ــست كــزي نيــختي چيــوشبــخ: دي گفتمــوزخنــبا پ
  .بدي

االخره تو اگه بخواي مون رو تضمين كنم، ولي بتونم خوشبختيدرست ميگي من نمي -
رو بشناسيش، بايد دركش كني، بفهميش، بايد از جنس خودت باشه و ازدواج كني، بايد طرفت
كني اگه برگردي، كسي ي قديمي و اختالفها شروع ميشه، واقعاً فكر ميگرنه باز هم همون قصه

كنه، اما براي ق ميدونم، شايد براي تو فرهست كه اينقدر به تو نزديك باشه و تو رو بفهمه، مي
ي دكردم، ازدواج كرمن نيست، چون من از وقتي خودم رو شناختم، تو رو در كنار خودم تصور مي
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اش اين شد كه و رفتي، خيلي سعي كردم فرد ديگري رو جاي تو قرار بدم، اما نتونستم، نتيجه
  .دونيمامان برايم تصميم گرفت و انتخاب كرد و آخرش رو هم كه مي

اختيار ها بود، بيكنارم نشست و دستش رو گذاشت روي دستم كه روي لبه پله روي پله
اي رها من به جز تو با هيچ كس ديگه :دستم رو عقب كشيدم، سرش رو پايين انداخت و گفت

  .مونمكنم، حتي اگه باشه ايندفعه رو تا آخر عمرم هم منتظرت ميازدواج نمي
شه تو رو كنارم داشته باشم، اما نه به عنوان ازدواج، منهم دوست دارم همي: با ناراحتي گفتم

به عنوان دوستم، تو توي زندگي هميشه مشوقم بودي، علت تمام قدمهاي درستي كه تا حاال 
برداشتم فقط تو بودي، تو بودي كه منو با شعر و شاعري و با حقيقت دروني آدمها آشنا كردي، 

  .همه دنياي بچگي و جوانيم رو تو ساختي
كردم ادامه دادم بعد از هاي لباسم بازي مينطور كه سرم رو پائين انداخته بودم و با ريشههما

و بشم و دوباره درسم  دتصادفم، تنها دليلي كه تونستم دوباره بلند بشم و دوباره به زندگيم عالقمن
داشته  تونم به خودم اعتماد به نفسفقط تو بودي كه به من نشون دادي هنوز هم ميادامه بدم، 

تونه به من غرور و افتخار بده، فقط بايد باشم، نشونم دادي در درونم چيزي وجود داره كه مي
دي تا شناخته بشه و به تكامل برسه، وقتي كتابم رو چاپ كردي، بزرگترين ـهش فرصت بـب

تر و فاي بود كه تابحال توي زندگيم گرفته بودم، خيلي بزرگتر از رفتن به امريكا، خيلي لطيهديه
زيباتر از بقيه چيزهايي كه داشتم، اون كتاب جزئي از وجودم بود، حرفها و احساساتم، حرفهايي 

ه باشه يا حرفي براي گفتن، تكنه كه انسان كاري براي انجام دادن داشبراي گفتن، چه فرقي مي
سره، مـك هـلي باالتر از يـراي من خيـن زندگي دادي، و ارزشت بـو به حرفهاي مـسهراب ت

  .خواهم باهات ازدواج كنم و جزئي از روزمرگي زندگيم بشينمي
كنم، باز هم مثل اولين روزهايي كه احساس كردم به نگاهت خواد وقتي بهت نگاه ميدلم مي

لرزم، كنه و از اون حس مينيازمندم و نگاهت از درون منو گرم و مملو از يك حس ناشناخته مي
مثل همين حاال كه تحمل ندارم بهت نگاه كنم مثل روزي كه توي  باز هم از اون احساس بلرزم،

فرودگاه ديدمت و با همه عهد و قرارهايي كه با دلم بسته بودم، باز هم از درون وجودم دگرگون 
كنم باز هم برام همون سهراب باشي كه جواب همه سوالهاي شد، دوست دارم وقتي بهت فكر مي

  .با عشق كمكم كنه دونه و دوست دارهزندگيم رو مي
خوام تو برام برگشتم و به صورتش كه محو تماشاي من بود نگاه كردم و گفتم، سهراب نمي

خوام باهات زندگي كنم و هر روز سر چرت و پرتهاي كوچيك با هم بحث كنيم و عادي بشي، نمي
نه گرفتنت هايي براي بهالچيزهايي رو كه االن در وجودم دوست داري بعد از ازدواج فقط دلي

بره و عشقي كه االن به هم خواد برات عادي بشم، اما ازدواج همه اينها رو از بين ميبشه، دلم نمي
بشي  داريم بعداً فقط تبديل به عادتي ميشه براي زندگي كردنمون، دوست ندارم تو يك عادت
ت فقط برام، مثل عادت به غذا خوردن، مثل عادت به نفس كشيدن، هيچ عشقي توي اون نيس
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بكر و  ورهمونط ست دارموخوام تو برام اينطوري بشي ديك قدم براي زندگي كردنه، من نمي
 .دست نخورده توي ذهنم باقي بموني، همانطور كه اين سالها بودي

  
ها سرم رو به سمت ديگري كردم، تاب تحمل نگاه خيره اونرو نداشتم، اما توي دلم كلمه

هن براش حريمي از ذبيني در شتنم بد درديه، هر چه رو كه ميجنگيدند، شعر نوبدطور با هم مي
ديدم، گويا سهراب هم كردم، خنم با اونها بازي ميهنذكني، به حرفهايي كه توي شعر پيدا مي

ميشه بپرسم به جز اين چيزهايي كه تحويل من دادي، چه چيز : متوجه لبخندم شد و گفت
  اي فكرت رو مشغول كرده؟ديگه
  خواي بدوني؟يواقعاً م -
  .پرسمبراي همينه كه دارم مي -
  شي اگه شعري رو كه االن برات ساختم بخونم؟از دستم ناراحت نمي -
  مگه ناراحت شدن من براي تو مهم هم هست؟ -
  گمپس نمي -
  چرا؟ من كه نگفتم كه نگو -
  شياما نگفتي كه ناراحت هم نمي -
  .، بخونشماخالق من، ناراحت نمينه دخترخاله بد -

  :كردم بهش نگاه نكنم، گفتمدر حاليكه سعي مي
  اگر بار دگر مهمانم شوي

  كمي شرم و آزرم به بزممان آور
  پرواستبس كه چشمانت بي

  حياستخجالت، بيبي
  :كرد نخندد گفتكرد و سعي ميهمانطور كه رويش رو به سمت ديگري مي

ه ول كردي رفتي، حاال دريغ داري از نيم معرفت ده سالواي رها، امان از دست تو، آخه بي -
  نگاهي كه بهت بيندازم؟ 

حيا هستم؟ نگاش كردم و با كني من خيلي بيواقعاً فكر مي: برگشت بهم نگاه كرد و پرسيد
  كني؟لبخندي گفتم خودت چي فكر مي

حيا هستم، چون هنوز هم همون رهاي چندسال پيش هستي، درسته در مورد تو بيآره،  -
، فقط الغرتر شدي و ديگه نگاه دل منو با نگاهت و كارهات ميبري موقع هم مثل هموننوز ه

تر شدي، وقتي اومدم فرودگاه همش بازيگوش يه دختر بيست ساله رو نداري خيلي خانم و آروم
ترس اينو داشتم كه تو خيلي عوض شده باشي، مخصوصاً كه اين مدت هم هيچ وقت پيشنهادي 

ترسيدم نترنت و يا به طريق ديگه صورت همديگه رو هم ببينيم، همش مينكردي كه از توي اي
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به خودم گفتم اگه رها خيلي عوض شده .توي فرودگاه با يك پيرزن عصا به دست چاق روبرو بشم
  .سهرابگردم، اصالً سهراب بيدم و از همون راه برميباشه، اصالً خودم رو نشون نمي

مي عصبانيت بهش نگاه كردم و گفتم، سهراب خجالت د هم كـدونم شايرت و نميـبا حي
  .حيا شدي؟ پس واقعاً بيزنيكشي اينطوري حرف مينمي

بيني كه من هنوز اينجا كنارت نشستم، پس يعني هنوز شبيه اون پيرزنه مي: با خنده گفت
  .حيا نباشم، با من ازدواج كنخواي اينطوري بينشدي، اما اگه مي

  زدم؟من اين دوساعت رو داشتم براي كي حرف مي پس: با درماندگي گفتم
  گيرهل من با اين چيزها آروم نميعزيزم اونها همش براي دل خودت بود، اما د -
  .تونيم با هم دوستهاي خوبي باشيمما مي -

چطور ممكنه با اين همه عشق بتونيم كنار هم دوست باشيم، شايد تو بتوني، : خنديد و گفت
 رو مدستدفعه كرد گرفت، اينهاي لباسم بازي ميستهام رو كه هنوز با ريشهتونم، داما من نمي

دونست تالش كردم دستم رو از ميون دستهاش در العملم رو ميگرفته بود، چون عكس محكم
  :بياورم و در همان حال گفت

خواي كنار من تونم بگيرم، پس چطور ميبيني رها، من حتي دستهاي تو رو هم نميمي -
حيا بشيني خيال كنار يك مرد بيتوني بييك دوست باشي، تو اينطوري بزرگ نشدي، نمي فقط

كردم و مثل دو اي بودي منهم پيشنهادت رو قبول ميو احساس آرامش كني، شايد اگه طور ديگه
شدم، اما حاال اي بودي من اصالً عاشقت نميمونديم، شايد هم اگه طور ديگهتا دوست با هم مي

ه سال پيش نيست كه بتونم به راحتي از تو بگذرم، چون متوجه شدم كه هيچ كس جاي ديگه د
كنه، منهم دوست دارم مثل تو همون احساس پاك عشق اول رو توي قلبم تو رو توي قلبم پر نمي

نگه دارم و عشقمو تبديل به عادت نكنم، اما بعضي از عادتها رو اگه انجامش ندي، زندگي هم 
خوردن، بعضي وقتها حتي مثل همون عادتهايي كه خودت گفتي، عادت به غذا توني بكني،نمي

يك سر سوزن اشتها و عشقي به خوردن نداريم، اما مگه ميشه نخورد، فقط به اين علت كه حس 
ي اولين باري كه اون غذا رو خوردي از بين نبري؟ مگه ميشه نفس نكشيد فقط به اين خوشمزه

نه رها، بعضي از عادتها رو  بري؟ن از بين با اولين نفست كشيدي، علت كه ارزش زندگي رو كه
نميشه از بين برد، اگه من كنارت دوست بمونم و تو بنا به اميال غريزي كه داري بري ازدواج 

  .كني اول تبديل به حسد ميشه و بعد هم نفرتكني، همون عشقي كه داري از اون صحبت مي
خواد مونم، من ديگه از تنهائيهام خسته شدم، دلم مياز من يكي نخواه كه كنارت دوست ب

هاي عيدمون رو با هم بندازيم، دوست دارم وقتي ميرم سفر، تو هم كنارم باشي، دوست دارم سفره
اگه ناراحتم، تو منو با حرفهات تسكين بدي و همين نيازهاي ساده زندگي رو هم من براي تو 

  .انجام بدم
ام به ــر روز بيــجا هستي، هــكماهي كه اينــتونم اين يودت فكر كن چطوري ميــآخه خ

كنند؟ با اين كنه؟ بقيه چي فكر ميي فكر ميــانت چـامـدون هيچ هدفي، مــدنت، بــدي
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ها تونم حتي دستت رو هم بگيرم و از اين پلهشرايطت كه ميدونم احتياج به كمك داري، اما نمي
ها رسميت ببخشه، يه تونه به خيلي از رابطهط ازدواجه كه ميه و فقـباال بريم، رها، اينجا ايران

كه به لبهاش بود و  ي دستهاي ما دو تا رو هم كم ميكنه، و با پوزخنديست كه حتي فاصلهامضا
كرد ادامه داد يه امضائيه كه اونقدر بهت اطمينان ميده كه ميتوني زندگي خودت به من نگاه نمي

روزه وارد زندگيت ميشه و باهاش تا اون سرِ دنيا هم بري ولي به  رو بسپري به دست كسي كه دو
شناختيش اطمينان سپردن دستهات رو به دستهاي كسي كه تمام عمر دور و برت بوده و مي

  .اونهم نكني
تو با اين كارت داري از من موجودي ميسازي كه هر روز بايد از درون با ديو حسدي كه 

 بگم، مگه فرق من با ديگري چي بوده؟ ساختي بجنگم و به خود يشبرا

 
ها اومده بود، ما را به خود آورد، صداي قدمهاي كوچك ايمان كه پشت سرمون روي پله 

ايمان به طرف سهراب رفت و در گوشش چيزي گفت، لبخندي به روي لبهايش نشست و با نگاه 
  .يامبرو پيش مامان بزرگ من االن م پسرم  نه: كرد، گفتآرومي كه بهش مي

  دوست داري اينجا پيش ما بشيني؟: دستهاي كوچولوش رو گرفتم و پرسيدم
سهراب با سر . برگشت و به پدرش نگاه كرد، مثل اينكه همه جوابهاش هميشه پيش اون بود

خيلي عجيبه كه وقتي تو كوچك بودي اينقدر  :بهش جواب مثبت داد، با تعجب بهش گفتم
  حاال پسرت برعكس تو شده؟ كردي و حاضر جواب بودي،شيطوني مي

براي اينكه پسرم، بيشتر وقتها رو : داد گفتدر حالي كه ايمان رو بين دوتامون جا مي
  .تنهاست

  .اما تو هم تنها بودي و خواهر و برادري نداشتي -
ستام خونمون بودند، اما من االن وهاي فاميل و دخوب من فرقم اين بود كه هميشه بچه -

تونند اس نيستم، مخصوصاً وقتي شمال هستيم، اصوالً مردهاي مجرد زياد نميزياد با كسي در تم
  .كنندمردم درست برخورد نمي. ها رفت و آمد داشته باشندبا خانواده

  .اش خوب نيستاما اينطوري براي آينده -
  كرد اش بازي ميهمانطور كه دستش روي سر ايمان بود و با موهاي فرفري با مزه

  دونممي: گفت
دونه چه مشكل بزرگي رو قبول كرده، اما براي حل مشكلش هم هيچ دونستم كه ميمي

به نظر من قبول كردن فرزند براي سهراب يك تصميم احساساتي بوده كه . تونه بكنهاقدامي نمي
كرد، آخه بچه احتياج به پدر و مادر دارد، يكي به كرده بعد از ازدواج اين اقدام رو ميبايد صبر مي

هر دو نفر  .مخصوصاً با شرايط ايمان. تونه جاي خالي ديگري رو هم به راحتي پر كنههايي نميتن
  .خواندگي رو قبول داشته باشندبايد با همديگه فرزند
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  :همانطور كه دستهاي كوچولوش توي دستم بود، از اون پرسيدم
  دوست داري بازيهاي كامپيوتري بكني؟ -

  .با سر جواب مثبت داد
  ره بريم توي اتاق من، توي تلفنم خيلي بازي دانلود كردمپس بهت -

  كردم تو اهل بازيهاي كامپيوتري باشي؟فكر نمي: سهراب با خنده گفت
حقيقتش خودم نيستم، اما چون همه دوستام بچه داشتند و بعضي اوقات : با لبخندي گفتم

  .ا بودداشتم، بهترين راه براي آروم كردنشان همين بازيهاونها رو نگه مي
كنم بدنبال ايمان اومده بود، پشت سرمون احساس كردم، حضور عمو فريدون رو كه فكر مي

به سمتش رو برگردوندم و متوجه لبخندي كه به لبهاش نشسته بود، شدم شايد از ديدن اين 
  .تونست يك خانواده خوشبخت رو تشكيل بده، احساس خوبي داشتجمع سه نفره كه مي

  خواد حل بشه؟م بپرسم مشكل شما چيه كه هيچ وقت نميونتخوب جوونها، مي -
  :سهراب، نگاهش رو به روبرو دوخت و گفت

بابا من مشكلي ندارم، با همه شرايط رها هم موافقم، شما خودتون از اون بپرسيد چرا ما  -
  بايد يك عمر ديگه هم دنبال آرزوهايي به اين واضحي بدويم؟

من قصد دخالت توي كارتون رو ندارم و ديگه : و گفت ها نشستون روي پلهـو كنارمـعم
دونيد بايد چيكار كنيد، شايد تجربه زندگيتون از هاي ده سال پيش هم نيستيد كه بگم نميبچه
آيد انجام ندم و مثل ده ي منهم بيشتر باشه، اما دوست ندارم اگه االن كاري از دستم برميحاال

 .ب بگم، برگرده و به من بگه، اون ديگه انتخابش رو كردهپيشنهادم رو به سهرا سال پيش وقتي
بينم اينه كه هردوي شما توي اين مدت زندگي خوبي نداشتيد، از سهراب اما چيزي كه حاال مي

دونم كه رها تو هم كه مطمئنم كه توي اين ده سال هيچ وقت احساس خوشبختي نكرده و مي
گه زندگي خوبي داشته، پس معلومه كه تو هم جدا شدي، معموالً كسي بعد از جدا شدن نمي

كردم و سهراب هم وشبخت نبودي، شايد اگه اون سالها من زودتر دخالت ميـتوي اين ده سال خ
ها تا اينجا كشيده دگيتون رو با هم بريد آلمان، اين همه مشكلـالهاي اول زنـرد كه سـكقبول مي

گذشته رو به تنمون بماليم،  هپي و نميشه دائمشد، اما ديگه هر چه بوده مال گذشته است نمي
شناسيد و خواهيد ازدواج كنيد، همديگه رو ميحاال ديگه دوتاتون توي شرايطي هستيد كه مي

ديگه پنهان كنيد، دستش رو به روي ـكنيد و چيزي هم نيست كه بخواهيد از هميـدرك م
  .مامان جونتهاي ايمان گذاشت و بهش گفت، باباجون ميشه بري پيش شونه

 نه بابا، دوست دارم ايمان هم پيشمون باشه، زندگي: اما سهراب دست ايمان رو گرفت و گفت
تون دونستم همهگفت اگه ميصداي مامان رو شنيدم كه مي .من و اون حسابي به هم گره خورده

  .آوردم كه اينجا راحت باشيدخواهيد اينجا بشينيد، يه صندلي ميمي
  .تر هستندمطمئن باش كه اينها اينطوري راحت: جوابش گفتو خاله منير در 
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گفتم كه شما با مشكالت همديگه آشنا هستيد، و رو به من كرد و داشتم مي: و عمو ادامه داد
دونم با شرايطي كه تو هم داري نگهداري از اون ادامه داد مشكل سهراب نگهداري پسرشه، مي

  .مان رو نگه داريم تا تو حالت بهتر بشهتونيم ايبرات سخته، اما من و منير مي
  .ها مشكلي ندارممن با بچه: دوباره دستهاي ايمان رو توي دستم گرفتم

  پس مشكلت چيه؟ -
آخه ازدواج با سهراب يعني : كرد انداختم و گفتمنيم نگاهي به سهراب كه داشت نگاهم مي

ي زندگيم رو اونجا ريختم، ول كنم و اينكه من ديگه نبايد برگردم، يعني تمام اين سالهايي كه بنا
  .بيام اينجا، من هنوز تصميم درستي براي برگشتن هميشه نگرفتم

اگه تو با من ازدواج كني و من مطمئن بشم كه مال همديگه هستيم، : سهراب در جوابم گفت
توني برگردي و كارهات رو تموم كني، حتي اگه بخواي تحصيالت باالتر هم بگيري و همون مي
توني برگردي و انجامش بدي، من با درس خوندنت مشكلي ريكا درسهات رو تموم كني، ميام

و . مونيدونم كه تو روي تعهد ازدواجت ميندارم، فقط قبل از رفتنت با من ازدواج كن، چون مي
كرد، ادامه داد ازدواج براي تو يك قرارداد نيست، يك تعهده، اينو در حالي كه به چشمام نگاه مي

دونستم كه منظورش به رابطه من و حامد بود كه به مي. دونمبهتر از هر كسي در موردت مي من
تونستم تا زماني كه همسرش بودم بهش خيانت كنم و مثل يك قرارداد به اين هيچ عنوان نمي
  .مسئله نگاه كنم

  داري؟ئني كه اگه رها بخواد برگرده باهاش مشكلي نمتو مط: خاله رو به سهراب كرد و گفت
به جز اينكه هر روز بيشتر از روز قبل دلتنگش : همانطور كه نگاهش به رويم بود پاسخ داد

تونم موقع عقد همه چيزهايي كني مياي باهاش ندارم، اگه منو باور نميشم، هيچ مشكل ديگهمي
  .رو كه گفتم، امضا كنم

  .من به حرفهات ايمان دارم: سرم رو پائين انداختم و گفتم
پس : ود و ايمان بينمون بود به سمتم دراز كرد و گفتـايي كه نشسته بـاش رو از جـدسته

تونم حاال كه پدر و مادرم و خاله هم اينجا هستند، يكبار ديگه تقاضاي ازدواج كنم و مثل مي
  .دوماه پيش بهم جواب مثبت بدي

رو بخونم،  رگردوندم و به سمت مامان نگاه كردم، دوست داشتم نگاه چشماشـرم رو بـس
خواستم شك و ترديد دوماه پيش رو تو چشماش ببينم، اما با لبخندي كه به لبهاش نشست نمي

  .منو مطمئن كرد
ي من و سهراب رو به دور شانهخاله منير كنار عمو نشست و عمو فريدون هم دستهاش

 :گفتند كنم رها خانم از قديمدوخت گفت فكر ميانداخت و در حاليكه نگاهش رو به من مي
  سكوت عالمت رضايته، در مورد شما هم همينطوره؟
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خدايا آخه كي گفته سكوت يك آدم : تمــودم گفــه خــائين انداختم و بــرم رو پــس
كوت عالمت نداشتن قدرت، ــرديده، ســالمت تــايته، سكوت عــت رضــالمــاره عــبيچ

شه يــرفته مــو گــردن از تــك گه قدرت تالشــوشيه كه وقتي ديــامــالمت خــسكوت ع
عي كه ديگه قدرتي براي سوختن نداره و ــثل شمــيشي، مــاكت مــوش و ســامــط خــفق
  .ميرهمي

باباجون اين چه حرفيه ميزني؟ مثل اينكه دخترخاله : و به خودم آوردـداي سهراب منـص
  .سازهدگي تو ذهنش ميي زنشناسي، االن با اين حرفت صد تا فلسفهگير منو نميبهانه

بافي تو پس بيخود نيست مامانش معلم فلسفه شده، مثل اينكه فلسفه: عمو با خنده گفت
  گم مينا خانم؟خونشونه، درست نمي

رها لطفاً نگام كن، قرار نيست برگردي تو ذهنت و دنبال هزار و يك بهونه براي موندن  -
  باشي، لطفاً رها

، اضطراب و نگراني تو چشماش موج منگريستن شيطونش رم رو باال گرفتم و به چشموـس
  .دزمي

ه توي خواب و خيالم و نه توي روياهات نهرابه، ــگلم، اوني كه جلوت نشسته، س ياــره -
ك زندگي ساده برام خواب و خيال شده، ــم كه داشتن يــي و معموليداــك آدم عــهستم ي

خواهي از توي رويايي كه خودت نمي ،زاريــه دنياي واقعيت بــخواهي پا بميــچون تو ن
اختيش بيرون بياي، اما من خيلي واقعي روبروت نشستم، دستهات رو بده من و بزار هر ــس

تر از اونيم كه بخواي براي لمسش به رويا پناه ببري اگه حدومون زندگي كنيم، من خيلي واض
اه كني ميتوني اين تصوير واضح رو دستهات رو دراز كني ميتوني منو لمس كني و اگه به من نگ

  .ببيني
از  تصوير واضحه سمتم گرفته بود، يك ، دستهاش رو بهه منتظرــهاش نگاه كردم كــبه چشم

  .هستي، يك تصوير آشكار كه دستهام به نشانه اطمينان به اين تصوير دستهاش رو گرفت و فشرد
روي خودم و هيجانش رو از لرزش  به ايمان از بينمون بلند شد، اما سنگيني نگاه سهراب رو

كردم و اما در خيالم تنها به اين تصوير و تنها به اين تصوير لرزوند احساس ميدستاش كه منو مي
 :خوانمرام خود تكراركنان ميآبر ذهن نا وبخشم همه هستي من است زندگي ميحال،  كه

  
  تصويريست واضح ،امهمه هستي
  تصويريست روشن ،امهمه هستي

  يريست از گل مست شقايقتصو
  شودگاه با بوسه آفتاب مست از زندگي ميكه صبح

 مستياز  مرگمهتاب  لمس شبانگاه با و
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 فريب سراب 

  
 ام پيله تنگي استمن همه هستي  

  فشاردكه همه زمان مرا در خود مي 
  ست و بسام تنها شبانگاهيمن همه هستي

  ايكه در پگاه از من به جز عشقم كه در پروانه
  مانداهد شد، هيچ نميجاري خو

  ام تصويريست واضحمن همه هستي
  از حس بودن و رفتن

  نشيندتصويري واضح از برفي كه بر انگشتانم مي
  خواندو حس داغ هستي انگشتم او را به زوال مي

  ست كه همهام قطره آبيمن همه هستي
  خواندهستي كوير او را به بودن مي

  ندهو آنگاه كه آفتاب او را به عدم خوا
  و آنگاه كه از او به جز هيچ نمانده
  خواندآنگاه همه كوير او را به بودن مي

  ست و بسام، هستي شمعيمن همه هستي
 كه عشقش به هستيِ نور، او را به نيستي خوانده

 نگاهي لرزان است عشق زودگذر امهمه هستي من

 ني نگاه رهگذران گم ميشود كه در ني 

  
 كم استام تصوير كودمن همه هستي

  كه استوار سرماي زمين را 
  كنددر زير پاهاي عريانش حس مي

 هستي من، تصوير ماهي سرخيست

  افتدبرون مي از جامكه  
  ترسان، ماهيك را مكودك

  فشاردبا دو دستش مي
  ماهيك لغزان است، كودكم ترسان است

  ام، حس ماهيستحس گرم هستي
  نبودن حس بودن و
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  ستي من جز تصورهستي من جز نَفَس نيست، ه
  صورتي واضح و روشن، هيچ نيست

  يابمهمه هستيم را در تصويري مي من
  خندمتصوير مي و به

  بخشمبه تصوير ميستيم را، ه خون گرم
  ام تصويريست واضح در هستيحال همه هستي

  يابممن خودم را در او مي
  .خندمو با نگاهي به تصويرم، به سهراب مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  





