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با عجله مقنعه اش را جلوی آینه مرتب کرد و به سمت در رفت .
 پارمین صبحونهبدون توجه به اعتراض کوکب از خانه خارج شد.محیط دانشگاه مثل همیشه شلوغ بود .به سختی ماشینش را پارک
کرد .سوئیچ راسریع برداشت و در ماشین را به سرعت باز کرد که باعث شد صدای گوش خراشی بلند شود .با چهره
ای درهم از در نیمه باز ماشین پیاده شد .در ماشین کناری حسابی از فرم افتاده بود به ساعت نگاه کرد  ،نمایش پنج
دقیقه دیگر شروع می شد .برگه ای از دفترچه یادداشتش پاره کرد ونوشت.
متاسفم خیلی عجله داشتم .تماس بگیرید خسارتتون رو پرداخت میکنم.
همراه شماره تلفنش برگه را زیر برف پاکن ماشین گذاشت و با قدم هایی بلند به سمت آمفی تئاتر دانشگاه رفت .
با دیدن چهره درهم نسرین ومحمد دستهایش را به عالمت تسلیم باال برد.
 خواب موندم .متاسفممحمد سری تکان داد و به سمت آریا که در حال گریم بود رفت .
نسرین با عصبانیت گفت :
 واسه خواب موندن جناب عالی می دونی من چقدرحرف خوردم بیا زودتر شروع کن داره دیرمی شه هانسرین در حالی که قلم مو را بر می داشت پشت چشمی نازک کرد.
 رو که نیست .سنگ پاقزوینهغرغرهای او تا زمانی که گریمش کامل شود ادامه داشت .
با اینکه بارها روی همین سن اجرا کرده بود ولی باز هم استرس داشت .محمد رو به گروه کرده بود و تذکر های
آخر را می داد .قرار بود پنج هفته پشت سر هم شنبه ها اجرا داشته باشند و چون امروز روز اول بود همه وسواس
بیشتری به خرج می دادند به خصوص محمد که اولین تجربه کارگردانیش بود و یکم جوگیر شده بود.
 پارمین خانم شنیدید چی گفتم ؟تکانی خورد و به جمع نگاه کرد که به او خیره شده بودند و نهایتا نگاهش روی صورت عصبانی محمد ایستاد .
 می بخشید دیشب تا دیر وقت روی یه نمایشنامه کار می کردم  ...امروز زیاد سر حال نیستم شما که می دونستی امروز اولین روز اجراست  ...اگه سر سن حواست پرت بشه زحمت کل گروه به باد می رهنسرین که پشت سر محمد ایستاده بود و حوصله اش از حرف های او سر رفته بود چشمهایش را چرخاند و دهنش
را کج کرد  .ناگهان محمد به پشت سرش نگاه کرد.
 شکلک در آوردن در شان شما نیست نسرین خانمنسرین شانه هایش را باال انداخت و با قیافه ای حق به جانب گفت :
 من همچین کاری نکردممحمد به آینه روبه رویش اشاره کرد و پوزخندی زد  .کل گروه خندیدند  .نسرین خجالت زده سرش را پایین
انداخت.
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 خب بچه ها اول پارمین بعد آریا و کیارش می رن رو سن  ...بقیه تون گوش به زنگ باشید به نقشتون که رسیدوارد شید  ...نمی خوام وقفه تو اجرا بیفته
همه چیز آماده بود و چند دقیقه دیگر باید روی سن می رفت  ...از استرس کف دستهایش عرق کرده بود
...چشمهایش را بست تا کمی آرام شود  ...صدای محمد در آمد که آهسته می گفت :
 برو دیگهچشمهایش را باز کرد  ،پرده را کنار زد و روی سن رفت  .مثل همیشه آمفی شلوغ بود و جای سوزن انداختن نداشت.
تمام استادها ردیف اول نشسته بودند  ...نقش بازی کردن جلوی آنها خیلی سخت بود  ...نفس عمیقی کشید و شروع
به گفتن دیالوگ هایش کرد  ...با جلو رفتن نمایش کم کم همه ی بچه ها روی سن آمدن و از استرس او کم شد ...
لذت بخش ترین لحظه هنگام دست زدن تماشاچیان و تعظیم به سوی آنها بود .

نمایش به خوبی تمام شد  .لباسهایش را در رخت کن عوض کرد ومشغول جمع کردن وسایلش شد .
 پارمین  ،محمد کارت دارهجزوه اش را برداشت و رو به نسرین کرد .
 عصبانی بودنسرین سرش را تکان داد .
 فقط آتیش از دهنش در نمیاد وگرنه خود اژدها بوداز کنار نسرین گذشت  ...به سمت در رفت و گفت :
 تنبیه صبحی به دلش نبوده  ...می خواد االن جبران کنهنسرین لبخندی زد و به بیرون رفتن او نگاه کرد که ناگهان یاد مطلبی افتاد .
 راستیسرش را از الی در بیرون آورد .
 یادت نره یه سر بری پیش کمالی کمالی واسه چی ؟ صبح که نیومدی گفت بهت بگیم قید این درس رو بزنی  ...حذفدستش را با ناراحتی روی پیشانیش گذاشت .
 اه  ...حاال باید غر غر های کمالی رو هم گوش کنمنسرین با بدجنسی خندید و شانه هایش را باال انداخت  .در اتاق را بست  .با چشم دنبال محمد می گشت .
 پارمین  ...محمد اونجاستبه سمت صدا برگشت .نیلوفر به محمد اشاره کرد که با سهند و شیرین در حال صحبت بود و همراه با لبخند گفت :
 به نوبت داره توبیختون می کنه -اونها هم دیر اومدن
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 نه بابا  ...مسئول حراست دانشگاه اون دوتا رو دست تو دست  ،تو آمفی دیده  ...به محمد گیر دادن  ...اونم به اوناگیر داده
 پس حسابی اعصابش ...دستش را تکان داد .نیلوفر گفت :
 دقیقا  ...قاطیبه سمت محمد رفت .
 با من کار داشتیدشیرین و سهند از فرصت استفاده کردند.
 دیگه ما مزاحمت نمی شیم ممد جون  ...کار داری  ...خدافظشیرین هم آرام خداحافظی گفت و از آنجا رفتند .محمد به او نگاه کرد .
 می دونی برای این نمایش چقدر زحمت کشیدم یا الزمه برات بگم می دونم سه ماه تمام کار کردیم برای این پنج اجرا  ...یکیش که به خیر گذشت ولی هفته دیگه  ...ازت خواهش می کنم سروقت بیا  ...شیرین زیاد برای این نقش تمرین نکرده  ...یعنی اصال نقش رو جدی نگرفته  ،نمی تونیم موقع اجرا اونو
جات بذاریم  ...اگه نیای اجرای همه به هم می ریزه
 مطمئن باش دیگه اتفاق نمی افته امیدوارم پس تا فردا  ...خدافظچند قدم به سمت در برداشت .محمد صدایش کرد .سرش را برگرداند
چند قدم به سمت در برداشت .محمد صدایش کرد .سرش را برگرداند.
 کمالی گفت حذفت می کنه  ...برو باهاش صحبت کنسرش را به نشانه تشکر تکان داد واز آمفی بیرون آمد .به سمت اتاق استاد کمالی رفت .کالس صبح او را از دست
داده بود.
به محض ورود به اتاق ،کمالی با دیدن او بدون مقدمه گفت :
 به به خانم فکور  ،حاال هم زود بود که تشریف بیاریدکمالی کتابی را که مطالعه می کرد روی میز گذاشت و به او چشم دوخت .
 سالم استاد  ...امروز مشکلی برام پیش اومد نتونستم کالس صبح رو بیام این درس رو که حذف بشی می فهمی دانشگاه خونه خاله نیست که هر وقت دلت خواست بیای . استاد باور کنید مشکل داشتم وگرنهکمالی بی حوصله گفت  :در هر صورت نظرم عوض نمیشه
نا امید از اتاق بیرون آمد و به آموزش رفت.
 سالم سید4
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آقای محسنی که همه در دانشگاه سید صدایش می کردند با لبخند به طرفش آمد.
 سالم خانم فکور  ...حالتون چطوره ؟ ممنون  ...آقا سید یه مشکلی برام پیش اومده  ...تحلیل نمایش استاد کمالی رو غیبت کردم  ...می خوان حذفم کنن مگه چند بار غیبت کردی دخترم ؟با شرم سرش را پایین انداخت .
 شیش بارمحسنی با صدای نسبتا بلندی گفت :
 شیش بار  ...چه خبره دخترچند دانشجو که آنجا بودند با کنجکاوی به او نگاه کردند  .محسنی متوجه شد و آرام گفت :
 این درس دو واحدیه  ...کمالی رو هم که می شناسی  ...ارفاق تو کارش نیست یعنی هیچ کاری نمی شه کرد حاال میرم باهاش صحبت می کنم ولی اهل پارتی بازی نیستتشکر کرد و از آموزش بیرون آمد  .به خاطر زنگ نزدن ساعت بدجور به دردسر افتاده بود .با ناراحتی دندانهایش
را روی هم فشار داد تا عصبانیتش کمی فرو بنشیند .این عادت از دوران کودکی همراهش بود  .دیگر کاری در
دانشگاه نداشت با اعصابی به هم ریخته به سمت ماشینش رفت.
با دیدن در ماشین یاد اتفاق صبح افتاد .ماشین کناری رفته بود ولی یک یادداشت زیر برف پاکن ماشینش بود.
عجله داشتن دلیل خوبی نیست  .بهتره به جای رانندگی با عروسکهات بازی کنی .با پول خسارتمم خودت روبه یه
روانپزشک نشون بده.
عصبانی به ماشینش نگاه کرد .یک خرس سفید بزرگ کنار باندهای عقب  ...سگ پشمالو جعبه دستمال کاغذی
جلوی ماشین  ...قورباغه سبز دهن گشادی که زبانش بیرون افتاده بود به آینه جلو...عصبانیتش را با لگدی که به
چرخ ماشین زد خالی کرد .کاغذ را مچاله کرد و سوار ماشین شد  .هنگام حرکت  ،عروسک میمونی که به سوئیچ
ماشین بود  ،می چرخید  .با خشم عروسک را از جاسوئیچی کند و در داشبورد پرت کرد.
وارد خانه شد  .بوی سوختنی می آمد و فقط صدای تلویزیون به گوش می رسید .کوکب روی مبل به خواب رفته بود
.تلویزیون را خاموش کرد .کوکب از خواب پرید.
 وای غذام سوختکوکب با عجله به سمت آشپزخانه رفت  ...کیفش را کنار مبل رها کرد و دنبال او رفت .دود آشپزخانه را پر کرده
بود پنجره را باز کرد و به چارچوب آن تکیه داد  ،باغچه کوچکشان را نگاه کرد که دوباره سگ پانیذ چند تا از گلها
را لگد کرده بود.
 انگار امروز روز بد بیاریهکوکب با سیم ظرف شویی به جان قابلمه افتاد.
 ناراحت نباش تو یخچال از ماکارونی دیشب هست االن برات گرمش می کنم منظورم غذا نیست  .از صبح داره برام بد می باره5
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 تو و بابات امروز چتون شده  ...این جمله رو صبحی بابات هم گفت بابا !!!!! مگه اتفاقی افتاده گفت چیز خاصی نیست  ...مربوط به ادارشه این چند روزه بابا خیلی تو فکره  ،نکنه چیزی شده نمی خواد به ما بگه ؟ نه عمه بد به دلت راه نده  ...برو اون غذا رو از یخچال در بیار برات گرمش کنمپارمین به سمت یخچال رفت و با اکراه گفت :
 ممکنه از مامان خبری شده ....کوکب با نگاه توبیخ گرش مانع ادامه جمله اش شد .احساسی در دل پارمین گواهی خبر بدی را می داد .او بهتر از هر
کس پدرش را می شناخت .حمید مردی نبود که ازمشکالت اداره شکایت کند.
خواب بعد ازظهر کمی سرحالش آورد .شیر آب سرد را باز کرد و چند بار صورتش را شست  ،ریملش ریخت وزیر
چشمهایش را سیاه کرد .کمی از محلول پاک کننده به پنبه زد و به چشمهایش مالید .دراتاق به شدت باز شد و پانیذ
داخل اتاق پرید.
 بازم که این جوری اومدی تو اتاق سالم  ...این بارعلت داره  ،اگه بهت بگم تو هم با کله می ری تو درپنبه را در سطل انداخت و روی تخت نشست .
 خب بگو به همین آسونی نمیشه  ،مشتلق می خوادپارمین روی تخت دراز کشید.
 نگو  ...برای من که مهم نیست ولی تو بخاطر خبری که رو دستت باد کرده دق میکنیپانیذ لبه تخت کنار او نشست .منتظر کلمه ای اظهار پشیمانی از سمت پارمین بود .عاقبت تحملش تمام شد.
 حاال که اصرار می کنی بهت می گمبه او نگاه کرد و ابروهایش راباال برد.
 خب منتظرم با بچه ها قرار گذاشتیم دسته جمعی بریم چالوس  ....تو هم ببریمپارمین خندید .
 می دونی که بابا بهت اجازه نمی ده بابا میگه تنها نرم اگه تو هم بیای که اشکالی نداره من نمیام  ،تو هم جایی نمیری تو رو خدا ضد حال نزن با بچه ها کلی برنامه چیدیم کیا میان؟ می شناسیشون سها  ،مارال ،نجمه پسر هم تو گروهتون هست؟ نه یعنی اونا با یه ماشین دیگه میان کاری به ماشین تو ندارن6
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 تو قول رنوی منو به اونها دادی  ...مگه نمی بینی که همیشه خدا تو تعمیرگاست  ...اونوقت می خوای با این پا شیبری چالوس
 تو رو خدا پارمین خسیس بازی در نیار اصال اون ماشین لگن منو وجون شماها به جهنم .چطور می خوای به بابا بگی که می خوای با چند تا پسر گردنکلفت بری شمال؟
پانیذ سرش را پایین انداخت و آرام گفت :
 گردن کلفت نیستن خیلی هم خوشتیپن دیگه بد تر پس گلوتم پیششون گیر کردهپانیذ سرش را باال آورد .
 نه به خدا من کاری با هاشون ندارم فقط با فرزاد حرف میزنم .......خیلی پسر با شخصیتیه همون جوجه تیغیه نیست که اون سری باهاش بیرون رفته بودی .....منم دیدمتون کلی باهات دعواکردم آره خودشه  .....اون روز یکم موهاش رو فشن کرده بود خواهر من ،عزیز من این قدر ساده نباش . من ساده نیستم .خودت می دونی که تا حاال محل هیچ پسری نذاشتم ولی فرزاد فرق می کنه .ما ........پانیذ سرش را با شرم پایین انداخت .

 خجالت نکش حرفت رو بزن ما عاشق همیمپارمین او را در آغوش کشید و موهایش را نوازش کرد.
 آخه مگه تو چند سالته که حرف از عشق می زنی موشی به خدا می دونم عشق چیه  ،هوس چیه .مطمئنم ما عاشق همیمدستهایش را قاب صورت او کرد .
 از کجا فهمیدی که عا شقته ؟ خب خیلی چیز ها هست .مثال برام گل میاره ،شبها موقع خواب بهم اس ام اس شب بخیر می ده  ،تو پارک کهباهاش را می رم نمی ذاره کسی چپ نگام کنه .......
بقیه حرف های او را پارمین نمی شنید  .فقط به چهره معصوم او نگاه می کرد که در حال بلوغ بود ولی هنوز خبرش
به مغزش نرسیده بود و در دنیای بچگی سیر می کرد .باید وقت بیشتری برای او می گذاشت .
 پارمین حواست هست چی می گم آره  ...نظرت چیه این جمعه بریم پیک نیکبرق خوشحالی را در چشمهای پانیذ دید.
 اما این جمعه که قراره بریم چالوس  ...جمعه بعدی بریم7
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 با دوستای من اول می ریم شهر بازی تا هر چقدر دلت خواست سوار رنجر بشی بعد هم می ریم یه جای خوبناهار می خوریم  ...این یکی چطوره بازم می خوای بری چالوس؟
 خیلی دوست دارم بیام ولی فرزادینا .... اصال چطوره این آقا فرزاد عاشق پیشه رو امتحانش کنیم ؟ چطوری ؟ بهش بگو نمیای چالوس .....اونوقت ببین اون می ره یا نمیره ؟ خب اگه بره یعنی دوستم نداره اگه بره نشون می ده دوستت داشته ولی نه بیش تر از دختر های دیگه .مگه نمی گن عاشق طاقت دوری معشوقرو نداره  ،اگه بره نشون می ده از دوری تو ککش هم نمی گزه
 اینها مال تو قصه هاست پارمین  ،زندگی واقعی که جای این حرف ها نیست ااااا چطور عشق رو از تو قصه ها بر میداری ولی راه و رسم عاشقی رو قصه می دونی  .تکلیفت رو مشخص کن یاباید تو قصه زندگی کنی .......یا تو واقعیت
 آخه........پانیذ چیزی نگفت .چهره اش متفکر نشان می داد به آرامی مانتویش را در آورد  .روی تخت دراز کشید و پتو را تا
روی چشم هایش باال برد.پارمین به اندام کشیده خواهرش زیر پتو خیره شد  ...چقدر زود بزرگ شده بود.
اگه مامان االن اینجا بود شاید پانیذ اینقدر خام و ساده دل بزرگ نمی شد
لبخند تلخی روی لبش نقش بست .شاید سادگی پانیذ به مادرش رفته بود .چشمهایش را بست تا چهره مادرش را به
خاطر بیاورد .تصویری مه گرفته در ذهنش شکل گرفت .چهار یا پنج ساله بود که مادرش برای همیشه ترکشان کرد
.اشک در چشمهایش النه کرد .نفس عمیقی کشید و از اتاق خارج شد .
:6
 خجالت نکش حرفت رو بزن ما عاشق همیمپارمین او را در آغوش کشید و موهایش را نوازش کرد.
 آخه مگه تو چند سالته که حرف از عشق می زنی موشی به خدا می دونم عشق چیه  ،هوس چیه .مطمئنم ما عاشق همیمدستهایش را قاب صورت او کرد .
 از کجا فهمیدی که عا شقته ؟ خب خیلی چیز ها هست .مثال برام گل میاره ،شبها موقع خواب بهم اس ام اس شب بخیر می ده  ،تو پارک کهباهاش را می رم نمی ذاره کسی چپ نگام کنه .......
بقیه حرف های او را پارمین نمی شنید  .فقط به چهره معصوم او نگاه می کرد که در حال بلوغ بود ولی هنوز خبرش
به مغزش نرسیده بود و در دنیای بچگی سیر می کرد .باید وقت بیشتری برای او می گذاشت .
 پارمین حواست هست چی می گم8
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 آره  ...نظرت چیه این جمعه بریم پیک نیکبرق خوشحالی را در چشمهای پانیذ دید.

 اما این جمعه که قراره بریم چالوس  ...جمعه بعدی بریم با دوستای من اول می ریم شهر بازی تا هر چقدر دلت خواست سوار رنجر بشی بعد هم می ریم یه جای خوبناهار می خوریم  ...این یکی چطوره بازم می خوای بری چالوس؟
 خیلی دوست دارم بیام ولی فرزادینا .... اصال چطوره این آقا فرزاد عاشق پیشه رو امتحانش کنیم ؟ چطوری ؟ بهش بگو نمیای چالوس .....اونوقت ببین اون می ره یا نمیره ؟ خب اگه بره یعنی دوستم نداره اگه بره نشون می ده دوستت داشته ولی نه بیش تر از دختر های دیگه .مگه نمی گن عاشق طاقت دوری معشوقرو نداره  ،اگه بره نشون می ده از دوری تو ککش هم نمی گزه
 اینها مال تو قصه هاست پارمین  ،زندگی واقعی که جای این حرف ها نیست ااااا چطور عشق رو از تو قصه ها بر میداری ولی راه و رسم عاشقی رو قصه می دونی  .تکلیفت رو مشخص کن یاباید تو قصه زندگی کنی .......یا تو واقعیت
 آخه........پانیذ چیزی نگفت .چهره اش متفکر نشان می داد به آرامی مانتویش را در آورد  .روی تخت دراز کشید و پتو را تا
روی چشم هایش باال برد.پارمین به اندام کشیده خواهرش زیر پتو خیره شد  ...چقدر زود بزرگ شده بود.
اگه مامان االن اینجا بود شاید پانیذ اینقدر خام و ساده دل بزرگ نمی شد
لبخند تلخی روی لبش نقش بست .شاید سادگی پانیذ به مادرش رفته بود .چشمهایش را بست تا چهره مادرش را به
خاطر بیاورد .تصویری مه گرفته در ذهنش شکل گرفت .چهار یا پنج ساله بود که مادرش برای همیشه ترکشان کرد
.اشک در چشمهایش النه کرد .نفس عمیقی کشید و از اتاق خارج شد .
وسایل چای را آماده کرد و در سبد گذاشت .
 پانیذ آماده شدی ؟ آره االن تموم می شهکیک را در ظرف قرار داد و از آشپزخانه خارج شد.حمید مات به تلویزیون نگاه می کرد .کوکب مثل همیشه روی
مبل به خواب رفته بود .
 کاش شما هم میومدیدحمید پاسخی نداد .پارمین نزدیکش رفت و دستش را جلوی صورت او حرکت داد .حمید تکان خورد و متعجب به او
نگاه کرد .
 حالتون خوبه ؟حمید لبخند کمرنگی زد .
 خوبم9
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 بیاید با هم بریم .حال و هوای شما هم عوض می شه نه بابا جون شما برید خوش بگذرونید ماها پیریم حوصلتون رو سر می بریمبه شوخی اخم کرد .
 از این حرف ها نداشتیم ها  ...شما تازه اول جوونیتونهپانیذ وارد حال شد .
 آماده ام ....بریمپارمین نگاهی به حمید کرد که دوباره در فکر فرو رفته بود .
 خدافظ باباییحمید که گویی در دنیای دیگری سیر می کرد متوجه حرف پارمین نشد .فقط سرش را تکان داد .
***
روی چمن ها فرش سفری کوچکشان را پهن کردند  .هوا سرد بود و نیازی نبود زیر سایه درخت بنشینند .نسرین از
شلوغی پارک  ،سردی هوا وهر چیز دیگری که به چشمش می خورد ایراد می گرفت و ترانه با حوصله به او گوش
می داد.پارمین به پانیذ نگاه می کرد که همراه ترنم (خواهر ترانه) با خوشحالی به سمت وسایل بازی می رفت و لحظه
ای خنده از لبانش دور نمی شد .
 چقدر تو فکری  ...فکم درد گرفت از بس حرف زدم تو هم یه چیزی بگوبه نسرین که در حال فوت کردن لیوان چایش بود نگاه کرد .
 از چی دوست داری برات بگم از خودت  ،از نیمه گم شده ات که هنوز پیداش نکردی  ،از  ...اه نگاه کن من با کیا اومدم سیزده به در  ...اون ازترانه که فقط سرش رو تکون می ده و لبخند می زنه اینم از تو  ...خدایا من چقدر بدشانسم از هیچی شانس نیوردم
ترانه لیوان چای را به دست پارمین داد.
 اگه دنبال سوژه می گردی روبروت رو نگاه کننسرین به سرعت نگاهش را به همان نقطه دوخت .میالد و کیارش همکالسیهایشان همراه چند پسر جوان دیگر آنجا
مشغول صحبت بودند.
 بچه ها من می رم تعارفشون کنم بیان اینجا  ...جان من امل بازی در نیاریدا  ...تحویلشون بگیرید بلکه بختتون واشد
پارمین چشم غره ای به او رفت .نسرین در حالی که بلند می شد گفت :
 واهلل مگه دروغ می گمنسرین رفت ترانه دست پارمین را کشید و روبه روی او نشست.
 مشکلی برات پیش اومده نه چیزی نشده تو هیچ وقت اینقدر ساکت نبودی حاال که من ساکت شدم تو شاکی شدی ؟10
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 -نگاه کن نسرین داره اونها رو میاره اینجا

پارمین هم آنها را دید  .به سمت آنها رفتند و سالم کردند میالد که پسر خجالتی بود به آهستگی سالم کرد ولی
کیارش لبخندی به بزرگی پهنای صورتش زد.
 سالم  ...به به پارمین خانم  ...ترانه جون  ...تنها تنها میاید گشت و گذارترانه لبخندی زد و با شرم گفت :
 نمی دونستیم شما هم می خواید بیاید وگرنه باهاتون هماهنگ می کردیمپارمین چیزی نگفت و با نگاهش دنبال پانیذ می گشت .
 کس دیگه ای هم همراتون هست ؟پارمین که کیارش را متوجه خود دید .لبخندی زد و گفت :
 بله خواهر من و ترانهکیارش خواست سوالی دیگر بپرسد که نسرین گفت :
 نکنه می خواید تا عصر ما رو ایستاده نگه دارید  ...پام درد گرفت  ...بریم اونجا بشینیمبه فرش اشاره کرد .
همگی به سمت فرش رفتند و روی آن نشستند.
 راستی پارمین خانم رفتید پیش کمالی  ...بدجور شاکی بودمعلوم نبود استاد کمالی سر کالس چه رفتاری کرده بود که هر کس به او می رسید همین سوال را می پرسید.
 بله رفتم نتیجه اش چی شد؟پوزخندی زد.
 حذفکیارش هم سرش را با تاسف تکان داد.
 نمی دونم چرا بعضی از استادها اینقدر گیر می دن  ...تو این دوره زمونه مهم مدرکه ...که همه می گیریم  ...چند تاغیبت که دیگه اینقدر حرص و جوش خوردن نداره
 درسته  ...ولی این کار کمالی یه حسن دارهکیارش متعجب به او نگاه کرد.
 دیر تر به جماعت مدرک دار بی کار می پیوندمکیارش که انگار حرف دل او را زده بودند آهی کشید و گفت :
 آخ گفتی  ...من که هرچقدر به این و اون رو زدم کسی بهم کار نداد  ...به جان خودم حتی حاضر شدم سیاهی لشکرباشم  ...بازم نخواستنم
ترانه خندید و گفت :
 دیروز نیلوفر می گفت یه تهیه کننده آشنا پیدا کرده  ...با کلی خواهش و التماس ازش وقت می گیره که باهاشصحبت کنه  ...فکر می کنید چی بهش گفت
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نسرین با شاخه درخت از پشت سر به میالد می زد و اصال حواسش به حرفهای آنها نبود  ...میال ساده هم می خواست
موجود گزنده موذی را پیدا کند  ...پارمین ابروهایش را به نشانه ندانستن باال انداخت  ...کیارش گفت :
 گفته باید لنز آبی بذاری  ...موهات رو بلوند کنی  ...دماغتم اینطوریدستش را زیر بینیش گذاشت و نوک آن را باال برد .پارمین و ترانه خندیدند .ترانه گفت :
 نه  ...گفته پنج میلیون بهم بده تا بذارم بازی کنی  ...نیلوفرم سرخورده از دفتر میاد بیرونپارمین نگاهی به پانیذ کرد که در صف رنجر بود و گفت :
 همه می رن سر کار پول در میارن  ...ما تازه باید یه پولی هم از جیب بذاریم که کار کنیمکیارش و ترانه حرفش را تایید کردند .نسرین قبل از اینکه دستش رو شود شاخه درخت را کنار انداخت و با حرص
گفت :
 تو رو خدا از درس و کارحرف نزنید بذارید یه امروز خوش باشیمرو به میالد کرد که سر به زیر به دستهایش نگاه می کرد .
 خب آقا میالد شما یه چیزی بگو  ...حداقل بعد از دوسال و نیم همکالسی بودن صدات رو بشنویمهمه خندیدند  ،حتی میالد  ...نسرین طوری که بقیه متوجه نشوند به پارمین چشمکی زد ...پارمین زیر لب گفت :
زشته  ...نسرین بی خیال شانه هایش را باال انداخت .
 خب آقا میالد شنیدم می خوای نامزد کنی ؟میالد با تعجب سرش را بلند کرد و به نسرین نگاه کرد.
 من پ نه پ  ...عمه ی منکیارش آرام خندید .میالد آب دهانش را قورت داد و گفت :
 نه بابا شایعه است  ...من و چه به نامزدیبا افسوس نگاهی به نسرین کرد .
 کی به من زن می دهترانه از این بحث خوشش نمی آمد  ...پارمین هم فقط به پانیذ نگاه می کرد که در این شلوغی گم نشود و اصال
حواسش به حرف های آنها نبود  ...نسرین که لبخندش عمیق تر شده بود گفت :
 من خیلی ها رو می شناسم  ...اگه خواستین بهتون معرفی می کنم.کیارش ابرویش را باال برد و به میالد اشاره کرد .میالد که متوجه منظور او نشده بود با حواس پرتی سرش را تکان
داد  .کیارش که نسرین وترانه را متوجه خود دید  ...گفت:
 می بخشید این میالد یکم شوت تشریف دارهنسرین که فقط برای سرگرمی سر به سر میالد می گذاشت پوزخندی زد .تا عصر با وراجی های نسرین گذشت.
پانیذ با عجله از ماشین پیاده شد و به سمت دستشویی رفت  .وسایل چای را از ماشین در آورد و در آن را قفل
کرد.چراغ های خانه خاموش بود  ،سبد را زمین گذاشت وبا نگرانی وارد خانه شد  ...خانه تاریک و ساکت بود ...
دلش شور می زد  ...کوکب از خانه تاریک بدش می آمد و همیشه قبل از غروب آفتاب تمام چراغ ها را روشن می
12
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کرد .چند بار آنها را صدا کرد ولی پاسخی نشنید .به اتاق ها سرک کشید ولی آنجا هم کسی نبود  .گوشی اش را از
کیف در آورد و شماره پدرش را گرفت .صدای زنگ گوشی در خانه طنین انداز شد .گوشی در خانه بود .کوکب هم
که تلفن همراه نداشت .پانیذ وارد سالن شد .
 اینجا چرا اینقدر تاریکه ؟نگاهی به چهره نگران پارمین کرد .
 اتفاقی افتاده .بابا اینا کجان  ...بابا یی  ...عمه کوکب کسی خونه نیست کجا رفتنه ؟ نمی دونمشماره شهره  ،دوست صمیمی عمه اش را گرفت.
 سالم شهره جون . سالم عزیزم .شما کجایید ؟ کلی شمارت رو گرفتم در دسترس نبودی شما از عمه و بابا خبر دارید  ...اتفاقی براشون افتاده ؟ ببین اصال هول نکن همه چیز به خیر گذشته .االنم خودت رو برسون به بیمارستان..........اشک هایش بی اراده روی کاغذی که آدرس را یادداشت می کرد می ریخت .شهره سعی می کرد او را دلداری دهد
.می گفت که حمید سکته قلبی کرده و االن حالش بهتر است ولی دل پارمین آرام نمی گرفت .چهره غمگین پدرش
مدام در جلوی چشمانش نقش می بست .گریه های پانیذ و اصرارش باعث شد او را هم همراه خود ببرد  ...اگر
اتفاقی برای پدرش می افتاد .با سر انگشت اشکهایش را پاک کرد .گاهی آنقدر جلوی چشمش تار می شد که ماشین
های دیگر را نمی دید.
باالخره به بیمارستان رسیدند .ماشین را پارک کرد و باز هم در ماشین کناری را خراش داد ولی آنقدر عجله داشت
که به آن توجه نکرد.با قدم هایی بلند به سمت بخش سی سی یو رفت  ...آن قدر سریع گام بر می داشت که پانیذ
مجبور بود دنبال او بدود .با دیدن کوکب به سمت او دوید و دستهای او را در دست گرفت .در حالی که اشک هایش
بی وقفه جاری بود .چشم به دهان کوکب دوخت.
 بابا .... حالش خوبه عزیزم  ...نگران نباش عمه جونکوکب او را در آغوش گرفت و با کالم آرامش بخشش او را دلداری می داد  .بدنش بی اراده می لرزید  ،کوکب او را
بیشتر به خود می فشرد.در آغوش کوکب کمی آرام شد .احساس کرد کسی را دارد که در آغوشش پنهان شود،
هنگامی که شهره به او خبر سکته حمید را داد لحظه ای احساس کرد که تنها پناهش را از دست می دهد ولی کوکب
با کالم پر محبتش او را آرام کرد .چقدر خوب بود که او را در کنارشان داشتند .کوکب برای بزرگ کردن آنها
جوانیش را از دست داده بود  ...زندگی آرامشان را مدیون او می دانست و در این لحظه بیش از پیش به آغوشش
نیاز داشت .
صدای سیاوش را شنید که در حال صحبت با شهره بود .از آغوش کوکب در آمد و به سمت آنها رفت .
 سالم آقا سیاوش حال پدرم چطوره ؟13
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سیاوش مثل همیشه نگاه مغرور و خمارش را بدون کوچکترین احساسی به او دوخت .
 سالم  ...با دکتر معالجش صحبت کردم می گه یه انفارکتوس رو پشت سر گذاشته  ،باید چند روز اینجا بستری بشهتا به حالت نرمال برگرده  ...پدرتون دیابت  ،فشار خون یا کلسترول باال داره ؟
 نه  ...تا اونجایی که من می دونم آزمایش هاش چیزی رو نشون نمی داد ممکنه یه شوک عصبی باعث این حالت شده باشه .به هر حال االن بخشی از شریان های قلبیش بسته شده حدودشش ساعت دیگه به پدرتون استرپتوکیناز تزریق می شه تا وسعت انفارکتوس رو محدود کنه .............
پارمین که چیز زیادی از حرف های او متوجه نمی شد ،سرش را به عالمت تایید تکان می داد.
شهره با افتخار به پسرش چشم دوخته بود .
 نمی تونی کاری کنی که حالش زودتر خوب بشه؟سیاوش نگاه بی تفاوتش را به شهره دوخت .
 نه مادر جون.کاری از دست من بر نمیاد من پزشک عمومی امسیاوش رو به پارمین کرد .
 من شیفت شبم اگه کاری داشتید بهم اطالع بدیدپارمین به گفتن ممنون اکتفا کرد .با دور شدن سیاوش شهره که با لذت به قد و باالی پسرش نگاه می کرد گفت :
 قربونش بشم  ...ماشااهلل لباس دکتری چقدر بهش میادو منتظر تایید به پارمین نگاه کرد.
 بله پزشک حاذقینکنار کوکب روی صندلی نشست .حالش خیلی بدتر از آن بود که به تعریف های شهره گوش کند  .پانیذ آرام گریه
می کرد .سر او را در آغوش گرفت .
 همه چیز درست می شه  ...دیگه گریه نکن موشیشب قبل تا دیر وقت در بیمارستان بود .خواب آلود از جایش بلند شد  ...به ساعت نگاه کرد  ...یک ربع به دوازده ...
باز هم ساعتش زنگ نزده بود .سریع لباس هایش را پوشید .سوئیچ را از روی میز برداشت و به سمت در حال رفت.
کوکب نگاهش کرد وقرآنی که در دستش بود را روی میز گذاشت.
 صبح به خیر  ...داری می ری بیمارستان سالم صبح بخیر  ...آره  ...سیاوش می گفت می تونم صبح بابا رو ببینم کاش می تونستم منم ببینمش دلم آروم بگیره  ...از دیشب تا حاال دلم عین سیر و سرکه می جوشه می خواین شما هم بیاین  ...پانیذ کلیدش رو برده نه عمه دلم نمیاد تنهاش بذارم  ...فقط وقتی دیدیش خبرش رو بهم بدهچشمی گفت و به طرف در رفت .
با سرعت می راند  ...البته حداکثر سرعتی که یک رنو می توانست برود چندان خطر آفرین نبود  ...یاد نمایش افتاد
 ...یک دستش را به فرمان گرفت و با دست دیگرش گوشی را از کیفش در آورد و به صفحه ی آن نگاه کرد...
تقریبا همه ی بچه های گروه زنگ زده بودند بیشتر از همه نسرین و محمد  ...گوشی را خاموش کرد و در کیفش
انداخت .
14
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به چهره حمید پشت شیشه نگاه کرد  ...صورتش مثل گچ سفید شده بود  ...خدا رو شکرکرد که عمر دوباره به او
داده است  ...حتی لحظه ای هم به نبودنش نمی توانست فکر کند  ...برایش هم مادر بود هم پدر  ...دستش را روی
شیشه کشید  ...دلش تنگ شده بود  ...با خودش گفت فقط یک شب گذشته  ...ولی دل که این حرف ها حالیش نمی
شد.
باید دکتر ساعدی را می دید  ...از اینکه حمید دوباره به این حال در آید می ترسید ...از پرستار ها سوال کرد و به
سمت راهرویی که اتاق پزشکان در آنجا بود رفت  ...سر در اتاق ها را می خواند که ناگهان سیاوش مقابلش ظاهر
شد .دستپاچه سالم کرد.
 سالم  ...دنبال اتاق دکتر ساعدی می گردی بلهبه اتاقی پایین تر اشاره کرد .
 اونجاست  ...البته منم همین االن پیششون بودم  ...راجع به پدرت سوال کردم چی گفتن ؟ باید فعال آنژیوگرافی بشن و اگه الزم بود عملاز اسم عمل ترسید و با نگرانی چشم به سیاوش دوخت .
 یعنی اینقدر حال بابا بدهسیاوش پوزخندی زد و در حالی که به ساعتش نگاه می کرد گفت :
 مثل دهاتی هایی که میان شهر صحبت نکن  ...عمل یه مرحله درمانه مثل دارو  ...نگرانی ندارهدوباره سیاوش شمشیر را از رو بسته بود .نگاه بی تفاوتش را به سیاوش دوخت و گفت :
 بهتره راجع به این موضوع با دکتر ساعدی صحبت کنم  ...ایشون جراح هستن  ...بهتر از شمایی که تا حاال دستتبه تیغ جراحی نخورده می تونن نظر بدن
سیاوش با عصبانیت به او نگاه می کرد که یکی از پرستارها صدایش کرد .نگاهش را از او گرفت و به پرستار گفت :
 االن میامبی توجه به پارمین به سمت پرستار رفت .پارمین لبخندی زد و به سمت اتاق ساعدی رفت چند ضربه به در زد و وارد
شد.
 سالم آقای دکتر سالم بفرماییدساعدی به صندلی اشاره کرد .روی صندلی نشست .
 پدرم رو دیروزعصر تو سی سی یو بستری کردن  ...به فامیلی فکور بله  ...من معاینه شون کردم  ...خدا رو شکر فعال خطر برطرف شده ولی به احتمال زیاد تعدادی از رگهای قلبیایشون مسدوده  ...باید حتما آنژیو گرافی بشن تا بتونیم مطمئن در موردشون نظر بدیم
 ممکنه به عمل نیاز پیدا کنن ؟ساعدی گوشیش را برداشت .صفحه آن خاموش و روشن می شد.
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 احتمالش وجود داره  ...بعد از آنژیو گرافی اگه الزم شد عملشون می کنیم  ...می شه ازتون خواهش کنم چند لحظهبیرون منتظر باشید یه تماس مهم دارم
 بله  ...خواهش می کنماز اتاق بیرون رفت و روی صندلی راهرو نشست .بعد از یک ساعت در اتاق باز شد و ساعدی بیرون آمد با دیدن او با
تعجب گفت :
 شما هنوز اینجایید  ...متاسفم فراموشتون کردمپارمین به زور لبخندی زد .
 اشکالی ندارهدر حالی که ساعدی با عجله از بیمارستان خارج می شد از او درباره حمید سوال می کرد
دو روز از بستری شدن حمید می گذشت .هزینه پذیرش بیمارستان را شهره قبل از رسیدن اوحساب کرده بود وحاال
هزینه آنژیو  ...به شماره شهره در گوشیش خیره شد چند بار انگشتش به سمت دکمه اتصال رفت ولی منصرف شد ،
شماره ترانه را گرفت .
 سالم ترانه سالم دختر کجایی تو ؟چرا زنگ می زنم جواب نمی دی .باید بیای دانشگاه ببینی چه وضعی شده محمد به خونتتشنه است اجرای شنبه کنسل شد .کمالی هم اسمت رو جز حذفی ها تو برد زده .رسولیم دنبالت می ........
 ترانه یه لحظه نفس بکش تا من حرف بزنم .بابام بیمارستان بستریه .سکته قلبی کرده یا خدا .االن حالش چطوره بهتره ولی باید آنژیو بشه  ...تو می تونی ....تا این زمان هیچ وقت از دوستهایش درخواست پول نکرده بود ،مخصوصا از ترانه که به خواستگاری برادرش متین
جواب رد داده بود .ترانه از سکوت پارمین متوجه منظورش شد.
 هزینه اش چقدره ؟ یک و نیم ..پونصد تومن پس انداز دارم ولی برای بقیه اش .... با متین صحبت می کنم ببینم می تونه جور کنهچهره پارمین پشت گوشی گر گرفت و به پیشانیش عرق شرم نشست .
 نه ترانه جون خودم می تونم جورش کنم مزاحمه..... این چه حرفیه دختر .بهش نمی گم واسه تو می خوام ......خوبه اگه تو نبودی چی کار میکردم خدا بزرگه هیچ وقت کسی رو لنگ نمی ذارهبعد تعارف های معمول دکمه قطع تماس را زد و نفس راحتی کشید .چطور این بدهی ها را پس می داد .سرش را
میان دستهایش گرفت  ...چشم هایش را بست .
 مشکلی پیش اومده ؟سریع سرش را بلند کرد  .سیاوش را با روپوش سفید مقابلش دید.
 نه همه چیز خوبه16
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 -نوبت آنژیو برای کی افتاد ؟

فردا .البته گفت می شه به جای آنژیو ازسیتی آنژیو استفاده کرد ولی دقتش کمترهسیاوش پوزخندی زد و گفت :
 پولش کمتره و دقتش  ...آنژیو با اطمینان بیشتری جواب می دهچند لحظه مکث کرد و ادامه داد.
 مادر می گفت برای آنژیو پول نداریداز جیبش تعدادی تراول در آورد و در حالی که در مقابل پارمین می گرفت به گوشیش که زنگ می خورد پاسخ داد
 ...به دست سیاوش خیره شد  ...با حرص دندانهایش را روی هم سایید  ...سیاوش دستش را تکان داد  ...منظورش
این بود که تراول ها را بگیرد  ...با عصبانیت به چشمان مغرور او چشم دوخت ...پوزخندی بر لب سیاوش بود یا
حداقل پارمین این طور احساس کرد .دست او را پس زد و به سرعت از بیمارستان خارج شد .همیشه از نگاه باال به
پایین سیاوش متنفر بود .سوار ماشینش شد و به سمت خانه رفت .ممکن بود ترانه هم نتواند کاری برایش انجام دهد
باید چیزی برای فروش پیدا می کرد فردا باید پدرش آنژیو می شد
وارد خانه شد .صدای قرآن خواندن کوکب می آمد .بی صدا به اتاقش رفت  ،سند ماشین را برداشت و از خانه خارج
شد .در حین حرکت نگاهی به قورباغه دهن گشادش کرد که تکان می خورد  ،یاد اولین روزی افتاد که پدرش به
عنوان جایزه قبولیش در دانشگاه این ماشین را برای او خریده بود .کنار خیابان توقف کرد ...اولین باری که این
رنوی سفید رنگ را دید چقدر ذوق زده شد واز تصور قرار گرفتن پشت فرمان آن احساس بزرگی کرد  ...زمان
چقدر زود می گذشت  ...گوشیش را برداشت و به ترانه زنگ زد.
 سالم ترانه .شیری یا روباه؟ سالم عزیزم .به خدا روم نمی شد بهت زنگ بزنم .می دونی ...... آره می دونم .......همه دستشون خالیه........ شرمنده ام به خدا  ...االن دستش خالیه چند روز دیگه می تونه جور کنه دشمنت شرمنده ،یکی دیگه هم قول داده برام پول جور کنه ......تو غصه نخور ...فقط یه لطفی کن اگه تا چند روزدیگه تونست پول جور کنه خبرم کن
 باشه عزیزم  ...حتماگوشی را قطع کرد و درکیفش انداخت .باید به چند نمایشگاه ماشین سر می زد.
چند جا رفت  ...ولی دست از پا دراز تر برمی گشت  ...این مدل ماشین زیاد طرف دار نداشت  ...ناامید به یک
نمایشگاه دیگر رفت  ...نگاهی به ماشین هایش کرد  ...زیاد مدل باال نبودند .ممکن بود ماشین او را بخرند .ماشین را
پارک کرد و داخل نمایشگاه رفت .پسر جوانی پشت میز نشسته بود .با دیدن او لبخندی روی لبش نقش بست .
 سالم  ...خسته نباشید سالم  ...بفرمایید خانم در خدمتمبه ماشین که از پشت شیشه ها معلوم بود اشاره کرد .
 اون ماشین و برای فروش آوردم17
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پسر از جایش بلند شد .
 -بهتره بریم ببینیمش

همراه او از نمایشگاه خارج شد .تمام مدت سنگینی نگاه او را حس می کرد.
با دیدن ماشین دور تا دور آن را چک کرد ...چشم از ماشین برداشت و نگاه خریدارانه ای به پارمین کرد .
 حقیقتش از این تیپ ماشین ها نمی خرم ولی چون شما خانم باشخصیتی هستید و.........نگاهش رو ی لبهای گوشتی پارمین ایستاد ...دندانهایش را روی هم فشار داد و سوار ماشینش شد .
 کجا خانم .ماشینت رو می خرمبین رفتن و ماندن مردد بود تا االن هیچ نمایشگاهی ماشینش را نخواسته بود و وقت زیادی نداشت .از طرفی نگاه
هرزه جوان را تاب نمی آورد  ...چهره ی پدرش جلوی چشمانش نقش بست  ...از ماشین پیاده شد.
 چند می خری ؟ شما اول بفرمایید بریم تو نمایشگاه یه چیزی میل کنید بعد راجع به قیمت صحبت می کنیم .پارمین با عصبانیت دوباره گفت :
 چند می خری؟پسر خنده ی کریهی کرد .
 ماشین رو دو و دویست .....ولی صاحب ماشین رو نوکرشم هر چی خودش بگه ؟پارمین زیر لب گفت  :آشغال
اگر زمان دیگری بود حتی یک لحظه هم آنجا نمی ایستاد ولی االن ..........چیزی به دستش خورد .به خودش آمد و
دستش را کنارکشید .پسرک وقیحانه به او نگاه می کرد و می خواست دستش را بگیرد .سریع سوار ماشین شد و پر
گاز از آنجا دور شد .
ازترس گریه می کرد  ...قلبش تند می زد  ...ماشین را گوشه خیابان پارک کرد  ...به ساعت نگاه کرد ...هشت بود و
او هنوز پول را فراهم نکرده بود .اشکهایش را با پشت دست پاک کرد وسرش را روی فرمان گذاشت  ...گوشیش
زنگ خورد .اسم نسرین روی صفحه افتاده بود .صدایش را صاف کرد تا لرزش گریه در آن مشخص نباشد .
 سالم نسرین سالم چطوری دختر  ،یه حالی از ما نپرسیا بی معرفت در گیر بیمارستان بابا بودم  ...وقت نداشتم  ...مگه ترانه بهت نگفته؟ چرا االن باهاش صحبت کردم بهم گفت .انشااهلل بابات زود خوب می شه .ترانه می گفت پول کم داری ....تونستیجورش کنی ؟
 نه هنوز راستش می خوام یه چیزی بهت بگم روم نمی شه ؟ حاال واسه من خجالتی شدی می خواستم بگم بابام یه پولی بهم داده که باهاش ماشین بخرم زیاد نیست ولی خب گفتم االن  ...شاید تو اینموقعیت بخوای ماشینت رو بفروشی ؟
18
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چشمهایش را بست و سرش را به صندلی ماشین تکیه داد.
 چقدر داری ؟ هشتصد تومناین قیمت ماشینش نبود ولی چاره ی دیگری نداشت .
 من یه میلیون باید جور کنم . دویست تومن از قبل تو حسابم هست اونم می دم .چطوره ؟ خوبه شماره حسابت رو برام بفرست ،برات کارت به کارت می کنم باشهشماره حسابش را برای نسرین اس ام اس کرد .خدا را شکر کرد که باالخره پول آنژیو جور شد  ،ولی کمی قلبش
گرفت  ...روی دوستی نسرین بیشتر از اینها حساب باز کرده بود ولی او دنبال منفعت خودش بود .
با لبخندی محزون ماشین را روشن کرد و به طرف خانه رفت .
تا در را باز کرد کوکب با نگرانی سرش را از آشپزخانه بیرون آورد .
 اومدی ...حال بابات چطور بود . خوبه خدا رو شکرکوکب دستش را روی قلبش گذاشت .
 دیدم دیر از بیمارستان اومدی دلم هزار راه رفت  ...گفتم نکنه باز حال حمید بد شده ...نمی خواین به من بگین
پارمین جلو رفت و صورت او را بوسید .
 قربونت بشم عمه جون  ...اینقدر نگران نباش اگه چیزی باشه بهت می گیمکوکب لبخندی زد و گفت :
 حاال چرا اینقدر دیر کردی؟یکی از کاهوهای درون سبد را برداشت .
 رفتم ماشینو بفروشمکوکب با افسوس به دستاش نگاه کرد .
 نه یه تیکه طال داریم که بفروشیم نه یه حساب بانکی  ...روز تنگمون رسیده  ...دستمون خالیهکاهو را با لذت می خورد .
 غصه نخورعمه  ...فعال مشکلمون با پول ماشین حل شدکوکب با افسوس سرش را تکان داد.
 پسر واسه همین روزا خوبه  ...درست نیست یه دختر بره دنبال این کاراکاهو در گلویش گیر کرد  ...او چیزی از یک پسر کم نداشت  ...همیشه سعی می کرد این را ثابت کند ولی باز هم ...
 هر کاری که یه پسرمی تونه انجام بده  ...منم انجام می دم عمهکوکب نگاه قدر شناسانه ای به او کرد ولی در دلش باز هم افسوس پسر نداشتن برادرش را می خورد .
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صبح به زور پانیذ را به مدرسه فرستاد و همراه کوکب به بیمارستان رفت  ...به تصویر حمید پشت شیشه نگاه کرد
.چهره خندان او الغر و رنگ پریده شده بود .نفس عمیقی کشید تا اشکهایش پایین نیاید  .کوکب او را صدا کرد .به
طرف او برگشت .
سیاوش و شهره هم در کنار کوکب ایستاده بودند.با شهره سالم و احوال پرسی کرد و زیر لب سالمی هم به سیاوش
گفت که خودش به زحمت شنید .
سیاوش در پاسخ بی اعتنا سری تکان داد و رو به کوکب کرد.
 کوکب خانم برای هزینه ها اگه مشکلی داشتید می تونید رو کمک من حساب کنید.کوکب با شرمندگی سرش را پایین انداخت .
 خدا حفظت کنه عزیزم  ...واهلل چی بگم  ...تو که غریبه نیستی  ...یکم دستمون خالیه  ،دیروز هم این بچهبه پارمین اشاره کرد که از خجالت در حال آب شدن بود.
 مجبور شد ماشینش رو بفروشهسیاوش به پارمین نگاه کرد و خواست چیزی بگوید که در همین حین پرستار ها حمید را از بخش سی سی یو خارج
کردند و به سمت آسانسور بردند  ...پارمین همزمان با حرکت تخت قدم بر می داشت  ...به صورت رنگ پریده
پدرش نگاه کرد  ...کاش می توانست او را از این تخت لعنتی جدا کند و همراه خود به خانه ببرد  ...مثل بچه ها دلش
بهانه می گرفت  ...دستش را به موهای سفید حمید کشید  ...اگراتفاقی می افتاد ...اگر دکتر تشخیص اشتباه میداد ...
افکارش احمقانه بود ساعدی پزشک ماهری بود  ...دلش آرام نمی گرفت  ...می ترسید  ...می ترسید این آخرین
باری باشد که  ...حتی فکر کردن به آن هم عذاب آور بود  ...حمید لبخند بی جانی زد  ...بغض گلویش را چنگ می
زد  ...نمی خواست او را از دست بدهد  ...او همه کسش بود  ...حمید دست او را لمس کرد  ...نمی خواست پدرش را
از دست بدهد  ...چقدر دردناک بودن سپردن عزیز ترینش زیر تیغ  ...اشک در چشمانش جمع شد  ،چشمانش را
چرخاند تا اشکش پایین نیاید  ...حمید متوجه حال منقلب او شد  ...به آرامی گفت :
 حالم خوبه ........نگران نباشاشک های پارمین روی گونه اش چکید  ...پرستار دستش را از تخت جدا کرد  ...در آسانسور بسته شد  ...به هق هق
افتاد  ،کوکب بغلش کرد .
 چیزی نیست عمه  ،بابات خوب می شه ....... اگه بالیی سرش بیاد  ...من  ...بدون اونهق هق گریه اش نمی گذاشت جمله اش را تمام کند .
 خوب می شه  ...امیدت به خدا باشه دخترکوکب صورت پارمین را میان دستانش گرفت و با محبتی که کمتر از یک مادر نبود به چهره غمگین او نگاه کرد.
صورت معصومش  ،بدون آرایش و رنگ پریده بود  ...چشمان عسلیش رگه های قرمز داشت  ...قطره های درشت
اشک ازچشمانش سر می خورد و روی دستان کوکب می چکید .
 ببین با خودت چی کار کردی  ...رنگ به رو نداریدست های پارمین را در دست گرفت دستانش سرد بود .
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 -تو حالت خوب نیست

پارمین لحظه ای از پشت سر کوکب چهره سیاوش را دید که به او نگاه می کرد.از اینکه از خودش ضعف نشان داده
بود پشیمان شد .به آرامی از آغوش کوکب درآمد .اشک هایش را پاک کرد و لبخند بی جانی زد .
 حالم خوبهنگاهی به چشمان نگران شهره کرد .
 وقتی دیدم بابا رو می برن  ...یکم دلم گرفتشهره لبخند دلسوزانه ای زد و رو به سیاوش کرد .
 کی عمل تمام می شه ؟پارمین منتظر به چشمان سیاویش خیره شد  .نگاهشان در هم گره خورد  ...سیاوش برای اولین بار نگاهش را از او
دزدید و در حالی که شهره و کوکب را مخاطب قرار می داد گفت :
 بستگی به نتیجه آنژیوگرافی داره  ...اگه تعداد رگ های مسدود زیاد نباشن فقط تو رگ ها بالن می زنن و بعداستنت گذاری می کنند ولی اگه تعدادشون زیاد باشه به عمل قلب باز نیاز دارن .......که در اون صورت خیلی طول می
کشه
پارمین روی صندلی نشست و چشم به ساعت دوخت .
زمان به کندی می گذشت .یک ساعت  ...دو ساعت  ...سه ساعت...
چیزی را روی پایش حس کرد .
 بخور داری از حال می ریچشم از ساعت بر نمی داشت .
 خیلی طول کشیده  ...نکنه اتفاقی افتادهسیاوش ظرف غذا را باز کرد و دوباره روی پای او قرار داد.
 عمل های قلب طوالنیه  ...بخورنگاهی به غذا کرد  ،زرشک پلو بود .اشتهایی به غذا نداشت ولی رد کردن آن هم دور از ادب بود .قاشق را برداشت
و بدون اینکه به او نگاه کند گفت:
 ممنون  ...این چند روز خیلی بهتون زحمت دادیمسیاوش ظرف غذای خودش را هم باز کرد .کوکب و شهره در حال غذا خوردن زیر چشمی به آنها نگاه می کردند.
 از کارهام که عقب افتادم  ...ولی آقا حمید و کوکب خانم ارزششون بیشتر از این حرف هاستچیزی به روی خودش نیاورد و لحن گزنده او را به حساب رفتار دیروز خودش گذاشت .
 چرا ماشینت رو فروختی ؟بی تفاوت گفت:
 دیگه الزمش نداشتم ...سیاوش لبخند کجکی زد .
 حیف شد  ...باغ وحش سیار بود21
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پارمین اخم کرد و قاشق را در ظرف انداخت .

 راست می گی باغ وحش بود  ...ولی حیونهاش اهلی بودن ...در چشمان طوسی سیاوش خیره شد.
 نیش نمی زدنسیاوش نگاهش را به ظرف غذا دوخت  .قاشقش را پر کرد و نزدیک دهانش برد.
 اما پاچه می گیرنپارمین ظرف غذا را کنار گذاشت و می خواست بلند شود که سیاوش آستین مانتویش را گرفت .
 بشین غذات رو بخور نمی خورم دارن نگامون می کننبه رو به رو نگاه کرد شهره و کوکب به آنها نگاه می کردند .خوشبختانه فاصله ی راهرو به اندازه ای بود که صدای
گفت و گوی آنها را نشنیده بودند  .دوباره سر جایش نشست .سیاوش هم از غذا خوردن دست کشید .
 پانیذ ساعت چند از مدرسه میاد ؟خودش را به نشنیدن زد .
 مامان و کوکب خانم رو می برم خونه  ...حداقل اون بچه تنها نباشه .اینجا موندن فایده ای نداره  ...تو نمیای ؟ الزم نیست شما نگران خانواده من باشینسیاوش بلند شد ومقابلش ایستاد .
 من اونها رو خانواده تو نمی دونم  ...وجود خودشون برام عزیزه  ...اگه اونها رو پای تو حساب می کردم شک نکنحتی یه لحظه هم اینجا نمی موندم
قبل از اینکه به پارمین اجازه صحبت دهد به سمت شهره و کوکب رفت  .پارمین به روبه رو نگاه کرد .کوکب حاضر
نبود به خانه برود ولی عاقبت بلند شد و به سمت پارمین آمد.
 من می رم خونه پیش پانیذ  ...االن خسته و گرسنه از مدرسه میاد یه چیزی بهش بدم  ...تو خسته نیستی نمی خوایبیای خونه ؟
نگاهی به سیاوش کرد که به آنها خیره شده بود.
 نه شما برید تا فردا اجازه نمی دن حمید رو ببینی  ...بیا باهم بریم می خوام بعد از عمل با دکترش صحبت کنم بعد میامکوکب بعد از کلی سفارش رفت .دوباره به ساعت نگاه کرد .در تمام عمرش اینقدر به ساعت خیره نشده بود.

دکتر از اتاق عمل بیرون آمد با عجله دنبالش رفت .
 دکتر ساعدیساعدی به طرفش برگشت .
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 خسته نباشید  ...حال پدرم چطوره ؟دکتر نگاهی پدرانه به او کرد .

 اونقدرها که فکر می کردم اوضاع رگهای قلبش بد نبود  ...بالفاصله بعد از تشخیص براش استنت گذاشتیم  ...خدارو شکر نیاز به عمل باز نداشت
نفس راحتی کشید و لبخند زد .
 ممنون دکترساعدی لبخند زد.
 خوش به حال پدرت  ...کاش منم دختری مثل تو داشتمبا شرم دخترانه سرش را پایین انداخت و تشکر کرد .خیالش از سالمتی حمید راحت شد تنها مشکل هزینه ترخیص
بود .سوار ماشین شد .نگاهش به قورباغه افتاد ،دلش گرفت .فردا باید آن را به نسرین تحویل می داد .زیر لب گفت
 :مهم باباست
در راه به فکر جور کردن پول برای ترخیص بود.هزینه بیمارستان و عمل روی هم دو میلیون می شد  .در خانه هم
چیز باارزشی برای فروش نداشتند و...
به خانه رسید .جلوی در خانه شلوغ بود .ماشین را به سرعت پارک کرد و به سمت آنها رفت .کوکب درمقابل سه
مردی که با صدای بلند حرف می زدند سکوت کرده بود و به دستهایش نگاه می کرد .
 اینجا چه خبره ؟کوکب سرش را باال آورد ولی قبل از اینکه حرفی بزند یکی از مردها گفت :
 شما چه نسبتی با آقای فکور داری ؟ دخترش هستم .مشکلی پیش اومده ؟مرد که چشم های ریز سبز رنگی داشت سرتا پای پارمین را برانداز کرد .
 یه سال پیش این خونه رو از پدرتون خریدم .یکسال تو خونه نشستن شرط فروش خونه بود ولی االن مهلتی که بهپدرتون دادم سر اومده  ...ده روز پیش به خودشم گفتم اول با زبون خوش می گم تخلیه کنید ولی بارهای بعد با
مامور میام ...
بهت زده به آنها نگاه می کرد .معنی حرفهای مرد را متوجه نمی شد گویی مغزش به یکباره از کار افتاده بود.اگر
حرفهای آنها درست بود  ...یعنی بابا بدون اینکه به ما بگه خونه رو فروخته  ...تو این زمستونی کجا بریم آخه
.....خونه از کجا پیدا کنیم  ...حاال خونه هم پیدا کردیم پول پیش از کجا بیاریم ...
چشمهای نگرانش را به کوکب دوخت .قطره اشکی از گوشه چشم کوکب چکید و بی حال روی زمین افتاد .یکی از
مردها که موهای جوگندمی داشت و سن دار تر می نمود گفت :
 بهتون ده روز مهلت می دیم تخلیه کنید ولی بیشتر از این راه نداره  ...ما هم مشکالت خودمون رو داریمدستش را دور کمر کوکب حلقه کرد و کمکش کرد بایستد .مرد اولی از این پیشنهاد راضی نبود ولی با نگاه مرد سن
دار ساکت شد و از آنجا رفتند .هنوز در بهت بود ...نمی توانست حرف های مرد را باور کند .به کوکب کمک کرد و
داخل خانه رفتند ...لیوان آب قند را به لب های کوکب نزدیک کرد .کوکب نگاه دردمندش را به او دوخت و برای
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اولین بار جلوی پارمین گریه کرد .قطره های اشک در چین و چروک های صورتش فرو میرفت و روی روسریش می
چکید.
 دیدی آخر پیری چه به روزمون اومدحال پارمین هم بهتر از او نبود .کلی سوال در ذهنش می چرخید  .منتظر بود هر لحظه از خواب بپرد و ببیند همه این
اتفاق ها یک کابوس شبانه است .
 واقعا بابا خونه رو فروختهکوکب اشک می ریخت .
 اصال چرا بابا خونه رو فروخت ؟کوکب با گوشه روسریش اشکش را پاک کرد و نفس عمیقی کشید.
 یه روز یکی از دوستاش گفت بیا پولت رو سرمایه گذاری کن تا یه پشتوانه ای برای دختر ها بشه  ...دیگه نمیدونم چه کاری بود  ...ماشین رو واسه همین فروخت  ...ولی بعد گفت حیفه ،پول سرمایه اش کمه  ،اومد خونه رو هم
فروخت ....گفت تا قبل از موعد تحویل خونه پولش رو با سودش پس می گیره و دوباره خونه رو می خره ولی...
گریه اش شدت گرفت.
 به خاک سیاه نشستیم ...پارمین مثل مسخ شده ها به رو به رویش نگاه می کرد.
 بابا واسه همین حالش بد شد؟کوکب سرش را به عالمت تایید تکان داد  ...سرش را به صندلی آشپزخانه تکیه داد و چشم هایش را بست  ...شوکه
بود  ...در چند لحظه همه زندگیش را از دست داده بود  ...احساس خفگی می کرد  ...دلش می خواست گریه کند ...
فریاد بزند  ...جیغ بکشد  ...مشتهایش را به دیوار بکوبد  ...یا حتی ....چشمش را باز کرد و گلدان شیشه ای روی میز
را محکم به طرف ظرف شویی پرت کرد .صدای شکستن گلدان و صدای گریه سوزناکش در هم گره خورد  ...پانیذ
وحشت زده به آشپزخانه آمد و با چشمهایی نگران به آن دو نگاه کرد.
 اینجا چه خبره  ...پارمین چشه عمه ؟کوکب در حالی که خودش هم آرام گریه می کرد  ،انگشتش را به نشانه سکوت روی بینیش گذاشت و به او عالمت
داد که از آشپزخانه بیرون برود ،خودش هم لیوانی آب روی میز گذاشت و از آشپزخانه خارج شد .پارمین احتیاج به
تنهایی داشت  ...حاال باید چه کار می کرد  ...حمید گوشه بیمارستان بود  ...کوکب و پانیذ هم کاری از دستشان بر
نمی آمد  ...هیچ فامیلی هم در این شهر نداشتند  ...خودش هم  ...من  ...من می تونم چی کار کنم
اشک ....اشک  ...اشک ...تنها مرهمش بود  ...به پنجره آشپزخانه نگاه کرد  ...خورشید طلوع می کرد و او حتی یک
لحظه چشم بر هم نگذاشته بود  ...هر چقدر فکر می کرد کمتر به نتیجه می رسید  ...سرش در حال انفجار بود و
چشمهایش از گریه طوالنی و بی خوابی می سوخت .
چند قرص مسکن خورد  ...تکه های شکسته گلدان را در سطل ریخت و صبحانه را آماده کرد.
 کی بیدارشدی ؟نان ها را در ظرف گذاشت و صورتش را به طرف کوکب بر گرداند .کوکب از دیدن چهره او جا خورد.دستی به
چشمان او کشید.
24
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 عمه ات بمیره برات ...چه بالیی سر چشمهات آوردیسعی کرد لبخند بزند ولی به هر چیزی شبیه بود غیر از لبخند.
 چیزیم نیست  ...خوبمباید پانیذ را به مدرسه می فرستاد .کمی فکر کرد  ...امروز چند شنبه بود ؟
 عمه امروز چند شنبه است؟کوکب در حالی که چادرنمازش را از سر برمی داشت گفت :
 سه شنبهزیر لب تکرار کرد سه شنبه  ...امروز امتحان میان ترم داشت  ...زهر خندی زد در این اوضاع چطور درس می خواند.

با سردرد از خواب بیدار شد .اتفاق های روز قبل جلوی چشمانش آمد  ...هنوز هم باور اینکه همه چیز را از دست
داده اند برایش مشکل بود  ...به ساعت نگاه کرد چهار و نیم بعداز ظهر ...قرص های مسکن زیادی اثر کرده بودند.
آبی به صورتش زد و از اتاق خارج شد .کوکب روی سجاده نشسته بود و قرآن می خواند .کنارش نشست .شانه های
ظریف کوکب زیر چادر تکان می خورد  ...بی صدا گریه می کرد .پارمین سرش را روی پای او گذاشت ...کوکب
موهایش را نوازش کرد  ...با سوز قرآن می خواند  ...اشک های پارمین روی زانوی کوکب می چکید و در سفیدی
چادر گلدار او گم می شد  ...حالش بد  ...خیلی بد  ...یک شبه تمام هستیشان به باد رفته بود  ...تو این شهر غریب ،
کجا بریم  ...کجا رو داریم که بریم
صدای زنگ گوشیش بلند شد .حوصله ی جواب دادن نداشت بعد از چند بار زنگ خوردن دیگر صدایش نیامد .گذر
زمان را متوجه نمی شد  ...نه او  ...نه کوکب  ...هیچ کدام حرفی نمی زدند  ...حتی حرکتی هم نمی کرد  .صدای زنگ
خانه بلند شد  ...حوصله نداشت بلند شود  ...بار دیگر زنگ خورد  ...پانیذ با عجله از اتاق بیرون آمد و به سمت
آیفون رفت.
 بله تویی نسرین جون  ...بیا توگوشی را سر جایش گذاشت و به پارمین نگاه کرد.
 دوستت نسرین اومدهپارمین بلند شد و به اتاق رفت  ...سوئیچ را از روی میز برداشت  ...به کل یادش رفته بود باید امروز ماشین را به
نسرین بدهد  ...از اتاق خارج شد .نسرین در حال احوال پرسی با کوکب بود .با دیدن او حیرت زده به طرفش آمد.
 سالم عزیزم  ...چی به روزت اومده  ...چرا این ریختی شدی ؟ سالمخواست حرف بزند که بغضش شکست و شروع به گریه کرد نسرین او را در آغوش گرفت و با نگرانی گفت :
 واسه بابات  ...نکنهبا هق هق گفت :
 بابا خوبه  ...تموم زندگیمونو از دست دادیم  ...بدبخت شدیم25
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 آروم پارمین  ...یه لحظه آروم باش بگو قضیه چیهاز آغوش نسرین درآمد و ماجرا را بریده بریده تعریف کرد  ...نسرین بهت زده به سه نفرشان نگاه می کرد  ...باور
همچین اتفاقی سخت بود  ...هیچ کس با همه ی زندگیش معامله نمی کرد ولی حمید ...
 غصه نخور پارمین جون  ...هر جور شده واست پول جور می کنمچیزی نگفت فقط اشک می ریخت.
 خدا بزرگه  ...ما چند تا آشنا بنگادار داریم به بابام می گم بهشون بسپرهکوکب دست پارمین را در دست گرفت  ...دستش یخ زده بود و می لرزید  ...رو به نسرین کرد.
 ممنون دخترم  ...فقط یه زحمتی بکش به بابات بگو زیاد فرصت نداریم باشه چشم  ...االن که نیاز به  ...یعنی اگه االن نیاز به پولی چیزی دارید بگید .دیروز پشت گوشی گفته بود که پول ندارد  ،داشت تعارف می کرد .پارمین گفت:
 نه الزم نداریم  ...واسه خرجیمون از حقوق بابا مونده  ...فقط پول عمله که ...نسرین به روی خودش نیاورد و حرف او را نشنیده گرفت .
 با اجازتون من رفع زحمت کنم شرمنده دخترم  ...اونقدر فکرم مشغول بود یادم رفت ازت پذیرایی کنم ممنون کوکب خانم  ...ما نمک پرورده ایم  ...با اجازتوناز جایش بلند شد و به سمت حال رفت  ...کوکب بدرقه اش کرد ولی پارمین غمبرک زده روی مبل نشسته بود ...
نسرین کمی این پا و اون پا کرد و آخر سر گفت :
 می بخشید کوکب جون  ...می شه از پارمین سوئیچ ماشین رو بگیریدکوکب چیزی نگفت  ...پانیذ را دنبال سوئیچ فرستاد  ...نسرین با شرمندگی به زمین نگاه می کرد .
 اینم سوئیچکوکب آن را در دست نسرین گذاشت .
 می بخشید کوکب جون االن بد جوری بهش نیاز دارم وگرنه  ...وگرنه می ذاشتمش پیشتون اشکال نداره مادرماشین را از خانه بیرون برد و رفت .پانیذ به دور شدن ماشین نگاه می کرد.
 به نظرتون می تونه کاری برامون کنهکوکب دستش را دور شانه ی او گذاشت.
 اینجور رفیقا  ...مال گرمابه و گلستونن  ...روز بدبختی پیداشون نمی شهداخل خانه رفتند.
پارمین مثل مجسمه روی مبل نشسته بود و به روبرویش نگاه می کرد .پانیذ روی مبل کناریش قرار گرفت  ...کوکب
روی سجاده نشست و قرآنش را به دست گرفت  ...هیچ کس حرفی نمی زد ...عاقبت پانیذ از سکوت پارمین و
کوکب خسته شد و به اتاقش رفت  ...نزدیک های صبح بود که کوکب بلند شد و به آشپزخانه رفت  ...سینی غذایی
آورد و کنارش گذاشت.
 بیا یه چیزی بخور  ...از دیروز تا حاال چیزی نخوردی26
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به سینی نگاه کرد  ...گرسنه اش نبود.
 -سیرم

 با زانوی غم بغل گرفتن که چیزی درست نمی شهحرفی نزد .کوکب لقمه ای گرفت و به دستش داد.
 اینو بخور  ...داری از حال می ریلقمه را در دست گرفت .کوکب که خیالش راحت شده بود.به اتاقش رفت  ...لقمه از دستش توی سینی افتاد ...فقط
ده روز  ...به فضای خانه نگاه کرد  ...از زمانی که پنج ساله بود اینجا زندگی می کردند  ...با خشت  ،خشت آن خاطره
داشت  ...بابا چطوری طاقت بیاره
عقربه های ساعت پشت سر هم می دویدند  ...نمی خوابید  ...مدام فکر می کرد  ...افکارش آشفته بود  ...هر بار
چیزی در ذهنش می آمد  ...صدای اذان بلند شد  ...لحظه ای چشمهایش را بست  ...دستی پتو رویش انداخت و......
با صدای بستن در حال چشمهایش را باز کرد  ...کوکب از آشپزخانه بیرون آمد .
 تو چرا بیدار شدی  ...هنوز نیم ساعت نیست که خوابیدی باید برم دنبال خونه زیاد وقت نداریمکوکب دوباره چشمهایش تر شد .
 خوبیت نداره یه دختر جوون بره دنبال خونه  ...اونجا ها همه جور آدمی میادسرش را به دیوار تکیه داد.
 من نرم  ...کی بره ؟کوکب درمانده اشک می ریخت.
 خدایا این چه بالیی بود آخر عمری سرمون اومدپارمین از جایش بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت.
 پارمینبه طرف کوکب برگشت .
 می تونیم به سیاوش بگیمچهره اش درهم رفت .
 اون واسه بیمارستان بابا می گفت از کار و زندگیش افتاده ،چه برسه به اینکه بره دنبال خونه بگرده گفتنش ضرر نداره  ...واسه خونه گرفتن باید بری پایین شهر اونجا محیطش خوب نیست  ...حاال تو دست نگه دارببینیم اون چی می گه
چیزی نگفت .به اتاقش رفت  ...اگر سیاوش قبول نمی کرد چطور با پای پیاده دنبال خانه می گشت  ...خانه هم پیدا
می شد  ...چطور با یک بنگاه دار تنها برای دیدن خانه می رفت.
ساعتها به دیوار روبه رویش خیره شد.
در اتاق به شدت باز شد .حوصله ی تذکر دادن به پانیذ را نداشت.
 -سالم

27
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زیر لب جواب سالمش را داد .پانیذ بی هیچ حرفی روپوشش را در آورد و از اتاق بیرون رفت .کمی بعد دوباره در
اتاق باز شد.
 عمه گفت بیا ناهار بخور گرسنم نیست گفت به زور ببرمت  ...داری از حال می ریکالفه چشمهایش را بست.
 گفتم نمی خورم  ...برو ناهارتو بخورپانیذ نزدیکش آمد و دستش را کشید.
 بیا دیگهداد زد.
 ولم کن  ...یه حرف و چند بار باید بهت بگمپانیذ دستش را رها کرد و با چهره ای درهم از اتاق بیرون رفت  .چند ساعت دیگر هم گذشت .چند ضربه به در اتاق
خورد  ...کوکب وارد اتاق شد.
 چرا نیومدی ناهار بخوری؟ به خدا اشتها ندارمکوکب کنارش روی تخت نشست.
 این جوری مریض می شیبا نگاهی غبار گرفته به کوکب نگاه کرد.
 چی کار کنیم عمهکوکب در فکر فرو رفت .
 االن با سیاوش صحبت کردممنتظر نگاهش کرد.
 گفت این چند وقت خیلی کار داره  ...دنبال کارهای پذیرشش برای تخصصهپوزخندی زد و گفت :
 می دونستم نمیادبه ساعت نگاه کرد  ...سه
 دو ساعت دیگه می رم دنبال خونهکوکب چیزی نگفت و سکوت کرد.

پاهایش از پیاده روی زیاد ذوق ذوق می کرد  ...هیچ بنگاهی خانه با دو ،سه میلیون پول پیش نداشت  ...به بنگاهی که
تازه از آن خارج شده بود نگاه کرد  ...سر درش نوشته بود خانه ارزان قیمت  ...ده  ،پونزده میلیون ارزانترین بود...
همان را هم نداشت  ...دانه های برف روی شانه هایش نشست  ...به آرامی قدم بر می داشت  ...این دهمین بنگاه بود
28
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 ...قیمت خانه ها ی اطراف محله خودشان هم سرسام آور بود  ...گوشیش زنگ خورد به صفحه آن نگاه کرد ،شماره
را نمی شناخت.
 بلهصدای مردی در گوشی پیچید.
 چرا دانشگاه نمیای ؟صدا را نمی شناخت .
 ببخشید به جا نیوردم .میشه خودتون رو معرفی کنید؟ کسیم که در ماشینش رو داغون کردی؟هر چه فکر کرد چیزی به خاطر نیاورد.
 چیزی یادم نمیاد همونی که بهت گفت بروعروسک بازی کنآن روز را به خاطر آورد  .یاد یادداشت توهین آمیز او افتاد.
 توهین های کتبی که کردید کم بود .می خواید شفاهی هم تکرار کنیدلحظه ای به سکوت گذشت .
 بابت اون روز متاسفم  ...وقتی در ماشینم رو دیدم بد جور قاطی کردم و اون یادداشت....نوک بینی و دستان پارمین از سرما یخ زده بود .آستین پالتویش را پایین تر کشید و کالفه گفت:
 حاال من باید چی کارکنم  ...بگم غلط کردم  ،دل شما آروم می شه نه این چه حرفیه  ...حقیقتش اون روز از بچه ها پرس و جو کردم که ماشین مال کیه  ....فکر می کردم عمدا اینکار رو کردید ....ولی وقتی شما رو دیدم  ،ماشین رو فراموش کردم  ...میشه بیشتر با هم آشنا شیم  ...من سپهر میهن
دوست هستم
پارمین دستش را جلوی دهانش گرفت تا از گرمای نفسش کمی گرم شود.باید سریع سوار تاکسی می شد و به خانه
می رفت .هوا حسابی سرد بود و عقربه ها ساعت نه ونیم شب را نشان می دادند.
 متاسفم من عالقه ای به این آشنایی ندارمسپهر می خواست حرفی بزند که پارمین عجوالنه خداحافظی کرد .
به خانه رفت و تمام وسایل خانه را لیست کرد  .برای هر کدام قیمتی را تخمین زد.با فروش آنها فقط می توانست
هزینه عمل حمید را پرداخت کند .کاغذ را رو ی میز انداخت.
 چرا فکر می کنی من کوچیکم؟به طرف پانیذ چرخید  ...زانوهایش را دربغل گرفته بودو به او نگاه می کرد.
 من همچین فکری نکردم پس چرا هیچکس بهم هیچی نمی گه؟پارمین روی تخت  ،کنار او نشست و موهای خرمایی رنگش را نوازش کرد.
 در مورد چی می خوای بدونی؟ در مورد...29
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نگاهی به پارمین کرد گفت :
 -جدی ....جدی ....باید از اینجا بریم

پارمین نفس عمیقی کشید و سرش را به عالمت تایید تکان داد  ...پانیذ در فکر فرو رفت .
 دوستم گفت بتی رو پونصد می خرهبه چهره غمگین او نگاه کرد .بتی سگ پانیذ بود .از موقع تولد بزرگش کرده بود و تحت هیچ شرایطی حاضر نبود از
آن دل بکند ولی حاال  ...او هم از بتی گذشت .دستش را دور شانه پانیذ حلقه کرد و سرش را به او چسباند .
 اگه الزم شد می فروشیمش  ...االن الزم نیستپانیذ خودش را در آغوش او انداخت و شروع به گریه کرد.
 چی شده موشی ؟اشک هایش را با پشت دست پاک کرد .
 فرزاد...پارمین نگران شد .
 فرزاد چی ؟ فرزاد با نجمه دوست شدهنفس راحتی کشید و لبخند زد.
 این که غصه نداره  ،تازه باید خوشحال باشی که زود شناختیشقطره های اشک به آرامی روی گونه پانیذ می غلتید  ...مژه هایش به هم چسبیده بود و معصومیت چهره اش را دو
چندان می کرد.
 من  ...منلب هایش موقع ادای کلمات می لرزید .
 من عاشقش بودماو را بغل کرد  ،تا نیمه های شب دلداریش داد و در آغوشش خواباند .اما خودش هر چه غلت می زد خوابش نمی برد
.دو روز از مهلت ده روزه گذشته بود .پدرش هم پس فردا مرخص می شد .تا زمانی که چشم هایش روی هم برود به
سمساری های محل فکر می کرد که کدام با انصاف ترند.

پاهایش از پیاده روی زیاد ذوق ذوق می کرد  ...هیچ بنگاهی خانه با دو ،سه میلیون پول پیش نداشت  ...به بنگاهی که
تازه از آن خارج شده بود نگاه کرد  ...سر درش نوشته بود خانه ارزان قیمت  ...ده  ،پونزده میلیون ارزانترین بود...
همان را هم نداشت  ...دانه های برف روی شانه هایش نشست  ...به آرامی قدم بر می داشت  ...این دهمین بنگاه بود
 ...قیمت خانه ها ی اطراف محله خودشان هم سرسام آور بود  ...گوشیش زنگ خورد به صفحه آن نگاه کرد ،شماره
را نمی شناخت.
 بلهصدای مردی در گوشی پیچید.
30
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 چرا دانشگاه نمیای ؟صدا را نمی شناخت .

 ببخشید به جا نیوردم .میشه خودتون رو معرفی کنید؟ کسیم که در ماشینش رو داغون کردی؟هر چه فکر کرد چیزی به خاطر نیاورد.
 چیزی یادم نمیاد همونی که بهت گفت بروعروسک بازی کنآن روز را به خاطر آورد  .یاد یادداشت توهین آمیز او افتاد.
 توهین های کتبی که کردید کم بود .می خواید شفاهی هم تکرار کنیدلحظه ای به سکوت گذشت .
 بابت اون روز متاسفم  ...وقتی در ماشینم رو دیدم بد جور قاطی کردم و اون یادداشت....نوک بینی و دستان پارمین از سرما یخ زده بود .آستین پالتویش را پایین تر کشید و کالفه گفت:
 حاال من باید چی کارکنم  ...بگم غلط کردم  ،دل شما آروم می شه نه این چه حرفیه  ...حقیقتش اون روز از بچه ها پرس و جو کردم که ماشین مال کیه  ....فکر می کردم عمدا اینکار رو کردید ....ولی وقتی شما رو دیدم  ،ماشین رو فراموش کردم  ...میشه بیشتر با هم آشنا شیم  ...من سپهر میهن
دوست هستم
پارمین دستش را جلوی دهانش گرفت تا از گرمای نفسش کمی گرم شود.باید سریع سوار تاکسی می شد و به خانه
می رفت .هوا حسابی سرد بود و عقربه ها ساعت نه ونیم شب را نشان می دادند.
 متاسفم من عالقه ای به این آشنایی ندارمسپهر می خواست حرفی بزند که پارمین عجوالنه خداحافظی کرد .
به خانه رفت و تمام وسایل خانه را لیست کرد  .برای هر کدام قیمتی را تخمین زد.با فروش آنها فقط می توانست
هزینه عمل حمید را پرداخت کند .کاغذ را رو ی میز انداخت.
 چرا فکر می کنی من کوچیکم؟به طرف پانیذ چرخید  ...زانوهایش را دربغل گرفته بودو به او نگاه می کرد.
 من همچین فکری نکردم پس چرا هیچکس بهم هیچی نمی گه؟پارمین روی تخت  ،کنار او نشست و موهای خرمایی رنگش را نوازش کرد.
 در مورد چی می خوای بدونی؟ در مورد...نگاهی به پارمین کرد گفت :
 جدی ....جدی ....باید از اینجا بریمپارمین نفس عمیقی کشید و سرش را به عالمت تایید تکان داد  ...پانیذ در فکر فرو رفت .
 دوستم گفت بتی رو پونصد می خره31
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به چهره غمگین او نگاه کرد .بتی سگ پانیذ بود .از موقع تولد بزرگش کرده بود و تحت هیچ شرایطی حاضر نبود از
آن دل بکند ولی حاال  ...او هم از بتی گذشت .دستش را دور شانه پانیذ حلقه کرد و سرش را به او چسباند .
 اگه الزم شد می فروشیمش  ...االن الزم نیستپانیذ خودش را در آغوش او انداخت و شروع به گریه کرد.
 چی شده موشی ؟اشک هایش را با پشت دست پاک کرد .
 فرزاد...پارمین نگران شد .
 فرزاد چی ؟ فرزاد با نجمه دوست شدهنفس راحتی کشید و لبخند زد.
 این که غصه نداره  ،تازه باید خوشحال باشی که زود شناختیشقطره های اشک به آرامی روی گونه پانیذ می غلتید  ...مژه هایش به هم چسبیده بود و معصومیت چهره اش را دو
چندان می کرد.
 من  ...منلب هایش موقع ادای کلمات می لرزید .
 من عاشقش بودماو را بغل کرد  ،تا نیمه های شب دلداریش داد و در آغوشش خواباند .اما خودش هر چه غلت می زد خوابش نمی برد
.دو روز از مهلت ده روزه گذشته بود .پدرش هم پس فردا مرخص می شد .تا زمانی که چشم هایش روی هم برود به
سمساری های محل فکر می کرد که کدام با انصاف ترند.
هر کدام از کارگرها وسیله ای برمی داشت و از خانه بیرون می برد  ...به آنها نگاه می کرد ولی در خیالش روزها را
می شمرد  ...پنج روزاز مهلتشان گذشته بود
 می خواید بشمرید کم نباشههر کدامشان را با چه وسواسی انتخاب کرده بودند  ...تابلو سلیقه پانیذ بود  ...مبلمان را خودش و کوکب انتخاب
کرده بودن  ...تلویزیون را  ....متوجه حرف های پیرمرد نبود.
 دختر م با شماممتعجب به پیرمرد نگاه کرد.
 چیزی گفتید ؟پیرمرد لبخند پدرانه ای زد.
 تو که جوونی این قدر حواست پرته وای به حال من پیرمرد....تراول ها را مقابل پارمین گرفت.
 بشمر کم نباشه32
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شمرد بیست و دوتا صد هزار تومانی  ،فقط تلویزیون ال سی دی را یک میلیون دویست خریده بودند اما حاال موقع
فروش  ...زیر لب تشکرکرد.
پیرمرد بین رفتن و ماندن مردد بود .
 دخترم حاللم کن نرخ بازار همینهپارمین بی تفاوت سرش را تکان داد.
 می دونمپیرمرد تا زمانی که پارمین خداحافظی کرد و در خانه را بست وجدانش آزارش می داد  .به وسایلی که خریده بود
نگاه کرد  ،حداقل شش میلیون از آنها در می آورد .لبخندی زد و بی خیال وجدانش شد.
پارمین به فضای خالی خانه نگاه کرد.بارها از اطرافیان شنیده بود که به مال دنیا نباید دل بست ،کسی از خودش هم
می پرسید همین جواب را می داد ولی حاال  ...ازدیدن خانه خالی دلش گرفته بود  .در جای خالی مبل ها روی زمین
نشست و به دیوار بدون قاب عکس تکیه داد .کوکب از درون آشپزخانه با چشمهایی نمناک به پارمین نگاه می کرد
 ...شهره کنارش ایستاده بود و دلداریش می داد .
 انشااهلل بهتر از اینها رو می خری  ...غصه اینها رو نخورکوکب چشم از پارمین بر نمی داشت .با سر به شهره اشاره کرد که به او نگاه کند و آرام گفت:
 غصه این دختر رو می خورم  ...چند وقته خواب و خوراک نداره  ...یه پاش بیمارستانه یکی دیگش تو بنگاهها ...دانشگاه هم نمی ره  ...دیروز دوستش ترانه زنگ زد خونه کلی باهام صحبت کرد  .می گفت به زورم که شده
بفرستمش دانشگاه  ...امتحان های پایان ترمش دو هفته دیگه شروع می شه
شهره به پارمین چشم دوخت که با نگاهی غبار گرفته طوری به فضای خالی پذیرایی نگاه می کرد که داغداری به
عزیز از دست رفته اش می نگرد.دست های چروکیده کوکب را در دست گرفت.
 خیلی شرمندتم کوکب  ...نتونستم هیچ کمکی بهتون بکنم  ...خودت که از اوضاع زندگی من خبر داری  ...ظاهرزندگیم مردم رو کشته  ،داخلش خودمو
 غصه نخور  ...هر کی یه جور مشکل داره  ...تا همین جاش هم خیلی مدیونتم هنوز پول پذیرش بیمارستان رو بهتبدهکارم
شهره نفس عمیقی کشید.
 ای بابا  ...این حرف رو نزن  ...قابل تو رو نداره  ...اون پول رو خودم خورد  ،خورد جمع کردم هیچ ربطی به مهردادنداره...
و بعد سری با افسوس تکان داد.
 سیاوش هم انگار عین باباش شده  ...بهش گفتم شما به پول نیاز دارید  ...ولی اونم پشت گوش انداختکوکب فنجان چای شهره را دوباره پر کرد و به دستش داد .
 جوونن دیگه خودشون کلی خرج دارن نباید زیاد ازشون انتظار داشت.فنجانی چای هم برای پارمین ریخت  ...پارمین غرق در فکربود که کوکب مقابلش قرار گرفت .چای را کنارش روی
زمین گذاشت.
 حمید رو کی مرخص می کنن ؟33

www.romansara.com

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
پارمین به تراول های در دستش نگاه کرد.

 هر وقت اینها رو بریزم به حسابشون  ...دیروز زمان ترخیص بود  ...به خاطر بد قولی سمساره افتاد واسه امروزمقداری از چای را نوشید خیلی داغ بود .بلند شد کیفش را برداشت و به طرف در رفت  ...گوشیش زنگ خورد ...
روی صفحه شماره ای ناشناس بود  ...گوشی را خاموش کرد.
در راه به نسرین زنگ زد.
 الو سالم نسرینصدا قطع و وصل می شد.
 الو پارمین صدات خوب نمیادصدای آهنگ و گفت و گوی چند نفر می آمد.
 نسرین برو یه جای ساکت نسرین داد می زد االن میام  ...ببین پارمین من صدات رو خوب ندارم  ...اگه واسه خونه زنگ زدی  ...نتونستم جورکنم  ...ببخشید باید برم  ...بای
گوشی را با ناراحتی خاموش کرد.
کارهای ترخیص کمی طول کشید  ...سیاوش هم بیمارستان نبود و مجبور بود کارها را خودش تنهایی انجام دهد ...
البته اگر بود هم از او کمک نمی خواست  ...پسره ی از خود متشکر ...
باالخره کارها تمام شد .در ماشین را باز کرد و به حمید کمک کرد سوار شود  ...حمید چیزی نگفت و در سکوت
سوار تاکسی شد  ...خودش هم در کنارش جای گرفت  ...تا رسیدن به خانه هیچکدام حرفی نزدند  ...کرایه راحساب
کرد و همراه حمید وارد خانه شد  ...کوکب با اسفند پیشوازشان آمد.
 الهی بمیرم برات داداش  ...چرا رنگ و روت این طور شدهحمید سکوت کرده بود  ...کوکب اسفند را دور سرحمید چرخاند و به پارمین اشاره کرد او را به اتاق ببرد.
به حمید کمک کرد تا روی تختش دراز بکشد  .کنارش لبه تخت نشست و به چشمهای مهربان حمید خیره شد ...
چشمهایی که رنگی نبود  ...خمار و درشت و شهال هم نبود .چشم های معمولی ولی نگران و دلسوز یک پدر بود که از
آن ها غم می بارید .پارمین سعی می کرد با حرف هایش لبخند را به لب حمید بیاورد ولی دریغ از یک تبسم کوچک.
کوکب با لیوان آب و قرص ها وارد اتاق شد  ...پارمین به سمت کوکب برگشت و در حالی که سعی می کرد خودش
را خوشحال نشان بدهد گفت:
 عمه بابا از موقعی که اومده حتی یک کلمه هم باهام حرف نزده  ...شما یه چیزی بگید شاید با شما حرف زدکوکب لیوان آب را روی زمین گذاشت و به حمید خیره شد ...چند لحظه ای فقط به او نگاه کرد  ...چهره حمید الغر و
رنجور شده بود  ...قطره اشکی از گوشه چشم حمید روی بالشش چکید  ...کوکب دستهای لرزان حمید را در دست
گرفت و به آنها بوسه زد.
 می دونم دلت گرفته داداش  ...غصه داری به من بگو...نذار تو دلت بمونه .....خدایی نکرده ...اشک های کوکب شروع به ریختن کرد.
 زبونم الل  ...ممکن دوباره راهی بیمارستان شی ...34
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هق هق گریه کوکب و اشک های بی صدای حمید  ...پارمین در حالی که با پشت دست اشک هایش را پاک می کرد
از اتاق بیرون رفت  ،بیش از این طاقت نداشت خورد شدن پدرش را ببیند.
گوشیش را برداشت و به ترانه زنگ زد.
 سالم ترانه خوبی؟ سالم .چرا صدات گرفته؟نفس عمیقی کشید و بغضش را قورت داد.
 یکم سرما خوردم  ...با متین صحبت کردی ؟ترانه سکوت کرد.چند لحظه گذشت.
 الو ترانه صدات رو می شنوم نتونست جور کنه ؟ نه  ...گفت تا یه مدت نمی تونه به کسی پول قرض بده  ...آخه.پارمین انگشتانش را مشت کرد و به زمین کوبید .کالفه گفت :
 آخه چی ؟ آخه دو ماه دیگه عروسیشه  ...برای هزینه تاالر ،خرید وسایل و ...پارمین سرش را به دیوار زد  .چشم هایش از گریه مداوم می سوخت.
 مبارک باشهحاال به چه کسی رو می زد  ،او که کسی را نداشت  ...لبش را گاز گرفت تا بغضش نشکند.
 از قول من بهشون تبریک بگو  ...خدافظفضای خانه داشت خفه اش می کرد .مانتویش را پوشید و بی هدف از خانه بیرون زد.در راه اشک می ریخت و راه می
رفت .عابر ها بعضی با دلسوزی و بعضی با حقارت نگاهش می کردند.
دلش پر بود  ...از زمانه ...آدمها  ...تقدیر .....و هر چیزی که او را به اینجا رسانده بود .کنار خیابان ایستاد .ماشین ها
با سرعت از کنارش رد می شدند  ...گاهی چند جوان می ایستادند و چیزی می گفتند  ...ولی او نمی شنید .رد اشک
روی صورتش خشک شده بود .روسریش کج شده و دسته ای از موهایش نامنظم بیرون ریخته بود .مسخ شده به
خیابان نگاه می کرد  ...لحظه ای از فکری که کرد تنش لرزید  ...چند قدم به عقب برداشت  ...زندگی او فقط مال
خودش نبود.سه نفر دیگر به او احتیاج داشتند  ...باید راهی پیدا می کرد  ...کنار خیابان شروع به قدم زدن کرد ...از
کنار دختری زیبا ،با آرایشی فریبنده گذشت  ...بوی عطر دختر هنوز در مشامش بود که ماشینی پشت سرش ایستاد
 ...به عقب برگشت دخترک با عشوه جمالتی گفت و بعد سوار ماشین شد  ...به همین راحتی ......
پارمین به تصویر لغزنده اش در جوی آب کنار خیابان نگاه کرد  ....تصویر دختری مفلوک در کنار لجن های ته
جوی بود  ...شرافتش  ...تنها سرمایه ای که داشت و به حراج نگذاشته بود  ...زانوهایش سست شد  ...کنار جدول
خیابان نشست  ...به کجا رسیده بود ...قطره ی اشکش در جوی چکید و چهره پارمین درون جوی را بر هم زد...
لباسش خاکی شده بود  ...درمانده به اطرافش نگاه می کرد و اشک می ریخت  ...قدرت تعقلش را از دست داده بود
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 ...نه متوجه زمان بود  ...نه متوجه موقعیتش کنار خیابان  ...کودکی نزدیکش آمد و اسکناس پانصد تومانی مچاله
شده ای را کنارش گذاشت  ...به اسکناس خیره شد و با شدت بیشتری گریه کرد  ...از ته دل فریاد زد:
 خدا..........................خدا.......... ............خدا...............آنقدر گریه کرد که چشمه اشکش خشک شد  ...عابر ها با بی تفاوتی از کنارش می گذشتند  ...در این شهرچقدر
غریب بود  ...به زحمت از جایش بلند شد  ...چشمهایش متورم و قرمز بود .از عسلی چشمانش جز باریکه ای خونین
باقی نمانده بود  ...دستی به صورتش کشید .چطور با این حال به خانه می رفت .روسریش را تا روی چشمهایش پایین
آورد وبرای اولین تاکسی که دید دست بلند کرد .نفر سومی بود که در صندلی عقب می نشست .هنگام نشستن
پیرزن کناریش چادرش را در بغل جمع کرد که مبادا به مانتوی پارمین بخورد و خاکی شود.تاکسی حرکت کرد .
پارمین از شیشه بخار گرفته به خیابان نگاه کرد.عابرها به سرعت از کنار یکدیگر می گذشتند  ...چند نفر از آنها حال
او را داشتند  ...چند نفر در شلوغی این خیابان عریض تنها بود  ...چشمهایش را بست  ...حاال که خودش مشکل
داشت فیلسوف شده بود  ...در گذشته حتی یک بار هم به صورت عابرها نگاه نمی کرد  ...شاید هم نگاه می کرد ولی
به آنها اهمیتی نمی داد.......
گوشیش زنگ خورد .چشمهایش را باز کرد و به صفحه آن نگاه کرد .شماره ناشناس بود دکمه رد را زد .چند بار
دیگر گوشی زنگ خورد  ...پیرزن کناری غرغر کرد.
 خب جوابش رو بده .....سر درد گرفتمدکمه اتصال را زد .صدایش از گریه زیاد دو رگه شده بود.
 بله سالم .شما پارمین خانم هستید؟حوصله فکر کردن به اینکه او چه کسی است را نداشت.
 شما؟ من مهردادم ...مهرداد سهرابیپارمین سرفه ای کرد تا خش صدایش را بگیرد.
 سالم آقای سهرابی  ...می بخشید که نشناختمتون  ...شهره جون خوب هستند؟مهرداد مکثی کرد.
 .ممنون خوبم ...از شهره شنیدم مشکل داریدچیزی نگفت .سرش را به شیشه یخ زده ماشین تکیه داد تا کمی از التهاب چشمانش بکاهد.
 من می تونم بهتون کمک کنمآوازه خساست او را از شهره شنیده بود  ...شهره بارها پیش کوکب می آمد و از اخالق او شکایت می کرد .یاد جمله
همیشگی شهره افتاد .
این مرد جون به عزرائیل می ده ولی نون به مردم نمی ده
به همین دلیل حرفش را پای تعارف گذاشت .
 ممنونم ولی مشکل ما خیلی بزرگ تر از اونیه که شما فکر می کنید.36
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 -مگه نمی خواید خونتون رو پس بگیرید

صاف سر جایش نشست  ...به گوشهایش شک کرد.
 اا ...صدا یه لحظه قطع شد  ...می شه جملتون رو دوباره بگید. مگه مشکلتون خونه نیست ...خونه رو براتون پس می گیرمبهت زده بود .با تردید گفت :
 ولی قیمت خونه خیلی زیاده  ....اگه  ....اگه یه مقدار برای پول پیش خونه بهمون قرض بدید کافیه چرا تعارف می کنی دخترم  ...تو هم مثل سارا می مونی  ...این پولم تو حسابم داره خاک می خوره ....فعال همالزمش ندارم .
از خوشحالی نمی دانست باید چه کار کند و یا حتی در پاسخ محبت او چطور تشکر کند .
 واقعا ...خیلی ممنونم  ...االن .اصال نمی دونم چی بگم  ...خیلی خیلی ممنونمهرداد چند لحظه مکث کرد تا پارمین به خودش مسلط شود.
 فردا می تونی بیای مغازه ؟با عجله گفت :
 بله حتما ......ساعت چند بیام؟ ساعت یک  ......سرم یکم خلوت تره .....خوبه ؟ .....فقط به خانوادت نگو که پول رو من بهت قرض می دم .....نمیخوام پدرت وقتی من رو می بینه معذب شه
 بله چشم  ...فردا می بینمتونهنوز در شوک حرف های مهرداد بود و با دهانی نیمه باز به گوشیش نگاه می کرد  ...ناگهان لبخند زد  ...کمی بعد
صدای خنده اش بلند شد  ...آنقدر خندید که اشک از چمشهایش می آمد...مسخره بود چه در خوشحالی چه در غم
گریه می کرد  ...پیرزن کناری چند متلک آبدار نثارش کرد ولی پارمین بی توجه به او سرش را به شیشه چسبانده
بود و لبخند می زد  ...حال عادی نداشت  ...گویی در جنون دست و پا می زد لحظه ی پیش ازغم دلش لبریز بود و
حاال از خوشحالی روی پایش بند نبود  ...احساس سبکی می کرد ......امشب با خیال راحت می خوابید .
جز یکی دو ساعت چشم بر هم نگذاشته بود ...شبهای دیگر از ناراحتی خوابش نمی برد و شب قبل از خوشحالی ...
مدام به ساعت نگاه می کرد تا به وقت قرار نزدیک شود  ...خسته شد  ...در کمد را باز کرد و مانتوی مشکی و شال
قهوه ای مشکیش را برداشت  ...سریع آنها را به همرا شلوار لی دودیش پوشید  ...حوصله ی آرایش نداشت  ...به
ساعت نگاه کرد هنوز دوساعت دیگر مانده بود از اتاق بیرون رفت .کوکب روی مبل نشسته بود  ...دلش می خواست
با او حرف بزند ولی مهرداد گفته بود فعال چیزی به آنها نگوید  ...پول را از مهرداد می گرفت وقتی مطمئن می شد به
آنها می گفت  ...تصور لحظه ای که به کوکب و حمید بگوید همه مشکالت حل شده شیرین بود  ...کوکب به او افتخار
می کرد  ...یک دختر هم می توانست خانواده اش را نجات دهد  ...لحظه ای ترسید  ...نکنه مهرداد پشیمون بشه ...
فکر های مسموم را از سرش بیرون ریخت  ،خداحافظی گفت و از خانه خارج شد .خیلی از مسیر را پیاده رفت تا
زمان بیشتری بگذرد  ...عاقبت جلوی طال فروشی رسید .دستی به شالش کشید و وارد مغازه شد .دور تا دور مغازه
آینه کاری بود و درخشش جواهرات درون ویترین را چند برابر می کرد.چهار شاگرد پشت ویترین ها بودند و به
37
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کار مشتریان رسیدگی می کردند.با چشم به دنبال مهرداد گشت ولی آنجا نبود .نگاهی به نرده های چوبی طبقه باال
کرد .
 شما خانم فکور هستید ؟به عقب برگشت .مرد جوانی شبیه مدل های تبلیغاتی مقابلش ایستاده بود .چهره مردانه شرقی و چشمان گیرایی
داشت .کت و شلوارو پیراهن مشکی به تن کرده بود که تضاد زیبایی با کروات سفیدش داشت .
 بلهمرد جوان در حالی که اعتماد به نفس در حرکاتش موج می زد همرا با لبخندی زیبا دستش را به سمت او دراز کرد.
 سالم ......من آبتین شاکری هستم  ،وکیل آقای سهرابینگاهی به دست منتظر آبتین کرد .
 سالم  ...از آشناییتون خوشبختم  ...من امروز با آقای سهرابی قرار داشتم ولی انگار ایشون تشریف ندارندآبتین دست معلقش را در جیب قرار داد و در حالی که چهره پارمین را ارزیابی می کرد گفت:
 بله متاسفانه  ...یادر چشمان پارمین خیره شد.
 خوشبختا نه  ...کار ضروری براشون پیش اومد  ...از من خواستند که امانتی شما رو تحویلتون بدم .به طبقه باال که دفتر کار مهرداد بود اشاره کرد.
 بهتره اونجا راجع بهش صحبت کنیمهمراه او از پله ها باال رفت .دفتر مهرداد به زیبایی جواهراتش بود.میز منبت کاری چوبی در انتهای اتاق قرار داشت
و مبلمان سلطنتی با روکش زرشکی و دسته های سفید روبه روی آن چیده شده بود و در وسط آن ها فرش ابریشمی
خودنمایی می کرد.تمام وسایل دراوج زیبایی مکمل هم بودند.
به او تعارف کرد که بنشیند.
 چای یا نسکافه؟ چای لطفاآبتین بعد از دادن سفارش به سرایدار بر مبل روبه روی او نشست .
 آقای سهرابی این پاکت رودست در کتش کرد .پاکتی را در آورد و در مقابل او گرفت.
 گفتند به شما تحویل بدمپاکت را گرفت و بازش کرد .چکی به مبلغ پانصد میلیون درون آن بود  .با چشمهایی متعجب به آبتین نگاه کرد .
 فکر می کنم اشتباهی پیش اومده  ....من همچین مبلغی رو از ایشون نخواسته بودمآبتین دستهایش را در هم گره کرد .
 برای ایشون این مبلغ چیز زیادی نیست .بار دیگر صفرهای آن را شمرد .اشتباه نکرده بود.
 -اما من نمی تونم همچین مبلغی رو قرض بگیرم
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 آقای سهرابی در مورد مشکل شما با من صحبت کردن  .....امروز صبح هم پیگیر کارهای شما بودم  ...بهتون قولمی دم تا چند ماه دیگه اون آقا دستگیر می شه  ...اونوقت می تونید پول آقای سهرابی رو یکجا پس بدید ...
فنجان نسکافه ای را که سرایدار مقابلش گرفته بود  ،برداشت و ادامه داد.
 اگه بر فرض محال اون کاله بردار هم دستگیر نشه می تونید خونتون و اون موقع بفروشید و پول آقای سهرابی وپس بدید  ...در هر صورت این وسط شما ضرر نمی کنید فقط پول آقای سهرابی یه چند ماه دست شما می مونه  ...که
اونم مشکلی با این قضیه نداره
پارمین فنجان چای را گرفت و روی میز گذاشت .حرف های او را در ذهنش حالجی می کرد  ....منطقی می گفت ....
اگر بر فرض پولشان را هم پس نمی گرفتند حداقل چند ماه فرصت داشتند تا زندگیشان را سرو سامان دهند ...
ممکن بود پدرش از این کار او ناراحت شود  ...زیر دین رفتن برای همچین مبلغی  ...با خودش گفت قانعشون می
کنم .
 باید در عوض این چک چه ضمانتی بدم؟آبتین یکی از ابروهایش را باال برد .
 ایشون که چیزی راجع به تضمین نگفتن ولی اگه گفته بودن هم من این جسارت رو نمی کردم که از خانم محترمیمثل شما تضمین بخوام  ...شخصیت واالی شما بهترین تضمینه
 به هر حال من نمی تونم این چک رو همین جوری قبول کنمآبتین به چای پارمین اشاره کرد .
 میل کنید  ...از دهن می افتهپارمین تشکری کرد و مقداری از چایش را نوشید.
 موقع قرض دادن به دوستان دیگرشون هم تضمین نمی خواستن ؟ چرا شما اینقدر تعارف می کنید  ...واقعا تضمینی الزم نیست آخه من این طور راحت نیستمآبتین به چشمهای او خیره شد و جرعه ای از نسکافه اش را نوشید .
 در مقابل شما نمی شه مقاومت کردمتعجب گفت :
 منظورتون چیه ؟فنجان را روی میز گذاشت .
 یعنی اینکه تسلیم شدم  ...حاال که شما اینقدر اصرار دارید  ...باشه  ...تضمین می دین ،حرفی نیست....کارتی از کتش در آورد و به پارمین داد.
 فردا صبح ساعت نه به این آدرس بیاید ....چک را از روی میز برداشت .
 شما هم که تا تضمین ندید این رو قبول نمی کنید  ...فردا همراهم میارمشپارمین بلند شد.
 این طور راحت ترم  ...پس تا فردا خدا فظ39
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آبتین دستش را به طرف او دراز کرد.
 دست دادن نشانه دوستیهبی اعتنا به دست او به طرف پله ها رفت .
 -من دلیلی برای این دوستی نمی بینم

از مغازه خارج شد و نفس راحتی کشید .فردا همه مشکالت حل می شد .حتی تصورش هم لبخند به لبش آورد.
چشمهایش را باز کرد و به ساعت نگاه کرد  ...هفت  ...اولین بار بود بدون زنگ ساعت بیدار می شد .پانیذ
هنوزخواب بود .چون سرماخورده بود مدرسه نمی رفت .زنگ ساعت را خاموش کرد  ،به آرامی از جایش بلند شد.
وسایلش را برداشت و به حمام رفت .حدود دوهفته بود که خودش را فراموش کرده بود  ...حرکت آب گرم را الی
موهایش دوست داشت.
از حمام بیرون آمد وموهایش را خشک کرد .در کمد را باز کرد .مانتوی طوسی تیره وشال مشکیش را در آورد و
همراه شلوار پارچه ای مشکی پوشید  ...نمی خواست جلب توجه کند  ...مقنعه بهتر بود  ...شال را در کمد گذاشت و
مقنعه را سرش کرد  ...ساعت هشت شده بود  ...ساعت و گوشیش را از روی میز برداشت و بیصدا از اتاق خارج شد.
کوکب مثل همیشه روی سجاده اش نشسته بود و قرآن می خواند.
 سالمکوکب قرآن را زمین گذاشت و به او نگاه کرد.
 سالم به روی ماهت  ...کالس داریخواست راستش را بگوید اما  ...بعدامی گفت  ...زمانی که با دست پر می آمد بهتر بود.
 بله صبحونه و آمده کردم رو میزه  ...قبل رفتن دو لقمه بخوردر حال خارج شدن از خانه گفت :
 اشتها ندارم  ...خدافظبعد از کلی گشتن آدرس را پیدا کرد  ...نگاهی به ساختمان انداخت  ...اسامی وکال روی تابلو بزرگی نوشته شده بود
 ...اسم آبتین را پیدا کرد و وارد ساختمان شد.
با آسانسور طبقه سوم رفت  ...روی در اتاق اسم آبتین و وکیل دیگری را دید  ...وارد دفتر شد  ...دختر جوانی با
آرایشی غلیظ پشت میز نشسته بود.
 سالم  ...می تونم آقای شاکری رو ببینمدختر سر تا پای او را برانداز کرد و با صدای نازکی گفت:
 وقت قبلی دارید؟ با خودشون هماهنگ کردم  ...دیروز گفتن این ساعت بیام چند لحظه اجازه بدید ازشون بپرسم.گوشی را برداشت وشروع به صحبت کرد  ...به قدری آهسته حرف می زد که او چیزی از حرف هایش نشنید ...
گوشی را گذاشت و رو به پارمین کرد.
40
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 بفرمایید داخل منتظرتونن ممنونموارد اتاق شد و سالم کرد .

آبتین پشت میز چوبی زیبایی نشسته بود و پرونده ای را مطالعه می کرد  ،با دیدن او از جایش بلند شد و تعظیم
کوتاهی کرد .در کت و شلوار سفید و پیراهن و کروات آبی تیره جذاب تر از دیروز به نظر می آمد .
 سالم از بنده است بانو  ...بفرمایید بنشینیدروی مبل سفید رنگ کنار میز نشست.
 چای یا قهوه ؟ ممنون چیزی میل ندارمآبتین به دقت نگاهش کرد.
 این جور که به نظر میاد خیلی عجله دارید بله دقیقا همین طورهتعدادی سفته را روی میز ،جلوی او گذاشت  ...صدای زنگ گوشیش بلند شد.
 شما اینا رو امضا کنیدگوشی را جواب داد و مشغول صحبت شد  ...اولین بار بود که سفته می دید  ...فکر می کرد سفته چیزی شبیه چک
است ولی با آن فرق داشت  ...شنیده بود سفته دردسر درست می کند  ...مردد بود  ...اگر امضا می کرد همه مشکلها
حل می شد اما  ...اگر امضا نمی کرد  ...او که مهرداد و شهره را می شناخت  ...مشکلی پیش نمی آمد ...شروع کرد به
امضا کردن سفته ها
آبتین زیر چشمی نگاهش می کرد.
آخرین سفته بیست و پنج میلیونی را هم امضا کرد و آنها را مقابل آبتین گرفت .او که تماس تلفنیش تمام شده بود
نگاهی به سفته ها کرد و سرش را تکان داد.
 وای نباید اینجا رو امضا می کردید  ...برای ضمانت باید پشت سفته رو امضا کردپارمین از اشتباهش خجالت زده شد.
 می بخشید راستش برام پیش نیومده بود از سفته استفاده کنمآبتین لبخند زد .اشکالی نداره  ....پشت همین ها رو دوباره امضا کنید
سفته ها را از او گرفت و با دقت تمام آنها را دوباره امضا کرد.
 تو قسمت بستانکار چی باید بنویسم؟آبتین پوشه ای را از کشوی میزش در آورد .
 الزم نیست چیزی بنویسیدسفته ها را روی میز گذاشت .از دست خودش عصبانی بود که چرا چیزی در مورد سفته نمی داند.آبتین آنها را
برداشت و در پوشه قرار داد و چک را مقابل او گرفت.
 -اینم از امانتی شما  ....صحیح و سالم
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چک را گرفت و تشکر کرد .باید زودتر به بانک می رفت و آن را به حسابش می ریخت .می خواست با خیال راحت
به خریدار خانه زنگ بزند  .آبتین با نگاه گستاخش به صورت او زل زده بود .
کیفش را از روی صندلی برداشت و مقابل اوایستاد.
 امیدوارم مشکل آقای سهرابی زودتر حل بشه  ...امروز قبل از اومدنم به اینجا زنگ زدم که ازشون تشکر کنم ولیگوشیشون و جواب نمی دادند  ...از قول من از ایشون تشکر کنید
آبتین در فکر فرو رفته بود و در پاسخ فقط سرش را تکان داد .پارمین پیش از اینکه او دوباره دستش را برای
خداحافظی جلو بیاورد  ،خداحافظ کوتاهی گفت و به سمت در رفت.
 یه حسی بهم می گه خیلی زود همدیگه رو دوباره می بینیممتعجب به عقب برگشت .آبتین دست به سینه ایستاده بود و به او نگاه می کرد .چیزی نگفت و از در خارج شد.رفتار
آبتین به نظرش خیلی مرموز بود.
بانک شلوغ بود و هوا از همیشه سرد تر .دکمه را زد و شماره گرفت  ، 822به باجه ها نگاه کرد تازه به دویست
رسیده بودند.تمام صندلی ها پر بود .به دیوار تکیه داد و چشمهایش را بست  ...به اتفاقاتی که این مدت افتاده بود
فکر کرد  ...تا دو روز قبل چه وضعی داشت و االن  .....یاد نشستنش کنار خیابان افتاد  ...اگر آشنایی یا بچه های
دانشگاه او را می دیدند چه آبروریزی می شد  ...واقعا به جنون رسیده بود.صدای زنگ اس ام اسش آمد.شماره
ناشناس بود  ،بازش کرد.
 از دوستات برات جزوه هایی رو که نبودی گرفتم  ...بیا دانشگاه دیگه  ...سپهرچشمهایش را دوباره بست .بدنش از سرما بی حس شده بود.
 خانم  ...خانم چشم هایش را باز کرد  .نگهبان مقابلش ایستاده بود. حالتون خوبه؟مضطرب به ساعت نگاه کرد  ...یازده  ...یک ساعت ایستاده خوابیده بود.خجالت زده از نگهبان تشکر کرد.سابقه
نداشت ایستاده بخوابد .این چند روز کارهای عجیبی می کرد .باالخره شماره او را خواندند .روی صندلی نشست و
چک را به صندوقدارتحویل داد.
مرد به مبلغ چک نگاه کرد و بعد با دقت به چهره پارمین خیره شد.
 چون مبلغ چکتون زیاده باید به صاحب حساب اطالع بدیملبخند زد .
 موردی نداره .....اطالع بدیدحدود نیم ساعت گذشت ولی خبری ازصندوق دار نشد .صدایی از پشت سرش گفت:
 خانم همراه من بیایداز روی صندلی بلند شد و به نگهبان بانک که در مقابلش ایستاده بود نگاه کرد.
 مشکلی پیش اومده شما بفرمایید .....معلوم میشه42
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نگهبان بدون حرف دیگری او را به یک اتاق برد .
 تلفن همراهتون و لطف می کنیدگوشیش را به او داد.
 اینجا بمونید تا خبرتون کنمروی صندلی نشست .نگهبان بیرون رفت و بعد صدای چرخیدن کلید آمد  .مضطرب به سمت در رفت و دستگیره آن
را چند بار باال و پایین برد  .در قفل شده بود .
 اینجا چه خبره  ...چرا در رو قفل کردی  ...یکی به من جواب بدههر چقدر به در کوبید کسی آن را باز نکرد .گیج و منگ روی صندلی نشست و به در چشم دو خت  ...قلبش تند تند
می زد  ...چه اتفاقی افتاده بود.
صدای چرخاندن کلید آمد .در باز شد .مهرداد و نگهبان وارد اتاق شدند .با دیدن مهرداد از جایش بلند شد و به
سمت او رفت.
 سالم آقای سهرابی ....اینجا چه خبرهمهرداد بی تفاوت به نگاه منتظر پارمین رو به نگهبان کرد.
 می خوام اول باهاش حرف بزنمنگهبان از اتاق خارج شد.مهرداد با آرامش روی صندلی نشست .رفتارش برای پارمین عجیب بود از سکوت او کالفه
شده بود.
 میشه بگید چه اتفاقی افتاده ؟به پارمین اشاره کرد که بنشیند .و بعد در حالی که لبخند بر لب داشت شروع به صحبت کرد.
خیلی طول کشید  ...خیلی  ...خیلی صبر کردم  ...گاهی وقتها دیگه طاقتم طاق میشد  ...ولی دندون رو جیگر گذاشتم
 ...گفتم می گذره
مهرداد نگاهش را به چشمان عسلی پارمین دوخت.
 اولین بار  ...این دو جام عسلت بود که دیوونم کرد  ...شهره که هیچی  ...دختر دیگه ای هم به چشمم نمی اومد ...از اول اینقدر عاشق و شیدات نبودم  ...ذره ذره تو وجودم رسوخ کردی  ...اون نگاه نجیبت ...قلب مهربونت ...غرور
زنانت  ...تو کامل بودی پارمین
مثل مسخ شده ها به مهرداد نگاه می کرد.کلمات مهرداد در مغزش دور می خوردند و او معنی آنها را نمی
فهمید.بدنش سرد،سرد بود و کف دستانش عرق کرده بود.
مهرداد در چشمانش غرق شده بود و بی توجه به حال او حرف می زد.
 اول ها می گفتم نمیشه  ...قبول نمی کنه  ...ولی تو کسی نبودی که بشه فراموشش کرد  ...میدونم از دخترم ساراهم کوچیکتری ولی عشق که سن و سال سرش نمی شه ...می شه؟
حرکتی نمی کرد.حتی پلک هم نمی زد خون در رگ هایش منجمد شده بود.مهرداد از صامت بودن او عصبانی شد و
داد زد.
 دِ حرف بزن ...43
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تکان خورد .نفس عمیقی کشید .دلش می خواست آنقدر قدرت داشت تا همه ی وسایل اتاق را روی سر او خراب
کند .باید از اینجا می رفت .با صدای بلند فریاد زد.
 اون چک لعنتیت و ازاونها بگیر و بذار من برم ...تمام تنش می لرزید.فکری مدام در مغزش رژه می رفت و می گفت (اوضاع خیلی بدتر از اینه ).اما دلش نمی
خواست باور کند .از ته دل فریاد زد.
 بهشون بگو  ...بذارن من برمدوباره اشک مهمان خانه چشمانش شد .مهرداد با صدای بلند خندید.
 احمق کوچولو  ...فکر کردی می ذارم بری ...پاهایش را روی میز گذاشت و به او که از ناراحتی به خود می لرزید  ،نگاه کرد .
 دو هفته پیش دزد تمام وسایلم و همراه دسته چکم دزدید  ...منم که یه پیرمرد مال باخته رفتم پیش پلیس  ...حاالیه دختر کوچولو با یه چک از همون دسته چک دزدی  ...با یه مبلغ زیاد اومده بانک ....
سرش را تکان داد.
 جواب چی می شه؟  ...دختر کوچولو دستگیر و تحویل قانون داده می شه...مهرداد بشکن زد .پارمین ترسید وتکان خورد.
 مگه اینکه دل پیرمرد قصه براش بسوزه و از سر خیر خواهی به اونها بگه دست نگه دارن تا ببینه درد این بچه چیهکه دزدی می کنه
با بغض گفت :
 از کی داری نقش بازی میکنی؟مهرداد چشمهایش را بست و با لذت گفت:
از زمانی که مهندس آبتین شاکری رفت اداره ی پدرت  ...میشناسیش که  ...استاد زبون بازیه این بشر ...اول به بهونه
کار اداری رفت  ...بعد اونقدر باهاشون گرم گرفت که بهش اعتماد کردند  ...بعد هم
چشمهایش را باز کرد و نگاه شیفته اش را به پارمین که با شدت بیشتری گریه می کرد  ،دوخت.
 خودت دیگه بقیه قصه و می دونی ...مهرداد دستهایش را زیر چانه اش گذاشت و با لبخندی شیطانی به لب های او خیره شد .پارمین به سرعت صندلیش
را عقب کشید  ...خودش روی زمین افتاد و صندلی با صدای گوش خراشی به طرف دیگر پرت شد  ...چرا کسی
سراغشان نمی آمد.
 االن می فهمم که صیادها چه لذتی از به دام انداختن صیدشون می برنبه پیشانیش که خون می آمد دست کشید و با نفرت به او نگاه کرد.
خب بهتره بریم سر اصل مطلب  ...یا با من ازدواج می کنی که همه چیز سر جاش بر میگرده و پول بابات و پس می
دم یا ...
مهرداد بلند شد و باالی سر او ایستاد.
پارمین به سمت در اتاق دوید  ...محکم به در می کوبید و اشک میریخت.
44
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تو رو خدا باز کنید  ...تو رو خدا باز کنید  ...مگه شما مسلمون نیستید
زیرلب تکرار کرد  ...نیستن  ...نیستن  ...نیستن  ...دهنش شور شده بود .به سمت مهرداد برگشت که با لذت به زجر
کشیدن او نگاه میکرد.
 سیبیل همه شون و چرب کردم  ...همه کور و کرن  ،تا قسمت پذیرش هم خیلی فاصله است  ...صدات به مردم نمیرسه  ...خب راجع به حالت دوم ماجرا میگفتم  ...که خدایی نکرده نخوای با من ازدواج کنی  ...اول از همه تمام
داروندارتون می پره  ...دوم پونصد میلیون سفته داری که پشت امضاست وحامل یعنی هر غلطی که دلم بخواد باهاش
می کنم  ...سوم یه چک دزدی داری که همین االن باهاش می ندازمت هلفدونی
پاهایش سست شد و روی زمین افتاد .با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت:
 ازت شکایت می کنم  ...از اون وکیل مسخرت هم شکایت میکنمخودش هم به حرف هایی که می زد اعتقادی نداشت .مهرداد صندلی دیگری را کنار کشید و روی آن نشست.
 از من که عمرا بتونی آتویی بگیری  ...و اما در مورد وکیل  ...منه طالفروش ساده  ،وکیلم کجا بود  ...اون شاپوربدبخت به زور دیپلم گرفته چه برسه به وکیل  ...کیف قاپ بود  ...من ازش بازیگرساختم
پوزخندی به پارمین زد.
 از تویی که رشته بازیگری خوندی بهتر نقش بازی می کنهخودش را آخر خط می دید .مهرداد همه ی راهها را بسته بود.زانوهایش را در بغل جمع کرد  ...بی صدا اشک
میریخت.
 االن میرم بیرون و به اینها می گم از خطات گذشتم  ...فردا هم مثل یه دختر خوب با من میای محضر تا عقدت کنم ...فکر رضایت پدر هم نباش .محضر داره آشنامه
سرش را به دیوار کوبید .تصور اینکه زن مهرداد شود تهوع آوربود .زیر لب نالید:
 پس شهرهمهرداد عصبانی از جایش بلند شد و به طرفش آمد .جیغ زد و به سمت دیگر اتاق دوید.
 اون واسه بچه هاش مادری کنه ...من زنی و که بوی قرمه سبزی و پیاز داغ بده نمی خوامازچشمهای مهرداد آتش هوس شعله می کشید.
 سکوتت یعنی راضی دیگهبا تمام وجود داد زد .
 ازت  ...متنففففففففففففرم من کاری با احساس تو ندارم  ...چاره ای غیر از ازدواج با من نداریمهرداد از اتاق خارج شد و در را محکم به هم کوبید .
به رو به رویش خیره شد  ...اشک نمی ریخت  ...هیچ حسی نداشت  ...لحظه لحظه روزهای گذشته در پیش چشمانش
جان گرفت.
هول نکن همه چیز به خیر گذشته .االنم خودت و برسون به بیمارستان  ...با دکتر معالجش صحبت کردم می گه یه
انفارکتوس و پشت سر گذاشته  ،باید چند روز اینجا بستری بشه ...هزینه آنژیو گرافی میشه یک و نیم  ...با متین
صحبت می کنم ببینم می تونه جور کنه  ...شرمنده ام به خدا  ...ماشین و دو و دویست ولی صاحب ماشین و نوکرشم
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هر چی خودش بگه ...بابام یه پولی بهم داده که باهاش ماشین بخرم زیاد نیست ولی خب گفتم االن شاید تو این
موقعیت بخوای ماشینت و بفروشی  ...هزینه بیمارستان و عمل روی هم دو میلیون می شد  ...یه سال پیش این خونه و
از پدرتون خریدم  ...بهتون ده روز مهلت می دیم تخلیه کنید  ...گلدان شیشه ای روی میز را محکم به طرف ظرف
شویی پرت کرد  ...سرش در حال انفجار بود و چشمهایش از گریه طوالنی و بی خوابی می سوخت  ...بشمرید کم
نباشه  ...با اندوه به وسایلی که می بردند نگاه می کرد  ...شمرد بیست و دوتا صد هزارتومانی  ...هق هق گریه کوکب
و اشک های بی صدای حمید  ...تا یه مدت نمی تونه به کسی پول قرض بده  ...آخه دو ماه دیگه عروسیشه  ...دلش
پر بود  ...از زمانه  ....آدمها  ...تقدیر ...تصویر دختری مفلوک در کنار لجن های ته جوی  ...از ته دل فریاد زد:
خدا......خدا........خدا.....چشمه اشکش خشک شد  ...در این شهر چقدر غریب بود ...چند نفر در شلوغی این خیابان
عریض تنها بود.
مهردادم ...مهرداد سهرابی  ...من می تونم بهتون کمک کنم  ...شما خانم فکور هستید ؟  ...آبتین شاکری هستم ،
وکیل آقای سهرابی  ...کار ضروری براشون پیش اومد  ...از من خواستند که امانتی شما رو تحویلتون بدم  ...چکی به
مبلغ پانصد میلیون درون آن بود  ...من نمی تونم همچین مبلغی رو قرض بگیرم  ...چک را از روی میز برداشت ...
شما هم که تا تضمین ندید این رو قبول نمی کنید  .برای ضمانت باید پشت سفته رو امضا کرد  ...اینم از امانتی شما ...
سرش را میان دستانش گرفت  ،زیر لب نالید.
 چرا بهش اعتماد کردم  ...شهره که گفته بود اون خسیسه  ...چرا شک نکردم  ...به کوکب گفت که مهرداد از قضیهکمکش به ما چیزی نمی دونه  ...چرا یادم رفت  ...چرا اینقدر احمقم  ...اون گفت به بابات چیزی نگو ،منم مثل یه
خواب نما گوش کردم  ...کاش از سیاوش می پرسیدم یا حداقل یه زنگ به شهره می زدم  ...متین که شرکت داشت
به ترانه می گفتم راجع به سفته ازش سوال کنه  ...کاش به بابا می گفتم این کاله بردار لعنتی کیه
از حرص سرش را به دیوار می کوبید  ...دلش آرام نمی گرفت .داد زد.
 منه خر ...به بابا چیزی نگفتم تا دوباره حالش بد نشه  ...اگه بابام بفهمه ...عمه ...وای شهره  ...سیاوش  ...سارا ...زهر خندی به حال نزارش زد.
 دم از سادگی پانیذ می زدم  ...خودم شورش و در آوردمبدنش از فکر فردا لرزید.
 بابا که این همه بهم اعتماد داشت  ...خراب کردی پارمین  ...گند زدیپیشانیش می سوخت .با کف دستش محکم آن را فشار داد  ،دستش را پایین آورد ...به لکه های خون نگاه کرد.
 منم یه لکه ی ننگ دیگه ام  ...مثل ماماندر اتاق باز شد.
 بیا بیرونبا نفرت به نگهبان نگاه کرد و از اتاق خارج شد .مهرداد منتظرش بود.به دستشویی اشاره کرد.
 برو اونجا سرو وضعت و مرتب کننگاهش نکرد  ...دیدنش کفاره می خواست.
به تصویر درون آینه خیره شد .زخم پیشانیش سطحی بود.چند بار صورتش را شست و مقنعه اش را مرتب کرد .اصال
دلش نمی خواست پدرو عمه اش متوجه موضوع شوند  ...عقلش می گفت تا کی ؟  ...تا  ...جوابی نداشت.
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مهرداد ساعت محضر را گفت و رفت  ...او حتی یک لحظه هم به رفتن به آن محضر فکر نکرد  ...راههای زیادی
برای خودکشی بود  ...اما ازدواج با مهرداد  ...هرگز
به خانه رسید .کوکب در آشپزخانه بود.
 سالم عمهبا صدای گرفته ای جوابش را داد.
 اتفاقی افتاده ؟در قابلمه را گذاشت و به سمت او برگشت .چشمانش خیس بود.نگران به سمتش رفت .
 چی شده؟ خریدار خونه زنگ زد کلی تهدید کرد که یادتون نره فقط سه روز دیگه مونده  ...گفت االن بتون می گم که وقتیاومدم خونه و ازتون تحویل بگیرم ازم سه روز دیگه مهلت نخواید
اوضاع به هم ریخته ای بود و او با کار احمقانه اش آن را بدتر کرد.
 بابا می دونه؟ نه  ...اگه بفهمه طاقت نمیاره  ...دق می کنهاگر پیشنهاد مهرداد را می شنید چه حالی می شد .دلش برای پدرش تنگ شد....فردا هر اتفاقی که می افتاد  ...دیگر
نمی توانست او را ببیند .به سمت اتاق پدرش رفت  ...می خواست در فضایی که عطر نفس های او را می دهد نفس
بکشد  ...شاید فردا فرصتی نباشد  ...حالش عجیب بود  ...احساس تهی بودن می کرد  ...مثل یک مال باخته که چیزی
برای از دست دادن ندارد .
 راستی پیشونیت چی شده ؟بدون اینکه برگردد گفت :
 داشتم با عجله میومدم به شاخه درخت خورد ....چیزی نیستچقدر راحت دروغ می گفت.
زمان به سرعت می گذشت .زانوهایش را در بغل گرفته بود و به صفحه گوشیش نگاه می کرد  ...ساعت دو و نیم ...
لحظه ای چشمانش روی هم رفت  ...سریع چشمهایش را باز کرد  ...ساعت چهار  ...از فردا می ترسید.
در ذهنش تکرار می کرد.
فردا هیچ اتفاقی نمی افته  .نهایتش می رم زندان
دوباره پلک هایش روی هم افتاد  ...دستی که زیر چانه اش گذاشته بود تکان خورد و از خواب پرید  ...و باز صفحه
گوشی  ...ساعت پنج و چهل و پنج ...
اگه بیاد در خونه  ...اگه عمه و بابا بفهمن
چشمهایش از بی خوابی می سوخت  ...همیشه شبها تا دیر وقت بیدار بود اما حاال که نمی خواست بخوابد  ،خواب
لحظه ای رهایش نمی کرد  ...ساعت شش ...
خدایا چی کار کنم  ...فقط سه ساعت دیگه مونده  ...کاش یکی بود که باهاش حرف بزنم
به پانیذ نگاه کرد که بیخیال خوابیده بود.
کاش اونقدر بزرگ بود که بتونم باهاش دردودل کنم
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سرش را به دیوار تکیه داد و لحظه ای چشمهایش را بست  ...وحشت زده از خواب پرید  .پانیذ در جایش نبود .هوا
کامال روشن شده بود ...به ساعت نگاه کرد ...نه ونیم
بدنش یخ زد .دندانهایش را محکم روی هم فشار داد  ...هر لحظه ممکن بود زنگ بزند  ...چشمهایش را از صفحه
گوشی بر نمی داشت  ...چندین بار حرف هایی را که می خواست به او بزند  ،تکرار کرد  ...ساعت ده  ...دو ساعت
دیگر در همان حالت نشست ولی از مهرداد خبری نبود .زیر لب گفت:
 ممکنه پشیمون شده باشهعصر شده بود ولی باز هم از مهرداد خبری نبود.
 چرا رنگت پریده؟چشم از ساعت برداشت و به کوکب نگاه کرد.
 نگران مشکل خونه ام  ...یه روز دیگه هم گذشت انشااهلل درست می شه  ...به سیا وش زنگ زدم  ،گفتم بره یه صحبتی با هاشون بکنه  ...شاید یه چند روز دیگهبهمون مهلت دادن
لیوان آب را همرا قرص ها در سینی گذاشت .
 اونایی که من دیدم مهلت بده نیستن سنگ مفت  ،گنجیشک مفت  ...حاال اونم تالش خودش رو می کنهسینی را برداشت و به اتاق حمید رفت.صدای کوکب می آمد که با تلفن صحبت می کرد.حمید جسمش در حال خوب
شدن بود ولی روحیه اش را به کل باخته بود و زیاد حرف نمی زد .داروها یش را داد و از اتاق خارج شد .
چهره ی کوکب گرفته بود و آرام اشک می ریخت  ...ترسید که مهرداد به او زنگ زده باشد.
 چی شده عمه ؟ می بینی دنیا چقدر بی وفاست  ...اینهمه حرص پول می زد  ،یه ریالش رو با خودش نبرد کی رو می گید؟کوکب با ناراحتی روی پایش زد .
 مهرداد  ...شوهر شهره  ...دیشب فوت کردبا چشم هایی از حدقه در آمده به کوکب نگاه کرد.
 امکان نداره ؟کوکب سرش را با افسوس تکان داد.
 حال شهره و بچه ها که خیلی بد بود  ...زری برام تعریف کرد  ...مثل اینکه دیروز مهرداد یه معامله پرو پیمون میکنه.از ظهرش که میاد خونه دیگه رو پاش بند نبوده  ...شروع می کنه ویسکی خوردن  ...تا خر خره زهر ماری می
خوره  ...آخر شب هم حالش بد میشه و تا برسوننش بیمارستان تموم می کنه
دهان نیمه بازش کم کم تبدیل به لبخند شد .
 خوبی پارمین  ...مردن مهردار خنده دارهسعی می کرد خودش را بی تفاوت نشان دهد ولی سخت بود .مهرداد مرده بود  ...حتی از خبر قبولیش در کنکور هم
لذت بخش تر بود .
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 نه  ...اتفاقا خیلی ناراحت شدم  ...بیچاره ذوق مرگ شدکوکب گریه یادش رفته بود و با تعجب به او نگاه می کرد.
 مرده رو مسخره نکن خوبیت ندارهآزاد شده بود  ...به همین راحتی  .در حالی که به طرف اتاقش می رفت آرام گفت :
 عاشقتم خداکوکب داد زد .
 چیزی گفتی ؟ نهبا خودش می گفت انسان چه موجود عجیبی است .دو روز قبل که فقط مشکل رفتن از این خانه را داشتند  ،از زمین و
زمان می نالید ولی حاال با وجود حل نشدن مشکل خانه از شادی روی پایش بند نبود .روی تخت دراز کشید  .حاال
سفته ها دست چه کسی می افتاد ...
چشم هایش را بست  ...چند ضربه به در اتاق خورد و کوکب وارد شد.
 مانتو مشکیت تمیزه  ...فردا مراسم خاکسپاریهبا ناراحتی به کوکب نگاه کرد.
 نمیشه من نیاماخم های کوکب در هم رفت.
 تو این مدت شهره کنارمون بود  ...زشته االن که اون مشکل داره تنهاش بذاریم آخه بابا تنها می مونه خدا رو شکر حمید حالش بهتر شده  ...تو اون چند ساعتم کاری نداره  ...بهونه الکی نیارکوکب سمت کمد رفت و در آن را باز کرد.
 مانتو مشکیتم تمیزه  ...این لکه ها چیهآستین مانتو طوسی پارمین را در دست گرفته بود و به چند قطره خون لبه آن اشاره کرد .حول شد و لبه تخت
نشست.
 اِاِ ...دیروز گفتم پیشونیم خورد به درخت  ...دستمو زدم به پیشونیم لک شدهکوکب چند دقیقه مکث کرد  ...بعد در کمد را بست .
نفس راحتی کشید .کوکب به سمت در اتاق رفت و گفت :
 فردا که کالس نداری ؟یاد امتحانهای پایان ترمش افتاد  ...در این مدت از درسهایش خیلی عقب افتاده بود.
 فردا چهارشنبه  ...کالس ندارم  ...البته نزدیک امتحانهاست اگرم کالس داشتم تشکیل نمی شدکوکب سرش را تکان داد و در را بست .روی تخت دراز کشید و به فردا فکر کرد.
مانتو و شال مشکیش را همرا شلوار لی زغالیش پوشید و از اتاق بیرون رفت .کوکب در حال منتظرش ایستاده بود.
 -بیا بریم دم در  ...زنگ زدم آژانس
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در طول راه به مهرداد فکر می کرد  ...طوری حرف می زد که انگار صد سال زنده است ولی حاال  ...اگر مهرداد نمی
مرد چه بالیی سر او می آمد  ...چشمهایش را بست  ...به اندازه کافی بدبختی داشت  ،نمی خواست در خیالش هم به
آنها فکر کند.
از ماشین پیاده شد  ...با تعجب به جمعیت نگاه کرد .تصور اینکه این همه آدم از آشناها و فامیل های مهرداد باشند ،
در ذهنش نمی گنجید .با چشم دنبال شهره گشت  ...ماتم زده کنار سنگی نشسته بود و گریه می کرد  ...چند خانم
هم در اطرافش بودند و دلداریش می دادند .کوکب که کرایه را حساب کرده بود  ،کنارش ایستاد.
 خدا بیامرزش  ...کی از فردای خودش خبر دارهچیزی نگفت و با نفرت به عکس روبان زده مهرداد نگاه کرد .کوکب شهره را از دور دید  ...بدون توجه به پارمین
گریه کنان به طرفش رفت .
اطراف قبر شلوغ بود  ...سارا بی حال روی زمین افتاده بود و بقیه سعی در آرام کردنش داشتند  ...پسرش شایان هم
مدام روی قبر ها می پرید و میوه ها را به اطراف شوت می کرد ...حضار اکثرا از صنف طال فروشان بودند و درخشش
زیور آالتشان زیر نور خورشید کور کننده بود  ...سیاوش با پیراهن مشکی از کنارش گذشت  ...آنقدر در فکر بود که
متوجه پارمین نشد  ...حواسش به مهمانها بود که خوب پذیرایی شوند ...همه در حال اشک ریختن بودند یا به آن
تظاهر می کردند  ...مردی بلند گو در دست گرفته بود و از وصف صفات خوب مرحوم می گفت و شدت گریه حضار
را بیشتر می کرد  ...بی احساس نبود ولی اشک ریختن برای این موجود شیطان صفت به نظرش خنده دار بود ...همان
بهتر که مرد  ...دنبال موقعیتی بود که از سیاوش راجع به خریدار خانه سوال کند  ...در این وضعیت که آنها عزادار
بودند کار درستی نبود ولی چاره ی دیگری هم نداشت فردا آخرین فرصت بود  ...به کوکب نگاه کرد  ...شهره را در
بغل گرفته بود و دلداری می داد .به سمت آنها رفت .
 تسلیت می گم غم آخرتون باشهشهره غمگین نگاهش کرد.
 انشااهلل غم نبینیدست کوکب را گرفت و آرام در گوشش گفت :
 از سیاوش سوال کردی؟کوکب با تعجب گفت :
 در مورد چی ؟آرام گفت :
 خونه دیگه  ...فردا روز آخرهکوکب با ناراحتی لبش را گاز گرفت  ...قضیه خانه را فراموش کرده بود.
 وای از دست حواس پرتم  ...یادم رفته بود  ...خوب شد گفتیکوکب به طرف سیاوش رفت  ...با نگرانی به آنها نگاه می کرد  .به محض تمام شدن صحبتشان به سمت کوکب رفت.
 -چی شد عمه
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 می گفت اون ها هم مشکل دارن .می خوان زودتر خونه رو خراب کنن یه مجتمع بسازن.....نمی تونن زیاد صبرکنن  ...باز هم خدا داداش بزرگشون و خیر بده پنج روز دیگه بهمون مهلت داد  ...شاید تا اون موقع یکی از آشناها
که بهش سپردیم بتونه پول و جور کنه
 اگه این مهلت گذشت و جور نشد چی؟ خدا بزرگه  ...ما که دیگه وسیله زیادی نداریم  ،اونها رو می ذاریم گوشه انبار شهره اینا یه چند وقتی می ریممسافرخونه  ...همکارهای باباتم یه قول هایی دادن  ...شاید از اداره وام گرفتن  ...االنم دنبال کاغذ بازیهاشن  ...باباتم
از هفته دیگه می ره سر کار  ...خودش دنبالش و می گیره  ...تا ببینیم چی پیش میاد
در فکر فرو رفت  .رفتن به مسافرخانه  ...تا چند وقت می توانستند با این وضع زندگی کنند  .چقدر بین نگاه او و
کوکب فاصله بود .کاش از اول این طور به قضیه نگاه می کرد ...می خواست همه چیز را با هم داشته باشه ولی نزدیک
بود همه چیزش را از دست بدهد  ...دوباره یاد سفته ها افتاد  ...االن دست چه کسی بودند.
 از قول من از شهره عذر خواهی کنین  ...می رم خونه  ...بابا تنهاست ممکنه چیزی الزم داشته باشه زشته حداقل تا ظهر بمون به خدا کار دارم  ...هم بابا تنهاست  ،هم می خوام یکمی به درسهام برسمکوکب با چهره ای ناراضی گفت :
 پس قبل رفتنت حتما به سیاوش وسارا تسلیت بگودستش را روی چشمش گذاشت.
 چشمکوکب پیش شهره رفت  ...دنبال سارا گشت  ...در حال دعوا کردن شایان پیدایش کرد ...نزدیکش رفت.
 سالم سارا جونسارا که در حال تکاندن شلوار شایان بود سرش را بلند کرد.
 سالم عزیزمپارمین را در آغوش گرفت و شروع به گریه کرد.
 دیدی یتیم شدم پارمین عزیزم غصه نخور مرگ حقه  ...واسه هممون پیش میاد چرا بابای من  ...مگه بابای من چند سالش بودپارمین از آغوش او بیرون آمد و به چهره رنگ پریده اش نگاه کرد.
 عمر دست خداست  ...هممون دیر و زود می ریمکمی مکث کرد و گفت :
 مهم عمر باعزته  ...که خدارو شکر بابات ...گفتنش سخت بود  ...چند بار جمله تا نوک زبانش می آمد و دوباره آن را فرو می خورد عاقبت گفت :
 با آبرو عزت از این دنیا رفتدهانش از گفتن این حرف تلخ شد  ...با خودش گفت گاهی مجبوریم حرفهایی و بزنیم که به اونها کمترین اعتقادی
نداریم  ...آدم دورویی نبود  ...می خواست با او همدردی کند .
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سارا دوباره او را بغل کرد و شروع به گریه کرد.
یک سال بعد :
 پانیذ زشته ممکنه ببیننتپانیذ به طرف او برگشت و شکلکی در آورد  .دوباره سرش را الی در برد و آهسته گفت :
 می گم پارمین  ...اصال شبیه شوهرها نیستا شوهرها مگه چه شکلین  ...شاخ دارن یا دم که این ندارهدر را روی هم گذاشت و کنار او لبه پنجره نشست .
 آخه قدش متوسطه...صورتش هم معمولیه عینه بقیه پسرها...چشماشم که از اینجا دیدم ...زیاد مالی نبودبا چشم غره نگاهش کرد ،ساکت شد.
 می گما وضعشون خوبه ؟چیزی نگفت  .پانیذ به خیابان نگاه کرد.
 ای ول  ...ماشینش که خوبه  ...جون میده بیاد مدرسه دنبالم می شه این دهن مبارکت رو ببندیابروهایش را باال برد.
 نخیر  ...مگه چند تا خواهر دارم  ...باید خوب حواسم رو جمع کنم  ...اینهمه طالق فکر می کنی واسه چیه  ...دیروزیه برنامه ای بود می گفت موقع ازدواج باید خوب چشم وگوشتون رو باز کنید که یه وقت بی گدار به آب نزنید.
 بیشتر از این چشمات و باز کنی می افته کف اتاقپانیذ چیزی نگفت و در فکر فرو رفت .
 می گم حاال چطوری بهت جهیزیه بدیمجوابی نداشت .
 اگه با سیاوش ازدواج می کردی دیگه جهیزیه نمی خواست  .اونا می دونن وضعمون چه جوریه  ...کاش عمه بهشهره جون می گفت داره خواستگار می یاد
 وای چقدر حرف می زنی بچهبا ناراحتی از جایش بلند شد و دوباره سرش را الی در برد.
 باز که رفتی اونجابه سمت او برگشت و آرام گفت :
 اصال دوسش ندارم  ،همیشه فکر می کردم شوهرت قدش بلنده ،چشماش آبیه ،موهاشم قهوه ایی یا طالییه ...پولشم از پارو باال می ره  ...ولی آخه این ...اَیییییییییی ...واقعا می خوای زنش شی ؟
نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت  .هیچ احساسی نسبت به او نداشت  ...پسر خوبی بود...خانواده دار بود...عالقه هم
بعدا به وجود می آمد  .صدای زنگ تلفن از حال به گوش می رسید ،قبل از اینکه حرفی بزند پانیذ مثل تیری که از
چله رهایش کنند از اتاق بیرون رفت .
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یک ربع گذشت  .صحبت ها طوالنی شده بود ...چرا کوکب او را صدا نمی کرد ...پانیذ با چهره ای خندان وارد اتاق
شد .
 چی شده لبخند ژوکوند می زنی ؟ یه کار باحال کردم که اگه بهت بگم سرم رو بیخ تا بیخ می بری نکنه رفتی اونجا حرفی زدی ؟ نچ بگو دیگه جون به لبم کردی شهره جون زنگ زده بودبا عصبانیت به او نگاه کرد.
 بهش گفتی کی اینجاست ؟همراه با لبخند سرش را به عالمت تایید تکان داد.
 وای تازه یه چیزیم بهم گفتبا نگرانی نگاهش کرد.پانیذ صدایش را نازک کرد.
 پارمین جون عروس گل خودمه  ...مهموناتون رفتن بگو کوکب یه زنگ بهم بزنه  ...کارررررش دارم . بذار مهمونها برن  ...ببین چه آشی برات بپزم نعنا و کشکش زیاد باشه ها خیلی پرو...کوکب وارد اتاق شد.
 بابات گفت بیایهمراه کوکب وارد حال شد  .پدر و مادر سپهر و سه خواهرش به او چشم دوختند ...طوری نگاهش می کردند که
انگار از سیاره ای دیگر آمده است .کنار کوکب نشست  .حالشان یک اتاق دوازده متری بود و مهمانها دور تا دور
اتاق روی زمین نشسته بودند  .خواهر های سپهر که روبه رویش بودند گاهی به هم عالمتی می دادند و نیشخند می
زدند .مادر سپهر گفت :
 خب ما که حرف هامون رو زدیم  ،بهتره دختر و پسر برن با هم یه صحبتی بکنن که بعدش ما رفع زحمت کنیم ...چون من عادت به نشستن رو زمین ندارم  ،پام بد جوری خواب رفته.
دختر ها آرام خندیدند  ...کوکب لبش را به دندان گزید  ...چهره ی حمید در هم رفت .سپهر از جایش بلند شد و رو
به حمید کرد.
 با اجازه تونحمید سرش را تکان داد .او هم بلند شد و همراه سپهر به تنها اتاق خانه رفتند  .تا وارد اتاق شدند پانیذ عذر خواهی
کرد و از اتاق بیرون رفت  .سپهر روی سکوی کنار پنجره نشست .
 باالخره منم رفتم قاطی مرغا  ...از فردا باید بیفتم دنبال یه لقمه نون که خرج زن و بچم کنم .روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد  .از زهر کالم مادر سپهر و رفتار خواهرهایش دلش گرفته بود.
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 فکر کنم مامانتینا راضی نیستنسپهر قیافه ی متعجبی به خود گرفت.
 مامان من  ...اون عاشقته امروز منو دیده  ...چطور فهمیدی عاشقمه مشکلت اینجاستبه چشمهایش اشاره کرد.

 دیدن عشق چشم بصیرت می خواد که جنابعالی ندارید  ...اگه داشتی که من بدبخت عاشق و اینقدر نمی چزوندیسپهربا افسوس روی پایش کوبید.
 یکسال تمام دنبال خانم دویدم دارم جدی باهات حرف می زنم  ...تا خانوادت راضی نباشن  ،من نمی تونم جواب بدم علف باید به دهن بزی شیرین بیاد که ...امممممممممممممم خیلی شیرینه  ...بقیه اش هم کم کم درست می شه اگه راضی نباشن  ...جواب من منفیه داری ضد حال می زنی  ...تو به اونا چی کار داری آخه  ...مهم منم که کارم درسته ...خوشتیپ  ..جذاب ...جنتلمنمتعجب به او نگاه کرد که گلوله اعتماد به نفس بود .اگر حرف های پانیذ را می شنید .ناگهان لبخندی روی لبش
نشست .سپهر گفت :
 بخند  ...بخند  ...نوبت منم می شهچند ضربه به در خورد و پانیذ وارد اتاق شد .
 آقا سپهر مامانتون گفتن  ،بقیه حرفاتون رو بذارید واسه بعد  ...پاش داره فلج می شهپانیذ چشمهایش را تاب داد و ایشششش بلندی گفت .سپهر خجالت زده بلند شد و مقابلش ایستاد.
 باور کن مادرم خیلی مهربونه ...پا درد همیشه اذیتش می کنه ...منظور خاصی ندارهچیزی نگفت .سپهر فهمید بدجوری مادرش او ضاع را خراب کرده است  .با عذر خواهی از اتاق بیرون رفت .تا در
اتاق بسته شد .پانیذ با عصبانیت گفت :
 اینها فکر کردن کین  ...زمانی که ما سوار زانتیا می شدیم اینا روروکم هم نداشتن ...حاال واسه من قیافه می گیرن ممکنه صدات و بشنون بذار بشنون ...ندید بدید ها .....اَهههههههه ..حالم بد شد ...حق نداری باهاش ازدواج....با چشمهای گرد شده نگاهش کرد  .پانیذ ساکت شد  .گوشه اتاق نشست و سرش را روی زانوهایش گذاشت .
 از این زندگی خسته شدم پارمین ...خونه قبلیمونو می خوام ...بتیم و می خوام  ...از این مدرسه درپیت بدم میاد...چرا باید این تازه به دوران رسیده ها واسمون قیافه بگیرن
خودش هم از این وضع خسته شده بود .شاید تنها بهانه ازدواجش همین بود .می خواست از این زندگی فالکت بار
راحت شود.
از اتاق بیرون رفت و مهمانها را بدرقه کرد .سپهر پسر خوبی بود ولی هیچ جوری با خانواده اش کنار نمی آمد.
نور چراغ چشمهایش را اذیت می کرد.پتو را تا روی سرش باال کشید.
 بیدار شو تنبل خانم54
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از زیر پتو گفت :
 -خوابم میاد عمه

کوکب پتو را کنار کشید .پارمین دستش را روی چشمهایش گذاشت تا نور اذیتش نکند .
 پاشو امشب شهره اینا میان  ...هر کاری داری االن انجام بده کاش می گفتین نیان  ...دیشب تا دیر وقت مهمان داشتیم حاال امشبم ...کوکب خندید و گفت :
 دختر خوب داشتن همین دردسرها هم داره  ...هر شب خواستگار میادچشمش به نور عادت کرده بود .دستش را از روی چشمهایش بلند کرد و روی تخت نشست.
 همش تقصیر پانیذه  ...اگه جلوی زبونش رو می گرفت االن این بساط رو نداشتیم بچه ام می خواد شوهرت بده  ،از دستت راحت شه عمههههههههههکوکب خندید.
 برو دست وصورتت رو یه آب بزن بعدم بیا یه چیزی بخور  ...اینقدر هم عین پیرزن ها غر نزناز روی تخت بلند شد و به سمت دستشویی رفت .کوکب هم به آشپزخانه رفت و مشغول پاک کردن بقیه سبزی ها
شد .
 عمهکوکب سرش را باال آورد و پارمین را در چارچوب در دید.
 جانمدر گفتن مردد بود .عاقبت دلش را به دریا زد و گفت :
 شهره در مورد مامانچهره کوکب در هم رفت .آب دهانش را قورت داد وادامه داد.
 چیزی می دونه ؟کوکب نگاهش را به سبزی ها دوخت.
 بهش گفتم  ...مردهدیگر چیزی نپرسید .چند لقمه صبحانه خورد و به اتاقش رفت.
***
ساعت هفت
چیزی به آمدن آنها نمانده بود  ...از دیدن سیاوش واهمه داشت  ...نه اینکه از او بترسد  ...احساس خوبی نسبت به او
نداشت  ...گوشه ی ناخنش را می جویید که پانیذ سرش را از روی دفترش بلند کرد.
 چرا ناخنت رو می جویی؟سریع دستش را پایین آورد.
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 تو درستو بخونپانیذ لبخندی شیطانی زد.
 داری به سیاوش فکر می کنی؟با اخم نگاهش کرد.
 نهپانیذ چند ضربه آرام روی گونه اش زد.
 -جان من  ...به اون فکر می کردی

چشم غره ای رفت .پانیذ لبخندش را جمع کرد و دوباره به دفترش نگاه کرد ...صدای زنگ خانه بلند شد.پانیذ به
سرعت به طرف پنجره رفت.
 عمه اومدبعد به سمت آیفون رفت و در را باز کرد.
دوباره در خیاالتش فرو رفت  ...نا خودآگاه سپهر و سیاوش را با هم مقایسه می کرد  ...اگر انصافا قضاوت می کرد
سیاوش از همه نظر کامل بود تنها ایرادش اخالق سگیش بود  ...سپهر با وجود همه مخالفتهای او برای به دست
آوردنش چقدر اصرار می کرد ولی دریغ از یک قدم که سیاوش بردارد  ...به قلبش رجوع کرد  ...هیچ کدام را
دوست نداشت  ...اصال چرا می خواست ازدواج کند  ...دلیل ها را برای خودش شمرد  ...برای اینکه مستقل بشم ...
برای اینکه این خونه کوچیک و دوست ندارم  ...برای اینکه االن وقتشه  ...چهارساله دیگه باید یه لقب ترشیده پشت
اسمم یدک بکشم  ...لبخند زد  ...چهار سال دیگر تازه بیست و شش سالش می شد.
 پاشو پارمین  ...عمه کارت دارهبلند شد و به آشپزخانه رفت.
کوکب از خرید برگشته بود و از خستگی نفس نفس می زد .پالستیک پیاز و سیب زمینی را از او گرفت و گفت :
 خسته نباشین مونده نباشی دخترملیوان آب خنکی را به دست کوکب داد.
 وای قیمت ها چقدر باال رفته  ،چرخ گوشته رو ماه پیش قیمت کرده بودم ...االن که دوباره پرسیدم پونزده تومنگرون تر شده بود  ...خیر نبینه این آمریکا که تحریممون کرده
کوکب پالستیک میوه ها را روی کابینت گذاشت و چادرش را در آورد.
 عمه من جهیزیه نمی خوامکوکب دلخور نگاهش کرد و میوه ها را در ظرف شویی ریخت .
 جهیزیه گردنه خانواده عروسه  ...باید بهت بدیم هنوز پول پیش اینجا رو به شهره بدهکاریم  ..اجاره خونه هم هست  ،اگه قسط جهیزیه هم بهش اضافه شه  ،چیزیاز حقوق بابا نمی مونه
 خدا بزرگه  ...شاید تا اون موقع وام بابات جور شد یکساله که جور نشده  ...حاال حاال هم جور نمی شه56
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کوکب با اخم نگاهش کرد.

 اینقدر اونجا نشین غر بزن بیا این شیرینی ها رو تو ظرف بچین  ...دو  ،سه ساعت دیگه شهره اینا میانظرف شیشه ای شیرینی خوری را برداشت و شروع به چیدن شیرینی ها کرد.
 عمه بله نظرتون راجع به سپهر چیه ؟کوکب نفس عمیقی کشید و چند لحظه چیزی نگفت .
 نظرتون هر چی هست بگین  ...ناراحت نمی شم می دونی عمه جون  ...آدم باید اصالت داشته باشه  ...به پول و قیافه و نژاد و این حرف ها هم نیست ...یه چیز هاییتو وجود آدمه یه چیزایی هم خانواده به بچش یاد می ده ...خودش بچه بدی به نظر نمی اومد ولی خانوادش...
آهی کشید و ادامه داد.
 تو رو ما تو ناز و نعمت بزرگ کردیم  ...کسی بهت نمی گفت چی کار بکن چی کار نکن  ...تا قبل اینکه وضعموناینجوری بشه  ،هر چی لب تر می کردی بابات برات می خرید  ...کاری به رفت و آمدت و اینکه با کی میری و با کی
میای نداشتیم  ...نه اینکه برامون مهم نباشه  ...وقتی دیدیم بد و خوب رو تشخیص می دی به تصمیمات احترام
گذاشتیم
با جمله آخر کوکب در فکر فرو رفت  ...کاش اینقدر به او اطمینان نداشتند تا کابوس سفته ها خواب شبانش نمی شد
.
 خالصه عزیزم منظورم از اینهمه حرفی که زدم اینه که برات خیلی سخته که با اون خانواده بسازی  ...زبون مادرهسرخ بود ...نه اینکه بگم آدم بدیه ولی نیش کالمش دل کوچیک تو رو می شکونه  ...اونها به خودشون اجازه می دن
راجع به همه چیزت نظر بدن  ...تو هنوز وارد خانوادشون نشدی پدرش می گفت باید بازیگری رو بذاری کنار ...
خواهرش می گفت دنیای بازیگری فاسده و آدم و از راه به در می کنه  ...سپهر هم فقط شنونده بود  ...تویی که تا
حاال ما بهت نگفتیم باال چشمت ابرو می تونی با کسایی کنار بیای که از فنجونهای چای هم ایراد می گرفتن ؟
در فکر فرو رفت  .حرف های کوکب حقیقتی تلخ بود تا حدودی خودش هم متوجه این مسائل بود ولی می خواست
ساده از کنارش بگذرد  .کوکب پارچه ی نخی سفیدی در دست گرفت و شروع به خشک کردن میوه ها کرد .
زیر لب گفت :
 نظرتون راجع به سیاوش چیه ؟لبخندی روی لب کوکب نشست .
 میدونم از اون خوشت نمیاد ....اونم کشته مرده تو نیست و به خاطر احترام مادرش داره میاد خواستگاریبهش بر خورد و چهره اش در هم رفت  .کوکب ادامه داد.
 همیشه همه ی پسرها که عاشق یه دختر نمی شن  ...اگه اینجوری بود اونوقت یکی هزار هزار خواستگار داشت ،یکی هیچی  ...سلیقه ها فرق می کنه ...این دلیل بد بودن تو نیست  ...اون اخم ها تم از هم باز کن اصال بهت نمیاد
به کوکب نگاه کرد و لبخند زد.
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 شهره رو که از موقعی که اومدیم تهران می شناسم زن مهربونیه و اهل دخالت تو زندگی بچه هاش نیست ...اماسیاوش  ...یه جوون پخته است ...میشه بهش اعتماد کرد.
 سپهر بهم عالقه داره ...ولی هیچ اهمیتی برای سیاوش ندارمکوکب نگاهی به ساعت کرد .ساعت هشت بود .
 تو زندگی عالقه به وجود میاد  ...اگه یکم از غرور جفتتون کم شه زوج خوشبختی می شید  ...البته تصمیم نهایی روتو باید بگیری  ...حاال هم برو حاضر شو  ...گفتن ساعت نه میان
پالستیکی روی شیرینی ها کشید و به اتاق رفت  .پانیذ جلوی آینه ایستاده بود و به لباسش نگاه می کرد .
 چطوره  ...خوشگل شدمپیراهن قرمز آستین کوتاهی بود که بلندیش تا باالی زانویش می رسید و ساپورت مشکی زیر آن پوشیده بود .
 آره خیلیپانیذ به لباس هایی که روی زمین ریخته شده بود اشاره کرد .
 تو لباسهای تو هم گشتم  .اون لباسه بود سه سال پیش برای تولدت خریدم نپوشیدیش اونو برات در آوردم ....خیلی بهت میاد...چشمهای سیاوش چهار تا می شه
به کت ودامن نباتی رنگ نگاه کرد که بلندی آن تا مچ پایش می رسید  .از دامن پوشیدن خوشش نمی آمد .آن را
کنار زد و یک تونیک خاکستری و شلوار لی خاکستری که سنگ شور سفید داشت را انتخاب کرد .
 با این یکی راحت ترمپانیذ عصبانی کت و دامن را برداشت .
 اینو بپوش ...رسمی ترهابروهایش را باال برد و با تعجب به او نگاه کرد .
 حرفهای تازه می زنی  ...لباس رسمی  ...از این چیزا بلد نبودی خب راستش عمه گفت اینو بپوشی  ...منم کلی با ذوق برات اتوش کردم  ...از موقع تولدت که با عمه اینو براتخریدیم دلم می خواست ببینم تو تنت چه شکلی می شه
پانیذ را بغل کرد و چند بار صورتش را بوسید .
 قربونت بشم که اینقدر فکر خواهرتیپانیذ با شیطنت گفت :
 باالخره باید یه جوری قالبت کنم دیگهبه شوخی اخم کرد.
 باز تو روت خندیدم  ...پرو شدیاپانیذ شکلکی در آورد و از اتاق بیرون رفت  .به لباس ها نگاه کرد و عاقبت کت و دامن را برداشت .
به آینه نگاه کرد .از لباسش راضی بود  ...با وقار نشانش می داد .یاد حرف پانیذ افتاد  ...رسمی  ...لبخند زد .اما
صورتش  ...کمی ریمل به مژه هایش زد و رژلب صورتی ...از خودش راضی نبود  ...کرم پودر زد و با رژگونه صورتی
کاملش کرد ...بهتر شد ولی دلش می خواست واقعا چشمهای سیاوش چهار تا شود ...از این فکر خنده اش گرفت
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.خط چشم را برداشت و یک خط باریک پشت چشمش کشید ...عسلی چشمانش مشخص تر شد  ...خوب شده بود
ولی چشم کسی را چهارتا نمی کرد  .موهایش را اتو کرد و کج در صورتش ریخت و شال حریر سفیدش را روی
سرش گذاشت .موهای مشکیش دور صورتش قاب شده بود و شال حریر زیبایی آن را دو چندان می کرد .هنوزم
راضی نبود  ...سیاوش کسی نبود که با این چیزها دلش بلرزد .لحظه ای از فکرهایی که می کرد عصبانی شد و با
ناراحتی به تصویر درون آینه نگاه کرد ...چرا اینقدر به توجه سیاوش فکر می کرد.
از جلوی آینه کنار رفت و لبه پنجره نشست  ...دانه های کوچک برف رقصان از آسمان پایین می آمدند ...عابران
بعضی با چتر بودند  ...بعضی پالستیک روی سرشان بود  ...لبو فروشی کنار ایستگاه اتوبوس ایستاده بود ...بخاری که
از لبوهای خوشرنگش بلند می شد هر عابری را وسوسه به خوردن می کرد  ...یاد زمستان سال قبل افتاد  ...چه روز
های سختی بود  ...چشمهایش را بست  ...تصویر سفته ها جلوی چشمش رژه می رفت ...کاش اون شیاد دستگیر می
شد  ...نه خبری از او بود و نه خبری از سفته ها  ...سرش را به پنجره تکیه داد و به خیابان چشم دوخت ...ممکنه
سفته ها پیش سیاوش باشه .
ماشین سیاوش در خیابان پیچید و جلوی خانه آنها توقف کرد .شهره از ماشین پیاده شد و زنگ خانه را زد .سیاوش
در ماشین را قفل کرد و ناگهان به پنجره نگاه کرد .سریع سرش را دزدید  ...قلبش تند  ،تند می زد  ...با ناراحتی
دندانهایش را روی هم فشرد.
پانیذ با عجله در را باز کرد .
 بدو بیا شهره جون اومد تو برو االن میامبلند شد و نگاهی دیگر در آینه کرد .احساس کرد زشت شده است .نفس عمیقی کشید و از اتاق خارج شد .
شهره به پارمین خیره شد و در آغوشش گرفت .
 ماشااهلل  ...امشب چقدر ناز شدی عزیزمسیاوش با حمید و کوکب سالم و احوال پرسی کرد و بعد به او نگاه کرد  ...منتظر بود نگاه سیاوش رنگ تحسین به
خود بگیرد ولی  ...هیچ حسی نداشت ...آرام سالم کرد و همراه حمید در باالی اتاق نشست  .شهره دستش را کشید و
او را کنار خودش نشاند .
کوکب به آشپزخانه رفت و ظرف میوه را آورد ....پانیذ پیش دستی ها ی بلورین را می گذاشت .هر کس چیزی می
گفت و او فقط شنونده بود ...شهره دستهای یخ زده اش را در دست گرفت و با مهربانی دستش را نوازش کرد ...
 تو چرا اینقدر ساکتی عروس گلمهر بار که شهره کلمه عروس را تکرار می کرد از خجالت دلش می خواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد .قبل از
اینکه جوابی بدهد پانیذ گفت :
 پیش پاتون زبونش رو موش خوردهمه خندیدند ...بدتر از همه لبخند سیاوش بود .با نگاهش به پانیذ فهماند که بعدا حسابش را می رسد  .شهره در
حالی که لبخند بر لب داشت گفت :
 نبینم دیگه به عروسم تیکه بندازی ور پریده .......بعد به حمید نگاه کرد و ادامه داد.
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 خب آقای فکور بهتره بریم سر اصل مطلب  ...حقیقتش خیلی وقت بود که تصمیم گرفته بودیم بیام برایخواستگاری پارمین جون  ...ولی مشکلی که برای شما پیش اومد  ...بعد هم فوت مهرداد
چند لحظه سکوت کرد .حمید و کوکب زیر لب گفتند.
 خدا بیامرزش .شهره نفس عمیقی کشید تا اشک هایش پایین نیاید .
 خدا رفتگان شما رو هم بیامرزهدر حالی که هنوز صدایش از ناراحتی می لرزید .لبخند محزونی زد و ادامه داد .
 خیلی دوست داشت داماد شدن سیاوش رو ببینه ...اجل مهلتش ندادقطره های اشک آرام بر روی گونه های شهره چکیدند  .پانیذ جعبه دستمال کاغذی را جلویش گرفت ...اشکهایش را
پاک کرد .
هر بار که شهره اسم مهرداد را می آورد تمام اتفاقهای بانک جلوی چشم پارمین جان می گرفت  .کلمه به کلمه ی
حرف های مهرداد را به خاطر داشت  ...من زنی رو که بوی قرمه سبزی و پیاز داغ بده نمی خوام  ...مهرداد لیاقت
زنی مثل شهره را نداشت  ...حتی لیاقت قطره ای از اشک او را هم نداشت .
شهره نفس عمیقی کشید و چشمهای ترش را به پارمین دوخت  ...با لحنی محزون گفت:
 می بخشید ناراحتتون کردمنگاهش را به سمت حمید چرخاند.
 به هر حال االن قسمت شد که خدمتتون برسیمحمید با لذت به سیاوش نگاه کرد .
 آقا سیاوش مثل پسر خودم می مونه  ...از چشمهامم بیشتر بهش اعتماد دارم  ...ولی خب بچه ها باید خودشونبرای آیندشون تصمیم بگیرن  ...نظر اونها مهمه
شهره نگاهی به کوکب و حمید کرد وگفت :
 پس اگه از نظر شما ایرادی نداره برن یکم با هم صحبت کنن  ...ببینن که قسمت هم هستن یا نهحمید نگاهی به کوکب کرد  ...کوکب لبخندی به نشانه رضایت زد  ...دستش را پشت کمر سیاوش گذاشت .
 برید بابا جانسیاوش از جایش بلند شد  ...شهره آهسته در گوش پارمین گفت :
 یکم مغروره ولی دل مهربونی دارهپارمین با شرم سرش را پایین انداخت و همراه سیاوش به اتاق رفت .
سیاوش روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد  ...او هم چون دامنش تنگ بود لبه پنجره نشست  ...از استرس
دستهایش می لرزید  ...دختر بی دست و پایی نبود که با دیدن یک پسر هول کند  ،رفتار سیاوش این ترس را به او
منتقل می کرد ...سکوت اتاق آزار دهنده بود ...زیر چشمی به سیاوش نگاه کرد ...بی توجه به او به دیوار مقابلش
خیره شده بود  ...برای اولین بار به دقت نگاهش کرد  ...اگر منصفانه قضاوت می کرد چهره خوبی داشت  ...موهایش
تیره بود ...لب و دهانش معمولی بود نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچک  ...موهایش را رو به باال زده بود  ...صورتش
کشیده بود و بینیش بد فرم نبود ،خیلی خوش فرم هم نبود  ...صورتش در کل معمولی بود ولی چشمهای خمارش ...
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از نگاه او خوشش نمی آمد رنگ چشمهایش طوسی بود اما طرز نگاهش  ..تعریفی برای طرز نگاهش نداشت گاهی
توبیخ گر بود و گاهی تمسخر کننده شاید حالت های دیگری هم داشت ولی او تا به حال تجربه نکرده بود ...قد و
هیکلش مثل مهرداد  ...با یاد آوری مهرداد اخمهایش در هم رفت ...خیلی قد بلند نبود ولی از متوسط بلند تر بود ...
چهارشانه بود  ...به نظر نمی آمد که زیاد اهل ورزش کردن باشد  ...آستینش مثل ورزشکارها به بازویش نچسبیده
بود  ...البته از تیپ های ورزشکاری خوشش نمی آمد  ...به نظرش شبیه ملوان زبل بودند.
ناگهان سیاوش نگاهش رابه سمت او چرخاند  ...مثل این بود که  ،سطل آب یخ را رویش ریخته باشند  ...وارفت ...
سیاوش از او چشم برنمی داشت و اوهم که گویی حین دزدی دستگیرش کرده باشند و راهی برای فرار نداشته باشد
تسلیم به او نگاه می کرد .
 به همه ی خواستگارات این جوری زل می زنی؟به خودش آمد و تکانی خورد  ...سیاوش پوزخندی زد  ...چرا حرفی برای گفتن نداشت  ...باز هم خراب کرده بود...
به زحمت چند کلمه را پشت سر هم ردیف کرد.
 نگات می کردم ببینم کی از عالم هپروت بیرون میایسیاوش خنده ای کرد و گفت :
 تو هپروت نبودم  ...داشتم به کارهایی که تا حاال انجام دادم فکر می کردم  ...نه مال مردم خوردم  ...نه ظلم بهمظلوم کردم
با تعجب به پارمین نگاه کرد .
 پس ازدواج با تو تقاص کدوم گناهمهخودش را نباخت و سعی کرد چهره اش معمولی باشد ولی درونش از عصبانیت فوران می کرد ...پسره ی گستاخ ...
دیروز همین موقع سپهر برای ازدواج با او التماس می کرد وحاال او این طور وقیحانه  ...ابروهایش را باال برد و گفت :
 خیلی هولی  ...اول جواب خواستگاریت رو بگیر بعد به خودت وعده عقد و ازدواج بدهسیاوش بلند شد و مقابل پارمین روی سکوی پنجره نشست .به شیشه بخار گرفته نگاه کرد.
 جوابت که معلومه ...نگاهش را به سمت او چرخاند .
 جز بله نمی تونه باشهپارمین لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت :
 متاسفم  ...اشتباه فکر کردی  ...جواب من منفیه  ...البته به همه ی خواستگارام اینقدر زود جواب نمی دم ولی چونهیچ جوره ازتون خوشم نمیاد ...نیازی به فکر کردن بیشتر ندارم
سیاوش به چشمهایش خیره شد و چند لحظه چیزی نگفت  ...پارمین زیر نگاه او در حال ذوب شدن بود ...با زهم
نگاهش هیچ حسی نداشت ولی برای او عذاب آور بود ...دستش را جلوی صورت او تکان داد  ...سیاوش بدون اینکه
مسیر نگاهش را تغییر دهد گفت :
 دستت رو بیار پایین  ...تو هپروت نیستم  ...می خواستم ببینم چی داری که اینقدر بهش می نازی  ...اما چیزیندیدم
نا خودآگاه دست پارمین به سمت صورتش رفت .
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 نترس آرایشت بهم نخورده  ...ولی کالغ رو با رنگ کردن نمیشه شبیه طاووس کردپارمین با خشم نگاهش کرد  ...دنبال کلمه بود  ...کلمه ای که لیاقت او را داشته باشد ...پیدا نمی کرد ...چرا دایره
واژگانش اینقدر محدود بود  ...از عصبانیت تند تند نفس می کشید  . ..به چشمهای شیشه ای او نگاه کرد  ...احساس
کرد ریشخندش می کنند  ...نمی توانست حرفی بزند  ...بقضش هر لحظه ممکن بود بشکند  ...نمی خواست جلوی او
ضعف نشان دهد  ...بدون هیچ حرفی از جایش بلند شد و به سمت در رفت .صدای سیاوش را از پشت سرش شنید.
 نیومده بودم اینجا که ناراحتت کنم  ...دست خودم نیست  ...از اصرار بی منطق مادرم برای این ازدواج عصبانیم...سر تو خالیش کردم
به سمتش برگشت و درحالی که ازخشم صدایش می لرزید گفت :
 کارت دعوت دنبالت فرستادم بیای خواستگاریم که حاال عصبانیتت رو سر من خالی می کنی  ...فکر می کنی کیهستی  ...اگه به خواست خودتم میومدی  ...بهت جواب رد می دادم  ...از آدمهایی مثل تو که خود بزرگ بینی دارن ...
متنفرم
سیاوش بلند شد و مقابلش ایستاد قد پارمین تا شانه اش می رسید  .مستقیم در چشم های او نگاه کرد .
 همیشه نگران این روز بودم  ...روزی که مادرم با التماس ازم بخواد با تو ازدواج کنم  ...تویی که هنوز بچه ای  ...اززندگی هیچی نمی فهمی  ...شرط می بندم اولین چیزی که ازدواج تو ذهنت میاد لباس پف کرده عروسیه  ...مطمئن
باش هیچوقت این حماقت رو نمی کردم که به خواست خودم بیام خواستگاریت  ...در ضمن
لحظه ای سکوت کرد.
 حس تنفری که نسبت به هم داریم شاید تنها نقطه مشترک من و تو باشهاشک هایش بی اراده روی گونه اش سر خوردند  .از سیاوش چشم بر نمی داشت و با نفرت نگاهش می کرد.
 نمی خوام دیگه حرفی بشنوم  ...از اتاقم برو بیرونپشت چهره مغرورسیاوش نمی شد احساس واقعیش را حدس زد ...لحظه ای دستش را تکان داد و خواست حرفی
بزند ولی پشیمان شد ...بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت
به چهره اش در آینه نگاه کرد...اطراف چشمهایش سیاه شده بود و رد سیاهی آن تا چانه اش می رسید  ...نفس
عمیقی کشید  ...باید با اعتماد به نفس از اتاق خارج می شد  ...نمی خواست سیاوش خیال کند او را خورد کرده است
 ...دستمال مرطوبی از بسته درآورد و تمام آرایش به هم ریخته صورتش را پاک کرد  ...سریع مقداری از کرم را به
پد زد و نزدیک صورتش برد  ...قطره اشکی از چشمش چکید  ...به پوست سفید صورتش خیره شد  ...من کجام
شبیه کالغه  ...بقضش را قورت داد و قطره اشک را با سر انگشت زدود  ...کرم را به صورتش زد.
چند ضربه به در خورد  ...پانیذ وارد اتاق شد.آرایشش تکمیل شده بود و شال را روی سرش مرتب می کرد .نگاهی
به پانیذ کرد.
 خدا رو شکر  ...نمردم در زدن تو هم دیدم زیاد خوشحال نباش  ...واسه خاطر مهمونها این جور متشخصانه در زدمپانیذ کنار آینه ایستاد.
 چرا با سیاوش از اتاق نیومدی بیرون می خواستم یکم فکر کنم62
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 نکنه می خوای همین االن بهشون جواب بدی  ...تو رو خدا این قدر شوهر ندیده بازی در نیاربا اخم نگاهش کرد .پانیذ سرش را به سمت دیگری چرخاند و گفت :
 حاال اگه بهم انگ فضولی نچسبونی  ...دلم می خواد بدونم جوابت چیه ؟دستش را پشت کمر پانیذ گذاشت و او را همراه خود به سمت در برد.
 بهت انگ فضولی نمی چسبونم چون فضول پیش تو لنگ می ندازهاز اتاق بیرون آمدند  ...نگاهها به سمتشان چرخید  ...لبخندی نمایشی زد و دوباره کنار شهره نشست ...شهره با
خوشحالی به او چشم دوخت.
 حاال جواب ما چیه عروس خانم ؟همه منتظر نگاهش کردند  ،حتی سیاوش  ...با شرم سرش را پایین انداخت و دور از چشم بقیه نیش خندی زد.
 اجازه بدین راجع به این موضوع فکر کنمشهره دستش را دور شانه او حلقه کرد و گفت :
 عزیزم من کم طاقتم  ...چقدر؟  ...تا کی باید صبر کنیم ؟سرش را باال آورد و در چشمان متعجب سیاوش خیره شد.
 یک ماهشهره انتظار این حرف را نداشت.
 این مدت خیلی زیاده  ...ولینگاهش را به سمت سیاوش چرخاند.
 به خاطر عروس گلم تحمل می کنیمکوکب بلند شد.
 با اجازتون من برم شام رو بکشم به خدا راضی به زحمت نبودیم کوکب جون چه زحمتیکوکب به آشپزخانه رفت .شهره خندید و رو به حمید کرد.
 کی رو تا حاال دیده بودید که خواستگاری به صرف شام برهحمید گفت :
 چیز قابل داری نیست  ...غذا که تو همه خونه ها گیر میاد  ...صفاش به دور هم بودنشهبعد سرش را با افسوس تکان داد.
 ما که تو این شهر غریبیم  ...کم پیش میاد مهمون داشته باشیمشهره گفت :
 ماهم که مال همین شهریم زیاد مهمون نداریم ...دلها مثل قدیم نیست  ...سخت شدنه  ...دیگه فامیلها از هم خبرینمی گیرن
حمید با سر حرفش را تایید کرد و در فکر فرو رفت.
شهره که به یاد دوران جوانیش افتاده بود آهی کشید وادامه داد.
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 قدیما خونه آقاجونم همیشه شلوغ بود  ...عصرها آقام خدا بیامرز می گفت  ،حیاط رو آبپاشی کن موقعی که مهموناومد روی تخت کنار حوض بشینیم  ...تو خونه دل آدم می گیره  ...منم حیاط رو می شستم و بعدم به گلهای یاس تو
باغچه آب می پاشیدم  ...کل حیاط پر می شد از عطر یاس  ...یادش بخیر عطر بهارنارنج چای خانجونم توی
استکانهای کمر باریک شاه عباسی ...نقلهای مغز پسته ای و پولکی های زعفرونی توی ...
شهره و حمید با لذت از گذشته می گفتند ...به سیاوش نگاه کرد  ...چهره اش شبیه عالمت سوال شده بود.
به استاد نگاه می کرد ولی فکرش در ماجرای دیشب غوطه می خورد .از هر پنج کلمه ای که در ذهنش می چرخید
یکیش به کالغی که سیاوش گفته بود ختم می شد .در ذهنش جوابهای جورواجوری را آماده می کرد  ،افسوس می
خورد چرا جواب دندان شکنی به او نداده است .خودکار را بی حوصله در دستش تکان می داد .اصال حوصله این
کالس را نداشت.
ترانه آرام شانه اش را تکان داد .به او نگاه کرد.
 کجایی؟آرام گفت:
 بعد کالس می خوام باهات حرف بزنمترانه لبخندی زد و به استاد نگاه کرد.
او هم نگاهش را به استاد جوکار دوخت.
 در ایران شعر جای خالی تراژدی رو پر کرده  ...یعنی همون جایگاهی رو که نمایش های یونانی داره  ...مثال وقتینقالی داستان رستم و سهراب را می گفته و مردم اشک می ریختن  ،در واقع این همون تزکیه یا کاتارسیسی که در
تماشاچیان تراژدی در یونان صورت می گرفته  ...هدف نمایشنامه هم همینه  ...مردمی که به نقال گوش می دن
دوست ندارن که پسر به دست پدر کشته بشه دلشون می خواد که نقال خیلی دیر تر به این قسمت برسه و وقتی می
رسه همراه نقال اشک می ریزن  ...پس در حقیقت همون کار صورت می گرفته منتها با شکل هایی متفاوت از هم.
جوکار دستش را به تخته تکیه داد و ادامه داد.
 ارسطو کاتارسیس رو یکی از نتایج لذت بردن اثر هنری می دونه و عمدتا اون رو در تراژدی مطرح می کنه.مخاطب تراژدی از یه طرف دچار ترس از گیر افتادن در موقعیت مشابه قهرمان تراژدی میشه و از طرف دیگه با او
احساس همدردی می کنه .از ترکیب ترس و شفقت ،تزکیه یا پاالیش اتفاق می افته .ارسطو اعتقاد داره کاتارسیس
فرآیندیه که طی اون عناصر چهارگانه طبع انسان؛ بلغم ،سودا ،صفرا و خون به حالت اول خودش بر می گرده و اون
رو در هنر به خصوص از نوع تراژدیش جستجو می کنه.
کیارش با لودگی گفت :
 استاد دیگه دکتر نریم  ...یه تراژدی بخونیم حلهجوکار که به تیکه پرانی های کیارش عادت داشت روی صندلی نشست و با لبخند گفت:
 کار شما کیارش خان از دوا دکتر گذشته باید بستری شیکل کالس خندیدند  .کیارش هم که ضایع شده بود لبخند کجکی زد .جوکار ادامه داد.
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 البته آقای آنتونن آرتوراز طریق بازگشت به سرچشمه آیینی تئاتر با همه تاریخ تئاتر و سرمنشا اون یعنی تراژدیمخالفت می کنه .به جرات می شه گفت مقاله تئاتر و طاعون ایشون پاسخی دیر هنگام به بوطیقای ارسطو.او بیماری و
هراس رو در برابر ...
سرش در حال انفجار بود به ساعت نگاه کرد .چیزی به پایان کالس نمانده بود.دوباره به جوکار چشم دوخت.
 استاد خسته نباشیدهمه کالس به طرف سهند برگشتند .ساعتش را نشان داد.
 دیر بریم ته دیگ سلف هم بهمون نمی رسه  ...رحم کنید استادجوکار لیست حضور غیاب را در دست گرفت ورو به دانشجویان گفت:
 کسی سوالی نداره؟کیارش می خواست خودی نشان دهد .گفت:
 حاال  ،آقا آرتور درست می گه یا ارسطو خان استادجوکار نگاهی به لیست و نگاهی به دانشجویان می کرد گفت:
 بحث طوالنیه  ...اونها سالهاست دارن در موردش می گن  ،شما می خوای من تو چند دقیقه جوابت رو بدمکیارش قیافه ای جدی به خود گرفت و گفت :
 اینا دارن دقیقا عکس هم می گن  ،ما به عنوان بازیگرهای فردا باید تکلیف خودمون رو بدونیمجوکار نیش خند زد و گفت :
 تکلیف شما اینه که دو بار از تصمیم کبری بنویسیدوباره صدای خنده بلند شد.
 اما بقیه بچه ها می تونن کتاب (فرهنگ  .تئاتر  ،طاعون ) ترجمه جالل ستاری رو بخونن تا انشااهلل جلسه بعدیتکلیف همه تون رو معلوم کنیم  ...خسته نباشید بچه ها
همراه ترانه از کالس خارج شد .
همراه ترانه از کالس خارج شد .
 دارم از سر درد می میرمترانه کالسورش را جابه جا کرد و حین حرکت با تکان سراز کیارش خداحافظی کرد.
 می خوای بریم بوفه یه چای بخوریم  ...حالت بهتر می شهبا سر تائید کرد .محمد با عجله از کنارشان رد شد و به طرف مرد جوانی در جلوی آموزش رفت .ترانه که با چشم او
را دنبال می کرد .گفت :
 اون پسره که اونجاست رو می بینی  ...پیش محمدنگاهش کرد .مرد متوجه شد و به آن دو نگاه کرد  ...ترانه با شرم لبخندی زد و سرش را پایین انداخت  ...پارمین بی
تفاوت نگاهش را از او برگرفت .ترانه ادامه داد.
 فامیلش مجد  ...محمد می گفت کارگردانه خوبیهاز کنار آنها گذشتند .ترانه با آب و تاب شروع به تعریف کرد.
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 یه نمایشنامه توپ داره  ،اومده اینجا از بچه ها تست بگیره ببینه به دردش می خورن یا نه  ...دنبال چهره جدید میگرده  ،قراره تو چند تا شهرستان هم اجرا داشته باشن
تا موقع خروج از دانشکده مجد نگاهشان می کرد .ترانه آهی کشید و گفت :
 یعنی ممکنه یه روزم ما با همچین کارگردانایی کار کنیم  ...وای یادم رفته بود بهت بگم  ،اسم کار آوردم یادم اومدبه بوفه رسیده بودند  ...در را باز کرد  ،وارد شدند.
 پدرام پسرخالم یادته  ،گفتم کشاورزی خوندهرو به فروشنده کرد.
 دوتا چایسرش را به سمت ترانه چرخاند.
 آره  ...همونی که می خواست گلخونه بزنهترانه لبخند زد.
 باالخره گلخونه اش رو راه انداخت  ...تو اتوبان تهران  -ساوه ستلیوانهای پالستیکی که از آنها بخار بلند می شد را از فروشنده گرفت .ترانه ادامه داد.
 می خواد یه دفتر بزنه که قراردادها رو با فروشگاهها و مغازه دارا  ،خودش ببنده  ...می گه اینقدر زحمت می کشمسودش رو خودم ببرم  ،دست دالل نیفته...
روی صندلیها نشستند.
 االن دنبال یه منشی و یه حسابدار می گرده  ...وقتی بهم گفت یاد تو افتادم  ،کی از تو بهترو مطمئن ترمدتها بود دنبال کار می گشت ولی هیچ کاری با رشته تحصیلیش جور در نمی آمد  ...حمید هم اجازه نمی داد منشی
شرکت های خصوصی شود ،می گفت به آنها اعتمادی نیست .از اسم منشی خوشش نمی آمد  ...دوست داشت با رشته
خودش کار کند ولی در این شرایط که کار گیر نمی آمد  ،همین هم غنیمت بود .حمید خانواده ترانه را می شناخت و
مشکلی از این نظر هم وجود نداشت .لبخندی زد.
 ممنون که به فکرم بودی  ...حاال دفترش کجاستترانه کارتی از کیفش در آورد.
 این آدرس و شماره تلفنش  ...برای حقوق هم ازش پرسیدم  ،گفت تا ماهی سیصد می دهنگاهی به آدرس کرد .باید دومسیر اتوبوس عوض می کرد تا به آنجا می رسید.
 چند ساعت کاره گفت صبحها از ساعت هشت تا یک  ،عصرها هم ساعت پنج تا نهبا شنیدن ساعتش در فکر فرو رفت .با حسرت گفت :
 نه خیلی دیر وقته  ...خونه ماهم  ...میدونی که اون پاییناستترانه سرش را با افسوس تکان داد.
 حاال فکرات رو بکن  ،تا فردا بهم جواب بدهلبخندی محزون زد.
لبخندی محزون زد.
66

www.romansara.com

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 -با بابام صحبت می کنم ببینم چی می گه

ترانه دلش برای پارمین می سوخت  .ترمهای اول خنده از لبانش دور نمی شد ولی حاال این طور غمگین ...
 راستی تو کالس گفتی می خوای باهام صحبت کنیسرش را باال آورد.
 آهان  ...انقدر حرف تو حرف اومد یادم رفتمقداری از چایش را نوشید و ادامه داد.
 بهت در مورد سپهر گفته بودم آره همون پسر سیریشهسیریش  ...لبخندی زد و ادامه داد.
 بهش اجازه دادم بیاد خواستگاریچشمهای ترانه از تعجب گرد شد.
 بهش جوابم دادی ؟ نه هنوزترانه نفس راحتی کشید.
 داشتم سکته می کردم دختر  ...سپهر هیچ جوری به تو نمی خوره  ،خیلی بچه ستلیوان را روی میز گذاشت.
 ترانه  ...این روزها خیلی سر در گمم  ...نمی دونم از زندگی چی می خوام  ...اصال به سپهر عالقه ندارم  ...ولی گفتمشاید ...
ترانه دستش را روی دست او گذاشت.
 با ازدواج مشکلت حل نمی شه پارمین  ...از چاله در میای می افتی تو چاه می دونم  ...وقتی خانوادش رو دیدم  ،خودمم پشیمون شدمیاد سیاوش افتاد .با لبخند گفت :
 دیشب هم سیاوش اومد خواستگاریمترانه به سرفه افتاد و لیوان چای را روی میز گذاشت.
 داری دستم می ندازی ...سرش را به عالمت منفی تکان داد.
 وای تصورش هم بامزه ست  ...سیاوش که سایه تو رو با تیر می زنه اومده خواستگاریت  ...حاال چه جوابی دادی ؟لبخندش عمیق تر شد  ،چشمهایش را با عشوه تاب داد.
 یک ماه وقت خواستم تا راجع به شازده فکر کنمترانه با صدای بلند خندید .میزهای کناری با کنجکاوی به آنها نگاه کردند .به زحمت جلوی خنده اش را گرفت.
 وای بدجور ضربه فنیش کردی دختر می خوام اذیتش کنم وگرنه ...نسرین وارد بوفه شد .با دیدن آنها به سمتشان آمد ،صندلی بیرون کشید و کنارشان نشست.
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 -سالم جماعت عالفا  ...چه جوریایین؟

پارمین ادامه جمله اش را خورد .با نسرین مثل قبل ،احساس راحتی نمی کرد
در رختخواب غلتی زد و چشمهایش را به سختی باز کرد .هنوز سردرد داشت  ...کم کم چشمش به نور عادت کرد.
پانیذ به کمد تکیه داده بود و گردنبدی را در دستش می چرخاند .خوب دقت کرد  ،تا حاال آن گردنبند را ندیده بود.
 چی کار می کنی موشی ؟پانیذ رنگ صورتش پرید و سریع گردنبند را زیر پایش پنهان کرد.
 هیچی  ...همین جا نشسته اماز پنهان کاری پانیذ تعجب کرد ولی چیزی به رویش نیاورد  ...کنجکاوی مثل خوره به جانش افتاده بود.
 درسهات رو خوندی ؟پانیذ به چشمهای او نگاه نمی کرد.
 آره  ...فقط باید ریاضی باهام کار کنیاز جایش بلند شد و پتو را در دست گرفت.
 بعد شام باهات کار می کنمپتو را تا کرد وهمراه بالش کنار دیوار گذاشت .مقابل پانیذ زانو زد  ...موهایش را نوازش کرد و با لبخند گفت :
 امشب یه دل سیرحرف بزنیم  ...باشهپانیذ سرش پایین بود و با انگشتهایش بازی می کرد .آهسته گفت :
 باشهاز اتاق بیرون رفت .کوکب جلوی تلویزیون کوچکشان نشسته بود و همراه سریال اشک می ریخت.
 چه سریالیه عمه ؟کوکب اشکهایش را پاک کرد و با بغض گفت :
 سریال ترکییه  ...عشق و جزابه آشپزخانه رفت .عطر غذای کوکب آنجا را پرکرده بود .فالسک چای را همراه فنجانها در سینی گذاشت و به حال
برگشت .حین نشستن گفت :
 غذاتون چه عطری راه انداختهکوکب بغضش را قورت داد و گفت :
 تاس کبابه  ...حمید هوس کردهحمید مات به روزنامه نگاه می کرد  ...یاد پیشنهاد ترانه افتاد.
 راستی بابا  ...ترانه برام کار پیدا کردحمید تکانی خورد و به او چشم دوخت.
 چیزی گفتی ؟ گفتم ترانه برام کار پیدا کردهچهره حمید در هم رفت.
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 حقوق من خدا رو شکر خرج زندگیمونو می ده  ،تو چرا اینقدر دنبال کار می گردی می دونم ولی دلم می خواد مستقل بشمکوکب دستمال دیگری برداشت و گفت :
 یکم آرومتر صحبت کن عمه  ،نمی شنوم چی می گنبلند شد و کنار حمید نشست.
 کار تو یه دفتره  ...از فامیلهای ترانه ایناست  ...مطمئنهحمید روزنامه را تا کرد و گفت :
 می ترسم از درست عقب بیفتی ...با شرمندگی سرش را پایین انداخت و ادامه داد.
 یه ترم که واسه مریضی من و مشکالتمون مشروط شدی  ...دلم نمی خواد به درسهات لطمه بخوره قول می دم از درسهام عقب نمونم  ...برنامه ریزی کنم به هر دوتاش می رسم  ...قبوله ؟ چند ساعت باید کار کنی ؟ پنج ساعت صبح  ...چهارساعت عصر  ...تا ساعت نه  ...البته گفت دوتا منشی می گیره مرتب ساعت کاریش عوضمی شه
حمید دلش خون شد .دختری که در ناز و نعمت بزرگ کرده بود و اجازه نمی داد سختی بکشد حاال باید برای
چندرغاز تا نه شب کار می کرد.
 نه اینجوری نمی تونی به کالسات برسی  ...فعال درست رو تموم کن  ...تا بعد ببینیم چی پیش میادپارمین خواست مخالفت کند که حمید گفت :
 داره بوی سوختگی میادبه سرعت سمت آشپزخانه دوید .در قابلمه را بلند کرد  ...نفس راحتی کشید  ...نسوخته بود.
کوکب با چشمهای پف کرده وارد آشپزخانه شد.
 سوخت نه به موقع رسیدمکوکب بشقاب ها را در آورد و روی کابینت گذاشت.
 انقدر محو سریال شدم  ،غذا از یادم رفتبعد از شستن ظرفهای شام به اتاق رفت  ...پانیذ خوابیده بود .به ساعت نگاه کرد تازه ده شده بود  ...باالی سرش
نشست ...خواست بیدارش کند  ...ولی آنقدر معصوم خوابیده بود که دلش نیامد  ...خودش هم حوصله درس دادن به
پانیذ را نداشت.
جزوه هایش را در آورد و شروع به خواندن کرد  ...هرچند خطی که می خواند  ،چهره سیاوش پیش چشمش نقش
می بست  ...چشمهایش را بست  ...صدای سیاوش در گوشش می پیچید  ...سرش را روی زانویش گذاشت زیر لب
گفت :
 ازت متنفرم لعنتیچند ضربه به در خورد  ...سرش را بلند کرد.کوکب وارد اتاق شد.
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 این چرا اینقدر زود خوابیدهنگاهی به پانیذ کرد.
 -نمی دونم  ...اومدم تو اتاق خواب بود

کوکب کنار پانیذ نشست و دستش را روی پیشانی اوگذاشت  ...سرد بود.
 یه لحظه ترسیدم دوباره مریض شده باشه  ...شاید خسته بودهبعد رو به پارمین کرد.
 االن مادر سپهر زنگ زد  ...جواب می خواستبه جزوه هایش خیره شد.
 نظر شما چیه ؟ دروغ چرا  ...نه به دل من نشستن نه به دل حمیدبه کوکب نگاه کرد.
 منم از اونها خوشم نیومدکوکب با خیال راحت از جایش بلند شد.
 پس زنگ می زنم می گم جوابت منفیهسرش را به نشانه تایید تکان داد.
زیراکس دانشگاه شلوغ بود .نسرین با کنار زدن چند نفر به زور خودش را به پیشخوان رساند.
پارمین  ،ترانه و نیلوفر کنار در ایستاده بودند و به او می خندیدند .نیلوفر گفت :
 شبیه میدون جنگه  ...نگاه کن  ،مقنعه اش داره از سرش میفتهترانه داد زد.
 نسرین  ...نسریننسرین که دانشجوهای دیگر کیپ تا کیپش ایستاده بودند به سختی سرش را برگرداند .ترانه به مقنعه اش اشاره
کرد و داد زد.
 داره می افتهنسرین دستی به آن کشید و دوباره مشغول چانه زدن با مسئول زیراکس شد.
با ناراحتی گفت :
 حاال چطوری این همه رو بخونیمنیلوفر سرش را با افسوس تکان داد.
 از ترم اول می گفتم ترم دیگه درس می خونم  ...داره درسم تموم می شه و من درس خون نشدمترانه نگاهی دلسوزانه به پارمین کرد.
 تو هم این ترم خیلی واحد برداشتیبعد رو به نیلوفر کرد.
 دوتا از امتحاناش تو یه روزه70
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پارمین هم به همین موضوع فکر می کرد  .حاال در آن تک اتاق خانه شان ،چطور شب تا صبح درس می خواند.
 تحلیل نمایش کمالی رو بگو چی کار کنمنیلوفر چینی به پیشانیش داد.
 کمالی خیلی سخت می گیره  ،وگرنه تحلیل خودش چیز خاصی ندارهنسرین به سختی از بین جمعیت بیرون آمد  .نفس نفس می زد.
 پدرم در اومد تا بهش تحویل دادم  ...یه جورقیافه گرفته بود انگار وزیر نفته  ...پروبعد سرش را به سمت برد چرخاند و مشغول مرتب کردن مقنعه اش  ،در شیشه آن شد.
شانه نسرین را تکان داد.
 کی تحویلشون می ده به زور جزوها رو بهش دادم  ...دیگه تحویل دادنش با ...برگشت .حالت چهره اش عوض شد.
 پارمین  ...اونجا رو ببینبه پشت سرش نگاه کرد .سپهر با ظاهری آشفته به سمتشان می آمد .موهایش ژولیده و چشمهایش پف کرده بود .
ترانه با تعجب به پارمین نگاه کرد.
 این چرا اینجوریه ؟اصال حوصله سپهر را نداشت.
 عمه دیشب بهشون زنگ زد  ...گفت جوابمون منفیهنسرین نیشخندی زد.
 اوه  ...اوه  ...پس االن اومده دعواسپهر مقابلش ایستاد و با خشم نگاهش کرد.
 می خوام باهات حرف بزنمنسرین لبخندی شیطانی زد و دستهایش را پشت سر سپهر به شکل دو تا گوش گذاشت .ترانه و نیلوفر به زور
خودشان را کنترل می کردند که صدای خنده شان بلند نشود .سپهرتوجه ای به اطراف نداشت و فقط به او نگاه می
کرد .از ترس آبروریزی نسرین عجوالنه گفت :
 اینجا خوب نیست  ،بریم تو محوطهسپهر عصبی سرش را تکان داد و بدون اینکه منتظر او باشد به سمت در رفت.
نسرین ابروهایش را باال برد.
 بدجور طرف آتیشیه ،از قول من بهش بگو زیرش رو کم کنه  ...ممکنه ته بگیرهخندید.
 جون سالم به در ببرم  ،خیلیه  ...خدافظ همگیبا عجله به سمت در رفت.
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در محوطه دانشگاه قدم می زدند .نگران حرف فضول های دانشگاه بود که از کاه  ،کوه می ساختند  .در ذهنش دنبال
راه فرار می گشت.
سپهر روی نیمکت نشست او هم با فاصله در کنارش جای گرفت .هر دو ساکت بودند .سپهر به دستهایش خیره شده
بود و عصبی با انگشتهایش بازی می کرد  ...چند لحظه بعد سرش را باال آورد و به چشمهای پارمین نگاه کرد .بی
مقدمه گفت :
 از دیشب تا حاال نخوابیدمنفسش را با حرص بیرون داد  .سرمای هوا از آن ابری سفید رنگ ساخت و چند ثانیه بعد محو شد.
 بعد از شنیدن جوابتسپهر نگاهش را از او گرفت  ،چشمهای آبدارش را چرخاند  ،سعی کرد به خودش مسلط شود.
 منی که تا حاال با مادرم  ،با صدای بلند حرف نمی زدم  ...به خاطر توصدایش می لرزید.
 به خاطر تو  ...باهاش دعوام شدچند لحظه مکث کرد.
 درسته تو اولین دختر زندگیم نیستیبه چشمهای پارمین خیره شد.
 اما بهترینشونیپارمین معذب از نگاه خیره او سرش را پایین انداخت .چشمهای سپهر التماسش می کردند  ،می ترسید به آنها نگاه
کند .سپهر ادامه داد.
 نمی خوام از دستت بدم  ...هر چی ازم بخوای چشم بسته قبول می کنم  ...حتی هر جور که دلت بخواد رفتارمو ...چه می دونم  ،قیافمو  ...تغییر می دم  ...اونجور که تو دوست داری میشم  ...تو بهم فرصت بده  ،قول می دم
پشیمونت نکنم
پارمین دلش به حال او می سوخت  .بین عقل و احساسش درگیر بود .سپهر کالفه دستی در موهایش کشید.
 قبال از مردهایی که عشق گدایی می کردن متنفر بودمبا حسرت به پارمین نگاه کرد.
 اما االن درکشون می کنم  ،وقتی چیزی با ارزش باشه  ...به خاطرش گدایی هم می کنیلرزش صدایش بیشتر شد.
 به من نگاه کن پارمینآهسته سرش را باال آورد و به او نگاه کرد.
شیطنت چشمهای سپهر خاموش شده بود ،قهوه ای چشمهای تب دارش به سرخی می زد .غرور مردانه اش می
خواست سد سیل اشکهایش شود ولی دلش  ...دلش ناگهان لرزید  ،چشمش تر شد  ...سریع با سر انگشت زدودش
 ...نگاهش را به رو به رو دوخت وگفت :
 احمقانه ستعصبی خندید.
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 -همین نگاه بی تفاوتت هم  ...دوست دارم

پارمین احساس خفگی می کرد  .حرفی برای گفتن نداشت  ...عشق که زور نیست  ...با درماندگی به در دانشگاه نگاه
کرد  ،اتوبوس رفت  ...حاال مجبور بود با تاکسی برود  ...نگاهش را از اتوبوس گرفت و به سپهر چشم دوخت ...
احساس دوگانه ای داشت  ...بهش فرصت بدم که چی بشه  ...مگه با فرصت من نیش زبون مادرش کم می شه یا
خواهراش دیگه به وضع زندگیمون نمی خندن  ...اونا به کنار ،خود سپهر هنوز خیلی بچه ست  ...نالید  ،خب دوستش
ندارم
سنگ دل نبود  ،نمی توانست نسبت به التماسهای سپهر بی تفاوت باشد .اگر بیشتر می ماند ممکن بود تسلیم
احساسش شود .باید همین االن تمامش می کرد .گفت :
 سپهر تو خوبی  ...خیلی خوبی  ...ولی عشق دوطرفه ست  ،من احساسی که تو داری رو ندارم  ...اصال من لیاقت تو وعشقت رو ندارم  ...خیلی دخترها هستن که ...
سپهرمیان حرفش پرید وعصبی لحظه ای چشمهایش را بست وباز کرد.
 بهم یه فرصت دیگه بدهبا التماس نگاهش کرد و ادامه داد.
 فقط یه فرصت  ...خودم رو بهت ثابت می کنمتحملش تمام شد  ،کیفش را برداشت و مقابل سپهر ایستاد.
 من هیچ عالقه ای بهت ندارم  ...خواهش می کنم این بحث رو همین جا تموم کنبدون اینکه منتظر جوابی از سپهر باشد به طرف در دانشگاه رفت .اولین تاکسی که دید  ،سوار شد  ...تاکسی حرکت
کرد.
سپهر تا لحظه ی ناپدید شدن تاکسی در پیچ خیابان نگاهش می کرد  ...پارمینش رفت  ...چشمهای سپهر مواج شد ...
نفس عمیقی کشید  .می خواست سرمای هوا از حرارت غمش بکاهد  ...طاقت نیاورد و بغضش شکست  ...با
دستهایش صورتش را پوشاند.
دانشجوها با کنجکاوی نگاهش می کردند و از کنارش می گذشتند .هیچ کس اشکهای بی صدایش را ندید  ...از
لرزش شانه هایش تعجب می کردند.
چشمهایش از بی خوابی شب قبل می سوخت .به ساعتش نگاه کرد ...ده دقیقه دیگر امتحان تمام می شد .دوباره به
سوالهای بی جواب نگاه کرد .اهل تقلب نبود ولی حاال بدجور به امداد غیبی نیاز داشت  ...خودکارش را بی هدف در
دستش تکان می داد  ...چشمهایش چندین بار سوالها را از نظر گذراند  ...فکر کردن بی فایده بود  ...نا امید جوابهای
درستش را شمرد  ...با ارفاق دوازده می شد  ...از جایش بلند شد و برگه را به مراقب داد.
از دانشکده بیرون آمد .سرمای هوا لرزه به اندامش انداخت .دستهایش را در جیب پالتویش کرد و با قدمهایی بلند
به سمت در دانشگاه رفت .نیمکت ایستگاه اتوبوس خیس بود مجبور شد کنار میله آن بایستد ...نوک بینیش از سرما
بی حس شده بود.
 سالمبه طرف صدا برگشت .سپهر با چشمانی بی فروغ نگاهش می کرد.
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رویش را برگرداند .هر وقت دانشگاه می آمد سر و کله سپهر هم پیدا می شد .روزبه روز بیشتر از چشمش می افتاد.
اتوبوس ایستاد .با عجله چند قدم به سمت آن برداشت که پالتویش کشیده شد .عصبی به عقب برگشت  .جیبش به
میخ گوشه میله گیر کرده بود.سپهر به سمتش آمد و با دستهایی لرزان میخ را جدا کرد .می خواست مخالفت کند
ولی سپهر آنقدر زود این کار را انجام داد که فرصت نکرد .آهسته گفت :
 ممنونمنتظر عکس العمل سپهر نایستاد و با عجله سوار اتوبوس شد  .صندلی ها پر بود دستش را به میله گرفت .اتوبوس
حرکت کرد و او لبخند محزون سپهر را ندید.
بعد از چند بار اتوبوس عوض کردن سر خیابان پیاده شد .در آن سرما چند پسر نوجوان دبیرستانی سر خیابان
ایستاده بودند با تعجب نگاهی به آنها کرد و با قدم هایی بلند خودش را به در خانه رساند سرما تا مغز استخوانش
نفوذ کرده بود .با دستهایی یخ زده کلید را قفل چرخاند.نگاهش که به پله ها افتاد می خواست گریه کند.
وارد خانه شد.هجوم هوای گرم حس لذت بخشی زیر پوست یخ زده اش دواند  .کوکب جلوی تلویزیون خوابیده
بود .به اتاق رفت و لباسهایش را در آورد .به سوراخ پالتویش نگاه کرد  ،خیلی ناجور بود .در کمد را باز کرد .همه ی
مانتوهایش در اثر استفاده زیاد رنگ و رو رفته بودند  ...در این یکسال مانتویی نخریده بود .با اکراه مانتو طوسیش را
در آورد و به آن خیره شد  ...بعد از آن اتفاق دیگر رغبتی به پوشیدنش نداشت  .به لکه های تیره لبه آستین نگاه
کرد .مجبور بود برای عصر همین را بپوشد  ،هم ضخیم بود و هم به نسبت بقیه رنگ و روی بهتری داشت.
مقداری آب را با حلول سفید کننده قاطی کرد و چند لحظه آستین را در آن نگه داشت  .کامال لکه ها از بین نرفت
ولی  ...زیاد پیدا نبود ..اگر بیشتر از محلول به آن می زد کامال سفید می شد .مانتو را سریع با دست شست وچون هوا
سرد بود آن را باالی بخاری آویزان کرد.
بعد جسم خسته اش را روی رختخواب جمع نشده صبحش انداخت و دیگر چیزی نفهمید
برای بار آخر به تصویرش در آینه نگاه کرد  ...مانتو طوسی را همراه با شلوار لی زغالیش پوشیده بود  ...شال
مشکیش را با دقت روی سرش مرتب کرد  ...کیف نقره ایش را برداشت و به سمت در رفت.
 سر راهت نون بگیرعمه  ...هیچی تو خونه نداریمبه کوکب نگاه کرد و لبخند زد.
 چشم  ...یادتون نره برام دعا کنید انشااهلل قبولت می کننکمی مضطرب بود .نفس عمیقی کشید و از خانه خارج شد.
با کلی دردسر آدرس را پیدا کرد و وارد ساختمان شد .با عجله به سمت آسانسور رفت .طبقه سوم در باز شد .پایش
را که بیرون گذاشت  ،با تعجب به جمعیت نگاه کرد  ...بین این همه آدم او چقدر شانس داشت ...به سختی از البه
الی آنها رد شد و به میز منشی رسید.
 سالم  ،خسته نباشید  ...برای تست بازیگری اومدم که تو این آگهی ...خانم منشی پوزخندی زد و گفت :
 با این جمعیتی که اینجا می بینی هنوزم می خوای تست بدی74
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 حتما اونا دنبال بهترین بازیگر برای این نقشن  ...شاید اون بهترین من باشممنشی ابرویش را باال برد و سر تا پای پارمین را از نظر گذراند.به نظرش پول دار نیامد ولی صورتش  ...بعید نبود
انتخابش کنند.
 فیش رو پرداخت کردید بلهزیپ کیفش را کشید و فیش پنجاه هزار تومانی را روی میز گذاشت.
 اسم و فامیلتون پارمین فکرو می دونی که اگه انتخاب بشی چهل در صد دستمزدت مال آقای زند صاحب موسسه ستسرش را به نشانه دانستن تکان داد .منشی برگه ای برداشت و مقابل پارمین گرفت:
 مشخصاتت رو اینجا بنویس و پیش خودت نگهش دار  ...موقعی که صدات کردم بری تو بدش به آقای رسولی ...ایشون کارگردانن
تشکر کرد  ،برگه را گرفت و کنار دیوار ایستاد .به حرفی که به منشی زده بود اطمینان نداشت در ذهنش کلمه
بهترین را چندین بار تکرار کرد.
نگاهی گذرا به بقیه کرد ...اکثر بینی ها عمل شده بود  ...نزدیک نود درصدشان موهای طالیی و قهوه ای داشتند ...
چشمها هم یا رنگی بودن یا به لطف لنز رنگی شده بود  ...سر و وضع ها هم که اصال قابل قیاس با او نبود  ...قیمت
ساعت رولکس دختر کناریش از کل زندگی آنها بیشتر بود  ...خودش را باخت  ...احساس ضعف می کرد ...
چشمهایش را بست و سعی کرد به چیزهای ناراحت کننده فکر نکند ...زمان می گذشت  ...هر بار ،بعد از صدای
منشی صدای تق تق کفشی پاشنه دار در اتاق می پیچید و بعد بسته شدن در  ...چند دقیقه بعد صدای باز شدن در تق
تق ولحظه ای بعد صدای ایستادن آسانسور و دوباره صدای منشی  ...چشمهایش را باز نمی کرد نمی خواست چهره
ی مردود شده ها را ببیند  ...ثانیه ها کشدار می گذشت ...
 خانم فکروچشمهایش را باز کرد .اتاق تقریبا خالی شده بود .نفس عمیقی کشید و سعی کرد با قدمهایی مطمئن وارد اتاق
شود.در را باز کرد.یکی از مردها پشت میز نشسته بود  ...دیگری روی صندلی کنارمیز بود و به پوشه درون دستش
نگاه می کرد.
 بفرمایید بنشینیدروی صندلی رو به روی مرد نشست و فرم مشخصات را به سمتش گرفت .
مرد برگه را گرفت و شروع به خواندن کرد کمی بعد رو به مرد پشت میز کرد و گفت:
 کمالی از بین این همه متقاضی این سومین نفریه که بازیگری خونده  ...واقعا جای تاسفهکمالی هم سرش را با افسوس تکان داد.
 خب خانمه؟ فکور75
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 خانم فکور  ...نقش در مورد یه دختر خیابونیه ...شما قسمتی از دیالوگ رو بخونین و اجرا کنید  ...آقای زند برگهرو بدید بهشون
زند کاغذی را به سمتش گرفت .کف دستهایش عرق کرده بود  ...دختر خیابونی  ...خدایا مگه نقش قحط بود ...
چطوری حس بگیرم آخه  ...به سختی آب گلویش را قورت داد و شروع به گفتن کرد.
 هی زر زیادی نزن  ...االن فی تو بازار...زند میان حرفش پرید و خطاب به کمالی گفت :
 به در این نقش نمی خورهپارمین با نگرانی به چهره کمالی چشم دوخت  .کمالی به صندلیش تکیه داد و به او خیره شد.
 یه آدامس از رو میز بردار ...سعی کن دیالوگها رو کش دار بگیبا ترس آدامس را در دهانش گذاشت و دوباره شروع به گفتن کرد.
 هییییییی زر زییییییییییادی نزن  ...االن فییییییییییی تو بازارهمینه  ...را دستته بیییییییام باال  ...اگه نیست هرییییی ...کمالی دستش را به نشانه سکوت باال برد و او جمله اش را ادامه نداد.
 ببین دخترم چهره مناسبی برای بازیگری داری  ...لحن و صداتم یکم کار کنیم خوب می شه ولی نگاهت به درداین نقش نمی خوره  ...یه جوری با دیالوگها در تضاده  ...متاسفم
ناامید از جایش بلند شد و از اتاق بیرون آمد .منشی با دیدن چهره درهمش پوزخندی زد .خشمگین به منشی نگاه
کرد و به سمت آسانسور رفت.
به تصویرش در آینه آسانسور خیره شد .دستش را به سمت چشمهایش برد و لبخندی عصبی زد .یک جفت چشم
عسلی مغرور در آینه نگاهش می کرد.
نفسش را با حرص بیرون داد و پشتش را به آینه کرد .باید حمید را راضی می کرد تا منشی پسر خاله ترانه شود ...
این چهارمین جایی بود که رد می شد.
حمید با صدای بلند داد زد.
 گفتم نه  ...همین کم مونده بری واسه یه الف بچه کار کنی  ...حقوق من کافیه  ،نیازی به کارکردن تو نیست  ...چندبار دیگه باید اینو تکرار کنم تا بفهمی
 بابا درسته حقوقتون اندازه خرج خورد و خوراکمون هست ولی ...از گفتنش خجالت می کشید سرش را پایین انداخت و با شرم گفت :
 دو ماه دیگه عیده  ...من هیچی  ...پانیذ لباس نمی خوادحمید عصبانی سرش را پایین انداخت .پارمین درست می گفت نه حقوق خودش کافی بود و نه به او اجازه کار کردن
می داد .با چهره ای عصبانی از جایش بلند شد و رو به پارمین گفت :
 هر کاری دلت می خواد بکنکتش را برداشت و عصبانی از خانه بیرون زد .در را آنقدر محکم به هم کوبید که پارمین تکان خورد  .انتظار این
برخورد را از حمید نداشت .هیچ وقت سرش داد نمی زد .با نگرانی به کوکب نگاه کرد.
 من که چیز بدی نگفتمکوکب غمگین نگاهش کرد.
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 حمید خودش رو واسه این وضع مقصر می دونه  ...می بینه دارین سختی می کشین  ...اون بیشتر عذاب می کشهنگران حمید بود.
 با این حال رفت بیرون  ...یه وقت قلبش...کوکب به میان حرفش پرید.
 نگران نباش  ...انشااهلل چیزیش نمی شهبعد هم نگاهی به ساعت کرد.
 پانیذ دیر کردهتازه متوجه نبودن پانیذ شد.
 کجا رفته ؟ خونه دوستش  ...گفت می خوان با هم درس بخونن دوستش رو می شناسین ؟کوکب بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت.
 اسمش سهیال  ...یه بار آوردش خونه با هم درس خوندن  ...دختر بدی به نظر نمی اومدمتوجه جواب کوکب نشد  ...دوباره یاد حرف پدرش افتاد.
 عمه شما نظرتون چیه  ...برم اونجا کار کنم؟ من که موافقم  ...اینجوری می تونیم پول شهره روهم پس بدیم  ...خیلی دیر شده  ...زشتهبا این حرف کوکب از درستی تصمیمش مطمئن شد  ...به ساعت نگاه کرد  ...هشت و نیم  ...باید تمام طول شب را
درس می خواند  ،ده صبح امتحان داشت.
هر چه تالش می کرد  ،حواسش جمع درس نمی شد ...با نگرانی به ساعت نگاه کرد  ...ده دقیقه به دو
 عمه خیلی دیر کردهکوکب هم حال بهتری نداشت .تسبیح را روی سجاده گذاشت .به سمت تلفن رفت و رو به او کرد.
 ممکنه اون موقع حواسش نبوده  ...شاید االن گوشیش رو جواب بدهشماره را گرفت .پارمین به دهان او چشم دوخت ...چند بار زنگ خورد  ...کوکب زیر لب ذکر می گفت  ...آنقدر
زنگ خورد تا تماس قطع شد  ...کالفه سری تکان داد و دوباره شماره را گرفت  ...سه بار  ...چهار بار  ...بی فایده بود.
با ناراحتی روی پایش کوبید.
 خدایا این نصف شبی کجا دنبالش بگردیمجزوه را روی زمین انداخت و کنار کوکب نشست.
 به همکاراش زنگ بزنیمکوکب لبش را گاز گرفت.
 این موقع شب  ...تازه حمید خونه همکاراش شب نمی مونه  ...زبونم الل شاید حالش بد شده باشه  ...باید بهبیمارستانهای اطراف سر بزنیم
پارمین زانوهایش را در بغل جمع کرد و به روزنامه تا شده ی حمید خیره شد.
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 این موقع شب  ...چه طوری پای پیاده دنبال بابا بگردیمکوکب لحظه ای فکر کرد  ...گوشی را برداشت و دوباره شماره گرفت ...کسی جواب نداد  ...چند بار پشت سر هم
شماره را گرفت تا عاقبت صدای خواب آلود سیاوش در گوشی پیچید.
 الو سالم سیاوش جان  ...شرمنده مادر ...بیدارت کردماخمهای پارمین ناخودآگاه در هم فرو رفت  ...از اینکه برای هر مشکلی به آنها التماس می کردند خوشش نمی آمد
 ...لحظه ای آرزو کرد کاش پسر بود.
 ممنون عزیزم  ...حقیقتش حمید از سر شب رفته بیرون هنوزم نیومده  ...گوشیش هم جواب نمی ده آره مادر ...آره  ...از همین می ترسم قربونت بشم  ...شرمنده همیشه زحمتتون می دیم باشه منتظرتم  ...خدافظکوکب گوشی را گذاشت و با لبخند گفت :
 ماشااهلل این پسر چقدر آقاست  ...تا گفتم مشکل داریم  ،گفت خودش رو می رسونهپارمین سرش را بی تفاوت تکان داد و چیزی نگفت  ...قبول داشت سیاوش در حقشان لطف می کرد ولی  ...ولی ...
باز هم از تعریفهای کوکب خوشش نیامد.
 پاشو لباس بپوش االن میادبا تعجب به اونگاه کرد .
 من واسه چی بیام  ...خونه می مونم شاید بابا زنگ بزنه  ...کسی نیست جواب بدهخیلی نگران حمید بود ولی بعد از ماجرای خواستگاری دوست نداشت سیاوش را ببیند.
 حمید شماره گوشیت رو داره  ...پاشو لباس بپوش  ،بهانه الکی نیارسرش را پایین انداخت و در حالی که انگشتش را درکرکهای قالی فرو می کرد گفت :
 پانیذ هم از تنهایی می ترسهجوابی نشنید .سرش را باال آورد  ...کوکب عصبانی نگاهش می کرد .با اکراه گفت :
 االن لباس می پوشماز جایش بلند شد.
 اون چادر مشکی منم بیاربا حرص چشمی گفت و به اتاق رفت .کوکب آرام روی پایش می زد و ذکر می گفت
هوا خیلی سرد بود  ،دستش را جلوی صورتش گرفت و درفلزی یخ زده را به سختی قفل کرد .به سمت ماشین رفت
 ...کوکب مشغول احوال پرسی با سیاوش بود .در عقب را باز کرد.
 روم سیاه  ...چشمهات از هم باز نمی شنسیاوش لبخندی زد.
 مدل چشام این طوریه  ...مال بی خوابی نیستروی صندلی پشت سر سیاوش نشست.
 نه مادرگولم نزن  ...روزهای عادی چشمات خماره  ...ولی دیگه اینطوری نیستی78
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آهسته سالم کرد .سیاوش در آینه نگاهش کرد و جوابش را داد.
 شرمندتم مادر  ...نصف شبی مزاحمت شدیمماشین را از پارک در آورد .
 دشمنتون شرمندهلحظه ای به چهره ی بی حال پارمین در آینه نگاه کرد و دنده را عوض کرد.
پارمین سرش را به شیشه سرد ماشین چسبانده بود و خیابانهای خلوت را از نظر می گذراند .
زیر لب ناله کرد  ...تو این سرما بابا با قلب مریضش کجاست  ...چشمهایش را بست ...همش تقصیر منه  ...اگه اینقدر
اصرار نمی کردم  ...خدایا  ...اگه بابام سالم پیدا بشه یه دور قرآن رو ختم می کنم  ...قرآن خواندن بلد نبود ولی برای
او که پولی در جیب نداشت تنها نذری بود که می توانست ادا کند.
سیاوش پشت چراق قرمز ایستاد و رو به کوکب کرد.
 از این بیمارستانه ...با سرش به بیمارستان آن طرف خیابان اشاره کرد.
 شماره بیمارستانهای این اطراف رو می گیرم  ...ازشون بپرسیم کسی با مشخصات آقا حمید آوردن یا نهکوکب با سر حرفش را تایید کرد .
چراغ سبز شد  .سیاوش ماشین را جلوی بیمارستان نگه داشت .پیاده شد و به سمت در ورودی بیمارستان رفت.
به مریض بد حالی که روی برانکار می بردن خیره شد ...اشکهای زنی که همراه بیمار بود دلش را آشوب کرد ...
ممکنه بالیی سر بابا اومده باشه  ...نفس عمیقی کشید و چشم از حیاط بیمارستان گرفت .به کتابهایی که کنارش بود ،
نگاه کرد .یکی را برداشت و ورق زد  ...از دیدن تصاویر کتاب حالش بد شد  ...کتاباشم مثل خودشه ...می خواست
کتاب را سر جایش بگذارد که پاکت نامه ای از الی آن افتاد  ...کوکب سرش را به صندلی تکیه داده بود و حواسش
به او نبود ...پاکت را برداشت ولی قبل از اینکه آن را الی کتاب بگذارد وسوسه شد به نام فرستنده اش نگاه کند ...
اما  ...پشیمان شد  ...نامه را الی کتاب گذاشت  ...ولی  ...کنجکاوی رهایش نمی کرد  ...سریع به پشت نامه نگاه کرد
.....نام فرستنده  ...الدن آهومنش ...نامه را با عجله سر جایش گذاشت  ...الدن کیه ؟  ...شانه هایش را با بی تفاوتی
باال انداخت  ...به من چه  ...گوشیش را در آورد و به حمید زنگ زد ...جواب نمی داد  ...با نا امیدی گوشی را در
کیفش انداخت.
باالخره سیاوش برگشت .در را باز کرد و برگه ای را به طرفش گرفت.
 تو به اینا زنگ بزن  ...تا من بیامبرگه را گرفت .گوشیش را در آورد و شروع به زنگ زدن به بیمارستانها کرد.
کمی بعد سیاوش با سه لیوان که از آنها بخار بلند می شد داخل ماشین نشست.یکی از لیوانها را به کوکب داد  .سرش
را به سمت پارمین چرخاند و لیوانی را مقابلش گرفت.لحظه ای به چشمهای سیاوش خیره شد  ...برای اولین بار حس
کرد مهربان است.
 برا تو شیر کاکائو گرفتمقهوه دوست نداشت  ،از طعم تلخ آن خوشش نمی آمد ...اما  ،سیاوش از کجا می دونه  ...با تعجب لیوان را گرفت و
تشکر کرد.
79

www.romansara.com

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 زنگ زدی؟به جای او کوکب جواب داد.

 خدا رو شکر تو هیچ کدوم از بیمارستانها کسی با این مشخصات نیورده بودن خدا رو شکرماشین را روشن کرد.
 آدرسی از دوستهای صمیمیش ندارید شاید پیش اونها رفته باشهکوکب سرش را با درماندگی تکان داد و گفت :
 دوست صمیمی نداشت  ...فقط با اون کاله بردار از خدا بی خبر صمیمی شد که اونم ...آهی کشید وادامه جمله اش را نگفت.
باز هم شماره حمید را گرفت  ...جواب نمی داد
ساعت شش بود که به خانه برگشتند .خسته مقنعه اش را در آورد و گوشه اتاق نشست  ...چهره اش بی روح و رنگ
پریده بود  ...زانوهایش را بغل کرد و به دیوار رو به رویش خیره شد  ...چهره رنجور حمید زمانی که در بیمارستان
بود جلوی چشمش جان گرفت ...اگه بابا دیگه برنگرده  ...اشکی از گوشه چشمش چکید  ...اگه اونم تنهام بذاره ...
اشکهایش جاری شد  ...چشمهایش را بست.
دختر بچه ای با لباس چیندار گوشه اتاق نشسته بود و گریه می کرد  ...صدای جیغهای زنی در گوشش پیچید ...
دختر بچه دستش را محکم روی گوشش فشار داد  ...لحظه ای بعد صدا قطع شد  ...دختر بچه آهسته قدم برداشت و
به سمت در اتاق رفت  ...الی در را باز کرد  ...زنی با لباس خواب پاره و چهره زخمی روی مبل نشسته بود  ...سرش
را چرخاند  ...با دیدن مهرداد که روبه رویش ایستاده بود  ،جیغ بلندی زد.
چشمهایش را باز کرد .قلبش تند می زد و گلویش خشک شده بود .پا نیذ با تعجب به او نگاه می کرد.
 چرا جیغ می زنی ؟  ...خواب بد دیدی ؟به پانیذ نگاه کرد  .هنوز در شک بود.
 می خوای برات آب بیارمسرش را تکان داد .پانیذ از اتاق خارج شد و لحظه ای بعد با لیوان آب برگشت.
 بخورلیوان را گرفت و به لبهایش نزدیک کرد  ،متوجه چهره پانیذ شد .لیوان را پایین آورد.
 چرا آرایش کردی ؟ آب بخور یکم حالت جا بیاد جوابمو بدهپانیذ چشمهایش را تاب داد  ...ایشی گفت و مقابل آینه ایستاد.
 این که مالیمه تو اصال نباید برای مدرسه آرایش کنیپانیذ کوله پشتیش را برداشت و گفت :
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 داری دهاتی بازی در میاریا  ...همه بچه های مدرسمون آرایش می کننقبال با این لحن با او صحبت نمی کرد .اخم کرد و گفت :
 آرایشت رو پاک کن  ...اینطوری نباید بری مدرسهپانیذ بی تو جه به حرف او از اتاق خارج شد و لحظه ای بعد صدای کوبیدن در حال آمد.
دستش را روی پیشانیش گذاشت و در فکر فرو رفت  ...پانیذ عوض شده بود
دو روز از ناپدید شدن حمید می گذشت  ...اوضاع درسیش به هم ریخته بود  ...سر یکی از امتحانهایش نرفت و
امتحان امروزش هم تعریفی نداشت  ،در واقع فقط برگه را سیاه کرده بود و نمره ای نمی گرفت.
 به کالنتری اطالع دادید؟تکانی خورد و به ترانه نگاه کرد.
 آره ...ترانه دستش را دور شانه او گذاشت.
 با ماتم گرفتن که مشکلی حل نمی شه  ...از این مشکالت برا همه پیش میاد ولی تو باید قوی باشی  ...نذاریمشکالت خوردت کنه  ...زندگی های امروزی پر از مشکله  ...هرکی یه جور مشکل داره
دستش را زیر چانه پارمین گذاشت و به چشمان خیسش نگاه کرد.
 تو هم که همیشه اشکت دم مشکته  ...خودتو جمع کن دختر  ...نسرین راست می گه  ،خیلی سوسولیدست ترانه را پس زد.
 حوصله ندارم ترانه  ...می شه تنهام بذاریترانه دلخور شد.
 هر چقدرم مشکل داشته باشی دلیل نمی شه با من این طور صحبت کنی حالم خوب نیست  ...درکم کن  ...اصال االن حوصله روضه شنیدن ندارم  ...مطمئن باش عقلم به این چیزایی کهگفتی می رسه
ترانه از روی صندلی بلند شد و بدون خداحافظی رفت .به کالس خالی نگاه کرد .یک ساعت از زمان تحویل دادن
برگه هایشان می گذشت اما دلش نمی خواست به خانه برود .با بی میلی از کالس خارج شد.
سر ایستگاه نشست و کیفش را طوری گذاشت که روی سوراخ پالتویش را بپوشاند .دخترو پسری هم آن طرف
نیمکت نشسته بودند .به چند لحظه قبل فکر کرد  ...ترانه زود رنج بود  ...حاال باید با بدبختی از دلش در می آورد .به
پیچ خیابان نگاه کرد  ...اتوبوس هنوز نیامده بود ...اتفاقی نگاهش به آن طرف نیمکت افتاد  ...پسر دستهای دختر را
در دست گرفته بود و در گوشش نجوا می کرد  .نگاهش را از آنها گرفت و به دستهای خودش خیره شد  ...چقدر
دستهایش سرد بود

 چه خبر از کالنتری مادر؟ صبح اونجا بودم  ...اونها هم هیچ ردی از آقا حمید پیدا نکردنسینی چای را مقابل سیاوش گرفت .یکی از فنجانها را برداشت و ادامه داد.
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 گوشیش هم خاموش شدهکنار کوکب نشست.

 تا حاال پیش اومده بود آقا حمید بی خبر جایی بره؟قندان را جلوی سیاوش گذاشت.
 واهلل جوونیاش دو سه بار بی خبر رفت  ...آخرین بار بعد فوت خانمش بود ...کوکب چشمهایش را به زمین دوخت.از اینکه مجبور بود هر بار دروغ بگوید احساس بدی داشت  ،در دلش استغفار
کرد.
 بعد از اون دیگه پیش نیومد جایی برهسیاوش مقداری از چایش را نوشید .کوکب رو به پارمین کرد.
 عزیزم جای سیاوش رو بنداز  ...خسته ستبلند شد و به طرف اتاق رفت .کوکب به سیاوش گفت :
 بازم شرمنده مادر کلی تو زحمت افتادیدر اتاق را باز کرد .پانیذ خوابیده بود و پتو را تا روی صورتش باال کشیده بود .از کمد پتو و بالش را در آورد ...
صدای پانیذ را شنید که آهسته حرف می زد .نزدیکش شد و پتو را آرام کنار زد ...پانیذ جیغ کوتاهی کشید و وحشت
زده به او نگاه کرد  ...نگاهش از روی صورت پانیذ به گوشی که در دستش بود سر خورد.
 این موقع شب با کی حرف می زدی ؟ با  ...با سهیال گوشی رو بده به منپانیذ با دستی لرزان گوشی را به او داد .آخرین شماره را دوباره گرفت .صدای نفس از آن طرف خط می آمد ولی
حرفی نمی زد.
 الو  ...الو  ...چرا حرف نمی زنی ؟تماس قطع شد چند بار دیگر شماره را گرفت .جواب نمی داد .با خشم به پانیذ نگاه کرد و گوشی را لبه پنجره
گذاشت  .رنگ صورت پانیذ پریده بود.
رختخواب سیاوش را در حال پهن کرد و به اتاق برگشت .پانیذ خودش را در پتو پیچانده بود .به پنجره نگاه کرد
گوشی هنوز آنجا بود .رختخواب خودشان را هم پهن کرد .کمی بعد کوکب به اتاق آمد .روسریش را در آورد و
گفت :
 خدا خیرش بدهروی رختخواب دراز کشید.
 از دیروز که پسر معتاده طبقه پایینی پا پیچت شده بود همش دلشوره داشتم  ...اون پسره ی نادون که عقل درستو حسابی نداره  ،االنم می دونه بابات خونه نیست  ...ممکن بود بزنه به سرش بیاد اینجا
با سر حرف او را تایید کرد .با آمدن سیاوش کمی معذب بود ولی حداقل شب با خیال راحت می خوابید .روی تشک
دراز کشید.
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 بابایی آخرین باری که از خونه رفت  ...چقدر طول کشید برگرده ؟کوکب آهی کشید.
 یکسال اون یکسال کجا رفته بود؟ هیچ وقت بهمون نگفت کجا بودهبه سمت کوکب چرخید وبا احتیاط پرسید.
 مامانو خیلی دوست داشت؟کوکب با یادآوری گذشته مثل همیشه اخم کرد و با لحنی رنجیده گفت :
 چیزی بیشتر از یه دوست داشتن معمولی یا حتی عشق  ...اون پانته آ رو می پرستیدچهره مادرش را به یاد نمی آورد .لبخند محزونی زد.
 مامان خوشگل بود؟ بگیر بخواب خواهش می کنم عمه  ...می خوام بیشتر در موردش بدونمکوکب عصبی چشمهایش را بست.
 تو زیبایی کسی به گرد پاش نمی رسید چرا رفت ؟ به چی می خوای برسی؟ به دلیل از هم پاشیدن خانوادمون چرا االن به فکر این سوالها افتادی ؟ قبال می ترسیدم ازتون سوال کنم اما االن  ...اگه بابا مردی بوده که موقع مشکالت خانوادش رو ترک می کرده ...پس میتونه کارهای اشتباه دیگه ای هم انجام بده  ...شاید
چشمهای کوکب هنوز بسته بود .آب دهانش را قورت داد و آهسته گفت :
 شاید مامان مقصر نبودهمنتظر به کوکب نگاه کرد .قفسه سینه کوکب آرام باال و پایین می رفت.
 بخواب پارمین  ...با گشتن تو گذشته به هیچی نمی رسیکوکب غلتی زد و پشت به او خوابید.
دستهایش را زیر سرش گذاشت و به سقف خیره شد .زیر لب با تردید گفت :
 بابا قبال هم مارو ترک کردهعجیب بود یک لحظه حس کرد دیگرنگران حمید نیست .بیشتر از حمید باید به حال خودشان دل می سوزاند.
احساس می کرد یک شکاف بزرگ بین او و حمید افتاده  ،شکافی پر از چرا  ...چرا بابا تنهامون گذاشت ...
چشمهایش را بست .همه این فکرها را از سرش بیرون ریخت .شاید اتفاقی برای حمید افتاده بود  ،حق نداشت زود
قضاوت کند .
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دوهفته از ناپدید شدن حمید می گذشت  .با اعصابی آشفته برگه را به مراقب داد و از کالس خارج شد.
 وایسا پارمینبه عقب برگشت .ترانه و نیلوفر به سمتش می آمدند .نیلوفر با لبخند گفت :
 امتحان چطور بود؟ افتضاح مهم اینه که آخریش بود و راحت شدیمترانه به نیلوفر چشمکی زد و هر دو با هم خندیدند.
 چی شده امروز اینقدر شاد و شنگولینترانه گفت :
 تو بگو نیلوفر  ...من می ترسم حرف بزنم پارمین بهم بگه روضه خونماجرای آن روز هنوز از دلش در نیامده بود.
 من که صد بار ازت عذر خواهی کردمترانه خندید.
 شوخی کردم  ...وای پارمین  ،اگه بدونی قبل از امتحان محمد چی بهمون گفت از خوشحالی غش می کنیمتعجب به او نگاه کرد .ترانه با خوشحالی ادامه داد.
 گفت مجد می خواد تو رو ببینه  ...باورت می شه مجد ...کمی فکر کرد و با دهانی نیمه باز گفت :
 همون کارگردانه !!!!!نیلوفردست پارمین را در دست گرفت.
 تو رو خدا اگه سیاهی لشکری چیزی خواستن خبرمون کن یعنی منو برای نمایشش می خوادترانه به شیرین که از کالس بیرون می آمد نگاهی کرد و گفت :
 گفته یه تست بازی و یه تست گریم باید بدی ولی اونجور که محمد می گفت انتخابت کرده  ،اینا فرمالیته ست ...وقت نشد ازش بپرسم برای بازی تو نمایشنامه ست یا چیز دیگه
باور حرفهای ترانه مشکل بود بعد از کلی این طرف و آن طرف رفتن حاال یک پیشنهاد فوق العاده از طرف یک
کارگردان خوب برایش مثل معجزه بود .بی حال گفت :
 بچه ها دستم که نمی ندازید  ...یعنی واقعا محمد همچین حرفی زدهشیرین هم به جمعشان اضافه شد وگفت :
 اینجا چه خبره ؟نیلوفر دستش را دور شانه پارمین گذاشت و رو به شیرین گفت :
 معرفی می کنم  ...خانم پارمین فکور ،سوپر استار آینده84
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شیرین با خوشحالی دستهایش را به هم کوبید و پارمین را بغل کرد.
 بهت تبریک می گم عزیزم باالخره یکی از ما تونست به دنیای بازیگری وارد بشهبی اختیار لبخندی زد و گفت :
 بچه ها محمد رو ندیدید  ...باید باهاش حرف بزنم  ...تا با گوشهای خودم نشنوم باورم نمی شهترانه گفت :
 قبل از تو برگش رو داد  ،فکر نکنم تو دانشگاه باشهگوشیش را از کیف درآورد و ادامه داد.
 بیا بهش زنگ بزن  ،ازش بپرسهیجان زده گوشی را گرفت زنگ زد.
 الو سالم آقای حق شناس  ...حالتون خوبه سالم خانم فکور  ...دوستاتون پیغامم رو رسوندن بله برای همین موضوع زنگ زدم  ...آقای مجد برای چه نقشی می خوان ازم تست بگیرن؟ در مورد نقش چیزی نگفتن  ،اینطور که از حرفهاشون فهمیدم برای یه سریاله  ...کارگردانش از دوستهای آقایمجده  ...ایشون گفتن امروز عصر ساعت چهار بیاین دفترشون  ،اونجا در مورد کار بیشتر توضیح می دن  ...قلم کاغذ
خدمتون هست آدرس رو بگم
 بلهخودکار ترانه را گرفت و آدرس را کف دست نیلوفر یادداشت کرد
روبه روی مجد و دوست کارگردانش توکلی نشسته بود و دیالوگها را می گفت.
 چرا تا وقتی یه دختر ساکته اسمش و می ذارن نجیب  ...سر به زیر  ...خانم  ...اما همین که دهن باز کنه  ،از حقشبگه  ،اون موقع می شه تف سرباال  ...خارچشم  ...مایه ننگ خانواده  ...کسی صداش رو نمی شنوه  ...حرف دلش رو
نمی فهمه  ...فقط با چشمهای تنگ و فکر بسته تهمت می زنن ...آخه به چه جرمی ؟  ...به جرم اینکه اون دختر دلش
می خواد چیزی بیشتر از یه دختر ،زن یا مادر باشه
 کافیه  ...لحن و صداتون به دیالوگها می خوره  ...انگار نقش بازی نمی کنید  ...حرفهای خودتونه ممنونمتوکلی به فنجان چای اشاره کرد.
 بفرماییدفنجان داغ را میان دستهای سردش گرفت .احساس بهتری پیدا کرد .توکلی گفت :
 داستان در مورد چند دانشجوست  .نقش تو دختری به نام مریمه که یه شخصیت مستقل  ،خودساخته و عدالتخواه داره  .اون با محیط سنتی که توش بزرگ شده برای هدفش مبارزه می کنه و به عنوان اولین فرد خانواده راهی
دانشگاه تهران می شه  ...موضوع اصلی داستان شخصیت مریمه و دغدغه های یه دخترشهرستانی رو در جامعه امروز
بیان می کنه .فکر می کنی بتونی از پسش بر بیای ؟
می ترسید .تجربه کار جلوی دوربین را نداشت اما با اعتماد به نفس گفت :
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توکلی لبخند رضایت بخشی زد و رو به مجد کرد.
 بهتره یه تست گریم هم ازش بگیریممجد از جایش بلند شد و روبه پارمین کرد.
 همراه من بیایداز جایش بلند شد و همراه مجد به اتاق گریم رفت .آنجا دختر جوانی با آرایشی غلیظ شروع به گریم صورتش کرد.
آینه جلویش نبود تا صورتش را ببیند .استرس لحظه ای رهایش نمی کرد .کف دستهایش عرق کرده بود و مرتب
دستمال کاغذی را در دستش می فشرد.
 تموم شد  ...حاال این لباسها رو بپوشید .به رختکن رفت و مانتو شلوار و مقنعه را پوشید  .اما بلد نبود چادر را روی سرش تنظیم کند ...آنجا هم آینه نداشت.
از رختکن بیرون آمد.
 می شه یه آینه نشونم بدیددختر لبخندی زد و او را به اتاق دیگری که آینه قدی داشت برد .به آینه نگاه کرد  ...خودش را نمی شناخت با
تعجب دستش را کنار صورتش برد و آهسته آن را لمس کرد  .صدای دختر را از پشت سرش شنید.
 خیلی ماه شدیبا تعجب به عقب برگشت .دختر جلو آمد وکنارش ایستاد.
 خداییش چشم و ابروت خیلی خوشگلهخودش هم آرایش می کرد ولی حاال فرم صورتش خیلی تغییر کرده بود.
 ممنون  .ولی مهارت شما این طوریش کرده وگرنه قبلش این شکلی نبود تو هر روز صورتت رو جلو آینه می بینی واسه همین برات عادی شده  ...همه جوره خوشگلی  ...بی آرایش باآرایش
دوباره به آینه نگاه کرد .احساس می کرد حاال با اعتماد به نفس بیشتری می تواند نقش را بازی کند .نگاهی به چادر
کرد و گفت :
 می شه کمکم کنید اینو بذارم  ...آخه تا حاال چادر سرم نکردمچادر را سرش کرد و به طرف اتاق توکلی رفت .نفس عمیقی کشید و پس از چند ضربه در اتاق را باز کرد .با دیدنش
توکلی لبخند رضای
ت بخشی زد رو به مجد کرد.
 آفرین به انتخابت سعید  ...انگار این فیلمنامه رو برای این خانم نوشتن  ...خود مریم پرنیانهمی خواست هر چه زودتر خبر پذیرفته شدنش را به کوکب بدهد .با عجله کلید را از در فلزی در آورد و به سرعت
از پله ها باال رفت .قبل از اینکه درخانه را باز کند  ،سیاوش بیرون آمد .او که انتظارش را نداشت  ،تعادلش را از
دست داد .در حال افتادن بود که سیاوش کمرش را گرفت و او را به سمت خودش کشید.
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نفس نفس می زد با شرم سرش را باال آورد و به چهره سیاوش نگاه کرد .سیاوش بی هیچ حرفی به صورتش خیره
شده بود .فاصله آنقدر کم بود که نفسهای سیاوش به صورتش می خورد .هر دو مسخ شده به هم نگاه می کردند .این
اولین بار بود که اینقدر به هم نزدیک می شدند .با داغ شدن نفس های سیاوش به خودش آمد و دستهای او را از دور
کمرش باز کرد .سیاوش تکانی خورد .سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت :
 متاسفمو بعد به سرعت از پله ها پایین رفت .هنوز قلبش تند می زد  ...دستش را روی قلبش گذاشت  ..در را که روی هم
بود باز کرد و وارد خانه شد .کوکب جلوی تلویزیون گوشت خرد می کرد.
 سالم عمهکوکب نگاهش کرد و گفت :
 سالم به روی ماهت  ...ماشااهلل امروز چقدر ناز شدییاد گریم صورتش افتاد و با لبخند گفت :
 گریم یه سریاله  ...باورتون می شه  ،اینبار قبولم کردنکوکب چاقو را زمین گذاشت .در حالی که دستهایش را باال گرفته بود به سمتش آمد و او را بوسید.
 خدا رو شکر  ...خدا کنه همیشه خنده رو لبت باشه مادر ،کاش االن حمیدم بود  ...حتما بهت افتخار می کردبا شنیدن اسم حمید دوباره دلش گرفت .کوکب به آشپزخانه رفت .او هم کیفش را در اتاق گذاشت و در حالی که
شالش را در می آورد وارد آشپزخانه شد.
 بازار رفتین ؟یکی از سیبهای توی سبد را برداشت و گاز زد.
 نه  ...اینا رو سیاوش آورده  ...همین چند دقیقه پیش رفت  ...ندیدیش ؟چیزی نگفت .لحظه ی افتادنش را به یاد آورد .اخمهایش در هم رفت و زیر لب گفت  :دختره ی دست و پا چلوفتی
...
با شنیدن زنگ ساعت چشمهایش را باز کرد .هنوز خوابش می آمد  ،صدای زنگ را قطع کرد و در رختخواب غلت
زد .یاد مانتویش افتاد که دیروز شسته بود و اتو نداشت .به سختی از رختخواب بلند شد  .خواب آلود به سمت در
اتاق رفت و آن را باز کرد .با دیدن سیاوش که در حال خوابیده بود از چوب لباسی پشت در شالش را برداشت و کج
و کوله روی سرش انداخت.
با چشمهایی بسته مسواک زد .شستن دست و صورتش باعث شد خواب از سرش بپرد .شال را روی سرش مرتب
کرد و از دستشویی بیرون آمد .مانتویش را باالی بخاری آویزان کرده بود که با رختخواب سیاوش فاصله زیادی
نداشت .با احتیاط آن را از روی میخ برداشت .ناگهان سوسکی سیاه از پشت بخاری بیرون آمد .ترسید و چند قدم
عقب رفت .دست سیاوش از پتو بیرون افتاده بود و سوسک به سمت آن می رفت .دمپایی روفرشیش را در آورد .در
حالی که از کشتن سوسک چندشش شده بود چشمهایش را بست و محکم روی سوسک کوبید .صدای آخ سیاوش
باعث شد چشمهایش را باز کند .با تعجب به دست سیاوش زیر دمپاییش نگاه کرد .سرش را باال آورد و خجالت زده
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به صورت سیاوش نگاه کرد .سیاوش عصبانی به او خیره شده بود .آب دهانش را قورت داد و خواست کارش را
توجیه کند.
 یه سوسک داشت می اومد نزدیکت که ...نگاه تمسخر آمیز سیاوش مانع ادامه جمله اش شد .سیاوش گفت :
 رسم مهمون نوازیتونه اول صبحی با دمپایی بیفتین به جونشبا لحنی مظلومانه گفت :
 می خواستم سوسکه رو بکشم  ...تقصیر خودته  ...نباید دستت رو تکون می دادیسیاوش روی تشک نشست و ابرو هایش را باال برد.
 اااااا  ...باید حرکت اعضای بدنم تو خوابم کنترل کنم که یه وقت هدف گیری دقیق جنابعالی خطا نشهجوابی نداشت .زیر لب عذر خواهی کرد و خواست به اتاق برگردد.
 کجا میری  ...نمی خوای شکار اول صبحت رو ببریبا چشمهای گرد شده به سیاوش نگاه کرد .سیاوش دستش را از روی فرش بلند کرد و کف آن را نشانش داد.
سوسک کف دستش له شده بود .قیافه پارمین در هم رفت و صورتش را برگرداند.
 خب  ...برو تو دستشویی بشورش حال ندارم بلند شم  ...تو شکار کردی  ،خودتم جنازش رو می بریدر حالی که در دلش بد و بیراه می گفت با غیظ جعبه دستمال کاغذی را از آشپزخانه آورد و کنار رختخواب سیاوش
نشست .سیاوش کف دستش را مقابل او گرفت با اکراه چند دستمال در آورد و دستش را به طرف سوسک برد .قیافه
سوسک تهوع آور بود  ،با چشمهایی ملتمس به سیاوش نگاه کرد .سیاوش پوزخندی زد و به سوسک اشاره کرد.
دستش را تا نزدیک سوسک برد  ،دوباره به چشمهای مغرور سیاوش نگاه کرد  ...حس کرد مسخره اش می کند .به
سوسک نگاه کرد و دستمال را رویش گذاشت .ناگهان سیاوش دستش را جلو آورد.
 سوسکه بخورشجیغ زد وعقب پرید .سیاوش فاتحانه به او می خندید .کوکب با نگرانی از اتاق بیرون آمد و به آن دو نگاه کرد.
 اینجا چه خبره ؟سیاوش دستش را مشت کرد و از جایش بلند شد.
 پارمین خانم یه سوسک دید  ،ترسیدو در حالی که لبخند بر لب داشت به دستشویی رفت.
 دختر برا یه سوسک این طور جیغ زدی ؟شالش را که دور گردنش افتاده بود مرتب کرد و گفت :
 چون یهو اومد زیر پام ترسیدمشانس آورد سیاوش حقیقت را نگفت وگرنه تا مدتها کوکب سرزنشش می کرد .مانتویش را برداشت و به اتاق رفت.
اولین روز فیلم برداری بود  ،باید به موقع می رسید
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با انگشت روی شیشه بخار گرفته اسم حمید را نوشت  ...لبخند محزونی زد و چشمهایش را بست  ...قبال فکر می کرد
یک روز هم نمی تواند بدون حمید زندگی کند ولی حاال  ...یک ماه از ناپدید شدن حمید می گذاشت و او به راحتی به
زندگیش ادامه می داد.
سرش را به شیشه ماشین چسباند و به خیابان های تاریک نگاه کرد  ...یعنی دیگه دوستش ندارم  ...چرا دلم برا بابا
تنگ نمی شه  ...حرفهای ناگفته ای در مغزش رژه می رفت .قبال دوست نداشت صدای این حرفها را بشنود ولی حاال
به وضوح فریادشان را می شنید  ...بابا به چه حقی کل زندگیمون رو فروخت  ...چرا به کسی که نمی شناخت اعتماد
کرد  ...می خواست به خاطر ما سرمایه گذاری کنه  ،پس چرا چیزی بهمون نگفت  ...ما که زندگیمون خوب بود ...
اگه ازم می پرسید بیشتر می خوای  ،می گفتم  ...می گفتم  ...خب اون موقع دلم ماشین مدل باالتر می خواست ...
شاید منم طمع می کردمو می گفتم فکر خوبیه  ...اه  ...اه  ...کاش ازم می پرسید  ...کاش تو اون حماقت شریک بودم
 ،حداقل االن کمتر دلم می سوخت  ...خدا لعنتت کنه مهرداد  ...تا آخر عمرم نمی بخشمت  ...کاش یه مدرک ازش
داشتم یا حداقل صدای ضبط شدش رو  ،کاش اون ساختمون وکال قالبی نبود و یه ردی از شاپور پیدا می کردم  ...اون
موقع می تونستم دردمو به یکی بگم  ...بگم اون مهرداد لعنتی تمام دارو ندارمون رو باال کشیده  ...آخه کی ممکنه
حرفهامو باور کنه  ...مهرداد سهرابی  ...معتمد محل  ...بازاری سرشناس ...
سرش را میان دستانش گرفت و فشار داد  ،می خواست صداها را نشنود  ...یکسال تمام این حرفها را در ذهنش پس
می زد ولی حاال با رفتن حمید گاهی به خودش حق می داد که این طور فکر کند  ...اگر حماقت حمید نبود کاری از
دست مهرداد بر نمی آمد  ...حمید  ...حمید هر وقت کم می آورد فرار می کرد  ...زمانی که پانته آ ترکش کرد هم
فرار کرد  ...همیشه وقتی نیاز بود که برای داشته هایش بجنگد فرار می کرد  ...جایگاه حمید در نظرش نزول کرده
بود  ...احساس خوبی نداشت  ...مثل کودکی که درخیابانی شلوغ دست پدرش را رها کند  ...سرگردان بود  ...از این
بی پناهی می ترسید .چراغ قرمز شد و ماشین ایستاد  ،به رنگ قرمز چراغ خیره شد .یکسال بود که در منجالبی به
اسم زندگی دست و پا می زدند .هیچ چیز سر جایش نبود.کوکب و پانیذ مرتب باهم مشاجره داشتند .پانیذ آن دختر
ساده و معصوم سابق نبود  ،گاهی چنان گستاخانه با کوکب حرف می زد که او شرمنده می شد .چقدر خسته بود.
دوست داشت با صدای بلند فریاد بزند .ماشین دوباره حرکت کرد .زهر خندی زد .حسن مسیر طوالنی خانه اشان
این بود که هر چقدر دلش می خواست فکر می کرد  ،بدون اینکه دغدغه این را داشته باشد که کسی مزاحمش می
شود .بی حوصله به اسم حمید روی شیشه نگاه کرد با انگشتش آن را پاک کرد .هنوز هم حمید را دوست داشت ،
ولی احساسش مثل گذشته نبود  ...نمی توانست مثل قبل به او  ،به چشم تکیه گاه نگاه کند.
ماشین در خیابانشان پیچید .به ساعت نگاه کرد  ...ده و نیم  ...دیرتر از همیشه برگشته بود .ماشین ایستاد .بازهم آن
پسره ی معتاد جلوی خانه بود .با عصبانیت از ماشین پیاده شد و به سمت در رفت .به سرعت کلیدش را در قفل
چرخاند ولی قبل از اینکه وارد خانه شود .پسره ی مزاحم راهش را سد کرد.
با صدایی که از خشم می لرزید گفت :
 برو کنار خوشگله یه نظر به ما کنی راه دوری نمی ره آ گفتم برو کنار نمیرم  ...می خوام ببینم چه غلطی می کنی ؟89
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دسته کیفش را محکم فشرد .سیاوش شیفت شب بود .کوکب و پانیذ هم تنها بودند  ...اگه درو هل بده بیاد باال چیکار
کنم  ...نفسش را با حرص بیرون داد و سعی کرد منطقی با او برخورد کند.
 ببینید آقای محترم  ،االن دیر وقته  ...خانوادمم نگرانم هستن  ...لطفا بیاید کنارپسر ابروهایش را باال برد و سوتی زد.
 ایول  ،چه لفظ قلم حرف می زنی  ...نکنه دیپلمم داری ؟عصبی دندانهایش را روی هم فشار داد و به چهره آفتاب سوخته پسر خیره شد .همیشه روزهایی که سیاوش نبود
سر و کله اش پیدا می شد.
 بیا کنار  ،وگرنه به پدرم می گم دمار از روزگارت در آرهپسر لبخندی به پهنای صورتش زد و دندانهای زرد و کج و کوله اش را نمایان کرد .
 اوه  ،اوه  ،اوه  ...چه توپ پری داری  ...اول باباتو هر قبرستونی که رفته پیدا کن  ،بعد واسه من قیافه بگیر...آمارشو دارم  ...یه ماهه خونه نیومده
اخم کرد و عصبی چند قدم عقب رفت .بیشترچراغ های خیابان سوخته بود و با نور چراغ سر در خانه ها نمی توانست
بیشتر از چند متر آن طرف تر را ببیند .عابرهایی هم که می گذشتند قیافه های خالف تری نسبت به پسر داشتند و
می ترسید از آنها کمک بخواهد.
دنبال چی می گردی عزیز برادر ؟
تکان خورد و به پسر که مقابلش ایستاده بود نگاه کرد .عقب رفت و گوشیش را در آورد.
 اگه از سر رام کنار نری به پلیس زنگ می زنمپسر با حرکتی سریع مچ دستش را گرفت و فشار داد .تقال کرد تا دستش را آزاد کند ولی زورش به او نمی رسید.
 جوجه  ،برا من ادای آرتیستا رو در نیار  ...اگه به پلیسم زنگ بزنی تا موقعی که اونها بدادت برسن من درستهقورتت دادم
بغض کرد  ...مچ دستش می سوخت  ...خیابان تاریک بود وهیچ کدام از عابرها هم به او اهمیتی نمی دادند .در طول
روز چندین بار در خیابانشان دعوا می شد و به دیدن این صحنه ها عادت داشتند .سعی کرد محکم باشد .با نفرت به
پسر نگاه کرد و دستش را کشید  ...بی فایده بود زورش به این گوریل نمی رسید  ...اشکش پایین آمد .لبهایش می
لرزید  ...بدنش یخ شده بود  ...با التماس نگاهش کرد  ...پسر چاقویش را از جیب در آورد و روی صورت او
گذاشت .سردی لبه فلزی چاقو تنش را لرزاند  ...هیچ وقت اینقدر احساس بی کسی نکرده بود .اشکهای داغش روی
لبه چاقو سر می خوردند .پسر سرش را نزدیک صورتش آورد .با نفرت سرش را برگرداند و برای آزاد کردن
مچش تقال کرد .پسر بی توجه به او آهسته در گوشش گفت :
 یه بار دیگه این بچه ژیگوله رو ببینم شب میاد خونتون نفله اش می کنم  ،صورت تیتیش مامانی تو رو هم خط خطیمی کنم  ...حالیته
دست از تالش بی فایده برداشت .بدنش به شدت می لرزید .تند نفس می کشید .با ترس سرش را تکان داد.
 چند روز دیگه هم ننه ام رو می رفستم خواسگاری  ...غیر بله نشنوفم  ...افتاد؟با نفرت باز هم سرش را تکان داد .پسردستش را رها کرد  ،چاقو را از روی گونه اش برداشت و عقب رفت .با
چشمهای ریزش شیفته به پارمین نگاه کرد.
90

www.romansara.com

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 خیلی خاطر تو می خوامبعد به چند پسر انتهای خیابان اشاره کرد.

 اون کره خرها رو هم می بینی  ...نوچه هامن  ...دست از پا خطا کنی  ...الپورتت و می دن  ...شیر فهم شد ؟دستش را روی گونه اش فشار داد .لبه چاقو کمی خراشش داده بود .بغض به گلویش چنگ می انداخت .نمی توانست
حرفی بزند .با تمام وجودش احساس ضعف می کرد.
 راستی اسم غالمتم اسی کاردی  ...تکرار کناسی دستش را کنار گوشش گذاشت و منتظر به او نگاه کرد .به زور بغضش را قورت داد و با صدایی لرزان و آهسته
گفت :
 اسیاسی اخمهایش در هم گره خورد و داد زد.
 کشمشم دم داره  ...کاملشو بگو  ...کلی واسه این کاردی بودن جون کندمبغضش شکست و شروع به گریه کرد.
 اسی ...با صدای بلند تری گریه کرد.
 کاردی  ...اسی کاردیاسی دلش سوخت  ،سرش را پایین انداخت و از سر راه او کنار رفت .پارمین کیفش را در بغل گرفت و به سرعت
وارد خانه شد .در را به شدت پشت سرش بست  ،نفسش باال نمی آمد  .قفسه سینه اش به سرعت باال و پایین می
رفت .به پله ها نگاه کرد و با عجله از آنها باال رفت .یکدفعه پایش پیچ خورد و محکم روی لبه تیز پله افتاد .صدای
آخش بلند شد .صورتش را میان دستانش پوشاند و گریه کرد .از خودش از حمید از مهرداد  ...از همه شاکی بود.
کمرش درد می کرد به زحمت بلند شد و پله ها را باال رفت .بدنش را به چارچوب در تکیه داد وآن را باز کرد .صدای
داد و بیداد کوکب از اتاق می آمد.
 این کارا چیه تو داری انجام می دی؟ کم بدبختی دارم باید از دست بی فکری های تو هم حرص بخورم  ...یکم بهکارایی که انجام می دی فکر کن  ...می دونی اگه ناظمتون ندیده بودت  ،ممکن بود چه بالیی سرت بیاد
در اتاق را باز کرد .پانیذ گوشه اتاق زانوهایش را بغل کرده بود و گریه می کرد کوکب هم عصبانی نفس نفس می
زد.
 سالم عمه  ...اینجا چه خبره ؟کوکب بی توجه به چشمان خیس او از اتاق بیرون رفت و گفت :
 از پانیذ خانم بپرس چه دسته گلی آب دادهدر اتاق بسته شد .کمرش درد می کرد  ،به سختی کنار دیوار نشست.
 چی کار کردی ؟پانیذ جوابی نداد.
 با توام  ...می گم باز چیکار کردی که عمه عصبانی شده ؟پانیذ با دلخوری از جایش بلند شد و گفت :
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با دهانی نیمه باز به پانیذ نگاه کرد .پانیذ سرش را پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت .دوباره صدای فریاد کوکب
بلند شد.
 فقط یه بار دیگه مدرسه ات منو بخواد  ...ببین اونوقت چی کارت می کنمپانیذ با صدای بلندی گفت :
 تو فقط عمه امی  ...مامان و بابام نیستی که داری واسه من تعیین تکلیف می کنیهر دو ساکت شدند .چند لحظه بعد کوکب با لحنی محزون گفت :
 پانیذ  ...خیلی بی چشم و رویی  ...بذار بابات بیاد  ،تکلیفتو روشن می کنمصدای خنده پانیذ آمد.
 -اگه بابا رو پیدا کردی سالم منم بهش برسون ...

صداها قطع شد .سرش را به دیوار تکیه داد و چشمهایش را بست .دوست داشت با کسی حرف بزند  ...دلش خیلی
گرفته بود .کاش حمید بود  ...گوشیش را از کیف در آورد وشماره او را گرفت  .گوشی خاموش بود .دلش هوای
گریه داشت .هندزفری هایش را در گوشش فرو کرد وآهنگ (دلم گرفته ) سعید شهروز را گذاشت .صدای
گوشیش را تا آخرین حدش زیاد کرد .همزمان با صدای خواننده زیر لب تکرار می کرد و اشک می ریخت.

دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم

شکنجه میشم از خودم نمیتونم شکوه کنم

انگاری کوه غصه ها رو سینه من اومده

آخ داره باورم میشه خنده به ما نیومده
با تمام وجودش اشک می ریخت .دستش را جلوی دهانش گرفت تا صدای هق هق گریه اش بلند نشود.

دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم

شکنجه میشم از خودم نمیتونم شکوه کنم

انگاری کوه غصه ها رو سینه من اومده
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آخ داره باورم میشه خنده به ما نیومده

دلم گرفته آسمون از خودتم خسته ترم

تو روزگار بی کسی یه عمر که دربدرم

حتی صدای نفسم میگه که توی قفسم

من واسه آتیش زدن یه کوله بار شب بسم

تمام بدنش می لرزید .نمی توانست گریه اش را کنترل کند .لبش را گاز گرفت تا صدایش بلند نشود .دستهایش را
محکم تر روی دهانش فشار داد .صدای گریه هایش در نطفه خفه می شد.

دلم گرفته آسمون یکم منو حوصله کن

نگو که از این روزگار یه خورده کمتر گله کن

منو به بازی میگیره عقربه های ساعتم

برگه تقویم میکنه لحظه به لحظه لعنتم

آهای زمین یه لحظه تو نفس نزن

نچرخ تا آروم بگیره یه آدم شکسته تن
 کات  ...همگی خسته نباشیدنفس راحتی کشید و به سمت رختکن رفت.
 خانم فکوربه عقب برگشت .رستمی روبه رویش ایستاد.
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 می شه امشب برسونمتون؟با تعجب به او خیره شد.

 ممنون راننده می رسونم  ،مزاحم شما نمی شمرستمی لبخندی زد.
 ایرادی داره اگه امشب من رانندتون باشمنگاهش به توکلی افتاد که با لبخند به آنها خیره شده بود .دوست نداشت کسی متوجه شرایط زندگیش شود.
 نه ایرادی نداره ولی من نمی خوام االن خونه برمرستمی دستی در موهایش کشید.
 خب هر جا که می خواید برید من می رسونمتوناز طرز نگاه رستمی و لبخند توکلی تا حدودی حدس زد ماجرا از چه قرار است .به دروغ گفت :
 حقیقتش می خوام برم پیش نامزدم  ...باهم بریم خونهرستمی با چشمهای گرد شده به او نگاه کرد .کمی بعد نگاهش روی دست چپ پارمین سر خورد .انگشتری در دست
او نبود.
 هر طور راحتید  ...تا فردا خدافظلبخندی زد.
 خدافظبه رختکن رفت  .شالش را در آورد و کالفه دکمه های بلوزش را باز کرد .نگاهی به ساعتش کرد  ...ساعت ده بود ...
یاد دیشب و مزاحمت اسی افتاد  .گوشیش را در آورد  ...مطمئن نبود کار درستی انجام می دهد یا نه  ...چشمهایش را
بست و دکمه اتصال را فشرد .از صبح به این موضوع فکر می کرد و این بهترین کار بود .چندبار بوق خورد و تماس
قطع شد .دوباره شماره را گرفت .با دست آزادش بلوز را کامل در آورد و تاپش را نیمه پوشید .صدای بم سیاوش در
گوشی پیچید.
 بله  ...بفرماییدتا حاال به سیاوش زنگ نزده بود.
 سالم آقا سیاوش  ...پارمینمسیاوش چند لحظه مکث کرد و گفت :
 سالم  ...حالت خوبه  ...اتفاقی افتاده ؟ ممنون خوبم  ...اتفاق خاصی نیفتاده  ،فقط اون مزاحمه بود که عمه در موردش باهاتون صحبت کرد دوباره مزاحمت شدهبه تصویرش در آینه نگاه کرد.
 بله  ...دیشب با چاقو تهدیدم کرد چقدر از کارت مونده تموم شده  ...دارم آماده می شم برم خونه خب من یه ساعت دیگه شیفتم تمام می شه  ...می تونی صبر کنی بیام دنبالت94
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 اینجا لوکیشن فیلم برداریه  ...االنم همه دارن می رن  ...نمی تونم اینجا بمونم  ...اشکالی نداره بیام بیمارستان نه اشکال که نداره  ...پس با آژانس بیا دیر وقتهلبخند محوی روی لبش نشست.
 باشه  ،می بخشید که مزاحمتون شدم  ...خدافظ بخشیدم  ...خدافظبه گوشیش خیره شد .احساس دوگانه ای داشت .از سیاوشی که همیشه به او نیش و کنایه می زد کمک خواسته بود.
نفس عمیقی کشید .چاره دیگری نداشت .لباسش را عوض کرد و از رختکن خارج شد.

***
روی صندلی نشست و به در اتاق سیاوش چشم دوخت .بیمار بعدی وارد اتاق شد .حاال فقط سه بیمار دیگر مانده بود.
چشمهایش را بست.
دستی تکانش می داد .به سختی چشمهایش را باز کرد.
 پارمینصدای سیاوش در سرش پیچید .سریع چشمهایش را باز کرد و از جایش بلند شد .سیاوش لبخندی زد و کنارش
ایستاد.
 خوبی ؟دستی به صورت پف کرده اش کشید و سرش را تکان داد.
 سالم  ...آره خوبمسیاوش کیفش را برداشت و به در خروجی اشاره کرد.
 این پسره حرف حسابش چیه ؟آرام در کنار سیاوش قدم بر می داشت .خجالت می کشید حقیقت را به او بگوید .خواستگاری پسری مثل اسی مایه ی
شرمندگی بود.
 می گه  ...می گه چرا دیر وقت میرم خونهپرسنل بیمارستان با کنجکاوی نگاهش می کردند .سیاوش ابروهایش را باال برد و با لبخند گفت :
 مطمئنی دلیلش همینه  ...من فکر می کردم پای قلب تیر خورده وسطهبرخالف همیشه ناراحت نشد .دوست داشت با کسی دردودل کند.
 گفت چند روز دیگه مادرش رو می فرسته واسه خواستگاریسیاوش چهره اش درهم رفت .در ورودی را برای او باز کرد.
 چیز دیگه ای هم گفتبه چشمهای منتظر سیاوش نگاه کرد.
 گفت اگه یه بار دیگه تو رو ببینه  ...یه بالیی سر جفتمون میارهسیاوش با عصبانیت چشمهایش را چرخاند.
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اخمهای سیاوش در هم گره خورد .به ماشین رسیدند .سیاوش دزدگیر را زد و هر دو سوار شدند.
 اذیتت که نکرد؟چیزی نگفت .سرش را به صندلی تکیه داد .از دیروز منتظر بود کسی این سوال را از او بپرسد .سیاوش با فکی
منقبض گفت :
 اذیتت کردبه جای جواب قطره های بی صدای اشک از چشمانش جاری شد .سیاوش به سمت او چرخید.
 چیکار کرده پارمینچیزی نگفت.
 د حرف بزن داری دیوونم می کنیدر چشمهای طوسی سیاوش نگرانی موج می زد .صدای گریه اش بلند شد.
 جلو در خونمون ایستاد و نذاشت برم تو  ...بعدش چاقوش و گذاشت رو صورتم و تهدیدم کردصورتش را میان دستانش پوشاند.
 مچ دستم و گرفته بود و می گفت نمی تونم هیچ غلطی بکنمسیاوش با حرص روی فرمان کوبید .با صدایی که رگه هایی از خشم در آن موج می زد گفت :
 گریه نکنگریه اش بند نمی آمد .سیاوش عصبی دستهایش را در دست گرفت و از روی صورتش پایین آورد.
 گفتم گریه نکنبهت زده به دستهایش نگاه کرد .نگاه سیاوش هم به دستهای لرزان او افتاد .دستهای پارمین را محکم میان دستانش
فشرد.
 دوست ندارم اشکات و ببینماز رفتارغیر منتظره سیاوش شوکه شد و اشکهایش بند آمد .بی هیچ حرفی به او نگاه می کرد .سیاوش انگشتش را
زیر چشم او کشید و با لحن بدجنسی گفت :
 چند بار بگم این ها رو به صورتت نمال  ...زشت ترمی شیبه خودش آمد و خواست دستش را از دستهای سیاوش بیرون بکشد که سیاوش مانعش شد.
 چرا از با من بودن می ترسی ؟سرش را پایین آورد.
 چرا فکر می کنی ازت می ترسم ؟ سوال و با سوال جواب نمی دن من ازت نمی ترسم حتما از شجاعتت که االن تو چشمهام نگاه نمی کنیسرش را باال آورد و به چشمهای او نگاه کرد .چند لحظه خیره به هم نگاه می کردند .سیاوش دستهایش را رها کرد و
نگاهش را دزدید.
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پارمین با شرم لبخندی زد و به خیابان خیره شد .سیاوش ماشین را روشن کرد.
 حال پسره رو می گیرم  ...راستی اسمش چیه ؟با یادآوری اسمش زهر خندی زد.
 اسی  ...اسی کاردیسیاوش زیر چشمی نگاهی به پارمین کرد.
 کاردی  ...پس طرف خالفش سنگینهچیزی نگفت .سیاوش لحنش جدی شد.
 کسی حق نداره اشکت و در بیارهبا تعجب به سیاوش نگاه کرد .سیاوش دوباره بدجنس شد و ادامه داد.
 البته به جز منشنیدن این حرفها از زبان سیاوش باور نکردنی بود .مدتی بدون پلک زدن به نیم رخ سیاوش خیره شد .سیاوش
نگاهش کرد و با لبخندی تمسخر کننده گفت :
 من نسبت به همه ی دخترها همین حس ودارم  ...به نفع خودت تعبیرش نکنرویش را برگرداند و به ماشینهایی که از کنارشان می گذشت خیره شد .چقدر داشتن حامی لذت بخش بود  ،حتی
اگر مثل سیاوش زبان گزنده داشته باشد.
سیاوش ماشین را کنار خیابان پارک کرد .اسی که به دیوار تکیه داده بود  ،با دیدن پارمین درون ماشین سیاوش ،
خشمگین جلوی در فلزی منتظر ایستاد .پارمین مضطرب به سیاوش نگاه کرد.
 حاال چیکار کنیم؟سیاوش به اسی نگاه کرد و با لحنی تحقیر کننده گفت :
 به خاطر این مردنی رنگت عین گچ شدهاز ماشین پیاده شد .پارمین در حالی که صدایش می لرزید گفت :
 ممکنه بالیی سرت بیاره  ...چاقو دارهسیاوش لبخندی زد وبی توجه به حرف او در را بست .با چشم سیاوش را دنبال می کرد .اسی چند قدم به سمت او
آمد و مشغول صحبت شدند .ناگهان اسی چاقو را در آورد و به او حمله کرد .چند نفر دیگر هم که ازنوچه های اسی
بودند به کمکش آمدند .با چشمهایی از حدقه در آمده به آنها نگاه می کرد که صدای آژیر پلیس بلند شد .به سرعت
چند مامور اسی و نوچه هایش را دستگیر کردند .گیج و منگ به روبه رویش خیره شده بود که سیاوش در ماشین را
باز کرد.
 شهر در امن و امانه  ...پایین نمیای ؟از ماشین پیاده شد و روبه روی او ایستاد .سرتا پای سیاوش را از نظر گذراند.
 چیزیت نشده  ...حالت خوبه؟سیاوش لبخندی زد و دستش را روی شانه ی پارمین گذاشت.
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از تماس دست سیاوش احساس خوبی پیدا کرد  ،مثل همان حسی که قبال نسبت به حمید داشت ...حس امنیت ...
کنجکاو به چشمان سیاوش خیره شد.
 پلیس و کی خبر کرد؟سیاوش دسته ای از موهای پارمین را که نامنظم بیرون زده بود زیر شال قرار داد.
 وقتی جریان و بهم گفتی  ،به دوستم که افسر آگاهیه زنگ زدم و آدرس خونتون و دادم  ...بعد هم قرار شد یهکاری کنم که دلیل برای دستگیر کردنش داشته باشن
با نگاهی قدرشناسانه گفت :
 واقعا ازت ممنونمسیاوش سرش را تکان داد و گفت :
 می دونم  ...اگه سوال دیگه ای نداری بریم تو  ...خیلی خسته امچیزی نگفت و به سمت درقدمی برداشت که سیاوش دستش را دور شانه او حلقه کرد بدنش لرزید ولی عکس
العملی نشان نداد و همراه سیاوش به سمت در رفت  .به هیچ پسری اجازه نمیداد اینقدر به او نزدیک شود اما
سیاوش  ...نگاهی به چهره بی تفاوت سیاوش کرد .برای خودش هم عجیب بود  ،زیادی جلوی سیاوش کوتاه می
آمد.
هفته دیگر عید بود و فیلمبرداری تا سیزدهم فروردین تعطیل می شد .خانم عابدی (تهیه کننده سریال) پاکتهایی را
به هر کدام از عوامل می داد .نوبت به پارمین رسید.
 عزیزم امیدوارم سال خوبی داشته باشی  ...اینم یه عیدی ناقابلهلبخندی زد و پاکت را گرفت.
 ممنونمعابدی پاکت دیگری را از کیفش در آورد.
 اینم حقوق این دوماه  ...راستش با همه عوامل آخر کارحساب می کنم فقط به نقش اولها هر دوماه یا سه ماه یکبارحقوقشون و می دم
چشمکی زد و ادامه داد.
 باید هواتون و داشته باشیم  ...سریال رو شماها می چرخهبا خوشحالی پاکت دوم را گرفت و تشکر کرد .عوامل در حال خداحافظی بودند .به رختکن رفت و با ذوق پاکت را باز
کرد .از دیدن تراولها شوکه شد .لبخند بزرگی صورتش را پوشاند و با خوشحالی شروع به شمردن کرد .در پاکت
حقوقش بیست و پنج تا و در پاکت عیدی پنج تا تراول صد هزارتومانی بود .به تصویرش در آینه خیره شد و زیر لب
گفت :
 باالخره تو هم یه بازیگر شدیباید برای پانیذ و کوکب خرید می کرد ،تا عید فرصت زیادی نداشت .تراول ها را مثل شی قیمتی در کیفش گذاشت.
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تمام طول راه صورت کوکب و پانیذ را تصور می کرد که چقدر از این خبر خوشحال می شوند .برخالف همیشه که
فکر می کرد مسیر خانه اشان طوالنی است .این بار اصال متوجه گذر زمان نشد.
با احتیاط از پله ها باال رفت  ،نمی خواست با افتادن از روی آنها  ،شادیش را زایل کند .هنوز کمر درد بار قبل را
فراموش نکرده بود.
جلوی در خانه یک جفت کفش زنانه بود که نمی شناخت .کلیدش را در آورد و در را باز کرد .شهره که روبه روی در
نشسته بود با دیدن او به سمتش آمد.
 سالم عروس گلم  ...خسته نباشی خانمبرخالف همیشه این بار با شنیدن کلمه عروس  ،حس خوبی زیر پوستش دوید.
 سالم شهره جون  ...شما خوبیدشهره محکم پارمین را بغل کرد وبوسید.
 نمی دونی چقدر دلم براتون تنگ شده بودکیفش را کنار در گذاشت و به شهره تعارف کرد که بنشیند.
 از سارا چه خبر؟ ...حالش خوب بود ؟شهره آهی کشید و روی زمین نشست.
 خودش می گه خوبه  ...ولی مگه می شه کسی دلش واسه خانوادش تنگ نشه  ...اینطوری می گفت من غصه نخورم ...خدا رو شکر شوهرش مرد فهمیده ای خیلی هواش و داره  ...اگه شوهرش خوب نبود طاقت نمی یورد.
با سر حرف شهره را تایید کرد.
 با اجازتون من برم لباسم و عوض کنمشهره لبخندی زد.
 برو عزیزم  ،فقط سریع برگرد که کلی حرف باهات دارمدر جواب لبخندی زد و به اتاق رفت.
شهره دستی به موهایش کشید.
 ماشااهلل روز به روز خوشگل تر می شیلبخندی زد و گفت :
 ممنونم  ...چشمهای شما قشنگ می بینهشهره دستش را در دست گرفت و رو به کوکب کرد.
 باالخره کی جواب ما رو می دید ؟ ...به خدا دیگه طاقت ندارم بیشتر از این صبر کنمکوکب فنجان چای را جلوی شهره گذاشت.
 شهره جون تو که غریبه نیستی  ،می دونی من سیاوش و مثل پارمینم دوست دارم  ...باید از خودش بپرسی چراجواب نمیده ؟
انتظار نداشت کوکب این حرف را بزند .شهره منتظر نگاهش می کرد .در موقعیت بدی گیر کرده بود .جوابی به
ذهنش نمی رسید .سرش را با شرم پایین انداخت .قبال از جوابش مطمئن بود  ...ولی حاال ...شک داشت .احساسی در
درونش فریاد می زد که به سیاوش نیاز دارد ولی پژواک صدایی در مغزش او را منع می کرد  ...سیاوش ازم متنفره
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شهره دست دیگرش را روی شانه او گذاشت .سرش را باال آورد.
 سکوتت نشونه اینه که راضی ایچرا نمی گفت عالقه ای به سیاوش ندارد  ...چرا نمی گفت از او متنفر است  ...می ترسید  ...اگر مخالفت می کرد
سیاوش را برای همیشه از دست می داد  ،باید چیزی می گفت .لبهایش تکان خورد که زنگ در به صدا در آمد .پانیذ
با عجله گوشی را برداشت.
 سالم آقا سیاوش  ...زدمش  ...االن باز شدبعد در حال را باز کرد.
 خب داشتی می گفتیتکان خورد و به شهره نگاه کرد .ضربان قلبش باال رفته بود  ،تمام شهامتش را از دست داد ...آب دهانش را قورت
داد و سعی کرد به خودش مسلط شود.
 می دونید که بابام چند وقته نیستش  ...بی اجازش نمی تونم جوابی بدمبرای فرار ازاین مخمصه سریع از جایش بلند شد و گفت :
 من برم شالم و بیارمبه اتاق رفت و در را پشت سرش بست .دستش را روی قلبش گذاشت  ...چرا اینجوری شدم  ...دست دیگرش را
روی گونه ی تبدارش گذاشت  ...من که هیچ عالقه ای بهش ندارم
صدای سالم و احوالپرسی سیاوش را از حال شنید .شال را از روی چوب لباسی برداشت و سرش کرد .نفس عمیقی
کشید و از اتاق خارج شد.
سیاوش که ظرفهای غذا را به کوکب می داد  ،متوجه او نشد.
 سالمسیاوش به طرف او برگشت.
 سالم ...بعد چند قدم به سمت پارمین رفت و به صورتش چشم دوخت .پارمین برای اولین بار نگاه او را تاب نیاورد و سرش
را پایین انداخت .سیاوش متوجه حال منقلب او شد.
 حالت خوبه؟شهره و کوکب به آن دو نگاه می کردند  ،پانیذ مشغول ناخنک زدن به غذا ها بود.
سعی کرد نسبت به سیاوش بی تفاوت باشد.
 خوبمسیاوش دستش را روی پیشانی او گذاشت .از تماس دست سیاوش حرارت گونه اش بیشتر شد.
 صورتت گلگونه  ...پیشونیتم داغه  ...مطمئنی حالت خوبه؟کوکب کنارش ایستاد و روی پیشانیش دست گذاشت.
 راست می گه خیلی داغی  ...نکنه سرما خوردی؟سیاوش زیرکانه لبخندی زد وسرش را پایین انداخت.
دست کوکب را کنار زد.
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 خوبم عمه ...به چشمهای مغرور سیاوش خیره شد و ادامه داد.
 طبعم گرمه  ...به خاطر مریضی نیستاز کنار سیاوش رد شد و به طعنه گفت :
 آقا سیاوش عادت کردن از صبح تا شب مریض ببینن  ...خیال می کنن همه مریض احوالنجوابی از سیاوش نشنید .وارد آشپزخانه شد و نفس راحتی کشید  ...از تغییراتی که در وجودش در حال شکل گرفتن
بود می ترسید.

پانیذ با لذت به خریدهایش نگاه کرد و گفت :
 ممنون پارمین  ...امروز خیلی حال دادیبعد به برش پیتزایش گاز زد .کوکب که تکه ای جوجه کباب روی برنجش می گذاشت با اخم به او نگاه کرد.
 باز که تو این جوری حرف زدیپانیذ سس اطراف دهانش را با دستمال پاک کرد .
 یه امروز و گیر نده عمهکوکب عصبانی شد.
 خوبه به قول خودت بهت گیر می دم ورفتارت اینهپانیذ چهره اش درهم رفت و خواست چیزی بگوید که پارمین مداخله کرد.
 وقتی عمه بهت چیزی می گه چونه نزنپانیذ ایشششی گفت و با حرص گاز دیگری به پیتزایش زد.
تقریبا غذایشان تمام شده بود که رو به کوکب کرد.
 عمه شما چیز دیگه ای نمی خواید ؟کوکب لبخندی زد.
 نه قربونت برمرو به پانیذ کرد.
 تو چی ؟پانیذ سرش را به عالمت منفی تکان داد.
 پس می رم حساب کنمنگاهی به کیسه های خرید کرد و چند تایی از آنها را برداشت.
 من دم در منتظرتونم بقیه اش و با خودتون بیاریدبه سمت صندوق رفت .پنج نفر جلوتر از او ایستاده بودند .منتظر شد تا نوبتش شود.
گوشیش زنگ خورد به صفحه آن نگاه کرد  ،سیاوش بود .لبخند محوی روی لبش نقش بست و دکمه اتصال را زد.
 سالم آقا سیاوش101
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 سالم  ...کجایید؟  ...هر چی زنگ زدم خونتون  ،کسی جواب نمی داد؟به پیشخوان تکیه داد.
 با عمه و پانیذ اومدیم خرید  ...کاری داشتید؟سیاوش چند لحظه مکث کرد.
 صبح از کالنتری بهم زنگ زدنبا خوشحالی پرسید.
 تونستن ردی از بابا پیدا کنن ؟جوابی نشنید.
 الو  ...صدام میاد؟ اونها بابات و پیدا کردن ولی ...ضربان قلبش باال رفت و کیسه های خرید را روی زمین رها کرد.
 بابا چیزیش شده ؟ گفتنش خیلی سخته  ...طاقت شنیدنش و داری ؟افکار منفی به ذهنش هجوم آورد .با صدایی لرزان گفت :
 دارم  ...بگوچند لحظه سیاوش چیزی نگفت.
 کجایی باید ببینمت  ...این طوری نمی تونم بگمکالفه دستش را روی پیشانیش گذاشت.
 تا موقعی که برسی اینجا جون به لب می شم  ...تو رو خدا هر چی شده بهم بگو  ...من طاقتش و دارم پس برو بشین روی یه صندلی تا بهت بگمصندلی میزی که نزدیکش بود را کنار کشید و نشست.
 بگو از کالنتری بهم زنگ زدن و گفتن یه مرد با مشخصات آقا حمید پیدا کردن ...تنها رفتم اونجا  ...می خواستم تا مطمئن نشدم چیزی بهتون نگم  ...ولی  ...متاسفانه خود آقا حمید بود  ...جسدش و
تو یه خرابه خارج از شهر پیدا کردن
دستش را روی قلبش گذاشت و با ترس گفت :
 بابا  ...مرده؟سوال احمقانه ای پرسید  ...دوست نداشت واقعیت را قبول کند.
 آدرس جایی و که هستین بده  ...میام دنبالتونچشمهایش را بست و قطره های اشک روی گونه اش سر خورد .با صدایی لرزان آدرس را به سیاوش داد و تماس را
قطع کرد.
کوکب و پانیذ که از دور شاهد حرکات او بودند  ،سراسیمه به سمتش آمدند.
 چی شده پارمین ؟102
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نگاه دردمندش را به چشمهای کوکب دوخت و با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت :
 باباکوکب با چشمهایی نگران به دهان او خیره شد.
 بابا چی ؟صورتش را میان دستانش پوشاند و به شدت گریه کرد.
 جسد بابا رو  ،تو یه خرابه پیدا کردنکوکب محکم به صورتش کوبید و بی حال شد .پانیذ بازویش را گرفت و به او کمک کرد روی صندلی بنشیند.
هر سه در سکوت اشک می ریختند و به بالیی که سرشان آمده بود فکر می کردند.
یکساعت بعد سیاوش وارد رستوران شد و به سمتشان آمد .پانیذ با دیدن او از جایش بلند شد.
 سالمسیاوش کنار صندلی پارمین ایستاد.
 سالمکوکب درحالی که اشکش را با گوشه روسریش پاک می کرد گفت :
 مطمئنی حمید بود ؟سیاوش غمگین گفت :
 متاسفانه خودشون بودنبا چشمهای اشکی به سیاوش نگاه کرد.
 علتش و گفتن  ...قلبش گرفته بوده؟سیاوش سرش را به نشانه منفی تکان داد.
 نه ...نفس عمیقی کشید و ادامه داد.
 خودکشی کردنچشمهای پارمین و کوکب با تعجب به او خیره شد .پانیذ پوزخندی زد و عصبی اشکهایش را از روی صورتش پاک
کرد.
با تردید گفت :
 با چی ؟  ...چه جوری آخه ؟سیاوش طاقت نگاه کردن به آنها را نداشت .سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت :
 با  ...طناب ...نمی توانست جمله اش را ادامه دهد و به آن چشمهای منتظر بگوید که حمید خودش را دار زده است.
به روبه رویش خیره شده بود و آرام اشک می ریخت .جسم بی جان حمید را درون قبر می گذاشتند .پدرش مرد ...
دیگر حمید در میانشان نبود  ...زمانی تصورش هم لرزه به اندامش می انداخت ولی حاال  ...نفس عمیقی کشید و
اشکهایش را پاک کرد  ...چی شد که به اینجا رسیدیم  ...با شنیدن صدای زجه های کوکب به سمتش چرخید.
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کوکب ناله می کرد و اشک می ریخت  ،شهره کنارش نشسته بود ودلداریش می داد.
دوباره به قبر نگاه کرد  ...بابا تو که نماز می خوندی  ...روزه می گرفتی  ...حقی رو ناحق نمی کردی  ...تو که همیشه
می گفتی خدا بزرگه  ...پس چرا ؟  ...چرا این کارو کردی؟  ...مگه خودکشی گناه نیست  ...چی شد که گناه کردی؟
 ...گناه بودنش به کنار ،چرا به ما فکر نکردی که بی تو آواره می شیم  ...نگاه خسته اش را اطراف قبر چرخاند  .چند
نفر از همکارهای حمید همراه همسرانشان  ،شهره و سیاوش آنجا ایستاده بودند  ...با چشم دنبال پانیذ گشت  ،کمی
دورتر به درختی تکیه داد بود و با چهره ای بی روح به آنها نگاه می کرد .آهی کشید و نگاهش را به جسم سفید
پوش درون قبر دوخت.
تو این شهر درندشت  ...با گرگهایی مثل مهرداد  ،شاپورو اسی چطور زندگی کنیم بابایی  ...دلم گرفته  ...کاش االن
اینجا بودی و می پرسیدی از کی ؟ ...اونوقت می گفتم از خودت  ...تویی که همیشه میگفتی عزیزترینتم  ...خودت
بیشتر از همه دلم و سوزوندی  ...یادمه می گفتی باید قوی باشم  ...چیزی از یه مرد کم ندارم  ،باید رو پای خودم
بایستم  ...می گفتی کنارمی  ،از دور مراقبمی ولی باید خودم جلو برم  ...حرفهات و با تموم وجودم باور کردم  ...تو به
نظرم قوی ترین بودی بابا  ...چرا یهو همه چی عوض شد  ...چرا تصویر حبابی پدرخوبم شکست  ...چرا موقع سختی
کم آوردی ؟  ...تو حق نداشتی کم بیاری  ...آخه فقط پدرم که نبودی  ...همه کسم بودی  ...چرا تنهام گذاشتی ؟...
صدای گریه اش بلند شد و صورتش را با دستهایش پوشاند .خانمی که کنارش ایستاده بود او را در آغوش گرفت و
دلداریش داد.
بابا کاش االن اینجا بودی  ...دلم می خواد تو بغلت یه دل سیر گریه کنم  ...دلم می خواد باز مثل همیشه  ...حتی به
حرف هم شده  ،بگی کنارمی  ...بگی هیچکسی نمیتونه پارمین بابا رو اذیت کنه
زن کنار گوشش گفت :
 عزیزم گریه نکن  ...همه چیز درست می شهزیر لب با صدایی لرزان گفت :
 چی درست می شه  ...چی مونده که بخواد درست بشهصدای گریه اش بلند تر شد  ...چرا باید تو بغل یه غریبه گریه کنم بابا  ...تو که نمی ذاشتی کسی دلم رو بسوزونه ،
اشکم و در آره  ....خودت که آتیشم زدی بابایی
آه پرسوزی کشید و بی حال روی زمین افتاد.

***

چشمهایش بسته بود .سوزشی در دستش احساس کرد و آن را تکان داد.
 دستت و تکون ندهصدای بم سیاوش را شناخت .به زحمت چشمهایش را باز کرد.
 اینجا کجاست ؟سیاوش سرم را به میله آویزان کرد.
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 تو بیمارستانی  ...اینجا هم اتاق منهبا تعجب به اطراف نگاه کرد.
 عمه ؟سیاوش روبه رویش لبه تخت نشست.
 خونتونه  ...خیلی نگرانت بود ولی باید به مهمونها می رسید  ...نتونست بیادبه زحمت روی تخت نشست و به سرم اشاره کرد.
 این کی تموم می شه ؟ حاال مونده تا تموم شهدستش را به چشمهای پف کرده اش کشید .سیاوش به چشمانش خیره شد.
 چرا اینقدر خودت و زجر می دی؟با تعجب به او نگاه کرد .دوباره داغ از دست دادن حمید در دلش زنده شد و با بغض گفت :
 اونی که تو خاک  ...می ذاشتن  ...بابام بودبی اراده اشکش چکید و ادامه داد.
 با رفتنش تنها شدم  ...اونم با کلی بدبختیسرش را تکان داد.
 تو که جای من نیستی بدونی چه حالی دارمشدت گریه اش بیشتر شد .سیاوش دستش را در دست گرفت .مقاومتی برای بیرون کشیدن دستش نکرد .با
چشمهایی قرمز و اشکی به سیاوش خیره شد.
 خسته شدم  ...کم آوردم  ...بریدم  ...مگه من چند سالمه که باید اینقدر زجربکشم؟هق هق گریه اش بلند شد و بدنش به وضوح می لرزید .سیاوش شانه هایش را گرفت.
 پارمین آروم باش  ...من کنارتم  ...گریه نکنگریه اش شدت بیشتری پیدا کرد .سیاوش کالفه اشکهایش را با دستمال پاک کرد.
 با گریه مشکلی حل نمی شهبهتر ازهر کسی این را می دانست چون یکسال تمام وقت و بی وقت اشک ریخته بود و مشکلی حل نشده بود ولی در
این شرایط فقط اشک تسکینش می داد .سیاوش دستش را دور شانه او گذاشت و به او نزدیکتر شد.
 به من نگاه کنبه او اعتنایی نکرد .سیاوش عصبی دستش را زیر چانه او گذاشت و صورتش را باال آورد.
 قسم می خورم بهت کمک کنم  ...قول می دم تنهات نذارم  ...اون کالهبردار عوضی رو هم هرجوری شده پیداشمی کنم
در ذهنش حرفهای سیاوش می چرخید  ...بار قبل به پدرش اعتماد کرده بود و کاله بزرگی سرش رفته بود و حاال
باید به پسر همان پدر اعتماد می کرد تا حقش را پس بگیرد  ...چه بازی مسخره ای  ...زهر خندی زد .سیاوش به
گمان اینکه او را آرام کرده است گفت :
 پرونده رو دوباره به جریان می ندازم105
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چیزی نگفت.
سیاوش روسری پارمین را که در گردنش افتاده بود روی سرش مرتب کرد .انگشتهای سیاوش صورتش را لمس می
کرد و او حتی حس خجالت کشیدن هم نداشت.
دختر بچه ای با موهایی بافته شده و روبان زده درون حیاط می چرخید .با هر چرخش او چینهای دامن قرمزش باز
می شد .صدای زنگ درآمد .لبخندی زد و به سرعت در را باز کرد .مردی بلند قد با چشمهایی عسلی در چارچوب
آن ظاهر شد  ،در حالی که لبخندی به لب داشت جلوی پایش زانو زد و بسته ای به او داد .با کنجکاوی درون آن را
نگاه کرد .چند تخم مرغ شانسی درونش بود  ،خندید و داخل خانه دوید.
گوشه پذیرایی نشست و با کنجکاوی شروع به باز کردن آنها کرد .زنی از کنارش رد شد و داخل حیاط رفت .شی
طالیی بین شکالتها بود.
 سالم  ...بیا تو حمید خونه نیست؟ نه  ...ولی من که هستم مزاحم نمی شم  ...فعال خدافظ نرو می خوام باهات حرف بزنم یه روز که حمید هم بود می شینیم دور هم حرف می زنیم باید با خودت حرف بزنم  ...بدون حمید من حرفی واسه گفتن ندارم اما من حرف دارم ...صدای فریاد زن باعث شد سرش را به سمت در بچرخاند.
 تو رو خدا فقط یه بار  ...یه بار به حرفهام گوش بده باور کن حوصله دردسر ندارم  ...مشکلتون و بین خودتون حل کنیدبه انگشتر طالیی رنگ که هنوز مقداری شکالت به آن چسبیده بود نگاه کرد و آن را در انگشت اشاره اش قرار داد.
 من کم سن و سال بودم  ...اشتباه کردم  ...تا کی باید تاوانش و پس بدمصدای بستن در آمد .به سمت در حال دوید و از شیشه آن به حیاط نگاه کرد .زن گریه می کرد .آرام به سمت او
رفت و کنارش نشست .زن بغلش کرد و چشمهای درشت سبز رنگش را به او دوخت.
 چرا هیچ کس حرفهام و نمی فهمهدختر بچه متعجب به او نگاه می کرد .زن دستی به موهایش کشید و زیر لب گفت :
 چقدر چشمهات شبیه حامدهناگهان صورت زن شبیه مهرداد شد.
وحشت زده از خواب پرید و دستش را روی قلبش گذاشت  ،قلبش تند می زد .از جایش بلند شد و از اتاق بیرون
رفت .تلویزیون روشن بود و کوکب قرآن می خواند .به دستشویی رفت و چند بار با آب سرد صورتش را شست .در
آینه به گودی زیر چشمش نگاه کرد  ،به اوضاع بهم ریخته زندگیش کابوسهای شبانه هم اضافه شده بود.
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ازدستشویی بیرون آمد و روبه روی تلویزیون نشست .زانوهایش را در بغل جمع کرد و به صفحه آن خیره شد .به
جای برنامه ای که پخش می شد خاطرات تلخ و شیرین گذشته جلوی چشمش رژه می رفت .در خاطراتش غرق شده
بود که کوکب دستش را روی شانه اش گذاشت .تکان خورد و به او نگاه کرد.
 سال نو مبارک عزیزممتوجه منظور او نشد .کوکب او را در آغوش کشید.
 چند لحظه قبل سال تحویل شدقطره اشکی از گوشه چشم کوکب چکید.
 وقتی این طوری به یه جا خیره می شی دلم می گیرهبه چشمهای پارمین نگاه کرد.
 من که دیگه سنی ازم گذشته و کار زیادی ازم بر نمیاد  ...اگه تو هم خودت و ببازی ...سرش را پایین انداخت .کوکب موهایش را نوازش کرد.
 پانیذ به تو احتیاج داره ...چیزی نگفت .چطور می توانست با اوضاع روحی بهم ریخته اش پانیذ را دلداری دهد .نگاهی به در بسته اتاق کرد.
 پانیذ هنوز خوابهکوکب سرش را تکان داد.
 آرهبه چشمهای میشی کوکب نگاه کرد و با لحنی محزون گفت :
 دلم برا بابا تنگ شده  ...موقعی که بی خبر رفت همش منتظر برگشتنش بودم  ،اما االن که می دونم دیگه بر نمیگرده ...
نفس عمیقی کشید و ادامه داد.
 شبیه بچه ها شدم عمه  ...همش دلم بهونه بابا رو می گیرهکوکب چشمهای غمگینش را چرخاند.
 قدیمیا می گفتن خشت اول چو نهد معمار کج  ،تا ثریا می رود دیوار کج  ...حکایت زندگی شماست  ...شروعزندگی بابات اشتباه بود  ...تصمیمهاش اشتباه بود ...معامله اش اشتباه بود  ...مرگش هم ...
سرش را با افسوس تکان داد و به فرش خیره شد.
 عمه وقتش نشده از گذشته برام بگید  ...گذشته ای که داره آینده منو و پانیذ و تباه می کنه  ...از همون اشتباهیبگید که ما داریم تاوانش و پس می دیم
کوکب در فکر فرو رفت.
 با گفتنش که مشکلی حل نمی شه این حقم که بدونم چرا از اول یه زندگی طبیعی نداشتم  ...چرا مثل همه مادرم کنارم نبوده  ...چرا هیچ فامیلینداشتیم
کوکب دستی به صورتش کشید و در حالی که با خودش در جدال بود گفت :
 از چی می خوای برات بگم ؟107
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 از نحوه آشنایی مامان و بابام  ...از مشکالتشون  ...ازدلیل رفتن مامان  ...از فامیلهایی که هیچ وقت ندیدمشون  ...ازشهری که اومدیم و فقط در حد اسم ازش می دونم
 باشه  ...همه رو بهت می گم  ...به شرطی که آخرین باری باشه که درموردش کنجکاوی می کنی  ...نه اینکه فکرکنی اتفاق عجیب غریبی تو گذشته افتاده  ...داستان زندگی ما هم مثل همه زندگیاست ولی با یادآوریش زجر می
کشم
 باشه قول می دم دیگه چیزی نپرسمکوکب آهی کشید و شروع به گفتن کرد.
 ما اصلتا بختیاریم  ...تموم خانوادمونم اهواز زندگی می کنن  ...خانواده پانته آ هم قشقایی بودن  ...من واون تو یهمدرسه درس می خوندیم  ...یه باربرای تولدش دعوتم کرد  ،منم رفتم  ...خونه هامون یکم باهم فاصله داشت ما
کورش بودیم اونا زیتون  ...واسه همین بابام حمید و دنبالم فرستاد  ...اولین بارحمید اونجا پانته آ رو دید و دیگه
نتونست فراموشش کنه  ...جریان و به پانته آ گفتم  ...با چیزایی که من براش تعریف می کردم اونم کم کم از حمید
خوشش اومد  ...بعدش جریان و به مامان وبابام گفتیم  ...اونا راضی نبودن  ...هر روز جنگ و دعوا تو خونمون بود ...
بابام خدا بیامرز کلی آرزو واسه حمید داشت  ...تازه از سربازی برگشته بود و کارهای ادامه تحصیلش توانگلیس
درست شده بود  ...هر چقدر دایی و عمو نصیحتش می کردن حرف تو گوشش نمی رفت  ...مرغش یه پا داشت ...
اونقدر پافشاری کرد تا آخر رفتیم خواستگاری  ...خانواده پانته آ اولش قبول نمی کردن  ...می گفتن خیلی زوده واسه
اینکه دخترشون ازدواج کنه  ...پانته آ تازه هجده سالش شده بود  ...وقتی جواب رد دادن حمید با عصبانیت از خونه
زد بیرون و تا دو سه هفته خبری ازش نبود  ...با کلی بدبختی خونه یکی از دوستاش پیداش کردیم و با این شرط که
دوباره بریم خواستگاری برش گردوندیم خونه  ...سرت و درد نیارم خالصه اونقدر اصرار کرد تا با هم نامزد شدن ...
بمیرم واسه داداشم چه قدر اون روز خوشحال بود  ...رو پاش بند نمی شد
صورت کوکب از اشک خیس شده بود .دستمالی به او داد تا اشکهایش را پاک کند.
 بابام کارمند شرکت نفت بود و دستمون به دهنمون می رسید  ...وقتی دید حمید قید درس خوندن و زده  ،دستشو تو شرکت بند کرد  ...یه خونه واسش خرید وسال بعد جشن عروسیشون و را انداخت  ...همه چیز خوب بود تا
اینکه  ...تا اینکه بعد از دنیا اومدن تو پانته آ افسردگی گرفت  ...بهانه گیر شده بود  ...دلش نمی خواست حمید و
ببینه  ...می گفت اشتباه کرده زن اون شده  ...خام بوده  ،بچه گی کرده  ...روز به روز اختالفشون بیشتر می شد  ...تو
همون شرایط ناخواسته پانیذ و باردار شد  ...چه بالهایی سر خودش میاورد تا پانیذ سقط بشه  ...حتی یه بار پیش یه
ماما رفته بود تا غیر قانونی سقطش کنه  ،منو حمید اتفاقی متوجه شدیم و جلوش و گرفتیم  ...پانیذ که دنیا اومد حتی
بهش نگاهم نکرد  ،شیر دادن پیشکشش  ...مادرم منو فرستاد خونتون تا به تو و پانیذ برسم  ...چه روزایی بود ...
پانیذ شیر خشک دوست نداشت  ...دو روز تمام فقط آب قند بهش دادم  ...هر چی به پانته آ التماس کردم راضی
نشد بهش شیر بده  ...نمی دونم چش شده بود  ...اون روزها حمید هم بی دلیل به هر چیزی گیر می داد و داد وهوار
را مینداخت  ...پانته آ روز به روز الغر تر و رنگ پریده تر می شد  ...گاهی ساعتها به یه نقطه خیره می شد و حرفی
نمی زد  ...تا اینکه تو یه روز که عزادار بودیم
اشکهای کوکب بیشتر شد انگارآن روزها پیش چشمش جان گرفته بودند.
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 حال روحی همه مونم خراب بود  ...تو اون شرایط پانته آ هم رفت  ...حمید واسه پیدا کردنش به هر جایی که فکرکنی سر زد  ...هیچ خبری از خودش و خانوادش نبود  ...حمید تو بغلم اشک می ریخت و واسه پانته آ بی تابی می
کرد  ...چند وقت بعد دادخواست طالقش اومد در خونمون  ...حمید دیونه شد  ...کارش ول کرد و رفت  ...یکسال
تمام ازش بی خبر بودیم  ...تا اینکه بابام از غصه حمید دق کرد و مرد
با تعجب به کوکب نگاه کرد.
 فقط از غصه اینکه زندگی پسرش بهم ریخته دق کرد؟حالت چهره کوکب تغییر کرد.
 خب یکمم تو زندگی خودمون مشکل داشتیم  ...خالصه  ...خبرفوت بابام به گوش حمید رسید و برگشت خونه ...ولی دیگه نمی تونستیم اونجا زندگی کنیم  ...رفتن پانته آ تو کل فامیلمون پیچیده بود  ...هر بار یکی بهمون سر می
زد با حرفهاش خواسته یا نا خواسته داغ دل حمید و تازه می کرد  ...خونه ها رو فروختیم و اومدیم تهران  ...با پارتی
بازی دوستهای بابام که پستهای خوبی تو شرکت نفت داشتن حمید دوباره استخدام شد  ...زندگی آرومی داشتیم تا
اینکه مامانم فوت کرد  ...دیگه فقط من مونده بودم و حمید ...
اشکهایش را پاک کرد و نفس عمیقی کشید.
 همیشه خودم و واسه آشنایی حمید و پانته آ مقصر می دونم  ...واسه همین ازدواج نکردم و موندم پیشش  ...بهشقول دادم تنهاش نذارم
کوکب به چشمهای پارمین خیره شد و دیگر چیزی نگفت.
یاد حرفهای حمید افتاد که همیشه تا حرفی از مادرش می زد با نفرت می گفت  ...اون یه لکه ننگه  ...ولی در داستانی
که کوکب تعریف کرد این همه نفرت نمی گنجید .احساس می کرد کوکب همه ی ماجرا را به او نگفته است .در اتاق
باز شد و پانیذ بدون هیچ حرفی به طرف دستشویی رفت .سوالی در ذهنش می چرخید.
 عمهکوکب به خودش آمد.
 جانم شما کسی رو به اسم حامد می شناسینرنگ صورت کوکب پرید .پانیذ از دستشویی بیرون آمد و به آشپزخانه رفت.
 خب حامد  ...داداشمه  ...از حمید بزرگتربودبا تعجب به کوکب نگاه کرد.
 یعنی من یه عمو دارمکوکب آهی کشید.
 عمو داشتی  ...تو جنگ شهید شدیاد خوابش افتاد.
 دیشب تو خواب دیدمش  ...برای یه دختر بچه که احتماال خودم بودم کلی شکالت آورد  ...یه زنم تو خوابم بود ...راستی چشمهای پانته آ چه رنگیه؟
متوجه ترس نگاه کوکب شد.
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 سبز  ...تو خواب چه اتفاقی افتاد؟چشمهایش را به فرش دوخت و سعی کرد خوابش را به خاطر بیاورد.
 چیز زیادی ازش یادم نیست  ...فقط یکم باهم صحبت کردن  ...بعدشم حامد رفتصدای پانیذ از آشپزخانه آمد.
 عمه اینجا که هیچی واسه خوردن نیستکوکب بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت در بین راه لحظه ای برگشت و به پارمین نگاه کرد انگار در گفتن مطلبی
مردد بود.
 عمه کجایین ؟صدای پانیذ باعث شد پشیمان شود و بدون هیچ حرفی وارد آشپزخانه شد.
 وای کوکب جون چرا اینقدر تعارف می کنی؟ بهت که پشت گوشیم گفتم امسال حوصله نداشتم سیزده جای شلوغبرم  ...بعدشم  ،تو که فامیلهای ما رو نمی شناسی  ...یه روز باهاشون بیرون میریم  ،قد یه سال در موردش حرف می
زنن و غیبت می کنن
کوکب قدرشناسانه نگاهش کرد.
 باشه تسلیم  ...نمی دونم محبتهات و چطوری جبران کنم شهره جونشهره لبهایش را غنچه کرد و گفت :
 اُاُاُاُاُاُ  ...حاال انگار چی کارکردم واست که اینقدر تعارف می کنیکوکب لبخند ی زد و رو به پارمین کرد.
 برید آماده شیدشهره هم لبخندی به او زد.
 گلم سریع آماده شو که سیاوش پایین منتظرهچشمی گفت و وارد اتاق شد .پانیذ که از موافقت کوکب مطمئن بود زودتر مانتویش را پوشیده بود و جلوی آینه
شالش را مرتب می کرد .به طرف پارمین چرخید.
 خوبه ؟با چه ذوقی برای عید لباس خریده بود و آنها به جز بهشت زهرا جایی نرفته بودند.
 آره  ...عالیهبه طرف کمدش رفت و مانتو مشکیش را همراه با شلوار لی طوسیش در آورد .پانیذ با چهره ای گرفته به او نگاه
کرد.
 باز که سیاه پوشیدی  ...مگه می خوایم بریم بهشت زهرا؟مانتویش را پوشید.
 با اینها راحت ترم اما من از اینا خوشم نمیاد  ...رنگ و روشون رفته  ...مثل گداها می شیپانیذ اغراق می کرد  ،چون اگر اینقدر از ریخت افتاده بود خودش هم آن را نمی پوشید .کمی عصبانی شد ولی سعی
کرد یک امروز را با پانیذ بحث نکند.
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 چی دوست داری بپوشم؟گویی حرف دل پانیذ را زده بود .با خوشحالی به طرف کمد آمد و مانتوی نخودی رنگی را که تازه خریده بود در
آورد و مقابل او گرفت.
 این و بپوشبعد شال قهوه ای رنگی را که طرحهای سفید و کرم داشت هم روی مانتو گذاشت.
 با این  ...اون شلوار لی جدیده رو هم که به سلیقه من خریدی باهاشون بپوشیکی از ابروهایش را باال برد و به او نگاه کرد.
 امر دیگه ای نداری ؟پانیذ لبخندی زد.
 نهمانتو و شال را از پانیذ گرفت.
 اینها خیلی قشنگن ولی ما االن عزاداریم پانیذ  ...درست نیست اینها رو بپوشمپانیذ به طعنه گفت :
 راست می گیا اگه اینا رو بپوشی فامیل چشمت و کور می کنن  ...می گن ببین باباش خودکشی کرده این عروسیشه بس کن پانیذ  ...این چه طرز حرف زدنه  ...حق نداری درباره بابا این طوری حرف بزنیاشک در چشمهای پانیذ جمع شد و با صدایی بلند گفت :
 مگه دروغ می گم  ...یه فامیل تو این شهر خراب شده نداریم  ...اونوقت تو می خوای جلوی کی آبروداری کنی ...بعدشم واسه کسی عزاداری می کنن که به مرگ طبیعی بمیره نه بابای ترسوی ما که خودش و...
کشیده ای به صورت پانیذ زد .پانیذ دستش را روی گونه اش گذاشت و با نفرت نگاهش کرد.
 از همتون بدم میاداشکهای پانیذ روی گونه اش چکید  ،عصبانی از اتاق بیرون رفت و در را محکم به هم کوبید.
با تعجب به دستش نگاه کرد و زیر لب گفت :
 این چه کار احمقانه ای بود که کردم ؟کوکب در اتاق را باز کرد.
 چی شده  ...چرا پانیذ داره گریه می کنه؟جوابی برای گفتن نداشت.
 تو که هیچ کاری نکردی  ...زودتر آماده شودر اتاق بسته شد .به مانتو و شال نگاه کرد  ...چرا اینقدر به پوشیدن مانتو مشکی اصرار کردم  ...مگه عزا به رنگ
لباسه  ...سرش را میان دستانش گرفت و فشار داد  ...دارم عقلم و از دست می دم  ...باید از دلش در بیارم.
با عجله لباسش را عوض کرد و از اتاق بیرون رفت .شهره با دیدنش لبخندی به لب آورد.
 ماشااهلل چقدر این رنگ بهت میاد ممنونپانیذ سرش را باال آورد و به او نگاه کرد.
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به سمتش رفت و دستش را در دست گرفت.
 سر و وضعم خوبه؟  ...این طوری شبیه گداها نیستمپانیذ چیزی نگفت وسعی کرد لبخندش را پنهان کند.
 بلند شو بریمبلند شد  ،کنارش ایستاد وآهسته گفت :
 یه ذره رژ می زدی بد نبودادست پانیذ را فشار داد و او را به سمت در برد.
 دیگه داری پرو می شیپانیذ خندید  ،در حالی که چشمانش هنوز تر بود .پارمین در آغوشش کشید و گونه اش را بوسید.
همکارش می گفت چون خودکشی عمدی بوده بیمه چیز زیادی بهمون نمی ده  ...همون پولی و که ...
کمی مکث کرد .صدایش می لرزید.
  ...حمید خدابیامرز  ...ماه به ماه پرداخت کرده  ،یه جا بهمون می دن خدا بیامرزش  ...حاال می خوای چی کار کنی؟کوکب کاسه بلوری آجیل را از دست شهره گرفت و گفت :
 نمی دونم واهلل ...لبخندی زد و ادامه داد.
 خدا رو شکر فعال پارمین خرجی خونه رو در میاره تا بعدشم خدا بزرگهشهره با افسوس سرش را تکان داد و کاسه های آجیل را به سیاوش و پارمین تعارف کرد .پارمین تشکر کرد وبا
نگرانی به رنجر نگاه کرد.
 من برم دنبال پانیذ  ...چهارمین باره که سوار می شه  ...می ترسم حالش بد شهشهره نگاهی به سیاوش کرد که با چهره ای درهم به روبه رویش خیره شده بود.
 سیاوش مادر  ...با پارمین برین دنبالش هم اونو واسه ناهار بیارین هم خودتون یه گشتی بزنینسیاوش پوزخندی زد و نگاه معنی داری به شهره کرد.
پارمین از جایش بلند .شهره به سیاوش نزدیک شد وآهسته گفت :
 به خاطر من  ...فقط یه مدت تحمل کنسیاوش با حرص چشمهایش را تاب داد و از جایش بلند شد.
پارک شلوغ بود و به سختی از بین فرش های پهن شده عبور می کردند.
 خوشگله حواست کجاست؟پارمین اخمهایش را درهم گره کرد و از کنار آن جوان رد شد .سیاوش با تحقیر نگاهش کرد.
 اگه کنار من راه بیای کسی بهت حرف نمی زنهچیزی نگفت و سعی کرد نزدیک سیاوش راه برود .هر دو در سکوت کنار هم قدم می زدند .به چهره های شاد
خانواده ها در پارک نگاه کرد و لحظه ای حسرت خورد .نگاهش را به درختان دوخت ونفس عمیقی کشید .هوا پر از
تازگی بود  ،نسیم مالیمی می وزید.
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سیاوش به زوجی که در حال بلند شدن از نیمکت بودند اشاره کرد.
 رفتن  ...بریم اونجا بشینیمروی نیمکت نشست .سیاوش کنارش جای گرفت و دستش را لبه تکیه گاه نیمکت قرار داد .ابروهایش را باال برد و
به پانیذ اشاره کرد.
 صبحونه چی خورده اینقدر انرژی داره ؟نگاهش را به پانیذ دوخت.
 دیر از خواب بیدار شد وقت نکرد چیزی بخورهسیاوش برگ رقصانی را که از شاخه افتاد در دست گرفت و گفت :
 پس شانس آوردیم  ...اگه چیزی خورده بود چی کار می کردلبخندی زد و حرف او را با سر تایید کرد.
سیاوش یاد موضوعی افتاد  ،حالت صورتش جدی شد.
 برای خونه می خوای چی کار کنی؟متوجه منظوراو نشد.
 خونه؟ تنها که نمی تونید تو اون محله زندگی کنید  ...تازه چند وقت دیگه اسی هم آزاد می شهدستهایش را در هم قفل کرد وآهسته گفت :
 نمی دونمسیاوش سرش را پایین انداخت و در حالی که سعی می کرد اخمهایش در هم فرو نرود گفت:
 خونه ما چهار خوابست  ...می تونید بیاید پیش ماترحم در صدای سیاوش موج می زد .با لحنی دلخور گفت :
 ممنون شما رو زحمت نمی دیمسیاوش خیره نگاهش کرد.
 می شناسی منو  ...اهل تعارف تیکه پاره کردن نیستم  ...اگه مزاحم بودید اصال پیشنهاد نمی دادمنگاهش را به چشمان خمار سیاوش دوخت و آن حس چند وقت قبل به سراغش آمد.
 منم با شما تعارف ندارم  ...می تونم زندگیمون و خودم بچرخونملحظه ای فکر کرد و ادامه داد.
 البته اگه قبول کنین پولتون یکم دیگه پیشمون بمونهنگاهش را به زمین دوخت و ادامه داد.
 چون گفتین اهل تعارف نیستین  ،منم بی تعارف گفتمسیاوش پوزخندی زد و سرش را کج کرد.
 خوب تو هوا می گیری  ...باشه قبول  ...من که حرفی ندارم  ،فقط باید مادرم و راضی کنی  ،چون خیلی دوست دارهبیاین پیش ما
دستش را تکان داد  ،پانیذ آنها را دید و به سمتشان آمد .رو به سیاوش کرد.
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 راستی اون روز تو بیمارستان گفتین که ...سیاوش منتظر نگاهش کرد.
 گفتین پرونده کالهبرداری از بابام و به جریان می ندازینسیاوش نگاهش را به پانیذ که به آنها نزدیک می شد دوخت و چیزی نگفت.
لحظه ای از یاد آوری آن روز پشیمان شد.
 یادمه چی گفتم  ...پسرخالم وکیله  ...بهش می سپرم  ،هر وقت تونست پیگیری کنه(هر وقت تونست) در ذهنش تکرار می شد.
 اما اون روز گفتین هر کاری که بتونین برای دستگیریش انجام می دینسیاوش بی تفاوت نگاهش کرد.
 خوشبختانه آلزایمر ندارم و الزم نیست حرفهام و به یادم بیاری  ...گفتم کمکت می کنم  ...نگفتم که زندگیموتعطیل می کنم و می افتم دنبال کارت
پانیذ با خوشحالی نزدیکش شد و دستش را در دست گرفت.
 وای چقدر کیف داد  ...حیف که دلم ضعف رفت وگرنه بازم می موندمبعد دستش را کشید.
 بریم ناهار بخوریم دیگه یه لحظه صبر کنچشمهایش را به سیاوش دوخت.
 اون روز دلت واسم سوخته بود که اون حرفها رو زدی  ...آره ؟سیاوش از جواب دادن طفره رفت و گفت :
 بهتره راه بیافتیمبعد از جایش بلند شد و رو به او کرد.
 بلند شو بریم اون روز خواستی دلداریم بدی  ...خیلی ترحم بر انگیز شده بودم؟سیاوش کالفه دستی در موهایش کشید و به پانیذ گفت :
 تو برو  ...چند دقیقه دیگه ما هم میایمپانیذ شانه هایش را با بی تفاوتی باال انداخت و از آنجا رفت.
سیاوش دستش را گرفت و مجبورش کرد از روی نیمکت بلند شود .عصبی دستش را از دست سیاوش بیرون کشید
و روبه رویش ایستاد.
 از این برخوردت بدم میاد  ...از اینکه مثل یه بچه باهام برخورد می کنی بدم میاد  ...درسته دخترم و از خیلی جنبهها تو جامعه ضعیفم  ...ولی اجازه نمی دم کسی بهم ترحم کنه  ...اگه اون روز دستت و پس نزدم واسه این بود که
فکر می کردم ...
آن روز حرکات سیاوش را پای عالقه گذاشته بود و چه حس شیرین احمقانه ای را در دلش بال و پر داده بود.
 که فکر می کردم من و هم مثل سارا می بینی  ...کاش الکی بهم وعده وعید نمی دادی114
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سیاوش دستش را پشت کمر پارمین گذاشت و او را با خود همراه کرد.
 دروغه اگه بگم دلم برات نسوخت  ...هر کس دیگه ای هم جای من بود سعی می کرد آرومت کنه  ...اون روز توحرفهام واسه کمک کردنت غلو کردم چون اوضاع روحیت خیلی بد بود
دست سیاوش را کنار زد.
 دیگه به حال من دل نسوزونرویش را برگرداند و چند قدم از سیاوش فاصله گرفت.
 تو مدت زیادی دچار فشار عصبی بودی و سیستم بدنت کال به هم ریخته بود ...به طرف سیاوش برگشت.
  ...ضربان قلب و تنفست عادی نبود  ...اون حرفها تنها راهی بود که تونست گریه ات و بند بیاره و آرومت کنه ...در ضمن  ...چی باعث شده که اینقدر توقعت از من باال بره  ...یکم فکر کن و بهم بگو چه دلیلی وجود داره که بخوام
اینقدر برای مشکل تو وقت بذارم
نگاه سیاوش خشمگین بود.
دنبال دلیل گشت  ،چیزی پیدا نکرد .چیزی که قابل گفتن باشد پیدا نکرد وگرنه دلیلش واضح بود چون مهرداد
زندگیشان را نابود کرده بود ولی سیاوش که چیزی نمی دانست.
پس حق با سیاوش بود  ،سکوت کرد و چیزی نگفت.
سر سفره سعی می کرد به چهره سیاوش نگاه نکند .سیاوش هم تمایلی برای دیدن او نداشت .شهره متوجه گرفتگی
صورت پارمین شد.
 عزیزم فسنجون دوست نداری؟به شهره نگاه کرد و با لبخند گفت :
 نه  ،دوست دارم  ...شما هم خیلی خوشمزه درستش کردیدشهره چهره اش از تعریف او شکفت و رو به سیاوش کرد.
 موضوع خونه رو گفتی؟سیاوش بدون اینکه به شهره نگاه کند گفت :
 گفتم  ...اما پارمین خانم می گن نمی خوان مزاحممون بشن  ...منم بیشتر اصرار نکردمشهره لبش را گاز گرفت و رو به پارمین کرد.
 مزاحم چه حرفیه خانم گل  ...باید بیاید پیش خودمون  ...عمه ت هم قبول کرده عزیزم ممنون شما لطف دارید ...با حرص به چهره کوکب نگاه کرد و ادامه داد.
 اما عمه  ...درس پانیذ چی می شه  ...نمی تونیم مدرسه اش و عوض کنیمکوکب لبخندی زد.
 شهره می گه آشنا داره  ،اون و تو یه مدرسه نزدیک خودشون ثبت نام می کنهبه هیچ وجه دوست نداشت به خانه شهره بروند.
 اما پانیذ االن پیش دانشگاهیه  ...مدرسه اش و عوض کنیم به درسش لطمه می خوره115
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سیاوش با لحنی تمسخر کننده گفت :
 راست می گن  ...حیفه پانیذ از مدرسه به اون خوبی در بیادپانیذ بلند خندید.
 با حال تیکه انداختی ...بعد رو به پارمین کرد و ادامه داد.
 ما اصال اونجا درس نمی خونیم پارمین که تو نگران لطمه زدن بهشی  ...بیشتر روزها می پیچونیم کالس و می ریمدَدَر
شهره و سیاوش خندیدند .کوکب بازوی پانیذ را نیشگون گرفت.
 چشمم روشن  ...دیگه به اسم مدرسه چه کارا می کنیشهره دست کوکب را گرفت.
 تو رو خدا کاریش نداشته باش  ...یه حرفی زدبه حرفهای آنها توجه نمی کرد .سرش را پایین انداخته بود و با عصبانیت دندانهایش را روی هم می سایید  ،از دست
پانیذ دلخور بود .حسابی جلوی سیاوش سنگ رو یخش کرده بود .دوست داشت سریع تر از آنجا بروند .بی حوصله
با غذایش بازی می کرد.
 چرا با غذات بازی می کنی ؟سرش را باال آورد و به چشمهای مغرور سیاوش نگاه کرد .سیاوش همراه با پوزخند گفت :
 نکنه فسنجون دوست نداری؟شهره که با پانیذ و کوکب مشغول صحبت بود فقط آخر حرف سیاوش را شنید.
 یکم قرمه سبزی هم آوردم گلم  ...تو این سبده ستو مشغول گشتن در سبد پیک نیک شد .پارمین به زور لبخندی زد.
 ممنون زحمت نکشید  ...فسنجون می خورمعلی رغم میلش قاشق را پر کرد و در دهانش گذاشت .عصبانی بود ولی به اجبار باید لبخند می زد  ...خشم تمام
وجودش را پر کرده بود  ...از  ...از خودش  ،تحقیر های سیاوش  ،ساده لوحی پانیذ  ،و حتی دلسوزی های شهره
خسته شده بود ....حس حقارت وجودش را پر کرده بود  ...باید کاری می کرد  ...دوست داشت دوباره خودش شود
 ...پارمینی که سر خم نمی کرد و ازکسی مثل سیاوش حرف نمی خورد  ...لقمه را به زحمت قورت داد.
ناگهان فکری در ذهنش جرقه زد  ...به سیاوش نگاه کرد  ...فکر عاقالنه ای نبود اوایل اردیبهشت بود.
کالفه رو به ترانه کرد.
 هوا خیلی گرم شدهترانه با سر حرفش را تایید کرد .نسرین با رنوی سابقش از در دانشگاه خارج شد .با چشم مسیر حرکت آن را دنبال
کرد.
 دلت واسش تنگ شدهبه ترانه نگاه کرد و آهی کشید.
 خیلی بده یه مدت راحتی ماشین داشتن و حس کنی بعد از دستش بدی116
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ترانه خندید.
 پس خوش به حال من که از اول اتوبوس سوار بودمنگاهی غمگین به ترانه کرد.
 ترانه دلم واسه زندگی دو سال پیشم تنگ شده  ...چقدر اون موقع خوشبخت بودم و قدرش و نمی دونستمترانه دستش را در دست گرفت.
 غصه نخور  ...دوباره زندگیتون خوب می شهزهر خندی زد.
 هر چقدر هم که جون بکنم هیچی سر جاش برنمی گرده  ...شاید یه زندگی بخور نمیر دست و پا کنم  ...اما بابامکه دیگه زنده نمی شه
ترانه با لحنی محزون گفت :
 کاش قبول می کردی یه مدت خونه شهره باشین  ...حداقل خیالت از خونه راحت می شدابروهایش را در هم کشید.
 اگه فقط شهره تو اون خونه بود قبول می کردم ولی با وجود سیاوش اونجا نمی رم ...زیر لب ادامه داد.
 الاقل فعال نمی رمترانه با تردید گفت :
 نظرت راجع به سیاوش عوض نشدهپوزخندی زد.
 روز به روز بدتر می شه  ...به من و خانوادم به چشم یه مزاحم نگاه می کنه  ...نبودی ببینی واسه سیزده به در چطوررفتار می کرد  ...یه جا شهره بهش گفت باهام بیاد دنبال پانیذ چنان نگاهی به بنده خدا کرد که من جاش ترسیدم
ترانه سرش را با تاسف تکان داد و به ساعتش نگاه کرد.
 امروز چقدر دیر کرده ...مطلبی یادش آمد و ادامه داد.
 می گم اوضاع مالی سیاوش چطوره ؟به آن طرف خیابان خیره شد .سپهر در ماشینش نشسته بود و به او نگاه می کرد.
 خودش که پزشک عمومیه چیزی در نمیاره اما باباش یه طال فروشی نسبتا بزرگ براشون به ارث گذاشته  ...خونهشون هم همون محله قبلی خودمونه  ...فکر نمی کنم چیز دیگه ای داشته باشن چون باباش با پولش کار می کرد ،
ملک نمی خرید.
سرش را پایین انداخت .مهرداد لعنتی مسبب همه بدبختی هایش  ...با حرص دندانهایش را روی هم فشرد.
ترانه لبخندی زد.
 با این حساب اگه زن سیاوش بشی کیلو کیلو برات طال میارهیاد فکرش در پارک افتاد و آهسته گفت :
 االن قیمت سکه چنده ؟117
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ترانه به اتوبوس که از پیچ خیابان وارد می شد نگاه کرد.
 مدام قیمتش تغییر می کنه ولی آخرین بار ششصد بود  ...واسه چی پرسیدی ؟ نکنه می خوای بری تو کار داللیسکه
لبخند محوی زد و در فکر فرو رفت .اتوبوس ایستاد .به زحمت در میان جمعیت جای گرفتند .چشمهایش را بست و
دندانهایش را روی هم فشار داد .از این اتوبوسهای لعنتی خسته شده بود آن فکر منحوس یک هفته تمام ذهنش را
مشغول کرده بود و در نهایت به این نتیجه رسید که بهترین راه مشورت با یک وکیل است  ،باید ازتصمیمش مطمئن
می شد .به سمت توکلی رفت.
 آقای توکلیتوکلی که مشغول صحبت بود سرش را به طرف او برگرداند.
 می تونم دوساعت برم بیرون  ...کار مهمی برام پیش اومدهتوکلی نگاهی به ساعتش کرد.
 االن یازده است می تونی تا دو برگردیلبخندی زد.
 بله  ...ممنونمبا خوشحالی به طرف رختکن رفت و لباس هایش را عوض کرد .موقع خارج شدن چادر را در کیفش گذاشت  ،استتار
خوبی بود .ماه آینده سریال از شبکه پخش می شد و دوست نداشت وجه اش را با این مالقات احمقانه خراب کند ،
هر چند که این وسط قداست چادر را فدای نقشه اش می کرد ولی  ...به سمت در خروجی رفت.

***
درون تاکسی به کارتی که در دستش بود نگاه کرد.
تینا صادقی وکیل پایه یک دادگستری
دوباره در فکرش تمام جوانب را مرور کرد .همه چیز بستگی به حرفهای این وکیل داشت.
تاکسی جلوی دفتر وکالت ایستاد .به تابلو آن نگاهی کرد و کرایه را پرداخت.
بین رفتن و ماندن مردد بود  ،با اعتراض راننده از ماشین پیاده شد .روزی فکرش را هم نمی کرد دست به همچین
کاری بزند اما حاال  ...نفس عمیقی کشید چادر را از کیفش در آورد و طوری آن را سرش کرد که فقط چشمها و
قسمتی از بینی اش پیدا بود با قدمهایی لرزان وارد دفتر شد.
دو نفری که روی صندلی انتظار نشسته بودند لحظه ای به او نگاه کردند .به طرف میز منشی رفت.
 سالمدختر جوان نگاهش را از مانیتور گرفت.
 سالم  ...بفرماییدچقدر دروغ گفتن برایش سخت بود .به سختی کلمات از الی دندانهای قفل کرده اش خارج شدند.
 من نگین پویان هستم دیروز برای یازده و نیم وقت مالقات گرفتم118
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دختر به مانیتورش نگاه کرد.
 بله  ...یه چند لحظه تشریف داشته باشید تا با ایشون هماهنگ کنمبه زحمت لبخندی زد و روی یکی از صندلی ها نشست .در ذهنش حرفهایی را که آماده کرده بود چند بار تکرار
کرد.
 بفرمایید  ...منتظرتونناز جایش بلند شد و به طرف در اتاق رفت .دستگیره در را در دست گرفت .دستش می لرزید چشمهایش را بست ...
تو می تونی پارمین  ...قوی باش  ...دسته در را پایین برد  ،چشمهایش را باز کرد و وارد اتاق شد.
خانم صادقی پشت میز چوبی بزرگی نشسته بود .با صدایی که تالش می کرد نلرزد گفت :
 سالم سالم ...صادقی به صندلی کنار میزش اشاره کرد و ادامه داد.
 بفرمایید بنشینیدروی صندلی نشست و به چهره مصمم صادقی نگاه کرد.
صادقی گفت :
 خب مشکلت چیه خانمم ؟آب دهانش را قورت داد .او یک بازیگر بود  ،پس چرا اینقدر نقش بازی کردن برایش سخت شده بود  ...مثل یه زن
بدبخت باش همین  ...فرض کن اون سیاوش بی رحم کتکت زده ...
 من می خوام از شوهرم طالق بگیرمصادقی عینکش را پایین آورد و به پشتی صندلی تکیه داد.
 چرا ؟ کتک می زنه  ،معتاده  ،نفقه نمی ده  ...دلیلت چیه؟نگاهش را به عکس دختر بچه ی روی میز دوخت.
 باهام بدرفتاری می کنه  ...کتکم می زنه  ...اصال تعادل روحی ندارهصادقی ابروهایش را باال برد.
 مدرکی هم ازش داری  ...پزشکی قانونی رفتیسرش را تکان داد.
 بله  ،یه بار هم تو خیابون کتکم زد  ...شاهد هم دارم خیلی خب  ...این شاهدت راضی می شه تو دادگاه شهادت بده بلهصادقی به چشمهای هراسان او نگاه کرد.
 ماده  3311قانون مدنی میگه  ...در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشه ،می تونه به حاکمشرع مراجعه و تقاضای طالق کنه ،چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت بشه  ،دادگاه میتونه زوج رو مجبور به طالق
بکنه و در صورتی که اجبار هم راه به جایی نبره زوجه به اذن حاکم شرع طالق داده میشه  ...این قانون خیلی راحت
می تونه طالق زنهایی مثل تو رو که مورد ضرب و شتم شوهرشون قرار گرفتن و بگیره  ،البته  ...به شرطی که برای
119
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دادگاه بد رفتاری شوهرت ثابت بشه  ...شما باید گواهی پزشک قانونی و بار بعد همرات بیاری تا من با توجه به اون
یه دادخواست تنظیم کنم
چادر را محکم تر روی صورتش گرفت.
 خانم صادقی  ...مهریه ام چی می شه؟صادقی با نگاهی مشکوک گفت :
 چرا اینقدر صورتت و می پوشونیباز هم باید دروغ می گفت .حالت معصومی به چهره اش گرفت.
 دوست ندارم کسی کبودیهاش و ببینهصادقی با تاسف سرش را تکان داد.
 اگه تو دادگاه عسر وحرج احراز بشه هم حکم طالقت و صادر می کنن هم مستحق در یافت مهریه از شوهرتمیشی
شوهرت  ...شوهرت  ...احمقانه ست اومدم از پسری که هیچ نسبتی باهام نداره شکایت کنم  ...به هدفت فکر کن
پارمین  ...باید با چشم باز وارد بازی بشی.
 اما فقط عقد کردشم  ...هنوز زندگیمون و شروع نکردیم یعنی هنوز باکره ای؟با شرم سرش را پایین انداخت.
 بله خب در این صورت فقط نصف مهریه رو بهت می دنوجدانش آزارش می داد حس می کرد همه می دانند او چه فکر شومی را در سر می پروراند.
 پس من بار بعدی با گواهی پزشک قانونی میام خدمتتونبار بعدی وجود نداشت .صادقی لبخندی زد و به دستهای لرزان او که چادر را جلوی صورتش گرفته بود خیره شد.
 یه توصیه بهت می کنم  ...تا زمانی که از خودت مطمئن نشدی کاری رو شروع نکنلبخندی زد.
 چشم  ...ممنون از راهنماییتوناحساس خفگی می کرد  ،انگار دروغهایش راه گلویش را بسته بود .از جایش بلند شد و خواست به طرف برود.
 من تجربه ی زیادی دارم و متوجه راست و دروغ حرفها می شم ...با ترس به صادقی نگاه کرد.
 امیدوارم راه اشتباهی رو انتخاب نکنیچیزی نگفت و خجالت زده از اتاق خارج شد.
هنگامی که پایش را ازدفتر بیرون گذاشت نفس راحتی کشید .اولین قدم را برداشته بود .درست یا غلط او این کار را
انجام می داد .مهرداد او را به بازی گرفته بود و او می خواست سیاوش را بازی دهد .از نظر او منصفانه بود .سوار
تاکسی شد و آدرس محل فیلمبرداری را به راننده داد.
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با حرفهای صادقی تا حدودی خیالش از عملی بودن این فکر راحت شده بود .اما خودش به تنهایی از پس این کار بر
نمی آمد .نمی خواست مثل ماجرای مهرداد بی گدار به آب بزند  ،نیاز داشت با کسی مشورت کند .گوشیش را در
آورد و شماره ترانه را گرفت .بعد از چند بوق صدای ترانه در گوشی پیچید.
 الو  ...سالم  ...چه عجب یادی از فقیر ،فقرا کردی خانم سالم  ...ترانه می تونی فردا کالس ساعت هشت و نری ؟ واسه چی؟ کارت دارم  ...خیلی مهمه خب بعد کالس بگو نمی شه  ...بعدش باید برم فیلمبرداری  ...به زور بهم اجازه می دن بیام سر کالسها  ...وقت آزاد دیگه ای هم ندارم باشه  ...این یه غیبت هم محض گل روی تو ممنون عزیزم  ...می تونی به نیلوفرهم بگی بیاد آره  ...می خوای به نسرین هم بگم نه  ...فقط شما دوتا بیاین  ...ساعت هشت تو کافی شاپ برمودا منتظرتونم باشهخداحافظی کرد  ،دکمه قطع تماس را زد و گوشی را در کیفش انداخت.
با حرص نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت:
 بازی داره شروع می شه آقا سیاوشلبخند ناخواسته ای مهمان لبش شد.
نیلوفر و ترانه با دهانی باز به او نگاه می کردند .نیلوفر چشمهای متعجبش را به او دوخت و با تردید گفت :
 اینها که گفتی شوخی بود  ...آره؟سرش را به عالمت منفی تکان داد.
 نه  ...همش حقیقته  ...مهرداد گند زد به زندگیمون و مردترانه انگشتش را عصبی روی میز می زد.
 پس چرا تا االن چیزی بهمون نگفتی؟کمی از قهوه اش نوشید تا بغضش را فرو دهد.
 چون فکر می کردم کسی حرفهام و باور نمی کنهنیلوفر انگشتش را لبه فنجانش کشید و گفت :
 واقعا ماجرای عجیبیه  ...چرا ازش شکایت نکردی؟آه سوزناکی کشید.
 هیچ مدرکی ازش نداشتم  ...با شکایت به جایی نمی رسیدم فقط آبروم جلو شهره و عمه ام می رفت خب چرا بابات از اون کالهبرداره  ...شاپور ،شکایت نکردزهر خندی زد.
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 شکایت کرد  ...یکسال هم دنبال پرونده اش بود  ...ولی پلیس هیچ ردی ازاون پیدا نکرد  ...نکته جالبش اینه کهآبتین یا همون شاپور با گریم اداره بابام می رفته و اونها شاپور رو به چشم یه پیر مرد می دیدند  ...شانس پیدا
کردنش تقریبا صفره
هر سه سکوت کردند .ترانه فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت.
 حاال می خوای چه کار کنی؟سرش را میان دستانش گرفت.
 می خوام پولم و از اونها پس بگیرمنیلوفر با چشمهای وحشت زده به او نگاه کرد.
 چه طوری؟ شهره ازم خواستگاری کرده  ...می خوام جواب مثبت بدم ...سرش را باال آورد و به آن دو نگاه کرد.
 بعد هم با دوهزار و پونصد سکه مهریه به عقد سیاوش در بیام  ...به بهونه فوت بابام عروسی و عقب می ندازم ...بعدشم تقاضای طالق می کنم
ترانه عصبی گفت :
 فکر کردی طالق گرفتن به همین آسونیه؟خونسرد سرش را تکان داد.
 نه آسون نیست  ،چون باید کاری کنم که چند باری سیاوش عصبی بشه و دست روم بلند کنه  ...حتی تصمیم دارمیه بارهم جلوی شما کاری کنم که بهم سیلی بزنه  ...تا از شهادت شما تو دادگاه استفاده کنم
ترانه پوزخندی زد.
 بعد هم حتما سیاوش طالقت می ده اون طالقم نمی ده  ...من طالق می گیرم  ...با یه وکیل صحبت کردم  ...مشکلی از این نظر وجود ندارهنیلوفر که در فکر فرو رفته بود آهسته گفت :
 این جور که از حرفهات فهمیدم شهره خیلی بهتون کمک کرده  ،حقش نیست باهاش این کار و کنیخودش هم به خاطر شهره عذاب وجدان داشت.
 اگه نقشه ام همون طوری که گفتم پیش بره شهره ازم دلگیر نمی شه  ...تازه ممکنه بهم حق بده که از سیاوش جداشم  ...چون اون فقط جای زخمها رو می بینه و نمی دونه من چه آتیشی سوزوندم ...همه بدون اینکه دلیل اصلی رو
بپرسن سیاوش و متهم می کنن که دست روی یه زن بلند کرده
 چه جوری می تونی تو روی شهره نگاه کنی و بگی مهریه ات و می خوای ؟با لحن بدجنسی گفت :
 کاری می کنم که شهره خودش برای گرفتن مهریه بهم اصرار کنه  ...بعد من با کلی ادا و اطوار قبول می کنمومهریه ای رو که در واقع پول بابامه ازشون می گیرم
ترانه با چشمهایی گرد شده به او خیره شد.
 حس می کنم دیگه نمی شناسمت پارمین  ...تو که این جوری نبودی  ...خیلی سنگ دل شدی122
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زیر لب گفت :
 مجبورم  ...نمی تونم قانونی حقم وبگیرمپسری که میز کناری نشسته بود به نیلوفر عالمت می داد .نیلوفر بی اعتنا چشمهایش را چرخاند و گفت :
 شاید سیاوش راضی نشه عقدت کنهخودش هم به این احتمال فکر کرده بود.
 ممکنه  ...اما با شناختی که من از اون و شهره دارم مطمئنم قبول می کنه  ...اون عاشق مادرشه و اگه شهره یکمسیاست به خرج بده قبول می کنه
ترانه متوجه نگاه خیره پسر به نیلوفرشد و اخمهایش را درهم گره کرد.
 حاال فرض کنیم نقشه ات گرفت  ،به بعدش فکر کردی  ...یه دختر مطلقه  ،بدون پدر  ...روزهای سختی داری ...داری با آینده ات قمار می کنی
نگاهش را به میز دوخت.
 می دونم  ...اما می خوام به هر قیمتی حقم وپس بگیرم من نمی تونم کمکت کنم پارمین  ...متاسفمبا تعجب به ترانه نگاه کرد.
 اما من به کمکت احتیاج دارمترانه بلند شد و کیفش را از روی میز برداشت.
 خیلی دوستت داشتم و دارم  ...حتی دلم می خواست زن داداشم شی  ...که قسمت نبود  ...نمی تونم ببینم داریخودت و بدبخت می کنی  ،چه برسه به اینکه خودمم همراهیت کنم  ...خدافظ
ترانه به سمت در خروجی رفت.
به نیلوفر نگاه کرد.
 تو هم تنهام میذارینیلوفر به صندلی خالی ترانه نگاه کرد.
 باید در موردش فکر کنم  ...نمی تونم االن بهت قولی بدمحسابهایش غلط از آب در آمده بود .با لحنی در مانده گفت :
 فکر می کنی نسرین بتونه کمکم کنه ؟نیلوفراز جایش بلند شد.
 شاید  ...اون عاشق ماجراجوییه  ...منم برم دیگه  ...امروز تولد سامانه  ...باید براش کادو بگیرملبخند بی جانی زد.
 باشه  ...برونیلوفر هم رفت حاال فقط او مانده بود .زیر لب گفت :
 نسرین حتما کمکم می کنه یه جزوه تکمیلی دادم زیراکس  ...حتما برای امتحان بخونینش  ...خسته نباشیداستاد از کالس بیرون رفت .از جایش بلند شد و کنار صندلی نسرین ایستاد.
 چطوری خانم؟123
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نسرین که مشغول مرتب کردن جزوه اش بود بدون اینکه به او نگاه کند گفت :
 ای  ...یه نفسی میاد و میره وقت داری یکم باهم حرف بزنیمنسرین متعجب به او نگاه کرد و ابروهایش را باال برد.
 با من  ...تو که همیشه حرفهات و به رفیق شفیقت ترانه می گفتی یه مشکل جدی دارم نسرین  ...به کمکت احتیاج دارمنسرین از جایش بلند شد و مقابل او ایستاد.
 ترانه خانم کمکت نکرده اومدی سراغ من اَه  ...تو هم که همش طعنه می زنیبا ناراحتی از کالس بیرون آمد.
 وایسا پارمیننسرین با چند قدم بلند به او رسید و ادامه داد.
 قبال اینقدر نازک نارنجی نبودیلبخند بی رمقی زد.
 دیگه آدم قبلی نیستم نسرین  ...خیلی زودرنج شدمنسرین به شانه اش زد.
 بیخیال  ...حاال چی می خواستی بگی ؟ باید بریم یه جا بشینیم تا بهت بگم  ،داستانش خیلی مفصله***

درون محوطه دانشگاه روی نیمکت نشستند واو کل ماجرای مهرداد را تعریف کرد و در نهایت از تصمیمش در مورد
سیاوش گفت .نسرین در فکر فرو رفته بود.
 من چطور می تونم کمکت کنمبا این سوال نسرین حس کرد می تواند روی کمکش حساب کند.
 یه شاهد واسه دادگاه می خوام  ...بعضی موقعها هم ممکنه فکرم خوب کار نکنه می خوام راهنماییم کنینسرین موهای کنار مقنعه اش را مرتب کرد و گفت :
 می تونی رو من حساب کنی  ...تنم می خاره واسه همچین ماجراهاییلبخندی زد و گونه نسرین را بوسید.
 خیلی گلینسرین هم خندید و صورتش را به شوخی جمع کرد.
 مگه تو گل بودنم شک داشتیو بعد هیجان زده ادامه داد.
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 حاال این ماجرای آرتیستی کی شروع می شهکمی فکر کرد.
 امشب به عمه می گم بهشون زنگ بزنه بگه جوابمون مثبته  ...دیگه وقت عقد و اونها باید تعیین کنن ای ول  ...بی صبرانه منتظرمبه ساعتش نگاه کرد واز جایش بلند شد.
 من دیگه برم  ...خیلی دیرم شدهنسرین هم از جایش بلند شد.
 می گم اگه به سیاوش بگی باباش چی کار کرده شاید حقت و بهت بده و نیازی به این همه شامورتی بازی نباشه به نظرت اون این ماجرا رو باور می کنه  ...مهرداد معتمد محلشون بود و کلی ارزش و احترام داشته  ،حاال باحرفهای بی سند و مدرک من سیاوش حرفم و قبول می کنه و پونصد میلیون و می ذاره کف دستم
 اینم حرفیه ممنونم که تنها نذاشتی  ...خدافظ خدافظنسرین شکلکی در آورد و با لبخند به سمت ماشینش رفت
شب  ،بعد از شستن ظرفها کنار کوکب نشست -.چه سریالیه؟کوکب بدون آنکه به او نگاه کند گفت  -:تکرارعاصی
 ...بار قبلی بعضی از قسمتهاش و درست ندیدمبه صفحه تلویزیون چشم دوخت -.از شهره جون چه خبر  ...زنگ
نزدآگهی بازرگانی پخش شد .کوکب صدای تلویزیون را کم کرد و به او نگاه کرد -.چرا صبحی زنگ زد  ...بهت
سالمم رسوندسعی کرد لحنش بی تفاوت باشد-.در مورد خواستگاری حرفی نزد؟ لبخندی روی لب کوکب آمد-.
اتفاقا هر بار که زنگ می زنه  ،می گه پس کی عروس گلم بهمون جواب می ده چیزی نگفت  ،با وجدانش در جنگ
بود .کوکب دستش را زیر چانه پارمین گذاشت وسرش را باال آورد -.نکنه جوابت مثبته که این همه سر به زیر شدی
به چشمهای کوکب نگاه کرد .چقدر دروغ گفتن به این چشمها سخت بود -.البته اگه شما موافق نباشید جواب منم
منفیه کوکب گونه اش را بوسید و او را در آغوش کشید -.مگه بهتر از سیاوش هم برات پیدا می شه که بخوام
مخالفت کنمسرش را روی شانه کوکب گذاشت  ،قطره اشکی از گوشه چشمش چکید *** .با استرس به خیابان نگاه
می کرد -.چرا هر وقت می خواد برات خواستگار بیاد می ری لب پنجرهنگاهی به پانیذ کرد -.این بار به عنوان
خواستگار نمیان  ...امشب نامزد می شیمپانیذ کنارش نشست -.می ترسیدوست داشت با پانیذ در مورد احساسش
حرف بزند -.آره  ...معلومه؟پانیذ لبخند زد -.خیلی  ...با وجود اینکه صورتت آرایش داره ولی بازم معلومه رنگت
پریده  -به نظرت کار درستی می کنمپانیذ شانه هایش را باال انداخت -.نمی دونم  ...تو همیشه خیلی عاقالنه تصمیم
می گیری  ،حتما این کارت هم درسته با این حرف پانیذ از خودش خجالت کشید -.اینقدر مطمئن در مورد من حرف
نزن  ...منم مثل همه ممکنه اشتباه کنمزنگ خانه به صدا در آمد .پانیذ در حالی که از جایش بلند می شد گفت  -:من
که چشم بسته قبولت دارم وبا عجله از اتاق بیرون رفت .به در بسته خیره شد .هنوز هم دیر نشده بود و می توانست
تصمیمش را عوض کند .چشمهایش را بست .صدای خنده فاتحانه مهرداد در گوشش پیچید .ازجایش بلند شد و
بدون آنکه نگاهی به آینه بیندازد به طرف در رفت .شهره بغلش کرد و چند بار صورتش را بوسید  ،بعد با نگاه
مهربانش به چشمهای او خیره شد - .نمی دونی چقدر خوشحالم کردی عزیزم  ...همیشه دلم می خواست عروسم
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بشی  ...خدا رو شکر که آرزو به دل نمردمدوباره صورتش را بوسید .از این همه محبت شهره شرمنده شد .حس بدی
داشت  ،تا حاال با احساسات کسی بازی نکرده بود .به آرامی از آغوش شهره در آمد و نگاه خجالت زده اش را به
زمین دوخت .شهره به سمت کوکب رفت و با او مشغول احوال پرسی شد.می ترسید سرش را باال بیاورد .حس می
کرد از چشمانش می فهمند چه در سر دارد .بازی را شروع نکرده  ،کم آورده بود -.سالم عروس خجالتیصدای
سیاوش بود .سرش را باال آورد و به او نگاه کرد  ،برخالف تصورش پوزخند نمی زد .آهسته گفت  -:سالمسیاوش
لبخندی به لب آورد -.حالت خوبه؟با تعجب نگاهش کرد -.بله ممنون عجیب بود  ،نگاهش برای اولین بار رنگی از
غرور نداشت .تا چند لحظه خیره به او نگاه کرد .سیاوش سرش را پایین انداخت و با لحن بدجنس همیشگی اش
گفت  -:تا حاال داماد به این خوشتیپی ندیده بودی ؟به خودش آمد و سرش را پایین انداخت .صدای خنده ی پانیذ
بلند شد -.شماها نمی خواید بشینید  ...یه خورده دیگه زیر پاتون علف سبز می شه باز پانیذ بی موقع حرف زده بود.
دندانهایش را با حرص روی هم فشار داد و نزدیک کوکب نشست .سیاوش هم کنار شهره قرار گرفت .شهره با
لحنی سرخوش گفت  -:خب کوکب جون بیا سریع قرار مدارامون و بذاریم تا این دو تا پشیمون نشدن  ...می ترسم
دیر بجنبیم  ،بزنن زیرش کوکب به پانیذ اشاره کرد شربت بیاورد بعد با لبخند رو به شهره کرد - .هر چی تو بگی ...
ریش و قیچی دست خودت شهره با لذت به سیاوش نگاه کرد -.خب اول ازاخالق های سیاوش بگم تا پارمین با
چشم باز بره تو زندگیش  ...این پسر من یکم بداخالقه  ،گاهی لجبازه  ،بعضی موقع ها هم اعصاب خورد کنه با
تعریفهای شهره لبخندی روی لبش آمد و زیر چشمی به سیاوش نگاه کرد .ناگهان نگاهشان درهم گره خورد ،
سریع مسیر نگاهش را تغییر داد .کوکب لبش را گاز گرفت و گفت  -:تو رو خدا شهره جون در مورد سیاوش اینطور
نگو  ...ما می دونیم این پسر چقدر آقاست شهره بی توجه به حرف او ادامه داد -.شما فقط ظاهرش و دیدید  ،خب
می گفتم  ...حرف گوش کن نیست  ،بدقوله  ،کال با زن جماعتم بد تا می کنه  ...البته این خصلتش خوبه خیالت راحته
سرت هوو نمیاره  ...دیگه اینکه سی و یک سالشه  ...سربازیش تموم شده  ،درسش هم خونده  ...خونه ای هم که
االن توش هستیم به نامشه  ...می خواد برای تخصص بخونه  ،قبال هم دنبال کارهای پذیرشش بود که بره آلمان اما
یهو چند روز پیش تصمیمش عوض شد و گفت می خواد همینجا ادامه بده  ...خب تموم شد  ...آها یه چیزی یادم
رفت بگم  ...با خنده ادامه داد -.زرشک پلو با مرغم خیلی دوست داره سیاوش با لحنی گله مند گفت  -:مامان بسه
دیگه  ...فقط مونده سایز کفشم و بگیشهره خندید و گفت  -:چه اشکالی داره  ،سایز کفشتم می گم  ...چهل و دو می
پوشهلبخند زهر آلودی به لب آورد .وقتی شهره این طور صادقانه حرف می زد او بیشتر شرمنده می شد .سیاوش
سرش را تکان داد و نگاه ژرفش را به او دوخت .پانیذ با سینی که لیوانهای بلوری شربت پرتقال در آن بود ،از
آشپزخانه بیرون آمد .کوکب گفت  -:خب حاال بذار منم از اخالقیات پارمین بگم  ...آشپزیش نه خوبه نه بده  ...هنوز
مونده تا راه بیفته  ...اما ظرف شستنش و جارو پاروش خوبه  ...اخالقش هم تعریفی نیست  ...زود بهش برمی خوره ،
یکم مغروره و نصیحت هم به سختی تو گوشش می ره  ،اما مسئولیت پذیره  ...وقتی کاری رو بهش بسپری با دل و
جون انجام می ده  ...یکم بلند پروازه یعنی اگه یه لنگه گوشواره بهش بدی به این فکر می کنه که چطوری می شه
لنگه ی دیگه اون و یا حتی کل سرویسش و گیر بیاره  ...هیچ وقت هم به چیزی که داره قانع نیست از حرفهای
کوکب ناراحت شد .دوست نداشت عیبهایش در جمع  ،مخصوصا جلوی سیاوش گفته شود.زمان برایش به کندی می
گذشت .زمان برایش به کندی می گذشت .در مورد همه چیز حرف می زدند به جز مهریه  ...کالفه به ساعت نگاه
کرد .یازده و نیم بود - .خب پارمین جون روز عقد بیست و سوم باشه  ،خوبه ؟ روز تولد حضرت فاطمه هم هست
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بیست و سوم آخر هفته بود و امتحانهایش سه هفته دیگر شروع می شد - .بله خوبه شهره به کوکب نگاه کرد و گفت
 -:حاال که بچه ها عقد می کنن و محرم می شن  ...بیاین اونجا پیش ما زندگی کنین  ...به خدا تو اون خونه درندشت
از تنهایی پوسیدم کوکب نگاهی به پارمین کرد و گفت  -:من که از اول راضی بودم  ...پارمین مخالفت می کردشهره
نگاهش کرد -.قبول عروس خانم  ...این طوری پیش شوهرتم هستی؟با شندین کلمه (شوهرت) گونه هایش از شرم
داغ شد .لحظه ای به سیاوش نگاه کرد .نه اخمهایش در هم گره خورده بود و نه تمسخرش می کرد .از ذهنش
گذشت  ...شهره چه چطوری راضیش کرده  ...چرا بهم پوزخند نمی زنه  ،مگه نمی گفت ازم متنفره  ...چرا داره
معمولی نگام می کنه با صدای شهره به خودش آمد -.سکوتت یعنی اینکه راضی هستیسرش را پایین انداخت -.آخه
این طوری خیلی بهتون زحمت می دیم شهره لبخندی زد و جعبه جواهر کوچکی از کیفش در آورد -.چه زحمتی
مادر  ...تو دیگه عروسمی  ...اونجا هم خونه خودته بعد رو به سیاوش کرد -.بیا این دستبند و به دست عروس
خوشگلم ببند  ...تا خیالم راحت بشه دیگه مال خودمونه سیاوش جعبه را گرفت .از جایش بلند شد و کنار او نشست.
ضربان قلبش باال رفت .سیاوش دست یخ زده اش را در دست گرفت و مشغول بستن دستبند شد .گرمای دست
سیاوش از سرمای وجودش کاست .قفل دستبند بسته شد .شهره و کوکب همزمان گفتند -.مبارکه کوکب به پانیذ
اشاره کرد وگفت  -:شیرینی تعارف کنپانیذ ظرف شیرینی را برداشت و جلوی سیاوش گرفت -.آخر افتادی تو تور
خواهر من  ...بیا شیرینی بخور که از این به بعد دنیا به کامت زهره چشم غره ای به پانیذ رفت .سیاوش لبخندی زد و
یکی از شیرینی ها را برداشت -.ممنون از هشدارت پانیذ ظرف را جلوی او گرفت  .دلخور گفت  -:ممنون  ،نمی
خورم پانیذ به طرف شهره و کوکب رفت که با خوشحالی از آماده کردن مقدمات اسباب کشی حرف می زدند .دلش
گرفته بود .همیشه دوست داشت در چنین روزی با عشق کنار همسرش بنشیند اما حاال قلبش ماالمال از کینه بود.
اشک در چشمهایش جمع شد و زیر لب گفت  -:چقدر پَست شدی پارمین سیاوش دستش را روی دست او گذاشت.
به چشمهای سیاوش خیره شد .چشمهایی مغرور و خمار که بارها او را گزیده بود اما حاال نوع دیگری به او نگاه می
کرد .سیاوش آهسته گفت  -:چرا اینقدر دستت سرده ؟ داری می لرزی سعی کرد دستش را کنار بکشد که سیاوش
مانعش شد -.فشارت افتاده  ...این و بخورسیاوش شیرینی را مقابلش گرفت -.ممنون  ...میل ندارمسیاوش آن را
نزدیک لبهایش برد و با لحنی آمرانه گفت  -:ازت نپرسیدم میل داری یا نداری  ...گفتم بخور بی اراده تکه ای از آن
را خورد .طعم شیرین آن در دهانش پیچید .لبخند زد .سیاوش ابروهایش را باال برد -.تو حتما باید زور باال سرت
باشه تا کاری و انجام بدی  ...خیالت راحت  ،به پست خوب آدمی خوردی صدای اعتراض پانیذ بلند شد -.بابا یه
خورده ما رو هم تحویل بگیر  ...انگار پارمین می خواد فرار کنه که این قدر محکم دستش و گرفتی سیاوش دستش
را از روی دست او کنار کشید و با لحنی طنز آلود گفت  -:تو حسودی نکن جوجههمه خندیدند .اخمهای پانیذ در هم
گره خورد -.پارمین که می گه موشم  ...تو هم می گی جوجه  ...یه باره بگید مزرعه حیواناتم خودتون و راحت
کنیدسیاوش لبخندی زد و به شهره نگاه کرد -.مامان بهتره بریم دیگه به ساعت اشاره کرد -.دیر وقتهمضطرب به
کوکب نگاه کرد .چرا مهریه را فراموش کرده بودند .همگی سر پا ایستادند او هم به ناچار از جایش بلند شد -.خب
کوکب جون از فردا دیگه شروع کن جمع کردن وسایل انشااهلل بعد از عقد اسباب کشی کنیدکوکب با محبت نگاهش
کرد -.به خدا شرمندتم شهره صورتش را جمع کرد -.وای باز تعارف کردی  ...ما بریم دیگه با اجازتون بعد به سمت
در رفت .سیاوش نگاهی به پارمین کرد و یاد مطلبی افتاد اما دیگر دیر شده بود او هم خداحافظی کرد و همراه شهره
رفتند .شالش را در آورد و با چهره ای درهم روی زمین نشست .کوکب شروع به جمع کردن ظرفها کرد -.عمه -
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جانم -چرا در مورد مهریه چیزی نگفتید  ...من که عصری بهتون گفتم همین امشب تعیینش کنین کوکب ظرفها را
در دست گرفت و به طرف آشپزخانه رفت -.حاال که دیر نشده  ...وقت زیاده اینقدرعجله نکندستش را روی
پیشانیش گذاشت و با حرص دندانهایش را روی هم سایید .نگاهش به دستبند افتاد .آن را مقابل چشمانش گرفت.
سکه هایی که به دستبند آویزان بود تکان می خورد و نگین های زنجیر آن می درخشید .با انگشتهایش آن را لمس
کرد .این نشانه ی شروع یک تعهد بود اما  ...دستبند را از دستش باز کرد و زیر لب گفت  -:من لیاقت این و ندارم
جنگی در درونش شکل گرفته بود .از یک طرف به خودش حق می داد که بخواهد پول پدرش را پس بگیرد .مهرداد
زندگی آرامشان را به ویرانه تبدیل کرده بود  ،انتقام از آن خانواده حقش بود و از طرف دیگر نمی توانست چشم به
روی خوبی های شهره ببندد.دستهایش را روی شقیقه هایش گذاشت و فشار داد  ...دلت نسوزه پارمین ،سنگدل باش
 ...وقتی دنیا باهات بد می کنه تو هم بد شو  ...یاد سیاوش افتاد که امشب جور دیگری شده بود .مزه شیرینی که از
دست سیاوش خورد  ،هنوز در دهانش بود .حسی تازه ای در وجودش جوانه زد  ،حس خواستنی بودن و نیاز به دست
مردی که حمایتش کند - .خب زود  ،تند  ،سریع تعریف کن دیشب چه اتفاقی افتادفنجان چایش را در دستش
چرخاند و بدون اینکه به نسرین نگاه کند گفت  -:اتفاق خاصی نیفتاد  ...فقط زیادی همه چیز خوب بود  ...نمی دونی
شهره چه جوری ازم تعریف می کرد  ...داره از خودم بدم میادنسرین تا قطره آخر آبمیوه اش را با نی خورد و گفت
 -:اگه طاقت نداری ادامه نده  ...وسط کار کم بیاری خیلی ضایع ست نفس عمیقی کشید و گفت  -:می دونمنسرین به
دستبندی که در دست پارمین بود نگاه کرد -.نشون نامزدیته به دستبند خیره شد -.آره  ...دیشب بعد از رفتنشون
از دستم درش آوردم  ،اما بعد پشیمون شدم  ...گفتم من که می خوام آخر هفته به عقدش در بیام  ،دیگه این اداها
چیهنسرین چشمکی زد -.خوشتیپه؟سعی کرد چهره اش بی تفاوت باشد .اما برق نگاهش از چشمان تیزبین نسرین
دور نماند -.خیلی خوشگل و خوشتیپ نیست  ...ولی بدم نیست  -باالخره قیافه اش خوبه یا بده ؟سکه های دستبند را
با انگشتش لمس کرد -.خوبه به قلبش رجوع کرد .چهره مردانه سیاوش را دوست داشت .اعتماد به نفسی در چهره
اش موج می زد که هر کسی را ناخودآگاه  ،وادار به مطیع بودن می کرد .نسرین لیوان خالیش را جلوی صورت او
تکان داد - .کجایی  ...رفتی تو هپروت -داشتم به آخر هفته فکر می کردم  ...خنده داره ولی هنوز نمی دونم مهریه
ام چقده ؟نسرین با تمسخر گفت  -:اگه بگن چهارده سکه  ،قیافه تو خیلی دیدنی می شهزهر خندی زد -.احتماال
سکته می کنم گوشیش زنگ خورد .به صفحه آن نگاه کرد و با تعجب گفت  -:ترانه بعد از صحبتهایش در کافی
شاپ سراغی از او نگرفته بود .دکمه اتصال را زد - .سالم ترانه ؟ -سالم  ...خوبی ؟ -ای بد نیستم -این چند روز
خبری ازت نبود  ...باالخره چی کار کردی؟نسرین از جایش بلند شد و لیوانهای خالی را در سطل انداخت -.دیشب
سیاوش و شهره اومدن خونمون  ،قرار عقد و گذاشتند  ...بیست و سومه ترانه کمی مکث کرد و گفت -:امروز بازم
کالس داری؟ نسرین کیفش را از روی میز برداشت -.نه  -ظهر کاری نداری؟ -نه  ...یه چند روز فیلمبرداری تعطیل
شده بیکارم  -خیلی خب پس امروزناهار مهمون منی نسرین نگاهی به ساعتش کرد -.به چه مناسبت؟ -همین جوری
 .خیلی وقته که فقط سر کالسها کنارهمیم  ...گفتم تا امتحانها شروع نشدن یه بار دور هم جمع شیمنسرین آهسته
گفت  -:کالس بعدیم داره شروع می شه  ...من می رم دیگه سرش را تکان داد و زیر لب گفت -:باشه  ...خدافظ -الو
پارمین  ...با کی حرف می زنی؟نسرین به سمت در رفت -.نسرین  ...نیلوفر هم دعوت کردی؟ -آره  ...قرارمون
ساعت یازده تو رستوران بابای نیلوفر ...خوبه؟ -یازده زود نیست؟ -نه ...می خوام یکمم وقت داشته باشیم باهم
حرف بزنیم  -باشه  ،قبول -پس می بینمت عزیزم  ...فعال خدافظ -خدافظبه صفحه گوشیش خیره شد و زیر لب
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گفت  -:حتما می خواد نصیحتم کنه دستش را روی پیشانیش گذاشت و فشار داد .وارد رستوران شد و با نگاهش
میزها را از نظر گذراند .ترانه برایش دست تکان داد .به سمت میز او رفت  ،لبخندی زد و صندلی را کنار کشید-.
سالم  ...خیلی دیر کردم ؟ترانه به شوخی اخم کرد و ساعتش را نشان داد -.سالم  ...یک ساعته که منتظرتیم  ...کم
کم داشتم از اومدنت ناامید می شدمروی صندلی نشست و کیفش را روی میز قرار داد -.می بخشید تو ترافیک گیر
کردم  ...نیلوفر کجاست؟ -رفته پیش باباش  ...االن میادترانه ظرف چیپس را مقابلش گذاشت -.راستی چرا
فیلمبرداری تعطیل شده ؟یکی از چیپس ها را که دانه های فلفل قرمزش کرده بود  ،برداشت -.مادر توکلی فوت
کرده  ...تا بعد از مراسم کار تعطیله چیپس را در دهانش گذاشت  ،مزه تند آن زبانش را سوزاند .ترانه با لحنی
محزون گفت  -:بیچاره  ...خدابیامرزش  ...خودت چطوری ؟ کمی مکث کرد و گفت  -:خوبم نیلوفر همراه گارسون
به طرف میز آمد -.سالم  ...چطوری عروس خانملبخند بی جانی زد -.سالم  ...عروس کجا بود  ،دلت خوشه هانیلوفر
روی صندلی نشست .گارسون لیوانهای آب طالبی را روی میز قرار داد و رفت.نیلوفر رو به ترانه کرد -.بهش گفتی ما
چه تصمیمی گرفتیمترانه گفت  -:نه هنوز با تعجب به نیلوفر چشم دوخت -.موضوع چیه ؟نیلوفر با خوشحالی دستش
را در دست گرفت -.من و ترانه می خوایم بهت کمک کنیمبا چشمهایی متعجب به ترانه نگاه کرد -.راست می گه
ترانه خندید و گفت  -:آره  ...البته برای کمک یه شرطهایی هم داریم که باید قبول کنی کنجکاو به او نگاه کرد -.چه
شرطی؟ -بهت می گم  ،فقط باید قول بدی تا حرفم تموم نشده چیزی نگی  ...نباید هی وسط حرفم بپری سرش را به
پشتی صندلی تکیه داد و منتظر به ترانه نگاه کرد -.باشه قبولحالت صورت ترانه جدی شد و لحظه ای در فکر فرو
رفت .دنبال کلمه برای شروع حرفش می گشت  ،به چشمهای او خیره شد -.من و تو حدود چهار ساله که باهم
دوستیم  ...یادته روز اول دانشگاه اتفاقی کنارم نشستی  ،ولی این اتفاق باعث شد که دوستی ما از همون روز شکل
بگیره  ...خیلی چیزا تو زندگی هست که با یه اتفاق ساده شروع می شه و بعد ادامه پیدا می کنه  ...مثل ماجرای عاشق
شدن سپهر  ...همه چیز بستگی به واکنش ما نسبت به اون اتفاق داره  ...ماجرای مهرداد هم یه اتفاق بود  ،ولی از نوع
نفرت انگیزش  ...قبول دارم خیلی اذیت شدی  ،روزهای بدی رو گذروندی اما همه اینها دلیل نمی شه که تو همچین
واکنشی نشون بدی  ...اگه بی طرف به این ماجرا نگاه کنی  ،می بینی که شهره و سیاوش هم مثل تو قربانی کارهای
مهردادن  ...انتقام گرفتن از اونها انصاف نیست  ...سرش را جلو آورد و خواست حرفی بزند که ترانه گفت  -:قول
دادی وسط حرفم نپریچشمهایش را با غیظ تاب داد و چیزی نگفت .ترانه ادامه داد -.شاید این و ندونی که تو کالس
خیلی از دخترها بهت حسادت می کننپوزخندی زد .ترانه بی توجه به او ادامه داد -.یا این و ندونی که چند تا از
پسرهای کالس منتظر یه اشاره از سمت تو هستن تا پا پیش بذارن  ...فکر می کنی چرا تو یه کالس سی نفره همه
این قدر به تو توجه می کنن  ...من دلیلش و بهت می گم  ،چون تو یه خانم کاملی  ...همیشه سنگین و باوقار رفتار می
کنی و عاقالنه تصمیم می گیری  ...البته زیبایی ظاهریتم بی تاثیر نیست  ،ولی خب تو کالس خوشگل زیاد داریم  ،مثل
نسرین  ...ولی کسی براش تره هم خورد نمی کنه  ،چون رفتارش جلفه و سبکه  ،اگر هم کسی می ره طرفش  ،واسه
خوش گذرونیه  ...شاید باورت نشه که گاهی منم بهت حسودی می کنم با تعجب ابروهایش را باال برد و به او خیره
شد .ترانه سرش را پایین انداخت و ادامه داد -.خدا همه چیز و در حق تو تموم کرده  ،ولی تو قدرش و نمی دونی ...
اونقدری که از نداری و بی پولی می نالی  ،شده تا حاال یه بار خدا رو شکر کنی واسه چیزهایی که به تو داده و بقیه
حسرتش و می خورنترانه سرش را باال آورد و به او نگاه کرد - .شرط می بندم حتی به این موضوع فکرم نکردی ...
داشتن این ویژگی ها اونقدر برات عادیه که زحمت فکر کردن بهشون و به خودت نمی دی  ...وجود شهره و سیاوش
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هم یکی از نعمت های بزرگ زندگیته که برات هیچ اهمیتی نداره  ...می دونی اگه کمکهای اونها نبود چه بالیی سر
زندگیتون میومد  ،درسته مهرداد جز اون خانوادست و مسبب تمام مشکالتتونه ولی تا حاال به این احتمال فکر کردی
که ممکن بود شهره هم اخالقش مثل شوهرش باشه یا ممکن بود سیاوش یه الت بی سرپا از نوع مدرن اسی کاردی
باشه  ...اونوقت تو می خواستی چه کار کنی ؟  ...دیگه نه شهره ای بود که ازت خواستگاری کنه و نه سیاوشی که
بخوای سرش کاله بذاری  ...حق بابات و چطوری می خواستی پس بگیری ؟سرش را پایین انداخت .حرفهای ترانه در
ذهنش می چرخید و جوابی برای آنها پیدا نمی کرد .ترنه ادامه داد - .من موقعی که اومدم مالقات بابات سیاوش و
دیدم  ،پسر خوبی به نظر میومد  ...با کارهایی هم که تو گفتی برای خانوادت انجام داده  ،معلومه آدم مسئولیت پذیر
و عاقلیه  ...قیافشم که خوب بود  ...از او تیپهاست که نگاهش آدم و جذب می کنه  ...کنار تو که می ایستاد  ،خیلی به
هم میومدید  ...بیا به احترام این دوستی چهارسالمون یه امشب و به حرفهام فکر کن  ،بعد تصمیم بگیر  ...تو می تونی
کنار سیاوش خوشبخت زندگی کنی و اصال احتیاجی به این بازی ها نداری  ...بیا واسه امتحان سه ماه مثل یه دختر
خوب با سیاوش رفتار کن و کارهای احمقانه ای که تصمیم داری انجام بدی روعقب بنداز  ...واسه طالق هیچ وقت دیر
نمی شه  ...ممکنه تو این مدت نظرت در مورد سیاوش عوض شه و اونقدر ها هم که تو فکر می کنی مغرور و
خودخواه نباشه  ...اصال در مورد همین اخالقش باهاش حرف بزن  ،شاید اونم واسه این کارهاش دلیل داشته باشه ...
همه  ،حتی خود من  ...بعضی موقعها نظرمون نسبت به یکی خوب نیست  ،برای این طرز فکرمونم کلی دلیل داریم ،
ولی وقتی با طرف مقابل حرف می زنیم می بینیم همش یه سوتفاهم بچه گانه بوده و الکی اون بدبخت و متهم می
کردیم  ...نیلوفر لیوان خالیش را روی میز گذاشت .ترانه نگاهش کرد و نفس عمیقی کشید - .اگه پیشنهادم و قبول
کردی ولی بعد از گذشتن او سه ماه بازم خواستی طالق بگیری  ...قسم می خورم هر طوری شده بهت کمک کنم تا
ازش جدا شی نگاهش را به بستنی معلق درون آب طالبی دوخت و قاشقش را بی هدف در لیوان چرخاند .به حرفهای
ترانه فکرکرد .حرفهایش را قبول داشت .اما چیزی در وجودش مانع از این می شد که حق را به او بدهد  ،چیزی مثل
حس تحقیری که این مدت با آن دست به گریبان بود و یا شیرنی گس مانند انتقامی که آن را حق خود می دانست.
چشمهایش را بست .احتیاج به تنهایی داشت تا به افکارش نظم بدهد .نیلوفر با خنده گفت  -:منم یه شرطی دارم
چشمهایش را باز کرد -.اینکه واسه خرید عقد همرات بیام لبخند محوی روی لبش آمد و لیوان را به طرف دهانش
برد.از رستوران بیرون آمد و به خیابان چشم دوخت .سردرگم بود  ،قبال به درستی تصمیمش اطمینان داشت ولی حاال
 ...حق با او بود یا ترانه  ...به زحمت از البه الی ماشین ها رد شد و به آن طرف خیابان رسید .دستش را برای تاکسی
بلند کرد .نسیم خنکی وزید و قاصدکی را به مانتویش چسباند .دستش را پایین آورد و آن را از مانتویش جدا کرد ،
خواست آن را بیندازد که یاد حرف ترانه افتاد  ...خیلی چیزا تو زندگی هست که با یه اتفاق ساده شروع می شه  ...به
قاصدک نگاه کرد و زیر لب گفت  -:یه اتفاق ساده قاصدک را کف دستش گذاشت و نفسش را به آن دمید .قاصدک
سبک بال شروع به رقصیدن کرد و چند متر آن طرف تر به لباس دختر بچه ای چسبید .دختر بچه لبخندی زد و ذوق
زده به قاصدک نگاه کرد -.ماما نگاه کن  ...ببین اینو مادرش به او توجه ای نکرد و با توقف تاکسی  ،دختر بچه را به
سمت آن هل داد .قاصدک در جوی آب افتاد .دخترک با چهره ای غمگین به آن نگاه کرد و سوار تاکسی
شد.اخمهایش در هم رفت و مسیر نگاهش را تغییر داد ،به چهره عابرهایی که با سرعت از کنارش می گذشتند نگاه
کرد  ...اینها هم مثل منن؟  ...مثل من فکر می کنن؟  ...دنبال یه اتفاق عجیب و غریب برای لبخند زدن می گردن ...
به پیاده رو خیره شد.چرا دیگه زندگیم و دوست ندارم  ...چرا هیچ چیز خوشحالم نمی کنه  ...چرا از زمین و زمان
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طلبکارم  ...به سمت پیاده رو رفت و شروع به قدم زدن کرد.سیاوش واقعا کجای زندگی منه  ...ازش متنفرم  ...یا
دنبال راهی برای نزدیک شدن بهش می گردم  ...بهتره حداقل با خودم صادق باشم  ...همه ی دلیلم واسه اینکار پس
گرفتن پول بابام و ناراحتیم از مهرداد نیست  ...خب هفتاد درصدش به این خاطره  ...سی درصدش بقیه اش چی؟ ...
شاید لذت خُرد کردن غرور سیاوش !!!کالغی از باالی سرش گذشت .یاد حرف سیاوش افتاد  ...کالغ و با رنگ کردن
نمیشه شبیه طاووس کرد  ...زهر خندی زد .اصال دلیلهام منطقین؟  ...انصافا اگه یکی دیگه این تصمیم و می گرفت
چی می گفتم  ...خب  ...می رفتم رو منبر و یه ساعت موعظه اش می کردم که داری اشتباه می کنی  ...خودمم می
دونم کارم احمقانه ست  ...اصال انتقام باید احمقانه باشه  ...یه عاقل که به انتقام فکر نمی کنه  ...همیشه بیرون گود
بودن و شعار دادن آسونه  ...اما حاال  ...حاال که باید ثابت کنم یه آدم منطقیم نمی شه  ...نمی تونم فراموش کنم ...
مهرداد اون روز با حرفهاش نابودم کرد  ...ترانه که جای من نبوده  ،اون که حس من و نداشته  ...از اون روز تا حاال از
خودم بدم میاد  ...مسخره ست  ...همش فکر می کنم به شهره خیانت کردمبه پیرزنی که با چهره ای آرام و مویی
سپید از کنارش رد شد نگاه کرد.مگه من چقدر عمر می کنم  ...سی سال  ،چهل سال  ،پنجاه سال  ...حاال انتقام هم
گرفتم بعدش چی می شه  ...اون موقع چی دارم  ...نفس عمیقی کشید و از دود ماشین ها به سرفه افتاد.یه مقدار پول
که باهاش یه جای خوب خونه می گیرم و یه پس انداز که باعث می شه خیالم از بابت دیر و زود حقوقم راحت باشه
 ...فقط همین ...مردی به شانه اش خورد و عذر خواهی کرد .بی تفاوت به راهش ادامه داد.نه  ...چیزهای دیگه ای هم
هست  ...یه شناسنامه خط خطی شده  ،از دست دادن شهره  ،یه دختر مطلقه  ،نگاههای بدبین مردم و ...به دختر و
پسری که دست در دست هم جلویش راه می رفتند نگاه کرد و زیر لب زمزمه کرد -.از زندگی چی می خوای
پارمین؟ دختر بچه ای با چهره ای خندان به طرف حمید دوید .حمید او را در آغوش کشید و لپش را بوسید -.از
اونها خریدی بابایی ؟حمید با ناراحتی دستش را روی پیشانیش کوبید -.وای یادم رفتاز آغوش حمید بیرون آمد و با
دلخوری گفت  -:دیشب که خودمم بهت گفتم اصال یادت نره  ،هیچم نگی بازم یادم رفت و ازاین چیزاحمید لبخندی
زد و موهایش را نوازش کرد -.واسه فردا بهت قول می دم  ،حتما بخرم دخترک به حالت قهر رویش را برگرداند-.
اصال هم دیگه نمی خوام بخری  ...عمو حامد صبحی یه عالمه از اونها بهم داداخمهای حمید درهم رفت - .عمو چیزی
به مامان گفت؟موهای آشفته روی پیشانیش را با هر دو دستش کنار زد -.مامان  ...اولش رفت تو حیاط ...
چشمهایش را تاب داد و کمی فکر کرد -.بعدش داد زد  ...وقتی هم من رفتم پیشش  ،گریه کردحمید عصبانی از
جایش بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت -.معلوم هست تو این خونه چه غلطی می کنی ؟دختر بچه کنار عروسکش
نشست و با قاشق پالستیکی پفک در دهانش گذاشت -.این عوض سالم کردنته  ...بذار برسی خونه بعد شروع
کنحمید داد زد -.حامد واسه چی اومده بود تو این خراب شده ؟ با تو چی کار داره ؟ -چه می دونم  ...برای اومدن
داداشت هم من باید جواب پس بدم  -راستش و بگو پانته آ ...چی بینتونه -به خدا هیچی  ...اومده بود تو رو ببینه ،
وقتی دید نیستی هم سریع رفت  ...اون بدبخت که نمی دونست تو صبح جمعه می ری بیرون تمام دستها و لباس
عروسکش پفکی شده بود .دستهایش را باال گرفت و به آشپزخانه رفت -.ماما  ...اینها رو بشورزن بغلش کرد و
دستهایش را در سینک ظرف شویی شست - .این بچه می گه تو حیاط گریه می کردی زن دختر بچه را زمین
گذاشت و با ناله گفت  -:تو رو خدا بس کن حمید  ...داری دیوونم می کنی  -چی رو بس کنم  ...اینکه می فهمم
چشمت دنبال مردهای دیگه ست  ...خیلی پرویی!!! زن بغض کرد -.چطور می تونی اینقدر راحت تهمت بزنی؟ -
تهمت نیست  ...با چشمهای خودم دیدم اون روز خونه پدرم باهاش خلوت کرده بودی و حرف می زدی  ...خیال
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کردی من خرم  ...نمی فهمماشکهای زن پایین آمد  ،دختر بچه را بغل کرد و به اتاق برد .روی تخت نشست و به
دیوار تکیه داد .دختر بچه به اشکهایی که از گونه ی مادرش می چکید نگاه کرد -.بابا دوستت نداره زن موهایش را
نوازش کرد و او را به خودش فشرد -.کاش دوستم نداشت موهای زیتونی مادرش را دور انگشتش پیچید و گفت -:
اگه دختر خوبی باشی  ...دیگه گریه نکنی  ...از اون شکالتها میگم عموحامد بهت بدهگریه ی زن شدید تر شد.
صدای زنگ تلفن پذیرایی آمد و لحظه ای بعد صدای حمید را شنید -.الو بفرمایید  ...الو  ...الو ...الو  ...الو  ...چرا
جواب نمی دی عوضی  ...داری دیوونم می کنی لعنتییییییییییییییییییجیغ کوتاهی کشید و از خواب پرید .کوکب بیدار
شد -.حالت خوبه؟تمام بدنش عرق کرده بود و تند نفس می کشید .کوکب به آشپزخانه رفت و لیوان آبی برایش
آورد -.بیا بخورلیوان آب را یکسره سر کشید - .بازم خواب دیدی؟با دست لرزانش دست کوکب را گرفت -.یه
خواب معمولی نبود عمه  ...هم بابا توش بود هم پانته آ  ...داشتن دعوا می کردنکوکب نفس حرص داری کشید و
گفت  - :چیزی نیست عزیزم  ...بگیر بخواب بعد کمکش کرد دراز بکشد .کوکب خوابید .اما او هرچه غلت می زد
خوابش نمی برد .چشمهایش را بست .دو روز دیگر به عقد سیاوش در می آمد و هنوز هیچ تصمیمی نگرفته بود پاشو
پارمین  ...سیاوش تو حال منتظرته چشمهای پف کرده اش را به سختی نیمه باز کرد -.ساعت چنده عمه؟ -ده  ...بلند
شو دیگه زشته به سرعت از جایش بلند شد -.چرا زودتر صدام نکردین به سمت کمد رفت و در آن را باز کرد.
کوکب گفت  -:اشکال نداره  ...بازار تازه این موقع رونق می گیره  ...فقط سریع آماده شوکوکب از اتاق بیرون رفت.
مانتوی کرمش را همراه شلوار لی زغالیش پوشید .شال حریر مشکیش را برداشت و جلوی آینه ایستاد .تصویر درون
آینه با صورتی نشسته و چشمهایی پف کرده به او نگاه می کرد .موهایش را با کلیپس بزرگی پشت سرش جمع کرد
و شال را رویش انداخت .در اتاق را باز کرد .سیاوش با کوکب مشغول صحبت بود .آهسته سالم کرد و وارد
دستشویی شد .مسواک زد و چند مشت آب سرد به صورتش پاشید .پف چشمهایش کمتر شد و صورتش رنگی
گرفت .کمی مکث کرد و بعد به تصویر چشمهایش درون آینه دست کشید ...دارم چی کار می کنم  ...ترس در
چشمهایش موج می زد .سرش را پایین انداخت و به شیر آب نگاه کرد  ...قوی باش  ...نترساز دستشویی بیرون آمد
و رو به سیاوش کرد -.بریم من آماده امسیاوش از جایش بلند شد و به کوکب گفت  -:با اجازتون بعد به سمت در
رفت  .او هم می خواست همراه سیاوش بیرون برود که کوکب دستش را کشید و آهسته گفت  -:با این ریخت و
قیافه می خوای با نامزدت بری بیرونبی تفاوت گفت  -:دیرمون شده عمهسیاوش از پله ها پایین رفت .کوکب او را به
سمت اتاق هل داد -.الاقل یه چیزی به لبهات بزن عین گچ شدهبا حرص وارد اتاق شد و رژ صورتی رنگ را روی
لبش کشید -.خوبهکوکب ناراضی گفت  -:یه رنگ و رویی هم به صورتت بدهبی حوصله گفت  -:همین خوبه بعد با
عجله از اتاق خارج شد .سیاوش پایین پله ها منتظرش بود .به آرامی از پله ها پایین رفت .سیاوش خیره نگاهش می
کرد وقتی مقابلش ایستاد نگاهشان در هم گره خورد .سیاوش به صورتش اشاره کرد - .سرحال نیستیشالش را
مرتب کرد و گفت  -:چند شبه تا صبح خوابم نمی بره  ...همش کابوس می بینمسیاوش لحظه ای در فکر فرو رفت-.
می خوای به جای خرید ببرمت یه جای دنج تا حال و هوات عوض شهمشکوک به سیاوش نگاه کرد  ...چی تو فکرش
می گذره که اینقدر مهربون شده  ...نکنه می خواد دستم بندازه  ...شایدم می خواد در مورد فردا باهام حرف بزنه ...
یعنی پشیمون شده  ...در را باز کرد و گفت  -:نه بریم خرید  ...حالم خوبهدرون ماشین نشستند .سیاوش ماشین را از
پارک در آورد و رو به او کرد -.خب کجا بریمبه رو به رویش خیره شد -.هر جا دوست داشتی برو  ...برام فرقی نمی
کنه از کجا خرید کنمسیاوش لبخندی زد و به طعنه گفت  -:چه عروس خوبیسرش را به سمت سیاوش کج کرد و
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بدون مقدمه گفت  -:چرا می خوای من و عقد کنی؟سیاوش بی اعتنا به حرف او یکی از سی دی های پشت آفتابگیر
ماشین را در آورد و درون سی دی پلیر گذاشت - .سیاوش اون روز گفتی تنفر تنها حس مشترک من و تو  ،پس چرا
دیگه ازم متنفر نیستی؟سیاوش همان طور که حواسش به ماشین های جلویی بود آهنگها را رد می کرد تا به آهنگ
دلخواهش رسید - .دارم باهات حرف می زنم سیاوش  ...سیاوش صدای آهنگ را زیاد کرد و رو به او گفت  -:من
باید این سوال و ازت بپرسم نه تو  ...واسه چی نظرت یه دفعه عوض شده؟سیاوش منتظر نگاهش کرد .جوابی
نداشت .طنین صدای خواننده در ماشین پیچید .بیا با من ،مدارا کن  /که من مجنونمو مستماگر از عاشقی پرسی /
بدان دلتنگ آن هستم سیاوش نگاهش را از او گرفت و به روبه رویش خیره شد -.دیگه در این مورد حرفی نزن ...
دلیلش و بعدا بهت می گم بیا با من ،مدارا کن /که دل غمگین و جان خستماگر از درد من پرسی  /بدان لب را فرو
بستم سرش را به شیشه ماشین تکیه داد و چشمهایش را بست .بیا از غم شکایت کن  /که من همدردِ تو هستمبیا
شکوه از دل کن  /که من نازک دلی خستم سیاوش دست چپش را در دست گرفت .چشمهایش را باز نکرد .لحظه ای
بعد دنده را زیر دستش حس کرد .جدایی رو حکایت کن  /که من زخمیه آن هستماگر از زخمه دل پرسی  /برایش
مرحمی بستم سیاوش فشار خفیفی به دستش آورد و دنده را عوض کرد .مجنونم و مستم  /به پای تو نشستمآخر زِ
بدی هات  ،بیچاره شکستم ترانه در تار و پود وجودش نفوذ می کرد .چشمهایش را باز کرد و به دستهایشان روی
دنده خیره شد .مجنونم و مستم  ،به پای تو نشستمآخر زِ بدی هات  ،بیچاره شکستم پشت چراغ قرمز ایستادند.
سنگینی نگاه سیاوش را حس کرد و سرش را باال آورد .چشمهای سیاوش برق می زد .تالش کرد بی تفاوت باشد و
به عابرهایی که از مقابلشان می گذشتند نگاه کند .سیاوش انگشتانش را میان انگشتهای او گذاشت و محکم فشرد.
سعی کرد توجه ای نشان ندهد ولی لبخندی نا خودآگاه روی لبش آمد .سیاوش محکمتر انگشتش را فشار داد ،
صدای آخش بلند شد و رو به سیاوش کرد اما به جای اعتراض لبخندش عمیق تر شد .سیاوش هم خندید و
انگشتهایش را رها کرد .در حالی که دنده را عوض می کرد زیر لب گفت  -:دختره ی سرتق -این چطوره ؟سیاوش
به لباس آلبالویی همراه با برگهای سبزی از جنس ساتن اشاره کرد که سایزش دو ایکس الرج بود و روی برچسبش
نوشته بودند تونیک آفریقایی و با پوزخندی بر لب ادامه داد -.فکر کنم خیلی بهت بیادلبخندی زد و خیلی عادی
گفت  -:پس بگم همین و بیاره سیاوش ابروهایش را باال برد و صورتش حالتی جدی به خود گرفت -.نه نگو  ...می
ترسم با پوشیدن این اونقدر خوشگل شی که بدزدنت به سیاوش نگاه کرد و سعی کرد خنده اش را کنترل کند-.
اینقدر اذیتم نکن  ...ساعت یازده و نیمه هنوز هیچ کاری نکردیمسیاوش به اطراف فروشگاه نگاه کرد و این بار جدی
گفت  - :اون خوبه ؟مسیر نگاه سیاوش را دنبال کرد .ماکسی شیری رنگ حریری بود که کمی دنباله داشت .قسمت
باالتنه اش هم رزهای شیری رنگ ظریفی بود که در نهایت به دو نوار باریک ختم می شدند که در کنار گردن گره
می خورد - .قشنگه ولی اگه یکم پوشیده تر باشه بهتره سیاوش بازویش را به آرامی گرفت و او را به سمت لباس
برد -.تو محضر که مانتو روش می پوشی و باالش اصال پیدا نیست  ...االنم وقت نداریم که جاهای دیگه رو بگردیم ،
برا فردا همین خوبه غیر از چند تا فامیل درجه یک  ،کس دیگه ای قرار نیست بیاد با تعجب به سیاوش نگاه کرد-.
مگه قراره فامیلهات هم بیان  ...من که گفتم عزادارم نمی خوام هیچ جشنی باشهروبه روی لباس ایستادند .سیاوش به
فروشنده اشاره کرد -.از این مدل بیارید فروشنده رفت .سیاوش رو به او کرد -.ببین خانواده من یه خانواده سنتیه ...
تو تمام مراسم عقد حتی اگه محضری هم باشه بزرگهای فامیل مثل عمو  ،دایی  ،عمه و ....هستنبه فروشنده که همراه
لباس می آمد نگاه کرد  ...چقدر زشته که من هیچ کسی و ندارم  ...اگه در مورد مامان و بابام بپرسن چی بهشون بگم
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 ...می گم مامانم که بچه بودم فوت شده  ،بابامم که تازه سکته قلبی کرده و  ...دلش گرفت  ...مجبورم دروغ بگم ،
غیر از دروغ مگه می شه چیز دیگه ای هم گفت  ...اگه راستش و بگم خطای مامان و بابام و پای من می ذارن و
سرکوفتها شروع می شه  ...لباس را از فروشنده گرفت -.پارمینبه سیاوش نگاه کرد - .نگران چیزی نباش لبخند بی
جانی زد و وارد اتاق پرو شد .لباس را پوشید ولی هر کاری می کرد نمی توانست زیپ آن را باال بکشد .در را کمی باز
کرد -.سیاوش  -بله  -می تونی به یکی از این خانمها بگی بیادصدای سیاوش را شنید که فروشنده را صدا می کرد و
لحظه ای بعد چند ضربه به در خورد .در را نیمه باز کرد .دختر جوانی روبه رویش بود -.می شه زیپ لباس و باال
بکشید دختر لبخندی زد و در را کمی باز کرد و با پایش آن را نگه داشت .طوری در چارچوب آن قرار گرفته بود که
چیزی از بیرون پیدا نباشد .زیپ لباس را باال کشید و نوار را دور گردنش به شکل پاپیون گره زد .به آینه خیره شد.
باالتنه ی لباس قالب تنش بود و در قسمت کمر فون می شد .به نوار دور گردنش دست زد که زیبایی خاصی به لباس
داده بود .موهایش را روی شانه های برهنه اش قرار داد  ،تضاد رنگ موها و لباسش را دوست داشت - .خیلی بهتون
میادبه سمت دختر برگشت -.ممنون  -فقط یه چیزیهایی کم داره  ،االن براتون میارمدختر از اتاق خارج شد و پس از
چند دقیقه همراه با کفش پاشنه بلند و شانه ای نگین دار برگشت - .این کفشه چون بندهای سفید و نگین های
مشکی داره خیلی به موها و لباست میاد و این شونه ژله ای رو هم کج کنار موهات بزن چون نگینهاش طیف رنگی
سیاه  ،آبی و قرمز تیره داره هم سادگی و شیکی لباست و حفظ می کنه و هم جالی رنگی به موهات می ده کفش را
پایش کرد و بعد دسته ای از موهای سمت راستش را باال برد و شانه را در آنها فرو کرد .از تصویر درون آینه
خوشش آمد  ،لحظه ای یاد دوران کودکیش افتاد که همیشه در آرزوی پوشیدن لباس سفید عروسی بود -.آقا ببینید
خانمتون چقدر ماه شده با وحشت به عقب برگشت و خواست جلوی دختر را بگیرد که با چهره شگفت زده سیاوش
در چارچوب در مواجه شد .سیاوش تا چند لحظه خیره نگاهش می کرد  ،تعریفی برای طرز نگاه او نداشت .عرق
سردی روی پیشانیش نشست و با شرم مسیر نگاهش را تغییر داد.سیاوش نفس عمیقی کشید و رو به دختر کرد - :
کجا باید حساب کنم دختر لبخندی زد و سیاوش را به سمت صندوق فروشگاه راهنمایی کرد .در نیمه باز را بست.
قلبش تند می زد .دستش را روی قفسه سینه اش گذاشت و به آینه نگاه کرد .به جای تصویر خودش چهره سیاوش
را می دید .گوشه لبش را گاز گرفت .اصال به این قسمت ماجرا فکر نکرده بود  ...وای از فردا که بهش محرم می شم
چه خاکی تو سرم کنم  ...دستش را پشت کمرش برد و به سختی زیپ لباس را پایین کشید .از پرو بیرون آمد و
وسایلی که در دستش بود را روی پیشخوان گذاشت .زن میانسالی آنها را در پاکت خرید قرار داد و همراه نگاهی
مادرانه گفت  -:انشااهلل به دل خوش بپوشیشون دخترملبخند محزونی زد -.ممنون سیاوش کنارش ایستاد .فاکتور را
به فروشنده داد و پاکتهای خرید را از او تحویل گرفت .شرم مانع از این می شد که به صورت سیاوش نگاه کند ...
خدایا امروز چه مرگم شده  ...من که اینقدر خجالتی نبودم  ...سیاوش دستش را پشت کمر او گذاشت -.بریمهمراه
سیاوش از فروشگاه بیرون آمد -.غیر از حلقه دیگه چی باید بخریم به ویترین فروشگاه خیره شد و گفت  -:نمی
دونمسیاوش دستش را زیر چانه او قرار داد و صورتش را به سمت خودش چرخاند .هر دو به هم نگاه می کردند
سیاوش پرغرور و سرکش و او همراه با شرم و مملو از اضطراب  ...حس می کرد سیاوش فکرش را از دریچه
چشمهایش می خواند و هر آن کشیده ای به صورتش می زند -.چرا با من راحت نیستی ؟آب دهانش را قورت داد-.
باهات راحتم سیاوش یکی از ابروهاش و باال برد و با لبخندی کجکی گفت  -:پس حتما اونی که تو اتاق پرو داشت از
خجالت آب می شد من بودم ناخودآگاه گوشه لبش را گاز گرفت و چیزی نگفت .سیاوش چانه اش را رها کرد و به
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چند ویترین آن طرف تر اشاره کرد - .اونجا مانتو داره همراه سیاوش به سمت ویترین رفتند .مانتو ها را از نظر
گذراند .از مانتوی سفیدی که کمربند چرم قهوه ای داشت خوشش آمد .رو به سیاوش کرد و با نگاه خیره او مواجه
شد .با لکنت گفت  -:اِاِ ...این  ...خوبه ؟ بعد به مانتو اشاره کرد .سیاوش لبخندی زد و سرش را به نشانه تایید تکان
داد .زمانی که وارد مانتو فروشی می شدند سیاوش آهسته کنار گوشش گفت  - :لباسه بهت میومدبه چشمهای
سیاوش نگاه کرد و لحظه ای فارغ از تمام مشکالت به او لبخند زد به حلقه ها نگاه می کرد ولی آنها را نمی دید.
سیاوش آهسته کنار گوشش گفت -:چرا رنگت پریده  ...حالت خوب نیست؟تمام خاطرات بد گذشته در ذهنش
جان گرفته بود .حرفهای مهرداد  ...صدای خنده هایش  ...اشکها و ناله های خودش  ...دستش را روی پیشانیش
گذاشت و فشار داد .به نرده های چوبی دفتر مهرداد نگاه کرد  ...آبتین شاکری هستم  ،وکیل آقای سهرابی ...
شخصیت واالی شما بهترین تضمینه  ...دست دادن نشونه ی دوستیه  ...یه حسی بهم می گه بازم همدیگه رو می بینیم
 ...دیوارها دور سرش چرخیدند و دیگر چیزی نفهمید -*** .پارمین  ...پارمین دستی شانه اش را تکان می داد.
چشمهایش را باز کرد و به چهره نگران سیاوش خیره شد  ،حس می کرد از خوابی عمیق بیدار شده است - .چی شده
؟ سرش را از لبه مبل بلند کرد و کنار سیاوش نشست -.پایین یه دفعه بیهوش شدیسیاوش موهای به هم ریخته ی
روی پیشانی او را کنار زد و ادامه داد -.چیزی تو رو اذیت می کنه  ...مشکلی داری  ...چته پارمین  ،چند وقته که
رفتارات عادی نیستنگاهش روی مبلی که بار قبل آبتین آنجا نشسته بود  ،ثابت ماند -.چیزیم نیست  ...چون صبحونه
نخوردم ضعف کردم سیاوش پوزخندی زد -.نه تو دروغ گوی خوبی هستی و نه من آدمیم که به این راحتی بشه
بهش دروغ گفت  ...چرا پایین حالت بد شد؟ چقدر گفتنش سخت بود .بغض کرد  ...کاش می تونستم راحت حرف
دلم و بهش بگم  ...لحظه ای به چشمهای نافذ سیاوش خیره شد و بعد سرش را پایین انداخت  ...آخه من با چه
جراتی باهاش حرف بزنم وقتی که هنوز از نگاهش می ترسم - .من و از اینجا می بری  ...حالم خوب نیست سیاوش
چیزی نگفت .عصبی از جایش بلند شد و شروع به قدم زدن کرد.او هم بلند شد و به سمت پله ها رفت -.کجا می ری
؟بدون اینکه برگردد گفت  -:خونمون  ...بهت که گفتم حالم خوب نیست صدای قدم های سریع سیاوش را شنید که
به طرفش می آمد و لحظه ای بعد فشار دست او را روی بازویش حس کرد .سیاوش مقابلش ایستاد - .چرا حرف
نمی زنی لعنتی؟ تا کی می خوای با اعصاب هر دومون بازی کنی سیاوش با نگاهی خشمگین به او زل زده بود.
اشکهایش پایین آمد -.بعضی چیزا رو نمی شه گفت سیاوش با حرص نفسش را بیرون داد -.تو داری به خودت
سخت می گیری  ...می شه در مورد هر مشکلی حرف زد گریه اش شدید تر شد و زیر لب گفت  -:نمی تونم سیاوش
به اشکهایش نگاه کرد و با لحنی متاثر گفت  -:اگه بخوای می تونی به من بگی اشکهایش بی وقفه روی گونه اش سر
می خورد .سیاوش رویش را برگرداند و کالفه دستی به موهایش کشید -.باشه  ،هیچی نگوبا دست لرزانش دست
سیاوش را در دست گرفت .سیاوش با تعجب به عقب برگشت .به چشمهای سیاوش خیره شد .می خواست از مهرداد
بگوید اما زبانش نمی چرخید .سیاوش منتظر نگاهش می کرد  ...کاش مهرداد باباش نبود  ...چطوری تو چشمهاش
زل بزنم و بگم بابات بهم نظر داشته  ...با نا امیدی چشمهایش را بست  ...نمی تونم بگم  ،نمیشه  ...حس کرد
بازوهای سیاوش دورش حلقه شد و لحظه ای بعد در آغوش او بود .با ناباوری چشمهایش را باز کرد و سرش را روی
سینه ی سیاوش دید .برای بیرون آمدن از آغوشش تالشی نکرد .سیاوش حلقه دستانش را تنگ تر کرد و سرش را
کنار گردن او گذاشت .هُرم نفس های داغ سیاوش به گونه اش می خورد .دیگر اشک نمی ریخت .صدای تپشهای
قلب سیاوش را می شنید .چشمهایش را بست  .سیاوش آهسته کنار گوشش گفت  -:چرا چشمهات و بستی؟
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چشمهایش را باز کرد ولی نمی توانست به صورت سیاوش نگاه کند .صورتش از خجالت گُر گرفته بود .سیاوش با
لحنی آمرانه گفت  -:به من نگاه کن به سختی سرش را باال آورد و به چشمهای سیاوش نگاه کرد -.اگه دلت خواست
با کسی حرف بزنی می تونی رو من حساب کنیبا تردید گفت  - :تو حرفهام و باور می کنی سیاوش نگاه بی قرارش را
ازچشمهای او گرفت و به پله ها خیره شد -.هر وقت که تصمیم گرفتی حرف بزنی بهت جواب می دم بعد او را از
خودش جدا کرد و به طرف پله ها رفت -.بیا پایین حلقه انتخاب کن  ...دیرم شده باید برم بیمارستان
سارا چند قدم عقب رفت و به او خیره شد.
 عالی شدی  ...خوش به حال داداشمبه تصویرش درون آینه نگاه کرد  ،شبیه گرگی در لباس میش بود .از خودش منزجر شد و صورتش را برگرداند.
 حالت خوب نیست ؟اخمهایش را از هم باز کرد و لبخندی مصنوعی روی لبش نشاند.
 یکم استرس دارمسارا چشمکی زد و گفت :
 نگران نباش  ...کنار داداشم بهت بد نمی گذرهزهر خندی زد و گفت :
 از همینش می ترسم  ...می ترسم زیادی خوش بگذرهسارا بلند خندید و به سمت در اتاق رفت.
 تو و سیاوش زوج بامزه ای می شیددر اتاق بسته شد .کنار پنجره ایستاد و به رزهای رنگی درون باغچه خیره شد .گذشته مثل فیلمی که روی دور تند
گذاشته باشند از جلوی چشمانش می گذشت .ذهنش مثل دریایی طوفانی بود  ،مواج و نا آرام  ...هر چه فکر می کرد
کمتر به نتیجه می رسید .گوشیش زنگ خورد.
به طرف میزتحریر رفت و آن را برداشت .به صفحه آن نگاه کرد  ...ترانه  ...گوشی را خاموش کرد .حوصله حرفهای
ترانه را نداشت .زمانی خودش دیگران را نصیحت می کرد ولی حاال  ،شنیدن حرفهایی از آن جنس برایش سخت
بود.
در اتاق به شدت باز شد .تکان خورد و به عقب برگشت.
 تو چرا مثل آدم نمیای تو اتاقپانیذ دسته ای از موهای اتوکرده اش را پشت گوشش گذاشت و با لحنی حق به جانب گفت :
 باز گیر دادیا ...بعد چند قدم به سمتش آمد و نگاهش رنگ تحسین گرفت.
 ای ول  ...چقدر خوشگل شدی  ...دست سارا جون درد نکنهبه تنها چیزی که در این لحظه اهمیت نمی داد ،زیبایی بود .صندلی میز تحریررا بیرون کشید و روی آن نشست.
فکرهای مزاحم در ذهنش رژه می رفتند.
 می تونی یه لیوان آب و یه مسکن برام بیاریپانیذ ابروهایش را باال برد.
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 نچ  ...نمی تونم  ...اینجا که خونه خودمون نیست  ،از کجا بیارمکف دستش را روی پیشانیش فشار داد.
 سردرد داره دیوونم می کنه می خوای به سیاوش بگم که ...میان حرفش پرید.
 نه الزم نکرده  ...مهمونها اومدنپانیذ لبه میز نشست.
 آره  ...دوسه تا خاله و پنج تا عمه  ،چند تا دایی و عمو و بابا بزرگ و مادر بزرگ...اوووو ...چقدر فامیل داره اینسیاوش
به عکس سیاوش روی میز تحریرخیره شد.
 کسی در مورد فامیل عروس نپرسید ؟پانیذ سرش را تکان داد.
 چرا پرسیدند ولی شهره جون جوابشون و نمی داد و هی بحث و عوض می کرد  .عمه هم هی الکی می خندیدنفسش را با حرص بیرون داد و به چینهای دامن پانیذ دست کشید.
 شهره جون نگفت کی می ریم محضر؟ چرا یه چیزایی می گفت  ...انگار با عاقد هماهنگ کرده بیاد همینجا ...می گفت چون مهمونهاشون پیرن و پا درددارن دیگه این همه راه نرن تا محضر خونه
حس بدی داشت  .احساس غربت می کرد  ،تنها کسش کوکب بود.
 عمه چیزی نمی گفت ؟ نه طفلی بین اون همه فامیل گیر کرده بود .هر چی اونها می گفتن  ،اونم می گفت چشمصدای در حیاط آمد .از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت .سیاوش همراه عاقد وارد حیاط شد.
 با این اوصاف حتما در مورد مهریه هم حرفی نزدهپانیذ کنار شانه اش ایستاد و به پنجره نگاه کرد.
 طفلی عمه صداشم در نمیاد  ،چه برسه به اینکه بخواد واسه مهریه خط و نشون بکشه ...بعد به سیاوش اشاره کرد.
 می گم سیاوشم خوشتیپه هابه سیاوش خیره شد .کت و شلوار و کروات سفید  ،همراه پیراهنی طوسی پوشیده بود .نمی توانست منکر خوش تیپ
بودن او بشود.
 آره بد نیستپانیذ لبخند بدجنسی زد.
 فقط بد نیست؟به چشمهای شیطون پانیذ خیره شد.
 سر به سر من نذار ،حوصله ندارم137
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به چشمهای شیطون پانیذ خیره شد.
 سر به سر من نذار پانیذ  ،حوصله ندارمروی صندلی نشست و ادامه داد.
 می تونی طوری که کسی متوجه نشه سارا رو بیاری اینجا چی کارش داری؟عصبانی به پانیذ نگاه کرد.
 یه امروز و با من چونه نزن و کاری و که می گم انجام بدهپانیذ شانه هایش را باال انداخت و به طرف در رفت.
به عقربه های ساعت خیره شد  ،زمان زیادی نداشت.
ده دقیقه بعد سارا وارد اتاق شد.
 با من کاری داشتی ؟از روی صندلی بلند شد و با چهره ای غمگین به طرف سارا رفت.
 سارا جون می خوام یه چیزی و بهت بگمسارا لبخندی زد و گفت :
 بگو عزیزممی خواست بگوید که شهره وارد اتاق شد و با دیدن او گل از گلش شکفت.
 وای ماشااهلل  ...چشمم کف پات  ،چقدر ماه شدی فدات شمشهره محکم در آغوشش کشید .با لبخندی مصنوعی بر لب از آغوش شهره بیرون آمد.
 ممنون  ...چشمهاتون قشنگ می بینهشهره دستش را در دست گرفت.
 بیا بریم تو سالن تا سیاوشم ببینه چه عروس نازنینی دارهنگاه مستاصلش را به شهره دوخت.
 آخه  ...یه مشکلی هستشهره منتظر چشم به دهانش دوخت.
 چه مشکلی ؟با شرم سرش را پایین انداخت .برایش سخت بود که به چشمهای شهره خیره شود و از مهریه بگوید .آهسته گفت :
 عمه با شما رودربایستی داره  ...خجالت می کشید ازتون بخواد مهریه رو تعیین کنیدسرش را باال آورد و ادامه داد.
 االن عاقد می خواد خطبه رو بخونه  ...دیگه وقتی نیست که...نگاه شاکی شهره مانع ادامه جمله اش شد .شهره با لحنی دلخور گفت :
 فکر نمی کردم گفتنش الزم باشه ...بعد با غیض ادامه داد.
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 آخه کوکب همش می گفت تو بزرگتر نداری که برات شرط و شروط بذاره  ،گفت هر کاری که خودم صالح دیدمانجام بدم  ...اما حاال که دوست داری بدونی بهت می گم
شهره دستش را رها کرد و به طرف در رفت.
 مثل سارا  ،اندازه ی سال تولدت سکه مهرت می کنیم  ...زودتر با سارا بیاید عاقد منتظرهنیش حرف شهره در قلبش فرو رفت  ...تو بزرگتر نداری  ...احساس خفگی می کرد .بغض کهنه ای راه گلویش را
سد کرده بود.
سارا دستش را روی شانه ی او گذاشت .به سارا نگاه کرد.
 حرف مامانم و به دل نگیر  ...گاهی زبونش یه چیزایی می گه ولی تو دلش هیچی نیستلبخند محزونی زد .سارا چادر حریر سفید را دستش داد.
 بپوشش  ...همه منتظرنپرده اشکی چشمانش را تار کرده بود .چادر را سرش کرد و همراه سارا به سالن رفت .با ورودش به سالن سنگینی
نگاه مهمانها را روی خودش حس کرد .چادر را کمی روی صورتش کشید  ،نمی خواست کسی متوجه نگاه تبدارش
شود .صدای پچ پچ ها را می شنید .مطمئن بود همه با کنجکاوی در حال تجزیه جز به جز او هستند .قدم برداشتن
زیر آن نگاهها سخت بود .سرش را تا آنجا که می توانست پایین انداخت و کنار سیاوش روی مبل نشست.
عاقد شروع به خواندن خطبه کرد .بغضش در حال شکستن بود .حرف شهره در گوشش می پیچید  ...تو بزرگتر
نداری  ...با حرص لبه چادر را میان انگشتانش فشار داد .چقدر در این جمع به ظاهر آشنا غریبه بود .نفس عمیقی
کشید و چشمهای پر آبش را تاب داد تا اشکش پایین نیاید .حس دونده ای را داشت که به پایان خط رسیده  ،بدنش
از این همه فراز و نشیب خسته بود .چشمهایش را بست  ...صورت محزون دختر بچه ی کابوسهایش به او خیره
شد ...صدای کودکانه او را شنید  ...تو غصه داری  ...مامانت مثل من ولت کرده  ...قطره اشکی از گوشه چشمش
چکید  ...می دونی چیه  ،دلم نمی خواد هیچ وقت بزرگ شم  ...بزرگها همش گریه می کنن  ،داد می زنن  ،بعدشم
قهر می کنن ومی رن  ...دنیای آدم بزرگها زشته  ،سیاهه  ،کثیفه  ...اما دنیای بچه ها قشنگه ،سفیده  ،پاکه  ...تو مثل
بزرگها نیستی  ،اداشون در نیار  ...می دونم دوستش داری  ،خب منم دوستش دارم  ...بهش تکیه کن  ...از دردهات
براش بگو  ...بذار آرومت کنه  ...مهر تو خریدنی نیست  ،رو خودت قیمت نذار
دستی تکانش داد .چشمهای قرمزش را باز کرد .سیاوش آهسته گفت :
 بار سومهقطره اشک سمجی از گوشه چشمش سر خورد و روی گونه اش لغزید .سیاوش دستش را در دست گرفت.
 دوشیزه مکرمه  ...سرکار خانم پارمین فکور  ...فرزند حمید ...سیاوش نگاهش کرد  ،به چشمهای او خیره شد .پول  ،سکه  ،تسویه حساب بهانه بود  ...او این نگاه حمایتگر را می
خواست.
 وکیلم ؟اشک روی گونه اش را پاک کرد و با صدایی لرزان گفت :
 -با اجازه بزرگترها  ...عمه عزیزم و ...
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علی رغم دلخوریش به شهره نگاه کرد .اشک شوق در چشمهای او جمع شده بود .دوستش داشت  ،هر چند که دلش
را سوزانده بود اما باعث نمی شد خوبیهایش را فراموش کند مثل قدح نفیسی که ترک بر می داشت ولی از قیمت نمی
افتاد.
 شهره جون  ...بلهصدای دست زدن بلند شد .چادرش را کمی عقب کشید و به سیاوش نگاه کرد .حاال این چشمهای مغرور متعلق به او
بود .سیاوش دستش را کمی فشار داد و کنار گوشش گفت :
 سَنَدت و شیش دُنگ زدم به نام خودمدوست داشت لبخند بزند ولی اشکهایش پایین آمد .هنوز کلی غم در دلش تلنبار بود .سیاوش با لحن بدجنسی ادامه
داد.
 گریه نکن  ...کار از کار گذشتههمه به جز او برای بدرقه مهمانها به حیاط رفتند .زری با عجله مشغول جمع کردن ظرفهای میوه و شیرینی بود.
 زریزری به سمت او برگشت.
 بله خانماز روی مبل بلند شد و روبه روی او ایستاد.
 یه قرص مسکن برام میاری؟چهره زری نگران شد.
 باشه  ...ولی می خواید اول به آقا سیاوش بگید شاید ...جمله زری را قطع کرد و گفت :
 نه نمی خوام اونو نگران کنم  ...حالم خوبه فقط یکم سردرد دارمزری در حالی که هنوز نگران بود با اکراه چشمی گفت و همراه ظرفها به آشپزخانه رفت.
به حلقه طالیی رنگ درون انگشتش خیره شد .لبخند محزونی روی لبش آمد و زیر لب گفت :
 چی فکر می کردم  ،چی شدزری با یک سینی به سالن برگشت و آن را مقابلش گرفت.
 چیز دیگه ای نمی خواید؟سرش را به عالمت منفی تکان داد .قرص را در دهانش گذاشت و مقداری آب نوشید.
 ممنونلیوان را در سینی گذاشت و از پله ها باال رفت .وارد اتاق سیاوش شد .گوشیش را از روی میز تحریر برداشت و
شماره ترانه را گرفت .با اولین زنگ جواب داد.
 سالم پارمین  ...چی شد؟  ...عقد کردی ؟چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید.
 سالم  ...آرهبه حلقه اش نگاه کرد و ادامه داد.
140

www.romansara.com

رمانسرا

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

 خیلی به حرفهات فکر کردم  ...حق با توئه  ...امروز پای سفره عقد حس کردم  ،بیشتر از انتقام به یه خانواده نیازدارم  ...حتی اگه پول بابام هم پس بگیرم  ،بازم زندگیم پر از خالئه  ...می خوام یه خانواده داشته باشم  ،کمکم می
کنی ؟
ترانه با صدایی هیجان زده گفت :
 وای خیالم و راحت کردی دختر ،دلم عین سیر و سرکه می جوشید  ...معلومه که کمکت می کنم عزیزم  ...االن میخوای چه کار کنی؟
به میز تکیه داد.
 سیاوش و رفتاراش هنوز واسم خیلی گنگه  ...یه بار مهربونه  ،یه بار خشک و جدیه  ...نمی دونم تو سرش چی میگذره یا اصال قصدش از ازدواج با من چی بوده  ...می خوام با کمک تو و نیلوفر در موردش تحقیق کنم
 باشه هر کاری که بتونم برات انجام می دمبا تردید گفت :
 اگه کسی تو زندگی سیاوش بود یا به هر دلیلی منو نخواست ...حلقه را در انگشتش چرخاند  ،دستش را مشت کرد و ادامه داد.
 کمکم می کنی ازش جدا شم ؟ معلومه که کمکت می کنم  ...من که راضی به بدبخت شدن تو نیستمنفس راحتی کشید.
 چقدر خوبه که تو کنارمی ترانه  ...ممنون که تنهام نذاشتی دوست به درد همین روزها می خوره  ،مطمئنم اگه جامون عوض می شد تو هم نسبت به من بی تفاوت نبودیقطره اشک کنار چشمش را با سر انگشت پاک کرد وگفت :
 راستی می تونی یه روانشناس بهم معرفی کنی ؟ اوضاع روحیم خوب نیستترانه کمی مکث کرد و گفت :
 اتفاقا می خواستم بهت همین پیشنهاد و بدم  ،ولی بعد گفتم شاید ناراحت بشی  ...شیرین چند وقت پیش برایترس از تاریکیش پیش یه روانشناس می رفت  ،می گفت کارش خوبه  ...ازش شماره اون و می گیرم
چند ضربه به در اتاق خورد.
 ممنون  ...فقط بهش نگو شماره رو برای من می خوای باشه  ،حواسم هستدر اتاق باز شد  ،با عجله خداحافظی کرد .سارا وارد شد و با شیطنت گفت :
 چطوری زن داداش ؟به شوخی اخم کرد و گفت :
 زن داداش دیگه کیه ؟  ...همون پارمین صدام کنسارا ابروهایش را باال برد.
 نمیشه زن داداش  ،اصرار نکن  ...بیا بریم پایین داداشم تنها نشستهنگاهش را به فرش دوخت  ،از مواجه شدن با سیاوش می ترسید.
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 تو برو  ...منم لباسم و عوض می کنم و میامسارا لبخندی زد و در حالی که از اتاق خارج می شد گفت :
 باشه  ...زیاد طولش ندیا  ...زن داداشبعد چشمکی زد و در اتاق را بست.
گره دور گردنش را باز کرد .فکری مسموم ذهنش را درگیر کرده بود .می خواست نسبت به آن بی تفاوت باشد ولی
تالشش بی فایده بود .چشمهایش را بست و زیر لب گفت :
 خدایا سفته ها پیش کیه ؟وارد سالن شد و روی مبل کنار سیاوش نشست .سیاوش که در حال بازی کردن با شایان بود و به او توجهی نکرد.
 عزیزم با کوکب جون در مورد اتاق خواب ها صحبت کردیمبه شهره نگاه کرد و او ادامه داد.
 قرار شد اتاق قبلی سارا رو بدیم به پانیذ  ،کوکب هم تو اتاق مهمان باشه  ،تو هم بری پیش سیاوشترجیح می داد تا زمانی که از سیاوش مطمئن نشده با پانیذ هم اتاق باشد .می خواست مخالفت کند که سیاوش گفت :
 پارمینم بهتره تو اتاق پانیذ باشه ...شایان را روی پایش گذاشت و با لحن سردی ادامه داد.
 من شبها تا دیر وقت می خوام کتاب بخونم  ،اذیت می شهاز حرف سیاوش جا خورد ولی بعد بی تفاوت گفت :
 بله من پیش پانیذ راحت ترمشهره با چهره ای درهم رو به سیاوش کرد.
 باشه  ،اشکالی نداره  ...من و کوکب گفتیم شاید دلتون می خواد پیش هم باشیدسیاوش شایان را روی زمین گذاشت و به سمت در رفت .شهره از جایش بلند شد.
 کجا می ری؟سیاوش سوئیچ را ازجا کلیدی جلوی در برداشت.
 بیمارستان نمی شد یه امروز و مرخصی بگیریسیاوش کفشهایش را از جا کفشی در آورد و در را باز کرد.
 نه مادر من  ...نمی شدنگاهی گذرا به او و کوکب کرد و زیر لب گفت :
 خدافظآهسته گفت :
 خدافظولی سیاوش در را بسته بود وچیزی نشنید.
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***
صدای جیغ و داد می آمد و دختر بچه درون اتاق گریه می کرد.
 این زندگی مسخره رو تموم کن حمید  ...دست از سرم بردار  ...طالقم بده  ...می خوام بقیه عمرم و مثل آدمزندگی کنم
صدای خنده ی عصبی حمید آمد.
 فکر کردی به همین راحتی راه و واسه تو باز می کنم که هر غلطی دلت خواست انجام بدی  ...من که می دونمدردت چیه  ...حامد بهت وعده وعید داده  ...مرد نیستم اگه بذارم شما دو تا به هم برسید
زن با صدای بلندی جیغ زد .دختر بچه دستهایش را محکم روی گوشهایش فشار داد.
 ولم کن لعنتی  ...تو مریضی  ...شکاکی  ...اون داداش بدبختت که رفته جبهه  ...کاری به ما ندارهحمید با صدای بلند تری داد زد.
 توی احمق عاشقشی  ،حتی اگه اون اینجا هم نباشه  ،باز هم دلت پیششه به خدا اشتباه می کنی دیوونه  ...دستت و به من نزنصدای شکستن ظرفها می آمد .دختر بچه با ترس از جایش بلند شد و پشت در دراز کشید .چشمش را به فضای
خالی پایین در چسباند .پاهای حمید را می دید که عصبی در سالن راه می رفت.
 می گی حامد و نمی خوای  ...باشه ...باشه سرم شیره مالیدی ،منم خر  ...حرفت و باور کردم  ...با اون مرده که هرروز خونه زنگ می زنه چه سر و سری داری ؟  ...چرا پسر همسایه باید عاشق تو بشه  ،وقتی که تو بچه داری و
ادعای نجابتت می شه  ...چرا مثل مادر من  ،مادر خودت سرت به زندگیت گرم نیست
صدای گریه زن بلند شد.
 نمی دونم اون مزاحمه کیه  ...سر و گوش پسر همسایه می جنبه به من چه ربطی دارهحمید داد زد.
 د حتما تو یه کاری کردی که پسره از راه به در شده  ...از این به بعد حق نداری پات و از خونه بیرون بذاری ...داغت و به دل همه شون می ذارم
حمید با قدمهایی سریع به سمت تلفن رفت و لحظه ای بعد تکه های خرد شده ی تلفن روی زمین افتاده بود .زن جیغ
زد  ،حمید عصبی به سمتش رفت.
 ولم کن عوضی  ...دست بهم نزن روانییییییمضطرب از خواب پرید .دستش را روی شقیقه هایش گذاشت و محکم فشار داد .سردردش بیشتر شده بود.
از اتاق بیرون آمد و بدون اینکه چراغی روشن کند از پله ها پایین رفت و وارد آشپزخانه شد .در یخچال را باز کرد و
جعبه قرصها را بیرون آورد.
 چیزی می خوای ؟تکان خورد و وحشت زده به عقب برگشت .سیاوش در چارچوب در ایستاده بود .در تاریکی فضای آشپزخانه هم
برق نگاه او را می دید.
 مسکن  ...قرص مسکن می خواستم143

www.romansara.com

رمانسرا

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

سیاوش جعبه را از او گرفت و با کمی گشتن بسته قرص را در دستش گذاشت.
 زیاد از اینها نخور عوارض دارهچیزی نگفت و یکی از قرصها را از بسته جدا کرد و همراه آب قورت داد.
 پارمینبه سیاوش نگاه کرد.
 کسی قبال تو زندگیت بوده ؟کمی فکر کرد .جز سیاوش به هیچ کس اجازه نداده بود وارد حریمش شود.
 نهسیاوش موهای روی شانه اش را کنار زد و پشت گوشش گذاشت.
 دلم می خواد حرفت و باور کنمبعد صورتش را نزدیک آورد .کمتر از چند سانتیمتر با هم فاصله داشتند .نفسهای تبدار سیاوش به صورتش می
خورد .ضربان قلبش تند شده بود .دست سیاوش دور کمرش پیچید .چشمهای سیاوش پر از عطش یکی شدن بود
ولی ناگهان رنگ نگاه سیاوش عوض شد  ،دستش را عقب کشید و با صدایی خش دار گفت :
 کاش این فاصله ها بینمون نبود پارمینبعد نفسش را با حرص بیرون داد و از آشپزخانه خارج شد.
او شوکه به در آشپزخانه نگاه می کرد و فراموش کرده بود برای چه کاری به آنجا
با صورتی متورم از خواب بیدار شد .پانیذ در اتاق نبود .نگاهی به ساعت کرد  ...یازده و نیم  ...گوشه لبش را گاز
گرفت  ،با عجله از جایش بلند شد و داخل دستشویی اتاق پرید.
از دستشویی بیرون آمد و در کمد را باز کرد .بلوز نارنجی آستین سه ربعی را همراه شلوار لی سفید و خاکستریش
بیرون آورد .بعد از پوشیدن آنها موهایش را با کلیپس سفیدی باالی سرش جمع کرد .نگاهی به لوازم آرایشش کرد
 ،بی حوصله سرش را برگرداند و از اتاق خارج شد.
سیاوش در سالن نشسته بود و شایان روبه رویش ماشین بازی می کرد.
 صبح بخیرسیاوش نگاهش کرد و سر تا پایش را از نظر گذراند .یکی از ابروهایش را باال برد و با لحن شوخی گفت :
 ظهر بخیرطعنه سیاوش را نشنیده گرفت و کنارش روی مبل نشست.
 بقیه کجان ؟ رفتن باغ لواسون چرا تو نرفتی ؟سیاوش نگاه عاقل اندر سفیهی به او کرد و چیزی نگفت.
 به خاطر من  ...چرا بیدارم نکردنسیاوش از جایش بلند شد و به طرف آشپزخانه رفت.
 می خواستن بیدارت کنن  ،من نذاشتم  ...بیا صبحونه بخور ،باید بریم144
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دنبال سیاوش وارد آشپزخانه شد .سیاوش صندلی کنار کشید و روی آن نشست .او هم مشغول ریختن چای در
فنجانها شد .نگاه خیره سیاوش را روی خودش حس کرد و دستش کمی لرزید.
فنجانها را روی میز گذاشت .ظرف کیک را از یخچال بیرون آورد و روی صندلی مقابل سیاوش نشست .تکه ای کیک
برداشت و مشغول خوردن آن شد  ،لحظه ای نگاهش به سیاوش افتاد.
سیاوش چشم از او بر نمی داشت .هول شد  ،کیک در گلویش پرید و به سرفه افتاد .از جایش بلند شد و با عجله به
دستشویی رفت .صدای سیاوش را شنید.
 حالت خوبه پارمین؟آنقدر سرفه کرد تا کیک از دهانش خارج شد و نفس راحتی کشید .چند مشت آب به صورتش زد و از دستشویی
بیرون آمد.
سیاوش خندید و گفت :
 خوبی؟خجالت زده سرش را پایین انداخت .از اینکه مثل دخترهای دست و پاچلفتی جلوی سیاوش رفتار می کرد  ،عصبانی
بود.
 من می رم آماده شمبعد با عجله به طرف پله ها رفت.
در جلوی ماشین را باز کرد و نشست .سیاوش  ،شایان را صندلی عقب گذاشت و سوار شد.
شایان با شیطنت از بین صندلی ها رد شد و خودش را روی پای پارمین انداخت .سیاوش اخم کرد.
 برو عقب شایانشایان ابروهایش را تند تند باال می برد و می خندید .سیاوش دست شایان را گرفت و می خواست او را عقب ببرد.
دست سیاوش را کنار زد و گفت :
 اشکالی نداره بذار بغل من باشهسیاوش با دلخوری نگاهش کرد .شایان شکلکی در آورد و با لحن بچه گانه ای گفت :
 دوس دالَم بَلَغ زن آیی باسَم ( دوست دارم بغل زن دایی باشم )سیاوش با چشمهایی گرد شده به او نگاه کرد.
 می خوای بغل کی باشی؟شایان دستهای پارمین را دور خودش حلقه کرد و با لحنی شاکی گفت :
 زن آیی  ...علوس تو( عروس تو )سیاوش پوزخندی زد و با شیطنت به چشمهای او نگاه کرد  ،بعد با لحنی جدی رو به شایان گفت :
 اذیت نمی کنیاشایان سریع گفت :
 باسهسیاوش نگاهش را از او گرفت و ماشین را از خانه بیرون برد.
به موهای شایان بوسه ای زد و انگشتهایش را بین موهای نرم اوحرکت داد .یاد بچه گی های پانیذ افتاد.
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 لوسش نکنبا پشت دستش گونه ی شایان را نوازش کرد و گفت :
 خیلی بامزه ستسیاوش زیر چشمی نگاهش کرد.
 چون به تو می گه زن آیی بامزه ستبه شوخی اخم کرد و جوابی نداد .شایان نگاهش را از ماشین های اطراف گرفت و رو به سیاوش کرد.
 آیی چیه ؟ سی ای بذال ( سی دی بذار)سیاوش یکی از ابروهایش را باال برد.
 امر دیگه ای نداری فسقلیو بعد دکمه سی دی پلیر را زد .چند لحظه بعد صدای محمد اصفهانی پخش شد.
دل بردی از من  ،به یغما  ...ای تُرک غارتگر من
دیدی چه آوردی ای دوست  ...از دست دل  ،بر سر من
شایان با عصبانیت به دست سیاوش که روی دنده بود زد و گفت :
 سوسَ آنم ( ترانه سوسن خانم گروه بروبکس)سیاوش چشم غره ای به او رفت و صدای آهنگ را زیاد کرد.
عشق تو در دل  ،نهان شد  ...دل زار و تن ناتوان شد
رفتی چو تیر و کمان شد  ...از بار غم  ،پیکـر مـن
شایان مظلومانه به پارمین نگاه کرد.
 سوسَ آنم بذالچشمهای شفاف شایان و التماسی که در آنها موج می زد وادارش کرد که آهنگ را قطع کند.
 آهنگی که می گه بین سی دی هات هست ؟سیاوش نگاهش کرد.
 آره  ...ولی یادم نمی یاد تو کدوم سی دیهنزدیک دنده نشست و شایان را کنار در ماشین گذاشت .دستش را به طرف آفتابگیر دراز کرد .لبه شالش روی
صورت سیاوش افتاد .سیاوش عصبی نفس عمیقی کشید و دست او را پایین آورد.
 بشین سر جات  ...این طوری خطرناکهسر جایش نشست و به چند سی دی که در دستش بود نگاه کرد.
 خدا کنه یکی از اینها باشهسی دی را در دستگاه گذاشت و شروع به عوض کردن آهنگهایش کرد .سیاوش کالفه گفت :
 چقدر هوا گرمهبا تعجب به او که دکمه کولر را می زد نگاه کرد  ،به نظرش هوا خنک بود.
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 شایان سرما می خوره هاشایان با شنیدن اسمش سرش را باال آورد.
 من تیزی نمی خولم ( من چیزی نمی خورم )شایان را روی پایش گذاشت و صورتش را بوسید .سیاوش زیر چشمی نگاهش کرد و پایش را بیشتر روی گاز فشرد
بعد با لحنی آمرانه گفت :
 دریچه سمت شایان و ببنددریچه را بست و سی دی را از دستگاه در آورد .شایان آهنگ سوسن خانم را فراموش کرده بود هنگام خوردن ناهار
هر بار که سرش را باال می آورد  ،نگاه مشتاق سیاوش را می دید .توجه سیاوش را دوست داشت .اما سیاوش انگار
زیاد از این وضع راضی نبود و بدون اینکه غذایش را تمام کند از پشت میز بلند شد.
 چرا غذاتو نخوردی مادرسیاوش به سمت در رفت.
 سیر شدمبا بستن در شهره مشکوک نگاهش کرد.
 مشکلی پیش اومدهسرش را به عالمت منفی تکان داد .شهره لحظه ای در فکر فرو رفت و بعد گفت :
 برو دنبالش  ...االن تو از همه بهش نزدیک تری  ،اگه مشکلی داشته باشه به تو می گهاز جایش بلند شد و به باغ رفت .آنجا آنقدر بزرگ بود که در نگاه اول هیچ اثری از سیاوش ندید .بی هدف شروع به
قدم زدن کرد .صدای فریاد کسی را شنید .قدمهایش را تند تر برداشت  ...انگار سیاوش بود که فریاد می زد  ...با
عجله به آن سمت دوید .نفس نفس می زد و از بین درخت ها رد می شد.
سیاوش را در حالی دید که مشت به درختی می کوبید و فریاد می زد .خودش را به او رساند و دستش را گرفت.
 چته سیاوش ؟سیاوش دستش را با عصبانیت از دست او بیرون کشید و داد زد.
 تنهام بذار لعنتی  ...از اینجا بروچند قدم عقب رفت و با صدایی بلند گفت :
 تا نگی مشکلت چیه از جام تکون نمی خورمسیاوش خیره نگاهش کرد و داد زد.
 بهت می گم برو  ...برو راحتم بذارررررچند قدم فاصله بینشان را طی کرد و رودروی سیاوش ایستاد .سیاوش نگاه بی قرارش را از او دزدید و آهسته گفت :
 برو  ...با بودنت آزارم نده پارمیندستهایش را دور صورت سیاوش گذاشت .سیاوش تند نفس می کشید و قفسه ی سینه اش به سرعت باال و پایین می
رفت.
 می دونم یه حرفهایی تو دلته که در مورد منه  ...مرگ یه بار شیون یه بار  ...حرفت بزن و هر دومون و راحت کنسیاوش دستش و پس زد و صورتش را برگرداند.
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 االن وقتش نیستقید همه چیز را زده بود .با حرص دست سیاوش را کشید .سیاوش عصبی به سمتش برگشت و در یک لحظه دستهای
سیاوش دورکمرش قفل شد و لبهایش مثل کوره داغ شد .تا چند دقیقه در شوک بود .سیاوش محکم در آغوشش
گرفته بود و مثل تشنه ای به چشمه رسیده جرعه جرعه از جام وجودش می نوشید.
بدنش لرزید  ،سیاوش صورتش را کمی عقب برد و به چشمهایش نگاه کرد بعد پیشانیش را به پیشانی او چسباند.
نفسهای سوزان سیاوش به صورتش می خورد .چشمهایش را بست .سیاوش شالش را پایین آورد و دستش را در
موهای او فرو کرد .حرکت انگشتهای سیاوش را بین موهایش حس می کرد و کمی بعد گرمای نفس سیاوش به
گوشش خورد.
 خیلی می خوامت  ...خیلیچشمهایش را باز کرد .نگاه مشتاق سیاوش از چشمهایش سر خورد و روی لبهایش ثابت ماند .دستهایش را دور
گردن سیاوش حلقه کرد و با او همراه شد.
سیاوش عصبی عقب کشید و چنگی به موهایش زد.
 کاش نمونده بودیدستش را روی گونه ی ملتهبش گذاشت و چیزی نگفت .سیاوش سرش را پایین انداخت و مقابلش روی تخته سنگی
نشست .هر دو سکوت کردند.
سیاوش سرش را باال آورد ودر حالی که پایش را عصبی تکان می داد گفت :
 مهرداد ...بین گفتن و نگفتن مردد بود.
 مهرداد ...داد زد.
 مهرداد قبل از مرگش اخالقش سگی شده بود  ...مدام مادرم و تحقیر می کرد  ...شبها دیر وقت میومد خونه واونقدر مست بود که رو پاش بند نمی شد  ...نمی تونستم زجر کشیدن مادرم و ببینم و خفه خون بگیرم
بلند و شد و شروع به قدم زدن کرد.
 تو کاراش سرک کشیدم  ...گوشیش  ،لپ تاپش  ،حتی کشوهای میز کارش و برای پیدا کردن یه نشونی از اونی کهداشت تیشه به ریشه ی زندگیمون می زد گشتم
سیاوش با خشم به او نگاه کرد و داد زد .
 فکر می کنی چی پیدا کردمشوکه شده بود و هیچ عکس العملی نشان نداد .سیاوش به چشمهایش خیره شد و با خشم داد زد.
 یه عکس از یه دختر  ...عکس تویی که دوستت داشتم  ...تویی که قرار بود زن من شی  ،عروس شهره ...سیاوش به سمتش هجوم آورد  ،بازویش را گرفت و تکان داد.
 حرفهام و می فهمی یا فقط عین مَنگها نگام می کنیبا ناباوری چشم به سیاوش دوخت .سیاوش نگاهش را تاب نیاورد و او را رها کرد.
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 وقتی اون عکس و دیدم  ،اولش به خودم دلداری می دادم که شاید مادرم اون و بین وسایلش گذاشته یا شاید بههر دلیل احمقانه ی دیگه ای اون عکس بین وسایلش رفته باشه  ...هر دلیلی به جز اون فکر مزخرفی که روحم و مثل
خوره می خورد
به درخت تکیه داد.
 تعقیبش کردم  ...طال فروشی و یه چند وقت زیر نظر گرفتم  ...کارهای خودم عقب افتاده بود و نمی رسیدم برمبیمارستان  ...اوضاع روحیم افتضاح بود  ...با شَک بهت نگاه می کردم  ...یه وقتهایی مثل قبل دوستت داشتم یه
وقتهایی ازت متنفر می شدم و به چشم یه لکاته می دیدمت ...
سیاوش نفسی تازه کرد و چشمهای به خون نشسته اش را به او دوخت.
 تا اینکه یه روز اومدی طال فروشی  ...چند بار پلک زدم گفتم شاید خیاالتی شدم  ،اما تو واقعی بود  ...گفتم شایدخرید داره  ،ولی اوضاع مالی شما که قاراشمیش بود  ...می خواستم بازم خودم و گول بزنم  ،گفتم شاید می خوای
چیزی بفروشی  ...منتظر موندم  ...اونقدراونجا ایستادم تا بیرون اومدی  ...با عجله از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل
 ...با کلی ادا اصول ازشون در مورد تو پرسیدم  ...گفتن با مهرداد کار داشتی  ...تو  ...تو با مهرداد کار داشتی
پاهای سیاوش بی جان شد .کنار تنه درخت سر خورد و روی زمین نشست.
 دنیا رو سرم خراب شد  ...اما بازم نمی خواستم باور کنم  ...عین احمقها واسه خودم دلیل می آوردم  ...خودم و گولمی زدم که تو پاکی  ،فکر من خرابه  ...تا اینکه یه روز قبل مرگش  ،زیادی شنگول شده بود و با دمش گردو می
شکوند  ...بهش شَک کردم  ،بیمارستان نرفتم و تمام طول روز و با ماشین دوستم تعقیبش کردم  ...اونجا برای اولین
بار هردو تون و کنار هم دیدم  ...چندش آورترین صحنه ی تموم عمرم بود  ...پدرم کناره ...
سیاوش سرش را میان دستانش گرفت.
 وقتی مهرداد مُرد  ،در گاوصندوق و باز کردم  ...با دیدن سفته های پونصد میلیونی تو و نامه ی مهرداد  ...تو واسممُردی  ...تو وجودم کُشتمت  ...اون آشغال یه نامه واسه مادرم گذاشته بود ...توش از دلیل انتخاب تو و سفر دبی آخر
هفته نوشته بود که اجل جونش و گرفت و بهش مهلت کثافت کاری نداد
حرفهای سیاوش در ذهن آشفته اش می چرخید  ...گیج شده بود و معنی واژه ها را درک نمی کرد ...تصورش هم
سخت بود که سیاوش به او به چشم یک فاحشه نگاه می کرده  ...اشک در چشمهایش جمع شد.
سیاوش نگاه خسته اش را به او دوخت  ،به چشمهایش خیره شد  ،حاال دلیل تمام رفتارهای ضد و نقیضش را می
فهمید .سیاوش دستش را به سمت او دراز کرد  ،با قدمهایی لرزان به طرفش رفت .سیاوش دستش را کشید و او در
آغوشش افتاد .صدای تپشهای نامنظم قلب او را می شنید .سیاوش بوسه ای به موهایش زد و ادامه داد.
 شهره بهم اصرار می کرد که بیام خواستگاریت  ...بهش می گفتم نه  ...ازم دلیل می خواست  ،حرفی واسه گفتننداشتم  ...اولش با قربون صدقه آخرشم با لعن و نفرین مجبور کرد که بیام  ...اومدم و اون حرفها رو بهت زدم که به
گریه افتادی  ...با تحقیر و تمسخرت دلم آروم نمی گرفت  ،تازه حالمم بدتر می شد  ...همون شب  ،تو همون اتاق ،
موقعی که اشکت پایین اومد از حرفهام پشیمون شدم  ...خواستم که بهت بگم چقدر واسم عزیزی  ...اما زبونم
نچرخید
سیاوش آغوشش را تنگ تر کرد و نگاهش را در صورت او چرخاند.
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 واسه اینکه فراموشت کنم یه مدت با یکی از همکالسیهام که اسمش الدن بود ارتباط داشتم  ...دختر بدی نبود ولیهیچکس مثل تو نمی شد  ...باهاش بهم زدم  ،اونم که سرخورده شده بود از ایران رفت  ...با خودم درگیر بودم ...
هم می خواستمت  ،هم ازت متنفر بودم  ...تصمیمم و گرفتم و به الدن زنگ زدم  ...قرار شد کارام و درست کنه برم
اونجا تخصص بخونم  ...گفتم شاید با درس خوندن بتونم فراموشت کنم  ...همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا
روزی که دوستت اومد پیشم
با تعجب به چشمهای سیاوش زل زد.
 دوست من ؟ آره  ...اسمش نسرین بود  ...گفت که می خوای انتقام پدرم و از من بگیری  ...یه حرفهایی هم در مورد مهریه زد و...
خنده ی هیستریکی کرد و ادامه داد.
 اومده بود که به من هشدار بده  ...در صورتی که باعث شد دلیل خیلی از مسائل و بفهمم  ...تو هنوزم پاک بودی ومی تونستی مال من باشی  ...تا روز عقد همش مضطرب بودم که نکنه پشیمون بشی  ...که نشدی  ...اما همون موقع که
بله رو گفتی دوباره بهت شَک کردم  ...شاید مهرداد صیغه ات کرده بوده و تو به خاطر آبروت به دوستهات حرفی
نزدی  ...آخه تو نامه نوشته بود من و همسر عزی ..زم
سیاوش نفسش را با حرص بیرون داد.
 امروز از این بودنت کنارم و نداشتنت خسته شدم  ...اومدم اینجا و ...حرفش را ادامه نداد .به چشمهای او خیره شد و موهایش را نوازش کرد.
 بگو که اشتباه فکر می کردمسیاوش منتظر نگاهش می کرد  ...بغض کرده بود ...اون همه چیز و می دونسته  ...زهر خندی زد .از آغوش سیاوش
بیرون آمد و با صدایی بلند گفت :
 تموم این مدت دیدی دارم دست و پا می زنم  ...دیدی دارم ذره  ،ذره آب می شم  ...چرا بازیم دادی؟  ...تو کهفهمیدی به قول خودت پاکم  ،بی گناهم  ...چرا به من هیچی نگفتی  ...وقتی اون روز تو طالفروشی بیهوش شدم می
دونستی دلیلش چیه  ،می دیدی که زجر می کشم  ،ولی بازم سکوت کردی  ...واسه چی ؟
شالش را از روی زمین برداشت و ادامه داد.
 خیلی خودخواهی  ...با من مثل یه عروسک بازی کردی  ...کاش هیچی از این ماجرا نمی دونستی  ...کاش نسرینچیزی بهت نگفته بود  ...من که باهاش کنار اومده بودم  ...فراموشش کرده بودم  ...توئه دیوونه و دوست داشتم ...
واسه قضیه مهرداد بهت حق می دم اما اینکه با وجود حرفهای نسرین بازم سکوت کردی و نمی تونم قبول کنم  ...تو
همه چیز ومی دونستی و هیچی نگفتی  ...فکر نکن خیلی بزرگواری به خرج دادی که منو عقد کردی  ...اون پولی که
من می خواستم واسه مهریه ازت بگیرم حقم بود  ...اصال هم از کارم پشیمون نیستم  ...تو و بابات باید شرمنده باشید
که پول ما رو خوردید  ...نگو بابات این کار و کرده بود و تو خبر نداشتی  ...گناه تو سکوت این چند وقته  ...می
تونستی همون موقع که نسرین اون حرفها رو بهت زد بیای پیشم ...
اشکهایش پایین آمد و با صدایی خش دار ادامه داد.
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 بیای و بهم بگی که می دونی  ...می تونستی با حرفهات من و از این همه عذاب و کابوس خالص کنی  ...تو می دونیاین چند وقته چقدر با وجدانم درگیر بودم  ...شبها تا صبح بیدار بودم و عین دیوونه ها با خودم حرف می زدم  ...تو ...
تو
شالش را سرش کرد وبا چشمهایی گریان به سمت خانه دوید.
 وایسا پارمین  ...پارمینبه صدای سیاوش اهمیتی نمی داد.
سر میز صبحانه نشست .سیاوش خداحافظی گفت و از آشپزخانه بیرون رفت.
 برات چای بریزم خانم ؟به صورت زری نگاه کرد و سرش را به نشانه تایید تکان داد.
تکه ای نان برداشت و هنگام مالیدن کره روی نان به حلقه اش خیره شد .یک هفته از ماجرایی که در باغ اتفاق افتاده
بود می گذشت و او و سیاوش به جز سالم و خداحافظ چیز دیگری بهم نگفته بودند.
زری فنجان چای را روی میز گذاشت.
احتیاج داشت با کسی حرف بزند .از اشتباه بودن کارهایی که این اواخر انجام داده بود مطمئن بود ولی راه حلی هم
برای جبران آنها پیدا نمی کرد  ...هر تصمیمی که می گرفت به ساعت نرسیده پشیمان می شد .احساس ضعف می
کرد.
فقط چای را خورد و از خانه بیرون رفت.
سر ایستگاه اتوبوس ایستاد ،باز هم فکرهای آشفته به ذهنش هجوم آورد و دوباره سردردش شروع شد.
اتوبوس ایستاد .همراه مسافرها چند قدم به سمت آن برداشت ولی بعد پشیمان شد و مسیر مخالف آنها را در پیش
گرفت .فیلمبرداری ساعت ده شروع می شد و وقت داشت کمی پیاده روی کند.
آهسته قدم برمیداشت .چند نفر با عجله از کنارش رد شدند و خودشان را به اتوبوس رساندند .تالش آنها برایش بی
معنی بود.
نفسش را بیرون داد و دستهایش را در جیب مانتویش فرو کرد  ...سیاوش و دوست دارم ؟  ...معلومه که دوستش
دارم  ...پس چه مرگمه؟  ...ازش ناراحتم  ،چرا چیزی بهم نگفت  ...اگه بهم می گفت چی می شد؟  ...خوب پولم و می
گرفتم و راحت زندگی می کردیم  ...فرض کن پولتم گرفتی  ،اون موقع عشق سیاوش چی می شد؟  ...خوب می
تونست مثل آدم بیاد خواستگاریم  ...اون موقع بهش جواب مثبت می دادی؟  ...خوب آره  ...دروغ می گی عین سگ
؟ اون موقع کلی دلیل و برهان واسه خودت می چیدی که پدر سیاوش باعث مرگ بابام شده  ،آوارمون کرده  ،من و
خواهرم به خاطر کار اون کلی زجر کشیدیم و کلی بهونه دیگه  ...شاید قبولش می کردم  ...خودت و گول نزن.
سیاوش کلی تحقیرت کرده بود و واسه حال گیری هم که شده بهش جواب منفی می دادی  ...یعنی می گی از
وضعیت االنم باید خوشحال باشم  ...خوشحال که نه  ،واقع بین باش .وضعیتت اصال بد نیست  ...چی کار کنم؟  ...برو
دردت و به یکی بگو .اینقدر فکر نکن عقل کلی و می تونی همه ی مشکالتت و خودت حل کنی.
به پیرمردی که با لباس ورزشی در پارک می دوید نگاه کرد .همه پر از شور زندگی بودند  ،زندگی در جریان بود و
معطل کسی نمی ماند .گوشیش را در آورد و شماره ترانه را گرفت.
 الو سالم  ...خوبی ؟ خواب که نبودی؟151
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ترانه با صدایی خواب آلود گفت :
 نه اصال  ...به این صدای شاد و بشاشم میاد خواب بوده باشم آخی ببخشید بیدارت کردم  ...شماره اون روانشناسه و می خوام  ،همونی که شیرین پیشش می رفت روانشناس شیرین  ...هان یادم اومد  ،برات اس ام اسش می کنم ممنون  ...خدافظ بگیر بخواب باشه  ...راستی کی بریم درمورد آقاتون تحقیق کنیم؟ دیگه تحقیق الزم نیست  ...یه روز بیا پیشم تا همه چیز و برات تعریف کنم بازم تصمیمت عوض شد  ...باشه میام  ...خدافظبه شماره ای که ترانه فرستاد زنگ زد و برای ساعت هشت شب نوبت گرفت .می خواست از تاریکی شب برای دور
ماندن از نگاههای کنجکاو مردم استفاده کند .هنوز هم در ذهن خیلیها مشاوره گرفتن از روانشناس برابر با دیوانگی
بود.
کمی استرس داشت .دستهایش را عصبی مشت کرد و چشم به در اتاق دوخت.
 خانم فکور بفرماییدبلند شد .پشت در اتاق چند لحظه ایستاد .نفس عمیقی کشید .تصمیم گرفته بود همه ی مشکالت و دغدغه هایش را
بگوید  ،بدون حذف قسمتهایی که مایه ی خجالتش می شد .می خواست برای اولین بار با کسی غیر از خودش
دردودل کند .دسته ی در را پایین آورد و وارد شد.
خانمی با چهره ای خندان پشت میز سفید رنگی در انتهای اتاق نشسته بود.
 سالم سالم عزیزم  ...بفرمایید بنشینیدروی کاناپه آبی رنگی در کنار میز نشست .خانم مصداقی شروع به یادداشت کردن مطلبی کرد.
فضای اتاق را از نظر گذراند .تمام دیوارهای آنجا سفید رنگ بود و تنها تابلوی روی آن منظره ای از طلوع خورشید را
نشان می داد .در زیر آن با خطی خوش نوشته شده بود  ...شب رفتنیست  ،طلوع کن
 اون جمله رو خیلی دوست دارمسرش را رو به مصداقی برگرداند و گفت :
 با معنیه  ...حس خوبی می دهمصداقی از پشت میزش بلند شد و کنار او نشست .به چشمهای پارمین خیره شد و گفت :
 کلمه های ساده وقتی درست سر جاشون قرار بگیرن جمله هایی و خلق می کنن که به آسونی نمی شه معنیشونکرد  ...من اعتقاد دارم جمله ها هم مثل آدمها سرشار از احساسن  ...بعضیاشون مثل بعضی از آدمها منفین  ...نباید
سراغ این جمله ها رفت  ،ذهن و پژمرده می کنن  ...اما بعضی دیگه از جمله ها مثل آدم خوبهایی هستن که بهت
انرژی و شور زندگی می دن
به تابلو نگاه کرد و ادامه داد.
 هر روز صبح که میام و این جمله رو می خونم  ،ناخودآگاه لبخند به لبم میاد و همه ی اتفاقهای بدِ پشت در وفراموش می کنم ...
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با خنده ادامه داد.
 هر روز تو ذهنم خونه تکونی دارم  ...شب می تونه سیاه  ،سیاه باشه  ...اما مهم منم که هر روز طلوع می کنماز طرز فکر مصداقی خوشش آمد  ،تا حاال از این دریچه به زندگی نگاه نکرده بود.
مصداقی دستش را در دست گرفت و با لبخندی به لب به چشمهای او خیره شد.
 اسم من نیازه و شما ؟ پارمین از آشناییت خوشبختم عزیزم  ...اسم قشنگی داری  ،معنیش چی می شه ؟ به معنی قطعه ای از بلوره اسمتم هم مثل خودت خوشگله ممنوننیازدیگر چیزی نگفت و منتظر نگاهش کرد.
باید حرف می زد  ...کلمات در مغزش می چرخید  ...نمی دانست از کجای زندگیش شروع به گفتن کند.
نیاز  -اولین جمله ای که به ذهنت می رسه و بگو  ...دنبال فعل و فاعل و چیدن کلمات نگرد  ...بذار ذهنت هر جور که
دوست داره کلمات و کنار هم بچینه
بدون فکر جمله ی اول را به زبان آورد.
پارمین  -بچه که بودم مامانم ترکمون کرد  ...بابام می گفت اون یه لکه ی ننگه
نگران واکنش صورت نیاز بود اما او خونسرد نگاهش می کرد.
پارمین  -یه خواهر دارم اسمش پانیذه  ...با عمه و بابام زندگی می کردیم  ...بابام چند ماه پیش مرد  ...خودکشی کرد
باز هم نیاز واکنشی نشان نداد.
پارمین  -بابام قبل مرگش تموم دارایی مون و تو یه سرمایه گذاری از دست داد  ...حدود یه سال و نیم پایین شهر و
تو نکبت زندگی می کردیم
اشکهایش پایین آمد .نیاز جعبه دستمال کاغذی را روبه رویش گذاشت.
پارمین  -چند بار جوونهای بی سر و پا تو خیابون جلوم و گرفتن  ...خیلی حس بدی بود  ...هیچکسی نبود که کمکم
کنه  ...خیلی تنها بودم  ...چند ماهه که مرتب کابوس می بینم  ...دختر بچه ای که می دونم خودمم  ،شاهد دعوای
مامان و باباشه  ...وقتی از خواب می پرم یادم نمیاد دقیقا تو خواب چی دیدم
کمی مکث کرد.
پارمین  -عمه می گه مامان و بابام عاشق هم بودن ولی بعد از به دنیا اومدن من مامانم از زندگی دلسرد میشه و یه
روز بی خبر میره  ...میگه مامانم اونقدر از زندگیش بدش میومده که می خواسته خواهر کوچیکم و سقط کنه  ...حتی
حاضر نمی شده بهش شیر بده
ذهنش مدام در تقال بود و نمی توانست سر یک موضوع تمرکز کند.
پارمین  -وقتی بابام فهمید دار و ندارمون به باد رفته حالش بد شد و بردیمش بیمارستان  ...هزینه عمل و بیمارستان
و نداشتیم  ...پول پیش واسه اجاره کردن خونه هم نداشتیم  ...هیچ قوم و خویشی هم تهران نداریم  ...از سر ناچاری
کمک یکی از دوستای خانوادگیمون و قبول کردم ولی اون سرم کاله گذاشت و
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گریه اش شدت گرفت .نیاز بدون هیچ عکس العملی نگاهش می کرد.
پارمین  -گفت دوستم داره  ...پیرمرد خرفت سنش از بابامم هم بیشتر بود  ...ازم کلی سفته گرفته بود و تهدیدم
کرد اگه به عقدش در نیام اجراشون می ذاره  ...تازه اون موقع فهمیدم جریان کالهبردای از بابامم زیر سر خود
نامردش بوده  ...نمی دونین اون شب و با چه زجری صبح کردم  ...فرداش مهرداد  ،همون کالهبرداره  ،مرد ...
به دستهایش خیره شد  ،نگینهای حلقه اش می درخشید.
پارمین  -قبل از این اتفاقها  ...یعنی قبل از بدبخت شدنمون  ...یه دختر سرزنده بودم  ...به موقع تصمیم می گرفتم ...
به موقع عصبانی می شدم  ...به وقتشم با دوستام خوش می گذروندم  ...اما این مدت همه چیم قاطی شده  ...نمی تونم
در مورد هیچ کاری تصمیم بگیرم یعنی تصمیم که زیاد می گیرم ولی پنج دقیقه بعدش پشیمون می شم  ...گاهی الکی
عصبانی می شم و یکم که فکر می کنم می بینم دلیلی واسه عصبانیت وجود نداشته  ...خالصه کارهای احمقانه زیاد
انجام می دم  ...آخرین حماقتمم ازدواجم بود  ...نه اینکه شوهرم مرد بدی باشه  ...یعنی برعکس خیلی هم خوبه اما
دلیلم واسه ازدواج احمقانه بود  ...من با پسر همون مردی که زندگیمون و خراب کرد  ،هفته پیش عقد کردم
عصبی خندید و سرش را تکان داد.
پارمین  -می خواستم بعد از عقد پول مهریه ام و ازش بگیرم تا قسمت کوچیکی از ضرری که باباش بهمون زد
جبران شه  ...اما اشتباه کردم  ...من هیچ وقت دختر زبون دار و قالتاقی نبودم  ،موقع مهریه هم هیچ حرفی نتونستم
بزنم
دستمال کاغذی بین دستهای عرق کرده اش له شده بود.
پارمین  -البته دلیلم واسه عقد فقط مهریه نبود  ،یعنی بود  ...می دونین داشتم خودم و گول می زدم که فقط واسه
مهریه با سیاوش ازدواج می کنم در صورتی که  ...از قبل سیاوش و دوست داشتم  ...بعد از عقد تصمیم گرفتم ...
یعنی می خواستم باهاش زندگی کنم  ...اما اون  ...اون بهم گفت که همه چیز و می دونسته  ...حتی جریان نقشه من و
واسه مهریه  ...از اینکه همه چیز و می دونسته و چیزی بروز نداده عصبانی شدم و بعدم دعوامون شد  ...االن حس می
کنم معلقم  ...یه بار می گم اشکالی نداره و همه چیز و فراموش می کنم و یه بار دیگه اونقدر به اتفاقهایی که گذشته
فکر می کنم که دلم می خواد سرم و به دیوار بکوبم و از شر این زندگی پر درد راحت شم  ...دلم آرامش می خواد ...
ولی فکر اتفاقهایی که افتاده مثل موریانه داره ذهنم و می خوره
آرام اشک می ریخت .تمام ماجراهایی را که سعی می کرد فراموششان کند به یکباره به خاطر آورده بود .نیاز
مقداری آب در لیوان ریخت و به دستش داد.
نیاز  -این و بخور خانمی
لیوان را گرفت.
نیاز  -درکت می کنم  ...روزهای سختی و گذروندی  ...هر کس دیگه ای هم جای تو بود کم میاورد  ...انسان از آهن
که نیست  ...طاقتش اندازه داره  ...اگه منم جای تو بودم خسته می شدم  ...ممکن بود حتی اندازه ی تو هم تحمل
نداشته باشم  ...دخترهای تن فروشِ کنار خیابون به بهونه ی فقر تن به هر ذلتی می دن  ...اما تو با اونها یه فرق
بزرگ داشتی  ...اونها تو اولین موقعیت سخت تسلیم شدن  ،اما تو جنگیدی  ...تو روحیه ی باالیی داری  ،خودت و تو
دست کم نگیر
نیاز از جایش بلند شد و چند کاغذ از روی میزش آورد.
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نیاز  -خب االن می خوای شبیه قبلت شی  ...منظورم زمانیه که یه زندگی خوب داشتی  ...درسته ؟
سرش را به نشانه تایید تکان داد.
نیاز  -ببین عزیزم  ...تو درموقعیتهای عجیبی بودی که روحت و آزرده  ...باید مثل تنت که موقع جراحت روش
مرهم می بندی تا خوب شه واسه روحت هم مرهم بذاری  ...مرهم روح  ،آرامشه  ...باید آرامش و به روحت
برگردونیم  ...تو اولین قدم باید کلمات منفی و از ذهنت دور بریزی  ...کلمه هایی مثل نکبت  ،بدبختی  ،مشکل و
چیزهایی شبیه به این  ...و به جاش از کلمه های خنثی استفاده کنی مثال به جای مشکل زندگیم  ،بگو موقعیت جدید
زندگیم  ...تقریبا یه معنی و می دن  ...ولی جمله اول بار منفی زیادی و بهت وارد می کنه و ناخودآگاه دچار اضطراب
می شی  ...قدم بعد باید از جمله های مثبت بیشتر استفاده کنی  ...زمانهایی که حس کردی فکرهای منفی داره
سراغت میاد به خودت جمله های مثبت بگو  ...مثال بگو من آرومم یا چقدر احساس خوبی دارم حتی اگه این جمله ها
رو باور نداری بازم هم به زبونشون بیار  ...خیلی موثره  ...قدم سوم
کاغذها را جلویش قرار داد.
نیاز  -تمام موضوعهایی و که بهشون فکر می کنی و روی یه کاغذ بنویس  ...و روی یه کاغذ دیگه راه حلهایی که برای
اونها به نظرت می رسه رو یادداشت کن
به کاغذها که تصویر کودکی زیبا روی آنها چاپ شده بود نگاه کرد.
نیاز  -این سه قدم رو دو روز آینده انجام بده  ...و بعد بیا تا درمورد نتایجشون باهم صحبت کنیم
کاغذ ها را برداشت و از جایش بلند شد .نیاز هم روبه رویش ایستاد.
نیاز  -به چیزهای خوب زندگیت فکر کن  ...خیلی ها این شانس و ندارن تا با اونی که عاشقشن ازدواج کنن  ...تو برد
بزرگی داری  ،این و فراموش نکن
حرفهای نیاز را قبول نداشت با این وجود لبخندی زد .از موقعی که برگشته بود به حرفهای نیاز فکر می کرد.
کاغذها را مقابلش گذاشت .هر دو روی کاغذ مشکالتش پر شده بود .به کاغذ دیگر نگاه کرد  ،هیچ راه حلی به
ذهنش نمی رسید .دستی در موهایش کشید و نفسش را بیرون داد .پانیذ غرق خواب بود .زانوهایش را در بغل جمع
کرد و با حسرت چشم به او دوخت  ،دلش برای خوابی بدون کابوس تنگ شده بود .چراغ مطالعه را خاموش کرد و
کاغذ ها را برداشت .آهسته از اتاق بیرون آمد و به طرف اتاق سیاوش رفت .به آرامی در آن را باز کرد و داخل شد.
آباژور کوچک کنار تخت سیاوش را روشن کرد .سیاوش شیفت شب بود و تا پنج صبح بر نمی گشت .روی تخت
نشست و به وسایل اتاق نگاه کرد .همه وسایل ساده و از جنس چوب بود .کاغذ ها را کنار آباژور گذاشت و روی
تخت دراز کشید .غلتی زد و به عکس سیاوش نگاه کرد .چهره سیاوش درون عکس لبخند می زد و دستش را دور
گردن شهره انداخته بود .این چهره خندان را دوست داشت .سرش را در بالش فرو کرد و نفس عمیقی کشید .ریه
هایش از عطر سیاوش پر شد .یاد روزی افتاد که در ماشین نشسته بودند .لبخندی به لبش آمد و زیر لب گفت :
دختره ی سرتق
با یادآوری آن لحظه با صدای بلند خندید ولی بعد سریع دستش را جلوی دهانش گذاشت تا صدایش کسی را بیدار
نکند.
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خنده اش را فرو خورد و دستش را از روی دهانش برداشت .به حلقه اش نگاه کرد .موقعی که سیاوش حلقه را در
انگشتش قرار می داد دستش می لرزید .سیاوش متوجه لرزش او شد و با لحن بدجنس همیشگیش گفت  :نمی
دونستم حالت ویبره هم داری  ...فول آپشنیا
حلقه را جلوی نور آباژور گرفت .نگینهایش نور را منعکس می کردند .یکدفعه حلقه از دستش افتاد و زیر تخت
رفت .سرش را خم کرد و زیر تخت را نگاه کرد اما نور کافی نبود و چیزی نمی دید .آباژور را از روی پاتختی
برداشت و دوباره نگاه کرد .به جای حلقه چیز دیگری توجه اش را جلب کرد .عکسهای روز عقدش آنجا بود .آنها را
بیرون آورد .روی تخت دراز کشید و یکی از عکسها را برداشت  ،عکس از چهره خودش بود که با چشمهایی محزون
به دوربین نگاه می کرد .عکس دیگری برداشت  ...او و سیاوش کنار هم نشسته بودند و پانیذ باالی سرشان قند می
سایید  ...عکس بعــــــدی  ...و  ...پلکهایش روی هم افتاد.
دختر بچه در حالی که عروسکش را روی زمین می کشید از اتاق بیرون آمد .حمید کنار دیوار نشسته بود و گریه می
کرد.
 بابایی جاییت اوف شده ؟حمید سرش را تکان داد و چشمهای غمگینش را به او دوخت.
 نه پس چرا گریه می کنی؟ برو پیش عمه ات  ...حوصله ندارمدختر بچه پایین دامنش را در دست گرفت و با ناراحتی گفت :
 آخه  ...آخه عمه هم حوصلم و نداره  ...می گه پانیذ سرش و برده  ...اما دروغ می گه ؟حمید با اخم گفت :
 آخرین باریه که در مورد عمه ات این طوری حرف می زنی  ...فهمیدی؟دختر بچه با ترس یک قدم عقب رفت.
 آخه خودم دیدم  ،کله عمه به تنه اش چسبیده  ...هیچم پانیذ اون و جایی نبرده بودحمید دستش را روی پیشانیش گذاشت.
 برو تو اتاقت بازی کندختر بچه کمی این پا و اون پا کرد .حمید عصبی سرش داد زد.
 چته؟  ...چرا نمی ری تو اتاقت؟دختر بچه آب دهانش را قورت داد و با لحنی ملتمس گفت :
 آخه یه چیزیهحمید دستی به صورت خیس از اشکش کشید.
 بگو می دونی مامان که می رفت برام چیز بخره  ...یعنی موقعی که از این چیزای غذا می خواست بخره  ...زودی میومددختر بچه بغض کرد و ادامه داد.
 ولی االن دو روزه که از بازار نمیادش156
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حمید صورتش را با دستانش پوشاند  ،شانه هایش می لرزید .دختر بچه دستش را روی شانه ی حمید گذاشت.
 برو بهش بگو پارمین دیگه غذا نمی خواد  ...اصال همش دیگه هویج و حتی از اون چیز بدمزه سبزا می خوره  ...بگودیگه بازار نَمونه  ...بیاد پیشم
حمید بغلش کرد و صورتش را بوسید.
 بهش می گم  ...قول می دم برگردهدختر بچه موهایش را با هر دو دستش کنار زد و گفت :
 من که بزرگم اصال هم هیچیم نیست  ...ولی عروسکم شبها برای مامانی گریه می کنه  ...از بس بچه اس ...حمید موهایش را نوازش کرد .اشکهای دختر بچه پایین آمد و با لبهایی لرزون گفت :
 مامانم و می خوامصدای هق هق گریه دختر بچه در گوشش پیچید و از خواب پرید.
هوا کامال روشن شده بود .سریع از روی تخت بلند شد .با دیدن سیاوش کف اتاق از تعجب خشکش زد  ،تنها
بالشتک مبل زیر سرش بود.
بدتر از این نمی شد .گوشه لبش را گاز گرفت و می خواست از اتاق بیرون برود  ،اما دلش نیامد .پتو را برداشت و به
آرامی روی او انداخت .قدمی به سمت در برداشت.
 ممنونبا چشمهایی گرد شده به عقب برگشت .سیاوش با لبخند نگاهش می کرد .سعی کرد برای بودنش در اتاق دروغی به
هم ببافد.
 دیشب چون پانیذ خواب بود  ،اومدم اینجا درس بخونمسیاوش چشمهایش را ریز کرد.
 پس کتابهات کو؟حس کرد سطل آبی سردی را روی سرش خالی کرده اند .جوابی نداشت .چشمش به برگه ها افتاد.
 خالصه هام و می خوندمبرگه ها را برداشت و با عجله به طرف در رفت .صدای سیاوش را شنید.
 هر وقت دلت خواست می تونی بیای اینجا  ...بدون هیچ دلیلیدر اتاق را بست  .نگاهی به لباس خواب کوتاهش کرد و زیر لب گفت :
اَه  ،چرا خوابم برد
سکانسی از سریال درست از آب در نمی آمد و مجبور شده بود چندین و چند بار دیالوگهایش را تکرار کند .حس
می کرد مغزش در حال انفجار است .کلید را در قفل در چرخاند و وارد حیاط شد .ماشین سیاوش در پارکینگ نبود.
نفس راحتی کشید .با اتفاقی که دیروز صبح افتاده بود ترجیح می داد کمتر جلوی سیاوش آفتابی شود.
در خانه را باز کرد .پانیذ با دیدنش داد زد.
 عمه پارمین اومدشکیفش را روی مبل گذاشت .شهره از آشپزخانه بیرون آمد.
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 سالم عروس خانم  ،بیا ببین این خوبه ؟همراه شهره به آشپزخانه رفت .کیکی روی میز بود.
 من و کوکب درستش کردیم  ...چطوره ؟عطر خوش کیک در فضای آشپزخانه پیچیده بود.
 بوش که خیلی خوبه  ،قیافه اش هم عالیهکوکب هم وارد آشپزخانه شد.
 اومدی عزیزم  ...زود برو دوش بگیر تا سیاوش نیومدهبه آن دو نگاه کرد و با تردید گفت :
 امشب خبریه ؟شهره در قابلمه را برداشت.
 آره عزیزم  ...تولد سیاوشهکوکب دستش را گرفت و او را به سمت در آشپزخانه برد.
 برو سریع آماده شو  ،شهره لباسهات و رو تختت گذاشتهکیفش را برداشت و به اتاق رفت .تاپ سفید و دامن لی کوتاهی روی تخت افتاده بود .دامن را برداشت و جلوی
کمرش گرفت .بلندی آن تا باالی زانویش می رسید .خندید و آن را روی تخت انداخت .وارد حمام شد  ،شیر آب
سرد را باز کرد و زیر دوش رفت .لحظه ی اول دچار لرز شد ولی کمی بعد بی حسی شیرینی وجودش را در بر
گرفت.
موهایش را خشک می کرد که شهره داخل اتاق آمد.
 آماده ای؟بعد با تعجب به لباسهای او خیره شد.
 چرا اونهایی که برات گذاشته بودم و نپوشیدی ؟برس را روی میز گذاشت و رو به روی شهره ایستاد.
 با اینها راحت ترم شهره جونشهره اخمهایش را در هم کشید.
 یعنی چی با اینها راحت تری  ...تو دیگه شوهر داری نباید عین دختر بچه ها بلوز و شلوار بپوشی آخه این خیلی کوتاهه  ...یکی از دامن های خودم و می پوشم  ...خوبه ؟شهره با غیظ به سمت در رفت.
 همونی که برات خریدیم و بپوش  ...چونه هم نزنشهره در را بست .با حرص روی تخت نشست و دامن و تاپ را گوشه ی اتاق پرت کرد.
ده دقیقه همان طور روی تخت نشسته بود .با بی میلی از جایش بلند شد  ،لباس ها را برداشت و پوشید.
موهایش را روی شانه اش ریخت تا کمی از یقه ی باز آن را بپوشاند .کمی هم برق لب زد .صندل های سفیدش را
پایش کرد و پایین رفت.
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همه آماده نشسته بودند .کمی بعد زری هم کیک را آورد و روی میز گذاشت .شهره با لذت به او نگاه می کرد  ،از
اینکه حرفش را به کرسی نشانده بود راضی به نظر می رسید .اما حال پارمین خوب نبود .دوست نداشت سیاوش
خیال کند که به خاطر او خودش را به این ریخت در آورده است.
صدای ماشین سیاوش آمد و چند لحظه بعد در حال باشد .همه به جز او بلند شدند و به استقبال سیاوش رفتند .شهره
صدایش کرد .چشمهایش را چرخاند و با حرص از جایش بلند شد .تا زمانی که جلوی در رسید سیاوش خیره نگاهش
می کرد .آهسته گفت :
 سالم  ...تولدت مبارکسیاوش محو او شده بود و جوابی نداد .پانیذ خندید .کوکب لبش را گاز گرفت و به شهره اشاره کرد .شهره ریز
خندید و دستش را جلوی صورت سیاوش تکان داد.
 سیاوش  ،حواست کجاست مادرسیاوش که لبخند آنها را دید تازه متوجه جریان شد .سرش را پایین انداخت و با لحنی شوخ گفت :
 داشتم فکر می کردم این خانم محترم و قبال کجا دیدم  ...فکر کنم تو یه فیلم هالیوودی دیدمشگونه هایش از شرم گلگون شد .انتظار نداشت جلوی همه به لباسش اشاره کند .کوکب با خنده گفت :
 بهتره بریم سراغ کیک که داره خامه اش آب می شهپانیذ نگاهی به پارمین کرد.
 اونی که داره آب می شه خواهر منه عمهبه پانیذ چشم غره ای رفت و دندانهایش را روی هم فشار داد.
سیاوش رو به روی کیک نشست و به او اشاره کرد.
 بیا اینجا بشینکوکب دستش را گرفت و او را به سمت سیاوش برد .پانیذ دوربین را برداشت.
 اینجا رو نگاه کنیدسیاوش دستش را دور کمر او حلقه کرد.
 یکم بخندلبخند مصنوعی به لب آورد .پانیذ عکس را گرفت و با ذوق کنارش نشست.
 خوب کیک و بخوریم دیگهشهره به شمع اشاره کرد.
 نه باید اول شمع و فوت کنهپانیذ بی حوصله گفت :
 خوب فوتش کن دیگه  ...دلم آب شدسیاوش به پارمین نگاه کرد و در گوشش گفت :
 چرا خودت و کنار می کشی  ...از با من بودن ناراحتیسرش را به نشانه منفی تکان داد.
 اما چهره ات چیز دیگه ای و نشون می ده159
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می خواست انکار کند ولی نگاهش انزجار را فریاد می زد  ،سرش را پایین انداخت .دست سیاوش دور کمرش شل
شد .پانیذ به سمت کیک هجوم آورد و آن را فوت کرد .شهره اعتراض کرد.
 پانیذپانیذ رو به شهره کرد.
 شمعه داشت می ریخت تو کیک  ،مجبور شدمسیاوش پوزخندی زد و از جایش بلند شد.
 ممنون از همگی  ...من یکم خسته ام می رم استراحت کنمسیاوش به سمت پله ها رفت .کوکب آهسته گفت :
 قبل از اینکه بخوابه یه تیکه کیک ببر براش بخورهپانیذ کیک را برید و قسمتی از آن در پیش دستی گذاشت .شهره به زری گفت :
 یه فنجون اسپرسو بیار  ...سیاوش خیلی دوست دارهاحساس دوگانه ای داشت .از طرفی دوست داشت به سیاوش نزدیک شود و از طرف دیگر چیزی در درونش مانع از
این کار می شد .زری چند دقیقه بعد با سینی به سالن برگشت کیک را در آن گذاشت و سینی را مقابلش گرفت.
با اکراه سینی را در دست گرفت و به طبقه باال رفت .کمی پشت در اتاق مکث کرد .دلخوریش را تقریبا فراموش
کرده بود ولی حس خوبی هم از نزدیک شدن به سیاوش نداشت .با نوک پایش چند ضربه به در زد .صدایی نشنید ،
در را باز کرد.
سیاوش با زیر پوش روی تخت دراز کشیده بود و به سقف نگاه می کرد.
 مزاحمت نیستمسیاوش چشمهایش را بست و گفت :
 چرا خیلی مزاحمیبی توجه به حرف او وارد اتاق شد .سینی را روی میز گذاشت و لبه تخت نشست .می خواست شروع به گفتن کند که
سیاوش گفت :
 مجبور نیستی به خاطر دل شهره من و تحمل کنی کسی مجبورم نکرده  ...خودم دوست داشتم بیام اینجاسیاوش چشمهایش را باز کرد و لبخند کجی زد.
 خیلی ناشیانه دروغ می گی دچار توهم شدی  ،من دروغ نمی گمسیاوش سرش را بلند کرد و به چشمهایش خیره شد .طوری نگاهش می کرد که در حال ذوب شدن بود .سرش را
پایین انداخت و دستهایش را درهم فشرد .سیاوش عصبی خندید و سرش را روی بالش گذاشت .باید کاری می کرد
 ،کمی مضطرب بود به آرامی سرش را کنار سر سیاوش گذاشت و دراز کشید .سیاوش با تعجب نگاهش کرد.
 این کار یعنی چی اونوقتچشمهایش را بست و گفت :
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 خودت گفتی هر وقت دلم خواست می تونم بیام اینجا  ،بدون هیچ دلیل خاصی  ...االنم دلم می خواد اینجا درازبکشم
حرکت انگشتان سیاوش را بین موهایش حس می کرد .صدای سیاوش را شنید.
 اینجا خطرناکه کوچولو  ...آقا گرگه ممکنه یهو یه لقمه ی چپت کنهلبخند زد وچشمهایش را باز کرد.
 سیاوش ...سیاوش او را در آغوش کشید  ،نمی توانست احساس خوب با او بودن را انکار کند و خودش را بی میل نشان دهد.
بیشتر از آنچه که فکر می کرد سیاوش را دوست داشت .سیاوش گونه اش را نوازش کرد و گفت :
 چیزی می خواستی بگی؟سعی کرد احساس واقعیش را به زبان بیاورد.
 رفتارهای من و به حساب دوست نداشتنت نذارسیاوش پوزخندی زد و گفت :
 پس به حساب چی بذارم االن یکم اوضاع روحیم بده  ...خودمم نمی دونم از زندگی چی می خوامسیاوش سرش را در گودی گردن او گذاشت و آهسته گفت :
 تا موقعی که نخوای وارد حریمت نمی شم  ...البته یه شرط داره؟سرش را بلند کرد .به چشمهای منتظر پارمین خیره شد و ادامه داد.
 دیگه از این لباسهای مکش مرگ ما نپوشی  ...ممکنه نتونم رو قولم بمونمخندید و آهسته به شانه ی سیاوش زد .سیاوش صورتش را نزدیک او آورد .لحظه ای شوکه شد .اما سیاوش
پیشانیش را بوسید و روی تخت نشست.
 بهتره بری اتاق خودت  ...چون یه عضو صورتت بدجور داره بهم چشمک می زنهخندید و از جایش بلند شد.
 ممنون که درکم می کنی  ...قول می دم زیاد منتظرت نذارمسیاوش نگاه مغرورش را به او دوخت.
 وقت کردی یکم خودت و تحویل بگیرخندید و از اتاق بیرون آمد .به اتاق خودش رفت و کاغذ راه حل ها را برداشت و بزرگ در آن نوشت.
اگه احساسم و به زبون بیارم بقیه درکم می کنن
به اتاق خودش رفت و کاغذ راه حل ها را برداشت و بزرگ در آن نوشت.
اگه احساسم و به زبون بیارم بقیه درکم می کنن
اشتهایی به شام نداشت .لباس خوابش را پوشید و روی تخت دراز کشید .به حرفهای سیاوش فکر کرد  ...یه عضو
صورتت بدجور داره بهم چشمک می زنه  ...لبخندی روی لبش آمد و صورتش را در بالش فرو برد .اولین باری بود
که سیاوش این موضوع را پیش می کشید .قبال آنقدر جدی برخورد می کرد که هیچگاه در مخیله اش هم نمی گنجید
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روزی همچین درخواستی از او داشته باشد .چشمهایش را بست .حرفهای سیاوش چندین و چند بار در ذهنش تکرار
شد و کمی بعد خوابش برد.
دختر بچه دامن کوکب را محکم گرفته بود.
حمید داد می زد.
 راحتم بذار کوکب  ...برو از خونه ی من بیرون  ...نمی خوام دیگه کسی و ببینمکوکب اشک می ریخت و با مشت به در اتاق می کوبید.
 باز کن حمید  ...دیوونه بازی در نیارصدای شکستن وسایل می آمد .دختر بچه دامن کوکب را جلوی چشمانش گرفت و از گوشه چشم به در اتاق نگاه
می کرد .حمید فریاد زد.
 حالم از این زندگی به هم می خورهدختر بچه آهسته گفت :
 بابا مریضه؟کوکب نگاهش کرد.
 برو تو اتاقت  ...تا وقتی هم که بهت اجازه ندادم بیرون نمیایدختر بچه به طرف اتاقش دوید و در را نیمه باز گذاشت .چند لحظه بعد سرش را از الی در بیرون آورد .کوکب
گریه می کرد.
 داداش تو رو خدا بیا بیرون  ...با این کارها پانته آ برنمی گردهصدای خرد شدن شیشه آمد و لحظه ای بعد صدای گریه ی سوزناک حمید شنیده می شد .کوکب پشت در نشست.
 داداش چرا این قدر خودت و عذاب می دی  ...غصه چی و می خوری؟  ...بیا بریم خونه ی خودمون  ...مامان و بابانگرانتن  ...حال بابا خوب نیست  ...چند روز پیش سر مزار حامد قلبش گرفت  ...هنوز عزادار حامدن  ...تو دیگه
نمک به زخمشون نپاش
حمید ناله کرد.
 تو نمی فهمی چی می کشم کوکب  ...زندگیم از هم پاشیده  ...زنم بی خبر گذاشته رفته  ...آبرو واسه ام نمونده ...روم نمی شه تو چشمهای بابا نگاه کنم
کوکب آهی کشید.
 چقدر بابا بهت گفت االن زوده  ...تازه پشت لبت سبز شده ،خامی  ،ساده ای  ...برو مثل حامد درس بخون  ...واسهخودت کسی شو  ...چند تا کشور برو  ،ببین دنیا دست کیه  ...گفت مستیه عشق دو روزه از سرت می پره  ...تبِ تُند
زود عرق می کنه  ...گفت یا نگفت ؟
حمید جوابی نداد .کوکب اشکش را پاک کرد.
 تو نه کار داشتی نه سرمایه ای  ...بابا گفت با نون و عشق نمی شه زندگی کرد  ...تو گفتی که عاشق همید  ،زمینزیر اندازتونه و آسمون سقف خونتون  ،عشق که باشه بقیه ی مشکلها حله  ...بابا گفت گشنگی نکشیدی تا عاشقی از
یادت بره  ...اما تو پات و کردی تو یه کفش که فقط پانته آ رو می خوای  ،وگرنه می ذاری از این خونه می ری
کوکب به در زد.
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 حمید اینها رو نمی گم که داغت تازه شه  ...می خوام بگم خودت خواستی  ،کسی مجبورت نکرد با پانته آ ازدواجکنی  ...همون طور که بابا با جبهه رفتن حامد مخالف بود و مانعش نشد  ،با دل عاشق تو هم راه اومد
کوکب با سوز اشک می ریخت.
 االن زندگی تو از هم پاشیده  ،حامد هم شهید شده  ...بابا داره دق می کنه حمید  ...بیا از خر شیطون پیاده شوو اینننه من غریبم بازی و تموم کن  ...با داد و هوار کردن و شکستن در و پنجره پانته آ بر نمی گرده  ...باید موقعی که
در خونه و روش قفل می کردی و نمی ذاشتی با کسی رفت و آمدی داشته باشه فکر همچین روزی رو هم می کردی
 ...اون طفلی و تو این خونه زندونی کرده بودی  ...حق داشت بذاره بره  ...حاال بیا بریم خونه  ...عقل بزرگترها بهتر از
من و تو کار می کنه  ،شاید تونستیم یه راهی پیدا کنیم  ...حمید درو باز کن  ...باز کن حمید
کوکب بلند شد و با مشت به در کوبید.
 حمید با توام در و باز کنحمید جوابی نمی داد .چهره کوکب نگران شد .به سوراخ قفل نگاه کرد و بعد به آشپزخانه رفت .با چاقویی که آورده
بود آنقدر به قفل زد تا کلید افتاد .دستش را زیر در برد .کلید را بیرون آورد .در را باز کرد و وارد اتاق شد .چند
لحظه بعد جیغ بلندی کشید و سراسیمه به طرف حیاط دوید.
دختر بچه آهسته از اتاقش بیرون آمد .نگاهی مضطرب به در حال کرد و بعد وارد اتاق حمید شد.
با دیدن جسم غرق خون حمید سر جایش خشکش زد .چشمهایش را تا آخرین حد باز کرد  ،مردمک چشمهایش از
ترس گشاد شده بود .قدمی عقب رفت .بدنش شروع به لرزیدن کرد .دندانهایش به هم می خورد .پلکش می پرید.
جیغ بلندی زد  . ..صداها را نامفهوم می شنید .کمی بعد به زحمت چشمهایش را نیمه باز کرد .توده ای رنگی جلوی
چشمهایش می چرخید.
پلکهایش روی هم افتاد .دستی موهای روی پیشانیش را کنار زد .دوباره چشمهایش را باز کرد .این بار واضح تر می
دید .سیاوش لبه تخت نشسته بود و نبضش را می گرفت.شهره و کوکب با چشمهایی نگران نگاهش می کردند.
 حالش چطوره مادر؟سیاوش دستش را در دست گرفت.
 خوبه  ...ولی ممکنه دوباره تشنج کنهصدای گریه ی پانیذ بلند شد .سیاوش عصبانی گفت :
 کوکب خانم میشه پانیذ و ببرید بیرون  ...نباید اینجا سر و صدا باشهکوکب پانیذ را بیرون برد .شهره کنار تخت ایستاد.
 مطمئنی حالش خوبه  ...هنوز لبهاش کبوده و صورتش ورم دار  ...نکنه خدایی نکرده طوریش شهسیاوش به صورت رنگ پریده پارمین خیره شد.
 اینها به خاطر تشنجه  ...کم کم از بین می ره تو پیشش می مونی مادر؟ آرهشهره با چهره ای غمگین از اتاق بیرون رفت .سیاوش در موهایش دست کشید.
به سختی لبهایش را تر کرد و گفت :
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 اینجا چه خبره ؟ هیچی بگیر بخوابقطره اشکی از چشمش چکید.
 می ترسم چشمهام و ببندم  ...دوباره کابوس ببینمسیاوش کنارش دراز کشید.
 من کنارتم  ،بخواب  ...هیچ اتفاقی نمی افتهپارمین مثل دختر بچه ای در آغوش سیاوش خزید و سرش را روی سینه ی او گذاشت.
 قول می دی تنهام نذاری ؟سیاوش بوسه ای به موهایش زد و آهسته کنار گوشش گفت :
 -قول می دم

***

صبح با سردرد از خواب بیدار شد .حس می کرد سرش اندازه ی توپ بسکتبال بزرگ شده است .دندانهایش را روی
هم فشار داد و غلت زد  ،از دیدن سیاوش تعجب کرد .خودش را عقب کشید و بازوی او را تکان داد.
 سیاوش  ...سیاوشسیاوش چشمهای خواب آلودش را به زور از هم باز کرد .با دیدن او روی تخت نشست.
 حالت خوبه ؟ آره  ...تو اینجا چی کار می کنی؟سیاوش با تعجب نگاهش کرد.
 چیزی از دیشب یادت نمیاد؟لبش را گاز گرفت و با چشمهایی گرد شده به خودش نگاه کرد .لباسهایش تنش بود .با شک گفت :
 اتفاقی افتاده؟سیاوش خندید.
 آره  ...ولی نه اون اتفاقی که تو فکر می کنی کوچولو  ...دیشب تو خواب تشنج کردیگیج شده بود .چیزی یادش نمی آمد.
 مطمئنی  ...هیچی یادم نمیادسیاوش با چشمهایی نگران نگاهش کرد.
 یادت نمیاد بهم گفتی پیشت بمونمسرش را به عالمت منفی تکان داد .سیاوش چند لحظه مکث کرد.
 یادت نمیاد دیشب چه خوابی دیدی؟ نه164
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 نترس  ،چیز مهمی نبود  ...به خیر گذشتاز روی تخت بلند شد .به طرف در رفت و ادامه داد.
 زنگ بزن به گروه بگو نمی تونی امروز بیای؟  ...باید بریم پیش یه متخصص تو که گفتی حالم خوبه  ...دکتر واسه چی ؟ باید بفهمیم علت تشنجت چیه  ...کوچیک که بودی هم تشنج می کردی؟سرش را پایین انداخت .چیزی یادش نمی آمد.
 نمی دونم  ...باید از عمه بپرسم خودم ازش می پرسم  ...تو زودتر آماده شوسیاوش بیرون رفت .از جایش بلند شد و مقابل آینه ایستاد  ...چرا چیزی از دیشب یادم نمیاد بعد از تماس با توکلی
لباس پوشید و از اتاق بیرون آمد .سیاوش آهسته با کوکب حرف می زد  ،با دیدن او هر دو ساکت شدند .کوکب با
حالتی گرفته نگاهش کرد.
 حالت خوبه عزیزم؟لبخند زد.
 خوبمکوکب نگاه محزونش را از او گرفت و به طرف پله ها رفت.
 بیاید صبحونه بخوریدهر سه به آشپزخانه رفتند.
صندلی را کنار کشید و پشت میز نشست .سیاوش در فکر فرو رفته بود.
 نمی شینی؟سیاوش نگاهش کرد و بدون هیچ حرفی نشست.
 چیزی شده ؟ نهبه کوکب نگاه کرد .حس می کرد چیزی را از او پنهان می کنند .تکه نانی برداشت و مقداری کره روی آن مالید ...
تصاویر پراکنده ای جلوی چشمش نقش بست .لقمه را روی میز گذاشت  ...تصویرحمید در حالی که غرق خون بود
مقابلش ظاهر شد .با ترس صندلی را عقب کشید و ایستاد .تصویر محو شد و به جای آن چهره ی سیاوش را رو به
رویش دید.
 جاییت درد گرفت ؟با لکنت گفت:
 نـــــــه  ...خـــــوبمسیاوش چند لحظه خیره نگاهش کرد  ،در چشمانش نگرانی موج می زد.
 صبحانه ات و بخور  ،من بیرون منتظرتمبعد به سمت در رفت.
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دستهایش سرد شده بود  ،کوکب بهت زده نگاهش می کرد .دستش را روی پیشانیش گذاشت  ...نکنه دارم دیوونه
میشم

***
دکتر غفاری بعد از دیدن نتایج آزمایش  ،عینکش را روی میز گذاشت و با تبسمی بر لب گفت :
 خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارهسیاوش نفس راحتی کشید.
 پس دلیلش جسمی نیست آزمایشها که چیزی و نشون نمی دنپارمین به غفاری نگاه کرد.
 پس چرا تشنج کردم و مرتب سردرد دارم ؟غفاری به صندلیش تکیه داد.
 این اواخر مشکلی براتون پیش نیومده که شما رو بیش از حد هیجان زده یا ناراحت کنهمشکل  ...آنقدر تعداد مشکلهایش زیاد بود که نمی توانست آنها را به زبان بیاورد  ...یاد حرف نیاز افتاد  ...به جای
مشکل از یه کلمه ی دیگه استفاده کن
 اتفاقهای زیادی واسم افتاده  ،ولی  ...مهمترینش فوت ناگهانی پدرم بود  ...پدرم و چند ماه پیش از دست دادم تسلیت می گمزیر لب تشکر کرد .غفاری ادامه داد.
 ممکنه به همین دلیل فشار زیادی به اعصابت وارد شده باشه  ...پیشنهاد می کنم یه چند جلسه روان درمانی بری ...صحبت کردن می تونه آرومت کنه  ،حتی اگه مشغله های آقای دکتر اجازه داد با هم یه سفر چند روزه برید .روحیه
می تونه روی سالمت جسم تاثیر بذاره
به سیاوش خیره شد .دلیل اصلی همه ی مشکالت روحیش را مهرداد می دانست  ،اما گاهی برای حفظ آبرو باید
سکوت کرد .سیاوش از جایش بلند شد و رو به روی میز غفاری ایستاد.
 واقعا ممنونم  ...می بخشید بدون وقت قبلی اومدم و مجبورت کردم پارتی بازی کنیغفاری ایستاد و دست سیاوش را فشرد.
 جبران می کنی دکتر  ...وقتی سینا گواهی پزشکی خواست میام سراغتسیاوش خندید.
 -سینا هم مثل خودت بازیگوشه

***
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از مطب بیرون آمدند وسوار ماشین شدند .سیاوش به او خیره شد و گفت :
 اگه واسه ناهار دعوتت کنم  ،قبول می کنی خوشگله؟خندید.
 االن ساعت دهه خب ده باشه  ...واسه منی که صبحانه نخوردم االن وقت ناهاره عمه نگرانه  ،بهتره بریم خونه  ...همونجا یه چیزی بخورسیاوش یکی از ابروهایش را باال برد.
 تلفن و واسه همچین روزی اختراع کردن  ...یه زنگ می زنی بهش و می گی خدا رو شکر از منم سالم تریمی خواست بهانه ای بیاورد که سیاوش دستش را روی لبهای او گذاشت.
 فقط بگو چشم  ...دلم می خواد با زنم برم بیرون  ...توقع زیادیهدست سیاوش را پایین آورد.
 توقع تو زیاد نیست  ،من بی حوصله ام  ...خونه کلی کار دارم  ،امتحانهام چند روز دیگه شروع می شه و هنوز چیزینخوندم  ...تازه به آقای توکلی هم قول دادم اگه کارم زود تموم شد برم واسه فیلمبرداری  ...آخه قسمتهای آخرشه ،
به من احتیاج دارن
سیاوش چند لحظه مکث کرد.
 منم به تو احتیاج دارم  ...کی واسه من وقت می ذاریکالفه سرش را تکان داد.
 بهت که گفتم تا چند وقت ازم هیچ توقعی نداشته باشسیاوش پوزخندی زد.
 یه گپ دوستانه اسمش توقع نیست  ...توقع اونیه که برخالف میلت مجبورت کنم  ،کاری و انجام بدی که دلت نمیخواد
حرف سیاوش به نظرش خودخواهانه بود .یاد مهرداد افتاد  ...ببین من کاری با احساس تو ندارم  ،چاره ای غیر از
ازدواج با من نداری  ...سرش را میان دستانش گرفت.
 من و ببر خونهسیاوش به طرف او خم شد و روی شانه اش دست گذاشت.
 سرت درد می کنه ؟صورت سیاوش را به شکل مهرداد دید .عصبی دست او را پس زد و با نفرت گفت :
 به من دست نزنسیاوش عقب رفت و با حرص در موهایش دست کشید.
 غفاری راست می گفت  ،باید بری پیش روانشناسبا شنیدن این حرف آتش گرفت.
 منظورت اینه که من دیوونه ام من همچین حرفی نزدم167
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 ولی فکر می کنم منظورت همین بود تو مختاری هر جور که می خوای فکر کنیدندانهایش را روی هم فشار داد.
 آره  ،آره دیوونه ام  ،بابای کالهبردار تو دیوونه ام کردفک سیاوش منقبض شد.
 بس کن  ...اون ماجرا خیلی وقته که تموم شدهپارمین عصبی خندید.
 تو دلت می خواد تموم شه  ،آخه معامله به نفع تو بودسیاوش به چشمهای او خیره شد.
 واضح حرف بزن  ...من تو چه معامله ای سود کردماز پیش کشیدن این بحث پشیمان شد  ،اما حرفی را که نباید به زبان آورده بود .می خواست از ماشین پیاده شود که
سیاوش دستش را گرفت.
 کجا می ری؟نگاهش را دزدید.
 به خودم مربوطهسیاوش در سمت او را بست و قفل مرکزی را فشار داد.
 طوری از معامله پر سود حرف می زنی انگار فراموش کردی دلیلت واسه ازدواج با من چی بوده؟به سیاوش نگاه کرد  ،رگ گردنش برجسته شده بود.
 دلیلم و یادمه  ...فراموش کردم تو پسر مهردادیهر دو در سکوت به هم خیره شدند .سیاوش رویش را برگرداند و پایش را روی گاز فشار داد.
به محض توقف ماشین پیاده شد و به طرف در رفت .کوکب و شهره در حال نشسته بودند.
 خوبی عمه ؟ آره  ،خیلی خوبمشهره نگران به سمتش آمد .نگاهش را به زمین دوخت.
 چرا چشمات قرمزه  ،گریه کردی نهشهره قانع نشد.
 با سیاوش دعوات شده؟می خواست انکار کند که سیاوش در را باز کرد .جوابی نداد و به سمت پله ها رفت .وارد اتاقش شد و پشت در
ایستاد .صدای سیاوش را شنید که با شهره و کوکب حرف می زد .چشمهایش را بست  ...دوباره همه چیز و خراب
کردم  ...دلش می خواست با کسی درد ودل کند  ،از کیفش گوشی را در آورد و شماره ی ترانه را گرفت  ،جواب
نمی داد .گوشی را روی تخت پرت کرد و پشت در نشست  ...چرا اون حرفهای مزخرف و بهش زدم  ...اشکهایش
پایین آمد  ...تصویر پانته آ با لباس خواب پاره جلوی چشمش جان گرفت .چشمهایش را بست  ...حمید به زور او را
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روی مبل پرت کرد  ،صدای جیغ های پانته آ در سرش پیچید .دستش را روی گوشهایش فشار داد  ...شب می تونه
سیاه باشه  ،شب می تونه سیاهه سیاه باشه  ...تصویر تابلوی اتاق نیاز را دید  ...خورشیدی در دل تاریکی طلوع می
کرد  ...چشمهایش را باز کرد و به گوشیش خیره شد  ...در زنگ زدن به نیاز مردد بود  ...سرش را روی زانوهایش
گذاشت و زیر لب نالید  ...من نمی خوام دیوونه شم  ...گوشیش زنگ خورد .حوصله ی جواب دادن نداشت.
از جایش بلند شد و جلوی آینه ایستاد  ،به جای تصویر خودش صورت پانته آ را دید .چشمهایش را بست  ...به
چیزهای خوب فکر کن  ...بعد از چند لحظه چشمهایش را باز کرد .با دیدن تصویر خودش در آینه لبخند بی جانی
زد.
چند ضربه به در اتاق خورد و سیاوش وارد شد.
چهره اش در هم رفت و رویش را برگرداند.
سیاوش رو به رویش ایستاد و چکی را مقابلش گرفت .با بهت به دست سیاوش نگاه کرد.
 سفیده  ...هر چقدر که دلت می خواد بنویسبه چشمهای سیاوش خیره شد  ،هیچ احساسی در نگاه او نبود .سیاوش چک را در دستش گذاشت .دست سردش
میان دستهای گرم سیاوش لرزید .سیاوش متوجه لرزش او شد و با شصتش دست او را نوازش کرد  ،ولی حالت
نگاهش تغییر نکرده بود.
 این تنها کاریه که از دستم بر میاد  ،ضرر عاطفیت و نمی تونم جبران کنمحرفی برای گفتن نداشت .با شرم سرش را پایین انداخت.
 سفته ها رو هم خیلی وقته پاره کردمزهر خندی زد و ادامه داد.
 معامله ی پدرم و بهم زدمگوشه ی لبش را گاز گرفت و چیزی نگفت .سیاوش دستش را رها کرد و به طرف در رفت .قبل از خارج شدن گفت
:
 مهرداد واسه ام پدری نکرد  ...هیچ وقت بهم نگو پسر مهرداددر بسته شد  ،دستش لرزید و چک روی زمین افتاد.
روی تخت نشست و صورتش را میان دستهایش پوشاند  ...اشکهایش پایین آمد و زیر لب گفت :
خیلی احمقی پارمین
تا عصر خودش را در اتاق زندانی کرد  ،حتی برای ناهارهم پایین نرفت .ساعت هفت شده بود که چند ضربه به در
اتاق خورد .اعتنایی نکرد.
 پارمین  ،منم ترانه  ...در و باز کنپتو را از روی صورتش کنار کشید.
 درو باز کن دختر  ،تو که بد مهمون نبودیبا سستی از روی تخت بلند شد و در را باز کرد .ترانه با چهره ای خندان در آغوشش کشید.
 چطوری بی معرفت  ...دلم برات یه ریزه شده  ،نباید سراغی ازم بگیری  ...حالت خوبه ؟چشمهای ورم کرده اش را به ترانه دوخت.
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 از بدم بدترماز آغوش او بیرون آمد و روی تخت نشست.
 زندگیم نابود شدهترانه کنارش نشست و دستش را دور شانه ی او حلقه کرد.
 چی شده عزیزم؟سرش را روی شانه ی او گذاشت.
 سیاوش همه چیز و می دونه منظورت از همه چیز چیه ؟ پیشنهاد مهرداد  ،دلیل من واسه عقدترانه بهت زده نگاهش کرد.
 خودت بهش گفتی؟سرش را به نشانه ی منفی تکان داد.
 نه  ...نسرین گفته چرا آخه ؟سرش را بلند کرد و با لحن سردی گفت :
 نمی دونمترانه عصبانی اخمهایش را درهم کشید.
 دختره ی عقده ای  ،آخر زهرش و ریخت  ...بهش چیزی نگفتی؟ نه  ...اول از دستش خیلی عصبانی شدم ولی بعد دیدم نسرین ارزش عصبانیت هم نداره  ...نمی خوام دیگه بهشفکر کنم  ...کاری که نباید بشه  ،شده  ...با فحش دادن به اون مشکلم حل نمی شه
 سیاوش خیلی بد باهات برخورد کردیاد دعوایشان در باغ افتاد.
 نهترانه بی حوصله گفت :
 پس چرا اینقدر قیافه ات ناله ست دیوونه شدمترانه خندید .ولی وقتی نگاه جدی او را دید لبخندش را جمع کرد.
 جدی گفتی ؟ آره  ...یه مدته کابوسهای عجیب غریب می بینم  ،بهشون توجه نکردم  ...االن گاهی تو بیداری هم کابوس می بینم ...واسه همین شماره ی روانشناسه رو ازت گرفتم
ترانه با چشمهایی گرد شد نگاهش کرد.
 رفتی پیشش؟سرش را میان دستانش گرفت.
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 یه جلسه بیشتر نرفتم  ...ساعت هشت باید برم واسه جلسه ی دومترانه از جایش بلند شد.
 خب پاشو لباس بپوش با هم بریمبا چشمانی نگران نگاهش کرد.
 فکر می کنی خوب می شمترانه لبخند زد.
 معلومه که خوب می شی  ،دیـــــــوونهلبخند محوی روی لبش نشست و از جایش بلند شد .تمام اتفاقهایی که در این دو روز افتاده بود را برای نیاز تعریف
کرد .نیاز فقط شنونده بود و هیچ عکس العملی نشان نمی داد.
با تمام شدن حرفهایش منتظر به چهره ی نیاز نگاه کرد .نیاز لبخندی زد و در سکوت به او خیره شد.
پارمین  -هیچ نظری ندارید ؟
نیاز  -مامانت و خیلی دوست داشتی ؟
از سوالش تعجب کرد.
پارمین  -نمی دونم  ...ولی خب همه ی دختر بچه ها مامانهاشون و دوست دارن
نیاز  -روزی وکه رفت یادته ؟
پارمین  -نه
نیاز  -وقتی که رفت چند ساله بودی؟
دختر بچه ای را دید که در تختش نشسته بود و آهسته گریه می کرد .پلک زد .تصویر محو شد.
پارمین  -چهار یا پنچ ساله
نیاز  -از دوریش گریه هم کردی؟
با نوک کفشش روی زمین ضرب گرفت.
پارمین  -نمی دونم  ...چیزی یادم نمیاد
نیاز  -بابات و بیشتر دوست داشتی یا مامانت ؟
صدای دختر بچه در گوشش پیچید .چشمهایش را بست.
دختر بچه با چشمهایی گریان کنار در حال ایستاده بود.
 بابا بَده  ،منم دوستش ندارم  ...حاال باهات بیامپانته آ چمدان را در حیاط گذاشت.
 برو تو اتاقت اینقدر نق نزن به جونمکیف صورتیش را روی شانه اش جا به جا کرد و با بغض گفت:
 ماما می ری بازار؟ آره  ...آره می رم بازار  ...می خوام برم کوفت و زهر مار بخرمدختر بچه چشمهایش را گرد کرد.
 مگه مار هم خوردنیه ؟171
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پانته آ پوزخندی زد و با چمدان دیگری به طرف در حال رفت  ،موقع رد شدن به دختر بچه تنه زد .دخترک تعادلش
را از دست داد  ،کیفش روی زمین افتاد و در آن باز شد  ،تمام مداد رنگیهایش بیرون ریخت.
بغضش ترکید .پانته آ بی توجه به او چمدانهایش را از حیاط بیرون برد .دختر بچه با اضطراب خم شد و مداد
رنگیهایش را در کیفش هل داد که صدای بستن در حیاط آمد .با چهره ای وحشت زده کیفش را رها کرد و به طرف
در دوید .با مشتهای کوچکش به آن کوبید.
 ماما  ...ماما  ...ماما  ...من و جا گذاشتی  ...باز کن در و  ...اگه باز نکنی دیگه دخترت نمی شم  ...جیغ می زنم  ...نینی و نیشگون می گیرم  ...تو لیوان تُف می کنم  ...ماما  ...ماما رفتی بازار؟ من مار نمی خورم  ...از مار می ترسم
اشکهایش را با پشت دست پاک کرد و با نا امیدی گفت :
 ماما  ...باز کن  ...اگه باز نکنی  ...اگه باز نکنی اصال هیچ دوست ندارمچشمهایش خیس شده بود.
نیاز  -پارمین  ...پارمین عزیزم
به شدت تکان خورد و چشمهایش را باز کرد.
پارمین  -بله
نیاز  -خوبی ؟
دستمالی برداشت و اشکهایش را پاک کرد.
پارمین  -بله  ،بله خوبم
نیاز  -جواب سوالم و ندادی؟
سوال را فراموش کرده بود.
پارمین  -می شه سوالتون و یه بار دیگه بگید؟
دستهایش می لرزید .نیاز متوجه شد و سوالش را تغییر داد.
نیاز  -هنوز سیاوش و دوست داری؟
پارمین  -فکر کنم
نیاز  -دلت می خواست امروز راجع به مهرداد حرف بزنی و با سیاوش دعوا کنی؟
پارمین  -نه اصال
نیاز -بعد از اولین دعواتون  ،پیش اومد که راجع بهش صحبت کنید؟
پارمین – نه  ...هر دو سکوت کردیم
نیاز -چرا؟
پارمین  -دلیل سیاوش و نمی دونم اما من می خواستم اون روز و اون حرفها رو فراموش کنم
نیاز  -تونستی؟
پارمین  -نه  ،تو دعوای امروز صبح دوباره همه ی اتفاقهای بد گذشته جلوی چشمم اومد
نیاز دستش را روی دستهای سرد او گذاشت.
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نیاز  -عزیزم باید در مورد هر مسئله ای که تو گذشته اتفاق افتاده و آزارت میده حرف بزنی  ...ناراحتیهات و به
زبون بیار و سعی کن به کمک سیاوش برای حل کردنشون یه راه پیدا کنی
پارمین  -من و سیاوش نمی تونیم باهم حرف بزنیم و به نتیجه برسیم  ...یه طرف قضیه پدر اونه
نیاز  -بدون تعصب به اطرافیانت نگاه کن  ...سیاوش پسر مهرداد و ...
پارمین  -شهره
نیاز  -بله  ،سیاوش پسر هر دوی اونهاست  ...اگه قراره چوب کارهای مهرداد و تو سر سیاوش بکوبی باید محبتهای
شهره رو هم در حق اون جبران کنی
پارمین  -گفتن این حرفها آسونه ولی عمل کردن بهشون خیلی سخته
نیاز -می دونم  ،اما به خاطر نجات زندگیت مجبوری سختی رو هم تحمل کنی  ...باید به کمک سیاوش مسائلتون و
حل کنید  ...در غیر این صورت با کوچکترین نسیم اختالفی آتش زیر خاکستر گذشته جون می گیره و شعله می
کشه
سرش را تکان داد.
پارمین  -مشکالت ما حل شدنی نیست  ...پدرم دیگه زنده نمی شه  ،هیچ چیز سر جای سابقش بر نمی گرده
نیاز  -منظورم از حل شدن این نیست که شرایط مثل روز اولش بشه  ...وقتی تو با غم از دست دادن پدرت کنار بیای
 ،وقتی قبول کنی که پدرت خودش هم مقصر بوده این یعنی مشکل و تو ذهنت دلیل یابی و حل کردی  ...وقتی
مشکل حل شد مرحله ی بعد فراموشیه  ...باید ذهنت و از تموم تلخی ها پاک کنی ...
خندید و ادامه داد.
نیاز  -چون هر دو خانمیم بذار یه مثال آشپزخونه ای بزنم  ...تا حاال ظرف شستی؟
تبسم کرد.
پارمین  -بله
نیاز -دیدی بعضی فنجونها تهشون قهوه یا چای خشک می شه ؟
سرش را به نشانه مثبت تکان داد.
نیاز  -حاال هر چقدر هم که آب تمیز تو اون فنجون بریزی بازم رنگش به خاطر قهوه ته اون کدر می شه  ...مغز
ماهم مثل همون فنجون می مونه  ...اگه مشکالت و حل نکنیم و فقط اونها رو به فراموشی بسپریم مثل این میمونه که
آب تو یه فنجون نشسته بریزی  ...ذهنت همیشه به خاطر اون خاطره ی تلخ در عذابه اما اگه حلش کنی و بعد
فراموش بشه  ،مثل این می مونه که فنجونت و شستی و آب تمیز توش ریختی این حرف نیاز راقبول داشت  ،سرش
را به نشانه ی تایید تکان داد .نیاز سکوت کرد تا او به حرفهایش فکر کند.
نیاز سکوت کرد تا او به حرفهایش فکر کند.
بخشیدن مهرداد واقعا برایش سخت بود .به دست چپش خیره شد و به جای خالیه حلقه اش نگاه کرد .نیاز لیوان
شربت را مقابلش گذاشت.
پارمین  -ممنون
نیاز – نوش جان  ...اون سه قدم و که جلسه ی قبل گفتم انجام دادی
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سرش را باال آورد.
پارمین  -سعی کردم ولی  ،گاهی یادم می ره که باید مثبت فکر کنم ذهنم به طور خودکار منفی بافی می کنه
نیاز  -هر وقت این احساس بهت دست داد محیطی و که توش هستی عوض کن مثال اگه تو اتاقتی برو تو حال و کنار
بقیه ی اعضای خانوادت بشین  ،با دوستهات قرار بذار یا با سیاوش برو پارک و قدم بزن  ...نباید به ذهنت اجازه ی
شاخ و برگ دادن به مسائل منفی و بدی
کالفه سرش را تکان داد.
پارمین  -هر وقت چشمهام و می بندم  ،مخصوصا موقع خواب اتفاقهای گذشته مثل فیلم جلو چشمام میاد  ،اون موقع
چی کار کنم
نیاز  -چند تا کتاب طنز بخر وبذار کنار تختت  ...قبل از خواب سه  ،چهار صفحه اش و بخون  ...این طوری فکرت
درگیر موضوع دیگه ای می شه
خندید  ،حرف نیاز به نظرش احمقانه بود.
نیاز  -شاید به نظر خنده دار بیاد  ،ولی من خودم اینکار رو هر شب انجام می دم  ،واقعا تاثیر داره
پارمین  -شنبه امتحانهام شروع می شه  ...وقتی برای این کارها ندارم
نیاز  -بهت پیشنهاد می کنم واحدهای این ترمت و حذف کنی  ...اعصابت تحمل فشار دیگه ای و نداره
پارمین  -دو ترم مشروط شدمه  ،اگه این ترم هم حذف کنم خیلی عقب می افتم
نیاز  -سالمتیت از هر چیزی مهمتره
مقداری از شربت خورد و با کمی مکث گفت :
پارمین  -باید با مدیر گروهمون صحبت کنم ببینم امکانش وجود داره یا نه
نیاز لبخند زد.
نیاز – خب حاضری  ،سه تا قدم دیگه رو بهت بگم
با دیدن لبخند نیاز لبخند محوی روی لبش آمد.
 بلهنیاز  -قدم چهارم  ،علت هر مسئله ای که ذهنت و مشغول کرده به طور دقیق مشخص کن  ...به عنوان مثال تو
سردرد داری  ،با سیاوش دعوات شده ،با خواهرت برخورد خوبی نداشتی و سر کارت هم ضعیف عمل کردی  ...اینها
به صورت پراکنده تو فکرت تکرار می شن و آزارت می دن  ...همه ی این مواردی که گفتم معلول هستن و علت
اونها می تونه مثال این باشه که تو شب قبل خواب خوبی نداشتی  ...پس باید اول علت و مشخص کنی  ...قدم بعدی
حل کردن علته  ،در مورد مثال قبل تو باید دنبال راهی باشی که شبها خوب بخوابی وقتی خواب خوبی داشته باشی
تمام اون حاالت آزاردهنده خود به خود از بین می ره  ...قدم ششم اینه که روزی یک ساعت تو وان آب گرم بشینی
و چشمهات و ببندی  ...باید سعی کنی فکرهای آزاردهنده رو دور بریزی  ...یا اگه از خیس شدن خوشت نمیاد رو
تختت دراز بکش و این کار و انجام بده  ...با این روشها فشار عصبی که این مدت بهت وارد شده به تدریج کم می شه
...ولی یه موضوع مهمی باقی می مونه
پارمین  -چه موضوعی؟
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نیاز -کابوسها یا ذهن بهم ریخته ای که ازش شکایت می کنی به خاطر درگیری های اخیرت نیست  ...احتمال زیاد یه
شوک روحیه بزرگ تو کودکیت بهت وارد شده و بدون درمان مونده  ...درواقع می شه اینطوری توصیفش کرد که تو
از قدیم یه دمل چرکین و با خودت همه جا حمل می کردی و حاال با درگیریهای ذهنی جدیدت اون سر باز کرده ...
باید ریشه ی اصلی رو خشکوند
دستش را روی زانویش مشت کرد.
پارمین  -من باید چه کار کنم؟
نیاز  -باید به عمه ات بگی تموم گذشته رو واسه ام تعریف کنه
لبخند زد و ادامه داد.
نیاز  -البته بدون سانسور
کمی مکث کرد.
پارمین  -دلم نمی خواد بدونه پیش شما میام
نیاز  -الزمه باهاش صحبت کنم
پارمین  -می ترسم اگه بفهمه مشکل روحی دارم دیگه مثل قبل قبولم نداشته باشه و فکر کنه دیوونه ام
نیاز  -اما عزیزم برای مراحل مشاوره الزمه  ...خواهش می کنم فقط به خودت فکر کن  ،به آینده ای که در انتظارته ،
به روزهای قشنگی که حقته  ...مهم تویی  ،مهم سالمتیه توئه  ...نگران قضاوت بقیه نباش  ،اونها جای تو نیستن ،
شرایط تو رو ندارن  ...پس نمی تونن درک درستی از موقعیت تو داشته باشن  ...خودت و به ذهنهای کوچیک محدود
نکن  ...وقتی روحیه ی سالمی داشته باشی دلیلی برای قضاوتهای بی مورد وجود نداره  ...عزیزم واقع بین باش  ...اگه
االن درمان نشی ممکنه اوضاع روحیت خیلی وخیم شه  ...اون موقع ممکنه با رفتارهای بیمارگونه ات از چشم خیلی از
نزدیکهات بیفتی  ...کسایی که االن فقط از قضاوتشون می ترسی  ،ممکنه بعدا با شرایط بدتری طردت می کنن  ...بی
تعارف بهت بگم  ،تو دختر عاقلی بودی و هستی  ...عاقالنه تصمیم بگیر
نگاه مرددش را به زمین دوخت.
پارمین  -در موردش فکر می کنم
نیاز که مطمئن بود او با عمه اش صحبت می کند  ،شماره ی همراهش را روی کاغذ نوشت و به او داد.
نیاز  -هر ساعتی از شبانه روز که موضوع و به عمه ات گفتی به این شماره زنگ بزن تا باهاش صحبت کنم
با اکراه کاغذ را گرفت و تشکر کرد .از اتاق بیرون آمد .ترانه از جایش بلند و رو به رویش ایستاد.
 خوبی؟سرش را به نشانه ی منفی تکان داد.
 نه زیاد  ،گفت باید حتما با عمه ام صحبت کنه خب چه اشکالی داره  ،بذار باهاش حرف بزنه؟اخمهایش را درهم کشید.
 نمیشه  ...نمی خوام اون چیزی بدونهترانه خندید.
 می خوای من بگم؟175
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دلگیر نگاهش کرد.
 الزم نکردهاز مرکز مشاوره بیرون آمدند .می خواست به خانه برود ولی ترانه با اصرار او را به کافی شاپی در همان نزدیکی برد.
ترانه به سمت پیشخوان رفت و او ناراضی روی یکی از صندلی ها نشست.
اطرافش را نگاه کرد  ،محیط شلوغ آنجا آزارش می داد .به میز کناریش که چند دختر جوان نشسته بودند خیره شد ،
با صدای بلند حرف می زدند و می خندیدند  ...دوست داشت بدون هیچ دغدغه ای مثل آنها بخندد .یاد حرف نیاز
افتاد  ... ...اگه االن درمان نشی ممکنه اوضاع روحیت خیلی وخیم شه  ...از این فکر تنش لرزید.
ترانه با دو تا بستنی برگشت .به پشتی صندلی تکیه داد.
 ممنونترانه قاشقش را در بستنی فرو کرد و بی مقدمه گفت :
 جدی می خوای من با عمه ات حرف بزنم نه چرا ؟قاشقش را بی هدف در ظرف بستنی چر خاند.
 آمادگیش و ندارمترانه با تعجب ابروهایش را باال برد.
 وا مگه می خوان عقدت کنن که آمادگیش و نداری؟نگاهش را به دختر و پسری که وارد می شدند دوخت.
 نمی خوام نگرانم بشه یعنی چی  ،باالخره که می فهمهنفسش را بیرون داد.
 شاید نیاز تونست یه راه حلی پیدا کنه که اصال چیزی به عمه نگیمترانه خیره نگاهش کرد.
 پارمین بذار با عمه حرف بزنم  ،دلم می خواد زودتر مثل قبلت شیمردد بود .ترانه دستش را گرفت.
 قبوله؟با کمی مکث گفت :
 نه  ...حداقل االن نه کی می خوای بهش بگی ؟تصویر جسم غرق خون حمید از جلوی چشمش گذشت .دستش را روی پیشانیش فشار داد .باید زودتر تصمیم می
گرفت  ،هر روز حالش بدتر می شد.
 نمی دونم  ...واقعا نمی دونم ترانهترانه با نگرانی نگاهش کرد  ،هیچ وقت او را اینقدر آشفته ندیده بود.
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 من صبح به عمه زنگ می زنم و جریان و می گم  ...باشه ؟از جایش بلند شد.
 نه ...کیفش را برداشت و ادامه داد.
 حالم خوب نیست  ،باید برم خونهمنتظر ترانه نماند و با عجله از آنجا بیرون رفت .تا صبح با خودش کلنجار رفت .از یک سو نگران برخورد کوکب بود
و از سوی دیگر اوهام لحظه ای رهایش نمی کرد .از فشار سردرد چشمهایش قرمز شده بود .قرص دیگری را از
بسته جدا کرد و در دهانش گذاشت.
 هنوز نخوابیدی؟لیوان آب را یک نفس سر کشید و به طرف پانیذ برگشت.
 نه مریض شدی؟با ترس به پانیذ خیره شد.
 نه  ،چرا این سوال و کردی؟ آخه همش قرص می خوری ...سرش را پایین انداخت و ادامه داد.
 منم بد خواب شدمه  ،از سر شب تا االن بیدارمخیالش راحت شد و نفس آسوده ای کشید.
 یکم سردرد داشتم  ...تو چرا نخوابیدی موشیپانیذ سرش را باال آورد ولبخند زد.
 خیلی وقت بود که دیگه موشی صدام نمی کردیلحن کودکانه ی پانیذ دلش را سوزاند ،مدتی می شد که او را فراموش کرده بود و فقط به مشکالت خودش فکر می
کرد .کنارش نشست وبه موهای آشفته اش دست کشید.
 حال آجی کوچولوی من چطوره؟لبهای پانیذ آویزان شد.
 تو این مدرسه جدیده خیلی تنهام  ...همه بچه هاش خر خونن همه اش در باره ی درس حرف می زننانگشتهایش را بین موهای او حرکت داد.
 خب تو هم درس بخونپانیذ سرش را پایین انداخت.
 از درسها هیچی نمی فهمم چرا  ،تو که باهوش بودی؟ آخه تو مدرسه قبلیه اصال دُرست بهمون درس نمی دادن  ...خیلی ازشون عقبمبغض کرد و سرش را روی شانه ی پارمین گذاشت.
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 دلم واسه سهیل تنگ شدهبهت زده به پانیذ نگاه کرد.
 سهیل کیه؟اشکهای پانیذ پایین آمد.
 تو مسیر مدرسه قبلیم باهاش دوست شدم  ...همیشه سر کوچمون می ایستاددستش را روی گیجگاهش فشار داد .سردردش بیشتر شده بود.
 وای پانیذ  ...کی می خوای دست از این بچه بازیهات برداری  ...الزمه بازم واسه ات سخنرانی کنم که این عشقهایکوچه بازاری وقت تلف کردنه یا خودت می دونی
پانیذ گریه اش شدت گرفت و خودش را در آغوش او جا کرد.
 می دونم  ...فقط می خوام بغلم کنی  ...می خوام واسه ات درد و دل کنم  ،بدون نصحیتدستهایش را دور کمر پانیذ قالب کرد و گونه اش را بوسید.
 تو کی بزرگ می شی پانیذ ؟پانیذ چشمهایش را بست و بی توجه به حرف او گفت :
 پارمین دوست دارم  ...خیلی خوبه که کنارمیدر جوابش سکوت کرد .حرفهای نیاز را به یاد آورد  ...اگه االن درمان نشی ممکنه اوضاع روحیت خیلی وخیم شه ...
اون موقع ممکنه با رفتارهای بیمارگونه ات از چشم خیلی از نزدیکهات بیفتی  ...کسایی که االن فقط از قضاوتشون می
ترسی  ،بعدا با شرایط بدتری طردت می کنن  ...پانیذ را محکم در آغوشش فشرد و زیر لب گفت :
 نمی خوام از دستت بدمپانیذ چشمهای خیسش را به او دوخت و در میان گریه خندید.
 جمله ات عین فیلم هندیا بودلبخندی به لب آورد و روی تخت پانیذ دراز کشید.
 بیا مثل موقعی که کوچیک بودی تو بغلم بخوابپانیذ سرش را کنار او روی بالش گذاشت .موهای او را نوازش می کرد که خوابش برد
چشمهایش را به سختی باز کرد  ،پانیذ کنارش نبود .از روی تخت بلند شد و گوشیش را برداشت .به ساعت نگاه کرد
 ،عقربه های ساعت دوازده و نیم را نشان می دادند.
تصمیمش را گرفته بود  ،نمی خواست به این وضع ادامه دهد.
شماره ی ترانه را گرفت .با دومین زنگ جواب داد.
 سالم  ،باالخره تصمیمت و گرفتی  ...به عمه زنگ بزنم؟ تو چند ماهه دنیا اومدی دختر  ،مهلت بده سالم کنم خب علیک سالم  ...چی شد به عمه زنگ بزنم؟نفس عمیقی کشید و مصمم گفت :
 -آره

178

www.romansara.com

رمانسرا

پارمین – کتابخانه مجازی رمانسرا

صدای بوق مم تد در گوشی پیچید ،با تعجب به صفحه ی آن خیره شد .ترانه آنقدر عجله داشت که حتی با او
خداحافظی هم نکرد.
روسری که به خاطر سردرد دور سرش پیچیده بود را باز کرد و به حمام رفت .گوشیش را روی لیست آهنگها
گذاشت و با لباس درون وان نشست .اتفاقهای گذشته جلوی چشمش رژه می رفت .چشمهایش را بست و به صدای
ریزش آب گوش سپرد.
بعد از یک ساعت از حمام بیرون آمد .کوکب در اتاقش نشسته بود.
لبخند مصنوعی به لب آورد.
 صبح به خیرکوکب با دلخوری نگاهش کرد.
 چرا اینقدر دیر باید بفهمم؟  ...چرا خودت چیزی بهم نگفتیکنار کوکب نشست و بی رمق گفت :
 به نیاز زنگ بزنمکوکب به چهره ی الغر و رنگ پریده ی او خیره شد .با اینکه یاد آوری گذشته برایش دردناک بود اما به خاطر
پارمین کوتاه آمد.
 زنگ بزنشماره ی نیاز را گرفت و بعد از احوالپرسی گوشی را به کوکب داد.
نیاز  -سالم کوکب خانم حالتون خوبه ؟
کوکب  -ممنون عزیزم
نیاز  -غرض از مزاحمت می خواستم در مورد کودکی پارمین واسه ام بگید  ...حرفهای شما حکم کلید مشکل پارمین
و داره پس هیچ قسمتی از گذشته رو سانسور نکنید  ...در ضمن اجازه بدید پارمین حرفهاتون و بشنوه
کوکب به پارمین نگاه کرد.
کوکب  -حالش خوب می شه؟
نیاز  -البته  ...نگران نباشید
کوکب  -از آشنایی پدر و مادرش شروع کنم
نیاز  -از هر جایی که فکر می کنید مشکل شروع شده بگید
کوکب در فکر فرو رفت .باید خاطرات خاک خورده قدیمیش را که سعی می کرد در عمق ذهنش به فراموشی
بسپارد دوباره به خاطر می آورد .نفس عمیقی کشید و شروع به گفتن کرد.
کوکب  -سال آخر دبیرستان بودم که داداش حامدم به خاطر جنگ با عراق دَرسش و تو انگلیس نیمه رها کرد و
برگشت  ...اون زمان که خیلی ها دیپلم هم نداشتن اون فوق لیسانس گرفته بود  ...درس خوندن و خیلی دوست
داشت اما گفت میاد ایران تا واسه خاکش بجنگه  ...وقتهایی که میومد مرخصی گاهی من و تا مدرسه می رسوند ،
همون موقع بود که پانته آ دیدش
اشک گوشه ی چشمش را با روسریش پاک کرد.
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کوکب – ماشااهلل داداشم خوش قد و باال بود  ...پانته آ هم یه دختر کم سن و سال  ...بهش دل بست من و واسطه کرد
 ...به حامد جریان و گفتم  ،زبونش گفت نه  ...گفت االن وقته جنگه نه جشن  ...گفت تا موقعی که جوونها تو جبهه
جون می دن زن نمی گیره  ...به زبون چیزی نمی گفت  ...اما حس کردم دلش لرزیده  ...خدا بیامرز برعکس حمید
خیلی خوددار بود  ...حمید بابای پارمین و می گم  ...اون موقع رفته بود اجباری منظورم همون سربازیه  ...هر چند ماه
یه بار یکی دو روز میومد پیشمون و برمی گشت  ...تا موقعی که سربازیش تموم شد پانته آ رو ندید  ...ولی وقتی که
دیدش  ،دل و دینش و تو همون نگاه اول باخت و پاش و کرد تو یه کفش که همین و می خواد  ...سرت و درد نیارم
با کلی بدبختی رفتیم خواستگاری پانته آ  ...اونم واسه لجبازی با حامد بله رو گفت  ...چقدر تو گوشش خوندم یکم
صبر کن اما به خرجش نرفت  ...حامد جبهه بود که عروسی کردن  ...لحظه ی عقد پانته آ بغض کرده نگام کرد  ...اما
من هیچ کاری از دستم بر نمیومد  ...وقتی حامد برگشت پارمین یه ماهه بود  ...خبر عروسی حمید و خودم بهش دادم
 ...اولش با ناباوری نگام کرد و گفت شوخی می کنم  ...بهش گفتم بچه شون هم دنیا اومده  ،چشمت روشن  ،عمو
شدی  ...کوله پشتیش از دستش سر خورد و رو زمین افتاد  ...گفت مبارکه اما از نگاش غم می بارید  ...دو روز بیشتر
نموند و برگشت جبهه  ...پانته آ گاهی به حامد التماس می کرد و می گفت پشیمون شده اما حامد محلش نمی ذاشت
 ...یکی دوبارهم حمید موقع این عجز و البه های پانته آ دیدشون و همین باعث شد رو رفتارهاش حساس بشه ...
پانته آ خوش بر و رو بود و دور و برش خاطرخواه زیاد تاب می خورد  ،هر بار یکی به اون حرفی می زد یا بد نگاه
می کرد انگار هیزم رو آتیش تعصب حمید می ریختن  ...حمید طوری شده بود که وقتی می خواست بره سر کار در و
رو پانته آ و پارمین قفل می کرد  ...هر چقدر هم نصیحتش می کردم فایده نداشت  ...پانته آ جون به لب شده بود ...
از خودش و زندگیش بدش میومد  ...اونقدر از حمید متنفر بود که نمی ذاشت بهش دست بزنه  ،حمید هم یه روز از
کوره در رفت و ...
صبحش اتفاقی رفتم خونه شون  ...پانته آ با لباس خواب پاره و بی حال روی مبل کز کرده بود  ...حمید هم بدون
اینکه چیزی بگه از خونه زد بیرون  ...پانته آ بغلم کرد و مثل ابر بهار اشک می ریخت  ...می گفت حالش از این
زندگی بهم می خوره و از این حرفها  ...دو ماه بعدش فهمیدم پانیذ و بار داره  ،پانته آ خودش و به آب و آتیش می
زد تا سقطش کنه  ...اما خدا رو شکر بچه سالم به دنیا اومد  ...پانته آ حتی یه بار هم بغلش نکرد و بهش شیر نداد ...
زندگیششون کج دار و مریز می گذشت تا اینکه...
تا اینکه خبر شهادت حامد و آوردن  ...گفتن تو یکی از عملیاتهای شناسایی پاش رفته رو مین و ...
صدای کوکب می لرزید.
کوکب  -پانته آ مثل دیوونه ها شد و به زمین و زمان بد و بیراه می گفت  ...حمید هم که درگیر کارهای مراسم حامد
بود  ،کمتر باهاش هم کالم می شد و کاری به کارش نداشت  ...یه روز حمید خونه نبود  ،پانته آ از خواب که بیدار شد
کبکش خروس می خوند  ...به من گفت برو یه دوش بگیر تا حال و هوات عوض شه  ...آخه همش واسه حامد اشک
می ریختم  ...انقدر گفت تا قبول کردم برم حموم  ...وقتی بیرون اومدم در حال باز بود  ،پارمین تو حیاط گریه می
کرد و پشت سر هم می گفت مامانم رفته بازار  ...با بدبختی آرومش کردم  ...شب که حمید برگشت و جریان و بهش
گفتم قیامت به پا کرد  ،تا خود صبح دنبالش می گشت اما نتیجه ای نداشت  ...اون مدت بچه ها رو من نگه می داشتم
پانیذ که چیزی حالیش نبود اما پارمین شبها تو خواب گریه می کرد و بهونه ی مامانش و می گرفت  ،لب به غذا نمی
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زد و از صبح تا شب رو پله های جلوی حال می نشست و به در حیاط چشم می دوخت ...حمید هم روز به روز عصبی
تر می شد تا اینکه اون روز شوم ...
به صورت خیس از اشک پارمین نگاه کرد و با تامل گفت :
 یکی از آشناها خبر آورد پانته آ و خانوادش واسه همیشه از کشور خارج شدن  ...حمید همون روز رگ دستش و باتیغ زد  ...من هول شدم و با عجله رفتم که کمک بیارم  ،یادم رفت بچه ها تو خونه تنهان  ...وقتی با عمو و بابام
برگشتم خونه  ...پارمین جلوی در اتاق حمید افتاده بود  ...از دهنش کف میومد بیرون و دست و پا می زد  ...سریع
هر دو شون و رسوندیم بیمارستان  ...گفتن پارمین با دیدن باباش تو اون وضع دچار شوک شده و تشنج کرده ...
یکی دو روز بعد حال جسمیش خوب شد  ...اما دیگه بهونه ی مامانش و نمی گرفت  ،جلوی در حال نمی نشست و هر
غذایی که بهش می دادیم می خورد  ...همه فکر کردن حالش خوب شده اما من گاهی نگرانش می شدم چون اسم
عروسکهاش و یادش نمیومد و دیگه هیچ کدوم از دوستهاش و نمی شناخت  ...انگار حافظه اش به کل پاک شده بود
 ...اون زمان ما خیلی مشکل داشتیم  ...شهادت حامد  ،رفتن پانته آ  ،دیوونه بازیهای حمید تازه چند وقت بعدش
پدرمم به خاطر سکته ی قلبی فوت شد  ...تو اون شرایط همه اونقدر درگیر بودن که کسی وقت نداشت به رفتارهای
پارمین توجه کنه  ...بعدش هم ما اومدیم تهران و در ظاهر همه چیز فراموش شد
نیاز  -حال پارمین چطوره؟
کوکب نگاهش کرد.
کوکب  -به رو به روش خیره شده و گریه می کنه
نیاز  -دلداریش بدین  ...فرض کنین هنوز یه دختر بچه ست  ...بغلش کنین و موهاش و نوازش کنین
پازلهای پراکنده ی ذهن پارمین در کنار هم قرار گرفت .ماجراهایی که کوکب تعریف می کرد مثل یک فیلم
سینمایی در ذهنش نقش می بست .سرش را روی زانویش گذاشت و با صدای بلند گریه کرد  ...اشک می ریخت ...
برای مادری که هیچ وقت از بازار برنگشت  ...برای پدری که هیچ وقت تکیه گاهش نبود  ...برای کودکیش که در
ماتم اشتباهای بزرگترها گذشت  ...برای خودش که ثمره ی انتقام بود نه عشق  ...به خاطر  ...به خاطر تمام روزهای
بد گذشته و تمام لحظه های خوب از دست رفته گریه کرد .کوکب کنارش نشست  ،سرش را روی پای او گذاشت و
با سوز اشک ریخت .کوکب موهایش را نوازش کرد.
 گریه کن عزیز عمه  ...بذار دلت سبک شهپنج ماه بعد
با شوق در حال را باز کرد.
 سالم به همگیکسی در حال نبود  ،با صدایی بلند گفت :
 کجایید  ...عمه  ،شهره جون  ...موشیپانیذ از اتاقش بیرون آمد.
 سالم  ...چی شده داد و هوار راه انداختی181
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زری هم در چارچوب در آشپزخانه ایستاد.
 سالم خانم جون  ...اتفاقی افتادهخندید .جعبه ی شیرینی را باز کرد و مقابل او گرفت.
 از امشب سریالی که توش بازی کردم پخش می شهپانیذ جیغی از خوشحالی کشید و پله ها را دو تا یکی پایین آمد.
 ای ول  ...از فردا کلی معروف می شیبعد یکی از شیرینی ها را برداشت و گاز بزرگی به آن زد .رو به زری کرد.
 عمه و شهره جون خونه نیستن؟زری یکی از شیرینی ها را برداشت.
 نه خانم جون  ...رفتن خرید  ...ساعت چند سریالتون و می ذارن؟ حدود ساعت دهپانیذ دستهایش را به هم کوبید.
 آخ جون  ...امشب کلی بهت می خندیملپ پانیذ و کشید.
 تو جرات داری بخند ببین چه بالیی سرت میارمبوی سوز می آمد به زری نگاه کرد.
 چیزی رو گاز گذاشتین؟زری به صورتش کوبید و با عجله به آشپزخانه رفت .دود از قابلمه بلند می شد .گاز را خاموش کرد و قابلمه را در
سینک گذاشت.
 وای شرمنده خانم  ،تموم گوشتهای غذا سوختلبخند زد و پنجره را باز کرد .نسیم خنکی به صورتش خورد  ...صدای نیاز در گوشش پیچید  ...همیشه ی جنبه ی
خوبه هر اتفاق و پیدا کن و ازش لذت ببر
 اشکال نداره زری جون باید سوختنش و به فال نیک بگیریمبعد به طرف زری برگشت.
 می ریم رستوران شام می خوریم مهمون من  ...چطوره ؟چشمهای پانیذ از خوشحالی برق زد و با عجله از آشپزخانه بیرون رفت .زری هنوز هم ناراحت بود.
 اما کوکب و شهره خانم بازارن خب زنگ بزن و جریان و بگو  ...بگو برن رستوران قصر طالیی تا ما برسیمبه سمت در آشپزخانه رفت که یاد مطلبی افتاد و به طرف زری برگشت.
 بهش بگو به خاطر شروع سریال دعوت من هستین  ،الزم نیست چیزی از سوختگی غذا بدونهلبخندی روی لب زری آمد.
 ممنون خانم جونچشمکی به او زد و به طرف اتاقش رفت .مقنعه اش را با شالی قرمز رنگ عوض کرد .پانیذ وارد اتاق شد.
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 من آماده امکیفش را برداشت و به سمت او رفت.
 بریم به سیاوش زنگ نمی زنی؟رابطه اش هنوز با سیاوش خوب نشده بود.
 نه  ...فکر کنم امشب شیفتهپانیذ شانه اش را باال انداخت و همراه او از اتاق خارج شد.
 وای فکر کنین سیاوش ببینه بازیگر مَرده تو سریال داره از پارمین خواستگاری می کنه  ...چه حـــــــــــالی میشه
پانیذ لبخندی به پهنای صورتش زد و بی توجه به چشم غره ی او ادامه داد.
 اوه اوه  ،موقعی که پارمین با لباس عروس می شینه کنار آقا داماد و بگو  ...باید با کپسول آتشنشانی سیاوش وخاموش کنیم
شهره خندید.
 اگه توی وروجک آتیش به پا نکنی و حرفی نزنی مشکلی پیش نمیادپانیذ لبخندی شیطانی به لب آورد و به پارمین خیره شد.
 بستن در دهن من خرج بر می دارهکوکب اخمهایش در هم رفت.
 خرجش یه پس گردنیه  ...حق نداری از این حرفها جلو سیاوش بزنیازری و شهره خندیدند .پانیذ پشت چشمی نازک کرد و با دلخوری گفت :
 بابا یکم می خواستم شوخی کنم  ...بزرگ شدمه  ،این چیزها رو می فهمم دیگهگارسون غذا ها را روی میز گذاشت  ،گوشیش زنگ خورد .با تعجب به صفحه اش خیره شد.
 کیه ؟به کوکب نگاه کرد.
 امروز چهار شنبه ست دیگه نه عزیزم پنج شنبه ستگوشه ی لبش را گاز گرفت و جواب داد.
 الو سالم سیاوش سالم اتفاقی افتاده ؟ نه  ...همه خوبیم پس چرا خونه نیستین  ...کجایین؟آهسته گفت :
 رستوران183
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سیاوش کمی مکث کرد.
 رستوران !!!! چرا منتظر نموندین تا منم بیامشهره رو به پانیذ کرد و آهسته گفت :
 مگه به سیاوش نگفتین میاین اینجا؟پانیذ نی نوشابه را از دهانش در آورد.
 نه  ...پارمین گفت سیاوش شیفت شبهسکوتش پشت گوشی طوالنی شد .سیاوش گفت :
 خوش بگذره  ...خدافظگوشی را قطع کرد و سرش را پایین انداخت .شهره گفت :
 اشکال نداره عزیزم  ،براش یه پُرس می بریم خونهلبخند محزونی به لب آورد.
 خیلی بد شد االن غذات و بخور گلم از دهن میفته  ،برگشتیم ازش عذر خواهی کنتبسمی کرد و به ظرف غذایش چشم دوخت.
وارد حال شدند .سیاوش که روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بود با دیدن آنها از جایش بلند شد.
 سالم سالم مادر  ...شام خوردی؟ نه  ،ولی اشتها ندارم چند تا از این شیرینی دانمارکیها خوردمکوکب با دلسوزی گفت :
 شیرینی که هیچ جای دل آدم و نمی گیره  ...االن واسه ات این غذاهه رو گرم می کنمبعد با زری به آشپزخانه رفتند.
 خودتون و تو زحمت نندازید کوکب خانم واقعا سیرمپانیذ با شیطنت گفت :
 این غذا با بقیه غذا ها یه فرق بزرگ داره باید حتما بخوریشسیاوش ابروهایش و باال برد.
 چه فرقی داره ؟ خانمت مهمونمون کرده بود  ...آخه امشب سریالش پخش می شه  ،این شیرینی دانمارکی ها هم واسه همونهسیاوش به پارمین خیره شد.
پانیذ کیفش را برداشت و در حالی که سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد به طرف پله ها رفت .شهره زیر لب
گفت :
 -آخر آتیشش و سوزوند
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نگاه سیاوش دلگیر بود .کنارش نشست و دستش را روی شانه ی او گذاشت .سیاوش هیچ عکس العملی نشان نداد.
به شهره نگاه کرد .شهره دستش را به نشانه ی خراب بودن اوضاع تکان داد و به طرف اتاقش رفت.
آهسته گفت :
 فکر کردم امروز شیفتی ؟ می تونستی یه زنگ بهم بزنیحرفش منطقی بود  ،جوابی نداشت .سرش را روی شانه ی سیاوش گذاشت.
 ازم دلخوری؟سیاوش کنترل تلویزیون را برداشت و بی هدف کانال را عوض کرد.
 نه  ...به این راحتی ازت دلخور نمی شملبخند زد.
 یعنی من و بخشیدی ؟سیاوش بی تفاوت گفت :
 آره پس چرا اینقدر باهام سرد برخورد می کنی؟سیاوش پوزخندی زد.
 خودت این طور می خوایبه چشمهای پارمین خیره شد.
 غیر از اینه ؟با تردید گفت :
 من زن خوبی واسه ات نیستم  ،می دونمسیاوش اخم کرد.
 دلم نمی خواد راجع به این موضوع حرف بزنیم  ...سریالت کی شروع می شه؟ نیم ساعت دیگهزری با سینی غذا از آشپزخانه بیرون آمد و مجبور شد از سیاوش فاصله بگیرد.
دیگر ذوقی برای دیدن سریال نداشت .به اتاقش رفت و روی صندلی میز آرایشی نشست  ،به چهره اش در آینه
خیره شد .از زمانی که با نیاز صحبت می کرد بیشتر مشکالت گذشته اش حل شده بود  ،تنها مسئله ی باقی مانده نوع
رابطه اش با سیاوش بود که باید آن را حل هم می کرد .شالش را روی تخت انداخت و کش موهایش را باز کرد.
لبخندی زد و به طرف کمد لباسهایش رفت .تاپ و دامنی را که شهره برایش خریده بود در آورد .یاد ماجرای تولد
افتاد  ...لباس مکش مرگ ما  ...آن را پوشید و به اتاق سیاوش رفت.
سیاوش طبقه ی پایین بود  ،بدون اینکه چراغ را روشن کند روی تخت او دراز کشید .به چند ما پیش فکر کرد که
اینجا خوابش برد .خندید و پتو را تا روی سرش باال آورد.
خندید و پتو را تا روی سرش باال آورد.
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دستی تکانش می داد .چشمهایش را باز کرد  ،سیاوش کنارش روی تخت نشسته بود با عجله از جایش بلند شد.
 سالم  ،صبح بخیرسیاوش متعجب ابروهایش را باال برد و به ساعت نگاه کرد  ،متوجه سوتیش شد ولی خودش را نباخت.
 قبال گفته بودی هر وقت دلم خواست می تونم بیام اینجاسیاوش چیزی نگفت .خندید و به چشمهایش زل زد.
 چرا اینطوری نگام می کنی؟ برو تو اتاقت پارمین حوصله ی موش و گربه بازی ندارمبعد از روی تخت بلند شد و دکمه های یقه ی تیشرتش را باز کرد.
 من جایی نمی رمسیاوش پوزخندی زد و تیشرتش را تا نیمه در آورد.
 هنوزم نمی خوای بریپتو را دورش پیچید و ابروهایش را باال برد .سیاوش تیشرتش را دوباره پوشید و روبه رویش روی تخت نشست.
 وقتی نباشی خودم و قانع می کنم که دستم بهت نمی رسه ولی این طوری  ...من نه عابدم نه مرتاض  ،تحملم یهحدی داره  ...با اعصابم بازی نکن
بی توجه به حرفهای سیاوش سرش را روی بالش گذاشت و چشمهایش را بست.
 پارمیناعتنایی نکرد .سیاوش کنارش دراز کشید.
 معنی این رفتارها چیه؟ دلم می خواد پیش تو بخوابمسیاوش زهر خندی زد و پلکهای او را از هم باز کرد.
 چرا ؟به چشمهای سیاوش خیره شد.
 چون شوهرمیسیاوش با صدای بلند خندید و دست چپ پارمین را جلوی چشمش گرفت.
 زن شوهر دار حلقه داره  ،وقتی حلقه ات و در میاری یعنی شوهری در کار نیستدستش را مشت کرد و از دست سیاوش بیرون کشید.
 پنج ماه پیش تو اتاقت گمش کردم  ،چند بار وقتی خونه نبودی اومدم اینجا و دنبالش گشتم ولی نبودش اگه واسه ات مهم بود گمش نمی کردیسیاوش سرش را روی بالش گذاشت و به سقف خیره شد .سرش را نزدیک سیاوش برد و گردنش را بوسید.
سیاوش با چشمهایی گرد شده نگاهش کرد.
 امشب خیلی عجیب شدیآهسته گفت :
 یه حلقه دیگه واسه ام می خری؟186
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نگاه سیاوش روی لبهایش لغزید.
 اگه تا چند ثانیه دیگه از اینجا نری ممکنه بال مَال سرت بیارمنفسهای داغ سیاوش به صورتش می خورد .لبخندی زد و دوباره گفت :
 یه حلقه دیگه واسه ام می خری؟سیاوش دستش را زیر سر او گذاشت.
 اگه بهم بله بگی واسه ات می گیرم من که سر سفره عقد بهت بله گفتمسیاوش ابروهایش را باال برد.
 نه  ،اون بله فرمالیته بود  ...دلم می خواد بله حقیقی و بشنوم  ...بله ای که چون و چرا و تبصره ماده نداشته باشهمنظور سیاوش را فهمید و با شرم گفت :
 بلهسیاوش با تعجب نگاهش کرد.
 مطمئنی ؟سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد.
سیاوش از کشوی پاتختی جعبه ی کوچکی را بیرون آورد و مقابلش گرفت.
 بازش کنجعبه را باز کرد و بهت زده گفت :
 وای  ...این حلقه ی خودمه ؟ آره  ،زیر تخت پیداش کردمحلقه را دستش کرد ودر آغوش سیاوش رفت .سیاوش با شیطنت به صورتش خیره شد .سرش را بلند کرد و انگشت
اشاره اش را مقابل او گرفت.
 االن نهسیاوش کالفه گفت :
 جون به لبم کردی  ،چرا نهخندید.
 باید یه قولی بهم بدی ؟سیاوش چشمهایش را تاب داد و بی حوصله گفت :
 چه قولی؟معصومانه به او خیره شد.
 تا وقتی که از خودمون مطمئن نشدیم  ،هیچ فرشته ای و به زمین دعوت نکنیم  ...نمی خوام بچمون سختی های کهمن و تو کشیدیم و تجربه کنه
سیاوش با محبت نگاهش کرد و دستش را روی قلبش گذاشت.
 قول می دم187
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رمانسرا
بعد صورتش را نزدیک آورد.

 اگه حرفی  ،حدیثی  ،چیزی گوشه ی دلت داری همین االن که داغ کردم بگو  ...همه رو بی برو برگرد قبول می کنمخندید.
 نه  ...دیگه چیزی نیستو لحظه ای بعد ...

زندگی به ما آموخته که عشق در نگاه خیره به یکدیگر نیست ،بلکه در یک سو نگریستن است(.آنتوان دو سنت
اگزوپری)
پایان

پايان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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