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خالصه :
داستان من زندگی یه دختر رو روایت میکنه .دختری مثل من دختری مثل تو ،دختری که جنسش ظریف و
شکنندهست! توی وجود رستای قصهی من صبوری و مهربونی موج میزنه .رستای من میتونه با قلب مهربونش
عاشق بشه .میتونه عشق رو جار بزنه؛ ولی مگه عشق بیدردسرم داریم؟ دختر قصهی من عاشق میشه ،عذاب
میکشه و خسته میشه غافل از اینکه عاشق ،تنها نمیمونه...
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مقدمه :
من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم با وفا ندارم جز درد
یک مونس نامرد ندارم جز غم
(حافظ)
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_ خانم ها و آقایان ،ضمن عرض خوش آمد ،لطفا جهت حفظ ایمنی پرواز و توجه به قوانین از لحظه ورود تا زمان ترک
هواپیما تلفن همراه و وسایل الکترونیکی خود را خاموش نگه دارید و همچنین وسایل همراه خود را در باالی سر خود
یا در زیر صندلی مقابلتان قرار دهید .متشکرم.
چند دقیقهای منتظر موندم تا بقیه مسافر ها هم سوار بشن تا دوباره صحبت هام رو تکرار کنم .تقریبا ده دقیقهای
گذشته بود که سرمهماندارمون ،خانم کمالی بهم اشاره کرد که سوار شدن مسافر ها تموم شده پس دوباره گفتم:
_ ضمن عرض خوش آمد ،لطفا جهت ایمنی پرواز و توجه به قوانین از لحظه ورود تا زمان ترک هواپیما ،تلفن همراه و
وسایل الکترونیکی خود را خاموش نگه دارید .همچنین وسایل همراه خود در باالی سر خود یا در زیر صندلی
مقابلتان قرار دهید .متشکرم.
بعد این آنونس ،باید آنونس رعایت حجاب رو اعالم میکردم .چون بعضی ها واقعا مراعات نمیکردن و تا وارد هواپیما
میشدن ،حجابشون رو برمیداشتن.
_ بانوان محترم ،با توجه به تاکید دین مبین اسالم مبنی بر حفظ ارزش های اخالقی جامعه پیشاپیش از رعایت
حجاب اسالمی توسط شما سپاسگزاریم! متشکرم.
بعد این که حرف هام تموم شد یه لیوان آب خوردم و صدام رو صاف کردم و باز هم شروع به صحبت کردم.
_ به نام خداوند بخشندهی مهربان! خانم ها و آقایان شب بخیر با درود به روان پاک بنیان گذار جمهوری اسالمی
ایران و با آرزوی سالمتی و طول عمر مقام معظم رهبری از طرف شرکت هواپیمایی طلوع ،خلبان سرمدی،
سرمهماندار خانم کمالی و سایر کارکنان این پرواز ورود شما را به هواپیمای صبا ایر خوش آمد میگوییم .شماره پرواز
سههزاروچهارصد وبیستودو و مقصد ما فرودگاه آتاتورک ترکیه میباشد .مدت زمان این پرواز تا فرودگاه آتاتورک،
دوساعت و بیستوپنج دقیقه تا سهساعت وپنج دقیقه تعیین شده است و تا ارتفاع شانزده هزار پا از سطح دریا پرواز
خواهیم کرد .لطفا توجه داشته باشید ،استعمال دخانیات یا استفاده از تلفن همراه در تمامی پرواز های شرکت
هواپیمایی طلوع ممنوع میباشد .لطفا کمربند های مخصوص پرواز خود را ببندید ،پشتی صندلی خود را به حالت
عمودی اولیه برگردانید ،میز جلوی خودرا ببندید و پوشش نورگیر پنجره ها را باال بکشید .متشکرم.
صحبتم که تموم شد به چهرهی مسافر ها نگاه کردم .نگاهم روی صورت یه دختر بچه موند .از چشم هاش مشخص
بود که بچهی شیطونی بود و با هیجان به اطراف نگاه میکرد .انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد چون به سمتم
برگشت .منم یه لبخند بهش زدم .دستش رو باال برد و برام دست تکون داد .منم لبخندم رو عریض تر کردم .باالخره
مهتا اومد تا نمایش موارد ایمنی رو انجام بده .تیم خدمه پرواز ده نفر بودن .آقای سرمدی و کمکش آقای رفیعی ،دو
نفر هم جزء امنیت پرواز ،من ،مهتا و خانم کمالی هم جز مهماندار ها بودیم و یک نفر مسئول گالی(بوفه) ،دو نفر هم
توی آشپزخونهی هواپیما بودن .تعداد مسافران هم نودوهشت نفر بود.
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_ خانم ها و آقایان ،جهت حفظ ایمنی شما ،مهمانداران نحوهی استفاده از تجهیزات ایمنی این هواپیما را به شما
نشان خواهند داد .خواهشمندیم به نمایش موارد ایمنی توسط مهمانداران با دقت توجه فرمایید.
کمربند ایمنی:
این کمربند ایمنی شماست برای بستن حلقه فلزی را وارد قالب کمربند نمایید با کشیدن بند متصل به قالب کمربند
را محکم کنید ،جهت باز کردن درپوش فلزی را باال بکشید.
ماسک اکسیژن:
سر شما پایین خواهد
چنان چه فشار داخل کابین به طور ناگهانی کاهش یافت یه ماسک اکسیژن از محفظه باالی ِ
افتاد .فورا ماسک را به طرف پایین کشیده و آن را روی دهان و بینی خود قرار دهید .بند آن را پشت سر خود
بیندازید و به طور طبیعی تنفس نمایید .ماسک را ابتدا برای خود و از ماسک های دیگر برای افراد تحت مراقبت خود
استفاده نمایید.
همین طور جلیقهی نجات ،راه های خروجی و کارت ایمنی رو توضیح دادم و مهتا هم اجرا کرد.
آنونس رو که تموم کردیم مهتا به سرکارش برگشت .کارش کمک به مسئول گالی برای آماده کردن سرویس مسافرین
بود.
یک دقیقه سکوت کردم تا مسافرین خسته نشن و باز به حرفم گوش بدن.
بعد از یک دقیقه آخرین آنونسم رو در اول پرواز دادم.
_ خانم ها و آقایان ،تا دقایقی دیگر چراغ کمربند ها خاموش خواهد شد .پیشنهاد میشود جهت حفظ ایمنی بیشتر
تا زمانی که در صندلی خود نشستهاید ،کمربند خود را به دلیل تکان های احتمالی ،بسته نگه دارید .همچنین
میتوانید از وسایل الکترونیکی همانند دستگاه پخش سی دی و کامپیوتر شخصی خود بعد از خاموش شدن چراغ
کمربند ها استفاده نمایید .تا دقایقی دیگر از شما عزیزان با سرویس شام پذیرایی خواهد شد .خوشحال خواهیم شد
چنان چه در طول پرواز نیاز به کمک داشته باشید ،شما را یاری نماییم .متشکرم.
میکروفون رو سر جاش گذاشتم و به ساعت نگاه کردم .شام بین ساعت های هیجده تا بیستوسه و پنجاهونه دقیقه
سرو میشد .االنم ساعت بیستودو و پنجاهونه دقیقه بود .پیش مهتا و خانم کمالی رفتم و یه ترولی رو تحویل گرفتم
و به اول کابین رفتم .پخش غذا باید از صندلی اول و مسافر کنار پنجره شروع بشه ،من پخش غذای سمت راست رو
به عهده گرفتم ،خانم کمالی ردیف وسط و مهتا هم سمت چپ رو به عهده گرفت .اولین نفر یه پیر مرد بود که دیابت
داشت و قبل از پرواز و موقع خرید بلیط غذای رژیمی خودش رو انتخاب کرده بود .غذاش و نوشیدنیش رو با لبخندی
ملیح تحویل دادم به کارم ادامه دادم تا رسیدم به اون دختر شر و شیطونی که از اول توجهم رو به خودش جلب کرده
بود .با مهربونی غذاش رو بهش تحویل دادم و گفتم:
_ بفرمایید خانم کوچولو!
با زبون شیرینش جواب داد:
_ مرسی خانم بزرگ؛ ولی اگه نخورم چی میشه؟
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_ اگه غذات رو نخوری وقتی هواپیما اوج بگیره دچار جت لگ میشی ،یعنی هواپیما زده میشی .باید حتما غذات رو
بخوری عزیزم.
ـ توش چیه؟
به چشم های خوشگل و مشتاقش نگاه کردم و گفتم:
_ فیله مرغ ،ساالد و رول نون با بسته نمک ،فلفل و دوغ
ـ آخ جون مرغه! مامان بازش کن میخوام بخورم.
با لبخند از کنارش رد شدم و به ادامهی کارم رسیدم.
بعد از اتمام غذای مسافر ها یه سرویسم برای کابین خلبان بردم و بعد از اون به اتاق مهماندار ها رفتم .وارد اتاق که
شدم روی تخت نشستم .تازه یادش افتادم.
نباید اون طوری باهاش صحبت میکردم از قضیه سه سال پیش تا االن خیلی حساس تر شده بود از خودم
رنجوندمش .در اتاق باز شد و مهتا به داخل اومد.
ـ چته رستا چرا تو همی؟
_ با مامانم بحثم شد.
مهتا با تعجب پرسید:
_ بحثت شد؟
بایدم تعجب میکرد .مهتا خوب میدونست من و مامانم چقدر رابطمون باهم خوبه.
_ آره
ـ آخه سر چی؟
یه نگاه بهش انداختم و گفتم:
_ مهتا! مامان هیچ وقت به خاطر شغلم من رو سرزنش نکرده بود؛ ولی امشب بهم گفت که دیگه خسته شده ،گفت
بیستوسه سال بزرگت کردم حاال باید تو رو قرضی داشته باشم ،میگفت که از هفت روز هفته دو روز بیشتر
نمیبینمت ،میگفت وقتی از سقوط هواپیما میشنوم ،قلبم میاد تو دهنم ،میگم نکنه هواپیمای رستای من باشه.
_ من بهش حق میدم مهتا ،نگرانی های مادرانش رو درک میکنم .میدونم راضی نیست یه خار توی پای من بره؛ ولی
من عاشق کارمم و به هیچ وجه نمیتونم بین شغل و مادرم یکی رو انتخاب کنم.
ـ میدونم عزیزم ناراحت نباش به محض این که هواپیما نشست زنگ بزن و از دلش دربیار.
لبخندی زدم و سری تکون دادم .اونم لبخندی زد و بیرون رفت .رفت و من توی افکارم غرق شدم.
من تک فرزند بودم .بابا و مامانم ،دختر عمو و پسر عمو بودن و برعکس ازدواج های بیست و چند سال پیش که
سنتی بود ،خودشون هم رو برای ازدواج انتخاب کردن .بابا و دختر یکی از دوست های آقاجون از بچگی باهم نامزد
شده بودن؛ ولی بابا که متوجه عالقش به مامان میشه میزنه زیر همه چی!
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بابا یه کارخونه مواد غذایی داره و مواد غذایی شرکت هواپیمایی از شرکت بابا تامین میشه .عمو نوید و پسر هاش و
عمو علی ،شوهر عمم ،توی شرکت بابا کار میکنن .بابا خیلی دوست داشت من بعد خودش مدیر اون جا باشم ولی
من عاشق مهمانداری بودم حتی اگه عاشق این شغل هم نبودم با فهمیدن ماجرای سه سال پیش حاضر نمیشدم به
اون کارخونه برم.
ـ بیا باید به مسافر ها سر بزنیم.
با این حرف مهتا از فکر دراومدم و گفتم:
_ باشه برو منم االن میام.
«باشه»ای گفت و رفت .از جام بلند شدم و جلو آینه رفتم و به لباس هام نگاه کردم .مانتوی تا زانوی آبی کاربنی،
شلوار راسته هم رنگش ،یقه و کمر بند قرمز ،مقنعه سورمهای که توی مانتوم بود ،همچنین کاله کوچک و کج
سورمهای و کفش های ساده ستش بود .دست از نگاه کردن به خودم کشیدم و با لبخند به سمت در رفتم و هم زمان
زمزمه کردم:
_ کارم ارزش مقابله با عزیز هام رو داشت.
***
نزدیک فرودگاه بودیم .به سمت میکروفون رفتم و آنونس آخر این پرواز رو ارائه دادم.
ُ
_ خانم ها و آقایان به فرودگاه آتاتورک خوش آمدید .دمای هوا نه درجه باالی صفر و ساعت به وقت محلی یک و هفده
دقیقه بامداد میباشد .لطفا تا توقف کامل هواپیما و باز شدن درب های خروجی ،صندلی های خود را ترک نفرمایید.
از طرف خلبان سرمدی و سایر کارکنان این پرواز از این که شرکت هواپیمایی طلوع را انتخاب کردید ،سپاسگزاریم و
امیدواریم از پروازتان لذت برده باشید! به امید دیدار در پرواز های آینده .متشکرم.
بعد از اینکه هواپیما به پارکینگ منتقل شد ،هر ده نفر به طرف بیرون فرودگاه راه افتادیم .پرواز برگشت برای فردا
ساعت دوازده ظهر بود .قرار بود امشب رو توی هتلی که از طرف شرکت برامون رزرو شده بود ،بمونیم.
وقتی به بیرون و کنار تاکسی ها رسیدیم ،آقای سرمدی گفت:
_ تعدادمون زیاده ،بهتره خانم افخمی و خانم محمدپور (مهتا) باهم بیان و باقی خانم ها به عالوهی آقای رفیعی با یه
تاکسی و ما باهم بیایم .دیر وقته پس بهتره راه بیفتیم.
بعد یه کاغذ به من و آقای رفیعی داد که آدرس هتل روی اون نوشته شده بود .سه تا تاکسی گرفتیم و حرکت کردیم.
توی راه به اطراف نگاه کردم .استانبول شهر شیک و زیبایی بود .یه بار اومده بودم.
بعد از فهمیدن اون حقیقت کذایی ،بابا فکر میکرد با مسافرت به اینجا شاید حال و هوام عوض بشه .دروغ چرا؟
عوض شد؛ ولی تغییری توی اصل ماجرا ایجاد نشد .حقیقت رو هیچوقت نمیشه کتمان کرد یا حتی فراموشش کرد.
عادت میکنی ،خو میگیری؛ ولی فراموش هرگز!
بعد از اون زندگیم به حالت اول برنگشت .همش یه سوال مثل موریانه ذهنم رو میخورد که چرا؟ چرا با من اون کار رو
کردن؟ اون موقع دانیال پسر عمم رو رو برای آخرین بار توی ایران دیدم .بعد اون ،دیگه به ایران نیومد ،توی لندن

8

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

چشم پزشکی میخوند .با خانواده پدریم اومدیم .از سه سال پیش تا االن نه استانبول اومده بودم ،نه دانیال رو دیده
بودم و نه در مورد اون موضوع حرفی زده بودم یا پیگیر شده بودم .همشم به خاطر مامان آنا بود .نمیخواستم
ناراحتش کنم .اون بیشتر برام ارزش داشت تا گذشتهای که دیگه گذشته؛ اما میخوام بدونم که چرا؟
فاصله فرودگاه تا مرکز شهر ،تقریبا بیستوپنج کیلومتری میشد و ما تقریبا توی بیست دقیقه به هتل رسیدیم .از
ظاهرش مشخص بود باید هتل خوبی باشه.
وارد که شدیم ،آقای سرمدی به همراه خانم کمالی برای گرفتن کارت اتاق ها رفتن .از بچه ها جدا شدم و شماره مامان
رو گرفتم .چند تا بوق خورد .تازه یادم افتاد االن ساعت به وقت ایران باید دو یا سه نصف شب باشه .خواستم قطع
کنم که صدای قشنگ مامان توی گوشم پیچید:
_ رسیدی دختر نازم؟!
_ آره مامانم ،سالم.
_ سالم.خب خداروشکر.
صداش کامال نشون میداد هنوز از دستم دلخوره و من اصال این رو نمیخواستم.
_ مامانم!
_ جانم؟!
_ مامانی من رو ببخش ،همه دنیا یه طرف تو یه طرف الزم باشه به خاطر تو از عشق به کارم میگذرم؛ اما میخوام تو
ازم دلخور نباشی .مامانی ،من جونم بهت جونت بستهست؛ ولی ازم ناراحتی قلبم درد میگیره.
اشک تمام صورتم رو پر کرده بود .صدام بغض داشت .مامان متوجه شد.
_ گریه نکن قشنگم! من ازت ناراحت نیستم .تو عمر منی ،تو نفس منی! من نگرانتم چون مادرم ،تو مادر نشدی
بفهمی من چی میگم .من هر چی میگم از روی عالقمه .میدونم تو عاشق کارتی و من هیچوقت ازت نمیخوام
شغلت رو ترک کنی .منم ازت ناراحت نیستم پس تو هم ناراحت نباش .کجایی؟
_ حرف هات قشنگه مامانی! من هتلم االن.
_ پس برو بخواب.
_ چرا بیداری تا االن مامان؟
_ منتظر بودم زنگ بزنی بهم.
_ پس برو بخواب .شب به خیر.
_ شب به خیر مامان جان.
احساس آرامش میکردم .حرف های مامان مثل نیکوتین توی سیگار برام بود .برگشتم؛ ولی کسی رو توی البی
ندیدم.
_ ?uoy p eh i nac

9

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

(میتونم کمکتون کنم؟)
_ nhy i hoyh. ea nac wyak kehlh olh en elphyey
(بله ،میدونید دوستان من کجا هستن؟)
_ nhy. ehn khy a ehpl laae
(اون ها به اتاقشون رفتن).
_ ?oye en laae
(و اتاق من؟)
_ .uole eple e aal 103 laae. epy py nacl
(طبقهی سوم و اتاق صدوسه ،این کارت شماست).
_ . eoywy
(ممنون!)
_ .eogh o vaae ypve
(شب خوبی داشته باشید).
سوار آسانسور شدم و دکمهی طبقه سه رو زدم .به کارت توی دستم نگاه کردم .کارت یدک رو بهم داده بود ،احتماال
مهتا حدس زده بود صحبتم با مامان طول میکشه از ریسپشنیست خواسته بود که کارت یدک رو بهم بده.
اتاق من و مهتا مشترک بود .همین طور اتاق خانم کمالی و آشپز های آشپز خونه ،اتاق آقای سرمدی و رفیعی هم
مشترک بود و بقیه هم توی یه اتاق بودند.
صدای خوش آهنگی رسیدنم رو به طبقهی سوم اعالم کرد .از آسانسور بیرون اومدم .دنبال اتاقم گشتم .پیداش
کردم و در رو باز کردم .وارد اتاق شدم و با خستگی و یواش در رو بستم ،چون مهتا خوابیده بود.
اتاق قشنگی بود! چمدونم رو باز کردم و کاور لباسم رو بیرون آوردم .لباسم رو عوض کردم و داخل کاور گذاشتم .رفتم
دستشویی و مسواک زدم و بعد بیرون اومدم .زیر پتو خزیدم و سریعا خوابم برد.
آفتاب مستقیم به چشمم میخورد .یکی از چشم هام رو باز کردم و اطرافم رو نگاه کردم .با دستم جلوی چشمم رو
گرفتم .چشم هام رو کامل باز کردم و پاشدم نشستم .ساعت هشتوبیست دقیقه بود .ساعت دوازده پرواز داشتیم.
باید ساعت یازده فرودگاه باشیم و آماده بشیم.
االن وقت دارم و میتونم مهتا رو بیدار کنم تا این مدت باقی مونده رو بگردیم .یهویی یاد مهتا افتادم .کنارم رو نگاه
کردم؛ اما نبود .کمی خودم رو جلوتر کشیدم.
لبخندی روی لبم نشست .فکر کنم از تخت پایین افتاده بود چون پایین تخت خوابیده بود .به دستشویی رفتم.
صورتم رو شستم ،مسواک زدم و موهام رو شونه زدم .بیرون اومدم و سراغ مهتا رفتم.
_ مهتا! مهتا جان! پاشو.
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خواب خواب بود .صدای هایی از دهنش بیرون میاومد که اصال متوجه نمیشدم.
مثل اینکه
ِ
_ مهتا! پاشو دیگه.
_ رستا! بذار بخوابم.
_ پاشو مهتا وقت نداریم .بیا بریم بگردیم.
بعد این حرف بلند شدم و پتویی که دورش پیچیده شده بود رو کشیدم.
_ پاشو دیگه مهتا ،دیگه دارم عصبانی میشم.
_ ای بابا!
پاشد نشست .سرش رو خاروند و با چشم های بسته و غر_غر به سمت دستشویی رفت.
_ من اگه نخوام برم بیرون باید کی رو ببینم؟ من میخوام بخوابم.
_ غر نزن مهتا
حاضر که شدم از مهتا پرسیدم:
_ مهتا!
_ بله؟
_ اتاق خانم کمالی کجاست؟ میخوام بهش خبر بدم که میخوام بریم بیرون.
_ آخر راهرو ،اتاق یه دونه مونده به آخر ،سمت چپ.
_ باشه ،منتظرم باش.
از اتاق بیرون رفتم و دنبال اتاق خانم کمالی گشتم .بعد اینکه اتاق رو پیدا کردم ،در زدم .چند لحظهای بیشتر طول
نکشید که خانم کمالی در رو به روم باز کرد.
_ سالم ،صبح به خیر!
_ سالم رستا جان ،صبح شماهم به خیر ،خوبی؟
_ خوبم ،ممنون .راستش من و مهتا میخوایم بریم بیرون .اومدم بهتون خبر بدم.
_ باشه عزیزم؛ ولی مگه صبحانه نمیخورین؟
_ بیرون یه چیزی میخوریم.
_ باشه .مواظب باشین و زودم برگردین.
_ چشم .شما چیزی الزم ندارین؟
_ نه عزیزم به سالمت.
_ پس خدافظ
بعد خداحافظی با خانم کمالی به اتاق برگشتم که مهتا رو حاضر و آماده دم در دیدم.
_ بریم؟
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لبخندی به تیپ قشنگش زدم و گفتم:
_ بریم.
از هتل که بیرون اومدیم ،اول از همه به سمت یه رستوران رفتیم و صبحونه خوردیم بعدش هم تاکسی گرفتیم که توی
تاکسی به مهتا گفتم:
_ وقت نداریم فقط فکر کنم بتونیم یکی دو جا رو بگردیم.
ـ بریم ایاصوفیه ،خیلی دوست دارم ببینمش.
_ بعدشم بریم بازار استانبول سوغاتی بخریم.
سری تکون داد و چیزی نگفت .وقتی به ایاصوفیه رسیدیم داخل رفتیم .با این که یه بار به اینجا اومده بودم؛ اما
هنوزم اینجا رو میدیدم به وجد میاومدم.
به مهتا نگاه کردم .کامال مشخص بود که از اینجا خیلی خوشش اومده .رو بهش گفتم:
_ اولین بار بعد کامل شدن اینجا امپراطور بیزانس وارد اینجا شد .درسال پانصدوسیوشش میالدی ،حتی میگن
ایاصوفیه مرکز اصلی فرمانروایی جهانه .اول بهش میگفتن کلیسای بزرگ؛ ولی بعد فتح استانبول محمد دوم دستور
داد این کلیسا به مسجد تبدیل بشه.
_ واقعا قشنگ و باشکوهه! هیچ وقت فکر نمیکردم اینجوری باشه ،واقعیش از عکسش قشنگ تره!
لبخندی زدم و چیزی نگفتم.
ارتفاع گنبد بزرگ مسجد پنجاه متر و قطر آن سی متری میشد که به وسیله چهل پشت بند بزرگ و روی چهارستون
اصلی سوار شده بود .بلندترین ستون ها نوزده تا بیست متر ارتفاع پنج متر و قطر داشتن و از سنگ گرانیت ساخته
شده بود.
بخش های مختلفی داشت مثل گنبد ،کوزه مرمر ،ایوان کلیسا ،سراسری باال و...
بعد ایاصوفیه به بازار استانبول رفتیم .بازارش سرپوشیده بود و پنج هزار دهنه مغازه داشت .دنبال یه سوغاتی خوب
برای بابا میگشتم .مامان چون عاشق آشپزی بود براش ادویه جات خریدم؛ ولی برای بابا چیزی پیدا نکرده بودم.
همین جور داشتم میگشتم و اطراف رو نگاه میکردم که نگاهم روی یه غرفه موند .تابلو های سرامیکی میفروخت.
بابا عاشق این چیز ها بود ،خودش روی چوب حکاکی میکرد و یه کارگاه کوچیکم تو حیاط داشت .براش یه سرامیک
خریدم که روش نقاشی شده بود و خیلی قشنگ بود .مهتا هم خرید هاش رو انجام داد و ساعت ده دقیقه به ده بود
که به سمت هتل راه افتادیم .باید ساعت یازده فرودگاه باشیم.
***
از فرودگاه بیرون اومدم و سوار تاکسی شدم .آدرس خونه رو دادم و سرم رو روی پنجره گذاشتم .خسته بودم توی
پرواز امروز دو نفر باهم دعواشون شده بود .امنیت پرواز به سختی از هم جداشون کرد .یک ساعتی گذشت با صدای
راننده که گفت:
_ خانم رسیدیم.
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به خودم اومدم .کرایه رو حساب کردم و چمدونم رو برداشتم و به طرف خونه رفتم.
چمدونم رو کنار در گذاشتم و تموم حیاط رو دویدم .در خونه رو باز کردم .مامان مثل همیشه تو آشپزخونه بود.
یواش_یواش جوری که متوجه نشه به سمتش رفتیم و از پشت چشم هاش رو گرفتم .دستش رو روی دستم گذاشت و
با مهربونی گفت:
_ این دست ها خیلی آشنان ،خیلی شبیه دست های دختر منه.
همون طور که به سمتم برمیگشت گفت:
_ تو دختر من نیستی؟
_ فکر نمیکردم توی این یه روز این قدر دلم براتون تنگ بشه مامانی!
_ منم فکر نمیکردم دوری تو این قدر سخت باشه ،موندم چه طوری میتونم تو رو شوهر بدم.
با این حرفش بلند خندیدم و گفتم:
_ نترس مامانی بین این همه خاطرخواه یکی رو انتخاب میکنم که قبول کنه داماد سرخونه باشه و تا آخر پیشت
بمونم مامانم!
لبخند زد و گفت:
_ پس چی فکر کردی؟
_ بابا کجاست؟
_ کارخونهست هنوز
_ روز پنج شنبه ساعت پنج؟!
_ این روز ها بیشتر میمونه توی کارخونه
_ خوب کاری نداری من برم اتاقم؟
_ نه مادر برو ،راستی...
_ جانم؟
_ دوستم رو پیدا کردم.
با تعجب گفتم:
_ دوستت رو؟
_ آره ،آذر رو پیدا کردم .همونی که گفتم بعد دوران راهنمایی رفتن خارج از کشور و دیگه ندیدمش تا همین امروز
صبح
_ جدی؟ چقدر عالی چطور شناختین هم رو؟
_ رعنا خانم ،همسایهی خالت امروز روضه داشت منم دعوت کرده بود .اونجا دیدیم هم رو ،اون من رو شناخت .یادش
به خیر چه خاطره هایی با هم داشتیم .آخر هفته هم پسرش از خارج برمیگرده براش جشن گرفتن.
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_ البد ما رو هم دعوت کردن؟
_ بله دختر باهوشم!
لبخندی به روش زدم و به طرف اتاقم رفتم.
لباسم رو عوض کردم و کنار گذاشتم تا به خشکشویی ببرم ،رفتم روی تخت و گرفتم خوابیدم.
چشم هام رو باز کردم .یه خمیازه کشیدم و روی تختم نشستم .یه نگاه به ساعت انداختم .مخم سوت کشید.
هشتونیم صبح بود .من دیشب ساعت شش خوابیده بودم .چهارده ساعت خوابیده بودم.
یه نگاه به اطرافم انداختم و چمدونم رو جلوی در دیدم .مطمئنم بابا آورده بودش .بعد شستن صورتم و برداشتن
سوغاتی ها به پایین رفتم .چایی ساز رو روشن کردم تا جوش بیاد و بعد به حیاط رفتم.
به سمت گلخونهی قشنگم رفتم .به نام مامان و به کام من بود .بیشتر من بهشون میرسیدم .کلی هم گل داشتم،
تکثیرشون میکردم .هیچ وقت هم برای گل پول نمیدادم و از این و اون میگرفتم .مگه اینکه خیلی از گله خوشم
بیاد که بخرمش .گلخونه هم زیاد میرفتم.
توی خونه برگشتم و چایی رو دم کردم .میز صبحانه رو هم چیدم.
میخواستم چایی رو خاموش کنم که صدای بابا رو شنیدم.
_ پارسال دوست امسال آشنا! چه عجب ما شما رو زیارت کردیم.
لبخندی به روی بابا زدم و گفتم:
_ نفرمایین آقای افخم ،کم سعادتی از بندهی حقیره ،شما عفو کنید!
بابا قهقههای زد و همون طور که به سمتم میاومد ،گفت:
_ زبون نریز پدرصلواتی ،تو همین جوری هم عزیزی!
بهم که رسید من رو در آغوش گرفت .بابا برام بهترین بود و رابطم باهاش خیلی خوب بود.
_ پدر و دختر خوب خلوت کردین ها! رستا جان ،چاییت جوشید.
_ خانم بگو به دخترم حسودی میکنی؟ اگه میخوای تو هم بیا بغلت کنم ،تعارف نکن .دیگه چرا چایی رو بهونه
میکنی؟
یه چشمکم بهم زد .به جیغ مامان توجهی نکردم و لبخندی به صورت گل انداختش زدم.
دختر خیال پردازی نبودم؛ ولی ایده آلم برای همسر آیندم مثل بابام هست .با گذشت بیست و چندسال از
زندگیشون هنوزم مامان با دیدن بابا صورتش رنگ میگرفت .ذرهای عشق بینشون کم که نشده بوده بود هیچ ،بیشتر
هم شده بود .توی زندگیشون بحث بود ،اختالف نظر بود ،خستگی بود؛ اما هیچ وقت هم رو ناراحت نمیکردن.
برگشتم و چایی رو خاموش کردم .سه تا فنجون چایی ریختم .سمت میز رفتم و نشستم .بابا ازم پرسید:
_ دوباره کی پرواز داری؟
_ نمیدونم ،فردا که یه جلسه معارفهست میگفتن یه خلبان جدید میاد.
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مامان« :گفتی خلبان؟ پسر آذرم خلبانه».
بابا« :چه خوب! جشنشون پنج شنبهست؟»
مامان« :بله».
_ چندتا بچه داره؟
مامان« :دوتا پسر و یه دختر داره ،دخترش دوسال ازت کوچیک تره .پسر هاش هم یکی همسن تویه و یکی سه سال
ازت بزرگتر هست.
آهانی گفتم و از پشت میز بلند شدم .رو به بابا گفتم:
_ من با نازنین و سارا میرم بیرون.
مامان به جای بابا جواب داد:
_ نری تا شب پیششون بمونی ها ،شب خونهی آقا جون دعوتیم.
«باشه»ای گفتم و همون طور که بیرون میرفتم با صدای بلند گفتم:
_ سوغاتی هاتونم کنار یخچال گذاشتم ،برشون دارین.
***
دم کافی شاپ همیشگی پیاده شدم .همیشه با سارا و نازی به اینجا میاومدیم.
مربی مهد کودک و سارا دانشجوی دندونپزشکی بود.
نازی
ِ

داخل رفتم .همون جای همیشه نشسته بودن ،به سمتشون رفتم و روی صندلی نشستم.
_ سالم.
نازنین« :سالم».
سارا چیزی نگفت ،گرفته میاومد .به نازنین نگاه کردم و با سرم پرسیدم که چی شده؟ اون هم سرش رو تکون داد که
نفهمیدم معنیش چی بود.
_ سارا جان ،اتفاقی افتاده؟
خیلی عصبی و ناراحت به سمتم برگشت و گفت:
_ استادم ازم خواستگاری کرده.
کپ کرده بودم ،دهنم باز مونده بود .سرم رو سمت نازنین برگردوندم که خندهاش گرفته بود .دوباره سمت سارا
برگشتم.
_ به خاطر این عزا گرفتی؟!
_ تو که بابای من رو میشناسی .این پسره با این موقعیتش بیاد خواستگاری بابام نه نمیگه و من دوستش ندارم.
حق داشت .توی عقاید باباش چیزی به نام آشنایی دختر و پسر یا عالقشون به هم معنی نداشت.
_ چرا باهاش حرف نمیزنی؟ برو بهش بگو .حرف زدن خیلی بهتر از زانوی غم بغل گرفتن هست.
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به نازنین اشاره کردم که یه چیزی بگه و نازنینم گفت:
_ آ ...آره ،راست میگه .برو باهاش حرف بزن و بهش بگو.
_ االن هم پاشید بریم بگردیم .دلمون پوسید.
نازنین« :باهوش ،روز جمعه کجا بریم؟»
_ بریم من باید لباسم رو بدم خشکشویی بعدشم همین که اینجا نباشیم ،خودش کلی هست.
***
با مامان به سمت خونهی آقاجون راه افتادیم .بابا ماشین رو پارک میکرد در حالی که هم ماشین عمو نوید و هم عمو
علی اونجا بود .عمه به استقبال اومد .عمه رو دوست داشتم ،عمه هم دوستم داشت .شاید مثل مامان ،عمو و آقا
جونم همینطور...
چون تنها نوهی دختر بودم دوستم داشتن .به عمه رسیدم و خودم رو توی بغلش انداختم .عمه گفت:
_ عزیزدلم کجایی تو آخه؟! نمیگی یه عمه پیر دارم؟
خندیدم و گفتم:
_ شما که خیلی پیرین ،باور کنین چروک های روی صورت من از شما بیشتر هست.
عمه خندید و با بابا و مامان که تازه به ما رسیده بودن خوش و بش کرد .به داخل خونه رفتم و با همه احوالپرسی
کردم.
عمو پیشونیم رو بوسید و با زن عمو هم روبوسی کردم .با عمو علی و پسر ها هم دست دادم .به سمت آقا جون رفتم و
بغلش کردم .دم گوشم گفت:
_ دلم برات تنگ شده بود دختر قشنگم!
_ منم دلم تنگ شده بود.
مهند« :وای باز این چشم گربهای اومد».
از بغل آقا جون بیرون اومدم و بازوش رو نیشگون گرفتم .هر چند دردش نگرفت .زن عمو هم با اخم بهش گفت:
_ چشم های به این خوشگلی! چشم های خودت چی؟ مثل چشم گاو هست.
زدم زیر خنده و زن عمو رو بوسیدم .مهند هم با اخم تصنعی گفت:
_ مامان جان ،بچت منم ها!
زنعمو« :پسر جان ،مامانت دختر بیشتر دوست داره ها!»
مارتینم گفت:
_ ولی این دختر جاریته ها!
زن عمو« :حرف بزنی برات زن نمیگیرم ها!»
مارتین هم به طرز عجیبی ساکت شد .همه زدیم زیر خنده و رو به زن عمو گفتم:
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_ خبریه؟
زن عمو« :یه دختر هست توی شرکت بابات ،بچم دلش گیره».
_ آخجون عروسی!
یه چشمک به مارتین زدم .درموردش باهام حرف زده بود.
مهند« :رستا!»
_ ها؟!
_ سن خر آقاجون رو داری بازم واسهی عروسی ذوق میکنی؟
_ آقا جون!
آقا جون« :اذیت نکن دخترم رو!»
عروسی تو بشه با لباس مشکی توی عروسیت میام.
عروسی مارتین ذوق میکنم .واستا
_ من واسهی
ِ
ِ
_ ببین اصال دعوتت میکنم.
_ عمو ببین ،ببین.
عمو« :لودگی رو بذار کنار مهند».
مهند رو به من گفت:
_ بچهای دیگه ،راستی یه فیلم جدید گرفتم.
با شوق گفتم:
_ جدی؟! برو بیار ببینیم.
مهند هم لپ تاپش رو آورد ،مارتینم اومد.
فیلم باحالی بود .یکم زیادی ترسناک بود؛ ولی خب اهل فیلم ترسناک بودم.
وسط های فیلم بودیم که عمه برای شام صدامون زد.
بعد شام هم کمی دور هم نشستیم .نزدیک ساعت دوازده بود که سمت خونمون راه افتادیم.
چشم هام رو باز کردم .به ساعتم نگاه کردم .خوابیده بود؛ ولی هوا روشن بود .از اتاقم بیرون رفتم و مامان رو صدا
زدم.
_ مامان!
صداش رو نشنیدم .همون طور که از پله ها پایین میرفتم ،دوباره صداش زدم:
_ مامان!
مثل اینکه خونه نبود .به پایین که رسیدم ،بابا رو دیدم که رو مبل نشسته بود .کارخونه نرفته بود؟ پشت سرش
ایستادم.
_ بابا!
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بابا که برگشت ،دستم سمت دهنم رفت ،چشم هام پر اشک شد .اون ...اون بابا نبود .نمیدونم کی بود.
خونی بچه هم دستش بود .داشت به سمتم
نمیشناختمش؛ ولی هرکی بود سر و صورتش خونی بود .یه قنداق
ِ
میاومد .نزدیکم شد که با یه جیغ از خواب بلند شدم.
نفس_نفس میزدم .صورتم عرق کرده بود .چه خواب عجیبی بود! اون مرد کی بود؟ چرا تو خونهی ما بود؟
چشم هام رو بستم و سرم رو تکون دادم .حتما به خاطر فیلمی بود که با مهند و مارتین دیدم .آره همونه! ولی خوابم
خیلی به واقعیت شبیه بود .مهند با این فیلم هات خدا چیکارت کنه.
خوب شد تا آخر فیلم رو ندیدم و اگر نه احتماال مرده میاومد و من رو میخورد .از افکارم خندهام گرفت .با دیدن
ساعت لبخندم پرید ،ساعتم خوابیده بود .سعی کردم این فکر ها رو دور بریزم ،اون فقط یه خواب بود .جدیش نگیر!
به موبایلم نگاه کردم .ساعت ششوپنجاه دقیقه بود .ساعت نه باید شرکت باشم .بلند شدم و به دستشویی رفتم.
چند مشت آب به صورتم پاشیدم .از تو آینه به خودم نگاه کردم .اون مرد چشم های سبز داشت از خودم حرصم
گرفت.
به اتاقم برگشتم .یه تیپ رسمی زدم و با آژانس تمام گرفتم.
***
دکمهی آسانسور رو زدم و منتظر پایین اومدنش موندم .در که باز شد یه پسر جوون هم داخل آسانسور بود .کم سن و
سال میخورد ،چهرهی خوبی داشت و البته هیکل فیتنسی بود.
دستم رو که به سمت دکمه طبقه چهار بردم ،همزمان دست اونم به سمت همون دکمه اومد .یه نگاه بهش انداختم.
پیش دستی کرد و دکمه رو فشار داد و پرسید:ضض
_ میرین طبقهی چهار؟
به «بله»ای اکتفا کردم که دوباره پرسید:
_ چیکار دارین اونجا؟
یه نگاه جدی بهش انداختم که گفت:
_ البته ببخشید میپرسم ،محض کنجکاوی بود.
_ مهماندار شرکت هواپیمایی اون طبقه هستم.
_ ِا ،چه جالب! منم ویهان راد هستم .برادر زادهی آقای راد از مالقاتتون خوشبختم! خانم؟...
من چیکار کنم که برادر زادهی آقای رادی؟ دور از ادب بود اگه این حرف رو بهش میزدم .به دست دراز شدهاش
نگاهی کردم و گفتم:
_ افخم هستم.
دیدم که لبخندش کمرنگ شد .دستی که به سمتم دراز کرده بود رو پشت گردنش برد و اونجا رو ماساژ داد .توی
همین لحظه صدایی بهمون رسیدنمون رو خبر داد .ببخشیدی گفتم و قبل اون بیرون اومدم.
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به اتاق جلسه رفتم .متعجب شدم آخه تمام کادر شرکت بودن .سرجمع پنجاهوهشت نفر بودیم که با رفتن یکی از
خلبان ها پنجاهوهفت نفر شدیم.
ولی خب خلبان جایگزین امروز میاومد .خلبان و کمک هاش هشت نفر ،مهماندار ها سی نفر ،پرسنل تعمیر دوازده
نفر و پرسنل فروش بلیط هم هشت نفر بود.
یه سالم کلی کردم و روی تنها صندلی باقی مونده نشستم .ظاهرا به جز آقای راد و خلبان جدید ،من آخرین نفری
بودم که رسیدم.
چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که در باز شد و آقای راد به همراه یه پسر جوون داخل اومدن .همه از جامون بلند
شدیم .پسر همراهش خیلی کم سن تر از یه خلبان حرفهای میزد .جذاب بود! پوست گندمی داشت با چشم های
قهوه ای ،فک مستطیل شکلی داشت که صورتش رو کشیده تر کرده بود ،بینی و لب های مناسبی داشت و با اخمی
که روی صورتش بود ،چهرهی پر ابهتی رو توی معرض دید گذاشته بود .جزء کمتر کسایی بود که از قیافش خوشم
سر جاشون نشستن.
میاومد .آقای راد بفرماییدی گفت .خودش و خلبان جدید ِ
آقای راد شروع به صحبت کرد:

برگذاری این جلسه معرفی
_ عرض سالم دارم خدمت شما پرسنل عزیز! خیلی ممنون که تشریف آوردین .هدف از
ِ
خلبان جدیدی هست که به جای آقای نوری اومدن.
با دست به اون پسر اشاره کرد و گفت:
_ جناب آقای آیهان راد ،خلبان جدیدمون هستن .ایشون برادر زاده من هستن .نمیخوام که فکر کنید پارتی بازی
کردم ،نه! آیهان تحصیالت عالیه توی بهترین دانشگاه آمریکا رو داره و ساعت های پرواز زیادی توی کارنامش ثبته.
پس اون پسر توی آسانسور برادر این هست .خیلی به هم شبیه نبودن؛ ولی مشخصه که پدر و مادرشون زوج زیبایی
هستن.
آقا راد هنوز داشت صحبت میکرد.
_ این هفته سرمون شلوغه .تمام روز های هفته رو روزی دو و یا حتی سه تا پرواز داریم .برای پرواز ها گروه بندی شده.
گروه ها رو میخونم.
شروع به خوندن کرد .من یه پرواز روز دوشنبه ،ساعت هشت صبح با خلبان جدید داشتم.
جلسه که تموم شد به خشکشویی رفتم و لباسم رو تحویل گرفتم .توی راه به سارا زنگ زدم ،امروز با همون استاد
کالس داشت.
_ الو؟
_ سالم ،خوبی؟ کالست تموم شد؟
_ سالم ،آره دارم میرم خونه ،چطور مگه؟
_ امروز با همون استادت کالس داشتی؟ چی شد؟
یکم مکث کرد و گفت:
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_ هیچی .چی میخواستی بشه؟
_ حرف زدی باهاش؟
_ آره.
_ سارا چرا تلگرافی حرف میزنی؟ درست حرف بزن ببینم چی شد؟
این رو که پرسیدم با حرص شروع به حرف زدن کرد:
_ پسرهی احمق حتی سعی نکرد بفهمه چرا دارم ردش میکنم .فکر کن رستا اون همه من براش سخنرانی کردم و
آخرش با همون ژست مسخرش به صندلی تکیه داد و گفت «هر طور شما بخواین خانم!» وای که دوست داشتم با
همین دست هام خفش کنم.
لبخندی روی لبم اومد.
_ دختر با خودت چند چندی؟! از این ور میگی دوستش ندارم بعد از اون ور از بیتفاوتیش ناراحت میشی؟
_ آره حق با تویه! حاال ولش کن ،کی پرواز داری؟
_ دوشنبه دارم.
_ باشه ،کاری نداری؟
_ نه ،مواظب خودت باش.
_ تو هم باش.
***
بعد از اینکه خودم رو به سرپرست بریفینگ معرفی کردم و اطالعات پرواز رو گرفتم با خدمهی پرواز آشنا شدم.
وقتی سوار هواپیما شدیم وسایلم رو توی اتاق گذاشتم .قبل از اینکه مسافرین بیان باید نظافت کابین ها رو چک
میکردم و به سرمهماندار تحویل میدادم.
مسافر ها که سوار شدن برای پیدا کردن صندلی هاشون کمکشون کردم .امروز مسئول آنونس نفر دیگهای بود.
پرواز داخلی به فرودگاه رامسر بود .پرواز با سی دقیقه تاخیر ساعت هشتونیم شروع شده بود و چهلویک دقیقه
مدت پرواز اعالم شده بود.
داشتم بین مسافر ها میگشتم تا ببینم چیزی الزم دارن یا نه که صدای بحثی بین یه زن و مرد شنیدم.
زن« :آقای محترم ،یعنی چی؟ این کار شما باعث اذیتم میشه».
مرد« :همینی که هست .این همه پول دادم میخوام راحت باشم».
زن« :یعنی فقط شما پول دادی؟ بقیه پولی ندادن؟»
صندلی مرد زد .سریعا به سمت سر مهماندار رفتم و
مرد توجهی به زن نکرد .اون زن هم عصبانی شد و ضربهای به
ِ
بهش خبر دادم .سر مهماندار هم نزدیکشون رفت و پرسید:
_ موضوع چیه؟
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زن« :این آقا صندلیش رو کامال خوابونده .پام رو اذیت میکنه ،هر چقدر هم بهش میگم اعتنایی به حرفم نمیکنه،
میگه پولش رو دادم».
سرمهماندار« :آقای محترم ،این کارتون درست نیست .این هواپیما یک مکان عمومیه».
مرد« :دلم میخواد .هزینهی بلیط برای چیه پس؟ دوست دارم صندلیم رو بخوابونم».
اون زن که با این حرف انگار آتیش گرفت ،شروع به داد و بیداد کرد .اونقدر که امنیت پرواز هم کاری از پیش نبرد و
مجبور به خبر کردن خلبان شدیم .راد که اومد با داد گفت:
_ بسه!
صدای دادش اونقدر بلند بود که همه ساکت شدن .اخم غلیظی داشت .قیافش ترسناک شده بود .با همون لحن رو
به زن گفت:
_ خانم محترم ،اینجا رو با کجا اشتباه گرفتی؟ چاله میدون؟ چرا وقتی فرهنگ مسافرت با هواپیما رو نداری سوار
هواپیما میشی؟
صداش اونقدر باال و وحشتناک بود که زن بیچاره حتی نمیتونست پلک بزنه چه برسه به جواب دادن.
نمیدونم این جرئت رو از کجا پیدا کردم ،شاید دلم به حال اون زن که تقصیری نداشت و تمام کاسه کوزه ها سرش
شکسته بود ،سوخت .اما هرچی که بود با اخم مثل خودش بهش گفتم:
_ اما اشتباه میکنید آقای راد! این خانم هیچ تقصیری نداره ،مقصر اصلی آقایی هست که کنار شما ایستاده.
_ من به این کار ندارم که مقصر کیه ،من دارم میگم اینجا جای جنگ و دعوا نیست.
از این بیمنطقیش حرصم گرفت .با عصبانیت گفتم:
_ پس اگه دنبال مقصر نیومدین برای چی از کابینتون اومدین بیرون؟ خب این خانم چیکار میکرد وقتی این آقا باعث
آزارش میشد؟!
_ من دارم میگم...
_ ولی این حرفتون منطقی نیست .اگه یه نفر برای شما مزاحمت ایجاد کنه وایمیستین و تماشاش میکنید؟ مگه
برقراری عدالت نیست؟
ناتوانی امنیت پرواز
وظیفهی شما بعد هدایت هواپیما ،در صورت
ِ
ِ
_ خانم مراقب صحبت هاتون باشید.

_ حرف های من که بد نیست .شاید به خاطر اینه که دارم رفتار بد و خشونت شما رو بهتون یاد آوری میکنم.
_ مطمئن باشید گزارش این حرف ها رو رد میکنم.
چیزی نگفتم و اونم به کابینش برگشت.
یه لیوان آب برای اون زن آوردم .آب رو که بهش دادم ،گفت:
_ تقصیر من بود .متاسفم! اگه برات دردسر بشه چی؟
سری تکون دادم و با لبخند گفتم:
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_ مهم نیست ،دردسر هم نمیشه شما به این فکر نکن.
پارتی کلفتش
ولی خب ته دلم به این حرف اعتقادی نداشتم .اون صورت سرخ شده از عصبانیتی که من دیدم با اون
ِ
فکر نکنم دردسر نشه؛ اما از کارم راضی بودم .اون زن نباید مواخذه میشد.
بعد اون بحث دیگه راد رو ندیدم .نه موقع پیاده کردن مسافر ها و نه حتی زمان برگشت .فقط وقتی از فرودگاه مهرآباد
سنگینی نگاهم رو حس کرد.
بیرون اومدم ،دیدم به سمت یه پرشیای سفید رفت و روی صندلی شاگرد نشست.
ِ
برگشت کمی اطراف رو نگاه کرد .نگاهش روی من موند .کمی مکث کرد و یه اخم غلیظ به سمتم پرتاپ کرد.
همینم مونده بود .اون از عموش که روز اول زدم ماشین چند صد میلیونیش رو داغون کردم و اینم از این! دقیقا از
اون روز پشت فرمون ننشستم .خدایی خیلی آقا بود که نصف خسارت رو گرفت و اگر نه چند سالی رو باید براش
مجانی کار میکردم.
به سمت یه تاکسی رفتم و همزمان به سارا و نازنین پیام دادم که فردا صبح به خرید بریم.
چون برای مراسم دوست مامان لباس نداشتم.
نازنین که تک زد از مامان خدافظی کردم و بیرون رفتم .اطراف رو نگاه کردم؛ ولی ماشین تاکسی رو ندیدم .خواستم
موبایلم رو دربیارم و بهشون زنگ بزنم که یه پراید جلوی پام ترمز کرد .نگاه که کردم ،نازنین پشت فرمون و سارا هم
کنارش نشسته بود .با تعجب سوار ماشین شدم و گفتم:
_ مبارکه! شیرینیش کو؟
سارا« :مبارک چی؟ دو در کرده».
_ دودر کرده؟
نازنین« :مال پسر عمومه ،ازش قرض گرفتم معطل نشیم .خب کجا بریم؟»
سارا« :این خانم باید بگه دیگه که یهو هوس خرید به سرش زده».
_ من حتی نمیدونم چی باید بپوشم.
نازنین« :مجلسشون چه شکلیه؟»
_ نمیدونم .فقط میدونم پسرش تازه از خارج اومده ،میخوان براش جشن بگیرن.
سارا« :خب چون برای اولین باره که میبینیشون ،تیپت حالت رسمی داشته باشه بهتره! کت و شلواری یا کت و
دامنی چیزی باشه».
نازنین« :حاال فعال بریم پاساژ ها رو بگردیم تا ببینیم چی میشه».
به پاساژ که رسیدیم ،من و سارا پیاده شدیم و به سمت پاساژ رفتیم .نازی هم رفت یه جای پارک پیدا کنه .چند
دقیقهای همونجا منتظر موندیم تا نازی بیاد .نازی که اومد ،داخل رفتیم .چند جایی رو گشتیم؛ ولی اونی که
میخواستم پیدا نمیشد .همهی لباس ها یا خیلی باز یا خیلی تنگ بود .به لباس های اسپورتم فکر نمیکردم .بچه
ها دادشون در اومده بود.
سارا« :خوبه خرید عروسیت نیست اینقدر فس_فس میکنی».
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_ خب چیکار کنم؟ چیزی پیدا نمیکنم که چشمم رو بگیره.
َ
سارا ادام رو درآورد:
_ چیزی چشمم رو نمیگیره.
نازی« :رستا بیا بریم توی این مغازه ،لباس های پشت ویترینش که قشنگه!»
_ باشه.
داخل رفتیم .یه کم بین لباس ها گشتم که سارا اومد و گفت:
_ بیا این چند دست لباس رو بگیر ،ببر و بپوش خبر مرگت!
یه بیتربیتی بهش گفتم و لباس ها رو گرفتم .داخل اتاق پرو رفتم .پنج دست لباس بود .دو دست کت و شلوار ،دو
دست پیراهن بلند و یه دستم کت و دامن بود.
کت و دامن رو که کال بیخیال شدم .از بین پیراهن بلند ها و کت و شلوار ها هم دو تا که از مدلش خوشم اومده بود رو
پوشیدم .کت و شلوارش که چنگی به دل نمیزد .کتش کوتاه بود و بدنم مشخص میشد؛ اما پیراهن بلندش رو دوست
داشتم .رنگش مشکی بود و به پوستم میاومد .پشتش یکم باز بود که اونم با موهام درستش میکردم .در اتاق پرو رو
که باز کردم ،سارا و نازی جلو اومدن.
سارا« :خیلی بهت میاد رستا جونم!»
نازی« :راست میگه ،مثل ماه شدی!»
خندیدم .حس میکردم یکی بهم خیره شده .سرم رو که چرخوندم ،چشم هام گرد شد .بسم الله! این اینجا چیکار
میکنه؟ وای!
مثل اینکه زیادی تابلو نگاه کردم .نازنین رد نگاهم رو گرفت و به آیهان راد رسید.
یه اخمی کرد و گفت:
_ بفرما تو داداش ،دم در بده.
وای نگو نازی! نگو .االن دوباره میاد میگه:
«مطمئن باش گزارش حرف های دوستت رو به پای تو رد میکنم».
با این حرف سارا هم سمتش برگشت و اخم کرد .اصال انگار حرف نازی رو نشنید و اخم سارا رو ندید.
یه کم دیگه بهم نگاه کرد و خیلی عادی سرش رو برگردوند.
نازی« :پسرهی احمق! شیطونه میگه برم حالش رو بگیرم ها!»
سارا« :شیطونه غلط میکنه با تو!»
بعد انگار یه چیزی یادش اومده باشه سمتم برگشت و گفت:
_ تو چرا اینجوری به پسره زل زده بودی؟
یکم مکث کردم .به صورت جفتشون نگاه کردم.
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_ خلبان شرکته .توی یه پرواز مشترک باهاش دعوام شد.
نازی« :بعد تو چرا به ما نگفتی؟»
با بیتفاوتی گفتم:
_ البد مهم نبوده که بگم.
نازی« :آره جون خودت ،تو چرا اینجایی؟ برو لباست رو عوض کن که همه بهت زل زدن».
بعد هم من رو توی اتاق پرو هل داد .سریع لباس رو عوض کردم و بیرون رفتم.
داشتم لباس رو حساب میکردم که صدای ظریف و پر ناز یه دختر رو شنیدم.
_ نظرت در مورد این لباس چیه عزیزم؟
برگشتم که دیدم دختره با راد بود .پس بگو! آقا با دوست دخترشون تشریف آوردن خرید کنن.
فکر کنم فهمید دارم نگاهش میکنم .سرش رو که پایین بود ،باال آورد و بهم نگاه کرد.
سریع سرم رو چرخوندم که مثال دارم یه جای دیگه رو نگاه میکنم؛ ولی قشنگ صدای پوزخندش رو شنیدم.
انگار داشت میگفت« :زاغ سیاه من رو چوب میزنی؟ به دوست دخترم میگم چشمت رو در بیاره».
سریع پول اون لباس کوفتی رو دادم و بیرون اومدم .نازی غر زد:
_ اونجا کفش هم داشت ،کفشت رو هم میخریدی دیگه ،من که نمیتونم دو ساعت هم دنبال کفشت راه بیفتم.
سارا« :راست میگه».
من که دیگه نمیتونستم راد رو ببینم .گفتم:
_ کفش نمیخواد ،دارم .بیاید بریم.
نازی« :چقد ناخن خشکی تو دختر! از صبح ما رو مثل دوره گرد ها انداختی توی پاساژ ،یه چیکه آبم نمیتونی به ما
بدی؟»
سارا« :راست میگه».
نازی« :سوزنت رو راست میگه گیره ها! از خودت حرف نداری؟»
سارا« :راست میگی».
با نازی یه نگاه به هم کردیم و زدیم زیر خنده.
_ جهنم الضرر! بریم یه کافی شاپی چیزی ،یه کیک قهوه مهمون من باشین.
سارا« :اون رو دیگه خودمون انتخاب میکنیم .یه کافی شاپ این نزدیکی ها هست ،بریم اونجا».
سفارشمون رو که آوردن ،سارا گفت:
_ خلبانه خوشگل بود ها!
نازی« :خوشگل نه ،برای مرد ها باید واژهی جذاب رو به کار برد».
سارا« :خفه عزیزم!»

24

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

سمتم برگشت.
سارا« :نه؟!»
_ آره .که چی؟
سارا« :برو توی کارش».
زدم زیر خنده .اینقدر بلند خندیدم که نگاه همه سمتمون برگشت.
سارا« :مرض ،کجای حرفم خنده داشت که ریسه رفتی؟»
خیلی سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم .موفقم شدم .اشک چشمم رو پاک کردم.
_ چیکار کنم؟ برم توی کارش؟ طرف هر بار من رو میبینه اخم و تخمش به راهه بعد من برم توی کارش؟ جک میگی
ها!
حرفم که تموم شد ،قیافهی سارا از عصبانی به نگران تغییر پیدا کرد .نازی هم فهمید.
نازی« :چی شد؟»
سارا سرش رو پایین انداخت و گفت:
_ خدا لعنتت کنه رستا با اون خندت! استادم پشتت نشسته.
برگشتم دیدم یه آقای جوون داره ما رو نگاه میکنه.
به سارا نگاه کردم و گفتم:
_ خب؟
سارا« :خب و درد بیدرمون! مثال یه زمانی خواستگارم بود ها! االن چه فکری میکنه؟»
مجنون عاشق و دلخسته این بود.
پس
ِ

نازی« :االن فکر خواستگار سابق برات مهم شده؟»
لب هام رو غنچه کردم و ژست فکر کردن گرفتم.

_ میگم نازی ،شایدم دوست داره طرف رو!
نازی ریز خندید .سارا هول شد و با تته پته گفت:
_ پاشید بریم.
نازی« :ولی من آبمیوم مونده».
سارا« :حناق بخوری جای آبمیوه ،پاشو».
بعد دست جفتمون رو گرفت .با خنده بلند شدم.
_ الاقل یه سالم اشارهای بده ،زشته!
نازی« :یه زمانی خواستگارت بود ها!»
با نازی زدیم زیر خنده و به این حرف سارا هم که میگفت« :نوبت منم میشه ».توجهی نکردیم.
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***
قرار بود امشب به خونهی دوست مامان بریم .ساعت شروع جشن از شیش عصر تا ده شب بود.
ً
دوست مامانم از صبح ده بار زنگ زد که تو و دخترت زودتر بیاین .من که عمرا زود تر میرفتم برای همین قرار بود بابا،
مامان رو زودتر ببره و بعد به خونه بیاد و ساعت شیش باهم بریم.
مامان که رفت ،منم به حموم رفتم .یه ساعتی توی حموم بودم .از حموم که بیرون اومدم ،مو هام رو با شسوار خشک
لختی پشت لباسم رو میتونست
کردم ،بعدشم با اتو صافش کردم و پشتم ریختمشون .بلندیش تا باسنم بود و
ِ
بپوشونه .جلوی موهامم یه بافت تلی از این ور تا اون ور سرم زدم .آرایش خاصی هم نداشتم .یه سایهی مات و مشکی،
یه خط چشم نازک پشت چشمم و یه رژ قرمزم به لبم زدم .لباسم رو پوشیدم و گردنبند اهدایی بابا رو انداختم .کیف و
کفشمم برداشتم و پایین رفتم.
بابا با دیدنم سوتی زد و گفت:
_ سینیوریتا ،امشب ندزدنت!
_ مگه میشه تا شما هستی دخترت رو بدزدن؟
بابا« :کی جرئت داره؟»
من و بابا همزمان گفتیم:
_ هیچکس.
خندیدیم .بابا با خنده گفت:
_ اگه یه کم دیگه دیر کنیم ،تضمین نمیکنم مامانت کلهمون رو نکنه!
_ پس منتظر چی هستیم؟ بریم دیگه.
با بابا سوار ماشین شدیم و راه افتادیم .یک ساعتی توی راه بودیم که بابا ماشین رو نگه داشت و گفت:
_ همینجا باش تا برگردم.
چشمی گفتم و همونجا موندم .خونهشون مشخص بود .ویالیی بود .نمای خونه ،وضع خوب مالیشون رو به رخ همه
میکشید.
چند دقیقهای بیشتر نگذشته بود که بابا اومد و به سمت خونه حرکت کردیم .وارد خونه که شدیم ،جمعیت زیادی رو
ندیدم .شاید در حد بیست یا سی نفر بودن.
بابا« :رستا جان بابا ،تو برو لباست رو عوض کن من میرم مامانت رو پیدا کنم».
_ باشه بابا جون .فقط گوشیتون در دسترس باشه.
بابا سری تکون داد و منم با راهنمایی خدمه به طبقهی باال رفتم .خدمتکاری که همراهم بود ،گفت:
_ میتونید توی اتاق آقا آیهان لباستون رو عوض کنید.
بعد به اولین اتاق سمت راست راهرو اشاره کرد.
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تشکری کردم و به سمت اتاق رفتم.
وارد اتاق شدم .شال و مانتوم رو درآوردم .درحالی که وسایلم رو جا به جا میکردم برای موبایلم پیام اومد .بابا به
گوشیم پیام داده بود و نوشته بود:
_ دوست مامانت ،سراغت رو میگیره .سریع تر بیا.
منم تند رژم رو از کیفم بیرون آوردم تا تجدیدش کنم .تا درش رو باز کردم از دستم افتاد و از جاش بیرون اومد .رژم به
جهنم! اتاق مردم کثیف شد .کالفه دستمالی آوردم و سعی کردم تمیزش کنم .بعد از اینکه تمیزش کردم به سمت
دری که احتماال دستشویی بود رفتم تا دستم رو بشورم.
در رو که باز کردم ،سینه به سینهی یه نفر شدم .از ترسم هینی کشیدم و عقب رفتم .سرم رو باال آوردم ،از چیزی که
میدیدم تعجب کرده بودم .اون ...اون آیهان راد بود .نفسم رو حبس کردم .باورم نمیشد .خواب که نمیدیدم،
میدیدم؟ اما واقعی میاومد.
حاال داشت یادم میاومد .مامان گفت که پسر آذر خلبانه ،اون خدمتکار هم گفت اتاق آقا آیهان .نکنه ...نکنه ...نه این
امکان نداره! حتما تشابه اسمی هست .با چشم های گرد بهش نگاه میکردم .اونم تعجب کرده بود .از ابرو های باال
رفتش معلوم بود.
چشم های گرد شدهام از روی صورتش به پایین اومد .انتقال خون به زیر پوست صورتم رو حس کردم .چون پیراهن
تنش نبود .فکر کنم تازه میخواست آماده بشه .چشم هام روی هیکل عضلهایش قفل شده بود .از شدت بهت
نمیتونستم حتی پلک بزنم .باالخره صدای زنگ گوشیم من رو به خودم آورد .نفسم رو با شدت بیرون فرستادم.
عقب _ عقب رفتم و با برداشتن گوشیم و رد کردن تماس بابا ،اتاق رو ترک کردم.
از اتاق بیرون اومدم و سریع پله ها رو پایین رفتم .بابا این ها رو پیدا کردم .کنار یه خانم و آقای هم سن خودشون و یه
دختر و پسر جوون ایستاده بودن .دقت که کردم دیدم پسره همون ویهانه که تو آسانسور دیدمش .خدایا من پیش
اینم سوتی دادم!
میخواستم برگردم که مامان من رو دید.
مامان« :رستا جان!»
وای! راهی نمونده دیگه ،باید میرفتم ،جلو رفتم.
_ سالم.
مامان« :اینم دختر من!»
سر ها به سمتم برگشت .مامان به سمت اون مرد و زن اشاره کرد.
مامان« :آذر دوستم و همسرش آقای شهریار راد!»
بعد اون دختر و پسر رو معرفی کرد.
مامان« :پسرش ویهان ،دخترش آیسان و پسرش آیهان».
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به پشتم نگاه کردم .دیدمش .اونم به من نگاه میکرد .هنوزم ازش خجالت میکشیدم؛ ولی اون صورتش آروم بود.
اخم نداشت و عصبانی نبود .اولین بار بود اینجوری میدیدمش .روز معارفه و در پاساژ هم اخم داشت.
پس تشابه اسمی نبود .آخه خدا چرا با من این کار رو میکنی؟! حرصی به سقف نگاه کردم.
به خودم که اومدم توی بغل آذر بودم .از بغلش بیرون اومدم و سعی کردم لبخند بزنم .رو به آذر و شوهرش گفتم:
_ از دیدنتون خوشبختم آذر خانم! مامان خیلی از شما تعریف میکرد .مشتاق دیدار بودم و همینطور شما جناب راد!
آذر« :آذر خانم چیه خوشگلم؟! بگو خاله آذر».
شهریار« :و همین طور عمو شهریار».
لبخندی زدم که آذر گفت:
آذر« :آنا دخترت خیلی خوشگله؛ ولی اصال شبیه تو و آقا سعید نیست».
با این حرف لبخندم پرید .صدای ویهان اجازهی فکر کردن رو بهم نداد.
ویهان« :البته ما قبال افتخار آشنایی داشتیم».
صدای آیهانم از پشت سرم و دم گوشم بلند شد.
آیهان« :و همچنین من».
تو حرف نزنی چی میشه؟
آذر« :راستی؟»
قبل از اینکه به برادر ها فرصت صحبت بدم ،گفتم:
_ بله ،من توی شرکت برادر عمو شهریار مهماندارم .آقا ویهان رو توی آسانسور دیدم که اومده بودن به عموشون سر
بزنن .با آقای راد هم یه پرواز مشترک داشتم.
آذر« :چه جالب!»
مامان« :چرا نگفتی؟»
_ نمیدونستم.
توی همون لحظه آیسان گفت:
_ بسه دیگه .تا االن شما این دختر رو به حرف گرفتین حاال نوبت منه .بذارین منم یه لذتی از صحبت باهاش ببرم.
لبخندم با پوزخند آیهان مساوی شد .نمیدونم چه هیزم تری بهش فروخته بودم .من فقط از حق یه نفر دفاع کرده
بودم ،همین!
آیسان دستم رو گرفت و از اونجا دور کرد .ممنونش بودم که من رو از راد جدا کرد.
آیسان« :بیا رستا جون ،میخوام با فامیل ها آشنات کنم».
من رو به جمع جوونی برد که توش چهارتا پسر و دوتا دختر بودن.
دوست مامانه».
دختر
آیسان« :بچه ها ،یه دوست جدید آوردم .اسمش رستاست و
ِ
ِ
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رو به من توضیح داد:
_ پاشا و یاشا پسر عمه هام ،نازلی هم نامزد پاشاست ،کیوانم پسر عمومه ،روشنکم زنشه ،سامیارم دوست مشترک
همهی ماست.
لبخند قشنگی زدم.
_ از آشنایی با همتون خوشبختم!
نازلی« :به جمع ما خوش اومدی رستا جان!»
بینشون نشستم و شروع به حرف زدن کردیم .دختر های خونگرمی بودن .شماره هامون رو رد و بدل کردیم .یه کم که
گذشت ویهان و راد هم به جمعمون ملحق شدن .جمع شادی بود .راد میخندید .با همه به جز من حرف میزد .به
جهنم! شایدم میترسید با دختر مجرد حرف بزنه به گناه بیفته! البته با اون دوست دختری که اون داشت ،کامال
مشخصه که چقدر به این مسائل پابنده .اصال به من چه؟ کار های بیتربیتی کنه خودش به جهنم میره.
آهنگ که پخش شد ،همه پاشدن رفتن برقصن البته به جز راد که نرفت .آیسان بهم گفت که بیا بریم برقصیم ولی
قبول نکردم .راد هم بعد بچه ها نمیدونم کجا رفت.
اطراف رو نگاه کردم .بعضی ها نوشیدنی میخوردن ،بعضی ها نشسته بودن و بعضی هام ایستاده بودن .همون طور
که دورم رو نگاه میکردم ،نگاهم از روی یه مرد گذشت ولی دوباره برگشت.
با دقت بیشتری نگاه کردم .قیافش خیلی آشنا بود؛ ولی هر چی فکر میکردم یادم نمیاومد .سعی کردم نامحسوس
نگاهش کنم شاید یادم بیاد؛ ولی وقتی به اون سمت نگاه کردم ندیدمش .یه کم سرم رو این ور و اون ور کردم که شاید
پیداش کنم ولی نبود.
صدایی کنار گوشم گفت:
_ دنبال من میگردین؟
ترسیدم و از جام پریدم .با چشم های گشاد شده برگشتم .همون مرد بود .دست هاش رو جلو آورد.
_ ببخشید نمیخواستم بترسونمت فقط دیدم داری به من نگاه میکنی ،کنجکاو شدم دلیلش رو بدونم.
االن که از نزدیک میدیدمش بیشتر حس میکردم که آشناست؛ ولی بازم یادم نمیاومد.
_ راستش ...من حس میکنم قیافهتون برام آشناست؛ اما هر چی فکر میکنم خاطرم نیست کجا دیدمتون.
_ ولی من قریب به بیست ساله که ایران نیستم .تازه با خواهر زادهام برگشتم .شاید اشتباه گرفتید.
مطمئن نبودم.
_ شاید!
یه کم مکث کردم.
دایی آقا آیهان هستین؟
_ شما گفتید خواهر زاده؟ یعنی شما ِ
_ بله .از اقوام شهریار هستین؟
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_ نه من دختر دوست خواهرتون هستم.
_ خوشبختم! مثل اینکه اون خانم دارن شما رو صدا میکنن.
نگاهم رو از اون مرد غریبهای که خیلی آشنا میزد گرفتم و به سمتی که اشاره میکرد ،نگاه کردم .مامان بود.
_ ببخشید من باید برم .از مالقاتتون خوشحال شدم!
_ همچنین.
به سمت مامان رفتم .بهش رسیدم و صورتش رو بوسیدم .لبخند مهربونی زد.
مامان« :ارسالن چی میگفت؟»
با تعجب پرسیدم:
_ ارسالن؟
مامان« :آره ،داداش آذر رو میگم».
_ آها هیچی .قیافش آشنا بود برام ،گفت بیست ساله که ایران نیست و حتما اشتباه گرفتم.
مامان« :آره بعد زن و بچش از ایران رفت».
با حالتی گنگ و سوالی به مامان نگاه کردم.
مامان« :ارسالن قاضی بود .بیستوسه سال پیش سر یه پروندهای بهش رشوه میدن؛ ولی قبول نمیکنه و حکم
اعدام طرف رو میده .طرف هم قبل اعدامش زن و بچش رو میدزده .زنش رو میکشه ،بچشم تا یک ماه پیش فکر
میکرده ُمرده؛ ولی جدیدا میفهمه که زندهست .میاد دنبالش ،االنم به خاطر این ایران هست».
_ چه وحشتناک!
مامان« :آره ،از خدا بیخبر ها! آذر میگه بعد اون ماجرا افسردگی میگیره .حتی یه مدتیم توی آسایشگاه روانی
بستری میشه».
توی فکر رفتم .خدا کنه این غریبهی آشنا گمشدهاش رو پیدا کنه.
کنار مامان ایستاده بودم که برای شام صدامون زدن .سرمیز رفتیم .آقا ارسالنم اونجا بود .بعد شنیدن ماجراش از
شخصیت صبورش خوشم اومده بود .لبخندی بهش زدم .متقابال با لبخند جوابم رو داد .میز خیلی شلوغ بود .یه
بشقاب برداشتم و یه کم زرشک پلو ،ساالد و دلستر برداشتم .به مامان اطالع دادم و به حیاط رفتم.
به سمت آالچیق رفتم که راد رو هم اونجا دیدم .روی صندلی توی آالچیق نشستم .متوجه حضورم نشده بود .لیوان
دلسترم رو محکم روی میز چوبی کوبیدم که به خودش اومد .برگشت و با دیدنم اخمش رو توی هم کشید .بفرما
نگفتم تا من رو میبینه اخم میکنه؟! اون وقت سارا میگه که توی کارش برم.
_ دوست دخترتون چطوره؟
راد« :به تو چه؟»
از جوابش شوکه شدم .سریع به خودم اومدم.
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_ محض کنجکاوی!
راد« :محض فضولی!»
_ ببینین آقای راد ،من نمیدونم چیکار کردم که باعث شده شمشیرتون رو از رو ببندید .بابت اون کاری که نمیدونم
چیه ،معذرت میخوام! خانوادهمون با هم آشنا هستن .شاید رفت و آمد هامون بیشتر بشه و از اون گذشته تقریبا
همکاریم .نمیخوام هر موقع که میبینمتون اخم هاتون توی هم باشه.
انگار نه انگار که داشتم حرف میزدم .رفت ولی لحظهی آخر برگشت.
راد« :کی گفته من به خاطر تو اخم میکنم؟ اصال تو مهم نیستی که به خاطرت اوقاتم رو تلخ کنم!»
تخریب شخصیتیم کرد .من باشم که دیگه بابت کار نکرده از کسی عذر نخوام.
بعدشم رفت .یعنی قشنگ
ِ
ولی اگه به خاطر من اخم نمیکنه چرا هر وقت من رو میبینه بین ابرو هاش گره میفته؟!
چشم هام رو بستم و سرم رو تکون دادم .بیخیال دختر! اهمیتی نداره.
شام رو که خوردیم به خونه برگشتیم .خاله آذر به مامان اصرار کرد که شب رو بمونیم؛ ولی مامان محترمانه ردش کرد
و گفت که حتما خستهاین و مزاحم نمیشیم.
در کل شب خوبی بود .آشنا شدن با بچه ها و همچنین آقای ارسالن خیلی خوب بود .تازه قرار شد فردا با آیسان،
نازلی و روشنک بریم و بگردیم.
به خونه که برگشتیم ،شب بخیری گفتم و به اتاقم رفتم .بعد از عوض کردن لباس هام ،سریع خوابیدم .چون واقعا
خسته بودم.
از تختم بلند شدم .پتوم رو روی سرم انداختم و توی حیاط رفتم .روی پله ها نشستم .اون شب به خاطر فیلم مهند
بود؛ ولی امشب چی؟ چرا من باید یه خواب و با یه محتوا دوبار ببینم؟ چرا باید اون مرد دوباره به خوابم بیاد؟ این بار
همون مرد رو با قنداق بچه کنار یه قبر دیدم .جریان خواب های من چیه؟
_ چرا اینجایی دخترم؟
با صدای بابا به خودم اومدم.
_ من بیدارتون کردم؟
_ نه ،اومدم بهت سر بزنم ،دیدم نیستی .اومدم پایین ،اینجا دیدمت .نگفتی!
_ خواب بد دیدم.
_ چی دیدی قشنگم؟
لبخندی روی لبم نشوندم.
_ چیز مهمی نبود ،ولش کنید.
_ مهم نبود که تو این همه راه از اتاقت تا اینجا اومدی؟
_ گفتم که خواب بد بود .دوست ندارم تعریف کنم.

31

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ پس پاشو بریم باباجان ،هوا سرده.
پاشد و منم بلند کرد .به اتاقم برگشتم .سعی کردم دیگه بهش فکر نکنم و بخوابم .طول کشید ولی باالخره خوابم برد.
قرار بود امروز با آیسان ،نازلی و روشنک بیرون بریم .آیسان گفت که به دنبالم میان .هر چند اصال راضی نبودم که
توی زحمت بیفتن؛ ولی آیسان خیلی اصرار کرد و گفت:
_ قرار نیست با پا بیایم دنبالت و تو رو سوار خودمون کنیم .با ماشین میایم تو هم سوار ماشین میشی.
آیسان که پیام داد و آدرس گرفت ،گفت:
_ یه ساعت دیگه پایین بیا.
منم همون موقع آماده شدم که جلوشون بدقول نشم .آماده شدم و پایین رفتم.
ساعت یازده بود .مامان توی آشپزخونه داشت غذا درست میکرد و بابا هم ظرف میشست .توی آشپزخونه رفتم و
پشت میز غذاخوری نشستم .به بابا گفتم:
_ بابایی ،مامان خانم شما رو هم از راه به در کرده؟
بابا برگشت و با حالت گنگی بهم نگاه کرد.
_ آخه دارین ظرف میشورین.
بابا تک خندهای کرد و گفت:
_ دخترم خبر نداری مگه؟! ما مرد های افخم همه از دم عضو سازمان زن ذلیل ها هستیم ،اونم از نوع فعال هاش!
با چشم به ظرف ها اشاره کرد .با این حرف بابا زدم زیر خنده و خودشم خندید.
مامان هم لبخندی زد و گفت:
سر من!
_ کی میشه یه داماد برای من توی این خونه بیاد تا اینقدر شما پدر و دختر دست به یکی نکنید آوار شید ِ

چشمکی به مامان زدم و گفتم:

_ میاد مامان عجله نکن! به وقتش یه داماد خوشگل و خوشتیپ میارم برات…
بابا خندید و مامان گفت:
_ رو که نیست ،خجالت نکشی جلوی بابات ها!
_ اصال چه جوری مینویسن؟
مامان« :چی رو؟»
_ خجالت رو!
مامان« :برو بچه پررو!»
_ چشم.
نازلی که تک زد رو به مامان و بابا گفتم:
_ من دارم میرم ،خدافظ.
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مامان« :خوش بگذره».
بابا« :دخترم شب زود بیا ،عمه و عمو علی میان».
دستم رو روی چشمم گذاشتم و گفتم:
_ چشم!
بابا هم لبخندی به روم زد .سریع بیرون رفتم و تموم مسیر حیاط تا کوچه رو دویدم .در حالی که نفس _ نفس میزدم،
بیرون رفتم که دیدم یه لندکروز مشکی دم درمونه و آیسان پشت فرمونه .نازلی جلو و روشنک عقب نشسته .در رو
باز کردم و نشستم.
_ سالم.
همه جوابم رو دادن .روشنک گفت:
_ چرا نفس _ نفس میزنی؟
_ دویدم گفتم معطل نشین.
آیسان آهی کشید و گفت:
_ هی! رستا جان این دوتا اینقدر زیر پای من که نه ،زیر پای این ماشین جنگل سبز کردن که نگو! تو هم روش دیگه به
جایی بر نمیخورد.
نازلی خندید و روشنک گفت:
_ نازلی نزدیکی یه دونه بزن توی سرش ،البد من بودم یه ساعت جلوی آینه بودم که بعد زن عمو به زور بیرون
انداختم.
آیسان« :البد بودی دیگه من چه بدونم؟!»
روشنک« :رو رو ببین توروخدا!»
خندیدم و گفتم« :حاال بیخیال ،کجا بریم؟»
آیسان « :من میگم اول بریم باشگاه سوار کاری دوست عموم و بعدشم بریم ناهار بخوریم».
روشنک گفت:
_ تا بزرگ تر هست تو چرا نطق میکنی بچه؟!
یکم مکث کرد و گفت:
_ موافقم!
زدیم زیر خنده .نازلی وسط خنده مقطع گفت:
_ البد ...تو ...بزرگتری آره؟!
روشنک« :عزیزم بزرگ تری به شعوره!»
آیسان« :یعنی رستا بیشعوره؟»
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روشنک« :آیسی جان خفه! سعی نکن من رو خجالت زده کنی .رستا دیگه از خودمونه مگه نه؟»
چشمکی زدم و گفتم« :راحت باش».
«بفرما» گفتن روشنک با استارت زدن آیسان مصادف شد.
آیسان رو به من و نازلی گفت:
_ شما موافقین؟
ماهم تایید کردیم.
برای من خیلی فرقی نمیکرد .مهم این بود که خوش بگذره.
تا آیسان خواست حرکت کنه ،روشنک یه جیغ کشید و گفت:
_ نه!
آیسان از آینه نگاهش کرد.
آیسان« :چته روشنک؟»
روشنک التماسی بهم نگاه کرد و گفت:
نازلی گور به گوری که نتونستیم کاری کنیم ،تو یه کاری کن!
_ رستا جون توروخدا من و این
ِ
با تعجب گفتم« :چه کاری؟»

روشنک« :توروخدا رستا! تا اینجا با سالم و صلوات اومدیم .من هنوز آرزو دارم .میخوام سه تا بچه بیارم ،نمیخوام
جوون مرگ بشم! تو که نمیدونی دست فرمون این چقدر بده!»
بعد با دست به آیسان اشاره کرد .اینقدر تند _ تند گفته بود که نفس _ نفس میزد.
ابرو هام رو باال بردم و با شیطنت رو به آیسان گفتم _ :اینقدر دست فرمونت بده؟
نازلی بازم خندید و گفت« :چه جورم!»
آیسان حرصی گفت:
_ غلط کردید جفتتون! من توی رانندگی شوهر این عتیقه ها رو که هیچ ،آیهان خودمونم میزنم زمین! یه چی واسه
خودشون میگن.
تا گفت «آیهان» یادش افتادم .بدجور ضایعم کرد؛ ولی هیچ کینهای ازش به دل ندارم .اصال برام مهم نیست.
آیسان که راه افتاد ،روشنک هی جیغ _ جیغ میکرد و ما رو میخندوند.
حدود یک ساعت و نیم توی راه بودیم که باالخره به باشگاه سوارکاری رسیدیم .آیسان ماشین رو پارک کرد و همگی
پیاده شدیم .به سمت باشگاه راه افتادیم و آیسانم شروع به توضیح دادن کرد:
دوست عمو شهروزه .من ،آیهان و ویهان اینجا هر کدوم یه اسب داریم .ماهی دو _ سه بارم به اینجا سر
مال
ِ
_ این جا ِ
میزنیم.
بعد رو به من گفت:
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_ سوارکاری بلدی؟
_ یه کم ،زیاد چیزی بارم نیست.
نازلی« :بیا بریم اسب انتخاب کنیم».
من ،نازلی و روشنک توی اسطبل رفتیم .آیسان نیومد و گفت که اسبش رو براش میارن.
نازلی به یه اسب سفید و خوشگل اشاره کرد و گفت« :این اسب ویهانه».
روشنک« :و این اسب آیهانه».
برگشتم و به اسب آیهان نگاه کردم .درسته اسب ویهان خیلی خوشگل بود؛ ولی اسب راد یه چیز دیگه بود ،عاشقش
شدم!
سمت اسب رفتم و گفتم:
_ میخوام سوارش بشم ،میشه؟
قبل از روشنک نازلی گفت:
_ اگه تونستی سوارش بشی ،سوارش شو.
_ یعنی چی؟
روشنک« :اسب کامال رام نیست و به هر کسی سواری نمیده».
_ وسوسه شدم سوارش بشم.
نازلی هم سرش رو تکون داد و گفت:
_ میگم آمادش کنن.
بعد به سمت مانژه رفتیم تا اسب ها رو بیارن .آیسان داشت سوارکاری میکرد .چند دقیقهای طول کشید تا اسب ها
رو بیارن .وقتی آوردنشون ،نازلی بهم گفت:
_ مراقب باش!
با لبخند سری تکون دادم .اون و روشنکم سوار اسب ها شدن و رفتن.
قبل از اینکه سوارش بشم ،دم گوشش گفتم:
_ ضایعم نکنی گل پسر!
بعد پام رو داخل رکاب زیر گذاشتم و با یه حرکت سوار اسب شدم.
اسب شیهه کشید و روی دو پاش ایستاد .منم سعی میکردم با کشیدن افسارش آرومش کنم .افسارش رو که کشیدم،
آروم شد .با پام آروم به پهلوش ضربه زدم و آروم شروع به حرکت کرد.
میترسیدم بهش سرعت بدم آخه روشنک گفته بود نیمه رام هست .با چه جرعتی سوارش شدم خدا میدونه! یه کم
که با سرعت کم حرکتش دادم ،مطمئن شدم خطری نداره.
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به سرعتش اضافه کردم تا اون جایی که تقریبا باال ترین سرعت یه اسب بود .همین طور که داشتم با سرعت حرکتش
میدادم به اطرافم نگاه کردم .بعد چند ثانیه دوباره برگشتم که دیدم یه نفر جلوی مسیر اسب ایستاده .هول شدم و
محکم افسار اسب رو کشیدم.
اسب بیچاره شیههی بلندی کشید و واستاد .این اینجا چیکار میکنه؟!
فکرم رو به زبون آوردم.
_ شما اینجا چیکار میکنید؟
_ نمیدونستم برای سرزدن به اسبم باید از کسی اجازه بگیرم.
یادم افتاد که سوار اسبش هستم .ترسیدم دعوام کنه که چرا سوار اسبش شدم؟ سریع پایین اومدم و گفتم:
_ بله نباید اجازه بگیرین ،ببخشید! نمیخواستم بیاجازه سوار اسبتون بشم.
برخالف تصورم که گفتم االن اخم هاش میره توی هم ،اخم نکرد ولی لبخندم نزد.
_ بعد من و ویهان ،تو اولین نفری هستی که بهت سواری میده.
از این حرفش خوشحال شدم .نمیدونم چرا؛ ولی ذوق کردم .لبخندی زدم و سرم رو پایین انداختم.
از کنارم رد شد و گفت:
_ برش گردون توی اسطبل!
با این حرفش لبخندم پرید .چی میشد یه لطفا به حرفش اضافه میکرد؟
پوفی کردم و خواستم سوارش شم که راد برگشت وگفت:
_ درضمن ،موقع سوار کاری کسی این ور و اون ورش رو نگاه نمیکنه و افسار اسب رو اینقدر محکم نمیکشه .برای
دفعه بعدت میگم.
بعدشم رفت .به جای خالیش نگاه کردم .مثل اینکه عادت داره به همه پند بده .من خودم میدونستم و نیازی به
گفتن اون نبود.
سری تکون دادم و سوار اسب شدم .به سمت بچه ها که روی صندلی های باشگاه نشسته بودن ،رفتم .از اسب پایین
اومدم .به جز راد ،ویهان و کیوان هم بودن ،البته پاشا هم بود؛ ولی یاشا و سامیار نبودن.
_ سالم.
همه به جز راد جوابم رو دادن.
کیوان« :اسب آیهان که نبود؟»
روشنک« :چرا عزیزم بود».
کیوان« :یادمه یه بار نوجوون بودم ،سوارش شدم .همچنین من رو انداخت .پام گیر کرد به رکابش و اسبه رم کرد و دور
تا دور این مانژه من رو گردوند .دیگه بعد اون فوبیای اسب گرفتم».
_ روشنک و نازلی بهم گفتن؛ ولی دوست داشتم سوارش بشم.
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پاشا« :حاال خوش گذشت؟»
_ آره خیلی!
روشنک« :یه بار خواستیم مجردی بیایم بگردیم ،نمیذارن که!»
بعد یه چشم غره به کیوان رفت.
خندیدیم .نازلی در حالی که بازوی پاشا رو گرفته بود ،گفت:
_ عزیزم بدون پاشا به من اصال خوش نمیگذره!
روشنک« :آره دیگه ،هنوز نامزدی داغی و نمیفهمی!»
دوباره خندیدیم که راد گفت:
_ بریم ناهار؟
موافقت کردیم و از باشگاه بیرون رفتیم .راد گفت:
_ قراره بریم پیک نیک یه کباب بزنیم.
آیسان و روشنک یه «هو» کشیدن .ساکت داشتم راه میرفتم که ویهان کنارم اومد و گفت:
_ ساکتی.
یه نگاه بهش انداختم و گفتم:
_ یه کم احساس غریبی میکنم ،طول میکشه تا درست شه.
_ آره ،راستش اون روز توی آسانسور ازت خیلی بدم اومد!
خندیدم و گفتم:
_ باید اعتراف کنم منم روز اول با خودم گفتم که پسره خیلی پرویه!
ویهانم خندید و گفت:
_ اصال فکرشم نمیکردم یه روزی کنار هم قدم بزنیم.
_ منم.
به ماشین ها که رسیدیم ما دختر ها با هم و پسر ها هم با هم اومدن .منتها ماشین ها عوض شد یعنی راد گفت:
_ من میخوام با ماشین خودم بیام.
مثل اینکه لندکروزه ماله راد بود .ما هم با پرشیای ویهان رفتیم.
دو ساعتی توی راه بودیم که جلوی یه در بزرگ ایستادیم.
پیاده شدیم که آیسان گفت:
_ این جا باغ عممه ،خیلی این جا رو دوست دارم.
ما دختر ها داخل باغ رفتیم و پسر ها هم وسایل رو آوردن.
کیوان گفت:
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_ حداقل کیف هاتون رو بردارین.
روشنک« :شوهر کردیم پس برای چی؟!»
پاشا« :شوهر کردین ،خر که اجاره نکردین .نوکرتونیم مگه؟!»
نازلی« :چیزی گفتی عزیزم؟»
پاشا هم مثال ترسیده گفت« :نه عزیزم تو برو من کیفت رو برات میارم».
هممون خندیدیم .باغ بزرگی با درخت های میوه و گلدون های گل بود .یه کلبهی کوچیکم توی باغ بود.
حصیر پهن کردیم و راد و پاشا آتیش درست میکردن.
من مرغ ها رو سیخ میزدم و نازلی هم وسایل سفره رو آماده میکرد .آیسان ،ویهان ،کیوان و روشنکم والیبال بازی
میکردن.
مرغ ها رو که به سیخ زدم بلند رو به راد و پاشا گفتم« :مرغ ها آمادهست».
سینی مرغ ها رو بهش دادم .اومد بگیره که دستش به دستم خورد .مطمئن شدم گونهم قرمز
راد به سمتم اومد و
ِ
شده.
به چشم هاش نگاه کردم؛ ولی اون خیلی خونسرد سینی رو گرفت و به سمت پاشا رفت.
غذا که آماده شد ،همه دور سفره نشستیم .سینی کباب دست راد بود ،سه تا سیخ برداشت و توی بشقابش گذاشت
با اخم و خیلی جدی گفت:
_ بقیش هم مال شما!
ویهان« :داداش جان میگم ها اگه کمته این دوتا سیخ مونده رو هم بردار .ما هم نون خشک میخوریم ناراحت میشم
اگه تعارف کنی!»
همه زدیم زیر خنده؛ ولی راد اخمش رو غلیظ تر کرد و زیر لب یه «برو بابایی» گفت و خواست سینی رو به کیوان که
کنارش بود بده؛ ولی گوشیش زنگ خورد .سینی رو روی سفره گذاشت و به اون ور رفت تا تلفنش رو جواب بده.
میمرد همین جا جواب بده؟! انگار مهم ترین آدم روی زمین بهش زنگ زده.
وقتی رفت پاشا یه نگاه به هفت تا سیخ باقی مونده کرد و گفت:
_ نظرتون دربارهی نون خشک چیه؟ غذای خوبیه ها!
سینی کباب بین هممون چرخید .به من که رسید راد برگشت و گفت:
دوباره صدای خندمون همه جا رو پر کرد.
ِ

_ خدا ازتون نگذره! یه بار خواستم یه ذره غذا بخورم ها ،چشم هاتون کور شه!
اصال متوجه حرف هاش نمیشدم ،نه تنها من بلکه همه متوجه نمیشدن.
کیوان« :چی شده مگه؟»

راد« :عمو بهم زنگ زد .مثل اینکه خلبانی که امروز قرار بوده پرواز کنه ،بچش به دنیا اومده و با خواهر زنش که
مهمانداره مجبور شدن برن بیمارستان .عمو گفت برم شرکت این پروازه نه خلبان داره نه مهماندار!»
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پاشا« :روز جمعه چه پروازی؟»
راد« :پرواز که پنج شنبه و جمعه نداره».
آیسان« :حاال بشین غذات رو بخور».
راد« :نه ،باید برم».
میخواست بره ،ته دلم خوشحال بودم .داشت آماده میشد که گوشیم زنگ خورد.
پیش بچه ها برگشتم و به راد گفتم:
_ آقای راد میشه منم تا یه جایی برسونید؟
صدای اعتراض بچه ها بلند شد.
روشنک« :تو دیگه چرا؟ هنوز ناهار نخوردیم که!»
_ ببخشید بچه ها از شرکت تماس گرفتن و گفتن که مهماندار جایگزین منم».
آیسان با صورتی گرفته گفت:
_ ای بابا! یه روز اومدیم بیرون ها! این از داداشم اینم از تو!»
_ بدون ما هم بهتون خوش میگذره.
به سمتش برگشتم و گفت:
_ تا یه جایی میرسونید من رو؟
هیچی نگفت و سرش رو به معنای تایید تکون داد.
از بچه ها خدافظی کردیم .سوار ماشین راد شدیم و به سمت تهران حرکت کردیم.
با سرعت باالیی که میرفت ،یه ساعته به تهران رسیدیم.
سر کوچمون رسوند و گفت:
توی راه نه من حرف زدم و نه اون حرف میزد .من رو تا ِ

ساعت هشته ،برگشت هم برای همین امشبه.
_ پرواز
ِ

زیر لب تشکر کردم و پیاده شدم .وقتی جیغ الستیک هاش توی گوشم پیچید به سمت خونه رفتم.
بابا« :مواظب خودت باش!»
_ چشم بابا از عمه این ها هم عذر خواهی کن ،بهش بگو دلم براش تنگ شده!
بابا لبخندی زد و گفت« :باشه بابا جان».
پیاده شدم و برای گرفتن اطالعات پرواز و آماده شدن به سمت بریفینگ رفتم.
با راد دم در ورودی ایستاده بودیم و به مسافر ها خوش آمد میگفتیم.
پروازمون به مقصد کیش بود .مسافر ها سوار شدن و مهماندار همراهم آنونس رو داد.
پنجاه دقیقه از تیک آف گذشته بود که از کابین خلبان باهامون تماس گرفتن .تلفن رو که جواب دادم ،راد گفت:
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_ خانم افخم ،موقعیت اضطراریه! یه پرنده داخل موتور سمت راست رفته و آتیش گرفته ،باید فرود اضطراری داشته
باشیم .توی فرودگاه یزد فرود میایم ،اعالم کنید و موارد ایمنی رو گوشزد کنید.
چشمی گفتم و با عجله به سمت میکروفون رفتم.
_ مسافرین محترم توجه فرمایید! موقعیت اضطراری اعالم شده در صدد فرود اضطراری هستیم .محل فرود ما
فرودگاه یزد میباشد .لطفا کمربند های ایمنی خود را ببندید ،برای استحکام پاهایتان را کمی از هم جدا کنید ،دست
هایتان را روی صندلی محکم کنید و چانه هایتان را روی سینه بگذارید تا از ضربه جلوگیری شود .تا توقف کامل
هواپیما در همین وضعیت بمانید.
میکروفون رو سرجاش گذاشتم و به مردمی که به عجله افتاده بودن ،نگاه کردم .خیلی ترسیده بودن.
هواپیما تکون خفیفی خورد .از بین جیغ و داد مسافر ها صدای همکارم رو شنیدم که گفت:
_ عجله کن! موقعه لندیگ باید روی صندلیت باشی.
التماسی یه زن و شنیدم.
سریع به سمت صندلیم میرفتم که صدای
ِ

_ خانم ،خانم توروخدا! کمربند پسرم بسته نمیشه ،توروخدا بیا ببندش.
برگشتم و به صورت ترسیدهی اون زن و بچهی کوچیکش نگاه کردم .به «بیا» گفتن های همکار هام توجهی نکردم و
به سمت پسر کوچیکی که از ترس نفس هاش تند شده بود ،رفتم .بچهی بیچاره! صدای ضربان قلبش رو میتونستم
بشنوم.
نمیدونم چه مشکلی برای قالب کمربند پیش اومده بود.
ولی به هر بدبختیی بود ،بستمش .بلند شدم .لبخند پر استرسی به تشکر های اون زن زدم و به سمت صندلیم رفتم.
قدم هام رو تند تر کردم که هواپیما تکون شدیدی خورد و نتونستم تعادلم رو حفظ کنم ،افتادم و سرم به پایهی
صندلی برخورد کرد .درد بدی توی جونم پیچیید .چند نفر با دیدن من جیغ و داد های بلندی زدن .یه لحظه نفسم
قطع شد .در حالی که برای نفس کشیدن تقال میکردم چشم هام بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم.
***
با حس درد ناشی از فرو رفتن سوزن توی دستم ،بیدارم کرد.
چشم هام که باز شد ،اطراف رو نگاه کردم .المپ باالی سرم چشم هام رو اذیت میکرد.
به سمت جایی که صدای یه زن میاومد ،نگاه کردم.
_ به هوش اومدی خانم؟
بیتوجه به سوالش پرسیدم:
_ چه اتفاقی برام افتاده؟
با مهربونی جواب داد:
_ یه ضربهی جزئی به سرت وارد شده ،چیز مهمی نیست .درد نداری؟
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سرم رو آروم به معنای نه تکون دادم.
_ چند ساعته اینجام؟
_ نزدیک سه یا چهار ساعت هست.
_ مسافر ها چی شدن؟
_ نمیدونم؛ ولی یه آقایی بیرون ایستاده .میگم که پیشت بیاد.
این رو گفت و به سمت در رفت .چند دقیقهای گذشت .در باز شد و راد توی اتاق اومد .در اتاق رو بست و دست هاش
رو توی جیبش گذاشت.
همون جور که بهم خیره بود ،گفت:
_ خبر داری مایهی دردسری؟!
سپس ادامه داد:
_ تو چطور مهمانداری هستی که نمیدونی زمان فرود اضطراری باید سرجات بشینی؟ نمیدونم عمو شهروز چه
جوری استخدامت کرده ،تو که هیچی حالیت نیست.
چیز گرمی توی چشم هام نفوذ کرد و دیدهام رو تار کرد .نذاشتم فرود بیان .چشم هام رو بستم و بعد از چند ثانیه باز
کردم.
با صدای آروم و گرفتهای که ناراحتی توش موج میزد ،گفتم:
_ معذرت میخوام .نمیخواستم مایهی دردسرتون باشم .من فقط کمربند بچهای رو بستم که مامانش نمیتونست
ببنده .نمیخواستم برای هیچ کدومشون مشکلی پیش بیاد؛ ولی انگار با این کار برای شما مشکل ایجاد کردم.
اصال متوجه نبود که من مریضم و نباید این جوری باهام حرف بزنه.
نگاهم رو از چشم های متعجبش گرفتم و به پنجره نگاه کردم.
هه! انگار انتظار نداشت معذرت خواهی کنم .فکر میکرد منم مثل خودشم که همه رو تحقیر کنم و با همه مثل
کلفت ،نوکر هام و زیر دست هام صحبت کنم که غرور بیجا داشته باشم.
نزدیک تر شد .تخت رو دور زد .صندلی رو برداشت و کنار تخت نشست .انگار برای حرف زدن مردد بود؛ ولی با این
حال با صدای محکمی گفت:
_ متاسفم .منم مثل تو نمیخواستم برای کسی مشکل ایجاد بشه ،دوست نداشتم اون جوری باهات حرف بزنم.
بعد سرش رو پایین انداخت .با اینکه معذرت خواهی نکرد؛ ولی همین که فهمید بد حرف زده کافی بود.
«مهم نیستی» گفتم و بعد چیزی یادم اومد .گفتم:
_ برای مسافر ها که اتفاقی نیفتاده؟ صدمهای ندیدن؟
بهم نگاه کرد .در حالی که یه لبخند که بیشتر شبیه دهن کجی گوشهی لبش بود با لحن پر تمسخری گفت:
_ به لطف شما همه سالم و سالمت از هواپیما پیاده شدن.
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اخمی به سمتش پرتاب کردم .این بار واقعا لبخند کمرنگی زد و گفت:
_ باشه بابا! بعضی هاشون با هزینهی شرکت با اتوبوس رفتن بندر عباس که از اونجا به بعد هم با لنج برن و بعضی
هاشونم توی هتل موندن تا فردا با پرواز برن.
هنوز بهش زل زده بودم .لبخند بهش میاومد .وقتی کسی که همش با اخم هست ،لبخند بزنه حس میکنی قشنگ
ترین لبخند عمرت رو دیدی.
وقتی دستش رو جلوی چشم هام تکون داد به خودم اومدم.
_ خب خدا رو شکر!
مکث کردم و گفتم:
_ خانوادم که خبر ندارن؟
راد« :خبر دارن».
با چشم های متعجب و لحن مضطربی گفتم:
_ برای چی خبر دادین؟ نگران میشن.
حق به جانب گفت:
_ پرواز ما یه ساعت و نیم بود .با یه ساعت استراحت و زمان برگشت شما باید االن رسیده باشی .وقتی باهاشون
تماس نگیری ،معلومه که پیگیر میشن و با گوشیت تماس میگیرن.
حق به جانب تر از خودش گفتم:
_ فکر نمیکنین در شان شما نیست که بیاجازه گوشیه کسی رو جواب بدین؟!
راد« :آره خب ،باید جواب نمیدادم .فکر میکردن ُمردی و تا کیش میاومدن .حداقل خیالشون رو راحت کردم که
حال شاهزاده خانم خوبه!»
دهنم رو باز کردم تا جوابش رو بدم؛ ولی چیزی پیدا نکردم و دوباره بستم.
اخمی حاصل بحثم با راد توی صورتم بود .خب راست میگفت .این جوری بیشتر نگران میشدن.
راد« :فکر نمیکنم مشکل دیگهای باشه ،میرم کار های ترخیصت رو انجام بدم».
_ از اینجا که رفتیم چی کار میکنیم؟
راد« :امشب رو توی هتل میمونیم .برای فردا هم بلیط هواپیما گرفتم ،برمیگردیم».
بعد بدون اینکه منتظر جواب من باشه ،رفت .نفس عمیقی کشیدم و منتظر راد موندم.
لبخندی به مهماندار روبهروم زدم و تشکر کردم .یه آبمیوه با کیک شکالتی به عنوان میان وعده داده بودن .اینقدر
گرسنم بود که بیتوجه به راد که کنارم نشسته بود ،شروع به خوردن کردم .تموم که شد ،حس میکردم بازم گرسنمه؛
ولی خب چارهای جز تحمل نبود .به راد نگاه کردم .هنوز نخورده بود .پوفی کشیدم و به اطرافم نگاهی انداختم تا
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سنگینی چیزی توی سینی که دستم بود ،برگشتم .یه آبمیوه و کیک دیگه توی سینیم
شاید مهماندار رو ببینم که با
ِ
بود.
_ مثل اینکه سیر نشدی .بیا اینم تو بخور.
خیلی ازش ممنون بودم؛ ولی بیادبی بود اگه سریع برش میداشتم آخه اونم مثل من گرسنه بود.
_ پس خودت چی؟
نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ من گرسنم نیست.
_ مگه میشه من گرسنم باشه؛ ولی تو نه؟
_ من با تو فرق میکنم .اگه گرسنم بود ،اون کیک و آبمیوه االن توی شکمم بود نه دست تو! اضافهست .میخوای
بخور ،میخوای بریز دور.
ای بابا! الاقل میذاشتی یه کم فکر کنم آدمی! حرصم گرفته بود .کیک و آبمیوه رو برداشتم و شروع به خوردن کردم.
یه تیکه از کیک باقی مونده بود .دلم نیومد بخورمش.
_ این یه تیکه رو تو بخور .من دیگه سیر شدم.
_ گفتم که گرسنم نیست.
عجب آدمیه ها! اصال نمیخواد از حرفش برگرده.
_ نگران نباش ،دهنی نیست.
اخم هاش رو توی هم کشید .بهم نگاه کرد و گفت:
_ نمیخورم.
این جوری نمیشه .کیک رو برداشتم و به سمت دهنم بردم .هنوز نگاهم میکرد .نزدیک دهنم که رسیدم توی یه
حرکت مسیر دستم رو عوض کردم و به سمت دهنش بردم .تا به خودش بیاد کیک رو به دهنش کوبیدم.
قیافش خیلی بامزه شده بود .بهت زده ،چشم های گشاد با دهن نیمه باز و شکالتی بود .کم_کم به خودش اومد .اون
اخم کرد و من خندیدم .عصبانی شد و من بازم خندیدم.
_ این چه کاری بود دخترهی احمق؟! چه جوری باید بهت بفهمونم نمیخورم .من به شکالت حساسیت دارم.
شکالت بخورم کهیر میزنم .نفسم تنگ میشه .حتما باید بگم؟ چرا این کار رو کردی؟
بلند شد و به سمت دستشویی هواپیما رفت .خندم جمع شد .گفت به شکالت حساسیت داره؟ اگه بالیی سرش بیاد
چی؟!
داشت گریم میگرفت .بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم .در دستشویی مردونه رو زدم.
_ آقای راد حالتون خوبه؟ لطفا جواب بدین.
چند ثانیه هم از حرفم نگذشته بود که در باز شد و با قیافهی رنگ پریده بیرون اومد.
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از دیدن قیافش حالم بد شد .قلبم درد گرفت .تقصیر من بود .اشک توی چشم هام جمع شد و خیلی زود راه خودش
رو به بیرون پیدا کرد.
_ متاسفم ،ببخشید .نمیخواستم اون کار رو انجام بدم .فقط گفتم شاید گرسنتون باشه .نمیدونستم حالتون بد
میشه.
گریم شدت پیدا کرد .در حالی که ازم چشم برنمیداشت ،گفت:
_ اشکالی نداره .میتونم تا رسیدن به تهران صبر کنم .نگران نباش!
به چشم هاش نگاه کردم .مهربون تر از هر وقت دیگهای بود .لبخند کمرنگی زد و به صندلیش برگشت .منم اشک
هام رو پاک کردم و به سمتش رفتم.
سرش رو به صندلی تکیه داد و چشم هاش رو بست .با نگرانی نگاهش میکردم که گفت:
_ حالم خوبه .من میخوابم ،تو هم بخواب.
توی خواب هم اخم هاش توی هم بود .اینقدر بهش نگاه کردم که منم خوابم گرفت .سرم رو به صندلیم تکیه دادم و
خوابیدم.
با صدای راد چشم هام رو باز کردم .نگاهی به اطراف انداختم و چند تا پلک زدم .صدای راد به گوشم رسید:
_ هواپیما تا چند دقیقه دیگه میشینه .پاشو که کتف برام نذاشتی .چقدر سرت سنگینه.
تازه متوجه موقعیتم شدم .سرم روی شونش بود .اینجا چیکار میکرد؟ سریع سرم رو از روی شونش برداشتم و
گفتم:
_ معذرت میخوام ،متوجه نشدم.
_ مهم نیست.
به قیافش که نگاه کردم ،نگران شدم .رنگش زرد شده بود.
_ شما...
حرفم رو قطع کرد و گفت:
_ خوبم.
خواستم چیزی بگم که دستش رو به معنای سکوت روی بینیش گذاشت.
از گیت بازرسی که بیرون اومدیم ،بابا و ویهان رو دیدم .به سمتشون رفتیم .با ویهان احوال پرسی کردم و توی آغوش
بابا فرو رفتم .بابا سفت بغلم کرده بود .گفت:
_ مگه نگفتم مراقب خودت باش؟ این جوری مواظب بودی؟!
_ من حالم خوبه ،باور کنین.
با صدای ویهان از آغوش بابا بیرون اومدم.
ویهان« :خب آقای افخم با اجازتون ما بریم».
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بابا« :خواهش میکنم .صاحب اجازهاین!»
خداحافظی که کردن به سمت در خروجی راه افتادن .با چیزی که یادم اومد ویهان رو صدا زدم.
_ آقا ویهان ،یه لحظه صبر کنین.
به سمتش رفتم .اونم از راد فاصله گرفت و به سمتم اومد.
_ مشکلی پیش اومده؟
_ راستش آقای راد حالش اصال خوب نیست .با شناختی که ازش پیدا کردم ،میدونم اونقدر غرور داره که به روش
نیاره .لطفا ببرش بیمارستان.
ویهان نگران نگاهم کرد.
_ چی شده؟
_ چیزی نشده .نگران نباش!
خواست چیزی بگه که راد صداش زد .باز خداحافظی کردیم و اون ها رفتن .میدونستم با پای خودش به بیمارستان
نمیره .امیدوارم ویهان بتونه ببرتش.
_ چی میگفتی بهش؟
با صدای بابا به خودم اومدم.
_ چیز مهمی نبود .بریم؟
بابا هم دیگه نپرسید و گفت:
_ بریم.
به خونه که رسیدیم همه اونجا بودن .آقاجون ،عمو و خانوادش ،عمه و همسرش و خاله الهام و پسر هاش هم بودن.
با همه روبوسی کردم .مامان برام اسفند دود کرد .با محبت نگاهش کردم و گفتم:
_ حالم خوبه مامانی .این کار ها چیه؟
_ من میدونم دختر ،تو آخرش یه کار دست خودت میدی و ما رو بدبخت میکنی.
مهند« :من که چشمم آب نمیخوره زن عمو! این حاال حاال ها به ما حلوا نمیده».
_ تو باز حرف زدی؟ کی گفته بیای من رو ببینی؟! تو رو که میبینم حالم بد میشه.
_ کی گفته اومدم تو رو ببینم؟
در حالی که گونهی مامان رو میبوسید ،گفت:
_ اومدم زن عموم رو ببینم.
نامزدی مارتین و عقدش برای
همه خندیدیم .خیلی خوش گذشت .دیدن خانوادم کنار هم ،از همه مهم تر خبر
ِ
هفتهی دیگه و خبر برگشتن دانیال تا یک ماهه آینده خیلی خوب بود .روز خیلی خوبی بود.
بعد از اینکه همه رفتن به اتاقم رفتم .به سارا زنگ زدم.
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_ الو؟
_ سالم.
_ سالم عزیزم .خوبی؟
_ خوبم ،تو چطوری؟
_ عالی.
_ شنگولی ،خبریه؟
با این حرفم ریز خندید.
_ آره.
_ خب؟
_ علیرضا دوباره ازم خاستگاری کرد.
_ دوباره؟
_ آره.
_ حاال چرا خوشحالی؟
_ میخوام جواب مثبت بدم.
عجب آدمیه ها! اول ردش کرده بود ها!
_ چه جوری آخه؟
_ میدونی رستا ،واقعا نمیدونم چه جوری ردش کردم .باورت میشه اینقدر دوستش دارم که میترسم!
براش خوشحال بودم.
_ خیلی خوبه .حاال کی هست عروسی؟
انگار قند توی دلش آب شد .بلند خندید.
_ حاال کو تا عروسی؟ فعال بهش جواب ندادم.
یه کم دیگه باهم حرف زدیم و قطع کردم .بعد سارا هم به نازی زنگ زدم .کلی دوتایی به سارا خندیدیم و برای
عروسیش برنامه ریزی کردیم.
میخواستم به آیسان زنگ بزنم .دوست داشتم حال راد رو بپرسم چون به هر حال به خاطر من به اون روز افتاده بود.
شمارهی آیسان رو گرفتم .پنج یا شش تا بوق خورد تا جواب بده.
_ بله؟
تعجب کردم .گوشی رو از روی گوشم برداشتم و بهش نگاه کردم .درست گرفته بودم .مردد و یواش گفتم:
_ الو؟
_ آیهانم.
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_ گوشی آیسان دست این چیکار میکنه؟
_ آها.حالتون خوبه؟
_خوبم.
_ من زنگ زدم حال شما رو از آیسان بپرسم .رفتید بیمارستان؟
یکم مکث کرد و گفت:
_ به لطف شما و زور ویهان ،بله!
یاد «بله» سر عقد افتادم .لبخندی زدم و گفتم:
_ پس حدسم درست بود که با پای خودتون نمیرین و باید زور باالی سرتون باشه.
چند ثانیهای حرف نزد و صدای نفس هاش اومد.
_ آره ،فعال.
بعد این حرف صدای پر نشاط آیسان توی گوشم پیچید .بیادب نذاشت خداحافظی کنم.
یه کم با آیسان حرف زدم و بعدش قطع کردم.
خدا رو شکر حالش خوب بود و عذاب وجدان نمیگرفتم.
با صدای جیغ مامان «یا خدایی» گفتم و به بیرون دویدم .پله ها رو دو تا یکی رد میکردم.
_ تو خجالت نمیکشی رستا؟! دیرمون شد .چی میخوای تو از اون آینه؟
نفسم رو بیرون دادم و سرم رو پایین انداختم.
_ ببخشید.
مامانم پوفی کشید و گفت:
_ بریم.
با مامان به سمت ماشین راه افتادیم و سوار شدیم .بابا با دیدنم با خنده به مامان گفت:
_ تبریک میگم .ماموریت بیرون آوردن دختر بابا با موفقیت انجام شد.
با اعتراض گفتم:
_ بابایی!
بابا خندید و سرش رو به معنای تاسف تکون داد .ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.
تقریبا دو ساعت دیگه هواپیمای دانیال فرود میاد .ما هم به استقبال میریم.
یه ماه زود گذشت .مارتین نامزد کرد و عروسیش برای سه ماهه دیگهست.
رفت و آمد هامون با خاله آذر این ها زیاده .هفتهای دو _ سه شب پیش هم هستیم .چند باری هم با بچه ها بیرون
رفتیم .با راد هم تقریبا سه تا در میون پرواز دارم .مثل اول ها اخمو نیست ،خوبه!
سارا رو هم خیلی نمیبینم .سرش گرم شوهرشه .یه عقد محضری کردن و عروسیشون رو هم بعد درس ها میگیرن.
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با صدای بابا که میگفت« :پیاده شید» از ماشین بیرون اومدم .بابا که ماشین رو پارک کرد ،بیرون فرودگاه منتظر آقا
جون ،عمه و عمو ایستادیم.
_ بفرما مامان خانم! هی گفتی بدو دیر شد .ببین زود تر از مامان و باباش رسیدیم.
_ چقدر غر میزنی تو بچه! چه عیبی داره؟
خواستم جواب مامان رو بدم که بابا گفت:
_ اومدن ،بریم.
بعد خوش و بش و احوال پرسی به سمت فرودگاه راه افتادیم.
نیم ساعتی منتظر موندیم تا هواپیماش نشست .مهند و عمو علی بین مسافر ها دنبالش میگشتن .بعد پنج دقیقه
مهند گفت:
_ اونجاست .اونجاست ،دیدمش.
همگی بلند شدیم و به سمت جایی که اشاره میکرد ،نگاه کردیم .دیدمش .توی این سه سال خیلی تغییر کرده بود.
با دیدنمون قدم هاش رو تند تر کرد .بهمون که رسید اول از همه عمه رو بغل کرد .عمه گریه میکرد و دانیال رو
میبویید و میبوسید .صحنهی قشنگی بود.
بعد از عمه ،آقاجون و بعد پدرش رو در آغوش گرفت .با هم روبوسی کرد .با ستایش نامزد مارتین فقط احوال پرسی
کرد .به من که رسید لبخند جذابی زد.
_ رستا! سه ساله که ندیدمت.
متقابال لبخند زدم.
_ این افتخار نصیبمون نمیشد .خوشحالم که میبینمت.
_ منم همین طور!
_ خوشتیپ شدی .بگو ببینم ،خاصیت خود فرنگستونه یا دختر های فرنگستون؟!
با صدای بلندی خندید و گفت:
_ نگو وروجک که االن مامانم فکر بد میکنه!
همه خندیدیم و به سمت در خروجی راه افتادیم.
قرار بود برای نهار همگی خونهی ما باشن.
به خونه که رسیدیم ،مامان من رو توی آشپزخونه انداخت تا به کمکش بمونم.
_ مامان خانم ،حداقل میذاشتی ستایش میاومد کمک!
_ خیلی مامان خانم میکنی ها امروز! دختر خانم ،کی رو دیدی از مهمونش کار بکشه؟!
_ ستایش سه ماه دیگه میره خونهی خودش ،براش خوبه کار کنه.
_ تو که الالیی بلدی چرا خوابت نمیبره؟
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منتها ستایش اینقدر خانم بود که با اشارهی من به کمک اومد و مامان هرکاری کرد بیرون نرفت.
سر میز نهار بحث کار دانیال پیش اومد .بابا ازش پرسید:
_ کدوم بیمارستان میخوای بری؟
_ فعال که از چند تا کلینیک و بیمارستان دعوت دارم .ببینم چی میشه.
مارتین گفت:
_ تو که جایی رو بلد نیستی .ده ساله ایران نیستی.
قبل دانیال ،مهند جواب داد:
_ عمو مرخصی بده ،چند روزی باهاش میرم.
دانیال که خیلی راضی نبود رو به مهند گفت:
_ نه داداش ،نمیخواد از کارت بزنی .خودم پیدا میکنم.
قبل از اینکه مهند چیزی بگه ،خودم داوطلب شدم.
_ اگه بخوای من میتونم همراهت بیام.
_ تو؟!
_ آره ،من هر روز پرواز دارم؛ ولی رفت و برگشتی .ساعت هایی که خونم رو میتونم باهات بیام.
_ مطمئنی؟
چشم هام رو به معنای تایید بستم .آقا جون گفت:
_ ایشاالله توی یه بیمارستان خوب مشغول به کار شی.
دانیال تشکری کرد .دیگه تا آخر غذا حرفی زده نشد.
بعد نهار دور هم نشستیم و حرف زدیم .دانیالم سوغاتیمون رو داد .برای من یه عطر و یه کتاب آورده بود و حسابی
خوشحالم کرد .طرف های ساعت پنج غروب بود که همه عزم رفتن کردن.
تا دم در همراشون رفتم .به خونه که برگشتم ،دیدم مامان با تلفن حرف میزنه .به من اشاره کرد که به پیشش برم .بعد
گوشی رو دستم داد و گفت:
_ آیسانه.
تلفن رو گرفتم و گفتم:
_ سالم آیسان جون ،خوبی؟
_ سالم رستایی! مرسی ،تو چطوری؟
_ خوبم خدارو شکر! چرا به موبایل خودم زنگ نزدی؟
_ زنگ زدم ،جواب ندادی.
_ آها ،متوجه نشدم .جانم؟
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_ رستا امشب داداشم مسابقه داره .همه میخوایم بریم مسابقش رو ببینیم .میای؟
_ داداشت؟ مسابقه داره؟
_ آره ،آیهان مسابقهی رالی داره .میای؟
مسابقه هم میداد؟
_ باشه .آدرس و ساعت رو اس کن.
_ میخوای بیام دنبالت؟
_ نه ،خودم میام.
_ باشه پس اس میکنم برات ،فعال.
_ منتظرم .خدافظ.
گوشی رو که گذاشتم ،مامان پرسید:
_ چی میگفت؟
_ هیچی ،داداشش آیهان مسابقه داره و میخوایم بریم ببینیم.
_ آها باشه برو! از اون ور هم با اون ها بیا خونهی آذر چون شام اونجاییم.
_ مامان من ،مگه خاله بازیه؟! یه شب شما اونجا یه شب اون ها اینجان.
_ نه که به تو خوش نمیگذره و به زور میبرمت!
_ بله پس چی؟!
_ پررو!
لبخندی به مامان زدم .به سمت گوشیم رفتم تا اگه آیسان اس داد ،متوجه بشم.
از ماشین که پیاده شدم ،اطرافم رو نگاه کردم .آیسان گفت که کنار در ورودی میمونیم .چشم هام رو چرخوندم تا
اینکه ویهان رو دیدم .به سمتش رفتم.
_ سالم.
_ سالم .کجایی بابا؟! یه ساعته یه لنگه پا اینجا ایستادم.
_ ببخشید ترافیک بود .بقیه کجان؟
_ رفتن تو.
_ شروع که نشده؟
_ نه هنوز!
با ویهان به داخل رفتیم .چند دقیقهای راه رفتیم تا به بچه ها رسیدیم .همه بودن .بعد احوالپرسی های معمول روی
صندلی نشستم .جلوم یه پیست بزرگ رالی بود.
آیسان گفت:
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_ آخ اگه داداشم ببره.
روشنک« :چی میشه مثال؟»
_ خب معلومه ،مسابقه رو من ردیف کردم و با آیهان شریکم.
یاشا« :اگه این جوریه ماشین رو من جور کردم .منم هستم».
سامیار« :منم بردمش معاینه فنی».
ویهان« :حاال بذارین داداشم برنده بیاد بیرون بعد سر پول دعوا کنین .بدبخت های پول ندیده!»
_ البد تو هم واسهی طرفداریت مزد میگیری؟!»
با این حرفم همه زدن زیر خنده .از نازلی پرسیدم:
_ دور چندمه؟
_ دوری نیست .هر چند وقت یه بار جمع میشن مسابقه میذارن.
_ یعنی مسابقش زیر نظر فدراسیون نیست؟
_ نه ،ده نفرن و نفری دو تومان گذاشتن .برنده بیست تومان رو میگیره.
آقای راد از این کار ها هم میکرد و ما نمیدونستیم؟!
با صدای پشت میکروفون که شروع مسابقه رو اعالم میکرد ،ده تا ماشین کنار هم قرار گرفتن .با شمارش معکوس
پرچمدار و تکون دادن پرچمی که دستش بود ،همهی ماشین ها با نهایت سرعت شروع به حرکت کردن ،کردند.
_ نازلی ماشین آقای راد کدومه؟
_ اون دویستوشش آبیه.
آهانی گفتم و به ماشینی که متعلق به راد بود ،چشم دوختم .با سرعت هر چه تمام تر به پیش میرفت و پیشتاز همه
بود .صدای بچه ها که جیغ و داد میکردن و جو میدادن با صدای بقیه مردم و جیغ الستیک ها قاطی شده بود،
همین فضا رو هیجانی میکرد.
با سرعت زیادی که داشتن طی چندین دقیقهی کوتاه از دیدمون کنار رفتن .با این حال هنوز صدای الستیک ها رو
میشنیدم .طبق گفته های مامان که میگفت:
_ صلوات مثل نگهبان برای آدم میمونه!
سه تا صلوات برای راد فرستادم.
رو به جمع پرسیدم:
_ االن چی میشه؟
کیوان« :باید یه دور کامل این جاده رو برن».
_ اگه کسی تقلب کنه چی؟
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ً
ً
پاشا« :تقلب نمیکنن چون اوال که مسیر مستقیمه و دو هزار متر دیگه دوبرگردان هست .دوما که هر ماشین با جی
پی اس کنترل میشه».
چه مجهز! سر و صدا ها خوابیده بود .مسابقش هم هیجان برانگیز و هم خطرناک بود .حتی نمیتونستم تصادف
یکی از اون ماشین ها رو هم تصور کنم.
ً
حدودا یک ربع گذشته بود که صدای موتور ماشین نزدیک و نزدیک تر میشد .دوباره صدا ها باال رفته بود .من که
برای دیدن برنده هیجان داشتم ،دوست داشتم بدونم برنده مسابقه راد هست یا نه؟ امیدوارم که باشه.
ماشین برنده که رسید ،سرعتش به قدری زیاد بود که نتونستم تشخیص بدم کدوم ماشینه.
انگار توان کنترل ماشین از دستش در رفته بود .آسفالت رو رد کرد و وارد جادهی خاکی شد؛ اما سریع ترمز گرفت.
این کار باعث شد چندین دور بچرخه و خاک زیادی بلند بشه.
اینقدر مضطرب بودم که ناخودآگاه از جام بلند شدم .با دقت به ماشین زل زدم .گرد و خاک اجازهی دیدن ماشین رو
مدل ماشین ،شکمون به یقین تبدیل شد و
نمیداد .یه کم که غبار خوابید ،رنگ آبی ماشین مشخص شد .با دیدن ِ
همه شاد و خوشحال باال و پایین پریدیم .صدای دست ،جیغ و سوت ها کر کننده بود.
لحظاتی بعد هم قامت راد مشخص شد .ویهان از جاش بلند شد و سمت برادرش دوید .از روی صندلی ها میپرید تا به
راد برسه و در آخر هم که بهش رسید ،بلندش کرد و چند دوری چرخوند.
هممون بلند شدیم و به سمتش رفتیم .همه بهش تبریک گفتیم و اونم با لبخند ازمون تشکر کرد .یه کم که در مورد
گوشی راد زنگ خورد و ازمون فاصله گرفت.
مسابقه صحبت کردیم،
ِ
بعد چند دقیقه برگشت و رو به جمع گفت:

_ بچه ها ممنون که اومدین .حضور همتون دلگرمی بود .یه روز قرار بذارین تا شیرینیش رو بهتون بدم .االن باید برم
چون محمد از ماموریت برگشته و میخوام برم ببینمش.
رو به من ادامه داد:
_ از پدر و مادرتم معذرت خواهی کن.
بعد بدون اینکه منتظر جواب ما باشه سوئیچ رو بغل یاشا پرت کرد و به سمتی دوید.
کیوان« :محمد کیه؟»
آیسان« :دوست آیهانه ،پلیسه».
کیوان« :همونی که باباشم سرداره؟»
آیسان سری تکون داد و گفت:
_ آیهان که رفت .ما اینجا چی کار میکنیم؟ بریم دیگه!
_ بفرمایید.
از ویهان تشکری کردم و پیاده شدم .آیسان و ویهانم پیاده شدن و با هم به سمت خونهشون راه افتادیم.
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در خونه که توسط آیسان باز شد ،موج گرما به صورتم هجوم آورد .هوای بیرون یه کم سرد بود .کم _ کم نزدیک
زمستون میشدیم و هوا سرد تر میشد.
وارد خونه که شدیم ،بابا و عمو شهریار رو دیدم که با هم شطرنج بازی میکردن .مامان و خاله هم توی آشپزخونه
بودن.
به سمت بابا رفتم و صورتش رو بوسیدم.
_ سالم بابایی ،سالم عمو.
بابا« :سالم قشنگم».
عمو« :سالم دخترم».
رو به آیسان گفت:
_ دختر بابا یاد بگیر.
با چشم به من اشاره کرد .خندیدیم و در حالی که به سمت آشپزخونه میرفتم ،صدای عمو رو که سراغ راد رو
میگرفت شنیدم.
راد برای شام خونه نیومد .دور هم نشسته بودیم که صدای در اومد .اول فکر کردم راد هست؛ ولی بعد با شنیدن
صدای آقا ارسالن خیلی خوشحال شدم.
آخرین بار دو هفته پیش دیدمش .خیلی با هم صحبت کرده بودیم .احساس میکردم سال هاست میشناسمش ،بس
که مهربونه!
با همه حال و احوال کرد و نزدیک من نشست.
آروم ازش پرسیدم:
_ کار های گمشدهتون به کجا رسید آقای ارسالن؟
لبخندی زد و با شوق تعریف کرد:
_ باالخره تونستم آدرس اونی رو که بهم خبر زنده بودن دخترم رو داد پیدا کنم .فردا به سراغش میرم.
با لبخند گفتم:
_ خوشحالم.
لبخندش کمرنگ شد.
_ میترسم نتونم پیداش کنم.
_ وقتی که باور داشته باشین همه چیز درست میشه .نگران و نا امید نباشین!
نفس کم آوردم؛ اما نمیتونستم دوییدنم رو متوقف کنم .هوا تاریک بود .به سختی میتونستم جلوی پام رو ببینم.
همون طور که میدویدم با شنیدن صدای گریهی یه بچه ایستادم.

53

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

بچه گریه میکرد و کسی نبود ساکتش کنه .صدا رو تعقیب کردم .اون مرد با صورت خونیش روی زمین افتاده بود.
بچهای که کنارش بود ،مدام جیغ میزد .جرئتم رو جمع کردم و به سمت بچه رفتم .به سمت خودم که برش گردوندم،
جیغی زدم.
جای صورت اون بچه ،صورت من بود .چشم های سبزی که پر از اشک بود.
***
مامان« :رستا جان ،دانیال دم در منتظرته».
با شنیدن صدای مامان از اتاقم بیرون رفتم .از مامان خدافظی کردم و خودم رو به دانیال رسوندم.
_ سالم.
_ سالم ،چرا نیومدی تو؟
_ نه دیگه! بریم شاید امروز بتونیم یه جایی رو پیدا کنیم.
_ اول بریم بیمارستان هایی که بهت پیشنهاد کار دادن.
دانیال سری تکون داد و در ماشین عمو علی رو برام باز کرد.
اصال حوصله نداشتم .اگه قولم نبود به هیچ وجه نمیاومدم .دوست داشتم زود تر بابا از کارخونه میاومد و در مورد
تصمیمم باهاش صحبت میکردم.
اینقدر حالم بد بود که توی پرواز امروز چند باری از سر مهماندار اخطار گرفتم.
_ توی فکری؟
با صدای دانیال به خودم اومدم.
_ چیزی نیست .فقط یه کم خستم ،همین!
_ ببخشید ،نمیخواستم مزاحمت شم.
از اینکه شرمندش کرده بودم از دست خودم عصبانی شدم.
_ نه ،این طور نیست .خودم قبول کردم ها! یادت رفته؟
لبخندی زد و پرسید:
_ از کدوم طرف برم؟
وارد خونه که شدم ،مامان رو جلوی تلویزیون پیدا کردم.
_ سالم.
_ سالم عزیزم .چی شد؟ دانیال چیکار کرد؟
_ با یه بیمارستان قرار داد بست .قرار شد فردا بریم یه جایی رو برای مطبش پیدا کنیم.
در حالی که چشم هام رو دور خونه میچرخوندم ،پرسیدم:
_ بابا کو؟
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َ
_ کجا میخوای باشه؟ پیش هوومه!

َ
لبخندی زدم و به سمت کارگاه بابا رفتم .بابا اینقدر عاشق اتاقک کارش بود که مامانم لقب هوو رو بهش داده بود.
به اتاق بابا که رسیدم ،صدای در زدنم با صدای کوبیدن چکش روی چوب قاطی شد؛ ولی بابا انگار شنید.
_ بفرمایید.
در رو باز کردم.
_ سالم بابایی ،خسته نباشی.
لبخند مهربونی زد و گفت:
_ مونده نباشی بابا! بیا تو چرا دم در؟
رفتم داخل و نزدیکش شدم .به هنرمندیش نگاه کردم.
_ با این که تکمیل نیست؛ اما معلومه که میخواد مثل بقیه کار هاتون قشنگ از آب در بیاد.
بابا خندید و گفت:
_ مگه این که تو از کار بابات تعریف کنی.
تک خندهای زدم و چیزی نگفتم ،یعنی برای گفتنش مردد بودم.
_ بگو دخترم! میشنوم حرفی رو که چشم هات میگن تردید داری برای گفتنش.
چند ثانیهای بهش نگاه کردم.
_ نمیشه چیزی رو ازتون مخفی کرد.
خیلی جدی بهم نگاه میکرد.
آب دهنم رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم .روی صندلی روبهروی بابا نشستم و گفتم:
_ راستش ...بابا یه تصمیمی گرفتم .میخوام باهاتون درمیون بذارم؛ ولی مامان نباید چیزی بفهمه.
چیزی نگفت .میخواست راحت حرفم رو بزنم پس ادامه دادم:
_ میخوام ...میخوام ...میخوام بگردم دنبال خانوادهی واقعیم.
اینقدر سریع این حرف رو زدم که بعید میدونستم بابا متوجه شده باشه؛ ولی متوجه شد.
_ پس باالخره بعد سه سال تصمیمت رو گرفتی .چرا نمیخوای آنا بفهمه؟
خداوندی خدا اینجوری نیست.
_ چون نمیخوام ازم برنجه ،نمیخوام فکر کنه با پیدا کردنشون ولتون میکنم! به
ِ
زمان کمی برای فکر کردن نیست .به این فکر کردم شاید
من فقط میخوام بدونم چرا؟ خیلی فکر کردم .سه سالِ ،
من رو نذاشتن سر راه ،شاید گمم کردن و شاید دزد...
با دیدن صورت بابا ادامهی حرفم رو خوردم .لب هام رو با زبونم تر کردم و ادامه دادم:
_ برای من مهم نیست که کی من رو دنیا آورده .برای من این مهمه که کی بزرگم کرده .وقتی که مریض میشدم ،مامان
شب تا صبح خواب از چشم هاش فراری میشد تا نکنه رستاش مشکلی داشته باشه .روز اول مدرسم شما بودین که
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من از شدت خجالت صورتم رو پشتتون قایم کردم .روزی که برای المپیاد مقام آوردم رو هیچوقت یادم نمیره .هنوز
برق تحسین توی چشم هاتون توی ذهنمه .حتی روزی که بر خالف انتظار همه خواستم برای مهمانداری دوره ببینم،
ِ
این شما بودین که علی رغم عالقهی خودتون و مخالفت های مامان پشتم ایستادین و تشویقم کردین.
نمیدونم با چه توانی جلوی بابا سخنرانی میکردم؛ اما باید ادامه میدادم.
_ شاید واقعا من رو سر راه گذاشتن .شاید دنبالم گشتن؛ ولی پیدام نکردن .شاید هم اصال مردن؛ اما هر چی که
هست میدونم تا پیداشون نکنم آرامش نمیگیرم ،باید جوابی برای سوال های ذهنم باشه.
بابا باالخره دست از سکوتش برداشت و گفت:
_ میدونم که میدونی .ما به روزنامه ها آ گهی پیدا کردنت رو دادیم؛ ولی کسی زنگ نزد .اینقدر مهرت به دلمون
افتاده بود که جرئت رفتن پیش پلیس رو نداشتیم .شایدم ما باعث شدیم که تو نتونی...
حرفش رو ادامه نداد و بعد لحظاتی مکث گفت:
_ به هر حال این حق تویه! من نمیتونم از حقت محرومت کنم .با مامانتم خودم حرف میزنم .حاال میخوای چیکار
کنی؟
فکری توی ذهنم بود؛ ولی به بابا نگفتم چون مطمئن نبودم .پس با گفتن «نمیدونم» صحبتم رو تموم کردم و اتاق بابا
رو ترک کردم.
دانیال یه تک روی گوشیم انداخت .از مامان خدافظی کردم و به بیرون رفتم.
_ سالم.
_ سالم خانم .خوبی؟
_ خوبم ،تو چی؟
_ بد نیستم.
بعد یه کاغذ به دستم داد.
_ این آدرس رو آقاجون داد .گفت که امالکیه از آشناهاشه و یه سر بزنیم چون سفارشمون رو کرده.
به آدرس نگاه کردم .بلد بودم.
_ خب پس ،بریم.
به سمت آدرسی که روی برگه نوشته شده بود ،راه افتادیم.
تقریبا چهل دقیقهای توی راه بودیم .وقتی رسیدیم ،دانیال ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم.
اسمش مشاور امالک آل ور بود .خلوت بود .نگاهی به دانیال انداختم و به داخل رفتیم.
_ سالم جناب ،خسته نباشید.
_ سالمت باشی جوون!
_ آسایش هستم .فکر کنم آقای افخم باهاتون درمیون گذاشته باشن.
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مرده که با این حرفم گل از گلش شکفت ،گفت:
_ شمایی آقای دکتر؟! منتظرت بودم .خیلی خوشحالمون کردی .منت روی سرمون گذاشتی! بنده ارادت دارم
خدمت جناب افخم!
از سر کالفگی به خاطر چاپلوسیش دستی به ابرو هام کشیدم .فکر کنم دانیال متوجه ناراحتیم شد.
با جدیت گفت:
_ لطف دارین .اگه موردی هست که به درد کارمون بخوره ،ممنون میشم نشونمون بدین.
_ بله که دارم .چرا ندارم؟
بعد همونطور که کتش رو میپوشید ،جوونی رو صدا زد و مغازه رو بهش سپرد.
عقب ماشین نشستم تا مرده به جلو بره.
_ ای بابا خانم دکتر ،چرا رفتین عقب؟
_ راحتم .در ضمن من پزشک نیستم.
_ چه فرقی میکنه شما یا شوهرتون...
صحبتش رو قطع کردم.
_ آقای آسایش پسر عمهی من هستن.
اینقدر جدی باهاش حرف زدم که دیگه تا مقصد حرفی نزد .دوست نداشتم با بزرگترم اینجوری حرف بزنم؛ ولی این
روز ها ذهنم درگیر بود.
چند جایی رو بهمون نشون داد؛ ولی هیچکدوم خوب نبود .یا زیادی کوچیک یا بزرگ بود .یا توی یه منطقهی پرت بود
یا اگه نه زیادی پر رفت و آمد بود.
ً
واقعا خسته شده بودم تا اینکه آخرین مورد از همشون بهتر بود .هم توی یه منطقه خوب و پزشک نشین بود و هم
فضای داخلیش مناسب بود.
_ نظرت چیه رستا؟
نگاهی بهش انداختم و گفتم:
_ به نظرم خوبه .بازم هر طور خودت صالح میدونی.
مرده شروع به تعریف کردن ،کرد:
_ جا بهتر از اینجا توی تهران پیدا نمیکنین .نورگیر ،بزرگ ،کاغذ دیواری و ویوی خوبی داره .همه چیزش عالیه!
_ پس قراردادش رو بنویسین آقای رمضانی.
_ مبارکتون باشه ،تشریف بیارین محضر تا به صاحب ملکم زنگ بزنم.
خواستم همراشون برم که دانیال جلوم رو گرفت.
_ رستا جان ،شما به خونه برگرد.
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_ چرا؟ هنوز که تموم نشده.
_ آره؛ ولی چند ساعت دیگه پرواز داری .برو استراحت کن .این دو روزم خیلی زحمت کشیدی ،ایشاالله جبران کنم.
_ ولی تو که جایی رو بلد نیستی.
_ باید بالخره یاد بگیرم .هر روز که تو نمیتونی باهام بیای .برو به سالمت.
کوتاه اومدم.
_ باشه پس ،فعال.
_ مراقب خودت باش.
به سمت خونه حرکت کردم تا برای پرواز آماده بشم.
_ رستا خانم!
با صدای راد سرجام ایستادم و به سمتش برگشتم.
_ سالم.
_ سالم.
_ خوبین؟
_ خوبم.
_ امری داشتین؟
_ امشب قراره شام با بچه ها بریم بیرون ،مهمون من! گفتم تو هم باشی.
چه دست و دل باز شده بود.
_ مهمون شما؟
شیرینی مسابقم.
_ آره دیگه،
ِ

ای بدجنس! لبخند شیطنت باری زدم و گفتم:

_ بیست میلیون بردین ،میخواین با یه شام سر و تهش رو هم بیارین؟
اخم هاش توی هم رفت.
_ دعوتم رو پس میگیرم ،الزم نیست بیای.
بعد به سمت فرودگاه راه افتاد .گند زدم! سریع به دنبالش دویدم.
_ نه آقای راد ،شوخی کردم .میام ،فقط آدرس و ساعت رو بهم بگین.
در حالی که به مسیرش ادامه میداد ،گفت:
_ سر ساعت هشت بیا دم در ،خودم به دنبالت میام.
_ راضی به زحمت نیستم.
ایستاد و به سمتم برگشت.

58

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ تو چرا اینقدر حرف میزنی؟! وقتی میگم میام دنبالت یعنی میام.
_ آخه...
_ پروازت دیر شد خانم ،آن تایم!
با این حرفش تازه یادم افتاد باید برم اطالعات پرواز رو بگیرم.
سریع خدافظی کردم و وارد فرودگاه شدم .احتماال هم زمان با ما پرواز داشت ،چون پروازش بامن نبود.
***
پسرهی دیوونه! خودش میگه سر ساعت هشت بیا بیرون ،اون وقت خودش دیر میاد.
یه ربعی جلوی در معطل شدم که از دور ماشینش رو دیدم .جلوی پام ترمز کرد و من هم پیش آیسان نشستم.
_ سالم.
آیسان و ویهان مثل همیشه جوابم رو دادن؛ ولی راد نه! یعنی جواب میداد جای تعجب داشت.
آیسان« :چرا توی سرما توی کوچه ایستاده بودی؟ میرفتی تو دیگه».
در حالی که از توی آینه به راد خیره شده بودم ،گفتم:
_ آخه بعضی ها هشدار دادن که راس ساعت هشت بیرون باشم.
ویهان خندید و گفت:
_ حدس زدنش کار سختی نیست.
رو به راد ادامه داد:
_ داشی ،آن تایم بودن توی مرامت نیست .سعی نکن که نمیتونی.
آیسان زد زیر خنده .راد از توی آینه بهم نگاه کرد و بعد به جلوش چشم دوخت.
تا رسیدن به رستوران با ویهان و آیسان کلی حرف زدیم.
راد هم توی سکوت رانندگی میکرد .کم پیش میاومد که توی بحث هامون شرکت کنه .بعد نیم ساعت با گفتن
«رسیدیم» ماشین رو نگه داشت.
پیاده شدیم .راد سوئیچ رو به مردی که جلوی در بود داد .پیش خدمت جلوی در ،در رو برامون باز کرد.
ویهان خواست وارد بشه که آیسان پیراهنش رو از پشت کشید و گفت:
_ فرهنگ لیدیز فرست نداری نه؟
پشت سرم راد وارد شد و گفت:
_ بزرگتر ها مقدم ترن!
ویهان طفلی آخر از همه وارد رستوران شد و به آیسان گفت:
_ میمیری مثل آدم بگی؟! لباسم پاره شد.
رسیدنمون به بچه ها باعث شد که آیسان جواب ویهان رو نده.
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به بچه ها که رسیدیم ،بازار حال و احوال داغ شد .همه بودیم و جمعمون تکمیل بود .بعد اینکه گارسون سفارش
هامون رو گرفت ،روشنک بهم گفت:
_ خدا ازت نگذره رستا! مردم از گشنگی از صبح تا حاال هیچی نخوردم ،بتونم اینجا زیاد بخورم .میگن مفت باشه،
کوفت باشه!
زدیم زیر خنده و ازش پرسیدم:
_ حاال چرا خدا از من نگذره؟!
روشنک« :چون قرار بود نهار بیایم ،آیهان گفت که پرواز داری و بمونه برای شام».
سنگینی نگاهم رو حس کرد .سرش رو برگردوند و
نگاهم رو از روشنک به راد تغییر دادم .داشت با سامیار حرف میزد.
ِ
با سرش ازم پرسید که چی شده؟
منم لبخندی زدم و سرم رو به معنی «هیچی» تکون دادم.
یاشا که متوجه حرف های روشنک شده بود ،گفت:
_ شغل خوب و راحتی داری ،خوش به حالت!
با این حرف یاشا همه توجهشون به ما جلب شد.
نازلی هم حرف یاشا رو ادامه داد:
_ آره ،هم حقوق خوبی داری ،هم مسافرتت به راهه و هم با آدم های مختلفی آشنا میشی.
در جواب حرف هاشون لبخندی زدم و گفتم:
_ قبول دارم .خوبی های شغلم زیاده؛ ولی هر شغلی سختیه خودش رو داره.
یاشا« :نه بابا ،مهمانداری که دیگه سختی نداره».
حاال بهش چه جوری بفهمونم؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ این طور نیست آقا یاشا ،یه مهماندار باید با یه نگاه متوجه بشه مسافر چه جور آدمیه یا جون مهماندار ها بیشتر از
مسافر ها توی خطره چون اگه مشکلی واسهی هواپیما پیش بیاد ،مهماندار باید آخرین مسافر رو هم سالم از هواپیما
بیرون بفرسته و بعد خودش بیرون بره .از اون گذشته در حق مهماندار ها خیلی ظلم میشه.
انگار بحث خیلی شیرین بود چون سامیار پرسید:
_ یعنی چی؟
همه منتظر جوابم بودن .راد بهم زل زده بود ،زیر نگاهش طاقت نیاوردم و سرم رو به طرف دیگهای چرخوندم .لب هام
رو تر کردم.
_ خب ،اماکن عمومی باید پرچم دار فرهنگ و سنت یه کشور باشه؛ ولی بعضی ها اینقدر بیفرهنگن که نمیدونن
مهماندار هواپیما با گارسون فرق میکنه .وظیفهی مهماندار امنیت توی کابین توی مواقع اضطراریه؛ ولی چون این
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جور موقعیت ها کمه ،مسئولیت پذیرایی هم با ماست .بعضی از مسافر ها که کم تحملن خیلی وقت ها باهامون
درگیری لفظی و فیزیکی راه میاندازن .بهمون شماره میدن ،زباله کف هواپیما میریزن ،سر جای یکی دیگه
میشینن و بلند نمیشن ،ده ها بار اعالم میکنیم که تا توقف هواپیما از جاشون بلند نشن؛ ولی هنوز حرف هامون
تموم نشده از جاشون بلند میشن و دنبال وسایل هاشون میگردن .یکی نیست بهشون بگه تا توقف کامل هواپیما در
باز نمیشه که بیرون برین.
نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:
ً
_ کال از نظر روحی خیلی تخت فشاریم!
همه حتی راد با دقت به حرف هام گوش میدادن.
یاشا« :من حرفم رو پس میگیرم ،مهمانداری خیلی سخته!»
لبخندی زدم و گارسون همون موقع غذا هامون رو آورد.
شروع به خوردن کباب برگم کردم .طی غذا خوردن ساکت بودم یعنی در واقع به حرف های بچه ها گوش میدادم؛
ولی حقیقتش دنبال فرصتی میگشتم تا بهش بگم ولی تا آخر شب بچه ها همراهمون بودن و نشد که بگم.
نمیدونستم کارم درسته یانه؟ اصال نمیدونستم موفق میشم یانه؟ اگه این راه رو برم و تهش ببینم زدم به کاهدون
معنی خوابم چیزی غیر این کار باشه چی؟ اگه تموم تصوارتم اشتباه باشه چی؟
چی؟! اگه
ِ
پوفی کشیدم و تا قبل از اینکه پشیمون بشم ،شماره رو گرفتم .چند تایی بوق خورد.
صداش که توی گوشم پیچید ،تازه فهمیدم چه غلطی کردم.
_ بله؟
نفسم حبس شده بود؛ ولی این راه انتخابم بود و باید تا آخرش میرفتم.
_ سالم.
صدام رو شناخت .تعجب کرده بود.
_ رستا خانم ،تویی؟
بهم میگفت رستا خانم و بعد مفرد صدام میزد.
_ بله ،شمارتون رو از آیسان گرفتم .باید ببینمتون .کار واجبی دارم.
چند لحظهای مکث کرد .داشت فکر میکرد.
_ بسیار خب ،کی و کجا؟
برای همین امروز و توی کافی شاپ همیشگی خودم ،نازنین و سارا باهاش قرار گذاشتم .قرارمون برای ساعت پنج
بعد از ظهر بود.
در رو که باز کردم با چشم هام دنبالش گشتم .پشت میز دنجی نشسته بود .به سمتش رفتم.
_ سالم ،خیلی دیر رسیدم؟
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از جاش بلند شد.
_ نه ،من یه کم زود رسیدم.
در حالی که روی صندلی مینشستم ،گفتم:
_ حالتون خوبه؟
_ خوب که هستم ،بیشتر کنجکاوم بدونم کار واجبت چی بود که شمارم رو از آیسان گرفتی.
چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.
_ نمیدونم از کجا باید شروع کنم .این چیزی که میخوام بهتون بگم یه رازیه که فقط من میدونم و پدر و مادرم و از
االن به بعد شما!
توی سکوت بهم زل زده بود .با کالفگی گفتم:
_ میشه این جوری نگاه نکنید بهم؟
_ چه جوری؟
_ زل نزنید .نمیتونم راحت حرف بزنم.
سرش رو پایین انداخت .شروع به صحبت کردن ،کردم.
_ دلیل اینکه میخوام بزرگترین راز زندگیم رو بهتون بگم ،اینه که ازتون کمک میخوام.
یه کم مکث کردم و به صورتش نگاه کردم .هنوز سرش پایین بود.
واقعی پدر و مادرم نیستم.
_ من بچهی
ِ

اینقدر سریع سرش رو باال آورد که دلم واسهی گردنش سوخت.

_ یعنی چی؟
واقعی خانواده افخم نیستم .نمیدونم خانواده واقعیم من رو گذاشتن
_ یعنی اینکه من سه سال پیش فهمیدم دختر
ِ
سر راه ،گمم کردن یا اصال من رو ازشون دزدیدن؟!
نفس عمیقی کشیدم و بیتوجه به حیرت زدگیش ادامه دادم:
_ میخوام خانوادم رو پیدا کنم .میخوام بدونم چرا من رو بیستوسه سال رها کردن؟! چرا گذاشتنم سر راه؟! اگه
غیر از اینه چرا پیدام نکردن؟
باالخره از بهت بیرون اومد.
_ چه کمکی از دست من بر میاد؟
یه کم فکر کردم و حرف هام رو آماده کردم.
_ میخوام اونقدر مثبت فکر کنم که تصورم این باشه من رو دوست داشتن و ولم نکردن.
به چشم هاش نگاه کردم.
_ اون شب که اومدم مسابقتون ،بعد مسابقه رفتین پیش دوستتون که فهمیدم خودش و باباش هر دو پلیس هستن.
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با چشم های ریز نگاهم کرد و گفت:
_ خب؟
ملتمسانه گفتم:
_ آقای راد ،من هم به کمک شما و هم دوستتون احتیاج دارم .خواهش میکنم کمکم کنین! میخوام با دوستون
صحبت کنید .اگه خانوادم من رو سر راه نذاشته باشن پس حتما بیستوسه سال پیش به پلیس برای پیدا کردنم
مراجعه کردن و...
صحبتم رو قطع کرد و در حالی که به صندلیش تکیه میداد ،گفت:
_ بذار خودم حدس بزنم .میخوای به محمد بگم تا تمام پرونده های مربوط به دزدیدن یه نوزاد دختر رو که مال
بیستوسه سال پیش بوده رو برامون بیاره؟
جوابی ندادم .راد ادامه داد:
_ کدوم آگاهی این کار رو انجام میده؟ میدونی دردسرش چقدره؟ اصال از کجا معلوم تو رو اینجا دزدیده باشن؟! از
کجا معلوم تو رو دزدیده باشن؟
_ فکر می کنین به تمام این مسائل فکر نکردم؟ من بار ها و بار ها این ها رو پیش خودم تجزیه و تحلیل کردم .پس چرا
میخوام از شما کمک بگیرم؟ چون آقا محمد شما خودش پلیسه .درمورد خانوادم هم به هر حال باید از یه جایی
شروع کنم.
تکیهاش رو از صندلی گرفت و جلو اومد.
_ به فرضم که من به محمد گفتم و اونم قبول کرد .چطور میخوای بین اون پرونده ها خانوادت رو پیدا کنی؟
دیگه حوصلم رو سر برد .از روی صندلی بلند شدم و کیفم رو برداشتم .گفتم:
معنی حرف هاتون رو نمیفهمم .اونی که باید نگران این چیز ها باشه ،منم! مثل اینکه اشتباه کردم روی کمکتون
_
ِ
حساب باز کردم .تنها خواهشی که دارم ،حرف هامون بین خودمون بمونه .من چه با کمک شما چه بدون کمک شما
خانوادم رو پیدا میکنم .شده کل ایران رو دنبال این پرونده ها بگردم ،میگردم اما پیداشون میکنم.
نباید از اول باهاش در میون میذاشتم .چه اشتباهی کردم که بدون فکر به اینکه ممکنه قبول نکنه ،همه چی رو
بهش گفتم .به سمت در کافه راه افتادم که با صداش متوقف شدم.
_ صبر کن.
برگشتم .پولی رو روی میز گذاشت و به سمتم اومد.
_ قبوله .من با محمد حرف میزنم و سعی میکنم راضیش کنم .بهت خبر میدم .االنم بیا میرسونمت.
کم _ کم لبخند روی لبم اومد .با قدردانی گفتم:
_ ممنونم آقای راد .هیچوقت این لطفتون رو فراموش نمیکنم .چه جوری میتونم جبران کنم؟
نگاهی بهم انداخت و لبخند محوی زد.
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_ اینقدر بهم نگو آقای راد!
صندلی راک محبوبش نشسته بود و کتاب دستش بود .لبخندی زدم و گفتم:
وارد خونه شدم .مامان روی
ِ
_ سالم مامانم.

بهم نگاه نکرد و خیلی سرد گفت:
_ سالم.
تعجب نکردم .حدسش خیلی سخت نبود .به سمتش رفتم و جلوی پاش زانو زدم.
_ اینجوری نکن مامانم! پام رو سست نکن توی این راهی که قدم برداشتم .هنوز اولشم ها!
جوابی نداد و به کتابش زل زده بود.
_ داری از نقطه ضعفم استفاده میکنی؟ میدونی طاقت ندارم باهام قهر کنی و روت رو ازم بگیری.
_ مامان!
حرصی کتابش رو بست و با چشم های اشکی بهم نگاه کرد.
_ چرا بهم میگی مامان؟! مگه من رو به عنوان مادرت قبول داری؟ سه سال پیش بهت چی گفتم رستا؟! گفتم
دوست ندارم پی این ماجرا رو بگیری؛ ولی تو ارزشی برای حرفم قائل نشدی.
چیزی نداشتم بگم .حق داشت ،پس ساکت موندم.
_ همون موقع هم راضی نبودم حقیقت رو بفهمی؛ ولی سعید گفت حقشه که بدونه .االنم راضی نیستم بگردی
دنبالشون؛ ولی بازم سعید میگه حقشه که بگرده .لعنت به این حق! رستا ،خانوادهی تو ماییم .مادرت منم .تو نور
زندگیمی توی تاریکی که نعمت بچه ازم گرفته شده بود! تو...
گریه بهش اجازه ادامه نداد.
_ گریه نکن مامانی .معلومه که تو مادرمی! اگه هزاران بار قرار باشه بین تو و اونی که من رو دنیا آورده یکی رو انتخاب
کنم ،مطمئن باش انتخابم تویی! اگه راضی نباشی به جون خودت که میخوام دنیات نباشه نمیرم دنبالش؛ ولی تو
میخوای من تا آخر عمر با یه مشت فکر و خیال سر و کله بزنم؟
با بغض مثل دختر بچه ها بهم نگاه میکرد.
_ قول میدی اگه پیداشون کردی من رو ول نکنی؟!
یه کم نگاهش کردم و گفتم:
_ قول نمیدم.
ضربهای به بازوم زد .لبخند زدم.
_ سوال بچگانه پرسیدی ،جواب بچگانه شنیدی .من از این خونه نمیرم مگه اینکه خودت من رو بیرون بندازی.
مامان لبخندی زد و من رو بغل کرد .خوشحال بودم که دیگه دلخور نبود.
از آغوش مامان بیرون اومدم.
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_ من میرم لباسم رو عوض کنم .شما هم یه چایی دبش بذار تا گل دخترت بیاد.
_ روت کم نشه یه وقت؟
لبخندی زدم و به سمت اتاقم رفتم .وارد اتاقم شدم و لباسم رو عوض کردم .خواستم پیش مامان برگردم که گوشیم
زنگ خورد ،نازنین بود.
_ سالم.
_ سالم کجایی؟
صداش یه جور عجیبی بود.
_ خونهم.
یکم مکث کردم و پرسیدم:
_ حالت خوبه؟
_ آره.
_ مطمئنی؟
_ نه.
_ چی شده؟
_ ده دقیقه دیگه بیا دم در ،حرف میزنیم.
_ باشه.
بدون خدافظی قطع کرد .ذهنم درگیرش شده بود.
به بیرون رفتم .مامان جلوی تلویزیون بود .به آشپزخونه رفتم و دو تا فنجون چایی ریختم .کنارش نشستم .ازم
پرسید:
_ پرواز نداری امشب؟
_ چرا ،دوازده شب دارم.
_ کجا؟
_ روسیه.
_ برمیگردی؟
_ باید اطالعات پرواز رو بگیرم؛ ولی فکر نکنم.
گوشیم که تک زنگ خورد ،دوباره مامان پرسید:
_ کی بود؟
در حالی که بلند میشدم ،جواب دادم:
_ نازی بود.
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به سمت در رفتم که بابا رو دیدم.
_ سالم بابایی ،خسته نباشی.
با لبخند جواب رو داد:
_ سالم قشنگم .مرسی بابا جان!
بعد انگار چیزی یادش اومده باشه ،ادامه داد:
_ نازنین دم دره ها!
_ میدونم .اومده حرف بزنیم.
_ خب بیاین تو.
سری تکون دادم و گفتم:
_ بیرون راحت تریم.
به بیرون رفتم .سوار ماشینی که نمیدونم از کجا اومده بود ،شدم.
_ سالم.
_ سالم.
چند دقیقهای توی سکوت گذشت .دوست داشتم خودش شروع کنه تا من بپرسم .باالخره از سکوتش دست کشید و
گفت:
_ پسرعموم مهدی ازم خاستگاری کرده.
اون از سارا اینم از این! از خاستگار فرارین! حرفی نزدم .ادامه داد:
_ موقعیتش خوبه رستا! خونه ،کار ،تحصیالت و خانوادشم که آشنان.
چند لحظهای هیچی نگفت و بعد با غم توی صداش گفت:
_ ولی ...اگه با اون ازدواج کنم ،پس امین چی؟
متوجه برزخی که توش دست و پا میزد ،شدم.
_ امینی که نه کار داره ،نه خونه و حتی سربازیم نرفته؟!
حرفی نزد .سرش پایین بود.
_ با این حال من شانس امین رو بیشتر میدونم .درسته ،موقعیتش مثل مهدی نیست؛ اما تو عاشقشی!
_ آره من عاشقشم ،خیلیم عاشقشم! ولی امین هیچی نداره .من به چیش تکیه کنم؟!
_ به صداقتش ،درستکاریش و به مهربونیش تکیه کن .هم من و هم تو امین رو خوب میشناسیم .میدونیم توی یه
خانوادهی خوب بزرگ شده .آدم شریف و پاکیه! پسری مثل اون کم پیدا میشه .این ها مهم نیست؟! مالک تو واسهی
ازدواج فقط پوله؟
خواست حرفی بزنه که با دستم جلوش رو گرفتم .حرفم رو ادامه دادم:
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دوست داشت و دوستش داشتی ،ولش نکن! به خوشگل تر و پولدار تر هم فکر نکن .به
_ اگه کسی رو پیدا کردی که ِ
هوای آدم های بیرون ،آدم خودت رو ول نکن .نمیگم سریع مهدی رو رد کن و برو زن امین شو ،نه! فقط میگم کسی
رو انتخاب کن که هیچوقت مجبور نشی به دوست داشتنش عادت نکنی .به اینکه چند تا بچه قد و نیم قد به تو بگن
مامان و به همسرتم بابا!
_ نازنین ،هر چی که شد این رو یادت نره .تو دختر نشدی که توی حسرت یه آغوش عاشقانه بمونی ،دختر شدی که یه
آغوش عاشقانه رو بسازی .دختر نشدی که آرزوت بشه داشتن آرامش ،دختر شدی که با دست های خودت آرامشت
رو پیدا کنی .نه با پول با کمک عشق! خوب فکر کن و بعد تصمیم بگیر.
بهم زل زده بود .چند دقیقهای سکوت کردیم .نه من و نه اون حرف نزدیم .به این سکوت احتیاج داشت .بعد چند
دقیقه گفت:
_ حق با تویه! زندگی بیعشق هیچه .مثل کاغذ مچالهای که دیگه صاف نمیشه .اگه با مهدی ازدواج کنم ،روح ،قلب و
ذهنم پیش امین جا میمونه و اگه با مهدی ازدواج کنم ،چی برام میمونه که بهش بدم؟
چیزی نگفتم و در ماشین رو باز کردم .خواستم پیاده شم که صدام زد:
_ رستا!
برگشتم.
_ مرسی ،اون سارای بیمعرفت که سرش گرم علیرضاست .اگه با تو هم حرف نمیزدم ،دیوونه میشدم!
بدون حرف سری تکون دادم و پیاده شدم.
ماشین نازی که به حرکت در اومد به سمت خونه حرکت کردم.
وارد خونه که شدم به مامان و بابا گفتم:
_ به به! کجا به سالمتی شال و کاله کردین؟ تنها تنها؟!
بابا با لبخند گفت:
_ تنها تنها که نه ،شما هم میای .میریم خونهی عمه.
_ من امشب پرواز دارم.
مامان« :از اونجا میری دیگه».
باشهای گفتم و به طرف اتاقم رفتم .یونیفرم هواپیما رو پوشیدم و وسایلم رو برداشتم .به بیرون رفتم به سمت ماشین
دویدم و سوارش شدم.
به خونه عمه که رسیدیم ،پیاده شدم و منتظر بابا مامان موندم .بعد اینکه اومدن به سمت خونه راه افتادیم.
با عمه روبوسی کردم و عمو علی پیشونیم رو بوسید .با دانیالم دست دادم.
مامان و عمه توی آشپزخونه رفتن و بابا و عمو علی هم پای اخبار نشستن .دانیال با تبلتش مشغول بود.
گفتم« :چیکار میکنی؟»
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سرش رو باال آورد و گفت:
_ سمینار دارم ،دارم روش کار میکنم.
_ ورق نداری؟
با تعجب گفت:
_ ورق؟
_ آره دیگه ورق ،نشنیدی تا حاال؟
_ چرا شنیدم ،دارم.
_ پس برو بیار یه دست حکم بزنیم که حوصلم سر رفت.
_ بلدی مگه؟
با اخم تصنعی گفتم:
_ نه پس ،فقط فرنگی ها بلدن.
در حالی که بلند میشد ،لبخند زد و گفت:
_ من نمیدونم این بیچاره ها چه هیزم تری بهت فروختن!
_ همین دیگه ،معلوم نیست چه بالیی سر پسر عمم آوردن که این جوری طرف داریشون رو میکنه.
دانیال خندید و به سمت اتاقش رفت.
وقتی ورقه ها رو آورد ،سریع روی زمین نشستم و گفتم:
_ بیا اینجا.
با تعجب گفت:
_ روی زمین؟
_ آره کیفش بیشتره!
اومد و جلوم نشست.
یه بر زد و کارت ها رو داد تا حاکم معلوم شه .اولین تک به خودش افتاد و حاکم شد.
با اعتراض گفتم:
_ تقلب کردی.
از لحنم خندش گرفت و گفت:
_ عزیزم جلوی خودت ُبر زدم ها!
اخمی کردم و ساکت شدم .کارت ها رو که داد گفت:
_ حکم ،خشت!
دستم رو نگاه کردم ،خب میشد یه کار هایی کرد .شروع به بازی کردن ،کردیم.
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ازش پرسیدم:
_ کار های مطبت رو چیکار کردی؟
با دقت نگاهی به ورق هاش انداخت و جواب داد:
_ امروز وسایل مطب رو سفارش دادم ،یه آگهی هم برای منشی دادم.
همون طور که ورق های روی زمین رو بریدم ،گفتم:
_ موفق باشی.
تا آخر بازی حرف نزدیم .خداروشکر اون دست رو من بردم .وقتی بردم گفتم:
_ هورا! سه هیچ افتادی عقب آقا دانیال!
_ ببخشید ها ،چرا سه هیچ؟!
نچی کردم و گفتم:
_ مثل اینکه هیچی از قوانین حکم نمیدونی ها! حاکم که ببازه سه هیچ عقب میفته.
چیزی نگفت و دوباره دست رو از سر گرفتیم .آخر هم هفت بر پنج من بردم.
عمه اومد و برای شام صدامون زد.
شام که خوردیم کمک کردم تا میز رو جمع کنیم .همه توی پذیرایی نشسته بودیم که به ساعتم نگاه کردم.
رو به جمع گفتم:
_ اگه اجازه بدین من برم دو ساعت دیگه پرواز دارم.
عمو علی« :بذار دانیال برسونتت».
خواستم چیزی بگم که دانیال بلند شد و گفت:
_ حرف نباشه.
به سمت اتاقش رفت .خدافظی کردم و بیرون رفتم .چمدونم رو از توی ماشین بابا به ماشین دانیال انتقال دادم.
دانیال که اومد سوار ماشین شدیم و راه افتاد.
یه کم که گذشت ،دانیال به حرف اومد.
_ یادش به خیر بچگی رستا! یادته همیشهی خدا مشق های من رو خط خطی میکردی؟!
لبخندی از یادآوری گذشته روی لبم نشست.
_ بله هنوز یادم نرفته که چه جوری گلم رو خراب کردی و گلدونم رو شکوندی .چه جوری دلت اومد؟
دانیال خندید و گفت:
_ خب تو تکلیف عیدم رو پاره کردی و معلمم کلی کتکم زد.
خندیدم و گفتم:
_ حاال چی شد یاد بچگی افتادی؟
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_ هیچی رفتم لباس عوض کنم ،عکس روزی رو که میرفتم رو دیدم و یاد بچگی افتادم.
نیشخندی زدم و گفتم:
_ انگار همین دیروز بود .جوون بیکاری که تازه پشت لبش سبز شده بود با اشک و آه فرستادیمش دیار غربت که بره و
آقای دکتر برگرده!
دانیال با لبخند نگاهی بهم انداخت .چشمم به پیراهنش افتاد.
گفتم:
ً
_ دانیال جدیدا حس میکنم چشم هام ضعیف شده.
دانیال با نگرانی بهم نگاه کرد و گفت:
_ واقعا؟
_ آره ،مثال االن میبینم که تو پیراهنت رو بر عکس پوشیدی.
_ خوب فردا بیا مط...
تازه فهمید چی گفتم .یه چشمش به جاده و یه چشمش به بلوزش بود.
خندش گرفته بود.
_ ببین به خاطر اینکه تو رو برسونم هول کردم و برعکس پوشیدم.
قهقهم به هوا رفت.
_ توروخدا دکتر مملکت مارو ببین!
در حالی که ماشین رو نگه میداشت ،گفت:
_ چه ربطی داره؟
بیتوجه به سوالش تشکر کردم و پیاده شدم .چمدونم رو برداشتم و به سمت فرودگاه رفتم.
پول تاکسی رو حساب کردم و پیاده شدم .خواستم کلیدم رو توی قفل بندازم که در باز شد و چهرهی آیهان رو دیدم.
برام جالب بود .قبل از اینکه خودش بگه« :آیهان صدام کن ».میگفتم« :راد ».ولی حاال آیهان شد.
_ سالم.
_ سالم خوبی؟
_ مرسی ،شما چی؟
_ خوبم ،خسته نیستی حرف بزنیم؟
_ خسته که هستم؛ ولی چون فکر میکنم در مورد دیروز باشه بگو.
_ با محمد حرف زدم ،خیلی سخت راضی شد .گفت که پرونده ها رو میاره؛ ولی جمع کردنشون طول میکشه .گفت
که هیچکس نباید بفهمه چون اصال اجازه در اختیار گذاشتن آدرس مراجعه کننده ها رو به ما نداره ،اصال اجازهی باز
کردن پرونده ها رو نداره اونم واسه بیستوسه سال پیش!
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یه کم فکر کردم و گفتم:
_ پس منم توی این مدت که پرونده ها رو آماده میکنه به شیرخوارگاه ها سر میزنم.
_ اون جا چرا؟
_ شاید من رو از اونجا دزدیدن و گذاشتن سر راه!
_ چرا باید این کار رو بکنن؟
_ نمیدونم ،از دست روی دست گذاشتن که بهتره!
نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ باشه برو استراحت کن ،منم پرواز دارم باید برم.
سری تکون دادم و گفتم:
_ راستی شما این جا چیکار میکنی؟
_ مامان و آیسان رو آوردم.
_ باشه ،خدافظ.
داخل رفتم و خواستم در رو ببندم که صدام کرد.
_ رستا!
بهش نگاه کردم که گفت:
_ خواستی بری شیرخوارگاه بهم زنگ بزن تا با هم بریم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ ممنون واسه همه چی!
سری تکون داد و رفت.
در رو بستم و به سمت خونه حرکت کردم .همزمان فکر کردم که کاش نتیجه بگیرم و بتونم پیداشون کنم.
وارد خونه که شدم ،دیدم که مامان ،خاله آذر و آیسان دارن با هم حرف میزنن.
سالم دادم و با خاله و مامان دست دادم .آیسان محکم بغلم کرد و گفت:
_ خسته نباشی.
_ ممنون.
آیسان« :دوتا خبر خوب دارم».
خاله آذر گفت:
_ بذار برسه ،بعد!
آیسان بیتوجه گفت:
_ بگم؟
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_ بگو.
_ خبر اول ،روشنک حاملهست.
جیغی از خوشحالی کشیدم.
_ وای باورم نمیشه ،چند ماهشه؟
_ چهار ماه و نیم.
_ پس چرا اینقدر دیر؟
آیسان« :این روشنک چیش به آدمیزاد رفته که این رفته باشه؟!»
خاله آذر با تشر گفت:
_ آیسان!
رو به آیسان گفتم:
_ یادم باشه بهش زنگ بزنم .جنسیتش چیه؟
_ پسره.
_ ای جونم! خبر دومت چیه؟
آیسان بشکنی زد و گفت:
عروسی پاشا و نازلیه!
_ آخر این ماه
ِ
بلند خندیدم و گفتم:

_ آخجون عروسی! چه خبر های خوبی!
_ بله من همیشه خوش خبرم.
لبخندی زدم و رو به خاله و مامان گفتم:
_ من برم لباس هام رو عوض کنم ،بعد پیشتون میام.
خاله نگاهی بهم کرد و گفت:
_ نمیخواد قربونت برم! خستگی از سر و روت میباره.
_ آخه...
آیسان حرفم رو قطع کرد و گفت:
_ برو بخواب ،ما که غریبه نیستیم.
_ آخه تو تنها میمونی.
_ من با دوست هام قرار دارم ،چند دقیقهی دیگه میرم .برو راحت بخواب.
مامانم گفت:
_ آره دخترم برو.
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با گفتن «ببخشید» به اتاقم رفتم .لباسم رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم .بعد چند دقیقه چشم هام سنگین
شد و خوابم برد.
چشم هام رو باز کردم .نگاهم به ساعت افتاد .ساعت دو بعد از ظهر بود .چهار ساعت خواب ،خستگی رو کامل از تنم
بیرون برده بود .بعد اینکه دست و صورتم رو شستم ،تصمیم گرفتم قبل تاریکی هوا به چند جا سر بزنم و از اون جایی
که آیهان بهم گفته بود موقع رفتن بهش زنگ بزنم ،شمارش رو گرفتم.
_ بله؟
_ سالم آقا آیهان.
_ سالم ،بله؟
_ میخواستم برم شیرخوارگاه ،گفتم بگم شاید بخواین همراه من بیاین.
کمی مکث کرد ،انگار داشت فکر میکرد.
_ راستش ...من االن سرم شلوغه .نمیتونم بیام .خودت برو .شکر خدا خودت میتونی بری و به کمکم احتیاج
نداری.
این چرا اینج وری میکنه؟ چند چنده با خودش؟! من رو بگو چقدر روی حرفش حساب باز کردم.
_ این چه کاریه؟ پس چرا صبح بهم گفتی که باهم بریم؟
خواست حرف بزنه که صحبتش رو قطع کردم.
_ ببین آقا آیهان ،یا میخوای با من بیای یا نمیخوای بیای؛ ولی چرا قبل حرف زدن تصمیم نمیگیری که چی
میخوای بگی؟ شما اصال نمیتونی تصمیم بگیری.
ً
_ جدا؟! اون وقت تو میتونی تصمیم بگیری؟
_ البته که میتونم .فکر کردی منم مثل شمام؟ من اصال این جوری نیستم .خب؟
سکوت کرد و چیزی نگفت .سکوتش به قدری به نظرم سنگین اومد که خودم به حرفم شک کردم.
_ یعنی من این جوریم؟!
_ حتی نمیتونی در این مورد تصمیم بگیری.
زحمت مامانم هدر می رفت واسهی تربیت کردنم که اگه میگفتم خیلی بیشعوری؟!
_ اینجوری نیستم آقا .من میتونم برای خودم تصمیم بگیرم ،تو نمیتونی .االنم تصمیم گرفتم تو باهام نیای.
بعد این حرف گوشی رو قطع کردم .باید با خودم رو راست باشم .تنهایی ،جرئت و توانایی گشتن دنبال خانوادم رو
نداشتم .دوست داشتم یکی همراهم باشه.
خواستم بلند شم و حاضر بشم که برای گوشیم پیام اومد .از طرف آیهان بود که نوشته بود:
_ نیم ساعت دیگه دم خونتونم.
کاش چیز بهتری از خدا خواسته بودم.
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نیم نگاهی بهم انداخت و در حالی که فرمون ماشین رو برای دور زدن میچرخوند ،گفت:
_ از کجا باید شروع کنیم؟
خودمم درست نمیدونستم؛ اما با این حال گفتم:

ً
_ بابا بهم میگفت زمانی که من رو پیدا کردن ،لباس هام کامال نشون میداد که وضع کسایی که من پیششون بودم،
بد نبوده .یعنی میتونستن نوزاد رو کامال تامین کنن.
_ باید بریم سراغ شیرخوارگاه های بزرگ که تحت حمایت خیرین زیادی هستن.
سری تکون دادم و چیزی نگفتم .نگاهم رو به مسیر دوختم .اضطراب داشتم .به روزی فکر میکردم که اگه پیداشون
کردم ،چی باید بگم؟ چی بپرسم؟ چیکار کنم؟
حتی به اینم فکر میکردم که بعد پیدا کردنشون ،میتونم اون آرامشی رو که مدت هاست دنبالشم پیدا کنم؟ اصال
این کارم کمکی به وضع و حالم میکنه؟!
_ به چی فکر میکنی؟
نگاهش کردم.
_ به تموم اون اتفاق هایی که ممکنه بعد دیدن خانوادم بیفته .به اینکه این همه زحمت بکشیم؛ ولی ثمری نداشته
باشه.
_ یه سوال توی ذهنمه ،نمیدونم بپرسم یا نه؟

لحظهای مکث کردم.
_ بپرس.
_ چرا میخوای دنبال کسایی بگردی که امکان داره ولت کرده باشن؟!
خودم هم بار ها به این مسئله فکر کردم.
_ صریح باشم؟
_ البته.
_ به این فکر کردم که شاید برای پیدا کردنم تالش کردن؛ ولی راه به جایی نبردن .اینکه توی این بیستوسه سال
مادرم هنوز به یاد من گریه میکنه و پدرم فراموشم نکرده .بر عکس چیز هایی که به خانوادم گفتم .اصال به این فکر
نکردم ممکنه من رو ول کرده باشن که امیدوارم این طور نباشه.
در حالی که ماشین رو پارک میکرد ،گفت:
_ منم امیدوارم.
***
_ اصال امکان نداره خانم محترم! میدونی اگه یه تار مو از سر یکی از این بچه ها کم بشه ،تک _ تک ما چه سوال
جواب هایی میشیم؟ بعد شما میگی کودک ربایی؟! امکان نداره.
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نگاهی به آیهان انداختم که گفت:
_ شاید این صحبت ما یه کم غیرمنطقی باشه .در مورد بچه هایی که بیستوسه سال پیش به اینجا تحویل داده شد
چی؟ در این مورد که میتونید کمکمون کنید؟
خانم سعیدی ،مدیر شیرخوارگاه خواست حرف بزنه که آیهان این اجازه رو بهش نداد .به من اشاره کرد و گفت:
_ ببینید ما باید خانوادهی این خانم رو پیدا کنیم .باید همهی احتمال ها رو در نظر بگیریم .االنم اگه اینجاییم به
خاطر اینه که به ما لیست خانواده هایی رو که بیستوسه سال پیش نوزاد دختر رو از اینجا گرفتن رو بدین.
شیرخوارگاه شما هم که شیرخوارگاه بچه های یک روزه تا شش ساله هست.
_ منظورتون اینه که ممکنه خانواده بعد گرفتن بچه اون رو از دست داده باشن؟
بدون اینکه منتظر جوابمون باشه ،ادامه داد:
_ شما فکر میکنید چون این بچه ها پدر و مادری ندارن ،ما همینجوری سرپرستیشون رو به عهده کسی میذاریم؟!
نه این طور نیست .ما قبلش سوء پیشینهی خانواده ها رو در میاریم ،وضع مالیشون رو چک میکنیم و کارشناس
میفرستیم .اگه تایید شد ،دادگاه تازه سرپرستی موقتی به خانواده ها میده .اگه مشکلی نبود ،سرپرستی دائم به
خانواده ها واگذار میشه .با این حال ،تصور میکنید این اتفاق افتاده؟
_ یعنی کمکی به من نمیکنید؟
نگاهی بهم انداخت .فکر کنم دلش برام سوخت.
_ باید ببینم چیکار میتونم انجام بدم .گر چه فکر نمیکنم کمکی بهتون کنه.
آیهان بلند شد و لبخندی زد.
_ متشکرم .لطفتون رو فراموش نمیکنیم.
_ امیدوارم درک کنید که چقدر برام مهمه که خانوادم رو پیدا کنم.
لبخندی زد و گفت:
_ تمام تالشم رو میکنم.
بعد این حرف ،خداحافظی کردیم و بیرون اومدیم .دم ماشین که رسیدیم ،آیهان بهم گفت:
_ رستا من دو ساعت یه پرواز دیگه دارم .اگه میشه خودت برگرد خونه.
لبخندی به روش زدم و گفتم:
_ حتما .خیلی زحمت کشیدین .ممنونم ،امیدوارم موفق باشین.
سری تکون داد و برام تاکسی گرفت .کرایه رو هم حساب کرد و من روانه خونه شدم.
وارد خونه که شدم ،بابا و مامان داشتن فیلم میدیدن.
با لبخند عمیقی گفتم:
_ سالم بر پدر و مادر عزیزم!
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بابا« :سالم قشنگم».
مامان« :سالم دخترم ،کجا بودی؟»
_ لباس هام رو عوض کنم ،میام و میگم.
به سمت اتاقم راه افتادم .لباسم رو که عوض کردم پیش مامان و بابا برگشتم و کنارشون نشستم .مامان همون طور که
یه تیکه سیب بهم میداد ،چشم های منتظرش رو بهم دوخت .به بابا نگاهی انداختم ،ریلکس بود .انگار میدونست
من کجا بودم.
_ راستش دنبال یه سر نخی از اون خانواده بودم ،دارم سعی میکنم یه ردی ازشون پیدا کنم.
با این که در این مورد با مامان صحبت کرده بودم؛ ولی بازم میتونستم ناراحتی رو توی چشم هاش ببینم .با این
حالت های مامان بار ها و بار ها خواستم قید پیدا کردن خانوادم رو بزنم؛ ولی بعد به خودم میگم« :من که قرار نیست
از پیششون برم .من فقط میخوام بدونم کیم؟! چیم؟! کجا به دنیا اومدم؟ همین!» چیز زیادیه؟
بابا چشمش رو از تلوزیون گرفت و گفت:
_ چیکار کردی حاال؟
_ فعال یکی از دوست هام به آشناشون توی آگاهی سپرده پرونده های آدم ربایی یه نوزاد دختر که واسه بیستوسه
سال پیش بررسی کنه .اگه من رو ول نکرده باشن پس حتما برای پیدا کردنم رفتن آگاهی و اینکه دارم به شیرخوارگاه
ها سر میزنم.
مامان پرسید:
_ کدوم دوستت؟ بهش گفتی ماجرا رو؟
_ نمیشناسین شما ،همکارمه .سر بسته یه چیز هایی گفتم؛ ولی نگفتم که برای خودم میخوام.
دوست نداشتم بفهمن آیهان بهم کمک میکنه چون نمیخواستم مامان با هر بار دیدنش یادش بیفته که من چیکار
کردم.
_ شیرخوارگاه چرا؟
نگاهم رو به بابا دوختم.
_ خوب ،اگه این احتمال وجود داشته باشه که اون ها من رو تحویل شیرخوارگاه داده باشن ،این احتمالم وجود داره
که خانوادهای سرپرستی من رو قبول کرده باشه .حداقل بتونم اون ها رو پیدا کنم.
بابا نگاهی به مامان انداخت .به سمتم برگشت و گفت:
_ دخترم میخوام این رو بدونی که من و مادرت تا آخرش پشتتیم ،توی سخت ترین شرایط با باالترین قدرت! شاید
گاهی اوقات مادرت رو ترش کنه برای این کارت؛ اما هم من هم آنا خوب میدونیم که تو دختر عاقل و بالغی هستی.
بیگدار به آب نمیزنی .از ته دلم برات میخوام که هر چی به صالحته برات اتفاق بیفته .اگه خیر برات در اینه که
پیداشون کنی ،پس مطمئن باش خدا خودش راه و چاه رو نشونت میده.
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لبخندی زدم و از جام بلند شدم .اول پیشونی مامان رو بوسیدم بعد به سمت بابا رفتم و بغلش کردم .هیچ وقت
زحمات مامان و بابا رو فراموش نمیکنم .نمیتونم که فراموش کنم .هیچ کس برای من بهتر از مامان و بابا نیست.
خداروشکر که اون شب این خانواده من رو پیدا کردن ،اگه پیدام نمیکردن شاید من اآلن اینجا نبودم و این زندگیم
نبود.
_ الو؟
_ سالم مامان کوچولو!
با این حرفم روشنک خندید و گفت:
_ تو از کجا فهمیدی؟
_ امروز صبح آیسان گفت.
_ قربونش برم دست هر چی بی بی سی هست رو از پشت بسته!
لبخندی زدم و گفتم:
_ چه حسی داری؟
_ بدبختی!
ریز خندیدم.
_ جدی پرسیدم.
نفسی کشید و گفت:
_ حسی فوق العاده! اینکه بدونی یه موجود دیگه توی بدن تو رشد میکنه ،توی وجود تو بزرگ میشه ،با تو جون
میگیره ،از گوشت ،پوست و استخونته ،قراره پنج ماه دیگه بیاد و بعد چند سال مامان صدات کنه! االن دیگه
میدونم فقط من نیستم ،جون یه نفر دیگه هم توی دست های منه .یکی که شاید قد یه پرتقال باشه .خیلی
خوشحالم رستا! خیلی!
_ چقدر عالی! امیدوارم در کنار تو و کیوان بزرگ بشه .امیدوارم سالمت باشه .حاال اسمی هم انتخاب کردی واسهی
این گل پسر؟
میتونستم لبخند زیباش رو از پشت تلفن حس کنم.
_ کارن.
_ چه قشنگه! بیصبرانه منتظر به دنیا اومدن آقا کارنم.
_ مرسی گلم .ایشااله قسمت خودت!
_ حاال بذار یکی خر شه بیاد من رو بگیره که دیگه داره ازم میگذره ،بچه آوردن پیش کش!
با صدای بلند خندید و گفت:
_ همچینم خوب نیست تحمل کردن یه مرد که به موقعش از بچه هم بچه تره! من االن یه بچه دارم کارن دومیه.
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_ هیس ،االن کیوان میشنوه.
_ بشنوه ،راسته دیگه!
خندیدم و گفتم:
_ بهتره دیگه قطع کنم .تو هم استراحت کن و مواظب خودت باش.
_ ممنون که زنگ زدی ،خدافظ.
_ خدافظ.
گوشی رو قطع کردم و به ساعت نگاه کردم .ساعت  ۱۱:۳۰دقیقه بود .چون صبح که اومدم خوابیدم االن خوابم
نمیاومد.
تصمیم گرفتم به حموم برم و برای فردا آماده شم .آخه فردا صبح به مقصد لندن پرواز داشتم.
یه ترولی از گالی تحویل گرفتم و شروع به پخش صبحانه کردم .پروازمون ساعت  7:00شروع شده بود .صبحانه هم
طبق قانون شرکت باید بین  9تا  11سرو میشد چون ساعت پرواز طوالنی بود .یعنی شش ساعت و نیم بود و ما باید
سه بار از مسافر ها با وعدهی صبحانه ،میان وعده و نهار پذیرایی میکردیم.
همون طور که غذا رو به دست مسافر ها میدادم ،چشمم به پسر جوونی خورد که داشت سیگار میکشید .اخم هام
رو توی هم کشیدم و با جدیت به سمتش رفتم .یکی از ابرو هام از تعجب باال رفت.
خیلی کم سن بود نوزده یا بیست سالش بود .چه جوری سیگار میکشید؟ خوب شد توی آنونس اعالم شد استعمال
دخانیات ممنوعه!
همون طور که بستهی غذاش رو بهش میدادم ،پرسیدم:
_ اهل کجا هستید؟ [به زبان انگلیسی]
_ ایران[ .به زبان انگلیسی]
_ آقای محترم استفاده از سیگار توی پرواز ممنوعه ،لطفا خاموشش کنید!
بهم زل زد .یه کام سنگین از سیگارش گرفت و دودش رو توی صورتم خالی کرد .پسرهی گستاخ بیتربیت! اینقدر
بهم زل زد که روم کم شد و به کارم ادامه دادم.
به آخرین ردیف صندلی ها رسیدم .سرم پایین بود و آخرین بسته رو دادم.
_ ممنون خانم مهماندار!
صدای فوق العاده آشناش باعث شد سرم رو باال بیارم .از شدت تعجب چشم هام گشاد شد .اون اینجا چیکار
میکرد؟! کم _ کم لبخندی روی لبم اومد .چه تصادفی!
با صدای پر شوق گفتم:
_ دانیال! تو اینجا چیکار میکنی؟
_ به نظرت توی هواپیمایی که به مقصد لندنه ،چیکار میتونم بکنم؟
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بعد سرش رو نزدیک آورد و نامحسوس به اطراف نگاه کرد .با صدای آرومی گفت:
_ من تروریستم! میخوام این هواپیما رو منفجر کنم.
من که با کنجکاوی بهش نگاه میکردم با شنیدن این حرفش ضربهای به بازوش زدم و خندیدم.
_ منظورم اینه که چرا داری میری لندن؟ چرا بیخبر؟
_ باید برم تکلیف مطب ،خونه و بیمارستان توی لندن رو مشخص کنم .چیزیم نبود که بخوام خبر بدم.
بعد انگار چیزی یادش اومده باشه ،گفت:
_ چه تصادف جالبی! مهماندار این هواپیما تویی؟
لبخندی به صورت پر ذوقش زدم و گفتم:
_ بله ،پس چی؟ فکر کردی من تنها تنها میفرستمت فرنگ؟! دوباره گیر دختر فرنگی ها بیفتی؟
دانیال با صدای بلند خندید که انگشت اشارم رو روی بینیم گذاشتم و گفتم:
_ هیس! االن داد مسافر ها در میاد .منم باید برم کار دارم بعد میام و بهت سر میزنم.
دانیال با لبخند سری تکون داد و من به سمت گالی برگشتم .زمانی که برمیگشتم نگاهم رو به اون پسر جوون
سیگاری دوختم .خواستم ببینم چی کار میکنه .با کاری که میکرد حرصم گرفت.
با عصبانیت به سمتش رفتم و گفتم:
_ آقا شما حق ندارین آشغال هاتون رو روی زمین بریزین .همین االن برشون دارین.
خونسرد نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ کجا بذارمشون پس؟
کالفه پوفی کشیدم و گفتم:
_ هر جایی بذارین مطمئنا کف هواپیما محل خوبی نیست .بعدشم اگه خیلی اذیت میشین جوری که نمیتونین
صبر کنین تا ما بیایم و جمعش کنیم ،میتونید بریزید توی پالستیک کنارتون.
به سختی صدام رو کنترل کردم تا باال نره؛ ولی با این حال سر مسافر ها به سمت ما برگشته بود.
نفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب اون پسر باشم به سمت مقصدم راه افتادم .واقعا بعضی ها
فرهنگ ندارن و با این کار جلوهی فرهنگ ایرانی رو پایین میارن.
یک ساعت دیگه به فرودگاه آکسفورد لندن میرسیدیم .داشتم بین مسافر ها میگشتم تا ببینم چیزی الزم دارن یا
نه که دوباره چشمم به اون پسره افتاد .از شدت کالفگی چشم هام رو توی کاسه چرخوندم و پوف آرومی کردم .به
سمتش رفتم و نگاهم رو به چیز هایی که با چاقو روی صندلی حک میکرد ،دوختم .اصال معلوم نبود چی مینویسه.
دستم رو روی چاقوش گذاشتم و حرکتش رو متوقف کردم.
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_ این چندمین باری هست که دارم بهتون اخطار میدم .سیگار کشیدن و آشغال ریختن کافی نبود ،حکاکی روی
صندلی هم بهش اضافه شده .مطمئنا این هواپیما احتیاجی به یادگاری از طرف شما نداره .دفعه دیگه قانون شکنی
ببینم ،امنیت پرواز رو در جریان میذارم.
دستم رو از چاقوش به پایین سر دادم .بیتفاوت بهم نگاه میکرد .از این بیخیالیش حرصم گرفت .انگار نه انگار دارم
ٔ
باهاش صحبت میکنم .سری به معنای تاسف تکون دادم و به کارم ادامه دادم.
توی کابین ایستاده بودم تا اگه کسی برای برداشتن وسایلش به کمک احتیاج داشت ،بهش کمک کنم.
همون طور که مشغول بودم ،صدای دانیال رو شنیدم.
_ رستا جان!
برگشتم و لبخندی بهش زدم .متوجه خستگیم شد.
_ خسته نباشی دختر دایی!
_ سالمت باشی پسر عمه!
_ پرواز برگشت برای کیه؟
_ فردا ساعت 1:00بعد از ظهر ،چطور؟
با لبخند کاغذ خودکاری از کیفش در آورد و چیزی روش نوشت .بعد هم به سمتم گرفت و گفت:
_ این آدرس خونه و شماره تلفنمه .حاال تا فردا هستی دوست داشتی زنگ بزن بهم تا بریم بگردیم.
لبخند تشکر آمیزی زدم و گفتم:
_ با کمال میل!
دانیالم خندید و گفت:
_ پس میبینمت.
سری تکون دادم .اونم به سمت در خروجی هواپیما راه افتاد.
***
چشم هام رو باز کردم .نزدیک یک دقیقه به اطرافم زل زدم تا خوابم بپره .بلند شدم و به ساعت نگاه کردم .ساعت
محلی چهار بعد از ظهر رو نشون میداد .به سمت حموم رفتم .وقتی به هتل رسیدم اینقدر خسته بودم که بدون
عوض کردن لباس هام خوابم برد .از حموم که بیرون اومدم ،لباس پوشیدم و موهام رو بدون خشک کردن ،پشتم
ریختم.
لباس فرم مهمانداریم رو هم برداشتم تا برای شستن تحویل خشک شویی هتل بدم .لباس رو که تحویل دادم به
سمت در خروجی راه افتادم .میخواستم زمان باقی مونده رو بگردم.
از توی کیفم آدرس خونه دانیال رو بیرون آوردم و زیر لب زمزمه کردم:
_ بیکر استریت ِای صدوسیزده
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***
از تاکسی پیاده شدم و با دهن باز به ساختمون روبهروم نگاه کردم .از در ورودی شروع به دیدن تا پنت هوس برج
کردم .اینقدر بلند بود و من سرم رو باال گرفتم که سرم سنگینی کرد ،همین باعث شد چند قدمی عقب برم.
دهنم رو بستم و نگاهم رو از برج گرفتم.
با موبایلم شمارهی دانیال رو گرفتم:
_ رستا تویی؟
خندیدم و گفتم:
_ نه ،این فرنگی ها گوشیم رو کش رفتن تا بهت زنگ بزنن از راه بدرت کنن!
خندید و گفت:
_ دست از سر این بیچاره ها بردار!
با حرص ساختگی گفتم:
_ خوشم باشه! چشم عمه روشن با این گل پسرش! زود بیا پایین ببینم ،شارژم تموم شد.
با تعجب پرسید:
_ مگه این جایی؟
_ آره دیگه ،خودت گفتی بیام باهم بریم بگردیم.
_ آها ،خب تا من حاضر شم بیا خونم رو ببین .طبقهی چهارده _ واحد بیستوهفت هستم.
بدون اینکه منتظر جوابم باشه ،قطع کرد.
_ پسره بیتربیت!
به داخل برج رفتم .برج شیکی بود .نچ نچ ببین پول عمه و شوهر عمه بیچاره من رو کجا خرج میکنه؛ ولی خدایی
بیانصافی بود .دانیال نه اینکه اصال از پدرو مادرش پول نگیره ها؛ ولی هیچ وقت به عمو علی زنگ نمیزد که بابا برام
پول بفرست .به سمت آسانسور رفتم و دکمه طبقه چهارده رو فشردم .توروخدا ببین! آسانسورشونم باکالسه! اندازه
دستشویی خونه ماست ماشالله!
آسانسور که ایستاد بیرون رفتم و زنگ واحد بیستوهفت رو زدم .چند لحظه بعد دانیال جلوی در ایستاد.
_ خوش اومدی ،بیا تو!
در حالی که داخل میرفتم و به خونه نگاه میکردم ،گفتم:
_ واقعا چه فکری کردی با خودت که اینجا رو بفروشی برگردی ایران؟ خیلی باحاله اینجا! تازه تصمیم گرفتم بیام
لندن.
لبخندی زد و گفت:
زندگی دختر فرنگی هاست که پسر عمهی تو رو از راه به در کردن ها!
_ حواست نیست؟ اینجا محل
ِ
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تمام حواسم معطوف خونش بود .برای یه پسر مجرد زیادی تمیز و بزرگ بود و صد البته خیلی شیک بود.
با صدای تحلیل رفتهای گفتم:
_ من به قربون این دختر فرنگی ها!
دانیال خندید و دستش رو پشتم گذاشت .به سمت پذیرایی هولم داد و گفت:
_ بیا برو ،بیا برو که رد دادی! بمون تا حاضر شم.
بعد به سمت اتاقش راه افتاد.
نشستم و به اطرافم زل زدم .خونه های کشور های خارجی بر خالف ما ایرانی ها که تجمالتی هستیم ساده بود.
ساده؛ ولی قشنگ و شیک بود .راست میگن زیبایی تو سادگیه!
ده دقیقه معطل بودم؛ ولی مگه میاومد؟! قر و فرش از دختر ها بیشتر بود .حوصلم سر رفته بود .بلند شدم و به
سمت آشپزخونه رفتم و در یخچالش رو باز کردم .مگسم پر نمیزد .پس این بدبخت چی میخوره؟! اما با برگشتنم
جواب سوالم رو گرفتم .یه کارتن بیسکوئیت روی کابینت بود .آخی بیسکوئیت میخورد.
به سمتش رفتم .یه تیکه بیسکوئیت برداشتم .کابینت زیریش رو باز کردم تا ببینم چیزی توش هست یا نه؟!
با صدای دانیال به هوا پریدم.
_ چی کار میکنی؟
به سمتش رفتم و گفتم:
_ شما که رسم مهمون نوازی یادت رفته .من خودم باید پذیرایی کنم.
لبخندی زد و گفت:
_ دارم جمع میکنم وسایل هام رو ،طبیعیه خب! حاال هم بریم بیرون تا رسم مهمون نوازی رو یادت بدم خانم خانم
ها!
با صدای دانیال چشمم رو از ماشین های توی خیابون گرفتم.
_ خوب کجا بریم؟
چپ _ چپ نگاهش کردم.
_ از من میپرسی؟
بعد انگار چیزی یادم اومده باشه ،ادامه میدم:
_ آخ ببخشید! حواسم نبود که من ده سال اینجا بودم.
دانیال خندید و گفت:
_ منظورم اینه که جای خاصی مد نظرت نیست؟
شونهای باال انداختم و گفتم:
_ نه ،فقط اینجا گلخونه نداره؟
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با کالفگی تصنعی پوفی کشید و گفت:
_ تو هنوز از گل ها دست نکشیدی؟
سری باال انداختم .دانیال ادامه داد:
_ داره ولی جاهای بهتری از گلخونه هم هست ها!
با شنیدن این حرف دیگه بیخیال شدم .توی تهرانم میتونستم به گلخونه برم پس گفتم:
_ نه دیگه اشکالی نداره ،نریم.
سری تکون داد.
_ جای تفریحی زیاد هست توی این شهر ،حتی توی همین خیابون بیکر محل زندگی شرلوک هلمز بوده .حتی موزه
شرلوک هلمز نزدیک ایستگاه مترویه .پارک های قشنگی هم داره؛ مثل پارک هاید یا همپستید هیث که جزء اصلی
ترین پارک های لندنه و…
وسط حرفش پریدم و گفتم:
_ ببین آقای دکتر ،من تئوری حالیم نمیشه! باید عملی بهم بفهمونی .اوکی؟
لبخندی زد و دستم رو گرفت .به سمت خیابون رفتیم و دانیال برای نگه داشتن تاکسی دستش رو باال برد.
خیلی بهم خوش گذشت .البته در کنار دانیال خوش گذشت .حسابی خندیدیم .تا نزدیک های ساعت  12:00باهم
بودیم.
اول از همه به رودخانه تیمز رفتیم که طوالنی ترین رود انگلیس بود .اون جا کلی باهم قدم زدیم و دانیال رو مجبور
سردی هوا سه تا بستنی بخوره .قیافش خیلی خنده دار شده بود .نوک بینیش قرمز شده بود و دندون
کردم با تمام
ِ
هاش بهم میخورد .کلی مسخرش کردم و گفتمَ « :مرد هم اینقدر گرمایی و طاقت سرما نداشته باشه؟!» بیچاره کلی
حرص خورد .بعد اونم به دیدن یه تئاتر رفتیم که توی آکادمی بریکستون بود .البته تهش خیلی پشیمون شدم چون
به اصرار من رفتیم و تئاترش غمگین بود ،دانیالم تالفی کرد و کلی حرصم رو در آورد.
بعد از اون هم به خیابون باند رفتیم که یکی از مراکز مهم خرید بود .دانیال بهم گفت تعارف نکنم و هر چی میخوام
سنگینی بار و حمل و نقلش خیلی خرید نکردم .از خیابون باند
بخرم .با اینکه خرید رو دوست داشتم؛ ولی به خاطر
ِ
به خیابون آکسفورد رفتیم که متصل به خیابون باند بود .توی اون خیابون هم چیز های شیک و فروشگاه های زیادی
بود .دانیال میگفت که اگه برای خودت نمیخری الاقل دایی و زن دایی رو از قلم ننداز .هر چند گفتم که مامان و بابا
گفتن الزم نیست هر بار یه چیزی برامون بیاری .توی کتش نرفت که نرفت و گفت که بگو دانیال این ها رو برای شما
خریده و فرستاده .هدیهست ،هدیه رو که پس نمیدن.
ُ
بس که این پسر نازنینه! در آخر برای شام به سوهو توی خیابون الد کومپتون رفتیم و شام خوش مزهای در کنار هم
خوردیم.
ساعت  12:00بود که دانیال خودش من رو به هتل رسوند و تا دم هتل با من اومد.
_ واقعا ممنونم دانیال! خیلی خوش گذشت .امیدوارم از کار و زندگی ننداخته باشمت.
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لبخند مهربونی زد و گفت:
_ این چه حرفیه؟! اتفاقا به منم خیلی خوش گذشت .شاید به جرئت بتونم بگم هیچ وقت اینقدر بهم خوش نگذشته
بود.
توی چشمهای مهربونش زل زدم .اونم بهم زل زده بود .حتی پلکم نمیزد .یه لحظه خجالت کشیدم و سرم رو پایین
انداختم به کفش هاش خیره شدم.
به خودش اومد .تک خندهای زد و گفت:
_ بهتره دیگه بری دیر وقته .فردا شاید نتونم ببینمت؛ ولی مواظب خودت باش.
نگاهم رو دوباره باال آوردم ،لبخندی زدم و گفتم:
_ چشم آقای دکتر!
سرش رو تکون داد و من راه هتل رو در پیش گرفتم .همین طور که میرفتم سرم رو باال آوردم و قیافهی آشنایی رو
سنگینی نگاهم رو
دیدم که جلوی در ایستاده و با کالفگی تمام سیگار میکشه .سر جام ایستادم و بهش زل زدم.
ِ
حس کرد و سرش رو باال آورد ،من رو دید و بهم زل زد .متعجب بود .بعد چند ثانیه که به خودش اومد ،اخم غلیظی
روی صورتش نشوند .سیگارش رو نصفه گذاشت و با حرص روی زمین پرت کرد و پاش رو روش گذاشت .با قدمهای
بلند و سریع به سمتم اومد .اون قدر با حرص قدمهاش رو برمیداشت و اخم هاش توی هم بود که یه لحظه ترسیدم.
چند قدمی به عقب رفتم .بهم که رسید دست هاش رو روی بازوهام گذاشت و با صدای بلند گفت:
_ چرا اینقدر بیمسئولیتی؟! چرا یه بار قبل اینکه کاری کنی بهش فکر نمیکنی ها؟!
محکم تکونم داد .از صدای بلند و اخمش ترسیده بودم .بغض توی گلوم بود و من حتی نمیدونستم ماجرا چیه؟!
با لکنت گفتم:
_ آ ...آقا آیهان!
حرفم رو قطع کرد و داد زد:
_ آقا آیهان و چی؟ میخوای بپرسی چی شده؟ باشه میگم بهت...
لحظهای مکث کرد و بدون اینکه صداش رو پایین بیاره ،ادامه داد:
_ هیچ میدونی من چی کشیدم توی این چند ساعت؟! میدونی کل این هتل رو زیر و رو کردم؟ منی که خیر سرم
مسئول این پرواز خدمشم هیچی ،میدونی پدر و مادر بیچارت به خاطر توی بیفکر چی کشیدن؟!
ترسیده بودم .ترسیده نه ،وحشت کرده بودم .توی چشم هام اشک پر شده بود .اگه ادامه میداد مطمئنم همون جا
مینشستم و میزدم زیر گریه .فکم انگار قفل شده بود .نمیتونستم چیزی بگم.
سکوتم رو که دید ،دوباره مثل آتشفشان فوران کرد.
_ چرا خبر ندادی که داری میری بیرون؟ چرا به سر مهماندارت چیزی نگفتی؟ این ها به درک! چرا گوشی
بیصاحبت رو جواب نمیدادی؟ کارایی این تلفن همراه چیه؟
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بلند تر از قبل داد زد و تکونم داد.
_ ها؟!
_ ببخشید!
تنها چیزی که میتونستم بگم همین بود .نمیتونستم چیز دیگهای بگم .یه قطره اشک روی گونم چکید و دوباره
تکرار کردم:
_ ببخشید!
بغضم شکست و با صدای بلند گریه کردم .با دیدن گریم پوفی کشید و دستش رو از بازوم کشید.
_ چی شده؟
با صدای دانیال برگشتم .دانیال اخم کرده بود .به سمتم اومد و نگاهی به من و آیهان انداخت.
دانیال« :چی شده رستا؟! چرا گریه میکنی؟»
نگاهی به دانیال انداختم .دست هاش توی موهاش بود .بینیم رو باال کشیدم و سعی کردم گریه نکنم.
خلبان پروازمونه.
_ دانیال ،آقای راد
ِ

با بغض دوبارهای که هر آن امکان داشت بشکنه ،گفتم:

_ من بهشون خبر ندادم دارم میرم بیرون ،مثل اینکه حسابی نگرانشون کردم .هم آقای راد رو هم مامان و بابا رو!
سرم رو پایین انداختم و به اشک هام اجازهی پایین اومدن دادم .دانیال نفس عمیقی کشید و رو به آیهان گفت:
_ حق با شماست آقای راد! من واقعا متاسفم که این اتفاق افتاد .ما نمیخواستیم کسی رو نگران کنیم.
رو به من گفت:
_ تو هم گریه نکن ،خودم به دایی و زن دایی زنگ میزنم.
نگاه اشکیم رو باال آوردم ،لبخند مهربونی زد و با انگشتش اشک هام رو پاک کرد و گفت:
_ بهتره بری بخوابی.
نگاهی به آیهان اخمو انداختم و به سمت هتل رفتم .وارد که شدم ،دکمه آسانسور رو زدم تا پایین بیاد.
سوار آسانسور شدم و خواستم دکمهی طبقه اتاقم رو بزنم که آیهانم وارد آسانسور شد و خودش دکمه رو زد .به دیوار
آسانسور تکیه زد .دستش توی جیبش بود و اخم روی صورتش خودنمایی میکرد .کامال اشتباهم رو قبول داشتم و
دوست نداشتم از دستم ناراحت باشه .گفتم:
_ آقا آیهان!
جوابی نداد چون به پایین زل زده بود .دوباره تکرار کردم:
_ آقا آیهان!
این بار نگاهش رو باال آورد و به صورتم دوخت .توی چشم هاش زل زدم و گفتم:
_ معذرت میخوام .حق با شماست .من خیلی بیفکر و بیمسئولیتم! هم شما رو نگران کردم و هم خانوادم رو!
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دوباره بغض توی گلوم نشسته بود.
_ ولی باور کنید من اگه خبر ندادم فقط به خاطر این بود که فکر میکردم بعد یه پرواز طوالنی مزاحم استراحتتون
نشم ،همین...
حرفم رو قطع کرد و گفت:
_ مهم نیست.
_ مهمه آقا آیهان! من دوست ندارم از دستم ناراحت بشید.
_ نیستم.
_ مطمئن؟
نگاهی بهم انداخت و بیتوجه به سؤالم پرسید:
_ پسره کی بود؟
نفسم رو بیرون دادم و گفتم:
_ پسر عمم.
نگاهش رو از من و تکیش رو از دیوار آسانسور گرفت .بیتوجه به من از آسانسوری که حاال ایستاده بود ،بیرون رفت.
سرم رو پایین انداخته بودم و به سمت اتاقم میرفتم که با صداش متوقف شدم.
_ دیگه هیچ وقت هیچ کس رو این جوری نگران نکن!
بهش نگاه کردم .دست هاش هنوز توی جیبش بود.
_ چشم.
سری تکون داد و به سمت اتاقش رفت .وارد اتاقم شدم و در رو بستم .به در تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم .توی
همون حالت گوشیم رو بیرون آوردم.
صدوبیستوهفت میس کال و سیزده تا پیام داشتم که همشونم یا از طرف آیهان یا بابا بود.
سریع شمارهی بابا رو گرفتم .ده دقیقه تمام باهاشون حرف زدم .طفلی ها کلی نگران شده بودن؛ ولی خب دانیال
بهشون توضیح داده بود.
گوشیم رو که قطع کردم به سمت کلید المپ رفتم و المپ رو روشن کردم .برگشتم و خواستم به سمت چمدونم برم
که با چیزی که دیدم نفسم رفت .چشم هام گشاد شده بود .به قدری ترسیده بودم که حتی نمیتونستم قدم از قدم
بردارم ،پاهام میلرزید .تنها کاری که تونستم انجام بدم این بود که دهنم رو باز کنم و جیغ بزنم تا شاید کسی به دادم
برسه .جیغ که زدم انگار دوباره مغزم به کار افتاد .به سمت در اتاقم دویدم و بیرون رفتم.
به طرف در اتاق آیهان دویدم و رگباری شروع به در زدن کردم چون واقعا نمی ونستم باید کجا برم و چی کار کنم؟! بعد
چند ثانیه در با شدت باز شد .نگاه نگران آیهان روی صورتم میچرخید.
_ چیه؟! چرا گریه میکنی؟!
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تازه فهمیدم صورتم پر از اشک شده.
_ آ ...آقا آیهان!
_ چی شده؟!
با دستم به اتاقم اشاره کردم.
_ ا ...تا ...اتاقم!
هق _ هقم اجازه صحبت نمیداد .از اتاقم که حرف زدم آیهان به سرعت بیرون اومد و به طرف اتاقم رفت .منم آروم
پشتش رفتم.
تپش قلبم رو حس میکردم .ضربان قلبم از ترس باال رفته بود .پیراهن آیهان رو گرفته بودم .با قدم های بلند به سمت
اتاقم میرفت و من پشتش میدویدم .در حال دویدن بودم که با ایستادنش ،بهش برخورد کردم و ایستادم.
به یک سمت چارچوب تکیه کرده بود و دستش رو به اون یکی چارچوب زده بود .به صورتش نگاه کردم .اخم روی
پیشونیش بود .بدون اینکه به صحنه روبهروم نگاه کنم ،سرم رو پایین انداختم .از بچگی از خون بدم میاومد .اگه
زمین میخوردم و از پام خون میاومد تا یه هفته حالم بد میشد؛ ولی حاال جلوم چی میدیدم؟ یه گربه پشمی سفید
خونی که کف اتاقم افتاده بود .خونش پشم های سفیدش رو قرمز کرده بود .احساس میکردم هر آن ممکنه محتویات
معدم باال بیاد .با صدای آیهان سرم رو باال گرفتم.
_ یعنی چی؟ این گربه چرا اینجا این جوری شده؟
خودمم نمیدونستم این گربه چرا توی اتاق منه و چه جوری مرده؟!
آیهان سریع به سمت تلفن اتاقم رفت و با پذیرش هتل تماس گرفت .از مسئول هتل خواست به اتاقم بیاد .رو به من
کرد و گفت:
_ تو برو توی اتاق من.
برم توی اتاقش؟ واسه چی؟
_ برای چی؟
نفسش رو بیرون داد و نگاهش رو به صورتم دوخت.
_ مگه از خون نمیترسی؟ برو توی اتاق من بخواب .منم اینجا رو ردیف میکنم ،همینجا میخوابم.
از کجا فهمید؟ نخواستم ترسم رو بروز بدم .در حالی که آب دهنم رو قورت میدادم ،گفتم:
_ کی میگه من از خون میترسم؟
لبش رو توی دهنش برد و انگشت شصتش رو گوشهی لبش کشید.
_ البد من بودم با قیافهی سکته زده و گریون نصفه شب رفتم جلوی اتاق یه بنده خدا اونم به خاطر یه گربه مرده!
اخم هام رو توی هم کشیدم .پسرهی بیتربیت من رو مسخره میکنه! با دیدن اخمم خودش رو جمع کرد.
_ من از خون نمیترسم ،فقط خوشم نمیاد ازش!
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با لبخند گفت:
_ باشه ،تو نمیترسی .حاال برو بخواب.
اخمهام رو بیشتر توی هم کشیدم و به سمت اتاقش رفتم.
_ رستا!
به سمت صدا برگشتم .منتظر اومدنش موندم.
_ بله؟
_ بیا میرسونمت.
آژانس منه ها!
_ نه ممنون ،من خودم میرم.
_ فکر کردی من آژانستم که میگم برسونمت؟ شام خونه شماییم.
چشمهام گشاد شد .این توی ذهن منه یا فکرم رو بلند گفتم؟!
_ چیه؟! نکنه واقعا فکر کردی من آژانستم؟
با لکنت گفتم:
_ ن ...نه! اختیار دارید این چه ح ...حرفیه؟ لطف میکنید.
_ پس بجنب.
سوار ماشینش شدیم و راه افتادیم .نگاهی بهش انداختم .اخمهاش توی هم بود .کاری جز اخم کردن نداره؟! یه
دستش روی دنده بود و با اون یکی دستش محکم فرمون رو گرفته بود.
یه سوال توی ذهنم اومد.
_ راستی قضیه گربه چی بود؟
نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ گربه مال مستخدمی بود که مسئول تمیز کردن اتاقت بود .مسموم شده بود ،اون بال سرش اومد.
_ آها!
تا رسیدن به خونمون هیچی نگفتم .به خونه که رسیدیم ،وارد شدیم و بیتوجه به آیهان تا در ورودی دویدم .وارد که
شدم ،بازار احوالپرسی داغ شد .همه بودن؛ مامان ،بابا ،خاله آذر ،عمو شهریار ،آیسان و ویهان هم بودن .بعد حال و
احوال به اتاقم رفتم.
وارد اتاق شدم .خواستم در رو ببندم که متوجه فشاری که به در وارد میشد ،شدم .در رو باز کردم و آیسان رو پشت
در دیدم.
_ چته؟
همونطور که وارد میشد ،گفت:
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_ هیچ .چطوری؟
سری تکون دادم:
_ خوبم.
_ راستش ...یه سوال داشتم.
در حالی که لباس عوض میکردم ،گفتم:
_ خب؟
روی تخت نشست.
_ اون روز نخواستم جلوی مامان و خاله آنا بپرسم .تو...
انگار مردد بود سوال بپرسه.
_ خب؟
_ نمیخوام فضولی کنم ها؛ ولی شماره آیهان رو برای چی میخواستی؟
انتظار این سوال رو نداشتم؛ ولی اینکه شماره داداشش رو ازش خواسته بودم ،خب معلومه که کنجکاوش میکنه.
لب هام رو توی دهنم کشیدم .جوابی که میخواستم بهش بدم رو توی ذهنم مرور کردم.
_ راستش...
حرفم رو قطع کرد.
_ البته اگه دوست نداری نگو!
لبخندی به روش پاشیدم.
_ نه عزیزم ،چیزی نبود که نخوام تو بدونی .در مورد پرواز مشترکمون بود .قرار بود یه مسیری رو تا فرودگاه باهم بریم.
همین!
دوست نداشتم دروغ بگم؛ ولی از طرفی هم دلم نمیخواست کسی چیزی بفهمه .به صورتش نگاه کردم .مشخص
بود باور نکرده .آخه مگه خلبان مسئول بردن مهماندارش بود؟ ولی خب دلیلی بهتر پیدا نکردم .آیسان دیگه چیزی
نپرسید و با هم بیرون رفتیم.
همه سر میز شام نشسته بودن .من و آیسان هم نشستیم .برای خودم غذا ریختم و سرم رو پایین انداختم .مشغول
خوردن بودم که با ضربهای که به پام خورد ،سرم رو باال آوردم.
ضربه از طرف آیسان بود .بهش نگاه کردم که دیدم به آیهان اشاره میکنه .نگاهم رو به آیهان دوختم .لبخند محوی
روی لبم نشست .فکر کنم خیلی گرسنش بود چون خیلی تند سوپش رو میخورد و همین باعث شده بود غذا هم
روی پیرهنش بریزه و هم اطراف دهنش رو کثیف کنه .آیسان خواست چیزی بگه که بهش اشاره کردم که ساکت
بمونه.
با صدای مامان نگاهم رو از آیسان گرفتم.
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_ راستی دخترم ،آخر هفته دعوت شدیم.
غذام رو قورت دادم و به مامان نگاه کردم.
_ دعوت شدیم؟ کجا؟
به جای مامان ،آیسان جواب داد:
_ عروسیه نازلی و پاشاست دیگه ،خوش حواس!
لبخندی زدم.
_ چقدر خوب! دلم یه عروسی میخواست.
بعد شام هم من ،آیسان و ویهان میز رو جمع کردیم .یک ساعت بعد شام خاله اینها عزم رفتن کردن.
موقع رفتن ،آیهان طوری که فقط خودم بشنوم بهم گفت:
_ فردا که پرواز نداریم 9:00 .صبح میام دنبالت بریم شیرخوارگاه!
سری به عالمت تایید تکون دادم .بعد رفتنشون ،مستقیم به اتاقم رفتم .چون پرواز طوالنیی که داشتم حسابی
خستم کرده بود.
_ سالم.
با شنیدن صدام سرش رو از روی فرمون برداشت و بهم نگاه کرد .اینقدر نگاه کرد که ناخودآگاه سرم رو پایین
انداختم و گفتم:
_ ببخشید.
_ همیشه با یه «ببخشید» سر و ته قضیه رو هم میاری؟!
سرم رو باال آوردم و شرمنده نگاهش کردم؛ ولی بعد با یادآوری موضوعی لبخند زدم.
_ آخه فکر کردم مثل شبی که شام رفتیم بیرون یا دفعه قبل که رفتیم شیرخوارگاه دیر میاین .الحق که سزاوار
تشویقین!
مکث کردم و لبخندی به صورت کنجکاوش زدم.
_ آن تایم شدین ،حسابی پیشرفت کردین.
اخمی کرد و چپ _ چپ نگاهم کرد .لبخندم رو به زور جمع کردم.
_ ببخشید.
با همون اخم گفت:
_ سوار میشی یا میخوای تا فردا اینجا نگه داری من رو؟
سوار شدم و گفتم:
_ ببخشید.
همون طور که استارت میزد ،نگاه کالفهای بهم انداخت.
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_ یه بار دیگه بگی ببخشید ،من میدونم و تو!
لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم.
پشت چراغ قرمز بودیم که صدای گریهی یه بچه رو شنیدم .با چشمهام دنبال منبع صدا میگشتم که کنار جدول
پیداش کردم .یه دختربچهی سه یا چهار ساله بود که به کف دستش خیره شده بود و گریه میکرد .اینقدر گریش غم
داشت که آدم حس میکرد کسی از اقوامش مرده.
دستگیره در رو کشیدم و پیاده شدم .بیتوجه به آیهان به سمت اون بچه حرکت کردم .بهش که رسیدم ،کنارش زانو
زدم .دستم رو زیر چونش گذاشتم و سرش رو بلند کردم .چقدر ناز بود! چشمهای درشت و مشکیش پر از اشک بود.
صورت سفیدش هم آفتاب سوخته شده بود .از لباسهاش حدس زدم که بچهی کار باشه .با دیدن فالهای کنارش
حدسم به یقین تبدیل شد.
لبخندی به صورت خیس از اشکش زدم.
_ چی شده خانم کوچولو؟! چرا گریه میکنی؟
جوابی بهم نداد و به جاش دستش رو مقابلم گرفت .با دیدن دستش آهی کشیدم .حاال فهمیدم چرا به دستش خیره
بود .دستش به شدت زخم شده بود و ازش خون میاومد .حتی تیکه سنگهایی هم داخل دستش بود .با شنیدن
صداش نگاهم رو باال آوردم و بهش دوختم.
_ من فقط از صاحب اون ماشین خواستم ازم فال بخره؛ ولی اون پولش رو پرت کرد روی من ،من رو انداخت زمین که
دستم اینجوری شد .خانم من گدا نیستم! من فقط دارم کار میکنم ،همین! مامانم میگه «کار ،عار نیست ».پس چرا
اون مرده این کار رو کرد؟ مگه من چه گناهی کردم؟
بغض توی صداش متاثرم کرد .خیلی بزرگتر از سنش صحبت میکرد .دست هام رو روی بازوهاش گذاشتم و به طرف
خودم کشیدم .آروم در آغوشش گرفتم .نمیتونم درک کنم چطور دلشون میاد با یه بچه به این سن این رفتار رو
داشته باشن؟! بچهای که االن باید به جای گشتن تو خیابون ها و فروش فال ،با دوست هاش بازی میکرد و فارغ از
تمام مشکالت دنیا ،آزادانه میخندید.
از آغوشم بیرون آوردمش و در حالی که اشک هاش رو پاک میکردم ،گفتم:
_ مامانت کامال بهت درست گفته .کار کردن باعث شرمندگی نیست .تو دختر شجاعی هستی که با اومدنت به اینجا
و فروش فالها به مامانت کمک میکنی .تو دختر فهمیدهای هستی که درک میکنی پول باید با زحمت به دست بیاد.
مامانت باید به دختری مثل تو افتخار کنه عزیزم!
بهم زل زده بود .انگار میخواست بفهمه حرفهام حقیقت داره یا نه؟! با لبخند سری براش تکون دادم که کسی
کنارم نشست .با دستمال کاغذی مشغول پاک کردن اشکهای اون دختر بچه شد .بهش نگاه کردم .فراموش کرده
بودم اونم همراهم بود .همونطور که اشکهاش رو پاک میکرد ،پرسید:
_ اسمت چیه خوشگل خانم؟
_ گیسو!
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_ به به! چه اسم قشنگی! مدرسه میری؟
_ نه هنوز ،سال بعد.
لبخندی به روش زد:
_ حاال دوتا از اون فالت رو میدی بهمون؟
گیسو فالهاش رو برداشت و به طرف آیهان گرفت:
_ یکی بکشید.
چشمهاش رو بست و یه فال بیرون کشید .به گیسو اشاره کرد که فالها رو به طرف من بگیره .گیسو فالهاش رو به
سمتم گرفت؛ ولی من هنوز به آیهان نگاه میکردم .حواسم سرجاش نبود .به این فکر میکردم که ممکنه خانوادهی
منم بین این آدمها باشن .ممکنه منم یکی باشم مثل گیسو! با تکون دستی مقابل چشمم به خودم اومدم.
_ دست گیسو خسته شد .بهتره به جای خیره شدن به من یه فال برداری .من حاال حاال ها کنارتم ،میتونی بهم نگاه
کنی.
با خندهی ریز گیسو منم لبخندی زدم و یه فال بیرون کشیدم.
_ خب گیسو خانم ،امیدوارم این کافی باشه برای فالها.
نگاهم رو به دو تا تراولی که به سمت گیسو گرفته شده بود ،دوختم.
_ این خیلی زیاده.
میدونستم به راحتی قبول نمیکنه .خیلی عزت نفس داشت و این خیلی خوب بود.
_ میدونم .همه اینها به خاطر فال نیست .به خاطر اینه که تو دختر شجاع و فهمیدهای هستی.
نگاهی به من انداخت .یعنی نمیدونست استراق سمع کار خوبی نیست؟ سری به عالمت تاسف براش تکون دادم که
حاصلش یه لبخند محو شد.
گیسو پول رو قبول نمیکرد؛ ولی آیهان به زور پول رو بهش داد .باهاش خداحافظی کردیم و به سمت ماشین که
گوشهی خیابون پارک شده بود ،رفتیم.
سوار شدیم و حرکت کردیم .ده دقیقهای از حرکتمون گذشته بود که تلفن آیهان زنگ خورد .با یک دست فرمون رو
گرفته بود و با دست دیگش موبایلش رو برداشت و جواب داد:
_ الو؟
_ ...
_ من؟! با یکی از دوستهام اومدم بیرون .چطور؟
_ ...
_ چی شده؟
_ ...
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نمیدونم کی پشت خط بود و چی بهش گفت .نگاهی بهم انداخت و ماشین رو کنار زد و پیاده شد .از ماشین فاصله
گرفت و با موبایلش صحبت کرد .اولش آروم بود؛ ولی کم _ کم کالفه شد .دستهاش رو توی موهاش فرو میکرد و
اونها رو میکشید .به سنگ ریزه های جلوی پاش ضربه میزد .نمیتونستم بشنوم چی میگه چون هر چی
میگذشت ،فاصلش با ماشین بیشتر میشد .انگار میخواست من نشنوم؛ اما میتونستم ببینم که سکوت کرده و به
حرفهای طرف مقابلش گوش میده.
نزدیک یک ربع داشت حرف میزد .بعدش گوشی رو قطع کرد و به سمتم برگشت .اخمهاش توی هم بود .حس بدی
از این اخمهاش گرفتم .احساس میکردم اتفاقی افتاده .چند ثانیهای بیرون موند .یه نفس عمیق کشید و به سمت
ماشین اومد و سوار شد.
جرئت پرسیدن سوالی نداشتم .دوست نداشتم توی کارش دخالت کنم؛ ولی کارهاش عجیب و سوال برانگیز بود.
پس تموم جرئتم رو جمع کردم و پرسیدم:
_ ات ...اتفاقی اف ...تاده؟
_ نه.
به قدری محکم گفت که جایی برای پرسیدن سوال نذاشت .هر چند که مطمئن نبودم راست میگه؛ ولی دیگه چیزی
نپرسیدم.
ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد .توی فکر بود .سرعتش به زور به چهل تا میرسید .خیلی آروم حرکت میکرد .توی
همین لحظه ،دویستوشش سفیدی کنارمون قرار گرفت .سه تا پسر توش بودن .با بوق های متعددی که زد ،آیهان
توی فکر رو متوجه خودش کرد.
صندلی شاگرد نشسته بود ،اشاره کرد که یعنی «شیشه رو بکش پایین».
اونی که روی
ِ

آیهان شیشهی پنجره رو پایین کشید و با سر پرسید که «چی شده؟» پسره که شر بودن از قیافش میبارید ،گفت:

_ اینم سرعته تو داری برادر من؟! یه کم گاز بده.
آیهان سری به معنای تایید تکون داد؛ ولی پسره دست بردار نبود:
_ برو بشین پشت ماشین رخت شویی! حیف این ماشین که زیر پای تویه.
آیهان کالفه گفت:
_ بیا برو آقا! دنبال شری؟
_ آها ،شاید مراعات عروسک کنارت رو میکنی؟ شاید داف کنارت از سرعت باال میترسه.
این رو که گفت ،خودش و رفیقهاش زدن زیر خنده .اخم آیهان غلیظ تر شده بود .میتونستم رگ متورم گردنش و
صدای ساییدن دندونهاش روی هم رو حس کنم.
میترسیدم! عصبانیت آیهان و اومدن این پسرها باعث شده بود وحشت کنم .انگار فکم قفل شده بود .نمیتونستم
حرفی بزنم .آیهان نگاهی بهم انداخت .متوجه ترسم شد .نفسش رو محکم بیرون داد و با صدایی که سعی میکرد باال
نره ،رو به پسرها گفت:
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_ بزن کنار.
اونهام از خدا خواسته ،جلوی ما ماشینشون رو نگه داشتن .آیهانم ماشین رو نگه داشت .رو به من گفت:
_ هر چی که شد ،دارم میگم هر چی که شد حق نداری بیای پایین .حتی اگه ُمردم نمیای پایین! فهمیدی؟!
فقط تونستم سرم رو تکون بدم .تموم جونم میلرزید .آیهان نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:
_ من رفتم پایین در ماشین رو قفل کن.
بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشه ،در رو باز کرد و پایین رفت.
سریع به طرف در راننده خم شدم و درها رو قفل کردم .نگران بودم .با استرس به روبهروم نگاه کردم .به آیهانی که بین
سه تا پسر بود .همزمان با هم بهش حمله کردن؛ ولی آیهان حملههاشون رو دفع کرد .مشتهای محکمش و صورت و
زانوهاش ،شکم اونها رو هدف گرفته بود.
ضربه های پی در پی خستش کرده بود .اون سه تا پسر از این موقعیت استفاده کردن .همونی که کنار راننده نشسته
بود ،مشت محکمی به شکم آیهان زد .با این ضربه آیهان از شدت درد خم شد و دست من روی دهنم قرار گرفت.
اشک دیدهم رو تار کرده بود .چشمهام رو فشار دادم تا بتونم واضح ببینم .اشکهام روی گونم چکید .آیهان خودش
رو جمع و جور کرد و صاف ایستاد .میدیدم که چشمهاش از شدت درد بسته شده .خواست به اون پسر حمله کنه که
یکی دیگشون با قفل فرمون به گردن چپش ضربهی محکمی زد.
چشمهام رو محکم روی هم فشار دادم .دوست نداشتم این صحنه رو ببینم .صورتم از اشک خیس شده بود .به زور
جلوی هق _ هقم رو گرفته بودم .چشمهام رو باز کردم .چند نفری سعی داشتن جلوی آیهانی که حاال مشتهاش
روی صورت یکیشون فرود میاومد رو بگیرن.
بعد چند دقیقه آیهان باالخره خسته شد و پسره رو ول کرد .اونم به کمک دوستهاش سوار ماشین شد و رفت .فقط
میخواستن یه دعوا راه بندازن و برن.
اون چندتا مرد بعد گفتن چیزهایی به آیهانی که دستهاش روی کمرش بود ،به زمین زل زده بود و تند _ تند نفس
میکشید ،متفرق شدن .آیهانم نفس عمیقی کشید و به سمت ماشین اومد .تا برسه دوباره خم شدم و قفل رو باز
کردم.
سوار ماشین شد .اشک هنوز روی صورتم بود .نمیدونستم چی باید بگم؟! انگار هیچ آشنایی با حرف زدن نداشتم.
_ گریه نکن.
لحظهای مکث کرد:
_ تموم شد.
جوابی ندادم و به جاش با دستم اشکهام رو پاک کردم .استارت زد و ماشین رو روشن کرد .خواست دست چپش رو
روی فرمون بذاره که صورتش از درد جمع شد .با دیدن قیافه درهمش با ترس بهش خیره شدم .در ماشین رو باز کردم
و پیاده شدم.
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به سمت در راننده رفتم .تا درش رو باز کردم ،چشمهام از روی درد بسته شد .لبم رو گزیدم .چشمهام رو باز کردم و
نگاهم رو به پیرهن یقه اسکی سفیدش که حاال قسمت گردنش کامال قرمز بود ،دوختم .حالم بد شد .دستم رو به
سمت یقش بردم که دستم رو پس زد:
_ خوبم .نیاز نیست نگا...
حرفش رو قطع کردم:
_ یعنی چی نیاز نیست؟ معلوم نیست چه بالیی سر خودتون آوردین که اینقدر خون اومده .تازه میگین نیازی نیست
نگاهش کنم؟
بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،دستم رو نزدیک یقش بردم که عقب رفت و من مصرانه سعی داشتم یقش رو
بگیرم .آیهان عقب تر رفت .منم هی جلو میرفتم ،اونقدر که نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و توی بغلش افتادم .یه
لحظه کپ کردم .به قدری خجالت کشیدم که دوست داشتم آب شم و توی زمین برم .وای که خوبی کردنم به من
نیومده .بیعرضه! با پیچیدن دستش دور کمرم به خودم اومدم .فرصت طلب به این پسره میگن ها!
تموم این اتفاق ها حتی پنج ثانیه هم طول نکشید؛ اما همین هم کافی بود که اعصابم رو خورد کنه .یعنی چی؟! مگه
بازی میکنیم؟ سریع از بغلش بیرون اومدم .نگاهم رو بهش دوختم.
بدون اینکه حواسم باشه چی میگم و چی کار میکنم ،یقش رو گرفتم و محکم سمت خودم کشیدم .با عصبانیت
گفتم:
_ من رو گیر آوردی یا خودت رو؟! همش باید ساز مخالف بزنی؟! لج کنی؟! همش باید غد بازی در بیاری؟! نمیتونی
ساکت بمونی و بذاری من کارم رو کنم؟! ساکت باش دیگه!
چند ثانیه به چشمهای گرد شده از تعجبش نگاه کردم .نگاهم رو ازش گرفتم .آروم یقش رو گرفتم و پایین کشیدم.
خواستم به زخمش نگاهی بندازم که دستم رو گرفت:
_ یادمه آخرین بار خون که دیدی رنگت پرید .حالت بد شد.
سرم رو پایین انداختم .طفلی به خاطر خودم میگفت .دستم رو از دستش بیرون کشیدم:
_ میتونم تحمل کنم.
سرش رو به اون طرف چرخوند .نزدیک تر رفتم و به زخمش نگاه کردم .اوضاع زخمش خیلی وخیم نبود؛ ولی خون
ریزی داشت .باید پانسمانش میکردم .ممکن بود عفونت کنه پس پرسیدم:
_ توی ماشین جعبه کمک های اولیه دارین؟
سرش رو به معنای منفی تکون داد .نفسم رو محکم بیرون دادم .به اطراف نگاه کردم .باید به داروخونهای جایی
میرفتم که بتونم یه چیزهایی پیدا کنم که زخمش رو بشورم.
آستینش رو کشیدم که نگاهش رو بهم دوخت و پرسید:
_ چیکار میکنی؟
_ پیاده شین میخوام بشینم پشت فرمون.
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_ مگه خودم فلجم که نتونم؟
پوف کالفهای کشیدم و گفتم:
_ آقا آیهان حوصله ندارم سر این موضوعم باهاتون بحث کنم .لطفا پیاده شین برین اون طرف.
خواست چیزی بگه که با نگاه جدی که بهش انداختم ،حرفش رو خورد و بیرون اومد .به سمت صندلی شاگرد رفت و
توی ماشین نشست .منم پشت فرمون نشستم .چند ثانیهای همون طور گذشت که آیهان گفت:
_ چرا ایستادی؟ راه بیفت دیگه!
نگاه پر استرسی بهش انداختم .به صورتم زل زد .پوفی کشید و همون طور که از پنجره بیرون رو نگاه میکرد ،گفت:
_ن کنه رانندگی بلد نیستی؟
با من _ من گفتم:
_ نه ...خب چیزه ...راستش...
نگاه منتظرش رو بهم دوخت:
_ من خیلی وقته که پشت فرمون ننشستم.
اونقدر سریع گفتم که یه لحظه فکر کردم نشنید؛ ولی با باز کردن در فهمیدم شنیده:
_ بیا پایین خودم میشینیم.
بلند گفتم:
_ نه.
سریع سر جاش نشست:
_ خیلی خب ،چرا داد میزنی؟
لب گزیدم:
_ ببخشید.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ حاال راه بیفت ببینم چه جوری رانندگی میکنی.
لبم رو با زبونم تر کردم و توی دلم «بسم الله» گفتم .سوئیچ رو چرخوندم که ماشین روشن شد .کالچ رو تا ته فشار
دادم .بعد عوض کردن دنده و خوابوندن ترمز دستی در حالی که پام رو از روی کالچ بر میداشتم ،گاز رو هم فشار
دادم .ماشین حرکت کرد .خوشحال شدم؛ ولی طولی نکشید که ماشین تکون شدیدی خورد و خاموش شد.
چشمهام رو محکم روی هم فشار دادم و زبونم رو گاز گرفتم .من هیچ وقت راننده نمیشم .هیچ وقت نمیتونم
اندازهی فشار دادن گاز و برداشتن پام از روی کالچ رو باهم مساوی کنم.
با صدای آیهان چشمهام رو باز کردم:
_ بیا پایین ،خودم میشینم.
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این چقدر امروز رو اعصابه! با کالفگی گفتم:
_ بشینید سرجاتون .فکر کردین من بیعرضم؟! نه خیر آقا! من رانندگیم خیلیم خوبه .فقط االن یکم یادم رفته،
همین!
بهش نگاه کردم .حس میکردم نگاهش پر از تمسخره .اخمهام رو توی هم کشیدم که متوجه شد .تک خندهای زد و
گفت:
_ آره حق با تویه! باالخره که باید یادت بیاد .یه بار دیگه امتحان کن.
دستم رو به سمت سوئیچ بردم که صداش متوقفم کرد:
_ فقط پات رو خیلی آروم از روی کالچ بردار .مشکلت اینه که همون قدر سریع که گاز میدی ،همون قدر سریع هم
پات رو از روی کالچ بر میداری .آروم _ آروم این کار رو انجام بده.
سری به معنای تایید تکون دادم.
دوباره ماشین رو روشن کردم .کالچ رو فشار دادم و بعد عوض کردن دنده و خوابوندن ترمز دستی ،همون طور که گاز
میدادم خیلی آروم پام رو از روی کالچ برداشتم .تمام حواسم معطوف این کار شده بود .یواش _ یواش پام رو برداشتم
که ماشین حرکت کرد ،بدون اینکه خاموش بشه.
با خوشحالی به سمت آیهان برگشتم که دیدم بهم زل زده .لبخندم کمرنگ شد ،آخه یه جور عجیبی بهم نگاه
میکرد انگار که تازه من رو کشف کرده باشه.
سرم رو به معنای «چیه؟» تکون دادم که به خودش اومد و سرش رو تکون داد:
_ آفرین!
لبخند کمرنگی زدم .نگاهم رو از آیهان گرفتم و به جلوم دوختم .همین طور که به مسیرم ادامه میدادم با چشم
دنبال داروخونهای یا سوپرمارکتی چیزی میگشتم .به سوالهای آیهان هم توجهی نمیکردم چون میدونستم اگه
بفهمه مانع میشه.
باالخره بعد نیم ساعت یه داروخونه پیدا کردم .جلوش توقف کردم.
آیهان نگاهی به داروخونه انداخت و پرسید:
_ چرا اینجا ایستادی؟
در حالی که پیاده میشدم ،جواب دادم:
_ میخوام زخمت رو پانسمان کنم.
بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،کیفم رو برداشتم و به سمت داروخونه رفتم .وارد که شدم ،پیش یکی از فروشنده
هاش رفتم .برای پانسمان زخم به :سرم شست و شو ،پنبه و چون نمی تونستم گردنش رو باند پیچی کنم پس به
چسب زخم احتیاج داشتم.
بعد اینکه خریدم تموم شد .حساب کردم و پیش آیهان برگشتم تا نشستم گفت:
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_ نیازی به پانسمان نیست .من حالم خوبه.
نگاه جدیم رو به چشم هاش دوختم:
_ امکان نداره اجازه بدم این زخم همینطور بمونه و عفونت کنه.
خواست چیزی بگه که ادامه دادم:
_ نکنه دوست دارین به ویهان زنگ بزنم؟
با این حرف ،اخم هاش رو توهم کشید:
ـ فکر کردی من از ویهان می ترسم.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ نه من همچین فکری نکردم .لطفا لج نکنید .دشمن بدن خودتون که نیستین ،هستین؟
جوابی به این سوالم نداد .خودم رو جلو تر کشیدم و یقش رو گرفتم و پایین کشیدم .خونریزی زخمش بند اومده بود
ولی به زخمش مسلط نبودم چون پیرهنش یقه اسکی بود اجازه نمی داد زخمش رو خوب ببینم.
خودم رو جلو تر کشیدم ولی فایده ای نداشت .این جوری باید با یه دستم یقش رو نگه می داشتم و با اون یکی دستم
زخمش رو پانسمان می کردم .پوفی کشیدم و سرجام برگشتم .چیکار کنم؟
نگاهی به چهره ی متعجبش انداختم .یکم فکر کردم .فکری توی ذهنم بود ولی روم نمی شد بگم.
آیهان گفت:
_ پشیمون شدی؟
دل رو زدم به دریا و بی توجه به سوالش گفتم:
_ پیرهنتون رو در بیارین.
چشم هاش از تعجب گرد شد .نگاه خجالت زدم رو ازش گرفتم .چند ثانیه همینطور گذشت .دیدم کاری نمی کنه.
بهش نگاه کردم و گفتم:
_ آقا آیهان لطفا پیرهنتون رو در بیارین.
درحالی که به سختی سعی می کرد جلوی لبخندش رو بگیره گفت:
_ باشه فقط فکر نمی کنی اینجا جای مناسبی نباشه؟
با تعجب بهش نگاه کردم .این چی می گفت؟ منظورش چی بود؟ یکم به حرفش فکر کردم که ...این ...این...
اخم هام رو درهم کشیدم .بهش نگاه کردم .پسره پرروی بیشعور .این کی این قدر پسر خاله شد؟
با حرص و عصبانیت بهش گفتم:
_ خیلی بی ادبین .اصال به من چه! انقدر بمونید زخمتون عفونت کنه بالیی سرتون بیاد.
نگاهم رو گرفتم .کور بودم اگه لبخند کنار لبش رو نبینم .دستم رو به سمت سوییچ دراز کردم که گفت:
_ خیلی خب ببخشید .شوخی کردم.
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_ به هر حال به من ربطی نداره .االن میریم بیمارستان درست میشه.
جلو اومد و دستش رو روی سوییچ گذاشت .بهش نگاه کردم دیگه اون قیافه شوخ رو ندیدم .انگار فهمید از شوخیش
خوشم نیومد.
توی چشم هام زل زد و گفت:
_ من که گفتم ببخشید .شوخی کردمو
با لحن شیطنت آمیزی ادامه داد:
_ اگه تا بیمارستان من رو بردی و مردم چی؟ مسئولیتم میوفته گردنتا! میدونی چقدر خون از دست دادم؟ اون وقت
مامان و بابام می ریزن سرت و میگن تو که می تونستی شاخ شمشادمون رو نجات بدی چرا گذاشتی بمیره؟!
به قیافش نگاه کردم .می تونستم برق شیطنت رو توی چشم هاش ببینم .چقدر عجیب شده بود! نگاهم رو گرفتم و
ٔ
سرم رو به معنای تاسف تکون دادم .عقب رفت و شروع به در آوردن پیرهنش کرد .نگاهش کردم .یاد اولین باری
افتادم که فهمیدم پسره خاله آذره توی اتاقش .اون موقع هم پیرهن تنش نبود.
تا نگاهم به هیکلش افتاد ،چشم هام گرد شد .دختره ی بی جنبه تو که جنبش رو نداری بی خود می کنی میگی
پیرهنتو دربیار!
ولی خوب تقصیر من چیه؟ من چه می دونستم .خواست پیرهنش رو کامل در بیاره که دادم هوا رفت.
_ نه!
پوفی کشید و به سمتم برگشت و گفت:
ـ چرا امروز این قدر داد می زنی؟
_ پیرهنتون رو در نیارین
تعجب زده نگام کرد وگفت:
_ خودت گفتی می خوای زخمم رو پانسمان کنی!
_ آره من گفتم ولی منظورم این بود که کال در نیارین .همین طرفی که زخم دارین رو در بیارین کافیه.
نگاهش رو مثل این کاراگاه ها روی صورتم چرخوند .انگار می خواست دلیل حرفم رو بفهمه .کمکم لبخند روی لبش
اومد .خواست چیزی بگه که با نگاه اخطار گونه ی من ،ساکت شد و لبخندش رو جمع کرد .دست راستش رو از توی
آستینش رد کرد و گفت:
ـ بفرما! امر دیگه؟
بی توجه به حرفش خودم رو جلو کشیدمِ .سرم رو بیرون آوردم و روی پنبه ریختم .دستم رو دور بازوش انداختم و جلو
کشیدمش .پنبه رو باال آوردم و روی زخمش گذاشتم .صدای آخ ریزش رو شنیدم .سریع پنبه رو برداشتم و زخمش رو
ٔ
تند تند فوت کردم .به صورتش که به سمتم برگشته بود ،نگاه کردم .سرم رو به معنای تاسف تکون دادم اگه دعوا نمی
کرد ،مجبور نبود این درد رو تحمل کنه .پنبه رو باال آوردم و اطراف زخمش رو تمیز کردم.
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دوباره بهش نگاه کردم .هنوز نگاهش روی صورتم بود .چشم هاش رو روی تک تک اجزای صورتم چرخوند .یه لحظه
خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم .بعد چند ثانیه نگاهم رو به زخمش دوختم و تمیزش کردم .زیر چشمی بهش
نگاه می کردم .هنوز نگاهش روی من بود ولی فقط نگاهش .انگار فکرش جای دیگه ای بود .اصال انگار اینجا نبود.
پنبه رو عوض کردم چون خونی شده بود .یه تیکه دیگه پنبه برداشتم و ِسرم روش ریختم .خودم رو جلوتر کشیدم.
دستم رو باال آوردم و پنبه رو روی زخمش گذاشتم .این بار مثل اینکه خیلی دردش اومد چون آخی گفت و به سمتم
برگشت .چشم هام قفل چشم هاش شد .نفس هاش توی صورتم پخش می شد .نمی تونستم چشم هام رو بگیرم.
آیهان هم بدون اینکه پلک بزنه بهم زل زده بود .توی چشم هاش یه چیزی بود که نمی تونستم بفهمم چیه .آب دهنم
رو قورت دادم .بعد چند ثانیه آیهان پوفی کشید و رو ازم گرفت .به خودم اومدم و نگاهم رو ازش گرفتم .دوست
داشتم یه نفس عمیق بکشم ولی خیلی تابلو بود اگه اینکار رو می کردم .سعی کردم خونسرد باشم و به ادامه کارم
برسم که ظاهرا موفق بودم .کارم که تموم شد چسب زخم ها رو باز کردم و سه تا چسب روی زخمش چسبوندم.
_ تموم شد.
آیهان به طرفم برگشت و لبخند محوی زد و گفت:
_ ممنون.
سرم رو تکون دادم و مشغول جمع کردن وسایل شدم.
صدای آیهان به گوشم رسید:
_ دیگه نمی خواد بریم شیرخوارگاه.
دست از کارم کشیدم و سرم رو بلند کردم .پیرهنش رو پوشیده بود .سوالی نگاهش کردم که گفت:
_ به نظر من گشتن شیرخوار گاه ها فقط وقت تلف کردنه.
چطور قبال این نظر رو نداشت؟
اخم محوی روی صورتم نشست:
_ اگه مزاحم کارتونم ،خودم...
حرفم رو قطع کرد و گفت:
ـ اگه مزاحم کارم بودی از اول کمکت نمی کردم .چرا این قدر بچه گونه فکر می کنی؟ میگم اگه تموم حواسمون رو سر
همون پرونده ها بزاریم ،مطمئنا بیشتر به نتیجه می رسیم.
سری تکون دادم که ادامه داد:
_ خودم به خانم سعیدی زنگ می زنم .به محمدم زنگ میزنم ببینم به کجا رسیده االنم راه بیفت.
"باشه"ای گفتم و ماشین رو روشن کردم .چه روزی بود امروز! کال پر از استرس بود و البته رفتارهای عجیب آیهان که
حسابی کنجکاوم کرد که کی پشت خط بود و چی بهش گفت؟ اما هر چی که بود یه حسی نسبت بهش داشتم.
حسی که نمیدونم چیه.
با صدای آیهان به خودم اومدم:
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_ چرا داری میری سمت خونه ما؟
نگاهی بهش انداختم و جواب دادم:
_ میخوام اول شما رو برسونم بعد برم خونه.
_ بدون ماشین؟
_ من هرجا میرم بدون ماشین میرم.
با این حرفم دیگه چیزی نگفت .منم رسوندمش خونشون .ماشین رو دم در پارک کردم و پیاده شدم .سوییچ رو به
سمتش گرفتم که گفت:
_ ماشین رو با خودت ببر .پیاده برنگرد خونه.
_ با ماشین شما برم؟
سری به معنای تایید تکون داد .لبخندی به این بی حواسیش زدم و گفتم:
_ اون وقت مامانم نمیگه این ماشین کیه؟
_ خوب بگو ماشین آیهانه
_ بعد نمی گه ماشین آیهان دست تو چی کار می کنه؟
_ مگه نگفتی با هم دنبال خانوادت می گردیم؟
سری به معنای "نه" تکون دادم .چند ثانیه بهم زل زد و بعد گوشیش رو درآورد و شماره ای گرفت .به کارش نگاه می
کردم .منتظر بود پشت خطیش جواب بده بعد چند ثانیه شروع به صحبت کرد:
_ سالم خسته نباشید
_ .....
_ اشتراک  ۲۱۴۲هستم یه ماشین می خواستم.
چند لحظه ای مکث کرد و بعد شروع به دادن آدرس خونه ما کرد.
بعد اینکه گوشیش رو قطع کرد گفت:
_ ماشین رو ده دقیقه دیگه می فرستن .بیا بریم تو تا بیاد.
لبخندی زدم و گفتم:
_ نیازی به آژانس نبود .من خودم می تونستم برم.
درحالی که به سمت در خونه می رفت "آره می دونم" ی گفت و در رو باز کرد منتظر شد اول من برم.
_ اینجا منتظر می مونم.
اخمی کرد و گفت :می خوای توی خیابون منتظر بمونی؟ بیا تو.
و بعد خودش رفت تو منم دیگه مخالفتی نکردم و پشت سرش رفتم تو و در رو بستم.
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برگشتم و آیسان رو کنار باغچشون دیدم .همین هم کم بود! بعد اون بهونه بنی اسرائیلی دیشب ،من و داداشش رو
باهم ببینه.
آیسان با صدای در سرش رو بلند کرد و با دیدن ما لبخندی زد و به سمتمون اومد .هر چه قدر نزدیک تر می شد
لبخندش کم رنگ تر می شد .بهمون که رسید با نگرانی به سمت آیهان رفت و براندازش کرد و گفت:
_ چی شده؟ چرا پیرهنت خونیه؟ تصادف کردی؟
وقتی جوابی از آیهان دریافت نکرد ،نگاهش رو به طرف من سوق داد:
_ تو بگو رستا چه بالیی سر داداشم اومده؟
نمی دونستم چی باید بگم .دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم که آیهان پیش دستی کرد و به جای من جواب داد:
_ هیچی دعوا کردم .رستا رو هم اتفاقی دیدم کمک کرد و من رو رسوند .االن هم زنگ زدم آژانس دنبالش بیاد .ده
دقیقه دیگه می رسه.
و بعد بی توجه به نگاه متعجب آیسان ،به طرف خونه حرکت کرد و من فکر کردم چقدر خوب دروغ می گفت!
نگاهی به آیسان انداختم .داشت به مسیر رفتن آیهان نگاه می کرد .هنوز تعجب زده بود .تکونش دادم و گفتم:
_ چرا این قدر تعجب کردی؟
با تکونم به خودش اومد و به طرفم برگشت و گفت:
_ ها؟ آها! میگم مطمئنی آیهان دعوا کرده؟
_ آره .چطور؟
سری به معنای هیچی تکون داد و گفت:
_ آخه آیهان اصال اهل دعوا نبود .باز اگه ویهان بود یه چیزی! به خاطر همون تعجب کردم .حاال این ها رو ولش بیا
بریم تو.
واقعا اهل دعوا نبود؟ اون پسری که من دیدم ،به نظر میومد یه بزن بهادر حرفه ای باشه .لبخندی از این فکر روی لبم
اومد .در جواب آیسان گفتم:
_ نه عزیزم .باشه یه وقت دیگه .االن ماشین میاد .ارزش نداره بیام تو .خاله آذر کجاست؟
_ هرطور راحتی .مامانم خونه ی عمست .کمک می کنه بهش واسه پنج شنبه.
_ ویهان چی؟
_ پیش دوستش رفته.
_ پس تو تنها چی کار می کردی؟
درحالی که به گوشه ای از حیاط اشاره می کرد ،گفت:
_ موندم این هارو تحویل بگیرم.
به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم .کلی میز و صندلی اونجا گذاشته شده بود و نیمی از حیاط رو گرفته بود.
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_ چه خبره اینجا؟
آیسان با ذوق جواب داد:
_ قراره عروسی پاشا و نازلی رو اینجا بگیرن.
بعد انگار چیزی یادش اومده باشه گفت:
_ راستی میای بریم خرید؟
_ خرید چی؟
_ برای عروسی دیگه!
لباس مناسب نداشتم .یعنی خیلی وقت بود که کسی از اقواممون عروسی نکرده بود .به آیسان گفتم:
_ کی بریم؟
_ سه شنبه خوبه؟
با انگشت اشارم کنار ابروم رو خاروندم .سه شنبه ساعت چند پرواز داشتم؟
رو به آیسان گفتم:
_ آره خوبه فقط اگه اشکالی نداره ساعتش رو بهت خبر بدم .چون یادم نیست ساعت چند پرواز دارم.
آیسان سری تکون داد و گفت:
_ بهم اس ام اس بده.
با صدای بوق ممتدی ،متوجه ی اومدن ماشین شدم .سرسری باشه ای گفتم و به سمت دروازه دویدم .همزمان
صدای آیسان به گوشم رسید:
_ پس خبرش با تو!
وارد خونه شدم ولی مامان رو ندیدم .صدا زدم:
_ مامان؟
جواب نداد .انگار خونه نبود .مستقیم به سمت آشپزخونه و یخچال رفتم چون خیلی گرسنم بود .صبح درست و
حسابی صبحونه نخورده بودم .روی در یخچال یه یادداشت بود" :سالم دختر قشنگم .به موبایلت زنگ زدم در
دسترس نبودی .من میرم خونه خاله الهامت .روضه داره امروز .برات غذا درست کردم تو یخچاله .گرم کن بخور"
مامان مهربونم! غذام و از یخچال بیرون آوردم .لبخندی روی لبم نشست .قرمه سبزی بود .میمیرم براش .روی گاز
گذاشتمش تا گرم شه .گوشیم و برداشتم همونطور که به سمت اتاقم میرفتم ،شماره ی سارا رو گرفتم .خیلی زود
جواب داد:
_ الو؟
_ ذوق نکن عزیزم منم .میدونم منتظر زنگ علیرضا بودی به دو بوق نرسیده جواب دادی .خیمه زده بودی نه؟
_ مرض.
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_ چه استقبال گرمی بعد این همه مدت!
خندید و گفت:
_ منتظر زنگ علیرضا نبودم دیوونه .داشتم شماره تورو می گرفتم .راست میگن دل به دل راه داره ها!
_ واقعا؟ حاال چی میخواستی بگی؟
_ آره .دلم براتون تنگ شده بود .خواستم بگم فردا بریم بیرون .یاد قدیمارو زنده کنیم.
لبخندی روی لبم نشست از این "قدیم" گفتنش.
_ همچین میگی قدیم انگار بیست ساله ازدواج کردی.
لحظه ای مکث کردم و ادامه دادم:
_ خودمون سه تایی؟
صدای خنده ملیحش توی گوشم پیچید و من فکر کردم علیرضا چقدر خوشبخته که این دختر رو داره.
_ آره خودمون سه تایی .همون رستوران همیشه .ساعت دو.
_ خوبه.
_ خودم به نازنین خبر میدم .کاری نداری؟
_ نه قربانت.
_ خدافظ.
_ فعال.
گوشی رو قطع کردم و لباس هام رو عوض کردم .به آیسانم اس ام اس دادم" :سالم آیسان جون .سه شنبه ،بعد از
ظهرساعت چهار پرواز دارم .میتونیم صبح بریم خرید"
از اتاقم بیرون اومدم .داشتم میرفتم آشپزخونه که با صدای آیفون متوقف شدم.
مسیرم رو به سمت آیفون تغییر دادم .قیافه ی دانیال بود .متعجب جواب دادم:
_ دانیال تویی؟
_ نه.روح خبیثمه! باز کن دختر یخ زدم.
لبخندی زدم .تحت هر شرایطی سردشه .با گفتن "بیا تو"در رو براش باز کردم.
به آشپزخونه رفتم و به قورمه سبزی عزیزم سر زدم .با صدای دانیال ،به سمتش برگشتم:
_ سالم.
_ سالم پسرعمه .کی اومدی؟
همونطور که پشت میز غذاخوری مینشست جواب داد:
_ تازه رسیدم .رفتم خونه مامان نبود .کلید هم نداشتم .جاگذاشته بودم .گفتم بیام اینجا.
_ کار خوبی کردی.
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_ چیزه ...میگم...
سوالی نگاهش کردم:
_ غذا داری؟ گشنمه.
لبخندی به روش زدم:
_ چرا ندارم؟ یه غذای خوشمزه هم دارم .شما تشریف بیار بشقاب و لیوان و قاشقرو ببر سر میز تا من غذا رو بکشم.
چشم کش داری گفت و به سمت کابینت ها رفت .همونطور که برای پیدا کردن ظرف ها راهنماییش می کردم ،غذا رو
کشیدم و سر میز بردم .دانیال پشت میز نشست و گفت:
_ به به عجب غذایی درست کردی بانو!
محکم روی دستش که به سمت دیس برنج می رفت زدم و گفتم:
_ ناخونک ممنوع .بعدشم من درست نکردم .کار مامانمه.
درحالی که دستشو محکم چسبیده بود ،اخم تصنعی کرد و گفت:
_چرا میزنی؟اصال مشخصه کار زنداییه .تو که از این هنرا نداری.
اخم کردم و به سمت یخچال رفتم:
_ دانیال جان یادت که نرفته شما همین هم نداشتی بخوریا.
سرشو تکون داد و با لبخند گفت:
_ بله بله حق با شماست.
از توی یخچال سبزی و آب و دوغ رو بیرون آوردم و سر میز گذاشتم .دانیال بشقابم رو از جلوم برداشت و دو کفگیر
برنج برام ریخت:
_بسه؟
چشم هام رو به معنای تایید بستم .قرمه سبزی هم برام ریخت و بشقابم رو جلوم گذاشت .تشکری کردم و مشغول
خوردن شدم .بهش نگاه کردم .بشقابش پر بود؛ مثل اینکه خیلی گرسنش بود .تند تند می خورد .سرش رو باال آورد و
مچم رو گرفت:
_ چیه؟
سری به معنای هیچی تکون دادمو پرسیدم:
_ کارای لندنو چیکار کردی؟
دست از خوردن کشید و جواب داد:
_هیچی دیگه! با بیمارستان تسویه کردم ،مطب رو پس دادم ،خونه روهم فروختم.
با حسرت نگاهش کردم:
_ کاش نمیفروختیش .خیلی قشنگ بود.
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لبخند مهربونی زد:
_ از اون قشنگ ترش رو اینجا میسازم میدمش به تو.
به صندلیم تکیه دادم:
_ البد بیست سال دیگه دکتر بعد از اینی.
چپ چپ نگاهم کرد:
_ نه خیرم .تو هیچ میدونی هنوز نیومده چقدر کار و بارم گرفته؟ به تیم چشم پزشکی ایران دعوت شدم خانوم
خانوما!
تکیم و از صندلی گرفتمو گفتم:
_ خدا کنه! هر چند الزم نیست تو زحمت بکشی .شوهر می کنم شوهرم برام می خره.
بی حرف بهم نگاه کرد .بعد چند ثانیه نگاهش و گرفت:
_ حیا نداری تو بانو.
لبخندی بخاطر دومین بانو گفتنش زدم .خواستم جوابش رو بدم که گوشیم زنگ خورد .آیهان بود .لبخندی به
دانیال زدمو از جام بلند شدم .از آشپز خونه بیرون اومدم .دکمه ی پاسخ رو زدم:
_ سالم.
_ سالم .به محمد زنگ زدم .گفت تا فردا پرونده هارو آماده می کنه .دوشنبه من پرواز خارجی دارم نیستم .سه شنبه
بریم ببینیمش؟
باال رفتن ضربان قلبم رو حس کردم .تند شدن نفس هام رو حس کردم .میتونستم بشنوم صدای تاپ تاپ کوبش قلبم
رو به دیواره ی سینم بشنوم؛ انگار قلبم نمیتونست توی سینم بمونه و هر آن ممکن بیرون بزنه.
دستم رو روی قلبم گذاشتم و زمزمه کردم:
_ آروم بگیر .هیچی نیست.
_ چیزی گفتی؟
لبم رو با زبونم تر کردم و "نه" آرومی گفتم.
_ چیکار کنم؟ واسه سه شنبه قرار بزارم؟
بی تاب بودم .دوست داشتم زودتر پیدا کنم خانواده ای رو که شاید من رو نخواستن ولی من میخوامشون .دهنم رو
باز کردم که بگم "بذاره و تموم کنه این بی قراری منو" ولی یادم اومد قرار خرید با آیسان و گذاشتم .این عروسی هم
شد قوز باال قوز:
_ نه ...آقا آیهان .سه شنبه با آیسان میرم خرید .بعدش هم پرواز دارم؛ اگه...
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نفسم رو بیرون فرستادم .توان حرف زدن ازم گرفته شده بود .نمیتونستم حرف بزنم .جمالت توی ذهنم گم شده
بود .کلمات ذهنم ،مثل هوای توی بادکنکی شده بود که باالی بخاریه از هم دور و دورتر میشد و من حس می کردم
االنه که مغزم مثل همون بادکنک ،بترکه.
چشم هام رو بستم و نفسی گرفتم:
_ اگه ممکنه بذارین برای بعد عروسی پاشا و نازلی .میخوام بدون هیچ فکری بگردم دنبال خانوادم.
_ پس بمونه برای شنبه .خوبه؟
_ بله.
هیچکدوم حرف نمیزدیم .فقط صدای نفس هاش به گوشم می خورد .توی فکرم بود که "چطور میتونم ازش تشکر
کنم بابت کمکی که بهم می کنه؟" چندثانیه ای گذشت .به آرومی صداش زدم:
_ آقا آیهان؟
به آرومی جواب داد:
_ بله؟
_ ممنون بابت کمکتون .امیدوارم بتونم جبران کنم .انتظار این کمک اونم از طرف شمایی که غریبه این با من...
حرفم رو ادامه ندادم .لحظه ای مکث کرد .بدون اینکه به تشکرم جواب بده گفت:
_ من باید برم فعال.
_ خدافظ.
گوشی و قطع کردم و روی قلبم گذاشتم .هنوز هم ریتمش به حالت عادی بر نگشته بود .یاد دانیال افتادم و لب
گزیدم بابت اینکه این مدت تنهاش گذاشتم.
سریع به آشپز خونه برگشتم؛ قبل اینکه وارد شم ،چند تا نفس عمیق کشیدم و دست هام رو مشت کردم تا جلوی
لرزششون رو بگیرم .داخل که رفتم ،دیدم به غذاش دست نزده .سرجام نشستم و پرسیدم:
_ چرا غذات رو نخوردی؟
_ منتظر بودم تو برگردی.
نگاه شرمنده ای بهش انداختم و گفتم:
_ببخشید .باید جواب میدادم.
سری به معنای "مهم نیست" تکون داد .خودش رو جلو کشید و موشکافانه براندازم کرد:
_ حالت خوبه؟
نگاهم رو بهش دوختم .لبخند محو و تصنعی روی لبم نشوندم:
_ آره.
_ اتفاقی افتاده؟
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_ نه چیزی نشده .منم خوبم باور کن.
فهمید دوست ندارم جواب بدم .چیزی نپرسید و سرش رو پایین انداخت .شروع به خوردن غذاش کرد .بعد چند
لحظه کوتاه ،گفت:
_ یه دوستی بود همیشه میگفت "ما نمیتونیم آدما رو مجبور به گفتن حقیقت کنیم و گاهی اوقات ،با سوال هامون
اونارو وادار به دروغ گویی می کنیم"
بعد لحظه ای مکث نگاهش رو باال آورد و ادامه داد:
_ نمی خوای ،من مجبورت نکردم بهم بگی ولی دروغم نگو .من تو رو خیلی خوب میشناسم .این رنگ پریده و
دستای لرزون...
نیشخندی زد:
_ حال خوبت رو نشون میده.
سرم رو پایین انداختم .اصال دوست نداشتم دانیال از دستم ناراحت بشه .دانیال بهترین بود ،از همون بچگی که
فوتبال بازی با دوستاش رو ول می کرد و میاومد با من خاله بازی می کرد یا اون زمانی که درس هاش رو میزاشت
کنار و میاومد تا به من درس توضیح بده.
همیشه دوست مهربونی برام بود و من دوست نداشتم ناراحت باشه ازم .سرم و باال آوردم و گفتم:
_ باور کن من حالم خوبه .من هیچوقت به تو دروغ نمیگم .اصال نمیتونم بگم .چون...
لبخندی زدمو ادامه دادم:
_ تو من رو بهتر از خودم میشناسی .دلخور نباش ازم خب؟
توی چشم هام زل زد .نگاهش روی اجزای صورتم چرخونده میشد .سرش رو تکون داد و مشغول خوردن غذاش شد.
من هم نفس عمیقی کشیدم و ادامه قرمه سبزی سرد شدم رو خوردم.
بعد از نهار ،میز رو جمع کردم و هیچ جوره حریف دانیال برای شستن ظرفا نشدم.
من هم چایی دم گذاشتم و باهم خوردیم .بعد از چایی ،دانیال عزم رفتن کرد و به اصرارهای من توجهی نکرد و گفت
"باید یه سر به بیمارستان بزنم" تا حیاط باهاش رفتم که به جای دروازه به سمت گلخونه ی کوچیکم رفت.
وارد که شدیم ،با سوت بلندی که دانیال زد ،لبخندی روی لبم نشست .دور خودش چرخید و نگاهش رو اطراف
گلخونه چرخوند:
_ چه کردی رستا خانوم .چقدر قشنگه اینجا!
درحالی که نگاهش رو از اطراف می گرفت و به من نگاه می کرد گفت:
_ بهشتیه واسه خودش!
ریه هام رو از بوی مخلوط شده گل ها ،پر کردم و بیرون فرستادم:
_ میدونی چیه؟ همیشه به این فکر می کنم اگه یه روزی مهمانداری رو بذارم کنار ،مطمئنا یه گلخونه بزرگ میزنم.
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سری تکون داد و گفت:
_ فکر خوبیه .چندتا گلدون گلم برای من بذار کنار.
چشم هام رو گرد کردم و گفتم:
_ یادمه آخرین بار گفتی از گل ها متنفری.
سری تکون داد و با حالتی که انگار تو قدیما سیر میکنه گفت:
_ آره .ولی به هر حال آدما عوض میشن .عالیقشون ،سلیقشون و خیلی چیزای دیگه.
دست چپم رو روی چشمم گذاشتم و گفتم:
_ چشم .فقط کدوماش رو برات بکارم؟
شونه ای باال انداخت و گفت:
_ من که سر در نمیارم .هر کدوم رو خودت خواستی.
سری تکون دادم .صدای دروازه اومد .از داخل گلخونه ،بیرون و نگاه کردم که قامت مامان رو دیدم:
_ ِا زندایی اومد .بیا بریم.
از گلخونه بیرون اومدیم و به سمت مامان رفتیم .مامان با دیدن دانیال کلی ذوق کرد و گفت که "برای شام بمون .زنگ
میزنم مامان و باباتم بیان"
از مامان اصرار و از دانیال انکار .آخر هم دانیال با گفتن "خیلی وقته به بیمارهام سر نزدم باید برم .باشه یه وقت دیگه"
پیروز میدان شد و رفت.
من و مامانم به خونه برگشتیم .از مامان پرسیدم:
_ خاله چطور بود؟
_ خوب بود مادر .کلی هم گله کرد که چرا تو نیومدی.
_ کار داشتم خب .حاال روضه اش چطور بود؟
مامان پوفی کشید و همونطور که دکمه های مانتوش رو باز می کرد ،گفت:
_امان از این مردم فخر فروش .معلوم نیست اومدن روضه یا سالن مد .زنه رو به روی من نشسته هی آستینش رو
میکشه باال با دست هاش خودش رو باد میزنه که النگوهاش رو نشون بده.
لبخندی به این غر زدن هاش زدم و گونش رو بوسیدم:
_ تو حرص نخور قربونت برم.
مامان با لبخند من رو که به سمت اتاقم میرفتم ،بدرقه کرد.
وارد رستوران که شدم ،با چشم هام دنبال بچه ها گشتم .بعد چند ثانیه ،سر کناری ترین میز رستوران پیداشون
کردم .لبخندی روی لبم نشست .آروم آروم به سمت میز رفتم و از پشت با دست هام چشم های سارا رو گرفتم:
_ زود تند سریع بگو من کیم؟ بگو بگو.
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سارا دستم رو کنار زد و از جاش بلند شد .همونطور که به سمتم بر میگشت ،گفت:
_ شما احیانا این رفیق بی معرفت ما نیستی؟
با عصبانیت ساختگی نگاهی بهش انداختم و جواب دادم:
_ تو یکی حرف از بی معرفتی نزن که خودت ته خط بی معرفت های عالمی .آخه دخترم اینقدر شوهر ندیده؟
سارا و نازنین خندیدن .سارا در آغوشم گرفت و گفت:
_ اوه اوه چه توپ پری هم داری!
لبخندی زدم و سارا رو محکم بغل کردم:
_ خیلی دلم برات تنگ شده بود.
سارا در جواب ،محکم تر منو به خودش فشرد.
_ برای ماهم یه چیزی بذارین.
با صدای نازنین ،از سارا جدا شدم و به طرفش رفتم .توی بغلش فرو رفتم و چند ثانیه ای توی آغوشش موندم .بعد از
چند ثانیه روی صندلی نشستم و پرسیدم:
_ چیزی سفارش دادین یانه؟
سارا جواب داد:
_ نه دیگه موندیم تا تو بیای.
سری تکون دادم و دستم رو برای گارسون باال بردم .گارسون رستورانم ،انگشتش رو به معنای چند لحظه باال برد.
رو به سارا پرسیدم:
_ خب بگو ببینم نامزدت چطوره؟
لبخند مهربونی زد و گفت:
_ دست بوسه .دوست داشت بیاد ولی گفتم مجردی بیایم بهتره.
نازنین گفت:
_ معلومه زندگی متاهلی خیلی بهت ساخته ها! همچین رنگ و روت باز شده ،رفیق بازی رو گذاشتی کنار ،دانشگات
رو نمیپیچونی دیگه.
و من ادامه دادم:
_ البد تموم امتحان های درسی که با علیرضا داری هم پاس می کنی .باالخره شوهر استاده و توهم...
سارا حرفم رو قطع کرد:
_ نه بابا اصال اینجوری نیست .اتفاقا نم پس نمیده .تازه یه بار قایمکی سوال ها رو دیدم فهمید عوضشون کرد.
توی همین لحظه گارسون اومد و نازنین با گفتن "توی این یکی هم شانس نیاوردی" بحث رو تموم کرد.
سارا و نازنین کوبیده سفارش دادن و من کباب برگ .بعد از رفتن گارسون ،از جام بلند شدم و گفتم:
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_ من میرم دستام رو بشورم .شما هم میاید؟
سارا جواب داد:
_نه من دستام تمیزه.
نازنین هم که هیچی .کال میونه خوبی با آب و دست شستن نداره .به سمت دستشویی رفتم و در رو باز کردم.
با دیدن رو به روم یه لحظه کپ کردم .سریع سرم رو پایین انداختم .ولی با یادآوری چیزی که دیدم با سرعت سرم رو
باال آوردم .با چشم های گرد شده و دهن باز جلوم رو نگاه میکردم .اینکه ...اینکه آیهانه.
مطمئنا دختری که مانتوی قرمز و کفش پاشنه بلند قرمز تنش بود ،با پوست سفید و موهای بلوند و چشم های سبز،
دماغ سرباال ،قصد خوبی برای آیهان رو نداشت که با باز شدن در توسط من ،ظاهرا ناکام مونده بود .این رو از لب های
آویزونش فهمیدم ولی دست هاش هنوز هم یقه ی آیهان رو گرفته بود.
نگاهم رو به سمت آیهان کشیدم .اونم متعجب بود و شاید بشه گفت شرمنده بخاطر دیدن این صحنه .وارد
دستشویی که میشدی ،قسمت بانوان و آقایان از هم جدا میشد و وسطش راهرو بود با تعدادی روشویی که آیهان و
احتماال دوست دخترش توی راهرو ،قصد انجام این کار منافی عفت رو داشتن.
تازه به خودم اومدم .دهن باز موندم رو بستم و چشم های گرد شدم رو به حالت اول برگردوندم .سرم از شرم
ناخودآگاه پایین افتاد .انقدری خجالت زده و عصبانی بودم که فراموش کردم برای چی اومدم .خجالت زده برای دیدن
این صحنه و عصبانیت برای انجام این کار توی اماکن عمومی.
بدون شستن دست هام ،راهی که اومدم رو برگشتم .کال دمغ شدم .حالم بد شد ولی باید سعی خودم رو میکردم
امروز که بعد از مدت نسبتا طوالنی با دوست هام بیرون اومدم ،خوش باشم.
با این فکر ،لبخندی روی لبم نشوندم و تموم حواسم رو گذاشتم پیش دوست هام نه آیهانی که متوجه شدم بالفاصله
بعد من از دستشویی اومد بیرون.
برگشتم سرجام و نشستم .با پرسیدن این سوال از نازنین ،سعی کردم فراموش کنم چی توی دستشویی دیدم:
_ چیکار کردی با مهدی؟
نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ هیچی دیگه ردش کردم.
با این جواب ،سارا خودش رو جلو کشید و پرسید:
_ قضیه چیه؟
نازنین شروع به تعریف ماجرا کرد .من هم نامحسوس دنبال آیهان و اون دختر میگشتم.
باالخره ،دوتا میز اونور تر پیداشون کردم .اخم های آیهان تو هم بود و به ظاهر داشت به حرف های اون دختر گوش
میداد .میتونستم اضطراب و توی صورت اون دختر ببینم .خیلی تند حرف میزد .انگار سعی داشت چیزی رو
توضیح بده و مرد رو به روش رو قانع کنه.
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توی همین لحظه آیهان برگشت و نگاهم رو روی خودشون دید .دستپاچه شدم از اینکه متوجه شد دارم بهشون نگاه
می کنم .سریعا سرم رو برگردوندم و تالشم رو کردم تا فقط به مزه کباب برگم که همین االن رسید ،فکر کنم.
تقریبا آخرای غذام بودم ،که با این حرف سارا ،دست از خوردن کشیدم:
_ میگم رستا! این همون پسره نیست که تو پاساژ دیدیم گفتی خلبان شرکتتونه؟
حاال هی من میخوام یادش نیفتم نمیزارن که .نگاه کوتاهی به آیهان انداختم .تنها بود .اثری از اون دختر نبود .در
جواب سارا گفتم:
_چرا خودشه.
نازنین گفت:
_ خب پس چرا نشستی؟ برو یه حال و احوالی بکن .ببین تنهاهم نشسته بیچاره.
_ نمیخواد.
ساراهم به حمایت از نازنین ،با دست هاش بازوم رو هل داد و گفت:
_ چی چیو نمی خواد؟ پاشو ببینم.
پوفی کشیدمو کالفه گفتم:
_ سارا بیخیال شو توروخدا .برم بگم چی؟ ولش کن.
خواست چیزی بگه که با نگاه جدی من رو به رو شد و دیگه چیزی نگفت .نازنین که حاال غذاش رو تموم کرده بود ،رو
به سارا گفت:
_ولش کن این بی تربیته .پاشو بریم من رژ بزنم.
سارا هم بی حرف از جاش بلند شد و من سرم رو پایین انداختم و مشغول خوردن باقی مونده غذام شدم.
بعد از چند لحظه ،با حس نشستن کسی در کنارم ،سرم رو باال آوردم .آیهان بود .با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
_ سالم.
بدون اینکه جوابم رو بده ،مشغول بازی با انگشت هاش شد و گفت:
_ اون چیزی که توی دستشویی دیدی ...راستش...
لحظه ای مکث کرد و بدون اینکه سرش رو باال بیاره ،ادامه داد:
_ میخوام بدونی تقصیر من نبود .من نمیخواستم اون دختر رو...
حرفش رو قطع کردم و اجازه ی ادامه ندادم .میترسید برم به مامانش بگم ،مامانش دعواش کنه؟ گفتم:
_ من که چیزی نگفتم .کارتون درست نبود ولی از پدر و مادرم یاد نگرفتم که آدم ها رو قضاوت کنم .بلکه یاد گرفتم
همه چی ظاهر آدم ها نیست باطنی هم وجود داره که چه بسا مهم تر از ظاهر باطن آدم هاست .بعدش هم کارهای
شما به من ربطی نداره که بهم توضیح میدین.
سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد .لبخند محوی گوشه ی لبش نشست .همونطور که از جاش بلند میشد ،گفت:
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_ چه خوب! فقط امیدوارم حرف هات شعار نباشه.
و بدون اینکه منتظر جواب من باشه ،عقب عقب رفت و به سرعت باد از رستوران خارج شد.
مونده بود که بیاد اینارو به من بگه؟ با دیدن سارا و نازنین سری تکون دادم تا از فکرش بیام بیرون .از جام بلند شدم و
گفتم:
_بریم؟
سارا جواب داد:
_آره فقط منتظر بمونین من برم حساب کنم.
نازنین تعارف زد:
_ میخوای من حساب کنم.
سارا هم سری به عالمت "نه" تکون داد و به سمت صندوق رفت.
کرایه تاکسی رو حساب کردم و در حالی که کیفم رو روی دوشم میانداختم ،پیاده شدم .چشم هام و برای پیدا کردن
آیسان چرخوندم.
بعد از یکم گشتن ،کنار ورودی پاساژ پیداش کردم .به سرعت به طرفش رفتم:
_ سالم .خوبی؟
تکیش و از دیوار گرفت و توی صورتم زل زد .تا اون موقع به این فکر نکرده بودم که چه شباهت عجیبی بین چشم
های آیسان و آیهان وجود داره .با صدای آیسان به خودم اومدم و سری برای دور کردن افکارم تکون دادم:
_ چه سالمی؟ چه علیکی؟ می دونی از کی من معطل توام؟ االن چه وقت اومدنه؟ساعت یازده باهم قرار داشتیم.
االن ساعت چنده؟
مچی که ساعت داشت رو جلوی چشم هام گرفت و ادامه داد:
_ ساعت یازده و پنج دقیقست.
یکم بهش نگاه کردم .متوجه ی حرف هاش که شدم خندم گرفت .تک خنده ای زدم و "مسخره" ای گفتم .آیسان
دستم رو گرفت و برد توی پاساژ و گفت:
_ چه جور لباسی میخوای بخری؟
_ مراسمشون چجوریه؟
همونطور که به ویترین مغازه ها نگاه می کرد ،گفت:
_ عروسی مختلطه .توی حیاط.
سری تکون دادم و گفتم:
_ پس باید دور لباس باز رو خط بکشم.
_ هر جور دوست داری .راستی بیا اول بریم بوتیک سامیار .خیلی چیزهای شیک و قشنگی داره.
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با تعجب پرسیدم:
_ مگه سامیار بوتیک داره؟
_ آره بوتیکش هم خیلی بزرگه .لباس های خیلی قشنگی هم داره.
سری تکون دادم و چیزی نگفتم .نزدیک پنج دقیقه راه رفتیم که آیسان با گفتن "اینجاست" متوقفمون کرد .راست
می گفت .بوتیکش خیلی بزرگ بود .دوتا طبقه داشت .ظاهرا طبقه اولش مردونه بود و طبقه دومش زنونه .وارد که
شدیم ،سامیار رو پشت صندوق پیدا کردیم .آیسان دستم رو گرفت و کشید سمت صندوق .به صندوق که رسیدیم،
آیسان با صدای پرانرژی ای گفت:
_ سالم سامی چطوری؟
سامیار با صدای آیسان سرش رو باال آورد .یکم بهش نگاه کرد .کم کم لبخند اومد روی لبش و از جاش بلند شد:
_ به به آیسان خانوم! چه عجب ما شما رو زیارت کردیم .کم پیدایی؟
آیسان ملیح خندید و گفت:
_ ما که همین دور و براییم .شما نیستی.
باهم مشغول حرف زدن شدن .ابروهام پرید باال و لبخند شیطنت باری روی لبم نشست .با سامیار که برخورد
آنچنانی نداشتم .آیسان هم که ذاتا دختر مهربون و خونگرمیه .ولی من خیلی خوب میتونستم برق شادی توی
چشم هاش رو ببینم وقتی که با سامیار حرف میزد .با همون لبخند جلو رفتم و بلند گفتم:
_ سالم آقا سامی.
نگاهم رو به طرف آیسان کشیدم .انگار تازه متوجه شد که منم همراش بودم .چون لبخندش کمرنگ تر شد .سامیار
هم لبخند ملیحی زد و گفت:
_ سالم رستا خانوم خوبی؟ خیلی خوش اومدی.
لبخندی زدم و گفتم:
_ ممنون .با اجازتون ما بریم طبقه باال.
بدون اینکه منتظر جواب سامیار باشم ،دست آیسان رو گرفتم و کشیدمش طبقه باال .وسطای پله بودیم که آیسان
دستش رو بیرون کشید و گفت:
_ آی رستا دستم! چه خبرته؟
به صورتش که از درد جمع شده بود ،نگاهی انداختم و گفتم:
_ حرف نزن که میزنم تو دهنت.
متعجب نگاهم کرد و گفت:
_ وا چرا؟
_ چرا؟ آیسان پسره رسما منو ندید با تو دل میداد قلوه می گرفت .چرا؟
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سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت .بی حرف ادامه ی پله هارو باال رفتم .صدای پاش رو که انگار می دویید ،پشت
سرم شنیدم:
_ رستا وایستا.
سر جام ایستادم و به طرفش برگشتم.
_ چرا قهر میکنی رستا؟
_ آیسان جان من قهر نکردم ولی انتظارم نداشتم دوستم چنین چیزی رو بهم نگه! نگه که عاشقه.
نگاهش رو بهم دوخت .معلوم بود تعجب کرده که چطور فهمیدم .بعد از چند لحظه ،با صدای آرومی گفت:
_ به هیچکس نگفتم رستا .هیچکس نمیدونه .تو اولین نفری .اصال نمیدونم چجوری شد .از کی ،کجا هیچی
نمیدونم فقط میدونم...
مکثی کرد و با صدای آرومتر ادامه داد:
_ دوسش دارم.
لبخندی به صورت گل انداخته از خجالتش زدم و دیگه ادامه ندادم .دوست نداشتم اذیت بشه:
_ خیلی خب بیخیال .بیا بریم ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم.
کمی نگاهم کرد و سرش و تکون داد.
باهم به طرف رگال لباس های بلند رفتیم .آیسان گفت:
_ یه خواهر و برادر بزرگتر از خودش داره .جفتشون هم ازدواج کردن .اصلیتشون مال کردستانه ولی خب سامی و
خواهر و برادرش اینجا به دنیا اومدن .باباش سرهنگ بازنشستس .مامانشم معلمه .برادر و دامادش هم باهم تو کار
فرشن .خود سامیم که بعد از دانشگاهش این بوتیک رو راه انداخت.
درحالی که لباس هارو برانداز میکردم ،گفتم:
_ فقط یه چیز رو میخوام بدونم.
نگاهم رو بهش دوختم و بعد از چند لحظه ادامه دادم:
_ اونم دوستت داره؟
نگاهش و ازم گرفت و گفت:
_ نمیدونم رستا ولی خیلی مهربونه باهام .هوام رو داره .با من بیشتر از نازلی و روشنک حرف میزنه .شوخی می کنه،
بگو بخند میک...
_ به نتیجه ای رسیدین؟
با صدای سامیار حرفش رو ادامه نداد .لبخندی بهش زدم و گفتم:
_ نه فعال.
_ اومدم برای کمک .واسه عروسی پاشا اومدین خرید دیگه؟
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_ آره ولی شما به آیسان کمک کنین اون سخت پسندتره.
و چشمکی دور از چشم سامیار ،به آیسان زدم که باعث شد لبخندی روی لبش بشینه .ازشون جدا شدم و به حال
خودشون گذاشتمشون.
به طرف لباس های کوتاه و کت و شلوار ها رفتم .چرخی بینشون زدم و چندتایی رو برداشتم و جلوی خودم
گرفتمشون .از توی آینه به خودم نگاه کردم ولی لباس هارو دوباره سرجاش برگردوندم.
خواستم به سمتی دیگه برم که نگاهم روی یه لباس موند .لباس کوتاه و طالیی رنگ .برداشتمش و به سمت اتاق پرو
رفتم.
لباس رو که پوشیدم ،مطمئن شدم انتخابم حرف نداشت .لباس به زیبایی هرچه تمام تر اندام ظریفم رو قاب گرفته
بود و رنگش با پوستم هماهنگی داشت .تقریبا تا روی زانو بود .باالتنه تنگ و کار شده ای داشت تا روی استخون کمرم
و از اونجا به بعد کلوش میشد و تا روی زانوم میومد .آستیناش هم گیپور بود .یقه دلبری بود و سرشونش هم کمی
افتاده .برای پاهام هم میتونستم جوراب شلواری رنگ پا بپوشم .با یه کفش طالیی رنگ.
مطمئنا خیلی قشنگ میشد .راضی از انتخابم ،لباس رو درآوردم و از اتاق پرو بیرون اومدم.
همین که از اتاق پرو اومدم بیرون ،آیسان به سمتم دوید و دستش رو دور بازوم انداخت:
_ کجا بودی تو؟ یه ساعته دارم دنبالت می گردم.
لبخندی به روش زدم و گفتم:
_ خانوم تنبل من لباسم رو انتخاب کردم ولی شما هنوز ول معطلی.
دستشو از دور بازوم کشید و گفت:
_ نه منم لباسم رو انتخاب کردم.
و لباسی رو مقابلم گرفت .خیلی قشنگ بود و مطمئنم به آیسان میاومد .یه لباس بلند ماکسی آبی بود که تماما
سنگ دوزی شده بود .میدونستم اون شب حسابی می درخشه.
_ خیلی قشنگه!
_ واقعا؟
سری تکون دادم که گفت:
_ سامیار انتخاب کرد.
نگاهی بهش انداختم و لبخندی گوشه لبم نشوندم.
_ بریم اینارو حساب کنیم.
"باشه"ای گفتم و باهم به طبقه پایین و صندق رفتیم .سامیار هم اونجا بود .لباس هارو روی صندوق گذاشتیم و آیسان
گفت:
_ خب سامیار .لباس ها رو حساب کن ما بریم.
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سامیار که نگاهش به کامپیوتر بود ،با صدای آیسان سرش رو بلند کرد و گفت:
_ برین به سالمت ،مهمون من.
_ مرسی از لطفت ولی بی تعارف حساب کن کار داریم باید بریم.
_ گفتم که لباس ها اصال قابلتون رو نداره.
اینبار مداخله کردم:
_ مرسی آقا سامیار خیلی ممنون .لطفا حساب کنید ولی تخفیف تپل یادتون نره .باالخره باید یه فرقی با مشتری های
دیگه داشته باشیم یا نه؟
سامیار لبخند زیبایی زد که چال لپاش ،به خوبی نمایان شد:
_ گفتم که قابل نداره .مغازه متعلق به خودتونه.
و بعد لباس هارو حساب کرد البته با یه تخفیف درست و حسابی که فکر کنم سر اون لباس ها ،بیشتر ضرر کرد تا
سود.
بعد حساب کردن لباس ها ،از مغازه بیرون اومدیم:
_ رستا بیا بریم همین کفش فروشی رو به رو .من که دیگه حوصله گشتن دنبال کفش رو ندارم.
سری به معنای تایید تکون دادم و باهم وارد کفش فروشی شدیم .من یه کفش طالیی پاشنه متوسط برداشتم که جلو
بسته بود و روی پاشنه هاش و یه طرفش نگین های ریز و درشت طالیی کار شده بود و آیسان هم یه کفش به رنگ
لباسش و البته به خاطر قد نسبتا کوتاهش ،پاشنه پونزده سانتی برداشت.
کار خریدن کفش که تموم شد ،از پاساژ بیرون اومدیم و پیاده به راه افتادیم .همینطور که راه میرفتیم ،نگاهم به مغازه
ای افتاد که گلدون سفالی می فروخت .با چیزی که یادم اومد ،دست آیسان رو گرفتم و وارد مغازه شدیم .آیسان
پرسید:
_ گلدون میخوای رستا؟
_آره قراره برای پسرعمم گل بکارم میخوام گلدونش نو باشه .حاال بیا کمک کن انتخاب کنم.
همونطور که بین گلدون ها چرخ میزد ،پرسید:
_ چه جور گلی میخوای بکاری حاال؟
_ میخوام براش گل های کاکتوس تزیینی بکارم.
_ پس یه گلدون فانتزی بخر.
و بعد دستش رو به سمت گلدون شیشه ای و استوانه ای دراز کرد و برداشتش:
_ ببین مثال اینو میتونی یه ردیف سنگ رنگی بریزی ،یه ردیف خاک قهوه ای ،یه ردیفم خاک رنگی .بعد چند نوع گل
توش بکاری.همه چی هم مشخص میشه.
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درست می گفت .خیلی قشنگ میشد اینجوری می تونست گل هارو بذاره توی اتاقش پشت پنجره .سری تکون دادم
و همون گلدون شیشه ای ،منتها پهن و دایره ای و خاک و سنگ رنگی خریدم و بیرون اومدیم.
بعدش هم باهم به رستوران رفتیم و ناهار خوردیم و در آخر من برگشتم خونه .چون باید برای پروازم آماده میشدم.
آیسان هم رفت تا به روشنک یه سر بزنه و برای خودش و خاله آذر و اگه روشنک خواست ،برای روشنک ،از آرایشگاه
وقت بگیره .خیلی هم به من اصرار کرد ولی چون زیاد آرایش نمیکردم ،قبول نکردم .برای یه آرایش و مدل موی
ساده ،می تونستم از نازنین کمک بخوام.
از توی آینه به خودم خیره شدم .لبخندی به تصویر زیبای توی آینه زدم .خیلی خوب شده بودم .نازنین موهام رو
ساده پشتم جمع کرده بود و روی موهامم ریسه های طالیی زده بود .جلوی موهام رو فرق باز کرده بود .دو تیکه از
موهای کنار گوشم رو هم فر کرده بود.
آرایش مالیمی داشتم .سایه طالیی رنگی که تمام پشت چشم هام رو پوشونده بود و خط چشم کلفت و دنباله دار که
چشم هام رو کشیده نشون می داد .به همراه رژ و رژگونه کرمی رنگ.
_ چقدر خوشگل شدی رستا!
با صدای نازنین به عقب برگشتم.به جای من سارا جواب داد:
_خوشگل بود نازی خانوم!
رو به من با لبخند ادامه داد:
_خوشگلتر شدی رستا .لباست خیلی بهت میاد.
خواستم جوابشون رو بدم که در اتاقم زده شد و مامان اومد تو:
ُ
_ رستا جان مامان بدو که دیر ش...
با دیدنم حرفش رو نیمه تموم گذاشت .چند ثانیه ای بهم خیره شد .بعد لبخندی زد و گفت:
_ کی بشه من عروسی تورو ببینم دخترگلم.
نازنین به مامان نزدیک شد و گفت:
_ آخه کی میاد این رو بگیره خاله جون؟ اگه االنم یه ذره قابل تحمل شده بخاطر هنر دست منه .اول باید بیان من رو
بگیرن بعد اینو.
با دست بهم اشاره کرد .مامان تک خنده ای زد و گفت:
_ امان از دست شما .بیا دخترم دیر شده باید بریم.
و بعد اتاق رو ترک کرد .نگاهی به نازی انداختم و گفتم:
_عروسی شمارم می بینیم.
بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،رو به سارا پرسیدم:
_ چجوری برمی گردید خونه؟
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_ علیرضا میاد دنبالم .سر راه نازی رو هم می رسونیم.
سری یه عالمت تاسف تکون دادم .مانتو و شالم رو برداشتم و همونطور که از اتاق خارج میشدم ،روبه نازی گفتم:
_ همیشه ی خدا سرباری.
به سرعت از پله ها پایین اومدم تا صدای جیغ نازی به گوشم نرسه.
به حیاط و کنار ماشین رفتم .بابا کنار ماشین ایستاده بود .لبخندی به درگیریش با کرواتش زدم .نزدیک شدم و
کرواتش رو گرفتم:
_هیچوقت با کروات میونه خوبی نداشتین .موندم چه اصراریه که کروات بزنین.
بابا لبخندی زد و قدرشناسانه بخاطر بستن کرواتش نگاهم کرد و گفت:
_ چه کنیم دختر بابا! دستور مادرتونه.
لبخندی زدم .نازی و سارا به همراه مامان ،بیرون اومدن .از بچه ها خداحافظی کردم ،چون علیرضا دم در منتظرشون
بود .بعد از اینکه بچه ها رفتن ،ماهم سوار ماشین شدیم و به طرف خونه خاله آذر حرکت کردیم.
وقتی رسیدیم ،منو مامان پیاده شدیم و منتظر موندیم تا بابا ماشین رو پارک کنه و بیاد .صدای آهنگ رو خیلی راحت
میشنیدم.
تعداد ماشین های پارک شده خیلی زیاد بود و معلوم بود که خیلی مهمون دعوت کردن.
بعد از چند دقیقه بابا هم بهمون ملحق شد و با هم به طرف خونه حرکت کردیم .وارد که شدیم ،لبخندی روی لبم
نشست .بچه ها همشون وسط داشتن میرقصیدن .آیسان ،سامیار ،ویهان ،یاشا ،کیوان و روشنک ،حتی آیهان.
خاله آذر و عمو شهریارو دیدم که به طرفمون میاومدن .بهمون که رسیدن ،خاله به طرف مامان و عمو به طرف بابا
رفت .منم بیکار اون وسط ایستادم و اطرافو پاییدم.
همونطور که اطراف رو نگاه می کردم ،چشمم روی آقا ارسالن موند .بهم خیره شده بود .چشم هاش برق عجیبی
داشت .با اشتیاق بهم نگاه می کرد .متعجب از طرز نگاهش ،سرم رو به معنای "سالم" تکون دادم .به طرفمون حرکت
کرد که آیهان سر رسید و بازوش رو گرفت و مشغول صحبت باهاش شد .معلوم نبود کی از میدون رقص بیرون اومده.
با صدای خاله آذر سری تکون دادم و از فکرشون بیرون اومدم:
_ خوش اومدی عزیزم .ایشا ...قسمت خودت باشه.
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همونطور که توی آغوشش میرفتم جواب دادم:
_ ممنون شما لطف دارین.
خاله لبخندی زد و من و مامان رو راهنمایی کرد داخل خونه تا لباسمون رو عوض کنیم.
بعد از عوض کردن لباس ها ،به حیاط اومدیم که مامان گفت:
_ تو برو پیش بچه ها منم میرم پیش بابات.
سری به معنای "باشه" تکون دادم و به طرف میز بچه ها حرکت کردم .بهشون که رسیدم ،سالم بلندی دادم و بازار
حال و احوال داغ شد.
با چشم دنبال آیهان گشتم ولی پیداش نکردم .عقب برگشتم و آیهان رو کنار داییش پیدا کردم .هنوز داشتن صحبت
میکردن باهم .سریعا نگاهم و گرفتم تا متوجه ی نگاهم نشه.
نگاهم رو به روشنک دوختم که درحال خوردن بود .متوجه نگاهم شد و خوردن و متوقف کرد:
_ چیه؟
لبخندی روی لبم نشست:
_ چاق شدی .شکمت بزرگ شده .شبیه پا به ماه ها شدی.
با این حرفم انگار دردهاش یادش اومده .قیافش رو جمع کرد و گفت:
_ وای رستا باورت نمیشه! پونزده کیلو چاق شدم .دیگه حالم از خودم به هم میخوره.
خندیدم .ادامه داد:
_ از پله ها نمیتونم باال برم .لباس هام دیگه اندازم نمیشه.
کیوان تک خنده ای زد و گفت:
_ همیشه ی خدا هم من رو نفرین میکنه رستا .هر کدوم از لباس هاش که اندازش نمیشه ،یه فحش به من میده.
بلند تر خندیدم که روشنک با حرص گفت:
_ خوب می کنم.
لبخندی به بحثشون زدم .چشم چرخوندم .آیسان و سامیار رو چندتا میز اونور تر درحال صحبت دیدم .سامیار
داشت صحبت می کرد .سر آیسان پایین بود و داشت به حرف هاش گوش میداد .انگار حرف هاشون خیلی مهم بود.
احساس تشنگی می کردم .از جام بلند شدم و به طرف میز نوشیدنی ها رفتم .یه گیالس لیموناد برداشتم و یواش
یواش مشغول خوردن شدم .تقریبا آخراش بودم که یه پسر جوون کنارم اومد و گفت:
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_ ببخشید خانوم .ممکنه اون پارچ آب انگور رو بهم بدین؟
از لحن مودبانش خوشم اومد" .البته" ای گفتم و پارچ رو به دستش دادم .به چهرش خیره شدم .پوست گندم گونی
داشت .ابروهای پرپشت و مشکی .بینی عمل شده با لبای گوشتی .چهره معمولی ای داشت ولی قشنگ ترین عضو
صورتش ،چشم هاش بودن .چشم های عسلی و کشیده که آدم رو وادار به خیره شدن توی عمق چشم هاش می کرد.
همزمان که برای خودش نوشیدنی می ریخت ،پرسید:
_ شما از فامیل های دوماد هستین یا عروس؟
_من از فامیالشون نیستم .یه جورایی دوست مشترک نازلی و پاشا هستم.
سری تکون داد و گفت:
_ خیلی هم عالی .منم پسرخاله مامان پاشا هستم.
لحظه ای مکث کرد و ادامه داد:
_ سهیل هستم .سهیل آریا .افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟
لبخندی زدم و جواب دادم:
_ افخم .رستای افخم.
با چشما های عسلیش به چشمام خیره شد و با لحن خاصی گفت:
_ اسمتون هم مثل چهرتون زیباست.
پیش اومده بود کسی ازم تعریف کنه ولی نمیدونم چرا لحنش به نظرم یه جوری بود که یه لحظه خجالت کشیدم و
سرم رو پایین انداختم.
_ سهیل جان دم در کارت دارن.
با صدای آیهان سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم .اخم هاش تو هم بود .سهیل نگاهش رو بهم دوخت و گفت:
_ من رو ببخشید رستا خانوم مثل اینکه باید شمارو تنها بذارم.
و لبخند قشنگی روی لب هاش نشوند .منم تنها به لبخندی اکتفا کردم و "خواهش می کنم" گفتم .سهیل که راهی
شد ،ناخداگاه به مسیر رفتنش خیره شدم و به این فکر کردم که چقدر موزون و زیبا راه میره .شبیه مدالیی که باید یه
مسافتی رو جلوی چشم میلیون ها نفر آدم راه برن.
_ چی می گفت بهت؟
به سمت آیهان برگشتم:
_ بله؟
نزدیک تر اومد و حق به جانب گفت:
_ پرسیدم چی می گفت بهت؟
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مثل خوش اخم هام و تو کشیدم .شاید اگه یکم بهتر سوالش رو مطرح می کرد ،میگذاشتم به پای کنجکاوی و
جوابش رو میدادم .ولی با این لحن خوی سرکشم اوج گرفت:
_ به شما ربطی داره؟
به وضوح تعجب توی چشمش رو میدیدم:
_ بله؟
_ گفتم به شما ربطی داره که اون پسر چی گفت؟
انگار به غرورش برخورد که این حرف رو زدم .چون خودش رو جمع کرد و گفت:
_ نه ربطی نداره .فقط خواستم بهت هشدار بدم.
سوالی نگاش کردم که ادامه داد:
_ سهیل پسر خیلی خوبی نیست .در لحظه میتونه مخ دخترها رو بزنه .تعداد دوست دخترهاش از دستم در رفته.
از طرز صحبت کردنش مشخص بود که تبحر خاصی توی برخورد با خانوما داره .ولی باز به روی خودم نیاوردم و گفتم:
_ اتفاقا به نظرم یه آقای خیلی محترم بودن .طرز صحبتش خیلی خوب بود.
زبونش رو روی لبش کشید و با انگشت شصتش کنار لبش رو خاروند .کالفگی مشخص بود از صورتش:
_ ببین به سهیل نزدیک نشو .به نفعت نیست .منم اگه دارم میگم بخاطر خودته .قطعا یه پسر همجنس خودش رو
بهتر میشناسه.
نمیدونم چم شده بود .حرف هاش و قبول داشتم ولی حرکت بدی هم از اون پسر ندیدم که بخوام دوری کنم .با حرص
گفتم:
_ به شما چه ربطی داره؟ من خودم حد خودم رو میدونم .از خودم میتونم مواظبت کنم .بعدش هم پدر من چیزی
نمیگه شما چی میگی این وسط؟
یه لحظه عصبی شد و با صدای بلند گفت:
_ من قول دادم.
متوجه منظورش نمیشدم .یعنی چی قول داده؟ به کی قول داده؟ چی گفته اصال؟ با حالت گنگی نگاهش کردم که
پوفی کشید و دستش و داخل موهاش برد:
_ منظورم اینه که کال باید هوای همو داشته باشیم دیگه .باید مراقب هم باشیم .منم بهت تذکر دادم .میخوای گوش
بده میخوای نده.
و بعد به سرعت از کنارم رد شد .هنوز تعجب توی صورتم پیدا بود .نمیدونم چرا حس میکردم اون حرف از دهنش
پریده و حرف بعدیش برای ماست مالیش بوده.
سری تکون دادم تا این افکار از سرم بپره .خواستم برم بشینم که روشنک اومد دستم و گرفت و گفت:
_ بیا بریم برقصیم.
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_ نه ،االن نه! بعدا میرقصیم.
روشنک دستم و به سمت میدون رقص کشید و گفت:
_ چیه از وقتی اومدی عین این پیرزن ها نشستی!؟ اگه نازلی فیلمش رو ببینه تو نباشی میکشتت.
لبخندی زدم و تسلیم شدم .با روشنک رفتیم وسط و مشغول رقص شدیم .هم با روشنک رقصیدم هم با ویهان.
آیسانم که معلوم نبود کجاست!
بعد رقص ما ،عروس دوماد اومدن .ماهم برای استقبال نزدیک در ورودی رفتیم .نازلی مثل ماه شده بود .خیلی
خوشگلتر شده بود.
موهای مشکیش رو فندقی کرده بود و این کار باعث شده بود خیلی تغییر کنه .آرایش مالیمی روی صورتش داشت .با
اینکه آرایشش زیاد نبود ولی خیلی خوشگل شده بود.
لباسش هم که واقعا زیبا بود .باال تنش تماما سنگ دوزی شده بود .دامنشم پف زیادی داشت .آستین هاش هم گیپور
بود .پشت لباس هم کمی باز بود و با پروانه های ریز کار شده بود .روی تاج نازلی هم یه تور بلند بود تقریبا تا مچ پاهاش
میرسید.
جلوتر رفتم تا با نازلی روبوسی کنم .همزمان با من سهیل هم جلو اومد و به طرف پاشا رفت .بعد از نازلی به پاشا هم
تبریک گفتم .بعد از اینکه عروس دوماد به جایگاهشون رفتن ،منم برگشتم سر میز .بچه ها بازهم وسط میدون رقص،
داشتن میرقصیدن .خواستم بشینم که آیسان با اضطراب به سمتم اومد و گفت:
_ رستا دستم به دامنت تورو خدا یه کاری کن.
با چشمای گشاد به صورتش زل زدم:
_ چی شده؟ چرا این طوری میکنی تو؟
_ بعدا میگم بهت .فقط در این حد بدون که سامیار بهم گفت دوسم داره آیهانم شنید .االن هم کلی عصبانیه.
بعد چهرش رو توهم کشید و گفت:
_ وای رستا داره میاد .تو رو خدا یه کاری کن.
به پشتم نگاه کردم .آیهان داشت به سمت میز ما میاومد .روبه آیسان گفتم:
_خیلی خب برو از اینجا ولی بعد باید برام تعریف کنی.
مضطرب سری تکون داد و از میز دور شد.
آیهان رسید سر میز و گفت:
_ آیسان کجا رفت؟
ابروهام و به معنای "نفهمیدن" توی هم کشیدم که کالفه گفت:
_ االن آیسان و دیدم که اینجا بود .کجا رفت؟
دوباره ابروهام رو به معنای "فهمیدن" باال بردم .با زبونم لبم رو تر کردم و گفتم:
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_ همین اطرافه البد.
کمی مکث کردم و گفتم:
_ حاال شما توپت چرا اینقدر پره؟
اخمش رو غلیظ تر کرد و گفت:
_ یه چیزیه بین من و خواهرم.
رسما بهم گفت فضولی نکن .پسره ی بی تربیت .اگه بخاطر آیسان نبود ،همین االن پا میشدم و میرفتم پیش مامان
آنا ولی حیف که آیسان ازم کمک خواسته بود .نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:
_شما االن با این درجه از عصبانیت میخواید اون چیزی رو که بین شما و خواهرتونه حل کنید؟
با انگشت شصتش گوشه لبشو خاروند و گفت:
_ آیسان کجا رفت؟
یه لحظه عصبی شدم .هی من دارم سعی میکنم بخوابونم عصبانیتش رو ،هی گیر داده به آیسان .بدون توجه به
اینکه چی دارم میگم ،گفتم:
_فکر نمی کنید کاری که آیسان کرد حداقل غیر اخالقی نبود؟ اون دیگه توی مکان عمومی ...
بعد زدن این حرف ،سریع با دستم جلوی دهنم رو گرفتم .نگاه شرمندم رو به آیهان دوختم .حیرت زده نگاهم
میکرد .بعد چند ثانیه که نگاهم کرد ،نشست روی صندلی رو به روییم.
همچنان بهم زل زده بود .دهنش رو کج کرد و صداش رو نازک کرد و گفت:
_ من یاد نگرفتم آدمارو قضاوت کنم.مهم تر از ظاهر آدما باطنشونه.
و بعد با صدای مردونه خودش ادامه داد:
_ نگفتم همه ی این حرف هات شعاره.
پوزخندی زد و ادامه داد:
_ دوست ندارم چیزی رو دوبار تکرار کنم ولی من کاری نکردم.
لحظه ای مکث کرد:
_ بعدش هم تو فکر میکنی من اونقدر آدم بی منطق و با تعصب کورکورانه ای هستم که با خواهرم بخاطر اینکه کسی
بهش ابراز عالقه کرده دعوا کنم؟
این از کجا فهمید من این فکر و کردم؟ آب دهنم و قورت دادمو گفتم:
_ نه من همچـ...
حرفم رو قطع کرد و انگشت اشارش رو مقابلم گرفت:
_ مطمئن باش منی که بیست و خورده ای سال باهاش زندگی کردم خیلی بیشتر صالحش رو میخوام تا تویی که تازه
اومدی.
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به چشم هام زل زد و گفت:
_ دفعه آخرتم باشه که کاری رو توی سرم می کوبی .من برای گرفتن یا نگرفتن دوست دخترم ،از کسی اجازه
نمیگیرم.
و بعد بلند شد و به سرعت به طرف جایی رفت .با نگاهم دنبالش کردم که دیدم به طرف آیسان میره .بهش حق
میدادم .نباید اون حرف رو میزدم .اصال به من ربطی نداشت که بخوام چیزی بگم .نباید اون حرف رو میزدم؛ ولی
خب یه لحظه عصبی شدم .توی عصبانیت که حلوا خیرات نمی کنن.
حاال باید یه جوری این گند و جمعش کنم .آیهان داره کمکم میکنه خانوادم رو پیدا کنم .درست نیست اینجوری
دلخور باشه ازم.
_ پاشو دختر خوب .چرا نشستی؟
با صدای ویهان از فکر بیرون اومدم .نگاهم و بهش دوختم و لبخندی زدم:
_ بسه دیگه .خسته شدم.
اخم تصنعی کرد و درحالی که دستمو گرفته بود و بلندم میکرد ،گفت:
_ واال از وقتی اومدی گرفتی نشستی .من موندم چیکار کردی خسته شدی؟ پاشو ببینم.
ویهان بلندم کرد و وسط میدون رقص برد و من دیگه آیهان رو ندیدم نه اون موقع و نه تا آخر مجلس .اگرم
میدیدمش،بهم نگاه نمیکرد یا فرصتش پیش نمیاومد که بخوام بابت حرفم ازش عذر خواهی کنم.
ولی یه چیزی که برام عجیب بود ،اونم این بود که در طول تمام مجلس ،سنگینی نگاهی رو حس میکردم؛ ولی
نمیتونستم منبعش رو پیدا کنم .نمیدونم واقعی بود یا فقط حسی بود که خودم داشتم.
نزدیکای یک نصفه شب بود که برگشتیم خونه .البته قرار بود فردا صبح بیام خونه خاله آذر .برای تمیز کردن حیاط
کارگر گرفته بودن ولی داخل خونه به پای من و آیسان و داداشاش ،یاشا و سامیار ،روشنک و کیوان بود.
دستم رو باال بردم تا محکم در بزنم که در باز شد و قیافه آیهان رو به روم قرار گرفت .به چشم هاش نگاه کردم هنوز هم
بخاطر موضوع دیشب خجالت زده بودم .سرم رو پایین انداختم و با صدای آرومی که بعید میدونم شنیده باشه،
گفتم:
_ سالم.
مکث طوالنیش باعث شد که فکر کنم واقعا نشنیده و سرم رو باال بیارم .اخماش توهم بود .متوجه نگاهم که شد،
سرش و پایین انداخت و از کنارم رد شد و گفت:
_ سالم.
شنیده بود انگار .شونم و باال انداختم و وارد خونه شدم .کارگرها داشتن توی حیاط کار می کردن .آیسان هم روی پله
های خونشون ایستاده بود .متوجه من که شد ،دست هاش و باال برد و تکون داد .لبخندی زدم و براش دست تکون
دادم .از پله ها پایین اومد و به طرفم دوید .بهم که رسید ،نفس نفس میزد .مقطع گفت:
_س....الم
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_ سالم خوبی؟
سری به معنای "آره" تکون داد و گفت:
_ مرسی که اومدی.
_ این چه حرفیه وظیفه بود.
با یاد آوری موضوع دیشب ،رو به آیسان پرسیدم:
_ قضیه دیشب چی بود؟
نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت:
_ هیچی .سامیار منو کشید کنار ،گفت که بهم عالقه داره .عالقشم مال یکی دو روز نیست .از همون موقع که تو
دانشگاه با ویهان آشنا شد و پاش به خونمون باز شد ،کم کم بهم عالقمند شد.
به در خونه رسیده بودیم که نگهم داشت و ادامه داد:
_ گفت اگه منم بهش حسی دارم بگم که پا پیش بذاره.
_ تو چی گفتی؟
لبخندی زد و گفت:
_ منم یکم ناز اومدم .سریع قبول نکردم که! گفتم بذار فکر کنم چند روزی.
_ بعد جریان داداشت چی بود؟
_ اونم حرف هامون و شنید ،اومد ازم پرسید .منم جریان رو گفتم .اونم گفت که سامیار پسر خوبیه و یکمم راهنماییم
کرد.
چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:
_ پس مرض داشتی از داداشت دیو ساختی جلوم؟ من ساده هم گفتم داداشت برسه بهت ،عین این مردساالرای با
تعصب به فلک می کشه تورو.
آیسان خندید و در حالی درو باز میکرد ،گفت:
_ من چه میدونستم؟ ترسیده بودم خب.
سری به معنای تاسف براش تکون دادم و باهم وارد خونه شدیم .تا وارد شدیم ،صدای داد کیوان به گوشمون خورد .به
آیسان نگاه کردم .اونم نگاهی به من انداخت و باهم به طرف منبع صدا که پذیرایی بود ،دویدیم .وارد پذیرایی که
شدیم ،آه از نهادم بلند شد .فکر کنم اومده بودم مهد کودک بین چندتا بچه کوچولو نه برای کمک واسه تمیز کردن
خونه.
هیکل ویهان از یه چیز نارنجی رنگ که از بطری ها فهمیدم نوشابه بوده ،خیس شده بود .تمام صورت کیوان هم پر از
خامه کیک بود .قیافه کیوان خیلی بامزه شده بود .دستم رو جلوی دهنم گذاشتمو ریز خندیدم .چون آیسان خیلی
عصبانی بود .رو به ویهان و کیوان گفت:
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_ شما از هیکلتون خجالت نمی کشید واقعا؟ االن آیهان بیاد بیچارتون می کنه .سریع تمیزش کنید تا آیهان ندیده.
_ چیو نباید ببینم؟
با صدای آیهان همه به سمتش برگشتیم .آیهان که وارد شد ،به ویهان و کیوان زل زد .انگار حرف های آیسان روی منم
تاثیر گذاشته بود .چون منم ترسیده بودم و از ترس نفسم رو حبس کردم.
آیهان اخماش رو توهم کشید و طی و سطل دستش و محکم پرت کرد زمین که صدای بدی داد .با این کار آب دهنم و
قورت دادم و به عقب برگشتم .کیوان پشت ویهان پناه گرفته بود و ویهانم با چشم و دهن باز و صورت نارنجی به
آیهان زل زده بود.
قیافشون به قدری مضحک شده بود که نتونستم خودم و کنترل کنم و پقی زدم زیر خنده .حاال نخند و کی
بخند.همزمان بامن آیهانم اخماشو باز کرد و با صدای بلند خندید.
من و آیهان میخندیدیم و بقیه انگار شوک بودن .اولین نفر روشنک بود که از این شوک بیرون اومد و همراه ما
خندید .بعدشم بقیه مارو تو خندیدن همراهی کردن حتی خود ویهان و کیوان.
آیهان سری تکون داد و گفت:
_ خجالت بکشید .یه ذره بزرگ شید تورو خدا! االن مامان از خونه پاشا بر میگرده .باید از اون بترسید اینجوری ،نه
من.
از آیسان که کنارم بود پرسیدم:
_ خاله آذر کجاست راستی؟
_ برای پاشا و نازلی با عمم صبحونه بردن.
آهانی گفتم و نگاهم رو دوختم به آیهان که داشت صحبت می کرد:
_ آشپز خونه با من .پذیرایی هم با آیسان و ویهان و رستا .دو تا اتاق های پایین هم یکی واسه کیوان ،یکی هم به عهده
سامیار .روشنکم بشینه و بخوره و نظارت کنه.
همه موافقت کردن و شروع به کار کردن کردیم .تمام مدتی که آیهان حرف میزد ،به من نگاه نمیکرد .لعنت به دهانی
که بی موقع باز شود!
گذاشتم دقیقا زمانی یه چیزی گفتم آقا قهر کنه که فرداییش قراره برم باهاش خانوادم رو پیدا کنم .حاال چیکار کنم؟
یه جوری باید از دلش دربیارم ولی چجوریش و نمیدونم.
شونه ای باال انداختمو یه پالستیک بزرگ برداشتم و شروع به جمع کردن آشغال ها کردم .آشغال هارو من جمع می
کردم .گردگیری به عهده ی آیسان بود و جارو زدن هم کار ویهان.
تقریبا یک ساعتی گذشت و هر کی سرش تو کار خودش بود .منم کارم رو تموم کرده بودم .نگاهی به آشپزخونه
انداختم .با چیزی که دیدم ،ابروهام باال پرید .سرجام ایستادم و دستم رو به کمرم زدم و خیره نگاهش کردم .سنگینی
نگاهم رو حس کرد .سرش و باال آورد و نگاهم و دید .دست از کار کشید و گفت:
_ چیه؟ چرا اینجوری نگاه می کنی؟
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با این حرف آیهان ،توجه ویهان و آیسان و روشنک به ما جلب شد .سامیار و کیوان هم از اتاقا بیرون اومدن و روی مبل
نشستن .لبخندی به روش زدم و گفتم:
_ آقا آیهان فکر کنم شما به کمک احتیاج دارین.
با حالت گنگی بهم نگاه کرد و پرسید:
_ چطور؟
لبخندم رو از روی لبم پاک کردم و خیلی جدی گفتم:
_ آقا آیهان شما که آشپزخونه رو تمیز نمیکنین .شما فقط دارین کثیفی رو از اینور می برین اونور .اون پالستیکی که
دستتونه بار سومه که دارین جا به جاش میکنین .یک ساعته توی آشپزخونه هستین ولی حتی یه آشغال هم کم
نشده.
پوفی کشیدم و ادامه دادم:
_ شما فقط دارین کار مارو بیشتر میکنین.
با این حرف ،بچه ها زدن زیر خنده .آیسان با خنده گفت:
_ الهی بمیرم برای داداشم .بار اولشه کار خونه انجام میده.
سری به معنای تاسف تکون دادم و رو به آیسان گفتم:
_ آیسان به نظرت بهتر نبود داداشت وقتی رو که برای ساختن هیکلش گذاشت ،صرف یادگیری کارهای خونه می
کرد؟ بیشتر موفق میشدا!
با این حرفم صدای خنده جمع دوباره باال رفت .اخم های آیهان توهم بود .با همون اخما رو به من گفت:
_ تو یکی حرف از کار کردن نزن که ته لوس بودنی .هر چی نباشه تک فرزندی دیگه.
اخم هام رو توهم کشیدم و گفتم:
_ من لوس نیستم.
لبخند شیطنت باری زد و گفت:
_ ثابت کن.
نگاهی به بچه ها انداختم .همه به دوئل بین ما نگاه میکردن:
_ قبوله چجوری؟
طی و برداشت و به سمتم گرفت:
_ اینجا رو تمیز کن.
با تمسخر نگاهش کردم و درحالی که به سمتش می رفتم ،گفتم:
_ از اول هم معلوم بود آبی از جنابعالی گرم نمیشه.
بچه ها خندیدن که ویهان گفت:
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_ داداش کمکش کن گناه داره .رستا باید جور تورو بکشه؟
آیهان شونه ای باال انداخت .به ویهان نگاه کردم و سرم رو به معنای "مهم نیست" تکون دادم .بچه ها که دیدن قبول
کردم کار آیهان و انجام بدم ،مشغول انجام کارشون شدن .االن بهترین فرصت بود .به سمت آیهان رفتم و گفتم:
_ به یک شرط اینجارو تمیز میکنم .قبول کردید که هیچ ولی اگه قبول نکردید پی لوس بودن رو به تنم میمالم و
شمارو با اینجا تنها میزارم.
با سرش شرطم رو پرسید .خیلی تند و سریع گفتم:
_ قضیه ی دیشب و فراموش کنید و منو ببخشید.
لحظه ای بهم نگاه کرد .بعد نگاهش و گرفتو و طی و برداشت و گفت:
_ از وقتی اومدی منتظر فرصت بودی تا اینو بگی؟
یا من زیادی تابلوام یا این زیادی تیزه .فکر کنم درصد گزینه اول بیشتر باشه:
_ ای بگی نگی! چیکار میکنید؟ قبول؟
ابروهاش و باال برد و گفت:
_ من همون دیشب فراموش کردم .حاال بیا بگو چجوری باید با این طی کار کنم؟
لبخندی زدم و به سمتش رفتم.
_______________________
خودم و روی مبل پرت کردم و نفسم و با شدت بیرون دادم و گفتم:
_ آخیش! خسته شدم.
آیسان با پاش به بغل پام ضربه زد و گفت:
_ برای چی خودت رو پرت می کنی رو مبل؟ پول خورده ها.
دهنی براش کج کردم که لبخندی زد .سامیار بلند شد و گفت:
_ میخوام به قهوه مخصوص سامیار دعوتتون کنم که خستگیتون در بره.
و بعد بین تشویق ما راهی آشپزخونه شد .آیهان نگاهی به آیسان انداخت و گفت:
_ پاشو برو کمکش .شاید ندونه جای وسایل کجاست.
ُ
آفرین چه داداش اپن مایندی!(روشن فکر) باریکال خوشم اومد .بعد رفتن آیسان ،ویهان کنارم نشست و گفت:
_ آقا خبر دارین پلیس پیشگیری هم جدیدا اومده؟
روشنک پرسید:
_ یعنی چی؟
_ االن میگم.
و بعد روی مبل چهار زانو نشست و با آب و تاب شروع به تعریف کرد:
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_ دیروز رفتم ماشین پاشا رو بدم گل بزنن .حاال منم که همیشه خوش تیپ و جذاب .گشت جلوم رو گرفت .مامور
گشت برگشته میگه:
_ نسبتتون با خانوم چیه؟
بسم الله خانوم کجا بود؟ آش چی؟ کشک چی؟ ازش پرسیدم:
_ ببخشید جناب کدوم خانوم؟
میگه:
_ همونی که اینجوری تیپ زدی بری ببینیش.
اونقدر جالب تعریف کرد که حتی اگه موضوع خنده داری هم نبود ،مارو خندوند .صدای خندمون بلند شد .داشتیم
میخندیدیم که سامیار و آیسان با سینی های قهوه رسیدن .سامیار گفت:
_ مارو رد کردین دارین میخندین؟
کیوان ماجرا رو برای اوناهم تعریف کرد و اوناهم خندشون گرفت .دوتایی قهوه هارو پخش کردن .روشنک گفت:
_ جای نازلی و پاشا و یاشا خالیه چقدر!
_ یاشا چرا نیومد؟
ویهان جواب داد:
_ باید با عمه اینا صبحونه میبرد برای عروس دوماد.
سری تکون دادم و خم شدم و ظرف شکر رو برداشتم .شروع به شکر ریختن توی قهوم کردم .همیشه قهوه پر شکر
میخوردم .سه تا قاشق ریختم .سر چهارمیش بودم که با صدای آیهان متوقف شدم:
_ چجوری اینقدر قهوت رو شیرین می خوری؟
نگاهی به خودش و قهوش انداختم .خودش قهوه تلخ دوست داشت و تلخ می خورد .البد فکر میکرد همه باید
اینجوری باشن:
_ همونطور که شما ایقدر قهوتو تلخ میخوری.
_ این سالمه خب.
_ خب اینم خوشمزست .چه فرقی می کنه؟
سری به معنای تاسف تکون داد و گفت:
_ سلیقت واقعا عجیب غریبه.
لبخندی زدم و گفتم:
_ بله! هرکی شمارو ببینه که من باهاش معاشرت میکنم ،میفهمه که سلیقه من واقعا عجیب غریبه.
حرصی نگاهم کرد و گفت:
_ اینقدر حرف نزن قهوت رو بخور بذار زبونت دراز تر شه.
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صدای خندمون بلند شد .امروز خوش بهم گذشت .روز خوبی بود .تا یک ساعت بعدش نشستم و بعدش بلند شدم
تا بیام خونه .آیسان هم کلی بهم میوه و غذای اضافی عروسی و داد تا بیارم خونه.
موقع اومدن آیهان تا دم در همراهیم کرد .در رو باز کردم .خواستم برم بیرون که گفت:
_ فکر نکن نفهمیدم واسه فردا خواستی از دلم دربیاری!
سر جام ایستادم .لب گزیدم و آروم برگشتم .نه انگار واقعا تیز بود:
_ من فقط نخواستم دلخور باشین ازم .به هرحال دارین کمکم میکنین .همین!
با لبخند کمرنگ گوشه لبش که درک میکردم چقدر پر تمسخره ،گفت:
_ خیلی خب .فردا برای ساعت یازده با محمد قرار گذاشتم که تا قبل پروازت کارت تموم بشه.
دست هام رو مشت کردم و ناخون هام رو داخل دستم فرو کردم تا از اضطرابم کم بشه:
_ یعنی...
بزاق جمع شده توی دهنم رو به زور قورت دادم و ادامه دادم:
_ یعنی فردا ...میتونم پیدا کنم ...پیدا کنم خانوادم رو؟
با چشم هایی که چیزی جز آرامش توش نبود ،به صورتم زل زد و گفت:
_ اگه حدست درست باشه و خانوادت برای پیدا کردنت رفته باشن پیش پلیس ،آره میتونی.
توی چشم هاش چیز عجیبی بود .شبیه چیزهای عجیبی که این روزا از طرف مرد رو به روم میبینم .انگار یه جور
اطمینان توی چشم هاش بود .اطمینان به این که فردا میتونم خانوادم رو پیدا کنم و اطمینان به اینکه حدسم درسته.
نگاهم رو از کوهستان چشماش گرفتم و به زمین دوختم:
_ بابت همه چیز ممنون .خدافظ!
بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،به طرف خیابون راه افتادم.
________________________
نمیدونستم کجام .نمیدونستم چجوری و کی اومدم اینجا .فقط میدونستم جایی هستم که فرقی با بهشت نداره.
انگار افتاده بودم توی یه حجم بی پایانی از نقش های سبز رنگ که توی هر زاویش یه تیکه از بهشت جا گذاشته شده
بود.
یه جای خیلی بزرگ که پر از درختای سر سبز بود .صدای آواز بلبال رو خیلی راحت میشنیدم .جلوتر رفتم و دور
خودم چرخیدم و خوب اطرافمو رصد کردم ولی چیز آشنایی ندیدم یا حتی نشونی که بگه کجام.
بین تموم آوازای خوشی که بود ،صدای قهقهه ی دختر بچه ای رو شنیدم .گوشام و تیز کردم و با دقت صدارو دنبال
کردم .دنبال منبع صدا میگشتم .شروع به دویدن کردم .هر چقدر میدویدم ،بیشتر به صدای نزدیک میشدم .تا
اینکه با دیدن دختربچه سفید پوشی که یه مرد دنبالش میدوید ،متوقف شدم.
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صدای خنده ی مرد و دختربچه به گوشم میرسید .دختر میدوید و میخندید .اون مردهم به دنبالش .قیافه ی دختر
برام آشنا بود .جلوتر رفتم و دقتم رو بیشتر کردم .با چشم های ریز نگاهش کردم .دختربچه ایستاد و برگشت و بغل
مرد رفت.
با دیدن دختربچه تعجب کردم .اون ...اون بچگی های خودم بود .جلوتر رفتم و با دقت بیشتر به مرد نگاه کردم .بابا
نبود .قد بلندتر و چهارشونه تر از بابا بود .شبیه همون مردی بود که همیشه توی خوابام میدیدم .داشت بر
میگشت .میتونستم قیافش رو ببینم که...
_ رستای قشنگم؟ بلند نمیشی مامان جان؟ساعت نزدیک یازده ها!
با صدای مامان چشم هام و باز کردم .با دیدن صورت مهربونش ،لبخندی روی لبم نشست و با یادآوری نصفه موندن
خوابم ،لبخندم پرید .پتو رو کنار زدم و روی تختم نشستم:
_مگه این مهند گور به گوری خواب واسه آدم میذاره .تا نصفه شب مجبورم کرد باهاش چت کنم .البته سالم!
مامان در حالی که پرده های اتاقم و کنار میزد ،گفت:
_ به روی ماهت .اشکال نداره پاشو .یادمه دیشب گفتی ساعت یازده با یکی از دوستات قرار داری.
با یادآوری قرارم با آیهان با دستم محکم روی پیشونیم کوبیدم و گفتم:
_ چرا زودتر بیدارم نکردی آخه؟ اصال حواسم نبود.
مامان دستتش و به کمرش زد و گفت:
_ خوبه واال! رو که نیست .یک ساعته من دارم صدات می کنم .بیدار نمیشی که.
از تختم پایین اومدم و همونطور که به طرف دستشویی میدویدم ،گفتم:
_ مامانی لطفا زنگ بزن آژانس دیرم شد.
کرایه آژانس رو حساب کردم و پیاده شدم .نگاهی به کافه رو به روم انداختم .نفس عمیقی کشیدم و با شدت نفسم و
بیرون دادم .با قدمهای سست به طرف کافی شاپ رفتم.
هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودم که ایستادم .قدم های رفته رو برگشتم .پوفی کشیدم و شروع به کندن پوست لبم
کردم .چشم هام رو بستم .ته دلم داشت میلرزید .یه حس عجیبی داشتم .حسی که نمیدونم چیه .یهویی از کجا
اومد! خودم کم استرس داشتم با اون خوابی که صبح دیدم دیگه شد نور علی نور .با انگشت شصت و اشارم چشم
هام رو فشار دادم .نفسی کشیدم و با قدم های بلند ،بدون اینکه به خودم مجال فکر کردن بدم ،به طرف کافه رفتم و
وارد شدم.
با چشم هام دنبال آیهان و دوستش گشتم که با دیدن تکون های دست آیهان متوجهشون شدم.
آروم آروم به سمتشون رفتم .آیهان از سرجاش بلند شد .با بلند شدن آیهان ،دوستش هم از جاش بلند شد و به سمتم
برگشت .به قیافه دوستش نگاه کردم .قیافه دوستش خیلی آشنا بود و من آلزایمری بودم اگه پسر بی ادب و قانون
شکن توی هواپیمارو به یاد نیارم.
با به یادآوردن رفتارش اخمام و توهم کشیدم و کنار آیهان ایستادم .با همون اخما گفتم:
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_ سالم.
آیهان سری تکون داد ولی دوستش لبخندی زد و گفت:
_ اخمای توهم شما نشون میده هنوز رفتار منو فراموش نکردین.
اخمم رو غلیظ تر کردم و با کنایه گفتم:
_ شما پلیس بودین دیگه؟
لبخند عمیقی زد:
_ و به واسطه کارم باید اونجوری رفتار میکردم .چون توی ماموریت بودم و سوژم باید باورش میشد من یه آدم الت و
یه القبا هستم.
با این حرفش اخمام کمی باز تر شد .آیهان با صدای متعجبی گفت:
_ شما همدیگه رو میشناسین مگه؟
دوستش لبخندی زد و گفت:
_ توی همون پروازی که تو خلبانش بودی باهاشون آشنا شدم.
آیهان سری تکون داد و گفت:
_ بشینین.
تازه یادم افتاد برای چی اونجام و چیکار دارم .سریع پشت میز نشستم و رو به دوست آیهان که محمد بود اسمش،
گفتم:
_ شما قرار بود پیدا کنین پرونده های دزدی بیست و سه سال پیش رو.
سری تکون داد و یه پالستیک مشکی جلوم گذاشت و گفت:
_ این تموم پرونده های دزدی نوزاد دختر متعلق به بیست و سه سال پیشه .امیدوارم کمکتون کنه.
دست هام رو دراز کردم تا برش دارم ولی میلرزید .اون قدری میلرزید که توان برداشتنش رو نداشتم .دست هام و
مشت کردم .نفسی کشیدم و دوباره دست های لرزونم و جلو بردم که دستی زودتر از من برش داشت .به صاحب اون
دست نگاه کردم .آیهان هم به چشم هام خیره شد و چشم هاش و آروم بست و دوباره باز کرد .رو به محمد گفت:
_ مرسی داداش لطف کردی .کارمون تموم شد برات میارمشون پرونده هارو.
با این حرف آیهان ،محمد متوجه شد که باید تنهامون بذاره .از جاش بلند شد و گفت:
_ وظیفه بود .انشا ...که پیدا میکنین اونایی رو که دنبالشین.
بعد زدن این حرف خداحافظی کرد و از کافی شاپ خارج شد .نفسم رو محکم دادم بیرون .آیهان لبه های صندلیم رو
گرفتو به سمت خودش چرخوند:
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_ ببین رستا هر آدمی یه ظرفیتی داره .طبق اون ظرفیت میتونه با اتفاق های زندگیش کنار بیاد .باید قوی باشی .باید
دست و دلت نلرزه .یا تو یه راهی قدم نزار یا میزاری تا تهش برو .قدمات سست نشه .هیچوقت! نه االن نه هیچ زمان
دیگه ای .محکم باش .هرچی که شد .باشه؟
سری تکون دادم و به این نتیجه رسیدم حرف زدن مرد رو به روم چقدر قشنگه! صداش منو از توی فکر در آورد:
_ آماده ای؟
منظورش برای باز کردن پالستیک پرونده ها بود .سری به معنای تایید تکون دادم .دست های مردونش پیش رفت
برای باز کردن گره های پالستیک .پالستیک و که باز کرد ،پرونده های رنگی رنگی زیادی رو بیرون آورد.
حس می کردم نفسم باال نمیاد .انگار توی دلم رخت میشستن .دلم پیچ میخورد .کف دست هام عرق کرده بود .کف
دست هام که هیچی من عرق و حتی وسط مهره های کمرم هم حس میکردم.
اولین پرونده رو برداشت و به دستم داد .به چشم هاش نگاه کردم و پرونده رو گرفتم .توی چشم هاش یه چیزی بود.
چیزی شبیه نگرانی .پرونده رو باز کردم و محتویاتشو خوندم:
"نوزاد دختر سه ماهه به نام نازنین فاطمه فالح که در شبی بارانی ،مورخه ۱۰/۴/۱۳۷۴در مقابل داروخانه ای ربوده
شد ".به عکس بچه نگاه کردم .نه .اون بچه من نبودم.
اون پرونده بهم جرئت و جسارت داد تا باقیه پرونده هارو هم بخونم .ولی...
ولی نه اون پرونده نه چندین پرونده دیگه متعلق به من نبود .منی که حتی اسم و تاریخ تولد واقعیم رو نمیدونستم.
تا اینکه رسیدم به پرونده ای که عکس نوزاد توش مال من بود .وقتی پرونده رو خوندم ،حس می کردم روح از تنم جدا
شده .اشک توی چشم هام جمع شد .امکان نداشت .آخه ...آخه چطور ممکنه؟ با چشمای اشکی به آیهان نگاه
کردم .حاال میتونستم نگرانی رو بیشتر توی چشمش ببینم .با صدای آروم و مقطع اسمش رو صدا زدم:
_ آیـ ...آیهان!
چشم هاش رو روی اعضای صورتم چرخوند:
_ جانم؟
نگاهی به پرونده توی دستم انداختم:
_ این ...این...
___________________________
توی ماشین آیهان نشسته بودم و نمیدونستم کجا داریم میریم .به قدری انرژیم تحلیل رفته بود که حتی نای
پرسیدن اینکه مقصدمون کجاست روهم نداشتم .فقط میتونستم ساکت باشم و توی سکوت سه سال پیش رو به یاد
بیارم:
در حالی که به تهران زیر پام خیره شده بودم ،صدای بابا از پشت سرم به گوشم رسید:
_ توی این شهر ،هزاران نفر زندگی می کنن که رازهای دارن .رازهای پنهان با الیه های وسیع.
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به طرف بابا برگشتم .متوجه ی حرف هاش نمیشدم:
_ حرفات خیلی عجیبه بابا.
با با بهم نزدیک شد و ادامه داد:
_ تو دختر قوی و محکمی هستی .نه اینکه من و آنا اینطور تربیتت کرده باشیم .نه .تو از اولم قوی بودی.
_ ولی االن پاهام داره میلرزه.
_ مهم اینه که دلت نلرزه قشنگ بابا.
نمیفهمیدم این همه مقدمه چینی برای چیه:
_ بابا چی میخوای بگی؟ بگو زودتر .االنه که دلم بیاد تو دهنم.
بابا با قدم های آروم ازم فاصله گرفت و گفت:
_ چیزی که میخوام بگم ،مربوط به گذشته توئه.
نگاهش و به رو به روش دوخت و ادامه داد:
_من یکی از آدمای این شهرم که فکر میکردم میتونم رازمو برای همیشه پنهان نگه دارم .فکرشم نمیکردم
روزی،بادی این غبار رو کنار بزنه .فکر نمیکردم طوفانی در راه باشه .طوفانی به اسم وجدان که آسایش رو ازم میگیره.
با نگاه مضطربی گفتم:
_ داری من رو میترسونی.
بابا به سمتم برگشت و گفت:
_ دختر قشنگم ،رستای من ،تو همه زندگی منی .ولی...من و آنا پدر و مادر واقعی تو نیستیم.
از فکر گذشته بیرون اومدم .هیچ وقت اون روز و از یاد نمی برم .یه هفته با هیچ کس حرف نزدم .همه اومدن و بهم
گفتن که این حقیقت تاثیری توی جایگاهم تو خانواده نمیزاره ولی حسی که ته ته قلبم جولون می داد و میگفت تو
دختر این خانواده نیستی چی؟
ولی حاال که فهمیدم کیم ،حاال که فهمیدم اسم واقعیم ترانست نه رستا ،حاال که فهمیدم تاریخ تولدم ۵/۳/۱۳۷۴
نیست و ۱۳/۱۲/۱۳۷۳ست ،نمیدونم حسم چیه؛ ولی سخته .اینکه بفهمی خانواده ای که ۲۳سال تموم شب و
روزت رو با اونا گذروندی ،خانواده واقعیت نیستن .اینکه ۲۳سال تولدت رو توی تاریخ اشتباه گرفتی .بفهمی ۲۳سال
اونی نبودی که هستی .سخته.
با ایستادن ماشین به خودم اومدم .اطرافم و نگاه کردم .یه دره بود با یه خیابون که هیچ ماشینی ازش رد نمیشد .سرم
رو به طرف آیهان چرخوندم:
_ اینجا کجاست؟چرا اومدیم اینجا؟
_ آوردمت اینجا که بدون هیچ فکر و خیالی خالی کنی خودتو .نریز تو خودت رستا .مریض میشی.
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و بعد بدون اینکه منتظر جوابم باشه پیاده شد .پیاده شد و رفت لب دره ایستاد و شروع کرد به داد زدن .بی وقفه داد
میزد .هیچی نمیگفت فقط داد میزد.
از ماشین پیاده شدم و رفتم کنارش .متوجه حضورم که شد،داد زدنو متوقف کرد.به صورتش خیره شدم و گفتم:
_ تو میدونستی؟
بدون اینکه نگاهش رو از صورتم بگیره ،گفت:
_ اون روزی فهمیدم که داشتیم میرفتیم شیرخوارگاه.
با به یادآوردنش آه از نهادم بلند شد:
_ اونی که پشت خط بود بهت گفت .برای همین عصبی شدی .برای همین برخالف اینکه اهل دعوا نبودی ،با اون
چندتا پسر دعوا کردی .واسه همین گفتی دیگه نریم شیرخوارگاه چون به نتیجه ای نمیرسیم.
اشک هام صورتم و خیس کرد .با بیچارگی تمام بهش گفتم:
_ پس چرا زودتر نگفتی؟
لبخند مهربون و کمرنگی روی لبش نشست:
_ دوست داشتم خودت بفهمی ،خودت پیدا کنی جواب این معما رو .اگه من بهت میگفتم تو حقیقت و
میفهمیدی ،ولی دیگه نمیتونستی لذت وصالو بچشی ،اگه من بهت میگفتم تو حقیقت و میفهمیدی،ولی دیگه
ارزشی نداشت .باید خودت میگشتی دنبال پدرت .بریز بیرون چیزی رو که تو دلته رستا .مقاومت نکن.
انگار فقط به یه تلنگر احتیاج داشتم که خودم و خالی کنم .با صدای بلند زدم زیر گریه .با دو زانو روی زمین افتادم.
صدای جیغام توی دره میپیچید و انعکاس صدام دوباره برمیگشت .پژواک صدام توی گوشم میپیچید .دلم گرفته
بود و با گریه سعی میکردم بازش کنم .سعی میکردم خالی کنم خودمو که آماده بشم برای دیدن پدرم .برای دیدن
ارسالن صالحی.
آره ارسالن پدرم بود .حاال میفهمم چرا توی جشن آیهان قیافش برام آشنا بود .با اینکه ۲۰سال از کشورش دور بود.
اون مرد همون مردی بود که من توی خواب هام میدیدمش .مردی با صورت خونی و قنداق بچه خونی و من شک
نداشتم مردی که دیشب توی خوابم دیدم ،همون ارسالنه.
با صورت اشکی رو به آیهان گفتم:
_ منو میبری پیش بابام؟
اونقدری مظلوم گفتم که دل خودم هم به حالم سوخت .آیهان لبخندی زد و گفت:
_ چرا نبرمت دختر دایی.
اشک های جمع شده توی چشم هام روی صورتم ریخت و من دلم ضعف رفت برای این دختر دایی گفتن مرد رو به
روم.
نای بلند شدن نداشتم .آیهان فهمید و به کمکم اومد .دستش رو دور شونم انداخت و تا دم ماشین کمکم کرد.
نمیدونستم گریم رو متوقف کنم یا خجالت بکشم برای دستایی که دور شونم حلقه شده بود.
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باالخره سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم .تمام راه رو سکوت کرده بودم .آیهانم چیزی نگفت .انگار فهمیده بود به
این سکوت احتیاج دارم .احتیاج دارم تا خودم رو پیدا کنم .تا تموم توانم رو برای دیدن پدرم جمع کنم .پدری که حتی
درمورد سرگذشتش چیزی نمیدونستم.
_ رسیدیم رستا جان.
با صدای آیهان از فکر بیرون اومدم و نگاهی به اطراف انداختم .خونه خاله آذر بودیم یا بهتره بگم ...عمه آذر.
رو به آیهان پرسیدم:
_ چرا اومدیم خونه شما؟
_ دیشب دایی اینجا بود .همه چی رو برای مامان اینا گفتیم .حاال هم همه منتظر ما هستن.
بدون هیچ حرف دیگه ای از ماشین پیاده شدم .آیهان هم بالفاصله بعد من پیاده شد .رفتیم و آیهان زنگ رو زد .کلید
نداشت مگه؟ شایدم میخواست بهشون فرصت بده تا با من رو به رو بشن.
چند ثانیه ای گذشته بود که در باز شد .این بار خونه دوست مامان آنا ،برای دیدن دوست مامان آنا نمیرفتم .خونه
عمم برای دیدن پدرم میرفتم .بدون توجه به اطراف ،با قدم های بلند به طرف در خونه رفتم و درو باز کردم.
وارد که شدم ،نگاهم قفل نگاه سبزرنگ آشنایی شد .دوست داشتم زمان متوقف بشه تا من بتونم تو جنگل چشم
های پدرم غرق بشم .هیچ کس رو نمی دیدم .صدای گریه ی عمه و آیسان برام مهم نبود .فقط نگاهی برام مهم بود که
هر آن امکان داشت اشک چشم هاش بریزه.
جلوتر رفتمو با چشم های اشکی و صدای آروم ،زمزمه کردم:
_ بابا!
لب خونی کرد .با دیدن بابا گفتنم اشک روی گونش ریخت و گفت:
_ جان بابا!
به سمتم دوید و در کسری از ثانیه من در آغوش پدرم فرو رفتم.
صدای گریه مردونش بلند بود و توی گوشم میپیچید .ناخداگاه دست هام و باال آوردم و دور کمر پدرم پیچیدم .دیگه
نتونستم صدای گریم رو کنترل کنم و صدای من با صدای بابا قاطی شد .دست هاش رو دور بدنم سفت تر کرد .بدنم
درد گرفت اما اهمیت نداشت .مهم نبود اصال.
بعد دقیقه های طوالنی ،باالخره از آغوشش بیرون اومدم .اطرافم رو نگاه کردم .آیسان و عمه گریه میکردن .چشم
های عمو شهریار و ویهان قرمز بود .ولی آیهان با لبخند نگاهم میکرد .نگاهم رو به سمت بابا برگردوندم .دست هاش
رو باال آورد و روی صورتم گذاشت:
_ از همون بار اولی که دیدمت یه حسی نسبت بهت داشتم .حس آشنایی که نمیدونستم چیه .همون بار اولی که
گفتی برات آشنام.
دستامو روی دستاش گذاشتمو گفتم:
_ من خواب شمارو می دیدم .شمارو توی خوابم می دیدم .برای همین برام آشنا بودین.
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لبخندی زد که صدای عمه به گوشم رسید:
_ برو کنار ارسالن .میخوام یه دل سیر برادرزادم و نگاه کنم.
بابا با لبخند کنار رفت .نگاهم رو به چشم های اشکی عمه دوختم و آروم توی آغوشش فرو رفتم .صدای گریه آرومش
توی گوشم بود .عمه زیر لب خدارو شکر می کرد که پیدا شدم .که غصه های تنها برادرش به پایان رسیده .بعد عمه به
ترتیب آیسان و عمو بغلم کردن و بعدم ویهان.
همگی روی مبل نشستیم .حاال که آروم شده بودم ،سواالی زیادی توی سرم میچرخید .رو به بابا گفتم:
_ شما نمیخواین چیزی رو برای من توضیح بدین؟
لبخند تلخی روی لب بابا نشست .لبخندی تلخ به وسعت تموم سختی هایی که کشیده:
_ ما آدما موجودات عجیبی هستیم .تا چیزی داریم قدرش و نمیدونیم تا از دستش میدیم ،میفهمیم ای دل غافل!
چی داشتیم و بی خبر بودیم .مدت زمان فکر کردن به اونی که پیشمون نیست،خیلی بیشتر از وقتیه که پشیمون
هست.
جنبه محبت نداریم.ظرفیتمون که تکمیل میشه ،غرورمون سرریز می کنه و سیل بی تفاوتیمون اطرافیانو غرق
میکنه بعد که به خودمون میایم دنبال یه مثقال محبتیم .میدونیم دنیا همیشگی نیست ولی برای حفظش تن به هر
کاری میدیم.
میدونی دخترم ما آدما فقط شعاریم.شعار میدیم عقل کلیم ،همه چیز دانیم ،درک میکنیم اما پاش بیفته بدتر از گربه
ها میشیم .تقال میکنیم همه چیزو بشنویم،بدونیم،بفهمیم ولی طاقت جواب نداریم .گل بابا بعضی وقتا باید
نشنوی ،ندونی ،نفهمی .باور کن دنیا اینحوری قشنگ تره.
_ یعنی می خواین نپرسم چی شد که منو از دست دادین؟ چه بالیی سر مادرم اومد؟ یا چطور منو پیدا کردین؟
نمیتونم نپرسم باید بگین بهم.
آهی کشید و شروع به حرف زدن کرد:
_ با ترمه توی شیراز آشنا شدم .سر یه پرونده که من قاضی بودم و اون وکیل مدافع .بعدشم که معلوم شد ترمه ،دختر
دوست پدرمه .من عاشق ترمه بودم و هستم .نزدیک دوسال بعد ازش خواستگاری کردم و ازدواج کردیم .بعد ازدواج
اومدیم تهران.
یک سال بعد ازدواجمون هم خدا تورو بهمون داد .اسمت رو گذاشتیم ترانه .مادرت اسمتو انتخاب کرد .هنوز یک
ماهت نشده بود که یه پرونده مهم به پستم خورد .پرونده یه مشت خالفکار قاچاقچی.
نفس عمیقی کشید و دوباره ادامه داد:
_ هر گند و کثافتی توی باندشون بود .از تولید و توضیع مواد بگیر تا قاچاق اعضای بدن و اسلحه .به هر بهونه ای بهم
رشوه دادن تا زیر سیبیلی ردشون کنم ولی نمیشد .هم پروندشون قطور بود و هم من اهلش نبودم.
آخریا شروع کردن به تهدید ولی من احمق جدیش نگرفتم تا اینکه...
مکث کرد .معلوم بود یادآوری این خاطرات اذیتش میکنه .به جای بابا آیهان ادامه داد:
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_تا اینکه یه روز دایی از دادگاه بر میگرده و جسد نیمه جون زندایی ترمه رو توی خونه پیدا می کنه .زندایی لحظه
قبل مرگش به دایی میگه که تورو دزدیدن و میگه که هر چی شد قبول نکنه تو خالف اونا شریک بشه.
دایی که بعد زندایی دیگه نمیتونسته تورو هم از دست بده،میره پیش پلیس .اونا به دایی میگن که اگه تورو زنده
میخواد ،باید پیگیری پرونده رو متوقف کنه.
آیهان سکوت کرد و عمه ادامه داد:
_ اما ارسالن نمیتونست حرف ترمه رو زمین بندازه .مخفیانه با پلیس همکاری می کنه .ولی اونا میفهمن و به ارسالن
خبر میدن که تو کشته شدی.
چشم هام رو میبندم تا اشک سمج جمع شده توی چشم هام فرو بریزه:
_ یعنی شما شک نکردین که دروغ باشه؟
عمو شهریار جواب داد:
_ از اون گروه هرچی که بگی بر میاومد .بعدشم وضعیت ارسالن اجازه کار دیگه ای رو بهمون نداد.
با حالت گنگی نگاهش کردم که ادامه داد:
_ بعد شنیدن این خبر ،ارسالن به قدری حالش بد میشه که مجبور میشیم ببریمش تیمارستان.
چشم هام از روی درد بسته شد .آخه چطور ممکنه؟ با صدای بابا چشم هام رو باز کردم:
_ من سه سال توی تیمارستان بودم .اوضاعم اصال خوب نبود .بعد سه سال هم برای همیشه رفتم آمریکا.
_ چطور پیدام کردین؟
_ چند ماه پیش یه نامه از ایران به دستم رسید که توش نوشته شده بود که تو زنده ای .نتونستم بی تفاوت باشم.
میخواستم حتی اگه شوخی بی مزه ای هم باشه ،مطمئن شم .بخاطر همین با آیهان برگشتم .پیدا کردن آدرس
کسی که نامه رو برام فرستاده بود ،با دوستایی که شهریار داشت ،کار سختی نبود.
ولی اون مرد از اونجا رفته بود و پیدا کردن آدرس جدیدش به مراتب ،سخت تر بود .بعد از کلی دردسر باالخره پیداش
کردم .رفتم پیشش و از تو پرسیدم که بهم گفت قرار بوده تو رو بکشه ولی دلش نیومد .چون خودش هم نمیتونست
تو رو نگه داره ،میذارتت سرراه .خودشم منتظر میشه تا ببینه کی پیدات می کنه .بعدشم که خانواده افخم پیدات می
کنن ،اون مرد تعقیبشون می کنه که دست نااهل نیفتی .اون آدرست رو بهم داد.
_ چرا نیومدین سراغم؟
_ آیهان نذاشت .گفت بزارم تا خودت منو پیدا کنی .حتی شب عروسی پاشا نذاشت بیام پیشت ولی قول داد که
مراقبت باشه.
حاال میفهمم که چرا رفتار آیهان و داییش اون شب عجیب بود یا چرا آیهان گفت قول داده یا حتی اون سنگینی نگاه،
از چی بوده:
_ خانواده مادریم چی؟

139

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ دقیقا  ۲۰ساله که ازشون خبر ندارم .از وقتی تو و مادرت منو تنها گذاشتین.
دیگه کشش چیز دیگه ای رو نداشتم .از جام بلند شدم و به طرف در رفتم .با صدای آیسان متوقف شدم:
_ کجا میری رستا؟
به سمتش برگشتم:
_ میخوام تنها باشم.
بدون اینکه منتظر حرفی باشم از خونه زدم بیرون .بارون نم نم میومد .از بارون خوشم میاومد .همیشه دوست
داشتم زیرش قدم بزنم ولی مامان نمیزاشت .با یادآوری مامان ،به این فکر کردم که حتما خیلی سخته براش اگه
بفهمه بابای من برادر بهترین دوستشه:
_ به عمو شهروز زنگ زدم و گفتم نمیتونی به پروازت برسی.
کنارم رو نگاه کردم و آیهان رو دیدم که دست هاش توی جیبش بود و به رو به رو نگاه می کرد.
_ فکر کنم گفتم میخوام تنها باشم.
با این حرف نگاه از جلو گرفت و بهم دوخت:
_ من دختر داییم رو تنها نمیذارم.
این بار دومی بود که با این اسم صدام میزد .این اسم رو دوست داشتم.
بدون حرف دیگه ای به جلوم خیره شدم .بعد چند دقیقه ،آیهان گفت:
_ من زیر بارون قدم زدن رو خیلی دوست دارم از بچگی ولی مامانم هیچوقت نمیذاشت زیر بارون قدم بزنم .همیشه
میگفت "مریض میشی"
لبخندی از این اتفاق مشترک روی لبم نشست:
_ منم همینطور ولی مامانم نمیزاشت زیر بارون بمونم چون گلی میشدم و حمومم نمیرفتم ،خونه رو کثیف می
کردم.
صدای خنده آیهان به گوشم رسید:
_ یعنی آب رو دوست نداشتی؟
سری به عالمت منفی تکون دادم و فقط به طنین خندش گوش دادم .بارون شدید تر شد ولی نه من نه آیهان قصد
نداشتیم کنار بریم .به مردمی نگاه می کردم که با سرعت سعی می کردن سرپناهی پیدا کنن.
_ حاال میخوای چیکار کنی؟
با صدای آیهان ،چشم از مردم گرفتم و بهش دوختم:
_ یعنی چی میخوای چیکار کنی؟
_ دایی ارسالن رو میگم .نمیخوای از این به بعد با پدر واقعیت زندگی کنی؟
نگاهم و ازش گرفتم.نفسم و با شدت بیرون دادم و گفتم:
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_ من هیچ وقت احساس نکردم دختر خانواده افخم نیستم هیچ وقت! بابا سعید و مامان آنا ،با من جوری رفتار
نکردن که لحظه ای حس کنم من رو دخترشون نمیدونن .به خاطر همین نمیتونم اونارو ول کنم .اصال نمیتونم .من
عاشق مامان و بابامم اما نمیتونم منکر اینم بشم که پدر واقعی من دایی توئه.
_ پس یعنی نمیخوای با دایی زندگی کنی؟
سری به عالمت منفی تکون دادم و گفتم:
_ نه .من باید کنار خانوادم بمونم .نباید تنهاشون بذارم .مخصوصا اینکه من برادرزاده بهترین دوست آنام.
آیهان سری تکون داد و چیزی نگفت .باهم زیر بارون از خونشون تا خونمون پیاده اومدیم .بدون اینکه حرف دیگه ای
بزنیم .هنوز هم نمیتونستم باور کنم اتفاقاتی رو که امروز افتاد .امروز روز سختی بود برام .خیلی سخت.
به خونمون که رسیدیم ،قبل اینکه وارد خونه بشم ،رو به آیهان گفتم:
_ به سرت نزنه به هوای خالی کردن عقده های بچگیت از اینجا تا خونتون بازم پیاده بری.
آیهان لبخندی زد و به آسمون اشاره کرد:
_ هنوز داره بارون میاد .فکر کنم یه سرمای حسابی میخو...
هنوز حرفش تموم نشده بود که سه تا عطسه پشت سرهم زد .با دیدن عطسش لبخندی روی لبم نشست و گفتم:
_ فکر نکن مطمئن باش.
متقابال جوابم رو با لبخند داد و گفت:
_ برو تو.
سری تکون دادم و وارد حیاط شدم .این روزها زیادی به روم لبخند می پاشید و من حس میکردم لبخند بیشتر به
صورتش میاد.
وارد خونه که شدم ،مامان و بابا رو کنار هم روی مبل پیدا کردم .امروز بابا سرکار نرفته بود؟ جلوتر رفتم و گفتم:
_ سالم.
مامان با شنیدن صدام برگشت و بهم نگاه کرد .تا من رو دید ،چشم هاش پر از اشک شد .با دستاش جلوی صورتشو
گرفتو با صدای بلند گریه کرد.
گریه مامان نشون می داد که خاله آذر...خاله که نه .عمه آذر زنگ زده و همه چی رو بهش گفته .حالم خوب نبود.
خودم احتیاج داشتم یکی بیاد دلداریم بده ولی نمی تونستم نسبت به این حال مامان بی توجه باشم.
با قدمهای آروم به طرف مامان رفتم .جلوش زانو زدم و لبخند خسته ای روی لبم نشوندم .سکوت کردم و توی
سکوت منتظر آروم گرفتن مامان شدم .باباهم هیچی نمیگفت و به ما نگاه می کرد.
باالخره بعد چند دقیقه مامان یکم آروم گرفت و دست هاش رو از جلوی صورتش برداشت .باهمون چشم های پر
اشک و چونه لرزون بهم خیره شد .طاقت این حالش رو نداشتم .سرم رو پایین انداختم و گفتم:
_ چرا گریه میکنی دورت بگردم؟ مگه رستات مرده؟
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دست هام رو جلو بردم و دست هاش رو گرفتم .به صورتش نگاه کردم که گفت:
_ آذر همه چی رو گفت .می ترسم ولم کنی.
لبخندی زدم:
_ چرا ولت کنم؟ تو مامان منی .نگران چی هستی؟
یه قطره اشک از چشم های عسلیش روی گونش چکید:
_ نگرانم چون مادرم .نمیتونی درک کنی.
دستم و روی صورتش گذاشتم و اشکشو پاک کردم:
_ تو مادر نیستی .تو فرشته ای ،عشقی ،نفسی ،جونی .جون منی مامان .من حتی بخوامم نمیتونم ولتون کنم .چون
شما ...شما خانواده منین.
اشک سمجی که توی چشمم بود ،باالخره فرو ریخت .فرو ریخت و من توی آغوش مامان حل شدم .فرو ریخت و
صدای گریمون توی خونه پیچید .فرو ریخت و این دست های قوی و مردونه بابا بود که مثل محافظ دور تنمون پیچید
و من احساس امنیتی رو که داشتم با هیچی عوض نمی کردم.
بعد دقیقه های طوالنی مامان خودش و کنار کشید و بلند شد.اشک هاش رو پاک کرد و گفت:
_امشب آقاجون و عمه و عمو و خالت میان اینجا با خانوادشون .من میرم شام رو آماده کنم.
رفت و میتونستم بفهمم که داره به هر دری میزنه که بیشتر از این جلوی ما گریه نکنه.
بابا بازومو گرفت و از روی زمین بلندم کرد:
_ بلند شو دخترم .میدونم روز سختی رو داشتی .امشب هم که مهمون داریم .برو یکم استراحت کن.
سری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم .چند قدمی بیشتر نرفته بودم که ایستادم و به سمت بابا برگشتم:
_ بابا؟
نگاهش و بهم دوخت و مهربون جواب داد:
_ جان بابا؟
زبونم رو تر کردم و گفتم:
_ خیلی دوست دارم!
با این حرف ،لبخندی روی لب بابا نشست:
_ هیچکس به اندازه تو برای من و آنا ارزش نداره بابا جان .هیچکس!
بدون حرف دیگه ای به سمت آشپزخونه و برای آروم کردن مامان رفت .من هم راهم و ادامه دادم و به سمت اتاقم
رفتم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به خودم توی آینه خیره شدم .یه شلوار مشکی راسته تنم بود با یه بلیز کیمونو سفید .موهام و جمع کرده بودم و یه
شال سفید مشکی هم روی سرم بود.
آرایشم به نسبت دفعه های قبل که آقاجون اینا میاومدن خونمون ،بیشتر بود .دوست نداشتم صورت بی رنگ و
روحم و ببینن .هنوز هضم اتفاقات امروز برام سخت بود.
نفسم و محکم دادم بیرون و از اتاقم خارج شدم.
پایین که رفتم همه توی پذیرایی نشسته بودن .آقاجون ،عمو و زنش ،مهند و مارتین و ستایش ،عمه و شوهرش و
دانیال و حتی خاله الهام و پسرهاش و زن هاشون .با صدای بلندی گفتم:
_ سالم.
با صدای من ،همه سراشون به طرفم برگشت .میدونم که خیلی دوسم دارن .میدونم که همشون منو دختر سعید و
آنا میدونن ولی نمیدونم چرا اون لحظه رو دوست نداشتم .اینکه همه برای من جمع شده بودن رو دوست نداشتم.
همه لبخندی زدن و جوابم رو دادن .خاله الهام رو به من گفت:
_ بیا اینجا خاله فدات شه .بیا بشین پیش خودم.
لبخند محوی زدم و کنار خاله نشستم.چند ثانیه توی سکوت مطلق گذشت انگار کسی دوست نداشت این سکوت
شکسته بشه .باالخره بعد چند دقیقه ،آقاجون گفت:
_ کم و بیش در جریان اتفاقات افتاده هستیم .پشت تلفن یه چیزایی گفتن بهمون سعید و آنا.
و بعد رو به من کرد و گفت:
_ رستا جان بابا اگه ما امشب خونتون جمع شدیم بخاطر اینه که بدونی اگه سعید و زنش یه دختر دیگه داشتن ،هیچ
وقت به اندازه تو برای ما عزیز نبود .عشقی که ما نسبت به تو داریم مال دیروز نیست که امروز از بین بره.
تو نوه ی منی .دختر سعیدی و این حقیقتیه که هیچ وقت تغییر نمیکنه .مهم نیست کی تورو به دنیا آورده .مهم اینه
که جایگاه مهمی توی این خانواده داری .شاید باورت نشه که چقدر توی استحکام خانوادت نقش داری و مثل ستون
برای خانواده افخمی.
نگاهم که به انگشتای دستم بود و باال آوردم و تک تکشون رو از نظر گذروندم .مامان دوباره توی چشم هاش اشک پر
شده بود.بابا با چشمای غمگین نگاهم می کرد .آقاجون ادامه داد:
_ این حق توئه که بخوای کنار پدرت باشی .پس در این مورد مختاری.
با این حرف آقاجون ،اشک های مامان جاری شد .قیافه همشون پر از استرس بود .نگران بودن .نگران جواب من به
حرف آقاجون.
وقتش بود دیگه برای همیشه به این بحث پایان بدم .لبم رو با زبون تر کردم و نفس عمیقی کشیدم:
_ روزی که تصمیم گرفتم بگردم دنبال هویت واقعیم ،به مامان یه قولی دادم .قول دادم حتی اگه خانوادم رو پیدا
کردم ،کنارش بمونم و ولش نکنم .االنم سر قولم هستم .نه فقط بخاطر مامان ،بلکه بخاطر خودم .چون نمیتونم از
مامان و بابا جدا شم .چون لحظه ای به اینکه من و از ته قلبشون ،ته وجودشون دوست دارن شک نکردم.
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لحظه ای مکث کردم و به قیافه مامان که با شوق نگاهم می کرد ،خیره شدم:
_ فقط...
با همین کلمه میتونستم اضطراب و توی چشم های مامان ببینم .رو به مامان و بابا گفتم:
_ فقط میخوام روزای جمعه کنار ارسالن باشم .اون توی زندگیش سختی زیاد کشیده .حقشه االن من کنارش باشم
ولی فقط روزهای جمعه .برای اینم میخوام شما بهم اجازه بدین .این اجازه رو میدین؟
بهش گفتم ارسالن که مامان حساس نشه .همینطورهم کلی نگران بود .بابا نگاهی به مامان و بعد به آقاجون انداخت
که با بسته شدن چشم های آقاجون گفت:
_ این حق طبیعی توئه دخترم .برای حقت نباید اجازه بگیری.
با این حرف ،لبخندی روی لبم نشست .میدونستم اجازه میدن که حداقل هفته ای یکبار پیش بابام باشم .روزهای
دیگه هم قبل و بعد پروازهام ،میتونستم بهش سر بزنم.
تو فکر بودم که صدای مهند من و به خودم آورد:
_ زنعمو جان نمیخوای به ما شام بدی؟ بابا ول کن این چشم وزغی رو .منو بچسب که روده کوچیکه بزرگه رو قورت
که چه عرض کنم ،بلعید!
سیب توی پیش دستیم رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم که تو هوا گرفت و یه گاز بهش زد .حرصی گفتم:
_ کارد بخوره به اون شکمت ندید بدید بدبخت.
همه به بحث بین ما لبخند زدن .مامان بلند شد و برای چیدن میز به آشپزخونه رفت .من و ستایش و عروس های
خاله ،یعنی نیلوفر زن صدرا و مژده زن سامان ،بلند شدیم .به عمه و زنعمو و خاله هم اجازه بلند شدن ندادیم.
همگی در کنارهم شام خوردیم .بعد از شام نزدیکای دوساعتی کنارهم بودیم .بعد اون ،خاله الهام و پسرهاش رفتن.
بعدش هم آقاجون .بعد اونم عمو نوید و در آخر عمه سعیده.
موقع رفتن ،دانیال بهم گفت:
_ تو همیشه و همیشه همون رستا کوچولوی مهربونی هستی که وقتی باهم می دویدیم و میخوردیم زمین ،با اینکه
خودت درد داشتی ولی میومدی و با اون لحن بچگونه می گفتی "غصه نخول تانیال.بزلگ میسی یادت میله"
لحن بچگونه ای که گرفته بود باعث شد به خنده بیفتم .دانیال هم لبخند زد .سری تکون دادم و گفتم:
_ این موضوع هیچ ربطی به رابطه من و تو نداره دانیال.
لبخندی زد و به چشم هام نگاه کرد .توی چشم هاش مهربونی موج می زد و بعد به سمت در حرکت کرد.
با اینکه خجالتزده بودم ولی با یادآوردی چیزی ،صداش زدم:
_ دانیال؟
برگشت و گفت:
_ جانم؟
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لبخندی به جانم گفتنش زدم و گفتم:
_ صبر کن میخوام یه چیزی بهت بدم.
و بدون اینکه منتظر جوابی باشم به طرف اتاقم دویدم .وارد شدم و چیزی رو که میخواستم برداشتم .دوباره برگشتم
پایین.
دانیال با دیدن چیزی که دستم بود ،تک خنده ای زد و گفت:
_ حاال من یه چیزی گفتم تو چرا باور کردی؟ آخه من عرضه گل نگه داشتن دارم؟
_ عرضش رو که داری ولی حوصلش رو بعید میدونم .که ایشا ...با فکر به این که این گل کادوی منه ،حوصلش رو هم
پیدا می کنی.
لبخندی زد و گفت:
_ چقدر هم که قشنگه این کادوی رستا خانوم.
خواستم جوابش رو بدم که دیدم عمه داره از حیاط صداش می کنه .به طرف در هولش دادم و گفتم:
_ برو دیگه .بیشتر از کپنمون حرف زدیم مثل اینکه.
دانیال و بیرون فرستادم و سریع در رو بستم و براش دست تکون دادم .دانیالم با لبخند دست تکون داد و بعد گلدون
کاکتوس رو باال آورد و انگشت و شصت و اشارشو به معنای "عالی" بهم چسبوند.
سری براش تکون دادم که از پله ها پایین رفت و به طرف عمه و عمو و بابا و مامان حرکت کرد.
______________________
وسایل شخصیم رو سر جاش گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم .باید به محض ورود به هواپیما ،کابین ها رو چک
میکردم .اول به سمت کابین وسایل اضطراری رفتم.
کار چک کردنشون که تموم شد ،نظافت کابین هارو چک کردم .بعدشم به طرف گالی رفتم .باید تمیزی گالی رو هم
نگاه می کردم و به مهماندار تحویل می دادم.
بعد از اینکه مسافرها وارد هواپیما شدن ،باید می رفتم تا نمایش آنونسو بدم که یکی از مسافرها جلوم رو گرفت:
_ ببخشید خانوم.
به طرفش برگشتم .یه پسر جوون و فوق العاده جذاب .قد بلند و چهارشونه .با چشم و ابرو و موهای مشکی .روی
صورتشم ریش داشت که به زیبایی تمیز شده بود و یه لبخند زیبا که ردیف دندون های صافش و به نمایش گذاشته
بود.
اما خب میتونستم با نگاه اول بفهمم که از اون دسته پسراییه که به تعداد موهای سرش دوست دختر داره .پس
قیافم و جدی کردم و گفتم:
_ بفرمایید.
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با همون لبخند ،بلیطش و به طرفم گرفت و گفت:
_ من صندلیم رو پیدا نمی کنم ممکنه کمکم کنید؟
نگاهی به بلیطش انداختم و شماره و ردیف صندلیش رو خوندم .سری تکون دادم و گفتم:
_ بفرمایید راهنماییتون می کنم.
و بعد به طرف ردیف صندلی ها راه افتادم .میتونستم سنگینی نگاهش رو از پشت حس کنم ولی اهمیتی ندادم و
بین ردیف های صندلی دنبال شماره صندلیش گشتم.
بعد یکم گشتن ،صندلیش و پیدا کردم و رو بهش گفتم:
_ اینم از صندلی شما آقا .میتونید راحت باشید .چیزی الزم داشتید میتونید بهمون بگید.
بی توجه به جوابش ،خواستم رد شم که دستی بازومو گرفت و نگه داشت .با چشم های گشاد شده از تعجب ،به
طرفش برگشتم و نگاهم رو به دستش که دور بازوم پیچیده بود ،انداختم.
کم کم متوجه شدم که چیکار کرد .اخمام رو توهم کردم و خواستم دستم رو بکشم بیرون که محکم تر نگهم داشت.
نگاهم و به صورتش دوختم که لبخندی زد و یه کارت مقابلم گرفت و گفت:
_ این شماره منه .میتونی همراهت داشته باشی .شاید دلت خواست بهم زنگ بزنی.
از این موردها پیش میاومد برامون .خیلی از مردم بودن که بویی از فرهنگ نبرده بودن و به خودشون اجازه میدادن
که به مهماندار هواپیما شماره بدن .همین ها هم وجهه مردم ایران رو چه توی پروازهای داخلی و چه خارجی ،خراب
میکردن.
لبم رو با زبونم تر کردم و خواستم چیزی بگم که دستی دور بازوی آزادم پیچید و منو محکم کشید .اونقدر ناگهانی
بود که بازوی دیگم از توی دست اون پسر بیرون اومد .توی همون لحظه دست ناجیم ،از دور بازوم باز شد و به طرف
کارت دراز شد.
به قیافه ناجیم نگاه کردم .ناجی ای که تازه یه روز بود فهمیده بودم پسر عممه .مگه االن نباید توی کابینش باشه؟
نگاهی به کارت انداخت .اخم هاش حسابی توهم بود.
باصدای گرفته که ناشی از سرماخوردگی که از دیروز بود و با لحن جدی و اخم غلیظ ،رو به پسره گفت:
_ شماره دادن به مهمانداران یک هواپیما دور از ادبه و توی شرکت هواپیمایی ما تخلف محسوب میشه.
دوباره نگاهش و بین کارت و اون پسر چرخوند و ادامه داد:
_ االن که گذشت ولی اگه دفعه دیگه همچین اقدامی رو ببینم ،شمارو با پاراگالیدر(چتر نجات) میفرستم پایین .حاال
هرجایی که بودیم.
و بعد خیلی شیک و مجلسی کارت و پاره کرد و توی پالستیک آشغالی کنارش انداخت .دست منم گرفت و همراه
خودش کشید و برد.
با اینکه اخم داشت و جدی بود ولی این کارش و خیلی دوست داشتم .ذوق کردم از اینکه اومد و نذاشت اون پسره
اذیتم کنه و من واقعا ممنونش بودم.
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به در کابینش که رسیدیم ،اخم های توهمش یهویی باز شد و لبخند کمرنگی روی لباش نشست:
_ به سرمهاندارتون میگم جاتو با یکی از همکارات عوض کنه و بفرستت یه کابین دیگه.
دهنم رو باز کردم که مخالفت کنم ولی انگشت اشارشو باال آورد و اخم کرد.خیلی جدی گفت:
_ همین که گفتم.
و بدون منتظر موندن برای جواب ،وارد کابینش شد .دهن باز موندم رو بستم و به جاش لبخندی روی لبم نشست.
پروازمون پرواز برگشت از کردستان بود .ساعت شش صبح پرواز کردیم به مقصد کردستان و پرواز برگشت برای
ساعت دو بعدازظهر بود.
به طرف جایگاه آنونس رفتم تا اگه خدا بخواد و اتفاق دیگه ای نیفته ،نمایش آنونسو بدم.
خیلی خسته بودم .تمام دیشب رو که نتونستم بخوابم .امروز هم که صبح پرواز داشتم .زمان استراحتمون بین پرواز
هم فقط یک ساعت خوابیدم .االنم که برگشتم حسابی خستم.
از در فرودگاه مهرآباد بیرون اومدم و چشم هام و برای پیدا کردن تاکسی فرودگاه چرخوندم .همونطور که نگاهم روی
کل محوطه فرودگاه ،چرخونده میشد ،با دیدن نگاه آشنایی دست از جستجو کشیدم.
نگاهم رو دوختم به مرد قدبلند و چهارشونه ای که با لبخند به طرفم میاومد و به خوبی مشخص بود که کمرش زیر
سنگینی بار زندگیش تا چه حد خم شده .بهم که رسید دست دراز کرد و چمدونم و از دستم گرفت و گفت:
_ سالم دختر بابا .رسیدنت بخیر.
سرم رو پایین انداختم و گفتم:
_ سالم .ممنونم.
دیشب پیش خودم هزاران قرار گذاشتم که از این به بعداین همه سال رو تالفی می کنم .میشم دختری که همیشه
آرزوش و داشت ولی نمیدونم چرا حاال که دیدمش دست و پام و گم کردم و همه چی یادم رفت .شاید آمادگیش رو
نداشتم شایدم...
_ سالم دایی جون .خوبین؟ تو زحمت افتادینا.
صدای آیهان از پشت سرم اجازه پیشروی افکارمو نداد.
بابا نگاهی به من انداخت و گفت:
_ نه عزیز دایی .چه زحمتی؟ شما رحمتین.
آیهان که انگار متوجه شده بود توی فکرم چی میگذره و رفتارم با بابا کمی سرده ،برای این که حواسم رو پرت کنه،
گفت:
_ راستی! من ساعت نشستن هواپیما رو به دایی خبر دادم تا بیاد دنبالمون بریم خونه ما .شام پیش ما باشی.
کار اشتباهی کردی .من جواب مامانم رو چی بدم؟نفسی کشیدمو گفتم:
_ ممنون بابت دعوت ولی من باید برگردم خونه .نمیتونم بیام .مامانم نگران میشه.
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در کسری از ثانیه ،بی فروغ شدن چشم های براق از شادی پدرم رو حس کردم .نمیدونم پس اون همه قول و قرار کجا
رفته بود؟ حتی نمیدونم چم شده بود؟
آیهان نگاهی به من و بابا انداخت و نمیدونم چی به بابا گفت که بابا چمدونم و کنارم گذاشت و به طرف ماشینش
حرکت کرد.
آیهان اومد رو به روم و جای بابا ایستاد و به من که سرم پایین بود ،گفت:
_ سرت رو بیار باال و به من نگاه کن.
مکث که کردم ،دوباره گفت:
_ گفتم به من نگاه کن ترانه!
اولین بار بود که ترانه صدام میزد .اسمی که برای خودم بود ولی غریبه بودم باهاش.
سرم رو باال آوردم و نگاهم رو دوختم به چشم هایی که توشون جدیت موج میزد:
_ دیشب که پیشنهاد دادم امشب شام با ما باشی ،جوری خوشحال شد که باورم نشد این دایی ارسالن همون دایی
ارسالنی باشه که من پنج سال توی آمریکا باهاش همخونه بودم ولی االن ببین چقدر ناراحت شد.
کمی مکث کرد و با انگشت اشاره بابا رو نشون داد:
_ ترانه اون مردی که میبینی پدر توئه توهم دختر اونی .چه بخوای چه نخوای ،چه دوست داشته باشی چه دوست
نداشته باشی خون اون مرد توی رگای تو جاریه .پس اذیتش نکن.
پوفی کشیدم و گفتم:
_ تو نمیتونی من رو درک کنی .من توی یه برزخ دست و پا میزنم که هرکاری میکنم نمی تونم بیام بیرون .همش دارم
میگم این پدری بود که من دوست داشتم پیداش کنم .این گذشته ای بود که دوست داشتم کشفش کنم .سعی
میکنم بزرگترین حقیقت زندگیم و بقبولونم به خودم ولی باور کن سخته .تو نمیتونی درک کنی.
_ آره من نمیتونم درک کنم چون جای تو نیستم ولی باور کن اگه جای توی بودم سعی می کردم خالء زندگی پدرم رو
پر کنم شاید سخت باشه تالفی ۲۳سال ولی غیر ممکن نیست .االنم مجبورت نمیکنم با ما بیای .پنج دقیقه
منتظرت میمونیم .اومدی که تموم زورمون رو میزنیم بهترین شب باشه برات ولی اگه نیومدی ،شاید دیر بشه رستا.
حادثه خبر نمی کنه.
بی حرف دیگه ای ،به طرف ماشین رفت .جلو کنار بابا نشست و مشغول صحبت با بابا شد .به ساعتم خیره شدم.
فقط پنج دقیقه وقت داشتم تصمیم بگیرم که امشب پیش بابام باشم .واقعا برام سخت بود .حس غریبی داشتم .فکر
میکردم همین که پیدا کنم پدر و مادرم رو اونا توضیح بدن که منو رها نکردن و دوستم داشتن خوشبخت ترین عالم
میشم غافل از اینکه پیدا کردنش شاید اذیتم کنه .ولی آیهان گفت شاید دیر بشه .راست میگفت .اگه قبل اینکه
بتونم یه دل سیر بابام رو ببینم اتفاقی براش بیفته چی؟
دوباره به ساعتم نگاه کردم .کمتر از یک دقیقه وقت داشتم .دسته ی چمدونم و گرفتم و به طرف خیابون راه افتادم.
شاید بی انصافی بود ولی واقعا اذیت میشدم.
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از کنار ماشین بابا رد شدم .دو قدم بیشتر نرفته بودم که سرجام ایستادم .توی یک لحظه قبل اینکه پشیمون بشم،
برگشتم و در ماشین و باز کردم و سوار شدم .چمدون روهم کنارم گذاشتم .سعی کردم نگاهم به قیافه بابا و آیهان
نیفته.
بابا با صدایی که ته مایه های خنده داشت ،گفت:
_ الحق که آیهان خوب تو رو میشناسه.
نگاهم رو باال آوردم و سوالی از توی آینه به بابا نگاه کردم که ادامه داد:
_ من گفتم تو نمیای ولی آیهان خیلی مطمئن و جدی گفت "میدونم که رستا امشب شام پیش ماست"
نگاهم و از بابا گرفتم و به آیهان که حاال خیلی راحت با بابا میگفت و میخندید دوختم .بابا گفت اون من و خیلی
خوب میشناسه! لبخند محوی روی لبم اومد.
جلوی خونه عمه که رسیدیم ،بابا ماشین و دم در نگه داشت .پوفی کشیدم و قبل بابا و آیهان از ماشین پیاده شدم.
بعد اینکه بابا و آیهان هم پیاده شدن ،باهم به طرف خونه عمه راه افتادیم.
از حیاط که داشتیم رد می شدیم ،گوشیم زنگ خورد .همونطور که به صفحه گوشیم نگاه کردم ،از بابا و آیهان عقب
افتادم و به عمه که برای استقبال بیرون اومده بود اشاره کردم "گوشیمو جواب بدم میام"
مامان پشت خط بود .پوفی کردم .حاال جواب مامان رو چی بدم؟ احتماال دیده بود دیر کردم نگران شده بود .لبی تر
کردم و دستمو به سمت دکمه اتصال بردم:
_ سالم نفس رستا.
_ سالم دخترم .کجایی مامان جان؟ تا االن باید رسیده باشی خونه.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ راستش ...راستش من اومدم یه سر به ارسالن بزنم .احتماال برای شامم بمونم.
انقدر تند گفتم که خودم نفهمیدم چی سرهم کردم چه برسه به مامان و دوست داشتم فکر کنم که این سکوت
سنگین و طوالنیش ،بخاطر متوجه نشدن حرفامه ،نه بابت ناراحتیش.
بعد یه سکوت طوالنی ،گفت:
_ باشه مامان جان مواظب خودت باش.
فهمیدم ناراحت شده .دوست نداشت حرف های دیشبم و انقدر زود عملی کنم .ولی از طرفی هم دل اینو نداشتم که
دل پدرم رو بشکونم .قبل اینکه قطع کنه ،گفتم:
_ مامان؟
_ جانم؟
_ میخوام بدونی هیچکس توی این دنیا نیست که بتونه جای تو رو توی قلبم بگیره .هیچکس!
مامان نفس عمیقی کشید و گفت:
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_ میدونم دخترم ولی زمان میبره که هر دومون عادت کنیم به این وضع .یا بهتره بگم هر سه مون .من و تو و سعید.
باید این زمان رو به خودمون بدیم .حاال هم برو .احتماال منتظرت هستن.
_ دوست دارم.
_ منم عزیزم.
بعد اینکه گوشی رو قطع کردم ،به طرف خونه راه افتادم و وارد شدم .آیهان و عمه و عمو و بابا ،دور هم نشسته بودن.
نزدیک تر رفتم و با عمه روبوسی کردم با عمو هم دست دادم.
همونطور که می نشستم ،پرسیدم:
_ آیسان و ویهان کجان؟
عمه سینی چای توی دستش و روی میز گذاشت و گفت:
_ آیسان و ویهان از طرف دانشگاه رفتن اردو ،مشهد.
ابروهام باال پرید:
_ فکر نمی کردم آیسان هم اهل مشهد رفتن باشه.
عمو لبخندی زد و گفت:
_ اولین بارش بود .دوست داشت بره ببینه چجوریه.
"خوبه" ای گفتم و مشغول خوردن چایی شدم.
چند دقیقه ای گذشته بود که آیهان رو به همه گفت:
_ میخوام یه پیشنهاد بدم.
چقدر این پیشنهاد میده .پیشنهاد دونش پر نشده؟
عمو گفت:
_ بگو ببینم چی میخوای بگی.
خودش رو جلو کشید و گفت:
_ من میگم هفته دیگه ،سه شنبه و چهارشنبه تعطیله .ما چهار روز تعطیلی داریم .این چهار روز رو ،بزنیم بریم
شمال .بریم ویالی عمو شهروز اینا .همه این جمع ،به عالوه اون دوتا وروجک...
لحظه ای مکث کرد و بعد ادامه داد:
_ به اتفاق آقا سعید و خانومشون.
برای لحظه ای سکوت مطلق شد .نگاه همه به طرف من برگشت .سرم رو پایین انداختم .از سنگینی نگاهشون
خوشم نمیاومد .عمه متوجه شد و برای اینکه جو و عوض کنه ،تک خنده ای زد و گفت:
_ به نظر من که عالیه .ارسالن ،شهریار نظر شما چیه؟
عمو موافقتش رو اعالم کرد .بابا گفت:
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_ باید دید خانواده افخم وقتش رو دارن یا نه؟
عمه با لبخند گفت:
_ خودم راضیشون می کنم.
و بعد رو به من گفت:
_ رستا جان عمه .باید خسته باشی .برو باال استراحت کن.
و بعد بدون اینکه جواب منو بشنوه به بابا گفت:
_ ببرش اون اتاقی که همیشه میری اونجا.
بابا لبخندی زد و بلند شد .منم "بااجازه"ای گفتم و دنبالش راه افتادم .از طبقه که باال رفتیم ،وارد آخرین اتاق ،سمت
راست شدیم.
بابا در رو بست و به سمت تختی که گوشه اتاق بود رفت .چمدون مشکی ای رو از زیر تخت بیرون آورد و روی تخت
گذاشت.بهم گفت:
_ خیلی که خسته نیستی؟
خسته که بودم ولی احتمال دادم میخواد باهام حرف بزنه .به خاطر همین،سری به معنای "نه" تکون دادم .با دست
به تخت اشاره کرد .منم به سمت تخت رفتم و روش نشستم .باباهم اون طرف نشست .چمدون به نظر قدیمی
میخورد .چون هم مدلش مدل جدید نبود ،هم گرد و خاک داشت.
با کنجکاوی بهش نگاه میکردم .دوست داشتم بدونم چیه .بابا دستش و به سمت زیپ چمدون برد و چمدون و باز
کرد .چمدون که باز شد ،با شگفتی نگاهش کردم.
چمدون پر بود از عروسک و لباس بچگونه که احتماال مال من بود .بابا لباس ها رو رد کرد و یه کارتن کوچیک بیرون
کشید .از توی کارتن یه گوی بیرون آورد .یه گوی شیشه ای که توش آب بود و وسطش یه دختربچه.
بابا کلید کنارشو چرخوند و کوکش کرد .بعد چند دور چرخش ،بابا مجسمه رو که حاال آهنگ می خوند مقابلم گرفت.
چشماش پر اشک شده بود و گفت:
_ اینو ترمه برات خرید .ما حتی نمیدونستیم بچمون دختره یا پسر ولی ترمه همیشه دوست داشت بچش دختر
باشه .می گفت "دوست دارم دختر باشه و بابایی .هروقت دلش از نامردی دنیا بگیره دستی باشه که دور از نیاز روی
سرش کشیده بشه .دستی که جز عشق عطر دیگه ای نداشته باشه"
نگاهی به صورتش که اشکی بود ،انداختم .گوی شیشه ای رو ازش گرفتم .ناخداگاه مقابل صورتم گرفتم و بوسه ای
روش زدم .بابا لباس بافت سرمه ای رنگی رو با کالهش مقابلم گرفت و گفت:
_ این رو مامانت برات بافته بود ولی مدلش رو من دادم .یه پاچین کوچولو موچولوی خوشگل با یه کاله خوشگل .تک
خنده ای کرد و میون اشک و گریه گفت:
_ این رو که گفتم مامانت کلی بهم خندید .آخه من دوست داشتم بچم پسر باشه.
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با این حرفش ،نگاه چپی بهش انداختم که با لبخند نگاهم کرد و ادامه داد:
_ ولی اولین بار که بغلت کردم ،اولین بار که به روم لبخند زدی و اولین بار که دست های کوچولوت رو توی دستم
گرفتم ،خدا رو شکر کردم که تو رو دارم.
آهی کشید و با حسرت ادامه داد:
_ ولی حیف که هر دوتا فرشته زندگیم رو زود از دست دادم.
متاثر از این حرف ،دستم و به سمت چمدون بردم .توی چمدون چند دست لباس بود و چند تا اسباب بازی و یه قاب
عکس .قاب عکس رو گرفتم دستم .تعجب کردم .من کوچیکترین شباهتی به بابا نداشتم .کپی برابر اصل مامان
بودم.
موهای مواج مشکی ،پوست سفید و گونه های برجسته ،بینی کوچیک .فقط چشم های سبزرنگم رو از خانواده
پدریم به ارث برده بودم.
بابا با گریه قاب عکس رو از دستم گرفت و روی قلبش گذاشت .طنین گریش که توی گوشم میپیچید ،قلبم رو به درد
میآورد .فکر اتفاقاتی که برای بابا افتاده بود هم وحشتناک بود .چه برسه به واقعی بودنش.
درحالی که اشک توی چشم هام سرازیر میشد ،به طرف بابا رفتم و در آغوشش گرفتم .به این فکر میکردم که آرومش
کنم و آروم بشم .آره آروم بشم .من با وجود پدری که تازه وجودش رو فهمیدم ،آروم میشم .توی آغوش مردونش آروم
میشم و من...
من دوسش دارم .من ارسالن صالحی و کسی که پدرمه رو دوست دارم.
بعد چند ثانیه بابا از آغوشم بیرون اومد و گفت:
_ میخوام یه چیزی بهت بگم.
با کنجکاوی نگاهش کردم:
_ می خوام بگم تو زندگی منی .اگه دارم به این زندگی ادامه میدم ،اگه از مرده متحرک بودن در اومدم ،بخاطر وجود
تو و امید بودن توئه.
لبخندی به این حرف های قشنگ زدم و گفتم:
_ تنهات نمیزارم بابا .هیچ وقت.
لبخندی به روم پاشید و از توی چمدون شناسنامه ای بیرون کشید و به دستم داد .همونطور که بلند میشد ،گفت:
_بهتره استراحت کنی .این چمدونم امانتیه که پیش من بود .تحویل خودت.
و بدون منتظر موندن برای جوابم ،از اتاق بیرون رفت .چمدون و بلند کردم و روی زمین گذاشتم .روی تخت دراز
کشیدم و همزمان شناسنامه رو هم باز کردم:
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_ ترانه صالحی متولد  ۱۳/۱۲/۱۳۷۳فرزند ارسالن و ترمه.
شناسنامه جدیدم رو بستم و همونطور که به عکس دار کردن شناسنامم فکر می کردم ،توی دنیای خواب غرق شدم.
چشمام و باز کردم و چند لحظه ای به اطراف نگاه کردم تا یادم بیاد اینجا کجاست.بعد چند ثانیه بلند شدم و گوشیم
و نگاه کردم .اوه!ساعت هشت و ده دقیقه بود .ساعت چهار خوابیده بودم .سریع از اتاق بیرون اومدم و خمیازه
کشان از پله ها پایین رفتم .بیچاره ها مثال مهمون دعوت کرده بودن.
پایین که رفتم هیچ کس رو توی سالن پذیرایی ندیدم ولی از آشپزخونه صدای خنده میاومد .به سمت آشپزخونه
رفتم و بابا رو پشت میز ،آیهان رو کنار کابینت دیدم .به چارچوب تکیه زدم و به بابا و آیهان که میخندیدن خیره
شدم.
سنگینی نگاهم رو حس کردن و هردو به سمتم برگشتن .بابا خندش رو کنترل کرد و گفت:
_ بیدار شدی دخترم؟ بیا که امشب قراره غذای دست آیهان رو بخوریم.
با شیطنت به سمت بابا رفتم و گفتم:
_ پس واجب شد زنگ بزنم.
آیهان سوالی نگاهم کرد و گفت:
_ به کی؟
لبخند شیطنت باری زدم و گفتم:
_ به چند تا آمبوالنس که در صورت مسمومیت مارو برسونن جایی.
با این حرفم ،بابا بلند خندید و آیهان با اخم تصنعی پارچه دستش رو برام پرت کرد که با خنده جاخالی دادم .آیهان به
سمت یخچال رفت و گفت:
_ صبر کن رستا خانوم .یک کوکو سیب زمینی ای بهت بدم کیف کنی.
صدای خنده من و بابا آشپز خونه رو پر کرد .با یادآوری چیزی رو به بابا گفتم:
_ راستی عمه اینا کجان؟
آیهان به جای بابا جداب داد:
_ یکی از دوستای خانوادگیمون زنگ زد.ظاهرا توی راه چالوس تصادف کردن .بابا ایناهم رفتن .البته کلی ازت معذرت
خواستن.
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سری تکون دادم .آیهان مشغول پوست کندن سیب زمینی ها بود .گوشیم رو برداشتم و نتم رو روشن کردم .توی
گروه سه نفره من و سارا و نازی یه متن گذاشتم که فردا بیان خونمون .داشتم جواب نازی رو می خوندم که صدای آخ
آیهان بلند شد.
هول کردم و سریع بلند شدم و با بابا به سمت آیهان رفتیم .دستش رو با چاقو بریده بود .پوفی کشیدم و گفتم:
_ آخه پسر رو چه به آشپزی؟ دیدی چیکار کردی؟
آیهان اخمی به طرفم پرتاب کرد .بابا خندید و گفت:
_ بیا دخترم .بیا یه رحمی به این پسر خواهرم بکنیم ،کمکش کنیم .ها؟
با لبخند گفتم:
_ واال باباجون چون شما میگید حاال یه این بار و کمکش میکنیم.
آیهان با دستش ضربه محکمی به بازوم زد که گفتم:
_ چسب زخم ندارین؟
سری به معنای "نه" تکون داد .با چاقوی آیهان به طرف همون پارچه ای که آیهان برام پرت کرد ،رفتم .با چاقو یکم
پارچه رو بریدم و انگشتش و بستم.بعدش سیب زمینی هارو از دستش گرفتم و گفتم:
_ پوست کندنش با من ،رنده کردنش با آیهان ،ساالدم به عهده بابا.
و بعد مشغول پوست کندن شدم .کار سیب زمینی ها که تموم شد ،آیهان مشغول رنده کردن شد .یه قاشق کنار
دستم بود .فاز آشپز بودن برداشتم و قاشق و توی موهام گذاشتم .ولی سر قاشق بیرون بود که اگه خواستم استفاده
کنم ،کثیف نشه .پیازها رو هم پوست کندم و توی ظرف آیهان گذاشتم.
کارم که تموم شد ،به کابینت تکیه دادم و به بابا که مشغول ساالد درست کردن بود ،خیره شدم .اولین باری که
دیدمش خیلی شکسته بود .یه غمی ته چشم هاش دو دو می زد ولی االن حس می کنم به اندازه تمام سال های
زندگی از دست رفتش جوون شده.
_ رستا از توی یخچال دوتا تخم مرغ میدی؟
با صدای آیهان از فکر بیرون اومدم و به مایع کوکو نگاه کردم .نمک و فلفل و زردچوبه یکم آرد توش ریخته بود و
منتظر تخم مرغ بود.
به طرف یخچال رفتم و دوتا تخم مرغ براش آوردم و کنارش ایستادم .تخم مرغ هارو توی کاسه شکست و دنبال قاشق
گشت .منم دست بردم و قاشق توی موهامو مقابلش گرفتم .سوالی نگاهم کرد که با قاشق به موهام اشاره کردم .تک
خنده ای زد و قاشق و از دستم گرفت .منم با لبخند جلوی موهام رو کنار زدم و به کار کردنش خیره شدم.
بابا به سمتمون اومد و گفت:
_ خب من ساالدم و خرد کردم.
منم گفتم:
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_ منم کارم تموم شد.
آیهان تعظیم کوچیکی کرد و گفت:
_ ممنون از کمکتون و رحمی که داشتین .حاال بشینین که من کوکو هام و سرخ کنم.
درحالی که به طرف میز غذاخوری می رفتم ،گفتم:
_ فقط مواظب باش خودت رو نسوزونی.
بابا خندید .آیهان هم سری برام تکون داد و مشغول سرخ کردن کوکوهاش شد.
بعد اینکه کارش تموم شد ،میز رو چیدم و شام خوردیم و واقعا هم خوشمزه شده بود .شاید بتونم بگم بهترین کوکوی
عمرم و خورده بودم.
بعد شام ،بابا خیلی اصرار کرد شبم بمونم ولی نمی شد .باید برمیگشتم ولی قول دادم که زود به زود برم دیدنش.
آدرس خونش رو هم گرفتم .بابا هم با من اومد .اول منو رسوند بعد خودش رفت خونش .البته موقع رفتن ،قرار هفته
ی بعد و یادآوری کرد.
و من همراه با چمدون خودم و چمدون بچگیم مسیر حیاط رو تا خونه رو طی کردم و به شب خوبی که داشتم فکر
کردم.
یک هفته مثل برق و باد گذشت .قرار بود عمه و خانوادش به همراه بابا ،بابا سعید و مامان که به سختی راضی شده
بودن به این مسافرت بیان ،امروز ساعت  ۸صبح به طرف شمال حرکت کنن.
ولی من و آیهان نمی تونستیم همراهشون بریم ،چون روز قبل از حرکت اونا ،پرواز داشتیم و قرار بود بعد از برگشتن،
من و آیهان باهم بریم .االن هم توی فرودگاه رامسر نشستم و منتظر تکمیل شدن خدمه پروازم.
اونقدر به این و اون نگاه کرده کرده بودم که حسابی خسته شدم .حس می کردم چشم هام میخواد دربیاد از بس که
تو کاسه چرخونده بودمشون و مردم رو با چشم هام دنبال کرده بودم.
پوفی کردم و برای لحظه ای چشمامو بستم .بعدش چشمامو باز کردم و گوشیمو برداشتم و تلگرامم رو چک کردم.
خدا بیامرزه پدر این کاناالرو که اگه نبودن ،تلگرامم همینجوری خاک میخورد .یعنی عاشق این پی امایی ام که از
مخاطبام به طرفم سرازیر میشه .با بی حوصلگی مخاطبام و چک کردم تا اگه کسی پروفایل جدید گذاشته ببینم.
همینجوری داشتم میگشتم که چشمم خورد به اسم آیهان .روی پروفایلش ضربه زدم تا باز شه.
عکس خودش رو گذاشته بود .فقط هم باال تنش معلوم بود .توی باشگاه بیلیارد .روی میز بیلیارد خم شده بود و با
اخم به توپ سفید جلوی چوبش نگاه میکرد .معلوم بود چوب رو محکم فشار میده .از اونجایی که آستین کوتاه
سفید تنش بود ،رگای دستش که بخاطر فشار دادن چوب بیرون زده بود ،به خوبی مشخص شده بود.
چند ثانیه ای به صورتش نگاه کردم و زدم عکس بعدی .عکس بعدیش خیلی قشنگ بود .یه آستین بلند توسی تنش
بود.این عکس هم مثل عکس قبلی فقط باال تنش مشخص بود .کنار یه فنس ایستاده بود و انگشتاش رو الی
سوراخای فنس گذاشته بود به اون طرف فنس نگاه می کرد.
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توی دلم به کسی که قراره زنش بشه تبریک گفتم .مطمئنا زنش ،زن خوشبختی میشهر چون آیهان هم شغل خوبی
داره هم اخالق و قیافه خوبی .یه لحظه ،فقط یه لحظه دلم از ازدواجش گرفت .نمی دونم چرا البد بخاطر اینکه دوست
خوبیه! مطمئنا بعد ازدواجش زنش خوشش نمیاد از اینکه شوهرش با دختر داییش گرم بگیره.
توی حس تعریف از محسنات آیهان بودم که صدایی از رو به روم شنیدم:
_ چیکار می کنی که اینقدر درگیری؟
صدای آیهان بود .سریع سرم و باال آوردم.با دیدنش هول کردم و گوشی از دستم افتاد.باالخره تا االن داشتم عکساش
و میدیدم و ازش تعریف می کردم .نگاهمر و بهش دوختم .داشت خم می شد که گوشیم رو برداره .وای خدای من
هنوز توی پروفایلش بودم .اگه ببینه چه فکری می کنه؟ بی اراده صدای جیغم باال رفت:
_ نه!
آیهان که خم شده بود ،با صدای جیغم ترسید و سریع بلند شد .اخم هاش رو توهم کرد و گفت:
_ چته؟
با تته پته اومدم جمعش کنم:
_ خ ...خب راستش نخواست ...نخواستم تو زحم ...زحمت بیفتی .کمرت درد میگیره .خودم برش میدارم.
سریع خم شدم و گوشیم رو برداشتم و کال از تلگرام بیرون اومدم .نفسم رو محکم بیرون دادم و به آیهان نگاه کردم.
نگاه مشکوکش رو که دیدم ،بحثو عوض کردم:
_ کاری داشتی؟
چند لحطه ای نگاهم کرد و هیچی نگفت ولی بعد جواب داد:
_ باید بریم .نیم ساعت دیگه مسافرها سوار هواپیما میشن.
سری تکون دادم و مثل جوجه اردک زشت که دنبال مامانش راه میفتاد ،منم دنبال آیهان راه افتادم.
از فرودگاه که بیرون اومدیم ،آیهان به طرف پارکینگ فرودگاه رفت تا ماشینش رو بیاره منم همونجا منتظرش موندم.
بعد چند دقیقه ،ماشینش جلوی پام ترمز زد .منم به سمت در شاگرد رفتم و سوار شدم.
آیهان که راه افتاد ،تازه متوجه شدم چقدر گرسنمه .توی هواپیماهم به جز یه تیکه کیک چیزی نخورده بودم .رو به
آیهان گفتم:
_ چیزه ...من گرسنمه .جلوی یه مغازه نگه دار یکم خوراکی بگیریم.
نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ یکم صبر کن یه رستوران پیدا کنم غذا بخوریم.
با تعجب گفتم:
_ توهم چیزی نخوردی تو هواپیما؟

156

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ چرا ولی...
با شیطنت نگاهم کرد و گفت:
_ یه مرد همیشه گرسنشه و هیچوقت سیر نمیشه.
با ابروهای باال رفته گفتم:
_ واقعا؟
لبخندی زد و گفت:
_ شوخی کردم بخاطر تو گفتم.
_ نه طول میکشه تا غذا بخوریم ،خوراکی بگیریم کافیه.
سری تکون داد و راهنما زد و ماشین رو گوشه ای نگه داشت .پیاده شد و به طرف مغازه رفت.
با صدای گوشیم نگاهم رو از آیهان گرفتم و به صفحه گوشیم دوختم .سارا بود .دکمه برقراری تماس رو زدم و گوشیم
رو دم گوشم گذاشتم:
_ جانم؟
_ اوهو! جانمت تو حلقم .کجایی؟
_ تو راه شمالم .تازه راه افتادیم.
ریز خندید و گفت:
_ بله .مسافرت با پسر عمه جدید خوش میگذره؟
هفته پیش که دیدمشون همه چیز و براشون تعریف کردم .همه چیز و گفتم .چیز پنهونی که از هم نداشتیم .تازه
کلی هم باهام دعوا کردن که چرا
همون سه سال پیش بهشون نگفتم و اینا .تازه نازنین هم باهام قهر کرد.
_ فعال که داریم میگذرونیم ببینیم چی میشه.
_ باشه راستی مواظب خودت باش ها.
_ واسه چی؟
با شیطنت گفت:
_ به هر حال یه پسر و دختر نامحرم نفر سومشون شیطونه .میدونی که!
پوفی کشیدم و نگاهم و به آیهانی دوختم که با پالستیک پر از خوراکی به سمت ماشین میاومد:
_ عزیزم میشه چرت و پرتات رو تموم کنی و خفه شی؟ آیهان داره میاد لطفا شرتو کم کن.
_ برو برو عزیزم برات موفقیتتو میخوام از خدا.
"برو بابایی"زیر لب زمزمه کردم و گوشیو قطع کردم .آیهان سوار ماشین شد و پالستیک خوراکی ها رو پرت کرد بغلم:
_ بیا.بخورشون یه ذره جلوی ضعفتو بگیره تا برسیم.
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چیزی شبیه تشکر زیر لب زمزمه کردم و به سرعت یه بسته پفک بیرون آوردم و بازش کردم و شروع به خوردن کردم.
همینطور که پفک هارو یکی بعد اون یکی میذاشتم توی دهنم ،صدای آیهان به گوشم رسید:
_ دختر دایی هم دختر دایی های قدیم .اینجوری که تو داری می خوری دهن منم آب افتاد .یه موقع تعارف نزنیا به
خدا ناراحت می شم.
شرمنده نگاهش کردم .بسته پفک و مقابلش گرفتم و همزمان انگشتامو که پفکی بود،توی دهنم بردم و با لذت
مکیدم .عاشق این کار بودم.
_ خانوم باهوش من حواسم به رانندگی باشه یا پفک بردارم؟ یهو دیدی رفتیم ته دره ها.
راست میگه بیچاره اصال حواسم نبود .دوتا پفک برداشتم و به سمت دهنش بردم که با چندش سرشو عقب برد و
گفت:
_ ببرش اونور! رستا ببرش اونور.
با تعجب دستم و بردم عقب و گفتم:
_ چته؟
با اخم نگاهم کرد و گفت:
_ دختره ی دیوونه با همون انگشت هایی که بردی توی دهنت پفک میدی به من؟ با همون انگشت های تفی؟
حرصم گرفت .بیشعور رو ببینا! انگار جزامی ام .حاال خودمم اگه کسی این کارو می کرد حالم بد می شدا ولی خب بد
حرصم گرفت .بهش گفتم:
_ جنابعالی که میتونی من و کارام و رصد کنی ،بفرما خودتم پفک بخور.
بسته پفک و به سمتش گرفتم که گفت:
_ چرا به خودت میگیری رستا؟ خب من یکم حساسم چیکار کنم؟ حاال لطفا ناراحت نشو و دوتا از اون پفکا رو بده
بهم که دلم آب شد.
با اخمایی که توهم بود ،با اون یکی دستم که تمیز بود و آقا باهاش مشکلی نداشت ،چندتا پفک توی دهنش گذاشتم
که دستم و گاز گرفت و
جیغم رو بلند کرد:
_ آی دیوونه چرا گاز می گیری؟
با صدای بلند خندید و گفت:
_ خوب کردم! تا تو باشی دیگه پفک تفی ندی بهم.
نفسم رو محکم دادم بیرون و بسته پاستیل و باز کردم .یکی میزاشتم توی دهن خودم یکی هم می دادم به آیهان.
تموم که شد ،پالستیک خوراکی
ها رو عقب گذاشتم .آیهان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
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_ سیر شدی با همین دوتا؟
نگاهم و به رو به رو دوختم و گفتم:
_ سیر که نه ولی خب میدونم ما بریم شام کباب داریم .ترجیح میدم شکمم رو خالی نگه دارم.
آیهان با خنده سری برام تکون داد و چیزی نگفت .ده دقیقه ای توی سکوت گذشته بود و حوصلم حسابی سر رفته
بود .آیهان متوجه کالفگیم شد و گفت:
_ بخواب رستا .تا برسیم طول میکشه.
منم که منتظر همین جمله بودم ،سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و به خواب فرو رفتم.
با تکون های ماشین از خواب بیدار شدم .توی جاده خاکی بودیم .هوا تاریک شده بود .دو ساعتی هم خوابیده بودم.
با صدای آیهان نگاهم و از بیرون گرفتم:
_ ساعت خواب خانوم خانوما
_ ببخشید تنها موندی .همسفر خوبی نیستم .اصوال توی ماشین خوابم میبره.
با لبخند سری تکون داد و گفت:
_ نه بابا اشکالی نداره.
_ کی می رسیم آیهان؟ اصال ویالی عموت کجا هست؟
_ یه ساعت دیگه می رسیم تقریبا .ویالی عمو شهروزم توی مازندرانه .شهر نور .خیلی قشنگه!
سری تکون دادم و به رو به روم خیره شدم که یه چیزی وسط جاده دیدم .انگار آیهان هم دید .چون ماشین رو نگه
داشت .با دقت بیشتر که نگاه کردم متوجه شدم یه مرده که افتاده وسط جاده .نگاهی به آیهان انداختم .اونم داشت
به من نگاه می کرد .آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
_ بریم آیهان.
_ چی؟
نگاهی بهش انداختم و گفتم:
_ نمیفهمی چی میگم؟میگم بریم.
با تعجب نگاهم کرد و گفت:
_ یعنی چی؟ شاید به کمک احتیاج داشته باشه.
با حرص پوفی کشیدم .آخه پسر تو چرا اینقدر خنگی؟ با حرص گفتم:
_ از کجا معلوم؟ من مطمئنم اون به کمک احتیاج نداره و یه دزدی چیزی هست.
_ چطور میتونی این حرف و بزنی؟
_ ببین حالت افتادنش و دستاش معلوم نیست .اگه چاقویی چیزی داشته باشه چی؟ بعدش هم اینجا یه جاده خیلی
خلوته .موقعیت خوبیه برای دزدی و راهزنی.

159

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

عین کودن ها نگاهم کرد و گفت:
_ فیلم جنایی زیاد میبینی؟ شایدم فیلم هندی؟ ما باید به اون مرد بیچاره کمک کنیم.
پیاده شد.داد زدم:
_ هی! صبر کن!
ولی اون بی توجه به من به سمت اون مرد رفت .با دستم محکم توی سرم کوبیدم و بعد دستم رو به معنای "خاک تو
سرت" طرف آیهان گرفتم .انگار مغز خر خورده بود این پسره.
نگاهم رو به آیهان دوختم که داشت به سمت اون مرد می رفت .توی دلم صلوات میفرستادم .آیهان نشست و اون
مرد رو تکون داد .خدا خدا می کردم من اشتباه کرده باشم ولی متاسفانه حرف هام درست از آب در اومد و در کسری
از ثانیه مردی که مثال غش کرده بود ،بلند شد .اونم با یه چاقو تو دستش.
هین بلندی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم .بفرما آقا آیهان اینم عاقبت به حرف من گوش نکردن .اونقدر
نگران بودم که بی اراده از ماشین پیاده شدم .توی همین لحظه چندتا مرد هم نمیدونم از کجا بیرون اومدن و پشت
مرد اولی رفتن.
آیهان که انگار متوجه قضیه شده بود ،رو بهشون گفت:
_ خیلی خب .من هر چی که دارم میدم بهتون .فقط بزارین ما بریم.
و بعد ساعتش رو درآورد و به سمتشون پرت کرد .یکی از اون ارازل ها نگاه کثیفش رو به من دوخت و با لبخند کثیفی
به طرفم اومد .آیهان با نگاهش دنبالش کرد و خواست به طرفش بیاد که دو نفرشون آیهان رو گرفتن .با دیدن این
کارشون ،قلبم پایین ریخت .ترس توی همه ی وجودم پیچیده بود .به نفس نفس افتادم .مرده رو به روم ایستاد و رو به
آیهان گفت:
_ آ آ! این خانوم همراه تو چیکار می کنه؟ ها؟
چی بلغور می کنه واسه خودش؟ به تو چه آخه؟ با نشستن دستی روی بازوم به خودم اومدم .نگاه ترسیدم رو به
آیهان دوختم که سعی کرد خودش رو از دست اون ها نجات بده .داد زد و گفت:
_ دست کثیفت رو بهش نزن مردک.
مرده بلند خندید و گفت:
_ اوخی چیه؟ خانومتون تشریف دارن؟ غیرتی شدی؟
و بعد مرده جدی شد و گفت:
_ نگران نباش آق پسر .ما دنبال یه چیز دیگه ایم .جای این فرشته توی تخت خودته.
با این حرف آیهان انگار دیوونه شد .خودش رو از دست اون دوتا نجات داد و مثل فانتوم(نوعی جت) به طرف ما دوید.
تا به ما رسید ،دستش رو به طرف یقه ی مرده برد و با سر رفت توی دماغش .مرده به زمین افتاد .اون چند تا مرد ،برای
نجات ظاهرا رییسشون به طرف آیهان دویدن .تا اون ها بیان ،آیهان با پاش چند تا ضربه توی شکم اون مرد زد.
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منم سریع ماشین و دور زدم و به طرف راننده رفتم و از پله ماشین باال رفتم .واسه اینکه هم دور شم ازشون هم دیدم
مناسب باشه و بتونم ببینم .آیهان داشت یه تنه همشون رو می زد ولی بیچاره کتک هم میخورد .باالخره اونا پنج
نفری بودن .ده تا میخورد دوتا میزد .به طرف اون مردی که من رو گرفته بود رفت و یقشو گرفت و داد زد:
_ من که حاضر بودم هرچی میخواید بهتون بدم .چرا دست زدی به دختره؟ ها؟
و یه مشت پای چشمش کوبوند .دیگه هیچی نمی دیدم و نمی شنیدم فقط یه جمله میاومد توی ذهنم "من که حاضر
بودم هرچی میخواید بدم بهتون .چرا دست کثیفت و زدی به دختره؟ ها؟" از ماشین پایین اومدم و جلوتر رفتم.
اشک توی چشم هام جمع شد از حمایتی که ازم کرد .از اینکه براش مهم بودم .از اینکه مراقبم بود .از اینکه االن
بخاطر من داشت کتک میزد و کتک می خورد .آیهانی که اهل دعوا نبود .وگرنه اون که میخواست مسالمت آمیز
نجاتمون بده .اشک هام روی گونه هام ریخت .نمیدونم چقدر گذشته بود ولی با صدای داد آیهان ،به خودم اومدم.
هنوز بین اون آدم ها بود .باید یه کاری می کردم .داشت کتک می خورد .سریع اشک هام و پاک کردم و سوار ماشین
شدم .هر چقدر اشک هام رو پاک می کردم ،بازم می ریخت روی گونم .سریع استارت زدم و ماشین رو به حرکت
درآوردم .نمیدونستم دقیقا چیکار باید بکنم فقط میدونستم باید یه کاری بکنم.
ماشین رو به طرف مردی بردم که پشتش به من بود و دستش به یقه ی آیهان.
پدال گاز رو فشار دادم و به سرعت به پشت اون مرد کوبیدم .صدای داد اون مرد تو گوشم پیچید .داد زدم:
_ آیهان سوار شو!
آیهان به سرعت سوار ماشین شد .هنوز ننشسته بود ،که راه افتادم .از توی آینه بهشون که پشت ماشین می دویدن،
نگاه کردم .پوفی کشیدم و رو به آیهان گفتم:
_ تو حالت خوبه؟
آیهان سری تکون داد و گفت:
_ اگه این زخمای صورتم رو نادیده بگیریم ،آره خوبم.
مکثی کرد و گفت:
_ ببخش رستا .اگه به حرفت گوش میدادم االن اینجوری نمی شد .اگه بالیی سرت میاومد من هیچوقت خودم
رو...
حرفش رو قطع کردم و گفتم:
_ مهم نیست آیهان .فراموشش کن .حاال که اتفاقی نیفتاده.نباید غصه اتفاقی رو خورد که هنوز نیفتاده.
_ ولی میتونس...
_ گفتم که .فراموش کن .فقط یه خواهشی دارم.
با کنجکاوی نگاهم کرد که گفتم:
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_ هیچ کس از این اتفاق چیزی نفهمه .نمیخوام نگران بشن .برای زخماتم بگو چند نفر دعوا کردن تو خواستی
جداشون کنی.
با لبخند نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ چشم.
لبخند کم رنگی زدم و دیگه تا رسیدن به ویال چیزی نگفتم .به آیهان گفتم فراموش کنه ولی خودم نمیتونستم.
ترسی که اون موقع تو دلم نشسته بود و فکر اینکه اگه آیهان نجاتم نمی داد ،چه بالیی سرم میاومد ،فراموش کردنش
سخت بود .خوب شد که همراه آیهان بودم.
تقریبا  ۴۰دقیقه گذشته بود که با آدرس دادن آیهان ،جلوی یه ویال ماشین و نگه داشتم .بدون حرف ،ماشین رو پارک
کردم و پیاده شدم .خواستم چمدونم رو از توی صندوق عقب بیارم که آیهان کفت:
_ تو برو رستا .من میارمش.
حوصله ی جا به جا کردن چمدونم رو نداشتم .هرچند که یکی بود و چمدون اصلیم رو مامان آورده بود .بی حرف
اضافه ،سری تکون دادم و به طرف دروازه ی ویال رفتم .وارد که شدم ،با یه ساختمون دو طبقه که نمای ساختمون،
تماما از سنگ سفید بود ،رو به رو شدم.
خونه ها و ویالهای شمال و دوست داشتم.چون شیروونی دار بودن و وقتایی که بارون میومد ،خیلی خوب
میتونستی صدای قطره های بارون و بشنوی .مثل ویالی رو به روم.
حیاطش خیلی بزرگ نبود .کال متراژ زمینش انگار کم بود .چون ویالشم خیلی بزرگ نبود و متوسط بود ولی خب
همون حیاط نسبتا کوچیک ،سنگ فرش شده بود و دوتا درخت بید مجنونم توش بود که زیر یکی از درخت ها یه میز
و چند تا صندلی بود .زیر اون یکی درخت هم ،یه تاب دو نفره بود.
دست از رصد کردن حیاط با صفای ویال برداشتم و به قدم هام سرعت بخشیدم .وارد خونه که شدم ،موجی از گرما به
صورتم هجوم آورد .دیگه تقریبا آخرای زمستون بودیم و هوای شمالم که همیشه سرده.
وارد شدم و خواستم در رو محکم ببندم که با صدای دادی که شنیدم لبم رو گاز گرفتم و برگشتم .آیهان با صورت
درهم گفت:
_ حواست کجاست رستا خانوم؟ هرکی چمدونت رو بیاره با در میکوبی تو صورتش؟ صورت من کم داغون شده؟
نگاه شرمنده و نگرانم رو دوختم بهش و گفتم:
_ ببخشید آیهان .اصال حواسم نبود .به خدا نمیدونستم پشت دری وگرنه...
_ شوخی کردم دختر خوب چرا قسم می خوری؟ حاال برو کنار بزار بیام تو یخ زدم.
از جلوی در کنار رفتم .آیهان اومد تو و داد زد:
_ آهای کسی نیست بیاد استقبال؟
چند ثانیه بیشتر طول نکشید که عمه و آیسان و مامان جلوی در اومدن .عمه همونطور که به سمتمون
میاومد،گفت:
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_ الهی دورتون بگـ...
با دیدن صورت آیهان حرفش رو نصفه تموم گذاشت و با دستش محکم روی گونش کوبید و گفت:
_ خدا مرگم بده! چی شده مادر به فدات تصادف کردین؟
با این حرف مامان به سمتم اومد و با نگرانی شروع به گشتن ردی برای تصادف کرد .دست های مامان رو گرفتم و
لبخندی به روش پاشیدم .لب زدم:
_ نگران نباش عمر رستا .من خوبم.
صدای آیهان به گوشم رسید:
_ نه قربونت برم تصادف چیه؟ به دست فرمون گل پسرت شک داری مگه؟
یه لحظه فکر کردم این آیهان چقدر دوست داشتنی تر از آیهانیه که بار اول و چندین بار بعدش دیدم .انگار پوسته ی
جدی و اخموش فقط برای آدم های بیرونه نه برای خانوادش.
آیسان رو به آیهان گفت:
_ پس چرا صورتت زخمیه؟
آیهان چمدون ها رو کنار در گذاشت و در رو بست و جواب داد:
_ دو سه نفر باهم دعوا کردن منم رفتم جداشون کنم که این بال سرم اومد.
مامان سری تکون داد و رو به آیهان گفت:
_ پسرم هیچوقت این کارارو نکن .هر چقدر هم خیرخواه باشی نباید دنبال دردسر بری چون دیگه گریبانت رو بگیره
ول نمی کنه .حادثه که خبر نمی کنه .خدایی نکرده اگه اتفاق بدتری برات میفتاد چی؟
آیهان با تواضع زمزمه کرد:
_ حق با شماست.
عمه به آیهان گفت:
_ بیا برو صورتت رو تمیز کن پسر.
آیهان سری تکون داد .پرسیدم:
_ بقیه کجان؟
مامان جواب داد:
_ رفتن بیرون .فقط ویهان هست.
سری تکون دادم .آیسان و عمه و مامان به طرف آشپزخونه رفتن .همونطور که حدس زده بودم توی خونه هم خیلی
بزرگ نبود .یه حال و آشپزخونه بود و ظاهرا اتاق ها هم طبقه باال بود .با صدای بلند آیهان چشم از خونه گرفتم و به
آیهان دوختم:
_ ویهان؟ بیا چمدون هارو ببر باال.
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چند ثانیه بعد ویهان اومد و با دیدن من گل از گلش شکفت .با خنده گفت:
_ به به دختر دایی گل گالب! چه عجب ما شمارو دیدیم باالخره.
نمیدونم چرا این پسر اینقدر برام شیرینه .با لبخند و شیطنت گفتم:
_ کم سعادتی از شماست آقا ویهان تقصیر من نیست.
ویهان خندید و زیر لب زمزمه کرد:
_ وروجک.
رو به داداشش گفت:
_ تو باز بزن بهادر شدی رفتی دعوا؟
آیهان اخماشو مصلحتی توهم کشید و گفت:
_ برو بچه پرو .چمدون هارو ببر باال .راستی اتاق ها چجوری تقسیم شده؟
_ اتاق های سمت راست اولی مال آقا سعید و زنش ،دومی هم مامان و بابا ،سمت چپم اولی مال آیسان و رستا ،من و تو
و دایی هم باید هم رو بغل کنیم و توی دومی بخوابیم.
و بعد با شیطنت نزدیک آیهان شد و دستش و روی صورتش کشید گفت:
_ جون چه سه تیغی هم کرده موش بخورتت پسر .چه کیفی کنم امشب بغل تو.
با صدای بلند زدم زیر خنده .آیهان هم خندش گرفته بود .ولی به سختی خودش و کنترل کرد و گفت:
_ حیا کن پسره ی بی حیا! اینم برای صدمین بار این چمدونارو ببر باال.
و بعد رو به من گفت:
_ رستا زحمت شستن زخمام رو میکشی؟ کم کم داره درد می کنه.
سری به معنای تایید تکون دادم و به طرف آشپزخونه رفتم .با یه ظرف آب گرم و یه پارچه تمیز و لیوان آب و مسکن
برگشتم.
روی یه مبل تک نفره نشسته بود .منم رفتم روی میز عسلی جلوش نشستم .ظرف رو کنار دستم گذاشتم و پارچه رو
باهاش خیس کردم.
پارچه رو به طرف دماغش بردم و آروم سعی کردم خون های خشک شده رو پاک کنم .نگاهش بهم دوخته شده بود.
سنگینی نگاهش معذبم می کرد .سعی کردم بی تفاوت خونی رو که با پارچه پاک نمی شد با دستم پاک کنم .تا دستم
به صورتش خورد تعجب کردم.
این چرا اینقدر سرده؟ یا بهتر بگم من چرا اینقدر داغم؟ و واقعا حس می کردم گرممه و دارم زیر نگاهش ذوب میشم.
صدای آیهان من رو به خودم آورد:
_ مثل اینکه قسمته هر بار بعد دعوا تو مداوا کنی منو.
در حالی مسیر پارچه رو به سمت زخم لبش تغییر می دادم گفتم:
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_ و مثل اینکه قسمته هربار موقع مداوا بهت بگم اینطوری بهم زل نزن.
با این حرفم خندید و خندش باعث شد زخم لبش درد بگیره و صورتش جمع بشه .با نگرانی نگاهش کردم .لبخند
کمرنگی زد و منم پارچه رو روی زخم لبش گذاشتم.
اخماش رو توهم کشید .معلوم بود درد می کرد .داشتم زخمش رو تمیز می کردم که دستش رو روی دستم گذاشت و
دستم رو از روی لبش کنار زد و چیزی گفت که اصال متوجه نشدم.
یعنی هول کردم انگار تا االن دستم به دست هیچ مردی نخورده بود و آیهان اولیش بود .با دیدن دست آیهان که
جلوی صورتم تکون می خورد ،به خودم اومدم:
_ ها؟
_ کجایی؟
_ همینجا .تو چیزی گفتی؟ متوجه نشدم.
نگاه مشکوکی بهم انداخت و گفت:
_ گفتم لبم درد می کنه .دیگه بسه.
سری تکون دادم و بی حرف مسکن و لیوان و به دستش دادم .ازم گرفتشون و گفت:
_ رستا گرمته؟
_ نه.
_ پس چرا قرمز شدی؟
دستام رو روی گونه هام گذاشتم .حس می کردم که قرمز شده باشن .از حرارتی هم که داشتن معلوم بود .فقط
نمیدونم چرا؟
_ نه گرمم نیست هوا خوبه.
و بعد بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،وسایل و جمع کردم و به آشپزخونه بردم .بعدش هم همونجا پیش مامان اینا
نشستم که مجبور نشم دوباره آیهان رو ببینم با اون بی جنبه بازی ای که درآوردم.
نیم ساعت بعدش هم عمو و باباهام اومدن و طبق پیش بینی من توی ماشین ،شام کباب خوردیم که خیلی هم
چسبید .بعد شام ،همه دور هم نشستن ولی من چون خیلی خسته بودم ،ازشون عذرخواهی کردم و به اتاق مشترکم
با آیسان رفتم و خوابیدم.
با تکون های شدیدی ،چشم هام و باز کردم و آیسان رو مقابلم دیدم .متوجه بیدار شدنم نشده بود و هنوز داشت
تکونم می داد و اول صبحی دل و رودم رو باهم قاطی کرد .لب باز کردم و گفتم:
_ آیسان جان عزیزم با این تکون های تو ماست دوغ میشه .آدمیزاد که دیگه جای خود داره.
کنار پام روی تخت نشست و نگاه خصمانه ای بهم انداخت:
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_ چه عجب تو بیدار شدی! یه ساعته دارم صدات می کنم که اگه خرس و صدا می کردم تا االن از خواب زمستونی
بیدار شده بود.
با پام ضربه ای بهش زدم و گفتم:
_ خرس خودتی .مگه ساعت چنده؟
_ هفت و نیم صبح.
با داد گفتم:
_ هفت و نیم صبح؟
ریلکس نگاهم کرد و گفت:
_ داد نزن بقیه بیدار می شن.
با حرص گفتم:
_ واسه چی من رو صبح به این زودی بیدار کردی؟ مگه میخوایم بریم کله پزی؟
از جاش بلند شد و به طرف پنجره ها رفت و پرده ها رو داد کنار .بعد برگشت و گفت:
_ کله پزی که نه ولی میخوایم بریم پیست دوچرخه سواری.
بعد به سمتم اومد و پتوم رو از روم کشید و گفت:
_ پاشو که تا االن هم کلی دیر کردیم .االن آیهان عصبانی میشه.
پوفی کشیدم و از رخت خواب بیدار شدم .دوچرخه سواری رو خیلی دوست داشتم ولی خب آخرین باری که
دوچرخه سوار شدم ،بر میگرده به ایام خوش طفولیت .حاال طفولیتم نه .آخرین بار سوم راهنمایی بودم که دوچرخه
سوار شدم .اونم با خانواده بابا سعید رفته بودیم کیش.
دستشویی رفتن و مسواک زدن ،پنج دقیقه هم طول نکشید .یه شلوار جین راسته سرمه ای پوشیدم با یه آستین
حلقه ای ساده سرمه ای تا روی رونم .روی اونم یه سویشرت صورتی پوشیدم .شال سرمه ای هم سرم کردم و
انداختمش توی سویشرت .آرایشم نکردم چون ترسیدم طول بکشه و آیهان عصبانی بشه.
بعدش هم با آیسان بیرون رفتیم و تا ماشین آیهان دویدیم که خدایی نکرده ،بال به دور آقا عصبانی نشن .سوار که
شدیم آیسان گفت:
_ بریم.
آیهان با حرصی که به وضوح توی صداش بود ،گفت:
_ ویهان خانوم هنوز برای لباسشون به نتیجه ای نرسیدن.
من و آیسان به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده .خود آیهان هم خندش گرفته بود .بعد اینکه خندم تموم شد ،به
آیسان گفتم:
_ پس من میرم آرایش کنم.
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_ نمیخواد بگیر بشین االن میاد.
_ آخه...
_ رستا جان میاد االن .بعد دیر کنی آیهان میره ها .از من گفتن بود.
سری تکون دادم و چیزی نگفتم .تا اینکه آقا ویهان باالخره افتخار دادن و بعد بیست دقیقه معطلی قدم رنجه کردن و
تشریف آوردن ولی خب تیپش ارزش وقت گذاشتن رو داشت .خیلی خوش تیپ شده بود .یه جین مشکی پوشیده
بود .با یه یقه اسکی بافت توسی روش هم یه جلیقه اسپرت مشکی پوشیده بود با کالج مشکی .موهاش هم که خامه
ای بود.
در ماشین رو باز کرد و روی صندلی شاگرد نشست و گفت:
_ آقا بریم.
آیهان همونطور که ماشین و روشن می کرد ،گفت:
_ من موندم کدوم آدم احمقی گفته خانوما کانسپتی(مفهوم) از زمان ندارن .ساعت هشت و ربع شد برادر من.
_ می خواستی زود تر بیدارم کنی برادر من.
آیهان سری به معنای تاسف تکون داد و دیگه چیزی نگفت.
یک ساعتی می شد که راه افتاده بودیم .آیهان که حواسش به رانندگی بود .ویهان هم یه هنذفری توی گوشش بود و
داشت آهنگ گوش می داد .آیسان هم سرش تو گوشی بود و نمی دونم چیکار میکرد .منم داشتم از پنجره بیرون و
نگاه می کردم.
تا اینکه کم کم به جایی رسیدیم که برام خیلی آشنا بود .نگاهم رو از پنجره گرفتم و از توی آیینه به چشمای آیهانی
نگاه کردم که نگاهش به من بود .متوجه نگاهم که شد ،چشماش و باز و بسته کرد .لبخند محوی روی لبم نشوندم.
خطوط کنار چشمش مشخص شد و چشماشو ریز کرد .داشت می خندید .خندش بهم انرژی داد و باعث شد لبخند
روی لبم عمیق تر بشه.
با همون لبخند نگاهم رو گرفتم و به جاده ای دوختم که دیشب بخاطر استرس و تاریکی متوجه ی زیبایی و
سرسبزیش نشده بودم .مسیر خاکی ای که یه طرفش کوه بود و یه طرفش دره و تا چشم کار می کرد رنگ سبز بود .تا
رسیدن به پیست دوچرخه سواری نگاهم رو از پنجره نگرفتم و ساکت به بیرون خیره موندم.
بعد اینکه رسیدیم ،آیهان ماشین و پارک کرد و همگی باهم پیاده شدیم و به طرف ورودی پیست راه افتادیم .بعد اینکه
پول ورودی و دادیم ،وارد شدیم .خیلی شلوغ نبود .شایدم ما زیادی سحرخیز بودیم و زود اومده بودیم .آیهان رو به
من و آیسان گفت:
_ شما همینجا بمونین ،من و ویهان میریم دوچرخه کرایه کنیم.
سری به معنای تایید تکون دادم .تا آیهان و ویهان ازمون دور شدن ،با آرنجم محکم به پهلوی آیسان کوبیدم .آیسان
که سرش تو گوشی بود ،با این ضربه من ،گوشیش از دستش افتاد و دادش بلند شد:
_ خدا ازت نگذره رستا .پهلوم که سوراخ شد به جهنم ،گوشیم نابود شد!
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و بعد خم شد و گوشیش رو برداشت و با حرص بهم نگاه کرد .ریلکس نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:
_ بسه دیگه! یکم سرت رو از گوشیت بیار بیرون و از محیط لذت ببر .بعدا هم میتونی اس ام اس بازی کنی با سامی
جونت .تابلو بازی درنیار.
دستپاچه شد و با تته پته گفت:
_ کی گفته م ...من با سام ...سامیار حرف می زنم؟
یه نگاه عمیق بهش انداختم و گفتم:
_ برو بچه! اونی که فکر می کنی منم ،من نیستم خودتی.
با نزدیک شدن آیهان و ویهان که هر کدومشون دوتا دوچرخه رو میاوردن ،آیسان ساکت شد و دیدم که چیزی تایپ
کرد و بعد گوشیش رو توی جیبش گذاشت .آیهان و ویهان که بهمون رسیدن ،ویهان یه دوچرخه به طرفم گرفت و
گفت:
_ بفرما فقط مواظب باش خودت و زخمی نکنی عمو جون.
چپ چپ نگاهش کردم که خندید .به طرفش رفتم و دوچرخه رو ازش گرفتم .آیهان هم دوچرخه ی آیسان رو بهش
داد .خودش و ویهان سوار دوچرخه شدن و قبل اینکه برن ،گفت:
_ نیم ساعت دیگه اینجا باشین.
و بعد به سرعت رکاب زد و ازمون دور شد .ویهان هم پشت سرش رفت .من و آیسانم سوار دوچرخه هامون شدیم و
حرکت کردیم .به اطرافم نگاه می کردم .پیست یکم شلوغ تر شده بود .همشونم دختر و پسر بودن .اونم چه
دخترایی! خدایی یکی از یکی خوشگل تر .رو به آیسان گفتم:
_ آیسان این دخترا چرا اینقدر خوشگلن؟
آیسان نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ خوبه یه من آرایش دارنا!
با تاسف سری تکون دادم و گفتم:
_ خیلی بیشعوری که نذاشتی آرایش کنم.
_ ببخشیدا من چه میدونستم اینا پیست رو با جای دیگه اشتباه می گیرن.
چیزی نگفتم و سعی کردم حواسم رو بدم به دوچرخه سواریم .خیلی آروم حرکت می کردم .آخه خیلی وقت بود
دوچرخه سوار نشده بودم .همینطور ساکت نیم ساعتی رو دور زدیم که آیسان گفت:
_ رستا برگردیم .آیهان اینا االن منتظر ما هستن.
سری تکون دادم و دور زدم .وقتی به جای اولمون رسیدیم ،آیهان و ویهان دوچرخه هاشون افتاده بود و خودشونم
ولو بودن روی زمین .نزدیکشون شدیم .آیسان گفت:
_ االن چیکار می کنیم؟ بر می گردیم؟
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ویهان سرش رو بلند کرد و گفت:
_ چی چی رو برگردیم؟ تازه اومدیما.
بعد بلند شد و نشست و گفت:
_ مسابقه می دیم.
کنارش نشستم و گفتم:
_ البد مسابقه قهرمانی جهان؟
_ نه خیر .مسابقه میدیم واسه نهار .من و آیسان باهم مسابقه میدیم .تو و آیهان هم باهم .توی هر گروه هم که یه
دختره یه پسر .اگه ما شما رو بردیم ،شما نهار بدین .شما ما رو بردین ،ما نهار می دیم .مساوی هم شدیم که دنگی
حساب می کنیم .قبوله؟
پیشنهاد منصفانه و خوبی بود .سرم رو تکون دادم و گفتم:
_ قبوله.
آیسان هم گفت:
_ حله.
همگی بلند شدیم .آیهان رو به من گفت:
_ بیا بریم رو اون بلندی بشینیم که بتونیم بچه هارو ببینیم.
سری تکون دادم .با آیهان مستقر که شدیم ،آیسان و ویهان مسابقه شون رو شروع کردن .اولش خوب بود .یعنی
آیسان هم پای ویهان حرکت می کرد .حتی ازش جلو هم افتاد ولی با کاری که ویهان کرد ،حرصم دراومد و خواستم به
آیهان اعتراض کنم .تا به سمتش برگشتم ،دیدم به دختری که بهش چراغ سبز نشون می داد ،زل زده بود.
دختره چقدر عوضیه .پیش خودش نمیگه شاید این دختری که کنارشه یه کارش باشه .حاال دختره هیچی .این عجب
آدم بی شعوری بودا .اینم اهل این کارا بود؟ حرصم بیشتر از قبل دراومد .پسره بی تربیت .با حرص گفتم:
_ میشه لطفا حواست رو بدی اینور؟ بعدا هم میتونی به کارت برسی ها.
آیهان سرش رو به طرفم چرخوند و به معنای "چیه" تکون داد .پوفی کشیدم و گفتم:
_ ویهان تقلب کرد .اجازه داد آیسان ازش جلو بیفته بعدش میانبر زد.
راه میانبر رو دیده بودم .با آیسان که دور می زدیم ،موقع برگشت از اونجا اومدیم .آیهان لبخند شیطنت باری زد و
گفت:
_ که چی؟ من که ندیدم .از کجا معلوم از خودت در نیاورده باشی که باختتون رو بندازین گردن ما.
عصبانی شدم .مطمئنم میدونست داداشش تقلب کرده .شیطنت کالمش بهم می گفت که می دونه .شایدم خودش
این پیشنهاد رو داده باشه .از دهنم پرید:
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_ من دروغ نمیگم .بعدشم معلومه که تو ندیدی .چون اصال تو باغ نبودی .اگه حواست پیش اون دختره و چراغ
سبزاش نبود ،می دیدی تقلبش رو .شما با تقلب بردین.
برخالف انتظارم که گفتم االن عصبانی میشه که به روش آوردم با دختره تیک میزنه ،با صدای بلند خندید و گفت:
_ حسودی دیگه خانوم کوچولو!
با دهن باز نگاهش کردم .از حرصم نمیدونستم باید چیکار کنم .بلند شدم و پام رو محکم کوبیدم بغل پاش .با خنده
مچ پاش رو گرفت و گفت:
_ چرا میزنی؟
_ من به چیه اون دختره باید حسودی کنم؟ اصال چرا باید حسودی کنم؟
با لبخند مرموزی گفت:
_ من کی گفتم تو به اون دختره حسودی کردی؟
با تعجب به چشم هایی که از شیطنت برق می زد و چشم هاش رو نورانی کرده بود ،نگاه کردم که گفت:
_ من منظورم این بود که ما بردیم و حاال تو داری حسودی می کنی و به تقلب ربط میدی .خودت خودت رو لو دادی.
پس به دختره حسودی می کنی که نخش رو گرفتم.
دستم رو روی دهنم گذاشتم .وای وای! من چرا سوتی دادم؟ لعنتی! خاک تو سرت کنن رستای بیشعور ولی من
میدونم ،میدونم که منظورش به دختره بود .مطمئنم .دستم رو به کمرم زدم و لبم رو گاز گرفتم .یه نگاه به آیسان و
ویهان که حاال داشتن بر میگشتن انداختم و بی حرف راه افتادم که برم پایین .آیهان با صدایی که توش رگه های
خنده بود ،پشت سرم داد زد:
_ چیه؟ میری خودت رو سر به نیست کنی که فهمیدم ،حسود کوچولو؟
چشم هام رو با حرص بستم .بفرما روم لقب هم گذاشت .ترجیح دادم جوابش رو ندم چون بعید میدونستم که
جوابش و بدم و یه سوتی دیگه ندم .اونوقت اول آیهان رو به دیدار با خالق میفرستادم بعدش خودم جان به جان
آفرین تسلیم می کردم.
پایین که رسیدم ،آیهان هم اومد کنارم و با لبخند بهم زل زد .به روم نیاوردم ولی هرچقدر سعی کردم بیخیالی طی
کنم و ریلکس باشم تا از رو بره ،نرفت که نرفت! بس که پروئه .پوفی کشیدم و کالفه رو بهش گفتم:
_ آدم ندیدی تا االن؟
لبخندی زد و گفت:
_ آدم دیدم .حسود ندیده بودم که به لطف سرکارعلیه دیدم.
با رسیدن آیسان و ویهان نتونستم جوابش و بدم و فقط تونستم حرص بخورم و فحشش بدم پسره ی نکبتو.
آیسان دمغ بود .بهمون که رسیدن ،از دوچرخه پیاده شد و به طرفم اومد و بغلم کرد .زیر گوشم ،ناراحت گفت:
_ ببخشید رستا .نمیدونم چجوری برد .اصال حواسم بهش نبود .نمیدونم چجوری شد.
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ویهان متقلب! ببین دختر بیچاره چقدر ناراحته .آروم بهش گفتم:
_ فدای سرت دختر .من آیهان رو می برمش .دنگی میزاریم پول ناهارو.
حاال شما تقلب می کنین؟ باشه پس من هم تقلب می کنم تا حالیتون بشه یه من ماست چقدر کره داره .هرچند اصال
نمیدونستم چجوری باید تقلب کنم.
آیسان رو از توی بغلم بیرون آوردم و دستش رو گرفتم که صورتشش جمع شد .با نگرانی به دستش نگاه کردم که
چندتا سنگ ریزه توش دیدم .با چشم های گشاد گفتم:
_ چی شده دستت؟
_ هیچی خوردم زمین.
با این حرف آیسان ،جرقه ای توی ذهنم خورد .نگاه پیروزمندانه ای به آیسان انداختم و گفتم:
_ برو دستت رو بشور.
و بعد نگاه خصمانه ای به ویهان انداختم و با لحنی که از صدتا فحش بدتر بود،گفتم:
_مبارک باشه آقا ویهان .برد مقتدرانه ای بود.
دستش رو پشت گردنش گذاشت و تک خنده ای زد:
_ ممنون رستا خانوم .منم براتون موفقیت رو از خدا میخوام.
جفت داداش ها عین همن .با حرص به طرف دوچرخه رفتم و سوارش شدم.
آیهان با لبخند سوار شد و کنارم اومد .زیر لب باهم تا شماره سه شمردیم .شماره سه از دهنم در نیومده ،پام و روی
رکاب گذاشتم و با سرعت هرچه تمام تر رکاب زدم .از طرفی حواسم بهش بود که تقلب داداشش و تکرار نکنه .ولی
فکر نکنم .چون میدونست دستشون پیش من رو شده .همینطور محکم و پی در پی رکاب می زدم .آیهان هم پا به
پای من میاومد .یا بهتره بگم من پا به پای اون می رفتم .المصب خیلی خوب دوچرخه سواری می کرد.
راه میانبر رو که رد کردیم ،یه نفس راحت کشیدم .هرچند حواسم پیشش بود که جور دیگه ای تقلب نکنه .از این
شیطون مارمولک بعید نبود .صفتی که بهش دادم باعث شد لبخندی روی لبم بشینه ولی با نزدیک شدن به خط
پایان ،لبخند از لبم پرید.
یا خدا! چیکار کنم من .من باید ببرم این مسابقه رو.
نه بخاطر پول ناهار ،بخاطر رو کم کنی .پس سعی کردم تمرکز کنم و به نقشم فکر کنم .فقط خدا کنه سالم بمونم .ازش
عقب افتاده بودم .یکم سرعتم رو کم کردم که بالیی سرم نیاد .دیگه من که عقب افتادم چه یه ذره چه بیشتر.
یه نفس عمیق کشیدم و اول یه داد بلند زدم که به گوشش برسه بعد فرمون دوچرخه رو کج کردم .چشم هام رو بستم
که حس کردم دارم کج می شم.بله.طبق نقشه دوچرخه منحرف شد و منم زمین افتادم ولی خیلی دردم گرفت.
مخصوصا باسنم .چون به پشت خودم رو زمین انداختم .
هنوز روی زمین بودم ولی خبری از آیهان نبود .نکنه نیاد؟ نه خدایا غلط کردم قول میدم دیگه از این نقشه ها نکشم.
این بار رو یه کاری کن بیاد خدایا.
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_ رستا چی شدی؟
با صدای آیهان لبخندی روی لبم نشست .خدایا نمیخواد کاری کنی خودش اومد .لبخندم رو فرو خوردم و سعی
کردم اشک بریزم ولی خب اصوال چون هیچ کجا من شانس ندارم ،همونجا زد و چشمه ی اشکم عین زاینده رود
خشک شد .دریغ از یک قطره اشک.
سعی کردم بیخیال گریه بشم و فقط حالتش رو بگیرم .پس صورتم رو جمع کردم که مثال دارم گریه می کنم .سرم رو
بلند کردم و به آیهان نگاه کردم ولی با دیدنش عین سگ پشیمون شدم که چرا این کار رو کردم .طفلی نگرانی تو
نگاهش موج میزد .توی چشم هاش نگاه کردم .چشم هاش پر از مهربونی بود .یه لحظه خواستم بگم شوخی کردم
ولی جلوی خودم رو گرفتم .االن دیگه وقت پشیمونی نبود .پای آبروی من و آیسان وسط بود .با گریه ی الکی گفتم:
_ آیهان درد دارم.
و واقعا هم داشتم ولی اونقدری نبود که گریه کنم .با نگرانی چشم هاش رو روی اعضای بدنم چرخوند و گفت:
_ کجات درد می کنه؟
_ پام.
_ پس چرا دستت روی...
حرفش رو دیگه ادامه نداد .نه تو رو خدا راحت باش بگو چرا دستت روی باسنته .پسره بی فکر! بگم با نشیمنگاه
خوردم زمین؟ به صورتش نگاه کردم .به زور لبخندش رو خورد و گفت:
_ بزار دوچرخم رو بیارم برگردیم.
آخی بمیرم برات پسر جان .دوچرخه رو کجا ول کرده بود اومده بود پیشم .حیف که نمیتونم از گناه تقلبتون بگذرم.
حیف! خیلی یواش بلند شدم و سعی کردم دردم رو نادیده بگیرم .سوار دوچرخه شدم و حرکت کردم همزمان داد
زدم:
_ مواظب باش عقب نیفتی پسر عمه.
بی توجه به نگاه بهت زده آیهان ،خندان به طرف خط پایان ،با سرعت رکاب زدم و از خط پایان گذشتم.
حسابی خوش خوشانم بود .از دوچرخم پایین اومدم و بهش تکیه دادم تا آیهان بیاد .وقتی اومد اخماش توهم بود .با
اخم بهم زل زد .آب دهنم رو قورت دادمو گفتم:
_ اخم کردی که چی؟ فک ...فکر نکن ازت می ...می ...میترسما .چیزی که عوض داره گل ...گله نداره.
حاال عین چی هم ازش میترسیدما ولی خب رو داشتم دیگه .پوزخندی زد و هیچی نگفت .سوار شد و برگشت .منم
سوار شدم و پشت سرش رفتم .کلی هم فحشش دادم.
به آیسان و ویهان که رسیدیم ،آیسان با ذوق پرید بغلم و گفت:
_ ایول رستا دمت گرم.آخ جون آخ جون!
خنده آرومی کردم و از بغلش بیرون اومدم .ویهان با اخم گفت:
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_ ولی تو تقلب کردی.
چقدر این پروئه عین داداشش! نیشخندی زدم و گفتم:
_ دیگ به دیگ میگه روت سیاه .نزار بگم توهم با میانبر زدن بردیا.
صدای هین آیسان به گوشم رسید .آیسان به طرف ویهان رفت و شروع کرد به زدنش .آیهانم دوتا از دوچرخه هارو
برداشت و به طرف دکه اجارشون رفت .منم دیدم این دوتا باهم مشغولن،دوتای دیگه رو برداشتم و دنبالش راه افتادم.
دوچرخه هارو که پس دادیم ،به یکی زنگ زد:
_ برو ماشین رو بیار دم ورودی پیست.
_ ...
_ باشه.
که خب حدس میزدم ویهان باشه .جلوتر از من راه افتاد هیچ حرفی هم نمیزد .سرم رو پایین انداختم و داشتم راهم
رو می رفتم که آیهان یهویی برگشت و مقابلم ایستاد .از ترس جیغی کشیدم و نگاهم رو از زمین گرفتم و بهش
دوختم .با اخم غلیظ و وحشتناکی گفت:
_ تو چرا اینقدر بی فکری دختر؟ میدونی چقدر نگرانت شدم؟
خودمم قبول داشتم .کارم اشتباه بود .بیچاره کلی نگران شد .سرم رو پایین انداختم و خودم رو مظلوم کردم .به قول
نازنین خودم رو زدم به موش مردگی:
_ باشه من اشتباه کردم .نباید اون کار رو انجام می دادم .معذرت می خوام.
مثل اینکه موش مردگیه جواب داد چون دستش رو فرو کرد توی موهاش و پوف بلندی کشید .زیر لب گفت:
_ از دست تو.
و به طرف ورودی پارک راه افتاد .خب مثل اینکه خشم اژدها فروکش کرد و وضعیت قرمز به وضعیت سفید تبدیل
شد .لبخندی زدم و دویدم تا بهش برسم .بعدشم شونه به شونش حرکت کردم و از پیست خارج شدیم.
آیهان روی صندلی شاگرد نشست .منم پیش آیسان .طبق شرطمون ،ناهار رو رفتیم رستوران .البته رستوران که نه،
فست فودی .چون قرار بود دنگی پول بدیم ،تصمیم گرفتیم به جیبمون رحم کنیم و به یه پیتزا به جای شیشلیک،
قناعت کنیم.
بعد ناهارم ،یعنی تقریبا ساعت یک برگشتیم خونه .قرار گذاشتیم غروب ،همه باهم بریم لب دریا چادر بزنیم تا پاسی
از شب.
چهار نفری وارد خونه شدیم .همه دور هم نشسته بودن و فیلم نگاه می کردن .سالم کردیم که با گرمی جوابمون رو
دادن .بدون اینکه لباس هامون رو عوض کنیم ،کنار بقیه نشستیم .عمه نگاهش رو از تلویزیون گرفت و رو به هممون
گفت:
_ راستی مهمون داریما.
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آیهان جلو اومد و گفت:
_ مهمون؟ کی هست؟
_ آقای اسماعیلی و خانوادش می خوان بیان اینجا.
آیهان برای چند ثانیه بدون اینکه پلک بزنه ،به عمه خیره شد و بعد با صدای خنده بلند ویهان ،نگاهش رو از عمه
گرفت و به ویهان دوخت .ویهان وسط خنده ،مقطع گفت:
_ وای ...خدا ...مر ...مردم .داداش...کار...کارت در اومد.
و بعد دوباره خندید .آیهان اخمی کرد و با تشر گفت:
_ جمع کن خودت رو ببینم.
بلند شد و به طبقه باال رفت .ویهان هنوز داشت می خندید .باالخره خندش رو کنترل کرد و گفت:
_ کی میان مامان؟
_ نیم ساعت دیگه.
ویهان نگاهی به ما انداخت و گفت:
_ ای بابا .ما می خواستیم غروب همه باهم بریم لب دریا تا نصفه شب که.
عمو شهریار گفت:
_ اشکال نداره اینا تا اون موقع میرن .ماهم میریم تا صبح می مونیم لب ساحل.
ویهان سری تکون داد و اونم بلند شد و رفت باال.با کنجکاوی زیر گوش آیسان زمزمه کردم:
_ قضیه چیه؟
آیسان گفت:
_ آقای اسماعیلی یکی از همکارای باباست .باهم رفت و آمد خانوادگی داریم .آقای اسماعیلی یه دختر داره .دخترش
آیهان رو دوست داره .از آیهان خاستگاری هم کرده ولی خب داداشم ناز داره دیگه گفته نه.
و بعد ریز خندید ولی من اخم هام ناخداگاه رفت توهم .نمی دونم چرا.ولی مطمئنم این مدت زمانی که اینا اینجان
اصال بهم خوش نمیگذره .البد دختره از اون فیس و افاده ای هاست اه اه اه.
از کنار آیسان بلند شدم و به حیاط رفتم .قدم زنان به طرف تاب توی حیاط رفتم و روش نشستم و با پام آروم خودم رو
هل دادم .نگاهم رو به آسمون دوختم .با اینکه سر ظهر بود ولی خورشید ال به الی ابرها بود .امیدوارم امشب بارون
نباره.
نگاهم رو از آسمون گرفتم و به نقطه ای خیره شدم .تو فکر اتفاق های این مدت بودم .آشنایی با آیهان ،پیدا شدن
دوست مامان ،خواب هایی که می دیدم ،آشنا از آب دراومدن آیهان ،اون مردی که در عین غریبه بودن ،برام آشنا بود.
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فکرش رو هم نمی کردم اون مرد پدر من باشه .فکرش رو هم نمی کردم آیهان نسبتی با من داشته باشه .گاهی فکر
می کنم سرنوشت چقدر می تونه عجیب باشه .درحالی که فکر می کنی زندگیت روال عادی رو طی می کنه،
سرنوشت ورقی رو می کنه که تمام معادالتت رو بهم میزنه و براش مجهول میتراشه.
_ چرا تنهایی؟
نگاهم رو از زمین گرفتم و به بابا سعید که حاال کنارم نشسته بود نگاه کردم .قهرمان بچگی های من .به چروک کنار
چشمش و موهای سفیدش نگاه کردم .چقدر شکسته تر شده نسبت به چند سال پیش .یادمه بچه که بودم ،دوست
داشتم زود بزرگ شم .کاش هیچوقت بزرگ نمیشدم که بزرگ شدنم مساوی با پیری اونا نباشه.
_ همینجوری باباجون .هوا خوب بود خواستم یکم بشینم.
لبخندی به روم پاشید .دستش رو جلو آورد و موهای مواج و سیاهم رو از روی پیشونیم کنار زد و با مهربونی گفت:
_ من رستای خودم رو میشناسم .هرچقدر سعی کنی به روی خودت نیاری ،رستا تو برای من مثل کتابی هستی که بار
ها دورش کردم و از برم .میتونم بفهمم و درک کنم که چقدر برات سخته که من و آنا با ارسالن یه جا باشیم و تو هرسه
ی مارو باهم داشته باشی .بخاطر همین راضی به این سفر نبودیم بابا جان.
مثل همیشه بابا تنها کسیه که نمیتونم چیزی رو ازش مخفی کنم .سرم رو پایین انداختم که انگشتش رو زیر چونم
گذاشت و سرم رو بلند کرد:
_ قشنگ بابا! من و آنا درکت می کنیم .اینکه بخوای یکمم به پدرت برسی .کنارش باشی .براش دختری کنی .پس ازت
میخوام اینقدر مراعات نکنی و راحت باشی.
خواستم چیزی بگم که با باز شدن در دروازه ،ساکت موندم .بابا نگاهی به ناشناس هایی که وارد حیاط شده بودن
انداخت و گفت:
_ مثل اینکه مهموناشون اومدن.
و بعد بلند شد و به استقبال رفت .منم بلند شدم و دنبالش رفتم و سعی کردم فراموش کنم که از دیشب چقدر بال
بال زدم که با بابام صحبت کنم و بغلش کنم ولی بخاطر مامان مراعات کردم و سعی کردم به یاد بیارم چیزی به نام
میانه روی رو.
مهمون ها چهار نفر بودن .یه خانوم و آقای مسن و فوق العاده شیک پوش و یه پسر و یه دختر .نگاهم رو به دختره
دوختم که داشت با عمه و عمو خوش و بش می کرد .میتونستم نگاه سرگردونش رو که انگار دنبال کسی میگشت،
ببینم.
رفتم و کنار آیسان ایستادم و به مهمون ها خوش آمد گفتم .دختره به ما که رسید ،با محبت آیسان رو در آغوش گرفت
و گونش رو بوسید و بعد دستش رو به طرف من دراز کرد .اون موقع بود که تازه تونستم خیلی خوب صورتشو ببینم.
واقعا خوشگل و جذاب بود .پوست سفید ،چشم های درشت و کشیده ی آبی ،دماغ دهن و کوچولو .خیلی خوشگل
بود و البته برخالف تصورم ،اصال فیس و افاده ای نبود .خیلی هم خاکی و مهربون بود .اسمش هم دریا بود و چقدر
بهش میومد.
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تمامی اینا باعث شد اخمای من ناخواسته بیشتر توهم بره .زیادی برای با آیهان بودن خوب بود.
بعد اینکه همه به هم معرفی شدن ،به طرف خونه راه افتادیم .توی راه از پشت به راه رفتن دریا که با داداشش،
داریوش قدم میزد ،نگاه کردم .موزون و قشنگ راه میرفت .اصال انگار این دختر همه چیز تموم بود .راه رفتنش
ناخداگاه وادارت می کرد که بهش نگاه کنی .آروم زیر گوش آیسان گفتم:
_ این دختره که خیلی خوبه .چرا آیهان باهاش ازدواج نکرد؟
آروم تر از خودم گفت:
_ برای آیهان تیپ قیافه مهم نیست .یعنی نه اینکه مهم نباشه ،همه چیز نیست .آیهان میگه "این دختری که االن به
من این حرف رو زده خدا میدونه قبال به چند نفر دیگه ابراز عالقه کرده".بعدشم آیهان که عاشقش نیست.
یعنی این دختر با این محسنات نمی تونست آیهان رو عاشق خودش بکنه؟ با تموم شدن مسیر حیاط ،از فکر
دراومدم و آخر از همه وارد خونه شدم و پشت سرم در رو بستم.
همه نشسته بودن ولی دریا خیلی نامحسوس با چشم هاش دنبال کسی می گشت که قطعا اون شخص ،آیهان بود.
هنوز چند دقیقه ای از اومدنشون نگذشته بود که صدای قدم های کسی از روی پله ها اومد .نگاه همه به پله ها
دوخته شده بود .آیهان و ویهان داشتن پایین میومدن .آیهان لباس هاش ررو عوض کرده بود .یه جین مشکی پوشیده
بود با آستین بلند سفید و ویهان دقیقا برعکسش .یعنی جین سفید پوشیده بود با آستین بلند مشکی.
دوتایی رفتن و با مهمون ها سالم و علیک کردن .گوش هام رو تیز کردم تا بشنوم آیهان و دریا چطور باهم حرف می
زنن .آیهان خیلی سنگین و سر به زیر گفت:
_ سالم .خیلی خوش اومدی.
دریا درحالی که نگاهش رو برای ثانیه ای از آیهان نمی گرفت ،گفت:
_ ممنون .خیلی وقته ندیدمت .نیستی کال چند وقته.
آیهان همونطور که به طرف داریوش می رفت ،گفت:
_ بزار به پای مشغله های کاری.
دریا خواست چیزی بگه که آیهان خودش رو مشغول حرف زدن با داریوش نشون داد .بابا ارسالن کنارم نشست و
ضربه ای روی پام زد و گفت:
_ دختر بابا چطوره؟
لبخندی زدم و گفتم:
_ خوبم باباجون .شما چطوری؟
_ حاال که تو کنارمی خوب خوبم .انگار جون تازه گرفتم .خوبه که با من توی این سفری.
لبخندم پررنگ تر شد .این روزها عجیب این مرد کنارم رو دوست دارم و نمیدونم چطور ممکنه منی که یک هفتست
میدونم این مرد پدرمه ،این قدر دوستش داشته باشم؟
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دستش رو که روی پام بود ،بلند کردم و بوسه ای به روش زدم .متقابال دستم رو بوسید و گفت:
_ برو بخواب .خستگی داره ّ
شره می کنه از چشم هات .امروزم که زود بیدار شدی .پاشو برو باباجان.
سری تکون دادم و از جام بلند شدم .واقعا هم خوابم میومد .نگاهی به جمع انداختم ولی با چیز عجیبی رو به رو
شدم .نه آیهان توی جمع بود و نه دریا .ابروهام پرید باال .یه حسی بهم می گفت با هم هستن .شونه ای باال انداختم و
رو به جمع گفتم:
_ معذرت میخوام من یکم خستم.از حضور همگی مرخص میشم.
مامان دریا که زن خوش مشرب و مهربونی بود ،گفت:
_ برو گلم راحت باش.
با لبخند سری تکون دادم و به طبقه باال رفتم .نزدیک اتاقم که رسیدم ،در اتاق آیهان باز شد و آیهان به سرعت از اتاق
خارج شد .تا من رو دید ،به سرعت به طرف من اومد و دستش رو روی قفسه سینم گذاشت .هلم داد و چسبوندم به
دیوار .با چشم های گشاد به حرکاتش نگاه می کردم .بهم نزدیک شد و سرش رو گذاشت روی شونم با بهت گفتم:
_ آیهان چیکار داری می کنی؟ دیوونه شدی؟ اگه یکی بب...
حرفم رو قطع کرد و گفت:
_ رستا خواهش می کنم فقط یک دقیقه ساکت باش.
با این حرف دیگه کامل خفه خون گرفتم .با بیرون اومدن دریا از اتاقش ،متوجه قضیه شدم .داشتم به دریایی نگاه می
کردم که با چشم های اشکی بهمون زل زده بود .حس کردم چیزی درونم فرو ریخت .حس کردم تپش قلبم رفت باال.
خیلی باال جوری که گفتم االن آیهان صداش رو میشنوه .دهنم خشک خشک بود .لبم رو با زبون تر کردم .نفس
نفس میزدم.
نمیدونم .نمیدونم چرا اینجوری شدم .حس می کردم یه گرمای عجیبی به تنم سرازیر میشد .اولین بار بود که
همچین حالتی داشتم .چرا؟
چرا اینجوری شدم؟ نمیدونم چرا فقط میدونم االن باید تنها باشم.
دست های آیهان دو طرفم بود .مثل حصار بدنم رو محاصره کرده بود .راه نفس رو برام می بست .چشم هام ناخداگاه
بسته شد .نمیخواستم به چیزی فکر کنم .نمیخواستم به این فکر کنم که چه اتفاقی داره برام میفته .نمیخواستم به
این فکر کنم که چرا حس می کردم اینجا اینقدر آرومم .نمی خواستم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که آیهان کنار رفت و زیر لب گفت:
_ آخیش رفت.
چشم هام رو که باز کردم ،آیهان رو دیدم .آیهان به مسیر رفتن دریا نگاه می کرد .تا به طرفم برگشت ،محکم زدم زیر
گوشش .اختیار دستم با من نبود .زدم زیر گوشش و اشکم ریخت .زدم زیر گوشش و دست و قلب خودم بیشتر درد
گرفت .زدم ولی همون موقع تو دلم گفتم اللهی دستم بشکنه.
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وارد که شدم ،هیچکس رو جز ویهان و آیهان و آیسان توی سالن ندیدم .بقیه ظاهرا رفته بودن وسایل جمع کنن که
امشب رو لب ساحل بمونیم .مهمونا هم که رفته بودن .انگار دریا اومده بود که من رو با بزرگ ترین واقعه ی زندگیم رو
به رو کنه و بره.
سعی کردم حداالمکان نگاهم به نگاه آیهان نیفته .شاید اگه بقیه به جای من بودن براشون سخت بود که تو چشم
معشوقشون نگاه کنن و آروم باشن ولی من خجالت می کشیدم تو چشم های آیهان نگاه کنم.
صدای آیسان من رو به خودم آورد:
_ رستا بیا بشین که می خوایم تفریح کنیم.
سعی کردم همون رستای گذشته باشم .لبخندی زدم و رفتم کنارش نشستم و گفتم:
_ تفریح؟ چه تفریحی؟
_ میخوایم ببینیم ویهان با دوست دختراش چجوری حرف میزنه .خودش که میگه قربون صدقشون نمیره ولی من
میگم میره.
ماشاالله جفت داداش ها هم عین همن .دوست دختردار .ویهان شماره یه دختری رو گرفت .بعد سه تابوق دختره
جواب داد:
_ سالم عزیزم
_ سالم مائده خانوم .خوبی؟
_ خوبم .ویهان؟
_مائده؟
_ ویهان؟
_ ِا؟ مرض.
ریز خندیدم که دختره گفت:
_ یه ذره جمله عاشقانه بهم میگی؟
ویهان نگاهی به ما انداخت و گفت:
_ آخه من بلد نیستم جمله عاشقانه .خب...اوکی .اوم تو مثل الماس کوه نور میمونی یه دونه ای.
دختره خندید و گفت:
_ عزیزم.
ویهان با شیطنت گفت:
_ ولی توی روی مخ من رفتن یه دونه ای.
دستم رو جلوی دهنم گرفتم که صدای خندم بلند نشه .آیسان قرمز شده بود از خنده و من سنگینی نگاهی رو حس
می کردم.
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دختره ناراحت گفت:
_ خیلی بیشعوری!
_ خب نه چیزه ...تو مثل سوپ میمونی .خوش رنگ و نرم و لطیفی.
دختره با خنده گفت:
_ عزیزم.
_ ولی کال جزء غذا حساب نمیشی همینجوری هستی که باشی.
دختره با حرص گفت:
_ بابا تو خیلی گاوی.
_ آها آفرین من مثل اون گاوی هستم که تو سبزه زار میچره و عرعر می کنه.
_ آره خیلی گاوی.
_ میدونم.
_ از کجا میدونی؟
_ ِد اگه گاو نبودم باهات کل کل نمی کردم که .کات می کردم تموم میشد این زندگی سگی.
_ اصال نمیخواد جمله عاشقانه بهم بگی برو نخواستیم.
_ آخه تو چرا اینقدر بامزه ای ایشاالله موش کور بخوردت.
_ حاال چرا موش کور؟
_ خب نبینه چی خورده.
دختره با حرص گفت:
_ فقط برو گمشو.
_ خیلی بی احساسی.
_ خدافظ.
و بعد گوشی رو قطع کرد .اون وقت بود که من و آیسان منفجر شدیم از خنده .خود ویهانم داشت میخندید .رو به
گوشی قطع شده گفت:
_ خب من بلد نیستم ابراز احساسات.
و بعد بلند شد و رو به ما گفت:
_ ببندید نیشتون رو االن باید کلی منت بکشم.
و بعد از سالن بیرون رفت .آیسان هم گفت:
_ منم میرم ببینم منت کشیش چجوریه.
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و بعد رفت با یادآوری اینکه من و آیهان االن تنهاییم لبخندم پرید ولی خب بخاطر سیلی یه معذرت خواهی بهش
بدهکار بودم:
_ من واقعا بابت اون سیلی متاسفم .اصال دست خودم نبود ولی تقصیر خودت بود .تو چندین راه داشتی تا دریا رو رد
کنی ولی بدترینش رو انتخاب کردی .هم من رو معذب کردی هم غرور اون دختر رو شکستی.
مجبور بودم دروغ بگم .نمیتونستم بگم بخاطر این بود که فهمیدم عاشقتم .لبخند مهربونی زد و گفت:
_ حق با توئه من باید ازت معذرت بخوام .کار بچه گانه ای بود.
و من معذرت خواهی هاش رو دوست داشتم.
_ چرا باهاش ازدواج نکردی؟ دختر کاملی به نظر میومد.
_همه چیز که ظاهر نیست .ما باهم فرق میکنیم .کوچیک ترینش اینه که دریا دوست داره خارج زندگی کنه ولی من
زندگی تو ایران رو با تموم سختی هاش دوست دارم .دریا بارها بهم گفته که از خلبانی متنفره ولی من عاشق شغلمم.
جایی که دریا بزرگ شده ،داشتن روابط آزاد با مردا یه امر عادیه ولی من اینو دوست ندارم.
سوالی نگاهش کردم که گفت:
_ دریا آمریکا بزرگ شده.
مکثی کرد و گفت:
_ همه چیز به ظاهر نیست.
بعد لبخندی به روم پاشید و من لبخند ها و طرز حرف زدنش رو هم دوست داشتم .کاش میشد بهش بگم چقدر
خوشحالم که دریا رو رد کردی.
_ بلند شید دیر شد باید بریم.
با صدای آیسان نگاه از آیهان گرفتم و بلند شدم .سه نفری بیرون رفتیم .خانوما با یه ماشین ،آقایونم با یه ماشین.من
و آیسان پشت نشسته بودیم .عمه پشت فرمون بود و مامانم کنارش.
ماشین آیهان دست ما بود .نمیدونم از خصوصیات عاشقیه شامه تیز پیدا کردن؟ همش حس می کنم که بوی تن
آیهان توی ماشین پیچیده و آیهان پشت فرمونه مخصوصا با چشم های عمه که خدا برای آفریدن چشم های آیهان ،از
چشم های عمه الهام گرفته بود .حتی حالت رانندگی عمه شبیه آیهان بود .یه دستش روی پنجره و انگشتش روی
دهنش و یه دستش روی فرمون .حس می کردم.سالیان ساله آیهان ندیدم و دلتنگشم .چقدر عجیبه خصوصیات یه
عاشق و ارزش معشوق پیش عاشق.
تقریبا تموم راه رو تو فکر آیهان بودم .همش نگاهم به بیرون بود و توی سکوت تماشاش می کردم .حتی وقتایی که
عمو شهریار با ماشین کنارمون ویراژ می داد و با عمه کورس میزاشت ،من فقط نا محسوس آیهان رو نگاه می کردم.
آیسان هم متوجه شد من توحال خودم نیستم .چند بارهم خواست بپرسه ازم ولی بحث رو عوض کردم .آخرشم
طاقت نیاورد و گفت:
_ رستا تو چت شده؟ اون ا ز آیهان که به من و ویهان سپرد هوات رو بیشتر داشته باشیم اینم از تو که حالت گرفتست.
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این حرف رو که زد ،یه ذوق عجیبی توی دلم سرازیر شد .به زور جلوی نیشم رو گرفتم که باز نشه .حالت هام شرم آور
بود برام .شبیه دخترهای چهارده ساله ای شده بودم که برای بار اول عاشق شدن .واقعا هم همینطور بود .چون من
تا االن عاشق نشده بودم .آیهان اولیش بود و البته آخریش.
باالخره رسیدیم .اطرافم پر از ویال بود .ویالهایی که دوست داشتی بشینی و نگاهشون کنی .قرار بود توی حیاط
ویالی یکی از دوست های بابا ارسالن بمونیم که توی همون نور زندگی می کرد و کلید ویالش رو در اختیار ما گذاشته
بود .چون به اندازه متراژ زمینش فنس کشیده بود و ساحل ،یه جورایی ملک شخصیش بود.
بخاطر شن ها ،حرکت ماشین کند شده بود .شیشه رو پایین آوردم و نفس عمیقی کشیدم.ب وی خاک بارون خورده
رو حس کردم .بارون نم نم میومد.خیلی دوست داشتم قدم بزنم توی این هوا .پس فکرم رو به زبون آوردم:
_ عمه جون میشه ماشین و نگه داری؟میخوام پیاده بیام.
قبل عمه ،مامان گفت:
_ بارون میاد مریض میشی.
_ نم نمه .چیزی نمیشه.
بعد ملتمسانه رو به عمه گفتم:
_ عمه جون لطفا.
عمه با لبخند ماشین رو نگه داشت و من بالفاصله پیاده شدم .با راه افتادن ماشین عمه ،شروع به حرکت کردم .عمو
شهریار هم جلوی ماشین عمه حرکت می کرد .بادی اومد که باعث شد به خودم بلرزم .خودم رو بغل کردم و نگاهم رو
دادم به دوردست هایی انتهایی نداشت .شایدم داشت و من نمیتونستم ببینم .دریا آروم نبود .موج و خروش داشت.
مثل حال امروز من .آهی کشیدم که باعث شد هوای مطبوع اطرافم داخل ریه هام بره.
قدم هام رو تند تر کردم و بعد ماشین عمه وارد حیاط شدم و در رو بستم .بعدش به طرف نیمکتی که کنار ویال بود
رفتم و روش نشستم و نگاهم رو دوختم به آیهانی که داشت وسایل رو از پشت ماشینش پایین میاورد تا اینکه رسید به
کاور چادرها.
قرار بود دوتا چادر بزیم .خانوم ها و آقایون جدا .هوا تاریک شده بود و نمیتونستم خوب صورتش رو ببینم .شروع کرد
به راه اندازی چادرها .خیلی راحت چادرها رو باز کرد .بعدش به طرف گونی هیزم رفت و چوب هارو وسط چادرها چید
و روش تینر زد .کنارش نشست و کبریت رو روشن کرد و توش انداخت.
چوب ها سریع روشن شدن و شروع به سوختن کردن .نوری که آتیش داشت باعث شد صورتش رو واضح تر
ببینم.دستشو جلو برد تا چوب هارو مرتب کنه ولی تا دستشو جلو برد،یا صورت درهم کشید عقب و دستش رو توی
دهنش گذاشت.
هول زده ،نیم خیز شدم که به سمتش برم ولی با یادآوری موضوعی ،ناامید سرجام نشستم .برم بگم چی؟ بگم بخاطر
سوختگی جزئی دستت نگران شدم؟ سری تکون دادم و سعی کردم با نفس عمیق کشیدن جلوی ریختن اشکم رو
بگیرم .با صدای آیسان به خودم اومدم:
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_ رسـتا بیا اینجا.چرا تنها نشستی؟
از جام بلند شدم و به طرفشون رفتم .بابا ارسالن و بابا سعید بساط شطرنج رو به پا کرده بودن .آخ که چقدر لذت
بخشه باهم میبینمشون .مامان و عمه هم داشتن ساندویچ آماده می کردن.آیسان و ویهان و آیهان هم دور آتیش
نشسته بودن .عمو هم داشت چندتا سیب زمینی توی آتیش کباب می کرد.
کنار ویهان نشستم که آیسان گفت:
_ رستا تو یه چیزی بهش بگو.
سوالی نگاهش کردم که گفت:
_ هر چی به ویهان میگم بره گیتارشو بیاره و بخونه ،گوش نمیده.
با ذوق به ویهان نگاه کردم و پرسیدم:
_ تو گیتار میزنی؟
با تاسف سری تکون داد و گفت:
_ متاسفانه بله .بخاطر همین این وروجک دست از سر من بر نمیداره.
خوشحال گفتم:
_ ویهان تو رو خدا گیتارت رو بیار.
پوفی کشید و گفت:
_ یا خدا وروجک ها شدن دوتا.
و بعد بلند شد و به طرف ماشین خودش رفت و گیتارش رو آورد .زیپ کاورش رو باز کرد و گیتار رو درآورد و روی پاهاش
تنظیم کرد .دست هاش به نرمی روی سیم ها لغزید و آروم شروع به نواختن کرد:
_ جای خالیت داره هر روز
پیش چشم من بزرگتر میشه انگار
میزنم به هر دری باز
به تو میرسم به ناچار
اگه عکس تو نباشه که میریزه قلب دیوار
هیشکی مثل تو نمیشه منو دست هیشکی نسپار
صداش خیلی قشنگ بود .به دلم نشست .فکرش رو هم نمی کردم اینقدر قشنگ بخونه .نگاهم رو نامحسوس به
آیهان دادم.به آتیش زل زده بود .نگاهم رو از آیهان گرفتم و به ادامه آهنگ گوش دادم:
_ من یه برگم که تو باد تو به مقصد نرسیدم
من یه قلبم که شکستم اما از تو نبریدم
تو مثه ستاره ای که رفتی و دنباله داری
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من از اینکه با تو باشم خیلی وقته نا امیدم
اما به دوست داشتنت که تا ابد ادامه میدم
تو مثه ستاره ای که رفتی و دنباله داری.
(قلب دیوار-ایوان بند)
آهنگ که تموم شد ،همه براش دست زدیم .آیسان جو گیر شد و زیر گوش من شروع به سوت زدن کرد .دستم رو روی
گوشم گذاشتم و گفتم:
_ صدای سوتت مثل جیغ بچه هاست.
زیر لب زمزمه کرد:
_ خفه شو بابا.
بعد رو به ویهان گفت:
_ من عاشقانه ماشقانه نمیخوام .شاد بزن.
ویهان گفت:
_ بس که روحیه ی ظریف دخترونه نداری .وای به حال شوهرت.
آیسان با ناز گفت:
_ من حاال حاال ها قصد ازدواج ندارم.
آیهان با شیطنت گفت:
_ قضیه گربه و گوشته ها .اگه کور و کچلم بیاد خواستگاریت ما دادیم تو رو رفته.
آیسان با حرص جیغی کشید و گفت:
_ بابا ببین چی میگن؟
عمو شهریار به طرف آیسان اومد و بغلش کرد و رو به پسرها گفت:
_ چرا دخترم رو اذیت می کنین؟ مستقیم برین سراغ کور و کچله بیاد من یه پولی هم بدم بهش این زلزله رو ببره ما رو
هم راحت کنه.
همه زدیم زیر خنده .خود آیسانم می خندید .هرچند با حرص .ویهان وسط خنده گفت:
_ این آهنگ شادم به افتخار آبجی جونم.
و شروع به زدن آهنگ شاد کرد .آیسان دیگه نتونست تحمل کنه و بلند شد و شروع کرد به رقصیدن.دست منم گرفت
و بلند کرد.هرچند سخت بود جلوی آیهان برقصم ولی از اونجایی که عاشق رقص بودم ،بیخیال شدم و با آیسان
رقصیدم.
ویهان هم کلی آهنگ شاد زد .حتی عمه و عمو هم اومدن وسط.بابا سعید هم بلند شد و مامان رو آورد وسط و من
اونجا غم چشمای بابامو حس کردم.با لبخندی که تلخیش رو فقط خودم حس کردم ،به طرفش رفتم و دستش رو
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گرفتم و باهاش رقصیدم .آیسانم دید تنهاست ،دست آیهان و گرفت و وسط آورد و من اونجا برای اولین بار رقص آیهان
رو دیدم .رقص مردونش رو با جون و دل نگاه کردم و توی دلم قربون صدقه بشکنایی که میزد رفتم و بارها و بارها پیش
خودم خجالت زده شدم.
بعد کلی بزن و برقص ،دور هم نشستیم و ساندویچ ها رو خوردیم .بعدشم عمو سیب زمینی ها رو آورد و باهم
خوردیم .خیلیبهم مزه داد .به بشقاب نگاه کردم و در نهایت خوشبختی دیدم که هنوز یه سیب زمینی مونده.
با خوشحالی دستم رو دراز کردم تا برش دارم ولی هم زمان با من ،دست دیگه ای هم برای برداشتن سیب زمینی
اومد .نگاهم رو به صاحب دست دوختم .تا دید منم خواستم برش دارم،لبخند مهربونی به روم پاشید و عقب کشید و
چقدر این فداکاریش به مذاقم خوش اومد.
با ذوق زیر پوستی ،شونه ای باال انداختم و سیب زمینی رو برداشتم و به سمت دهنم بردم ولی نیمه راه ،با دیدن نگاه
آیهان،دستمو پایین آوردم .دلم نیومد تنها بخورمش .پس نصفش کردم و نصفش رو به طرف آیهان گرفتم .با حالت
گنگی نگاهم کرد که گفتم:
_ بگیرش .میتونیم باهم بخوریمش.
لبخندی زد و بی تعارف سیب زمینی گرفت و با ولع شروع به خوردن کرد .لبخند کمرنگی زدم نگاهش کردم .وسط
خوردنش ،سنگینی نگاهم رو حس کرد و دست از خوردن کشید و گفت:
_ چیزی شده؟
سیب زمینیم رو به طرفش گرفتم و گفتم:
_ میخوای اینم بخور.
شصتش رو گوشه لبش کشید و گفت:
_ یعنی سیب زمینیت رو میخوای بدی به من؟
قصدم این نبود فقط میخواستم اذیتش کنم ولی خب از رو نرفتم و گفتم:
_ البته چرا که نه؟
_ خب بده.
و دستشو دراز کرد.اه لعنتی.دستم رو خوند.فهمید میخوام اذیتش کنم.مغموم به سیب زمینی نگاه کردم و به
سمتش گرفتم.دستشو جلو آورد.تا نزدیکش شد،نگاهی به چهره غم زدم انداخت و دستش رو عقب برد و بلند شد و
گفت:
_ خودت بخور من نمیخوام.
پسره ی دیوونه! لبخند کمرنگی زدم و شروع به خوردن سیب زمینی کردم .بهترین سیب زمینی ای بود که توی این
بیست و سه سال عمرم خورده بودم.
چندساعتی دور هم نشستیم و حرف زدیم و خندیدیم .تعریف خاطرات دوران نامزدی عمه و عمو ،خاطرات
دانشگاهی آیسان و ویهان ،خاطرات آیهان توی آمریکا تا نزدیکای ساعت دوازده طول کشید که بعدش همه تصمیم
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گرفتن بخوابن .از هم جدا شدیم و توی چادر خودمون رفتیم و من چون خیلی گرمم می شد ،نزدیک در خروجی
چادر خوابیدم.
نمیدونم ساعت چند بود و بخاطر چی بیدار شدم فقط دیگه بعد بیدار شدنم دیگه خوابم نبرد .گوشیم رو نگاه کردم.
ساعت  ۴:۳۰صبح بود .نزدیکای نیم ساعت فقط اینور و اونور شدم تا بتونم بخوابم ولی فایده ای نداشت .خوابم
نمیبرد .کالفه از رخت خواب بیرون اومدم و نشستم .پوفی کشیدم .حاال چیکار کنم؟ یکم فکر کردم .خب من که
دیگه از خواب بیدار شدم و خوابم نمیبره .توی چادرم که دل خفه میگیرم اگه بیدار باشم .بهترین راه بیرون رفتن از
چادر بود.
سعی کردم بی سر و صدا بلند شم و برم بیرون .تا اومدم بیرون ،کسی رو پشت به چادر خودمون کنار آتیش دیدم .از
هیکل ورزیده و چارشونه بودنش ،فهمیدم که آیهانه ولی اون چرا بیداره؟ هنوز متوجه من نشده بود .به طرفش رفتم و
کنارش نشستم .متوجه من شد .نگاهش رو از آتیش گرفت و بهم دوخت:
_ رستا چرا بیداری تو؟
_ این دقیقا سوالیه که من دارم .آیهان چرا بیداری تو؟
لبخندی به کپی کردن حرفش زد و گفت:
_بی خوابی زده به سرم.هرکاری کردم خوابم نبرد .اصال نمیدونم چند ساعته اینجا نشستم.
سری تکون دادم که گفت:
_ نگفتی؟
_ چی رو؟
_ نگفتی چرا بیداری؟
_ آها .منم ...هیچی .یهو از خواب بیدار شدم بعد دیگه خوابم نبرد.
لبخندی زد و هیچی نگفت .نگاهی به صورتش که به شعله های آتیش نگاه می کرد ،انداختم .چقدر خوب بود که بود.
باورش برام سخت بود که چطور ممکنه برای یه روز بفهمم که این مرد کنارم چقدر برام مهمه .مردی که بوی کاپتان
بلک و نارسیسش تا مغز استخونم نفوذ می کرد .مردی که این اواخر اومد توی زندگیم .درست مثل طوفان .اومد و
چنان گرد و غباری توی زندگیم ایجاد کرد که خودم انگشت به دهن موندم .مردی که میتونه من رو بفهمه .توی
سخت ترین شرایط من برای پیدا کردن بابام همراهم بود و چقدر این همراهی برای من شیرین بود.
این سفر هر چی که بود برای من یه معنی درست داشت و اون این بود که این مرد کنارم داره میشه تمام زندگی من و
کاش بتونم زندگیم رو توی زندگیم نگه دارم.
_ به چی فکر می کنی؟
کاش میتونستم بگم به تو .کاش حقیقت رو میتونستم به زبون بیارم ولی نمیشه .توانش رو توی خودم نمیبینم .شاید
هنوز آمادگیش رو ندارم .شاید هنوز زوده.
_ به چیز خاصی فکر نمی کنم.
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_ دروغ نگو میدونم داری به چیزی فکر میکنی که برات خیلی مهمه.
_ بعد اون وقت از کجا میدونی؟
_ من تو رو حفظمت دختر خوب .چیزی رو از من نمیتونی قایم کنی.
آیهان کاش میدونستی با همین جمله ساده ،چه آتیشی توی دلم به پا کردی.کاش میدونستی .چیزی نگفتم و
لبخندی زدم و نگاهم رو دوختم به آتیش:
_ آیهان؟
_ جانم؟
امان از این جانم های بیجا .جواب همه رو با جانم می دیم و این کلمه رو کردیم تیکه کالممون .بی توجه به اینکه اون
طرف ممکنه از این جانم برداشتی کنه و ندونه این کلمه رو برای همه استفاده می کنیم نه فقط اونی که واقعا از جون و
دل جوابش رو میدیدم .سری تکون دادم و پرسیدم:
_ یه سوال بپرسم ،جوابمو میدی؟
_ تا اون سوال چی باشه.
مکثی کردم و بعد سوالی که که تو ذهنم بود رو پرسیدم:
_ تو تا حاال عاشق شدی؟
نگاه کوتاهی بهم انداخت و دوباره زل زد به آتیشی که کم جون تر از قبل شده بود:
_ عشق خطرناکه خانوم.
_ چرا؟
_ چون نمیزاره از چیزای خطرناک بترسی.
خیلی خوب پیچوند .جواب نداد .منم دیگه چیزی نگفتم چون میترسیدم از جوابش .نگاهم رو به نیم رخ جذابش
دوختم و بی حرف بهش زل زدم.
_ میدونم خیلی جذابم خانوم اینقدر بهم زل نزن.
چشم هام گشاد شد به خاطر این همه خودشیفتگی و نگاه اون به سمتم برگشت و من غرق شدم توی کوهستان
چشم هاش.
_ اعتماد به نفست خیلی باالست میدونستی؟
_ چرا باال نباشه عزیزم؟ کاذب که نیست همش حقیقته.
دیگه هیچی برام مهم نبود .صداش زمانی که گفت "عزیزم" توی سرم اکو میشد .لب های آیهان تکون می خورد ولی
من چیزی نمیشنیدم.
_ هی تو حواست هست؟
به خودم اومدم و سری تکون دادم و با لبخند گفتم:

186

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ البته .چرا نباشه؟
آیهان نفس عمیقی کشید و گفت:
_ کاش اینجا هم مرغ دریایی داشت.
با تعجب پرسیدم:
_ مرغ دریایی؟
_ آره.
_ حاال چرا مرغ دریایی؟
نگاهش رو به دریایی که حاال رنگ نارنجی مالیم گرفته بود بخاطر طلوع خورشید ،دوخت و گفت:
_ چون من خیلی دوستش دارم .هم صداش رو هم داستانش رو.
_ داستانش؟
_ آره .نویسندش خارجیه .داستانش درمورد یه مرغ دریایی هست که دوست نداره مثل هزاران مرغ دریایی دیگه فقط
به فکر خوردن و خوابیدن و گذروندن زندگی باشه .میخواد پرواز رو به شکل حرفه ای یاد بگیره .بخاطر همین جدا از
بقیه مرغ های دریایی شروع می کنه به تمرین.
_ باید جالب باشه.ولی آیهان تو سلیقت خیلی عجیبه.
تک خنده ای زد و گفت:
_ چرا؟
_ قهوه تلخ ،مرغ دریایی .بگو ببینم دیگه چیا رو دوست داری که خیلی عجیبه؟
_تو اولین نفری هستی که اینو میگی.
مکثی کرد و گفت:
_ رنگ مورد عالقه من سبز ارتشیه و عطر مورد عالقم ،عطر یاس .غذایی هم که دوست دارم ،زرشک پلو با مرغ .حاال
بگو کدومش عجیبه؟
_حاال چرا سبز ارتشی؟
شونه ای باال انداخت و گفت:
_ نمیدونم .خوشم میاد ازش.
خواستم چیزی بگم که صدای رعد و برق بلند شد و بالفاصله آسمون شروع به باریدن کرد .نگاهی به آسمون
انداختم.باالخره بغضش ترکید .بارون شالقی و سریع میومد .آیهان از جاش بلند شد و گفت:
_ پاشو رستا .برو تو چادر .سرما می خوری.
_ مگه بارون رو دوست نداشتی؟
لبخندی زد و گفت:
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_ چرا ولی نه این بارون .برو تو دختر .شبت بخیر.
رگ سرتق بودنم به جوش اومد.گفتم:
_ نمیخوام .میخوام زیر بارون باشم.
_ برو سرما میخوری.
_ نه میخوام زیر بارون باشم و قدم بزنم.
_ االن که نمیشه.بعدشم اون بارون بهاریه .نه این بارون .برو من قول میدم یه روز که بارون اومد کل خیابون های
تهران رو باهم قدم بزنیم.
هیچی عالی تر از این نبود .خوشحال گفتم:
_ قول؟
_ قول مردونه .حاال برو تو.
دستی براش تکون دادم و وارد چادر شدم .سریع دراز کشیدم و چشم هام رو بستم .صدای آیهان برام مثل الالیی بود
که توی سرم تکرار میشد و باعث شد راحت بخوابم.
___________________
مسافرت چهار روزه شمال ،یکی از بهترین مسافرت هایی بود که تا به حال رفته بودم .خیلی بهم خوش گذشت.
اتفاقی که برام افتاد ،باعث شد هیچوقت این مسافرت از یادم نره .دیروز صبح که از ساحل برگشتیم ،یه سر به
فروشگاه و بازار زدیم ولی خب من چیزی جز لواشک و کوکی نخریدم .چون نزدیک عید بود ،تصمیم داشتم خریدام
رو توی همون تهران انجام بدم .نزدیک های ظهر بود که برگشتیم ویال .برای شام هم رفتیم خونه عمه ی عمو شهریار
که توی رامسر بود .دیگه تقریبا نزدیکای ساعت های  ۱۲بود که برگشتیم خونه و خوابیدیم.
صبح ساعت ده هم شمال رو به مقصد تهران ترک کردیم .فکر کنم رطوبت شمال من رو گرفته بود .چون تمام راه رو
خواب بودم و نفهمیدم کی رسیدیم .حتی نتونستم از عمه اینا و بابا خداحافظی کنم .هیچ وقت راه برگشت رو
دوست نداشتم چون کسل کننده بود .باز طوالنی بودن راه موقع رفتن ،چون اشتیاق داری برای سفر خیلی اذیت
نمی کنه ولی راه برگشت خیلی بده .بخاطر همین کلی خسته شدم و وقتی رسیدم خونه مستقیم رفتم توی اتاقم.
چون امشب ساعت  ۱۰شب پرواز داشتم .به جبران چند روز مرخصی ای که با آیهان گرفته بودم.
یه نگاه به ساعتم انداختم .ساعت  ۴:۲۰بعد از ظهر بود .پرواز برگشت برای ساعت برای یک بعدازظهر بود که به مدد
تاخیری که داشتیم ،پرواز یک ساعت و پنجاه دقیقه ای،سه ساعت طول کشید.
از در فرودگاه زدم بیرون که با صدای آیهان متوقف شدم:
_ رستا صبر کن.
منتظر موندم تا بهم برسه.مقابلم ایستاد و نفسش رو محکم داد بیرون و گفت:
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_ امشب بیا خونه دایی.
_ برای چی؟
_ خب ماهم اونجاییم .بیا دور هم باشیم.
خواستم چیزی بگم که صدایی از پشت به گوشم خورد:
_ سالم رستا خانوم.
برگشتم .کم کم دهنم کش اومد و لبخند غلیظی روی لبم نشست و با ذوق گفتم:
_سالم آقا اشکان .حالتون خوبه؟
_ شکر.تو خوبی؟ مامان و بابا خوبن؟
_ ممنون سالم دارن .شما کجا؟ اینجا کجا؟مگه کانادا نبودین؟
ملیح خندید و گفت:
_ حاال چون من کانادام ،دیگه نمیتونم برگردم؟
_ نه نه منظورم اینه که...
حرفم رو قطع کرد و گفت:
_ دیگه برگشتیم.برای همیشه.سخت بود زندگی توی غربت.
به قدری از دید ن اشکان ،پسر یکی از دوستای نزدیک مامان ،خوشحال شده بودم که به کل حضور آیهان رو فراموش
کرده بودم .همینطور مشغول صحبت بودم که آیهان سرفه مصلحی کرد و گفت:
_ رستا دیر شده .اگه صحبتات تموم شده بریم.
و بعد یه چشم غره توپ بهم رفت که دستشویی الزم شدم .بخاطر همین از اشکان خداحافظی کردم و سرم رو پایین
انداختم و مثل جوجه دنبال آیهان راه افتادم .بیچاره کلی معطل شد .همینطور که داشتم میرفتم،یهو با جسم
سختی برخورد کردم و محکم خوردم بهش .با اخم سرم رو بلند کردم که دیدم آیهان ایستاده و بهم نگاه میکنه.
متوجه شدم توقف ناگهانیش باعث شد بخورم بهش .نگاهش هنوز روی من بود .سرم رو به معنای "چیه" تکون دادم
که گفت:
_ کال همیشه و با همه اینجوری گرم میگیری؟
با تعجب گفتم:
_ بله؟
محکم تر از قبل گفت:
_ واضح تر بگم .همیشه با پسرها اینقدر گرم میگیری؟
منظورش چی بود؟ با حالت گنگی نگاهش کردم که پوفی کشید و گفت:
_ ببین دختردایی خوب نیست هر کیو میبینی نیشت رو براش باز کنی و اینجوری باهاش حرف بزنی .فهمیدی؟
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صادقانه گفتم:
_ نه.
و واقعا هم نفهمیده بودم چی میگه.اشکالش کجا بود؟ اشکان که غریبه نبود .دوباره گفتم:
_ اشکان پسر دوست مامانمه .چرا نباید باهاش حرف بزنم؟
_ خب بخاطر اینکه اون یه پسره.
خب باشه .من بخاطر احترام به خودش و مامانش باهاش حرف زدم قصد دیگه ای که نداشتم .نیتمم بد نبود ولی با
این حال گفتم:
_ باشه شاید درست بگی.
آیهان چند ثانیه خیره شد تو صورتم و بی حرف پشتشو به من کرد و رفت .هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که بلند
گفتم:
_ ولی اشکان زن داشت.
متوقف شدنش رو دیدم .چند ثانیه سرجاش ایستاد و بعد به طرف ماشینش حرکت کرد .ضایع شد .مطمئنم فکر
میکرد اشکان مجرده .لبخندی زدم و پشت سرش رفتم .قبل این که سوار ماشین بشه ،رو به من گفت:
_میشه امشب بیای خونه دایی دور هم باشیم؟
لبخندی به لحن ملتمسانش زدم .مگه میشه حرف آیهان رو گوش نکرد؟ با جون و دل خواستش رو پذیرفتم .رو بهش
گفتم:
_ قبول ولی یه شرط داره.
_ شرط؟
سری به معنای تایید تکون دادم که گفت:
_ چی؟
سرم رو پایین انداختم .برای گفتن خواسته ای که مدت ها بهش فکر می کردم ،مردد بودم.
_ استخاره می کنی؟ بگو دیگه.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ من رو ببر سر مزار مامانم.
سرم همچنان پایین بود .بعد چند ثانیه که صدایی از آیهان نشنیدم ،آروم سرم و بلند کردم .با لبخند زیبا و چشم های
مهربونش بهم خیره شده بود .موج مهربونی توی چشم هاش پیدا بود .چشم هایی که حاضر بودم زمان متوقف بشه
و من غرق بشم توش .چشم هایی که حاضر نبودم با دنیا عوضش کنم .با صدایی که برای من بهترین صدای دنیا بود
گفت:
_ فکر نمی کنی بهتره با دایی بری؟
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با زور نگاهم رو ازش گرفتم تا نگاهم رسوام نکنه.
_ اگه با بابا برم نمیتونم اونطور که باید با مامانم حرف بزنم .دوست ندارم ناراحت بشه.
_ با من راحتی؟
با این سوال ،سرم رو باال آوردم .لعنت به این جمله که سر تا پاش حقیقته.
حقیقت محظی که ممکن بود دست دلم رو رو کنه .بخاطر همین بدون جواب گذاشتم این سوال رو.
_ باشه می برمت پیشش.
تشکر آمیز نگاهش کردم که لبخندی زد و اومد و در صندلی کنار راننده رو برام باز کرد .لبخندی زدم و سوار شدم.
آیهانم بالفاصله سوار شد و حرکت کرد.
نگاهم رو به آسمون دوختم .گرفته بود و من خدا خدا می کردم کاش بارون بیاد و آیهان به قولش عمل کنه و با من
تهران رو قدم بزنه .نگاهی به آیهان انداختم تا مطمئن شم به من نگاه نمی کنه .آخه می ترسیدم قدرت ذهن خوانی
پیدا کنه و ذهن من رو بخونه .از افکارم خجالت می کشیدم ولی خب خدا رو شکر آیهان با نگاه جدی و رو به جلوش
من رو مطمئن کرد که کماکان کسی موفق به داشتن این استعداد نشده .چشم هام رو بستم تا آرامش پیدا کنم و
چقدر بین صدای آروم موزیک بی کالم و حس گرمای وجود آیهان و بوی کاپتان بلک و نارسیسش من آروم شدم.
نزدیکای بیست دقیقه بعد ،ماشین ایستاد .در تعجب بودم چطور مسیر  ۳۴کیلومتری فرودگاه تا بهشت زهرا ،توی
بیست دقیقه طی شد و من نفهمیدم .آروم پیاده شدم و شونه به شونه آیهان حرکت کردم .چیزی از قطعه و ردیفش
نفهمیدم فقط بعد از ده دقیقه راه رفتن ،جلوی یه قبر ایستادیم که قبر مادرم بود .مادری که کوچیکترین خاطره ای
ازش توی ذهنم نیست.حتی یه تصویر گنگ و محو .اشک توی چشم هام جمع شده بود .کنار قبرش نشستم و زل
زدم به اسم درج شده روی سنگ قبر .بانو ترمه زمانی .نگاهی به آیهانی که داشت ازم دور میشد انداختم .چقدر
ممنونش بودم که تنهام گذاشت .دوباره نگاهم رو به سنگ قبر انداختم و دستی روش کشیدم .اشکام جلوی دیدم رو
گرفته بودن .چشم هام رو باز و بسته کردم تا واضح تر ببینم .این کار باعث شد اشک هام روی گونم بریزه .لبی تر
کردم و شروع به حرف زدن کردم:
_ مامان! مامان خوشگلم ،نمیدونی چقدر دلم می خواست االن اینجا بودی .سرم رو میزاشتم روی پاهات .تو موهام
رو ناز می کردی .برام قصه می گفتی .موهام رو می بافتی ولی نیستی .تو نیستی مامان .نمیتونم داشته باشمت.
نمیشه برات دختری کنم و برام مادری کنی .کاش میتونستی جوابمو بدی.
اشک هام صورتم رو پر کرده بود .جلوی هق هقم رو می گرفتم تا بتونم حرف بزنم:
_ میخوام بغلت کنم ولی با این همه فاصله چیکار کنم؟ میخوام بغلت کنم ولی با این همه خاک چیکار کنم؟ کاش
بودی مامان .بودی و من و تو و بابا باهم بودیم .خیلی دلم برات تنگه مامان خیلی دلم برات تنگه .برای تویی که
هیچوقت کنارم نبودی .برای تویی که ازم گرفتنت .قصه زندگی تو نباید اونجوری تموم میشد .نباید اونجوری میرفتی.
با دستم اشک هام رو پاک کردم و گفتم:
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_ مامان این اشک های من از سر دلتنگیه .دلتنگی برای بوسیدن دست های مهربونت .کاش بودی مامان .میدونم
جات خوبه و پیش فرشته هایی .آخه بهشت زیر پای توئه ولی کاش امروز نگاهت رو داشتم .کاش یه بار مزه ی آغوشتو
می چشیدم.
_ بسه دیگه رستا گریه نکن.
چشم هام رو دوختم به چشم هایی که حاال پراز نگرانی بود و اشک های صورتم رو با دستمال پاک می کرد .اشک هام
رو پاک می کرد ولی دوباره از چشم هام سرازیر میشدن و صورتم رو خیس می کردن .آیهان دست از پاک کردن
صورتم کشید و لبخند محوی زد و زیر لب گفت:
_ چشمه اشک نیست که ،چشمه جوشانه.
و بعد در بطری ای رو باز کرد و با آب ،مزار مامانم رو شست .کارش که تموم شد ،سنگی برداشت و چند ضربه به قبر زد
و زیر لب شروع به فاتحه خوندن کرد .لبخندی روی لبم نشست از اینکه االن اینجاست و میتونم کارای مردونش رو
ببینم .بعد چند دقیقه رو بهم گفت:
_ آروم شدی؟
_ آروم؟ آره ولی...
ادامه ی حرفم رو خوردم که پرسید:
_ ولی چی؟
_ ﺩلم مامانم رو می خواد و بوﯼ گلهاﯼ چاﺩﺭ نماﺯﺵ ﻭ صدﺍﯼ چرخش چرﺥ خیاطیش که ﺁسمون رو به ﺯمین بدوزه.
ﺩلم مامانمو می خواد تا عطر یاﺱ و به ﺍیوون خونه بیاره .ﺩلم مامانمو می خوﺍد که الالیی هاش ،خوﺍﺏ غفلت ﺭو ﺍﺯ سر
بپرونه .ﺩلم هموﻥ ﺯﻥ ﺭﺍست قامت عاشق ﺭو می خواد .دلم مامانم رو میخواد.
_ ولی تو آنا خانوم رو داری.
_ آره .اون که جای خودش رو داره ولی من مامان ترمه رو ندارم.
سنگینی نگاه آیهان رو روی خودم حس می کردم ولی مصرانه به سنگ قبر زل زده بودم .نمیدونم چقدر گذشته بود
اما با صدای آیهان به خودم اومدم:
_ رستا جان بریم؟ بقیه منتظرمونن.
سری تکون دادم و از جام بلند شدم و مانتوم رو تکوندم .یادم باشه بدمش خشک شویی .کثیف شده .دیشب نداده
بودم بشورنش.
نگاهی به سنگ قبر مامان انداختم و توی دلم گفتم:
_ این قبول نیست مامان .بازم میام پیشت تا مفصل باهم حرف بزنیم .مادر و دختری .هرچند نمیتونی جواب بدی
ولی شنونده خوبی هستی .دوست دارم مامان.
و بعد بالفاصله دنبال آیهان راه افتادم و سعی کردم و راه رو توی ذهنم بسپارم.

192

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

در خونه ی بابا رو باز کردم و رفتم تو ولی همه جا تاریک بود .تعجب کردم .یعنی کسی نیست؟ چرا این با اینکه هوا
هنوز روشنه اینجا اینقدر تاریکه؟ در حالی که کاله زمستونیم رو از سرم بر می داشتم ،گفتم:
_ آیهان اینجا که کسی نی…
هنوز حرفم تموم نشده بود که ریزش برف شادی رو روی سرم و حس کردم و صدای دست و جیغ و سوت گوشم رو کر
کرد .شگفت زده به منظره ی رو به روم نگاه کردم .به بابایی که اشک توی چشم هاش جمع شده بود و داشت دست
میزد .به عمه ای که برق خوشحالی توی چشم هاش بود .به عمو شهریاری که با تحسین نگاهم می کرد .به روشنک و
کیوان و نازلی و پاشایی که بهم نگاه می کردن .به آیسان و ویهانی که خوشحال ،همراه بقیه بچه ها شعر تولدت مبارک
رو زمزمه می کردن و درنهایت،به آیهانی که مردونه برام دست میزد و لبخند مهربونش رو به روم میپاشید.
مگه امروز چندم بود؟ امروز ...امروز ۱۳ام بود ۱۳/۱۲/۱۳۷۳ .روزی بود که من متولد شدم و حاال ۱۳/۱۲/۱۳۹۵
روزیه که در کنار خانواده واقعیم ،تولد واقعیم رو جشن میگیرم.
دستم رو جلوی دهنم گرفتم و به طرفشون رفتم .بهت زده پشت میزی که وسط پذیرایی گذاشته بودن ،رفتم .به
کیک روی میز خیره شدم .روش نوشته شده بود:
_ ترانه عزیز تولدت مبارک.
با چشم های اشکی به بابا خیره شدم .مهربون به چشم هام زل زد و گفت:
_ تولدت مبارک ترانه زندگیم.
تک خنده ای زدم و گفتم:
_ مرسی فقط میتونم اینو بگم .حسی که االن دارم و نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.فقط این رو بگم که این کارتون
خیلی برام ارزش داشت .هیچوقت فراموشش نمی کنم.
و یه قطره اشک از چشم هام سرازیر شد که سریع پاکش کردم .االن وقت گریه نبود .باید خوشحالی می کردم .عمه
گفت:
_ دختر قشنگم شمع های روی کیکت رو فوت کن.
نگاهی به عدد ۲۳انداختم.خواستم فوتش کنم که نازلی گفت:
_ قبلش آرزو کن ترانه.
نگاهی به آیهان انداختم که لبخندی بهم زد .چشم هام رو بستم و توی دلم گفتم:
_خدایا! من عاشق شدم .عاشق آیهان .اگه سرنوشت من رسیدنه ،کاری کن وصال نزدیک تر بشه و اگه نه ،لطفا
صبری بهم بده که بتونم تحمل کنم.
و بعد چشم هام رو باز کردم و شمع هارو فوت کردم .صدای دست و سوت به گوشم رسید .با صدای ویهان ،توجهم
بهش جلب شد:
_ خب دیگه میرسیم به بخشی که من عاشقشم.
و بعد با ذوق آشکاری کنارم اومد و ادامه داد:
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_ کادو هاتونو بپاشید بیرون که میخوام بازشون کنم.
عمو تک خنده ای زد و گفت:
_ تو رو خدا پسر ما رو باش .عزیزم یکم بزرگ تر شو .ببین واسه کادو باز کردن چه ذوقی هم می کنه.
خنده ی جمع ،اخم های ویهان رو توهم برد ولی خب اخم هاش با کادوهایی که روی میز جمع شد ،جاش رو به خنده
داد .رو به همه گفتم:
_ باور کنید اصال راضی به زحمت نبودم .همین که توی این شب ،برای اولین بار برام خاطره ساختین خودش کلیه.
روشنک با شیطنت گفت:
_ شعار نده برادر زاده ی زنعموی شوهر.کی میتونه از این همه کادو بگذره آخه؟
لبخندی به نسبتی که بینمون بود زدم و به ویهانی نگاه کردم که خوشحال کادو هارو باز می کرد .انگار واقعا دوست
داشت این کار رو.
اولین کادو مال بابا بود .یه گردن بند قلبی شکل که روش پر شده بود از نگین .خیلی خوشگل بود ولی خوشگل تر از
اون عکس های داخل قلب بودن .یه عکس از صورت مامان یه طرف قلب و یه عکس از صورت بابا طرف دیگه.
با تشکر به بابا نگاه کردم و لب زدم:
_ مرسی بابا مرسی.
چشم هاش رو با محبت بست و باز کرد .هدیش برای من که چیزی از مامانم نداشتم ،خیلی با ارزش بود.
عمو و عمه هم ساعت خیلی شیک و خوشگل طالیی رنگ بهم دادن و کلی من رو شرمنده کردن .نازلی و پاشا ،یه
ادکلن خیلی خوش بو دادن .روشنک و کیوان هم یه کیف و کفش ست و چرم مشکی .آیسان یه کتاب شعر از موالنا
برام خریده بود .یادمه آخرین بار بهش گفته بودم که شعرهای موالنا رو خیلی دوست دارم .ویهان هم بهم یه ست
کامل لوازم آرایش داد و حتی گفت که با سلیقه ی دوست دخترش که از قضا مائده خانوم هم نبوده ،خریده.
و اما چیزی که خیلی دوست داشتم بدونم .دوست داشتم بدونم کادوی آیهان بهم چیه .دو تا چشم داشتم چهارتا هم
قرض کردم .آیهان رو به ویهان گفت:
_ کادوی من رو بده خودش باز کنه.
ویهان حق به جانب جواب داد:
_ اون وقت واسه چی؟
_دوست دارم خودش باز کنه .بده بهش.
تحکم صداش باعث شد ویهان کادو رو به سمتم بگیره .از دستش گرفتم و با دستای لرزون بازش کردم .چیزی که می
دیدم ،خارج از حد تصور بود .خیلی قشنگ بود .انگار نه تصویر من ،بلکه خود من توی قاب بود .این عکس رو خوب
یادمه .شب عروسی نازلی و پاشا ،ویهان انداخته بود .رو به آیهان گفتم:
_ این ...این خیلی قشنگه .کار کیه؟
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آیسان پرتره صورتم رو از دستم گرفته بود و نگاه می کرد ،جواب داد:
_ آیهانو دست کم گرفتی؟ داداش من هنرمنده.
بهت زده به آیهان نگاه کردم و گفتم:
_ کار توئه؟
تک خنده ای زد وگفت:
_ ببخش که خوب نشده .آخه عجله ای شد.
با ذوق عکسم رو که حاال دست روشنک بود ،گرفتم و گفتم:
_ خوب نشده چیه؟ عالیه.
مکثی کردم و گفتم:
_ راستی این شعر چیه؟
درحالی که به طرف آشپزخونه کوچیک بابا می رفت ،جواب داد:
_ شعر مورد عالقمه .گفتم برات بنویسمش.
لبخندی زدم و به مسیر رفتنش خیره شدم .زیر لب زمزمه کردم:
_ آمدن ،ماندن و ماندن ،نه مبادا رفتن.
رفتن اما به کجا؟ وای به هرجا رفتن.
صدای ویهان من رو به خودم آورد:
_ خب دیگه رستاخانوم .مثل اینکه الزم نیست برای عید خرید کنی .خریدت تکمیل شد.
و بعد با حسرت گفت:
_کاشکی یکی هم از این تولدا برای ما بگیره و کادو بده.
عمو شهریار گوشش رو گرفت و گفت:
_ ای پدر صلواتی جنابعالی که اینقدر دختر دورت ریخته که با مناسبت و بی مناسبت کادو میریزن پات .دیگه دردت
چیه؟
ویهانم الکی جیغ جیغ می کرد و کولی بازی در می آورد.
عمه رو به ما گفت:
_ دخترا بیاین کمک برای سفره.
من و نازلی و آیسان و عمه با کمک هم سفره شام رو توی پذیرایی و روی زمین انداختیم .چون تعداد زیاد بود و
آشپزخونه کوچیک.
عمه چند مدل غذا درست کرده بود .ته چین مرغ و فسنجون و الزانیا .با ساالد شیرازی و زیتون و سبزی و دوغ و
نوشابه.
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وقتی کار چیدن تموم شد ،بقیه اومدن و همه کنار هم شام خوردیم .شام بین شوخی و خنده ویهان و کیوان گذشت.
جفتشونم عین هم دلقک و شوخ بودن.
هنوز شام تموم نشده بود که آیهان از سر سفره بلند شد و بعد از تشکر به سمت حیاط رفت ولی کجا رفت رو
نمیدونم .بعد از شام ،آقایون یعنی ویهان و کیوان و پاشا مسئولیت شستن ظرفا رو قبول کردن.البته به زور عمه.
عمو و بابا و عمه و روشنک و نازلی هم جلوی تلویزیون نشستن.
من و آیسانم رفتیم حیاط.آیسان گفت:
_ راستی رستا میدونستی اینجا استخر داره؟
_واقعا؟
_آره ته حیاطه.
پرسیدم:
_ پس چرا خونش کوچیکه؟ منظورم اینه که نمیخوره به این خونه که استخر داشته باشه.
_ آره نمیخوره ولی دایی شنا رو دوست داره.اینجا رو که خرید ،خودش درستش کرد .بیا بریم ببینش.
_ استخر،استخره دیگه.دیدن نداره.
_ وای رستا چقدر حرف میزنی.
بعد انگار چیزی یادش اومد .گفت:
_ تو برو من برم نازلی رو هم صدا کنم بیاد.
سری تکون دادم .خواست بره که صداش زدم:
_ آیسان؟
برگشت و گفت:
_ بله؟
_ از این به بعد لطفا من و به اسم اصلیم صدا کن.
مکثی کردم و ادامه دادم:
_ ترانه.
با لبخند سری تکون داد و به طرف خونه دوید .آروم آروم به طرف استخر قدم برداشتم و به این فکر کردم که تقدیر
چقدر میتونه عجیب باشه .نمیدونم واقعا از پیش تعیین شده یانه ولی یه چیز رو خوب میدونم .اونم اینکه هرچقدر
که بد نوشته شده باشه ما میتونیم عوضش کنیم .به شرطی که خودمون بخوایم .اگه من نمیخواستم خانوادم رو پیدا
کنم ،اگه مامان آنا دوست چندین سالش رو پیدا نمی کرد یا اگه اون مرد احساس گناه نمی کرد و به بابا نمی گفت که
دخترش رو نکشته ،من االن اینجا نبودم .در کنار پدرم نبودم و حتی ...من االن عاشق نبودم.
به استخر که رسیدم ،در رو باز کردم و وارد شدم .نزدیک تر رفتم و به آب راکد رو به روم خیره شدم.
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_ چرا اومدی اینجا؟
با صدای آیهان،از جام پریدم:
_ اه آیهان ترسیدم .چرا عین جن ظاهر میشی پشت آدم؟
_ ببخشید نمیخواستم بترسونمت ولی خوب شد اومدی.
و بعد زمان سنجی رو انداخت توی بغلم که اگه نجونبیده بودم االن ته استخر بود.
_ لطفا رفت و برگشت من و زمان بگیر ببین چقدره.
بعد این حرف دستش به طرف بند روبدوشامبری تنش بود ،رفت و بازش کرد .چشم هام گشاد شد .االن این
میخواست چیکار کنه؟ لخت بشه؟ اونم جلوی من؟ وای خدایا! لباسش رو که درآورد ،خدا رو شکر کردم چون یه
شرتک تنش بود .چشمم که به هیکلش افتاد دهنم باز موند .بهش خیره مونده بودم که با شیرجه ای که تو آب زد،
تمام هیکلم رو خیس کرد.
صدای هین من تو صدای شیرجه آیهان گم شد .دختره ی بی فکر.چرا جلوی استخر وایستادی که خیس بشی؟ ولی
نه.چرا دختر؟ پسره ی بی فکر .تو که میدونستی من اینجام ،میترکیدی بگی برم اونور تر؟
_ چقدر شد؟
با صدای آیهان چشم هام رو که از حرص بسته بودم و باز کردم و بهش خیره شدم:
_ عجب رویی داری تو پسر! من و خیس کردی حاال میگی...
صدام رو کلفت کردم و اداشو درآوردم:
_ چقدر شد؟
با خنده از آب بیرون اومد و از اونجایی که بچم خیلی با حیائه،سریع لباسش رو تنش کرد.
_ خب میخواستی دم استخر نمونی.
در حالی به طرف رختکن می رفت ،با خنده گفت:
_ واال!
پوفی کشیدم و خواستم جوابشو بدم که در باز شد و آیسان و نازلی اومدن تو .آیسان از همونجا دوید و اومد و پرید تو
آب .البته برام درس عبرت شد .سریع خودم رو کشیدم کنار .نازلی نزدیکم اومد و پرسید:
_ تو چرا آب از سر و روت میچکه؟
به جای من آیهانی که حاال لباس هاش رو عوض کرده بود ،جواب داد:
_ خانوم هوس آب بازی به سرش زد ،آب بازی کرد.
خصمانه نگاهش کردم و زیر لب غریدم:
_ آب بازی دیگه آره؟
با خنده سری به معنای تایید تکون داد.
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_ ترانه بیا تو آب بازی کنیم.
با صدای آیسان نگاهم رو از آیهان گرفتم و بهش نگاه کردم:
_ نه قربونت من همین پیش پای شما آب بازی کردم.
این حرف رو که زدم ،حس کردم آیسان سری برای آیهان تکون داد .تا اومدم فکر کنم چه معنی ای داره این کار ،حس
کردم کسی من رو هول داد تو آب .منم ترسیدم از این حرکت ناگهانی و دست طرف رو کشیدم و با خودم آوردم تو آب.
صدای داد آیهان بلند شد:
_ خیر نبینی دختر! تازه لباسامو عوض کرده بودم.
ترسیده گفتم:
_ برای چی هولم دادی؟ من از آب میترسم .تو یک متریش به زور میمونم .چه برسه به چهار متری.
و بعد خودم رو به طرف قسمت عمیق آب بردم و زیر آب رفتم .نفسمو حبس کرده بودم .دیگه داشتم کم میاوردم که
یه دستی من رو کشید باال .تا اومدم باال تند تند نفس میکشیدم و سعی میکردم هوا رو وارد ریه هام کنم .زمزمه کرد:
_ من رو نمیتونی گول بزنی خانوم خانوما .یکی از اصول مهماندار هواپیما شدن ،مسلط بودن به شناست .مثل اینکه
فراموش کردی من یه خلبانم.
عقب کشید .مغموم نگاهش کردم که به قیافه ی شکست خوردم لبخندی زد و گفت:
_ ولی خدایی بازیگر خوبی هستی .هرکسی غیر از من بود باور می کرد دختر ولی تو نمیتونی برای من نقش بازی
کنی .من میفهمم .چون میشناسمت...
مکثی کرد و ادامه داد:
_ ترانه خانوم.
لبخندی زدم و سرم رو پایین انداختم .به عقب هولش دادم و از آغوشش بیرون اومدم .به طرف آیسان و نازلی که با
نگرانی نگاهم می کردن ،شنا کردم .وقتی هم فهمیدن همش نقشه بوده ،کلی کتکم زدن.
شب خیلی خیلی خوبی بود .شبی که هیچوقت فراموشش نمی کنم .فکر کردم به لحظه ای که توی آغوش آیهان
بودم ،فکر کردم به خنده هاش ،فکرش رو هم نمی کردم که بتونه انقدر شوخ باشه .به یاد آوردم لبخندهایی که به روم
میپاشید و االن که کادوش توی دستمه ،فکر می کنم چقدر خوبه که یادگاری ای ازش دارم.
قاب عکسم رو روی میز گذاشتم و به طرف رختخوابم رفتم و دراز کشیدم .نفس عمیقی کشیدم .لبخندی روی لبم
نشست .دلم خوش بود که االن توی هوایی نفس میکشم که آیهان دوتا اتاق اونور تر داره نفس میکشه.
امشب اینجا موندن .روشنک و کیوان و نازلی و پاشا ،نیم ساعت پیش رفتن ولی عمه اینا موندن .دوباره نفس عمیقی
کشیدم .شاید دیوونگی باشه که فکر می کردم حتی بوی ادکلنش رو حس می کنم .با لبخند روی لبم چشم هام رو
بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم.
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نمیدونم ساعت چند بود که چشم هام رو باز کردم .از پنجره آسمون مشخص بود .تیره رنگ بود .یه آبی کدر .مگه
ساعت چنده که هوا گرگ و میشه؟ در حالی که خمیازه میکشیدم ،به ساعت گوشیم نگاه کردم .ساعت  ۸صبح بود
ولی انگار  ۵صبح بود.
از جام بلند شدم و به طرف پنجره رفتم .با چیزی که دیدم از خوشحالی ،هورایی کشیدم و باال پریدم .لبخند از روی
لبم پاک نمیشد .تموم زمین حیاط یکدست سفید بود .معلوم بود دیشب تا صبح با شدت برف باریده .زمین پر از برف
بود .بدون هیچ ردی.
همینطور نگاهم به بیرون بود که در با شدت باز شد:
_ ترانه بلند ش...
آیسان حرفش رو نیمه رها کرد و بهم خیره شد:
_ ِا! بیدار شدی؟
بعد نزدیک تر اومد و با ذوق ادامه داد:
_ دیدی برف اومده؟
با لبخند سری تکون دادم .گفت:
_ بیا بریم برف بازی .همه بیدارن .اومدم تو رو هم بیدار کنم باهم بازی کنیم که دیدم بیداری.
با لبخند سری تکون دادم و خوشحال به طرف لباس هام رفتم .جوراب و پالتوم رو پوشیدم .موهامم جمع کردم و
کالهم رو روی سرم گذاشتم .دستکش هامم دستم و کردم و با آیسان رفتیم پایین .طبقه پایین که رسیدیم ،بلند
گفتم:
_ سالم.
عمه لبخندی به روم زد و گفت:
_ سالم به روی ماهت عزیزم .بیا بشین صبحونه بخور.
با ذوق گفتم:
_ نه عمه.صبحونه بمونه برای بعد .االن میخوام برف بازی کنم.
ویهان درحالی که چاییش رو سر می کشید،گفت:
_ پس بزن بریم دختردایی ببینیم چند مرده حالجی.
با غرور نگاهش کردم و گفتم:
_ نشونه گیری های من حرف نداره پسرعمه.
چشمک ریزی زد و گفت:
_ببینیم و تعریف کنیم.
_ می بینیم و تعریف می کنیم.
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و جلو تر از بقیه از خونه زدم بیرون .دیدن برف ذوق زدم کرده بود .با خوشحالی دویدم و روی برف ها دراز کشیدم .با
خنده دست و پام رو تکون می دادم تا پروانه درست کنم.
_ بلند شو دختر سرما میخوری.
نگاهم رو دوختم به صورتش .مثل دختر بچه های تخس لب ورچیدم و گفتم:
_ نمیخوام.میخوام پروانه درست کنم.
ابرویی باال انداخت و گفت:
_ واال پروانه که چه عرض کنم،با این ورجه وورجه دیو دو سر درست کردی پاشو.
نچی کردم که پوفی کشید و خم شد به طرفم .بازوم رو گرفت و بلندم کرد .انگشتاش محکم دور بازوم پیچیده بود.
نمیدونم عمدی بود یا نه ولی داشت بازوم رو فشار می داد .اخمام تو هم رفت و صورتم جمع شد .بلند گفتم:
_ آی! آیهان چیکار می کنی؟ بازوم درد گرفت.
با تمسخر نگاهم کرد و گفت:
_ دردت گرفت؟ آخ ببخشید حواسم نبود شما پرنسس نازک نارنجی هستی.
بعد قیافش رو به حالت عادی برگردوند و گفت:
_ وقتی خودت با زبون خوش بلند نمیشی ،مجبورم با زور بلندت کنم.
با اخم بازوم رو از توی دستش بیرون کشیدم و با دست دیگم ماساژش دادم .پسره ی وحشی .محبتشم خرکیه!
ویهان به طرفمون اومد و گفت:
_ خیلی خب.بحث دیگه بسه .هیچ دوست ندارم روز برفیم بخاطر شما دوتا خراب شه.
اخمم رو غلیظ تر کردم و نگاهی به بقیه که داشتن به طرفمون میومدن ،انداختم .همه بودن به جز عمه.
آیسان به طرفمون دوید و گفت:
_ االن دوتا گروه می شیم و جنگ گوله های برف و شروع می کنیم.
ویهان رو به آیسان گفت:
_ آیهان و بابا با من .ترانه و دایی با تو.
با این حرف ابروهام پرید باال .چقدر زرنگ! صدای اعتراض آیسان بلند شد:
_ یعنی چی ویهان؟ شما سه نفر مرد هستین .قوی تر از مایین .معلومه که اینجوری شما برنده میشین.
آیهان جلو اومد و صداش رو نازک کرد و گفت:
_ نشونه گیری های من حرف نداره پسرعمه.
و بعد با صدای خودش ادامه داد:
_ اون خانوم کناریت این حرف رو زد .تا وقتی اون توی تیمتونه ،تیمتون قهرمانه.
صورت آیسان درهم شد .بابا با خنده دستش رو دور شونم انداخت و گفت:
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_ شک نکن آقا آیهان .تا وقتی که ترانه تو تیممونه ،ما برنده ایم.
لبخندی به روی بابا پاشیدم و خصمانه و با چشم های ریز به آیهان نگاه کردم که مشغول حرف زدن با بابا بود .برای یه
لحظه نگاهش به طرف من چرخید .با دیدن این حالتم ،انگار آب دهنش پرید گلوش و شروع کرد به سرفه کردن .پشت
سر هم سرفه می کرد و البته در مقابل ضربه های ویهان به وسط کتفش ،مقاومت می کرد.
باالخره سرفش بند اومد و با خنده نگاهش رو به من دوخت .با غرور و پیروزی نگاهش کردم و ابروم رو باال انداختم که
خندش غلیظ تر شد و شونه ای باال انداخت .حالیت می کنم آیهان خان .فکر کردی چی؟ چون دوست دارم ،چیزی
نمیگم بهت؟ بالیی به سرت بیارم که دیگه توی عمرت به فکر مسخره کردن من نیفتی .حاال ببین.
حیاط رو به دو قسمت تقسیم کردیم .توی حیاط عمه اینا ،دوتا میز چهار نفره بود با هشت تا صندلی .ویهان و آیهان
یه میز رو توی محدوده خودشون روی زمین انداختن به عنوان سنگر ،اون یکی رو هم برای ما درست کردن .بعدشم
به طرف خوشون رفتن .من و بابا و آیسان پشت میز رفتیم .رو به آیسان گفتم:
_ پرتابت چطوره؟
لب ورچید و با ناراحتی گفت:
_ افتضاح.
لبخند مهربونی به روش زدم و گفتم:
_ پس تو گوله درست کن و بده به ما.
سری به معنای تایید تکون داد .بابا نگاهش رو به من دوخت و گفت:
_ آماده ای دخترم؟
محکم سرم رو تکون دادم .جو گرفته بود منو .انگار واقعا اومده بودم جنگ .فراموش کرده بودم که این یه بازی
سادست .دست کم گرفتنم توسط آیهان بدجوری روم تاثیر گذاشته بود .به خودم قول دادم امروز فقط آیهان هدفم
باشه.
با صدای بابا به خودم اومدم:
_ آماده این گروه منافق؟
ویهان با خنده جواب داد:
_ اونقدر که باید بترسین رژیم اشغالگر .فقط هر کی گوله بخوره سوخته ها.
_ خیلی خب .یک ...دو ...سه ...شروع.
با این حرف بابا ،آیسان سریع نفری یه گوله به من و بابا داد .بابا فقط پرتاب می کرد .نقشمون این بود که بابا پرتاب کنه
و حواسشون رو پرت کنه .جوری که فکر کنن جفتمون داریم گوله پرت می کنیم و منم یواشکی موقعیت که جور شد،
بزنمشون.
به آرومی و از کنار میز سرک کشیدم و به گروهشون نگاه کردم .نمیشد گیرشون انداخت .لحظه ای میومدن باال و می
رفتن .نگاهی به گوله توی دستم انداختم.با دستم سفت ترش کردم .یه "یا علی" زیر لب گفتم و خودم رو باال کشیدم
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و توی یه لحظه گوله رو با شدت به طرفشون پرت کردم .سریع خودم رو پایین کشیدم و یواشکی نگاه کردم .گوله برف
از کنار گوش عمو رد شد .یعنی حتی به موهاش هم خورد .با خوشحالی پریدم باال و گفتم:
_ آخ جون .عمو رو زد...
هنوز حرفم تموم نشده بود که دستی من و پایین کشید.روی زمین افتادم و مثل بابا به میز تکیه دادم .بابا نفس نفس
می زد:
_ چیکار می کنی دختر؟ اگه میزدنت چی؟
_ ولی بابا من عمو رو زدم.
و بعد با صدای بلند تکرار کردم:
_ عمو سوخت .من زدمش.
صدای آیهان به گوشم رسید:
_ نخیر .قبول نیست به موهاش خورد به خودش نخورد.
با تمسخر گفتم:
_ نیست موهای عمو مال پسر همسایست واسه همین حساب نیست.
صدای خنده عمو بلند شد و گفت:
_ آی آی آی .دختر شیطون .باشه قبوله من میرم بیرون.
و بی توجه به اعتراض پسرها به طرف عمه که روی پله ها نشسته بود رفت .با پیروزی به بابا نگاه کردم که لبخندی به
روم پاشید و گفت:
_ آفرین دختر قهرمانم.
و بعد دوباره گوله هارو از آیسان گرفت و شروع به پرتاب کرد .منم خودم گوله درست می کردم و به طرفشون پرت می
کردم .تا اینکه با داد بابا ،من و آیسان به طرفش رفتیم .با نگرانی گفتم:
_ بابا خوبی؟
دستش روی صورتش بود .گوله برف قشنگ به صورتش خورده بود.
_ خوبم عزیزم .زدن منو.
با شنیدن صدای خندشون فهمیدم کار آیهان بوده .در حالی که برف های روی صورتشو پاک می کردم ،گفتم:
_ فدای سرت .برو اونجا پیش عمه و عمو بشین.
آیسان ادامه داد:
_آره برو بیین دختر و خواهرزادت چه بالیی به سر این دوتا سوسول بیارن.
لبخندی زدم و با همون لبخند بابا رو بدرقه کردم .آیهان و ویهان داشتن کری می خوندن برامون .حواسشون نبود .یه
گوله برف نسبتا بزرگ و سفت درست کردم و از جام بلند شدم.با شدت و قدرت به طرف آیهانی که داشت
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میخندید،پرت کردم.با برخورد برف بهش ،خندش نصفه موند و صدای دادش کل حیاط رو پر کرد و گنجشک هارو از
روی درخت فراری داد.
اونقدر بد داد زد که یه لحظه ترسیدم .خواستم از جام بلند شم.ولی ...اگه من رو بزنن چی؟ خب به جهنم برم ببینم
چی به سر بچه مردم آوردم .خب اگه بزننم که رسما باختم اونوقته که آیهان مسخرم می کنه .خب به درک بذار
مسخره کنه سالمتیش مهم تره.
قبل اینکه پشیمون بشم بلند شدم و به طرف آیهان و ویهان دویدم .بهشون که رسیدم ،با دیدن صحنه رو به روم،
هین بلندی کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم .اشک به سرعت چشم هام رو پر کرد .کنار آیهانی که حاال روی
زمین بود نشستم .دستش رو از روی گوشش کنار زدم.دستش پر بود از خون.اشک هام روی گونم سر خورد .خدایا!
مگه چجوری زدمش؟ دستم بشکنه اللهی! خدا لعنتم کنه .نگاه کن چی به روزش آوردم.
_ خدا نکنه دختر خوب.چیزی نشده که.یه خونریزی سادست.
با این حرف ،فهمیدم فکرم رو بلند گفتم .خوب شد نگفتم بمیرم برات عشقم .واال ازمن هیچی بعید نیست .سری
تکون دادم تا این افکار ازم دور شن.نگاهی بهش انداختم.خونریزی گوشش داشت بیشتر و بیشتر میشد .همزمان با
اون ،اشکای منم بیشتر میشد.دلم داشت پیچ میخورد .حالم داشت بد میشد .هیچوقت دوست نداشتم خون
ببینم .اونم خونی که در جریانه .نگاهم رو از آیهان گرفتم و با گریه صدا زدم:
_ عمه؟ عمو؟ بابا؟ تو رو خدا بیاین اینجا.
ولی عمه اینا ظاهرا رفته بودن داخل .آیهان با نگرانی نگاهم کرد و گفت:
_ رستا چیزی نشده که .باور کن من حالم خوبه.یه خونریـ...
حرفش رو نصفه گذاشت .رو به آیسان گفت:
_ ترانه رو ببر اونور.خون میبینه حالش بد میشه.
از یه چیزی کیف کردم و سرتاسر بدنم پر شد از خوشحالی و شوق .اینکه یادش بود .یادش بود من حالم بد میشه
خون میبینم .از اون شب سفر به انگلیس و اون روزی که توی راه شیرخوارگاه دعوا کرد ،یادش مونده بود .حال کردم
این حرف رو شنیدم.
آیسان به طرفم اومد .درحالی که بازوم رو گرفت ،به آیهان گفت:
_ تو فازت چیه؟ رستا یا ترانه باالخره؟
جوابی نداد و فقط سرش رو پایین انداخت و خندید .با آیسان به طرف خونه راه افتادیم.هنوز چند قدم بیشتر نرفته
بودم که ایستادم.به طرفش برگشتم و گفتم:
_ پس تو چی؟چیکار میکنی؟
ویهان به جاش جواب داد:
_ میمونیم تا خونش بند بیاد .بعد میایم خونه مامانم اینجوری نبیندش.
دوباره نگاهم پر شد از شرمساری و اون با لبخند قشنگش مطمئنم کرد که حالش خوبه .آیسان رو به ویهان گفت:
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_ زود بیارش تو مریض نشه .میدونی که زود سرما میخوره.
_ خیالت راحت.
بعدش باهم به طرف خونه رفتیم .وارد که شدیم و موج گرما رو که حس کردم .تازه فهمیدم چقدر سردمه .سریع به
طرف شومینه رفتم تا خودم رو گرم کنم .عمو و بابا و عمه هم دور هم نشسته بودن .درحالی که دندون هام از سرما به
هم می خورد ،گفتم:
_ وای چقدر سرده!
عمه با لبخند برام چایی ریخت و گفت:
_ بیا چایی بخور گرم شی .راستی آیهان و ویهان کوشن؟
اصال نمیدونستم چی بگم .هیچ استعدادی تو دروغ گفتن نداشتم .چه واقعی چه مصلحتی .به من من افتاده بودم
که آیسان نجاتم داد:
_ موندن میزها رو جا به جا کنن.
عمه با نگرانی گفت:
_ نمیخواست .کاش میومدن تو .آیهان بد مریضه .مریض بشه مصیبته.
عمو رو به ما پرسید:
_ باالخره کی برنده شد؟
آیسان جواب داد:
_ هیچکس .دیدیم سرده ،تمومش کردیم .شما چرا اومدین تو؟
_ ما هم دیدیم فعالیت نمی کنیم ،جوونم نیستیم مثل شما ،سردمونه ،اومدیم تو.
آیسان با خنده گفت:
_ شما پیری؟ بابا نذار بگم خانومه بهت پیشنهاد ازدواج داد ها.
عمو تند تند اشاره کرد و ابرو باال انداخت که "نگو" ولی دیر شده بود.عمه با لحن طلبکاری گفت:
_ جانم؟ چی گفتی؟
_ بله مامان جون خبر نداری .داشتیم از دانشگاه بر میگشتیم که توی راه یه خانومه زد به شیشه ماشین .تا بابا شیشه
رو داد پایین،خانومه گفت:
_ با من ازدواج می کنی؟
عمو با لحن درمونده ای گفت:
_ دخترم بگو شوخی کردی .مجبورم نکن امشب تو کوچه ها بخوابم.
این حرف رو زد و صدای خنده مارو بلند کرد .وسط خنده هام داشتم فکر می کردم که چرا آیهان ویهان نیومدن.
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امروز صبح زود یه هواپیمای باری داشتیم که مهمانداریش به عهده من و خلبانیش به عهده آیهان بود ولی آیهان
امروز نیومد .نمیدونم چرا نگران شده بودم ولی خب یکم ضایع بود اگه بهش زنگ میزدم.
پروازمون خیلی کوتاه بود و زودتر از اون چیزی که فکر می کردم تموم شد .بخاطر همین تصمیم گرفتم امروز برم
خرید .هم خیلی وقت بود نرفته بودم خرید ،هم اینکه یه جورایی خرید عید هم انجام بدم .چون نزدیکای عید
مسافرها زیاد میشن و سرمون حسابی شلوغ میشه .از اونجایی که شرکتمون هم یه شرکت معروفه ،وقت واسه سر
خاروندن هم نداریم چه برسه به خرید.
لب خیابون ایستادم و دستم رو برای تاکسی زرد رنگی که میومد ،تکون دادم .مقابل پام ترمز کرد .بعد اینکه سوار
شدم ،آدرس پاساژی رو که همیشه با دخترها میومدم رو دادم .تازه یادم افتاد که خیلی وقته ازشون خبر ندارم .از این
ماجرای آیهانم چیزی نمیدونن .دوستم ندارم بهشون بگم .شاید قرار نباشه من به آیهان برسم .نمیخوام بدونن.
توی همین فکرها بودم که صدای گوشیم ،من رو به خودم آورد .گوشیم رو از توی کیفم درآوردم .آیسان بود .دکمه
پاسخ رو زدم گفتم:
_ سالم عزیزم.
_ سالم .ترانه کجایی؟
_ بیرونم .چطور مگه؟
_ یه لطفی میکنی؟
_ اوهوم بگو.
_ دیشب که تو رفتی ،آیهان تبش زد باال حالش بد شد .هرکاری کردیم ببریمش بیمارستان ،نیومد .االنم تو خونه
تنهاست .هرچی زنگ میزنم جواب نمیده .من و ویهان و بابا که دانشگاهیم ،مامانم پیش خاله آناست .یه زحمتی
بکش برو خونه ی ما .نگرانشم.
با لحنی که دلواپسی توش موج میزد ،گفتم:
_ آره حتما میرم.چه خوب که گفتی .فعال.
و بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،قطع کردم و رو به راننده گفتم:
_ آقا لطفا دور بزنید.
..........
جلوی خونه عمه اینا پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم .سریع به طرف در رفتم و زنگ زدم .چند ثانیه ای منتظر
موندم ولی خبری نشد .این بار چند ضربه ای به در خونه زدم ولی بازم کسی در رو باز نکرد .اصال شاید خونه نیست
ولی آیسان گفت حالش بد بوده .شاید بهتر شده .خب پس چرا گوشیش رو جواب نمیده؟ نکنه بالیی سرش اومده؟ با
این فکر ،ترسیدم و دوباره به سمت زنگ رفتم .انگشتم رو روش گذاشتم و بی وقفه فشار دادم تا بلکه خبری بشه .هر
چند وقت یه بارم انگشتم رو از روش بر میداشتم تا از احتمال سوختگی زنگ جلو گیری کنم.
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هنوز خبری نشده بود .دیگه کم کم داشتم میترسیدم .اشک تو چشم هام جمع شده بود .زنگ رو میزدم و زیر لب
زمزمه می کردم:
_ باز کن دیگه لعنتی! باز کن این درو.
هنوز داشتم زنگ می زدم که صدای بی جونی توی گوشم پیچید و انگار این صدا روح دوباره رو به کالبدم دمید:
_ چه خبرته؟ زنگ سوخت.
با شنیدن صداش ،اشک از چشم هام سرازیر شد:
_ آیهان معلومه تو کجایی؟ چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ مردم از نگرانی.
_ دقت کردی این اواخر زرزرو شدی دختر؟ چرا اشکت دم مشکته؟ من از دختر های دماغو خوشم نمیادا.
تک خنده ای زدم و دماغم رو باال کشیدم و گفتم:
_ درو باز کن ببینم .کمتر حرف بزن.
_ آیسان خونه نیستا.
نتوتستم جلوی زبونمو بگیرم و با حرص گفتم:
_ آیهان من بخاطر تو اومدم .باز کن در رو یخ زدم.
سریع زبونم رو بیرون آوردم و گاز گرفتم .آخ خدایا .عجب سوتی ای دادم .حاال فکر می کنه چه خبره .حاال درسته
خبری هست ولی فقط من میدونم اون که نمیدونه .لحظه ای مکث کرد و بعد در رو باز کرد .به سرعت رفتم داخل و به
طرف در خونه دویدم .البته دویدن که چه عرض کنم .داشتم مثل پنگوئنا راه میرفتم .چون زمین پر از برف بود هنوز.
میترسیدم بیفتم و نزدیک عیدی بزنم خودم رو ناقص کنم .واال به خدا .شانس که ندارم.
باالخره با سالم و صلوات رسیدم و در رو باز کردم و وارد خونه شدم .نگاهی به اطراف انداختم .پیداش نکردم .جلوتر
رفتم .درحالی که نگاهم به طبقه باال بود ،بلند گفتم:
_ آیهان؟
ولی جوابی نداد .کیفم رو روی مبل پرت کردم و از پله ها باال رفتم .همزمان صداش زدم:
_ آیهان؟
کال این پسره امروز میخواد من رو سکته بده .بی مخ! پوفی کشیدم و به طرف اتاقش رفتم .در اتاقش یکم باز بود.
یواش در اتاقش رو باز کردم و وارد شدم .روی تختش دراز کشیده بود و خواب هفتا پادشاه رو میدید .وا! این که االن
داشت با من حرف میزد .چجوری اینقدر زود خوابید؟نزدیکش شدم و کنارش روی تخت نشستم.
با دیدن قیافش،لبخند محوی روی لبم نشست .رنگش پریده بود .شبیه پسربچه های تخس و شیطونی شده بود که
توی مریضی ،مظلوم و ساکت میشن .اون وقته که دوست داری جونتو فداشون کنی .دوست داشتم صورتش رو لمس
کنم .دوست داشتم نوازشش کنم و اونقدری نگاهش کنم که توی ذهنم حک بشه .حک بشه که هروقت خواستم
تجسمش کنم ،به راحتی تصویرش توی سرم شکل بگیره.
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ولی همونقدر که قلبم می گفت نوازشش کن ،عقلم می گفت این کار درست نیست .اگه بیدار بشه و بفهمه چی؟
اصال شاید خودشو زده به خواب .پوفی کشیدم و بی توجه به نزاع بین عقل و قلبم ،دستم رو جلو بردم و روی
پیشونیش و موهاش گذاشتم.
با حس داغی زیر پوستم ،لبخندم پرید و چشم هام تا آخرین حد باز شد .دستم رو از روی موهاش کنار کشیدم و کامل
روی پیشونیش گذاشتم .وای خدای من! این پسر داره تو تب میسوزه بعد من دارم میگم نازش کنم یا نه .دختر بی
عقل .چرا فراموش کردم که آیسان گفت تب داره .چرا فراموش کردم واسه چی اینجام.
برای اینکه مطمئن بشم که تب داره ،جلوتر رفتم و لبمو روی پیشونیش گذاشتم .تب داشت .تبشم خیلی باال بود.
باید تبش رو بیارم پایین .ممکنه خطرناک باشه .سریع بلند شدم .خواستم برم بیرون که دستی دور مچم احاطه شد و
نگهم داشت .ترسیدم و پریدم باال .برگشتم .چشم هاش خمار بود به زور باز نگهشون داشته بود .ترسم رو که
دید،گفت:
_ چیه دختردایی؟ مگه مرده زنده شده اینجوری ترسیدی؟
_ خب ...نه یهویی بود بخاطر همین.
مچ دستم رو کشید .جوری که افتادم رو تخت .دیدم لبش داره تکون میخوره ولی صداش در نمیاد .خودم رو جلو تر
کشیدم تا بشنوم چی میگه:
_ سردمه.
نفسش که به گوشم خورد ،ضربان قلبم رفت رو هزار .دلم براش تنگ شد .االن کنارمه ولی مال من نیست .دلم
گرفت.
سریع خودم رو کنار کشیدم تا اجازه پیشروی به افکارم رو ندم .رو بهش گفتم:
_ تبت باالست آیهان .تازه این پتو رو هم نباید بندازی سرت.
بلند شدم و پتو رو از روش کنار کشیدم .بالفاصله به طرف در اتاق رفتم .درواقع دویدم .دویدم تا فرار کنم .فرارکنم تا
زیر نگاهش ذوب نشم .سریع به طرف آشپزخونه رفتم و یه دستمال برداشتم .دوباره دویدم طبقه باال .رفتم سمت اتاق
لباسشویی و لگن رو از توش برداشتم و آب ولگرم پر کردم .به طرف اتاق آیهان رفتم .هی توی راه آب از اینور و اونور
می ریخت زمین و حسابی کفریم می کرد .انگار مجبورم پرش کنم .خب تا نصفه میریختی .خالصه تا برسم به اتاقش
نصف آب ریخت دیگه .جلوی درش ایستادم.حاال چجوری در و باز کنم؟ وای آخه چرا در اتاقو بستم آخه من؟پوفی
کشیدم .خواستم با آرنج در و باز کنم ولی پشیمون شدم.من که شانس ندارم .یهو دیدی تو گیر و دار باز کردن در،
لگن از دستم افتاد .اون نصف آبی که مونده هم ریخت.
لگن رو زمین گذاشتم .در و باز کردم.دوباره برگشتم و لگن و برداشتم .در داشت بسته میشد که مثل فشنگ رفتم تو
اتاق .همینم باعث شد یکم آب بریزه روی مانتوم .نگاهی به سقف انداختم .من موندم وقتی شانس داشت بین بنده
هات تقسیم میشد ،من دقیقا کدوم گوری بودم؟ نگاهم رو پایین آوردم و به آیهان دوختم .خوب شد من دکتری
پرستاری چیزی نشدم .وگرنه تا می خواستم به خودم بجونبم ،طرف میرسید به پل صراط .البته دور از جون آیهان.
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سریع به طرف تخت رفتم و لگن رو گذاشتم زیر پای آیهان .پسره ی لجباز .خوبه گفتم پتو رو ننداز رو سرتا .پتو رو از
روش کشیدم و انداختم اونور .نگاهی به صورتش انداختم .قرمز شده بود .نگاهم رو پایین تر آوردم و به پیرهنش نگاه
کردم .خیس خیس بود .عرق کرده بود از شدت تبی که داشت .جلو تر رفتم و سعی کردم تیشرتش رو از تنش دربیارم
ولی مگه میشد؟ مگه میتونستم تکونش بدم؟ هرکولی بود واسه خودش .به هر بدبختی ای که بود ،باالخره پیرهنش
رو درآوردم و نهایت سعیمو کردم که نگاهم به بدنش نیفته .االن فقط باید تبشو بیارم پایین.
رفتم و پایین تختش نشستم و پاهاش رو توی لگن گذاشتم .همین کافی بود که لرز کنه .تموم تنش رو ویبره بود .بلند
شدم و دستمالی که از آشپزخونه آورده بودم و خیس کردم و روی پیشونیش گذاشتم .دوباره برگشتم و پاشویش
کردم .هر چند وقت یه بارم دستمالش رو دوباره خیس می کردم .اونقدر تب داشت که هر بار دستمال داغ داغ میشد.
نزدیکای یه ربعی بود که این کار رو تکرار می کردم تا اینکه لرز بدنش از بین رفت و باالخره تبش یکم پایین اومد .خیالم
راحت تر شد .رفتم پایین تا یه سوپی چیزی درست کنم براش .نزدیکای آشپزخونه که رسیدم ،با به یادآوردن چیزی،
محکم کوبیدم روی سرم .سریع به طرف کیفم رفتم و گوشیم رو بیرون آوردم .هفتا میس کال داشتم از آیسان .خب
خیلی نیست خدا رو شکر .خیلی نگران نشده .شمارش رو گرفتم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم .یه بوق نخوره بود که
صدای جیغش توی گوشم پیچید و باعث شده گوشی رو یکم فاصله بدم از گوشم مبادا پرده گوشم پاره بشه.
_ ترانـه خیلی بیشعوری .خوبه گفتم نگرانم .کجایی تو؟
_ سالم.طبق دستور سرکار علیه منزل شمام جهت مراقبت از برادرتون.
_ منظورم اینه که چرا در دسترس نیستی؟حاال بیخیال .آیهان چطوره؟ خوبه؟
_ یکم تب داشت ولی االن خوبه .حاال هم میخوام برم براش یه چیزی درست کنم.
_ باشه مرسی .من تا یکی دو ساعت دیگه میام.
_ باشه فعال.
گوشی رو قطع کردم و به طرف آشپزخونه راه افتادم.
با دستمال کاغذی توی دستم ،دور کاسه سوپ رو تمیز کردم .نگاه پر از رضایتی به سوپ خوش رنگ و لعابی که بخار
ازش بیرون میومد ،انداختم .دستمال سه گوش توی سینی رو هم مرتب کردم و لیوان آب پرتقال و داروهای آیهانم
کنارش گذاشتم .لبخندی روی لبم نشست .سینی رو برداشتم و به طرف اتاق آیهان راه افتادم.
به اتاق که رسیدم ،در و باز کردم .دستش روی چشم هاش بود که با وارد شدنم ،برداشتش و نیم خیز شد که سریع
گفتم:
_ دراز بکش پسرجون ،بلند نشو.
بی توجه به حرفم بلند شد و به پشتی تختش تکیه زد .لبه تختش نشستم و پرسیدم:
_ بهتری؟
بالبخند سری به معنای تایید تکون داد .ادامه دادم:
_ برات سوپ پختم .بخور که بهتر شی.
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با مهربونی بهم نگاه کرد .تا نگاهم رو روی خودش دید ،پرسید:
_ پیرهنم رو تو درآوردی؟
سری تکون دادم .مهربونی چشم هاش به شیطنتی غیرقابل وصف تبدیل شد:
_ میگم ترانه،خوب شد بیدار شدما.
سوالی نگاهش کردم که با همون لحن پرشیطنت ادامه داد:
_ وگرنه معلوم نبود دیگه کدوم لباسمو در میاوردی.
چند ثانیه نگاهش کردم تا بفهمم چی میگه .صدای خنده بلندش من رو به خودم آورد.بدون پلک زدن نگاهش کردم
تا خندش تموم شه .صدای خندش که آروم شد،خونسرد گفتم:
_ خیلی پرویی آیهان.
سعی میکرد جلوی خندش رو بگیره ولی خب خیلی هم موفق نبود .کاسه سوپ رو توی بغلش گذاشتم و گفتم:
_ کوفتش کن.
مظلوم نگاهم کرد و گفت:
_ دلت میاد؟ من مریض ،علیل ،حال ندار خودم سوپم رو بخورم؟ تازه خوردنم نه ،کوفت کنم؟
_ بله میاد.
نگاهش رو بهم دوخت که طاقت نیاوردم و سوپ رو برداشتم .همونطور که قاشق سوپ رو توی دهنش میزاشتم ،زیر
لب غر میزدم:
_ انگار من نوکرشم .پسره ی بی تربیت به من میگه احمق.
_ دارم میشنوما!
نگاهم رو به صورتش دوختم و گفتم:
_ گفتم که بشنوی.
با خنده قاشق رو گرفت و خودش مشغول خوردن شد .همزمان پرسید:
_ تو چجوری خبردار شدی؟
_ آیسان زنگ زد .مثل اینکه جوابش رو نداده بودی ،نگران شده بود.
نیم خیز شد که بلند شه.گفت:
_ بذار زنگ بزنم بهش.
برای اینکه بلند نشه ،دستم رو روی بازوش گذاشتم و گفتم:
_نمیخواد من خبر دادم بهش.
دیدم نگاهش یه جای دیگست .خط نگاهش رو گرفتم و به دستم که روی بازوی لختش بود ،رسیدم .نگاهش باال اومد
و توی چشم هام خیره شد .یه جور خاصی نگاهم کرد .این نگاهش رو دوست داشتم ولی دستپاچه دستم رو از روی
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بازوش برداشتم و سرم رو پایین انداختم .هنوز سنگینی نگاهش رو حس می کردم .حاال این وسط قلبمم بازیش گرفته
بود و تندتند می زد .برای اینکه جو رو عوض کنه ،تک خنده ای زد و گفت:
_ تو مگه پرواز نداشتی؟
_ چرا.زود تموم شد .منم داشتم میرفتم خرید که آیسان زنگ زد.
_ پس حسابی مزاحمت شدم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ نه اصال.
سوپش رو توی سینی روی پاتختی گذاشت و گفت:
_ حاال به جبران اینکه وقتتو گرفتم برو حاضر شو بریم خریدت رو انجام بده.
_ شوخی می کنی؟
_ مگه من با تو شوخی دارم؟
متعجب گفتم:
_ ولی تو مریضی.
به شوخی گفت:
_ هـوی! مریض خودتیا.
بعد لبخند مهربونی زد و گفت:
_ پرستاری مثل تو حال هر مریضی رو خوب می کنه دختردایی.
از این حرفش ذوق کردم .با لبخند سرم و پایین انداختم گفتم:
_ ممنون ولی ضروری نیست .بعدا انجام میدم
با اخم تصنعی گفت:
_ گفتم پاشو اصال من هوس بیرون رفتن به سرم زده .تو نیای هم من میرم.
دیدم حریفش نمیشم ،به ناچار سری تکون دادم و گفتم:
_ پس تا من حاضر میشم توهم دارو هاتو بخور.
دستش رو روی چشمش گذاشت و گفت:
_ چشم.
آخ که با این رفتارها و کارهاش قلبم رو بیشتر از قبل مال خودش می کرد .هر روز عشقش بزرگ تر میشد .به مراتب
ترس از دست دادنش هم بزرگ تر میشد .سعی کردم این افکار رو دور بریزم .با لبخند به طرف در رفتم .هنوز بیرون
نرفته بودم که صدام کرد .به طرفش برگشتم.گفت:
_ مرسی که بخاطر من اومدی.
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توی سرم شکل گرفت:
(_ آیسان خونه نیستا.
 +اه آیهان در و باز کن من بخاطر تو اومدم).
لبخندی زدم و سریع بیرون رفتم .حس می کردم ضربان قلبم روی هزاره .سریع به طرف دستشویی رفتم و آبی به
صورتم زدم .از توی آینه به قیافم نگاه کردم .آب توی چشمم بود .پلک که زدم ،چکه کرد و تا زیر چونم اومد .موهای
مجعد مشکیمم خیس شده بود .نفس عمیقی کشیدم تا بلکه حالم نرمال تر شه .مثل اینکه تاثیر داشت .بهتر که
شدم ،از دستشویی اومدم و آیهان رو دم در دیدم.
چه تیپی هم زده بود! یه یقه اسکی مشکی تنش بود .روشم یه سویشرت بادی آستین حلقه ای سفید .با یه شلوار
جین مشکی و البته بوت های مشکی .موهای قهوه ایشم به طرف باال شونه زده بود.
لبخندی به تیپ قشنگش زدم و به طرف آینه قدی دم در رفتم و به تیپم نگاه کردم .میخواستم ببینم به آیهان میاد یا
نه .یه پلیور مشکی تنم بود که تا وسطای رونم میومد .با یه کت کوتاه قرمز و یه شال مشکی .شلوار جین مشکی با
پوتینای بادی قرمز .هوم بد نبود تیپم .خواستم به طرف آیهان برگردم که دیدم از توی آینه بهم نگاه می کنه.
یه لحظه چشم هام قفل چشم هاش شد .قدرت گرفتن نگاهم از نگاهش رو نداشتم .مسخ شده بودم .انگار چشم
هاش اون لحظه یه جادویی داشت که من رو به طرف خودش میکشید .نمیتونستم نگاهش نکنم .آخرشم فکر کنم
اینقدر ضایع بازی درآوردم که خودش با تک سرفه ای نگاهش رو ازم گرفت و با اون صدای گرفته که ناشی از
سرماخوردگی بود ،گفت:
_ بریم؟
سری تکون دادم و گفتم:
_ به آیسانم خبر بده .فکر کنم االناست که برسه.
سری تکون داد و با گوشیش مشغول شد .همزمان سوییچ ماشینش رو برام پرت کرد و گفت:
_ تو رانندگی کن.
تقریبا نیم ساعتی رو داشتیم میگشتیم ولی چیزی رو پیدا نکرده بودم .آیهانم ظاهرا خسته شده بود ولی چیزی
نمیگفت .تا اینکه رسیدیم به یه فروشگاه بزرگ .آیهان ایستاد و دست منم گرفت و کشید:
_ بیا بریم اینجا رو یه نگاه بنداز شاید از یه چیزی خوشت اومد ما رو هم راحت کردی.
خصمانه نگاهش کردم و زیر لب زمزمه کردم:
_ بدجنس.
داخل مغازه رفتیم .واقعا هم مانتو هاش خیلی خوشگل بود .ساده ولی در عین حال شیک .آیهان به طرف مانتوی
قرمز رنگی رفت و گفت:
_ این خیلی قشنگه رستا.بیا امتحانش کن.
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ولی من چشمم مانتوی کناریش رو که سرمه ای رنگ بود و بلند ،رو گرفته بود .به طرف مانتوی مورد نظرم رفتم و
گفتم:
_ به نظرم این بهتره.
_ این قشنگ تره دختر خوب.
_ نه این خوشگل تره.
_ ولی...
کالفه گفتم:
_ آیهان خان اگه میخوای میتونی برای خودت بخریش.
چند ثانیه با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و گفت:
_ خیلی خب ،بیا سنگ کاغذ قیچی کنیم .تو بردی ،مانتو سرمه ای رو بخر اگه من بردم ،قرمز رو بخر.
_ آی آی! از اونجایی که من شانس ندارم مطمئنم میبازم یه راهکار دیگه پیشنهاد کن.
یکم فکر کرد و گفت:
_ خب اصال چرا دوتاشونم نمی خری؟
یکم نگاهش کردم و جواب دادم:
_ ببخشید با دوتا مانتو میخوام چیکار کنم؟بعدشم مگه من سر گنج نشستم؟
_ خب من برات می خرم.
با ابرو های باال رفته نگاهش کردم که ادامه داد:
_ باالخره باید بهت عیدی بدم یا نه؟ این دوتا مانتو ها عیدی تو از طرف من.
و بعد بی توجه به من مانتو هارو برداشت و داد دستم .مانتو هارو گرفتم و رو بهش گفتم:
_ نمیفهمم این همه اصرار واسه چیه؟
_ خب تو پوستت سفیده رنگ قرمز بهت میاد.
_ میدونی چیه؟ گاهی شک میکنم تو پسر عممی .خیلی اپن مایندی(روشن فکر)ها!
پوفی کشید و به طرف اتاق پرو هلم داد و گفت:
_ برو واینستا .این پسره زل زده اینور .معلوم نیست کارش فروشندگیه یا اسکن مردم.
درحالی که به طرف اتاق پرو حرکت می کردم ،گفتم:
_ من حرفمو پس میگیرم .از ده فرسخی رگ غیرتت معلومه.
بعد یه خرید نسبتا پر و پیمون ،طبق گفته آیهان ،رفتیم کافی شاپ تا یه چیزی بخوریم .پشت یه میز نشستیم .تا
نشستیم گارسون کافی شاپ اومد تا سفارش بگیره .آیهان گفت:
_ چی میخوری رستا؟
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نگاهی بهش انداختم که گفت:
_ ببخشید .یکم سخته ترانه صدات کنم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ راحت باش .هرچی دوست داری صدا کن.
با لبخند جوابم رو داد و گفت:
_ سفارش بده رستا خانوم.
نگاهی به منو انداختم .چون هوا سرد بود ،تصمیم گرفتم یه چیز داغ بخورم که گرمم کنه .رو به گارسون گفتم:
_ یه قهوه با شکر و کیک شکالتی لطفا.
گارسون "البته" ای گفت و رو به آیهان پرسید:
_ شما چی میل دارین جناب؟
_ اوم ...منم همون قهوه منتها بدون شکر .با کیک شکالتی.
گارسون سری تکون داد و رفت .داشتم اطراف و نگاه می کردم که دستی روی شونم قرار گرفت .سرم رو برگردوندم و
با دیدن دانیال ،لبخند عمیقی روی لبم نشست .با ذوق بلند شدم و گفتم:
_ وای! دانیال تو اینجا چیکار می کنی؟
دانیال لبخند مردونه ای زد و گفت:
_ به به رستاخانوم! تو آسمونا دنبالت می گشتم ،رو زمین پیدات کردم .هیچ معلوم هست کجایی؟
تک خنده ای زدم و با انگشت شصتم کنار ابروم رو خاروندم .با شرمندگی گفتم:
_ حق با توئه .قبول دارم آخه این مدت بیشتر پیش بابام بودم.
تا این رو گفتم ،لبخندم پرید و یاد آیهان افتادم .سریع برگشتم و آیهان رو با ابروهای باال پریده پیدا کردم .با زبونم لبمو
تر کردم و رو به دانیال گفتم:
_ دانیال .پسرعمم،آیهان.
به طرف آیهان برگشتم و گفتم:
_ آیهان،اینم پسرعممه دانیال.
دانیال با لبخند دستش رو به طرف آیهان دراز کرد و گفت:
_ قبال همو دیدیم آقا آیهان .اگه خاطرتون باشه.
سوالی به دانیال نگاه کردم که گفت:
_ سفرمون به انگلیس .بخاطر اینکه بهش خبر ندادی و از هتل اومدی بیرون نزدیک بود ترکش خشمش داغونمون
کنه.
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دستی به پیشونیم کشیدم و "آهایی" گفتم .حواسم نبود قبال معرفیشون کرده بودم به هم .آیهان از جاش بلند شد و
دستشو توی دست دانیال گذاشت و محکم فشرد .با صدای محکمی گفت:
_ اینکه ما جفتمون پسرعمه ی یه نفر باشیم ولی باهم نسبتی نداشته باشیم ،تو همه ی دنیا کم پیش میاد.
دانیال با همون لبخند سری تکون داد که آیهان گفت:
_ چرا ایستادین؟ بشینین لطفا.
دانیال گفت:
_ مزاحم نیستم؟
نشستم و دستشو کشیدم:
َ
_ اه لوس نکن خودتو .بشین.
سنگینی نگاه کسی رو حس کردم .به طرف آیهان برگشتم که دیدم نگاهش به یه جا خیرست .مسیر نگاهش رو دنبال
کردم و به دستم که روی دست دانیال بود رسیدم .نمیدونم چرا هول کردم و سریع دستم رو کشیدم و این از چشم
های دانیال دور نموند .کار بدی نکرده بودم ولی نگاه آیهان حس بدی بهم داد .توی همین لحظه گارسون سفارش ها
رو آورد و من و از اون وضع نجات داد .رو به دانیال گفتم:
_ یه چیزی سفارش بده برای خودت.
_ نمیخواد بانو .من همین االن خوردم .تو راحت باش.
_ اینجوری که نمیشه .بیا کیک من و تو بخور.
قبل دانیال ،آیهان رو بهم گفت:
_ شما کیکت و بخور.
و بعد رو به دانیال گفت:
_ من خیلی شیرینی نمیخورم .این کیک مال شما.
دانیال نگاه عمیقی به آیهان انداخت و بعد بدون تعارف کیک آیهان رو برداشت و مشغول شد.
از دانیال پرسیدم:
_ چه خبر از عمه اینا؟
_ خبری ندارم ازشون.
منتظر نگاهش کردم که گفت:
_ یه هفته رفته بودم کیش .سمینار چشم پزشکان جوان .تازه امروز رسیدم .بعدشم دیگه رفتم خونه خودم.
سری تکون دادم .خواستم چیزی بگم که صدای نازک یه دختر اجازه صحبت نداد:
_ سالم.
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نگاهی بهش انداختم .یه دختر قد بلند و و شیک پوش .موهای مشکیش رو که صاف و بلند بود آزادانه روی دوشش
رها کرده بود .آرایش غلیظی داشت ولی نه تنها از زیباییش کم نکرده بود ،بلکه دو برابرش هم کرده بود .چشمای
مشکی که با سایه و مداد درشت نشون داده میشد .گونه های برجسته با رژ گونه و لب های گوشتی که با
سخاوتمندی تمام ،رژ قرمز روش زده شده بود.
هرچی فکر می کردم یادم نمیومد کجا دیدمش .خیلی از فکر کردنم نگذشته بود که دختره به طرف آیهان رفت و
خودشو توی بغلش انداخت .یه لحظه نفسم رفت .حس کردم تمام اکسیژن اطرافم ازبین رفت .تند تند نفس
میکشیدم شاید یه ذره این بغض که توی گلوم بود ،از بین بره و بتونم راحت نفس بکشم.
از یه طرف دختری که تو بغل آیهان بود ،از یه طرف نگاه سنگین دانیال و از طرف دیگه تمام زوری که میزدم تا اشکام
جاری نشه ،باعث شده بود شرایط سختی باشه برام .به زور نگاهم رو از آیهان و دختره گرفتم .دختره نه اونی بود که
اوایل آشنایی با آیهان ،توی پاساژ دیدم نه اونی که توی رستوران دیدمش نه حتی دریا .برام سخت بود اعتراف ولی
معلوم نیست چندتا دیگه اینجوری هست.
نفس عمیقی کشیدم و سرمو بلند کردم.دانیال بهم نگاه میکرد.لبخند محوی به روش زدم.تمام اینا شاید  ۱۰ثانیه
هم نشد ۱۰.ثانیه ای که برام حکم ۱۰سال و داشت .انگار بعد این ثانیه ها ،آیهان تازه به خودش اومد .سریع دختره
رو از توی آغوشش بیرون آورد و با تعجب گفت:
_ ماریا؟ اینجا چیکار می کنی
دختره بی توجه به سوال آیهان ،روی صندلی نشست و گفت:
_ همون کاری که تو می کنی .راستی آیهان .دلم خیلی برات تنگ شده بود.
آیهان خندید و گفت:
_ منم خیلی دلم برات تنگ شده بود.
نفس عمیقی کشیدم تا اشکم نریزه .نگاه پرحرصی به آیهان انداختم که متوجه شد و جوابم رو با لبخند داد .خیلی
بیشعوری آیهان! جلوی ما مراعاتم نمی کنه .دل میده ،قلوه میگیره .ماریا نگاهی به من انداخت و گفت:
_ معرفی نمی کنی آیهان جان؟
آیهان خواست چیزی بگه که قبلش خودم گفتم:
_ رستا .من رستام .دختر دایی آیهان.
به دانیال اشاره کردم و گفتم:
_ این آقاهم دانیال.
ماریا خودش رو جلو کشید و گفت:
_ آیهان؟ این همونیه که گفتی تازه پیداش کردین؟
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آیهان با خنده سری تکون داد.دختره از همه چی هم خبر داره .یعنی االن با همن .آخ آیهان آخ .دلم میخواد از سقف
آویزونت کنم .بعدشم یه هفت تیر رو خالی کنم تو مغزت ولی نه.اینجوری راحت میمیری .شکنجت می کنم .دونه
دونه موهات رو میکنم .ناخوناتو میکشم.
چشم هام رو بستم .دیگه دارم چرت و پرت میگم .چشم هام که باز شد ،با نگاه دانیال برخورد کرد .یه جوری نگاهم
می کرد که باعث شد خجالت بکشم و نگاهم رو ازش بگیرم.
ماریا به روم لبخندی زد و رو به آیهان گفت:
_ خیلی خوشگله .چرا همینو نمیگیری؟
این حرفش باعث شد قهوه آیهان بپره تو گلوش و سرفش شروع بشه .این چی گفت االن؟مگه ...مگه دوست دخترش
نیست؟ ماریا شروع کرد به کوبیدن به پشت آیهان .توی همون حالت با خنده گفت:
_ فقط حرفشو زدم ها.گل پسر خفه نشی از ذوق.
آیهان بین سرفه هاش گفت:
_ تو ...رو خدا ...زنگ بزن حمید ...حمید بیاد جمعت کنه ...داری چرت میگی.
و بعد شروع به سرفه کرد .حمید کیه؟ نکنه ...نکنه ...ماریا دستش رو مقابلم دراز کرد و گفت:
_ رستا جون این آیهان خل و چل معرفی نکرد من و که .من ماریام زن بهترین دوست آیهان .من زن داداش محمدم.
همون پلیسه که کمکت کرد خانوادت رو پیدا کنی .خوشحالم از دیدنت عزیزم.
نفس عمیقی کشیدم .آخ آخ .عجب فکری کردم من .چرا همچین فکری کردم؟ خب دختره یهو اومد پرید بغل آیهان.
منم با سابقه درخشان آیهان ،فکر کردم دختره دوست دخترشه دیگه ولی دروغه اگه بگم خوشحال نشدم .خوشحال
که هیچی ذوق مرگ شدم .با خوشحالی خیلی زیاد ،دستم رو توی دستش گذاشتم و گفتم:
_ منم خیلی خوشحالم که دیدمت .آقا محمد خیلی لطف کرد بهم .وقت نشد ازش تشکر کنم .یعنی ندیدمش دیگه.
ماریا با خنده گفت:
_ میبینی ایشالله .تشکرم می کنی ازش.
لبخندی به روش زدم .به آیهان نگاه کردم که دیدم داره به من نگاه می کنه .بعد چند ثانیه نگاهش رو گرفت و مشغول
گوشیش شد .بعد چند لحظه برای گوشیم پیام اومد .گوشیم و که چک کردم ،دیدم پیام از طرف آیهانه.نوشته بود:
"چیه؟ فکر کردی دوست دخترمه؟"
خیلی تیز و باهوش بود .با لبخند نوشتم:
"اگه بگم نه دروغ گفتم"
تک سرفه ای زد که باعث شد بهش نگاه کنم.
از صحبت های ماریا و دانیال استفاده کرد و بهم چشمک زد که باعث شد لبخندی روی لبم بشینه .با صدای دانیال
نگاهم رو از آیهان گرفتم:
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_ رستا جان .مامان پیام داد امشب خونه شماییم .اگه اشکال نداره ،بریم؟
_ نه اشکالی نداره .بریم.
_ پس من میرم ماشین رو بیارم.
بالفاصله از جام بلند شدم .دانیالم از جاش بلند شد و از آیهان و ماریا خداحافظی کرد و رفت .منم دستم رو برای ماریا
دراز کردم که دستم رو گرفت و درآغوش گرفت .لبخندی به این مهربونیش زدم .دستامو دورش حلقه کردم و بغلش
کردم .بعد چند ثانیه از آغوشش بیرون اومدم.ماریا گفت:
_ با آیهان حتما بیا خونمون.
+با کمال میل عزیزم.
_ خب دیگه برو .مثل اینکه آقا دانیال اومد.برگشتم و به دانیال نگاه کردم.سریع نگاهی به آیهان انداختم و همونطور
که به طرف در کافی شاپ می رفتم ،گفتم:
_ مرسی بابت امروز و عیدیت .زود برو خونه استراحت کن .نیم ساعت دیگه زنگ میزنم خونتون.خونه بودی که هیچ.
نبودی گیساتو میکشم.
با لبخند گفت:
_ دم درآوردی؟
_ نخیر .داشتم.
و بعد به طرف ماشین دانیال دویدم.
مامان و عمه تو آالچیق حیاط نشسته بودن .بابا و عمو علی هم داشتن گوشت به سیخ میکشیدن .منم روی تابم
نشسته بودم .دور از همه .زیر لب زمزمه کردم:
+ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام
درکنج ویران مانده ام ،خمخانه را گم کرده ام
هم در پی باالئیـان  ،هم من اسیـر خاکیان
هم در پی همخانه ام ،هم خانه را گم کرده ام
آهـم چو برافالک شد ،اشکم روان برخاک شد
آخر از اینجا نیستم ،کاشانه را گم کرده ام
درقالب این خاکیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ،جانانه را گم کرده ام
(موالنا)
_ منظورت از پیمانه و خمخانه و همخانه و کاشانه و جانانه ،کیه که گمش کردی؟
با صدای دانیال به خودم اومدم و لبخندی زدم:

217

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ هیچکس .تو که میدونی .من عاشق شعرهای موالنام .فکرش رو بکن .چقدر عاشق زنش بوده که وقتی مرد ،بخاطر
نبود زنش این قدر قشنگ شعر گفت.
بهم زل زده بود.گفت:
_ االن مثال بحث رو عوض کردی؟
چند ثانیه بهش زل زدم .بعدش نگاهم رو گرفتم و به ماه دوختم ماهی که از همیشه کامل تر بود.
_ رستا بگو .تو نمیتونی چیزی رو قایم کنی .بهم بگو .شایدم به من اعتماد نداری.
سریع گفتم:
_ نه.نه بخـ...
حرفم رو قطع کرد و گفت:
_ میدونم.
نفس عمیقی کشیدم.شاید بهتر بود بگم .به یه نفر بگم حداقل .بگم تو دلم چی میگذره .بگم چیو دارم تجربه می
کنم .به امید کمک از طرف کسی .اما نمیگم عاشق کی شدم .فقط میگم عاشق شدم .همین .شروع کردم به حرف
زدن:
_ همه آدم های خوب زندگیت یه طرف،اما اونی که سکوتت رو میفهمه ،یه چیز دیگست .تو دوره ای که شاید کمتر
کسی حرفت رو بفهمه ،خوندن سکوتت کار سختیه.
نگاهم رو از ماه گرفتم به دانیالی دوختم که خیره نگاهم می کرد .ادامه دادم:
_ آدمای خوب زندگیت ،دوست داشتنی هستن ولی بعضیا یه جوری از سکوتت حرفت رو میفهمن که خودتم انگشت
به دهن میمونی .قند تو دلت آب میشه .تو دلت قهقهه میزنی و سرت رو میندازی پایین که مبادا برق توی چشماتو
ببینه .کسی که بخش بخش سکوتت رو بلد باشه.
مکثی کردم و ادامه دادم:
_ عاشق شدم دانیال ولی نپرس کی که نمیشناسیش.
نگاهش رو ازم گرفت و گفت:
_ عاشق که بشی ،تازه میفهمی مفهوم زیبایی اون چیزی نیست که قبال توی ذهنت داشتی .تازه میفهمی زیبایی
توی عشقت خالصه میشه .دیگه اهمیتی نداره ازش سرتری یا سرتره ازت .کل دنیاهم بگن بده ،از نگاه تو قشنگی
مطلقه و تمام.
نگاه کوتاهی بهم انداخت و ادامه داد:
_ عاشق که بشی ،عشق با هر شکل و ظاهری که باشه ،با هر نقص و کمبودی ،باز تو وجود همون عشق و کسیه که
دوسش داری .همونطور که هست ،همونطور که خواستیش و قبولش داری.
بهم نگاه کرد و گفت:
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_ عشق خیلی خوبه رستا .معادله هارو بهم میزنه ،مفهومارو عوض می کنه ،زیر و روت می کنه ،عوضت می کنه،
بزرگت می کنه .با عشق تازه میفهمی کل زیبایی دنیا گاهی وقتا خالصه میشه توی دوتا چشم قهوه ای.
سری تکون دادم و گفتم:
_ آره.میدونـ...
حرفم رو قطع کردم .با بهت سرم رو به طرفش برگردوندم .این چی گفت؟گفت ...گفت ...لبخندی به روم پاشید و
گفت:
_ اونجوری نگاه نکن .آره عشق توی دوتا چشم قهوه ایه .چشم آیهانی که دوسش داری.
_ از...از کجا فهمیدی؟
_ رفتار امروزت بهم ثابت کرد .دیدم وقتی دختره پرید بغلش ،انگار روح از بدنت جدا شد .وقتی هم گفت زن
دوستشه ،انگار دوباره روح به جسمت برگشت.
سرم رو پایین انداختم که دانیال دستشو دور شونم انداخت و گفت:
_ چرا سرتو انداختی پایین؟ باید باور کنم خجالت میکشی؟
_ یعنی رفتارم خیلی تابلو بود؟
از روی تاب بلندم کرد و مجبورم کرد آروم آروم به طرف مامان اینا حرکت کنم:
_ اگه منظورت اینه که آیهان فهمید یا نه ،فکر نکنم .تو که میدونی من زیادی باهوشم .حاال هم فکرش رو نکن .در
عوض بدون من همه جوره کنارتم.
لبخندی زدم و سرم رو روی شونش گذاشتم و چیزی نگفتم.
_________________________
_ رستا؟ آیسان؟ زود باشین دیگه االن سال تحویل میشه.
با صدای مامان از جام پریدم و به آیسان گفتم:
_ زود باش دیگه .چیکار میکنی؟
با قیافه درهم گفت:
_ جوراب شلواریم رو پیدا نمی کنم.
_ نچ نچ .تورو خدا زود باش .االن سال  ۹۶شروع میشه من و تو هنوز اینجاییم.
بعد این حرف به طرف آینه برگشتم و به خودم نگاه کردم .موهام رو شل و ساده بافته بودم و روی شونم انداخته بودم.
یه آرایش محوم روی صورتم بود .یه شوار راسته پارچه ای سفید پوشیده بودم .با یه بلیز کیمونوی قرمز که بلندیش تا
وسطای رونم بود .به پیرهن هم یه گردنبند بلند ،وصل بود .سریع شال سفید رنگمو روی سرم گذاشتم و با حرص
گفتم:
_ آیسان بدو.
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_ تموم شد دیگه پیداش کردم.
خواستم برگردم که صدای جیغش رفت باال:
_ برنگرد! دارم لباس عوض می کنم.
پوزخندی زدم و گفتم:
_ خب آخه عقل کل .من االن دارم با کیفیت فولDHتو رو از آینه میبینم.
این حرفم کافی بود تا یه جیغ بنفش دیگه بکشه و سریع بره اون طرف اتاق که تو دید من نباشه.
با تاسف سر تکون دادم و گفتم:
_ واقعا ازت ناامید شدم.
با حرص گفت:
_ میمیری زودتر بگی؟ چه خوبم نگاه می کردی!
_ حاال خوبه من پسر نیستم.
_ عزیزم پسر و دختر فرقی نداره که .من خودم صاحب دارم.
توی همین لحظه ،صدای گوشیش بلند شد:
_ بفرما .صاحبتون حالل زاده هم هست.
به طرف در حرکت کردم و گفتم:
_ دختره رسما حیا رو قورت داده و لیوان آبم روش.
از پله های خونه عمه پایین رفتم و کنار بقیه دور سفره هفت سین ،نشستم .عمه پرسید:
_ آیسان کو پس؟
_ لباس میپوشید.
ویهان رو به عمه گفت:
_ مامان عروسی دعوتیم؟
_ نه پسرم.چطور؟
به جای ویهان ،آیهان جواب داد:
_ آخه این خانوما یه جوری به خودشون رسیدن ،گفتیم شاید عروسی دعوتیم و ما بی خبریم.
قیافه خونسری به خودم گرفتم و گفتم:
_ اینکه شما نمیدونین موقع تحویل سال باید مرتب بود ،نشون دهنده کوته فکریتونه آقایون.
صدای خنده جمع بلند شد .عمو شهریار گفت:
_ خوردی آیهان جان؟ هستشو تف کن بیرون.
هنوز صدای خنده جمع بلند بود که آیسان باالخره اومد بیرون و کنارمون نشست .زیر گوشش زمزمه کردم:
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_ خوش گذشت با جناب صاحب؟
جلوی خندشو گرفت و گفت:
_ هیس .دعا کن االن سال تحویل میشه.
نگاهمو به ماهی وسط سفره دوختم و تو دلم گفتم:
_ یا مقلب القلوب واالبصار *ای تغییر دهنده دل ها و دیده ها*
یا مدبر اللیل و النهار *ای مدبر شب و روز*
یا محول الحول واالحوال *ای گرداننده سال و حالت ها*
حول حالنا الی احسن الحال *بگردان حال مارا به نیکوترین حال*
هنوز دعام کامل تموم نشده بود که صدای توپ تحویل سال از تلویزیون پخش شد و صدای تبریک گفتنا رو بلند کرد.
همه داشتن با هم روبوسی می کردن .منم آیسانر و درآغوش گرفتم .مامان و بابا سعید و بوسیدم .با عمو دست دادم
اون پیشونیمو بوسید .با عمه روبوسی کردم و با ویهان و آیهان دست دادم.
اما بابا ارسالن .تو آغوش بابا فرو رفتم و بابا من و به خودش فشرد .اهمیتی نداشت اگه دردم گرفت و استخون هام
داشت له میشد .این اهمیت داشت که من االن بغل بابام بودم .بعد چند ثانیه نسبتا طوالنی ،از بغل بابام بیرون
اومدم و دوباره سرجام نشستم.
عمو شهریار ،الی قرآنو باز کرد و چندتا تراول  ۵۰تومنی بیرون آورد.یعنی عاشق این قسمتش بودم ولی خب
چندسالی بود به جز بابا سعید از کسی عیدی نمیگرفتم.عمو دوتا ۵۰تومنی به من داد و دوتا به آیسان.به آیهان و
ویهان نفری یه  ۵۰تومنی داد.حتی به عمه و مامانم داد.بابا سعید و ارسالنم همینطور .تازه کلی هم ذوق کردم و
ناشیانه سعی می کردم ذوقمو قایم کنم .آخرش آیهان گفت:
_ توروخدا ببین چه ذوقی می کنه.
این رو گفت و مشت من به بازوش رو به جون خرید .آیهان یه بسته کادوپیچ شده به طرف آیسان گرفت و گفت:
_ بفرما آبجی خانوم .اینم عیدی شما.
و رو به من گفت:
_ عیدی شماهم که پرداخت شده.
_ بله .خیلی ممنون.
سری تکون داد که بابا سعید گفت:
_ برنامتون برای تعطیالت چیه؟
عمو شهریار جواب داد:
_ واال ما که برنامه خاصی نداریم.
بابا ارسالن رو به بابا سعید گفت:
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_ آقا سعید .اگه شما اجازه بدین بعد از عروسی آقا مارتین من ،ترانـ ...یعنی رستا رو ببرم شیراز که خانواده مادریش رو
ببینه .این خواست خود رستا بود.
بابا سعید نگاهی بهم انداخت و لبخندی به روم زد:
_ خواهش می کنم اجازه ی ماهم دست شماست.
و بعد رو به عمو گفت:
_ راستی شماهم برای عروسی مارتین دعوتینا.ا گه برنامه دارین بزارین برای سوم به بعد که توی عروسی باشین.
عمو سری تکون داد و گفت:
_ رستا و ارسالن که نیستن .شما هم با مایین دیگه .باهم بریم که تنها نباشیم.
بابا سری تکون داد و چیزی نگفت و من چقدر مشتاق بودم که خانواده ی مادرم رو ببینم .بابا هم هیچی ازشون
نگفته بود بهم .دوست داشتم زودتر ببینمشون .بابا بهم گفتت:
_ رستا جان.حاضر شو بریم خونه آقاجون .االن منتظرمونن.
_ چشم بابایی.
بلند شدم و به طرف اتاق آیسان رفتم .بخاطر من ،برای اولین بار سال تحویل رو خونه آقاجون نموندن و اومدن پیش
من .منم از این بابت خیلی خوشحال و ممنونشون بودم .مانتوی قرمز رنگمو که انتخاب آیهان بود و پوشیدم و کیفم
رو برداشتم و به طرف در اتاق حرکت کردم .تا در رو باز کردم ،قیافه ی آیهان جلوی روم ظاهر شد .لبخندی به روش
زدم که جوابم رو با لبخند داد و بعد جعبه رو مقابلم گرفت.
_ این چیه؟
_ عیدیت.
نگاهم رو دوختم به چشماش و گفتم:
_ ولی ...تو که عیدیمو داده بودی.
_ اوهوم ولی دلم نیومد لحظه سال تحویل ازم عیدی نگیری.
خواستم مخالفت کنم که گفت:
_ چون برای اولین باره که توی خانوادمونی .دفعه بعد از این خبرا نیست.
لبخندی زدم و در جعبه رو باز کردم .گردنبند اسمم بود .ترانه .خیلی خوشگل بود .نقره بود .لبخندی زدم و گفتم:
_ خیلی خوشگله.
نگاهی بهش انداختم و گردنبند رو مقابلش گرفتم و گفتم:
 +ببندش برام.
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گردنبند رو ازم گرفت .بدون اینکه بره پشتم،دستاش رو پشت گردنم برد و خودش رو جلو کشید تا گردنبند رو ببنده.
هرکی می دید ،فکر می کرد آیهان من رو بغل کرده .دستام یخ کرده بود .نفس عمیقی کشیدم که بوی کاپتان بلک و
نارسیس روی تنش ،توی ریه هام نفوذ کرد .باالخره گردنبند رو بست و خودش رو عقب کشید .لبخندی زد و گفت:
_ مبارکت باشه .درضمن...
مکثی کرد و ادامه داد:
_ مانتوت خیلی خوشگله .سلیقه تو که نیست .هست؟
لبخندی زد و ادامه داد:
_ نه به تو نمیخوره اینقدر خوش سلیقه باشی .این سلیقه یه آدم خوب و خوشگل و خوش سلیقست.
_ آها .بعد به خوشگلیشم پی بردی .آره؟
_ دقیقا.
و بعد با همون لبخند ازم دور شد .به مسیرش نگاه کردم و زیر لب زمزمه کردم:
_ خیلی دیوونه ای.
_____________________
درحالی که کمربندم رو میبستم ،رو به بابا گفتم:
_ اگه بگم این دومین باره که به عنوان مسافر سوار هواپیما میشم ،باور می کنی؟
با لبخند جواب داد:
_ ترانه ی زندگی من هرچی بگه من باور میکنم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ کاش یکم در مورد خانواده مامانم بهم بگی بابا .خیلی اضطراب دارم.
_ نداشته باش عزیزم .تا زمانی که ترمه بود و منم بودم ،خیلی خوب بودن.
آهی کشید و ادامه داد:
_ منم دیگه از وقتی رفتم آمریکا ندیدمشون .اون سه سالی هم که تو آسایشگاه روانی بودم ،اصال یادم نمیاد .خیلی
دوره برام.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ بخواب باباجان .بخواب تا برسیم .رسیدیم بیدارت می کنم.
بی حرف،سری تکون دادم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چون بخاطر عروسی مارتین ،تا سه صبح بیدار
بودم،سریع خوابم برد.
با تکون های دستی ،چشم هام رو باز کردم .بابا با لبخند گفت:
_ پاشو ترانه جان .پاشو که رسیدیم.
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کمربندم رو باز کردم و بلند شدم .دستی به مانتوم کشیدم و صافش کردم .نفس عمیقی کشیدم و به همراه بابا به
طرف در خروجی هواپیما حرکت کردیم .استرس داشتم .انگار ته دلم داشتن رخت میشستن .اونقدر استرس داشتم
که یه لحظه آرزو کردم کاش با مامان اینا و عمه اینا ،میرفتم کیش.
همش میترسیدم که نکنه اونجوری نباشن که فکر می کنم .چه بدونم بداخالق باشن .یا از اینکه بخاطر شغل بابا
دخترشون فوت کرد ،از بابا ناراحت باشن .تمام این فکرها دست به دست هم داده بودن تا حالم خراب باشه .هیچی از
اینکه چجوری از فرودگاه اومدیم بیرون یادم نیست .چون اصال تو حال خودم نبودم.
از فرودگاه که بیرون اومدیم ،خواستیم به طرف تاکسی ها حرکت کنیم که با صدای پسر جوونی متوقف شدیم.
_ ارسالن خان؟
به طرف صدا برگشتیم .یه پسر جوون تقریبا  ۲۵یا ۲۶ساله .قد بلند و چهارشونه .با موها و چشم های مشکی و
پوست سفید که کت و شلوار مشکی تنش بود .دست از آنالیز پسر برداشتم و به بابا نگاه کردم تا ببینم میشناستش یا
نه .بابا زیر لب زمزمه کرد:
_ تکین؟
پسره با لبخند سری تکون داد و سریع به طرف بابا اومد و بغلش کرد .بابا یه چیزایی زیر گوشش زمزمه می کرد ولی
من متوجه نمیشدم.هنوز نمیدونستم این پسر کیه.بعد چند دقیقه باالخره از آغوش هم بیرون اومدن .بابا با لبخند
گفت:
_ ماشالله .چقدر بزرگ و رشید شدی .چقدر شبیه ترمه شدی.
پسره با لبخند گفت:
_ شما هم خیلی تغییر کردین ارسالن خان .وقتی دیشب عکس  ۲۰سال پیشتون رو با عکسی که از خودتون برام
فرستاده بودین ،مقایسه کردم فهمیدم خیلی شکسته تر شدین.
بابا با لبخند تلخی گفت:
_ نداشتن انگیزه و امید همه رو پیر می کنه پسر جان.
بعد بابا انگار تازه یاد من افتاد .به طرفم برگشت و لبخندی زد و گفت:
_ دخترم.این آقای جوان و رعنا ،دایی توئه ،تکین .وقتی اون اتفاق افتاد ،تکین پنج سالش بود.
نگاهم رو به طرف تکین برگردوندم .باورم نمیشد .یعنی من یه دایی داشتم که پنج سال ازم بزرگ تر بود؟ تکین
لبخندی زد و به طرفم اومد .آروم زمزمه کرد:
_ تو خیلی شبیه ترمه ای.
و بعد من رو درآغوش گرفت .نمیدونم چرا همین اول کاری خیلی از این دایی جوون خوشم اومده بود .انگار صد سال
بود میشناختمش .دستامو که کنارم افتاده بود ،باال آوردم و دور کمرش حلقه کردم .بی حرف ،چندثانیه ای توی بغلش
موندم ولی باالخره خودش من رو بیرون آورد و با خنده گفت:
_ ببخشید تو رو خدا .اینجا نگهتون داشتم .ماشین اونطرفه .بیاید لطفا.

224

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

او بعد به طرف بابا رفت و چمدون رو ازش گرفت .رفتار خوب تکین استرسم رو ،نه همشو ولی بیشترش رو از بین برده
بود .سوار ماشین که شدیم و تکین که حرکت کرد ،بابا پرسید:
_ چه خبر از بقیه؟ چیکار می کنن؟
_ واال چی بگم؟ بابام که بعد ترمه و ترانه ،دوسالم طاقت نیاورد .مامانم موند و دوتا پسر و غم شوهر و دخترش ولی
خب باالخره طاقت آورد .تحمل کرد .بچه هاشو بی پدر بزرگ کرد .یه پسر بیست ساله و یه پسر پنج ساله رو تنها به
ثمر رسوند .طاهرم ده سال بعد زن گرفت و االن یه دختر یازده ساله داره .بنده هم که االن درخدمت شمام.
_ تو ازدواج نکردی؟
تکین تک خنده ای زد و گفت:
_ ای آقا کی به من یه ال قبا زن میده؟
اونقدر با مزه گفت که صدای خنده بابا رو بلند کرد و لبخند و روی لب من نشوند .بابا با خنده گفت:
_ بگو کی نمیده .جوون و خوشتیپ نیستی ،که هستی .آقا و متین نیستی ،که هستی .دیگه چی میخوان.
_ کی وقت داره ارسالن خان؟ کارای کارخونه و دانشگام تمام وقتم رو میگیره.
بابا سری تکون داد .تکین از توی آینه بهم نگاه کرد و گفت:
_ چرا ساکتی ترانه جان؟ غریبی می کنی؟
سری تکون دادمو گفتم:
_ نه غریبی چی؟ راستش ،نمیدونم چی باید بگم.
_از خودت بگو.چیکارا می کنی؟ ازدواج کردی؟ نکردی؟
لبخندی زدم و گفتم:
_ حالل زاده به داییش میره .مثل خودت مجردم.
_ خیلی هم عالی.
و بعد ماشین رو جلوی یه خونه ویالیی پارک کرد و گفت:
_ بفرمایید .رسیدیم .خیلی خوش اومدید.
پیاده شدیم .بابا گفت:
_ این اون خونه نیست .عوضش کردین؟
تکین چمدون هارو پایین آورد و گفت:
_ بابام که مرد ،مامانم دیگه طاقت نیاورد همه جا خاطره ی حاجی و ترمه باشه ،فروختش.
بابا سری تکون داد و زیر لب زمزمه کرد:
_ خدا رحمتش کنه.
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با هم به طرف خونه حرکت کردیم .هیچی از محیط خونه نفهمیدم .استرسی که رهام کرده بود ،خودش که هیچی،
دوبرابرش به سراغم اومده بود .نفهمیدم چجوری وارد خونه شدیم .تکین داد زد:
_ مامان شریفه؟ بیا که مهمونات رسیدن.
چند ثانیه ای از حرف تکین نگذشته بود که یه خانوم قد کوتاه و تپل به طرفم اومد .مقابلم ایستاد .با چشم های اشکی
بهم نگاه کرد.زمزمه کرد:
_ ترمه؟ برگشتی؟ اومدی باالخره؟ خدایا شکرت.
و بالفاصله من رو درآغوش گرفت .صدای گریش بلند شد .اونقدر با سوز گریه می کرد که منم گریم گرفت .با چشم
های اشکی زل زدم به زن و مردی که با لبخند نگاهم می کردن و کنار بابا ارسالن ایستاده بودن .احتمال دادم اون
یکی داییم باشه و زنش و البته دخترش که با کنجکاوی نگاهمون می کرد .اون مرد جلو اومد و اون زن رو که اسمش
شریفه بود،ازم جدا کرد و گفت:
_ مامان بذار منم ببینم خواهرزادمو.
و بعد رو به من گفت:
_ خوش اومدی .خوش اومدی عزیز دایی.
و بعد من رو بغل کرد .با این حرفش متوجه شدم طاهری که داییمه ،این آقاست .بعد دایی طاهر با زنشم که اسمش
سپیده بود ،رو بوسی کردم و درآخر با دختر داییم ،سوگل.
بعد این آشنایی ها ،همه باهم به طرف پذیرایی حرکت کردیم .مامان شریفه دستم و گرفت و گفت:
_ بیا عزیزم .بیا کنار خودم بشین.
من رو کنار خودش نشوند که تکین گفت:
_ نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار دیگه مامان خانوم آره؟
مامان شریفه با اخم تصنعی گفت:
_ بیست و هشت سال تحملت کردم کجای دنیا رو گرفتم؟
خنده ی جمع بلند شد تکینم خودش میخندید .مامان شریفه با محبت نگاهم کرد و گفت:
_ خب دخترم .تکین برامون ماجراتون رو تعریف کرد .بگو ببینم حال و روزت چطوره؟چیکار می کنی؟ کجا زندگی می
کردی؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ بیست و سه سال تک فرزند یه خانواده خیلی خوب بودم .خیلی خوب .به هیچ وجه نتونستم قیدشون رو بزنم
وقتی فهمیدم دخترشون نیستم .چون بزرگم کردن .زحمت کشیدن برام .من رو به جایی رسوندن که االن هستم.
نگاهی به جمع انداختم که مشتاق نگاهم می کردن .ادامه دادم:
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_ مهماندار هواپیمام .توی شرکت برادرشوهر عمم کار می کنم .تقریبا میشه گفت در هفته دوسه روز پیش بابا ام.
بقیه روزها هم پیش خانوادمم.
دایی طاهر لبخندی زد و گفت:
_ خیلی خوبه که پیشمون اومدی عزیزم .وقتی وارد خونه شدی ،یه لحظه فکر کردم ترمه برگشته .تو خیلی شبیه
مادرتی.
سپیده گفت:
_ طاهر جان.بهتر نیست آلبوم خانوادگیتون رو به ترانه نشون بدم؟ اینجوری بهتره.
دایی سری تکون داد و سپیده بلند شد و به طرف اتاقی رفت .مامان شریفه گفت:
_ باید یه جشن بزرگ بگیریم و همه رو دعوت کنیم .بگیم که تو برگشتی.
سریع مخالفت کردم:
_ نه مامان شریفه.لطفا بذارین برای یه وقت دیگه.
_ چرا عزیزم؟ نکنه دوست نداری با خانواده مادرت آشنا بشی؟
لبخندی زدم و جواب دادم:
_ این چه حرفیه؟ اتفاقا خیلی هم مشتاقم ولی خب میدونید که .من فصل کارم زمان تعطیلیه .االنم که عیده و
سرمون شلوغ .با زور مرخصی گرفتم که بیام شما رو ببینم.
مامان شریفه خواست چیزی بگه که تکین گفت:
_ مامان جان اصرار نکن .بذار راحت باشه.
لبخندی به روش زدم که دایی طاهر گفت:
_ پس باید سریع کارای سهم االرثتو انجام بدم.
سوالی نگاهش کردم که گفت:
_ سهم مادرت از ارث پدری که حاال به تو تعلق میگیره.
خیلی محکم گفتم:
_ ابدا.من هرگز قبول نمی کنم.
_ولی دایی...
_ دایی جون من اومدم شما رو ببینم نه اینکه مدعی ارث باشم که ذره ای برام اهمیت نداره .لطفا حرفش رو نزنید.
پیش خودتون نگهش دارید.
قاطعیت صدام ،باعث شد دیگه چیزی نگه .توی همین لحظه ،سپیده آلبوم هارو برام آورد و کنارم نشست .نگاهی به
سوگل انداختم.با لبخند گفتم:
_بیا اینجا سوگل خانوم.بیا این عکسارو معرفی کن.من که نمیشناسم.
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با خوشحالی کنارم نشست و باهم شروع کردیم به دیدن عکسا.
کنار پنجره اتاقم ایستاده بودم و داشتم به شب خوبی که درکنار خانواده مادرم داشتم فکر می کردم .به مادربزرگی که
بوی مادرم رو میداد .به دایی طاهری که مثل یه حامی بزرگ بود و تکینی که مثل برادری بود که هیچوقت نداشتم.
داشتم به همین چیزا فکر میکردم که صدای گوشیم بلند شد .به طرف گوشیم رفتم .آیهان بود .با خوشحالی دکمه
اتصال رو زدم .قبل اینکه بذارم زیر گوشم نفس عمیقی کشیدم تا خوشحالیم رو کنترل کنم .گوشی رو دم گوشم
گذاشتم و گفتم:
_ الو؟
_ سالم خانوم .حسابی خوش میگذرونیا.
_ تو از کجا میدونی خوش میگذره به من؟
_ میدونم دیگه.
چندثانیه نه من حرف زدم نه اون .فقط صدای نفساش به گوشم میخورد.تا اینکه صدام زد:
_ رستا؟
خیلی خودم رو کنترل کردم که نگم "جانم"
_ بله؟
_ اینجا داره بارون میاد.
"+مگه بارون رو دوست نداشتی؟
_ چرا ولی نه این بارون .برو تو دختر .شبت بخیر.
_ نمیخوام.میخوام زیر بارون باشم.
_برو سرما میخوری.
_ نه میخوام زیر بارون باشم و قدم بزنم.
_ االن که نمیشه .بعدشم اون بارون بهاریه.نه این بارون .برو من قول میدم یه روز که بارون اومد کل خیابونای تهران و
باهم قدم بزنیم".
لبخندی زدم:
_ یادت مونده؟
_ناسالمتی قول دادم اولین بارون تهران که زد باهم خیابونای تهرانو قدم بزنیما.
_ ولی من نیستم.
_ خواستم بدونی من به قولم عمل می کنم.
_ ممنون.
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دوباره سکوت بینمون حکم فرما شد .دوست داشتم به صدای نفس هاش گوش بدم .مگه ممکنه؟ آدم اینقدر نسبت
به یه نفر کشش داشته باشه؟ مگه میشه تا یه نفر و میبینی یا صداش رو میشنوی ،ضربان قلبت باال بره؟ خدایا چم
شده؟ چرا اینقدر بی تابم؟ بی قرارم؟ دلم میخواد پیش آیهان باشم؟
_ من برم بخوابم .فردا پرواز دارم.
صداش من رو به خودم آورد .طفلی بخاطر پروازاش نتونست بره مسافرت .با لبخند گفتم:
_ برو شبت بخیر.
_شب توهم بخیر.
گوشی رو که قطع کردم با یه حس خیلی عالی به طرف رخت خوابم رفتم و دراز کشیدم .با فکر به آیهان به خواب
رفتم.
با صدای گوشیم نگاهم رو از پنجره رستوران گرفتم و به موبایلم دوختم .با دیدن اسم مخاطبم ،یه لبخند روی لبم
نشست .دکمه اتصال و زدم و با خوشحالی گوشی رو دم گوشم گذاشتم:
_ به به تکین خان! چه عجب! شماره گم کردین آقا؟
خندید و گفت:
_ چقدر پررویی تو دختر .خجالت نمیکشی تو؟ همش که من دارم به تو زنگ میزنم.
_ وظیفته دایی جون .تو باید از حال خواهرزادت بپرسی .واال بخدا.
_ از تو پرروتر ندیدیم.
_ مامان شریفه چطوره؟ دایی طاهر؟
_ همه خوبن عزیزم .خوبن و دلتنگ تو .سه ماهه رفتی حاجی حاجی مکه ها.نمیخوای یه سر به ما بزنی؟
نفس عمیقی کشیدم و درحالی که دستم و برای سارا و نازی تکون می دادم،گفتم:
_ اوال سه ماه نه و دوماه و بیست و هشت روز بعدشم تو که دیگه میدونی از وقتی سرمهماندار شدم اصال وقت نمی
کنم .این چند وقتم چندتا از مهماندارای شرکت رفتن و کارمون چندبرابر شده .باور کن چندوقته بابا روهم درست و
حسابی ندیدم.
_ میدونم خانوم .درک می کنم ولی خب سعی کن بیای اینور .فامیال مشتاقن ببیننت .اینقدر که مامان ازت تعریف
کرده .بخدا اگه روشون میشد شمارت رو هم ازمون میگرفتن.
لبخندی زدم و با بچه ها دست دادم:
_ چشم تکین جون سعی می کنم .االنم اگه اجازه بدی من برم آخه پیش دوستامم.
_ برو عزیزم.مواظب خودت باش.
_ تو هم همینطور.
گوشی رو که قطع کردم ،نازی آهی کشید و گفت:
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_ هی .خدا نصیب کنه از این دایی ها.
دستم رو برای گارسون باال بردم و رو به نازی گفتم:
_ تا چشمهات در بیاد.
تو همین لحظه گارسون اومد تا سفارش بگیره.من و سارا برگ سفارش دادیم و نازی هم طبق معمول کوبیده .گارسون
که رفت ،سارا رو به من گفت:
_ رستا جون یه خبر دارم برات داغ داغ.
لبخند عمیقی زدم و با ذوق گفتم:
_ دارم خاله میشم؟
نازی تک خنده ای زد که سارا مشتی به بازوم زد و گفت:
_ مسخره نکن بیشعور.اصال نمیگم.
بعد زیر لب زمزمه کرد:
_ همینم مونده تو دوران عقد بچه بیارم .بابام از خونه که هیچی ،از این شهر میندازتم بیرون.
مغموم گفتم:
_ پس خبر داغت چی بود؟
_ نمیگم .بمون تو خماریش.
_ اه.مسخره بازی درنیار دیگه .بگو.
چون اصوال در مورد خبر رسوندن طاقت نمی آورد ،از خر شیطون پایین اومد و با آب و تاب گفت:
_امین آخر هفته میاد خاستگاری نازی.
چند ثانیه تو بهت موندم .بعد به طرف نازی برگشتم و لبخندی به روش پاشیدم:
_ وای .تو هم شوهر کردی رفتی؟
نازی جواب داد:
_ آره دیگه فقط تو ترشیدی بدبخت .از من به تو نصیحت ،بچسب به یه کوری ،کچلی چیزی .رو دستمون میمونیا.
سارا زد زیر خنده .منم با حرص گفتم:
_ نازی جان تا دیروز خودتم تو مرز ترشیدگی بودیا .نرو باال منبر اینقدر.
_ به کوری چشم سرکارعلیه ،رد کردم مرز ترشیدگی رو .شما به فکر خودت باش.
گارسون غذاهارو آورد و دیگه نتونستم جوابش رو بدم و به یه خنده بسنده کردم.
تقریبا آخرای غذامون بودیم که نازی گفت:
_ راستی رستا .فردا شب تولد یکی از دوستای امینه .من و امین میریم تو هم بیا .به این سارا خله گفتم بیاد متنها
عین چسب سیریش چسبیده به نامزدش نمیاد.
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سارا ضربه ای به سر نازی زد و گفت:
_ سیریش خودتی بی شعور بی تربیت.
دست از خورن کشیدم و گفتم:
_ من بیام چیکار؟
_ بیا حال و هوات عوض شه.
سارا رو به نازی گفت:
_ این که این مدت همش تو سفر بوده.
_ آره ولی عین گربه ای که فقط از کنار گوشت ردش می کنن .عین آدم نگشت که .فقط حمالی کرد.
_ محض اطالع نازی خانوم .بابت این حمالی پول میگیرما.
_ این و نگی چی بگی .حاال میای یا نه؟
_ ساعت چنده؟
_ هفت غروب تا پاسی از شب.
_ اوم ...خوبه پرواز ندارم.
_ پس فرداشب میایم دنبالت.
_ باشه فقط من کادو مادو نمیخرما.
درحالی که از جاش بلند می شد تا بره غذارو حساب کنه ،گفت:
_ جون به جونت کنن خسیسی .حاال خوبه کارم می کنه ها.
_________________
با صدای زنگ گوشیم ،آخرین نگاه و رو به خودم انداختم .شلوار راسته مشکی تنم بود و البته یه کمربند فانتزی
سفید .با یه بلوز مدل مردونه سفید .روشم یه جلیقه مشکی پوشیده بودم .کفشای پاشنه ۱۰سانتیم رو هم پام کرده
بودم .موهامم کال جمع کرده بودم و گوجه ای باالی سرم بسته بودم .آرایش کمرنگی هم روی صورتم بود .سریع مانتو
و شالموهم پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم ،دویدم پایین.
بعد از بوسیدن مامان که توی حیاط بود ،رفتم بیرون .امین و نازی منتظرم بودن .به سرعت سوار ماشین شدم و
گفتم:
_ سالم .ببخشید تورو خدا معطل شدین.
امین لبخندی زد و گفت:
_ نه رستا جان .اشکالی نداره.
_ شرمنده ها مزاحم شدم.
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نازی برگشت و نگاهی بهم انداخت که یعنی "خفه شو" تازه اون موقع قیافش رو دیدم .خیلی خوشگل شده بود .لنز
آبی که تو چشم هاش بود ،خیلی بهش میومد .کال قیافش رو عوض کرده بود .لبخندی به روش زدم و گفتم:
_ خیلی خوشگل شدی؟
_ میدونم.
پشت چشمی برای این اعتماد به نفس زیادش ،نازک کردم و دیگه تا رسیدن به مقصد چیزی نگفتم.
با دهن باز از ماشین پیاده شدم .نگاهم رو دوختم به ساختمون بزرگی که کلی پنجره داشت و از همه پنجره هاهم
رقص نور بیرون میزد .صدای آهنگ خیلی زیاد بود جوری که من لرزش رو زیر پام حس می کردم .باهمون دهن باز رو
کردم به سمت نازی و امین که دیدم اوناهم خیلی تعجب زدن .به امین گفتم:
_ امین تو ...تو مطمئنی اینجا تولده؟
نگاهشو از ساختمون گرفت و بهم دوخت و گفت:
_ واال به من که اینجوری گفتن.
خواستم چیزی بگم که به پسر جوون با عجله از در خونه بیرون اومد و به گوشه ی حیاط دوید و زانو زد و شروع کرد به
عق زدن .چهرم توهم رفت .نازی با حالت مشمئزی گفت:
َ
_ ای چقدر چندشه.
امین لبشو تر کرد و گفت:
_ حاال بیاید بریم تو ببینیم چه خبره.
و بعد به طرف در خونه حرکت کرد .من و نازی هم مثل جوجه ها دنبالش راه افتادیم .البته من که دست نازی رو گرفته
بودم .چون حیاطش یکم خوف داشت.
باالخره بعد لحظاتی نه چندان خوب ،رسیدیم دم در و امین در رو باز کرد .وارد خونه که شدم چشم هام از تعجب گرد
شد .به هرجایی شبیه بود جز تولد .بیشتر شبیه ...شبیه ...هنوز رقص نور فضا رو روشن نگه داشته بود .بوی تند
سیگار و یه بوی دیگه که نمیدونم چی بود ،به مشامم رسید .هرکی که از جلومون رد میشد ،یه سیگار دستش بود.
نازی با صدای بلندی به امین گفت:
_ امین اینجا کجاست؟ تو که گفتی تولده .این دیگه چه مدلشه؟
امین آب دهنش رو قورت داد و گفت:
_ بخدا نمیدونم نازی .سعید به من گفت یه تولد جمع و جور و دوستانست.
_ این یه تولد جمع و جور و دوستانست؟
_من چه میدونستم.
نازی پوفی کشید و گفت:
_ حاال چیکار کنیم؟
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_ برگردیم.
خواستیم به طرف در حرکت کنیم که دستی ،دور بازوی نازی پیچید و نگهش داشت .نازی جیغی کشید و امین رو
صدا زد .امین سریع برگشت و با دیدن یه پسر پشت نازی ،به طرف پسره رفت و دست پسره رو از بازوی نازی جدا کرد.
با حرص گفت:
_ به به آقا سعید .چشمم به جمالت روشن شد.
پسره بلند خندید .بی وقفه میخندید .به دیوونه بودنش یقین پیدا کردم چون حرف امین اصال خنده نداشت .باالخره
بعد چند دقیقه ،درحالی که اشک چشمش رو پاک می کرد ،گفت:
_ داشتی میرفتی؟ نیومده؟
_ تو گفتی تولدته .به اینجا نمیخوره جشن تولد باشه.
پسره که اسمش سعید بود ،لبخند پهنی زد و دستش رو روی شونه امین گذاشت و به طرف قسمتی از سالن که مبل
چیده شده بود ،حرکت کرد و گفت:
_ نه داش امین تولده .بیا هم با خانوما آشناشیم هم یه چیزی بدم بهت که سر حال بیای و لذت ببری از امشب.
این رو گفت و از توی یه جعبه سه تا قرص درآورد .حسابی ترسیده بودم .مطمئنم رنگم سفید شده بود عین گچ دیوار.
امین ضربه ای به دست دراز شده سعید زد که باعث شد قرصا بریزه بیرون .با عصبانیت گفت:
_ لذت بردن بخوره تو سرت .برو گمشو از جلوی چشمام.
انگار نه انگار امین بهش اون حرف رو زد .خندید و گفت:
_ به چشم ولی نریا داش امین .بمون که امشب مهمون منی.
و بعد با خنده به طرف یه دختر که اون وسط داشت قر میداد ،رفت .امین دستی به چشم هاش کشید و گفت:
_باید بریم از اینجا.همین االن.
خواست حرکت کنه که نازی گفت:
_ امین؟
_ جانم؟
_ چیزه ...من دستشویی دارم.
پوفی کشیدم و گفتم:
_ بس که خروس بی محلی.
امین کنار ابروشو خاروند و گفت:
_ رستا تو همین گوشه وایستا .من و نازی بریم یه دستشویی پیدا کنیم.
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با ترس سری تکون دادم و خودم رو کنار کشیدم .سعی می کردم خودم رو جمع کنم که قابل دید نباشم .خیلی
میترسیدم .خیلی ترسناک بود گیر افتادن بین یه سری دیوونه که هیچی حالیشون نیست و درحال خالی کردن
عقده هاشونن .واقعا هم باید از آدم های عقده ای ترسید.
توی همین فکرا بودم که دستی روی شونم قرار گرفت .به سرعت برگشتم که یه پسر با چشمای قرمز و موهای خیس
دیدم .لبمو گزیدم از ترس .آب دهنم رو به زور قورت دادم که پسره یکم جلو اومد و مقطع گفت:
_ اینـ...اینجا ...نمون دخ ...دخترجون .برو اینج ...اینجا،جای ...جای تو نیس ...نیست.
و توی بغلم ولو شد .یعنی اینقدر حالش بد بود،غش کرد تو بغلم.سریع پرتش کردم اونور.شاید حالش خوب نبود.شاید
قصدش کمک بود ولی من چندشم شد که توی بغل من بیهوش شد .اومدم نفس عمیقی بکشم که یکی اومد تو و داد
زد:
_ سعید.سعید بدو بدبخت شدیم .پلیسا اومدن .پلیسا اینجان .سعید!
یهو صدای آهنگ قطع شد .پسره دوباره داد زد:
_ پلیسا عین مور و ملخ ریختن اینجا .فرار کنین.
همین حرف کافی بود که کل جمعیت توی سالن به هول و وال افتادن .من کاری نکرده بودم ولی با دیدن جو اونجا
دستپاچه شدم .نگاهی به طبقه باال انداختم ولی خبری از امین و نازی نبود .ای بگم خدا چیکارت کنه نازنین که
دستشویی رفتنتم بی موقعست.
نمیدونستم چیکار کنم .ترسیده بودم .اگه پلیسا منم بگیرن؟ اونا که نمیدونن من کاره ای نیستم .خواستم مثل بقیه
به طرف در برم که چند تا پلیس اومدن تو .با دیدن اسلحه دستشون سکته کردم .بدون اینکه فکر کنم به سمت طبقه
باال دویدم .پله هارو یکی دوتا طی میکردم.
به اولین اتاق که رسیدم ،درشو باز کردم .وارد که شدم ،با یه میز پر از بسته های قهوه ای چسب خورده رو به رو شدم.
اصال نمیدونستم چین؟ وقتی هم نداشتم که به این فکر کنم اونا چین و توی این اتاق چیکار می کنن .به سرعت به
طرف پنجره اتاق رفتم و بازش کردم .یه نگاه به ارتفاعش انداختم .تاریک بود ولی مشخص بود ارتفاعش خیلی زیاد
نیست.
کفش هام رو درآوردم و از پنجره باال رفتم .یه لحظه قبل اینکه بپرم ،مکث کردم .نفس عمیقی کشیدم و به آسمون
نگاه کردم .خدایا هوام رو داشته باش .یه لحظه فکر کردم مامان منو توی این وضع ببینه ،چیکار می کنه ولی خب با
صدای داد پلیسا که انگار به اتاق نزدیک میشدن ،تصمیم گرفتم فعال به این موضوع فکر نکنم و سعی کنم خودم رو
نجات بدم .ببین رستا اصال نگران نباش .فکر کن هواپیما داره سقوط می کنه توهم قراره بپری و چترنجاتت رو باز
کنی .دوباره نفسی کشیدم و چشم هام رو بستم و پریدم.
با زانو روی زمین فرود اومدم .صدای دادم بلند شد که سریع جلوی دهنم و گرفتم .با اون یکی دستم هم زانوم رو
چسبیدم .خیلی درد می کرد ولی خب موفق شدم خداروشکر .دوباره به آسمون نگاهی انداختم .دمت گرم خداجون
عاشقتم.
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بلند شدم و کفش هام رو پام کردم .لنگ لنگان حرکت کردم که با صدایی متوقف شدم:
_ کجا به سالمتی؟ تشریف داشتین حاال.
چشم هام رو با حرص بستم و روی هم فشار دادم .به باالی سرم نگاه کردم و توی دلم گفتم:
_ یعنی نمیزاری دودقیقه از خوشیم بگذره.چرا همیشه ضدحال میزنی؟
درحالی که دندونام رو روی هم فشار می دادم ،برگشتم که با یه مرد مسن تقریبا۴۰یا۴۵ساله رو به رو شدم .با ترس
گفتم:
_ بخدا من کاری نکردم.
_ توی اداره معلوم میشه.
و بعد به زن کنارش اشاره کرد .زنه هم بی توجه به حرف های من ،من رو برد و سوار یه ون کرد .بیشتر از همه برام این
سخت بود که تموم راه رو باید یه مشت دختر که خود من از دیدنشون شرمم میشه رو تحمل می کردم .سرم رو به
پشتی صندلی تکیه دادم و چشم هام رو بستم .ای نازنین خدا لعنتت کنه .احتماال خودش و امین فرار کردن چون
نازی بین دخترای ون نبود .ببین تو چه دردسری من رو انداختن آخه .حاال چه خاکی توی سرم بریزم؟ سرم درد
گرفته بود انقدر که فکر کرده بودم ولی خب مسیر اون خونه تا اداره آگاهی ،هر مزخرفی که بود ،باالخره گذشت و
تموم شد.
روی صندلی نشسته بودم و منتظر بودم تا من رو صدا بزنن و برم داخل اتاق .بعد از چند دقیقه یه زنه اومد و دستم رو
گرفت و بلندم کرد .به طرف یه اتاقی بردم .وارد که شدم ،همون مرد مسنی رو که مچم رو گرفته بود ،پشت میز دیدم.
دستی به ریشاش کشید و گفت:
_ بیا بشین.
آروم به طرف صندلی رفتم و روش نشستم .سرم رو پایین انداختم و بی حرف مشغول بازی با انگشت هام شدم.بعد
دقایقی کوتاه ،رو بهم گفت:
_ اسمت چیه؟
_ رستا افخم.
_ سعید رو از کجا میشناسی؟
_ نمیشناسمش.
سرش رو بلند کرد و بهم گفت:
_ ببین دخترم بهتره دروغ نگی .اگه دروغ بگی کارت خیلی سخت میشه ها.
لبم و تر کردم و گفتم:
_ باور کنید راست میگم جناب...
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نگاهی به شونش انداختم و ادامه دادم:
_ جناب سرهنگ .دارم حقیقت رو میگم .من نه سعید و نه هیچکدوم از اون آدمارو نمیشناسم.
_ پس چجوری سر از اونجا در آوردی؟
مکثی کردم و گفتم:
_ من با یکی از دوستام و نامزدش اونجا بودم .دوستم گفت تولد یکی از دوستای نامزدشه ،منم برم .من نمیدونستم
اونجاخبریه .حتی نامزد دوستم هم نمیدونست .ما به محض وارد شدن به اونجا خواستیم بیایم بیرون ولی یه مشکلی
برای دوستم پیش اومد که باید میرفت دستشویی .با نامزدش رفتن و من دیگه ندیدمشون.
_ االن کجان؟
_ البد مثل من ترسیدن و فرار کردن.
_ تو میدونی ما چرا اون آدما رو دستگیر کردیم؟
یکم فکر کردم و گفتم:
_ خب چون مهمونی گرفته بودن دیگه.
سرهنگ یه نگاه عمیق بهم انداخت و گفت:
_ زنگ بزن پدرت سند بیاره ببرتت که امشب بازداشگاه نمونی .فردا هم به نامزد دوستت میگی بیاد اینجا.
با بهت به سرهنگ رو به روم که حاال مشغول نوشتن چیزی توی پروندش شده بود ،نگاه کردم .نه امکان نداره.
نمیتونم زنگ بزنم به خانوادم .اگه بفهمن من رو توی مهمونی گرفتن ،خیلی بد میشه .وای! آبروم میره .مامان رو بگو.
اوه اوه! بفهمه من همچین جایی بودم ،تا یه ماه باهام قهر می کنه .بابا ارسالنم که هیچی .به اون که اصال نمیتونم
زنگ بزنم .چه فکری می کنه دربارم؟ چهرم توهم رفت .خدایا پس چیکار کنم؟
توی فکر بودم که چه گلی به سرم بگیرم که با جرقه ای تو ذهنم زده شد ،یه لبخند پت و پهن روی لبم نشست.
دوست نداشتم زنگ بزنم بهش توی این شرایط ولی با وضعی که من دارم ،بهترین گزینه خودشه .رو به سرهنگ
گفتم:
_ ببخشید .گوشی من رو دم در ازم گرفتن .من چجوری زنگ بزنم؟
به تلفن روی میزش اشاره کرد و گفت:
_ میتونی از این تلفن استفاده کنی.
سری تکون دادم و تلفن رو برداشتم .شمارش رو حفظ بودم .سریع شماره رو گرفتم و منتظر موندم.
هفتمین بوق رو که خورد ،نا امید شدم از جواب دادنش.خواستم قطع کنم که صدای بم و گرفتش ،توی گوشم پیچید:
_ بله؟
انگار خواب بود .یه نگاه به ساعت انداختم .مرغه مگه؟ ساعت نه شبه تازه .لب گزیدم.مثل تو که االف نیست .پرواز
داشت بدبخت .نفسی تازه کردم و لبی تر:
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_ سالم .رستام.
صداش هوشیار تر شد:
_ رستا تویی؟ شماره کجاست؟
_ آیهان؟
_ جانم؟
لبامو روی هم فشردم .نمیدونم چرا میترسیدم .تپش قلب گرفته بودم از ترس .تو دلم بسم الله ای گفتم و آروم زمزمه
کردم:
_ میشه بیای کالنتری؟ من رو گرفتن.
چیزی نگفت .انگار تو بهت بود .بعد چندثانیه با صدای تحلیل رفته ای گفت:
_ کج ...کجا؟ کالنتری؟ کالنت ...کالنتری واسه چی؟
_ ببین نمیتونم پشت تلفن بگم .لطفا بیا و به کسی هم نگو .سندم بیار.
با همون لحن قبلی گفت:
_ آدرس بده.
آدرس رو که دادم ،بدون خداحافظی گوشی رو قطع کرد .بی ادب ولی خب دمش گرم هیچی نگفت بهم .من گفتم
کمه کم چهارتا لیچار بارم می کنه ولی هیچی نگفت بس که گله.
با خوشحالی رو به سرهنگ گفتم:
_ من االن چیکار کنم؟
_ بیرون باش تا بیان.
سری تکون دادم و به طرف در رفتم.قبل اینکه خارج بشم ،صدایی از پشت سر به گوشم رسید:
_ من جای تو بودم ،دیگه هیچوقت تو جشن تولد کسی که نمیشناسمش شرکت نمی کردم.
بدون حرف از اتاق زدم بیرون و روی صندلی نشستم .عجب شبی شد امشب .مثال خواستم یکم خوش بگذره بهم
ها .ببین چی شد تو رو خدا.
نزدیکای نیم ساعت همونجوری معطل نشستم و سعی کردم به دخترهایی که جیغ جیغ راه انداخته بودن و زجه و
مویه می کردن ،توجه نکنم و خودم رو با شمردن ترک های دیوار مشغول کنم.
بعد از نیم ساعت ،باالخره آقا تشریف آوردن ولی نه تنها .با ویهان .خوب شد گفتم تنها بیا .وگرنه بابامم پشتش راه
مینداخت و میاورد.
میگم زود نیست یکم؟ یا اصال میخواستی نیای.ها؟ تعارف نمی کردی ولی خدایی چقدر پررو بودما! از جام بلند
شدم .بهم که رسید ،با نگرانی گفت:
_ چی شده رستا؟ نمیدونی چجوری تا اینجا اومدم.

237

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

ویهان گفت:
_ پنج شیش باری که نزدیک بود تصادف کنیم رو فاکتور بگیری ،خداییش خوب اومد.
آیهان دوباره گفت:
_ میگی اینجا چیکار میکنی یا نه؟
دهن باز کردم که حرف بزنم ،در اتاق سرهنگ باز شد و اومد بیرون .با دیدن برادران راد گفت:
_ نسبتتون با خانوم چیه؟
آیهان جواب داد:
_ پسر عمه هاشیم .میشه لطفا بگین چه اتفاقی افتاده؟
_ شما دوتا تشریف بیارین داخل من توضیح میدم براتون.
و بعد بی توجه به من رفتن داخل اتاق سرهنگ .یعنی چی مثال؟ حاال چی میشد منم میرفتم تو؟ خوبه موضوع در
مورد منه ها .شونه ای باال انداختم و روی صندلیم نشستم و دوباره مشغول شمردن ترک های دیوار شدم .المصب
اصال نمیفهمی زمانت کی میگذره از بس حواست پرت میشه.
بعد از ده دقیقه،دوباره در اتاق باز شد و آیهان و ویهان اومدن بیرون .با دیدن چهره ی آیهان ،کپ کردم .اخم داشت
ولی نه به اون غلظت که بترسم.بهتم بیشتر بخاطر این بود که چهرش به بی تفاوتی یا کم محلی میزد .یه جوری بود.
یخ بود .تمام تنم با دیدن چهرش قندیل بست .دهن باز کردم:
_ آیهان چی ش...
حرفم و قطع کرد و بی توجه به من ،رو به ویهان گفت:
_ من تو ماشین منتظرم .کاراش رو انجام بده.
و بعد از جلوم رد شد و رفت .بغضم گرفت .عادت نداشتم این رفتار رو ازش ببینم .همیشه باهام مهربون و خوب بود.
ولی االن ...هر چیه زیر سر سرهنگه معلوم نیست چی بهش گفته .چشم هام رو که نهایت تالشم رو می کردم تا پر از
اشک نشه ،از مسیر رفتن آیهان گرفتم و به ویهان دوختم شاید بفهمم چی شده ولی اونم سری برام تکون داد و رفت
و من نفهمیدم سر تکون دادنش به معنای چی بود.
حالم بدجور گرفته بود .اون قدر که با دیدن این برخورد آیهان حالم بد شد ،وقتی پلیس گرفتم اینقدر بد نشدم .چشم
هام رو بستم .خدایا یعنی سرهنگه چی بهش گفته؟ چی گفته که این جوری شد؟ چشمایی که وقتی دیدمشون
ُ ُ
لملمه میزد از نگرانی ،چرا یهو عاری شد از هر احساسی؟
_ پاشو ترانه .کاراتو انجام دادم.میتونیم بریم.
با صدای ویهان چشمام و باز کردم.باالی سرم ایستاده بود.نفس عمیقی کشیدم و بازدمم و محکم دادم
بیرون.پرسیدم:
+آیهان چرا اونجوری کرد؟
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_ با چیزایی که شنیدیم ،به نظرم حق داره .میدونی؟ آیهان هیچوقت نمیتونه احساساتش رو پنهان کنه .از بچگی هم
همینطور بود .وقتی از چیزی ناراحت میشد ،چشم هاش کدر میشد .وقتی خوشحال میشد ،چشم هاش برق
میزد.وقتی خرابکاری می کرد ،مامانم خیلی راحت از حرکاتش میفهمید .وقتی هم عصبانی میشد ،چهرش بی تفاوت
بود .االنم همونطوره .عوض نشده.
_ چی ناراحت و عصبانیش کرد؟ توی اون اتاق چی شنیدین درباره من؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ بریم تو راه بهت میگم.
و بعد بلند شد و راه افتاد منم به دنبالش.
گوشیم رو که تحویل گرفتم و از آگاهی که بیرون اومدیم ،کمی اونطرف تر ،پرشیای ویهان رو دیدم که آیهان پشت
رولش نشسته بود .نگاهم رو دوختم به آیهان .بهم زل زده بود .اخم نداشت ولی هنوز گوله های یخ از نگاهش
میبارید .ویهان به طرف در عقب رفت و برام بازش کرد .به سرعت سمت ماشین رفتم و نشستم .همین که ویهان در
رو بست ،آیهان پاش رو روی گاز گذاشت و حرکت کرد .نموند که ویهان سوار بشه و من اینو تعبیر کردم که خیلی از
دستم عصبانیه .طفلی ویهان .این وقت شب ،باید تنها و بی ماشین برگرده خونه.
یه نگاه به گوشیم انداختم۵۶ .تا میس کال و۱۴تا پیامک از نازی داشتم .چون وقتش نبود که بهش زنگ بزنم و
فحشش بدم ،توی پیامک ،ماجرا رو مختصر براش گفتم.آدرس اداره رو هم دادم تا امین فردا بره و البته از خیر دوتا
فحش نگذشتم.
پیامک رو که فرستادم گوشیم و سایلنت کردم و گذاشتم کنار .از توی آینه به آیهان نگاه کردم .حواسش شیش دنگ
سر رانندگی بود و برای لحظه ای هم نگاهش رو از جلوش نمی گرفت .مگه اینکه بخواد از آینه ها این طرف و اون طرف
و بپاد .وقتی هم نگاهش به من میخورد و می فهمید دارم نگاهش می کنم ،سریع نگاهش رو می گرفت.
نمیدونستم کجا میریم .حتی نمیدونستم چند وقته که همینجوری داریم تو خیابون ها میگردیم ولی باالخره بعد یه
مدت که کامال توی سکوت گذشت ،ماشین رو نگه داشت .به بیرون نگاه کردم که متوجه شدم من و رسونده خونه.
هیچ حرفی نمی زد و هنوز مصرانه نگاهش به جلو بود .می خواست پیاده شم ولی نمی تونستم بدون اینکه بفهمم
چی شده برم.
باید می فهمیدم دلیل این تغییر ناگهانی رفتارش چیه .سرم رو پایین انداختم و منتظر موندم بلکه روزه سکوتش
شکسته بشه .نزدیکای دو یا سه دقیقه توی سکوت موندیم .تا اینکه خود آیهان سکوت و شکست و گفت:
_ پیاده شو.
بفرما! هی حرف نزد هی حرف نزد .االن هم که حرف زد میگه پیاده شم .بی توجه به حرفش ،سر جام نشستم .با
کالفگی دوباره تکرار کرد:
_ شنیدی چی گفتم رستا؟ گفتم پیاده شو.
دیگه تحملم تموم شد .با صدای نسبتا بلندی گفتم:
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_ یعنی چی آیهان؟ نمی خوای بگی چی شده؟ چرا اینقدر ناراحت و عصبانی هستی؟ باور کن منم حق دارم بدونم
چی درباره من شنیدی که اینقدر عصبانی شدی.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ برو پایین رستا .نمی خوام حرفی بهت بزنم که هم تو ناراحت بشی هم خودم بعدا پشیمون بشم .پس برو.
_ بخاطر اینه که من رو تو مهمونی گرفتن؟ به خدا من نمی دونستم اونجاخبریه  .بابا نازنین به من گفت تولد دوست
نامزدشه منم برم که حالم بهتر شه که ای کاش پام قلم میشد نمی رفتم اونجا .بخدا من نمی دونس...
حرفم رو قطع کرد و با صدای بلندی گفت:
_ اگه اونجا فقط یه مهمونی بود به نظرت من اینقدر عصبی می شدم؟ اونجایی که تو بهش میگی مهمونی ساده ،
محل معامله مواد مخدر بود .میفهمی؟
از بلندی صداش وحشت کردم .خیلی عصبانی بود .از چیزی هم که شنیدم ،کپ کردم .یعنی چی؟ مواد مخدر؟
باورم نمیشد .وای! صدای آیهان من رو از فکر بیرون آورد .دوباره با داد گفت:
_ میدونی بین چه آدمایی بودی تو؟ بین یه مشت خالفکار و معتاد و دزد و قاچاقچی .می فهمی یعنی چی؟ ِد
نمیفهمی دیگه .برو .برو رستا االن عصبیم حرف نزنیم بهتره .برو پایین.
اشک توی چشم هام پر شد .نگاهم رو که دوخته شده بود به آیهان ،گرفتم .اشک توی چشم هام باعث شده بود،
دیدم تار بشه .ترسیده بودم .ناراحت بودم .نه بخاطر جایی که امشب بودم .حداقل همش نه .بیشتر بخاطر عصبانیت
آیهان بود .از این آیهان می ترسیدم .البته اون که حق داشت .تقصیر خودم بود .من نباید می رفتم .نباید می رفتم
جایی که نمی شناسم .در ماشین و باز کردم و پیاده شدم .چند قدم رفتم جلو و از شیشه شاگرد بهش نگاه کردم:
_ آیهان من...
بدون اینکه گوش بده من چی میگم ،گازش رو گرفت و رفت .رفتنش تلنگری بود تا اشک هام بریزه روی گونم .بی
وقفه اشک هام سرازیر میشد و صورتم رو خیس می کرد .رفت .حتی نموند که من برم تو خونه .یعنی اینقدر از دستم
عصبانی بود؟ خب تقصیر من چیه؟ من که نمی دونستم اونجا چه خبره؟نفس عمیقی کشیدم و اشک هام رو پاک
کردم .فردا بهش زنگ می زنم و از دلش درمیارم .آره اینجوری بهتره .لبخند محوی روی لبم نشست .به طرف در
خونه رفتم و با کلیدم در و باز کردم و وارد شدم.
_______________________
کالفه شده بودم .هر چقدر به آیهان زنگ می زدم ،گوشیش خاموش بود .تقریبا االن یک ربعه که دارم می گیرمش
ولی خاموشه .این چرا اینقدر کینه ایه .نمیگه نگرانش می شم؟ یعنی از عمد خاموش کرده؟ خواستم دوباره شمارش
رو بگیرم که با صدای یکی از مهماندارا متوقف شدم:
_ خانوم افخم .صندلی خالی ها شمارش شدن .چهارتا صندلی خالی داریم و اینکه دوتا خانوم باردار توی این سفر
همراه ما هستن.
_ بسیارخب من خودم االن میام.
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بعد رفتن مهماندار ،نگاهی به صفحه خاموش گوشیم انداختم و بغض گلوم رو قورت دادم .نزدیک تیک آف هواپیما
بود و باید گوشیم رو کنار می زاشتم و به کارهام می رسیدم .گوشیم رو توی چمدون کوچیکم گذاشتم و از اتاق
مخصوص مهماندارن بیرون رفتم .تصمیم گرفتم دوساعت دیگه که رسیدم تهران با آیسان تماس بگیرم.
به محض اینکه از فرودگاه بیرون اومدم ،شماره آیسان رو گرفتم.بعد دوتا بوق جواب داد:
_ سالم به دختردایی خوشگلم.
_ سالم عزیزم چطوری؟
_ خوبم قربانت .تو چطوری؟
بی توجه به سوالش گفتم:
_ اوم ...راستش ...آیسان داداشت خونست؟ هرچقدر می گیرمش جواب نمیده .کارش دارم.
_ آیهان رو میگی؟ احتماال نشنیده .چون مهمون داریم.
یعنی نمی دونه گوشیش خاموشه؟ پوفی کشیدم و پرسیدم:
_ مهمون؟ کی هست؟
_ دریا این ها اومدن خونمون .االن به آیهان میگم بهت زنگ بزنه.
با این حرف آیسان ،سرجام متوقف شدم .لبم رو محکم گاز گرفتم .پس بخاطر همین بود .دریا خانوم تشریف برده
بودن که گوشیش رو خاموش کرده بود .اصال وقتی دریا پیششه ،چرا باید جواب من رو بده؟ رستا کیه وقتی دریا
هست؟ دریای زیبا ،عاشق و مهربون .دستی به صورتم کشیدم .همینم مونده که حسودی کنم .در جواب آیسان
گفتم:
_ نه به آیهان نگو .من خودم یه سر میزنم به اونجا.
_ باشه منتظرم.
گوشی رو که قطع کردم به طرف تاکسی های فرودگاه رفتم و آدرس خونه عمه رو دادم.
دم در خونه عمه اینا پیاده شدم .خواستم زنگ بزنم که در باز شد و قامت دریا و پدر و مادر و برادرش پدیدار شد.
خودم رو کنار کشیدم و زیر لب سالم دادم.دریا با لبخند زیباش دستش رو دراز کرد و گفت:
_ سالم تو اگه اشتباه نکنم دختردایی آیهانی درسته؟ اسمت رستا بود دیگه.
من دختردایی آیسان و ویهانم بودم .نه فقط آیهان .بعدشم اون روز ،درسته آیهان فیلم بازی کرد ولی این که نمی
دونست .چ طور اینقدر خوب رفتار می کنه؟ یا اونقدر عاشق آیهان نبود یا اینکه زیادی با سیاسته یا هم که ...آیهان
بهش گفته که فکر نمی کنم .مورد دوم واقعی تره .از فکر بیرون اومدم و سری تکون دادم و گفتم:
_ بله درسته.
_ خوشحالم که دوباره دیدمت .به آیهانم گفتم دوست داشتم بیشتر باهات آشنا شم ولی اون روز حالم خیلی مساعد
نبود .درک می کنی دیگه؟
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تیکه انداخت یعنی؟ فکر کنم اینم فهمید من حالم بده و ناراحتم خواست نمک رو زخمم بپاشه .چقدر احساس
ضعف می کردم .لبم و با زبون تر کردم و لبخند مصنوعی نشوندم روی لبم و گفتم:
_ فکر کنم داشتین می رفتین .من ...مزاحمتون نباشم؟
با همون لبخند گفت:
_ دختردایی آیهان هیچوقت مزاحم نیست.
اگه چندثانیه دیگه اونجا میموندم مطمئنم اشکام می ریخت و رسوام می کرد .ببخشیدی گفتم و به سرعت وارد
خونه شدم و در رو بستم .مسیر حیاط تا خونه رو دویدم .قبل اینکه وارد بشم نفس عمیقی کشیدم تا آمادگی دیدن
آیهان رو داشته باشم .وارد خونه که شدم ،با صدای بلندی سالم دادم .با عمو و آیسان دست دادم و عمه رو بوسیدم.
توی پذیرایی چشم چرخوندم ولی آیهان و ندیدم.پرسیدم:
_ آیهان کو؟
آیسان جواب داد:
_ تا االن اینجا بود .االن بهش گفتم تو اومدی .رفت باال فکر کنم رفت توی اتاقش.حاال چیکارش داری؟
حس کردم بغض بدی توی گلوم نشست .یعنی اینقدر ازم بدش میومد که تا فهمید من اومدم رفت باال؟ خب من که
نمی دونستم .بدون جواب دادن به آیسان ،با قدم های آهسته به طرف اتاق آیهان حرکت کردم.
خدایا! من رو به چه دردی دچار کردی؟ چرا نمی تونم قهر و بی محلیش رو تاب بیارم؟ چرا هرروز بیشتر از قبل شیفته
آیهان می شم؟ آخرش کجاست؟ اگه من رو نخواد چی؟ می دونم ،می دونم خدایا ،می میرم اون روز.
چشم هام پر اشک شده بود .مقابل اتاقش ایستادم .در سفید رنگ اتاقش رو تار می دیدم .مشتم رو باال آوردم و چند
ضربه ای به در زدم .نفس عمیقی کشیدم .هنوز چندثانیه نگذشته بود که در اتاقش رو باز کرد و با دیدن من و چشم
های اشکیم خشک شد .چشم های متعجبش صورتم رو میکاوید .طاقت نیاورد و زیر لب گفت:
_ رستا؟ خوبی؟
نه خوب نبودم .اصال خوب نبودم .دریا اینجا بود ،آیهان تا فهمیده بود من اومدم ،اومد توی اتاقش .خوب نبودم .یه
قطره اشک روی گونم چکید .آیهان لبش رو تر کرد و دست هاش رو با مکث روی بازوم گذاشت .قطره اشک های
بعدی که روی گونم چکید .آیهان جلوتر اومد و من رو توی بغلش کشید .آخ که دوست داشتم لحظه ها متوقف بشه و
تا دنیا دنیاست من توی آغوش اولین و آخرین مرد زندگیم بمونم .سرم رو روی شونش گذاشته بودم و دست هام رو
دور کمرش حلقه کرده بودم .سعی می کردم جلوی صدای گریم و بگیرم تا عمه اینا نشنون .دست آیهان روی سرم
بود و من مست نوازشش شدم .مرد مهربون من!
درحالی که به آیسانی زل زده بودم که نگاهش خیره به حلقه توی دست چپش بود ،روی مبل ،کنار ویهان نشستم و به
حرف عمه گوش دادم:
_ خب دیگه باالخره یکی پیدا شد که مارو از دست این آیسان نجات بده.
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رو به آیسان ادامه داد:
_ دختر بگما ،شب ببرنت صبح برت گردونن قبولت نمیکنیما.
صدای خندمون بلند شد .بیچاره آیسان .انگار واقعا خجالت میکشید .چون هیچی نگفت و سرش بیشتر توی یقش
فرو رفت .بابا ازم پرسید:
_ نامزدی دوستت کیه باباجان؟
_ فردا شب.
سکوتی کردم وگفتم:
_ این مدت چقدر نامزدی و عروسی بود .سارا و علیرضا ،پاشا و نازلی ،مارتین و ستایش ،آیسان و سامیار ،فرداهم که
امین و نازنین.
عمه رو به من گفت:
_ این که خوبه دخترم.ایشالله دائم تو عروسی باشیم.
لحظه ای مکث کرد و بعد ادامه داد:
_ ایشاالله قسمت تو باشه عمه جان.
تک خنده ای زدم و گفتم:
_ ای عمه! کی میاد من و بگیره؟ از پس آشپزیشم حتی برنمیام.
عمه لبخندی زد و گفت:
_ هرکی موجود نازنینی مثل تو رو تو بغلش بخواد ،باید آشپزشم بگیره عمه جان.
از این حرف عمه خیلی خجالت کشیدم .لبی تر کردم و سر به زیر گفتم:
_ سر پسر مردم کاله میره عمه .بیچاره پسره.
عمه اخم تصنعی کرد و گفت:
_ از خداشم باشه واال ما که...
ویهان که کنارم نشسته بود متوجه خجالتم شد و حرف عمه رو قطع کرد:
_ ای بابا مامان بیخیال .حاال که نمیخواد ازدواج کنه هی میگی .آب شد از خجالت بنده ی خدا.
صدای خنده جمع بلند شد و من بیشتر خجالت کشیدم .برای اینکه جو و عوض کنم گفتم:
_ این االن نامزدیشون بود یعنی؟
عمه جواب داد:
_ آره دیگه .ما که سامیار و خانوادش و میشناختیم از قبل .این دوتا جوونم که همو دوست دارن .درست نبود از هم
جداشون کنیم .تا چهارماه دیگه هم من وقت دارم جهزیه رو بخرم .عقد و عروسی روهم که باهم میگیریم.
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یه نگاه به آیسان انداختم و لبخندی به روش زدم که با لبخند شرمگینی جوابمو داد .با صدای بابا نگاهم رو از آیسان
گرفتم و بهش دوختم:
_ ترانه جان پاشو دخترم .پاشو آیهان برسونتت خونه دیروقته .به آقا سعید قول دادم امشب برت می گردونم.
درحالی که بلند میشدم گفتم:
_ دیگه به آیهان زحمت نمیدم به آژانس زنگ میزنم.
قبل بابا ،آیهان گفت:
_ قربون دهنت .اتفاقا پول الزمم .پول آژانس رو بده به من.
با لبخند سری تکون دادم بابا و عمه رو بوسیدم .به طرف در رفتم و مانتوم رو تنم کردم و کیفم رو هم برداشتم .رو به
جمع گفتم:
_ من رفتم .شب همگی خوش.
عمه با لبخند گفت:
_ خیلی زحمت کشیدی امشب عزیز عمه .مرسی که اومدی.
_ نگو عمه جون.آیسان مثل خواهرم نداشتمه.
با شیطنت ادامه دادم:
_ وقت واسه جبران هست.
خنده ی جمع که بلند شد .آیهان کنارم اومد و سرش رو زیر گوشم برد و زمزمه کرد:
_ کمتر بلبل زبونی کن خانوم.بدو بریم.
پشت سرش راه افتادم و سوار لندکروزش شدم .راه که افتاد گفتم:
_ میدونی آیهان .یه چیز رو نمیفهمم.
نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت:
_ چیو نمیفهمی خانوم؟
لبخندی به لفظ "خانوم" زدم و گفتم:
_ تو میدونستی آیسان و سامیار باهم دوستن ولی هیچ واکنشی نشون ندادی.
لبخندی زد و گفت:
_ من اونقدر به خواهرم اعتماد دارم که مطمئن بودم کار اشتباهی نمی کنه .درسته ،نگرانی های برادرانم رو داشتم
ولی نمی خواستم سد راهش بشم .اونقدری هم مهم بود که بالفاصله بعد فهمیدنش با سامیار حرف بزنم.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ میدونی فرق دوست داشتن و عاشق شدن چیه؟
دوست داشتم حرف بزنه و من تا ابد به صداش گوش کنم.
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_ نه چیه؟
_ وقتی یه آدم مهربون ،مدام بهت خوبی می کنه و همه جوره هوات رو داره بهش عالقه مند میشی اما این عالقه
طوری نیست که اگه یه روز نبینیش دلتنگی پدرت رو دربیاره! فقط بخاطر خوب بودن هاش بهش عالقه داری اما
عاشق شدن دقیقا برعکس دوست داشتنه .حتی اگه طرف بدترین اخالق رو داشته باشه ،حتی اگه خوردت کنه و
غرورت رو بشکنه ،بازم نمیتونی دوسش نداشته باشی .اگه حتی یک روز نبینیش یاحتی یک ساعت ازش بی خبر
باشی ،بی قراری می کنی .مدام دلتنگی میاد سراغت و دیوونت می کنه .به این میگن عشق! من خوشحالم خواهرم
عاشق شده .عشق دنیارو خیلی قشنگ تر از قبل می کنه .امشب من خوشحالم چون خواهرم خوشحاله.
لبخندی به این سخنرانیش زدم .حرف هاش رو قبول داشتم .من مطمئنم اگه یه روز قرار باشه بهش بگم که دوسش
دارم و اون پسم بزنه و غرورم رو خورد کنه من بازم دوستش خواهم داشت .اگه یه ساعت نبینمش بی قراری می کنم.
دلتنگی دیوونم می کنه و من ...من دوستش دارم .هم آیهان رو و هم این حسم رو.
_ بفرمایید سرکار خانوم.
از پنجره به بیرون نگاه کردم و متوجه شدم که رسیدیم .به طرفش برگشتم و گفتم:
_ خیلی زحمت کشیدی.ممنون.
چشماشو به چشمام دوخت و گفت:
_ من ممنونم که اومدی .شاید خودت ندونی ولی باید بگم جایگاهت توی خانوادمون خیلی باالست رستا .خیلی .تو
واسه همه ما عزیزی.
نگفت واسم ،گفت واسمون .آیهان مهربونه خیلی مهربونه با همه .نمیتونم برداشت خاصی کنم از رفتارش .مغموم از
این نتیجه ،زیرلب گفتم:
_ خدافظ.
به طرف خونه راه افتادم که صدام زد:
_ رستا؟
بی حرف به طرفش برگشتم که گفت:
_ تو واسه هممون عزیزی .مخصوصا...
مکثی کرد و آروم گفت:
_ من
تموم سعیم رو کردم که جلوی لبخندی که داشت روی لبم شکل میگرفت رو بگیرم.ولی خب چندان موفق نبودم.با
صدای آرومی ،مثل خودش گفتم:
_ توهم.
خیلی سریع به طرف در خونه راه افتادم .دوباره صدام زد:
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_ رستا؟
_ بله؟
_ کرایه من چی شد؟
به صورتش نگاه کردم تا آثار شوخی رو ببینم ولی نه .انگار جدی بود .متعجب دستم رو توی کیفم کردم و کرایه آژانس
رو درآوردم و به طرفش گرفتم .پول رو گرفت و بوسید و توی جیبش گذاشت و گفت:
_ پولتم واسه ما عزیزه دختردایی.
سریع برگشتم به طرف در تا نیش بازم رو نبینه .به طرف در رفتم و توی کیفم دنبال کلیدم گشتم .اونقدر هول و
هیجان زده بودم که کلیدم از دستم افتاد.
فکر کنم متوجه هولیم شد .چون صدای خنده ی بلندش رو شنیدم .لبی گزیدم و خم شدم .سریع کلیدم رو
برداشتم و در رو باز کردم .وارد شدم و بعد بستن در ،بهش تکیه زدم .نفس نفس میزدم .انگار توی دوی ماراتن شرکت
کردم .صدای جیغ الستیکش که توی گوشم پیچید ،نفس عمیقی کشیدم و با لبخند مهار نشدنی ای به طرف خونه
راه افتادم.
_ رستا؟ زودباش بانو دیرت شد.
با صدای دانیال آخرین نگاه رو از توی آینه به خودم اندختم و سریع از اتاقم بیرون زدم .پله هارو یکی دوتا طی کردم و
وقتی به دانیال رسیدم ،خواست چیزی بگه که قبل اون گفتم:
_ دانی جون ،جون هرکی دوست داری غر نزن بیا بریم دیر شد.
حرصی نگاهم کرد و گفت:
_ چه عجب فهمیدی دیر شد.
چشم هام رو تو کاسه چرخوندم و نفسم که توی دهنم جمع کرده بودم و باعث شده بود لپم باد کنه رو با شدت بیرون
فرستادم و پشت سرش راه افتادم.
سوار ماشین شدیم و دانیال به طرف خونه نازی اینا راه افتاد .نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
_ خب؟
متعجب نگاهش کردم و گفتم:
_ خب چی؟
_ از بعد ماجرای آشتی کردنتون با اون وضع دیگه برام تعریف نکردی چی شد.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ شاید تو تنها کسی باشی که بتونم بهش بگم میترسم .میترسم دانیال .از نخواستنم ،پس زدنم .این ترس توی
وجودم نمیزاره از حس قشنگم لذت ببرم.
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_ میتونم درکت کنم .ببین زندگی کوتاهه ولی اونقدر طوالنی هست که بشه با عشق پرش کرد .قانون های طبیعت رو
فراموش کن و از ته دل عاشق شو و شاد زندگی کن .اینه که مهمه ،که کمتر پیدا میشه این روزا .باید شجاع بود و به
سمت رویا قدم برداشت .رستا شهر رویاها و قصه ها و آرزوها که زندایی همیشه تو بچگی برامون تعریف می کرد،
خیلی هم دور نیست .همین اطرافه فقط باید بخوای .بخوای و راهش رو پیدا کنی .به چیزهای خوب فکر کن بانو.
لبخندی زدم و گفتم:
_ گاهی فکر می کنم تو باید مشاور میشدی نه چشم پزشک.
خنده ای کرد و دیگه تا مقصد چیزی نگفت .وقتی رسیدیم ،ماشین رو دم خونه نازنین اینا نگه داشت و گفت:
_ سعی کن خوش بگذونی و اینکه مواظب باش ندزدنت .چون خیلی خوشگل شدی.
تک خنده ای کردم و درحالی که میاده میشدم گفتم:
_ مگه اینکه تو از من تعریف کنی.
در ماشین رو بستم و دانیال با تک بوقی ازم جدا شد.
جلوی در ،بزرگترها ایستاده بودن و به مهمون ها خوش آمد می گفتن .جلو رفتم و با بابای نازنین احوال پرسی کردم
که به داخل راهنماییم کرد .وارد که شدم موجی از گرما به صورتم هجوم آورد .هواش خیلی خفه بود .عده ای وسط
می رقصیدن و عده ای گوشه ای حرف میزدن .لباسم رو عوض کردم و به سمت نازنین و امین که معلوم بود خیلی
خوشحالن و هیجان زیادی دارن ،رفتم:
_ به به عروس و داماد! خوش میگذره؟
نازی با حرصی که سعی داشت زیر لبخند مسخرش پنهان کنه ،گفت:
_ چرا دیر اومدی؟ مثال دوست صمیمی منیا .تو این موقع اومدی از بقیه چه توقعی باید داشته باشم؟
و به حالت قهر صورتش رو برگردوند .امین لبخندی زد و رو به من گفت:
_ چه عجب رستا خانم ما شما رو زیارت کردیم.
با خنده گفتم:
_ زیارتت قبول.
رفتم کنار نازنین و گفتم:
_ حاال قهر نکن خوبیت نداره.
و بغلش کردم .تو همون حالت پرسیدم:
_ سارا و علیرضا نیومدن؟
_ مگه همه مثل تو ان؟
امین نگاهی به قیافه نازنین و بعد نگاهی به قیافه من انداخت و گفت:
_ رستا جان ول کن نازنین رو .خستست به همه چی گیر میده.
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لبخندی زدم و گفتم:
_ اشکال نداره .تنهاتون میذارم عروس و داماد ایده آل.
با لبخند ادامه دادم:
_ کنارهم فرسوده بشین.
و سریع جیم زدم تا نازی فرصت نیشگون گرفتن پیدا نکنه .چشم چرخوندم و سارا و علیرضا و در حالی پیدا کردم که
سارا داشت می لومبوند .زدم پشت گردن سارا و گفتم:
_ بعد میگی من چرا چاق میشم .باباجان کاه مال خودت نیست ،کاهدون که از خودته .درسته مال مفته نه در این
حد.
سارا دستم رو گرفت و نشوند کنار خودش:
_ خفه شو بابا من کی گفتم چاق میشم عزیزم من مانکنم.
من:اوهو! تو مانکنی پس من باربیم.
سارا داشت غرغر می کرد که بی خیالش شدم و با علیرضا حرف زدم.
سارا و علیرضا منو رسوندن خونه و رفتن .وارد حیاط شدم و قدم زنان به طرف خونه رفتم .با ورودم نگاه ها برگشت
سمتم .عمه اینا خونه ما بودن ولی بابا نبود .خیلی وقته ندیدمش .یادم باشه قبل پروازم برم ببینمش.
با کشیده شدن تو بغل آیسان از فکر در اومدم و منم متقابال بغلش کردم و که زیر گوشم گفت:
_ خیلی خوشگل شدی ترانه.
به همه سالم دادم و احوال پرسی کردم.عمه لبخند مهربونی زد و گفت:
_ قشنگم عروسی خودت .خوش گذشت؟
_ بله جاتون خالی.
و سرگرم صحبت با مامان شد .عمو و باباهم باهم حرف میزدن.
مامان وسط صحبتاش گفت:
_ رستا جان دخترم غذا برات گذاشتم تو یخچال .اگه گشنته برو گرمش کن.
_ نه مامان تو مراسم نازی همه چی خوردم.
ویهان آروم ،جوری که مامان نشنوه گفت:
_ آقا من نفهمیدم االن رستا صدات کنم یا ترانه .آخه چه وضعشه تکلیف منو روشن کنید دیگه.
_ تو اصال هیچی صدا نکنی من راحت ترم.
آیهان که خیلی جدی نشسته بود و موبایلشم دستش.
دستمو جلوی چشم هاش تکون دادم و گفتم:

248

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ پسر عمه بپا غرق نشی.
آیهان سریع سرشو از تو گوشی بلند کرد و هول گفت:
_ هان؟
_ واسه موبایل بدبخت دیگه چرا اخم می کنی برادر؟
برادر از دهنم پرید .آیهان یکی از ابروهاشو انداخت باال و نگاهم کرد .من چرا گفتم برادر؟ از دهنم پریدا .اه!
آیسان رو به همه گفت:
_ بچه ها چطوره بریم بیرون؟
خسته بودم .رقصیدن تو جشن نازی با این کفشای پاشنه بلند حسابی کار دستم داده بود ولی اگه قبول نمی کردم
بد میشد .همه موافقتشون رو اعالم کردن که ویهان گفت:
_ پس تا رستا لباسش رو عوض کنه ،منم برم دست به آب جهت انجام عملیات.
آیسان با قیافه مچاله گفت:
_ ویهان گمشو برو خجالت بکش.
_ مگه من دقیقا نوع عملیاتو مشخص کردم؟ بعدشم دستشویی نیاز بشره .خودت دستشویی نمیری؟
سامیار برای دفاع از آیسان به ویهان گفت:
_ ویهان خان خانم منو اذیت نکنا بامن طرفی.
_ جمع کن خودتو قبل از اینکه زن تو بشه خواهر زشت من بود.
آیهان پیش دستی کرد و گفت:
_ ویهان بی خیال شو .حوصله مضخرفاتت رو ندارم .بچه ای مگه؟
ویهان با اخم تصنعی گفت:
_ باز اون دریای سه نقطه گند زده به اعصابت چرا سر من بدبخت خالی می کنی؟
آیهان با اخم گفت:
_ دهنت رو ببند ویهان.
گفت دریا .چرا هرجا میرم حرف این دریا باید باشه؟! آخرین بار که دیدمش نظرم در مورد مهربونیش عوض شد.
بیشتر بدجنس بود تا مهربون.
دلم گرفت بی توجه به همه رفتم تو اتاقم .به پشت در تکیه زدم .حالم گرفته بود ولی خب االن نباید به روی خودم می
آوردم.
ذهنم درگیر بود .بلند شدم و لباسم رو عوض کردم و یه شیر پاک کن برداشتم تا آرایشم رو پاک کنم که آیسان اومد تو
اتاق و دوید طرفم و گفت:
_ زودتر ترانه .بچه ها پایین منتظرن .االن آیهان دیوونه میشه میذاره میره ها.

249

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

یه نگاه به صورتم کرد وادامه داد:
_ قشنگه آرایشت .پاک نکن بلندشو بریم.
آرایشم خیلی غلیظ بود برای یه بیرون رفتن معمولی .دوست نداشتم اینجوری برم ولی خب وقتی هم نداشتم .بعد
برداشتن کیفم ،سریع با آیسان بیرون رفتیم و بعد خداحافظی کردن با بقیه ،بیرون رفتیم .مونده بودیم به طرف
ماشین آیهان بریم یا سامیار که آیهان خان امر فرمود با یه ماشین بریم .آیهان پشت رول نشسته بود و سامیار کنارش.
منو آیسان و ویهانم عقب.
ویهان چرت و پرت می گفت و سامیار و آیسان میخندیدن .منم به بیرون زل زده بودم .آیهانم که محو رانندگی بود.
بدون اینکه نگاهش رو از جلو بگیره ،پرسید:
_ کجا بریم؟
آیسان با ذوق آشکار گفت:
_ شهربازی.
ویهان خودش رو جلو کشید و با شیطنت به سامیار گفت:
_ آخ بمیرم برات زن نگرفتی که! مهد کودک زدی.
وسط خنده سامیار ،آیسان یه نیشگون از بازوی ویهان گرفت و جیغش رو در آورد و دوباره تکرار کرد:
_ شهربازی!
ویهانم درحالی که دستش به بازوش بود ،گفت:
_ بکشنه دستت .بعدشم من نه حوصله جیغ جیغ های دخترهارو دارم نه غش و ضعف کردن دخترها واسه من.
زدیم زیر خنده که آیسان گفت:
_ خیلی بیشعوری ویهان .اوال خودت جیغ جیغویی .دوما من ندیدم تاحاال کسی برای تو غش و ضعف کنه.
_ از بس حسودی دیگه.
آیهان مداخله کرد و گفت:
_ به نظرم بریم پارک ملت.
سامیار نیم نگاهی به راننده اخمو انداخت و گفت:
_ داداشم توکه داری میری چرا سوال میپرسی؟
به آینه نگاه کردم .نمیدونم به من نگاه می کرد یا داشت به ماشین های عقب نگاه می کرد ولی هرچی که بود ،دلم
نیومد نگاهم رو ازش بگیرم .چند ثانیه ای نگاهش اینور بود که با صدای بوق متعددی به خودش اومد و نگاهش رو
دوخت به روبه رو.
آیهان ماشین رو پارک کرد و همه باهم پیاده شدیم و به طرف پارک ملت رفتیم .وارد پارک که شدیم ،آیهان گفت:
_ بهتره بریم رستورانش شام بخوریم من گشنمه.
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ویهان با دستش ضربه ای به شونه آیهان زد و گفت:
_ آ قربون داداشم برم .اگه مهمون توییم که با کله میریم رستوران.
آیهان نگاهی به برادرش انداخت و گفت:
_ به جهنم! مهمون من.
آیسان و ویهان یه هورای بلند کشیدن و همه باهم به طرف رستوران حرکت کردیم .وارد رستوران شدیم و پشت یه میز
دنج نشستیم.
آیسان و سامیار کنارهم نشستن .منم وسط آیهان و ویهان .یکم که گذشت ،یه گارسون با لباس مخصوصش به میز
نزدیک شد و با خوشرویی گفت:
_ سالم .خیلی خوش اومدین .چی میل دارین؟
ویهان یه لبخند پهن زد و گفت:
_ قربون دستت داداش! پنج پرس شیشلیک با همه مخلفات.
گارسون با یه لبخند جواب داد:
_ همین االن میارم خدمتتون.
وقتی که رفت ،نگاه هممون برگشت به سمت ویهان .آیسان چشماشو ریز کرد و گفت:
_ تو خجالت نمیکشی جای ماهم انتخاب می کنی؟
ویهان حق به جانب گفت:
_ خجالت رو تو باید بکشی که جلوی جفت داداش هات رفتی نشستی ور دل شوهرت .بعدشم از خداتونم باشه
شیشلیک مفت بخورین.
آیسان با حرص نگاهش کرد و رو به آیهان گفت:
_ تو چیزی نمیگی؟
آیهان خونسرد یه نگاه به آیسان و بعد ویهان انداخت و گفت:
_ ویهان ،خواهرم رو اذیت نکن وگرنه گوشتو میبرم.
با این حرف ،شلیک خندمون هوا رفت .آیسان درحالی که می خندید ،به آیهان گفت:
_ الحق که هرچی بشه پشت همین شما دوتا .به جهنم ،پیاده شو امشب.
آیهان خواست چیزی بگه که با اومدن غذا ،ترجیح داد ساکت بمونه.
مشغول خوردن که بودم ،سنگینی یه نگاهی رو حس کردم .سرم رو بلند کردم و اطراف رو نگاه کردم تا اینکه نگاهم به
یه گروه پسر که پشت آیهان نشسته بودن افتاد .یکیشون داشت به میز ما نگاه می کرد .یعنی بهتر بگم ،داشت به
طرف من نگاه می کرد .تا نگاهم رو دید ،یه لبخند زد و یه کارت باال آورد و لب زد:
_ شماره بدم؟
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بهتم برده بود .آب دهنمو قورت دادم .ناخداگاه دستم به طرف شالم رفت و جلو کشیدمش .تو حال و هوای خودم
بودم که نفس های داغی رو زیر گوشم حس کردم:
_ پاشو جاتو با من عوض کن.
نگاهم خیره بود بهش .سرش پایین بود و داشت غذاش رو میخورد .این چجوری فهمید؟ این که سرش پایین بود.
نکنه پشتشم چشم داره؟ با بلند شدن آیهان ،منم از فکر دراومدم و بلند شدم و جا به جا شدیم .آیسان با دیدن این
کار گفت:
_وا! جاتونو چرا عوض کردین؟
قبل من آیهان جواب داد:
_ من با ویهان یه کاری داشتم جامو با رستا عوض کردم.
و بعد مشغول حرف زدن با ویهان شد .یه نفس عمیق کشیدم و باقی غذام رو خوردم.
بعد خوردن غدا ،رو به جمع گفتم:
_ من میرم دستامو بشورم .تو نمیای آیسان؟
آیسان نگاهی به دستاش انداخت و گفت:
_ نه دستام تمیزه.
_ پس شما برین تا من بیام.
خواستم حرکت کنم که آیهان جلوم ایستاد و گفت:
_ برو آرایشتم پاک کن .خیلی زیاده.
به مسیر رفتنش چشم دوختم و سری تکون دادم و بعد به طرف سرویس رفتم .وارد شدم و دست هام رو شستم.
موهامم کامل دادم تو .نمیتونستم اینجا آرایشم رو پاک کنم چون آرایشم زیاد بود و من هیچ امکاناتی برای پاک
کردنشون نداشتم .پس حداقل موهام رو بزارم تو .نگاه آخر زو به خودم انداختم و بعد از دستشویی خارج شدم.
هیچکدوم از بچه ها توی رستوران نبودن .کیفم رو روی دوشم مرتب کردم و به طرف بیرون پا تند کردم .از رستوران
که خارج شدم با چشم به دنبال ماشین آیهان گشتم ولی پیداش نکردم .خواستم گوشیمو در بیارم که صدایی
متوقفم کرد:
_ خانوم خانوما! تو رستوران که اون نخود آش نذاشت ما بببنیم شمارو و کارت بدیم خدمتتون.
دستم خشک شد .حتی جرئت نداشتم برگردم سمتش .خدایا! پس اینا کجا رفتن؟ چرا نیستن؟ من چیکار کنم حاال؟
پسره دید برنمیگردم ،خودش یواش یواش اومد و جلوم ایستاد .زل زد توی صورتم و جلو تر اومد .هر چقد اون میومد
جلو من میرفتم عقب .زبونم رو با لبم تر کردم که خندید و گفت:
_ یعنی ترسیدی خوشگلم؟
اخمی روی صورتم نشست که حالت ترسیده ها رو به خودش گرفت و گفت:
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_ وای تو رو خدا اخم نکن ترسیدم.
به حالت معمولیش برگشت و با لبخند گفت:
_ اخمتم به جون میخرم.
دید هیچی نمیگم از رو نرفت که .یکم نزدیک تر شد و گفت:
_ چیه؟ پیشی چنگت زده؟
و بعد خواست دستش رو نزدیک صورتم بیاره که با صدایی متوقف شد:
_ اون خانوم خودش پیشیه .بپا چنگوالش واست درنیاد بیرون که بد چنگ میندازه.
مکثی کرد و گفت:
_ دستت بخوره بهش ،یه جای سالم تو بدنت نمیزارم.
پسره به طرف صدا برگشت و راه دیدن صاحب صدا روهم واسم باز کرد .نگاهم رو دوختم بهش .یه اخم فوق العاده
غلیظ روی صورتش نشسته بود .جوری که من جای اون پسره ترسیدم .آیهان جلوتر اومد و رو به روی پسره ایستاد .با
همون اخم گفت:
_ راهتو بکش و برو.
پسره هم جلوی آیهان ایستاد و گفت:
_ تا شمارمو نگیره نمیرم .اصال تو چیکارشی؟
پسره یکم از آیهان قد بلند تر بود ولی آیهان هیکلی تر و چهارشونه تر بود.
آیهان با عصبانیت وحشتن اکی ،یقه پسر رو گرفت و کوبوندش تو دیوار و با صدای آروم ولی عصبی و از بین دندوناش
گفت:
_ خدا رو شکر کن که نمیکشمت .من چیکارشم؟ میخوای بدونی من چیکارشم؟
یه لحظه تو دلم ذوق کردم .گفتم االن مثل رمانی که چند وقت پیش خوندم و پسره خودش زو نامزد دختره معرفی
کرد ،آیهانم االن میگه من نامزدشم.
_ تو داشتی جلوی من به خواهرم شماره می دادی.
این حرفش مثل پتک تو سرم خورد .یعنی اون من رو مثل خواهرش میدونه؟ مثل آیسان؟ ولی ...ولی من که اونو مثل
برادرم نمیدونم .مگه نمیگن دل به دل راه داره؟ پس چرا دل من به دل آیهان راه نداره؟
اونقدر این جمله اعصابم رو به هم ریخته بود که اصال نفهمیدم تکلیف پسره چی شد .به خودم اومدم و دیدم مچ
دستم قفله تو دستای آیهان و داره به طرف بچه ها میره ،منم تقریبا دارم پشتش میدوم.
نگاهی به بچه ها انداختم .قیافه هاشون نشون میداد شاهد ماجرا بودن آخه داشتن با نگرانی نگاهم می کردن ولی
من خیلی ریلکس بودم .ظاهرم ریلکس بود ولی باطنم داشت منفجر میشد از حرص .فقط دنبال یه فرصت بودم
بریزم بیرون همه چیو.
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آیهان به بچه ها که رسید ،ایستاد و دستم رو جوری کشید که پرت شدم بین بچه ها .آیسان دستم رو گرفت و نگهم
داشت و با بهت زمزمه کرد:
_ آیهان؟
بی توجه به آیسان ،با همون عصبانیت و اخم قبل ،رو به من گفت:
_ تو عمدا این کارهارو انجام میدی .برای اینکه با من لجبازی کنی.
نمیفهمیدم چی میگه فقط تونستم بگم:
_ نه آیهان من...
حرفم رو قطع کرد و با اخم بیشتری ادامه داد:
_ میدونی؟ تو از یه بچه  ۵ساله هم نفهم تری .تو اصال مراعات کردن بلد نیستی فقط بلدی دردسر درست کنی .وگرنه
این لباس و آرایش ،برای یه شام ساده؟ میدونی مشکل کجاست؟ تو نمیدونی رفتار و ظاهر درست یعنی چی و حتی
نمیخوای اینو بفهمی .مشکل اینه!
خب وقتی من رو مثل خواهرش میدونه ،دیگه هیچ اتفاقی برای من تعجب آور نیست .حتی این حرف هاش که عین
صدتا تیغ ،زخم میزنه به دل آدم .آیسان خواست دهن باز کنه که دستم رو روی دستش که دور بازوم حلقه شده بود
گذاشتم و زیر لب زمزمه کردم:
_ هیچی نگو.
به طرف آیهان که هنوز آثار خشم توی صورتش بود ،برگشتم و گفتم:
_ اگه تو اینقدر با من مشکل داری ،اگه فکر می کنی کارهای من اینقدر غلطه ،چرا همش دنبالم راه میوفتی تا ازم
مراقبت کنی؟ چرا نمیذاری یه بار برای این کارهای غلطم تاوان پس بدم؟
یه قدم به جلو برداشتم که باعث شد دست آیسان از دور بازوم باز بشه:
_ چرا میگی کارم اشتباهه؟ بخاطر آرایشی که کردم یا لباسی که پوشیدم؟ من از تو بیشتر از اون پسر ترسیده بودم.
تو چی فکر کردی؟ که اگه یه دختری آرایش کنه ،میخواد به ارزشش ضربه بزنه؟ یعنی ارزش ما اینقدر سسته؟ به
هرحال من آرایش کردم بابتش هم اصال شرمنده نیستم به هیچ وجه ولی اگه تو حس بدی از آرایش کردن من پیدا
کردی ،من معذرت میخوام.
دوباره یه قدم به جلو برداشتم که اینبار آیهانی که عصبانیتش جاش رو به بهت و تعجب داده بود ،یه قدم به عقب
برداشت:
_ من اگه آرایش داشتم بخاطر این بود که از جشن نامزدی برگشته بودم وگرنه هیچوقت به خودم اجازه این مقدار
آرایش اونم برای یه شام ساده نمیدم.
همون طور که حرف میزدم من به جلو میرفتم و آیهان عقب گرد می کرد:
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_ چرا منو از روی ظاهرم قضاوت می کنی؟ یادت رفته؟ اینا لباسای منن نه شخصیت من .اینکه من به عنوان یه انسان
چی هستم یا کی هستم برای تو هیچ مفهومی نداره چون تو فقط به ظاهر آدما اهمیت میدی .تو گفتی لجبازی .چرا
فکر کردی من لجبازی می کنم؟ اصال چرا باید لجبازی کنم؟ من حد خودم رو میدونم بی جنبه نیستم ولی تو...
مکثی کردم و به چشماش که حاال متعجب بود تا عصبانی زل زدم و گفتم:
_ باید بگم افکارت خیلی پوسیده و نخ نماست .متاسفم برات.
دوباره اخم روی پیشونیش نقش بست .میتونستم صدای به هم خوردن دندون هاش رو بشنوم .نگاهم رو پایین آوردم
و به مشتاش دوختم .صداش به گوشم رسید .ظاهرا مخاطبش ویهان بود:
_ من میرم .آیسان و سامیار میرن که خونه سامیار اینا .تو اینو برسون خونه.
و بعد بی توجه به جمع به طرف بیرون از پارک رفت .منظورش از این من بودم .خیلی عصبی بود ولی من تازه خالی
شده بودم .چیزی که عوض داره که گله نداره .داره؟
هممون به جای خالی آیهان نگاه می کردیم .سامیار گفت:
_ فکر کنم یکم زیاده روی کردی ترانه.نمیدونی چقدر نگرانت بود.
نگاهمو دوختم به سامیار:
_ حرفای اون درست بود؟ ندیدین چه مزخرفاتی رو گفت؟
سامیار خواست چیزی بگه که آیسان حرفشو قطع کرد:
_ حق با ترانست.داداشم باید یاد بگیره نباید وقتی عصبانیه چشم هاش رو ببنده و دهنش رو وا کنه.
ویهان دستی توی موهاش کشید و گفت:
_ سامی،تو آیسان و ببر منم ترانه رو میرسونم.
_ نه من خودم میتونم برم.
نگاهی بهم انداخت که عجیب شبیه نگاه های برادرش بود:
_ نمیخواد میبیرمت خودم.
گوشیش رو در آورد و به آژانس زد .تا اومدن ماشین ها ،کنار دریاچه پارک نشستم و به بحثم با آیهان فکر کردم.
پشیمون نبودم از حرف هام ولی...شاید حق با سامیار بود .فکر کنم یکم زیاده روی کردم .نباید اونجوری باهاش حرف
میزدم ولی خب من عصبانی بودم .از همه چی .از اینکه من رو مثل آیسان میدید ،از اینکه قضاوتم می کرد .تو
عصبانیتم که حلوا خیرات نمی کنن.
_ پاشو بریم.
نگاهمو از دریاچه کوچیک تو پارک گرفتم و به ویهان دوختم:
_ تو دیگه نیا راهت دور میشه من خودم با آژانس میرم.
سری به معنای "نه" تکون داد و گفت:
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_ وقتی آیهان گفت برسونمت ،یعنی بمونم تو بری تو خونه درم ببندی بعد برم .پاشو.
نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو به شدت بیرون فرستادم و از جام بلند شدم .کیفم رو برداشتم و شونه به شونه
ویهان حرکت کردم:
_ آیسان و سامیار چی شدن؟
_ رفتن خونه سامیار اینا.
سری تکون دادم و تا رسیدن به ماشین چیزی نگفتم .بعد چند دقیقه ،به ماشین زرد رنگ و فرسوده ای رسیدیم.
ویهان رفت جلو ،منم عقب نشستم و راننده ،بعد از شنیدن مقصد ،راه افتاد.
تقریبا  ۲۰دقیقه ای تو راه بودیم که با یه ترافیک فوق العاده سنگین مواجه شدیم .ماشینا کیپ شده بودن.راننده
ماشین گفت:
_ فکر کنم تصادف شده اون جلو.
با این حرف گردنم رو مثل غاز دراز کردم و به جلو نگاه کردم .راست می گفت .انگار تصادف شده بود .چون ماشین
آمبوالنس و جرثقیل برای بلند کردن ماشین اومده بودن.
خدا به راننده ماشین و خانوادش رحم کنه .به ویهان نگاه کردم .سرش تو گوشیش بود .نگاهمو ازش گرفتم و به
ماشینی دوختم که با جرثقیل بلند میشد .نگاهم که به ماشین افتاد ،نفسم تو سینه حبس شد .انگار راه نفسم بسته
شد .نمیتونستم نفس بکشم .دست انداختم به گلوم و ماساژش دادم بلکه راه نفسم باز شه .نه ...نه امکان نداره...
حتما چشم هام مشکل پیدا کرده .اون نمیتونه لندکروز آیهان باشه .نه خدایا .به من رحم کن ،به دل عاشقم ،به عمه
رحم کن خدایا به جوونیش رحم کن .چشم هام پر از اشک شده بود .با زور ویهانو صدا زدم:
_ ویهان؟
با شنیدن صدام ،به طرفم برگشت و با دیدنم ،متعجب گفت:
_ ترانه؟ چت شده؟
یه قطره اشک از چشمم ریخت پایین .خدایا بهم رحم کن .با جون آیهان امتحانم نکن خدایا.
_ وی ...ویهان اون ...اون ماشین آیهانه.
با این حرفم ،سر ویهان به سرعت به طرف صحنه تصادف و اون جرثقیل چرخید .خدایا کاش اشتباه کنم .اصال مگه
فقط آیهان لندکروز مشکی داره تو این شهر؟ خدایا کاش اشتباه کنم ولی با "یاخدا"یی که ویهان گفت و با سرعت از
ماشین پیاده شد ،فهمیدم درست بود حدسم .پشت سر ویهان از ماشین پیاده شدم و دنبالش دویدم و به فریادهای
راننده برای کرایش ،توجهی نکردم.
خدایا بالیی سرش بیاد من میمیرم .حتما از من عصبانی بود .آره از دست من خاک بر سر عصبانی بود و با سرعت
رفت و این بال رو سر خودش آورد.
بدون اینکه بدونم چجوری راه میرم فقط میدویدم دنبال ویهان .خودم رو از بین مردم رد می دادم و فقط می دویدم.
تا اینکه رسیدم.
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رسیدم به چیزی که کاش میمردم ولی نمیدیدم .جسم آیهانم روی زمین افتاده بود.چشماش که زندگیم بودن و منو
یاد کوهستان مینداختن بسته بود .روی صورتش و موهاش خون نشسته بود .موهای قهوه ای و خوش رنگش حاال
قرمز شده بود.
با قدم های سست رفتم و کنارش نشستم .شوکه بودم .نه گریه می کردم نه چشم هام رو میبستم تا اشک هام فرو
بیاد .اصال چرا باید گریه کنم؟آیهانم حالش خوبه .خوب میشه .مطمئنم .خدایا من حاضرم پاشه من و بزنه ،باهام دعوا
کنه ،سرم داد بکشه ،من رو مثل آیسان بدونه ،دوسم نداشته باشه فقط پاشه.
نگاهمو به ویهان دوختم که عاجزانه داشت با مردی که همراه آمبوالنس بود ،حرف میزد .نگاهم رو ازش گرفتم و
دوختم به آیهانی که حاال داشتن سوار آمبوالنسش می کردن .به جای خالیش روی زمین ،خیره شدم .تقصیر من بود.
دستی دور بازوم پیچید و بلندم کرد .نفهمیدم چطور سوار آمبوالنس شدم و ویهان چیکار کرد .فقط زیر لب زمزمه
می کردم "تقصیر من بود" حتی نفهمیدم کی رسیدیم و چطور وارد بیمارستان شدیم .فقط میدونم حاال پشت در اتاق
عملی نشستم که آیهانم داشت توش عمل میشد .ویهان مدام این طرف و اون طرف میرفت .کالفه بود دستش رو توی
موهاش فرو می کرد و محکم اون هارو میکشید ولی من خیره بودم به یه نقطه .حالم اصال تعریفی نداشت.فقط به یه
چیز فکر می کردم ،اتفاقی براش بیفته من چیکار کنم؟
_ ویهان چی شده؟
حتی صدای کیوانم باعث نشد من نگاهم رو از اون نقطه بگیرم.
_ تو اینجا چیکار میکنی؟
_ روشنک دردش گرفت .آوردمش برای زایمان .شما اینجا چیکار میکنید؟
قبل ویهان من جواب دادم:
_ آیهان تصادف کرده.
صدای بهت زدش به گوشم رسید:
_ چی؟
اشک از چشم هام ریخت پایین:
_ آیهان تصادف کرده .تقصیر من بود .من مقصر بودم .اگه من جلوی زبونمو گرفته بودم ،اگه من باهاش بحث نمی
کردم اونم عصبانی نمیشد و نمیرفت تا تصادف کنه .تقصیر منه..
سرم رو پایین انداختم و با صدای بلند زدم زیر گریه .اونقدر با سوز گریه می کردم که دل خودم به حالم سوخت .قلبم
درد می کرد .به قدری که روی قلبم احساس سنگینی می کردم .حس می کردم االن از تپش می ایسته .ویهان کنارم
نشست و با لحن آرومی گفت:
_ ترانه این کارو نکن با خودت .تو مقصر نیستی .باور کن تقصیر تو نیست .آیهان راضی به اذیت شدن تو نبود و
نیست .زنگ زدم به مامان اینا .االن تو باید کنار من باشی تا بتونیم مامان و آیسان رو سرپا نگه داریم .تو رو خدا قوی
باش.
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نمیشد .نمیتونستم .میخواستم محکم باشما ولی نمیشد .صورت آیهان مقابلم نقش میبست .لبخندهای قشنگش،
طنین خندش ،آهنگ صداش ،اخم های روی پیشونیش ،لحنای قاطعش ،شیطنتاش ،حمایت هاش و کمک هاش،
مهربونی هاش .خدایا اگه اینا ازم گرفته بشه چی؟ با این فکر ،گریم قطع که نشد هیچ ،شدید ترم شد .ویهان پوفی
کشید و خواست چیزی بگه که با صدای گریه های عمه نگاهش رو ازم گرفت و از جاش بلند شد.
طاقت شنیدن گریه های عمه رو نداشتم .عمه گریه می کرد و ویهان و آیسان و مامانم سعی داشتن آرومش کنن .بابا
سعید و بابا ارسالن و سامیار ،کنار عمو شهریار ایستاده بودن .حتی عمو و زنعموی آیهانم هر چند وقت یه بار،
میومدن و سر میزدن ولی من فقط داشتم به یه چیز فکر می کردم ،اگه بالیی سرش بیاد من هیچوقت خودم رو
نمیبخشم .از جام بلند شدم تا یکم راه برم .چند ساعت ثابت نشستن روی صندلی ،بدنمو خشک کرده بود .آیهان
هنوز توی اتاق عمل بود و ماهم بی خبر ولی خب پزشک معالجش آشنا بود .ماریا ،زن دوست آیهان.
هنوز یه قدم از صندلیم دور نشده بودم که در اتاق عمل باز شد و ماریا از اتاق بیرون اومد .همه به طرفش هجوم
بردیم .عمه با گریه گفت:
_ چی شد ماریاجان؟ تو رو خدا بگو حال بچم خوبه؟
ماریا نگاهی به تک تکمون انداخت و ماسکش رو پایین آورد و گفت:
_ عملش خوب بود ولی...
مکثی کرد .ویهان با اضطراب پرسید:
_ ولی چی؟
چشامو دوخته بودم به لباش که ببینم چی میگه.
_ خب راستش ...ضربه سختی به سر آیهان خورده .اونقدر این ضربه سنگین بوده که ...متاسفانه...
دوباره حرفش رو متوقف کرد .جیکم در نمیومد تا نکنه نشنوم صداش رو ولی از ته دلم می خواستم زودتر دهن باز
کنه و بگه چه بالیی سر آیهانم اومده.
_ متاسفانه آیهان به کما رفته.
دیگه چیزی نمیشنیدم فقط یه جمله تو سرم اکو میشد "متاسفانه آیهان به کما رفته" خب این یعنی چی؟ یعنی چی
که به کما رفته؟ پس این همه دکتر چیکار می کردن؟ چیکار می کردن که آیهان به کما رفت؟
آیسان با گریه گفت:
_ یعنی چی؟ کما چیه؟ یعنی داداشم میمیره؟ یعنی دیگه بهوش نمیاد؟ مرگ مغزی شده؟
این حرف کافی بود تا صدای شیون عمه باال بره .حتی فکرشم وحشتناک بود .ماریا نگاهی به آیسان کرد و گفت:
_ نه آیسان جان خواهش میکنم آروم باش .کما با مرگ مغزی فرق می کنه .طوری که فردی که به کما رفته ،می تونه
دوباره به زندگی عادی خودش برگرده .چون بیمار خودش به صورت طبیعی نفس می کشه و فقط مغز برای مدتی
هوشیاری نداره اما عمق مغز زنده است ولی تو مرگ مغزی ،فرد به صورت طبیعی نفس نمی کشه و تنفس خودش رو
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از طریق دستگاه انجام میده و با قطع کردن دستگاه ،می میره .بنابراین زنده موندن نباتی فرد دچار مرگ مغزی ،به
دستگاه وابسته ست یا بخوام ساده تر بگم ،مغز اون فرد مرده و هیچ راه برگشتی براش وجود نداره.
مکثی کرد و دوباره ادامه داد:
_ آیهان بخاطر ضربه سنگین اصابت شده به سرش هوشیاریش رو برای مدت نامعلومی از دست داده ولی کامال
متوجه اطرافش میشه فقط نمیتونه پاسخ بده .این شرایط معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشه ممکنه یه روز یا یه ماه
یا حتی بیشتر.
بابا سعید پرسید:
_ یعنی شما اصال نمیتونید پیش بینی کنید کی به هوش میاد؟
_ به طور قطعی نه ولی خب بستگی به میزان هوشیاری بیمار داره .اگه سطح هوشیاریش باال باشه امید داریم که
زودتر به هوش بیاد ولی اگر نه...
نفسی کشید و گفت:
_ براش دعا کنید .من هرکاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم .حواسمم بهش هست .شماهم اینجا نمونید برید
خونه.
و رفت .رفت و تک تک مارو با یه دنیا فکر و خیال تنها گذاشت .عمه روی صندلی نشست و دوباره شروع به گریه کرد.
مامان کنارش نشست و گفت:
_ آذرجانم امیدت به خدا باشه .از لطف خدا ناامید نشو .نشنیدی دکتر چی گفت؟ باید براش دعا کنی.
_ سخته آنا .جیگر گوشم رو تخت بیمارستان داره با مرگ دست و پنجه نرم می کنه .سخته آروم باشم.
مامان سری تکون داد و چیزی نگفت فقط تسبیحشو از توی کیفش درآورد و شروع کرد به ذکر گفتن .عمو شهریار رو
به بابا گفت:
_ آقا سعید ،آنا خانوم ممنون که اومدین .ایشالله تو شادیاتون جبران کنیم .خیلی وقته اینجایین .شما تشریفتون رو
ببرین .آذر روهم ببرین.
رو به سامیار گفت:
_ تو و آیسان و ویهانم برین.
به طرف بابا ارسالن برگشت و گفت:
_ تو و ترانه هم برین .بودن هیچکدوم ما اینجا فایده نداره .اجازه دیدنشم که نداریم .آیهان االن منتقل میشه مراقبت
های ویژه من محض احتیاط میمونم پیشش.
_ من از اینجا تکون نمیخورم.
با صدای عمه همه به طرفش برگشتیم .ویهان گفت:
_ بابا جان شما برو به مامان برس .سامیارم که کنار آیسانه من میمونم.
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عمه گفت:
_ من میخوام بمونم.
ویهان کنارش نشست و گفت:
_ الهی من دورت بگردم .بخدا آیهان دوست نداره تو اینجوری اذیت می کنی خودتو .تو پاشو برو یکم استراحت کن
فردا بیا .تو این یه شب هیچی نمیشه .هرچی هم شد ،قول میدم اول تو باخبر بشی .پاشو برو فداتشم پاشو.
_ منم میمونم کنار ویهان.
سرها به طرفم برگشت .ویهان خواست به منم چیزی بگه که محکم تر از قبل گفتم:
_ منم میمونم.
نمیدونم لحنم قاطع بود یاحوصله سر و کله زدن باهام و نداشتن ،کسی مخالفت نکرد .توی همین لحظه آیهان و از
اتاق بیرون آوردن .آیهان روی تخت دراز کشیده بود و چشم هاش بسته بود .تمام صورتش زخمی بود و سرشم باند
پیچی بود .طاقت دیدنش رو نداشتم.نمیتونستم اینجوری ببینمش .بی توجه به بقیه ،دویدم .دویدم تا نبینم چیزی
رو که من مسببش بودم .اشکام ریختن روی صورتم دوست نداشتم اینقدر ناتوان ببینمش .آیهان باید همیشه تو اوج
میبود ،قوی و نیرومند.
کاش هیچوقت این اتفاق ها نمیفتاد .دویدم تو حیاط بیمارستان .دیگه طاقتم طاق شد .همونجایی که بودم ،رو
زانوهام افتادم و هق هقم بلند شد .دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدام بلند نشه ولی نمیشد .نگاه بقیه رو روی
خودم حس می کردم ولی اهمیتی نداشت .مهم نبود .مهم نبود وقتی آیهان ،به قول عمه داشت با مرگ دست و
پنجه نرم می کرد .مهم نبود وقتی ممکن بود دیگه هیچوقت چشماشو باز نکنه.
داشتم خفه میشدم .الزم داشتم با یکی حرف بزنم .با چشمای اشکی و دید تار،موبایلمو درآوردم و دستم روی شماره
دانیال لغزید .حواسم به ساعت نبود .اینکه ممکنه خواب باشه.بعد از اینکه صداش تو گوشم پیچید ،متوجه شدم
دیروقته:
_ جانم رستاجان؟
_ سالم دانیال ببخشید تو رو خدا .حواسم به ساعت نبود.
_ اشکالی نداره بانو .بیدار بودم داشتم روی پرونده پزشکی یکی از بیمارهام کار می کردم .اتفاقی افتاده؟
با این حرفش تازه یادم افتاد چه بالیی سر آیهان اومده .بغض گلوم رو گرفت:
_ دانیال؟ آیهان...
_ آیهان چی؟
_ آیهان تصادف کرده.
و "چی؟" گفتن مبهوت دانیال بین صدای گریه من گم شد.
_ رستاجان آروم باش و برام توضیح بده چه اتفاقی افتاده.
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با گریه تمام ماجرا رو براش تعریف کردم .هیچی رو از قلم ننداختم .تعریف کردم تا سبک و خالی بشم .ریختم بیرون
همه چیزو.
دانیال بعد از اینکه قضیه رو فهمید ،با صدای غمگینی گفت:
_ متاسفم رستا من نمیدونستم .االن میام پیشت.
چشمامو بستم تا اشک پر شده تو چشمام فرو بریزه.به دانیال گفتم:
_ نه نمیخواد نیا .کاری که از دست هیچکدوممون بر نمیاد دیگه تو برای چی بیای؟ دیر وقتم هست.
_ باشه ولی فردا ساعت مالقات حتما میام .توهم خودت رو اذیت نکن و فراموش نکن هیچی تقصیر تو نیست.
گذشته ،گذشته و حسرت خوردن بابتش کار عاقالنه ای نیست .االن فقط کنارش باش و با عشقت بهش قدرت مقابله
با وضعیتشو بده.
نفس عمیقی کشیدمو گفتم:
_ مرسی که هستی دانیال .نمیدونم تورو نداشتم چیکار میکردم.
مردونه خندید و گفت:
_ حاال که منو داری .برو کنار ویهان و آیهان باش فردا میبینمت شب بخیر.
_ شبت بخیر.
و بعد قطع کردم .حاال حالم خیلی بهتر بود .حرف زدن با دانیال همیشه حالم رو خوب می کرد .با دست اشکام رو
پاک کردم و از روی زمین بلند شدم و به طرف بیمارستان حرکت کردم .خواستم برم پیش آیهان و ویهان که یادم افتاد
بردنش مراقبت های ویژه نمیدونستم کجاست .از خانمی که تو پذیرش بود پرسیدم:
_ خسته نباشید ،بخش مراقبت های ویژه از کدوم طرفه؟
_ طبقه سوم دست راست.
_ ممنونم.
به طرف آسانسور رفتم و بعد اینکه واردش شدم ،دکمه طبقه سه رو فشردم.
با باز شدن در آسانسور صدای جیغ و دادی ،ترسی به جونم انداخت .به سمتی که صدا میومد نگاه کردم .خانواده ای
پشت شیشه اتاق یه بیمار شیون می کردن و دکتر وپرستارایی وارد وخارج می شدن .نگاهم رو ازشون گرفتم .حال
خودم بهتر از اونا نبود.
چشمم خورد به ویهان که روصندلی نشسته بود و سرش رو به دیوار تکیه زده بود و چشم هاش رو بسته بود .به
سمتش رفتم و دستم رو گذاشتم رو شونش که شتاب زده چشم هاش رو باز کرد و تکیه سرش رو از دیوار گرفت:
_ چی شده؟
_ هیچی نشده .خوبی؟
_ میشه خوب بود؟
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اشک تو چشمام پر شد وگفتم:
_ نه .کجاست؟
با سر به اتاق روبه رو اشاره کرد .بلند شدم و پشت شیشه اتاق آیهان ایستادم .قلبم درد گرفت انگار یکی قلبمو گرفته
بود وفشار میداد.
پسر زورگو و مغرور! ولی دیگه هیچ خبری از زورگوییش و مغروریش نبود .این آیهان من نبود! بود؟ آیهان من برق
شیطنت چشم هاش همه رو خیره می کرد .به موقعش ،اخمش همه رو ساکت می کرد .حمایتاش شامل حال همه
میشد .این پسر ساکت و ثابتی که اینجاست ،با زخمای روی بدن و صورتش ،با سر شکسته و دستگاه های عجیب
متصل بهش ،کوچکترین شباهتی به آیهان نداشت.
با قرار گرفتن دستی رو شونم به خودم اومدم:
_ اینقدر اذیت نکن خودت رو.
تکیه دادم به دیوار و سرم و رو شیشه گذاشتم واشکام صورتمو شست.ویهان بازومو گرفت و نشوندم رو صندلی و
گفت:
_ بعد اینکه رفتی اومدم دنبالت دیدم داری با تلفن حرف میزنی مزاحمت نشدم.
سرم رو تکیه دادم به دیوار و چشم هام رو بستم .
صورت آیهان مقابلم نقش بست .پوزخنداش ،لبخندهاش ،زل زدناش ،اخماش ،چشم هاش ،همه و همه داشتن
دیوونم می کردن...
با نزدیک شدن کسی چشم هام رو باز کردم پرستار بود که برای چک کردن وضعیت آیهانم اومده بود .نفس عمیقی
کشیدم که پرستار داخل رفت من و ویهان پشت شیشه ایستادیم .بعد چند دقیقه بیرون اومد خواست بره که گفتم:
_ خانوم حالش چطوره؟
_ وضعیتش که هیچ تغییری نکرده ولی توکلتون به خدا باشه انشالله بهتر میشه.
_ میتونم برم داخل ببینمش؟
_ نه خانوم .اینجا بخش مراقبت های ویژست .ضمن اینکه تازه از اتاق عمل بیرون اومده.
ناامید بهش نگاه کردم که "بااجازه"ای گفت ورفت .با ویهان نشستیم رو صندلی که ویهان گفت:
_ خسته شدی برو خونه یکم استراحت کن فردا بیا.
از همون جای نشسته زل زدم به شیشه وگفتم:
_ اگه میخواستم برم که نمیموندم و با بابام میرفتم .تا وقتی که آیهان چشم هاش باز نشده ،اینجا میمونم.
ویهانم دیگه حرفی نزد.سرمو تکیه دادم به دیوار و چشمامو بستم.
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تو عالم خواب بودم که صدای گریه و زاری میومد .سریع چشمامو باز کردم و به همون خانواده دوختم که وقتی
میومدم این بخش گریه می کردن حاال هم که با صدای گریشون از خواب بیدار شده بودم .نمیدونستم چند ساعت
خوابیدم .نگاهم هنوز به اون خانواده بود .ویهان کنارم نشست و گفت:
_ پسره با کامیون تصادف کرده و ضربه مغزی شده .دکترهاهم قطع امید کردن و پیشنهاد اهدا دادن ولی خانوادش
راضی نبودن .صبح موقع اذان مامانش بیدار شد و رضایت داد .می گفت پسرش رو تو خواب دیده که دلگیر بوده از
اینکه راضی نمیشن واسه این کار .االنم دارن میبرنش واسه اهدای عضو.
_ آخی.ناراحت شدم.
و بعد به این فکر کردم نکنه این بال سر آیهان بیاد؟ بعد سریع زبونم رو گاز گرفتم .خدایا منو با مرگ آیهان امتحان
نکن .خواهش می کنم ازت .من طاقت یه لحظه زندگی بدون آیهان رو ندارم.
نزدیک یه ساعت بعد ،ماریا اومد برای معاینه .باخوش رویی احوال پرسی کرد و با پرستار همراهش رفت داخل.
معاینش نزدیک نیم ساعت طول کشید و بعدش اومد بیرون .سریع به طرفش رفتم و پرسیدم:
_ حالش چطوره؟
لبخندی زد و گفت:
_ آیهان پسر خیلی قوی ایه .میدونم دووم میاره و خوب میشه .فقط این رو بگم که وضعش از دیشب بهتر شده .سطح
هوشیاریش باال اومده ولی خب ممکنه دوباره افت کنه.نمیخوام واهی بدم بهتون چون هرچیزی تو علم پزشکی
ممکنه.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ پرستار دیشب می گفت نمیتونم ببینمش .تو رو خدا بذار ببینمش ماریاجون فقط ده دقیقه.
چندثانیه ای نگاهشو به زمین دوخت و بعد گفت:
_ اتفاقا خوب میشه عزیزانش کنارش باشن.شاید تو باال اومدن سطح هوشیاریش کمک کنه.
و بعد به اتاقی اشاره کرد و گفت:
_برو تو این اتاق گان (لباس مخصوصی که به رنگ آبی یا سبز و در بیمارستان ها استفاده می شود) بپوش و ده دقیقه
پیشش باش .فقط حواست باشه اون همه چیز رو میشنوه فقط نمیتونه واکنش نشون بده .مواظب باش چیز
نامربوطی نگی که حالش بد شه .اصال گریه نمی کنی و حرفای ناامید کننده نمیزنی .خالصه رعایت کن.
سری تکون دادمو به طرف اتاقی که ماریا اشاره کرد ،پرواز کردم.
بعد اینکه لباس ها رو پوشیدم به طرف اتاق آیهان راه افتادم که ماریا دوباره بهم گوشزد کرد که مراقب حرف هام باشم
و منم خیالشو راحت کردم حرفی نمیزنم که حالش بد شه.
وارد اتاق که شدم،آیهانو بین اون همه دستگاه،با چشمای بسته و سر و صورت زخمی دیدم ،بغض گلومو گرفت ولی به
سختی قورتش دادم .نگاهی به ویهان که از پشت شیشه نگاه می کرد ،انداختم و بعد به تخت آیهان نزدیک شدم.
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پشت به ویهان ایستادم و خیلی یواش دست آیهان و توی دستم گرفتم .یه قطره اشک از چشمم پایین اومد .با صدای
آرومی زمزمه کردم:
_ آیهان؟ نمیخوای چشم هات رو باز کنی؟ از من عصبانی ای؟ باشه عصبانی باش ولی پاشو .پاشو عصبانیتت رو روی
من خالی کن فقط پاشو .دلم میگیره وقتی اینجوری میبینمت.
میون گریه هام تک خنده ای زدم و ادامه دادم:
_ من حتی حاضرم پاشی و گزارش من رو رد کنی .یادته؟ دومین باری که همو دیدیم توی پرواز باهم بحثمون شد .اون
موقع حتی فکرشم نمی کردم که تو پسرعمه ی منی و من دلم بند دلت میشه .جوری که با این وضعت حالم اینقدر بد
شه .چشم های قشنگت رو باز کن یه بار دیگه فرصت دیدنشون رو بهم بده .بزار غرق شم توی اون کوهستان
چشمات.
لبامو روی هم فشار دادم تا صدای هق هقم رو خفه کنم:
_ فکر نبودنتم وحشتناکه آیهان .بیدار شو و به این کابوس پایان بده .بیست و چهار ساعتم ازش نمیگذره ولی ببین
چطور بی تابم و بی قرار؟ ببین چطور بند بند سلول به سلول بدنم اسم تو رو فریاد میزنه؟
دیگه جلوی اشکام رو نگرفتم و سرم رو پایین انداختم .اونقدر لبم رو گاز گرفته بودم که مزه خون رو توی دهنم حس
می کردم .توی همین لحظه با صدای تند تر شدن ضربان قلبش سرم رو باال آوردم و به مانیتور دوختم .باورم نمیشد.
ضربان قلبش هر لحظه باالتر میرفت .خدای من!سریع دستشو رها کردم و دکمه باالی تختش رو برای اومدن پرستارا
فشردم.
اونا که اومدن ،به زور من و از اتاق انداختن بیرون .هر چقدر اصرار کردم بی فایده بود .از اتاق که بیرون اومدم دیگه
جلوی خودمو نگرفتم و بی توجه به عمه و آیسان که تازه اومده بودن ،بلند زدم زیر گریه .خدایا نکنه بالیی سرش بیاد؟
چرا یهو ضربان قلبش رفت باال؟ خدایا خودت حفظش کن.
نمیدونم اون یک ربعی که دکترا تو اتاقش بودن چطور گذشت فقط به خودم اومدم و دیدم ماریا رو بهم گفت:
_ مگه نگفتم اون همه چیز و متوجه میشه؟ نگفتم مراقب حرفات باش و...
مثل اینکه اوضاع داغونمو دید و حرفش رو قطع کرد و پوفی کشید:
_ نگران نباشید االن حالش خوبه و وضعش نرمال شده فقط...
به من اشاره کرد و رو به پرستار همراهش گفت:
_ این خانوم دیگه حق ورود به اتاق بیمارو ندارن.
و بعد رفت و من بی توجه به سواالی آیسان که میپرسید چی به آیهان گفتم ،روی صندلی نشستم و خدا رو شکر
کردم.
وارد آسانسور شدم و دکمه رو فشردم .تقریبا دوهفته ای از بستری شدن آیهان می گذشت و تغییری توی وضعیتش
ایجاد نشده بود .سطح هوشیاریش نه باال رفته بود و نه پایین .عمه دیگه کمتر بی قراری می کرد ولی توی این دوهفته
حسابی الغر شده بود و پای چشم هاش گود افتاده بود .عمو شهریار هم داغون بود ولی به روی خودش نمی آورد.
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آیسانم که اگه سامیار کنارش نبود از پا میوفتاد .طفلی ویهان یکم خودشو کنترل می کرد و دنبال کارا بود .منم که یه
پام تو پروازام بود و پای دیگم تو بیمارستان .از پرواز که بر می گشتم ،میرفتم خونه و لباس عوض می کردم و میومدم
بیمارستان .خانوادم رو درست و حسابی نمیدیدم .حتی بابا ارسالن رو .اگه دانیال نمیومد دنبالم و به زور نمیبردم
واسه غذا ،من حتی غذا هم نمی خورم .اصال گاهی یادم میرفت باید یه چیزی بخورم .پرسنل بخش مراقبت های ویژه
هم منو شناخته بودن انقدر که رفت و آمد داشتم.
ب ا صدای خوش آهنگی که رسیدنم رو خبر می داد ،از فکر بیرون اومدم و از آسانسور خارج شدم .سرم که پایین بود و
نگاهم که به زمین دوخته شده بود ،با صدای جیغ عمه اتوماتیک باال اومد .به قدری سریع که حتی صدای مهره
گردنم به گوشم رسید.
نگاه بهت زدم رو به صحنه رو به روم دوختم .عمه کنار دیوار نشسته بود و داشت ضجه میزد .آیسان درحالی که
خودش داشت گریه می کرد ،شونه های مامانش رو گرفته بود و سعی داشت آرومش کنه .صدای "آیهانم،پسرم"
گفتنای عمه که تو گوشم می پیچید ،مثل باروت کبریت خورده که یه انبار و منفجر می کنه ،مغزم رو نیست و نابود و
پودر می کرد .قلبم تپش داشت و دهنم به قدری خشک بود که انگار روزهاست یه قطره آب به من نرسیده .دلم گواه
بد میداد .نمیدونستم چرا حرکت نمی کردم و به طرفشون نمیرفتم .ولی نه! میدونستم چرا .جون از پاهام رفته بود و
لرزش سراسر وجودم رو گرفته بود.دلم میگفت برو و ببین چه بالیی سر آیهانت اومده ولی پاهام یاری نمی کرد یعنی
توانش رو نداشت و در عجب بودم چطور هنوز روی پاهام ایستاده بودم و پخش زمین نشده بودم .با صدای جیغ
دوباره عمه،انگار که شوک بهم وارد شد .به خودم اومدم و به طرف آیسان و عمه دویدم .فقط اونا توی بیمارستان
بودن .بقیه رفته بودن خونه.
بهشون که رسیدم کنار عمه زانو زدم و با ترس از آیسان پرسیدم:
_ چی شده آیسان؟ اتفاقی برای برادرت افتاده؟ چرا گریه می کنید؟
آب دهنم رو صدا دار قورت دادم .آیسان از شدت گریه نمیتونست حرف بزنه .احساس می کردم قلبم االن از قفسه
سینم بیرون میزنه .شونه های آیسان و گرفتم و تکون دادم:
_ حرف بزن دختر! مردم از نگرانی.
میون گریه ،مقطع جواب داد:
_ من ...نمیدونم تر ...ترانه .اون ...اونا یهو ...دویـ ...دویدن طرف اتا ...اتاق آیهان .پرستاره ...گفـ ...گفت اون مشکـ...
مشکوک به مرگ مغز ...مغزیه...
بلندتر از قبل زد زیر گریه .اشک توی چشم هام پر شده بود .از جام بلند شدم به طرف شیشه رفتم ولی پرده اتاق
کشیده شده بود و جلوی دید و می گرفت .دستمو روی شیشه گذاشتم و اجازه دادم تا اشکام گونم بریزه و صورتم رو
تر کنه .حس بچه ای رو داشتم که با شدت افتاده زمین و اونقدر دردش زیاده که نفسش حبس شده و باال نمیاد.
خدایا لطفا! من حرف های خوبی به آیهان نزدم .خواهش می کنم این کار رو نکن .ازم نگیرش .بهم فرصت جبران بده.
خدایا من رو بخاطر تموم حرفایی که بهش زدم ببخش .من رو مجازات کن ولی اونو زنده نگه دار .خدایا زندگی آیهان
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خیلی با ارزشه این کار رو باهاش نکن .پشتم رو به شیشه کردم و خودم رو سر دادم روی زمین .آروم گریه می کردم
ولی حتی ذره ای از بغضی که توی گلوم بود و خفم می کرد کم نمی شد.
نمیدونم چقدر گذشت .چند دقیقه یا حتی چند ساعت .به خودم اومدم و دیدم ماریا از در اتاق بیرون اومد .سریع
بلند شدم و به طرفش دویدم و با صدایی که خودم از شنیدنش تعجب کردم بس که گرفته بود ،پرسیدم:
_ چی شده؟چه اتفاقی واسش افتاده؟
مکثی کرد که بی طاقت گفتم:
_ حرف بزن تو رو خدا.
دستی به صورتش کشید و گفت:
_ آیهان مشکوک بود به مرگ مغزی .چون تنفس آیهان برای لحظه ای قطع شد و حتی بیناییش واکنشی به نور نشون
نمی داد .ماهم سریعا تعدادی رو از واحد فراهم آوری اعضا ،برای معاینه کاملش آوردیم .حتی از ایزوتوپ اسکن و
آنژیوگرافی عروق مغز(دستگاه هایی برای تصویربرداری مغز) استفاده کردیم.
نگاهی به چهره ی تک تکمون انداخت و گفت:
_ حدس ما اشتباه بود و آیهان دچار مرگ مغزی نشده بود .خدا یکبار دیگه آیهان رو بهتون برگردوند و حتی باید بگم
که ...آیهان بهوش اومده.
تو شوک حرف ماریا بودم .نفسم حبس شدم رو با شدت بیرون دادم و لبخندی روی لبم نشوندم .به طرف عمه رفتم و
درآغوشش گرفتم.مثل یه بچه کوچیک توی بغلم می لرزید و گریه می کرد و زیر لب خدا رو شکر می کرد .صدای
آیسان به گوشم رسید که از ماریا پرسید:
_ میشه دیدش؟
_ االن که نه .االن باید بره برای یه سری آزمایش بعدش منتقل میشه بخش .اونوقت میتونید ببینیدش.
نگاهی به تابلوی آویخته به دیوار که تصویری از کعبه بود انداختم و زیر لب زمزمه کردم:
_ خدایا شکرت.
چندساعتی از بهوش اومدن آیهان میگذشت و من عمه و آیسان رو فرستادم خونه.
اجازه هم ندادم کسی بیاد .تصمیم داشتم امشب خودم کنارش بمونم .عمه اینا چون فکر می کردن من بخاطر
تصادف آیهان عذاب وجدان داشتم و خودم رو مقصر میدونستم ،مخالفتی نکردن ولی خب ...من نه بخاطر عذاب
وجدان بلکه بخاطر دلم و دلتنگیم می خواستم کنارش باشم.
آیهان رو منتقل کرده بودن بخش .ازش آزمایشات الزم رو گرفته بودن .خدا رو شکر مشکل خاصی نداشت فقط پای
سمت چپ و دست سمت راستش شکسته بود .ماریا گفت شاید تا مدتی بعد باز کردن گچ توی راه رفتن مشکل
داشته باشه که با فیزیوتراپی حل میشه .تا مدتی هم نباید به هیچ وجه پرواز کنه و چیزی که از این تصادف برای آیهان
به یادگار مونده بود،سردرد هایی بود که به خاطر ضربه به سرش ،ممکنه گاها به سراغش بیاد.
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آیهان رو از زمانی که به هوش اومده بود ،ندیدم ولی خب االن وقت غذاش بود و منم باید کمکش می کردم .چون
راست دست بود و دست راستشم که شکسته بود .به طرف مسئول پخش غذا رفتم و غذای آیهان و گرفتم و به طرف
اتاقش حرکت کردم .چند تقه ای به در زدم و بعد گفتن "بفرمایید" آیهان وارد اتاق شدم .زیر لب زمزمه کردم:
_ سالم.
برگشت و نگاهی بهم انداخت .بی تفاوت و بدون اینکه جواب سالمم رو بده ،روش رو برگردوند .حق می دادم بهش
خب از دستم ناراحت بود ولی من باید از دلش در می آوردم .پس به طرف تختش رفتم و غذاش رو روی میزش گذاشتم
و شروع به باال آوردن تختش کردم .تا دید تختش داره حرکت می کنه ،به طرفم برگشت و گفت:
_ چیکار داری می کنی؟ چرا تخت رو میدی باال؟ نکن همچین.اصال کی گفت تو اینجا بمونی؟ مگه مادر و خواهر
ندارم که تو موندی؟ نمیخوام اینجـ...
حرفش رو قطع کردم و گفتم:
_ چقدر پر چونه ای! چرا اینقدر حرف میزنی؟ میخوام شامتو بدم بهت بعدشم دارو هاتو.
_ خیلی ممنون .من احتیاجی به لطف تو ندارم .شامم نمیخورم.
بی توجه به حرفش میز غذاش رو جلو کشیدم و یه پارچه روی پاش انداختم .با دیدن اینکارم دوباره گفت:
_ نشنیدی چی گفتم؟ من غذا نمی خورما .نمیخوام شام بخورم.
با قاشق سوپشو به هم زدم تا خنک شه:
_ چیکار می کنی؟ میگم من نمیخورم .باشه تو هرکاری می خوای کن من که نمیخورم.
خندم گرفت .انگار خودش شک داشت که بتونه به این حرفش پای بند باشه چون مدام تکرار می کرد .قاشق و پر از
سوپ کردم و به طرف دهنش بردم .با چشم های گشاد شده از تعجب نگاهم می کرد ولی بعد چند لحظه به خودش
اومد و پشت چشمی نازک کرد و دستم رو به سمت چپ هل داد.این کارش باعث شد سوپ توی قاشق بریزه.
نگاهی به سوپ ریخته شده انداختم و سری تکون دادم .دوباره قاشقی از سوپ مقابلش گرفتم که اینبار به طرف
راست ریخت .پسره ی یه دنده!نفس عمیقی کشیدم و دوباره کارم رو تکرار کردم .خواست دوباره دستش رو باال بیاره
که دستم رو روی دستش گذاشتم و اجازه ی اینکارو ندادم و به روش لبخند زدم .دهنش از تعجب باز مونده بود .منم
از این فرصت استفاده کردم و قاشق سوپ رو توی دهنش گذاشتم .خواست بیرون بریزه که با اخم دستم رو روی
دهنش گذاشتم و گفتم:
_ لج نکن آیهان! باید اول شامتو بخوری بعدشم دارو هاتو .لطفا!
با این حرفم چیزی نگفت و با اخم مشغول خوردن شد .لبخند ریزی زدم و به زخمای صورتش نگاه کردم .طرف چپ
صورتش کال زخم بود و ورم هم کرده بود .کنار لبشم زخم بود و سرش پانسمان داشت .بعد اینکه شامشو تموم کرد،
دارو هاشو دادم و پرستار اومد و یه آرامبخش توی سرمش ریخت .هم راحت بخوابه ،هم درد نکشه .تا پنچ دقیقه بعد
تزریق بدون حرف بیدار موند و بعد اون خوابید .منم تمام شب رو بیدار موندم بهش زل زدم و خدا رو شکر کردم که
زندست.
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یه هفته ای از بهوش اومدن آیهان می گذشت .توی این یه هفته ،فقط وقتای مالقات دیدمش .یعنی عمه و آیسان
نذاشتن که من همراه بمونم و خودشون موندن .تا امروز صبح که عمه اینا رفتن و ماریا اومد و بعد معاینه گفت که
میتونیم ببریمش خونه.
رو صندلی منتظر ویهان نشسته بودم که رفته بود به عمه زنگ بزنه .منم داشتم در و دیوار رو نگاه می کردم که ویهان
کنارم نشست وگفت:
_ به مامان گفتم که آیهان مرخص شده .میخواستن بیان که گفتم الزم نیست .منو تو میبریمش خونه .تو که کاری
نداری؟
_ نه.کاری ندارم.
_ من برم کارهای ترخیصش رو انجام بدم .توهم کمکش کن آماده بشه.
چیزی نگفتم و سرم رو تکون دادم .ویهان که رفت ،منم رفتم پیش آیهان که دراز کشیده بود و نگاهش رو به سقف
دوخته بود.
_ خوبی؟
_ اوهوم
_ ویهان رفت کارهای ترخیصتو انجام بده.
همون طور که لباس هاش رو از تو کمد بیرون آوردم و گذاشتم رو صندلی،گفتم:
_ کمکت می کنم لباس هات رو بپوشی.
_نمیخواد ویهان میاد کمکم می کنه.
_ ویهان شاید کارش طول بکشه .بعدشم اون بیاد تو باید آماده باشی.
و بعد بی توجه به غرغرهاش ،کمکش کردم پیرهن بیمارستان رو دربیاره .خواستم پیرهنش رو تنش کنم که گفت:
_ من خودم میتونم بپوشم احتیاجی به کمکت نیست رستا!
چیزی نگفتم تا اینکه باالخره تونستم تنش کنم .حق به جانب نگاهم کرد و گفت:
_ دیدی تونستم؟!
با یه لبخند تمسخرآمیز نگاهش کردم که اول یه نگاه به لبخندم بعد به دکمه هایی که به خاطر دست شکستش
نمیتونست ببنده ،انداخت و آهی کشید .با همون لبخند جلو رفتم و حین اینکه دکمش رو ببندم گفتم:
_ با من مشکل داری چرا خودتو اذیت می کنی؟ من که میدونم دستت درد می کنه و تنهایی نمیتونی کارهات رو
انجام بدی ،پس چرا لج می کنی آخه؟
توی سکوت به دست هام که دکمه هاش رو می بست خیره بود و چیزی نمی گفت .کارم که تموم شد ،شلوار مشکی و
اسپرتش رو گرفتم سمتش که با اخم گفت:
_ روتو کن اونور خودم میپوشم .
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با خنده روم رو برگردوندم تا آقا شلوارشون ر بپوشن.بعد چند دقیقه ،با صدای آیهان برگشتم:
_ میتونی برگردی.
شلوارش رو پوشیده بود ولی خب صورتشم از درد جمع شده بود .کنار پای شکستش زانو زدم و مشغول تا کردن
شلوارش تا باالی گچ پاش شدم .کارم که تموم شد ،ویهانم اومد و به آیهان کمک کرد تا روی ویلچر بشینه و تا دم
ماشین بیاد.
___________________
رو صندلی تو آشپزخونه خونه ی عمه نشسته بودم .عمه مدام قربون صدقه آیهان میرفت و چپ وراست خوراکی به
خوردش میداد .با خنده کنار بابا ارسالن نشستم و رو به عمه گفتم:
_ عمه ترکوندی پسرتو! واال به خدا دکتر نگفت این همه چیز میز به خوردش بدید.
عمه بدون اینکه از کارش دست بکشه،گفت:
_ باید بخوره عمه جان که تقویت بشه .طفلی بچم! ببین چقدر الغر شده آخه.
با صدای بلند خندیدم و چیزی نگفتم .نگاهی به آیسان انداختم و شونم رو به معنی "منم نتونستم داداشتو نجات
بدم" باال انداختم.
شام در کنار خانواده عمه و همچنین بابا سعید و مامانم و بابا ارسالن سرو شد .بعد شامم خستگی رو بهونه کردم و
برگشتیم خونه .واقعا هم خسته بودم .فردا هم پرواز داشتم و باید زود می خوابیدم.
از فرودگاه که اومدم بیرون ،دلم هوای آیهان رو کرد .سه روز بود که ندیده بودمش و دلم براش تنگ شده بود.
سوارتاکسی شدم و آدرس خونه عمه رو دادم .دلم نمیخواست دست خالی برم پیشش .با دیدن گل فروشی لبخندی
زدم و به راننده گفتم نگه داره یه گلدون شیشه ای که با خاک های رنگی تزیین شده بود و گلش حسن یوسف بود رو
انتخاب کردم.
زنگ درو زدم ودر با یه تیکی باز شد و وارد شدم به در ورودی خونه نزدیک تر شدم که رو تراس ،یه پسر رو دیدم.
قیافش خیلی آشنا بود ولی یادم نمیومد کجا دیدمش .قدمام رو آهسته کردم تا یادم بیاد .با چشم های ریز نگاهش
کردم .آها ...حاال یادم اومد .این پسر محمده .دوست آیهان و برادرشوهر ماریا .خب کمک کرده بود من پدرم رو پیدا
کنم ،زشت بود بدون احوال پرسی برم تو .مخصوصا بعد این آنالیز کردنا.
_ سالم.
نگاه کوتاهی بهم انداخت و با لبخند محجوبی گفت:
_ سالم خوب هستید؟
_ ممنون.شما خوبید؟
_ شکر.بد نیستم.
_ عمه اینا نیستن مگه؟
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_ راستش نه .آذر خانوم و آقا شهریار بیرون کار داشتن .آیسان خانومم با سامیار رفتن خونه سامیار اینا .من و چندتا از
دوستام اومدیم دیدن آیهان.
آیهان با صدای بلندی که به ما برسه گفت:
_ محمد کیه؟
_ رستا خانم.
رو به من گفت:
_ بفرمایید تو .دیگه منزل خودتونه.
سری تکون دادم و جلوتر راه افتادم ولی صدای قدمای محمد رو نشنیدم .سرم رو چرخوندم که دیدم نگاهش به منه
ولی مشخص بود که حواسش جای دیگست.
_ شما نمیاین داخل؟
هول کرد وگفت:
_ چرا چرا.بفرمایید.
اینو گفت و به طرف اتاق آیهان رفت .کیفم رو گذاشتم رو مبل و گلدونم روی میز .رفتم سمت اتاق .در زدم و وارد
شدم.
_ سالم.
همگی جوابم رو دادن .پنج شیش تایی میشدن .ماشالله تا میتونستن هم از خودشون پذیرایی کردن .طفلی
شوهرعمم .با صدای آیهان نگاه از میز گرفتم و بهش دوختم.
_ خوش اومدی .آیسان خونه نیست.
خب انگار من اگه بخوام بیام پیش آیسان ،نمیتونم قبلش باهاش هماهنگ کنم .پسر مغز فندقی .البته همه این هارو
تو دلم گفتم.
_ میدونم اومدم دیدن تو.
مکثی کردمو دوباره گفتم:
_ چیزی الزم ندارین؟
محمد جواب داد:
_ نه رستا خانوم .همه چیز هست .ممنون.
سری تکون دادم و برگشتم تو هال .مثال اوایل پاییز بودا ولی انگار چله تابستون بود .رفتم کولر و روشن کردم .خیلی
تشنم بود .رو میز یه لیوان آبمیوه بود .به نظر نمیومد مال کسی باشه .شونه باال انداختم و برداشتم وسر کشیدم که
یکی از پشت گفت:
_ لیوان دهنی من بود!
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هینی کشیدم و برگشتم و محمد رو با لبخند که انگار جز الینفک صورتش بود ،دیدم ولی با یادآوردی حرفش چشم
هام گشاد شد .از این دخترها نبودم که دهنی نخورم و چندشم بشه ولی خب اون لحظه با یادآوردی اینکه دهنی یه
پسر غریبه رو خوردم ،یه حالی بهم دست داد .دویدم سمت ظرفشویی و تند تند دهنم رو شستم .حالم نه اینکه بد
شدا ولی خب یه جوری شدم .نفسم رو محکم بیرون دادم و برگشتم .محمد کنار درگاه در ایستاده بود و نگاهم می
کرد.
_ خوبی؟
_ باید بد باشم؟
خیلی ریلکس گفت:
_ خب نه .منم دهنی یه پسر به این جذابی وخوش تیپی رو می خوردم خیلی خوشم میومد.
پوفی کشیدم و چشمامو تو کاسه چرخوندم.
_ ولی من خوشم نیومد .باال آوردم!
و به ظرفشویی اشاره کردم.
محمد لبخند روی صورتش آورد و گفت:
_ پس بذار بگم شوخی کردم .لیوان دهنی من نبود.
خواستم چیزی بگم که صدای آیفون بلند شد و محمد رفت سمت آیفون .دندونام رو روی هم فشار دادم و نفس
عمیقی کشیدم .رفتم لیوان آبمیوه رو آوردم و شستمش.
بعد چند دقیقه عمه اومد تو آشپزخونه .رفتم سمتش گونشو بوسیدم و اونم سرمو بوسید .یکم باهم حرف زدیم که
محمد از اتاق اومد بیرون یه نگاه به من انداخت و روبه عمه گفت:
_ آذر خانوم میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
عمه با خوش خلقی و لبخند گفت:
_چرا نشه پسرم.
_ میشه بریم تو حیاط؟
عمه یه نگاه بهم کرد وگفت:
_ بریم عزیزم.
باهم رفتن تو حیاط .نیم ساعتی میشد رفته بودن که دوستای آیهان از اتاق اومدن بیرون .انگار داشتن میرفتن .از
منم خدافظی کردن و تشریفشون رو بردن.
عمه هم بعد بدرقه کردن دوستای آیهان اومد تو و به طرف اتاق آیهان حرکت کرد و منم پشتش رفتم که عمه گفت:
_ ترانه جان میشه ظرف هارو جمع کنی من با آیهان کار دارم.
با این که داشتم از خستگی بیهوش می شدم اما گفتم:
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_ باشه عمه راحت باشید.
فکر کنم حرف خصوصی داشتن .ظرف ها رو جمع کردم بردم تو آشپزخونه .یکی یکی گذاشتم تو ماشین ظرفشویی و
درش رو بستم و روشنش کردم .شما که غریبه نیستید داشتم از فضولی میمردم که عمه اینا چی میگن .آخه نزدیکای
یه ربعی داشتن باهم حرف میزدن.
باالخره عمه از اتاق اومد بیرون و لبخند مهربونی به روم پاشید .نتونستم جوابشو ندم .یه حس عجیبی داشتم .شبیه
معذب بودن .آره معذب بودم ولی نمیدونم چرا .به طرف کیفم رفتم و برش داشتم.
_ خب عمه جون من دیگه میرم.
عمه بی توجه به حرفم به طرف گلدون رفت و گفت:
_ اینو تو آوردی؟
_ بله.
_ پس میبرم بدم به آیهان .توهم بمون زنگ میزنم به مامان و باباهات.
لبخندی به کلمه "باباهات" زدم و گفتم:
_ درمورد مامان و باباهام مختارید ولی من باید برم .خیلی خستم .ساعت دوازده هم پرواز دارم.
عمه لبخندی زد و هیچی نگفت.به طرف در حرکت کردم که صدایی متوقفم کرد:
_ خداحافظ.
به سمت صدا برگشتم .لبخند کمرنگی به چهره ی آیهان که با زخمای صورتش و موی کوتاهش خیلی مظلوم به نظر
میومد زدم:
_ خداحافظ.
صدای زنگ گوشیم که بلند شد ،باعث شد چشم هام رو باز کنم .خیلی خوابم میومد .گوشی هم که داشت خودشو
میکشت .دستمو زیر بالشتم بردم و بیرون آوردمش .اسم عمه روی صفحه گوشیم خودنمایی میکرد .سریع سر جام
نشستم و صدام رو صاف کردم .دکمه اتصال رو زدم و گوشی رو زیر گوشم گذاشتم:
_ سالم عمه جون.
_ سالم دورت بگردم.خواب بودی؟
_ اوم...راستش بله .صبح اومدم خونه خسته بودم خوابیدم.
_ ببخشید عزیزم .پس بیدارت کردم.
با دستپاچگی گفتم:
_نه نه ...دیگه باید بیدار میشدم .شما بفرمایید .امری داشتید بامن؟
_ ترانه جان،میشه ببینمت عمه؟ میخوام باهات صحبت کنم .اگه میشه بیا خونمون.
_ خیر باشه عمه جون.
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_ خیره عزیزم .االن میای؟
_ بله االن راه میوفتم.
_ پس میبینمت دخترم .فعال خداحافظ.
زیر لب "خداحافظ" رو زمزمه کردم و گوشی رو قطع کردم .آب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو محکم بیرون فرستادم.
یه نگاه به سقف اتاقم انداختم و بلند شدم تا حاضر شم.
بعد اینکه حاضر شدم ،رفتم پایین و مامان و تو آشپزخونه پیدا کردم .رفتم و از پشت گونش رو بوسیدم .با خنده به
طرفم برگشت .با دیدن لباس تنم ،ابروهاش پریدن باال و گفت:
_ اوقور بخیر دخترم.کجا ایشالله؟
_ عمه زنگ زد .کارم داشت منم دارم میرم اونجا.
سری تکون داد و گفت:
_ نگفت چیکار داره؟
سری تکون دادم و به طرف سیب زمینی های سرخ شده رفتم و دوتا دونه توی دهنم گذاشتم.
_ بشین برات بیارم .یه چیزی بخور بعد برو.
_ نه مادرمن .باید برم .میام بعد یه چیزی میخورم.
از آشپزخونه اومدم بیرون که صدای مامان به گوشم رسید:
_ پس رستاجان مادر ،با ماشین من برو .سرظهر تو خیابون نمون واسه ماشین .سوییچشم رو جاکفشی دم دره.
با صدای بلند گفتم:
_ چشم.
بعد برداشتن کیف و سوییچ رفتم بیرون و توی ماشین مامان نشستم .با یادآوری روزی که پشت فرمون ماشین آیهان
نشستم ،لبخندی روی لبم نشست .سری تکون دادم و ماشین رو روشن کردم و به طرف خونه عمه رفتم.
________________
عمه سینی شربت رو روی میز گذاشت و رو به روی من نشست .استرس گرفته بودم .دلیلشم نمیدونستم .ناخداگاه
بخاطر استرسم ،پامو تند تند تکون می دادم .برای اینکه فراموشش کنم نگاهی به اطراف انداختم و پرسیدم:
+کسی خونه نیست؟
عمه با لبخند جواب داد:
_ نه عزیزم .فقط من و تو هستیم .ویهان سرکاره ،آیسان و سامیار ،آیهان رو بردن بیمارستان .نوبت فیزیوتراپی داشت
امروز .شهریارم که شرکته.
"آهایی" گفتم و نگاهم رو به ناخونای کوتاه و بدون الکم دوختم .سکوت چند دقیقه ای بینمون ،باالخره با صدای عمه
شکسته شد:
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_ فکر کنم اینکه خواستم بیای اینجا تا باهم صحبت کنیم نگرانت کرده باشه ولی عزیزم ،پشت تلفنم که بهت گفتم،
خیره.
نگاهم رو از ناخونام گرفتم و به لبخند ملیح و پر از آرامش عمه دوختم.عمه ادامه داد:
_ ترانه جان ،دختر داشتن خیلی سخته .دختر جنسش ظریفه ،لطیفه ،احساساتیه و دل نازک .یه لحظه غفلت ،یه
تصمیم اشتباه ،یکم خطا رفتن ،آیندشو نابود می کنه اما از طرفی هم دختر میاد و مرحم زخمات میشه ،میاد و میشه
مونس تنهاییات .میاد و به خونه رنگ و بو و شادی میده .خودتم که میدونی هر دختری یه روزی ازدواج می کنه.
دختر خوبم روی زمین نمیمونه.
لبم رو تر کردم منتظر چشم به دهن عمه دوختم:
_ تو رو اندازه ی آیسان دوست دارم مثل دختر خودم و خوشبختیت آرزومه عمه جان .راستش هدفم از این همه
مقدمه چینی این بود که بگم...
بعد مکث کوتاهی گفت:
_ دیروز محمد تو رو از من خاستگاری کرد.
بهت زده به عمه نگاه کردم ،حتی پلکم نمیزدم .محمد از من خاستگاری کرد؟ برای خودش؟ مگه چندبار منو دیده
بود آخه؟
_ دیروز بهم گفت که از وقتی دیده تورو ،مهرت به دلش افتاده و به نظر دختر خوب و خانومی اومدی .بعدشم که دیده
نمیتونه تو رو از فکرش بیرون کنه ،در موردت تحقیق می کنه و میفهمه انتخابش عالی بوده .محمد رو خیلی وقته
میشناسم .تقریبا از بچگی با آیهان بزرگ شده .رفت و آمد خانوادگی هم داریم باهم .پسر خوب و پاکیه .خانواده داره و
با اصالت .زنداداشش رو هم که میشناسی .تا زمانی که دانشجو بود ،سرش به درس و مشقش بود.از زمانی هم که
شاغل شد ،سرش به کارش گرمه .من از هر لحاظ تضمینش می کنم .هم خودش و هم خانوادش رو .اگه دوست
داشتی من به محمد میگم که مامانش به مامانت زنگ بزنه و یه قرار آشنایی بذاره .فعال فقط خواست مزه دهن تو رو
بفهمه.خب نظرت چیه؟
نفس عمیقی کشیدم و چند باری پلک زدم:
_ واال چی بگم عمه جون .من اصال این آقا رو نمیشناسم.
_ خب دیگه .من میگم اگه بخوای باهم آشناهم میشید.
سری تکون دادم و گفتم:
_ اگه اجازه بدید من برم .در این موردم باید فکر کنم.
بدون اینکه اجازه بدم عمه چیزی بگه ،از جام بلند شدم که عمه گفت:
_ کجا ترانه؟ بشین .مگه من گفتم کارم باهات تموم شده؟
سوالی بهش نگاه کردم که گفت:
_ بشین من هنوز کار دارم باهات.
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دوباره رو مبل نشستم که عمه گفت:
_ راستش گفتن این یکی یکم سخته.
تک خنده ای زد و ادامه داد:
_ راستش من میخوام تو رو برای ...آیهانم خاستگاری کنم.
سرم که پایین بود ،با شدت باال اومد .با چشم های گرد شده به عمه نگاه کردم.
_ بخاطر این میگم سخته که میترسم چون آیهان پسرمه یه چیزی بگم که در حق محمد کوتاهی بشه .دیگه آیهان منو
که میشناسی .همکارت بوده ،بعد شد پسر دوست مامانت ،حاالهم که پسرعمته .من چیزی ندارم بگم .آیهان من
گاهی اوقات اخم و تخم می کنه ولی مهربونه .شیطونه برای اهلش .آیهان ،خودش خودشو ساخت .برای درسش یا
خارج رفتنش یا زندگی اونجا ،یه قرون از ما پول نگرفت .تنها خودش .راستشو بخوای من نمیخواستم خاستگاری
محمد رو بگم بهت ولی آیهان گفت این حق توئه که بدونی و بخوای انتخاب کنی .میتونی اصال یه مدت با محمد در
ارتباط باشی ،با آیهانم که در ارتباط هستی .بعد جوابتو بدی ولی اینو بدون دخترم ،جوابت هرچی که باشه ما بهش
احترام میذاریم و همیشه هم کنارت هستیم.
آیهان از من خاستگاری کرده؟ از من؟ یعنی باور کنم؟ نکنه عمه مجبورش کرده؟ ولی مگه بچست؟ یا دختر براش
قحطه؟ سری تکون دادم و با صدای تحلیل رفته پرسیدم:
_ من میتونم برم؟
عمه با لبخند گفت:
_ بله که میتونی عزیزم.
بلند شدم و با قدمای سست به طرف در حرکت کردم .تا خارج شدم ،آیسان و سامیار و دیدم که به آیهان کمک می
کردن تا مسافت حیاط رو طی کنه .با عصا راه میرفت فعال .اینا کی اومدن که من متوجه نشدم .به پایین پله ها که
رسیدم ،آیسان و سامیار بدون حرف آیهان رو ول کردن و رفتن داخل .فکر کنم میدونستن و به عمد تنهامون
گذاشتن .موقع رفتن ،آیسان لبخندی به روم پاشید.
تنها که شدیم تازه یادم اومد این مرد رو به روم ،همون مردیه که من دوستش دارم ،همونی که ازم خاستگاری کرده.
یکم خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم .صداش به گوشم رسید:
_ میشه صحبت کنیم؟
بدون حرف سری تکون دادم که گفت:
_ پس بشینیم .پاهام درد می کنه.
بازم سر تکون دادم .خواستم کمکش کنم که گفت:
_ احتیاجی نیست .خودم میام.
به سختی به طرف آالچیق رفت و نشست .منم رو به روش .بعد یه سکوت کوتاه گفت:
_ دیروز که محمد در مورد تو با مامان حرف زد ،اومد تو اتاقم .رو به روم نشست و خیلی جدی گفت:
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_ تا کی میخوای انقد بی بخار باشی؟تا کی میخوای دست دست کنی؟
با تعجب بهش نگاه می کردم .نمیتونستم بفهمم چی میگه .معنی حرفاش چی بود؟ نگاه پر از سوالمو که دید گفت:
_ همین االن ،اون بیرون ،دختر مورد عالقتو از من خاستگاری کردن.
با چشم های گرد به مامان نگاه کردم.چی داره میگه؟ انگار من یه آدم فضایی بودم که زبان انسان هارو متوجه نمیشه.
مامان جلو تر اومد و روی صندلی میزم نشست و با لحن آروم تری گفت:
_ خیلی وقته که متوجه شدم نگاهات به ترانه با همه فرق می کنه ،اخالقت با ترانه جوری نیست که با دخترهای
دیگست .اولش گفتم شاید بخاطر اینه که می خوای تو خانوادمون غریبی نکنه ولی فقط یه مادره که میتونه پنهانی
ترین راز دل بچشو بفهمه .بفهمه توی سرش ،توی دلش چی میگذره .من فهمیدم آیهان .حتی اینم میدونم که شب
تصادفت با ترانه بحثت شده بود .حرصتو سر پدال گاز خالی کردی و اون اتفاق برات افتاد.
لبمو خیس کردمو نفس عمیق کشیدمو توی سکوت به حرفاش گوش دادم:
_ ولی پسرم .االن محمد ازم خواست تا با پدر و مادرش و همینطور ارسالن صحبت کنم .گفت که خانوادش درجریان
هستن و منتظر خبر دادن منه .گفت از همون لحظه اول دلباخته ترانه شده .ترانه ای که تو دوسش داری.
چند دقیقه ای سکوت کرد .انگار میخواست همه چی برام جا بیوفته .باالخره از جاش بلند شد و گفت:
_ من به ترانه قضیه محمد رو نمیگم .به عنوان یه مادر ازش خاستگاری می کنم برای پسرم .فقط خواستم بدونی دیر
بجونبی باید یه عمر حسرت بخوری.ترانه دختری نیست که کسی نیاد و ببردش.
و بعد به طرف در حرکت کرد .هنوز درو باز نکرده بود که با صدای آرومی گفتم:
_ بگو.
با تعجب به طرفم برگشت.
_ بهش بگو که محمدم ازش خاستگاری کرده.
_ولی…
با صدای محکمی گفتم:
_مامان.بهش بگو .حق انتخاب داره .منم به انتخابش احترام میزارم .حتی اگه من نباشم.
و بعد تو افکارم فرو رفتم و این صدای به هم کوبیده شدن در بود که منو به خودم آورد.
دیگه چیزی نگفت و سکوت کرد.باورم نمیشد .آیهان رسما بهم گفت که منو دوست داره .نمیدونستم چی باید بگم.
فقط میدونستم که االن وقتش نیست و باید برم .نگاهی بهش انداختم .زخماش کمرنگ تر شده بود ،موهاشم بلند
تر .نگاهمو به سختی ازش گرفتم و بلند شدم .چند قدمی که ازش دور شدم و به سمت در دویدم .اونم سکوت کرد
ولی سنگینی نگاهش رو حس می کردم.
تقریبا یه هفته ای از اون روز می گذشت .از آیهان خبری نداشتم ولی چند باری با محمد تلفنی صحبت کردم یه بارم
باهاش رفتم بیرون برای شام .قضیه رو هم که برای مامان تعریف کردم،یکم فکر کرد و گفت"باید به هردوشون فرصت
داد .من که محمد رو نمیشناسم ولی آیهان پسر خوبیه"
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خب به خودم که نمیتونستم دروغ بگم .من آیهان رو دوست داشتم و وقتی هم میدونم انتخاب آیهانم هستم ،چرا
باید بخوام با کس دیگه ای ازدواج کنم؟ پشت پنجره اتاقم ایستادم و زل زدم به قطره های بارونی که باشدت پایین
میومدن و محکم به شیشه اتاقم اصابت می کردن .فکرم درگیر بود .توی این یه هفته از آیهان خبری نبود .خونه عمه
که نمیتونستم برم .روم نمیشد .از مامان و بابامم که نمیتونستم بپرسم .حتی از آیسانم خجالت میکشیدم .یه بار
بهش زنگ زدم ولی هیچ صحبتی درمورد آیهان نکرد .منم نپرسیدم .چی می گفتم؟می گفتم از احواالت برادر
محترم خبر بده؟ نمی گفت تو چقدر پررو و بی حیایی؟ خالصه همه چی دست به دست هم داده بود که من تو بی
خبری بمونم ولی بی خبری خوش خبریه .اصال کی همچین حرفی زده؟ این که از دلتنگی و استرس و نگرانی بمونی
یعنی خوش خبری؟ هیچم اینطور نیست .توی فکر بودم که با صدای زنگ گوشیم پریدم باال .از پنجره فاصله گرفتم و
به طرف گوشیم که رو تخت بود رفتم .اسم آیهان روی گوشیم خودنمایی می کرد .وای خدایا! کاش یه چیزی بهتر ازت
میخواستم ولی مگه بهتر از آیهانم داریم؟ پوف چرا چرت میگی دختر؟ زود باش جواب بده االن قطع میشه .لبامو به
هم فشردم و سعی کردم بیخیال دهن خشک شده و تپش قلب و سردی دستام بشم .دکمه اتصال زدم و گوشی رو دم
گوشم گذاشتم .با صدای ضعیف و لرزون گفتم:
_ الو؟
_ سالم رستا خانوم .خوبی؟
_ خوبم .تو خوبی؟
_ منم خوبم .راستش میخواستم ببینمت .امشب برای شام.
سعی کردم جلوی نیشم رو که هر لحظه باز تر میشد رو بگیرم .هول کرده بودم .خواستم قبول کنم که یاد حرف دیروز
سارا افتادم" یادت باشه اگه زنگ زد و چیزی خواست براش ناز کنی اینجوری براش دست نیافتنی تر میشی و حاضر
میشه واسه به دست آوردنت هرکاری کنه"
صدامو صاف کردم و گفتم:
_ برای چی؟
_ برای چی نداره .شام بخوریم و حرف بزنیم.
_ اوم ...راستش من امشب کار دارم.
_ خب کنسلش کن.
_ تازه باید از خانوادمم اجازه بگیرم.
_ زنگ زدم هم به دایی هم آقا سعید .بهونه بعدی؟
یکم فکر کردم و گفتم:
_ راستش من یکم تب دارم.فکر کنم دارم مریض میشم.
مکثی کرد و گفت:
_ باشه هرطور راحتی.
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چی گفت؟ این چی گفت؟ یعنی چی؟ ضربه ای به سرم زدم و به خودم گفتم"خاک تو سرت کنن که ناز کردنتم مثل
آدم نیست دیوانه"
_ اوم مطمئنی؟ میخوای بیام.
_ نه استراحت کن .سالمتیت از همه چی مهم تره.
و بعد بدون حرف دیگه ای قطع کرد .مات موندم .چشم هام رو با حرص بستم و بالشتم رو جلوی دهنم گذاشتم و
جیغ خفه ای کشیدم .وای وای خدا لعنتت کنه سارا با این راه کارات ولی تقصیر اون نیست .تو چرا به حرف اون
سارای مغز فندوقی گوش کردی؟ وای! حاال چیکار کنم؟ به این فکر می کردم که چه گلی به سرم بگیرم که صدای اس
ام اس گوشیم منو به خودم آورد .از طرف آیهان بود .با این مضمون که:
"ناز کردنت مارو کشته .نازتم میخریم فقط ارزون بده مشتری شیم .شب ساعت نه منتظر باش میام دنبالت"
لبمو گاز گرفتم که صدای خندم بلند نشه .پاشدم رفتم جلوی آینه و به صورت قرمز شدم خندیدم .یه آهنگ توپم
گذاشتم شروع کردم به قر دادن .بعد ده دقیقه یه نگاه به ساعت انداختم  5:30بود .حولمو برداشتم و به طرف حموم
رفتم و یه حموم حسابی کردم .واسه خودم آواز می خوندم با کف مدل مو درست می کردم .آب بازی می کردم تا اینکه
مامان اومد دم در و چند ضربه به در زد:
_ رستا آیهان دم دره زود باش.
تا اینو شنیدم چشم هام شد قد توپ پینگ پنگ .چی؟ وای! نه .چرا من متوجه ساعت نشدم؟ سریع حولم رو دورم
پیچیدم و دویدم بیرون با دستپاچگی گفتم:
_ اه! مامان چرا زودتر نیومدی منو از حموم بکشی بیرون؟ حاال چیکار کنم؟ چجوری حاضر شم؟ لباس چی بپوشم؟
میخواستم الکم بزنم .چجوری اینکارو کنم؟ بهش بگو بیاد تو منت...
نگاهم که به ساعت افتاد ساکت شدم .هنوز ساعت  7بود .یه نگاه به مامان انداختم که با خنده گفت:
_ اونجوری نگاه نکن دخترم .اگه این حرفو نمیزدم خدا میدونست چند ساعت دیگه تو اون حموم میموندی .عوضش
االن هم وقت داری لباس انتخاب کنی هم الک بزنی.
و بعد بدون جواب شنیدن از من رفت بیرون.خدارو شکر که هنوز وقت دارم.نفسی کشیدم و شروع کردم به حاضر
شدن.
نگاهی به خودم انداختم .شلوار پارچه ای و راسته ی مشکی با مانتو طالیی رنگ که تا وسطای رونم میومد .شال
مشکی و طالیی که موهام رو پوشونده بود البته به جز چتری هایی که تو صورتم بود و آرایش کامل و مالیم که صورتم
رو زیباتر کرده بود .به ناخن هام که الک مشکی با طرح های طالیی روش بود ،نگاه کردم که چقدرم به دستام
میومدن .با صدای مامان که اومدن آیهان رو اعالم می کرد ،چشم از خودم برداشتم و درآخر با ادکلنم دوش گرفتم.
کفش مشکی و شیکم رو پام کردم و کیف کوچیکم رو روی دوشم انداختم و از اتاقم خارج شدم .سالنه سالنه از پله ها
پایین رفتم و آیهان رو با لبخند قشنگش کنار پله ها دیدم .منم لبخندی بهش زدم و کنارش ایستادم.
_ سالم.
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لبخند مهربونش رو بیشتر کرد و گفت:
_ به روی ماهت خانوم
از این حرفش گر گرفتم و سرم رو پایین انداختم .صدای آیهان رو شنیدم که به مامان گفت:
_ خب آنا خانوم .با اجازتون ما بریم.
_ به سالمت پسرم .خوش بگذره.
منم گونه ی مامان رو بوسیدم و بعد خداحافظی از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم .ماشین ویهان بود ولی
بوی ادکلن آیهان بود که فضای ماشین رو پر کرده بود و منو از خود بیخود می کرد .دوست داشتم زمان متوقف میشد
و من میموندم و این بو و مرد دوست داشتنی کنارم که با اخم به جلو زل زده بود و تمام تمرکزش روی رانندگیش بود.
دلم واسش ضعف رفت .واسه ابروهایی که توهم بود .واسه دستایی که گره شده بود دور فرمون .یه لحظه آرزو کردم
کاش دستاش تو دستای من گره میشد نه دور فرمون .از این تفکرم قرمز شدم .لبمو گاز گرفتم نگاه ازش گرفتم .با
صداش به خودم اومدم:
_ به چی فکر می کردی که اینجور خجالت زده شدی؟
بعد با شیطنت اضافه کرد:
_ نکنه به من فکر می کردی؟
خجالت کشیدم از شیطنت توی صداش ولی با صداقت گفتم:
_ آره به تو فکر می کردم.
لبخند قشنگی زد و نگاه کوتاهی بهم انداخت و بدون حرف دستم رو توی دستش گرفت .انگار قدرت ذهن خوانی
داشت این پسر .فهمید چی میخوام .بدون حرف نگاهم رو دوختم به دستامون که توی هم گره بود و تا مقصد چیزی
نگفتم.
بعد از چند دقیقه نسبتا طوالنی جلوی یه رستوران نگه داشت و گفت:
_ رسیدیم.
و بعد پیاده شد .رستوران ،رستوران زیبایی بود ولی خیلی خیلی خلوت بود .اصال انگار کسی توش نبود .یه نگاه به
آیهان انداختم که منتظر بود تا پیاده شم .اوف! انتظار باز کردن در اونم از طرف کسی مثل آیهان خیلی بیخود بود .در
رو باز کردم و پیاده شدم .به طرفش رفتم که دستشو دراز کرد و گفت:
_به جبران باز نکردن در.
لبخند ملیحی زدم و دستش رو گرفتم و به طرف رستوران حرکت کردیم .رو بهش گفتم:
_ آیهان اینجا خیلی خلوت به نظر میاد .مطمئنی اینجا قراره شام بخوریم؟
آیهان لبخندی به روم زد و گفت:
_ بله مطمئنم .تو فقط بیا.
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وارد رستوران که شدیم ،واقعا تعجب کردم .هیچکس توی رستوران نبود .فقط یه گارسون بود که کنار یه میز ،وسط
رستوران ایستاده بود .فضای رستوران تاریک بود .یعنی هیچ المپی روشن نبود و با دیوارکوب محیط اطراف دیده
میشد .به طرف میز حرکت کردیم .گارسون صندلی رو برام عقب کشید و گفت:
_ خیلی خوش آمدید.
آیهان درحالی که مینسشت ،تشکری کرد و رو به من گفت:
_ چی میخوری؟
کمی فکر کردم و گفتم:
_ جوجه میخورم.
رو به گارسون گفت:
_ دو پرس جوجه با مخلفات لطفا.
گارسون سری تکون داد و ازمون دور شد .با کنجکاوی پرسیدم:
_ چرا هیچکس اینجا نیست؟
_چون من یه امشب اینجارو اجاره کردم تا راحت تر حرف بزنیم.
سوالی بهش نگاه کردم که گفت:
_ بمونه بعد از شام.
سعی کردم کنجکاویم رو سرکوب کنم .مطمئنم تا قبل شام هیچی نمیگه پس باید صبر کنم .بعد چند دقیقه که شام
رو آوردن ،فهمیدم چقدر گرسنم .پس به آرومی مشغول خوردن شدم .شام توی سکوت خورده شد .تنها صدا ،صدای
قاشق و چنگال هامون بود که سکوت بینمون رو می شکست .با خوردن نوشیدنیم به غذا خوردنم پایان دادم و به
آیهانی که منتظر به من خیره شده بود نگاه کردم .نگاهم رو که دید ،پرسید:
_ دسر چی میخوری؟
_ وای من خیلی خوردم .دیگه نمیتونم .توهم حرفتو بزن.
بی توجه به حرفم رو به گارسونی که کمی اون طرف تر ایستاده بود گفت:
_ دوتا قهوه تلخ با کیک شکالتی لطفا.
چیزی نگفتم و اجازه دادم هرکاری دلش میخواد انجام بده .دل تو دلم نبود .میخواستم بدونم چی میخواد بهم بگه.
داشتم میمردم از کنجکاوی .سفارش آقارو که آوردن ،همه از سالن خارج شدن .آیهان بهم گفت:
_ بخور.
دیگه کاسه صبرم لبریز شد.گفتم:
_ آیهان میگی حرفتو یا نه؟ از وقتی اومدیم هی میگی این کار رو کنیم بعد اون کارو کنیم بعد .واال دارم دق میکنم از
فضولی.
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آیهان لبخندی زد و فنجون قهوشو روی میز گذاشت و شروع کرد به حرف زدن:
_ میدونی رستا،به نظر من بزرگ ترین خصوصیت انسان که خدا بهش داده ،دوست داشتنه .بعضیا میگن من به
کسی احتیاجی ندارم که ،تنهایی راحت ترم عشق دیگه چیه .دروغه! تنهایی نمیتونی .مطمئنا عاشق یه چیزایی
میشی.مثال یه درخت ،یه پرنده ،آسمون ،بیشتر از هرچیزی عاشق یه آدم میشی .جوری هم عاشقش میشی که اگه
اون نباشه ،نفست باال نمیاد .میدونی ،دنیایی که بدن عشق باشه رو میتونم تصور کنم ،ولی ...دنیایی که بدون تو
باشه رو ...نه! فکر کنم دوست داشتن همین باشه.
سکوت کرد .باورم نمیشد این حرفای قشنگ رو از آیهان بشنوم.آیهان! ذوق داشتم .ذوق شنیدن این حرفا از زبون
آیهان .اشک توی چشم هام جمع شده بود .آیهان از جاش بلند شد و به سمتم اومد .دستم رو گرفت و بلندم کرد .رو
به روم ایستاد و بازوهام رو گرفت و گفت:
_ من میخوامت ،میخوام کنارم بمونی.
دستش رو نرم روی پیشونیم کشید و چتری هام رو کنار زد:
_ عشق اولم ،عشق آخرم ،همیشگی ،تو تنها دلیل من واسه زندگی هستی .نمیتونم ازت دل بکنم .گیرایی ای که
توی وجودته بهم این اجازه رو نمیده .باورت میشه اگه بگم بیشتر شب ها تورو توی خوابم میبینم؟ همه جا
همراهمی .توی تنهایی هام ،خلوتم .مطمئنم هر شبی که کنارت دراز بکشم ،صبح ها که کنارت از خواب پاشم ،هربار
که آروم شم کنارت ،هربار که زندگیم رو جادو کنی ،عوضش کنی ،بیشتر عاشقت میشم.
اشک هام سر خوردن روی گونه هام .امشب حتی دیگه میمردم هم حسرتی نبود توی دلم .امشب بهترین شبه توی
زندگیمه .بهتر از این میشد مگه؟ دستش رو توی جیبش فرو برد و جعبه ی زیبایی رو بیرون آورد .نگاهشو بهم دوخت
و بعد در جعبه رو باز کرد:
_ رستا با من ...ازدواج می کنی؟
میون گریه لبخند روی لبم نشست .باور کردن این حرف هایی که مثل بارون بود برام ،این انگشتر ظریف توی جعبه،
سخت بود برام .سرم رو تکون دادم .نه یکباره ،دوباره و سه باره.
_ آره ...آره ازدواج می کنم.
لبخند قشنگی روی لبش نشست و نفس عمیقی کشید .انگشتر و از جعبه درآورد .دستم رو گرفت و انگشتر به
انگشتم انداخت .توی همین لحظه گل های پر پر شده از باال روی سرمون ریخت .سرم رو باال گرفتم و با ذوق بهشون
خیره شدم .نگاهم رو دوباره به آیهان دوختم که بهم نزدیک تر شد .نفسشو کامل روی صورتم حس می کردم .نگاهم
رو باالتر بردم .اینجوری راحت تر میدیدمش و این همون مرد اخموی توی هواپیما نبود که میترسیدم حتی باهاش رو
به رو شم؟
عشق آدم رو از کجا به کجا میبره .از ساحل تنهایی و روزمرگی به دریای پرتالطم زیبایی که زندگی رو برات معنا
میبخشه.
_ آیهان...
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با اشتیاق نگاهم کرد:
_ بودن با تو مثل تماشا کردن یه فیلم عاشقانه میمونه ،اینکه سکانس مورد عالقت مدام و مدام تکرار بشه.
چشم هاش رو بست .انگار میخواست لذت حرفم مثل یه سمفونی توی تموم بدنش بپیچه .جلو رفتم و حل شدم توی
آغوشش .آغوشی که مال من بود فقط من و من آرامشم رو مدیون کی بودم؟ آیهانم رو مدیون کی بودم؟
نمیدونم چند ساعت گذشت .کنار آیهان گذر ثانیه ها و دقیقه ها حس نمیشه .نمیدونم چند وقته از رستوران
محبوبم اومدیم بیرون و من مجبورش کردم تا زیر این بارون نم نم ،این وقت شب منو پیاده برسونه خونه .قدم زدن
کوچه پس کوچه های شهر ،زیر بارون ،کنار آیهان ،وقتی که دست هام رو توی دستش گرفته و نگرانه که مبادا سرما
بخورم ،عالم دیگه ای داره .لحظاتی که با هیچی توی دنیا عوضش نمی کنم ولی باالخره تموم میشه .با قیافه ی گرفته
برگشتم طرفش و گفتم:
_ کاش تموم نمیشد .نمیخوام ازت جدا شم.
با لبخند قشنگش جلو اومد و دست هاش رو روی صورتم قاب کرد:
_ جدا شدنی برای ما وجود نداره عزیزم .ما تازه به هم رسیدیم .نمیذارم خیلی ازم جدا بمونی .مطمئن باش.
لبخندی به روش زدم و درحالی که درو باز می کردم گفتم:
_ شب بخیر .خواب های خوب ببینی.
_ خواب تورو ببینم.
با این حرفش غرق خوشی شدم و با لبخند در رو بستم و وارد حیاط شدم .نفس عمیقی کشیدم .دیوونگیه اگه بگم
حس می کنم بوی آیهان رو روی لباسم؟
_ سالم.صبح بخیر.
مامان سرشو بلند کرد و با لبخند جواب داد:
_صبح توهم بخیر دخترم.
لبخندش رو بی جواب نذاشتم و پشت میز نشستم تا صبحانه بخورم .نگاه مامان رو حس می کردم .درحالی که لقمه
می گرفتم پرسیدم:
_ چرا به من زل زدی مامانی؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ دیشب دیروقت برگشتی خونه .بیدار بودم تا برگردی .میخواستم همون دیشب بیام سراغت ولی بازم گفتم یه
امشبو طاقت بیارم مزاحمت نشم تا فردا .نتیجه؟
نگاهمو دوختم به استکان چایی مقابلم.زبونمو تر کردم و گفتم:
_ راستش مامان ...من تصمیمم رو گرفتم .اگه شما و بابا اجازه بدید ...میخوام...
نفسمو با شدت بیرون دادمو گفتم:
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_ میخوام آیهان رو قبولش کنم
مامان مکث کوتاهی کرد و گفت:
_ میدونستم .آیهان پسر خوب و مودب و خانواده داریه .پسرعمتم که هست .تصمیمت درسته دختر مامان.
لبخند کمرنگی زدم که ادامه داد:
_ نیم ساعت پیش آذر زنگ زد .قرار خاستگاری گذاشت .قرار شد منم با بابات حرف بزنم .خودشونم به ارسالن بگن
فردا شب بیان تا تورو از ما خاستگاری کنن.
نگاهی به مامان انداختم .خوشحال بود ولی انگار ناراحتم بود.
_ مامان چی شده؟ چرا خیلی خوب به نظر نمیای؟
_ باورم نمیشه انقدر بزرگ شدی که میخوای ازدواج کنی .یعنی رستای من اونقدر خانوم شده که بتونه یه زندگی رو
اداره کنه؟ شوهرداری کنه؟ از االن دلم گرفته واسه رفتنت .تو که بری من خیلی تنها میشم .مثل زمانی که هنوز تورو
نداشتم.
از جام بلند شدم و مامان رو درآغوش گرفتم و گفتم:
_ کی میگه من میخوام برم؟ باور کن اونقدر بهت سر بزنم که خودت من رو بندازی بیرون از خونه .بعدشم حاال که
هیچی معلوم نیست.شاید جور نشد.
مامان اشک روی گونش رو پاک کرد و گفت:
_ آره جون خودت .کی بود دیشب تو حیاط راه میرفت و هی مثل این خال لبخند مکش مرگ ما میزد و گاهی هم عین
دیوونه ها یه قر ریز میومد؟
بعد از روی صندلی بلند شد و ادای منو درآورد:
_ حاال که هیچی معلوم نیست.
با اعتراض گفتم:
_ مامان!
_ یامان .راستی یه زنگم به دانیال بزن.سراغت رو می گرفت.
"باشه"ای گفتم و به طرف اتاقم حرکت کردم تا به دانیال زنگ بزنم و ماجرا رو مفصل براش تعریف کنم.
____________________
از استرس نزدیک بود غش کنم .تقه ای به در اتاقم خورد و بعد باز شد .قامت دانیال نمایان شد با یه لبخند مهربون
روی لبش .داخل اتاق اومد و در و بست .نزدیکم شد و لبخندش کمرنگ تر شد .اخم کمرنگی کرد و گفت:
_ چته رستا؟ رنگت شده مثل گچ دیوار.
آب دهنمو قورت دادم و نفسم رو محکم فرستادم بیرون.
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_ استرس دارم دانیال .نگرانم .نمیدونم ...یعنی فکر کنم همه تو شب خاستگاریشون اینجوری باشن.
اخم کمرنگش جاش رو به لبخند مهربونش داد و گفت:
_ استرس رو که حق داری .طبیعیه ولی نگران چرا؟ همه که میدونن جواب تو مثبته .خانواده ی عمتم که تورو مثل
دختر خودشون دوست دارن .پدر و مادرتم که آیهان رو قبول دارن .نگران نباش .من مطمئنم همه چی خوب پیش
میره.
یکم بهش نگاه کردم و زمزمه کردم:
_ مرسی.
خواست چیزی بگه ولی با صدای زنگ آیفون ساکت شد .بی حرف دستم رو گرفت و باهم به طرف پایین رفتیم .مامان
و بابا و آقاجون و بابا ارسالن برای استقبال دم در ایستاده بودن .ولی عمو و زنش ،عمه و شوهرش توی پذیرایی مونده
بودن .من و دانیالم کنار بابا ارسالن ایستادیم تا مهمون ها برسن .دست سردم هنوز توی دست دانیال بود .تا اینکه
در باز شد و قامت عمو شهریار نمایان شد .پشت سرش عمه آذر ،آیسان و سامیار ،ویهان و در آخر آیهان با یه دسته
گل رز توی دستش.اونقدر استرس داشتم که نفهمیدم چطور حال و احوال کردن و چطور گذشت.فقط لحظه ای رو به
یاد دارم که آیهان که بهم رسید با لبخند گل و به دستم داد و زمزمه کرد:
_ مثل ماه شدی رستای من!
ولی چشمش که به دست های من و دانیال افتاد لبخندش کمرنگ شد و اخم محوی بین ابروهاش نشست .خیلی
جدی با دانیال احوال پرسی کرد و در مقابل خوش آمد گوییش تنها به گفتن "متشکرم" اکتفا کرد .وقتی که به طرف
پذیرایی حرکت کرد ،دانیال زیر گوشم گفت:
_دیدی؟ اگه دست خودش بود کلمو میکند.
و بعد دستم رو رها و رفت و کنار آقاجون نشست .لبخندی زدم و به طرف آشپزخونه حرکت کردم.
استکان هارو توی سینی چیدم و شمردم تا کم نیاد .مشغول چایی ریختن شدم که مامان اومد تو آشپزخونه تا منو
دید گفت:
_ رستا ،صاف راه میری .شمرده و مثل خانوم ها نه اونقدر سریع که چایی بریزه تو سینی نه اونقدر یواش که مردم و
چشم به راه بزاری .اول برای آقاجون میگیری بعد شهریار .بعدشم از بزرگ میای به کوچیک .برای آیهان آخر بگیریا.
همین اولی نری سینی و بگیری جلوش .مواظب باش چایی نریزه رو کسی .اون ریش ریشای شالتم بیاد تو چایی
همشون رو آتیش میزنم .از االن گفته باشم بهت.
لبخندی زدم و گفتم:
_ نگران نباش مادر من .خیالت راحت .تو برو
مامان با تردید نگاهم کرد و بدون حرف بیرون رفت .سینی رو دستم گرفتم و "بسم الله" ای زمزمه کردم و بیرون رفتم.
طبق گفته مامان اول از آقاجون و عمو شروع کردم تا رسیدم به آیهان .سرم رو پایین انداختم تا نگاهم بهش نیوفته و
خندم بگیره .چایی رو برداشت و خیلی آروم گفت:
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_ مرسی عروس خانوم.
لبخند ریزی زدم و کنار مامان و رو به روی آیهان نشستم .تا چایی ها و میوه ها خورده بشه ،مثل هر خاستگاری دیگه
ای هر بحثی بود به جز بحث ازدواج .از سیاست و اقتصاد گرفته تا رنگ کاغد دیواری خونه همسایه مامان
ستایش(عروس عموم)و اینکه مهند چقدر غر غر کرده بود چرا نمیتونه بیاد و عمو گفته بود خاستگاری جای بچه ها
نیست .اونم کلی حرص خورده بود.
باالخره بعد دقایقی نسبتا طوالنی ،با حرف عمو شهریار سکوت اومد توی جمعمون.
_ با اجازه آقایان افخم و ارسالن جان ،بریم سر اصل مطلب.
آقاجون جواب داد:
_ اختیار دارید شما صاحب اختیارید.
_ ما همه امشب برای این اینجاییم که رستا جان رو که نور چشم ماست ،برای آیهان خاستگاری کنیم .رستا برای ما با
آیسان هیچ فرقی نمی کنه .از وقتی هم که فهمیدیم دختر خانوم شما ،همون گمشده آقا ارسالنه که دیگه هیچی .از
جونمونم برامون عزیز تر شد.
سرم پایین بود و ساکت و صامت به حرف های عمو گوش می کردم .ممنون بودم که جلوی مامان منو رستا خطاب
کرد .دوست نداشتم مامان حساس بشه.
_ آیهان من شناس همه ی شما هست .جوونه ،خطاهم زیاد داشته .پسر پیغمبر که نیست ولی اگه یک درصد به این
نتیجه میرسیدم که آیهانم لیاقت دختر شما رو نداره ،پا پیش نمیذاشتم که هیچ ،حتی اجازه نمیدادم فکر ازدواج با
رستا رو به زبون بیاره .یادم نمیاد دفعه ای آیهان حتی صداش رو برای من یا مادرش بلند کرده باشه .همیشه به
داشتنش افتخار می کنم چون سربلندم کرده .همه جا ،توی هر زمینه ای .دارایی هم مالک خوبی برای ازدواج نیست
ولی پسرم خودش اونقدر داره که رستا رو خوشبخت کنه .هرچی هم که من و آذر داریم ،مال این بچه هاست .من
هرچه که فکر می کنم الزم بود رو قید کردم ،ریش و قیچی دست شماست.
لحظه ای سکوت حکم فرما شد .بابا سعید سری برای آقاجون تکون داد و به بابا ارسالن گفت:
_ با اجازه ی شما.
و بعد رو به جمع گفت:
_ رستا دختر منه .تنها کسی که بعد از مادرش برای من بیشتر از تموم دنیا مهم بود و مهم هست .اگه رستا و مادرشو
بذارن یه کفه ی ترازو ،تموم دنیا روهم بزارن روی اون یکی کفه ی ترازو ،من رستا و مادرش رو انتخاب می کنم .حرف
من حرف رستاست ،نظر من نظر رستاست .میدونم اونقدر عاقل هست که تصمیم درست بگیره .شما چی میگید
ارسالن خان؟
بابام لبش رو تر کرد و گفت:
_ من حقی برای اظهار نظر ندارم .چون دخترم بدون من بزرگ شد .من براش پدر نبودم .یعنی نذاشتن که باشم ولی
دخترم تمام دنیامه ،خوشحالیش خوشحالم می کنه و میدونم که با آیهان خوشحاله و میتونه خوشبخت شه.
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سرم رو باال آوردم و به پدری نگاه کردم که چشم هاش پر از اشک بود .پدری که هنوز خاطرات گذشته رو فراموش
نکرده بود .این وضع رو دوست نداشتم .دوست داشتم دستش رو بگیرم و ببرم جایی دور از خاطرات گذشته حتی
حرفش.
_ به نظرم اگه آیهان و رستا برن حرف هاشون رو باهم بزنن خیلی بهتر باشه.
این حرف دانیال کمی فضا رو عوض کرد .عمو علی رو به پسرش گفت:
_ تا بزرگتر نشسته تو چرا نطق میکنی پسر؟
دانیال تک خنده ای زد و گفت:
_ نفرمایین پدر ،من حق آب و گل دارم گردن رستا.
با این حرف صدای خنده ها بلند شد که آیسان گفت:
_ منم همینو میگم .باالخره باید سنگاشون رو وا بکنن دیگه.
مامان رو به من گفت:
_ پاشو مادر .آقا آیهان رو راهنمایی کن اتاقت .باهم صحبت کنید.
بدون حرف بلند شدم و راه افتادم،آیهانم پشت سرم.در اتاقو باز کردم و با سر اشاره کردم که بره تو.با دست اشاره کرد
و گفت:
_ خانوما مقدم ترن.
لبخندی زدم و رفتم تو .روی تختم نشستم .آیهانم رو به روم روی صندلی نشست و گفت:
_ خب،رستا خانوم .بفرمایید چه انتظاراتی از همسر آیندتون دارید؟
_ من بگم؟
_ بله.
کمی فکر کردم و گفتم:
_ خب من دوست ندارم تو زندگیمون چیزی رو ازم پنهون کنی .همه چیز رو باید بهم بگی .حتی بدتریناش رو چون ما
باید باهم مشکالتمون رو حل کنیم .اصال زندگی مشترک یعنی همین .اینطور نباشه یکی خوش خوشانش باشه اون
یکی تنهایی سختی زندگی رو به دوش بکشه .نمیخوام از مسائل و مشکالتمون هیچکس با خبر بشه .خودمون
میتونیم حلش کنیم .دوست ندارم جز به جز زندگیمون رو کسی بدونه .یه سری حریما باید وجود داشته باشه .من از
گذشتت هیچ سوالی نپرسیدم ،سوالی هم نمیپرسم چون به خودت ربط داره ولی نمیخوام تاثیری توی زندگیمون
بذاره.
سکوت کردم .آیهان که با جدیت نگاهم می کرد ،بعد از دیدن سکوتم گفت:
_ همین؟
سری تکون دادمو گفتم:
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_ آره .تو چطور؟
_ خب منم با همینایی که گفتی موافقم .من احترام میخوام رستا .احترام متقابل .احترام به همدیگه ،خانواده
هامون ،عقاید و سالیق و تفاوت هامون .دوست ندارم باهم بحث کنیم ولی توی هر زندگی زناشویی ای هست اما
نمیخوام بحثمون به قهر بکشه و رفتن و اینجور چیزها .به قول خودت باید خودمون حلش کنیم.و اینکه قبل و از زن
و شوهر ،باهم دوست باشیم.
لبخندی زدم و سری تکون دادم .آیهان گفت:
_ تو شرطی نداری؟
_ چرا دارم.
_ خب؟
مکثی کردم و آروم زمزمه کردم:
_ دوستم داشته باش .همیشه.
لبخند قشنگی زد و از جاش بلند شد .جلوی پام زانو زد .دست هام رو گرفت و توی چشم هام زل زد و گفت:
_ دوست دارم رستا .خیلی هم دوست دارم .بیشتر از خودم ،بیشتر از خدا.
چشم هام رو بستم و لبخند زدم.
_ ولی...
سریع چشم هام رو باز کردم و گفتم:
_ ولی چی؟
_ اصال از این پسره دانیال خوشم نمیاد.
نفسی کشیدم و خندیدم .حسود من .خواستم چیزی بگم که تقه ای به در خورد و صدای ویهان به گوش رسید:
_ بابا بیاید دیگه .زیر یه جاییمون علف سبز شد بس که نشستیم .نه یه روز ،نه دو روز ،یه عمر وقت حرف زدن دارید.
ای بابا!!
آیهان خندید و بلند گفت:
_ بر خرمگس معرکه لعنت.
ویهان بلند تر گفت:
_ بشمار!
من با استرس گفتم:
_ وایی! فرستادن دنبالمون .خیلی بد شد.
آیهان دستش رو نرم روی گونم کشید و گفت:
_ نه خانومم! بد نشد.نگران نباش.
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و بعد دستم رو گرفت و باهم رفتیم بیرون .به پذیرایی که رسیدیم ،دستامون جدا شد.آقاجون پرسید:
_ دخترم دهنمونو شیرین کنیم؟
نگاهی به بابا ارسالن انداختم و گفتم:
_ بله.
صدای دست ها بلند شد .زنعمو بلند شد و شیرینی تعارف کرد .عمه آذر گفت:
_ بیا کنارم بشین دخترم .میخوام انگشترت رو دستت کنم.
رفتم کنارش نشستم .انگشتر اهدایی آیهان رو از دستم درآوردم و عمه یه انگشتر طال سفید که نگین های ریز روش
داشت رو دستم کرد و پیشونیم رو بوسید .شبمون با صحبت درمورد مهریه و شیربها و مشخص کردن تاریخ عقد
گذشت .قرار شد عقد و عروسی هم زمان برای دوماه دیگه باشه .یعنی سوم اسفند که تولد آیهانم باشه .جالب این
بود که من تا اون موقع نمیدونستم تولد آیهان کیه .قرار شد بمونه برای اون شب که توی این مدت هم بتونیم جهزیمو
تهیه کنیم ،هم خونمون رو بچینیم.
بعد این صحبت ها ،مامان رو به من گفت:
_ دخترم بیا کمک کن میز شامو بچینیم.
خواستم بلند شم که آیسان جلوم رو گرفت و گفت:
_ امشب هیچ کاری نکن .شب ،شب توئه .من میرم کمک خاله.
لبخندی زدم و هیچی نگفتم .ادامه شبمون به خوبی گذشت .موقع شام توجه های زیرزیرکی و نامحسوس آیهان
حس خوبی رو به تمام وجودم تزریق کرد و به یاد موندنی ترین شب و برام ساخت.
بعد از شام عمه اینا رفتن برن.نذاشتن کسی بره برای بدرقه.فقط من همراهشون رفتم .همه از در بیرون رفتن ولی
آیهان موند .ویهان با شیطنت گفت:
_ داداش بیا دیگه.
_ برو میام.
_ عمرا.من بدون تو بهشتم نمیرم.بیا
_ ویهان داداش برو میام.
ویهان خواست چیزی بگه که عمو شهریار اومد و گوشش رو گرفت و بی توجه به داد و قاالش بردش .با لبخند
نگاهشون می کردم که سنگینی نگاه آیهان رو حس کردم .به طرفش برگشتم که گفت:
_ من نمیخوام از زنم جدا شم .مگه زوره آخه؟
نگاهم میخ صورت آیهان بودم .دلم برای لفظ "زنم"قنج رفت .نزدیک تر شدم بهش و زمزمه کردم:
_ هیچکس نمیتونه جدامون کنه .جز مرگ .اینو فراموش نکن.
دستش رو روی لبش گذاشت و گفت:
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_ هیش .از مرگ حرف نزن.
آروم سرمو توی آغوشش کشید .توی بغلش فرو رفتم و نفس عمیقی کشیدم.
_ آخه من چجوری دوماه دیگه ازت دور بمونم؟
خواستم چیزی بگم که ویهان مثل خروس بی محل سر رسید:
_ داداش جان انقدر کار سرمون ریخته که این دوماه رو اصال حس نمی کنی فقط االن تو رو خدا بیا بریم .سوییچ تو
جیب مبارک شماست ما یخ زدیم اون بیرون .من هیچی فکر پهلوهای بابا باش که نباید سرما بخوره.
آیهان نفسش رو محکم داد بیرون و گفت:
_ فردا میام دنبالت بریم دنبال کارامون که زودتر انجام بشه و بشی خانوم خونم.
لبخندی به روش زدم و باهاش خداحافظی کردم.لبی تر کردم و دویدم تا گزارش امشب رو به سارا و نازی بدم.
گوشیم رو خاموش کردم و روی پاتختیم گذاشتم .خواستم دراز بکشم که دو تقه به در اتاقم خورد و بعد صدای بابا
ارسالن:
_ میتونم بیام تو بابا؟
_ بفرمایید.
قرار بود امشب بابا اینجا بخوابه .پیش ما .در باز شد و بابا اومد تو .نزدیک شد و پیشونیم رو بوسید.
_ مزاحمت که نشدم عزیزم؟
_ این چه حرفیه .مراحمید.
کنار تختم نشست و نفسی کشید و گفت:
_ میخواستم یکم حرف بزنیم .پدر و دختری.
لبخندی زدم:
_ بفرمایید
به رو به روش خیره شد و گفت:
_ این حرف ها رو امشب بهت میگم چون تو این شب که برات مهمه هیچوقت از یادت نمیره و همیشه آویزه گوشت
میشه .دخترم ،ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،جفت گیرﯼ نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،تجاﺭﺕ مهریه ﺩﺭ برﺍبر خدماﺕ ﺍتاﻕ خوﺍﺏ ﻭﺁشپزخانه نیست.
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺍﺩﺍمه خیاالﺕ ﻭ توهماﺕ مجرﺩﯼ نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺩﺭماﻥ نوﺍقص شخصیتی ﻭ بیماﺭﯼ هاﯼ ﺭﻭﺍنی نیست.
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺭﻭﺍبط سطحی گذشته نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،عالقه کم کم خوﺩﺵ پیدﺍ میشه نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،سه ﺭﻭﺯ ﺁشنایی ﻭ
سی ساﻝ ﺯندگی مشترﮎ نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،با چاﺩﺭ سفید ﺭفتن ﻭ با کفن سفید برگشتن نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ"،ﻭظیفه شه "
نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،چوﻥ من میگم نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﺭﻭشنفکرﯼ ﻭ سنت ﺍندیشی نیست .ازدواج ،آرایشگاه  ۵میلیونی و
گل ﺁﺭﺍیی  ۲میلیونی و مرﺍسم  ۱۰۰میلیونی نیست .اﺯﺩﻭﺍﺝ ،تعهد برﺍﯼ ﺁخر عمر نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ"،من تو ﺭﻭ
خوشبخت می کنم" نیست .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ یعنی صدﺍقت ،شناخت ،ﺁﺯﺍﺩﯼ ،ﺁگاهی ،اعتماﺩ ﻭ ﺍنعطاﻑ ،ﺩموﻛرﺍسﻲ درست
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یعنی عشق بﻲ ﺍنتها .ازدواج ،ﻳعنﻲ ﺯندگﻲ .فقط ﻭ فقط ﺯندگﻲ بدﻭﻥ خﻴانت ،بدﻭﻥ تقلﻴد ﺍﺯ ﺍفﻜاﺭ بد .اﺯﺩﻭﺍﺝ ،یعنی
آﺯﺍﺩﺍنه عاشق باشی.
به حرف های قشنگ بابا گوش می دادم .حرف هایی که میتونه کمکم کنه .حرفهایی که تجربه بابام بود.
_ بابا جان ،یه مرد زمانی که نفسش رو ازش میگیرن نمیمیره بلکه زمانی میمیره که غرور و عزتش رو ازش بگیرن .پس
هیچوقت با غرور مردت بازی نکن .زندگی مثل یه پل میمونه .یه پایه اون مرد و اون یکی پایه زنه .اگه یکیشون بشکنه،
کم بیاره ،تمام پل فرو میریزه .هیچوقت اجازه نده چنین اتفاقی بیوفته .اینم بدون که من همیشه کنارتم.
با چشم های اشکی زمزمه کردم:
_ ممنون بابا.
توی آغوش پدرم فرو رفتم .فرو رفتم تا وجودش ،از بودنش در کنارم آرامش بگیرم.
باورم نمیشه سه ماه گذشت .به همین آسونی ،به همین سرعت .راسته که میگن آدم گذر زمان رو توی خوشی هاش
حس نمی کنه .سه ماهی که برای من مثل برق و باد گذشت .توی این مدت بهترین هارو تجربه کردم با بهترین
ِ
زندگیم .آیهانی که قشنگی های زندگی رو به من نشون داد .اینکه زندگی زیباست .بحث داشتیم باهم ،اختالف نظر و
اختالف سلیقه ولی همه اینا دلنشین بود وقتی که حتی دو ساعت هم طاقت دوری و قهر موندن نداشتیم و با آغوش
باز به طرف هم میرفتیم و عشقمون رو توی بغل هم فریاد میزدیم.
توی این سه ماه کارهای زیادی انجام دادیم.از خرید جهزیه و تعیین دکوراسیون خونه گرفته تا رزرو باغ و آتلیه و لباس
عروس .البته توی این راه تنها نبودم .آیسان هم همراهم بود .چون قرار بود عروسی هامون توی یک شب باشه .سوم
اسفندماه ،همزمان با تولد آیهان ،یعنی پنج روز دیگه .استرس داشتم و فکر نکنم تنها عروسی باشم که نزدیک
عروسیش استرس گرفته باشه .خیلی هم امروز خسته شده بودم چون تازه امروز خونمون رو چیدم .تا همین دو روز
پیش معطل کاغذ دیواری ها بودیم .امروز کال درگیر خونه بودم حتی آیهانم ندیده بودم فقط صبح من رو برد و رسوند
خونمون و خودش رفت دنبال بلیط پرواز .آخه قرار بود بره یاسوج برای عروسی دوستش و برای فردا ساعت هشت
صبحم بلیط خریده بود.هر چقدرم اصرار کردم منم باهاش برم ،نذاشت و گفت "نمیخوام خسته شی.این چند روز
خوب استراحت کن که آخرای مجردیته" یه جوری می گفت انگار قراره ببره منو قتلگاه .واال...
تو افکار خودم غرق بودم که صدای برخورد سنگ با شیشه ی اتاقم من رو از فکر بیرون آورد .با کنجکاوی به طرف
پنجره اتاقم رفتم که آیهان رو دم پنجره دیدم .با لبخند پنجره رو باز کردم و گفتم:
_ آیهان اینجا چیکار می کنی؟
لبخند قشنگی روی لبش نشست و نزدیک تر اومد:
_ دلم واسه خانومم تنگ شده بود .اومدم ببینمش.
تک خنده ای زدم و گفتم:
_ این وقت شب؟
با قیافه حق به جانب گفت:
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_ دلتنگی که شب و روز نداره.
گردنم رو کج کردم و چیزی نگفتم که خودش گفت:
_ بدو بیا پایین که میخوایم بریم دور دور.
با تعجب نگاهش کردم که به موتوری که اونطرف پارک بود اشاره کرد.
نفس عمیقی کشیدم و لب زدم:
_ دیوونه.
_ تو دیوونم کردی دیگه .حاال بدو بیا بیشتر از این ،این دیوونه رو منتظر نذار .یهو دیدی زد به سرش کارای جنون آمیز
کرد.
_ مثال چه کاری؟
جلو تر اومد و آروم گفت:
_ مثال از این دیوار بیاد باال و پرنسسشو بدزده.
خندیدم و رفتم تو و پنجره اتاقمو بستم .سریع حاضر شدم و یواشکی رفتم بیرون .مثل گربه ها راه می رفتم که نکنه
مامان و بابا بیدار شن .یه نگاه به ساعت انداختم و زیر لب غر غر کردم .به آیهان که رسیدم منو تو آغوشش گرفت و
گفت:
_ غر غر نکن رستای من .من زن غرغرو دوست ندارم.
سرمو باال گرفتم و گفتم:
_ حاال که زن غرغرو گیرت اومده .میخوای چیکار کنی مثال؟
با درموندگی گفت:
_ میسوزم و میسازم.
ضربه ای به بازوش زدم که گفت:
_ بدو بدو خانوم غرغرو که خیابون ها منتظرمونن.
سوار موتور شدیم و آیهان راه افتاد .تا رسیدن به اتوبان سرعتش پایین بود .به اتوبان که رسیدیم،همچین گاز داد که
سکته کردم از ترس .محکم آیهانو بغل کردم و سرمو چسبوندم به پشتش و چشمهام رو بستم .زیر گوشش داد زدم:
_ آیهان یواش تر برو .می ترسم.
با این حرفم سرعتشو کمتر کرد و گفت:
_ آخه اگه تند نرم که اینجوری بغلم نمی کنی.
سرمو بلند کردم و نگاهش کردم.نگاهش خیره به جلوش بود.لبخندی زدم و دوباره سرمو روی شونش گذاشتم و
محکم تر بهش چسبیدم.
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دو ساعتی توی خیابون ها پرسه زدیم .توی سکوت ،توی آرامش و توی بغل آیهان .بعد دوساعت آیهان منو رسوند
خونه .از موتور پیاده شدم و رو بهش گفتم:
_ خیلی بهم خوش گذشت .ممنون.
خیره تو چشمام گفت:
_ واقعا خوش گذشت؟
_ کنار تو همه جا خوش میگذره.
لبخند مهربونی زد و با دستش صورتم رو نوازش کرد .گفتم:
_ کاش فردا نمیرفتی آیهان.یا الاقل میذاشتی من باهات بیام.
_ نمیشد نرم عزیزدلم .دوست چندین و چند سالمه سیاوش .بعدشم گفتم که .من میخوام صبح برم غروبم برگردم.
تو بیای الکی خستگی راه میمونه تو تنت.
با دلتنگی نگاهش کردم و گفتم:
_ از االن دلم برات تنگ شده.
از موتورش پیاده شد و اومد نزدیکم .خیلی خیلی نزدیک .هیچوقت تا االن انقدر بهم نزدیک نبود .نفساش پخش
صورتم میشد.
_ پس من چی که همیشه دلتنگتم .چه کنارم باشی چه نباشی.
با لحن پر نازی گفتم:
_نگرانتم.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ باید یه فکری برای این نازت بکنیما.
نزدیک تر شد و با صدای آرومی ادامه داد:
_ جایی برای نگرانی وجود نداره رستا خانوم راد.
لبخندی زدمو گفتم:
_ ولی....
توی نطفه خفه کرد حرفی رو که میخواستم بگم .نفسم حبس شد .حرکت نرم و آرومش برای ساکت کردنم اونقدر زیبا
و دلنشین ،اونقدر ناب و بکر بود که نفهمیدم کی همراهش شدم .اصال یادم رفت میخواستم از نگرانیم بهش بگم.
حتی باورم نمیشد این من بودم که دست انداختم پشت گردن مرد زندگیم.
پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و گفت:
_ من همیشه پیشتم خانومم
.........
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لبخندی به روشنک که نوزادش رو با احتیاط بغل گرفت بود زدم و بلند شدم تا برای جمع چایی بیارم .پرواز آیهان یک
ساعتی می شد که بلند شده بود .صبح ندیدمش .یعنی اجازه نداده بود کسی باهاش بره فرودگاه .قرار بود غروب
برگرده .چایی هارو ریختم و سینی و دستم گرفتم و رفتم توی پذیرایی .عمه با دیدنم لبخند زد.خواستم جوابشو بدم
که انگار یه چیزی از قلبم ریخت پایین.استرس و فشاری که یه لحظه بهم وارد شد اونقدر زیاد بود که سینی چایی از
دستم افتاد و صدای شکستن استکان ها توی سرم پیچید .دستم ناخداگاه رفت روی قلبم .بی توجه به آدمای اطرافم
که صدام میزدن فقط به یه چیز فکر می کردم .چرا انقدر استرس گرفتم؟ چرا حالم بد شد؟
با تکونای عمه به خودم اومدم و نگاهمو از زمین گرفتم.
_ چی شد دخترم؟ حالت خوبه؟
گلوم خشک شده بود .خواستم بزاق دهنمو قورت بدم تا گلوم تر شه ولی هیچ بزاقی توی دهنم نبود .همین باعث
شد گلوم به سوزش بیوفته .با کمک ویهان روی مبل نشستم و لبخند بی جونی رو به جمع نگران رو به روم زدم .با
صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد گفتم:
_ یه لحظه حالم بد شد .انگار ته دلم رخت میشورن.
و بعد نفس عمیقی کشیدم .هیچ کس هیچی نگفت فقط آیسان لبخند کمرنگی زد و گفت:
_ نگران نباش عزیزم .من برم شیشه هارو جمع کنم.
جوابی ندادم و نگاهم رو به گل های فرش دوختم .هیچی نمی گفتم یعنی انرژی نمونده بود برام و نمیدونم چرا .حتی
نمیدونستم چند دقیقه یا چند ساعت توی سکوت خیره به زمین بودم .فقط لحظه ای به خودم اومدم خواستم از
جام بلند شم و به آیهان زنگ بزنم .حتما تا االن رسیده بود که گوش هام با شنیدن خبری از تلویزیون تیز شد .سر
جام خشک شدم و بی رمق تر از قبل روی مبل افتادم .گوینده می گفت و من می شنیدم ،می گفت و من می مردم،
می گفت و من تموم می شدم ،خفه می شدم:
_ به خبری که هم اکنون به دست ما رسیده توجه فرمایید .متاسفانه مطلع شدیم که پرواز به شماره  ۳۷۰۴هواپیمایی
آسمان از مبدا تهران به مقصد یاسوج در حوالی سمیرم پس از اصابت به کوه دنا سقوط کرد .الشه این هواپیما هنوز
پیدا نشده اما تمامی اعضای ارتش و هالل احمر به دنبال پیدا کردن این هواپیما هستند .امیدواریم که هموطنانی که
در این هواپیما بودند سالمت باشند .به محض گرفتن خبر از این واقعه شما را در جریان خواهیم گذاشت.
وقتی دنیا اونقدر برات بی ارزش بشه که رو به پایان باشه ،نفس کشیدنم برات سخت میشه .انگار هوایی که باید بره
بیرون تو گلوت گیر می کنه ،راه نفست رو میبنده .نمیتونی نفس بکشی .مثل وقتی که تو بچگیا میخوردی زمین
نمیتونستی نفس بکشی .بعد تو هرکاری می کنی تا اون حجم رو پرت کنی بیرون تا به زندیگت ادامه بدی ولی هر
تالش تو اوضاع رو بد تر می کنه ،نا توان ترت می کنه ،بیچاره ترت می کنه و تو ثانیه به ثانیه جون میدی .حال من
دقیقا همین بود .داشتم ثانیه به ثانیه جون می دادم وقتی تصور می کردم آیهانم نباشه کنارم ،که دیگه نتونم
ببینمش .وقتی که صدایی شبیه به جیغ که فکر کنم مال آیسان بود ،آره! مال آیسان بود و مثل ناقوس مرگ پیچید
توی گوشم .وقتی یا خدا گفتن های عمو و یا فاطمه زهرا گفتن های عمه رو شنیدم.
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بمیرم براش .یعنی االن کجاست؟ حالش چطوره؟ سردشه؟ آره حتما سردشه .حتما سردشه .یعنی چیکار می کنه و
چه وحشتناک بود صدایی که تو مغزم می پیچید :اصال زندست؟ آره آره زندست .مگه میتونه زنده نباشه؟ میتونه منو
تنها بزاره؟ نه نه .نمیتونه .من تازه بهش رسیده بودم .ما هنوز از هم سیر نشده بودیم .چهار روز دیگه عروسیمونه.
عروسی من و آیهان .خونمون چی میشه؟ خونه ای که با کلی عشق چیده بودمش.
هیچکس حواسش به حال داغون من نبود .عمو داشت به هرجا که میتونست زنگ میزد که یه خبر درست بگیره .بی
تابی های عمه و آیسان سرمو میبرد .دوست داشتم داد میزدم سرشون تا ساکت شن .نمیدونم وضعم چقدر اسفناک
به نظر میومد که میون تموم اون بل بشو ها توجه ویهان به سمتم جلب شد .با قدم های بلند خودشو بهم رسوند و با
صدای بلند گفت:
_آروم باش دختر.آروم باش هنوز هیچی معلوم نیست.
انگار تازه همه متوجه من شدن .به سمتم اومدن.عمه کنارم نشست و زد زیر گریه.ویهان بلند تر از قبل داد زد:
_ زندست .بخدا زندست .داداشم قویه .زندست فقط یه مدت پیشمون نیست .به جون خود داداشم قسم برمیگرده
ترانه .داداشم تو رو ول نمی کنه بره .آروم باش کبود شدی.
کبود شدم؟ آیهانم زندست؟ هیچی متوجه نمی شدم فقط یه چیز تو مغزم بود .هوای سرد زمستون ،برف ،باالی کوه،
هواپیما ،سقوط و سیاهی محض...
بلند شدم از جام.چند قدمی جلو رفتم .احساس ضعف و سرگیجه بهم دست داد .چشم هام سیاه شد و افتادم.
هیچی نفهمیدم جز دردی که تو سرم پیچید...
..........
با احساس تشنگی چشم هام رو باز کردم .یه نگاه به اطرافم انداختم .با حس درد توی دستم بهش نگاه کردم و یه سرم
وصل شده به دستم دیدم .یه لحظه فکر کردم که چرا این سرم به دستم وصله که با دیدن چشم های قرمز آیسان همه
چی یادم اومد .بغض کردم ولی به زور قورتش دادم .آیهانم که زندست پس چرا گریه کنم .نفس عمیقی کشیدم .آیسان
کنارم اومد و آروم و با صدای لرزون پرسید:
_ حالت بهتره عزیزم؟
بی توجه به سوالش پرسیدم:
_ چه بالیی سرم اومده؟
_ فشارت خیلی پایین بود .االن این سرم دومه .چهار ساعته که بیهوشی.
دستی که آزاد بود رو به طرف سرم بردم و قیافم از درد مچاله شد:
_ پس چرا سرم انقدر درد میکنه؟
_ وقتی بیهوش شدی سرت خورد به میز ولی چیزی نیست نگران نباش.
آب دهنمو قورت دادم و دوباره پرسیدم:
_ خبری از آیهان نشده؟
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با صورت غمگین نگاهم کرد و گفت:
_ هنوز نه .بابا رفته یاسوج .خبری هم تلویزیون اعالم نکرده .یعنی هنوز دارن دنبال هواپیما می گردن.
حس کردم دارم خفه میشم .باید میرفتم بیرون .اگه توی اون اتاق میموندم بی شک میمردم .رو به آیسان گفتم:
_ من خیلی گشنمه
سریع بلند شد و گفت:
_ االن برات غذا گرم میکنم.
از در که بیرون رفت ،با کرختی بلند شد .قیافم درهم بود .سرم هم درد می کرد هم گیج می رفتِ .سرم رو با احتیاط از
دستم بیرون کشیدم .بلند شدم و مانتو و شال و کیفمو از روی صندلی رو به روی تخت برداشتم و با زور پوشیدم.
سرم داشت می ترکید .یواش یواش رفتم پایین و خیلی سریع از خونه بیرون رفتم .مسیر خونه تا خیابون اصلی رو یک
نفس دویدم و در حالی که نفس نفس میزدم یه دربست گرفتم .نفس عمیقی کشیدم که راننده پرسید:
_ کجا برم خانوم؟
آدرسی رو که تو ذهنم بود با زور بهش دادم و تا رسیدن به مقصد سکوت کردم .مغزم خالی خالی بود .انگار این مغز
عضو بی کاربرد و اضافه بدنم بود .حتی نمیتونستم افکارم رو منسجم کنم .خسته از اتفاق امروز سرم رو به پشتی
صندلی تکیه دادم و چشم هام رو بستم.
نمیدونم چقدر گذشت ولی با صدای راننده که رسیدنمون رو خبر می داد ،چشم هام رو باز کردم .کرایه رو حساب
کردم و پیاده شدم .نگاهم رو دوختم به ساختمون رو به روم و با دل پر از غصه وارد شدم .ناخوداگاه چشمم به سمت
میز وسط رستوران رفت .با قدپای سست به طرفش رفتم و روی صندلی ای که شب اعتراف آیهان روش نشسته بودم،
نشستم .نگاهمو به صندلی آیهان دوختم .دلم گرفت.
"می خوام که توی تنهایی
خاطره هاتو بو کنم
می خوام با دریای دلم
دنیارو زیر و رو کنم"
چرا اینجوری شد؟ االن باید با آیهان برای عروسی آماده می شدیم و من از ترسام می گفتم اونم گوش می داد و آخرش
بغلم می کرد با صدای گرم و مردونش می گفت:
_ تا من کنارتم از هیچی نترس.
نیستی آیهان .نیستی و من بدجوری می ترسم .بغض گلوم رو گرفت و اشک هام جاری شد.
"گریه دیگه بسه برام
چشمام دیگه نا نداره
چیکار کنم بدون تو
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زندگی معنا نداره"
از توی کیفم حلقم رو بیرون آوردم و رو به روم گرفتم و بهش خیره شدم.
"_ من اینو میخوام.
_ اصال راه نداره قشنگ نیست که.
با اخم بهش نگاه کردم و گفتم:
_ من میخوام این انگشتر رو دستم کنم پس من میگم کدوم.
متفکرانه نگاهم کرد و گفت:
_ باشه ولی من یه قشنگ ترش رو داشتم که اسم جفتمونم توش بود ولی حاال که نمیخوای عیب نداره.
نگاهش کردم و گفتم:
_ حاال میخوای اونم نشونم بده .شاید خوشم اومد.
با بدجنسی نگاهم کردم و مچشو باال آورد و باز کرد
یه انگشتر فوق العاده زیبا کف دستش بود .طال سفید و ساده که به زیبایی اسم آیهان و رستا روش حک شده بود و
درهم پیچیده بود .آیهان خندید و گفت:
_ تو رو خدا برق چشماشو.
با ذوق گفتم:
_ من اینو میخوام.
_ نوچ .شما همون انگشتر انتخابی خودت رو بردار.
چپ چپ نگاهش کردم و انگشتر رو تو دستم گرفتم .اونقد ظریف بود که میترسیدم بندازم تو انگشتم"
یک ساعتی تو رستوران بودم .غذا سفارش داده بودم ولی حتی یه ذره هم نخوردم .پول غذا هارو روی میز گذاشتم و
بلند شدم .از رستوران بیرون رفتم و یه تاکسی گرفتم و آدرس خونمون رو دادم.
بعد نیم ساعت رسیدم .پیاده شدم و با قدمای سست راه خونه رو در پیش گرفتم .اونقدر بی حال بودم که چند باری
نزدیک بود از پله ها بیوفتم.به در خونه که رسیدم و در و باز کردم ،هجوم خاطرات مغزم رو هدف قرار داد.
"روی دستم بوسه ای زدم و درحالی که فوتش می کردم ژست گرفتم .آیهان دوربینو پایین آورد و گفت:
_ رستا جان صد دفعه گفتم اگه میخوای ادا در بیاری درست دربیار .این حرکات چیه؟
چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم:
_ آیهان قلب و بوس حرکات عاشقانست .یعنی تو اینو نمیدونی؟
سرشو تکون داد و گفت:
_ میدونم میدونم ولی تو خیلی پررویی!
با لبخند کمرنگی به طرفش رفتم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و آروم گفتم:
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_ آره من پرروام!توهم مجبوری تحملم کنی.
خیره تو چشم هام زمزمه کرد:
_ آره مجبورم تحملت کنم.
با لبخند عمیقی به عقب هولش دادم و گفتم:
_ پس عکستو بنداز"
از فکر بیرون اومدم و لبخند کمرنگ روی لبمو جمع کردم .به خودم لرزیدم چون خونه سرد شده بود .به طرف
شومینه رفتم و سعی کردم روشنش کنم .بعد از اینکه روشن شد ،سمت آشپزخونه رفتم .وارد که شدم ،با یادآوری
چیزی به خنده افتادم.
"طی رو به طرف آیهان گرفتم و گفتم:
_ بیا آیهان جون! کف آشپزخونه رو طی بکش.
طلبکارانه گفت:
_ چرا من این کارو انجام بدم؟ چرا تو نه؟
حق به جانب جواب دادم:
_ خب معلومه چون من عروسم.
با قیافه مسخره ای گفت:
_ البد منم خیار چنبرم!
به جوابی که داد خندیدم و گفتم:
_ در اون که شکی نیست.
با چشم های گشاد بهم گفت:
_ با من کل کل نکنا ضعیفه .خودت طی بکش .چه معنی میده مرد خونه از این قرتی بازیا کنه.
با اخم گفتم:
_ جانم؟ چی شد؟
با ترس الکی و صدای نازک گفت:
_ هیچی هانی .قربونت برم کجا رو گفتی طی بکشم؟"
لبخندم کمرنگ شد و از آشپزخونه اومدم بیرون .نگاهم به پرده سلطنتی که پنجره رو پوشونده بود افتاد .کج شده
بود .درحالت عادی با دو میرفتم و صافش می کردم ولی االن حتی حوصله خودمم نداشتم .از پله های توی پذیدایی
که به اتاق ها منتهی می شد رفتم باال و در اتاقمون رو باز کردم .وارد شدم و به طرف تخت دو نفره ای که وسط اتاق بود
رفتم .روش نشستم و دستی به ملحفه روش کشیدم و به یاد آوردم.
"کنارم روی تخت دراز کشید و گفت:
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_ رستا میخوام یه چیزی بگم .شاید احمقانه باشه
با چشم های منتظر بهش خیره شدم.گفت:
_ هیچوقت منو فراموش نکن.
تو چشم هاش زل زدم و لبخندی روی لبم نشست .دستش رو گرفتم و زمزمه کردم:
_ تو تنها کسی هستی که حتی اگه یه روز آلزایمرم بگیرم دست هامو که بگیری ،تو چشم هام زل بزنی و بخندی،
شاید هیچی یادم نیاد ولی دوباره عاشقت می شم".
نفسم رو محکم دادم بیرون و از شدت کالفگی با دستم صورتم رو پوشوندم .داشتم دق می کردم .از یه طرف خاطرات
قشنگمون از طرف دیگه بوی ادکلن آیهان که بدجوری حسش می کردم ،افکارمو بهم ریخته بود.
با صدای زنگ تلفن خونه به خودم اومدم .سریع از اتاق خارج شدم و پله ها رو پایین رفتم .شماره بابا ارسالن روی
صفحه خود نمایی می کرد .کمی مکث کردم و بعد جواب دادم:
_ سالم.
به وضوح صدای نفس آسودش رو شنیدم.
_ دخترم تو کجایی آخه؟ چرا آیسان رو همونجور ول کردی؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟ میدونی سعید و مادرت
چقدر نگرانت شدن؟ عمت و آیسان؟ طفلی آیسان کم مونده بود سکته کنـ..
صحبتش رو قطع کردم و گفتم:
_ متاسفم .احتیاج داشتم یکم تنها باشم .گوشیمم روی سایلنت بود .معذرت می خوام.
_ عیب نداره باباجان .االن کجایی؟
_ خونه خودم.
_ باشه دخترم .همونجا بمون میام دنبالت.
_ نه بابا لطفا نیا.
_ چرا؟
_ میخوام تا وقتی که خبری از آیهان میشه اینجا بمونم.
_نمیشه دخترم.تنها بمونی که چی؟اصال نمیشه.
تلفن رو پایین آوردم و پوفی کشیدم .میدونستم صالحمو میخوان ولی اون موقع اصال حالیم نبود هیچی .با این حال
مالیم گفتم:
_ بابا میخوام تنها باشم .خواهش می کنم .میخوام تو خونه خودم باشم .خونه خودم و آیهان .اینجوری آرومم .لطفا
درک کنید .نگرانم نباشید کار جنون آمیزی ازم سر نمیزنه.
کمی مکث کرد .انگار داشت فکر می کرد .بعد چند ثانیه گفت:
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_ باشه دخترم فقط مواظب خودت باش و هرچی هم خواستی بهم بگو .من به بقیه هم میگم که مجبور نباشی واسه
همشون توضیح بدی.
ممنونی گفتم گوشی رو قطع کردم .به طرف صندلی راک کنار شومینه رفتم و روش نشستم .چشم هام رو بستم و
سعی کردم فکر کنم آیهان پیشمه .حرکات گهواره ای صندلی و گرمای شومینه و خستگی ای که تموم جونم رو گرفته
بود ،باعث شد به خواب عمیقی فرو برم.
با صدای زنگ اف اف چشم هام رو باز کردم .سرحال تر بودم و این نشون می داد خیلی وقته که خوابیدم .دستی به
گردنم کشیدم .حسابی خشک شده بود و درد می کرد .از جام بلند شدم و به طرف اف اف رفتم و از توی صفحه
بیرون رو نگاه کردم .چهره نازنین و سارا رو دیدم .دکمه رو زدم و در و هم باز کردم .هوا حسابی تاریک شده بود ولی
نمیدونستم ساعت چنده .حتی المپای خونه رو هم روشن نکرده بودم.
دم در منتظرشون ایستاده بودم .بعد چند دقیقه قامتشون پیدا شد .جفتشون به طرفم اومدن و درآغوشم گرفتن
ولی هیچی نمی گفتن و من چقدر ممنونشون بودم که چیزی نمیپرسیدن اما خب احتماال همه چیز و از اخبار و
خانوادم شنیده بودن.
بی حرف از جلوی در کنار رفتم که اومدن تو.سارا درحالی که المپ رو روشن می کرد گفت:
_ تو قرنطینه ای؟ چرا تو تاریکی واستادی؟
آروم جواب دادم:
_ خواب بودم.
المپا که روشن شد قیافم درهم شد و دستم جلوی چشم هام قرار گرفت.
نازنین پرسید:
_ از صبح چیزی نخوردی نه؟
سری به عالمت "منفی" تکون دادم که دوباره گفت:
_ ما برات غذا آوردیم .ماهم نخوردیم اومدیم اینجا باهم بخوریم.
نفسی کشیدم و گفتم:
_ اصال اشتها ندارم.
سارا با تشر جوابمو داد:
_ بیخود! نگاه هنوز هیچی نشده چی به سرت آوردی .آیهان تو رو اینجوری ببینه میدونی چه حالی میشه؟
با به یادآوری این موضوع پرسیدم:
_ خبری نشده؟
کنارم نشست و گفت:
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_ خبر آنچنانی که نه .هنوز دارن می گردن ۶۵ .نفر مسافر توی هواپیماست ۵۹ .نفرمسافر و  ۶نفر هم خدمه .اول
باید هواپیما رو پیدا کنن بعد هم مسافرهارو .طول میکشه دیگه.
آهی کشیدم و هیچی نگفتم .نازنین به طرف آشپزخونه رفت گفت:
_ من غذا رو گرم می کنم.
سارا آروم گفت:
_ منم میز رو میچینم.
نگاهم خیره به دیوار بود ولی غرق فکر بودم .نمیخواستم حتی یه لحظه نا امیدی بیاد و خونه کنه تو دلم ولی خب،
توی ناخداگاهم داشتم خودم رو برای اتفاق های بدتر از این آماده می کردم و این برام مثل یه فاجعه بود .معلوم نبود
پیدا کردن هواپیما چقدر طول بکشه .پس معلوم نبود این حالم تا کی قراره ادامه پیدا کنه .کاش زودتر یه خبری بیاد.
کاش.
_ رستا؟
با صدای نازنین از فکر بیرون اومدم و نگاهم رو از دیوار گرفتم و به نازنین دوختم:
_ بیا یه چیزی بخور .خیلی ضعیف شدی .از صبحم که هیچی نخوردی یه شوکم که بهت وارد شده .پاشو قربونت برم.
پاشو یه چیزی بخور.
واقعا میلم نمی کشید .انگار یه وزنه یک تنی راه گلوم رو بسته بود ولی خب زحمت کشیده بودن و نمیخواستم
ناراحتشون کنم .آروم و بی حرف از جام بلند شدم و به طرف آشپز خونه رفتم .پشت میز نشستم و به قرمه سبزی
خوش رنگ و لعاب روی میز نگاه کردم .بوش به مشامم که رسید حس کردم چقدر گرسنمه .نازنین برام غذا کشید و
گذاشت جلوم .گرسنم بود ولی نمیتونستم چیزی بخورم فقط با غذام بازی می کردم .به زور چند لقمه ای خوردم و
بعد کشیدم کنار:
_ مرسی بچه ها.زحمت کشیدید.
سارا دست از خوردن کشید و نگاهی به من بشقابم انداخت:
_ دختر این همه خوردی میترکی یه وقت! کمتر می خوردی .مثال با غذا نخوردنت چی میخواد بشه آخه؟
نازنین هشدار گونه صداش زد:
_ سارا!
و رو به من گفت:
_ باشه عزیزم .راحت باش .هرچی خواستی بهم بگو.
سری تکون دادم و از آشپزخونه بیرون اومدم .از اینکه اون شب چطور گذشت هیچی نمیگم .شبی سراسر دلتنگی و
دل نگرونی ،اضطراب و استرس ،اشک و گریه ،بیداری و بی خوابی فقط منتظر بودم صبح بشه و زودتر یه خبری از
آیهان بهم برسه.
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نیمه های شب بود که دلم طاقت نیاورد و بلند شدم .وضو گرفتم و قرآن به دست ،رو به قبله نشستم و شروع به
خوندن کردم .به نیت سالمتی آیهان و آرامش خودم .اونقدر خوندم و اشک ریختم که حس می کردم چشم هام از
شدت تورم دیگه باز نمیشن و نفهمیدم کی سر سجاده خوابم برد.
از ماشین نازنین پیاده شدم و با قدم های سست به طرف خونه عمه قدم برداشتم .صبح که بیدار شدم بدون معطلی
اومدم اینجا .میخواستم ببینم چه خبر شده؟ میخواستم خودم ببینم چه بالیی سر آیهان اومده .دست های لرزونمو
باال بردم و زنگ رو فشردم .بعد چند ثانیه در باز شد .بی لحظه ای درنگ ،رفتم تو و کل حیاط رو دویدم .دویدم و
خودم رو رسوندم به خونه .قلبم تاپ تاپ با صدایی بیشتر از قبل ،خودش رو به قفسه سینم می کوبید .انگار همین
االن میپره و میاد بیرون.
بعد چندتا نفس عمیق ،رفتم داخل .هیچ صدایی نمیومد .خونه غرق سکوت بود .جوری که یه لحظه حس کردم
کسی خونه نیست ولی وارد پذیرایی که شدم فهمیدم اشتباه کردم .همه بودن .کل خانواده نشسته بودن ولی...
اوضاع خیلی خراب به نظر میومد .عمه با چشم های سرخ از گریه بهم نگاه می کرد .حتی آثار اشک خشک شده رو
روی صورت عمو هم میتونستم ببینم .بدتر از همه لباس مشکی ای بود که تن همه بود .اینا چیزهایی بود که مثل
پتک می خورد تو سرم .دستم شل شد و کیفم روی زمین افتاد .چند قدمی جلو رفتم و ناباورانه زمزمه کردم:
_ نه ...امکان نداره.
آب دهنم رو قورت دادم .صدای گریه بلند عمه توی گوشم پیچید .چشم هام پر اشک شد .محکم دستی به چشم
هام کشیدم .جوری که چشم هام درد گرفت .نه ...این ممکن نیست .بالیی سر آیهانم نیومده من میدونم .جلوتر رفتم
و با صدای بلند تر گفتم:
_ چی شده؟ از آیهان خبر رسیده؟ چرا عمه گریه می کنه؟
اینبار عمو شهریارم به گریه افتاد .مبهوت بین جمعشون می چرخیدم و می پرسیدم:
_ آیهانم کجاست؟ چرا مشکی پوشیدید؟چرا همه اینجا جمع شدید؟ نرفتید دنبال آیهان؟
اشک هام سرازیر شد .باالخره فرو ریخت .فکر نبود آیهان تنم رو لرزوند ،زانوهامو سست کرد و باعث شد روی زمین
فرود بیام .با گریه داد زدم:
_ آیهان که زندست چرا پس اینجا نشستید؟ برید دنبالش .پیداش کنید .آیهانمو بهم برگردونید .تو رو خدا .عمو
شهریار تو رو خدا .آیهان حالش خوبه .خودش گفت منو هیچوقت تنهام نمیزاره .بابا ...بابا تو رو خدا .تو پیداش کن.
بابا سه روز دیگه عروسیمونه.
با این حرفم صدای گریه ها باالتر رفت:
_ چرا گریه می کنید؟ عروسیمونه .باید خوشحال باشید .گریه نداره که .ناراحتید از پیشتون میریم؟ این کجاش گریه
داره آخه؟ بهتون سر میزنیم قول میدم.
یه حالت جنون آمیزی بهم دست داده بود .حال خودم رو نمیفهمیدم.ویهان طاقت نیاورد .بلند شد و خواست بره
بیرون که داد زدم:
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_ ویهان مگه تو نگفتی داداشم برمی گرده؟ مگه نگفتی تنهات نمیذاره؟ نگفتی داداشم قویه؟ پس چی شد؟ کو؟ چرا
نیومد؟ چرا تنهام گذاشت؟ حاال من بدون آیهان چیکار کنم؟ چجوری زندگی کنم؟
زمزمه وار تکرار کردم:
_ چجوری زندگی کنم؟چه خاکی تو سرم بریزم؟
دلم واسه خودم سوخت .مثل یه جنین توی خودم مچاله شده بودم .انگار توی این دنیا نبودم .به خودم اومدم.توی
بغل ویهان بودم .ویهان منو درآغوش گرفته بود .دستمو دور گردنش حلقه کردم و با صدای بلند گریه کردم:
_ آیهان همیشه می گفت تا من هستم غم نمیاد سراغت .نمیذارم بیاد سمتت .حاال که آیهان نیست ،غم دنیا آواره رو
سرم .من چیکار کنم ویهان؟چیکار کنم؟
صدای ویهان و میشنیدم:
_ بخاطر داداشم آروم باش .آروم بگیر .انقدر بیتابی نکن .آیهان راضی نیست .بخدا راضی نیست ترانه ی زندگیش
انقدر درد بکشه ،زجر بکشه .آروم بگیر.
از بغلش اومدم بیرون.یه نگاه به جمع گریون اطرافم انداختم و پرسیدم:
_ چطوری فهمیدید؟
عمو با صدای پر از بغض جواب داد:
_ الشه ی هواپیما رو پیدا کردن .خودم اونجا بودم .هیچی نمونده بود .گفتن هر  ۶۵نفر کشته شدن فقط باید دنبال
جسدهاشون بگردن.
دستش رو مشت کرد و جلوی دهنش گرفت تا صدای گریش رو خفه کنه .نگاهی به صورت تک تکشون انداختم و با
دیدن صورت مظلوم و اشکبار آیسان گریم گرفت .دوباره زدم زیر گریه .آیسان کنارم زانو زد و توی بغلم فرو رفت.دستم
رو دورش حلقه کردم و زمزمه کردم:
_ خدایا! این چه مصیبتی بود؟ این چه امتحانی بود؟ حقمون نبود .حقمون نبود با آیهان امتحانمون کنی .حق من
نبود .کاش نمی گرفتیش ازم.
از بغلم بیرون آوردمش و بلند شدم .به طرف اتاق آیهان می رفتم.
به اتاقش رسیدم .آروم درش رو باز کردم و وارد شدم .در رو بستم و به در تکیه دادم .اشکام جاری شد .انگار حاال
حاالها خشک نمی شد این چشمه اشک .چشم هام رو بستم و عمیق بو کشیدم .بو کشیدم و بغضم سنگین تر شد،
دلتنگیم بیشتر شد ،و بدبختیم یادم اومد.
حس خفگی بهم دست داد .چشم هام رو باز کردم و با دستم گلوم رو گرفتم .به طرف تختش رفتم و روش نشستم.
قاب عکسشو از روی پاتختیش برداشتم و رو به روم گرفتم .لبخندی روی لبم نشست .انگار واقعی بود .آیهان
مهربونم با لبخند پر از عشقش.
وای! یعنی دیگه ندارمش؟ چطوری باور کنم؟ چطوری؟
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قاب عکس رو به قلبم چسبوندم و چشم هام رو بستم و اشکام روی گونه هام ریخت .چشم هام رو باز کردم عکس
آیهان رو مقابلم گرفتم .آروم زمزمه کردم:
_ چشم هات رو دوست داشتم همیشه .چشم های قهوه ای که برق داشت .فکرشم نمی کردم یاد اون چشم ها یه روز
غصه دارم کنه .فکرشم نمی کردم از تو فقط یه جفت چشم تیره برام بمونه .خاطره های من با تو پر شوخی صدای
خندست .پر لحظه های خوبی که فکرشم نمی کردم تموم شه .جای خالی هست ،شوخیهایی که کسی نیست بهش
بخنده هست ،دستی که تنها مونده هست ،قهوه ای که هیچکس توش شکر نمیریزه هست ،همه ی این ها هستن.
مکثی کردم:
_ بدون تو پیاده رفتن تا اون سر شهر دیگه زود تموم نمیشه ،زیر بارون رفت دیگه حس خوب نداره ،پرسه زدن تو
کوچه پس کوچههای شهر حالمو عوض نمی کنه .بدون تو یه سری از آهنگ ها طعم قبلشون رو ندارن ،عطر قبلشون
رو ندارن .بعد تو یه سری از عطرها بیقرارم می کنه .مثل عطر یاس ،یه سری صداها مثل صدای مرغ دریایی و سری
رنگها مثل سبز ارتشی.
دوباره عکسش رو به قلبم چسبوندم و ادامه دادم:
_ عجیبه! آدم ها یه جوری همو یادشون میمونه که صدای ترق ترق شکستن دونه دونه استخون های احساسات همو
میشنون یا اینکه یه جوری همو فراموش می کنن که گم میشن.
صدای رعد و برقی که اومد من رو مجبور به سکوت کرد .نگاهی به قطره های سیل مانند بارون انداختم و گوش
سپردم به صدای برخوردش با شیشه .آهی کشیدم:
_ بهت فکر می کنم .با صدای بارون بیشتر .بارون دونه درشت دیوونه که خیس می کنه آدم رو .بارون دونه درشت
دیوونه که آدم رو تو خیابون دنبال پناهگاه میدوئونه.
نگاهمو از پنجره گرفتم و به دیوار دوختم:
_ آدم رو .ما که آدم نبودیم .ما قصه بودیم .قصه ای که دیگه تکرار نمیشه .بهت فکر می کنم .وقتی که دلم بگیره و
بخوام کنار یکی بشینم و نگاهش کنم .دستشو بگیرم و همین که بدونم کنارمه ،حالم بهتر شه .بهت فکر می کنم
وقتی که دلم بخواد یکی باشه ،بدون اینکه بگم بفهمه چه مرگمه .من ...من دلم واسه این چیزها تنگ میشه .من دلم
واسه چشم های تو ،واسه خنده های تو ،برای خنده های خودم با تو تنگ میشه .دلم واسه شعری که دوست داشتی
"آمدن ،ماندن و ماندن ،نه مبادا رفتن .رفتن اما به کجا؟ وای به هرجا رفتن" تنگ میشه.
نفسی کشیدم:
_ چقدر به این شعر فکر می کنم و میگم باید بیشتر میفهمیدمت ،بیشتر دست هات رو می گرفتم ،بیشتر کنارت می
نشستم و بهت خیره می شدم .باید خیلی بیشتر بهت می گفتم جمله هایی که حاال بعد از تو باید هزار بار به چشم
های غمگین و جامونده تو غم بگم.
عکسش رو رو به روم گرفتم:
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_ چشم هایی که خیلی شبیه چشم های توان ولی چشم های تو نیستن .از تو فقط یکی تو کل دنیاست .لبخند تو
قشنگترین لبخندیه که تو عمرم دیدم .تنها چیزی که تو کل دنیا نمیخواستم تموم شه .هیچوقت.
اشکای روی گونمو پاک کردم و بوسه ای روی قاب عکس زدم .سرجاش گذاشتم و بلند شدم .جلوی آینه رفتم و به
خودم نگاه کردم .دستم به سمت موهام رفت .بازشون کردم و با شونه آیهان که روی میز بود ،شروع کردم به شونه
کردن .کارم که تموم شد ،خواستم دوباره ببندمش که صدای آیهان توی گوشم پیچید:
"موهات عمر منه رستا .عمرمو هیچوقت کوتاه نکن"
چشم هام رو بستم و سعی کردم بغضم رو قورت بدم .موهام رو بستم و لباسمو با لباس مشکی عوض کردم .کارم که
تموم شد ،رفتم و روی تخت دراز کشیدم .تقه ای به در خورد و بعدش کسی در و باز کرد .قامت مامان پیدا شد .نزدیک
شد و پایین تخت نشست .دستی به سرم کشید و گفت:
_همون اومده دخترم .نمیای پایین؟
نگاهی بهش انداختم و آروم گفتم:
_ شما که میدونی از این مراسما خوشم نمیاد.
_ ولی تو عروس این خانواده ای .باید کنار مادر و خواهر شوهرت باشی.
نفسم رو محکم دادم بیرونو گفتم:
_ مامان جان .من واقعا حالم مناسب این جور جاها نیست .میخوام همینجا بخوابم .عمه و آیسانم درکم می کنن.
مامان سری تکون داد و از جاش بلند شد .بوسه ای به سرم زد و بی حرف از اتاق خارج شد .بالشت آیهان رو درآغوش
گرفتم و چشم هام رو بستم .خسته بودم .از همه چی…
صدای گریه ها و شیون های آیسان و عمه به گوشم می رسید و اشکای منم آروم آروم از چشم هام سر می خورد روی
گونم .حالم خیلی خراب بود .خیلی بیشتر از خیلی .دوست داشتم برم پیش آیهان .آیهانی که تمام زندگیم بود.
آرزوهام ،آیندم و تمام وجودم .حاال که نبود ،انگار منم نبودم .هدفی نداشتم برای زندگیم .تهی بودم و خالی.
با صدای باز شدن در از فکر بیرون اومدم .نوری که از شکاف در محیط اتاق رو روشن کرد و به چشمم خورد ،باعث شد
صورتم درهم بشه و چشم هام بسته .هنوز نفهمیده بودم که کی وارد اتاق شده و خلوتم رو به هم زده.
_ چرا تو تاریکی نشستی؟
صدای مردونه ای که به گوشم خورد ،نام "دانیال" رو برام تداعی کرد .خودم رو جمع و جور کردم و سوالش رو بی
جواب گذاشتم .دستش که به طرف کلید برق رفت ،سریع گفتم:
_ نه روشن نکن.
صدام بدجوری گرفته بود .انگار که خروسک گرفتم .دانیال جواب داد:
_ دیوارکوب ها رو روشن می کنم.
و بعد اتاق با چراغ های دیوار کوب روشن تر شد و تونستم چهره دانیالی که حاال کنارم و روی تخت نشسته بود رو
ببینم .نفسش رو با صدا داد بیرون و گفت:
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_ اتفاق وحشتناکی بود .میتونم درکت کنم .تصور از دست دادن کسی که تمام رویاهات مال اون بود خیلی سخته.
سکوت کردم در مقابل حرفاش که گفت:
_ نمیخوای چیزی بگی؟ میخوای ساکت بمونی؟
نفسی کشیدم و آروم گفتم:
_ فکر می کردم می تونم با دنیا بجنگم .بجنگم که بتونم کنار عشقم بمونم .بجنگم که بتونم زندگی رویایی بچگیامو
بسازم ولی دنیا خیلی بد بهم نشون داد که از من قوی تره .من یه طرفم و کل دنیا و نباید هاش ،طرف دیگه.
بهم زل زده بود و به حرف هام گوش می داد .احتیاج داشتم به کسی که بتونم راحت حرف هام رو بهش بگم:
_ یه جایی خوندم عشق مثل جنگ میمونه .شروعش آسونه ،تموم کردنش سخت و فراموش کردنش هم غیر ممکن.
پوزخندی زدم و ادامه دادم:
_ عجب زخمیه که عمری هم بگذره تازست .خشک میشه ها ولی با یه تلنگر سرباز می کنه .ببینم دکتر تو جامعه
شما درمانی واسش هست؟
لبخندی روی لبش نشست که تلخیش رو به خوبی حس کردم:
_ هیچ دارویی نیست که بتونه حتی ذره ای دردشو کم کنه.
به دیوار اتاق آیهان زل زد و گفت:
_ میدونی دنیا جنگجوی ماهریه اما طرفش ماهر تره چون چه خیلی خوب ببره ،چه به بدترین شکل ممکن ببازه ،بازم
به جنگش ادامه میده .طرف دنیا تو این جنگ ما آدماییم .پس بلند شو و به جنگت ادامه بده .نذار تلخی این شکست
شیرینی برد های قبلی تو از یادت ببره و برد های آینده تو به خطر بندازه.
نفسی کشید و نگاهش رو به صورتم دوخت:
_ زندگی یه شوخیه تلخه .اگه آخر بازی بهش خندیدی ،بردی اما اگه گریه کردی و تو دلت پر شد از غصه ،بد جوری
باختی .اگه بازم خواستی اونو ببینی ،خوش به حالت اما اگه چشم هات رو بستی که نبینی ،بد به حالت.
دستاشو جلو آورد و بازوهام رو گرفت:
_ تا زنده ای باید برای زندگیت بجنگی چون فقط مرگ میتونه آدم رو زمین بزنه .زندگی چیزهای قشنگی هم داره که
باید برای اوناهم بجنگی .میدونم غم داری ،کسی که دوستش داشتی دیگه نیست پیشت ولی بخاطر دایی و
زندایی،بخاطر بابات ،بخاطر خانواده آیهان باید محکم باشی.
چونم لرزید و اشکام دوباره راه خودشون رو به بیرون پیدا کردن .دانیال منو کشید جلو و درآغوش گرفت .سرم رو به
شونش تکیه دادم و از ته دل گریه کردم .خسته بودم از محکم بودن .من ...من محکم نبودم .نمیخواستم محکم
باشم.
__________________________
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چهار ماهی از نبودن آیهان می گذشت .چهار ماهی که جزء بدترین روزای عمر هممون بود .عمه که برخالف دل پر از
غمش آیسان رو راهی خونه بخت کرده بود .عمه گفته بود "دلیلی نیست بخاطر این اتفاق شما از هم دور بمونید .ما تا
آخرین لحظه ای که نفس بکشیم عزادار آیهانم میمونیم .شما تا کی میخواید مراعات کنید؟ باالخره جوونید و به هم
احتیاج دارید" آیسان عزیزم با چشم های اشکی و بدون مراسم عروسی راهی خونش شد.
توی این چهار ماه دنبال جسدهای مسافرها گشتن .الشه ی هواپیما رو هم پیدا کردن و از کوه پایین آوردن .جنازه ۶۱
نفرو تحویل خانواده هاشون دادن ولی جسد آیهانو بینشون نبود و من برخالف تموم شواهد و مدارک ،بر خالف تموم
گفته ها و شنیده ها ته دلم همیشه منتظر برگشتن آیهان می مونم .دیگه دنبال جسدها نمی گردن و قرار شده یه
یادمان برای کسایی که اونجا مردن بگیرن .عمه وقتی اینو شنید خیلی بیتابی کرد .مدام می گفت "از پسر دسته گلم
حتی یه تیکه سنگ قبر هم نصیبم نشد" و چقدر با این حرفش دلم رو خون می کرد.
مشخص شده بود که از بین مسافرها ،ده نفر خانوم ،پنجاه و شش نفر آقا ،یه بچه و دوتا نوجوون بودن و من خون گریه
کرده بودم برای اون بچه و نوجوون ها .توی این چهارماه شبیه مرده های متحرک شده بودم .یا پای تلویزیون بودم
برای شنیدن اخبار یا توی اتاق آیهان بودم و درحال گریه کردن .عمو شهریار هم که دید وضعیت خیلی وخیمه ،اتاق
آیهان رو قفل کرد و گفت "دیگه نمیخوام کسی بره تو این اتاق .همه باید با این وضعیت کنار بیایم .آیهان گوشه قلب و
ذهن هممون باقی میمونه ولی قرار نیست زندگی رو واسه خودمون جهنم کنیم"
و من حتی از اتاقشم محروم بودم .دیگه حتی میلی به ادامه ی شغلمم نداشتم .می خواستم دور باشم از پرواز و
آسمون و غولی به اسم هواپیما .بخاطر همین امروز صبح رفتم آژانس و استعفا دادم .باید دنبال یه شغل خوب بگردم
که اگه بمونم خونه حتم دارم دیوونه میشم .عید سال  ۹۷هم مثل سال های قبل نبود .هیچکس هیچ اشتیاقی برای
عید نداشت .خرید عید و سفره هفت سین و ماهی قرمز و سبزی پلوی شب عید هم رنگ و بوی قبل رو نداشت.
عیدی دادن و عیدی گرفتن هم مفهوم سابق رو .انگار همه چی بدون آیهان تبدیل شده بود به هیچی .به همین
راحتی .انگار دنیای همه خالصه شده بود تو وجود آیهان .حاال اون رفته بود و دنیای همه رو برده بود.
دوسال بعد:
_ من نمیتونم جلوی خودمو بگیرم .بازم مثل همه این شبا که نبودی ،دلتنگت میشم .خیلی تنهام .بدون تو تنهام.
نمیگم هیچوقت کسی به جات نمیادا ،میاد .شاید یکی به جات بیاد .شاید یه وقتی یه کسی باشه کنارم .آره آدم ها که
همیشه تنها نمیمونن .حاال تو نیستی ،به خاطراتت هم راضی ام.
لبخندی روی لبم نشست و روی پله های حیاط نشستم .نگاهم رو به کوه دوختم:
_ یادته چقدر دوست داشتم؟ هرکاری واست می کردم؟ نمیخوام گله کنما ،نه .میخوام بگم روز و شب های باهم
بودنمون میرزه ،بودن دیروزت به نبودن امروزت میرزه .نه که فردا فراموشت کنما ،نه .ولی خب همیشه که نباید به
عشق رسید و دستش رو گرفت و قدم زد .بعضی وقتا هم باید فاصله باشه برای گریه کردن ،برای حسرت خوردن.
همیشه که نمیشه بارون بیاد و زیر بارون گرمای عشق رو حس کرد .بعضی وقتا باید زمستون باشه و سرد ،از پشت
پنجره بیرون و نگاه کرد و حسرت خورد .مگه نه؟
اشکای روی گونم و پاک کردم و آروم زمزمه کردم:
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_ آیهان من قد تموم دنیا که نه ،قد همون چرخ و فلک که دوره گرد هر از گاهی میاورد تو پارکا و منم تو عالم بچگی
فکر می کردم چقدر بزرگه ،قد همون دوست دارم .با این که پیشم نیستی ،با این که فقط یه مدت کوتاه شد از کنارت
بودن و نگاهت کردن لذت ببرم .با همه ی اینا و قد تموم روزهایی که نبودی دوست دارم .شب هایی که نمیدونستم
دوستم داری و دوست داشتم ،دلم که برات تنگ می شد ،رستای درونم فریاد می زد و می گفت دنیا هنوز خوشگلی
هاش رو داره .می رفتم و عکسهات رو نگاه می کردم .قربون صدقت می رفتم و کلی باهاش عشق می کردم .اونجا بود
که اولین بار گفتم دوست دارم .به تو نه .به عکست .هی گفتم و گفتم و جوابی نشنیدم .دلم بیشتر بغل کردنت رو
خواست و به خودم لعنت می فرستادم.
سکوت کردم و خودم رو بیشتر بغل کردم .هوای امشب سرد بود .نفسم رو فرستادم بیرون و به بخاری که بچه بودم
فکر می کردم دود سیگاره ،نگاه کردم .پتویی روی شونم گذاشته شد .نگاهم رو به کسی که این لطف و در حقم کرد
دوختم .آهو با اون شکم گرد و بزرگش ،با زحمت کنارم نشست .درحالی که نفس نفس می زد گفت:
_ خیلی وقته اومدم بیرون ولی انقدر غرق بودی که نفهمیدی منم نخواستم خلوتت رو به هم بزنم .با اجازت حرفهات
رو هم شنیدم.
لبخندی روی لبم نشست .گونه های سرخش نشون می داد خیلی وقته که تو هوای سوزناک و سرد کهنگان بیرون
ایساده:
_ دیوونه .یخ کردی.
نگاه مهربونش رو بهم دوخت:
_ انقدر قشنگ با آیهان حرف می زدی انگار رو به روت نشسته .دلم نیومد خرابش کنم.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ حقیقت همینه آهو .من همیشه آیهان رو کنارم تصور میکنم.
آهو به دوردست ها خیره شد .انگار برگشته به سال ها قبل:
_ اون شب که آقاجونم با یه دختر جوون که از شدت سرما تو خودش مچاله شده بود اومد خونه ،خیلی تعجب کردم.
با خودم گفتم این دختر با این وضع و این وقت شب اونم تو روستای غریبه چی میخواد؟ توی این روستاهم تا به حال
ندیده بودمت .برای همین حدس زدم مال این طرفا نباشی .وقتی آقاجونم برامون تعریف کرد چه اتفاقی افتاده و برای
چی اومدی اینجا خیلی برات ناراحت شدم .دوست داشتم باهات حرف بزنم ولی تو حالت خوب نبود .بدجوری تب
کرده بودی .هزیون می گفتی.
با لبخند گفتم:
_ چی می گفتم؟
_ چرت و پرت.
با صدای آروم خندیدیم .بعد چند لحظه ای سکوت ،گفتم:
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_ فکر می کردم بیام اینجا و برم جایی که آیهان رو ازم گرفت ولی نمیتونستم .بیخود تا اینجا اومده بودم .همین
ناامیدم کرد .حالم رو بد کرد .جایی هم که نداشتم ولی وقتی اومدم اینجا و این کوه رو دیدم ،خونه ی عمو رحمان شد
یه امید برام .یه جایی که بتونم آروم شم .آهو من اینجا آرومم .خیلی آروم .توی یه روستای کوچیک و یه خونه
کوچیک .کنار عمو رحمان و خاله مریم و تو و نی نی کوچولوت .من بعد آیهان اینجا آرامشم رو پیدا کردم.
آهو لبخند مهربونی بهم زد و گفت:
_ خوشحالم که اینو میشنوم رستا .تو بهترین دوستی هستی که من دارم .دلم میخواد حالت همیشه خوب باشه.
جلوتر رفتم و بغلش کردم آهویی که ماه بعد مادر می شد .ازم پرسید:
_ فردا پسرعمت میاد دنبالت؟
ازش جدا شدم و گفتم:
_ آره .خودش گفت فردا صبح زود می رسه.
_ افتاد تو زحمت که.
_ اوهوم .بهش گفتم نیاد ،قبول نکرد.
_ کاش بیشتر می موندی.
با دستم گونش رو نوازش کردم:
_ نمیشه .باید برگردم .کلی از کارا مونده.بعدشم من همینجوریش هم خیلی مزاحم مامان و بابات شدم.
اخمی کرد و جواب داد:
_ سکوت کن دختر .خودتم خوب میدونی مثل من دوست دارن.
لبخندی زدم و گفتم:
_ اونا آره ولی آقا امید فکر نکنم .خدا میدونه چقدر این دو شب فحش خوردم ازش که زنش رو ازش دور کردم.
_ امید اونجوری نیست .هروقت که میای ،منم نگم خودش میگه برو پیش رستا تنها نمونه.
_ میدونم.شوخی کردم .آقا امید مرد خوبیه.
نگاهی بهم انداخت و زد روی پام و غر زد:
_ نگاه تو رو خدا ما رو تا این وقت شب بیدار نگه داشته اونم تو این سرما که سگ لرزه بزنیم .دختر تو مگه فردا صبح
زود راهی تهران نیستی؟ پس چرا بیداری؟ پاشو پاشو به منم کمک کن پاشم .زود باش.
خندیدم و از جام بلند شدم و به توپ قلقلی هم کمک کردم تا بلند شه .دست تو دست هم به طرف خونه رفتیم.
با صدای تک بوقی که از بیرون اومد ،نگاهم رو از باغچه خشک و پر از برگ گوشه حیاط گرفتم و به طرف در رفتم .از
خونه خارج شدم و ماشین دانیال رو کمی اون طرف تر دیدم.ن زدیکش شدم و در ماشین و باز کردم و روی صندلی
شاگرد نشستم:
_ سالم
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نگاه خستشو بهم دوخت و جوابمو داد:
_ سالم
و دیگه چیزی نگفت.سنگینی نگاه و سکوتش باعث شد نگاهم رو بهش بدوزم .سرم رو به معنای "چیه" تکون دادم
که بعد لحظه ای مکث گفت:
_ خیلی بیحال به نظر میای.
نفس عمیقی کشیدم:
_ این درگیری با احساسات شخصیمون ،این نزاع ازلی و ابدی ،این جنگ درونی  %۹۰انرژیمون رو میبلعه.
_ گفتم اگه بیای اینجا شاید حالت بهتر شه ولی فکر کنم مثل همیشه اشتباه کردم.
نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:
_ شد .حالم بهتر شد ولی حقیقت که عوض نشد.
_ زمان همه چیز رو درست میکنه.
_ زمان درمان نیست دانیال .زمان لیدوکایینه .چیزی رو درست نمی کنه فقط تو رو بی حس می کنه .حاال ولش کن
این حرف ها رو .تهران چه خبر بود؟
انگار که چیزی یادش اومده باشه"،آهان" بلندی گفت:
_ راستی داییت نگرانت شده بود .ظاهرا زنگ زده بود به موبایلت چون خاموش بودی زنگ زد به آقا ارسالن .پدرتم
بهم گفت که حتما به تکین زنگ بزنی و یه چیز دیگه .بار هم رسید برات.
سری به معنای "تایید" تکون دادم و گفتم:
_ خیلی خب پیاده شو بریم یکم استراحت کن.
_ نه دیگه وسایلت رو جمع کن برگردیم تهران.
نگاه سنگینی بهش انداختم و گفتم:
_ خستگی میباره از چشم هات .دوست ندارم تصادف کنم.
زنگ رو که زدم ،بعد چند ثانیه در باز شد .به طرف دانیال برگشتم و دستی براش تکون دادم .وارد شدم و در رو بستم.
صدای الستیکای ماشین دانیال نشون می داد که رفته .مسیر حیاط خونه عمه رو به سرعت گذروندم .آیسان روی پله
ها منتظرم ایستاده بود .به طرفش رفتم و درآغوشش گرفتم .چند ثانیه طوالنی که گذشت ،من رو از بغلش بیرون آورد
و گفت:
_ خوش گذشت عزیزم؟
انگار خودشم از جواب مثبت این سوال کلیشه ای و تکراری مطمئن نبود .لبخند کمرنگی زدم و جواب دادم:
_ بد نبود .عمه چطوره؟
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شونه ای باال انداخت و پوفی کشید .در حالی که وارد خونه می شدیم ،گفت:
_ چطور می خوای باشه؟ مثل همیشه غمگین و پر از گریه .اصال انگار اون آذر دوسال پیش رفته و یه آذر دیگه اومده
جاش .روز به روز بدتر میشه که بهتر نمیشه .دیروز چهارساعت تمام قاب عکس آیهان رو بغل گرفته بود و گریه می
کرد.
_ حق داره.
_ معلومه که حق داره ترانه .غم آیهان کمر همه ی ما رو شکست .من بخاطر خودش میگم .مامانم داره جلوی چشم
هام آب میشه و من نمیتونم کاری براش انجام بدم.
قبل وارد شدن به پذیرایی ،دستم رو روی شونش گذاشتم و زمزمه کردم:
_ همه چی درست میشه.
هرچند که خودم خیلی مطمئن نبودم .باهم رفتیم داخل".سالم" بلندی دادم و به طرف عمه رفتم .کنارش نشستم و
توی آغوش مهربونش فرو رفتم .عمه ای که این روزها عجیب مظلوم و ساکت بود .انگار ده سال پیر تر شده بود و
عمویی که تعداد موهای سفید روی سرش خیلی بیشتر شده بود و ویهانی که این آروم تر و بی هیاهو تر از قبل بود و
آیسانی که مجبور بود سنگینی بار غم این خانواده رو تنهایی به دوش بکشه و چه خوب که شوهرش رو کنارش
داشت .عمه لبخندی خیلی واقعی به نظر میومد و کمتر ازش دیده بودم ،به روم زد و گفت:
_ خوب کردی اومدی دخترم .خیلی دلتنگت بودم.
لبخندش رو بی جواب نذاشتم:
_ منم دلم براتون تنگ شده بود .شنیدم دیروز خیلی بیتابی کردید.
آهی کشید و گفت:

ٔ
_ بیتابی کردن که عادت دوساله منه .این روزها بیتابی نکنم تعجب می کنم.
_ ولی برای سالمتیتون اصال خوب نیست.
_ نگران نباش دخترم .من پوستم کلفت شده دیگه .اتفاقی برام نمیوفته.
دستی روی سرم کشید و گفت:
_ آیسان فکر می کنه اگه گریه کنم حالم بد میشه ولی نمیدونه که اگه گریه نکنم میمیرم .اگه گریه نکنم پس چجوری
غصه ی توی دلم ،بغض توی گلوم رو خالی کنم که امونمو نبره؟
_ ولی شما به جز آیهان ،دوتا بچه ی دیگه هم دارید .باید به فکر اونا هم باشید که با دیدن ناراحتی شما قلبشون
میگیره .خدا رو شکر که شما عمو شهریار و کنارتون دارید.
حسرت توی کالمم رو حس کرد .با چشمایی که عجیب شبیه چشم های آیهان بودن ،بهم نگاه کرد و گفت:
_ خدا دوبرابر صبری رو که به من داده به تو بده دختر جان.
و بعد از کنارم بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت .با صدای عمو نگاهمو از مسیر عمه گرفتمو بهش دوختم:
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_ خوبی باباجان؟
سری تکون دادم و گفتم:
_ خوبم عمو.خیلی بهترم.
_شکر خدا .چجوری برگشتی؟
_ دانیال اومد دنبالم.
_ می گفتی خودم میومدم.
نگاهمو به ویهانی که کنارم نشسته بود ،دوختم:
_ دیگه اون اومد.منم راضی نبودم ولی خودش اصرار کرد.
سری تکون داد و گفت:
_ حرف بزنیم؟
_ راجع به سایه؟
سری تکون داد و گفت:
_ بیا بریم تراس اتاقم.
از جام بلند شدم و دنبالش رفتم .از کنار اتاق آیهان که رد شدم ،به این فکر کردم که کلید اتاقش رو از عمو بگیرم و
بیام و تمیزش کنم .بشه مثل روز اولش.
همراه ویهان به تراس توی اتاقش رفتیم و کنار هم ایستادیم .خیره به خیابون،منتظر شنیدن حرف هاش بودم:
_ تصمیم گرفتم از سایه خواستگاری کنم.
نگاهم رو از خیابون گرفتم و به ویهان دوختم:
_ سایه تنها دختریه که توی زندگیم جدی بهش فکر کردم .تنها دختریه که هدفم این نبود روزی بزارمش کنار .تنها
کسی که نظرم رو جلب کرد .با سادگیش ،مهربونیش ،حیا و خانوم بودنش و تنها کسی که منو همیشه بخاطر خودم
خواسته نه صرفا بخاطر وضعیت مالی و موقعیت اجتماعیم .سایه تنها دختریه که ادامه ی زندگیم رو در کنارش از ته
دلم میخوام.
هیچی نگفتم و سکوت کردم در مقابل حرفاش تا اینکه خودش گفت:
_ تو نظری نداری؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ نظر من که مهم نیست ویهان .آره راست میگی .شاید سایه تنها دختری باشه که تو رو بخاطر خودت بخواد .اون جز
دخترهایی هست که با دیدن پسرهای پولدار دلش نمیلرزه ،چون دلش دله .با دیدن ماشین های آنچنانی کف نمی
کنه ،چون میدونه که مقیاس سنجش آدم ها پول و ماشین و ثروتشون نیست بلکه ذات و قلب و روحشونه .سایه
خیلی ماهه .اونیه که میتونه تو رو خوشبخت کنه .نه تنها تورو ،سایه ایده آل هر مردیه.

311

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

نگاه طوالنی ای بهم انداخت و آهی کشید:
_ گاهی حس می کنم خیلی یهویی بزرگ شدی.
نفسمو محکم دادم بیرون و زمزمه کردم:
_ ولی...
مکث کردم.ویهان با دیدن مکثم گفت:
_ ولی چی؟
_ ولی توچطور؟ سایه همه جوره با شرایط تو کنار اومده و کنار میاد .تو چی؟ تو میتونی با اختالفی که بین تو و سایه
هست کنار بیای؟ اختالف طبقاتی که بینتون هست؟ از محل زندگی اونا تا محل زندگی شما ساعت ها راهه .نحوه ی
زندگی کردن اونا با شما خیلی فرق می کنه .میتونی با اینا سر کنی؟ شاید مجبور باشی بخاطر سایه به خیلیا جواب
پس بدی از جمله خانوادت .میتونی بخاطر سایه با همه اینا رو در رو بشی؟
دست توی جیبش کرد و جعبه سیگارش رو بیرون آورد .یه نخ سیگار از توی جعبه بیرون کشید و با فندک شیکش
روشن کرد .با پرستیژ خاص خودش یه کام عمیق از سیگار گرفت و دودشو با شدت بیرون داد:
_ من به همه ی اینا فکر کردم .به تفاوت هامون ،خانواده هامون ،به مشکالتی که ممکنه برامون پیش بیاد .اینا رو
گذاشتم یه کفه ترازو و خوبی و مهربونی و صفا و صمیمیت خانواده ی سایه رو هم گذاشتم کفه دیگه .این کفه
سنگین تر بود ترانه .خانواده ی سایه واسه خوشحالی هم هرکاری می کنن .واسه اینکه یه لحظه شادی و به قلب هم
بیارن دنیا رو زیر و رو می کنن .این خانواده بدون پول هم خوشحالن و این برام کافیه .همین بود که من رو جذب سایه
کرد و من تا جایی که الزم باشه واسه سایه میجنگم.
لبخندی زدم و دستمو روی شونش گذاشتم:
_ پس اول با سایه و بعد با خانوادت صحبت کن .منم تا هرجا که بشه پشتتم.
خیره تو چشمام زمزمه کرد:
_ ممنون.
فریاد آیسان که برای شام صدامون زد ،اجازه نداد جواب تشکرش رو بدم و من یه کم نگران بودم .نگران عکس العمل
عمه .نه اینکه عمه ظاهربین باشه ها،نه ولی اعتقاد عمه برای تفاهم بین خانواده ها خیلی قوی بود.
.......
به سمت دانیال برگشتمو گفتم:
_ بیا بریم تو.
_ نه باید برم مطب بعدشم که بیمارستان
_ حاال بیا بریم بعدش میری دیگه .مقاومت نکن روحیت عوض می شه.
با غرغر پیاده شد:
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_ حاال نیست که من خیلی این چیزا سرم میشه.
درحالی که از ماشین پیاده شدم،گفتم:
_ مثل پیرزنا غرغر میکنی فقط.
نگاه چپکی بهم انداخت و در رو واسم باز کرد .سری تکون دادم و وارد شدم .تا مریم متوجه اومدنم شد ،سریعا به
طرفم اومد و گفت:
_ سالم رستا خانوم.خیلی خوش اومدین.
_ممنونم مریم جان .کارا چطور پیش میره؟
_ همه چی خیلی خوبه .پریروز بود که بار برامون رسید و توی این دو روز نصف بار فروش رفته و این خیلی خوبه اما
متاسفانه موقع خالی کردن گلدونا ،ده دوازده تاییش شکست اما راننده نیسان گفت که خسارتش رو میده .همون
روزم پرداخت کرد که رفتم و جایگزین اون گلدون های شکسته رو خریدم.
سری به معنای "خوبه" تکون دادم .همونطور که بین گل ها قدم می زدم و با دقت نگاهشون می کردم ،پرسیدم:
_ گلدونای شسکته رو چیکار کردی؟
_ طبق گفته شما اونایی رو که میشد به عنوان گلدون تزیینی استفاده کرد رو جدا گذاشتم تا شما بیاید و توش گل
بکارید .بقیشم گذاشتم گوشه انبار.
سری تکون دادم و نگاهم رو از دختر جوونی که بدجوری جنم و جربزشو بهم ثابت کرده بود ،طوری که گلخونه به این
بزرگی رو بسپرم دستش گرفتم و زمزمه کردم:
_ خیلی خب .برو به مشتری ها برس .منم گل هارو میکارم تو گلدون.
بعد رفتن مریم،رو کردم به دانیال و گفتم:
_ چرا اونجا وایستادی؟
_ پس کجا وایستم؟
_ بیا کمک کن گل بکاریم.
با تعجب گفت:
_ من؟
_ آره پس کی؟
_ من که هیچی از گل سرم نمیشه.
_ نگران نباش یاد میگیری .بدو که کلی کار داریم.
خواست چیزی بگه که انگشتم رو به نشونه تهدید باال گرفتم و گفتم:
_ غر بزنی من میدونم و تو.
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بی توجه به صورت درهمش ،به کناری ترین قسمت گلخونه رفتم و نگاهی به تیکه هایی که مریم کنار گذاشته بود
انداختم .خب ،میتونم یه تیکه از گلدونارو پله ای داخل این گلدون بزرگ بچسبونم بعد توی هر طبقه انواع مختلف
کاکتوس رو بکارم .میتونم به جای خاک معمولی از خاک رنگی و درختچه های کوچولوهم استفاده کنم.
آستینامو باال زدم و رو به دانیال گفتم:
_ تموم گلدونای کاکتوس ردیف دوم رو برام بیار لطفا.
مشغول کار کردن بودیم که موبایلم زنگ خورد .دستم رو با روپوش مخصوص کارم پاک کردم و گوشیم رو از توی جیبم
بیرون آوردم .نگاهی به صفحه انداختم .ویهان بود.به دانیال گفتم:
_ دانیال باید جواب بدم .تو این درختچه هارو که گذاشتی به گل ها آب بده بعد مریمو صدا کن بیاد گلدون رو ببره.
با تمسخر گفت:
_ چشم .امر دیگه؟
_ تنبلی نکن دکتر.
بی توجه به غر های دانیال ،ازش فاصله گرفتم و موبایلم رو جواب دادم:
_ جانم ویهان؟
_ کجایی ترانه؟
_ گلخونم.چیزی شده ویهان؟ صدات چرا اینجوریه؟
_ به مامان اینا گفتم چه تصمیمی گرفتم.
حدسش خیلی سخت نبود ولی با این حال پرسیدم:
_ خب؟
_ مامان وقتی فهمید خیلی ناراحت شد .جوری که فکرشم نمی کردم .آخه چطور میتونه وقتی سایه رو ندیده اینطور
قضاوت کنه ترانه؟ مطمئنم اگه بشناستش اونم مثل من عاشقش میشه .واقعا نمیفهمم.
_ خیلی خب ویهان .آروم باش .تو به اینا فکر کرده بودی مگه نه؟ پس باید محکم سر تصمیمت بایستی .فعال حرفش
رو پیش نکش .من خودم فردا شب میام خونتون و با عمه حرف میزنم .تو نگران نباش.
_ مرسی ترانه .موندم اگه تو نبودی چیکار میکردم؟
_ زندگی.
با اشاره دانیال مکالمه رو تموم کردم:
_ خیلی خب من دیگه باید برم .بعدا میبینمت.
و قطع کردم .پرسیدم:
_ چیه؟
_خب سرکار علیه .بنده اوامر شما رو اجرا کردم .اگه اجازه بفرمایید مرخص شم.
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_ پس کی منو برسونه؟
چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و گفت:
_ رسما من رو با رانندت اشتباه گرفتی .من باید برم مطب بعدشم بیمارستان .همین االنم بخاطر اون گل های مسخره
کلی دیرم شده.
با تعجب گفتم:
_ یعنی میخوای من رو تنها بفرستی خونه؟
لبخندی زد و گفت:
_ نخیر .پدرتون تشریف آوردن.
به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم و بابا ارسالن و دیدم:
_ خیلی خب تو دیگه برو.
تک خنده ای زد و گفت:
_ مواظب خودت باش .خداحافظ.
سری تکون دادم و به پدرم که با دانیال احوال پرسی می کرد نگاه کردم .بعد چند ثانیه ،بابا کنارم اومد و درآغوشم
گرفت:
_ دختر بابا چطوره؟
_ خوبم باباجون .شما چطورید؟
_ منم خوبم
به طرف صندلی ها اشاره کردم و گفتم:
_ بریم بشینیم.
سری تکون داد و گفت:
_ این روزا خیلی کنار دانیال میبینمت.
_ آره خب .دانیال بهترین دوستمه .تو تموم سال های نبود آیهان ،دانیال کنارم بود .اگه اون نبود که نمیتونستم غم
نبود آیهان رو تحمل کنم .هنوزم همینطوره.
بابا لبخندی زد و گفت:
_ خوشحالم که دانیال کنارته .راستی عمت برای فردا شب همه رو شام دعوت کرده خونش .من و تو به اتفاق و سعید
و همسرش.
_ چه خوب .اتفاقا خودمم میخواستم برم با عمه حرف بزنم.
کنجکاوانه پرسید:
_ راجع به چی؟
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منم با این سوال بابا ،همه چیز و براش تعریف کردم .آخرشم بابا گفت:
_ اینم خصلت بد عمته دیگه .خیلی خب بلند شو وسایلت رو جمع کن برسونمت خونه.
سری تکون دادم و بلند شدم .بعد جمع کردن وسایل و توصیه های الزم به مریم ،همراه بابا گلخونه محبوبم رو ترک
کردیم.
بابا ماشینش رو نزدیک ماشین ویهان پارک کرد و همراه هم پیاده شدیم .دوش به دوش هم به سمت خونه عمه می
رفتیم .از پله ها که باال رفتیم ،در خونه عمه باز شد و ویهان با چهره پریشون و گرفته ،به سرعت از خونه بیرون زد .با
دیدن ما لحظه ای مکث کرد .با تعجب زمزمه کردم:
_ ویهان؟
بدون اینکه جواب بده سرش رو انداخت پایین و از کنارم گذشت .پشت سرش از پله ها پایین رفتم و بلند تر صداش
زدم:
_ ویهان؟ چی شده؟
ولی بی توجه سوار ماشینش شد و با سرعت رفت .پوفی کشیدم و دستی به صورتم کشیدم .قدم هام رو تند کردم و
رفتم داخل .همه تو پذیرایی نشسته بودن.سالمی دادم و پرسیدم:
_ ویهان چش بود؟ چرا حالش انقدر خراب بود؟
عمه که انگار با این سوالم داغ دلش تازه شده بود ،گفت:
_ چی بگم دخترم؟ بازم گیر داده بود به اون دختر .صاف تو چشم های من زل زده میگه "یا سایه یا هیچکس" من
نمیدونم چرا انقدر پاشو می کنه تو یه کفش .آخه من که بدش رو نمیخوام من خیر و صالح بچم رو میخوام ولی نمی
فهمه .درک نمی کنه .بچمو چیز خورش کردن.
صدای هشدارگونه عمو بلند شد:
_ آذر!
عمه شونه ای باال انداخت و هیچی نگفت .با انگشت اشارم کنار ابروم رو خاروندم و به عمه نزدیک تر شدم:
_ عمه شما چرا مخالف ازدواج ویهان و سایه هستید؟ سایه خیلی دختر خوبیه.
_ تو هم که طرف ویهان رو میگیری .من مخالفم چون ویهان و سایه به درد هم نمیخورن .با هم فرق می کنن .از دو
دنیا و دو طبقه ی مختلفن.
_ ولی عاشق هم که هستن.
_ عشق کافی نیست عزیزم .همه چی که توی زندگی عشق نیست .اومدیم و آدم عاشق یه دزد و قاتل شد ،چون
عاشقشه باید باهاش ازدواج کنه؟
رفتم و رو به روی عمه نشستم .همه داشتن به من و عمه نگاه می کردن:
_ حاال که نه سایه دزده نه ویهان قاتل.
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_ سایه حتی پدر نداره.
با بهت جوابشو دادم:
_ وا عمه! این چه حرفیه؟ مگه تقصیر سایست که پدرش فوت کرده؟ این اصال دلیل خوبی نیست .بعدشم سایه از
خیلی دخترها که پدر باالی سرشون هست بهتره .من نمیفهمم .دلیل شما شاید منطقی باشه ولی اصال احساسی
نیست.
_ خب دیگه منم همینو میگم اینا االن داغن احساسی تصمیم میگیرن .تحت تاثیرن .اینا نه عاشقن نه دلداده .بعدا
میان و ازم تشکر می کنن که مانع بدبختیشون شدم.
عمه هیچ جوره حرف تو مخش نمی رفت و این بدجور من و عصبی کرده بود .نفس عمیقی کشیدم تا چیزی نگم که
ناراحت شه .چند لحظه ای مکث کردم و بعدش گفتم:
_ عمه من معنی عشق رو میفهمم .معنی دلدادگی رو میفهمم و بهتر از همتون معنی از دست دادن رو میفهمم .به
من نگاه کنید .من دیگه مثل سابق نمیشم .به روی خودم نمیارم ولی تو دلم پر از حسرته .حسرت روزهایی که میتونه
شیرین تر باشه .حسرت آیهانی که االن میتونست اینجا کنار من باشه.
به چهره ی بهت زده عمه نگاه کردم و نیشخندی زدم .تعجب کرده بود .آخه تو این دوسال هیچوقت در مورد آیهان و
حسم باهاش حرف نزده بودم چون نمیخواستم ناراحت شه ولی االن پای ویهان وسط بود .نگاهم رو به سقف دوختم
تا از ریزش اشکام جلو گیری کنم:
_ خودکشی که فقط تیغ رو رگ کشیدن نیست .اینکه ندارمش و هر لحظه با فکرش میگذره ،این که نیست و تو خیالم
باهاش زندگی می کنم ،تو اوج جوونی با درد نداشتنش پیر شدم خودکشیه .جون و امیدی برام نمونده .شبیه مرده
های متحرکی شدم که محکومه به نفس کشیدن و زندگی کردن.
تر شدن گونه هام و بغض توی صدام رو حس می کردم:
_ نذارین ویهانم مثل من پر بشه از غصه ،پر بشه از افسوس ،پر بشه از خالء هایی که با هیچی جبران نمیشه .نذارین
که مرگ بارها رو بارها بهتر و لذت بخش تر از زندگی ایه که من دارم و شما میخواید نصیب ویهان کنید.
نتونستم بین جمع بمونم .از جام بلند شدم و پله ها رو دوتا یکی طی کردم و رفتم تو اتاق ویهان و وارد تراسش شدم.
من خیلی وقت بود که خودم رو گم کرده بودم .خودم رو توی پوسته رستای شاد و خوشحال گم کرده بودم .پشت
چهره ی خندونم قایم شده بودم .بخاطر خانوادم ولی پس خودم چی میشدم؟ تا کی میتونستم این وضع و تحمل
کنم؟ من حتی هیچ برنامه ای برای آیندم نداشتم .غرق شده بودم توی روزمرگی هام و امشب تمام این حقیقت رو
کشف کرده بودم.
با حس کردن چیزی روی شونم از فکر بیرون اومدم .کت بابا ارسالن روی دوشم بود و خودش کنارم ایستاده بود.
نفسشو با شدت بیرون داد و نگاه من به بخاری بود که از دهنش بیرون اومد .بیشتر توی خودم جمع شدم .بعد چند
دقیقه سکوت ،آروم گفتم:
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_ بچه که بودم،تو بازی با دوستام افتادم زمین .بدجور افتادما طوری که دستم شکست ولی نفهمیده بودم .به راهم
ادامه دادم ،هیچ مشکلی نبود .بعد یکی بهم گفت نگاه کن دستت شکسته بچه جون .نگاه کردم دیدم دستم داره
تکون میخوره انگار که اگه پوست دستم نبود ،جدا می شد و میوفتاد.
نگاهش رو روی خودم حس می کردم و مصرانه به چراغ تیربرق زل زده بودم:
_ میدونی بابا ،درد شکستگی بعدا معلوم میشه .شکست قلب هم همینطوریه ،شکستن قلب هم همینطوری بوده .تا
اینکه یکی یه آینه بهت نشون بده.
رو کردم به بابا و با بغض پرسیدم:
_ بابا با قلب شکسته ...میشه زنده موند؟
(یه توضیح کوچولو بدم این تیکه از حرفای رستا رو از یه فیلمی کپی کردم)
بابا بدون حرف و با غمی که توی چشم هاش میدیدم بهم نگاه می کرد:
_ از زمان رفتن آیهان تا االن ،به هر دری میزنم تا خودم رو از شر این افکار ،این چیزی که مثل طناب دار دور گردنم
پیچیده و راه نفسم رو میبنده ،چیزی که دلم و شخم میزنه ،مثل خوره افتاده به جونم و عمق وجودم رو می خوره
خالص کنم حتی ناراحت کردن عمه یا اطرافیانم.
خواست چیزی بگه ولی اجازه ندادم:
_ بهم نگید قوی باش چون دختر منی حتی مثقالی از بی تابیم کم نمی کنه.کاش اینجا نبودم بابا...کاش پیش آیهان
بودم.
بابا به نرده تراس تکیه زد و رو به من گفت:
_ من نمیخوام بگم قوی باش بابا .من درکت می کنم .خیلی خوبم درکت می کنم .سختی و رنجی که تو االن میکشی
من بیست و شیش سال پیش کشیدم .دقیقا مثل تو یا حتی بدتر .من عشقم رو ،همسرم رو ،مادر بچم رو ،از دست
دادم .حتی نتونستم از ثمره ی عشقمون مراقبت کنم ولی ببین .االن اینجام .زندم ،نفس میکشم ،منی که فکر می
کردم بعد زنم میمیرم .حقیقت اینه که چرخه زندگی بخاطر غم من و تو متوقف نمیشه .چیکار میشه کرد؟ طبیعت
آدما اینه دخترم .اصال آدما به این دنیا میان که روزی از این دنیا برن ،قانونه اصال .این وسط کسی داغون میشه
ماهایی هستیم که باقی میمونیم توی این دنیا.
بغضم شکست و صدای گریم بلند شد .نزدیک بابا رفتم و گم شدم تو آغوشش .بابا درکم می کرد .نمی گفت بسه
دیگه .وقتشه فراموش کنی.
بابا منو میفهمید و این برام مثل یه معجزه بود.
با دیدن دانیال لبخندی به روش پاشیدم و از پای گلدونا بلند شدم .دانیال نزدیکم اومد و با لبخند همیشگیش گفت:
_ خسته نباشی خانوم.
_ سپاس پسرعمه گرامی.
درحالی که دستکش هام رو در می آوردم پرسیدم:
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_ چی شده آقای دکتری که از فضای گلخونه خوشش نمی اومد با پای خودش اومده اینجا؟ باید اتفاقی افتاده باشه.
با اخم تصنعی جواب داد:
_ بشکنه دستم که نمک نداره .یه جوری حرف میزنی که انگار من همیشه وقتی کارم پیش تو گیره میام سراغت.
ملیح خندیدم و سرم رو انداختم پایین .وقتی سرم رو آوردم ،نگاه مثال دلخور دانیال هنوز روی صورتم می چرخید:
_ شوخی کردم به دل نگیر .حاال واقعا اتفاقی افتاده؟
درحالی که خودش رو روی صندلی مینداخت گفت:
_ نه چه اتفاقی؟ اومدم ببینمت .راستش امروز تو بیمارستان سرم خیلی شلوغ بود .چند تا عمل پشت سرهم داشتم.
یکی از عمل ها هم مطابق میلم پیش نرفت .خیلی خستم کرد.
با کنجکاوی پرسیدم:
_ یعنی چی مطابق میلت پیش نرفت؟
خودش رو جلو تر کشید و گفت:
_ یعنی اینکه اونطور که میخواستم نبود .بخاطر خستگیم نزدیک بود بیمارم بیناییش رو برای همیشه از دست بده
ولی خب خدا رو شکر به خیر گذشت .منم دیدم اینطوره دیگه از بیمارستان زدم بیرون .گفتم قبل از اینکه برم خونه
بیام تو رو ببینم .تو که نمیگی یه دوستی دارم بنده خدا تنهاست و ببینم مردست یا زنده؟
لبخندی زدم و بی توجه به حرفش پرسیدم:
_ تو نمیخوای یه سر و سامونی به زندیگت بدی پسر خوب؟
اخمی روی پیشونیش نشست که نشون میداد متوجه منظورم نشده و داره فکر می کنه .بیشتر نذاشتم تو فکر بمونه:
_ سنت دیگه از سی سال گذشته ها.
تک خنده ای زدم و با خباثت ادامه دادم:
_ داری پیر می شی .نمیخوای یه فکری واسه آیندت کنی؟ نمیخوای به فکر زن گرفتن بیوفتی؟
دانیال چشم هاش رو ریز کرد و موشکافانه نگاهم کرد .بعد چند لحظه پرسید:
_ با مامانم حرف زدی نه؟
با خنده سری تکون دادم و گفتم:
_ خب اون بنده خداهم حق داره دانیال .تو تنها بچشی .برات کلی آرزو داره .از اون گذشته به نظرم دیگه سن
ازدواجت رسیده .باید یه فکر اساسی واسش بکنی.
آهی تصنعی کشید و گفت:
_ هی دختر ،کی به من زن میده؟
_ دانیال لودگی رو بذار کنار .تو ایده آل هر دختری هستی .شرایطی داری که میتونی هر دختری رو خوشبخت کنی.
وقتش رسیده یه برنامه ی اساسی واسه زندگیت بریزی .مطمئنم که هر دختری میخواد با تو باشه.
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به دستاش که روی زانوش بود تکیه زد و اونا رو توهم قفل کرد .به چشم هام خیره شد .چشم هاش برای لحظات
طوالنی روی اجزای صورتم می چرخید ..یه کم خجالت کشیدم و خودم رو جمع کردم .زمزمه کرد:
_ مطمئنی؟
_ البته.
از جاش بلند شد و به سمت در خروجی گلخونه حرکت کرد:
_ بهش فکر می کنم.
از گلخونه که خارج شد .نفس حبس شدم رو محکم بیرون فرستادم و به پشتی صندلی تکیه دادم .با زبونم لبای
خشکم رو تر کردم .نگاهش یه جور خاصی بود .جوری که قلبم رو به تپش انداخت و اصال از این وضع راضی نبودم .با
صدای زنگ گوشیم از جا پریدم .عمه سعیده بود .دستام رو مشت کردم تا از لرزشش کمتر بشه .مطمئنا بخاطر اینه
که دوست ندارم بخاطر ازدواج دانیال دوستیمون کمرنگ بشه .آره همینه.
نفس عمیقی کشیدمو گوشیمو جواب دادم:
_ سالم عمه جون.
_ سالم عزیزم .حالت چطوره؟
_من خوبم عمه .شما خوبید؟
_ من خوبم .بگو بیینم دانیال رو دیدی؟ باهاش حرف زدی؟
با انگشتم کنار پیشونیمو خاروندم:
_ بله .االن حرف زدم باهاش.
_ ای وای! االن اونجاست؟ باشه پس من قطع می کنم.
قبل اینکه قطع کنه گفتم:
_ نه عمه .همین االن رفت .اینجا نیست اما باهاش حرف زدم.
_ قربونت برم عمه .چی گفت؟
_ گفت که بهش فکر می کنه .ایشالله تا چند وقت دیگه پسرت رو داماد می کنی عمه جون.
عمه با ذوق گفت:
_ خدا از دهنت بشنوه دختر گلم .مرسی که باهاش حرف زدی.
_ نه عمه جون چرا تشکر؟ خوشبختی دانیال برای منم مهمه.
_باشه عزیزم .من دیگه مزاحمت نمیشم و قطع می کنم .خداحافظت باشه.
_ خداحافظ.
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با دستام چشم هام رو فشار دادم و سرم رو روی میز گذاشتم .باید با ویهانم صحبت می کردم .دیشب بهم گقت که
عمه آذر خواسته سایه رو ببینه .باید ببینم نتیجه مذاکره چی شد .باید به بابا ارسالنم سر بزنم و خرید مامانم انجام
بدم .وای کلی کار داشتم.
______________________
ویهان پک آخر رو به سیگارش زد و اونو روی صندلی انداخت و با پاش لهش کرد تا خاموش بشه .باهم روی پشتی
صندلی آهنی نشسته بودیم و نگاهمون به تهرانی بود که ساختمون های بلندش شبیه به نقطه شده بود .نقطه های
روشن با تعداد زیاد.باهم جایی نشسته بودیم که شهری به اون بزرگی با مشکالت بزرگتر از خودش ،به قدری کوچیک
شده بود که از اون فقط روشنایی ساطع می شد و به چشم هامون برخورد می کرد .صدای ویهان به گوشم رسید:
_ قرار بود به مامان خبر بدم که کی میتونه سایه رو ببینه ولی دیروز همین که با سایه از شرکت اومدیم بیرون ،مامان
رو جلوی در شرکت دیدم .اومد جلوی من و سایه ایستاد .گفتم االنه که سایه رو ترور کنه.
لبخندی روی لبش نشست:
_ ولی تا سایه رو دید ،اشک توی چشم هاش جمع شد .سرش رو انداخت پایین با بغض گفت "منو ببخش دخترم اگه
اذیتت کردم .من به قول خودم خواستم بهترین کار رو در حق بچم کنم .نفهمیدم که بهترین کار در حق بچم،
رسوندن اون به عشقشه .نفهمیدم بچم خودش باید عشق زندگیشو ،شریک زندگیش رو انتخاب کنه" بعد دست های
سایه رو گرفت توی دست هاش و بهش گفت "امیدوارم بتونی من رو ببخشی یه روزی عروس قشنگم"
تک خنده ای زد و ادامه داد:
_ کلی ذوق مرگ شدم "عروس قشنگم" گفتن مامان رو شنیدم .بعدشم خودش شماره مامان سایه رو گرفت تا بهش
زنگ بزنه.
مکثی کرد و بعد با شگفتی ادامه داد:
_ باورم نمیشه ترانه .فکر نمی کردم یه روزی مامان سایه رو قبول کنه .دیگه زده بود به سرم برخالف عشقم به مامان،
قیدشو بزنم .هنوز فکر می کنم خوابم .مثل یه رویا .هنوز باورم نمیشه .اونطور که مامان می گفت ما به هم نمیخوریم،
گفتم محال ممکنه راضی شه.
سرش رو به طرفم چرخوند و لبی تر کرد:
_ بخاطر تو بود ترانه .مرسی که با مامان حرف زدی .نمیدونم چی گفتی و چجوری راضی شد ولی هرچی که بوده
بدجوری رو مامان تاثیر گذاشته .مرسی که راضیش کردی ترانه .من سایه رو بخاطر تو دارم .سایه خیلی دلش میخواد
تو رو ببینه .انقدر که ازت حرف زدم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ منم دوست دارم ببینمش .ندیده عاشقش شدم .مطمئنم انتخابت درست ترینه فقط مواظب دل جفتتون باش
ویهان .حواست به پرده های احترام بینتون باشه .حواست به زندگیتون باشه .حریم بینتون که از بین نره.
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لبخندی به روم پاشید و لپمو کشید:
_ چشم آبجی خانوم .رو سفیدت می کنم که پا پیش گذاشتی.
_ کی میرید خواستگاری؟
اخمی کرد و گفت:
_ میرید؟ باید بگی میریم .میخوام توهم باشی کنارم.
_ من کجا بیام آخه؟ خواستگاری مراسم صحبت بزرگ تر هاست .من نباشم بهتره.
خیره بهم گفت:
_ من بدون تو نمیرم جایی .میخوام تو مهم ترین شب زندگیم کنارم باشی .دوست دارم توی خوشحالی من و سایه
توهم سهیم باشی.
خواستم چیزی بگم که انگشت اشارش رو مقابلم گرفت و گفت:
_ هیس شو .حرفم نزن.همین که من گفتم.
لبخندی به روش زدم و چشم هام رو به معنی "تایید" بستم .دست انداخت دور شونم و منو درآغوش گرفت .با شادی
به رو به روم خیره شدم .از ته دلم خوشحال بودم واسه ویهان .واسه برادر عشقم .خیلی خوشحال بودم…
مراسم خواستگاری ویهان به خوبی و خوشی برگزار شد .عمه هم مثل یه مادرشوهر خوب کلی هدیه برای عروسش
برد و سایه رو برای ویهان خواستگاری کرد .چقدر خانواده سایه بافرهنگ و خوب و متواضع بودن .اونقدر سایه از
ویهان تعریف کرده بود که اونا دورادور باهاش آشنا بودن و مثل پسر خودشون میدونستنش .برای همین سخت گیری
نکردن و همون شب سایه برای ویهان نشون شد.
با اینکه خیلی خوشحال بودم براشون ولی نمیشد منکر حسرتی که توی دلم بود بشم .به حال خوبشون غبطه می
خوردم به عشق بینشون غبطه می خوردم و اون شب چقدر غریبانه گوشه ای از مجلسشون نشسته بودم.
نفسم رو آه مانند بیرون دادم و از جام بلند شدم تا به مامان برای چیدن میز شام کمک کنم .دیس برنج رو از مامان
گرفتم که بابا صدام زد:
_ دخترم بیا موبایلت داره زنگ میخوره.
دیس و روی میز گذاشتم و به طرف موبایلم رفتم .شماره دانیال روی صفحه گوشیم خودنمایی می کرد .جواب دادم و
گوشی رو کنار گوشم قرار دادم:
_ الو؟
_ سالم .حالت چطوره؟
پرانرژی تر از هر وقت دیگه بود .لبخندی زدم و جواب دادم:
_بد نیستم ولی مثل اینکه تو خیلی خوبی.
با صدای بلند خندید و گفت:
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_ چرا بد باشم؟ خیلی هم خوبم.
لحظه ای مکث کرد و بعد گفت:
_رستا میخوام فردا ببینمت .باید باهات درمورد موضوع مهمی حرف بزنم.
یه کم نگران شدم:
_ چی شده؟
_ نگران نشو چیزی نشده .یادته گفتی به زندگیت سر و سامون بده و زن بگیر و اینا؟ میخوام در این مورد باهات حرف
بزنم.
لبخندی از سر خوشحالی زدم و گفتم:
_ چرا که نه .کی و کجا؟
_ اس ام اس می کنم برات.
_ باشه .پس فعال.
_ فعال.
گوشی رو قطع کردم و کنار مامان نشستم .مامان پرسید:
_ چی می گفت؟
_ میخواست باهام حرف بزنه در مورد همون موضوعی که عمه گفت .فکر کنم ازم میخواد برم با دختره حرف بزنم.
_ ایشالله عاقبت بخیر بشه .دانیال پسر خوبیه.
سری تکون دادم و مشغول خوردن غذام شدم.
ده دقیقه ای بود که تو کافه منتظر اومدن دانیال بودم .نگاهم به اطراف بود که با صدای دانیال به خودم اومد:
_ سالم .خیلی منتظر موندی؟
لبخندی به روش زدم و گفتم:
_ اگه ده دقیقه به نظرت خیلی زیاده ،منتظر موندم.
نگاه شرمنده ای بهم انداخت و گفت:
_ ببخشید کارم تو مطب یکم طول کشید بعدشم که به ترافیک خوردم.
_ مهم نیست ده دقیقه بود دیگه .بشین.
رو به روم نشست و دستی برای ویتر کافه تکون داد .بعد چند لحظه ویتر نزدیکمون شد و گفت:
_ خیلی خوش اومدین .خانوم و آقا چی میل دارن؟
دانیال رو به من گفت:
_ چی میخوری؟
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_ یه اسپرسو کافیه.
و بعد رو به ویتر گفت:
_ دوتا اسپرسو لطف کنید.
ویتر رو با چشم هام بدرقه کردم .همین که ازمون دور شد،از دانیال پرسیدم:
_ خب؟ میشنوم؟ چی می خواستی بهم بگی؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_خب راستش من خیلی به حرف هات فکر کردم .همین که گفتی دیگه بهتره به زندگیم سر و سامون بدم و ازدواج
کنم .حق با توئه .دیگه خودمم یه جورایی از این بال تکلیفی خسته شدم.
کنجکاوانه پرسیدم:
_ بالتکیفی چی؟
دستی به موهاش کشید و خواست جواب بده که قامت ویتر از دور پیدا شد .سکوت کرد تا قهوه ها اومدن .شروع به
خوردن قهوم کردم .هم زمان به دانیال گوش دادم:
_ راستش ...تو که غریبه نیستی من تصمیم گرفتم به یه دختری پیشنهاد ازدواج بدم .یعنی ...خب ...خیلی وقته
بهش فکر می کنم ولی نمیدونم چجوری باید بهش بگم .یکم نگرانم .نگرانم که قبول نکنه ،دیدش نسبت بهم عوض
بشه .نمیتونم مطرحش کنم .خیلی وقته با خودم درگیرم.
لبخندی روی لبم نشست .فنجون قهوم رو روی میز گذاشتم و دستم رو زیر چونم زدم:
_ پس چرا تا االن نگفته بودی بهم؟
_ خب نشد .االن میگم دیگه.
دستم رو از زیر چونم برداشتم و به پشتی صندلی تکیه دادم:
_ ببین جونم ،تو که کار خالف شرع نمی کنی .داری خواستگاری می کنی .دختره رو واقعا دوسش داری و میخوای
باهاش یه عمر زندگی کنی .توهم که چیزی کم نداری .بخاطر این نمیگم که پسرعممی نه .چون میشناسمت دارم
میگم .اون دخترم اگه عاقل باشه بهت جواب منفی نمیده.
مردد پرسید:
_ مطمئنی؟
با اطمینان گفتم:
_ البته بهتره خودت باهاش حرف بزنی ولی اگه بخوای منم میتونم اینکار رو کنم.
بی حرف بهم خیره شد .حتی پلکم نمیزد .معذب پرسیدم:
_ حاال دختره کی هست؟ از همکاراته؟
نفسی کشید و گفت:

324

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

_ نه از همکارهام که نیست.
خودش رو جلو کشید و آروم لب زد:
_ تویی.
یه لحظه کپ کردم .با چشم های گشاد به دانیال نگاه می کردم .برام جا نیوفتاده بود .فکر کردم اشتباه شنیدم .برای
اطمینان دوباره پرسیدم:
_ چی؟
خودش رو عقب کشید و گفت:
_ رستا زدن این حرف ها خیلی برام سخته .این چیزهایی که دوسال پیش ریختم توی صندوق دلم و قفلش کردم ولی
مثل اینکه امروز باید بگم.
نفسی عمیق کشید و به چهره مبهوتم نگاهی انداخت:
_ من از اول اولش بهت عالقه داشتم .از زمانی که تو کم کم بزرگ میشدی ،خانوم میشدی .زندگی تو غربت رو فقط
بخاطر دیدن تو ،بخاطر رسیدن به تو تحمل می کردم .وقتی میومدم ایران دوست داشتم قبل از همه تو رو ببینم .قبل
از همه تو بهم خوش آمد بگی .وقتی درسم تموم شد ،خیلی خوشحال بودم .چون می خواستم برگردم تا همیشه
پیش تو باشم .اولش میخواستم اونقدر باهات وقت بگذرونم که توهم به چشمی که من بهت نگاه می کردم نگاه کنی.
به خیال خودمم داشتم خوب پیش می رفتم ولی...
مکثی کرد و با لحن غمگینی ادامه داد:
_دیر جنبیدم .آیهان زودتر از من موفق شد و قلبت رو مال خودش کرد .من رو تو حسرتت گذاشت .من رو تو آرزوی
داشتنت گذاشت.
متعجب تر از قبل گفتم:
_ دانیال چی داری میگی تو؟
بی توجه به سوالم گفت:
_ ولی رستا می خوام حرفام رو باور کنی .از شبی که بهم گفتی دل دادی به دل آیهان ،سعی نکردم فراموشت کنم نه،
ولی سعی کردم مثل یه دوست واقعی کنارت باشم ،راهنماییت کنم ،سعی کردم همیشه حرفات رو گوش بدم و راه
درست رو بهت نشون بدم .تالش کردم تو برهه های سخت زندگیت مثل یه رفیق کنارت باشم .با خوشحالی تو
خوشحال میشدم ،با ناراحت شدنت قلبم درد می گرفت .با ذوق کردنت تموم خوشی های دنیا مال من بود و با دیدن
اشکات دنیا آوار می شد رو سرم حتی با اینکه میدونستم تموم شادی ها و دلخوری هات مال من نبود .حاضر بودم
تموم دنیام رو بدم تا تو بخندی .حاضر بودم تک تک نفس هام ،تک تک لحظات عمرم رو بدم تا اشکای تو رو نبینم با
اینکه مال من ،متعلق به من نبودی .چه زمان بودن آیهان چه بعد از فوتش همینطور بود .بعد آیهان آب شدنت رو می
دیدم و کاری از دستم بر نمیومد .همین من رو همراه تو آب می کرد.
پوزخندی زد و ادامه داد:
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_ خیلی سخته آدم از بین رفتن کسی رو ببینه که دوسش داره و نتونه کاری کنه ولی سعی می کردم جوری باشم که
حداقل گریه هاتو برام بیاری .میدونستم دختری نیستی که بخاطر سبک شدن خودت دیگران رو ناراحت کنی،
میدونستم توداری و خواستم آدمی باشم که پیشش احساس آرامش کنی.
نگاهش رو به چشم هام دوخت .نگاهی که صداقت کلماتش رو با دیدنش میتونستم حس کنم:
_ ولی به جون خودت که تموم دنیامی قسم میخورم بعد از اینکه عشقتو به آیهان برام گفتی تا همین یه هفته پیش،
هیچوقت حتی برای یه لحظه نخواستم توجهت رو به خودم جلب کنم .با اینکه اذیت می شدم از اینکه تو کنارم باشی
و نتونم داشته باشمت ولی نخواستم بخاطر خودخواهی خودم تو رو آزار بدم .با اینکه عشقت همیشه توی قلبم بود
ولی تا هفته ی پیش نخواستم به چشمی که قبال بهت نگاه می کردم ،نگاه کنم .خیلی سخت بود ولی ممکن بود تا
اینکه اول مامان و بعد تو درمورد ازدواج باهام حرف زدید
لبخند تلخی روی لبش نشست:
_ وقتی این بحث پیش اومد تازه یادم اومد من قلبی توی سینم دارم که عاشقانه برای رستا میتپه و حاال شاید بتونم
کنارم داشته باشمش .رستا من میخوامت .خیلی هم میخوامت .تو کسی هستی که میخوام باقی عمرمو کنارش
بگذرونم .بهم این اجازه رو بده .لطفا بذار تا همیشه کنارت باشم .خواهش میکنم.
لبی تر کردم و دهن بازمونده ام رو بستم:
_ دانیال،حرف زدن از احساساتت خیل شجاعت میخواست .تو واقعا شجاعی! تو احساست پاک و نابه و الیق کسی
هستی که مثل خودت باشه .نه من که هنوز رد پای آیهان روی قلبمه.
لبمو گاز گرفتم و ادامه دادم:
_ بزار اینطور بهت بگم .وقتی اجازه میدی یکی بیاد تو قلبت ،یعنی قلبتو بهش دادی و وقتی اون بره تمام قلبت رو با
خودش میبره .آیهان قلبم رو با خودش برده .من قلبی ندارم که بهت بدم دانیال .آیهان هنوز توی روح و ذهن منه.
نمیتونم فراموشش کنم حتی یه کم.
و بدون اینکه اجازه بدم دانیال چیزی در جوابم بگه ،از روی صندلی بلند شدم و با سرعت به طرف در رفتم و خارج
شدم .اشکام به سرعت از چشم هام پایین میومدن .با چشم های اشکی و دید تار ،به زور گوشیم رو از توی کیفم
بیرون آوردم و شماره بابا ارسالن رو گرفتم…
_ میدونی من هیچوقت آدم پر توقعی نبودم .واقعا نبودم .ته ته خواسته هام یه خونه کوچیک تو هر جای دنیا بود و تو
و تو و تو .همین واسم کافی بود .صبح ها که از خواب پا می شدیم ،تو می رفتی نون می گرفتی و منم بساط صبحانه رو
می چیدم و منتظر می موندم تا بیای .همیشه کنار هم بودیم ،بر عکس االنمون.
دستم رو روی گلوم گذاشتم و فشردمش تا بتونم بغضم رو قورت بدم:
_ االن رو بیخیال ،االن اصال مهم نیست ولی خودمونیما .چقدر آینده می تونست شیرین باشه .اینکه همیشه داشته
باشمت ،حتی اگه کنارم باشی باز دلم برات تنگ شه .االن جدای از تو دلم برای آینده هم تنگ شده آیهان .خیلی زیاد
بیشتر از اون چیزی که فکرش رو کنی.
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اشکای روی گونم و پاک کردم و بدون اینکه ارتباط نگاهم رو با کوه رو به روم قطع کنم ،ادامه دادم:
_ اگه با دانیال ازدواج کنم ،سال ها بعدش ،خانوم خونه ای هستم که هیچی کم نداره .تعداد موهای سفیدم زیاد شده
و عادت کردم به دوست داشتن پدر بچه هام .بچه هام بزرگ شدن و به ازدواج فکر می کنن .اون روز بهشون یه چیزی
میگم.
نفسی کشیدم و بغضمو خوردم:
_ میگم که عشق بعد ازدواج به وجود میاد ولی به یه شرط.به شرطی که قبلش عاشق نشده باشی .حاال من چیکار
کنم آیهان؟ تو بگو .اگه با دانیال ازدواج کنم ،به عشق خیانت نکردم؟ به تو چی؟ یا حتی به خودم؟ منی که ادعا می
کردم زندگیم در تو خالصه میشه ،چطور تو رو کنار بذارم و پیشنهاد دانیال رو قبول کنم؟
از شدت درموندگی دستم رو جلوی صورتم گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم .هق هقم بلند شد .می خواستم خالی
بشم .از بین بره اون همه بغض که خفم می کنه.
دستی منو توی آغوشش کشید .طفلی خاله! با اینکه آهو برای زایمانش توی بیمارستان بود ،اما چون حالم بد بود
کنارم موند .کنارم موند و تا صبح بغلم کرد و زیر گوشم واسم حرف زد .صحبت های مادرانه ای که برام می گفت آرومم
می کرد .درد دلم رو یکم کمتر می کرد .از آینده ای می گفت که نباید تنها رقم بخوره .از سال هایی می گفت که نیازم
فقط به یه همدم بود .از آیهانی میگفت که دیگه بر نمی گرده ولی آخه چطور؟ چطور این کار رو کنم؟ قبول کردن
دانیال منطقی بود ولی با دلم چیکار می کردم؟ دلی که بهم نهیب می زد رو چجوری راضی میکردم؟ میدونستم این
اتفاق خواسته همه بود .بابا ارسالن که متنهای آرزوش بود خوشبختی من رو ببینه .بابا سعید که دوست داشت من
رو تو لباس عروس ببینه و مامان .مامانی که وقتی گفتم دانیال ازدواج می کنه توچشم هاش پر حسرت شد.
میدونستم همیشه میخواست دانیال دامادش بشه ولی بخاطر انتخاب من چیزی نگفت ولی پس دلم چی؟
.................
ماشین بابا ارسالن رو کنار در خونمون پارک کردم و قبل از اینکه پیاده شم ،بهش اس ام اس دادم و رسیدنم رو خبر
دادم .کیفم رو از روی صندلی شاگرد برداشتم و پیاده شدم .بعد از قفل کردن ماشین به طرف خونه حرکت کردم.
سرم پایین بود و به سنگ ریزه های مقابلم نگاه می کردم که با صدایی متوقف شدم:
_ رستا؟
ایستادم ولی برنگشتم .راستش اصال نمیدونستم چجوری باهاش رو به رو بشم .اصال فکر نمی کردم روزی برسه که
دانیال بهم اون حرف ها رو بزنه .اصال فکر نمی کردم تمام این سال ها دانیال بهم عالقه داشته و این معذبم می کرد.
وقتی یادم می افتاد ناخواسته چقدر اذیتش کرده بودم ،خیلی خجالت می کشیدم .دانیال کسی نبود که دختری به
راحتی ازش بگذره ولی من آیهان هنوز توی زندگیم بود .شاید اگه آیهان و خاطراتش نبودن ،جواب دادن راحت تر می
شد .دانیال اومد و رو به روم ایستاد .سرم هنوز پایین بود و مستقیم نگاهش نمی کردم .بعد چند ثانیه گفت:
_ چرا بی خبر رفتی؟ نگفتی نگرانت می شم؟ چرا دوباره زنگ نزدی بیام دنبالت؟ یعنی با پیشنهاد ازدواجم انقدر ازم
دوری شدی؟
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چشم هام رو برای لحظه ای بستم .نفسی کشیدم و همراه با بازدمم ،چشم هام رو هم باز کردم .لبی تر کردم و جواب
دادم:
_بی خبر رفتم ،چون میخواستم چند روزی تنها باشم .دور از همه ،دور از این شهر .نمیخواستم با کسی حرف بزنم
یا کسی باهام حرف بزنه ،نمیخواستم حال کسی رو بپرسم یا کسی حالمو بپرسه .اینکه بهت زنگ نزدم هم دلیلش
این نیست که تو کارت اشتباه بود ،نه .دلیلش این بود که با درخواست ازدواجت یه کم شوکه شدم .یه کم از مقدار
راحتی ای که باهات داشتم کم شده .نه اینکه کارت بد بوده باشه ها ،مشکل از منه .دانیال من نمیتونم زندگی خوبی
بهت هدیه بدم .نمیتونم شریک و همسر خوبی برات باشم.
_ چرا نمیتونی؟ بخاطر آیهان؟
_ فکر می کنی آیهان دلیل کمیه؟ آره بخاطر آیهان .آثار آیهان همیشه تو زندگی من باقی می مونه .هیچوقت نمیخوام
از بین ببرمش.
_ رستا چرا فکر می کنی من میخوام تو آیهان رو فراموش کنی؟ آیهان باید همیشه تو ذهن تو پررنگ باشه ،تو ذهن من
پررنگ باشه .من میگم زندگی تو ادامه داره .باید به زندگی عادیت برگردی .باید دوباره دوست داشتن و دوست داشته
شدن رو تجربه کنی .رستا زندگی خیلی قشنگ تر از اونیه که فکرش رو بکنی .یه نگاه به خودت بنداز .کل زندگیت
خالصه شده تو اینکه بری گلخونت و برگردی خونه دایی .آخر هفته هاتم با خانواده پدرت بگذرونی .هروقت هم که
دلت گرفت ،بزنی به جاده و بری یاسوج .چند وقته از دوستای صمیمیت خبر نداری؟ اصال یادته آخرین بار کی اونا رو
دیدی؟ آخرین باری که رفتی رستوران ،پارک ،شهربازی ،کوه یادته؟ رستایی که اونقدر اهل تفریح و گشت و گذار بود؟
دوسال گذشته رستا .کی میخوای به خودت بیای؟ من نمیگم آیهان رو فراموش کنی .من فقط میخوام یه فرصت به
من بدی که بتونم از الک و پوسته تنهایی بکمشت بیرون.
تمام حرف های دانیال حقیقت محض بود .همه رو قبول داشتم .من زنده بودم ولی زندگی نمی کردم .آخرین باری که
نازنین و سارا رو دیده بودم یادم نمی اومد .آخرین باری که از ته دل خندیده بودم یادم نبود .اصال با خنده غریبه بودم
این دوسال .همش تو پیله غم خودم بودم .من همه اینا رو میدونستم ولی ...ولی کسی نمیتونست منو درک کنه .من
دیوانه وار آیهان رو میپرستیدم .آخه چجوری کسی رو جایگذینش کنم؟
خسته از درگیری با خودم بی حرف از دانیال گذشتم و کلید رو توی قفل در انداختم .خواستم برم که دانیال گفت:
_ من موضوع خواستگاری رو با همه در میون گذاشتم .هروقت اجازه بدی ،میام تا تو رو از خانوادت خواستگاری کنم.
حرفش رو بی جواب گذاشتم و به سرعت رفتم داخل .وارد خونه شدم و با صدای بلند "سالم" دادم .جلوتر رفتم و
عمه و عمو شهریار رو تو پذیرایی دیدم .احوال پرسی کردیم و بعد بوسیدن مامان ،رو به روی عمه نشستم .عمه
لبخند پر مهری به روم زد و گفت:
_ شنیدم که دانیال ازت خواستگاری کرده.
بدون اینکه چیزی بگم سرمو انداختم پایین:
_ چرا سرت پایینه گلم؟ کی رو میخوای بهتر از دانیال پیدا کنی؟
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با بهت سرم رو باال آوردم .تعجبم رو که دید ،لبخند تلخی زد:
_ پسرم حیف بود برای خاک .پسر دسته گلم حیف بود .پسرم ماه بود .آرزوم بود تو لباس دامادی ببینمش .آرزوم بود
تو عروسیش کل بکشم و نقل و نبات رو سر اون و عروسش بریزم .میخواستم راهی خونه بخت کنمش .میخواستم
خوشبختیش رو ببینم .دوست داشتم بچه هاش رو تو بغلم بگیرم .باهاشون بازی کنم ک با بچگی اونا منم بچه بشم
ولی...
بغض امونش نداد تا حرفش رو تکمیل کنه .آهی کشید و ادامه داد:
_ قربون قد و باالی رشید و رعنای پسرم برم .آیهانم نموند .رفت و من آرزو به دل موندم .با تموم این حسرت ها سرمو
میزارم زمین و میمیرم .کت و شلوار دامادیش هنوز توی کمدمه و داره خاک میخوره .آیهان من راضی نبود خار به پای
کسی بره حتی دشمنش .راضی نبود کسی زجر بکشه و دلش بشکنه حتی دشنمش .چه برسه به تو که جونش بودی.
با چشم های اشکی به عمه نگاه می کردم که عمو به جای عمه شروع به حرف زدن کرد:
_ دخترم آیهان تو رو خیلی دوست داشت .بیشتر از هر کس تو دنیا .این و از منی بپرس که بیست و هفت سال با
پسرم زندگی کردم ،بزرگش کردم ،قد کشیدنش رو دیدم .پسرم دلش نمیخواست حتی یه اشک از چشم تو بیاد .توی
این دوسال همه ما دیدیم که تو چی کشیدی .همه ما دیدم که مثل شمع ذره ذره آب شدی .خب سخته .آدم عشق
زندگیش ،مرد زندگیش ،شریک آینده زندگیش رو از دست بده .حتی گاهی به خودم میگم این دختر چه صبر و طاقتی
داره.ولی دیگه بسه عزیزم.
با همون چشم های اشکی و با بغض پرسیدم:
_ دارید مقدمه چینی می کنید که بگید با دانیال ازدواج کنم؟ آیهان رو فراموش کنم؟ اگه من به جای آیهان رفته
بودم ،آیهان من رو ول می کرد؟
عمو با چشم های قرمز جواب داد:
_ ما ازت میخوایم زندگی کنی .ازت میخوایم تموم کنی این غم رو .دانیال پسر خوبیه .کسیه که میتونه خوشبختت
کنه .به جای آیهان میتونه .آدم نمیتونه به خاطر یه نفر ،کل نظام زندگی رو بهم بزنه .پس تو هم این کار و نکن.
دستی به صورتم کشیدم و اشکام رو پاک کردم .سعی کردم جلوی گریم رو بگیرم .بلند شدم و بی حرف به طرف اتاقم
حرکت کردم .چطور همچین چیزی از من میخوان آخه؟
چند ساعتی بود که توی اتاقم تنها بودم .کاش هیچوقت نمیذاشتم آیهان بره عروسی دوستش و سوار اون هواپیمای
لعنتی بشه .اینجوری االن کنارن بود .پیشم بود و مجبور نبودم انقدر تنش های اطراف رو تحمل کنم .اگه آیهان بود،
شاید تو ذهن دانیال کم رنگ تر شده بودم .اگه بود ،هیچکس اذیت نمیشد ،اگه بود همه چیز خوب میشد ولی
نیست .نیست و انگار هیچی سر جاش نیست.
تقه ای به در اتاقم خورد و مامان وارد اتاقم شد .نزدیکم اومد و کنارم روی تخت نشست .دستی به بازوم کشید و گفت:
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_ رستا دانیال خیلی دوست داره .روزی که اومد با من و سعید حرف بزنه ،توی نگاهش ،چشم هاش ،کلماتش عشق رو
احساس کردم .رنگ چشم هاش با همیشه فرق می کرد .یه رستا می گفت ،ده تا دیگه از دهنش می زد بیرون .اون
واقعا لیاقت تو رو داره .اونیه که میخوام باهاش ازدواج کنی.
ملتمسانه ادامه داد:
_ بیا و با دانیال ازدواج کن .دوسال از اون اتفاق میگذره مامان جان .منتظر چی هستی؟ مردم چی میگن آخه؟
نفسی کشیدم و خیره به دیوار گفتم:
_ همین دیگه مادر من .مشکل ما اینه که نگران حرف مردمیم .نگران حرف مردم اگه نبودیم ،شاید مسیر زندگیمون
جور دیگه ای بود ،دوست داشتن هامون رو راحت تر به زبون میاوردیم .دلمون که می گرفت ،راحت گریه می کردیم.
خوشحال که بودیم ،راحت می خندیدیم .حرف هم دیگه رو می فهمیدیم .حد و مرزهامون رو میشناختیم .بیشتر
عالقه هامون به ازدواج ختم می شد و خیلی اتفاقای دیگه.
رو کردم سمت مامان و گفتم:
_ اگه شما اینطور میخواید ،باشه .من با دانیال ازدواج می کنم…
همه چیز به سرعت میگذشت .انگار که عقربه ها باهم کورس گذاشته بودن و دنبال هم میدوییدن .تا یک ساعت
دیگه عمه سعیده اینا میان خونمون برای حرف زدن درمورد تاریخ عقد و عروسی .بابا ارسالن با چشم های پر از
اشکش خوشحال شده بود .عمه با گریه در آغوشم گرفته بود و آیسان با لبخندی تلخ ،آرزوی خوشبختی برام داشت
اما ویهان! ویهان مثل همیشه نبود .سرسنگین شده بود .دیگه نمیدونستم چیکار کنم؟ کدومشون رو راضی نگه
دارم؟ ویهان یا دانیال؟ یا شایدم بهتره دیگه دست از سعی کردن برای راضی نگه داشتن همه بردارم .چون نمیتونم.
نمیتونم همه رو راضی نگه دارم .هرچقدر تالش کنم ،هرچقدر زور بزنم ،باالخره یه چیزی پیدا میشه که باب طبع یه
نفر نباشه .باالخره یه ناراضی پیدا میشه .یکی که مخالف خواسته من باشه.
از جام بلند شدم و لباسی که مامان از قبل برام کنار گذاشته بود رو پوشیدم .یه کت سفید رنگ با شلوار مشکی.
موهای صافم رو پشتم ریختم و آرایش ملیحی روی صورتم نشوندم .کفش های پاشنه بلند مشکیم رو به پا کردم و شال
سفید رنگی روی سرم انداختم .از اتاقم بیرون رفتم و پله ها رو سریع طی کردم .نزدیک بابا سعید شدم .لبخندی به
روم زد .با لبخند کمرنگی جوابشو دادم .بابا با مهربونی بهم گفت:
_ چقدر زیبا شدی دخترم.
تنها جوابم ،لبخندی دوباره بود .مامان با دیدنم اشک تو چشم هاش جمع شد و نزدیکم اومد .آروم زمزمه کرد:
_ ایشالله مثل این لباست سفید بخت شی دخترم که سفید بختیت آرزومه.
_ ازدواج می کنم مامان ولی آیهان رو فراموش نمی کنم .اینو یادتون باشه.
خواست جوابم رو بده که زنگ اف اف به صدا در اومد .مامان سری تکون داد و به طرف اف اف رفت و دکمش رو زد .به
همراه بابا از خونه خارج شدن تا به استقبال برن .منم همونجا منتظر شدم که عمه اینا بیان داخل .اول عمه وارد شد
و به طرفم اومد .در آغوشم گرفت و لبخندی زد .آروم گفت:
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_ همیشه مثل دخترم بودی و دوست داشتم عروسم بشی عزیزم .خوشحالم!
لبخند نصفه و نیمه ای زدم و گفتم:
_ خوش اومدید! بفرمایید.
بعد عمه ،عمو علی نزدیکم شد و پیشونیم رو بوسید .در آخرم دانیال! سبد بزرگی از گل های رز قرمز و سفید دستش
بود .جلو اومد و سبد رو به دستم داد:
_ سالم.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ سالم .خوش اومدی.
چشمش رو به معنای "تشکر" باز و بسته کرد و وارد خونه شد .پشت سرش رفتم به آشپزخونه و چایی هارو آماده
کردم .سینی رو براشتم و به پذیرایی رفتم .سینی چایی رو مقابل همه گرفتم و در آخر دانیال چاییش رو برداشت.
سینی رو روی میز گذاشتم و کنار بابا نشستم.
نیم ساعتی همه مشغول حرف زدن بودن باهم .فقط من بودم که ساکت و صامت نشسته بودم .باالخره بعد نیم
ساعت عمو علی شروع کرد به حرف زدن:
_ خب سعید جان .همه ما از علت جمع امشب مطلع هستیم .توی این مدت رستا خانوم ما خیلی سختی کشیده،
خیلی اذیت شده ،خیلی ناراحتی کشیده .دانیالم همیشه کنارش بوده و تنهاش نذاشته .دانیال ما روهم خوب
میشناسه .پسرم هم خب از اون اولش خاطر رستا رو می خواست .االنم این دوتا باهم حرفاشون رو زدن و به این
نتیجه رسیدن که ادامه ی عمرشون رو کنار هم باشن .ما هم اومدیم که به امر خدا و سنت پیغمبر ،دخترتون رستا رو
برای دانیال خواستگاری کنیم.
بابا نفسی کشید و گفت:
_ دانیال مثل پسر خودم می مونه .میشناسمش و مورد اعتماد منه .میدونم میتونه دخترم رو خوشبخت کنه .رستا
نور چشم منه .همه زندگی منه .حاصل عمرمه و خوشحالیش آرزوی منه .ا گه دانیال میتونه این آرزوی منو برآورده
کنه ،پس مبارکه.
صدای دستا که بلند شد ،رو به جمع گفتم:
_ ببخشید من قبلش میخوام با دانیال حرف بزنم.
مامان نگاه نگرانش رو بهم دوخت.چشم هام رو به معنای "اطمینان" باز و بسته کردم .رو به جمع گفتم:
_ میشه؟
بابا سعید نگاهی به جمع انداخت و گفت:
_ حتما عزیزم .راهنماییش کن تو اتاقت.
سری تکون دادم و از جام بلند شدم .پشت سرم دانیالم بلند شد و "با اجازه" ای گفت .با هم به طرف اتاقم رفتیم .اول
من وارد شدم و بعدش دانیال .رفتم و روی صندلی میز کامپیوترم نشستم .دانیالم در رو بست و جلو اومد و روی تخت
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نشست .نگاه منتظرش رو بهم دوخت .نمیدونستم از کجا شروع کنم .از چی بگم و چجوری بگم .بعد گذشت چند
دقیقه ،صدای دانیال به گوشم رسید:
_ رستا جان نمیخوای حرف بزنی؟ مطمئنا نیومدیم اینجا که در و دیوار و نگاه کنیم و حتما نیومدیم درمورد
انتظارامون از همسر آینده حرف بزنیم .خب! من میشنوم.
_ خب ...من ...یعنی...
_ این همه تته پته واسه چیه؟ من و تو که باهم تعارف نداریم آخه.
نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم:
_ راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم.
سری به معنای "چیه؟" تکون داد .لبی تر کردم و ادامه دادم:
_ تنها چیزی که باید بدونی اینه که من آیهان رو فراموش نکردم .نه آیهان رو و نه خاطراتش رو .خاطرات آیهان
هیچوقت نمی میره .ازشون هم فرار نمی کنم .چون خاطرات تند تر از من میدوان و میرسن بهم .یه جایی یقم رو می
گیرن و من رو می برن به اون روزها .آیهان و خاطراتش همیشه و همیشه توی یه گوشه از اتاقک ذهن باقی می مونه.
این چیزی بود که میخواستم بدونی.
سرم که پایین بود رو باال آوردم .نگاه مهربون دانیال خیره بود بهم .لبخندی زد و گفت:
_ رستا من هیچوقت نخواستم آیهان رو فراموش کنی .حتی زمانی که به عنوان یه دوست کنارت بودم ،نخواستم
کاری کنم که یه ذره هم تو ذهنت کمرنگ بشه .می دونم ازدواجمون یکم سریع بوده و تو هنوز باهاش کنار نیومدی اما
این موضوع رو هم باهم حل می کنیم .من و تو .ما به زمان احتیاج داریم .واسه باور کردن ازدواجمون و کنار اومدن
باهاش به زمان احتیاج داریم .طول میکشه تا زندگیمون مثل بقیه عادی بشه .لطفا نگران نباش .دوتایی باهم این
مشکلم حل می کنیم .بهت قول میدم.
قلبم آروم شده بود .دیگه نگران هیچی نبودم .دانیال فوق العاده بود و برای دختری مثل من زیادی خوب بود.
باهم بیرون رفتیم و بین جمع ،جواب مثبتم رو اعالم کردم و خوشحالی رو به خانوادم هدیه دادم .بقیه شب ،با حرف
زدن درمورد تاریخ عقد و عروسی صحبت کردیم .قرار شد آخر همین هفته عقد کنیم و دوهفته بعدش عروسی
بگیریم .به همشون گفتم که نمیخوام عروسی بزرگی بگیریم .همون یه مهمونی خانوادگی با فامیالی نزدیک کافی
بود و چون دانیال هم از این تصمیم حمایت کرد ،هیچکس اعتراض نکرد.
این هفته مثل برق و باد گذشت .تمام هفته با کارهایی مثل انجام آزمایش و وقت گرفتن برای محضر و خرید حلقه ها و
خرید لباس گذشت .از عمه آذر و خانوادشم خبری نداشتم .نذاشتم مامان برای محضر دعوتشون کنه .درسته که
خود عمه ازم خواست با دانیال ازدواج کنم ولی به هرحال نمیخواستم با دیدن دانیال در جایگاه پسرشون اذیت
بشن .به هرحال ازدواج منی که قرار بود عروسشون بشم ،هرچند که میخواستن خوشبختیم رو ببینن ،براشون
سنگین بود .نمیخواستم روی زخمشون نمک بپاشم.
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االن هم حاضر و آماده توی آرایشگاه منتظر اومدن دانیال بودم .میخواستیم یه عقد محضری داشته باشیم .یه
جورایی دلم گرفته بود .خیلی خوشحال نبودم و این در حق دانیال یه ظلم بزرگ بود .کاش هیچوقت عاشق آیهان
نبودم .کاش اصال آیهان نامی تو زندگیم وجود نداشت تا از تمام لحظاتم با دانیال لذت واقعی رو می بردم.
با صدای آرایشگر از فکر بیرون اومدم:
_ خانوم افخم تشریف بیارید .آقا داماد منتظر شمان.
از جام بلند شدم و بعد از تشکر از آرایشگر ،از آرایشگاه خارج شدم.دانیال با دیدنم از ماشین پیاده شد و با لبخند
نزدیکم شد .دستی به صورت آرایش کردم کشید و زمزمه کرد:
_ چقدر زیبا تر شدی عزیزم.
لبخند محوی روی لبم نشست و آروم تر از دانیال گفتم:
_ ممنون.
یه جورایی هم خوشحال بودم .دانیال مرد کاملی بود که نصیبم شده بود .کسی که شاید عاشقش نبودم اما دوستش
داشتم و میدونستم دوستم داره .میدونستم میتونه خوشبختم کنه و این برای قلب درد دیدم کافی بود .دستش رو به
طرفم دراز کرد .با لبخند دستمو توی دستش گذاشتم و به طرف ماشین رفتیم .در ماشین رو برام باز کرد و منم سوار
شدم .توی آینه ی ماشین خودم رو نگاه کردم تا از آرایشم مطمئن بشم .آرایش محوی روی صورتم بود .آرایش تیره و
کمرنگ .مانتو شلوار سفید رنگ و شیکی هم بود .دانیال هم سوار شد و ماشین رو روشن کرد .تا خود محضر با صدای
بلند آهنگ گوش می کردیم .تازه دانیال با آهنگ هم خونی می کرد و با ادا در آوردنش کلی من رو خندوند .داشتن
دانیال یه نعمت بود برام .دانیال فوق العاده بود.
با رسیدنمون به محضر ،دانیال ماشین و نگه داشت و زود تر از من پیاده شد.به طرف در شاگرد اومد و برام بازش کرد.
کمکم کرد تا پیاده شم .دستم رو گرفت و باهم به طرف محضر حرکت کردیم .نزدیک در محضر بودیم ،که نگاهی رو
روی خودم حس کردم .ایستادم و دانیال با تعجب بهم نگاه کرد .نفس عمیقی کشیدم و برگشتم .با دیدن شخص رو به
روم بهت زده شدم .به طرفم اومد و مقابلم قرار گرفت .با چشم های پر از اشک بهم نگاه کرد .به غیر از فوت آیهان
دیگه هیچوقت اشکش رو ندیده بودم .همین باعث شد تو چشم های منم اشک بشینه .خیره به چشم های پر از
اشکم ،با بغض گفت:
_پس داری ازدواج می کنی .پس حقیقت داشت .نمیدونم چرا وقتی فهمیدم باورم نشد .نمیتونستم باور کنم .شاید
بخاطر این بود که فکر می کردم خیلی آیهان رو دوست داری و نمیتونی فراموشش کنی .فکر نمی کردم روزی کسی
جاش بیاد و توی قلبت بشینه .فکر می کردم شب ها با فکر آیهان می خوابی و صبح ها با فکر اون بیدار میشی.
اشکام فرو ریخت .اختیارشون از دستم در رفت
نمیتونستم کنترلشون کنم .با صدای لرزون زمزمه کردم:
_ ویهان!
بی توجه بهم دوباره زمزمه کرد:
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_ یعنی دیگه زنداداش من نیستی؟ یعنی دیگه تو رو از دست دادم؟ یعنی دیگه برات مهم نیستم .یعنی...
دیگه ادامه نداد چون اشکاش مجال ندادن .با گریه جلو رفتم و در آغوشش گرفتم .تو بغلم مثل یه بچه گریه می کرد.
با گریه گفتم:
_ ویهان اینجوری نگو .من و تو همون آدمای قبلیم .هنوز همونیم .هیچ فرقی نکردیم .ویهان تو رو خدا اینجوری نکن.
ویهان از آغوشم بیرون اومد و سریع اشکاشو پاک کرد:
_ نه ...نه نه .تو حقته .خوشبختی حقته .حقته که یه آدم خوبی که بتونه خوشحالت کنه کنارت باشه .من فقط باید به
عنوان یه برادر برات آرزوی خوشبختی کنم .برو ،برو تا دیر نشده .برو.
و من رو به سمت محضر هل داد.با لبخند گفت:
_ برو دختر منتظر چی هستی .برو منم باید برم دنبال سایه .برو.
و بعد رو به دانیال،خصمانه گفت:
_ اشکش بریزه روزگارت رو سیاه می کنم.
و بعد بدون اینکه منتظر جواب بمونه ازمون دور شد .نفسی کشیدم و اشکام و پاک کردم .دانیال سمتم اومد و گفت:
_ آروم باش رستا .بیا بریم.
نگاهی به دانیال انداختم و بعدش باهم به طرف محضر رفتیم .هنوز وارد نشده بودیم که گوشیم زنگ خورد…
کیفم دست دانیال بود .گوشیم رو از توش درآورد و به دستم داد .لبخندی به روش زدم و نگاهی به صفحه موبایلم
انداختم .شماره ناشناس بود .دکمه اتصال و زدم و کنار گوشم گذاشتم .آروم زمزمه کردم:
_ الو؟
_ الو؟ رستا خانوم؟
_ بفرمایید.
_ خدا رو شکر باالخره تونستم پیداتون کنم.
هرچقدر فکر کردم نتونستم صدای این خانوم و که فکر می کردم جوون باشه رو به یاد بیارم .برای همین با تعجب
پرسیدم:
_ ببخشید شما؟
_ سالم .عرض می کنم خدمتتون .میتونید صحبت کنید؟
استرس گرفته بودم .نمیدونم چرا ولی اضطراب داشتم و این کامال از چهرم پیدا بود .کمی از دانیال فاصله گرفتم و
زمزمه کردم:
_ بله میتونم .اتفاقی افتاده؟ شما کی هستید؟ من نتونستم به جا بیارم.
_ رستا خانوم شما منو نمیشناسید و منم شما رو نمیشناسم ولی خب یه چیز مشترک بین ما هست و شما باید بیاید
جایی که بهتون میگم .همین االن باید راه بیوفتید و بیاید جایی که آدرسشو بهتون میدم.
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اخمام تو هم رفت:
_ یعنی چی خانوم محترم؟ من کجا بیام؟ چه چیز مشترکی؟ اصال شما کی هستید؟
با صدای محکمی گفت:
_ لطفا بیاید .باور کنید من قصد بدی ندارم .به من اعتماد کنید و همین االن راه بیوفتید.
_ آخه چرا باید این کار رو بکنم؟
_ اینجا یکی خیلی به کمکتون احتیاج داره.
_ کی؟
بعد لحظه ای مکث ،زمزمه کرد:
_ آیهان...
____________________
هرچقدر که به مقصد نزدیک تر می شدم ،تپش قلبم باالتر می رفت .نمیدونستم چند ساعته که تو راه بودم.
نمیدونستم چند ساعت از ترک کردن دانیال می گذشت .فقط میدونستم خیلی وقته که از محضر دور شدم .بدون
اینکه برم و به عقد دانیال در بیام ،ترکش کردم .بهم نگفت نرو ،بهم نگفت تو قراره زنم شی ،بهم نگفت حق نداری
بری .فقط گفت برو .گفت امیدوارم کسی نخواسته باشه باهات شوخی کنه .گفت به صدای قلبت گوش بده.
حتی اگه دروغم باشه ،دوست دارم این دروغ رو باور کنم .قلبم با تک تک سلول هاش میخواد که این موضوع رو باور
کنه .موضوعی که حتی جرئت نکردم به خودم یادآوردی کنم .زنده بودن آیهان...
اسمش رو چند باری زیر لب تکرار کردم .آیهانی که حس می کردم تو خاطرم کمرنگ تر شده دوباره پیش چشمم جون
گرفت .چشم های قهوه ایش ،موهای مجعدش ،دستای مهربونش  ،آغوش حمایتگر و اخالق های خاصش .شیطنتاش
و جدی بودنش .حامی بودن و مهربونیاش و من عجیب دلتنگش بودم .کاش واقعیت داشته باشه .کاش آیهان زنده
باشه .کاش بتونم دوباره صداش رو بشنوم و تو چشم های قهوه ای رنگش خیره شم و خدا رو شکر کنم که دارمش .که
کنارم هست و وجودش و حس کنم.
خسته از افکاری که از خود تهران تا یاسوج ذهنم رو درگیر کرده بود .نفس عمیقی کشیدم و چشم هام رو روی هم
فشار دادم .حواسم رو دادم به جاده و به این فکر کردم که اگه آیهان زنده است پس چرا تا االن برنگشته پیشمون؟
چرا گذاشت تو غمش بسوزیم؟ چرا نیومد و دردامون رو تموم نکرد؟ چرا خودش رو مخفی کرد؟ اون خانومی که بهم
زنگ زد کی بود؟ یعنی منظورش از "چیز مشترک بینمون" آیهان بود؟
و هزاران هزار سوال دیگه که جوابشو زمانی میتونستم پیدا کنم که اون خانوم رو ببینم.
و دانیال عزیزم! دانیال بهترین آدم توی زندگیم بود .کاش یه روزی بتونه من رو ببخشه .کاش یکی بهتر از من سراغش
بیاد که قدرش و بدونه و کاش یه روزی دوباره بتونیم مثل قبل باهم دوست باشیم ولی بعید میدونم .چون نمیخوام
هربار که من رو میبینه یادش بیوفته دم محضر ولش کردم و جواب پس دادن به دوتا خانواده رو روی دوشش انداختم.
نمیدونستم چی بهشون گفته که تا االن هیچکدوم هیچ زنگی نزدن .فقط میدونم هرچی گفته درمورد زنگ اون
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خانوم حرفی نزده .چون ازش خواسته بودم چیزی نگه .میخواستم اول مطمئن بشم و بعد بهشون بگم و دانیالم قول
داد چیزی نگه .صورت دلخور و پریشونی که سعی می کرد به روی خودش نیاره و شاد باشه ،هنوز جلوی چشمم بود.
من بد کرده بودم .به دانیال بد کرده بودم ولی چیکار میتونستم بکنم؟ وقتی فهمیدم کسی که دوسال براش عزاداری
کردم ممکنه هنوز زنده باشه ،برم و با خیال راحت سر سفره عقد با یکی دیگه بشینم؟ اینجوری که به هر سه مون
خیانت می کردم .نمیدونم تصمیم درستی بود یا نه ولی اون لحظه بهترین تصمیمی بود که میتونستم بگیرم و
میخوام بجنگم که پای این تصمیم وایستم و پشیمون نشم .بجنگم که ثابت کنم تصمیمم درست بوده .برای این کار
اول باید میفهمیدم جریان چیه و تا چند دقیقه دیگه با دیدن اون خانوم متوجه همه چی میشم.
باالخره لحظه دیدار رسید .قرار بود توی اتوبان هم و ببینیم و بعد بریم دیدن آیهان .یه سمند سفید رنگ که طبق
نشونی هایی که داده بود ،متوجه شدم باید همونی باشه که باهام حرف زد .پشت سرش که ماشین رو نگه داشتم،
بالفاصله یه خانوم از سمند بیرون اومد .شاید همسن خودم یا دو سه سال کوچیکتر .با قد کوتاه و هیکل تو پر و بسیار
شیک پوش و زیبا.
منم در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم .کمی جلو تر رفتم و بعد متوقف شدم .مسیر باقی مونده بینمون رو اون
خانوم طی کرد و رو به روی من ایستاد .دستشو مقابلم گرفت و با صدای گیرا و جذابی گفت:
_ رستا .درسته؟
اول یه نگاه به دست چپش نگاه کردم .حلقه ای تو انگشتش نبود .پس یعنی مجرد بود .این دختر زیبا و مجرد چه
رابطه ای با آیهان داشت؟ سری تکون دادم و در جواب گفتم:
_ شما هم باید ستاره باشی.
لبخند کمرنگی زد و سری به معنای "تایید" تکون داد .زمزمه کرد:
_ درست همونطور که تعریف می کرد.
سوالی نگاهش کردم که گفت:
_ آیهان رو میگم .همونطوری هستی که آیهان تعریف می کرد.
اینو که گفت تازه متوجه اصل ماجرا شده بودم .آیهانم زنده بود .من رو ول نکرده بود .به قولش وفا دار بود .آیهانم
نرفته بود .حاال به هر دلیلی نیومده بود پیشم ،مهم نیست .مهم اینه که بازم دارمش .اشک توی چشم هام جمع شد.
با دید تار و صدای پر بغض از دختر رو به روم پرسیدم:
_ آیهان زندست دیگه .مگه نه؟
با لبخند محوی گفت:
_ آره زنده است.
_ ولی آخه چجوری؟
نگاهی به ماشین هایی که با سرعت حرکت می کردن ،انداخت و گفت:
_ تعریف می کنم ولی اینجا نه .بیا بریم .برات میگم.
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هول شدم .اشکای روی گونمو پاک کردم و با دستپاچگی پرسیدم:
_ میریم دیدن آیهان؟
_ نه .اول باید همه چی رو برات بگم .بعد میریم پیشش.
دلشوره گرفتم .چرا االن نمیریم پیشش .اصال چرا آیهان خودش نیومد دنبالم؟ با نگرانی پرسیدم:
_ آیهان خوبه دیگه .مگه نه؟ اتفاقی که براش نیوفتاده؟
با بغض ادامه دادم:
_ نکنه من رو یادش رفته؟ راستش رو بگو .حافظش رو از دست داده؟
ملیح خندید و گفت:
_ چه فکرایی می کنی! حالش خوبه.بعدشم اگه تو رو یادش نبود که من و تو االن اینجا و رو به روی هم نبودیم.
_ پس چرا خودش نیومده.
_میگم برات.اول بزار بریم یه جای درست و حسابی.میخوای اینجا حرف بزنیم؟
و بعد به اطراف اشاره کرد.فعال مجبور بودم صبر کنم تا ببینم چه اتفاقی واسه آیهان افتاده .بعد میرم میبینمش و با
خودم برش می گردونم تهران.
_ ماشینم رو چیکار کنم؟
_ بیا با من بریم .ماشینتم میگم برادرم میاد میبره.
"باشه"ای گفتم و به طرف ماشین دانیال رفتم .کیف و وسایلم رو برداشتم و ماشین رو قفل کردم و دنبال ستاره رفتم و
سوار شدم .ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد .با پرستیژ خاصی رانندگی می کرد .نگاهم روش بود .سنگینی نگاهم
رو حس کرد .بدون اینکه نگاهش رو از جاده بگیره ،پرسید:
_ چرا اینجوری نگاه می کنی؟
_ چجوری نگاه می کنم؟
_ انگار داری به یه مولکول ناشناخته نگاه می کنی.
لبخند کمرنگی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم .سوالی که مثل خوره مغزم رو می خورد رو پرسیدم:
_ تو چه ارتباطی با آیهان داری؟
نیم نگاهی بهم انداخت و نفس عمیقی کشید .بعد لحظه ای مکث ،جواب داد:
_ عاشقش بودم.
مات و مبهوت بهش نگاه می کردم .یه لحظه اصال یادم رفت نفس بکشم .اون عاشقش بود؟ عاشق آیهان؟ اخمام رفت
توهم .ستاره ادامه داد:
_ هنوزم هستم .حتی یه ذره از عشقم بهش کم نشده ولی اون عاشق تو بود .هربار که ازت حرف میزد ،عشق نسبت
به تو رو تو کالمش حس می کردم .هربار که اسم تو رو به زبون میاورد ،بغض راه گلوش رو میبست و پشتش رو می کرد
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به من تا نفهمم اشکاش ریخته روی گونش .هربار که می گفتم شاید اون فراموشت کرده و ازدواج کرده ،لرزش
دستاش رو با چشم هام میدیدم .آیهان خیلی دوست داره.
با شنیدن حرف های ستاره ،اشکام گونه هام رو تر کرد .سرم رو پایین انداختم و گفتم:
_ نداره .اگه داشت دوسال من رو تو حسرت دیدنش نمی ذاشت.
دستش رو نزدیک آورد و روی دستم گذاشت:
_ زود قضاوت نکن .اونم دلیل خودش رو داشت .وقتی حرف بزنیم متوجه میشی.
نگاهی به دستش که روی دستم بود و بعد به چهرش انداختم .اون گناهی نداشت .اون فقط عاشق شده بود .عاشق
آیهانی که عاشق من بود .عاشقی گناه نبود .پس نمیتونم بهش ایراد بگیرم .یه سوال بود که خیلی کنجکاو بودم
جوابش رو بدونم:
_ تو چطوری راضی شدی من رو بیاری اینجا؟ یعنی خب تو عاشق آیهانی .میتونستی براش یه بهونه بیاری که نشد
من رو بیاری اینجا و بعد با آیهان بمونی .چجوری از عشقت گذشتی؟
سوالم ،باعث خندش شد .با خنده گفت:
_ ولی آیهان نمیدونه تو اینجایی.
با تعجب گفتم:
_ چی؟!
بی توجه به سوالم گفت:
_ من از عشقم نگذشتم .عشق من به آیهان همیشه تو قلبم باقی میمونه .اون بهم یاد داد چجوری عاشق بشم .منی
که اونقدر از خود راضی بودم که هیچکس و بیشتر از خودم قبول نداشتم .آیهان رسم عاشقی رو به من یاد داد.
گذشتن از خودمون بخاطر کسی که عاشقش هستیم .اون بخاطر تو از خودش گذشت و منم بخاطر اون از خودم.
نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:
_ از این موضوعم خیلی خوشحالم چون میدونم آیهان بعدا خوشحال میشه .همین برام کافیه.
متوجه ی حرفاش نمیشدم .آیهان نمیدونست من اینجام؟ بخاطر من از خودش گذشته بود؟ بعدا خوشحال میشه؟
آخه یعنی چی؟ چرا من نمیفهمم؟حرفاش پر از ابهام بود .نفس عمیقی کشیدم و تصمیم گرفتم تا رسیدن به مقصدی
که نمیدونستم کجاست ،ساکت بمونم.
نمیدونستم چقدر گذشته ولی باالخره ماشین و جلوی یه کافی شاپ نگه داشت و رو به من گفت:
_ پیاده شو .اینجا کافی شاپ ماست .میتونیم راحت حرف بزنیم.
سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم .شونه به شونه ی ستاره به طرف کافه حرکت کردیم .ستاره درو باز کرد و کنار
ایستاد تا اول من وارد شم .رفتم داخل .کافه پر از آدم بود .یعنی اکثر میز هاش پر بود .رو به ستاره پرسیدم:
_ اینجا حرف بزنیم؟
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سری به معنای "نه" تکون داد و با انگشت اشاره به طبقه باال اشاره کرد و گفت:
_ بریم باال .اونجا راحتیم.
دنبال ستاره از پله های مارپیچ کافه باال رفتیم .هنوز نمیدونستم دقیقا درمورد چی میخواستیم حرف بزنیم ولی خب
استرس تمام وجودم رو گرفته بود.
طبقه باال هیچکس نبود .خالی خالی .اندازش مثل طبقه پایین بود .با همون تعداد میز و صندلی .با این تفاوت که
اینجا شیک تر بود و معلوم بود که خیلی از اینجا استفاده نمیشه چون حتی المپش هم خاموش بود و وقتی رسیدیم،
ستاره روشنشون کرد .ستاره گوشه ای ایستاده بود و حرکات من رو تماشا می کرد .با چهره ای مضطرب به طرفش
برگشتم و گفتم:
_ میشه تعریف کنی برام؟ دیگه طاقت ندارم .کلی سوال تو ذهنمه و اینکه جوابی براشون ندارم عصبیم می کنه.
ستاره سری تکون داد و پشت میزی نشست و به صندلی رو به روش اشاره کرد:
_ بیا بشین .وقتی برات بگم همه سواالت ذهنت از بین میره.
روی صندلی نشستم و بی صبرانه چشم به دهنش دوختم تا شروع به حرف زدن کنه:
_ من توی یه خانواده سرشناس بزرگ شدم .از بچگی مرکز توجه بودم .همه دوستم داشتن و محبوب همه بودم .خب
باالخره تک دختر بودم و همه خیلی روی من حساس بودن .از بچگی خیلی دوست داشتم به مردم کمک کنم .از
بچگی هربار که اتفاقی میوفتاد ،چه میدونم ،زلزله ای ،سیلی چیزی و مردم تصمیم می گرفتن به کسایی که آسیب
دیدن کمک کنن ،منم می رفتم و با اون سن کمم هرکاری که از دستم بر میومد انجام میدادم .با اینکه به روی خودم
نمی آوردم ولی از دیدن رنج و سختی مردم ،خیلی ناراحت می شدم .بزرگتر که شدم ،تصمیم گرفتم همزمان با
خوندن درسم ،برم و دوره ی هالل احمر ببینم تا بتونم به آدم هایی که به کمک نیاز دارن ،کمک کنم .خانوادم مخالف
بودن .خب من دانشجوی فوق عمران بودم.میتونستم بهترین شغل رو داشته باشم ولی من میخواستم شادی رو با
لبخند مردمم داشته باشم .راحتیشون رو با تک تک سلول های بدنم حس کنم .بی توجه به نارضایتی خانوادم رفتم و
دوره دیدم.یک سالی از کارم توی هالل احمر میگذشت.تا اون موقع به طور جدی به ماموریت نرفته بودم تا اینکه...
نگاهی به چهرم انداخت و نفس عمیقی کشید.ادامه داد:
_ تا اینکه اون اتفاق افتاد .سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج و برخوردش با کوه دنا .واقعا فاجعه بود .حتی
تصورش هم وحشتناک بود .اون اتفاق که افتاد ،همه برای پیدا کردن مسافرها و الشه هواپیما دست به کار شدن.
هزاران عملیات برای پیدا کردنشون انجام دادن .از کوهنورد محلی و نیروهای هالل احمر بگیر تا بالگرد و خودرو
هایی که رفتن واسه پیدا کردنشون .یه جورایی همه مطمئن بودن که کسی زنده نمونده و دارن دنبال اجساد می
گردن .زنده موندن بعد سقوط روی اون کوه و ریزش برفا ،خب نیاز به معجزه داشت.
نگاهی بهم انداخت و زمزمه کرد:
_ و من اون معجزه رو دیدم .با زنده موندن آیهان اون معجزه رو حس کردم.
نگاهش رو ازم گرفت و به اطراف دوخت .جوشش اشک رو تو چشم هام حس می کردم:
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_ اون شب رو هیچوقت یادم نمیره .با چندتا از همکارام داشتیم دنبال اثری از مسافرها می گشتیم .چون ارتفاعات
پایین کوه بود و منم دوره کوهنوردی دیده بودم ،اجازه دادن منم همراهشون باشم .در به در دنبال یه ردی ازشون می
گشتیم تا اینکه من دیدم .من یه اثر پیدا کردم .یه دستی از پشت سنگ ها مشخص بود.دستی که توجه من رو جلب
کرد .سریع به طرفش رفتم و اون دست رو توی دستم گرفتم .با اینکه بخاطر سرما خیلی سرد شده بود ولی سرمای
تن یه مرده نبود .حدس می زدم زنده باشه با اینکه غیر قابل باور بود .خواستم از همکارام کمک بخوام ولی کسی
اطرافم نبود.مجبور شدم خودم تنهایی برف ها رو کنار بزنم .با سختی این کار رو انجام دادم .بعد اون جسم نیمه جون
و آوردم بیرون .نگاه من خیره به پسر جوونی بود که سرش روی پام بود.
لبخندی زد و نگاهشو به دستاش دوخت:
_ از همون دفعه اولی که نگاهم به صورتش افتاد ،شیفتش شدم .من حتی مطمئن نبودم اون زندست یا نه .اگه باشه،
مجرد هست یا نه .مثل دیوونه ها قلبم واسش تند زد .شاید بگی بی جنبم ولی راستش بودم .بی جنبه بودم که دل
دادم به آیهان .به کسی که وقتی رسوندیمش بیمارستان پزشکش گفت نبضش خیلی کند میزنه و احتمال اینکه زنده
بمونه کمه .پزشکش برادر خودم بود .توی همون بیمارستانی کار می کرد که آیهان رو بردیمش اونجا .بعد اینکه آیهان
بستری شد ،من برگشتم سرکارم ولی تمام فکرم پیش اون پسر بود .لحظه ها رو میشمردم تا کارم تموم بشه و برم
بیمارستان دیدنش.
تک خنده ای زد و ادامه داد:
_ کلی هم منت برادرم رو میکشیدم تا بزاره برم و از نزدیک ببینمش .خب با رییس تیممون صحبت کرده بودم تا کسی
نفهمه آیهان زنده است .آخه برادرم گفته بود حالش خوب نیست و امکان داره زنده نمونه ولی دلیل اصلیش این بود
که میترسیدم .میترسیدم خانوادش بفهمن زندست و بیان و آیهان رو ببرن .انگار که اگه آیهان به هوش بیاد خودش
نمیره پیش خانوادش .رییس تیم هم قبول کرد فعال چیزی به کسی نگه .بخاطر همین هم توی اخبار اعالم نشد که
یکی از اون ها زنده پیدا شده .دو روزی گذشت .یه شب که کنارش نشسته بودم ،اول ضربان قلبش باال رفت .خیلی
باال .اونقدر باال که ترسیدم .با عجله رفتم و به برادرم خبر دادم .اومد باال سرش و من رو به زور بیرون کرد .نفهمیدم
اون تو چی گذشت .از استرس حتی نفس کشیدن یادم رفته بود .بعد نیم ساعت نفس گیر ،سهیل برادرم از اتاق
بیرون اومد .با عجله به طرفش رفتم که گفت بهوش اومده .اونقدر خوشحال بودم که اگه می شد ،جیغ می کشیدم.
میخواستم ببینمش ولی سهیل گفت اول باید یه سری آزمایشات انجام بشه و بعد میتونم ببینمش .خواستم به رییس
تیممون خبر بدم که آیهان به هوش اومده ولی یه حسی مانعم میشد .این حسم ربطی به عالقم به آیهان نداشت.
ناخداگاه یه چیزی نمیذاشت بهش زنگ بزنم .تصمیم گرفتم زنگ زدن رو به بعد از دیدن آیهان موکول کنم .بعد
گذشت چند ساعت انجام آزمایشات ،سهیل بیرون اومد و با چهره پریشونی چیزی زیر گوشم زمزمه کرد که باورم
نمیشد .خشک شدم .انگار جریان برق بهم وصل کردن .سهیل نگاهی به قیافم انداخت و آروم تر گفت:
_ میخواد تو رو ببینه .میخواد باهات حرف بزنه.
با ناراحتی سری تکون دادم و وارد اتاقش شدم .جلوتر رفتم و به صورتش چشم دوختم .با چشم های باز خیلی جذاب
تر بود .چشم ۶ای قهوه ای رنگ و زیبایی که به آدم آرامش میداد .حتی زخمهای روی صورتش هم ذره ای از
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جذابیتش کم نکرده بود .حیف بود .این پسر حیف بود .اومدنم رو حس کرد .سرش رو به طرفم چرخوند و با صدای
خش داری گفت:
_ شما من رو نجات دادید؟
سری تکون دادم و زیر لب "آره" ای گفتم .سرش و برگردوند رو نگاه ازم گرفت و ادامه داد:
_ یه خواهشی دارم .میتونید برام انجامش بدید؟
لبخند پرمهری به روش زدم .لبخندی که از عمق وجودم و ته قلبم بود:
_ حتما انجام میدم .بگو.
بعد لحظه ای مکث ،با لحن سردی گفت:
_ من مردم.
با تعجب گفتم:
_ چی؟
_ به همه بگید من مردم .اگه کسی اطالع داره که من اومدم بیمارستان ،بهشون بگید که من تو بیمارستان جونمو از
دست دادم و یه کاری کنید خانوادم رو پیدا نکنن که جنازم رو تحویلشون بدن .من رو همینجا دفن کنن.
نمیفهمیدم چرا این خواسته رو داشت.یعنی بخاطر مشکلش؟ این چیزی که میخواست تقریبا غیر ممکن بود .وقتی
اینو بهش گفتم ،جواب داد:
_ لطفا کاری کنید که بشه .خواهش می کنم بهشون بگید من مردم.
صداش ملتمس بود .پر از خواهش و تمنا:
_ آخه چرا همچین چیزی از من میخوای؟ چرا میخوای همه فکر کنن که مردی؟
به سوالم جواب نداد و گفت:
_ این کار رو برام انجام میدید؟
وقتش نبود بیشتر از این سوال کنم.پوفی کشیدم و گفتم:
_ یعنی میخوای بخاطر این مشکلی که برات پیش اومده ،قید خانوادت رو بزنی؟ میدونی اونا االن چه حالی ان؟
نمیخوای از نگرانی درشون بیاری؟ فکر می کنی خوبی می کنی در حقشون؟ اصال متوجه لطف خدا نسبت به خودت
هستی؟ میدونی از کجا نجات پیدا کردی؟
حتی ذره ای از حالت مصممش کم نشد .فهمیدم که حرفام بیهوده بوده .سری تکون دادم و با گفتن "یه کاریش می
کنم" از اتاقش زدم بیرون.
دیگه ادامه نداد .اشکام رو با دست پاک کردم و پرسیدم:
_ مشکل آیهان چی بود؟
خیره به چهرم جوابی نداد .محکم تر گفتم:
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_ پرسیدم مشکل آیهان چی بود؟
نفس عمیقی کشید و جواب داد:
_ بینایی شو از دست داده بود.
مبهوت به ستاره نگاه می کردم .هنوز حرفش برام جا نیوفتاده بود .یعنی چی؟ یعنی آیهانم ...یعنی اون دیگه
نمیتونست ببینه؟آخه چطور؟ یعنی بخاطر اینکه نمیتونست ببینه خودش رو از ما دریغ کرد؟ اشکام همینطور سر
میخورد رو گونم .ستاره ادامه داد:
_ بخاطر ضربه ای که به سرش خورده بود ،بیناییش رو از دست داده بود .درمورد خواستش با سهیل حرف زدم .به
هیچ وجه راضی نمیشد .راضی نمیشد که بگه آیهان مرده .کلی باهاش حرف زدم ،آخرش گریه کردم و گفتم که به
آیهان عالقه مند شدم تا راضی شد .اونم قبلش با آیهان حرف زد و نمیدونم آیهان چی بهش گفت تا راضی شد .از
دنگ و فنگ بعدش درباره مردن و پیدا نکردن خانوادش و مثال دفن جسدش دیگه چیزی نگم که مکافاتی بود .فقط
از اون به بعد دیگه آیهان عضوی از خانواده ما شد .درکنار ما زندگی کرد و با حضورش ،محبت خونمون بیشتر شد.
اوایلش که همش تو خودش بود .چندین ماه گذشت تا با خودش کنار بیاد و الک تنهاییش رو بشکنه ولی فهمید که
زندگی ادامه داره .براش عادی شد و در کنار ما زندگی جدیدی رو شروع کرد.
اشکام بی مهابا فرو می ریختن .آخه چرا؟یعنی ما رو فراموش کرده بود؟ یه خانواده جدید داشت؟ پس ما چی؟ پس
من چی؟ با بغضی که بدجور راه گلومو بسته بود ،پرسیدم:
_ آخه چرا؟ چرا خودش رو از ما دریغ کرد؟برای چی؟
لبخند تلخی زد و گفت:
_ درست از وقتی که دلیل اون کارش رو متوجه شدم ،درست از وقتی فهمیدم رستا نامی تو زندگیش بوده و وقتی
فهمیدم تمام این سال ها خوشی هاش الکی بوده ،تصمیم گرفتم تو رو بیارم اینجا .آیهان تموم این دوسال به تو فکر
می کرده .برام تعریف کرد .یه شب که دلش از همه جا گرفته بود ،برام گفت .گفت که دلش برای تو تنگ شده .گفت
کاش هیچوقت سوار اون هواپیما نمیشد تا پنج روز بعدش مراسم عروسیتون برگزار میشد .گفت کاش بیناییش رو از
دست نداده بود تا بر میگشت پیش خانوادش ،پیش عشقش .وقتی از تو حرف میزد ،فهمیدم کسی که عاشقشم،
بدجور عاشق عشقشه .رستا من با آیهان زندگی کردم .توی این دوسال یه لحظه تنهاش نذاشتم .نمیگم االن خیلی
خوشحالم که تو اینجایی ،میگم خوشحالم که قراره دل آیهان شاد بشه .از اون شبی که حقیقت زندگیشو برام گفت،
دیگه آیهان این دوسال نشد .تبدیل شد به آیهانی که تازه پیداش کرده بودیم .دیدن این وضعیتش برام سخت بود .نه
تنها برای من ،برای اعضای خانوادم هم .آیهان تو دل تک تک ما جا داشت .تصمیم گرفتم پیدات کنم و بیارمت اینجا.
همه چیز رو برات بگم تا آیهان رو نجات بدی .البته اگه از دست دادن بیناییش برات مهم نباشه.
وای خدای من! یعنی آیهان این دوسال رو مثل من زجر کشیده؟ مگه میشه مهم باشه؟ مگه میشه نابینا شدنش ذره
ای از عشقم بهش کم کنه؟امکان نداره .من میرم دیدن آیهان .میرم و با خودم بر می گردونمش .میرم و هردومون رو
از این برزخ نجات میدم .اشک هام رو پاک کردم و رو به ستاره گفتم:
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_ میخوام آیهان رو ببینم.
با شک پرسید:
_ مطمئنی؟
محکم گفتم:
_ معلومه که مطمئنم .عشق من به آیهان چیزی نیست که با این موضوع حتی کمرنگ بشه .چه برسه به اینکه از بین
بره.
لبخند کمرنگی زد و از جاش بلند شد و گفت:
_ پس بریم.
به دنبال ستاره از کافه خارج شدیم و سوار ماشینش شدیم .نفهمیدم مسیر کافه تا خونه ی ستاره این ها چجوری
گذشت .به این فکر می کردم که آیهان رو دیدم چجوری رفتار کنم و چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ از شب هایی که تا
صبح به یادش گریه کردم؟ از وقت هایی که قاب عکسش رو بغل می کردم و بغضم رو می شکوندم؟ از شب هایی که
بخاطر بغض توی گلوم ،نفس تنگی می گرفتم؟ یا از موقعی که می رفتم خونه عمو رحمان و با کوهی که فکر می کردم
قاتل آیهانه ،به جای خودش حرف می زدم؟ از کدوم بگم؟ ازش گالیه کنم که به جای من تصمیم گرفته یا موقعیتش رو
درک کنم؟ چیکار کنم؟ چجوری باهاش رو به رو بشم؟ از شدت درموندگی اشک توی چشم هام حلقه زد .انگار این
چشمه قصد خشک شدن نداشت .چشم هام رو بستم تا از پایین ریختنش جلوگیری کنم .من االن باید محکم باشم تا
بتونم باهاش رو به بشم .بتونم باهاش حرف بزنم .نباید گریه کنم.
با متوقف شدن ماشین ،از فکر بیرون اومدم .با دیدن خونه بزرگ و مجلل رو به روم و با این فکر که االن آیهان
اینجاست ،تموم اون حرف ها یادم رفت و اضطراب گرفتم .آب دهنم رو قورت دادم و چند تایی نفس عمیق کشیدم تا
آروم شم .بدون حرف پیاده شدم و دنبال ستاره راه افتادم.
وارد خونه شدیم .زنی با هیکل تپل و قد کوتاه به طرفمون اومد و ستاره رو بوسید .ستاره رو بهش گفت:
_ مامان این رستاست .نامزد آیهان.
مامان ستاره نگاهی بهم انداخت و جلوتر اومد .با مهربونی لبخندی زد و گفت:
_ خوش اومدی عزیزم .آیهان مثل پسرم میمونه پس توهم مثل عروسمی .امیدوارم تو بتونی حال آیهانم رو بهتر کنی.
از محبت توی صدای مشخص بود که چقدر آیهان رو دوست داره .لبخندی زدم و سری تکون دادم .ستاره برام سری
به معنای "دنبالم بیا" تکون داد .بدون هیچ حرفی دنبالش رفتم .مامان ستاره هم دنبالمون اومد .صدای تپش قلبم رو
میشنیدم .هر آن امکان داشت از سینم بیرون بیاد .مدام دستم رو مشت می کردم و ناخون هام توی گوشتم فرو می
رفت .این کار بهم آرامش می داد .باالخره به دری رسیدیم که احتماال اتاق آیهان بود .سرم رو پایین انداختم و چشم
هام رو بستم .با این کار اشک هایی که توی چشم هام جمع شده بود ،فرو بریزه .لبم رو گزیدم تا هق هقم باال نره .سرم
رو باال آوردم و دستم رو به دستگیره نزدیک کردم تا بازش کنم .دست هام خیلی می لرزید .خیلی .جوری که نتونستم
در رو باز کنم .دستم رو پایین انداختم و مشت کردم تا از لرزششون کم بشه .چونم می لرزید .چونم که هیچی ،تمام
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تنم می لرزید .نگاهی به ستاره و مامانش انداختم .ستاره با چشم های مطمئن و مامانش با چشم های اشکی بهم نگاه
می کردن .ستاره سری برام تکون داد و به جای من در و باز کرد .با نگاهی پر از ترس نگاهش کردم که چشم هاش رو به
معنای "اطمینان" باز و بسته کرد و من رو به داخل اتاق هل داد و در رو بست.
نگاهم رو دوختم به مردی که رو به پنجره ،روی تخت نشسته بود .کنترل اشک هام دست خودم نبود .دستم رو مقابل
دهنم گرفتم تا صدام باال نره .آیهان بود .آیهان خودم .اون زنده بود .با همون قد و قامت پشت به من نشسته بود.
آیهانم بود .خدایا! اون سالم بود .چجوری ازت تشکر کنم که آیهان رو بهم برگردوندی؟
لبم رو تر کردم و جلوتر رفتم .با صدای در متوجه شد که کسی داخل اتاق اومده .سرش رو به طرفم متمایل کرد و آروم
گفت:
_ ستاره؟
صدای آیهان بود .همون صدای گرم و مردونه ای جون می دادم براش .که جون میدم براش .چجوری تونستم دوسال
بدون شنیدن این صدا زندگی کنم؟ جلو تر رفتم و مقابلش قرار گرفتم و به چهرش چشم دوختم .چشم دوخته بودم
به تک تک اجزای صورتش .موهای قهوه ای و پریشونش که روی پیشونیش ریخته بود .به صورت جذابش که دنیام
بود .به چشم های خوش رنگش که براش می مردم و االن نمی تونست من رو ببینه .به لب های خوش فرم و قشنگش.
نگاهم رو پایین تر آوردم و به هیکلش دوختم .به آغوشی که جای من بود .آغوشی که دوسال ازش محروم بودم .من
چطوری تحمل کردم؟ چجوری بعد آیهان زنده موندم؟ چرا نفهمیده بودم که چقدر دلتنگش شدم؟ من بدون اون
هیچ بودم .چطور تونستم بدون اون بمونم؟ اشک هام تمام صورتم رو پوشونده بود .آیهان که دید صدایی که کسی در
نمیاد با شک زمزمه کرد:
_ ستاره تویی؟
لبخندی روی لبم نشست و مقابلش زانو زدم .دوباره گفت:
_ تو کی هستی؟
خیلی دلم براش تنگ شده بود ولی قصد نداشتم کوتاه بیام چون اون نباید خودش رو ازم دور می کرد .اون به جای
من تصمیم گرفت .نه فقط من ،به جای همه ما تصمیم گرفت .ما رو کشت .نابود کرد .داغون کرد .درحالی که اشک
هام بند نمی اومد ،با صدای سرد و پر بغضی گفتم:
_ شنیدی میگن هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه؟
به وضوح متعجب شدن و بهت زدگیش رو دیدم .سرش و به طرف صدا چرخوند .جایی که اگه میتونست ببینه،
مطمئنا چهره ام رو به خوبی تماشا می کرد:
_ مگه دل من خونت نبود؟ چرا خونت رو ول کردی؟ چرا گذاشتی این خونه بشه ماتم کده؟ چرا چراغ این خونه رو
خاموش کردی؟ تاریکش کردی؟چرا تنهام گذاشتی؟ یه عالمه عالمت سوال داره دور سرم میچرخه .آیهان چطور
تونستی دوسال ازم بگذری؟
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دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم .صدای هق هقم توی اتاق می پیچید .به چهرش نگاه کردم .چشم های قهوه ای و
خوش رنگش پر از اشک شده بود .نیشخندی زدم و هیستریک ادامه دادم:
_ ببین .ببین .ببین دل ،ول شده بود .دیگه بعد تو نیومد رو ریتم کسی بزنه .بزار راحت تر بگم .اصال دلی نمونده بود.
اصال ها! تو قلبم رو شکستی .تیکه تیکه کردی .هر تیکش رو هم پرت کردی یه ور .مگه نامرد تر از تو هم هست؟ آره؟
نیست!
اشک هام روی دستاش ریخت .باعث شد دست هاش مشت بشه:
_ من داشتم رج به رج رویاهام رو می بافتم .از همون کف ساختمون عشقمون بگیر تا سقفش .ولی با این کارت کل
ساختمون رو ریختی .جوری که انگار اصال ساختمونی نبود.
دستی به صورتم کشیدم و بلند شدم .توی اتاق قدم زدم و گفتم:
_ ببین نبودنت اونقدر هم سخت نبود .چیزی نبود که .فقط من روزی هزار بار می مردم و زنده می شدم .چیز زیادی
نیست .اصال قابل تو رو نداره .برای تو مفته .اگه کس دیگه ای بود حتما یه دست مزدی می گرفتم ولی تو...
مکث کردم و دوباره مقابلش زانو زدم .دست هام رو روی پاهاش گذاشتم و ادامه دادم:
_ کسی از زندگیش که دست مزد نمیگیره .تو دست مزد من و خیلی وقته دادی .بدهی نداری .صاف صافه حسابت.
پوزخندی زدم و با دلخوری و تند گفتم:
_ ولی ببین من دیگه عاشقت نمی شم .قول میدم .البته نه از اون قول هایی که تو می دادی ها .قول من قوله .فقط یه
چیزی بیا این تیکه های قلبم رو که ریز ریزش کردی و جمع کن و ببر .من نمی خوامش .نمیخوام کابوس هام تکرار
بشه .نمی خوام اون غم ها دوباره تکرار بشه .نمی خوام اسمت رو هم بیارم.
داد زدم:
_ نمیخوام.
سرم رو روی پاهاش گذاشتم و گریه کردم .بلند گریه کردم .اونقدر که سریع شلوار آیهان از اشک هام خیس شد.
دستی روی سرم نشست .چقدر دلم برای نوازش هاش تنگ شده بود .چقدر دلم هوای آغوشش رو کرده بود .من
چقدر آیهان رو دوست داشتم .دست آیهان پایین تر اومد و سرم و بلند کرد .نگاه اشک آلودم رو بهش دوختم .به
پنجره که بخاطر نوری که ازش میومد داخل ،تونسته بود پیداش کنه ،خیره بود .دستش رو از روی سرم برداشت و
زمزمه کرد:
_ رستا؟
با مهربونی جواب دادم:
_ جانم؟
با لحن سرد و صورتی بی حس گفت:
_ برو بیرون.
بهت زده بهش نگاه می کردم .با صدای تحلیل رفته ای اسمش رو تکرار کردم:
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_ آیهان!
با شدت از جاش بلند شد و داد زد:
_ من آیهان نیستم .آیهان مرده .دوسال پیش مرده .تو برای چی اومدی اینجا؟ دنبال چی می گردی؟ از اینجا برو .برو
بیرون! برگرد شهرت .از اینجا برو! آیهان مرده! اون مرده!
پشت سر هم فریاد می کشید .جوری که ستاره و مادرش با سرعت داخل اومدن .آیهان توی اتاق می چرخید و داد می
زد .می خواست که من برم بیرون .اشک تمام صورتم رو پوشونده بود .داشت مثل دیوونه ها توی اتاق راه می رفت،که
پاش به صندلی توی اتاق گیر کرد و محکم خورد زمین .یه لحظه حس کردم نفسم رفت .سریع به طرفش دویدم و
دستش رو گرفتم .نگاهم و به ستاره ای دوختم که اون یکی دست آیهان و گرفته بود .رو بهش گفت:
_ آخه پسره ی دیوانه! این چه کاریه؟
آیهان که نفس نفس میزد و خیس عرق شده بود ،با شدت دستش و از توی دستم بیرون کشید و رو به ستاره گفت:
_ بهش بگو از اینجا بره .بودنش اینجا اذیتم می کنه .بگو بره.
دوباره اشک هام روی گونم سر خورد .ستاره با نگرانی نگاهم می کرد .من شکستم .اون لحظه ،با شنیدن اون حرف
آیهان ،شکستم .مات و مبهوت از جام بلند شدم و با قدم های سست از اتاق خارج شدم .مامان ستاره خواست به
طرفم بیاد که دستم رو باال بردم تا متوقف شه .رفتم و روی مبلی که رو به روی اتاق آیهان بود ،نشستم .شوک زده
نگاهم رو به در اتاقش دوخته بودم .بعد ده دقیقه ،ستاره از اتاق آیهان بیرون اومد و کنارم نشست .چند لحظه ای
گذشت .قبل از اینکه چیزی بگه زمزمه کردم:
_ من مردم.
لبخند تلخی روی لبم نشست .آیهان دیگه من رو نمی خواست .دیگه نمی خواست کنارش باشم .بودنم اذیتش می
کرد .دلیل مرگ از این محکم تر؟ یعنی دیگه دوستم نداشت؟ سری تکون دادم و به اشک هام اجازه فرود اومدن
دادم .ستاره جلو تر اومد و من رو تو بغلش کشید .توی آغوشش گریه کردم .اونقدر که یکم سبک بشم .یکم بغض تو
گلوم از بین بره و تا این حد اذیتم نکنه .ستاره زیر گوشم زمزمه کرد:
_ دوست داره رستا .خیلی میخوادت .به خاطر همین ازت دوری می کنه .نمی خواد مجبور بشی یه عمر با یه آدم
نابینا زندگی کنی .هرکاری می کنه بخاطر اینه که تو ازش دلسرد شی و ولش کنی .تا زندگیت صرف یه مرد نابینا نشه.
خدا میدونه چقدر زجر کشیده تا اون حرف ها رو بزنه .تو نباید تسلیم شی .اگه دوستش داری براش بجنگ .به من
اعتماد کن .آیهان عاشقته.
من رو از خودش جدا کرد و با لبخند تلخی نگاهش رو بهم دوخت:
_ کاش من جای تو بودم.
بعد انگار به خودش اومده باشه ،سری تکون داد و گفت:
_ االن خسته ای .نمیتونی خوب فکر کنی .برو توی اتاقی که بغل اتاق آیهانه .یکم استراحت کن .بعدش خوب فکر
کن .اینجوری بهتره .برو.
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سری تکون دادم و از جام بلند شدم و با قدم سست به طرف اتاق رفتم .حق با ستاره بود .االن نمیتونستم تصمیم
بگیرم .خیلی خسته بودم .قبل وارد شدن ،مکث کردم و نگاهی به اتاق آیهان انداختم .سری تکون دادم و به مسیرم
ادامه دادم .شالم رو درآوردم و با همون لباس ها روی تخت افتادم و به عالم خواب رفتم.
با سردرد بدی از خواب بیدار شدم .نگاهی به محیط ناآشنای اطرافم انداختم .از شدت درد چشم هام رو روی هم
فشردم و سعی کردم به یاد بیارم کجا هستم .با شنیدن صدای ستاره از بیرون اتاق ،یادم افتاد اینجا کجاست و من
اینجا چیکار دارم .از جام بلند شدم و لباس هام رو مرتب کردم .موبایلم رو برداشتم تو یه پیام ،همه چیز رو نوشتم و
برای دانیال فرستادم.
به طرف در اتاق رفتم و خارج شدم .از همون پله هایی که باال اومده بودم ،پایین رفتم .بدون اینکه نگاهی به در اتاق
آیهان بندازم ،وارد پذیرایی شدم و ستاره و مادرش به همراه یه آقای مسن که احتماال بابای ستاره بود و دوتا پسر
جوون دیگه رو درکنار هم دیدم .آروم گفتم:
_ سالم.
ستاره که خیره به صفحه ی خاموش تلویزیون بود ،با شنیدن صدام ،نگاهی بهم انداخت و لبخند محوی زد:
_ االن می خواستم بیام بیدارت کنم.
اون آقای مسن لبخند پررنگی زد و گفت:
_ پس رستا تو هستی.
لحن مهربونی داشت .سعی کردم تا جایی که میتونم لبهام رو کش بدم تا شکل لبخند پیدا بکنه ولی بیشتر شبیه
دهن کجی شد تا لبخند .هیچ جوابی ندادم که ستاره شروع به معرفی کرد:
_ این آقا پدر منه.
سری براش تکون دادم که لبخندش رو عمیق تر کرد.ستاره به یکی از پسرا که به نظر از اون یکی بزرگتر بود،اشاره کرد
و گفت:
_ این سهیل برادر بزرگتر منه.همون که پزشکه و برات گفتم.
لبخند مصنوعی براش زدم.گفت:
_ خوش اومدید.
_ ممنون.
و درنهایت من رو با اون یکی پسر آشنا کرد:
_ اینم ته تغاری خونمون ،سهرابه .رفتیم کافی شاپش و باهم حرف زدیم.
با لبخند رو بهم گفت:
_ خوشحالم از اینکه اینجا هستید.
بدون اینکه چیزی بگم ،سری تکون دادم .مادر ستاره گفت:
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_ چرا ایستادی دخترم؟ بیا بشین.
بی حرف رفتم و روی یکی از مبل ها ،رو به روی پدر ستاره نشستم .پدرش با مهربونی گفت:
_ ستاره برامون تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده و من بابتش متاسفم.
نگاهم به دست هام دوخته شده بود بدون اینکه پلک بزنم:
_ من واقعا نمیفهمم هدف آیهان چیه .همه ی ما این رو خیلی خوب میدونیم که تموم این مدت بخاطر تو نفس
کشیده .بخاطر تو زنده بوده .آره زنده بوده ولی زندگی نه رستاجان .من فقط یه چیز رو میدونم و اون اینه که آیهان
اسوه ی یه آدم عاشقه .برای منی که سن پدرش رو دارم ،الگوی یه عاشق واقعی هستش .نمیگم کارش درست بوده.
اینکه خودش رو از همه مخفی کنه و دوسال توی تنهایی زندگی کنه .پسری که از یه موقعیت عالی اجتماعی
برخوردار بوده ،یهویی تموم دنیاش تاریک شد .خانوادش و نامزدش رو کنار گذاشت .بخاطر خودشون ازشون
گذشت .کارش شاید درست نبود ولی باید آیهان رو هم درک کرد .نباید بخاطر اون کار سرزنشش کرد .چون با عقل
سلیمی که داشته ،اون موقع درست ترین تصمیم رو گرفته.
نفسی کشیدم و نگاه پر از غمم رو باالتر آوردم:
_ من سرزنشش نمی کنم .آره خیلی سخت گذشت .یه شب هایی بود که تا مرز دیوونگی می رفتم .شب هایی بود که
از شدت گریه چشم هام تار می دید .شب هایی که نفس تنگی می گرفتم و هیچ کس نمی فهمید .سخته این هارو
فراموش کنم ولی دیگه گذشته و نمیشه کاریش کرد .همین که االن زنده هست برام ارزش داره ولی اون دیگه من رو
نمی خواد .دیگه نمی خواد کنارش باشم .دیگه دوستم نداره.
سرم رو پایین انداختم تا چشم های پر از اشکم رو کسی نبینه .صدای برادر ستاره ،سهیل به گوشم رسید:
_ اشتباه نکنید رستا خانوم .آیهان هنوز مثل قبل و بیشتر از قبل دوستون داره .میتونم بفهمم االن چه حسی داره از
اینکه کسی که عاشقشه و دلتنگش بود ،االن کنارشه و نمیتونه کاری کنه .مجبوره از خودش دورش کنه چون معتقده
اون لیاقتش بیشتر از این هاست که با یه مرد کور بمونه.
اعتراض گونه گفتم:
_ اون به جای منم تصمیم گرفت.
_ شماتتش نکنید .اگه شما به جای اون بودید ،چیکار می کردید؟
نگاهم رو ازش گرفتم و زمزمه کردم:
_ نمیدونم.
کمی مکث کردم و گفتم:
_ ولی من برام مهم نیست .اینکه نمیتونه ببینه برام مهم نیست .مهم خودش و و وجودشه .همینکه کنارم باشه
کافیه .من خودم چشمش میشم اون فقط باشه.
ستاره به جای برادرش جواب داد:
_ پس ثابت کن .بمون و بجنگ .عقب نکش .نزار رفتار آیهان که به خدا از روی عالقشه ،دلسردت کنه.
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_ من باید عشقم بهش رو ثابت کنم؟
_ آره.
اونقدر قاطع گفت که دیگه نتونستم جوابش رو بدم .آهی کشیدم .مادر ستاره بلند شد و رو به من گفت:
_ پاشو دخترم .براش غذا آماده کردم .تو بیا براش ببر.
نگاهی به جمعشون انداختم و بعد بلند شدم .دنبال مامان ستاره رفتم و سینی غذارو ازش گرفتم .به طرف اتاق آیهان
حرکت کردم .حق با اون ها بود .من باید به پای آیهان میموندم تا بفهمه با از دست دادن بیناییش ذره ای از عشقم
بهش کم نشده .باید می موندم تا بتونه دردش رو با من قسمت کنه و تنهایی بارش رو به دوش نکشه .من باید کنارش
میموندم .من امید زندگیش بودم.
با آرنجم در رو باز کردم و وارد شدم .با پام در رو هل دادم و بستم .آیهان هنوز رو به اون پنجره نشسته بود و بیرون رو
نگاه می کرد .نزدیکش رفتم و سینی رو روی تختش گذاشتم .با فاصله کنارش نشستم و به صورتش خیره شدم .مدت
نسبتا طوالنی توی سکوت گذشت .بعدش صدای آیهان دراومد:
_ تو که هنوز اینجایی؟
مکثی کردم و گفتم:
_ کجا باید برم؟ وقتی تو اینجایی چرا باید برم؟ من راحت نیومدم اینجا که حاال راحت از اینجا برم .دیگه نمیتونی من
رو بیشتر از این از خودت دور کنی.
کالفه به کمی سرشو به طرفم مایل کرد و گفت:
_ من با آیهان دوسال پیش خیلی فرق کردم رستا .من رو ببین .به من نگاه کن .من االن دو ساله که همش روی این
تخت ،رو به روی این پنجره نشستم .دو ساله که از دیدن اطرافم محرومم.دو ساله که قیافه ی خانوادم رو فقط توی
ذهنم تصور می کنم .حتی گاهی حس می کنم چهرشون یادم رفته .فکر می کنی آسونه؟ دل کندن از شهرت ،شغلت
و خانوادت؟من حق داشتن هیچکدوم و نداشتم .چون نمی خواستم باری باشم روی دوششون .از من میپرسی چرا
اینکار رو کردم؟ من حتی نمیتونم صورت تو رو ببینم رستا .چطور کنارت بمونم؟ این خودخواهی محضه که تو کنارم
بمونی .خودخواهی محضه که برم کنار خانوادم .من نمیتونم .همونطور که دو سال پیش نتونستم.
نفس کم آورده بود .نگاهم رو به سقف دوختم تا اشک هام نریزه .با لحنی که سعی می کردم بغض آلود بودنش
مشخص نباشه ،گفتم:
_ کار تو کار آدم های ترسوئه .فرار کردن .تو فرار کردی آیهان .از اینکه با قبول کردن حقیقت با ما رو به رو بشی،
ترسیدی ولی نباید این کار رو می کردی .تو باعث شدی پدر و مادرت اندازه ده سال پیر بشن .باعث شدی خواهرت
نتونه با گرفتن عروسی بره خونه ی خودش .باعث شدی برادرت همیشه تو رو کنارش کم داشته باشه .آره تو محروم
شدی ولی نه ...تو خودت رو محروم کردی .از لذت خبر دایی شدن خودت رو محروم کردی .هیچ میدونی آیسان دو
ماهه که بارداره؟ هیچ میدونی ویهان ازدواج کرد؟ هیچ خبر داری که بعد تو پدرت برای بهتر شدن افسردگی مادرت
خونتون رو فروخت؟ چیزهایی که تو از دست دادی و چیزهایی که به ما تحمیل کردی ،دردش بیشتر از دلیل های
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مسخره توئه .تو حتی نمیدونی که اگه چند دقیقه دیر تر ستاره بهم زنگ میزد ،من االن دیگه اینجا نبودم .چون
متاهل شده بودم .متعهد شده بودم به دانیال .اون وقت چی؟ بگو دیگه .جوابم رو بده.
واکنش هاش موقع گفتن خبر هام مختلف بود ولی حالتش موقع گفتن خبر ازدواجم خیلی آشفته و کالفه بود.
دستی به موهایی که حاال بلند شده بود ،کشید و زمزمه کرد:
_ تنهام بزار .خواهش می کنم.
لحن ملتمسانش باعث شد بی حرف بلند شم و از اتاق خارج شم .به تنهایی و فکر کردن احتیاج داشت.
تصمیم گرفته بودم برای یکبار قاطع با آیهان حرف بزنم .نمیشد اینجوری ادامه داد .االن دو روز بود که من اینجا بودم
و هنوز درست و حسابی باهاش حرف نزده بودم .دو روز بود که به تلفن هیچکس به جز دانیال جواب نداده بودم.
دیگه پرویی محض بود بیشتر از این دانیال رو با خانوادم تنها بزارم .به خاطر همین می خواستم درمورد برگشتنش
باهاش حرف بزنم.
بدون اینکه در بزنم ،وارد اتاقش شدم .روی تختش نشسته بود و به پشتی تخت تکیه داده بود .هدفون تو گوشش بود
و داشت آهنگ گوش می داد .صدای آهنگ انقدر بلند بود که منم میتونستم بشنوم .چشم هاش بسته بود .نزدیکش
شدم و صداش زدم:
_ آیهان!؟
ولی متوجه نشد .چند بار دیگه صداش زدم .بازم نفهمید .پوفی کشیدم و دستم رو نزدیک تر بردم تا هدفون رو از
روی گوش هاش پایین بیارم .دستم که نزدیک سرش شد ،تو کسری از ثانیه چشم هاش باز شد و از جاش پرید و
محکم مچ دستم رو گرفت .انقدر حرکتش ناگهانی بود که از ترس "هین" بلندی گفتم و چشم هام گشاد شد .مچ
دستم درد گرفته بود .انقدر که فشار داده بود .ترسیدم .فوری هدفون رو پایین آورد و زمزمه کرد:
_ باز که تویی!
نفس عمیقی کشیدم و یه نگاه به مچم که توی دست هاش اسیر بود انداختم .لبخند کمرنگی روی لبم نشست.
دوسال بود که دست هاش رو حس نکرده بودم .لمس نشده بودم از طرفش .دلم براش تنگ شده بود .مچم درد گرفته
بود ولی نمی خواستم با گفتن این ،دستم رو رها کنه .انگار خودش هم متوجه شد که دستم رو گرفته .یواش و آروم
مچم رو رها کرد و آروم گفت:
_ متاسفم .به اینکه کسی بی سر و صدا بهم نزدیک شه حساسم.
لبی تر کردم .ازش فاصله گرفتم و روی تخت نشستم .مثل خودش آروم گفتم:
_ عیبی نداره.
پاهاش رو که دراز کرده بود،جمع کرد و گفت:
_ باز چی شده؟
نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:
_ من می خوام برگردم تهران.
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ابروهاش کمی توهم پیچید .لبای خشکش رو ترکرد و گفت:
_کار درستی می کنی .من که بهت گفتم برگرد .بیخودی تا اینجا اومدی.
_ ولی نمی خوام تنها برگردم .توهم با من میای.
لحظه ای مکث کرد و بعد کم کم لباش به خنده باز شد .تا جایی که حتی قهقهه زد .همینجوری نگاهش می کردم.
بعد گذشت مدت نسبتا طوالنی ،خندش کمرنگ تر شد .بعدش کامال جدی شد و گفت:
_ چرا فکر کردی من باهات میام؟ پیش خودت چی گفتی؟ گفتی میرم محکومش می کنم به اینکه چرا خودش رو از
ما مخفی کرد و بعدشم خیلی راحت دستش رو می گیرم و میارمش پیش خودمون؟ که بشه خار چشممون؟ که بعد یه
مدت ازش خسته شدم ،بزارمش کنار؟ که بشه آینه دق مادرش و مورد ترحم همه؟ که غرورش بشکنه؟ شخصیتش له
شه؟ بشه باعث عذاب خانوادش؟
مکثی کرد و ادامه داد:
_ نه رستا خانوم .نه دختر دایی .اشتباه فکر کردی .من هیچ جا نمیام .با تو بهشتم نمیام .خانواده ی من همین هایی
هستن که دیدی .من جزیی از این خانوادم .من اون آیهان نیستم .از اینجا برو .برو و دیگه هم برنگرد چون نمیتونی
اونی که میخوای و پیدا کنی.
اشک هام از چشمام روی گونم ریخت و گونم رو تر کرد .با بغض گفتم:
_آیهان چرا اینقدر بی منطق شدی آخه؟ من هنوزم دوست دارم .من عاشقتم .حتی بیشتر از قبل .تو این دوسال
جدایی فهمیدم .باور کن من خیلی میخوامت .از من میخوای از اینجا برم؟ اونم بدون تو؟ چجوری؟ من چجوری دلیل
زنده بودنم رو اینجا بزارم و برم؟ چه جوری به زندگیم ادامه بدم وقتی میدونم تو اینجایی؟ آیهان نکن .با من با ما اینکار
و نکن .بیشتر از این من رو نابود نکن .داغون نکن .لطفا آیهان لطفا .تو مسئولی آیهان .مسئول دل شکسته ی منی.
مسئول گرد مرگی که تو خونتون پاشیده شده ای .مسئول حال خراب خانوادتی .از زیر این مسئولیت ها شونه خالی
نکن.
کالفه نفسی کشید و گفت:
_ برو رستا برو .اینجا نمون .بودنت حالم رو بد می کنه .عصبی و هیستریکم می کنه .صدات که به گوشم میرسه مغزم
بهم میریزه .نزدیکم که میشی چیزهایی یادم میاد که نمی خوام یادم بیاد .برو! برو!
برو آخرش رو با فریاد گفت که باعث شد چشم هام رو محکم روی هم فشار بدم.
_ این حرفا چیه که میزنی آیهان؟
با عصبانیت گفت:
_ تو چرا ول نمی کنی رستا؟ کدوم کارهایی که این روزها انجام دادی مهم بوده آخه؟ کدومش روم تاثیر گذاشته؟
درحالی که سعی می کردم هق هقم رو کنترل کنم تا بتونم حرف بزنم ،گفتم:
_ من دوست دارم آیهان .میدونم توهم من رو دوست داری .ما اگه بخوایم همه چیز درست میشه.
بلند تر و عصبانی تر از قبل گفت:
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_ هی نگو ما رستا! هی نگو! هیچ مایی وجود نداره .من و تو ،فقط من و توییم .هیچ مایی نیست .تو برام مثل آدم های
دیگه ای .هیچ فرقی برام با بقیه نداری .این رو بفهم و برو.
درحالی که از شدت اشک تموم صورتم خیس شده بود ،با قلبی که دیگه تیکه هاش هیچ جوره به هم وصل نمیشد،
بلند شدم .بهش نگاه کردم و گفتم:
_ باشه .من میرم .اگه بودنم انقدر مایه ی عذابته ،انقدر اذیتت می کنه ،من دیگه نزدیکت نمیشم.
بی هیچ حرفی از اتاق خارج شدم که ستاره رو جلوی در دیدم که با نگرانی نگاهم می کرد.بهش نزدیک شدم و گفتم:
_ من دیگه دارم میرم .بودنم اینجا درست نیست .شاید از اول نباید میومدم .حداقل اون موقع میدونستم دوستم
داره ولی االن ...االن مطمئن نیستم .من تو چشم هاش نمیبینم .اون عشق قدیم رو دیگه نمیبینم .نمی خوام اذیتش
کنم .فقط ...مواظبش باش ستاره .مواظب آیهانم باش .مثل این دو سالی که خانومی کردی و به جای من هواش رو
داشتی.
با قدم های سست ،بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،به طرف اتاقم رفتم .در رو بستم و همونجا روی زمین سر خوردم
و گریم شدت پیدا کرد .با دستم جلوی دهنم رو گرفته بودم که صدای گریم بیرون نره .حالم خیلی بد بود .خیلی بد.
کاش هیچوقت نمیومدم .ای کاش هیچوقت آیهان رو نمی دیدم .با بی حالی بلند شد و به سمت وسایلم رفتم و
مشغول جمع کردنشون شدم .داشتم وسایلم رو جمع می کردم که تلفنم زنگ خورد .دانیال بود .خجالت کشیدم.
چطور هنوز حالی ازم میپرسه؟ چه دل بزرگی داشت! بی معطلی جواب دادم:
_ سالم.
_ سالم .میخوام بپرسم حالت چطوره ولی خب از صدات مشخصه.
_ منم میخوام بگم خوبم ولی نیستم.
_ ای بابا! آیهان چطوره؟ چشم هاش چی؟
_ می خوای چطور باشه؟ بینایی نداره ها.
_ چه بدونم گفتم شاید مثل رمان ها و فیلم های عاشقانه تا عشقش رو دید قدرت بینایی دوباره بهش برگشت.
نیشخندی زدم و گفتم:
_ ازم میخواد برگردم .میگه دوستم نداره بعد تو از معجزه عشق حرف میزنی؟
_ یعنی چی؟
_ یعنی همین که گفتم.
_ تو که نمی خوای برگردی؟
_ چرا دقیقا می خوام همین کار رو کنم.
_ یعنی به این زودیا جا زدی؟
_ جا نزدم فقط خسته شدم.
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_ عقد با من و بهم زدی که به این زودی خسته شی؟
سرم رو پایین انداختم و هیچی نگفتم .بعد چند ثانیه گفت:
_ هرطور خودت صالح میدونی .در قلب من همیشه به روت بازه.
_ ممنون.
_ خدافظ.
بی جواب دادن به خدافظیش قطع کردم .وسایلم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم .از پله ها پایین رفتم .مادر ستاره
جلوی پله ها ایستاده بود و با چشم های اشکی نگاهم می کرد .به سمتش رفتم و در آغوشش گرفتم .با گریه گفت:
_کاش نمی رفتی دخترم .بیشتر میموندی باالخره از خر شیطون پایین میومد.
_ مانعش نشو مامان.
صدای ستاره از باالی پله ها اومد .سریع از پله ها سرازیر شد و کنارم ایستاد .رو به مادرش گفت:
_ آیهان لیاقت رستا رو نداره .بزار بره.
و بعد من رو بغل کرد .به زور بغضم رو قورت دادم .می خواستم قوی باشم .از بغلش بیرون اومدم و زیر لب خدافظی
کردم .با قدم های سست به طرف در رفتم .نزدیک در بودم که صدایی متوقفم کرد:
_ صبر کن!
سرجام خشک شدم .با خوشحالی به طرف صدا برگشتم که گفت:
_ منم باهات میام.
نمیدونستم چند ساعته که پشت فرمونم .فقط میدونستم خیلی وقته .چون خیلی خسته شده بودم و پاهام از بس
که پدال ها رو فشار داده بودم ،درد گرفته بود .نه من و نه آیهان چیزی نمی گفتیم .ذهنم درگیر بود .درگیر اتفاقات
اخیر .اتفاقات عجیبی که فکرش رو هم نمی کردم ولی خب انگار همیشه اون اتفاقی میوفته که انتظارش رو نداری.
نیم نگاهی به آیهان انداختم .نمیدونستم داره به چی فکر می کنه .شاید به اینکه چطور با خانوادش رو به رو بشه.
_ خیلی وقته داری رانندگی می کنی .یه گوشه نگه دار یکم استراحت کن.
با صدای آیهان از فکر بیرون اومدم و نگاهم رو ازش گرفتم:
_ جلوتر یه پمپ بنزین هست .اونجا نگه میدارم.
چیزی در جواب حرفم نگفت .منم سرعتم رو زیاد تر کردم تا زودتر به اون پمپ بنزین برسم .وقتی به اونجا رسیدم،
گوشه ای پارک کردم و پیاده شدم .پرسیدم:
_ چیزی می خوای برات بگیرم؟
سری به عالمت منفی تکون داد .من هم در رو بستم و از ماشین دور شدم .درحالی که به ماشین نگاه می کردم
شماره ی ویهان رو گرفتم .بعد از شنیدن چهار یا پنج بوق ،صدای متعجب ویهان توی گوشم پیچید:
_ ترانه خودتی؟
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_ آره منم.
وقتی مطمئن شد خودمم ،انگار منفجر شد:
_ دختره ی دیوونه تو کدوم گوری هستی؟ یهو کجا گذاشتی رفتی؟ آخه کدوم آدم عاقلی از عقد خودش فرار می
کنه؟ روانی میدونی خانوادت چقدر نگرانتن؟ کجا ول کردی رفتی؟ نکنه بخاطر حرف های من بود؟ خدا لعنتم کنه
آخه چرا اون حرف ها رو زدم؟ ترانه لطفا برگرد .اصال ...اصال بگو کجایی خودم میام دنبالت.کج ...ببینم هنوز هستی؟
صدام رو میشنوی؟
_ هستم.
_ پس چرا چیزی نمیگی؟
با کالفگی گفتم:
_ مگه مهلت میدی؟
_ ببینش ها دختره ی پررو! شیطونه میگـ...
_ ویهان؟
با عصبانیت صداش زدم که ساکت شد .اگه هیچی نمی گفتم تا فردا مخم رو میخورد .مالیم تر گفتم:
_ کجایی االن؟
_ خب خونم.
_ کی پیشت هست؟
_ این سوال ها واسه ی چیه؟ همه بودن منم دیدم تویی اومدم تو اتاقم راحت فحشت بدم.
_ گوش کن ببین چی میگم.
همه چیز رو خالصه وار و مفید براش توضیح دادم .از اول تا آخرش سکوت کرده بود .حتی انگار نفس هم نمی کشید.
جوری بود که نگران شدم یه وقت پشت تلفن غش نکرده باشه .آروم گفتم:
_ ویهان تو حالت خوبه؟
بعد لحظه ای مکث با صدای بغض آلودش گفت:
_ یعنی تموم این مدت داداشم زنده بود؟ موقعی که ما فکر می کردیم مرده ،اون زنده بود؟ زیر آسمونی که ما زندگی
می کردیم ،زندگی می کرد و از همون هوایی که ما نفس می کشیدیم ،نفس می کشید؟
با ناراحتی گفتم:
_ ویهان االن وقتش نیست .لطفا قوی باش .قوی باش و بهم کمک کن .ما داریم میایم .نهایتا چهار یا پنج ساعت دیگه
تهرانیم .باید به عمه این ها بگی و آمادشون کنی .بدون کمک تو نمی تونم ویهان .این کار رو می کنی؟
صداش رو صاف کرد و گفت:
_ باشه نگران اینور نباش .بهشون میگم .هرچند نمیدونم چجوری ولی خب از خبر مرگش که بدتر نیست.
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_ باشه پس ...من دیگه باید برم.
_ مراقب باشید .خداحافظ.
بدون اینکه جوابش رو بدم قطع کردم و سریع به ماشین نزدیک شدم .سوار شدم و کمربند رو بستم .خواستم ماشین
رو روشن کنم که آیهان گفت:
_ به کی زنگ زدی که موضوع رو بهشون توضیح بده؟
با بهت نگاهش کردم که گفت:
_ من کور هستم ولی کودن نیستم.
با من من گفتم:
_ خب باید ...می گفتم ...که ...که شوکه نشن.
نیشخندی زد و گفت:
_ حرکت کن .چرا ایستادی؟
چیزی نگفتم و بی حرف حرکت کردم.
نگاهی به آیهان انداختم .چشم هاش بسته بود ولی نمیدونستم واقعا خوابه یا نه .نگاهم رو از آیهان گرفتم و به در
خونه عمه اینا دوختم.
نفس عمیقی کشیدم .می خواستم یکم آروم بشم .آروم بشم تا بتونم به مرد کنارم آرامش بدم .ساعت سه و نیم صبح
بود و بدون لحظه ای چشم روی هم گذاشتن ،تا خود اینجا اومدم .چشم هام از بی خوابی میسوخت ولی االن وقت
خواب و استراحت نبود .باید محکم باشم .برای نگه داشتن خانواده ،باید محکم باشم.
دستی به چهره ام کشیدم و به طرف آیهان چرخیدم .آروم صداش زدم:
_ آیهان؟
ولی جوابی نشنیدم .با تردید دستم رو نزدیک شونش بردم .ماجرای دفعه پیش هنوز یادم بود.خیلی آروم،دوبار پی در
پی به شونه پهن و مردونه اش ضربه زدم .از خواب پرید دستی به چشم هاش کشید .زمزمه کردم:
_ رسیدیم.
با صدای جدی که مطمئنم بوی شیطنت داشت ،گفت:
_ سالم رسیدیم؟ یا مردیم؟ به هرحال تا جایی که یادمه رانندگیت خیلی خوب نبود .خاموش می کردی.
از اینکه خاطراتمون یادش نرفته لبخندی روی لبم نشست.
_ خیلی چیزها مثل قبل نیست.
گرفته شدنش رو که دیدم ،تازه متوجه شدم چی گفتم .وای! این چه حرفی بود که زدم؟ اصال حواسم نبود .لب
گزیدم .آیهان با لحن سردی گفت:
_ همینطوره.
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دستش به طرف دستگیره رفت.آروم گفتم:
_ آیهان من...
حرفم رو قطع کرد:
_ رستا من کنار اومدم .با کور بودنم کنار اومدم .با دور بودن از تو ،از خانوادم .من اگه باهات نمیومدم به خاطر خودم
نبود .بخاطر خانوادم بود که مطمئن نیستم بتونن با این وضع کنار بیان.
و بعد بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من بمونه پیاده شد .اونقدر مخم هنگ بود که قدرت تجزیه و تحلیل حرف
هاش رو نداشتم .شاید حق با اون بود و شاید هم نه .مطمئنا هم برای اون خیلی سخته و هم برای خانوادش.
سری تکون دادم و پیاده شدم .دستش رو گرفتم و با هم به طرف در رفتیم .زنگ رو زدم و منتظر موندم تا در باز شه.
طولی نکشید که در بی حرف باز شد .بازوی آیهان رو گرفتم و از حیاط گذشتیم .هیچ کدوم هیچی نمی گفتیم .نفس
های مضطرب آیهان رو می شنیدم .می تونستم درک کنم چقدر نگرانه .نمی دونستم چجوری باید آرومش می کردم.
شاید بهتر باشه هیچی نگم و فقط کنارش باشم.
به در ورودی که رسیدیم ،خواستم در رو باز کنم که دیدم دست آیهان روی بازوم نشست .نگاهش کردم که گفت:
_ مایه ی خجالته ولی می ترسم رستا.
دستم رو روی دستش گذاشتم .سعی کردم تموم عشقم رو توی لحنم بریزم:
_ نترس آیهان .هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیوفته .پشت این در خانواده ای هستن که توی این دو سال یه لحظه هم
فراموشت نکردن .خانواده ای که همیشه دوستت داشتن و برای ذره ای توی ذهن و قلبشون کمرنگ نشدی .نگران
نباش .من...
مکثی کردم و با اطمینان ادامه دادم:
_ من کنارتم.
سری تکون داد و چیزی نگفت ولی میتونستم کم شدن اضطراب توی چهرش رو ببینم .استرس آیهان کم شده بود و
انگار که به من سرایت شد.
با نگرانی نفسی کشیدم و در رو باز کردم .به داخل رفتم و همراه خودم آیهان رو هم بردم .آروم آروم به سمت پذیرایی
می رفتیم .جمعی که منتظر آیهان بودن رو دیدم .بابا ارسالن ،ویهان و سایه ،آیسان و سامیار ،عمه و عمو شهریار و
حتی دانیال .از دیدن دانیال تعجب کردم.اونجا چیکار میکرد؟ یادم نمیومد چیزی بهش در این مورد گفته باشم؟
از فکر دانیال بیرون اومدم و نگاهم رو به عمه ای که بلند شده بود و با چشم های اشکی به سمتمون می اومد و با قدم
های آروم بهمون نزدیک می شد .مستقیم به سمت آیهان رفت و با ناباوری بهش نگاه کرد .دست هاش رو برای قاب
کردن صورت آیهان باال آورد ولی نیمه های راه مکث کرد .انگار وجود آیهان رو باور نداشت .شاید فکر می کرد که زنده
بودن آیهان ،خوابه! تک خنده ای زد که باعث شد اشک هاش روی گونه هاش بریزه .دوباره دست هاش رو بلند کرد و
اینبار روی صورت آیهان گذاشت .ریزش اشک هاش بیشتر شد .تا جایی که رسما گریه می کرد .با همون بغضی که
توی گلوش بود ،گفت:
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_ پسر قشنگم! عزیزم! الهی قربون قد و باالت بشم .آخه تو کجا بودی پسرم؟ کجا بودی؟ کجا رفتی آخه؟ چرا با من
این کار رو کردی؟ چرا با ما این کار رو کردی؟ الهی مادرت برات بمیره که دو سال فکر می کردم زیر یه مشت خاک
خوابیدی .فکر می کردم برای همیشه از دستت دادم .دنیام تاریک شده بود نور چشمم! زندگی برام سخت شده بود
شیرمردم! تو فکر من رو نکردی؟ که بی تو میمیرم؟ که بی تو طاقت نمیارم؟ چطور دلت اومد این بال رو سرم بیاری؟
میدونی روزی چند بار از خدا می خواستم مرگم رو بده تا به تو برسم؟ تو به هیچکدوممون فکر نکردی .نه به من ،نه به
پدرت ،برادر و خواهرت ،حتی به نامزدت .میدونی اون چی کشید؟
و بعد نتونست تحمل کنه و روی زمین نشست .آیهان هم همراه مادرش روی زمین زانو زد .همچنان به یک نقطه زل
زده بود و به درد های مادرش گوش می کرد .درد هایی که دوسال بود شاهدش بودم .درد هایی که خیلی وقت بود
مهمون این خونه و دل اعضاش بود:
_ اون هر روز به خونه ای که قرار بود مال شما باشه سر میزد .با عشق تمیزش می کرد و توی اون خونه ،برای جای
خالی تو به جای تو غذا می پخت و بدون اینکه بهشون لب بزنه همه رو می ریخت دور .عطری که متعلق به تو بود رو
هر روز توی اون خونه می زد و با یاد تو روزهاش رو سپری می کرد .هروقت دلش از این دنیا می گرفت ،میرفت یاسوج
کنار اون کوه لعنتی تا یکم به تو نزدیک تر باشه .به خاطر تو از شغل محبوبش متنفر شد و ترکش کرد .تو چطور از این
دختر گذشتی؟ تو چطور رسم مجنون بودن و یاد نگرفتی وقتی این دختر اینقدر خوب لیلی بودن رو به یادش سپرد؟
چطوری؟ نبودی پسرم ،نبودی .رفتی و غم دنیا رو آوار کردی روی سرم .نبودی و بالیی به سرم آوردی که از زندگی
سیر شدم .بدون تو زندگی رو می خواستم چیکار آخه؟ ها؟ بگو آیهانم .بگو چرا خودت رو ازم دور کردی؟ جفت چشم
های مادرت به فدای چشم های خوشگلت.
و تو آغوش آیهان ضبحه زد .صورتم از اشک هام خیس شده بود .نه فقط من ،همه ی اون هایی که بودن دلشون پر از
غصه بود .عمه از آغوش آیهان بیرون اومد و به صورتش بوسه زد .بی مهابا و با سرعت به همه جای صورتش بوسه
میزد .انگار می خواست دلتنگی این دو سال رو اینجوری خالی کنه .آیهان رو میبوسید و در آغوش می کشید .طوری
که آیهان زمزمه کرد:
_ مامان لطفا...
عمه با شنیدن لفظ "مامان" محکم تر بغلش کرد و گفت:
_ قربون مامان گفتنت بشم پسرم .جون مامان؟ فکر می کردم آرزوی شنیدن این کلمه از زبون تو رو به گور می برم.
پسر خوشگلم ،عمرم...
بلند تر از قبل گریه کرد .عمو با چشم های اشکی به پسر و همسرش نزدیک شد .کنارشون زانو زد و در آغوششون
گرفت .آروم گفت:
_ خوش اومدی پسرم .به خونت خوش اومدی.
بعد عمو ،ویهان به طرف آیسان رفت و دستش رو گرفت .با هم به سمت این جمع سه نفره اومدن و تو آغوش پدر و
مادرشون فرو رفتن و آیهان و بغل کردن .صحنه قشنگی بود! میتونستم بگم هیچ صحنه ای قشنگ تر از این ندیده
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بودم توی عمرم .خوشحال بودم .خوشحال بودم که آیهان پیشمون برگشته بود و بابت این روزی ،هزار بارم خدا رو
شکر کنم کمه .نزدیک بابا ارسالن شدم و سرم و روی شونه اش گذاشتم و به آیهانم که از چشم های قهوه ای رنگش
که دنیام بود ،اشک میومد ،خیره شدم .خوب بود اگه احساس بدی که بخاطر نابینا بودنش داشت ،از بین می رفت و
می فهمید که ما همینجوری هم میخوایمش .باالخره بعد از گذشتن چند دقیقه ی طوالنی،همه به خودشون اومدن و
از روی زمین بلند شدن .ویهان به آیهان کمک کرد تا از جاش بلند بشه .انگار آیهان متوجه شد کسی که کنارشه،
ویهانه .دستش رو روی شونه ویهان گذاشت و آروم زمزمه کرد:
_ دلم هوات رو کرده بود داداش کوچولو!
ویهان با بغض آشکاری گفت:
_ جونم فدات داداش بزرگه .دل منم هوات رو کرده بود.
لبخند کمرنگی روی لب آیهان نشست و گفت:
_ آیسان کجا وایستاده؟
آیسان جلو رفت و چشم های اشکی گفت:
_ جونم داداشم؟
با لبخند تلخی گفت:
_ شنیدم داری مامان میشی.
صدای گریه آیسان بلند شد و نتونست جوابی بده .آیهان دوباره گفت:
_ یعنی اونقدر بزرگ شدی که بتونی از پس یه بچه بر بیای؟
آیسان جلوتر رفت و توی آغوش آیهان فرو رفت و من به این فکر کردم که من حتی یه دل سیر آیهان رو در آغوش
نگرفتم.
آیهان پرسید:
_ کس دیگه ای اینجا هست؟
بابا جلو رفت و گفت:
_ هست قهرمان ،هست.
نزدیک آیهان رفت و بازو هاش رو محکم گرفت.
_ به خاطر دو سال زجر دخترم،گریه ها و رنج هاش شماتت نمی کنم پسرم.من درکت می کنم .میفهمم چرا این کار رو
کردی .بر خالف حرف مادرت،من میگم بین تو و دخترم ،کسی که خوب رسم عاشقی رو یاد گرفت ،تو بودی .شجاعت
تو رو هر کسی نداره قهرمان .من میفهممت.
آیهان خودش برای بغل کردن بابا پیش قدم شد و گفت:
_ ممنون دایی .ممنون.
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بابا چند ضربه ای به پشت آیهان زد و گفت:
_ هی پسر اینجا سامیار و دانیال و نامزد برادرت هم هستنا.
آیهان از بغل بابا بیرون اومد و با تعجب گفت:
_ نامزد برادرم؟
سایه نزدیک تر شد و با صدای جذاب و زیباش گفت:
_من سایه هستم داداش آیهان.من و ویهان دو هفته ای میشه که عقد کردیم.خوشحالم که برگشتید .ویهان همیشه
از شما برام می گفت.
آیهان آهی کشید و با حسرت گفت:
_ چه چیزهایی رو از دست دادم.
ویهان با شوخ طبعی که خیلی وقت بود ازش ندیده بودم گفت:
_ غمت نباشه .همین فردا طالقش میدم دوباره میریم خواستگاریش.
آیهان خندید .یه خنده ای که نفسم براش رفت .از خندش لبخندی هم روی لب من نشست .سامیار هم جلو اومد و با
آیهان خوش و بش کرد .ولی دانیال چیزی نگفت .آیهان خودش خطاب به دانیال گفت:
_ممنون که اومدی دانیال .زحمت کشیدی.
دانیال دست هاش رو توی جیبش گذاشت و نزدیک آیهان شد .یه جور خاصی نگاهش می کرد .جوری که معنیش رو
نفهمیدم .انگار خیلی با دقت ریز به ریز حرکاتش رو زیر نظر گرفته بود .با همون نگاه عجیب گفت:
_ خوشحالم که برگشتی پیش خانوادت و...
مکثی کرد و ادامه داد:
_ همچنین نامزدت .امیدوارم زودتر شفا پیدا کنی.
این حرفش باعث شد اخم های آیهان کمی درهم بشه .آیهان رو به جمع گفت:
_ من خیلی خستم .اگه اجازه بدید برم بخوابم.
سریع گفتم:
_ آره آره .من همراهش میرم.
_ منم کمکتون می کنم.
این صدای دانیال بود که این حرف رو زد .به سمت آیهان رفت و بازوش رو گرفت .آیهان رو بهش گفت:
_ راضی به زحمت نیستم .ویهان هست.
_ زحمتی نیست .خودم میخوام.
عمه دیگه اجازه ادامه دادن به آیهان نداد و رو به من گفت:
_ اتاق خودش هست عمه جان .ببریدش اونجا.
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سری تکون دادم و سه نفری به طرف طبقه باال حرکت کردیم .تا رسیدن به اتاق هیچکدوم هیچی نگفتیم .به اتاق که
رسیدیم ،در رو باز کردم و زودتر وارد شدم .المپ رو روشن کردم و تخت رو آماده کردم .آیهان روی تخت دراز کشید و
گفت:
_ رستا لطفا المپ و خاموش کن.
"باشه"ای گفتم و خواستم به سمت کلید برق برم که دانیال مانع ام شد .با تعجب نگاهش کردم که انگشت اشارش رو
به معنای سکوت روی بینیش گذاشت .بعد با صدای بلند گفت:
_ خب دیگه شب بخیر آیهان جان.
_ شب بخیر ولی قبل رفتن برق رو حتما خاموش کنید.
دانیال به تخت آیهان نزدیک شد و موبایلش رو در آورد .چراغ قوه گوشیش رو روشن کرد و اون رو مقابل چشم های
آیهان گرفت .اصال از کارهاش سر در نمیاوردم .متعجب نگاهش می کردم که عقب کشید و چراغ گوشیش رو خاموش
کرد و به سمت در رفت .قبل خارج شدن ،المپ رو هم خاموش کرد .منم با همون بهت ،از اتاق خارج شدم .صداش
زدم:
_ دانیال؟
ایستاد:
_ بله؟
_ این چه کاری بود؟
نزدیکم اومد و گفت:
_ فعال چیزی نپرس .بعدا برات میگم.
با اینکه خیلی کنجکاو بودم دیگه چیزی در این مورد نگفتم .به جاش پرسیدم:
_ راستی تو اینجا چیکار میکنی؟
_ گوشیت خاموش بود .نگران شدم زنگ زدم ویهان .اونم ماجرا رو تعریف کرد که گفتم خبر دارم .اونم خواهش کرد
بیام تا یه جوری به خانوادش ماجرا رو بگیم.
_ موبایلم شارژ تموم کرده بود .عمه سعیده چطوره؟
_ بد نیست ولی فکر نکنم حاال حاال ها دلش باهات صاف بشه.
شرمنده گفتم:
_ حق داره.
_ من برم دیگه .خداحافظ.
خواست بره که گفتم:
_ دانیال تو لیاقتت یه دختر خیلی بهتر از منه .من برات مناسب نبودم.
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_ رستا لطفا .این حرف های کلیشه ای رو بزار کنار .من دوست داشتم .هنوزم دارم .هیچوقتم کسی جای تو رو توی
قبلم نمیگیره .نمی خوام هم بگم فراموشت کردم چون نمیتونم اما سعی می کنم باهاش کنار بیام و مثل یه دوست
پیشت باشم.
بدون اینکه منتظر حرفی از طرفم بمونه ،رفت .صدای خداحافظیش رو می شنیدم .دانیال حقش خوشبختیه…
یه هفته ای می شد که آیهان برگشته بود .منم هر روز می رفتم خونه ی عمه این ها تا کنارش باشم .مامانم باهام
سرسنگین بود ولی چیزی نمی گفت .می دید که چقدر پرانرژی تر از قبل هستم و این براش کافی بود .عمه هم با
اینکه نابینا بودن آیهان اذیتش می کرد ولی با جون و دل ازش پرستاری می کرد .به خوبی میتونستم ببینم که جو
خونه ی عمه ،از این رو به این رو شده و خیلی خوشحال بودم.
آیهانم مثل قبل باهام رفتار نمی کنه .بهتر شده ولی هنوزم انگار یه چیزی بین من و اون هست .یه دیواری که خودش
بینمون کشیده .هنوز درمقابلم جبهه داره .مثل االن که هرکاری می کنم راضی نمیشه باهام بیرون بیاد .یه ساعت
باهاش حرف زدم .راضی نمی شه ولی خب نرود میخ آهنی در سنگ .آخرشم با این جمله "من که کورم .جایی رو
نمیبینم .کجا می خوای من رو ببری؟ خودت برو" من رو رسما از اتاقش پرت کرد بیرون .دیگه کالفه شده بودم از
دستش .خواستم با توپ پر برم تو اتاقش که گوشیم زنگ خورد .نگاهی بهش انداختم .دانیال بود.پوفی کشیدم و رو
به در بسته اتاق گفتم:
_ شانس آوردی آیهان خان! برو دعا به جون دانیال کن.
دکمه ی اتصال رو لمس کردم.
_ سالم دانیال.
_ سالم.کجایی؟
_ خونه آیهان اینا.چطور؟
_ باید ببینمت.
_ اتفاقی افتاده؟
_ دیدمت میگم .میای؟
_ کجا باید بیام؟
_ بیا بیمارستانی که توش کار می کنم .منم میرم اونجا.
_ باشه االن میام.
بدون خداحافظی قطع کرد .بی ادب!
نمیدونستم چی شده ولی امیدوارم اتفاق بدی نباشه .به طرف پله ها رفتم.با یادآوری چیزی ،چند قدم رفته رو
برگشتم .نزدیک در اتاق آیهان رفتم و محکم به در ضربه زدم .با صدای پر حرص و بلند گفتم:
_ فکر نکن تو برنده شدی ها آقا! شانس آوردی برام یه کاری پیش اومد ولی دفعه بعد آسمون هم بیاد زمین باید باهام
بیای بیرون .فهمیدی؟
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نفسم رو با صدا بیرون دادم و با خودم زمزمه
کردم:
_ اگه نبرمت اسمم رستا نیست.
و به سرعت از پله ها پایین رفتم .رو به عمه بلند گفتم:
_ عمه من دارم میرم.
عمه آذر از آشپزخونه بیرون اومد و گفت:
_ نتونستی راضیش کنی؟ عین کنه چسبیده به اتاقش.
لبخندی زدم و گفتم:
_ نگران نباش .االن باید جایی برم ولی دفعه بعد مطمئن باش میبرمش بیرون .قول میدم.
عمه لبخندم رو بی جواب نذاشت و با مهربونی گفت:
_ خدا تو رو برامون نگه داره دخترم .خانواده ی االنم رو بخاطر تو دارم .آیهانم رو و حتی خوشبختی ویهانم رو .ممنون
که هستی عزیزم.
به سمتش رفتم .درحالی که ازش دور می شدم،گفتم:
_ وقتی آیهان رو از اتاقش دور کردم اونوقت ازم تشکر کنید.
بدون اینکه منتظر حرفی از طرف عمه بمونم ،از خونه خارج شدم و به طرف بیمارستان دانیال حرکت کردم.
با راهنمایی پرستار ،اتاق دانیال رو پیدا کردم .چند ضربه ای به در زدم و منتظر موندم .با "بفرمایید" گفتن دانیال ،در
رو باز کردم و وارد شدم .با دیدن عمو شهریار توی اتاق دانیال تعجب کردم .یعنی دانیال چی میخواد بهمون بگه که
عمو شهریار هم هست؟ موضوع چیه؟
معلوم بود عمو هم از دیدن من تعجب کرده بود .با صدای دانیال به خودم اومدم:
_ سالم رستا جون .بیا بشین لطفا.
سری تکون دادم و در رو بستم .درحالی که روی صندلی می نشستم ،رو به عمو گفتم:
_ سالم عمو خیر باشه شما اینجا چیکار می کنید؟
_ ایشالله که خیره عزیزم .واال دانیال زنگ زد و گفت باید موضوع مهمی رو بهم بگه .منم اومدم اینجا.
لبخندی زدم و به طرف دانیال برگشتم .منتظر نگاهش کردم که خندید و گفت:
_ چرا مثل مجرم ها نگاه می کنی؟ صبر داشته باش االن میگم.
نفس عمیقی کشید و بعد لحظه ای مکث گفت:
_ من قصد دارم آیهان رو عمل کنم.
مبهوت نگاهی به عمو انداختم .اون هم تعجب کرده بود .می خواست آیهان رو عمل کنه؟ همین رو به زبون آوردم:
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_ میخوای آیهان رو عمل کنی؟ متوجه نمیشم.
سری تکون داد و لبخندی زد و جواب داد:
_ من تصمیم گرفتم یه عمل روی چشم های آیهان انجام بدم .هفته پیش وقتی آیهان اومد خونه خودشون،من و تو
بردیمش تو اتاقش تا بخوابه ،من دقت کردم .وقتی ازت خواست المپ و خاموش کنی و تو این کار رو نکردی ،اون
فهمید و دوباره تکرار کرد که المپ رو خاموش کن .حتی من رفتم جلو و چراغ قوه موبایلم رو مقابل چشم هاش
گرفتم .تو هم از این کارم خیلی تعجب کردی .رستا وقتی چراغ قوه رو جلوی چشم هاش گرفتم ،اون متوجه شد .نور
چراغ قوه چشم هاش رو اذیت کرد .صورتش درهم شد .منم وقتی این رو دیدم ،درموردش با استادم دکتر
بهمنی(ایشون چشم پزشک و محقق ایرانی هستن که برای اولین بار این روش رو که در ادامه رمان گفته میشه،
کشف کردن)صحبت کردم و تصمیم گرفتم عمل آیهان رو انجام بدم.
نگاهی به عمو انداختم .اون هم داشت بهم نگاه می کرد .یعنی امکان داشت که آیهان بتونه بینایی شو به دست
بیاره؟ یعنی میشه آیهان دوباره اطرافش رو ببینه؟ رو به دانیال گفتم:
_ یعنی میشه چشم های آیهان خوب بشه؟ ولی آخه چجوری؟
به پشتی صندلیش تکیه زد و با آرامش گفت:
_ به طور کلی حداقل پنج درصد از ضرباتی که به سر و صورت وارد میشه ،منجر به صدمه به عصب بینایی و کاهش
شدید دید میشه و تا االن در هیچ جای دنیا برای افرادی که به این عارضه دچار میشن ،درمان قطعی وجود نداشته.
بعضی از پزشک ها در زمینه ی این بیماری ،هیچ درمانی رو انجام نمیدن و بعضی ها برای کاهش التهاب اعصاب،
اقدام به تجویز کورتن می کنن که عوارض های عمومی خطرناکی مثل بیماری های خونی و کلیوی داره اما روش دیگه
اینه که با یه جراحی سعی می کنن استخوانی در کنار عصب چشم در مغز رو بر دارن .با تصور این که اگه عصب ،توی
اون ناحیه آزاد بشه ،به بهبود بیماری کمک می کنه که این روش فقط برای افرادی که دچار شکستگی شدن جواب
داده.
هیچی از حرف هاش نفهمیده بودم .خب این چه کمکی به آیهان می کرد؟ ترجیح دادم چیزی نگم تا خودش
توضیحات کامل رو بده.
_ خب حقیقتش اینه که خیلی ها معتقد هستن که هیچ درمان قطعی و بدون عارضه ای برای این بیمارها وجود نداره
اما دیده شده که ماده ای توی بدن توسط کبد جنین و همه بالغین به نام "اریترو پویتین" ترشح میشه که نقش اصلی
این ماده ،تولید گلبول قرمز تو بدنه .مطالعات انجام شده نشون میده که زمان وارد شدن ضربه به مغز و یا بروز سکته
قلبی در فرد ،سطح این ماده تو بدن افزایش پیدا می کنه .این مسئله بیانگر اینه که مکانیزم دفاعی بدن در موقع
ضربه به مغز و اعصاب ،افزایش ترشح این ماده ست.
هیچی از حرف هاش سر در نمیاوردم .معنی این حرفای پزشکی که اصال تو مخم نمی رفت .چی بود؟ دانیال نفس
عمیقی کشید و ادامه داد:
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_ این فرایند ،ایده ای به مکتشفش(استاد بهمنی) داد که اگه این ماده رو به طور مصنوعی وارد بدن کنن ،می تونن به
بهبود اعصاب صدمه دیده تو مغز کمک کنن .با این روش و با مطالعات انجام شده ،تحقیقات چند ماهه ای رو انجام
دادن.
نفسی گرفت و رو به هر دوی ما ادامه داد:
_ یکی از ویژگی های تزریق این ماده ،اینه که تو تجویز دوزهای مختلف اریترو پویتین ،نشون داده شد که این ماده
درمان خوبی برای بیمار ایجاد می کنه و عوارضی نداره .مکانیزم این ماده هم به شکلیه که هم با خودکشی سلولی در
بافت مقابله می کنه ،هم التهاب رو کاهش میده و هم در نمونه های حیوانی نشون داده شده که باعث تولید سلول
های عصبی جدید میشه که این فرایند به طور طبیعی در بدن ایجاد نمیشه.
عمو پرسید:
_ خب االن چی میشه؟ یعنی خب چیکار می خوای بکنی؟
_ گفتم که .من با تزریق این ماده ،سعی می کنم به عصب های بینایی آسیب دیده ی آیهان کمک کنم .نگران نباشید.
این روش کامال جواب میده .البته توی علم پزشکی هیچ چیز قطعی نیست ولی خب من خیلی امیدوارم.
توی فکر رفتم .این خیلی خوب بود .اگه این عمل باعث بشه که آیهان دوباره بتونه ببینه ،اتفاق فوق العاده ای میشه.
ولی آیهان...
_ االن دقیقا از ما چی میخوای؟
_ حتما خودت حدس زدی .با غروری که آیهان داره ،مطمئن نیستم که قبول کنه عمل بشه .اون هم توسط من .ازتون
می خوام باهاش صحبت کنید و مجابش کنید که من این عمل رو روش انجام بدم.
حق با دانیال بود .با شناختی که از آیهان دارم ،به این عمل راضی نمیشه .عمو شهریار رو به دانیال کرد و گفت:
_ ممنون پسرم .اگه بتونی بینایی پسرم رو بهش برگردونی من تا عمر دارم مدیونت میشم .تو مقدمات عملش رو آماده
کن .راضی کردن آیهان هم با من .من درستش می کنم.
دانیال سری تکون داد و لبخندی زد .عمو از جاش بلند شد و گفت:
_ من میرم باید زودتر موضوع رو با مادر و خواهر و برادرش در میون بزارم.
و رو به من کرد و پرسید:
_ تو هم با من میای دخترم؟
سری به معنتی "تایید" تکون دادم و از جام بلند شدم .هر دو از دانیال خداحافظی کردیم و به طرف در خروجی
حرکت کردیم .قبل از اینکه اتاق و ترک کنم ،نگاهی به دانیال انداختم و گفتم:
_ ممنون دانیال.
نگاه مضطربم رو به در اتاق آیهان دوخته بودم و منتظر اومدن عمو بودم .نه فقط من ،بلکه توی چهره ی عمه ،آیسان و
ویهان هم میتونستم استرس رو ببینم .انگار یه جورایی همه می دونستیم آیهان به این زودی ها راضی به عمل
نمیشه .کسی که دوسال خودش رو مخفی کرد تا همه فکر کنن مرده و اونقدر مغرور بود که بخاطر اینکه از کسی
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کمک نخواد ،اصال از اتاقش بیرون نمیومد ،به این راحتی ها زیر بار عمل اونم به دست دانیال که از اولش ازش
خوشش نمیومد ،نمی رفت .اگه عمو نتونه راضیش کنه چی؟ درسته که همه می خوایم آیهان عمل بشه ولی دیگه
بچه پنج ساله نیست که به زور به اتاق عمل ببریمش .اگه مجاب نشه واسه عمل ،ما هم نمیتونیم کاری کنیم.
باالخره بعد گذشت نیم ساعت که انگار دو ساعت بود ،عمو از اتاقش بیرون اومد ولی خب رنگ رخساره خبر دهد از
سر درون .عمو نگاهی به تک تک ما انداخت و شرمنده سری تکون داد .عمه پرسید:
_ چی شد شهریار؟
بدون اینکه به سوال همسرش جواب بده ،به طرف نزدیک ترین مبل رفت و کنار آیسان نشست .آهی کشید و آروم
گفت:
_ واال نه من انقدر لجباز و یه دندم نه تو .موندم این پسر به کی رفته؟!
عمه که انگار متوجه ی موضوع شده بود ،با ناراحتی گفت:
_ حرف حسابش چیه؟
عمو متاسف سری تکون داد و گفت:
_ پسرت مزخرف میگه آذر جان .میگه اگه نمیتونید من رو تحمل کنید ،من برمی گردم همونجایی که بودم .میگه من
که نمی خواستم بیام .رستا مجبورم کرد .من عمل نمی کنم .نه االن و نه هیچوقت دیگه .من نمی خوام شما الکی
امیدوار بشید .پسرتون هیچوقت نمیتونه جایی رو ببینه .بهتره با این حقیقت کنار بیاید.
صدای گریه ی عمه بلند شد .هرچند که سعی می کرد جلوی گریش رو بگیره ولی خب ...موفق نبود .با ناراحتی
گفتم:
_ خب شما چیزی از حرف های دانیال بهش نگفتید؟
_ راستش اولش نگفتم دانیال می خواد عملت کنه .همینجوری هم جبهه داشت ولی وقتی این رو گفتم ،انگار آتیش
گرفت اما بعدش صحبت های دانیال رو هم بهش گفتم ولی فرقی نکرد .زیر بار نرفت .اصال حرف عمل پیش میومد
انگار این بچه کهیر میزد.
توی فکر رفتم .آیهان باید راضی بشه که دانیال عملش کنه ولی آخه چجوری؟ چیکار کنم تا راضی بشه؟ یه چیزی
توی ذهنم بود ولی مطمئن نبودم بتونه آیهان رو راضی کنه یا نه .اما به امتحانش می ارزید .باید باهاش حرف می زدم.
بلند شدم و رو به جمع گفتم:
_ من باهاش حرف میزنم .امیدوارم بتونم راضیش کنم.
_ نرو دختر یه چیزی میگه ناراحت میشی.
لبخندی به ویهان که این حرف رو زد ،زدم و گفتم:
_ نگران نباش .چیزی نمیگه که ناراحت شم.
منتظر جوابی از طرف ویهان نموندم و به طرف اتاق آیهان رفتم .چند ضربه ای به در زدم ولی صدایی نشنیدم .در رو
باز کردم و وارد شدم .روی تختش دراز کشیده بود و دستش روی پیشونیش بود .چشم هاش رو هم بسته بود.
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جلوتر رفتم و کنارش نشستم و پرسیدم:
_ چرا راضی به عمل نمیشی آیهان؟
دستش رو از روی پیشونیش برداشت و بلند شد .به تختش تکیه زد و گفت:
_ فکر کنم بابام دلیلش رو گفت.
_ بابات حرف هات رو به ما رسوند ولی خب دلیل اصلی مخالفت تو رو نگفت.
نفسشو با صدا بیرون داد و گفت:
_ رستا من نمی خوام عمل شم .نمی خوام الکی امیدوار شم .من میدونم دیگه نمیتونم ببینم .اگه برم اتاق عمل و
نشه اونی که همه انتظار دارن ،میدونم همه اذیت میشن .خودم ،تو ،اون هایی که اون بیرون نشستن .رستا من با این
موضوع کنار اومدم .اگه عمل بشم و نتیجه نگیرم ،دوباره میشم آیهان گوشه گیر دوسال پیش.
با طعنه گفتم:
_ االن مثال گوشه گیر نیستی؟
مکثی کرد و کمی جلوتر اومد .دستش رو باز کرد و گفت:
_ دستت رو توی دستم بزار.
با تعجب به دستش نگاه کردم و آروم دستم رو توی دستش گذاشتم .درحالی که دستم رو محکم گرفته بود ،گفت:
_ رستا من نمیتونم .تو الاقل درکم کن .برام سخته .برام سخته که ببینم باعث رنج و آزار و ناراحتی خانوادمم .برام
سخته ببینم باعث درد و غم تو ام .برام سخته دیگه نمیتونم پرواز کنم .توی کابین محبوبم بشینم و توی آسمون و
وسط ابرها حرکت کنم .دلم تنگ شده واسه ی اینکه یه بار صورت تو رو ببینم .دلم واسه نگاه کردنت تنگ شده .دلم
واسه خیره شدن توی جنگل چشم هات تنگ شده .دلم دیدن خانوادم رو می خواد .دیدن زیبایی های اطرافم رو می
خواد .من حتی دلم برای دیدن صورت خودم تو آینه تنگ شده .نمیتونم ببینم رستا .دنیام تاریک شده چون چشم
هام به جز تاریکی نمیبینه .تموم دنیام شده رنگ مشکی .انگار که از اولش توی این رنگ نحس رشد کردم و انگار که
به جز این رنگ وجود نداره .زندگیم خیلی سخته .زندگی کردن سخته .من االن فقط دارم نفس میکشم ولی لحظه
هام رو زندگی نمی کنم رستا!
درحالی که اشک از چشم هام پایین میومد ،دست آزادم رو روی صورت آیهان گذاشتم و زمزمه کردم:
_ پس چرا میگی با این موضوع کنار اومدم؟
_ میگم کنار اومدم چون فهمیدم که کاری از دستم بر نمیاد .میگم کنار اومدم چون میدونم فقط این رنگ سیاهه که
همراه منه .تا آخرین لحظه ی نفس کشیدنم ،نمیتونم جایی رو ببینم .چون درک کردم که همیشه به کمک یکی
احتیاج دارم.
به همون آرومی و با التماس گفتم:
_ بزار دانیال عملت کنه .لطفا!
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_ نه به هیچ وجه .نمیشه .ازش خوشم نمیاد .از اول ازش خوشم نمیومد .تو با اون تا مرز عقد پیش رفتی .نمی خوام
زیر دست اون بیوفتم.
_ ولی خودت گفتی دلت میخواد دوباره ببینی آیهان .دانیال میتونه این رو بهت بده .تو میدونی که دانیال میتونه این
کار و کنه و میترسی بهش مدیون شی .به کسی که می خواست با من ازدواج کنه نمی خوای مدیون باشی.
نفس عمیقی کشید و دستم رو رها کرد.دوباره به پشتی تخت تکیه کرد و گفت:
_ شاید حق با تو باشه .به هر حال من نمی خوام عمل شم .هیچکس هم نمیتونه من رو مجبور به کاری کنه که دوست
ندارم.
لحظه ای مکث کرد و با لحن غمگینی ادامه داد:
_ برو رستا! برای همیشه برو .من رو از زندگیت پرت کن بیرون .اینجا نمون .در کنار من بودن هم برای تو عذابه ،هم
برای من .پس خواهش می کنم برو .برو و زندگی کن .به جای هر دومون زندگی کن .بخند ،خوشحال باش ،از لحظه
هات لذت ببر .من چیزی جز ناراحتی و غم برات ندارم .دانیال ...اون میتونه خوشبختت کنه.
با دستم جلوی دهنم زو گرفتم تا آیهان صدای گریم رو نشنوه .چقدر لحنش غم داشت! چقدر گفتن اینکه دانیال
میتونه خوشبختم کنه براش سخت بود .االن وقتشه رستا! وقتشه یه قمار کنی با زندگیت .با زندگیت و بخاطر آیهان.
اشک هام رو پاک کردم و گفتم:
_ باشه قبوله .اگه تو میخوای من از زندگیت میرم.
تعجب رو توی چشم های خوشگل ولی بی فروغش دیدم .حقم داره که تعجب کنه .من حتی غم و ناراحتی رو هم توی
چشم هاش دیدم .انگار باور داشت من برخالف تموم اصرار هاش ،هیچوقت جایی نمیرم .ادامه دادم:
_ ولی شرط داره.
کنجکاو پرسید:
_ شرط؟ چه شرطی؟
از روی تخت بلند شدم و به طرف در اتاق آیهان رفتم:
_ شرطش اینه که تو قبول کنی عمل بشی اون هم به دست دانیال .تو مطمئنی که خوب نمیشی و من مطمئنم که
میشی .اگه خوب شدی که هیچی .اما اگه نشدی من به حرفت گوش میدم و برای همیشه از زندگیت بیرون میرم.
اعتراض گونه اسمم رو صدا زد:
_ رستا؟
_ حرف نباشه آیهان .با هم معامله کردیم .نمیتونی زیرش بزنی .مگه نمی خوای من برم؟ خب من فقط اینجوری میرم.
نمیتونی جور دیگه ای من و مجبور به رفتن کنی.
کالفه دم عمیقی گرفت و چیزی نگفت .از سکوتش استفاده کردم و با خوشحالی گفتم:
_ با دانیال برای انجام معاینات اولیه حرف میزنم.
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بدون اینکه منتظر حرفی از طرف آیهان بمونم ،از اتاقش خارج شدم .نگاهی به صورت های مضطرب چهار نفرشون
انداختم و با لبخند سری تکون دادم .عمه چشم هاش رو بست و نفس آسوده ای کشید و عمو از ته دل لبخند زد.
من مطمئنم آیهان میتونه بیناییش رو به دست بیاره .شک ندارم .دانیال هرگز حرفی رو الکی نمیزد .گذشته از اون با
ستاره هم در این مورد حرف زده بودم .گفت که طی این دو سال ،آیهان هیچوقت به چشم پزشکی نرفته بود .شاید
اگه می رفت ،زودتر میتونست دوباره ببینه.
به دانیال هم زنگ زدم و این خبر رو دادم .خیلی خوشحال شد و گفت که فردا آیهان رو برای معاینه ببریم و بعدش
بستریش کنیم تا در اولین فرصت عمل بشه.
دو روزی می شد که با عمو شهریار و ویهان ،آیهان رو برای انجام معاینات قبل عمل به مطب دانیال می بردیم .نا
رضایتی رو توی چهره ی آیهان ،تو تک تک حرکات و رفتارش ،می شد فهمید .حتی با دانیال خیلی سرد برخورد می
کرد ولی دانیال با اینکه متوجه می شد ،اصال به روی خودش نمی آورد .بر عکس می خندید و با آیهان شوخی می کرد
تا بتونه یخی که بینشون هست رو آب کنه اما خب خیلی موفق نبود.
دانیال خیلی از نتایج معاینات راضی بود .یه جورایی مطمئن بود که عمل آیهان بی ثمر نیست .حتی قرار بود استاد
دانیال هم توی عمل حضور داشته باشه و دانیال رو همراهی کنه .اما بر خالف دانیال ،استرس بود که این روزها همدم
و همراه من شده بود .انگار یه چیزی توی دلم مدام از بلندی پرت میشد پایین و بعدش ،تموم تنم رو سرما می گرفت.
همش به یه گوشه خیره می شدم و فکر می کردم .به اینکه اگه خدایی نکرده عمل آیهان اون نتیجه دلخواه رو نداشته
باشه ،همه واقعا اذیت میشیم .به خصوص آیهان که هیچ امیدی به این کار نداشت و من...
من با آیهان قرار گذاشته بودم که اگه خوب نشد ،برای همیشه از زندگیش برم .اون موقع برای اینکه آیهان رو راضی
کنم ،هر چی تو ذهنم بود رو گفتم .بدون اینکه بهش فکری کرده باشم اما االن که به حرفم فکر می کنم ،میبینم که
بدجوری اشتباه کردم .من نباید اون حرف رو به آیهان می زدم .من که میدونم هیچوقت آیهان رو ترک نمی کنم .نباید
باهاش اون به قول خودم معامله رو می کردم .امیدوارم که جواب بده .امیدوارم که این عمل جواب بده.
نگاهم رو از دیواری که دقایق طوالنی ای بود ،بهش خیره شده بودم ،گرفتم و به آیهانی چشم دوختم که دراز کشیده
بود و به سقف زل زده بود .بدون اینکه بتونه جایی رو ببینه.
فردا روز عملش بود و امشب باید توی بیمارستان بستری می موند .فردا صبح عمل می شد و من امشب به عنوان
همراهش کنارش می موندم .تقریبا نیم ساعتی می شد که عمه اینا برگشته بودن خونه و توی این نیم ساعت هیچ
کدوم ،هیچ حرفی نزدیم .آهی کشیدم و گفتم:
_ نمی خوای چیزی بگی؟
پلکی زد و کمی خودش رو باالتر کشید و جواب داد:
_ مگه چیزی هم برای گفتن گذاشتین شما؟ خودتون بریدین ،دوختین و تنم کردین .حاال چی می خوای ازم
بشنوی؟
صندلیم رو جلوتر کشیدم .آرنجم رو روی تخت گذاشتم و دستم رو زیر چونم زدم .با لحن پر از شیطنتی گفتم:
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_ استرس داری؟
مکثی کرد و آروم زمزمه کرد:
_ آره.
از غم توی صداش دلم گرفت .دستم رو از زیر چونم برداشتم و روی دستش گذاشتم .مثل خودش گفتم:
_ استرست رو میفهمم .دوست دارم بگم نگران نباش ولی میدونم نمیشه .چون منم نگرانم.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ اما این نگرانی رو دوست دارم .خیلی وقت بود زندگیم بدون هیچ هیجان و هیچ حسی شده بود.
لبخندی زدم.
_ پس از اینکه برگشتی خیلی هم ناراضی نیستی.
متقابال لبخندی زد .دلم خیلی برای لبخندهاش تنگ شده بود .تو این مدت خیلی کم دیده بودم ازش یا بهتر بگم
اصال ندیده بودم و این باعث شد سر ذوق بیام.
_ کی از اینکه برگرده پیش خانوادش میتونه ناراضی باشه که من دومیش باشم؟
حق به جانب گفتم«:خب آخه یه جوری رفتار می کردی که همه فکر میکردن تو دیگه عالقه ای به خانوادت نداری».
سرم و پایین انداختم و آرومتر گفتم«:مخصوصا من که رفتارت رو با ستاره و خانوادش و خودم دیدم».
تک خنده ای کرد که باعث شد حواسم پرت بشه .واسه همین اصال متوجه نشدم چی گفت .مات و مبهوت خنده ای
بودم که دو سال ازم گرفت .خنده ای که فکر می کردم باید بمیرم تا بتونم ببینمش.
با نشستن دستی روی دستم از فکر بیرون اومدم .آیهان با تعجب پرسید:
_ حواست کجاست؟
آهی کشیدم و جواب دادم
_ هرجایی به غیر از اینجا .پی خنده ات.
ِ
لحظه ای بینمون سکوت ایجاد شد.دوباره خودم سکوت میونمون رو شکستم:
_ واقعا چطور تونستی؟ یعنی یه لحظه ام فکر نکردی من باید بدون تو چیکار کنم؟ چجوری زندگی کنم؟ چجوری
طاقت بیارم؟
دم عمیقی کشید و بازدمش رو محکم بیرون داد.
_ اون لحظه فقط به این فکر می کردم که تو برای زندگی با یه مرد کور ،خیلی حیفی!
از این منطق الکی و بیخودش حرصم گرفت .با حرص ضربه ای به بازوش زدم و گفتم:
_ بزار عملت تموم شه و دوباره بیناییت رو به دست بیاری ،اونوقت تالفی می کنم.
با این حرفم که منتهای آرزوم بود ،لبخند تلخی روی لب هاش نشست و آروم گفت:
_ یعنی همه چی درست میشه؟
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دستم و جلوتر بردم و روی چشم هاش کشیدم که باعث شد چشم هاش رو ببنده .بعد روی صورتش گذاشتم و آروم
مثل خودش گفتم:
_ با هم درستش می کنیم.
لبخند عمیقی روی لبش نشست و دستش رو روی دستم گذاشت .دستم رو نزدیک لبش برد و بوسه ای عمیق کف
دستم کاشت .خیلی وقت بود که دیگه اینطور تپش قلبم برای کسی باال نرفته بود .خیلی وقت بود که انقدر احساس
زنده بودن ،احساس شاد بودن و احساس عاشق بودن نکرده بودم.
با صدای گرم و مهربونش از فکر بیرون اومدم:
_ هیچ جمله این به اندازه ی این جمله حالم رو خوب نکرده بود و بهم امید نداده بود .مرسی که هستی رستا .مرسی
که کنارمی.
لبخند عمیقی روی لبم نشست .درحالی که اشک توی چشم هام جمع شده بود ،از جام بلند شدم و نزدیکش رفتم.
سرش رو در آغوش گرفتم و خدا رو شکر کردم .بخاطر اینکه نفس های آیهان به گوشم میرسه ،شکرش کردم .بخاطر
اینکه صداش رو میتونم بشنوم ،شکرش کردم .بخاطر اینکه دستش رو میتونم بگیرم ،میتونم بغلش کنم ،بوش کنم.
همین که کنارم بود ،خدا رو شکر کردم.
اون شب برای اولین بار طی این چند وقت ،از گذشته حرف زدیم .از اوایل آشناییمون ،از وقتی که ازش خواستم برای
پیدا کردن بابا کمکم کنه ،از وقتی که بابا رو پیدا کردیم و من شدم دختر دایی اون و اون شد پسر عمه ی من .از زمانی
که با هم رفتیم شمال .از زمانی که مریض بود و من ازش مراقبت کردم .از وقتی که من فهمیدم جونم به جونش
بستست و اون فهمید دوستم داره .از تموم خاطراتی که باهم داشتیم .از همه ی درد و رنج هایی که بی اون و با
یادش ،توی این سال ها تحمل کردم و از غصه هایی که اون توی این سال ها توی دلش داشت .حتی از ازدواجم با
دانیال حرف زدیم .از اینکه چی بینمون گذشت و دانیال توی این دو سال چقدر دوست خوبی برام بود.
آخرش هم بعد اون همه حرف زدن ،ساعت سه صبح آیهان باالخره خوابید ولی من نتونستم .نتونستم چشم روی هم
بزارم.
روی صندلیم نشستم و سرم رو به دستم که روی دسته صندلی بود ،تکیه دادم .نگاهم رو دوختم به آیهانی که خواب
بود و نفس های منظمش توی فضای اتاق ،طنین انداز شده بود .با تموم حال خوبی که داشتم اما از استرسم کم نشده
بود .هنوز می ترسیدم .از اینکه دوباره آیهان رو انقدر خوب نبینم ،وحشت داشتم .همین باعث شد تا خود صبح
بیدار بمونم و نگاهم رو برای لحظه ای از آیهانم نگیرم.
آیهان روی برانکارد دراز کشیده بود و پرستار ها داشتن واسه ی عمل می بردنش .اضطراب و نگرانی رو به وضوح توی
چهرش می دیدم .با اینکه می گفت براش مهم نیست و مطمئنه که نمیتونه دوباره ببینه ولی من می دونستم که
خیلی به این عمل امید داشت .هر چقدر هم که بگه به این زندگی عادت کرده ولی می تونستم بفهمم که چقدر دلش
برای زندگی قبل اون اتفاق تنگ شده .کدوم آدم نابینایی از به دست آوردن دوباره ی قدرت بینایی بدش میاد؟
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منم مضطرب بودم .دلم برای رستای شاد و خوشحالی که یه روزی ته وجودم زندگی می کرد و دو سالی می شد که زیر
غم اون اتفاق شوم دفن شده بود ،تنگ شده .دلم برای آیهانی که یه لبخند می زد و تمام دنیام رو کنفیکن می کرد،
تنگ شده .دلم برای صدای قهقم توی خیابون و آیهانی که با خنده آروم بهم تذکر بده ،تنگ شده .دلتنگ روزهایی
بودم که زیر بارون با آیهان قدم می زدم .امیدوارم امروز بشه که دوباره خاطرات گذشتم تکرار بشه .دوباره شادی
واقعی به قلب های هممون برگرده.
با رسیدن به در اتاق عمل از فکر بیرون اومدم .همه بودن .عمه آذر و عمو شهریار ،ویهان و سایه ،آیسان و سامیار ،بابا
ارسالن ،بابا سعید و مامانم .همگی منتظر بودن تا آیهان و بدرقه کنن.
برانکارد که ایستاد ،همه نزدیکش شدن .دست آیهان رو گرفتم و روی صورتش خم شدم .با مهربونی گفتم«:نگران
نباش عزیزم .ما تنهات نمیذاریم .هیچوقت .همگی اینجا منتظرت می مونیم .منتظر این می مونیم که بری و آیهان
قبلی برگردی».
صدام رو آهسته تر کردم و گفتم«:که بشی آقای من و برگردی».
لبخندی روی لبش نشست .اونقدر استرس داشت که چیزی نگفت و دستم رو فشرد .عمو شهریار نزدیک تر شد و
پیشونیش رو بوسید.
_ توکلت به خدا باشه بابا جان.
و آیهان باالخره میون دلداری دادن های ما ،راهی اتاق عمل شد .چند قدمی پشت سرش رفتم و با نگرانی به دری
خیره شدم که روش نوشته بود "ورود ممنوع"
صدایی رو پشت سرم شنیدم.
_ انقدر نگران نباش دختر .بهت قول میدم خوبش می کنم.
به طرف دانیال برگشتم و با چشم های ملتمسم بهش خیره شدم .چشم هاش رو به معنای "اطمینان" باز و بسته کرد
و بدون هیچ حرفی با پرستار همراهش به سمت اتاق عمل رفت.
بعد رفتنشون روی صندلی بیمارستان نشستم و نگاهم رو به مامانم دوختم .کنار عمه نشسته بود و قرآن تو یه
دستش و تسبیح تو دست دیگش بود .بابا ارسالن و بابا سعید کنار عمو ،نزدیک در اتاق ایستاده بودن و با هم صحبت
می کردن .ویهانم با سامیار در حال راضی کردن آیسان بودن تا ببرنش خونه که یه وقت مشکلی برای خودش و بچه ی
توی راهش ،پیش نیاد .سایه هم که چون باید می رفت شرکت ،بعد رفتن آیهان ،از بیمارستان رفت.
سرم رو به دیوار تکیه دادم و چشم هام رو بستم .سعی کردم به چیزهای خوب فکر کنم و انرژی منفی رو از خودم دور
کنم.
یک ساعتی گذشته بود .یک ساعت خیلی سخت که انگار عقربه ها قصد حرکت ندارن و هر دقیقش به اندازه ی
ساعت ها به نظر میاد .به نظرم

371

WWW.98IA3.IR

عاشق تنها نمی ماند_فاطیما عطایی و ساناز صفیع انجمن نودهشتیا

هیچ چیزی توی دنیا از "انتظار" سخت تر نیست .انگار که یک بار عمر آدم رو می گیره و دوباره بهت بر میگردونه .یک
بار پا به دوران پیری میذاری
و دوباره به حال بر می گردی .میمیری و دوباره زنده می شی ولی ...ولی شیرینی انتظاری که تهش وصال باشه ،تلخی
فراق رو از بین می بره .اینکه بدونی باالخره به کسی که در انتظارش نشستی ،باالخره به کسی که می خوای ،می
رسی ،قند توی دلت آب می کنه و تسکینی می شه برای قلب درد دیدت.
اینکه بدونی خوشبختی سهم توئه و روزی بهش میرسی ،بهترین هدیه ایه که خدا بهت میده .اونوقت دیگه اون
انتظار برات شیرین می شه .شیرین تر از عسل .چون میدونی که این انتظار به اون چیزی که منتظرشی ،چنان ارزشی
میده که همیشه و همیشه برات ناب و تازه میمونه.
انگار که هیچوقت ازش خسته نمیشی .انگار که هیچوقت برات تکراری نمیشه.پس من انتظار برای آیهانم و به امید
خوب شدنش به جون میخرم و پشت این اتاق منتظرش می مونم.
از جام بلند شدم .به راه افتادم که صدایی متوقفم کرد.
_ کجا میری
به طرف صدا برگشتم .توجه ی همه به ما جلب شده بود .رو به ویهان که این سوال رو پرسید ،گفتم«:میرم نمازخونه.
دو رکعت نماز بخونم».
سری تکون داد و چیزی نگفت.منم رفتم و پرسون پرسون،نماز خونه رو پیدا کردم.قبلش رفتم دستشویی و وضو
گرفتم.بعد به طرف نمازخونه بانوان رفتم .کفش هام رو درآوردم و وارد شدم .یه چادر سفید رنگ برداشتم و سرم
انداختم .یه مهر هم برداشتم و بعد پیدا کردن قبله ،شروع به خوندن نماز کردم .دو رکعت نماز به نیت شفای آیهان،
به نیت سالم برگشتن آیهان.
بعد از اینکه سالم گفتم ،سجده کردم و سه مرتبه مهر رو بوسیدم .بلند شدم و روی دو زانو نشستم.دستامو به حالت
دعا باال آوردم:
_ خدایا! آیهانم رو سالم بهم برگردون .اون رو شفا پیدا کرده از اتاق عمل بیرون بیار .دیگه این کار رو باهام نکن .دیگه
من رو با آیهانم امتحان نکن .خدایا خودت بهتر میدونی من دیگه طاقتش رو ندارم .دیگه خسته شدم .از غم و
ناراحتی خسته شدم .از چشمه اشکی که هیچوقت خشک نمیشه خسته شدم .از نداشتن آیهان خسته شدم.
اشک توی چشم هام حلقه زد .نگاهم رو از دست هام گرفتم و به سقف نمازخونه دوختم:
_ آیهان برامون خیلی با ارزشه خدایا .لطفا امید آیهان رو ناامید نکن .بزار به زندگی برگرده .دوسال زجر و سختی
بسشه .دوسال غم و دوری بسشه .خدا جونم ،زندگی من آیهانه .نفس های من بسته به نفس های آیهانه .به جفتمون
رحم کن .بزار تموم شه این درد .بزار شکسته شه این دیواری که بینمونه .بزار از بین بره این فکر آیهان که من برای
زندگی با اون حیفم.
اشک هام رو صورتم ریخت:
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_ حیف نیستم خدایا! من بدون اون حیف میشم نه با اون .بدون اون میمیرم نه با اون .به دل عاشقم رحم کن خدایا!
من دیگه طاقت ندارم از آیهان دور بمونم .نمیتونم دوباره از دستش بدم .دو ساله بدون اون زندگیم جهنم بود ولی
حاال انگار اومدم وسط بهشت .هنوز مزش زیر زبونم نرفته ،ازم نگیرش .دوباره پرتم نکن وسط جهنم .نزار شرمنده ی
آیهان بشم .این من بودم که به این کار مجبورش کردم .نزار دیگه نتونم پیش آیهان سر بلند کنم.
دیگه نتونستم تحمل کنم .صورتم رو با دست هام پوشوندم و با صدای بلند گریه کردم .صدای هق هقم توی نمازخونه
کوچیک بیمارستان پیچیده بود .به اندازه ی تمام بغضم گریه کردم .به اندازه ی غم هزار تنی روی قلبم ،گریه کردم.
انقدری که بی حال شدم و دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم برد.
با سردردی که داشتم چشم هام رو باز کردم .محیط اطرافم ناآشنا بود .بلند شدم و نشستم .یکم که گذشت ،یادم
اومد اینجا کجاست و چرا اینجام .آخ! سرم چقدر درد می کرد .تعجبی هم نداشت .با اون همه گریه ،باید هم سردرد
بگیرم .از جام بلند شدم .مهر و چادر رو برداشتم و سرجاشون گذاشتم .از نمازخونه بیرون رفتم و به طرف جایی که
آیهان عمل می شد ،راه افتادم.
با انگشت شصت و وسط دست راستم ،شقیقه هام رو که تیر می کشیدن ،فشار دادم تا شاید یکم از دردشون کم بشه
ولی فایده ای نداشت حتی انگار با این فشار بدتر هم شد.
قدم هام رو تند تر کردم و به سمت چپ پیچیدم .انتهای راهرو اتاق عمل بود .تا پیچیدم ،عمه رو دیدم که بی حال
روی صندلی نشسته بود و مامان که شونه هاش رو ماساژ می داد .آیسان هم کنار پاش زانو زده بود و سرش روی پاهای
عمه بود .دانیال میون عمو و بابا ارسالن و سامیار و بابا سعید ایستاده بود و چیزی رو بهشون می گفت .ویهان هم
آرنجش رو روی دیوار گذاشته بود و سرش رو هم به آرنجش تکیه داده بود و سایه کنارش ایستاده بود .دلم گواه خوبی
نمی داد .به اون سمت دویدم .بهشون که نزدیک شدم ،صدای گریه های مردونه ویهان و عمو ،صدای ضجه های
آیسان و هق هق های مظلومانه ی عمه به گوشم رسید و باعث شد قدم هام سست بشه .با ضعف بهشون نزدیک
شدم .نفس نفس می زدم و ضربان قلبم بی شک روی هزار بود .با صدایی لرزان پرسیدم:
_ چ ...چی شده؟
ویهان با شنیدن صدام ،سرش رو بلند کرد و به طرفم چرخید .چشم هاش دوتا کاسه ی خون بود .تمام صورتش خیس
از اشک و قرمز از حرص شده بود .بهم نزدیک شد و درحالی که هق هق می کرد ،گفت:
_ داداشم زنداداش .داداشم مرد .نتونست دووم بیاره .تو اون اتاق لعنتی مرد .زنداداش مبارکت باشه .تو آسمون ها
باید براتون جشن عروسی بگیریم .مبارکت باشه.
دستم رو مقابل دهنم گرفتم .اشک هام بی محابا روی صورتم می ریخت .باور نمی کردم .چطوری؟ چطوری آیهان
تنهام گذاشت؟ یعنی این بار واقعا از دستش دادم؟ یعنی بازم ولم کرد؟ نه نه امکان نداره!
عقب عقب رفتم تا خوردم به دیوار .سر خوردم و روی زمین نشستم .نه من باور نمی کنم .حتما شوخی بود .یه
شوخی بی مزه .آره همینه .دانیال قول داد .قول داد آیهانم رو سالم بهم بر می گردونه .نه امکان نداره .صدای ویهان
تو گوشم می پیچید"داداشم مرد .نتونست دووم بیاره".
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صدای گریه آیسان ،دوباره صدای ویهان که می گفت "تو آسمون ها باید براتون جشن عروسی بگیریم .مبارکت باشه".
و صدای جیغ های عمه .کالفه از صدا های اطرافم دست هام رو روی گوشم گذاشتم و از ته دل جیغ کشیدم:
_ نه!
با داد چشم هام رو باز کردم .نفس نفس می زدم .آب دهنم خشک شده بود .گلومم از شدت جیغم می سوخت.
سریع بلند شدم .نگاهی به اطراف انداختم .یعنی خواب بود؟ یعنی همه ی اون اتفاق ها خواب بود؟ سرم رو توی
دست هام گرفتم و نفس عمیقی کشیدم .وای خدا رو شکر!
کابوس بود .خدا رو شکر که واقعی نبود.
_ خانوم حالتون خوبه؟
سرم رو بلند کردم و نگاهم و به دختر جوون کنارم دوختم .لبی تر کردم و آروم سرم رو تکون دادم .بطری آبی مقابلم
گرفت.
_ این آب رو بخورید .آرومتون می کنه .ظاهرا خواب می دیدید .صدای جیغ هاتون همه جا رو برداشته بود.
بطری رو از دستش گرفتم و زمزمه کردم:
_ وحشتناک بود.
و بطری رو سر کشیدم .انقدر تشنه ام بود که یک نفس نصف بطری رو خوردم .دستی به پیشونی خیس از عرقم زدم و
بلند شدم .بطری رو به اون دختر دادم و گفتم:
_ ممنون که بیدارم کردی .اگه بیدارم نمی کردی حتما توی خواب سکته می کردم .
لبخندی زد و چیزی نگفت .با یادآوری آیهان ،سریع از اون دختر خداحافظی کردم .کفش هام رو پوشیدم و به سمت
اتاق عمل دویدم.
بدون وقفه و با سرعت می دویدم .حتی توی راه هم به چند نفر تنه زدم .باالخره به مقصدم رسیدم .دستم رو به دیوار
زدم و خم شدم .چندتایی نفس عمیق کشیدم تا سر حال بیام.
یکم که نفسم باال اومد ،بلند شدم و دوباره به راه افتادم .هنوز پشت در منتظر بودن .عمه و مامان کنار هم همونجای
قبلی بودن.
عمو ،بابا ارسالن و بابا سعید روی صندلی نشسته بودن و سامیار و ویهانم کنار سر پا .ظاهرا آیسان هم رفته بود خونه.
خب! عادی به نظر می رسن .خدا رو شکر! به سمتشون رفتم .بابا سعید متوجه اومدنم شد .از جاش بلند شد و به
طرفم اومد.
_ خوبی دختر بابا؟
لبخندی زدم و گفتم«:خوبم باباجون .خوبم».
دستش رو روی شونم گذاشت و به طرف صندلیش هولم داد.
_ بیا اینجا بشین دخترم.
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سری تکون دادم و بی حرف کنار بابا ارسالن نشستم.آروم از بابا ارسالن پرسیدم :خبری نشده؟
_ نه هنوز عزیـ...
حرفش کامل نشده بود که در باز شد و دانیال بیرون اومد .همه سریع بلند شدیم به طرفش رفتیم .بی طاقت پرسیدم:
چی شد دانیال؟
به تک تکمون یکبار نگاه جدی ای انداخت بعد لبخندی زد و گفت:
_ خدا رو شکر عمل خوبی داشت.دیگه باید ببینیم آیهان خودش میتونه ببینه یا نه
لبخندی دم و نفس عمیقی کشیدم.ویهان پرسید:
_ خب االن میشه دیدش یا نه؟
_ االن که فعال بیهوشه .به بخش منتقل میشه .به هوش که اومد میتونید ببینیدش.
ویهان دوباره پرسید :یعنی به هوش که بیاد مشخص میشه میتونه ببینه یا نه؟
_ نه ما چشم هاش رو باند پیچی کردیم .بیست و چهار ساعت بمونه بعدش باز می کنیم تا ببینیم چه پاسخی به این
عمل میده ولی نگران نباشید .من از عملش راضی بودم .آیهان بیشتر راه رو رفته .دیگه چیزی تا مقصد نمونده.
و بعد لبخندی زد و "بااجازه" ای گفت و ازمون دور شد .مامان عمه رو با خوشحالی درآغوش گرفت و بهش تبریک
گفت.
عمو هم که میون بابا ارسالن و بابا سعید بود .ویهانم خوشحالی از سر و روش می بارید .سامیار گفت«:من برم به
آیسان خبر بدم تا کار دست خودش نداده .کچلم کرد از بس زنگ زد».
و به یک طرف دیگه رفت .ویهان رو به همه گفت«:خب دیگه عمل که تموم شد .همه پاشید برید خونه .امشب هم
خودم پیش آیهان میمونم».
اعتراض کردم.
_ خودم می خوام کنارش بمونم.
اخم تصنعی کرد و گفت:
_ تو که دیشب پیشش بودی .قیافت رو دیدی دختر؟ خستگی از سر و روت میباره .می خوای آیهان تو رو فردا
اینجوری ببینه؟ پژمرده و خسته؟ برو یکم استراحت کن .یکم به خودت برس .فردا هم قبل باز کردن باند چشم هاش
اینجا باش که دوست دارم داداشم اول خانومش رو ینه.
خجالت کشیدم و سرم و انداختم پایین که باعث شد بقیه بخندن.عمو بلند شد و بقیه رو هم بلند کرد تا برگردن
خونه.من و بابا و مامانم ازشون خداحافظی کردیم و رفتیم خونه.
رسیدم خونه،یه دوش ده دقیقه ای گرفتم یا به قول مامان "گربه شور" کردم و سریع لباسمو پوشیدم.همونجوری
افتادم رو تختم و خوابیدم.شب قبلش که اصال خواب به چشمم نیومد.صبحم که اینجوری.حسابی خسته بودم.
...........
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روی تخت کنار آیهان نشسته بودم و دست سردش رو توی دستم گرفتم .دستش لرزش خفیفی هم داشت .خیلی
مضطرب بود .سرم رو برگردوندم و نگاهی به جمعمون انداختم .همون آدم های دیروز بودن فقط مادر سایه و مادر و
پدر سامیار اضافه شده بودن .توی چهره ی همه استرس بود و همگی نگران بودن .با صدای دانیال نگاهم رو ازشون
گرفتم و به آیهان دوختم.
_ خب آقا آیهان .االن می خوام باند چشم هات رو باز کنم.
با کمک پرستار شروع به باز کردن باند کرد و هم زمان ادامه داد :وقتی کارم تموم شد تا نگفتم چشم هات رو باز نکن.
بعد اینکه بلند و باز کرد و اون چسب های روی چشمش رو کند ،دوباره گفت:
_ خب االن رستا رو به روت نشسته و منتظره که چشم هات رو باز کنی و ببینیش .با شمارش من خیلی آروم چشم
هات رو باز کن.
شروع به شمردن کرد.
_ یک ...دو ...سه
دستم رو روی دهنم گذاشتم و فشار دادم تا استرسم کمتر بشه .آیهان خیلی آروم چشم هاش رو باز کرد و چندباری
پلک زد .با اضطراب نگاهش کردم .خدایا! یعنی االن من رو میبینه؟ نگاهش رو به من دوخت .بدون اینکه پلک بزنه،
چند ثانیه ای نگاهم کرد و زمزمه کرد :رستا!
لبخندی از شوق زدم و بی توجه به آدم های اطراف ،گفتم«:جون دل رستا؟ تو ...تو منو میبینی؟»
چندتای دیگه پلک زد .آب دهنش رو قورت داد .بدون اینکه نگاهش رو ازم بگیره ،گفت:
_ خیلی تاره.
با این حرفش اشک توی چشم هام جمع شد و به سرعت روی گونم ریخت .خدا جونم شکرت! شکرت که دعام رو
مستجاب کردی.
دانیال خندید و گفت:
_ نگران نباش طبیعیه .تا بیست و چهار الی چهل و هشت ساعت آینده ،اون تاری از بین میره و به حالت طبیعی بر
می گردی.
آیهان سری تکون داد و دوباره بدون اینکه پلک بزنه ،بهم خیره شد .دستش رو از زیر دستم بیرون کشید و نزدیک
صورتم آورد و اشک هام رو پاک کرد .دیگه متوجه هیچ کدوم از آدم هایی که اونجا بودن ،نبودم .نه گریه های عمه و
مامان ،نه شادی های ویهان و آیسان و نه سیل تبریک ها .فقط حواسم پی آیهانی بود که با محبت اشک هام رو پاک
ِ
می کرد .من رو می دید .عشق توی چشم هام رو می خوند و به روم لبخند می زد .دستم رو گرفت و بی توجه به جمع،
من رو جلو کشید و دستم رو بوسید .یه بوسه گرم و پر از عشق .بوسه ای که لذتش رو هیچوقت از یادم نبرده بودم و
حاال دوباره تکرار شده بود .زیر گوشم زمزمه کرد.
_ ممنونم خانومم! مرسی که پیدام کردی .مرسی که بودی و تنهام نذاشتی .من...
مکثی کرد و آروم تر گفت«:من خیلی دوست دارم».
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یک سال بعد:
مقابل آینه قرار گرفتم تا مقنعم رو درست کنم .نگاهم از توی آینه به آیهانی که به شکم روی تخت خوابیده بود و خواب
هفت پادشاه رو می دید ،خورد .لبخندی روی لبم نشست .مثال می خواست من رو برسونه ها! یاد دیشب افتادم.
آیسان به مناسبت دندون درآوردن دخترش سامه ،یه مهمونی خانوادگی گرفته بود و من داشتم جلوی همین آینه
موهام و صاف می کردم.
(در اتاقمون باز شد .قامت آیهان از الی در پیدا شد .داخل اومد و در رو بست .به در تکیه زد و گفت«:چیکار میکنی؟»
نگاهی بهش انداختم.به اتوی تو دستم اشاره کردم.
_ معلوم نیست؟
لبخندی زد و گفت«:چرا معلومه .داری موهات رو اتو میکشی».
_ خب؟
_ منظورم اینه که چرا موهات رو صاف می کنی؟
دست از کلنجار رفتن با یه تیکه موهای مجعدم که به اتو گیر کرده بود ،برداشتم و گفتم:
_ خب تو موهای صاف دوست داری.
نزدیکم اومد و اتو رو از موهام جدا کرد و روی میز توالت گذاشت .لبخندی زد و موهام رو از روی پیشونیم کنار زد.
دستش رو دور صورتم قاب کرد و مهربون گفت «:برعکس همه که دریای آروم دوست دارن،من عاشق دریای مواج و پر
تالطمم.توهم روی سرت یه دریای مواج داری.دیگه نبینم این موج و از موهات بگیری.چون من اینجوری دوستش
دارم)».
لبخندم عمیق تر شد .رژ قرمزم رو از روی میز برداشتم و رو آینه نوشتم:
تو رو دوست دارم .نه بخاطر اینکه دوستم داری ،بخاطر اینکه کاری می کنی تا خودم رو بیشتر دوست داشته باشم.
پایینش هم یه قلب کشیدم و کنارش نوشتم :رستای تو.
رژ رو سرجاش گذاشتم و نگاهی به آینم انداختم .لبخندم رو حفظ کردم و تیپم رو چک کردم .باید سریع می رفتم.
دوست نداشتم اولین روز کاریم رو دیر برسم و یه مهماندار بی نظم به نظر برسم.
به طرف در اتاقم رفتم و با کمترین سر و صدا بازش کردم .برای آخرین بار یه نگاه به آیهان انداختم و از اتاق بیرون
رفتم.
سوار آژانس دم در شدم که گوشیم زنگ خورد .سایه بود.
_ سالم سایه جان .خوبی؟
_ سالم جاری جان .من خوبم .تو خوبی؟ آیهان خوبه؟
_ خوبیم عزیزم .خوبیم.
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_ خدا رو شکر .زنگ زدم ببینم کاری کردی یا نه؟
با نگرانی گفتم«:وای نه سایه .باید واسه آخر هفته یه برنامه ریزی حسابی کنم .میخوام اولین سالگرد ازدواجمون به
نحو احسن باشه .دوست دارم سورپرایزش کنم ولی هنوز هیچ کاری نکردم».
_ اشکال نداره درستش می کنیم فقط یادت باشه وقتتون رو واسه اون موقع خالی کنی ها .یه وقت پرواز نداشته
باشید.
_ نه اون مشکلی نیست .درستش می کنم.
_ باشه .پس فردا بیا اینجا باهم فکر کنیم .باالخره منم یه نیمچه عقلی دارم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ باشه حتما .پس فردا میبینمت.
_ آره آره .فعال خداحافظ.
_ خداحافظ.
قطع کردم و از ته دلم خدا رو بخاطر خوشبختی امروزم شکر کردم .بخاطر داشتن آیهان .مردی که عاشقم بود و
عاشقش بودم.
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سخن نویسنده:
این داستان که پایان خوبی داشت ولی ...ولی به قول کسی که آیهان و رستای داستان رو نوشت ،همیشه که نباید به
عشق رسید و دستش رو گرفت و قدم زد .بعضی وقت ها هم باید فاصله باشه برای گریه کردن ،برای حسرت خوردن.
همیشه که نمیشه بارون بیاد و زیر بارون گرمای عشق رو حس کرد .بعضی وقت ها باید زمستون باشه و سرد ...از
پشت پنجره بیرون رو نگاه کرد و حسرت خورد.
مرسی از کسایی که با داستان همراه بودن .اونایی که حتی یه قسمت رو خوندن .اونایی که قابل دونستن و وقتشون
رو برای رمان گذاشتن و اونایی که نقد کردن .امیدوارم رمانی بوده باشه که آخرش پشیمون نشید بابت وقتی که
گذاشتید .می دونم کمی و کاستی زیاد داشته که به بزرگی خودتون ببخشید .فاصله بین پارت گذاری گاهی خیلی
زیاد می شده که اینم به بزرگی خودتون ببخشید .می دونم نباید اینقدر طوالنی می شد .بزارید به پای بی تجربگی و
نابلدی و جا داره که از دوست عزیزم ،سانازصفیعی نویسنده ی دیگه رمان تشکر کنم.
داستانم باالخره تموم شد ولی حاال که فکر می کنم ،میبینم دلم برای آیهان و رستام تنگ میشه .شخصیت هایی که
یک سال باهاشون زندگی کردم اما خوشحالم که تونستم به خوبی تمومش کنم .همتون رو دوست دارم .اونم خیلی
زیاد! انشالله هر چیزی که اینجا کم بود ،توی رمان بعدی براتون جبران کنم.
ارادتمند :فاطیما عطایی
18/12/1398
 4:47صبح
ویراستاران :الهام جعفری ازغندی ،مریم و یاس

جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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