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 راجع به دختري به نام فدرا هست،دانشجوي روانشناسي با مادرش زندگي ميکنه،داستان از

 يک نقطه عطف تو زندگي فدرا شروع ميشه که...
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 نام کتاب : به سادگي

  ويسنده: تسنيمن

 سال10سال بزرگتر شده بودم اضطراب تنهايي هم 10 .... هواپيما را باال ميرفتمدومين بار بود که تنهايي پله هاي 

 ساله بودم بابا سوار هواپيمايم کرده .ميرفتم کرمان10سال پيش 10 ...... بزرگتر شده بود اما جنسش فرق داشت

 ملل رفته بود براي کمک به زلزلهماه بود که بم بود ...از طرف سازمان 1که راننده بيايد دنبالم و مرا ببرد بم....مامان 

 زده ها.....کنار خانم روس چشم ابي کنار پنجره ي هواپيما نشسته بودم ،در ذهنم برنامه ميريختم تا برسيم برايش

 دقيقه نشد که اقاي سيبيل کلفت امد باالي سرم گفت اشتباه جايش نشستم ،شمارهام را2 ..... انگليسي صحبت کنم

 ق داشت .رفتم سر جايم.ناراحتي نداشت همان قدر که من دوست داشتم کنار خانم چشم ابينگاه کردم ديدم بله!ح

 !بنشينم او هم دوست داشت

 سالم بود مي دانستم بايد از روي کارت پرواز سر جايم بنشينم،کرمان هم نميرفتم .از طرف مامان بايد23حاال 

 مي گذراندم .از پنجره باند فرودگاه را نگاه ميکردمميرفتم سوييس ،قرارداد امضا مي کردم و دوره ي حقوق بشر 

 اين بار بابا ديگر نبود که سوار هواپيمايم کند.برايم مهم نبود خانم چشم ابي کنارم باشد يا اقاي سيبيل کلفت.

 10،دوست داشتم صندلي کنارم اشغال نشود.قرار بود سينا بيايد فرودگاه دنبالم ،پسر دوست مامان بود ،او ر هم 

 سالم10 .سال پيش دانشجوي پزشکي عمومي بود ،از سوييس امده بم کمک رساني10ال پيش بم ديده بودم ، س

 بود عاشقش شده بودم.رويا هم بافته بودم.با لباس عروس کنارسينا.دکتر بود ،خوش قيافه و خوش تيپ هم بود.با

 23يش را هم گرفته بود .اما ديگر سال گذشته بود تخصص روانپزشک10شاهزاده سوار بر اسب مو نمي زد.حاال 

 سال در سوييس منتظر نمانده من بزرگ شوم ،مي دانستم با چند نفري دوست بوده و به10سالم بود ميدانستم 

 .جايي نرسيده .از سوييس زنگ ميزد ،براي مامان تعريف مي کرد

 عطرجان فرانکو فرره ي بوي عطرش آمد،روياي اشغال نشدن صندلي به تاريخ پيوست.مطمئن بودم عطرش همان

 وحيد است که وقتي کيش بودم بويش تمام کاديالک را بر ميداشت .دوست فرداد بود.فرداد که با دنيا ازدواج کرد

 من هم سرجهازي بودم .هر جا ميرفتند من هم بودم.سر بر نگرداندم نگاهش کنم .فضول درد گرفته بودم اما

 امارات بود .ترانزيت داشت.اول ميرفت دبي از دبي به ژنو.فقط دعا ميکردمميخواستم بي اعتنا جلوه کنم.هواپييمايي 

 .تا ژنو هم مسير باشيم .حتي اگر در پرواز بعدي کنار من نبود .بوي گرمش که در هواپيما بود کافي بود

 حالت تهوعنيم ساعت بود که هواپيما بلند شده بود .مامان در جعبه اهني مورد عالقه ام پسته ريخته بود که اگر 

 گرفتم بخورم.هيچوقت در هواپيما حالت تهوع نمي گرفتم .اما از سر بيکاري در جعبه راب باز کردم .سر دوراهي

 مانده بودم که تعارفش کنم يا نه .به خودم بود هرگز اين کار را نمي کردم ،چون خجالت اميخته با دستپاچگي اجازه
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 بودم.دنيا هميشه مي گفت خب وقتي اينطور رفتار ميکني معلمومهنميداد و دلبري هاي دخترانه خيلي خوب بلد ن

 هيچکس طرفت نمياد. دل به دريا زدم جعبه را سمتش گرفتم .به اميد اينکه حتي اگر ميل ندارد هم دستم را رد

 ....نکند

 بفرماييد-

 )ممنون )دو تا برداشت-

 راه راه ابي سفيد. سي سال را داشت .موهايش ساعت اُمگايش را ديدم.جين سرمه اي پايش بود با پيرهن مردانه

 کوتاه بود و مرتب.چهره اي مردانه و دلنشين.براي من !شايد اگر شهرزاد بود خوشش نمي امد.مو سيخ سيخي

 .دوست داشت و تيپ امروزي

 تنها سفر مي کنيد؟-

 بله ،براي گذراندن دوره ميروم ژنو-

 !پس همسفريم-

 !رويد؟بله چطور؟شما هم ژنو مي -

 بله اش کوتاه بود و مردانه.روحيه ي دخترانه ام مي گفت نبايد خيلي سعي کنم سوال کنم و حرف بزنم .دوباره سرم

 را به صندلي تکيه دادم .مهماندار که براي پذيرايي امد داشتم به انگليسي مي گفتم فقط آب پرنقال ميخواهم که به

 يد معدتون اذيت ميشه.يک لحظه ک.تاه نگاهش کردم و ازفارسي گفت االن شور خورديد اب پرتقال هم اس

 .مهماندار آب خواستم

 نه لطف کرديد که گفتيد،من خيلي حواسم به اين مسائل نيست .ممنونقصد جسارت نداشتم ،فقط گفتم معدتون تو-

 .هواپيما ناراحت نشه

 !لبخند زد!فقط فکر کردم چقدر مردانه،قاطع و کوتاه محبت مي کند

 که نشست صبر کردم همه پياده شوند ،اصوال عجله نداشتم ،او هم انگار نداشت.چمدانم را به بار دادههواپيما 

 ام را دنيا از ايتاليا اوردهvuitton luisبودم.فقط کيف دستي و کيف لپ تاپم را باال گذاشته بودم .کيف 

 رک کيف کوله مي انداختم که براي سفبود.دوست داشتم وقتي سينا به استقبالم مي ايد تيپم مناسب باشد مگرنه ي

 راحت تر باشد.کيف هايم را از ان باال پايين اورد .تشکر کردم و باز فقط لبخند زد .وارد سالن ترانزيت که شدم

 سانتي تا قوزک پايم پوشيده بودم و شوميزي صورتي روشن با کالجي به10مانتوي عبايي ام را در آوردم.شلوار جين 

 م سفيد بود با گلهاي درشت از سرم روي شانه هايم افتاده بود .گذاشتم دور گردنم بماند.خريدهمان رنگ .شالم ه

 فرودگاه را به نشستن روي صندلي هاي سالن ترانزيت ترجيح دادم .بعد از گشت زدن در فروشگاهfreeshopاز 

 فرودگاه بنشينم .براوني وساعت باقيمانده تا پرواز بعدي را در کافي شاپ 1يک رژقرمز خريدم .تصميم گرفتم 
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 قهوه ام را که تحويل گرفتم .روي يکي از ميزهاي دو نفره نشستم.سرم به لپ تاپم گرم بود که ديدم آقايي صندلي

 ...رو به رويم را بيرون کشيد.سرم را دوباره به صفحه لپتاپ گرم کردم

 بزنم و کارهاي حقوقيم را سر و سامان بدهممقصدتون کجاست ،من ميرم آلمان ،امده بودم به امالکم در تهران سر -

 .چهرتونونو ديدم فهميدم ايراني هستيد.

 اين ادم ايراني بود؟! من را نميشناخت و چه راحت امده بود از قيافه ايراني من صحبت ميکرد!: چطور؟

 !خب من بعد از اين همه سال زندگي تو اروپا چهره ي يک دختر ايراني را تشخيص ميدم-

 فه ام فکر کردم،موهاي خرمايي رنگ که از قبل از مسافرت مَسي جون اليت هاي نسکافه اي دخترانه توش دربه قيا(

 .آورده بود ،صورت گندم گون و چشمهاي قهوه اي تيره ،خب شايد دخترهاي ايراني اين شکلي اند ديگر

 ه خودش اجازه دهد خلوت مرا به همنميدانم هدفش چه بود ،خوب يا بد برايم مهم نبود.مهم اين بود که به راحتي ب

 بزند و در مورد امالکش و کارهاي حقوقي اش صحبت کند.حتي اگر سوء نيت نداشت اين کارش محترمانه نبود .لپ

 !تاپم را بستم و غير مستقيم به او فهماندم ميخواهم بروم

 .با اجازه من بايد برم کارت پروازمو بگيرم-

 .ايد کم کم برمخواهش ميکنم خوشحال شدم .منم ب-

 ...بلند شد و کنارم راه آمد.اين ادم قصد تنها گذاشتن من را نداشت

 خدانگهدار121من بايد بروم گِيت -

 .تا بخواهد جواب بدهد دويدم سمت گيت .روي يکي از صندلي ها نشستم .ديگر چيزي تا باز شدن گيت نمانده بود

 .دوباره بوي عطرش آمد .کنارم نشست .بي هيچ حرفي

 لند شدم ،بلند شد، قصدا پشتم راه مي امد که بهم بفهماند ميداند خانمها مقدمند.به گيت که رسيديم بليطش را بهب

 سمتم گرفت: اگه مشکلي نداريد اين هارو با هم بديد که اتفاق کافي شاپ تکرار نشود.شوکه شدم بودم !چه ميگفت؟

 ....امداد ! کم شنيده بودمنگاه کوتاهي به بليطش انداختم . اسمش بامداد بود...ب

 بي حرف کارتها به اقاي سياه پوست دادم او هم پشت سرم امد.يعني ديده بود که در کافي شاپ آن مرد سراغم امده

 !بود!پس چرا من او را نديده بودم؟

 !دومين بار بود که مردانه ،کوتاه و قاطع محبت ميکرد

 گذاشتنشان دست دراز نکنم .ممنون کوتاهي گفتم ،کنارپنجره نشستمدوباره کيفهايم را گرفت که خودم براي باال 

 ...کنارم نشست بي هيچ حرفي.

 دوست داشتم که مردانه سکوت مي کرد .حاال که سوار هواپيماي سوييس بودم اضطراب ديدن سينا بيشتر شده بود

 او سخت بود .از دختر بچه اي سال رو به رو شدن با10سالگي عاشق نبود م.اما بعد از 10درست که ديگر مثل .
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 ساله که ابروهايش را برداشته موهايش هاياليت دارد و به جاي کيف کوله کيف23ساله شده بودم دختري 13

 .دستي دخترانه دارد و ديگر عاشق کوچولو نيست

 سرم پر ازبامداد که حرف نمي زد ،من هم دلبري هاي دخترانه ام انقدر قوي نبود که با زيرکي به حرف بگيرمش .

 هفته را خانه ي او بمانم .فرداد و دنيا که مي خواستند خانه1افکار مختلف بود.سينا ،مامان که اعتماد کرده بود اين 

 سال در فرودگاه نتظارم را مي کشيد10شان را عوض کنند .مينا که براي ازدواج اماده مي شد و باز سينا که بعد از 

 .....بامداد هم چنان ساکت.

 !ا روز شانه ام گذاشته بود : بيدار شيد يک چيزي بخوريددستش ر

 عادت نداشتم کسي اينطور بيدارم کند،بابا وقتي بود مي گفت مخملي بيدار شو ....انقدر مخملي گفتنش را دوست

 داشتم خودم را براي شنيدن تکرارش به خواب مي زدم ....فرداد هم که هميشه من بيدارش مي کردم و حاال رفته بود

 خانه خودش .من مانده بودم و مامان ،هر روز صبح که ميخواست سر کار برود مي گفت : فدرا بلند شو !...بلند نميشي

 !با من صبحانه بخوري؟ من رفتما

 اما خب بامداد که اسمم را نمي دانست !ميز جلويم را باز کرده بود .فقط دسر و نوشابه ام را خوردم ،هميشه از

 مي گرفتم .بامداد هم فقط دسرش را خورده بود .پسAir Turkishي امد .بايد بليط غذاهاي امارات بدم م

 .ذائقه هايمان شبيه بود

 

 .هندزفري ها را در گوشم گذاشتم کمي سلن ديون گوش دادم تا برسيم .هواپيما در فرودگاه ژنو نشست

 

 ايستاده بود .جدي و پر ابهت .گفت :چمدونتوندر سالن که منتظر بودم چمدانم را از روي ريل بردارم بامداد کنارم 

 چه شکليه؟

 بنفشه ساده-

 سر مي گرداندم ببينم فرودگاه ژنو چه شکلي است ....گفت: خانم ....ببخشيد... گفتم فدرا هستم

 بفرماييد چمدونتون-

 مرسي لطف کرديد-

 مي کردم .مهر که در پاسپورتم خوردوباز لبخند.فرودگاه ژنو خيلي پيچ در پيچ بود .کنار بامداد راهروها را طي 

 برگشتم سمتش: سفر خوبي داشته باشيد ،خوشحال شدم

 بامداد: کسي مي ياد دنبالتون؟ ميتونم برسونمتون

 .ممنون ميان دنبالم-

 پس خداحافظ-
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 نگارخداحافظ( دوست نداشتم دخترانه هاي کوچک و ناشيانه ام با مردانه هاي دلنشين بامداد زود تمام شود .اما ا-

 بامداد به همه مهربان بود.هيچ نخواست در موردم بداند يا چيزي از خودش بگويد.مثل بامداد واقعي نرم و سريع

 )گذشت

 سال پيش که ايران بود10 .موهاي شقيقه اش کمي سفيد شده بود .پيراهن مردانه قرمز پوشيده بود با شلوار جين

 ثل ايران به رنگ تيره عادت ندارند.همه تيره هايش مي اوردميگفت سوييس که هستم بايد رنگي بپوشم .اونجا م

 .ايران مي پوشيد.من را نديده بود.با همان غرور و بي اعتنايي هميشگي اش ايستاده بود

 .سال تفاوت سني برايم سخت بود8سال نديدنش سينا صدا کردنش با 10سالم دکتر سينا ((بعد -

 به !سالم....چطوري فدرا جان ؟-

 سال پيش ندارم.اما سينا هرگز8تعجب را در چشمانش مي ديدم ،خودم هم ميدانستم هيچ شباهتي به فدراي (

 )سال دورادور ميشناختمش10چيزي را به روي خودش نمي اورد .بعد از 

 هنماييخوابه بود .....به اتاقم را1 ... آپارتمانش نزديک مرز ژنو و فرانسه بود .براي يک مرد جوان مجرد بزرگ بود

 .ام کرد.خوشبختانه حمام در اتاق بود ...همين کافي بود

 صبح بيدار بودم ،از اتاق که بيرون امدم سينا قهوه دم ميکرد.قرار بود مرا برساند ميدان صندلي که ساختمان7

 ...هميشهسازمان ملل بود.موقع پياده شدن مسير اتوبوس ها را توضيح داد که چطوز برگردم....يعني دنبالم نمي امد 

 .غير مستقيم حرفش را مي زد

 تمام شد ....خسته شده بودم از اينکه با همه راجع به حقوق بشر صحبت کنم .کارت4جلسه سازمان ملل ساعت 

 .بدهم براي همکاري هاي بعدي و چه و چه....اما مامان تهديدم کرده بود که حواسم را جمع کنم

 وراکي مي خريدم .مامان از تهران اولتيماتوم داده بود که خودم خوراکيدوباره امدم ميدان صندلي ،بايد اول کمي خ

 بخرم و غذا درست کنم : همين که سينا گفته بري خونش خيلي لطف کرده ،اگرنه بايد چند ميليون پول هتل مي

 .دادي.قشنگ خودت برو خريد کن شام درست کن

 .هد امدمي دانستم اگر سفارتش اجرا نشود حسابس از خجالتم در خوا

 

 وقتي رسيدم سينا ساز ميزد .تعارف کردم که من شام درست کنم ،در کمال ناباوري پذيرفت .سريع الزانيا درست

 خاموش مي شد ،ديگر هيچ مغازه اي باز نبود.همه يا کنار درياچه بودند يا در کالب6شب بود ،ژنو ساعت 0 . کردم

 .ياچه ،که ان هم بايد به دل سينا نگاه مي کردمکالب برو که نبودم اما دوست داشتم بروم کنار در.

 فدرا جان امروز يک کيس خودکشي بد حال داشتم انرژيمو گرفت ،فردا بايد صبح اول وقت بيمارستان باشم_

 .ويزيتش کنم .ايشاال فردا شب ميريم کنار درياچه

 .خواهش ميکنم ،اين چه حرفيه ،منم خسته ام باشه براي فردا_



www.taakroman.ir  

 

  

 
8 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 

 .زدم ،دوش گرفتم چون صبح زود ديگر وقت نميشدظرفها را آب 

 ميدان صندلي شده بود نقطه تالقي من و ژنو.دوباره مکالمات تکراري و حقوق بشر ....بشري که تنها ارزشش همين

 بحث هاي بي سرانجام سازمان ملل بود....نه جنگي آتش بس ميشد ....نه گرسنه اي سير ميشد و نه هيچ اتفاقي هيچ

 ....خ ميدادجاي دنيا ر

 بود کمي که استراحت کرديم6اين بار زودتر رسيدم کمي اطراف آپارتمان سينا قدم زدم .....به خانه که رفتم ساعت 

 قهوهاي اوردم با شکالتهايي که خريده بودم : حال مريضتون خوب بود؟

 خيلي نه! متوجه خيانت همسرش شده ،دست به خودکشي زده_

 !من هرگز نميتونم تصور کنم به خاطر کسي خودمو بکشميعني انقدر دوستش داشته ؟ _

 زندگي زناشويي پيچيده است فدرا جان ...و تو سنت هنوز کمه براي فهميدن اين سياهي ها_

 ميدونم که تا حاال رابطه ي عاطفي جدي رو تجربه نکردم اما هرچقدر هم که يکي رو دوست داشته باشم خودمو_

 کرده باشه....با اينکه سخته اما از زندگيش ميرم بيرون نميکشم مخصوصا که به من خيانت

 خيلي پيچيده است به همين راحتي نميتوني اظهار نظر کني ...وقتي زير يک سقف لحظاتتو با يکي تقسيم ميکني_

 ..باهاش هم نفس ميشي ...به همين راحتي نميتوني کنار بگذاريش....

 ...نميدونم ...شايد هم اينطوره_

 رده بود قهوه مي خورد و من فکر مي کردم مگر سينا با کسي زير يک سقف هم نفس شده که انقدرسينا سکوت ک

 .عميق صحبت مي کند

 فدرا جان ديگه کم کم حاضر شو بريم کنار درياچه ،شام هم همبرگر ميخوريم_

 ي سرخابيم رو همموهايم را باز گذاشته بودم،لگ سرمه اي رنگم را پوشيدم با تي شرت سرخابي رنگ ...کتوني ها

 پوشيدم ...مهم نبود دنيا گفته بود کفش عروسکي بپوش ...ميخواستم راحت کنار درياچه قدم بزنم ....سينا هم مهم

 ....نبود که قدم زدن کنار دختر جواني با کتوني سرخابي برايش چه حسي داشت

 

 فکر ميکردم که هيچ عاشقانه اي نداشتسالگي ام 23وقتي کنار درياچه قدم ميزديم سرم به سمت درياچه بود ..به 

 .....گردشش با فرداد و دنيا بود ....مسافرتش با بامداد ....قدم زدنهايش با سينا ....تنهاييش در خانه با مامان....

 اين کفشاي تو چه گوگوليه_

 ودمست نداشتم خسريع نگاهم به کتوني هاي سرخابيم افتاد :اخه گفتم ميخوايم قدم بزنيم کفش راحت بپوشم....دو

 را براي سينا توضيح دهم....نميدانستم اين حرفش نوعي تعريف است يا به رو اوردن بچگي من نسبت به مردانگي او

.... 
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 دوست داشتم همبرگر مک دونالد بخورم ...اما سينا امده بود اينجا ....اسمش فرانسوي بود همبرگرش را هم دوست

 ....نداشتم

 که هيکلت انقدر ظريف موندههمينطوري غذا ميخوري _

 نه خيلي هم کم غذا نيستم .اما چاق نميشم ..(ميخواستم بگويم اگر تو مرا اينجا نياورده بودي االن دو لپي همبرگر_

 ....)مي خوردم

 .از اين غير مستقيم هاي زورکي و بي خيال سينا خوشم نمي امد

 کارگاه سازمان ملل کي تموم ميشه؟_

 ...مدرک مشارکتمون رو ميدن و تموم ميشه ...به همين راحتي ما حقوق بشر رو احيا کرديمفردا....روز سومه ._

 ....خب اخر هفته که من تعطيلم ميتونيم بريم فرانسه رو ببينيم_

 من که خيلي دوست دارم اما نميخوام اذيت شيد_

 نه اذيت نيست پس ميريم_

 بودم ....از الجزاير، مالزي، آلمان،فرانسه و کجا و کجا دوست پيداامروز روز سوم بود ...واقعا از اين بحثها خسته شده 

 

 .کرده بودم .....از ان دو ستي هايي که ميداني جلسه تمام شود به تاريخ مي پيوندند

 هنوز دو روز تا آخر هفته مانده بود،مي دانستم سينا به خاطر من مرخصي نمي گيرد .خوشحال هم بودم مي توانستم

 ي خواهد بگردم و خريد کنم....بدون اينکه سينا هر حرکتم را زير نظر داشته باشد.....حس خوبيهر طور دلم م

 ....نداشتم از اين دقتهاي سينا .....همه چيز را تحليل روانشناسي مي کرد

 ...شام ته چين پخته بودم

 ....مرسي فدرا جان ..زحمت کشيدي_

 نوش جان کاري نکردم.....با غذايم بازي ميکردم_

 تو ابروهات رو قصدا اين مدلي بر ميداري؟_

 چه مدلي؟_

 عينکم را از چشمم برداشت .دستش را انتهاي ابرويم گذاشت و شصتش را روي دم ابرويم کشيد....: انگار يک کم

 تهشو کوتاه کردي

 حليل هايبه اين نزديکي و بي پروايي سينا عادت نداشتم ....خيلي راحت دستش را روي ابرويم گذاشته بود و ت

 .زيبايي شناسي تحويلم ميداد

 نه مدلشه ...اتفاقا از ابروي کوتاه و نازک خوشم نمياد_
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 اخه دختراي شرقي ابروهاي کشيده و نسبتا نازک دارن_

 اال ن ديگه اين خبرا نيست....اماخب يک چيز سليقه اييه ....من ابروي پهن دوست دارم که نه خيلي بلند باشه نه_

 کوتاه

 را استفهامي باال انداخت ....عينکم را از روي ميز برداشت: شماره چشمت چنده؟ ابروهايش

 دنيا و مامان کلي غر زده بودند که لنز بذار ..نکنه اون عينکت هنريتو بزني قيافتو بکنب عين جغد دانا)تمام مدت لنز(

 صد دل بردن از سينا را داشتمداشتم ..اما امشب خسته شده بودم از آن جسم خلرجي داخل چشمم.بعد هم مگر من ق

 که برايم مهم باشد؟

 

 ...ولي خب از اول چشمم به لنز و عينک عادت کرده0شماره چشمم _

 فدرا تو بيس چهره ات خوبه ....فکر کنم بينيتو عمل کني خيلي بهتر هم ميشه_

 من از عمل بيني خوشم نمياد ...بينيمم انقدر وضعش خراب نيست_

 ر خوب عمل کنه خيلي بهتر ميشهباشه ولي اگه يه دکت_

 حاال راجع بهش فکر ميکنم_

 فردا برنامه ات چيه؟من مريض دارم نميتونم همراهيت کنم_

 انتظار همراهي هم نداشتم : ميخوام برم يکم خريد کنم ....و کنار درياچه قدم بزنم

 خوبه ...پس خوش بگذره_

 مرسي ...پس شب بخير_

 شب بخير_

 بودم.....دلم براي مامان تنگ شده بود ...انگار سالها بود نديده بودمش ...فکر نميکردم سينا امشب انقدردراز کشيده 

 صريح دخترانه هاي مرا تحليل کند....دوست هم نداشتم ...جنس صحبتهايش مردانه نبود....مثل سکوت بامداد

 زاين ارزش گذاري ها بردار ...ادمها که طبقدلنشين نبود....ميدانستم اگر براي مامان تعريف کنم مي گويد دست ا

 انتظار تو رفتار نمي کنند....اين کمال گرايي اخرش واسه خودت بد ميشه ...ميبيني ادما اوني تو فکر ميکني نيستن

 ،توقعاتت بر اورده نميشه ..فقط خودت اذيت ميشي....اما من کمال گرا نبودم ...من فقط مردانه دوست داشتم ان هم

 .......نوع سينا...از نوع بامداد ...که رفته بود و بوي عطر مردانه اش را هم برده بودنه از 

 صبح بود....سينا حتما رفته بود .با شير و کرن فلکسهايي که خودم خريده بودم0نفهميدم کي خوابم برده بود ساعت 

 

 مورد عالقه ام .موهايم را باالي صبحانه خودم .شلوارک جينم را با تي شرت سفيد پوشيدم با کتوني هاي سرخابي

 .سرم گوجه کرده بودم .کيف يک وري ام را انداخته بودم که راحت بگردم
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 اينجا مکان مورد عالقه ام بود،مرکز خريد چند طبقه اي که از عطر و لباس گرفته تا پنير وmanor .رفتم فروشگاه 

 ش خريدم ،براي مامان ،فرداد و دنيا هم چند تکهشکالت سوييسي همه چيز داشت.براي خودم شلوار و پيراهن و کف

 ....لباس و شکالت.... سوغاتي خريدن را دوست نداشتم ،سخت بود

 دو بسته شکالت خريده بودم که جعبه ي اهني داشت شبيه ظرف شير گاو ....سفيد با خال هاي مشکي..شکالتهاي

 بريزم بگذارم روي ميز تحريرم.....دو تا داخلش اصال مهم بود ميخواستم ظرفش که خالي شد گل خشک داخلش

 مگنت هم خريده بودم شکل گاو که بعد از ازدواج به يخچال خانه ام بزنم ....خوشحال بودم... شايد الکي...شايد به

 خاطر مگنت هاي يخچال خانه ام...شايد از اينکه سينا نبود تا زير ذره بين قرارم دهد...شايد از اينکه ميتوانستم بروم

 دونالد سيب زميني و همبرگر بخورم بعد هم يک بستي قيفي دستم بگيرم با خريدهايم به سختي کنار درياچه مک

 سالگي ام را رصد کنم . قبل از رسيدن سينا خريدهايم را داخل چمدان مرتب23قدم بزنم ،بستني بخورم و 

 ه ام...دوش گرفتم شلوارک توسيکردم....براي شام زرشک پلو درست کردم.....احساس مي کردم بوي غذا گرفت

 رنگم که تا زير زانو بود را با تيشرت مشکي پوشيدم....از ديشب که سينا روي ابروهايم دست کشيده بود فهميده

 .بودم مردانه هايش خيلي هم غير فعال نيست

 ...بعد از شام تشکري خشک و خالي کرد و رفت سراغ سازش

 ...تعارفات ما ايراني ها دورش کرده ...اما خب انتظار اين رفتارها را هم نداشتمميدانستم سالها زندگي در اروپا از 

 

 بعد از ظهر بود2صبح که بيدار شدم تصميم گرفتم بروم کليساي قديمي را ببينم و عکس بگيرم ،به خودم که امدم 

 ر امدم ...راه افتدم به سمت،شنيده بودم کباب ترکي هاي اين مغازه در ژنو معروف است ....از خجالت معده ام که د

 

 درياچه ....خوبي ژنو بود که شهر کوچکي بود . ميتوانستي راحت از هرجا با کمي پياده روي کنار درياچه برسي

 روي نيمکت کنار درياچه نشسته فکر ميکردم اين چند روز در اين شهر کوچک کاش بامداد را مي ديدم...کاش در....

 سالگي خالي از23با سکوتش کنار درياچه با من قدم ميزد ....و باز مي رسيدم به  موردم کنجکاوي مي کرد...کاش

 ...عاشقانه ام

 .فردا ويک اِند بود و قرار بود سينا با ماشين مرا ببرد شهر ان سي ،مرز فرانسه و سوييس

 و معروف بود بهفکرش را هم نمي کردم اين شهر انقدر قشنگ باشد...شهري که بافت قديمي اش را حفظ کرده بود 

 شهر صابون....تمام شهر پر بود از مغازه هاي صابون سازي که صابون هاي معطر دست ساز مي فروختند ...هر قالب

 هزار تومان....مي دانستم مامان بفهمد براي يک قالب صابون فرانسوي81فرانک بود که به پول ما ميشد 23صابون 

 ...اما شايد ديگر هرگز اينجا نمي امدم...اين صابون را ميخريدم که بههزار تومان پول داده ام عصباني ميشود..81

 .......خانه ي خودم ببرم
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 کنار هر مغازه يک کافه هم بود که ميز و صندلي هايش را بيرون مغازه روي سنگفرش خيابان چيده بود و سايه

 هم نبود ...ديدن اين مغازه ها و کافه ها وبانش را پايين داده بود....ديگر سينا،ريز بيني ها و تحليل هايش برايم م

 .....بوي قهوه شيرين ترين حس دنيا بود

 باورم نمي شد اينهمه شلوغي جلوي اين مغازه براي ساندويچ تخم مرغ باشد!اين فرانسوي ها هم عجب سليقه اي

 يچها مزه ي خاصي داشت کهداشتند......تهران که بودم محال بود لب به ساندويچ تخم مرغ بزنم اما شايد اين ساندو

 .....برايش سر و دست مي شکاندند...راهم به سمت ساندويچي کج کردم ....: ميايد ساندويچ بخوريم ؟

 اگه تو ميخواي بخوريم-

 پشت کانتر رفتم و انگليسي سفارش دو تا ساندويچ دادم سينا اصال نميخواست به روي خودش بياورد.....خيلي شيک

 مي کرد .....يعني حتي نمي خواست نقش مردها را بازي کند....يعني انقدر اروپا رويش تاثير ايستاده بود و نگاه

 گذاشته بود که اجازه مي داد پول ساندويچ تخم مرغ را من حساب کنم....مي دانستم اينجا اين تعارفات مرسوم

 

 ....نيست ...اما اين کار اصال مردانه نبود

 رو کرديم....واقعا خسته بودم ....دلم ميخواست روي صندلي چوبي زير سايه بانتا بعد از ظهر ان سي را زير و 

 .....بنشينم قهوه و نان خرچنگي بخورم

 وقتي نشستيم و پسر جوان براي گرفتن سفارش همان قهوه و نان خرچنگي ام را خواستم و سينا شيک بادام

 ي شيک بادام زميني سفارش مي دهد.......اگر بامداد بودساله ا10زميني.....انتخابش هم مردانه نبود .....کدام مرد 

 ....احتماال اسپرسوي دوبل سفارش مي داد

 برنامه ات براي اينده چيه فدرا جان ؟ نميخواي اپالي کني براي فوق ليسانس؟_

 ون شاخهفعال که سر در گمم ...همينطوري تمام دوستام دارن براي فوق امده ميشن اما من چون از اين شاخه به ا_

 پريدم هنوز ليسانس هم نگرفتم ....دوست دارم که براي فوق اپالي کنم اما وقتي فکر ميکنم مامان تنهاست شک

 .....ميکنم ارزششو داره يا نه

 

 سال دير و زود اتفاقي نميفته ...اما با روحيه اي که من از تو سراغ دارم کار خوبي2از هيچي عقب نيستي ....باالخره _

 شتتو عوض کردي....مي توني تو روانشناسي خيلي موفق تر از مهندسي باشي......روحيه ات خيلي جنگجوکردي که ر

 و محکم نيست به نظر من .....که البته شايد درست نشناخته باشمت...اما سوييس هم دانشگاه هاي خوبي داره اگه

 بخواي

 مون نيستم از اينکه رشتمو عوض کردم امايعني سينا ميخواست من براي ادامه درسم برئم سوييس؟):خب پشي(_

 وقتي مي بينم مامان هر روز از کلينيک با کلي غم مياد خونه واسه دختري که پدرش معتاده ....واسه مردي که زنش
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 ساله اي که معتاد شده....فکر ميکنم توانشو ندارم04بهش خيانت ميکنه و دختر 

 ه و من فکر ميکنم تو در اين زمينه موفق ميشيوقتي پا توي مسيري ميذاري خدا توانشو هم ميد_

 

 نميدونم ...شايد....اما تنها روياي رنگي من داشتن يه کافه قناديه که خودم توش کاپ کيک هاي رنگي درست کنم_

 واسه همه کسايي که خسته،ناراحت،خوشحال و يا نا اميد ميان تو کافه ام

 ايد هميشه پشتت باشه و ازت حمايت کنهخيلي رنگي فکر مي کني و قشنگ ....انگار يکي ب_

 خب اگه راستشو بخوايد شايد خيلي دخترونه رفتار نکنم اما محکم هم نيستم.دوست دارم به يک نفر تکيه کنم_

 !...جالبه_

فنجان قهوه ام را برداشت و جرعه اي نوشيد .....اصال نميتوانستم تصور کنم سينا به همين راحتي فنجانم را برداشته 

 و

 ....قهوه نوشيده .....از آن مردانه هايي بود که دوست داشتم ....اما اصال شبيه سينا نبود

 ....انتخاب تو بهتر بود قهوه ي خوش طعميه_

 لبخندي شيطنت آميز زدم : انتخابهاي من هميشه بهترن_

 )!از وقتي که تو شيک بادام زميني سفارش ميدهي خب معلوم است که انتخاب من بهتر است(

 شب خسته به خانه رسيديم نه من اشتهاي شام داشتم نه سينا فردا بعد از ظهر پرواز داشتم ...امشب آخرين شب

 .فردا بايد از صبح چمدان ميبستم و اماده ميشدم.اقامتم در ژنو بود

* 

 !مامان بسته اي دو کيلويي پسته داده بود براي سينا بياورم که اصال فراموش کرده بودم

 ....خواستم پسته ها را بدهم....مامان و دنيا اگر بودند براي اين سر به هوايي سرزنشم مي کردندروز آخر مي 

 لباس هاي پوشيده شده ام را يک طرف چمدان چيده بودم و خريدهاي جديد را با نايلون طرف ديگر....زيپش را به

 ..زور بستم

 اموش کرده بودم بدم بهتوندکتر سينا راستي اين پسته براي شماست ...مامان دادن...فر_

 زحمت کشيدي فدرا جان الزم نبود.....من پسته نمي خورم...در هر صورت ممنون_

 

 خونسردي و بي اعتنايي اش اعصابم را پاک به هم ريخته بود....الزم نبود بگويد پسته نمي خورد ميتوانست يک(

 ..از مردانه هاي خونسردش متنفر بودم....اما ازتشکر خشک و خالي بکند و بعد از رفتنم پسته ها را دور بريزد...

 )!خودش نه! روانم را به بازي گرفته بود

 مرسي از لطفتون و ببخشيد که اين هفته بهتون زحمت دادم_
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 خواهش ميکنم فدرا جان ...سفرت بي خطر_

 

 ممنون خداحافظ_

 خدانگهدار_

 هم تمام شده بود.....بامداد هم ديگر نبود ....همه يراهروهاي پيچ در پيچ فرودگاه ژنو را بازمي گشتم.....سينا 

 ...مردانه هاي زندگي من کوتاه بود

 ....هواپيماي برگشت خيلي خلوت بود.....زياد نبودند کساني که از سوييس بروند دوبي يا ايران

 ينا و تحليلاين بار کسي کنارم نبود ....ترجيح دادم تا رسيدن بخوابم .. بيداري مساوي بود با يادآوري س

 ....رفتارهايش

 پرواز دوبي به تهران بالفاصله بعد از نشستن اين پرواز بود....انگار همه چيز دست به دست هم داده بود که برگشتن

 ...بدون بامداد خيلي به چشم نيايد....خانم کناري هم مدام آرايشش را چک ميکرد و موهايش را پوش ميداد

 لم .فرداد که کال از سينا خوشش نمي امد ....به روي من نياورده بود...اما ميدانستم بهمامان و دنيا آمده بودند دنبا

 مامان گفته ندار که نيستيم ...هتل بگيره ...يعني چي بره خونه اون مردک

 ...ترجيح مي داد اين مسافرت را ناديده بگيرد....در ماشين را که بستم ....مامان شروع کرد

 يد ،ترجيح ميداد عقب بنشيند ...بايد مو به موي اتفاقات ژنو را ميگفتم ...البته براي مامان فقطاز رانندگي دنيا ميترس

 

 جلسات سازمان ملل مهم بود و لينک هايي که با نماينده کشورهاي ديگر گرفته بودم....دنيا اما فقط سينا برايش مهم

 ....بود

 و گلدان حسن يوسفم کنار پنجره خستگي ام را در ميخسته بودم اما حتي فکر دست کشيدن به لحاف گل گلي ام 

 ...کرد

 ...دنيا در حضور مامان ساکت بود..مي دانستم فردا که مامان سر کار برود ميخواهد مو به مو شرح ما وقع را بشنود

 مامان: سينا چطور بود ؟ راحت بودي ؟

 کنم ؟بد نبود .... اما مامان باورت ميشه گذاشت من پول ساندويچو حساب -

 حاال گذشت ديگه.....مدلشه....همينکه لطف کرد دعوتت کرد خونش دستشم درد نکنه-

 ..دنيا جان پس به فرداد بگو بياد خونه ي ما شام دور هم باشيم

 دنيا: چشم مامي جون

 ....روياي تنهايي در اتاقم بيشتر از چند دقيقه دوام نياورد

** 
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 بوده ام ....حتي وقتي چاقوي سوييسي و لباسهاي مارک داري که برايفرداد تظاهر ميکرد اين هفته من مسافرت ن

 خودش و دنيا اورده بودم را ديد با يک تشکر خالي قضيه را تمام کرد. ميدانستم سوغاتي هايش را دوست دارد ...به

 ....خانه خودشان که برسد همه را خوب وارسي مي کند اما اينجا برايش سخت بود

 .رفتند مامان هم خوابيدفرداد و دنيا که 

 کتابخانه ام خاک گرفته بود .....ماگ گل گلي ام با قهوه ي مانده روي ميز تحرير بود ..حسن يوسفم بزرگ شده

 ....بود....به اندازه يک هفته

 .....از اينکه مامان به اتاقم نرسيده بود خوشحال بودم....ميدانست دوست ندارم کسي به وسايلم دست بزند

 شنبه بود کالس هم نداشتم خودم مرتبشان مي کردمفردا دو

 

** 

 الو_

 سالم خواب بودي ؟_

 نه ديگه بيدار شده بودم ..چطوري؟فرداد رفته سر کار؟_

 اره نيم ساعته ...تو چي کار ميکني؟_

 ...هيچي ميخوام يکم اتاقمو تميز کنم_

 باشه پس حاال به کارات برس بازم زنگ مي زنم_

 احال داشتي بيا اينج_

 ...حاال ببينم چي ميشه ...فرداد ماشينو برده_

 باشه پس فعال خدافظ_

 خدافظ(مکالماتم با دنيا همينطور بود...ميدانستم منتظر است برايش از سينا تعريف کنم ...خودش نمي پرسيد....من_

 از وقتي شِيکسال شاهزاده ام نبود که ذوقش را داشته باشم..مخصوصا 10هم روي مودش نبودم....سينا بعد از 

 )سفارش مي داد و راجع به ابروو بيني من اظهار نظر ميکرد

 مامان رفته بود ...خوشبختانه امروز مالحظه کرده بود بيدارم نکرده بود براي صرف صبحانه اجباري

 اشيننان تست کردم با کره و عسل ....اول رفتم سراغ چمدان ... لباسهاي جديد را آويزان کردم و کثيف ها را در م

 ....انداختم

 ....بود که تمام شد2ساعت 

 ....از فردا دوباره دانشگاه بود و کالس و کار

** 
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 مامان: چيکار کردي امروز؟

 هيچي ...اتاقمو تمييز کردم...شما چه خبر؟_

 گفت.....تو مگهمامان: از صبح درگير کارهاي بازارچه ايم ....سلطاني هم که عرضه نداره ...هر چيزو ده بار بايد بهش 

 قرار نبود با دوستات بيايد کمک ؟

 اين هفته که نبودم مامان ،فردا برم دانشگاه ببينم چي ميگن_

 مامان: ميدوني که من االن سرم شلوغه يکم کمک حال من باش ...خانم راشد با اونهمه پرسنل همه کارهاشو دخترش

 انجام ميده

 !ميتونم مجبور به کار خير کنمخب مامان گفتم ميام ديگه....دوستامو که ن_

 ...مامان: اي بابا

ميدانستم بيشتر انجا بنشينم اه کشيدنهاي مامان شروع ميشود ....مي گفت هدفمند نيستي ....بچه هاي مردم به 

 خاطر

 اين موقعيتها ميد ودند ..تو چون راحت برايت فراهم شده قدر نميداني

 وم دانشگاه سازش را کوک کرده بود که از اين هنري بازيها و کافهديگر نميدانستم هدفمندي چيست ....از سال د

 رفتنها اينده اي در نمي ايد....بايد روانشناسي انتخاب ميکردي که بفرستمت سازمان ملل ...زبان ياد گرفتي که هيچ

 جا استفاده نميکني.....يک مقاله هم چاپ نکردي

 

 انساني داده بودم .....از دانشکده هنرو معماري خداحافظي کرده واقعا هدفمندي چه بود...سال سوم دانشگاه کنکور

 بودم ....شده بودم دانشجوي روانشناسي ...کنار ورودي هاي جديد دوسال از خودم کوچکتر ....که از همان روز اول

 سهاي فردا چهدم از نظريات هگل و مازلو مي زدند ....در حياط پسرها را رصد مي کردند.....و فکر ميکردند براي کال

 بپوشند

 

 ..در موسسه زبان درس مي دادم ....اما از نظر مامان اين شمرده نمي شد

 کارهاي مددکاري بچه هاي موسسه را هم بايد پيگيري ميکردم

 بودم....دو بار تحقيقم شده بود مرجع امتحان استاد وهنوز هدفمند نبودم......مامان بود5سالگي هنوز ترم 23در 

 ...را نمي خواست ديگر.... بدم

....... 

 خيلي دانشگاه را دوست نداشتم ....دوستانم در دانشگاه آدرينا و سارا بودند ...آدرينا تک فرزند يک خانواده ي
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 ارمني دوست داشتني بود و سارا دختر يک خانواده فرهنگي......پدرش استاد دانشگاه بود و هميشه شاکي از سر به

 نمي گفت ...سارا با پسر يک حاجي بازاري دوست شده بود ...فکر ميکرد از احسان بهتر هوايي هاي سارا.....ناحق هم

 وجود ندارد...ان هم به خاطر گردش ها و خريدهايي که با احسان مي رفت....دوست نداشتم قضاوتش کنم

 پر مي کردخواهرش ازدواج کرده بود تفاوت سني اش با پدر و مادرش زياد بود...شايد احسان تنهاييش را ..

 آدرينا خيلي براي رفت و امد آزاد نبود ...خاله ژاکلين فقط گاهي که با هم بوديم اجازه مي داد کافه اي برويم.....

 ....وتئاتري ببينيم انهم من بايد ادرينا را مي رساندم خانه تا خيال خاله ژاکلين راحت شود

 ديق بود که دخترانه دوستم داشت ،دلسوزانه راهنماييم مينقطه ي اتصالم با دانشگاه به جز آدرينا و سارا استاد ص

 .....کرد و استادانه هوايم را داشت

 از مانتوهاي ساتن و تيپ هاي مکش مرگ ماي بچه ها که از همان ترم اول حس روانشناسي برداشته بودند خسته

 اندازه ي حاال هم که تمام مدت شلواربودم......همان موقع هم که دانشکده هنر بودم هم تيپم خيلي هنري نبود ..اما 

 .....کتان هاي تيره و مانتوهاي ساده ميپوشيدم جدي نبود

 تا مي شدند ....بعضي ها را از23تنها بازمانده ي دانشکده هنر دستبندهايم بودند....دستبندهاي رنگي که حاال 

 م وچندتايش را از جمعه بازار خريدهکشورهاي مختلفي که رفته بودم اورده بودم ،بعضي را خودم درست کرده بود

 ......بودم.....حتي دانشکده روانشناسي هم نتوانسته بود مرا از انها جدا کند

 

 جيمبو را هميشه کوچه ي پشت دانشگاه پارک مي کردم....آدرينا مي گفت اين مسافتي که ماشينتو پارک ميکني با

 اري؟مسافت دانشگاه تا خونتون يکيه...چه کاريه ماشين مي

 ...از اينکه پسرهاي دانشگاه رديف شوند و پارک کردنم را رصد کنند متنفر بودم

 ادرينا: به سالم ....سوغاتي من کو؟

 سارا:سالم ...بابا خارجي....تحول بگير

 سالم ...بذاريد برسم بعد شروع کنيد ..... سوغاتي اي در کار نيست ....بيخود دلتونو صابون نزنيد_

 ...تو راست ميگي ...شکالتو که مطمئنم اوردي ...ديگه بگو چي اورديادرينا:باشه ...

 خنديدم ...سر و کله ردن بي فايده بود ....براي ادرينا يک تيشرت صورتي و يک شکالت فندقي اورده بودم ...براي

 ......سارا هم قرمز همان تيشرت با شکالت تلخ

 

 بيکاريم11:10ادرينا :استاد صديق نيومده .....تا 

 سارا:بيا فدرا خانوم اينهمه قربون صدقه اش ميري تحويل بگير

 ....با اينکه خيلي دوسش دارم ولي واقعا کار زشتي کرده ....نميگه دانشجو زحمت ميکشه وقت ميذاره مياد دانشگاه_
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 ادرينا :اره سروش هم انگار با استاد هماهنگه نيومده

 بود که استادها به واسطه پدرش خيلي هوايش را داشتند....ادريناسروش پسر يکي از استادان علوم سياسي دانشکده 

 هم شده بود عاشق دلخسته

 سارا:اخه ادرينا از چيه اون کله قرمز خوشت مياد؟

 ادرينا :کله قرمز اون احسانه ....سروش بوره

 حق هم با ادرينا بود سروش بور بود ....جثه اش هم براي يک پسر کوچک بود اما پسر خوبي بود

 

 ...شه11:10حاال بيخيال شيد ...بريم يه چيزي بخوريم تا _

 ....رفتيم ابميوه فروشي نزديک دانشگاه که شير کاکائوهايش معروف بود

 ...بچه ها هفته ي ديگه بازارچه خيريه است مامانم گفته بيايد_

 سارا:من که ميدوني از خونه بيام بيرون مستقيم پيش احسانم

 خب حاال با احسان بيا_

 سارا:اِاِاِاِ ..... که مامانت بگه اين دوستت نابابه

 !نه اينکه مامان من نميدونه تو با احسان دوستي_

 سارا:تقصير شماست که تابلو کرديد ديگه

 ادرينا:منم که خودت بايد از ژاکلين جون اجازمو بگيري

 ....ژاکلين جون با من .....پس شما پايه ايد_

 ....بود که رسيدم4ساعت 

 ان سالم ... چيکار ميکني؟مام_

 مامان: سالم دارم شام درست ميکنم

 سنگ مگه ميخواي بپزي؟4رفتم آشپزخانه: ساعت تازه 

 مامان:نه ژيگو درست ميکنم گوشتش بايد بپزه خوب

 راستي بچه ها گفتن ميان براي بازارچه ...فقط به خاله ژاکلين زنگ بزن خيالش از ادرينا راحت شه...سارا هم با_

 احسان مياد

 مامان: باشه بياد،با هرکي ميخواد بياد

 ببينم شما از ما راضي ميشي يا نه_

 مامان: ببين اين خانمي که ميخواد حياط خونه اشو در اختيار ما بذاره براي بازار خيريه خيلي حساسه ...روناک
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 يد يه ادم شسته رفته بره باهاشتا از بچه ها رو هم قبول کرده....روناک زنگ زد گفت با4معرفيش کرده...کفالت 

 ...صحبت کنه ....بگه چند روز قراره تو خونش برنامه باشه و از چه ساعتي تا چه ساعتي

 گازي به هويجم زدم: خب بگو دنيا بره...هم خوشتيپه ..هم خوش سر و زبون_

 

 ..بگو دنيا بره ...سلطاني بره مامان: من خودم دختر دارم بگم دنيا بره.....هر چي جاي ادميزاديه بهت ميگم برو هي

 فالني بره

 اه ....بابا مامان دوباره دعوا راه ننداز ....کي بايد برم؟_

 4شنبه ساعت 5 :مامان

 بار101هزار تومان که کمک مي کردند انتظار داشتند 41 ..... اصال حوصلهي اين خيرهاي دماغ باال را نداشتم

 .....هزار تومان دنيا را از فقر و گرسنگي نجات داده اند41با جلويشان خم و راست شوي......فکر ميکردند 

 ادرينا :سالم خبرگذاري اَسوشيتد پرس....ديشب خاله رويا زنگ زد به مامانم.....گفت شايد خودش هم بياد يه سر

 بزنه

 گفتم که خاله ژاکلين با من_

 سارا:جا گرفتيد سر کالس

 اره من کيفمو گذاشتم ،بريم_

 کالس يا به احسان اس ام اس ميداد يا در رويايش سپري ميکرد ....ادرينا هم سروش را زير نظر داشتسارا که سر 

 .ساله ي خالي از عاشقانه جزوه برداشتن بهترين کار بود23من هم جزوه بر ميداشتم ...براي يک ....

 ادرينا من ميرم موسسه ميخواي بيا تا ميدون کاج با هم بريم_

 بيخود نيست که من انقدر دوستت دارم که! نميشه بيام مِستر مسعودو ببينم؟ادرينا:ببين فدرا 

 

 مِستر مسعود ديگه؟! برو با خط يازده برو که ديگه دلت مِستر مسعود نخواد_

 ساله ي خوشحال که اومده زبان ياد بگيره ....مهاجرت کنه ...حاال با27مسعود از بچه هاي آموزشگاه بود ...يه پسر 

 و هنر خدا عالمه....از ترم پيش به بهانه ي تولدش و چه و چه بچه هاي کالس را دعوت ميکردکدوم تخصص 

 بيرون....من هم يکبار مجبور شدم دعوتش را قبول کنم....دعوتمان کرده بود کافه شمرون که ثابت کند اينجور جاها

 .....را بلد و دست دلباز هم هست

 ...رانه بود....پسرانه هايي که دخترهاي دبيرستاني دوست داشتندکارهايش بيشتر از اينکه مردانه باشد پس

 ....من مردانه دوست داشتم ....ان هم نه از نوع سينا ... از نوع بامداد

 ادرينا:دمت گرم ...ولي فدرا جا از شوخي اين مسعود که بچه ي بدي نيست حداقل يه مدت وقت بذار بشناسيش
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 ....نشايد خوشت اومد ..از دور قضاوت نک

 ....بابا ادرينا من اصن از مدلش خوشم نمياد ....از مدل موهاش...طرز نشستنش پشت فرمون....حرکاتش_

 ....ادرينا:خب ميدونم شبيه تو نيست ...اما باالخره تو اين سن يه تجربه است

 ساسمو الکي تلفادرينا خودمم ميدونم شايد اوني که دنبالشم وجود خارجي نداشته باشه اما نميخوام وقت و اح_

 ...کنم

 ادرينا:باشه حاال....مواظب خودت باش خانوم معلم ...مرسي که رسونديم

 عزيز دلمي خدافظ... به خاله ژاکلين سالم برسون_

 مسعودرا در راهرو ديدم، تيشرت مشکي پوشيده بود و شلوار جين سرمه اي......بچه ها همه از مسافرت مي پرسيدند

 .....که تيچر کجا بوديد و خوش گذشته و ...

 

 ....در سکوت به شوخي هايشان لخند ميزدم

 

 مسعود:بابا خب گير نديد شايد دوست ندارن بگن کجا بودن

 ....ميدانستم دارد انفعالي پرخاش ميکند ...دوست نداشتم دل به دلش بدهم ...اينها هم از بچگانه هايش بود

 ميزم جمع شده بودند که وقت کالس فوق العاده براي يک هفته اي که نبودم را تعيينکالس که تمام شد بچه ها دور 

 ...کنيم

 خب بچه ها اين هفته پنج شنبه کار دارم نميتونم...جمعه هم تنها روز استراحت منه ...اگه شما هم مشکلي نداريد_

 ....کالس باشه براي پنج شنبه اينده

 گار من رفتم تکليف روشن شد به من اس ام اس بدههمه با هم حرف ميزدند ....مسعود : ن

 .....نگار : خب منم ميخواستم با تو تا يه جايي بيام...حاال بعدا از اس ام اس ميدم از تيچر ميپرسم

 ...تيچر باي

 باي_

 ميگفت يانگار سال قبل کنکور داده بود ...رتبه اش نجومي شده بود ....دوباره ميخواند .....يعني مثال مي خواند ....

 صنايع شريف يا هيچ جا ....اما انقدر درگير مسعود شده بود که دانشگاه آزاد علي آباد کتول هم قبول نمي

 شد...چندباري بعد کالس برايم صحبت کرده بود....از عالقه اش به مسعود ....از تمرکز نداشتنش و اينکه چرا مسعود

 .....تيپ مسعود و لکسوزش چيزي جذبش کرده بودبه عالقه اش پاسخ نمي دهد......شک دارم بيش از 

 شب عذاب اليم بود....ترافيک و دختر پسرهاي بيکار که امده بودند دور دور7برگشتن از ميدان کاج ان هم ساعت 

 ..ديوانه ام ميکرد
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 ....بود که رسيدم....:مامان سالم05:8

 .....مامان:سالم ... خسته نباشي

 ....ساعت ميخوابم بيدارم کن شام بخوريم.....له لهم0...مامان من لپش را بوسيدم: مچکر هستم ._

 ...مامان:باشه

 

 ...لباس راحت و لحاف گل گلي و استراحت

 ميشه شب خوابت نميبره.....ميزو چيدم....فدرا10مامان :فدرا .....فدرا پاشو ساعت داره 

 اومدم مامان ...اومدم_

 بودگوشيم رو از پاتختي برداشتم ...جنگ شده 

 سارا:فدرا فردا جزوه روانشناسي مرضي استاد پوينده رو بيار کپي کنم

 ادرينا:فدرا ميگم فردا مياي بريم گرامافون ؟ کلي رو مخ ژاکلين جون کار کردما...نه نگو

 نگار: تيچر سالم ...ببخشيد اس ام اس دادم....کالس فوق العاده کي شد؟

 ...من هفته ي ديگه شايد نباشممسعود:سالم ....کالس کي شد خانم البرز ..

 سارا:فدرا جان مردي دخترم؟

 ......ميس کالهاي دنيا و يگانه

 ..مامان عجب بويي راه انداختي_

 

 ...مامان:جدي ميگي؟خودم که بويي احساس نميکنم

 چون خودت پختي ...ساالد درست کنم؟_

 مامان :زود پس غذا رو ميزه يخ ميکنه

 ان من فردا با ادرينا ميرم گرامافون ...ميخوايم بريم پاستا بخوريم و پارک دانشجوخيارها را پوست ميکردم، مام_

 دور بزنيم

 مامان:باشه شايد من رفتم به ژاکلين سر بزنم بيا دنبالم از اونجا با هم برگرديم

 ي هم درمامان هيچوقت به بيرون رفتن هاي من گير نميداد .....اينطور تربيتم نکرده بود....مي دانست اگر کس

 

 .زندگيم باشد اولين نفر او خبردار مي شود

 ....بعد از شام مامان که خوابيد ماگ گلدارم پر قهوه کردم ....کنار حسن يوسفم

 ....گوشي را برداشتم
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 سالم دنيا ..خوبي؟....ببخشيد زنگ زدي خواب بودم_

 دنيا :سالم ...اره ميدونستم کالس داري

 چه خبر فرداد خوبه؟_

 ...داره سريال ميبينه ...زنگ زدم بگم سهيال تازه برگشته ...شو گذاشته ...گفت تا جنسا کامله بيايد دنيا:خوبه

 مامان بهم ماموريت داره ...جمعه بريم؟4خب فردا که با ادرينا قرار دارم،پنجشنبه هم ساعت _

 دنيا :باشه ..پس فعال

 به فرداد سالم برسون ...خدافظ_

 م .... از احسان جانت جزوه بگيربراي سارا نوشتم :بله مرد

 ادرينا ...پايه ام شديد....به خاله ژاکلين بگو مامانم فردا مياد بهش سر بزنه-

 شنبه و سه شنبه يکم بيشتر بمونيم براي کالس جبراني0نگار جان قرار شد -

 .سالم آقاي نظري ... قرارشد يکشنبه و سه شنبه بيشتر بمونيم-

 ....شتم ...يعني ديگر جواب ندهقصدا ته جمله ام نقطه گذا

 از وقتي امده بودم وقت نشده بود به سينا فکر کنم ....سينا کجاي زندگي من بود؟...اصال چرا بايد فکرش را

 سالگي تنها شخصيت جدي عاطفي ام بود؟23ميکردم؟....چون در 

 قيم گفته بود عالقه ي نيم بندي بهمسعود بچه بود......اميرحسين از بچه هاي علوم سياسي دانشگاه بود که غير مست

 دارد.....حوصله اميرحسين و ارمانهاي سياسي اش را هم نداشتم.....خسته بودم از کافه نشيني هاي اجباري با بوي

 ....سيگارش و بحث بر سر بورژوازي و پرولتاريا

 

 .از نظر او من هم دختري بورژواپدرش نويسنده بود که ممنوع الکار شده بود....وضع اقتصاديشان هم تعريفي نبود...

 سالگي ماشين داشت ،آيفون داشت و مسافرت خارجي مي رفت.......نميدانم با اين همه تفاوت چه23بودم که در 

 سالگي من عجيب بود....ان کسي که دوستش داشتم نبود ....و23عالقه اي به من پيدا کرده بود......همهي چيز در 

 .......د را دوست نداشتممعدود کساني که دوستم داشتن

 تا احسان نميدم...ميدوني که...با يک شکلک101دوباره پيام:فدرا اذيت نکن بيار ...من يه تار موي تورو به 

 باشه خر شدم،شب بخير_

 

 ......ديروز اين موقع با ادرينا پارک دانشجو را گز ميکرديم.....بلند ميخنديديم

 خانوم آرين را داشتم ....خانه شان در زعفرانيه با کاخ نياوران خيلي فرقيامروز از صبح استرس مواجه شدن با 

 .....نداشت
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 کف دستم عرق کرده بود.....شوميز راه راهم را پوشيده بودم با شلوار جين تا قوزک پايم ،کفش عروسکي پايم بود

 ....انداخته بودم ،مانتويم را از مزون ياشا دوست دنيا به قيمتي گزاف خريده بودم....شالم هم شل

 در که باز شد ده دقيقه بايد پياده روي مي کردم تا به ساختمان اصلي برسم... ....از کنار استخرکه رد مي شدم فکر

 ميکردم خانوم آرين چه هيواليي مي تواند باشد

 ...گلشده بود.. پله هاي ساختمان اصلي را که باال رفتم در تراس ميز وصنلي هاي سفيد با بالشتک هاي گل گلي چيده

 گلي هايشان شبيه من بود.....دوستشان داشتم

 ....سالم خانوم آرين ....فدرا هستم ...قرار بود_

 ...حرفم را قطع کرد:سالم عزيزم منتظرت بودم ......خيلي خوش اومدي ....مانتوت رو بده زيور اويزون کنه

 م که يک وري بافته بودمممنون ....شال و مانتويم را دادم....دستي به موهايم کشيد_

 

 عزيزم تو پذيرايي راحتي يا دوست داري تو تراس بشينيم؟_

 ...هرجور صالح ميدونيد ...بيرون هم هوا خوبه_

 پس بريم تو تراس بشينيم_

 !يعني اين خانوم شيک پوش با موهاي براشينگ شده همان خانوم آرين هيوال بود؟

 ....دممي بخشيد که من عصر پنج شنبه مزاحمتون ش_

 نه عزيزم ....من تنهام پسرم ايران نيست و تا هفته ي ديگر برنمي گرده....همسرم هم رفته خونه تيمسار فرحي_

 هر پنج شنبه بساط تخته و شعر و صحبت دارند...من هم تنها بودم...حضور فرشته کوچولويي عصر پنج شنبه ام رو...

 از کسالت در اورد

 شما لطف داريد_

 روناک گفته بود ميخوايد بازارچه خيريه داشته باشيد .....از مامانت خيلي تعريف کرده بود....مشتاقخب عزيزم _

 ديدارشون بودم

 ...مامان هم خيلي براتون سالم رسوندن و عذر خواستن که نتونستن بيان_

 اختيارتونوقت براي آشنايي زياده....خب عزيزم اين يه هفته که پسرم نيست راحت ميتونم حياط رو در _

 ..بذارم....پسرم خيلي حوصله ي اينجور شلوغي هارو نداره

 ....ممنون از اين همه مهرتون ....پس اگه اشکال نداره بچه ها از فردا صبح براي چيدن وسايل مزاحمتون ميشن_

 مزاحمتي نيست عزيزم....خودتون هم ميايد؟_

 بله من بعد از دانشگاه با دوستانم ميام_

 ....ببينمتون عزيزم....از خودت پذيرايي کنخوشحال ميشم _
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 زيور تلفن بيسيم را آورد....خانوم از خارجه ....ناخوداگاه لبخندي زدم

 ...فدرا جان منو ببخش چندلحظه ....سالم عزيزم....خوبي؟....تلفن به دست داخل ساختمان شد

 

 ....قهوه ام را با يک شيريني کشمشي تمام کردم

 

 ...ايد جواب ميدادمميبخشي عزيزم....ب_

 ...اختيار داريد ..اگر اجازه بديد من هم رفع زحمت کنم_

 ..شنبه است و تو ترافيک ميموني...اصرار نميکنم..شنبه ميبينمت5تازه اومدي که عزيزم...اما ميدونم _

 ..حتما_

 ...ان بوددر خانه را که بستم پر بودم از حس هاي خوب....خانوم ارين مثل گل گلي هايش لطيف و مهرب

 مامان حسابي با خانوم آرين دوست شده بود ....با همه ي اصراري که داشت هنوز هم برايم سخت بود شکوه جون

 روز بود حياط خانه اش را کرده بوديم کاروانسرا.....مهرش انقدر زياد بود که هيچ شکايتي نداشت6صدايش کنم 

 غايبش دعوا مي کردند.....بازارچه فروش خوبي کرده،همه عاشقش شده بودند....سارا و ادرينا هم سر پسر 

 بود...همه راضي بودند....قرار بود امشب اخر شب همه ي وسيله ها را جمع کنند ....فردا پسرش باز ميگشت نمي

 خواست حياط را به هم ريخته ببيند....تقريبا همه ميزها و وسيله هاي بزرگ را برده بودند.....من ومامان و دنيا اخرين

 نفر از خانوم ارين خداحافظي کرديم.....انقدر خسته بوديم که خانوم ارين رضايت داد بعضي اجناس که فروش نرفته

 ....بماند براي فردا که کسي را بفرستيم تحويلشان بگيرد

 خمو تم � �چشم که باز کردم باور نداشتم جمعه باشد و اين هفته کذايي تمام شده باشد.....دانشگاه،اموزشگاه،ا

 .....مسعود؛خانه شکوه جون و سر وکله زدن باخيرين

 فدرا زنگ زدم اقا بهروز بياد بريد خونه شکوه جون وسايل رو بياريد...بلند شو االن ميرسه....پاشو ابرومون پيش_

 ....شکوه جون ميره

 ..مامان اذيت نکن صبح جمعه ..شکوه جون که ميدونه بگو اقا بهروز خودش بره وسايلو بياره_

 

 ....نميخوام اون مردک سيبيل کلفت تنها بره خونه اونا ...زشته....پاشو اين اخرين کارم به خاطر من بکن_

 ...مامان به خدا زور ميگي ....من ديگه غلط بکنم واسه شما کار کنم_

 باشه ديگه نکن....اما االن ابروم ميره...پاشو حاضر شو_

 .....ا خوب ميکرد اما خسته هم بودمشکوه جون رو دوست داشتم ....ديدنش حالم ر

 ...شکوه جون سالم....شرمنده که ما انقدر اذيتتون کرديم_
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 ...عزيزم تو که ميدوني خيلي دوستت دارم و خوشحال ميشم از ديدنت....اميدوارم از اين به بعد هم به من سر بزني_

 اقا بهروز وسايل را از حياط بيرون ميبرد

 دوستون دارم که به اين راحتيا ازم خالصي نداريد...شما هم به ما سر بزنيد.... من و مامانخيالتون راحت ...انقدر _

 ...تنهاييم

 حتما .... شازده تازه رسيده تنهاش بذارم بهش بر ميخوره .... يکم کنارش باشم ....هفته ي اينده ميام پيشتون_

 ...خوشحال ميشيم_

 هم سالم برسونيدديگه خسته اتون نميکنم ....به اقاي ارين _

 مواظب خودت باش عزيزم...خدانگهدار_

 خداحافظ_

 

 شکوه جون . اقاي ارين را نميشد دوست نداشت...عجيب بود پسرشان انقدر بداخالق و حساس باشد....نمي ديدمش

 که بخواهد فکرم را مشغول کند...جاي شکرش باقي بود

 ذايي تمام شده باشد.....دانشگاه ، اموزشگاه ، اخم و تخمچشم که باز کردم باور نداشتم جمعه باشد و اين هفته ک

 .....مسعود ؛ خانه شکوه جون و سر وکله زدن با خيرين

 

 فدرا زنگ زدم اقا بهروز بياد بريد خونه شکوه جون وسايل رو بياريد... بلند شو االن ميرسه....پاشو ابرومون پيش_

 ....شکوه جون ميره

 ..شکوه جون که ميدونه بگو اقا بهروز خودش بره وسايلو بيارهمامان اذيت نکن صبح جمعه .._

 ....نميخوام اون مردک سيبيل کلفت تنها بره خونه اونا ...زشته....پاشو اين اخرين کارم به خاطر من بکن_

 ...مامان به خدا زور ميگي ....من ديگه غلط بکنم واسه شما کار کنم_

 ...پاشو حاضر شوباشه ديگه نکن....اما االن ابروم ميره_

 .....شکوه جون رو دوست داشتم ....ديدنش حالم را خوب ميکرد اما خسته هم بودم

 ...شکوه جون سالم....شرمنده که ما انقدر اذيتتون کرديم_

 ...عزيزم تو که ميدوني خيلي دوستت دارم و خوشحال ميشم از ديدنت....اميدوارم از اين به بعد هم به من سر بزني_

 بهروز وسايل را از حياط بيرون ميبرداقا 

 خيالتون راحت ...انقدر دوستون دارم که به اين راحتيا ازم خالصي نداريد...شما هم به ما سر بزنيد.... من و مامان_

 ...تنهاييم

 حتما .... شازده تازه رسيده تنهاش بذارم بهش بر ميخوره .... يکم کنارش باشم ....هفته ي اينده ميام پيشتون_



www.taakroman.ir  

 

  

 
26 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ...خوشحال ميشيم_

 ديگه خسته اتون نميکنم ....به اقاي ارين هم سالم برسونيد_

 مواظب خودت باش عزيزم...خدانگهدار_

 خداحافظ_

 شکوه جون . اقاي ارين را نميشد دوست نداشت...عجيب بود پسرشان انقدر بداخالق و حساس باشد....نمي ديدمش

 قي بودکه بخواهد فکرم را مشغول کند...جاي شکرش با

**** 

 

 اوردن و وسيله ها و مزون رفتن با دنيا جمعه را مثل شنبه کرده بود.....از وقتي از ژنو امده بودم ايميل هايم را چک

 !ايميل خوانده نشده24 ...نکرده بودم

 مغرورتا از ايميلها از سينا بود! مگر ميشد؟....از شخصيت 10نکند شخصيت مهمي بودم و خودم خبر نداشتم .....فقط 

 ....و بي اعتناي سينا بعيد بود

 فدرا جان راحت رسيدي؟مامان خوبن؟ اميدوارم اينجا بهت سخت نگذشته باشه_

 اين اهنگي که برات اتچ کردم رو گوش بده منو يادت انداخت .....اهنگ ...سينا را ياد من انداخته_

 بار گوش داده بودم ....حاال سينا10ت!!! ...خودم بود....ميشد؟...هنوز هم معجزه رخ ميداد؟.....اهنگ عاشقانه تنهاس

 ..برايم فرستاده بود

 

 .....ماه ديگه براي عيد بيام ايران1دارم برنا مه ريزي ميکنم _

 ...اگه چيزي الزم داشتي تا اونموقع بهم بگو برات بيارم_

 براي من ايميل فرستاده بود.....چرا اين سينا نبود.....اين سيناي مغرور نبود که با وجود ايميلهاي بي پاسخش باز هم

 بازي ميکرد.....ميدانست دختر با سياستي نيستم...براي همين اينطور ميکرد....شايد خودم ساده انگارانه قضيه را

 جدي گرفته بودم.....پس عاشقانه تنهاست چه بود؟

 فردا ....اهنگ گذاشتم.....کنار حسن نميخواستم بقيه ايميلها را بخوانم ...جواب سينا را هم نميخواستم بدهم..شايد

 يوسف.....صداي مرجان فرساد:...بودنت هنوزمثل بارونه....تازه و خنک و ناز ارومه .................دلم تنگه پرتقال من

.... 

 ديگربازارچه خيريه نبود ....اما باز هم هفته ي سختي بود ....جداي از دانشگاه و اداهاي مسعود وديدن وضعيت

 بچه هاي انجمن .....ديدن استاد صديق سه شنبه اش را دلنشين کرده بود ....وعصر پنج شنبه اش را قرار بود سخت

 

 ....حضور شکوه جون در خانه مان دلنشين تر کند
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 سالم شکوه جون ...خوش اومديد....دلم براتون تنگ شده بود_

 ...سالم عزيزم منم همينطور_

 سمت پذيرايي.....عاشق گرسوز و گرامافون قديمي مامان شده بود...برايش چاي و با مامان که روبوسي کردند رفتند

 رولت اوردم.....خوشحالم ميکرد که نمي گفت قند دارم ،چربي دارم .....انگار افريده شده بود براي دوست داشتن

 ...مشکالت زياد استاز عايدات بازارچه ميپرسيد . مامان مي گفت با اينکه فروش خوبي داشته اند هنوز هم ...

 اتفاقا رويا جان با ارين صحبت ميکردم.....بامداد هم خوشش اومد ...اهل جاهاي شلوغ نيست اما گفت دوست داره_

 ...يه روز بياد انجمن بچه هارو از نزديک ببينه شايد بخواد ماهانه يه مبلغي کمک کنه

 ميکنيم خب اينکه خيلي خوبه شکوه جان ...هر روزي بياد ما استقبال_

 ....بامداد ...چه اسم شيريني بود براي من.....اما بامداد همسفرم، نه پسر بد اخالق شکوه جون

 شام به خاطر شکوه جون خودم الزانيا درست کرده بودم ....ميز را ميچيدم....صداي شکوه جون مي امد....بامداد جان

 م ميگفت بگو بياد باال شکوه جان ....پسرش عنق تر ازتدارک شام ديدن.....اومده بود دنبال شکوه جون...مامان مدا

 ....اين حرفها بود ....اخر هم نيامد....: گفت ميرم بنزين بزنم

 ....شکوه جان را که بدرقه کرديم پشت پنجره امدم......فدراي فضول فعال شده بود

 باشي ....اسمت بامدادلندکروز مشکي که شکوه جون سوار شد را ديدم....پسر شکوه جون و اقاي ارين 

 باشد.....لندکروز مشکي داشته باشي ....و انقدر عنق باشي ....فرسنگها با بامداد مورد عالقه ي من فاصله داري

 بامداد من پسته که تعارف ميکردم بر ميداشت....مثل تو پمپ بنزين را به صرف شام با ما ترجيح نمي داد.....

 ....و مردانه بداخالق نبود....ابهت داشت اما مثل تو همه ازش نمي ترسيدندمردانه مهربان بود.....مثل ت.....

 .....امشب جواب سينا را ميدادم ....با همه ايميلهاي ديگر

 فردا ميخواستم بروم جمعه بازار آن ايينه قدي با قاب چوبي کار شده را بخرم ....ماه ها بود جايش در اتاقم خالي

 ....بود

 .....چندوقت بودبهترين جمعه ي اين 

 

 شنبه اش هم خوب بود....استاد صديق را در راهروي دانشگاه ديده بودم ...خواسته بود در کارگاه دستيارش

 ..باشم.....مي دانستم بچه ها بفهمند به خونم تشنه مي شوند

 ن .....دوشنبه ازيک شنبه نگار گفته بود مسعود يه حرکتهايي کرده ....براي خودم خوشحال بودم و براي نگار نگرا

 ....صبح خانه بودم عزادارن بيل مي خواندم وگري ز آناتومي ميديدم

 .....سه شنبه باز استاد صديق داشت

 چهارشنبه کافه گالري داشت با ادرينا و سارا
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 ....:پنج شنبه اش غول داشت .....يک غول لندکروز سوار ...از صبح دعوا بود

 اامبابا مامان گير نده من نِ مي ياا_

 تو بيخود ميکني بايد بياي ..حوصله هم ندارم ...اول صبح عصبيم نکن_

 بابا ميخواد بچه ها رو ببينه ... به من چه_

 .انتظار نداري که من با اين سن و سال دنبالش راه بيفتم بچه هارو معرفي کنم_

 ....خب اونهمه ادم اونجا يکي بکنه_

 ....حاضر شو بحث نکن_

 ....م کم زمستاني ميشدهوا ابر داشت ....ک

 ..شلوار کتان سرمه اي پوشيدم ...باروني صورتي صدفي ...کتوني سرخابي...يه شال دم دستي هم سرم انداختم

 مامان ميدانست قصدا تيپ خوشحال زده ام ....بدون حتي يک رژگونه ....به جاي لنز هم عينک جغد دانا زده

 

 .....بودم....حرص ميخورد ....اما چيزي نمي گفت

 ....اسم خودم را هم که فراموش ميکردم بوي جان فرانکو فرره را فراموش نمي کردم

 .....سالم ....ارين هستم...بامداد_

 8هزار نفر جمعيت داشت او را نديده بودم...حاال در تهران با 231اين ديگه نهايت مسخره بود .....من در ژنو که 

 جون.....از مسخره هم مسخره تر بود که بامداد مردانه و مهربان همسفرميليون جمعيت بامداد شده بود پسر شکوه 

 شده بود همان بامداد مردانه و بداخالق ....قيافه بي رنگ و رو و تيپ قشنگم هم که شده بود جک سال......اما گريه

 ....داشت اين شانس من! از گريه هم بدتر

 وسايل رو بياريد...بلند شو االن ميرسه....پاشو ابرومون پيش فدرا زنگ زدم اقا بهروز بياد بريد خونه شکوه جون_

 ....شکوه جون ميره

 ..مامان اذيت نکن صبح جمعه ..شکوه جون که ميدونه بگو اقا بهروز خودش بره وسايلو بياره_

 ....نميخوام اون مردک سيبيل کلفت تنها بره خونه اونا ...زشته....پاشو اين اخرين کارم به خاطر من بکن_

 ...مامان به خدا زور ميگي ....من ديگه غلط بکنم واسه شما کار کنم_

 باشه ديگه نکن....اما االن ابروم ميره...پاشو حاضر شو_

 .....شکوه جون رو دوست داشتم ....ديدنش حالم را خوب ميکرد اما خسته هم بودم

 ...شکوه جون سالم....شرمنده که ما انقدر اذيتتون کرديم_

 ...که ميدوني خيلي دوستت دارم و خوشحال ميشم از ديدنت....اميدوارم از اين به بعد هم به من سر بزنيعزيزم تو _

 اقا بهروز وسايل را از حياط بيرون ميبرد
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 خيالتون راحت ...انقدر دوستون دارم که به اين راحتيا ازم خالصي نداريد...شما هم به ما سر بزنيد.... من و مامان_

 

 ...تنهاييم

 حتما .... شازده تازه رسيده تنهاش بذارم بهش بر ميخوره .... يکم کنارش باشم ....هفته ي اينده ميام پيشتون_

 ...خوشحال ميشيم_

 ديگه خسته اتون نميکنم ....به اقاي ارين هم سالم برسونيد_

 مواظب خودت باش عزيزم...خدانگهدار_

 خداحافظ_

 شت...عجيب بود پسرشان انقدر بداخالق و حساس باشد....نمي ديدمششکوه جون . اقاي ارين را نميشد دوست ندا

 .که بخواهد فکرم را مشغول کند...جاي شکرش باقي بود

 اوردن و وسيله ها و مزون رفتن با دنيا جمعه را مثل شنبه کرده بود.....از وقتي از ژنو امده بودم ايميل هايم را چک

 !ايميل خوانده نشده24 ...نکرده بودم

 تا از ايميلها از سينا بود! مگر ميشد....از شخصيت مغرور10د شخصيت مهمي بودم و خودم خبر نداشتم .....فقط نکن

 ....و بي اعتناي سينا بعيد بود

 فدرا جان راحت رسيدي؟مامان خوبن؟ اميدوارم اينجا بهت سخت نگذشته باشه_

 اهنگ ...سينا را ياد من انداخته..... اين اهنگي که برات اتچ کردم رو گوش بده منو يادت انداخت_

 بار گوش داده بودم ....حاال سينا10بود....ميشد؟...هنوز هم معجزه رخ ميداد؟.....اهنگ عاشقانه تنهاست!!! ...خودم 

 ..برايم فرستاده بود

 .....ماه ديگه براي عيد بيام ايران1دارم برنا مه ريزي ميکنم _

 ...بهم بگو برات بيارماگه چيزي الزم داشتي تا اونموقع _

 اين سينا نبود.....اين سيناي مغرور نبود که با وجود ايميلهاي بي پاسخش باز هم براي من ايميل فرستاده بود.....چرا

 بازي ميکرد.....ميدانست دختر با سياستي نيستم...براي همين اينطور ميکرد....شايد خودم ساده انگارانه قضيه را

 

 س عاشقانه تنهاست چه بود؟جدي گرفته بودم.....پ

 نميخواستم بقيه ايميلها را بخوانم ...جواب سينا را هم نميخواست بدهم..شايد فردا ....اهنگ گذاشتم.....کنار حسن

 يوسف.....صداي مرجان فرساد:...بودنت هنوزمثل بارونه....تازه و خنک و ناز ارومه .................دلم تنگه پرتقال من

.... 

 خيريه نبود ....اما باز هم هفته ي سختي بود ....جداي از دانشگاه و اداهاي مسعود وديدن وضعيت سخت بچهبازارچه 
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 هاي انجمن .....ديدن استاد صديق سه شنبه اش را دلنشين کرده بود ....وعصر پنج شنبه اش را قرار بود حضور شکوه

 ....جون در خانه مان دلنشين تر کند

 اومديد....دلک براتون تنگ شده بود سالم شکوه جون ...خوش_

 ...سالم عزيزم منم همينطور_

 

 با مامان که روبوسي کردند رفتند سمت پذيرايي.....عاشق گرسوز و گرامافون قديمي مامان شده بود...برايش چاي و

 دوست داشتنرولت اوردم.....خوشحالم ميکرد که نمي گفت قند دارم ،چربي دارم .....انگار افريده شده بود براي 

 ...از عايدات بازارچه ميپرسيد . مامان مي گفت با اينکه فروش خوبي داشته اند هنوز هم مشکالت زياد است...

 اتفاقا رويا جان با ارين صحبت ميکردم.....بامداد هم خوشش اومد ...اهل جاهاي شلوغ نيست اما گفت دوست داره_

 ...ايد بخواد ماهانه يه مبلغي کمک کنهيه روز بياد انجمن بچه هارو از نزديک ببينه ش

 خب اينکه خيلي خوبه شکوه جان ...هر روزي بياد ما استقبال ميکنيم_

 ....بامداد ...چه اسم شيريني بود براي من.....اما بامداد همسفر نه پسر بد اخالق شکوه جون

 صداي شکوه جون مي امد....بامداد جانشام به خاطر شکوه جون خودم الزانيا درست کرده بودم ....ميز را ميچيدم....

 تدارک شام ديدن.....اومده دنبال شکوه جون...مامان مدام ميگفت بگو بياد باال شکوه جان ....پسرش عنق تر از اين

 

 ....حرفها بود ....اخر هم نيامد....: گفت ميرم بنزين بزنم

 ....عال شده بودشکوه جان را که بدرقه کرديم پشت پنجره امدم......فدراي فضول ف

 لندکروز مشکي که شکوه جون سوار شد را ديدم....پسر شکوه جون و اقاي ارين باشي ....اسمت بامداد

 باشد.....لندکروز مشکي داشته باشي ....و انقدر عنق باشي ....فرسنگها با بامداد مورد عالقهي من فاصله داري

 ميداشت....مثل تو پمپ بنزين را به صرف شام با ترجيح نمي داد .....مردانهبامداد من پسته که تعارف ميکردم بر .....

 ....مهربان بود.....مثل تو مردانه بداخالق نبود....ابهت داشت اما مثل تو همه ازش نمي ترسيدند

 .....امشب جواب سينا را ميدادم ....با همه ايميلهاي ديگر

 ي با قاب چوبي کار شده را بخرم ....ماه ها بود جايش در اتاقم خاليفردا ميخواستم بروم جمعه بازار ان ايينه قد

 ....بود

 .....بهترين جمعه ي اين چندوقت بود

 شنبه اش هم خوب بود....استاد صديق را در راهروي دانشگاه ديده بودم ...خواسته بود در کارگاه دستيارش

 ..باشم.....مي دانستم بچه ها بفهمند به خونم تشنه مي شوند

 يک شنبه نگار گفته بود مسعود يه حرکتهايي کرده ....براي خودم خوشحال بودم و لراي نگار نگران .....دوشنبه از
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 ....صبح خانه بودم عزادارن بيل مي خواندم وگري ز اناتومي ميديدم

 .....سه شنبه باز استاد صديق داشت

 چهارشنبه کافه گالري داشت با ادرينا و سارا

 ول داشت .....يک غول لندکروز سوار ...از صبح دعوا بود....بابا مامان گير نده من نِ مي ياااامپنج شنبه اش غ

 تو بيخود ميکني بايد بياي ..حوصله هم ندارم ...اول صبح عصبيم نکن_

 بابا ميخواد بچه ها رو ببينه ... به من چه_

 .و معرفي کنمانتظار نداري که من با اين سن و سال دنبالش راه بيفتم بچه هار_

 

 ....خب اونهمه ادم اونجا يکي بکنه_

 ....حاضر شو بحث نکن_

 ....هوا کم کم زمستاني ميشد

 

 ..شلوار کتان سرمه اي پوشيدم ...باروني صورتي صدفي ...کتوني سرخابي...يه شال دم دستي هم سرم انداختم

 ..به جاي لنز هم عينک جغد دانا زدهمامان ميدانست قصدا تيپ خوشحال زده ام ....بدون حتي يک رژگونه ..

 بودم....حرص ميخورد ....اما چيزي نمي گفت

 ....اسم خودم را هم که فراموش ميکردم بوي جان فرانکو فرره را فراموش نمي کردم

 .....سالم ....ارين هستم...بامداد

 8هزار نفر جمعيت داشت او را نديده بودم...حاال در تهران با 231اين ديگه نهايت مسخره بود .....من در ژنو که 

 ميليون جمعيت بامداد شده بود پسر شکوه جون.....از مسخره هم مسخره تر بود که بامداد مردانه و مهربان همسفر

 .اما گريهشده بود همان بامداد مردانه و بداخالق ....قيافه بي رنگ و رو و تيپ قشنگم هم که شده بود جک سال.....

 ....داشت اين شانس من! از گريه هم بدتر

 ....سالم بامداد جان خوش اومدي ......بفرماييد_

 نشست...:ممنون

 .....يعني اصال نمي خواست به روي مبارکش بياورد که من را ميشناسد؟

 خانوم سلطاني چايي بياريد لطفا_

 ز اينجا تعريف کردن برام جالب شد اينجا رو ببينمخانوم پژوهش من خيلي مزاحمتون نميشم ...فقط شکوه جون ا_

 ..اگه کمکي از دستم بر مياد خوشحال ميشم انجام بدم
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 هم ما هم بچه ها خوشحال ميشيم که کنارمون باشي ....من يه توضيحات کلي ميدم ..بعد ميتونيد با فدرا ،دخترم_

 ....کالسا و بچه هارو ببينيد

 نمي کرد ....فدرا که هيچ ....بوق هم نبودم که يک صدايي توليد کنم .....فکرکنم اب وممنون....اصال من را نگاه هم _

 ...هواي سوييس روي سلولهاي مغزي اش تاثير گذاشته بود

 تا بچه در روز ميان پيشمون و ميرن....براشون کالس سواد آموزي داريم...چون تو مدرسه هاي411خب ما اينجا _

 ن و کار هم ميکنند..فقرشون هم که ديگه گفتني نيست....از خورد و خوراک گرفته تامعمولي نميتونن ثبت نام کن

 ....هزينه هاي درمانيشون رو نميتونن تقبل کنند ...ما هم تا يه حدي ميتونيم کمکشون کنيم

 ا نوشيدمامان که حرف ميزد چهره ي متاثر بامداد شبيه همان بامداد وست داشتني شده بود .....جرعه اي از چايش ر

 ميتونم بچه هارو ببينم ؟.....

 بله فدرا جان راهنماييشون کن.....يعني در ان لحظه بيشتر من نقش فلش راهنما داشتم تا فدرا....:بفرماييد....ديگر_

 .....با قيافه ي روح شکل و عينک جغد دانا براي تحت تاثير قرار دادن بامداد دير بود

 کردم ..بچه ها شيرجه زدند سمتم ....خاله فدرا خاله فدرا .....خداروشکر حداقل بچهدر کالس زبان بچه ها را که باز 

 ها ابرويم را جلوي بامداد نبردند....به اندازه ي سر سوزن، نه بيشتر ،اعتماد به نفس پيدا کردم.....:اينجا بچه ها زبان

 ميدن.....نيلوفر که محو بامداد بود ..فکرش را ميخونن ...نيلوفر جون از داوطلباي انجمن هستن که به بچه ها زبان ياد

 هم نميکرد روزي در کالسش در انجمن باز شود و عطر جان فرانکو فرره در کالس بپيچد.....بامداد هم که عهد کرده

 بود کلمه اي صحبت نکند...کالس کاردستي و رياضي بچه ها را هم نشا نش دادم ....فقط سر تکان ميداد و به بچه ها

 د ميزد ....از حياط رد ميشديم که برگرديم دفتر مامان .....باالخره طلسمش شکست..:سفر خوبي داشتيد؟لبخن

 ...!فکر کردم منو به خاطر نياورده باشيد_

 

 خير همون اول که ديدم شناختمتون ...منتها فکر کردم در حضور خانوم پژوهش درست نباشه آشنايي کوتاهمون_

 ...رو ياداوري کنم

 استفهامي کردم و سر تکان دام...اين بامداد عجيب بود ..هرچقدر من بي هوا هرچه در ذهنم بود مي پراندم اونگاهي 

 قدم زدنش هم با فکر بود.....: بله من يک هفته بيشتر سوييس نبودم....بد نبود

 ممردم که نميپرسيددنيا بود حتما پس کله ام ميزد ميگفت مي مردي ميپرسيدي سفر شما چطور بود......خب البد مي

 ديگر! سخت بود ....نه براي همه ..براي من! آن هم نه در برابر همه..در برابر بامداد....به دفتر که رسيديم ايستاد تا

 ....من وارد شوم....انگار دوباره داشت به جلد خودش بر ميگشت

 خب بامداد جان چطور بود؟_

 مالي کنم ...اما دوستاني دارم که ميتونن تو زمينه هاي مختلفمتاثر کنندست...من خودم شخصا ميتونم کمک هاي _
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 کمک کنن....هنرمندايي ميشناسم که ميتونن ديوار کالسها رو با روحييه بچه ها طراحي کنند و مطمئنم از محيط اينجا

 ....خوششون مياد

 نفع بچه ها انجام ميشد ميتوانستم بفهمم مامان امشب نايب مهمانم ميکند....خوشحال بود ....هر کاري که به

 چشمانش برق ميزد

 ...خب پس با اجازتون من مرخص ميشم ،دوباره تماس ميگيرم يه قرار بذاريم تا دوستام رو براي ديدن اينجا بيارم_

 حتما ....منتظرتون هستيم_

 بامداد رو ب من کرد : مرسي از راهنماييتون ....خوشحال شدم

 ....ين همان بامداد خودم بودعروسي در دلم بر پا شده بود ....ا

 ....مرسي از شما...خداحافظ_

 سالگي داشت زياد ميشد.....سينا ايميل ميزد...بامداد تشکر ميکرد ...امير حسين هم در23نه مثل اينکه مردانه هاي 

 ....کافه سيگار دود ميکرد اما خب مرد که بود! و من فقط توهم زده رويا ميبافتم از عاشقان دلخسته

 امشب بايد کنار حسن يوسف رويا ميبافتم با بامداد......دوست داشتم بامداد را ببرم کافه گرامافون.....بعد هماز 

 خيابان وليعصر را شانه به شانه اش قدم بزنم ....با بامداد ساندويچ کثيف بخورم ....تئاتر ببينم .....برف بازي کنم

 10ساله شده بودم، روياهايم شده بود همان روياهاي 23 .....زير پنجره ي باران خورده ي اتاقم ببينمش.....

 سالگي....فقط شاهزاده اش از سينا شده بود بامداد....خنده ام گرفته بود طرف را دوبار ديده بودم قصر ارزوهايم را

 دايش شده بود هيچيسالگي ام تنها بود که حاال که بامداد پي23هم بنا کرده بودم.......که البته خنده دار نبود...انقدر 

 ........نشده روياهايم را هم بافته بودم

 ادرينا اينجور مواقع که افراد مورد عالقه ام را ميديد ميگفت فدرا جون اشتهاتم کمه ...خب کيه که از اين خوشش

 قد بسينياد.....ولي خام نشو ..اين با اين وجناتش تنها نيست ...خالصه که شاعر ميگه کاين عروسي است که در ع

 !داماد است ...بعله

 ....خنده ام مي گرفت ...البد اگر بامداد را هم ميديد همين را مي گفت

 

 ترافيک پنجشنبه کالفه ام کرده بود......مامان هم هي از کارهايي که ممکن بود بامداد براي بچه ها انجام دهد

 نگ کنن چقدر خوب ميشه ....من احساس کردمميگفت...: فدرا تو اصن ذوق نکردي؟ ميدوني اگه ديواراي اونجارو ر

 بامداد خيلي تحت تاثير قرار گرفت....حاال خدا کنه واقعا دوستاشو بياره ...همه اولش جوگير ميشن بعدش به روي

 خودشون نميارن.....يعني عاشق مامان بودم ...بحث بچه ها که ميشد اصال به ديالوگ اعتقادي نداشت ...فقط

 ...ه خودش رديف مي کردمونولوگهايي بود ک

 مامان ببين حاال که انقدر خوشحالي بيا بريم ژوزف.....(از ساندويچ خوردن متنفر بود...انهم ساندويچ بيرون...بدتر_
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 )که سوسيس کالباس هم باشد

 من که ميدوني خوشم نمياد ولي بريم براي من از يکتا الويه بگير_

 

 ...)بود....هم من را به رويا برده بود هم مامان را اميدوار کرده بودعاشقتم يعني....(.بامداد قدمش خوب _

 ....مامان زنگ بزنم خاله اينا بيان جمعه ها دلگيره کنار هم باز زودتر ميگذره_

 بزن_

 خيلي رفت و امد با خاله ها نداشتيم ....خاله راحله که بعد از بازنشستگي خودش و همسرش رفته بود باغ کرج زندگي

 .....نارين هم که شده بود کارمند بيمه هر روز از کرج مي امد تهران ...خيلي وقتها هم خانه ما بود....فاميلمانميکرد

 کوچک بود اما نارين خيلي با بقيه بچه ها اخت نبود....خاله ريما ازدواج نکرده بود...مربي بازنشسته مهد بود..با

 نگليس بود.....خاله رمينا هم دو تا دختر داشت شهرزاد واقاجون و مامان جون زندگي ميکرد...دايي رامين ا

 عمران بود...از همان ترم اول با يکي از همکالسي ها يش دوست شده بود ....پسر مو سيخ4شايلي....شهرزاد ترم 

 سيخي خوشحال که امپر مرا به سقف مي رساند...برنامه ريزي کرده بود بعد از ليسانس ازدواج کنند....خوشحال

 ند ...شايلي هم پيش دانشگاهي بود ...از شهرزاد هم خوشحال تر...اقا رضا شوهرخاله هم که کال به دل مامانبود

 .....نميچسبيد....فاميل پدري هم که کال با ما در تماس نبودند

 ....سالم .....سالم ..خوش اومدين_

 زاد و شايلي بودم....از االن فکر اين بود دومامان و خاله که نرسيده حسابشان را جدا کرده بودند ...من هم گير شهر

 ماه ديگر که بهمن شد کادوي ولنتاين چي خوب تر است.....:راستي فدرا هفته ي ديگه ميخوايم با بچه ها بريم

 بيرون...اون باروني سبزتو ميدي؟

 اره دم رفتن يادم بنداز...شايلي تو چيکار ميکني با کنکور ؟_

 شب بابام مياد دنبالم8يشم مستقيم ميرم کتابخونه هيچي از مدرسه که تعطيل م_

 اُه پس خيلي خفن شدي ....حاال کوتاه بيا.....ميدانستم در کتابخانه هم با دوستانش حواسشان به همه چيز هست جز_

 درس .....اما دوستشان داشتم....دلشان صاف بود....فقط خوشحال بودند

 ....هنگ خوبات داري برام بريزيراستي فدرا اين فلشمو اوردم اگه از اون ا_

 

 بود که خاله و دخترخاله ها رفتن ....باالخره جمعه10خودت برو لپ تاپمو ببين هرکدومو خواستي بريز .....ساعت _

 ....گذشت ....باروني سبزم هم رفت....خسيس نبودم اما از اين حرکت هم خوشم نمي امد

 ...ديرتر ميام ...کليدت يادت نرهمامان فردا استاد صديق کارگاه داره....من _

 ....باشه...چراغارو خاموش کن شب بخير_
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 استاد من واقعا نميدونم با چه زبوني تشکر کنم که اين فرصتو به من داديد....هنوز هم باورم نميشه_

 

 ...انقدر خودتو دست کم نگير دخترم....تو لياقتشو داري....منم ازت انتظار دارم تالش کني_

 مو ميکنم استاد....بازم ممنون ....وققتون بخيرهمه سعي_

 خدا پشت و پناهت دخترم_

* _ 

 ....مامان ماماااااان ....کجايي؟.....مامان

 ....مامان گوشي به دست امد يک حرکتي کرد که از صدتا خفه شو بدتر بود

 ...واب نميدمتو صداتو انداختي تو سرت هي مامان مامان ميکني نميگي البد يه چيزي هست که من ج_

 خب بابا ببخشيد....نميدوني ....امروز کارگاه بود....عالي بود ..عالي ...يعني من عاشق اين استاد صديقم ...اگه زن_

 !نداشت باهاش ازدواج ميکردم...ديگه چهل سال تفاوت سني هم که چيزي نيست..مهم عالقست

 خب حاال کم چرت بگو ....استادت راضي بود؟_

 .اصن گفت واژه ي دانشجو با تو معنا پيدا ميکنه.....لبخندي پهن زدمخيلي مامان.._

 بيچاره واژه ي دانشجو که تويي_

 برق خوشحالي و رضايت را در چشمانش مي ديدم .....دوستش داشتم ..خيلي زياد

 

 .....االن هم بامداد زنگ زده بود ..گفت فردا با دوستاش مياد موسسه_

 ... اوضاع برو فق مراد استاِ ...خب بيا ديگه .....کال_

 حاال بياد ببينيم اصن کاري ميکنن_

 بامداد هم جنسش خراب بود...نمي گفت من فردا موسسه نسيتم پنج شنبه بيايد....خوشحال بودم ديگر...بامداد اصال

 برايش مهم نبود من باشم يه نه......خيلي قضيه را جدي مي گرفتم

 ...بامداد کي رفته انجمن...با کي رفته...چه کار کردهاز صبح فضول درد شده بودم که 

 ادرينا زد به پهلويم....عزيزم ما جزوه نمي نويسيم دليل داريم....بعد هم يه بنده خدايي هست برامون جزوه بر

 ...ميداره...تو دلت به کي خوشه رفتي هپروت

 حظه ياد تحقيقم افتادم....داره اخر ترمهميشه دوست داشتم بگويم من حواسم کامال جمع است...: نه بابا يه ل

 ميشه..هنوز هيچي به هيچي

 تو کال خيلي جدي فعاليت ميکني....من با احسان رفتم انقالب سپردم يه تحقيق خوب برام درست کنن_

 ....ازه خب شما احسان داريد و قصد ازدواج...من بيچاره همين درسم نخونم ديگه ول معطلم_
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 شما منو کشته...بچه ها چي ميشدمن با سروش هم گروه ميشدم يعني اين بحثاي فلسفي_

 اهان ..نه اينکه اين بحث تو االن فلسفي نبود،ادرينا دارم ميرم اموزشگاه دير شد...مياي بدو...سارا فعال_

 بريم بريم ..خدافظ سارا_

 گروهي هم که جدايشان مي نگار گندش را در اورده بود ....مثل تازه عروسها چسبيده بود به مسعود....موقع کار

 کردم لب و لوچش اويزان ميشد و هي تيچر تيچر ميکرد....دعا ميکردم مسعود انقدر احمق نباشد که براي در آوردن

 ....لج من نگار را بازي گرفته باشد...اما دوز احمقي مسعود هم کم نبود...مخصوصا نگاههاي شرارت اميزش

 مامان يعني من از صبح هيچي نخوردما_

 دستاتو بشور بيا سريع_

 

 ....!صندلي را بيرون کشيدم....چه خبر پسر شکوه جون اومد؟...يعني بامداد براي من پسر شکوه جون است وبس_

 تا پسر....دخترا نقاشي خونده بودن....پسرا هم گرافيست بودن....قرار شد پنج شنبه جمعه ي1تا دختر و 2اره با _

 وني رو ديوار کالسا کار کنن...بامداد هم گفت يه روز ميخواد زمين چمن بگيرهاين هفته بيان يه سري طرح کارت

 پسرا رو ببره فوتبال....خيلي از اونجا خوشش اومده

 خب به سالمتي_

 يعني حاال که له له ميزدم مامان بگويد تو بشو لينک ارتباطي بامداد با انجمن....خيلي راحت خودش با بامداد برنامه

 ...من از همه طرف اسيب جدي ديده بود ميريخت....شانس

 ....دوشنبه کال خواب بودم....عصر ادرينا و خاله ژاکلين امده بودند

 ...خاله ژاکلين از عمو هاروت شاکي بود که پرهيز غذايي اش را رعايت نمي کند....من و ادرينا رفتيم اتاق

 ميگم فدرا فکر کنم تنها شخصيت ذکور زندگيت همين اقا يوسفه_

 ...اقا يوسف کيه؟...به گلدان حسن يوسفم اشاره کرد....هميشه شوخي هايش نو بود_

 بنده خدا کيس پيدا کردم عالي .....فکر کردي من مثل توو سارا دنبال اون سروش فسقلي و احسان بي سوادم_

 ...شخصيت داشته باش بي ادب ...حاال احسان هيچي....با سروش درست صحبت کن...کيس کو حاال_

 تو کمده...خب هنوز که جدي نشده...ولي ايشاال به زودي ميشه_

 باشه ميدونم ...تو راست ميگي_

 ..!حاال باور نکن_

 امين باري بود که مامان زنگ ميزد....کالس که تمام شد شماره اش را گرفته10 .....داشتم گرامر درس مي دادم

 الو_....بودم
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 دفعه زنگ مي زني؟101سالم مادر من شما نميدوني من کالس دارم _

 خب البد کار واجب دارم ...من خونه ي شکوه جونم بيا شام اينجاييم_

 اي بابا ...من خسته ام شما خودت بيا_

 حرف نباشه ..زود بيا خدافظ_

 !يعني مصداق واژه ي دموکراسي بود...انقدر به تصميمات من احترام ميگذاشت

 بامداد مواجه شوم....باروني سرمه اي...شلواري با همان رنگ کميدفعه دوم بود که با تيپ قشنگم قرار بود با 

 ....سيرتر...با مقنهي مشکي....موهايم که چسبيده کف سرم....کال ميتوانستم دلبري کنم

 سالم ...سالم ....سالم....شکوه جون و اقاي ارين و بامداد بلند شده بودند برايم...مامان هم لبخند ژکوند ميزد....البد_

 !چهره ي بشاش و تيپ مناسبمبه 

 سالي از8-0شما زبان درس ميديد؟......(با من بود يعني؟....مگر بلد هم بود با من حرف بزند.....ميدانستم کم کم _

 )من بزرگتر است...اما خيلي با احترام خطابم ميکند

 بله ..دو روز در هفته ميرم اموزشگاه_

 خب چرا به بچه هاي انجمن درس نميديد؟_

 مدت درس ميدادم...اما درگيري عاطفي با بچه ها پيدا کرده بودم....واقعا فرسايش روحي بود...از اون به بعد يه_

 ..بيشتر کاراي دفتري و پرونده هاشونو انجام ميدم

 

 جالبه...روحيه ي حساسي داريد پس_

 ......يه جورايي....ديگر حرف نزد_

 فدرا پاشو اگه با من مياي ...دير شد_

 

 ن خانوم منطقي که نگاه کني راننده منم...شما با من مياي..نه من باشما!...يعني از کل هفته همين دوشنبه موندهماما_

 بود..که اونم شما زحمتشو کشيدي

 ....از خوابيدن چيزي گيرت نمياد ..پاشو يه کار مفيد بکن_

 ....شتديوارهاي موسسه بامزه شده بود ...عکس تام و جري و ماهي سياه کوچولو دا

 ...خانم سلطاني اچار فرانسه موسسه بود....تحصيالت باال نداشت اما زن ساده و خوش قلبي بود

 به فدرا جان چه عجب! چرا پنجشنبه جمعه نيومدي؟_

 ديگه کار داشتم نشد_

 بودن....دواين اقا بامداد و دوستاش خيلي خوب بودن....خودش که فقط تماشا ميکرد ..اما دوستاش خيلي بگو بخند _
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 تا دخترا هم خيلي ناز بودن

 يعني اين خانوم سلطاني جداي آي کيو، اي کيو هم نداشت....راست راست بر گشته ميگه دخترا خيلي ناز بودن...خب

 !نمي گي االن من درگيري ذهني پيدا ميکنم رابطه دو تا دختر ناز با بامداد در چه حده

 ..فدرا تو هم زود باش اينارو سر وسامان بدهخانوم سلطاني بيا برو به کارت برس ..._

...... 

 اين سه شنبه اخرين سه شنبه اموزشگاه بود....يکشنبه هفته بعد امتحان فاينال بچه ها بود....حس خوبي داشت...دو

 ....هفته بي مسووليتي

 .سارا نمي امد...مهمانپنجشنبه تورنومنت پسرها بود ....قرار بود با شکوه جون ،ادرينا و خاله ژاکلين برويم...

 ...داشتند....دوستهاي بامداد هم مي امدند

 يعني بامداد اين شکلي هم ميشد؟ گرمکن توسي با کتاني و تيشرت مشکي...امگايش را هم در اورده بود...يک

 ....ساعت بندچرمي تيسوت دست کرده بود.....خواستني تر از قبل

 پر بيراه نميگفت.....دخترها نه زشت بودند نه اهل فيس و افاده...هيچدوستانش هم که.....معلوم شد خانوم سلطاني 

 

 ايرادي هم نميشد بگيري که دل خوش کنک باشد...پسرها هم شوخ و باشخصيت.....قضيه بي شک همان اسيب جدي

 ....وارد شده به شانس من بود

 .....شکوه جون همه را بعد از فوتبال به صرف عصرانه دعوت کرده بود

 ينا ميگم به نظرت بامداد با اينا سر وسري داره؟ادر_

 ....واال منم بودم به زور با بامداد سر وسر برقرار ميکردم_

 خداي روحيه دادن بود ادرينا.....ترانه و هانيه گرم برخورد مي کردند.....ارسالن و امير و بهرنگ هم که کال راحت

 نقاشي اش ....بامداد هم خوش اخالق شده بود...با انها شوخي ميکردبودند....ترانه دعوتمان کرد افتتاحيه ي نمايشگاه 

 ...با ما هم ضرورتي نمي ديد خيلي معاشرت کند..

 ترانه: راستي بامداد کژال هنوز نيومده؟....واسه افتتاحيه ميرسه؟

 ..نميدونم ...ديشب صحبت ميکرديم چيزي نگفت_

 

 نمايشگاه محقر مارو مزين کنيدخب حاال افتخار بديد بدون کژال جونتون _

 ...بامداد لبخند بدجنسي زد : با اينکه سخته ولي باشه

 ....خب عاشقانه ي من و بامداد را هم اين کژال ناپيدا خراب کرد! همان ايميلهاي سينا را پيگيري ميکردم بهتر بود

 ...ف ميدان کاج نرومبرگه ها را همان يکشنبه تصحيح کردم ،ميخواستم دو هفته ي تا ترم بعد را طر
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 ....ادرينا حاضر باش بوق زدم بيا پايين_

 چشم اقاي راننده_

 ....اولين بار بود که با تيپ ادميزاد قرار بود بامداد روبه رو شوم

 ترانه لباسهاي رنگي زيبا پوشيده بود....من و ادرينا را که ديد کلي باال پايين پريد....انگار چند سال است اشناييم_

 

 د اما چيزي بيشتر از يک سالم و احوالپرسي با مانداشتبامدا

 ...بعد از نمايشگاه دخترانه رفته بوديم کافه دوست ترانه

 راستي ترانه جون شما انقدر خونگرمي چطوري با اين اقا بامداد دوست شديد...خيلي جدي و ابهت ناکه_

 ...اداين سوال بود ادرينا ميکرد!....نميگفت فردا ميرسد به گوش بامد

 من بامدادو از دوره ليسانس ميشناسم....من که قبول شدم بامداد ارشد بود.....اصال با بچه هاي فني در تماس_

 ...نبودم....اتفاقي با بامداد دوست شديم و تا االن ادامه پيدا کرد

 .....چه جالب...پس ايشون فني خوندن_

 !.....يز ديگه خونده باشه؟اره ...برق خونده....به بامداد با اين ابهتش مياد چ_

 ....نه خب نمياد_

 ....راستي فدرا تو چه روزايي ميري موسسه منم هماهنگ کنم ..از اين به بعد ميخوام بيام به بچه ها نقاشي ياد بدم_

 من دوشنبه ها نامنظم مي رفتم ..اما اگه بخواي از هفته ديگه قرار ميذاريم.....(.ترانه دوست داشتني بود...هانيه_

 )...هم...اما سرش کمي شلوغ بود

** 

 کالسش که تمام شد.....خسته از کل کل با بچه ها لبخند زنان امد :فدرا مياي مهموني بامداد؟

 .....بين خودمون اگه به خودم بود که نميومدم ولي شکوه جون مامان و دنيا و فردادم دعوت کرده_

 ...خب پس حله ....ميبينمت_

 !!بله_

 ...يک دختر بلند قد که به زيبايي ترانه و هانيه نبود....اما همين که بامداد انتخابش کرده بود يعنيکژال هم بود ..

 خاص بود.....!سيگار هم مي کشيد که براي دوست دختر بامداد جدي کمي عجيب بود.... من که يکبار پيش دنيا و

 هم خنديده بود: خودتو خسته نکن .....از تو اين فرداد امتحان کرده بودم.....دودش تا مرز خفگي برده بودم ...فرداد

 

 !کارا بر نمياد.....ديگر تالش نکردم

 بامداد از ان دسته مردانه هاي لوس نداشت که مدام اويزان کژال باشد.....ولي گاهي دستش را دور کمرش حلقه
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 بود.....حالم را بد ميکرد....در گوشش چيزي ميگفت و کژال خونسرد ميخنديد.....خونسردي هايش مثل سينا

 !ميکرد...زيادي از خودش مطمئن بود

 

 بامداد هم پريده بود......قصه سفيد برفي و سيندرال نبود که سيرت بدجنسش هويدا شود ، بامداد ترکش کند و عاشق

 ...دلخسته ي من شود......خوشبختانه در اين حد مي توانستم واقع بين باشم

 در آغوش ميگيرممُشتى از خاک برميدارم، او را 

 ...شايداين همان نيمه ى گمشده ى من است

 ...که خُدا يادَش رفته خلقش کند

 فدرا جان خوشبختم ،بامداد خيلي از انجمن و بچه ها تعريف ميکرد....من وقت ندارم مگرنه بهتون سر_

 ...ميزدم.....ولي حتما يه بار ميام.....يه بار ديدنش خالي ازلطف نيست

 يشه ميگم هرکس که اونجا رو يه بار ميبينه بچه ها پابندش ميکنن....خوشحالمون ميکنيدبله ...من هم_

 بامداد پس يه بار رفتي منو ببر_

 ....باشه حتما_

 ......سالگي خالي از عاشقانه را نمايان کند23يک (باشه حتما )معمولي از دهان بامداد ميتوانست تمام حسرت 

 بود؟.....چي شد نتيجه؟هانيه: کژال حاال مسافرت چطور 

 ....نميدونم ...انقدر رفتم و اومدم خودمم خسته شدم_

 پس اين وکيله چيکار ميکنه؟_

 

 ميگه امتيازت به حد نصاب نرسيده_

 پس حاال حاالها درگيري_

 ...بامداد اين بحث رو دوست نداشت ...مدام نوشيدني اش را به لبش نزديک ميکرد

 ...شود دوست داشتم اين شب کذايي تمام

** 

 تا کوزه سفالي کوچک خريده بودم ....ميخواستم تا عيد رنگشان کنم .....براي عيدي....هميشه هراس فراموش23

 ....شدن داشتم.....ميخواستم جوري جلوي چشم کساني که دوستشان دارم باشم....حتي با يک کوزه ي فسقلي رنگي

 فدرا تو ميدونستي سينا واسه عيد قراره بياد؟_

 ....ه ايميل زده بود....جوابشو دادمار_

 زنگ زده بود ...ميگفت اگه عيد ميريم مسافرت با ما بياد_
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 چقدر هم که فرداد از اون خوشش مياد ....حتما...بگو فقط کجا دوست داري بري_

 من سر در نميارم فرداد چرا انقدر از بيچاره بدش مياد_

 نه مريض که نيست هم جنسن ....البد يه چيز ميدونه ديگه ...مگر_

 ....چه ميدونم واال_

** 

 سارا ميگم تو چرا الکي ظرفيت دانشگاهو اشغال کردي....خب ازدواج کن برو سر خونه زندگيت ديگه_

 بيا فدرا جون حرف بيخود زدي گوشيت زنگ زد....اين يه نشانه است که چرت نگو_

 ....که......بيرونم اگه کار داري بيام خونهالو ...سالم شهرزاد ..خوبي.....بود حاال عجله نداريم _

 سارا محکم زد پس کله ام ...ادرينا هم يک چشم غره ي حسابي رفت

 

 .....اهان ...کدوم قرمزه؟....خب خب ... اره فقط مامانم خونست برو ازش بگير_

 چي ميگفت؟_

 شال قرمزه منو سر کنه هيچي ....واسه ولنتايين با دوست پسر گرام ميخواد بره بيرون ...بايد حتما_

 ....من که هنوز هيچي واسه احسان نخريدم....فکر کن_

 ....من و سروش به اين چيزا اعتقاد نداريم_

 ...ادرينا يعني عاشقتم با طرف سالم عليک هم به زور داري ...دم از ولنتاين ميزني....خوبه روحيت قويه_

 !ن نگو فدرا جانعزيزم مهم نزديکي دلهاست.....بعد هم شما که به م_

 ولي بچه جدا من اصال از ولنتاين خوشم نمياد...کال از کارايي که زياده خوشم نمياد.....چيه هر کيو ميبيني يه جعبه_

 گرفته دستش راه افتاده....به قول استاد صديق : ميترسم از موسيقي که زنداني و زندانبان هر دو به ان گوش ميدهند

 ولنتاين نگير استادحاال تو کيستو پيدا کردي _

** 

 ....شماره را نميشناختم

 بله؟_

 سالم فدرا جان کژالم ....خوبي؟_

 مرسي ....شما خوبيد؟_

 .....تفاوت سنيمان انقدر فاحش نبود ولي از کژال انقدر فاصله داشتم که تو خطابش نکنم

 ونه....تو هم بيا....اگر پارتنر هممنم بد نيستم...شمارتو از ترانه گرفتم....شب ولنتاين بچه هارو دعوت کردم خ_

 ...داري بيار
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 مرسي کژال جون ...من شايد با برادرم اينا برم بيرون_

 الکي ميگفتم....دنيا و بامداد خانه ي دختر خاله دنيا دعوت بودند...يک ساعت پيش براي ادرينا و سارا رفته بودم(

 

 ايد....حاال کژال زنگ زده بود دعوتم ميکرد ولنتاين پارتي......خندهباالي منبر که از اين کارهاي اپيدميک بدم مي 

 سال سن ولنتاين پارتي ميرفت12دار بود....بامداد واقعا چطور ادمي بود که با 

 )...فرسنگها با بامداد مردانه من فرق داشت..........

 خب برادرت هميشه هست ...بيا ديگه ...رومو زمين ننداز_

 بيامچشم سعي ميکنم _

 پس ادرسو برات ميفرستم_

 باشه مرسي_

 .....تصور لباس هاي قرمز و ناخن هاي قرمز رنگ حوصله ام را سر مي برد

** 

 پيراهن مخمل مشکي چسب تا سرزانو پوشيده بودم .... کفش پاشنه بلند مشکي....اگر ولنتاين نبود شايد الک قرمز

 ....رنگ ممنوعه بود....فرنچ کرده بودم....موهايم که هميشه باز بود ميزدم ...اما يک هفته قبل و بعد از ولنتاين قرمز

 خانه ي مجردي کژال زيادي لوکس بود....ميتوانستم فکر کنم همينها هم روي تصميم بامداد در انتخاب کژال تاثير

 داشت يا بدجنسي بود؟

 

 ..ميدانستم از بهترين مارک هاست....وليدور از ذهن نبود....کژال پيراهن دکلته ي قرمز پوشيده بود.....شيک بود..

 !خب قرمز بود

 ....ترانه وهانيه همان تيپ هنري هميشه را زده بودند...رنگي و اسپرت....بامداد هم سر تا پا مشکي بود

 ...البته اگر بامداد سر تا پا قرمز هم ميپوشيد از نظر من اشکالي نداشت....حساب بامداد از همه جدا بود

 يه با تعجب نگاهم ميکردند بامداد نميکرد.....با اينکه خودم يک طرف ماجرا بودم احساس ميکردم چهانقدر که بق

 

 ....مردانه به کژال تعهد دارد....چشمانش هرز نميرفت....مهم نبود به خاطر کژال باشد... مهم تعهدش بود

 بهرنگ دوستتو معرفي نميکني....ازکنار بچه ها ايستاده بوديم....دختري دستش را روي شانه ي بهرنگ گذاشت: 

 !!!دور ديدم از قيافت خوشم اومد....چشمات قشنگه

 نفر ادم از چشم من تعريف10اينها ادم فضايي بودند.....يکهو از ناکجا اباد نديده و نشناخته مي امدند وسط 

 ....ميکردند...انهم چشم ضعيفم!.....قرمز شدن تنها کاري بود که از دستم بر مي امد
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 بهرنگ: ياسمين يواش حاال.....ولي راست ميگه فدرا چشمات شبيه تيله است

 ...)ساده بودند بندگان خدا....نمي دانستند لنز طبي براق است.....اولين بار بود بامداد هم در چهره ي من دقيق ميشد(

 ....ترانه فهميده بودياسمين:فدرا.....اسمتم باحاله.....فدرا يعني چي ؟ ياسمين مرا کرده بود سوژه جمع...

 ترانه: ياسمين جان مخفف فدراسيونه.....حل شد؟ همه زدند زير خنده......حداقل کمي از سرها چرخيدند...ياسمين

 هم اصال ناراحتي در قاموسش نبود.....: حاال جدي يعني چي ؟

 ...اسم يکي از الهه هاي يونان باستانه_

 م اومد ازت...خيلي وقت قيافه ها تکراري شده بود....قيافه ات خاصهچه تک.....در هر صورت فدرا جون خيلي خوش_

 نظر لطفته.....دختر بدي نبود.....بايد از تعريفهايش خوشحال ميشدم....اما بودن در مرکز توجه اعصابم را به ريخته_

 ....بود

 م چهره ام را تحليل مينفر اد10بايد اول يک فحش به کژال قرمز پوش ميدادم ....بعد هم به ياسمين که جلوي 

 ....کرد

 دو هفته از ان مهماني کذايي گذشته بود....ترم جديد کالسهاي اموزشگاه شروع شده بود...بچه گانه هاي مسعود و

 نگار....دوشنبه ها و ترانه.....نصف کوزه ها را رنگ کرده بودم....ادرينا و کافه و پياده روي....قهر و اشتي هاي سارا با

 سالگي خالي.....حاال زنگهاي گاه گاه بهرنگ را هم داشت....شلوغ بود ....اما کمرنگ هيچکس در23همان احسان.... 

 ....اين شلوغي پررنگ نبود

 

 فدرا کي خونه اي بگم خانوم عبدي بياد....چن روز طول ميکشه تا تميز کنه_

 ه کارارو خودم انجام بدم؟مامان خانوم هروقت خودت خونه اي بگو بياد...زرنگي ... من بمونم که هم_

 چه کاريه..پولي که ميدي خانوم عبدي بده به من

 ....!اخه جون نداري ديوارا رو تمييز کني مگر نه واسه من فرقي نداره_

 عجب ادم هستي......من بايد برم سازمان ملل خودمو کودک کار معرفي کنم_

 ...مامان قهقهه ميزد ....برو ببين چه بهت ميدن_

** 

 

 دانشگاه تعطيل .....آموزشگاه تعطيل.....عاشق حال و هواي عيد بودم...از ان اپيدميک هايي بود که دوست

 داشتم....ماهي .....ظرفهاي رنگي.....هفت سين...شوق و ذوق مردم ......شلوغي خيابان.....دم عيد اصال ماشين

 .....مامان هم هيچ دخالتي در کارمدفعه مسير تجريش و خانه را بي خستگي طي ميکردم10 ......نداشتم

 نميکرد.....همه چيز سليقه ي خودم بود.....يعني بامداد سال را کنار شکوه جون و اقاي ارين تحويل ميکرد يا در کنار
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 کژال ......کژال هم هفت سين ميچيد؟.....هفت سينش چه شکلي بود؟....بامداد برايش عيدي مي خريد؟

 .......باال قوزامدن سينا هم شده بود قوز 

** 

 براي مامان دستبند خريده بودم .....کوزه نميشد داد.....براي دنيا هم اويز ساعت....فرداد کمربند چرم.....ميدانستم

 ....اهل کوزه و اين هنري بازيها نيستند

 د هم که رفته بودهميشه موقع سال تحويل گريه ام ميگرفت.....نبودن بابا کنار هفت سين هنوز هم عادي نبود.....فردا

 ......تنهاييمان بيشتر به چشم مي امد

 ......صبح با مامان به بابا سر زده بوديم......سبک شده بوديم

 

 سال همين بود.....هميشه ميگفت نميدونم اينهمه ساعتو ميخواي23مامان برايم ساعت خريده بود.....تنها اعتيادم در 

 ....چيز خوشحالم ميکندچيکار ...ولي ميدانست همين بيشتر از هر

 فرداد و دنيا اول مي امدند به ما سر ميزدند ...با هم ديدن مادرو پدر دنيا ميرفتيم...سنشان زياد بود ...مامان ميگفت

 .....وظيفه ي ماست بريم....بعد هم ميرفتيم پيش اقاجون و مامان جون

 شد کالس شيريني پزي ميرفتم ، دوست داشتم حتيحتي خاله خاله بازيهاي عيد را هم دوست داشتم.......اگر وقت مي

 ....شيريني هاي عيد را خودم بپزم .....فانتزي هاي دخترانه ي کوچک

 سينا بود....از حرف زدن مامان ميفهميدم......: به سالم .....سال نوي توام مبارک پسرم.ايشاال پر از سالمتي و شادي

 ميشيم.....حتما ...گوشي....از من خداحافظ باشه .....اهان ..باشه تشريف بياريد خوشحال

 سينا براي من مساوي بود با استرس...:سالم ....مرسي....سال نوي شمام مبارک.....ممنون ....خوشحال شدم

 ....خداحافظ....

 ......بيشتر از اين حرفم نمي امد...با سينا همه چيز سخت بود

 .....ما بايد به اون زنگ بزنيمفدرا خاله اينارو بگير ....بعدم شکوه رو بگير _

 ...يعني بامداد گوشي را بر ميداشت يا رفته بود پيش کژال

 سالم ....اقاي ارين .....فدرا هستم_

 سالم ...بله ...خوب هستيد؟_

 ....ممنون ....زنگ زدم سال نو رو به شکوه جون تبريک بگم_

 .....من شوخي ميکرد ؟يعني به من تبريک نميگيد..؟ ...خنديد.... مگر بامداد با _

 ...اختيار داريد....سال نوتون مبارک....اميدورام سال خوبي براتون باشه_

 ....ممنون....به همچنين براي شما و خانواده.....گوشي خدمتتون مادرو صدا کنم_
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 ا تبريکاصال نفهميدم به شکوه جون چي گفتم .....يعني پيش کژال نبود.....با من شوخي ميکرد.....سال نو ر

 ميگفت....عجب سالي بود ....! بايد يک کوزه هم به بامداد ميدادم .....بامداد هم نبايد مرا فراموش ميکرد...حتي اگر

 !..کمرنگ بودم

 سوم عيد بود......فرداد و دنيا رفته بودند کيش پيش وحيد.....من هم دوست داشتم بروم....وحيد بوي جان فرانکو

 مداد هم کژال نداشت.....ميشد نزديکش رفت.....شوخ بود...مهربان بود و دوست داشتني......امافرره ميداد......مثل با

 .......از ان دوست داشتني هاي کمرنگ

 فدرا پاشو لباس مرتب بپوش سينا داره مياد ديدنمون_

 يد کنيماي بابا ....ملت عيد دارن ..ما هم عيد داريم.....بابا ما نخوايم ايشونو ببينيم چيکار با_

 ...مامان رفت آشپزخانه .....حوصله ي غرغرم را نداشت

 سينا امده بود.....پيراهن مردانه ي سرمه اي ....شلوار جين...ته ريش....نه از ان ته ريشهاي دوست داشتني...از ان ته

 ....ود درويشريشهاي نامنظم....سوييس که بود مدام رنگي ميپوشيد و اصالح ميکرد ...ايران که امده بود شده ب

 خب سينا جان رسيدن به خير....خوش ميگذره؟_

 ...ممنون بد نيست...تازه چند روزه رسيدم ..هنوز خودمو پيدا نکردم....اين چند روز همش به ديد و بازديد گذشته_

 خب ايشاال که هميشه به شادي بگذره....چقدر ميموني؟_

 ....ميخوام يه سفر برم صحنه کرمانشاه...به يه نفر سفارش دادم برام سهماه از بيمارستان مرخصي گرفتم 0فعال که _

 تار درست کنه.....بعد هم اگه فرصت بشه يه سر ميرم شيراز.....شما جايي تشريف نمي بريد عيد؟

 ....واال ما قرار بود بريم مسافرت ولي به داليلي نشد متاسفانه ....اينه که امسال تهران مي مونيم_

 تم مامان را ببوسم.......از وقتي فرداد و دنيا رفته بودند گفته بودم ترجيح ميدهم در تهران بمانم تا عيدمدوست داش

 .....را با سينا سر کنم.....مامان چيزي نميگفت اما حاال خوب غافلگيرم کرده بود

 

 عجب پس قسمت نشد من با شما برم مسافرت_

 ...ه جمعي ميريمحاال ايشاال تابستون که اومدي يه سفر دست_

 بله....فدرا جان چطوري؟.....با تعطيالت عيد چه ميکني؟_

 هيچي در واقع.....بيشتر خونه ام ...فيلم ميبينم ....کتاب ميخونم_

 عجب ....پس عيد هم کنج عزلت گزيدي_

 نه ميخواستم با بچه ها برم مسافرت اما دلم نيومد مامانو تنها بذارم_
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 اين فدرا بايد دونست ....دختراي االن به خاطر پدر و مادرشونم از تفريحشون نميزنن بله ...خانوم پژوهش قدره_

 )!نمي دانم از کي عالوه بر روانپزشک جامعه شناس هم شده بود(

 .....مامان لبخند ميزد

 .....در کمال خونسردي شام هم ماند

 .....فدرا جان راستي شمارتو بهم بده...اينم خط ايران من_

...... 

 داشتم اقا يوسف را نوازش ميکردم.....از همان وقت که ادرينا اسمش را اقا يوسف گذاشته بود اينطور صدايش شب

 ....ميکردم

 

 ....دينگ دينگ گوشي بود ....ادرينا که نبود...سارا هم شمال بود ....دنيا و فرداد هم که اهل اس ام اس دادن نبودند

 ميکردم زياد پيگير نميشد.....فهميده بود دختر چشم تيله اي خيلي راحتبهرنگ هم از وقتي خيلي خشک صحبت 

 نيست.....بهرنگ خوب بود.....باشخصيت هم بود...اما مدل من نبود.....مثل مسعود....مثل اميرحسين و همه ي کساني

 .....که مدلمان فرق داشت

 

 زادي با هم بريم يه دوري بزنيم....؟شماره ي جديد بود.....فدرا جان سالم....خواستم ببينم اگه فردا ا

 .....ساعت هم نشده بود که از اينجا رفته بود1 .....البد سينا بود

 ....من برنامه اي ندارم....پس ميام دنبالتون_

 لطف ميکني....ميبينمت_

 ....شب خوش_

 ي خوشحال که فکر ميدانستم از فردا همه ي دوستان مامان و انجمني ها در رفت و امدند....زنهاي خودشيفته

 ميکردند سفير صلح جهاني اند......بودن با سينا بيرون از خانه به مراتب بهتر بود

 مانتو عبايي سفيد پوشيدم با شلوار صورتي روشن و شالي گلدار با زمينه ي صورتي....سينا همه چيز را رصد ميکرد و

 ....راحت درموردش نظر ميداد

 )ثال داشت خوش سر وزباني ميکرد! کارهايي که اصال به سينا نمي امدسالم بر بانوي سفيد پوش.....(م_

 سالم ...خوبين؟_

 ....مرسي بد نيستم.....رسم ادب بود من بيام دنبال شما ولي خب اينجا ماشين ندارم ديگه بايد ببخشي_

 ....خواهش ميکنم ...اين چه حرفيه_

 ه نکردي....رسم ادب بود دست روي ابروي من نکشيرسم ادب بود که پول ساندويچ تخم مرغم را حساب کني ک(
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 !!! )که کشيدي.....رسم ادب بود بيني مرا تحليل نکني که کردي....اولين بار نبود که رعايت نمي کردي

 خب کجا دوست داريد بريم؟_

 ...اشنا بشم نميدونم ....ترجيح ميدم بريم يه جا که تو دوست داري....ميخوام با روحيات فدرا ي هنرمند روانشناس

 ...خب ميتونيم بريم کافه گالري_

 ...بريم_

 ...محوطه باز و ميز وسايه بانها را که ديدم فکر ميکردم هيچ کجا اين ارامش را برايم ندارد

 

 ...نه بابا ..پس تهرانم از اين جاها داشت ما خبر نداشتيم_

 ...بله ..پس چي فکر کرديد_

 .........سينا ژله بستني ميخواستچاي دارچين سفارش دادم با پاي سيب..

 )!ساله که سه تار ميزدند و ادعاي عرفان داشتند ژله بستني ميخوردند12نمي دانستم کجاي دنيا روانپزشکان (

 حاال چرا بستني؟_

 ...اخه دلم براي طعم بستني هاي ايران تنگ شده_

 ...اهان_

 د ان گيالس پايه دار با چتر رنگي انتخاب سينا باشد وخنده دار بود...گارسون سفارش را که اورده بود باورش نميش

 ...چاي براي من

 

 خب فدرا جان از خودت بگو چه ميکني_

 کار خاصي نمي کنم ...همش دانشگاهم و اموزشگاه و موسسه_

 هنوز نميخواي يه نفرو تو زندگيت راه بدي؟_

 ....)حداقل کمي مقدمه چيني ميکردي....روانپزشک بود و پيچيده(

 خواستن که ميخوام ولي هنوز ادمشو پيدا نکردم_

 ادمش کيه؟_

 حاال اگر گذاشت اين چاي از گلوي من پايين برود

 ....خب يه ادم معمولي_

 ...ژله هايش را دست نزده بود....بستني را هم انقدر بازي بازي کرده بود اب شده بود_

 

 کرديخب ادم معمولي که زياده....البد معمولي نيست که پيداش ن_
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 خب شايد هم معمولي نباشه ....ولي خب خارق العاده هم نيست....چنگالم را برداشت تکه اي پاي در دهانش_

 ...گذاشت....بعد هم فنجان چايم را برداشت....: اين پاي چه خوشمزه است....انگار هميشه انتخاباي تو بهتره

 ا بي دليل نميکرد....چه چيز را ميخواست بفهماند که بادومين بار بود که از فنجانم مي نوشيد.....سينا هيچ کاري ر

 چنگال و فنجان من ميخورد.....عمق چشمانش چيزي ميگفت.....اما نامطمئن...بازي ميکرد ...انهم رواني....بازيهايش

 ...شيرين بود.....دوست داشتم کسي از فنجانم بنوشد اما اينکه ان شخص سينا باشد...فکرش هم بعيد بود

 گو چه جوريه....البته اگه دوست داريخب ب_

 خب يه ادم جديه....که سطح هوشي خوبي داره....مهربونه ...مردونست....حمايتگره...خوش اخالقه و منو دوست_

 ...داره

 چشمانش مي خنديد.....احساس ميکردم چطور شده انقدر راحت از دخترانه هايم براي سينا مي گويم...بلد بود(

 چرا ميخنديد؟چطور بازي کند): 

 باورم نميشه.....هم ژنو هم اينجا دختراي زيادي ميشناسم....همسن وسال تو ....اما تو شبيهشون نيستي...انگار همون_

 ...ساله اي .....بکر و معصوم10فدراي 

 ....شنيدن اين حرفها از دهان سيناي خونسرد بي اعتنا حس خوبي داشت

 هم سينا نوشيد.....پول ميز را حساب کرد...از انموقع به بعد انتظارش را چيزي نميگفتم .....جرعه ي اخر چايم را

 نداشتم.....انگار جنتلمن شده بود......قدم زنان که سمت ماشين ميرفتيم: شما چرا ازدواج نميکنيد؟ سنتون کم کم

 داره زياد ميشه ها؟ خنديدم....شيطنتم گل کرده بود....:راستي چند سالتونه ؟

 14امسال ميشم _

 )سال بزرگتر بود2از انچه فکر ميکردم (

 ...خب داريد پير ميشيد ديگه......به فکر باشيد خب.....همه را با خنده ميگفتم_

 

 ...به فکر که هستم اما تا حاال هيچکدوم نشده_

 اُه اُه ...مگه چند نفر بودن؟_

 ....نبوده باشه عجيبهسال سن اگه کسي تا حاال 14خب باالخره کسايي بودن.....با _

 )خب راست ميگفت(

 

 خب چرا نشده؟_

 پيچيدست فدرا جان ...ادما اول جذبت ميشن ...اما يواش يواش وقتي خيالشون راحت شد ساز مخالف کوک ميکنن_

 مهم نبود سينا بود.....دلم برايش ميسوخت....يعني اين سيناي خونسر مغرور هم رابطه اي داشت و شکست خورده(
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 ...ست روي دستگيره ماشين گذاشت.: حاال يه روز ديگه باز همو ميبينيم در موردش صحبت ميکنيمبود) د

 يعني ميخواست بگويد در مدتي که ايران است قرار است باز هم را ببينيم.....حرکاتش خاص شده بود.....درخواست

 ....لبي بودميکرد دفعه ي بعدي در کار باشد....غرورش را هم حفظ ميکرد....مردانه ي جا

 ....يعني فدرا تو نميدوني اصن انقدر اين انسان برازنده بود....برازنده بود...که ديگه نگم_

 عجبا ...به همين راحتي سروش رو فروختي_

 از تو بعيده عزيزم ....سال ديگه روانشناس ميشي ...اونوقت هنوز نميدوني ادم بايد در کنار عواطفش تفکر نقاد_

 و سروش دينمون فرق ميکنه......من االن جوانبو بررسي کردم ديدم بايد واقع بينانه گارن رو انتخابداشته باشه...من 

 کنم

 بله بله استاد ميفرموديد...

 سالت اونوقت11باور کن فدرا راست ميگم......تو هم اگه بخواي همينطور کمال گرايانه ادامه بدي پس فردا شده _

 !رو ميخوري حسرت همين مسعود و اميرحسين دودي

 

 ...اِاِاِ ...ادرينا ديگه انقدر هم وضعم خراب نيست که_

 از اينم خراب تره بيچاره پس فردا که بچه من وگارن رو بغل کردي هي اه کشيدي ميفهمي_

 تا اُه اُه ...جوگير نشو بابا.....چه بچه دارم شد....خوبه طرفو چند ديقه تو کليسا ديدي مگر نه بايد من االن واسه نوه_

 ......بافتني ميبافتم

 ........حاال ببين ....دو روز ديگه کارت عروسي اوردم برات ميفهمي_

 بيار اقا بيار....ما که بخيل نيستيم.....ولي ادرينا ميگم اين عيد مثه اينکه واسه تو از همه بهتر شدا_

 ينم سروش خيلي ريزه ميزه بود...بعداره واقعا ....اصن در پوست خودم نمي گنجم که.....حاال که دقت ميکنم ميب_

 ...هم همسن خودم بود...به درد من نميخورد

 خب حاال کوتاه بيا ديگه.....تا پريروز داشتي واسه طرف خودتو ميکشت_

 ......دينگ ديگش که در امد.....ادرينا برداشت پيام را باز کرد...رمز گوشي ام را بلد بود

 با ملت قرار ميذاري بعد هم ميشيني اينجا واسه من الدورم بلدورم ميکني......منهاي فدراي جانور ...اي موذي......_

 ساده رو بگو

 چي ميگي بابا ...قرار کجا بوده ...کيه؟ ..چي نوشته؟_

 فدرا جان سالم گفتم اگه وقت داري قبل از اينکه برم کرمانشاه همو ببينيم_

 يس اومده...گفت با هم بريم بيرونبابا ادرينا اين سيناست...جو الکي نده....از سوي_

 بابا خب خوبه ديگه ....فرنگي هم که هست .....همين کيس مناسبيه_
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 چي بنويسم جواب؟.....

 خوبه ؟بريم کاخ گلستان؟0بگو فردا ساعت _

 بابا خب يکم ناز کن ...بگو من فردا وقت ندارم ...همين کارارو ميکني که وضع اينه ديگه_

 

 کرمانشاه بعد شيراز بعدم سوييس وقت واسه ناز کردن نيستبابا داره ميره _

 خب ...شما درست ميگي ....اعتراض وارده...جواب سينا را داد_

 دينگ دينگ: نوشته بله،عاليه ميبينمت

.... 

 خاله ژاکلين و ادرينا که رفتند مامان هم رفت استراحت .....: اقا يوسف به نظر تو وضع من همينقدر که ادرينا ميگه

 سالمه......اقا يوسف فقط گوش ميکرد....بقيه فقط حرف23اسفناکه؟....حاال ديگه در اون حدم نيست که....تازه 

 ...ميزدند

....... 

 چي شد که تصميم گرفتي بيام کاخ گلستان فدرا جان؟_

 ريانشاتو بدليل خاصي که نداشت گفتم اينجا خيلي قشنگ و هيجان انگيزه...بعدشم ميتونيم بريم کافه نادري _

 بخوريم

 به به ...خيلي هم خوب....واقعا روحيت لطيفه_

 کنارم که قدم برميداشت ارام بود وساکت....دوست داشتني شده بود.....فکر ميکردم شايد بايد به بعضي ها فرصت

 ....ميدادم.....شايد سينا انقدرها هم بد نبود.....ميشد دوستش داشت

 کاري رو که دوست داري شروع نميکني؟....دوست داشتي يه کافه قنادي باز خب فدرا جان چرا کنار درست اون_

 کني

 دوست داشتم بگويم پول کالن ميخواهد که ندارم به عالوه هزار مشکل ديگر...اما ميدانستم سينا از ان دسته ادمهايي(

 فق نبود......مثل بامداد کهست که ماديات برايشان مهم است...البته تمام سعيش را ميکرد که بگويد نيست...اما مو

 ...)کژال را با ان خانه مجرديه لوکس و ولنتاين پارتي هايش انتخاب کرده بود...اصال براي همه بود

 

 خب به همين سادگي نيست....خيلي دوندگي داره...مجوز و پيدا کردن جا و هزار تا دردسر ديگه که من االن_

 نميتونم دنبالش برم

 ...ري پيگير باش ...از کنار روياهات راحت نگذر ....روحيه تو بکر....حفظش کنباشه ....ولي همينطو_

 )سينا هم حرفهاي ارامش بخش ميزد(
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 اينجا ديگر نميخواستم سفارشات خنده دارش را رو کند: اينجا فقط بايد شاتو بريان بخوريد.....همه از اون سر شهر

 ...واسه همين ميان اينجا

 بديد...ما به انتخاب شما اطمينان داريم.....لبخند زدچشم هرچي شما دستور _

 )حرکات جديد رو ميکرد....يعني قبال هم بلد بود؟(

 ....اختيار دارين_

 ساله ...که دانشگاه رو تجربه کردي ...کار هم ميکني اينطور23از اونروز همش فکر ميکنم عجيبه تو يه دختر _

 ساده مونده

 چرا؟چيش عجيبه؟_

 اه نرفته بودي ميگفتم هنوز محيط هاي مختلفو تجربه نکردي و بچه موندي...اما جالبه که هنوزخب اگه دانشگ_

 همونطور خالص و پاکي

 

 ديگر از حرفهاي رک سينا تعجب نميکردم.....مخصوصا که تعريف هم ميکرد....ميدانستم تالش ميکند دخترانه(

 ).هميدن کنمهايم را ورق بزند.....پيش خودم نميتوانستم تظاهر به نف

 ..شما لطف داريد_

 نه جدي ميگم ...ميدوني که اهل تعارف نيستم ....فقط مواظب خودت و احساساتت باش ...همه چيز به اين قشنگي_

69 

 که ميبيني نيست

 شما مشکوک ميزنيدا ....از دفعه ي پيش....نکنه شکست عشقي خورديد....؟ با خنده و شوخي ميخواستم زير زبانش_

 .....را بکشم

 تو چرا انقدر دوست داري تو گذشته من کند و کاو کني؟ چيزي از توش در نمياد تالش نکن_

 به من برخورده بود..: نه من نميخوام گذشته شما را کند وکاو کنم شما هي ميگيد همه اينجورين همه اونجورين ميگم

 البد دليل خاصي داره

 سال از تو بزرگترم به واسطه شغلم و ارتباطاتي که10فهميده بود که ناراحتم کرده: نه فدرا جان باالخره من تقريبا 

 خودم داشتم چيزايي ديدم که دوست دارم باهات در ميون بذارم که لطمه نخوري.....اگه دوست نداري اصال ديگه در

 ....رماين باره صحبت نمي کنم ....قصد ناراحت کردنتو ندا

 .....خوب منت کشي ميکرد

 .....نه ناراحت نميشم...اتفاقا خوشحال ميشم شما بهم کمک کنيد_

 ...من که کمکي ازم بر نمياد فقط دوست دارم قدر خودتو بدوني ...تو حيفي_
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 بانرامروز ديگر داشت بيش از ظرفيت تعريف ميکرد...اين سينا اصال ان سينا ي نچسب هميشه نبود....اين سينا مه

 .....بود ...مردانه و بزرگ صحبت ميکرد.....مثل بامداد هم کژال نداشت

 بازم دم خودم گرم که يه شمال ميرم براي شما کلوچه ميارم به شما باشه که کوفتم گير من نمياد_

 ....سارا خوبه حاال دو تا کلوچه اورديا.....ميدوني که من اصن کلوچه دوست ندارم_

 ....؟ خب بده ميدم به احسان اِاِاِ؟ دوست نداري_

 ....شده به زور بخورم نميذارم بدي به احسان_

 ....ادرينا هم که ديگر گارن دار شده بود در هپروت سير ميکرد

 فدرا من عصري ميخوام با احسان برم بيرون....دارم ميام خونه شما عيد ديدني حواست باشه_

 

 رم دقيقا؟ ادرينا هم بالفاصله : اخ اخ ..اره سارا منم ميخوام با مامانباشه کي زنگ بزنم خونتون بگم با سارا کار دا_

 ...بيام خونتون عيد ديدني

 ....مسخره نشيد ديگه.....پس فردا شمام که خواستيد با مِستراتون تشريف ببريد بهتون ميگم_

 عزيزم خودت داري ميگي مِستر .....احسان اخه مستره؟_

 چشه بيچاره؟_

 ..خدايي احسان بچه بدي نيست سارا اگه تصميمت جديه مرد زندگيه...روش فکر کننه ....ولي _

 .....من که خودم ميدونم ...بابا هي ميگه از لحاظ فرهنگي به هم نميخوريم و_

 خب اونم مهمه چون فردا ميخوايد با خانواده هاي هم رفت و امد کنيد... اما به نظر من به جاي اين رفت و امداي_

 ..بي سر وته با بابات صحبت کن يه بار احسانو ببينه به نظرم اونقدر غير منطقي نيست قايمکي و

 

 سارا، راست ميگه اين ننه فدرا ....گوش بده_

 باشه حاال شايد بهش گفتم_

 ...ميگم ادرينا زنگ بزنم ترانه بريم ببينيمش....اصن ازش سراغي نگرفتيم_

 ......لبخند زکوند تحويل من داد.....ترانه را گرفتماره فقط بعدشم زنگ بزن ژاکلين جون عزيزم_

 سالم بر زيگموند فرويد زمان .....فدرا خانوم بي معرفت_

 ....خنده ام گرفته بود...: سالم ترانه جون ...اگه من فرويدم پس تو هم پيکاسوي عصري

 دارن..تا طرف نميره ادم حسابشواال من که از خدامه باشم....به کجاي دنيا بر ميخوره.....اصن اين بشر عادت _

 نميکنن....منم پس فردا که مردم معروف ميشم.....بيايد با من عکس بگيريد فردا مستندات داشته باشيد که منو

 ....ميشناختيد
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 اره ديگه ....منم فهميدم ما داريم کفر نعمت ميکنيم ....وجود شما رو در کنارمون غنيمت نميشماريم...ميخواستم_

 ه وقت داري همو ببينيمببينم اگ

 بله بله....من در خدمتتون هستم.....خانواده رفتن عيد ديدني....تشريف بيريد منزلمون_

 ...پس لطفا ادرسو بده من و ادرينا مزاحمت ميشيم_

 ...رو چشم من جا داريد....االن ميفرستم_

 ....دخترانه هاي ترانه دوست داشتني بود و بي شيله پيله_

 ....يک کوزه برايش برداشتمرفتم از خانه 

 ....به به سالم خانوما.....بفرماييد....منور کرديد_

 ....خانه ترانه وسط شهر بود ....خانه ي نقلي حياط دار ....دوست داشتني بود زياد...مثل خود ترانه

 شوخ.....از هر طرف چيزياتاق ترانه تکه اي از بهشت بود......تمام ديوارش را خودش رنگ کرده بود.....شلوغ بود و 

 ...اويزان .....يک طرف بوم نقاشي ....يک طرف ظرف رنگ ..پالت....از ان شلوغي هاي هيجان انگيز و دلنشين

 ميگم ترانه جون نميشه به منم نقاشي ياد بدي؟_

 ...با اينکه وقتم پره اما با منشيم صحبت کنيد شايد شد_

 ....بله چشم.... خنديدم_

 ....اشي عالقه داري ميتونم به يکي از استادام معرفيت کنمجدا اگه به نق_

 ....عالقه که دارم ولي نميخوام از اين شاخه به اون شاخه بپرم...فقط دوست درم تو اتاقت بشينم_

 ....شما فردا بيا بريم سند بزنيم منگوله دار...اين اتاق دربست مال شما_

 .....مخلصيم_

 ادري جون تو چطوري؟_

 .....شما چيکار ميکني ...از هنري جماعت بعيده عيد تو خونه تنها باشه....گفتم با بچه ها حتما ميريد يه منم خوبم_

 

 ....جايي

 نه بابا بچه ها هرکدوم از يه طرف غش کردن.....هانيه که با خانواده رفته کيش.....بهرنگ و بقيه هم اکيپ شدن_

 ...بامداد هم که با خانواده رفته شمال روزي يک ساعت بايد رفتن ايرانگردي که من حوصله ي اکيپشونو نداشتم

 ....زنگ بزنه منت کشي کژال

 

 ادرينا ول کن نبود: خب چرا کژال باهاشون نرفته ؟_
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 اخه شکوه جون ميگه فاميال ميان شمال ويالشون درست نيست کژال رو ببرن ..پس فردا به هر دليلي اگه قضيشون_

 ل بد ميشه....بامداد هم که نميتونه رو حرف شکوه جون حرف بزنهبا بامداد جدي نشه تو فامي

 مگه شکوه جون اين چيزام براش مهمه؟_

 سالشه و رابطه اش به خودش مربوطه ...اما بايد يه مسائلي رو رعايت12اره بابا...حساسه....ميگه درسته بامداد _

 ......کنه

 ....بود.....سبک بود و رهاتا عصر پيش ترانه بوديم.....کنارش بودن خوب 

 دوست داشتم مثل هرسال بروم به استاد صديق و همسرش سر بزنم مخصوصا که دوست داشتم از سينا براي دکتر

 ....صديق بگويم....پدرانه هايش را الزم داشتم

 مامان ميخوام زنگ بزنم به دکتر صديق برم خونشون عيد ديدني...زشت نيست..؟_

 زنگ نزدي....برو زنگ بزن منم باهات ميام زشت اينه که تا االن_

.... 

 سالم خانوم دکتر....فدرا هستم مزاحمتون شدم_

 سالم عزيز دلم خوبي...مادر گلت خوبن؟_

 

 سالم دارن خدمتتون ....زنگ زدم با شرمندگي از تاخيرم عيدو به شما و استاد صديق تبريک بگم و بپرسم اگه_

 ...رسيممزاحمتون نيستيم با مامان خدمت ب

 اين چه حرفيه عزيزم..عيد تو هم مبارک باشه...پر از سالمتي ....ميدوني که من و فرهاد تنهاييم ....چه چيزي بيشتر_

 از اين خبر يه پيرزن و پير مرد تنها رو خوشحال ميکنه؟

 ....اختيار دارين....پس ما فردا مزاحمتون ميشيم_

 يدو به فرهاد تبريک بگي ...اينطوري بيشتر خوشحال ميشه....تو مثهمنتظرتونم عزيزم......فردا ميتوني حضوري ع_

 دختر نداشتموني

 شما و استاد به من لطف داريد...ميبينمتون ...روزتون بخير_

 خدانگهدارت عزيزم_

....... 

 ز بچههمسر استاد صديق از نوادر روزگار بود...درست مثل خودش.....متخصص زنان بود...تا به حال هم مادر خيلي ا

 هاي انجمن را رايگان ويزيت کرده بود.....از ان پيرزنهاي خوش پوش با موهاي خاکستري که بيشتر دوست داشتني

 .....اش ميکرد

 مامان نرسيده رفته بود سراغ خانوم دکتر.....کارش به موقع بود....: استاد ببخشيد جسارتا من ميخواستم راجع به يه
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 موضوعي باهاتون صحبت کنم

 دخترم...بيا بريم کتابخونه حتما_

 خب دخترم ...ميشنوم_

 سال اومده ايران ....چند بار همو ديديم ...و صحبت10استاد راستشو بخوايد به تازگي يکي از اشنايانمون بعد از _

 کرديم....اما تازگي داره يه رفتارهايي ميکنه که منو به فکر واداشته.....دوست ندارم روي توهم و حدس جلو برم

 

 خب چه رفتارهايي کرده؟_

 ....اينکه هي از من تعريف ميکنه....از چهره ام گرفته تا اخالقم که تو پاکي و خالصي و_

 خب چي باعث شده که تو فکر کني اون از روي احساسي اين حرفا رو ميزنه ؟_

 اين حرفا از زبون اين ادمسال منو ديده.....بعد بسيار ادم مغرور و خونسرديه.....شنيدن 10خب استاد اين ادم بعد _

 !براي من عجيبه

 اين اقا چند سالشه و چي کارست؟_

 ...سالشه ....روانپزشکه14_

 سال از تو00خب فدرا جان اوال که من نميتونم نديده و نشناخته اين اقا رو تحليل کنم ...اما بايد بدوني اين ادم _

 رو تجربه کرده.....و مساله ي مهم ديگه اينکه اين اقاجلوتره و خيلي چيزهايي که تو هنوز به ذهنت خطور نکرده 

 روانپزشکه ،اين خيلي پيچيدگي هاشو بيشتر ميکنه

 خب استاد يعني شما ميگيد اين حس زاده ي تخيل منه؟_

 نه دخترم ....شايد همچين حسي وجود داشته باشه....ولي نشون ميده اين ادم دوست داره تو حاشيه امن حرکت کنه_

 .....از همه جوانب مطمئن نشده هيچ حرکت مستقيمي نکنه و تا وقتي

 يعني شما ميگيد من بايد چيکار کنم؟_

 اوال در عين اينکه مواظب هستي خيلي اين ادم رو براي خودت پررنگ نکن و دوما اجازه نده ترديدهات تبديل به_

 ...بشهبد بيني بشه....اجازه بده اين ادم در ظرف زماني بلند مدت برات شناخته 

..... 

 تمام حرفهاي استاد از وقتي برگشته بوديم ذهنم را درگير کرده بود.....اما منطقي فکر کردن به سينا انهم وقتي پيام

 داده بود که فدرا جان کرمانشاه جاي قشنگيه و وجود اينهمه کارگاه ساز با يه عالمه تار و تنبور و سه تار قشنگترش

 

 تو اين سفر تو هم همراهم بودي....با شناختي که از روحيت دارم فکر ميکنم بهت کرده...بدتر که گفته بود کاش

 ساله ي بي عاشقانه اي بود که اين لفاظي هاي سينا را23خوش ميگذشت بسيار بسيار سخت بود......کدام دختر 
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 ند که شکوه جون برايروز بود از شمال برگشته بود2منطقي تعبير کند؟......من که نميتوانستم.!..خانواده ي ارين 

 سيزده به در همه را به باغ کرجشان دعوت کرده بود.....ترانه و هانيه و بقيه هم بودند...اما کژال را مطمئن

 نبودم.....سينا از بامداد پررنگتر شده بود.....يعني وجود کژال و حرفهاي جديد سينا اينطور کرده بود.....اما هنوز هم

 ....شيرين بود.....در دلم جدال شده بود بر سر سينا و بامدادي که هيچکدامشان را نداشتممردانه هاي بامداد برايم 

 .....کوزه ي بامداد را هم کنار گذاشته بودم ...اما امروز روز دادنش نبود......شايد کژال هم مي امد

 ......باغ بهتر بوددر فرصت بهتر کوزه اش را ميدادم......کتاني رنگي پوشيده بودم با گرمکن .....براي 

 .....دلم براي شکوه جون و مهرش تنگ شده بود...براي بامداد هم

 از ماشين که پياده شديم صداي جيغ ترانه مي امد .....سرم را باال کردم که ببينيم اوضاع از چه قرار است.....سر باال

 حدقه در امده بامداد و جيغ ترانه راکردنم همانا و خالي شدن آب روي هيکلم همانا.....حتي نتوانستم چشمان از 

 ................هضم کنم

 

 مامان خواست خودش را قاطي شوخي جوانها نکند.....با خاله ژاکلين و عمو هاروت رفتند داخل..... ادرينا با لبخندي

 فدرا جان ....من که نميتوانست جمع کند جلو امد: اي واي چي شدي فدرا؟.......بامداد باالخره جلو امد....: ببخشيد

 .....ميخواستم ترانه رو خيس کنم.....واقعا متاسفم

 .....نه مساله اي نيست پيش مياد ديگه_

 ترانه جلو امد : قربونت برم که انقدر مهربوني خب االن با اين پيشامد تمام لباساي تو خيس شد که......بامداد چپ

 .دوست نداشت مردانه هايش در حضور من پسرانهچپ نگاهش ميکرد...عصبانيت را ته چشمانش مي ديدم...

 ......شود

 دوست نداشتم ترانه به رويم بياورد که انقدر مردانه هاي بامداد را دوست دارم که حتي خيس کردنش را هم به دل

 نمرا از تنمي گيرم.......چون بامداد بود به رويم نمي اوردم که از چسبيدن لباس خيس به تنم متنفرم.......فقط لباسها 

 دور ميکردم.....صداي بامداد در امد: من و کژال از ديروز اينجاييم بفرماييد تو شايد کژال لباس داشته باشه بهتون

 .....بده

 پله هاي ويال را که باال رفتيم کژال با تاپ و شلوارکش ظاهر شد......دعا دعا ميکردم لباسهايي که اورده مثل لباسهاي

 .....تنش نباشد

 .....فدرا جون.....تو چرا اين شکلي شدي سالم_

 .....سالم ......بامداد نگذاشت ادامه حرفم را بزنم..:ميخواستم ترانه رو خيس کنم اشتباهي ريختم رو ايشون_

 ترانه شيظنت اميز گفت : اشکال نداره بامداد جان ...عصبي نشو اب نطلبيده مراده....فدرا هم مهربونه دعوات

 .....نکرد
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 با نگاهش براي ترانه شاخ و شانه ميکشيد......کژال نزديکم امد رو به بامداد: هي بهتون گفتم نکنيد......من بامداد

 ....جاي فدرا بودم جفتتونو ميکردم تو استخر حالتون جا بياد.....بامداد پريشان شده بود

 بامداد: کژال لباس اوردي بهشون بدي؟

 .ا بريماره بلوز شلوار دارم.....فدرا جون بي_

 کژال دختر خوبي بود.....مهربان بود ...ارام....و بي تفاوت....مثل سينا....نميتوانستم به خاطر بودن کنار بامداد

 .....سرزنشش کنم

 لباس عوض کرده موهاي خيسم را بافتم ......از اتاق که بيرون امدم هنوز نگاه بامداد شرمنده و کالفه بود......همه

 .....ودجوره دوست داشتني ب

 کوزه ي شکوه جون را که دادم ...از فرط شوق و ذوقش همه امدند پذيرايي......:مرسي عزيز دلم ....چقدر اين دوست

77 

 ....داشتنيه.....ميذارمش تو اتاقم هميشه ياد تو فرشته ي مهربون بيفتم

 ناقابله شکوه جون ....صرفا جهت يادگاريه....بايد ببخشيد_

 .....که خيلي براي من ارزش داره اين حرفو نزن عزيزم_

 کژال امد کوزه را گرفت....: کار خودته فدرا جون؟

 بله_

 خيلي قشنگه ...نه بامداد؟......دوست داشتم منم يه دونه داشتم...(بامداد يک نگاه به کوزه ميکرد يک نگاه به_

 )داشتمن....انگار اين فدرا با ان فدراي خوشحال که عينک جغد دانا ميزد فرق 

 

 .....دفعه ي اينده يه دونه براتون ميارم_

 ..جدا؟...خيلي لطف ميکني ....خوشحال ميشم_

 خواهش ميکنم.....ترانه و ادرينا دست در گردن هم امدند....: بامداد بهرنگ اينا هم رسيدن....بريم يه دست واليبال_

 ......بزنيم

 .....هکژال : بريم .....واليبال از اين شوخيهاي شما بهتر

 .....من با کژال و بامداد ، نيما و ادرينا در يک گروه بوديم،بهرنگ ،ترانه ،هانيه ،ارسالن و سياوش مقابلمان

 .....اقاي ارين و عمو هاروت روي صندلي پيپ ميکشدند و داوري ميکردند

 که د نبود.....ميخواستم پنجه بزنمکژال بيشتر ميخنديد تا بازي کند....بامداد و نيما قوي تر بودند اما من هم واليبالم ب

 متر انطرف تر......اين دفعه ي دوم بود...بامداد مثال امده بود براي من توپ گيري کند...زده بود خودم0پرت شدم 

 را ترکانده بود.....همه باالي سرم جمع شده بودند ....بامداد از اضطراب کبود شده بود.....همانطور که روي زمين دراز
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 سرم را بغل کرده بود: بخدا من اصن شما رو نديدم...امروز انگار روز من نيست...نميدونم چرا اينطوري شده بودم

 

 ....ميشه...واقعا ناراحت بود...ناخواسته زده بود من را له کرده بود

 ......)اشکال نداره نديديد منو ......(خنديدم.....هميشه وقتي زمين ميخوردم ميخنديدم_

 ان خودش را به حياط رسانده بود...اگر کسي جز بامداد بود شايد يک داد حسابي سرشمامان دوان دو

 ميکشيد....بعد از سانحه ديگر کسي بازي نميکرد.....بامداد حالش گرفته بود....همه داخل ويال جمع شده

 م درد ميکرد امابه در يکجا من را گرفته بود....دوست نداشتم روزشان زهر شود.....سر10بودند.....تمام نحسي 

 .....ميگفتم و ميخنديدم.....مامان مدام سر ميزد و حالم را مي پرسيد...خواستم گوشي ام را بياورد

 به در ؟10سينا پيام داده بود .....: فدرا جان خوبي ؟ چه ميکني با 

 سراغم را گرفته بود)پيامساله ام 08ساله بعيد بود.....مثل دوست پسر 14اين پيامها که ديگر کال از سيناي مغرور (

 را يک ساعت ونيم پيش فرستاده بود..... لبخند روي لبم امده بود....بچه ها در مورد نمايشگاه هنر چين که به تازگي

 برگزار شده بود بحث ميکردند که دوست داشتند چين باشند و نشده.....چشم چرخاندم اوضاع را رصد کنم که با

 که با چشمان خيره ي بامداد مواجه شدم......نمي دانستم چکار بايد کرد...من هم زل زدهفراغ بال پاسخ سينا را بدهم 

 بودم به بامداد!....مگز کژال انجا نبود که اينطور ميکرد....: زير لب پرسيد خوبي؟

 اليا و هنر انجاديگر اگر شاخ هم در مي اوردم کافي نبود.....بچه ها بي توجه به ما از کژال راجع به سفر تازه اش به ايت

 ميپرسيدند.......بامداد تا همين چند ساعت پيش مرا ايشان خطاب ميکرد.....حاال زير زيرکي ميپرسيد خوبي.....از

 ......قدرت درک من خارج بود

 ....اشاره کردم: بله خوبم_

 ....همانطور ارام گفت :چيزي الزم داشتي بهم بگو....بازم ببخشيد

 ...!ي نميتوانستم بکنم......پيام سينا بي پاسخ مانده بود....بامداد هم صميمي شده بودلبخند زدم....کار ديگر_

 بلند شد به سمت در ويال....کژال پرسيد: بامداد کجا ميري ؟

 ....ميرم بيرون يه سيگار بکشم ...االن ميام_

 

 سيگار بکشم ...هم بامداد راپس بامداد هم سيگار مي کشيد.......دوست داشتم جاي کژال بودم....هم بلد بودم (

 داشتم ...انوقت دنبالش ميرفتم تا از همان سيگاري که ميان لبهايش ميگذارد کام بگيرم.....اما هيچکدام نبود.....کژال

 )هم از جايش تکان نميخورد....قدر نمي دانست شايد

 يگذره؟براي سينا نوشتم: ممنون خوبم.....اومديم باغ يکي از دوستان....به شما خوش م

 بالفاصله جواب داد: بله اينجا هم خوبه...اما حتم دارم در کنار شما اوقات بهتري ميداشتم....ميدونم که برگردم
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 ...دانشگاه و کارت شروع شده...اما خوشحال ميشم باز همو ببينيم

 )....چطور ميشد؟ استاد صديق اين حرفهاي سينا را هم در نظر ميگرفت؟.....اگز اين حاشيه امن بود پس نا امنش(

 ....حاال ميتونيم هماهنگ کنيم.....سفرتون خوش_

 عذاب وجدان گرفته بودم ...احساس ميکردم حال گرفته ي بامداد به خاطر بالهايي است که سر من اورده.....بچه ها

..شنلي انداختم به مونوپولي بازي ميکردند.....ترانه وادرينا با جيغ و داد ميخواستند زمينهايشان را معامله کنند...

 حياط

 رفتم .....بزرگترها در آالچيق نشسته بودند.....بامداد کنار استخر سيگار دود ميکرد.....مرا ديد....بلند شد....: چي شد

 سرت درد گرفته ؟ ...چرا پا شدي؟

 .....نمي دانستم اين زمين خوردن تمام فعلهاي جمع بامداد را مفرد مي کند

 خوبه....اومدم بگم اگر اين گرفتگيتون به خاطر منه اشتباه مي کنيد....باالخره بازيه ديگه ...مزه اش بهنه ...من حالم _

 همين اتفاقاتشه

 ...اين از مهربونيته فدرا جان....در هر صورت اميدوارم منو ببخشي....امروز خيلي اذيتت کردم_

 .....ا دارن مونوپلي بازي ميکننديگه حرفشو نزنيد لطفا ....تشريف بياريد بريم داخل بچه ه_

 .....بخند زد...بلند شد....کنارم راه افتاد

 

 ....تمام مردانه هايش دل انگيز بود

 فکرش را هم نميکردم عيد امسال که با غم مسافرت نرفتن با دنيا و فرداد و هراس بودن با سينا آغاز شده بود

 .....اينطور بگذرد

 اره ي موبايلم را گرفته بود ...حالم را پرسيده بود......سينا از کرمانشاه برگشته بودبامداد زنگ زده بود از مامان شم

 ...شيراز هم رفته بود....يک هفته ي ديگر بر ميگشت سوييس....اما سيناي قبل نبود...

 تماسها سالگي خالي ام کمي پر شده بود......مامان متوجه23ديگر از دست مسعود و نگار حرص نميخوردم.....انگار 

 ...و پيامهاي گاه گاه سينا شده بود....به رويم نمي اورد.....غيرمستقيمهايش هميشه دلگرم کننده بود

 قرار بود امروز بعد از اموزشگاه سينا را ببينم ....به مامان خبر داده بودم که شام را بيرون ميخورم....دنيا هم از وقتي

 يکرد تنهايي مامان را بهانه کرده ام که با انها نباشم....بايد از دلش دربرگشته بودند از دستم دلخور بود.....فکر م

 مياوردم.....اما گذاشته بودم بعد از اخر هفته که سينا ميرفت.....قرارهاي ناگهاني اش تمام برنامه هايم را به هم ريخته

 .....براي خوش در ذهنم پوشه اي باز کرده بودl...بود...اما از بودنش ناراحت نبود

 امشب قرار بود ببرمش ژوزف.....برايم مهم نبود سينا ميگفت دخترک شکمو....ديگر حتي برايم مهم نبود سينا بعد

 از موسسه قيافه ي خسته ام را مي بيند....انگار عوض شده بود.....سينا رفته بود ساندويچها را بياورد در ماشين
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 ....بخوريم

 

 سينا گوشي اش را در آورد....فدرا بيا يه عکس بگيريم...شايد ايندفه اخرين کاغذ دور ساندويچم را باز ميکردم که

 ...باري باشه که قبل از رفتن ميبينمت....حداقل يه عکس از بيرون رفتنامون داشته باشيم

 سرم را نزديکش اوردم....سينا هم سرش را به سرم چسباند...دستهايمان با ساندويچ هم در عکس افتاده

 .....بامزه اي شده بود.....: صبر کنيد منم با گوشي خودم بگيرم بود.....عکس

 

 نگاه سينا متفاوت شده بود آن شب ...برق داشت.....دلم ميخواست به استاد صديق بگويم بخدا منطقي نگاه کردن به

 سالهاين چشمها و پررنگ نکردن برقشان سخت است ....کار من نيست.....وقتي سينا مثل پسرهاي بيست و چند 

 ميخواهد عکس يادگاري بگيريم....ناديده انگاشتنش کار من نيست......شايد دخترانه هم زيادي ساده لوحانه

 ....بود.....اما سينا انها را از بر شده بود

 رساندمش به آژانس...قبل از پياده شدن به طرفم برگشت....دستش را دراز کرد....دستم در دستهاي...شب بود

 ود...همانطور که دستم را نگه داشته بود : فدرا جان خيلي ممنون ....واقعا اين دفه خيلي بهتبزرگش گم شده ب

 زحمت دادم.....يکي از خاطره انگيزترين سفرهام بود...ميدونم که سوييس انقدر بهت خوش نگذشت...اميدورام به

 ....زودي دوباره بياي که جبران کنم

 ذشت....ايشاال سفرتون بي خطر باشهخواهش ميکنم....خيلي هم به من خوش گ_

 ....مرسي ....قبل از رفتن زنگ ميزنم با مامان خداحافظي ميکنم....خيلي مواظب خودت و وجودت باش_

 ....حرف کم اورده بودم)....چشم....شبتون به خير(_

 سال04ر و نچسب بعد از در ماشين را که بست از اينه ميديدم ايستاده بود دور شدنم را نگاه ميکرد......سيناي مغرو

 ......يک ماهه خودش را دوباره در زندگيم جا داده بود

 زنگ زده بود از مامان خداحافظي کرده بود.....عذر خواهي کرده بود که به خاطر انباشتگي کارهايش قبل از رفتن

 .....حضورا براي خداحافظي نيامده

 ش در بياورم.....از قهرها و دلخوريهاي لوس دخترانه متنفرفرداد و دنيا را دعوت کرده بوديم....ميخواستم از دل

 .....بودم

 1شب زنگ زده بود از خواب بيدارم کرده بود....خبر رسيدنش را داده بود.....عذر خواهي کرده بود که به خاطر 

 بود.....وقتيساعت اختالف ساعت ژنو با تهران حواسش نبوده به وقت نيمه شب زنگ زده......از دلگيري ژنو گفته 

 بعد از يک ماه از ايران رفته بود و ژنو دوباره مثل روزهاي اول برايش غريبه شده بود....سرد شده بود.....درد دل
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 .....کرده بود.....تا دو نيمه شب پاي صحبتش نشسته بودم

 .....دبرنامه اش چه بود نميدانستم.....اما داشت موفق ميشد.....عاشقانه هايم را کم کم ورق ميز

 دوستان بفرماييد سلف به صرف چاي و شکالت آيدين مهمان من هستيد

 اوه اوه......سارا انقدر ريخت و پاش نکن ما به همين قنداي کج و معوج دانشگاه راضي هستيم.....پوالتو جمع کن_

 فردا ميخواي عروس شي

 وت خاصي دارياي قربون ادم چيز فهم.....فدرا من اصن از اولشم ميدونستم تو يه ذکا_

 آدرينا :....سارا بابا زبون نريز چه خبره؟....بگو ...نه وقت مارو بگير نه وقت خودت

 حاال نيست که تو االن چندتا جلسه بين المللي داري_

 !از اون مهمتر عزيزم....گارن ميخواد بياد دنبالم.....بعله_

 

 !دم خودم گرم که نه جلسه دارم نه کسي مياد دنبالم_

 ..و اما خبر مهم....با بابام صحبت کردم قرار شد اين مدت باقيمانده تا پايان تحصيلم زير نظر خانواده باخب ..._

 احسان رفت و امد کنيم و بله ديگه.......بريد لباساتونو بخريد واسه عروسي

 ي االن داشتي بچتوديدي ....ديدي من گفتم بابات غير منطقي نيست .....اي ول ....از اولشم اگه همين کارو ميکرد_

 ....بزرگ ميکردي

 خب حاال جو نده......گوشيه کدومتونه داره زنگ ميخوره؟

 .....منم منم ....الو سالم مامان....اي بابا خب چرا من ؟.....اه ... باشه_

 هبامداد قرار بود زنگ بزند روزي را هماهنگ کنيم دوستش را در شرکت بامداد ببينم.....طرف ميخواست به موسس

 به در بود.....سينا انقدر برايم پررنگ شده10کمک کند.....اخرين بار که بامداد را ديده بودم دو ماه پيش همان روز 

 

 ....بود که بامداد کنار کژال را فراموش کنم

 سر چهارراه دينگ دينگش در امد......از ترس اينکه بامداد باشد و مامان داد و بيداد کند که قصدا جواب ندادي

 .....رگير پيدا کردن گوشي شدم......نفهميدم چه شد که تصادف شدد

 ........خانووووووم......چته کوري؟.......کي به تو گواهينامه داده........احمق_

 رعشه که گرفته بودم ......اين گوشي لعنتي کار دستم داده بود......مردک بي شخصيت هم به من گفته بود

 با يک پرايد قراضه يک جوري داد و بيداد ميکرد انگار پورشه اش را ترکاندهاحمق.......يک پسر جوان 

 ام.......تصادف اصال شديد نبود.....ماشين من فقط خش افتاده بود.....ماشين او هم سپرش کمي تو رفته بود.....که براي

 ......پرايد عادي بود
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 يدم.....(همه ي اينها را با رعشه اي که به جانم افتادهاقا چه خبرته .....درست صحبت کن .....خسارت ديدي پولتو م_

 )بود ميگفتم

 .....دو نفر اقاي ميانسال هم امده بودند.....: دخترم اشکال نداره زنگ بزن افسر بياد

 چقدر طول ميکشه اقا؟_

 ....يه چهل ديقه ....يه ساعت_

 خب من مادرم نگران ميشه .....نميتونم يه ساعت اينجا وايسم_

 .....بيار يه کوپن بيمه بهش بده .....قرار بذاريد بعدا بريد بيمه تعيين خسارت خب_

 امشب ديگر مطمئن شدم شانسم اسيب نديده بلکه مرگ مغزي شده.....مدارک ماشين و بيمه نياورده بودم

 .....مدارکم همراهم نيست_

 اري يه کارت ملي چيزي بهش بده شمارهخب االن افسرم بياد جريمه ات ميکنه که! بذار باهاش صحبت کنم اگه د_

 رد و بدل کنيد بعدا با هم بريد بيمه.....بذار من ببينم چي ميگه.....گوشي را از روي داشبورد برداشتم......ميخواستم

 در اين فاصله به مامان زنگ بزنم بگويم کمي ديرتر ميرسم....روي صفحه گوشي نام بامداد بود و تايمر نشان ميداد

 

 ه است ارتباط برقرار است.......يعني بامداد شنيده بود که اين مردک به من گفته احمق؟......خدايا....با ترسدقيق05

 و لرز گفتم :الو

 .....بامداد دادش بلند شد: چه عجب يه نگاه به گوشيت انداختي ؟ بنده اينور حنجره ام پاره شد

 

 شده بود.....اعصابش را نداشتم ......حتي اگر بامدادخودم امشب کم رعشه داشتم بامداد هم يک چيزي طلبکار 

 بود!تقصير او با ان تماس بد موقعش هم بود که اين بال سرم امده بود

 ببخشيد اقاي آرين شما که زنگ زديد من داشتم تو کيفم دنبال گوشي ميگشتم تصادف کردم...متوجه نشدم شما_

 مامانم تماس بگيرم.....داشت ميگفت ادرس بده کجا تصادف کردي کهپشت خط هستيد.....االن هم اگه اجازه بديد با 

 گفتم خداحافظ و گوشي را قطع کردم.....هر که ميخواست باشد....حالم به قدري بد بود که برايم مهم

 .....نبود......بالفاصله مامان را گرفتم.....: مامان سالم ....بامداد دوباره امده بود پشت خط

 ....؟کجايي پس فدرا _

 ...دارم ميام ...يه کم ترافيکه_

 ...باشه مواظب باش ... کاهو هم بخر_

 باشه خدافظ_

 ....و بامداد همچنان زنگ ميزد
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 ....دخترم بيا اين کارت ملي ايشون ....شمام کارتتو بده ....فردا با هم قرار بذاريد بريد بيمه_

 که جلوي مامان بايد تظاهر ميکردم هيچ اتفاقيباورم نميشد انقدر کذايي روزم تمام شده باشد.....بدتر 

 .....نيفتاده.....ماشين را هم بايد ميگفتم در کوچه پشت دانشگاه يکي زده و رفته

 ....بعد از شام فکر ميکردم به فرداد بگويم.....نميتوانستم خودم با اين مردک بي ادب همکالم شوم

 

 ....رفته از بامداد .....پيام هم داده بودتماس از دست 05 :.....گوشي را از کيفم در اوردم

 ......فدرا جان گوشيو بردار .....درست نيست تنهايي اونجا_

 لج نکن ديدم اونم مرتيکه بي ادبي کرد عصباني شدم.....منظوري نداشتم_

 ...شماره ي سينا هم افتاده بود .....معموال چند شب در ميان زنگ ميزد

 .....اال هم صميمي شده بود.....مرتيکه هم ميگفت....نگران هم شده بودبامداد سرم داد زده بود....ح

 .....حوصله اش را نداشتم ....حوصله سينا ره هم نداشتم

....... 

 ميرفت سرکار....: سالم فرداد خوبي؟10فرداد تازه ساعت 

 به سالم گوشي مارو منور کردي؟مرسي تو خوبي ؟چه خبر؟ مامان خوبه ؟_

 )...ببين فرداد ديشب داشتم ميومدم خونه تصادف کردم....(هول بودم سريع خبر را بدهممنم خوبم _

 اي بابا ..چرا؟ چيزيت که نشد؟_

 نه ...خيلي شديد نبود اصن_

 خب خداروشکر...تقصير کي بود؟_

 ....من ....ولي نميخواستم مامان نگران بشه واينستادم افسر بياد_

 ؟خب اشتباه کردي ....حاال چي شد_

 مدارک رد و بدل کرديم....قرار شد با هم بريم بيمه.....ولي پسره ادمه بيخوديه....من ميترسم_

 ...ترس نداره بابا ....بيابون نميريد که ....ميري بيمه کارشناس تعيين خسارت ميکنه تموم ميشه_

 ....من سرم شلوغه مگرنه باهات ميومدم....ولي برو نگران نباش چيزي نيست

 

 غير مستقيم گفته بود حسابي رويش باز نکنم.....خودم بايد ميرفتم...کاش حداقل ديشب با بامداد انطورفرداد (

 )صحبت نکرده بودم

 باشه ...مرسي...پس مامان نفهمه_

 خيالت راحت....علي رو ميفرستم بياد ماشينتو ببره صافکاري که مامانم نفهمه_
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 خيلي چيزي نشده ...مرسي...خدافظ_

 از اينکه تنها بايد با ان مردک مواجه ميشدم ....اما خب نه پدرانه داشتم نه برادرانه و نه حتي عاشقانه اي متنفر بودم

 ....که نگرانم شود.......کاش بابا و مخملي گفتن هايش بودند

...... 

 ....خسارتش را که دادم امد جلو :خانوم ببخشيد من عصباني شدم ديشب ...عذر ميخوام_

 ...خدافظ خواهش ميکنم_

 حالم را به هم ميزد...تا همين چند دقيقه پيش عذرخواهي نميکرد حاال که پولش را گرفته بود خيالش راحت شده(

 ....)بود ...مودب شده بود

 ....بامداد دوباره زنگ زد.....: سالم آقاي ارين

 سالم فدرا ...خوبي؟_

 حداقل فدرا جان بودم که بيش از بار محبت جان گفتنش باراز کي من شده بودم فدرا خودم هم خبر نداشتم.....قبال (

 )احترام داشت

 ممنون خوبم ...شما خوبيد؟_

 ...مرسي....فدرا جان زنگ زدم بگم_

 نگذاشتم حرفش را تمام کند...: بله مامان ديشب گفت بايد بيام شرکت با دوستتون مالقات کنم....اما من االن شرايط

 ميشه باشه تو هفته ي ايندهروحيم درست نيست .....اگه 

 

 )انقدر تند جمله ها را سر هم کرده بودم نفسم بند امده بود(

 من براي اون زنگ نزده بودم....خواستم بابت ديشب عذر خواهي کنم ...قصد ناراحت کردنتو نداشتم ....ميخواستم_

 .....ببينم اگه کاري داري همراهيت کنم

 به در بود....وقتي سيگار به دست کنار استخر نشسته بود....اما غصه هاي10مطمئن بودم حالش به همان گرفتگي (

 دلم از اين تنهايي مواجه شدن با ان مردک و نيامدن فرداد و کنارم نبودن سينا و دادهاي بامداد انقدر زياد بود که

 )برايم مهم نبود از دلش در بياورم

 .در هر صورت لطف کرديد...خداحافظمرسي ....االن از بيمه ميام ....کارم تموم شد ..._

 .....حتي خداحافظي اش را گوش ندادم

 براي سينا ايميل زدم ....هم دوست داشتم برايش صحبت کنم هم دلم نميخواست حرف بزنم

 ....گفته بودم تصادف کردم ....تنهايي رفته ام بيمه ...اذيت شده ام ...رعشه گرفته ام و غصه خورده ام

 ....ا داده بودشب جواب ايميلم ر
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 فدرا جان ميدونم که ناراحتي .....ولي فردا که بخواي تو جامعه کار کني خيلي با اين چنين ادمهايي و شرايطي مواجه

 ميشي که شايد روحيه لطيفت هنوز بهش عادت نداره.....اما خب بايد امادگيشو در خودت ايجاد کني....چون ممکنه

 

 و کسي کنارت نباشه....اونوقت دوباره و دوباره ميشکني......سعي کن اين واقعياتو باز هم از اين اتفاقات برات بيفته

 ....بپذيري و خودتو قوي کني

 مواظب خودت باش

 سينا

 دخترانه هايم دوست داشت سينا ميگفت کاش خودم بودم و تنهايت نميگذاشتم...اما خودم هم ميدانستم خيلي

 

 ه بود.....عجيب......سينا خاصيتي عجيب داشت ...با اينکه اصال برايم اظهاررويايي است.....حرفهاي سينا ارامم کرد

 .....نگراني نکرده بود و قربان صدقه نرفته بود حس خوبي در من ايجاد کرده بود

 فرداد تا بيمه همراهيم نکرد...اما علي را فرستاد ماشين را ببرد چکاب کلي ....گفته بود بايد چند روز در نمايندگي

 ند.....ناراحت نبودم...بعد از تصادف خودم هم خيلي تمايلي به رانندگي نداشتم....چشمم ترسيده بود....چند روزبما

 قصر در رفته بودم.....مامان فهميده بود روحيه ام خوب نيست اصرار نکرده بود.....امروز اولتيماتوم داده بود خودت

 .....زنگ ميزني با بامداد قرار ميذاري

 ي آرينسالم اقا_

 سالم فدرا جان خوبي؟_

 ...ممنون.....مزاحمتون شدم قرار بذاريم که من بيام شرکت با دوستتون مالقات کنم_

 ....لطف کردي....تو هروقت برات مقدوره بگو من با رضا هماهنگ کنم ...محل کارش نزديکه خودشو ميرسونه_

 براي من خيلي خوبه4امروز ساعت _

 دفتر هم االن برات ميفرستمباشه پس ميبينمت...ادرس _

 ممنون خدافظ_

 لباسهاي کژال را از همان موقع نداده بودم.....تا شب که برگرديم لباسهايم خشک نشد ....کژال اصرار کرده بود

 همانها تنم باشد بعدا برايش ببرم.....دو ماه و نيم بود لباسهايش را نداده بودم....لباسهايش را با کوزه اي که قول داده

 .....ودم برايش ببرم در پاکت گذاشتمب

 دوست داشتم حاال که جيمبو نيست پياده روي کنم....اما روزش امروز نبود ....نميخواستم عرق کرده و هن هن کنان

 ....با دوست بامداد مواجه شوم

 که امدنم را هم انجا نباشم.....منشي4وقتي رسيدم کم کم همه داشتند ميرفتند....جوري تنظيم کرده بودم که سر 
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 :اطالع داد بامداد در اتاقش را باز کرد

 

 سالم فدرا جان خوش اومدي.....بيا تو

 سالم ...ميبخشيد ديگه کمي تاخير داشتم_

 خواهش ميکنم ...مرسي که اومدي .....من هم داشتم با رضا گپ ميزدم_

 ضابه سمت او اشاره کرد.....از بامداد چند سالي بزرگتر ميزد.....: دوستم ر

 ...فدرا دختر خانوم پژوهش هستن .....مدير انجمن

 ....دست دادم .....مرد خوب و مهرباني به نظر ميرسيد

 .....خب خانوم خيلي خوشبختم.....بامداد انقدر از انجمن تعريف کرده ما کنجکاو شديم با اين انجمنتون اشنا بشيم_

 ......ست داشتني کردنايشون لطف دارن.....در واقع بچه ها خودشون انجمنو دو_

 

 نيم ساعت بود بي وقفه از موسسه و بچه ها ميگفتم .....بامداد به جز معدود لبخندهايي که ميزد و صحبتهايي که با

 رضا ميکرد سکوت کرده بود .....رضا هم برايش جالب شده بود

 ...ست .....اتاق را ترک کردخب تا شما داريد سوال و جواب ميکنيد من برم براتون چايي بيارم...اقا مراد ني_

 رضا انگار که منتظر همين لحظه بود....: ببينيد فدرا خانوم من محيط کاري و اطرافيانم خيلي با اينجور انجمنها درگير_

 نبودن.....براي همين خوشحالم که با انجمنتون اشنا شدم.....راستش من خودم ميتونم براي تهييه لباس و هزينه هاي

 دي کمک کنم.....من و خانومم تازگي متوجه شدم نميتونيم بچه داشته باشيم....اين قضيه رو روحيه يدرماني تا حدو

 خانومم تاثير بدي گذاشته....دوست دارم خانومم بياد اونجا و حضوري در کنار بچه ها باشه .....اگه براي شما اشکال

 ....نداشته باشه

 ل ميشيم ايشون رو اونجا ببينيم.....شما ميتونيد شماره ي منو بهشونمتاسفم از اين بابت و ما با کمال ميل خوشحا_

 بديد تا ما خودمون هماهنگ کنيم

 

 ....ممنون از لطفتون ....پس به زودي ما بهتون سر ميزنيم_

 بامداد امده بود.....نوشيدن چاي در حضور رضا و بامداد سخت بود...احساس ميکردم هر قلپ با صدايي مهيب از

 ...ايين مي رود....رضا بلند شد....: خب با اجازتون من برمگلويم پ

 !بامداد : کجا حاال بودي_

 ....بامداد جان ميدوني که نيلوفر عادت نداره من دير برم.....چشمکي هم به بامداد زد_

 باشد......بچه دار نشدنبامداد لبخندي زد .....رضا دوست داشتني بود....مرد خانواده بود......ميتوانست پدر خوبي 
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 .....مصيبت بزرگي بود....ان هم براي رضايي که مهربان بود

 ....بعد از رفتن او من هم بلند شدم....خب اقاي آرين منم برم با اجازه

 .....بريم فدرا جان ديرت هم شد....منم درو ببندم بريم_

 .....س کردمبيرون شرکت که امديم موقع خداحافظي سنگيني پاکت کژال را احسا

 راستي اقاي ارين اينا لباسهاي کژال جونه .....يک کوزه هم قول دادم براش بيارم....گفتم شايد به اين زوديا همو_

 نبينيم....بيارم شما بهشون بديد.....از طرف من عذرخواهي کنيد که انقدر دير شد

 ....انگار حرفم به مذاقش خوش نيامد ....: باشه مرسي_

 ....پس خداحافظ_

 خداحافظ_

 قدم هم خيابان اصلي را پايين نيامده بودم که صداي بوق امد....بامداد101راه افتادم سمت خيابان اصلي......هنوز 

 بود .....سرم را برگرداندم....شيشه را پايين داد: پس ماشينت کو؟

 ...تعميرگاهه.....گذاشتم براي چکاب_

 خب چرا نمي گي دختر خوب....بيا باال_

 .....ممنون ....دوست دارم از اين فرصت استفاده کنم يکم پياده روي کنمنه _

 

 ....حاال االن تو اين تاريکي هوا نميخواد پياده روي کني ...بيا باال_

 .....اهل بحث نبودم

 نکنه هنوز از من ناراحتي_

 

 ناراحت براي چي؟_

 نميگي ماشين نياوردي ....نميدونم چرا ناخواسته باعثبا اون بالهايي که تو ويال سرت اوردم و شب تصادف.....اينکه _

 ....رنجشت شدم

 ....نه بابا.... ديگه انوقدرم بچه نيستم که سر همچين مسائل پيش پا افتاده اي قهر کنم_

 بچه که اصال نيستي....اتفاقا روح خيلي بزرگي داري منتها گفتم شايد نتونستي داد و بيداداي منو فراموش کني_

 ا.....ميگن هر چه از دوست رسد نيکوست...(يک لحظه شد ...خودم هم نفهميدم ....من داشتم با بامداد شوخينه باب_

 )ميکردم...به بامداد ميگفتم دوست.....سيمهايم اتصالي کرده بود

 خب اگه من اين خانوم دوست رو به صرف ابميوه دعوت کنم قبول ميکنن؟_

 ....همينطور به کژال .....مردانه هاي بامداد دوست داشتني بود...ميتوانستاحساس ميکردم به سينا خيانت ميکنم..(



www.taakroman.ir  

 

  

 
68 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 مرا تسخير کند......نميخواستم غرق شوم......عالقه و وابستگي از همين دعوتها و شوخي ها آغاز ميشد.....مثل سينا که

 .....)سال با چند قرار مرا به خودش ،زنگهايش و ايميلهايش وابسته کرده بود04بعد از 

 مامان نميدونه نگران ميشه....دفعه ي بعد با بچه ها ميتونيم بريم رستوران خيلي وقت هم هست دور هم جمع_

 .نشديم

 )...قيافه ي کدر شده ي بامداد را ناديده گرفتم(

 شب با گل گلي هاي اتاق و اقا يوسف خلوت کرده بودم.....: اقا يوسف حال کردي من نرفتم باهاش ابميوه

 

 ..........ما از اون خانواده هاش نيستيمبخورم..

...... 

 نارين را خيلي وقت بود نديده بودم.....مينا دختر دايي رامين از انگليس امده بود ....با پسري ايراني اشنا شده

 اشبود.....ميخواست ازدواج کند و ايران بماند.....از همان موقع که ژنو ميرفتم در حال خريد بود....اول تير عروسي 

 .....بود......نميدانم چطور داشت آماده ميشد که اينقدر طول کشيده بود

 سالم بر کارمند نمونه ....چطوري.....؟ نارين سنش از من بيشتر بود....ادم سردي هم بود...اما اين سردي براي بقيه_

 ...بود.....مرا مثل خواهر نداشته دوست داشت

 يادي از ما کرديسالم فدراي بي معرفت ...چطور شده _

 ...ميبخشيد ميدونم در ساعت کاري جواب تلفناي شخصي نميديد....شرمنده ديگه......نارين ميخنديد_

 بله ...اولويت با اربا رجوعه...حاال کارتون ؟_

 نارين ميگم مياي بريم واسه عروسي مينا لباس بخريم؟_

 حت نميشي؟اره اگه ميتوني بعد اداره بيا بريم.....به دنيا بگم نارا_

 نه بابا_

 باشه پس فعال_

 دوست داشتم با نارين دخترخاله اي خلوت کنم اما دنيا هم سپرده بود براي خريد لباس با هم برويم....نميگفتم(

 ....)ناراحت ميشد

 نارين دنبال لباسهاي ساده و پوشيده ميگشت ....دنيا هم دنبال لباسهاي لوکس و گران قيمت.......من هم فقط

 دم.....پيراشکي ....ابميوه.....باالخره مسوليت سنگيني روي دوشم بود....کنار هم نگه داشتن دنيا وميخور

 

 ساعت در شهرکتاب بچرخد اما نيم ساعت هم صرف خريد لباس و اينجور چيزها23نارين.....نارين حاضر بود 

 رود....مهمترين رسالتش در زندگي هميننکند......دنيا نقطه ي مقابلش بود....زاده شده بود خريد کند و مسافرت ب



www.taakroman.ir  

 

  

 
69 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 .......ساعت طول کشيد تا هرکدام لباس خريديم4 ......بود

 سالگي11فکر شب دراز کشيدن کنار نارين روي لحاف گل گلي و تا صبح حرف زدن سر حالم ميکرد......نارين از 

 23ز مخش را ميخوردند.....من از اش ميگفت که خالصه شده بود بين خانه و اداره و ارباب رجوعهايي که هر رو

 ......سالگي ام که مهم ترين پيشامدش حاشيه امني بود که سينا ايجاد کرده بود

 ديشب تا صبح با نارين حرف زده بوديم .....سرم را روي ميز گذاشته بودم ......اخرين هفته ي کالسها بود....امتحانات

 .....هم تمام ميشد فقط يک ترم ديگر ميماند

 ....آدرينا دست روي سرم گذاشت.....: سالم گلدار ....چطوري ؟ سر حال نيستي

 ديشب تا صبح نخوابيدم...گلدار چي بود ديگه؟_

 واال بس که تو همه چيتو گل گلي کردي گفتم بهت بگم گلدار....منم که ميدوني در انتخاب واژگان استادم....ميدونم_

 )ف......(خنديدم خب مرا بلد بودخودتم تو خلوت به گلدونت ميگي اقا يوس

 کم چرت بگو آدرينا_

 .....باشه خب ناراحت نشو اصن همون فدراسيون صدات ميکنم_

 ....نه امروز انگار زيادي خجسته ايا_

 بله وايسا سارا بياد ...خبر دارم براتون دسته اول_

 سارا اس ام اس داد به من گفت جزوه بردار نميام_

 .....کال تفنني مياد دانشگاهاي بابا اين سارا هم _

 خب حاال اونو ول کن خبرت چيه؟_

 و اما خبر! گارن و خانواده اش آخر هفته ميان خونمون_

 

 !شوخي ميکني_

 نه بابا ....جان فدرا جدي ميگم_

 .....بابا شما که تازه آشنا شديد_

 .....ماه داريم شب و روز همو ميبينيم1 .....واال همچين خيلي تازه هم نيست_

 ساله.....ولي جدي آدري باورم نميشه.....يعني آدري خوشحال ما که با هم خل بازي در1حاال همچين ميگه انگار _

 مياورديم ميخواد عروس شه

 فدرا راستشو بخواي خودمم باورم نميشه......ولي از االن بهت گفته باشم.....خل بازيامون سر جاش ميمونه ها.....من_

 زناي پاي قابلمه بشمکه نميخوام از اين 

 ميترسم فردا سارا هم بياد خبر ازدواجشو بياره....تير که عروسي ميناست ....حاال من بايد واسه عروسي تو هم در به_
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 ....در لباس خريدن بشم

 هاهاها....االن دغدغه ي تو فقط لباسه؟....خيالت راحت ....قرار شد بيان صحبت کنن يه جشن مختصر_

 ي بمونه بعد از ترم ديگه که درسم تموم شدبگيريم.....عروس

 خب خداروشکر خيالم راحت شد_

 

 آدرينا پس کله ام زد....مي خنديديم.....سارا شايد بعد از ازدواجش ارتباطش با ما کمرنگ ميشد ولي آدري

 هرگز.....آدري از دوست داشتني هايم بود ....دخترانه ي اصل بود که محال بود ازدواج زنانه اش کند

........ 

 روز1 .....امتحانات و آموزشگاه و انجمن از پا در آورده بودم......کم خوابي شديد پيدا کرده بودم......امتحان آخر بود

 .....ديگر عروسي مينا بود.....از امتحان که بيرون امدم ذق ذق سرم بيشتر به چشم مي امد....ميگرنم عود کرده بود

 

 الو ...سالم مامان_

 وري؟ امتحانت تموم شد؟سالم چط_

 اره خداروشکر ولي داغونم....ميگرنم عود کرده...دارم کور ميشم_

 ...به خاطر کم خوابيه...بايد استراحت کني.....ببين زنگ زدم بگم بيا خونه شکوه اينا...شام دعوتيم_

 مامان اصن حرفشو نزن....من االن جنازه ام_

 .....ميشه....بيا زود ميريمميدونم مامان جان ...ولي شکوه ناراحت _

 شکوه جون قيافه ام را که ديد وحشت کرده بود...چشمهاي به خون نشسته و ظاهر آشفته.....: عزيزم تو چيکار کردي

 با خودت؟...چشمات گود افتاده

 ....ببخشيد من انقدر نامرتبم شکوه جون...امتحان داشتم_

 زه رنگ کرديم ....بوش سردردتو تشديد ميکنه....برو تو اتاق بامدادنه عزيزم...اين چه حرفيه.....اتاق مهمان رو تا_

 دراز بکش تا شام

 ...)اشکال نداره؟( بيشتر روي صحبتم به مامان بود_

 ....)نه عزيزم چه اشکالي داره....(مامان هم با نگاهش اجازه داد_

 پر از ابهت مثل خود بامداداتاق بامداد بي نهايت مردانه بود.....همه چيز چوبي ....تيره....جدي و 

 مانتو و مقنعه ام را در اوردم.....روي جا لباسي اويزان کردم....در تيرگي اتاق بامداد ...کوزه ي رنگي روي ميز وصله

 ي ناجور بود.....اين کوزه همان کوزه اي بود که براي کژال فرستاده بودم.....شوکه بودم اما سردرد امانم را بريده

 ي فکر کردن به ارتباط کوزه ي کژال و ميز کار بامداد را نداشتم.......خوابيدن روي تخت بامداد با بويبود....تواناي
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 جان فرانکو فرره تنها داروي مسکن طبيعي محسوب ميشد در ان لحظه....بر عکس تمام اوقاتي که بوي عطر حالم را

 بدتر ميکرد.....اين بار ارامش بود و سکون

...... 

 

 ..بوي عطر شديدتر شده بود.....لحاف بامداد هم رويم کشيده شده بود.....وحشت زده نيم خيزغلتي زدم...

 شدم....کسي در اتاق نبود.....همان طبقه ي باال ابي به دست و رويم زدم.....صداي بامداد هم از پايين مي امد.....به

 فدرا جان ...دخترم موندم تو اين چند سال هممحض پايين رفتنم شکوه جون ميز را چيد.....اقاي ارين شوخ شده بود: 

 اگه همينطور درس خونده باشي....نبايد چيزي ازت مونده باشه باباجان ....ميخنديدم.....مثل بابا دوست داشتني

 ....بود......بامداد ساکت و صامت نگاه ميکرد

 کنه ....گفت انقدر عميق خوابيدي شکوه جون: اره عزيزم...مواظب سالمتيت باش.....بامدادو فرستادم باال صدات

 ......دلش نيومده

 

 پس تشديد بوي عطر و لحاف کشيده شده کار بامداد بود......در يک رابطه ي خطي.....کوزه ي روي ميز و لحاف

 کشيدن رويم و سر به زير انداخته شده ي بامداد موقع حرف زدن شکوه جون اوضاع را مشکوک ميکرد.......فردا بايد

 !صت مساله را با اقا يوسف تحليل ميکردمسر فر

 ذوق من براي عروسي با ذوق کردن بقيه فرق داشت .عروسي دوست نداشتم براي اينکه لباس شب بپوشم،آرايش

 کنم ،برقصم و بخورم....عروسي را دوست داشتم چون بوي عروسي ميداد ....چون تمام عروسها مثل فرشته ها

 از تمام دنيا و اتفاقاتي که ممکن است در آينده برايشان بيفتد چشمانشان برق مي ميشدند ...چون دو نفر آدم فارغ

 ...زند

 دنيا کمي با شهرزاد و شايلي رقصيد...مدلشان به هم مي امد.....من هم که از اول کنار نارين نشسته بودم با ذوق همه

 هيچوقت نميتوانستم برقصم....به محض تکانرا نگاه ميکردم......کار ديگري نداشتم.....نميدانم دليلش چه بود که 

 .....دادن دستم عجيب احساس بالهت ميکردم

 سينا ايميل زده بود اگر دوست دارم برايم دعوتنامه بفرستد....گفته بود حاال که امتحانات تمام شده مي توانم با....

 

 دم.....اما از وقتي سينا عوض شده بودخيال آسوده ژنورا بگردم.......شايد اگر مثل قبل بود دعوتش را قبول ميکر

 ديگر دوست نداشتم تنهايي راه بيفتم ژنو ....درست هم نبود......مطمئن بودم مامان هم با وجود شرايط پيش امده و

 !رفتارهاي اخير سينا اجازه نمي داد...باالخره ديسيپلين خاص خودش را داشت

 .....خاله ژاکلين ديگر حساس نبود......صبح تا شب خيابان ها رااز دنبال کردن کارهاي جشن با آدري لذت ميبردم..
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 گز ميکرديم.....گاهي سارا هم قيد احسان را ميزد همراهمان ميشد......لباس خريدن براي آدرينا از کمدي ترين

 مياورد....من فقط اتفاقات تاريخ هم خنده دار تر بود........لباسهاي رنگي و دخترانه انتخاب ميکرد......جيغ سارا را در

 ......ميخنديدم

 نگران لباس نبودم.....جشن آدري انقدر رسمي نبود که مجبور باشم لباس شب بخرم ميتوانستم از پيراهن هايي که از

 ......سوييس آورده بودم بپوشم

 راستي آدري جشنو خونه ي خودتون ميگيريد؟_

 ودمون ميگيريمنه ميخوايم تاالر بگيريم.....خب معلومه که خونه ي خ_

 بي ادب .....حاال چندتا مهمون دارين؟_

 فاميالمون که زياد نيستن ...شما هستيد و سارا اينا و شکوه جون_

 سارا: اوه اوه يعني بامداد هم هست ؟

 !آدرينا: واال اگه اقا افتخار بدن ما دعوتشون کرديم

........ 

 نرفته بود آرايشگاه....سارا امده بود صورتش را آرايش آدري فرشته بود.....خاله ژاکلين هرکار کرده بود آدري

 کرده بود.....موهايش هم نيمي باز بود نيمي بسته......واقعا زيبا شده بود....انقدر خنديده بوديم کفر خاله ژاکلين در

 .....امده بود

 .....ه بودپيراهن چسب مشکي پوشيده بودم که سر شانه هايش گيپور بود....موهايم را سارا ويو کرد

 

 ترانه گفته بود نمي تواند بيايد....از آدري عذر خواهي کرده بود...آدري هم به دل نگرفته بود....مدلش نبود اصال اين

 لوس بازيها.....گارن پسري بود آرام و ساکت....وقتي آدري را نگاه ميکرد تنها چيزي که در صورتش نمايان ميشد

 

 بيرون ميريخت..........آرامش گارن کنار شيطنتهاي آدري تکه هاي پازلي بودندقلبهايي بود که از مردمک چشمش 

 .....که هم را کامل ميکردند

 سارا تمام مدت ميخنديد و از جشن خودش و احسان حرف ميزد.....شکوه جون با اقاي ارين و بامداد امده

 ....بود بود.....امدن بامداد از عجايب غرايب بود ...تازگي ها کال مشکوک شده

 ...فکرش را هم نميکردم بدون کژال و حضور نداشتن ترانه آمده باشد......بامداد هم بدتر از سينا گيجم ميکرد

 خاله ژاکلين آشفته بود... کمکش ميکردم.....داشتم رد ميشدم شکوه جون مچم را گرفته بود: ببينم تورو فرشته ي

 ....زيبا که از اول مهموني هي ميري اينور اونور

 ...شرمنده ام شکوه جون ....ميخواستم به خاله ژاکلين کمک کنم ....آشفته ان يکم_
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 ....ميدونم عزيز دلم ..بس که مهربوني....ايشاال جشن خودت_

 خجالت کشيده بودم.....زير نگاه خيره بامداد شکوه جون هم چه حرفهايي که نميزد......به جز سالم عليک مکالمه ي

 .....اشتمديگري با بامداد ند

.......... 

 وقت شام خاله ژاکلين کمي آرامتر شده بود......غذا را به يکي کيترينگهاي به نام سفارش داده بودند....همه چيز عالي

 سارا از خودش پذيرايي ميکرد.....آدري و گارن با نگاه قربان صدقه ي هم ميرفتند.....از قشنگ ترين شبهاي.....بود

 ....اما باعث نمي شد اشک از چشمانم نريزد....تمام لحظات همراه آدري از ذهنم مثل حلقه ايساله ام بود.23زندگي 

 فيلم ميگذشت......ادري از ارزشمندترينهاي زندگي ام بود.....خوشحال بودم که با گارن تقسيمش ميکردم....پسر

 خوبي بود....باز بوي عطرش زودتر از خودش اعالم وجود کرده بود

 ....فعاليت يه چيزي ميخوردي.....از اول جشن داري مثل فرفره ميچرخيبا اينهمه _

 بامداد ديگر ان مرد پر ابهت ترسناک نبود....افعال مفرد برايم به کار ميبرد....فرفره صدايم مي کرد....برايم غذا مي(

 )اورد

 نشي....آدم يه وقتايي احساس ميکنهبشقابي که دستش بود سمتم گرفت....: بيا....ديدم هيچي نخوردي گفتم بيهوش 

 شکننده ترين موجود روي زميني

 .....)ذهنم توانايي پردازش اين حرفها از زبان بامداد را نداشت(

 دستتون درد نکنه ...چرا زحمت کشيديد؟_

 زحمتي نبود....نوش جان_

 فتم جز اين چيزي انتخاببرايم ساالد کشيده بود با کمي جوجه و بيف.....مطمئن بودم اگر خودم سر ميز مير

 نميکردم.....بامداد خيلي راحت تر از سينا ميتوانست مرا ورق بزند....انگار مرا از بر بود.....اما دير آمده بود....کژال

 ......داشت.....من هم يک سيناي نصف و نيمه ي غير مستقيم

 گلودرد ،تب و آبريزش امانم را بريدهدويدن دنبال کارهاي آدري و ايستادن در تراس کار دستم داده بود......

 بود......سارا ميگفت هيچيت ادميزادي نيست تو تابستون اخه کي سرما ميخوره! آدري هم حالم را پرسيده

 بود......مامان مرتب آبميوه درماني ميکرد....عصباني بود...ميگفت تا دکتر نري خوب نميشي......نمي رفتم ...آمپول

 .....دوست نداشتم

 ....مان گوشيم داره زنگ ميزنه از رو ميز ناهارخوري ميديش؟...لطفاما_

 

 سالم.....خوبي سينا جان ؟......نه فدرا هست سرما خورده بلند نميشه بره دکتر......شما که خودت پزشکي به اين_
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 بفهمون دکتر نره خوب نميشه

 .......يعني مامان عالي بود ......داشت گزارش مرا به سينا ميداد(

 باشه ....از من خداحافظ_

 .....سالم فدرا جان چه کردي با خودت ....چه صدايي به هم زدي واسه خودتسالم_

 دوره اي ميگذره خوب ميشه_

 نه فدرا جان يه پني سيلين بايد بزني_

 نه اصن حرفشم نزنيد_

 وخيم تر نشده چرا حرفشو ميزنيم ....پاشو دختر خوب برو يه آمپول بزن قال قضيه رو بکن تا وضعت_

 سينا نميدانست مريض شده ام .....فقط مثل هميشه زنگ زده بود احوالپرسي کند.....اما با اين حرفها دوست داشتم(

 .....)آگاهانه خودم را فريب بدهم سينا نگران شده ......در دنياي دخترانه ي تب دارم اين حس شيرين بود

 ..... حرف سينا را گوش داده بودم....مامان هم به روي خودش نمي اورداخر هم رفته بودم آمپول زده بودم ......مثال

 .....شکوه جون سوپ درست کرده بود امده بود ديدنم......باورش سخت بود اين فرشته ي زميني

 .....باالي سرم نشسته بود همه را به خوردم داده بود.....سوپش با آن همه مهرش بهشتي شده بود

 .....ه بهبود رفته بودواقعا هم حالم رو ب

 صداي پيامش بلند شد.....فکر ميکردم اگر سينا باشد که دوباره خواسته حالم را بپرسد و ببيند دکتر رفته ام يا نه چه

 ميشود.....تازه مدتي بود که ميشد بين سوييس و ايران اس ام اس فرستاد

 .....نبود مردانه محبت کنداين توهم خوش بينانه زياد طول نکشيد ......سينا انقدر هم بلد 

 بامداد بود : فرفره کوچولو از بس چرخيدي کار دست خودت دادي ....مواظب خودت باش .....فرفره مزيضش

 قشنگ نيست

 سرما که خورده بودم يک سکته ي خفيف قلبي هم کردم که کلکسيونم کامل شود ......بامداد! به من گفته بود فرفره

 .! يعني فرفره سالمش قشنگ است که مريضش نيست ....تبم دوباره عود ميکرد.....چهکوچولو مواظب خودت باش...

 خبر بود اخر....جوابي نداشتم بدهم .......هيبت جدي و پر ابهت بامداد را در حال فرستادن اين پيام که تصور ميکردم

 ل مريض ميشد چه ها که برايشمغزم ارور ميداد .......محبتش هم مردانه بود و جدي : زود خوب شو ....اگر کژا

 .....نميکرد اين بامداد

 فردا بايد با همه ي اين خجستگي ها خداحافظي ميکردم ...بعد از دانشگاه آموزشگاه کالس داشتم .....فرصت ناز

 .....کردن نداشتم

 ...به به سالم عروس گلم_
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 نقدر بده ناراحت شدم با گارن دعوا کردمسالم فدرا اذيتم نکن که همينطوري اعصاب ندارم.....خاله گفت حالت ا_

 وا ....يعني چي خب سرما خوردم ديگه ....به تو چه ربطي داره...به اون گارن بدبخت چه ربطي داره ؟_

 ....خب به خاطر کاراي جشن من اينطوري شدي_

 لوس نشو بابا آدري رفتم دکتر ...االنم که اينجام اماده ي برداشتن جزوه براي عشا_

 

 ن به تو که ميدوني براي چي اينجايي.....پس برم سريع با گارن جونم آشتي کنمافري_

 حالم خيلي هم خوب نبود.....نگاه تبدارم را به استاد دوخته بودم .....براي فراموشي حال بدم جزوه

 ....برميداشتم......باالخره عقربه ها ي ساعت دلشان سوخته بود رضايت داده بودند

 ميرم خونه ي گارن با تو نميام...حالت خوبه؟ ميتوني رانندگي کني؟فدرا من امروز _

 اوه اوه مهمون بازي شروع شد.....ماشين نياوردم اصن ....حالم که خيلي مساعد نيست اعصابشم نداشتم... با آژانس_

 .....ميرم

 ميپرسيدند احساس ميکردمنفهميدم چطور به بچه ها درس دادم ......وقتي براي کارگروهي معني انگليسي کلمات را 

 

 .....مغزم را الي منگنه گذاشته اند

 خاونم خرد منشي آموزشگاه گفته بود آژانس نيم ساعت ديگر ميرسد .....حاضر نبودم حتي لحظه اي ديگر ازدحام

 ....اموزشگاه را تحمل کنم......از ميدان کاج دربست ميگرفتم

 !نبود که توهم بزنم .....پس اين هيبت تکيه به ماشين زده چه ميگفتدست به پيشانيم گذاشتم .....تبم انقدر باال 

 بامداد دم آموزشگاه چه ميکرد......حتي نميتوانستم به سمتش قدم بردارم ....وزنه هاي سربي به پايم آويزان شده

 ....بود......نکند اتفاق بدي افتاده بود.....اگر نه او اينجا چه کار داشت

 ..اتفاقي افتاده؟ شما اينجا چيکار ميکنيد ؟سالم ....خوبيد؟.._

 سالم ....شکوه جون مامانتو برده خونمون ....مامانت نگران بود گفت ماشين نبردي حالت خوب نبوده....اومدم_

 دنبالت بريم خونه ي ما

 )اين ديگر جلل الخالق داشت! بامداد آمده بود دنبال من ! هضم نميشد(

 ....کم بي حالم ...اگه اجازه بديد برم خونه يکم استراحت کنممرسي ...لطف کرديد ولي من ي_

 خونه ي ما هم ميتوني استراحت کني....قول ميدم ازت کار نکشيم_

 مثل مجسمه ها ايستاده بودم بامداد رو به رويم که جديد بود را تفسير ميکردم.....در ماشين را برايم باز کرد

 .....بفرماييد:

 !يد که با اين کارهايش چه باليي به سر ادم مي اورد يا نمي فهميدخدايا اين بامداد ميفهم
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 بوي عطرش در ماشين پيچيده بود....روحم را نوازش ميکرد .....سرم را به پشتي صنلي تکيه داده بودم با چشمان

 سکوتبسته......زل زدن به ترافيک خيابان با حال ارامم در کنار بامداد هم خواني نداشت .....سکون بود و 

 ....فدرا......فرفره کوچولو بيدار شو_

 چشمانم را باز کردم...بامداد از پنجره ي سمت من سرش را تو اورده بود.......بامداد بود به من گفته بود فرفره

 کوچولو بيدار شو؟! پرسشگر نگاهش ميکردم

 ....آب گريپ فروت و پرتقال طبيعيه ....بخور برات خوبه_

 .....(بامداد داشت تمام محاسباتم را بهم ميريخت.....دوست داشتم بگويم نکن ....انصافدستتون درد نکنه _

 )نيست.....تو شايد بي منظور باشي......اما براي من اينها بي منظور نيست

 .....براي خودش اسپرسو خريده بود .....انتخابهايي که بر خالف سينا هميشه مردانه بودند

 

 وردم .....بامداد سکوت را شکست : چه مزه ايه؟ تلخ نيست؟کم کم ابميوه ام را ميخ

 نه ....من هميشه يواش يواش ميخورم....ديرتر تموم ميشه...کيف ميده.....ني ام دهني شده مگر نه ميدادم يکم_

 بخوريد

 ....براي همينه فرفره کوچولويي ديگه ....اشکال نداره بده ببينم_

 .....بميوه مزه ميکرد.....خداوندا چه خبر شده بود که من نميدانستمبامداد ني دهني من را گرفته بود ا

 ....در حياط که بسته شد دوست نداشتم از ماشين پياده شوم.....اين فضا براي من دل انگيز بود

 مامان و شکوه جون هر دو دم در منتظرم بودند ....بامداد کنارم قدم بر ميداشت

 ........نميخواستم تا شام صبر کنمبوي غذاي شکوه جون مستم کرده بود.

 ....بامداد به شکوه جون گفته بود تا غذا اماده شود استراحت کنم......شکوه جون با کمال ميل پذيرفته بود

 خوشحالي اما زياد طول نکشيده بود ...ديگر از اتاق بامداد و بوي عطر و لحافش خبري نبود

 ......شده بود ....که کاش هيچوقت نميشد بايد ميرفتم اتاق مهمان ....رنگ اميزي تمام

 ....در ان لحظه ميتوانستم از ان معمار با ان اتاقي که تعبيه کرده متنفر شوم

 بعد از شام خوشمزه ي شکوه جون و شوخي هاي اقاي ارين که هميشه پدر را برايم يادآور ميشد بامداد اصرار کرده

 بود خودش ما را ميرساند

 

 .......ده بودمامان خيلي تشکر کر

 ....وقتي زير لحاف گل گلي خزيدم دخترانه هايم دوست داشت از بامداد براي ساعات خوبي که گذشت تشکر کند

 گوشي را برداشتم ...برايش نوشتم: اقاي ارين امروز خيلي لطف کرديد.....واقعا ممنون
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 ....فرفره کوچولودقيقه هم نگذشت که جوابش امد : کاري نکردم ....تو فقط زود خوب شو 5

 ......اصال دوست داشتم اسمم را از فدرا تغيير دهم بگذارم فرفره ....بس که شنيدنش از زبان بامداد شيرين بود

 .......مطمئنا اگر نام خودم را ايتطور صدا ميکرد ميمردم

 رسم تمام ميشد....دلم برايترم تابستاني هم تمام شده بود......از تابستان هم چيزي نمانده بود.....ترم ديگر کال د

 ...دانشگاه تنگ نميشد اما براي استاد صديق ،ادرينا ، سارا و خل بازيهايمان تنگ ميشد

 قرار بود با فرداد و دنيا بروم کيش......آفتاب گرفتن از دخترانه هايي بود که دوست داشتم.......تماسها ي سينا

 هنوز برايم غريبه بود......مزه ي شيرين فرفره کوچولو گفتنش بعدچندوقتي بود کم شده بود.......بامداد جديد هم 

 آدرينا درگير گارن بود......چسبيدن سارا به احسان هم جديد نبود .......اين........از چند هفته هنوز زير دندانم بود

 ......مسافرت را الزم داشتم ....دور از همه

 .....يط تازه حتي براي چند روز حالم را خوب ميکرددلم براي شوخي هاي وحيد تنگ شده بود......مح

............. 

 از کيش که برگشته بودم يک فدراي خوشحال برنزه شده بودم.......اگر نميرفتم فکر اينکه چرا از سينا خبري نيست

 ا نپرسيد....خودشديوانه ام ميکرد........حداقل سرم گرم شده بود....يا اينکه چرا بامداد ديگر حال فرفره کوچولو ر

 گفته بود فرفره سالمش خوب هست حاال که خوب شده بودم خبري نميگرفت....بچه هاي آموزشگاه هم راجع به

 

 رنگ برنزه ام نظر ميدادند.......نتايج کنکور امده بود......رتبه ي نگار نجومي شده بود ........اما انگار بودن مسعود اين

 

 ود.......درکش نميکردم .....دخترانه هاي نگار انقدر دم دست و کوچک بود که بهفاجعه را برايش کمرنگ کرده ب

 خاطر مسعود روياي زندگيش را کنار گذاشته بود......ميشد انقدر راحت به خاطر کسي دنيايت را کوچک

 ........کني؟........شايد ميشد و من خبر نداشتم

 .....خوشحال بودم که قدر دخترانه هاي ادري را ميداند ......سارا باگارن براي تولد ادري دعوتمان کرده بود رستوران 

 احسان مي امد .... من هم تنها ....بودن کنارشان به بهانه ي تولد ادري انقدر برايم لذت بخش بود که تنهايي ام به

 .....چشم نيايد

 يش را قاب کند .....در قابهايبراي ادري چند قاب عکس سفيد لوکس خريده بودم......دوست داشتم بعدا عکسها

 من.....اينطور هميشه کنارش بودم......مثل هميشه نميخواستم فراموش شوم

 وارد رستوران که شدم چشمهاي ادري برق ميزد......اگر غول چراغ جادو مي امد يکي ارزوهايم را ميدادم که اين

 گارن ببينم......از روزمرگي ميترسيدم......از اينکهبرق شادي را چند سال ديگر با همين شدت در چشمان ادري کنار 

 سال ديگر هم اگر ازدواج23ازدواجم ختم شود به همخوابگي و موهاي مش کرده و لباس وطال ......دوست داشتم 
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 ......کرده بودم و بچه داشتم دخترانه هاي گل گلي ام را داشته باشم

 آغوش گرفته بودم به ازاي تمام چند سالي که دوستي اشادري ي ي ي ي ي تولدت مبارک.....(ادري را در _

 ....)زندگيم را شيرين کرده بود.....اشک در چشمان هر دويمان حلقه زده بود

 گل گلي مرسي که اومدي.....دوست داشتم امشب کنارم باشي .....گارن بدجنس نگفته بود شماها هم ميايد_

 ....گوشش بردم : قدرشو بدون ...خيلي جيگيليه قشنگيش به همين ديگه ادري.....سرم را نزديک_

 .....ادري ميخنديد.....: گل گلي اخه به اين نامزد دو متري من ميگي جيگيلي؟ حداقل يه چيزي بگو به هيبتش بياد

 عزيزم به هيبت نيست که به دل ....بعله_

 )...خوشبخت امده بودندگارن تمام مدت با لبخند نگاهمان ميکرد......سارا و احسان هم مثل زوجهاي (

 ....سارا براي ادري يک پيراهن اورده بود......سليقه اش هميشه قابل پيشبيني بود

 

 .....گارن برايش دستبند خريده بود که اول اسم هردويشان آويزش بود_

 ادري کادوي من توضيحات داره باز کن تا تفسير کنم_

 ي صورتي را در مي اورد .....در قاب اخر عکس سه نفره مان درادري جعبه را باز کرد..... قابهاي سفيد با گلها

 تا قاب ديدم اگه قرار باشه تو همش عکس خودتونو بذاري6دانشگاه را گذاشته بودم : خب ادري جان ببين اينا 

 ....خيلي خوش خوشانت ميشه ....اينه که چه بخواي چه نخواي بايد اون قابو با اون عکس بپذيري

 م اين قاب قشنگترينشون ميشه ...مرسيگل گلي مطمئن_

 خوشي هاي من کوچک بود .....دير به دير بود.....اما عميق بود.....ان شب هم تولد ادري از ان خوشي هاي دير به دير

 ...کوچک بود که حالم را خوب کرده بود

 ه خورده ي سارا و احسانشب که به اتاقم بازگشته بودم دلم ميخواست از عالقه گارن و ادري و دستهاي در هم گر

 براي آقا يوسف بگويم......سينايي که هميشه دور بود و حاال چند وقتي بود که کال از دور هم نبود.....حتي نميتوانستم

 سراغش را بگيرم ... چون هميشه غير مستقيم بوديم ......بامدادي که براي کژال بود و خيلي وقت بود که فرفره

 بودم .......اقا يوسف مثل هميشه ساکت بود.....اين بار دوست نداشتم ساکت باشد ....دوست کوچولو از زبانش نشنيده

 

 داشتم بگويد مخملي نگران نباش ...وقتش که برسد آنطور که دوست داري ميشود......دلم براي بابا و مخملي گفتن

 م.....از همه ......بايد به ديدنشهايش هم تنگ شده بود ......دوست داشتم پيشش بروم .....حرفهاي زيادي داشت

 ....ميرفتم .....ولي او هم مثل اقا يوسف حرف نميزد.....همه سکوت کرده بودند

 .....مامان من امروز ميرم يه سر به بابا بزنم_

 حاال يهو چه وقت بهشت زهرا رفتنه ؟ وايسا آخر هفته با هم ميريم ....امشب خاله ي دنيا منو دعوت کرده بايد برم_
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 اونجا.....تو هم صالح نيست تنها بري

 ...بابا تابستونه هوا دير تاريک ميشه ...ميرم زود ميام_

 ...پس مواظب باش_

 چشم_

 از علي آقا گل فروش براي بابا نرگس خريده بودم ......با مترو ميرفتم ....مسير بهشت زهرا را با ماشين بلد نبودم

 هاي بابا طي کنم ....با پاي پيادهدوست داشتم تمام راه را با نرگس ......

 همان اندازه که سنگش خاک گرفته بود دلم گرفته بود.....دلتنگ بودم ....براي مهرش.....براي پدرانه هايش

 ....حمايت هايش.....

 آب را که روي سنگ ميريختم اشک چشمانم هم ميريخت.....: بابايي سالم .....ميدونم خيلي وقته بهت سر نزدم

 يه وقت فکر نکني مخملي بي معرفته ها ....دلم هميشه پيشته .....انقدر اتفاق افتاده که نميدونم از کجا براتولي ...

 بگم......مينا ازدواج کرده....ادري نامزد کرده ......سارا داره تالش ميکنه باباشو راضي کنه احسانو قبول کنه .....تو اما

 گذاشتي .....سينا رو يادت هست......خيلي هم ازش خوشتپيشم نيستي .... يکم زود مخملي رو تنها 

 نميومد......همچين تو دلم جا شده....اما چند وقته ازش خبري نيست .....منم که غرورم اجازه نميده سراغي ازش

 ..خب.بگيرم.....اخه مستقيم که چيزي بينمون نيست ....بابا نگي فدرا چه پررو شده اين حرفا رو به باباش ميزنه ها...

 اگه بودي رو کاناپه ي تو هال لم ميدادم بغلت با موهام بازي کني.....برات حرف ميزدم ...برام حرف ميزدي .....رفتي

 اونجا البد خوش ميگذره از دست حرافي هاي من راحت شدي ديگه منو يادت رفته ......ولي ميدوني که من ولت

 ديگه درسم تموم ميشه ....به نظرت براي ارشد شرکت کنم ؟....البته نميکنم ....اول و اخر بيخ ريش خودتم .......ترم

 ......اينم بگم حواست باشه نظرت مخالف مامان نباشه که اونوقت مياد اينجا سراغت

 نمي دانم چند ساعت در خودم مچاله شده بودم .....تمام تنم درد گرفته بود .....ميتوانستم حدس بزنم چشمانم شده

 ....اما روحم سبک شده بود......دوباره امده بودم اينجا و جاي خالي پدر حفره ي خالي قلبم را عميقکاسه ي خون ..

 ......کرده بود

 

 مانتو شلوارم خاکي شده بود......حتي حال تکاندنش را هم نداشتم ...... با خودم لج کرده بودم ....با بابا لج کرده بودم

 .....که انقدر زود تنهايم گذاشته بود

 زنگ موبايلم اخرين صدايي بود که در ان لحظه ميخواستم به گوشم برسد .....با اکراه از کيفم بيرون اوردمش.....اين

 مرد هميشه بايد مرا در سخت ترين شرايط غافلگير ميکرد .....وقتي که خيس ميشدم ،زمين ميخوردم عصبي ميشد

 ....وقتي مي امدم پيش بابا و مچاله تر از هميشه وزنم را جا به جاوقتي مريض ميشدم مي امد اموزشگاه دنبالم ......

 ......ميکردم زنگ ميزد
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 الو سالم_

 

 سالم فدرا ...خوبي ؟_

 _.....شما خوبيد ؟  بله ...خوبم_

 صدات چرا اينجوريه ....طوري شده؟_

 نه ...طوري نيست ...کاري داشتيد با من ؟_

 داري بيام دنبالت بريم کارگاه يه سر به ترانه بزنيم ولي انگار حالت مساعدکار که ميخواستم ببينم اگه حوصلشو _

 نيست

 بله بايد ببخشيد ...امروز اصال شرايط مناسبي ندارم ....مگرنه دلم براي ترانه خيلي تنگ شده_

 کامال واضحه که حالت خوب نيست ...کجايي؟_

 بهشت زهرا_

 با کي هستي؟اونجا چيکار ميکني اين ساعت؟_

 ...خودم تنهام....دلم براي بابا تنگ شده بود اومدم بهش سر زنم_

 

 براي چي تنها رفتي ؟ ميدوني اونجا االن يکي يه باليي سرت بياره چي ميشه_

 ......حالم انقدر خراب بود که نگراني بامداد برايم شيرين نباشد...کالفه ام کرده بود

 .....بر ميگردم فعال که کسي باليي سرم نياورده ...االنم دارم_

 وايسا بيام دنبالت_

 نه ممنون تا شما برسيد من رفتم خونه ....زحمت نکشيد_

 .منو بگو با توي لجوج بحث ميکنم_

 ....اقاي ارين ميشه بعدا صحبت کنيم لطفا_

 فدرا مواظب باش .....به من خبر بده از خودت_

 مواظبم ...مرسي_

 لش بود .....االن بايد سينا زنگ ميزد و نگران حالم ميشد .....اما انگار همه چيزجالب بود ....االن بايد بامداد ور دل کژا

 وارونه شده بود .....احساس ميکردم پاهايم توانايي کشيدن وزنم را ندارد.....از مترو که پياده شدم قدم ميزدم به

 اله ي دنيا مامان را به حرف گرفتهسمت خانه ...زورم مي امد دهنم را براي گرفتن تاکسي باز کنم......خوشبختانه خ

 بود که زنگ زده نزده بود ....اگر نه تا حاال که هوا تاريک شده بود موبايلم را سوزانده بود.....مردم طوري نگاهم

 ميکردم انگار قاتلي غل و زنجير شده در خيابان قدم ميزند .....مگر چشم قرمز و لباس خاکي چقدر عجيب بود
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 توانست سالي يکبار ژوليده باشد؟.......داخل کوچه که پيچيدم نميخواستم باور کنم لندکروز مشکييعني ادم نمي......

 ساعت از وقتي تلفنش را قطع کرده بودم گذشته بود ......هنوز هم دلم1 ..... پارک شده متعلق به بامداد است

 ت به سينه ايستاده بود....نميدانم چه ديده بودنميخوايت دهانم را باز کنم .....حتي اگر بامداد بود......روبه رويم دس

 که خشم نگاهش رنگ باخته بود .....نگاهش برايم غريب بود ......حوصلهي تحليل و تفسيرش را هم نداشتم

 سکوت را شکست: فرفره چيکار کردي با خودت ؟

 بود......هنوز هم دهانم قفل بود .....فقط اشکاين حرف هيچ بود اما بغضم را شکسته بود ......تمام وجودم را شکسته 

 

 بود و هق هق ......در اغوشم کشيد به سمت ماشين بردم .......اغوش بامداد از داغترين کوره هاي آجرپزي گرم تر

 ......بود......در ماشين را که بست راه افتاد بي هيچ حرفي

 

 .....پوف گفتنهاي کالفه اش را مي شنيدم گريه ميکردم.....ساکت بود ......هق هق ميکردم ....فقط

 ......فين فين ميکردم .....دستمال برايم ميگرفت

 آورده بودم بام تهران .....از ماشين که پياده شدم دستم را دستانش قفل کرده بود.....از کي پرده هاي ميانمان دريده

 ......غوش ميکشيدشده بود .....از کي بامداد بي پروا دستم را ميگرفت .... مرا در آ

 همه چيز وارونه شده بود ....هيچ چيز سر جايش نبود.....اما دلم نميخواست در آرامش آغوش و دستانش به ياد کژال

 .......خنجر به قلبم بزنم ......حداقل به اندازه ي چند ساعت به جايي از دنيا بر نميخورد بامداد آرامش من باشد

 .....حرفي نزده بودم .....هيچ حرفي نزده بود خيلي راه آمده بوديم ......هيچ

 روي نيمکت نشسته بوديم.......با انگشتان دستم بازي ميکرد.....: فرفره کوچولو نميخواي حرف بزني ؟

 .....دوباره چانه ام لرزيد .....هرچه بيشتر منتم را ميکشيد بغضم بيشتر ميشد .....سرم را باال زدم و نوچي گفتم

 چانه ام گذاشت ....خب فرفره کوچولو اگه برات بستني بخرم چي؟ انگشتش را روي

 .....بامداد چرا امروز که من دلم براي پدرانه هايم لک زده بود انقدر راحت برايم پدرانه خرج ميکرد

 ....قفل دهانم باز شده بود

 ......من فقط دلم براي بابام تنگ شده.....دوست نداشتم منو تنها بذاره_

 ساله نگاه ميکرد که در مهدکودک سراغ مادرش را مي گيرد ....دستش را دور شانه ام انداخت6بچه اي  انگار به_

 مثل جوجه اي به سمتش کشيده شدم .....امن ترين نقطه ي دنيا بود در ان لحظه .....فرفره بابات االن تورو....

 ......شه ...هميشه بخندهاينجوري ببينه که حسابي شاکي ميشه .....فرفره بايد هميشه رنگي با

 

 .......بابا ميديد که چگونه بامداد به جايش برايم آغوش گشوده ؟
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 .......برايم بستني خريده بود ......لذت نگاهش موقع بستني خوردنم پدرانه تر از هر پدري بود

 با مطمئن ترين نگاه ممکنوقتي در ماشين را باز کردم که پياده شوم ......دهانم را براي تشکر باز نکرده بودم که 

 ......پلک زد دستانم را فشرد : برو تو ...خدافظ

 زير گل گلي لحاف صداي گوشي که امده بود .....پيامش را خواندم ....: فرفره خيلي مواظب خودت باش ...بدون

 هروقت که بخواي هستم....خوب بخوابي

 ......چه ميکرد با من بامداد

 روي تنم داغ بود......حتي دلم نميخواست دوش بگيرم ....ديگر هيچوقت اينطور نميشد هنوز هم جاي دستهاي بامداد

 ......حاال که صبح شده بود از خودم بدم مي امد ..... چه کرده بودم ديشب ....ميان بازوان بامداد جاي من نبود....

 ..ديگز هرگز جايي که آن دو بودندديگر حتي رو به رو شدن بابامداد برايم غير ممکن بود ....چه رسد به کژال..

 نميرفتم......ميدانستم اين افکار هذيان مغزي بيش نيست در آن لحظه ......هميشه وقتي خرابکاري ميکردم در لحظه

 مزخرف ترين افکار به ذهنم ميرسيد ........تجربه ي آغوش بامداد ميتوانست در تاريخ زندگيم ثبت شود....اما بد

 ميداد .....هم من ميدانستم ..هم او ....من طعم آغوشش را که از هر مورفيني آرام بخش تر بودبود....بوي خيانت 

 چشيده بودم....او چرا اينکار را کرده بود ؟.....او که خودش آغوش کژال را داشت ...... تلخ ترين شيريني تاريخ

 .....زندگيم بود

 ا چند روز در الک خودم بودم ......دلم قدم زدن ميخواست بامامان چيزي نگفته بود ....هميشه بعد از ديدن بابا ت

 ......ادري

 گل گلي سالم .....چطوري؟_

 سالم بي معرفت نامزد نديده....نامزد کردي منو يادت رفت ؟_

 باز من به تو خنديدم فدراسيون .....چه خبر مياي بريم قدم بزنيم؟ دو تا بستني الدن هم بزنيم که بستني خونم کم_

 هشد

 بله بله....باالخره از شما بعيده گارن خانو ول کنيد با ما بچرخيد .....غنيمت ميشماريم اين فرصت را_

 ساکت شو برو حاضر شو زنگ بزنم ببينم اين ساراي چشم سفيدم مياد يا نه_

 ......شايد بودن کنار ادري چند ساعت اين افکار مزخرف را دور ميکرد

 را طي ميکرديم.....من آدري ...سارا....بي هيچ کس ديگري ....فقط دوستانه هايتايي خيابان وليعصر 1دوباره 

 .......خودمان

 ادري از عشقوالنه هاي گارن تعريف ميکرد.....ميخنديديم....سارا هم از خودش و احسان ميگفت.....با هم ماراتن

 بودم .....شايد بايد هميشه دير ميرسيدمگذاشته بودند.....من هرگز به انها نميرسيدم.....همينطوري چند سال عقب 
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 .....به روانشناسي بعد از معماري.....به سينا بعد از ده سال ...به بامداد بعد از کژال.....

 بستني هايمان اندازه هيکل خودمان بود .......انقدر خنديده بوديم که بيشتر حجم بستني آب شده بود.....بستني

 ......ازي هاي دوبارهخوردن بهانه اي بود براي خل ب

 سارا چي شد باالخره ....بابات با احسان چي کار کرد؟_

 هيچي ديگه فردا شب عروسيمونه_

 .....هاهاها نمکدون_

 فدرا به اين بگو انقدر سر به سر من نذاره ميزنم اون صورت خوشگلشو کج ميکنم گارن بيخيالش بشه ها_

 جراتشو نداري جوجه_

 ديگر هرگز اين مکالمات ادري و سارا تکرار نميشد ....: حاال جدي چه خبر ؟فقط ميخنديدم ...شايد 

 ....هيچي يواش يواش داره راضي ميشه خانواده ي احسان بيان_

 

 ماه ميريد ور دل آقاهاتون من بيچاره هنوز بايد اندر خم1بچه ها اين نامرديه ....شما دوتاتون داريد به فاصله ي _

 ....جزوه برداشتن باشم

 ....اشکال نداره جوون .....باالخره يکي هم پيدا ميشه که به فدراسيون عالقه مند شه....صبر داشته باش_

 حاال جدي جدي قراره خانوادش بيان؟_

 اره بابا تو همين يکي دو هفته ي اينده ....ولي ميترسم ....مامان احسان از اين حاج خانوماي النگو به دسته....يه_

 .....به هم بريزهچيزي نگه همه چيز 

 خب خره خوبه که ...توام خودت پتانسيل النگو به دست شدن داريد...دوتايي با مادر شوهرت ميريد طال ميخريد_

 اونم کيلويي

 ......دهناتونو ببنديد_

 تازه اتفاقات ديشب را خاک کرده بودم که بامداد دوباره نبش قبرشان کرده بود.....پيام داده بود ؟

 ؟.....يا باز بستني بايد خريد برات؟فرفره بهتري_

 

 چه ميشد اگر سينا اين حرفها را ميزد؟.....چه ميشد اگر سينا اينجا بود ؟......چه ميشد اگر به خاطر شنيدن حرفهايي

 .......که آرزويش را داشتم از زبان بامداد عذاب وجدان نمي گرفتم ؟....چه ميشد ؟

 ه بامداد خط ميکشيد روي تمام حسرتهاي دخترانه ام اما دوست نداشتم ميانجواب بامداد را نمي دادم......درست ک

 رابطه ي او و کژال باشم ......انصاف نبود .....اگر بامداد براي من بود و کسي اين کار را با خودم ميکرد .....هرگز

 ....نميبخشيدمش.....ديگر نبايد ديشب تکرار ميشد
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 ......تک ميخواستند براي بامداد دکمه هاي گوشي را فشار دهند اما نمي شد دلم مچاله بود .....انگشتانم تک به

 .......دوست داشتم سهمم از عاشقانه هاي زندگي چيزي بيشتر از بي تفاوت بودن هاي سينا باشد

 

 ......وقتي جوابش را ميدادم چه فکري ميکرد .....شايد خيلي هم برايش مهم نبود

 بامداد را نداده بودم ......دوباره شده بودم خالصه بين خانه ،دانشگاهماه گذشته بود......جواب 2

 ،آموزشگاه......زندگي خطي قبلي که ديگر نه سينا بود نه بامداد ......نه ميتوانستم از حاشيه ي امن سينا براي استاد

 برگها را بي خبر سفيد صديق بگويم........رويش را نداشتم بگويم استاد سينا آمد در متن زندگيم نوشت و بقيه

 گذاشت..........ادري درگير ترم آخر و گارن بود.....دوست نداشتم بيشتر از اين در مضيقه بگذارمش ......سارا هم

 داشت به هدف ميرسيد......ليسانس ميگرفتند......عاشقانه هايشان سر انجام ميگرفت.......و من هنوز همان فدراي

 اق زندگيم بعد از فارغ التحصيلي باز هم ارشد بود......خطي تر از اين هم ميشد کسيهدفمند بودم که مهمترين اتف

 زندگي کند؟..........ديدن ترانه بهترين گزينه ي اين روزها بود ......بايد به ترانه زنگ ميزدم شايد دستهاي رنگي

 ....ترانه کمي هم دنياي مرا رنگ ميزد

 زدي ؟ توروخدا اشتباه نگرفتي؟ يعني من باور کنم تو االن به من زنگ_

 ترانه سالم .....نخير خودتو گرفتم ....يعني من به تو زنگ نزنم تو نبايد يه سراغي از من بگيري ؟_

 من قربون فدرا گل گليه خودم برم .....حق با توئه اعتراض وارده_

 ترانه کجايي گفتم اگه حال داري همو ببينيم_

 . من کارگاهم اگه دوست داري بيا اينجا ... اگر نه بگو ميام بيروناز حال يه چيزي بيشتر دارم ..._

 نه کارگاه عاليه ...دلم واسه رنگات تنگ شده_

 ......پس بدو بيا که من چايي رو گذاشتم_

 ....از بي بي کيک شکالتي خريده بودم .......با چايي ترانه....وسط رنگ هاي ترانه ....ميشد بهشتي زميني

 ما خودت شيريني هستي گلدار ....چرا زحمت کشيديبه به .....ش_

 ......ترانه را بغل کرده بود ...براي تمام اين مدتي که مهرباني هايش را نديده بودم

 .....ترانه جدي جدي دلم برات تنگ شده بود_

 همتون دور شدمبه خدا منم دلم برات يه ذره شده بود .....انقدر اين مدت اتفاقاي مختلف افتاد که من يهو از _

 .خب نيومدي جشن ادري ديگه ....بي معرفت_

 ...فدرا باور کن نتونستم ....يهو همه چي شلوغ شد_

 !چرا ؟ مشکوک مي زنيا_

 ...بيا بشين برات چايي بيارم تا بگم_
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 انپزشک وترانه که رفته بود چاي بريزد اتاق را نگاه ميکردم .....روحم را تازه کرده بود.....اين اتاق از هر رو

 ....تراپيستي حال آدم را بيشتر خوب ميکرد

 .....کيک و چاي را در ظرفهاي رنگي سراميکي ريخته بود که به راحتي مي توانستم ظرفش را هم بخورم

 خب تعريف کن ببينم_

 ترم آخرمن چي تعريف کنم ....ادري که نامزد کرده همش ور دل نامزدش ِ ....سارا هم که کال درگير احسان بود ..._

 دارن تند تند کاراشونو ميکنن سر و سامان بگيرن ....منم که همچنان خوشحال و خرسند ادامه تحصيل ميدم....تو چه

 خبر ؟

 منم جونم برات بگه که همش درگير بودم....ميخواستم نمايشگاه بذارم ....که بعد از ماه ها دوندگي و پله باال پايين_

 ه هم بيخيال شد ...گفت از يکي از دانشگاههاي اتريش پذيرش گرفته ميره.......افتادکردن بهم مجوز ندادن......هاني

 دنبال کاراش که جور کنه با کژال بره .....اما دو ماه بعد از کژال کارش درست شد ......رفتن اونجا خونه گرفتن

 ضع اسفباري که واسه کرايه ي کارگاهمنم که تو اين اکيپاي هنري خيلي نبودم ....رفتن هانيه و مجوز نگرفتن و و.....

 پيدا کرده بودم با نقاشي هاي تلنبار شده از پا درم اورد......بامداد با اون حال خودش به دادم رسيد ......کمکم کرد

 کرايه رو بدم تا بعدا بهش برگردونم .....انقدر روحيه ام خراب بود که حتي نتونستم به بامداد دلداري بدم.......فقط

 

 هي ميو مد اينجا سيگار ميکشيد ميرفت.....نه اون چيزي ميگفت نه من..خالصه که اين ترانه اي که االن ميبيني يهگا

 سرويس کامل شده

 ترانه باورم نميشه !!!! يعني چي ؟ کژال و هانيه واسه هميشه رفتن ؟_

 يدممگه تو نميدونستي ؟ با بامداد که در تماس بودي ....چند باري حالتو ازش پرس_

 من ميديدمش اما هيچ حرفي از رفتن کژال نزد_

 به در که از باغ برگشتيم کژال رفت ......به10هفته بعد از 1شايد نميخواسته به روي خودش بياره .....دقيقا _

 بامدادم گفت تو در جريان بودي که من ميخوام برم .......توام که بيا نيستي ....بهتره جلوي پيشرفت همو

 نگيريم.......بامداد هم هيچي نگفت

 ترانه اين ها را ميگفت و من سرم سوت ميکشيد .......پس انموقع که کوزه ي کژال را با لباسهايش به بامداد داده

 بودم اصال کژالي نبود ......بامداد کوزه را گذاشته بود روي ميزش ....به ياد کژال ...يا به ياد من ؟.......تمام وقتهايي که

 ه من گفته بود فرفره کوچولو........وقتي براي تصادفم عصباني شده بود....وقتي در آغوشم گرفته بود ....برايم بستنيب

 .......خريده بود ....کژالي نبود ؟

 ........چه طور شده بود؟
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 ...اتفاق عجيبي رخنميدانم تمام راه را تا خانه چطور رانندگي کردم.......تمام حرفهاي ترانه در گوشم زنگ ميزد...

 نداده بود ......فقط فهميده بودم کژال ماه هاست که رفته......يعني اگر آن شب ميدانستم کژالي نيست در آغوش

 بامداد آرام ميگرفتم ؟.......يعني عذاب وجدان نميگرفتم......يعني فردايش جواب پيام بامداد را مي دادم ....يعني اين

 ؟.......نه انقدر هم ساده نبود ......فقط که پاي کژال در ميان نبود ......سينا هم يکسه ماه در بي خبري نميگذشت

 طرف قضيه بود ......حتي اگر غيرمستقيم بود......دور بود و چند ماه بود که ناپديد شده بود ........در عوض دخترانه

 .....هاي من وفادار بودند

 

 سنگرش را حفظ کرده .......نه من به سينا خيانت کرده بودم ......نه حس سربازي را داشتم که تا آخرين لحظه جنگ

 بامداد به کژال ........حالم خوش شده بود .......حتي اگر بامداد را از خود رنجانده بودم .......حتي اگر سينا چند ماه بود

 هميدم چرا دخترانه هاي منکه ديگر يک ايميل هم نميزد چه رسد به تماسهاي يک شب در ميان ....هنوز هم نميف

انقدر پيچيده ميشد .......چرا نميتوانستم مثل ادري در کليسا با کسي آشنا شوم .....يا مثل سارا دل و دينم را به 

 احسان

 نامي ببازم .......درگير بودم ميان پيچيدگي هاي سينا و غرور مردانه ي بامداد .......اما سبک شده بودم......ميتوانستم

 .......کارهاي مانده ي پايان نامه ام را انجام دهمتمام 

 ......بي خبري از سينا بس بود ......برايش ايميل زدم ....حالش را پرسيدم.....شايد او هم منتظر حرفي از من بود

 يغسينا پاسخ ايميلم را هم نداده بود......ترم آخر آنقدري سرم را شلوغ کرده بود که سينا بخش کوچکي از آن شلو

 باشد .....اما ميفهميدم گوشي ديگر زنگ نمي خورد ...آهنگي فرستاده نمي شود و کسي حالم را نمي پرسد........بايد

 ترانه را بيشتر ميديدم....اين مدت سخت را گذرانده بود به تنهايي......ولي بامداد تنهايش نگذاشته بود......دوستيشان

 .....رشک برانگيز بود

 آدري و سارا بود .......براي پايان نامه ام کم زحمت نکشيده بودم.....استاد راهنمايم استاد صديقدفاعم بعد از 

 بود.......افتخار ميکردم که شاگرديش را کرده بودم.......براي دفاع خيلي ها را دعوت کرده بودم.......براي مني که

 امه و جشن فارغ التحصيلي ميتوانست بخش مهميزندگيم خالي از هر هيجان و عاشقانه اي بود دفاع از پايان ن

 باشد......آدري،سارا،خاله ژاکلين،مامان،دنيا، نارين ، ترانه،خانواده ي شکوه جون را هم دعوت کرده بودم ،مهر شکوه

 جون و پدرانه هاي آقاي آرين را دوست داشتم ......بامداد هم که مطمئنا با آن اس ام اس بي پاسخ چند ماه پيش نمي

 آمد......فرداد مثل هميشه جلسه بود نميتوانست بيايد

 وقتي روي شن رفته بودم تمام وجودم مي لرزيد اما نگاه تحسين بر انگيز تمامشان دلم را قرص ميکرد که هنوز انقدر

 .......خوش شانس هستم که اين چند نفر دوستم دارند و دوستشان دارم
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 م عکسها اشک در چشمانم بود......استاد صديق برايم يک جلد حافظ نفيسهمه برايم گل اورده بودند ......در تما

 ......خريده بود

 شکوه جون و اقاي ارين هم يک تابلوي زيبا از کارهاي ترانه برايم گرفته بودند....کادويي که ياد اور انها بود هم هنر

 س بچه هاي لوس و خنگ را داشتم که به ضربترانه .......مامان همه را دعوت کرده بود رستوران .......با اينکه ح

 اين چيزها ميخواهند انگيزه ي درس خواندن برايشان ايجاد کنند خوشحال بودم.......اين کودکانه ها هم گاهي

 ......قشنگ ميشد

 مامان شب در خانه گريه کرده بود ....گفته بود هميشه تحسينم کرده و ارزو داشته پدر هم در اين لحظه کنارمان

 باشد .......پا به پاي هم اشک ريخته بوديم.....پا به پاي هم دلتنگ شده بوديم .......هم را در آغوش گرفته بوديم

....... 

 ميخواستم ساعتي را هم براي آقا يوسف صحبت کنم ......بگويم از انکه دلم ميخواست سينا سراغي

 يجه را ميپرسيد .....بريام آرزوي موفقيت ميکردميگرفت....ميدانست که امروز برايم روز مهمي است ......نت

 صداي پيامک که امده بود احساس کرده بودم يعني خدا صداي دلم را شنيده ....ميتواند اسم سينا روي صفحه.........

 !.......ي گوشي نقش بسته باشد ؟

 

 روز مهمي بوده ......دوست نداشتم بابامداد بود .....: فرفره کوچولو بهت تبريک ميگم .....ميدونم امروز چقدر برات 

 ....حضورم برات احساسات ناخوشايند ايجاد کنم .....مطمئنم موفق خواهي بود

 روح بامداد چقدر بود ؟....از بزرگ هم بزرگتر بود......در کمال بي احترامي پاسخش را نداده بودم و حاال دوباره به(

 )؟من گفته بود فرفره کوچولو و تبريک گفته بود 

 سالم آقاي آرين ....مرسي از اينکه به يادم بوديد....حضورتون بي شک خوشحالم ميکرد_

 

 )اگر من بودم به گفتن يک پررو در پاسخ کفايت ميکردم ...اما بامداد مثل من نبود(

 اگر اينطوره ميتونم به صرف شام دعوتت کنم با تبريک و تاخير_

 خوشحال ميشم_

 ميام دنبالت8قرارمون فردا شب .....ساعت _

 بامداد قاطع ،کوتاه و مردانه باز مهربان شده بود .....مرا به صرف شام دعوت کرده بود .....مني که هنوز منتظر بودم

 ......از سينا خبري شود

........ 

 .......به مامان گفته بودم شام را با بامداد بيرون ميخورم
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 ظاهر آراسته واستشمام بوي عطرش با آن لبخند دلنشين تازه دلتنگي اش را به رخ کشيده بودبعد از چند ماه ديدن 

..... 

 .......دستم را فشرد....ضربان قلبم را باال برد......اولين ديداري که سايه کژال رويش نبود .....ميتوانست شيرين باشد

 سته بودم حتي نميتوانستم در چشمانش نگاهرستوران را خودش انتخاب کرده بود .....وقتي رو به رويش نش

 ......کنم....مطمئن بودم بعد از اينهمه مدت برقش مرا خواهد گرفت

 .....خب االن ديگه روانشناس شدي ......بايد ازت وقت بگيريم_

 .....اي بابا ...اذيتم نکنيد.....با يه ليسانس فکسني کي روانشناس شده که من بشم_

 ت روان و بهتر کردن حال روحي ادماست که تو واسه اين کار نياز به تحصيل نداري ....بودنتروانشناسي علم شناخ_

 به تنهايي حال ادمارو خوب ميکنه

 حتي نميتوانستم تکه ي استيکي که در دهان گذاشته بودم قورت دهم ......بامداد سطر به سطر خودش را در دفترم

 ....حک ميکرد

 اينا همه لطف شماست_

 .....ست .....حقيقتاي فرفره کوچولوئه که الزمه گاهي بهش يادآوري بشهلطف ني_

 از رستوران که بيرون آمده بوديم ....فکر ميکردم چه ميشد اگر الستيک بامداد را پنچر کرده بودند.....بامداد چند

 ......يايي داشتساعت بيشتر کنار من قدم بر ميداشت ......نفس کشيدن در هواي بامداد ...انهم بدون کژال دن

 اگه کفشات ناراحت نيست ميخواي يکم قدم بزنيم ؟ چند تا خيابون باالتر يه کافه ي کوچيک هست که قهوه هاي_

 ......خوش طعمي داره

 شايد دلبري و ناز دخترانه ايجاب ميکرد بگويم نه باشد براي يک شب ديگر .....اما دخترانه هاي من تشنه تر از آن(

 )چند ماه بامداد را پس بزندبود که بعد از 

 نه ناراحت نيست ....من عاشق پياده رويم و البته قهوه_

 .....تو خودت همه چيزو دوست داشتني ميکني فرفره_

 ديگر اين را نميتوانستم پاسخ دهم ......اين مردانه هاي مهربان بعيد از زبان بامداد براي دخترانه هاي بي تجربه ي

 ......من زيادي بود

 دقيقه بود که چاله را رد5 ..... بان را کنده بودند سنگ فرش کنند....بامداد دستم را گرفته بود از روي چاله بپرمخيا

 کرده بوديم هنوز بامداد دستم را رها نکرده بود .......اين کافهي لعنتي کجا بود نميدانستم .......چند دقيقه ي ديگر

 ......مدادنرسيدن مساوي بود با ذوب شدن در دستان با

 باورم نميشد کافه اي که بامداد حرفش را زده بود اين جاي دنج باشد .....بعد از اينهمه کافه گردي در تهران غبطه

 ......خورده بودم که چرا انقدر دير به اينجا رسيده بودم .......خوش به حال کژال که بامداد را داشته



www.taakroman.ir  

 

  

 
89 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 که سرت خلوت تر شده برنامه ات چيه ؟سکوت راه برگشت را او شکسته بود .....: حاال 

 خب دوست دارم بيشتر برم انجمن .....از وقتي نيلوفر جون اومده خودم خيلي کمتر ديدمش ... به آقا رضا قول داده_

 بودم کنارش باشم .....ولي انقدر کاراي پايان نامه وقتمو گرفت که نشد .... شرمندشون شدم

 تر از توانت کار ميکني ... شرمنده هم نبايد باشيفرفره کوچولو تو همينطوري هم بيش_

 احساس ميکنم هميشه از زندگي عقبم_

 فدرا تو مشکلت اينه که قدر خودتو نميدوني_

 ..شنيدن اين حرفها از زبان بامداد شيرين بود ... نميخواستم با صداي خودم حرفهاي بامداد را خراب کنم

 فشرد .....انرژي داشتم کوه را هم با دستانم جا به جا کنموقتي از ماشين پياده ميشدم .....دستم را 

 ترانه صد بار ازمامان و بچه ها به خاطر تمام دوشنبه هايي که نبود عذرخواهي کرده بود......نيلوفر ديگر داوطلب

 گر شده بودمحسوب نميشد ......مامان ميگفت بعد ازاولين باري که با رضا آمده اکثر روزهاي هفته را مي ايد......دي

 کارمند انجمن ...عاشق بچه ها شده بود ....هنوز هم نميتوانستم درک کنم رضا و نيلوفر که با انهمه مهر قبل از انکه

 .......زن و مرد باشند مادر و پدر بودند نميتوانستند بچه دار شوند

 باورش سخت بود که بعد از فارغميدانستم پا گذاشتن آدري به دنياي جديد کمي بينمان فاصله مي اندازد اما 

 التحصيلي چند هفته بود همديگر را نديده بوديم .....ميخواست قبل از عيد مراسمش را برگزار کند ......ميدانستم

 تقصير خودش نيست .....هنوز هم ذره اي به دوستانه ها و دخترانه هايش شک نداشتم ......چند بار خواسته بود

 ........اما دوست نداشتم خلوت دو نفرشان را خراب کنم همراهشان براي خريد بروم

 سارا هم تالشهايش به ثمر مينشست ......خانواده ي احسان آمده بودند....مادرش النگو به دست بود ......اما از آن

 ري نبودندالنگو به دستهاي خوب و دوست داشتني ......پدر سارا باالخره رضايت داده بود .....خانواده ي سارا مثل آد

 .......مراسم بله برون و اين چيزها داشتند که خودماني برگزار ميشد و فقط فاميل درجه يکشان دعوت ميشدند

 ...سارا به شوخي ميگفت : حاال غصه نخوريد ...عروسيم دعوتتون ميکنم

 .......ادري هم جيغ و دادش بلند ميشد که خودم عروسي ميگيرم بهتر

 هنوز هم انها چيزي براي رقابت دارند ........حاال که دانشگاه تمام شده بود کم از هم فاصله و من نظاره گر آن بودم

122 

 نگرفته بوديم......شايد ورود انها به دنياي تاهل و ماندن من در تجرد بي عاشقانه ام فاصله را از اين هم بيشتر ميکرد

....... 

 ست شدنش با پيام ميگفت ......پسري که نقاش بود اما هنري بازي هايترانه شده بود ترانه ي قبل از بحران .....از دو

 لوس نداشت .....کنار ترانه بود .....حمايتش ميکرد ......ترانه لياقتش را داشت .....بعضي روزها نيلوفر هم همراهمان

 ...ميشد ......از عاشقانه هايش با رضا ميگفت ......من و ترانه نيشمان باز ميشد
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 ز صبح بيرون نرفته بوديم ....با اقا يوسف خلوت کرده بوديم ......به فکر بودم امسال براي عيد چند همدمامروز ا

 ......براي اقا يوسف بياورم.......تنها گوشه ي پنجره گناه داشت ...بايد کمي هم دنياي او را رنگي ميکردم

 تلفن خانه زنگ خورده بود

 بله ؟_

 ستمسالم فدرا جان خوبي ؟سينا ه_

 سالم ...بله شناختم ....مرسي شما خوبيد ؟_

 ممنون منم خوبم .......هر چي با گوشي مامان تماس گرفتم جواب ندادن ....ميخواستم ببينم خونه نيستن؟_

 اين سينا چه شده بود يعني ميخواست بگويد حرفي با من ندارد ؟ براي صحبت کردن با مامان تماس گرفته؟

 درن نميتونن گوشيشونو جواب بدننه نيستن امروز جلسه _

 پس اومدن لطف ميکني بگم من با محيا نامزدم ميخوام بيام ديدنشون ؟_

 اين سينا چه داشت ميگفت ؟ خانه ي ما را گرفته بود .....بعد از چند ماه .....سراغ مامان را گرفته بود ....ميخواست

 گفت کثيف؟ ....ميشد به او گفت وقيح ؟....ميشد گفت عوضيدست نامزدش را بگيرد بياورد خانه ما .......ميشد به او 

 ........؟

 حتي نفهميدم چطور گوشي را گذاشته بودم .......بعد از ان عکسهاي دو نفره در ماشين ......کافي شاپ رفتن ها

 مزدش را بياوردتماسهاي گاه و بي گاه از سوييس .....آهنگ فرستادن ها .....حاال با پررويي زنگ زده بود که نا....

 ......خانه ي ما .......مغز هم داشت؟ .....فکر هم ميکرد؟

 يعني حاشيه ي امني که استاد صديق از ان صحبت کرده بود همين کثافت کاري ها بود ......همين بازي کردن با

 ته بودم .....پوزخنديدخترانه ي من بود ........دهن کجي به تمام اوقاتي بود که عذاب وجدان بودن با بامداد را گرف

 .......بود به تمام وجودم

 يعني سينا همان خيلي وقت پيش نميتوانست بگويد سرش جايي بند شده ......مگر انقدر هم ميشد پست بود ؟

 مامان که امده بود تماس سينا را اطالع داده بودم ......حال بدم را فهميده بود ......مادرانه هاي خودش هم به حالم

 .......بود گريسته

 اين همه مدت در توهمي دور به سر ميبردم ؟

 .......فقط يک جمله گفته بود : سينا غلط کرده بياد اينجا با نامزدش

 سينا پرروتر از اين حرفها بود ......شب دوباره خودش زنگ زده بود .......مامان هم گفته بود: منزل ما نميتونيد

 بي هتل اهلل همو ببينيمتشريف بياريد ........ميتونيم تو ال

 اين ديگر عالوه بر مادرانه پدارنه هم بود ......حمايتم کرده بود ......اما چيزي در وجودم شکسته بود .....دخترانه_
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 هايم در اين توهم به سر برده بود که سينا عکسهايي که جلوي ساندويچ فروشي گرفتيم را جايي جلوي چشمش

 ادف ايميل زده بود که بايد قوي باشي ....سينا بود که گفته بود بايد آمپول بزني .......سيناگذاشته .......سينا بعد از تص

 ...................بود که هزاران بار گفته بود مواظب روح لطيفت باش .....همين ادم کثيف روحم را له کرده بود

 .....بي تجربه ام از فاجعه هم بيشتر بود شايد فاجعه اي رخ نداده بود ...اما براي دخترانه هاي دست نخورده و

 مامان براي نهار قرار گذاشته بود ...ميدانستم به خاطر ادبش ميرود ...اگرنه سينا لياقت هم کالم اش را هم نداشت

...... 

 ..نه ميشدکه مامان رفته بود .....راه افتاده بودم ....از ان زخمهايي بود نه ميشد کام ادري را با ان تلخ کرد .00ساعت 

 به دنيا گفت ......فراموش کرده بودم سينا مدتها بود که جزء زير زيرکي هاي دخترانه هايم بود که به هيچکس در

 موردش نگفته بودم........وقتي راه افتاده بودم فکرش را هم نميکردم برسم اينجا ......شايد پدارنه هاي ساکت بابا

 ريه ......از خودم بدم مي امد که اين چند وقت فقط گريه هايم را براي باباکمکم ميکرد.......دوباره گريه بود و گ

 اورده بودم ......چاره اي نبود ....مامان به اندازه ي کافي غصه ميخورد .....بيش از اين نه او دلش را داشت نه من دلش

 ......را داشتم

 خت ....حرفي ميزد ......مردم مي امدند مينشستنددوست داشتم همانجا کنارش بخوابم ......شايد دلش به حالم ميسو

 فاتحه اي مي خواندند ....فکر ميکردند داغم تازه است که اينطور گريه ميکنم ......ميرفتند و من همچنان نشسته بودم

 فراري دهدباران بهمن گرفته بود .....مهم نبود ......هواي دلم کم باراني نبود که باران بخواهد مرا از انجا ......

 خانم پير که رد ميشد گفته بود بلند شو دخترجون ....بلند شو بارون گرفته ....روح اون بنده خدا رو هم آزار نده.......

..... 

 .....مگر او ميفهميد در دل من هم باران گرفته ......روح من هم آزار ديده ......دوست داشتم بنشينم

 ......يرفتمزير باران لرزيده بودم ......اما نم

 ......:صداي فريادش با تمام صداهايي که از صبح زير گوشم وز وز کرده بودند فرق داشت

 هيچ معلوم هست داري با خودت چيکار ميکني ديوونه ؟_

 چرا دست از سرم بر نميداشت ؟ اينجا را از کجا پيدا کرده بود ......اينجا خلوت من بود و بابا .....حتي او هم حق

 .......وتمان را به هم بزندنداشت خل

 بازويم را کشيده بود ......از زمين کنده شده بودم ....دردم امده بود ......مگر مهم بود ......روحم هم درد ميکرد

 درد بازو خيلي تاثيري نداشت.....

 وردي؟با توام از صبح تا حاال کجايي؟ اون گوشيه کوفتيتو جواب نميدي......ميفهمي چه به روز مادرت ا_

 داشت کاسه ي صبر ترک خورده ام را ميشکست ......دو کلمه ي ديگر داد ميزد بعيد نبود مشتم را در دهانش بکوبم

 .....به طرف ماشين ميکشيدم .....مقاومت نميکردم .....خودم هم ديگر تحمل جسم خودم را نداشتم
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 لوي من چيکار کردي با خودت ؟وقتي روي صندلي نشانده بودم نجوايش را شنيده بودم : فرفره کوچو

 دوست داشتم باال بياورم......دوست داشتم صورتش را چنگ بيندازم .....دوست داشتم فرياد بزنم من فرفره

 کوچولوي تو نيستم .......من فرفره ي هيچ کس نيستم....کوچولوي احمقي هستم که دخترانه هايش را له کرده اند

...... 

 باال ......مامان که در را باز کرده بود نزديک بود سکته کند.....شکوه جون هم حالش خوب زير بغلم را گرفته بود تا

 غروب بود ......مگر چند ساعت بي خبري چه7صبح رفته بودم 00نبود ........چه شده بود مگر ؟......ساعت 

 .......ميکرد.......کاش ميشد بي خبر رفت و ديگر بازنگشت

 ........جون و بامداد هم فهميده بودند يا نه ديگر حتي مهم نبود شکوه

 

 ......بامداد مامان را دلداري ميداد ....شکوه جون برده بودم به حمام ...لباسهاي بيرون را از تنم کنده بود

 دوست داشتم تا ابد زير دوش بمانم .....شايد زخمهايي که سينا به روحم زده بود هم شسته ميشد ......اگر نميشستم

 ......عفوني ميشد

 بامداد شب رفته بود ،شکوه جون گفته بود شب را پيشمان مي ماند .....مامان از ترس کنجکا وي هاي احتمالي به دنيا

 .......خبر نداده بود

 .....تماسهاي بي پاسخ مامان ،ادري،ترانه ، سارا،بامداد و خيلي هاي ديگر روي گوشي مانده بود

 ......ديوار بکوبم دوست داشتم گوشي را هم به

 صبح با نوازش دستان شکوه جون چشم باز کردم ......نگاه خاليم را ديد .....: فرشته کوچولو بيدار شدي باالخره

 ميدونم قلب مهربونت اذيت شده ......ولي مطمئن باش اين ادم لياقت تو رو نداشته .....نميگم بگي و بخندي و......

 ....چون افتاده و اذيتت کرده ....اما مامانت از ديشب تا حاال آب شده ......ميدوني که توتظاهر کني که اتفاقي نيفتاده 

 تنها دلخوشي اش هستي......سعي کن به فکرش باشي

 پس بامداد و شکوه جون فهميده بودند ......در جايم نيم خيز شدم ....شکوه جون را بغل کردم .....روي شانه هايش(

 )...خالي کردم ......سينا لياقت نداشت که مادرم را غصه دار کنمته مانده هاي بغضم را 

 دست و صورت شسته بودم .....مثل فدراي معمولي روزهاي قبل رفته بودم سر ميز صبحانه .......خير سرم روانشناسي

 هه ميشکست ،ناراحت کخوانده بودم .....بايد با اين قضيه رو به رو ميشدم ......شرايط من با بقيه يکي نبود .....قلبم ک

 ميشدم مادرم هم شکسته ميشد .....بابا هم نبود که شکسته هايمان را بند بزند .....بايد اين مرحله را هر چه سريعتر

 ...رد ميکردم .....شکوه جون مهربانانه تنهايمان نگذاشته بود

 مامان چي ميگفت حاال ؟_

 خيلي وقتهاي ديگر که با هم مينشستيم مستقيم صحبت ميکرديمسال ديگر مرا شناخته بود ....مثل 23مامان بعد از 
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 .....ميدانست االن وقت گفتن است.....

 هيچي گفت محيا نامزدم رو ميخواستم ببينيد ......خيلي از شما و انجمنتون و بچه ها براش تعريف کردم ...مشتاق_

 درشت تر بود ....خيلي هم حرف نزد .....فقط سيناسال از سينا بزرگتره .....از تو خيلي 2بود ببينتتون......دختره 

 صحبت ميکرد ....گفت باباي محيا مدير يک بخشي از سازمان تجارت جهاني در سووييس ِ........ميخوايم اسم بچمونو

 .......بذاريم ايليا و اينجور خزعبالت ......منم گفتم مبارک باشه به سالمتي.....ديگه زياد نشستم

 .حداقل ان بود که فهميده بودم با پري دريايي رقابت نکرده ام ........سينا شايد به خاطر پول .....شايد بهلبخند زدم....(

 خاطر پدر محيا ......شايد به خاطر خيلي فاکتورهاي ديگر که محيا بخش کمي از ان بود سراغ محيا رفته بود

 چيزهاي ديگر که احتماال احساسات انساني بعد از تمام اينهامردانه ي سينا کثيف بود ......پيشرفت بود و پول و ........

 .......)بود

 .......مامان و شکوه جون در پذيرايي نشسته بودند .....مامان هم نرفته بود انجمن .....با هم صحبت ميکردند

 اورده بودم ......انهابه ادري و سارا و خيلي هاي ديگر زنگ زده بودم ....بهانه اي براي بي پاسخ ماندن تماسهايشان 

 .....هم باور کرده بودند .....سرشان شلوغ تر از ان بود که نخواهند باور کنند

 .....در آشپزخانه کيک ميپختم.......ميخواستم تا بعد از ظهر که بايد بروم آموزشگاه خودم را سرگرم کنم

 ........به به و چه چه کرده بودندکيک کشمشي را آورده بودم شکوه جون و مامان با چاي خورده بودند ...

 ....بودنشان آرامش سرازير ميکرد

 .....مامان من ميرم آموزشگاه ...ماشين نميبرم ...اعصاب ترافيک ندارم_

 باشه عزيزم ...فقط مواظب باش .. منم از خودت بي خبر نذار_

 چشم .....شکوه جون ببخشيد شما رو هم از ديشب کلي اذيت کردم_

 فو فرشته کوچولو....من از بودن کنار شما لذت ميبرم......اما دوست دارم از اين به بعد تو شاديانزن اين حر_

 ....باشه......برو من پيش مامانت هستم .....بامداد غروب مياد دنبالم

 ......هر دويشان را بوسيدم و بيرون امدم

 ....ردم هم دقيقا همان شکلي بودنداسمان همان رنگي که بود که روزهاي ديگر همين موقع ميشد ......م

 دنيا به طرز غريبي داشت به من ميفهماند ....سينا رفته .....دخترانه هاي مرا له کرده و رفته .....ولي هيچ چيز از

 .....حرکت نمي ايستد .....بهتر بود قضيه را منطقي جمع کنم ......احساساتي بودن به من نيامده بود

 گاهي با کالفگي محض مي امدم همين بود که در اين لحظات سخت بدانم هنوز زندگيمشايد حکمت آموزشگاه که 

 .....جاري است

 دقيقه تالش ميکردند ....اخر هم درست از اب در نمي امد .....شايد10بچه ها براي سر هم کردن يک جمله 
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 کني درستش همين بود که گاهي تالش کني و اخرش هم نتيجه نگيري ......و باز هم تالش

 :اخر کالس نگار امده بود کنار ميزم

 تيچر ميخواستم باهاتون صحبت کنم ...فکر ميکنيد امروز وقت داشته باشيد ؟_

 بله عزيزم ...بگو_

 ميدونم که فهميديد با مسعود دوستم ......از وقتي رفتم دانشگاه احساس ميکنم سطحم از اين دانشگاهي که االن_

 .....احساس ميکنم اشتباه کردم اومدم اينجا .....هروقتم به مسعود در موردش ميگم ميگهتوش درس ميخونم باالتره 

 حاال دو روز ميخواي درس بخوني مدرک بگيري تموم شه بره ديگه ...چقدر سخت ميگيري ....مامان و بابام هم که

 .....ديگه واقعا دارم کمهنوز حرف نزده ميگن اگه درس خونده بودي االن تو يه دانشگاه درست و حسابي بودي 

 ....ميارم

 ببين نگار جان .....خب اينو که بايد قبول کني که تو يک برهه ي زماني خاص که بايد تالشتو بيشتر ميکردي_

 سرگرم رابطه ات با مسعود و مسايل جانبي شدي و همين باعث شد االن در اين نقطه قرار بگيري.......به رابطه ات با

 ..چون يه مساله ي شخصيه..اما در مورد درست اينو بدون که درسته دانشگاهي که االن توشمسعود کاري ندارم 

 درس ميخوني شريف نباشه اما خيلي ها ارزوي همينو دارن ....در ضمن تو اسمت دانشجوئه ....پس اگه ميبيني استاد

 ....يا دانشگاه کم ميذاره خودت برو دنبالش ......به راحتي پا پس نکش

 ه نظرتون ميشه؟اخه ب_

 بله که ميشه ......اون تالشي که بايد قبل از اين ميکردي و نکردي اينجا جبران کن ....شک نکن نتيجه ميگيري_

 نگار بغلم کرده بود : تيچر باورتون نميشه .....نميگم همين االن متحول شدم ......اما من سبک شدم ...اين حرفا رو به

 ممنون .....به نظرم شما بهترين روانشناس دنياييدهيچکس نميتونستم بگم....واقعا 

 ....خب خب نگار من ماشين نياوردم اين هندونه هارو يه جوري بده زير بغلم که بتونم ببرم_

 .....خنديده بود

 از در اموزشگاه که امدم بيرون صحنه اي دوباره تکرار شده بود .....لندکروز مشکي و مرد کنارش ......چرا دست از

 ن بر نميداشتسر م

 سالم_

 سالم .....دير اومدي ....گفتم نکنه ميخواي شب بموني تو اموزشگاه ....(ميدانستم سعي دارد با شوخي حالم را خوب_

 )کند .....اما دلم نازک شده بود

 نه .....با يکي از بچه ها صحبت ميکردم طول کشيد .....شما اينجا چيکار ميکنيد ؟_

 جون خونتون گفتم بيام دنبالت تو رو هم ببرم بايد ميرفتم دنبال شکوه_
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 يعني فکر ميکردند حاال که من غصه دارم ضريب هوشي ام هم پايين امده ...معلوم بود شکوه جون زنگ زده با(

 )بامداد ...اگر نه بامداد از کجا ميدانست ماشين نياورده ام

 ه ي کوچولوي متفکر زياد خودتو خسته نکن ......زنگدر افکارم غوطه ور بودم که لپ نداشته ام را کشيده بود : فرفر

 زدم خونتون حالتو بپرسم شکوه جون گفت ماشين نياوردي ......بعد هم لبخند زده بود

 يعني بامداد افکار مرا هم ميخواند؟

 گرفته يدر ماشين را که بستم صدايش بلند شده بود .....عجيب بود بامداد هميشه ساکت و صامت بود ...يعني دل ِ 

 من نطقش را باز کرده بود؟

 خب بهتري ؟_

 ....همين براي به اتش کشيدن باروت وجودم کافي بود

 ببينيد اقاي ارين .....ميدونم که از ماجرا خبر داريد ......يه قضيه ي شخصي بود که خب شايد من نبايد انقدر جدي_

 ي ام بود که خياالتي پيش خودم کردم ....و هزار تا شايدميگرفتم و گرفتم ...... شايد کال هم تقصير خودم و بي تجربگ

 ديگه....االن ديگه يه اتفاقي افتاده .....نميخوام در موردش صحبت کنم ....مثل همه ي ادما که دوست ندارن راجع به

 ياشخصياشون صحبت کنن .....مثل شما که نزديک يک سال با کژال تموم کرديد و من حتي نميدونم کوزه اي که بر

 کژال فرستادم روي ميز کار شما چيکار ميکنه ........اينا شخصيه ......شخصي !حاال نميدونم شخصي هاي من چرا انقدر

 دم دستي شده که همه نيخوان راجع بهش صحبن کنن......بخدا شخصي هاي منم مثل مال همه ي شماهاست ....قفط

 !انگار يکم دخترونه تر و احمقانه تره

 ه بودم ....نفسم گرفته بود ......بامداد هم ساکت به رو به رو خيره بود .....شايد شب ميفهميدم چهيک بند حرف زد

 .....غلطي کرده ام ...اما در ان لحظه که حس پرواز داشتم همه سنگيني هايم را خالي کرده بودم روي بامداد

 ود ......برايم بستني خريده بود ......بوي عطرش بادقيقه ي بعد امده ب10 ..... کنار خيابان پارک کرده بود ...رفته بود

 سيگار قاطي شده بود .....يعني باز کالفه اش کرده بودم ؟......بستني را دستم داده بود .....: بيا فرفره کوچولو

 .....بخور انرژي داشته باشي بتازوني .....لبخند زده بود......

 ر دهان فرفره کوچولويي ميزدم که ناراحتي اش از ديگري را سر مناين مرد چه بود ......من بودم با پشت دست ب

 !خالي ميکرد ...بامداد رفته بود براي من بستني هم خريده بود

 ......شرمنده ام ميکرد

 موقع پياده شدن گفته بود ديگر باال نمي ايد ....به شکوه جون بگويم برود پايين .غم و کالفگي نگاهش بر خالف

 ايم خريده بود حال خودش گرفته بود ....مثل همان روز در باغ که کنار استخر سيگار دود کرده بودبستني اي که بر

..... 

 چرا هميشه کالفه اش ميکردم ؟
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 شکوه جون را محکم بغل کرده بودم که مهرش را براي خودم نگه دارم .......با مامان شام خورده بودم مثل قبل

 .......بامداد بود انگار فقط مرضم بد کردن حال......

 شب پيام داده بود .......: فرفره من حاضرم هروقت دوست داشتي راجع به شخصي هام حرف بزنم0ساعت 

 .....قصدم هم اصال فضولي تو شخصيات نبود.......

 :االن وقت درست کردن گندي بود که زده بودم

 ببخشيد ...امشب تند رفتم .....نميخواستم ناراحتتون کنم_

 منو ناراحت نميکني فرفره .......در ضمن يادت باشه شخصي هاي تو دخترونه و لطيفه ...احمقانه تنها صفتيه کهتو _

 ....نميشه بهش داد

 يعني از ان موقع که من داشتم اين حرفها را بلغور ميکردم يادش مانده بود به دخترانه هاي خودم گفته ام احمقانه

 ......؟

 شبانه ي من با بامداد بود .........چندمين اولين بود که با بامداد تجربه ميکردم ؟اولين اس ام اس هاي نيمه 

 اولين باري که بي کژال ديده بودمش.....اولين باري که در آغوشم کشيده بود .....سرم داد زده بود ......برايم بستني

 ......خريده بود .......و حاال اولين باري که نيمه شب به هم اس ام اس ميداديم

 ....هيچ چيز هيجان انگيز تر از شروع روز با تماس آدري نبود

 ..سالم_

 به سالم آدري جان خودم...چطوري ؟_

 خوبم گل گلي .....ميخوام برات کارت بيارم بيام خونتون يا بريم بيرون ؟_

 من که بيکارم هر جور تو دوست داري_

 اسه آقا يوسف و گل گلي هاي اتاقت تنگ شدهخب به من باشه که دوست دارم بيام خونتون ...دلم و_

 پس بيا منتظرم_

 .....دلتنگش شده بودم ...عادت نداشتيم انينهمه از هم بي خبر باشيم

 فدرا ميدونم که تو اين مدت خيلي بي معرفت شدم .....ميدونم که خيلي خوبي که به روم نياوردي_

 مدت نديدمت ولي کلي به گارن غر زدم به خاطر اين همهولي ميدوني که چقدر دوستت دارم ......درسته تو اين 

 ......کاري که بايد انجام ميداديم

 آدري اين حرفا چيه .....من اين مراحلو پشت سر نذاشتم که بگم درکت ميکنم .....اما خب طبيعيه که درگير کارها_

 .....و مراسمت باشي

 ..........اينطور کن اونطور کنيعني پدرم در اومده ها ......لباس عروس بپوش _
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 ....اينا همش خاطره ميشه ...قدر اين روزاتو بدون_

 تو چه خبر ؟_

 منم هيچي خبر خاصي که نيست .....ميرم آموزشگاه و ميام ....سرم خلوت شده بيشتر ميرم انجمن .....چند بار هم_

 ترانه رو ديدم

 .....يستااااا .....اين ترانه که شده زن سعدي هيچ پيداش ن_

 نه يکم گرفتار بوده اين مدت_

 خوشم مياد هممون هم گرفتاريم ...هر کي يه جور_

 ...خره گرفتاريه تو که شيرينه_

 اره فقط يکم شيريني اش دلمو زده ......دلم واسه قدم زدنامون و کافه رفتنامون تنگ شده_

 ها از سر گرفته ميشهايشااهلل به زودي بعد از اينکه رفتي قاطي مرغا دوباره خل بازي _

 فدرا ميگم اين کارت خودتون و دنيا و فرداد .....فقط يه چيز بگم ؟_

 االن بايد گوشامو مخملي کنم ؟_

 اااا....فدرا اذيت نکن ديگه .....تو خيلي خوبي من ميدونم .....کارت شکوه جون و ترانه رو بدم تو ميدي بهشون ؟_

 ..توروخدا نه نگوخودم تلفني ازشون عذر خواهي ميکنم ...

 خب حاال .....خودتو لوس نکن .....بعدا که خواستم ازدواج کنم جنابعالي نقش کبوتر نامه برو بازي ميکني ميري همه_

 کارتارو ميدي به مهمونا

 من کبوترتم تو اينارو ببر ....هر کاري خواستي من برات ميکنم_

 ....اينطوري ميگي اي جانور پليد ...توام چون ميدوني من ازدواج نميکنم_

 نه ....تو بهترين شوهر دنيا رو پيدا ميکني .....پس اين کارتا پيش تو .....افرين_

 پس خودت زنگ بزن براشون توضيح بده ها

 باشه باشه ...حله .....تو کي ميتوني ببري؟_

 ...من فکر کنم فردا بعد از آموزشگاه ببرم_

 باشه پس زنگ ميزنم بهشون_

 .....ثابت کرده بود در مورد دوستانه هاي دخترانه اش اشتباه نکرده امحضور ادري امروز 

 مامان در طول روز زنگ ميزد حالم را ميپرسيد ...هنوز خيالش راحت نشده بود ......دلم آرامش استاد صديق را

 ....ميخواست .....تماس گرفته بودم گفته بود ميتوانم بروم مطب

 استاد سالم_
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 ش اومدي ....بيا بشينسالم دخترم .....خو_

 ....استاد ميبخشيد که من بعد از فارغ التحصيلي هم مزاحم شما ميشم_

 خوشحالم ميکني دخترم ....چي کردي در اين مدت ؟_

 کار خاصي که نکردم استاد ......به خاطر فشارهايي که روم بود امسال ارشد شرکت نکردم ....بايد برنامه ريزي کنم_

 براي سال بعد

 اين کارو بکن ....نذار از اين فضا فاصله بگيري ....حيفه سرعتر_

 چشم استاد حتما_

 در ضمن اگه دوست داشته باشي يه روزهايي ميتوني بياي اينجا بعضي پرونده ها رو مطالعه کني و با روند تراپي_

 آشنا بشي

 ....استاد از خدامه_

 خاونم اسالمي هماهنگ کن هر سوالي هم داشتي از خب پس از هروقت تونستي بيا .....ساعتهايي که مياي رو با_

 خودم بپرس

 ......استاد واقعا ازتون ممنونم_

 .....دخترجان من چند بار به تو بگم مثل دختر نداشته ام هستي_

 شما و همسرتون به من لطف داريد استاد ....دلم براشون تنگ شده ....اگه بشه يه روز مزاحمتون ميشم_

 ن ...چون ما عاشق اين مزاحمتا هستيمحتما اين کارو بک_

 .....!استاد اصال از سينا و حاشيه امنش نپرسيده بود ....گاهي ميشد کساني را براي درک بااليشان ستود

 سالگي بي تجربه ي من بد نبود .....حاال فهميده بودم حاشيه ي امني که استاد23سينا براي هرچه که بد بود براي 

 بود ......حاال فهميده بودم ادمها پاي منافعشان که وسط مي ايد ميتوانند خيلي چيزها از صحبتش را کرده بود کجا

 ....!جمله وجود ديگران را بشکنند ....اينها همه فهم بود ......درد داشت اما فهميده بودمشان

 ..دوست نداشتم بي گدار بهآموزشگاه پيشنهاد داده بود چند کالس ديگر هم بردارم ...گفته بودم فکر ميکنم ...........

 .......آب بزنم

 بايد بعد از کالس کارتهاي آدري را تحويل ميدادم ........آدري گفته بود به ترانه و شکوه جون زنگ زده ....ترانه

 .....جواب نداد اما کارت شکوه جون را ميتوانم ببرم

 اليچه ي پرنده داشتم ....آرزويي که هرگزهميشه وقتي بعد از کالس در ترافيک رانندگي ميکردم آرزو ميکردم ق

 .....محقق نميشد و من باز با سمجي تمام آرزو ميکردم

 ......در عوض ترافيک به باز شدن در و نمايان شدن چهره ي شکوه جون مي ارزيد
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 ......وقتي حياط را طي کردم ....به جاي چهره ي شکوه جون چهره ي خواب الوده ي بامداد بود با لباس خانه

 .......پتانسيل داشتم همان لحظه در آغوشش مچاله شوم وبا هر چه قدرت در توان دارم فشارش دهم

 سالم آقاي آرين ...ببخشيد ....من بد موقع مزاحم شدم ...شکوه جون نيستن؟_

 برامون کارتسالم .....نه با بابا رفتن بيرون انگار .....ولي رو در يه يادداشت چسبوندن که فرشته کوچولو قراره _

 عروسي بياره ......حاال فرشته کوچولو شمايي؟

 )....خنده ا م گرفته بود .....بامداد با انهمه خواب آلودگي شوخي ميکرد(

 ......واال فرشته کوچولو رو که نميدونم ولي من کارت عروسي آوردم_

 خب تو که فرفره کوچولويي ......بيا تو حاال_

 ستاده بوديم سر به سر هم ميگذاشتيم ......درگير بودم که کارت را از کيفم در آورمدقيقه بود دم در ورودي اي05

 همزمان صحبت هم ميکردم : نه ديگه مزاحمتون نميشم ....(سرم پايين بود ...هنوز کيفم را حفاري ميکردم در پي...

 تر عمق داره کيفت ....راشت همکارت ......نارين هميشه ميگفت معلوم نيست کيف دستت ميگيري يا زنبيل .....سه م

 ميگفت ) شما هم به استراحتتون برسيد

 حلقه شدن دستش دور مچم تمام اعضا و جوارحم را از کار انداخت .... ) : حاال بيا تو به گشت و گذار تو کيفت ادامه(

 بده

 .....ناخودآگاه کشيده شده بودم به داخل

 ...........نشسته بودم روي کاناپه .....کارت را پيدا کرده بودمبامداد مرا با کيف درگيرم تنها گذاشته بود 

 برگشته بود ....مرتب ......صورتش را اب زده بود....موهايش را هم ....خواستني تر از هر وقتي و دست نيافتني تر

 .....مثل هميشه

 دو فنجان قهوه اورده بود.......: خب باالخره موفق شدي ؟

 ابله اين کارت خدمت شم_

 .....ممنون لطف کردي_

 خواهش ميکنم .....آدري خيلي گرفتار شده گفتم من اينارو براتون ميارم ،شکوه جون و آقاي ارين هم ميبينم ...دلم_

 ....براشون تنگ شده بود

 خنديد .....: به جاش مجبور شده منو ببيني .....پايان تلخي شد بر روياهاي خوشت_

 ظورم اين بود که دلم براشون تنگ شده بوداي بابا اين چه حرفيه ....من_

 خوش به حالشون ......شوخي ميکنم_

 بامداد داشت شيطنت ميکرد .... من هم توانم انقدر نبود ......نفهمديم قهوه را چطور بلعيدم ...تمام حلق و ناي و(
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 ....!)دستگاه گوارشم سوخته بود

 ديگه برم فنجان را در سيني گذاشتم ......: خب با اجازتون من

 چه عجله اي داري ....ماشين داري؟ بيام برسونمت؟_

 نه نه ماشين آوردم ....دوباره به دوران ماشين سواري روي آوردم_

 خب خداروشکر ......خيلي مواظب باش شبه ...اين راننده ها م واسه دور زدن ترافيک از خود بيخود ميشن_

 رسيدي يه خبر به من بده....

 ه جون سالم برسونيد ...خدافظچشم .....به شکو_

 چشم...خدافظ فرفره_

 بامداد همه جورش دوست داشتني بود ......چرا هيچوقت يک حرکت اضافي نميکرد ....چرا هيچ چيزش در ذوق

 /.....نميزد ....مگر ميشد کسي انقدر به موقع باشد

 .....خسته رسيدن به خانه با بوي غذاي مامان از اين حسهاي شيرين بود

 ....شام خورده بودم .....با مامان حرف زده بودم .....از ديدارم با استاد صديق گفته بودم ...فيلم ديده بودم

 بعد از نيمه شب بود .....تازه زير لحاف گل گلي يادم افتاده بود بايد به بامداد خبر ميدادم2ساعت 

 :گوشي را دست گرفته بودم .....مردد ....تايپ کردم

 بخشيد ....من اومدم خونه خسته بودم حواسم پرت شدم .....راحت اومدم رسيدماقاي ارين ب_

 .......تو که بدقول نبودي فرفره_

 ببخشيد واقعا حواسم پرت شد_

 ببين فرفره براي تنبيه اين بدقولي ديگه به من نگو آقاي آرين ...احساس ميکنم داري با پدرم صحبت ميکني ....من_

 بامدادم

 از بد قولي منه ....خيلي برام سخته ...عادت ندارم اسم شما رو صدا کنم اين تنبيه بيش_

 صدا کن عادت ميکني ....يه بارم که شده حرف گوش کن فرفره ....شب بخير_

 ......دنيا و فرداد گفته بودند از قبل جايي دعوت شده اند نميتوانند در مراسم ادري شرکت کنند

 بود .....لباسم را دوست داشتم .....پيراهن مشکي دکلته ي چسب بود تا سر مامان مثل هميشه کت و دامن پوشيده

 زانو که از قسمت کمر حرير بنفش تيره رويش آمده بود ......حريرش دنباله دار بود روي زمين کشيده ميشد

 هز دوران راهنمايي کخيلي گشته بودم تا پيدايش کرده بودم ......دوست داشتم شبيه لباس آناستازيا باشد ......ا.......

 .....کارتونش را ديده بودم دلم را برده بود

 ......موهايم را مهري مدل سبد بافته بود ......آرايش دخترانه اي هم داشتم
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 .....کمي دير رسيده بوديم .....در ترافيک مانده بوديم ...مامان غر زده بود که بايد زودتر راه مي افتاديم

 .......نمان مامان را در آغوش گرفته بود ....گريسته بودخاله ژاکلين به محض ديد

 آدرينا همان فرشته ي زميني بود که درک وجودش سخت شده بود ....در لباس عروسي زيباتر و معصوم تر از

 ......هميشه به نظر مي آمد

 از چشم من ميبينن آدرينا را در آغوش گرفته بودم : ادري اگه گريه کني خيلي خري ....آرايشت خراب ميشه همه

.... 

 .....ساکت شو گلدار ......وسط هير و ويري نگران فکر مردمي_

 .......آدري ايشاال خوشبخت بشي_

 ......مرسي گل گلي_

 دست کسي از پشت به شانه ام زده بود ...: ببخشيد اجازه ميديد منم تبريک بگم به عروس و داماد

 وا ترانه فدرام ...سالم عرض شد ترانه بود ......چرا اينطور صحبت ميکرد:

 )اااا ببخشيد ما يه فدرا داشتيم ولي اين شکلي نبود ....شرمنده نشناختم ......(زده بود زير خنده_

 )اي اي حاال ديگه منو ميذاري سر کار (نيشگوني از بازويش گرفته بودم_

 .......ان ديو ادمو نيشگون ميگيرينکن عزيز من نکن .....هيبت پري دريايي واسه خودت درست کردي بعد به س_

 صداي ادري بحثمان را تمام کرده بود :اي بابا عروس منم شما دوتا وايساديد با هم گل ميگيد گل ميشنويد از هم

 تعريف ميکنيد ...خوبه واال

 

 اره ادري جون تقصير اين فدراست ديگه ....ميخواد همه ي توجه هارو به خودش جلب کنه ...نميگه عروسي_

 ......دوستمه .....دوستم دوستاي قديم

 .....ايستاده بوديم پيش ادري ميخنديديم ...انگار نه انگار که عروسي است و ادري عروس

 صداي خواننده امده بود که همه را به رقص دعوت کرده بود .....براي من که اسم رقص مساوي بود با ناقوس مرگ

 .......جايي سنگر ميگرفتم بايد سريع خودم را به مامان ميرساندم....

 ترانه در کسري از ثانيه پريده بود وسط .......پيش مامان بازگشته بودم ......شکوه جون و آقاي آرين هم کنارش

 نشسته بودند .......شکوه جون انقدر از زيباييم تعريف کرده بود که کبود شده بودم از خجالت .....همان ميرقصيدم

 

 اي آرين نشسته بودم .....خيار پوست کنده بودم ...با هم خورده بوديم .....پدارنه و دخترانهبهتر بود .....کنار آق

 عروسي داشت تمام ميشد سارا هنوز با احسان نيامده بود ......يک هفته ي تمام بود خونمان را در شيشه کرده بود.....

 .........داشتم با آقاي آرين ميخنديدم که که اولين مراسم رسمي است که با احسان در کسوت نامزدش حاضر ميشود



www.taakroman.ir  

 

  

 
102 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 شماره اش روي گوشي افتاده بود

 سارا هيچ معلوم هست کجايي ؟ عروسي تموم شد_

 فدرا بابا دير شد ديگه ...خودم اعصاب ندارم .....بيا دم در ...من روم نميشه تنهايي بيام تو_

 مگه با احسان نيومدي ؟_

 ميشناسه اينجا ؟خب اخه الدنگ مگه احسان کسيو _

 درست صحبت کن بي ادب ...االن ميام_

 داشتم ميرفتم دم در که ديده بودم ترانه گوشه اي نوشيدني به دست ايستاده ......با چه کسي صحبت_

 ميکرد؟......مگر او امده بود ......نزديک بود با سربخورم به گارسوني که نوشيدني تعارف ميکرد ......بامداد بود با ان

 

 ......و شلوار دودي رنگ ؟....برازنده تر از هميشه کت

 جيغ سارا در امده بود .....: ببخشيد ليدي که داريد خرامان قدم بر ميداريد ميشه لطفا سريعتر تشريفتونو بياريد يا_

 ....يه جور ديگه از خجالتتون در بيام

 ده بودم ......دخترانه هايش زنانه شده بودبا احسان سالم عليک کرده بودم .....سارا را به رختکن راهنمايي کر

 موهايش را رنگ کرده بود .....لباس پولک منجوق دار پوشيده بود ....اما هنوز همان ساراي دوست داشتني.....

 .....خودمان بود

 ....دوباره رفته بوديم پيش ادري .......اين بار گارن خيلي مهلت نداده بوديم بايستيم

 احسان را گرفته بود رفته بود وسط ......اولين پسر حاجي بود که ميديدم اينگونه رفتار ميکند سارا هم نرسيده دست

 .....بايد دوباره به سنگر باز ميگشتم ....صد سال ديگر هم ميگذشت از عهده ي رقصيدن بر نمي امدم.......

 ......نزديک ميزمان که شدم از دور ديدمشان ....با ترانه نشسته بودند

 ....بابا خاونم شما که باز اومدي اينجااي _

 ترانه اذيت نکن .....سالم اقاي ارين_

 ....ابرويش را باال انداخته بود_

 سالم خوب هستيد ؟_

 .....)او چرا فعلها را جمع ميبست ؟(

 ممنون ......نشسته بودم_

 کنيد ...من ميرم برقصم ....حاال کو تاشما مث پيرزن پيرمردا ميمونيد ....بشينيد اينجا از خاطرات نوه هاتون تعريف _

 !دوباره دعوت شم عروسي؟

 .....بزرگتها که مشغول بودند .......نشستن کنار بامداد در آن لحظه از فتح قله ي قاف هم سخت تر بود
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 !بدتر که زل زده بود به من

 

 .....تاب نگاهش را نداشتم ....سرم را باال کردم

 .......قرار بود من ديگه اقاي ارين نباشم ....ميبينم که به قول و قرارت پايبند نيستي يادمه يه قراري گذاشته بوديم_

 

 من که گفتم سختمه_

 منم که گفتم صدا کن عادت ميکني .....االن ترانه بود نخواستم اذيتت کنم .....از اين به بعد منو آقاي ارين صدا_

 کردي منتظر جواب نباش

 داريد اذيت ميکنيد_

 !ينطور باشهشايدم ا_

 نگاهش کرده بودم ....نگاهم کرده بود .......دستش را پشت صندلي گذاشته بود .....انگشت روي بافته ي موهايم

 :کشيده بود

 در ضمن من حرفمو پس ميگيرم .....انگار حق با شکوه جونه ....تو فرفره کوچولو نيستي ....فرشته کوچولويي_

 ده بود ....نفسم جايي ميان راه گير کرده بود ....نه باال مي امد نه پايين ميرفتديگر اکسيژن هم وصل ميکردند بي فاي

 ....هنوز فرفره کوچولو برايم عادي نشده بود ...چه رسد بامداد بخواهد فرشته کوچولو هم صدايم کند......

 .......شتکاش زودتر اين شام لعنتي را ميدادند ......قلب نيم بند من طاقت اين همه هيجان را ندا

 ......ترانه هم خيال بازگشتن نداشت

 چشم غره اي به سارا رفته بودم .....بعد از چهار سال دوستي فهميده بود بايد سريعا قيد رقص را بزند خودش را

 .....برساند

 مداد انقدراحسان کنار بامداد نشسته بود ...مثال مردانه بودند .....ولي ميدانستم مدلشان شبيه هم نيست .....اما با

 ......مودب بود که بتواند براي چند دقيقه با احسان معاشرت کند

 

 .....سارا جون عروسي تا حاال نرفتي که نرسيده رفتي وسط نمياي بشيني؟ ....حداقل يه نفس تازه کن_

 اين گوشهنه پس البد مثل تو خوبه عروسيه دوست صميميته اومدي عين نوه ي خاله ي مامان بزرگ داماد نشستي _

..... 

 با من بحث نکن_

 )چشم فدراسيون ....حاال يه شيريني بده من بخورم .....ولي خيلي خوشگل شديا بال (چشمکي زد_

 .....ساکت باش شيرينيتو بخور_
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 دورترانه هم باالخره آمده بود ......با سارا سر به سرم گذاشته بودند ....و نگاه بامداد همچنان ممتد بود و گرم .....از 

 .....هم ميسوزاند

 وقتي گفته بودند براي صرف شام برويم سارا پيشنهاد داده بود تا دور ادري خلوت است عکس يادگاري بيندازيم

 همگي با هم رفته بوديم .....کنار ادري و گارن .....ايستاده بوديم که پشتم داغ شده بود .....سوخته بود .......دست......

 .......شده بودبامداد دور کمرم حلقه 

 ......ديگر يخ هم اين اتش را خاموش نميکرد

 لذتش زياد بود اما فکر اينکه نکند دستهاي بامداد هم مثل غير مستقيمهاي سينا قرار است بي منظور باشد دردناک

 .....تر بود

 ......دسمت ميز شام هم که ميرفتيم پشت سرم قدم بر ميداشت ....انگار از شيء اي شکستني حفاظت ميکن

 سارا و احسان رفته بودند غذا بکشند .....ترانه هم ميز را دور ميزد .....ميخواست اول آمار غذا ها را بگيرد......غذا

 .....کشيدن در اين شلوغي انهم با لباس دنباله دار من سوژه اي بود

 

 ات بيارمصداي بامداد را در گوشم شنيده بودم : همينجا وايسا .....بگو چي ميخوري من بر

 

 .....نه ميکشم دستتون درد نکنه_

 ....نفر ادم هم بخوري511با اين لباس دنباله دارت که نميخواي راه بيفتي دور ميز به _

 قاطع بود و جدي

 يکم جوجه ...ساالد و کارامل_

 .....حتي احسان هم ازرفته بود بي حرف ......اينها که ديگر مردانه بود ....دخترانه هاي من اينها را هرگز نديده بود 

 ......اين مردانه ها براي سارا خرج نميکرد

 .....با بشقابم باز گشته بود ......بچه ها پيشنهاد داده بودند برويم روي ميزهاي باغ غذا بخوريم

 ها بيا ديگايستاده بودم تا بامداد براي خودش هم غذا بکشد .....ترانه با سارا و احسان به سمت باغ ميرفتند ..... : فدر

 چرا وايسادي؟...

 بامدادرفته براي خودش غذا بکشه .....وايسادم تا بياد ( يکبار به خاطر من مجبور شده بود برود ...بي ادبي بود سرم_

 )را پايين مي انداختم همراه بچه ها ميرفتم ......حداقل ميتوانستم برايش صبر کنم

 .....باشه پس بيايد ديگه_

 :ه بود ......امشب چرا اين نقطه از پشتم هي داغ ميشد ......صدايش در گوشم پيچيده بوددوباره پشتم داغ شد

 !بريم فرشته کوچولو ....مرسي که صبر کردي بامداد هم بياد._
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 اصال من چرا به ترانه گفته بودم منتظر بامداد مانده ام .......بامداد چرا پشتم مانده بود ....چرا شنيده بود که بامداد(

 ايش کرده ام ....چرا شنيده بود که منتظرش هستمصد

 دستش را پشت کمرم گذاشته بود به سمت باغ قدم بر ميداشتيم ......کاش دستش را بر ميداشت ....پوستم طاقت اين

 ......همه حرارت را نداشت ......مردانه هاي بامداد براي دخترانه هاي من زيادي بود

 که بود تز خوبي نبود هواي دي ماه سرد تر از ان بود که من با پيراهن دکلتهبيرون غذا خوردن تز هر کدامشان 

 ......بتوانم تحمل کنم ......نميخواستم جلوي بامداد غر بزنم اما داشتم قنديل ميبستم

 

 کدومتون تز داديد بيرون شام بخوريم ؟_

 )هممون با هم ...مشکل داري؟(سارا با احسان امده بود ...قلدر شده بود_

 .....)نه فقط يکم سرده ....(اگر بامداد و احسان نبودند اينگونه مودبانه جوابش را نمي دادم_

 صداي ترانه هم با سارا همدست شده بود ...: راست ميگه سارا ...ما از اول اون وسط جنب و جوش کرديم گرممون

 )زير خندهشده .....ايشون پري دريايي وار نشسته بودن سر جاشون ....(زده بودند 

 .....جلوي بامداد و احسان داشتن گربه رقصاني ميکردند ....بايد بعدا از خجالتشان در مي امدم

 ......اما احسان هم همراهم شده بود : حق دارن ...سرده ...غذاها هم يخ کرد

 .اما دوست داشتم برايبامداد بي صدا کتش را در آورده بود روي شانه هايم انداخته بود........خجالت کشيده بودم ...

 ......سارا و ترانه زبان درازي کنم که بي شک اگر شرايطش فراهم بود اين کار را ميکردم

 ....موقع رفتن ديگر قيد آرايش و قيافه را زده بوديم .....آدري را بغل کرده بوديم و تا ميشد گريسته بوديم

 .دوستيمان انقدر مهم و عزيز بود که ريملهاي پس دادهپري دريايي وار امده بوديم و ديو شکل بازميگشتيم .....

 .....نگرانمان نکند .......شاد رفته بوديم و غمگين بازگشته بوديم

 

 ......خيلي دير به خانه رسيده بوديم

 .....بامداد پيام داده بود .....: فرشته کوچولو نبينم ناراحت باشي.....غم به چشمات نمياد

 ام شبها بود .......البد به نظر بامداد هم چشمهاي با لنزم تيله اي بودند .....پاسخ نداشت ايناين ديگر دير تر از تم

 ......پيام.......گرما داشت .....گرمايي به وسعت يک نيمه شب که کسي در جايي به ياد غم چشمانم بود

 بود ......ديگر کافي بود .....فدرايمدتي بود دخترانه هايم ميان سينا و بامداد و احساسات نصفه نيمه ام حبس شده 

 هميشه اينطور نبود ......فدراي هميشه همان فدراي مورد عالقه ي مامان بود که هدف مند بود ....تالش ميکرد و در

 

 ......زندگي فقط به دنبال عاشقانه نبود
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 ......مبايد براي ارشد برنامه ميريختم ...روزهاي حضورم در مطب استاد صديق هم مشخص ميکرد

 .......مامان از تصميماتم استقبال کرده بود

 منشي استاد خانومي سي و چند ساله و بسيار خوش رو بود ...انگار هرکس با استاد در تماس بود آرامشي بي نظير در

 ......وجودش هويدا ميشد

 را بخوانم و بعد از اتمام مراجعيناستاد گفته بود خانوم اسالمي بعضي پرونده ها را در اختيارم بگذارد .....پرونده ها 

 .....استاد در موردشان صحبت کنيم

 هنوز پرونده ها را باز نکرده هيجان داشتم نميدانستم کدام را بخوانم ......ميخواستم چشمانم را ببندم دست روي

 اهم کرده ......از ميانيکي از پرونده ها بگذارم ......بچه شده بودم .....باور نداشتمم استاد همچين فرصتي برايم فر

 ....تمام پرونده ها اسم او نظرم را جلب کرده بود .....يلدا ! ......اسمش ترغيبم کرده بود داستانش را بخوانم

 ساله .....مهندس عمران ......خالصه ي پرونده اش گفته بود چند رابطه ي عاطفي غير موفق داشته که در25دختري 

 مدتي يلدا را کنار گذاشته .....افسردگي حاد که با احساس بي کفايتي همراه شده بود وهرکدام طرف مقابل بعد از 

 ......عالوه بر مشکالت شخصي براي يلدا در محل کارش هم دچار مشکل شده بود

 در توضيحات نوشته شده بود پدر و مادر يلدا از کودکي يلدا مدام بحث و مشاجره داشته اند ......هميشه در خانه سر

 .....مساول مختلف بحث بوده

 همين!؟ من دوست داشتم خيلي بيشتر در مورد يلدا بدانم ....اينها برايم کم بود ! تشخيصي نداده بودم ....تحليلي هم

 نداشتم ....نميتوانستم رابطه ي منطقي بين مشکالت امروز يلدا و توضيحات گذشته اش پيدا کنم ! همه را بايد با استاد

 اشتم ......سرکشي ميان پرونده ها برايم مثل ورود به دنياي هري پاتر بود .......تازه فهميده بودمدر ميان مي گذ

 !چندان ارزشي ندارد00مدرک ليسانس روانشناسي ام با معدل 

 هنوز تا رفتن مراجعين استاد وقت داشتم پرونده هاي ديگري بخوانم ......پرونده ي بعدي براي رناک بود

 

 ساله ......نقاشي خوانده بود ....در يکي از معتبرترين مجله هاي هنري کار ميکرد ....خالصه ي11دختري .......

 پرونده حاکي از بيگانگي شخصيتي رناک بود با خودش و خانواده به خصوص مادرش .....در محيط کاري و تحصيلي

 ت که به خاطر معاشرتش با دوستانهنري اش روابط ِ بازي را تجربه ميکرد و در خانه مادري به شدت مذهبي داش

 پسر او را دختري فاسد خطاب ميکرد ......دليل رناک براي مراجعه به روانشناس احساس گناه و کمبود اعتماد به

 ......نفس در برخورد با همکاران و دوستانش بود

 ......بعد ازسال پيش با دختري آشنا شده10ساله دارد که 16در توضيحات نوشته شده بود رناک برادري 

 ازدواجش که از خانواده جدا شده ديگر هرگز سراغ خانواده اش را نگرفته....شماره اش را تغيير داده و هيچ ادرسي
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 سال است رناک شاهد گريه هاي شبانه ي مادرش براي امير و غرولندهاي پدرش به10 ......هم از خود نداده است

 .خاطر مقصر دانستن مادر است

....... 

 ......امروز کافي بود ....براي همين دو پرونده هم اگر ميخواستم با استاد صحبت کنم تا فردا صبح طول ميکشيد براي

 ......آخرين مراجع هم که رفته بود خانوم اسالمي هم خداحافظي کرده بود

 ناپه هاي صورتي روشنچاي ريخته بودم ...به اتاق استاد رفته بودم .......اتاق مشاوره اش آرامش محض بود ......کا

 .....کاغذ ديواري هايي بسيار ماليم و شمعهايي که روي ميز روشن بود....

 .....چاي را روي ميز استاد گذاشته بودم ....:.سالم استاد خسته نباشيد

 سالم بر روانشناس جوان .... زحمت کشيدي دخترم_

 ....اختيار داريد استاد_

 ا رو خوندي ؟خب بريم سر اصل مطلب ...پرونده ه_

 

 ......دوتاشو خوندم استاد .....پرونده ي رناک راشدي و يلدا امامي_

 خب از يلدا شروع ميکنيم .....درسته در پرونده اطالعات کمي داده شده اما به طور اجمالي نظرت چيه؟_

 دگي االنش درخب استاد واقعا گيج شدم هيچ ربطي نميتونم بين دعواهاي خانوادگي يلدا در گذشته و سر خور_

 روابط عاطفيش پيدا کنم

 شکست متوالي يلدا در روابط عاطفي امروزش مقوله اي کامال جدا از دعواهاي گذشته ي5پس به نظر تو _

 خانوادشه؟

 قاعدتا نميتونه بي ربط باشه استاد .... اما انتظارم اين بود که بيشتر سرخورده و منزوي باشه و وارد رابطه نشه ......اما_

 يلدا با انتظارات من کامال فرق داره وضع

 خب ببين دخترم در چارچوب تئوريک شايد انتظاراتت منطقي باشه ولي در عمل افراد به شرايط و اتفاقات_

 اطرافشون عکس العملهاي مختلف نشون ميدن ......مثال در مورد يلدا.....دختري بوده که هميشه در خونه شاهد بحث

 ث شده يلدا به عنوان يک دختر فکر کنه اگر مادرش کوتاه مي امده و سکوت ميکرده خيليو جدل بوده ....همين باع

 از اين بحثها صورت نمي گرفته .....همين باعث شده يلدا احساس کنه در روابطش بايد کوتاه بياد ......براي همين با

 ته نقش دختر خوب و صبور رووجود تمام استفاده هايي که طرف مقابل ازش ميکرده حرفي نميزده و اصرار داش

 بازي کنه تا روابطش رو حفظ کنه ....غافل از اينکه اين رفتار باعث دلزدگي طرف مقابل ميشه و ترکش ميکنه

 عجيبه استاد .....احساس خنگي ميکنم .....اصال اين موضوع به ذهنم خطور نکرده بود ......و حاال پروسه ي درمان_

 چي هست



www.taakroman.ir  

 

  

 
108 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 کوتاه مدت و صرفا با حرف زدن به يلدا فهموند اين باورها غلطه....اما در طول جلسات مختلفخب قطعا نميشه در _

 و گروه درماني يلدا متوجه ارزش وجودي خودش ميشه و ميفهمه که کجا بايد بحث کنه و کجا بايد کوتاه بياد

 ارتا کتاب روانشناسي هيلگارد وحاال واسه احساس خنگي کردن زوده ....ببين فدرا جان روانشناسي تو اون چه......

 يالوم خالصه نميشه .......يه دنياست که هر چقدر هم بري به عمقش نميرسي......پس کفشاي آهنيتو پات کن دختر

 

 .....استاد با حضور شما ميتونم کوه هم جا به جا کنم ....مرسي که اينهمه بهم لطف ميکنيد_

 .....بر فراز رفيع ترين قله ها ببينم لطفي نيست دخترم ....من دوست دارم تو رو_

 

 نهايت سعيمو ميکنم که نا اميدتون نکنم_

 خب ميخواي اون يکي پرونده رو هم امشب بررسي کنيم يا پس فردا؟_

 امروز خيلي مراجع داشتيد استاد خسته هستيد ....فکر کنم پس فردا بهتر باشه...دوست دارم کمي هم بيشتر در_

 .....کنم مورد مشکل يلدا تحقيق

 .......موفق باشي .....پس ميبينمت_

 از مطب استاد که در امده بودم بيرون بال در اورده بودم .......انگار دنياي جديدي را کشف ميکردم .....ساعت نه شب

 هم ريخته بود .....اصال متوجه گذر زمان نبودم .....خدا رحم کرده بود به مامان خبر داده بودم اگر نه تا حاال شهر را به

 .....بود

 صداي زنگ گوشي بلند شده بود ......از وقتي آنطور تصادف کرده بودم سيم خريده بودم ....گوشي را وصل کرده

 ......بودم به ضبط ماشين

 ....به به ساالااام ترانه بانو .....چه عجب دستتون شماره ي ما رو گرفته_

 ه؟ ....بدو بگو ببينمسالم بر فرويد زمان ....شاد ميزني ....چه خبر_

 هيچي بابا همينجوري ...خوبي ؟_

 خوب که هستم ....زود تند سريع بگو ببينم کجا بودي ؟ تو خيابون چيکار ميکني ؟ چرا خوشحال ميزني؟_

 خبرعجبا ....بابا اومده بودم مطب استادم .....قراره بيام کارورزي يه جورايي .....االنم دارم بر ميگردم خونه ....تو چه _

 ؟

 

 ......منم هيچي کارگاهم ......از بس نقاشي کشيدم نمايشگاه نذاشتم ديگه خودم تو کارگاه جا نميشم_

 .....هنر سرشون نميشه اينا ترانه جون .......بيا خودم همه رو ازت ميخرم_

 ......اره ديگه مگه همين شماها به من روحيه بديد_
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 مخلصيم مخلصيم_

 و پرت نميکنم .....بامدادم اينجاست ....سالم ميرسونه ......تو اين هفته تونستي بيا ببينمتگلدار پشت فرموني حواست_

...... 

 حتما ... سالم برسون ....فعال_

 ......امشب بامداد در دخترانه هاي من جايي نداشت ......يلدا و استاد و رناک و دنياي جديد ذهنم را پر کرده بود

 .....يز همه چيز را براي مامان تعريف کرده بودم ......کم کم داشت سر سام ميگرفتبه خانه که رسيده بودم يک ر

 ......بعد از مدتها دوباره ذوق کرده بودم براي چيزي

 ......اخر شب که خواسته بودم آالرم گوشي را تنظيم کنم باز اسمش روي صفحه افتاده بود

 ..يکم مواظب باش .....زودتر برو خونه .....ببينم کي به ماروانشناس کوچولو که ذوق ميکني حواست پرت ميشه ..._

 وقت ميدي

 دوست داشتم جداي از بامداد بودنش امشب برايش پيام بدهم .....دوستانه ....انگار نه انگار او مردانه است و من

 .....دخترانه .....امشب دوست داشتم همه چيز ساده باشد و دوستانه

 

 جان انگيز بود ...تازه فهميدم روانشناسي يه درياست ......خوشحالم از اينکه انتخابشاخه نميدونيد که خيلي هي_

 کردم ....پرونده هارو خوندم ....ذوق زده شدم ....دير شد ديگه ....شما هر وقت تشريف بياريد من بهتون مشاوره

 ميدم...لبخندي شيطنت آمير بر لبم نشسته بود

 

 .......)خنده ام گرفته بود.......دوست داشتم اين شيطنتهاي بچه گانه راصفحه شده بود......1اس ام اسم (

 ذوق کردنتم قشنگه فسقلي .....پس به زودي يه وقت به من بده_

 .......به منشيم ميگم باهاتون تماس بگيره_

 ميخواستم سر بهدر خلوتم به اينها ميگفتم کرمولکهاي فدرا گونه .......امشب بامداد برايم دوست کوچکي بود که (

 )سرش بگذارم

 کم شيطنت کن فسقلي ....به منشيت بگو بامداد منتظره .....شب بخير_

 امشب فسقلي هم شده بودم .............فرفره کوچولو ......فرشته کوچولو .....روانشناس کوچولو و امشب فسقلي

 ......هرکدام در جاي خودش برايم خاطره بودميتوانستم کلکسيوني از نامهايي که بامداد خطابم کرده بود درست کنم 

 .......و فسقلي امشب که به نظرم ناب آمده بود و دوستانه.....

 ......قرار گذاشته بوديم با سارا و ترانه برويم خانه آدري

 خانه اش شبيه خود آدري بود .....شاد و مدرن.......باالخره تمام شده بود آدري شده بود همان آدري خودمان
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 ترانه و سارا سر به سرش ميگذاشتند ......از گارن مي پرسيدند و روابطشان .....آدري سرخ و سفيد ميشد.......

 .......هنوز دخترانه خجالت مي کشيد.......

 ....آدري برايمان از قهوه هاي خاله ژاکلين درست کرده بود .....ترانه ميگفت ميخواهد فالمان را بگيرد

 و .......تو فالت حرف ح ميبينم ....اين ح ميتونه حسن باشه ...حسين باشه احسان باشه .....تو فالتخب سارا بيا اول ت_

 ......حلقه ميبينم ......حلقه يعني عروسي ....تا چند وقت ديگه عروسيته ......پسرِ بچه ي خوبيه .......وضعش هم خوبه

 ده بود.....من و آدري هم دست کمي نداشتيم ...ترانه اما کامالبيا فنجونتو بگير ببر بشور ...... سارا از خنده کبود ش

 حاال تو پاشو فنجونتو......جدي نشسته بود ....: آدري جون توام تازه عروسي شگون نداره فال بگيري بيا ببر بشور 

 ......بردار بيار

... 

 

 .....يند واقعادقيقه کامال جدي زل زده بود به فنجانم ....داشت باورم ميشد چيزهايي ميب5

 .....شما فالت شلوغه .....ولي هيچي توش نيست ....بيا بگير ببر .....وقت و انرژي منم نگير_

 ......قهقهه زده بوديم .......اشک از چشمم مي امد

...... 

 مامان صحبتکليد را در قفل چرخانده بودم ......نارين با شلوار چهار خانه ام روي کاناپه ي هال نشسته بود ... با 

 ......ميکرد

 مثل انسانهاي اوليه دويده بودم سمتش ...انگار سالها بود ادميزاد نديده ام ......واقعا هم خيلي وقت بود هم را نديده

 بوديم .......دلتنگش بودم

 .......واي نارين ! بي معرفت باورم نميشه اومدي خونمون_

 به خاله ي بزرگت و دختر خالت سر بزني ؟اي که روتو برم .....نميشه يه بارم تو بياي _

 اصن من خرم ....تو راست ميگي ......ولي به خاله بگو اگه جمعه آش ميديد تو حياطتون بخورم با مامانم بيايم کرج_

 ....بابا تو بيا ما بره به سيخ ميکشيم برات_

 ......نه قربونت من با همون آش کارم راه ميفته_

 ...خالصه ما منتظريم_

 ....مان شب زود رفته بود بخوابد ....ميدانست من و نارين هر چقدر هم که حرف بزنيم باز هم مي ماندما

 نارين تعريف کن ببينم چه خبر ؟_

 من که خبري نيست هر روز با اين ارباب رجوعا درگيرم_

 ......کشتي مارو با اينا .....يعني اسم تورو بايد ميذاشتن مراجعه_
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 ....رو معرفي کرده بود همو ببينيم .......بلکه يه اتفاقي بيفته2کياني يکي از همکاراي شعبه هفته ي پيش خانوم _

 اي بالگرفته ....ميگم چرا نمياي اينجا ....جاهاي مهمشو بگو .....من با ارباب رجوعات چيکار دارم آخه ؟_

 شلوغ نکن بابا ....گفتم نه ......اصن خبري نيست_

 يعني چي ؟ چرا؟_

 سالمه ....همين االن انقدر از کارم و سر و کله زدن با مردم خسته ام که هر روز سالهاي11فدرا من خودم بابا _

 باقيمانده تا بازنشستگيمو ميشمرم .....تحمل ندارم يه نفر ديگه هم شبيه خودم زندگيش تو بيمه خالصه شده

 .....اضافه بشهباشه...صبح تا شب سگ دو بزنه ترفيع بگيره که يک قرون حقوقش 

 دوست نداشتم زندگي نارين اين باشد ....لياقت نارين و قلب مهربانش بيشتر از اينها بود......چرا نارين هم_

 )نميتوانست مثل شايلي و شهرزاد بزند به طبل بي عاري .....خرسند و خجسته زندگي کند....مدلش نبود

 خب اينطوري که سخته نارين_

 ون نيست .....بيخيال بايد ديد قسمت چيه ....تو چيکار ميکني؟اره ولي اونطوري هم اس_

 واي نارين رفتم مطب استادم ..... اگه بدوني پرونده هارو ميده بخونم بعد راجع بهشون صحبت کنيم .....اصن خيلي_

 .....واسم جالبه .....تا حاال پرونده ي دو تا دخترو خوندم

 !کال نداره به من بگيخب چي بوده مشکلشون ؟ ...البته اگه اش_

 نه بابا چه اشکالي .....تو که اصال اونارو نميشناسي .....(برايش از يلدا و و رناک گفته بودم ....کم از من تعجب نکرده_

 )بود

 فدرا قدر اين موقعيتو بدون ......االن وقت تالش کردنه ....اين فرصتو هر کسي نداره ...استاداي ما اونموقع جواب_

 ......و هم نميدادنسالم ما ر

 نارين يه چيزي بگم نميگي خلم؟_

 ....نه بگو_

153 

 من از اون روز احساس ميکنم نکنه ما هم شبيه خانواده ي رناک شديم..هنوز با استاد در مورد دليل رفتار برادرش_

 ه يه بهانه اي اوردهصحبت نکردم ........اما خب ميدوني از وقتي بابا رفته فرداد چقدر کم بهمون سر زده ؟....هميش

....... 

 خب اينکه خل شدن نداره ...باهاش صحبت کردي؟_

 نه بابا ....اخه ميدوني من و فرداد مدلمون اينطوري نيست_

 .....خب با مامانت در ميون ميذاشتي ببيني چي ميگه_

 .....حاال ميگم بهش_
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 .....هر روز انجا بود ....يک سره پاي تلفنصبح با مامان رفته بودم انجمن .....نيلوفر شده بود معاون مامان 

 ......ميخواست هماهنگ کند براي آخر سال با کاردستي هاي بچه ها جشنواره ترتيب دهد.....

 .....ترانه هم رنگ ميپاشيد به انجا

 ديم بيرونقرار بود نهار رو دو نفره با مامان در رستوران نزديک انجمن بخوريم ......بعد از مدتها دو نفره امده بو

 مامان ميدوني که هميشه اين دو نفره هاي يهويي دليل داره_

 سال که خودم بزرگت کردم ميدونم..... حاال بگو ببينم چي هست ؟23اره ديگه بعد از _

 امامان از وقتي بابا رفته فرداد خيلي کم به سر زده ....يه جورايي انگار از ما فرار ميکنه .....حتي کمتر از دنيا پيش م_

 .مياد .....يکي از پرونده هاي استادو که خوندم توجهم جلب شد ...چه دليلي داره که فرداد انقدر از ما کناره گرفته

 خب چرا اين سوالو از خودش نپرسيدي ؟_

 خب چون من و فرداد عادت نداريم اينطوري با هم حرف بزنيم ......ميخوام نظر تو رو بدونم_

 يکتر بود ي......پدرت هم عالقه ي زيادي بهت داشت....پدرت يه جوري همه ي ما روببين فدرا ...تو بچه ي کوچ_

 

 حمايت ميکرد ....حتي فرداد هم که پسر بود دلش به پدرت خوش بود .....هممون با رفتن پدرت پشتمون خالي شد

 ا محسوب ميشه وحشتفرداد هم همينطور ......هيچوقت فکر کردي ممکنه فرداد که حاال مرد خونواده ي م.......

 کرده باشه .......رفتن پدرت هممونو تو شوک گذاشت......حاال شايد فرداد ميترسه نتونه اون کارهايي که پدرت براي

 ....ما ميکرده رو انجام بده ...همين باعث ميشه بترسه .....اون از مسوليتهاي زندگي خودش و تنها بودن ما ميترسه

 ميرفتي باهاش حرف ميزدي ....بهش ميگفتي که جداي از هر چيز خواهرشي و انتظار گيج شده .....شايد بهتر بود

 .......داري اون فقط برادرت باشه .....نه هيچ کس ديگه

 خب آخه ما که تا حاال از فرداد انتظار نداشتيم کاري برامون انجام بده.......چرا بايد همچين کاري کنه؟_

 رو تغيير بده ......ادما همه چيز رو بيان نميکنم و طبق انتظارات ذهني تو فکر فدرا جان يکم اين نگاه تک بعديت_

 .....نميکنن ......با منطق تو پيش نميرن...ادما با احساسات خودشون زندگي ميکنن

 فرداداصال در اين مدت به اين چيزها فکر نکرده بودم ......پاک گيج شده بودم .....غافل بودم از خانواده ام ....از 

 برادرم ......برگشته بوديم انجمن .....سوييچ ماشين را داده بودم ترانه .....خواسته بودم عصر که پيام امد مامان را....

 برسانند ...ماشين را ببرند ....ترانه عاشق بام تهران بود اما چون شبها بدون ماشين سختشان بود با پيام

 ي بود ......من تا مطب استاد قدم ميزدم .....به خودم و فرداد و رفتن بابا فکرنميرفتند......حاال براي هر دويمان شانس

 .....ميکردم ....ترانه هم با پيام ميرفتند بام تهران ......بعدا ميرفتم ماشين را مي گرفتم

 .....فردادقدم ميزدم ....به کمرنگ شدن فرداد بعد از رفتن بابا ......و تالشي که نکرده بودم براي پررنگ کردن 

 به روزهايي که فرداد بي سر و صدا پول به کارت بانکي ام ريخته بود .....بدون اينکه به رويم بياورد .....وقتي براي
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 تصادف زنگ زده بود ....نگراني اش را احساس کرده بودم اما متهم کرده بودمش به تنها گذاشتنم ......فکر نکرده

 بود...فردايش علي را فرستاده بود ماشينم را ببرد نمايندگي ...تمام هزينه هايشبود راز داري کرده به مامان نگفته 

 ......را متقبل شده بود

 

 فرداد تمام اين مدت از دور مواظبم بود و من حتي تالش نکرده بودم خواهرانه کنارش باشم ......بايد به فرداد زنگ

 ميزددم

 .....ساله .....با ظاهري ژوليده .....زير چشمانش گود رفته بود27 -8وارد مطب شده بودم .....پسري را ديده بودم 

 ...ريشهايش نا مرتب بود ... نگاهش تهي بود ..... حتي غم هم نداشت ....خالي ِ خالي بود

 ....به خانم اسالمي گفته بودم اگر امکان دارد به جاي بقيه ي پرونده ها پرونده ي او را در اختيارم بگذارد

 ......جوشن بود ......فوق ليسانس مهندسي برق .....دانشگاه شريفنامش نيما 

 افسردگي حاد ....سابقه ي بستري در بيمارستان .....مصرف داروهاي قوي .....و درمان تحت نظر به نام ترين

 .....روانپزشکاني که فقط نامشان را شنيده بودم

 براي اقامت در هلند اقدام کرده بود .......به هلند نرسيدهبعد از اتمام درسش از طريق يکي از دفترهاي حقوقي .....

 منتقل شده بود به کمپ....دو سال در کمپ بدون دسترسي به خانواده اش

 ....ماه بود که تحت نظر استاد تراپي ميشد4 ... سال بود که برگشته بود ... چند ماهش را بستري بود0

 ....خانوم اسالمي اطالعاتم را در مورد نيما تکميل ميکردمبه آشپزخانه رفته بودم ......بايد ازطريق 

 گفته بود : مادرش فوت کرده ....پدرش از کارخانه داران به نام است ..... خيلي پول خرج کرد پسرش رو بفرسته

 ازمخارج .... رفت ...اين شکلي برگشت .... حاال خودشم مياد پيش اقاي دکتر ....ميگه من ميخواستم اينده اشو بس

 .....حاال داره هر روز جلوي چشمم آب ميشه

 ......تازه اين چند ماه که تحت نظر دکتر خيلي بهتر شده

 .....ميدانستم خالف اصول روانشناسي است ...اما دلم براي نيما سوخته بود ...... سخت گذرانده بود

 ......الب تر بودحيف که امشب بايد در مورد رناک با استاد حرف ميزدم اگرنه نيما برايم ج

 بعد از نيما به اتاق استاد رفته بودم

 خب خب ....بيا ببينم چه کردي ؟_

 استاد من يکم در مورد مساله ي رناک مطالعه کردم .....در مورد بيگانگي شخصيتي و اعتماد به نفس پايينش فکر_

 و باريه اين حس کم کم در وجودشکنم به دليل رفتار مادرش که سعي کرده به رناک القا کنه دختر بد و بي بند 

 !نهادينه شده و خودش هم باور کرده ....اما در مورد برادرش هيچي

 سال پيش10 .... آفرين .....تا همينجا خيلي خوب اومدي ......همينطور ادامه بده عاليه ...و اما در مورد برادرش_
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 ال خودش ازدواج کرده ....برخالف ميلساله ي جواني بوده که با دختري هم سن و س26برادر رناک هم پسر 

 مادرش .... سبک زندگيش هم با سبک مورد انتظار مادرش تفاوت داشته .....قرار گرفتن امير بين زنش و مادرش و

 ساله ي رفتارهاي سخت مادرش باعث شده امير به طور ناگهاني به اين فشارها عکس العمل نشون بده26تحمل 

 .....گهان فوران ميکنهمثل يک آتشفشان که نا.....

 تمام مدت حرفهاي استاد را در دفترچه اي که از شهر کتاب براي يادداشت برداري خريده بودم مينوشتم ....دفترچه

 اي با جلد پارچه اي گلدار ......گل گلي بودم ديگر

 ند کروز سوار ادرس مطبديدن اين منظره بعد از اين مدت ديگر عجيب نبود ..... اما تعجبم از ان بود که اين مرد ل

 استاد را از کجا اورده بود .......؟

 سالم ..... به جاي تعجب بيا سوار شو_

 سالم شما اينجا چيکار ميکنيد ؟....ادرسو از کجا اورديد ؟_

 ترانه گفت ماشينتو دادي بهشون ..... منم که ميدونم تو مياي اينجا مثل آليس در سرزمين عجايب محو ميشي_

 تو تاريکي هوس پياده روي ميزنه به سرت ...... ادرسو هم از مامانت گرفتم .....حاال اگه جوابا قانع کننده بودبعدم ...

 ........سوار شو بريم

 ......بامداد فرازميني بود..... حداقل براي من مردانه هاي مهربانش قابل درک نبود

 خب من آژانس ميگرفتم شما چرا زحمت کشيديد ؟_

 د .....فقط اگه بپرسم چي شد که هوس پياده روي کردي فضولي تو شخصيات محسوب نميشه؟زحمتي نبو_

 ......ااا....شرمنده ام نکنيد ديگه ...اون شب واقعا عصبي بودم ....متوجه حرفام نبودم_

 من که چيزي نگفتم .....حاال چي شد که دوباره هوس پياده روي زد به سرت ؟_

 هم کمک کنيد ....... در مورد فرداد برادرمه .... از وقتي بابا رفته خيلي کم با هم در تماساتفاقا شايد شما بتونيد ب_

 بوديم .......و امروز فهميدم من هم خيلي کوتاهي کردم.....بايد باهاش صحبت کنم .... اما رو به رو شدن باهاش بعد از

 نيم و نبودنشو با هم تقسيم کنيم ....ولي ميترسماينهمه مدت برام سخته .....بعد از بابا نتونستيم با هم خلوت ک

 اصال ترس نداره .....خيلي تصميم درستي گرفتي ... من هم هر کمکي بخواي دريغ نميکنم .... البته اگه بخوام صادق_

 شبه به خاطر پروژه اي نخوابيدم و امشب مغزم خيلي خسته است .... ميتونم فردا با کمال ميل در4باشم بايد بگم 

 .....دمتت باشمخ

 واقعا چشمانش خسته بودم ....هرگز بامداد را انقدر خسته نديده بودم ......اما هيچ از مردانه هاي جدي و مهربانش(

 )کاسته نشده بود

 مرسي لطف مي کنيد ....من راضي نبودم با اين خستگي دنبال من هم بيايد_



www.taakroman.ir  

 

  

 
115 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 نکن دوست داشتم که اومدم فسقلي ......تو تو کار من دخالت_

 دم در اصرار کرده بودم باال بيايد .......گفته بود هالک است ......: فسقلي بدو برو باال که منم با خيال راحت برم خونه

 .....بخوابم

 ........خيالش از چه ميخواست راحت شود ؟ از تنها خانه نيامدن من ؟ از تمام شدن پروژه ؟

 ...گفتم قبل از اينکه برم ديدن فرداد باهاش صحبت کنم .... به نظرتمامان ديشب بامداد اومده بود مطب استاد .._

 اشکالي داره؟

 

 چه اشکالي يعني ؟_

 .....چه ميدونم گفتم شايد خوشت نياد بگي مساله ي خانوادگيه ما به بامداد چه ربطي داره_

 براي رو به رويي با فرداد آمادتمن به شکوه و خانوادش اعتماد دارم ....توام اگه فکر ميکني حرف زدن با بامداد _

 ....ميکنه خيلي هم خوبه که باهاش صحبت کني

 .....نميدونم هنوز ....اما فکر ميکنم چون هم سن و سال فرداده و روحياتشون کمي شبيه همه بتونه بهم کمک کنه_

 .....خب پس برو ببين چي ميگه_

 ...اعتمادي که در دلم ميريخت قدمهايم را استوار ميکرداز اينکه مامان هيچوقت قضاوتم نميکرد حس خوبي داشتم ..

...... 

 .....گوشي را برداشتم .... بايد با بامداد قرار ميگذاشتم

 

 سالم فدرا جان ....خوبي ؟_

 چرا دوباره شده بودم فدرا جان .......مگر تازگي فسقلي نشده بودم

 .....سالم آقاي آرين ....مزاحمتون شدم ميبخشيد_

 ......... اومده بودم شرکت پالن نهايي پروژه رو تحويل بدمنه نه _

 راستش ميخواستم اگه وقت داريد ببينيمتون در مورد موضوع کع ديشب گفتم باهاتون صحبت کنم .... اگر هم االن_

 .....کار داريد اصال مساله اي نيست

 ......داشت راه ميرفت انگار

 ست داشته باشي ميتونيم صبحانه رو با هم بخوريم و صحبت کنيم .....درمن دارم از شرکت ميام بيرون ....اگه دو_

 .....ضمن من تو شرکت رسمي صحبت ميکنم دليل نميشه تو بل بگيري منو آقاي آرين صدا کني

 

 لبخند پهني تمام صورتم را پوشانده بود .... بامداد حتي نميذاشت لحظه اي دچار سوء تفاهم شوم ...... فکرم را
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 ....د ....مردانه دلجويي ميکردميخوان

 بله خوبه ....پس قرار کجا ؟_

 قرار دم خونتون ميام دنبالت_

 ....نه ديگه شما اينهمه راه نيايد بگيد کجا ميريم من با آژانس ميام_

 .....چونه نزن فسقلي برو حاضر شو ......دارم ميام_

 داشتم قشنگترينشان را بپوشم ....اولين قرار رسمي دو امروز با لذت لباسهاي کمد را زير و رو ميکردم .......دوست

 ......نفره مان بود ......حتي اگر عاشقانه نبود

 اين بارهم بامداد مرا آورده بود اينجا ..... باز هم بهشتي در تهران که نظيرش را نديده بودم .......ميز و صندلي هاي

 .......سفيد با بالشتک هاي رنگي وسايه بان هاي سفيد

 .....سفارش صبحانه داده بود

 خب من در خدمتم ... بفرماييد_

 خب راستش نميدونم اصال در ميون گذاشتن اين حرفا با شما کار درستيه يا نه ......اينکه وقتتونو بگيرم با يه سري_

 .....حرفا که خب شايد براي شما بچه گانه باشه و اصال براتون جالب نباشه

 جاي پيش داوري درباره ي نظر من بريم سر حرف اصلي...؟به نظرت بهتر نيست به _

 ....محکم و مطمئن گفته بود حرفهايم برايش خسته کننده نيست_

 ...خب راستش من از وقتي رفتم مطب استادم .... همش سعي دارم همه چيز رو ريز بينانه نگاه کنم ......با ديد عميق_

 شم .....خوندن يکي از پرونده ها بردم تو فکر .....از وقتي بابا رفته فردادکه البته سعي منه ...شايد خيلي هم موفق نبا

 خيلي به ما کم سر زده ....در صورتي که قبال فرداد و دنيا بيشتر از اينکه خونه ي خودشون باشن هميشه پيش ما

 ......بودن

 

 )يچيددر سکوت به حرفهايم گوش ميداد ....حتي وقتي گارسون سفارشات را روي ميز م_

 خب فرداد برادر بزرگترمه......هميشه يه جورايي بعد از بابا فرداد هوامو داشته ....اما احساس ميکنم بعد از رفتن بابا

 .....از هم دور شديم ..... و تازه فهميدم بخش زياديشم مربوط به منه که بي توجهي کردم

 

 ايي کرده و فکر کرده نميتونه نقش حمايتگر بابا رومامان برام گفت بعد از رفتن بابا شايد فرداد هم احساس تنه

 بازي کنه .... براي همين يه جورايي در فراره .......چيزي که من اصال به فکرم نرسيده بود......تازه ازش به خاطر اين

 ......نکردمبي توجهي دلگير هم بودم ...... حاال احساس گناه ميکنم که چرا بيشتر به اطرافم .....برادرم....دقت 

 ....احساس ميکنم االن خيلي ديره که بخوام نقش خواهر کوچولوشو بازي کنم .....نميدونم بايد چيکار کنم
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 ببين فدرا جان مطمئنا مامانت با توجه به شناخت ،تجربه و سوادي که داره حرفاي کامال درستي زده .... من در_

 ادرت ميتونم نظر بدم ..... ببين ادمها جداي از مرد و زن بودنجايگاه يک نفر بيروني که از قضا مرده و هم سن بر

 يک سري احساسات دارن .....که خب شايد غلظتش متفاوت باشه .... اما نبايد فکر کني چون يه نفر مرده بايد هميشه

 د بهشون بگهمحکم باشه ..... يه وقتايي مردا هم تو زندگيشون کم ميارن ....اونوقته که دلشون ميخواد يه نفر بيا

 ......نگران نباش ....درست ميشه

 اين خصلت ادميزاده ......من سعادت نداشتم که با پدرت آشنا بشم ..... اما خب ميدونم از دست دادن ايشون براتون

 ضربه ي بزرگي بوده .... مخصوصا براي برادرت که هم زندگي زناشويي خودشو داره هم شاهد تنهايي تو و مادرته

 خره پذيرش رفتن پدرت براي هر کدوم از شماها يه جورايي سخت بوده ......براي فرداد هم اينطوري بروزباال.....

 ....کرده ..... يکهو در يه شرايطي قرار گرفته که احساس کرده هم بايد همسر باشه ،هم برادر ،هم پسر و هم پدر

 بسا خود من هم بودم همچين عکس العملي نشونهمين ميتونه خيلي سنگين باشه حتي براي يه مرد سي ساله!...چه 

 ميدادم ..... االن هم تو نبايد عذاب وجدان بگيري که چرا زودتر سارغش نرفتي .....شايد سپري شدن اين زمان الزم

 ......بوده

 چند ده ايناما من يه وقتايي فکر ميکنم خيلي هيوالم .....که به اطرافيانم دقت نميکنم ..... تمام اين قضايا باعث ش_

 روز از خودم بترسم .....من حتي االن چند ماهه دختر خاله هامو نديدم.... و فکر ميکنم شايد ادم بي عاطفه ايم که

 .....واسه به ياد اوردن اطرافيانم به تلنگر نياز دارم

 :از هيواليي که به خودم گفته بودم خنديده بود

 .....فقط بديت اينه که سر هر مساله ي کوچيکي دويت داري خودتوتنها چيزي که تو نميتوني باشي هيوال بودنه ._

 مقصر بدوني ......در صورتي که روابط انساني دو طرفه ان ......درسته که بايد بدون محق دونستن خودت به قضايا

 خترخالهنگاه کني... اما نه در حدي که هميشه خودتو مقصر بدوني ......به اين فکر کن که خب چرا تو اين مدت د

 .....هات سراغي از تو نگرفتن ....اينا چيزاييه که بايد تو خلوت خودت بهشون فکر کني و در طول زمان حلشون کني

 با فرداد هم که ميتوني زنگ بزني قرار بذاري .... مطمئنم بعد از اينهمه مدت از يه قرار دو نفره ي خواهر برادري

 ......استقبال کنه

 کر ميکنيد ؟ ....ميترسمواقعا شما اينطوري ف_

 بله من مطمئنم ....ميخواي االن بهش زنگ بزني ؟-

 اخه االن ؟_

 .......اره االن ....واسه عصر باهاش قرار بذار_

 گوشي را مردد در دست گرفتم ......دستانم يخ کرده بود ......با هر بوق بيشتر ....با دست چپم روي ميز طرح
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 ......ميخواستم خالي کنمميکشيدم ....اضطابم را مثال 

 جانم فدرا_

 

 سالم فرداد ....خوبي؟....بد موقع زنگ زدم ؟_

 نه عزيزم ......خوبي ؟....مامان خوبه ؟_

 مامانم خوبه ....(نميتوانستم بگويم .......ناگهان تمام يخها شده بود گرما .......دست ش را روي ديتم گذاشته بود_

 ان طرف خط است .... اين دستها چه داشت که آرامش را به دنياي من سرريز ميکردفراموش کرده بودم فرداد .......

 )نگاهش کردم .... با مطمئن ترين نگاه دنيا پلک زد......

 فرداد ميخواستم ببينم اگه وقت داري عصري بيام شرکت با هم بريم به بابا سر بزنيم_

 امروز عصر؟...چطور ؟....چيزي شده ؟_

 دلم واسه بابا تنگ شده مامانم که سرش شلوغه ميگه تنهايي نرو ...گفتم اگه مياي با هم بريمنه ... هيچي ..._

 ......بعد از چند ثانيه سکوت فرداد گفته بود : باشه ... پس بيا شرکت ميريم

 باشه .....خدافظ

 کارهاي دنيا را ممکنکاش بامداد هرگز دستانم را رها نميکرد .....انگار با دستانم در دستانش غير ممکن ترين 

 ......ميکرد

 واي خدايا شکرت باورم نميشه .....موفق شدم ...مرسي مرسي_

 .....ديدي کاري نداشت فسقلي_

 ....باورم نميشه_

 ....چرا بشه_

 ....دوست دارم به مامانم خبر بدم_

 رو ميبينم بعد از مدتي هم تواگه دوست داري ميتونيم بريم انجمن ... منم امروز ديگه شرکت نميرم .... هم بچه ها_

 ميتوني تند تند خبرارو به مامانت بدي

 !اينطوري که عاليه ... اما اگه به خاطر من ت زحمت ميفتيد نه ها_

 

 .....بيا فسقلي....باز شروع نکن_

 ....شدهبه مامان گفته بودم ......لبخند رضايت زده بود .....در چشمانش خوانده وبدم که احساس کرده فدرا بزرگ 

 ......که بچه هايش ميخواهند پس از مدتها با هم خلوت کنند

 بامداد گفته بود خودش مرا ميرساند دم شرکت فرداد ....هنوز ماشين را از ترانه نگرفته بودم .....بامداد شده بود



www.taakroman.ir  

 

  

 
119 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ......راننده ي شخصيم

 ......نم خوانده بودرسيده بوديم جلوي شرکت .......دوباره ترسها بازگشته بود .... از چشما

 ....ببينيمت فسقلي_

 ....سرم را برگردانده بودم .....دستان را در دست گرفته بود

 باز که تو يخ کردي .....ميترسم به فرداد نرسيده منجمد شي ......به صبح فکر کن که چه راحت زنگ زدي و تموم_

 .....خوب شدي شد ....و به چند شاعت ديگه که با فرداد صحبت کردي و پر از حس

 ......دستانم را رها کرده بود .....پشت گردنش برده بود .... زنجيرش را باز کرده بود

 .....:دوباره دستانم را گرفته بود ....زنجير را ميانشان گذاشته بود

 

 ردمسال هيچوقت از گردنم باز نک02 – 10اين زنجيرو وقتي واسه کنکور ميخوندم شکاوه جون گرفت ....تو اين _

 .......هميشه تو اوقات تنهايي مردونه که سخت گذشته بهم کمک کرده.......

 !پيش تو باشه شايد کمک کرد

 آخر االن وقت اين کارها بود که بامداد ميکرد ...... ميخواستم دنيا را بيخيال شوم در آغوش بامداد قايم شوم ... براي

 ......هميشه ...... بيخيال فرداد

 ......بند آمده بودديگر زبانم هم 

 

 .....!حاالم تا دير نشده بدو برو فسقلي ..... شب با خبراي خوب بهم زنگ بزن ......مواظب خودتم باش_

 چند ساعت پيش بود ......زنجير بامداد به دست با فرداد رو به رو شده بودم........دوباره سه نفره شده بوديم ....من

 .......به فرداد گفته بودم....از نبودنهايش .......از اينکه فکر ميکردم فراموشمان کرده ،بابا ،فرداد .......بعد از مدتها

 از اينکه چرا از من و مامان فراري شده .........فرداد گفته بود ......از تنهايي هاي مردانه اش ..... از رفتن بابا که....

 دنيا بعد از رفتن بابا......از گوشه گير شدنش ...... از اينکهانگار تنها تکيه گاهش را برده بود ...... از مشکالتش با 

 خودش هم تنها مردانه ي زندگيش را از دست داده......بابا براي فرداد چيزي بيشتر از پدر بود .......معلمش بود

 بود دوستشوقتي افت تحصيلي پيدا کرده بود ......شريکش بود وقتي خواسته بود شرکت بزند و سرمايه نداشت .....

 وقتي عاشق دنيا شده بود .......پدرش بود وقتي هيچوقت فرداد را تنها نگذاشته بود .......فرداد بعد از مدتها سفره ي

 دلش را باز کرده بود.....برادر سي ساله ام مثل بچه هاي سه ساله لب برچيده بود ......از انکه بعد از رفتن بابا چه به

 ازه حرفهاي بامداد را درک کرده بودم .....گاهي مردانه ها هم شکننده ميشدند ......فروروزش آمده بود .........ت

 ميريختند و دوباره متولد ميشدند.........اين بار بعد از سالها کنار فرداد گريه کرده بوديم .....ديگر من دختر کوچک

 .......ر تنگ شده بودو فرداد پسر ارشد نبود......هر دو بچه هايي بوديم که دلشان براي پد
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 فرداد بغلم کرده بود.....براي تمام نبودنهايش عذرخواهي کرده بود .......قول داده بود که باشد پررنگ تر....خئاسته

 ...........بود که کنارش باشم خواهرانه تر

 .........دم خانه که رسيده بودم دوباره من فدراي کوچک بودم و فرداد برادر بزرگ

 سيده بود ..... من هم توضيح نداده بودم ......اينها خواهرانه برادرانه هاي من و فرداد بود ..... بين خودمانمامان نپر

........ 

 ....برايش نوشته بودم : امشب به اندازه ي همه ي دنياها حس خوب دارم......مرسي از اينکه کمکم کرديد

 به براي کسايي که ميشناسنت ....هميشه خوب باش و بدونبرايم نوشته بود : فسقلي تو وجودت دنيا دنيا حس خو

 .....هستم

 

 آن وقتها که سينا يک خط در ميان بود خودم دوست داشتم فکر کنم هميشه هست .....سينا نميگفت هستم اما من

 ....امافکر ميکردم هست.....يعني دوست داشتم که باشد .......حاال بامداد ميگفت هست .....هميشه .....مستقيم .

 ......دخترانه هاي من ديگر چشمشان ترسيده بود

 دوباره حال و هواي عيد شده بود .......دوباره حالم خوب شده بود ......نيما قبول کرده بود در جلسات تراپي بعد از

 ......عيدش در اتاق حضور داشته باشم ....... استاد هم رضايت داده بود

 هم برويم مسافرت .....قول نداده بودم ،گفته بودم خبر ميدهم ........شايد فرداد و دنياترانه اصرار کرده بود همگي با 

 ميخواستند با آنها برويم ......دوست نداشتم دوباره فاصله ام با فرداد زياد شود .......پيشنهاد ترانه جمع دوستانه ي

 

 وستان خودشان.....من نميتوانستم مامان را تنهاخودمان بود با پيام ،آدري و گارن ،سارا و احسان،بامداد و بعضي د

 ......بگذارم.....مامان گفته بود هيچ مشکلي ندارد...ميخواهد چند روزي را در باغ کرج پيش خاله باشد

 فرداد گفته بود هفته ي اول را در شيراز ميگذارنند .....از من و مامان هم خواسته بود همراهشان برويم ...چون پدر

 ......تمام عيد را در ويالي شمال ميماندند قرار بود هفته ي دوم را کنار انها باشند مادر دنيا

 .......به ترانه گفته بودم هفته ي دوم را ميتوانم در کنارشان باشم .....خوشحال شده بود

 ........اراعجب عيدي ميشد ......فرداد داشت ....بامداد داشت و تمام دوستانه هاي دخترانه ي ادري ،ترانه و س

 مقوا و بيلبيلک هاي رنگي خريده بودم ....امسال وقت کوزه رنگ کردن نداشتم......از تارنه خواسته بودم اجازه دهد

 .......وسايلم را ببرم کارگاهش ....دوست داشتم کارتهاي عيد همه را ميان رنگ هاي ترانه درست کنم

 که ميگذاشت خلوت کارگاه براي من باشد ... روزهايي که ميرفتم بهبعد از ظهرها ميرفتم ......ترانه انقدر خوب بود 

 ...بهانه اي بيرون ميرفت...دير تر مي امد

 .....انقدر خوشم امده بود که داشتم به توليد انبوه کارت پستال ميرسيدم....ترانه ميخنديد
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 تم از لحظات آخر بيشترين لذت راان روز ديگر ته مانده ي مقواها و وسايل گفته بود کار تمام است ...ميخواس

 ببرم.......سونات مهتاب بتهوون را گذاشته بودم ......با موهاي گوجه کرده و تي شرت يقه شل و پيژامه ي گلداري که

 .......مخصوص کارگاه آورده بودم

 !!!بفهميصداي ترانه شصت متر از جا پرانده بودم ......: يعني من مطمئنم يکي بياد تورو خفه کنه عمرا 

 هيني کرده بودم ......دست روي سينه ام گذاشته بودم..........پيام و بامداد هم همراهش بودند ...زنجير بامداد با

 آويزاف که بابا چند سال پيش برايم آورده بود زير دستم بود....بامداد مي ديد چه فکري ميکرد ؟...زنجير امانتش را

 را بردارم ...تيشرت يقه شل، شلوارک گلدارو گردنبندم جلوي بامداد و پيامصاحب شده بودم ....نميخواستم دستم 

 .......عرق را از تيره ي پشتم جاري کرده بود

 ديگر براي قايم شدن هم دير بود ......نگاه خصمانه ام به ترانه متوجهش کرده بود .......: گلدار عصباني نشو

 و ....منو نخور .....دويده بودم در اتاق با اين آرزو که کاش بامداد و پياماومديم بريم شام بخوريم .....برو حاضر ش....

 ......هرگز اين صحنه را به خاطر نياورند

 بامداد دوباره در سکوت زل زده بود ..... چه شده بود باز ......رستوران جاي نشستن نداشت ....با ترانه جلوي در

 ......غذا بگيرند صحبت ميکردم.....بامداد و پيام رفته بودند

 گوشي در کيفم لرزيده بود.....بامداد بود ،از ان طرف خيابان .....:فسقلي الزم نيست واسه قايم کردنش خودتو به

 ......زحمت بندازي .....اما متاسفانه بايد بهم پسش بدي

 .....اشتمپس ديده بود ..... به رويم آورده بود ....دلم گرفته بود ... از بامداد انتظارش را ند

 ....نه من ميخواستم بهتون برش گردونم ......ببخشيد دير شد_

 ....بغض کرده بودم

 ....بامداد هم ديگر به رويش نياورده بود ..... اما خب زنجيري بود که شکوه جون برايش گرفته بود .... حق داشت

 ......فقط من دلنازک شده بودم

 

 ......م اينا ببرن ... من ميرسونمت ....فردا پيام ماشينو برات ميارهفدرا اگه اشکال نداره ماشينتو بده پيا_

 ......در حضور پيام و ترانه نميتوانستم بگويم من نميخواهم با تو تنها شوم

 

 ........سوييچ را به سمتشان گرفته بودم

 ر را باز کرده بود م ........بازدر ماشين سکوت کرده بودم ......او هم ......دم در دست زير شالم برده بودم .....زنجي

 هم سکوت کرده بود ......داشتم آويزم را در مي اوردم که زنجيرش را بدهم .....دست روي دستم گذاشته بود...: من
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 ......زنجيرو با آويزش ميخوام

 !با دهان باز به صورتش زل زده بودم ......: آويز مال خودمه آخه

 .......مال منه .... ولي من اونم با زنجير ميخوام خب ميدونم مال خودته منم نگفتم_

 ...اخه بابا برام خريده خيلي برام عزيزه_

 .....باشه ميدونم درخواست زياديه ولي لطفا بذار همراه زنجير باشه قول مردونه ميدم مواظبش باشم_

 که حاضر باشم آويز بابا را پيششوقت لجبازي و خساست بچه گانه نبود ......بامداد هم انقدر برايم خوبي مرده بود 

 .....امانت بگذارم

 .....مرسي فسقلي ....... در ضمن بغض نکن يه روز دو تاشو با هم بهت بر ميگردونم_

 .......پس چرا گرفته بود .... که بخواهد برگرداند......انگار درک مردانه هايش برايم سخت شده بود

 در خانه ي آقاجون جمع شده بوديم .......گاليه کرده بود که خيلي کم بهيک سال ديگر تحويل شده بود ......همگي 

 ديدنشان رفته بوديم ......حق هم داشت ....انقدر در روزمرگي هاي خودمان غرق شده بوديم که يادمان رفته بود

 .......آقاجون و مامان جوني هم وجود دارند

 جون ذوق ميکردم .........شهرزاد و شايلي زير زيرکي به خاله غرهنوز هم به اندازه ي بچگي از پولهاي الي قرآن آقا

 

 ميزدند که چرا آقاجون انقدر کم عيدي ميدهد .......انگار ميخواستند خريدهاي عيدشان را با ان پول انجام دهند

 ي پنجهيچ سالي عيدي هاي آقاجون را خرج نميکردم.....برکت کيفم بودند ......ارزش همان اسکناس نو.......

 هزارتوماني برايم با يک تراول برابر بود ......شهرزاد و شايلي بودند ديگه ...انتظار بيش از اين نميرفت ازشان ...هنوز

 بچه بودند......آقاجون همه را شام نگه داشته بود .....روي راکي چيرش نشسته بود به شلوغي اطرافش نگاه ميکرد

 يگذاشتيم ....به بزرگترها که مسائل خودشان را داشتند ....انگار از اينکه دوبارهبه ما نوه ها که سر به سر هم م.....

 ........بچه هايش را يکجا دور هم جمع ميديد خيالش آسوده بود

 به دنبال کارتهاي عيدشان در کيفم بودم که اسکرين شلوغ گوشيم را ديده بودم .......همه برايم تبريک فرستاده

 ترانه ...سارا...نگار ...مسعود....بامداد ......عاشق اين يادبودهاي ساالنه که دم عيد رخ ميداد بودمبودند ......آدري...

 اما تکنولوژي زده بودم ......به جز چندنفري که تلفني عيد را تبريک ميگفتم از فرستادن اينجور اس ام اس ها.....

 م ......کارت به دست به پذيرايي بازگشته بودم که فرداد وفراري بودم.......آخر شب در خانه بايد پاسخ همه را ميداد

 :دنيا را حاضر دم در ديده بودم

 کجا؟مگه شام نميمونيد؟_

 بابا حاجي زنگ زد .....عموي دنيا فوت کرده بايد بريم پيش بابا حاجي اينا ...فکر کنم بايد راه بيفتيم تبريز_

 جي صدايش ميکرديم ......از ان خانواده هاي تبريزي بودند که پدرشان دوبابا حاجي پدر دنيا بود .... همه مان بابا حا(
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 بار ازدواج کرده بود ....کلي برادرو خواهر تني و نا تني داشتند...... عکس العمل دنيا نشان ميداد عموي تازه فوت

 ......)شده اش از آن ناتني ها بوده

 د؟تسليت ميگم دنيا جون ....حاال شمام حتما بايد بري_

 

 ......مرسي عزيزم .....اره بابا حاجي گفت من و فرداد هم بايد بريم ....زشته_

 

 .......مامان همان موقع داشت گوشي به دست به خانواده اش تسليت ميگفت

...... 

 ترجيحشب با تمام خستگي بايد اس ام اس ها را جواب ميدادم ....به ادري و ترانه زنگ زده بودم .....کوتاه ....اما 

 .....ميدم صدايشان را بشنوم ......براي نگار و مسعود و ديگران هم اس ام اس فرستاده بودم

 ....اما هنوز نميدانستم در پاسخ بامداد چه بايد بنويسم .......من کوچکتر بودم .....اما او عيد را تبريک گفته بود

 ..........سال جديد کدورت ها رو بريز دورفسقلي سال نوت مبارک .....اگه هنوز سر زنجير دلخوري نباش _

 .....دلخور نبودم .....چه کسي بهتر از بامداد که آويزم را به امانت نگه دارد

 .......سالم سال نوي شمام مبارک .....اميدوارم سال خوبي براتون باشه .....دلخور نيستم_

 ......سبک اس ام اس دادنم ار هم تغيير داده بود بامداد

...... 

 ظهره.....يه جوري خوابيده انگار نه انگار ديروز تمام مدت با دخترخاله هاش آتيش02 ... فدرا پاشو_

 سوزونده....کوه که نکندي ...پاشو

 ....اي بابا مادر من عيدو گذاشتن براي استراحت ديگه_

 زم نيست ......ولي ديگهفرداد زنگ زد گفت واسه مراسم عموي دنيا ميمونن تبريز .....خواستم منم برم گفت ال_

 شيرازي در کار نيست .....پاشو دست و صورتتو بشور .....ميخوام ديد و بازديدمونو تو اين هفته که تو هم هستي

 بکنيم که هفته ي دوم با خيال راحت برم کرج

 !.....اخه اين عموي دنيا رو بگو عزيز من چه وقت مردن بود االن؟ ميخواستيم بريم مسافرتا_

 نيست که هفته ي ديگه نميخواي بري که اينجوري غمباد گرفتي حاال_

 .....باشه حاال شما ناراحت نشو من پا شدم_

 سر به سر مامان ميگذاشتم ميخنديد.....شده بوديم مثل تام و جري از خانه ي اين خاله به ان خاله ......اين دوست به

 عيد را پاريس در کنار برادر زاده هاي استادآن دوست.....تنها بديش آن بود که استاد صديق و همسرش 

 ميگذراندند......نميتوانستيم ببينيمشان
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 هفته روزهاي ديگه هم داره...... مامان بابا وحي نازل نشده همه جا رو تو يه روز بري که__

 .....انقدر در ط.ل سالاينطوري خيالم راحت ميشه....ديگه از فردا ميشينم تو خونه که مهمون مياد خيالم اسوده باشه _

 ...کار ميکنم و سرم شلوغه ديگه حوصله ندارم عيد هم هر روز شال و کاله کنم راه بيفتم بيرون

 .......قربونت برم آسوده خانوم_

....... 

 ......ادري و گارن هم با خاله ژاکلين و عمو هاروت امده بودند ديدنمان

 ه ميخوايم با هم بريم مسافرت نميخواد بريم ديدن اين فدرا ....هيگلدار من هي به مامانم ميگم ما هفته ي ديگ_

 !ميگه زشته

 بي ادب مامانم که نمياد مسافرت ......بعدم تو بايد در هر صورت بياي به بزرگترت سر بزني_

 واي واي ننه جون يادم نبود شما سه سال بزرگتري ....شرمنده ي اخالق ورزشيتونم_

 

 باالخره بچه اي مونده تا اين چيزارو ياد بگيري ..اما ديگه شوهر کردي حواستو جمع کنخواهش ميکنم عزيزم ..._

.... 

 .....همه از دستمان ميخنديدند

 خاله ژاکلين پيشنهاد داده بود اگر مامان موافق است همگي برويم به شکوه جون سر بزنيم ......مامان زنگ زده بود

 ......ه شام پيششان برويمشکوه جون به اصرار خواسته بود هم......

 به ترانه هم خبر داده بوديم بيايد ..... نوشته بود همان مسافرت که ريختمان را تحمل ميکند کالهمان را بيندازيم هوا

 با خانواده اش رفته بود عيد ديدني......

 

 کي رفته بودم پيشدقيقه طول کشيده بود آن جمعيت با هم سالم عليک کنند و تبريک عيد بگويند ......يواش10

 اقاي آرين ...بغلش کرده بودم .....پدرانه بود ......عيدش را تبريک گفته بودم ......بامداد برايمان ابرو باال انداخته بود

 رضا و نيلوفر هم امده بودند .....يک عيد ديدني ساده تبديل شده بود به يک مهماني تمام عيار ......ما جوان ترها.......

 .....نشسته بوديمدر حياط 

 رضا و گارن و بامداد حرفهاي مردانه ميزدند .....ما را هم مجبور کرده بودند حرفهاي زنانه بزنيم.....حرفهاي زنانه اي

 .......که نه من ،نه نيلوفر نه آدري بلد نبوديم

 ستم مچ دستم کشيده شدهشکوه جون صدايمان زده بود براي شام ......رفته بودم دستهايم را بشويم .....در را که ب

 :....بود

 فسقلي بيا اينجا ببينم_
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 ترسيدم_

 اين براي توئه فسقلي_ )... ببخشيد .....(دستش را دراز کرده بود ....جعبه را در دستم گذاشته بود_

 همانطور که جعبه را مثل ناشناخته ترين موجود دنيا تکان ميدادم : اين چيه ؟ چرا زحمت کشيديد آخه ؟_

 را به کوچيکترا عيدي ميدن ديگه ....درسته که تو نه پارسال به من کوزه دادي نه امسال کارت ولي من اينوبزرگت_

 .....خريدم که بدوني هميشه هستم

 در جعبه را باز کرده بودم .....زنجيري ظريف با آويز اف ميانش بود .......بي انصافي بود اگر نميگفتم آويزش حتي از

 .......بودآويز بابا قشنگ تر 

 )واي.....اين خيلي قشنگه بامداد (دست برده بودم زنجير را پشت گردنم قفل کنم_

 حواسم نبود اين مرد که رو به رويم ايستاده چشمانش به خاطر بامداد گفتن بچه گانه من گرد شده .......ديگر خودم(

 )!..کاش زبانم قفل ميشدهم جرات باال اوردن سرم را نداشتم .....قفل لعنتي هم بسته نميشد ...

 بي صدا چرخانده بودم .....موهايم را کنار زده بود ....زنجير را بسته بود ........ممنوني گفته بودم .... راهرو را تا

 .......پذيرايي دويده بودم

 آينه نگاه کردهساعت زنجيرم را جلوي 0نفهميده بودم غذا چه خورده ام، چه شنيده ام ،چه گفته ام ......شب در اتاق 

 بودم .....برايش پيام داده بودم

 ........من اين زنجيرو خيلي دوست دارم ....خيلي قشنگه....واقعا ممنون_

 قابلتو نداره فسقلي .....عيدي من فراموش نشه_

 خب شما که کوزه ي کژال جونو برداشتيد ....اون عيدي پارسال ...امسالم بهتون کارت ميدم_

 

 وزه کژاله...حاال اينکه من چرا برش داشتم از اون شخصيايي بود که قرار شد يه روز راجع بهش حرفاوال که اون ک_

 بزنيم ...که ميذاريم هروقت تو خواستي .....بعدم من شوخي کردم......لذت بامداد شنيدن ِ بي هوا از زبون فسقلي

 ....براي من از هر عيدي بيشتر بود

م چيزهايي بگويد ...اما من ديگر هيچ عالقه اي به تفسير غير مستقيمهاي هيچ شايد بامداد ميخواست غير مستقي

 کس

 !نداشتم

 مامان خب چي ميشد توام مثل اين مامانا که واسه يه اردوي يه روزه واسه بچه هاشون چمدون ميبندن وسايل منو_

 جمع ميکردي؟

 ..چه برسه به االن که بزرگ شديحاال که نشده .... تو بچه هم که بودي من از اين کارا نميکردم ._

 بابا خب حداقل بيا بگو چي بردارم_
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 فدرا داري بهونه ميگيريا ..... چهارتا رخت و لباس جمع کردن که اين اداها رو نداره_

 مردم بچشون ميخواد تا سر کوچه بره آب ميريزن پشتشون ختم قرآن ميکنن مامان غر ميزنه به عرضه ي_

 .....نداشتمون

 

 ي تو عين کنيز حاج باقر داري يه بند غر ميزني ؟چي ميگ_

 هيچي دارم از درگاه خداي منان براي داشتن مادر نازنينم که منو محکم و استوار تربيت کرده تشکر ميکنم_

 .......مامان ميخنديد

 .....دند خودشان بياينقرار بود من و ترانه و پيام با ماشين بامداد برويم ....رضا و نيلوفر و بقيه که نميدانستم که بود

 ترانه يک بند تا شمال سر به سر پيام و بامداد ميگذاشت .......من هم ميخنديدم.....اگر مسافرتمان با فرداد به هم

 ......نخورده بود تا شيراز پدر دنيا و فرداد را در مي اوردم ...اما حاال دست و پايم بسته بود

 .......گذاشته بودم روي پايم ميوه پوست ميکندم برايشانظرف ميوه ها يي که آورده بودم را 

 .....واي گلدار خدا خيرت بده ....دهنم کف کرد ......اين بامدادم که يه جا واي نميسته ادم يه تجديد قوا کنه_

 !ترانه کم غر بزن ....کليد ويال دست ماست من بزنم بغل تو تجديد قوا کني بچه ها برن پشت در ويال ؟_

 .......برن ....مگه چيه ؟ مهم منم عزيزم اره_

 اره خب ......تو راست ميگي ......(بامداد داشت حرف ميزد که تکه سيب سر چاقو را گرفته بودم سمتش .....يکهو_

 .......)زبانش بند امده بود ....سيب را کنده بود...در آينه نگاهم کرده بود

 انگار فسقلي گفتن براي خلوت بود نه در حضور پيام و ترانه ......مرسي مرسي فس.....امده بود بگويد فسقلي ....ولي_

 .....فدرا جان

 يعني من و بامداد هم طي قراردادي نانوشته زير زيرکي داشتيم؟

 دانرسيده بوديم ويال ......رضا و نيلوفر ....بقيه دوستانشان ندا و ناديا و ايمان بودند........ناديا و ايمان نامزد بودند ...

 ......هم خواهر کوچکتر ناديا بود که همراهشان آمده بود .......آدري و گارن گفته بودند شب ميرسند

 ويالي شکوه جون مثل خانه اش با نهايت سليقه چيده شده بود .....اتاقهاي ويال زياد بود .....اما نه انقدر که هر زوج

 تاقها را تقسيم کنيم ....من و آدري و ترانه در يک اتاق.....ناديااتاق خودش را داشته باشد....همه توافق کرده بودند ا

 .....و ندا و نيلوفر در يک اتاق

 

 پسرها هم که اصال برايشان مهم نبود ...خودشان با هم کنار مي امدند.......خوب شده بود سارا لحظه ي آخر گفته بود

 .......اتاقش را از احسان جدا کندبا خانواده ي احسان ميروند مسافرت .....مگرنه حاضر نبود 

 بامداد و رضا رفته بودند براي ويال خريد کنند ......هر کس سرش به کاري گرم بود ......پيام با ماهواره ور ميرفت
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 ترانه سر به سرش ميگذاشت...ندا و ناديا و ايمان رفته بودند در اتاقشان ......نيلوفر گفته بود چرتي ميزند چون......

 ........د تا صبح با اين جماعت خواب نخواهد داشتميدان

 زير کتري را روشن کرده بودم......دوشي گرفتم .......تا اماده شوم و چاي را دم کنم بامداد و رضا برگشته بودند

 ينيهمه در پذيرايي جمع شده بودند ........چاي ريخته بودم ......بسته شکالتي که با خود اورده بودم کنار س.......

 .....گذاشته بودم

 ....بفرماييد چايي_

 گلدار دخترم تو اون ساکت ديگه چيا قايم کردي ؟ ....شکالت خارجي برداشتي آوردي ؟.....ميگفتي بامداد و رضا_

 ......نرن خريد

 ......نه ديگه باور کن اين آخريش بود_

 دخترانه هايم لذت ميبرد......جاي مامان خالي بودخنده ي در چشمان بامداد را ميخواندم ......انگار از چاي ريختن و 

 .....ببينيد خيلي هم بي عرضه نيستم

 ......خب دوستان پا شيد يه فکري به حال شام بکنيد_

 بامداد: ترانه بذار چايي از گلوت پايين بره ......بعد سفارش شام بده

 ......آماده کنيد من بخورمرفت پايين عزيزم...اسير که نياورديد ....پاشيد يه کبابي چيزي _

 مطمئن بودم شب که آدري برسد پدر همه را در مي آورند .....پسرها رفته بودند در حياط به فکر باربيکيو ما هم در

 

 .......آشپزخانه مشغول شده بوديم

................... 

 ........به به ساالام بر کزت هاي عزيز_

 به روز من آوردن ...از دست و پا افتادم ......(اوج کارش گذاشتن خوراکي ها در ادري جون ساالاام بيا ببين اينا چه_

 )يخچال بود

 سالم آدري ....خوبي؟_

 ....سالم گل گلي خودم .....خوبم_

 ......ناديا و ندا را به ادري معرفي کرده بودم ....نيلوفر را يکي دو بار در انجمن ديده بود_

 .پسرها جوجه و بال و قارچ سيخ کرده بودند ....... ترانه جنگ راه انداخته بود سيخهايدر حياط جمع شده بوديم ......

 برشته را بردارد ......واقعا اگر نبود شايد صدايي از هيچکس در نمي امد.....پيام هم خوب سيخ ها را برايش گلچين

 ......ميکرد

 از کجا آورديد؟ چرا انقدر حس خود داف انگاري دارن ؟ کنار ادري نشسته بودم ...... : ببينم گل گلي....اين دوتا را
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 از خنده روده بر شده بودم ......ناديا و ندا را ميگفت ....از وقتي آمده بوديم خيلي حرف نزده بودند .....تمام مدت هم

 زثانيه اي ا آرايش روي صورتشان بود....حتي وقتي دوش گرفته بودند کامال آرايششان را تجديد کرده بودند....ناديا

 کنار ايمان تکان نميخورد .....انگار قرار بود فاصله ي نيم متري عالقه شان را کم کند

 

 ادري بابا قضاوت نکن ....ناسالمتي،زبونم الل روانشناسي خوندي ......بيچاره ها دختراي بدي نيستن .....مدلشون با_

 ما فرق داره

 ....نيستي .....ترانه ....ترانه بيا اينجا گلدار بابا پاشو برو اونور تو پايه ي غيبت_

 

 براي ترانه جا باز کرده بودم ......بامداد سيخ به دست امده سمتم ،صدايش خيلي آرام بود : بيا فسقلي.....مواظب باش

 .......نسوزي ....از تهش بگير

 ودم را به خريت ميزدم تا نگاه هاي نهدوباره شده بودم فسقلي بامداد....آنهم يواشکي ......لذت بخش بود........بايد خ

 چندان دوستانه ي ندا را به خودم بي منظور تعبير کنم ....... باالخره بامداد به راحتي ميتوانست دل هر کسي را ببرد

 .......سخت بود ميان آنهمه دلبري ندا با آرايش سيخ به دست سمت من بيايد......

 با انهمه رزمايش ميديد رقيبش دختري است با موهاي بافته ي ساده وشايد براي ندا خيلي سخت تر هم بود که 

 ......عينک جغد دانا

 خياالتش باطل بود .... من رقيبش نبودم .....شايد اگر تالش ميکرد موفق ميشد ....مدلش به کژال شباهت داشت

 !ميتوانست بامداد را تحت تاثير قرار دهد شايد...

 ......ير بگويد .....من و ترانه در تخت دراز کشيده بوديمادري رفته بود به گارن شب بخ

 گلدار فردا صبح زود ميرم لب دريا نقاشي ......مياي بيدارت کنم ؟_

 .......اره اره حتما_

 خوش ميگذره کل تختو اشغال کرديد ؟ جمع کنيد خودتونو ببينم_

 ......انگار اکوان ديوهبيا بابا ادري ....حاال خوبه جزغله هيکل داري .....يکي ندونه _

 ......شب که لگدام خورد تو سرو صورتتون با اکوان ديوم آشنا ميشيد_

 صبح زود با ترانه رفته بوديم لب دريا .....ترانه مشغول شده بود......براي خودم قدم زده بودم ...... به بعد از عيد فکر

 براي ارشد .....دوست داشتم سفالگري ياد بگيرم ......اگرکرده بودم.....حضور در جلسات تراپي نيما ......مطالعه 

 مامان ايراد نميگرفت که تمرکزت را روي درس بذار شايد بعد از عيد ثبت نام ميکردم......دوست داشتم روزهايي

 اختبروم کارگاه ترانه .....براي خودم گل بازي کنم.......اگر قضيه جدي ميشد با ترانه صحبت ميکردم در ازاي پرد

 .......بخشي از اجاره کارگاه گوشه اي را در اختيارم بگذارد
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 ......بيا بريم صبحانه درست کنيم اينارو بيدار کنيم0فدرا ساعت _

 قلم و رنگهاي ترانه را برداشته بودم .....خودش هم بوم به دست ....کنار هم قدم ميزديم به سمت ويال

 با پيام دوست شدم ؟ فدرا ميگم به نظر تو من کار درستي کردم_

 يعني چي؟چرا بايد اشتباه کرده باشي؟_

 نميدونم .....خب خيلي دوسش دارم و به هم شبيهيم ....اما بعضي وقتا فکر ميکنم آخرش چي .....من خودم هنري_

 با پيامسال تالش ميکنم آخرش هم بهم مجوز نمايش نميدن کال به هم ميريزم ....حاال بخوام 0 ..... عاشق نقاشيم....

 .....هم درگير شم ......احساس ميکنم داريم دو تايي رو يه سطح لغزنده قدم بر ميداريم

 ترانه من شايد تجربه ي کافي واسه راهنماييت نداشته باشم ...اما با روحيه اي که از تو ميشناسم و برق شادي که تو_

 ا چهارتاي آيندت اين حس خوبو از خودت بگيريچشماته وقتي پيام کنارته .....احساس ميکنم اگر به خاطر دو دوت

 .....در حق خودت و پيام اجحاف کردي

 

 اين برق ممکنه دو روز ديگه که خورديم به بن بست تبديل به نفرت بشه ....دوست ندارم به خاطر بچه بازي و_

 تصميمات احساساتي خودم و پيام رو بذارم سر کار

 پيام و حمايتشو و لحظات خوبي که باهاش داريو چي معني کني!اگه اين بستگي داره تو اين لذت بردن از بودن_

 ......برات سرکار بودنه خب درست ميگي تمومش کن

 من به پيام احساس دارم .....از بودنش خوشحالم ....پشتم بهش گرمه ...براي همين ميخوام هيچکدوممون اذيت_

 .....نشيم

 .........تو يه دختر تازه بالغ نيستي که بگم جوگير شديترانه اگه دلت باهاشه ديگه شک نکن _

 .......ترانه با ترديد نگاهم کرد .... دوست داشتم حال و هوايش را عوض کنم

 

 خالصه که ترانه جون شاعر ميگه : گر نگه دار من آنست که من ميدانم .....شيشه را در بغل سنگ نگه_

 ميدارد.......بعله

 ......نوه ي بابا طاهر عريانو با خودم آوردم سفر به به .....ميبينم که_

 .......دنبالش کرده بودم .....بوم به دست فرار کرده بود

 با جيغ و فرياد وارد ويال شده بوديم ........بقيه خودشان بيدار شده بودند ......رضا نان تازه خريده بود ..... ادري و

 م با پسرها برنامه ميريختند کجا برويم....... ناديا و ندا هم فکر کنم دونيلوفر سرگرم تهيه ي صبحانه ......بامداد ه

 ......ساعتي بود بيدار شده بودند که سر فرصت آرايش کنند
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 .......جدال نابرابري بود ...... من با لپ هاي از دويدن قرمز کنار ندا با گونه هاي رنگ شده ي برجسته

 ردي؟ترانه چيکار کردي اين گلدارو قرمز ک_

 ......هيچي بابا داشتم بهش نرمش صبحگاهي ميدادم ....عادت نداره مث اينکه_

 .....ترانه جون باشد که فردا من بهت از اين نرمشا بدم_

 ......گلدار ببين هنوز هيچي نشده واسه استادت قد علم نکن_

 وريه که از ديروز بچه ها هي گلدارصداي ندا کل کلمان را قطع کرده بود ......: شما مگه اسمتون فدرا نيست ؟ چط

 صداتون ميکنن؟

 ترانه جوابش را داده بود : اسمش که فدراست ندا جون ....منتها از بس به طرح گل گلي عالقه داره و خودش گله ما

 .....بهش ميگيم گلدار

 ....آخي ...چه بامزه_

 اشتم ......ندا اگر کمي باهوش بود ميفهميدلحن تمسخر آميز ندا کامال هويدا بود .....منتها حوصله ي کشمکش ند(

 ......)اين طرف ميدان کسي برايش صف آرايي نکرده

 ......بچه ها اگه موافقيد بعد صبحونه بريم رويان شاتل سوار شيم_

 

 ......ترانه : بندگي به نمايندگي از همه ي بانوان با اين برنامه موافقت ميکنم

 .........: واي نه نه ترانه جون من يه بار سوار شدم واسه هفت پشتم کافي بودناديا سريع صدايش در امده بود 

 .....خب باشه حاال تفريحات ديگه هم هست شما قايق سوار شيد_

 .......ترانه اخالقش خوب بود به جاي اخم و تخم هاي لوس دخترانه حرفش را ميزد

....... 

 

 يخنديديم ......پسري که قايق را را هدايت ميکرد حسابي حالمان رالباسهاي مخصوص پوشيده بوديم ......تمام مدت م

 .....جا آورده بود ......در آب انداخته بودمان .....سر تا پا خيس شده بوديم

 .......بچه ها بيايد يه عکس بگيريم_

 ...ناديا و ندا نيامدهبا ترانه و ادري و نيلوفر سرهايمان را چسبانده بوديم به هم ....مثل چهار موش آب کشيده ...

 بودند شاتل سواري .....زير آالچيق نشسته بودند با ايمان قليان کشيده بودند .......قليان از آن چيزهايي بود که هرگز

 .....!صبح00درک نميکردم .....ان هم براي دختر .....ان هم ساعت 

 .....ظهر11:2ده بود چند ساعتي در بازار رويان گشته بوديم ....تا همه جمع شويم ساعت ش

 بامداد گفته بود برگرديم ويال ناهار بخوريم استراحت کنيم تا عصر .....با حسرت به بستني قيفي دخترک زل زده
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 نفر آدم نميشد طلب بستني کرد .....همه به سمت ماشين ها راه افتاده بودند10بودم .....بدبختي بود جلوي 

 .......م اومدمپيام بيا اين ريموت بريد تو ماشين من_

 ......در ماشين نشسته بوديم منتظر بامداد .....بقيه رفته بودند .....ما هنوز راه نيفتاده بوديم

 بستني به دست امده بود .....ترانه جيغ جيغ کرده بود : واي بامداد بيخود نيست من انقدر به تو ارادت دارم که ......از

 کجا فهميدي من دلم بستني ميخواد پسر ؟

 

 !واال حدسش خيلي سخت نيست .....تو دلت چي نميخواد ؟_

 دوباره خاطره ي بستني خوردن آن شب برايم زنده شده بود .....قدر دان ترين نگاه دنيا را از آينه به بامداد دوخته(

 .).....بودم .....نميتوانست تشکر خوابيده در نگاهم را نبيند

 هرکس ديرتر بستني اش را تمام کند.......رسيده بوديم دم ويال .....ندايمثل بچه ها با ترانه کورس گذاشته بوديم 

 ....کالفه را ديده بوديم

رضا خندان امده بود به دست به شانه ي بامداد زده بود .....: داداش ما رو ميفرستي ويال کجا ميپيچونيد چهار 

 .....نفري

 .....بابا شما خيلي گاز داديد.......ما به شما نرسيديم_

 ......واال ما با اين ماشينمون تا تهم گاز بديم به رخش شما نميرسه_

 .......مردانه با خنده و شوخي قضيه را تمام کرده بودند ....اما نگاه ندا مهربان نشده بود

 ......رفته بوديم در اتاق لباس عوض کنيم ......برايش نوشته بودم ....: مرسي از بستني ....خجالت کشيدم

 ......ي نگاهت خيلي زالل تر از اونيه که نشه تهشو خوند ......بستني خواستن خجالت ندارهفسقل_

 ......با اين حرفهاي بامداد ديگر خجالت ميکشيدم از اتاق هم بروم بيرون ! کاش تشکر نميکردم

 ......صداي جر .وبحثشان مي امد

 !بعد از ظهر چه غذايي ميشه پخت1آخه ساعت _

 .....تو باشه که هيچوقت هيچي نميشه پخت......ميترسم فردا پس فردا ما رو هم کباب کني بخوريترانه جون به _

 .....ندا هم زبان باز کرده بود ...: من هم با ترانه جون موافقم ......بريم هتل نارنجستان

 وايم بريم بيرون و بيايم شببامداد بدون اينکه ندا را مخاظب قرار دهد : همين االن از بيرون اومديم ...تا دوباره بخ

 ......شده ...خسته ميشيم ديگه واسه شب هم انرژي نداريم

 :خب طبيعتا ندا از اين پاسخش خرسند نشده بود ........ رضا دوباره جو را تلطيف کرده بود

 ......حاال خانوما مرام بذارن يه چيزي بدن ما بخوريم شب ميريم بيرون_
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 .......بود روي ميز ......ادري هم که سرش را به شانه ي گارن تکيه داده بود چرت ميزد ترانه پايش را دراز کرده

 :از ناديا و نداي عصباني هم که انتظار نميرفت با شوخي رضا راهي آشپزخانه شوند .....نيلوفر چشمکي زده بود

 .....).....حاال ما چي بديم به اين قومفدرا جون پاشو بريم فکر کنم کار خودمونه .......(راهي آشپزخانه شده بوديم ._

 گرسنه ؟

 !من ميگم ميرزا قاسمي درست کنيم ...هم زود آماده ميشه ...هم شماله ميچسبه_

 !خوبه فقط اينا االن نميرن بادمجون کباب کنن که_

 ......بده من خودم رو گاز کباب ميکنم نيلوفر جون ....هودم ميزنم بو نميپيچه_

 .......م سر آشپزپس بريم شروع کني_

 ......نيلوفر که صدايشان کرده بود سر ميز .....حمله کرده بودند سمت ميز

 ترانه باالي ميز نشسته بود : هان چيه ؟ تا دو ديقه پيش مثه حشرات تار و مار خورده پخش و پال بوديد ......همچين_

 .....حمله ور شديد سمت ميز

 ....عجب بويي راه انداختيد.....دستتون درد نکنهادري هم نيمه خواب امده بود : گلدارم 

 ......بامداد انگار باورش نمي شد دختر بچه ي بستني به دست چند ساعت پيش همچين ميزي چيده باشد

 در ميان به به و چه چه همه ندا گفته بود : شما شمالي هستيد ؟

 نه ....چطور ؟_

 .....رست نميکنهاخه ميرزا قاسمي غذاي شمالياست .....خيلي کسي د_

 .....نه خب ..... ما تهرانم گاهي اوقات درست ميکنيم_

 اوه ....به دردسرش نمي ارزه ....بعدم االن ميخوايم بريم بيرون دهنمون بوي سير ميگيره_

 

 شنا کردن در آب و سر پا ايستادن در آشپزخانه انقدر خسته ام کرده بود که حوصله نداشتم عضالت دهانم را براي

 ......ب دادن به ندا و تالشهاي بي وقفه اش براي جلب توجه به کار بيندازمجوا

 ......ترانه مثل هميشه نقش ناجي ام را بازي کرده بود

 بعد از ظهر با اين خستگي که هيچکس از جاش تکون نميخوره لنگه کفشم دادن بايد خورد5ندا جون ساعت _

 .......بخور ناشکري نکن .....بعدم نگران نباش اينجا شماله هوا مرطوبه بوي سيرچه برسه به اين مائده ي بهشتي ....

 .....نميدي....خودمم بهت ادامس خارجي ميدم

 ......حاال حاضر بودم تمام عضالت دهانم را براي لبخندي عريض به کار بيندازم

 ......بعد از غذا همه رفته بودند چرت بزنند
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 ......يم ما ميشوريم ...بيا يه کم بخوابيمفدرا ظرفا ول کن بيدار شد_

 باشه شما بريد ....من يه زنگ به مامانم بزنم ....االن ميام ......همه رفته بودند طبقه ي باال در اتاقهايشان ......مامان را_

 گرفته بودم

 !سالم ...چه عجب_

 سالم مامان ......تو چرا يه زنگ نميزني ....نميگي اين بچه کجا رفته ؟_

 من بميرم براي تو بچه ...معلومه خيلي بهت بد ميگذره که يه زنگ نميزني_

 ....مامان هم شوخ شده بود ......دلم برايش تنگ شده بود

 نه بابا يهو شلوغ شد مامان ....خوبي ؟.....خاله اينا چطورن؟_

 .....خوبم ....همه خوبن ....نارين برات سالم ميرسونه_

 ردادينا خبر داري؟سالم برسون .......از ف_

 

 اره ....يه ساعت پيش صحبت کردم ....توام يه زنگ بهشون بزن_

 ....باشه ....االن زنگ ميزنم .....دلم برات تنگ شده مامان_

 ....منم همينطور .... ولي از مسافرتت لذت ببر .....پول هم الزم داشتي بگو برات بريزم_

 نه مرسي......خيالت راحت_

 .....خودت باش ...به بچه هام سالم برسونباشه ...مواظب _

 مامان را قطع کرده بودم فرداد را گرفته بودم ......حالش را پرسيده بودم ....هنوز تبريز بودند ......دوست نداشتم

 ......فاصله تازه از ميان برداشته مان دوباره فرسنگ ها شود ....... با دنيا هم صحبت کرده بودم

 وزهايي که در مراسم عموي دنيا شرکت کرده بودند تبريز را گشته اند .....خيلي هم بهشان بدگفته بودند به جز ر

 .....نگذشته بود

 تماس را قطع کرده بودم.......ديگر نميشد خوابيد ...تا ميرفتم بخوابم بقيه بيدار ميشدند ...هر چه خسته تر ميشدم

 .....بشويمشب راحت تر ميخوابيدم .....ترجيح ميدادم ظرفها را 

 .......هدفون در گوشم گذاشته بودم ....نم نمک ظرفها را شسته بودم

 دستم را با حوله ي کنار سينک خشک ميکردم که سايه اش را احساس کرده بودم .....هدفون را از گوشم بيرون

 .....کشيده بودم

: _ 

 شما از کي اينجاييد ؟مگه نخوابيديد؟

 .........چرا حرف نميزد ؟.......ضربان قلبم را از روي تيشرت صورتي ام ميشد ديددر سکوت دستانم را گرفته بود ..



www.taakroman.ir  

 

  

 
134 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ......دستانم را بوسيده بود

 .....:بامداد!......مگر اين دستها ديگر براي من دست ميشد؟!.......ديگر حتي نميتوانستم دستهايم را بشويم

 .اما اصال از اينکه نرفتيم بيرون پشيمون نيستم .....بهفرشته کوچولو من نميخواستم اين همه تو زحمت بيفتي .....

 

 .....خوردن دستپختت مي ارزيد .......دستت درد نکنه

 .....حاال انتظار داشت من بتوانم حرف بزنم .؟!......نميفهميد زبان مرا با ان بوسه بند اورده

 ......خواهش ميکنم ...کاري نکردم_

 .....رو يکم بخواب .....خسته شديخيلي کارا کردي که نميدوني....ب_

 يکي نبود به بامداد بگويد مرد حسابي برايم بستني ميخري........چشمانم را زالل ميگويي .....روي دخترانه هايم سايه(

 )!مي اندازي ....دستانم را ميبوسي .....بعد هم انتظار داري به خواب بروم؟

 ..........شب يهو ميخوابم .....ميرم يه دوش بگيرمنه ديگه تا من بخوابم بچه ها بيدار ميشن _

 ديگر نايستاده بودم بامداد حرفي بزند ......يکي نبود به خودم بگويد جرات داري اين دستها را زير آب بشويي که

 حرف از دوش گرفتن ميزني؟

 

 بامداد را ميسپردم به ندا .....من از بيدار شده بودند .....شال و کاله کرده بودند بروند هتل نارنجستان ......بايد......

 ......پس مردانه هاي بامداد بر نمي آمدم.......لنز هايم را در آورده بودم عينک زده بودم

 به به ميبينم که دوباره جغد دانا شدي_

 ....آدري خسته ام ميترسم تو ماشين خوابم ببره اذيت شم با لنز.......بيخيال_

 .....اينا تا نصف شب ميمونن بيرون چشمت ناراحت ميشهاره بابا .....راحت باش _

 رفته بودند سراغ بيليارد.......بيليارد از ان بازي هايي بود که هرگز عالقه اي بهشان نداشتم ......ترانه و آدري هم بلد

 .....دنبودند اما با پررويي رفته بودند کنار ميز ايستاده بودند .......پيام و گارن راهنماييشان ميکردن

 بامداد و رضا و ايمان هم سر ميز ديگري ناديا هم که دم ايمان بود ....با نيلوفر نشسته بوديم .....ندا ميتوانست راحت

 ......در ميدان بتازاند

185 

 ترانه توپها را با دست در پاکت مي انداخت .......پيام و گارن بازي را تعطيل کرده بودند به ادري و ترانه

 ......ميخنديدند

 .......نيلوفر جون پاشو بريم ببينيم اينا چيکار دارن ميکنن_

 ......ترانه ديده بود به سمت ميزشان ميرويم : به به ......خلوت کنيد قهرمانان بيليارد جهان دارن تشريف ميارن
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 .......ملت هم بازيشان را بيخيال شده بودند به کارهاي ترانه ميخنديدند

 مثال دستم به چوب بيليارد هم خورده باشد .......ضربه اي زده بودم .......توپها هرکدام سمتي چوب را گرفته بودم که

 ......رفته بود .......هيجان انگيز بود

 نصف شب رضايت داده بودند چيزي بخوريم و برگرديم .......براي باز نگه داشتن چشمانم سر سختانه0ساعت 

 ..چند ساعتي بود راخت کنار بامداد چرخيده بود به بهانه ي ياد گرفتن بيلياردتالش ميکردم ......ندا راضي بود ...

 ......شايد او مردانه هاي بامداد را تاب مي اورد......

 .......صبح بود که رسيده بوديم ......پله هاي ويال را در خواب باال رفته بودم1 ...... به ماشين نرسيده خوابم برده بود

 .....ظهر بود02بيدار شده بودم ......گوشي ام کنار تخت بود ....ساعت ........

 ترانه برايم نوت گذاشته بود : گلدار جان .....به سان يک خرس قطبي خواب بودي .....دلمون نيومد بيدارت کنيم

 .....ت کنيرفتيم بازار نوشهر خريد کنيم ....صبحونه بخور که جون بگيري ما اومديم برامون ناهار درس.....

 از دستشان ناراحت شده بودم .......از ديروز يک بند به خاطرشان سر پا ايستاده بودم ....حاال راحت مرا در ويال تنها

 گذاشته رفته بودند بازار .....محروميت از قدم زدن ميان سير و بادمجانها و ميوه هاي رنگارنگ و ترشک ها غصه ام

 ......داده بود

 ......کليدهاي ويال را برداشته بودم رفته بودم کنار دريا......با ماسه هاي ساحل قلعه اي کج و معوجچاي خورده بودم 

 ....درست کرده بودم

 .....به به .....ميبينم که قلعه ي باکينگهام درست کردي_

 

 ....ادري بي معرفت ......اينا نميدونن تو که ميدوني من عاشق بازارم......چرا منو بيدار نکردي_

 فدرا بخدا نقدر خواب عميقي بودي ......دلم نيومد بيدارت کنم .....حاال بيا بريم ويال عصري خودم با گارن ميبرمت_

 دور دور ...خوبه ؟

 .....نخير....ديگه فايده نداره_

 ......اااا .....اذيت نکن ديگه_

 ......پس بايد کاله حصيري هم برام بخري_

 ......پاشو اون بدبختا دم ويال خشک شدنمن خودم نوکرتم آبجي ...._

 ......از لحن التي ادري خنده ام گرفته بوديم .......سالم عليکي به همه شان کرده بودم_

 رفته بودند خريدها را جا به جا کنند و لباس عوض کنند ......ندا از باالي پله ها دوال شده بود : بامداد سبد من تو

 ماشين شماست ؟

 ظهر در غيابم چه موفق شده بود ندا........از باالي پله ها نامش را فرياد ميزد ....سراغ سبدش را از اويک صبح تا (
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 )ميگرفت

 .....نميدونم ......ريموت رو اوپنه .....برو ببين_

 را ام تختهبرايم مهم نبود جواب بامداد سخت بود ......همين که ندا ميتوانست اين مکالمه را آغاز کند کافي بود .....پي

 ......چيده بود

 فدرا بيا يه دست تخته بزنيم تا ناهار اماده ميشه ........بهترين پيشنهاد ممکن بود .....چون امروز ديگر پايم را هم در_

 ......آشپزخانه نميگذاشتم

 ......تخته تنها بازي بود که دوست داشتم و تبحر هم داشتم ......بي توجه به همه جا نشسته بودم به بازي

 

 .....نميدانم چند دست بود که هي مهره ها را ميچيديم و دوباره از اول بازي ميکرديم

 .......فدرا بابا تو خيلي خفني ........اصال بهت نمياد انقدر حرفه اي باشي_

 ن ران اين بانوي جوارضا از روي کاناپه بلند شده بود سمتمان امده بود ...: پاشو بابا پيام تو اين کاره نيستي .....بذار م

 .....شکست بدم

 رضا را هم شکست داده بودم ......حس قهرمانان المپيک را داشتم .....: آقا من اعتراف ميکنم کم آوردم.......ايمان و

 بامداد هم امده بودند......دخترها معلوم نبود در آشپزخانه چه ميکردند......رضا سرش را بلند کرده بود رو به بامداد

 ....يمان : آقا مرد ميخوام بياد انتقام من و پيامو از اين فدرا بگيرهو ا

 صبح قليان ميکشيد ....تخته بلد00ايمان که گفته بود اصال تخته بلد نيست !(از عجايب بود اين ايمان ...... ساعت 

 )نبود

 آشپزخونه کمک کنم .....امروزبامداد داشت جاي رضا مينشست که تخته را بسته بودم .......: ديگه من ميرم يکم تو 

 .....به اندازه ي کافي شکست متحمل شديد

 همه را رو به رضا گفته بودم ......شاخ هاي سبز شده روي سر بامداد را هم ناديده گرفته بودم ........هنوز اين روي

 فدرا را نديده بود

 تزئين رويش بود ....ميخواست نهايت دخترها خورشت بادجان درست کرده بودند.....ندا هم سخت درگير ساالد و

 .....هنرش را پياده کند

 ادري بشقابارو ببرم ؟_

 .....اره گل گلي ببر_

 

 بي سر و صدا بشقاب و چنگالها را روي ميز ميچيدم ......غذايشان خوشمزه بود ......خيلي زياد ..... امروز خوش_
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 ....حال ندا هم بهتر بود ....سبدش را در ماشين بامدادگذشته بود ...فقط استراحت کرده بودم و خورده بودم ..

 ......گذاشته بود ......ساالد تزئين کرده بود .... از سليقه اش تعريف کرده بودند خوشحال شده بود

 ....:بعد از غذا دور هم نشسته بودند.....رفته بودم چاي بريزم ....بامداد امده بود در آشپزخانه

 رو شستي اين جاسيگاري و کجا گذاشتي ؟فدرا جان ديروز ظرفا_

 سرم را بلند نکرده بودم .......خودم را سرگرم پر کردن آب جوش نشان داده بود م......: تو کشوي دوم_

 ...حتي به قامت خيره ي بامداد به خودم توجه نکرده بودم ......سيني به دست از آشپزخانه بيرون زده بودم

 .....گفته بود : فدرا پاشو حاضر شو بريم پس داشتند چاي ميخوردند که ادري

 ترانه پرسيده بود: کجا؟

 ......ما با گارن ميخوايم گل گلي رو ببريم يه دور بزنيم تو شهرو بيايم تا شما ميخوابيد_

 خب حاال فردا ميريم ديگه_

 ......رگشتيمنه به گل گلي قول دادم ببرم براش کاله حصيري بخرم .......تا شما يه چرت بزنيد ما ب_

 ......مثل بچه هاي خردسال ذوق زده شده بودم ......انگار انتقام صبح تنها گذاشتنم را از همه شان ميگرفتم

 با ادري . گارن رفته بوديم نوشهر ......کاله خريده بودم .....بستني خورده بودم ......ترشک خريده بودم .....قرار بود

 ......ساعت بود امده بوديم عين خيالمان هم نبود4 ..... تا انها چرتي بزنند برگرديم ويال

 ادري صداي ضبط را بلند کرده بود ....با هم فرياد ميزديم .....گارن هم با تعجب به دو موجود ناشناخته نگاه

 ......ميکرد......اگر ميدانستم صبح نرفتن عصر را انقدر دلنشين ميکند اصال از دستشان ناراحت نميشدم

 لبخندي پهن کاله به سر وارد ويال شده بودم ......ترانه امده بود دست در گردنم انداخته بود : گلدار جون مثه اينکهبا 

 ......خوش گذشته قبل رفتن پاچه هامو تا زده بودم به دندونت گير نکنه

 ......بمونم ظرف ترشکم را سمتش گرفته بودم ......: اره ....جات خالي .... از فردا ميخوام هي خواب

 فردا که با چک و لگد از خواب بيدارت کردم ميفهمي .......ميري تک خوري_

189 

 همه پاي ماهواره بودند ......صحنه ي سيگار دود کردن بامداد کنار پنجره ي قدي ويال چقدر آشنا مي امد ....مثل_

 .....تمام وقتهايي که کالفه بود

 اند که شب را در ويال بمانيم .....چراغهاي حياط را روشن کنيم .......واليبال بازيکنار بچه ها نشسته بودم......نظر ميد

 ......کنيم ..... رضا و ايمان هم کباب کوبيده درست کنند

 :با گوشي سرم را گرم کرده بودم که نگاهم با نگاه کالفه اش تالقي نکند......نامش روي اسکرين گوشي افتاده بود

 بيه صبح بيدار نکردنته تنبيه بدي در نظر گرفتي .....ميتونم به جاش هر روز ببرمت بازار روزاگه دزديدن نگاهت تن

...... 



www.taakroman.ir  

 

  

 
138 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ......همين بامداد که رو به رويم نشسته بود اين پيام را فرستاده بود

 نشي اسوسط بحث همه ندا خطابم کرده بود : فدرا جون مشکوک ميزنيا .......چرا مخاطبو نياوردي اينجا که مجبور 

 .....ام اس بدي

 فدراي لطيف درونم به اژدهايي دوسر بدل شده بود .......اين دخترک رنگي کي با من صميمي شده بود که به خودش

 !اجازه ميداد در حضور جمع همچين شوخي بي جايي با من بکند؟

 

 .....نگاهم در ان لحظه شايد خصمانه ترين نگاه ممکن بود که ميتوانست در چشمانم باشد

 ......متاسفانه مخاطب خاص نبود ندا جون_

 گوشي را کنار گذاشته بودم .....پاسخ بامداد را هم نداده بودم .......مسبب اين رفتارهاي ابلهانه ي ندا همين مرد کالفه

 .......ي رو به رو بود

 ميکردم .......ندا هم به سبک دلبرانه ايواليبال بازي کردن خنده ام را برگردانده بود ......در تيم مقابل بامداد بازي 

 گفته بود : ادم بايد حواسش جمع باشه از اول بره تو تيم برنده ......کنار بامداد ايستاده بود .....بيشتر از بازي حرکات

 

 ......موزون اجرا ميکرد

 ......ا به ريخته بوديم سه تاييترانه هم در تيمشان بود .....با ادري توپ را حواله ميکرديم براي ترانه .....بازي ر

 بقيه خيلي برايشان مهم نبود ....پا به پايمان ميخنديدند.....اما بخارهاي بيرون زده از گوش بامداد کامال مشهود بود

...... 

 ايمان هر کاري که بلد نبود کوبيده درست کردنش خوب بود ......ساعت دو و نيم بعد از نيمه شب بود که همه عزم

 ......ن کرده بودندخوابيد

 ......ترانه در سرويس اتاقمان دوش ميگرفت .....بايد پايين مسواک ميزدم

 ....پا روي پله ي اول نگذاشته بودم که دستم را کشيده بود .....ديگر ترسيدن نداشت اين کارهاي تکراري اش

 م چطوريه که ميخواي انتقام همهامروز خوب آتيش سوزوندي......از طرف خودم عذرخواهي کردم ...منتها نميدون_

 .....رو از من بگيري

 با ريش ريشهاي شالم سرگرم شده بودم : نه انتقام براي چي؟....صبح يکم ناراحت شدم اما بعدش که رفتم بيرون از

 .....دلم در اومد

 پس ناراحت نشدي ؟_

 !نه_

 )انگشت اشاره زير چانه ام گذاشته بود......سرم را باال آورده بود(
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 پس خيلي بي دليل امروز از صبح نگاهتو دريغ ميکني ؟_

 .....زل زده بودم در چشمانش .....گر گرفتگي درونم ميگفت صورتم کم رنگ تر از لبو نخواهد بود

 امروز ديگه هرچقدر دلت خواست تازوندي فسقلي بيا برو بخواب .....ديگه هم از اين کارا نکن چون اون موقع_

 ........رف نميزنمديگه با اس ام اس ح

 پله ها را دو تا يکي دويده بودم باال ......خزيده بودم زير پتو ......بامداد تهديدم کرده بود .....ديگر با اس ام اس

191 

 !حرف نميزد؟

 .....به مامان زنگ زده بودم

 ....سالم عزيزم_

 سالم مامان ...خوبي ؟_

 خوبم ...تو خوبي ؟خوش ميگذره؟_

 نيست...تو چيکار ميکني؟ هنوز پيش خاله اينا هستي؟اي بد _

 .......آره ديروز ژاکلين و شکوه هم اومدن اينجا دور هم بوديم_

 

 به به ميبينم که من نيستم خوب واسه خودتون خوش ميگذرونيد ....نارين چيکار ميکنه ...؟_

 .....هيچي با ما پيرزنا ميگرده ديگه_

 .....فداتون بشم من شما پيرزنا رو_

 کم زبون بريز ...چيکار ميکني اونجا خوبه ؟_

 .....به در هم همينجا بمونيم ولي من ميخوام پيش تو باشم10بد نيست دلم برات تنگ شده .....اينا ميگن _

 پيش من باشي چيکار ؟ من خودم اينجا ميمونم .....همه هم قراره بيان اينجا .....تنها نيستم ...تو هم با هم سن_

 خودت خوش بگذرون وساالي

 !مامان يعني من عاشق اينهمه ابراز دلتنگيتما_

 ....قدر اين روزاتو بدون ....خوش بگذورن_

 چشم .....سالم برسون به همه .....باي باي_

 ....خدافظ_

 

 .....پايين شلوغ شده بود ......همه با هم حرف ميزدند.......

 .......اينجا من ميخوام حال اينارو بگيرمفدرا .......فدرا .......بابا کجايي ....بيا _
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 .....اومدم ...چي شده ؟_

 .......بيا ميخوايم سر شام امشب تخته بزنيم .....يار کشيه_

 .......همه دور تخته نشسته بودند ......حريفم معلوم بود ......رضا و پيام قبال طعم شکست را چشيده بودند

 ودند ....پيام دوست داشت طرف بامداد باشد که انتقام شکستهاي متوالي اشادري ،ترانه ،گارن و نيلوفر طرف من ب

 ......را بگيرد

 .......اما ترانه انقدر چشم غره رفته بود که امده بود طرف ما

 رضا ،ندا ،ناديا و ايمان طرف بامداد بودند......ناديا دستش را دور بازوي ايمان حلقه کرده بود ......عجيب اين دختر

 قابل درک بود .....نزديک يک هفته بود با هم مسافرت بوديم چند کلمه بيشتر حرف نزده بود که نصفش خطابغير 

 ......به ايمان بود ....نصف ديگر هم ناز و ادا .....انگار اين ادم تنها کارش چسبيدن به ايمان بود

 يم......اگه ما برديم م شما ما رو شامتايي بازي ميکن1ترانه وسطمان نشسته بود ...: خب دوستان ساکت..يه دست 

 !مهمون ميکنيد .....اگه شما برديد هم که ما

 تاس ميريختيم .....بامداد تند بازي ميکرد....فرصت فکر هم نميداد ......شکست دادنش به راحتي پيام و رضا نبود

...... 

 يغ شادي زده بود .....انگار خودش در جنگ مرادست اول را برده بود ......ادري و ترانه پفشان خوابيده بود ....ندا ج

 ........شکست داده

 ......دست دوم را برده بودم ......دوباره کري خواني ندا و رضا با ادري و ترانه شروع شده بود

 :کندمهره ي بامداد را زده بودم .....تاس نمي آورد ......کالفه بود ......ندا ميخواست از فرصت به دست آمده استفاده 

 ! .....بامداد بده من تاس بريزم شايد دستم خوب بود

 

 ....بامداد تاس ها را در دستش گذاشته بود ......تاس ريخته بود ......: هوراااا ديدي گفتم بزن قدش

 .....ندا انگار عادت داشت يک دفعه با همه صميمي شود .......مدل صحبتش با بامداد کم از صميميت ترانه نداشت

 

 را باخته بودند .......دست خودم نبود ...فدرا فسقلي درونم غالب شده بود .....پريده بودم ...: يوهو ......بامداااااد بازي

 باختي ي ي ي ي...... با همم که تاس بريزيد برنده نميشيد ....مهم نبود اين جمله خوب نبود ....در ان لحظه برنده

 بودم و خوشحال

 .......تي انجام دهم ......ادري و ترانه و نيلوفر را بغل کرده بودم جيغ ميزديمکم مانده بود رقص سرخپوس

 هرچه قيافه ي ندا مغموم بود چشمان بامداد ميخنديد.......رضا هم همينطور : داداش ابرومونو بردي که ....ما رو بگو

 ......اومديم تو جبهه تو نگو سنگرو خالي کردي
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 .......بامداد فقط لبخند ميزد

 قرار بود شام گيالنه مهمانمان کنند ........دم رستوران هم قدمم شده بود ......آرام گفته بود: اگه شکست دادن من

 .....انقدر خوشحالت ميکنه من حاضرم هروقت بخواي باهات بازي کنم

 ......نه خب باالخره شرط بسته بوديم .....خوشحال شدم برنده شديم_

 .....خيلي دوست داشتنيه فسقلياين خوشحالياي ناگهانيت _

 ترانه از پشت پريده بود ميانمان.....خوشحال بودم از اين پرش به موقع ....: خب بامداد جون ....چه حسي داري االن ؟

 .حس خوبي دارم_

 اااا؟ اينطورياست ؟ شما شکست ميخوريد حس خوب بهتون دست ميده ؟_

 .....ه ......ناراحتي مال وقتيه که حريفت حريف نباشهخب ادم وقتي از حريف قدر ببازه ناراحت نميش_

 ......ترانه چشمکي زده بود : اون که بعله ......درست مي فرماييد_

 

 .....بامداد خودش تنهايي همه را مهمان کرده بود ....هرچه رضا اصرار کرده بود با هم حساب کنند قبول نکرده بود

 .ياد سينا افتاده بودم که پول ساندويچ تخم مرغش در فرانسه را من حساباز اين مردانه هايش خوشم مي امد .....

 .....کرده بودم ....به اندازه فاصله ي ايران تا سوييس بين بامداد و سينا هم فاصله بود

 بيرون رستوران کمي قدم زده بوديم غذايمان هضم شود .....موقع رفتن ترانه و پيام رفته بودند پيش ادري و گارن

 انه کجا ميريد پس ؟تر:

 ....ما ميخوايم با ادري و گارن بيايم ....از تو و بامداد خسته شديم_

 ....ترانه مسخره نشو .....بيا ببينم_

 .....بابا ميخوام يکم با ادري سر به سر کنم ....برو خودتو به من نچسبون_

 ......مرا با بامداد تنها گذاشته بودند

 .....بيا فسقلي نترس کاريت ندارم_

 ......همراه بامداد سوار ماشين شده بودم .....ممکن بود وقتي برسم ويال ندا حسابي از خجالتم در آيد

 حرفم نمي امد ......بامداد هم سکوت کرده بود ......مسيرش با بقيه يکي نبود ......اورده بودم لب ساحل .....:بيا پايين

 .....فسقلي

 ........دريا را هيچوقت نديده بودمسياهي بود و سکوت محض .......شب 

 اينجا اومديم براي چي ؟_

 ......اومديم من شرطي رو که باختم ادا کنم_

 ......ادا کرديد ديگه ...شام مهمون کرديد_
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 .....شام همه رو مهمون کردم......ولي از تو باختم_

 

 ..در اب قدم بر ميداشتم .....دوست داشتم دستراه افتاده بوديم لب ساحل ...پاچه هاي شلوارم را تا کرده بودم ....

 بامداد را بگيرم ......اما نميشد ....مثل خيلي چيزهاي دوست داشتني دور از دسترس

 ......تا داري اب بازي ميکني من برم دو تاچايي بگيرم بيام_

 .....زود بيايدا .....تاريکه ...من ميترسم_

 ......تا همون دکه ميرم وميام_

 بودم در اب .......شنها در تاريکي شب زير پايم تکان ميخورد.......قيافه ي ندا در ويال خنده روي لبم نشانده ايستاده

 .....بود ......بدجنس شده بودم

 با صدايي برگشته بودم ......به جاي بامداد سگ ولگرد رو به رويم را ديده بودم .......يعني خدايا بايد تاوان اين

 ........را اينگونه پس ميدادم ؟بدجنسي لحظه اي 

 از ترس قالب تهي کرده بودم ....بامداد را از دور ديده بودم ...... با تمام قوا دويده بودم سمتش : بامدااااااد .....سگ

...... 

 ......ندو ...ندو بدتر دنبالت ميکنه_

 بودم... چشمانم را بسته بودم ...... ديگر غولبا سر در سينه ي بامداد فرو رفته بودم ......دستانم را دورش حلقه کرده 

 ......هم مي امد ترس نداشت ......چه رسد به سگ

 ......فدرا.....فردا ...نگاه کن منو، رفت_

 الي چشمم را باز کرده بودم .......از آغوشش بيرون امد بودم.....بامداد دستانش را با فاصله نگه داشته بود .....گندي

 ني بود .....خودم را پرت کرده بودم در آغوشش ....چايي ها روي دستش ريخته بود : .....ببخشيدکه زده بودم ديد

 ......من اصن نديدم چايي دستته ....يهو برگشتم ديدم سگه پشتمه......

 ......خودم هم نفهميدم چه شد که يکدفعه بامداد مفرد شد

 نه نه چيزي نشد .....خيلي داغ نبود .....خوبي ؟_

 

 .....رمزي دستانش اما چيز ديگري ميگفتق

 خرابکاري کرده بودم ....اصال تقصير خود بامداد بود که مرا آورده بود اينجا بعد هم رفته چاي بخرد .....فقط سرم را

 تکان داده بودم

 فدرا ميتوني بشيني پشت فرمون ؟.....دستمو نزنم به فرمون_
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 .......ببخشيد بازم .....نميدونم چرا اينجوري شد_

 پشت فرمان نشسته بودم .....بامداد هم کنارم مايل به سمتم نشسته بود ......حواسم به جاده بود اما از گوشه ي چشم

 .....ميتوانستم نگاه خيره اش را احساس کنم ......: ميشه اونجوري نگام نکنيد ؟....خودم ميدونم خرابکاري کردم

 .......بت فسقليت پشت فرمون خيلي بامزه شديچه جوري نگات نکنم؟.....اخه با اين هي_

 .......هر چه ميگفتم بامداد اوضاع را بدتر ميکرد

 االن بقيه ميگن اينا کجا رفتن .....دست سوخته ي شما رو هم ببينن که ديگه آبرو واسه من نميمونه_

 .....به بقيه چه ربطي داره ....بعدم دست من چيزي نشد__

 قرمزي که چند ساعت ديگه طاول ميشه بگيد هيچي بستگي داره شما به اين_

 

 .....با من بحث نکن فسقلي_

 رسيده بوديم ويال ....چراغها همه خاموش بود .....رفته بود در اتاقش .....خوشبختانه بامداد اتاق خودش را تنها

 ر اتاقش را زده بودم ......الي در رااستفاده ميکرد ......از جعبه ي کمکهاي اوليه پايين باند و پماد برداشته بودم .....د

 باز کرده بودم ....پچ پچ کرده بودم: باند اوردم دستتونو ببندم

 ......بيا تو فسقلي_

 شرمنده داخل رفته بودم ......روي صندلي نشسته بود .....لب تخت نشسته بودم ......پماد روي دستش زده بودم

 .......گاز را پيچيده بودم دور دستش.....

 ......ببخشيد واقعا_

فدرا ببين از اون موقع تا حاال دفعه ي چندمه که داري معذرت خواهي ميکني .....ببينم نکنه داري غير مستقيم به _

 من

 به در زدم لهت کردم بايد بيشتر از اينا عذرخواهي ميکردم ؟10ميفهموني پارسال که 

 ......ي هستاخنديده بودم : اي بابا ....شمام حواستون به چه چيزهاي

 .......اره من حواسن به خيلي چيزا هست فرشته کوچولو ....حاالم تا حواسمو پرت نکردي پاشو برو بخواب_

 ....شب بخير_

 ....شب بخير فسقلي

 ......به در بود ......تمام ميشد ......دوباره برميگشتيم به عادي هاي خودمان10فردا 

 ......قبل از اينکه ادري و ترانه بيدار شوند از اتاق زده بودم بيرون8........ آالرم گوشي را گذاشته بودم براي ساعت

 .......رضا هر روز صبح نان تازه ميخريد

 آقا رضا سالم .....صبحتون بخير .......ميشه منم باهاتون بيام ...ميخوام سبزي و رشته بخرم براي عصري آش رشته_
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 ...درست کنيم

 ...........من تو ماشين منتظرمبله ...چرا نميشه _

 تا نوشهر با رضا حرف زده بوريم .....از عالقه اش به نيلوفر گفته بود ...از روحيه اش که بعد از امدن به انجمن بهتر_

 شده بود ....از اينکه در فکر هستند بچه اي را به فرزندي قبول کنند ......از اينکه حتما حمتي در کار خدا بوده که

 ......شده .......ميشد کسي انقدر خوب و مهربان باشد؟اينطور 

 سبزي ها را پهن کرده بودم روي ميز شروع کرده بودم به پاک کردن .......چشمهاي نيمه باز ترانه و ادري چهارتا

 ......شده بود

 ننه جون چيکار داري ميکني؟_

 !به دره ها10متي سالم عرض شد ....دارم سبزي پاک ميکنم عصري آش بخوريم ....نا سال_

 ......من قربونه تو برم گل گليه کدبانو_

 ........بامداد باند دستهايش را باز کرده بود پايين امده بود ......با ديدنم نتوانسته بود جلوي خنده اش را بگيرد

 فسقلي چيکار داري ميکني؟_

 .....اااا نخنديد ديگه ....دارم سبزي پاک ميکنم آش درست کنيم_

 را نميگي بيان کمکت ....؟خل چ_

 ديگه تموم شد اخه ....الکي دستشونو گلي کنن که چي_

 !گوشي اش را از جيب گرمکنش در آورده بود .....: وايسا يه عکس ازت بگيرم .....اگه بدوني چقدر بامزه شدي

 .......تا امده بودم اعتراض کنم عکس را گرفته بود

 ....ببينم_

 بود ....: واي اين خيلي فاجعه است پاکش کنيد سريع گوشي را جلوي صورتم گرفته

 ......اونشو من تشخيص ميدم که به نظر منم قشنگه_

 ......اولين عکسم در گوشي بامداد شده بود دستهاي گلي با سبزي

 ده بودماه پيش بود که بامداد ساکم را باال آور0 ......ماه پيش که جلوي در خانه از ماشين بامداد پياده شده بودم0

 دستم را فشرده بود ....با انگشت شستش پشت دستم را نوازش کرده بود و از بودنم در سفر کنارشان تشکر......

 .........کرده بود

 به همين راحتي يک ماه گذشته بود ........درس خواندن براي ارشد و مطب استاد صديق و آموزشگاه شده بود

 .......مسيرهاي دوباره ي زندگي من

 ?تر تو باز گل آورديoگسهاي را در گلدان را روي ميز گذاشتم ......خانم اسالمي با لذت نگاهشان ميکرد ....: دنر



www.taakroman.ir  

 

  

 
145 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ...اصن روحم تازه ميشه اين گال رو ميبينم.......زندگي توش جريان داره...

 ......دکتر منتظرته برو تو ....نيما هم االناست که پيداش بشه

 ت ؟سالم استاد ....اجازه هس_

 سالم دخترم ...بيا تو ......بشين ....چطوري ؟_

 ....خوبم استاد_

 خسته به نظر مياي_

 ......کال از وقتي مطالعه ي ارشدو شروع کردم يکم انگار استرسش روم تاثير گذاشته_

 از االن که خيلي وقت داري_

 .....بله استاد...اما خب ميترسم_

 درست کن ......برو ساز ياد بگير ....يا هر کار ديگه اي که دوست ترس نداره ....براي خودت يه زنگ تفريح_

 .....داري......تمام زندگيتو رو ارشد نذار

 ميخوام استاد اما نميشه.......خيلي وقته دوست دارم برم سفالگري اما جرات نميکنم_

 .....خب اينکه عاليه دختر_

 .....نميخوام با يه دست چندتا هندودنه بردارم آخه_

 ....اين به تفريح زندگيت مربوط ميشه اون به تحصيلت ...مسائل رو با هم قاطي نکن_

 ....چشم استاد_

 !نخير مث اينکه به جاي نيما بايد رو تو کار کنيم_

 خنديده بودم .......نيما آمده بود .......سر و ضعش از اولين باري که ديده بودمش زمين تا آسمان فرق کرده بود

 اين نيما هيچ ربظي به ان نيماي ژوليده ي قبل از عيد نداشت .......شايد نگاهش هنوز هم خالي بود ...اماقطعا .......

 .......جذابيت مردانه ي صورتش ديدني بود

 خب نيما جان تعريف کن چه خبر؟_

 ..وقتياز هفته ي پيش خبر خاصي نيست ......همش بيرون قدم ميزنم خاطرات سخت کمپ مياد جلوي چشمم ...._

 يادش ميفتم فلج ميشم ......به هم ميريزم ....باورم نميشه دو سال تو اون شرايط بودم و حاال ميتونم تو خيابون قدم

 .....بزنم ،آزاد ......هنوز ترسهاش دنبالمن

 اطرشخب طبيعيه....دو سال زمان کمي نيست ......اون هم تو اون مقطع زماني و با اون فکري که تو از اينجا به خ_

 رفتي......مهم اينه که االن ببيني اون بحرانو پشت سر گذاشتي

 گفتنش براي شما راحته ......اما براي من حتي گفتنشم ترس داره چه برسه به احساس کردنش و باهاش زندگي_
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 کردن

 زمان بدينه من اصال ازت انتظار ندارم همين االن شاد و سر حال بري سر زندگيت .....ميخوام که به خودت _

 نميخواي شروع به يه کاري کني؟......

 بابا اصرار داره دستمو تو شرکت يکي از آشناها بند کنه .....از اين حمايتاي بيمار گونش خسته شدم ....شايد اگه_

 چند سال پيش اصرار نميکرد آيندمو تو هلند بسازم االن مثل جووناي هم سن و سالم کار داشتم و عادي زندگي

 .....ميکردم

 مشکلت با پدرته يا با اشتغال ؟_

 از کار کردن بدم نمياد شايد اگه کار کنم حواسم پرت شه .....اما نه پيش يکي از آشناهاش که هي بخواد آمارمو در_

 ......بياره

 خب لزومي هم به اين کار نيست .....تو با معدل باالي فوق مهندسي اونم از شريف خودت ميتوني بهترين کارها رو_

 ....پيدا کني

 اون مال وقتي بود که فارغ التحصيل شده بودم ....االن به يه مهندس که چند سال پيش درسش تموم شده و هيچ_

 00سابقه ي کاري نداره کار نميدن حتي با معدل 

 ه..رشتدوست داشتم بپرم وسط حرفشان .......بامداد بهترين گزينه بود ....مي توانست در شرکت بامداد کار کند .....

 اش هم کامال مرتبط بود ......شک داشتم اگر کسي به جاي نيما بود و آن طرف قضيه هم کسي به جز بامداد و

 شرکتش انقدر حضور ذهن داشتم ......شايد از هر چيزي که به بامداد مرتبطم ميکرد استقبال ميکردم......حيف که

 ......ما و استاد پرت شده بودنميشد حرفشان را قطع کنم ......حواسم از مکالمه ي ني

 ببين نيما جان من با پدرت و روابطت فعال کاري ندارم .....االن بايد دنبال اين باشي که حال خودتو خوب کني_

 حاال به هر شيوه اي که ميتوني .....اگه با کار کردنه يا هر چيز ديگه ....لجبازي با پدرت االن جز بدتر کردن......

 اي نداره .....پس اگه نميخواي پيش آشناهاش باشي فکر کن يه جوني مثل بقيه جوونايي که شرايط خاصيت ديگه

 ......درس ميخونن و پدراشون کارخونه دار نيستن و خودشون کار پيدا ميکنن

 .......دنبالش هستم ...فعال که موقعيتي پيش نيومده_

 .....همين که تو فکرش باشي قدم مثبتيه_

 شده بود ......: استاد جسارتا ميشه يه چيزي بپرسم ؟جلسه ي نيما تمام 

 .....بپرس دخترم_

 ما يکي از دوستان خانوادگيمون مهندس برقه و شرکت داره .....اگه از نظر شما اشکال نداشته باشه و در روند_

 .....نهدرمان نيما اختالل ايجاد نکنه من ميتونم ازشون بپرسم که نيما ميتونه تو شرکتشون کار کنه يا 
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 اشکال که نداره ....لطف بزرگي هم هست ....ميتوني صحبت کني باهاشون ...اما تاجلسه ي بعد نيما دست نگه_

 

 ميداريم ....ببينيم خودش چند مرده حالجه ......بايد خودش تالش کنه

 دلم که تنها بوديم خوشحال شده بودم ......از اينکه داشتم درگير روند درمان نيما ميشدم .....اما پيش خودم و

 ......ميدانستم بخش اعظمي از اين خوشحالي به خاطر بهانه اي است که براي زنگ زدن به بامداد پيدا کرده ام

 ......تا خانه در فکر مکالمات فردايم با بامداد بودم ....حتي فکرش هم برايم لذت بخش بود

 ....سالم بر مامان بانوي خودم_

 .......چه خبره ؟ کبکت خروس ميخونهسالم ....خسته نباشي.._

 من که هميشه خوش رو و خوش اخالقم مامان جان_

 آره .....ميدونم ....بيا تو ببينم چه خبره_

 مامان ميگم امروز جلسه ي نيما بود .....بعد صحبت از کارش و اينا شد ....فوق برق خونده از شريف ...بعد نميخواد_

 تم اگه تو اجازه ميدي از بامداد بپرسم ببينم تو شرکتشوت يه کاري هست که بدن بهباباش براش کار پيدا کنه ....گف

 .....نيما يا نه

 .....تو خودت بامدادو بهتر ميشناسي_

 خب به نظر تو زشت نيست يه کاره زنگ بزنم بگم به دوست من کار بديد ؟_

 خب اگه اين کارت به نيما کمک ميکنه زشت نيست بپرسي_

 ي تو مادر مهربانم که همش روحيه ميدي ....راستي تا تنور داغه .....من ميخوام برم سفالگري ...تواي من به فدا_

 مخالفتي نداري ..؟

 تا وقتي گل اينجا نياد و کثافت کاري نکني نه_

 نه فکر اونجاشو کردم ...فعال که اولشه اما بعدتر ميخوام با ترانه صحبت کنم برم کارگاهش_

 .....خودت ميدونيباشه ...هرجور _

 امشب هر مطلبي که ميخواندم ملکه ذهنم ميشد ......سفالگري و زنگ زدن به بامداد و رنگي هاي ترانه قشنگ

 

 .....بودند

........ 

 بچه گانه بود اما از فرط هيجان صبح زود از خواب بيدار شده بودم ........رفته بودم با کتوني هاي سرخابي در پارک

 ده بودم .......انگار اولين بار بود ميخواستم به بامداد زنگ بزنم .......بعد از مسافرت ديگر خيلينزديک خانه دوي

 خبري از هم نداشتيم ....چند باري حالم را پرسيده بود ....اما هيچوقت من سراغش را نگرفته بودم ......زنگ ميزدم
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 ......امروز اصال براي خوشحالي بهانه داشتم ......ميخواستم چه ميگفتم ؟......مسخره بود .....امروز اما بهانه اي داشتم

 .....سفالگري ثبت نام کنم .....با ترانه هم کارگاه شوم .....براي نيما کار پيدا کنم ......فدراي خوشحال باشم

 زدم.....طبقبايد زنگ مي00دوش گرفته بودم ......عقربه هاي ساعت را با سمجي تمام دنبال کرده بودم .......ساعت 

 زنگ ميزني .....يعني که00قراري نانوشته که با خودم گذاشته بودم ......براي خودم سخنراني ميکردم : ببين ساعت 

 مثال صبح خيلي زود زنگ نزدي سر ظهر هم نيست .....خيلي هم برات السويه بوده ماجرا ......نه آقا يوسف ؟....حاال

 .....هزيادم بخوام هول شم فکر ميکنه خبري

 

 خل شدن که عالئم آنچناني نداشت ..... من هم ميتوانستم خل شوم .... خودم براي خودم شاخ و شانه ميکشيدم ......به

 جاي خودم صحبت ميکردم ....از طرف بامداد جواب ميدادم .......لحظه اي هم به ذهنم خطور نميکرد که بامداد بي

 .......خبر از خود درگيريهاي من مشغول است

 .......گوشي زنگ خورده بود ....تمرکزم را به هم ريخته بود

 به سالم سارا خانوم...پارسال دوست امسال آشنا_

 تو روت ميشه گوشيو جواب بدي...تو و اون آدريناي بي معرفت اصن نميگيد اين مرده زنده است ...کجاست....اون_

 .....که ديگه زنگم ميزنم جواب نميده

 

 هم بريم ....تو خودت هيچ معلوم هست کجايي ؟نامزد نديده ي مسخره آقا پياده شو با_

 عزيزم من متاهلم ...سرم شلوغه ... تو که بيکاري نبايد سراغ بگيري ؟_

 اوه اوه ....بابا تاهل کوتاه بيا......من خودم کلي مشغله دارم .....نميدونستي بدون_

 .....بريم يه کافه اي جايي آره ميدونم .....حاال زنگ زدم بگم پايه ايد عصري_

 من که بيکارم .....با ادري هماهنگ کن خبرشو بده_

 ....ديقه پيش مشغله داشتي.....اوکي ...خبر ميدم0اره ...تو که تا _

 ساکت....خدافظ_

 چقدر بيخيال گونه شده بود ....خودم هم باورم23:00....حواسم رفته بود پي صحبت با سارا ...ساعت شده بود 

 ......بود ....انگار نه انگار تا چند دقيقه پيش آويزان عقربه هاي ساعت بودمشده 

 يک بوق ....دو بوق.....سه بوق.....کف دستانم عرق کرده بود ......بامداد هم که خيال نداشت جواب دهد .....تماس را

 قطع نکرده پيام داده بود : فسقلي تو جلسه ام ...زنگ ميزنم

 .....ن مدت فسقلي به فدرا جان تبديل نشده بود .....دوست داشتم ماچش کنم اين بامداد رايعني هنوز بعد از اي

 دوست داشتم تا جلسه اش تمام ميشود کمي درس بخوانم اما دريغ از ذره اي تمرکز ....ترجيح دادم برگه هاي کوئيز
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 ......بچه ها را تصحيح کنم

 ي امد باالتر ذره اي به دانش زبانش اضافه نميشد برعکس وا ميبرگه مسعود خنده دار بود ....يعني هر ترم که م

 ......ترقيد...در عوض پشتکارش خوب بود،هر ترم ناپلئوني پاس ميکرد

 ....نگار هم کمي بهتر شده بود ....به مرور داشت بزرگ ميشد .....مثل همه مان که طول مي کشيد بزرگ شويم

 :م که واقعا بامداد را فراموش کرده بودم......زنگ زده بودانقدر درگير صحيح کردن برگه ها شده بود

 سالم (مامان هميشه روي اين قشيه حساس بود ....: وقتي ميبيني اسم طرف رو گوشيت افتاده ديگه الو گفتن نداره_

 )بايد سالم کني...

 

 سالم فسقلي ببخشيد تو جلسه بودم .... اين تماس ناگهاني رو مديون چي هستم ؟_

 ببخشيد که من بي موقع زنگ زدم ....راستش يه درخواستي داشتم که يکم گفتنش سخته(انقدر هول شده بودمشما _

 )حتي يک احوالپرسي ساده نکرده بودم

 خب راحتش کن و بگو_

 پس شما قول بديد رودروايسي نکنيد_

 چشم ...حاال بگو ببينم چيه فسقلي_

 

 ميخواد کار کنه و بنا به داليلي نميخواد پيش آشناهاي پدرش باشهراستش يکي از مراجعان استادم يه آقاييه که _

 خب_

 خب بعدش فوق ليسانس مهندسي برق شريف ِ......ميخواستم ببينم شما تو شرکتتون نيرو الزم نداريد؟ قول داديد_

 !رودروايسي نکنيدا

 م که ميشه يا نه .....حاال کي ميتونهخب سر قولم هستم .....بايد بياد ببيينم که شرايطش چطوريه .....بعد بهت ميگ_

 بياد شرکت ؟

 ....گفتم اول از شما بپرسم نظرتون چيه بعدش بهش بگم .....حاال اين هفته بهش ميگم_

 باشه پس شماره ي شرکتو بهش بده که هروقت خواست بياد با منشي هماهنگ کنه_

 مرسي مرسي ....واقعا ممنون_

 .خودت خوبي ؟ خوش ميگذره ؟من که کاري نکردم هنوز فسقلي ..._

 بد نيستم ....دارم ميخونم براي ارشد ....ميخوام سفالگري هم ثبت نام کنم ....(مثل بچه هاي دو ساله با ذوق براي_

 )بامداد تعريف ميکردم
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 دي يهش به به ....تجربه ي ديدن دستاي گليتو داشتم .....قشنگ بود، کار خوبي ميکني .....ببينم اين دفعه که سفالگر_

 ......کوزه به ما ميدي يا نه

 .اي بابا .....من همين فردا ميرم يه کوزه براي شما ميخرم_

 توجه نداري فسقلي....از اون کوزه ها زياده.....من کوزه ي دست ساز ِ فسقلي ساز ميخوام ...مگر نه کوزه به چه_

 ....کارم مياد

 دوباره مهرباني هاي مخصوص بامداد دلم را ميبرد

 خب باشه ....من قول مردونه ميدم اولين کوزه اي که درست کردمو بدم به شما_

 ......تو قول مردونه هم ندي حرفت قبوله فسقلي_

 مرسي .....بازم ممنون از لطفتون_

 خواهش ميکنم .....اگه کار پيدا کردن واسه مهندساي برق باعث شه اسم تو رو گوشيه من بيفته حاضرم همه_

 .....تو شرکتم استخدام کنممهندساي برقو 

 .....چوبکاري نکنيد ديگه_

 باشه...مواظب خودت باش فسقلي_

 ..........ممنون ...خدافظ_

 سارا امده بود پشت خط ......ولي انتظار نداشت من بامداد را قطع کنم با او صحبت کنم که ! اس ام اس داده بود

 .....کافه ژي باش .....خيلي هم مفيد و مختصر4ساعت 

 زودتر از ادري و سارا رسيده بودم ........قصدا......خلوت در کافه ژي لذت بخش بود ......مينشستم به اطرافم زل

 ميزدم .....از ميز و صندلي و در وديوار عکس ميگرفتم....عاشق عکاسي بودم ......دوربين مورد عالقه ام را قيمت کرده

 ........به عکاسي با گوشي رضايت داده بودم ميليون ناقابل آب ميخورد.......فعال6بودم 

 .....سالم گلدار_

 

 .....سالم خانوم تاهل....چطوري؟ قيافه ات يادم رفته بود_

 

 چطوري چهره ي زيباي منو فراموش کردي اخه ؟به توام ميگن دوست؟_

 ......ديگه ببخشيد ديگه پيش اومد_

 ......مسافرت ادري را هم نديده بودمادري هم به جمعمان پيوسته شده بود .......بعد از 

 سارا عيدي از اقاتون چي گرفتي ؟...(انگشتش را نشان داده بود انگشتري پهن و پر از نگين ).....: تو چي گرفتي؟_

 واال ما اقامون مثه شما مرفه بي درد نيست .....يه دستبند گرفته اونم انقدر نازکه ميترسيم بندازيم پاره بشه_
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 ي تک بود ...در کمال جديت مضحک ترين حرف دنيا را ميزد .......هيچکدام اما از من نپرسيده بودندشوخي هاي ادر

 عيدي چه گرفته ام.......درست بود که بامداد مرد من محسوب نمي شد اما برايم عيدي که گرفته بود ......انهم

 ي نگفته بودم ......اما دست زير شالم برده بودممزيباترين زنجير و آويز دنيا را .....نپرسيده بودند ......من هم چيز

 ....لمسش کرده بودم

 خب تعريف کنيد ببينم چه خبر؟ منو نميبينيد خوشيد ؟_

 ...برو بابا توام فکر کردي حاال تورو نميبينيم هر روز با هميم ...من خودم از بعد عيد ديگه ادري رو نديدم .....تا االن_

 جدي؟_

 رم مگه ؟بله جدي....شوخي دا_

 چي کار ميکنيد مگه ؟_

 ......)آدري زودتر به حرف آمده بود(

 من تو يه دبيرستان دخترونه مشغول شدم.......يه جورايي شدم مشاور تحصيلي ....ولي اگه بدونيد بيشتر مشاور_

 م چون خودم جوونمعاطفي ام .....اينا بچه دبيرستاني نيستن که ! هيوالن ......درس اصن براشون مطرح نيست ......من

 

 !هي ميخوام با جذبه برخورد کنم اينا ميان يه چيزي ميگن من چهار شاخ ميمونم .....خالصه عالميه ديگه

 آدري!!! تو مشاور شدي به من چيزي نگفتي؟......بميري ...چند وقته ؟_

 ...چند صد سال قراره عقد بمونيد ؟بخدا يهو شد .....دو هفته است تازه ....منو بيخيال .....تو چيکار ميکني سارا؟..._

 بابا يه ديقه شما ساکت شدي من بگم !.......اين کارتهاتونه ......ديگه جدي جدي دارم ميرم خونه ي بخت_

 همزمان با ادري جيغ زده بوديم .....بي توجه به انکه در کافه هستيم....: سااراااااااااااا

 شدي ؟......من دارم تنها ميشمواي خنگه ه ه ه يعني جدي جدي تو هم عروس _

 آدري دست دور شانه ام انداخت ....: غصه نخور عشقم ......يه خنگي ام پيدا ميشه تورو ميگيره

 ......کارتهاي سارا را زير و رو ميکرديم

 ......زود بيايدا......من اعصاب ندارم واستون قاطي ميکنم_

 !رواني عالقمند شدهاون احسان بيچاره هنوز نفهميده به يک بيمار _

 .....هروقت گارن فهميد تو يه تختت کمه احسان هم ميفهمه_

 .....اي بابا شما دو تا ناسالمتي متاهل شديد مثل ادم صحبت کنيد_

 .....راست ميگي فدرا جان ....جواب اين ساراي ابله خاموشيست_

 .....ميخنديدم از دستشان

 برم کالس ثبت کنم بچه ها پا شيد يواش يواش .....من ميخوام_
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 .....اه....فدرا تو هم قضيه ي ز گهواره تا گور دانش بجوي شديا_

 

 ....ساکت باش ....من انسان فرهيخته ايم ......بعدشم دانش نيست ميخوام سفالگري ثبت نام کنم_

 .....تو همين کوزه گريت مونده بود فقط ......پاشيد بريم_

209 

 ......دم که مسوول ثبت نامشان احتمال داده بود شيرين عقل باشمانقدر موقع ثبت نام ذوق زده بو

 ......الو ترانه سالم_

 به سالم گلي گليه خودم چطوري ؟_

 خوبم ...ترانه کارگاهي؟_

 اره ولي کم کم ميخواستم برم خونه_

 ....ت ميگمديقه ديگه اونجام ...بيا پايين...ميرسونمت ...يه کاري هم باهات دارم تو راه به5خب من تا _

........ 

 کورس تاکسي سوار10اي فدرا خدا يک در دنيا صد در آخرت عوضت بده ....انقدر خسته بودم که حال نداشتم _

 ....شم

 .....بنده خودم رانندت ميشم عزيزم_

 شما سروري ...حاال چي شده اومدي اينوري؟_

 !سالم گرگ بي طمع نيستاوال که بعد از مسافرت نديدمت دلم برات تنگ شده ....دوما که _

 >ااااا ....االن گرگه قصه تويي؟چه گرگ نازي ....حاال سالم پر طمعت چي هست؟_

 دارم از آموزشگاه ميام ....سفالگري ثبت نام کردم....مامانم هم اتمام حجت کرده گل خونه نمياري.....حاال_

 م ميتونم يه روزايي بيام.......البته قبل از جوابميخواستم ببينم اگه يه بخشي از اجاره ي کارگاه رو باهات قسمت کن

 دادن بهت بگم که ميدونم تنهايي الزم داري و خلوت ....اگه جوابت منفي باشه من هيچ ناراحت نميشم .....چون تو

 .....نقاشي نياز به سکوت داري ...کترگاه هم يه جاي شخصيه

 ياريد پايين ...بامداد بيچاره راست ميگه ها ذوق زده ميشيخب استاد اگه نطقتون تموم شد از باالي منبر تشريف ب_

 همينطوري رگبار ميبندي...بابا يه نفس بگير .....(بامداد گفته بود ؟....من رگباري حرف ميزنم ..؟...خب هميشه

 ؟.....چرا همينطور بوده ....وقتي هول ميشوم بي وقفه حرف ميزنم......يعني بامداد راجع به من با ترانه حرف زده بود

 )؟

 ببين گل گلي اوال که تو پول هم ندي کارگاه دربست دراختيارته ......کي بهتر از تو بياد اونجا که منم روحيه ام شاد_

 شه از خودم هنر در کنم ...؟
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 پس يعني موافقي؟ اما به شرطي که بذارم بخشي از پولو بدم_

 .....اگه اين باعث ميشه راحت باشي خب بده_

 ترانه مرسي يه عالمهدمت گرم _

 چاکر خانوم روانشناس کوزه گر_

....... 

 تند تند در آشپزخانه ميچرخيدم ...ساالد درست ميکردم و براي مامان تعريف ميکردم.......شايد واقعا فرفره بهترين

 وقتي ذوق زدهواژه اي بود که بامداد برايم انتخاب کرده بود ...واقعا مثل فرفره در چرخش بودم.......گفته بود 

 ......ميشوم تند تند حرف ميزنم .....اين را هم دست گفته بود........از کي بامداد انقدر خوب مرا بلد شده بود ؟

........ 

 ....به به سالم خانوم اسالمي عزيز....خسته نباشيد_

 سالم گل دختر ...سالمت باشي ....چطور شده امروز اومدي ؟_

 م و برم ....آموزشگاه کالس دارم اما با استاد هم کار واجب دارم.....خيلي مونده مراجعشوناومدم يه سر استادو ببين_

 بياد بيرون؟

 .....نه االناست که تموم شه_

 ....به محض بيرون آمدن مراجع استاد جهيده بودم در اتاق

 استاد سالم ..... خسته نباشيد_

 !دم يا تو سر به هوا شدي ؟ امروز ! اينجا؟سالم!....ببينم من پير شدم روزاي هفته رو قاطي کر_

 استاد..... نه شما پير شديد نه من سر به هوا......فقط من ذوق زده شدم نتونستم صبر کنم ...چند روز پيش با_

 دوستمون که قرار بود صحبت کنم راجع به نيما حرف زدم......گفتن بايد نيما بره اونجا يه مصاحبه ...منم اومدم با شما

 .....ميون بذارمدر 

 )خب خيلي ممنون که زحمت کشيدي.....(گوشي را برداشت ...تک شماره اي را گرفت_

 خانوم اسالمي وقت بعدي نيما کيه؟_

 خب فدرا جان وقت بعدي نيما دو هفته ي ديگه است ......اين دو سه روز رو دست نگه دار بذار يکم به تکاپو بيفته_

 بعد.....

 گ بزن اين پيشنهادو مطرح کنآخر هفته خودت بهش زن

 خودم زنگ بزنم استاد؟کار درستيه؟_

 ببين فدرا جان نيما االن در يک مرحله ي حساسه.....حضور آگاهانه ي تو ميتونه کمک بزرگي باشه....اما تو براي_

 توني بهش زنگنيما نبايد روانشناس باشي يا ناجي افسانه اي يا يه نفر که از سر ترحم براش کار پيدا کرده.....مي
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 بزني و بگي اين شرکت ميخواد نيرو استخدام کنه و تو به نظرت رسيده اونو معرفي کني...خودش بايد براي به دست

 .......آوردن اين شغل تالش کنه.....تو فقط براش يه دوست باش

 هر چي شما بگيد استاد...پس من االن چيکار کنم؟_

 بگير.....چند روز ديگه بهش زنگ بزن ...براش توضيح بده که به خاطر اينفعال فقط شمارشو از خانوم اسالمي _

 ......موضوع شمارشو از خانوم اسالمي گرفتي......تا ببينيم چي ميگه

 ......چشم استاد.....پس با اجازتون من برم_

 .....خدانگهدارت دخترم_

................ 

 ....انگليسي به مسعود گفته بودم شايد بد نباشد کمي بيشتر تالشبرگه هاي کوئيز را روي ميزهايشان ميگذاشتم ..

 .......کند

 چشمکي به نگار زده بود ...... سر از چشمکش در نياورده بودم.... اما لبخندي که روي لب نگار نشانده بود ميگفت

 .......اوضاع بينشان خوب است

......... 

 شت .......جون بامدادي نداشت که برايم غذا بکشد ....مواظبمعروسي سارا به اندازه ي عروسي آدري هيجان ندا

 باشد ....ترانه اي که يک ريز وسط برقصد ......و موقع شام به غذاها سرکشي کند ......اما خب تمام مدت با آدري

 شخصنشسته بوديم از شرق و غرب ميگفتيم و ميخنديديم ........مامان و خاله ژاکلين هم که نرسيده موضعشان م

 بود ....نرسيده بحث را آغاز کرده بودند

 سارار از دور برايمان چشم غره اي رفته بود که حساب کار دستمان آمده بود ......رفته بوديم کنارش: به سالم

 .....عروس خانوم .....از اين نگاههاي خشن به ما نکن دلمون هري ميريزه

 شما دو تا خجالت نمي کشيد ؟

 کنفرانس علمي .....؟ عروسيمه ها ناسالمتي! شمام دور از جون دوستاي صميمي ام هستيد مگه من دعوتتون کردم

 .....رفتيد نشستيد دور ميز واسه من هر هر ميکنيد

 ادري سريع دستش را گرفته بود: باشه عزيزم .....وحشي نشو ......االن ميريم ميرقصيم .......سارا که فکر کرده بود

 ......محبت آميزي نثارش کند از وحشي آدري شاخ در آورده بود .......زده بود زير خنده ادري قرار است چه کلمات

 آدري و گارن رفته بودند وسط کمي برقصند ......من هم گوشه اي ايستاده بودم ...مثال دست ميزدم ....همراهي

 ي خب خيلي وقت بود که ديگر ميشدميکردم......از خانواده ي احسان بعيد بود عروسي مختلط برگزار کنند ........ول

 

 .......ديد آدمها کارهاي بعيد را خيلي راحت انجام ميدهند
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 سالم ...نوشيدني ميل داريد؟_

 برگشته بودم......اولين بار بود اين پسر با موهاي روغني را ميديدم

 نه ممنون_

 شما از دوستان سارا خانوم هستيد ؟_

 بله_

 .......ميبينمتونميگم چون من اولين باره _

 منتظر بود که جوابش را بدهم يعني؟....خب بايد ميگفتم زيارت قبول.......از ان دست پسرهايي که سعي دارند با يک

 کت و شلوار و رفتار نسبتا محترمانه خودشان را جنتلمن ترين مرد روي زمين نشان دهند .......بعدترها معلوم ميشود

 ند به اصطالح مخت را بزنند.......شايد واقعا هم اينطور نبود ......اما در آن لحظه دوسابا دوستانشان شرط بندي کرده ا

 نداشتم به راحتي سر صحبت را باز کند .....اگر بامداد بود هرگز جرات نميکرد.......بامداد خودش هم که نبود گرماي

 ........وجودش دلم را خوش ميکرد

 با اجازه ....مزاحمتون نشم_

 ميکنمخواهش _

 ......)هر چه که بود باهوش بود.....فهميده بود بايد فلنگ را ببندد(

 سالم آقاي نيما فدرا هستم......دانشجوي دکتر صديق( از آقاي نيما گفتن و فدرا معرفي کردن خودم خنده ام گرفته_

 ..با آقاي نيما شروع کرده بودمبود .......اما خب استاد گفته بود بايد سعي کنم کم کم صميميت و اعتماد ايجاد کنم ..

 )تا شايد کم کم به نيما تبديل شود

 سالم ...خوب هستيد ؟....بفرماييد ...امرتون_

 ......لحنش کامال غير دوستانه بود البد فکر کرده بود ميخواهم در کارش فضولي کنم

 

 ما يکي از دوستانمون شرکت ممنون ....ميبخشيد مزاحم شدم....شمارتونو از خانوم اسالمي گرفتم ....راستش_

 مهندسي دارن .....و االن دنبال جذب نيرو هستن .....خواستم بپرسم اگه هنوز خودتون کاري پيدا نکرديد براي

 مصاحبه بريد

 و چه دليلي داره که شما بخوايد همچين لطفي به من بکنيد_

 ميکرد با استاد روي هم ريخته ايم که از روياگر ميخواستم با لطافت دخترانه کوتاه بيايم و بهانه تراشي کنم فکر 

 .......ترحم برايش کار پيدا کنيم .....االن وقت لطافت به خرج دادن نبود

 ببينيد آقاي نيما اوال که لطف نيست ....من يه جورايي دارم به دوستمون کمک ميکنم که نيرو پيدا کنه .....دوما_

 بريد مصاحبه ......حاال اينکه شما هر کاري رو يه جور تعبير ميکنيد مشکلنگفتم شما صد درصد استخداميد.....گفتم 
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 !من نيست

 .......ببخشيد ...مثل اينکه خيلي عصبيتون کردم...منظوري نداشتم...اميدوارم درک کنيد_

 شه هايم را بهچه زود کوتاه امده بود ....تازه گرم شده بودم خودم را براي يک دعواي حسابي آماده کنم ......نيما نق(

 )هم ريخته بود

 ....خواهش ميکنم .....حاال شماره شون رو يادداشت کنيد اگه دوست داشتيد زنگ بزنيد ....اگرم نه که هيچي_

 بفرماييد_

 شماره را خواندم .......: شماره ي منم که داريد ...ميدونم مصاحبه هاي کاري سخته .....اگه به نظرتون لطف و ترحم_

 .......يد همراهتون ميامنبود بهم بگ

 ....باشه ...مرسي_

 ..........آن روي فدرا گونه ام باال آمده بود

.................. 

 ضبط ماشين را روشن کرده بودم ....شيشه ها را تا آخر باال کشيده بودم .....آهنگ ابي گذاشته بودم ......با تمام قوا

 م ميان دخترانه هايم سرکش باشم.........اوج آهنگ بود که گوشيهمراهيش ميکردم.......گاهي اوقات دوست داشت

 زنگ خورده بود ....عجب اشتباهي کرده بودم گوشي را به ضبط ماشين وصل کرده بودم.......هنوز دکمه ي سبز را

 .....نزده صداي جيغ ترانه در ماشين پيچيده بود

 باورم نميشه .....فدرا من ميتونم نمايشگاه بذارم ....ميفهمي؟ فدراااااا باورت ميشه من مجوز گرفتم......خدايااااااا_

 ......واي ترانه ه ه ه ه تبريک ميگم .....ايول ......باالخره موفق شدي_

 فدرا باورت نميشه چقدر خوشحالم ...اول از همه به تو زنگ زدم.......امشب همتون شام مهمون منيد ......زنگ بزن_

 .......منم ميرم به پيام و بچه ها زنگ بزنمبه مامانت خبر بده ....

 ترانه قطع کرده بود .....يعني هيچ نميتوانمي را نميپذيرفت.........به مامان زنگ زده بودم ......خوشحال شده بود

 .......بايد در اين فاصله براي ترانه هديه اي ميخريدم.....

 روغن باشد .......چند مغازه را زير و رو کرده بودم تا رنگبهترين هديه در اين مناسبت ميتوانست يک جعبه رنگ 

 ......مرغوب بخرم ......فروشنده برايم جعبه ي رنگ را به طرز زيبايي کادوپيچ کرده بود

 وقتي رسيدم ادري و گارن و پيام امده بودند اما خبري از بامداد نبود ......خيلي دلم را صابون زده بودم ببينمش

 ......يش پر زده بوددلم برا......

 ......ترانه از هميشه شادتر بود ......ترانه نگذاشته بود غذا سفارش دهيم ...گفته بود صبر کنيم بامداد برسد

 با پيراهن مردانه ي مشکي و شلوار مشکي جدي تر و پر ابهت تر از هميشه رسيده بود .....خواستني شده بود ......به

 .......بودمش نگاهش کرده بودم ازاي تمام اين مدتي که نديده
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 صندلي رو به رويم را اشغال کرده بود ........با ترانه شوخي ميکرد ...اما نگاهش را ميديدم ......در چشمانم .....پر از

 .......مهر ِ مردانه ي هميشگي اش

 .......منوها به تعداد نفراتمان نبود ....منو را سمتم گرفته بود .....فسقلي چي ميخوري ؟؟

 من ساالد سزار_

 ساالد که ساالد ِ .....غذا چي ميخوري؟_

 همين ...کافيه_

 غذا انتخاب کن با من بحث نکن ......(خدا رحم کرده بود همه شان در حال سر و کله زدن با منو بودند بحثم با_

 )بامداد را نمي شنيدند

 .....د بخورمباور کنيد من نميتونم االن يه غذا بخورم ....ترجيح ميدم ساال_

 ....خب يه غذا انتخاب کن منم باهات ميخورم_

 دخترانه هاي من عادت نداشت غذا را با مردي قسمت کند ........حتي با بابا ....حتي با فرداد ....شايد براي بامداد(

 ....)عادي بود ....اما براي من نبود ...ميدانستم بحث با بامداد راه به جايي نمي برد

 ک ميخورمخب من استي_

 ......خيلي خب_

 .......صندلي اش را عوض کرده ...کنارم نشسته بود

 ترانه من اينو خيلي هول هولي خريدم.....خيلي هم که از دنياي نقاشي سر در نميارم.....فقط خواستم تو اين شب که_

 ......همچين خبر خوشي بهت رسيده يه هديه اي بدم که به دردت بخوره

 آمده بود: فدرااااا اي پليد .......چرا نگفتي .....ما اينطوري دست خالي اومديم .......اصن ترانه اون کادوجيغ ادرينا در 

 از طرف منه

 واي گلدار چرا همچين کاري کردي؟.....مرسي....بچه ها همين که شما امشب که خيلي براي من شب ِ مهميه کنارم_

 ......بوديد خوشحالم ميکنه

 .....ا باز کرده بود : ....واااااي فدرا اين وينزور ِ......از بهترين مارکاست ......مرسيروبان دور بسته ر

 .......اصال قابلتو نداره ....از طرف همه ي ما ،که بعدا معروف شدي ما رو يادت نره_

 ابم کشيده بودمغذاهايمان را آورده بودند ....حاال بايد غذايم را با بامداد شريک ميشدم .....کمي ساالد در بشق

 .....فسقلي اگه فکر کردي با ساالد خودتو سير کني من گول نميخورم ....پس تا استيک يخ نکرده بخور_

 )سرم را برگرادنده بودم نگاهش کنم ....هنوز دهان باز نکرده(

 .......چشماتو واسه من گرد نکن ...بخور_
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 کند ترين چاقوي دنيا چند تکه گوشت در دهانم گذاشته بودماستيک را جلويم گذاشته بود ......با ضرب و زور با آن 

....... 

 ......حتي ادريو گارن و پيام و ترانه هرکدام جدا غذا گرفته بودند ....انوقت من با بامداد هم غذا شده بودم

 .....چاقو و چنگالم را کنار گذاشته بودم ...: ديگه واقعا نميتونم

 .....خب بيا حاال ساالدتو بخور_

 بامداد مثل پدري که دختر بچه اش را تر و خشک ميکند غذا خوردنم را زير نظر گرفته بود ......بشقاب استيک را_

 ! ......نزديک خودش برده بود .....شروع کرده بود به خوردن.......آنهم از غذاي من

 ميدانستم دلم براي بامداد تنگ شده آن شب نه تنها ترانه ،من هم بعد از مدتها به مراد دلم رسيده بودم ......خودم

...... 

 .....پشتم مي آمد

 قرار بود ترانه و پيام را برساند .....بعد از آن تصادف دومين باري بود که آرزو ميکردم کاش ماشين نداشتم .....ديگر

 برساند.....دوستبرايم مهم نبود اين ماشين همان جيمبوي دوست داستني خودم است ........دوست داشتم بامداد مرا 

 داشتم بوي جانفرانکو فرره ي پيچيده در ماشين بامداد را نفس بکشم ......از آن آرزوهاي بي سر و ته و بي سر انجام

! 

 با بچه ها خداحافظي کرده بودم ......تا ماشين همراهم آمده بود ....در ماشين را باز کرده بود ......حبسم کرده بود

 وي سقف بود ...دست ديگرش روي در ماشين ....به راحتي ميتوانستم بويش را استشمامميان در......يک دستش ر

 .....کنم ....کاش هميشه همينطور نزديک مي ماند

 فسقلي مواظب باش .....درارو قفل کن ....اروم هم رانندگي کن ......رسيدي خونه بهم خبر بده_

 .....مرسي ....حتما_

 ......ود .....شيشه را پايين کشيده بودمنشسته بودم..... در را بسته ب

 در ضمن خوشحال شدم ديدمت فسقلي .....مگه همين مناسبتاي ناگهاني و دير به دير بهانه اي بشه واسه ديدنت_

 مگر بامداد براي ديدن من بهانه ميخواست ....نميدانست خودم نيما را بهانه کرده ام که صدايش را بشنوم ......من(

 بهانه براي ديدنش هم نبودم ....قانع بودم ......حتي به شنيدن صدايش ......کاش او هم بهانه مي تراشيد حتي به دنبال

)..... 

 .....منم همينطور ...خدافظ_

 رسيده بودم ......براي آقا يوسف از بامداد و امشبش گفته بودم ........بايد سري هم به بابا ميزدم ...اين بار خوشحال

 هايم را در کوله ميرختم به ديدنش ميرفتم ....اين بار ميخواستم با خوشحالي هايم بروم ........درسهميشه غم ....

 خواندم....کمک کردنم به نيما ....سفالگري ثبت نام کردنم ........بامداد خواستن هاي دلم .......خيلي چيزها بود که بابا
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 ......از انها بي خبر بود

 خبر ندادنت دو حالت داره :يک اينکه هنوز نرسيدي که امکانش خيلي کمه دو اينکه اصال براتپيام داده بود ........: 

 .......مهم نبوده که خبر بدي

 ......بعد از اين مدت ميتوانستم لحن دلخور بامداد را در پيامش احساس کنم

 

 ....سالم .....ببخشيد واقعا رسيدم حواسم پرت شد.....ميدونيد که بدقول نيستم_

 ميدونم فسقلي ...کاش تو هم بعضي چيزارو ميدونستي .....شبت بخير_

 بامداد با اين شب بخيرش نگذاشته بود فضولي کنم ....نگذاشته بپرسم چه چيزهايي را بايد بدانم ........خب او هم

 ه ام از تيپخيلي چيزها را نميدانست....نميدانست امشب چقدر ديدنش خوشحالم کرده ...نميدانست از وقتي رسيد

 

 مشکي و رفتار دلنشينش براي آقا يوسف تعريف کرده ام ......نميدانست حواسم بيشتر از همه به خودش پرت شده

 !که فراموش کرده ام رسيدنم را خبر دهم ........پس خيلي هم جاي گله نداشت ....مساوي ميشديم

 من هي ميام بهت سر ميزنم .......گفتم که از دست منبابا خان تو که بي معرفتي يه سراغ از من نميگيري ولي ببين _

 خالصي نداري ........از اون دفعه که با فرداد اومديم پيشت خيلي اوضاع بهتر شده .......االن شما در محضر يک جوجه

 نجا بهروانشناس هستيد .......تازه رفتم اسممو سفالگري هم ثبت نام کردم .....ببين چه دختري داري ! .....برو او

 دوستات پزشو بده .......يه روزايي ميرم تو مطب استادمون ....االن هم دارم به طور جدي با استاد رو يه پرونده کار

 ميکنم .......آخه ميدوني بابا ما روانشناسا خيلي سرمون شلوغه ........ميدونم االن اگه بودي کلي ميخنديدي و لپمو

 گو !.....ديشب بامداد رو ديدم ......انقدر خوب بود بابا ......تازه ميخوام نيما رو همميکشيدي .......تازه خبر اصلي رو ب

 ببرم شرکتش .......اصن کاشکي من خودم برق خونده بودم ميرفتم تو شرکت بامداد .......ميبيني؟ .....شانس نداريم

 ن بچه تربيت کردي تحويل جامعه دادي که از هرکه .........!اوه اوه ......ميبيني چه پررو شدم ..... خالصه که بابا جا

 انگشتش يه هنر ميريزه .....فقط ....فقط حيف که يکي نيست بياد اين هنرارو جمع کنه .......امروز عصري اولين جلسه

 ساعت حرف زدن از تاريخ هنر بهمون گل بدن.....خب آخه باباجون1است ....دعا کن به جاي تئوري درس دادن و 

 ؟....من ميگم تاريخ هنر تو زندگي ِ هر کس از اون لحظه اي شروع ميشه که خودش هنرو درک کنه ......توبد ميگم 

 وقتي معناي هنرو حس نکرده باشي برات چه اهميتي داره که قبل از تو کي به هنر پرداخته و روش کار کرده

 

 دادن کار کنيم من اولين اثرمو ميارم قبل از همه خب بابا جان کنفرانس تموم شد .......حاال جدا اگه بهمون گل........

 امين1به تو نشون ميدم.....يا نه بذار به مامانم نشون بدم .......دومين نفر به تو .....خب؟........بعدش بايد فکر کنم 

 .......نفر به کي نشون بدم
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 ز دنيا کنده ميشدم صفحه موبايلم بهاين بار از پيش بابا برگشته بودم سرخوش .....طبق معمول که مي رفتم انجا ا

 تعداد زيادي تماس از دست رفته مزين شده بود ....اما نام نيما بقيه را از چشمم انداخته بود .......بالفاصله دست روي

 ........نامش گذاشته بودم

 الو_

 ..کاري داشتيد با من ؟(شايدسالم آقاي نيما .....فدرام ....من اومده بودم سر خاک پدرم متوجه نشدم تماس گرفتيد ._

 اگر نميخواستم فاصله هاي بين خود و نيما را کم کنم نمگفتم کجا بودم .... اما خب قرار بود با هم دوست باشيم ..بايد

 ....)از يک جايي شروع ميشد

 براينميدونستم پدرتون فوت شدن ......خدا رحمتشون کنه .....راستش ميخواستم بگم براي امروز وقت گرفتم _

 .....مصابحه گفته بوديد بهتون خبر بدم

 خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه....ااا....چه عالي .....خب چه ساعتي ؟_

 2ساعت _

 11:0اوکي...پس قرار ما ميدون مادر ساعت _

 باشه ممنون_

 خواهش ميکنم خدافظ_

...... 

 

 يده ي مطب استاد نداشت ....اين نيما ميتوانستاين نيماي آراسته در اين لباسهاي رسمي هيچ شباهتي به نيماي ژول

 در خيابان توجه دختران را جلب کند.......مهم تر از همه نگاهش بود که ديگر خالي نبود .....برق داشت ....شايد

 خوشحال بود از اينکه بعد از مدت مي تواند مثل بقيه ي همجنسانش زندگي کند ......دنبال کار بگردد......لباس

 پوشد براي مصاحبه ....استرس داشته باشد که استخدامش کنند......شايد هم تمام اينها احساساتي بود که منرسمي ب

 .....در ذهنم دوست داشتم نيما داشته باشد در اين فاصله که ميدان را دور ميزديم تا به هم برسيم

 .....دستم را دراز کرده بودم : سالم

 .....ديدسالم ...خوبيد ؟...لطف کرديد اوم_

 قرار شد ديگه تعارف تيکه پاره نکنيم ديگه ......در ضمن يادتون باشه اگه مصاحبتون موفقيت آميز بود شيريني من_

 .....فراموش نشه

 .....لبخندي دوست داشتني زده بود ......تا به حال لبخندش را نديده بودم ....دلنشين بود

 ي ميدم.....االن برام مهم موفقيت نيست .....فقط ميخوام يه زندگيمن اگه مصاحبه ام هم قبول نشه به شما شيرين_

 .....عادي داشته باشم مثل بقيه آدما
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 .....پس بريم ببينيم چي ميشه_

 منشي بامداد دختري خوش رو و جدي بود .....مينداستم اميد به ديدن بامداد يا شنيدن صدايش ازاتاقش در انتهاي

 اطل بيش نيست .....به نيما گفته بودم همانجا منتظرش ميمانم ......مصاحبه کاري بچهآن راهروي پيچ در پيچ خيالي ب

 .....بازي نبود ..نيما هم بچه نبود که دنبالش راه بيفتم به اتاق بامداد

 کامال ميشد قدمهاي سستش را احساس کرد ......اگر ميخواستم دوستش باشم بايد واقعا وظايفم را خوب اجرا

 ....ميکردم

 مستر نيما ......اصال مهم نيست که چي ميشه ...مهم اينه که ما مثل دو تا آدمه عادي اومديم مصاحبه کاري......و_

 .......ممکنه مثل آدم عادي هم جواب رد بشنويم

 

 لبخند زده بود .....خيلي آرام نشده بود ...اما خب از هيچي بهتر بود : مرسي فدرا

 .من او را مستر نيما خطاب کرده بودم ...او مرا فدرا ...امروز اگر هيچ اتفاق ديگرييک نيم قدم جلو رفته بوديم ...

 ......هم نمي افتاد همين کافي بود

 کتاب زماني که يک اثر هنري بودم را تازه خريده بودم ......نارين ميگفت بين کتابهاي امانوئل اشميت اين يکي

 بودم ....خودم کم از نيما اضطراب نداشتم .....در مقابل آنهمه ابهت و شاهکار است .....کتابم را از کيفم در اآورده

 .......جديت بامداد همه کم مي آوردند

 نميدانم چقدر از کتاب را خوانده بودم .....حجم زيادي بود ......با صداي منشي بامداد که چاي و بيسکوييت برايم روي

 :ميز گذاشته بود سر باال کرده بودم

 طفتون ....چرا زحمت کشيديد؟مرسي از ل_

 نوش جان ....ديدم تو کتاب غرق شديد گفتم يه چايي ميچسبه ......خودمم يه روزايي که حجم کاري شرکت کمه_

 کتاب ميخونم ......ديگه اين کتاب خوندن و چايي خوردنا شده نيمچه تفريح روزانه ام

 م ...منتها چون براي ارشد ميخونم گذاشتم تو کيفم که توچقدر خوب .....اين کتاب تازه ي امانوئل اشميته من گرفت_

 اوقات بيکاري بخونم ........جلسه هاشون هميشه انقدر طول ميکشه ؟

 

 ......واال راستش خيلي وقته که براي جذب نيرو مصاحبه نداشتيم .....اما قبال بيشتر از نيم ساعت طول نميکشيد_

 عت و نيم بود که نيما در اتاق بامداد بود ......کالس سفالگري داشتم ....بيشتر ازسا2 ....... ساعتم را نگاه کرده بودم(

 )اين نميتوانستم منتظر بمانم

 گوشي را در آوردم ......برايش نوشتم : مستر نيما رفيق نيمه راه نيستم ولي امروز اولين جلسه ي کالسمه ....فکر

 حتما نتيجه رو بهم اطالع بديد.بازم ببخشيد نميکردم مصاحبه انقدر طول بکشه ....ميرم...لطفا
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 از جا بلند شدم .....فنجانم را خودم در آشپزخانه گذاشتم : مرسي از محبتتون ...من ديگه نميتونم براي دوستم صبر

 ......کنم ..کار دار بايد برم ....خوشحال شدم ديدمتون

 آمده بودداشتم دستش را ميفشردم که نيما سراسيمه و پشت سرش بامداد 

 فدرا جان خيلي ببخشيد .....من رفتم تو بامدادو ديدم اصال نفهميدم چي شد ......بخدا شرمنده ام_

 گيج و گنگ نگاهشان ميکردم .......نيما در اين دو ساعت رئيس شرکت را بامداد صدا ميزد.....؟

 ..در جواب سالمم سري تکان داده بودبه بامداد هم سالم کردم .......نگاهش دوستانه نبود ......نميدانم چرا ..

 ......نه مساله اي نيست ....فقط من کالس دارم ديگه داشت ديرم ميشد گفتم برم_

 آخه اين آقا بامداد آشنا در اومد .....داستانش خيلي طوالنيه .......بايد برات تعريف کنم_

 ............ منم برم کالسااا..چقدر خوب و عالي ......خب شما بفرماييد به صحبتاتون برسيد._

 ......بامداد هيچ حرفي نميزد...معلوم بود شمشيرش را از رو بسته

 .......نه نه فدرا صبر کن منم ميام باهات ......ديگه از اين به بعد بامدادو تو شرکت زياد ميبينم_

 بعدا يه جا قرار ميذاريم شما اين قضيهنه....تعارف نميکنم ...من که ماشين دارم ......االنم سريع بايد برم کالس....._

 .......ي آشناييتونو براي من تعريف کنيد

 ......باشه...بازم ببخشيد .....بهت زنگ ميزنم_

 خواهش ميکنم......پس فعال خداحافظ همگي_

 براي من قيافهساعت کار منشي معطل مانده بودم......بامداد و نيما آشنا از آب در آمده بودند .....آنوقت بامداد 1من 

 گرفته بود ؟.....سر پياز بودم يا ته پياز ؟

 خوشبختانه از استاد سفالگري شانس آورده بودم ......گل دستمان داده بود ....گفته همانطور که شِيپ هاي رو به

 .......رويمان را درست ميکنيم برايمان صحبت ميکند

 ا شکل دهد .......هر طور که دلم ميخواهد .....نه بامدادي به آناينجا قلمرو ي من بود ،احساساتم و دستانم که گلها ر

 

 ........راه داشت ، نه نيمايي و نه هيچ بني بشر ديگري

 ......چيزي که درست کرده بودم به نظر خودم خنده دار بود ...اما استاد گفته بود براي شروع بد نيست

 ......باباقرار بود اول از همه به مامان نشان دهم بعد هم 

 شي سفالي دست سازم را جوري در پله ها حمل ميکردم که انگار شيشيه بلور است ....ميخواستم مامان به محض باز

 .....کردن در اثر هنري ام را رويت کند

 در باز شدن همانا و هويدا شدن فرداد همانا ........فرداد و دنيا شام آمده بودند پيشمان
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 اين چيه ؟_

 !بسيار هنريه .....اثر هنرمند بزرگ معاصر فدرااين يک اثر _

 

 بوديم در خدمتتون حاال !....از کي تا حاال اونوقت شما هنرمند شديد؟_

 ......ساعت پيش سفالگر محسوب ميشم2بنده از همين _

 ....اوه اوه ...کي ميره اينهمه راهو ......خوبه حاال معلوم نيست چي درست کردي_

 ميکردم که دنيا اثرم را بردشته بود به مامان نشان داده بود و داشت از بامزه بودنش صحبتدر خانه دنبال فرداد 

 ......ميکرد

 .......حاال نه مامان اولين نفر بود نه بابا دومين نفر .......اما خب به حضور فرداد و دنيا در خانه مان مي ارزيد

 ي پرسيد .......من هم با رداد تخته بازي ميکردم ......تماممامان از دنيا در مورد برنامه شان براي بچه دار شدن م

 .....هوش و حواسم پيش حرفهايشان بود ........تاسها را پرتاب کرده بودم ميان تخته

 الهي عمه اش قربونه اون فينگيلي بره ....خودم ميبرم ميگردونمش .....فقط دنيا از االن گفته باشما بگو منو فدرا صدا_

 .....ن از عمه خوشم نمياد...ياد ي عمه بدجنسا ميفتمکنه .....م

 

 ......فرداد قهقهه زده بود : باشه حاال جوگير نشو بشين بازيتو بکن .......نه به داره نه به باره عمو يادگاره

 احبه ي بهنيما اس ام اس داده بود : ميس فدرا اگه وقت داري يه جا قرار بذاريم فردا همو ببينيم تا من از امروز و مص

 ......اصطالح کاري برات بگم

 نيما هم بال شده بود ..... تا ديروز به زور حرف از دهانش در مي امد حاال مثال شوخ شده بود مرا ميس فدرا صدا

 .......ميکرد ؟........شايد اين هم از معجزات بامداد بود ......حال همه را خوب کند

 امروزش در نياورده بودم ......بايد زنگ ميزدم از استاد ميپرسيدم با نيما قرارهنوز هم سر از رفتار غير دوستانه ي 

 بگذارم يا نه .......نميشد همينطور تخته گاز پيش رفت .......(استاد گفته بود اصال انتظار همچين پيشرفتي از نيما را

 )نداشته ......اما هشدار داده بود مواظب هر حرف و رفتارم باشم

 ميدون کاج خوبه7فردا ساعت بله ....._

 پس ميبينمت_

 .......بعد از کالس با نيما قرار داشتم ......خسته بودم ....اما قول داده بودم

 .......رفته بوديم يکي از کافه هاي همان دور و بر

 وز معطلتونخب اوال که من بازم تشکر ميکنم از اينکه اين کارو برام پيدا کرديد و معذرت ميخوام از اينکه اون ر_

 .....کردم
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 ......اي بابا....نگيد ديگه_

 خيلي خب .....اما باورم نميشه دنيا انقدر کوچيک باشه .......باورت نميشه ......سال سوم که بودم ميخواستيم تو_

 ط کارنفره بوديم ....شبانه روزي تو البراتوار فيزيک بوديم ......وس1مسابقه ي رباتيک شرکت کنيم .......يه گروه 

 خورده بوديم به مشکل ........ ديگه واقعا ميخواستيم بيخيال بشيم که استاد بامدادو معرفي کرد ........بامداد اونموقع

 دانشگاه تهران ارشد ميخوند .......با کلي بدبختي تونستيم کارت بگيريم که بياد تو دانشگاه ما رو پروژه کار کنيم

 .......بامداد شد سرپرست گروه.......

 

 مسابقات اونموقع تو روسيه بود ........ دوم شديم ....... زمان دانشجويي خيلي واسمون مهم بود اين مقام .... بعد از

 پروژه ديگه کمتر همو ديديم ......فقط دورادور شنيدم بامداد واسه دکتراش رفته خارج از کشور .....اون روز وقتي

 

 د بامداد همون سرپرست گروهمون باشه ....اينه که اصال از خود بيخود شدم ورفتم تو اتاق مدير عامل باورم نمي ش

 .......نشستيم به حرف زدن

 ......چقدر جالب ....واقعا منم باورم نميشه دنيا انقدر کوچيک باشه_

 .....از اون روز فکر ميکنم شايد اينا يه نشونست که خدا هنوزم دوسم داره_

 اين جهان به بزرگي حتما خدا دوستون داره که تو بعد از چند سال تو همچين موقعيتيخب معلومه که هست ....تو _

 !دوست دوران دانشجوييتونو ميبينيد

 ....راستي شما بامدادو از کجا ميشناسي؟_

 داستان آشنايي منم کم عجيبتر از براي شما نيست ....... تو هواپيماي سوييس هم سفر شديم ......چند وقت بعد_

 ......ون خونه شون در اختيار ما گذاشتن براي بازارچه خيريه .....بعد ايشونو ديدممادرش

 چه جالب .......از هر يه جمله ات هزارتا سوال واسه من پيش مياد ......بازارچه ي خيريه براي چي بود ؟_

 ي مختلف براشونما يه انجمن داريم براي کودکان کار و خيابان ......ميان اونجا درس ميخونن و کالسها_

 .....ميذاريم.......اون بازارچه هم به نفع بچه ها بود که شکوه جون حياطشونو در اختيارمون گذاشتن

 عجب .....عجب......تو خودت واسه خودت دنيايي هستي پس......راستي اگه فضولي نيست چند سالته ؟_

 سالمه24 ..... ون مرحله نرسيدم که سنم فضولي باشهمن سياره ام نيستم چه برسه به دنيا ......نه بابا هنوز به ا_

 سال سن و اينهمه فعاليت تحسين برانگيزه24_

نه بابا ....همچين خبريم نيست ......راستي جمعه افتتاحيه نمايشگاه نقاشيه يکي از دوستامه اگه دوست داريد _

 ميتونيد
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 ......بيايد

 ديد به دنيام باز ميکنه .......بدم نمياد بيام.......دارم خونه ميگيرماحساس ميکنم آشنايي باهات داره يه عالمه در ج_

 .....ميخوام يه مدت جدا از بابا زندگي کنم ......شايد تابلويي گيرم اومد واسه خونه ي جديد...

 باشه پس با هم هماهنگ ميکنيم .......فقط اشکال نداره بريم ...من تا برسم خونه دير ميشه_

 که اومدي حتما ...مرسي_

........ 

 ........به ترانه خبر داده بودم نيما را هم با خودم ميبرم

 خوبه ؟6مستر نيما جمعه ساعت _

 براي نمايشگاه؟ بله خوبه ......فقط من ادرس ندارم بيام دنبالت که با هم بريم؟_

 سختتون نيست؟_

 نه فقط آدرس خونه رو بده_

......... 

 ...باز هم آراسته ......باز هم دلنشين .......اما بودن در ماشين مدل باالي نيما به اندازه ينيما آمده بود دنبالم ......

 ......نشستن در لندکروز بامداد لذت بخش نبود

 :خودش کنار خيابان توقف کرده بود

 ميگم مياي يه گل انتخاب کني براي دوستت بگيريم .....باالخره نمايشگاهه زشته دست خالي بريم_

 ......ين نيماي خسته و نا اميد از اين ريزه کاري ها هم بلد بودپس ا

 

 ........سبد گلي قشنگي انتخاب کرده بوديم ......گران شده بود .....يعني براي نيما که نسبتي با ترانه نداشت گران بود

 ......ترانه داشت براي چند نفري از تابلوها ميگفت

 

 تاده بودند.......از آن فاصله ي دور ميتوانستم نگاه غير دوستانه ي بامداد رابامداد و پيام همم دست به سينه ايس

 ......احساس کنم .........اين نگاه امتداد همان نگاه آن روز بود .....چرا تمام نميشد

 .....با بامداد و پيام و ترانه دست داده بوديم ......نيما را به پيام و ترانه معرفي کرده بودم

 ما ميخواست براي خونه اش تابلو بگيره ...اگه ميتوني بد نيست يکم از تابلوها براش بگي .....ترانه رو به نيماترانه ني_

 :کرده بود

 حتما چرا که نه ....در ضمن مرسي از گل زيباتون زحمت کشيديد ........بفرماييد از اين طرف_

 تم .......اما بودن در کنار آن بامداد بدقلق هم آسان نبودرفته بودند ......دوست نداشتم مثل دايه دنبال نيما راه بيف
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 پيام پرسيده بود : دوست جديده ؟.....

 يه جورايي، يکي از مراجعان استادمه که بنا به داليلي با هم دوست هستيم_

 ....خيلي هم خوب ....اين استادتون چه مراجعاي با شخصيتي داره ها_

 .......نگاه خصمانه ي بامداد کم بود پيام هم با آن شوخي هاي مسخره وضع رادوست داشتم چيزي به پيام بگويم 

 ......بدتر ميکرد

 جالبه ......براي همه مراجعا انقدر وقت ميذاريد و به اسم کوچيک صداشون ميکنيد ؟_

 داخالق شدهباور کردن اين لحن پر طعنه از بامداد خيلي سخت بود ...خيلي سخت تر از سخت ......چرا بامداد ب(

 .....)بود؟....آنهم در مورد نيما که دوست قديمي اش بود .......لحن گفتار و جمله اي که گفته بود ناراحتم کرده بود

 .....!اگه الزم باشه بله .......من ميرم تابلوها رو ببينم با اجازه_

 و نيما را همراهم نياورده بودم بي شکدوست نداشتم لحظه اي بيشتر هم آنجا بايستم ......اگر پاي ترانه وسط نبود 

 .......نمايشگاه را ترک ميکردم

 ......سرم را به تابلوها گرم کرده بودم و در دل فکر ميکردم دليل اين رفتار بامداد چه ميتواند باشد

 .......ناشون کنترانه و نيما خندان پيشم آمده بودند .......: فدرا جون ميگم از اين دوستا ي هنر دوست داري با ما آش

 ....نيما لبخند ميزد : اي بابا .......کاراتون واقعا قشنگن

 تا از تابلوهاي ترانه را به قيمتي باال خريده بود .......نيما راه افتاده بود سمت بامداد و پيام .....با ترانه تنها شده1نيما 

 .......بودم

 راضي هستي ؟>ترانه اوضاع چطوره ؟_

 و بخواي انقدر نا اميد بودم که وقتي مجوز گرفتم گفتم همين که چهار نفر ميان کارامو ميبيننواال فدرا راستش_

 خودش کافيه ...حاال نخريدن هم مهم نيست ......ولي خدارو شکر نصف بيشتر تابلوها همين روز اولي فروش رفته

 پيدا کنن ؟ خب خداروشکر.......خيلي هم دلشون بخواد ....تابلو هاي به اين قشنگي کجا_

 !اره ديگه واال همينو بگو_

 .......با هم کنارشان رفته بوديم ......گرم صحبت بودند ....قرار بود نيما از شنبه کارش را در شرکت شروع کند

 .......ترانه جان ديگه اجازه بدي من برم_

 اي بابا تو که تازه اومدي_

 

 ......ميخوام جايي هم برم ديگه دير ميشهآخه مامان تو خونه تنهاست جمعه هم دلگيره _

 .....باشه پس يه لحظه صبر کن ....يه امانتي پيش من داري برم بيارم_

 ترانه با تابلويي برگشته بود .......دشتي پر از گل اهلل
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 ترانه اين چيه ؟_

 گلدار اين مخصوص توئه .......گذاشته بودمش کنار_

 اگه اينو گذاشته بودي نمايشگاه اولين تابلو فروش ميرفتواي ترانه باورم نميشه ....مطمئنم _

 اصن حرفشو نزن ....اينو سفارشي کشيدم واسه گلدار خودم_

 من بي نهايت ازت ممنونم ...فقط ترانه امروز ماشين نياوردم ميشه باشه بعدا ببرمش ؟_

 ....نيما : خب من ميرسونمت

 ....يگه مزاحم شما نميشمنه آخه ميخوام برم شهر کتاب خريد دارم .....د_

 ......اي بابا اين حرفا چيه ...ميبرمت ديگه_

 نه باور کنيد اينطوري معذب ميشم ....چون من ميرم شهر کتاب زمان از دستم خارج ميشه .....اينطوري راحت ترم_

 ......خب اگه راحت تري که اصرار نميکنم ....نميخوام معذب شي_

 بود ....اصرار بيخود نمي کرد ....دوست نداشتم فکر کند چون با او آمده ام حتما هماز اين رفتار نيما خوشم آمده 

 ........بايد با او برگردم

 .......بريم من ميبرمت_

 نيما را راضي کرده بودم که حاال او بخواهد من را برساند ؟........همان با نيما رفتن را به بودن با اين بامداد بداخالق

 .......ترجيح ميدادم ناشناخته ي جديد

 .......نه مرسي ......تعارف نميکنم ...خودم ميرم .......امروز تنها روز تعطيل هفته امه ....يکم هم هوا ميخورم_

 ......منم تعارف ندارم ......شکوه جون گفته براش کتاب بخرم ......بعدش ميبرمت يه جا هوا هم بخوري_

 اده بود .......دوست نداشتم بيشتر از اين در جمع آن هم در حضور نيما بحث کنمنخير اين بامداد امروز تغيير فاز د

....... 

 .......تابلو را از ترانه گرفته بودم ....باز هم تشکر کرده بودم

 کدوم شعبه ي شهر کتاب ميخواي بري ؟_

 ابن سينا_

 ا اين وضع چرا خواسته بود من را برساندبه راحتي ميشد لحن غير عادي هر دويمان را تشخيص داد ........نميدانم ب

 داخل رفته بوديم ......اول رفته بودم طبقه ي سوم يک جا شمعي برداشته بودم .....بعد آمده بودم طبقه دوم .......کتابها

 

 .....را ورق ميزدم .....بامداد هم داشت قفسه ي کتابها را زير و رو ميکرد

 را بخرم ........اسم کتابش غلط انداز بود ....گفته بود در مورد زندگي زنينارين گفته بود کتاب ايام بي شوهري 

 تنهاست که به بهترين شکل ممکن تصوير شده .......با تمام صميميتي که با نارين داشتيم کتاب به هم غرض نمي
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 چه فکري ميکند....اماداديم........هر کس بايد خودش کتاب را ميخريد ......نميدانستم اگر بامداد کتاب را ببيند 

 .....امروز بيشتر از آن ناراحت بودم که بخواهم به نظرش اهميت دهم

 

 کتاب سرزمين نوچ را خريده بودم براي مامان ........دوست داشتم کتابي هم از طرف خودم براي شکوه جون بخرم

 ........برايش خريده بودمنميدانستم اين کتاب را دارد يا نه ...اما جنس ضعيف اوريانا فاالچي را ....

 رفته بودم طبقه اول ......يه بسته برگه کالسور برداشته بود م با کلي خودکار و روانويس رنگي و ماژيک هاياليت

 خريدهايم بيشتر از اينکه به درد کسي بخورد که براي ارشد ميخواند به نظر ميرسيد براي دختربچه اي.......

 قفسه ي خودکارها دختربچه اي بور را ديده بودم ....دلم را برده بود .......داشت با يکي ازدبيرستاني باشد ........کنار 

 .......عروسکهاي انگشتي ور ميرفت

 مادرش بين قفسه ها دنبالش ميگشت .......: دريا....دريا ...مامان کجايي؟

 رش نگويم اين درياي فسقلي چقدر دلم رابابا صداهاي نامفهموم مادرش را کشانده بود انجا ......نميتوانستم به ماد

 برده

 خيلي دوست داشتنيه ........اجازه ميديد من اين عروسکو براش هديه بخرم ؟_

 ممنون از لطفتون ...نه من ميگيرم براش_

 .......خواهش ميکنم ....واقعا دلم ميخواد اينو براش يادگاري بگيرم_

 ......دريا يه بوس ميدي ؟نشسته بودم خودم را هم قدش کرده بودم 

 

 لپش را جلو آورده بود .....يعني رسما اين بچه خوردني بود .......اصال برايم مهم نبود بامداد کنار صندوق ايستاده با_

 ........لبخند نگاهمان ميکند

 پس من برم خريدامو حساب کنم عروسک دريا رو بيارم_

 مرسي_

 .....انتر چيده بودمرفته بودم کنارش ...خريدهايم را روي ک

 ......بذار من حساب ميکنم_

 نه ممنون خودم ميخوام حساب کنم_

 فدرا بحث نکن برو کنار_

 جر و بحث کردن با بامداد آن هم در حضور دخترک پشت سرمان که گوشش آويزان شده بود جايز نبود ....اولين

 ......بداخالقي هايش آن هم از زور گفتنهايشبار بود دلم ميخوايت مشتي در چانه ي بامداد بکوبم .....آن از 

 ........عروسک دريا را داده بودم
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 ......در ماشين نشسته بوديم .......نايلون خريدها را روي صندلي پشت گذاشته بود

 داشت رانندگي ميکرد که روي صندلي ام وول ميخوردم ..... به عقب برگشته بودم .....تمام نايلون ها را در جست و

 ي فاکتور زير و رو ميکردمجو

 ؟>ميتونم بپرسم چيکار داري ميکني _

 دارم دنبال فاکتور ميگردم ....ميخوام ببينم پول خريدام چقدر شده_

 ......عصباني شده بود ......مهم نبود ....من هم عصباني شده بودم

 يعني چي؟ اين مسخره بازيا يعني چي؟_

 ......خريد کردم ميخوام پولشو حساب کنمببخشيد کدوم مسخره بازي ...؟....من _

 فدرا دليل اين رفتاراتو نميفهمم_

 

 .......ااا....چه جالب منم دليل رفتاراي شما رو نميفهمم معلومه تفاهم داريم_

 ......بچه نشو_

 تتو شرک اتفاقا دارم سعي ميکنم کمي بزرگونه فکر کنم .....منتها نميفهمم دليل اين نگاه خصمانه که از اون روز_

 پيش گرفتيد و لحن پر از طعنه و توهينتون جلوي پيام چيه ؟اصن شما که با من و بچه بازيام مشکل داريد براي چي با

 ......من اومديد؟من که گفتم خودم ميرم

 وتاخه واسم جالبه چي باعث ميشه بلند شي دنبال نيما بياي شرکت .....بعد تا اونجا بياي يه خبر هم به من ندي که _

 اتاق بغلي نشستم ..........از اون جالب تر دو روز نشده آقاي جوشن شده نيما .......برش داشتي آوردي نمايشگاه

 براش نقاشي بخري ........خوبه ....واقعا خوبه

 ببخشيد متوجه نميشم ....من بايد واسه روابطم به شما جواب پس بدم ؟بعدم خوبه نيما دوستتونه و انقدر در_

 .....خشمناکيدموردش 

 .......هر دو داشتيم داد ميزديم

 پاي نيما رو وسط نکش ....مشکل من االن با توئه_

 من اومدم شرکت نگفتم چون همراه نيما اومده بودم که حالش بهتر شه نميخواستم نقش دايه اشو بازي کنم ....نيما_

 وردمش نمايشگاه چون ميخوام از الک خودشصداش ميکنم چون استاد ازم خواسته براش مثل يه دوست باشم ......آ

 ........بيرون بياد و با آدما معاشرت کنه .....نميدونستم که بايد به شما گزارش کار بدم

 ........بغض کرده بودم ......دوست نداشتم بامداد انقدر با بي انصافي در مورد خودم و رابطه ام با نيما قضاوت کند

 نو ببريد خونهحاالم اگه ميشه لطف کنيد م_

 ......فدرا من منظوري نداشتم .....چرا گريه حاال ؟.......ببخشيد ......تند رفتم_
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 ......لطفا منو ببريد خونه_

 .......حاال ديگر اگر ميگفت غلط کردم هم افاقه نميکرد.......دلم شکسته بود .....اين بامداد ،بامداد ِ من نبود

 فرو رفته بود ......بي صدا رانندگي ميکرد .......هنوز به در خانه نرسيده در را بازدوباره کالفه و غمگين در خودش 

 ......کرده بودم

 .....نايلونها و تابلويم را برداشته بودم ........کتاب شکوه جون را در آورده بودم ......روي صندلي جلو گذاشته بودم

 .....ن .....پول خريدامم گذاشتم الي کتاب.....خدافظاينو براي شکوه جون خريدم ....از طرف من بديد بهشو_

 ......فدرا_

 .......نايستاده بودم .........امروز بامداد خيلي بيشتر از آنچه که بايد ناراحتم کرده بود

 برعکس مامان که ديده بود برايش سرزمين نوچ را خريده بودم خوشحال شده بود ....خودم با آنهمه خريدي که

 ......ناراحت بودمکرده بودم 

 ترجيح ميدادم بخوابم ......وقتي بيدار شدم تمام اتفاقات را فراموش کرده باشم

 ......مامان من ميخوابم واسه شام بيدارم کن_

 چون ميدانستم جمعه شب است و دلگير و مامان گناهي نکرده که به خاطر بامداد تنها شام بخورد گفته بودم

 .......گلويم پايين نميرفت مگرنه بي شک غذا هم از....

....... 

 

 ......فدرا پاشو شام بخور بخواب

 ......با قيافه اي گرفته سر ميز نشسته بودم ......مامان گذاشته بود به حساب خواب آلودگي ام

 خواب بودي شکوه زنگ زد به خاطر کتابي که براش خريده بودي تشکر کرد .....چطور شد يهو واسه شکوه کتاب_

 ي؟خريد

 ....همينطوري يهو گفتم براي شما ميخرم يه کتابم براي شکوه جون بخرم_

 کار خوبي کردي ......برو بخواب خودم ميزو جمع ميکنم ....معلومه اصال تو اين عالم نيستي_

 ميشد اين فرشته ي زميني را درک کرد ؟........واقعا بايد هر لحظه براي داشتنش خدا را سجده ميکردم

 تماس بي پاسخ فرستاده بود1پيامش روي گوشي بود : فدرا باهات کار دارم لطفا گوشيو بردار......اين پيام را بعد از 

...... 

 عصباني بودم ......سرم درد ميکرد براي ادامه ي دعوا ......شما ره اش را گرفته بودم

 سالم_

 سالم بفرماييد؟_
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 فسقليه من انقدر بداخالق نبودا_

 راحتي ميخواست سر و ته قضيه را هم بياورد ؟....انتظار داشت حاال بگويم بامداد من هم تند رفتم به همين(

 )ببخشيد.....زهي خيال باطل

 !من فسقلي شما نيستم .....شما هم همچين خوش اخالق نبوديد که انتظار اخالق خوش از من داشته باشيد_

 .حاال با تمام وجود معذرت ميخوام ......و فکر ميکنم تو انقدر مهربونفدرا من ميدونم تند رفتم و بي ادبي کردم ....._

 و بزرگوار هستي که ببخشي

 ....دوباره داشت از در اصلي وارد ميشد .....دوباره داشت دست روي دخترانه هايم ميگذاشت

 مهم نيست .....ديگه گذشت_

 از کوره در رفتم ......مجبورم نکن همين االن بيام اونجاچرا خيلي مهمه .......واقعا متاسفم .......نميدونم چرا يهو _

 حضورا عذر خواهيي کنم

 يعني بامداد همچين کاري ميکرد؟....اين همه راه را مي امد که از دلم در آورد ؟سکوت کرده بودم

 

 ......!فسقلي اگه داري فکر ميکني که واقعا ميام يا نه امتحانش مجانيه_

 ....انگار نه انگار چند دقيقه پيش ميخواستم خرخره اش را بجوم ....حاال براي خودم يواشکيباز ذهنم را خوانده بود 

 لبخند ميزدم

 کي گفته من همچين فکري کردم ؟_

 هيچکس فقط من يه کوچولو فسقليمو خوب ميشناسم_

 !......فسقليمو؟....بامداد چه راحت ميم مالکيت برايم استفاده ميکرد

 .....ردم ....اما اگه اومديد لطفا بستني فراموش نشهمن که همچين فکري نک_

 باشه پس من نيم ساعت ديگه با يک عدد بستني قيفي شکالتي اونجام_

 جدي که نميگيد ؟_

 کامال جدي ميگم ......حاالم قطع کن که برم حاضر شم_

 

 اااا بامداد مسخره نشو ....شوخي کردم_

 بود ؟.......بامداد مسخره نشو ؟......خدايا نميشد يک لحظه صداي من را اين جمله چه چرتي بود که از دهانم در آمده

 ........ميبريدي؟

 صداي خنده ي بامداد در گوشي پيچيده بود .....ديگر براي ماست مالي کردن ماجرا دير شده بود

 بخوريفسقلي مرسي که انقدر مهربوني .......بستني هم باشه طلبت ....فردا سر فرصت ميبرمت بستني _
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 نه شوخي کردم_

 اما من شوخي نکردم ......بازم ببخشيد ......در ضمن عصبانيتت هم خواستنيه فرفره_

 .....شب بخير_

 

 تماس را قطع کرده بودم .....ترجيح ميدادم خودم را به نشنيدن بزنم ....نه با آن بامداد بد اخالق غروب ...نه به اين

 !خواستني لقب داده بودبامداد بي پرواي شب که عصبانيتم را 

 مامان من امروز انجمن نميام ......ميمونم خونه يکم درس بخونم ....به نيلوفر سالم برسون ....شايد چهارشنبه اومدم_

..... 

 ....باشه هر طور راحتي_

 ور آفتاب به اتاقمامان که رفته بود ماگ گلي گلي ام را پر از قهوه کرده بودم ......پرده ي اتاق را کنار زدم....هجوم ن

 ........روح ميداد.......روان نويسهاي جديدمم را روي ميز ريختم

 شروع کردم به خواندن ......دست در موهايم ميپيچيدم....گره ميخورد ......دوباره باز ميشد .......درس خواندنم

 قابل خوردن نبود .........کش و هميشه همينطور بود ....آنقدر محو کتاب شده بودم قهوه ي در فنجان سرد شده ديگر

 .......قوسي به تنم دادم دوباره سر روي کتاب انداختم

 عجيب بود که ديگر اين مباحث را به چشم درس نگاه نمي کردم ....از وقتي استاد صديق گفته بود روانشناسي را

 وي ديگران تاثير مي گذاردهرچقدر حفر کنم به عمقش نميرسم .....از وقتي ديده بودم کوچکترين حرف و کاري ر

 .........روي فرداد ....روي نيما .....حاال ميخواندم به اميد دانستن بيشتر......

 صبح بود که با مامان8شده بود .....اصال متوجه نشده بودم......انگار همين چند دقيقه ي پيش ساعت 02ساعت 

 ........بايد به دادش ميرسيدم .......يک دفعه دلم خواسته بود سر به سرصبحانه خورده بودم ......دلم آالرم داده بود 

 آدري بگذارم ......شماره اش را گرفته بودم

 بله ؟_

 ......سالم.....خسته نباشيد ......ببخشيد من مشاور تحصيلي ميخواستم ....از هرکي پرسيدم شما رو بهم معرفي کرده_

 ده ......مشکلت چيه ؟بله عزيزم .....خيلي کار درستي کر_

 .....ادري هميشه پايه ي شوخي هاي في البداهه بود ....هيچوقت کم نمي آورد

 

 ......واال من دارم براي ارشد ميخونم ....اما يه حسي بهم ميگه قبول نميشم_

 يي ضريبخب عزيزم اگر بخوايم واقع بينانه به وضعيتت نگاه کنيم اين حست کامال درست ميگه .......از اونجا_

 هوشي بسيار پاييني داري و اونقدر بي معرفتي که نميري به دوستت سر بزني شک نکن که قبول نميشي .....اما خب
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 تالشتو بکن ......شايد موجب بهبود وضعيتت شد

 

 آدري عاشقتم که انقدر پررويي .......اون از اون سارا که عروسي کرده گم و گور شده ...اينم از تو که واسه من_

 مشاور شدي ......بايد به گارن بگم از فردا نذاره بري سرکار

 هه .....اينو باش ....گارنو گذاشتم خونه ناهار بپزه که من خسته ميرم نوش جان کنم .....خيال کردي_

 .....واي فکر کن .....قد دو متري گارن تو آشپزخونتون پاي گاز......چه سوژه اي بشه_

 ......شوهر منو مسخره نکن_

 .......ما چاکر خودت و شوهرتم هستيم_

 فدات بشم من .......ببينمت_

 ........اره منم دلم برات تنگ شده ......چهارشنبه برنامه اتو جور کن بريم انجمن ....با نيلوفر و ترانه بريم بيرون_

 ......باشه_

 ....مزاحم کارت نميشم خانوم مشاور_

 برسون...باي بايخوشحال شدم گلدار ...به خاله سالم _

 گوشي را قطع کرده بودم .......بايد دنبال چيزي ميگشتم بخورم .......در يخچال را باز کرده بودم در روياي يافتن

 خوراکي هاي خوشمزه .......گوشي زنگ خورده بود ....دويده بودم در اتاق ......بامداد ....سر ظهر شنبه چه کاري

 .......ميتوانست داشته باشد

 مسال_

 سالم.....خوبي ؟_

 ممنون ...شما خوبيد؟_

 خوبم ......انجمني؟_

 ......نه ....موندم خونه درس بخونم_

 ساعت بياي بيرون ؟2ميتوني _

 مدل جديد سوال کردن بود؟ مثال چه کسي ميتوانست در اين موقعيت بگويد نه؟

 چرا؟_

 ..........هم ناهار ميخوريم هم بستنيتو ميدمدارم از شرکت ميام بيرون .....تو هم که بايد ناهار بخوري .._

 .....نه بابا .....اون بستني رو فراموش کنيد_

 فسقلي باز تعارف تيکه پاره نکن .....ديشب اصال نخوابيدم ....منو به حرف نگير ....حاضر شو ميام دنبالت زودم برت_

 ميگردونم به درست برسي
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 ت نمي دهي چرا زنگ ميزني ؟يکي نبود بگويد خب تو که به نظر آدم اهمي

 ......حاضر روي مبل نشسته بودم ........آمده بود .....بيخوابي و خستگي اش کامال مشهود بود

 ......سالم_

 .....)کمي از بابت ديروز که صدايمان را در سرمان انداخته بوديم و با تمام قوا داد ميزديم خجالتزده بودم(

 .......سالم_

 شديد ؟ دوباره از اون پروژه خفنا برداشتيد ؟ شما چرا اين شکلي_

 نه ....اين يه پروژه ي کامال شخصيه_

 

 خب پس هيچي......ايشاال اين پروژه ي شخصيتون زود تموم شه ...خيلي ترسناک شديد_

 )مثال ميخواستم شيرين زباني کنم جو را عوض کنم(

 االن تو از من ترسيدي يعني؟_

 .........واسه بقيه گفتمنه خب ...من که شجاعم ...._

 کم نمياري که فرفره ........طرف قرار داد اين پروژه خيلي آدم حساسيه ...نميشه همينطوري بيگدار به آب زد_

 دعا کن بلکه يه فرجي شد......

 باشه من دعا ميکنم هر چع سريعتر حساسيت زدايي بشه_

 ......انقدر بامزه بود ؟ بامداد چند دقيقه بي وقفه داشت ميخنديد.......يعني حرفم

 حاال ناهار کجا بريم فرفره؟_

 ......دستهايم را به ماليده بودم

 ....من ميگم بريم خاتون همبرگر بخوريم_

 بريم_

 جاب بود ...نميگفت به جاي خوردن اين چيزها کباب بخوريم .......انگار بلد بود هر لحظه چطور رفتار کند.....دوباره

 ......خودم شده بود همان بامداد

 منتظر نشسته بوديم غذايمان را بياورند......رو به رويم نشسته بود .......چشمانش را بسته بود ...دست رويشان

 .......گذاشته بود

 ياد کتاب جزيره ي سرگرداني سيمين دانشور انداخته بودم .......هستي و سليم در اتاق نشسته بودند که سليم به

 .......رم چشمانت را ببوسمهستي گفته بود دوست دا

 دوست نداشتم خودم را گول بزنم ....بامداد ديگر خيلي وقت بود که خودش را براي من جدي کرده بود .....دوست
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 .........داشتم دستانش را بردارم ....چشمانش را ببوسم که آن خستگي النه کرده در چشمانش پر بکشد

 راستي چه خبر از شرکت ؟نيما اومد؟_

 دوباره نگاهش کدر شد.....:آره .....صبح اول وقت اونجا بود ........با بچه ها آشنا شد......دارن رو يه پروژه کار ميکنن

 چرا انقدر نيما و حالش برات مهمه؟.......خب اونم به مراجع مثل بقيه......

 م سوال ميپرسيد دليلي نداشتدوست نداشتم دوباره مثل خروس جنگي به جان هم بيفتيم .....وقتي او داشت آرا

 ......پرخاش کنم

 ببينيد من نمي دونم چي باعث شده شما رو نيما حساس بشيد .....از ديروز هم همش دارم فکر ميکنم مگه رفتار_

 خالف اخالقي از من سر زده ؟.....بعدش هم اين اولين مراجع استاد که من به طور جدي باهاش درگير شدم

 ش کمک کنم .....چون به خودم هم کمک ميشه ......حاال نميفهمم مشکل شما کجاستدوست دارم به.......

 ساندويچش را روي ميز گذاشته بود .....معلوم بود اصال قصد غذا خوردن نداشته ......از اول هم قرار بر صحبت بوده

.... 

 ل و ابدا نميخوام اين حرف منوفدرا خودت ميدوني که چقدر براي شخص خودت و خانواده ات ارزش قائلم .....اصا_

 بذاري به حساب بي احترامي يا متهم کردن خودت به بي اخالقي........من هرگز همچين اجازه اي به خودم نميدم

 اما من فکر کردم بعد از اين تقريبا دو سالي که همو ميشناسيم تو حداقل به من خبر بدي داري با نيما مياي.......

 

 تلفني .......تو هنوز که هنوزه بعد از اين همه مدت که ما همو ميشناسيم و با هم مسافرت هم شرکت........حتي قبلش

 رفتيم هنوز افعال رو در مورد من ، رضا ،پيام و بقيه جمع به کار ميبري.........حتما بايد يه اتفاق غير منتظره بيفته تا

 و يه جوري شروع کني که الزم نباشه صدام کنيمنو به اسم کوچيکم صدا کني .....مگر نه ترجيح ميدي جمله ر

 حاال برام قابل درک نيست که نيما از راه نرسيده چرا با اسم کوچيک صدا ميشه ......چرا يه نفر مثل تو باهاش........

 

 ساعت براش منتظر ميمونه .........ايناست که نمي فهمم ! و هرگز نميخوام ناراحتت کنم1ميره مصاحبه و 

 سي ساله بامداد بود که داشت روان و راحت خودش را با نيما مقايسه ميکرد ؟........داشت به صدا کردن نام اين مرد(

 کوچک نيما حسادت ميکرد ؟به منتظر ماندنم براي نيما حسادت ميکرد ؟ به خبر ندادنم براي حضور در شرکت ؟

 ت شبها انقدر در اتاق براي آقا يوسف بامدادنميدانست نامش برايم خوش آهنگ ترين نام دنياست ؟.......نميدانس

 بامداد ميکنم که آقا يوسف دارد ميپالسد ؟نمي دانست از نيما ممنون شده ام که بهانه اي شده بتوانم به او زنگ بزنم

 صدايش را بشنوم ؟.......نميدانست دوست داشتم خودش از اتاق بيرون بيايد و مرا ببيند و از حضور ناگهاني ام

 خوشحال شود .........خب نميدانست ......به قول مامان آدمها خيلي چيزهاي ناگفته از احساسات يکديگر را

 نميدانستند........امايک چيز را ميدانستم آنهم اين بود که تنها حسي که اين حرفها در من ايجاد نميکرد ناراحتي بود
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 ........)داشتم حتي اگر فکر پشتشان غلط بودمن جنس اين حرفهاي نيمه حسادت آميز را دوست ........

 خب ببينيد شما تو اين دو سال کم و بيش بايد منو شناخته باشيد .......روند اصلي من همينه .......من نميتونم شما يا_

 تدآقا رضا يا پيام رو مفرد خطاب کنم چون اوال تفوت سني نسبتا قابل توجهي داريم.....دوما حتي تو دانشگاه هم عا

 نداشتم با پسرا صميمي برخورد کنم ......االن هم به کار بردن فعل جمع در مورد شما دليل بر عدم صميميت نيست

 .......چون خيلي چيزا از خودم و زندگي ام ميدونيد....

 اولي خب اگه بخوايد ميتونم ب _ :در مورد نيما هم شرايطي پيش اومد که اينطوري شد ! لبخندي شيطنت آميز زدم

 ......شما هم بيام مصاحبه ي کاري چهار ساعت هم منتظر بمونم که رکورد نيما رو بزنيد

 با اينکه خيلي لذت بخشه اما دوست ندارم همچين کاري کنم .......دوست دارم اون چهار ساعت از حضورت استفاده_

 ......کنم

 .....اي بابا........حاال شما بذاريد من از حضور همبرگرم استفاده کنم_

 ....:زده بود زير خنده

 ........بخور فرفره ....ببخشيد گرفتمت به حرف_

 

 نه اشکال نداره .....عوضش از شما حساسيت زدايي کردم_

 خب کجا بريم برات بستني بخريم ؟_

 يامروز ديگه دلم پر شد .....شما هم قيافتون خسته است بستني خوري کيف نميده .....يه روز ديگه ميريم بستن_

........ 

 ميدونستي يه وقتايي با اون دريا کوچولوي شهر کتاب هيچ فرقي نداري ؟_

 ........لبخند زده بودم

 .....:رسانده بودم به خانه

 دوباره بر ميگرديد شرکت ؟_

 چطور ؟_

 اخه با اين وضعتون به نظرم بريد خونه استراحت کنيد_

 ......ميخواهم سفارش نيما را بکنمچشمانش برق زده بود .....البد فکر فکر کرده بود 

 .......نه ديگه ....از بس گفتي ترسناک شدم ميرم خونه استراحت_

 آفرين .....پس فعال_

 مواظب خودت باش فرفره ....خدافظ_

 امروز قرار بود تا عصر درس بخوانم ....بعد از ظهرآموزشگاه کالس داشتم.......تماس از دست رفته اي از نيما داشتم
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........ 

 ....سالم_

 سالم ميس فدرا خوبي ؟_

 .......ممنون ....شما خوبيد؟......سر کالس بودم_

 

 .....اره حدس زدم کار داشته باشي .......غرض از مزاحمت ميخواستم بگم فردا با دکتر صديق جلسه دارم_

 بله ميدونم ....ميام_

 ......خونه ديدم ميخوام ببيني نظرتو بگي نه ميخواستم بگم برات امکان داره بعد جلسه باهام بياي يه_

 فکر کنم بتونم بيام .....ميشه فردا خبر بدم ؟_

 ......اره حتما_

.......... 

 .....زودتر نزد استاد رفته بودم :استاد سالم.......خسته نباشيد

 ......سالم دخترم سالمت باشي ....بيا تعريف کن ببينم چه کردي با اين آقا نيما_

 فکر کنم ديگه زيادي موفق شدم .......اون کسي که دوستمون بود و نيما را بهشون معرفي کردم آشناي دوراناستاد _

 دانشجوييش دراومد ......االنم کارشو تو شرکتشون شروع کرده .......جمعه هم بردمش نمايشگاه نقاشي يکي از

 پدرش جدا شه .......ديروز هم زنگ زده بود که تا تابلو خريد .....مثل اينکه ميخواد خونشو عوض کنه از1دوستام 

 .....امروز بعد از جلسه باهاش برم خونه ببينم

 استاد دستي به چانه اش کشيد: که اينطور........خب بهتره االن پشتشو خالي نکني ......اما بذار امروز بياد ببينيم جلسه

 .......چطور پيش ميره

......... 

 م سالمي کرده بودسالم دکتر ...رو به من ه_

 ....سالم نيما جان ......بشين_

 .....هرکدام در جايمان نشسته بوديم

 خب نيما جان بگو ببينيم دنيا دست کيه؟_

 خب توي شرکتي که فدرا معرفي کرده بود مشغول شدم ........مدير شرکت سرپرست گروه رباتيکمون تو دانشگاه_

 

 ميکنم بعد از مدتها دارم از مغزم استفاده ميکنم ........ميخوام يه خونه بود .......خيلي حس خوبي دارم ....احساس

 ......بگيرم .....يه مدت از بابا جدا باشم ....ميخوام رو به جلو حرکت کنم

 خب خوشحالم .... و فکر ميکني تو اين حرکت رو به جلو پدرت رو حذف کني ؟_
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 .....باشم حذف که نه ...اما ميخوام فاصله بگيرم کمي خودم_

 ببين نيما جان اينکه کار پيدا کردي و ميخواي خونه بگيري اصال چيز بدي نيست .....شايد بهش احتياج داشته باشي_

 االن .....اما نبايد اينو فراموش کني که تو اتفاقات چند سال پيش هم پدرت با نيت خوب خواسته تو رو بفرسته خارج

 ......ست که تو انقدر اونو مقصر بدوني و بخواي بذاريش کنارو اون اتفاق افتاده ....اين درست ني

 خودمم عذاب وجدان دارم اما خب واقعا نيخوام اين کارو بکنم_

 الزم نيست عذاب وجدان بگيري ولي يه بار هم سعي کن تو تو زندگي به پدرت بفهموني پشتشي ...حتي اگه باهاش_

 .......زير يه سقف نباشي

 ستون خيلي محکم که همتونو به هم پيوند زده بوده رو از دست داديد .......رفتن مادرت باعثشما هر دوتاتون يه 

 ......شده هر دوي شما احساس تنهايي کنيد

 ....سعي خودمو ميکنم .......ولي زمان نياز دارم_

 .....خب زمان داري ....ما هم نميخوايم تحت فشار بذاريمت_

........... 

 متري و خوش نقشه بود ....نياز به نقاشي و71م .......خانه اي که در نظر گرفته بود خانه اي همراه نيما شده بود

 ......تعمير داشت اما خانه ي قشنگي بود

 نيما به نظر من که خوبه ....بگير همينجارو ....تازه تنها هم که هستي بزرگ هم هست_

 

 واقعا به نظرت خوبه؟_

 آره بابا خيرشو ببيني_

 بود حرف زدنم با نيما ....با تنها پسري که اينطور صحبت ميکردم فرداد بود .......نيما هم برايم مثل فرداد خنده دار

 ......بود

 پس بايد بيايد کمک کنيد درستش کنم_

 ببخشيد ما دوره ي بنايي نديديم .....ولي در خدمتتون هستيم_

 )به حالت جنازه به خانه برگشته بودم(

 .......شنبه و جمعه همگي برويم خانه ي جديد نيما را تميز کنيمقرار شده بود پنج 

 رفته بودم دنبال ترانه ......گفته بود پيام تمرين گروهي دارد نميتواند همراهمان شود ......بامداد هم خودش مي آمد

....... 

 .......بامداد زودتر از ما رسيده بود
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 دو روزه تعمير و رنگ کرده بودند ....البته هزينه اي گزاف هم خانه اش را داده بود يکي از شرکتهاي ساختماني

 ......پرداخته بود ......اين هم معجزه ي پول بود که سخت ترين کارها را راحت ميکرد

 .......بامداد گرمکن پوشيده بود ......از معدود روزهايي بود که ميتوانستي تيپ غير رسميش را ببيني

 ..........ترانه بيشتر انرژي اش را صرف سر به سر گذاشتن ميکردنرسيده مشغول شده بوديم .

 ......بامداد کتابها را در کتابخانه ميچيد

 ......نيما هم دستمال به سر شيشه ها را تمييز ميکرد

 

 تمام ظرفهاي آشپزخانه را از خانه شان آورده بود ......ميخواست ظرفهاي مادرش باشند .....پدرش هم مخالفتي

 

 .....ده بودنکر

 ........کارتن ظرفها را تک تک باز ميکردم ....ظرفها را ميشستم ......در کابينت ميگذاشتم

 تمام کابينتهاي پايين و بعضي کابينتهاي باال را چيده بودم .......دستم به طبقات باال نميرسيد ......چهار پايه ي زير پاي

 هارخوري و صندلي نخريده بود .........دو سري بيشتر از ظرفها نمانده بودنيما را هم نميتوانستم بردارم....هنوز ميز نا

 ميخواستم هر چه زودتر تمام شود ...... به زور خودم را ميکشيدم که به کابينتهاي باال برسم .....: اي بابا ...ببين...

 ......داري بازي در مياريا

 چي ميگي فرفره داري با خودت غر ميزني؟_

 ......ه اينارو بذارم اون باالقدم نميرس__

 خب چرا ما رو صدا نميکني ؟_

 ......کله ام را خاراندم .....: نميدونم ....به ذهنم نرسيد ........مثل دختربچه هاي خنگ رفتار کرده بودم

 ......بامداد جلو امده بود لپم را کشيده بود .......: بس که خسته شدي ......بده به من فسقلي

 :ميدادم بامداد در قفسه ها بچيند .....صداي ترانه در خانه ي خالي پيچيده بودظرفها را 

 ......بعد از ظهره .....نميخواي يه چيزي بدي ما بخوريم4نيما جان اسير نياورديا برادر من ......ساعت _

 دمگرفته بودم برايش گفته بوبامداد داشت سعي ميکرد جايي باز کند بشقابها را جا دهد ....همانطور که بشقابها را باال 

 جانا سخن از زبان ما ميگويي:

 ........ناگهان با صداي شليک خنده ي بامداد به خودم آمده بودم ......يعني بلند گفته بودم که من هم گرسنه ام

 ......نيما و ترانه هم به آشپزخانه آمده بودند

 ......ميزنم غذا بيارنبخدا من حواسم رفت به کار ببخشيد .......االن زنگ 

 .....قربون دستت ....البته ببخشيدا_
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 ترانه انگار سالهست نيما را ميشناسد ....... غذا خورده بوديم .....جان دوباره گرفته بوديم .......فرش ها را پهن کرده

 

 تابلو بودند و بحث بر سربوديم .......مبل ها را چيده بوديم .........ترانه و نيما ميخ و چک کش به دست مشغول نصب 

 ......اينکه نيما از کجا ميز ناهارخوري بخرد

 جعبه ي سي دي ها را برداشته بودم به اتاق نيما رفته بودم .......وا رسي سي دي ها به بهانه ي چيدنشان در کتابخانه

 .......به مراتب بهتر از ظرف شستن بود

 .......کتابخانه که با خيال راحت سي دي ها را بچينم کاناپه ي سرمه اي تک نفره را کشيده بودم جلوي

 .....بعضي ها را عمودي ميگذاشتم بعضي را افقي

 حرکت چيزي را روي صورتم احساس کرده بودم ......چشم گشوده بودم بامداد را باالي سرم ديده بودم که چتري

 ......هايم را کنار ميزند

 من کي خوابم برد؟....داشتم سي دي ها رو ميچيدمدر جايم سيخ شده بودم ........: اي واي 

 آره داشتي ميچيدي ....اومدم صدات کنم چايي بخوري ديدم از هوش رفتي_

 ....اصال نفهميدم چطور شد_

 

 ميدونم فسقلي بس که خسته شدي ....چون هر کس ديگه بود با اين صداي آمپلي فاير ترانه برق از سه فازش_

 ......ميپريد

 .....ايي بخور بريم ديگه ......کارام تموم شده بودپاشو بيا چ

 از اتاق که بيرون آمدم باورم نميشد اين خانه با اين تابلوهاي روي ديوار و هالوژنهاي ديوارکوب با ميز تي وي نقلي و

 ......کاناپه هاي آبي درباري همان فضاييست که صبح خالي بود

 ........سوديم شده بودبه نيما براي داشتن اين خلوت بکر و زيبا ح

 نيما خوش به حالت خونه ات خيلي قشنگ شد_

 

 ......انگار جمله ام را خيلي با حسرت گفته بودم که همه شان آن طور نگاهم ميکردند

 همش زحمت شماهاست ....اصن آقا من يه کليد ميزنم .....هر کدومتون يه روز بيايد اينجا تنها ....منم ميرم پيش_

 بابا

 نيما جان ....قربون دستت ....اين فدرا از اينجا خوشش اومده جوگير ميشه ميره از رو کليد ميسازه اونوقتنه _

 روزايي که نوبت ماست رو هم کليد ميندازه مياد تو

 ........همه شان خنديده بودند
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 !ترانه عجب آدميا هستيا_

 يما شده بود که بعد از يک روز خسته کننده خانه اي زيبابه خانه نرسيده از هوش رفته بودم ..........اما خوش به حال ن

 .....نصيبش شده بود

 نفره ي چوب گردو8آخرين باري که همه شان را دور هم ديده بودم مهماني خانه ي نيما بود ......وقتي نيما ميز 

 ......خريده بود و براي تشکر از کمک هايمان همه مان را دعوت کرده بود

 سر به سر گذشتن هاي ترانه و آدري خندانده بودم .........همان شب بود که از شادي نيما کنارمانهمان شب بود که 

 ......خوشحال شده بودم ....نگاه هاي گرم بامداد را ديده بودم

 ترانه را هفته اي يک روز در کارگاه آن هم نامرتب ميديدم ........چند وقتي بود ميز چرخ خريده بودم در کارگاه

 شته بودم .........اولين کوزه اي دست سازم را که عاشقانه دوست داشتم در کارگاه درست کرده بودم .....رنگهايگذا

 ترانه را قرض کرده بودم ......دوست داشتم روي ميز تحرير خودم بگذارمش ......اما قول داده بودم به بامداد

 .......اولين کوزه ام براي او بود.....

 .......داد داده بود .....انگار او هم باورش نميشد اولين کوزه ي دست ساز رنگ شده ام را تقديمش کنمکوزه را به بام

 آدري را که خيلي کمتر .......سارا هم شده بود زن خانه ......انگار روابطم روي گسلي بود که زلزله اي در آن شکاف

 ........انم در سمت ديگرايجاد کرده بود ......خودم تنها در يک طرف ....تمام دوست

 

 تنها کسي که هر هفته آنهم به لطف جلسات تراپي استاد ميديدم نيما بود ......نيما هم فهميده بود بي حوصله و

 درگيرم زياد اصراري به معاشرت نداشت.......شايد چون خودش اين روزها را پشت سر گذاشته بود .....حاال بيشتر

 ......ما صحبت کنم در مورد خودم صحبت ميکردماز انکه با استاد در مورد ني

 نه سبزي بهار را ديده بودم ،نا آفتاب تابستان را روي پوستم احساس کرده بودم و نه روي خش خش برگهاي

 ......پاييزي قدم زده بودم ......در آستانه ي زمستان بودم و چند ماه گذشته را ميان کتابهاي ارشد گذرانده بودم

 

 پيام تازگيها زياد بحث ميکردند......اما خب نمک رابطه شان بود ....حتي وقت نمي کردم با ترانه در موردشانترانه و 

 ......صحبت کنم

 ......آدري همچنان مشاور به اصطالح تحصيلي بود

 تم....تحليلهر چه نيما روز به روز به زندگي روتين نزديکتر ميشد .....من روز به روز از فدراي معمول فاصله ميگرف

 .......ميرفتم

 ......خودم هم نميدانستم اين ارشد لعنتي چه به سرم آورده .......همه را کالفه کرده بودم

 فرداد و دنيا هفته اي دو روز يا خانه مان بودند يا مرا گردش برده بودند که حال و هوايم عوض شود ....که بي تاثير
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 ......شدن در درس و اضطراب ارشد چه دليلي دارد بود .....خودم هم نميفهميدم اينهمه غرق

 استاد هم ديگر به ستوه آمده بود ....ماهها بود که هر هفته ميخواست دست از رفتار افراطي ام بردارم .....اما پنبه اي

 .....که در گوشم فرو کرده بودم محکمتر از آن بود که حرفهاي استاد به مغزم برسد

 دو بار به بابا سر زده بودم ........خودم را گول ميزدم ....بابا ميفهميد که تالش ميکنم برايفصل را گذرانده بودم و 1

 .......موفقيت

 نميدانم اين اخالق مزخرف را از کي پيدا کرده بودم ........هيچوقت اينطور براي درس خواندن خودم را نميکشتم

 

 ...اين فدراي جديد بيشتر از آنکه براي بقيه ناشناخته باشد برايحاال انگار از خودم هم فاصله گرفته بودم ...........

 ..........خودم ناشناخته بود

 بچه هاي آموزشگاه هم با بزرگواري خلق بدم را تحمل ميکردند............تحمل فدراي اين روزها کار هيچکس نبود

 ................دلم براي ديدنش تنگ شده بود بامداد با بزرگواري تمام اس ام اس ميداد ....حالم را ميپرسيد......

 چند ماه بود که بامداد مورد عالقه ام را از پشت اس ام اس احساس ميکردم.......ديگر حساب همه چيز از دستم رفته

 ......بود

 ......سر روي ميز گذاشته بودم .....مامان ماگ گلي گلي ام را با گاتا روي ميز گذاشته بود

 ي تمومش کني؟.....هر شب ميگم ميشه اين چند روز بگذره ؟!........ازت انتظار نداشتم اينطور رفتارفدرا نميخوا_

 کني.....هيچ نگاه به خودت تو آينه کردي ؟

 چمه ؟ خيلي هم خوب شدم باربي شدم_

 ......شوخي نگير جدي دارم ميگم .....باربي کجا بود؟؟.....شبيه مريضا شدي_

 ميدونم ....ميدونم که همتونو کالفه کردم ....بيشتر از همه خودم اذيتم ....ولي اينهمه تحملميدونم مامان جان _

 کرديد چند روز ديگه هم روش

 يعني تو چند روز ديگه مثل قبل ميشي؟_

 ......سعي ميکنم آدم شم .....خنديده بودم....مصنوعي_

 ...واال من که شک دارم ....چاييتو بخور تا سرد نشده_

 .....مامان جان خانوم گل مرسي_

.......... 

 انقدر از عصر همه زنگ زده بودند از خودم به خاطر رفتار اين چند وقت بدم آمده بود .... يعني انقدر لوس شده بودم

 ساله هم فکر نميکنم براي کنکورش08که همه اينطور براي کنکور ارشدم به تکاپو افتاده بودند .....حتي شايلي 
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 ده بود .......از شکوه جون و استاد صديق و همسرش گرفته تا ترانه و نيما و آدري همه زنگ زده بودندانقدر لوس ش

 فرداد و دنيا آمده بودند عصر سري زده بودند ....فرداد برادرانه برايم آرزوي موفقيت کرده بود ...خواسته بود......

 کرد ......فرداد هم ميخواست در اين اتفاق مهم جاي خاليبرساندم .....ميدانستم اگر بابا بود خودش اين کار را مي

 سالگي خيلي لوس24پدرانه هايم را پر کند......قبول نکرده بودم ......دوست نداشتم کسي منتظرم باشد.......براي 

 .......بود

 ل نکرده بودمساعت معطلي مصاحبه ي کاري همراهم شود ......او را هم قبو1نيما هم اصرار کرده بود به جبران 

 ......اصرار نکرده بود .......اخالق خوبش بود که روي هيچ چيز بيش از حد پافشاري نميکرد.....

 ......او اما زنگ نزده بود .....حتي پيام نداده بود

 دوش گرفته بودم ......با روبدوشامبر صورتي روي تخت دراز کشيده بودم سونات مهتاب بتهوون ميخواند ....در فکر

 !......ردا بودم .......يک امتحان چند ساعته چند ماه از زندگيم را در خلسه برده بود ....ارزشش را داشت ؟ف

 با تق تق در نشسته بودم ......: جانم مامان

 فدرا بامداد دم درِ_

 دم کدوم در ؟_

 دم در پايين ديگه ....ميگه اومده بريد يه دور بزنيد_

 خالي از حمام اومدم ....دور ِ چي آخه ؟بيخيال بابا ...من خيس و _

 حاال اينهمه راهو اومده نميتونم بگم فدرا خيسه ....ميگم بياد به چايي بخوره ...توام زود موهاتو خشک کن_

 .......هر چه مامان اصرار کرده بود باال نيامده بود

 ....پوشيده بودم در کوچه پريده بودم موهاي نيم خشکم را باال بسته بسته بودم.......دم دستي ترين لباسهايم را

 

 سالم_

 به سالم ...فرفره ي کم پيدا_

 )دست دراز شده ام را بيشتر از هميشه در دستانش نگه داشته بود(

 چکار کردي با فسقلي ما ؟_

 بابا خب ميدونم الغر شدم ....زشت شدم ....بيمعرفت شدم ....حاال ميشه بيخيال ؟_

 .....ي معرفتشو موافقم اما بقيشو نه .....اما خب ميشه بيخياللبخند زده بود : الغر و ب

 .....موزيک ياسمين لوي در ماشين بامداد با بوي عطرش از هميشه بهتر بود

 .....دوباره قدم زدنهاي دو نفره من با بامداد که معموال در لحظات حساس زندگيم بود به بام تهران ختم شده بود

 لگري چطوره ؟خب تعريف کن چه خبر ؟ سفا_
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 خوبه....تنها تفريح اين مدتم بود ....با اينکه هنوز خوب بلد نيستم اما خيلي حس خوبي بهم دست ميده وقتي با_

 دستام به تيکه گل شکل ميدم

 حس خوبي بايد داشته باشه .....منم کوزمو گذاشتم روي ميزم تو شرکت_

 ....بود ......اگه قول نداده بودم اونو بهتون نميدادم اوه اوه ....آبروم ميره که .....اون خيلي کج و کوله_

 .....من به جز اون قبول نميکردم_

 چقدر اين بامداد فهميده بود که ميدانست دوست ندارم از فردا صحبت کنم .....انگار قبال کتاب مرا خوانده بود بامداد

...... 

 دم در موقع پياده شدن صدايم زده بودم : فدرا

 کرده بود ......چقدر فردا بودن از زبان بامداد لذت بخش تر بود ....از هر فرفره...فسقلي و فرشته ايفردا صدايم _

 

 ......بهتر بود ........کاش ميشد بگويم از اين به بعد فدرا صدايم کن

 دقيقه بله اي نيم بند گفته بودم5انقدرا محو فدرا گفتن بامداد بودم که 

 ک و چونه ...خدافظفردا ميام دنبالت ....بي چ_

 ......گاز داده بود رفته بود ....حتي نگذاشته بود سلولهاي عصبي گوشم پيام را به مغز منتقل کند

........ 

 .....صبح مامان به زور لقمه در دهانم چپانده بود .....از زير قرآن ردم کرده بود

 ......عينک به چشم با مانتو مقنعه ي مشکي در ماشين بامداد نشسته بودم

 سالم ...صبح بخير_

 سالم .....صبح بخير فسقلي ....جدي جدي شبيه بچه دبيرستاني ها شدي_

 بيچاره دختر دبيرستاني ها شبيه من باشن خودشونو ميکشن ....بعدم لطفا شلوغ نکنيد .....شما چرا ديشب صبر_

 م گفتن نياننکرديد من جواب بدم ......من ميخواستم تنها بيام ....به فرداد و نيما ه

 اونا نيما و فردادن ...من بامدادم ......چونه هم نزن_

 بابا خب من فکر ميکنم کسي بيرون منتظرمه استرس ميگيرم_

 خب من سعي ميکنم منتظرت نباشم_

 .....خنديده بودم ........خوب بلد بود حواسم را پرت کند

 ا همان صحنه جلوي شرکت فرداد و قرار گرفتنلحظه ي آخر که در ماشين برايم آرزوي موفقيت کرده بود دقيق

 .....زنجيرش در دستم تداعي شده بود

 ......برگه را که گرفته بودم بيخيال همه چيز و همه کس هر چه اينهمه ماه خوانده بودم روي برگه پياده کرده بودم
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 ....از امتحان که بيرون آمده بودم تکيه به ماشين سيگار ميکشيد

 هوراااا....باالخره تموم شد_

 

 خسته نباشي ...چطور بود ؟_

 ....فکر کنم خوب بود .....اما ديگه مهم نيست ......راحت شدم_

 ....آفرين .....درستش هم همينه ....شک ندارم موفق ميشي_

 پس بريم بستني بخوريم_

 .....بفرماييد_

 .......!دوباره شده بودم فدراي قديم.......کنار بامداد

 انگار رنگ زندگيم هميشه ليمويي بود اما وقتهايي بامداد مي آمد ميشد سبز پررنگ .......انگار مثل اسمش هميشه در

 خلسه اي ناب نگهت ميداشت...... نه تاريکي شب بود ،نه روشنايي روز.........شب را به روز پيوند ميزد ......مثل اين

 ........پيوند زده بودمرد سي ساله ي کنارم که شبهاي مرا به روز 

 

 جلوي بستني فروشي توقف کرده بود ....: خب فسقلي چي ميخوري؟

 بستني قيفي ....لطفا فقط اسکپ وانيل و شکالت تلخ داشته باشه_

 ...بله...حتما_

 بامداد که پياده شده بود مامان را گرفته بودم : سالم مامان

 سالم عزيزم...تموم شد؟....چطور بود ؟_

 .......ان .... به کسي نگو ولي فکر کنم خوب بودبله مام_

 ......خب خداروشکر_

 مامان زنگ زدم بگم چون قول داده بودم آدم شم ميرم يه سر به بابا ميزنم يه سر هم ميرم کارگاه......قول ميدم_

 ......وقتي برگشتم آدم شده باشم

 

 ......باشه منم دارم ميرم پيش ژاکلين.....مواظب خودت باش_

 به فرداد هم زنگ زده بودم تند .......گفته بودم امتحان بد نبوده ....دوست داشتم اعضاي خانواده ام را در جريان

 .....بگذارم

 بامداد بستني به دست آمده بود ....طبق معمول هم براي خودش قهوه گرفته بود .....يعني هيچوقت نميشد دست از

 !مردانه هايش بر دارد
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 ود .....فارغ از دنيا بستني ام را مثل بچه ها ليس ميزدم که سر برگردانده بودم .....از آن حرکاتسر جايش نشسته ب

 احمقانه ام بود دوباره .......انگار بامداد را کنارم فراموش کرده بودم .....بامداد همينطور نگاه ميکرد

 بود ....نه راه پس داشتم نه پيش خجالتزده و هول گازي گنده به بستني زده بودم.....تمام دهانم يخ کرده

 .....عنقريب بود دندانهايم در دهانم خرد شود.......

 .......بامداد زده بود زير خنده دستمالي سمتم گرفته بود : بيا فسقلي

 .....دور دهانم را پاک کرده بودم.......به هر ضرب و زوري بود بستني را قورت داده بودم_

 !ميگم يه چيزي_

 ؟چه چيزي _

 ميشه به جاي فسقلي اسممو صدا کنيد ؟_

 خب اگه فسقلي رو دوست نداري حتما .......چرا زودتر نگفتي؟_

 خب اين هم سوال بود بامداد ميکرد؟ انتظار جواب هم داشت ؟ مثال ميگفتم چون از آن شب که فدرا گفتنت را

 !شنيده ام تمام واژه ها از چشمم افتاده ؟......خب نميشد ديگر

 ....ب....فسقلي هم خوبه ....اما خب آدم دوست داره اسم خودشو صدا کنننه خ_

 خب بعد اين فکر به ذهنت خطور کرده که بعضي ادمها هم دوست دارن تو اسم خودشونو صدا کني ؟_

 .....خب من همه رو به اسم خودشون صدا ميکنم .....همش بقيه به من ميگن گلدار و فسقلي و فرويد و_

 

 نگاه دقيق تر داشته باشي ميبيني يه حالت ديگه هم وجود دارهخب اگه يه _

 ...فلسفي صحبت کردن بامداد حين بستني قيفي خوردن من با آن قيافه ي مضحک کمدي ترين صحنه ي دنيا بود

 خب من حالت ديگه اي به ذهنم نميرسه_

 !تو اسم بعضيارو اصال صدا نميکني_

 

 ندهم آن بعضيها ميتوانند بامداد باشند که من حتي االمکان نامشان را صداخب ديگر انقدر خنگ نبودم که تشخيص 

 .......نميکنم

 .....خب منم شما رو به اسمتون صدا ميکنم_

 .....قبول_

 ......از فردا به جاي درس خواندن بايد صدا کردن بامداد را تمرين ميکردم

 خب حاال کجا ببرمت ...ميري خونه ؟_

 ر آوردم ...همانطور که دکمه پاورش را ميزدم گفته بودم: نه به مامانم خبر دادم ....يه سر ميرمگوشي ام را از کيف د
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 پيش بابا ...بعد هم ميخوام برم کارگاه.....اگه زحمت نباشه بذاريدم مترو (گوشي خاموش را در کيف انداخته

 ......)شودبودم.....ميدانستم چند دقيقه ديگر سيل زنگ و اس ام اس است که جاري مي 

 بامداد راه افتاده بود ........سر به پشتي صندلي تکيه داده در عوالم خودم سير ميکردم......سکوت هميشه به موقع

 ......بامداد هم ستودني بود

 ....انقدر هم در هپروت نبودم که تشخيص ندهم اين مسير به هيچ ايستگاه مترويي ختم نميشود

 م ايستگاه ميخوايد بريد؟ميگم درست داريد ميريد ؟ کدو_

 ايستگاه بهشت زهرا_

 

 .....اي بابا.....خب چرا اينجوري ميکنيد؟.....من معذب ميشم_

 .....خب تو معذب نشو_

 !عجبا_

 ......بامداد انگار به غرغرهاي بچه اي کوچک و بهانه گير گوش ميدهد

 ن منتظرم ......زياد رو زمين نشين سردهبامداد فاتحه اي خوانده بود ....کنار رفته بود : فدرا من دم ماشي

 .....باشه باشه_

 هنوز بامداد نرفته روي زمين پخش شده بودم

 بابا ....بابا ديديديش ....اين مستر برازنده اي که مشاهده کردي همون بامداد خودمونه ها....ميبيني چقدر جنتلمنه_

 .....؟

 شدم ....بابا اينارو ول کن.....اگه بدوني دارم از کجا ميام ....از جلسهخب بابا جان عصباني نشو ...ميدونم من باز پررو 

 کنکور ارشد .....انقدر اين چند ماه خل بازي در آوردم همه از دستم شاکي شدن .......چند روز ديگه اگه طول ميکشيد

 !ي .....االن برنامه ريختم چيمامان منم با آشغاال ميذاشت دم در.....ديگه ببين عمق فاجعه چقدره......ولي اگه بدون

 ميرم کارگاه يه کوزه درست ميکنم ....ميخوام اسمشو بذارم کوزه کنکوري ......اگه قبول شدم که به عنوان کاپ

 .......قهرماني به خودم تعلق ميگيره ....اگرم قبول نشدم که در نهايت قساوت ميشکونمش

 شنايي نداري......اما همونطور که به مامان قول دادم ديگه قراره آدم شمبابا جان کامال ميدونم که با اين فدراي هيوال آ

...... 

 48و اما ادامه ي برنامه گوشيو خاموش کردم.....بعد از ساخت کوزه مستقيم به اتاق خود پناه برده .....به مدت 

 .....ساعت زير لحاف گل گليمان ميخوابيم.....جواب هيچ کس هم نميدهيم

 .......رنامه ي ما همراه بوديد نهايت تشکر را داريماز اينکه با ب
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 .......سنگيني چيزي روي شانه ام افتاده بود : خوبه بهت گفتم زياد رو زمين نشين

 حق داشت ....بهمن بود و سرد ......عصر هم بود سايه نمي افتاد ......نفهميده بودم آمده باالي سرم

 از کي اينجايي؟_

 ......ساعت بيوقفه رو گزارش ميدادي48تي از همون موقع که داش_

 اي بابا......خجالت کشيدما_

 امروز بچه گانه شده بودم

 ......نه اتفاقا با اون بخشش کامال موافقم_

 خب بريم ديگه ؟_

 ....اگه حرفات تموم شده بريم_

 ......بعديحرفاي من با بابا که هيچوقت تمومي نداره ....ولي بريم ادامش باشه واسه برنامه ي _

 خب مقصد بعدي کارگاهه؟_

 بله لطفا_

...... 

 نميايد تو؟بيايد يه چايي ...چيزي؟_

 نه ديگه .....وقتي ميخواي کار کني خلوت الزم داري........اميدوارم حاال که از اين امتحان راحت شدي بيشتر ببينمت_

..... 

 .....شما ديگه منو چوبکاري نکنيد ......امروز قراره آدم شم_

 ......بامداد لبخند زده بود

 در ماشين را بسته بودم ......سرم را از پنجره داخل برده بودم .....تمام جراتمو را جمع کرده بودم : بامداد_

 

 .......انگار بامداد هم انتظار نداشت دم رفتن نامش را از زبانم بشنود ......بي هيچ پيشوند و پسوندي_

 جانم ؟_

 .......واسته بودم او را غافلگير کنم دوباره جانمي گفته بود که يادم رفته بود چه ميخواستم بگويماين بار هم که من خ

 ميخواستم تشکر کنم ...هم براي امروز هم براي تمام لحظات سخت ديگه اي که کنارم بوديد_

 ........منم از تو تشکر ميکنم براي تمام لحظاتي که بودي فرفره_

 مرسي....فعال خدافظ_

 زود برو خونه .......خدافظ_

 لي لي کنان حياط کارگاه را طي ميکردم ......در را که باز کرده بودم دود سيگار در فضا بود .......از ترس قالب تهي
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 کرده بودم........آخر کارگاه نقاشي به چه درد دزدي ميخورد ........اما اين ترانه ي سيگار به دست روي طاقچه ي

 ي به دزد نداشتپنجره هيچ شباهت

 ترانه ؟ ........خدا بگم چيکارت نکنه .....خب من سکته زدم که_

 ااا فدرا تويي؟.......باالخره تموم شد؟.....چطور بود ؟_

 بد نبود ترانه .....ديگه بايد ديد چي ميشه......تو اين وقت روز اينجا چيکار ميکني ؟.....چه خبره سيگار؟_

 ......نداشتم يه چند شب اينجا خوابيدمهمينطوري......حوصله _

 

 .......پس همينطوري نيست .......بيا بگو ببينم_

 هماطور که پرده ها را کنار ميزدم و پنجره ها را باز ميکردم بلند شده بود سيگارش را خاموش کرده بود .....روي

 .......کاناپه ي دو نفره مچاله شده بود .....آب گذاشته بودم جوش بيايد

 خب ترانه حرف بزن ديگه ....دوباره من يه مدت ازتون غافل شدم چه خبر شده ؟_

 

 چيز مهمي نيست آخه_

 مهم و غير مهمشو من تشخيص ميدم ...بگو_

 :ترانه انگار اين تعارفها را الزم داشت ......مثل تلنگر .....يک دفعه دهان باز کرد

 ........با پيام به هم زديم_

 ....مسخره نشو ......شما که خب زياد کل کل ميکرديدچي؟! به هم زديد؟._

 بحث کل کل نيست ....االن دو ماهه به هم زديم_

 بعد تو هيچي به من نگفتي؟_

 خب تو خودت درگير بودي نميخواستم اينم به مشغله هاي ذهنيت اضافه بشه_

 ود که تو به من نگي ؟....اون دفعه کهترانه واقعا که .......من احمق خودم ميدونم خل بازي در آوردم ولي درست ب_

 سر قضيه ي هانيه و مجوز نگرفتنت بي خبر غيب شدي ...حاال هم به خاطر احمق بازياي من ؟

 بابا فدرا بخدا انقدر خودم حالم خراب بود که نفهميدم چي شد ......بامداد و نيما هم خودشون اومدن کارگاه اتفاقي_

 فهميدن

 تند........نه بامداد در تماسهاي گاه گاهش به من گفته بود نه نيما در جلساتپس بامداد و نيما ميداس(

 )هفتگي........تقصير خودم بود يا آنها.......مطمئنا تقصير هر که بود من با آن دو قهر ميکردم

 عجبا......خب بگو ببينم چي شد ؟_

 خواست پول بهش قرض بدم که با گروهشون يههيچي.......بعد از نمايشگاه که خب سود کالني داشت ......پيام _



www.taakroman.ir  

 

  

 
190 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 استوديو براي ضبط اجاره کنن ......منم پولو دادم چون قرار شد زود بر گردونه ......کل تابستون اومديم و رفتيم و

 هيچ خبري نشد...اما پول برام مهم نبود ......گفتم رابطه ي من و پيام اونقدري شکل گرفته که اون همچين درخواستي

 و منم پولمو بدم ........مهر بهش گفتم که رابطه مونو از حالت لنگ در هوا در بياريم ....خب باالخره فدرا منم بکنه

 .......سالم ميشه....درسته که هنريم و سرخوش اما دوست ندارم بالتکليف باشم27داره 

 خب پيام چي گفت ؟_

 د کارگاه....گفت ببخشيد که پولت دير شد ....بعد هماولش يکم من من کرده ....بعد از يه هفته پول به دست اوم_

 !گفت ترانه من االن آمادگي تعهد دادن و زير بار مسوليت زندگي رفتن ندارم ......به همين راحتي

 اگر روانشناسي نخوانده بودم بي شک چشمانم از حدقه بيرون ميزد ......ولي ميدانستم نبايد عکس العمل سازي کنم

 نميشه و تموم شد؟يعني اون گفت _

 خب فدرا وقتي آورده پولو گذاشته جلوم ميگه نميشه چي بگم؟......شايد اگر اين کارو نميکرد بازم تالش ميکردم_

 ........اما پيام انگار که من ميخوام با پول دادن نگهش دارم با من برخورد کرد....همينم بيشتر از همه لهم کرد

 .....ترانه آخه پيام که اينطوري نبود_

 !خب شد ديگه فدرا ....شد_

 

 واقعا نميدانستم چه بگويم........يادم رفته بود آمده ام کارگاه کوزه ي کنکوري درست کنم ........ترانه با خودش بد

 ......کرده بود

 حاال ميخواي خودتو از بين ببري؟_

 پارک دانشجو با دوستاش ديدمش ....بيخيالنه بابا......دو ماه بود که ديگه داشتم کنار ميومدم...چند روز پيش تو _

 !سال از زندگيمو گذاشتم واسه پيام فدرا2دنيا داشت سپري ميکرد.......دلم گرفت .......من 

 ترانه حداقلش اينه که همين حاال فهميدي .....اگه الکي الکي ميرفتيد تو زندگي و اينطوري ميشد چي؟_

 ه ي پر ليوان رو هم نشونم داده .....احساسات ادمه ديگه ...تا ترميم شه طولبامداد هم تمام اين حرفا رو زده ...نيم_

 ميکشه

 )دوباره حرف بامداد را زده بود که من پتانسيل داشتم براي اينکه به من نگفته کله اش را بکنم(

 

 لباساتو بپوش بريمدست در گردنش انداخته بودم : الهي من قربونه ترانه ي نقاش باشي خودم برم ........پاشو پاشو 

 .....برو بابا ....کجا بريم ....من حوصله ندارم برم خونه .....ميخوام يه چند روز کارگاه بمونم_

 ......بريم خونه ي ما ......مامانم رفته پيش ژاکلين جون_

 نه بابا_
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 اره بابا...پاشو ديگه ترانه ......من رفتم زنگ بزنم آژانس_

 يخته بودم .......اگر ترانه همراهم نبود ميرفتم به بامداد و نيما يک گوشمالي حسابيلباسهاي ترانه را در کيف ر

 !ميدادم......چقدر هم که عرضه اش را داشتم

 ترانه بيا اول يه دوش بگير_

 .......ترانه را فرستاده بودم حمام چاي گذاشته بودم

 تلفن خانه زنگ خورده بود : بله؟

 ر کردي من تورو نميشناسم ؟....گوشيتو خاموش ميکني که چي آخه ؟بله وبال......توي جانور فک_

 ....درست صحبت کن ...جانور خودتي_

 بي ادب امتحان چطور بود ؟_

 بد نبود ......ادري ترانه هم اينجاست پاشو بيا_

 اقربونت عزيزم ...من خودم زنگ زدم بگم حاال که اين امتحان کوفتيت تموم شده فردا همه بيايد اينج_

 خيلي اصرار ميکني يعني؟_

 آره ديگه ....مگه نميبيني؟_

 باشه ميايم_

 به پيکاسو سالم برسون_

 ....)لحن آدري نشان ميداد او هم از اتفاقات رخ داده براي ترانه خبر ندارد(

 ترانه بيا چايي .......حمام بودي ادري زنگ زد واسه فردا دعوتمون کرد_

 ميکرد....جرعه اي از چايش نوشيد : ميبينم که هنوز از امتحان نيومده شروع کرديبي حوصلگيش را پنهان _

 ساعت بخوابم ....چقدر48اصن انگار از قفس آزاد شدم ترانه ....تازه صبح رفته بودم سر خاک بابا ميگفتم ميخوام _

 هم واقعا رو برنامه پيش رفتم

 

......... 

 کنار پنجره آقا يوسف را نوازش ميکردم .......اگر يک نفر بود که حال ترانه راترانه روي تختم خوابش برده بود .......

 درک ميکرد آن هم خودم بودم........وقت و احساسي که براي سينا گذاشته بودم ......همه دود شده بود به هوا رفته

 ..........حيف بودبود ....حاال از آن بدتر براي ترانه اتفاق افتاده بود ......... قلب کوچک ترانه 

 مامان از حضور ترانه خوشحال شده بود ...دوست داشت دور و برش شلوغ باشد .......حيف که ترانه آن ترانه ي

 هميشه نبود ......خواسته بود مامان برايش فال حافظ بگيرد.........سر روي شانه اش گذاشته بود ........مامان هم بي

 .......رده بودخبر از همه جا مادرانه نوازشش ک
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........ 

 سانتي گلبهي با شوميزي سفيد پوشيده بودم......دعا10پيراهني رنگي گذاشته بودم ترانه بپوشد ........خودم شلوار 

 .....ميکردم سر به سر گذاشتن هاي آدري کمي حال ترانه را خوب کند

 و سارا و احسان و نيلوفر و رضا چند نفر ازخانه ي آدري کمي شلوغتر از آنچه فکر ميکردم بود .....به جز بامداد 

 ......دوستان گارن را هم دعوت کرده بود که همه شان متاهل بودند

 ميخواستم از دور هواي ترانه را داشته باشم که ان هم به لطف غرغر هاي مکرر سارا ميسر نبود

 اه سارا ...چقدر غر ميزني ...اين احسان چي ميکشه از دست تو ؟_

 ......ت تقصير منه که شما رو آدم حساب ميکنمبي شخصي_

 

 سارا حاال بگو ببينم بچه مچه خبري نيست ؟_

 .....واااا ...مگه جنگه ......؟_

 جنگ که نه ...اما صلح بيش از حدم ميتونه موثر باشه_

 اي بي تربيت ....دختر مجردو چه به اين حرفا_

 .....همه مشغول حرف بودند که بامداد و ترانه را در ايوان ديده آدري ميز غذاها و نوشيدني را در تراس گذاشته بود

 .....بودم

 هر انسان ذي شعوري ميفهميد از وقتي بامداد را ديده ام بناي بي محلي گذاشته ام .......از همه بدتر خودش بود که

 .......عصباني شده بود .......البد نمي دانست اوضاع از چه قرار است

 .........حرف گرفته بود .......خدا را شکر ميکردم براي اين توانايي اشادري ترانه را 

 ميدانستم با رفتار امشبم بامداد را به مرز انفجار نزديک کرده ام .... بامداد هم تعجب کرده بود که اين رفتارها از

 ......فدراي بستني به دست ديروز چه معنايي دارد

 ساعت بخواب48خت نوت گذاشته بود : گلدار من با خاله رفتم انجمن ....تو هم صبح که بلند شده بودم ترانه کنار ت

 از خونتون خوشم اومده .....بيدار شدي زنگ بزن به مامانم بگو چند روز پيشتون ميمونم ....خودم بگم هي ميگه.......

 .....زشته و ال و بل ....مديوني اگه وقتي اين متنو خوندي بگي ترانه پرروئه

 روي لبم شسته بود ......ميدانستم غصه هاي ترانه هنوز همانقدر تازه اند اما روحش انقدر بزرگ است هنوز هم لبخند

 .....ميخواهد خودش را شاد نشان دهد

 واقعا هم کا مامان ترانه هزار دفعه عذرخواهي کرده بود از اينکه ترانه به ما زحمت ميدهد .......که در واقع حضور

 ......ي من و مامان رحمت بودترانه در تنهاي

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
193 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 راه افتاده بودم سمت کارگاه....امروز ميشد کوزه کنکوري درست کرد .........پشت ميز چرخ ميشنستم احساس

 ......ميکردم نديا را در سيطره ام دارم

 ...کوزه اياگر تمام کاپ هاي قهرماني جهان مثل کوزه ي من بودند مطمئنا هيچ کس براي قهرماني تالش نميکرد ...

 ......با طرحي من درآوردي که مساحت زيرش زياد بود ....کمرش باريک و سرش گشاد

 زنگ به صدا در آمده بود ......ترانه که کليد داشت ...کسي هم اين ساعت کارگاه نمي آمد

 بله؟_

 ......فدرا بامدادم_

 .....در را زده بودم

 !رفته بودم در حياط : ترانه نيستا

 الم عرض شد ....دوما که ميدونم نيست...اومدم تورو ببينيماوال که س_

 )خجالت کشيده بودم .....اما خب نميشد پا پس کشيد ......دست به سينه در حياط ايستاده بودم(

 بفرماييد_

 يعني االن انقدر جدي هستي که منو راه نميدي تو؟_

 آدم وقتي تو رو به رويش باشي مي تواند جدي هم باشد !؟در دلم خنديده بودم ........يکي نبود به بامداد بگويد مگر 

 خب بفرماييد تو_

 رفته بودم در آ شپزخانه ي کوچک کارگاه

 .......فدرا بيا ...من هيچي نميخورم_

 باشه اومدم_

 خب ميتونم بپرسم دوباره چي شده که جنابعالي يک دفعه عليه من دادگاه تشکيل دادي حکمم صادر کردي ؟_

 وايد بگيد نمي دونيد ؟يعني ميخ_

 

 خب يعني ميدونم و خودم زدم به اون راه؟ مريضم؟_

 نخير.......شما چرا به من نگفتيد ترانه و پيام جدا شدن ؟_

 خب چون درگير درس خودت بود ....شرايط درستي هم نداشتي ....ترانه هم نميخواست بيشتر اذيت شي .....از ما_

 خواسته بود بهت چيزي نگيم

 .اونوقت شما از کي تا حاال حرف بقيه رو گوش ميديد؟ يا نکنه شانس منه که هميشه نظرتونو بي چک و چونهااا.._

 بهم تحميل ميکنيد؟

 فدرا بي انصاف نشو .......خب تو اونموقع خودت شرايط خوبي نداشتي_
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 ي .؟....نداشتم که نداشتممثل جرقه از جا پريده بودم .........: يعني چي کي هي به من ميگيد شرايط خوبي نداشت

 به خودم مربوطه......شما حق نداريد به جاي من تصميم بگيريد...ترانه دوست منه.......من دوست داشتم تو اون.......

 شرايط کنارش باشم

 :بامداد هم بلند شده بود

 ون بودخب فدرا چرا داد ميزني ؟......خواست خود ترانه بود که نفهمي و اين هم مساله ي شخصي ا_

 

 داد ميزنم چون دلم ميخواد ........اااا....که مساله ي شخصيه؟.....يعني من براي ترانه اندازه ي نيما نيستم ؟......تو و_

 .....نيما بفهميد اونوقت من نبايد بدونم؟

 زده بودم زير گريه ....هميشه همينطور بود .....آمپرم يک دفعه باال ميرفت

 ميگفتيد ......چون من ميفهمم وقتي احساستو واسه يه نفر خرج ميکني بعد مثل دستمال پرتششماها بايد به من _

 ميکنه اونور يعني چي! چون من ميفهمم ادما چقدر راحت ميتونن بذارنت کنار ......چون من بودم که تو شمال به ترانه

 ......گفتم به احساست شک نکن

 رد ......اما مهار کردن انبار باروتي که من شده بودم آسان نبودبامداد جلو آمده سعي داشت دستانم را بگي

 !مشت در سينه اش کوبيده بودم : چون وقتي گفت با پيام آينده اي ندارن من گفتم ترانه صبور باش ......ميفهمي ؟_

 ........من گفتم نه تو !.....نه نيما !!! من گفتم

 اش کرده بودم دردش نمي آمد نميدانم چرا از اينهمه مشتي که روانه ي سينه

 من با حماقتام تشويقش کردم بعد هم افتاد وسط معرکه ...من کنار وايسادم نگاش کردم...چرا ؟ چون خودم وضعم_

 .........خوب نبود ....چون شما صالح ندونستيد بهم بگيد .......ازتون بدم مياد

 ........بودم که تا ثانيه اي پيش مشت بر آن ميکوبيدم سمتش کشيده شده بودم .......سر روي همان نقطه اي گذاشته

 دوباره ميان دستانش حبس شده بودم . بزرگوارنه وحشي گري هايم را نديده گرفته بود .......دست روي موهايم

 .....ميکشيد

 يخواي برم پياموفرفره تو اينهمه رو کجا نگه داشته بودي؟.........حق با توئه ....اصن همش تقصير منه...خوبه؟....م_

 بيارم دارش بزنيم

 فين فين کرده بودم : شوخي نکن بامداد_

 .....نه من دوست داشتم از آن حصار خارج شوم نه بامداد دستانش را آزاد ميکرد

 چشم شوخي نمي کنم .....ولي فدرا تو تو همين دو روزي که فهميدي حضورت خيلي براي ترانه مفيد بوده ......انگار_

 ......ناهشو پيدا کرده .......پس هرکاري ميخواستي براش بکني از االن بکندوباره پ

 منو گول نزن_
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 ....موهايم را پشت گوشم داده بود

 ........من بيجا بکنم بخوام تو رو گول بزنم_

 ......سر باال کرده بودم ........نگاهم را در چشمانش دوخته بودم .....دوست داشتم مثل هميشه مطمئنم کند

 دست زير چشمانم کشيده بود......: ديگه نبينم بارونيشون کني ......در ضمن ديگه هم اينطوري نگاه نکن که آدم از_

 .......کرده و نکرده اش پشيمون بشه

 :سرم را به سمت شانه کج کرده بودم ......بامداد نميدانست اين نگاه خيس مظلوم چه شيطنتي قرار است داشته باشد

 تو هم ديگه از من چيزي رو پنهان نکن و باز در ضمن ديگه منو گول نزنپس در ضمن _

 دستانش را دور صورتم گذاشته بود ......لبخندش از هميشه خاص تر بود ........داشت دست روي نقطه ضعفهاي

 .......دخترانه ام ميگذاشت

 ي عصبانيچشم .....بنده از اين به بعد هر اتفاقي بيفته به شما گزارش ميکنم فسقل_

 

 اين دومين بار بود بعد از آن شب در بام تهران که ترانه آغوش او را به من هديه کرده بود .......بعدها بايد از ترانه

 ......تشکر ميکردم

 :آبي به صورتم زده بودم ......همانطور که با حوله ي قرمزم صورت خشک ميکردم

 و ببري خريد ...ميخوام واسه ترانه الزانيا درست کنمدر ضمن بامداد خان ماشين نياوردم .....بايد من_

 .......روي طاقچه ي پنجره نشسته بود ....دست به سينه ....خيره نگاهم ميکرد

 چي شد ؟ميبري؟_

 چي؟ چيزي گفتي؟_

 پس بامداد حواسش کجا بود ؟

 زانيا درست کنمبله گفتم بامداد خان ماشين نياوردم بايد منو ببري خريد ...ميخوام واسه ترانه ال_

 ........خب حاضر شو بريم آشپزباشي فسقلي_

 چرخ زدن در فروشگاه کنار بامداد لذت بخش بود ........دخترانه هايم در رويا خودشان را کنار بامداد ميديدند که

 داد ...مثل بچهبراي خانه ي خودمان خريد ميکرديم ......مردانه و با حوصله پشتم ميآمد .....چرخ را سپرده بودم به بام

 ......ها بين قفسه ها ميچرخيدم

 ......باز هم خودش خريدها را حساب کرده بود

 فرفره ميشه خواهش کنم در اين يه مورد با من چونه نزني؟_

 .....خيلي محترمانه تر از آنچه که بايد سوال کرده بود ....نميتوانستم سر پول پنير پيتزا و الزانيا بحث کنم

 ....باال؟....بيايد ديگه ......اصال زنگ ميزنيم شکوه جون اينام بيان شما نمي آييد



www.taakroman.ir  

 

  

 
196 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ....نه باشه تو يه فرصته بهتر .....بهتون خوش بگذره .......به اونا که الزانياي تو رو ميخورن که حتما ميگذره_

 خب باشه .... يه بارم براي تو درست ميکنم_

 ميشد شما... يک جا ميشد تو .......تکليفم با خودم روشن نبود .......او خودم هم خنده ام گرفته بود ....يک جا بامداد

 هم به روي خودش نمي آورد

 ......مرسي_

 پس فعال_

 فدرا_

 بله ؟_

 اميدورام ديگه همچين موقعيتي پيش نياد اما ازت ميخوام به جاي قهر کردن با من ، حرف بزني_

 باشه ....سعي ميکنم خب من فسقلي ام ديگه .....قهر ميکنم ....ولي_

 مرسي .....سالم برسون_

 .....مرسي از شما_

 يعني ميشد روزي برسد که پايان ديالوگهاي من و بامداد خوبي نباشد ؟.......هميشه به همين خوشي جدا ميشديم از

 هم ؟.... اگر اينطور بود که من ديگر در انتظار بهشت نميماندم.....بهشتم همينجا بود

 نيلوفر را هم آورده بودند .......از وقتي رسيده بودند برايشان چاي و شيريني برده بودم نشسته بودند مامان و ترانه

 

 ......به حرف

 يک لنگه پا در آشپزخانه الزانيا درست ميکردم .......دوست داشتم ......انگار حضور ترانه بيشتر از اينکه براي خودش

 ......مخصوصا که با مامان در مورد موضوع مورد عالقه اش بچه ها صحبتمفيد باشد به خانه ي ما روح داده بود .

 ......ميکرد

 نيلوفر مثل هميشه آرام و مهربان حضور داشت ......چند باري آمده بود آشپزخانه کمکم کند ......قبول نکرده بودم

 ......از آشپزي کردن لذت ميبردم....

 .......به رضا زنگ زده بود يک ساعت ديگر بيايد دنبالشنيلوفر ....ميز شام را تزئين کرده بودم 

 ......ترانه سوتي کشيده بود : اي من قربونت برم کزت

 اي ادم نامرد ....حاال ديگه من شدم کزت ؟_

 بابا مگه کزت چشه ؟ نگفتم خانوم تنارديه که !...کزت نماد يک دختر زحمت کش بوده که کلي هم در حقش ظلم_

 اتم باشه ....تازه شايد فردا پس فردا بارون هم پيدا شد بيچاره .......دست دور شانه ي مامان انداختهشده ......از خد

 بود : بد ميگم خاله
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 .....نه عزيزم_

 مامااااان تو چرا با اين همدست ميشي ؟_

 حرف حق ميزنه خب_

 .......اين جمع اولين باري بود که دور هم جمع ميشدند ....و چقدر دوست داشتني بود

 ......ميگم فدرا من عادت دارم حتما زير لحاف گل گلي بخوابم ......برو يه جا براي خودت بيار بنداز_

 ااا....زرنگي ؟.....من خودمم از اين عادتا دارم ......ديشب زودتر اومدي خودتو زدي بخواب تختو غصب کردي فکر_

 ......کردي امشبم همچين خبراييه

 لحاف خزيد : نميدونم ولي شواهد که نشون ميده همچين خبراييه در کمال خونسردي زير

 خنده ام گرفته بود .........اين کل کل ها تنها کاري بود که از دستم بر مي امد براي ترانه ........ترانه ي شاد قبل

 بامداد برايم پيام داده بود : اوضاع چطوره آشپزباشي؟

 حس خوبي دارم .....احساس ميکنم من و مامان هم از تنهايي در اومديم ....دوستبامداد ترانه انگار خيلي بهتره ......_

 ندارم بره

 من که بهت گفتم تو کنارش باشي همه چي حل ميشه ......بس که قلبت مهربونه فسقلي_

 مگه قرار نشد ديگه بهم نگي فسقلي؟_

 .....فسقليا ميشي خب چرا......وقتي ميخوام صدات کنم .....اما واقعا يه وقتايي شبيه_

 خب باشه بگو ....منم برات الزانيا درست نميکنم_

 .....اي بابا من همين امشبم از بس حواسم پي الزانياي تو بود هيچي از غذاي شکوه جون نفهميدم_

 خب باشه حاال درست ميکنم_

 خب به اين سادگيه کودکانه ات چه چيزي ميشه گفت به جز فسقلي؟_

 ه وقتاييم بگو فسقليخب بابا قبول ....ي_

 !برو بخواب ......شبت بخير فدرا_

 ......شبم حتما با اين اس ام اس آخر بخير ميشد

...... 

 فدرا ....پاشو ....پاشو راه بيفت ....ديروز لطف کردم گذاشتم خوابيدي ...پاشو ميخوايم بريم انجمن امروز با بچه ها_

 ......بادبادک درست کنيم

 ......من امروز بايد برم مزب استاد صديق ولم کن بابا ترانه_

 .......پاشو ببينيم ....فکر کردي من مثل مامانتم......مطب ساعت چهار_

 ......به زور مرا برده بود موسسه ......اکا به بازي کردن با بچه ها و بادبادک درست گردن گذشته بود
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 ترانه ميگم زنگ بزنم نارين بياد امشب پيشمون ؟_

 ....مهمونم تو از من ميپرسي ؟.....نوبره واال من خودم_

 ......واال من خنگو بگو از تو نظر ميپرسم_

 .....فدرا ميگم ماشينو بذار ......من ميبرم خاله رو ميذارم خونه ....بعدم ميام مطب دنبال تو_

 .....يعني معرفتت منو کشت ترانه_

 .......بيايدبه نارين زنگ زده بودم .....گفته بودم از اداره 

 ......امروز نوبت نيما بود که گوشمالي شود

 تمام مدتي که نيما با استاد حرف ميزد آنقدر در فکر حالگيري بعد از جلسه بودم که هيچ نفهميده بودم ........ کليت

 ..آقايماجرا از سر گيري دوباره ي رابطه ي نيما و آقاي جوشن بود .......دو روز در هفته ميرفت پيش پدرش ..

 .......جوشن هم راضي بود .........ميگفت همين که نيما نيماي قبل شود برايش کافي است

 .....بعد از جلسه مثال سرم را به يادداشتهايم گرم کرده بودم

 .......به به ....خانوم پارسال دوست امسال آشنا_

 تو خجالت نميکشي ؟_

 ده بودم البد اگر برنامه ريزي نکرده بودم ميخواستم يقه ي نيماخوب بود برنامه ريزي کرده بودم و اينطور حرف ز

 ......را بچسبم

 اگه بدونم بايد خجالت بکشم خب ميکشم اما نميدونم ......چرا؟_

 چرا به من هيچي از ترانه نگفتي؟_

 ن و سالم بيام چغلياوه اوه ......قصاص قبل از محاکمه نکن بانو.....من خودم هم اتفاقي فهميدم....بعد من با اين س_

 ترانه رو بکنم ترانه چي به من ميگه ؟

 ....ااااا.....خيلي خب آقا نيما_

 بابا فدرا بخدا من نه سر پيازم نه ته پياز .......اگه ميدونستم گفتن به تو حال ترانه رو بهتر ميکنه حتما ميگفتم_

 ......شک نکن...

 !باشه ....ولي يادت باشه ها_

 مو باريک تر .....فدرا ميگم يکي از دوستاي بابا تو کار واردات صادرات تابلو فرش و چيزاي نفيساين گردن من از _

 و اينجور چيزاست ......بعد من باهاش صحبت کردم يه نمايشگاه خصوصي با کاراي ترانه راه بندازيم .....تابلوهاي

 لداراي مثال هنردوست با قيمتي بسيار باالخونه ي خودمو ديد خوشش اومد ......ترانه ميتونه کاراشو به اين پو

 .....بفروشه....اما جرات ندارم بهش بگم ...ميترسم فکر کنه از روي ترحمه

1  
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 به به ....مستر نيما ميبينم که تو اين مدتي که من نبودم پس بيکار نبودي .....چون اين حرکت مثبتو کردي بخشوده_

 ...بهش ميگم .....االنم تا دستشو نذاشته رو بوق بذار من برمميشي .....اونم بذار به عهده ي من 

 مگه پايينه؟_

 آره اومده دنبال من_

 پس بذار منم بيام يه سالم عليک بکنم_

 .....ترانه که ما را با هم ديده بود از ماشين پياده شده بود

 .....نيما ول کن ماجرا نبودبا نيما سالم احوالپرسي ميکرد ....از قبل خيلي صميمي تر شده بودند .......

 

 خب مستر نيما مادرم غذا پخته ما مهمون داريم .....ادامه ي حرفاتو بعدا بزن_

 ا ببخشيد شرمنده .....در را براي ترانه بسته بود : بريد به سالمت_

 !ميگم فدرا خيلي با اين نيما شوخي ميکنيا

 ....نيما برام مثل فرداد ميمونه ترانه ...نميدونم چرا_

 ......خدا اين برادرا رو حفظ کنه_

 ......با ترانه و نارين حرف زده بوديم .....از کتاب و هنر و ازدواج و امها و چه چه

 بچه ها ميگم پاشيد بريم آبميوه اميد_

 شبه ...نارين فردا بايد بره سر کار11:10ترانه بيخيال....ساعت _

 رده : کار منو بهانه نکنانارين هم انگار ترانه را بعد از صد سال پبدا ک

 پاشو فدرا ...راه فراري نيست .....من ميرم به خاله خبر بدم_

 من پشت فرمون نميشينما_

 نشين بابا شوماخر ...خودم مگه مردم؟_

 بلند شده بوديم مثل سر خوش ها راه افتاده بوديم آبميوه اميد........کليد و خانه و گوشي را در جيب کاپشنم گذاشته

 ..........آبميوه امد هم آن موقع شب پاتوق پسر دخترهاي بيکار و خجسته ......گوشي در جيبم لرزيده بودبودم .

 پيام بامداد بود ........ترانه و نارين در صف ايستاده بودند بحث ميکردند چه سفارش دهند

 چطوري ؟ چه خبر؟_

 دهد .....پسر پرادو سوار رو به رويي با نگاه خيرهجالب بود که بامداد خيلي عادت نداشت در اس ام اس هايش سالم 

 .....اش کالفه ام کرده بود ......به ترانه و نارين گفته بودم در ماشين منتظرشان ميمانم

 اوضاع بد نيست .....با ترانه و نارين اومديم آبميوه اميد_

 ....و نارين نبودندهنوز اس ام اس فرستاده نسده زتگ زده بود ......خدا رحم کرده بود ترانه 
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 سالم_

 شب شما آبميوه اميد چيکار ميکنيد ؟00لحنش خيلي مال يم نبود : سالم ....فدرا ساعت 

 بابا ترانه گفت بيايم ...نارين هم موافقت کرد منم نتونستم بگم نه_

 ....شبه ....واجبه شما ابميوه بخوريد ...اونم اونجا00اي بابا....ساعت _

 .....ال غر نزن ديگه ...اومديم االنم زودي بر ميگرديماي بابا بامداد حا_

 .....بايد هم همين کارو بکنيد_

 

 تازگي ها ديگر بامداد آن بامداد جدي ترسناک نبود ...بامدادي بود که بغلم ميکرد...مشتهايم را پذيرا ميشد

 ميبردم خريد و مهربان بود ......ابهتش انقدر ترسناک نبود.....

 صر .....االن ميريم خونهچشم داداش قي_

 توانسته بودم بخندانمش : کم شيطنت کم فسقلي

 .......اونم به چشم_

 چشمت بي بال_

 باشه پس شب بخير_

 فدرا_

 بله ؟_

 مواظب خودت هستي ديگه_

 ......بله_

 .......شب ترانه را در اتاق تنها گذاشته بودم .........مامان دستهايش را کرم ميزد ، روي تختش نشسته بودم

 

 مامان ميشه فردا ترانه نياد موسسه ؟...من باهاش کار دارم_

 ....اره چرا نميشه ......من که به زور نميبرمش_

 ......صورتش را بوسيده بودم ...: ميدونم مهربان جان ....گفتم بهت بگم

 سسهترانه فردا ميشه بريم قدم بزنيم ؟......کارت دارم ... به مامان هم گفتم نميري مو_

 خودت همه برنامه هارو چيدي ديگه .....باشه_

................ 

 فدرا من عادت ندارم پياده روي کنما ......اگه فکر کردي من ادري ام اشتباه کردي ....من فقط ميتونم در خوردن_
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 خوراکي هاي خوشمزه همراهيت کنم

 ومامانم دق ميکنيم ......از وقتي اومدي دلمون شادخب حاال ..........ترانه ميگم خب تو از خونه ي ما بري که من _

 شده

 من به تو و مامانت ارادت دارم ....بخدا خودمم بهتون عادت کردم ....به خوراکياي خوشمزه ي تو ...گل گلياي اتاقت_

 ......مهربونياي خاله....

 خب بيا نرو_

 !باشه.....مامانمم قبول کرد حتما_

 ويي که تو کارگاه گذاشتي نميخواي يه نمايشگاه راه بندازي؟ترانه راستي با اونهمه تابل_

 .......بابا خب کيه که بدش بياد ....اما فدرا انقدر روحم خسته است که اصال حوصله ي دنبال مجوز دوييدن ندارم_

 خب بدون مجوز چي؟_

 که ديگه کال ممنوع الکار شم اوه ...هيچي ديگه ....خيلي روزگار بر وفق مرادمه ....نمايشگاه بدون مجوزم بذارم_

 .....خيالم راحت شه

 بابا انقدر صغري کبري نچين تا بگم ........يکي از دوستاي باباي نيما تو کار برگزاري نمايشگاه خصوصيه ...... تابلو و_

 

 .......تابلو فرش و اينا ...مشترياش هم يه قشر خا صن

 

 و بذاره تو نمايشگاهش؟خب اون واسه چي بايد تابلوهاي يه نقاش گمنام_

 اي بابا اصول دين ميپرسيا ......تابلوهاي تورو تو خونه ي نيما ديده خوشش اومده ......بعدم من در همين حد ميدونم_

 اگه موافق باشي ميريم خودت با نيما صحبت کن.....

 چي بگم واال ....خب بايد مغز خر خورده باشم که بگم نه_

 خودم ......پس راه بيفت بريم ببينيم نيما چي ميگه آفرين به نقاش باشي منطقي_

 .....بابا حاال يه روز ديگه بريم ...االن ميگه چه هولن_

 بابا اون بيچاره خيلي وقته ميخواد بگه روش نشده .....راه بيفت بريم_

 باشه ....پس ببين فدرا .... تو داري با اصرار منو ميبريا_

 و شدم نمايشگاه بذارياره ...اصن اين منم که آويزون ت_

 به نيما زنگ زده بودم ...گفته بودم ميرويم شرکت در مورد نمايشگاه صحبت کنيم ....استقبال کرده بود .... يک جاي

 ....کار ميلنگيد

 دوباره منشي دوست داشتني شرکت را ديده بودم .......خود را به نشناختن نزده بود .....سالم عليکي گرم کرده بود
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 ......به ترانه گفته بودم خودش تنها با نيما صحبت کند........

 آقاي آرين مهمون دارن االن؟_

 نه ....قراره اين نقشه رو ببرم بازبيني نهايي کنن_

 ميشه بديد من ببرم ؟....البته اگه اشکالي نداره_

 .....نه ...چه اشکالي ميتونه داشته باشه ؟...خيلي هم لطف ميکنيد_

 

 ر انقدر با شخصيت و نجيب و روان ......انتظار داشتم بگويد نه .....بدون هماهنگي نمي شود و چهعجيب بود اين دخت

 ......چه

 در اتاق را زده بودم

 سالم آقاي دکتر مهندس......نقشه هارو آوردم ببينيد_

 فدرا تو اين چيکار ميکني ؟نکنه دوباره اين ديدار غير منتظره رو مديون نيما م؟_

 ......ترانه اومد بره با نيما صحبت کنه ...گفتم منم بايم به آقاي رئيس عرض ادب کنم يه وقت بي ادبي نشهنخيرم _

...... 

 خيلي کار خوبي کردي .......چي ميخوري بگم بيارن ؟_

 ......قهوه لطفا ....ديشب از استرس اينکه چطور به ترانه بگم که ناراحت نشه تا صبح نخوابيدم_

 .....سته استاره چشمات خ_

 .....عوضش خيالم راحت شد_

 ......خداروشکر....بشين االن ميام_

 بامداد اتاق را ترک کرده بود فدراي کنجکاو درونم فعال شده بود ....کوزه ام روي ميزش بود ......دفعه ي بعد که مي

 ن نويس و برگه و وسايلامدم بايد براي کوزه اش نرگس مي اوردم .......ميزش خيلي شلوغ نبود .....چند روا

 اداري.... بدتر از همه آن قاب عکس بود روي ميز بامداد .........در زاويه اي که فقط براي خودش پشت ميز ديد

 ......داشت

 

 دوست داشتم خودم را از پنجره ي شرکت پايين بيندازم ........عکس خودم در شمال سبزي به دست ......در آن قاب

 .......ا برداشته بودم ...بامداد برگشته بودکالسيک ..... قاب ر

 بامداد.....اين چيه گذاشتي اينجا ؟_

 خب عکس ....در ضمن فسقلي ادم نميره سر ميزه مردم_ :.... براي اولين بار بود ديده بودم بامداد دستپاچه شده

 شايد من اونجا سر بريده داشته باشم.......
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 دارين سبزي به دستاااا....فعال که عکس مضحک بنده رو _

 جلو آمد قاب را بگيرد .....عقب رفته بود.....مسلم بود که قاب را نمي دهم

 فدرا اين کارا چيه ؟ قابو بده_

 يعني چي ؟ اينو گذاشتي اينجا هر روز مياي سر کار ميبيني ميخندي ...اره؟ نميدم آقا جان_

 ........خنده چيه بدش من_

 قاب کردينه من ميخوام بدونم اينو چرا _

 بابا خب من همين عکسو داشتم فقط_

 خب بعد بايد منو بکني سوژه ي خنده ي ملت.؟_

 اي خدا .....بابا سوژه کجا بوده؟ اون عکسو اصن کسي نميبينه ......جنابعالي هم اگه نرفته بودي فضولي نميديدي_

 يگر تالش ميکرد قاب را بگيرد .....با قدکار باال گرفته بود بامداد يک دستش را دورم حلقه کرده بود ....با دست د

 ......بلند و احاطه اي که روي من داشت برايش آسان بود

 ......صداي در آمده بود ....قاب را ول کرده بودم سر جايم نشسته بودم

 ببخشيد دير شد آقا ....شيريني فروشي شلوغ بود _ : سرايدار شرکت قهوه و کيک را روي ميز گذاشته بود

 دستتون درد نکنه باشه_

 کالفه دستي در موهايش کشيده بود .......يعني بامداد سرايدار شرکت را فرستاده بود براي من کيک بخرد ؟

 از شيطنت چند دقيقه پيشم خجالت کشيده بودم .......ميان دستهاي بامداد تقال کرده بودم قاب عکس را بگيرم

 ......آخر هم شکست خوره بودم...

 :...نشسته بود ...هنوز کالفهروي کاناپه 

 ببين تو فسقلي چطور هيبت منو ميبري زير سوال_

 بامداد خان برداشتي عکس مضحکمو گذاشتي اونجا تازه شاکي هم هستي_

 بنده بيخود بکنم شاکي باشم ......قهوه اتو بخور اصن_

 .......در ضمن ! مرسي واسه کيک_

 ......بامداد شده بود عادتي دلنشيناز آن روز در کارگاه اين در ضمن گفتنم به 

 :ترانه و نيما آمده بودند اتاق بامداد

 به به ....ميبينم که تو اتاق مدير عامل خوب خوش ميگذره ....قهوه و کيک و ..... ما رفتيم اونجا حرف زديم آخرم_

 پذيرايي شايان ميشن که دهنمون کف کرده اين آقا نيما برداشته آب گلدون به ما داده .....اينا اينجا دارن

 ......نيما که از خنده و خجالت سرخ شده بود ....بامداد به اين شوخي هاي ترانه عادت داشت
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 نيما براي شان دعوتمان کرده بود خانه اش

 نيما جان اگه تو خونه ات هم ميخواي اينجوري پذيرايي کني که من ميرم خونه ،خاله هم االن برام غذا درست کرده_

 ترانه آبروي منو نبر ديگه ....تو بيا من زنگ ميزنم نايب غذا بياره اي بابا_

 ......باشه ديگه چون اصرار ميکني_

 ......به مامان خبر داده بوديم شام را خانه ي نيما دعوتيم

 ....نيما و بامداد با ماشين هاي خودشان مي آمدند

 م ....اين نيماي بيچاره االن از سر کار با ما ميرسه چيترانه ميگم ميخواي موادشو بخريم من خودم الزانيا درست کن_

 درست کنه ؟

 

 !عزيزم من که ميدوني دست پخت تو هر چي باشه ميخورم ولي دوباره خودت بايد کزت شيا_

 ....اونکه ميدونم ....جنابعالي عادت به کمک نداريد_

 ....خودمان رفته بوديم خريد کرده بوديم

 ......دبامداد و نيما رسيده بودن

 کجا مونديد شما ؟اينا چيه؟_

 هيچي اين گلدار دلش برات سوخت گفت بريم مواد الزانيا بخريم خودش آشپزي کنه ....برو خداروشکر کن نجات_

 .....يافتي

 راز نگاه بامداد لميده روي مبل را فقط من ميدانستم و خودش .......اصال برايم مهم نبود نيما کنار گوشم تعارف تکه

 ......مي کند پاره

 اگر ميخواستم با ترانه هم صادق باشم بايد ميگفتم قول داده ام براي بامداد الزانيا درست کنم .......اما خب گاهي نمي

 ......شد صادق بود

 نيما موسيقي بي کالمي گذاشته بود .......کمي آجيل و ميوه هم چيده بود روي ميز ......صحبت ميکردند.....من هم

 ......شپزخانه فرياد ميزدمگاهي از آ

 الزانيا را در فر گذاشته بودم .......با حوله آشپزخانه ي نيما دست خشک ميکردم که بامداد به آشپزخانه آمده بود

 سمتش بر نگشته بودم....دماي فر را تنظيم ميکردم .......از پشت دست روي شانه ام گذاشته بود ......تمام خستگي.....

 ها پر کشيده بود

 مرسي ....خسته شدي_

 نه بابا .....ديگه فسقليه و قولش_

 ......بله ميدونم_
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 نيما از شرکت ميگفت و حالش که بهتر شده ......ترانه هم از پيام رفته و اين که شايد اين تجربه را الزم داشته.....

 

 گاهش آن شب حسرت داشتبامداد اما تمام مدت ساکت بود مگر ترانه و نيما به حرفش ميگرفتند ...... ن....

 تمام مدت خوره به جانم افتاده بود که نکند حرفهاي ترانه ياد کژال را برايش زنده کرده ........ حسرت کژال را.......

 ........ميخورد يعني؟.......از خودم ، حماقتم و غذايي که درست کرده بودم متنفر شده بودم

 رد....لعنت به کژال و سايه اش ....لعنت بر خودم و احساساتديگر حتي تشکرهايشان هم حالم را خوب نميک

 ......احمقانه ام

 

 دير به خانه رسيده بوديم ....مامان بيدار مانده بود .........ترانه کمي خوش را براي مامان لوس کرده بود رفته بود

 ....بخوابد ......مسواک به دست به اتاق ميرفتم

 فدرا_

 .........فدرا گفتنش مشکوک بودسمت مامان برگشتم 

 بله؟_

 عصر دنيا زنگ زد .....گفت مامان وحيد شمارتونو خواسته .....مامانش دعوتمون کرد جمعه شب ......دنيا گفت مثل_

 اينکه وحيد گلوش گير کرده ....اما فرداد نميدونه .....اينه که مامانش زنگ زده دعوت کرده بلکه يه باب آشَنايي

 هخانوادگي بش

 وحيد؟....همين وحيد کيش؟_

 اره ديگه ...مگه چند تا وحيد داريم؟_

 بيخيال بابا.....فکر کن من با وحيد .....اصن حرفشو نزن_

 ...من بيخيال باخيالشو کاري ندارم گفتم در جريان باشي .......در هر صورت پنج شنبه شب دعوتيم_

 !پنجشنبه که نمايشگاه ترانه است_

 

 سه غروب برگرد......حاال هم بذار من بخوابمچند ساعت برو وا_

 !يعني بحث تمام ...بحث هم نکن

 من به دنبال نگاه بامداد بودم آنوقت وحيد گلويش گير کرده بود ؟.......چرا هيچ چيز سر جاي خودش قرار نمي

 ......گرفت

 صبح با ترانه رفته بوديم کارگاه تکليف تابلوهايش را روشن کنيم براي نمايشگاه

 ترانه ميگم اين نمايشگاهم بذاري ديگه هيچي تابلو نميمونه ها ....انوقت بايد هي تند تند بشيني از خودت هنر در_
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 کني

 .....اره فدرا....اتفاقا تو فکرم يکم تغيير سبک بدم .....فکر کنم گوشيت داره زنگ ميخوره_

 سالم خانوم اسالمي ...جانم ؟_

 گفت بگم امروز واسه جلسه ي نيما نياي......گفت هفته ي ديگه بياي تا يه برنامهسالم دختر گل....فدرا جان دکتر _

 جديد تنظيم کنيد

 يعني نيما ديگه نمياد؟_

 چرا نيما مياد ....اما تو نميتوني تو جلساتش شرکت کني_

 ......باشه...مرسي_

 ......پس هفته ي ديگه ميبينمت_

 حتما ...به استاد سالم برسونيد_

 مثل بادکنکي شده بودم که بادش خالي شدهيک دفعه 

 چي شد ؟_

 هيچي ....ديگه نميتونم تو جلسات نيما شرکت کنم_

 وا خب غمبرک زدن نداره که ......پسره حالش خوب شده تو ول کن نيستي؟_

 

 ...نخير نيما باز مياد ولي من نميتونم تو جلسات باشم_

 صي داره ميخواد با استادت تنهايي بزنهخب بازم غمبرک زدن نداره ....شايد يه حرف خصو_

 .....خب چه ميدونم شايدم همينطوره_

................ 

 براي هماهنگي نمايشگاه ترانه که نيما را ديده بودم به رويم نمي آوردم که قرار شده من ديگر در جلسات نباشم

 ......د در ميان گذاردبه قول ترانه حتما مساله اي خصوصي بود که نيما مي خواست با استا.....

 نمايشگاه خصوصي اي که نيما گفته بود خانه باغي بود در ميدان دربند که داخل ساختمان را مناسب نمايشگاه آماده

 .........کرده بودند ........ترانه باورش نمي شد اين نمايشگاه مجلل از کارهايش ترتيب شده باشد

 .......د .....خودمان فقط رفته بوديم که کنار ترانه حضور داشته باشيمتمام کارها با هماهنگي قبلي انجام شده بو

 ....ترانه تمام مدت براي بازديد کنندگان توضيح مي داد ...نيما هم باال و پايين ميرفت که چيزي کم و کسر نباشد

 :هرچه به آدري اصرار کرده بوديم بيايد گفته بود.

 نقاشي هاي ترانه بديم من و شوهرم پول الکي نداريم بياريم به_

 .....بابا تو بيا نقاشي نخر_
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 ....نه من يا نميرم ...يا ميرم بايد بخرم_

 جدي نمياي آدري ؟_

 باور کن خيلي سرم شلوغه .....خونه تکوني دم عيدو ......برنامه ريختن واسه بچه ها که تو عيد درس بخونن که_

 ميخواستم بگم تو بياي يه کم کمکم کنيارواح شکمشون چقدرم ميخونن ......تازه فدرا 

 ......باشه ....شايد اومدم_

 :بامداد به حرف آمده بود

 فدرا خوبي ؟احساس ميکنم گرفته اي_

 نه خوبم .....امشب جايي دعوتيم کمي استرس دارم_

 قبال واسه امتحان ارشد استرس نيگرفتي حاال واسه مهموني ؟_

 ....واسه اينکه قراره چند نفر بهم خيره شن که ببينن سليقه ي پسرشون نخير....واسه مهموني استرس نميگيرم_

 خوبه يا نه اسنرس ميگيرم

 يعني چي ؟_

 يعني همين ....خونه ي يکي از دوستاي فرداد دعوتيم ......مادرش ميخواد به بهانه ي ديدن من دعوتمون کرده_

 به مردي مدل بامداد اصال درست نيست ......رسم ادبميدانستم گفتن اين حرفها آن هم از زبان دختري مثل من ....

 نبود انقدر صريح در مورد همچين مراسمي صحبت کرد ....اما از آن شب هنوز حسرت نگاهش را به خاطر داشتم

 هنوز هم داغ دلم تازه ميشد وقتي يادش ميفتادم ......دوست داشتم من هم بامداد را بچزانم .....عقل بچه گانه و.....

 تجربه ام همينقدر قد ميدادبي 

 !تو که ميخواي ارشد بخوني و .....برنامه ي ازدواج نداشتي_

 .......خب ربطي نداره_

 .....پس از اين دوست فرداد همچين بدت نمياد_

 رنه خب من تا حاال به اين ديد بهش نگاه نکردم ......اما خب نميخوام با رويا پردازي و خيالبافي زندگي کنم ....منتظ_

 شاهزاده ي سوار بر اسبم نيستم

 .....خوبه ....فکر نميکردم همچين نظري داشته باشي_

 سالمه25اره خب شما از بس منو فسقلي ميبينيد فکر نميکنيد _

 .......دوباره بامداد شده بود شما

 ......او هم کم عصباني نبود ...خوب تا حاال خودش را کنترل کرده بود

 هيچ ربطي به اين قضيه ندارهفسقلي گفتن من به تو _
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 چرا داره ......البد فکر ميکنيد من يه دختر بچه ي احمقم که صبر ميکنم شاهزاده ي روياهام بياد دنبالم_

 !!......بچه اي فدرا بچه اي_

 .....اره من بچه ام .....خوبه ....شما صبر کن کژال برگرده .....شايد اون بزرگ بود_

 ..........کيفم را برداشته بودم بدون خداحافظي زده بودم بيروندويده بودم سمت ساختمان 

 ..........دوباره رانندگي و گريه تا خانه

 احساساتم در هم پيچييده شده بود ......آنقدر که نميتوانستم به مادر ترک زبان و مهمان نواز وحيد بد خلقي کنم

 ......ال انگار خجالتي در رفتارش هويدا شده بودحتي به همان وحيد شوخ و دوست داشتني کيش که حا........

 نميتوانستم بد اخالق باشم ....حتي با آن دادي که سر بامداد زده بودم و فرصتي هم براي دفاع نداده بودم دلم خيلي

 .........بيشتر خنک شده بود .......فقط دوست داشتم گوي جادو گري داشتم حال بامداد را مي ديدم

 ور کنم امسال در تکاپوي عيد بامدادي نيست ،سال قبل اين روزها ترانه صحبت از مسافرت دستهنميتوانستم با

 ......جمعي ميکرد ......حاال ميدويدم ......انگار واقعا هر سال دريغ ميشد از سال قبل

 .........تصميم گرفته بودم ظرف هاي سفالي هفت سين امسال را خودم درست کنم

 ل چه خبره ؟ميخواي کارخونه سفال راه بندازي؟فدرا جان اينهمه گ_

 اره ميخوام خط توليد کوزه راه بندازم با برند : گل گلي سفال_

 اا...خيلي هم خوب ....فقط يکم دير دست به کار شدي_

 نه بابا عجله ندارم_

 

 .........ميخواد بفروشهنه خب ....تو که عجله نداري ....صاحب اينجا عجله داره ....ديگه بهمون اجاره نميده _

 دست از دور گل چرخان برداشتم .....: يعني چي؟

 واقعا بگم يعني چي؟_

 اره ديگه_

 يعني من خيلي بدبختم ......هر چيم درست ميشه يه ور ديگم خراب ميشه ....هنوز يه آب خنک از گلوم پايين نرفته_

 و ميخوام ...پول الزم دارمخوشحالي نمايشگاه به دلم ننشسته ....زنگ زده ميگه ملکم...

 خب چقدر ميخواد ما بديم بذاره رو پول پيش_

 توام خوشحالي فدرا .......ميدوني اين ملک چند تومن مي ارزه ؟.....فکر کردي يه قروون دوزاره که ما بديم ؟_

 بابا خب چيکار کنيم ....؟_

 د تخليه کنيمهيچي از آخرين فرصت هات استفاده کن ....چون تا آخر فروردين باي_
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 باشه ...ترانه غصه نخور ...ميگرديم جا پيدا ميکنيم_

 فکر کردي به همين آسونيه ....يواش يواش دارم فکر ميکنم خدا واسه من زده سر بااليي ....ديگه موتورم نمي کشه_

 بابا اين حرفا چيه ....من خودم به فرداد ميگم برامون يه جا پيدا کنه_

 دي بخوريم ؟باشه .....يه چايي مي_

 .....حتما_

 هيچ سالي عيد را اينطور انتظار نکشيده بودم.........بدون بامداد ........در فکر تخليه ي کارگاه.......در فکر غصه هاي

 ترانه ....و در فکر دلي که براي بامداد تنگ شده بود ....و بامدادي که اين بار انگار قصد کوتاه آمدن نداشت

 .......شه نقش بزرگتر ماجرا را بازي ميکردکاش مثل همي.......

 

 اين بار هفت سين عيد و مسافرت با فرداد و دنيا هم افاقه نمي کرد .........به فرداد سپرده بودم جايي را براي کارگاه

 ار باباجبپيدا کند ........تمامي گرفتگي ام را در مسافرت گذاشته بودند به پاي تخليه کارگاه ......ترانه هم امسال به 

 خانواده اش رفته بود يزد ......آدري و گارن با دوستانشان مسافرت بودند.......سارا هم که شمال را رها نميکرد

 روز را شمال باشد.....انگار کسي از هم پاشيده بودمان ......دعا دعا ميکردم که اينبار10حاجت داشت هر سال ......

 .....!پيداست مصداق نداشته باشد.........اگر نه عجب سالي ميشدضرب المثل سالي که نکوست از بهارش 

 تابع سينوسي زندگيم امسال در قعر بود .........استاد گفته بود دوباره بايد همان روال مطالعه ي پرونده ها را ادامه

 ..........هم نداشتم دهم چون هيچ کس مثل نيما حضور شخص ثالث را نميپذيرد ........ديگر حتي ميل رفتن به آنجا را

 از هر جا که بودم خودم را ميرساندم کارگاه .....دوست داشتم آخرين روزها هوا را در حياط آن خانه ي قديمي نفس

 .........بکشم ......در اتاقي که بوي رنگ هاي ترانه و گل هاي خودم پيچيده بود

 ......شته......سالها بود در اين کارگاه زندگي کرده بودهر دفعه بايد کارتن ميبستم ......ترانه حال و روز خوشي ندا

 بستن وسايل ترانه هم با خودم بود .....يا نمي آمد .....يا ساکت کنار پنجره مينشست زل ميزد به حياط

 فرداد هم گفته بود ساختماني که به دردمان بخورد نيست يا اجاره اش خيلي باالتر از پول ماست ........گفته بود

 ......واند مبلغي کمکم کند ...اما باز هم فايده نداشتميت

 تنها کمبود اين روزهاي سخت بامداد بود که نبود !..........بامدادي که وقتي خاکي از پيش بابا برگشته بودم بغلم

 ....پشت درهايکرده بود .....بامدادي که برايم بستني ميخريد .......برايم نگران ميشد ........دستانم را ميبوسيد ....

 بسته ي کنکور منتظرم مي ماند ......تکيه گاه هميشه نبود .......حاال که بايد بود !........ديگر حتي روزشماري يک ماه

 آينده را نميکردم که نتايج آزمون برسد.......قبل تر خيال بافته بودم که بامداد از اولين کساني باشد که خبر قبوليم را

 ...... که بامدادي نبود .......نتايج هم مهم نبودميشنود .......حاال

 انگار قرار بود همه چيز با هم از دست برود .......جلسات استاد......کارگاه دوست داشتني .......بامداد .......و ذوق
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 ......زندگي

 ........حضور مردانه اش انقدر مهم بود که نبودش شکننده ام ميکرد

 ند کارتن روي هم گذاشته شده نمانده بود .....ترانه کليدها را داده بود نيما خواسته بود فردااز کارگاه چيزي به جز چ

 خانه را تحويل مالک دهد.........نيما هم در اين اوقات سخت کنارمان بود .......دوست داشتم آخرين شب را در

 ........نبود کارگاه بمانم ....ديگر اين حياط و درختان و آن خانه ي کوچک کارگاه ما

 الو.....فدرا ؟_

 .....الو سالم مامان_

 ....الو_

 اي بابا مامان کجايي ؟....برو يه جا آنتن بده_

 چند ثانيه بعد از تلفن موسسه زنگ زده بود

 الو ..مامان سالم_

 سالم ...خوبي ؟_

 ....با ترانه ميخوايم اين شب آخريبد نيستم ...مامان زنگ زدم بگم من ميرم پيش بابا ....شب هم ميخوابم کارگاه _

 بمونيم اينجا

 اونجا قفل و بست مناسب داره ؟خطرناک نيست شب بمونيد ؟_

 اره بابا مادر من .......در داره ...قفل داره ....امنيت هم داره_

 .......باشه ....مواظب خودتون باشيد_

 ديگر کارگاه نمي آمد .....نميخواست خاطرات آنجا را دورغ از اين بي شاخ و دم تر نبود ......ترانه چند روز بود که

 .......بيش از اين مرو ر کند و زجر بکشد

 مسخره بود ديگر .......از بابا خجالت ميکشيدم ...اين صحنه ها تکراري شده بود .......دل گرفته و چشمان گريان و

 ......غرغر دنيا ....هميشه اينجا آوار ميشد بر سر بابا

 قفل حياط انداخته بودم ......... انگار از در اين حياط که داخل ميشدي از زمين کنده ميشدي .....اينجا زندهکليد در 

 ........بود به بوي رنگش ....به صداي موزيک ماليمي که ترانه ميگذاشت .....به صداي خنده هاي ترانه

 م ....چون ميدانستم آخرين چاي خواهد بودحتي ليوان ها را جمع کرده بود م .....دوست نداشتم حتي چاي بخور

 مچاله شده بودم روي کاناپه ي زهوار در رفته ......نميدانستم خيره شدن به فضاي خالي اتاق چه تاثيري داشت........

 که به اتاقم ترجيحش داده بودم ......شايد مالک را منصرف ميکرد

 .......انگار با چنگ و دندان براي آنچه ميخواهي بجنگي
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 ......صدا آمده بود ....ترسو تر از آن بودم که بخواهم بي توجه به صدا دراز بکشم .......از جا پريده بودم

 پس مامان راست گفته بود ......اينجا خيلي هم چفت و بست نداشت ........ دو دسته کليد بود که يکي در کيف خودم

 .......بود ديگري پيش نيما

 ....بودم .....قرار بود شب را کنار پدرش باشدعصر با نيما صحبت کرده 

 .........شواهد و قرائن نشان ميداد اشهدم را بخوانم سنگين تر است

 نمايان شدن هيکلش ميان در مي توانست به عجايب هفت گانه ي جهان اضافه شود ........ نه از دوري الغر شده بود

 رفته بود ....خواستني تر و دست نيافتني تر از هميشه ميان چارچوبنه بعد از اينهمه نديدن زير چشمانش گود .....

 ........در ظاهر شده بود

 چند قدم فاصله بود و يک دنيا دلتنگي .......... ترس عالم بود که شده بود امنيت محض ........ خواستن بود و نرسيدن

........ 

 :با لکنت پرسيده بودم

 تو اينجا چيکار ميکني؟_

 اين وقت شب اينجا چيکار ميکني؟ تو خودت_

 هنوز هم آدم نشده بودم.....دلم براي لجبازي با بامداد لک زده بود

 من اول سوال کردم...خودت جواب بده_

 من نميتونم جواب بدم به داليلي_

 ....خب نده ......من ميخوام آخرين شب قبل از تحويل کارگاهو اينجا باشم_

 تنها باشي؟بعد نميگي خطرناکه شب اينجا _

 باورکردني نبود ....اين همان بامدادي بود که دو ماه پيش در باغ سرش داد زده بودم .....دويده بودم .... دو ماه

 ديدنش را از خودم دريغ کرده بودم ........ اين بار او هم نيامده بود .....دلجويي نکرده بود .......حاال رو به رويم

 .مثل هميشه .......دوست نداشتم حرف بزند .....دوست داشتم دوباره مهمان شوم ميانايستاده بود ....حرف ميزد ...

 ......حصار دستانش

 تا حاالش که خطرناک نبوده اگه جنابعالي يهو نميومدي تو سکته ام بدي_

 هنوزم فسقلي هستي_

 تر نشدم .....دوباره آن بغضاره آقاجان من فسقليم .....ميشه دست از سرم برداري؟ من از دو ماه پيش هيچم بزرگ_

 لعنتي برگشته بود .......بابا من فسقليم .......بچه ام .....خودم ميدونم ......هيچم الزم ندارم تو هي بهم يادآوري کني

 اين بغض انگار هميشه به جاي اينکه از گلو پايين رود ....اشک ميشد از چشمم مي آمد .......اما اگر ميدانستم همين

 ......تانش را هديه ميدهد زودتر جاريشان ميکردماشکها دس
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 .......دوباره آن تکيه گاه محکم بود و چشمهاي خيس و امنيت

 ......من بدونم اين اشکات کجاست که به سرعت برق راه ميفته خيلي خوب ميشه_

 بسته بودم ....انگشت اشارهکمي تکان خورده بودم ......دستانش را شل کرده بود ....سر باال کرده بودم چشمانم را 

 ......:روي پلکم گذاشته بودم

 همينجاست ......که اگه تو اذيت نکني راه نميفته_

 ......تيله ي چشمان بامداد لرزيده بود .......خم شده بود ......نزديکتر از هميشه

 ........رويايي ملموس تر از پشت پلکم سوخته بود ........شايد رويايي بود حس کردن بوسه ي بامداد روي پلک هايم

 هر واقعيت .......ديگر حتي نميشد چشم باز کرد

 .......آخرين چيزي که تو دنيا ممکنه بخوام اينه که من باعث بشم اين چشما ببارن_

 :باز هم نميخواستم چشمانم را باز کنم

 بلدي منو بذاري تو حسرت يهچشماتو ببند....بلکه منم راحت تر حرفمو بزنم .....فسقلي هستي چون فقط تو _

 کوزه....چون فقط تو بلدي با اين دستاي فسقليت خوشمزه ترين غذاهاي دنيا رو بپزي.......چون فقط تو ميتوني مثل

 يه دختر بچه سر بازار نرفتن قهر کني و نگاهتو از من دريغ کني ........چون تو بلدي واسه نيما غصه بخوري و دنبال

 ..بامداد آرين رو.. حسود ترين مرد دنيا کني .......چون تو بلدي بستني قيفي رو اونقدر با لذتکاراش باشي که منو..

 بخوري که بعد از تو برم همون بستني رو بخورم ببينم چه مزه اي ميده .......عکستو گذاشتم رو ميز که هر روز ببينم

 که کاراي زميني ميکنه....فسقلي هستي چونيه فرشته ي فسقلي هست که با دستاش سبزي پاک ميکنه ...يه فرشته 

 نميفهمي وقتي براي من الزانيا درست ميکني حسرت عالم ميريزه تو وجودم که يه فسقلي رو چهارتا مبل اونطرف تر

 نسشته که برام غذا پخته .......که دوست دارم اين دستا تا ابد براي خودم باشه .......چون فکر داشتنش واسم خيلي

 .فسقلي هستي چون نميفهمي کژال واسه من مرده .......چون نميفهمي من تو رو بچه ترين موجود دوستدوره ....

 داشتنيه دنيا رو ميخوام

................... 

 من ديگر هرگز از اين حصار بيرون نمي آمدم .... بيرون رفتن همانا و محروم شدن از شنيدن اين حرفها با اين صدا

 ....همانا

 روي تک تک اين کلمات قفل بود ... بامدادي که هميشه با من قهوه ميخورد ....اين مرد جدي بعد ازمن هنوز ذهنم

 .......تنهايي بستني خورده بود ......حسرت نگاهش براي من بود .....براي دستهاي من

 .......کاش قصه همينجا تمام ميشد .....ميان دستان بامداد با صداي بامداد

 بگي ؟نميخواي چيزي _

 سرم را در سينه اش پنهان کرده بودم ...: سري تکان داده بودم ...نوچي کرده بودم
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 ......:خنديده بود .....دست روي موهايم کشيده بود

 خب ببينم حاال من االن نبايد به تو بگم فسقلي ؟_

 ......دوباره با تکان سر بله گفته بودم_

 بشينيمزبونتم که موش خورده .....حداقل بيا _

 .......نشستن اين دستها را باز ميکرد........نميخواستم ...اما چاره نبود .......ميان اتاق ايستاده بودم ...... سر در گم

 خيلي راحت روي کاناپه لم داده بود ....انگار حرفهايش را زده بود سبک شده بود .....خوش به حالش بود

 فدرا سرم درد ميکنه ...يه چايي ميدي ؟_

 نميتونم ....همه ي ظرفارو جمع کردم_

 خب نميشه باز کني ؟_

 کارتن ظرفارو ؟_

 اره ديگه_

 اخه فردا بايد تحويل بديم ....باز کنم ديگه نميتونم ببندم_

 .....تو باز کن مسوليتش با من_

 کرده بودم ....اگرنه روي کارتن ظرفها نوشته بودم شکستني ....چايساز را هم در آورده بودم .... به خاطر بامداد باز

 ......محال ممکن بود کارتن هاي به زحمت بسته را باز کنم

 ........دوباره در فنجانهاي رنگي زير سقف کارگاه چاي ميخوردم با بامداد

 .....فنجان را روي ميز گذاشته بود : دستت درد نکنه .....اين چايي االن واسه من الزم بود

 ....خواهش ميکنم_

 ري خونه ؟نميخواي ب_

 نه_

 پس مجبوري منم تحمل کني ...جون نميتونم بذارم تنها اينجا باشي_

 .......سکوت کرده بودم......نميدانست آرزوي قلبيم است بماند

 بريم رو تاب حياط بشينيم ؟_

 .......بريم_

 .....خوردن کنار او ؟يعني قرار بود آخرين خاطره ي من از اين ملک آغوش بامداد و صداي گيراي او باشد و تاب 

 .....امشب شب آخر بود .....هر چه ميشد مهم نبود

 لم داده بودم در آغوش بامداد....دستانش دور شانه ام حلقه شده بود .......حاال دانسته بودم فلسفه ي ماندن در اين
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 ......ودکارگاه خالي و نرفتن به اتاقم چيست ......اين آغوش امن از هر لحاف گل گلي اي گرمتر ب

 انگشتانم را ميان انگشتهاي بامداد قفل کرده بودم.....امشب ديگر مهم نبود ....شايد فردا روز ديگري بود ...شايد

 .....فردا همه چيز عوض ميشد

 بامداد_

 جان بامداد ؟_

 چرا نيومدي دنبالم؟_

 عث شده تو پاي کژالو وسط بکشيرفتي ......مهلت ندادي چيزي بگم فدرا ...... فکر کردم من چيکار کردم که با_

...... 

 ......تو هيچوقت به من نگفتي کژال رفت،.خودم فهميدم...اون شب تو نگاهت حسرت بود_

 کژال همون موقع که رفت واسه من تموم شد .......همون موقع که احساس کردم يه فسقلي با عينکش و چيزاي گل_

 ر از اين بهت بگم فدرا ....اونموقع فکر ميکردي واسه پر کردن جايگلي داره واسم مهم ميشه ......نميتونستم زودت

 ......کژال اومدم سراغت

 گولم نزن بامداد_

 ......راستشو ميگم فسقلي_

 دسته اي از موهايم را پشت گوشم زده بود

 فدرا يه چيزو ميدونستي ؟_

 چي؟_

 دتو تنها فسقلي اي هستي که در نهايت سادگي سخت ميشه باهات طرف ش_

 !چرا ؟_

297 

 چون مثل شيشه اي .....هر تلنگري ممکنه بشکندت .......تو فسقلي منو خيلي اذيت کردي_

 بامداد_

 جانم؟_

 ......خوابم مياد_

 پاشو بريم تو رو کاناپه بخواب_

 همينجا ميخوابم .....تکون نخور...نچ _

 کرده بودم ......اگر اين خواب بود پس شبهايديگر صدايي از بامداد نشنيده بودم فقط نوازش دستانش را احساس 

 .......قبل چه ميکردم
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 صبح با لرزش گوشي در جيبم بيدار شده بودم .....سر در آغوش بامداد خوابيده بودم ......بامداد سرش را بر زنجير

 روم ......شايد اين تاب تکيه زده بود .......سخت خوابيده بود ...... دوست داشتم گوشي را قطع کنم دوباره به خواب

 صبح ...ميدانستم بي دليل اين وقت صبح زنگ نمي8جاي گرم و نرم را ديگر هرگز نداشتم ......اما دنيا بود ساعت 

 زند

 جانم دنيا ؟_

 جيغ دنيا برق از سه فازم پرانده بود

 .......رمفدرااااا داري عمه ميشي .......اولين نفر بهت زنگ زدم ........دارم از خوشحالي ميمي_

 وااااااي دنيا راست ميگي ؟جون من ؟_

 ......بامداد با جيغم از خواب پريده بود .......هنوز گنگ خواب بود

 .....صبح دم آزمايشگاه بودم7 .... اره بخدا_

 ...........دنيا تبريک ميگم ...الهي عمه اش قربون اون فينگيلي بره_

 بايد اين خانه را تحويل مالک دهم .....خانه اي که از00گوشي را قطع کرده بودم .....فراموش کرده بودم ساعت 

 ديشب مهمترين لحظات زندگيم را شاهد بود .....ميان حياط باال و پايين ميپريدم

 بامداد دارم عمه ميشم ....يوهو .....باورت ميشه_

 مبارکه فسقلي_

 مه ميشم ديگه ،نگو فسقليبامداد ديگه دارم ع_

 ......تو واسه من هميشه فسقلي هستي ...حتي اگه نوه داشته باشي_

 ....باورم نميشه ....هيچ خبري تو اين روز مزخرف انقدر خوشحالم نمي کرد_

 مطمئني؟_

 آره......شک ندارم_

 ولي بهتره انقدر مطمئن نباشي_

 چرا؟_

 .....شايد خبرهاي خوش ديگه اي هم بشنويچون شايد امروز اصال روز مزخرفي نباشه ._

 ......نيست .....ميدونم .....دو ساعت ديگه نيما و مالک ميان واسه تحويل_

 خب اگه مالک اومده باشه چي؟_

 کجا اومده باشه ؟ بامداد سر صبحي ميشه گيجم نکني؟_

 اره فسقلي ميشه .....مالک جديد اينجا منم_
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 داري دروغ ميگي_

 مياد دروغ بگم ؟ به قيافه ي من_

 هرگز به قيافه ي جدي و خسته اش نمي امد در حال شوخي و دروغ باشد

 يعني چي ؟_

 .....يعني داشتن برق چشات اونقدر مهم هست که اينجا رو بخرم_

 بامداد تو اينجا رو خريدي؟_

 با اجازتون_

 !باور نميکنم_

 ؟فسقلي تو ديشب فکر نکردي من چطوري با اين هيبت اومدم تو _

 نه خب ...چون انقدر ترسيدم يادم رفت_

 گفتم اينجا رو ميخوام .....قراداد نوشتيم ...کليد رو هم از نيما گرفتم_

 پس ديشب واسه همين گفتي کارتنا رو باز کنم ....پس واسه همين گفتي به داليلي نميتونم بگم چرا اينجام...پس_

 اون نيماي پليد هم با تو همدست بوده؟

 م سواالتبله به تما_

 وايسا ببينم تو که زودتر خونه رو خريدي چرا نگفتي که من با بدبختي اين کارتنا رو جمع نکنم ؟_

 چون فسقلي اي که قهر ميکنه ميره ...دو ماه منو از ديدنش محروم ميکنه تنبيه الزم داره_

 خيلي بدي .....حاال من باز بايد اينهمه رو باز کنم_

 بنده خودم در خدمتم_

 جون پس کلي بيگاري ميکشم ازتآخ _

 بکش ديگه ......فعال که خوب داري ميتازوني .....فقط برو حاضر شو بريم صبحانه بخوريم بذارمت خونه که سر درد_

 .......امانمو بريده

 بريده با بامداد از کارگاه بيرون امده بودم.....کارگاه دوست داشتني دوباره مال خودمان شده بود .....سردرد امانش را

 .......بود.....ميفهميدم مردانه تحمل ميکند......به لطف سر دردهاي ميگرني ام خبر داشتم چه زجري ميکشد

 بامداد يه لحظه اينجا وايسا_

 اينجا ...؟ واسه چي؟_

 ....کار دارم ...زود ميام_

 ....آب معدني هم خريده بودمبرايش از داروخانه قرص ادويل خريده بودم .......از دکه ي کنار داروخانه کيک و 
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 ......سوار که شده بودم با تعجب نگاهم کرده بود

 اين کيکو بخور_

 خب داريم ميريم صبحونه ...کيک ديگه واسه چي ؟_

 بخور آقا جان_

 ....به زور کيک را به خوردش داده بودم ......قرص و آب معدني را سمتش گرفته بودم

 که نميشه ......حاالم منو ببر خونه برو بخواب .....من با آقاي سر دردو نميرمخب اينم قرص ....با معده ي خالي _

 صبحانه

 ......خيره نگاهم کرده بود......

 .......داري بد تا ميکني فدرا ....بد .......نميدوني داري چيکار ميکني_

 ت ؟چقدر اين جمله را دلنشين گفته بود ......کجاي دنيا همچين جمله اي به دل مينشس

 .....هيچ کجا ......فقط اينجا .....از زبان بامداد

 در را که باز کرده بودم مامان در آشپزخانه بود ....هنوز نرفته بود ..........سالم بر خوشتيپ ترين مادربزرگ دنيا

 نازنين خودم

 سالم ....مگه خبر داري؟_

 بله مادر جان اول از همه من خبر دارم شدم_

 ..ترانه کو؟نيومد ؟خب به سالمتي ...._

 نه .....مامان ميگم اون تقويمو بيار من بايد اين وقايع مهم رو که امروز اتفاق افتاده ثبت کنم_

 چه اتفاقات مهمي افتاده؟_

 عمه شدم ....کارگاهو پس گرفتيم و کلي چيزاي خوب_

 د .......تکيه کردن بهنميشد گفت آن کلي چيزهاي خوب شنيدن شيرين ترين حرفهاي دنيا از زبان بامداد بو

 ......آغوشش بود

 چطوري پس گرفتيد ...مگه طرف پول الزم نداشت؟_

 چرا بامداد اونجا رو ازش خريده_

 اونجا به چه کاره بامداد مياد ؟براي چي بايد همچين پولي بده ؟_

 .....اينجا از دست بره نميدونم ...گفت سرمايه است ....بعدم ترانه چند سال اينجا بوده .....دلش نيومده بذاره_

 .....چه مردونگي کرده ....هيچ کس االن از اين کارا نميکنه_

 ......احتماال اگر ميگفتم بامداد آنجا را به خاطر من خريده به جاي اين جمله غلط کرده اي نصيب بامداد ميشد
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 .......باشه پس من رفتم_

 انه .....کارگاهو پس گرفتيم باورت ميشه ؟به محض رفتن مامان ترانه را گرفته بودم ....: الو تر

 چي ميگي فدرا حالت خوبه اول صبحي؟_

 اره اره...از هميشه بهترم ....اوال که تو االن داري با يه عمه ي گل گلي صحبت ميکني .....دوما که بامداد کارگاهو_

 خريده .....با اون نيماي موذي همدستي کردن به ما نگفتن

 

 با اين خبرا رو يکي يکي بده قلب من گنجايش نداره ......داري عمه ميشي؟نه ه ه ه ه .... با_

 اره ...دنيا صبح زنگ زد خبرشو داد_

 مبارکه ...پس شيرينيشو آماده کن االن ميام اونجا ببينم اين دوتا چيکار کردن_

 داد صبحانه آماده ميکردمگوشي را که قطع کرده بودم ......رفته بودم دنبال تهيه ي صبحانه .......کاش براي بام

 ......هنور هم ياد حرفش مي افتادم ....رفته بود بستني قيفي خورده بود.....

 ترانه جون با جت اومدي ؟_

 

 پس چي فکر کردي گل گلي .....فکر کن صبحي که از فرط غصه ميخواي خودتو بکشي گلدار عمه بشه ...کارگاهو_

 ورس تاکسي بيام .....بعدم عزيزم من نمايشگاه گذاشتم پول دار شدمک10پس بگيري .....انتظار نداشتي که با 

 اينه که ديگه واسم کسر شانه با تاکسي برم....

 ......اوه اوه ...کي ميره اينهمه راهو_

 .....بنده خودم ميرم_

 پشت ميز صبحانه که نشسته بوديم تند تند چايش را شيرين کرده بود .......لقمه گرفته بود

 من ميخورم تو سريع تعريف ميکني قضيه چي بوده ......بامداد و نيما اين وسط چي کاره ان خب فدرا_

 ......ترانه ميخورد و من با اشتياق تمام تعريف ميکردم ........چون تعريفش تک تک لحظات ديشب را زنده ميکرد

 .......خب پس واجب شد من يه آژانس بگيرم برم شرکت حال اون دو تا رو جا بيارم_

 حاال عصبي نکن خودتو ...پدر من بدبخت در اومد که اونهمه وسيله رو کارتن کردم_

 ......اصن خودتو ناراحت نکن گلدار .....خودشون دو تا رو ميارم ..مثل دو تا کارگر ازشون کار بکش_

 ......نمي دانست بامداد خودش قول داده کمکم کند

 ميگم ترانه_

 بله؟_

 يزي باهات صحبت کنم ؟؟ميتونم راجع به يه چ_
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 اره ...راجع به همه چچيز ميتوني با من صحبت کني_

 پس ميشه جدي باشي؟_

 نان را روي ميز گذاشته بود

 بله ميشه_

 ترانه بامداد به من يه حرفايي زده_

 ......انگار حاال که روشنايي روز آمده بود خجالت هم همراهش آمده بود

 اش که نبوده ؟ بعد اونوقت اين حرفا ابراز عالقه_

 مگه تو ميدوني؟_

 ببخشيدا ....ناسالمتي به من ميگن ترانه ......من ندونم کي بدونه؟_

 تو ميدونستي و هيچي نگفتي؟_

 ببخشيد خب چي بايد ميگفتم ؟ من سر پياز بودم يا ته پياز .....يارو خودش دلش جايي گير کرده من برم به جاش_

 ابراز عالقه کنم ؟

 هستيا ترانهعجب آدمي _

 آدم خوبي هستم ....ببين فدرا من يه روز دو روز نيست که به بامداد رسيدم ....صحبت چند ساله ......بامداد خيلي_

 درگير بود ....از يه طرف ميترسيد به تو بگه و تو اون حسو نداشته باشي و همين دوستي نيم بند هم از بين بره ....از

 رد با اين تفاوت سني اي که با تو داره شايد واسه تو کم باشه ........فرصت الزمطرفي بعد از رفتن کژال فکر ميک

 داشت تا خودشو پيدا کنه

 

 ........هضم اين ترانه ي جدي رو به رو که آنطور در مورد بامداد حرف ميزد سخت بود

 

 ترانه ولي من االن سر درگمم ....نميدونم چي قراره پيش بياد_

 د هم همينطور باشه ....ما تو قصه زندگي نميکنيم که تا اون به تو ابراز عالقه کرد خوشحال شي بريببين فدرا .....باي_

 دنبال لباس عروس .....ديگه امسال سومين ساليه که شما همو ميشناسيد .... بخودت فرصت بده ....ببين بعد از اين

 ن قالب جديد بپذيري يا نه ... به خودت زمان بدهابراز عالقه ي بامداد موضعت چيه ....ببين ميتوني بامدادو تو اي

 چون بامداد اين زمان رو هم به خودش هم به تو داد .....ترسهاشو کنار گذاشت .....صبر کرد ....طبيعتا تو هم ديگه...

 وساله نيستي .......پس اصال عجله نکن ....فقط اينو بدون بامداد االن که اومده جلو تمام ترسها 23اون فدراي 

 .....ترديداشو کنار گذاشته

 با تمام وجود اومده ...اگه ميتوني پا به پاي بري که خب بامداد ميتونه بهترين مرد دنيا باشه .....چون من ميشناسمش
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..... 

 ......اگرم نميتوني بهش بگو ....نه خودتو بذار سر کار ..نه اونو

 ي هميشه شوخ مثل خواهري بزرگتر برايم صحبت کند دست روي دست ترانه گذاشته بودم ....فکر نميکردم ترانه

... 

 ترانه مرسي ....به حرفات احتياج داشتم_

 .....من چاکر گل گلي هستم_

 .....ميگم پاشو بريم موسسه ....دلم ميخواد امروز که خوشحالم يکم با بچه ها نقاشي کنم

 .....هميشه غرق لذت بود بچه ها از سر و کول نيلوفر باال مي رفتند و نيلوفر مهربانتر از

 .....با بچه ها بازي کرده بوديم ......از وسطي گرفته تا بازي هاي بچگي

 ......جمع شده بوديم در دفتر چاي بخوريم که گوشي مامان زنگ خورده بود

 

 اين چه حرفيه شکوه جان ....ميدوني که واسه هممون عزيزي_

 .........ما هم کم کم ديگه ميخواستيم بريمپاشو از خونه بزن بيرون ....بيا خونه ي ما _

 باشه پس بذار به بچه ها بگم_

 چي شده مامان شکوه جون چي ميگه؟_

 ناراحته ....دلش گرفته .....ميگه بامداد سردرد داره از صبح تو اتاق خوابه ......آرين هم رفته خونه دوستاش من تو_

 ...خونه تنهام دلم گرفته

 ما .... نيلوفر و ترانه رو هم ميبرديم همه دور هم خب ميگفتي بياد خونه ي_

 گفتم ...گفت بامداد حالش خوب نيست نميتونم تنهاش بذارم ....شما بيايد اينجا ...چي ميگيد شما_

 ......نيلوفر گفته بود اگر به رضا خبر دهد مشکلي نيست

 ......خاله جون منم که ميدونيد هر چي شما بگيد_

 شيده بود ......: من قربون تو دخترم برممامان دستي بر سرش ک

 ......انقدر فکرم پيش حال بد بامداد مانده بود که حوصله نداشتم سر به سر ترانه و مامان بگذارم

 ......به سالم......اگه نميومديد حسابي دلخور ميشدما_

 .....هم ميرفتند مامان و شکوه جون بي توجه به ما دم در تعارف تکه پاره ميکردند و قربان صدقه ي

 با شکوه جون که روبوسي ميکردم گفته بود

 

 فرشته کوچولوي من خيلي به من کم سر ميزنيا تازگيا ....دلم برات تنگ شده بود_
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 ....شکوه جون بخدا شرمنده ام اما به يادتون بودم_

 ميدونم عزيز دلم_

 

 تو چطوري وروجک ؟_

 .....سرش گذاشته بود ترانه هم شروع کرده بود ،دوباره خانه را روي

 شکوه جون که قهوه آورده بود ياد آدري و خاله ژاکلين افتاده بودم ....خيلي وقت بود نديده بودمشان ......جايشان

 ........خالي بود

 شکوه جون به اصرار خواسته بود شام را بمانيم .....بامداد هم که انگار خيال بيرون آمدن از اتاق نداشت .......ترانه که

 ......دستشويي رفته بود سريع مغزم را کار انداخته بودم

 شکوه جون اجازه هست من از دستشويي باال استفاده کنم ؟_

 آره عزيزم ...اين چه حرفيه_

 .....به بهانه ي دستشويي رفتن خود را به اتاقش رسانده بودم ......الي در را که باز کرده بودم تاريکي محض بود

 .........بوي عطرش فضاي اتاق به اين وسعت را هم پر کرده بودبامداد خواب بود .

 خوابيدنش هم مردانه بود ......يک دست روي سينه اش گذاشته بود ...دست ديگرش زير بالشت بود .......دلم

 ......ميخواست من هم سر روس همان سينه ستبر بگذارم بخوابم .....فارغ از تمام دنيا

 ............انگشتانم تک تک ميخواستند ميان موهايش پيچيده شوندکنار تخت نشسته بودم ..

 بين مغز و انگشتانم جنگ شده بود ........دست باال برده بودم .......انگستانم ميان موهاي بامداد فرود آمده بود

 .......انگار مغزم ديگر قدرت نداشت........

 ......خم شده بودم ....لب روي پيشاني اش گذاشته بودم

 خودم هم نفهميده بودم چطور شد ...... کي مغزم همچين فرماني داده بود و من اجرايش کرده بودم ....ديگر هر چه

 .......بود مهم نبود ....چشمان باز بامداد نشان ميداد کار از کار گذشته

 بامداد انگار باور نداشت آن موجود نشسته باالي سرش ميتواند فسقلي باشد

 اينجا چيکار ميکني ؟فدرا !تو؟! _

 

 من ؟!.....هيچي ......ببخشيد بيدارت کردم .....اومديم به شکوه جون سر بزنيم گفت حالت بده ....اومدم باال حالتو_

 بپرسم

 هميشه اينطوري احوالپرسي ميکني ؟_

 داشت به رويم مي آورد
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 نخير .....اذيتم نکن ......من رفتم اصن_

 :مچ دستم را گرفته بود

 ......اذيت نميکنم بشين يکمباشه _

 .....بابا من به شکوه جون گفتم اومدم دستشويي ...االن ميگن چيکار داره ميکنه_

 داره حال يه مريضو خوب ميکنه ......سرم ميدونست مسکنش چيه که از صبح تا حاال بازي در آورده بود خوب_

 نميشد

 

 ويرانگر ......سر پايين انداخته بودم .....فهميده بود خجالتاين ابراز عالقه کردن هاي بامداد براي من بکر بود و 

 کشيده ام

 .......خب با اينکه نميخوام ولي تا دير نشده پاشو برو پايين فسقلي .....دويده بودم بيرون_

 خداروشکرآقاي آرين رسيده بود همه را سرگرم کرده بود کسي متوجه غيبت چند دقيقه ايم نشده بود

 دم ....دوباره پدرانه هايش را جذب کرده بودم .......ذخيره کرده بودمکنارش نشسته بو

 نزديک شام بود که رضا هم رسيده بود .......سراغ بامداد را گرفته بود ......شکوه جون گفته بود سر درد دارد

 .......دوست داشتم حاال که ميداند پايين هستم کنارمان باشد......

 ي خيس پله ها را پايين مي امد .....دلم برايش پر کشيده بود .......از همه به خاطر نبودشدوش گرفته بود ....با موها

 

 .....عذر خواهي کرده بود ....اين ميان لبخندهاي ژکوند ترانه هم شده بود داستان

 .......شب با زور دل از خانه ي شکوه جون کنده بودم ........ترانه هم را هم برده بوديم خانه مان

 ام داده بود : فسقلي ديگه منو بدعادت کردي ......حاال هروقت سردرد بگيرم بايد بياي احوالپرسيپي

 نخيرم اگه دوباره ازاين سردردا بگيري ديگه اصال نميام_

 ....باشه بايد به سرم بگم درد نگيره که تو دوباره ناپديد نشي_

 آفرين حاال زود بخواب_

 ......چشم فسقلي ....شبت بخير_

 ......راي دخترانه هاي من جديد بود اينطور اس ام اس دادن ......بعد از آن شب در کارگاه .....به اين مرد جديب

 عجيب اما لذت بخش

 به دنيا گفته بودم از اين بعد هر جا ميرود من هم همراهش ميروم ........ميخواستم از تمام اين لحظات فيلم بگيرم

 حتي درست شکل نگرفته بود .....دوست داشتم ببينيد مادر و پدرش حتي عمه ووقتي هنوز آن موجود کوچک .....

 :مادربزرگش چث شکلي بوده اند ......دنيا ذوق کرده بود
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 ....آخي فدرا چه کار قشنگي ......تا حاال به ذهن کسي نرسيده_

 ......بله پس چي ...من واسه اين فينگيلي برنامه دارم .......قربونش برم_

 ......دم سوژه ي خنده ي فرداد ......ميگفت حرف زدنت انگار با يک بچه ي سه ساله استشده بو

 الو ؟...سالم ترانه_

 سالم گلدار خانوم زير کار در رو_

 زير کار در رو واسه چي ؟_

 نبابا دو روز ديگه نتايج ارشدت نياد ميخواي به بهانه دانشگاه بپيچوني بري ......بيا اين کارگاهو درست ک_

 ......عجب رويي داريا ....خوبه همه رو من جمع کردم_

 

 .....ديگه ما اينيم ديگه_

 ....باشه عصري ميرم ....ولي من ميگم ترانه حاال کارگاه مال خودمون شده يه دستي به سر و روش بکشيم_

 .....عزيزم ميدوني که من با هر تغيير مثبتي موافقم ....برو دست بکش_

 کار کني ؟بابا تنها که نميتونممن بکشم ؟ تو چي _

 

 من دارم ميرم يه جايي که وقتي اوکي شد بهت مبگم ....نيما رو هم ميبرم .......باالخره اينا همه جا آشنا دارن ......او_

 هم ميتوني بامدادو ببري ازش بيگاري بکشي

 دستت درد نکنه واسه همه هم برنامه ريختي_

 اي کمک اما انگار از وقتي به حرف آمده بود....از وقتي پيشانيش را بوسيدهدوست داشتم به بامداد زنگ بزنم بر

 بودم ......خجالت ميکشيدم .......اما دلم بيشتر از انها برايش تنگ بود .......شماره را گفته بودم

 جانم ؟_

 سالم بامداد_

 سالم عزيزم .....خوبي؟_

 .....جانم ؟ من شده بودم عزيزم؟.......هرچه بود لذت بخش بوداز کي طبق کدامين قرارداد نانوشته به من ميگفت 

 .....بايد برم کارگاهو سر و سامان بدم خواستم ببينم مياي کمکم ؟ترانه رفته جايي....نيما رو هم برده_

 .....اره حتما....االن راه ميفتم_

 ........نگار من هنوز کامل نشناخته بودمشچقدرزود پذيرفته بود ........انتظار داشتم بگويد بعد از شرکت ........ا

 .......خريد کرده بودم ......بايد اين بار که بامداد مي آمد کارگاه براي پذيرايي چيزي داشتم

 يخچال کوچک کارگاه را تمييز کرده بودم به برق زده بودم ،آنقدر آب به بخچال پاشيده بودم نصف لباسهايم خيس
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 .........در يخچال چيده بودمشده بود .......خريدها را 

 تمييز کردن آشپزخانه ي کوچک کارگاه خيلي کار سختي نبود .........روي کابينت ها ميرفتم دستمال ميکشيدم

 ظرفها را در طبقات ميچيدم ......حاال که حس تعلق به کارگاه داشتم دوست داشتم ظرفهاي جديد بخرم....

 .......يدمان کنمکارگاه را به زيبا ترين شکل چ.......

 ....:آخرين فنجان را در کابينت گذاشتم .......در کابينت را بستم

 اينم از اين_

 ......مواظب باش نيفتي_

 واقعا هم هول شده بودم و داشتم ميفتادم_

 اي بابا ....بامداد تو چه جوري اومدي ؟چرا خبر نميدي؟نميگي آدم سکته ميکنه آخه ؟_

 کليد اومدم .....در مورد سوال دوم هم بنده ميخواستم خبر بدم ....اومدم ديدم شما اون باال در مورد سوال اول که با_

 با ظرفا واسه خودت خلوت کردي ....داشتم استفاده ميکردم ...سوال سوم هم حق با شماست از اين به بعد خبر ميدم

 که هول نکني .......تو که خودت همه ي کارارو کردي

 آشپزخونه رو خودم تمييز کردم چيدم ......بيا بريم هال و پذيراييبله ديگه ........_

 خب شما قبل از اينکه از آدم کار بکشيد يه چايي قهوه اي چيزي نميديد؟_

 نخير .....هنوز کار نکرده چايي بديم براي چي ؟.......بيا آقاجان ....بيا از زير کار در نرو_

 ......:.......سعي ميکردم کارتنها را از روي هم يردارمبامداد با لبخند ندبالم آمده بود 

 بيا کنار فسقلي بذار من بردارم_

 .نه خيلي سنگين نيست ....ميتونم_

 آره از اون صورت کبود شدت معلومه_

 

 دوباره ميز چرخک را گوشه ي کارگاه گذاشته بودم اما نزديک پنجره ........پايه و بوم ترانه را هم سمت ديگر پنجره

 گذاشته بودم ........کليت کارگاه چيده شده بود .......بستني ليواني هايي که

 .....:خريده بودم را آورده بودم

 بامداد بيا بستني بخور_

 باشه بذار اين تابلو رو هم بزنم ...ميخ به ديوار کوبيده بود تابلو را آويزان کرده بود .....روي کاناپه ي رو به رو-

 ....نشسته بودم

 ه نه کجه ....يکم راست .......نه خيلي دادي راست يکم بده چپن_
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 خوبه؟_

 نه خيلي کجه_

 حاال چي ؟_

 قاشق بستني را در دهانم گذاشته بودم آب شود .....: نچ ...کجه

 کجاش کجه ؟_

 نميدونم ولي کجه_

 .....بامداد تابلو را رها کرده بود ...به سمتم باز گشته بود

 ذاشتي سر کار نشستي بستني ميخوري؟ببينم تو فسقلي منو گ_

 .......قهقهه زده بودم .....فهميده بود تمام مدت اذيتش ميکردم .....پا به فرار گذاشته بودم

 وايسا ببينم فسقلي_

 ........دويده بودم در حياط

 ااا بامداد خب خواستم فضا عوض شه ديگه_

 عوض کني؟ااا؟ منو يه لنگه پا نگه داشتي پاي تابلو که فضا رو _

 ....بله بله_

 .........خب پس وايسا تا فضا رو برات عوض کنم ديگه_

 مثل بچه هاي کوچک موقع بازي گرگم به هورا شده بوديم .........قهقهه ميزدم دور حياط و بامداد مرد سي ساله ي پر

 ......ابهت جدي دنبالم ميدويد

 :ود ....ايستاده بوديم ميان حياط .....در را باز کرده بودچيزي نمانده بود برسد که صداي تق تق در حياط آمده ب

 :ترانه و نيما آمده بودند ......ترانه جعبه ي شيريني را سمت بامداد گرفته بود

 .....بگير بگير که خسته شدم_

 :بامداد هم امروز انگار شوخ شده بود

 ببخشيد کاراشو ما کرديم تو خسته شدي ؟_

 يم مال اين کاراي دون پايه نيست .....بنده دارم از سلسله جلساتي طاقت فرسا با سرانبله عزيزم ......من خستگ_

 ......مملکتي ميام

 ......من و نيما فقط خيره شده بوديم به ترانه و بامداد ......نيما با حظي وافر به اين حاضر جوابي ها نگاه ميکرد

 ردا با حکم تخليه بيام سراغتوناااا ؟ که ديگه کاراي ما شده دون پايه ؟ کاري نکن ف_

 برو آقاجان تهديد ميکني؟ منو از چي ميترسوني؟ دو روز ديگه که من آموزشگاه نقاشيمو افتتاح کردم ميفهمي_
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 :ميان حرفشان پريده بودم

 چي ؟ آموزشگاه ؟_

 اي به نيما کرد .....بعضيام بله عزيزم ...اگه اين بامداد خان اجازه بدن ما بگيم ......رفتم درخواست دادم ......اشاره_

 که خب آشنا دارن سريع کارمون پيش رفت .....احتمال زياد بهم مجوز بدن

 ....جيغي بنفش کشيده بودم .......ترانه را بغل کرده بودم

 واي ترانه عاليه عالي .....اينجا ميشه آموزشگاه نقاشي_

 .......بله اگه جنابعالي استاد آموزشگاهو له نکني ميشه_

 آخه خيلي خوشحال شدم ترانه_

 حاال بچه ها شما به يه چيزي توجه نکرديد_

 هر سه با هم گفته بوديم : چي ؟

 اينکه من يا کال در جميع جهات بدبخت ميشم يا در جميع جهات خوشبخت توازن در زندگي من وجود نداره_

 .......همگي خنديده بوديم .....پر بيراه هم نميگفت

 .....توسط بامداد انگار درهاي بسته ي زيادي را به رويمان باز کرده بودخريده شدن کارگاه 

 سيني چاي به دست آمده بودم

 .....نه ...ميبينم که خوب کار کرديد_

 اره ديگه تو از ما بيگاري کشيدي ......تو بقاياي استعمار انگليسي اصن_

 بيان در اين کارگاه دوباره بازگشته دور هم باشيم گلدار ميگم زنگ بزن به اين ادري و گارن و سارا اينا بگو شام_

 ااا...اونوقت شام درست ميکني ؟_

 ....من؟ اينم سوال ميپرسي آخه ؟اصن بگو بيان مهمون نيما_

 ......نيما هيچ نميگفت، ميخنديد......دوست داشتني بود اين نيماي محجوب که جلوي ترانه محجوب تر هم ميشد

 .....باشه بابا اصن مهمون من_

 خب پس من ميرم زنگ بزنم_

 بعد از مدتها دوباره کارگاه همه مان را دور هم جمع کرده بود .......دلم براي تک تک شان تنگ شده بود ...آدري و

 سارا يادگار دوران دانشگاهي بودند که من خيلي دلبستگي اي به آن نداشتم .......يادگارهايي که حاال جدي جدي

 شان را داشتند .....انگار با تمام تالشي که کرده بوديم اين تاهل ها و تجرد ها دورمان کردهخانواده ي کوچک خود

 .......بود

 اين تاهل ها تازگي دلم را ميلرزاند ......انگار ديگر فکرش هم ترسناک بود ......تعهد داشت .....همراهي داشت .....در
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 دخترانه ام نميدانستم تواناييشان را دارم يا نه .......تازگي ها فکرسالگي 25غم ...در شادي ...چيزهايي که هنوز در 

 کردن به بامداد هم شيرين ترين حس دنيا را داشت ترسناک شده بود ......ترانه گفته بود به خودم زمان دهم

 نه به ميدان آمده بودنميدانستم آماده ي قرار گرفتن کنار اين بامداد حمايتگر بودم يا نه ......بامدادي که مردا.......

 .......بامدادي که امن ترين احساس دنيا را به قلبم هديه کرده بود .......ترديدهايش را کنار گذاشته بود......

 حاال بايد تکليفم را با خودم روشن ميکردم

 

 کوتاه مدت بود واين روزها در انتظار ميگذشت .........انتظارهايي که بعضي خوب بود بعضي شايد نه ........بعضي 

 ماه ديگر موجودي8 .......... بعضي بلند تر .....بعضي حتي مبهم .........کمتر از دو هفته ي ديگر نتايج ارشد مي آمد

 .......کوچک به خانواده ام اضافه ميشد ....... و معلوم نبود کي تکليفم با خودم و بامداد روشن ميشد

 ......مامان_

 بله ؟_

 يه چيزي بگم ؟_

 ......:نمک خورشت را ميچشيد

 .....بگو_

 انگار گفتنش سخت بود ..اين روزها هر چيز که به او مربوط ميشد سخت بود

 

 هيچي اصن .....بيخيال ....(کاهويي در دهان گذاشتم) .....چه خبر نيلوفر؟_

 ي تحويل بگيرنسالمتي ....اين هفته ديگه کاراي اداريش تموم ميشه .....ميتوونن مرواريد و از بهزيست_

 اي جان مرواريد ؟اسمش مرواريده؟ اين اسمو خودشون گذاشتن ؟_

 خودشون گذاشتن ....نيلوفر ميگه نميخوام بزرگ باشه که خاطرات اينجا رو تو ذهنش داشته باشه_

 چند وقتشه ؟_

 ماه6_

 عزيزم.........چه جوري پدر و مادرش دلشون اومده ؟_

 .......بگي بر مياداز اين آدميزاد دو پا هر چي _

 پس يه مرواريد کوچولو هم داريم .....به نظرت کار خوبي ميکنن مامان؟..._

 درسته که کارشون سخت خواهد بود ...اما کار خوبي کردن ...هم براي اون بچه ي بي گناه خوبه هم براي خودشون_

...... 

 .....قابلمه زده بودهنوز به کاهو ها ناخنک ميزدم ........مامان کفگير را به لبه ي 
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 فدرا ببين يه چيزي دارم ميگم.....مثل بچه ي آدم بدون غربتي بازي گوش ميدي_

 وا مامان من کي غربتي بازي در آوردم آخه ؟_

 حاال معلوم ميشه_

 خب بگو حاال_

 مامان وحيد زنگ زد .....ميخوان بيان خواستگاري_

 چي ؟ مسخره بازي داري در مياري مامان؟_

 .يعني من عقلم کمه که واسه تو مسخره بازي در بيارم .......؟وا....._

 يعني جدي ميخوان بيان خواستگاري؟ خب تو که ميدوني جواب من چيه چرا نگفتي ؟ اينجوري که بد تره بيان بگيم_

 ......نه

 که ونو بشنو ......خاله بازيخب تو نبايد بي دليل بگي نه ....ميان ...با وحيد صحبت کن ....انتظاراتتو بگو ...انتظارات ا_

 ......نيست ....اين پسرو باالخره چند ساله ما ميشناسيم

 بابا من اصال مدلم مدل وحيد نيست مادر من_

 ....مدل تو مدل هيچکي نيست ....به حال خودت باشي تا آخر ور دل مني .....بزرگ شو فدرا_

 چه ربطي داره ....وحيد آدم من نيست_

 بزنم به مادر وحيد بگم پسرت آدم بچه ي من نيست .......بذار بيان مثل بچه ي آدم دو کالم حرفمن نميتونم زنگ _

 بزن باهاش بعد نظر بده

 اين بحثي که با مرواريد شروع شده بود و با خواستگاري تمام را دوست نداشتم .......کاش من زودتر از ابراز عالقه ي

 ......بامداد و پروانه هاي در دل خودم ميگفتم

 .....رفته بودم پيش نارين ......با آن تيپ اداري .....خسته اما مهربان بيرون آمده بود

 به به ....دخترخاله ي گرام چه عجب از اين ورا_

 سالم بر کارمند نمونه ......نارين بيا که کلي کارت دارم_

 پس بايد بياي من يه مانتو بخرم ...معامله پاياپاي_

 .....بياعجبا...باشه بابا _

 .....نارين پدرم را درآورده تا يک مانتوي اداري بخرد .......آخر سر روي صندلي کافه لروکا آسوده بوديم

 نارين تو بايد به من کمک کني......يعني اينکه من نميدونم و چي بگم ،خودت ميدوني و اين حرفا نداريم_

 اوه اوه پس قضيه جديه ....حاال بگو ببينم_

 

 فرداد پس فردا ميخواد بياد خواستگاريوحيد دوست _
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 ......او و و و پس مبارکه ....ميگفتي االن لباس عروسيمم ميخريدم ديگه_

 .....اذيت نکن نارين_

 :تکه اي کيک در دهانش گذاشته بود

 خب االن از من چه انتظاري داري ؟_

 بايد يه اين احساسم اعتماد کنم يا با عقلم نارين من خودم احساس ميکنم دلم يه جايي گير کرده .......اما نميدونم_

 جلو برم .......مامانم ديشب ميگفت وحيد پسره خوبيه و بايد بهش جدي فکر کنم ....بدجوري سردرگم شدم

 دلت کجا گير کرده خب؟_

 پيش بامداد ....پسر شکوه جون_

 خب چرا دودل شدي ؟_

 با عقلم وحيدوخب چون نميدونم با احساساتم بامدادو انتخاب کنم يا _

 بامدادو چرا دوست داري ؟_

 چون مردونست ...چون قابل اعتماده .....چون خيلي حمايتگره .....چون هميشه وقتي بهش نياز داري هست_

 هميشه تو لحظات سخت کنارم بوده نارين .......وقتي از پيش بابا اومده بودم له و لورده ......وقتي ميخواستم......

 و همه از دستم ذله شده بودن ...فکر کن چند وقت پيش مالک کارگاه بهمون گفت ملکشو ميخوادکنکور ارشد بدم 

 بايد تخليه کنيم ........رفته بود ملکو خريده بود ......همش احساس ميکنم يه جاي دنيا يکي همش مواظبمه ......حتي

 ......شه هست نارينوقتي ميخواستم با فرداد حرف بزنم اون راهنماييم کرد نارين .....همي

 ........نارين در سکوت نگاهم ميکرد ......انگار چند دقيقه بود بي آنکه متوجه باشم در مورد بامداد کنفرانس ميدادم

 فدرا تو جوابت پيش خودته ....فقط نميدونم چرا ترديد داري_

 

 .......چون من از خودم و احساسم و درستيش مطمئن نيستم_

 .....نان نداره فدرا ......ولي فکر ميکنم همين اطميناني که بامداد تو دلت ميريزه کافي باشههيچکس هيچوقت اطمي_

 يعني تو ميگي جواب منفي بدم به وحيد؟_

 من هيچي نميگم فدرا .......من فقط دارم ميگم درسته آدم بايد بين عقل و احساسش توازن ايجاد کنه .....اما بايد_

 برداري .....هر انتخاب تو طبيعتا عواقب خوب و بدي داره که تو بايد بپذيري ....نهبتوني دست از محافظه کاري 

 انتخاب بامداد خوبي محضه ،نه وحيد .....تصميمتو بگير و پاش وايسا فدرا ......والسالم

 ر حاشيه ي امنحرفهاي نارين مرا ياد خودم و سينا انداخته بود و استاد صديق .........استاد گفته بود سينا ميخواهد د

 حرکت کند ........حاال من داشتم در حاشيه ي امن حرکت ميکردم .......ميخواستم بين بامداد و وحيد آن که امن تر

 است را انتخاب کنم.....حاال که بامداد از عالقه اش گفته بود....اينطور که ميشدم موجودي منفورتر از سينا ....بدبختي
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 ........امن بين احساسم به بامداد و عقلم به وحيد مشخص نبود اينجا بود که براي من حاشيه

........... 

 دنيا هم از صبح آمده بود به مامان کمک ميکرد .....صدبار چيدمان ميوه ها را عوض کرده بودند .......سرويس چيني و

 جالب هيچکدام کاري به منکريستال را عوض کرده بودند ......يکي شان غذا ميپخت .....يکي ساالد درست ميکرد و 

 ........نداشتتد

 فدرا دستم بنده گوشي رو بردار_

 بله؟_

 بله و بال ....تو خجالت نميکشي گلدار .....من بايد از مامانم بشنوم قراره براي تو خواستگار بياد؟ اي خدا منو بکش_

 ....اين روزا رو نبينم

 خبر شدي ؟اه ه ه ه ادري بابا يه ديقه وا بده ....تو چطور _

 

 اي روتو برم من چه جوري خبر شدم .....باز به معرفت خاله که به مامانم گفته ......تو که روسياه کردي هر چي_

 ....دوستيه

 .....آدري بابا شلوغ نکن ....خبري نيست که ....من جوابم منفيه ...خواستگاري کامال فرماليته است_

 فکر کردي کي خدا ميزنه پس کله اش بياد تو رو بگيره ....خر نشوتو غلط کردي جوابت منفيه ......بيچاره _

 اااا....آدري در جريان نيستي ....حاال بايد باهات صحبت کنم_

 باشه خره ......ولي محض اطالعت من ميدونم گلوت پيش بامداد گير کرده ......هاهاهاها_

 ......داشت مرا تا مرز جنون ميکشيدصداي خنده ي آدري ........اعصاب کشيده شده و زنگ موبايلم 

 اونو از کجا ميدوني؟.....آدري ترانه داره به گوشيم زنگ ميزنه ....برم جوابشو بدم دوباره بهت زنگ ميزنم_

 احتماال اونم ميخواد حالتو بگيره ....بعدشم منتظر تماس سارا باش عشقم ....باااي_

 ادري بميري ....همه ي شهرو خبر کردي ...خدافظ_

 الو ترانه ؟_

 سالم عروس گلم .......خوبي خوشگلم ؟_

 ترانه مسخره نشو ....اعصاب ندارما .......تو به آدري قضيه ي من و بامدادو گفتي؟_

 فدرا تو خنگي يا خودتو ميزني به خنگي ؟ خب ديوانه با اون حرکات تابلوي شما دو تا که قلب از تو چشماتون_

 ي مگه سندروم داونه که نفهمه ....حاال اينکه ما به روت نمياريم از خانوميمونهميريزه بيرون دور از جونش آدر

 اره ....شما خوبيد_

 جواب بله رو..... ميدونم ميدونم ........خالصه که زنگ زدم بگم اين بامداد مرد زندگي نيستا ....لگد به بختت نزن_
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 ....بده برو

 

 خي انتخاب نکرديداترانه تو و آدري اصال روز خوبي رو واسه شو_

 باشه عزيزم ....عصبي نشو ....خواستم استرست کم شه ....فدرا_

 بله ؟_

 ميدوني که هر تصميمي که بگيري فارغ از دوستيم با بامداد يا هر چيز ديگه اي من بهش احترام ميذارم و پشتتم ؟_

 واقعا ميگي ترانه ؟_

 واقعيه واقعي_

 .....مرسي ...مرسي_

 ........بي خبرم نذار .....خاله رو هم ماچ کنباشه گلدار _

 سارا هم نيم ساعت بعد زنگ زده بود ....حتي اگر تمام اينها شوخي بود ديگر اعصابم کشش نداشت .......جواب سارا

 ......را نداده بودم

 :بامداد اس ام اس داده بود

 روانشناش کوچک چطوره؟_

 .آقاي دکتر مهندس چطوره ؟_

 .فقط دلش يکم واسه يه فسقلي تنگ شدهبد نيست ....._

 حاال ميبينيم همو_

 شايد اين بي احساس ترين جمله اي بود که ميشد در پاسخ به ابراز احساسات مردانه ي بامداد نوشت .......فهميده

 بود يک جاي کار مي لنگد

 باشه عزيزم ....مواظب خودت باش_

 مرسي_

 .......امداد از جنگ جهاني درونم باخبر شودبه همين راحتي تمام شده بود ....بي آنکه ب

................ 

 شب که زير لحاف گل گلي خوابيده بودم انگار چند تن بار از روي دوشم برداشته شده بود ......وحيد چقدر آقا

 بودمنشانه پذيرفته بود نميتوانم او را در نقش همسر بپذيرم ......مثل هميشه همان وحيد خوب و دوست داشتني 

 حاال که امشب را مرور ميکردم ميفهميدم زندگي قصه نيست .......قرار نبود وحيد به خاطر جواب منفي من.........

 دست به خودکشي بزند يا به محض اينکه خانه مان را ترک کرد برنامه بريزد براي فردا شب که تنها در خيابان گيرم

 .......اشد ......زندگي ساده تر از آن بود که فکرش را ميکردمآورد اسيد بپاشد به صورتم يا قصد تعرض داشته ب



www.taakroman.ir  

 

  

 
232 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ميشد به سادگي ميان عقل و احساست انتخاب کني .....حتي اگر بعدها مجبور بودي به سختي عواقبش را بپذيري

 ........زندگي روان بود........

.................. 

 مام مسير تا مطب دکتر را فيلم گرفته بود .....ديگر دنيا هم بهبا دنيا براي چکاب ماهانه اش همراه شده بودم .....ت

 خل بازي هايم ميخنديد ........فيلم مستند تهيه ميکردم براي موجود کوچک ....تمام راه را هم روي فيلم حرف ميزدم

 ......يا از دنيا سوال ميکردم که صداي مادرش را بشنود

 :به بامداد را جبران کنم ......برايش نوشته بودم دلم ميخواست امروز جمله ي بي احساس ديشب

 بامداد ميشه امروز بريم کافه شمرون؟_

 ......گوشي را سايلنت کرده بودم ......منشي دکتر دنيا از آن بد اخالق ها بود

 دمدقيقه يکبار گوشي را چک کرده بو2دقيقه بيرون اتاق منتظر دنيا بودن حوصله ام را سر برده بود .....هر 41

 .......بي جواب ماندن پيامم از بامداد هم مزيد بر علت شده بود که کالفه شوم....

 ..........دنيا را رسانده بودم خانه ........آخر شب بود و باز بامداد جوابم را نداده بود

............... 

 

 ....مامان فردا صبح جواباي ارشد مياد ....منو زود بيدار کنيا_

 خوابت برد ...من بيدارت ميکنماگه تو امشب _

 شايد مامان بيشتر از کف دستش مرا شناخته بود .......يک هفته بود دوباره ديوانه شده بودم ......از همان روزي که

 بامداد جواب اس ام اسم را نداده بود .......از فرداي همان روز که زنگ زده بودم به گوشي خاموشش ....از فرداهايش

 .......مان خاموشي گذشته بود .......از ترانه اي که ميگفت از بامداد خبر نداردکه در تکرار ه

 شب بود که کتاب رومن گاري را دست گرفته بودم ....ورق زده بودم02پلک روي هم نگذاشته بودم .......ساعت .

 .........با روشن شدن اتاق سر بلند کرده بودم بي انکه حتي کلمه اي فهميده باشم....

 کرش را نمي کردم بامدادي تمام مدت امتحان منتظرم مانده بود .....امروز بعد از يک هفته بي خبري تنهايم گذاشتهف

 حاال که بيشتر از هميشه حضورش را ميخواهم .......درست بعد از اينکه از حاشيه امنم بيرون آمده بودم........

 ديدهايم با تمام وجود او را انتخاب کرده بودم ....پايش ايستادهدرست بعد از آنکه با احساسم ، با عقلم ،با تر.....

 .........بودم

 ي نقش بسته روي اسکرين لپ تاپ اشک بر چشمان خودم و مامان آورده بود ........در آغوش مامان2شماره ي 

 ي ناقابل2به خاطر مردي که درست وقتي بايد پا به پايم براي اين 2گريسته بودم نه از خوشحالي ديدن اين ، 

 .......خوشحالي ميکرد صحنه را خالي کرده بود
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 حتي فرداد و دنيا که عادت به صبح زود بيدار شدن نداشتند هم زنگ زده بودند ........تبريک مردانه ام را فرداد گفته

 .........ار ميکرد ......فردادي که هنوز پدر نشده خوب پدارنه رفتار ميکردبود ........گفته بود بابا اگر بود چقدر افتخ

 :هرچه بود ....امروز با اعالم نتايج بايد نتيجه اين انتظار مبهم هم مشخص ميشد ....شماره گرفته بودم

 هستيم الو سالم ميس فدراي عزيز ......خبرو از ترانه شنيدم .....مبارکه ....بي صبرانه منتظر شيريني_

 سالم نيما ...حاال شيريني باشه طلبت_

 ميبينم که اعصاب هم نداري ....اين گردن من از مو باريکتر بانو_

 

 نيما شوخيو بذار کنار ...از بامداد خبر داري ؟_

 ......اره ......رفته شمال .....يکم به هم ريخته بود ....شرکتو سپرد به من رفت شمال_

 

 ار روح بامداد کرده بودم ......يک هفته شب و روزم را بهم پيوند زده بود ....رفته بود شمالهرچه بد و بيراه بود نث

:....... 

 نيما ببين يه کاري ازت ميخوام ....به جبران سه ساعتي که تو شرکت معطلم کردي_

 .....بفرماييد_

 .....منو ببري شمال .....تنهايي نميتونم تو جاده رانندگي کنم_

 .....ن در خدمتم ....شما بيشتر از اينا به گردن من حق نداريباشه ....م_

 ......تعارفو بذار کنار......پس ميام دم شرکت_

 مامان را گرفته بودم ......گفته بودم امشب به خاطر قبولي ارشد همه در کارگاه دور هم هستيم ....ممکن است دير

 ا بگويد فردا شب با آنها شام ميخوريموقت به خانه برگردم ....خواسته بودم به فرداد و دني

 از همه جا بي خبر قبول کرده بود ......گفته بود اگر دير شد شب تنها بر نگردم ......نميدانست به جاي فاصله کارگاه

 ........تا خانه قرار است جاده ي شمال تا تهران را طي کنم

 .....که حاال بايد خترانه هايم را برميداشتم به جاده ميزدم ....کهشايد انتخاب بامداد اشتباه بود که حاال پشتم خالي بود 

 ........حاال بايد به مادر عزيزتر از جانم دروغ ميگفتم

 باورم نميشد ......فدراي گل گلي کنار نيما جاده ي چالوس را طي ميکرد در پي بامداد .......انگار خيلي هم عاشقانه

 .........هايم ساده نبود

 نار نيما در ماشين بودم دريغ از چهار کلمه حرفي که بينمان رد و بدل شده باشد .......نيما هميشه همينقدرساعت ک4

 

 خوب آنجا که بايد سکوت ميکرد ........اما شايد هزاران کلمه آماده کرده بودم براي بامداد
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 م نمي آورد .......گفته بود در شهر دوريخواسته بودم نزديک ويال پياده ام کند .........فهمش ستودني بود که به روي

 .......ميزند ....هروقت خواستم ميتوانم تماس بگيرم دنبالم بيايد

 انقدر پاهايم را محکم زمين کوبيده بودم درد گرفته بودند .....در ويال را آنقدر محکم کوبيده بودم که درد دست نيز

 .......به پاهايم اضافه شده بود

 را باز کرده بود ....ژوليده تر از هميشه .......بامداد روبه رو تنها صحنه اي بود که انتظارش راسيگار به دست در 

 .......نميکشيدم

 .....اعصاب به هم ريخته ام بدتر از آن بود که مسخ ژوليدگي بامداد شود

 تو اينجا چيکار ميکني؟.......چطوري اومدي؟_

 ......چطور به ودش اجازه ميداد از من سوال کند

 سوالتو اشتباه پرسيدي جناب آقاي آرين .......بايد بپرسي من اينجا چيکار ميکنم ؟....اونوقت منم بهت جواب ميدم_

 اونوقت منم ميگم نميدونم آقاي آرين ....نميدونم چي شده که يه هفته است گوشيتو خاموش کردي ......نميدونم......

 ..نميدونم چي باعث شد تصميم بگيري يه هفته ديوونم کني ....بي اونکهچرا به خودت زحمت ندادي يه خبر بدي ....

 بدونم چرا .......نميدونم چي باعث شد وقتي ميخوام جواب اون کنکور لعنتي رو ببينم و اولين نفر به تو جواب بدم

 يشه هستم يهوگوشيتو خاموش کردي و هيچ خبري ازت نيست ......نميدونم چرا اون بامدادي ميگه فسقلي بدون هم

 !ناپديد شده ........اونوقت ميگم رواني شدم تا بعد از يه هفته از زبون نيما شنيدم آقا شمال تشريف دارن ......ميبيني؟

 ميبيني اگه سوالتو عوض کني من چقدر جواب دارم ؟! البته واسه اين سوالتم جواب دارما ولي اونقدر نيست ! ميخواي

 

 ؟ احمقم !......اينجام چون احمقم .....چون هنوز نميدونم دخترونه هاي من انقدر ساده استبدوني اينجا چيکار ميکنم 

 

 که همه برشون ميدارن ميتکونن ميذارن سر جاشون .....چون هنوز نميدونم تو هم ميتوني درست سر بزنگاه پشتمو

 خالي کني

 کن ........اره نمي دوني !...نميدوني لعنتي ! ولي صداي فريادش چهار ستون بدنم را لرزانده بود : بس کن فدرا .....بس

 نه اينارو .......نميدوني وقتي بهت اس ام اس ميدم و اونطور جواب ميدي ميدونم يه چيزي سر جاش نيست

 نميدوني وقتي همون شب از دهن ترانه در ميره که خواستگار برات اومده ديوونه ميشم ........وقتي ميفهمم......

 ه که چند سال زودتر از من ميشناسيش ......وقتي ترانه از ترديد هات برام ميگه .......از اينکه نميتونيدوست فرداد

 14بين عقل و احساست به من يکيو انتخاب کني ديوونه تر ميشم .........منو له کردي فدرا ........من ،بامداد آرين ،با 

 ينجا ...........تو فکر اينکه جاي من تو زندگيه تو کجاست؟سال سن يه هفته ست شرکت وزندگيمو ول کردم اومدم ا

 يه جايي بين ترديدهات ؟
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 من در حالت معمولي هم که خودم داد ميزنم اشک بود که مي آمد ....چه رسد به حاال که بامداد هميشه صبور هم

 .......برود عصباني شده بود ....نميدانستم اين تن صداي مردانه ي دوست داشتني ميتواند باال هم

 ....با گريه هم شده بود بايد حرفم را ميزدم .....نامفهوم هم که شده بود بايد حرفم را ميزدم

 بامداد سر من داد نزن .......من ترديد داشتم ......هنوزم دارم .....مثل خودت که وقتي کژال رفت ترديد داشتي_

 وزم ترديد دارم وقتي ميبينم به راحتي وحيدو کنار گذاشتم بهدو سال گذشت تا ترديداتو کنار گذاشتي .........هن....

 خاطر تو ، تويي که از فرداش تلفنتو خاموش کردي و گذاشتيم تو برزخ بي خبري .....تويي که قرار بود اولين نفر

 .......خبر قبوليمو بشنوي حاال آخرين نفري .......ترديد دارم ......من ترديد دارم بامداد

 از بغض و فرياد در نمي آمد .......هنوز موقعيت را درک نکرده بودم که صداي استخونهايم درآغوش صدايم ديگر

 بامداد در آمده بود .......بامداد هميشه مهرباني که حاال با تمام زور مردانه بازوانش را دورم حلقه کرده بود

 .....سالگي بغضش گرفته بود14بامدادي که در .........

 ا نمي فهمي من دوستت دارم ...چرا نمي فهمي تو واسه من کژال نيستي که به راحتي بري .....من نميتونمفدرا تو چر_

326 

 تو ترديدات باشم چون حتي مردترين مرد دنيا هم که باشم طاقت ندارم ببينم فسقلي دوست داشتنيه من گوشه ي

 هر کسي به راحتي عاشقش ميشه ........همه ي ذهنش يه نفر ديگه هست .....چون ميدونم اونقدر دوست داشتنيه که

 .......اينا تقصير توئه فدرا ......تقصير تو با تمام خوبيات

 :بلوزش را چنگ زده بودم .....نميخواستم حتي لحظه اي اين آغوش دور شود

 .......م که بيفتهتو حق نداري منو تنها بذاري بامداد ....ميفهمي؟......حق نداري .....هيچوقت .....هر اتفاقي ه_

 .......:بوسه اش روي موههايم نشسته بود_

 هيچوقت نميذارم ......فدرا منو از ترديدات بکش بيرون ....بذار پررنگ باشم .......ميدونم شايد براي دخترونه هاي_

 .....بفهمپاکت کم باشم ....اما تالش ميکنم .....تو فسقليه مني .......کنار گذاشتن تو واسه من سخته 

 من هيچي نميفهمم!.....خودت بفهم ....تو بايد هميشه باشي .....هر چي که بشه ....تو تو لحظات سخت اومدي ....تو_

 ....منو بد عادت کردي ...حاال هم بايد پاش وايسي ......بفهم

 نه من .....لبهايش که رويدست دو طرف صورتم گذاشته بود ......سرم را باال گرفته بود ......نه او فهميده بود ...

 .......چشمان خيسم فرود آمده بود .......که از ميان ابروهام گذشته بود ....که روي گونه ام کشيده شده بود

 

 .....تمام صورتم حاال ردي از بامداد داشت .......خوش را عقب کشيده بود

 م ....هميشه هستم ......فقط بهم تکيه کنفدرا نخواستنت کار من نيست وقتي اينجوري جلوم وايسادي .....هست_

 ........شک نکن....
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 .....يک خب ساده گفته بودم .......انگار قسمت بود همه ي عالقه مان را با داد و فرياد به هم حالي کنيم

 :برايم آب آورده بود

 ......بيا اينو بخور ....هيچي تو ويال نداريم برات بيارم_

 

 نسبتا درآمده اش کشيده بودم .....چيکار کردي با خودت ؟ دستي به صورتش و ريشهاي_

 .....اين يه هفته جهنم بود فدرا ....جهنم .....نپرس_

 صبح2 . 1زنگ بزن نيما بياد دنبالم .....به مامانم گفتم شب کارگاهم دير وقت ميرم ...همين االنم راه بيفيتيم _

 ......ميرسم

 با نيما اومدي؟_

 بياداره .....زنگ بزن _

 ......گوشي را برداشته بود ...نيما را گرفته بود......راه طبقه ي باال را پيش گرفته بود_

 ....دقيقه بعد با ساک دستي کوچکي پايين بود10

 ....پاشو_

 ......نيما که هنوز نيومده_

 ران ؟نيما خودش رفت ....انتظار نداري که فسقليمو بعد از يه هفته دوري بسپرم به نيما ببره ته_

 خب من با نيما اومدم_

 ديگه الزم نيست خريت منو يادآوري کني_

......... 

 در ماشين که نشسته بودم انرژي تحليل رفته ي يک هفته را بازيافته بودم .......مست خواب سر به پشتي صندلي تکيه

 داده بودم

 شکال نداره يه چرت بزنم ؟بامداد اين يه هفته درست نخوابيدم ....ديشبم تا صبح بيدار بودم ....ا_

 .......نه عزيز دلم بخواب_

 ........با اين همه محبت مردانه ميتوانستم تمام کمبود خوابهاي عمرم را جبران کنم

 ......چشم بسته بودم .......ميان خواب و بيداري

 فسقلي من قبل از اينکه بخوابه به بامداد نميگه نتيجه ي کنکورش چي شده؟_

 که براي خودم هم مفهوم نبودبا صداي شلي 

 .......شدم2با اينکه نبايد بگم ....اما رتبه _

 ....دستم را باال برده بود....بوسيده بود ....زير دستش روي دنده گذاشته بود_
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 آفرين فسقليه من .....بخواب_

 ......با احساس دستانش روي گونه ام بيدار شده بودم

 

 خونه ......به مامانت بگو ماشينتو دادي ترانه ببره من رسوندمت .....بدو باال که داري ازفدرا .....پاشو فسقلي رسيديم _

 .....هوش ميري

 :خميازه کشان در را باز کرده بودم

 ببخشيد که کل راهو خواب بودم .....مواظب خودت باش ......رسيدي خونه خبر بده_

 .....شاهو ديديمعلومه خيلي خوابي .....تا من برسم تو خواب هفت پاد_

 خدافظ_

 خوب بخوابي فرشته کوچولو_

 کليد که در قفل انداخته بودم انگار خواب دنيا از چشمانم پريده بود .......سعي کرده بودم با بي صداترين حالت

 .....ممکن دوشي بگيرم .......مسواک زده بودم ......نيم ساعت گذشته بود ....بامداد بايد رسيده بود

 :ودمپيام داده ب

 بامداد خان ميبيني که من بيدارم و جنابعالي رفتي خونه بدون خبر دادن خوابيدي_

 دقيقه نگذشته جواب داده بود : بامداد خان غلط بکنه بي خبر به شما بخوابه ....همين االن رسيدم عزيزم0هنوز 

 

 ....مرسي که بيدار موندي .....بخواب که بامدادم بخوابه.....

 يرباشه ...شبت بخ_

 ........شب بخير عزيزم_

 ........انگار هميشه آغازهاي غير مترقبه ام پايان هاي غافلگير کننده تر داشت

 فرداد مهمانمان کرده بود رستوران مورد عالقه ام .......خانواده ي چهارنفره و نصفيمان را ....خانواده اي که صندلي

 .......نمايان ميکرد.....پدري که حاال اگر بود تنها پدر نبودپنجمش دور ميز جاي خالي پدر را مشهودتر از هميشه 

 ديگر با بامداد صحبت نکرده بودم ......کل روز را خواب بودم .....بيدار هم که شده بودم مامان اولتيماتوم داده بود

 .......سريع حاضر شوم

 .....حاال اين بهانه ي کوچک دور هم جمعمان کرده بود

....... 

 خستگي شب بيداري ها ....اسباب کشي کارگاه انگار برطرف شده بود ....سر کالس بچه ها را دو تا ميديدمهنوز هم 

 ........ميگرن لعنتي هم باز آمده بود.......
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 به خانه که رسيده بودم انگار در بهشت برين سبز شده .......صداي ترانه در خانه ي ما آنهم اين روز که ميدانست

 .......دارم عجيب بودآموزشگاه کالس 

 ......سالم ...ترانه تو اينجا چيکار ميکني ؟....سالم مامان_

 صداي دنيا هم از آشپزخانه آمده بود : سالم فدرا

 اوا دنيا م اينجاست ....سالم_

 سالم عرض شد خانوم روانشناس ...تحويل بگيريد رسيد بديد ....اومديم حضوري براي عرض تبريک .....تازه بنده_

 .......دا خبر نداري دو سوت ديگه همه بچه ها اينجانخ

 بچه ها اينجان ؟ براي چي؟_

 

 همه رو دعوت کردم تبريک حضوري .......االناست که برسن ...اگه فکر کردي اين چشماي پر خونت و صورت_

  وايسادم کمک خالهخسته دل منو به رحم مياره سخت در اشتباهي .....چون براي اولين بار در عمرم از ظهر تا حاال

 .....آشپزي کردم

 .....نگو که باور نميکنم_

 ديگه مرام گذاشتم ديگه .....حاال چرا اين شکلي اي تو ؟_

 .....بابا ميگرنم عود کرده داره ديوونم ميکنه_

 اخي ....ولي جدي خيلي داغوني .....بيا برو يه دوش بگير بيا_

 حاال کيا رو دعوت کردي ؟_

 وت نکردم ....نارينو از کرج کشوندم .......داره با آژانس مياد ....آدري ....سارا .....خاله ژاکلين ....نيمابگو کيا رو دع_

 بامداد ....شکوه جون .....بازم بگم ؟......

 .......نه نه بسه ديگه ....خيلي زحمت کشيدي مثل اينکه_

 .....بودم ....دريغ از اپسيلوني بهبوددوش گرفته بودم .....ژلوفن و ادويل و ميگر استاپ هم خورده 

 نفره اش ميتواند راخت08مامان و ترانه و دنيا ميز را ميچيدند......مامان خدا را شکر ميکرد به مدد ميز ناهارخوري 

 .......پذيرايي کند

 ........دامن بزندفرداد زودتر از همه رسيده بود .....رويا رويي بامداد و فرداد خودش ميتوانست به اين ميگرن کوفتي 

 عمو هاروت و آقاي آرين کنار پنجره ي پذيرايي پيپ ميکشيدند ......بقيه به هر ضرب و زوري بود در پذيرايي

 نشسته بودند ......ترانه و آدري يک لحظه ول کن نبودند ....سارا را هم تحريک ميکردند با شوخي هايشان همراه

 ........شود

 نيما و بامداد را پذيرفته بود .........دنيا را کنارش نشانده بود .....دست دور شانه اش فرداد با ادب و متانت تمام
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 انداخته بود ....از روزش ميپرسيد.......ناراحت شده بود که خودش را خسته کرده ....اين ميان که سردرد امانم بريده

 نميتوانستم در حضور جمع نگاهش کنم را بود و شوخي هاي بچه ها تمامي نداشت ....نارين بامدادي که از سر شب

 زير نظر گرفته بود .......فکرم مشغول شده بود .....ميشد چند سال ديگر صحنه ي رو به رويم که فرداد و دنيا درآن

 .......قاب شده بودند متعلق به من و بامداد باشد ؟

 .......بودم قدمي به بامداد نزديک شوم اين مهماني هيچ حالم را خوب نکرده بود ....به خصوص که حتي نتوانسته

 :مامان که خواسته بود غذا ها را روي ميز بچينم نارين در آشپزخانه زير گوشم زمزمه کرده بود

 ....اين بيچاره خودشو کشت ....حداقل يه نگاه بنداز_

 ......ااا ...نارين ساکت ....جلوي فرداد که نميشه_

 .......ه دارهحاال از ما گفتن ...بنده خدا گنا_

 ......سر ميز هم حتي نتوانسته بودم نگاهش کنم ......ترسو شده بودم انگار

 دوست داشتم ميشد اين جمع ناپديد شوند ......دستش را بگيرم ......به اتاق تاريکم ببرم که ذره اي نور سردردم را

 بم ....شايد اين سردرد لعنتي تمام شودتشديد نکند ......روي لحاف گل گلي ام دراز بکشيم ......در آغوشش بخوا

......... 

 ......دنيا خسته شده بود ......فرداد از همه عذرخواهي کرده بود .......همه پذيرفته بودند

 

 نيما با وجود اينکه در جمع همه دوستش داشتند و با همه ارتباط گرفته بود بلند شده بود .....خواسته بود ترانه را هم

 .......ترانه گفته بود شب پيشمان ميماندبرساند که 

 ......انگار جمع که خلوت تر شده بود مردمک چشمانم ميتوانست به آن سمت کشيده شود

 

 آدري و سارا درگير زنانه هايشان بودند ......بعد ازمدتي هم را ديده بودند ميخواستند از فرصت استفاده کنند_

 ه خيال خودشان خيلي نامحسوس داشتند فضا را فراهم ميکردند که بتوانم لحظه اينارين و ترانه ....که دو نفري ب......

 .....با بامداد صحبت کنم ......مشکل گارن و احسان بودند که با خونسردي تمام بامداد را به حرف گرفته بودند

 ......مامان هم انگار نه انگار که سردرد دارم خواسته بود چاي ببرم

 بودم ......همانطور که فنجان ها را پر ميکردم دعا دعا ميکردم اين مهماني کذايي تمام شودبه آشپزخانه رفته 

 امشب بدترين شب ممکن براي مهماني دادن بود ......براي دور بودنم از بامداد....

 صداي شکوه جون از هال آمده بود .......در آن لحظه کم از صداي جبرئيل براي من نبود

 ......يه ليوان آب بيار من قرصمو بخورم بامداد جان مادر_

 .......هر لحظه هزار ساعت گذشته بود تا بامداد در آستانه ي در آشپزخانه ظاهر شود
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 ......انگار سالها بود نديده بودمش

 االن آب ميريزم_

 ....باشه عجله اي نيست_

 .....جلو آمده بود .....تکيه به صندلي آشپزخانه زده بود

 خوبي ؟_

 .............اصال ...ميگرنم عود کرده ...داره ديوونم ميکنهنه _

 من نميدونم اين ترانه کي ميخواد دست از اين کله خراب بازيا بر داره_

 .....بنده خدا به خاطر خوشحاليه من اين کارو کرده .....نميدونست قراره اينجوري بشه که_

 باشه فرشته کوچولوي مهربون .....ببرمت دکتر؟_

 تعريف ميکني؟جک _

 نه !....به نظر مياد انقدر کم عقل باشم که با اين حال و روز تو بخوام جک تعريف کنم ؟_

 

 نه...اما برم جلوي مهمونا بگم مامان من دارم با بامداد ميرم دکتر ......بعدم ميگرن که با دکتر خوب نميشه_

 ميريم که بقيه هم بلند شن ......زود بخواب ....فدراوقتي حالت اينجوريه يادم ميره بقيه هم هستن ......ما ديگه _

 .......توروخدا زودتر با ترديدات کنار بيا.....بذار خودم از فسقليم مواظبت کنم

 ........بيا اين آبو ببر فعال_

 ....بده چايي ها رو بيارم سنگينه_

 نه بابا زشته_

 ارين و ترانه خيلي به حرفم نگرفته بودند ....فهميده بودندچاي را که نوشيده بودند همه عزم رفتن کرده بودند .....ن

 .....اوضاع خراب است

 :ظهر بود ......همه رفته بودند ........اتفاق خوبش پيام او بود02بيدار که شدم ساعت 

 ......جوجه ي من چطوره ؟_

 

 ........و دوباره واژه اي جديد که بامداد مرا خطاب کرده بود

 چطوري ؟ خوبه .....خودت_

 .......تو خوب باشي خودمم خوبم_

 ......خب پس دو تايي خوبيم_

 مواظب خودت باش پس فسقلي_
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 بامداد حتي حاال که ابراز عالقه کرده بود هم اداي پسرهاي تازه بالغ را در نمي آورد که مدام در حال اس ام اس دادن

 .......و چک کردن باشد .....همينها بود دلم را بندش کرده بود

 دوش گرفته بودم .......ميوه در بشقاب چيده روي تخت نشسته بودم کتاب بخوانم ........بعد از مدتها تنهايي در اتاق

 

 خودم ميان خلوت خودم و تمام کتابهايم .......تنها چيزي که اذيت ميکرد پنهان بودن اين قضيه از مامان بود

 تعريف کنم .......بعد از اينکه ديگر در جلسات نيما حضور نداشتم مطبدوست داشتم دل به دريا بزنم برايش .......

 استاد هم نرفته بودم ........دلم براي راهنمايي هاي پدرانه اش تنگ شده بود .....براي اينکه مثل آن موقع که سينا را

 .....تحليل کرده بود کمي مرا و ترديدهايم را هم تحليل کند

 .....دست سراغش رفته بودم مامان که آمده بود چاي به

 مامان بيا يه ديقه بشين من يه چيزي بگم ...مونده سر گلوم_

 .....بگو_

 ببين تند تند ميگم تو هم گوش کن چون خيلي برام سخته_

 .....باشه خب بگو_

 قضيه از بيخ بين من و بامداد يه عالقه اي هست ....بامداد ميخواد که قضيه جدي باشه ....اما من نميدونم اصال اين_

 درسته يا نه ...اين احساس واقعيه يه نه ......يه وقتايي ياد کژال ميفتم ميگم شايد اگه منم يه مدت نباشم به راحتي

 فراموش شم ....يا اينکه باالخره بامداد و کژال يه سري روابطي با هم داشتن ......نميدونم با وجود اطالع از اين پيشينه

 بيام يا نه ....االن هم سر در گمم و دارم ديوونه ميشم ......تموم شد ...آخيش ميتونم با بامداد کنار

 من ديگه اگه بچه اي رو که بزرگ کردم نشناسم که مادر نيستم .....معلو بود شما دو تا به خيال خودتون خيلي_

 از اين به حرف بياي........اوالزرنگيد و فکر ميکنيد کسي نفهميده ....خوشحالم که بهم گفتي......انتظار داشتم زودتر 

 که بهتره چارچوب اين رابطه رو مشخص کنيد ......دوما تا وقتي با کژال و گذشته ي بامداد کنار نيومدي خودتو گول

 نزن ....االن ميتوني بگي دوسش دارم مهم نيست ....بعدا مهم ميشه .....من به عقل و منطقت ايمان دارم و ميدونم

 گيريتصميم اشتباه نمي

 بابا مامان من به عقل و منطق خودم ايمان ندارم ....بعدم وقتي من هنوز مطمئن نيستم چطوري به اين رابطه_

 چارچوب بدم ؟

 

 ببين اطالع داشتن من و خانواده ي بامداد شما رو تحت فشار نميذاره ......يعني هم من هم شکوه اونقدر بالغ هستيم_

 .......رابطه به ازدواج ختم شه ....اما دوست ندارم پنهاني و دور از چشم باشه که انتظار نداشته باشيم حتما اين

 مامان_
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 جانم؟_

 .....مرسي از اينکه هميشه پشتم هستي و حمايتم ميکني_

 

 .......پاره ي تنمي خب_

 ........بپذيردهيچ غير ممکني وجود نداشت .......فکرش را هم نميکردم بتوانم به مامان بگويم و مامان انقدر راحت 

 ....پس اگه اجازه هست من برم به بامداد بگم با خانواده اش صحبت کنه_

 برو ولي قبلش بايد يه چيزي بهت بگم فدرا_

 بفرماييد_

 .....سينا ايرانه .........چند روز پيش ديدمش .......نامزديش بهم خورده ......اومده ايران بمونه چند ماه_

 چرا؟_

 چرا به چي ؟_

 به هم خورده ؟ چرا اومده ايران و چرا اومده ديدن شما؟ چرا_

 مثل اينکه چند ماه تو سوييس با هم زندگي کردن .......سينا گفنه ما به درد هم نميخوريم ...محيا هم رفته محل_

 ....و اينکهکارش آبروشو برده .....نامزدي رو هم بهم زدن......االنم مثال اومده ايران يکم به خودش استراحت بده ....

 چرا منو ديده گفت به انرژيتون احتياج داشتم

 خب چرا االن اينا رو به من ميگيد ؟_

 

 چند روز پيش نميخواستم بگم چون اين آدم بي معيار خيلي اذيتت کرده بود و دوست نداشتم دوباره ذهنتو_

 که با دل قرص جلو بري ........زندگي مشغول کنه ....اما االن که ميخواي با بامداد صحبت کني بايد خبر داشته باشي

 .....هزار تا رو داره فدرا ....بايد خيلي محکم باشي

 بوسيده بودمش براي اينهمه تدبير ....اين همه محبت و عشق و اين همه حمايت ......که هيچ کجاي دنيا پيدا نميشد

...... 

 جانم ؟_

 سالم_

 سالم عزيزم ..خوبي ؟_

 ببينيم ؟ بله ....بامداد ميشه همو_

 نگو به همين سرعت تصميمتو گرفتي که باورم نميشه_

 .....نخير آقاجان ....شلوغ نکن ....بايد باهات صحبت کنم_
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 باشه ...ميام دنبالت فسقلي_

 ........مامان، بامداد مياد دنبالم بريم بيرون_

 .....باشه .....مواظب خودت باش_

 ......ده بود خوشحال بودماز اينکه اين جاي دنج و خلوت را انتخاب کر

 ...خب من در خدمتم_

 بامداد من با مامان صحبت کردم ......دوست نداشتم اين قضيه پنهاني بمونه .......شبيه رابطه ي دختر بچه هاي_

 ......دبيرستاني

 کار خوبي کردي و حاال نتيجه ؟_

 

 اگر پايانش ازدواج ما نباشه ...که البته منمنتيجه اينکه مامانم ميخواد که اين رابطه چارچوب داشته باشه حتي _

 اينطوري فکر ميکنم .....حاال ميخوام نظر تو رو هم بدونم

 ساله ام ،بچه نيستم که بخوام حاال حاالها تجربه کسب کنم ...و در14براي من که مهم تره فدرا ...من ديگه يه مرد _

 داسرع وقت به شکوه جون ميگم بياد که با مامانت صحبت کنن

 و اما يه چيز ديگه .....من هنوز نتونستم رابطه ي تو و کژالو هضم کنم ......و فکر کنم قبل از پيش بردن هر چيز_

 بايد تکليف اين قضيه روشن شه

 ببين فدرا ميدونم که تو شاهد يه بخشي از رابطه ي من با کژال بودي ......که خب شايد االن پذيرشش برات راحت_

 مان نميکنم که کژال تو چند سال از زندگي من شريک بود ......اصوال من تو روابطم آدم تنوع طلبينباشه ......من کت

 نيستم .....دليل داشتن اين دوستاي محدود هم همينه .....در مورد کژال و من شايد ما خيلي وقت بود تو يه رابطه

 انگار نگه داشتنه اين دوستيه مسالمت آميزبوديم اما هيچ کس به خودش زحمت نميداد اين رابطه رو نقد کنه ....

 واسه هردومون راحت تر بود .....تا وقتي که کژال رفت ......من حتي به خودم نميديدم بخوام به تو فکر کنم چه برسه

 ......که اينطوري بخوام درگيرت بشم ......ولي االن اينجام و ميخوام بدوني کژال يه داستان تموم شدست واسه من

 ......بهم فرصت بدي بامداد بايد_

 ساله ي رو به رو هم باش14نميخوام تحت فشار بذارمت اما فکر دل اين مرد _

 هي اينو ميگي احساس ميکنم خيلي پيريا_

 خب در مقابل توي فسقلي پيرم ديگه_

 .....سالمه ها25بابا من _

 .....ساله ي مني25باشه ...بازم تو فسقليه _

 جا ميرسيم؟بامداد به نظرت ما به ک_
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 نميدونم فدرا واقعا نميدونم !.......طبيعتا مشکالتي خواهيم داشت اما من کنار تو ميتونم باهاشون مواجه شم_

 .....شايد اينا همش فکر ماست .....شايد بعدا از هم خسته شيم_

 .....فدرا داري خيلي بد بين ميشي ......من به احساسم به تو شک ندارم_

 .....شکاي منم برطرف شه پس بايد کمک کني_

 دست روي دستم روي ميز گذاشته بود

 .......من هميشه کنارتم .....تو فقط باور کن_

 .....در ضمن بايد منو ببري پاريس_

 .....تو بله رو بده من ميبرمت دور دنيا_

 اگه من خواستم بعد ارشد ازدواج کنم ؟_

 !يهو بگو قصد اذيت کردن منو داري ديگه_

 ميخوام احتماالت رو بررسي کنيمنه خب _

 تو قبول کن من خودم چاکر خودتو و ارشدتو و احتماالتت هستم_

 خب_

 ميدوني وقتي اينطوري ميگي خب ميخوام بچلونمت ؟_

 

 ......اااا_

 ....خب باشه ....خجالت نکش_

............................. 

 ام اين مدت فکرم پي تنها چيزي که نبود بامداد بودبامداد بنده خدا را سر کار گذاشته بودم ......در تم

 

 انگارآدميزاد از بابت هز چيز که خيالش راحت ميشد ميگذاشتش کنار ......بامداد براي کنار زدني نبود ...اما حاال......

 ودکه ميدانستم کنارم هست و تحت هر شرايطي مي ماند بي خيال شده بودم .....شايد صبوري هاي او هم دخيل ب

 مرد و مردانه تحت فشار قرارم نداده بود...... ..عکسهاي سونوگرافي دنيا در اين چند ماه را با فيلمهاي خودم....

 آرشيو کرده بودم ........هر شب براي فسقلي در راه در دفتري کوچک خاطره مينوشتم ......عکس فرداد و دنيا را

 م مامان در اين مدت چند باري سينا را ديده .......آن هم به اصرارميان صفحات برايش چسبانده بودم ........ميدانست

 ......سينا

 ........اما ديگر نميخواستم پرونده ي سينا باز شود
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 خانوم اسالمي سالم_

 سالم_

 ...نشناختيد ؟ فدرا ام_

 آ ببخشيد عزيزم .....انقدر اوضاع به هم ريختست که ديگه خودمم نميشناسم ...خوبي ؟_

 بم ؟.....شما چطوريد ؟اوضاع چرا به هم ريخته است ؟من خو_

 از چند روز پيش که دکتر حالشون بد شده تمام مطب به هم ريخته ...همه ي قرار ها رو کنسل کردم اما بدتر از_

 همش اينه که دکترم هيچ حالشون بهتر نشده

 استاد چي شدن مگه ؟_

 آمبوالنس مثل اينکه يه سکته ي خفيف داشتن ....االن هنوزمچند روزپيش يهو قلبشون ناراحت شد زنگ زدم _

 بستري ان

 چرا به من خبر نداديد ؟_

 من نميدونستم تو خبر نداري که دختر ؟_

 کدوم بيمارستانن االن؟_

 ...همون بيمارستاني که خانومشون ميرن_

 باشه ...مرسي ...پس فعال_

 خداحافظ_

 ه جون ....حتي رويش را نداشتم زنگ بزنم .....مثال دختر نداشته شان بودمنميدانستم بايد مامان را بگيرم يا گالر

 .......انقدر بي معرفت بودم که حتي خبر نداشتم چه برايشان اتفاق افتاده.....

 الو ...مامان سالم_

 .....سالم_

 مامان دکتر صديق سکته کردن...بيمارستانه ....من االن روم نميشه زنگ بزنم به گالره جون_

 اي واي....کي اينطور شده ؟_

 

 ........چند روز پيش مثل اينکه ......خانوم اسالمي گفت_

 صدايش را پايين آورده بود

 .....فدرا سينا اومده اينجا روحيه اش هم مناسب نيست که بتونم بگم بره ...به گالره زنگ ميزنم ....تو برو اونجا_

 ......که روحيه اش خرابه بابا مامان سينا غلط کرده .......به ما چه_

 داد نزن_
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 ......داد ميزنم ......به ما چه اخه ....پاشه بره هر جايي که تا االن بوده_

 ......نميتونم مهمونو از خونه بندازم بيرون_

 گوشي را بدون خداحافظي قطع کرده بودم .......بي ادبي بود ....اما دوست نداشتم مامان سينا را به من ترجيح دهد

...... 

 

 ......از پرستار سراغ گالره جون را گرفته بودم ......گاهي که عمل داشت همين بيمارستان بود

 از ته راهرو که ديده بودمش روي نگاه در چشمانش را نداشتم .....اين زن سپيدموي دوست داشتني در چنين

 .......شرايطي تنها مانده بود

 ........در آغوشش پرت کرده بودم زده بودم زير گريهبه جاي اينکه باعث تسکينش شوم خودم را 

 گالره جون من شرمنده ام ......بايد زودتر ميومدم ....ميدونم که خيلي بدم_

 ......عزيز دلم اين چه حرفيه ...آروم باش .....چيزي نيست که_

 خيلي چيزه .....خيلي ...من خيلي بي معرفتم ......حالشون خوبه ؟_

 ...ولي بهترههنوز بستريه .._

 ميتونم ببينمشون ؟_

 اگه قول بدي شلوغ نکني اره_

 ......اين زن در اين شرايط سخت هم به من روحيه ميداد .......کار دنيا برعکس شده بود

 ......گاون مخصوص پوشيده بودم ......هنوز پا داخل اتاق نگذاشته هق هقم بلند شده بود_

 بود ........پدر بود .....همراه بود ......دوست بود ......راهنما بود .....استاد بودپيرمرد روي تخت براي من فقط استاد ن

....... 

 ........گالره جون تنهايم گذاشته بود ........چقدر چهره ي مهربان و مردانه اش تکيده شده بود

 بي خبر باشه ....شما و گالره استاد من خيلي بدم ...خيلي بد ...خودم ميدونم ....کدوم دختريه که انقدر از پدرش_

 .....جونو تنها گذاشتم ....شما منو ببخشيد

 ........خوب بود که استاد به هوش نبود ......صد در صد رويم نميشد در چشمانش نگاه کنم

 سينا هر کار کرده بودم گالره جون اجازه نداده بود بيشتر بمانم .......از بيمارستان که آمده بودم بيرون دوباره ياد

 افتاده بودم که در خانه ي ما جا خوش کرده بود ........لجم در آمده بود .......شب را ميخواستم در کارگاه بمانم

 

 مامان بفهمد چقدر ناراحت شده ام .......از طرفي دوست داشتم با سينا رو به رو شوم .....شايد بعد از اينهمه مدت...

 .......ذره اي خجالت بکشد
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 ......ا زده بودم شماره اش را گرفته بودمدل به دري

 سالم_

 سالم......بامداد ؟_

 جانم؟ ...خوبي؟_

 نه خوب نيستم .....يه چيز خوب بگو_

 چرا ؟ چي شده؟ کجايي؟ بگو بيام پيشت_

 ......نه ....فقط ميخوام يه چيزي بگي_

 چي شده آخه که فسقليه من اينطوري غمگينه ؟_

 ....سينا هم پا شده رفته خونمون .....مامانم با من نيومد بيمارستان ....سينا رو به مناستاد صديق سکته کرده ..._

 ترجيح داد ....گفت روحيه اش خرابه ......خب منم روحيه ام خراب بود ...دوست داشتم بياد پيش من .......االنم

 .....دلخورم

 کجايي االن؟_

 جلوي بيمارستان ....روي جدول خيابون_

 که ناراحتي و نميذاري بيام پيشت ....مامانت رسم مهمان نوازي رو جا آورده ......يعني هرکس جاي سينا عزيز دلم_

 هم بود نميتونست عذرشو بخواد که ......ميدونم به خاطرش اذيت شدي .....اما هيچوقت فدراشو به کس ديگه ترجيح

 ه ....ولي خب االن دلش نازک شده ......مگه نه ؟نميده .......جوجه منم انقدر منطقي هست که اين شرايطو درک کن

 

 بامداد ؟ داري گولم ميزني؟_

 نه عزيزم .....ميدوني که برام عزيزتريني و نميخوام لحظه اي ناراحت شي .....اگه فکر ميکني االن بري خونه اذيت_

 داره؟ميشي برو کارگاه ...منم نميام که تنها باشي ....اما مامانت مگه به جز تو کسيو 

 نه_

 خب پس چي ميگي؟_

 هيچي ...ميرم خونه_

 ......باشه_

 بامداد ؟_

 جان دلم؟_

 .......دوستت دارم ...مرسي که هستي_

 گوشي را قطع کرده بودم .........اولين بار بود که اين جمله را مستقيم به بامداد گفته بودم .......ولي بايد ميگفتم ....بعد
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 و حمايتهاي بي شائبه اش استحقاق شنيدنش را داشت ...آن هم وقتي در مورد سينااز تمام صبوري هاي اين مدت 

 !آنقدر بدون بغض و تعصب صحبت ميکرد ...اين مرد را بايد دوست ميداشتي ......!چاره ي ديگري نداشتي

 ه کسي بودم که برايتمام راه تا خانه را با انرژي اي که از بامداد گرفته بودم خشم در دلم پرورانده بودم،بيشتر شبي

 ميدان جنگ لباس رزم ميپوشد

 سالم-

 سالم عزيزم-

 از جا بلند شده بود :سالم فدرا جان

 !نگاهي انداخته بودم به صورتش ،بد 

 

 دکتر صديق خوب بود ؟گالره رو ديدي؟-

 بي توجه به سينا رو کرده بودم به مامان

بود ،خيلي هم به هوش نيست ،گالره جون هم تنها ميريم پيششهنوز بستري بودن ،من که رفتم تو اتاق خواب 

 بود،گفتم

 فردا

 کار خوبي کردي-

 من برم لباس عوض کنم-

 انگار سينايي با ان قد و قواره انجا حضور ندارد ،مامان معناي حرکاتم را فهميده بود

 سينا جان چاييت سرد شد-

 چشم ميخورم-

 نبايد طول ميکشيدبراي عروسي هم اگر ميخواستم اماده شوم انقدر 

 براي خودم چاي ريخته بودم کنار مامان نشسته بودم

 تلفن زنگ خورده را برداشته بودم نيلوفر بود ،براي گرفتن مرواريد به مشکل خورده بودند ميخواست مامان معرفي

 نامه اي بدهد ،،،،اگر ميشد ميگفتم بعدتر تماس بگيرد

 مامان نيلوفر با شما کار داره-

 رده بود ،،،،عذرخواهي ک

 رو به روي سينا نشسته بودم به سختي سنگ ،،،

 فدرا جان شنيدم ارشد قبول شدي-

 بله-
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 اين بله فقط سه حرف نبود ،،،،هزاران حرف بود،،،،اين بله به تو ربطي ندارد بود،،،،اين بله تا حاال کجا بودي بود

 د بله بود،،،،،،،،،،اين بله عجب آدم پررويي هستي بود ،،،،،،تنها چيزي که نبو

 تبريک ميگم ،،،،،لياقتشو داشتي-

 خيلي ممنون-

 سينا طبعا بايد ميفهميد اين جوابهاي تک کلمه اي خصمانه ترين پاسخهاي مودبانه اي بود که ميتوانستم بدهم

 مامان امده بود :ببخشيد طول کشيد،کار مهمي داشت

 خواهش ميکنم ،منم ديگه رفع زحمت کنم-

 انشامو بمون سينا ج-

 !مامان چه به سرش امده بود که اين سينا را براي شام نگه ميداشت ؟

 سر ميز شام فهميده بودم سينا هر چه که بوده دل مامان را به دست آورده

 فدرا يه دختر افغان رو از سازمان ملل بهمون معرفي کردن سينا قراره اين مدتي که ايرانه بهش مشاوره بده اگه-

 هم تو جلساتش باشيدوست داري ميتوني تو 

 بميرم براش ،،،،کي همچين باليي سرش اورده-

 

 اينا تو حاشيه ي شهر زندگي ميکنن ديگه ، يکي از الت و لوتهاي محل اين بال و سرش اورده بعدم تهديدشون کرده-

 برن پيشاگه شکايت کنن يه باليي سرشون مياره ،اينام که خودشون غيرقانوني اومدن کارت ندارن ،جرات ندارن 

 پليس

 يعني همه چي به همين الکي اي ؟-

 ديگه همينطوره ديگه-

 فدرا جان هنوز گوشه گوشه ي دنيا ،نه فقط اينجا هر روز اتفاقات اين چنيني ميفته ،جلوشو نميتوني بگيري ،ولي-

 

 حداقل ميتوني کمکشون باشي

 .رش خالي کنمبدم نمي امد دق و دلي اين چند وقت را با تمام ناماليمي هاي دنيا س

 اره جلوشو نميشه گرفت ولي ميشه اين ادمايي که اين همه دم از حقوق بشر ميزنن دست بردارن بشري که خودش-

 هيچ ارزشي نداره چه برسه به حقوقش ،ادمايي که با وحشي گري هرجور باليي سر همديگه ميارن ،،،،

 يقه بعد در گوش سينا هم زده بودم ،،،،،مامان با تعارف غذا بحث را عوض کرده بود اگرنه شايد چند دق

 حاال که سينا رفته بود مامان را در آشپزخانه دستگير کرده بودم

 مامان تو نميدوني من ديگه نميخوام با اين ادم کار داشته باشم که برداتي دعوتش کردي بعدم شام نگهش داشتي-
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 تازه به منم ميگي باهاش تو جلسه ي تراپي شرکت کن

 گه تونستم تو درست کنم ،هي بهت ميگم انقدر ادمارو قضاوت نکن ،اوال که اون خودش خواست بياد ،منميعني من ا-

 نميتونم وقتي يکي حالش خوب نيست بگم اينجا نيا دوما که ساعت شام کي مهمون خونشو بيرون ميکنه که من بکنم

قاطي کني ،ميدوني که سينا روانپزشک با  سوما و از همه مهمتر اين که قبال سينا کاري کرده دايل نميشه مسائلو

 سواد

 و موفقيه ،حاال اين که تو بخواي لج کني به ضرر خودته اگر نه واسه اون فرقي نميکنه

 دستانش را با حوله ي آشپزخانه خشک ميکرد

 چاي ميريختم : نخير مامان خانوم من ميخوام بدونم جنابعالي چرا يهو انقدر تغيير فاز دادي ،،،،

 ر غاز کدومه دختر ،خب ادما تحت شرايطي يه تصميماتي ميگيرن درست و غلط ،،،نميتوني تا اخر عمرتغيي-

 سرزنششون کني که

 چطور اونموقع که با محيا جونش خوش ميگذروند يه حالي از ما نپرسيد ؟االن که حالش خراب شده اومده سراغ ما-

 ماه هم تو سوييس حالش بد بوده مخصوصا با اون آبرو خب ببخشيد که من ديگه نتونستم اينا رو بگم بهش ،چند-

 ريزي که محيا سر کارش در اورده

 به ما چه-

 فدرا خيلي کم گذشتي .بيشتر از اين ازت انتظار دارم-

 خب نداشته باش-

 خل بازي در نيار-

 ......حيف که حرف زدن با بامداد موتورم را خنک کرده بود

 بود بعد از آنهمه داد و بيداي که به خاطر سينا کرده بودم از حضورم متعجب شدهنگاه عاقل اندر سفيه مامان گفته 

 ،،،،اما به قول خودش حساب کار از خود سينا کامال جدا بود

 سينا در اتاق نشسته بود دخترک هنوز نيامده بود خودم را با نيلوفر سرگرم کرده بودم

 

 حمل اين درد کوچک بوداين دخترک نحيف که از راه رسيده بود زيادي براي ت

 سينا در کمال خونسردي سوال ميکرد انگار مرور دردهاي اين دختر هيچ اثري روي اين مرد نداشت .شايد هم همين

 کارهايش بود که از او روانپزشکي حرفه اي ساخته بود

 مي سوزانداين دخترک روي صندلي انگار ديگر تمام وجودش را عفونت گرفته بود ،دردهايش که حرف ميشد قلب 

،،،،،،، 

 کاش خدا به ادمها متناسب با اندازه هاي خودشان درد ميداد ،،،،،،اين دردها براي او زيادي سنگين بودند،،،،،
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 از اتاق که بيرون رفته بود احساس ميکردم ماري آن توانت شده ام ،اگر در آينه بنگرم همه موهايم سفيد شده

 !از اين صحبتهاست اما ادميزاد انگار پوستش کلفت تر......

 ديگد حواسم نبود سيناست که روبه رويم نشسته

 عدالت خدا کجاست ؟چرا بايد يه دختر به اين کوچيکي همچين باليي سرش بياد ؟-

 باالخره که چي،،،اين دختر گناه دارهخدا که دلش نميخواد اين بنده هاي خدان که بال سر هم ميارن-

 

 ت گفتم تو زندگيت خواهي ديد و بايد قوي باشياينا جزو همون ناماليماتيه که به-

 اره ،،،،شما گفتيد اما به نظر من عادت کردن به اين جور چيزا هيچم خوب نيست-

 خب اذيت ميشي-

 مهم نيست ....ترجيح ميدم اذيت شم تا نسبت به رنج ادما بي تفاوت شم ...موندم شما چطور انقدر خونسرد و بي-

 تفاوت نگاه ميکنيد

 ي بخشي از کار منه فدرا جان ،اگر قرار باشه با هر کيسي منم بخوام از خودم بيخود شم که ديگه هيچيخونسرد-

 ،من حتي تو چند ماه گذشته که شرايط سختي داشتم بيمارامو ويزيت کردم

 خوش به حالتون پس که انقدر خوب خودتونو کنترل ميکنيد-

 باهاشون رشد کنهزندگي بالهايي سر ادم مياره که ادم مجبور ميشه -

 بالهايي که سر ادم مياد با اشتباهاتي که خود ادم باعثشون ميشه فرق داره-

 سينا ميدانست هر بحثي که آغاز شود ،باربط وبي ربط ختم مي شود به همينجا !به مني که ميخواستم غيرمستقيم به

 ...........................ميرفترويش بياورم و به سينا که کامال آگاهانه از حرف زدن در اين باره طفره 

 بعد از دوستت دارمي که پشت تلفن به بامداد گفته بودم نه زنگي زده بود نه پيامي ،،،،،

 به زودي اوکي ميشه ،تو فعال فکر جور کردن شاگرد باشترانه چي شد پس اين آموزشگاهت ؟-

 خيانت نميکنم به اعتماد مردم من؟مگه عقلم کمه ؟چيزي بلد نيستي به بچه هاي مردم ياد بدي ،من-

 !ااا،که اينطور !االن که رفتم کارگاه ترتيب چندتا از کوزه هاتو دادم کامال ميفهمي خيانت يعني چي-

 !نه تو دست به آثار هنري من نميزني-

 فکر کردي من بامدادم خر شم ،،،،برو ابجي برو-

 راستي چند روزه ازش خبر ندارم-

 خب برو خبر بگير ،-

 

 شايد خودش نميخواد که هيچخبري ازش نشدهخب -
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 سالگيت همينطور خوددرگير باشي٦٠باز تو تز دادي ،،،،،،،اون بدبختو بگو اومده گير تو افتاده ،،،،ميترسم تا -

 اخرشم بمونيد حسرت به دل

 ساکت باش ترانه ،،،،برو دنبال کارت اصال-

 نه هايم دوست داشت قهوه اي بخرد برود ديدن بامداد و منشيبد هم نبود ،،،،،،،امروز از ان روز هايي بود که دخترا

 مودب و دوست داشتني اش که مثل هميشه خوب پذيرايم شده بود

 بهشون خبر بدم اومديد ؟-

 ميشه شما نگيد خودم برم ؟-

 چشمکي زده بود :بله چرا نميشه ،بفرماييد

 شت به در بوددر زده بودم ،،،،،نيمه ي در را که باز کرده بودم صندلي اش پ

 سالم عرض شد اقاي رييس-

 چرخي زده بود :سالم عزيزم ،،،،تو اينجا چيکار ميکني؟

 دست روي دستگيره ي در گذاشته بودم

 خب ميخواي برم ؟-

 بيا تو ببينيم فسقلي ،،،،،از کي تا حاال ادمو شوکه ميکني بعدم وسط زمين و هوا ول ميکني ميري ؟-

 بودمقهوه رو روي ميزش گذاشته 

 من ؟کي شوکه کردم ؟ديدم چند روزه خبري ازت نيست گفتم بيام ببينم نکنه منو يادت رفته-

 ....از پشت ميزش بلند شده بود ،،،،پشت انگشت اشاره اش را کشيده بود روي گونه ام

 

 م،،،،،،خودتتو بگو اگه يه فسقلي زنگ بزنه بهت يهو بگه دوستت دارم و گوشي رو قطع کنه و بره حاجي حاجي مکه -

 ديگه جرات نکني زنگ بزني صداشو بشنوي که اخرين جمله اش تو ذهنت بمونه فراموش کردن فسقلي محسوب

 ميشه ؟

 هميشه انگار بامداد فرسنگها جلوتر بود ،،،،،کوچکترين سوال بچه گانه اي که ميپرسيدي شيرين ترين پاسخ بزرگانه

 !را تحويل ميگرفتي

 ؟ خب تعريف کن ببينم چه خبر

 بامداد ديروز سينا يه جلسه ي تراپي داشت با يه دختر بچه ي افغان که بهش تجاوز شده بود ،منم رفتم-

 خب؟-

 خب هيچي خيلي غصه داشت ،،،،سينا اما خيلي خونسرد نشسته بود باهاش حرف ميزد ،،،،دلم ميگيره وقتي ميبينم

 ادما اينجورين ،همش ميگم نکنه توام بيخيال باشي
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 بود به اين سادگي بچه گانه لبخند زده

 اوال که عزيز دلم هيچ ادم سالمي به غم ديگران بي خيال و بي تفاوت نيست،شايد او درونگراست و غمشو بروز-

 نميده ،بنده هم بيخيال نيستم خيالتون راحت

 .خب معلومه تو از جامعه ي مردا دفاع ميکني-

 رچي تو بگياي بابا .من هرچي بگم که تو رضايت نميدي ،اصال ه-

 من ميگم پاشو کارتو تعطيل من بريم بيرون-

 چشم ،شما دستوربفرما-

 !بامداد-

 جان بامداد؟-

 ميگم بعني قراره تو هميشه همينطور خوب بموني ؟ يا اگه باهات ازدواج کنم و بيام اينجا بگم بريم بيرون ميگي برو-

 بابا کار دارم ؟

 الکي تو ذهنت ميگذره اين چيزا ارزش داره که تو منو ميون زمين وسرش کج شد: آخه فسقلي من که هزار تاچيز 

 هوا نگه داشتي اگه من قول بدم خوب باشم تو بله رو ميدي ؟

 ممممم حاال بايد فکرامو بکنم-

 پاشو شيطون پاشو بريم-

 ،براي آسمانزندگي شايد ساده بود شايد پيچيده هرچه بود بايد خدا را براي داشتنها و نداشتنهايش شکر ميکردي

 آبي اي که زيرش دوستاني داشتي که تک تکشان عزيز بودند،بامدادي داشتي که هر کجاي دنيا هر زماني که بود

 حتي فکرش هم حالت را خوب ميکرد ،،چه رسد به اينکه وسط روز بروي ديدنش برايش از سينا حرف بزني ،برايت

 وزي براي من مهم بوده .......زندگي ارزش گذراندن اينحرف بزند بدون هيچ بغض و کينه اي از مردي که شايد ر

 لحظات را داشت

 دکتر صديق برايم شده بود آن چيني بند زده که يک بار ترک خورده بود حاال مثل چشمم مواظبش بودم ........دوباره

 ده ميخواندم هم پرستاررفتن به مطب را از سر گرفته بودم ........اما اين بار رفتنم فرق داشت ....اين بار هم پرون

 استاد بودم ........کالفه شده بود ......با گالره جون صحبت ميکرد و غر ميزد از اينکه اين دختر يک لحظه منو ول

 .........نميکنه

 ديگر درگير شدن در پرونده ها مثل نيما براي خودم هم مقدور نبود ......ماه هاي آخر بارداري دنيا بود و شروع

 اه ........همه اتفاق نظر داشتند روانشناسي باليني را انتخاب کنم .......زندگي هيچوقت براي آدم صبرشدن دانشگ

 نميکند ......گاهي هزاران چيز ميخواهي که حتي يک کدامش را نميدهد گاهي فقط به داشتن يک چيز کوچک
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 ميکند .......زماني زندگي خالي از عاشقانهرضايت ميدهي اما زندگي بار تمام نداده هاي طوالني مدت را بر سرت خالي 

 

 ام بين خانه و دانشگاه و آموزشگاه بود .......حاال عاشقانه داشتم ..... دانشجوي ارشد بودم ......عمه ميشدم .......و شايد

 !اگر ترديدهايم را کنار ميگذاشتم متاهل

............. 

 ي به هم آميخته برايم عادي شده بود .......شاگردهاي ترانه ديگر باز کردن در حياط و شنيدن اين صداهاي خنده

 بچه هاي کوچک دوست داشتني که از بچه دوستي خاله فدرا سوء استفاده ميکردند .....هربار مجبور بودم يواشکي....

 شود کمي گل بدهم بازي کنند و قبل از آمدن مادر پدرشان دستهايشان را در حياط بشويم که تمام آثار جرم پاک

......... 

 ......سالم بر نقاشان عزيز_

 ........ترانه لبخندزنان چشمکي زده بود .......روژان با دست هاي رنگي دويده بود طرفم ........: سالم گلدار جون

 

 از ميان بچه ها روژان تنها کسي بود که مرا گلدار صدا ميزد .....قول داده بود در حضور بچه ها مرا همان فدرا صدا

 کند ....اين هم هنر ترانه بود که جلوي بچه مرا گلدار صدا کرده بود روژان هم گفته بود گلدار را بيشتر از فدرا

 ......دوست دارد

 سالم قربونت برم ....دستاتو به خاله نمالي_

 .......نه خاله حواسم هست ....پس بيا لپتو بيار پايين بوس کنم_

 .....اي جان چشم ......اين لپ من_

 دست کوچکش را گذاشته بودم روي لپ راستم که لپ چپم را ببوسد .....بوسه همانا و به جا ماندن يک پنجه ي

 .....کوچک رنگي همانا

 اي واي فسقل چيکار کردي ؟_

 خاله بخدا حواسم نبود ......لب برچيده بود که بي شک در کمتر از سي ثانيه اشکش هم جاري ميشد_

353 

 بود ......: بيا عزيزم ......اصال خودتو ناراحت نکن ...اين خاله گلدار هم دلش بخواد قيافه ي بيترانه خندان آمده 

 .......رنگ و روش يکم رنگ گرفت

 زده بوديم زير خنده .....روژان که با تمام بچگي اش چيزي ازحرفهاي ترانه نفهميده بود از خنده ي ما زده بود زير

 خنده

 ....همه ميدانستند ......خودش زير بار نمي رفت اما کامال مشخص بود وقت و انرژي اي کهروژان نور چشمي اش بود .

 ........ترانه براي روژان ميگذارد خيلي بيشتر از ساير بچه هاست
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 بي دليل هم نبود .....روژان تنها بچه اي بود که هميشه با پدرش مي آمد ......مادرش براي هميشه رفته بود کانادا

 اژدي زندگي روژان رفتن مادر و بد بودن و پدر و داشتن نامادري نبود .......تراژدي اش اين بود که پدريتر.....

 بسيار متشخص داشت که براي خوشحالي روژان هرکاري ميکرد .....بحث ازدواج دوباره را براي هميشه کنار گذاشته

 رفري کوچک که هرطور فکر ميکردي نميدانستيبود و تمام زندگي اش خالصه شده بود در روژان .....دخترک مو ف

 .......مادرش چطور اين موجود دوست داشتني را رها کرده

 با وجود اينکه ترانه مجوزش را گرفته بود چون گاهي بي حجاب در کارگاه ميچرخيديم در حياط را باز نميگذاشتيم

 .......:انداخته بود ...دست در دست روژان زنگ که به صدا در آمده بود ......ترانه شال را دور سرش..........

 ......روژان بيا که بابايي اومد-

 در آينه ي کارگاه صورتم را نگاه ميکردم که يک طرفش جاي دست کوچک روژان خشک شده بود .......تصويرش

 .........پشت سرم در آينه افتاده بود

 اااا......تو اينجا چيکار ميکني؟_

 سالم عرض شد_

 ......سالم_

 خوبي ؟_

 

 ....خوبم ....اينجا چيکار ميکني ؟ترانه اينا کوشن_

 دلم براي يکي تنگ شده بود اومدم ببينمش ......ترانه و و روژان هم دارن تو حياط تاب بازي ميکنن که من يکم با_

 ......اون يه نفري که دلم براش تنگ شده خلوت کنم

 

 ......بيام ....جاي دست روژان روش موندهخب پس يه لحظه وايسا برم صورتمو بشورم _

 .....دست کنار صورتم گذاشته بود انگشت روي رنگي هاي لپم کشيده بود

 ......با همينا هم قشنگي_

 ......خسته بود ....کامال ميشد فهميد .......حاال ديگر من هم اين مرد رو به رو را تا حدودي بلد شده بودم

 .......ايي بريزمخب پس بيا بشينيم برات يه چ_

 ......روي کاناپه لم داده بود .......سر به عقب تکيه داده دو انگشتش را روي چشم گذاشته بود

 ......همانطور که ليوان ها ر از کابينت در مي آوردم ......پشت به او

 بامداد_

 جانم_
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 ....چيزي شده ؟ انگار بي حوصله اي_

 ............منتها فکر نميکنم براي توچيزي که شده ، چيز مهمي هم هست _

 چرا؟ چي شده ؟_

 بيا بشين_

 ......بامداد آدم بزرگ کردن مسائل نبود .....حتما چيزي شده بود که اين طور کالفه اش کرده بود

 کنارش نشسته بودم .......دست دور شانه ام انداخته بود ........انگشتانش ميان موهايم سر خورده بود

 

 ......ري کني که من حواسم پرت ميشه نميتونم گوش بدمخب اينطو_

 ......نگاهش به صورتم مانده دستانش را از ميان موهايم در آورده بود .....دستانم را در دست گرفته بود

 فدرا نميدونم چطوري بايد بگم ....دوست ندارم فکر کني ميخوام با اين کارم بذارمت الي منگنه يا از صبر خسته_

 .....که خب اگه صادقانه بخوام بگم شايد يکم شده باشم ......ما پروژه اي داريم که بايد خودم براي بستنشدم ..

 .......قرارداد و آموزشهاي اوليه پروژه برم ........نميدونم دقيقا چقدر طول ميکشه

 چند روز هم نميتونيچند روز ديگه عازمم .......ميدونم که وقتي تو اين مدت نتونستي تصميم بگيري تو اين 

 نرفته هم ميدونم که قراره جهنم باشه ....هرکاره هم کردم نشد نماينده بفرستم ....حتي نيما رو ......بايد خودم.......

 .....باشم .......فقط ميخوام تا وقتي برگشتم فکراتو کرده باشي ......اين برزخ تحملش داره سخت ميشه

 مگه قراره چقدر طول بکشه ؟_

 ......اقل يه ماه ولي مطمئن نيستمحد_

 هفته بود .....مثل برق و باد ميگذشت ....اما براي من نبود .......براي4 ...... يک ماه براي آدمهاي معمولي يک ماه بود

 مني که به بامداد نگفته بودم وقتي ميدانم زير آسمان يک شهر نفس ميکشيم دلم گرم ميشود .....براي مني که بامداد

 م شده دنيا .........يک ماه يک ماه نيست .....چهار هفته نيست .......زود نمي گذرد........قرن است ......دير ميگذردبراي

....... 

 کي ميري؟_

 روز ديگه است2 – 1روز دقيق و ساعتشو حتي خودم نگاه نکردم ......اما _

 اونوقت بايد االن به من بگي ؟_

 .............سخت نگير .....فقط خواهش ميکنم تکليفو روشن کنخودم کالفه بودم فدرا _

 

 .......سکوت تنها کاري بود که در آن لحظه ميتوانستم انجام دهم ...... سر روي شانه اش گذاشته بودم

 .......نميخوام_
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 ........دوباره دستانش در موهايم گره خورده بود و نخواستني که در آن لحظه چيزي را عوض نميکرد

 دوست داشتم لحظه لحظه ي سه روز باقيمانده ي بامداد براي من باشد ........اما دوست داشتن من فرسنگها با آنچه

 .......در واقع رخ ميداد فرسنگ ها فاصله داشت .......لعنت به اين ترديدهاي بيخود

 م و ترانه ......گاهي به آدري و گارنترديدهايي که گاهي تهش ميرسيد به رابطه ي بامداد و کژال ......گاهي به پيا

 و گاهي به هيچ کجا .......چرا آنقدر قرار دادن فدرا کنار بامداد برايم سخت شده بود .......انگار از اينکه اين عالقه.....

 اينسالگي هنوز بچه بودم که فکر نميکردم اين عالقه با 25با ازدواج از بين برود وحشت داشتم ........اما شايد در 

 .......کش و قوس هاي بيخودي که خودم و بامداد را ميانشان گذاشته ام بيشتر در معرض خظر است

 روز باقيمانده بله بگويم .....نه ميتوانستم يک ماه دور از1رابطه اي که حاال رسيده بود به مو ......نه ميتوانستم در 

 .......بامداد فکر کنم

 باتالق کمک نميکرد ...همه تصميم گيري را گذاشته بودند به عهده ي خودم بدتر از همه آنکه هيچکس ميان اين

 شايد من دوست نداشتم اينطور باشد .....شايد ميخواستم مامان بگويد مثل آدم تصميمت را بگير ........بامداد.......

 ......بگويد خسته شدم از اين بالتکليفي ......ولي هيچ کس چيزي نميگفت

 استم بايد گريبان چه کسي را بگيرم ......آدري و سارا آنقدر راحت ازدواج کرده بودند .......چند وقتديگر حتي نميد

 ديگر منتظر ميشدند بچه اي به خانواده هايشان اضافه شود و من هنوز در پيچ و خم درگيري با خود دست و پا ميزدم

...... 

 الو فدرا تو جلسه ام ميگيرمت_

 .....دنبالت کارت دارمادري ميام مدرسه _

 .....ميان تمام اطرافيان در اين لحظه شايد ادري آب خنکي ميشد بر آتشي که براي خودم درست کرده بودم

 

 آدري بابا سريع يه چيزي انتخاب کن ديگه_

 ......عجبا ....بعد قرني ما رو آورده رستوران نميذاره حداقل غذاي درست و حسابي انتخاب کنيم_

 .....کارت دارم چون .....بيکار نيستم بشينم جنابعالي يک ساعت سرت تو منو باشهبعله ...._

 .....خب بگو_

 مسخره بازي در نمياري ؟_

 ....نه_

 تو چطوري با گارن ازدواج کردي ؟_

 اومد خواستگاري منم بله گفتم ازدواج کرديم ....مثل دو تا انسان_

 يگهاه ....ادري قرار شد مسخره بازي در نياري د_
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 !بابا خب تو سوال آدميزادي بپرس منم درست جواب بدم ......يعني چي چطوري ازدواج کردي_

 بابا خب من منظورم اينه که چطوري به اين سرعت در عرض چندماه بله گفتي به گارن ؟_

 

 نبودم ......خوشحال وخب اينو بگو !......خب من چند بار تو کليسا گارنو ديده بودم .......هيچ وقت هم تو فاز ازدواج _

 خجسته تو فکر اون سروش کله قرمز بودم .........بعد خب اونا حرفشو پيش کشيدن .....منم يه مدت باهاش رفتم

 بيرون ......ديدم يه سري چيزايي که برام مهمه رو رعايت ميکنه .....بعضي چيزا رو هم رعايت نميکنه ......اما خب

 !روي هم رفته به دلم نشست ديگه

 يعني به همين راحتي چون به دلت نشست قبول کردي ؟_

 از اين سوال و جوابا ميخواي به چي برسي ؟_

 به ابنکه چرا شماها به اين راحتي ازدواج کرديد رفتيد ولي من بعد از دو سال که بامدادو ميشناسم و دوستش دارم_

 

 نميتونم تصميم بگيرم

 ......اين به خاطر کمال طلبيته .....احساس ميکني تو هر کاري که ميکنيخب فدرا يه چيزي بهت ميگم ناراحت نشو _

 حاال فرق نميکنه چي باشه ........آموزشگاه زبان رفتي ...گفتي من فقط به بچه هاي کالس خودم......بايد بهترين باشي

 .......کنکور ارشد خواستيدرس ميدم تا آخرين سطح ،که سوادشون با بقيه فرق داشته باشه ...پايه شون قوي شه ....

 بدي خودتو قرنطينه کردي که چي؟ که بهترين رتبه رو بياري بگي من اينم ..........بامداد اومد جلو گفتي ترديد دارم

 سال ديگه بامداد همينطور51چرا؟ چون ميخواي همه چيز براي تو عالي باشه ........ميخواي از االن مطمئن شي که ...

 ......نوه هات دورتو گرفتن ......تو خوشبخت ترين و تحصيل کرده ترين و بهترين زن دنيا ، مادرمثل االن عاشقته .

 دنيا و مادربزرگ دنيايي.......ولي اينجوري نميشه ........من خودم تا حاال صد دفعه با گارن دعوام شده رفتم خونه ي

 قم به گارن هم کم نشده ......يا سارا ....همين سارايمامانم ....دو روز بعدم بلند شدم برگشتم خونه ام ......از عش

 آپاچي ما ....که همش ميگيم غر ميزني و چي و چي .......ميدوني چقدر از خانواده ي شوهرش حرف ميشنوه

 چون دوست نداره چند سال اول زندگيش بچه دار شه بسيج شدن که اين البد يه عيب و ايرادي توش هست.......

....... 

 سال ديگه صبر ميکنه نه عزيز من .......عشق و عالقه جاي61واقعي اينه فدرا ....اگه فکر کردي بامداد تا زندگي 

 .......خودش رندگي هم جاي خودش

 يعني من انقدر هيوالم آدري؟_

 هيوال نيستي خنگه ....ولي هنوز فکر ميکني ما همون جوجه دانشجوهاي قديميم که همه فکر و ذکرمون گردشو_

 ......يح و درس خوندن باشه .......اون يه بعد زندگيه .....بقيه چيزاشم بايد ببينيتفر
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 خب بامداد دو روز ديگه داره ميره مسافرت .....حداقل يک ماه طول ميکشه .....گفته فکراتو بکن ....تو که ميدوني_

 بگم من فکرامو کردم بله ميدم نه ميتونمچقدر دوسش دارم ...اما ميترسم .......گير کردم ....نه ميتونم دو روزه برم 

 .......يه ماه ازش بي خبر باشم

 

 ....خب خره بهش بگو .....انقدر دست دست نکن .......بخدا پشيمون ميشي_

 .....خب نميتونم ....يهو برم بگم من خيلي بيشتر از اوني که فکرشو ميکني دوستت دارم_

 مرد زندگي کني .....بذار همونقدر که اون حس امنيت در تو ايجاد ميکني هميناره مگه چيه .......تو ميخواي با اين _

 .....حسو از تو بگيره

 آدري يعني من انقدر اعصاب خرد کن بودم و شما بهم نميگفتيد؟.....يعني االن بامداد خسته شده ؟_

 

 و نفهميد خوده خنگت بود .......و امانه ديوونه ....به کسي کاري نداشتي ......تنها کسي که بيشتر از همه اذيت شد _

 .......در مورد بامداد به عنوان دوست وظيفه ام بود بهت بگم اين مرد دوستت داره ......از دستش نده

....................... 

 آدريشايد آن روز هيچکس نميتوانست انهمه ترديد و حس بد را از دلم بردارد ......اطمينان جايش بگذارد .......فقط 

 ........بود که به دادم رسيده بود

 مثل مادرهايي که قرار است پسرشان را بفرستند سربازي براي بامداد پسته و آلبالو خشک و آجيل ميوه خريده بودم

....... 

 صبح به مقصد4 ........ حتي نيمدانستم کجا قرار است برود ......از ترانه پرسيده بودم روز و ساعت پروازش را

 .........رگهامبو

 همه را بسته بندي کرده بودم ......شال زمستاني خودم را هم گذاشته بودم ...... نميدانستم بيرون رفتن ساعت دوازده

 شب را چطور به مامان بگويم ....آخر هم مثل هميشه که به بن بست خورده بودم راستش را گفته بودم ........من

 ان را با جيمبو رد ميکردم که به بامداد برسم .........بامداد همه چيزششب خيابانهاي تهر02فدراي فسقلي ساعت 

 ........براي من نو بود .....خاطره ميشد

 رد شدن از اين در کم از پشت سر گذاشتن هفت خوان رستم نبود .........چراغهاي خانه بيشترشان خاموش بودند

 

 صبح بيدار باشند براي بدرقه4شکوه جون و آقاي ارين به اين مسافرتهاي بامداد عادت داشتند ....قرار نبود تا ......

 ......ي بامداد

 .....برايش اس ام اس زده بودم

 بامداد ميشه درو بزني ؟_
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 در کجارو ؟_

 کس ديگري بود به عقلشب برايش پيام داده بودم در را بزن ......هر02خب حق داشت تعجب داشت ....ساعت 

 .......من و چشمان خودش شک ميکرد

 ......در خونتونو ....پشت درم_

 در را زده بود ....از ترس تمام راه تا عمارت اصلي را دويده بودم ......در باز شده و مرد متعجب روبه رو ........خودم

 .......شب سر از آنجا درآورده باشم02هم باور نميکردم 

 ي؟...اين موقع شب اينجا چيکار ميکني؟تنها اومد_

 ......اوال که سالم ........بذار بيام تو ميگم_

 .......بيا بيا_

 .......تيشرت سفيد و گرمکن توسي اش دوباره او را کرده بود همان بامداد خواستني که کم ميديدم

 .....حرف زدنم مثل صداي رفت و آمد موش شده بود

 شکوه جون اينا خوابن ؟_

 نوز تعجبش کم نشده بود ......دختر رو به رويش با موهاي بافته که از زير شال بيرون زده بود ساک به دست نفسه

 ......شب02نفس زنان ساعت 

 آره خوابن ....کارشون داري؟_

 

 .....نه با تو کار دارم_

 اين موقع شب با من چيکار داري؟_

 .......بريم تا بگم_

 .......سمت اتاقشجلوتر راه افتاده بود به 

 ........چمدان بزرگش روي تخت بود ....لباسها پراکنده

 .....چرا اينجا انقدر شلوغه پس ....ديگه وقتي نمونده که ....هيچيتم نبستي_

 ......اره ...کالفه ام ...اصال نميتونم ذهنمو جمع کنم ......شکوه جونم نميتونم بيدار کنم برام چمدون ببنده_

 کنار در روي زمين گذاشته بودم ......خب نگاه کردي هوا اونجا چطوريه .....چه لباسايي بايد برداري ساک دستم را_

 ؟ _

 .......هوا معتدله

 .......شالم را در آورده بودم روي پشتي صندلي انداخته بودم .....مانتويم را هم

 خب من خودم االن برات ميبندم همه رو
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 ......ستم را گرفته بود ....کشيده شده بودم به سمتشروي صنلي نشسته بود ......مچ د

 ببينمت تو رو من ؟ يعني من باور کنم ؟ توي فسقلي اين موقع شب تنها راه افتادي اومدي اينجا براي من چمدون_

 ببندي؟

 خب من به قصد بستن چمدون واسه تو نيومدم تنبل خان من اومدم واسه خدافظي .......چون تو حتي به من زنگ_

 ......نزدي

 خب آخه قربونت برم من اگه به تو زنگ ميزدم .....صداتو ميشنيدم ميتونستم برم ؟.......يعني بعد از اينهمه مدت_

 ......نميدوني چقدر دوستت دارم

 

 ....اين دليل نميشه که تو بخواي بي خداحافظي از من بري_

 ......اينجايي حضورتو حفظ کنم واسه روزاي سخت آيندهمثل هميشه اني دفه هم حق با تو ......ولي بذار حاال که _

 ميتوني حفظ کني .......ولي اونوقت بايد بي چمدون بري_

 ........خب باشه ....من از خدامه تو واسم چمدون ببندي .....منم ميشينم اينجا نگاهت ميکنم_

 .......پشت به بامداد شروع کرده بودم به چيدن چمدانش

 لوز و ماشين ريش تراش و چه چه برايش گذاشته بودم .........باورم نميشد چمدان به آن بزرگي راحوله و شلوار و ب

 من براي بامداد چيده بودم .........رفته بودم سراغ ساک دستي خودم ........آورده بودم ......تک تک نايلون ها را در

 ......آورده بودم ....در فکر اينکه چطور در چمدان جايشان بدهم

 ....که دستانش روي شکمم قفل شده بود

 عزيز دلم اينا چيه ؟_

 .....اينا رو خريدم اونجا بخوري_

 آخه تو اين کارارو ميکني مگه من اونجا آروم و قرار دارم ؟_

 دست روي دستهايش گذاشته بودم ....دوست نداشتم تکان بخورم .....من همان پيچک نازک بودم که دور بامداد

 ..............بامداد هم خوب مواظبم بودتنيده بود..

 .....خب اونجا که از اين چيزا نيست ....من بايد خيالم راحت باشه_

 وقتي تو نباشي خيال من هيچ جوره راحت نيست ....اينا رو هم نميتونم بخورم و لحظه لحظه بياي جلوي چشمم و_

 ....حسرت دوريتو بخورم

 .....و خريدم ....اصال حاال که اينطور شد بايد پوستاشو بيارينخير ...من کلي وقت گذاشتم اينار_

 

 .....چشم_
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 .......خب حاال بذار زيپ چمدونو ببندم_

 .....دستانش را باز کرده بود ......زيپ چمدان را کشيده بودم

 ....مرسي عزيزم....خسته شدي_

 ......خواهش ميکنم_

 ......زمين گذاشته بود ......نشسته بودم لبه ي تختچمدان را از لب تخت برداشته بود کنار در روي 

 بامداد_

 جانم ؟_

 ميشه بياي اينجا بشيني ؟_

 :روي تخت کنارم نشسته بود .......دستش را گرفته بودم ......سر پايين انداخته بود ....با انگشتانش بازي ميکردم

 بامداد منو يادت نميره ؟_

 صدتا فحش بدتره ......من نفسم به تو بنده چه جوري تو رو يادم بره آخه عزيزم مگه ميشه ؟ اين حرف تو از_

 .....چه ميدونم ....خب من دلم براي تو تنگ ميشه ........خيلي زياد_

 دست دور شانه ام انداخته بود مرا سمت خودش کشيده بود سرم در گردنش فرو رفته بود ......بوي عطرش را با تمام

 .........به جبران تمام اين دوريوجود استشمام کرده بودم..

 .......فسقلي من .......اين نبضي که ميشنوي خيلي وقته به عشقت ميزنه و تو تحويلش نميگيري_

 .........دست روي قلبش گذاشته بودم

 ........پس بهش بگو من دوسش دارم ....مواظب مستر من باشه .......و فسقلي رو يادش نره_

 .......بود ........مرا در آغوشش فشرده بود .....بوسه اي روي موهايم زده بوددست روي دستم گذاشته 

 يعني با اين کارات بايد بذارم به حساب بله ؟_

 

 خب نميدونم شايد .......ولي در هر صورت بايد بدوني که من دوستت دارم ...خب؟_

 ........خب_

 ن استوا کار من نبود ......سر در گردنش فرو بردهگرماي اين وجود هيچ وقت سرد نميشد......دل کندن از اي

 .......بودم.......حتي دلم نميخواست اجازه دهم برود

 گردنش را بوسيده بودم ....... سر باال برده بودم ......گونه اش را بوسيده بودم........ديوانه بازي هاي فدرا گونه بود که

 .......ام ميکردبي شک اگر در چشمانش نگاه ميکردم خجالت زده 

 ......ديگه ميرم ........توام برو حاضر شو_

 !سخته فدرا ......سخت_
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 ......بلند شده بودم .......مانتو پوشيده بودم ....شال سر کرده بودم_

 بامداد ميشه تي شرتتوبدي ؟_

 اينو؟_

 آره .......بدو_

 ......به سرويس اتاق رفته بود ......تي شرتش را عوض کرده بود

 ....تيشرت را گرفته بودم ....شال زمستانيم را در دستش گذاشته بودم

 ......اين براي تو .......اين براي من_

 ......دست روي دستگيره گذاشته بودم .......نيمه ي در را باز کرده بودم

 ......که عقب کشيده شده بودم

 .......ابروهايم را .......تمام صورتم رادر آغوشش قفل شده بودم .......چشمانم را بوسيده بود ........

 

 ........فدرا برو .......حاال برو_

 با سرعتي بي سابقه در خيابانهاي خلوت نيمه شب تهران رانده بودم........فقط لباس راحتي پوشيده بودم روي تخت

 شد قلبي بود که مچاله ونشسته عقربه هاي ساعت را دنبال ميکردم ........لحظه به لحظه که به رفتنش نزديک مي

 ........مچاله تر ميشد

 ........گوشي به دست به ساعت خيره شده بودم......ميدانستم جرات نميکنم صفحه اش را لمس کنم

 .......مثل هميشه او شجاعت به خرج داده بود

 ميدونم شنيدن صدات برامفدرا لحظه اي فراموش نکن که چقدر دوستت دارم......از همين حاال رفتن برام سخته _

 ......سخت ترش ميکنه ....... مواظب فسقليه من باش .......بدون که هميشه و همه جا کنارتم

 ......دفعه پيامش را خوانده بودم10بيش از 

 .......بامداد دوستت دارم ......مواظب خودت باش_

 ........م اين مرد هميشه حامي چقدر برايم مهم بودهشايد اين تنهايي و اين اشکهاي روي گونه الزم بود تا به ياد آور

......................... 

 صبح آن روز تمام دنيا وزنه هاي سربي به عقربه هاي ساعت بسته بودند ........هيچکدام تکان4انگار از ساعت 

 ........نميخوردند

 ما دانشکده ي هنر نه ! دانشکده ي روانشناسيبعد از چهار سال که دوباره بر ميگشتم به دانشگاه سراسري ........ا

 قبل تر فکر ميکردم بازگشت به اين دانشگاه تمام خاطرات خوش رنگي اش را زنده ميکند .....حاال اما دانشگاه......

 بود .....فقط جهت گذراندن چند کالس ........ يعني بامداد تمام ذوق و شوق مرا هم با خود برده بود ؟.......ديگر نه
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 قدم زدن در آن محوطه حالم را خوب ميکرد ..... نه کافه رفتن با آدري و سارا نه کوزه هاي گلي و کارگاه و بوي

 ........رنگهاي ترانه

 ........با روژان گل بازي ميکردم .......ترانه مشغول تابلوي جديدش بود

 

 ترانه از نيما خبر داري ؟_

 قراره بريم تئاتراره ......در ارتباطيم .......امشبم _

 .......من خيلي وقته نديدمش_

 حاال غصه نخور ...ميبينيش_

 

 ترانه ميگم به نظر تو االن چيکار داره ميکنه ؟_

 وا ......خب سر کاره ....به تو چه چيکار ميکنه ........اصال تو چه گيري دادي به نيما ؟...هان هان؟چه معني داره ؟_

 ....نيما کيه ...من بامدادو ميگم .....بعدم اصال به تو چه که من با نيما چيکار دارم ؟ هان ؟اه توام شوت ميزنيا ترانه .._

 واال من در جريان اون تفکرات از هم گسيخته ي تو نيستم ......چه ميدونم ....يا خوابه يا رفته گردش يا تو جلسه_

 باش نميخواد غصه ي نيما رو بخوري من خودماز اين سه حالت خارج نيست ......بعدشم شما تو فکر بامداد .....

 .......حواسم بهش هست

 اين تعصبات ترانه روي نيما و تئاتر رفتن ها شايد براي ترانه در حد شوخي بود اما از خيلي وقت پيش ميدانستم

 را برگزار شايد براي نيما شوخي نباشد ........از همان وقتي که براي روحيه ي ترانه نمايشگاه خصوصي دوست پدرش

 کرده بود ........از همان وقتي که به ضرب و زور آشنا براي ترانه مجوز آموزشگاه گرفته بود ........وقتي به شوخي

 ....هاي ترانه فقط لبخند ميزد

 خاله گلدار ؟_

 جونم ؟_

 دلت واسه عمو بامداد تنگ شده ؟_

 اره خوشگله ...دلم براش تنگ شده_

 

 واسه تو و ترانه تنگ ميشه .......هي به پدر ميگم شما ها رو ببريم خونمون هي ميخنده منم وقتي ميرم خونه دلم_

....... 

 !خب قربونت برم نميشه که_

 چرا نميشه ....تازه من دوست دارم با شما برم مهد کودک .....به بچه ها بگم شماها مامانميد_
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 ما ؟ يعني تو دو تا مامان داري؟_

 زا اونا با مامانشون ميان ولي من بايد با پدر برم .......حاال ميخوام با شما دو تا برم که بچه هابله .......خب همه ي رو_

 .......دلشون بسوزه من دو تا مامان دارم

 شايد بايد به شيرين زباني هاي اين کودک مي خنديد .....اما خنده نداشت ......گريه داشت .....دخترک مو فرفري

 د ..............ترانه قلم مويش را زمين گذاشته بود ......آمده بود کنارش نشسته بود تا همکوچکي که حقش اين نبو

 ........قدش شود

 خب اين که کاري نداره .....امروز که بابا اومد دنبالت با هم ميريم ازش اجازه ميگيريم بعضي روزا من ميام ميبرمت_

 راست ميگي ترانه ؟_

 ببينم فينگيلي تو چرا به فدرا ميگي خاله گلدار به من ميگي ترانه ؟ بله راست ميگم !.......فقط_

 خب خودت بهش گفتي گلدار .......پدر هم هميشه ميگه بايد به بزرگتر از خودم بگم خاله .....به مربياي مهدمم_

 ميگه خاله

 خب مگه من بزرگتر نيستم ؟_

 ه ....دوست داشتنيهچرا ....اما به تو ميگه ترانه ..... ميگه ترانه مهربون_

 ااا.....خب معلومه پدرت آدمه چيزفهميه ! همون بگو ترانه_

 .......روژان بي آنکه از حرفهاي ترانه سر در آورد مشغول گل بازي شده بود

 

............ 

 :شالش را از دورش بازميکرد

 !اين مرد چقدر محجوب و با شخصيته_

 کي ؟_

 باباي روژان_

 چطور ؟_

 يه روزايي ميام روژانو ببرم مهد ميگه نميشه .....زحمته ....پس من بايد يه راننده بگيرم بياد دنبال بهش ميگم من_

 شما بعد بياد روژانو برداره ......ميگم مرد حسابي اونطوري که بايد کل تهرانو دور بزنيم

 خب؟_

 خب هيچي ديگه .....گفتم من يه روزايي ماشين دستمه ...ميام دنبالش_

 دستته ؟ماشين _

 آره ديگه ...جيمبوي تو_
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 ببخشيد؟_

 ......انقدر به مالت وابسته نباش ......خيلي هم لنگ موندي برو ماشين بامدادو از شکوه جون بگير ديگه_

 ........عجبا_

 .......اسمش هم که مي آمد دلم تنگ تر و تنگ تر ميشد

 آنهمه سختي فقط دو هفته از رفتن بامداد را ورق زدهباور کردني نبود که تحمل کالسهاي دانشگاه و آموزشگاه به 

 باشد ......انگار يک سال بود ........دانشگاهي که ديگر حتي آدري و سارا را هم نداشت .......هم کالسي هايي که چند

 ه بعدنفرشان مسن تر از من بودند ....تک و توک هم سن و ساالن هم در حد سالم عليک ........انگار از يک جايي ب

 .........زندگي جدي شده بود

...................... 

 ......ساعت دو شب بود که فرداد زنگ زده بود .........ترسيده بوديم ........خودش هم ترسيده بود

 کيلويي از1فقط خودمان را رسانده بوديم بيمارستان .......شيرين ترين ترس زندگيمان شده بود ......ديدن موجودي 

 .........شيشيهپشت 

 ......فرداد گريه کرده بود ........بايد به بابا سر ميزدم ....خبر نوه دار شدنش را ميدادم.....خبر پدر شدن پسرش

 ......دنيا تمام مدت بي تاب در آغوش گرفتن آن موجود کوچک بي نام بود

 ظات زندگي من سنجاق شده بودحتي در اين لحظه هم دوست داشتم بامداد باشد ........بامداد به تمام لح

...... 

 شايد خدا خيلي بيشتر از خيلي دوستم داشت که روزهاي تلخ بدون بامداد را سرگرم کوچولويي شده بودم که قرار

 ........بود نامش دريا باشد

 ه بودم .......حاالتمام اين مدت فکر کرده بودم ...... ايميلش را باز کرده بودم عکس را اتچ کرده بودم ......دوباره بست

 فقط يک هفته مانده بود ....... از وقتي شکوه جون عالقه ي بينمان را فهميده بود رويش را نداشتم مثل قبل زنگ بزنم

 .......ترانه گفته بود جمعه مي آيد....

 

 ........يک هفته وقت بود .......اين بار عکس را اتچ کرده بودم که دکمه ي سِند را فشار دهم

 .........م .......اينو انتخاب کردم ...........لطفا بيارش ......تورش هم همراهش باشهسال_

 تمام ..............دکمه ي سند را زده بودم .......بعد از مدتها درگيري ........عجيب ترين بله ي دنيا را گفته بودم

 ....شايد همه از ايتاليا و پاريس سفارش ميدادند .....حاالصد بار سايتها را گشته بودم تا انتخابش کرده بودم .............

 من بعد از دو سال و اندي خواسته بودم بامداد لباس عروسم را از هامبورک آلمان بياورد .......به قول آدري کارهايم
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 .......آدمي زادي نبود

 ........ روز شماري اين يک هفته آغاز ميشدوقتي صفحه ي ايميلش را بستم ميدانستم تا جمعه ديگر باز نخواهد شد 

........ 

 .......حاال که دريا بود کمتر غصه ميخوردم ........هرچه به آمدنش نزديکتر ميشد زندگي رنگي تر ميشد

 يصدبار اطالعات پرواز فرودگاه امام را گرفته بودم .......انگار با اين تماسها هواپيما زودتر مينشست ......پرواز ورود

 11:23هامبورگ ساعت 

 اول به بابا سر زده بودم ....از درياي کوچکمان گفته بودم که پدربزرگش را نميبيند .......از روزهاي دانشگاه که........

 سردتر از هميشه ميگذرد .......از مامان با عينک مطالعه اش که جدي جدي شبيه مادربزرگها کرده بودش ......و از

 راه بود ......و جاده اي که براي اولين بار به تنهايي ميراندم براي استقبال از مردي که قرار بودلباس عروسي که در 

 ...........در تمام جاده ها همراهم باشد

 براي ترس از تاريک شدن هوا و در جاده نماندن دو ساعت زودتر رسيده بودم ......کالفه از قهوه ي سرد شده در

 آمد مردم را نگاه ميکردم ........چند نفر مثل خودم بي قرار انتظار ورود مسافري را ميکافي شاپ فرودگاه رفت و 

 .......کشيدند؟

 بود که هيچ وقت دوستش2شبکه 11:23اين ساعت تنها چيزي را که تا اين لحظه از عمرم يادآور شده بود اخبار 

 ود لحظه ي رسيدن بامداد که بي شک از اينشده ب11:23نداشتم ...نه اخبارش را نه ساعتش را !.....حاال ساعت 

 ...........لحظه به بعد ميشد مقدس ترين ساعت عالم

 باور مردي که بي اغراق کمي الغر شده بود .......با آن بلوز مردانه ي آبي روشن و شلوار سرمه اي برايم سخت بود

 ..چقدر مهم بود ......خودم ميدانستم و خداآنقدر که تيله هاي جاري چشمم تصويرش را تار کرده بود .............

!........ 

 چمدان چرخ دارش را ميکشيد با جعبه ي روبان پيچ شده ي سفيدي که به نسبت گذراندن پروازي چند ساعته سالم

 

 .....مانده بود ........حرکتش به سمت در خروج نشان ميداد انتظار استقبال کسي را ندارد

 .......رده بود دل کوچک فسقلي طاقت مي آورد ديدنش را به تعويق بيندازداين مرد خسته چطور فکر ک

 ......پشت سرش قدم برداشته بودم ........دست دور بازويش حلقه کرده بودم

 مستر خان سالم .......کجا با اين عجله ؟_

 اين گرما را احساس کرد جوابي جز آغوشش نگرفته بودم........خدارا شکر که فرودگاه بود و براي چند لحظه ميشد

 .......حتي کوتاه.....

 .......سالم عزيز دلم .........باورم نميشه اينهمه راهو اومدي فرودگاه_
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 !بله ديگه ....... باورت نميشه من همچين فسقلي با معرفتي هستم_

 

 ......من عاشق اين فسقلي با معرفتم که يه ماه پدرم در اومده تا دوريشو تحمل کردم_

 !الغر شدي_

 !سخت گذشت فدرا.....واقعا سخت گذشت_

 .......باشه پس عروسي رو ميندازيم عقب که تو يکم استراحت کني_

 بيا ببينم شيطون ........بيا که باهات کار دارم .....بر ميداري واسه من ايميل ميزني براي من لباس عروسي بيار نميگي_

 ونمت ؟من اونجا دور از تو چطوري طاقت بيارم نچل

 ......اااا......خب گفتم تو تهران معطل لباس نشيم_

 ......بيا بيا که همين االن ميريم شکوه جون اينا رو بر ميداريم ميريم خونتون خواستگاري ......تموم شد رفت_

 ......نخير ......حاال فکرامو ميکنم بهتون وقتشو ميگم_

 .......بيا بيا ....کم آتيش بسوزون_

 

 ندگي کرده بود ......دوست داشتم تمام راه فرودگاه تا تهران نيم رخ مردانه اش را رصد کنم .....دلم برايخودش ران

 .......تمام اين مرد تنگ شده بود

 فسقلي من تعريف کنه ببينم بامداد نبوده چيکارا کرده_

 بامداااااااااادد باورت ميشه فسقلي عمه شده ؟_

 !به حال اون بچه که عمه اش همسر من باشه عزيزم ....مبارکه ........خوش_

 اولين بار بود من شده بودم همسر بامداد ........دو سال و چند ماه طول کشيده بود تا رضايت داده بودم به اين نام صدا

 .........شوم ........شنيدنش چقدر لذت بخش بود ......آنقدر که ذوق تعريف کردن از تولد دريا از خاطرم رفته بود

 بامداد اسمش درياست .......اگه بدوني چقدر کوچولوئه ....همش سه کيلو ......من ميترسم بغلش منم انقدر ظريفه_

 اگه بدوني دستاش چقدر کوچيکه....هم دوست دارم گازش بگيرم هم دلم نمياد ........ ايشاال بچه ي ما هم!...........

 .....دختر باشه ......نه ....اصال يه دختر ،يه پسر

 .......براي خودم تند تند نطق ميکردم که دستم کشيده شده بود .......دستم را بوسيده بود

 .......فسقلي باورم نميشه بعد از روزاي سخت کنارم نشستي داري حرف از بچه هامون ميزني_

 ميکردم دوست ندارم خجالت کشيده بودم.......دستم را روي دستش روي دنده گذاشته بودم ....ادامه ي راه را فکر

 وقتي به تهران رسيديم جدا شويم ........اما براي امشب زياده روي کرده بودم ....روي گفتن اين يک مورد را نداشتم

......... 
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 فدرا؟_

 بله؟_

 ميشه يه چيزي بگيريم بريم کارگاه با هم شام بخوريم بعد برسونمت خونه ؟_

 .....ان ما مي گويي؟ .......بوديعني زشت بود اگر ميگفتم جانا سخن از زب

 .....اره .......ولي ساندويچ بخوريما_

373 

 .....چشم_

 .....چمدانش را از صندوق بر ميداشت

 ......ديگه اونو براي چي مياري بامداد ؟ سنگينه بذار تو ماشين باشه ديگه_

2 1 9 

 خب سوغاتي هاي فسقليمو چه جوري بدم پس ؟_

 .......شته بودمدست روي جعبه ي سفيد گذا

 مگه به جز اين براي من چيزي آوردي؟_

 دست شما درد نکنه ديگه .......يعني من واسه فسقليم يه لباس عروس آوردم فقط؟_

 ......هوراااااا......پس زود باش چمدونو بيار_

 ........اين ساندويچ بعد از مدتها کنار بامداد شده بود گوشت به تنم چسبيده بودم

 رنگي همه سليقه ي بامداد بود ....ديگر دلم نميخواست لباسهاي خودم را بپوشم ....دوست داشتم بگويم کللباسهاي 

 اين مدتي که نبوده تيشرتش را پوشيده ام.....شسته ام .....دوباره پوشيده ام ........خوب بود سفيد بود ......اگر نه

 تم تي شرتش را بازگردانم .......برنامه ريزي کرده بودممتوجه رنگ و روي رفته اش ميشد...هر چند که خيال نداش

 ......به خانه ي خودمان که رفتيم بلوز مردانه هايش را هم بپوشم

 ........و اينم آخريش_

 .......دستبندي بود با سنگهاي ريز سبز که يک اف و يک بي انگليسي آويزانش بود

 ........يه پيرمرد ترک بود .......بنداز بغل اون يکي دستبنداتاين دو تا آويزو دادم درست کرد آويزونش کرد ..._

 بامداد حتي حواسش به دستبندهاي رنگي ام بود ......کدام مردي به اين جزئيات توجه ميکرد که بامداد دومين نفر

 .......باشد.........آدري به موقع به دادم رسيده بود ........اين مرد را نميشد از دست داد

 

 .......مرسي .....چقدر دوسش دارمواي _

 .....مبارکت باشه عزيزم .......دوست ندارم ببرمت خونه اما دير ميشه مامان نگران ميشه_
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 بامداد مرسي واسه همش_

 ......مرسي از تو عزيزم ......که هم رفت هم برگشتمو شيرين کردي_

 ........در آغوشش فرو رفته بودم

 ...........دستانم دور کمرش حلقه شده بودچانه اش روي موهايم بود ...

 فدرا_

 بله ؟_

 به شکوه جون بگم فردا زنگ بزنه به مامانت قرار بذاره بيايم خونتون ؟_

 .....خب_

 ........قربونه اون خب گفتنات .....وسايلتو بردار ببرمت زود که عجله دارم_

 بگويم سر خود سفارش لباس عروس به بامداد داده املباس عروسم را داده بودم ببرد .....نميتوانستم به مامان 

 .......فردا که شکوه جون زنگ ميزد خودش همه چيز را ميفهميد........

 مامان به فرداد و دنيا هم گفته بود براي مراسم حضور داشته باشند .....از رو به رو شدن با فرداد خجالت ميکشيدم

 زرگ شده بود .........دنيا سرگرم سر و کله زدن با دريا بود .......هرچه اصراراما انگار فرداد پدر شده بود ....ب.....

 کرده بود دريا بگذارد پيش مادرش اجازه نداده بوديم.....گفته بود مراسم خواستگاري رسمي است ممکن است دريا

 يد کنار مادر باشد ....خانواده ياذيت کند ....مامان هم که نوه اش را در اولويت قرار داده بود گفته بود بچه نوزاد با

 .......شکوه جون هم غريبه نيستند

 

 پيراهن مشکي چسب تا زانو با آستين هاي بلند و يقه ي قايقي و جوارب شلواري مشکي شايد مناسب ترين لباسي

 واستگاريبود که براي خواستگاري داشتم .....شايد مشکي بود اما مدلش را دوست داشتم برايم مهم نبود که روز خ

 ساله ي رنگي پوش نبود .....دختر23است و بهتر است مشکي نپوشم...........فدراي در آينه ديگر آن دختر بچه ي 

 ساله اي بود لباس رسمي پوشيده بود .......موهايم را ساده جمع کرده بودم ......مشغول انداختن گوشواره هاي25

 .....مرواريد بودم که در اتاق را زده بودند

 بيا تو_

 به به ........خواهر کوچولوي ما رو ببين واسه خودش خانوم شده_

 ....واي فرداد اينجوري نگو خجالت ميکشم_

 اي بابا خب باشه واسه خودت يه پارچه آقا شدي .....خوبه ؟_

 ......خنديده بودم........خدا را شکر ميکردم براي اينهمه خوبي اش ...اين همه فهمش

 ميشه اون فدرايي کوچولويي که با دسته ي جارو برقي دنبالم ميکرد ميخواد عروس شه ......تو کيفدرا باوردم ن_
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 انقدر بزرگ شدي؟

 خودمم باورم نميشه ....فرداد يه رازي بگم ؟.......من بزرگ نشدم ...اين ظاهرشه که مثال بزرگ شدم ....ميترسم_

 .......فردا پس فردا بفهمن چه اشتباهي کردن پسم بيارن

 ........خيلي هم دلشون بخواد ....خواهر نازنينمو بايد بذارن رو چشمشون_

 ...فرداد به نظر تو من از پسش بر مبام ؟ زندگي زناشويي شوخي نيست_

 ......من بهت ايمان دارم فدرا .......بامداد بايد به داشتنت افتخار کنه_

 .....دهنسوزي نيستم .......صداي آيفون آمده بودديگه اينطوري نگو ديگه .....ميدونم همچين آش _

 دنيا سراسيمه دويده بود در اتاق

 اي بابا ....فرداد لحظه ي نود اومدي عروسو گير آوردي ...پاشو مهمونا اومدن_

 

 .....اومديم عزيزم ...اومديم_

 .......قبل از بيرون آمدن از اتاق دست روي شانه ام گذاشته بود

 پشتتم ......فقط خوشبخت شو ......تو ته تغاريه مايي ......دوست دارم بابا هم خيالش راحت باشه فدرا بدون هميشه_

....... 

 .......با اشک حلقه زده در چشمانمان بيرون آمده بوديم

 ......خجالتزده با شکوه جون روبوسي کرده بودم

 .....فرشته کوچولو اگه بدوني چقدر خوشحالم که عروس خودم ميشي_

 ر جواب تمام صحبتهاي شکوه جون و آقاي آرين هيچ پاسخي نداشتم ........زبانم بند آمده بود .......زبان آن مردد

 .......کت و شلوار پوشيده ي دوست داشتني هم انگار

..................... 

 له گفتنم آدميزادي نبودهيچ نفهميده بودم چند ساعت چطور گذشته بود ........انگار مراسم خواستگاري ام هم مثل ب

 همه راحت گفته بودند و خنديده بودند .......نه تعارفات معمول بود نه قربان صدقه ي هم رفتن و چانه زدن سر......

 مهريه ........ طبيعتا حرفهايي هم در اين باره زده بودند .....تنها چيزي که من فهميده بودم و دوست داشتم بفهمم اين

 

 شوم همسر .......اين همسر فقط يک واژه نبود .....سنگين بود ......ثقيل بود ...... تعهد داشت .......عشقبود قرار بود ب

 ......داشت ....و هزار چيز ديگر

 وقتي بعد از دو سال ترديد بله داده بودم برايم مسخره بود بخواهم به مهريه فکر کنم ....که اگر روزي کارم به طالق

 بشود پشتوانه ........من بعد از دو سال با آنهمه عشق به بامداد بله نگفته بودم که بخواهم حاال سکهکشيد مهريه برايم 
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 هايش را بشمرم ........ فکر کردن به مسائل آنهم وقتي قرار بود بامداد مردم بشود خنده دار بود ........مردي که

 .......بدون هيچ نسبتي ساختمان کارگاه را برايم خريده بود

 

 ......قرار گذاشته بوديم تا با بامداد خانه ي مناسبمان را پيدا کنيم و وسايل بخريم در محضر عقد کنيم

 شايد براي بسياري يک برگه مسخره بود تا ازدواجشان را ثبت کند ......شايد تا به حال آغوش هم را تجربه کرده

 .....ن برگه فقط يک برگه نبودبوديم ....اما خط قرمزها سر جايشان بودند ....از نظر من آ

 ......دنيا دنيا احساس بود ......عشق بود ....تعلق بود ...... همسر شدن بود

 قرار نبود بامداد خانه بگيرد و من جهيزيه ببرم .......ميخواستيم با هم خانه ببينيم ، با هم براي خانه مان خريد کنيم

....... 

 کدامشان خبر دهم ......نارين ، آدري ، سارا ، ترانه ........هزار جور فکر مختلف درنميدانستم فردا اول از همه بايد به 

 .......سرم پيچيده بود

 صبح که از خواب بيدار شده بودم فدراي کودک درونم فعال شده بود .....ذهنم آنقدر پر از بامداد بود که نميخواستم

 ......ته بودمدرگير خبر دادن به بچه ها شود ........برايشان نوش

 عزيزان و همراهان گرامي بنده امروز به عقد بامداد آرين در ميام .......اين پيام صرفا جهت اطالع رساني است_

 .........برسونه محضر که هيچي هر کي نتونست تو عروسيمون ميبينيمتون4هرکس تونست خودشو ساعت ......

 ......،نارين،ترانه ،سارا ، شهرزاد و نيلوفر تيک زده بودم ليست کانتکتها را آورده بودم ....کنار نام آدري

 ......ميدانستم به محض دريافت اس ام اس سيل زنگ و اس ام اسي است که جاري مي شود

 اس ام اس ديگري هم بالفاصله فرستاده بودم .....آدرس محضر را داد بودم بعالوه : هيچ گونه تماسي پاسخ داده

 .......بديد خودتونيد ......با تشکر ....فدرا و بامداد نميشود .......هر فحشي

 خنده دار بود که ديروز مراسم خواستگاري بود .....حاال به ضرب و زور با حاج آقا امامي چانه زده بوديم امروز

 وه جون وکارهاي عقدمان را انجام دهد .....بي شک اگر بابا را نمي شناخت قبول نميکرد اين بي برنامگي را .......شک

 مامان غر زده بودند که اين بچه بازيها يعني چه........برنامه ريزي الزم است ....بامداد خيلي مردانه و مودبانه گفته

 عقد محضري قشون کشي الزم ندارد ......ديده بودم که فرداد چشمکي به اين عجله ي مردانه اش زده بود

 

 دم آزمايشگاه حاضر و ـاماده ايستاده بوديم ........انقدر اين7 ... ودندمردهاي زندگي ام چقدر دوست داشتني ب........

 صبح بود دنبال10 ..... پا و آن پا کرده بوديم پرستار را کالفه کرده بوديم اول از همه جواب آزمايش ما را داده بود

 .......حلقه رفته بوديم

 بامداد ؟_
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 جانم؟_

 ازدواج ميکنيم ؟ چند ساعت ديگه قراره بريم محضر اونوقت تازه اومديمبه نظرت ما خليم که داريم اينجوري _

 .....دنبال حلقه

 

 سال و نيم انتظار بازم2واال در مورد تو من نميتونم نظر بدم ....اما در مورد خودم به نظرم خل اون کسيه که بعد از _

 ........بخواد براي رسيدن به فسقليش دست دست کنه

 شقتم بامداد ......همش گفتم نکنه فکر کني من واقعا يه فسقلي ام که واسه عقد کردنم مثل بقيه ييوهووووو......عا_

 ........دخترا برنامه ريزي نميکنم

 ......بنده غلط بکنم از اين فکرا بکنم_

 .......حلقه هايمان شده بود دو رينگ طاليي ساده

.................. 

 ديزي سراي ايرانشهر نشسته بوديم به آبگوشت خوردن .......ميدانستم ساعت يک ظهر روز عقدمان پشت ميز

 .....دستم طرف گوشي برود با استقبال گرمي مواجه ميشود

 مامان و دنيا و شکوه جون همه بسيج شده بودند براي کادو خريدن و چه چه ......من و بامداد در کمال آرامش ديزي

 ........ميخورديم

379 

 بايد بريم دوش بگيريم ......مامان االن کله ي منو ميکنهبامداد بدو که _

 ......عزيزم فکر کنم بايد بريم هتل يا حموم عمومي ....چون شکوه جون هم االن چوب به دست منتظر منه_

 ......واي بامداد فکر کن روز عقدمون کتک خورده و کبود بريم محضر .....چه خنده دار ميشه . هيجان انگيز_

 ......ن اخه اين کجاش هيجان دارهفسقلي م_

 .............مانده بود تا بامداد خل بازي هايم را کشف کند

 قرار شده بود دم محضر هم را ببينيم ......بامداد کت وشلوار پوشيده با مني که مانتوي صدفي پوشيده بودم اصال به دو

 .......ساعت پيش ديزي ميخوردند شبيه نبوديم2آدمي که 

 دني نبود همه شان آمده بودند .......نارين و شهرزاد .......آدري و گارن ....سارا و احسان ......ترانه با روژانباور کر

 .....نيلوفر و رضا .......حضوري از خجالتم در امده بودند.......

 ....شاخه و شانه هاي آدري و سارا تمامي نداشت

 .......پيرمرد روحاني کالفه شده بود از آنهمه شلوغيدفتر آقاي امامي جاي سوزن انداختن نبود .....

 صيغه ي عقد را خوانده بود ......جاي خالي بابا ميان آنهمه شلوغي هم قابل چشم پوشي نبود .......زير گريه زده
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 ......بوديم...... من ...مامان ....فرداد

 ........حاصلش شده بود حلقه هاي طاليي رنگ در دستمان

 .......اصرار براي شام همه را دعوت کرده بود منزلشان شکوه جون به

 شلوغي حال دريا را بد کرده بود .....فرداد و دنيا معذرت خواهي کرده بودند ....عذرشان براي همه موجه بود......

 .......هيچ کس طاقت بي تابي دريا کوچولو را نداشت....

 ......کنار بامداد دم در ايستاده بودم

 يگم زنگ ميزدي نيما هم مي اومدبامداد م_

 ......االن زنگ ميزنم عزيزم_

 

 .....شکوه جون مچمان را گرفته بود

 ......دو کبوتر عاشق اين خلوت کردناتونو بذاريد بعد .......بامداد بيا زنگ بزن رستوران اين غذاهارو بيارن_

 

 ......شکوه جون من چه کمکي از دستم بر مياد بگيد انجام بدم_

 ......تو همينکه حواس اين شازده رو پرت نکني بزرگترين کمکه فرشته کوچولو ....بريد پيش مهمونا منم االن ميام_

 .....بامداد گوشي به دست راهرو را باال پايين ميکرد ....بيشتر آنجا ايستادن جايز نبود .......پيش بچه ها رفته بودم

 س ام اس زده امروز عقدمه اومديد اومديد نيومديد هم هيچي .....ايتو خجالت نميکشي پررو ؟ برداشته واسه من ا_

 خدا ببين ....دوست ما رو ببين

 ......اااا.....آدري دروغ نگو ......من گفتم اگه بيايد که خوشحال ميشيم اگه نشد تو عروسي ...خب برناممون يهو شد_

 ......داشته باشم .......سارا هم به او پيوسته بوديهو شد که شد تو نميدوني من بايد در تمام لحظات مهم حضور _

 .....واال مردم دوست دارن ما هم دوست داريم ....ميبيني_

 .......دلتونم بخواد ...دوست به اين خوبي_

 نارين و شهرزاد به هم مشغول بودند ......سارا و آدري به اندازه ي همه غر ميزدند ......ترانه هم مشغول ميوه پوست

 .......براي روژان بود کندن

 روژان خوبي ؟_

 مرسي خاله گلدار .....خاله تو عروس همو بامداد شدي؟_

 ....اره خاله_

 .....دوست نداشتم .....ميخواستم من عروس عمو بامداد بشم_

 ابود روژان رالهي من قربونت برم فينگيلي .....ايشاال تو يه دوماد بهتر از عمو بامداد پيدا ميکني ......نيلوفرآمده _
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 گرفته بود ببرد با مرواريد بازي کنند ......مرواريد هنوز درست حرف هم نميزد اما براي روژان کوچکي که به او

 .....ميگفت ني ني جذاب بود

 ترانه روژانو براي چي آوردي؟_

 .....گفتم ميره با باباش حوصله اش سر ميره .....گفتم بيارمش اينجا تو جمع بهتره_

 داشتم با ترانه در اين مورد صحبت کنم که صداي جيغ سارا و آدري بلند شده بود ...... سر برداشتن گوشيدوست 

 .......من دعوايشان شده بود

 اه آدري خب بده ديگه ...اومد االن_

 چي شده ....بديد ببينم ....گوشي منو از کجا برداشتيد شما ؟_

 ....مونا رو گذاشته تو خونه کجا جيم زده که اس ام اس دادهاز هرجا مهم اينه که آقاتون معلوم نيست مه_

 کي بامداد ؟ اس ام اس زده ؟_

 ...بله ....که اگه اين آدري خانوم اجازه ميداد ما االن ديده بوديم تازه دوماد براي عروس خانوم چي نوشتن_

 هه .......زهي خيال باطل ....گوشيه من قفل داره .....براي همينجور مواقع_

 بابا گلدار فکر کردي من نميدونم قفل تو چيه .......سال تولد خودتو بامداده ديگه ......عزيزم يادت رفته مثل اينکه_

 .....ها .....به من ميگن سارا

 .......نخيرم ...هيچم اون نيست ....بديد به من گوشيو_

 ..اس ام اس بامداد را هم باز کرده خواندهواقعا هم سارا خوب مرا شناخته بود ...ديرتر رسيده بودم قفل که هيچ..

 ......بودند

 

 ......فدرا يه لحظه بيا باال اتاقم_

 

 !ميان اينهمه مهمان اس ام اس زده بود بروم باال>بامداد وقت گير آورده بود ؟

 .....بامداد اينهمه آدم اينجا نشسته ....نميشه_

 نميکشهبابا اونا سرشون گرمه.....يه دقيقه بيشتر طول _

 .......نميشه_

 نميشه اي که گفته بودم براي خودم هم از صد تا دارم مي آيم قوي تر بود ....... اول راهم را کج کرده بودم سمت

 آشپزخانه .....بعد که سرشان گرم شده بود پله ها را دو تا يکي طي کرده بودم خودم را در اتاق بامداد انداخته بودم

....... 
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 .....پنجره ايستاده بود پشت به در رو به

 !ااا نميشد که_

 .....خب حاال شد ديگه ....به من ميگن فسقلي_

 ......جلو آمده بود دستاني که دو طرفم افتاده بود را باال آورده بود

 شکوه جون خوب با اين مهموني شامش برنامه ي محضرو تالفي کردا ....نميگه من ميخوام با فسقليم خلوت کنم_

 ......ه اينهمه آدمو دعوت کردهبرداشت....

 .....شيرين ترين حرفهاي دنيا بود که بامداد ميزد .....اما دلبري دخترانه ميگفت نبايد من هم دل به دلش بدهم

 .....خب حاال ديگه دعوت کرده ....بيا بريم زشته ....االن همه ميفهمن ما نيستيم_

 غل کنم ......دوما زشت اون موقع بود که عقد نبوديم ....حاال کهاوال زشت اينه که من نميتونم همسرمو يه دقيقه ب_

 .....زشت نيست

 .......در آغوشم کشيده بود .......سر ميان موهايم فرو برده بود

 ......زشت اينه من نتونم يه لحظه تورو با خيال راحت نفس بکشم_

 ي شک هر چه هم ميگفتم به پايشکاش من هم ميتوانستم مثل بامداد برايش عاشقانه بگويم ....... ب

 

 نميرسيدم......محبتش مردانه بود و ناب ......! تنها ميتوانستم گره ي دستانم دور هيبت مردانه اش را محکمتر کنم

 :هماطور که سر روي قلبش گذاشته بودم پرسيده بودم........

 بامداد ما خوشبخت ميشيم .....مگه نه ؟_

 خوشبخت ترين مرد دنيا ...اما در مورد تو نميدونم ......شايد شوهرت اونقدر نتونهتو کنار من باشي من ميشم _

 .....خوشبختت کنه

 .......ميدانستم تالشهاي بامداد است براي حرف کشيدن از مني که خودم زبان باز نميکردم

 شوهر من درست صحبت کنسر بلند کرده بودم .......مشت کوچکي به سينه اش کوبيده بودم ......آي آقا در مورد _

 .......هر چي باشه از فسقلي شما خيلي بهتره.....

 .....فسقلي من بي نظيره_

 .....مستر منم هست .......همين که گفتم بحث نباشه_

 ......چشم_

 ....بامداد بريم ديگه ....بخدا بده_

 

 ....باشه ....يه لحظه چشماتو ببند_
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 آخه االن ؟_

 ......اگه ميخواي از اين زشت تر نشه چونه نزن فدرااره همين االن ......._

 چشم بسته بودم .......دستهايش پشت گردنم سر خورده بود ......موهايم را يک ور روي شانه ام ريخته بود سرماي

 .......کوچکي روي سينه ام افتاده بود .......پشت گردنم اما داغ شده بود

 قديمي بابا که با زنجير بامداد رفته بود .....دوباره دور گردن من قفل چشم باز کرده دست کشيده بودم روي آويز

 

 ......شده بود

 هنوز بوسه هاي کوچک بامداد پشت گردنم فرود مي آمد ......فلجم کرده بود ........زنجيري که بامداد روزي گفته

 ........شي بود که بامداد به جانم انداخته بودبود دوباره براي خودم ميشود .........حاال ديگر زنجير مهم نبود .......آت

 سر برگردانده بودم از بامداد تشکر کنم که صورتم مماس شده بود با صورتش ........و لبهايي که چند ثانيه لمس

 ..........شده بودند

 صورت سرخم را از اتاق بيرون دويده بودم.....فقط رسيده بودم به سرويس پايين .......يخ ترين آب هم نيمتوانست

 بي رنگ کند .......... يعني قرار بود لحظه لحظه کنارش بودن اينطور مرا دگر گون کند .........درونم جنگ بود

 .......جنگ جهاني.......

 ........خوشبختانه آمدن نيما همه را مشغول کرده بود ......آب سرد جواب مواد مذاب درون مرا نميداد

 .......ي ؟ پارسال دوست امسال آشناسالم نيما .......خوب_

 ....سالم فدرا جان خوبي ....کم سعادت بودم ديگه ......تبريک ميگم_

 مرسي ......)نميدانم از کجا پيدايش شده بود ........دست چپش حلقه شده بود دور کمرم با دست راستش دست نيما_

 ......(را فشرده بود

 ......تت زير سر مابه مهندس تبريک ميگم .......دست راس_

 مرسي نيما جان ....واال من که دستمو زير سرت گذاشتم خودت نمي جنبي_

 نيما گلويي صاف کرده بود ...بحث را عوض کرده بود .....ميدانستم بحثهاي مردانه اي داشته اند که از من پنهان

 ....:زه کرده بودميکنند ....... تالش کرده بودم کمر از دست بامداد رها کنم که در گوشم زم

 .......بيخود خودتو خسته نکن .....از کنار من جم نميخوري_

 مظلومانه سر پايين انداخته بودم .......جايم خوب بود اما خجالت ميکشيدم........ هنوز به اين دخترانه هاي جديد

 .......عادت نداشتم ...آن هم در حضور جمع

 

 ه جون همه را به پذيرايي دعوت کرده بود ...... تعداد مهمان ها زيادتر از آنغذا را که روي ميز چيده بودند ....شکو
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 بود که ميز ناهارخوري شکوه جون جوابگو باشد .....سلف سرويس شده بود ......هرکس بشقابي به دست گوشه اي

 ت پيش آمده استفادهگرم صحبت بود ....بامداد هم رضايت داده بود سرگرم صحبت با آقايان شده بود ........از فرص

 کرده بودم ،پيش شهرزاد و نارين رفته بودم

 .....به دخترخاله هاي گلم_

 االن مثال خودتو زدي به اون راه ما چيزي نگيم ؟_

 اي بابا ....شما که ديگه دختر خاله ايد ...نزنيد اين حرفو ديگه ........شهرزاد خوبي؟ شايلي چطوره ؟_

 

 باورم نميشد بياي

 خوبه ....درگير روزاي اول دانشگاهه ديگه ......جوجه ترم اولي هاي خوشحال ......مگه کال ما چند تا فاميلاونم _

 داريم که من عقد دخترخالمو از دست بدم ........تازه مامانم هم ميخواست بياد ولي گفت محضر خيلي شلوغ ميشه

 ......ممنم زنگ زدم به نارين ...مرخصي ساعت گرفت با هم اومدي....

 ......من فداي تو و نارين بشم که ديدنتون کلي خوشحالم کرد_

 .....با ابرو باال انداختنهاي نارين و لبخند هاي شهرزاد سر برگردانده بودم ....پشتم ايستاده بود

 ....خانوما چيزي کم و کسر نداريد؟....از خودتون پذيرايي کنيد_

 .........ممنون آقاي آرين همه چيز هست_

 فسقلم تو چي داري ميخوري ؟_

 .....نارين و شهرزاد به بهانه ي کشيدن غذا تنهايمان گذاشته بودند

 .....بامداد خب اينجوري من خجالت ميکشم بابا جان_

 

 !خب خجالت نبايد بکشي بابا جان .....من بايد حواسم به زنم باشه ......عادت کن ....عادت_

 ......عجبا_

 ....را در دهانم گذاشته بود تکه اي جوجه سر چنگال

 ......بخور کوچولو کم غر بزن_

 ......دخترانه هاي هر کس ديگري هم بود دست رد به سينه ي اين لوس کردنهاي لذت بخش نمي زد

 ....کم کم همه رفته بودند ......زري خانم آمده بود خانه را جمع ميکرد ....آقاي آرين به کتابخانه رفته بود پيپي بکشد

 ........مان و شکوه جون خسته از يک روز پر هياهو چاي مينوشيدندما

 ......شکوه جان خيلي امروز زحمت کشيديد_

 .......وا رويا اين حرفا چيه .......خوشحالم که اين انجمن ما رو به هم وصل کرد_
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 .....منم همينطور_

 ......بزنيم فرشته کوچولو تو پاشو برو باال پيش بامداد ما يکم حرفاي پيرزني_

 ....شکوه گفتم ديگه خسته شديد ما بريم_

 ......نميدانستم حرف شکوه جون را گوش کنم باال بروم يا حرف مامان را گوش کنم حاضر شوم براي رفتن

 ......حاال ميريد .....بشين يه گپي بزنيم_

 د ......ولي روي باال رفتن هممامان نشسته بود .....خوشحال بودم از اينکه حرف شکوه جون به کرسي نشسته بو

 .......نداشتم

 پله ها را الک پشتي طي کرده بودم ....... در زده بودم .....جوابي نشنيده با احتياط در را باز کرده بودم ....بامداد در

 .....اتاق نبود

 .......اد بيرون را نگاه کنمراحت داخل رفته بودم ...... حاال من ....فدرا ....ميتوانستم از دريچه پنجره ي اتاق بامد

 .......خسته بودم .......روي تخت بامداد دراز کشيده بودم ....عطرش را با تمام وجود بلعيده بودم

 

 .......خواب نرفته بودم .... بيهوش شده بودم

 ......چشمانم را که باز کردم تاريکي بود و نور لپ تاپ و مردي که پشتش نشسته بود

 

 زم ؟ من اينجامبيدار شدي عزي_

 بامداد ؟ ساعت چنده ؟ من کي خوابم برد ؟ ......مامانم پايينه؟_

 مامانت رفت ......شکوه جون اجازتو گرفت ....گفت02...بذاري بيدار شي بعد رگبار ببند قربونت برم ....... ساعت _

 شوهر اين فسقلي اگه نباشه خوابش نميبره

 .....چشمهايم را ماليده بودم

 داري ميکني؟شوخي _

 نه ....شوخي چيه .....قبال که بنده در حسرت شما بودم حاالم که زنم شدي بايد در حسرت باشم ؟_

 .....وا ...يعني چي؟ من که هر شب اينجا نميمونم_

 خب بعضي شبام من ميام اونجا ...خوبه؟_

 ......لبخندي زده بود

 بامداد جدي مامانم رفته ؟_

 ....اره عزيزم_

 بايد اينجا بخوابم ؟يعني من _
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 بله .....بغل بنده .....برم برات از لباس خواباي شکوه جون بيارم ...اين لباسا اذيته_

 نه يکي از تيشرت شلواراي خودت بهم بده_

 .....لباساي من براي تو خيلي بزرگه فسقلي_

 

 ......تو بده کار نداشته باش آقاجان_

 ......تيشرت و شلواري دستم داده بود

 .......برم آب بيارم من_

 بامداد که رفته بود لباس عوض کرده بودم ......تيشرتش را قبال هم پوشيده بودم که زار ميزد ....وضعيت شلوار

 ........اسفناک بود که مدام از کمرم مي افتاد

 ت مثل بچهبا موهاي پريشان و لباسهايي که به تنم زار ميزد جلوي آينه قيافه ام را تماشا ميکردم .....درس

 .......ها......موهايم را دو طرف بافته بودم شبيه جودي ابوت

 .....بامداد با ديدنم لبخند زده بود .....دوباره من شده بودم دختر بچه ي بازيگوش و بامداد پدر مهربان

 ......زير پتو پريده بودم

 بخورميوهوووو .....بامداد تو بخواب رو کاناپه که من راحت رو تخت قل _

 .....چشم ديگه چي ؟ امر بفرماييد_

 لحاف را کنار زده بود کنارم دارز کشيده بود .......تصور تماس پوستش با پوستم تنم را مور مور ميکرد ......تکان

 ....تکان ميخوردم ....دوست داشتم اضطرابم را پشت بازيگوشي هاي کودکانه پنهان کنم

 ......امداد مچاله شده بودمسر زير پتو برده بودم ....پشت به ب

 دست دورم انداخته بود ......دستش روي شکمم فرود آمده بود ....براي قدرت مردانه اش مغلوب کردن مني که

 ........تظاهر به مقاومت ميکردم هيچ کاري نداشت

 ......بامداد نميخواست برم گرداند ....فقط ميان بازوانش قفل شده بودم

 

 لم نخور که مجبور ميشم به زود متوسل شمحاال بخواب ....وو_

 

 .......انگشتانم را ميان انگشتانش روي شکمم قفل کرده بودم

 ....خب_

 ....بوسه اي روي موهايم نشانده بود_

 .....اي جان_
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 بامداد ؟_

 جان بامداد ؟_

 فردا ميتونيم بريم ديدن بابا ؟_

 ......اره عزيزم ....صبح ميريم_

 در خوبي؟بامداد تو چرا اينق_

 داري شيطنت ميکنيا !!! عواقبش پاي خودت_

 نه ...فقط ميخوام بگم شايد من نتونم مثل تو احساسمو بيان کنم اما خيلي دوستت دارم .....و تمام اين کارهات برام_

 .....ارزش داره

 .......من کاري نميکنم عزيزم_

 بامداد ؟_

 جانم ؟_

 کنم و او بي خستگي جانم بگويد؟يعني قرار بود من هزار بار نامش را صدا 

 نيما ترانه رو دوست داره ؟_

 .....اُ اُ ....فسقلي ميخواي زير زبون منو بکشي_

 بامداد من دوست ندارم چيزي بين ما پنهان بمونه .....نميگم تو همه ي کارات فضولي ميکنم و گزارش ميخوام اما_

 ..... خودم يه چيزايي احساس کرده بودم ....امروز که با نيما بهاوناييشو که ميشه دوست دارم با هم در ميون بذاريم .

 

 .....هم عالمت داديد شکم بيشتر شد

 خب نيما از ترانه خوشش اومده_

 از کي؟_

 .....خيلي وقته_

 پس چرا هيچي نميگه ؟_

 چون مطمئن نيست ؟_

 ......از چي ؟ شما مردا هم که تا بيايد ابراز عالقه کنيد آدمو دق ميديد_

 سال گذاشته بود ميون زمين و هوا فسقلي ؟......نه مطمئن نيست ترانه هم2آي آي .....ما دق ميديم يا تو که منو _

 ......همين احساسو داشته باشه.....نميخواد با گفتنش همين رابطه ي نيم بند هم خراب بشه

 خب باالخره که چي ......تا کي ميخواد ادامه بده؟_

 .....بايد تصميم بگيره عزيزمنميدونم ...خودش _
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 ......نخير ....تا اون بياد تصميم بگيره ترانه رفته خونه ي بخت ....بچه هاشم اومدن_

 

 ......قربون اون شل شل حرف زدنت ....بخواب فردا ميريم حالشو جا مياريم_

 حال کيو؟_

 هر کي که تو بگي_

 .....تکاني خورده بودم ...جايم را محکم کرده بود ....قفلراست ميگفت ،به زور خودم را بيدار نگه داشته بودم ..

 ........دستانمان را محکمتر .......در آغوش بامداد مچاله شده بودم

.................. 

 

 .......صبح نرمش چيزي را کنار صورتم احساس کرده بودم ......از ترس پريدن خوابم چشم باز نکرده بودم

 بامداد چيکار ميکني ؟_

 .....دارم اين گيسوهاي بافتتو باز ميکنم_

 .....نکن خوابم مياد_

 ......غلتي زده بودم ......سر در گردنش فرو برده بودم

 ......دوباره انگشتانش را حس کرده بودم

 .......فسقل پاشو به همسر جان يه صبحانه بده_

 ساعت چنده ؟_

0:11_ 

 شکوه جون اينا بيدار شدن ؟_

 ......ن ....موعد چکابشون بودرفتن آزمايش بد_

 کش و قوس به تنم داده بودم .......خوب بود که نبودند .....ميتوانستم با آن لباسها در خانه جوالن دهم ......براي

 ......بامداد صبحانه درست کنم و خجالت نکشم

 ....خيار گوجه حلقه کرده بودمدست و صورت شسته به آشپزخانه رفته بودم ......املت قارچي درست کرده بودم _

 .......پشت ميز آشپزخانه نشسته بود سرگرم گوشي اش بود........

 ليوان چاي را که روي ميز گذاشته بودم روي زانويش نشسته بودم .......گوشي را گرفته بودم لقمه ي آماده را دستش

 ......داده بودم

 ...بسه ديگه ......وقت صبحانه است_

 ......صبحانهچه شود اين _
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 بي شک آن صبحانه خوشمزه ترين صبحانه ي دنيا و آن . خيار گوجه ها بهشتي بودند ......چون هيچکدام مزه ي

 .....معمول را نمي دادند .....شايد هم از خواص اين مرد بود

 نامت را در هيچ يک از شعرهايم نمي نويسم

 از تو با هيچکس حتي در لفافه حرف نميزنم

 تو چون غريبه سخن مي گويمدر جمع با 

 از رسوايي ميترسم

 پنهاني به ديدارم بيا

 همچنان پذيراي تو خواهم بود

 

 در حياط خلوت روحم ...که مخصوص مالقاتهاي خصوصي ست

 مرد بود و قولش ........بامداد برده بودم پيش بابا ......صبورانه ايستاده بود ......حرف زده بودم .....بابا شنيده بود

 مثل هميشه گريه کرده بودم ...... در آغوشم گرفته بود ....اين بار بي هيچ عذاب وجداني .......بي هيچ فکري از.......

 ........سينا ....سايه اي از کژال ......اين مرد حامي حاال تمام و کمال براي خودم بود

 ....بامداد منو ميذاري کارگاه ......با ترانه کار دارم_

 ......منم يه سر ميرم شرکت .....خواستي بري خونه بگو ميام دنبالتاره ....._

 ....نه خودم ميرم ....اصال من بايد ماشينمو مي اوردم_

 ديگه چي ؟_

 ...لبخندي شيطنت آميز زده بودم

 ......ديگه هيچي_

 .......زنگ بزن .....مواظب خودت باش_

 

 .......در ماشين را بسته بودم

 ........هنوز سر کوچه نرسيده موبايلش را گرفته بودمراه افتاده بودم 

 جانم ؟ چي شد ؟_

 هيچي ...خواستم بگم تو هم مواطب خودت باش مستر جونم_

 اي جان فسقلي ......چشم_

 حاال خدافظ_

 ......صداي آهنگ ماليمش مي آمد .....کليد انداخته بودم ......بر خالف هميشه پشت بوم نقاشي اش نبود
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 بر گلدار متاهل ......بابا حاال در جوار خانواده بوديد ديگه ....کارگاه اومديد چيکار ؟ به سالم_

 ....ااا فکر کردي من برم در جوار خانواده تو با اين نقاشيات اينجا رو قرق کني ؟ ....شتر در خواب بيند پنبه دانه_

 ......نه بابا ....ما غاصب نيستيم_

 ....و تا چايي بريز بيار بخوريمترانه مرام بذار يه دفه تو د_

 باشه ....به شرطي که جيمبوتو بدي ....ميخوام روژانو ببرم گردش_

 جيمبو خونه ي بامداديناست .....صبح با بامداد رفتم بهشت زهرا بعدم بامداد رسوندم اينجا .....بعدم از کي تا حاال_

 .....معلم نقاشيا شاگرداشونو ميبرن گردش

 :از نبودن جيمبو ......همانطور که در آشپزخانه چاي ميريخت صدايش بلند شده بودپفش خوابيده بود 

 بچه تنهاست ....گناه داره ......ميخوام ببرمش بيرون .....چهارتا جايي رو ببينه_

 خب بچه با باباش ميره ....با عموش و عمه اش ميره ....به تو چه_

 نميدونه دختر بچه ي اين سن و سال چي دوست داره که ......عمو وباباش که همش سر کاره .....بعدم بنده خدا _

 عمه اش هم کار دارن

 يعني چي ؟ خب داشته باشن .....پدرش بايد يه فکري بکنه ....تو که نبايد درگير مسائل اونا بشي ......قرارباشه هر_

 

 !شاگردي رو اينطوري بهش برسي که هيچي

 

 ريمه ميخوام دل بچه رو شاد کنم ....بعدم شرايط روژان با بقيه ي بچه ها فرق دارهوا ....خب چيه مگه ....وقت بيکا_

 .....تازه خوبه ماشينتم نياوردي و مثل جالد منو بازجويي ميکني.....

 ماشينمو آورده بودمم نميدادم_

 ......ديگر لحن خصمانه ي هر دويمان مشخص شده بود

 منظور ؟_

 دل نيست ..... يعني چي که شدي دايه ي دلسوزتر از مادر ....به تو چه که روژانمنظور اين که اين رفتارت متعا_

 !تنهاست ........يا نکنه باباي روژان تنهاست؟

 ببخشيد متوجه نميشم ....حرفي داري بگو تيکه ننداز فدرا ......رک بگو_

 شيدارم رک ميگم ترانه .....چه دليلي داره تو انقدر به اين خانواده نزديک با_

 ااا......پس اينو بگو ......چرا طفره ميري ؟ .......نزديک ميشم که ميشم .....اصال اگه بخوام ميخوام نزديکتر از اينم_

 بشم حرفيه؟

 .......باور کردني نبود من و ترانه سر هم داد ميزديم
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 اره حرفيه ......خيلي حرفاست ...تو حاليت نيست_

 ني؟ .... شايد خبريه من نميدونماره من خرم .....ميشه تو حاليم ک_

 ميدوني ترانه خوبم ميدوني ....منتها خودتو زدي به خريت .......تو ميدوني اون پسره ي بدبخت که شب و روزشو_

 گذاشته واسه جنابعالي دوستت داره ....منتها مثل اينکه خوشت مياد گربه رقصوني کني

 ااا....از کي تا حاال تو شدي قيم اون پسره؟_

 

 ........از وقتي تو خودتو زدي حماقت_

 حواست به حرف زدنت باشه فدرا_

 حواسم نيست ...ميخواي چيکار کني ؟ فکر کردي زندگي خاله بازيه ترانه ؟.....حاال چون تو دلت واسه روژان_

 برات سوخته دليل نميشه اين خل بازيارو در آري ....خودتم خوب ميدوني نيما چقدر دوستت داره و اينهمه مدت

 .......صبر کرده

 .....نيما خودش الل نيست که بياد بگه ......به تو چه که شدي کاسه ي داغ تر از آش_

 ......آخه اونم از تو احمق تر خير سرش ميترسه به تو بگه از دستت بده_

 ااا....چه جالب ....پس همون بهتر تو ترس خودش بميره_

 ....در حياط را چنان کوبيده بود که انگار در را توي صورتم کوبيده .....از فرط کيفش را برداشته بود ....بيرون زده بود

 ......داد و بيداد تمام بدنم ميلرزيد

 خانه رفته بودم ...... در آغوش مامان مچاله شده بودم ...... گريسته بودم ...غر زده بودم ....باز گريسته بودم ......ترانه

 .......هر نداشتهرا دوست داشتم ......مثل خوا

 قربونت برم گريه نداره که ......عصباني شديد حرفايي که نبايد به هم گفتيد ....فردا آروم ميشيد با هم حرف_

 ميزنيد ......دختراي من عاقل تر از اين حرفان

 يعني من نبايد بهش ميگفتم مامان ؟_

 

 ي ....حاالم پاشو برو يه دوش آب گرم بگير .........با اينچرا عزيزم ....بايد ميگفتي ...اما شايد نبايد اينجوري ميگفت_

 ....قيافه ي قرمز اينجا نشين

 ........دقيقه طول کشيده بود .....انگار هرچقدر آب روي اعصاب متشنجم ميريختم آرام نميشد41دوش آب گرمم 

 

 جلوي آينه به قيافه ي درمانده ي غمحتي حوصله نداشتم حوله ام را در آورم ........کاله حوله را سرم کشيده بودم 

 آلودم نگاه ميکردم ....چه شده بود که اين حرفها را به هم زده بوديم



www.taakroman.ir  

 

  

 
286 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ....تق تق در آمده بود

 ......مامان بيا تو_

 ......منم ....مامان نيست_

 .......تازه که ديده بودمش يادم افتاده بود قرار گذاشته ايم خواستم بروم خانه تماس بگيرم

 نگاهم که نگاهش افتاده بود بي هيچ حرفي دوباره اشکها جاري شده بود ....انگار منتظر تلنگر بودند که دوباره_

 راهي شوند و چه تلنگري بهتر از او ......جلو امده بوده......دست روي گونه ام گذاشته بود .....دوباره به جايم بازگشته

 بهانه ميان اين دستها حبس شوم بودم ........انگار قسمت بود بي بهانه و با

 هيشششش.....بابا آخه من که چيزي نگفتم تو زدي زير گريه .......خب اصال من معذرت ميخوام که تو زنگ نزدي_

 من بيام دنبالت خوبه؟.....تقصير منه ....گريه نداره که فسقليه من

 نخير ....من واسه اون گريه نميکنم_

 .....نه من ناراحت نيستي ....؟....برم يه فکري به حال خودم بکنم با اين زن گرفتنماا...پس اصال از سر کار گذاشت_

 ......ااا....بامداد اذيتم نکن ديگه .....حالم خوب نبود_

 نميخوام ناراحت باشي عزيز دلم ....مامان بهم گفت چي شده .....ترانه که کله خرابه تو هم رفتي دکمه اشو زدي_

...... 

 .....ميگفتم ؟ خب اگه نميگفتم با باباي روژان ازدواج ميکرد ...نيما تنها ميمونديعني نبايد _

 فين فين کردنم ادامه داشت .....آن هم روي بلوز بامداد .....خنديده بود

 .......اخه قربونه تو برم من مگه ازدواج قاقالي لي خريدنه که دو روزه ترانه با باباي روژان ازدواج کنه بره ؟_

 .....االخره اينطوري باباي روژان ترانه رو به خودش عالقمند ميکردخب ب_

 

 خب به نظر تو اگه ترانه نيما رو دوست نداشته باشه و با ديدن باباي روژان بخواد نيما رو فراموش کنه عالقه اش به_

 درد ميخوره؟

 يعني ترانه نيما رو دوست نداره ؟_

 م خودش با خودش فکر کنهخب من نميدونم عزيزم .....بايد بذاري يک_

 ....بامداد من دوسش دارم ....فقط ميخوام بهترين براش اتفاق بيفته_

 .....دست دور صورتم گذاشته بود ...سرم را باال گرفته بود .....چشم در چشمان اشکيم دوخته بود

 ....فقط به ترانه اخه عزيز دل بامداد من ميدونم فرشته ي کوچولوي من دلش ميخواد بهترين براي همه باشه_

 فرصت بده ....سرش ميخوره به سنگ بر ميگرده .....عقلش پاره سنگ بر مبداره ...همه که مثل فسقلي من عاقل

 نيستن
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 ......موهاي خيسم را بوسيده بود

 

 ......حاالم زود لباستو بپوش بيا بيرون_

 ........شت ميز آشپزخانه گرم صحبت با مامان بودلباس پوشيده ....موهايم را خيس دورم رها کرده بودم ......بامداد پ

 .....مامان پشت به ما غذا را ميکشيد

 ....لبهايش تکان خورده بود بي صدا ....لب خواني کردنش سخت نبود

 موهاتو چرا خشک نکردي؟_

 .....همينطوري ....حوصله نداشتم_

 .....برو خشک کن_ : دوباره بي صدا لب زده بود

 .......د ......بيشتر از اين پانتوميم بازي نميشد کردمامان برگشته بو

 

 .....بعد از صرف چاي عزم رفتن کرده بود ......دلم همراهش شده بود

 .....بامداد جان شب دير وقته ميخواي همينجا بمون_

 ممنون ...مزاخمتون نميشم ديگه_

 ......زنگ بزن به شکوه خبر بدهمزاحم نيستي پسرم ......بمون اينطوري منم خيالم راحته .....فقط _

 ......بامداد ديگر تعارف کردن را جايز نديده بود ...چون شايد مامان با رفتنش موافقت ميکرد

 ......رويايم به حقيقت پيوسته بود ....اولين بار ميتوانستم به اتاقم ببرمش .......ميان تمام گل گلي ها و آقا يوسف

 ......گرفته بودم شسته داده بودم بپوشد ......از شلوارهاي بابا برايش آورده بودم تيشرت سفيدش را که قبل از رفتن

 بامداد بيا آقا يوسفو ببين .......آقا يوسف تو همه ي تنهايي هاي من بوده و هست .....کلي هم از تو براش حرف زدم_

...... 

 چشمم روشن .....حاال چيا ميگفتي؟....مگه تو از من حرفم ميزدي ؟_

 .....بله پس چي ؟يه عالمه_

 ......خب بيا به خودم بگو حداقل يکم دلم خوش شه_

 ......زرنگي ؟....نميگم_

 .......دوباره تختم را با او قسمت کرده بودم .......دوباره ميان دستانش قفل شده بودم

 حاال بهت ميگم موهاتو خشک کن براي من چشم ابرو مياي .......؟_

 ديگهخب حوصله نداشتم _

 من که ميدونم به خاطر بي حوصلگي نبود_
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 يعني چي؟_

 ......يعني ميخواي سرما بخوري من منتتو بکشم ....بهت برسم_

 .....شيطنت ميان حرفهايش مشهودتر از آن بود که نشود فهميد .......دلم لوس شدن ميخواست

 

 ......تالش متظاهرانه اي کرده بودم براي باز کردن گره ي دستانش

 .....ميخوام اصال ...... من ميرم پيش مامان ميخوابمن_

 .....بي شک دستان گره خورده ي او با تالشهاي بيهوده ام حتي شل نميشد

 زن من جز اتو بغل خودم هيچ جا نميخوابه .....اصال من خودم دلم ميخواد منتتو بکشم ...خوبه ؟_

 .......لبخند زده بودم ....به جايم بازگشته بودم

 

 ......اره خوبه_

 .....دست روي دکمه ي آباژور گذاشته بودم ........ گونه اش را بوسيده بودم

 .....حاال بخوابيم_

 .....مگر در تاريکي رويم ميشد اين کار را کنم

 بخوابيم شيطون فسقلي_

 د مهم نبود ......مناگر قرار بود پايان هر روز خوش و ناخوش ميان دستان اين مرد باشد ......دنيا هم عليه من بو

 بودم و او يک طرف ....تمام عالم يک طرف

 دو هفته بود که کارگاه برايم شده بود منطقه ممنوعه .....من ميتوانستم نروم ...او نمي توانست ...کالس داشت

 ودشاگرد داشت .......دو هفته بود که هيچکدام تالش نمي کرديم رو به رو شويم ....دلم برايش تنگ شده ب...

 خيرش را خواسته بودم شر شده بود ........دو هفته بود با بامداد تهران را زير و رو کرده بودم دنبال خانه......

 انتخاب نميکردم.......هيچکدام را به چشم خريدار نگاه نميکردم ......بامداد ميدانست بهانه گير شده ام ....هرکس......

 ه ها ميگرفتم را مي فهميد ......سکوت کرده بود .....بي هم ريختگي ام را همبود ايرادهاي بني اسرائيلي که از خان

 نميزد .....آدري سر کار بود و سارا درگير ......فقط ترانه بود که ميشد اين روزها کنارم باشد و حاال تنها کسي که نبود

 

 .........او بود

 سالم_

 سالم عزيزم....خوبي؟_

 ....مرسي_
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 کجايي؟_

 دانشگاه_

 يه خونه هماهنگ کردم مياي بريم ببينيم ؟_

 بريم .....کجا بايد بيام؟_

 بيا شرکت يه جلسه کوتاه دارم بعدش ميريم_

 بامداد من شرکت نميام_

 چرا؟_

 .....ميدوني که نميخوام با نيما رو به رو شم ...اومدم کمکش کنم زدم همونم خراب کردم_

 بچه است ؟ پاشو بيا اينجافدرا آخه اين حرفا چيه ميزني ؟ مگه نيما _

 نميام_

 !فسقليه من حرف گوش کن بودا_

 ....خب ديگه نيست .....اصال من ميرم به ترانه ميگم با باباي روژان ازدواج کنه ...من نميخوام قهر باشيم_

 .....هخونقربونه اون دل کوچيکت و بهانه گيرياش برم بيا اينجا صحبت ميکنيم ....اصال من نيما رو مي فرستم بره _

 باشه ....خدافظ_

 مواظب خودت باش_

 

 انگار نه انگار اين شرکت همانجايي بود که هر بار به اميد مالقات او با ذوق پله هايش را باال مي رفتم .....حاال از ترس

 خوبرو به رو شدن با نيما زورم مي آمد پا روي پله هايش بگذارم .......باز هم دختر منشي بود که کمي حالم را 

 ........کرده بود

 .....رو به ميزش احوالپرسي ميکردم که صدايش آمده بود

 به خانوم روانشناس شما کجا ؟ اينجا کجا ؟_

 اااا.....سالم نيما تو هنوز نرفتي؟_

 کارمنداشو تعطيل ميکنه که من برم ؟0کدوم اداره اي ساعت 0...ساعت _

 ............ شايد توهين به شعورش بود اگر خودم را به آن راه ميزدمنيما باهوش تر از آن بود که نفهميده باشد 

 :صداي منشي بامداد بند افکارم را پاره کرده بود

 به آقاي آرين خبر بدم تشريف آورديد يا خودتون تشريف ميبريد داخل ؟_

 .....نه ممنون....اول يه صحبتي با نيما بکنم بعد خودم ميرم پيشش_

 ....ش راهنمايي ام کرده بود ......: لطف ميکنيد بگيد دو تا چايي بيارننيما به سمت اتاق_
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 و جواب مثبت منشي بود که انگار قرار بود حال هر کسي که پا به اين شرکت ميگذارد را خوب کند .......عجيب

 ......دوست داشتني بود اين دختر

 ؟خب ....خانوم روانشناس ...چي شده که اتاق ما رو منور کرديد _

 .......نيما ميدونم که ميدوني ......توروخدا اينطوري رفتار نکن که بيشتر شرمنده ميشم_

 چرا آخه ؟ خب چيزي نشده که_

 .....تو به اين ميگي چيزي نشده ؟ من خواستم کمکت کنم مثال زدم همه چي رو خراب کردم_

 .اينم شد نتيجه اشنه بابا ....شايد من زيادي بزدل بودم و دست رو دست گذاشتم ......_

 

 .....نه من نبايد دخالت ميکردم ...بايد ميذاشتم با برنامه ي خودت پيش بري_-

 اتفاقا فدرا حضور تو تو لحظه هاي حساس زندگي من واجبه .......شايد بايد اين اتفاق مي افتاد ....اگه به خودم بود_

 اال درسته که ترانه جواب تلفنامو نميده .....ميدونم کهممکن واسه از دست ندادن ترانه هيچوقت حرف نزنم .....اما ح

 ......دير يا زود تصميمشو ميگيره و تکليف منم روشن ميشه

 .....باالخره فکر ميکنم بهتر باشه بفهمم ترانه چه حسي داره .....چه خوب چه بد

 يعني اگه ....؟_

 رصد ترانه اين نيماي محجوب و دوست داشتنيد0حتي دوست نداشتم به زبان آوره شود .......دوست نداشتم حتي 

 ......را نخواهد

 اگه منو دوست نداشته باشه ؟ خب بدونم که بهتره ...... ميدوني کتمان نميکنم تو شرايط حساسي با ترانه رو به رو_

 وجودش براي منشدم .......اما تو تمام اين مدتي که ميشناختمش اين حسو بهم داد که زندگي هست ......ترانه تمام 

 رنگه ....زندگيه ....... دوست ندارم اذيت شه ...... نميگم خودکشي ميکنم !......ناراحت ميشم ...چون رفتنشو و

 ....نبودنشو نميتونم ببينم .......اما خب چاره چيه

 .......ترانه خر بود اگر دست رد عالقه ي اين مرد ميزد

 

 اي روي ميز سرد شده بود ....چند ساعت بود که مسخ حرفهاي اين مردنميدانم چند ساعت گذشته بود که چايي ه

 ........شده بودم ....... حرفهايي که تک تکشان عشق بود ....تمام لحظات بودن ترانه را از بر بود

 .......آمدنش بحث را قطع کرده بود

 .......شسته با کارمندا خوش و بش ميکنهساعته اومده اينجا .....شوهرشو ول کرده ن2 ..... خوبه واال خانوم ما رو_

 ....سالم .....ببخشيد .... تو راهرو نيما رو ديدم اومدم صحبت کنيم_
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 .....دست دور کمرم انداخته بود

 .....خواهش ميکنم عزيزم ......نه به اينکه نميومدي نه به اينکه ما رو پاک فراموش کردي_

 واسم پرت شد به صحبتاي نيمااااا منو تورو فراموش نکردم .....فقط ح_

 .....خب عزيز دل بامداد اين ميشه همون ....وقتي حواست به حرفاي نيما بوده يعني به من نبوده ديگه_

 نيما تنها ايستاده بود به بحثهايمان ميخنديد

 .....ااااا بامداد_

 ين نيماست ....بايد اخراجش کنمجان بامداد ......راست ميگي اصال تو حواست پيش من بوده ....همه چي زير سر ا_

 .....که زن منو به حرف نگيره

 اي بابا ....آقا اين شما.اين زنتون ما رفتيم تا از کار بيکارمون نکرديد_

 نيما رفته بود .....در را بسته بود ....... اتاقش را ترک کرده بود که من و بامداد را تنها بگذارد

 .......لبخند هنوز گوشه ي لبش بود

 خب فسقليه من بياد بشينه ببينم چي کارا کرده ؟ چي گفته، چي شنيده ؟_

 ااا....زرنگي ؟....بامداد خان مگه تو به من نگفتي من به نيما ميگم بره ؟ پس چرا نگفتي؟_

 حاال مگه بد شد که ديديديش و باهاش صحبت کردي؟_

 کي شهنخير ....اما حرفاي تو هميشه واسه من راستکيه .....نميخوام ال_

 عزيزم من فقط خواستم بيشتر از اين خودتو اذيت نکني .......االنم اگه ناراحت شدي هر تنبيهي بگي من ميپذيرم_

...... 

 نخير ناراحت نشدم ......ولي چرا بايد تو هميشه انقدر حال منو خوب کني ؟ هان؟_

 ارم ذهنت درگير باشه ...همينا قانع کنندهچون دوستت دارم ....چون نميخوام ناراحتيتو ببينم ......چون دوست ند_

 هست ؟

 

 .......بله هست_

 قربونه اين فسقليه منطقي_

 اين خانه قشنگ تر از آن بود که بشود ايرادي رويش گذاشت ......خانه ي حياط دار قديمي با پنجره ي چوبي و

 .......حوض آبي اش

 دعا دعا ميکردم ساکت شود ....اين خانه به اندازه ي کافي تمام مدتي که مرد سيبيلوي بنگاهي از خانه تعريف ميکرد

 دنج و دوست داشتني بود که نياز به تبليغ او نداشته باشد ...... محو شدنم به گوشه گوشه ي خانه را بامداد فهميده بود

 تاه داخل خانه را بهکه با او به حياط رفته بود .......صدايش حتي اگر کمي دور ميشد هم غنيمت بود .... چند پله ي کو
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 طبقه ي باال طي کرده بودم ...اين خانه رويايي تر از آن بود که ميان برج ها و مجتمع هاي مسکوني سر به فلک

 .......کشيده ي تهران دوام آورده باشد

 رکينگ ماندهمرد را که دم آژانس امالک گذاشته بوديم بامداد رسانده بودم خانه ....جيمبو ديگر اين روزها تنها در پا

 .....بود .....دلم ميخواست بدهمش به ترانه تمام تهران را با جيمبو گز کند اما قهر نباشد

 بامداد اين خونه خيلي خوب بود .....دلم پيشش موند ....تنها جايي بود که دوست نداشتم ازش بيايم بيرون_

 ......از وقتي راه افتاده بوديم در فکر بود

 يعني ديگه نميخواي بريم جاهاي ديگه رو ببينيم ؟جدي؟ دوسش داشتي ؟ _

 اين بامداد بامداد روزهاي قبل نبود ....بامدادي که تمام هفته ي گذشته که از هر خانه بيرون مي آمديم ميخواست

 سخت نگيرم و يک کدام را انتخاب کنم ....حاال که انتخاب کرده بودم او دو دل شده بود

 چطور ؟ تو دوسش نداشتي؟_

 را ...دوست داشتم ...تازه جايي که تو دوست داشته باشي خيلي هم برام عزيزترهچ_

 

 پس چرا من احساس ميکنم دو دلي_

 نميدونم بتونيم اينجا رو بخريم .....يکم قيمتش باالست_

 ....دست روي دستش روي دنده گذاشته بودم

 .ميريم يه جاي ديگه رو ميگيريم که به پولمونبامداد ترسونديم ....فکر کردم چي شده ......خب مهم نيست که ..._

 بخوره

 من دوست دارم اينجا رو بخرم که تو خوشت اومده_

 .......از کجا معلوم شايد يه جاي ديگه رو ديديم بيشتر خوشمون اومد_

 باشه عزيزم .....حاال ببينيم چي ميشه_

 زه ي مردي که کنارم نشسته در فکر فرو رفته بود کهخانه را دوست داشتم اما نه به اندازه ي بامداد .....نه به اندا

 .......چطور خانه ي مورد عالقه ام را بخرد

 .......هرچه اصرار کرده بودم باال نيامده بود .......انگار حرفهايم خيالش را راحت نکرده بود

 ......سر از پنجره ماشين داخل برده بودم

 مطمئني نمياي باال ؟_

 ت دارم بيام اما ديگه بده ......امشب ميرم خونه .......دلم اينجا پيشت هستاره عزيزم ....دوس_

 خب .....بامداد ؟_
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 جانم ؟_

 ميدوني که اگه باشي من حاضرم تو حياط کارگاه هم چادر بزنم باهات زندگي کنم ؟_

 ميدونم عزيزم_

 پس لطفا اون خونه رو فراموش کن_

 برو باال تا نچلوندمت فسقلي_

 

 .....مسترم باش ......شب زنگ ميزنممواظب _

 

 باال نيامدن بامداد ....آن هم امشب .....اينجا بودن او ......صداي حرف زدنش با مامان ..... نرگسهاي روي ميز

 !چطور سر از اينجا در آورده بود ؟........

 چه معني ميداد؟ .....کوتاه آمده بود ؟ بهت زده در را بسته بودم .......هنوز باور نداشتم اينجا باشد ......اينجا بودنش

... 

 ........دم آشپزخانه که ديده بودنم هر دو ساکت شده بودند

 وا گلدار چته ؟ آدم نديدي؟_

 .......يعني اين دختر رو به رو خودش بود که مثل هميشه گلدار صدايم کرده بود ....... خوشحال بودم ، غمگين بودم

 بايد اين اشکها جاري ميشدند ....با اشکهاي روي گونه و تمام قدرت ترانه را بغل استرس داشتم ...فرقي نميکرد

 ....کرده بودم

 ترانه خيلي خري ......من دلم برات تنگ شده بود .......اصال برو با هرکي دوست داري ازدواج کن .....اما ديگه حق_

 ......نداري با من قهر کني

 ....اشک او هم در آمده بود

 ...ديوونه مگه ميشه ......ديگه هر کي قهر کنه خره .......چرا نيومدي کارگاه ؟گلدار _

 ......مامان به خواهرانه هايمان نگاه ميکرد ......راست ميگفت دخترانش نمي توانند بدون هم دوام بياورند

 دوست داشتم راحت باشي .....گفتم شايد نخواي منو ببيني_

 ......ممن غلط بکنم نخوام تو رو ببين_

 دو هفته است دارم بامداد رو ميبرم و ميارم و خونه انتخاب نميکنم ......همه اش تقصير توئه....همسره بيچاره ام_

 

 ......ديوونه شد .....بايد پاسخگو باشي

 من مخلص خودتو و همسره ديوونه ات هستم .....بذار دست پخت خاله رويا رو بخورم تا بشينيم تکليفمونو روشن_
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 .........کنيم

 بعد از شام که با مامان سرگرم بودند به اتاق رفته بودم .......به بامداد گفته بودم زنگ ميزنم

 .....سالم آقاي همسر_

 سالم عزيز دلم_

 خوبي؟_

 ....خوب .....صداتم شنيدم بهتر شدم .....عادت ندارم پيشم نباشي ديگه_

 ود که عصر از ماشينش پياده شده بودماين بامداد همان بامداد در فکر و بي حوصله ب

 بامداد_

 جانم ؟_

 تو که ديگه از فکر اون خونه در اومدي ؟_

 ......مکثي کرده بود

 ...اره عزيزم_

 آفرين مستر .........بامداد ترانه اينجاست ....عصري که اومدم باال اينجا بود .......از فردا ميرم تند تند خريد ميکنم_

 ......ونمونکه بپريم بريم تو خ

 

 .....جمله ي آخر را با لحن بچه گانه اي گفته بودم حال و هوايش را عوض کند

 اي جان ...بدو که بامداد ديگه نميتونه بدون فسقليش بخوابه_

 

 .....خب_

 .....فسقلم مهمون داري برو_

 بامداد_

 جانم ؟_

 حرفاش راستکيه ......... من باور ميکنم که ديگهمنم امشب که نيستي دلم برات تنگ ميشه .......همسره من همه ي _

 از فکر اون خونه اومده بيرون

 ....چشم عزيزم_

 ....بوس به لپت ......شب بخير همسر جان_

 ......شب بخير عزيز دلم_

 شب دوباره من مانده بودم و ترانه و تمام گل گلي هاي اتاق
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 ترانه ؟ مطمئني از دست من ناراحت نيستي ؟_

 ........ونه ....تو بايد به خاطر خل بازيام از دست من ناراحت باشياره ديو_

 .......تو مثل خواهرمي .....ميدونستم نيما چقدر دوستت داره ...نميخواستم اين عشق حيف بشه_

 وفدرا فکر ميکني خودم نفهميدم ........خودم ميدونستم اين پسري که هي بلند ميشه با من راه ميفته اينور و انور _

 تئاتر و چي و چي يه احساساتي داره .......منم بهش عالقمند شدم .....ولي جلو نيومدناي نيما منو له کرد ...فکر ميکردم

 به خاطر اينکه ميدونسته با پيام دوست بودم و رفتنش اونقدر داغونم کرد نميخواد با من رابطه ي جدي داشته باشه

 لف طبقاتيمونه ......بعد فکر ميکردم نکنه ميگه اين دختره زن زندگي نيستبعد فکر ميکردم نکنه به خاطر اختا......

 اينهمه مدت تمام اين افکار تو سرم مثل موريانه مغزمو ميخورد و نيما هيچ کاري نمي کرد .....واقعا تحت فشار........

 .....بودم فدرا

 امروز دفتر بودم .......ميدوني که تمام عاشقانه هاي اي من قربونه تو برم ....فردا حالشو جا ميارم ........اما ترانه_

 

 زندگي من با بامداد بوده ......امروز وقتي نيما حرف ميزد بهت غبطه خوردم...... از تمام لحظاتي که با هم بوديد گفت

 ......از رنگي که تو به دنياش زدي .....دوستت داره ترانه ....بيشتر از اوني که فکرشو بکني......

 خب چرا نيومد بگه ؟_

 خب چون اونم ترساي خودشو داره ....يه بار قبال همه چيزشو از دست داده ...نميخواد دوباره تکرار شه ......فردا_

 ......خودم ميرم خرکشش ميکنم ميارم خونتون ....فقط به مامانت اينا بگو آماده باشن

 .......اي بابا ....تا گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود_

 ......نگو و و و ......بچه گناه داره .......همچين با غم ميگفت ترانه تلفنامو جواب نميده ها_

 ....خودم انقدر کوبيدم رو دستم که زنگاشو جواب ندم کبود شده_

 ......بيا ديگه ....عاشق شدي رفت ......ايشاال با هم عروسي ميگيريم_

 از عروسي گرفتن و لباس عروسي پوشيدن فراري اماوه ...کيم نه من ! ميدوني که من _

 .....نه ! مگه ميشه ...هر دختري آرزوشه_

 

 روزتمام بايد بشيني زيردست آرايشگر آخرشم از در نيومده تو همه شروع ميکنن0 ....... من يکي آروزم نيست_

 .... منم که اعصاب ندارم عروسيوعروسو چه بد درست کردن .....چشماش چرا اينجوريه ......اونورش چرا اينطوريه .

 .....به هم ميريزم

 .....واي ترانه فکر کن تو با لباس عروسي و قيافه ي مليح بياي ميزو برگردوني .....چه خنده اي بشه_

 من که خودم خلم ...نيمام ميدونه .......بميرم واسه اون بامداد که زنش کال تعطيله ......از به هم ريختن عروسي ذوق_
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 .....نهميک

 نه بامدادم ميدونه من خجسته ام ...نگران نباش ........ ترانه فردا مياي بريم خريد کنم يکم ؟_

 

 ....اره ولي تا چهار چون کالس دارم_

 ......همونم خوبه_

 يماناز خانه اي که ديده بوديم براي ترانه گفته بودم ....ترانه هم نديده عاشقش شده بود .....به شوخي گفته بود به 

 ......ميگويد خانه را بخرد براي خودشان

 ميان همين شوخي و خنده ها بود که به ذهنم آمده بود شايد اگر بامداد آن هزينه ي گزاف را براي خريد کارگاه

 نميداد ميتوانستيم خانه را بخريم ......... يعني اين فکر به ذهن خودش هم ميرسيد ؟ ....به خاطر دل من پولي هنگفت

 .....ه کارگاهي داده بود که خودش هيچ استفاده اش نميکرد ....... دلم گرفته بودرا ب

 از صبح تمام خيابان ها را با ترانه گز کرده بوديم ......بيشتر از اينکه به دنبال خريد وسايل خانه باشيم خوراکي

 زي به جز دو دست فنجان و کاسهخورده بوديم ....از پيراشکي و آبميوه گرفته تا مرغ سوخاري .....آخر سر هم چي

 ......ي گل گلي و ست چاقوي آشپزخانه ي خالدار گيرمان نيامده بود

 ترانه بذارمت کارگاه ؟_

 ....اره قربون دستت_

 :ترانه را پياده کرده بودم افکار پليد توي سرم بازگشته بود ........ براي بامداد پيام داده بودم

 .....ابامداد دارم ميام شرکت ...نري_

 ...بيا عزيزم ....منتظرم_

 .....به نيما هم بگو نره ....کارتون دارم_

 چيزي شده ؟_

 ....ميام حضوري ميگم

 گذشته بود ....ميدانستم منشي خوش روي بامداد را نخواهم ديد ...هردويشان در اتاق بامداد نشسته4ساعت از 

 يشان را متعجب کرده بودبودند .....قيافه ي مغمومي که به خود گرفته بودم هر دو

 

 سالم ....سالم_

 سالم_

 سالم عزيزم ...خوبي ؟_

 نه_
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 چرا ؟ چيزي شده ؟_

 بله خيلي بيشتر از چيزي شده ......ترانه ميخواد به باباي روژان جواب مثبت بده_

 

 ....شوکه شدن نيما واضح تر از آن بود که ديده نشود

 داشتي خوشحال با من حرف ميزديچي؟ ترانه که ديشب خونه ي شما بود ...تو _

 دوست نداشتم بامداد را هم بازي دهم ....اما چه ميشد کرد ....اين سناريو را تنها نوشته بودم و تنهايي اجرا ميکردم

 .....اگر نتيجه ميداد جايزه هم ميگرفتم......

 .......به جز يک يعني چي نصفه و نيمه چيزي از دهان نيما بيرون نيامده بود

 ني همين .......يعني اين آقا اين همه مدت فکر نکرده وقتي حرفي از عالقه اش نميزنه ترانه هزار تا فکر ناجوريع_

 پيش خودش ميکنه ....تراانه ي بيچاره له شده .....از بس فکر کرده به خاطر اختالف طبقاتيشونو و گذشته ي ترانه

 .....باباي روژان بله بده اين آقا جلو نميره ........حاالم فکر ميکنه بايد به

 ....نيما مثل فشنگ از جا پريده بود

 اينا مهمله ....اختالف طبقاتي کدومه ؟......من خودم با اون گذشته ي درخشان . افسردگيه حاد و بيمارستان رواني_

 بستري بودنم بايد خيلي رو داشته باشم که بخوام به گذشته ي ترانه کار داشته باشم

 ...شدي اينطوري فکر کنه فعال که باعث_

 

 ....بيخود اينطوري فکر ميکنه_

 ...!برو به خودش بگو ...نه من_

 ....سوييچ ماشينش را از روي ميز برداشته عزم رفتن کرده بود_

 معلومه که ميرم به خودش ميگم ......با چهارتا فکر احمقانه ميخواد آينده ي من و خودشو خراب کنه_

 ....نويسي و بازيگري رهاهم به رزومه ام اضافه ميکردم بايد از فردا نمايشنامه

 ...بعد از رفتن نيما روي کاناپه اتاق بامداد آسوده بودم با لبخندي ژکوند

 ببينمت تورو من فسقلي ؟.......ترانه داره بله ميده تو نشستي اينجا به لبخند ؟_

 زحمتشو کشيدمنخير آقاي همسر ....اين يک تلنگر بود براي نيما که بنده _

 !نميفهمم؟_

 ....يعني بله اي در کار نيست ...اما نيما بايد تاوان اذيتايي که ترانه شده بود رو پس ميداد_

 يعني مارو فيلم کرده بودي ؟_

 !نه همسر جان ...نيما رو .....شما رو نه_
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 ....ولي منم خبر نداشتم_

 ميخواستم سورپرايز شي_

 به به ...پس شيطنت ميکني؟_

 .....چيزي تو همين مايه ها يه_

 :صاف در جايم نشسته بودم ...چيني به پيشاني انداخته

 بامداااد_

 بامداد از لحن يک دفعه جدي شده ام تعجب کرده بود ؟

 !جانم؟_

 

 اصال از وقتي ما ازدواج کرديم تو يه بستني به من ندادي .......خيالت راحت شده، ديگه منو دوست نداري_

 

 به حساب شوخي .....که اميدوارم ديگه شوخيشم تکرار نکني ....... االنم بنده با کمال ميل حاضرم بريماينم ميذارم _

 بستني خوري فقط جنابعالي بايد با جيمبوتون ما رو ببريد

 ماشينت کجاست ؟ >چرا ؟_

 ......نمايندگي ...گذاشتم براي سرويس_

 .....اا....پس بزن بريم جيمبو سواري مستر جان_

 اولين بار بود با بامداد آمده بوديم آبميوه اميد ....خاطره ي آن شب که با نارين و ترانه آمده بودم و نگران شدن

 .......بامداد از آن وقت شب بيرون بودنمان لبخند روي لبم آورده بود

 :آرام دستانم را در دست گرفته بود کنار گوشم گفته بود

 شب سيگار دود کنم که خانوم با ترانه ي خوشحال رفتن02داره ....بنده ساعت بخند عزيزم ....بخند ...خنده ام _

 .....آبميوه خوري

 بامداد ذهنم را هک کرده بود .......احساساتم را هم ........ که بود اين مرد .......؟

 ......بودم تنها پاسخي که برايش داشتم فشردن دستهايش بود ....... گرمايي که از قلبم به دستانمان ريخته

........................ 

 ....ترانه ....ترانه ....توروخدا بيا اين آينه شمعدونو ببين .....چقدر قشنگه_

 ......اره شبيه آينه ي نامادريه سفيد برفيه_

 ترانه برو بپرس چنده ؟_

 ......خب گرونه ديگه خنگه_
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 حاال تو برو بپرس_

 ....ده بوداز مغازه بيرون نيامده دستم را کشي

 بيا بيا که اين به ما نميخوره_

 چرا ؟_

 !سه ميليون و هشتصد هزار تومن_

 .....باشه به جاي چيزاي ديگه اينو ميخرم_

 بيا خل نشو گلدار .....ما خريداي واجب تر از اين داريم_

 خريدها همراهم باشد اما باخانه را کرده بودم انبار ......صداي مامان در آمده بود ....... دنيا دوست داشت در اين 

 ....دريا امکانش نبود ...... همه را با ترانه خريده بودم ........به اضافه ي مجسمه اي که هديه داده بود

 از آن روز که نيما به کارگاه رفته بود و به زور بله اش را گرفته بود با دمش گردو ميشکست .......از گِلهايم در

 ج درست کرده بود به عنوان جايزه ي اسکار برايم آورده بود .........از آن چيزهاي کهکارگاه مجسمه اي کج و معو

 ........بي شک روي طاقچه ي خانه ام يادآور لحظات خوش با ترانه بودن ميشد

 خوش به حالش شده بود که آقاي جوشن عاشق خودش و خانواده ي گرم و دوست داشتني اش شده بود .... انقدر

 اطر عروسي نگرفتن حرص داده بود که همه راضي شده بودند بعد از گرفتن يک مهماني کوچک وهمه را به خ

 ......خودماني به خانه ي نيما برود

 

 نيما ديگر حرفي از آن دروغ مصلحتي و فيلمي که برايشان بازي کرده بودم نزده بود ......هر بار بيشتر از انکه بامداد

 ..غذا خوردن و استراحت کردنش را چک ميکرد ..... هنوز ازدواج نکرده مرد زندگيزنگ ميزد ترانه را ميگرفت ....

 .....شده بود و در دل ترانه ي هنري قند آب ميکرد

 

 مامان براي پنج شنبه همه دعوت کرده بود ....از شکوه جون و خاله ژاکين گرفته تا خاله و نارين و شهرزاد و شايلي

...... 

 ي غيبت و حرفهاي زنانه شده بود قربان صدقه هاي همه براي دريا و حرف زدن از ازدواج منمهماني زنانه که به جا

 و بامداد و تبريک به ترانه

 آدري خانوم و سارا خانوم ...خجالت داره ......شما بايد اين روزا کنار من باشيد اونوقت به روي خودتون نمياريد_

 ........باز دم ترانه گرم.....

 ......ما چيه که جنابعالي انقدر دست دست کردي تا ما گرفتار کار و زندگي شديم عزيزم تقصير_
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 خب تو ميري سر کار .....اين سارا چي ؟_

 من چي ؟ بيا بهت بگم من چي ! بنده دو روز ديگه ميشم مامان سارا ... احسان و مامانش پدرمو در آوردن ......بچه_

 .....مطلق دادنهنوز اندازه ي نخود نشده اينا استراحت 

 .....وااااااي ي ....سارا جدي ميگي؟ داري مامان ميشي_

 .......جيغ نزن حاال ....اره_

 اين جمع چطور به اينجا رسيده بود ......جوجه دانشجوهاي ديروزي که حاال حرف از ازدواج و بچه دار شدن ميزدند

 ......نارين و شهرزاد و شايلي که کنارمان بودند........

 ........از مدتها دوباره طعم قهوه ي خاله ژاکلين را چشيده بوديمپس 

 صبح شروع شده بود انگار هنوز قصد نداشت تمام شود ....... دلم براي00بعد از ظهر بود و مهماني که 5ساعت 

 ش .....صدايبامداد تنگ شده بود .......شبهاي پنج شنبه مان براي خودمان بود که اين هفته مهماني مامان گرفته بود

 .....گوشي را انقدر بلند کرده بودم که همهمه ي مهمانان هم باعث نشنيدن صدايش نشود

 .......زنگ زده بود .......مثل هميشه که ميدانست چه زماني چه کار کند

 سالم آقاي همسر_

 

 سالم فسقلي....چطوري؟_

 خوب .....خودت چي؟_

 ه فسقليم پيش من باشه مهمونيه زنونه گرفتن ....بايد با مامان و شکوهبي حوصله ..... عصر پنج شنبه به جاي اينک_

 جون صحبت کنم اين برنامه هاشونو بذارن وسط هفته

 حاال يه روزه ديگه ........يواش يواش دارن ميرن ......امشب مياي اينجا؟_

 نميدونم تو بگو ....بيام ؟_

 .....ااا ....خب بله که بيا .....دلم برات تنگ شده_

 اي جان ....چه عجب .......باشه ..... اگه اين مهموناتون دل کندن بگو بيام_

 چشم مستر جونم .....مواظب خودت باش_

 خوش بگذره فسقلي_

 

 .......شکوه جون را براي شام هم نگه داشته بوديم .....گفته بودم بامداد و آقاي آرين هم بيايند

 دنبالش آمده بود ......گفته بود ميخواهند شام بروند بيرون ...... از وقتي خودم اينميخواستم ترانه هم بماند اما نيما 

 .....عاشقانه ها را با بامداد تجربه کرده بودم درکشان ميکردم
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 شکوه جون و آقاي آرين عزم رفتن کرده بودند.....مامان و شکوه جون دم در سرگرم صحبت درباره ي موسسه

 براي صبحانه با چند نفر از خيرين موسسه براي جشن خيريه صحبت کنند....روز جمعه هم ولبودند ...قرار بود فردا 

 .......کن نبودند.... کنار بامداد بودم که آقاي آرين پيشمان آمده بود

 .......بامداد جان وقت کردي اونطرفي هم بيا_

 .......اااا.....پدرجون بامداد که اين هفته همش خونه بود_

 

 ......جون گفتنها به آقاي آرين از ديگر لذتهايي بود که مرهون بودن بامداد بوداين پدر 

 سالش .....زشته15ساله است که ميره خونه ي نامزدش ....نه اين که داره ميشه 23باباجون اون پسر _

 ميدانستم سر به سرمان ميگذارد .........شوخي هايش هم دوست داشتني بود

 من پيره ؟ اااا پدر جون يعني شوهر_

 پس البد فکر کردي جوونه ؟ دختر به فکر نون باش که خربزه آبه ....پاشو زودتر برو سر زندگيت ....پس فردا اين_

 ....پير ميشه ديگه حوصله ي بچه نداره

 ....بابا اين فسقلي رو نترسون ......شب جمعه اي شر درست نکن_

 ......حاال از ما گفتن_

 ........ش کافي بود براي بيهوشيشب آنقدر خسته بودم آغوش

 .........اولين صبحي بود که زودتر از بامداد بيدار شده بودم ......ميز صبحانه را مامان چيده بود

 ........فدرا نون تو يخچال هست خودت بذار تو توستر_

 ......انگشت روي صورتش کشيده بودم

 ......بامداد .......بيدار شو ...... صبحانه حاضره_

 .....نکن فسقلي االن بيدار ميشم_

 ......بيدار شو ديگه_

 .....بامداد کي ميشه تو خونه ي خودمون از خواب بيدار شيم؟_

 اين سوال براي کسي هنوز چشم باز نکرده کمي فلسفي بود اما او هميشه براي سوالهاي فلسفي و غير فلسفي من

 ......پاسخي داشت

 به زودي عزيزم ....به زودي_

 ......هاي صبحانه را ميشستم که در اتاق با موبايلش حرف زده بود ....پشت درهاي بستهظرف

 

 فسقل بدو بيا حاضر شو بايد بريم جايي_
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 صبح جمعه کجا ؟_

 ........ميريم ميفهمي_

 ميخنگ نبودم ولي هنوز نميفهميدم صبح جمعه جلوي در خانه اي که نميتوانستيم بخريم چه کار ميتوانيم داشته باش

..... 

 

 ......دوباره همان مرد سبيل کلفت ......دوست نداشتم آخرين بازديدم از اين خانه با تم صداي او باشد

 .......انگار خدا صداي دلم را شنيده بود .....بامداد پياده شده بود صحبتي کرده بود و مرد سيبيل کلفت راهي شده بود

 ما در خانه ي مردم چه ميکنيم ....با بامدادي که هيچ تالشي براي دراما شايد واقعا خنگ شده بودم که نميدانستم 

 .......جريان گذاشتنم نميکرد

 ........فسقلي پياده شو برو تو تا من ماشينو پارک کنم بيام_

 دوست داشتم اگر حتي دل مرد بنگاهي برايمان سوخته و گذاشته آخرين بار خانه را ببينيم به حوض حياط و طاقچه و

 ......ره هاي چوبي دست بکشمپنج

 ...اما آينه اي که روي طاقچه بود تمام برنامه هايم را نقش بر آب کرده بود

 مسخ آينه ي سه ميليوني شده بودم که گويا قرار بود مثل خانه که پولمان نميرسيد با او هم خداحافظي کنم .....حاال

 .........که پشت سرم دستهايش را روي شانه ام گذاشته بودهمان آينه روي طاقچه ي همان خانه بود ........و مردي 

 مبارک باشه خانوم آرين_

 بامداد چي ؟ اينجا چه خبره ؟_

 اينجا خبره خيره ......از اين به بعد اينجا خونه ي ماست و اگه تو زود وسايلو بياري بچيني به زودي اينجا از خواب_

 

 .......بيدار ميشيم

 ......ينه کار کيه ؟ ....ما که پولمون به اينجا نميرسيدمن نميفهمم.....اين آ_

 آينه کار ترانه خانومه از جيب بنده ......و خونه نتيجه ي خداحافظي با ماشينمون .....ديگه مونديم من و تو اين خونه_

 و جيمبو ......حاال ببين به شوهر بدون ماشين ميخواي يا نه ؟

 بامداد ماشينتو فروختي؟_

 ....ماره عزيز_

 تو که گفتي نمايندگيه_

 .......خب دادم سرويس شه براي فروش ديگه_

 يعني تو االن ماشين نداري ؟_
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 نه ........نکنه شوهر بي ماشين نميخواي ؟_

 .......تنها دستاني بود دور گردنش حلقه شده بود

 و بدون هيچي هم که باشي ميخوامبامداد باورم نميشه همچين کاري کردي .......من تو رو بدون ماشين بدون خونه _

...... 

 .......ميدونم فسقليه من ....براي همينه دوست دارم دنيا برات باشه_

 ......الزم نبود اين خانه را بگيرد يا آينه شمعدون را تا دنيا براي من باشد .....دنيا خودش بود که براي بود

 لد نبودم به خاطر عروس شدن تمام کار و زندگي ام را ولهنوز کالسهاي دانشگاه و آموزشگاه سر جايش بود .....ب

 کنم ...... بامداد هم سرش گرم شرکت بود ......بيشتر وسايل خانه را خريده بودم ....اما براي بازسازي داخل خانه بنا

 ......و نقاش رفته بود ...... بايد چند روز ديگر براي نقل مکان به خانه ي رويايي ام صبر ميکردم

 .......نرگس به دست راهي شده بودم

 ...سالم خانوم اسالمي .....خسته نباشيد_

 

 به سالم دختر بي معرفته ما ......چطور شد راه گم کردي اين طرفي؟_

 .....خانوم اسالمي چوب کاري نکنيد که خودم به اندازه ي کافي از شما و استاد خجلم_

 .....لوغه ديگه ....دلمون برات تنگ ميشهدشمنتون خجل باشه دختر ......ميدونم سرت ش_

 .....مرسي دل به دل راه داره_

 .....بشين يه چايي بخور تا مراجع دکتر بياد بيرون_

 .....پس بذاريد من چايي بريزم به ياد ايام قديم_

 .....بريز ....ما که کيف ميکنيم چايي شما رو بخوريم_

 .....وقت بعدي را تنظيم ميکرد که بي صدا به اتاق رفته بودممراجع استاد هزينه ي مشاوره اش را ميداد و 

 .....پيرمرد دوست داشتني سر به پشتي صندلي تکيه داده بود چشمانش را بسته بود

 من بدونم شما چرا انقدر خودتونو خسته ميکنيد خيلي خوب ميشه .....سالم_

 پيرا افتادي به به ....دخترک بي وفاي ما ......اينجا چه ميکني ؟ ياد ما_

 استاد نگيد اينجوري که اين دختر حسابي خجالت زده است ......ولي شما چرا استراحت نمي کنيد ؟......از گالره_

 ....جون بعيده بذاره شما بيايد مطب

 حتنگران نباش ...اونم کم غر نمي زنه .......اگه تو زود درس بخوني و بياي اين مطبو سر پا نگه داري من با خيال را_

 ميرم استراحت

 ......استاد من که هرگز نميتونم جاي شما رو بگيرم اما توروخدا انقدر خودتونو خسته نکنيد_
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 اي به چشمم .......برو ببين اگه ديگه مراجع نيست بريم_

 چشم_

 

 ......بي بال .......به مادرت هم خبر بده مياي خونه ي ما ....بريم شام رو با من و گالره بخور_

 .....اونم به چشم استاد اگه مزاحمتون نباشم_

 ......نيستي دختر جان ...نيستي_

 ......به مامان خبر داده بودم شام را با استاد و گالره جون ميخورم .....بامداد را هر چه گرفته بودم در دسترس نبود

 .....با استاد وارد خانه ي دوست داشتنيشان شده بوديم

 ......کجايي؟ ....بيا برات مهمون آوردم گالره جان .......بانو_

 .....اومدم عزيزم.....اومدم_

 ميشد آينده ي زندگي من و بامداد اين زن و شوهر دوست داشتني باشند ؟

 .......سالم دختر من ...خوش اومدي ....بيا تو .....که همين االن شيريني از فر درآوردم_

 .....زاحمتون شدمپس معلومه خدا خيلي دوستم داره که االن م_

 .....دستم را گرفته بود داخل ميبرد که سردي حلقه ي دور انگشتم را احساس کرده بود

 ببينم ......اين چيه ......دختر من عروس شده و ما نميدونستيم ؟_

 .....اشک در چشمانش حلقه بسته بود

 صديق تو خبر داشتي .؟_.

 نيدمنه خانوم ....بنده همين ااالن از زبون شما ش_

 

 ...بغلش کرده بودم ......مرا دختر خودشان ميدانستند ......دختر بي وفايي که کم به سراغشان ميرفت

 گالره جون قربونتون برم ...فقط عقد کرديم ....مگه ميشه شما نباشيد و من عروسي کنم .....فقط يه خورده عقد هول_

 ....هولکي شد که من شرمندتون شدم

 

 .......عزيز دلم ......ايشاال خوشبخت بشي دشمنت شرمنده باشه_

 .....بودن کنارشان به ساعتهاي عمرم اضافه ميکرد

 گالره جون شيرينياتون مزه ي بهشت ميدن ....ميشه من يکمم ببرم؟_

 چرا نميشه عزيز دلم ؟.......صديق که زياد نبايد بخوره براش ضرر داره ......منم اين تنها تفريح دوران_

 .....ه ....برات ميذارم ببربازنشستگيم
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 .......ممنون_

 .......ببينم حاال اين داماد خوشبخت کي هست ؟_

 .....يکي از دوستان خانوادگيمونه_

 .......دوست داشتم ببينمش ...اگه ميتونه بگو بياد شام دور هم باشيم_

 ستگير کردم آوردم ..... ديگه شوهرشوخانوم اين جوونا حوصله ي ما پيرا رو ندارن که ....خود اين دخترم به زور د_

 چيکار داري ؟

 استاد توروخدا اينطوري نگيد .....من از بودن اينجا لذت ميبرم ....اگه مزاحمتون نباشيم حتما زنگ ميزنم بامداد هم_

 ....بياد

 ......مزاحم چيه دخترم .....زنگ بزن_

 فم درآورده بودم تماس از دست رفته اش را ديده بودماميدوار بودم اين بار در دسترس باشد ...گوشي را که از کي

....... 

 الو ...سالم ....کجايي بامداد ؟_

 سالم عزيزم ...سر پروژه بودم گوشي آنتن نميداد ......تو کجايي؟_

 من خونه ي استاد صديق .......زنگ زدم بگم اگه ميتوني بياي اينجا_

 االن ؟_

 

 .....تو هم بياياره براي شام .....خودشون خواستن _

 ......باشه عزيزم ....برم يه دوش بگيرم بيام_

 .....منتطرم_

 .....بامداد آراسته آمده بود .......ميتوانستم از برق چشمان گالره جون بخوانم از بامداد خوشش آمده

 ......براي کمک به آشپزخانه رفته بودم ....بامداد مشغول شطرنج شده بود با استاد

 ......صميمي بامداد را پذيرفته بودند که باور اينکه اولين مالقاتشان باشد سخت بود انقدر گرم و

 ....فدرا برات خوشحالم .....انتخاب خوبي داشتي_

 واقعا اينطور فکر ميکنيد گالره جون ؟_

 .......اره عزيزم .......پسر خوبي به نظر مياد_

 

 همسر کنارم قرار ميگرفت و چقدر باعث افتخارم بود اين مرد اولين مهماني دو نفره مان بود که بامداد در کسوت

....... 
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 کنارش نشسته بودم که استاد و گالره جون از خاطرات نامزديشان گفته بودند و دستاني که در هم فشرده شده بود

...... 

 ........شايد چند سال ديگر من هم با اين مرد به اينجا مي رسيدم

...................................... 

 الو ...گلدرا ...کجايي؟ چرا آنتن نداري؟_

 .....سالم بيرونم ....بگو_

 ببين آخر هفته مراسمه ......سرم شلوغه .....بيا اين کارت دعوتتون رو بگير_

 ترانه تو خجالت نميکشي؟ داري عروس ميشي ...برميداري کارتهاي ما رو مياري دم در خونمون تحويل ميدي_

 

 ....گلدار من که رفتم برات آينه خريدم ....من که انقدر خوبم .......بيا ديگهااا.._

 عجب آدمي هستيا .....خوبه تو جهيزيه نخريدي ....مگرنه بايد اونم من ميرفتم تنهايي برات ميخريدم_

 ......اره بخدا .......شوهرم جهيزيه اش تکميله ....مجبور نيستم بيفتم دنبال خريد_

 داري ترانه .....باشه ميام ميگيرم .....حاال کجا هست مراسم؟خيلي رو _

 ....تاالر فرمانيه....خب کجاست ؟ خونه ي پدر شوهر عزيزم .....چون مهمونامون خيلي زياد نيستن_

 باشه ....پس فعال_

 خدافظ_

 د مراسمشان را برگزارماه هم نشده بود که نيما پا پيش گذاشته بود و ترانه بله گفته بود ....حاال داشتن0هنوز 

 ميکردند ....انگار من هميشه بايد آخرين نفر ميماندم ......بي دليل هم نبود .......ترانه گفته بود مراسم آنچناني نمي

 ......خواهد ....قرار بود در همان آپارتمان نيما زندگي کنند .....با همان وسايل

 .......همه چيز را ساده گرفت بود ترانه

... .................................................. 

 .......خانه ي آقاي جوشن هم کم از تاالر فرمانيه نداشت ...خانه باغي زيبا که چراغاني شده بود

 ......همراه بامداد و مامان آمده بوديم ....شکوه جون و آقاي آرين با ماشين خودشان

 .......يباتر از آن شده بود که فکرش را ميکردمترانه در آن لباس شيري رنگ و آرايش ساده ز

 آن شب همه چشمانشان اشکي بود ...... چشمهاي آقاي جوشن که به تنهايي تنها پسرش را سامان داده بود

 چشمان مادر ترانه که دختر سر به هوايش عروس شده بود ........چشمان من که ترانه را خواهرانه دوست........

 .......ادري لبخند داشتداشتم ...... اما 

 ترانه ..... ميدوني چقدر برات خوشحالم ديوونه ؟_
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 .....گلدار جان اين چه وضعه صحبت کردن با عروسه ؟ عفت کالم داشته باش_

 

 ......بله ببخشيد عروس خانوم .......تبريک ميگم ....ايشاال نيما بتونه تا آخر عمر تحملت کنه_

 .....دلشم بخواد_

 :را به زور ميانمان جا داده بودآدري خودش 

 

 چي ميگيد شما هي هي پچ پچ ميکنيد ...؟ عروس هم شديد ول کن نيستيد ؟_

 ......عروس شديم ...الل که نشديم_

 ترانه و آدري خوب از پس زبان هم بر مي آمدند ....... در عکس يادگاري آن شب تنها چيزي که معلوم نبود عروس

 .....ايد سالها بعد بچه اش باور نميکرد اين عکسها شب عروسي مادر و پدرش باشدبودن ترانه بود ....... ش

 هديه ام براي ترانه و نيما يکي از تابلوهاي کلود مونه بود ...... با هزار بدبختي و زير و رو کردن گالري هاي تهران

 وي پانلش در کارگاه آثار کلود مونه راپيدايش کرده بودم.....شايد هديه اي معمول نبود .......اما ميدانستم ترانه ر

 .....چسبانده بود که روزي بخرد

 ....گلدااااار ........باورم نميشه.........کلود مونه !! ..... عاشقتم يعني_

 .....قابلتو نداره ....... گفتم يه چيزي بگيرم دوسش داشته باشيد_

 .و تحسين را از چشمهاي بامداد ميخواندمنيما در سکوت ذوق کردنهاي ترانه را نگاه ميکرد........

 اين بار هم مثل عروسيه آدري ...مثل عروسيه سارا با اشک ترانه را بدرقه کرده بودم ...... اما اين بار حضور گرم

 .................بامداد را پشتم احساس کرده بودم ......حضوري که هيچ گاه نميگذاشت احساس کنم تنهايم

 ض کردن لباس طول ميکشيد .......بامداد پشت ميز تحريرم سرگرم جواب دادن ايميلهايش بودشستن آرايش و عو

....... 

 مامان خوابيده بود ...... با دو چاي سبز به اتاق برگشته بودم ....... کنار پنجره خيره به کوچه به روزهايي فکر ميکردم

 

 ردم دختر زيبا و خوش سر و زباني که همراه بامداد موسسهکه ترانه را تازه شناخته بودم .....روزهايي که فکر ميک

 آمده حتما سر و سري با بامداد دارد .....روزهايي که با ترانه و آدري کافه رفته بوديم ....... سارا رفته بود ....آدري

 .......يگرفتمهم .....و حاال ترانه ....... و مني که به زودي در آستانه ي فصلي جديد از دخترانه هايم قرار م

 .....پشت سرم گرماي حضورش را احساس کرده بودم ......و دستاني که روي شانه هايم قرار گرفته بود

 فسقلي من چرا تو فکره ؟_

 ......دست روي دستهايش گذاشته بودم
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 ... حاالبامداد من هيچ وقت فکر نميکردم يک روز شاهد همچين صحنه اي باشم ..... ما دختر بچه هاي ديروز ..._

....... 

 فدرا تو هنوز هم همون دختر بچه ي ديروزي ...... چند سال از اون روزا که تازه ديده بودمت ميگذره .....و تو هنوز_

 همون دختر بچه اي هستي که خيسش کرده بودم و زمين انداخته بودمش ....باز هم اومده بود کنار استخر و از من

 دلجويي ميکرد

 رو يادته ؟مگه تو اون روزا _

 .......پس چي ؟ همون روزا بود که فکر ميکردم تو چرا انقدر بچگانه بزرگي_

 ......و من چقدر از کالفگي تو و بي توجهي کژال غصه ميخوردم_

 شانه هايم را فشرده بود .....نيمه هاي شب پشت پنجره براي هم اعتراف ميکرديم

 به نظرت ترانه و نيما االن چيکار ميکنن؟_

 ......نظرم االن نيما داره قربون صدقه ي ترانه ميره و ترانه داره لگد پراني ميکنهبه _

 ......خنديده بودم ....با صداي بلند .......دست روي لبهايم گذاشته بود

 

 .......قربون خنده ات برم ....يواش ...مامانت خوابه_

 ايم را هم جوش آورده بودحرکتش نه تنها خنده ام را بند آورده بورده ....خون ميان رگه

 هميشه واژه ي عروسي استعاره از خوشحالي بود ...... ميگفتند طرف در دلش عروسي است ..... اگر واقعا اينطور بود

 بودن کنار بامداد هر شبش عروسي بود ....عروسي اي با شکوه که تمام وجود مرا چراغاني ميکرد.....

 ن فکر ميکردم صبح مادر ترانه برايشان صبحانه ميبرد ...... با بامداداگر عروسي و مراسم بعدش همان بود که م

 تخته بازي کرده بودم ....... ميخواست کار کند ...از سر و کولش باال رفته بودم ....... به غذاي مامان در آشپزخانه

 ........ناخنک زده بودم .... اما از آن جمعه هايي بود که ساعت نمي گذشت

 .......سيده بود تا عقربه ساعت چهار را نشان داده بودندجانم به لب ر

 ....بامداد پاشو حاضر شو بريم خونه ي ترانه اينا_

 ظهر جمعه ؟ فرداي عروسي ؟ خوبي فسقلي ؟4خونه ي ترانه ؟ ساعت _

 ه رو اذيتجمعه فرداي روز عروسي خونه ي ترانه ....از صبح تا حاال منتظرم ساعت بگذره برم تران4بله ....ساعت _

 .....کنم ....توروخدا پاشو ديگه

 ......آخه فسقلي چيکارشون داري ...بذار خوش باشن_

 .....به اندازه ي کافي خوش بودن تا االن_

 ......بامداد ميدانست بحث بي فايده است
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 سکوت نگاه ميکرد ...حاال کهيک بار .... دو بار ... سه بار .......بامداد در  ..... دست روي زنگ خانه شان گذاشته بودم

 ......آمده بود نميخواست شماتتم کند .......شماره ي ترانه را گرفته بودم

 .....به سالم گلدار_

 چرا درو باز نمي کني؟_

 در کجا رو؟_

 

 دروازه شيرازو ....خب در خونتونو ديگه_

 .......ون نميشنتو دم در خونه ي ما چيکار داري ؟ .....تازه عروس و دامادو که مزاحمش_

 اونا عروس داماداي معمولين نه تو ! .....حاال درو بزن_

 خب خودت جواب خودتو دادي ...اونا تازه عروس دوماداي معمولين که ميشينن تو خونشون تو بري کرم بريزيم_

 ...بنده االن با همسرم دارم کنار سواحل زيباي درياي خزر قدم ميزنم.......

 داري دروغ ميگي_

 خره ....صداي دريا رو نميشنوي ؟ نه_

 ترانه يک هيچ به نفع تو تا حالتو جا بيارم_

 .......باشه طلبت عزيزم_

 خوش بگذره_

 .....باي باي_

 چي شد ؟_

 رفتن شمال_

2 5 1 

 ......بامداد زده بود زير خنده

 حاال کجا بريم ؟منو بگو ميگم زشته بريم .....نگو شما دو تا وروجک بهتر همو ميشناسيد ......خب _

 بريم خونه استراحت کنيم ......از صبح انقدر فعاليت کردم ساعت بگذره انرژيم تموم شده_

 بيا بريم شيطونک ....پس از صبح واسه همين مثل اسپند رو آتيش بودي_

.............................................. 

 

 اما طبق توافقي قرار شده بود به جز وسايل سنگين که گوشه ايهمه ي وسايل را به خانه ي جديد برده بوديم .....

 ........چيده شده بودند .....هر روز خودم به تنهايي بخشي را بچينم



www.taakroman.ir  

 

  

 
310 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ......بعد از دانشگاه و آموزشگاه و کارگاه راهي خانه ميشدم .......چيدن آشپزخانه تمام شده بود

 ته بودم .......خوب بود که به جز رنگ روغن رنگ هاي ديگر همچند قوطي از رنگ هاي ترانه را از کارگاه برداش

 .........داشت ..... ضبط را روشن کرده بودم

 .....صداي خواننده رد خانه پيچيده بود .......شعر سهراب

 .......دشت هايي چه فراخ .......کوههايي چه بلند

 ............. صدايم با خواننده باال و پايين ميرفتديوار کوچک ميان آشپزخانه و هال را صورتي کم رنگ زده بودم.

 ........براي کشيدن گلهاي رويش بايد فردا مي آمدم که بِيسش خشک شده باشد

 ........با هزار بدبختي جعبه هاي چوبي گلدان هايي را که خريده بودم داخل آورده بودم

 .......در خانه پشت پنجره بعضي را روي پله هاي حياط و دور حوض چيده بودم ......بعضي

 حتي به همين خانه ي در هم که يک جايش مرتب بود و يک جايش جنگ تعلق خاطر داشتم ....... پشت پنجره

 ايستاده به حياطي نگاه ميکردم که قرار بود از اين به بعد حياط خانه ي من باشد ..... به گلدان هايي که قرار بود از

 اين بعد مراقبشان باشم

 .......گوشي بلند شده بودزنگ 

 سالم استاد_

 سالم دخترم ...خوبي ؟_

 ممنونم ....شما خوبيد ؟_

 منم خوبم دخترم ......براي چيزي تماس گرفتم که اميدوارم نه توش نياري_

 .....اختيار داريد استاد ...شما امر بفرماييد_

 

 .....و مطب من ....تو کارگاه خودتميخوام يه مراجع رو ويزيت کني ....به طور مستقل ...اونم نه ت_

 من تنهايي؟ فکر نکنم از پسش بر بيام استاد >مراجع ؟_

 دختر تو چند ترم ديگه فوقتو تموم ميکني ...اونهمه هم کتاب خوندي و پرونده ...... در ضمن هر سوالي داشته باشي_

 .....من هستم

 چشم استاد ....چيکار بايد بکنم ؟ مراجع کي هست ؟_

 ساله است ....... مادرش با يه آقايي آشنا شده و رفته ...... بهار مونده و پدرش ....پدرش که انقدر05ختر يه د_

 تحت تاثير خيانت همسرش اوضاع وخيمي داره نميتونه ببه بهار رسيدگي کنه ...... هر بار اين بچه به زور پدرشو

 

 از اونجايي که تو دختري و ممکنه زبونشو خوب بفهمي ميخواممياره مطب ....ولي داره زير اين فشارا له ميشه ..... و 
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 .....که ويزيتش کني

 .....حتما استاد ...من در خدمتم_

 .......کارگاهتون باشه1پس اگه مشکلي نداري ميگم فردا ساعت _

 .....حتما_

 پس فعال دخترم_

 ......روزتون بخير استاد_

 شود ..... با خيال راحت نيما قيد شرکت را زده بود . ترانه قيد ماه عسل ترانه و نيما انگار قصد نداشت تمام

 ......کالسهايش

............................................. 

 صبح بعد از کالس دانشگاه خانه رفته بودم ...... گلهاي روي ديوار بايد امروز تکميل ميشد ......بدتر از همه آنکه به

 

 د داده بودم و تمام مسيرها را با آژانس و تاکسي بايد طي ميکردماصرار ماشين را به بامدا

 آخرين گل را روي زمينه ي صورتي ديوار کشيده بودم ....کمر صاف کرده بودم ....به اين اثر هنري نگاه ميکردم

 ..شانس مي آوردمکه فهميده بودم زمان از دستم در رفته ...... با همان دست و بال رنگي بيرون پريده بودم ...........

 .......قبل از بهار به کارگاه ميرسيدم

 ......هنوز شال از سرم بر نداشته بودم که زنگ به صدا در آمده بود

 اين دختر الغرتر و ظريف تر از آن بود که بخواهد با پدرش راهي مطب استاد صديق شود ..... اما سرماي نگاهش

 .تمام وجودت را يخ ميکرد

 .....سالم_

 .....بيا تو بهار جان سالم_

 در سکوت داخل حياط آمده بود .....دست دراز کرده بودم

 من فدرا هستم ......ببخشيد دستام رنگيه همين االن رسيدم ....داشتم خونمو رنگ ميکردم_

 شل و بي رمق دستنام را فشرده بود

 خونتونو ؟ تنهايي؟_

 ......ودکنجکاوي به اين موضوع از زبان اين دختر برايم عجيب ب

 ......اره ....البته يکم شلوغش کردما ...... يه ديواره خيلي کوچيک از خونه امو_

 نقاشيد؟_

 .......نه واال ...نقاش که نيستم ولي روم زياده ......بيا بريم تو يه چايي بخوريم_
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 ......بي صدا و منقبض روي کاناپه نشسته بود ....... چاي و کيک را جلويش گذاشته بودم

 ......بخور بهار جان .... من خيلي شکموام_

 ساله اي که بايد پر از شور زندگي باشد اين طور ساکت و بزرگوارانه چاي بخورد ...... شياد05فکر نميکردم دختر 

 

 ......اگر ديگري بود آبميوه را به چاي ترجيح ميداد ....چه به سر اين دخترک آمده بود که انقدر بزرگ شده بود

 ر جان کالس چندمي؟خب بها_

 

 اول دبيرستان_

 اوه اوه ...اول دبيرستان يه جوريه ... يهو تغيير مقطع ميدي .....از راهنمايي به دبيرستان ...بعدم از دوستات جدا_

 .......ميشي ....تا بخواي جا بيفتي سخته

 ......در جوابم فقط سري تکان داده بود

 اتو کردي ميخواي چه رشته اي رو انتخاب کني؟ديگه چيزي به آخر سال نمونده ......فکر_

 نه واسم مهم نيست_

 مگه ميشه ...فکر ميکني ....دو روز ديگه که کارنامتو بگيري همچين به تکاپو ميفتي که نگو ...معدلت چنده ؟_

00/71_ 

 .....پس بگو ....درست خوبه هر رشته اي بخواي بري خيالت راحته_

 ......معدلم خوبه چون کاري به جز درس خوندن ندارمگفتم که برام مهم نيست ....._

 بابا تو خيلي شکسته نفسي ميکني .....خب بچه هاي هم سن و سالتو ببين سرشون به چه چيزايي گرمه_

 .....من جاي مامان بابات بودم به تو افتخار ميکردم

 ......ار به من خيره شودباالخره بحث بايد به اين سمت مي امد حتي اگر باعث ميشد نگاه خصمانه ي به

 بلند شده بود ......سمت پنجره رفته بود ..... رو به حياط ......دست روي بوم ترانه که گذاشته بود خشک شود کشيده

 .....بود

 فعال که ميبيني نميکنن_

 

 .....اين دختر انقدرها هم سخت نبود .....انگار دوست داشت حرف بزند اما گوش شنوايش را پيدا نکرده بود

 خب پدر مادرا کال اينطورين ...... فکر ميکنن از آدم تعريف کنن آدم پررو ميشه ....... مامان من که کال ميگه تو_

 هيچ تالشي نميکني ...همش بازيگوشي ميکني ..... منم ديگه عادت کردم ...مدلشه

 که ديگه براي پدرمم براش مهم نباشه مامان من اما اصال براش مهم نبود که بخواد نظر بده ...... تازه کاري کرد_

...... 
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 ......حتما که براشون مهمه فقط آدما بعضي وقتا سرشون شلوغ ميشه اولويتاشون گم ميشه_

 .....منم همسنه تو که بودم بيشتر کاراي درسيمو بابام پيگيري ميکرد ......مامانم سرش شلوغ بود_

 ...تازه شايد باورت نشه ....اول دبيرستان که بودم امتحان فيزيککاردستياي حرفه و فنمم بابام درست ميکرد ...

 داشتيم ....معلممون گفته بود خيلي سخت امتحان ميگيره ......منم انقدر درس خوندم خودمو کشتم .....شب يهو از

 بيار من دماي اتاقو اندازهخواب پريده بودم ......بابامو صدا کرده بودم ..... اومده بود اتاقم ....گفته بودم بابا دماسنجو 

 بگيرم ...... صبح که بيدار شدم بابام تعريف ميکرد مامانم و برادرم ميخنديدن ........اما بعد از اينکه بابام رفت مامانم

 شده بود ناظم تو خونه ...... نه اينکه هر ديقه چک کنه ...اما خب ميدونست چيکار ميکنم

 ........لبخندي روي لبانش آمده بود

 امتحانتو چند شدي؟_

 تازه بابامو مجبور کردم برام يه آونگ جايزه بخره .......هنوزم دارمش .....ميبينمش ياد خودم و بابا ميفتمم5/00_

 بابات کجا رفته مگه ؟_

 ....فوت کرده_

 ......متاسفم_

 

 ......منم همينطور_

 رفتن مادرش متاسفم ....هرچند اگر تاسفم را به غير واقعا هم متاسف بودم ....... بهار بايد ميدانست که من هم براي

 .....مستقيم ترين شکل ممکن بيان کرده باشم

 تو چي خوندي؟_

 سرگذشت من يه کم خنده داره ...حال داري برات بگم؟_

 اوهوم__

 ي معماري من رشته ي دبيرستانيم رياضي بود ...... هميشه هم درسم خوب بود .....رتبه امم خوب شد .....اما رشته_

 سال معماري خوندم ...... جو معماري مثل مهندسي خشک نبود ......هنر و مهندسي با هم2 ...... رو انتخب کردم

 تلفيق شده بود ..... خوشحال و خجسته ميرفتم و ميومدم که مامانم گفت از اين خاله بازيا چيزي در نمياد ...هيچي

 ......ي انصراف دادم ...کنکور انساني دادم و روانشناسي خوندمديگه شوخي شوخي قضيه جدي شد و من از معمار

 .....االنم که دارم فوق ميخونم در خدمت شما

 واقعا معماري رو ول کردي رفتي روانشناسي ؟_

 .....واقعا واقعا ...... براي همين به تو ميگم از االن خوب فکر کن به چي عالقه داري_

 سال7نم ....اما خيلي سخته ....تازه مشاور مدرسمون همش ميگه بعد از خب من خيلي دوست دارم پزشکي بخو_
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 درس خوندن ميشي پزشک عمومي که تو جامعه اشباع شده ..بايد گوش سوراخ کني و آمپول بزني و مگس بپروني

 بعدشم بايد مواظب پدرم باشم .....براي همين فکر نکنم پزشکي به درد من بخوره

 و ترس داشت و کسي را نداشت که حرفهايش را گوش دهد و ترسهايش را کنار بزندچقدر اين دختر حرف داشت 

..... 

 اوال که ببخشيدا ولي مشاور مدرستون حرف خيلي بيخودي زده و به نظر من صالحيت مشاوره دادن نداره ...... اگه_

 ....هرسال هزار نفر از دانشگاهاين جوري باشه االن رشته هاي مهندسي و روانشناسي و حقوقم تو جامعه اشباع شده ..

 

 فارغ التحصيل ميشن و وارد بازار کار ميشن ...اينجوري باشه هيچ کس نبايد از ترس اين چيزا درس بخونه ....بعدشم

 پزشکي رشته ي مقدسيه ....هفت سال درس ميخوني اما يه عمر از کمک به ادما لذت ميبري....بعدشم ميتوني

 مورد پدرت هم اصال نبايد نگران باشي ..... شما فقط به زمان نياز داريد ..... مطمئن باشتخصص بگيري ....... در 

 ................پدرت اگه موفقيت توروببينه خوشحال ميشه

 يعني به نظرت من برم تجربي؟_

 ........به نظر من اگه فکر ميکني جات اونجاست ذره اي شک نکن_

 ....که رفتم اونجا فهميدم جام اونجا نيستاز کجا معلوم ؟ شايد بعد از اين_

 خب اينم يه احتماله ...قرار نيست هر تصميمي که ميگيري بهترين و کاملترين تصميم باشه ...اگه دوستش نداشتي_

 ......مياي بيرون ......نه زمين به آسمون مياد نه آسمون به زمين

 اين تابلوها مال کيه ؟_

 ين دختر شور زندگي داشت ....نوجوان بود .....هزار و يک چون و چرا داشتميدانستم فکرش درگير شده ....ا

 اما همه را دفن کرده بود ...... همين که چراغي در ذهنش روشن ميشد برايم کافي بود........

 

 اينا مال دوستم ترانه است ....دوسشون داري؟_

 برماره .....نقاشي خيلي دوست دارم ...اما هيچ وقت موقعيتش نشد _

 خب ترانه االن مسافرته .....وقتي برگشت ميتوني بياي پيشش دوره بگذروني؟_

 جدي؟_

 ......خب آره .....چرا که نه_

 تو اينجا چيکار ميکني؟_

 

 ......من اينجا تفريحي سفالگري ميکنم_
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 پس اين گلدونا که تو حياطه رو تو درست کردي ؟_

 گالمو بذارم توشون ؟ آره ....اونارو رنگ کردم ببرم خونه ي خودم_

 دوستت رنگشون کرده ؟_

 .......چند تاشو ...خيلي وقت نداره ......شاگرداش هستن ...خودشم تابلو ميکشه ....بيشترشو خودم رنگ کردم_

 منم ميتونم يه دونشو رنگ کنم ؟

 رنگي ميخواي بردار من برم وا معلومه که ميتوني ....اينطوري منم هميشه تو خونه ام ميبينمش يادت ميفتم ....... هر_

 يکيشونو بيارم

 ......نه نيار تو ميرم تو حياط_

 .......باشه هر جور راحتي_

 بهار رنگ به دست به حياز رفته بود .....گذاشته بودم با رنگها و گلدانها خلوت کند ....... دلم نميخواست بچگي نکرده

 يشان رها ميکردند ...... قرار بود آينده ي روژان هم بشود بهار؟بزرگ شود ...... و هنوز فکر مادراني بودم که بچه ها

 ..........به چه قيمتي ؟......

 ......ساعتي مشغول گلدان بود ..... رنگش را نارنجي کرده بود با راه راه هاي سبز و قرمز و آبي و زرد0

 به بهانه ي آب دادن درختان حياط کنارش رفته بودم

 چطوري نقاش جوان ؟_

 وبم ......ببين دوسش داري؟خ_

 اره....چه هيجان انگيز شده ....مرسي ...... فکر کنم اينو ميذارمش کنار پنجره_

 ميشه يکي ديگه هم رنگ کنم ؟_

 ......بله که ميشه ....من خودم سرم شلوغه به شدت استقبال ميکنم از دست ياري ....سليقه ات هم که خوبه_

 

 .....گلدون جديد نارنجي نشه باشه ...پس ميرم دستمو بشورم_

 ....شير آب را باز کرده بودم .....شلنگ را روي درختان گرفته بودم

 برو_

 .....تو رفته بود .......چند دقيقه بعد گوشي به دست به حياط آمده بود

 .....فدرا گوشيت داره زنگ ميزنه_

 ....کرده بودم هنوز همانطور وسط حياط ايستاده بودميدانستم کيست .....ميخواست دنبالم بيايد ..... تماس را که قطع 

 مگه تو ازدواج کردي فدرا؟_
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 ........فدرا گفتنهايش هم بامزه بود

 ......بله ديگه ....االن همسرجان بودن تماس گرفتن_

 .....اصال بهت نمياد_

 چرا ؟_

 خب چون شبيه کسايي که ازدواج کردن نيستي_

 م ؟يعني انقدر خجسته به نظر ميرس_

 خنديده بودم ....او هم لبخند شده بود .......دوست داشتم به زودي صداي خنده اش را بشنوم

 نه ...منظورم اين نبود_

 ميدونم عزيزم ......آخه همه بهم ميگن ..... بس که خوشحال و خجسته ام ....... فکر کن مردم شوهراشون بهشون_

 رفره و فسقليميگن عشقم و عزيزم .....شوهر من به من ميگه ف

 ...چه بامزه_

 

 اره ديگه ...بهار بامداد داره مياد دنبالم ميخواي کوزه ي بعدي رو بذاري فردا رنگ کني؟_

 .......اره ....پس من ديگه برم_

 ......بمون با هم ميريم_

 ....نه من مزاحمتون نميشم_

 ......مزاحم نيستي_

 ...سالم کوتاهي کرده بود .....در ماشين را بسته بودمبامداد رسيده بود ....... بهار عقب نشسته بود .

 .سالم آقاي همسر_

 سالم عزيزم ....خوبي؟_

 بله ..... بامداد ايشون بهاره ...دوست جديدم ..... قراره بياد از ترانه نقاشي ياد بگيره ....يکي از گلدونامونم رنگ_

 .....کرده

 فسقليه ما همش در حال گلکاري و رنگ کاري و کوزه گريه ..... شما رو همبه ....دستت درد نکنه بهار خانوم ....اين _

 .....گرفته به کار

 بهار اين بار خنديده بود ....کوتاه اما خنديده بود ....... يعني بعد از اينهمه تالش من بايد معجزه ي بامداد خنده ي رو

 لبان اين دختر مي آورد

 نه خواهش ميکنم ... من دوست داشتم_

 خب خانوما مقصد کجاست ؟_
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 مقصد پاک نياوران است و بستني خوري_

 تا آنجا با هم حرف زده بوديم ...حرفهايي که گاهي با سواالت بامداد از بهار شروع ميشد و بهار در کمال ناباوري

 ......راحت با بامداد صحبت ميکرد

 خب بهار جان شما چي ميخوري؟_

 

 من هرچي خودتون ميخوريد_

 نشد ....ما هرکدوم يه چيز ميگيريم بعد از بستني هاي هم امتحان ميکنيم نه ديگه_

 

 خب من توت فرنگي و طالبي ميخورم_

 ......منم وانيلي و شکالت تلخ_

 ......بامداد بستني هايمان را داده بود

 ...بهار بيا تا گاز نزدم از بستنيه من امتحان کن_

 نه مرسي ....دهني ميشه_

 ..........من حساس نيستمبيا بابا دختر ._

 ........شمام از مال من امتحان کنيد_

 ......بدت نمياد دهني شه_

 بامداد آمده بود قاشق يه بار مصرف کوچکي دستمان داده بود

 ......بيايد اينقدر به خودت مشقت نديد_

 ......ااا ....مرسي آقاي همسر .....اصال حواسم نبود .......بهار هم تشکري کرده بود_

 ........راه افتاده بوديم در پارک ملت قدم زنان

 ساله ي کنارم با آن ابهت مردانه پا به پاي من و بهار در15حتي همين هم برايم دوست داشتني بود که بامداد مرد 

 .......پارک قدم ميزد

 بامداد تهشو بده من_

 ......خب پس تو بستنيتو بده من_

 

 ....شق بخوريبيا اين قاشق ميتوني يه قا_

 نخير ...کلش_

 اااا .... پس قاشق براي چي آوردي؟_
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 براي شما دوتا فسقال .......حاال يا بستنيتو بده يا نميدم_

 خب باشه قبول بيا_

 .....بهار به بحثهاي بچگانه ام با بامداد لبخند ميزد .... در سکوت

 اسخش محترمانه گفته بودبه خانه که رسانده بوديمش تشکر کرده بود ...... بامداد در پ

 خواهش ميکنم خانوم کوچولو......خوشحال شدم_

 .....بهار جون شماره ي منو بزن تو گوشيت که فردا به هم هماهنگ کنيم واسه کارگاه_

 باشه ......بازم مرسي_

 .....خواهش ميکنم عزيزم_

 خب فسقليه من بگه ببينم اين دوست نوجوان جديد از کجا پيدا شده ؟_

 .....بهارو استاد صديق معرفي کرده ......اولين مراجع رسميه منهخب _

 اي جان ...پس بايد واسه فسقليم جايزه بخرم_

 چقدر شعورش ستودني بود که حتي از مشکل بهار سوال نکرده بود که در جوابش بگويم نميتوانم رازش را فاش کنم

....... 

 بله_

 

 خب چي ميخواي ؟_

 

 .....ميخريش ؟يه کاناپه گلدار ديدم _

 ....ميخرم اما ميترسم پس فردا که رفتيم خونمون منم گلدار کني بفرستي شرکت_

 ....قهقهه زده بودم

 واي بامداد چه هيجان انگيز ....فکر کن از اين بلوزاي هاوايي بپوشي بري اداره ...بگي انتخاب خانوممه ......کارمندا_

 ميگن خانومش خله

 ع به فسقليه من همچين حرفي بزننکارمندا بيخود ميکنن راج_

 حاال بحثو عوض نکن ...ميخريش؟_

 اگه تو تاريخ عروسي رو مشخص کني بله ميخرم_

 .....خب من فردا شب ميگم_

 پس منم بعدش ميبرمت کاناپه رو بخري_

 مرسي مستر جان_
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 مرسي از خودت فسقليه من_

 سرمه اي کوچکتر هم شده بود ....همچنان ساکت ...همچنانبهار بعد از مدرسه آمده بود .....با آن مانتوي مقنعه ي 

 ........سرد ....... دوست نداشتم حصار تنهايي اش را بشکنم ...خودش بايد ميخواست

 ........پشت چرخ نشسته بودم ......دوست داشتم گلداني هم براي خودش درست کنم

 .......اي که من در تو ميبينم موفق ميشي بهار ميگم تو هنرم ميتوني بخونيا ....با اين هنرو سليقه_

 .....شايدم هنر خوندم .....رياضيم تازگيا افت کرده_

 چرا ؟_

 نميدونم ...حوصله ي سر وکله زدن با عدد و رقم ندارم_

 اين حرفو نزن حيفه ....دوست داري بياي با بامداد تمرين کني ؟_

 

 مگه رياضي خوندن ؟_

 ......اره دکتراي برق داره_

 ......آخه رياضي اول دبيرستان براي ايشون پيش پا افتاده است_

 .......نخير ...خيليم دلش بخواد به خانوم دکتر آينده درس بده_

 هه_

 ........اين هه گفتنش تلخ بود ...خيلي تلخ

 بهار ميگم بيا يه قولي به هم بديم_

 حتي سرش را از روي گلداني که رنگ ميزد بلند نکرده بود

 چي ؟_

 من مثل خواهر بزرگت کمکت کنم ....تو هم قول بدي انگيزه داشته باشي و تالش کني_

 .......و همچنان سکوت

 

 ببين بهار نميخوام مجبورت کنم با من راحت باشي ....با من حرف بزني و منو به خلوتت راه بدي ....فقط ميخوام_

 زندگيش يه روزاي سخت داره .....وقتي پدرم فوت کردبدوني شايد منم روزاي سختي رو داشتم ...يعني هر آدمي تو 

 فکر کردم ديگه هرگز نميتونم مثل گذشته زندگي کنم ....نه دوست داشتم درس بخونم ...نه حرف بزنم و نه حتي

 نفس بکشم ....... تو روزايي که همه خودش غصه دار بودن منم شده بودم يه باري روي دوش همه ...... عالوه بر غصه

 پدرم بايد غصه ي منم ميخوردن ....... نميگم بايد خودخوري کني و خودتو شاد نشون بدي ....... سخته .....خيليمرگ 

 !هم زياد ....اما بايد با همين سختي قدرا اين روزايي رو که داري از دست ميدي بدوني ....همين
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 ميشد .......جالب بود که انقدر غير مستقيم با نميشه اي را که گفته بود آنقدر زير لب و آرام بود که به زحمت شنيده

 

 هم حرف ميزديم .....بهار مستقيما چيزي از مشکلش به من نگفته بود ...... انگار هيچکدام نميخواستيم به رويمان

 .......بياوريم

 طي ميکردم ديگر کش دادن بحث جايز نبود ....پله پله بايد اين مسير سخت را تا رسيدن به ذهن آشفته ي بهار را

..... 

 ......داخل رفته بودم ....خيار گوجه اي حلقه کرده با نان و پنير در سيني چيده بودم

 بهار بيا عصرونه بخوريم که االن ميچسبه ...... ساکت و صامت دستانش را شسته بود ......نميدانستم اين سکوت_

 ......کند عميق آرامش قبل از طوفان است يا تصميم گرفته کال کناره گيري

 بهار داري از تو مياي اون تقويم صورتيه رو هم از رو ميز مياري؟_

 .....تقويم به دست بازگشته بود .....لقمه اي برايش گرفته بودم

 .....بيا ...اين لقمه ي گلدار پيچه .....يه مزه ي ديگه داري_

 که صفحاتش را ورق ميزدمتنها لبخندي زده بود ...... تقويم را باز کرده بودم ..... همانطور 

 بهار به نظرت اگه من عروسميو روز ملي شدن صنعت نفت بگيرم مسخره ميشه ؟_

 ....خنده اي کوتاه کرده بود

 حاال چرا اين روز ؟ مگه روز قحطيه ؟_

 اسفنده ......هم ميرسم خونمو قشنگ بچينم هم ميتونم تو عيد با خيال راحت برم مسافرت ...و هم20نه خب _

 است جمعه

 خب اگه اينطوريه که بگير_

 آخه مسخره نيست؟ همه تولد امام علي و نيمه شعبان و اينجور وقتا عروسي ميگيرن_

 خب اونم خوبه اما بايد به برنامه هاتم برسي_

 پس اگه به من خنديدن ميگم تو هم مشاوره دادي_

 

................. 

 .......معکوس ما براي عروسي آغاز شده بودماه را شمارش معکوس دانست ....شمارش 0اگر ميشد 

 ترانه از سفر نرسيده مشغول کالسهايش شده بود و کمک به من ....آدري هم بعد از مدسه مي آمد .....نارين و سارا

 عضو تماشاگر بودند ...... سارا هر روز خوراکي هايش را زير بغل ميزد نرسيده روي کاناپه لم ميداد و راجع به همه

 هار نظر ميکرد ...... نارين هم به او ميپوست کتاب به دست .....خستگي را بهانه ميکرد و ميگفت سليقه ما برايچيز اظ
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 .......کار خانه بهتر است

 

 .......ديگر کمتر بامداد را ميديدم ...... کمتر از يک ماه ديگر قرار بود هم سقف شويم و هم را ببينيم

 م همزمان ميشدند .....بهاري که هنوز بي هيچ حرفي سرگرم نقاشي ياد گرفتنشلوغي هايي که هميشه در زندگي ا

 ......ترانه بود ...... و ترانه اي که غصه ي روژان و بهار و خيلي هاي ديگر را ميخورد

 نندروز آخر بود .... از شکوه جون و خاله ژاکلين گرفته تا مادر ترانه همه روز آخري بسيج شده بودند خانه ام را بچي

 ......مادر ترانه خوشمزه ترين کمک دنيا را کرده بود ....... دلمه هاي انگشتي کوچک و الويه از خانه آورده بود........

 همه خسته از کار جايي نشسته بودند ..... در انتظار اينکه نهار بخورند

 الو ترانه_

 بله ؟ سالم_

 سالم چطوري ؟ کجايي؟_

 .....کارگاهم ديگه ...کالس دارم_

 بهار اونجاست ؟ هر چي گوشيشو ميگيرم خاموشه_

 اره ...از مدرسه اومده گوشي نياورده_

 

 بهش بگو گلدونام خشک شده بيام ببرم ؟کاراي خونه تموم شده .....گلدونا روهم بذارو ديگه تکميله_

 ......ميگه تموم شده_

 .....کردن ....مياريم اونجا بخوريمباشه پس ما همگي ميايم اونجا ...مامانتم دلمه و الويه درست _

 وا خب چه کاريه ..... من و بهار ميايم_

 ساکت شو ....من نميتونم تو خونه ام با وسايل جديد نازنينم که تازه چيدم مهموني بگيرم دوباره همه جا کثيف_

 شه..... ما ميايم کارگاه ...تو هم ساکت ميشي

 چه آدمه بيخودي هستي .....ازشون کار کشيدي يه غذا هم دلت نمياد تو بذار خاله اينا برسن .....بهشون ميگم تو_

 .......خونت بهشون بدي

 ......ساکت شو ترانه ....برو دنبال کارت_

 با ماشين شکوه جون و خاله ژاکلين کارگاه رفته بوديم ...... ترانه و بهار باورشان نميشد يکدفعه آنهمه آدم سرازير

 .....شوند داخل کارگاه

 ......ترانه هنوز مامان نرسيده از گردنش آويزان شده بود

 .....خاله نازنينم .......قربونتون برم ....دلم براتون تنگ شده بود_



www.taakroman.ir  

 

  

 
322 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 .....قربونه وروجکه تازه عروسه خودم بشم_

 بهار هنوز بهت زده به آن همه آدمي که نمي شناخت زل زده بود

 نم .......ايشون مامان ترانه هستن ....خاله نازنين خودم ..... شکوه جون مادربهار جان بيا اينجا همه رو بهت معرفي ک_

 بامداد ....... خاله ژاکلين مامان آدري دوست صميميه که هنوز نديديش ..... و آخر هم مامانم ...... ميتوني رويا جون

 .....صداش کني

 ..... شايد چون بعد از آنهمه سال در انجمن بودن همههمه به گرمي دستش را فشرده بودند ..... مامان گرمتر از همه .

 ......را بچه هايش ميدانست

 

 ......خوبي دخترم ؟....ديگه ببخشيد ما پيرا اومديم خلوتتونو به هم زديم_

 

 .......ناباورانه چشم به بهاري دوخته بودم که سر در آغوش مامان فرو برده بود

 ....نه .....خوبه که اومديد_

 .......بچگانه ترين حالت ممکن دلتنگي اش را براي آغوش مادر بيان کرده بودبه 

 .....بهار خانوم ....بيا کنار .....خاله عشق منه ...اونم با نمايندگيه انحصاري ....... خودتو تو دلش جا نکن_

 .....ه بودبهار با بي ميلي خواسته بود از آغوش مامان جدا شود که مامان دست دور شانه اش انداخت

 ......ااا...ترانه دخترمو چيکار داري ؟ تو هم بيا اين طرف ...من براي همتون جا دارم_

 پس خاله قول بده منو از فدرا و بهار بيشتر دوست داشته باشي_

 .....همه زير خنده زده بودند

 ماده کنيد ما بخوريمهمتونو دوست دارم ...همتون دختراي منيد .......فقط توروخدا پاشيد اون غذاهارو آ_

 .....اي به چشم_

 با ترانه و بهار به آشپزخانه رفته بوديم ......ترانه سرگرم بردن ظرف بود .....بهار همانطور که گوجه حلقه ميکرد

:....... 

 مامانت خيلي خوبه_

 نم برم تنها ميشهخوبي از خودته ......اگه واقعا اينطوريه بيا خونمون بهش سر بزن ... ديگه منم که ازدواج ک_

 يعني من خودم برم خونتون ديدنش؟_

 اره چرا که نه ....کلي هم خوشحال ميشه_

 ....ساله حرف بزنه05حوصله اش سر ميره بخواد با يه دختر بچه ي _
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 ......ساله گرفته تا پيرترينش که همين ترانه است4تا بچه داره از 411 ...... پس مامانه منو نميشناسي هنوز_

 جوري؟چه _

 داستان داره ......بعدا سر فرصت برات ميگم ....باي اينارو ببريم .....همه گرسنه ان_

 انگار آغوش مادران تمام دنيا يک بو داشت ....اما هنوز نميفهميدي چطور بعضي ها پشت پا به اين غريزه ي مادرانه

 ......ميزدند

 .....خدا غليظ آرايش نکنيدمسي جون من احساس ميکنم چشمم سنگين شده ها .....تورو_

 .....اي بابا دختر چقدر تو غر ميزني ....بذار من کارمو بکنم ....بد شد پاکش کن_

 ....آخه نميشه که عروسيمه ...پاکش کنم چه جوري برم عروسي_

 .....تمام آرايشگاه زده بودند زير خنده

 .....کم زبون بريز دختر_

 ........... گفته بود : روز عروسيه تو که شوخي نيست من بايد همراه باشم دنيا هم دريا را به فرداد سپرده بود_

 ترانه که براي عروسي خودش هم به زور آرايش کرده بود ....معلوم بود براي عروسي من هرگز تن به آرايشگاه

 .......رفتن نميدهد

 دنيا روي صندلي بغلي موهايش را درست ميکرد

 ميپوشن ؟ ....واي فکر کن مثال االن سارا با اون شيکمش چقدر خنده دار ميشه لباس دنيا ميگم به نظرت بچه ها چي_

 ....شب بپوشه

 

 ......فدرا يعني تو واقعا روز عروسيت نشستي به جاي اينکه فکر خودت و مراسمت باشي به لباس اونا فکر ميکني؟_

 ديدم ....اونا رو نديدم ...ميخوام ببينم چه شکلي خب چيکار کنم؟ قيافه ي خودمو که دارم ميبينم ....لباسمم که قبال_

 

 .......شدن

 تو نوبري واال_

 .....ميدونم خلم ...ميدونم ..... قبال دوستان بهم گفتن_

 قيافه ام رو دوست داشتم ...... قرار نبود از ديو قصه تبديل شوم به پري دريايي ..... در آرايشگاه هم کسي نگفته بود

 قشنگي که بهترين عروس ما شدي ...... طبيعتا براي من که بيشترين آرايشم رژ گونه و رژ لب ماشاال خودت انقدر

 شينيون نشده بود و يک71بود ...اين آرايش تغييري محسوس ايجاد ميکرد ....... موهايي که مثل عروسهاي دهه 

 .........بافت ساده داشت

 .......برايم آورده بود . تور دنباله دار گيپورشاز همه برايم رويايي تر لباس عروسي بود که بامداد 
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 اشک در چشمان دنيا حلقه زده بود ....... مامان هم که اهل آرايشگاه آمدن نبود که بخواهد صحنه اي درام خلق کند

..... 

 ......فدرا باورم نميشه عروس شدي_

 ......ااااا ....دنيا گريه نکن ديگه ...... منم گريه ميکنما_

 ......... آخه تا االن باورم نميشد ..... ايشاال خوشبخت شيباشه _

 .......مرسي مرسي_

 فرداد از بامداد زودتر دنبال دنيا آمده بود ....ميدانستم به خاطر بي قراري درياست ....قرار بود بروند خانه .....مامان و

 .......بهار را هم بردارند

 .....در آرايشگاه مانده بودم تنها

 ميريد براي عکس ؟االن _

 بله متاسفانه_

 چرا متاسفانه ؟_

 

 آخه من نميدونم فلسفه اش چيه هي ژست بگيري يکي عکس بگيره ...اونم چه ژستايي ....آدم خودش با خودش تو_

 رودروايسي ميمونه

 ينورمويعني واقعا ما ديگه تو اين آرايشگاه عروس اين مدلي نديده بوديم .....ملت ميان خودشون ميکشن که ا_

 ....اونطوري آرايش کن ،اونورمو اينطوري که با نورپردازي عکاسي خوب باشه ....اونوقت تو

 .....آره من خودم در جريان هستم يه مقدار غير طبيعيم_

 ......خنديده بودم .... شايد زيباترين عروس آرايشگاه نبودم اما بي شک خجسته ترينشان بودم

 ......شماره ي بامداد را گرفته بودم

 جانم ؟_

 همسر جان بابا کجايي؟ بچه خشک شد تو آرايشگاه ..... فرداد اومد دنيا رو برد من اينجا زير پام علف سبز شد_

........ 

 

 کارکنان آرايشگاه باورشان نميشد دختري در لباس عروس دنباله دار با لحن کودکانه داماد را گرفته باشد ...... به

 ......ادي نبودقول آدري هيچ چيزم آدميز

 ......هيچ صدايي نمي آمد

 ....الو بامداد_
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 جانم ؟_

 اي بابا چرا حرف نميزني خب ؟_

 فدرا يعني توي فسقلي االن عروسه من شدي ....نميتونم باور کنم بايد برم آرايشگاه اين بچه رو که زير پاش علف_

 سبز شده با لباس عروس ببينم

 

 ......پروانه اي در دلم پريده بود

 خب ميخواي اگه خيلي باورش سخته اصال نيا ...هان ؟_

 ......فدرا داري شيطوني ميکني ..... اونم بد موقع ! ....بيا پايين دم درم_

 .....انگار نه انگار خودم بودم که زنگ زده بودم بامداد دنبالم بيايد ....حاال که آمده بود پاي رفتن نداشتم

 برود آرايشگاه مردانه .... از آن آرايشگاه رفتنها که زير ابروي داماد تمييز ميکردبه بامداد گفته بودم دوست ندارم 

 و پنکک به صورتش ميزد ...موهايش هم با چسب به طرز احمقانه اي به اصطالح فَشن ميشد ....... نه من دوست

 ........داشتم و نه به هيبت مردانه ي بامداد مي آمد

 که هميشه کت و شلوار ميپوشيد حاال در اين کت و شلوار مشکي به اصطالح باورش سخت بود ....حتي بامدادي

 ......دامادي ..... با همان صورت مردانه زمين تا آسمان فرق کرده بود .... شايد هم به چشم من فرق کرده بود

 ........بي شک سر پايين انداخته ام به فدراي بلبل زبان چند دقيقه پيش هيچ دخلي نداشت

 زير چانه ام زده بوددست 

 ببينم تو رو عشقک ..... تو نبودي االن اون باال زبون ميريختي ..... تو نبودي ميگفتي بامداد کجايي بچه خشک شد ؟_

 چي شده ؟ بامدادو ديده ساکت شده؟

 ت ديگهاوال که خب خجالت کشيدم مثال ...... ناسالمتي عروسما ..... بعدم خب تو دير کردي بچه حوصله اش سر رف_

 سوما عشقک چيه ؟.....

 اي جان که تو خجالت کشيدي ...... عشقک يعني اينکه باورم نميشه اين فرشته ي کوچولو که تا ديروز فسقلي_

 صداش ميزدم االن با اين لباس کنارم نشسته ...... چون االن ديگه فسقلي نيستي ....اما هنوز عشق کوچولوي بامداد

 ........محسوب ميشي

 ساله مثل من از شنيدنشان25ساله بلد بودند اين حرف ها رابزنند؟........ و همه ي عروسهاي 15مردهاي همه ي 

 ذوق مرگ ميشدند؟ ....زبانشان بند مي آمد ....... ؟

 

 قرار نبود من عروس چادر به سري باشم که دستانش يخ زده ؟ بامداد دامادي باشد که دستان يخ زده اش را ميگيرد

 هاي دلخسته را بازي ميکند .؟ و نقش عاشق
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 قرار بود من بزرگ شوم ..... بامداد مردانه ...... من شيطنت کنم . ...بامداد منت کشي ....... من سکوت کنم و بامداد

 ...... ......حرفهاي عاشقانه بزند

 .......و تمام چيزهايي که مختص من بودند و بامداد .....بي شباهت به هيچ زوج ديگري

 

 ......خسته نباشيدش انگار سرناي آزادي در گوشم خوانده بود ..... پوفي کرده بودم صداي

 چي شد خسته شدي ؟_

 مدل عکس .....آن هم با ژستهاي کج و معوج که همه به خاطر خنده ها و بازيگوشي هايم چندبار تکرار شده511

 . تنها دخترانه اي بود که حق خود ميدانستمبود .....از بودن نزديک بامداد و در آغوشش خجالت نميکشيدم ......

 ......بامداد و آغوشش تماما براي خودم بود ..... اما عکاسي خسته کننده بود.....

 .....اره ديگه ...هي ما رو اينور اونور ميکنن نميگن اينا عروس دامادن خسته ميشن_

 هاي عروس گانه ام ميزد ....بچگانه هايي که معلوم بامداد تنها کاري که ميتوانست بکند لبخندهايي بود که به بچگانه

 ......نبود کي قرار است بزرگ شوند

 تنها چيزي که برايم مهم بود در باغ باشد فرش قرمزي بود که دوست داشتم از در ورودي تا دم در ساختمان پهن

 ......شود

 بودم عهد کرده بودم من هم فرش قرمز داشتهروياي کودکي ام بود ..... از وقتي کارتن سفيد برفي و سيندرال ديده 

 باشم ...... در باغ که رسيده بوديم ....همه بودند ..... فيلمبردار هم انگار براي مسابقات دوي استقامت آماده ميشد

 کرده بودم مدام باال و پايين ميپريد ....... بامداد که در را باز کرده بود ..... پا روي فرش قرمز که گذاشته بودم باور....

 

 ......که در آستانه ي فصلي جديد از زندگي فدرا قرار گرفته ام

 .......بامداد بازويش را نزديک آورده بود ....دست دورش حلقه کرده بودم

 ....فدرا_

 ......سر باال کرده بودم از زير تور گيپور نگاهش کرده بودم_

 يذارم ...... باورم نميشه ته اين راه قراره مسيرمون يکيميخوام بدوني اين عزيزترين فرش قرمزيه که پا روش م_

 بشه ........ ميدوني چقدر برام عزيزي مگه نه ؟

 ......بازويش را فشرده بودم

 ميدونم ......توام ميدوني؟_

 چيو؟_

 همينارو ديگه ؟_
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 ....کدومارو ؟ تو که چيزي نگفتي_

 ورودمان را انطور که ميخواهد فيلمبرداري کند .....لبخندخوشبختانه فيلمبردار نميگذاشت کسي نزديکمان شود تا 

 ......زنان زيرلب با بامداد چانه ميزديم

 .....خب وقتي ميدوني من نگفتم يعني ميدوني چيه_

 ....خنديده بود

 !ساله دلش خوش باشه ؟ناسالمتي دامادما15يعني انقدر سخته يه حرف عاشقانه بزني اين مرد _

 ......نيست .... ولي من حرفاي عاشقانه امو يهو ميزنم سورپرايز ....هيجانش به اينه ... بعلهنخير هيچم سخت _

 خب لطفا همينطور آروم حرکت کنيد_

 .........صداي فيلمبردار بامداد را در حسرت شنيدن حرفهاي دلخواهش گذاشته بود

 ميگم بامداد_

 

 ماميدوار شده بود ....فکر کرده بود ميخواهم حرف بزن

 بگو عزيزم_

 ........ما که فرش قرمز انداختيم کاشکي دو تا گنجشکم داشتيم تورمو بگيرن باال من قشنگ شبيه سفيد برفي شم_

 قهقهه بامداد در فيلم ضبط شده بود ...... بي شک تمام مهمانان دو طرف فرش قرمز دوست داشتند سر از دليل اين

 ........خنده ي ناگهاني در آورند

 .....سيده و نرسيده مامان و شکوه جون را درست بغل نکرده آدري و ترانه سرم هوار شده بودنددم در ر

 اووووه ....باالخره نزول اجالل فرمودين .... بابا حوصلمون سر رفت از بس شيريني و ميوه خورديم ....واال يه عروسه_

 .......گلداره خجسته که ديگه اينقدر ادا اطوار نداره

 د عروس به اين خوبيدلتم بخوا_

 ادري از سمت ديگر آمده بود

 فدرا ديدي بهت گفتم باالخره يکي يه چيز ميخوره تو سرش مياد تورو ميگيره .... بيا .... من يه پا نوستراداموسم_

 .....فقط حيف شد ....اين بامداد بيچاره حقش اين نبود......

 ساکت باشيد دوتاتون_

 .......ش رو نداشتي کال حرف نميدونستي بزني فکر کنممن موندم تو اگه اين ساکت با_

 آن شب به لطف ترانه و آدري خيلي مجبور نشده بودم در کسوت عروس برقصم .....دستان بامداد را هم لحظه اي

 .......رها نکرده بودم

 و قضيه را رمانتيک کندتنها باري که تکاني شبيه به رقص به خود داده بودم زماني بود که خواننده ارکستر خواسته 
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 ......آهنگي آرام خوانده بود

 

 دست دور گردن بامداد انداخته ..... دستهايش دور کمرم حلقه شده بود ..... براي من اين ها رقص نبود ..... آرامش

 .......محض بود ميان امن ترين دستهاي دنيا

 تاد و صديق و گالره جون ..... .. اشک شوق ازنميدانم دليل هاي هاي گريه هاي آخر شبه همه چه بود ...حتي اس

 عروس شدنم ؟...... تنها شدن مامان ؟ .....نبودن بابا در مهمترين شب زندگي ام ...... بزرگ شدن خواهر کوچولوي

 ....فرداد ..... عروس شدن گلدار آدري و ترانه و سارا

........... 

 ي خانه ي من و بامداد ميشد پايان راه بود و آغاز راهي جديدبسته شدن در آن خانه ي رويايي که از امشب جدي جد

....... 

 ......با همان لباس دنباله دار کنار حوض نشسته بودم .... دست در آب برده بودم

 .......بامداد روي تختي که در حياط گذاشته بوديم به کوسن هاي رنگي تکيه زده بود

 ......ودمونباورم نميشه باالخره اومديم تو خونه ي خ_

 از کنار حوض بلند شده بودم ...... کنارش رفته بودم ....... دستش را برداشته بودم خودم را در آغوشش جا داده بودم

 ......دستش را روي شانه ام فشرده بود.....

 خب آقاي بامداد خان آرين حاال دوست داري من حرف بزنم بشنوي؟_

 .......بله ...با کمال ميل_

 

 وقتي اولين بار ديدمت بعد از ده سال داشتم تنهايي سفر ميکردم ..... خيلي مظطرب بودم و ترس داشتمميدوني _

 وقتي ديدمت خيلي بي دليل از مردونه هات خوشم اومد ........ و توچقدر جدي و ابهت ناک بودي برام ...... وقتي.....

 .... اونم تو تهران به اين بزرگي ...... وقتي با ترانه رفتهتو ژنو ازت جدا شدم فکرشم نميکردم دوباره يه روز ببينمت .

 بودي موسسه و شنيدم دختري همراهت بوده بي دليل ناراحت بودم از اينکه چرا بايد اينطوري باشه ...... اونموقع

 

 بود ...... کژالي نميدونستم اون دختر کژاله نه ترانه !...... دلم ميخواست مردونه هاي تو براي من باشه اما براي کژال

 که هميشه به حق يا ناحق فکر ميکردم شبيه تو نيست ...... وقتي اون شب از پيش بابا برگشتم و بغلم کردي شيرين

 ترين حس ئنيا رو داشتم که با يادآوري کژال شد تلخترين حس دنيا ...... وقتي ترانه بهم گفت کژال رفته و تنهايي از

 رده بودم ....از طرف ديگه دوست داشتم براي اينکه اين همه مدت به من هيچييه طرف از خوشحالي بال در آو

 نگفتي کله اتو بکنم ...... هميشه فکر ميکردم شايد دخترونه هاي من واسه مردونه هاي تو که کژالو به خودشون

 حس دنيا بود ..... شيرين ديدن خيلي بچه گونه باشه ...... تو کنارم بودي ....مواظبم بودي ...... و برام شيرين ترين
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 ترين مردونه هايي که به خودم ديده بودم ...... خيلي باال و پايين شد ....خيلي طول کشيد ..... نميخواستم تو ذهنم

 تورو عاشقه خودم بدونم ....دوست داشتم خودت به زبون بياي .... و دقيقا وقتي که فکرشم نميکردم به زبون اومدي

 بر خالف فسقلي بازيام خيلي بزرگونه بهت عالقه پيدا کردم ..... عالقه اي که در طول زمان ايجاد ميخوام بدوني.......

 شد و خيلي اتفاقات براش افتاد و کم کم بزرگ شد...... اما با اطمينان تورو خواستم ...... وقتي به تو بله دادم

 باشه .... دوست دارم پدر بچه ام باشه ....... شايدميدونستم بامداد تنها اسم مردونه ايه که دوست دارم کناره اسمم 

 خيلي وقتا فسقلي وارانه و بي تجربه رفتار کردم ... اما دوستت دارم ....خيلي زياد ....ميخوام هميشه و هميشه اينو

 .......بدوني ...... تمام

 که سوخته بود ...... دخترانه ها و تنها عکس العمل بامداد لبهايي بود که روي لبهايم گذاشته بود ...... وجودي بود

 ......مردانه هايي که در هم آميخته بود .... بي هيچ عذاب وجداني .... بي هيچ خجالتي

 ......شايد گنجشک تور سرم را نگه نداشته بود ....اما مثل سفيد برفي ميان دستهاي بامداد داخل رفته بودم

 لوي آينه به تصوير خودم با آن لباس و مرد کت و شلوار پوشيده يدر اتاق خواب پايم به زمين رسيده بود .... ج

 ......پشت سرم نگاه ميکردم ...... دل نشين ترين تصويري که در آينه ديده بودم

 خم شده بود سر شانه ام را بوسيده بود ..... بوسه هايش تمامي نداشت ...... از سر شانه تا گردن .....تمام پشتم ذق

 ......انگار جاي هر بوسه اش شعله اي جرقه ميزد ذق ميکرد .....

 

............. 

 لباس عروسي اي که نميدانستم چطور در آمده .......دستان گرمي که دورم حلقه شده بود .... و دردي که بايد در

 ز هر چيزيوجودم ميپيچيد و اثري از آثارش نبود ..... ميان دستان بامدادي پيچيده شده بودم که شب گذشته بيش ا

 بوسه بخشيده بود و نصفش را هم دريافت نکرده بود ...... نميشد در قبال اين مرد کم نياوري ....همه جا يکه تاز بود

 ......مهربان ....صبور .....مردانه.......

 بحتي شب عروسيم با تمام عروسها فرق داشت ..... شايد به هزار و يک دليل ميليون عروس ديگر هم بودند که ش

 اولشان الزاما شب زفافشان نبود .... اما ميدانستم تنها کسي که آن آغوش گرم و بوسه هاي گرم تر و صبر مردانه را

 .......دريافت کرده فدراست

 

 را نشان ميداد ........دوش کوتاهي گرفته بودم ....... دوست داشتم تا بامداد بيدار نشده اولين11:10ساعت 

 ودمان با ظرفهاي گل گلي ام درست کنم ......... تلفن را از برق کشيده را وصل کرده بودمصبحانه را در خانه ي خ

 .......مامان را گرفته بودم.......

 الو فدرا کجايي پس ؟ از صبح هي زنگ زدم_
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 داره سالم ..... مامان جان ببخشيدا که ديشب عروسي بود دير خوابيديم ..... بعدم من ميدونم ديگه اين ترانه کرم_

 صبح زنگ بزنه ما رو اذيت کنه ....تلفنو از پريز کشيدم7ميخواد 

 از دست شما دو تا_

 چه خبر شما ؟ ديشب تنها بوديد_

 ........نه بچه ها اومدن پيشم ....االنم که اومدم انجمن ....شکوهم اينجاست سالم ميرسونه_

 ه دست ميرن خونه ي عروس داماد مال ما بلند شدنسالم برسونيد ..... مادراي ما رو توروخدا ...همه صبحونه ب_

 

 دوتايي رفتن انجمن

 ........اون مال قديم بود ..... تو هم که ماشاال حالت خوبه و زبونت دراز برو براي شوهرت صبحانه آماده کن_

 .... آهنگي ماليمزيباترين ميز صبحانه ي عمرم را چيده بودم ........ بوي نان هاي تست شده در خانه پيچيده بود ..

 .......دردستگاه گذاشته بودم ....... روي تخت کنارش نشسته بودم ..... سر در گوشش برده بودم

 ........عشق ...... بيدار نميشي؟ ...... همسر جان پاشو ديگه .... صبحانه آمادستا_

 ..... گونه اش ..... تا زير چانه ...... لبهايشبامداد اما بي هيچ حرکتي خوابيده بود ...... اهلل ي گوشش را بوسيده بودم ..

 ........وبامدادي که چشم باز کرده بود ..... دست دورم انداخته بود .......کنارش خوابانده بودم....

 .....هر روز اگه تو منو اينطوري بيدار کني ...من صبحانه نميخوام_

 ......سر در گردنم برده بود ...... : صبحانه ي من همينجاست

 ....زير دستش وول ميخوردم

 .....بامداد .....نکن قلقلکم مياد_

 .....بي توجه به شلوغ کاري هايم مشغول بود ..... مرا هم با خودش همراه کرده بود ... نميدانم چقدر گذشته بود

 .....خب من که سير نشدم اما بريم صبحانه ي بخوريم تا ببينم چي ميشه_

 .......بودم ...... دم در اتاق که رسيده بودم به حالت آماده باش برگشته بودم از روي تخت پايين پريده

 .......روز ديگه تشريف بياريد1 ..... هه هه .....زهي خيال باطل آقا ......جيرتون تموم شد_

 ........فرار کن ...منکه تورو گير ميارم ...... ديگه راه فراري نيست فسقل_

 را پيش کشيده بود سر ميز صبحانه خودش بحث

 خب فدرا فکر کردي برنامه چيه ؟ ميخواي بريم مسافرت يا نه ؟ ميدونم قول دادم ببرمت پاريس اما بايد خيلي_

 ......زودتر اقدام ميکرديم ....فعال اون باشه طلبت

 بامداد يه چيز بگم ؟_
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 بگو عزيزم_

 .....تو خونه ي خودمون بچينيم ..... تهران باشيم چند روز ديگه عيده ... من دوست دارم ما اولين هفت سينمونو_

 بريم خونه ي مامان و شکوه جون اينا عيد ديدني ...... ميشه تهران باشيم ؟

 

 براي من که فرقي نداره ....زنم کنارم باشه .... چه اينجا چه تو پاريس چه تو کابل ...... هر جا تو دوست داري_

 ......وسيده بودماز جا بلند شده بودم گونه اش را ب

 مرسي مستر جان_

 ....ببين ...ببين ....خودت داري شيطوني ميکنيا ....... نميذاري من همين صبحانه رو بخورم_

 نه نه ....من غلط کردم بخور ..... بعد از صبحانه دسر ميدم خدمتتون_

 .....خب باز دسرم خوبه_

 که مدتها برايم صبر کرده و هيچ اصراري براي تسخيرباورم نميشد اين مرد پر شر و شور همان بامدادي باشد 

 ........جسمم ندارد ..... در نوع خودش عجيب بود

 پس بعد صبحانه ميشه بريم خريد کنيم ؟ من ميخوام وسايل هفت سين بخرم ؟_

 .....بله ميريم_

 پس ميشه سه تا بخرم .....هفت سين مامان و شکوه جونم من بچينم ؟_

 تفاده ميکنيا ..... درسته که من رضايت دادم ماه عسل نريم ..... ولي ديگه دليل نميشه تو هي راهفدرا داري سو اس_

 بيفتي اينور اونور ...... قرار شد کنار من باشي

 ااا مستر خب کنار توام ديگه .... ميريم خونشون من يه ديقه براشون هفت سين ميچينم با هم برميگرديم_

 .......فه ي گربه ي شرک نبودقيافه ام بي شباهت به قيا

 

 .......قيافتو اونجوري نکن .... فايده نداره_

 .....دوباره از گردنش آويزان شده بودم

 .......خب تالشتو بکن ....فکرامو ميکنم_

 تالش کرده بودم ..... آن هم زياد ..... فکرهايش را کرده بود ..... تا رضايت داده بود

 يکيو بخريم بذاريم تو حياطبامداد ميگم بايد يه بارب_

 اون ديگه براي چي ؟_

 شب عيد بايد سبزي پلو ماهي بخوريم ديگه_

 خب ماهي رو سرخ ميکنن عزيزم_
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 ......نميشه عشقم ..خونه بوي ماهي ميگيره_

 ........اوه اوه پس ما داستان داريم با شما_

........................................... 

 ندگي که مي آمد فکر ميکردي هرگز رهايي از آن نيست ...... و هر لحظه ي خوشي کههر لحظه ي سخت ز

 ميگذشت فکر ميکردي تکرار نخواهد شد ....... اما هيچکدام درست نبود ...... مثل وقتي که بعد از رفتن بابا قرار بود

 رفته بودم و فکر ميکردم تکرار نخواهدزندگي تعطيل شود و نشده بود ...... مثل عيدي که با بامداد و بچه ها شمال 

 .........شد

 حاال در آغاز سالي جديد فکر ميکردم شيرين ترين عيد ...عيدي است که در کنار بامداد با هفت سين خودم در خانه

 .......ي خودم چيده ام

 .......سرش در لپتاپ گرم چک کردن کارهاي پايان سال بود

 

 ................ االن سال تحويل ميشه ها بامدااد .... بامداد بيا ديگه_

 .......اومدم عزيزم ....االن_

 و باز هيچ خبري از بامداد نبود ........ با پيراهن قرمز و کفشهاي تختي که براي سال تحويل پوشيده بودم بي صدا

 اس نکرده بود ....... اما آبپارچ به دست باالي سرش رفته بودم ....... آنقدر غرق مانيتور بود که حتي حضورم را احس

 .......سردي که رويش خالي شده بود را نميتوانست احساس نکند

 .........فدرااااا........چيکار کردي؟_

 .......ايستادن جايز نبود ....... پا به فرار گذاشته بودم ....... بامداد هم به دنبالم

 وب شروع نکردي ...... باالخره که بايد وايسي ...... دو ديقهبد کردي .... آخرش که تو چنگ مني .... سال جديدو خ_

 ......ديگه سال تحويله

 از دويدن و حرف زدن همزمان به نفس نفس افتاده بود ....... بيشتر از آن نميشد ميان مبلها دويد ...... به حياط پناه

 .......برده بودم

 :سر برگردانده بودم براي بامداد زبان درازي ميکردم

 .......فکر کردي ....اگه تونستي منو بگير_

 .......فقط دادش را شنيده بودم_

 ....فدرااااا_

 و زانويي که به لبه ي حوض خورده بود ......گلداني که شکسته بود ...... و خودم که از درد روي زمين پخش شده

 ......بودم
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 زانوتوبابا آخه اين چه کاريه ميکني .؟دم سال تحويل ....ببينم _

 ......لب برچيده بودم

 چي شد ....داشتي زبون درازي ميکردي که ..... خب حاال گريه نکن .... چيزي نشده .... بيا بغلم ببرمت تو_

 

 ........دست دور گردنش انداخته بودم ..... روي دستهايش بلندم کرده بود....... از در ورودي که تو رفته بوديم

 مان لحن به ظاهر غم آلودصدايش کرده بودم ....با ه

 بامداد ؟_

 جانم؟_

 .......زبانم را در آورده بودم

 .......هنوزم زبونم درازه ........ زير خنده زده بودم_

 سالي که تحويل شده بود ...... بامداد که وجودم را ذوب کرده بود ...... دخترانه هايي که آن شب تبديل شده بودند به

 ........ي لطيف ....... و بامدادي که آن شب مردانه تر از هميشه بودزنانه ....... زنانه هاي

 روز بود ..... امسال عيد چشم به هم زدني گذشته بود ...... مثل تمام خوشي ها که زود ميگذشت10هر سال عيد 

......... 

..... .................................................. 

 ......به سالم بر نقاشان عزيز_

 سالم فرويد چطوري؟_

2 7 0 

 ......بهار سالمي کوتاه کرده بود

 من خوب ...... يعني ميشه اين فوقه من تموم شه من راحت شم ؟_

 ......نه بابا ....اگه تويي که بعدش هم ميخواي دکترا بخوني .......ميدونم ديگه آخرشم کچل ميشي_

 ......نگران نباش من تا تورو کچل نکنم چيزيم نميشه_

 ترانه جون ميشه من برم تو حياط ادامشو بکشم ؟_

 اره عزيزم ....هرجا راحتي همونجا بکش_

 

 ........بيرون رفته بود

 ترانه حالش چطوره ؟ ....خيلي وقته نرسيدم باهاش صحبت کنم_

 ميزنه .......جيگرممثل هميشه ساکت و آرومه ...... مياد چند ساعتي هست و ميره ...... گاهي هم چند کلمه حرف _

 کبابه ...... خير سرت روانشناسي يه کاري بکن
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 .......تا خودش نخواد نميشه ترانه_

 چه ميدونم واال_

 بعد از مدتها پشت چرخ سفالگري نشسته بودم ....... همان کارگاه دوست داشتني..... ترانه ميکشيد ..... من مي

 ......بوم ميريخت ساختم و بهار در حياط در عالمي ديگر رنگ روي

 .....فدرا پاشو بيا چايي ...... بهار بيا تو چايي بخور_

 ........گلهاي روي دستم را ميتراشيدم ..... حلقه ام زير گل مدفون شده بود

 خب آيکيو ميخواي گل بازي کني اون حلقه رو در بيار_

 .......نه ...دوست ندارم درش بيارم_

 يچرخاندمهمانطور که حلقه را در انگشت م

 ترانه من باورم نميشه .....چندماه از زندگيه من و بامداد گذشته ...... اصال انگار همين ديروز بود که تازه ازدواج_

 کرديم

 ......خوش گذشته بهت مثل اينکه_

 حاال نيست که به تو سخت ميگذره_

 .....براي چي بهم سخت بگذره ؟ شوهرم به اين خوبي ...خودم به اين خوبي_

 يکم خودتو تحويل بگير ....بهار تو چه خبر؟ مدرسه چطوره؟ امتحاناي آخر ترمتون کي شروع ميشه ؟_

 خبري خاصي نيست ...... از هفته ي ديگه شروع ميشه_

463 

 هنوز براي تجربي رفتن مصممي؟_

 بتونم معدل باال مصمم هستم اما مدرسمون فقط براي تجربي رفتن شرط معدل داره .... که من فکر نميکنم اين ترم_

 بيارم

 چرا؟_

 ...چون رياضيم خيلي ضعيفه_

 خب دختر خوب من که گفتم بيا با بامداد تمرين کن_

 نه ..نميخوام مزاحم شم ...خودم يه کاريش ميکنم_

 

 ترانه ميان حرفمان پريده بود

 مدال طال بياري .تازه شوهرموا مگه من مردم ..... بيا شوهر خودم همچين بهت ياد بده مستقيم بري المپياد رياضي _

 .شريف هم درس خونده
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 ساکت باش ترانه ،مياد بامداد باهاش تمرين ميکنه_

 بهار جان ميدونم سختته بري خونه ي اينا ، رودروايسي نکنيا به خودم بگو با نيما دوتايي در خدمتيم_

 بهار ساکت و لبخندزنان من و ترانه را نگاه ميکرد

 بود ترانه آماده ي رفتن شده

 کجا پس؟_

 با نيما قراره بريم دنبال روژان بريم سينما_

 تو نيما رو هم با خوت همراه کردي؟_

 دلشم بخواد همراه من باشه . بهار تو هم پاشو با ما بريم ،فدرا زنگ ميزنه به پدرت خبر ميده_

 

 نه مرسي ،من ميخوام برم خونه درس بخونم_

 اي بابا ، بيا بريم يکم خوش بگذرون_

 رو اين بچه رو از راه به در نکن ، من زنگ ميزنم از پدرش اجازه ميگيرم بياد خونه ي ما با بامداد تمرين کنهب_

 ......بهار را با خود برده بودم

 فدرا .....چه خونه ي قشنگي داري_

 براي يک لحظهدوباره از آن لحظه هايي بود که پوسته ي سختش را شکسته بود ..... حرفي زده بود .... حتي اگر 

 حواسش پرت شده بود

 خب پس چرا نمياي بهم سر بزني ؟_

 ساکت شده بود

 بيا بريم تو لباس عوض ميکنيم باز ميايم تو حياط_

 روي تخت نشسته بود .....آبپاش فلزي را پر از آب کرده بودم گلدانهاي حياط را آب بدهم

 ميشه بدي من آب بدم ؟_

 .........برم دو تا آبمييوه بيارم بخوريم چرا نميشه ....بيا تو آب بده من_

 نگاهش به گلدان بود که سر ريزش کرده بود از آب اما واضح بود که تمام حواسش جاي ديگري است

 فدرا ........... به نظر تو چرا مامانم اين کارو کرد ؟ بابام خيلي دوسش داشت ..منم خيلي دوسش داشتم .. ما يه_

 خانواده بوديم

 ......کشيده بود که اين دختر به حرف آمده بود ........ چقدر رنج کشيده بودچقدر طول 

 آبپاش را روي زمين گذاشته بودم کنارم روي تخت نشسته بود

 بهار پدرت خيلي مادرتو دوست داشته و شما يه خانواده بوديد ، اما آدما يه شخصيته فردي هم دارن .يه شخصيت_
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 ، و عضوي از خانواده بودن .همه ي آدما هم خانوادشونو دوست دارن اما گاهي يه جداي از همسر بودن ، مادر بودن

 

 سري اتفاقاتي واسه فرديته آدما رخ ميده که تمام جنبه هاي ديگه ي زندگيشونم تحت الشعاع قرار ميده

 يعني هرکس به راحتي به خودش فکر کنه و نبينه رفتاراش چه باليي سر بقيه مياره ؟_

 

 ..... اصال اينطوري نيست .... من همچين حرفي نزدم،اتفاقا آدمها بايد مسوليت رفتارشون در قبال ديگراننه عزيزم _

 رو به عهده بگيرن اما ازت ميخوام بدون اينکه مادرتو قضاوت کني و و ازش يه ديو بسازي فکر کني چه اتفاقي افتاده

 دون در نظر عواقب کارش و اينکه چه باليي سر شماکه باعث شده همچين تصميمي بگيره ،فکر کني حاال که اون ب

 مياد رفته شما بايد چيکار کنيد . درسته براي تو و پدرت ضربه ي سختي بوده ، اما بايد سعي کنيد به خودتون بيايد و

 باور کنيد بايد با کمبوده يه عضو از خانوادتون زندگي رو ادامه بديد

 بازي کرده بودم .... رابطه مان ديگر رابطه ي روانشناس و مراجع نبود سر روي پايم گذاشته بود .... با موهايش

 .......بهار برايم خواهر کوچک رنج ديده اي بود که مثل گنجشکي بي پناه زير باران مچاله شده.....

 .....نميدانم چقدر موهايش را نوازش کرده بودم که همانجا خوابش برده بود

 ........انداخته بود با ديدنش درخواب بي صدا بوسه اي بر گونه ام زده بود داخل رفته بودبامداد که کليد به در حياط 

 ....بهار و بامداد رياضي تمرين ميکردند ، در آشپزخانه مشغول کار بودم

 ببخشيد وسط درس بهار تو الزانيا دوست داري شام درست کنم ؟_

 من ديگه براي شام مزاحمتون نميشم_

 ا رو بذار کنار .من به پدرت گفتم پيش ما هستي .فقط بگو الزانيا دوست داري يا نه ؟بابا اين تعارف_

 بهار الزانيا هاي فدرا رو نخوري از دستت رفته ..... حاال از من گفتن_

 خب پس خوبه_

 ناتنهايشان گذاشته بودم ،آن شب کنار بهار شده بوديم شبيه يک خانواده ، ميتوانستم برق شادي را در عمق چشم

 

 ......بهاري ببينم که شايد خيلي وقت بود با پدر و مادر دور يک ميز ننشسته بود

 با بامداد به خانه رسانده بوديمش

 به تاج تخت تکيه زده بود ،چند برگي را که از کيفش در آورده بود ميخواند .روي صندلي ميز آرايش دستهام را

 مردانه اش خيره شده بودم لوسيون ميزدم ،بي آنکه بدانم از آينه به چهره ي

 عزيزم چيزي ميخواي اونجوري زل زدي نميذاري من اين چهار خطو بخونم ؟_

 .مگه بايد چيزي بخوام تا نگاهت کنم ؟....شوهرمي دوست دارم تا صبح نگات کنم_



www.taakroman.ir  

 

  

 
337 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 .ااا ..... خب بنده در خدمتم حاال چرا از دور نگاه کني، تشريف بياريد حضورا در خدمتتون باشيم_

 لند شده بودم ميان بازوانش جايم را تنظيم کرده بودم . انگشتانم را ميان انگشتانش که دور شانه ام بود جاي دادهب

 بودم

 ....حاال شد_

 دوباره باران بوسه هايش آغاز شده بود

 حاال شما تا صبح شوهرتو نگاه کن منم به کارم ميرسم_

 با انگشتانش بازي ميکردم

 بامداد_

 جان بامداد؟_

 تو بهترين باباي دنيا ميشي_

 دست زير سرش گذاشته بود ....سرش باال آمده بود ....روي صورتم مسلط بود ..... موهايم را از صورتم کنار زده بود

 

 واقعا اينطوري فکر ميکني؟_

 

 ياره ، امروز وقتي داشتي به بهار درس ميدادي نگاهتون ميکردم ،شبيه باباي با حوصله و دوست داشتني بود_

 پيشاني ام را بوسيده بود

 اتفاقا فدرا انقدر دلم ميخواد يه دختر داشته باشم_

 يعني پسر دوست نداري؟_

 نه عزيزم ،منظورم اينه که دوست دارم يکي از بچه هام دختر باشه_

 به نظرت چند تا بچه داشته باشيم خوبه؟_

 ي؟نميدونم ولي مطمئنم نميخوام تک فرزند باشه و تنها بمونه .تو چ_

 من دوست دارم يه عالمه بچه داشته باشم که هر سال موقع عيد دور تا دور سفره ي هفت سين بشينن و تو از الي_

 قرآن بهشون عيدي بدي

 اي جان .... خب يه عالمه بچه مياريم_

 اااا .... سواستفاده نکن بامداد خان ،من فقط گفتم دوست دارم . همين! بچه بزرگ کردن سخته_

 ک خودت امشب هي داري بچه بچه ميکنياببين وروج_

 اصال بخوابيم_

 باشه ولي هروقت خواستي ميتوني رو کمک من حساب کني_
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 !بامدااااد_

 جانم ؟ چشم ...خوابيديم_

 الو گلدار سالم_

 سالم آدري ،چطوري ؟ چه خبر ؟_

 تازه امروز فهميدم ،زنگ زدمخبره خير ، سارا چند شب دردش گرفته رفته بيمارستان بچه اش به دنيا اومده ، منم _

 بياي بريم مالقات

 اي جان ، حتما ،کدوم بيمارستان ؟_

 بيمارستان مهر.پس تو خودت بيا منم از مدرسه ميام همو ميبينيم_

 آنقدر فاميل احسان از دور و نزديک آمده بودند مالقات که اجازه نميدادند ما وارد شويم .آخر با زبان ريختن هاي

 ز وقت مالقات و خلوت شدن اتاق باال رفته بوديمآدري و گذشتن ا

 سالم بر غرغروي ديروز مادر امروز_

 سالم ،کجا بوديد تا حاال شما دوتا ؟ چطوري اومديد باال ؟_

 ساعته پايينيم2 . واال قربونه اين فاميل شوهرت برم .بچه فيل که به دنيا نيومده کل ايل و طايفشون اومدن مالقات_

 ظرفيت اتاق پره آقاهه ميگه باال

 اه .ادري خب يه نفس بکش چقدر يه بند حرف ميزني .ناسالمتي اومدي مالقات_

 ادري کمپوت هاي آناناس را پايين تخت گذاشته بود

 تقصير منه که ميام مالقات تو_

 سارا اما انگار بي حوصله بود

 

 چيه سارا ؟ ناراحتي؟ درد داري؟_

 بچه ام زردي داره_

 چه قيافه ايه گرفتي ؟.دور از جون دور از جون زبونم الل نقص عضو که نداره خيلي از بچه هاييوا ديوونه خب اين _

 که به دنيا ميان زردي دارن که دو روز تو بيمارستان تحت مراقبت ميمونن بعدم سالم ميرن خونه واسه مامان باباشون

 نق نق ميکنن

 سارا اما زير گريه زده بود

 ي انگار باورش نميشد ساراي غرغروي خودمان انقدر دل نازک شده باشدکنار تختش نشسته بودم .ادر

 سارا، دختر خوب گريه ميکني آخه ؟ مگه ديوونه شدي ؟ ميگم زردي اصال مهم نيست .خجالت بکش_

 اصال ميدوني چيه من نبايد بچه دار ميشدم_
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 ميگيوا،اين حرفا چيه ،ناشکري نکن ،ملت آرزوي بچه دار شدن دارن تو اينطوري _

 ماه سختي بکش بعدشم همه بلند شدن اومدن اينجا هي ميگن بچه چرا زردي داره ،چرا چي0 . بخدا کالفه شدم_

 داره ،احسانم مثل ماست وايساده نگاه ميکنه .انگار بچه که اومده من ديگه آدم نيستم

 از که از بطن تو بيرون اومده قربونت برم من گريه نکن خب . اينا براي هر زني پيش مياد ،يهو يه موجود کوچولو_

 همه ي توجهارو به خودش جلب ميکنه .اين احساسات هم کامال طبيعيه ، اما بيشتر از اين اجازه نده درونت رخنه کنه

 نميشه . احسان يه نميگه سارا خرت به چند؟ مرده اي زنده اي ؟_

 اونم ذهنش درگيره ،از دستش ناراحت نشو_

 و چي ميخواي بذاري ؟ اصال بچه ات چي هست ؟ قربون اخالق محمديت برم که انقدرخب حاال سارا خله اسم بچت_

 حواس آدمو پرت ميکني آدم موضوع اصلي يادش ميره

 خل که خودتي آدري جون .بچه ام پسره.از قبلم با احسان قرار گذاشتيم اسمشو بذاريم امير علي_

 خاله اش قربونه اميرعلي بره با اين مامان خلش_

 پا ميشماادري _

 خب بابا ....قاطي نکن بخيه هات وا ميشن ما ديگه بريم تا نيومدن بندازنمون بيرون_

 سارا غصه نخوريا_

 باشه ،مرسي که اومديد بچه ها_

 مواظب خودت باش_

 آدري ماشين داري؟_

 

 اره_

 منم تا يه جايي ميرسوني؟_

 اره بابا.يه عمري تو مارو رسوندي يه بارم من تورو ببرم_

 آدري اون احسانه ؟اا _

 اره مثل اينکه_

 تا تو بري ماشينو از پارک درآري من اومدم_

 سمتش رفته بودم ،دم در بيمارستان سيگار ميکشيد

 

 سالم آقا احسان_

 سالم ،حالتون خوبه ؟ آقا بامداد خوبن ؟_
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 ين روزا روحيه اشممنون سالم ميرسونه .مزاحمتون نميشم آدري هم تو ماشين منتظره فقط خواستم بگم سارا ا_

 خيلي حساس و شکننده شده .يکم هواشو داشته باشيد

 بخدا من خودمم ديگه نميدونم چيکار کنم .اين اواخر بارداريش نزديکش ميشدم ميگفت بوت مياد حالت تهوع_

 ميگيرم نزديکم نيا .االنم همش بي حوصله است

 به توجه و مراقبت دارهخب اينا همه از عوارض بارداريه و طبيعيه .اما االن نياز _

 چشم_

 ببخشيد که من دخالت کردم ،سارا مثل خواهرم ميمونه_

 اختيار داريد ،مرسي که تشريف آورديد_

 در ماشين آدري را نبسته گوشي زنگ خورده بود ، استاد صديق

 

 سالم استاد_

 سالم دخترم خوبي ؟_

 ممنون ، شما خوبيد؟ قلبتون بهتره؟_

 بهار اينجاست ،بهار از وقتي از مدرسه تعطيل شده خبري ازش نيست گوشيشو هم جوابهنوز ميزنه ،دخترم پدر _

 نميده ،پيش تو نيومده؟ خبري ازش نداري؟

 نه استاد من امروز اصال با بهار صحبت نکردم ،گوشيش خاموشه؟_

 نه روشنه ولي جواب نميده_

 .اجازه بديد منم بگيرمش بهتون خبر ميدم_

 منتظرم_

 .ترانه را گرفته بودماول از همه 

 الو_

 سالم ترانه از بهار خبر داري؟_

 نه امروز که با من کالس نداشت ،چطور ؟_

 .از ظهر نيستش .بهت زنگ زد بهم خبر بده_

 ......گوشي را قطع کرده بودم ..... چهلمين بار بود که شماره اش را گرفته بودم

 حرفي بزند وصل شده بود .... صداي خيابان مي آمد بي آنکه بهار

 .......بهار توروخدا حرف بزن.کجايي ؟ بگو بيام پيشت ....لطفا_

 ........زير گريه زده بود
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 فدرا هوا تاريکه من ميترسم_

 نترس عزيزم ،بگو کجايي؟_

 

 پارک شفق_

 االن ميام عزيزم_

 آدري برو پارک شفق_

 بودم . همين! مثل مادري شده بودم که بچه استاد را گرفته بودم فقط گفته بودم پيدايش کردم گوشي را قطع کرده

 اش را گم کرده

 در تاريکي پارک خودش را در آغوشم انداخته بود

 .....هق هق گريه اش تمام تنم را ميلرزاند

 قربونت برم ،نترس ،من اينجام ،هيچي نيست_

 حتي ذره اي گره دستانش را شل نميکرد

 آدري هم آمده بود وسط پارک دنبالمان

 شد ؟ خوبيد؟ فدرا چي_

 اره_

 من بمونم يا برم ؟_

 برو گارن نگران ميشه .ميريم خونه پيش مامان_

 خدا را صد هزار مرتبه شکر کرده بودم که خانه مامان چند خيابان باالتر بود

 نه خونه تون نريم .من روم نميشه مامانتو ببينم_

 باشه عزيزم نميريم .هر چي تو بگي ،آروم باش_

 شسته بوديم در فاصله اي که با دستمال اشکهايش را پاک ميکرد پيامي براي بامداد زده بودمروي نيمکت پارک ن

 

 بيايد دنبالمان

 دست روي گونه اش کشيده بودم

 بهارم نميخواي به من بگي چي شده ؟ چرا از ظهر گوشيتو جواب نميدي؟ بابات از نگراني داره ديوونه ميشه_

 سه ماهه هر جلسه اي تو مدرسه گذاشتن گفتم مامانم ايران نيستمامانم بايد فردا ميومد مدرسه ، _

 امروزم به مديرمون گفتم مامانم نميتونه بياد .گفت مگه ميشه مامانه تو چند ماه نباشه ،تو داري دروغ ميگي بايد

 پدرت بياد ما تکليف تورو روشن کنيم
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 د انقدر خودتو اذيت کني و همه رو نگرانآخه عزيز دلم مگه من مرده بودم ميگفتي خودم ميومدم .الزم نبو_

 فدرا من خسته ام . از دروغ گفتن به دوستام ،به معملمم ، به همه . من دوست ندارم جاي خاليه مامانمو با دروغ پر_

 کنم .ديگه نميکشم و دوباره گريه هايي که تمام وجودم را آتش ميکشيد

 اين اتفاق افتاده .و چون همه رو ريختي تو خودت اذيت شدي عزيز دلم تو نبايد دروغ بگي ، تقصير تو نبوده که_

 درشلوغي پارک سر روي شانه ام گذاشته بود ،ساکت ، دستانم را رها نميکرد

 شماره ي بامداد روي گوشي نقش بسته بود

 بهار بامداد اومده دنبالمون .اما اگه دوست نداري ميگم بره ما بعدا ميريم خونه_

 ؟ميشه شب پيشت بمونم _

 چرا نميشه قربونت برم .معلومه که ميشه االن ميگم بامداد زنگ بزنه به پدرت بگه پيش مايي_

 

 بامداد تظاهر به بي خبري کرده بود ، انگار نه انگار چشمان اشکيه بهار را ديده بود ،شام را بيرون خورده بوديم ،تمام

 بود احساس کنم چقدر بودن اين مرد در کنارم آرامشمدت سعي داشت بهار را بخنداند ، براي هزارمين بار گذاشته 

 دارد

 

 بهار ميخواي يه دوش بگيري بعد بخوابي؟_

 آخه لباس تمييز ندارم_

 من بهت لباس ميدم برو يه دوش بگير بيا تا فردا بريم مدرسه ببينيم دنيا دست کيه_

 شت شرايط بهار را برايش توضيح ميداد ،بامداد هم مشغول صحبت با پدر بهار شده بود . نميدانم چه ميشنيد که دا

 حال پدرش هم دست کمي از بهار نداشت ، زني که ترکشان کرده بود و با رفتنش هردويشان را در هم شکسته بود

 بلوز شلوار خرسي ام را برايش برده بودم

 بهار بيا ،اينم لباساي فدراي خجسته_

 ميرم بيرون لباساتو بپوش ميام موهاتو خشک ميکنم

 مداد در حياط سيگار ميکشيدبا

 به اتاقش بازگشته بودم ، موهاي خيسش را شانه ميزد روي تخت نشسته بودم

 بيا اينجا بشين موهاتو خشک کنم_

 جلويم روي زمين نشسته بود ، زانوهايش را بغل کرده بود ، روز به روز وجودش آب ميرفت و کوچک ميشد

 چ حرفي نميزدنميدانستم برس موهايش را ميکشد يا نه ، هي

 موهاي خشکش را بافته بودم
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 روي تخت دراز کشيده بود

 فدرا_

 جانم ؟_

 به نظرت االن کجاست؟ چيکار داره ميکنه ؟ اصال من و پدرم و يادش مياد ؟_

 يه جاييه زير همين آسمون ، مطمئنا دلش براي بهارش تنگ شده و از دوريش غصه ميخوره_

 کاش واقعا اينطور بود_

 

 راجع به چيزاي قشنگ تر فکر کنيم؟ بهتر نيست_

 چه چيز قشنگي ؟_

 اينکه تا وقتي تو خانوم دکتر ميشي من پير شدم بعد ميام مطبت بدون نوبت ميفرستن پيش خانوم دکتر ، اونوقت_

 ميرم ميبينم بهارم پشت ميزش نشسته

 نيمچه لبخندي روي لبانش نقش بسته بود

 درد ميکنه ؟منم ميگم قلبم ، گوشيتو ميذاري رو قلبم ميبني هي دارهبعد ميگي خوب مادرجون بگو ببينم کجات _

 بامداد بامداد ميکنه .ميگي پاشو برو خانوم شما دردت عاشقيه ، وقت ما رو نگير

 اين بار ديگر بهار نتوانسته بود نخندد....هر دو ميخنديديم ، او به حرفهاي من ، من به خنده هاي معصومانه ي او

 را زده بود ... ليوان گل گلي به دست داخل آمده بود بامداد در اتاق

 اي بابا خوب ميگيد و ميخنديد ما رو هم راه نميديدا_

 

 بيا اينم بامداد ، اون موقع هم با عصا مياد دنبالم دوتايي با هم ميريم خونمون_

 بودبامداد که سر از صحبتهاي من و خنده هاي بهار در نمي آورد ليوان را سمت بهار گرفته 

 بهار جان بيا شير داغه بخور خوب بخوابي ، اگه دوست داشتيد به منم بگيد کجا بايد بيام با عصا_

 نه ! اين يه رازه بين من و بهار_

 باشه ، پس من خانوم هاي جوانو تنها ميذارم_

 انقدر گفته بودم تا خوابش برده بود

 در نيمه باز بيرون تابيده بودتمام چراغها خاموش بود ،تنها کورسوي نور آباژور اتاق از 

 بامداد از سرويس اتاق مسواک زده در آمده بود

 

 خوابيد ؟_
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 باورم نميشد يک خوابيد گفتن بامداد انگار جرقه اي شده بود برايم ، اصال نفهميده بودم چطور صورتم خيس شده

 بود ، به پهناي صورت اشک ميريختم

 سيدن اينطور گريه سر دهم .دستپاچه جلو آوده بود ، در آغوشمبامداد فکرش را هم نميکرد با يک خوابيد پر

 :کشيده بود

 هيششش ...چي شد ؟ فدرا گريه نکن عزيزم_

 سالشه ، حقش نيست اين بالها سرش بياد ، اگه يکي يه باليي05بامداد گم شده بود ، من ترسيده بودم ، همش _

 له ميشه ! من نميخوام شاهد شکستنش باشم ! نميخوامسرش مياورد چي؟ اون مادر وجدان نداره ؟ اين بچه داره 

 مثل بچه اي که نميخواهد آمپول بزند به سينه ي بامداد مشت ميکوبيدم ، فشار چند ساعت گذشته يکهو فوران کرده

 بود

 باشه عزيزم ، آروم باش_

 .اگر اين آغوش را نداشتم شايد اين فشارها را دوام نمي آوردم

 .اصول روانشناسي را دوره کرده بودم که براي ديدن آن مدير بي مالحظه بر خودم مسلط باشماز صبح هزار بار تمام 

 .بهار در کنارم آرام بود اما خودم آرام نبودم

 بامداد رسانده بودمان

 بهار تو برو سر کالس ،من خودم ميرم دفتر .همه حواستم بده به درس که زود خانوم دکتر شيا_

 فدرا مرسي_

 ، برو مواظب خودت باش خواهش ميکنم_

 خانوم ميانسالي که از پنجره ي دفتر زنگ ورزش بچه ها را رصد ميکرد ميتوانست مديرشان باشد

 سالم ، با خانوم محبي کار داشتم_

 

 بفرماييد،امرتون_

 من خواهر بهار دانش هستم_

 مشکل ميخورديم به خانوم چه عجب ! شما باالخره به مدرسه ي اين دختر سر زديد .ديگه داشتيم به_

 ما تا حاال از شما دعوتنامه اي نداشتيم که بخوايم بهش بي اعتنا باشيم_

 ما تا حاال چند بار به بهار گفتيم که مادرش بايد براي جلسه بياد ولي هر دفعه گفته مادرم نيست_

 

 بعد چون مادرش نبوده شما هم ديگه پيگيري نکرديد؟_

 ها زنگ بزنيم براي هر جلسه ما نمي تونيم به والدين تک تک بچه_



www.taakroman.ir  

 

  

 
345 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 ببخشيد يه مساله اي که هست اينه که بحث تونستن و نتونستن نيست ،اينجا مدرسه ي غير انتفاعيه ،شما هزينه ي_

 کمي نميگيريد ، پس وظيفتونه که اين کارارو انجام بديد

 .خودم هم انتظارش را نداشتمفکر نميکرد دختر جواني با ظاهر آراسته آنطور صحبت کند ....انتظارش را نداشت ..

 تشريف بياريد بشينيد لطفا_

 نيومدم براي نشستن ، فکر کنم شما به عنوان مدير مدرسه بايد انقدر متوجه باشيد که دانش آموز رو تو اين مقطع_

 حساس تحقير نکنيد

 خانوم من قصدم اين نبوده_

 بمونه تو پارک .اگه اتفاقي براش ميفتاد شماشب 8قصدتون هرچي که بوده باعث شديد اين بچه ديروز تا ساعت _

 چه جوابي داشتيد بديد ؟

 شما بايد خيلي زودتر ميومديد مدرسه، ما چيزي به بهار نگفتيم_

 بهار من درسش ضعيف نيست که من بخوام هر روز مدرسه باشم .شما هم وقتي ديديد مادرش نمياد ميتونستيد با_

 

 شهريه عقب ميفته تا خونه ي دايي و خاله ي دانش آموز رو هم ميگيريد ،پدرش تماس بگيريد ، چطور وقتي قسط 

 ساله تا شب آواره ي خيابون05بعد بستگي داره شما رو چه حرفي رو چيزي گفتن بدونيد ،اينکه يه دختر بچه ي 

 باشه و خانواده اش از ترس تا مرز جنون رفته باشن شايد براي شما چيزي نباشه

 بايد صحبت کنيمشما عصباني هستيد ،_

 بله هستم ، اگه باليي سر اين بچه ميومد مقصرش تنها شما بوديد .االن هم اين شماره ي من لطفا اگه سختتون نبود_

 با شماره ي خودم تماس بگيريد و جلسه ها رو اطالع بديد . حاالم بفرماييد من براي چي بايد ميومدم

 ويل گرفتنبراي کارنامه ي نيم ترم که خيلي وقته بقيه تح_

 کارنامه ي بهار را تحويل گرفته بودم ، نمراتش خوب بود ، مهمتر از همه نمره ي رياضي اش بود که خوب شده بود

 مثل مادري که به بچه اش افتخار ميکند با سر برافراشته از مدرسه بيرون آمده بودم

 با آن مشاور و مدير انتظاري بيش از آن نميرفت

 بودم ، بغض کرده بود .گفته بود خودش ميداند چقدر در حق بهار ظلم کرده اند .خواستهبا پدر بهار تماس گرفته 

 بودم به مناسبت نمرات خوب بهار و تغيير روحيه اش همه شام را با هم بخوريم .ترانه و نيما هم مي آمدند .مامان

 .آمده بود کمکم کمي غذا درست کرده بود

 ر خانه ام تمام کساني دور هم بودند که برايم عزيز بودند .کساني کهچه چيزي برايم خوش تر از اين بود که د

 .دوستشان داشتم و دوستم داشتند

 بهاري که شايد آن شب پس از مدتها برق شادي واقعي در چشمانش ديده شده بود ، بعد از مدتها بعد از رفتن آن
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 .ساله ي پر شر و شور شده بود05ن دختر زني که نميتوانستم واژه ي مقدس مادر را در موردش استفاده کنم هما

 سر به سر گذاشتن هايش با بامداد و ترانه

 شده بودي20شدي اگه با نيما تمرين کردي بودي االن 0885بهار ببين با بامداد تمرين کردي _

 

 برايرو گذاشتيم 23نگيريم معلمش پررو نشه ، 23ترانه خودتو خسته نکن بهار به من وفاداره ، خواستيم يهو _

 آخر ترم

 شم23اره ترانه جون عمو بامداد راست ميگه .قول ميدم براي ترم آخر _

 بامداد که عمو شنيدن از زبان بهار سر کيفش آورده بود ابرويي براي ترانه و نيما باال انداخته بود .پدر بهار آن شب

 ه کرده در چشمانش سر جايش بودمحجوبانه گرم صحبت با مامان شده بود .و از شاديه دخترش خوشخال اما غم الن

 شب که ميرفتند بهار با دست از آب حوض روي گلهاي باغچه آب ميپاشيد

 من نميدونم چطوري ازتون تشکر کنم ، من و بهار بعد از رفتن مژده ديگه حتي با هم به زور حرف ميزديم .امشب_

 بعد از مدتها تونستم لبخند دخترمو ببينم

 تک تک ما عزيز ه و دوسش داريم ...ايشاال که روحيه اش هم بهتر ميشهاختيار داريد بهار براي _

 بهار و پدرش که رفته بودند انگار چند تن بار از روي دوشم برداشته شده بود

 ......وسط پذيرايي ايستاده بودم به ظرفهاي کثيف و خانه ي به ريخته ام نگاه ميکردم

 بامداد ؟_

 جانم ؟_

 مع کنه ؟حاال کي ميخواد اينارو ج_

 از پشت چانه اش را را روي شانه ام گذاشته بود .دستانش را دور کمرم حلقه کرده بود

 االن جنابعالي اينارو بيخيال ميشي .مياي ميريم در آغوش همسر هالکه خسته ميخوابيم تا فردا يه فکري به حال اينا_

 بکنيم

 بامداد نميشه که اينا تا فرد اينجا باشه_

 ام تمام شود روي دستهايش بلندم کرده بود نگذاشته بود جمله

 

 چرا ميبيني که شد_

 متظاهرانه در ميان دستهايش وول ميخوردم

 ااا بامداد بذارم زمين_

 نميذارم خودتو خسته نکن_
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 گازت ميگيرما_

 .....بگير_

 سر در گردنش برده بودم ...بوسه اي کوتاه بر گردنش زده بودم

 همسرمو گاز بگيرمتو که ميدوني من دلم نمياد _

 همين دلبريارو ميکني همسرو بيچاره ميکني ديگه فسقلي .بايد پاي عواقبشم وايسي .ديشب که زدي زير گريه و_

 خوابيدي ..امشب ديگه نميتوني قسر در بري

 واي بامداد اتفاقا امشب خسته ام ...دارم هالک ميشم_

 اشکال نداره خودم خستگيتو رفع ميکنم_

 وجودش بود و باران محبتش که بي دريغ ميباريد و باز رعد و برق

................ 

 

 خانوم عبدي برگه هاي امتحان فاينال را که دستم داده بود فهميده بودم چقدر کالسهاي بچه ها ميان شلوغي هاي

 شته بودم تاتازه ي زندگي ام گم شده ..... چند سال پيش اين کالس را گرفته بودم .اما با مدير آموزشگاه شرط گذا

 آخر خودم هر ترم معلمشان باشم .... حاال تازه فهميده بودم بچه هايي که ديروز دبيرستاني بودند حاال دانشجو شده

 .اند..... مسعود، نگار ، درسا ، ايمان ،....... تک تکشان را دوست داشتم ، چند سال بود که به هم عادت کرده بوديم

 

 يشد نقطه ي خداحافظي من با بچه هاي کالسي که اين چند سال را با هم زندگي کردهامروز امتحان فاينالي بود که م

 .بوديم

 بچه ها قبل از امتحان ميخوام براتون آرزوي موفقيت کنم ، اميدوارم هر جا که هستيد شاد و سالمت باشيد و بدونيد_

 که همتون برام عزيزيد و به يادتون هستم

 س آمده بودصداي امير بچه ي هميشه شيطون کال

 تيچر يعني ديگه نميخوايد ما رو ببينيد ؟ انقدر اذيتتون کرديم؟_

 .کم شيطنت کن امير_

 شماره ام را روي تخته ي کالس نوشته بودم . همراه آدرس کارگاه

 شمارمو که همتون داريد باز محض اطمينان ،اينم آدرس کارگاهمه که ميتونيد هر وقت خواستيد بهم بگيد و بيايد_

 .اونجا همو ببينيم

 تيچر ما از فردا هر روز اونجاييم_

 بيايد قدمتون روي چشم ولي من که نيستم_
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 صداي شليک خنده شان در فضا پيچيده بود

 زندگي شايد همين لحظه هاي ساده ي در گذر بود که تا وقتي بود آدميزاد قدرش را نميدانست

 .کالسورهاي دستم را روي ميز گذاشتم

 اره حالم از هر چي ورق و تحقيق وپرسشنامه و نظريه است به هم ميخورهترانه ديگه د_

 واال تو حال ما رو هم به هم زدي .يه روز کنکور داري يه روز تز داري .يه روز کوفت داري_

 پس فردا که من دکترامو گرفتم اونوقت جرات داري اين حرفا رو بزن_

 که اين مقام و منصب ها واسه من هيچ مهم نيست .... مهم شعرميزنم پس چي فکر کردي ؟ پز دکتراتو به من نده _

 !و احساس و رنگ است

 اوه اوه .... خانوم شعر و احساس و رنگ پاشو کاسه کوزتو جمع کن بايد بريم خونه ي ما_

 براي چي اونوقت ؟_

 اين تز به قول جنابعالي براي اينکه سالگرد ازدواج من و بامداده و از صبح درگير بهزيستي و پرسشنامه پر کردن و_

 کوفتيمم

 اااا.....تزشو تو مينويسي....... اونوقت حماليه جشنتو من بايد بکنم ؟نه توروخدا بد نگذره_

 اگه مثل کنيز کفگير خورده هي غر نزني بد نميگذره ..... پاشو .... به اون شوهرتم زنگ بزن بگو سر بامدادو گرم_

 کنه تا ما خودمون خبر بديم

 ش ديگه نداريد ملکه ؟فرماي_

 چرا . فرمايش که زياد دارم . اينو انجام بده تا بقيشو بگم .من ميرم خونه غذا درست کنم تو برو کيک بگير و ميوه_

 

 پس ماشينتو بذار_

 خوب شد ما ماشين خريديما ! اين نيما چرا براي تو ماشين نميخره خب ؟_

 داريد چه کاريه من الکي با ماشين بيشتر هوا رو آلوده کنم ترافيکاصرار داره بخره ميگم وقتي شما دو تا ماشين _

 درست شه

 .نگران نباش با يه دونه ماشين تو ترافيک نميشه_

 چرا همين يه دونه يه دونه اليه اوزون آسب ميبينه ديگه_

 اصال هر چي تو ميگي پاشو برو_

 در هال و گرد گيريدوباره شده بودم همان فرفره ..... يک پايم دم گاز بود يک پا 

 زنگ گوشي تنها چيزي بود که انتظارش را نميکشيدم

 سالم همسر_
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 >سالم عزيزم .کجايي؟_

 من بهزيستي ... هنوز دارم پرسشنامه پر ميکنم . ترانه گفته شام بريم پيششون ،ميخواي تو از شرکت با نيما برو_

 خونشون منم کارم تموم شد ميام اونجا

 ردن نبود که ترانه مهموني گرفته ... من خسته ، تو خسته .بذاريم يه شب ديگهاخه امشب وقته دعوت ک_

 نه بامداد ناراحت ميشه ، مهموني نيست که .فقط من و تو هستيم با آدري و گارن_

 باشه .پس ميبينمت_

 خداحافظ مستر_

 مواظب خودت باش فسقلي_

 م و بامداد مستر ..... و هنوز در پيچ و خم روزمرگييک سال به سرعت برق و باد گذشته بود ... هنوز من فسقلي بود

 هاي زندگي گم نشده بوديم ..... هنوز هم آغوش بامداد مثل روز اول ناب بود و امن ..... هنوز هم دخترانه هايم را

 ......داشتم

 . بهار که حاال بعد از يکمامان ، فرداد و دنيا با درياي کوچک که حاال يک ساله شده بود ، سارا، نيلوفر،آدري ، بهار ...

 سال شکوفه کرده بود ، سبز شده بود شکوه جون و آقاي آرين همه در خانه بودند .تنها مانده بود که برسد ، که

 بداند حضورش چقدر برايم مهم است . چند ماه طول کشيده بود تا تصميم گرفته بودم چطور اين شب مهم را برگزار

 ن خودم و او يا جشني بزرگ . ميدانستم هر سال حضورش سبز تر خواهد بود وکنم . جشني دو نفره و کوچک ميا

 .مردانه تر .دلم خواسته بود همه در شاديمان شريک باشند

 بيا دم در که شازده اومد_

 صداي بسته شدن در که آمده بود تا حياط پرواز کرده بودم ....برايم مهم نبود نيما کنارش ايستاده يا بقيه از پنجره

 ميبينندمان ..... از گردنش آويخته بودم

 

 بامداد .سالگرد ازدواجمون مبارک همسر_

 او هم برايش مهم نبود بودن نيما و آنهمه مهمان در آغوش فشرده بودم

 مبارک باشه عزيز دلم ، شيزون پس حاال ميگي خونه ي ترانه دعوتيم ؟من که ميدونم ترانه از اين کارا نميکنه_

 

 ط ابراز عالقه هاي زن و شوهري چيکاره زن من داري؟ زن من هنرشو رو نميکنه .اگر نه دستآقا بامداد وس_

 پختشو بخوري مدهوش ميشي

 اره مدهوشو خوب اومدي_

 بيايد بريم تو همه منتظرن_
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 دست در دست بامداد که تو رفته بوديم صداي دست زدنشان مرا برده بود به يک سال پيش ، يک سال پيش که کنار

 مرد روي فرش قرمز راه رفته بودم . يک سال در مسير سبز زندگي ام با بامداد همقدم شده بودم و هنوز مثل همين

 اولين بار از بودن کنارش ذوق ميکردم

 ....موقع شام بزرگترها حسابشان را جدا کرده بودند ،مرواريد مثل فرشته ي نگهبان مواظب امير علي و دريا بود

 ود ، ميدانستم قرار است کمدي ترين ديالوگ دنيا را با جدي ترين حالت ممکن بيان کندآدري گلويي صاف کرده ب

 واال ما چند سال ازدواج کرديم ، نه خبري از جشن هست نه سالگرد اونوقت ملت در مرز ترشيدگي عروس شدن_

 هر روز هر روزم به يه مناسبت جشن ميگيرن

 جوابش را داده بودمبا همان خنده هايي که به سرفه انداخته بودم 

 آدري خيلي بي ادبي ....ميخواستي توام جشن بگيري خب_

 واال ما شوهرمون خسته کوفته مياد خونه ميگه چايي بده ضعيفه ، بعدم کنار سفره خوابش ميبره از اين جينگولک_

 .بازيا در بياريم سر ماه نشده طالقمون ميده

 

 گارن به حرف آمده بود

 تا دفترچه ي برنامه61 .... ور نکن . يعني شما بدوني ما هرشب با اين خانوم چه بساطي داريمفدرا خانوم بشنو و با_

 ريزي قلم چي ميزنه زير بغلش مياره خونه .بايد براي بچه ها برنامه بنويسه . بماند که يه سرش تو دفتره يه سرش

 ديگه ما هم ميشينيم برنامه درسيتو آشپزخونه .آخر شبم خوابش ميبره ميگه گارن بقيشو تو پر کن . هيچي 

 .مينويسيم واسه بچه هاي بنده خدا

 پس آقا شک نکن برنامه اي که تو نوشتي حتما اون بچه ها رو به شريف ميرسونه _رضا 

 اره براشون سبک مينويسم ،خواب و تلويزيون و خوردن اگه يه نيم ساعت يه ساعتي هم وقت اضافه اومد درس_

 بخونن

 اول به حرفهايشان ميخنديد نگاه ميکردمبه بهار که از 

 بهار جان تو اينارو گوش نديا .گارن منظورش اينه که همش درس يه وقتايي هم استراحت_

 گارن ول کن نبود

 شما چندمي بهار جان ؟_

 من دوم دبيرستان_

 رشته ات چيه ؟_

 تجربي_

 چيزي انتخاب ميکردي که هي مجبور نشياي بابا دختر خوب خودتو گرفتار کردي ديگه بايد يه تربيت بدني اي _
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 بشيني پاي کتاب

 بامداد به حرف آمده بود

 

 نخير گارن خان ، دختر من شاگرد زرنگه . ميخواد خانوم دکتر شه_

 بهار را نميدانم اما در دل من قند آب ميکردند از دخترم گفتن بامداد ، دوست داشتم تمام صورتش را غرق بوسه

 کنم

 حرفا رو بيخيال .دو روز ديگه عيده .پايه باشيد همهگي با هم بريم شمالبچه ها حاال اين _

 از آدري و گارن گرفته تا فرداد و دنيا موافقت کرده بودند .اولين سفري بود که فرداد و دنيا ميخواستند با جمع ما

 د خالفش را گفته بودهمسفر شوند و من مطمئن بودم از خاطره انگيزترين سفرهاي عمرم خواهد بود .... اما بامدا

 ما نميتونيم بيايم_

 مسخره بازي در نياريد توروخدا ، همه دارن ميان حاال شما خودتونو لوس ميکنيد_

 لوس چيه بابا ، نميتونيم بيايم_

 خب االن يعني چي مثال؟ چرا نميتونيد؟_

 من مهمون خارجي دارم بايد عيدو تهران باشيم .دارن براي يه قرارداد مهم ميان_

 خيلي بي مزه اي بامداد_

 فکرش را هم نميکردم مهمانان خارجي فرصت بودنمان کنار بچه ها را گرفته باشند ، اما آخرين چيزي که امشب

 ميخواستم دلخوري بود . مهم نبود که مسافرت ميرفتيم يا نه .مهم امشب بود که کنار هم بوديم

 ود ..... فرداد چند دقيقه اي در حياط با بامداد خلوت کرده بود وترانه دم رفتن هم بامداد را مورد التفات قرار داده ب

 .سيگاري کشيده بودند

 ظرف ها را به آشپزخانه برده بودم . ماشين ظرفشويي هم از آن تکنولوژي هايي بود که دوست نداشتم در خانه

 عيم را کرده بودم ذره اي ناراحتي ازداشته باشم . صداي فرانکو باتياتو در خانه پيچيده بود ، کار بامداد بود .تمام س

 .مسافرت نرفتن نشان ندهم

 .پشتم قرار گرفته بود ..... دستانم را زير شير آب شسته بود

 

 بامداد بذار حداقل اينارو آب بگيرم_

 بيا بعدا مياي آب ميگيري_

 وسط هال مانده بودم بامداد به اتاق رفته بود

 خب بامداد کجا رفتي پس ؟_
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 عزيزماالن ميام _

 دستانش دور شکمم قفل شده بود . کاغذهاي ميان دستش توجهم را جلب کرده بود

 اينا چيه ؟_

 اينا دو تا بليطه که من فسقليمو با تاخير ببرم همونجايي که بهش قول داده بودم_

 .ذهنم بايد فعاليت ميکرد تا به ياد آورد بامداد چه جايي قول داده بوده مرا ببرد .تنها يک جا بود

 بامداد ! داريم ميريم پاريس؟_

 بله فسقلي ، متاسفم که از شمال رفتن محروم شدي ولي خب دوست داشتم سالگرد ازدواجمون قولمو ادا کنم_

 تمام صورتش را غرق بوسه کرده بودم

 بامداد باورم نميشه . من ،تو ،پاريس_

 

 سالگرد بودنت تو زندگيم مبارک منم باورم نميشه يک سال از داشتنه تو توي زندگيم ميگذره فدرا ،_

 بامداد ميدوني که اندازه ي همون روز اول حتي بيشتر دوستت دارم . نميتونم بگم چقدر خوشحالم که هستي_

 چرخيده بودم سر روي شانه اش گذاشته بودم

 ميدونم عزيزم . ميدونم ،مرسي براي امشب و همه ي زحمتايي که کشيدي_

 ي برنامه هايي که ميکشم از من جلوتري مرسي از تو که هميشه با همه_

 

 خدا کنه من هميشه از فسقليم تو شاد کردنش جلوتر باشم_

 !هستي مستر ،هستي_

 پاريس را باشکوه ميدانستم اما کنار بامداد انگار تمام خيابانها شانزليزه بود و هر ساختمان پنج طبقه اي برج ايفل

 داشت ، قدم زدن کنار او روي سنگفرش کوچه پس کوچه هاي پاريس،تمام قهوه ها و نان خرچنگي ها طعم ديگري 

، 

 شنيدن صداي ساز مرد اسرائيلي با آن ساز جادويي بيشتر به رويا ميمانست

 انگشتانم را ميان انگشتانش قفل کرده بودم

 يده يپسر اتوکش جديبامداد يادته اولين باري که تو هواپيما همو ديديم ؟اصال فکرشم نميکردم تو کنارم بشيني ! يه

اره خيلي مردو نه و جدي البته ساعت امگايي که دستت بودم خيلي دوست داشتم يعني اولين چيزي که منو ديدي -

 به

 ذهنت اومد يه پسر اتو کشيده ي جدي بود ؟

 اي شيطون پس عاشق ساعتم شدي ؟_
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 ا نخيرم ...گفتم نظرمو جلب کرد ...تو چي؟_

 و بودن تو هواپيما خوشم نمياد کال ،اون سال هم يه ماهي قرار بود بيام سوييس پيشخيلي از پروازاي طوالني مدت _

 دايي بمونم ،اولش که ديدمت فکر کردم تا برسيم پدرم در اومده از بس بايد بلند شم بري دستشويي و ادا و اطوار

 بياي

 !!!!خب عزيزم دارم راستشو ميگم بعدم گفتم اولش اينطوري فکر کردماااا بامداد-

 بعدش که ظرف پسته هاتو در آوردي واسم جالب بود ،خيلي راحت هم به من تعارف کردي خب بعدش چطوري فکر-

 کردي ؟

 يادته ميخواستم آب پرتقال بخورم تو گفتي نه ؟

 اره اونموقع مطمئن شدم با اينکه ظاهر يه دختر جوان رو داري اما خودت کوچولويي-

489 

فسقلي از تو بعيده هاخب حاال بگو چي ميشه ؟دلم خوش باشه همين ،عشق در نگاه اول خب باشه راستشو بگوااا -

 نبود که

 بگم از فرداش ژنو رو زير و رو کردم پيدات کردم

 

طول زمان اتفاق افتادبعدش که تو تهران ديدمت کم کم بهت عالقه مند شدم ،واقعا نميدونم چي شد که تو فسقليه 

 من

 شدي ،

 !که اين حرفها را از زبانش ميشنيدم تکراري نميشد ؟چرا هزار بار هم 

 چه کسي پاريس را، ونيز را شهر عشاق ناميده بود . هر جاي دنيا که از بودن حضوري در کنارت غرق آرامش

 ميشدي مگر عشق نبود ؟ چه فرقي ميکرد من دختري باشم در تهران ، دختري در قلب اروپا يا دختري افغان در

 دت را که جستجو ميکردي اگر قلبت براي کسي ميتپيد شهر عشق همانجا بود . من دختري ازميانه جنگ . وجو

 تهران خيابان هاي پاريس را به دنبال عشق قدم نميزدم ... عشقم را قبل تر در شلوغي و دود ودم تهران پيدا کرده

 ......بودم

 پاي لپ تاپ کشيده بود شب در هتل که ايميل هايم چک ميکردم صداي بلند خنده ام بامداد را

 چي شده ؟_

 ترانه است ، ايميل زده با کلي تهديد_

 که چي ؟_

 که شمال نرفتيم و اومديم پاريس تک خوري با سفارش مقادير زيادي سوغاتي_
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 سه روز آخر بامداد را از اين مغازه به آن مغازه کشانده بودم براي همه سوغاتي خريده بودم از درياي فسقلي و بهار

 ه تا شکوه جون و آقاي آرين . از همه بيشتر سوغات آقاي آرين و استاد صديق را دوست داشتم . روز آخر درگرفت

 يکي از کوچه هاي فرعي عتيقه فروشيه کوچکي پيدا کرده بودم براي آقاي آرين پيپي کنده کاري شده و قديمي

 راي استاد صديق خودنويسي که دوستخريده بودم که بامداد گفته بود بيش از هر چيزي خوشحالش ميکند و ب

 

 داشتم هميشه همراهش باشد

 .........پروازمان نيمه شب نشسته بود ..... مثل رفتن بي خبرمان بي خبر هم بازگشته بوديم

............... 

 ....صبح اول وقت سوغات به دست راهي کارگاه شده بودم

 ، واسه خودت قهوه درست ميکني بوش داره تا سر کوچه ميادبه به ... ميبينم که من نيستم خوب به خودت ميرسي _

 اوا گلدار سالم ، تو کي اومدي؟_

 ديشب نصفه شب ولي طاقت نياوردم ،گفتم بيام ببينمت اول از همه هم سوغاتيه خودتو بدم_

 اااا سوغاتي برام آوردي؟ دستت درد نکنه ... زحمت کشيدي_

 برايم ايميل زده بود و خط و نشان کشيده بود نبوداين لحن مودبانه لحن آن ترانه شوخي که 

 !ترانه خوبي؟ مشکوک ميزنيا_

 نه بابا ... خب ديوونه يهو جلوي آدم ظاهر ميشي آدم آمادگيشو نداره هنگ ميکنه ديگه .بشين من برم دو تا قهوه_

 بيارم

 .....ود ... سرگردان بودبسته ي سوغاتي هايش را روي ميز گذاشته بودم .... با فنجانهاي قهوه برگشته ب

 باز کن ببين خوشت مياد_

 اخ اصال حواسم نبود ...ببينم برام چي آوردي_

 تمامشان را تک تک نگاه کرده بود و تشکر کرده بو

 

 اصال قابلتو نداره ، ببخشيد ديگه ، سه روز آخر رفتم خريد هول هول شد_

 نه بابا خيلي هم زحمت کشيدي ، خوش گذشت ؟_

 

 جاتون خالي بود ترانه ، يه بار بايد با هم بريم ،شما چه خبر ؟ بهار خوبه؟ اوضاع مرتبه؟اره خيلي _

 بهارم خوبه ،درگير درساش شده کمتر مياد نقاشي .... فدرا ميگم_

 درگير بستن در جعبه ي شکالت شده بود
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 اي بابا اين چرا بسته نميشه ، اه_

 جاست ؟چون برعکس گذاشتي درشو . ترانه خوبي؟ حواست ک_

 حواسم همينجاست بابا ، عاشقيه ديگه_

 خب عاشقي باشه ، چيز ديگه نباشه خوبه_

 فدرا بخدا من نميدونم شانس منه که تو يه کاره بايد از پاريس پاشي بياي کارگاه_

 چرا؟ ناراختي اومدم اول تورو ببينم؟_

 ...نه ولي_

 ولي چي ؟_

 نميخوام من بگم_

 تلگرافي حرف ميزني ؟ خب مثل آدم بگو منم سر در بيارمچيو تو بگي ؟ ترانه چرا _

 استاد صديق_

 استاد صديق چي؟_

 حالش بد شد دو روز پيش_

 ؟ دوباره>هي بهش گفتم از خودت کار نکش ، گوش نداد . با اون قلبش ميره ميشينه مشاوره ميده . حاال کجاست _

 بيمارستان؟

 قلبش اين دفعه دووم نياورد فدرا_

 يعني چي ؟_

 

 نگاه خيره ي ترانه را دوست نداشتم .... تهوع گرفته بودم

 ترانه چرا الل شدي ؟ ميگم يعني چي ؟ االن کجاست ؟_

 فدرا به اعصابت مسلط باش . ميدونم برات عزيز بود ... نميخواستم تو مسافرت بهت بگم_

 چيو بگي ؟ من باور نميکنم_

 .استم ،گريه هم نميکردم ، من فقط او را ميخواستم ، زنده ، سالمترانه در آغوشم کشيده بود .. اما من آغوش نميخو

 من هنوز تزم را ننوشته بودم ، من هنوز فوقم را تمام نکرده بودم که جايش را در مطب پر کنم ،او استراحت کند ،

 !هنوز آماده نبودم پدرانه هاي ديگري را هم از دست دهم ، بار دوم بود

.............................. 

 تمام مراسم در هاله اي از مه بود ، شيون هاي گالره جون و تمام کساني که پيرمرد را دوست داشتند . مگر کسي هم

 بود دوستش نداشته باشد ؟
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 اشکي که انگار خشک شده بود و زباني که بند آمده بود ...... فدراي گذشته هم که با يک کلمه اشکهايش جاري

 ......ميشد دفن شده بود

 فدراي سختي مانده بود که با خودش غريبه شده بود ..... نه اشکي داشت ، نه حرفي

 ديگر معجزه ي دستان بامداد هم بي فايده بود

 خودنويسي که برايش آورده بودم روي ميز مانده بود .... مثل نگاهي که روزها بود از پشت پنجره خيره به گلهاي

 .....حياط بود

 د ، بي صدا ، مي آمد ، ميرفتگلهايي که بهار آب ميدا

 مامان آمده بود ، شکوه جون آمده بود ، گالره جون .... خسته بودم از حرفهاي تکراري . مگر خودم نميدانستم که

 

 بايد رفتنش را باور کنم ؟ مگر خودم نيمدانستم زندگي ادامه دارد که آنها مي آمدند روزي صدبار در گوشم

 ميخواندند؟

 .. بدبختي آنجا بود که ديگر فدراي کوچکي نبودم که اين حرفها تکه هاي شکسته ي وجودش راخودم ميدانستم ..

 جمع کند ، بند بزند دوباره روي طاقچه بگذارد

 خسته بودم .... خسته تر و در هم شکسته تر از هميشه

 ن هايش در حياطو دستهايي که خود دريغ کرده بودم ... بي خوابي هاي شبانه که تبديل شده به سيگار کشيد

 .....تمام کاغذهاي روي ميز را با جوهر همان خودنويسي که برايش خريده بودم سياه کرده بودم

 ديگر اين صداهاي زنگ برايم عادي شده بود ، قرار گذاشته بودند يک روز در ميان بيايند خلوتم را به هم بزنند ،

 ستگي را .... در هم شکستگي را ، بي حوصلگي راحرفهاي تکراري بزنند ،بروند .... و هيچ کس نميفهميد خ

 کاغذهاي جوهري را در سطل اتاق انداخته بود

 فدرا نميخواي تمومش کني ؟ چهلمشم گذشت .... تا کي ميخواي خودتو حبس کني؟ چي گيرت مياد؟ قيافه اتو تو_

 آينه ديدي چقدر تکيده شدي ؟ بامداد بيچاره داره ديوونه ميشه

 ها تمومش کنيد ؟ هر روز هر روز راه ميفتيد ميايد اينجا اينارو دم گوشم ميگيد و ميريد . خستهترانه ميشه شما_

 نميشيد؟اگه شما نميشيد من خسته شدم ميفهمي خسته ... بذاريد من به حال خودم باشم

 امداد هر روزبه حال خودت باشي که از بين ميري ، داري همه رو ديوونه ميکني .مامانت يه گوشه غصه ميخوره ، ب_

 ميبينه جلو چشمش آب ميشي .... آدري از بس زنگ زده تلفنمو سوزونده ..... خب به خودت بيا .... کالسهاي

 دانشگاهت رو هواست ..... تزت همينجوري مونده اونوقت صبح تا شب نشستي غمبرک زدي اينجا

 راحت کنه .... قرار بود اطالعات پرسشنامهبرام مهم نيست .... قرار بود فوق بگيرم برم تو مطب که اون بره است_
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 .....هامو استخراج کنم ببرم اون ببينه ..... خيلي قراراي ديگه هم بود که اون رفت همشو خراب کرد

 فدرا ديگه دارم ازت تعجب ميکنم ... از تو بعيده_

 

 هيچي ازم بعيد نيست ...ديگه تعجب نکنچرا از من بعيده ؟ منم يه آدمم مثل بقيه .... تازه ديوونه تر از بقيه .... _

 فدرا من شايد به زودي مادر بشم ... تو اين روزا کي قراره کنارم باشه جز تو ؟ تو مگه خواهر من نبودي ؟ همش_

 کشک ؟

 يعني بيرون کشيدن من از خونه انقدر مهمه که به خاطرش دروغ به اين گندگي ميگي ؟_

 

 چيزيو دروغ بگم؟اومدم دنبالت که اگه از اين قرنطينه ي کوفتيت بيرون مياييعني من انقدر عقلم کمه که همچين _

 با هم بريم نتيجه ي سونومو بگيريم بريم دکتر منتها انگار انقدر تو خودت غرق شدي که نميخواي ببيني دور و برت

 چي ميگذره

 دوباره همان حالت تهوع لعنتي سراغم آمده بود ..... سمت دستشويي دويده بودم

 فدرا چي شدي يهو ؟_

 صورتم را شسته بودم ، ليوان آب دستش را گرفته بودم

 ببينم شيطون نکنه تو خودت زرنگتر بودي و به من نگفته بودي؟_

 چيو ؟_

 حالت تهوع و اين صحبتا ديگه_

 ......دهدر آن لحظه تنها چيزي که حوصله اش را نداشتم شوخي هاي ترانه بود .... به اتاق رفته بودم مانتو پوشي

 ترانه تا پشيمون نشدم راه بيفت يه کلمه ديگه هم حرف از حالت تهوع و اين چيزا بزني هر جاي راه که باشه بر_

 ميگردم

 خب بابا خب ... تهديد نکن ترسيدم.... من اگه بچه ام داشته باشم از ترس توي وحشي سقط ميشه_

 خب ناراحتي نيام که اتفاقي براش نيفته_

 

 طوري واسه من گربه رقصوني ميکنه هاحاال ببين چ_

 تا رسيدن با آزمايشگاه و مطب دکتر يک بند حرف زده بود

 فدرا تو ميگي بچه ام دختره يا پسر ؟ اسمشو چي بذارم اصال؟ واي فکر کن گريه کنه من هول ميشم ميزنم تو سر_

 مرخصي با تمام مزايا بده به نيما ،بچمون کهخودم نيما هم که سره کاره بچه ام خفه ميشه . بايد به بامداد بگم يه سال 

 از آب و گل دراومد دوباره برميگرده سر کارش
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 ترانه تو اصال االن مطمئن نيستي که حامله اي يا نه نشستي تا تهشو رفتي ... توروخدا بس کن_

 قلو حامله باشماي خدا ببين اين چطور داره با من حرف ميزنه ... به کوريه چشم تو بزنه اصال من يه پنج _

 .تو که تا االن داشتي ميگفتي همون يکيشم بايد نيما بزرگ کنه_

 قلو باشه تخس ميکنم بين همه ، يکيشو ميدم به رضا و5من واسه گرفتن حال تو حاضرم هر مشقتي بکشم . بعدم _

 ي اجاق کوره عنق که بامدادنيلوفر ، يکي آدري و گارن ، يکي فرداد و دنيا که بشه هم بازيه دريا ، يکيشم ميدم به تو

 حسرت به دل بچه نمونه ،آخريشم خودم با نيما بزرگ ميکنم

 نميتوانستم لبخندم را جمع کنم

 بخند بابا چرا رودروايسي ميکني . خودمم و خودت راحت باش .فدرا يه چيزي ميگم تو رو جون بامداد نه نگو_

 براي چي جون بامدادو قسم ميخوري؟_

 به چه صراطي مستقيمي چون نميدونم ديگه_

 حاال چيه؟_

 اصال جون خاله رويا ... مامانته ... شوخي که نيست_

 ترانه حرفتو بزن .... حوصله ندارم_

 بيا يه ديقه يه آزمايش بده ، نه فقط واسه اون چيزي که گفتم اصال ضعيف شدي بد نيست يه چکاب بشي_

 

 جون همه رو قسم خوردي همينو بگي؟_

 نم دليل خونريزي هاي يک ماه اخير چيست ؟ کسي نميدانست ، شايد فرصت بدي نبودبدم نمي آمد بدا

 خب همين با يه چيزه کوچولوي ديگه_

 ديگه؟_

 بيا بريم آرايشگاه يه دستي به سر و روت بکش .. بخدا شبيه ارواح شدي_

 خوب داري از جون بامدادو مامانم سواشتفاده ميکنيا_

 ياخب رومو زمين ننداز ديگه ! ب_

 حاال بريم ببينيم چي ميشه_

 آزمايش و سونوگرافي انجام داده بودم ، ترانه از فرط خوشحالي روي پا بند نبود ،چندهفته اي بود موجودي کوچک

 در بطنش شکل گرفته بود

 بکنفدرا دارم مامان ميشم ... باورت ميشه؟ نه نميشه ! من خودم باورم نميشه ، واي بهم ميگه مامان ترانه فکرشو _

 دوست نداشتم با قيافه ي مغموم يکي از شادترين روزهاي زندگي اش را خراب کنم

 ترانه مبارکه ... تو بهترين و هنرمندترين مامان دنيا ميشي_
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 ....فدرا مرسي . نميدوني چقدر به حضورت نياز داشتم_

 ببخش که بي حوصله ام_

 بريم بنده به باباي بچه خبر بدم بي حوصله اتم دوست دارم .. بزن بريم آرايشگاه که بعدش_

 بابا بذار شب تو خونه سورپرايزش کن_

 نه عزيزم ما از اين رمانتيک بازياي دو نفره نداريم .االن ميرم وسط شرکت سورپرايزش ميکنم_

 خلي ترانه، خل_

 

 ميدونم ميدونم_

 درون آينه شباهتي به فدرايکاش کسي آنطور که صورتم را صفا داده بود روح خسته ام را صفا ميداد ، فدراي 

 .گذشته نداشت

 تمام شرکت را روي سرش گذاشته بود ، آخر سر هم از آبدارچي گرفته تا بامداد که مدير شرکت بود همه باخبر

 شده بودند و نيما محجوب تر از هميشه چشمانش برق ميزد.... مثل چشمهاي بامداد که خروجم از خانه و آرايشگاه

 .....پيله ي تنهايي ام معني کرده بود و شايد اولين بار بود که اشتباه کرده بودرفتنم را رهايي از 

 .اين پيله سخت تر از آن بود که به اين راحتي ها شکسته شود

................ 

 .به ترانه نگفته بودم که جواب آزمايشها امروز آماده ميشود

 شوخي هاي مسخره ي ترانه درست باشد ... شايد آن سونو را که به دکتر نشان داده بودم در دلم دعا ميکردم

 موجود کوچک ميتوانست تنهايي ام را پر کند

 خانوم دکتر جوابا چي ميگه ؟_

 خبري نيست_

 پس بي نظمي ماهانه ام و خونريزي و حالت تهوع همش بي ربط بوده_

 

 ميده که خيلي ساده با مصرف يهحالت تهوع به خاطر کم آبي و ضعف شديد بدنته اما سونو يه سري کيست نشون _

 دوره قرص دفع ميشه

 کيست ؟_

 اره ... مساله اي مهمي نيست ... تو اين سن براي هر خانومي ممکنه پيش بياد_

 

 نسخه به دست سالنه سالنه خيابان را قدم ميزدم ... خيلي وقت بود که رانندگي نميکردم .... حتي نميدانستم پاهايم
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 مثل ترانه جواب آزمايشم هم مثبت نبود که بخواهم براي خبر دادن به او عجله کنم .... پاهايممرا کجا ميبرند ...... 

 .....اما انگار خودشان مسير را از بر بودند

 دوباره سر از اينجا درآورده بودم

 سالم . خسته نباشيد_

 سالم ، سالمت باشيد .چه عجب اينوري ؟_

 ردم يهو سر از اينجا درآوردم .بامداد تو اتاقشه؟اره خودمم نميدونم داشتم پياده روي ميک_

 خيلي هم خوشحالمون کرديد . بله تو اتاقن_

 تنهاست ؟ ميتونم برم ؟_

 ميدونيد که وسط مهم ترين جلسه هم باشن شما ميتونيد تشريف ببريد ولي يک خانومي اومدن مالقاتشون_

 د مرا به زندگي عادي برگردانندنکند دوباره با مامان ، شکوه جون يا آدري برنامه ميريختن

 اسمشونو نگفتن ؟_

 نه وقت قبلي نداشتن به من گفتن به آقاي آرين بگم کژال اومده خودشون ميشناسن_

 برايم مهم نبود منشي اش آن پوزخند را چطور معنا ميکند

 ببين يه لطفي در حقم کن .من بهت اعتماد دارم_

 بفرماييد؟_

 من امروز اينجا نبودم_

 آخه ؟_

 ...لطفا ! خواهش کردم_

 چشم ، هرجور خودتون صالح ميدونيد_

 

 ......انگار اين پاها هم ديگر مسير را درست نمي آمدند

 صداي در حياط را شنيده بودم ... روي کاناپه خيره به صفحه ي تلويزيون ... نه خاني آمده بود ، نه خاني رفته بود

 ر جايش نبودخيلي وقت بود که در اين خانه يک چيزي س....

 به فسقلي اين بو رو تو راه انداختي؟ يعني من امشب دستپخت همسرمو ميخورم ؟_

 ميدانستم بوي قرمه سبزي را ميگويد

 چه بويي؟_

 بوي قرمه سبزي که داره تا سر کوچه مياد_

 نميدونم ، من که بويي احساس نميکنم ولي غذا قرمه سبزيه_
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 به کاله حمام روي سرم اشاره کرده بود

 

 خب رفتي دوش گرفتي ديگه ... نذاشتي من بيام خونه بگم زنم بوي قرمه سبزي ميده_

 پوزخندي زده بودم

 ......شب شده بود ، شب تر هم ، نيمه شب هم گذشته بود . صبح شده بود و هيچ کس حرفي از کژال آمده نزده بود

 يذاره ها خب زودتر اقدام ميکردمفدرا اگه من ميدونستم بچه دار شدنم انقدر رو روحيه ي تو تاثير م_

 دستت درد نکنه که انقدر به فکر مني_

 آدري تو چيکار کردي ؟ نميخواي اقدام کني؟_

 نميدونم ، راستش من يه خورده ميترسم . سارا همش درگير امير عليه . ميگم نکنه منم اينطور شم ،آخه مسوليت_

 يه موجود ديگست ...سخته

 يطون تر که نبود ..... از وقتي فهميدم يه موجوده کوچولو از پوست و خونم داره شکلاتفاقا آدري از من شر و ش_

 

 ميگيره احساس ميکنم تازه دارم بزرک ميشم ..... نميدوني چه حس خوبي داره

 منم احساس ميکنم داري بزرگ ميشي ترانه_

 اختيار داريد من مخلصه همتونم هستم_

 فدرا تزتو چيکار کردي ؟_

 تقريبا تمومه .... تجزيه و تحليل داده هاشم انجام بدم ديگه راحت ميشمهيچي _

 يادش بخير انگار همين ديروز بود پايان نامه ي ليسانسمونو مينوشتيما_

 اره ... دلم براي اون روزا تنگ شده_

 گوشي ترانه زنگ خورده بود

 عادت نداره بدون من و بچه اش دوستان بنده از حضور انورتون مرخص ميشم ... همسرم اومده خونه ..._

 !تو چه جوي ميدي ... همچين ميگه بچه انگار چه خبره_

 خيلي خبره عزيزم .... شما متوجه نيستي_

 فدرا پس تو بشين من زنگ بزنم گارن بياد دنبالم . ماشين ندارم . حالم ندارم خودم برم_

 خب من ميرسونمت ..پاشو_

 ميان من و آدري نبود در ماشين سکوت بود ... چيزي که هرگز

 فدرا چيزي شده؟_

 نه چطور؟_
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 نميدونم احساس ميکنم فدراي هميشه نيستي_

 ....آدري ميدونم اين مدت رواني بودم و زياده روي کردم .. خب استاد صديق براي من فقط استاد نبود .... پدر بود_

 الن ديگه باهاش کنار اومدمراهنما بود ..... دلسوز بود .... هرکي ندونه تو ميدوني ..... اما ا

 فدرا يه لحظه بزن کنار_

 

 چرا ؟_

 بزن کنار_

 .ماشين را کنار خيابان پارک کرده بودم

 تو چشماي من نگاه کن_

 

 به چشمانش زل زده بودم

 !خب؟_

 ..... شايد تومن همون آدري ام که با هم تهرانو گز ميکرديم از اين کافه به اون کافه ...... از اين تئاتر به اون تئاتر _

 خيلي چيزارو بهم نگي اما دليل نميشه من نفهمم . يعني من غم تو نگاه گلدارمو که سعي ميکنه نشون بده همون

 فدراي هميشه است نميفهمم؟

 نه چيزي نيست_

 فدرا اگه نميخواي بگي نگو،اصرار نميکنم .اما نگو چيزي نيست .... بهم بر ميخوره_

 آدما عوض ميشن ؟ آدري به نظر تو چي ميشه که_

 خب مقتضاي وجوديشونه ... قرار نيست هميشه يه شکل باشن ... معلومه که عوض ميشن_

 خب اينطوري که خيلي بده_

 آخه بستگي داره چطوري عوض بشن .... اگه تغييرات خوب بکنن که بد نيست .... اگه عوضي بشن بده_

 آخه من دوست ندارم فکر کنم عوضي شده_

 ي حرف بزني منم بفهمم ؟ميخواي يه جور_

 ادري ؟ من فقط به تو دارم ميگم ..... ميخوام وقتي از ماشين پياده شدي هر چي که گفتم همينجا بريزي و بري_

 

 شک داري؟_

 نه ! اما تحت هيچ شرايطي نبايد حرفي بزني ! کژال برگشته .... چند هفته است ... ديدن بامداد هم ميره_

..... 



www.taakroman.ir  

 

  

 
363 

 

رمان به سادگي     

  تسنيم کاربر انجمن تک رمان 

 

 خب؟_

 .....خب همين_

 خب بره دليل نميشه که ... شايد يه سر اومده ديدنش_

 يه سر نيومده، اولين باري که اومده بود شرکت خودم اونجا بودم ... چند بار بعدش هم رفته_

 خب يعني چي؟ تو که نميخواي بگي بامداد با کژال سر و سري داره؟_

 نميگم .... بامدادم هيچي نميگه ... من براي من ديگه هيچي نميخوام بگم آدري ..... من چند هفته ايت که هيچي_

 بامداد ، براي عشقمون و براي زندگيمون احترام قائلم ... انتظار داشتم بامداد برام بگه که اومده اما بامداد سکوت

 کرده

 خب شايد نخواسته با اين روحيه ي خرابي که داري حساس تر بشي ، باالخره حضور کژال براي تو خوشايند نيست_

 ......خوشايند نيست ،اما بدتر از حضورش و نگه داشتن من در بي خبري اونم از طرف بامداد که نيست_

 فدرا اينطوري نکن با خودت ... ازش بپرس شايد برات توضيح داد و سوء تفاهمات برطرف شد_

 .....ديگه پرسيدنش چه فايده داره آدري . من و بامداد اينجوري نبوديم . ما با هم رو بوديم_

 فدرا سخت نگير ،سخت ميگذره .اين مساله رو بزرگش نکن_

 انگار اين سد پس از ماه ها دوباره پر آب شده بود ،دوباره شکسته بود .... هق هقش براي خودم هم غريب بود

 همش تو آينه دنبال موهاي سفيد ميگردم ... احساس ....آدري احساس ميکنم تو اين چند هفته چند سال پير شدم _

 !يکنم وجودم له شده . چرا ؟ چرا اينطوري شد ؟ چرا من ؟ چرا بامداد ؟ لعنتم

 

 دست دور شانه ام انداخته بود .... صداي او هم بغض دار شده بود .... اشکهايش جاري شده بود

 نهغلط ميکالهي من قربونه تو برم اينطوري نکن با خودت ... بامداد همچين آدمي نيست . تو گل گليه مني ... بامداد _

 .....بخواد تو رو ناراحت کنه

 !من خسته ام آدري، خسته_

 .....گريه کن سبک شي قربونت برم_

 ...حتي به خاطر نمي آوردم چند وقت است گريه نکرده ام ... چند وقت است اداي آدمهاي محکم را در آورده ام

 دور بامداد تنيده بودم ... که عادت نداشتم فقط ادايشان را ! ..من محکم نبودم ... من فدراي شکننده اي بودم که

 بامدادم را با کژال قسمت کنم ..... نه حاال نه هيچ وقت ديگري

 فدرا بهم قول بده حرف بزني و اين مساله رو حل کني_

 نميدونم آدري .... بايد فکر کنم_

 ... بي شباهت به هيچ کس ... پس فکر کن ... اما اينو فراموش نکن تو بامداد هر کسي نيستيد ..... شما خودتونيد_
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 خرابش نکن

 آدري_

 جانم گلدار؟_

 ميدوني که خيلي از بودنت خداروشکر ميکنم ؟_

 ااا ...گلدار اين حرفو نزن ... اگه من اين کارو هم نکنم که ديگه به درد الي جرز ميخورم_

 مرسي آدري ... فقط مرسي_

 مواظب خودت باش_

 م روي کاناپه نشسته بود ..... خيره به صفحه ي تلويزيون... مثل همان وقتهايي که خودمدر خانه را باز کرده بود......

 

 به اين صفحه ي رنگي خيره بودم و ذهنم هزار جاي ديگر

 سالم_

 سالم عزيزم. خوش گذشت؟_

 آره دلم براي آدري و ترانه تنگ شده بود_

 که خوش ميگذره بله ديگه ما رو گذاشتي تو خونه رفتي ديدار دوستان .معلومه_

 لباس عوض کرده راهيه آشپزخانه شده بودم

 خيلي وقت بود دور هم جمع نشده بوديم ... االن سريع شام درست ميکنم_

 پياز را روي تخته گذاشته بودم ..... صداي تلويزيون قطع شده بود .... چند دقيقه بعد گرمي چانه اش را روي شانه ام

 احساس کرده بودم

 وام شام درست کني .... من ميخوام کنارم باشي .... مثل هميشه .... مثل فدراي خودمفسقلي من نميخ_

 اشکهايي که به ظاهر از خرد کردن پياز جاري بود را با آستين پاک کرده بودم

 خب االن شام درست ميکنم ميام کنار هم باشيم ديگه_

 

 فدراي خودم .... همون که به عشقش هر روز از فدرا ميدوني چي ميگم ... چي ميخوام ... من خودتو ميخوام ..._

 شرکت مي اومدم خونه ... همون که بهم زندگي ميده .... همون که گالشو آب ميده بوي چايي اش تو خونه پيچيده

 ......يادآوري شيطنتاش تو جلسه خنده رو لبم مياره.....

 من خودمم_

 ن پنهان ميکني؟نيستي ، نميخواي بهم بگي چي شده ؟ چيزي شده که از م_

 نه .... چرا بايد چيزي رو از تو پنهان کنم ؟_
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 نميدونم ... فقط ميدونم که تو فسقليه هميشگي نيستي و اين خيلي آزار دهندست_

 چاقو را روي تخته رها کرده بودم ..... دستانم را زير شير گرفته بودم

تزم خيلي خسته ام کرده ... ايشاال تحويلش که بدم  نه بابا ... اشتباه ميکني ... فقط رفتن استاد و درگيري هاي_

 خيالم

 راحت ميشه ..... چايي جنابعالي رو هم ميدم

 اختيار داريد بانو ..... شما بفرماييد بشينيد بنده خودم چايي ميارم خدمتتون_

 يزد يا ديگريعني اين همان بامدادي بود که هميشه حرف نزده ذهنم را ميخواند ؟ بود و خودش را به آن راه م

 .......حوصله خواندن ذهن به هم ريخته ام را نداشت

 دوباره من مانده بودم و گلهايي که اين روزها به هيچ شکلي در نمي آمدند ... منو کارگاه خالي ..... خالي از ترانه اي

 ......ترجيح ميداد روزهاي بارداري را روي صندلي پوشت بوم نقاشي نباشد

 .......بود که خواننده همين آهنگ را ميخواند ..... خودم گذاشته بودمش روي تکرار نميدانم دفعهي چندم

 سحر ندارد اين شب تار .... مرا به خاطرت نگه دار

 دستها همان دستها بود ....گل همان گل .....چرا نميشد؟ .... چرا به هيچ صراطي مستقيم نميشد ..... او هم با من

 .... در دستم گردش کرده بودم ....... دوباره و دوباره روي چرخ .... هر بار بدتر ميشدسرناسازگاري برداشته بود ..

 .......صدايم بلند و باند تر ميشد.....

 .....گلي بود که در پنجره ي کارگاه کوبيده شده بود ..... صداي مهيب شکستن شيشه بود و صداي فريادم

 .......سحر ندارد اين شب تار_

 در کارگاه رها کرده بودم ...... در تاکسي مامان را گرفته بودم ، ماشين را جلوي

 مامان سالم_

 سالم عزيزم. خوبي؟_

 خوبم ... مامان عجله دارم ..... دارم چند روز ميرم جايي زنگ زدم بگم نگران نباشي_

 

 کجا داري ميري؟ با بامداد ميري؟_

 .... نگران نباش ...يه لطفي هم کن به ترانه بگو شيشه ي کارگاه االن نميتونم صحبت کنم مامان .... نه ... تنها ميرم_

 شکسته ... درستش کنه .... دوستت دارم ... خدافظ

 ......ميدانستم تمام سوالهايش بي جواب مانده و گوشي به دست مانده که چه گفته ام

 ........ باور نميکرد آنجا باشمدست روي زنگ گذاشته بودم ....با شنلي نازک روي دوشش در را باز کرده بود ...
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 خودم هم باور نميکردم

 سالم_

 

 سالم عزيز دلم_

 مهمون نميخوايد ؟_

 تو مهمون نيستي براي من ... بيا تو دختر_

 اگه اين دخترتون بخواد چند روز اينجا بمونه اجازه ميديد ؟_

 کنار پرنسش تکون نميخورد ميخواد چند روزبا کمال ميل ... اما بايد بدونم چي باعث شده دختر من که يه دقيقه از _

 ....اينجا بمونه

 ميگم گالره جون ... ميگم_

 شب شده بود ..... برايش نگفته بودم ... او هم نپرسيده بود .... خودش کم غم تنهايي داشت من هم تنهايي هايم را

 سرش هوار کرده بودم

 بود .... سر روي زانويش گذاشته بود .... دست نوازشش يادآورليوان شير را کنار کاناپه گذاشته بود ... کنارم نشسته 

 ....دستان مادر بود .... ياد بهاري افتاده بودم که سر روي زانويم گذاشته بود ... بامدادي که برايش شير آورده بود

 

 بامداد که چند روز بود دستانش را نداشتم ... از من دريغ شده بود

 اينجام ، هيچ کس نميدونهگالره جون بامداد نميدونه _

 خب پس اومدي اينجا قايم شدي_

 يه جورايي ..... اين روزا دوست دارم از خودمم قايم شم . ميشه گالره جون ؟_

 فدرا تو هنوز جووني ..... اين حرفا رو زدن خيلي زوده ..... صديق اگه بود خيلي ناراحت ميشد که شاگرد مورد عالقه_

 ر زود جا بزنهاش که مثل دخترش بود انقد

 زود نيست گالره جون ،خيلي وقته_

 ....نميدونم چقدر ميخواي اينجا بموني ..... ميدوني که براي پير زن تنهايي مثل من هيچي بهتر از حضور تو نيست_

 .....اما خودتو پيدا کن

 ....بلند شده بود ... چراغها را خاموش کرده بود ..... رفته بود ..... چقدر کوتاه

............... 

 حتي روزهاي هفته هم اينجا از دستم در رفته بود ...چه فرقي ميکرد چند شنبه است ؟ که بدانم چه ساعتي ميرسد ؟

 که جمعه باشد و برايش الزانيا درست کنم يا پنج شنبه باشد که برايم بستني بخرد يا سه شنبه شب باشد که فيلم
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 هم نداشت ....... صداي خودم را هم فراموش کرده بودم ...... او هم سکوتببينيم .....وقتي نبود روزها هيچ فرقي با 

 کرده بود ...... البد منتظر بود خودم را پيدا کنم ..... نميدانست روز به روز بيشتر در خود گم ميشوم ..... ميان تمام

 بامداد در کنارم باشد اما شايد کژال ترديدها ..... تمام دلتنگي ها .... تمام تنهايي ها.... تمام لحظاتي که قرار بود

 .......دزديده بودشان

 کاش حرف ميزد .... کاش کسي مي آمد ... از غيب .... ميگفت تمام اين ها توهمات ذهن بيمار من است ..... ميگفت

 .....بامداد هنوز براي من است .... کژالي هرگز وجود نداشته ...... نيامده ... نرفته

 ........مد ؟چرا هيچکس نمي آ

 

 شده بودم باغبان خاموش گلهاي استاد ..... آنقدر با بيلچه به جان باغچه افتاده بودم که از رويش خجالت ميکشيدم

 .....تمامش را زير و رو کرده بودم....

 

 گالره جون يعني هيچکس نگرانم نشده ؟_

 دوست داري شده باشه ؟_

 نميگيرهنه فقط ميپرسم . آخه هيچ کس سراغي ازم _

 خب از اون گوشيه خاموشت روي ميز سراغ بگيره ؟ يا از مني که خواستي به هيچکس نگم اينجايي؟_

 يعني کسي ازتون پرسيده؟_

 دويت داري پرسيده باشه ؟_

 گالره جون سر به سرم ميذاريد ؟_

 ه ؟ دوست داري باورنه . دارم ازت سوال ميکنم . دوست داري کسي دلت برات تنگ شده باشه؟ سراغتو گرفته باش_

 کني تو هم دلت براش تنگ شده ؟يا ميخواي بشيني اينجا و مثل اين چند روز فکر کني خيلي تنهايي و بهت خيانت

 ........شده و عشق وجود نداره

 ! .........يعني تمام اين مدتي که سکوت کرده بود مغزم را اسکن ميکرد ؟

 پس چرا نيومد دنبالم ؟_

 به تمام مقدسات عالم قسمم دادهده دفعه زنگ زده _

 پس چرا من نفهميدم_

 بس که اين چند روزه تو خودت غرق بودي_

 چرا بهم نگفتيد ؟_
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 .......چون نپرسيدي..... اما با اينکه نپرسيدي بايد بهت بگم که دير يا زود کله اش پيدا ميشه .... خودتو آماده کن_

 ...... ديالوگهايمان شده بود شبيه ديالوگهاي فلسفي فيلمها که نه خود خيلي آرام بلند شده بود داخل خانه رفته بود

 .......نويسنده ميدانست چه نوشته ،نه بيننده سر در مي آورد

 دير يا زود گالره جون خيلي زودتر از آنچه که بايد سر رسيده بود ....... اما مثل هر بار آرام نبود ....... طوفاني آمده

 ......بود

 اش هم نا آرام بود ....... چه رسد به لحن عصباني و صداي فرياد گونه اش حتي سايه

 خوش ميگذره؟_

 تنها نگاهش کرده بودم ....در سکوت .... دلم براي اين هيبت مردانه تنگ شده بود ... دلم براي اين صدايي که اولين

 انگار قرار نبود اين بار حصار شوند دور بار بود کمي بلندتر از حد معمول بود تنگ بود ....... براي دست هايي که

 تنهايي هاي من

 چيو نگاه ميکني؟_

 سکوت

 !حرف بزن فدرا_

 حرفي ندارم_

 حرفي نداري؟ خونه زندگيتو ول کردي اومدي اينجا .... گند زدي به اعصابم حاال حرفي نداري؟_

 نه ندارم_

 من نيومدم اينجا که تو حرفي نداشته باشي_

 

 ، مثل اين چند روزي که نيومدي مجبور نبودي بياي_

 

 مجبورم بودم ..... چون نيمدونستم زنم کجاست ... چون شيشه هاي کارگاه ريخته بود و پايين و زنم غيب شده بود_

 ميفهمي؟ مجبور بودم......

 دهدوباره سکوت بود و پوزخندي که تمام اعصابش را کشيده بود .... مثل رگهاي اعصاب من که تمام اين مدت کشي

 شده بود

 فدرا برو حاضر شو بريم_

 و اگه نخوام بيام؟_

 فرقي نميکنه ..... بايد بياي ... نيومدم باهات مذاکره کنم .... پس تا اون روي سگم باال نيومده برو حاضر شو_

 رهگ نميخواستم هم بمانم .... چند شب بود که دور از دستانش بي خواب شده بودم ... چند شب بود که نفسمان به هم
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 ......نخورده بود ....... نميخواستم بيشتر بمانم

 گالره جون تمام مدت لبخند به لب سکوت کرده بود ..... در ماشين نشسته بود ، گذاشته بود در خلوت با گالره جون

 .......خداحافظي کنم ... اين مردانه هاي دوست داشتني بود که مرا معتاد کرده بود

 !سکوت کرده بوديم ... او ... من .... تمام عالقه ي بينمان تمام راه را تا خانه را_

 .....شالم را روي مبل انداخته بودم ...... دلم يک حمام طوالني ميخواست ..... دوشي که تمام اين غصه ها را بشويد

 لباس عوض کرده با موهاي خيس چاي دم ميکردم..... سيگار دود ميکرد

 خانه که روزي با عشق رد ميشدم ، دستش را سد کرده بوداز کنار همان ديوار گل گلي آشپز

 چيکار ميکني؟_

 کاري که خيلي وقته پيش بايد ميکردم . حرف بزن فدرا . ديوونم نکن_

 من حرفي ندارم_

 ....داري فقط ميخواي منو ديوونه کني_

 چرا همچين فکري ميکني ؟_

 

 حرف نزدي ؟ هان ؟ زندگيه ما قرار بود اين باشه فدراچون ميدونم چند وقته خودت نيستي .... چند روزه با من _

 ؟ببين حال و روزمونو ... خودتو ببين ...منو ببين

 ظرفيت تکميل بود ... ديگر بيش از نميکشيد

 نه قرار ما اين نبود ..... قرار ما خيلي چيزاي ديگه هم نبود ...... قرار نبود من وقتي به عشقت بله گفتم دو سال نشده_

 ه حال و روزمون ...... قرار نبود کژال برگرده ...... قرار نبود تو ببينيش و به من نگي ....... قرار نبود ما از هماين بش

 چيزي رو قايم کنيم ...... ميبيني بامداد خيلي چيزايي که قرار نبوده اتفاق افتاده .... زندگي مثل اينکه طبق قول و قرار

 ما پيش نميره

 ه اشتباه آمار دادههرکي به گوشت رسوند_

 کسي به گوشم نرسونده ، خودم اونجا بودم وقتي اومده بود ديدنت ... بسه ديگه بامداد از اين خراب ترش نکن_

 چي ميگي تو فدرا ؟ کژال اومده بود اما نه به خاطر اون چيزي که تو فکر ميکني_

 ا برگشته ايران ، اومده ديدنت فقط خواسته يههه ...آره ميدونم . زحمت توضيح دادن به خودت نده ... بعد از ساله_

 سري به دوست قديميش بزنه ... من همه ي اينارو ميدونم

 

 نه تو نميدوني ! هيچي هم نميدوني..... کژال نيومده به من سر بزنه اومده هر چي ملک و امالک دارن بفروشه پول_

 زندگيه خودم به ريختهکنه ببره ..... بنده هم اين وسط شدم وکيل خانوم که اينطوري 
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 راهم را کج کرده بودم بروم .... دستش را برنداشته بود

 زندگيت به همي نريخته .... ميتوني با خيال راحت کاراي کژالو انجام بدي ... منم که چيزي نگفتم_

 ......د همين چيزي نگفتناته که اين وضعو درست کرده_

 يدونستم که من بايد از پنهان کارياي تو حرف بزنمببخشيد ديگه بامداد جان .... شرمنده ... نم_

 

 فدرا پنهان کاري کدومه ؟ کژال خودش پشيزي براي من مهم نيست که اومدن دوباره اش بخواد مهم باشه که من_

 بخوام با اون حال و روز روحي تو حرفشو بزنم

 آخرين دستاويزيه که ميتوني بهش متوسلبامداد اين خرفو نزن .... توجيه کردن اين کار به خاطر روحيه ي من _

 .......بشي

 دستاويز کدومه ؟ يعني تو حرف منو باور نميکني ؟ تو به اعتماد نداري؟_

 يه زماني داشتم .... حاال .... اما .... شک دارم بامداد .... باورامو شکستي_

 هيچ نگفته بود .......مشتش را در ديوار گل گلي کوبيده بود

 ........... لعنت به کژاللعنت به من _

 از صداي کوبيده شدن مشتش بر ديوار چشم بسته بودم ... ديگر جرات باز کردن چشمانم را نداشتم

 .نميدانم چقدر چشم بسته بودم که وقتي پلک گشوده بودم ديگر نبود ..... جاي مشتش روي ديوار مانده بود

 .......... تا آنجا که ميشد ..... کاش تمام آب بدنم اشک ميشد پاي همان ديوار مچاله شده بودم ...... گريسته بودم

 .....کاش کسي خرده هاي شکسته ي وجودم را جمع ميکرد به هم ميچسباند

 ....پاي همان ديوار عقربه ها را دنبال کرده بودم ..... پا به پايشان دويده بودم ..... رسيده بودند به يک نيمه شب

 ......همراهيشان را نداشتم ..... شماره اش را گرفته بودم ..... نيمي از وجودم رفته بودديگر خسته بودم ... ناي 

 بوق سوم نخورده جواب داده بود

 بله؟_

 اين صداي در هم شکسته صداي مرد مقتدر من نبود...... با همان فين فين و صداي گرفته به حرف آمده بودم

 بامداد کجايي؟_

 تو خيابون_

 تنهايي ميترسم نمياي خونه؟ من_

 

 ميام_

 ديالوگهايمان چقدر فرق کرده بود ..... ديگر نه او مرا فسقلي خطاب ميکرد نه من براي مسترم زبان ميريختم
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 در خانه را باز نکرده با انرژي اي که معلوم نبود از کجا آمده در آغوشش پريده بودم .... مهم نبود چند ساعت پيش

 ... کژال براي چه آمده ....... سوءتفهمات از کجا پيدا شده .... چرا بي اين روز افتاده ايمچه گفته ام ... چه شنيده ام ..

 مهم بود که دوباره هيبت مردانه اش را چارچوب در قاب گرفته بود ....صحنه اي که هر روز عصر به انتظارش بودم

..... 

 

 شده بود ..... مخدري که دوباره آرامش را به وجودمهيچ نگفته بود .... تنها دستاني بود که محکم تر از هميشه حلقه 

 بازگردانده بود

 بامداد من ميترسيدم ... استاد منو تنها گذاشت ... خودم خل شده بودم .... دکتر بهم گفته بود کيست دارم ..... از_

 ،من اونقدر محکم هفته ، دو هفته تو هيچي بهم نگفتي0 ..... هميشه شکسته تر اومدم دفترت ... کژال اونجا بود

 نبودم و نيستم که اينهمه رو دووم بيارم

 هيچ نميگفت ..... انگشتانش بود که ميان موهايم حرف ميزد

 بامداد تو به من قول دادي! من و تو قرار بود عاشق باشيم ، قرار بود خوشبخت باشيم ...... من بامداده خودمو_

 ميخوام بهم پسش بده

 ست بنده ، استادت که رفت کال عوض شدي ، هر روز در خود فرو رفته تر و غمگين ترفدرا ميدونستي نفسم به نف_

 ...از روز قبل .... ميديدمت و هيچ کاري نميتونستم بکنم .... زنم، عشقم ، فسقليم داشت جلوي چشمم آب ميشد

 ي... نميدونستم بهم بنميتونستم از اومدن کژال بگم که دوباره همون نيمچه لبخندي هم رو لبت نشسته خشک بشه .

 ......اعتماد ميشي ... نميدونستم تو چشمام نگاه ميکني و ميگي باورت ندارم ...... نميدونستم

 

 باورت دارم .... اما بايد بهم ميگفتي_

 بايد ميگفتم_

 ه بوداز آغوشش بيرون امده بودم که دست خوني اش را ديده بودم ..... سر استخوان هاي دستش که در ديوار کوبيد

 خون خشک شده بود

 دستتو چيکار کردي؟_

 هيچي ، از اين به بعد يادم ميمونه حرف نزدن با تو چه بالهايي ميتونه سرم بياره_

 ......باند و بتادين را با ظرفي کوچک آورده بودم

 بيار دستتو_

 ....بسته ي خسته را بوسه زنمسرش را به پشتي کاناپه تکيه داده بود ، چشم بسته بود ..... دوست داشتم اين پلکهاي 

 بتادين روي دستش ريخته بودم .... صورتش جمع شده بود ..... اشک هم در چشمانم .... هر دور که باند را ميچيدم
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 قطره اشکي همراهش سرازير ميشد ... با صداي فين فينم چشم باز کرده بود .... نزديک آمده بود .... دوباره در

 بودم ...... بوسه زده بود بر اشکهايمهواي نفسهايش نفس کشيده 

 فدرا توروخدا بسه .....اين اشکا رو تموم کن_

 نميخواستم به اين روز بيفتيم_

 شايد الزم بود ..... شايد من بايد ميدونستم اين فسقلي چطوري ميتونه دودمانمو به باد بده_

 . شده بودم فدراي هميشه ... شده بودم فسقليدوباره سعي داشت مرا بخنداند ... دوباره شده بود بامداد هميشه ..

 بعد از مدتها سر جايم ميخوابيدم..... درست جايي که به من تعلق داشت .... جايي که خواب تنها آنجا به چشمانم مي

 ....آمد

 با انگشتان در باند پيچيده اش بازي ميکردم

 نميخواي از دکتر رفتنت برام بگي؟_

515 

 تا کيست بود که دکتر برام قرص نوشت .... دوره اش که تموم شد باز ميرم آزمايش چيز خاصي نبود ... چند_

 

 يعني چيز جدي اي نيست؟ نريم پيش يه دکتر ديگه ؟_

 نه_

 انگار از نه گفتنم فهميده بود اين بحث مورد عالقه ام نيست

 ميدوني از کِيه نخوابيدم؟_

 نه_

 از وقتي وجوتو ازم دريغ کردي_

 تقصير تو بود_

 دوباره اسير شده بودم ميان دستهايش

 .....ششششش... ديگه حرفشو نزن ... به اندازه ي کافي تنبيهم کردي_

 ير ميان موهايم برده بود

 من تو عطر اين موها نفس نکشم خوابم نميبره .... دريغشون نکن فدرا_

 ..... حاال فهميده بودم چقدر محتاج دوباره کوير وجودم سيراب شده بود ... حرفهايي که خيلي وقت بود نشنيده بودم

 واژه به واژه اش بودم .......و او چقدر بي دريغ خرجشان ميکرد

 سوت فر در آمده بود ..... تلفن پشت هم زنگ ميخورد......قاشقش را به ظرف پوره ي جلويش ميکوبيد.....گيج شده

 بودم
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 بله ؟_

 فدرااااا باالخره دست شد_

 

 نه راست ميگي ؟ساالام .....اِوا ،ترا_

 ......بخدا دارم از سفارت زنگ ميزنم_

 .....واي خداروشکر ... من به جاي تو استرس داشتم_

 .......اره بخدا ديوونه شدم .... نيما هم که مدام پالس منفي ميداد_

 هي گرد را ديدگوشي را بين شانه گوشم گذاشته بودم ... سيني بيسکوييت ها را از فر در آوردم ....... بيسکوييت ها

 بود روي صندلي باال و پايين ميپريد

 خب خاطره ي خوش نداشت طبيعيه ........ اصرار داشت هرطور شده دستش را به سيني داغ برساند_

 نکن قربونت برم ... داغه ميسوزي_

 اون آتيشپاره است دوباره ؟_

 اره بيسکوييت از فر درآوردم هي ميخواد برداره_

 بهت زنگ ميزنم خانوم دکتر شيريني پزخب باشه برو بعدا _

 دست بردار ترانه_

 خب بابا دکتر نيستي که هستي ،شيريني نميپزي که ميپزي .... چرا بهت بر ميخوره ؟_

 بابا اصال هر چي تو بگي .... دستم بنده_

 باشه باشه ... فقط يه چيزي_

 جانم بگو؟_

 

 پيش تو ؟فقط اونجا دووم مياره ... هرجا ديگه ببرم انقدر گريه فکر نميکنم بتونيم پيام رو ببريم .... ميشه بذارمش_

 ميکنه و غر ميزنه ديوونشون ميکنه

517 

 اره بابا چرا نشه ... ولي مطمئني دو هفته بدون شما دووم مياره ؟_

 اره بابا پيش خاله گلدارش بهش خوش ميگذره .... يه خورده گل بدي بازي کنه و براش از اون بيسکوييت_

 مزه ها بپزي بچه قانع شدهخوش

 قربونش برم که انقدر کم توقعه_

 اره بابا بچمم مثل خودمه_
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 ترانه تو مثال قرار بود قطع کنيا ..... برو بذار به کارم برسم_

 باشه اون شيطونکو ببوس ميام ميبينمتون_

 ....قربانت_

 ...آماده ي گريه نشسته بود ..... از لب و لوچ آويزانش معلوم بود

 ......بونت برم ... عسله من اينا داغ بود .... دست ميزدي جيز ميشدقر_

 در يخچال را باز کرده بودم سس شکالت و توت فرنگي در آورم بيسکوييتش را تزئين کنم بلکه دلش به دست

 کاتآيد...... توت فرنگي را جاي لبش گذاشته بودم ..... با سس شکالت برايش چشم و ابرو کشيد بودم .... با حر

 .....کودکانه اش ذوق کرده بود

 .....لپش را بوسيده بودم

 اي من قربونه تو برم که زود با مامي آشتي ميکني_

 ......دستان کوچکش را روي صورتم گذاشته بود

 ........ما ما_

 اولين بار بود به زبان آمده بود ........نفهميدم چطور جيغ زده بودم

 .....بامدااااااد_

 اشکهايم را پاک کنم يا لبخند پهن روي لبم را جمع کنمنميدانستم 

 

 ......با بهار سراسيمه دويده بودند به آشپزخانه

 فدرا چي شده ؟_

 .....بامداد به من گفت ماما ...... گفت ..... بخدا گفت_

 ......از ترس جيغم زبانش بنده امده بود گريه سر داده بود

 نگاهمان ميکرد .... داشتند با بامداد رفع اشکال ميکردند که جيغ زده بودمبامداد ميخنديد ..... بهار همانطور 

 .......بامداد از روي صندلي بلندش کرده بود

 بابايي قربونت بره بيا بغل خودم مامانت ذوق زده شد .... تو چرا گريه ميکني ؟_

 د آرام شده بود ..... دست دورصورتش را غرق بوسه کرده بود ...... مثل هميشه که آغوش بامداد معجزه ميکر

 .......گردن بامداد انداخته بود

 اي جانم ..... ببين دخترم چه زود آروم ميشه ..... يه بابا هم بگو بابايي برات ذوق کنه ، بابايي قول ميده جيغ نزنه_

 عمو داري از آب گل آلود ماهي ميگيري ؟_
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 .....منم يه بابا درخواست کنم چيکار کنم ديگه ... ميگم حاال که زبون باز کرده_

 بامداد بخدا گفت ... باور کن_

 .....عزيز دلم باور ميکنم ..... با اون جيغي تو زدي ديگه ميترسه چيزي بگه_

 ......خيلي بدي ... خب من ذوق زده شدم ....... دست خودم که نبود_

 .....فرگل را در آغوش بهار گذاشته بود

 اون يکي فسقليو آروم کنيم اين يکي فسقلي باهامون قهر کردبهار جان بگير که اومديم _

 ......در آغوشم کشيده بود ...... نه گذر سالها ... نه مادر شدن ..... هيچکدام گرماي اين آغوش را تکراري نکرده بود

 

 ......هنوز جاذبه اش را داشت

 ....دميان بازوانش جا خوش کرده بودم که در آغوش بهار بي قراري کرده بو

 ماما .... بابا_

 .....بامداد اگر ميتوانست فريادي بلندتر ميزد ...... حاال فهميده بود شنيدن صدايش چه لذتي دارد_

 با يک دست او را در آغوش گرفته بود ..... دست ديگرش دور کمرم حلقه شده بود

 من قربون شما دوتا برم ...... زندگيه منيد ..... جان بابا_

 حلقه شده در چشمانش گوشي به دست عکسمان را گرفته بودبهار با اشک 

 شب باورم نميشد موجود کوچک در گهواره چند ساعت پيش شيرين ترين لحظه هاي زندگي ام را رقم زده ..... مثل

 همان ساعتي که به دنيا آمده بود ..... همان ساعتي که اشک شوق ريخته بودم از ديدن موجود کوچک دوست داشتني

 پدرش بامداد بود ....... بامدادي که تمام وجودم را لبريز محبت کرده بود ....... بوسه هايي که هرگز نگذاشته ام که

 بود احساس کنم فراموش شده ام .......انگار قرار بود بهترين مرد دنيا باشد .... بهترين پدر دنيا

 ......کنار پنجره تمام اين لحظه ها را مرور ميکردم

 ......نه ام انداخته بود ... دست هايش را بر نداشته بودشنلي روي شا

 تو فکري فسقلي ؟_

 ساله ام تو هنوز به من ميگي فسقلي ..... ميترسم فردا پس فردا فرگلم منو فسقلي11بامداد من ديگه داره ميشه _

 صدا کنه

 ......صدات کنه فرگل بيجا کرده ..... تو فقط فسقليه مني ..... فرگلم فقط حق داره همون مامان_

 بامداد باورت ميشه من و تو امروز اولين بار بود که ماما و بابا شديم ؟_

 باورم ميشه عزيزم ...... از وقتي تو اومدي تو زندگيم خيلي چيزا باورم ميشه ..... يه روزي بهت ميگفتم دوست دارم_

 ي ترين دختر دنيا دادي ... چرا باورم نشه ؟ ديگهحنما يه دختر داشته باشم ...... حاال تورو دارم که بهم دوست داشتن
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 چي ميتونم از خدا بخوام ؟

 ....نميدونم ... مثال يه خواهر يا يه برادر واسه فرگل_

 با همان دستهايي که روي شانه ام گذاشته بود چرخانده بودم

 ببينمت تورو فدرا ؟ تو االن داري خبري به من ميدي؟_

 دوست داري خانواده مون بزرگتر شه ؟ نميدونم .... دارم ميپرسم_

 

 من از خدامه ..... ولي اگه خبري هست لطفا همين االن بهم بگو مثل فرگل سکته ام نده_

 من کي سر فرگل سکته ات دادم ؟ فقط خواستم سورپرايزت کنم_

 ريه ؟همون سورپرايز جنابعالي منو سکته داد ديگه قربونت برم .... حاال رک و راست بگو ببينم خب_

 .......نميدونم .... فقط ماهانه ام به هم ريخته ... مطمئن نيستم ..... فردا بايد برم آزمايش_

 ........و لبهايي بود قفل شده بود ..... بامداد ي که هنوز هم مردانه هايش بلد بود چطور زنانه هايم را ورق بزند

 . ازدواج کرديم .......دور شديم ..... نزديک شديم ..... بچه دارعاشق شديم ..... ترديد کرديم ...... اعتماد کرديم .....

 شديم ....... حاال پشت پنجره ي خانه مان هنوز عاشق بوديم

 ....زندگي فدرا در آستانه ي سي سالگي شايد به سادگيه قصه نبود ..... اما به سادگيه يک زندگي بو... زندگي خودش

 !ه اش ..... و عاطفي مادرانه اش ..... به سادگي خودش ،نه هيچ کس ديگرگل گلي هاي خانه اش...... عشق زنان

 پايان

 

 

 


