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وسطاي خرداد ماه بود  .مينا كه از گرماي تابستوني كه هنوز نيومده كالفه شده بود از تاكسي پياده شد .
بعد حساب كردن كرايه به سمت خونه راه افتاد از چند تا كوچه  ،پس كوچه رد شد  ،به اصطالح خودش
ميونبر ميزد و راه خونه رو نزديكتر مي كرد اما به قول نيما هيچ فرقي بين راه اصلي و راه ميونبر نبود
.و تا حال چند بار هم به خاطر اين كار مينا رو مسخره كرده بود
جلوي در بزرگ خونه كه رسيد در كيفش رو باز كرد و دنبال دسته كليداش گشت ولي طبق معمول
هميشه كليدها رو تو خونه جا گذاشته بود  .زنگ آيفنو زد  ،بعد چند ثانيه صداي مهربون زني رو شنيد :
كيه؟
مينا :منم مامان درو باز كن
مادر  :باز كليداتو جا گذاشتي دختر ؟
مينا :آره ديگه  ،منو كه ميشناسي ديگه
مادر  :بله  ،خوبم ميشناسمت  ،سربه هواي سر به هوا
مينا  :مامان جان حاال ميشه درو باز كني بيام تو  ،دارم از گرما ميميرم
در باز شد  ،مينا له له زنون و كالفه برعكس هر روز كه چند دقيقه وايميستاد و گلهاي حياط رو تماشا
.مي كرد از حياط خونه رد شد و وارد ساختمون خونه شد
خونه اي كه مينا و خونوادش تو اون زندگي مي كردند زميني هزار متري بود كه از پدربزرگ مادري
مينا به مادرش ارث رسيده بود  ،مادر مينا يكي يه دونه خونواده بود برا همين تمام دارايي پدرش كه اين
خونه و خونه اي كوچولو توي چالوس بود ،بعد از فوت پدربزرگ به مادر مينا منتقل شده بود .بيشتر
افراد فاميل نام اون خونه رو بهشت مينا گذاشته بودند چون كه تمام گلها  ،درختها و سبزه ها رو مينا با
دست خودش كاشته بو د  .روزاي تعطيل با پدر به جون خونه مي افتادند و با كمك هم و به سليقه مينا باغ
رو مرتب و تزيين مي كردند  ،درختاي ميوه سرسبز ،گلهاي رز روون رنگارنگ و سبزه هاي بلند و
بانشاط هر كدوم جلوه خاصي به باغ مي دادند ،رويايي تر از همه اينا حوض خيلي قشنگي بود كه وسط
حي اط خودنمايي ميكرد  ،شبها وقتي پمپ فواره رو روشن مي كردند ديگه زبون از توصيف باغ ناتوون
مي موند .پدر مينا اوضاع مالي اونچناني نداشت  ،كارمند ساده يه شركت بازرگاني بود  ،حتي چند بار
مي خواست خونه رو بفروشه و خونه اي كوچيك تر بخره و بقيه پولو صرف مشكالت زندگيش كنه اما
مادر و مينا سخت مخالف اين كار بودند و هر دفعه به بهونه اي اونو منصرف مي كردند البته هر چند كه
.سند اون خونه به نام مادر مينا بود و پدرش اگه مي خواست هم نمي تونست خونه را بفروشه
ساختمون خونه مثه حياط باحال بود گچ بري هاي فوق العاده ماهرانه اي داشت  ،پذيرايي بزرگ و
آشپزخونه اوپن كه به سبك اروپايي بازسازي شده بود  ،راه پله هاي بزرگي داشت كه طبقه باال رو به
طبقه پايين وصل مي كرد  .طبقه باال پنج تا اتاق خواب داشت كه يكي واسه پدر و مادر  ،يكي واسه نيما
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 ،اون يكي براي مينا و يه اتاق ديگه هم اتاق سابق رويا دختر بزرگ خونواده بود كه ازدواج كرده بود و
.آخرين اتاق هم معموال اتاق مهمون بود كه اكثر اوقات بي استفاده بود
مينا تا وارد ساختمون شد روي مبل راحتي لم داد  ،مادر كه از گرماي هواي بيرون با خبر بود با ليوان
شربت به طرف مينا اومد و گفت  :خسته نباشي دخترم  ،ب يا عزيزم بيا شربتتو بخور حالت جا بياد ،نفس
نموند برات
مينا وقتي ليوان شربت رو ديد چشاشو گرد كرد و گفت  :آخ مامان چه حالي دادي فقط همينو مي خواستم
مادر مينا زني بود پنجاه ساله با اندامي چاق و قد كوتاه ،موهاي خرمايي كه بيشتر وقتا مدل كرنلي اونا
رو كوتاه مي ك رد  ،صورت گرد و تقريبا با نمكي داشت كه مهربوني و سادگي از تك تك كلمات و
نگاهاش مي باريد .مينا اونو به شدت دوست داشت چون هميشه مي دونست كه مادرش پشتيبانشه و هيچ
.وقت اونو تنها نميذاره
همينجور كه شربتش رو مي خورد نگاهي به مادر انداخت  ،اونو خوب مي شناخت  ،مي دونست موقعي
 .كه روبروش وايميسه و با لبخند نگاش مي كنه حتما چيزي مي خواد بگه و منتظر فرصت مناسبه
مينا  :بگو مامان ميشنوم  ،چي شده ؟
مادر :چي چي شده ؟ مگه من چيزي گفتم؟
مينا  :نه چيزي نگفتي ولي معلومه يه خبري شده
مادر :خبري كه نه ولي خواستم بهت بگم كه امشب جايي نري
مينا :امشب ؟ مگه امشب چه خبره؟
مادر :مهمون داريم
مينا :كيه؟
مادر :كارفرماي بابات با خانوادش
!!مينا :از كي تا حاال كارفرماي بابا مياد خونه ما مهموني
مادر :مگه عيبي داره مادر؟
مينا :نه چه عيبي!؟ حاال كارفرماي بابا با خانواده به من چه ربطي داره؟
مادر لبخند موذيانه اي زد و گفت :ربطش رو بعدا مي فهمي
مينا  :مامان من حوصله ندارم بگو و خالصم كن
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مادر :بابا مهموني اومدن مگه جرمه ؟ ميان شب نشيني
مينا كه حال و حوصله بحث كردن با مادر رو نداشت از رو مبل بلند شد و همينجور كه از پله ها باال مي
رفت بلند گفت  :باشه  ...و پيش خودش اين جمله رو زمزمه كرد :خدا به خير بگذرونه معلوم نيست باز
چه خوابي ديدن
باالي پله ها رسيده بود كه مادر چيزي به ذهنش رسيد و همينجور كه به طرفش مي اومد با حرفهاش
مجبورش كرد كه وايسه
مادر :راستي مي دوني كي امروز تلفن كرد؟
مينا :كي؟
مادر  :نيما بود  ،گفت ايشاهلل چشم شيطون كر نزديك يه هفته ديگه سربازيش تموم ميشه و برمي گرده
وقتي اين خبرو شنيد خيلي خوشحال شد و از پله ها پايين اومد:راست ميگي مامان؟! واي آخ جون نيما
داره برمي گرده  ،بازم خونمون رنگ و رو مي گيره
مادر :آره مامان جان من كه دلم براش يه ذره شده
مينا  :واي به محض اين كه اومد با همديگه ميريم تجديد خاطرات  ،ميريم خونه آالچيقي و كلي با هم
.خوش ميگذرونيم
مادر :بذار بياد كلي براش برنامه دارم  ،يه مهموني براش بگيرم كه همه دست به دهن بمونن
نيما بچه دوم خو نواده و داداش بزرگتر مينا بود كه البته محبوب همه اعضاي خونواده هم بود ،نيما سه
سال از مينا بزرگتر بود و برا همين مينا هميشه تو تموم موارد با اون مشورت ميكرد و نيما هم تا اونجا
كه مي تونست به اون كمك مي كرد و حاال كه بعد از دو سال سربازي اونم تو جزيزه خارك  ،داشت به
.خونه برميگشت همه از حضور اون تو خونه شاد و خوشحال بودند
مينا تو اتاقش رفت و همينجور كه حوله حمامش رو برمي داشت نگاهي به دورتادور اتاقش انداخت ،
هيچ فرقي با سمساري محلشون نداشت همه چي نامرتب و درهم بود  ،كتابا تو چهار طرف اتاق پخش
شده بودند و لبا سهاش روي تخت بهش دهن كجي مي كردند  .مينا دختر خيلي منظمي نبود و هميشه توي
ظرف دو ساعت اتاقش رو مرتب و منظم مي كرد ولي هيچ تضميني وجود نداشت كه تو شش ساعت
اينده اين اتاق به همين مرتبي باقي بمونه .بعد از اين كه يه دوش مفصلي گرفت حوله روبدوشامشو پوشيد
و روبرو ي ايينه وايساد ،مثه همه دختراي جوون به قيافه خودش زل زد،دختري بيست و يه ساله با
صورتي ريز و كمي جوش دار ،موهاي قهوه اي خرمايي ،چشمايي نسبتا درشت ،بيني تقريبا نرمال و
گوشتي  ،لبي غنچه اي و پوستي گندمي و همين خصوصيات باعث شده بود كه بيشتر از اين كه زيبا به
ن ظر بياد بانمك جلوه كنه .روي پنجه هاش وايساد يه جوري كه قدش بلندتر بشه لبخندي به معني رضايت
.زد و به طرف كامپيوترش رفت آهنگ شادي گذاشت و مشغول پوشيدن لباسهاش شد
هوا كم كم داشت تاريك مي شد و بوي عطر خورشت بادمجون تو خونه پيچيده بود  ،پدر زودتر از
هميشه خونه اومده بود  ،طبق معمول روي مبل راحتي لم داده بود و تلويزيون نگاه مي كرد  .مادر كه
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در حال چيدن ميز شام بود با صداي بلند همه اعضاي خونواده رو به صرف شام دعوت كرد بعد از چند
 .دقيقه كل اعضاي خونواده سر ميز دور هم جمع شده بودند
پدر همين جور كه پارچ دوغ رو برمي داشت به مينا گفت :دخترم برا امشب اماده اي ؟
با تعجب لقمشو قورت داد و گفت :بابا جون ديگه آمادگي نمي خواد يه لباسمو بايد عوض كنم كه اونم نيم
.ساعت قبلش عوض ميكنم
پدر قاشق پر از غذا رو نزديك دهنش برد و گفت :خالصه مي خوام سنگ تموم بذاري دختر
مينا گيج شده بود ب ه نظرش پدر بايد اين حرف رو به مادر مي زد كه تو پذيرايي هيچ كم كسري نباشه اما
.بازم متوجه منظور پدر نشد و با صدايي آروم به گفتن كلمه چشم اكتفا كرد
پدر مردي بود پنجاه و شش ساله با قدي كوتاه و شكمي گنده كه موهاي سرش تقريبا تاس شده بود  .با
همه افراد خونواده مهربون بود و به نظراتشون احترام ميذاشت ولي اين تا موقعي بود كه پاي منافع
خودش درميون نباشه وگر نه هيشكي نمي تونست اونو از نظرش منصرف كنه .اون آدم پولكي بود و اين
مشخصه اش تو تموم دوران زندگيش تابلو بود .اما تا حاال درباره مينا هيچ جبر و اجباري به خرج نداده
.بود برا همين مينا اونو جزو آدماي روشن فكر روزگار ميدونست
زمان موعود فرا رسيد و مهمونا از راه رسيدند  ،صداي صحبتاشون تا اتاق مينا كه تو طبقه باال بود هم
مي رسيد  ،مينا نگاهي تو ايينه به خودش كرد و بعد از خارج شدن از اتاقش به طرف راه پله ها به راه
 .افتاد  ،داشت از پله ها پايين ميومد كه با صداي پدر تو جاش ميخكوب شد
پدر :خوب من مطمئنم كه ميناي من و پسر شما زوج خوبي براي هم ميشن
مثه اين كه ديگي پر از آب جوش رو سر مينا ريختند صداي پدر مثه پتك تو سر مينا كوبيده ميشد انگار
اون درباره كااليي صحبت ميكرد كه فقط ميخواد از شرش خالص بشه ،بغض سنگيني گلوي مينا رو
خفت كرده بود .مينا پيش خودش گفت :مگه ميشه  ...يعني اين پدر منه كه داره درباره من حرف ميزنه
پس نظر من چ ي ! يعني من پشيزي براش ارزش ندارم كه داره اينطوري برام تصميم ميگيره !؟ اما نه ،
 .خودم بايد از خودم دفاع كنم بايد بگم كه اين نظر منه كه همه چيو تعيين ميكنه
ولي يه حس خاصي به مينا مي گفت كه يه نگاهي به خواستگار اجباريش بندازه شايد اون هموني باشه كه
مينا آر زوشو داشت  .مينا با اعتماد به نفسي قابل تحسين از پله ها پايين اومد و با صداي بلند و رسا
طوري كه بغض مخفي شدش تابلو بود ،سالم كرد .تمام افراد جمع با خوشرويي جواب سالمش رو دادند
 ،پدر اونو دعوت به نشستن كرد و اون پيش مادرش نشست .از صحبتهاي جمع چيزي نميفهميد  ،يك
لحظه نيم نگاهي به پسر جوون آقاي حكيم زاده كه سرش رو پايين انداخته بود و با صورتي پر از عرق
گلهاي قالي رو ميشمرد انداخت  .پسري چاق و گامبو و خيكي كه به سختي توي مبل جا شده بود با
عينكي ته استكاني  ،قدي كوتاه  ،صورتي درشت كه با اطمينان مي شد گفت كه هنوز ريشاش در نيومده
بود و با سني كه داشت مطمئنا برا نقصي بود كه توي دوران بلوغ براش به وجود اومده بود .باور كردني
نبود اون چطور به خودش اجازه داده بود كه به خواستگاريش بياد هر چند مينا مي دونست كه اون پسر
حتي يه بارم اونو نديده بود و همه اين فتنه ها زير سر پدرش و آقاي حكيم زاده بود اما بازم در عجب بود
كه آقاي حكيم زاده هم اونو نديده بود چطور نديده و نشناخته خواستگاريش اومده بود ولي حتما آقاي حكيم
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زاده مي دونست كه دختري كه به خواستگاريش ميره هر چي هست از پسر خودش سرتره .مينا نگاهي
به خانم حكيم زاده انداخت كه تا االن با نگاش داشت اونو ميخورد .نگاهي تحقيرآميز  ،با ناز و كرشمه و
حس برتري و فخرفروشي  ،مثه اين بود كه توي وجود مينا دنبال ايرادي ميگشت كه بعدا به عنوان نقطه
ضعفش ازش استفاده كنه اما اقاي حكيم زاده برعكس همسرش آدم فوق العاده متين  ،باوقار و جدي بود
.كه حداقل نگاهاش واسه مينا معناي بدي نداشت
جمع با صداي آقاي حكيم زاده توي سكوت فرو رفت  :با اجازه آقاي كريمي اين دو تا جوون برن با هم يه
صحبتي داشته باشن تا ببينيم بعد چي پيش مياد
 .پسر آقاي حكيم زاده همينجور كه زمينو نگاه ميكرد از جاش بلند شد و بيصدا منتظر مينا موند
فكر اين كه حتي يك لحظه هم با اون پسر تنها باشه و بخواد باهاش درباره همسر اينده ش صحبت كنه
واسش غير قابل تحمل بود واسه همين تمام قوا و اعتمادبه نفسشو جمع كرد و با صدايي رسا و محكم رو
به آقاي حكيم زاده گفت  :خيلي خيلي ببخشيد نمي خوام به كسي بي احترامي بشه اما با عرض معذرت
 ....بايد بگم كه من اصال قصد ازدواج ندارم نه با پسر شما نه با هيج مرد ديگه اي
 ...اما خودش اينو خوب مي دونست كه جمله اخري رو واسه دل خوش كردن اونا زده
همه جاي خودشون خشكشون زده بود  ،هيشكي توان حرف زدن نداشت .پسر آقاي حكيم زاده وقتي اين
حرفو شنيدخيلي آروم نشست و بازم به زمين خيره شد ولي اين دفعه صورتشم از خجالت قرمز شده بود .
بعد از سكوتي طوالني پدر كه نمي دونست چي بگه با خنده اي تصنعي خودشو جمع و جور كرد و
همينجور كه تو جاي خودش جابه جا مي شد گفت  :مينا رو ببخشيد يه ذره دستپاچه شده  .از اضطراب يه
همچين حرفي مي زنه اما دلش چيز ديگه اي ميگه
و به مينا گفت  :مگه نه مينا جان؟
پدر سعي ميكرد با چشم به مينا بفهمونه كه حرفش رو تاييد كنه اما مينا بيدي نبود كه به اين بادها بلرزه و
سرحرف خودش وايساده بود  .از جاش بلند شد و همينجور كه به پدر نگاه مي كرد گفت  :شرمنده پدر
.جان حرف من از روي دستپاچگي نبود من االن خيلي هم ريلكسم اين حرف دلم بود و تغيير هم نميكنه
مينا با گفتن ببخشيد جمع رو ترك كرد  .از پله ها باال رفت و خودشو به اتاقش رسوند  ،صداي ضربان
تند قلبشو به خوبي مي شنيد گفتن چنين جمله اي مخصوصا چيزي كه بر خالف نظر پدرش بود براش
واقعا سخت بود اما چاره اي نداشت بايد به همه نشون مي داد كه اونقدر ها هم ديوارش كوتاه نيست و مي
تونه از پس خودش بر بياد.حتي يه لحظه هم نمي تونست پيش بيني كنه كه عكس العمل پدرش بعد از
رفتن مهمونا چيه آروم روي تختش دراز كشيد  ،قطره اشكي از چشماش سرازير شد از دست پدر دلش
شكسته بود مطمئن بود اصرار پدر بدون دليل نيست و حتما منفعتي از اين كار مي بره اما چه منفعتي
باالتر از خوشبختي دخترش بود؟ سئوال پشت سئوال و هر كدوم بدون جوابي مشخص  .از روبرو شدن
با پدر  ،هم خجالت مي كشيد و هم مي ترسيد  .مينا از فكر كردن خسته شد و ترجيح داد كه منتظر عكس
.العمل پدر بمونه
پدر و مادر بعد از بدرقه كردن مهمونا وارد ساختمون خونه شدند .پدر تونسته بود به بهانه هاي مختلف
دل آقاي حكيم زاده رو به دست بياره و قول قراري دوباره رو به اونا داده بود .آقاي حكيم زاده بعد از
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رفتن به خواستگاري هاي مختلف و شنيدن جواب منفي به خوبي فهميده بود كه هيشكي به پسرش دختر
نمي ده پس به اين اميد كه شايد پدر بتونه مينا رو راضي كنه قول دوباره خواستگاري رو از طرف پدر
.قبول كرده بود
پدر از حركاتش مشخص بود كه كالفه و عصبانيه خودشو روي مبل انداخت و به ظاهر شروع به خوندن
روزنامه كرد .مادر كه نمي تونست اين سكوتو تحمل كنه با سيني چاي به طرف پدر اومد  ،كنارش
نشست و همين جور كه سيني چايو رو ميز ميذاشت گفت  :چي با خودت فكر كرده بودي مرد؟ آخه ما
بچمونو از تو جوب پيدا نكرديم كه اين جوري بخوايم براش تصميم بگيريم
.پدر ساكت بود و به نوشته هاي روزنامه خيره شده بود
مادر بي توجه بهش ادامه داد :بميرم برا بچم  ...االن چه حالي داره  ،حسابي از ما نااميد شد آخه مرد
....نگفتي اين پسره اصال در حد دختر ما نيست اون چي بود با اون هيكل چاقش
پدر از حرفهاي بي سرو ت ه مادر حسابي كالفه شده بود روزنامه رو روي ميز كوبيد و حرفش رو قطع
كرد :خانم ميشه بس كني ؟ آبروم جلوي اقاي حكيم زاده رفت اون وقت تو داري از دخترت دفاع مي كني
؟ من نمي دونم نمي تونست يه چند دقيقه زبون به دهن بگيره و حرفي نزنه تا اينا برن  ،بعد ميومد با
.خودم صحبت مي كرد
مادر :آخه تو هم اشتباه كردي چرا نذاشتي از همون ظهر بهش بگم كه كارفرمات براي چي داره مياد
اينجا؟
پدر :آخه خانم ما همين جوريش بهش نگفتيم همه ما رو سنگ رو يخ كرد اگه بهش مي گفتيم كه اصال
حاضر نمي شد بياد تو جمع
مادر :تو خودت هم خوب مي دوني مينا نظرش چيه پس چرا داري خودتو پيشش خراب مي كني ؟ اصال
چرا اين قدر اصرار مي كني كه اين پسره دامادمون بشه؟
پدر :اوال كارفرماي من يه شركت تجاري بزرگ داره پسرشم تك فرزند خونوادشونه پس بعد از حكيم
زاده همه چي مي رسه به پسرش مي دوني چه ثروتي ميشه ؟ مينا اگه يه ذره مغزشو به كار بگيره مي
تونه آيندشو خيلي راحت بسازه  .بعدشم حكيم زاده به من قول داده كه وقتي مينا بله رو گفت و عقد كردن
به من ارتقا مقام بده و از كارمند ساده برسونه به معاون مي دوني اين يعني چي خانم ؟ يعني حقوقم حداقل
 .دو  ،سه برابر مي شه تازه بدون حساب كردن پاداش و اضافه كاري
مادر از حرفاي پدر دلخور شد  ،مي دونست كه همه اصرار پدر براي قسمت دوم حرفاش بود همون
قسمت ارتقا مقام وحقوق باال
مادر :يعني تو فقط به خاطر خودت داري اين همه اصرار مي كني؟ دخترت چي ؟ اصال نگاهي به اون
پسره انداختي؟ ديدي به زور تو مبل جا ش ده بود  ،بلد نبود يه كلمه حرف بزنه به خدا دخترم اگه قبول كنه
كه مي دونم زير بار نمي ره خودشو زندگيشو تباه مي كنه
پدر كه از دست حرفاي مادر كالفه شده بود با بي حوصلگي گفت :مگه اون پسره چشه؟ تازه اين زنه كه
بعد از ازدواج مرد رو مي سازه و تربيت مي كنه  ،مينا هم كه ماشاهلل دست و پا و عرضه شو داره
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مادر ديگه بحث با اون رو بي فايده ديد از جاش بلند شد و سيني چاي دست نخورده رو از روي ميز
برداشت  :دارم بهت ميگم يه كاري نكني كه بعدا پشيمون بشي ها ! اون موقع ست كه هم مينا رو از دست
...ميدي و هم منو  ،حاال خود داني
مينا تا صبح توي افكارش غوطه ور بود سئوالي بزرگ تو ذهنش مرتب تكرار ميشد (( چرا بعد از رفتن
مهمونها عكس العملي از پدر نديده بود ؟ چرا خونه اون قدر ساكت بود ؟ يه همچين موقعي بايد صداي
جر و بحث مادر و پدر خونه رو برمي داشت اما خبري از دعوا وبگو مگو نبود شايد مادر هم تسليم
خواسته هاي پدر شده بود و حرفي نميزد.شايد پدر فهميده بود كه كار اشتباهي كرده برا همين تو الك
خودش فرو رفته و با سكوتش مي خواد كارشو الپوشوني كنه اما شايد اين سكوت مقدمه ي يه جنگ
)).بزرگ بود
افكار مينا عذابش ميداد  ،عقربه هاي ساعت عدد سه نصف شب رو نشون ميدادند تصميم گرفت براي
رهايي از اين افكار اتاقش رو مرتب كنه  .تميز كردن اتاق حدود دو ساعت و نيم طول كشيد  .مينا
خودشو روي تخت انداخت و نيم نگاهي به دورتا دور اتاق انداخت  .اونقدر تميز و مرتب شده بود كه
انگار تمام وسايلش با مينا حرف ميزدند نگاهي به ساعت كرد پنج و سي و پنج دقيقه صبح بود حاال بايد
چي كار مي كرد ؟ از تختش بلند شد و آروم از اتاقش خارج شد از پله ها پاورچين پاورچين پايين اومد
از قسمت نشيمن خونه رد شد و از ساختمان رفت بيرون از پله هاي ايوون پايين اومد و طول حياط رو
طي كرد گوشه اي از حياط روي تا ب زنگ زده ي دوران كودكيش نشست نسيم ماليمي مي وزيد و افكار
مينا رو با خودش به اين طرف و اون طرف مي كشيد  .يه آن تصميم گرفت كه تو اولين فرصت خودش
پا پيش بذاره و با پدر صحبتي جدي داشته باشه اما آيا اين جرات رو تو خودش مي ديد ؟ حدود يك ساعت
.غرق افكارش بود كه با صداي آشنايي از پشت سرش به خودش اومد
اينجا نشستي ؟ سردت نشه دختر؟-
مينا تو جاش خشكش زد اين صداي پدر بود كه اونو مخاطب قرار مي داد ،پدر به آرومي روي تاب كنار
مينا نشست و همين جور كه مي خواست طوري نشون بده كه اتفاقي نيفتاده گفت  :خوابت نبرد؟ هواي
بهار يه جورايي هم آدم رو خوابالو مي كنه و هم بي خواب منم خوابم نمي بره  .از تو اتاقم ديدم اينجا
نشستي گفتم بيام يه كم با هم گپ بزنيم  ،يه گپ پدر و دختري
حرفاي پدر خيلي مهربون و متين و خونسرد بود از اون پدر مستبد و زورگو خبري نبود اون هموني شده
بود كه مينا مي خواست  .بعد از سكوتي طوالني پدر ادامه داد  :مينا دخترم برنامت براي آينده چيه ؟
مينا از سئوال پدر غافلگير شده بود نمي دونست منظور پدر هدفاي زندگيشه يا ازدواج با پسر آقاي حكيم
زاده برا همين با ترديد پرسيد :منظورتون از چه نظره؟
پدر :از همه نظر
مينا من من كنون گفت :خب من اول مي خوام كنكور بدم و برم دانشگاه بعد از اين كه ليسانس گرفتم يه
 .شغل مناسب پيدا كنم و يه جورايي مستقل بشم
!پدر :همين ؟ يه چيز بزرگ رو جا انداختي
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مينا خوب مي دونست كه منظور پدر همون ازدواجه با اين حال پرسيد :چي رو ؟ فكر نكنم چيزي جا
مونده باشه
پدر با لبخندي تصنعي گفت  :چرا دخترم يه چيزي رو جا انداختي  .يه چيزي كه همه يه روزي بايد
باهاش روبرو بشن  ،ازدواج  .يعني توي برنامه هات خبري از ازدواج نيست ؟
مينا يه ذره فكر كرد مي خواست جواب دندون شكني به پدرش بده و به يه طريقي جلوي باز شدن بيش از
حد مطلب رو بگيره  :چرا هست  ،خب اونو كه نميشه پيش بيني كرد بايد ببينم سرنوشت برام چي رقم
! ميزنه
پدر :حق با توئه با سرنوشت نميشه جنگيد
پدر مكثي كرد و گفت  :حاال اگه اين سرنوشت بهت بگه كه بايد با پسر آقاي حكيم زاده ازدواج كني چي؟
مينا  :سرنوشت يا شما؟
پدر :ببين دخترم وضعيت مالي آقاي حكيم زاده حرف نداره پسرش تك فرزند خونوادست همه چي بعد از
پدرش به اون مي رسه اون وقت تو ديگه هيچ غمي نداري مي توني درست رو ادامه بدي  .دنبال كار هم
نمي خواد بگردي توي اون شركت كاري هست كه در خور عروس اقاي حكيم زاده باشه اين جوري
هممون به يه نوايي مي رسيم  ...بد ميگم ؟
مينا همه حرفاي پدر رو به ديده زور و اجبار نگاه مي كرد اما با اين تفاوت كه پدر حربه ي خوبي به
.كار گرفته بود مي خواست با مهربوني حرف خودشو به كرسي بشونه
مينا  :بابا من نظرم رو همون ديشب به همه شما ها گفتم  .من اصال عالقه اي به پسر آقاي حكيم زاده
 .ندارم و نخواهم داشت
پدر :آخه تو كه نبايد توي همون نگاه اول عاشقش بشي زمان مي بره
حرف پدر بي منطق بود و تحملش سخت
مينا  :باالخره من بايد يه انگيزه اي داشته باشم كه حتي بتونم باهاش حرف بزنم ؟
پدر :چه انگيزه اي باالتر از اين كه با اين ازدواج تو به تمام ارزوهات مي رسي
مينا با دلخوري و عصبانيت از جاش بلند شد و به پدر گفت :اگه نيمي از برنامه هاي زندگيم تحصيالت و
شغل مناسبه نيمه ي ديگش ازدواج با كسيه كه از صميم قلب عاشقش باشم نه اين كه بشينم و منتظر بمونم
كه شايد تازه ازش خوشم بياد
 ...پدر  :ولي
مينا :ديگه حرف زدن درباره اين موضوع آب توي هونگ كوبيدنه  .من رو حرف خودم هستم
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مينا راه خودشو گرفت و رفت اما صداي جدي پدر اونو وادار به وايسادن كرد  :هدف بعدي زندگيت
قبول شدن توي كنكوره درسته ؟
مينا رو به پدر كرد و گفت :بله هدفم همينه حدود يك ساله كه دارم خوب درس ميخونم تا ماه ديگه توي
كنكور قبول بشم و بتونم برم دانشگاه
پ در :خب خودت گفتي كه به سرنوشت اعتقاد داري درسته ؟
مينا  :آره چطور مگه ؟
پدر :اگه قبول نشي چي ؟
مينا :من يك ساله كه دارم درس مي خونم توي مدرسه هم شاگرد بدي نبودم پس مي تونم از پسش بر بيام
.
تقرببا سه سال بود كه از ديپلم گرفتن مينا مي گذشت تو اين فاصله تقريبا به هر شاخه هنري كه دوست
داشت سر زده بود اما آخرش به اين نتيجه رسيده بود كه رفتن به دانشگاه براش چيز ديگه ايه كه بايد به
.اون برسه
پدر ادامه داد :اين قدر مطمئني؟
مينا :تقريبا
پدر :نه نشد ديگه اگه واقعا به خودت اطمينان داري بايد جواب سئوالمو درست و حسابي بدي
عقل مينا بهش هشدار ميداد كه بي حساب حرفي نزنه ولي مينا مي خواست به پدر چيزيو ثابت كنه و
بهش بفهمونه كه تو تصميماتش جديه و مصمم برا همين به حرف دلش گوش داد و محكم و ثابت گفت :
بله مطمئنم
پدر از اين خوشحال بود كه نقشش به خوبي داره پيش مي ره  :پس اگه اين قدر مطمئني بيا يه شرطي با
سرنوشت بذاريم
مينا از حرفهاي پدر سردر نمي اورد با تعجب گفت  :با سرنوشت؟
پدر :آره سرنوشت
مينا :چه شرطي؟
پدر :اين كه اگه توي كنكور قبول شدي خودت برنامه هاي بعدي زندگيت رو مشخص مي كني و هر
كاري بخواي ميتوني انجام بدي اما اگه خدايي نكرده زد و به هر دليلي قبول نشدي اون وقته كه سرنوشت
داره حرف خودشو مي زنه و اون برنده ميشه
مينا :حاال اگه قبول نشدم حرف سرنوشت چيه؟
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پدر :اين كه با پسر اقاي حكيم زاده ازدواج كن ي البته توي برنامه هات هيچ تغييري صورت نمي گيره فقط
يه ازدواج بهش اضافه ميشه و بعد از ازدواج مي توني دوباره كنكور بدي و به هدفاي بعديت برسي
.مينا كالفه شده بود :اين حرف سرنوشت نيست حرف شماست  .شما سرنوشت نيستيد
پدر :ببين حاال چه فرقي داره من يا سرنوشت  .اصل اينه كه تو اين شرط رو قبول كني
مينا  :نه چرا بايد اين شرط رو قبول كنم؟
پدر :پس اون قدرها هم درباره رسيدن به هدفهات مطمئن نيستي و خودت رو باور نداري
مينا :چرا به خودم اطمينان كامل دارم كه مي تونم از پسش بر بيام
پدر :خب پس شرط رو قبول كن
مينا  :اگه قبول شدم چي؟
پدر :گفتم كه اگه قبول شدي ازادي بري دانشگاه و هر كاري ميخواي بكني با هر كسي كه دلت مي خواد
ازدواج كني و من هيچ دخالتي نميكنم اون موقع حرف تو حرف منم هست اما اگه توي كنكور قبول نشدي
برعكس ميشه حرف من حرف تو ميشه البته فقط در مورد ازدواج درباره هدفهاي ديگه بازم ازادي كه
هر كاري ميخواي بكني  .مي بيني اگه تو شرط رو ببري همه برنامه هات براي خودت ميشه اما اگه من
ببرم فقط يه چيز حرف من ميشه اونم ازدواجته  .پس زياد ضرر نميكني
مينا :زياد ضرر نميكنم ؟ شما نصف زندگي آينده ي منو مي گيرين؟
پدر :من نه سرنوشت
مينا :شايد سرنوشت بخواد من خودم تصميم بگيرم كه چه جور زندگي كنم
پدر :پس شرط رو قبول كن و برنده شو با سرنوشت بجنگ
مينا :بابا شما سرنوشت نيستين
پدر :اگه شرط رو ببري من هيچ كاره مي شم و اون موقع سرنوشت با توئه
 .مينا  :نمي دونم چي بگم  ،صحبت يه عمر زندگي با كسيه كه اصال نمي تونم نگاش كنم
پدر :تو كه به خودت مطمئني كه تو كنكور قبول ميشي  .مادرت مي گفت بهش گفتي كه تمام تست ها رو
.حتي مي توني چشم بسته بزني
مينا :نه به اين غلظت اما اره خوب تست مي زنم
پدر :خب پس حرف حسابت چيه؟ به خودت مطمئن نيستي ؟
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هدف پدر از اين حرفا فقط تحريك مينا بود مي خواست با فشار اوردن بهش،اونو وادار به تصميمي بكنه
.كه مد نظرشه و به خوبي هم از پسش براومد
مينا با حرص و اعتماد به نفس گفت :باشه شرط شما رو قبول مي كنم
سرشو پايين انداخت و همين جور كه به ساختمون خونه نزديك ميشد صداي پدر رو شنيد كه مي گفت:
پس يادت باشه اگه خدايي نكرده توي كنكور قبول نشدي ديگه دعوا و اين جور چيزها نداريم خيلي آروم
و با صلح و آشتي شرط من اجرا ميشه و قرار خواستگاري رو مي ذارم  .حرف من حرف تو ميشه
باشه؟
 .مينا با اكراه سرشو به عالمت رضايت تكون داد و وارد ساختمون شد
صبح وقت صبحونه پدر از نيومدن مينا سر ميز صبحونه و خوابيدنش استفاده كرد همه قضيه رو براي
همسرش تعريف كرد و مادر بعد از غر زدناي فراوون و گفتن ((من با كل اين ماجرا مخالفم از االن بهت
 .گفته باشم هر اتفاقي كه بيفته مسئولش خودتي وبس)) بحث رو پايان داده بود
حدود ساعت يازده بود كه از خواب بيدار شد حاال كه فكرش يه ذره سبك شده بود فهميده بود كه چه قول
اشتباه داده نبايد تن به اين شرط مسخره مي داد خيلي خوب مي دونست كه هدف پدر فقط رسيدن به منافع
خودش بود اما حسي بهش مي گفت كه بايد پدر رو سرجاش بنشونه  .برنده شدن تو اين شرط يعني آزادي
.مطلق .به باخت فكر نمي كرد يعني اصال احتمال باخت رو نمي داد چون از خودش خيلي مطمئن بود
روز جمعه بود  .رويا با شوهرش شاهين طبق روال هر هفته براي ناهار به خونه پدرش اومده بود .
شاهين با پدر مشغول بازي تخته نرد بود و رويا هم تو آشپزخونه مشغول كمك كردن به مادر براي پخت
غذاي محبوبشون سبزي پلو با ماهي بود  .مادر داشت ماهي سرخ مي كرد و رويا هم برنج رو آبكش مي
 .كرد
رويا :مامان پس مينا كجاست؟
مادر :تو اتاقشه
رويا  :اون هر جمعه تو آشپزخونه بود
مادر :امروز با جمعه هاي ديگه فرق مي كنه
رويا  :چطور؟
مادر :ديشب براش خواستگار اومده بود
رويا :ا خوبه براي خواهرمون خواستگار مي ياد و من خبر ندارم  .حاال طرف كي بود؟
مادر :خود مينا هم خبر نداشت
رويا :وا اين چه خواستگاريه كه عروس خودش خبر نداره؟
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و مادر همه قضايا رو مو به مو براي رويا تعريف كرد  .رويا دختري بيست و هفت ساله و بچه اول
خونواده بود از لحاظ ظاهر تموم خصوصيات مينا رو داشت اما چشاي خمار زيباش و قد بلندش باعث
شده بود كه به وضوح زيباتر از مينا به نظر بياد .چهار سال بود كه با شاهين ازدواج كرده بود و به نظر
مي اومد كه با هم زندگي خوبي داشته باشن ا ون درست بود كه از لحاظ ظاهر از مينا زيباتر بود اما از
.نظر اخالقي تعريفي نداشت
رويا دم كني رو دور در قابلمه برنج پيچيد و از محكم بودن در قابلمه مطمئن شد وسايل ساالد رو از
روي ظرفشويي برداشت و روي ميز گذاشت پشت ميز روي صندلي نشست و همينجور كه خيارها رو
پوست مي كند گفت :خب پس ماجرا داره جالب ميشه  ،حاال مينا از كجا مي دونه كه شرط رو مي بره؟
مادر :نمي دونم مادر  ،وضعيت درسش كه خيلي خوبه اما من شنيدم كه تموم اين مدت كه درس خونده به
يك طرفه و اون دو سه هفته مونده به كنكور و دوره هاش هم يك طرف ديگست
رويا  :مينا ب ي خود داره لجبازي مي كنه  ،حرف بابا رو قبول مي كرد و خالص
!مادر :آخه عزيزم صحبت يه عمر زندگيه  .يه حرفايي مي زني ها
رويا :خيلي سنگين و رنگين حرف پدر رو قبول مي كرد بهتر از اين بود كه شرط رو ببازه و سرافكنده
بشه
من قرار نيست اين شرط رو ببازم-
.اين حرفو مينا همين جور كه وارد آشپزخونه مي شد گفت
رويا  :به به چشم ما به جمال شما روشن شد  .داشتي درس مي خوندي؟
مينا پشت ميز دور از رويا نشست و در حالي كه خياري رو گاز ميزد گفت :آره چطور مگه؟
رويا  :بابا بيخيال  ،توي شرط مي بازي بعد آبروت مي ره ها از من گفتن بود .منو يادته؟ وقتي بابا گفت
با پسر دوستش ازدواج كنم بدون هيچ حرفي قبول كردم با اين كه عالقه اي به شاهين نداشتم اما حاال
 .زندگي خوبي با هم داريم مرد خوبيه و من ازش راضيم
مينا  :اوال شاهين رو با اون پسره ي پخمه اشتباه نگير ،شاهين بر رويي داره قدش بلنده بدن سازه اما اون
 ....بعدشم ازش راضي هستي يا دوسش داري؟
.رويا :خب آدم اگه با كسي زندگي كنه خود به خود بهش وابسته ميشه
مينا :وابسته شدي يا عاشقشي؟
رويا از جواب دادن طفره مي رفت  :چه فرقي داره اصل اينه كه زندگي خوبي داريم  .بعدشم حاال تو
فكر كردي آنجلينا جولي كه اينقدر ميزني تو سر پسر مردم؟
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مينا :حاال هر چي باشم مثل تو بي دست و پا نيستم مي خواستي يه ذره عرضه نشون بدي و مخالفتتو
اعالم كني
رويا :من بي د ست وپا نبودم به حرف پدر احترام گذاشتم
مينا :برو بابا دلت خوشه ها  ...من از اين كارا نميكنم
رويا :من كه مي دونم تو توي كنكور قبول نميشي
مينا  :به حرف گربه سياهه بارون نمياد ...اصال تو چه كاره اي ؟ من تو كنكور قبول نشم چي به تو مي
رسه؟
رويا مي خواست جواب مين ا رو بده كه مادر وسط حرفشون پريد و گفت :ا بسه ديگه شما هم  ...سرمو
بردين
سبدي رو به طرف مينا گرفت و گفت :مينا جان برو از باغچه سبزي خوردن بچين  ،پاك كنيم بذاريم سر
ميز ناهار
مينا با اكراه از جاش بلند شد  ،سبد رو از دست مادر گرفت و بعد از نگاهي تحقيراميز به رويا از
.آشپزخونه بيرون رفت
رويا :قبول شدن رو بايد تو خواب ببيني
مادر كه اعصابش از اين حرفا به هم ريخته بود گفت :اين قدر سربه سر مينا نذار  ،خوشت مياد چوب ال
 ...چرخش كني؟ واال خواهر هم بود خواهرهاي قديم
بعد از ظهر همون روز الناز دوست صميمي مينا بهش تلفن كرد و حال و احوال و ميزان پيشرفت درسي
اون رو جويا شد اما مينا بدون اينكه جواب الناز رو بده يه راست رفت سر اصل مطلب و قضيه شرط
 .پدرش رو براش تعريف كرد
الناز با تعجب گفت :اينايي كه ميگي راسته يا داري منو سركار ميذاري؟
.مينا :بابا به خدا راسته راسته ،مريض نيستم كه بخوام الكي سركارت بذارم
الناز :نمي دونم چي بگم  ،از باباي تو بعيده كه يه همچين رفتاري بكنه  ،تازه تو چرا قبول كردي؟ مگه
عقلتو از دست دادي؟ مي دوني اگه خدايي نكرده يه اتفاقي بيفته و تو قبول نشي چه باليي سر زندگيت
مياد؟ سر لج و لجبازي مي خواي خودتو بدبخت كني؟ واقعا بايد بگم خاك تو سرت مينا
مينا :بايد بهش ثابت كنم كه من از پس خودم بر ميام
الناز :اگه نتونستي چي؟
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مينا :واي الناز ...اصال به اون طرف قضيه فكرنمي كنم  ...امروز يه لحظه بهش فكر كردم داشتم ديوونه
مي شدم
الناز :تو حاالشم ديوونه اي دختر  ،من كه گيج شدم  ،خب برو و حرفتو پس بگير
مينا :چه حرفايي ميزني ها ! اگه اين كارو بكنم كه اون موقع تا اخر عمر بايد از پدرم توسري بخورم
.الناز :راست ميگي  ،اصال از اول نبايد همچين قولي ميدادي
مينا :حاال كه قولشو دادم ديگه هم نمي شه زمانو به عقب برگردوند
الناز :آره ن ميشه .پس بايد تمام سعيتو بكني اين فقط يه كنكور ساده نيست كه اگه قبول نشي سال ديگه
امتحان بدي اين سرنوشت زندگيتو مشخص ميكنه .بشين خوب بخون اگه كاري هم داشتي يا مشكلي توي
.درسات بود من كمكت ميكنم روي من حساب كن
مينا :باشه مرسي .تو چقدر خوندي؟
الناز :اي يه كا رايي مي كنم آخه من مثه تو سرنوشتم گرو اين كنكور نيست خيلي دوست دارم قبول بشم و
تمام تالشمم مي كنم اما اگه قبول نشدم سال ديگه امتحان ميدم .من از همون اول هم به رشته هنر عالقه
داشتم و االنم كه مي دوني دارم طراحي كار مي كنم به خاطر پيشنهاد تو بود كه منم كنكوري شدم وگر نه
من كه دارم طراحيمو مي كنم و ازش راضي هم هستم
مينا :اميدوارم قبول بشي تو شاگرد اول كالس بودي اگه قبول نشي مي خواي من قبول بشم؟
الناز  :تا ببينيم خدا چي ميخواد ...خب اگه كاري نداري من برم به مامانم كمك كنم آخه امروز كلي
.مهمون دعوت كرده
مينا :كيا ميان؟
الناز  :همون فاميالي هميشگي  .خونواده دايي و عمه و عموم
مينا :خب خوش بگذره  ...برو به كارات برس ،كاري نداري؟
الناز :نه سالم برسون ...خداحافظ
الناز دوست قديمي مينا بود ،اونا از كالس دوم دبيرستان با هم دوست بودند و خاطرات تلخ و شيريني رو
كنار هم ثبت كرده بودند .الناز در واقع تنها كسي بود كه مي تونست محرم اسرار مينا باشه هر وقت كه
 .مشكلي پيش ميومد اون دو تا واسه هم سنگ صبور مناسبي بودند كه توي رازداري تبحر خاصي داشتند
تقريبا ده روز از گذاشتن شرط كنكور پدر گذشته بود و يازده روز مونده بود به كنكور سراسري  .مينا
تمام تالش رو مي كرد كه تو كنكور قبول بشه  ،اون روزها مادر و پدر خيلي كم مينا رو تو خونه مي
ديدند اون حتي غذاش رو هم تو اتاقش مي خورد توي تصميمش مصصم بود .به خاطر اينده اش مي
.جنگيد و اميدوار بود كه توي اين جنگ پيروز بشه
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يكي از شباي پر استرس قبل از امتحان بود  ،مينا كتاب توي دستش بود و تو حياط خونه مشغول خوندن
كتاب شيمي بود كه با صداي زنگ در به خودش اومد  ،نگاهي به ساعت مچيش انداخت  ،كي اون وقت
شب به ديدن اونا مي اومد ؟ در حياط با آيفن باز شد مرد جووني وارد حياط شد و بعد از بستن در به
طرف مينا اومد  .مينا با ترديد و به دقت به اون جوون نگاه كرد لبخند شادي روي لباش نقش بست و
.دوون دوون به طرف اون جوان رفت
مينا :نيما خودتي؟  ....واي چقدر از ديدنت خوشحالم  ...باالخره برگشتي؟ دلم خيلي برات تنگ شده بود.
كي اومدي؟
نيما همين جور كه لبخند به لب داشت مي خواست جواب مينا رو بده كه با جيغ خوشحالي مادر و فرياد
.پدر توجهش به سمت اونا جلب شد
نيما پسري بود كه هر دختري آرزوش رو داشت  .قدي نسبتا بلند  ،خوش تيپ،چهره اي جذاب و با نمك
البته بيشتر از همه اخالقش بود كه هر كسي رو تو همون برخورد اول به خودش جذب ميكرد .شوخ طبع
.نبود اما رفتار مهربونش به قول مينا مهره ماري بود بس قدرتمند
تمام اعضاي خونواده از اومدن نيما سراز پا نمي شناختند  ،مادر با خوشحالي دور سر نيما اسپند دود مي
كرد و پدر هر از گاهي از شادي آروم پشت نيما مي زد  .شب مسرت بخشي براي اهل خونواده بود ،
.بعد از صرف شام همه دور هم جمع بودند و مشتاقانه به تعريف هاي نيما از سربازي گوش مي دادند
شب از نيمه گذشته بود و مينا با چشمايي خواب آلود همچنان مشغول درس خوندن بود دو ضربه به در
 .زده شد در باز شد و نيما وارد اتاقش شد لبخند غمناكي به روش زد و به آرومي روي تخت نشست
.مينا  :به به آقا نيما افتخار داده و يه سري به اتاق اين بنده حقير زده
نيما :اوه اوه برا من چه لفظ قلم صحبت ميكنه  ،اومدم ببينم داري چيكار ميكني؟
 .مينا آ هي كشيد و گفت  :ميبيني كه دارم مثل خر ميخونم كه تو كنكور قبول بشم
سكوت سردي اتاق رو گرفت  ،نيما با صدايي غمگين گفت :مامان راست ميگه؟
مينا كه خودش رو به اون راه مي زد گفت :تا حاال ديدي مامان دروغ بگه؟ حتما راست ميگه ،حاال چي
گفته؟
نيما :قضيه شرطي كه با بابا بستي درسته ؟
 ...مينا :تو هم نيمده خودتو با چه قضايايي درگير مي كني ها
نيما با جديت هر چه تمام تر گفت :ميخوام ببينم راسته يا نه  ...اگه راسته يه تو گوشي درست و حسابي
نصارت كنم ديوونه
نيما كامال جدي بود .مينا همين جور كه خودشو مشغول ورق زدن كتاب مي كرد گفت  :اونقدرا هم جدي
نيست كه بخوام بابتش از تو چك بخورم

15

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

نيما از جاش بلند شد  ،با حرص كتاب رو از دستش كشيد و به گوشه اي پرتاب كرد دو طرف بازوهاي
مينا رو گرفت اونو بلند كرد و روي تخت نشوند خودش هم روبروش نشست و تو چشاي مضطرب مينا
خيره شد و گفت :حرف بزن راسته؟
مينا مثل پرنده اي كه تو دام عقاب افتاده ترسيده بود تا حاال يه چنين رفتاري از نيماي سرحال و سرزنده
نديده بود .قلبش به تپش افتاده بود همين جور كه سعي ميكرد خودشو كنترل كنه سرشو پايين انداخت و
گفت :آره راسته
باعصبانيت از جاش بلند شد  ،دور تا دور اتاق به تندي راه مي رفت و كلمات نامفهومي رو با خودش
زمزمه مي كرد .مينا حول شد براي اينكه اونو اروم كنه گفت :به خدا تو كنكور قبول ميشم من مي تونم ،
نا اميدت نمي كنم
همون موقع ناگهان بغضش گرفت صداش مي لزريد انگار كه خودش هم از گفته هاش مطمئن نبود ولي با
اين حال اين جم له رو تكرار مي كرد :به خدا قبول مي شم  ....به خدا قبول ميشم
مينا به گريه افتاد  .نيما كنار ديوار وايساد و چند مشت محكم به ديوار كوبيد تو همون حال متوجه
وضعيت مينا شد  ،بلند شد و كنارش نشست اونو تو آغوشش گرفت هيچ نشونه اي از عصبانيت چند دقيقه
پيشش نبود با لحني مهربون و آروم گفت  :حاال چرا داري گريه ميكني؟ خوب بلدي چطور در دهن منو
ببندي ها  .گريه نكن عزيزم  ...همچين گريه ميكنه كه انگار ده تا در گوشي از من خورده  .دست پيش
ميگيري كه پس نيفتي؟
 ...مينا كه گريه اش فروكش كرده بود با صدايي لرزون گفت :مي ترسم نيما مي ترسم
نيما  :ببين تمام اون حرفايي كه مي خواستم بهت بزنم رو خودت مي دوني اگه نمي دونستي االن گريه
نمي كردي  ،به خدا منم مي ترسم  ،مي ترسم از روزي كه تو اين شرط لعنتي رو ببازي و اون وقت....
آخه دختر چي با خودت فكر كردي؟ ها؟ عقلت كجا رفته؟ منطقت ؟ چرا اين كارو كردي؟
....مينا :مي خواستم بهش ثابت
نيما حرفشو قطع كرد و گفت :ارزششو داره ؟ ارزششو داره كه يه همچين ريسكي بكني؟ مي دوني ببازي
چي ميشه؟ اصال نمي تونم بهش فكر كنم  ...من دو دفعه پسر اون مرتيكه رو ديدم من كه پسرم نمي تونم
 ...بهش نگاه كنم  ....ديگه تو كه يه دختري
حرفشو خورد و صالح نديد كه ادامه بده .از جاش بلند شد و سمت در اتاق رفت وايساد و به مينا گفت:
اگه بابا رو خوب نميشناختم زورت مي كردم كه بري و حرفتو پس بگيري اما مي دونم اگه بزني زير
قولت در آينده بابا انچنان دماري از روزگارت در مياره كه خودت پشيمون بشي  ...حاال هم تنها چيزي
كه ميتونم بهت بگم اينه كه موفق باشي  ...و اينم بدون كه هر اتفاقي بيفته من مثل هميشه پشتتم  ،خيالت
راحت
يه هفته بيشتر تا امتحاناي كنكور باقي نمونده بود  ، ،مادر و پدر واسه خريد رفته بودند بازار و نيما هم با
دوستاي قديميش رفته بودن شمال .مين ا تو خونه تنها بود و سخت مشغول دوره كردن درس هاش كه يه
دفعه زنگ تلفن به صدا در اومد  .گوشي رو برداشت  :الو بفرماييد
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صداي مردي غريبه از پشت گوشي جوابشو داد :الو سالم
مينا :سالم  ...بفرماييد
ميتونم وقتتونو بگيرم-
مينا :شما؟
غريبه نيستم بعدا مي فهمي-
مينا :امرتون
...امر كه زياده تا ببينيم تو كدومشو انجام ميدي-
مينا حسابي كالفه شده بود  ،چند بار پسراي فاميل همين طور اونو سركار گذاشته بودند و اونم برخورد
بدي با اونا كرده بود كه تا چند وقت نقل مجالس پسراي فاميل شده بود  .ديگه نمي خواست مثل دفعه هاي
.قبل بي خود برخورد بدي نشون بده
مينا :آقا اگه خودتونو معرفي نكنين من قطع ميكنم
گفتم كه بعدا مي فهمي من كيم-
مينا خيلي سريع گوشي رو قطع كرد  .هنوز چند قدمي از تلفن دور نشده بود كه دوباره تلفن زنگ زد.
.مينا به اميد اينكه كس ديگه اي باشه گوشيو برداشت
مينا :الو
چرا قطع كردي خانم خانما داشتيم دو كلمه حرف مي زديما-
مينا :آقاي محترم لطفا مزاحم نشيد
بازم گوشيو گذاشت و بازم صداي تلفن  .مينا بايد به درس هاش مي رسيد وقت سروكله زدن با اين جور
آدما رو نداشت واسه همين دوشاخه تلفن رو به سرعت از پريز كشيد  ،نفس عميقي كشيد و به اتاقش
رفت  .حدود نيم ساعت نگذشته بود كه گوشي موبايلش به صدا در اومد  ،مينا بين كتاباي ريخته و پاشيده
كف اتاقش دنبال گوشيش گشت و بعد از پيدا كردن اون نگاهي به صفحه گوشي انداخت شماره از باجه
تلفن عمومي بود.با ترديد جواب داد :الو بفرماييد
ا چرا ديگه تلفن رو برنمي داري ؟ كلي باهات حرف دارم-
اين دفعه دلهره وحشت باري مينا رو دربرگرفت  ،اون كي بود كه هم شماره خونه شون رو داشت و هم
شماره گوشي همراهش رو  .بايد خودشو در مقابلش شجاع نشون ميداد :آقا مرض داري همش مزاحم
ميشي تو كارو زندگي نداري يه كاري نكن شمارتو بدم دست مخابرات
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واي واي ترسيدم ما گوشمون از اين حرفا پره خانم؛ حاال نمي خواي با ما راه بياي؟ فقط ميخوام يكم با -
هم درد و دل كنيم
مينا :خفه شو
بازم گوشيو قطع كرد و بازم صداي زنگ گوشي
 ...مينا با عصبانيت جواب داد :بي شعور برو مزاحم يكي ديگه بشو
خانم مينا اعتمادي اينقدر تند نرو-
مينا :حاال فهميدم تو جزو همون پسراي احمق فاميلي  .ببين زمان خوبي رو براي كرم ريختن انتخاب
نكردي برو پي كارت
مينا گوشيو قطع كرد  .يه آن ترس همه وجودشو گرفت آخه پسراي فاميل هيچ وقت اين جوري مزاحمش
نشده بودند هميشه با دو تا فوت گوشيو قطع مي كردند تازه صداي اون مرد اصال واسه مينا آشنا
نبود.نكنه اون واقعا يه مزاحم باشه و مي خواد مخل آسايش مينا بشه .اونم تو اون چند روز طاليي قبل از
كنكور .مينا به اندازه كافي استرس داشت و تحمل اين يكي رو ديگه نداشت  .جرات گفتن به پدر و مادر
رو هم نداشت چون در هر صورت اونا و الدينش بودند كارشون محدود كردن بچه هاشون بود و هميشه
به جاي اين كه مسئله رو حل كنن صورت مسئله رو پاك مي كردند .بدبختانه تلفن خونه هم شماره انداز
نداشت چند بار به پدر گفته بود كه گوشي قديميشون رو عوض كنه و يه تلفن ديجيتالي بخره ولي اون هر
دفعه از زير كار در مي رفت .با به صدا در اومدن دوباره گوشي مينا صفحه گوشي رو چك كرد نفس
راحتي كشيد و جواب داد :الو مامان
مادر :الو دخترم چرا گوشي خونه رو جواب نمي دي
مينا با دستپاچگي گفت  :گوشي خونه؟ نه من صدايي نشنيدم
مادر  :ماشاهلل غرق درس خوندن كه ميشي ديگه توي اين عالم نيستي  ،بهت زنگ زدم بگم ما اومدين
خونه عمه خيلي اصرار كرد كه شام بمونيم برا همين شب يه ذره دير مي ياييم
مينا از تنهايي ترسيد :حاال نميشد نمونين
مادر :براي تو كه بد نميشه خونه ساكته ساكته بشين توي آرامش درستو بخون
مينا :باشه  ،خوش بگذره
مادر :قربونت كاري نداري عزيزم؟
مينا :نه  ...خدافظ
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هوا كامل تاريك شده بود  ،مينا داشت درس مي خوند  .قضيه مزاحم تلفني رو به كلي فراموش كرده بود
كه دوباره گوشيش به صدا در اومد .اون قدر مشغول درس بود كه بدون نگاه كردن صفحه گوشي جواب
داد :بله بفرماييد
چيه ماما ن و بابات نيمدن خونه ؟ دير نكردن؟ تنهايي نمي ترسي؟ ميخواي بيام پيشت ؟-
.اون مرد كي بود حتي مي دونست كه پدر و مادر مينا خونه نيستند و اون تنهاست
مينا اين دفعه صداش تابلو مي لرزيد :تو اينارو از كجا ميدوني عوضي؟
ديگه بي ادب نشو ديگه  ...مگه من مي ذارم تو تنها باشي همين دور و برا دارم مي پامت-
مينا :من كه توي خونم تو چطوري منو ميپايي؟
يه نگايي تو كوچه بنداز ميبيني-
يه دفعه يادش افتاد كه يه باجه تلفن عمومي درست روبروي پنجره اتاقش اون طرف خيابانه  .صداي
ضربان قلبشو به خوبي ميشنيد همين جور كه گوشي تو دستش بود به آرومي به سمت پنجره به راه افتاد
خدا خدا ميكرد كه اون غريبه دروغ گفته باشه  .با دست لرزونش پرده رو كنار كشيد  .چيزي رو كه مي
ديد باور نداشت يه مرد ناشناس كه سرتا پا سياه پوشيده بود و با يه دستمال سياه چهرش رو مخفي كرده
بود بهش زل زده بود .مينا گوشيو قطع كرد و خيلي سريع از پنجره كنار رفت  ،گوشه اي از اتاق روي
زمين نشست و از ترس به گريه افتاد .زنگ گوشي به صدا دراومد اين دفعه با دستاي لرزون بدون نگاه
كردن شماره  ،گوشيو خاموش كرد .از ته قلبش نيما رو طلب ميكرد  .كاش اينجا بود اگه اون پيشش بود
اون مرد ديونه به خود ش جرات نمي داد كه اين طوري مزاحم مينا بشه .بي اختيار افكار وحشت ناك به
سراغش اومده بود و يكي از اون يكي بدتر  ،اگه اون مرد از ديوار باال مي اومد و وارد خونه ميشد چي
؟ اون تنها بود خونه شون اون قدر بزرگ بود كه صداش رو هيشكي نميشنيد .چند ساعت همين جوري
گذشت سكوت ترسناكي خونه رو برداشته بود  .چراغاي كل خونه خاموش بودند و فقط چراغ اتاق مينا
روشن بود  .مينا نگاهي به ساعت اتاقش انداخت  .ساعت ده شب بود چرا پدر ومادرش هنوز برنگشته
بودند ؟ مينا تو همين افكار بود كه يكدفعه صدايي مبهم شبيه بسته شدن در به گوشش رسيد  .يه آن
خوشحال شد حتما والدينش برگشته بودند به طرف در اتاقش رفت يه دفعه تو جاي خودش خشكش زد اما
پدرش كه ماشين داشت و اگه اونا بودند اول بايد ماشينو توي حياط ميذاشتند  .با قدماي لرزون به طرف
پنجره رفت پرده رو كنار زد  .مرد مزاحم اونجا نبود  .نكنه از تنهايي مينا استفاده كرده و وارد خونه
شده .مينا داشت ديوانه ميشد صداي آروم پاي يه نفر رو شنيد كه از پله ها باال مي ياد ديگه مطمئن شده
بود كه كارش تمومه  .تو روزنامه ها و مجله ها كم درباره اين حوادث نخونده بود  ،پشت در اتاق
چمباتمه زد و چشماشو بست صداي دندوناش رو كه از ترس به هم مي خورد رو به خوبي ميشنيد ،
صداي پاي مرموز به اتاق مينا نزديك شد دسته در به آرومي پايين اومد  .مينا نفسش رو تو سينه حبس
 ...كرده بود و به در اتاق فشار مي اورد كه باز نشه  .چند بار دسته در تكون خورد و
.صداي آشنايي توجه مينا رو به خودش جلب كرد
م ينا  ...اونجايي ؟ خوابيدي؟ چرا اين در قفله؟-
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بله اين صداي نيما بود كه مينا رو مخاطب قرار مي داد  .مينا هنوز تو شوك بود ميدونست كه ديگه نيما
اونجاست و خطري اونو تهديد نميكنه اما بازم تو جاي خودش خشكش زده بود
نيما :مينا چرا پشت در نشستي ؟ صداي نفساتو ميشنوم  .از جلوي در برو كنار  .چت شده؟
چهاردست و پا به آرومي از پشت در كنار رفت .نيما در رو باز كرد به صورتش نگاهي انداخت كنارش
 .اومد و روبروش نشست
نيما :چي شده؟ چرا اين ريختي شدي؟ مگه جن ديدي؟ مينا؟
مينا يه آن به خودش اومد و قيافه نيما رو روبروش ديد احساس ترس و امنيت با هم قاطي شده بود اما يه
چيزي بهش ميگفت كه ديگه با اومدن نيما امنيت داره و نبايد از چيزي بترسه تو همون موقع مينا يه دفعه
به خنده افتاد و بعد از چند ثانيه مثه آدماي رواني خندش به گريه تبديل شد  ،گريه اي كه انگار عزيزي
رو دست داده  .نيما در اغوش كشيد ش و مرتب سرش رو نوازش مي كرد  :اي بابا نميخواي بگي چي
....شده؟ كسي اتفاقي براش افتاده؟ مامان اينا كجان؟ مينا مردم از نگراني يه حرفي بزن
مينا همون طور كه گريه ميكرد گفت :چرا منو تنها گذاشتي هان؟
نيما :آخه مگه تو بچه قنداقي ؟ برا خودت خانومي شدي
مينا :نمي گي من از ترس داشتم ميمردم
.نيما :ترس چي؟ از چي ترسيده بودي؟ تو كه تنها خونه بودن رو دوست داشتي
مينا با همون حال گريه كلمه به كلمه قضيه رو براي نيما تعريف كرد و هر چي بيشتر جلو مي رفت
.رنگ صورت نيما از خشم قرمز تر ميشد
نيما دستي به سرخودش كشيد و گفت :از پنجره نگاه كردي نشناختيش؟
.مينا :نه صورتشو با يه پارچه مشكي پوشونده بود
نيما :مرتيكه آشغال عوضي  ...بايد پيداش كنم و حسابشو برسم
مينا :آخه چطوري؟
نيما :فعال چيزي به ذهنم نميرسه  .بايد فكر كنم  ،تو هم برو يه آبي به دست و صورتت بزن حالت جا
بياد
مينا رو تا دستشويي همراهي كرد و بعدش غرق در افكارش به اتاقش رفت .نزديك ساعت دوازده با
ورود ماشين به حياط پدر و مادر هم برگشتند خونه  .حدود ساعت يك و نيم نصف شب بود مينا تازه
خوابش سنگين شده بود كه گوشي همراهش به صدا دراومد به زور چشماش را باز كرد و نگاهي به
صفحه گوشي انداخت بازم شماره اي نيوفتاده بود از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت با حضور نيما
تو خونه يه ذره شجاعت خودشو بدست اورده بود پرده رو كنار كشيد و نگاهي به بيرون انداخت  .بازم
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ترس و همون مرد سياه پوش ميدونست كه االن بايد پيش نيما بره و اونو به اينجا بياره اما به دليلي كه
خودش هم نمي دونست گوشي رو جواب داد :بله
بيدارت كه نكردم ؟ حسابي چقلي منو پيش داداش جونت كردي آره؟-
مينا :برو گمشو  ....االف بيكار
ميدوني كه خيلي راحت مي تونم وقتي كه خوابي از پنجره اتاقت بيام تو ؟-
مينا :خفه شو كثافت
مينا گوشي رو قط ع كرد و روي تخت نشست  .بازم نتونسته بود اون مرد رو شناسايي كنه و اين دفعه از
خوابيدن هم مي ترسيد  .ميترسيد وقتي كه خوابه اون مرد به گفت هاش عمل كنه  .توهمات به سراغش
اومده بودند  .توهم سايه مرد مزاحم پشت شيشه كه قصد وارد شدن به اتاق رو داره  .ديگه نمي تونست
تحمل كنه به سرعت از اتاقش خارج شد و بدون اينكه در بزنه وارد اتاق نيما شد  .نيما كه روي تخت
.خوابيده بود با صداي مينا از جا پريد
مينا :نيما ...نيما پاشو  ....پاشو
نيما با تعجب گفت :باز چي شده؟ خبري ازش شده؟
مينا با سر جواب مثبت داد و گفت :دوباره به گوشيم زنگ زد  ...خودش بود كنار كيوسك تلفن وايساده
بود( .بغض گلويش را گرفت) گفت مي تونه وقتي من خوابم از پنجره بياد تو اتاقم
نيما با عصبانيت گفت :غلط كرده
مينا :نيما چيكار كنم ديگه حتي مي ترسم بخوابم
نيما چند لحظه فكر كردو گفت  :فهميدم  ،نترس امشبو توي اتاق من بخواب من ميرم بالشت و پتوت رو
از اتاقت بيارم در ضمن گوشيتم بده به من از اين به بعد من ميدونم و اون پست فطرت
خوشبختانه پنجره اتاق نيما رو به حياط بود و از اين بابت خيال مينا راحت بود  .اون شب رو تو اتاق
 .نيما سپري كرد دلش به حالش سوخت چون اون مجبور شده بود روي زمين بخوابه
صبح اول وقت وقتي مينا از خواب بيدار شد نيما رفته بود  .از بد خوابي شب قبل سرش درد گرفته بود
بالشت و پتوش رو برداشت و به اتاق خودش رفت .اونا رو روي تختش انداخت به سمت پنجره رفت و
نگاهي به بيرون انداخت خبري از مرد مزاحم نبود .نفس راحتي كشيد و همونجور كه از اتاق بيرون مي
رفت نيم نگاهي به كتابهاي درسيش انداخت اصال اعصاب درس خوندن نداشت هر چند مي دونست كه
بايد تمام تالشش رو بكنه .از پله ها پايين اومد و به سمت آشپزخونه رفت كسي تو خونه نبود  .تلفن خونه
.به صدا در اومد به سمت تلفن رفت و گوشي رو برداشت يه بار ديگر همون صدا ،ديگه خسته شده بود
من سرگنج ننشستم كه همش بايد زنگ بزنما؟-
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 .مينا با عصبانيت گفت :مگه كسي مجبورت كرده اگه دست از سرم برداري ممنونتم ميشم
 ...نه ديگه نشد-
هنوز مرد مزاحم در حال صحبت كردن بود كه در ساختمون باز شد و نيما در حالي كه جعبه اي تو
دستش بود وارد شد  ،مينا با ايما و اشاره به نيما فهموند كه مرد مزاحمه كه تلفن زده  ،نيما خيلي آهسته
گفت :بزن رو آيفن
مينا در گوشي رو با دست گرفت و گفت :به نظرت اين تلفن اتيغه آيفن داره؟
نيما با دست به پيشونيش زد و گفت :از دست اين بابا ...پس قطع كن گوشيو
.مينا گوشي رو گذاشت و گفت :نميخواستي باهاش حرف بزني ؟ شايد از تو ترسيد و ديگه مزاحم نشد
نيما همون جور كه جعبه رو باز ميكرد گفت :اوال اون با اين حرفا كوتا نمياد بعدشم من براش نقشه دارم
البته اگه اونجور كه فكر مي كنم بشه
مينا :چه فكري داري ؟
نيما  :بعدا مي فهمي
.يه دستگاه تلفن مدل جديد از جعبه بيرون اورد و جاش رو با تلفن قديمي عوض كرد
نيما :حاال اگه يه ذره شانس بياريم مي فهميم كيه؟ وقتي زنگ زد شمارش ميوفته
مينا  :اون كه هميشه يا تلفن عمومي زنگ مي زنه
نيما :وقتي داشتم ميومدم يه نگاهي هم به كيوسك تلفن انداختم كسي اونجا نبود اما وقتي اومدم خونه اون
.زنگ زده بود
مينا :خب شايد از يه كيوسك تلفن ديگه زنگ زده
نيما :ما مي دونيم كه اون آشناست اگه اينقدر آشنا باشه كه بدونه ما تلفنمون قديميه و شماره نميندازه پس
به خودش زحمت نميده كه بره از تلفن عمومي زنگ بزنه
مينا :حاال از كجا معلوم كه حرفاي تو درست باشه؟
نيما :گفتم كه اگه شانس بياريم  .حاال فقط بايد منتظر بشينيم كه دوباره زنگ بزنه
يه ساعتي گذشته بود و هنوز خبري از زنگ تلفن نبود.مينا همون جوركه از اين طرف خونه به اون
طرف مي رفت با صدايي كه استرس ازش مي باريد گفت :فهميده كه تو توي خونه اي برا همين زنگ
نمي زنه
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نيما از روي مبل بلند شد و در حالي كه به آشپزخونه مي رفت گفت :صبر داشته باش
يه دفعه زنگ تلفن به صدا در اومد  .نيما به طرف تلفن دويد از روي مبل پريد و كنار تلفن فرود اومد با
اضطراب به صفحه تلفن نگاه كرد با شتاب خودكار رو برداشت و شماره اي رو روي كاغذ كنار تلفن
.يادداشت كرد
مينا پرسيد :گوشي رو بردارم؟
نيما :نه بذار اينقدر زنگ بزنه تا خسته بشه  ...تيرم خورد به هدف  ...طرف مي دونسته كه ما تلفنمون
قديميه
مينا :يعني اينقدر آشناست؟
نيما :به احتمال زياد .پدر سوخته اي نقدر مطمئن بوده كه از شماره همراه دائمي هم زنگ زده
نيما گوشي مينا رو بهش داد و گفت :يه نگاهي به شمارهات بنداز ببين اين شماره رو مي شناسي؟
كاغذ رو به طرف مينا گرفت .مينا نگاهي به كاغذ انداخت و تو گوشيش دنبال شماره گشت و با نااميدي
گفت :نه من اين شماره رو ندارم
نيما :برام خيلي آشناست  .شايد خودم تو گوشيم داشته باشم
نگاهي به شماره هاي گوشيش انداخت يه آن چهره اش رنگ عوض كرد چند بار شماره رو با نوشته
 .روي كاغذ چك كرد  .باورش نميشد
مينا كنجكاوانه پرسد :چي شد ؟ چرا اين طوري شدي؟
نيما خيلي سريع گوشي رو تو جيبش گذا شت و با گفتن كلمه ((كثافت)) دوون دوون بدون توجه به حرفها
.و سئواالت مينا از خونه زد بيرون
دل تو دل مينا نبود  .يعني اون مرد مزاحم كي بود؟ مسلما نيما اونو شناخته بود كه اين طور از خونه
....رفت بيرون اما از اين مي ترسيد كه نيما باليي سر اون مرد بياره
دو ساع ت گذشت  ،با صداي در نيما وارد خونه شد روي مبل لم داد و به گوشه اي خيره شد .مينا با
شنيدن صداي در از اتاقش بيرون اومد و با نگراني كنار نيما نشست و پرسيد :نيما چي شد ؟ شناختيش؟
ديديش؟
نيما نگاهي به مينا انداخت و گفت :آره شناختمش  .درونم داره آتيش ميگيره مينا
مينا :مگه كي بود؟ بگو جون به سر شدم
:....نيما سرش را پايين انداخت و گفت
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فرنوش بود-
فرنوش؟ -
نشناختي؟-
...مينا يه ذره فكر كرد چيزي به نظرش اومد و با تعجب گفت :برادر شوهر
آره خودشه-
باورم نميشه-
باورت بشه-
خب تعريف كن ببينم چي كار كردي باهاش؟-
وقتي شمارشو توي گوشيم ديدم يه راست رفتم سراغش  ،خونه نبود صبر كردم تا اومد تا منو ديد جا -
خ ورد رنگش عوض شد ولي خودشو لو نداد كلي احوالپرسي كرد اول خواستم يه دفعه نرم سر اصل
مطلب اما وقتي ديدم انقدر پررو تشريف داره و ياد كاري كه باهات كرد افتادم نتونستم تحمل كنم و يقه
 ...شو گرفتم حسابي جا خورده بود فكرشو نمي كرد كه لو رفته باشه
نيما از جاش بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت  ،مينا پرسيد :خب بقيش؟
نيما يه ليوان آب واسه خودش ريخت و گفت :بذار يه ذره گلوم تازه بشه
ليوان اب رو سر كشيد و ادامه داد :اولش كه زير بار نمي رفت و همش مي گفت اشتباه گرفتي اقا نيما اما
من كم نيوردم و حسابي حالشو گرفتم  ،بهش گفتم تحويلش ميدم كالنتري تا اسم كالنتري اومد خودشو
...باخت و شروع كرد به اعتراف كردن
مينا :حاال واقعا مي خواستي تحويلش بدي كالنتري؟
نيما :نه بابا حاال من يه چيزي گفتم  ،باو رت نميشه يه كلماتي از دهنش شنيدم كه برق از سرم پريد فهميدم
خودشم اجير شده
مينا :كي اجيرش كرده بود؟
نيما :حدس بزن
آخه من كسي رو نميشناسم كه باهام اين قدر دشمن باشه كه اين جوري بخواد تالفي كنه-
حاال بشناس اگه بگم دهنت يه متر باز ميمونه-
بگو ديگه-

24

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رويا فرستاده بودش-
!!!نه-
بله خواهر مارو باش  ...يه خواهر داريم روباه صفت اون وقت اين يكي ساده ساده-
باورم نميشه  ...آخه چرا؟-
اين جور كه فرنوش برام تعريف كرد  ،رويا وقتي فهميده بود كه تو چه شرطي با پدر گذاشتي نقشه -
كشيد كه نذاره تو درس بخوني براي همين ميره سراغ برادر شوهرش فرنوش و همه نقششو براش
تعريف ميكنه اول فرنوش زير بار نميره اما بعدش راضي ميشه رويا تمام آمار خونه رو بهش داده بود
برا همين فرنوش مي دونست كه ما تلفنمون قديميه و شماره انداز نداره با خيال راحت از شماره دائم
خودش زنگ مي زده اما فكرشو نمي كرده كه م ا بريم يه تلفن ديگه بخريم يعني اصال فكر نمي كرده كه
تو بخواي از من كمك بگيري به خيال خودش تو به كسي حرفي نمي زني و خود خوري ميكني و توي
.كنكور قبول نميشي
مينا عصباني شده بود از جاش بلند شد و همون جور كه به سمت پله ها مي رفت گفت :مسخرست اين
...بچه بازيا چيه كه رويا در آورده من بايد حالشو بگيرم  ....دختره ي بيشعور حسود
 ...نيما با خونسردي گفت :به خودت زحمت نده  ...خونه رويا هم رفتم
مينا وايساد :خب؟
نيما :اولش مثه فرنوش حاشا كرد اما بعد كه گفتم زنگ مي زنم به فرنوش تا بياد و آبروشو ببره زبونش
باز شد  .مي خواسته كنكور قبول نشي براي اين كه خودش به احترام حرف بابا مجبور شده بود با شاهين
ازدواج كنه مي خواست تو هم مجبور بشي با پسر اون مرتيكه ازدواج كني  ...چشم نداشت ببينه خودت
.براي خودت تصميم بگيري
...مينا روي پله ها نشست و گفت :باورم نميشه
يه عالمه سرش داد و فرياد كردم اونقدر كه همسايه ها اومده بودن بيرون-
واقعا؟ -
حاال نه به اين شوري ولي حسابي حالشو جا اوردم  ...گفتم به مامان و بابا ميگم و آبروشو مي برم تا -
ديد اين جوري گفتم كوتاه اومد و شروع كرد به التماس كه به اونا چيزي نگم حسابي پشيمون شده بود
ولي وقتي مي اومدم گفتم شانس بياره و تو توي كنكور قبول بشي وگر نه هر چي ديده از چشم خودش
ديده
مينا با عصبانيت از جاش بلند شد و همين جور كه به سمت تلفن مي رفت گفت :مگه الكيه من بايد حساب
اين نامرد رو برسم
 ....نيما لبخندي زد و گفت :خواهر كوچولوي ما چه عصباني شده
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مينا از خونس ردي نيما بيشتر عصباني شده بود گوشي بي سيم رو برداشت و همين جور كه شماره مي
گرفت گفت :واقعا كه  ...داداش هم به اي بيخيالي  ...واقعا كه بي غيرتي
نيما با شنيدن اين حرف لبخند رو لبش خشك شد و رنگ چهره اش برگشت  .بلند شد و گوشي رو از
دست مينا كشيد و با عصبانيت گ فت :اوال اون مي فهمه توئي براي همين جوابتو نميده بعدشم دستت درد
نكنه مينا خانم حاال من شدم بي غريت ؟ تو چي مي دوني من چي كشيدم توي اين دو ساعت  .از خونه
رويا كه مي يومدم اونقدر اعصابم خورد بود كه دو بار نزديك بود ماشين بهم بزنه  .وقتي يه مشت كوبيدم
به چونه ي فرنوش دستم اونقدر درد گرفت كه يه لحظه فكر كردم شكسته  ...آره اگه با اين كارايي كه
كردم بي غيرتم باشه بذار بي غيرت بمونم
.گوشي تلفن رو روي مبل انداخت با سرعت از پله ها باال رفت و به اتاقش پناه برد
مينا از حرفي كه زده بود پشيمون بود مي دونست نيما تمام اين كارا رو فقط واسه آرامش اون انجام داده
و مسلما لياقتش بيشتر از اين حرفا بود بغض گلوش رو فشرد تو فكر اين بود كه چطور از دلش در بياره
كه خودشو جلوي در اتاق نيما ديد  .به آرومي در زد جوابي نشنيد دسته درو پايين داد اما در قفل بود با
صدايي گرفته گفت :نيما  ...نيما
صدايي نشنيد
ادامه داد :نيما به خدا منظوري نداشتم  ...نيما  ....نيما ...نمي دونم چي شد از دست رويا عصباني بودم
 ...سر تو خالي كردم ببخشيد ...نيما
وجدان مينا عذابش مي داد نبايد با نيما اين جوري رفتار ميكرد در حال حاضر تمام پشت و پناهش اون
بود و تنها اون بود كه مينا رو درك مي كرد  .بغض مينا به گريه تبديل شد و مرتب نيما رو صدا ميزد
كه صداي قفل در اومد و در باز شد نيما نگاهي بهش انداخت كنارش دو زانو زد و همون جور كه لبخند
ميزد گفت :خوب بلدي چه طوري منو خر كني ها  ...مي دوني من طاقت اشكاتو ندارم تا يه چيز ميشه
 ...بزن زير گريه
مينا رو تو آغوشش گرفت  :اشكالي نداره بخشيدمت بابا  ...پاشو  ...پاشو مگه تو پنج روز ديگه كنكور
.نداري ديگه مزاحم هم نداري كه نتوني درس بخوني  ...برو شروع كن به درس خوندن
يه روز به ك نكور مونده بود تو تموم اين پنج روز مينا هر چي سعي كرده بود كه روي درسهاش تمركز
 .كنه نتونسته بود تموم افكارش حول كاري بود كه رويا باهاش كرده بود
روز موعود فرا رسيد مينا سرجلسه امتحان حاضر شد و چهار ساعت تموم مشغول پاسخ دادن به تست ها
.بود  .بعد از امتحان ب ا الناز به نزديكترين كافي شاپ محل آزمون رفتند و سفارش بستني دادند
الناز تو آينه جيبيش خودشو برانداز كرد و به مينا گفت :امتحان چطور بود؟
مينا همين جور كه با بند كيفش كه روي ميز بود بازي مي كرد گفت :نمي دونم  .تو چي؟
بد نبود ...راستي مينا از اون قضيه به بعد با رويا حرف زدي؟-
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آره حرف زدم فرداي اون قضيه بعد از اين كه تلفني براي تو همه چيزو تعريف كردم طاقت نيوردم و -
زنگ زدم به رويا
تو همين حين پيشخدمت بستني ها رو روي ميز گذاشت و رفت  .مينا بعد از تشكر از پيشخدمت ادامه
داد :دو سه بار زنگ زدم مي دونست منم گوشي رو بر نمي داشت  ...با يه شماره غريبه بهش زنگ زدم
و جواب داد باورت نميشه يه دعوايي پاي تلفن كرديم كه نگو و نپرس تمام دق دليمو سرش خالي كردم
هر چي فحش بود ريختم سرش تازه به اين راضي نشدم بعد از دعوا رفتم و همه چي رو به مامان و بابام
.گفتم
اونا چي گفتن؟-
مامان م كه دوباره يه دعواي درست و حسابي با رويا كرد و تا االن هم فكر كنم هنوز باهاش قهر باشه - .
بابام خودشو ناراحت نشون داد و رويا رو سرزنش كرد اما چهره اش كه اينو نشون نمي داد انگار توي
.دلش تازه از رويا هم ممنون بود كه اونو به آرزوش نزديك كرده بود
واقعا؟-
آره  ...واي الناز اگه توي كنكور قبول نشم بايد قيد اين زندگي رو بزنم-
الناز با تعجب گفت :يعني ميخواي خودكشي كني؟
مينا پوزخندي زد و گفت :ديوونه شدي ؟ مگه من بچم؟
خدا وكيلي اگه قبول نشدي مي خواي چيكار كني؟ تسليم شرط بابات ميشي؟-
مينا يه ذره فكر كرد و با ناراحتي گ فت :مطمئن باش اگه قبول نشم تنها كاري كه نمي كنم تسليم شدن در
 .برابر شرط باباست
اما تو بهش قول دادي-
.مينا خودشو به اون راه زد و گفت :اصال ولش كن هنوز كه چيزي معلوم نيست بستنيتو بخور آب شد
***
يه ماه بعد نيما براي اين كه روحيه مينا عوض بشه اونو به خونه آالچيقي كه تو حوالي چالوس بود برد
اونا با هم روز خوبي رو سپري كردند و تموم خاطرات دوران كودكيشون رو با هم مرور كردند  .بعد از
صرف ناهار(جوجه كباب) به سمت خونه حركت كردند داشتنداز پيچ و خم جاده رد مي شدند كه مينا
گفت  :نيما يه لحظه نگهدار يه ذره استراحت كنيم
نيما :باشه
ماشين كنار جاده وايساد مينا از ماشن پياده شد و به سمت پرتگاهي كه كنار جاده بود رفت با ترس نگاهي
به پايين انداخت و گفت :واي نيما بيا ببين اين جا چقدر ترسناكه
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نيما كنارش وايساد و گفت :آره برا خودش دره ايه
اصال معلوم نيست تهش كجاست؟ درختا اين قدر تو هم فرو رفتن كه كف دره معلوم نيست  ...چه -
!!!درختاي بلندي
آره-
ميگم نيما اگه يكي از اين جا بيفته پايين زنده مي مونه؟-
نمي دونم  ،فكر نكنم  ،شايد گير كنه به اين درختا و نجات پيدا كنه البته اگه شانس بياره-
شانس كجا بود؟ به نظر من كه يكي از اينجا بيفته صددرصد اون دنياست-
نيما شونه هاي مينا رو گرفت و به عقب كشيد :بيا عقب اين جا زمينش نرمه يه موقع زير پات خالي ميشه
.
مواظبم  ،اينجا كسي زندگي ميكنه؟-
نمي دونم  ،من شنيدم يه دهي اين دور براست البته ده كه چه عرض كنم چند تا كلبه كه معموال مردم -
براي تعطيالت مي رند اونجا
خب بريم يه سري بزنيم-
نه بابا اصال ماشين خور نيست يه عالمه بايد پياده بريم تازه هوا داره تاريك ميشه تو هم كه از تاريكي -
.جنگل مي ترسي
.يه حسي به من ميگه اونجا رو ميبينم -
آره ميبيني دفعه بعد با هم م ياييم  ...خب استراحتتو كردي ميشه راه بيفتيم؟ -
***
درست چند روز قبل از اينكه جواب كنكور بياد مادر به مناسبت تموم شدن سربازي نيما جشن مفصلي
گرفت و تموم فاميلو دعوت كرد  .جووناي فاميل اعم از مينا  ،نيما ،سهراب پسر عمو  ،آرمان پسر عمه،
.سميرا دختر عمو و ناديا دخ تر عمه مينا دور هم جمع شده بودند و در حال حرف زدن از هر دري بودند
...سهراب در حالي كه ليوان شربتشو به طرف دهنش ميبرد گفت  :راستي بچه ها يه عروسي افتاديما
ناديا  :عروسي كي؟
...سهراب يه اشاره كوچولو به سميرا كرد و گفت :عروسي ديگه
مينا :نه بابا راست ميگي؟
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سهراب :دروغم چيه
ناديا پشت سميرا زد و گفت :به به مباركه دختر دايي جون
 .سميرا لبخندي زد و سرشو پايين انداخت
نيما :سميرا جلب شدي صداشو در نمياري؟
آرمان :خيلي خوشحال شديم مبارك باشه حاال اقا داماد كي هست؟
سميرا خواست جوابشو بده كه سهراب وسط حرفش پريد :اون پسر رو يادت مياد كه توي عروسي سهيل
ارگ مي زد؟
نيما :خب خب  ...نكنه اونو ميگي؟
سهراب :آره
آرمان :نامي؟
سهراب :خودشه
ناديا با ذوق گفت :آخي اتفاقا بهش ميومد پسر خوبي باشه چه خوش تيپ هم بود البته داداشش از اون
خوش تيپ تر بود
نيما :كي؟ نويد رو ميگي؟
ناديا :آره خيلي خوش اخالق بود
سهراب با شوخ طبعي گفت :ديگه دارم غيرتي مي شم ها تو كه باهاش يه كلمه هم حرف نزدي چطور
فهميدي خوش اخالقه  ...حتما از تيپش؟
ناديا با بي حوصلگي گفت :فهميدم ديگه  ...قيافش داد ميزد
سهراب :ببخشيد از قيافه من مي توني بفهمي من چه جور آدمي هستم ؟
...ناديا :آره  ..تو يه آدم بي جنبه  ،بي مزه  ،نچسب
...سهراب :مرسي ممنون بسه ديگه شناختم خودمو
همه خنديدند  .مينا به سميرا گفت :به هر حال مباركت باشه سميرا جون ايشاهلل به پاي هم پير بشين  ،من
كه عروسي سهيل نبودم كه داماد رو ببينم اما در هر صورت خوشبخت بشي
سميرا لبخندي زد و گفت :مرسي عزيزم
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نيما :راستي سميرا مي دونستي كل صف دم بختي هارو ريختي به هم
سميرا :يعني چي؟
نيما :يادته قرار بود به نوبت ازدواج كنيم از همه بزرگتر رويا بود كه ازدواج كرد بعدش نوبت آرمان
بود و سهراب و ناديا و من و مينا و آخر سر هم تو  ...اشتباه فهميدي تو از آخر شروع كردي
سهراب :اي واي پس آرمان ترشيد ديگه
آرمان :اگه به ترشيدن باشه با اين كاري كه سميرا كرد هممون ترشيديم
همه در حال خنديدن بودند تو همين حين مينا نگاه سنگينيو روي خودش احساس كرد برگشت و نگاهي
انداخت شهاب با لبخندي اونو نگاه مي كرد مينا لبخند محوي بهش زد و خودشو با ناديا مشغول كرد نيما
...به به ببين كي اومده :متوجه حضور شهاب شد و بلند گفت
به طرفش رفت و در حالي كه اونو به جمعشون راهنمايي مي كرد گفت  :معرفي مي كنم دوست خوب و
صميمي دوران دبيرستان شهاب جان
آرمان با شهاب دست داد :خوشوقتم آقا شهاب
شهاب :منم همين طور
سهراب :به به نيما دوستي به اين خوش تيپي داشتي و ما خبر نداشتيم ؟
نيما :بله
ناديا :بچه ها خداييش نامردي نكنين راست و حسيني بگين توي پسراي فاميل كي از همه خوش تيپ تره؟
سهراب :معلومه اين كه سئوال كردن نداره  ...خودم
ناديا :جدي پرسيدم اول تو بگو مينا
مبنا :چي بگم؟
ناديا :به نظرت كي از همه خوش تيپ تره؟
تقريبا تموم پسرا نگاهشون به دهن مينا بود مثل اين كه مينا داوره و نظر نهايي با اونه حتي نيما هم
.منتظر جوابش بود
مينا نگاهي به اونا كرد و گفت :چرا همتون زل زدين به من؟
.سهرا ب با خنده گفت :يه دسته گل بردار به سمت هر كي پرت كردي اون ميشه جوابت
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مينا :مسخره
ناديا :بابا من گفتم كه كي خوش تيپ تره نگفتم بگي عاشق كي هستي
مينا :خيله خوب بابا  .به نظر من خوش تيپ ترين پسر فاميل كسي نيست جز نيماي خودم
نيما :قربون خواهر كوچولوي خودم
ناديا :نه به جز نيما
مينا :من جوابم همونه  ....تو چي ناديا حاال نويت توئه؟
ناديا :حاال من داداش ندارم بايد كي رو بگم؟
سهراب :اون موقع كه برا خودت سئوال طرح مي كردي بايد فكر اينجاهاش رو هم مي كردي ....كاري
...نداره حقيقتو بگو
ناديا كمي فكر كرد و گفت :به نظر من از همه خوش تيپ تر آرمانه
.همه به آرمان خيره شدند
آرمان با تعجب لبخندي زد و گفت :ناديا توهم زدي؟
سهراب :چه بد سليقه
ناديا :توهم چيه خب راستشو گفتم البته تو به خودت نگيري ها
.آرمان بازم خنديد  .متين و موقر بود و تو خوش اخالقي شهره فاميل
نيما :خداييش راستشو بگم منم با ناديا موافقم
سميرا :راست ميگه منم موافقم
شهاب :ببخشيد منم از دور كه داشتم نگاهتون مي كردم يه لحظه به همين نتيجه رسيدم
آرمان :دست برداريد بابا
.سهراب :همتون برين گم شين با اين سليقه هاي اتيغه تون شما بايد كارشناس آثار باستاني مي شدين
...همه خنديدند و آرمان گفت :ديگه پر رو نشو
شهاب به آرومي به نيما گفت :نيما جان مي تونم يه لحظه باهات صحبت كنم ؟
.اون دو تا به گوشه اي از پذيرايي رفتند
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ناديا :يعني چيكارش داشت؟
سهراب :فضول شماره يك مشخص شد
ناديا :برو بابا
بعد از چند دقيقه مادر همه جمع رو به صرف شام دعوت كرد و همه به سمت ميز ناهار خوري رفتند .
مينا در حال كشيدن برنج بود نيما كنارش وايساد و در حالي كه كباب بر ميداشت گفت :مينا مياي دو تايي
بريم توي حياط بغل حوض شام بخوريم؟
مينا :باشه بريم
كنار حوض نشستند چراغ ها و فواره روشن بود و منظره حياط رو فوق العاده كرده بود  .مينا در حالي
كه لقمشو قورت مي داد گفت :واي من هميشه كيف مي كنم اينجا ميشينم
نيما :مينا مي خوام يه پيشنهادي بهت بكنم
مينا :بگو
!البته پيشنهادها-
نيما تو بگو اگه خوشم نيومد قبول نمي كنم-
نيما يه ذره من من كرد و گفت :راستي تو نمي خواي با رويا آشتي كني؟
مگه تو آشتي كردي؟-
نه-
پس چي ميگي؟ مامان چي آشتي كرده؟-
اي بگي نگي  ...خب چيكار كنه دخترشه نمي تونه تحويلش نگيره -
حاال پيشنهادت همين بود؟ كه با رويا آشتي كنم؟-
.نه اصال موضوع عوض شد من پيشنهادم چيز ديگه اي بود-
بگو ميشنوم-
شهاب رو كه ميشناسي؟-
همون دوستت ديگه؟ آره ميشناسم  .خب؟ -
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با من درباره تو حرف زد و از من خواست كه از طرفش ازت خواستگاري كنم  ...مينا به خدا پسر -
خوبيه من تاييدش مي كنم
مينا قاشقشو توي بشقابش گذاشت و با ماليمت گفت :من كه اصال نمي شناسمش
خب كم كم ميشناسيش-
نه-
چرا؟-
نمي دونم دركم مي كني يا نه اما من دوست دارم با كسي ازدواج كنم كه عاشقش باشم-
خب كم كم عاشقش ميشي من مطمئنم-
اما من فكر نمي كنم-
داري زود قضاوت مي كني-
نيما به خدا من نميگم پسر بديه خيلي هم پسر خوبيه همه دخترا از خداشونه كه زنش بشن اما من -
معيارام فرق داره
معيارت چيه بگو منم بدونم-
نيما .....بي خيال-
خيله خوب  ...هر جور ميلته پس جوابت نه آره؟ -
آره -
نيما از جاش بلند شد و گفت :برم بهش بگم
مينا :نيما ...از دستم كه ناراحت نشدي؟
نيما :نه چرا ناراحت بشم اگه بخوام مجبور ت كنم كه ميشم مثه بابا (با خنده) ولي فكر كنم شهاب ناراحت
بشه
نيما به طرف ساختمون رفت و مينا در حالي كه با غذاش بازي مي كرد به فكر فرو رفت .چند دقيقه
.گذشته بود كه صداي آرمان اونو از فكر بيرون اورد
آرمان :چيه خيلي تو فكري؟
...مينا لبخندي زد و گفت :هيچي
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!آرمان در حالي كه كنارش ميشست گفت :خيلي خوب به هيچي فكر مي كني ها
طرز صحبت كردن آرمان هميشه طوري بود كه مينا رو وادار مي كرد تموم افكارشو براش بازگو كنه
.آرمان مورد اعتماد فاميل بود
آرمان :مينا من كه مي دونم يه اتفاقي افتاده  ...تو ميناي دفعه قبل كه ديدمش نيستي
مينا :اگه برات تعريف كنم قول ميدي به كسي نگي؟
!آرمان ابروشو باال انداخت و گفت :بايد بهت قول بدم؟
مينا لبخندي زد و گفت :نه الزم نيست ميدونم به كسي نميگي
و تموم اتفاقات چند روز گذشته رو واسه آرمان تعريف كرد آرمان سرشو پايين انداخته بود و به حرفاي
.مينا گوش مي داد
وقتي مينا حرفش تموم شد گفت :تمام ماجرا همين بود
آرمان :باورم نميشه
خودمم باورم نميشه چه برسه به تو-
چرا قبول كردي؟-
نمي دونم ،آرمان بيخيال تا حاال صدبار اين سئوالو ازم پرسيدن-
حاال ميخواي چيكار كني؟-
اينم تا حاال صدبار ازم پرسيدن .هيچي منتظر جواب كنكور مي مونم-
اميدوارم موفق بشي چون بهش احتياج داري -
مرسي -
ولي اينو بدون هيچ وقت اميدتو از دست نده  .من ارزو مي كنم كه قبول بشي اما خدايي نكرده اگه -
قبول نشدي هيچ وقت اميدتو از دست نده هميشه بدون يه راهي وجود داره  .قوي باش و تسليم هيچ كس
نشو حتي بابات
...مينا لبخندي زد و گفت :مرسي از راهنماييت تو هميشه با حرفات منو اميدوار ميكني
***
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الناز پشت كامپيوترش نشسته بود و در حال وارد كردن مشخصاتش بود مينا همين جور كه با استرس
طول اتاقو طي ميكرد گفت :الناز بجنب ديگه قلبم اومد تو دهنم
خيله خب يه لحظه صبر كن-
قبول شدي؟-
الناز يه لحظه مكث كرد و گفت :باورم نميشه مينا قبول شدم
مينا با خوشحالي گفت :دمت گرم بابا  ،حاال نوبت منه
الناز مشخصات مينا رو وارد كرد سكوت سنگيني اتاق رو گرفته بود  .الناز به مانيتور خيره شده بود مينا
كالفه شد و گفت :خب بگو ديگه چي شد؟
الناز :حتما اشتباهي شده
قبول شدم؟-
شايد بايد اعتراض بدي -
چي ميگي ؟ يه كلمه بگو قبول شدم يا نه؟-
حاال مينا سخت نگير -
الناز درست حرف بزن-
الناز سرشو پايين انداخت و گفت :مثل اين كه با سرنوشت نمي توني بجنگي
مينا تو جاش خشكش زده بود  :قبول نشدم؟ الناز االن وقت شوخي نيست
قبول نشدي مينا ....تو كه خيلي خونده بودي  ...چي شد؟-
الناز شوخي ميكني؟-
الناز از جاش بلند شد دست مينا رو گرفت و اونو جلوي مانيتور نشوند :مانيتور رو ببين باورت بشه
مينا به مانيتور خيره شده بود چ يزي كه مي ديد رو باور نداشت تو كنكور مردود شده بود از جاش بلند
.شد و از كامپيوتر فاصله گرفت
 .الناز سعي كرد اونو آروم كنه  :مينا جان آروم باش با هم ميشينيم يه فكري ميكنيم
مينا به الناز خيره شد و گفت :من كه هنوز جواب كنكور رو نديدم  ...الناز برو ببين قبول شدم؟
بغض گلوي الناز رو فشرد  :مينا جان همين االن بهت گفتم قبول نشدي
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برو ببين جوابمو  ...الناز دارم ديوونه ميشم برو ببين قبول شدم يا نه-
الناز شونه هاي مينا رو گرفت و به شدت تكون داد :مينا ....مينا...بس كن  ...منو ببين
مينا هنوز به كامپيوتر خيره شده بود و همون جمالت رو تكرار مي كرد  .الناز مجبور شد با گفتن كلمه
(ببخشيد خودت مجبورم كردي) سيلي محكمي به گوش مينا بزنه و با فرياد گفت :مي شنوي قبول نشدي
...مينا نگاهي به الناز كرد و با گفتن كلمه(نه) نقش بر زمين شد
وقتي چشاشو باز كرد خودشو رو تخت بيمارستان ديد صداي ا لناز رو شنيد كه به نيما مي گفت:حاال چي
ميشه؟
نيما :از موقعي كه شنيدم دارم ديوونه ميشم از اولشم يه حسي بهم ميگفت كه يه اتفاق بدي مي افته
الناز :حاال چطوري ميخواد باهاش كنار بياد؟
نيما :نمي دونم بايد توكل كنيم
مينا تموم اتفاقات رو به ياد اورد و با درموندگي به گريه افتاد هيچ وقت نمي تونست بدون صدا گريه كنه
.با صداي گريش  ،نيما و الناز خودشونو به تختش رسوندند .
نيما :مينا جان چرا داري گريه ميكني؟ چيزي نشده كه
مينا در حالي كه گريه ميكرد به زحمت گفت :نيما چي كار كنم؟ همه چي خراب شد
نيما :صبر داشته باش همه چي درست ميشه
مينا سكوت كرد و به گريه كردن ادامه داد.نيما كنارش نشست دستشو گرفت و گفت :مينا تو ميدوني من
تحمل اشكاتو ندارم گريه نكن مگه من مردم من پيشتم نمي ذارم كسي اذيتت كنه
الناز با بغض گفت :مينا آروم باش  ...يه كاريش مي كنيم
.تو همين حين پدر وارد اتاق شد مينا با ديدن پدر گريش بيشتر شد و زير پتوش قايم شد
پدر به طرف تخت مينا اومد و گفت :مينا بابا خبر رو شنيدم خيلي ناراحت شدم حاال چرا گريه ميكني؟ ...
چيزي نشده كه
مينا فكر كرد كه با گريش تونسته دل پدر رو نرم كنه و اونو از شرطش منصرف كرده  .سرش رو از
.پتو بيرون اورد و با چشاي گريون به پدر نگاه كرد
پدر :اينقدر سخت نگير
نيما با چشايي كه روزنه اميد توش برق ميزد به مينا گفت :ببين بابا هم ميگه سخت نگير

36

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

الناز :چه پدر خوبي داري مينا
پدر روي صندلي نشست و گفت :بايد قوي باشي چرا مثه بچه ها گريه مي كني؟ يعني اگه منم شرط رو
مي باختم بايد اين جوري گريه مي كردم؟
نيما با ترديد پرسيد :منظورتون چيه بابا؟
پدر :حاال سال ديگه دوباره امتحان ميدي
الناز :مينا بابات راست ميگه دنيا كه به آخر نرسيده
پدر :آره خوبيش اينه كه اون موقع تنها نيستي يكي ديگه هم بهت كمك ميكنه
نيما :كي؟
پدر :شوهرش ديگه  ...پسر آقاي حكيم زاده ...اون موقع ديگه غصه پول كالس كنكور هم نداري ...شرط
رو كه يادته مينا؟
.با حرف پدر مينا به گريه افتاد و بازم زير پتوش قايم شد
نيما با عصبانيت گفت :بابا االن موقع اين حرفها نيست
پدر از جاش بلند شد و در حالي كه به سمت اتاق مي رفت گفت :فقط اومده بودم بگم امروز يكشنبه هست
من براي پنج شنبه قرار خواستگاري كه نه  ،قرار ب له برون رو با آقاي حكيم زاده گذاشتم اميدوارم مينا
يادش باشه ...حرف من حرف اونه
نيما :بابا  ...بابا صبر كن
...پدر بدون توجه به نيما از اتاق خارج شد و صداي گريه مينا تو اتاق پيچيد
***
روز سه شنبه بود  .مينا توي اين دو روز فقط پشت پنجره اتاقش وايساده بود و به بيرون خيره شده بود
هر از گاهي قطره اشكي از چشاش سرازير مي شد با هيشكي حرف نمي زد حتي با نيما
چند ضربه به در خورد و نيما وارد اتاق شد نگاهي به مينا انداخت لبخند غمگيني زد و گفت :مينا...
خسته نميشي اين قدر پشت اين پنجره وايميسي؟
مينا حرفي نزد  .نيما رو تخت نشست و گفت :يه خبر خوب برات دارم (چند لحظه صبر كرد و وقتي بي
تفاوتي مينا رو ديد ادامه داد) :آرمان رفته خواستگاري چند هفته ديگه هم عقد مي كنن فكر كنم ماه ديگه
دو تا عروسي با هم داشته باشيم عروسي سميرا و عروسي آرمان
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غم بزرگي تو دل مينا نشست دلش واسه حرفاي گرم آرمان تنگ شده بود و حاال هم اون ديگه به كس
ديگه اي تعلق داشت احساسش به آرمان احساس متفاوتي بود نه عشق بود و نه دوست داشتن به عنوان
برادر  .اون به آرمان وابسته بود فقط به خاطر اعتمادي كه بهش داشت وحرفاي آرامبخشي كه به مينا
.ميزد و اونو آروم مي كرد
يه آن قطره اشكي از گوشه چشم مينا بيرون لغزيد و از ديدگان نيما پنهون موند.نيما به سمتش اومد از
پشت بغلش كرد و با صدايي كه معلوم بود خودش هم اونا رو باور ندارو گفت :بس كن مينا  ...به جون
خودم بابا رو منصرف مي كنم  .نمي ذارم مجبور بشي كاري رو كه نمي خواي انجام بدي
.مينا پوزخندي زد و به سكوتش ادامه داد
نيما :اين جوري خودتو نابود ميكني دخ تر...همه نگرانتن  ...البته به جز بابا  ،حتي رويا هم نگرانته هر
چند كه ته دلش داره ذوق ميكنه  ...آرمان هم زنگ زد و حالتو پرسيد مي خواست بياد ولي اينجا نبود
براي يه پروژه كاري رفته بود اصفهان گفت شنبه برمي گرده و حتما بهت يه سري ميزنه بعدشم گفت به
مينا بگين خوب درباره حرفايي كه بهش زدم فكر كنه و نا اميد نشه ...تازه چرا گوشيتو خاموش كردي ؟
الناز چند بار بهت زتگ زد ...ديگه با اون چرا حرف نمي زني ؟ بي انصافي نكن نگرانته  ...وقتي توي
.بيمارستان بودي نمي دوني چقدر برات گريه كرد
حرفاش رو مينا هيچ تاثيري نداشت نيما وقتي حرف زدن با اونو بي فايده ديد سكوت كرد و خيلي آروم از
.اتاق رفت بيرون
مينا تو افكارش غوطه ور بود بايد تصميم مي گرفت با وجود اين كه با پدر شرط بسته بود ولي نمي
تونست به شرطش عمل كنه نمي تونست يه عمر زندگيش رو تباه كنه  .همه چي پول نبود بايد فكري
.ميكرد  .به ياد حرفاي آرمان افتاد و روزنه هايي از اميد روبروش باز شد
صبح روز چهارشنبه يعني يه روز مونده به بله برون اجباري پدر مينا تصميم خودشو گرفت نقشه اي
كشيده بود هر چند غير منطقي و عجوالنه اما به نظرش اين فكر بهترين فكر ممكن بود به عواقبش فكر
نمي كرد فقط دنب ال اون بود كه عملي اش كنه در حال حاضر فرار از تصميم پدر براش تو اولويت بود و
.اينكه چه جوري اين كار رو انجام بده اونچنان اهميتي نداشت
.چهارشنبه شب نزديك غروب مينا گوشي موبايلشو روشن كرد و بالفاصله با الناز تماس گرفت
الناز :الو مينا خودتي؟
آره خودمم-
واي نمي دوني چقدر دلم برات شور ميزد  .چرا گوشيتو خاموش كرده بودي؟ -
حال و احوالمو كه مي دوني -
الهي بميرم برات فردا بله برونته آره؟ -
آره -
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حاال مي خواي چيكار كني؟ -
هميشه از جواب دادن به اين سئوال مي ترسيدم  .مي ترسيدم وقتي توي كنكور قبول نشم چيكار كنم-
ببخشيد نمي خواستم ناراحتت كنم -
ناراحت نشدم  .من توي بله برون شركت نمي كنم -
الناز با تعجب پرسيد :مگه به بابات قول ندادي؟
ديگه هيچي برام مهم نيست-
يعني مي خواي تو اتاقت بموني و پايين نري؟-
نه من اصال خونه نيستم كه اونا ميان-
الناز با خوشحالي گفت :ايول  ...چه فكر خوبي بيا خونه ما فردا صبحش كه همه چي تموم شد برگرد
خونتون
نه الناز جون همه مي دونن كه من به جز خونه شما جاي ديگه اي رو ندارم-
پس مي خواي كجا بري؟-
خودم يه فكري كردم  .بهت نمي گم اگه بگم اونا بهت فشار مي يارن و تو رو مجبور مي كنن كه جامو -
لو بدي
النا ز با سردرگمي گفت :باشه هر جور مايلي پس بعدش كه رفتي خونه باهام تماس بگير و همه چيزو
تعريف كن
سعي خودمو مي كنم  .راستي الناز منو حالل كن-
وا اين حرفا چيه؟-
همين جوري ميگم منو حالل مي كني؟-
الناز با خنده گفت :آره بابا  ...حاللت كردم برو خوش باش
اينم بدون كه هميشه دوستت داشتم و دارم و خواهم داشت  ...خداحافظ-
بدون توجه به عكس العمل الناز گوشيو قطع كرد بيش از اين نمي تونست باهاش حرف بزنه الناز مينا رو
.مي شناخت و از حرفاش راز درونشو مي فهميد
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تو همون حال طبقه پايين پدر داشت روزنامه مي خوند  .نيما از پله ها پايين اومد و تو مبل كناري پدر
نشست نگاهي بهش انداخت و گفت :بابا مي خواي چيكار كني؟
پدر بدون اين كه چشمش رو از روزنامه برداره گفت :چي رو چيكار كنم؟
نيما :واقعا مي خواي مينا رو به اون الدنگ شوهر بدي؟
نيما اگه يه ذره مودب باشي بد نيستا-
خيله خب واقعا مي خواي مينا رو به اون شازده شوهر بدي؟-
پدر روزنامه رو روي ميز گذاشت و گفت :من خير و صالحشو مي خوام
خير و صالح مينا يا خودتون؟-
هر دوش-
بابا داري مينا رو له ميكني مي فهمي؟ -
خودش بعدا ميفهمه كه براش چه كار خوبي انجام دادم االن جوونه خامه -
بابا دست بردار بذار خودش آيندشو انتخاب كنه-
مينا شرط رو باخت-
نيما با كالفگي گفت :خودتم خوب مي دوني كه اينا همه بهانست يه شرط مسخره ي بچگانه باهاش
گذاشتي تازه اين جور كه من مي دونم با حرفات مجبورش كردي كه قبول كنه
مي تونست توي كنكور قبول بشه-
با اون كاري كه دخترت با روح و روان مينا كرد انتظار داشتي قبول بشه؟-
ديگه من به اين كارا كاري ندارم-
نيما با عصبانيت گفت :بگو خوشحال شدم كه رويا همچين كاري كرد بگو اگه ضايع نبود ازش تشكر -
هم مي كردم البته كسي چه مي دونه شايد تا حاال زنگ زده باشي و محرمانه ازش تشكر كرده باشي ...
!بابا نمي دونستم اينقدر بدجنسي
پدر با عصبانيت از جاش بلند شد و گفت :ديگه داري پاتو از گليمت درازتر مي كني ها
نيما روبروي پدر وايساد و گفت :چيه؟ شنيدن حرف حق اينقدر تلخه كه اينجوري جوش اوردين؟
با اعصاب من بازي نكن نيما-
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واقعا نمي دونستم پدري دارم كه قلبش يه تيكه سنگه ميبنه دخترش داره زجر ميكشه اما عين خيالش -
نيست براتون متاسفم عاطفه حيوونها به بچشون از شما بيشتره
پدر با عصبانيت فرياد زد :خفه شو
سيلي محكمي به صورت نيما زد و به سمت در ساختمون رفت.نيما دستشو روي گونه ش گذاشت و بلند
گفت :اينم يه نمونش
پدر بدون توجه به نيما از خونه بيرون رفت .مادر بالفاصله از پله ها پايين اومد و با نگراني گفت :چه
خبره صداتون تا هفت تا كوچه اون ور تر ميره .چي شده نيما؟ بابات كجا رفت؟
.نيما با غيظ نگاهي به مادر انداخت و به سرعت به اتاقش رفت
زنگ گوشي مينا به صدا در اومد نگ اهي به صفحه گوشي انداخت  .شاهين بود اول مي خواست بهش
.جوابش نده اما كنجكاو شد بدونه كه باهاش چي كار داره برا همين دكمه تماس گوشيو فشار داد
مينا :بله؟
شاهين :سالم مينا
سالم شاهين  .خوبي؟-
ممنون ...حال و احوالت چطوره؟ روبراهي؟-
به نظرت روبراهم؟-
وقتي شنيدم توي كنكور قبول نشدي خيلي ناراحت شدم بدتر از اون وقتي فهميدم كه رويا و فرنوش -
باهات چيكار كردند خيلي باهاشون دعوا كردم االن هم با هردوشون قهرم  .زنگ زدم هم از قول خودم و
.هم از قول رويا و فرنوش ازت معذرت خواهي كنم به خدا اونا هم از كاري كه كردن پشيمونن
انتظار داري باور كنم؟-
نه اما ما رو ببخش-
تو چرا؟ تو كه كاري نكردي؟-
چرا يه جورايي مسئول كاراي رويا منم -
مينا لبخندي زد و گفت :خيله خب تو رو بخشيدم  ...اما رويا رو  ...بذار زمان خودش هم چيزو درست
كنه مخصوصا كه اگه يه مدت طوالني همديگرو نبينيم
شاهين با تعجب گفت :مگه جايي ميخواي بري؟
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نه نه جايي كه نه فقط سعي ميكنم دور و بر رويا پيدام نشه-
هر جور مايلي  .خب مزاحمت نميشم كاري نداري؟-
نه سالم برسون-
به رويا؟ -
به همه-
شاهين لبخندي زد و گفت :باشه  ...خداحافظ
خداحافظ-
***
مينا چند ضربه به در اتاق نيما زد و بدون اين كه منتظر پاسخ بمونه وارد شد .نيما پشت ميزش نشسته
.بود و مشغول بازي با كامپيوتر بود كه متوجه حضور مينا شد
مينا :خيلي غرق شدي ها ! يه وقت جو نگيرتت تير بخوري
نيما از بازي بيرون اومد و گفت :نترس بادمجون بم آفت نداره (و با تعجب ادامه داد) چه عجب يادي از
ما كردي؟ (به تخت اشاره كرد) بيا بشين راحت باش  ،افتخار دادي؟ كم كم داشتم فكر مي كردم با منم
قهري
مينا رو تخت نشست و گفت :با تو ؟  ...من االن فقط تو رو دارم فقط تويي كه هميشه به خاطر من
جنگيدي و پشتم وايسادي ...واقعا ازت ممنونم
نيما لبخندي زد و گفت  :خوبه خوبه اين قدر لفظ قلم حرف نزن راستي چي شد از پنجره اتاقت دل كندي؟
مينا :اومدم تا دير نشده يه سري بهت بزنم و ببينمت
نيما با تعجب پرسيد :تا دير نشده؟ مگه قراره چي بشه؟
.نه منظورم اينه كه دلم برات تنگ شده بود-
نيما خنديد و گفت :آها خب اينو بگو
نيما به خاطر تمام كارايي كه برام كردي ازت ممنونم-
باز شروع كرد -
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بذار حرفمو بزنم  ...من توي اين مدت فقط دلم به تو گرم بود حاال هم از اين كه اينقدر اذيتت كردم -
معذرت مي خوام  .اميدوارم منو ببخشي و حاللم كني
بغض گلوي مينا رو گرفت لرزش تو تك تك كلماتش پديدار بود به نظر ميومد كه داره از نيما حداحافظي
.ميكنه
نيما از روي صندلي بلند شد و كنار مينا نشست :اين حرفا چيه ؟ كم كم دارم بهت مشكوك ميشما...
حسابي مخت عيب كرده ها ...حاللم كن چيه؟
مينا در حالي كه خودشو كنترل مي كرد با لبخند غم باري گفت :هيچي ولش كن يه لحظه احساساتي شدم
نيما دستهاشو تو دستاش فشار داد و گفت :نگران نباش همه چي درست ميشه ...تا منو داري غم نداري
...مينا لبخندي بهش زد و گفت :آره همه چيزو درست مي کنم
مينا بعد از اينكه از اتاق نيما اومد بيرون مي خواست به اتاقش بره اما اتاق پدر و مادر توجهشو جلب
كرد پاورچين پاورچين به طرف در اتاقشون رفت گوششو به در نزديك كرد كه از خواب بودن اونا
مطمئن شه خيلي آروم وارد اتاق شد اونا تو خواب عميقي فرو رفته بودند نزديك پدر شد به چشاي بسته
اش نگاه كرد و با خودش گفت  :آخه چرا بابا  ...كاش منم مي تونستم مثه شما اينجوري بخوابم ...چرا
بابا  ...چرا با من اين كارو كردي؟ تو غرور منو شكستي  ...خردم كردي ...مي تونستيم با آرامش كامل
در كنار هم زندگي كنيم اما تو نذاشتي  ...خيلي ظالمي...يه روزي پشيمون ميشي اما اون روز ديگه خيلي
ديره  ...دارم ازت خداحافظي مي كنم  ...البته با اين كاري كه با من كردي احتياجي به خداحافظي هم
نيست اما اينو بدون كه مقصر تمام اين قضايا خودتي و بس
بغض گلوشو گرفت به زحمت خودشو كنترل كرد و نزديك مادر شد به چشاي مظلومش نگاه كرد و با
خودش ادامه داد :مامان هميشه مظلوم بودي و هستي هر اتفاقي توي اين خونه مي افته هميشه دودش تو
چشم تو ميره ....االن هم همين طوره  ...بيشترين ضربه رو تو مي خوري  ...حيف كه نتونستي جلوي
 ...شوهرتو بگيري  ...دلم برات تنگ مي شه مامان...بدون كه هميشه دوستت داشتم ودارمو
ديگه نتونست بيشتر از اين ادامه بده نزديك بود به گريه بيفته كه خيلي سريع از اتاق خارج شد .شب تا
صبح روي تختش دراز كشيده بود و به نقشه اش فكر مي كرد از طرفي هم دوري از نيما و الناز و مادر
 .براش خيلي سخت و دشوار بود اما اونا هم نمي تونستند براش كاري انجام بدن
خورشيد داشت طلوع مي كرد مينا از جاش بلند شد و دو دست لباس تو كوله پشتيش چپوند وسايل روي
دراور رو توي كوله ريخت و از اونجايي كه حوصله جمع كردن وسايلش رو نداشت به همين چند تيكه
بسنده كرد  .مانتو و شلوارشو پوشيد و شال مشكيش رو با اونا ست كرد .با بي حوصلگي تو آيينه خودشو
نگاه كرد مثل اين بود كه كسي از خانوادش فوت كرده رنگ به چهره نداشت و سرتا پا مشكي پوشيده بود
مي خواست از اتاقش خارج بشه اما برگشت و تيكه كاغذي پيدا كرد و روش نوشت :خودتان مرا مجبور
كرديد...دنبال من نگرديد چون بي فايده است  ...پدر دنبال بخشش من نباش  ...مادر دوستت دارم  ...نيما
با تمام وجودم دوستت دارم و مي دانم كه دل تنگي تو مرا ديوانه خواهد كرد اما چاره اي ندارم بايد بروم
).كجا؟ خودم هم نمي دانم  ...از من دلگير نباش  ...تنها راه چاره ام اين بود(...دلتنگت مينا
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نگاهي به نوشتش كرد اون قدر بدخط نوشته بود كه خودشم مشكل مي تونست اونو بخونه  .كاغذو رو
تخت گذاشت و از اتاق خارج شد .هنوز هوا روشن نشده بود نسيم ماليم و خنكي به صورتش مي خورد .
حاال نقشش رو عملي كرده بود ((فرار)) از اين كلمه متنفر بود دوست نداشت اسم كاري كه كرده رو
فرار از خونه بذاره اما ته قلبش خوب مي دونست كه اسم اين كار چيزي جز فرار نيست  .به سختي از
حياط خونه دل كنده بود توي خيابونا بدون هيچ هدفي قدم مي زد حاال بايد چي كار مي كرد؟اون فقط تا
اينجا نقشه كشيده بود  .خونه فاميال كه به هيچ عنوان نمي توست بره  .كجا بايد مي رفت؟ بغض گلوشو
گرفت  .از كاري كه كرده بود پشيمون نبود اما تو قدم بعدي درمونده بود توي افكارش غوطه ور بود كه
به پارك بزرگي رسيد حدود دو ساعت بود كه در حال راه رفتن بود هوا كامال روشن شده بود  .ساعت
حدود هفت و نيم صبح بود پارك رو نمي شناخت يعني اون قدر راه رفته بود؟ محيط براش غريبه بود
روي نيمكت پارك نشست اون قدر خسته بود كه تا سرشو رو كولش كه تو بغلش گرفته بود گذاشت فورا
.خوابش برد
***
داخل آشپزخونه مادر در حال ريختن چاي صبحانه بود و پدر هم پشت ميز منتظر چاي صبحونه نشسته
بود .نيما از پله ها پايين اومد و وا رد آشپزخونه شد پشت ميز نشست و فقط به مادر صبح بخير گفت چون
.هنوز با پدر قهر بود و جاي سيليش رو روي صورتش حس مي كرد
مادر سيني چاي رو روي ميز گذاشت و به نيما گفت :نيما جون برو مينا رو هم صدا كن امروز كلي كار
!! داريم مثال جشنه ها
نيما :جشن با عزاداري؟
مادر :دوباره شروع نكن نيما من خودمم مثه توام  .برو مامان جان برو مينا رو بيدار كن
نيما با اكراه از جاش بلند شد و به سمت اتاق مينا رفت  .چند بار در زد و مينا رو صدا كرد :پاشو بابا ...
دير شده  ...تنبل خانم  ...مينا  ...مينا
وقتي جوابي نشنيد وارد اتاق شد  .اتاق خا لي بود با تعجب به اطرافش نگاه كرد وسايل روي دراور ناپديد
شده بودن و لباساي مينا در هم و بر هم رو زمين ريخته شده بود .چشمش به كاغذ رو تخت افتاد اونو
برداشت و خوند با ناباوري يه بار ديگه نامه رو خوند و با سرعت از اتاق خارج شد .به سمت آشپزخونه
دويد و با صداي بلند گفت :رفته ...رفته
مادر :كي رفته؟
نيما به پدر :حاال خوب شد؟ رفته
مادر :چي شده؟
نيما :مامان مينا ...مينا رفته
پدر :رفته؟ كجا رفته؟
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نيما نامه رو به طرف پدر گرفت .پدر نامه رو خوند با نگراني به اتاق مينا دويد و مادر و نيما هم پشت
.سرش به راه افتادند
پدرر رو به مادر :بگرد ببين شناسنامه و كارت مليش رو برده؟
مادر بعد از گشتن چند كشو نااميدانه گفت :آره برده
.پدر دستشو به پيشونيش كوبيد و با گفتن كلمه (واي) رو تخت نشست
نيما كه از عصبانيت قرمز شده بود گفت :بابا به خدا اگه باليي سرش بياد هم مينا رو از دست ميدي هم
منو
پدر :يه لحظه ساكت باش ببينم چيكار مي تونم بكنم
نيما :ديگه دير شده اون موقع كه بايد فكر مي كردي نكردي حاال مي خواي فكر كني؟ بايد همون ديشب
 .كه اومد توي اتاقم حدسش رو مي زدم
مادر :مگه بهت چي گفت؟
نيما :هيچي خيلي گنگ حرف ميزد  .حالليت طلبيد اما من منظورشو نفهميدم
پدر :فكر كنيد ببنيد كجا مي تونه رفته باشه
نيما :آها فهميدم االن زنگ مي زنم به گوشي همراهش
.و به سرعت شماره مينا رو گرفت
با صداي گوشي  ،مينا از خواب بيدار شد نگاهي به ساعتش انداخت دو ساعت بود كه خوابيده بود صفحه
گوشي رو نگاه كرد شماره خونه بود مي دونست كه نيما پشت خطه بغض گلوشو گرفت به آرومي گوشيو
.قطع كرد و دكمه خاموش رو فشرد
ساعت ده صبح بود بايد كاري ميكرد  ،فكري مي كرد ،نقشه اي مي كشيد  ،از جاش بلند شد و بازم بي
هدف به راهش ادامه داد .ساعت وسط ميدان شهر عدد دو رو نشون مي داد تقريبا چهار ساعت بود كه
مينا تو خيابانا راه مي رفت ديگه تموم محيط اطرافش براش غريبه بود تابلو ها و اسم هاي خيابون ها
نشون از اين بود كه خيلي از محله پ دريش دور شده هنوز فكرش به جايي قد نداده بود بوي كباب و
غذاهاي مختلف مشامش رو قلقلك مي داد گرسنه بود اما چيزي از گلوش پايين نمي رفت بازم به پارك
كوچولو و خلوتي رسيد روي نيمكتي نشست و به نقطه اي نا معلوم خيره شد تو همين حين بود كه به
آرومي سرشو رو كولش گذاشت و به خواب رفت .با صداي جيغ و داد بچه هايي كه داشتند فوتبال بازي
مي كردند از خواب پريد باورش نميشد خورشيد داشت غروب مي كرد نگاهي به ساعتش انداخت ساعت
هشت شب بود  .ترس و بغض تمام وجودشو گرفته بود مي خواست زار زار براي بخت شومش گريه
كنه تو همين حين فكري به ذ هنش رسيد به كنار خيابون رفت و دستشو به عالمت تاكسي بلند كرد .تاكسي
جلوي پاش توقف كرد با شجاعتي كه قبال تو خودش سراغ نداشت گفت :آقا دربست؟
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كجا ميريد؟-
چالوس-
چقدر كرايه ميدي؟-
هر چقدر عرفش باشه-
سوار شو خانم ميرسونمت -
تو راه به همه چي فكر كرد ديگه براش مهم نبود كه اسمش دختر فراري باشه يا چيز ديگه اي  ،فقط اينو
ميدونست كه ديگه به اون خونه برنمي گرده  .شيشه ماشينو پايين كشيد و گوشي موبايلشو از پنجره
بيرون انداخت ديگه نمي خواست كسي جاشو بدونه.مي خواست به كلبه آالچيقي پناه ببره الاقل مي تونست
تا نقشه بعدي اش او نجا بمونه و تو امنيت كامل باشه .هوا ديگه تاريك تاريك شده بود تاكسي از جاده
باريك و پرپيچ و خم چالوس با دنده سنگين باال ميرفت .مينا به ياد نيما افتاد چقدر دلش براش مي سوخت
هميشه اون بايد تاوون كاراي مينا رو ميداد  .بغض راه گلوش رو بسته بود  .نفسش باال نمي اومد به
راننده اشاره كرد كه گوشه جاده توقف كنه  .راننده با اين كار مخالف بود و عقيده داشت كه خطرناكه اما
وقتي اصرار مينا رو ديد به ناچار توقف كرد مينا به سرعت پياده شد رو زمين دو زانو زد و به گريه
افتاد .گريه اي كه دل هر سنگي رو نرم مي كرد اما راننده به فكر خودش بود و مرتب به مينا غر ميزد
كه بايد راه بيفته .مينا با عصبانيت با گريه به راننده گفت :آقا خيلي ناراحتي مي توني بري
من كار و زندگي دارم خانم-
آقا گفتم كه برو از اينجاشو خودم بلدم ميرم-
ولي اينجا خيلي خطرناكه-
شما به اين كارا كار نداشته باش گفتم كه خودم راهو بلدم خودم ميرم-
باشه حرفي نيست فقط كرايه ما چي ميشه؟-
مينا از جاش بلند شد و از كوله اش دسته پولي درآورد و به سمت راننده گرفت
بفرما  ...اينم كرايتون ...حاال بريد به كار و زندگيتون برسين-
راننده پول رو گرفت و نگاه حقارت باري به مينا كرد و گفت :خيله خب بابا از دست يكي ديگه عصبانيه
سر ما خالي ميكنه  ...اصال معلوم نيس چه كارس
مينا از عصبانيت داشت منفجر مي شد سنگي از رو زمين برداشت و در حالي كه فرياد ميزد گفت :ميري
يا حاليت كنم؟
تاكسي دور زد و تو تاريكي جاده محو شد وقتي مينا به خودش اومد خودشو تو سياهي مطلق ديد حتي
زير پاش رو هم به سختي مي تونست ببينه  .براش مهم نبود بازم خودشو رو زمين انداخت و بلند بلند
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شروع به گريستن كرد تقريبا هيچ ماشيني از اونجا رد نميشد  .دلش به حال خودش مي سوخت دلش به
حال نيما و مادر هم مي سوخت چطور پدر تونست باهاش همچين رفتاري كنه و اونو وادار به فرار كنه
شايد نبايد فرار مي كرد اما اگه فرار نمي كرد چطور مي تونست در مقابل ظلم و زور پدر وايسه .از
جاش بلند شد و در حالي كه اشك از چشاش جاري بود چند قدم جلو رفت  .همه جا تاريك بود  .محيط
براش آشنا مي اومد اما كجا نمي دونست  .نگاهي به دور برش انداخت و چشمش به تابلو راهنمايي و
رانندگي خطر سقوط سنگ از كوه افتاد و به ياد اورد كه اين همون جاييه كه وقتي با نيما از چالوس به
خونه بر مي گشتند براي استراحت تو راه توقف كرده بودند .همون پرتگاه ترسناك و حاال تو شب
ترسناكتر هم شده بود البته هيچ چيز مشخص نبو د و همين ترس رو بيشتر مي كرد مينا بازم چند قدم به
جلو رفت تو فكر اين بود كه چطور به صورت اتفاقي اينجا پياده شده  .چند قدم ديگه به جلو برداشت
كوله اش رو محكم تو بغلش گرفته بود .چرا هيچ چي قابل مشاهده نبود؟ حتي يه ماشين هم از اونجا رد
نميشد كه الاقل با نور چ راغش براي چند لحظه فضا رو روشن كنه .مينا رو زمين نشست حسي بهش
 ...ميگفت كه جلوتر نره هميشه از فضاي جنگل تو شب مي ترسيد .صداي جغد و سگ و
اين دفعه از ترس به گريه افتاد صداي قلبش رو به خوبي ميشنيد از اين كه راننده رو از خودش رونده
بود خودشو سرزنش مي كرد  .لرز تموم بدنشو گرفته بود صداي به هم خوردن دندوناش رو به خوبي
ميشنيد اونقدر كوله رو محكم گرفته بود كه انگشتاش در حال بي حس شدن بودن  .تو همين لحظه صداي
وحشتناكي از چند متري پشت مينا به گوش رسيد .صداي زوزه اي بلند و خشن  .مينا با ترس برگشت و
به پشتش خيره شد همه جا سياه بود نمي دونست اين صداي زوزه ي سگه يا گرگ يا حيوان ديگه
اي...فقط مي دونست صدا داره بهش نزديك مي شه با لرز چند قدم رفت عقب و بازم چند قدم ديگه حس
مي كرد همون قدر كه به عقب مي ره به همون اندازه هم صدا بهش نزديك مي شه قدماش رو سريع تر
برداشت و عقب و ع قب تر رفت ناگهان زير پاش خالي شد و با شدت از پرتگاه به پايين سقوط كرد .
...صداي جيغ مينا تو تاريكي محو شد
!! مينا :وای نيما ببين اين جا چقدر ترسناکه
نيما :آره برا خودش دره ايه
مينا :اصال معلوم نيست تهش کجاست ؟ درختا اين قدر تو هم رفتن که کف دره معلوم نيست  .چه درختای
!بلندی
نيما :آره
ميگم نيما اگه يکی از اين جا بيفته پايين زنده می مونه؟ -
...نمی دونم  ،فکر نکنم .شايد گير کنه به اين درختا و نجات پيدا کنه البته اگه شانس بياره -
 .شانس کجا بود به نظر من اگه يکی از اينجا بيفته صددرصد اون دنياست -
بيا عقب اين جا زمينش نرمه يه موقع زير پات خالی ميشه -
مواظبم -
ا مينا گفتم که جلو نرو خطرناکه -
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نه بابا چيزيم نميشه -
مينا...مينا ...نرو خطرناکه ...می افتی پايين -
اين جا خيلی قشنگه -
مينا نرو -
من ديگه به اون خونه بر نمی گردم-
مينا...مينا -
چرا بابا با من اين کارو کرد؟ -
وای ...مينا -
چقدر دلم برای نيما ومامان تنگ شده...چقدر سردمه...چقدر همه جا تاريکه ...نيما کجايی؟  ...من می -
...ترسم  ...ديگه صداشو نمی شنوم...نيما منو صدا کن  ...نيما ...نيما
)تاريکی مطلق(

***
فضای خونه رو سکوت برداشته بود .دو هفته از رفتن مينا می گذشت و هيشكي خبری ازش نداشت .نيما
هر جايی که به ذهنش می رسيد رو دنبالش گشته بود حتی خونه آالچيقی اما اونو پيدا نكرده بود به تموم
ارگانهای دولتی سرزده بود  .پليس  ،بيمارستان  ،راهداری ،اورژانس و حتی پزشکی قانونی  ...به نظر
...می اومد مينا آب شده بود و رفته بود زير زمين
بعد از رفتن مينا تموم اعضای خونواده از هم دور شده بودند و به ندرت با هم صحبت می کردند.اکثر
اوقات مادر تو خلوت خودش به گريه می نشست و پيدا شدن دخترش رو از خدا می خواست  .نيما دل و
دماغ هيچ کاری رو نداشت از مينا دلخور بو د اما بهش حق می داد چون خودشم با اين که به مينا قول
داده بود که پدر رو منصرف می کنه نتونسته بود به قولش عمل كنه .مينا رو نااميد کرده بود پس از
نظرش حق هيچ گونه اعتراضی رو نداشت  .بيشتر اوقات توي اتاقش کز می کرد و چشم به تلفن می
دوخت تا شايد خبری از مينا بش ه  .حتی کل فاميل هم دنبال مينا می گشتند وقتی آرمان از موضوع با خبر
شد تنها کلمه ای که گفت اين بود (( :حدس می زدم اين جوری ميشه  ...اما يه درصد هم احتمالشو نمی
))دادم حقيقت پيدا کنه
بعد از رفتن مينا ،پدر تماسی با آقای حکيم زاده گرفت موضوع رو براش تعريف کرد و حکيم زاده هم با
عصبانيت عذر پدر رو خواسته بود اون اين کار مينا رو توهين بزرگی به خونوادشون دونسته بود و پدر
.رو مقصر تو تربيت مينا  ،برا همين پدر خيلی راحت از شرکت آقای حکيم زاده اخراج شد
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اما پدر مينا رو مقصر نمی دونست بلکه خودشو سرزنش می کرد چون خودش بود که قضيه ازدواج مينا
و پسرحکيم زاده رو به آقای حکيم زاده به صورت غير مستقيم پيشنهاد داده بود وگرنه حکيم زاده حتی
نمی دونست پدر چند تا بچه داره و هر کدوم چند سال دارن .وجدانش عذابش می داد .سرنوشت مينا رو
به خطر انداخته بود و اين خودش باری بود که هر لحظه ممکن بود کمر نحيف پدر رو بشکونه  .اما
پشيمونی ديگه سودی نداشت هر لحظه آرزو می کرد که زمان به عقب برگرده و اشتباهش رو جبران کنه
.اما دير شده بود
نگرانی و دلتنگی نيما  ،عذاب وجدان و بی کاری پدر  ،گريه های مادر  ،تمام اين ها باعث شده بود که
خانه رنگ سکوت به خود ش بگيره  .مادر بعد از رفتن مينا با پدر قهر کرده بود و حتی باهاش توي يه
اتاقم نمی خوابيد  .نيما هم سعی می کرد اطراف پدر نباشه و تموم حرفش با پدر توي روز دو کلمه بود:
سالم و خداحافظ
الناز هم هر چند روز يکبار با نيما تماس می گرفت و از مينا خبر می گرفت  .اما همه روزنه ي اميدي
توي دلشون می درخشيد و اون اين بود که مينا زندست و گوشه ای از اين شهر يا کشور در حال
زندگيه ...و آيا اين اميد واقعيت داشت؟

...و اما مينا

***
چشاش رو با زحمت زياد باز کرد در وهله اول همه جا تار بود چشاشو بست  .مغزش خالی و خاموش
 ...بود خالی از هر فکر و خاطره
بازم چشاش رو باز كرد اين دفعه می تونست اطراف خودشو ببينه  .سقف خونه از چوب بود حالت
شيرووني داشت و به نظر قديمي مي اومد تكوني به بدنش داد اما درد تموم وجودشو گرفت و ناله بلندي
سر داد .با صداي ناله مينا  ،دختر جووني به سمتش اومد مدتي به صورتش خيره شد و به سرعت از
كلبه خارج شد چند لحظه بعد پيرزني وارد كلبه شد  .به مينا نگاهي كرد و با لبخندي گفت :خدا رو شكر
!!دخترجان به هوش آمدي حسابي ما را ترسانده بودي ها
مينا به زحمت و درد گفت :آخ  ...من كجام؟...شما كي هستين؟ ...چه باليي سرم اومده؟
پيرز ن دستي به سر مينا كشيد و گفت :عزيزم نگران نباش ...ما آدمهاي خوبي هستيم  ...دو هفته پيش
آقامون تو را ميان درختاي جنگل پيدا كرد از دره نرمك افتاده بودي پايين به خدا دخترم يه معجزه بود ،
تا حاال هشت نفر از اين دره افتادن پايين و جان سالم به در نبردن اما تو  ...خدايا قدرتتو برم واال  ...خدا
خيلي دوست داشته دختر جان  ...اين همه ارتفاع رو افتادي پايين اما فقط دست راست و پاي چپت در
.رفته البته به غير از كبودي ها و كوفتگي هايي كه روي بدنت به وجود آمده
مينا چيزي به ياد نمي اورد با سردرگمي گفت :دره نرمك؟
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پيرزن :آره ع زيزم  ،دره نرمك  ،چون خاكش خيلي نرمه و سسته براي همين اسمشو گذاشتيم دره نرمك .
تمام لباسات پاره پوره شده بودن واي خدا بهت رحم كرد آقامون گفت به احتمال زياد به شاخه ي درختا
.گير كردي و شاخه ها نذاشتن بهت آسيبي برسه
)) ...يه آن جمله نيما يادش اومد(( :شايد گير كنه به اين درختا و نجات پيدا كنه البته اگه شانس بياره
 ...تموم خاطرات و اتفاقات گذشته رو به خاطر اورد شرط پدر ،قبول نشدن تو كنكور ،فرار از خونه
...بغض گلوش رو گرفت و با حسرت گفت :نيما
پيرزن با خوشحالي گفت :نيما چي؟ شوهرته عزيزم؟ شماره اي چيزي نداري باهاش تماس بگيرم بگم
كجايي؟...بابا تمام دختراي االني همه تو كيفشون يه تلفن دستي دارن اما تو چه جور دختري هستي من
!نمي دانم !! به لباسات كه مي خوره بچه شهري باشي
اشكاي مينا جاري شد پيرزن دلش و اسه مينا سوخت دستشو گرفت و گفت :حاال چرا داري گريه مي كني
.دخترم ؟ خدا را شكر همه چيز به خوبي و خوشي تمام شد
مينا با گريه گفت :من دو هفته بيهوش بودم؟
پيرزن :بي هوش بيهوش كه نه  ...بعضي اوقات چشماتو باز مي كردي دو تا كلمه مي گفتي و دوباره بي
هوش مي شدي  ...همش هم اسم نيما رو صدا مي زدي  ...خيلي دوسش داري نه؟
.مينا با سر حرف او را تاييد كرد
پيرزن لبخندي زد و گفت :خدا به پاي هم پيرتون كنه
مينا در حالي كه هنوز گريه مي كرد لبخندي زد و گفت :برادرمه
پيرزن كه جا جورده بود گفت :برادرته؟ نديده بودم يكي اين قدر برادرشو دوس داشته باشه  ...من هميشه
شنيده بودم خواهر برادرا با هم كارد و پنيرن ...خب حاال نگران نباش شماره برادرتو بده كه باهاش
.تماس بگيرم بگم اين جايي  ...حتما اونم حاال از نگراني پريشان احوال شده
 .پيرزن لهجه زيباي شمالي داشت كه يه جورايي باعث ميشد مينا بهش اعتماد كنه
 .گريه مينا به غم تبديل شد  :نمي خوام بدونه كه من كجام
پيرزن با تعجب گفت :چرا دختر جان؟
مينا  :داستانش مفصله فقط يه چيزي ازتون مي خوام  ...ميخوام بهم قول بدين كه هيچ كس از جاي من
خبردار نشه
پيرزن :آخه چرا؟
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...مينا :براتون تعريف مي كنم اما االن اصال توانشو ندارم خانم
پيرزن لبخندي زد و گفت :من خانم گلم دختر جان ...به من بگو بي بي گل
مينا :خانم بي بي گل
پيرزن :ديگه بي بي گل كه خانم نداره
مينا :بهم قول ميدي بي بي گل؟
بي بي گل :باشه عزيزم بهت قول مي دم به ربابه و حسن آقا هم مي گم كه به كسي چيزي نگن فقط تو هم
.بايد بهم قول بدي كه برام همه چيو تعريف كني
مينا :حتما...راستي شما چرا منو بيمارستان نبردين ؟ يا به پليس خبر ندادين؟
بي بي گل :راستش آقامون طبيبه البته نه از اون طبيباي درس و دانشگاه رفته  ...طبيب خانگيه اما كارش
خيلي بهتر از دكتراي االنه وقتي اوردت خانه معاينت كرد و گفت كه جراحتت سطحيه ما هم زياد
بيمارستان را قبول نداريم براي همين تو را در خانه مداوا كرديم  ،پليس هم كه ديگه حرفش را نزن ،
حسن آقا با پليس ميانه خوبي نداره .گفت صبر كنيم وقتي تو به هوش آمدي خودت براي خودت تعيين
.تكليف كني
..مينا :خوب كاري كردين  ...دستتون درد نكنه
بي بي گل :خواهش مي كنم دختر جان  ...در ضمن تا هر وقت هم كه بخواي مي تواني اينجا بماني ...
.تو هم مثل دختر ما ربابه ...البته اين حرف از طرف حسن آقا هم هست
مينا :شما خيلي مهربونيد  ...ممنون از لطفتون  ...خيلي دوس دارم حسن آقا رو ببينم
بي بي گل  :اونو هم مي بيني دخترم ،حاال استراحت كن بدنت خيلي ضعيفه
.از جاش بلند شد و از كلبه بيرون رفت
.چشاي مينا ديگه توان باز بودنو نداشت برا همين به آرومي اونا رو بست و به خواب عميقي فرو رفت
روز بعد مينا بعد از اينكه چشاشو باز كرد به آرومي از جاش بلند شد هنوز دست و پاش درد مي كردند
لنگون لنگون به طرف تنها پنجره كلبه رفت به بيرون نگاهي انداخت اطرافش رو سبزي و طراوت
زيبايي گرفته بود  .درختاي سرحال و شاداب  .پنجره رو باز كرد صداي پرنده ها كه البه الي شاخه
هاي درختا آواز مي خوندند آرامش خاصي بهش مي دادند  .نور خورشيد از البه الي شاخه ها به زمين
مي تابيد و منظره زيبايي رو آفريده بود نگاهي به خودش انداخت پيراهن و دامن گشادي به تن داشت كه
معلوم بود لباسهاي بي بي گله چون لباس هاي دخترش به اين قديمي و كهنگي نبود از پوشش خودش
خندش گرفت هميشه از اين نوع لباسها منتفر بود اما نمي دونست چرا اين دفعه اين احساس رو
نداشت.توي همين لحظه در كلبه باز شد و همون دختر جوون ديروز داخل شد  .لبخندي به مينا زد و
.سيني صبحانه اي كه تو دستاش بودو رو زمين گذاشت
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مينا به دختر گفت :تو بايد ربابه باشي آره؟
.دختر با سر تاييد كرد
مينا :چند سالته؟
ربابه با دست به مينا فهموند كه بيست و سه سالشه
مينا :ا پس دو سال از من بزرگتري من بيست و يك سالمه  .تو تنها دختر بي بي گلي؟
.بازم تاييد كرد
مينا :چيه مي ترسي حرف بزني ؟ يا خجالت مي كشي؟ دخ تراي به سن و سال من و تو نبايد يه لحظه هم
ساكت بشينن  ،خب حاال بگو ببينم تا كجا درس خوندي؟ ديپلم داري؟
.ربابه نگاهي به مينا انداخت از جاش بلند شد و از كلبه خارج شد
!! مينا :كجا مي ري؟ وا ....من كه حرف بدي نزدم
نگاهي به سيني صبحانه انداخت چقدر رنگين تزيين شده بود هر چيزي كه فكرشو مي كرد توي سيني بود
چاي،كره،مربا،عسل محلي،خامه،تخم مرغ،گردو و نون محلي  .معدش به ضعف افتاد و با وله مشغول
 .خوردن شد تقريبا صبحانه خوردنش تموم شده بود كه بي بي گل وارد كلبه شد
مينا لقمش رو قورت داد  :صبح بخير بي بي گل
بي بي گل لبخندي زد :صبح بخير دختر جان ،خوب خوابيدي؟
مينا :چه جورم
هنوزم درد داري؟-
نه مثل ديروز خيلي كم شده-
خيلي خوبه-
يه سئوالي بپرسم؟ -
بپرس دخترم-
دخترتون ربابه انگار خيلي حساس و زودرنجه-
براي چي؟ -
آخه ازش پرسيدم ديپلم گرفته يا نه اون هم ناراحت شد و رفت-
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نه عزيزم ناراحت نشد نمي دانست چطوري جوابتو بده-
يعني چي؟ -
ربابه الله -
آخي چرا؟ مادر زاديه؟ -
نه وقتي هجده سالش بود كلبه ما بد جور آتش گرفت و تقريبا تمام چهار تا كلبه همسايه هم آتش گرفتند -
همه رفته بودند شهر فقط ربابه خانه بود بچم خيلي ترسيده بود شوكه شده بود فقط توانسته بود از كلبه بياد
بيرون و يه گوشه قايم بشه وقتي پيداش كرديم از ترس غش كرده بود تا چند روز تشنج مي كرد و مي
لرزيد  ...بعد از اين كه حالش جا آمد فهميديم نمي توانه حرف بزنه ضربه بدي بهمان خورد ربابه شوكه
شده بود و همين باعث شده بود كه الل بشه دكترا گفتن موقته و خوب ميشه اما االن پنج سال از اون موقع
مي گذره و ربابه هيچ تغييري نكرده  .ديپلمشو توي شهر گرفت آمده بود اينجا كه براي كنكور درس
.بخانه كه اين جوري شد
آخي بيچاره-
به خدا پيش دانشگاهي معدلش نوزده و هشتاد صدم بود شاگرد اول كالس بود اما خدا اين جوري براش -
.خواست
چشاي بي بي گل پر از غم بود  .مينا دستاي بي بي گل رو گرفت و گفت :ايشاهلل يه روزي خوب ميشه و
مثل سابق بر ميگرده به درس و زندگيش
بي بي گل لبخندي زد :خدا از دهنت بشنوه عزيزم
حاال بي بي گل پاشو  ،پاشو بريم بيرون منم يكم دلم باز بشه  .بيرون خيلي قشنگه-
باشه دخترم هر جور مايلي-
هر دو از كلبه خارج شدند مينا نگاهي به اطرافش انداخت  :فوق العاده ست  .ميخوام يه ذره پياده روي
كنم
نه عزيزم تو هنوز پات كامل خوب نشده نبايد بهش فشار بياري وقت براي پياده روي زياده-
باشه پس بذارين بشينم رو اين تخت-
.بي بي گل به مينا كمك كرد رو تخت بشينه و خودشم كنارش نشست
بي بي گل :راستي ازت نپرسيدم ،اسمت چيه؟
مينا :من مينام .بيست و يك سالمه
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به نظر مياد دختر خيلي خوب و مهربوني باشي اينو از همون اول كه ديدمت فهميدم-
نظر لطفتونه ،ميگم اينجا كس ديگه اي زندگي نمي كنه؟-
به غير از اين كلبه  ،چهار تا كلبه ديگه هم هست كه سه تاشون خاليه خيلي وقته ساكنينش رفتن شهر -
زندگي مي كنن فقط يكي از كلبه هاست كه يه پيرمرد توش زندگي مي كنه ما بهش ميگيم بابا علي ،
.پيرمرد مهربون و خوش قلبيه وقتي باهاش حرف زدي مي فهمي من چي ميگم
اينجا تنها زندگي مي كنه؟-
آره-
يعني هيچ كسي رو نداره؟-
از دار دنيا يه نوه داره كه معموال تابستونا براي تعطيالت مياد اينجا و بهش سر مي زنه اونم مثل -
پدربزرگش بچه خوب و مهربونيه  .بابا علي يه پسر هم داره اما زي اد با اونا رابطه خوبي نداره آخه اونا
حسابي شهري شدن و به قول جوونا كالسشون به اينجا نمي خوره اما نوه بابا علي خيلي هواي اونو داره
چند روي كه اينجاست مثل پروانه دورش مي چرخه خدا خيرش بده تمام چشم اميد بابا علي اينه كه نوه
.اش بياد
كارش چيه ؟-
دانشجوي فوق ليسانسه-
چه رشته اي؟-
رشتش خارجيه يه بار يادمه بهم گفت فارسيش ميشه مهندسي شبكه-
آها منظورتون آي آتي؟-
 .آفرين دخترم هموني كه ميگي خيلي بچه باهوشيه .خالصه اين كه من كه خيلي دوسش دارم-
بابا علي چند سالشه؟-
حدود هفتاد سالشه اما خيلي سرپاست ...خب حاال نوبت منه كه سئوال پيچت كنم  ،قرار بود برام يه -
داستاني رو تعريف كني
داستان؟-
داستان اين كه چه اتفاقي برات افتاد و چرا نمي خواي كسي از جات خبردار بشه-
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آها ....راستش بي بي گل منم مثه تمام دختراي ديگه تا يك ماه پيش زندگي عادي و خوبي داشتم - .
زندگي ايده آل خودم  .هركا ري كه دوست داشتم انجام مي داد اما بدبختي من از اونجايي شروع شد كه
...پدرم پاشو كرد تو كفشم
مينا جزء جزء تموم اتفاقاتي كه براش افتاده بود رو واشه بي بي گل تعريف كرد وقتي داستانش تموم شد
نگاه غمگيني بهش كرد و گفت :اينم از داستان من  ،خيلي بدبختم نه؟
بي بي گل دستي به سر مينا كشيد  ،لبخند غمناكي زد و گفت :نه دخترم چرا بايد بدبخت باشي  ...از تو
بدبخت ترم هست ...نگران نباش همه چي درست ميشه ببين من يه پيرزن قديميم اما سعي كردم منطق رو
هميشه مد نظر داشته باشم من زن بي سوادي نيستم توي زمان جواني براي خودم عالمي داشتم تحصيالتم
اون موقع در حد ليسانس حاال بود االن هم كه مي بيني اينجا زندگي مي كنم فقط به خاطر حسن آقاست
اون اينو مي خواد ...دوست داره توي آرامش باشه  ...منم ناراضي نيستم و زندگيمو ميكنم ...حاال هم
عزيزم دربارت هيچ قضاوتي نمي كنم به نظرم دختر فهميده و باشعوري هستي براي همين تصميم رو
مي ذارم به عهده خودت اما فقط اينو از من بشنو كه اونايي كه تنهاشون گذاشتي االن دارن خيلي زجر
ميكشن  ...ديگه تصميم با خودت و بازم ميگم تا هر وقت كه دوست داشتي مي توني اينجا بموني سه تا
كلبه اين جا خاليه مي توني توي همون كلبه اي كه هستي زندگي كني سربار ما هم نيستي يه لقمه نان و
.پنير هم هست با هم ميخوريم تازه ما هم از تنهايي در مي ييم
.شما خيلي به من لطف دارين  ...نمي دونم چه طور لطف و محبت شما رو جبران كنم-
...همين كه يه نفر هست كه باهاش حرف بزنم خودش لطف بزرگيه دختر جان-
***
آخراي شهريور بود و هوا هنوزم گرم .اما جايي كه مينا زندگي مي كرد بهشتي بود رويايي  ...توي اين
مدت مينا سالمتي خودشو به طور كامل بدست اورده بود .كوله خودشو به زحمت پيدا كرده بود و حاال
لباساي خودشو مي پوشيد  ...نزديك كلبه ها رودخونه قشنگي رو پيدا كرده بود كه اكثر اوقات كنارش مي
.نشست از صداي آب لذت مي برد و به آيندش فكر مي كرد
سيصد متري رودخانه هم زمين بزرگ كشاورزي بود كه حسن آقا روش كشاورزي مي كرد اغلب گندم
مي كاشت و هميشه هم از اومدن كالغا و پرنده هاي مزاحم شاكي بود .گندم ها توي اون ماه از سال
رنگ طاليي به خودشون گرفته بودند زمين يكدست طاليي بود و اينم براي خودش زيبايي به خصوصي
.داشت
مينا تونسته بود با ربابه ارتباط برقرار كنه و با اون صحبت كنه  .ربابه دختر مهربون و خوبي بود و
.همين باعث شده بود كه اونا دوستاي خوبي برا هم باشن
مينا حسن آقا رو ديد و باهاش حرف زد  .حسن آقا مرد متين و مهربوني بود مثل پدراي فهميده رفتار
ميكرد و مينا با ديدن اون هميشه آرزو مي كرد كه اي كاش پدرش هم همين طور بود .بابا علي رو هم
.مالقات كرده بود و تو همون چند دقيقه اول حس كرد كه اونو مثه پدربزرگ نداشته اش دوست داره
خالصه اين كه توي اي ن چند روز مينا به همه جا سرك كشيده بود با همه صحبت كرده بود و حاال اين به
 .....اصطالح ده كوچيك رو مثه خونه خودش دوست داشت
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....تا اين كه
صبح  ،مينا بعد از اين كه توي كاراي كلبه و اطرافش به بي بي گل كمك كرد طبق معمول به لب
رودخونه رفت و همين جور كه چشاش رو بسته بود به صداي آب گوش مي داد و فكر مي كرد .حدود يه
ماه بود كه از نيما بي خبر بود نمي دونست اون االن چي كار ميكنه آيا به رفتنش عادت كرده؟ آيا پدر از
رفتارش پشيمون شده ؟ ايا الناز تصميم داشت به دانشگاه بروه؟ مادر تو چه فكري بود و با غم دوريش
چه جوري كنار ا ومده بود؟ از صميم قلبش آرزو كرد اي كاش نيما اونجا بود و به حرفاش گوش مي داد.
خونواده بي بي گل آدماي واقعا مهربون و دوست داشتني بودند اما بازم حس غريبه بودن بين اونا مينا رو
.عذاب مي داد توي همين افكار بود كه صدايي اونو به خودش اورد
 ...ببخشيد خانم مزاحمتون شدم-
 .به سمت صدا برگشت  .صدا متعلق به پسر جووني بود كه حاال روبروش وايساده و بهش نگاه مي كرد
مينا توي اين مدت به غير از خونواده بي بي گل و بابا علي كس ديگري رو نديده بود واسه همين با
.تعجب به اون جوون خيره شد
مردجوون وقتي عكس العملي از مينا نديد عينك دوديش رو برداشت و گفت :خانم صداي منو
 ....ميشنويد؟ ....خانم
مينا به خودش اومد و گفت :بله بله صداتونو مي شنوم  ...فقط يه ذره تعجب كردم
مردجوون خودشو برانداز كرد و گفت :كجاي من تعجب داره ؟ ....لبخندي زد و گفت :نكنه شاخ دارم ! يا
!!دم ؟؟
مينا از شوخيش خوشش نيومد و با بي تفاوتي گفت :نخير  ...حاال چيكار دارين؟
مرد جوون خودشو جمع و جور كرد و با حالت جدي گفت :ببخشيد  ...من االن (پنج كلبه) بودم هيچ كس
اونجا نبود شما نمي دونين بي بي گل و بقيه كجان؟ يه ذره نگران شدم
مينا  :ببخشيد شما چه نسبتي با بي بي گل دارين؟
جوان :ب ا بي بي گل نسبتي ندارم هر چند كه مثل مادر نداشتم دوسش دارم ولي من نوه بابا علي هستم نمي
دونم ميشناسيدش يا نه
از لب رودخونه بلند شد و به سمت مردجوون اومد :آها شما نوه بابا علي هستين؟!  ...هموني كه خيلي
هواشو داره و بهش سر مي زنه ؟
جوون لبخندي از خجالت زد و گفت :نه ديگه به اين غليظي اما بله من نوه بابا علي هستم شما نمي دونين
كجا رفتن؟
 ...مينا :تا همين يك ساعت پيش كه همه تو كلبه هاشون بودن
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كمي فكر كرد چيزي به خاطرش اومد و گفت) آها فهميدم شايد رفتن مزرعه گندم آخه اونجا خيلي (
...خوشگل شده همه گندما رسيدن فكر كنم رفتن اونجا يه حال و هوايي عوض كنن
....جوون عينك دوديش رو زد و گفت :آها فهميدم  ...ممنون از كمكتون خانم
.مينا :خواهش ميكنم
مرد جوون سرشو پايين انداخت و ازش دور شد .مينا شونه هاشو باال انداخت دوباره لب رودخونه نشست
...و چشاشو بست
نزديك ناهار ربابه پيشش اوم د و اونو به ناهار دعوت كرد اون دو تا به طرف كلبه رفتند صداي بگو و
بخند بي بي گل  ،بابا علي و حسن اقا كلبه رو برداشته بود  .مينا و ربابه داخل شدند با ورود اونا همه
دست از خنديدن برداشتند و خودشون رو جمع و جور كردند مينا حس ميكرد بين اونا موجودي اضافست
اما م جبور بود كنارشون بمونه و ناهار بخوره  .بي بي گل با ديدن مينا به مردجوون گفت :خب اينم دختر
گل خودم با هم كه آشنا شدين ؟
.مردجوان :نه زياد من فقط ازشون پرسيدم كه شما ها كجايين
بي بي گل لبخندي زد :پسرم اين دختر گلي كه ميبيني اسمش ميناست  .حدود يه ماهي ميشه كه مهمون
 ...ماست  .دختر خيلي مهربون و ماهيه ما همه دوسش داريم
.مينا با خجالت لبخندي زد :البته بي بي گل دارن مبالغه مي كنن  ...ديگه اينجوريا هم نيست
مرد جوان :اگه بي بي گل ميگه پس حتما همين طوره نه ربابه؟
 .ربابه با لبخند حرفشو تاييد كرد و چند بار آروم پشت مينا كوبيد
بي بي گل رو به مينا ادامه داد :اين آقا پسر هم كه مي بيني و من به اندازه بچه خودم دوسش دارم اميد.
 ...ديگه اصال تعريف كردن نداره
در حالي كه بي بي گل ازش تعريف مي كر د مينا نگاهي بهش انداخت اميد سرش پايين بود و مي خنديد .
جووني حدودا بيست و هفت ساله با قدي بلند و موهايي مشكي  ،ريش پروفسوري داشت و بقيه صورتش
رو سه تيغه كرده بود بوي ادكلنش فضاي كلبه رو برداشته بود خط اتوي شلوار پارچه اي راسته اش و
پيراهن جذب آبي كه پوشيد ه بود تو چشم مي زد قيافه معمولي داشت اما مردونگي و متانت از سر و
روش مي باريد و در آخرم هيكل ورزيده اي داشت كه بدجور خودنمايي ميكرد .مينا با خودش فكر كرد
كه چقدر بي بي گل از اميد تعريف ميكنه و به نظرش اون جوون اونقدرها هم تعريفي نبود  .مينا هميشه
عاشق پسرا ي خوش قيافه و خوش تيپ و قرتي بود اون دسته از پسرايي كه دخترا براشون سر و دست
 .مي شكنن پس به نظرش اميد زيادم قابل تعريف نبود
تعريف هاي بي بي گل كه تموم شد قبل از اين كه اميد حرفي بزنه حسن اقا با خنده گفت :بسه ...اينقدر
ازشون تعريف كردي كه آب شدن طفلكي ها  ...پاشو خانم پاشو ناهار رو بيار كه روده كوچيكه بزرگه
.رو خورد

57

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

با ورود ديس عدس پلو به سر سفره همه مشغول خوردن شدند و هر از گاهي با هم صحبت مي كردند اما
مينا سكوت كرد هر چند كه ميلي به غذا نداشت اما خودشو مشغول غذاش كرد  ،بين صرف ناهار اميد
 .حتي يه بارم به م ينا نگاه نكرد و مشغول صحبت كردن با بي بي گل و ربابه و بابا علي بود
.بعد از ناهار و شستن ظرفها مينا به كلبه اش رفت و ترجيح داد كه اونا رو تنها بذاره
تا نزديك عصر هيشكي دنبال مينا نگشت و همه مشغول گپ زدن بودند انگار كه اونو فراموش كرده
بودند و يا شايد نمي خواستند كه فرد غريبه اي بينشون باشه .از پشت پنجره به كلبه اي كه همه توي اون
جمع بودند نگاه كرد هم از اينكه بينشون نبود ناراحت بود و هم از اين كه همه خوشحال بودند مخصوصا
 .بابا علي احساس خوشايندي كرد براي اولين بار با خودش گفت اي كاش اونم كنار خونوادش بود
ه وا گرگ و ميش بود ربابه دنبال مينا رفت با اشاره بهش فهموند كه همه مي خوان گشتي اطراف بزنند و
ازش خواست كه با اونا همراه بشه اما مينا كمي دلخور بود تقاضاي اونو رد كرد به بهانه سردرد توي
.خونه موند و ربابه رو دست خالي برگردوند
.ربابه به كلبه برگشت و با ناراحتي به بي بي گل فهموند كه مينا با اونا نمي ياد
بي بي گل :چرا مينا نمياد؟
.ربابه به سرش اشاره كرد و به مادرش فهموند كه مينا سرش درد مي كنه
اميد كه شاهد گفتگوشون بود همون جور كه كفشاش رو مي پوشيد گفت :من ميرم شايد رودروايسي كنه و
...به من نه نگه و بياد
چند ضرب ه به در خورد  .مينا در حال خواندن كتابي بود كه حسن اقا بهش امانت داده بود كتابو بست و
گوشه اي گذاشت طوري وانمود كرد كه سرش درد مي كنه و با صداي گرفته گفت :بفرماييد در بازه
اميد وارد كلبه شد  .مينا با ديدنش با تعجب گفت :ا شماييد؟
.بله خودمم  ،من نميدونم چرا شما هر وقت منو مي بينين با تعجب منو نگاه مي كنين-
مينا خودشو جمع و جور كرد و گفت :آخه تعجب كردم كه اومدين اينجا ...خب خوش امديد  ...امري
داشتين؟
اميد دستاشو تو جيب شلوارش كرد چند قدم جلو رفت و گفت :بله راستش اومدم شما رو دعوت كنم كه با
.ما همراه بشين بريم يه گشتي اين اطراف بزنيم
مينا دستشو به سمت سرش برد و گفت :ببخشيد خيلي دلم ميخواد كه با شما بيام اما سرم خيلي درد مي كنه
نمي تونم بيام
 .از قديم گفتن هواي بيرون حال آدمو جا مي ياره شما هم يه گشتي بزني سرت خوب ميشه-
....نه فكر نمي كنم با اين كارها خوب بشم  ...شما بريد  ...خوش بگذره ...ايشاهلل دفعه ديگه ميام-
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مي خوايد يه قرصي چيزي براتون بيارم ؟-
 ...نه ممنون خودش خوب ميشه-
مطمئنين كه نميخوايد بيايد  ....همه خوشحال ميشن ها-
نه ممنون  ...ايشاهلل يه فرصت ديگه -
اميد بيش از اين اصرار كردن رو بي فايده ديد از طرف ي از اين كه مينا دست رد به سينش زده بود دلگير
شده بود سرش رو پايين انداخت و در حالي كه از كلبه خارج مي شد با صدايي اروم و جدي گفت :هر
جور ميلتونه  ...خداحافظ
به سالمت-
وقتي مينا از رفتن اميد مطمئن شد با خودش گفت :فكر كرده پاشده اومده اينجا من روم نميشه بگم نميام
وقبول مي كن م ،بعدشم كلي سرشو جلوي بي بي گل ميگيره باال كه هيچ كس نمي تونه رو حرف من
 ...حرف بزنه و از اين جور حرفها ....ه خوب حالشو گرفتم  ...فكر كرده كيه
ساعت ر وي تاقچه عدد نه رو نشان ميداد از سرو صدا و نور چراغ كلبه مشخص بود كه اونا برگشتند.
كاش اونم بينشون غريبه نبود و مي تونست خيلي راحت پيششون باشه توي همين افكار بود كه ديد بي بي
گل از كلبه خارج شد و به سمت كلبه اومد  .مينا از پنجره كنار رفت روي تخت چوبي اش دراز كشيد.
بي بي گل چند ضربه به در زد و وارد شد  :سالم دختر گلم  ...خوبي ؟  ...سرت بهتر شده؟
 ...از رو تخت بلند شد و گفت :سالم بي بي گل  ...نه هنوز خوب نشدم سرم هنوز درد مي كنه
بي بي گل كنار مينا رو تخت نشست و گفت :شايد فشارت افتاده باشه پاشو بريم شام بخوريم شايد خوب
...بشي
نه بي بي گل ميل ندارم  ...شما بخورين-
 ...اين چه حرفيه دختر  ...ما بدون تو كه شام نمي خوريم  ...پاشو عزيزم ...بيا بريم-
 ...نه بي بي گل سرم خيلي درد مي كنه ترجيح مي دم كه بخوابم-
بي بي گل ناچار از جاش بلند شد و با ناراحتي گفت :خيله خب حاال كه اينجور دوست داري باشه  ...من
شامتو ميدم ربابه بياره برات ( ....آهي كشيد)هر چند كه مي دونم دردت چيه
و خيلي سريع از كلبه خارج شد ...چند دقيقه بعد ربابه با سيني غذا پيش مينا اومد سيني رو كنارش
گذاشت و با لبخندي از اونجا خارج شد .مينا نگاهي به سيني انداخت بشقاب پر از كوكو سيب زميني
.وسط سيني خود نمايي ميكرد لقمه اي گرفت و با اشتها مشغول خوردن شد
صبح روز بعد بازم ربابه دنبالش رفت و ازش خواست كه براي صبحونه پيش اونا بياد اما بازم مينا قبول
.نكرد

59

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

سفره صبحونه پهن بود و بي بي گل مشغول چيدن سفره  .اميد بعد از اين كه صورتشو خشك كرد كنار
سفره نشست و با اشتياق فراوون گفت :واي چه سفره اي چيدي بي بي گل من عاشق چيزاي محليم
نوش جونت پسرم-
تو همين لحظه ربابه اومد تو ،بي بي گل بهش گفت :مياد؟
.ربابه با سر جواب منفي داد و كنار سفره نشست
بي بي گل با ناراحتي گفت :نمي دونم مي نا چرا اينطوري ميكنه ؟ به خدا ديگه نمي دونم چطوري بيارمش
تو جمعمون
اميد :قبال هم همين جوري بود ؟ يعني همين طوري كناره گير بود؟
بي بي گل با بغض گفت  :نه پسرم  ...مينا دختر خون گرميه  ...از اون اول كه اومد پيشمون با هم سر
يه سفره غذا خورديم اما نمي دونم از د يروز تا حاال ازمون كناره گيري ميكنه  ...نميدونم شايد از
...دستمون ناراحت شده
اميد طاقت ناراحتي و بغض بي بي گل رو نداشت با عصبانيت از سر سفره بلند شد و گفت :من ميارمش
.پسرم خودتو سبك نكن نمياد اگه مي خواست بياد همون اول كه رفتي ميومد-
....در كلبه رو باز كرد و گفت :اين دفعه فرق داره
چند ضربه به در زد و بدون منتظر موندن واسه جواب وارد شد  .مينا كه رو تخت دراز كشيده بود با
...ديدن اميد به سرعت بلند شد و با ناراحتي گفت :فكر كنم يه لحظه صبر مي كردين بد نبودا
اميد در رو بست و بهش تكيه داد با عصبانيت نگاهي به مينا انداخت و گفت :چرا اينطوري ميكني؟
چه طوري؟-
اين رفتارا چيه ؟-
چه رفتارايي؟ -
 ....اين كناره گيري ها  ...اين گوشه نشيني ها -
من نمي فهمم شما درباره چي حرف ميزنيد؟ -
خوب هم مي فهمي  ....اگه مزاحمم بگو همين امروز بند و بساطمو مي بندم و ميرم كه راحت باشي -
الاق ل اين جوري اون بي بي گل بيچاره رو عذاب نميدي ...خيلي خود خواهي به خدا  ....تا حاال دختر به
 ...خودخواهي تو نديده بودم
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مينا با عصبانبت از جاش بلند شد چند قدم جلو اومد و با صداي بلند گفت :درست حرف بزنين  ...من
...دختر خالتون نيستم كه اين طوري با من حرف مي زنيد ها
اميد با حرص نيشخندي زد چند قدم به جلو برداشت يه متري مينا وايساد و گفت :من با دختر خالمم اين
...جوري حرف نمي زنم  ...چون اون مثه تو اين قدر خودخواه و يه دنده و لجباز نيست
 ...شما در اين حد نيستين كه درباره مردم قضاوت كنين-
 ....احتياجي به قضاوت نيست يه بچه كوچولو هم مي فهمه گه شما چه جور ادمي هستين-
...درست حرف بزنين آقا-
اين جور حرف زدن براي تو تازه درست حرف زدنه  ....نمي دونم چرا سرو كلت اينجا پيدا شده اما -
مي دونم بي بي گل خيلي بهت محبت كرده حاال اينه جواب محبتاش؟  ...جبرانش اينه كه غصه شو زياد
تر كني ؟ كه با كارات زجرش بدي؟ ....چرا فكر مي كني كه بين ما غريبه اي  ...چرا فكر مي كني كه
....اضافه اي  ...تو كه خوب ميدوني مونس بي بي گلي پس چرا لجبازي ميكني؟ چرا
 .صداي مينا و اميد به حدي باال رفته بود كه خودشونم از صداشون اذيت مي شدند
باالخره مينا وسط حرف اميد پريد دستشو به عالمت ايست باال برد و با صدايي باالتر از اميد داد زد :
....داد نزنين
هر دوشون ساكت شدند و با چهره هاي قرمز به هم خيره شدند .اميد به خودش اومد و سرش رو پايين
انداخت دستشو ميون موهاش برد به طرف در رفت و همون طور كه پشتش به مينا بود گفت :اگه برا
صبحانه نياي منم نمي رم  ...نيم ساعت اون بيرون منتظر مي مونم اگه نيمدي بار و بنديلمو جمع ميكنم و
....كال از اينجا ميرم اون موقع ديگه بايد خودت جواب بي بي گل و بابا علي رو بدي
از كلبه بيرون رفت  ،مينا از گوشه پنجره دنبالش كرد اميد چند متري كلبه بي بي گل رو تخته سنگي
.نشست و پشتشو به مينا كرد
رو تختش نشست و با اينكه از دست اميد عصباني بود نا خودآگاه به حرفاش فكر كرد ،حق با اميد بود
رفتارش همه رو آزرده بود تربيت مينا اين جوري نبود اون دختري مهربون و دلسوز بود و براي
خوشحالي اطرافيانش دست به هر كاري ميزد و حاال بي بي گل رو رنجونده بود .بغض گلوشو گرفت و
خودشو سرزنش كرد خيلي دوست داشت اميد رو سرزنش كنه اما حق با اون بود  .اميد مينا رو به
خودش اورده بود و مينا بايد از اميد تشكرم ميكرد  .از رو تخت بلند شد از پنجره بيرون رو نگاه كرد ،
 .هنوز اميد همون جا نشسته بود
اميد همون طور كه رو تخته سنگ نشسته بود با خودش فكر كرد كه خيلي بد با مينا حرف زده و
احترامش رو نگه نداشته شايد اصال نبايد دخالت مي كرد ولي كاري بود كه شده بود و به خودش قول داد
كه اگه مينا بهش ملحق نشه حتما همون روز از اينجا مي ره  .تو همين افكار بود كه صدايي اونو به
...خودش اورد
....فكر كنم چاييمون تا االن سرد شده ها-
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پشتشو نگاه كرد و مينا رو ديد كه بهش لبخند ميزنه  .مينا سعيشو ميكرد كه يه جوارايي از دلش در بياره
 .اميد از جاش بلند شد و در حالي كه لبخند مي زد گفت :كاري نداره خودم دوباره چايي مي ريزم
....و با هم به طرف كلبه راه افتادند
چند روز گذشت و هر چي مي گذشت مينا بيشتر از اميد بدش مي اومد .با اين كه اميد بعد از قضيه
دعواشون رسما از مينا عذرخواهي كرده بود اما بازم مينا دل خوشي ازش نداشت به نظرش كارايي كه
 ...اميد مي كرد فقط براي تظاهر بود و مي خواست نشون بده كه خيلي مرده
مثال يه بار كه حسن آقا داشت هيزم مي شكست اميد خودشو بهش رسوند  ،به زور تبر رو از دستش
گرفت و مشغول شد هر چند كه هيچي از هيزم شكني حاليش نبود .چند تا هيزم اولو با حركات ناشيانه به
اين ور و اون ور پرت كرد مينا هم پشت پنجره كلبش كلي بهش خنديد ،تو دلش مسخرش كرد و (با
خودش گفت :آخه يكي نيست به اين پسره بگه كاري رو كه بلد نيستي مگه مجبوري انجام بدي و خودتو
)...نخود هر آش كني
يه بار ديگه هم بي بي گل داشت سطل آبي رو كه از چاه پر كرده بود رو آروم آروم ميوورد مينا بي بي
رو ديد و مي خواست بره كمكش كه دوباره سروكله پهلوون پنبه پيدا شد سطل آب رو از بي بي گرفت و
براش اورد كه حسابي حرص مينا رو دراوورد  .كم كم داشت به اين نتيجه مي رسيد كه اسم اميد رو
عوض كنه و جاش سوپرمن يا بتمن يا مرد عنكبوتي بذاره ...البته هر وقت كه به اين اسمها فكر مي كرد
تو دلش كلي به اميد مي خنديد چون هميشه اسم ها رو با لباساشون تصور مي كرد و اميد توي اون لباسها
.واقعا خنده دار ميشد
هوا كم كم داشت سرد ميشد وسطاي مهر بود .مثه روزاي ديگه مينا كنار رودخونه نشسته بود و كتاب
مي خوند هميشه عاشق كتاباي رمان بود مخصوصا از نوع عاشقونش براي همين از حسن اقا خواسته
بود كه وقتي ميره شهر براش چند تا كتاب رمان بخره و اخرين باري كه حسن اقا از شهر برگشته بود
ب راش پنج تا كتاب رمان خريده بود كه يكي از يكي قشنگ تر بودن  .انگار حسن اقا مي دونست مينا چه
 .نوع رمانايي دوست داره
مشغول خوندن كتابش بود كه اميد پشت سرش وايساد ؛دستاشو تو جيبش فرو كرد و گفت :كتابش خيلي
قشنگه ؟
حوصله سرو كله زدن با اميد رو نداشت همين جور كه داشت كتاب مي خوند خيلي اروم گفت  :آره
قشنگه
اميد رفت طرفش  .يه متري مينا كنار رودخونه نشست و گفت  :موضوعش درباره چيه ؟
...مينا :عاشقونس
اميد :اووو  ....شما كتاباي عاشقونه دوست دارين؟
مينا :آره خيلي دوست دارم
اميد :فكر كنم خودتونم احساسات لطيفي داشته باشين درسته؟
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مينا از سئوال پيچ كردن اميد كالبه شده بود كتابو بست و با بي حوصلگي گفت :نمي دونم  ....شايد
...اميد :اما من بيشتر منطقيم تا احساساتي
مينا با حالت طلبكارانه اي گفت :يعني به نظرتون كسايي كه طبع لطيفي دارن منطق حاليشون نيست؟
اميد :نه ولي بيشتر از روي احساسات تصميم مي گيرن...البته شما كه جاي خود داريد ادمي كه بي بي
گل تاييدش كنه ديگه حرفي برا گفتن نمي مونه  ....من هميشه پيش خودم مي گفتم اگه يه زماني خواستم
 .ازدواج كنم طرفمو بيارم چند روز پيش بي بي گل اگه تاييدش كرد باهاش ازدواج مي كنم
مينا چشاشو گرد كرد و با حرص گفت :منظور؟
اميد :هيچي همين جوري گفتم ( ...لبخند جذابي زد)گفتم يه زماني ...حاال كه نميخوام ازدواج كنم هر وقت
 ...خواستم خبرتون مي كنم
مينا :كه چي بشه؟
اميد :كه ببينيد كي رو انتخاب كنم كه بي بي گل تاييدش كنه
مينا با خودش  :آره منم بيكارم دنبال تو راه بيفتم كه زن بگيري ....اصال كي به تو زن ميده  ...هر چند (
)...ادم احمق زياد پيدا ميشه ...پسره از خود راضي
از اين بحث بي فايده حوصلش سر رفته بود از جاش بلند شد و گفت :ببخشيد بايد برم به بي بي گل كمك
 .كنم
 ....اميد همين جور كه به رودخو نه نگاه مي كرد گفت :بي بي گل خوابه ...كمك هم نمي خواد
 .دنبال بهونه مي گشت كه با اميد حرف نزنه  :مي رم پيش ربابه اخه تنهاست
اميد :ربابه هم با حسن اقا رفته شهر تا شب بر نمي گرده و محض اطالعتون بابا علي هم قرصاشو
خورده و خوابيده  ...چرا نمي شينيد و از ز يبايي رودخونه لذت نمي بريد؟ البته اگه من اينجا مزاحم نباشم
چون شما هميشه تا غروب خورشيد اين جا مي شستين  ...تا غروب خورشيد هم يه يه ساعتي مونده ...
 .اگرم من مزاحمم بگين فورا مي رم
مينا با خودش :مزاحم كه هستي اگه مي تونستم يه جور بهت اردنگي مي زدم كه دم كلبه ها فرود (
)!...بياي ...چه امار منم داره كه كي ميام و كي ميرم
 .ديگه بهونه اي نموند با درموندگي جلو رفت و با فاصله دو متري از اميد نشست
اميد :مي تونم يه نگاهي به كتابتون بندازم ؟
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كتابو به سمت اميد گرفت چون فاصلشون زياد بود اميد با گفتن يه ((ببخشيد)) يه متر به مينا نزديك شد
كتابو ازش گرفت و حاال فاصلشون با دفعه قبل يكي شده بود  .چند صفحه اول وآخر كتاب رو خوند و
گفت :چند صفحشو خوندين ؟
مينا :تازه شروع كردم فكر كنم ده صفحشو خوندم
اميد :بهتون توصيه مي كنم اين كتابو نخونين به درد نمي خوره
مينا :مگه شما خوندينش؟
 ....اميد :نه ولي االن يه نگاهي به اول وآخرش انداختم  ...داستانش جالب نيست
مينا :يعني شما از چند صفحه اول و آخر كتاب فهميدين داستانش چيه؟
)اميد :اره (و كتابو به سمت مينا گرفت
كتابو از اميد گرفت و (با خودش گفت  :حاال ديگه واسه من غيب گو هم شده  ...واي چقدر از اين
رفتاراش بدم مياد مثال مي خواد بگه خيلي فهميدس اصال معلوم نيست تو عمرش تا حاال كتاب رمان
 ....خونده يا نه
اميد :فكرتونو بلند بگين من انتقادپذيريم خوبه
مينا :كي گفته من داشتم به شما فكر مي كردم ؟
اميد :نمي كردين؟
مينا نگاهشو از اميد گرفت به رودخونه نگاه كرد و گفت :نــــــــه
باد سرد پاييزي وزيد و چون از روي رودخونه رد مي شد سرد تر هم شده بود .مينا يه آن لرزش گرفت
و تموم بدنش مور مور شد اميد متوجه حالش شد بلند شد و كت قهوه اي كتوني رو كه پوشيده بود رو
دراورد زيرش پيرهن مردونه جذب كرم رنگي پوشيده بود كه عضله هاي ورزيده و خوش فرمشو نشون
.ميداد.اما براي مينا هيچ جذابيتي نداشت .كتشو روي شونه هاي مينا انداخت كه گرم بشه
بازم تظاهر  ...بازم خودنمايي ...بازم مي خواست نشون بده كه خيلي مرده  ....مينا از اين فردين بازيا
.متنفر بود
مينا :شما از فيلماي قبل از انقالبي خيلي خوشتون مياد نه؟
اميد :نه زياد ...چطور مگه؟
مينا :اما به نظر من كه خيلي از اين فيلما نگاه مي كنين
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اميد :اتفاقا تا حاال دو سه تا فيلم بيشتر از اون دوران نديدم و خوشمم نمياد(...مينا با خودش :آره جون
)عمت ...مثال مي خواي بگي ذاتي فرديني؟
اميد ادامه داد :اخر نگفتين براي چي پرسيدين؟
مينا شونه هاشو باال انداخت و گفت :همين جوري ...يه دفعه به ذهنم رسيد منم پرسيدم
اميد چند قدم از مينا دور شد :خب ديگه من برم شما هم ادامه كتابتو بخون
مينا از جاش بلند شد و گفت :وايسين
كت اميد رو از شونه هاش برداشت چند قدم جلو رفت و كتو به طرف اميد گرفت  :ممنون از لطفتون
ولي سردم نيست
كتو از مينا گرفت و با صدايي كه تابلو بود ناراحت شده گفت :هر جور مايلين
...و سرشو انداخت پايين و به طرف كلبه ها رفت
بعد از رفتن اميد  ،مينا حدود نيم ساعت به كتاب خوندن ادامه داد و موقعي كه خورشيد غروب كرد به
سمت كلبه ها راه افتاد نزديك جاده خاكي كه به كلبه ها ختم مي شد رسيد سه تا ماشين ديد با خودش فكر
كرد كه يكي از اونا مال اميده اما اون دو تا ماشين مال كي بود؟ ماشيد اميد يه دويست و شيش سفيد بود و
حاال يه كمري و يه زانتيا هم كنارش پارك بودن همين جور كه به كلبه ها نزديكتر ميشد صداي چند نفر
رو شنيد كه بلند بلند دارن با هم احوالپرسي مي كنن از دور حدود سه چهار نفر رو ديد كه دارن با بي بي
گل و ربابه و اميد احوالپرسي مي كنن  ...وقتي بي بي گل متوجه اومدن مينا شد گفت :راستي سوسن
 .جون بيا دختر عزيزمو بهت معرفي كنم
توجه همه به سمت مينا جلب شد  .بي بي گل مينا رو به جمع معرفي كرد و بعد از حال و احوال كردن
جمع با مينا ،بي بي گل ادامه داد :عزيزم مينا جون اين خانواده عزيزي كه مي بيني فاميل اقاي محسني
صاحب يكي از اون دو تا كلبه خالين اومدن براي چند روز اين جا يه حال و هوايي عوض كنن (اشاره به
زن) اين سوسن خانمه زن خيلي مهربونيه (سوسن خانم يه لبخند تحويل مينا داد) (بي بي گل به پدر
خونواده اشاره كرد) ايشون هم آقا رضاست (اشاره به دختر وپسر جوان) اين دختر خانمم مهتاب خانمه و
اين جوون هم (يه نگاهي به سرتا پاي پسر جوون انداخت) آقا باربده
نگاه مينا از همه عبور كرد و روي باربد ثابت موند جووني تقريبا بيست و چهار ساله با لباسهاي عجيب
و غريب كه به نظر ميومد رو مد لباس پوشيده  ،موهاشو جوري رو سرش سيخ كرده بود كه انگار به
برق شهري وصلش كردن خوش قيافه بود چشاي خمارش هر دختري رو به خودش جذب مي كرد از
نظر ظاهري هموني بود كه مينا دوست داشت (دختر كش دختر كش) مينا همين جور داشت باربد رو
نگاه مي كرد كه فهميد اونم داره نگاش مي كنه برا همين خودشو جمع وجور كرد و با بهار سر صحبتو
.باز كرد
يه ساعت بعد همه تو كلبه هاشون بودن  ،مينا از پنجره به كلبه اي كه باربد توش بود خيره شد .باربد
برعكس اميد نظر مينا رو به خودش جلب كرده بود  .سليقه مينا يه ذره متفاوت بود چون اكثرا دخترا از
پسراي خوش تيپي كه مردونه به نظر بيان خوششون مياد ولي مينا اين جوري نبود هيچ وقت تو كار مد و
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مدگرايي نبود اما ا ز آدمايي كه روي مد مي گشتن خيلي خوشش ميومد و البته اون دسته از پسرايي كه
.دخترا رو به خودشون جذب مي كردند كه جاي خودشونو داشتن و باربد تمام اين خصوصيات رو داشت
***
صبح وقتي از خواب بيدار شدم تنها چيزي كه تو فكرم بود اين بود كه چطور سر صحبت رو با باربد باز
كنم دختري نبودم كه همين جور دنبال پسرا بيفتم و مثه كنه بهشون بچسبم اما باربد با همه فرق مي كرد
عاشقش نشده بودم اما خيلي نظرمو جلب كرده بود خيلي دوست داشتم بيشتر بشناسمش با اون چشاي
عسليش وقتي به ادم زل مي زنه ديگه نمي توني به كس ديگه اي فكر كني  ...از قيافش كه ديگه نمي تونم
حرفي بزنم انگار فرشته ها نقاشيش كرده بودن هيچ عيبي توي صورتش نداشت  .تو همين افكار بودم كه
...ربابه صدام كرد و گفت كه برم براي صبحونه
از كلبه كه اومدم بيرون همه جا سكوت مطلق بود همه توي كلبه هاشون بودن  .بعد از خوردن صبحونه
مفصل كه بي بي گل هميشه سنگ تموم مي ذاشت با ربابه و بهار رفتيم كنار مزرعه گندم ديگه كم كم
موقع دروي گندما بود خيلي حيف بودن چون رنگ طالييشون آدمو مسخ مي كرد حدود يه ساعت توي
جنگل راه رفتيم و از اين در و اون در صحبت كرديم بهار دختر خوبي بود بي ريا و خاكي به هر دري
مي زدم كه يه حرفي درباره باربد بزنه و يه اطالعاتي ازش بهم بده اما اصال به روي خودش نيوورد و
هيچ حرفي نزد همش درباره زيبايي اينجا و بدي شهر حرف مي زد كه راستش حوصلمو يه ذره سر برد
 ...ربابه هم كه نمي تونست صحبت كنه ترجيح داده بود كه گوش كنه تا با اشاره حرف بزنه
د اشتيم از جنگل بر مي گشتيم كه شانسم زد و باربد جلومون سبز شد به همه سالم كرد و به بهار گفت:
 .من مي رم يه سري وسايل از ماشين بيارم
برعكس ديروز حتي يه نگاه هم بهم نكرد و رفت  .نزديكاي عصر ربابه هممونو دعوت كرد كه واليبال
بازي كنيم  .اصال حالشو نداشتم چون وال يبالم اصال خوب نبود اما براي اين كه شايد با باربد يه ذره حرف
 .بزنم دعوتشو قبول كردم
همه جمع شده بودن  .من ،ربابه  ،اميد ،بهار  ،باربد و البته آقا رضا هم به ما ملحق شد ماشالهگ با اين
.سن و سالش كه حدود شصت رو ميزد خيلي شاد و سرزنده بود
موقع ياركشي ربابه با اشاره به من فهموند كه يار بكشم  ،نگاهي به دور وبرم كردم  ...نمي دونم چطور
شد كه بي اختيار اسم باربد رو گفتم البته بعدش خودم پشيمون شدم و با گفتن كلمه(پسرا قوي ترن) رو
كارمو پوشوندم هر چند اگه يكي يه ذره دقت مي كرد براش سئوال مي شد كه چرا اميد رو انتخاب نكردم
 .هر چي باشه با اميد بيشتر اشنا بودم
ربابه و اميد و بهار تو يه گروه بودن  ،من و باربد و آقا رضا هم تو يه گروه  .تو طول بازي باربد بهم
نگاه نكرد بيشتر با پدرش آقا رضا پاس كاري مي كردن چند بارم كه توپ اومد سمتم بيشترشو خراب
.كردم خيلي دوست داشتم خوب بازي كنم اما خب چيكار كنم بلد نبودم
همش دوست داشتم مثه اونا ساعد بزنم  ،نمي تونستم و خراب مي كردم مچ دستام قرمز شده بود هميشه
 .از اين بازي متنفر بودم
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آخراي بازي بود ديگه حسابي خسته شده بودم داشتيم مي برديم و روحيه مون باال بود اما من نايي برام
نمونده بود به ز ور رو پاهام بند بودم كه اميد يه سرويس زد  ،توپ با شدت اومد طرف من خواستم ساعد
بزنم كه توپ به جاي اين كه به مچ دستم بخوره مستقيم خورد توي شكمم و اون قدر قدرت داشت كه منو
از پشت انداخت و از قضا باربد هم پشتم وايساده بود با شدت از پشت خوردم بهش و اونم تعادلشو از
دست داد دو تايي محكم خورديم زمين من كه چشامو تا اون موقع بسته بودم باز كردمو نگاهي به درو
برم انداختم همه به من زل زده بودن تا به خودم اومدم ديدم رو باربد نشستم  ...واي از خجالت نمي
 ....دونستم چي كار كنم
معلوم بود كه صورتم حسابي قرمز شده فورا از جام ب لند شدم و از باربد عذرخواهي كردم باربد بلند شد
و خودشو تكوند لبخند سردي بهم زد و گفت :اشكالي نداره پيش مياد ديگه (...رو به جمع) من مي رم
)خودمو بتكونم (و به سمت سطل ابي كه كنار كلبه بود رفت
بي اختيار نگام به نگاه اميد گره خورد داشت با عصبانيت منو نگاه مي كرد معني عصبانيتش رو نمي
فهميدم خب تقصير من نبود از قصد كه رو باربد نيفتادم تازه اصال به اميد چه ربطي داشت ؟! چه كاره
بود كه اين جوري منو نگاه مي كرد ؟تو نگاهش غيرت رو مي ديدم دوباره رفته بود تو جوو فردين بازي
.... ....نگامو ازش گرفتم و مشغول تكوندن خودم شدم كه بهار گفت :خب بيايين ادامه بازي
ديگه حالشو نداشتم به اندازه كافي سوتي داده بودم با صداي بي حالي گفتم :پچه ها من ديگه نا ندارم خيلي
 ....خسته شدم مي رم استراحت كنم شما ادامه بدين
يا كنار كشيدن من بازي به هم ريخت و تقريبا تيم ما برد  .همه دم كلبه نشسته بوديم  ،بي بي گل پشت
كلبه با سوسن خانم داشت اش رشته مي پخت آقا رضا از دوران جووني و بازي هاي اون موقع ها
تعريف مي كرد و ما هم گوش مي داديم اما تموم حواسم به باربد بود كه رو تنه درخت نشسته بود و به
حرفاي باباش گوش مي داد ديگه كم كم داشت حرصم در ميومد اصال بهم نگاه نمي كرد هيچي تو نگاهش
نبود  .سرد  ....سرد  ...حتما با خودش فكر كرده كه اين دختر چلمن دست وپا چلفتي به درد ال جرز هم
 ....نمي خوره
وقتي بي بي گل با سيني پر از كاسه اش اومد بهار پيشنهاد داد كه آشمون رو توي جنگل بخوريم من و
بهار وباربد رفتيم  .اميد ورب ابه نيمدن و گفتن كه مي خوان پيش بقيه باشن از كاراي اميد حرصم مي
 ...گرفت مي خواست خودشو براي بي بي گل عزيز كنه
هر كدوم روي كنده درختي نشستيم .هيچ حرفي واسه گفتن نداشتيم  .اش خوشمزه اي بود و توي اون
هواي خنك واقعا مي چسبيد  .بهار تند تند اششو خورد بلند شد و گفت :واي من يه كاسه ديگه هم مي
خوام  ...شما نمي خوايد؟
گفتم :نه عزيزم من تو همينشم موندم
 .باربد با سر جواب منفي داد
بهار :پس من مي رم يه ذره ديگه بخورم
يا سرعت از ما فاصله گرفت و رفت  ....واي حاال من و باربد تنها بوديم بايد يه حرفي مي زدم و سر
صحبت رو باهاش باز مي كردم نگاهي به كاسه آشم انداختم و گفتم  :آش خوشمزه اي شده نه؟
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 .باربد با بي تفاوتي گفت :نخوردم آخه من اصال اش دوست ندارم
!!! گفتم  :ااا ولي اش كه خيلي خوشمزست
باربد :خب هر كسي يه سليقه اي داره
بله هر كسي يه سليقه اي داره  ....شما هميشه براي تعطيالت مي يايين اينجا؟-
همين جور كه با آشش بازي مي كرد گفت :نه اين اولين باره كه مي ياييم اين جا
 ...آخه بي بي گل خيلي با سوسن خانم گرم گرفته بود گفتم شايد قبال هم اين جا اومده باشين-
چند سال پيش كه ما خيلي بچه بوديم مامان و بابام تنها اومده بودن خونه پسرعموي بابام آقاي محسني - .
از اونجا همديگه رو مي شناسن
از تهران اومدين ديگه؟-
آره ونك مي شينيم-
ديگه از سئوال كردن خسته شدم به اندازه كافي خودمو سبك كرده بودم يه ذره سكوت كردم تا شايد اونم
يه چيزي بپرسه ولي هيچي نگفت  .از رفتارش فهميدم كه برعكس بهار ادم مغرور و از خود راضيه اما
يه جورايي غرورشو دوست داشتم كاسه آشم خالي شده بود با وله تهشو با قاشقم پاك كردم و گفتم :واي
چه اش خوشمزه اي بود دلم بازم مي خواد
يه دفعه يه كاري كرد كه اصال انتظارشو نداشتم كاسه شو به طرفم گرفت و گفت :بيا اينو بگير من دست
بهش نزدم
مگه خودتون نمي خورين؟-
نه گفتم كه آش دوست ندارم-
كاسه رو از دستش گرفتم و تشكر كردم .مشغول خوردن بودم كه گفت :مامانم مي گفت اين جا يه
رودخونه هست كه خيلي قشنگ و با صفاست
بله من تقريبا هميشه مي رم اونجا-
ميشه آدرس بدين برم؟-
منم از خدا خواسته گفتم :بلد نيستم آدرس بدم ولي مي تونم ببرمتون اونجا
نگاه بي تفاوتي بهم كرد و گفت :باشه پس آشتو بخور كه بريم
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فكر كنم هيچ وقت بلد نبود رسمي حرف بزنه انگار من دختر خالش بودم اما نمي دونم چرا اصال ناراحت
.نشدم تازه قند تو دلم هم آب كردن كه خودموني منو صدام مي كنه
از جام بلند شدم و گفتم  :تو راه آشمو مي خورم  ...بريم
توي راه هيچ حرفي بينمون رد وبدل نشد  ...واي بيش ار حد مغرور بود انگار من راهنماي گردشگري
بودم با من مثه زير دستش بر خورد مي كرد  .لب رودخونه كه رسيديم روي يه تخت سنگ نشستم و گفتم:
اينم اون رودخونه اي كه مي گفتين
به درختي تكيه زد سرشو تكون داد و به اب خيره شد  .انگار نه انگار كه من اونجا بودم اصال بهم توجه
نمي كرد  .حسابي حوصلم سر رفته بود من كه هميشه به اب زل مي زدم واز صداش لذت مي بردم حاال
با بودن باربد يه جورايي حوصلم سر رفت  .ديدم بيشتر از اين ديگه دارم خودمو سبك مي كنم گفتم برم
وبذارم راحت باشه  .از جام بلند شدم و گفتم  :من ديگه مي رم ببينم بي بي گل كاري داره بهش كمك كنم
حرفي نزد خواستم برم كه بي مقدمه پرسيد :چند سالته ؟
خودم موندم  ...اين چه سئوالي بود آخه آدم از ادرس رودخونه و بحث آش يه دفعه ميره سراغ سئواالي
!!خصوصي !!؟ اين ديگه چه جور آدمي بود؟
وايسادم وگفتم :بيست ويه سالمه
تو هم برا تعطيالت اومدي؟-
نمي دونستم چي جوابشو بدم اصال خوشم نمي يومد كه داستانمو براش بگم برا همين جواب دادم :يه
....جورايي
يعني فاميل بي بي گلي؟-
فاميل دور-
تهران زندگي مي كني؟-
بله نزديكاي تجريش-
لحنش سرد سرد بود انگار داشت ازم بازجويي مي كرد ولي نمي دونم چرا هيچ اعتراضي نداشتم و
 .مطيعش بودم
دانشجويي؟-
موندم چي بگم  ...نمي دونم چه جوري اين دروغا رو سرهم كردم
نه دارم برا كنكور مي خونم-
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پس اومدي استراحت؟-
...يه جورايي-
دستشو تو جيبش كرد و پاكت سيگارشو دراوورد يه سيگار از توش كشيد بيرون و با فندكش روشنش
.كرد و مشغول شد
از آدماي سي گاري متنفر بودم و از بوي سيگار بدتر از اون اما بازم نظرم نسبت بهش عوض نشد انگار
مهره مار داشت از خودم بدم اومده بود همه كاراش مخالف عقايد و ساليقم بود اما هيچ حرفي نميزدم
 ...نظرم با قبل يكي بود تازه فكر مي كردم با سيگار جذابتر و خوشگل تر هم شده
بعد از اين كه سيگار كشيدنش تموم شد بلند شد ته سيگارشو زير پاش له كرد و گفت :خب بهتره بريم .. .
 .هوا ديگه داره تاريك ميشه
وقتي به كلبه ها رسيديم همه تو كلبه هاشون بودن به جز اميد  .از دور ديدم كه جلوي كلبه باباعلي داشت
.رژه ميرفت و به حالت عصبي دستشو تو موهاش مي كرد انگار نگران چيزي بود
وقتي بهش نزديك شديم از رژه رفتن دست برداشت و به ما خيره شد صورتش قرمز شده بود  .بدون
توجه بهش به باربد گفتم :خب عصر خوبي بود  ...ممنون
براي اولين بار نگاهي بهم كرد يه لبخند كوچولويي زد و گفت :آره عصر خوبي بود  ..من كه كاري
.نكردم همش به خاطر خودت بود
.اينو گفت و دستاشو تو جيبش كرد و رفت كلبه شون
اين دفعه نگاهش رنگ ديگه اي داشت يه حسي توش بود كه نمي دونستم چيه البته بازم حس داشته باشه
بهتر از اينه كه مثه يخچال نگام كنه  .واي لبخندش كه نگو  ...منو برد تو اسمونا كاش يكي بهش مي
گفت كه اخه ال مصب كاش مي دونستي كه حتي با يه لبخند كوچولو چقدر خوشگل تر و جيگرتر مي
...شي
تو همين فكر بودم كه نگام به نگاه اميد گره خورد همين جور به من زل زده بود واي اونم چه زلي  ...از
چشاش خون مي ريخت عصبانيت رو توي تك تك عضله هاي صورتش مي تونستي ببيني  .منتظر بود يه
حرفي بزنم تا تيكه تيكم كنه حاال چرا نمي دونم  ...منم كه استاد حرص دادنش بودم يه نگاه كوتاهي بهش
كردم و رفتم سمت كلبه خودم  ...حال كردم فكر كنم كلي ضايع شد  .اما نفهميدم منتظر كي بود كه جلوي
كلبه رژه مي رفت؟؟؟
يكي دو روز گذشت و ديگه نتونستم باربد رو ببينم آخه اكثرا با خانوادش مي رفتن گشت و گذار يا شهر .
 ...صبح زود مي زدن بيرون و ناهار رو هم همون جا مي خوردن و اخر شب برمي گشتند
اميد هم ديگه زياد دور وبرم افتابي نمي شد فكر كنم ديگه فهميده بود كه چه ادم ضايعيه و من ازش بدم
مياد  .بيشتر كلبه باباعلي بود و وقتش و با باباعلي و ربابه مي گذروند  .ربابه حسابي با اميد خوش مي
گذروند اونا هم بازي دوران بچگي بودند و مسلم بود كه اميد رو به من كه تازه يه ماه بود اومده بودم
ترجيح مي داد .حسن اقا و بي بي گل مشغول دروي گندما بودند و كمتر مي ديدمشون خيلي اصرار كردم
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كه كمكشون ك نم اما قبول نكردن  ...ولي از اينكه ديگه خبري از گندما نبود دلم گرفت  ...آخه خيلي
 ....رويايي بودن
بعد از دو روز بهار اومد دنبالم و بهم گفت كه مي خواد بره لب رودخونه و دوست داشت كه منم باهاش
برم منم قبول كردم الاقل از اين گوشه نشيني در ميومدم  .لب رودخونه كه رسيديم طبق معمول هميشه
 .رو يه تخت سنگ نشستم و گفتم :واي من از اينجا خسته نمي شم
يه دفعه بهار گفت :اي واي مينا مي خواستم يه چيزي برات بيارم يادم رفت يه لحظه صبر كن برم
بيارمش
اوه...حاال اين همه راه مي خواي بري كلبه ها ؟ خب بعدا بهم بده-
نه نميشه االن بايد بهت بدم زود برمي گردم-
دوون دوون رفت به طرف كلبه ها و منم از فرصت استفاده كردم و رفتم تو فكر باربد و كارهاش  ...تو
فكرام غرق شده بودم كه يه صدايي بهم گفت :سالم
نمي دونستم خياالتي شدم يا نه صداي باربد بود يه لحظه به نظرم اومد اين قدر بهش فكر كردم كه
!! خياالتي شدم ولي بازم صداشو شنيدم  :جواب سالم واجبه ها
خيلي سريع برگشتم ديدم خودشه به يه درخت تكيه زده بود داشت نگام مي كرد يه پيرهن جذب راه راه
.آبي پوشيده بود كه با شلوار لي آبيش ست شده بود و اونو جذاب تر كرده بود
اومد جلو و تو فاصله يه متري من نشست خيلي خوشحال بودم كه داشت بهم توجه مي كرد از اون آدم
 .مغرور و از خود راضي قبل خبري نبود
با تعجب گفتم :سالم !! شما اينجا چي كار ميكنيد؟
دوباره از اون لبخنداي تو دل آب كن بهم زد و گفت :اصل كاري منم
متوجه منظورش نشدم و گفتم :بهار رفت برام يه چيزي بياره
خيلي خونسرد گفت :مي دونم
تو راه ديدينش؟-
نه خودم ازش خواستم كه بره-
يعني چي؟ نمي فهمم-
به نظر دختر باهوشي مي ياي ولي بهت حق مي دم كه يه ذره گيج بشي-
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كال اگه يه آدم ديگه بود با اين لحني كه داشت با يه حركت مي زدم ريختشو داغون مي كردم (البته اينم يه
)جور بلوف بود
.اما نمي دونم چرا بدم نمي اومد
ادامه داد :راستشو بخواي اين نقشه من بود  .من به بهار گفتم كه تو رو بكشونه اينجا تا بتونم باهات تنها
حرف بزنم  .بدون هيچ مزاحمي
يه لحظه دلم هوري ريخت ضربان قلبمو مي شنيدم خيلي سعي كردم خودمو خونسرد نشون بدم نمي دونم
تونستم يا نه
گفتم :خب چه حرفايي؟
مي دوني مينا(چه خودموني شد!!) من از همون لحظه اول كه اومدم اينجا و تو رو ديدم يه احساس -
خاصي بهت پيدا كردم  ..دختر خيلي خوب و خوش اخالقي هستي راستش من هميشه دنبال يه دختري مي
گشتم كه مثه تو باشه خ اكي و بي ريا(حاال نه كه خودش خيلي خاكي و بي ريا بود!!) بابا چه طوري بگم
 ...من ازت خوشم اومده  ....يه جورايي  ...يه جورايي عاشقت شدم
چي داشتم مي شنيدم ؟؟! باربد عاشق من شده بود باورم نمي شد بدون هيچ تالشي اون كسي كه ازش
خوشم مي يومد عاشقم شده بود واي تو پو ست خودم نمي گنجيدم ابراز عالقه اونم از باربد  ،باربدي كه
غرور از سر و مغزش مي باريد خيلي بود ...اما يه مشكلي بود اونم اين بود كه من عاشقش نبودم فقط
 .ازش خوشم ميومد البته اگه بيشتر مي شناختمش مسلما منم عاشقش مي شدم
باربد تو چشام خيره شد و گفت :نظرت چيه ؟ مسلما تو هم از من خوشت اومده ...درسته؟
واي چقدر ادم مي تونه از خود راضي باشه  .منم كه خر خر گوشام اونقدر دراز شده بود كه فكر كنم رو
 ...زمين كشيده مي شد سرمو مثه احمقا انداختم پايين و گفتم :راستش من هنوز مثه شما عاشق نشدم
لبخندي زد وگفت :اونم به موقعش  ...ب راي شروع بهتره يه ذره بيشتر با هم آشنا بشيم  ...يه ذره با هم
...دوست باشيم تا هم من بيشتر بشناسمت و هم تو عاشقم بشي
 ...قبول كردم  ....خيلي راحت قبول كردم
از اون روز همش با باربد و بهار به بهانه هاي مختلف اين ور و اون ور مي رفتيم حتي يه بارم رفتيم
شهر و كل ي وسيله هاي جور وا جور برام خريد وضع ماليشون خوب بود و توي پول شنا مي كردن ...
از ادكلن هاي گرون قيمت گرفته تا مانتو و لباس هاي خارجي هر چي بهش گفتم كه نيازي بهشون ندارم
به خرجش نمي رفت كه نمي رفت كار خودشو مي كرد كال فهميدم كه ادم يه دنده و لجبازيه و وقتي
كاري رو بخواد انجام بده به زورم كه شده به خواستش مي رسه و براش هيچي مهم نيست.البته من كه
خيلي ازش خوشم اومده بود كم كم داشتم حس قشنگ دوست داشتنو مي فهميدم اما امان از آدماي مزاحم
...كه بعضي اوقات دوست دارن بدون هيچ دليلي چوب الي چرخ ادم بكنن
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طبق معمول هم يشه مي خواستم با باريد و بهار بريم بيرون يه گشتي بزنيم از اين كه بهار هميشه
همراهمون بود خيلي خوشحال بودم چون يه جورايي امنيتم رو حفظ مي كرد البته نه اين كه باريد پسر
...بدي بود  ...نه  ...اما خب كار از محكم كاري عيب نمي كرد
باريد و بهار منتظرم بودن اونقدر تو حاضر شدن وسواس به خرج دادم كه باربد با صداي بلند گفت:
.مينا ...عزيزم منو بهار مي ريم دم ماشين ،حاضر شدي بيا
 .منم با صداي بلند گفتم :باشه شما برين منم دو سه دقيقه ديگه ميام
وقتي حاضر شدم تو آيينه با وسواس به خودم نگاه كردم دوست داشتم هميشه خوش لباس باشم كه يه وقت
 .تو ظاهر چيزي از باربد كم نداشته باشم
 ...داشتم كفشامو مي پوشيدم كه صداي اميد رو شنيدم :سالم
) برگشتم و گفتم  :سالم ( ...و دوباره مشغول بستن بند كفشام شدم
اميد :كجا داري ميري؟
بلند شدم و در حالي كه كيفمو رو دوشم مي نداختم گفتم :بيرون
با كي؟-
با باربد و بهار-
مينا مي دوني داري چيكار مي كني؟-
اولين بار بود كه اين قدر خودموني صدام مي كرد از اين طرز خودموني بودنش بدم اومد و گفتم :فكر
نمي كنم به شما ربطي داشته باشه
خواستم از كنارش رد بشم كه بازومو محكم گرفت و مجبورم كرد كه وايسم چه نيرويي داشت بازوم
داشت خرد مي شد .مي خواستم نشون بدم كه اصال درد ندارم با عصبانيت گفتم :ميشه دستمو ول كني
برم؟
بازومو محكم تر گرفت و گفت :مي دوني باربد چه جور ادميه ؟
گفتم :نه شما بفرماييد آقاي غيب گو
دارم جدي باهات حرف مي زنم-
ديگه داشت بازومو مي شكست مي خواستم ولم كنه اصال چه حقي داشت بازومو يه ذره تكون دادم اما
ديدم بي فايدست گفتم :من به دخالت كسي احتياج ندارم
يه كاري نكن يه روز پشيمون بشي-
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ديگه از درد طاقتم سراومد بايد يه چيزي مي گفتم كه ولم كنه واسه همين صدامو بردم باال و گفتم:
...پشيمون نميشم  ...مطمئن باش روزي پشيمون ميشم كه حتي يه ذره به تو نزديك بشم
نگاهش خيره موند و خشكش زد انتظار همچين حرفي رو ازم نداشت خودمم خوب مي دونستم كه حسابي
خردش كردم خب اونم واسه خودش غرور داشت و مرد بود  .تا ديدم دور بازوم يه ذره شل شده تموم
قدرتمو به كار بردم و با عصبانيت گفتم :ول كن بازومو  ...شيكستيش
و با يه حركت بازومو از دستش كشيدم بيرون  ...تحمل نگاهشو نداشتم نگاش پر از درد بود و حس تلخ
حقارت اما نمي دونم چرا اصال دلم براش نسوخت پا گذاشتم به فرار و ازش دور شدم  .ولي از اين
 ...خوشحال بودم كه ديگه ازم نا اميد شده و كاري به كارم نداره  ...هر چي مزاحم كمتر بهتر
كنار باربد لحظات خوبي رو مي گذروندم خيلي مغرور و از خودراضي بود همش از خودش تعريف مي
كرد اما در كل پسر خوبي بود هميشه بوي ادكلنش ديوونم مي كرد  .يه بار كه رفتيم توي جنگل براي
اولين بار دستمو گرفت يه ذره معذب شدم خواستم دستمو از دستش بكشم بيرون كه ديدم دستمو محكم تر
.گرفت منم هيچ مقاومتي نكردم و بعد يه مدتي هم ديگه برام عادي شد
دو سه بارم تو راه اميد رو ديدم و نگاهمون با هم تالقي شد تو نگاهش هنوزم همون درد و غم بود نمي
دونم چرا يا اصال نمي خواستم بدونم چرا....تو همون لحظه پوزخند فاتحانه اي تحويلش دادم با كمال
پررويي دست باربد رو محكم گرفتم و به راه خودم ادامه دادم  ...مي خواستم بهش بفهمونم كه درباره
...باربد اشتباه كرده و باربد همه چي تمومه
....همه چي داشت خوب پيش مي رفت تا اين كه
يه روز نزديكاي غروب باربد اومد دنبالم و بهم گفت كه بريم لب رودخونه يه حال وهوايي عوض كنيم
منم كه از خدام بود زود حاضر شدم و بغل درخت كاج بزرگ كه جاي هميشگي مون بود منتظر باربد و
بهار شدم  .كاج بزرگ يه ذره از كلبه ها فاصله داشت دوست نداشتم جلوي بي بي گل و حسن اقا منتظر
باربد وايسم  .تازگي ها از بس كه با بار بد و بهار اين ور و اون ور مي رفتيم كمتر بي بي گل و ربابه
 .رو مي ديدم
چند دقيقه بعد باريد از دور اومد تنها بود برعكس روزاي ديگه بهار باهاش نبود تا ديدم تنها اومده گفتم:
پس بهار كو؟
خيلي بي تفاوت گفت :حالش خوب نيست نمياد
حاال چي كار كنيم؟-
هيچي دوتايي با هم ميريم-
دستمو گرفت و راه افتاد منم با اين كه يه حس غريب و تازه اي داشتم ولي به خودم مسلط شدم و همراش
.راه افتادم
لب رودخونه كه رسيديم خواستم مثه هميشه بشينم كه گفت :تا حاال تو رودخونه رفتي؟
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يه نگاه به اب انداختم و گفتم :نه چطور؟
بيا يه ذره بريم تو رودخونه پاهامون خنك بشه-
پاچه هاي شلوارشو كشيد باال و چند قدم رفت تو اب  ،هوا هنوز زياد سرد نشده بود  ،برگشت سمتم و
گفت :بيا اين قدر حال ميده  ...از لب رودخونه نشستن بهتره  ...آدم فكرش باز ميشه  ...حس خوبيه بيا
چند قدم ديگه جلو رفت و چند قدم ديگه  ...رسيد وسط رودخونه برام دست تكون داد و گفت :بيا نترس
ببين آب فقط تا زانوهامه موج نداره ...آرومه آرومه
تصميم گرفتم امتحان كنم و ببينم چه جوريه اول پاي راستمو گذاشتم تو آب  ،آب واقعا سرد بود گفتم :اين
!! كه خيلي سرده
گفت :عزيزم اولش سرده بعد عادت ميكني
بازم به حرفش اطمينان كردم و با اين كه آب خيلي سرد بود چند قدم جلو رفتم و وايسادم
لبخند جذابي زد و گفت :بيا پيش خودم ...چد قدم بيشتر نمونده
دستشو به طرفم دراز كرد منم به خودم جرات دادمو با اين كه داشتم قنديل مي بستم چند قدم ديگه برداشتم
ولي واقعا آب سرد بو د نمي دونم كي مي خواستم به سردي آب عادت كنم  ،دستمو گرفت و منو سمت
خودش كشوند .روبروي هم بوديم با فاصله خيلي نزديك طوري كه گرماي نفساشو روي صورتم حس مي
 .كردم
با ناله گفتم  :پس كي عادت مي كنم  ...دارم يخ مي زنم
چند دقيقه صبر كن عادت مي كني-
مگه تو عادت كردي؟-
اره  ...مي خواي كمكت كنم عادت كني؟-
با سر حرفشو تاييد كردم يه دفعه ديدم دستشو درو كمرم حلقه كرد محكم منو گرفت و چسبوند به خودش .
بدنم گر گرفت از اين كارش اصال خوشم نيومد .دو تا دستاشو از دور كمرم باز كردم ازش فاصله گرفتم
و گفتم  :اين چه كاريه ؟ يه بار بهار دنبالمون نيست تو بايد اين جوري كني؟
لبخندي زد و گفت :خوشت نيومد؟
نخواستم زياد دهاتي بازي در بيارم خيلي آروم گفتم  :هر چيزي جاي خودشو داره
من كه كاري نكردم...خواستم گرم بشي ...بد كاري كردم؟-
) آره جون عمت خواستي گرم بشم(
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نه اما من آمادگي اين كارا رو ندارم  ...خب؟-
...باربد با بي حوصلگي گفت :خيله خوب
دوباره سرما اومد سراغم بدنم داشت مي لرزيد پشتمو به باريد كردمو يه قدم ازش دور شدم كه گفت:
كجا؟
در حالي كه دندونام به هم مي خوردن گفتم :دارم از سرما ميميرم ...ميرم بيرون
مي خواي گرم بشي؟-
يه قدم ديگه برداشتم و گفتم :دست بردار باربد
نه از يه راه ديگه گرمت مي كنم-
وقتي ديد حرفي نزدم دستمو گرفت و با يه حركت منو چرخوند به طرف خودش (شده بوديم مثه فيلماي
هندي) دو قدم اومد جلو و تو چشام خيره شد نمي دونم چرا هميشه وقتي بهم خيره ميشد كنترلمو از دست
مي دادم و نمي تونستم كاري كنم ... ....از خودم بدم اومد تا چه حد مي تونستم اون قدر بي اراده باشم
من كه از يه بغل كردن بدم ميومد حاال يه ادم غريبه كه هنوز عاشقش هم نشده بودم داشت منو مي
ب*وس* يد .بي اختيار يه لحظه رفتار و حركت اميد جلو چشام اومد ما با هم بارها تنها لب رودخونه
بوديم و حرف زديم اما حتي يه بارم اميد به من دست نزده بود يا اصال رفتارش خارج از اخالق نبود
برعكس خيلي هم مودب و فهميده بود  ...اون حركتش كه كتشو انداخت رو شونه هام از نظرم گذشت و
من چه ظالمانه كتشو بهش پس دادم و ض ايعش كردم  ...نمي دونم چرا داشتم باربد و اميد رو با هم
مقايسه مي كردم من كه هيچ حس خوبي نسبت به اميد نداشتم پس چرا توي اون لحظه داشتم بهش فكر مي
!!كردم؟؟
.به
هاج و واج مونده بود  .با شتاب از اب اومدم بيرون و با گريه مسير رودخونه تا كلبه رو دويدم  .نزديك
كلبه ها بهار رو ديدم كه داره مياد سمتم اشكامو پاك كردم  .تا منو ديد نگاهي به سر ووضعم كه تا زانو
خيس بود انداخت و گفت :من كلي دنبالتون گشتم شماها كجا بودين ؟
سعي كردم خودمو خونسرد نشون بدم و گفتم  :از سر و وضعم معلوم نيست ؟ لب رود خونه بوديم
با دقت به چشام نگاه كرد و گفت :مينا گريه كردي؟
خودمو به اون راه زدم و گفت :نه بابا گريه كجا بودم  ...راستي تو حالت خوب شد؟
بهار با تعجب گفت :حالم؟ مگه بد بود؟
با سردرگمي گفتم :قرار بود بريم رودخونه باربد گفت تو حالت خوب نيست و نمي توني بياي
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بهار خنده كوتاهي كرد و گفت :نه بابا  ...من اصال خبر نداشتم شما كجا مي خواين برين  ...باربد كه
داشت مي رفت گفت مي ره شهر يه چيزايي بخره حتما مي خواسته با هم تنها باشين كه بتونين بهتر
حرفاتونو بزنين
حالم بدتر شد يعني تموم اين كارا  ،تنها بردن من لب رودخونه ،بغل كردنم  ،ب*وس*يدنم  ،حيله باربد
بود؟؟؟
باورم نميشد! يعني با نقشه قبلي منو كشونده بود توي اب سرد رودخونه؟ ...بدون اين كه حرفي به بهار
بزنم به طرف كلبم دويدم و توش پنهون شدم چرا گذاشتم همچين حركتي بكنه؟  ...چرا گذاشتم اختيارمو
دستش بگيره ؟ ...شده بودم عروسك خيمه شب بازي كه صاحبش هر كاري دوست داشت باهاش مي كرد
 .تا نيمه هاي شب گريه كردم و خودمو لعنت كردم بايد يه درس حسابي به باربد مي دادم اما بيشتر از
اون خودم مقصر بودم با اين ارده ضايعي كه داشتم باريد عمال هر كاري مي خواست با من ميكرد و منم
عين احمقا تازه بعدش اعتراض مي كردم  .وسطاي شب به اين نتيجه رسيدم كه اين اتفاق يه درس عبرتي
 .بود كه بفهمم دارم چيكار ميكنم و خودمو جمع و جور كنم
صبح وقتي از خواب بيدار شدم روبروي ايينه وايسادم و به خودم نگاه كردم قيافم خيلي تابلو بود كه گريه
.كردم چشام ورم كرده بود و قرمز شده بود
يه دفعه ديدم يكي داره به پنجره مي كوبه برگشتم و ديدم باربد داره مظلومانه منو نگاه مي كنه خيلي از
.دستش عصباني بودم پشتمو بهش كردم و نشستم رو تخت
از شانس بد من پنجره باز بود صداشو شنيدم كه گفت :سالم عزيزم...خوبي؟
جوابشو ندادم
چرا جواب نمي دي؟ قهري؟-
.بازم هيچي نگفتم
من بايد قهر باشم كه ا ين جوري ازت كتك خوردم  .البته حقم بود ...به خدا مينا يه لحظه فكر كردم اگه -
اون كارو بكنم تو خوشت مياد و بيشتر عاشقم ميشي  ...فقط مي خواستم بيشتر دوستم داشته باشي ...خيلي
 ...گريه كردي؟ ...برگرد صورتتو ببينم ...مينا...برگرد ...فقط مي خوام صورتتو ببينم
وقتي د يد جوابشو نمي دم با جديت تمام گفت :مينا به خدا اگه برنگردي از پنجره ميام تو  ...مينا شوخي
نمي كنما !!...اين كارو مي كنم !!....يك...دو
مي دونستم وقتي بگه يه كاري مي كنه حتما انجامش ميده  ...مجبور شدم برگردم اما بدون اين كه نگاش
...كنم
تو چشام نگاه كرد و گفت :واي باربد بميره و اين روز رو نبينه ...معلومه خيلي گريه
كردي...مينا...عزيزم ...بابا يه چيزي بگو دلم تركيد...ببخشيد...غلط كردم ديگه اين كارا رو نمي
كنم...فكر كردم كارم درسته اما انگار اشتباه مي كردم...تو رو خدا باهام حرف بزن...بهم يه فرصت
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ديگه بده تا جبران كنم  ...تو كه مي دوني همه هستي مني پس اينقدر باهام بد تا نكن فقط يه فرصت ديگه
مي خوام  ...آدميزاد اشتباه مي كنه  ...تو هم اشتباه مي كني ...مينا...تو رو خدا
با اين كه ازش عصباني بودم اما بيش از اين كوچيك شدنشو دوست نداشتم خواستم بهش يه فرصت ديگه
بدم شايد ف كر كرده كه من از اون دخترام كه از تماس بدني خوششون مي ياد برا همين اين كارو كرده و
 .فهميده كه اشتباه كرده  ...اره يه فرصت ديگه براي جبران كاراش بهش دادم
تو چشماش نگاه كردم يه لبخند كوچولو بهش زدم و گفتم :فقط اين دفعه بخشيدمت...اما دفعه ديگه اي در
كار نيست  ...بعدشم از اين به بعد هر جا رفتيم بهار هم مياد وگر نه من نميام ...فهميدي؟
شادي رو تو چشماي قشنگش ديدم چشمكي بهم زد و گفت :بله قربان...من فداي اون محبت و لطف و
بخششت...جيــــــگرمي خـــــانم
كم كم همه چي داشت به جاي خودش برمي گشت رابطه من و باربد هم داشت مثه قبل مي شد هر جا مي
.رفتيم بهار باهامون ميومد خيلي خوب بود و داشتم دوباره به باربد اعتماد مي كردم
شب بود  .تو كلبم داشتم كتاب مي خوندم كه يكي به پنجره كوبيد مي دونستم باربده آخه هر وقت كارم
داشت ميومد پشت پنجره كلبه ،پنجره رو باز كردم و گفتم :باربد جان ما كه همين يه ساعت پيش با هم
بوديم ديگه چي كارم داري؟
يه نگاهي بهم كرد و با لبخند گفت :بيا پاي كاج بزرگ كارت دارم
!!با تعجب گفتم :االن؟
آره بيا كارت دارم-
حاال نميشه بذاري برا فردا؟...آخه هوا تاريك شده-
نترس من باهاتم...بدو-
خواستم مخالفت كنم كه رفت  .كم كم ديگه بايد بهش فرصت مي دادم و اعتماد مي كردم.منم آماده شدم و
رفتم طرف كاج بزرگ
.باربد زير كاج نشسته بود تا منو ديد گفت :ديدي ترس نداشت
من كه نگفتم مي ترسم  ...گفتم شبه ...حاال چي كار داري؟-
بيا بشين بهت بگم-
رفتم به فاصله نيم متري ازش نشستم و گفتم :خب بگو مي شنوم
دستمو تو دستاش گرفت و گفت :فردا مي خوام ببرمت يه جاي قشنگي رو نشونت بدم
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كجا؟-
مي خوام ببرمت بهشت-
!!بهشت؟-
آره فردا مي خواييم بريم آبشار بهشت  ...تا حاال رفتي؟-
نه-
خوبه همش خدا خدا مي كردم كه نرفته باشي و يه چيزي برا سوپرايزت داشته باشم  ...موافقي بريم؟-
باشه من حرفي ندارم فقط با بهار هم هماهنگ كردي؟-
فردا مي خوام با هم بريم  ...تنها...من و تو ...فقط من و تو-
خواستم مخالفت كنم كه گفت :مينا  ،جون من مخالفت نكن بذار يه بار نشونت بدم كه مي توني بدون هيچ
مزاحمي بهم اعتماد كني مي خوام نشونت بدم كه مي توني بهم تكيه كني  ...تو رو خدا اين فرصتو بهم
بده مينا  ...تو رو خدا
اون قدر التماس كرد كه قبول كردم يه شانس ديگه بهش بدم كه خودشو ثابت كنه  ...جالب بود از اون ادم
مغرور و از خود راضي قبل خبري نبود  ...باربد عوض شده بود حاال چرا  ...نمي دونم
 .قرار گذاشتيم فردا بعد از ناهار راه بيفتيم كه تا خورشيد غروب نكرده خونه باشيم
فردا ظهر بعد از خوردن ناهار رفتم كلبه خودم و حاضر شدم بازم با وسواس و دقت فراوون  .كلي به
خودم ادكلن زدم كه خ ودمم داشتم خفه مي شدم  ،وقتي اماده شدم از كلبه زدم بيرون مي خواستم برم سمت
كاج بزرگ (البته باربد هنوز نيمده بود) كه بازم صداي اميد رو شنيدم  :مينا صبر كن
وايسادم و پشتمو نگاه كردم بهم نزديك شد تو چشمام نگاه كرد و گفت :مينا كجا مي ري؟
بايد جواب بدم؟-
تو چشماتو بستي  ...يه پوزخندي بهش زدم و گفتم  :ا ...مينا به خودت بيا...دورو برتو نگاه كن -
چشمامو بستم ؟! پس دارم خواب مي بينم ميشه يه نيشگون ازم بگيري كه از اين كاب*وس*ي كه دارم تو
رو مي بينم خالص شم؟
 .بهش برنخورد سعي مي كرد منو به خودم بياره مثه همون دفعه كه بي بي گل رو رنجوندم
مينا به خدا بي بي گل و حسن اقا نگرانتن ...به خودت بيا-
ديگه حوصله حرفاشو نداشتم پشتمو بهش كردم و به راه خودم ادامه دادم يه دو باري صدام كرد اما وقتي
.ديد محلش نمي دم بي خيال شد
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سوار ماشين باربد شدم و با هم راه افتاديم حسابي تيپ زده بود و به خودش رسيده بود تا ساعت پنج دور
شهر تاب خورديم و از هر دري با هم حرف زديم البته بازم بيشتر من حرف مي زدم تا باربد  .نگاهي به
...ساعتم انداختم و گفتم :باربد ساعت پنجه داره شب ميشه ها
باربد كه انگار تازه فهميده بود ساعت چنده گفت :اي واي چه زود گذشت !! االن ميريم طرف آبشار
 ...با نگراني گفتم :فكر نمي كني دير شده؟...تا يه ساعت ديگه هوا تاريك ميشه ها
.باربد دستمو فشار داد و گفت :نگران نباش عزيزم به موقع مي رسيم تا منو داري از هيچي نترس
وقتي رسيديم نزديكاي آبشار باربد ماشينو كنار جاده پارك كرد و پياده شد يه نگاهي به جنگل انداخت و
گفت :بايد از اين مسير بريم يه ده دقيقه ديگه مي رسيم آبشار
از ماشين پياده شدم  .دور و برم رو نگاه كردم به جز من و باربد هيشكي اون طرفا نبود با نگراني گفتم:
باربد ببين هيشكي اين طرفا نيست  ...داره شب ميشه تو تاريكي هوا كه چيزي معلوم نيست تازه ما قرار
بود ساعت دو بياييم اين جا نه پنج و نيم
باربد لبخندي زد و گفت :عزيزم تا حاال غروب آفتابو از الي درختا نگاه كردي؟ ...نه  ...تو كه اصال
اينجا نيمدي ...خيلي قشنگه
ديدم خيلي اصرار مي كنه منم قبول كردم با هم راه افتاديم و از الي درختا وارد جنگل شديم  .خورشيد
داشت غروب مي كرد كم كم ترس تموم وجودمو گرفت سرجام وايسادم و گفتم :باربد بيا برگرديم من از
.تاريكي جنگل مي ترسم  ...بيا بريم فردا صبح زود مياييم
باربد دستمو گرفت و همين جور كه آروم منو با خودش مي كشوند گفت :بابا چقدر بهت بگم بهم اعتماد
.كن
ديگه س كوت كردم و همراهش رفتم شايد بايد واقعا بهش اعتماد مي كردم شايد واقعا مي خواد سوپرايزم
كنه و من با رفتارم داشتم گند مي زدم به نقشش .وسطاي راه بوديم غروب خورشيد از الي درختا واقعا
قشنگ و رويايي بود .باربد بيچاره راست مي گفت مي خواست منو خوشحال كنه و من همش حالشو
 .گرفتم
!!همين جور كه داشتم غروب رو نگاه مي كردم به باربد گفتم :واي راست مي گفتي اينجا خيلي قشنگه
 .باربد نيشخندي زد و گفت :كجاشو ديدي تازه قشنگ ترم ميشه
دستشو از دستم جدا كرد و دور كمرم حلقه كرد منو به خودش چسبوند .خواستم ازش فاصله بگيرم كه
گفت :صبر كن  ...صبر كن  ...يه لحظه بهم نگاه كن
از حركت وايسادم و نگاهش كردم تو چشام خيره شد و گفت :ببين من كه كاريت ندارم فقط بغلت كردم
 ...كار بدي نمي كنم  ...تو اغوش هم از اين غروب لذت مي بريم  ...تو كه مي دوني تمام دنيامي پس
اين لحظه رو خرابش نكن
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دلم براش سوخت برا همين كاري نكردم و هيچ مقاومتي نشون ندادم خودمو اين جور راضي كردم كه
 ...باربد راست ميگه فقط بغلم كرده
وقتي ديد مقاومتي نمي كنم بيشتر منو به خودش فشار داد و زير گوشم زمزمه كرد :به خدا دوست دارم
ديوونه

حال داغوني داشتم بغض گلومو گرفت دوباره شده بودم همون عروسك خيمه شب بازي  ...اشكام سرازير
 .شد
باربد چند قدم ازم دور شد و گفت :نمي خواي بياي؟ يا شايد خيلي حال داده مي خواي بيام و دوباره
بب*وس*مت؟
از عصبانيت داشتم منفجر مي شدم با تك تك حرفاش داشت خردم مي كرد  .اشكامو پاك كردم تو چشمام
نگاه كرد و گفت :خب راه بيفت بريم ديگه
داشت ميديد كه دارم گريه مي كنم اما انگار نه انگار  ...به روي خودش نمي اوورد هوا ديگه تاريك شده
بود به زحمت چشم جايي رو مي ديد با گريه تو چشماش نگاه كردم و گفتم :من با تو جهنم هم نمي يام
شروع كردم به دويدن تا تونستم دويدم نمي دونستم كجا دارم مي رم هر چي بيشتر جلو مي رفتم بيشتر
توي تاريكي جنگل فرو مي رفتم ولي فقط مي دونستم كه بايد برم بايد فرار كنم ...همه اون حرفايي كه
باربد زد دروغ بود همه اون قربون صدقه ها همه اون دوستت دارم گفتن ها همش دروغ بود همش حيله
.بود كه منو گول بزنه و تقريبا موفق هم شد
اونقدر دويدم كه از نفس افتادم يه دفعه پام به يه سنگ گير كرد و محكم خوردم زمين زانوم خيلي درد
گرفته بود...خوشحال بودم كه ال اقل از دست باربد خالص شدم اما اين احساس زياد دووم نداشت  .باريد
از پشت يه درخت اومد بيرون و گفت :چرا ديگه نمي دوي؟ خسته شدي؟
تموم راهو دنبالم اومده بود معلوم بود كه به اينجاها خيلي وارده  .از ترس از جام بلند شدم و با اينكه پام
درد مي كرد خواستم فرار كنم كه خيلي راحت از پشت منو گرفت و يه متري خودش رهام كرد ديگه
...خيلي بهش نزديك بودم  ،اون قدر سريع نبودم كه فرار كنم و نتونه منو بگيره
يه پوزخندي بهم زد و گفت :چيه؟ اين جا ديگه آخر خطه خانم خوشگله  ...هيشكي هم اين جا نيست ...
چي كار مي خواي بكني؟  ...هي بهت گفتم بهم اعتماد كن نكردي  ...همش ازم ترسيدي  ...تو منو
مجبور كردي بهت التماس كنم  ...مني كه تا حاال تو عمرم به هيشكي رو ننداختم...تو دختر لوس و ننر
كه معلوم نيست بابا ننت كين و خودت چه كاره اي؟
همين جور كه داشت حرف مي زد مي يومد جلو و منو مجبور مي كرد برم عقب  ،نيم متر بيشتر با هم
فاصله نداشتيم از ترس صدام بند اومده بود شوك ه شده بودم خيلي حرف برا گفتن داشتم اما زبونم خشك
 ...شده بود
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حاال هم مي توني بهم اعتماد كني  ...يه كاري مي كنم كه بهت بد نگذره  ...البته اگه دختر خوبي باشي -
 ......انتخاب با خودته دختر كوچولو
با فاصله چند متر ازشون ماشين رو كنار جاده پارك كردم  .ديشب وقتي از لب رودخونه برمي گشتم نا
خودآگاه از قرارشون سردراووردم مي خواستن بيان آبشار بهشت اونم تنها اصال به باربد اعتماد نداشتم
مينا هم كه فعال عقلشو داده بود دست باربد  .با اينكه از دستش عصباني بودم ولي غيرتم اجازه نداد كه
بذارم تنها با باربد بره براي همين دنبال شون اومدم و حاال چند متر ازشون فاصله دارم تموم حواصم
بهشون بود اما اونا اصال متوجه حضور من نشدند  .باربد همش سعي مي كرد به مينا نزديك بشه و مينا
هم يه جوري سعي مي كرد ازش فاصله بگيره اما آخرش تسليمش شد  ...خدا مي دونه چه حسي داشتم
وقتي ديدم مينا تو بغل اون مرتيكه بود و هيچ كاري نمي كرد نمي دونم چطور ديگه بايد به مينا نشون مي
دادم كه بهش اهميت مي دم اما اون هر دفعه خردم كرد ...لهم كرد ...چيزي به نام غرور برام نذاشت
...من اميد تيام فوق ليسانس آي تي نتونستم يه دختر بيست و يك ساله رو متوجه خودم كنم شايد واقعا
ع اشق هم بودن و وجود من اينجا اضافه بود يه لحظه خواستم برگردم اما تصميم گرفتم براي احتياط يه
 ...ذره ديگه هم بمونم
وسطاي راه بوديم كه يه دفعه باربد  ...باورم نمي شد  ...چرا مينا هيچ كاري نمي كرد؟ چرا اعتراضي
نداشت اگه حتي عاشق همم بودن اين كارا يه ذره زود بود  ...حاضر بودم زمين دهن باز كنه و منو تو
خودش فرو كنه  ...چند بار با مشت كوبيدم به تنه درخت و خودمو لعنت كردم كه تا اينجا اومدم  ...تحمل
اين صحنه رو نداشتم تا اين كه باربد دست برداشت چند قدم از مينا فاصله گرفت  ،برگشت  ،چند كلمه
بهش گفت و يه دفعه مينا پا به فرار گذاشت سردر نمي اووردم اونجا چه خبر بود؟ !! باربد هم دنبالش
رفت  .دور وبرم تاريك تاريك بود هيچي نمي ديدم  .منم از همون مسيري كه مينا و باربد رفته بودند
شروع كردم به دويدن هر چي بيشتر مي رفتم مسير تاريكتر مي شد  ...چطور بايد مينا رو پيدا مي كردم
؟  . ..خواستم صداش كنم ولي اون موقع باربد هم مي فهميد كه اين جام براي همين با سكوت به راهم
ادامه دادم  ...چند دقيقه بعد صداي جيغي به گوشم رسيد صداي مينا بود  ...واي خدايا به دادم برس  ...به
دقت گوش دادم و تمركز كردم صدا از سمت چپ ميومد  ...هر چقدر جلوتر مي رفتم صدا قوي تر مي
شد  ...يعني چه باليي داشت سرش ميومد كه اينجوري جيغ مي زد؟؟ ...قلبم داشت ميومد توي دهنم اگه
باليي سر مينا ميومد خودمو نمي بخشيدم  ...داشتم به صدا نزديك مي شدم كه يه دفعه صدا قطع شد ...
گيج شدم اما به راهم ادامه دادم همين جور رفتم جلو  ،چراغ قوه موبايلمو روشن كردم تا جلوي پامو ببينم
يه دفعه چشمم به صحنه اي افتاد كه حاضر بودم بميرم و اين صحنه رو نبينم ....بدنم يه دفعه داغ شد ...
تمام قدرتمو به كار گرفتم  ،با سرعت به طرفش دويدم و با يه لگد محكم توي شكمش از روي مينا پرتش
كردم اون طرف  ...جلوي چشامو خون گرفته بود ...خون
***
توي اون لحظات سخت و وحشتناك تنها كاري كه به ذهنم رسيد اين بود كه از ته قلبم با صداي بلند داد
بزنم  :خدايا به دادم برس  ...خدايا بهم رحم كن
چشامو بستم .يه دفعه صدايي رو شنيدم و چشامو باز كردم ديدم باربد با يه ضربه محكم از رو من به يه
 ...متر اون ور تر پرت شد
سردرگم اطرافمو نگاه كردم خيلي تاريك بود فقط مي شنيدم كه يكي داره باربد رو مي زنه صداي آه و
ناله باربد فضا رو پر كرده بود يه لحظه به ذهنم رسيد كه نكنه يه نفر ديگه اومده و سر من داره با باربد
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دعوا مي كنه حسابي ترسيده بودم ...خواس تم از جام بلند بشم اما نتونستم  ...اين ديگه چه اوضاعي بود ...
بد شانسي پشت بدشانسي داشتم تقاص اشتباهمو پس مي دادم  ...پام خيلي درد مي كرد هر چي سعي كردم
نتونستم راه برم  ،يه نگاهي به خودم انداختم بوليزم تو تنم پاره پوره شده بود و خوشبختانه شلوارم پام بود
ا شك تموم صورتمو پوشونده بود درمونده و بيچاره بودم  ...صداي كتك كاري قطع شد  ...صداي پاي يه
نفر رو شنيدم كه به سمتم مي يومد با دستام بدن نيمه برهنمو پوشوندم و گفتم :آقا ...تو رو خدا رحم كنين
 ......التماس مي كنم
داشتم گريه مي كردم كه ديدم صداي پا بغلم وايساد  ،مرد غريبه كنارم نشست و گفت :حالت خوبه؟
باورم نمي شد  ،اصال فكرشم نمي كردم  ...اميد بود  ...ناجي من  ...كسي كه منو از بدبختي حتمي نجات
داد اميد بود ...كسي كه چند بار تا اونجا كه جا داشت خردش كردم  ...از له شدنش لذت بردم  ...از
تحقير شدنش خوشحال شدم  ...حاال جلوم زانو زده بود و حالمو مي پرسيد  ...لعنت به من  ...لعنت
بدون توجه به وضعيت لباسم بي اختيار خودمو انداختم توي بغلش و زدم زير گريه  .سفت بغلش كرده
 ...بودم مثه يه بچه اي كه تازه مامانشو پيدا كرده ...از تموم وجودش امنيت و اطمينان مي باريد
همين جور كه زار زار گريه مي كردم گفتم:مي بيني به چه حال و روزي افتادم ؟  ...مثه مگس لهم كرد
 ...مثه سوسك زير پاش لهم كرد...همش تقصير خودم بود
 ...هيچ حرفي نزد فقط صداي نفساشو مي شنيدم و صداي قلبش كه خيلي تند مي زد
وقتي يه ذره آروم شدم تازه دوزاريم افتاد كه تو چه وضعيتيم  ...از تو بغلش اومدم بيرون و دوباره با
دستام بدنمو پوشوندم  ...خيلي خجالت كشيدم  ...معلوم بود كه با وضعيتي كه من داشتم اصال نگام نمي
كنه هيچ حرفي نزد بلند شد و پيراهنشو از تنش دراوورد انداخت جلوم و تنها كلمه اي كه گفت اين بود:
بيا اينو بپوش تا بتونم نگات كنم
با دستاي لرزون پيراهنشو تنم كردم يه جورايي بوي ادكلنش آروومم كرد  ...اما وقتي دوباره ياد كاري
 ...كه باربد مي خواست باهام بكنه افتادم دو زانو زدم و بازم شروع كردم به گريه كردن
اميد خيلي از دستم عصباني بود خيلي بهم هشدار داد ولي من بهش توجه نكردم ...به درختي تكيه زد و
گفت :بايد تا صبح نشده خودمونو برسونيم خونه وگر نه يكي تورو اين جوري ببينه خيلي ضايع ميشه ...
تو مي توني راه بياي؟
با سر جواب مثبت دادم از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم  .درد پام خيلي كم شده بود و مي تونستم
لنگون لنگون راه برم  ،از همون راه برگشتيم  ...اميد خيلي اينجا اومده بود و راه برگشت رو خيلي خوب
بلد بود .تو راه هيچ حرفي بين ما رد و بدل نشد حتي از راه رفتنش هم معلوم بود كه عصبانيه ...
زيرپوش ركابي سفيدش تو تاريكي شب خودنمايي مي كرد و عضله هاش بد جوري افتاده بودن بيرون
 ...ديگه ازش بدم نمي يومد ...حس كردم دربارش اشتباه كردم اون واقعا فردين بود واقعا مرد بود
خيلي دوست داشتم از پشت بغلش كنم ،ازش تشكر كنم و بهش بگم كه اگه نبود نابود مي شدم اما اميد اون
 .قدر عصباني بود كه جرات نمي كردم يه كلمه حرف بزنم
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تو بعضي از جاها كه مي خواستيم از جوبي چيزي رد بشيم و من نمي تونستم با خشم دستمو مي گرفت و
از اونجا ردم مي كرد .رسيديم به ماشينش و بعد از يه ساعت خونه بوديم  .اميد بدون اينكه حرفي بزنه
رفت تو كلبش و منم رفتم كلبه خودم  ...چه كاب*وس*ي بود  ...چه لحظه هاي وحشتناكي رو پشت سر
.گذاشتم  ...تموم اتفاقات جلوي چشمام رژه مي رفتن و بين اونا چهره اميد خودنمايي مي كرد
مرتب خدا رو شكر مي كردم كه فرشته نجاتم خودشو رسوند و نجاتم داد ...خدا رو صد هزار مرتبه شكر
.كردم و صد هزار مرتبه به خودم لعنت فرستادم كه اين قدر احمق و نفهم و بچه بودم
***
صبح روز بعد وقتي مينا از خواب بيدار شد روبروي آيينه روي گردنش كبودي خيلي بدي رو ديد و
يادش اومد كه جاي دستاي باربد بود كه مي خواست شب قبل با فشار روي گردنش وادارش كنه كه جيغ
نكشه  ...بايد براي صبحونه مي رفت پيش بي بي گل براي همين يه روسري برداشت و به صورت شال
دور گردنش بست كه جاي كبودي ها مشخص نشه  ...وقتي براي صبحونه به بقيه ملحق شد ديد كه اميد
 .با ناراحتي نگاهي به گردنش انداخت  ،مشغول خوردن شد و ديگه نگاش نكرد
نزديك ظهر بود كه سرو كله باربد پيدا شد  ،زخم و زيلي و داغون  ،معلوم بود اميد حسابي ادبش كرده .
 ...وقتي همه با نگراني علت رو جويا شدن باربد نگاهي به اميد انداخت و گفت :تصادف كردم
 .البته اون لحظه مينا تو كلبه قايم شده بود چون حتي از نگاههاي باربد هم مي ترسيد
باربد رفت سمت سطل آب و داشت صورتشو مي شست كه اميد پشت سرش ظاهر شد و گفت :اگه مي
خواي آبروت نره و هيشكي از اين قضيه با خبر نشه همين االن جور و پالس خودتو خونوادتو جمع مي
كني و از اين جا مي ري فهميدي؟ يه كاري نكن گنده كارياتو مستقيم بذارم كف دست مامان و بابات ...
االنم اگه مي بيني حرفي نميزنم فقط به خاطر آبروي اون دختر بيچارست وگر نه باليي سرت ميووردم
كه مرغاي آسمون به حالت گريه كنن ...بچه قرتي
تا قبل از شام باربد و خونوادش به طرز سريع و عجيبي وسايلشونو جمع كردن و برگشتند تهران  ...البته
مينا از بي بي گل شنيده بود كه باربد به بهانه اين كه چكش داره برگشت مي خوره و حتما بايد بره و
.رسيدگي كنه خونوادشو راضي كرده بوده كه برگردند
خونواده باربد براي هميشه از پنج كلبه رفتند و بازم مينا موند و تموم اهالي قديمي اونجا  ،اميد و البته
...حس جديدي كه نسبت به اميد توي وجودش جوونه زده بود
***
چند روز گذشت و با رفتن باربد همه چي به حالت اولش برگشت به جز اميد  ...ديگه بهم محل نمي داد
.انگار نه انگار كه وجود داشتم حتي يه كلمه هم باهام حرف نمي زد
اولين كاري كه تصميم گرفتم انجامش بدم از بين بردن تمام چيزايي بود كه اون باربد نامرد برام خريده
بود  .تموم لباس ها و مانتو ها رو يه جا جمع كردم  ،بردم وسط محوطه كلبه ها با چند تا چوب آتيش
روشن كردم و وقتي يه ذره آتيش جون گرفت همه اونا رو ريختم توي آتيش وايسادم و نگاهشون كردم .
رفتم سراغ ادكلن ها چهار تا برام خريده بود همه شونو كن ار آتيش شكستم و ريختم توش از الكل ادكلن ها
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آتيش شعله ور شد و زبونه كشيد داشتم ادكلن آخري رو مي شكستم كه ديدم اميد چند متر اون ور تر
وايساده و داره آتيشو نگاه مي كنه  .نگام به نگاهش گره خورد  ...هيچي تو نگاش نبود  ...خالي خالي ...
بي احساس  ...سرد
...بالفاصله نگاهشو ازم گرفت و رفت تو كلبه
توي اون روزا خيلي احساس بدبختي و بيچارگي مي كردم تموم حس هاي بد بهم هجوم اوورده بودند .
حس پشيموني از اين كه چرا باربد رو انتخاب كردم  ،انتخاب من از روي عقل و منطق نبود بلكه از
روي ظاهر بود .پشيمون بودم از اين كه چرا با اميد اون رفتارها رو كردم چرا به حرفش گوش ندادم و
چرا اون جوري تحقيرش كردم ...حس گناه كه جاي خودشو داشت  ...حس تلخ شرمندگي از اين كه تو
اون حالت نيمه لخت اميد منو ديد و پيراهنشو سمتم پرت كرد وقتي ياد اون صحنه مي افتادم از خجالت
عرق مي كردم  .احساس تنهايي مي كر دم هيچ كسي اطرافم نبود البته چون هيشكي از ماجرا خبر نداشت
باهام عادي رفتار مي كردن اما من شديدا احساس تنهايي مي كردم فقط اميد بود كه خبر داشت به من چي
گذاشته اونم مثه اين كه من جزام داشتم ازم دوري مي كرد و محلم نمي ذاشت  .يه حس عجيب و تازه اي
داشتم بعد از اين كه اميد نجاتم داد تموم افكارم نسبت بهش تغيير كرد فهميدم كه اون واقعا مرده و تموم
كارايي هم كه مي كرده واقعي بوده نه تظاهر  ...دوست داشتم بيشتر باهاش باشم و بيشتر بشناسمش
...اميد حاال قهرمانم بود  ...يه قهرمان واقعي  ...يه مرد واقعي  ...اما اين مرد واقعي منو پشه هم حساب
...نمي كرد
بايد ازش تشكر مي كردم بايد بهش مي فهموندم كه چقدر قدر كاري كه برام كرده رو مي دونم  ...بايد
بهش مي گفتم كه مديونشم  ...و باالخره بايد ازش معذرت مي خواستم  .شايد با گفتن اين حرفا نرم ميشد
و يه روي خوش بهم نشون مي داد  ...نمي دون م اسم اين حس چي بود ؟ اما هر چي بود مي دونم عشق
...نبود
توي افكارم غوطه ور بودم كه ديدم اميد از كلبه زد بيرون و به سمت زمين گندم رفت ! اين بهترين
 ...فرصت بود كه حرفامو تنهايي بگم و بهش بفهمونم كه مديونشم
خيلي سريع حاضر شدم و دنبالش رفتم  ...انگار متوجه نشد كه دارم تعقيبش مي كنم توي افكارش غرق
بود حتي از پشت هم مي شد فهميد كه درد بزرگي داره  ...چرا اميد غمگين بود؟ تازه بايد به خودش
افتخار هم مي كرد كه سر بزنگاه رسيده و منو نجات داده اما اصال اين حالتو نداشت  .كنار مزرعه گندم
نشست و به جاي نامعلومي خيره شد  ،زمين گندم حاال ديگه درو شده بود و خبري از گندما نبود دلم
بيشتر گرفت ،خيلي آروم بهش نزديك شدم و گفتم :سالم
اصال تعجب نكرد همون جور كه نشسته بود بدون اين كه برگرده با سر جواب سالممو داد  .بايد نگام مي
كرد كه حرفامو بهش بزنم  ،رفتم كنارشو با فاصله ازش نشستم هنوزم نگاهم نمي كرد پيش خودم گفتم
 .بهتر كه نگاهم نمي كنه اين جوري بهتر مي تونم حرفامو بزنم
شروع كردم به سخنراني  :راستش اومدم اينجا تا بهت بگم كه  ...يعني اومدم اين جا كه ازت تشكر كنم
بابت كاري كه برام انجام دادي  ...اگه تو نمي يومدي معلوم نبود چه باليي سرم ميومد  ...اگه فقط ده
دقيقه ديرتر مي رسيدي من نابود مي شدم  ...من بهت مديونم  ...تو فرشته نجاتم بودي  ...مي خوام ازت
معذرت بخوام بابت تموم رفتارايي كه باهات كردم  ...من در موردت اشتباه مي كردم ...منو ببخش
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نفس عميقي كشيدم و منتظر عكس العملش شدم  ،از جاش بلند شد و دو قدم ازم فاصله گرفت  ،برگشت و
گفت :آره  ...آره اگه فقط ده دقيقه ديرتر مي رسيدم و اتفاقي برات ميوفتاد نمي دونم چه خاكي بايد به
 .سرم مي ريختم
از حرفش اميدوار شدم  ،حرفش بوي غيرت ميداد بوي مسئوليت  ،بوي مردونگي اما بعدش چيزي گفت
.كه داغونم كرد
اونم براي چي؟ براي اين كه تو يه ذره چشماتو باز نكردي كه دور برتو ببيني حتي ربابه هم فهميد -
باربد چه جور آدميه بعد تو كه به اصطالح خودت بچه شهري بودي نفهميدي ...لزومي هم نداره تشكر
كني  ،وظيفم بود هر كس ديگه هم جاي تو بود من با كمال ميل كمكش مي كردم به اين ميگن انسان
دوستي  ...هر چند نمي دونم معني اين كلمه رو مي دوني يا نه !  ...در هر صورت خواستم كه بدوني
(ديگه داشت عصباني مي شد) االنم مي دوني چرا دو قدم ازت فاصله گرفتم ؟ براي اينكه اگه يادت بياد
بهم گفتي كه زماني پشيمون ميشي كه حتي يه ذره به من نزديك بشي  ،ازت فاصله مي گيرم چون نمي
خوام دوباره پشيمون بشي  ...حاال هم كار دارم  ...بايد برم
اينو گفت و رفت  .چقدر ساده خردم كرد  ...چقدر راحت تحقيرم كرد  ...تازه فهميدم چه حس گنديه وقتي
يكي كوچيكت كنه و من قبال اين كارو با اميد كرده بودم  ،تازه اون مرد بود و مسلما حرفاي من براش
 .سخت تر بود و حس بدتري بهش داده بود
بغض گلومو گرفت  ،دوست داشتم برم به پاش بيفتم و ازش طلب بخشش كنم اما مي دونستم بي فايده بود
 . .با حرفاش بهم فهموند كه براش پشيزي ارزش ندارم
اميد رو هم از دست دادم  ...و شروع كردم به گريه كردن  ،حسم بهم مي گفت كه اميد چيز با ارزشي
 .بود كه به راحتي از دستش دادم
بعد از اون قضيه توي كلبم گوشه نشين شدم  ،حوصله هيچ كاري نداشتم كارم شده بود پشت پنجره بشينم
و بيرون رو نگاه كنم  .بي بي گل خيلي پاپيچم شد كه بفهمه چي شده اما من حرفي نزدم و به روي خودم
نيووردم  .سرگر ميم اين بود كه از پنجره ببينم اميد چي كار ميكنه البته بدون اين كه بفهمه  ،اكثر اوقات
 .مي رفت لب رودخونه
يه بار داشتم مثه هميشه بيرون رو نگاه مي كردم كه ديدم در حموم باز شد  ،اميد سرشو بيرون كرد و
دورو برشو با دقت نگاه كرد  .پنج كلبه يه حموم داشت تقريبا وسط كلبه ها بود كه همه بتونن ازش
استفاده كنن .اميد جوري دورو برشو مي پاييد كه انگار مي خواست ببينه كسي نگاهش مي كنه يا نه منم
فوري خودمو پشت پرده پنجره قايم كردم و از گوشه نگاهش كردم  .مثه اينكه لباساشو يادش رفته بود با
خودش ببره  ،يه دفعه از تعجب چشمام گرد شد ديدم اميد در حالي كه فقط يه حوله دور كمرش پيچيده بود
از حموم پريد بيرون و دوون دوون رفت سمت كلبه بابا علي  .اولين بار بود كه باالتنش رو بدون لباس
مي ديدم چه عضله هايي داشت !! يه هيكل ورزيده و ورزشي كه به اندازه روش كار شده بود ،نه خيلي
گنده و سفت بود و نه شل و وارفته  .يه آن دلم براش رفت  ...قلبم شروع كرد به تند تند زدن متوجهم نشد
 .چون اگه مي دونست دارم نگاهش مي كنم تا دو روز هم كه شده از حموم نمي يومد بيرون
من چم شده بود؟ خودمم سر در نمي اووردم ! يعني من اميد رو دوست داشتم ؟ يعني اين اسمش دوست
))داشتن بود؟ به خودم بد و بيراه گفتم ((:آخه دختره خل و چل كي با يه هيكل خوب عاشق كسي ميشه ؟
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 .خودمو مجبور كردم كه از فكرش بيام بيرون ولي مگه مي تونستم
 .كم كم برگ درختها داشت زرد مي شد و زيبايي جنگل رو بيشتر مي كرد
اون روز مثه تموم روزاي ديگه اميد داشت هيزم مي شكست و منم قايمكي نگاهش مي كردم چه حرفه اي
شده بود يادم مياد اولين باري كه هيزم شكست كلي بهش خنديدم و مسخرش كردم هر چند االن خودمم از
كارام پشيمون بودم  .همين طور كه داشت هيزم ها رو مي شكست موبايلش زنگ خورد تا حاال نديده
بودم با موبايلش حرف بزنه شايدم جلوي من حرف نمي زد  .تبر رو گذاشت زمين و همين جور كه با
موبايل حرف مي زد از ميون درختها رفت طرف جاده خاكي  .يه ربع بعد اميد پيداش شد اما اين دفعه
تنها نبود چهار تا جوو ن همراهش بودند كه دوتاشون دختر بودند و دوتاشون پسر  .يه نيم ساعتي بيرون
وايساده بودند و بگو وبخند راه انداخته بودند  .بعدش اميد جوونا رو برد پيش بي بي گل  ،فكر كنم مي
خواست به بي بي گل معرفي شون كنه  .بعد از معرفي اون دو تا دخترا رفتن توي يكي از كلبه هاي
 .خالي  ،اميد و اون دو تا پسر جوون هم رفتن كلبه اميد
نيم ساعت بعد همه با هم رفتند گشت و گذار  .باورم نمي شد اميد خيلي سرزنده و شاد بود تا حاال اين
.جوري نديده بودمش  .خوشحال بودم كه اميد سرحال بود
تا نيمه هاي شب بيرون بودند و وقتي هم كه اومدند اون قدر سرو صدا كردند كه بي بي گل مجبور شد با
 .شوخي بهشون تذكر بده كه ساكت بشن
از فوضولي داشتم مي تركيدم مي خواستم بدونم اونا كين ؟ نكنه اميد با يكي از اون دخترا سر و سري
داشت و اونو اوورده بود اينجا كه حال منو بگيره ؟ ...حالم خيلي بد بود همش فكراي جور واجور ميومد
 .سراغم تصميم گرفتم توي اولين فرصت برم پيش بي بي گل و آمارشونو بگيرم
فرداي اون روز تا ظهر از بي بي گل خبري نبود نمي دونم كجا رفته بود ! من و ربابه هم ناهار يه
چيزي سرهم كرديم و خورديم  .نزديك عصر بي بي گل و حسن آقا برگشتند  ،حسن آقا و ربابه رفتند
هيزم بيارند  .منم از فرصت استفاده كردم و رفتم كلبه بي بي گل  .داشت نماز مي خوند ،وقتي نمازش
تموم شد كنارش نشستم و گفتم  :قبول باشه بي بي گل
لبخندي بهم زد و گفت :قبول حق باشه دخترم  ،چه عجب يادي از ما كردي!! كم كم داشت دلم براي اون
.روزا كه اميد هنوز نيمده بود تنگ مي شد
!نمي دونم فهميده بود با نه  ...آخه اميد رو با يه حالتي گفت
منم خودمو به اون راه زدم و گفتم  :من هميشه به فكر شمام بي بي جون  ،يه ذره احساس تنهايي كردم
اومدم پيشتون
من پيرزن مي رفتي پيش هم سن و ساالي خودت كه حرف -
خيلي خوشحالم كردي اما چرا اومدي پيش ِ
همديگرو مي فهمين
)كيا رو مي گين؟ (مثال نمي دونستم چه خبره-
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دوستاي اميد  ...فكر كنم هم سن و ساالي خودت باشن اومدند چند روزي اين جا خوش بگذرونن- ...
جووناي خوبين مثه اميد ...من كه ازشون خوشم اومد ...تو هم برو باهاشون آشنا شو ضرر نمي كني
از كنار بي بي گل بلند شد م از پنجره بيرونو نگاه كردم و گفتم :آخه اونا دوستاي اميدند مي ترسم يه موقع
 .بينشون مزاحم باشم
بي بي گل :چه مزاحمتي عزيزم  ...اميد اين جور پسري نيست كه دوستاشو فقط براي خودش بخواد ...
مطمئنم بري پيششون اميد هم خوشحال ميشه  ...ربابه هم خيلي دوست داشت بره بينشون اما حسن آقا
اجازه نداد گفت صالح نيست بين چند تا جوون معذب باشه  ...اون باباشه حق داره همچين حرفي بزنه
 .اما از من به تو نصيحت برو باهاشون آشنا شو
همين جور كه از پنجره بيرونو نگاه مي كردم ديدم همشون از كلبه ها زدند بيرون ولي پسرا از يه راه
ديگه رفتند و دخترا در حالي كه زيرانداز و قليون و يه سري خورده ريز دنبالشون بود رفتند طرف
رودخونه  .فهميدم كه پسرا و دخترا از هم جدا شدند  ،فرصت خوبي بود كه برم و با دخترا آشنا بشم
.مخصوصا اين كه اميد هم بينشون نبود
 .به بي بي گل گفتم  :پس با اجازتون من برم يه سري به دخترا بزنم و باهاشون آشنا بشم
كار خوبي مي كني دخترم ...برو-
از كلبه زدم بيرون و افتادم دنبالشون صداي شلوغ كاري ها و خنده هاشون تو جنگل مي پيچيد به نظر
بچه هاي با حالي ميومدند .پشت يه درخت قايم شدم و نگاهشون كردم  .همين جور كه مي گفتند و مي
خنديدند زيرانداز رو لب رودخونه پهن كردند  ،يكي از دخترا الغر و قد بلند بود و اون يكي قد كوتاه و
تپل هم ميوه پوست مي كند و تخمه
تپل  .دختر قد بلندِ ،بلند شد شروع كرد به آماده كردن قليون  ،دختر ِ
مي شكست  .خواستم برم جلو و باب صحبت رو باز كنم اما ترسيدم  .ترسيدم اميد بفهمه و ناراحت بشه .
متنفر پس دوست نداشت كه منم تو جمعشون باشم  .خواستم برگردم كه نمي دونم چه طور
معلوم بود ازم
ِ
شد يكي از دخترا منو ديد و گفت :كجا؟...بيا پيش ما  ...يه ذره با هم آشنا بشيم
ديگه منو ديده بودند  ،برگشتم سمتشون  ،نزديكشون شدم و گفتم :سالم ...ببخشيد نمي خواستم مزاحمتون
 .بشم
الغر گفت :چه مزاحمتي  ...تو بايد مينا باشي درسته؟
دختر
ِ
با تعجب پرسيدم  :شما منو از كجا مي شناسين؟
تپل گفت :اميد درباره تو به ما گفته  ...گفت كه تنهايي و هواتو داشته باشيم البته ما نخواستيم
دختر ِ
 .مزاحمت بشيم گفتيم اگه خودت دوست داشتي بياي پيشمون  ...اينو به بي بي گل هم گفتيم
حس خوبي بهم دست داد يعني اميد سفارش منو به دوستاش كرده بود؟ پس هنوزم به فكرم بود و بهم
.اهميت مي داد از اين جمله خوشحال شدم و فكر كنم از قيافمم معلوم شد
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تپل) اينم محبوبه ست يه سال از
دختر
سالم (اشاره به دختر ِ
ِ
الغر گفت :راستي من افروزم ،بيست و پنج ِ
بزرگتر ،ما دوستاي اميديم  .اميد تازگي ها درسش تموم شده و ايشاهلل ما هم سال ديگه نوبتمون ميشه
من
ِ
.
گفتم :پس همكالسي نيستين؟
محبوبه :نه عزيزم ما دو ترم از اميد پايين تريم ،اون دو تا جووني كه ديدي هم كالسي هاي اميدند
پس چه جوري با هم دوست شدين؟-
افروز :راستشو بخواي ما اكثرا تو قسمت غذاخوري همديگرو مي ديديم و بعدش ايمان سر صحبتو با من
باز كرد  ،بعد از يه مدتي ازم خواستگاري كرد و حاال هم با هم نامزديم  .وقتي منو ايمان نامزد شديم
ناخودآگاه من و محبوبه با محسن و اميد هم دوست شديم  .البته ما با هر كسي دوست نميشيم چون بچه
 .هاي مثبت و با حالي بودند باهاشون دوست شديم
افروز  ،محسن چي؟ (به محبوبه چشمك زدم) چيزي
لبخند شيطنت آميزي زدم و گفتم :حاال ايمان با
ِ
بينتون نيست؟
ايمان منم حتما بايد با محسن باشم؟
محبوبه لبخندي زد و گفت :نه بابا  ...مگه افروز با
ِ
حاشا ك رد اما از طرز حرف زدنش و چشماش معلوم بود كه يه خبرايي بينشون هست .افروز دختر شاد،
سرزنده ،مهربون و محبوبه هم دختر با نمك و شيطون و سر و زبون داري بود  ،هر دوشون بچه هاي
 .خوب و شادي بودند كه از صحبت كردن باهاشون لذت مي بردم
افروز :راستي تو چي؟ تو هم دانشجويي؟
)گفتم :نه ،مي خوام امسال برا كنكور بخونم (بازم دروغ
محبوبه :خب ايشاهلل موفق بشي و يه رشته خوب قبول بشي
ممنون-
حسابي با هم گرم گرفته بوديم كه سر و كله پسرا پيدا شد نمي خواستم وقتي اميد اونجاست بينشون باشم
اما خيلي ضايع بود اگه مي خواستم فوري پاشم و برم  .وقتي پسرا بهمون نزديك شدند اميد چشمش كه به
من افتاد يه ذره جا خورد ولي خودشو جمع وجور كرد و اومد كنار زيرانداز دراز كشيد .ايمان و محسن
هم اومدند جلو و باهام سالم و احوالپرسي كردند اونا هم پسراي خوبي بودند به نظر ميومد اميد توي
.انتخاب دوستاش خيلي دقت كرده و آدمايي انتخاب كرده كه مثه خودش بودند
ايمان كنار زيرانداز نشست و در حالي كه كفشاشو در مي اوورد گفت :شما بايد مينا خانم باشين درسته؟
گفتم :بله
ايمان :منم ايمانم خوشوقتم
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بله افروز جان قبال شما رو معرفي كردن-
 .ايمان خنديد و گفت :اي بابا يه بار نشد اين خانم ا با هم حرف بزنن و چيزي هم واسه ما بذارند كه بگيم
!محسن :حتما منم معرفي كرده
بله شما بايد آقا محسن باشين-
افروز :خيلي دلتون بخواد
...ايمان چشمكي به افروز زد و گفت :ما كه دلمون هميشه مي خواد
ايمان و محسن زدند زير خنده و افروز با خنده بد و بيراه بارشون كرد  .همه شاد و خوشحال بودند به
من كه اين جوري مي كنه
.غير از اميد  .فهميدم به خاطر ِ
گوشه زيرانداز دراز كشيده بود و چشماشو بسته بود تموم حواصم بهش بود اصال تكون نمي خورد انقدر
تو اون حالت موند كه ديگه افروز صداش در اومد :اميد ...اميد
.اميد چشماشو باز كرد و به افروز نگاه كرد
افروز :اَه  ...حالمو بهم زدي اين چه قيافه ايه به خودت گرفتي  ،عين برج زهر مار شدي ،تو كه اين
بار اين طوري مي بينمتا
!!جوري نبودي !! ...اين اولين ِ
من  ...يعني انقدر ازم بدش ميومد؟! حق داشت  ...من
ديگه مطمئن شدم كه رفتارش به خاطر حضور ِ
 .مزاحم بودم
بغض توي گلومو قورت دادم و از جام بلند شدم
ِ .
محبوبهِ :ا كجا مينا جون؟
لبخندي زدم و گفتم :من ميرم تو كارا به بي بي گل كمك كنم  ...دست تنهاست
افروز :حاال مي موندي ...خوشحال مي شديم
گفتم :مرسي ...باشه برا يه دفعه ديگه
كفشامو پوشيدم و ازشون جدا شدم  ...خيلي منتظر بودم كه اميد حرفي بزنه و بگه كه نرم اما هيچي
نگفت .وسط راه روي تنه درختي نشستم و زدم زير گريه  .نمي دونستم اميد داشت منو تنبيه مي كرد يا
واقعا ازم متنفر بود  ...خيلي تنها بودم  ،بعد از چند وقت ياد نيما افتادم  ...واي نيما كجايي و ببيني كه من
با خودم چيكار كردم ...گريم بيشتر شد  ...من كه خواستگارامو يكي يكي رد مي كردم حاال بايد يه پسر
از راه برسه و اين جوري باهام رفتار كنه  ...البته حق داشت همش تقصير من بود  .از اون به بعد
 .تصميم گرفتم كه ديگه دور و برشون پيدام نشه و بذارم اميد با دوستاش راحت باشه و خوش بگذرونه
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دو روز از اومدنشون گذشت و من تموم اين دو روز رو توي كلبم بودم و گريه مي كردم فكر كنم
افسردگي گرفته بودم قيافم رنگش پريده بود و اصال اشتهاي هيچي رو نداشتم  .براي اين كه يه حال و
هوايي عوض كنم از كلبه زدم بيرون به نظر ميومد هيشكي تو كلبه ها نبود همه جا ساكت ساكت بود .
نفس راحتي كشيدم و به سمت رودخونه راه افتادم  ،به رودخونه كه رسيدم همون جاي هميشگي نشستم و
رفتم تو فكر  ،دلم برا الناز تنگ شده بود اگه اون اين جا بود مي نشستم و كلي باهاش درد ودل مي كردم
و خودمو خالي مي كردم؛ تو حال و هواي خودم بودم كه اسممو شنيدم  :اين جا رو ببين ...مينا خانم
افتخار دادند و از كلبشون اومدن بيرون
برگشتم و از بخت بدم ديدم پنج تاشون دارند منو نگاه مي كنند از جام بلند شدم و سالم كردم  ،همه
جوابمو دادند و افروز گفت :فكر كردم باهامون قهر كردي
گفتم :قهر چرا؟ مگه چي كار كردين!؟
!محبوبه :خودمونم مونده بوديم كه چيكار كرديم
ايمان :خب بچه ها چرا وايسادين بيايين زيراندازو بندازيم
ايمان و محسن مشغول انداختن زيرانداز شدند؛ به اميد نگاه نمي كردم البته يه حسي بهم مي گفت كه داره
نگام مي كنه .به خودم قول داده بودم كه بذارم اميد راحت باشه برا همين دو قدم ازشون دور شدم و گفتم:
خب خوش بگذره  ...من بايد برم
افروز به اعتراض گفت :كجا؟ مينا تا ديدي ما اومديم مي خواي بري؟
ت اينجام بايد برگردم به بي بي كمك كنم
 .لبخند زدم و گفتم :نه من خيلي وق ِ
معلوم بود محبوبه و افروز ناراحت شدند ولي به روي خودشون نيووردند؛ تا وقتي اميد نمي خواست من
...اونجا باشم بودن منم اضافي بود .چند قدم ازشون دور شدم كه صداي اميد رو شنيدم  :مينا
باورم نمي شد سر جام خشكم زد  ،اين اولين باري بود كه بعد از اون قضيه اميد صدام مي كرد .برگشتم
 .سمتش و نگاهش كردم  ،دستاش تو جيبش بود و زمينو نگاه مي كرد
ادامه داد :بمون پيشمون ...بچه ها خوشحال ميشن تو هم اينجا باشي
پوزخندي بهش زدم و گفتم :مطمئني؟ ...تو حتي بهم نگاه هم نمي كني اون وقت مي خواي بيام تو
جمعتون كه اين جوري باهام رفتار كني؟ ...نه مرسي  ...برم تو كلبم راحت ترم
.انقدر آروم حرف مي زديم كه كسي صدامونو نمي شنيد همه مشغول پهن كردن وسايل بودند
خواستم برم كه گفت :صبر كن  ...خيله خب
برگشتم و نگاهش كردم سرشو بلند كرد و منو نگاه كرد ،واي بازم همون غم و اندوه ،تو چشماش موج
مي زد از خودم توقع نداشتم اما از غم توي چشماش بغض گلومو گرفت  ،مي دونستم تموم اينا تقصير
من
ِ
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من كه داري دوري مي كني
اميد :بمون اگه نموني همه فكر مي كنن به خاطر ِ
!گفتم :درست فهميدن ...دوستاي باهوشي داري ها
ديدم بيشتر ناراحت شد برا همين گفتم :خيله خب  ...مي مونم  ...ممنون كه منو تو جمعتون راه دادي
حرفي نزد و رفت پيش بچه ها و منم بهشون ملحق شدم  .كنار اونا هيچ غمي نداشتم  ،همش خنده بود و
شادي؛ تازه بهتر از اون ،حالت اميد بود از اين رو به اون رو شده بود؛ مي گفت و مي خنديد ديگه
.خبري از اون غم تو چشماش نبود
.هوا تاريك شد .ايمان و محسن يه آتيش بزرگ درست كردند
افروز نگاهي به آتيش انداخت و گفت :ايمان...ايمان
ايمان كه باال سر آتيش وايساده بود گفت :جانم
افروز :بيا كارت دارم
ايمان رفت پيشش  ،افروز در گوشي چيزي بهش گفت و ايمان هم لبخندي زد و رفت؛ محبوبه زد تو
!!پهلوي افروز و گفت :نداشتيما
افروز چشمكي بهش زد وگفت :حاال مي فهمي  ...عجله نكن
چند دق يقه بعد ايمان برگشت و يه كيف گيتار دستش بود .هميشه از صداي گيتار لذت مي بردم با شوق
گفتم :واي كي گيتار مي زنه؟
.افروز :محسن و ايمان و اميد  ،هر سه شون مي زنن اما كار اميد يه چيز ديگست
!محبوبه :آخه اميد صداش روياييه من موندم اين چرا تا حاال خواننده نشده
!!خيلي تعجب كردم؛ اميد و هنر؟
ايمان گيتارو سمت اميد گرفت و گفت :بيا اميد شروع كن ...آتيش هم كه هست كلي حال مي كنيم اين حال
.و هوا كيف ميده واسه صداي تو و گيتارت
.اميد روي زيرانداز دراز كشيد وگفت :نه ايمان اصال حوصله شو ندارم  ...بيخيال خودت بزن
محبوبه :اَه اميد ضدحال نزن ديگه
محسن :آره راست ميگه ...تو كه هميشه بايد با دمپايي ساكتت مي كرديم! حاال چرا ناز مي كني؟
.اميد :بابا خب ايمان و محسن هم بلدند(...رو به اون دو تا) يكي تون بزنين ديگه
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افروز :نه صداي تو يه چيز ديگست
خيلي دوست داشتم صداشو بشنوم  ...همه داشتند اصرار مي كردند و اميد هم زير بار نمي رفت ،خواستم
!يه چيزي بگم كه از شانس بد من همه ساكت شدند و صدام بين همه پيچيد :تو رو خدا بخون ديگه
اميد نگاهي بهم كرد و گيتارو از دست ايمان گرفت ،از خجالت داشتم آب مي شدم ،تابلو بود تا من گفتم
بزن
راضي شد كه ِ
.همه ساكت شديم و اميد شروع كرد به گيتار زدن
آهنگ «برو» از مهرزاد بود .اون موقع ها اين آهنگو تو گوشيم داشتم و هر از گاهي گوش مي دادم اما
حاال با صداي اميد همه چيز فرق مي كرد اون قدر با حس مي خوند كه داشتم داغون مي شدم انگار تموم
بيت هاي شعر رو داشت به من مي گفت .بازم همون غم و درد تو چشماش بود اصال بهم نگاه نمي كرد
.و نگاهش تو برگهاي درختها بود
برو ...مي دونم ديگه نمي خواي بموني با من«
تو رو  ...نمي دم ولي هنوز به تموم دنيا من
بدون ...كه اگه بري پر از گريه ميشه چشمام
هنوز ...دوست دارم كه بگيرم دستتو اما برو
برو ...بذار بمونم ديگه تنها بدون تو
نگام ...داره بهت ميگه ديگه دنيا رو نمي خوام
بعد تو دستام تنها ميشه  ...ميميرم واسه چشماي نازت
وقتي نباشم ...نمي دونم  ...پيش كي ميره ديگه هواست
گوش نده عشقم به اين حرفام ...برو اما بازم تو رو مي خوام
نگو داري ميري كه نميشه بمونم ديگه بي تو هميشه
تو رو خدا بسه  ...منو نشكن ...نمي بيني دلم تو آتيشه
»كاشكي بدونه دل سنگت ...بي تو ديگه تموم ميشه دنيا
وقتي به آهنگ وسط شعر رسيد ،بغض گلومو گرفت؛ مي دونستم تك تك اين كلمه ها رو داره به من ميگه
 ...دل سنگم!! ...يعني اون فكر مي كرد كه دل من از سنگه!؟

93

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

ت گيتار مي زنه و حسابي حرفه اي شده .
آهنگ وسط شعر رو چه ماهرانه مي زد معلوم بود خيلي وق ِ
دوست داشتم همون جا داد بزنم و بهش بگم كه دل من از سنگ نيست داره اشتباه مي كنه ...براي اولين
بار دلم لرزيد ...لرزش قلبمو با تموم وجودم حس كردم ...جمالت شعرش بوي تلخ جدايي مي داد...انگار
ديگه نمي خواست مينايي وجود داشته باشه انگار مي خواست اسم منو با يه غلط گير از توي ذهنش پاك
كنه .هيچ وقت فكر نميكردم اميد اِنقدر احساس داشته باشه! هميشه فكر مي كردم يه آدم خشك و معموليه
كه فقط توي وجودش منطق حرف اول رو مي زنه اما حاال تنها چيزي كه مي ديدم يه حس ناب و پاك
بود كه نمي دونستم چطور مي تونم بدستش بيارم؟! ...آره  ...اعتراف كردم  ...پيش خودم اعتراف كردم
كه اميدو دوست داشتم  ...انكار برام فايده اي نداشت ...الاقل بايد با خودم صادق باشم تا بتونم يه فكري
...بكنم
ا ما بازم شك داشتم كه اين شعر رو براي من مي خونه يا همين جوري شانسي انتخابش كرده؟! ...ولي هر
چي بود خيلي تاثيرگذار بود ...بغض سنگيني گلومو گرفت از گلو درد داشتم خفه مي شدم و دوباره
.صداي اميد
ادامه شعرش تكرار قسمت اول بود اما احساسش خيلي بيشتر بود .وقتي داشت بيت آخر شعرش رو مي
پر  ...ازم متنفر
خوند ،كلمه آخر شعرشو با نگاه كردن به من تموم كرد  .از نگاهش فهميدم كه دلش ازم ِ
نبود اما دلخور بود .شايد هنوز اميدي بود و مي تونستم نظرشو به خودم جلب كنم .همه تو حس شعر
بوديم كه افروز گفت :اي بابا ...اينم شعر بود كه خوند ي ...بابا گفتيم آهنگ بخون دلمون باز بشه نگفتيم
اشكمونو در بيار
محبوبه :راست ميگه دلمون گرفت...اَه
.ايمان از جاش بلند شد ،گيتارو از اميد گرفت و گفت :اصال بذارين خودم بخونم
شروع كرد به خوندن آهنگ شاد و همه همراهش دست زديم ولي هنوزم تو چشماي اميد حس تلخ و
غم ناكي بود كه ازش سردرنمي اووردم .محسن هم دست به كار شد و يه آهنگ شادتر خوند و واقعا دل
همه رو شاد كرد حتي اميد هم سرحال اومد و باهاش همراهي كرد بعد از يه ساعت كه ديگه همه از
خوندن و دست زدن خسته شده بودند افروز روي زيرانداز دراز كشيد و گفت :واي واقعا شباي اينجا
.عاليه مي گم از فردا شب بياييم لب رودخونه چادر بزنيم و بخوابيم
محبوبه :واي آره خيلي عالي ميشه
همه موافقت كردند و قرار شد فردا شب دو تا چادر كنار رودخونه برپا كنيم دخترا تو يه چادر و پسرا تو
يه چادر بخوابيم .فردا عصر طبق قراري كه ديروز گذاشته بوديم دوباره رفتيم لب رودخونه نمي دونم
چرا از رفتن كنار رودخونه سير نمي شديم .هوا هواي بهاري بود انگار نه انگار كه پاييز اومده بود.
هممون كنار رودخونه وايساده بوديم و داشتيم حرف مي زديم .محسن پيراهنشو دراوورد و گفت :من كه
ميرم آب تني ...هر كي مياد بسم هللا
پريد وسط رودخونه و همين جور كه اونجا وايساده بود گفت :بچه ها بيايين خيلي حال ميده ...آبش جون
ميده برا آب تني
.افروز :برو بابا حال داري ها ...كي حال داره بره لباس خيساشو عوض كنه
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محسن وقتي ديد هيشكي داخل آب نمي شه خودشم از آب اومد بيرون و با گاليه گفت :اَه بابا شما هم استاد
ضدحالين ها! كم كم دارين پير ميشين
محبوبه :بابا آب سر ِد
محسن:كجاي اين آب سردِ ...تو كه امتحان نكردي
محبوبه :از قيافش معلومه
محسن :مي خواي بهت ثابت كنم؟
يه دفعه با يه دستش محبوبه و با يه دست ديگش افروز رو هل داد تو آب خيلي سريع اومد طرف من كه
منم هل بده تو آب؛ اميد كه بغلم وايساده بود بازومو گرفت و سمت خودش كشيد اين كارش باعث شد من
جا خالي بدم و محسن خودش بيفته تو آب .صحنه خنده داري بود ،همون موقع افروز و محبوبه هم شروع
كردند به زدن محسن و با شوخي بهش بد و بيراه گفتند .باورم نميشد اميد يه كاري كرد كه من تو آب نيفتم
مراقبم .از اين بابت خيلي خوشحال
و خيس نشم!!! به روي خودش نمي اوورد اما كامال معلوم بود كه
ِ
.بودم
ايمان هم پيراهشو دراوورد و گفت :منم ميرم كمك عشقم
.پريد تو آب و رفت كمك افروز كه محسن رو بزنند
بعد از اينكه بچه ها لباساي خيس شونو عوض كردند پسرا رفتند باالي رودخونه كه ماهي بگيرند .تصميم
گرفته بوديم حاال كه شب تو چادر مي خوابيم شام هم يه غذاي رودخونه اي و جنگلي بخوريم برا همين
آتيش روشن كرديم كه ماهي هايي كه پسرا مي گيرند رو كباب كنيم هر چند كه به نظرم نميومد كه اين
رودخونه ماهي داشته باشه .وقتي پسرا رفتند ما هم تنها شديم و شروع كرديم به حرف زدن .افروز يه
سيب از تو سبد ميوه برداشت و گفت :بچه ها من يه نقشه اي دارم
محبوبه :نقشه؟ چه نقشه اي؟
.افروز :مي خوام حال اين پسرا رو بگيرم كه فكر نكنن فقط خودشونند كه مي تونند حال ما رو بگيرند
گفتم :مثال مي خواي چيكار كني؟
افروز :شب كه همه رفتند تو چادراشون صبر مي كنيم تا يه ساعت ،كه هر سه تاشون خوابشون ببره
بعدش هر كدوم يه مشما پر از آب مي كنيم و ميريم باال سرشون ،همزمان مي ريزيم رو سرشون تا
بفهمند دنيا دست كيه
محبوبه با خوشحالي كف دستاشو به هم ماليد و گفت :فكر خوبيه من پايم
گفتم :من مخالفم اصال هم فكر خوبي نيست اين چه نقشه ايه! محسن شما رو انداخت تو آب گناه ايمان و
اميد بيچاره چيه؟ تازه ايمان هم كه اومد كمكتون
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افروز :ديگه باالخره تر و خشك با هم ميسوزند ديگه
محبوبه :يه شوخيه ديگه ...ما مي شناسيمشون جنبه شو دارند مطمئن باش
افروز :هستي يا نه؟
محبوبه :بيا ديگه كيف ميده
با اين كه كامال مخالف بودم اما ديدم خيلي اصرار مي كنند ...قبول كردم
پسرا برگشتند و معلوم شد كه رفتند و از شهر ماهي خريدند .كلي بهشون خنديديم و به خاطر ماهي
نگرفتنشون مسخرشون كرديم .ماهي ها رو روي آتيش كباب كرديم ،عجب ماهي كبابي بود! خيلي
.چسبيد
حدود ساعت يك نيمه شب بود كه همه رفتيم تو چادرها مون؛ بعد از يك ساعت سكوت همه جا رو
برداشت افروز وقتي مطمئن شد كه همه پسرا خوابند خيلي آروم گفت :خب بچه ها وقتشه ...حاضرين؟
محبوبه با ذوق گفت :من از اول حاضر بودم
گفتم :ولي من از اول مخالف بودم
محبوبه خنديد و گفت :مينا تو رو مي بينم مي دوني ياد كي ميوفتم؟
گفتم :كي؟
كوچولو توي كارتون گاليوركه همش مي گفت(صداشو شبيهش كرد)«من مي دونم ما
محبوبه :ياد اون آدم
ِ
»موفق نميشيم
زدم تو پهلوش و گفتم :خودتو مسخره كن بي مزه
.هر سه تامون خنديديم و از چادر زديم بيرون
افروز به هر كدوممون يه مشما داد و گفت :بچه ها اين مشما ها رو پر آب كنيد و هر كدوممون سر
يكيشون خالي مي كنيم ،من سمت راستي(رو به من) مينا تو وسطي (رو به محبوبه) تو هم سمت چپي
گفتم :واي اگه اميد وسط خوابيده باشه چي؟ آبروم ميره
.محبوبه :نترس محسن وسطِ  ...وقتي مي خواستند بخوابند فهميدم كي كجا خوابي ِد
از آب رودخونه مش ماهامون رو پر كرديم؛ باورم نميشد كه دارم دست به اين كار بچگونه مي زنم! وقتي
.داخل چادرشون شديم همشون خواب خواب بودند
افروز با صداي خيلي آهسته گفت :خب بچه ها با شماره سه مشماها رو خالي كنين...يك...دو...سه
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هر سه تامون با هم مشماها رو روي سرشون خالي كرديم هر سه تاشون از خواب پريدند فكر كنم داشتند
سنگ كوب مي كردند صحنه واقعا خنده داري بود اما اين خنده براي من چند لحظه بيشتر طول نكشيد؛
ايمان چراغ اضطراري رو روشن كرد  .چيزي رو كه مي ديدم باور نداشتم كسي كه رو سرش آب
ريخته بودم اميد بود ( اي تو روحت محبوبه با اين اطالعات بيخودت) تو جاش نشسته بود و با چشماي
گرد شده منو نگاه مي كرد .همون لحظه ايمان و محسن دويدند دنبال اون دو تا و افروز و محبوبه هم
.همين طور كه جيغ مي كشيدند پا به فرار گذاشتند
من موندم و اميد ،كه با سر و كله خيس داشت منو نگه مي كرد .واي از خجالت داشتم آب مي شدم .ياد
!ظهر افتادم كه اميد نذاشت من تو آب بيفتم و منم چه جوري جواب محبتشو دادم
تحمل نگاهشو نداشتم مشما رو انداختم زمين و از چادرش زدم بيرون؛ رفتم تو چادر خودم و چهار زانو
زدم تو جام ،به نظر خودم قايم شده بودم .بيچاره اميد ...گير چه دختر احمق و بچه اي افتاده بود كاش از
 .اول حرف افروز رو قبول نمي كردم و باهاشون همراه نمي شدم
وقتي بچه ها برگشتند كلي با هم شوخي كردند و بعد از يه ساعت همه خوابيدند اما من درونم غوغايي
!بود ،چقدر نامرد بودم
فردا صبح وقتي از چادر اومدم بيرون همه داشتند از هواي خوب ديشب و اين كه چقدر كيف كردند
صحبت مي كردند .يه نگاهي به اميد انداختم مثه هميشه بود نشونه اي از دلخوري تو صورتش نبود شايد
.واقعا فهميده بود كه شوخي كرديم و به دل نگرفت رفتارش عادي بود
بعد از خوردن صبحونه همه بچه ها نوبتي رفتند حموم و تا عصر تقريبا هر كس تو كلبه خودش بود.
نزديكاي عصر داشتم موهامو شونه مي كردم ،صداي افروز رو شنيدم كه از پشت در منو صدا كرد:
مينا...مينا
با صداي بلند جواب دادم :بله كاري داري؟
آره ما داريم ميريم لب رودخونه چادر بزنيم ...مياي؟-
يه ذره فكر كردم از بس بچه هاي خوب و شادي بودند دلم نمي خواست تنها باشم و پيششون نرم برا
.همين گفتم :آره ميام ...شما برين حاضر شدم ميام
حاضر شدم و بعد از يه ربع بهشون ملحق شدم .بازم شب خوبي بود و جز خنده و شادي چيز ديگه اي
.نداشت فقط اون وسط يه خبري بد جوري منو بهم ريخت
داشتيم حرف مي زديم كه افروز گفت :واي يعني ما بايد فردا از جا بريم؟
ت اين جا جاي خيلي خوشگليه اما ما هم كار و زندگي داريم
 .محبوبه :واي بسه ديگه ...درس ِ
گفتم :يعني واقعا فردا مي رين؟
افروز :آره عزيزم همين جوريشم خيلي مونديم
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ت درست تموم شده ولي كار ديگه اي نداري؟
ايمان رو به اميد گفت :اميد تو كار و زندگي نداري؟ درس ِ
ت اين
اميد لبخندي زد و گفت :اتفاقا همين االن مي خواستم بگم فردا منم باهاتون برمي گردم خيلي وق ِ
.جام ،تمام كارام عقب افتاده
يه دفعه لبخند رو لبش خشكيد و با چشماي غمگين منو نگاه كرد .باورم نمي شد! اميد داشت مي رفت .اما
من كه هنوز باهاش حرف نزده بو دم اميد اصال از احساس من نسبت به خودش خبر نداشت .واي اگه اميد
مي رفت من چيكار مي كردم؟! تازه فهميدم اين حس خيلي عميق تر و بيشتر از يه حس عادي دوست
داشتن بود .تو تموم مدتي كه لب رودخونه بوديم همه حواصم بهش بود نمي دونم متوجه شد يا نه اما برام
مهم نبود ...نم ي خواستم از دستش بدم ...تموم وجودم زبون در اوورده بود و اميدو صدا مي
كرد...خودمم تعجب كرده بودم اين همه احساس از كجا يه دفعه فوران كرد؟ شايد حاال كه فهميدم داره مي
ره احساس خطر كردم و احساساتم بهم هجوم اووردند .اما چه جوري بايد بهش مي فهموندم؟ فكرم به هيچ
.جايي نمي رسيد
شب چادرها رو برپا كرديم و خوابيديم هنوز يه ساعتي از شب نگذشته بود ،تازه چشمام داشت گرم مي
شد كه يه دفعه يه سايه اي از بغل چادرمون رد شد؛ اول فكر كردم خياالتي شدم اما دوباره تكرار شد ،از
جام بلند شدم؛ ترسيده بودم يعني اون سايه ها چي بودند؟ خيلي آروم افروز رو صدا كردم ماشاهلل مثه
بيرون
خرس خوابيده بود به زور بيدار شد سرمو بردم بغل گوشش و گفتم :فكر كنم يكي اون
ِ
افروز :بيرون؟ كجا؟
نمي دونم سايه شو ديدم-
بگير بخواب خياالتي شدي-
نه به خدا واقعيه...من مطمئنم-
داشتيم سر اين كه من راست ميگم يا نه بحث مي كرديم كه يه دفعه زيپ چادر از بيرون باز شد و سه تا
دست باهم اومدند تو و سه تا چيز پرت كردند طرفمون ،يكيشون مستقيم افتاد رو من؛ تو تاريكي نفهميدم
چيه
افروز چراغ شارژي رو روشن كرد .داشتم زهرترك مي شدم يه سوسك بزرگ رو قفسه سينم بود تنها
كاري كه به ذهنم رسيد اين بود كه بلند شدم ،در حالي كه جيغ مي كشيدم مرتب خودمو مي تكوندم و
افروز و محبوبه هم كه تازه بيدار شده بودند با من جيغ مي كشيدند .فكر كنم سوسكِ از صداي ما يا كر
شد يا موجي
از چادر پريدم بيرون و همون جور كه لباسامو مي تكوندم دور چادر باال و پايين مي پريدم؛ تو همون
حال متوجه شدم چادر پسرا رو صداي خنده برداشته وقتي از رفتن سوسكِ مطمئن شدم فهميدم كه همه اينا
زير سر اونا بوده مي خواستند كار ديشب ما رو تالفي كنند از عصبانيت داشتم مي تركيدم فوري رفتم تو
چادرشون و چراغ شارژ ي رو روشن كردم از چهره هاشون معلوم بود كه از خنده تركيدند .نمي دونم
دست خودم نبود صدامو بردم باال و گفتم :خجالت نمي كشيد؟ اين چه شوخيه؟ اين بچه بازيا چيه كه در
اووردين خرس گنده ها...اَه ...اَه...حالمو بهم زدين
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بيشتر از همه از اميد حرصم گرفته بود اصال ازش توقع يه همچين كاري رو نداشتم اميد آدم منطقي بود
اين شوخي ها ازش بعيد بود .ايمان و محسن از تعجب خشكشون زده بودو اميد هم سرشو انداخته بود
.پايين و زمين رو نگاه مي كرد
ايمان گفت :شوخي ديروز شما هم دست كمي از شوخي ما نداشت ...مگه ما حرفي زديم؟
گفتم :من از اولشم با نقشه افروز مخالف بودم اما چون اصرار كرد قبول كردم
ايمان به محسن چشمكي زد و گفت :نقشه خانم من بوده ها  ...حال كن
محسن به من گفت:خب اميد هم با ما مخالف بود تازه اگه شما با اصرار افروز قبول كردين اميد تا آخرشم
.قبول نكرد براي همين من و ايمان نقشه مونو عملي كرديم
گيج شده بودم گفتم :پس اون سه تا دست چي بود؟
.ايمان لبخندي زد و گفت :دو تاش دست من بود يكيش دست محسن ،اميد تو چادر بود
مونده بودم كه چي بگم تو همين حين صداي خنده دخترا از چادر بغلي بلند شد از خودم خجالت كشيدم هم
بيخودي اميدو دعوا كردم و هم بي جنبه بازي دراووردم فقط من بودم كه نشون دادم ظرفيت شوخي
.ندارم
.تنها كلمه اي كه تونستم بگم اين بود :ولي شوخيه بدي بود ...شوخي ديشب ما هم بد بود
اميد حتي يه لحظه هم سرشو بلند نكردكه ببينه اصال كي داره حرف مي زنه .رفتم طرف در چادر براي
اينكه رو كارمو بپوشونم لبخند تصنعي زدم و گفتم :من مي رم كه يه وقت مزاحم خنده هاتون نباشم
وقتي از چادر اومدم بيرون دوباره صداي خنده پسرا چادر رو برداشت حالم داشت از خودم بهم مي
خورد از يه طرف خنده پسرا ميومد و از يه طرف ديگه هم صداي خنده افروز ومحبوبه  .از چادرها
فاصله گرفتم و لب رودخو نه نشستم دلم خيلي گرفته بود .وقتي ياد اين افتادم كه اميد فردا مي ره بغض
گلومو گرفت...چقدر تو چادرش مظلومانه زمينو نگاه مي كرد حتي از خودش دفاع هم نكرد .ديگه صداي
خنده نميومد انگار ديگه فهميده بودند كه بايد بخوابند .تقريبا دو ساعتي بود كه اونجا نشسته بودم فكرم
درگير اميد بود ...قلبم درگير اميد بود ...تموم وجودم اميد بود ...خيلي دوست داشتم االن پيشم بود و باهام
حرف مي زد تا حاال به صورت عادي با هم حرف نزده بوديم هميشه يا من از اون فراري بودم با اون از
.من متنفر بود
يه دفعه متوجه شدم يكي رو تخته سنگ بغل دستم نشست چشم انداختم ديدم اميدِ ...باورم نمي شد اين
!موقع شب اميد اينجا چيكار ميكرد
چند لحظه سكوت كرد و گفت :خوابت نمي بره؟
گفتم :نه
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منم همين طور ...راستش اومدم اينجا كه از قول خودم و بچه ها بابت شوخي بچگونه اي كه كرديم -
معذرت بخوام
چرا از قول خودت؟ تو كه اصال تو نقششون نبودي-
خب ولي مي تونستم جلوشو بگيرم-
نه...اگه ما ديشب اون شوخي مسخره رو نمي كرديم شما هم اين كارو نمي كردين ...پس همش تقصير -
ما بود
تقصير تو نبود تو باهاشون مخالف بودي-
اما بعدش همراهشون شدم برعكس تو  ...پس من بايد معذرت بخوام نه تو  ...تازه فهميدم چقدر هم بي -
جنبم و ظرفيت شوخي ندارم
تو جنبه داري اونا شوخيشون بد بود -
چقدر از حرفاش لذت مي بردم براي اولين بار داشت دلداريم مي داد چقدر تو اين كار ماهر بود .خيلي
دوست داشتم سرمو بذارم رو شونه هاشو تا صبح همين جوري بخوابم
نمي دونم چي شد كه گفتم :حاال راستي راستي مي خواي بري؟
نمي دونم منظورمو فهميد يا نه  ،جواب داد :آره خيلي كار دارم همين جوريشم كلي از كارام عقب افتادم
دلت واسه اينجا تنگ نميشه؟-
فكر كنم ديگه منظورمو گرفت ولي با خونسردي گفت :من هميشه دلم براي اينجا تنگ ميشه  ...هميشه
.چشم مي زنم كه سرم خلوت بشه و چند روز بيام اينجا
نخير  ...يا واقعا منظورمو نمي گرفت يا خودشو زده بود به نفهمي ...بازم ناخودآگاه اين جمله از دهنم
در رفت  :كار نيمه تموم نداري اينجا؟
قيافش شده بود عالمت سئوال :كار نيمه تموم؟...مثال چه كاري؟
هول شدم  ...حسابي دست و پامو گم كردم و با من من گفتم :من  ...من  ...من چه مي دونم ...همين
جوري گفتم
يه ذره فكر كرد و گفت :نه ...كاري ندارم
گفتم :يعني تو همون آدمي هستي كه پاشو گذاشت اينجا؟ ...هيچي درونت تغيير نكرده؟
فكر از جام بلند
واي اين چه سئوااليي بود كه داشتم مي پرسيدم! به خودم بدوبيراه گفتم  .ديدم خيلي تو ِ
شدم و گفتم :ببخشيد من خوابم مياد...شب بخير
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نمي دونم فهميد چي گفتم آخه خيلي تو فكر فرو رفته بود با سرعت ازش فاصله گرفتم و رفتم تو چادر
 ...خوابيدم  ...يعني گرفت چي گفتم ؟؟ ...خدا كنه فهميده باشه  ...فردا معلوم ميشد فهميده يا نه
تموم طول شبو تو چادر دراز كشيده بودم و فكر مي كردم .مغزم هنگ كرده بود نمي دونستم چيكار كنم
همش آرزو مي كردم كه اميد منظورمو گرفته باشه و خودش پا پيش بذاره تازه گيريم كه حرفمو فهميده
بود از كجا معلوم كه اونم به من همين احساسو داشت؟ حسابي گيج شده بودم ولي چاره اي نداشتم جز اين
كه تا فردا صبر كنم خدا رو چه ديدي شايد همه چي اون جور كه مي خواستم پيش مي رفت .نزديكاي
صبح تازه خورشيد داشت طلوع مي كرد كه خوابم برد نمي دونم اميد چقدر لب رودخونه نشست چون تا
.وقتي من خوابم برد خبري ازش نبود
فردا صبح آخرين روزي بود كه با بچه ها بودم ولي بيشتر مي خواستم تنها باشم مخصوصا اينكه رفتار
اميد خيلي عادي بود حتي از ديشب هم كمتر بهم محل ميذاشت كم كم داشتم به اين نتيجه مي رسيدم كه
ا ون هيچ حسي بهم نداره و تموم اون فكرا توهم بوده اگه اين جوري بود كه من اصال طاقتشو نداشتم دلمو
باخته بودم بد جورم باخته بودم .تحمل اين كه اميد بخواد منو از خودش برونه رو نداشتم .بچه ها قرار
رفتنشونو گذاشتند براي نزديكاي عصر ،تا اون موقع همه يه جورايي مشغول رسيدگي به كاراي خودشون
بودند و اميد هم مشغول بستن وسايلش بود .خيلي داغون بودم كالفه كالفه؛ آروم و قرار نداشتم انقدر تو
.كلبه رژه رفتم كه پاهام درد گرفت زمان چقدر دير مي گذشت انگار هر دقيقه يك ساعت بود
باالخره نزديكاي عصر همه آماده شدند براي خداحافظي ،اميد كلي تيپ زده بود و داشت با بچه ها مي
گفت و مي خنديد.وقتي از پنجره نگاهش كردم ديگه واقعا به اين نتيجه رسيدم كه اگه اميد بره و من
حرفامو بهش نزنم از درون نابود ميشم .قلبم داشت از سينه جدا مي شد و مي خواست بره سمتش .زدم به
سيم آخر ديگه برام هيچي مهم نبود بايد يه كاري مي كردم از عواقبش هم نمي ترسيدم  .همه منتظر بي
بي گل بودند كه از كلبه بياد بيرون و با بچه ها خداحافظي كنه؛ منم خيلي سريع دويدم سمت كلبه بي بي
گل مي تونستم بفهمم كه بچه ها دارند با تعجب نگاهم مي كنند .داخل كلبه شدم ،بي بي گل داشت ميومد
بيرون؛ تا منو ديد گفتِ :ا مينا جون تو اينجا چيكار ميكني؟برو با دوستات خداحافظي كن دختر
گفتم :بي بي جون مي تونم چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟
بي بي :با من؟ االن؟ ...بذار بريم خداحافظي بكنيم؛ بچه ها كه رفتند بعد سر فرصت مي ياييم ،ميشينيم،
حرف مي زنيم
با عجله گفتم :اون موقع ديگه خيلي دير ميشه همين االن بايد باهاتون حرف بزنم
بي بي با تعجب يه نگاهي بهم انداخت و گفت :خيله خب بگو
ميشه بشينيم؟-
آره عزيزم بيا بشين-
بي بي نشست و منم روبروش نشستم ،نمي دونستم از كجا شروع كنم اما بايد مي گفتم؛ بي بي تنها راهي
.بود كه برام مونده بود
وق تي سكوتمو ديد گفت :خب بگو ديگه بچه ها منتظرند
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!من من كنون گفتم :راستش نمي دونم چه طوري بگم! ...اصال از كجا شروع كنم
راحت باش عزيزم منو مثه مادر خودت بدون-
من هميشه شما رو مثه مادرم دوست داشتم بي بي جون-
خب پس راحت حرفتو بزن...بهت قول ميدم تا اونجا كه از دستم برمياد برات كم نذارم-
همين جور كه داشتم با ريش ريش هاي لبه قالي بازي مي كردم گفتم :راستش ...راستش...
)موضوع(...بايد حرفمو مي زدم كم كم داشت دير مي شد
به خودم جرات دادم و ادامه دادم :موضوع درباره امي ِد
بي بي  :اميد؟
بله-
بي بي با سردرگمي گفت :اميد چي كار كرده؟
نه  ...نه كاري نكرده ...راستش بي بي اون اوال كه اميد اومد اينجا اصال ازش خوشم نميومد ...همش -
فكر مي كردم آدم متظاهريه مي خواد وانمود كنه كه خيلي مردِ ...اما بعدش يه اتفاقايي افتاد كه نظرم
نسبت بهش عوض شد البته قبل از اينكه نظرم عوض بشه خيلي باهاش بد برخورد كردم ازش
عذرخواهي هم كردم اما نمي دونم از دلش دراومد يا نه...حاال هم مي خواد بره  ...من نمي دونم بايد
چيكار كنم؟
بي بي نگاه شيطنت آميزي بهم كرد و گفت :يعني تو فقط مي خواي مطمئن بشي كه اميد از دستت
عصباني نيست؟
فكر كنم صورتم بدجور قرمز شده بود :راستش منظورم اين نبود...از وقتي نظرم نسبت بهش عوض شد
...يه چيزي درونمم عوض شد...يعني ...چه جوري بگم
بي بي لبخندي زد و گفت :يعني گلوت پيشش گير كرده درسته؟
خيلي دوست داشتم بگم (نه منظورم اين نبود) اما با خجالت سرمو انداختم پايين و گفتم :شما خيلي خوب
منظور آدمو مي فهمين
پس حاال اميد مي خواد بره و تو هنوز نتونستي حرفاتو بهش بفهموني درسته؟-
درسته-
و االن اومدي پيش من ،كه من يه كاري برات بكنم-
.با ناراحتي گفتم :نمي دونم چه كاري اما جز كمك گرفتن از شما فكر ديگه اي به ذهنم نرسيد
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 ...اميد پسر خوبيه ...تو هم دختر خيلي خوبي هستي ...دوتاتون خيلي به هم مياين-
خنديد و با دستش سرمو اوورد جلو ،پيشونيمو ب*وس* كرد و گفت :به پاي هم پير بشين عزيزم
ولي من با نااميدي گفتم :بي بي حاال كه معلوم نيست اصال خودمم نمي دونم كه عكس العملش چيه شايد
.دست رد بزنه و بره ،شايد اصال حسي بهم نداشته باشه
بي بي با حالتي كه اطمينان ازش موج مي زد گفت :نه عزيزم  ...من دلم روشنه ...امي ِد من هيچ وقت
همچين كاري نمي كنه ...اون موقع يادته كه همش با باربد و بهار مي رفتي بيرون؟ ...قشنگ معلوم بود
كه داره پر پر مي زنه برات ...ولي به رو خودش نمي اوورد...نگران نباش اونم بيشتر از تو بهت
احساس داره ولي مي ترسه كه تو ردش كني...به نظر مياد كه االن وقت رفتن اميد نيست پس بايد يه
.كاري كنيم كه يه ذره ديگه اينجا بمونه
چند لحظه فكر كرد و گفت :اون با من ،من نگهش مي دارم ...فقط از اونجا به بعدش با خودته ها
مرسي بي بي جون ...حاال مي خواين چه كار كنين؟-
بي بي لبخندي زد و گفت :بيا و ببين
از جاش بلند شد و رفت سمت در كلبه و گفت :نمي خواي بياي و لذت ببري؟
با سردرگمي از جام پا شدم و رفتم دنبالش؛ از كلبه كه بيرون رفتيم تا بچه ها بي بي رو ديدند اومدند
سمتش .بي بي خواست از پله جلوي كلبه بياد پايين كه يه دفعه پاش ليز خورد و افتاد زمين .انقدر طبيعي
بازي مي كرد كه منم داشت باورم مي شد .اميد با سرعت دويد و خواست به بي بي كمك كنه كه بي بي
جيغش رفت هوا و با ناله گفت :واي ...واي  ...پسرم فكر كنم كمرم گرفته خيلي درد مي كنه
اميد با نگراني گفت :مي خواين برم از شهر دكتر بيارم؟
بي بي  :نه مادرجان فقط كمكم كن برم تو كلبه
ايمان و محسن و اميد به بي بي كمك كردند كه بره تو كلبه و تو جاش بخوابه .بقيه رفتند تو كلبه و همون
جا از بي بي خداحافظي كردند و بعدشم با من خداحافظي كردند .همه بيرون منتظر اميد بودند كه راه
بيفتن د؛ اميد از كلبه اومد بيرون و رو به بچه ها گفت:بچه ها شرمنده شما برين ...من نمي تونم بي بي رو
.تنها بذارم  ...تا فردا عصر پيشش مي مونم تا مطمئن بشم كه حالش خوب شده بعد خودم ميام
واي باورم نميشد نقشه بي بي گرفت ،اميد يه روز ديگه موند و اين يه روز براي من تنها فرصتي بود كه
.باهاش حرف بزنم مخصوصا حاال كه تنها بود
بچه ها رفتند و چون بهشون عادت كرده بودم يه جورايي احساس تنهايي شديدي مي كردم اما بايد تموم
.تالشمو مي كردم كه از تنها فرصتي كه داشتم استفاده كنم
اون شب اميد تا صبح چند بار به بي بي سر زد و از حالش جويا شد .منم مثال پيش بي بي موندم و
مواظبش بودم .ربابه و حسن آقا رفته بودند شهر نمي دونم چيكار داشتند فقط مي دونستم رفتند شهر و تا
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دو روز هم اونجا مي مونند .اميد چقدر به فكر بود! تا حاال همچين آدم مسئوليت شناسي نديده بودم دلم
براش سوخت فكر نكنم اون شب اصال خوا بيد پيش خودم فكر كردم ((واي اگه اميد مي فهميد كه همه اينا
))نقشه ست چي مي شد؟ حتما از دستم حسابي عصباني مي شد
اون شب بي بي كلي نصيحتم كرد كه اين فرصت رو از دست ندم و فردا هر جور كه شده حرف دلمو
من ...اما ته دلم از يه
بهش بزنم بهم اعتماد به نفس داد و گفت كه مطمئن باشم كه اميد هم دلش پيش ِ
.چيزي مي ترسيدم ...از اين كه تموم اينا همش يه خوش خيالي محض باشه
فردا صبح بعد از خوردن صبحونه رفتم تو كلبم و از پنجره منتظر موندم كه اميد بياد بيرون و يه جايي
تنها گيرش بيارم اما انگار تصميم نداشت از جاش تكون بخوره پيش بابا علي مونده بود و كم كم داشت
كفرمو درمي اوورد .واي نكنه مي خواست امروز و پيش بابا علي بمونه  ...نه اون جوري كه من بيچاره
مي شدم من چقدر خنگ بودم بازم فكرم به جايي نرسيد و دست به دامن بي بي شدم  .بي بي هم دوباره
منو شرمنده كرد اميدو صدا زد و فرستادش كه بره يه سر به زمين گندم بزنه  ...نمي دونم توي اون
فصل سال چه احتياجي به سر زدن زمين بود اما هر چي كه بود براي من خوب شد  ...اميد رفت كلبش
و وقتي اومد بيرون يه تفنگ شكاري هم همراهش بود حدس زدم مال ايمان يا محسن باشه و اميد ازشون
قرض گرفته؛ به طرف جنگل راه افتاد و منم بعد از چند دقيقه رفتم دنبالش ولي نمي دونم چرا طرف
زمين گندم نرفت! داشت مي رفت يه طرف جديد ،داشت مي رفت تو جنگل؛ حتما مي خواست بره
شكار.دلمو زدم به دريا و رفتم دنبالش اما فاصلمون خيلي زياد بود يه نيم ساعتي تعقيبش كردم .دور تا
دورمو درخت گرفته بود و ديگه نمي دونستم كه كجام! يه لحظه مكث باعث شد كه گمش كنم حاال بايد
چيكار مي كردم مسير برگشت رو هم كه بلد نبودم  ...اي بابا من كه ماشاهلل استاد به هم ريختن نقشه
بودم ...همين جور كه دور برمو ديد مي زدم كه راه برگشت رو پيدا كنم يه صدايي از پشتم شنيدم يه
صدايي مثه شكستن شاخه درخت انگار كسي داشت منو مي پاييد  ...احتماال اميد بود منو تا اينجا كشونده
بود و حاال مي خواست ببينه من چيكار ميكنم ...يه لحظه يه فكري به ذهنم رسيد حاال كه مطمئن بودم اميد
داره نگام مي كنه وقتش بود كه بدون اينكه نگاش كنم حرفامو بهش بزنم برا همين با صداي بلند گفتم:
اميد...اميد ...تويي؟ بيا بيرون مي دونم خودتي
هيچ صدايي نيومد اما بازم مطمئن بودم كه داره نگام مي كنه شايد از قصد نمي خواست خودشو نشون بده
گفتم :اميد سركارم گذاشتي؟ ...خوشت مي ياد قايم موشك بازي در بياري؟
بازم سكوت
خيله خب باشه حاال كه خودت مي خواي باشه  ...حرفامو همين جا بهت مي زنم اين جوري خودمم -
!راحت ترم اما اگه مي يومدي بيرون بهتر بودا
صبر كردم ببينم عكس العمل نشون ميده يا نه ولي بازم هيچي نگفت حتي نمي دونستم كدوم طرف
!وايساده
ت مي خوام بهت بگم ولي نشده...نمي دونم
با صداي بلند ادامه دادم :ببين  ...يه حرفايي هست كه چند وق ِ
چطوري بگم! ...فكر مي كردم نگام نكني راحت تره اما انگار فرقي نداره...چقدر سخته با يكي كه نمي
...بيني حرف بزني ...اصال مي دوني چيه مي خوام رك و پوست كنده حرف دلمو بهت بزنم
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همين جور كه داشتم حرف مي زدم چون نمي دونستم كجا وايساده همش دور خودم مي چرخيدم كم كم
!داشت سرم گيج مي رفت ،عجب گيري افتاده بودما
...ادامه دادم :من  ...من...من دوسِ ت
يه دفعه درد شديدي رو تو پام حس كردم پايينو نگاه از وحشت داشتم سكته مي كردم يه مار به فاصله يه
متر ازم وايساده بود و داشت نگام مي كرد معلوم بود كار خودشو كرده و حاال مي خواست دوباره نيشم
بزنه  ...پام خيلي درد مي كرد انگار يه چاقو كرده بودند توش مي دونستم نبايد از جام جم بخورم مثه
مار خيره شدم قلبم داشت سنگ كوب مي كرد .نمي دونم چرا اميد نمي يومد كمكم
مجسمه وايسادم و به ِ
مار بيشتر خودشو آماده مي كرد كه بهم
اون كه داشت به حرفام گوش مي داد...همين جور كه مي گذشت ِ
حمله كنه يه خيز گرفت و منم چشمامو بستم چون راه چاره اي نداشتم تسليم شدم ولي يه دفعه صداي
مار
شليك تفنگ اومد چشمامو كه باز كردم ديدم اميد روبروم وايساده و با نگراني نگام مي كنه يه نگاه به ِ
انداختم ديدم جنازش رو زمين افتاده  ...اميد عجب نشونه گيري داشت! انگار كاري نبود كه تو دنيا باشه
!.و اون بلد نباشه انجامش بده
درد پام امونمو بريده بود از درد به گريه افتادم يه بار زنبور نيشم زده بود ولي اين از نيش صد تا
زنبورم بدتر بود جاي نيشش رو پام باد كرده بود و قرمز شده بود .اميد با نگراني اومد پيشم و گفت:
حالت خوبه؟
با گريه گفتم :دارم ميميرم كمكم كن اميد
اميد يه نگاهي به ساق پام انداخت و گفت:تو اينجا چيكار ميكني؟ تو كه اينجا ها رو بلد نيستي! چرا
اومدي؟
سردرنمي اووردم چي ميگه فقط گ فتم :چرا انقدر دير اومدي؟ يعني انقدر ازم متنفري و درد كشيدنمو
دوست داري؟
اميد اخماشو كرد تو هم و گفت :چي مي گي تو ؟ حالت خوب نيست ...بايد يه كاري بكنم
اشكام جلوي ديدمو گرفته بود و ديگه طاقت تحمل درد رو نداشتم گفتم :اميد دارم از درد مي ميرم كمكم
كن ...حتي اگه ازم متنفري هم كمكم كن جبران مي كنم
اميد صورتش قرمز شد و گفت :بس كن مينا  ...بذار ببينم دارم چيكار ميكنم
گفتم :آخ...آخ...دارم ميميرم اميد
اميد :ببين مينا مجبورم زهر رو بكشم بيرون نمي دونم چه جور ماريِ خطرناكه يا نه  ...فقط بايد زهر
رو بكشم بيرون
هر كاري مي كني زود باش ...من بهت اعتماد دارم-
فكر كنم از جمله آخرم قند تو دلش آب شد چون يه لبخند كم رنگي رو لبش نشست چقدر عاشق لبخنداي
))!محوش بودم((...خاك بر سرت كه تو اين موقعيت هم دست بردار نيستي...دختر هم انقدر هيز
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با دستش پاچه شلوارمو تا زانو كشيد باال نمي دو نم چرا اصال خجالت نكشيدم شايد چون خيلي درد داشتم
به اين چيزا اصال فكر نمي كردم تازه فهميدم كه چرا زنها موقع وضع حمل از دكترا خجالت نمي كشند
چون درد دارند و مي خوان هر چه زودتر از دردشون خالص بشن((اينو ببين تو اين وضعيت به چه
))چيزايي كه فكر نمي كنه ...خل و چل كه مي گن همينه ها
با يه ببخشيد ،خيلي سريع شالمو از سرم برداشت و محكم دور زانوم بست اصال بهم نگاه نمي كرد فقط
داشت سعي مي كرد زهر رو بكشه بيرون تا يه وقت باليي سرم نياد .از تو جيبش چاقوي كوچولويي
 .دراوورد و جاي نيش مار رو شكاف داد  ...بازم درد و درد و درد
سرم حسابي گيج مي رفت و درختاي دور و برم جلوي چشمام بپر بپر راه انداخته بودند .يه دفعه اميد
دهنشو رو جاي نيش پام چسبوند و شروع كرد به مك زدن و تف كردن بيرون .از اين حركتش تموم بدنم
مور مور شد تا حاال انقدر به اميد نزديك نشده بودم  .برعكس حس بدي كه به باربد داشتم اصال دوست
نداشتم از اميد فاصله بگيرم يعني قلبم بهم همچين اجازه اي نمي داد بهش اعتماد كامل داشتم و همين
باعث شده بود چيزي نگم .تازه اون داشت به خاطر نجات من اين كارها رو انجام مي داد و معلوم بود
.هيچ قصدي هم از اين كار نداره .ولي اين كارش قلب منو كه خيلي لرزوند
وقتي زهر رو كامل كشيد بيرون با همون شالم رو پامو بست و با يه لبخند گفت :خب تموم شد...فكر كنم
ديگه همه زهر رو كشيدم بيرون
بهم نگاه كردو گفت :تو حالت خوبه؟
.تنها چيزي كه يادمه اين بود كه خيلي مبهم گفتم ((ممنونم)) و ديگه از حال رفتم
چشمامو كه ب از كردم خودمو تو كلبه بي بي گل ديدم .بي بي اومد باال سرم و گفت :مينا جون حالت
چطوره؟ خوبي دخترم؟ خدا رو شكر به هوش اومدي؟
با سردرگمي گفتم :من اينجا چيكار ميكنم؟ چه باليي سرم اومد؟
بي بي لبخندي زد و گفت :واال من داشتم جلوي كلبه رو جارو مي زدم كه ديدم اميد همين جور كه تو رو
بغل كرده داره مياد ...دختر از ترس داشتم مي مردم رنگ صورت اميد پريده بود و حسابي نگرانت بود
اميد اووردت تو كلبه و اينجا خوابوندت ،گفت كه مار پاتو گزيده ولي خدا رو شكر اميد خوب زهر رو
كشيده بود بيرون چيزيت نشد...از اون موقع تا حاال چند بار سراغتو گرفته خيلي نگرانته همش داره
...جلوي كلبه رژه ميره
واي يعني من تموم راهو تو بغل اميد بودم و خودم خبر نداشتم؟! كاش به هوش بودم و از تك تك اون
لحظات لذت مي بردم  ...نمي دونم همچين دختري نبودم! اما در مقابل اميد كه تموم زندگيم بود حسابي كم
...مي يووردم
بي بي گفت :راستي تونستي حرفتو بهش بزني؟
...گفتم :نه بي بي  ...نشد ...اون مار لعنتي نذاشت
بي بي :عيبي نداره تو يه فرصت ديگه بهش مي گي
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مي ترسم ديگه فرصتي گير نيارم-
خدا بزرگِ ...توكل كن دخترم-
مار داروي خواب آور بود چون خيلي سريع دوباره خوابم برد
.انگار تو زهر ِ
با تكون هاي بي بي گل چشمامو باز كردم هنوزم خوابم ميومد .قيافه بي بي رو روبروم ديدم خيلي نگران
بود انگار اتفاقي افتاده بود و من ازش خبر نداشتم .چشمامو ماليدم و گفتم :چي شده بي بي؟
بي بي  :ببخشيد دخترم نمي خواستم بيدارت كنم ولي اميد...اميد
يهو قلبم ريخت با نگراني از جام بلند شدم و گفتم :اميد چي بي بي؟
بي بي با ناراحتي گفت :اميد رفت
باورم نمي شد چطور ممكن بود! بعد از اون همه تقاليي كه كردم اميد رفته باشه .بدون اين كه من
حرفامو بهش بزنم.بغض گلومو گرفت و با صدايي لرزون گفتم :كي رفت؟
همين چند دقيقه پيش  ...ببين مينا بلند شو و برو دنبالش اگه زود بجنبي بهش مي رسي-
سرمو انداختم پايين و گفتم :ديگه دير شده بي بي؛ شايد اصال قسمت نيست كه من حرفامو به اميد بزنم،
شايد سرنوشت يه چيز ديگه اي مي خواد؛ با سرنوشت نميشه جنگيد
بي بي كه حاال عصباني شده بود گفت :مينا اين چه حرفيه كه مي زني؟ تو بايد تموم تالشتو بكني...
سرنوشت خوب كه هلو پوست كنده نيست تندي بره تو گلوت ...پاشو  ...پاشو از تو ديگه توقع نداشتم كه
همچين آدم نااميدي باشي ...داره دير ميشه اگه حاال نجنبي مطمئن باش تا آخر عمرت پشيمون مي موني
تو حال خودم نبودم از يه طرف تموم وجودم اميد رو صدا مي زد از يه طرف مي ترسيدم اين همه تقال
كنم و آخرش اميد پاشو بذاره رو قلبم و نابودش كنه تو همين حال و هوا بودم كه با داد بي بي به خودم
اومدم اولين بار بود كه سرم داد مي ز د .وقتي به خودم اومدم ديدم نمي تونم بدون اميد زندگي كنم .اميد
ارزش اين همه ريسك و تقال رو داشت  .با سرعت از جام پا شدم انقدر هول بودم كه نه مانتو پوشيدم و
نه شال فقط دمپايي هاي بي بي رو پام كردم و به طرف جاده دويدم ،قدمام با خودم نبود اختيارم دست قلبم
بود فقط قلبم بود كه مي گفت ((بدو ...بدو ...تا دير نشده بدو)) چند بار شاخه ها به صورتم برخورد
كردند و يكي از شاخه ها صورتمو خراش داد اما من چيزي نمي فهميدم .مسير كلبه ها تا جاده رو اگه
مي دويدي پنج دقيقه بيشتر نبود ولي براي من ...انگار هر چي مي دويدم نمي رسيدم نفسام ديگه باهام
نبود به هن هن افتاده بودم كه از دور اميد رو ديدم وسايلشو گذاشت تو صندوق عقب ،رفت و سوار
ماشينش شد .مي خواستم قدمامو سريع تر كنم اما ديگه بيشتر از اون نمي تونستم .ماشينش حركت كرد
بايد بهش مي رسيدم مي خواستم صداش كنم اما انقدر دويده بودم كه نفسم در نمي يومد تنها كاري كه
تونستم بكنم اين بود كه خودمو پشت ماشينش رسوندم و با مشت دو تا ضربه زدم ولي ماشين سرعت
گرفت و ازم دور شد  .اميد منو نديد ...باورم نمي شد ...داشت مي رفت ...تموم توانمو به خرج دادم ،با
صداي بلند داد زدم :اميد...اميد وايسا...نرو
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چ شمام ملتمسانه منتظر بود كه ماشينش وايسه اما انگار بي فايده بود ...پنجاه متر كه ازم فاصله گرفت يه
دفعه ديدم وايساد ،واي خدايا يعني صدامو شنيد؟ يعني منو ديد؟
دنده عقب گرفت و اومد سمتم ...آره بازم خدا باهام بود و كمكم كرد ...تالشم نتيجه داد و تونستم نگهش
دارم
تازه فهميدم كه بايد نفس نفس بزنم صدام گرفته بود و از بس دويده بودم ته گلوم مزه خون مي داد .اميد
از ماشين پياده شد و اومد طرفم با تعجب به سرتا پام نگاه كرد و گفت :اتفاقي افتاده؟ ...تو حالت خوبه؟
اَه اين نفس لعنتي نمي ذاشت حرف بزنم به قفسه سينم اشاره كردم و نشستم رو زمين .سردرگم نگام مي
كرد و گذاشت كه نفسم بياد سر جاش .چند دقيقه بعد با اينكه بازم نفس نفس مي زدم گفتم :هِـ ...هِـ
...چطور تونستي همين جوري بذاري و بري؟
اميد :خب رفتني بايد بره
ت نتونستم آخرشو تموم كنم ولي -
ِا ؟ رفتني بايد بره؟ بعد از اون همه حرفي كه تو جنگل بهت زدم؟ درس ِ
يه ذره از خودت نپرسيدي اون حرفا برا چي بود؟
كدوم حرفا؟-
خودتو به اون راه نزن ...تو توي جنگل قبل از اينكه مار پامو نيش بزنه حرفامو گوش نمي دادي؟ -
نمي دونم درباره چي داري حرف مي زني؟من داشتم مي رفتم شكار كه يه صدايي شنيدم و اومدم -
س متش تا اينكه رسيدم به تو و ديدم افتادي رو زمين و يه مار مي خواد بهت حمله كنه منم با تفنگ كارشو
ساختم ...همين
همين؟-
مگه غير از اين بود؟-
واي  ...من اين همه تو جنگل سخنراني كردم؛ فكر مي كردم همه حرفامو شنيده اما انگار اشتباه مي كردم
 ...كم كم اشتباه كردن دا شت برام عادي مي شد .واي حاال چطوري دوباره بهش همون حرفا رو بزنم؟...
با چه رويي؟
خودمو جمع و جور كردم و گفتم :بيخيال ...فراموشش كن...من ...من از كلبه تا اينجا رو دويدم تا بهت
يه چيزي بگم
مهم ...مي شنوم بگو
اميد به ماشين تكيه زد و گفت :حتما خيلي ِ
فقط قول بد ه بعد از اين كه حرفام تموم شد اگه با حرفام موافق بودي بهم بگو اگه نه ...هيچي نگو - ...
هيچي ...فقط برو  ...باشه؟
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با حرفام حسابي سردرگمش كرده بودم تنها عكس العملي كه نشون داد اين بود كه سرشو به عالمت مثبت
.تكون داد
يه نگاهي بهش كردم تو چهرش هيچي معلوم نبود پيش خودم گفتم((آخه اميد با اين هوشي كه داره چطور
))هنوز نفهميده كه من مي خوام چي بگم؟!يا شايدم خودشو به اون راه مي زنه
سرمو انداختم پايين ،چقدر سخت بود كه من اول حرفامو بزنم چي ميشد اميد هم مثه باربد اول حرفاشو
مي زد؟! اما نه ...انگار قصد همچين كاري رو نداشت برا همين به خودم جرات دادم .يا رومي روم يا
.زنگي زنگ باالخره آخرش كه چي؟ بايد حرفمو بزنم و خودمو خالص كنم باالتر از سياهي رنگي نيست
با صدايي آروم گفتم :راستش همون اول كه اومدي پنج كلبه بي رو در وايسي بگم اصال ازت خوشم
تظاهر ،راستشو بگم اصال باورت
نيومد(اميد لبخند تلخي زد) همش فكر مي كردم همه كارات از روي
ِ
نداشتم وقتي باربد اومد تموم معياراي انتخابم از روي ظاهر بود مي ديدم تو از اون بهتري اما با ضايع
كردن تو مي خواستم باربد و ببرم باال ولي اشتباه مي كردم تا اينكه تو منو از دستش نجات دادي ...بعد از
اون قضيه نظرم نسبت بهت صد و هشتاد درجه تغيير كرد ...بحث مديون بودن و اين جور چيزا نبود
بحث به وجود اومدن يه حس جديد بود  ...اما تو ازم فاصله گرفتي خيلي سعي كردم كه بهت نزديك بشم
و بهتر بشناسمت ولي فايده نداشت  .كم كم به ا ين نتيجه رسيدم كه ازم متنفري البته هنوزم يه ذره همچين
حسي رو دارم ...حاال درست يا غلط كاري نداريم...تموم كارات منو به خودش جذب مي كرد تا اينكه با
...گيتارت و اون آهنگي كه زدي كارو تموم كردي
نمي خواستم تو صورتش نگاه كنم ...مي دونستم اگه نگاش كنم ديگه نمي تونم حرفامو ادامه بدم برا همين
همين جور كه سرم پايين بود ادامه دادم :تو جنگل هم خيلي سعي كردم كه بهت بگم اما انگار اشتباه مي
كردم و با درختا درد و دل كردم حاال هم اين همه راه دويدم تا حرفي نزده بينمون نمونه...اگه فكر مي
كني اين حسي كه دارم درسته بگو ...اگه نه فقط برو نمي خوام با حرفات خرد بشم ....فكر كنم خوب
بدوني كه گفتن اين حرفا برا يه دختر چقدر سخته
سكوت كرده بود و هيچي نمي گفت انگار داشت فكر مي كرد ((تازه يادش افتاده بود فكر كنه؟!)) هنوز
جرات نداشتم سرمو باال كنم فقط مي فهميدم كه سرجاش وايساده و هيچ حركتي نمي كنه  ...سكوت بدي
بود خيلي دوست داشتم يه چيزي بگم اما انگار تموم توانمو گذاشته بودم براي حرفايي كه زدم  ...ترجيح
.دادم سكوت كنم و بذارم تصميم بگيره
بعد از چند دقيقه از جاش تكون خورد خيلي آروم رفت سمت ماشينش ،سرمو اووردم باال و نگاش كردم؛
سوار ماشينش شد اول فكر كردم مي خواد بياد عقب و ماشينشو يه جاي خوب پارك كنه اما با ناباوري
چيزي رو ديدم كه نه قلبم طاقتشو داشت نه جسمم ...پاشو گذاشت رو گاز و رفت...چشمام چيزي رو كه
مي ديد و باور نداشت حتي توان پلك زدن رو هم نداشتم ...وقتي ماشينش از جلو ديدم محو شد پاهام
تحملشو از دست داد و نشستم روي زمين...حتي تو خواب هم انتظار همچين حركتي رو هم نداشتم...
سرنوشت اونجوري كه فكر مي كردم باهام نبود ...اين همه تالش كردم تا به اين نتيجه برسم؟ ...اين حق
من نبود...شايد اشتباهاتم اونقدر بزرگ بودند كه لياقت بخشش رو نداشتم ...هميشه توي كتابا وقتي مي
خوندم كه طرف صداي خرد شدن قلبشو شنيده كلي مسخرش مي كردم ولي من حاال خيلي واضح صداي
!!...خرد شدنشو شنيدم  ...صداي خرد شدن تك تك تكه هاشو شنيدم
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وقتي فهميدم چه باليي سرم اومده و چه زود شكست عشقي خوردم سيل اشكام جاري شد و تا تونستم گريه
كردم تا شايد يه ذره از درد قلبم كم بشه ...اما مگه ميشد؟؟
نمی دونم چطوری مسير جاده رو تا کلبه رفتم .دوست داشتم به هر درختی که می رسيدم بشينم باهاش
درد دل کنم تموم غمای دنيا رو سرم هوار شده بود کاش اون حرفارو به اميد نزده بودم کاش همون موقع
که بی بی گفت برم دنبا لش زير بار نمی رفتم و تسليم خواسته سرنوشت می شدم اما بازم اشتباه کردم از
اون چيزی که می ترسيدم به سرم اومد .چرا اميد باهام اين جوری کرد چه ظالمانه رفت ...البته خودم
بهش گفته بودم که بره  ...اما اصال فکر نمی کردم جوابش نه باشه ...يعنی تموم اين کارايی که برام کرد
.همش از روی انسان دوستی و مرام و معرفت بود؟! مگه ميشه ؟! حاال که شده بود
وقتی رسيدم به کلبه ها بی بی دم کلبه منتظرم بود انگار به اونم الهام شده بود که همه چی اون جور که ما
می خواستيم پيش نرفت .وقتی منو ديد اومد جلو و با نگرانی پرسيد :چی شد عزيزم؟ بهش گفتی؟
وقتی بی بی رو ديدم ديگه طاقتم تموم شد و پريدم تو بغلش ،تا تونستم گريه کردم و فقط يه کلمه رو
))تکرار می کردم ((رفت...رفت
بی بی همين جور که نوازشم می کرد گفت :تونستی بهش بگی يا دير رسيدی؟
بهش گفتم بی بی ...با چه زحمتی هم گفتم  ...اما گذاشت رفت  ...منو نخواست...ديدی بهت گفتم -
سرنوشت چيز ديگه ای می خواد؟
بی بی با تعجب گفت :مگه ميشه ؟ اميد تو رو نخواست؟
ت که به يه پسر همچين حرفايی
گفتم :آره بی بی منو نخواست ...خرد شدم  ...بی بی می دونی چقدر سخ ِ
بزنی و اونم مثه دستمال مچالت کنه و بندازدت دور؟
آخه اميد که همچين آدمی نبود؟ حتی يه کلمه هم بهت نگفت؟-
نه خودم ازش خواستم اگه حسی بهم نداره بدون اينکه حرفی بزنه بره-
اونم رفت؟ -
با سر تاييد کردم و به گريم ادامه دادم  .بی بی که حسابی سردرگم شده بود گفت :آدم چه چيزايی می بينه
 ...به خدا ...اون اميدی که من ديدم به خدا می تونستم روش قسم بخورم که دوست داره
.گريم بيشتر شد و گفتم :هميشه همه چيز اون چيزی که فکر می کنيم از آب در نمی ياد
بی بی دستشو پشتم گذاشت  ،به طرف کلبم برد و گفت :بيا عزيزم  ...بيا  ...تو به استراحت احتياج
داری ...يه ذره بخواب بهتر ميشی ...می دونم اين حرفی که می زنم برات غير قابل درکِ اما سعی کن
فراموشش کنی  ...تو جوونی هزار تا موقعيت ديگه داری که زندگيتو عوض می کنن ...به خدا توکل
.کن

110

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

وجودم...همين -
چطوری بی بی ؟ چطوری می تونم کسی رو فراموش کنم که تو قلبمه؟ االن جزوی از
ِ
االنشم دلم براش تنگ شده ...جای خاليش د اره قلبمو تيکه تيکه می کنه ...بی بی دارم از درون داغون
ميشم ...چيکار کنم؟
توکل کن دخترم  ...توکل کن-
بی بی منو برد تو کلبم توی تختم خوابوند و گفت :عزيزم از صبح تا حاال هيچی نخوردی من ميرم برات
غذا بيارم يه ذره جون بگيری
...با بی حالی گفتم :بی بی گشنم نيست  ...هيچی از گلوم پايين نميره
با شکم خالی که نميشه دخترم (به طرف در رفت) االن برمی گردم-
وقتی بی بی رفت بازم فکر اميد تنهام نذاشت .تک تک خاطراتی که باهاش داشتم جلوی چشمام اومد و
برای لحظه به لحظش اشک ريختم  ...واقعا نمی تونستم بدون اميد زندگی کنم حتی زيرپوش رکابيش هم
.از جلو چشمام دور نميشد.اون قدر تو اين افکار غرق بودم که چشمام سنگين شد و خوابم برد
وقتی بيدار شدم هوا تاريک شده بود ،يه سينی پر از غذا بغل تختم بود معلوم بود بی بی اومده بود و وقتی
ديده بود که خوابم غذا رو گذاشته بود و رفته بود.از جام بلند شدم و رفتم کنار پنجره همه جا تاريک بود
پنجره رو باز کردم و گذاشتم هوای خنک پاييز صورتمو نوازش کنه ...چشمم به تبر گوشه کلبه افتاد و
ياد اون روزی افتادم که اميد بلد نبود هيزم بشکنه و من چقدر بهش خنديدم  ...خندم گرفت و بعد از چند
لحظه زدم زير گريه  ...از ته قلبم آرزو کردم که ای کاش برمی گشتم به اون روز و به جای مسخره
کردنش می رفتم و کمکش می کردم ...دوست داشتم با تموم توانم داد بزنم و صداش کنم شايد صدامو
بشنوه و دلش برام بسوزه...اما خيلی خوب می دونستم که اين فکرا دردی رو ازم دوا نمی کنه ...اميد
.رفته بود و کاری هم ا زم بر نميومد ...نمی دونم اين اشکا از کجا ميومد؟! ...اما تمومی نداشت
همين جور که داشتم گريه می کردم گفتم :اميد چطور دلت اومد؟ ها؟ چطور دلت اومد؟
به خدا نمی دونم چطور بايد تاوان اين اشکا رو بدم-
جا خوردم ! صدای کی بود؟صدای اميد بود!!!  ...چند لحظه صبر کردم و بيرون کلبه رو با دقت نگاه
کردم اما خيلی تاريک بود و چيری نمی ديدم...صدايی نمی يومد  ...به نظرم خياالتی شده بودم اما بازم
.همون صدا :به خدا طاقت اشکاتو ندارم
خودش بود ...اميد بود  .به يه درخت تکيه زده بود و فقط سا َيش معلوم بود.چيزی که می ديدم رو باور
!نداشتم شايد هنوز خواب بودم و يکی بايد بيدارم می کرد
با ترديد اشکامو پاک کردم و گفتم :تو  ...تو
با صدای غمگينی گفت :آره خودمم ...حتما ميگی خيلی نا َمردم ...آره قبول دارم  ...کاری که کردم تو
...مرامم نبود
چرا نمی يای جلو ؟-
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خجالت می کشم  ...می خوام خوب به حرفام گوش بدی -
چطور تونستی اين کارو باهام بکنی؟ می دونی چه باليی سرم اومد؟-
تو رو خدا به حرفام گوش کن  ...بعد هر چی خواستی بگو -
بيا جلو  ...رو در رو حرفتو بزن-
نمی تونم  ...اينجوری مطمئن نيستم بتونم همه حرفامو بزنم-
چطور من تونستم؟ تو هم می تونی -
نه ...بذار از همين جا بگم -
دلم براش سوخت؛ به غير از اون دلم پر مي زد واسش ته دلم خوشحال بودم كه برگشته ولي چرا برگشته
بود؟...برگشته بود كه دليل رفتنشو بگه و بره؟ يا اينكه اومده بود اعتراف كنه كه دوستم داره و پيشم مي
.مونه؟ همه چي تو چند دقيقه ديگه معلوم ميشد
گفتم :خيله خب گوش می کنم بگو
صداش آروم شد به سختی می تونستم بشنوم که چی ميگه برا همين گفتم :برا خودت می خوای بگی ؟ من
!که چيزی نمی شنوم
صداشو رساتر کرد و گفت :از همون موقع که اومدم اينجا چشمم تو رو گرفت خيلی سعی کردم بهت
نزديک بشم اما انگار دور خودت يه حصار محکم کشيده بودی می فهميدم ازم خوشت نمی ياد اما تموم
سعی خودمو کردم که نظرت عوض شه ولی فايده ای نداشت تا اينکه سر و کله اون باربد بد ذات پيدا شد
اصال فکر نمی کردم که ازش خوشت بياد اما بعدش فهميدم اشتباه می کردم نمی دونی چقدر خرد شدم
پسر کمتر دارم که مينا
وقتی فهميدم اونو انتخاب کردی هميشه به خودم می گفتم آخه مگه من چی از اون ِ
چشمش اونو گرفته؟!  ...اون که تموم وجودش غرور و خودخواهيه...از رفتاراش فهميدم که آدم درستی
نيست خواستم بهت بگم اما وقتی بهم گفتی زمانی پشيمون ميشی که حتی يه لحظه هم بهم نزديک بشی،
جوری خردم کردی که تا چند ساعت فقط داشتم خودمو راضی می کردم که تو همچين حرفی نزدی ولی
فايده ای نداشت .حرفت مثه تبر رو قلبم زخمی گذاشت كه به زحمت تونستم خوبش كنم...بعد از اون رفتم
کنار رودخونه و تو اولين جا يی که ديدمت با خودم قسم خوردم که ديگه کاری به کارت نداشته باشم و برا
هميشه اسمتو از تو قلبم خط بزنم  ...نمی دونی اون لحظه که همچين قسمی خوردم بعد از چند سال
دوباره طعم تلخ گريه رو چشيدم ...آره منم گريه کردم ...اما اون موقع تو نبودی که اون اشکا رو
ببينی ...البته اگرم بودی هم برات فرقی نمی کرد چون اون موقع تو دنبال کس ديگه ای بودی  ...بعد از
قسمم بازم سعی کردم بهت بفهمونم اما طبق معمول هميشه ،منو ناديده گرفتی و رفتی...می خواستم ديگه
کاری به کارت نداشته باشم ولی وقتی فهميدم با باربد تنها می خوای بری آبشار بهشت ترسيدم؛ بهش
اعتماد نداشتم خواستم نيام اما دلم راضی نشد ...با خودم گفتم درسته قسم خوردم اما می تونم حداقل ازش
محافظت کنم برا همين تعقيبتون کردم...بگذريم از اين كه تو راه چه چيزايي ديدم و چه حالي شدم اما
تموم اينا به يه كنار و وقتي تو رو تو اون حالت اسير دست باربد ديدم به يه كنار...از دستت عصباني
بودم خيلي هم عصباني بودم ولي وقتي ديدم اومدي تو بغلم و گريه كردي دلم مي خواست نوازشت كنم،
دلداريت بدم و بهت قول بدم كه ديگه اتفاقي برات نمي يوفته چون من پيشتم اما ياد قسمي كه خورده بودم
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افتادم و كاري نكردم...تازه از تو هم مطمئن نبودم نمي دونستم هنوزم ازم متنفري يا نه...بعد از رفتن
باربد سعي كردم ازت فاصله بگيرم كه فراموشت كنم  ...وقتي اومدي و ازم تشكر كردي فهميدم ديگه ازم
بدت نمياد تازه خوشتم اومده بود؛ تو اين مدت اونقدر شناختمت كه مي دونم وقتي به كسي احساس خوب
يا بد ي داشته باشي خيلي راحت تو چهرت نشون مي دي ...دلم خيلي ازت پُر بود برا همين اونجوري
باهات برخورد كردم البته يه جورايي مي خواستم ازم نااميد بشي و فراموشم كني نمي خواستم بزنم زير
قسمي كه خورده بودم  ...مي خواستم از پنج كلبه برم كه راحت تر فراموشت كنم ولي دوستام بهم زنگ
زدند و تا فهميدند كجام خودشونو دعوت كردند اينجا منم نتونستم حرفي بزنم و مجبور شدم بمونم ...اولش
نمي خواستم تو جمعمون باشي برا همين بهت محل نمي دادم ولي بعدش دلم برات سوخت چون تنها بودي
و هيشكي رو نداشتي برا همين ازت خواستم كه تو جمعمون بموني...نمي خواستم اون شعر رو بخونم اما
وقتي ازم خواستي كه بخونم ناخوداگاه اون شعر رو خوندم...آره برا تو خوندمش و خودتم خوب
فهميدي...دلم خيلي گرفته بود همش تو دلم آرزو مي كردم كه اي كاش همچين قسمي نمي خوردم تا همون
موقع با يه آهنگ تموم عشقمو بهت بگم...تو اون چند روزي كه با دوستام بودم بهت بيشتر و بيشتر
وابسته شدم مخصوصا اون موقعي كه آب ريختي سرم خيلي دوست داشتم مثه بچه هاي ديگه دنبالت كنم
و كلي با هم بخنديم ولي تو فرار كردي و ازم قايم شدي  ...البته فهميدم كه ازم خجالت كشيدي اما من
جنبه ام باالتر از اين حرفاست ...وقتي بي بي كمرش گرفت و مجبور شدم كه بمونم از يه طرف
خوشحال بودم كه برا يه روزم كه شده مي بينمت و از يه طرف دوست داشتم زودتر برم و اين قضيه
تموم شه...قبال هم بهت گفتم تو جنگل هيچي از حرفاتو نشنيدم ولي وقتي ديدم پاتو مار گزيده نمي دوني
چه حالي شدم  ...همش با خو دم مي گفتم اگه يه باليي سرت بياد من چه خاكي به سرم بريزم...وقتي اون
حرفا رو بهم زدي از ته قلبم بهت آفرين گفتم كه يه همچين جراتي داري ...ولي نمي دونم چرا فرار كردم
 ...وقتي ازت دور شدم تازه فهميدم چه گندي زدم  ،اصال حواصم نبود كه بهم گفته بودي اگه جوابم نه
بود فقط برم و چيزي نگم  ...قلبم تو رو مي خواست ولي مغزم بهم هشدار مي داد كه قسم خوردم و بايد
...پاش وايسم
از درخت فاصله گرفت و اومد سمتم ،وقتي نگاهش كردم تو چشماش به جز عشق چيز ديگه اي نبود،
باورم نميشد يعني اونم عاشقم بود و حاال اومده بود كه اعتراف كنه!!؟
سرشو انداخت پايين ،همين جور كه ميومد طرفم ادامه داد :خيلي با خودم كلنجار رفتم و آخرش قلبم
پيروز شد...قسممو شكستم چون نمي تونم بدون تو زندگي كنم ...شايد اگه اون حرفا رو بهم نمي زدي يه
جورايي خودمو راضي مي كردم كه تو هيچ احساسي بهم نداري ولي حاال هيچ جوري نمي تونم ازت
دور باشم ...قسممو شكستم و حاضرم به خاطرش هر جور مجازات و تاواني رو پس بدم...نمي دونم منو
بخشيدي يا نه اما باور كن نمي خواستم ازت فرار كنم ناخواسته اين كارو كردم...گفتن اين جمله براي
ت ولي
...اولين بار خيلي سخ ِ
من دم پنجره نشسته بودم و حاال اميد تو يه متري من وايساده بود هنوزم سرش پايين بود و خجالت مي
.كشيد كه نگاهم كنه
ادامه داد :ولي بايد بگم...من...من (سرشو اوورد باال ،مستقيم تو چشمام نگاه كرد) من  ...دوسِ ت دارم
عشق...من...من ...بايد
مينا ...اونقدر دوسِ ت دارم كه حتي به خودم اجازه دادم قسممو بشكنم  ...اين
ِ
.اعتراف كنم كه...كه...عاشقت شدم
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زير نگاهش داشتم آب مي شدم ،نمي دونستم چه عكس العملي بايد نشون بدم! تو چشماش زل زده بودم و
يه جورايي زبونم بند اومده بود؛ بعد از چند لحظه لبخندي رو لباش نشست و گفت :نمي خواي چيزي
بگي؟
لبخندشو با لبخندم جواب دادم و گفت :راستش نمي دونم تو اين جور مواقع چي بايد بگم؟
ديگه خبري از اون غم تو نگاهش نبود انگار فهميده بود منم تو دلم چه خبره برا همين حالت شيطنتي به
خودش گرفت وگفت :تو اين جور مواقع معموال بايد بگي منم دوست دارم عزيزم  ...منم برا ميميرم
......منم نمي تونم بدون تو زندگي كنم...عاشقتم و از اين جور حرفا
از حرفاش خندم گرفت خيلي دلم مي خواست واقعا همچين حرفايي رو بهش بزنم ولي گفتم :نه بابا ...يه
وقت رودل نكني آقا؟
قيافه جدي به خودش گرفت و دستمو تو دستش گرفت برعكس اون موقع ها كه با باربد بودم اصال
خجالت نمي كشيدم و اين و خوب مي دونستم كه همه اينا معجزه عشق دو طرفه ست .دستمو اوورد باال و
يه ب*وس* ه بهش زد .انگار تو يه خواب رويايي بودم و هيچ وقت دوست نداشتم بيدار شم  ...با تماس
لبش با دستام تموم احساسي رو كه بهم داشت منتقل كرد خيلي دلم مي خواست بپرم تو بغلش و تا صبح
همون جا ب مونم ولي بازم حجب و حيا اين اجازه رو نداد ...تو چشمام خيره شده بود؛ صداي ضربان قلبم
داشت ديوونم مي كرد!! نمي دونم چطور مي تونست با نگاهش اون همه احساسو منتقل كنه ...معلوم بود
احساسش ناب و خالصه  ...نمي خواستم اون لحظات تموم بشن اما با صداي بي بي َجو اطراف هم
.عوض شد
اميد لبخندی زد و گفت :بی بی که نمی دونه؟
گفتم :اگه بی بی نبود که تو تا حاال برگشته بودی تهران و منو فراموش کرده بودی
يه اخم با مزه ای کرد و گفت :من هيچ وقت تو رو فراموش نمی کردم ...اينو مطمئن باش
فکر کنم يه کتک مفصلی از بی بی بخوری -
خنده ای کرد و گفت :برا چی؟
از نظر بی بی تو االن نقش يه نامرد و داری که دخترشو قال گذاشته و رفته-
!ابروشو انداخت باال و گفت :دخترشو؟ مثه اينکه قبل از اين که تو بيای من پسرش بودما
لبخندی زدم و گفتم :اون مال اون موقع ها بود االن من دخترشم
دستشو زد به کمرش و گفت :پس من چيم؟
با شيطنت گفتم:اون موقع ها پسرش بودی...ولی االن همون که گفتمی
!دختر تو اين زبونو نداشتی چيکار می کردی؟-
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.خواستم جوابشو بدم که دوباره صدای بی بی اومد
گفت :پس من برم يه کتک مفصل بخورم فکر کنم صحبت هامون طول بکشه ...تو نميای؟
نه خودتون تنها باش ين بهتره شايد خواستين يه حرفايی بزنين که من نبايد بشنوم-
پس اگه طول کشيد و نيومدم شب بخير-
دوباره پشت دستمو ب*وس* يد و بهم چشمك زد ...نگاهش رنگ عشق گرفته بود و همين منو به ذوق
.ميوورد
لبخندی بهش زدم و گفتم :شب تو هم بخير
وقتی داشت می رفت ،پيش خودم فکر کردم که چقدر اين مرد رو دوست دارم با اينکه اون همه باهاش
حرف زدم و حاال می دونستم که چه حسی بهم داره اما بازم باورم نميشد که اميد مال من شده باشه...بعد
.از اون همه سختی که کشيدم حقم داشتم که فکر کنم هنوزم دارم خواب می بينم
حرف اميد درست از آب دراومد و صحبت هاشون خيلی طول کشيد برا همين منم رفتم تو تختم  ...اما
هر کاری می کردم خوابم نمی برد...همش اميد تو ذهنم بود...هميشه اميدو يه آدم دست نيافتنی می ديدم و
حاال که مال خودم شده بود نمی دونستم از اين به بعد بايد چيکار کنم؟ ولی از اين خوشحال بودم که حاال
مردی رو داشتم که عاشقش بودم و از صميم قلبم می خواستمش  ...به نظرم بقيه چيزها ديگه مهم نبود
اصل من بودم و اميد .با همين فکر وخيال ها بود که خوابم برد ولی اين خواب راحت کجا و اون خواب
!دو ساعت پيش کجا؟
صبح وقتي چشمامو باز كردم اميد و ديدم كه پشت پنجره وايساده و داره منو نگاه مي كنه چقدر هميشه
دوست داشتم وقتي چشمامو باز مي كنم ببينمش وحاال كه داشت نگام مي كرد يكي از بهترين لحظات
.زندگيم بود
لبخندي بهم زد و گفت :صبح بخير خانم خوابالو
جواب لبخندشو دادم و گفتم :داشتي خوابيدن منو نگاه مي كردي؟
آره-
!چه كسل كننده-
اصال هم كسل كن نده نيست كلي صحنه هاي بامزه ديدم  ...مثه خميازه كشيدن...دماغ خاروندن...دندون -
)قروچه كردن (شروع كرد اداي منو در اوردن
خنديدم  ،بالشتمو طرفش پرت كردم و گفتم :اداي منو در مي ياري؟
با يه عكس العمل سريع بالشت رو گرفت و با خنده گفت :خواستم قشنگ بفهمي كه چي ديدم
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تو جام جا به جا شدم و گفتم :از ديشب چه خبر؟ حرفاتون خيلي طول كشيد
رو لبه پنجره نشست و گفت :آره خوب شد نبودي برا اولين بار تو عمرم كلي بي بي دعوام كرد اولش
اصال نمي ذاشت حرف بزنم هر چي مي گفتم بابا بي بي جون بذار برات توضيح بدم گوش نمي داد كه
نمي داد ...هم ش مي گفت تو آبروي منو جلوي مينا بردي من اين همه ازت تعريف كردم اون وقت تو مثه
بعضي از اين جووناي نامرد ولش كردي و رفتي مي دوني چقدر براش سخت بود كه اون حرفا رو بهت
بزنه تازه بدتر از اون من مجبورش كردم بياد باهات حرف بزنه ...برا چي؟ براي اينكه بهت مطمئن بودم
 ...بعد تو بايد اينجوري كني؟
خب؟-
خب هيچي گذاشتم خوب خودشو خالي كرد و هيچي نگفتم بعدش شروع كردم به توضيح دادن تموم اون -
حرفايي كه ديشب بهت زدم رو بهش گفتم در ضمن يه معذرت خواهي مفصل هم ازش كردم به خاطر
اينكه نااميدش كردم
حاال راضي شد يا بازم از دستت دلخوره؟-
همش نگران اين بود كه تو منو بخشيدي يا نه ...وقتي مطمئنش كردم كه منو بخشيدي و همه چي -
 .بينمون خوبه  ...كار به اينجا ختم شد كه پيشونيمو ب*وس*يد و برام آرزوي خوشبختي كرد
اووووو...آفرين به بي بي ...بي بي تنها بود؟-
نه از شانسم ربابه هم اونجا بود مجبور شدم همه حرفامو جلوي ربابه بهش بزنم  ...البته از يه طرف -
خوب شد چون حرفامو يه بار زدم و همه شنيدند
از جام بلند شدم ،رفتم جلوي آيينه و شروع كردم به شونه كردن موهام بعد از اينكه سر قضيه نيش مار
شالمو از سرم برداشت يا اون روز كه بدون مانتو و روسري حرفامو بهش زدم ديگه از اينكه موهامو
ببينه يا منو تو بوليز و شلوار ببينه خجالت نمي كشيدم يه جورايي باهاش راحت بودم انگار يه عمر بود
.كه باهاش زندگي مي كردم
از تو آيينه ديدم كه زل زده به موهاي بلندمو و با ذوق داره نگاهشون مي كنه خنديدم و گفتم :چشمات
ضعيف نشه؟
لبخندي زد و گفت :مي دونستي موهاي خيلي قشنگي داري؟بلند  ...مشكي ...لَخت
.موهامو باالي سرم جمع كردم ،رفتم طرفش ،روبروش وايسادم و گفتم:اينا مشكي نيستند خرماييند
به نظر من كه مشكيند-
تو از موي بلند خوشت مياد يا كوتاه؟...مشكي دوست داري يا روشن؟...لخت دوست داري يا فرفري؟-
خنديد و گفت :بابا صبر كن  ...يكي يكي  ...قاطي كردم اوليش چي بود؟
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شوخي نمي كنم جدي پرسيدم-
صورتشو اوورد جلو و بغل گوشم زمرمه كرد :من از موهاي ميناي خودم خوشم مياد ...چه بلند باشه چه
كوتاه...سياه باشه يا روشن ...فر فري باشه يا صاف...من موهاي تو رو دوست دارم...چون خودتو
دوست دارم ...چون وجودتو دوست دارم  ...هر چي مي خواد باشه
دستمو تو دستاش گرفت و گفت :ميدوني هر روز كه تو رو مي ديدم هر لحظه آرزو مي كردم كه اي
كاش يه روزي برسه كه بتونم دستاتو تو دستام بگيرم و نگاهت كنم حاال باورم نميشه كه به آرزوم
رسيدم...هميشه فكر مي كردم هيچ وقت بهت نمي رسم
لبخندي زدم و گفتم :بايد يه اعترافي كنم منم همين حس رو داشتم
چرا همون اول حرفاتو بهم نزدي؟-
مثال كي؟-
بعد از اون آهنگي كه برات خوندم-
آخه شك داشتم كه اون آهنگ رو برا من خوندي؟ قلبم مطمئن بود اما عقلم شك داشت-
هميشه بايد به حرف قلبت اعتماد كني چون اون هميشه درست ميگه-
خب تو چرا همون اول حرفتو نزدي؟-
اگه مي خواستم همون اول بگم خودتم خوب مي دوني كه ازم بدت مي يومد و مطمئنا حالمو حسابي -
مي گرفتي
تو ...منم احمقي بودم برا خودم
خنديدم و گفتم :آره حق با ِ
با لبخند اخمي كرد و گفت :درباره ميناي من اين جوري حرف نزن كه قاطي مي كنم
خنديدم و گفتم :اوه  ...اوه  ...كم كم دارم بهش حسوديم ميشه
با هم خنديديم و گفت :بگذريم...امروز مي خوام ببرمت يه جاي خوب
كجا؟-
همون جايي كه دو تامون كلي ازش خاطره داريم و اگه هر روزم بريم سير نمي شيم-
واي  ...كنار رودخونه ...آره؟-
درست حدس زدي عزيزم-
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واي چقدر از كلمه «عزيزم» كه از دهن اميد درميومد ذوق مي كردم
واي چقدر دلم برا اونجا تنگ شده ...درسته فقط دو روزه كه اونجا نرفتم اما انگار چند ماه گذشته-
تازه االن يه خاصيت جديد داره و اونم اينه كه ما دوتايي داريم با هم ميريم ...براي اولين بار(...از -
جاش پا شد)خب من ميرم حاضر بشم تو هم حاضر شو ميام دنبالت
با اميد رفتيم لب رودخونه هوا خيلي خوب بود مخصوصا كه حاال حسم به اميد زمين تا آسمون عوض
شده بود ...اميد كنارم لب آب نشسته بود و غرق در روياي خودش بود واسه اولين بار بود كه انقدر بهش
نزديك بودم سرمو برگردوندم طرفش و به نيم رخ جذاب مردونش نگاه كردم واقعا من چطور از اين
موجود دوست داشتني بدم مي اومد؟! با اين فكر يه لبخند محو گوشه لبم ظاهر شد .اميد هم كه انگار
متوجه سنگيني نگاهم شده بود به طرفم برگشت و نگاه خيره منو با يه لبخند زيبا كه جذابيتش رو بيشتر
مي كرد جواب داد ولي من همينطور محور قيافه اميد و اسكن چهرش بودم  ...احساس كردم كم كم لبخند
از لباي اميد محو شد و سرش داشت به سمت من كج مي شد ...يه جور دلشوره و دلهره به دلم افتاد واقعا
ديگه عاشق اميد شده بودم  ...توهمين فكرا بودم كه گرماي نفسشو روي صورتم حس كردم ضربان قلبم
االن كه از تو سينم در بياد فاصله بينمون داشت كمتر و كمتر مي شد با
باال رفته بود احساس مي كردم ِ
ت يا نه  .دوست نداشتم اولين تجربم از روي هوس باشه
خودم كلنجار مي رفتم كه واقعا كار ما درس ِ
دوشت داشتم با عشق و عالقه باشه ...مي دونستم اگه تن به اين جور ب*وس*ه ها بدم تا آخرش رو بايد
برم و من حاال اينو نمي خواستم.گيج شده بودم از يه طرف دوست داشتم و از يه طرف ديگه احساس مي
.كردم واسه اين كارا خيلي زو ِد چون تازه ديروز به عشق هم اعتراف كرديم
يه لحظه مغزم هوشيار شد چند سانتي باهام فاصله نداشت كه آروم زير گوشش گفتم :اميد عزيزم ...االن
نه  ...به نظرم واسه اين كارا خيلي زودِ ...نه؟
با اين حرفم انگار اميد به خودش اومد و سريع خودش رو كنار كشيد .چشماش پر از عشق بود ...پر از
نياز و خواستن ...ولي دوست نداشتم االن اتفاقي بين ما بيوفته  ...يه دفعه بلند شد و به سمت رودخونه
رفت ،تو يه لحظه سرشو تو آب فرو كرد و بعد از چند ثانيه بيرون اوورد  ...اون لحظه واقعا چهرش
خواستني شده بود دلم داشت براش ضعف مي رفت .يكم موهاي پريشون شدش رو درست كرد اومد كنارم
نشست ،آروم دستمو گرفت ،بلندم كرد و به آغوش كشيد .زير گوشم صداش رو مي شنيدم كه قربون
.صدقم مي ره و ازم معذرت خواهي مي كنه
دوست نداشتم بيشتر از اين كوچيك بشه و عذرخواهي كنه برا همين دستاشو تو دستم فشار دادم و گفتم :
بيخيال فراموشش كن عزيزم( ...به رودخونه نگاه كردم) من عاشق اين رودخونم ...حاال هم كه تو
اينجايي ،اينجارو بيشتر از هميشه دوست دارم ( ...لبخندي زدم)فكر كن آدم دو تا چيزي كه دوست داره
رو با هم يه جا داشته باشه  ...خيلي عالي ميشه نه؟
دستمو ب*وس* كرد و گفت :معلومه كه عالي ميشه...مينا يه چيزي ازت مي خوام ...تو رو خدا قبول كن
چي رو بايد قبول كنم؟-
اول قول بده كه قبول مي كني؟-
آخه چيزي رو كه نمي دونم چيه چه جوري قبول كنم؟-
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بهم اعتماد نداري؟-
من از خودم بيشتر بهت اعتماد دارم-
پس قبول كن-
بهش صددرصد اعتماد داشتم برا همين بدون فكر گفتم :باشه قبول مي كنم
دستامو تو دستش بيشتر فشار داد و گفت :مي خوام باهام بياي يه جايي
كجا؟-
آبشار بهشت-
ياد اون خاطرات تلخ گذشته افتادم و با نگراني گفتم :نه تو رو خدا اميد  ...حاال چرا اونجا؟ ...اين همه جا
تو قول دادي-
مي دونم ولي چرا مي خواي دوباره اون خاطرات برام زنده بشه؟-
نمي خوام اون خاطراتو زنده كنم ...ببين من عاشق آبشار بهشتم  ...جاي فوق العاديه ...نمي خوام از -
اونجا بدت بياد ...مي خوام اون خاطرات َبدو دفن كني ...مي خوام يه خاطره خوب و رويايي از اونجا
برات بسازم ...باشه؟
نگاهش پُر از خواهش و تمنا بود  ...ب هش اطمينان داشتم برا همين گفتم :باشه  ...هر چي تو بگي  ...ميام
پيشونيمو ب*وس* كرد و گفت :مرسي عشقم كه بهم اعتماد داري
لبخندي زدم و گفتم :من از خودم بيشتر بهت اعتماد دارم عزيزم
بعد از ناهار راه افتاديم  .هوا كم كم داشت سرد مي شد برا همين يه لباس گرم هم برداشتيم  ...بعد از
پارك كردن ماشين رفتيم تو جنگل و همين طور كه دستاي همو گرفته بوديم راه مي رفتيم و حرف مي
زديم بعد از حدود نيم ساعت پياده روي رسيديم درست همون جايي كه باربد مي خواست اون بال رو سرم
بياره باورم نميشد هنوز مانتو پارم اونجا الي شاخه هاي يه درخت گير كرده بود  ...تموم اون خاطرات
دوباره برام زنده شد بغض گلومو گرفت و به اميد گفتم :بريم يه جاي ديگه
اميد روبروم وايساد و دوتا دستامو تو دستش گرفت  .اول يه ب*وس*ه به دستام زد و تو چشمام خيره شد
و گفت :از ته قلبت بهم اعتماد داري؟
با بي حوصلگي و صداي لرزون گفتم :اميد خودت كه مي دوني
پس بيا-
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در حالي كه دو تا دستامو گرفته بود و روبروم وايساده بود عقب عقب به سمت همون جاي لعنتي رفت و
منم باهاش رفتم  .درست همون جا نشست رو زمين و منم ناچار باهاش نشستم  ...حس خيلي بدي داشتم
 ...درست همونجايي بودم كه باربد روم افتاده بود  ...قطره اشكي از چشمام اومد پايين  ،اميد با دستش
اشكمو پاك كرد و گفت :سعي كن ذهنتو خالي كني  ...فقط به من فكر كن ...به عشقم به تو ...به زيبايي
اينجا ...به خودمون ...فقط به اينا فكر كنم
كنارم نشست و سرمو گذاشت رو شونه هاش ،يه دستشو دورم حلقه كرد و با اون يكي دستش دستمو با
...مهربوني فشار داد
تو گوشم زمزمه كرد :به اين فكر كن كه حاال ما با هميم  ...عاشق هميم  ...همين مهمه ...اين كه من
...بدون تو هيچي نيستم  ...اين كه تو همه زندگيمي
حرفاش چق در آرومم مي كرد  .انگار تموم اون خاطرات بد تو ذهنم پاك شد ...ديگه خبري از اون بعض
لعنتي نبود ...فقط ضربان قلبم بود كه عشقو نشون مي داد .شونه هاي مردونش انگار مسكن بود  ...حاال
.فقط به اين فكر مي كردم كه چقدر اميدو دوست دارم
سرمو از رو شونش برداشتم و همين طور كه به صورتش نگاه مي كردم گفت :چطوري؟
لبخندي زدم و گفتم :باورم نميشه تو معجزه اي پسر
لبخندي زد و گفت :من معجزه نيستم چيزي كه تو قلبمه معجزست
يه دفعه سرشو اوورد جلو و به لبام نزديك كرد  ...دوباره پيش خودم فكر كردم از خودش بيخود شده و
بايد بهش تذكر بدم ...پيش خودم گفتم يعني هر دفعه بايد بهش تذكر بدم ! اميد كه پسر محجوب و با
!حياييه
.
سرمو انداختم پايين و گفتم :منو مي بخشي؟
اميد با تعجب گفت :برا چي ببخشمت؟
به اونش كاري نداشته باش ...مي بخشي؟-
لبخندي زد و گفت :آره مي بخشمت عزيزم
نفس راحتي كشيدم و گفتم  :خب خيالم راحت شد
حاال نمي خواي بگي چيكار كردي شيطون؟-
سرمو گذاشتم رو شونشو گفتم :نه ...يه فكري دربارت كردم كه اشتباه بود  ...برا همين گفتم منو ببخش...
بيخيال عزيزم

120

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

لبخندي زد و گفت :هر جور مايلي گلم
چقدر عاشق گفتن اين جور صفت ها از اميد بودم  ...حاال هم حس مي كردم بدون اون هيچي برام معني
نداشت
فردا صبح به پيشنهاد اميد قبل از اين كه خورشيد طلوع كنه راه افتاديم و رفتيم كوهنوردي ،اصال از
كوهنوردي و صبح زود بيدار شدن خوشم نميومد ولي وقتي ديدم اميد عاشق كوهنورديه منم خودمو
خوشحال نشون دادم ،با خودمون صبحونه برده بوديم كه باالي قله بخوريم  ...نصف كوه رو باال رفته
.بوديم كه من از خستگي روي تخته سنگي نشستم و اميد هم كنارم نشست
اميد :چي شد خانم كوچولو خسته شدي؟
!آره  ...يه ذره  ...ببينم اميد تو اين كوه رو از كجا پيدا كردي؟ هيچ كس اين دور و برا نيست-
اميد لبخندي زد و گفت :اينجا رو من و ربابه حدود سه چهار سال پيش كشف كرديم جاي بكريه...تقريبا
هيشكي اين دور و برا نمياد
تو؟-
پس اينجا كوه شخصي ِ
يه جورايي-
از جاش بلند شد و گفت :خستگيت در رفت عزيزم  ...بريم؟ ...تا قله چيز ديگه اي نمونده
با اينكه اصال حال نداشتم از جام بلند شدم و گفتم :بريم
بعد از حدود يك ساعت كوهنوردي باالخره رسيديم به قله كوه؛ روي زمين كنار هم نشستيم و بساط
صبحونه رو پهن كرديم  .بعد از خوردن صبحونه مشغول تماشاي طلوع آفتاب شديم چقدر صحنه قشنگي
.بود ...رويايي رويايي ...اونم كنار كسي كه عاشقونه مي پرستيمدش
در حال تماشا بوديم كه اميد دستمو گرفت و گفت :قشنگه نه؟
لبخندي زدم و گفتم :بي نظيره عزيزم ...واقعا ارزش اين همه باال اومدن رو داشت (تو چشماش نگاه
كردم) مرسي
لبخند عاشقانه اي زد و گفت :خواهش مي كنم عشقم
صورتشو اوورد بغل گوشم و گفت :من برا كسي كه تموم زندگي و عمرمه حاضرم جونمو هم بدم  ...اگه
همين االن بگي خودتو از اينجا پرت كن پايين مطمئن باش بدون معطلي اين كارو مي كنم عزيزم
من غلط بكنم كه همچين چيزي بگم-
.
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.عاشق اين حركاتش بودم واقعا احساسش فوق العاده بود
گفتم :موهام ژوليده شده بذار با دستم درستشون كنم
خيلي آروم گفت :من همين جوري دوسشون دارم
!اميد نمي دونستم همچين آدمي هستي-
چه جور آدمي؟ -
هميشه فكر مي كردم يه آدم منطقي و خشك باشي كه تو همه كاراش فقط منطقو در نظر مي گيره -
از نوازش موهام دست برداشت ،كنارم خوابيد ،سرشو گذاشت رو پاهام و گفت :آدم منطقي هستم ولي
همه چي جاي خودش ...به جاي خودش احساسات هم دارم  ...وقتي هم كه با تو باشم فقط احساسمه كه
حكم مي كنه اينجا منطق و عقل جايي نداره عزيزم
لبخندي بهش زدم و گفتم :تو بي نظيري اميد
جواب لبخندمو داد و گفت :ديگه داري لوسم مي كني ها
دستمو تو موهاش بردم و براي اولين بار شروع كردم به نوازش موهاش چقدر لذت بخش بود ...اميدم
.چشماشو بست و با يه لبخند محو تو حال و هواي خودش فرو رفت
وقتي از كوه نوردي برگشتيم انقدر خسته بودم كه بعد از ناهار رفتم تو كلبم و خوابيدم ،بعد از سه چهار
ساعت وقتي ا ز خواب بيدار شدم خواستم برم پيش اميد كه ديدم جلو كلبم نشسته و تو حال و هواي خودش
فرو رفته .رفتم كنارش نشستم ،لبخندي بهم زد و گفت :باالخره بيدار شدي عزيزم؟ خيلي خسته بودي ها
جواب لبخندشو دادم و گفتم :آره بدنم خيلي كوفته بود خيلي وقت بود كه كوه نرفته بودم بدنم عادت نداشت
تو همين لحظه ربابه رو ديديم كه از ميون درختا اومد بيرون و بدون اينكه متوجه ما بشه رفت تو كلبه بي
بي گل ،به نظر خيلي ناراحت ميومد در واقع خيلي وقت بود كه ديگه اين ربابه ،ربابه قبل نبود همش تو
.الك خودش بود و به كسي توجهي نداشت
به اميد گفتم :ربابه چش شده؟ خيلي وقته تو خودشه  ...انگار ناراحته
اميد :شايد بدونم علتش چيه
علتش چيه؟-
تو مي دوني چرا ربابه ديگه نتونست حرف بزنه؟-
آره يه چيزايي از بي بي گل شنيدم -
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اون چيزايي كه بي بي گل بهت گفته همه ماجرا نبوده-
پس ماجرا چي بوده؟-
اون سال كه آتيش سوزي ش د همه رفته بودند شهر و فقط من و ربابه تو كلبه ها بوديم اون موقع زياد با -
هم ارتباط نداشتيم درست بود كه سه سال ازش بزرگتر بودم اما از نظر جسمي ريز و الغر بودم جوري
كه به نظر ميومد ربابه يكي دو سال ازم بزرگتره  ...اجاق رو روشن كردم و رفتم كه آب بيارم وقتي
برگ شتم ديدم قسمت اجاق و ديوار آتيش گرفته نمي دونم چطور اينجوري شد هر چي سعي كردم آتيشو
خاموش كنم نشد تا به خودم اومدم ديدم دور تا دورمو آتيش گرفته هر چي سعي كردم راه فرار پيدا كنم
نتونستم كم كم داشتم نااميد مي شدم كه نفهميدم چي شد يه دستي بازومو گرفت و نمي دونم از كدوم راهي
منو از آتيشا كشيد بيرون  ...كار ربابه بود ...اون نجاتم داد ...من جوونمو مديون ربابم...بعد از اون
قضيه ربابه شوكه شد و ديگه نتونست حرف بزنه منم تموم تالشمو كردم كه تنها نمونه  ...ارتباطمون با
هم صميمي شد و دوستاي خوبي برا هم شديم  ...االنم فكر كنم وقتي فهميده من تو رو انتخاب كردم فكر
...كرده كه ديگه اونو فراموش مي كنم و اون تنها مي مونه فكر كنم برا همينه كه ناراحته
با تعجب گفتم :چه داستاني! پس بايد بيشتر بهش توجه كني نبايد حس كنه كه با وجود من تو ديگه بهش
محل نمي ذاري ...تنهاش نذار ...گناه داره ...ربابه دختر خوب و مهربونيه هر چي باشه جوونتو
مديونشي نبايد براش كم بذاري
...لبخندي زد و گفت :آره تموم تالشمو مي كنم
دستمو تو دستش گرفت و بعد از اينكه ب*وس*ه اي بهش زد گفت :مينا مي دونستي تو هم خيلي آدم
منطقي و عاقلي هستي؟ به خودم افتخار مي كنم كه همچين انتخابي كردم
عزيزم منم افتخار مي كنم كه همچين انتخابي كردم-
فردا صبح وقتي همه دور هم جمع شده بوديم برا صبحونه ،اميد همين طور كه داشت لقمه مي گرفت رو
به حسن آقا گفت :خب حسن آقا كارو بار چطوره؟ محصول امسالو فروختين؟
حسن آقا آهي كشيد و گفت :آره فروختيم ولي امان از اين پرنده ها  ...مخصوصا اين كالغا ...پارسال
!خيلي از گندما رو خراب كردند ...نمي دونم از دستشون به كي پناه ببرم
اميد :بايد برا زمين يه مترسك بذارين اونجوري ديگه كالغا جرات نمي كنن پاشونو بذارن تو زمين
حسن آقا :آره پسرم اما تازگي ها كمرم خيلي درد گرفته نمي تونم زياد خم و راست بشم ديگه منم كم كم
دارم پير ميشم
اميد :كاري نداره حسن آقا من براتون درستش مي كنم
حسن آقا در حالي كه خوشحالي تو چهرش موج مي زد گفت :آخه زحمتت ميشه پسرم
اميد :چه زحمتي  ...اينم خودش يه جور تفريحه
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حسن آقا :دستت درد نكنه  ...پير شي الهي
بعد از تموم كردن صبحونه اميد وسايل درست كردن مترسك رو مهيا كرد و با هم به طرف زمين حركت
كرديم قبلش كلي به ربابه اصرار كرديم كه با ما بياد و تنها نمونه اما قبول نكرد رفتارش با همه سرد شده
.بود .اميدم كه ديد ميل نداره بياد ديگه زياد اصرار نكرد
وقتي به زمين رسيديم اميد دست به كار شد و منم رفتم كمكش خيلي اصرار كرد كه بشينم و كاري نكنم
ولي قبول نكردم يه جورايي از كمك كردن به اميد لذت مي بردم  .هوا ديگه سرد شده بود وسطاي آبان
بود و درختا كامل زرد شده بودند .درست كردن م ترسك حدود دو ساعت كار برد ولي وقتي تموم شد
مترسك محكم و جالبي از آب دراومد ...منو اميد پاي همون مترسكي كه ساخته بوديم نشستيم و شروع
كرديم به حرف زدن اون از خاطرات دوران بچگيش مي گفت و منم از شيطنت هاي دوران بچگيم تازه
فهميدم من تو بچگيم شيطون تر از اميد بودم ....آخرشم حرفامون از خاطرات دوران كودكي كشيد به
 ...حرفاي عاشقونه و لحظات رمانتيك و
همين جور كه سرمو گذاشته بودم روي شونش گفتم :اسم مترسكمونو انتخاب كردم
اميد لبخندي زد و گفت :خب اسمش چيه؟
اسمشو گذاشتم سمبل عشق-
اميد با تعجب پرسيد :حاال چرا سمبل عشق؟
چ ون اينو منو تو با عشق ساختيمش و حاال پاش نشستيم و حرفاي قشنگ مي زنيم-
اميد :باشه قبوله ...اسم خوبيه
فردا صبح وقتي از خواب بيدار شدم بعد از شونه كردن موهام از كلبه اومدم بيرون كه برم برا صبحونه
يه دفعه اميدو ديدم كه حاضر شده بود و داشت كفشاشو مي پوشيد رفت طرف جاده خاكي كه صداش زدم
!و رفتم طرفش .ايستاد و گفتِ :ا چه زود بيدار شدي عزيزم
گفتم :كجا داشتي مي رفتي؟
دارم ميرم شهر يه سري كار مهم اداري دارم انجام ميدم و برمي گردم گلم-
كي برمي گردي؟-
تا عصر برمي گردم -
اوووه ...يعني انقدر طول مي كشه؟! خب پس بذار منم آماده ميشم باهم بريم ...منم يه حال و هوايي -
عوض مي كنم
نه عزيزم  ...كارام خستت مي كنه ...همين جا بمون من قول مي دم زود برگردم-
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من وقتي با تو باشم هر كاري هم كه داشته باشي خسته نميشم عزيزم-
مي دونم ولي نياي بهتره  ...كارام اداريه  ...قول مي دم زود برگردم-
حس ك ردم دوست نداره باهاش برم در حالي كه دلخور شده بودم گفتم :باشه هر جور ميلته
برگشتم و چند قدم ازش فاصله گرفتم كه گفت :مينا جان
وايسادم و سمتش برگشتم اومد طرفم و در حالي كه تو چشمام نگاه مي كرد گفت :ناراحت نشو عزيزم
...بعدا مي فهمي چرا نمي خوام باهام بياي...قول مي دم زود برگردم خودت ميدوني منم بدتر از تو نمي
تونم دوريتو تحمل كنم پس دلخور نشو ديگه
با صداي آروم گفتم :باشه برو دلخور نيستم
اما بازم ته دلم از دستش دلخور بودم
.لبخند جذابي بهم زد ،پيشونيمو ب*وس* كرد و رفت
نزديكاي غروب آفتاب بود و هنوز هيچ خبري از اميد نبود از يه طرف هنوزم از دستش دلخور بودم كه
چرا منو با خودش نبرده از يه طرف ديگه كم كم داشتم نگرانش مي شدم  .پشت پنجره كلبم نشسته بودم و
چشم به راه اميد بودم .يك ساعت گذشت و هوا تاريك شد هوا حسابي سرد شده بود دلم شور افتاد ...يعني
كجا رفته بود كه انقدر كارش طول كشيده بود؟! تو همين افكار بودم كه ديدم از الي درختا يه نوري سو
سو مي زنه اول فكر كردم خياالتي شدم اما بعدش دوباره اون نور رو ديدم .كنجكاو شدم ببينم اون نور
.چيه و از كجاست
مانتو و شالمو پوشيدم و از كلبه ز دم بيرون رفتم طرف اون نور هنوزم سو سو مي زد .همين طور كه
دنبالش مي رفتم دقت كردم ديدم دارم ميرم سمت رودخونه ...هوا خيلي سرد شده بود و منم لباس مناسبي
نور داره بزرگ ميشه و قوي  ...نزديك رودخونه شدم تا به
تنم نبود  ...اونقدر دنبال نور رفتم كه ديدم ِ
خودم اومد م ديدم دور و برم پر از شمع هاي معطره اونقدر شمع بود كه احتياجي به المپ و روشنايي
نبود  ...فضا كامل روشن شده بود و رويايي ...روي زمين پُر بود از گلبرگ هاي گل رز  ...محو
تماشاي اطرافم شده بودم كه ديدم يه دسته گل رز قرمز روي تنه درخت بود رفتم طرفش و برش داشتم يه
:كارت روش بود توش نوشته بود
احساس تو طراوت باران است«
بر زخم شکوفه های گل درمان است
هر وقت که در هوای تو می چرخم
انگار نفس کشيدنم آسان است
»دوستت دارم به اندازه تموم نفس هايي كه كشيدم
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با خوندن اون كارت فهميدم تموم اين كارا رو كي ترتيب داده  ...دوباره نوشته روي كارت رو خودندم و
قلبم شروع كرد به ديوونه بازي ...مي دونستم همين دور و براست ...وجودشو حس مي كردم با نگاهم
اطرافمو نگاه كردم و دنبال اميد گشتم اما اثري ازش نبود ...يه دفعه يه صدايي اومد و صداي گيتار از
پشت يه درخت بلند شد  ...رفتم سمت صدا و اميدو د يدم كه داره گيتار مي زنه سرشو اوورد باال ،با
لبخند عاشقونه اي چشمكي بهم زد و شروع به خوندن كرد .آهنگ «با من قدم بزن» از مهران بود  ...چه
.آهنگ قشنگ و رمانتيكي بود و با صداي اميد هم رويايي تر مي شد
با من قدم بزن  ...حاال كه با مني
حاال كه بغضي ام ...حاال كه سهممي
با من قدم بزن مي لرزه دست و پام
بي تو كجا برم ...بي تو كجا بيام
دست منو بگير كنار من بشين
من عاشقت شدم حال منو ببين
از دلهره نگو از خستگي پُرم
بي تو ميشينمو روزا رو ميشمرم
هر جا بري ميام دلگرم و بي قرار
بي من سفر نرو  ...تنهام ديگه نذار ...تو با مني هنوز...عطر تو با منه...فردا داره به ما لبخند مي زنه
بي تو براي من فردا پُر از غمه ...بي تو هوا َپسه دنيا جهنمه
دست منو بگير تو اوج اضطراب  ...بازم منو ببر ...با ب*وس*ه اي به خواب
با من قدم بزن تو اين پياده رو  ...من عاشقت شدم از پيش من نرو
هر جا بري ميام دلگرم و بي قرار
بي من سفر نرو  ...تنهام ديگه نذار ...تو با مني هنوز...عطر تو با منه...فردا داره به ما لبخند مي زنه
تو حال و هواي خودم بودم و با تموم وجودم عشقو احساس مي كردم اميد جوري گيتار مي زد كه انگار
انگشتاش روي سيماي گيتار مي لغزيدند ...خيلي ماهر بود بهش افتخار مي كردم كه همچين هنري داره و
.صداش كه ديگه نگو آدمو از خود بيخود مي كرد
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گيتارو گذاشت زمين ،اومد طرفم و چند جمله آخرو بدون آهنگ چند بار برام تكرار كرد ...تو چشماش
عشق بود فقط عشق ...خواستن بود و نياز ...يه احساس ناب و خالص ...از شدت ذوق و خوشحالي
بغض گلومو گرفت نمي دونم چرا اما تنها عكس العملي كه يه ذهنم مي رسيد گريه بود و اشك عشق
نتونستم جلوشو بگيرم و قطره اشكي از چشمم اومد پايين  .اميد تا اشكمو ديد با دستش پاكش كرد،
آهنگشو تموم كرد و گفت :مينا داري گريه مي كني؟ برا چي؟
با صداي لرزون گفتم :اشك شوقه
لپمو ب*وس* يد و گفت :قربون اشكات بشم  ...گريه نكن تو كه مي دوني طاقت اشكاتو ندارم
يه دفعه ياد نيما افتادم اين جمله نيما بود كه هميشه وقتي گريه مي كردم بهم مي گفت .حالت گريم بيشتر
شد نزديك بود بزنم زير گريه كه اميد دستامو تو دستاش گرفت و گفت :مي خوام شعرمو با اين جمله ها
كاملش كنم و تقديمت كنم
تو چشمام نگاه كرد و گفت :مينا همين االن ...تو همين جا ...تو همين لحظه ...مي خوام ازت
خواستگاري كنم  ...مي خوام برا هميشه كنارم باشي  ...مي خوام برا هميشه داشته باشمت ...خودت مي
دوني كه چقدر عاشقتم و دوسِ ت دارم  ...مي خوام رسما ازت خواستگاري كنم مينا
ديگه كنترل اشكام از دستم رفت و شروع كردم به گريه كردن
اميد ابروشو داد باال و گفت :اين جواب منه؟ گريه؟ انقدر درخواستم بد بود؟
!سرمو به عالمت نه تكون دادم و با صداي لرزون گفتم :فقط نمي دونم با اين همه خوشبختي چيكار كنم
لبخندي زد و گفت :در آغوشش بگير و به استقبالش برو عزيزم...حاال جواب من چي شد؟ ...نگو كه تا
!صبح بايد همين جا منتظر بمونم
ديگه تو حال خودم نبودم اونقدر تو عشق اميد غرق بودم كه خود به خود دكمه عقل و منطقمو خاموش
كردم .در حالي كه گريه مي كردم سرمو به عالمت مثبت تكون دادمو رفتم تو بغلش ،اونم محكم منو تو
بغلش گرفتو تو گوشم حرفاي عاشقونه زد ...با د ستش شالمو از سرم برداشت ،دوباره موهامو باز كرد و
.مشغول نوازششون شد
بعد از چند دقيقه كه ديگه گريم بند اومده بود خيلي آروم از بغلش جدام كرد ،دستشو تو جيب شلوارش
.كرد و ازش يه جعبه كوچيك بيرون اوورد
جعبه رو باز كرد و به طرفم گرفت يه انگشتر خوشگل نگين دار بود واقعا سليقش حرف نداشت  ...اميد
...همه چي تموم بود و همين باعث افتخارم بود
با خوشحالي گفتم :واي اميد اين چقدر قشنگه
خوشت مي ياد؟-
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عاليه  ...بهتر از اين نميشه-
چرا بهترم ميشه ...اونم زمانيه كه (دست راستمو گرفت و انگشترو تو انگشتم كرد) تو دست تو -
باشه...حاال عالي شد ...اينم نشونه نامزدي منو تو
از روي ذوق لبخندي زدم و گفتم :مرسي  ...خيلي خوشگله
دوباره منو تو بغلش گرفت و گفت :اين در مقابل وجود تو پشيزي ارزش نداره
عشق و هيجان به اوج خودش رسيده بود ...ضربان قلبم داشت ديوونم مي كرد ...چقدر آغوش مردونشو
دوست داشتم و تو بغلش احساس آرامش مي كردم تو همين لحظه از تو آغوشش جدام كرد چشماشو
.خمار
بعد از تجربه ي شيريني كه داشتم با هم كنار رودخونه و كنار ته مونده شمع ها نشستيم  .همينجور كه تو
بغل اميد نشسته بودم و اونم با موهام بازي مي كرد گفتم :پس برا همين رفتي شهر و نمي خواستي كه
باهات بيام؟
.لبخندي زد و گفت :آره  ...اگه باهام ميومدي كه تموم نقشه هام برمال مي شد
خنديدم با دستم ضربه اي به بازوش زدم و گفتم :اي شيطون
يه دفعه در حالي كه گفت «آخ» خودشو عقب كشيد .با تعجب پرسيدم :چي شد؟ مگه من چيكار كردم؟
خودشو جمع و جور كرد و گفت :نه تو كاري نكردي رو بازوم يه ذره زخمه  ...بي هوا كه دست زدي
درد گرفت
با نگراني گفتم :زخم  ...برا چي زخم شده؟
خودشو به اون راه زد و گفت :چيز مهمي نيست خودش خوب ميشه
با حالت جدي گفتم :بزن باال آستينتو ببينم
عزيزم چيز مهمي نيست-
من اين چيزا حاليم نيست بزن باال ببينم -
آخه آستيم كه تا اونجا باال نمياد-
يه پيراهن سفيد جذب پوشيده بود كه بيشتر و بيشتر جذابش مي كرد
گفتم :پيراهنتو دربيار
لبخندي زد و گفت :بابا بيخيال گلم
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اميد دارم باهات جدي حرف ميزنم  ...پيراهنتو دربيار زخمتو ببينم-
!با شيطنت گفت :پيراهنمو دربيارم از خود بيخود ميشما
من تو رو بدون پيراهنم ديدم بيخود تهديد نكن...زود باش-
به ناچار پيراهنشو دراوورد ...چيزي كه مي ديدمو باور نداشتم  ...روي بازوش اسم منو خالكوبي كرده
بود!! ...زبونم بند اومده بود! ...نمي دونستم چي بايد بگم! ..از تازگي زخم معلوم بود همين امروز اين
....كارو كرده بود
!با بهت گفتم :تو چيكار كردي اميد؟
.هيچي نگفت و فقط عاشقونه نگام مي كرد
واي باورم نميشه ...اسم منو رو بازوت خالكوبي كردي؟! ...چرا اينكارو كردي؟-
بازم حرفي نزد
اميد با توام  ...يه چيزي بگو-
سرشو اوورد بغل گوشم و گفت :عاشقتم
منم عاشقتم ولي اين جوابم نبود-
چرا همين جوابته  ...عاشقتم-
درسته كه عاشقمي ولي نبايد اينكارو مي كردي ...يه اسم دخترونه رو روي بازوت تاتو كردي نگفتي -
اين تا آخر عمر رو بازوت مي مونه
منم همينو مي خوام-
لبخندي زدم و گفتم :واي از دست تو
لبخندي زد و گفت :ديگه فكر نكنم دردي داشته باشم(با صداي آرومي ادامه داد)چند بار ديگه بايد بگم
عاشقتم تا باور كني؟
با همون صداي آروم گفتم :همون بار اول كه گفتي باور كردم عزيزم ...از ته قلبم باور كردم
پس مي فهمي دليل اين خالكوبي چيه؟-
آره مي فهمم ...مي فهمم-
.

129

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 .سكوت لذت بخشي بينمون بود كه هيچ كدوممون دوست نداشتيم بشكنيمش .ولي انگار اميد مي خواست
چيزي بگه و همين كارم كرد
اميد :ميگم اين خواستگاري كه كردم مخصوص خودت بود بعدا بايد رسما بيام خونتونو از پدر و مادرت
خواستگاريت كنم ...هر چند اصال نمي دونم اونا از من خوششون مياد و به عنوان داماد قبولم مي كنن يا
نه
با حرف اميد رفتم تو فكر واقعا فكر اينجاشو نكرده بودم ،فكر كنم ديگه وقتش بود كه همه چيو براي اميد
تعريف كنم ولي مي ترسيدم تا بفهمه از خونه فرار كردم نظرش نسبت بهم عوض بشه ولي چاره چي
بود؟ در هر صورت بايد مي گفتم هر چي زودتر بهتر
تا ديد تو فكرم پرسيد :مينا عزيزم چي شد؟ رفتي تو فكر؟ يعني انقدر ظاهرم ضايعست كه رفتي تو فكر
كه خانوادت منو قبول مي كنن يا نه؟
از فكر اومدم بيرون ،لب خندي زدم و گفتم :نه عزيزم اين چه حرفيه...تو فكر چيز ديگه اي بودم...نمي
!دونم چه جوري بهت بگم
باهام راحت باش هر چي تو دلته بريز بيرون-
مي خوام خوب به حرفام گوش بدي بعد در موردم قضاوت كني باشه؟-
باشه بگو-
تو مي دوني من چرا اينجام؟-
خب آره ...خودت گفتي اومدي حال و هوايي عوض كني-
اون موقع هيچ شناختي روت نداشتم برا همين اين داستانو سرهم كردم واقعيت چيز ديگه ايه-
بگو مي شنوم عزيزم-
شروع كردم به تعريف كردن داستانم  ...به صورتش نگاه نمي كردم مي ترسيدم چيزي تو چشماش ببينم
كه بد باشه  ...مي ترسيدم وقتي تو چشماش نگاه مي كنم ديگه اثري از عشق توش نباشه ...وقتي داستانم
تموم شد گفتم :آخرش اين جوري شد كه من اينجا موندگار شدم
سكوت كرده بود جرات حرف زدن نداشتم نمي دونستم تو دلش چي مي گذره ...طبق منطقي كه از اميد
سراغ داشتم االن بايد شروع مي كرد به دعوا كردن من كه چرا از خونه فرار كردم و چرا و چرا و چرا
چند دقيقه به سكوت گذشت .اميد ديگه موهامو نوازش نمي كرد صورتشو نمي ديدم ولي مي دونستم
همين ،نشونه زياد جالبي نيست .تو فكر اين بودم كه االن اميد چه عكس العملي نشون ميده كه گفت :حتما
خيلي بهت سخت گذشته عزيزم
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با تعجب گفتم :آره خيلي گريه كردم ...به خدا اميد ديگه هيچ راه حلي برام نمونده بود ...نمي خواستم
.فرار كنم ولي هيچي جلوي بابامو نمي گرفت ...هيچ جور نمي تونستم ازدست تصميمش ِقصِ ر در برم
دستمو تو دستش گرفت و گفت :مي دونم عزيزم  ...شايد اگه منم جاي تو بودم همين كارو مي كردم
با شك گفتم :پس درباره من قضاوت نمي كني؟ ...نظرت دربارم عوض نشد؟
لبخندي زد و گفت :اين چه حرفيه گلم...من هيچ وقت درباره تو قضاوت نمي كنم ...هيچ وقت...عشقم به
تو خيلي عميق تر از اين حرفاست عزيزم ،من هيچ وقت براي تو تعيين تكليف نمي كنم چون تو اون
.موقعيت نبودم كه تصميم بگيرم
باورم نمي شد اميد منو درك كرد ...اصال خبري از سرزنش و اين حرفا نبود تازه كلي دلداريم داد و گفت
كه همه چي درست مي شه و ديگه نبايد غصه بخورم ،همين باعث شد عشقم به اميد عميق تر و ريشه
دار تر از قبل بشه .تقريبا نيمه هاي شب بود كه اميد منو رسوند دم كلبم ،به هم شب بخير گفتيم و رفت تو
كلبش ...همين جور كه براي خواب آماده مي شدم به اين فكركردم كه چقدر امشب برام رويايي بود ،يكي
.از بهترين شبهاي عمرم بود ،كنار اميد طعم شيرين عشقو چشيدمو ازش با تموم وجودم لذت بردم
فردا صبح بعد از اينكه صبحونه خورديم خواستم برم حموم كه اميد اومد پشت پنجره كلبمو گفت :مينا
كاري داري؟
لبخندي زدم و گفتم :چطور؟ كارم داري؟ مي خوام برم حموم
مي خواستم يه ذره با هم حرف بزنيم عزيزم-
حوله حموممو گذاشتم رو تخت و گفتم :بفرماييد در خدمتم ...بيا تو
مزاحم نيستم؟-
با لبخ ند اخمي كردم و گفتم :چه حرفايي مي زني ها ! تو مزاحمي؟ بيا تو عزيزم  ...ناز كردن مال
دختراست
لبخندي زد ،كلبه رو دور زد و از در اومد داخل ...رو تختم نشست و گفت :بيا بشين
در حالي كه بغلش مي نشستم گفتم :چشم...بفرماييد
دستمو تو دستش گرفت و در حالي كه با انگشترم بازي مي كرد گفت :مي خوام باهات حرف بزنم
درباره چي؟-
درباره حرفايي كه ديشب زدي-
خب؟-
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من يه پيشنهادي دارم ...البته مي توني قبول نكني ...ولي به نظرم اين بهترين راهيه براي اينكه به هم -
برسيم
مي شنوم عزيزم بگو-
ببين مينا ما در هر صورت بايد رضايت خونوادتو برا ي ازدواجمون بگيريم ...بايد برگردي خونه- ...
مي دونم خيلي سخته ولي به خاطر خودمون هم كه شده قبول كن ...تنها راه رسيدن ما به هم و
ازدواجمون برگشت تو به خونست ...اين دفعه ديگه تنها نيستي من باهاتم من پشتتم  ...هر چي مي خواد
بشه ...من تنهات نمي ذارم  ...بيا سعي خودمونو بكنيم ...شايد اين دفعه رفتار خونوادت باهات تغيير كرد
.و پدرت از رفتاراي گذشتش پشيمون شد و بهت اختيار كامل داد
باباي من؟-
مي دونم شايد غير ممكن باشه  ...ولي مينا بيا اين دفعه رو به خاطر من ريسك كن به خاطر من برگرد -
خونه ...بذار دو تايي با هم با سرنوشت روبرو بشيم
اگه تموم اينا برعكس از آب دراومد و دوباره بابام همون راهو پيش گرفت چي؟-
اوال بعيد مي دونم  ...دوما اگرم اونجوري شد خودم يه فكر ديگه مي كنم اون موقع ديگه كاري به -
پدرت يا خونوادت ندارم هر جور شده باهات ازدواج مي كنم ولي در وهله اول بايد راه درستو انتخاب
كنيم .حاال چي مي گي عزيزم؟
نمي دونستم چي بگم از برگشت مي ترسيدم!  ...دوست نداشتم با پدرم روبرو بشم ،ولي از يه طرف به
خاطر اميد هر كاري مي كردم و حاال كه گفته بود به خاطر اون اين كارو بكنم حتي چشم بسته هم قبول
مي كردم برا همين گفتم :باشه عزيزم هر چي تو بگي
چشماش پُر ذوق شد انگار انتظار نداشت كه قبول كنم گفت :واقعا؟ راست مي گي؟
لبخندي زدم و گفتم :ولي اينو بدون هر كس ديگه اي اينو ازم مي خواست عمرا قبول مي كردم  ...حتي
خودمم دلم راضي نيستم ولي به خاطر تو و فقط براي ازدواجمون برمي گردم خونه
خب حاال كي قراره برگرديم؟-
هر موقع كه تو بگي-
فردا صبح خوبه كه راه بيفتيم؟-
خيلي زود بود حس مي كردم آمادگي يه همچين كاري رو نداشتم اما به خاطر اميد گفتم :هر چند آمادگيشو
ندارم ولي باشه بازم هر چي تو بگي عزيزم
!لپمو ب*وس* د؛ لبخندي زد و گفت :نمي دونم چطور ازت تشكر كنم عشقم
لبخندي زدم و گفتم :همين االن تشكرتو كردي عزيزم
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صداشو آروم كرد و گفت :پس بذار درستو حسابي تشكر كنم
 ...تو همچين لحظاتي همش پيش خودم مي گفتم يعني لحظه اي بهتر از اين لحظه هم تو عمرم هست؟
بعد از چند لحظه خيلي آروم ازم جدا شد و گفت :اصال دوست ندارم اين لحظه ها تموم بشن ولي ناچارم،
بايد برم به بي بي و بقيه خبر بدم كه برا رفتنمون آماده بشن
با سر حرفشو تاييد كردم .از جاش بلند شد ،تا دم در كلبه رفت ،برگشت و گفت :مگه نمي خواستي بري
حموم گلم؟
گفتم :چرا عزيزم ميرم
وقتي براي ناهار رفتم كلبه بي بي ،اميد همه چي رو گفته بود و همه مي دونستند كه فردا صبح قراره منو
امي د برگرديم تهران .همه برامون خوشحال بودند غير از ربابه  .خيلي تو خودش بود و ناراحت به نظر
مي رسيد .قبلنا چند بار مي خواستم برمو باهاش حرف بزنم ولي خودش ازم دوري كرد و منم زياد
 .اصرار نكردم
بي بي لقمشو قورت داد و گفت :مينا جون خيلي خوشحال شدم وقتي شنيدم مي خواي برگردي پيش
خونوادت خيلي كار خوبي مي كني عزيزم
لبخندي زدم و گفتم :اين تنها راه چاره ست كه منو اميد بتونيم با هم ازدواج كنيم ...وقتي رسيديم تهران و
خونوادمو راضي كردم اميد هم با پدر و مادرش رسما ميان خواستگاريم ...دلم براتون خيلي تنگ ميشه
 .هر چند كه حتما با اميد بهتون سر مي زنيم
نمي دونم چرا يه دفعه همه يه جورايي پكر شدند انگار چيزي گفتم كه ناراحتشون كرد ،يه نگاهي به اميد
كردم ديدم اونم سرشو انداخته پايين و تو فكره ...با ترديد گفتم :من چيز بدي گفتم ؟ چرا همتون ناراحت
شدين؟
بي بي به اميد گفت :اميد هنوز بهش نگفتي؟
اميد سرشو به عالمت «نه» تكون داد و انداخت پايين .گفتم :چي رو به من نگفتين؟ ...ديگه دارم كم كم
نگران ميشما  ...چيزي شده؟
بي بي لبخندي زد و گفت :نه عزيزم چيزي نشده  ...فقط يه چيزي رو اميد يادش رفته كه بهت بگه
گفتم :چي رو؟
اميد سرشو بلند كرد به من نگاه كرد و همين طور كه غم تو چشماش موج مي زد گفت :يادته بعد از اينكه
ازت خواستگاري كردم گفتم بعدا ميام خونتونو تو رو رسما از خونوادت خواستگاري مي كنم؟
گفتم :آره  ...خب؟
اميد :گفتم ميام  ...نگفتم با خونوادم ميام
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گفتم :منظورت چيه؟
بي بي :عزيزم اميد پدر و مادرشو تو چهارده سالگي از دست داده ...تو يه سانحه رانندگي
خيلي جا خوردم .درست بود كه تا حاال درباره پدر و مادر اميد حرفي نزده بوديم ولي اصال فكرشو نمي
كردم كه اونا مرده باشند همش فكر مي كردم شايد اميد باهاشون مشكل داره و برا همينه كه ازشون حرف
.نمي زنه منم وقتي مي ديدم خودش چيزي نمي گه حرفي نمي زدم و چيزي نمي پرسيدم
با ناراحتي رو به اميد گفتم :آخي نمي دونستم عزيزم  ...كاش زودتر مي گفتي ...خدا بيامرزدشون
اميد :مرسي عزيزم ...نمي خواستم ناراحتت كنم  ...تازه اين مسئله مال دوازده سال پيشه
گفتم :فاميل ديگه اي نداري؟
اميد :يه عمو دارم كه اونم از وقتي كه با بابا علي قطع رابطه كرده و بهش سر نمي زنه منم باهاش
رابطه اي ندارم ...من در حال حاضر تو دار دنيا همين يه پدربزرگو دارم
بي بي پشت چشمي نازك كرد و گفت :پس ما چي هستيم آقا اميد؟
اميد لبخندي ز د و گفت :شما كه سرور ما هستين بي بي جون منظورم فاميالي نسبي بود  ...من كه به
شخصه شما رو قد مادرم و حسن آقا رو قد پدرم دوست دارم ...البته ربابه هم كه جاي خودشو داره مثه
خواهر نداشتم دوسش دارم
 .يه دفعه ربابه نگاه غضبناكي به اميد انداخت ،بلند شد و از كلبه خارج شد
!با تعجب گفتمِ :ا  ...چي شد؟
بي بي  :چيزي نيست عزيزم از رفتن شماها ناراحته  ...آخه شماها برين ربابه هم تنها ميشه
بعد از خوردن ناهار رفتم كلبمو مشغول جمع كردن وسايلم شدم اصال دلم با اين كار نبود  ...يه جورايي
...دست و دلم به جمع كردن و رفتن نمي رفت انگار يه چيزي رو داشتند از قلبم مي كندند
هوا تاريك شده بود  ...فكر اين كه اين آخرين شبيه كه اينجام و فردا شب بايد تو اتاق خودم تو تهران
بخوابم عذابم مي داد ...نمي خواستم از اينجا برم ولي چاره اي نبود .تو حال و هواي خودم بودم كه ديدم
يه دفعه ربابه بدون در زدن وارد كلبه شد ،تو دستش يه فانوس بود و چهرش پر از ترس و نگراني
...بود ...صورتش عرق كرده بود و داشت نفس نفس مي زد
با تعجب پرسيدم  :چي شده ربابه؟
ديدم با حركت هاي درهم و برهم سعي مي كرد چيزي رو بهم بگه اما سر در نمي اووردم ديگه داشتم
نگران مي شدم  ...چند قدم رفتم سمتش و گفتم :اتفاقي برا كسي افتاده؟
.سرشو به عالمت تاييد تكون داد
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قلبم داشت مي يومد تو دهنم گفتم :يا خدا  ...برا بي بي اتفاقي افتاده؟
لباشو تكون داد ولي هيچي نفهميدم  ...يه دفعه تنها كلمه اي كه ازش فهميدم كلمه «اميد» بود  ...داشتم
ديوونه مي شدم با صدايي لرزون گفتم :اميد؟...اميد چي شده؟
با سرش تاييد كرد ،دستمو گرفت و خواست همراهش برم ...خيلي هول شده بودم تنها چيزي كه به ذهنم
مي رسيد اين بود كه باليي سر اميد نيمده باشه ...بدون اين كه شال و مانتو بپوشم دنبال ربابه راه افتادم
 ...وارد جنگل شديم خيلي تاريك بود من از تاريكي جنگل مي ترسيدم اما تو اون موقعيت به تنها چيزي
كه فكر مي كردم اميد بود ،ربابه خيلي تند مي دويد و بينمون فاصله افتاد چند بار بهش گفتم كه آروم بدوه
....كه بهش برسم اما انگار اون عجلش بيشتر از من بود
دور و برمو نمي ديدم همه نوري كه داشتيم فانوسي بود كه دست ربابه بود و حاال ربابه هم خيلي ازم
فاصله گرفته بود ،فقط از دور نور كم سوي فانوسش معلوم بود منم همونو گرفتم و دنبالش رفتم ولي بعد
از چند دقيقه همون نور هم ناپديد شد ،داد زدمو ربابه رو صدا كردم اما انگار خيلي ازم دور شده بود،
انقدر هول بود كه يادش رفت منم دنبالشم  ...وقتي ديدم دويدن ديگه فايده اي نداره وايسادم اطرافم سياه
سياه بود حتي جلوي پامم نمي ديدم از يه طرف داشتم از ترس مي مردم از يه طرف ديگه دلم براي اميد
شور مي زد كه نكنه باليي سرش اومده باشه ...چند قدم اين ور و اون ور رفتم ولي فايده اي نداشت ...
دوباره بلند ربابه رو صدا زدم هيشكي اون دور و برا نبود همين جور كه آروم آروم و با احتياط جلو مي
رفتم يه دفعه يكي از پشت هولم داد ،زير پام خالي شد و پرت شدم پايين ...بعد از چند لحظه وقتي چشامو
باز كردم ديدم بازم همه جا تاريكه فقط اينو فهميدم كه افتادم تو يه چاله عميق خواستم از جام بلند بشم كه
درد كشنده اي توي قوزك پام پيچيد و دوباره افتادم زمين  ...واي قوز باال قوز شد قوزك پام در رفته
بود ...درد امونمو بريده بود سرمو باال گرفتم و فرياد زدم  :آهاي كسي اونجا نيست؟ من اينجا گير
!كردم ...كمك ...كمك
نخي ر مثل اينكه هيشكي اون باال نبود كه به دادم برسه ...پس اون كسي كه هولم داد كي بود؟! ...حتما
خياالتي شدم و فكر كردم كه كسي هولم داده ...واي درد پام داشت داغونم مي كرد ...بازم داد زدم ولي
همه جا غرق سكوت بود ...حاال بايد چي كار مي كردم؟ ...كاش ربابه زود بفهمه كه گمش كردم و
.برگرده ...تو همين فكرا بودم كه ديدم باالي چاله داره روشن ميشه و روشنايي داره به چاله نزديك ميشه
داد زدم :كسي اون باالست؟ ربابه ...ربابه ...كمك  ...كمك  ...من اينجا گير كردم
منتظر بودم ببينم كي رو مي بينم كه خدا رو شكر ربابه اومد دم چاله وايساد با خوشحالي در حالي كه درد
حسابي بي حالم كرده بود گفتم :خدا رو شكر ربابه اومدي! داشتم از ترس مي مردم ...آخ ...ببين من اينجا
...گير كردم نمي تونم بيام بيرون ...فكر كنم پام در رفته  ...برو كمك بيار ...آخ ...برو حسن آقا رو بيار
ديدم زل زده بهم و نگام ميكنه انگار گوششم كر شده بود با صداي بلند تر گفتم :كجايي ربابه؟ تو باغ
نيستي ها! با توام  ...شنيدي؟ ...برو كمك بيار
...ديدم فانوسو اوورد باال نزديك صورتش تو اون تاريكي شب قيافش يه جورايي ترسناك شده بود
گفتم :ربابه ...ربابه ...چرا خشكت زده دختر؟ ...آي پام
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تنها ع كس العملي كه ازش ديدم پوزخندي بود كه رو لبش نشست و يه دفعه غيبش زد ...حسابي گيج شده
بودم!  ...خدا رو شكر باالخره رفت كمك بياره ...ولي اون پوزخند چي بود ديگه!...واي درد پام داشت
ديوونم مي كرد  ...تازه فهميدم هوا خيلي سرده اون موقع كه مي دويدم متوجه سردي هوا نشده بودم و
بدبختانه لباس گرمي هم نپوشيده بودم از سرما دندونام به هم مي خوردند...ولي چاره اي نبود بايد صبر
مي كردم كه ربابه كمك بياره چون خودم عمرا مي تونستم با اين پام از اين چاله بيام بيرون ...اصال اين
! چاله اينجا چيكار مي كرد؟! ..تا حاال همچين چاله اي اين دور و برا نديده بودم
***
مثه هر شب رفتم به مينا شب بخير بگم ...ديگه حتي يه شبم نمي تونستم دوريشو تحمل كنم  ...همه فكر و
ذهنم مينا بود و بس...وقتي رفته بودم شهر يه كتاب رمان براش خريده بودم كه مي خواستم امشب بهش
بدم  ...مي دونستم رمان خيلي دوست داره مخصوصا رماناي رمانتيك...حاضر بودم براي خوشحال
ديدنش خودمو به آب و آتيشم بزنم
رفتم پشت پنجره كلبش وايسادم و دو ضربه به پنجره زدم  ...هوا حسابي سرد بود ...ديدم خبري نشد
دوباره به شيشه كوبيدم  ...هيچ صدايي نميومد تو كلبه سركي كشيدم هيشكي اونجا نبود ...دور و برمو
نگاه كردم خبري از مينا نبود ...حتما رفته بود پيش بي بي،كتابو همون جا پشت پنجره گذاشتم و رفتم كلبه
بي بي و سراغ مينا رو گرفتم ولي بي بي هم بي خبر بود .ديگه كم كم داشتم نگران مي شدم .همه كلبه ها
رو گشتم ولي اثري از مينا نبود؛ يعني تو اين سرما هوس كرده بره لب رودخونه؟! دون دون رفتم لب
...رودخونه ولي اونجا هم نبود ...يعني كجا مي تونست رفته باشه؟! خدا كنه فقط اتفاقي براش نيفتاده باشه
وقتي داشتم از لب رودخونه برمي گشتم ربابه رو ديدم كه يه آتيش كوچولو درست كرده بود و بغلش
نشسته بود ...شايد ربابه ،مينا رو ديده باشه يا خبري ازش داشته باشه ...بهش نزديك شدم ...خيلي تو حال
و هواي خودش بود چ ون دوبار صداش زدم ولي نفهميد باالخره براي بار سوم بلندتر صداش زدم:
...ربابه
.ترسيد و سريع برگشت طرفم
گفتم :كجايي تو دختر؟...سه بار صدات كردم
خودشو جمع و جور كرد و لبخندي زد
گفتم :ربابه دارم دنبال مينا مي گردم  ...تو كلبش نيست تو نديديش؟...خبري ازش نداري؟
ل بخند از رو لباش محو شد انگار داشت دنبال يه جواب درست و حسابي مي گذشت ولي چرا؟ من كه
سئوال سختي ازش نپرسيده بودم! شونه هاشو انداخت باال و با ادا بهم فهموند كه« شايد از اينجا رفته» از
!جوابش جا خوردم! چرا يه همچين جوابي بهم داد؟
گفتم :چي؟ رفته باشه؟ اين غير ممكنه ...مينا بدون من جايي نميره
دوباره شونه هاشو انداخت باال و با خونسردي تموم برگشتو به آتيش خيره شد .با اين كه از كاراش سردر
نمي اووردم ولي بي خيالش شدمو رفتم كلبه مينا ،دورو برمو دقيق نگاه كردم هنوز وسايلش كه مي
خواست بذاره تو كولش رو تختش بود از همه بدتر مانتو و روسريشم همون جا بود  ...پس جاي دوري
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نرفته بود .معلوم بود هول هولكي رفته چون وقت نكرده بود وسايلشو جمع و جور كنه ...واي مينا كجا
رفتي؟ وقتي وسايلشو ديدم مخصوصا مانتو و روسريش ،بيشتر نگرانش شدم ...خدايا من تازه به مينام
...رسيدم  ...اين ديگه خيلي بي انصافيه  ...خدايا كمك كن پيداش كنم
بدون هيچ هدفي زدم به جنگل اونقدر دنبالش گشتم كه ديگه از پا افتادم تازه فكركنم از بس هوا تاريك بود
يه چند جارو هم تكراري گشتم ولي خبري از مينا نشد هر چقدر مي گشتم بيشتر نگرانش ميشدم  ...هوا
!خيلي سرد بود و دندونام به هم مي خوردند يعني تو اين سرما مينا كجا رفته بود؟
با طلوع خورشيد ديگه داشتم نااميد مي شدم  ...تصميم گرفتم برم تو كلبشو و منتظرش بمونم شايد خودش
برگرده  ...ولي آخه مينا كه جايي نداشت بره اونم اون وقت شب ...اصال اين اطراف كه جايي نيست بشه
شبو اونجا گذروند ...همه جور فكري تو ذهنم بود .تصميم گرفتم تا مينا رو پيدا نكردم برنگردم كلبه ها
 ...به گشتن ادامه دادم ...يه روز تموم دنبالش بودم  ...به هر جايي كه مغزم مي رسيد سر زدم هر جايي
هم كه بلد نبودمم سر زدم ولي انگار مينا آب شده بود و رفته بود زير زمين ...به خودم بد و بيراه مي
گفتم كه چرا يه گوشي چيزي براش نخريدم تا بتونه باهاش باهام تماس بگيره ولي بازم بعدش به خودم
گفتم تازه گوشي هم كه مي خريدم وقتي مينا حتي وقت نكرده مانتوشو بپوشه پس مسلما گوشيشم نمي
برد ...داشتم كالفه مي شدم .قرار بود مثال ما امروز صبح راه بيفتيم و بريم تهران اما حاال وسط جنگل
بودم و خدا خدا مي كردم كه مينا سالم باشه و اتفاقي براش نيفتاده باشه  ...از خستگي دو زانو زدم رو
زمين سرمو سمت آسمون گرفتم و با درموندگي گفتم  :خدايا تو خودت مي دوني كه چقدر سختي كشيدم تا
بدستش اووردم ...ما تازه به هم رسيديم  . ..خودت كه خوب مي دوني ...حفظش كن  ...فقط سالم نگهش
دار
يه دفعه يه چيزي به ذهنم رسيد و با ترس ادامه دادم :خدايا نكنه بخواي منو به خاطر شكستن قسمم
مجازات كني ...نه  ...با مينا نه...اين مجازات نيست اين مرگه ...اين اعدامه ...تقاصشو خودم پس مي دم
!! ...خودم ...مي نا كاره اي نيست...خودم قسممو شكوندم خودمم پاش وايميسم( ...با فرياد) خودم
وقتي به خودم اومدم خورشيد غروب كرده بود و من به جايي نرسيده بودم يه دفعه به ذهنم رسيد كه شايد
تا االن مينا برگشته كلبه و من دارم الكي دنبالش مي گردم ...هر چي توان داشتم به كار گرفتمو تا كلبه ها
 ...رو دويدم
مستقيم رفتم تو كلبه مينا ولي خبري ازش نبود وسايلشم همون جور رو تخت ريخته بود بي بي شتابون
اومد تو كلبه و با نگراني گفت :چي شد اميد جان؟ مينا رو پيدا كردي؟
ديگه مطمئن شدم كه مينا برنگشته با صدايي گرفته گفتم :نه بي بي انگار آب شده رفته زير زمين
!بي بي با بغضي كه نگراني توش موج مي زد گفت :آخه مگه ميشه!؟ مينا كه جايي رو نداشت بره
سرمو انداختم پايينو با اينكه از گفتن اين جمله متنفر بودم گفتم :اونم بدون مانتو و روسري
بي بي :خدايا به دادمون برس
مي خواستم از كلبه برم بيرون كه بي بي گفت :كجا پسرم؟
با صدايي نااميد گفتم :مي رم دنبالش بگردم و تا پيداش نكردمم برنمي گردم
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مي خواستم دوباره بزنم به جنگل كه ديدم ربابه مثه ديشب آتيش روشن كرده و بغلش نشسته از
خونسرديش اعصابم خرد مي شد ...اصال ربابه همچين آدمي نبود ...تازه اونم براي مينا كه قبال با هم
دوست بودند...يه چيزي تو گلوم سنگيني مي كرد كه تا نمي گفتم راحت نمي شدم برا همين رفتم نزديكشو
گفتم :خيلي خونسردي! تو اصال نگران مينا نيستي؟
»با ادا بهم فهموند كه « وقتي تو پيداش نكردي مي خواي من چيكار كنم
جوابش قانعم نكرد و گفتم :الاقل مي تونستي با من بياي و دنبالش بگرديم...نمي دونم اسم اين كار كه مي
.كني چيه ولي مي دونم رسم دوستي نيست
سكوت كرد و دوباره به آتيش خيره شد ،چند قدم ازش دور شدم برگشتم و با صداي بلند تر پوزخندي زدم
و با تمسخرگفتم :خودتو به زحمت ننداز خودم مي رم دنبالش ...پيداش كردم حتما خبرت مي كنم  ...چون
مي دونم خيلي نگرانشي
ديگه عكس العملش برام مهم نبود حسابي از دستش دلخور بودم نمي دونستم انقدر سنگ دله! ...مي ديد
من دارم جلوش پر پر مي زنم ولي انگار نه انگارالاقل مي تونست به خاطر منم كه شده خودشو نگران
نشون بده .دوباره زدم تو جنگل ...حدود يه ربع راه رفتم ولي همه جا تاريك تاريك بود نمي تونستم حتي
جلوي پامو نگاه كنم تصميم گرفتم برگردم و چراغ قوه حسن آقا رو بگيرم و اگه شد با حسن آقا دوتايي
 ...بياييم و بگرديم شايد اونجوري به نتيجه مي رسيديم .همون راهو برگشتم
ربابه هنوزم كنار آتيش نشسته بود بدون اين كه بهش اهميت بدم و متوجه حضورم بشه خواستم از پشتش
.رد بشم برم كلبه بي بي كه يه دفعه صدايي شنيدم كه باعث شد تو جام خشكم بزنه
پسره خوش خيال ...انقدر دنبالش بگرد تا خسته شي-
باورم نميشد صداي ربابه بود! داشت با خودش حرف مي زد!! انقدر تو حال خودش بود كه نفهميده بود
من پشتش وايسادم ،اول باورم نشد فكر كردم شايد توهم زدم و خيال كردم كه داره حرف مي زنه ...
همون جور مثه مجسمه پشتش وايسادم تا ببينم چيزي كه شنيدم واقعيت بوده يا توهم ...اما بعد از چند
...لحظه همون صدا
لياقت نداري كه ...حقته ...حقته بري با همون دختره كه معلوم نيست چرا از خونش فرار كرده و چه -
كارست(...پوزخندي زد) هـِ البته اگه پيداش كردي
هم از تعجب داشتم شاخ در ميوردم و هم از عصبانيت داشتم منفجر مي شدم .ديگه نتونستم خودمو كنترل
كنم صدامو بردم باال و همين جور كه از عصبانيت رگ گردنم زده بود بيرون گفتم :آدم تو اين دنيا ديگه
!به كي مي تونه اعتماد كنه؟
از صدام اونقدر ترسيد و جا خورد كه از رو تخ ته سنگي كه روش نشسته بود افتاد پايين .برگشت و با
چشمايي گرد شده نگام كرد .با همون حالت ادامه دادم :اسم تو چيه؟ آدم؟ يا حيوون؟ واقعا كه شيطون
صفتي ...الكي نيست بغل آتيش نشستي چون از جنس هموني ...باورم نميشه ربابه  ...باورم نميشه كه
همه اينا زير سر تو بوده! .. .پس اون كه مينا رو از كلبش كشيده بيرون تو بودي آره؟ حتما به بهانه اين
كه من باليي سرم اومده يا اينكه فورا مي خوام ببينمش  ...البته احتمال اول قوي تره  ...درسته؟  ...اگه
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جاييشو اشتباه مي كنم بگو  ...برا همينه كه بدون مانتو و روسري رفته چون هول شده بوده ...آخه نامرد
نگفتي تو اين هواي سرد چيكار بايد بكنه؟
اعتماد به نفس خوبي داشت خيلي زود خودشو جمع كرد ،سر جاش نشست و با همون ادا و اطوار شروع
كرد با اشاره حرف زدن .ديگه داشت حوصلمو سر مي برد؛ ابرومو انداختم باال و گفتم :گوشام درازه يا
پشتم ُدم دارم؟ فكر كردي من چقدر مي تونم احمق باشم كه فكر كنم حرفاي دو دقيقه پيشت وهم و خيال
بوده؟ ...واقعا كه  ...جلوي قاضي و ملق بازي؟
خواست دوباره با همون حالت حرف بزنه كه داد زدم و گفتم :بسه ديگه ...تمومش كن ...حوصلمو سر
بردي
سرشو انداخت پايين و چيزي نگفت اما هنوزم از رو نرفته بود
صدامو اوردم پايين و گفتم :خيلي دوست دارم بدونم چرا اين مسخره بازيا رو در اووردي ...همش پيش
خودم عذاب وجدان داشتم كه تو به خاطر نجات من از اون آتش اين جوري شدي و حاال مي بينم اين همه
سال سر كار بودم ...ولي االن اينا برام مهم نيست ...االن مينا برام مهمه ...بگو مينا كجاست!...از كدوم
طرف بايد برم؟
سكوت كرده بود و هيچي نمي گفت انگار نه انگار كه دارم باهاش حرف مي زنم .به خدا اگه تربيتم
جوري بود كه دست روي زن بلند كنم االن ربابه رو زير دست و پام لهش كرده بودم ولي خودمو كنترل
كردم و گفتم :ببين ربابه ...خودت مي د وني كه مينا رو چقدر دوست دارم ...چند بار پيش خودت دربارش
حرف زدم  ...چند بار پيش خودت از عالقم گفتم و خدا خدا كردم كه بهم توجه كنه ...پس بگو
كجاست...منم قول ميدم كارتو ناديده بگيرم و بيشتر بهت توجه كنم
سرشو آروم اوورد باال و يه پوزخند تحقير كننده تحويلم داد .داشتم از كاراش ديوونه مي شدم  .با حالت
كالفه دستمو بردم تو موهامو گفتم :باشه  ...باشه  ...نگو  ...هيچي نگو  ...خودم مي رم دنبالش و پيداش
مي كنم ...حرف نزن(...صدامو بردم باال) بــــه د ََرك
مي دونستم اگه خودم برم دنبال مينا بازم به جايي نميرسم و معلوم نبود االن مينا تو چه حالي بود ...چند
قدم ازش دور شدمو رفتم سمت تاريكي جنگل ...بايد آخرين تالشمو مي كردم چاره اي نبود شايد جواب
.مي داد و ربابه به حرف مي اومد
سر جام وايسادم ،برگشتم طرفش ،دستمو به حالت تهديد سمتش نشونه گرفتم و با عصبانيت تموم گفتم:
فقط اينو بد ون اگه باليي سرش بياد فقط از چشم تو مي بينم و بس  ...مينا همه زندگيمه ...همه آينده مه
 ...همه عشقمه...پس بدون كه با من طرفي خانوم به اصطالح زرنگ
خواستم بزنم تو تاريكي جنگل كه گفت :از اون طرف نه
برگشتم سمتش و نگاش كردم ،اونطرف جنگلو نشونم داد و گفت :از اون طرف برو ...بعد يه ربع پياده
روي بغل يه درخت بيد بزرگ ...يه چاله عميقه ...عشقت اونجاست
گفتم :چاله عميق؟! يعني تو مينا رو انداختي تو يه چاله؟ نگفتي اتفاقي براش ميوفته؟
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با خونسردي گفت :برام مهم نبود
با تنفر گفتم :واقعا كه  ...برات متاسفم كه چيزي به نام قلب تو سينت نداري
خواستم برم همون طرفي كه نشونم داده بود ولي دوباره گفت :يه نفرو با خودت ببر ...طناب و فانوسم
ببر ...الزمت ميشه
با خشم نگاش كردم و گفتم :مطمئن باش ما بعدا خيلي حرفا داريم كه بزنيم
رفتم طرف كلبه بي بي و حسن آقا رو با خودم برا كمك راهي كردم .هر كدوم يه فانوس برداشتيم و زديم
به جنگل ...همون جور كه ربابه گفت بعد يه ربع بيد بزرگو پيدا كرديم و بغلشم چاله رو  .با خودم گفتم
چطور من تا حاال اينجا رو نگشته بودم! ...من كه همه اينجا ها رو بلد بودم چطور عقلم به اين طرف
!نرسيده بود
با نگراني باالي چاله زانو زدم نور فانوسو انداختم تو چاله و داد زدم  :مينا ...مينا ...جون من جواب بده
 ...مينا عزيزم ...حالت خوبه  ...يه چيزي بگو
سكوت اون پايين نگرانيمو بيشتر كرد هيچ صدايي نميومد تموم فكراي ناجور اومد تو سرم  ...ولي به
قول بابا علي يه مرد بايد تو بدترين لحظات خونسرديشو حفظ كنه  ...ولي خيلي سخت بود  ...اگه حسن
آقا نبود حتما از نگراني مي زدم زير گريه ...اصال اين چاله چرا انقدر گود بود!؟ ...كي اينجا رو كنده
!بود؟! يادم نميومد همچين چاله اي اينجا بوده
بازم سرمو كردم تو چاله و صداش كردم :مينا ...مينا ...منم اميد ...تو رو خدا يه چيزي بگو كه فقط
...بدونم زنده اي
نمي دونم چرا همچين كلمه اي به زبونم اومد! همين حرفم باعث شد صدام بلرزه و بغض گلومو بگيره،
.سكوت كردم تا بيشتر از اين جلوي حسن آقا كوچيك نشم
تو عالم خواب و بيداري بودم كه يه صداهايي شنيدم نمي تونستم بفهمم چيه ولي شنيدم يكي صدام مي كنه
از سرما تموم بدنم بي حس شده بود روز سختي رو گذرونده بودم ديگه به درد پام عادت كرده بودم سعي
مي كردم تكونش ندم تا كمتر درد بگيره  .ديشب اونقدر تو اون تاريكي ترسيده بودم كه كم كم به همه چيز
عادت كردم ترسم ريخته بود ديگه از تاريكي نمي ترسيدم . ..چشامو به زحمت باز كردم هوا تاريك تاريك
بود از بس ديروز داد زده بودم و كمك خواسته بودم صدام حسابي گرفته بود .با دقت كه نگاه كردم نور
فانوس رو ديدم و يه نفر كه داشت سعي مي كرد نورو تو چاله بندازه كم كم به خودم اومدم و صداي
اميدو شنيدم كه داره صدام مي كنه انگار دوباره جون گرفتم با اين كه فقط يه روز بود نديده بودمش ولي
خيلي دلم براش تنگ شده بود تموم توانمو جمع كردم و با صدايي گرفته گفتم :اميد ...اميد ...من
اينجام...اميد
خوشبختانه صدامو شنيد و با عجله جواب داد :واي خدا رو شكر...مينا صبر كن االن ميام ...االن ميام
از باالي چاله يه طناب انداخت پايين و ازش اومد پايين روبروم دو زانو زد ،دستشو گذاشت رو لپمو با
!نگراني گفت :واي خدا رحم كنه چقدر سردي تو دختر
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فوري كاپشنشو دراورد ،دورم پيچيد ،منو محكم تو بغلش گرفت و آروم گفت :االن گرم ميشي عزيزم
با بي حالي گفتم :اميد تو حالت خوبه؟ چيزيت نشده؟ سالمي؟
آره عزيزم سالمم ...هيچيمم نيست ...خيالت راحت-
پس ربابه چي مي گفت؟ يه طوري اومد دنبالم كه انگار اتفاقي برات افتاده-
نه عزيزم حالم خوبه ...فعال نمي خواد به اين چيزا فكر كني  ...بعدا دربارش حرف مي زنيم  ...بايد از -
اينجا بريم بيرون...مي توني محكم منو بگيري؟
آره  ...سعي خودمو مي كنم-
پشتشو بهم كرد و گفت :بيا سوارم شو ...محكم منو بگير كه بريم باال
تموم بدنم از سرما درد مي كرد .دستام بي حس بود ولي سعي خودمو كردم ،دستامو محكم دور بدنش
.حلقه كردم و سوارش شدم
از جاش بلند شد و گفت :سفت گرفتي؟ آماده اي؟
آره...برو-
خيلي آروم طنابو گرفت و ازش رفت باال؛ وقتي باالي چاله رسيديم با كمك حسن آقا اومديم بيرون
حسن آقا با نگراني گفت :مينا جان دخترم ...حالت خوبه بابا؟
...به زور لبخندي زدم و گفتم :آره حسن آقا حالم خوبه  ...فقط پام خيلي درد مي كنه
نگران نباش دخترم رسيديم كلبه خودم پاتو درمون مي كنم-
اميد بغلم كرد و تا كلبه ها منو رو دستاش برد از بوي ادكلن پيرهنش آرامش خاصي بهم دست داد هم
خيالم راحت بود كه اتفاقي براش نيوفتاده هم اين كه باالخره از اون چاله لعنتي خالص شدم
تو راه خيلي آروم تو گوشم گفت :دختر ...تو كه منو نصف جون كردي مي دوني از ديروز تا حاال چي
كشيدم  ...هر چي گشتم پيدات نمي كردم  ...داشتم ديوونه مي شدم ...شانس اووردم كه پيدات كردم ...اين
اتفاق باعث شد بيشتر از هميشه بفهمم كه چقدر دوسِ ت دارم و برام مهمي
لبخندي زدم و گفتم :تقصير تو بود ...ديشب كجا رفته بودي كه ربابه اون قدر نگران اومد پيشم؟...نمي
دونم چرا انقدر دير تو رو فرستاد دنبالم
.اميد پوزخندي زد و هيچي نگفت
گفتم :اين چي بود؟
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ام يد :هيچي عزيزم ...بعدا برات تعريف مي كنم تو فعال استراحت كن
خسته نميشي منو بغل كردي؟-
اين كه خستگي نداره  ...تازه دارم جون مي گيرم عزيزم-
وقتي رسيديم كلبه ها يه راست منو برد تو كلبمو خوابوندم تو تختم درد پام دوباره شروع شد و داشت
اَمونمو مي بريد .حسن آقا اومد پامو معاينه كرد ،پام در رفته بود تا حاال اونقدر احساس درد نكرده بودم
حسن آقا به بي بي گفت :خانم برو يه چيز مقوي بيار براش از ديشب تا حاال هيچي نخورده  ...يه چيز
درست و حسابي بهش بده چون بعدش مي خوام پاشو جا بندازم دردش زياده بتونه طاقت بياره ...ضعف
...نكنه
بي بي فوري رفت و بعد از چند دقيقه با يه سيني پر از غذا برگشت خيلي گشنه بودم اونقدر پام درد مي
...كرد كه نمي تونستم چيزي بخورم ولي به اصرار اميد و قربون صدقه هاش يه چند تايي لقمه خوردم
بعد از نيم ساعت حسن آقا اومد و بغل تختم نشست دوباره شروع كرد به معاينه كردن پام ،لبخندي زد و
گفت :حاضري دخترم؟
با نگراني گفتم :خيلي درد داره؟
اميد گفت :آخه وقتي من پيشتم و دستتو گرفتم مگه ميشه درد داشته باشه عزيزم؟
لبخندي بهش زدم و به حسن آقا گفتم :حاضرم  ...باالخره بايد اين پا جا بيوفته
دست اميدو محكم گرفتم و بهش نگاه كردم چشماش يه جور نيرويي داشت كه جرات هر كاري رو بهم
مي داد تو همين حال و هوا بودم كه يه دفعه درد كشنده اي مثه رعد و برق به پام افتاد اونقدر قوي و
...طاقت فرسا بود كه جيغ بلندي كشيدم و ديگه نفهميدم چي شد
وقتي چشامو باز كردم فكر كنم نصف شب بود .درد پام خيلي كم شده بود و حالم بهتر بود .دورو برمو كه
نگاه كردم ديدم اميد بغل تختم نشسته ،سرشو گذاشته بود گوشه تختم و خوابيده بود .دلم نيومد بيدارش كنم
خيلي آروم رواندازو انداختم رو شونه هاش ،خوشبختانه خسته تر از اين حرفا بود اصال متوجه نشد .به
صورت مظلومش نگاه كردم چق در به خاطرم زجر كشيده بود معلوم بود خيلي برا پيدا كردنم اين درو اون
در زده بود .خيلي دوسش داشتم حس مي كردم ديگه نمي تونم بدون اميد حتي يه روزم بگذرونم ؛ تموم
وجودم انگار باهاش يكي شده بود  .ناخودآگاه لبخندي زدم و خيلي آروم موهاشو نوازش كردم  ...خدا رو
.شكر كردم كه اميد حاال تو زندگيم بود ،هميشه پيشم بود و تنهام نمي ذاشت
فردا صبح وقتي چشامو باز كردم اميد رفته بود نمي دونم كجا ولي تا بعداز ظهر پيداش نشد وقتي هم
.برگشت حسابي پكر بود هر چي سعي كردم از زير زبونش حرف بكشم فايده اي نداشت كه نداشت
بعد از يه هفته پا م ديگه حسابي خوب شد و تونستم مثه روز اول راه برم .از ربابه خبري نبود بعد از اون
قضيه ديگه نديدمش چند بار سراغشو از اميد گرفتم ولي يه جورايي جواب سرباال بهم داد و بحثو عوض
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كرد .بي بي و حسن آقا هم خيلي پكر بودند انگار اتفاقي افتاده بود و من ازش خبر نداشتم تا اينكه اميد بهم
.گفت وسايلمو جمع كنم كه فردا صبح زود راه بيوفتيم و بريم تهران
صبح اول وقت با اين كه خيلي خوابم ميومد از جام بلند شدم .روز موعود اومده بود هنوز خبري از اميد
نبود مانتو و شالمو پوشيدم و تو آيينه به قيافه خودم خيره شدم .نمي دونم آمادگي اين كارو داشتم يا نه ولي
به خاطر اميدم كه شده بايد انجامش مي دادم .حاال ديگه اميدو بيشتر از خودم دوست داشتم .حاضر بودم
.به خاطرش دست به هر كاري بزنم و مهمتر از اون مي دونستم اونم به خاطر من هر كاري مي كنه
تو حال و هواي خودم بودم كه اميد در زد و اومد تو ،لبخندي بهم زد و گفت :صبح بخير عزيزم
جواب لبخندشو دادم و گفتم :صبح تو هم بخير
آماده اي؟-
آره ولي مي ترسم-
اومد جلو دستمو تو دستاش گرفت و گفت :مي دونم داري به خاطر من اين كارو مي كني ولي اينو بدون
كه داري كار درستو انجام ميدي
اميدوارم-
بهم اعتماد كن-
من به تو حتي بيشتر از خودم اعتماد دارم-
كولمو برداشت و گفت :با همين كوله اومده بودي؟
آره...با همين كوله هم برمي گردم-
بريم با بي بي و حسن آقا و بابا علي خداحافظي كنيم .منتظرمونن-
باشه...بريم-
موقع خداحافظي با بي بي خيلي دلم گرفت بغض گلومو گرفت و با اين كه سعي كردم خودمو شاد نشون
بدم ولي تا بي بي رو بغل كردم بي اختيار زدم زير گريه دلم براش تنگ مي شد خيلي دوسِ ش داشتم تو
اين مدت مثه يه مادر برام زحمت كشيده بود .به سختي از تو بغلش اومدم بيرون و با حسن آقا و بابا علي
.هم خداحافظي كردم ،بهشون قول دادم كه خيلي زود برگردم و بهشون سر بزنم
وقتي ماشين راه افتاد تا چند دقيقه پشتمو نگاه مي كردم و براي بي بي دست تكون مي دادم وقتي ديگه از
ديد خارج شد با ناراحتي سرجام نشستم و گفتم :دلم براشون تنگ ميشه
اميد لبخندي زد و گفت :مي دونم عزيزم بهت قول ميدم كارامون تو تهران كه جور شد ميارمت ببينيشون
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اميد-
همين جور كه حواصش به جاده مه گرفته بود گفت :جانم
يه چيزي ازت بپرسم راستشو مي گي؟-
آره عزيزم بپرس  ...من هيچ وقت بهت دروغ نمي گم-
دروغ نمي گي ولي راستشم نمي گي ...همش طفره مي ري و بحثو عوض مي كني -
حتما يه دليلي داره -
قول بده اين دفعه قشنگ جوابمو بدي-
باشه عزيزم ...قول مي دم -
قضيه يه هفته پيش ...بعد از اينكه من تو اون چا له گير كردم چه اتفاقي افتاد؟ ...چرا انقدر دير پيدام -
كردي؟ ...اصال چرا اون شب ربابه اومد دنبالم و اونقدر سراسيمه بود؟ مگه تو كجا بودي؟ بعد از اون
قضيه ربابه چي شد؟ اصال نديدمش ...كجا رفت؟
!اوو ...چقدر سئوال-
به خدا اميد حسابي گيج شدم كل اين قضيه شده برام يه عالمت سئوال گنده ...تو هم كه همش طفره مي -
ري  ...تو رو خدا اين دفعه جوابمو درست و حسابي بده
باشه جوابتو مي دم ولي االن نه-
با بي حوصلگي گفتم :بيا دوباره شروع شد
نه ...االن بايد تموم حواصم به اين جاده باشه  ...مه خيلي اومده پايين  ...كل جاده رو گرفته  ...بهت -
قول ميدم از اين مه كه اومديم بيرون همه چيو برات تعريف كنم
قول دادي ها-
قول قول-
ِ
يه آهنگ ماليم گذاشت و كل حواص و دقتشو گذاشت رو جاده خداييش خيلي مه غليظي بود هيچ جايي
رو نمي ديديم فكر كنم خود اميد هم شانسي داشت رانندگي مي كرد .بعد از حدود نيم ساعت از مه در
اومديم؛ جاده معلوم شد و ديگه خبري از مه نبود .منتظر بودم كه اميد جوابمو بده ولي هر چي مي گذشت
بيشتر نااميد ميشدم و مطمئن مي شدم كه دوباره سركارم ،دوست نداشتم دوباره اصرار كنم پيش خودم
گفتم اگه خودش گفت كه گفت اگه نه من ديگه چيزي نمي پرسم ولي تو دلم ازش دلخور بودم و سكوت
.كردم كه يه دفعه بدون مقدمه شروع كرد به حرف زدن و جواب دادن تموم سئواالت توي ذهنم
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اون روز كه ربابه منو از تو آتيش نجات داد چون خيلي ترسيده بود شوكه شد و نتونست حرف بزنه -
دكترا گفتن موقته و دوباره مي تونه حرف بزنه اما خبري نشد؛ بعد از اون اتفاق سعي كردم براي جبران
هم كه شده به ربابه توجه كنم و تنهاش نذارم اغلب اوقات پيشش بودم غافل از اينكه تموم رفتاراي منو به
يه حساب ديگه مي ذاشته و فكر مي كرده ك ه من بهش حسي پيدا كردم بعد از دو سه ماه دوباره تونست
حرف بزنه ولي وقتي ديد به خاطر حرف نزدنش بهش توجه مي كنم ترسيد كه بگه و من ديگه بهش توجه
نكنم و تركش كنم برا همين از اون موقع تا يه هفته پيش خودشو به اللي زده بود و صداشو در نياوورد.
وقتي تو اومدي و جاتو بين همه باز كردي اول فكر كرده بود كه يه دوست خوب پيدا كرده و مي تونه
تنهاييشو زماني كه من نبودم با بودن اون پر كنه ولي وقتي من اومدم و كم كم متوجه شد كه ما به هم
عالقه مند شديم و رابطمون جدي شد احساس خطر كرد كه كم كم داره منو از دست ميده وقتي فهميد ما
داري م برمي گرديم تهران تصميم گرفت كه هر جور شده تو رو از سر راهش برداره برا همين اون شب
اومد سراغتو چون مي دونست نقطه ضعفت منم به بهونه اين كه من اتفاقي برام افتاده تورو كشوند تو
جنگل و تو يه فرصت مناسب پرتت كرد تو چاله اي كه قبال پيداش كرده بود .اون شب براي شب بخير
اومدم كلبت ولي نبودي همه جا دنبالت گشتم ولي پيدات نكردم حتي از ربابه هم پرسيدم خيلي بي تفاوت
جوابمو داد و بهم فهموند كه خبري ازت نداره .اون شب به نظر خودم تموم جنگلو زير پا گذاشتم ولي
اثري ازت نبود خيلي نگرانت بودم داشتم ديوونه مي شدم فردا صبحش هم دوباره تا غروب همه جا رو
گشتم ديگه داشتم نااميد ميشدم نمي دوني چي كشيدم .شب دوباره مي خواستم برم تو جنگل و دنبالت
بگردم كه ربابه رو ديدم خيلي خونسرد بود اعصابم از اين بي خيالياش خورد شد و كلي بهش توپيدم ولي
بازم انگار نه انگار كه باهاش حرف مي زدم و بي خيالش شدم ،رفتم تو جنگل خيلي تاريك بود برگشتم
كه فانوسو ببرم يه دفعه ديدم ربابه داره با خودش حرف مي زنه مچشو گرفتم اولش حاشا كرد ولي بعد از
كلي تهديد و دعوا به حرف اومد و گفت كه كجايي .بعد از اين كه نجاتت دادم و خيالم از بابت سالمتيت
راحت شد دوباره رفتم سراغش ك لي چيز بود كه بايد برام توضيح مي داد حدود پنج ساعت باهاش هم
دعوا كردم و هم حرف زدم .آخرش از تو حرفاش فهميدم كه تو براش يه رقيب عشقي بودي  .آره ...
ربابه عاشقم بود و من احمق از رفتاراش نفهميدم ...نبايد ميذاشتم كار به اينجا بكشه بعد از اين كه باهاش
حرف زدم و با قهر ازش جدا شدم فردا صبحش بي بي تو كلبه ربابه يه نامه پيدا كرد ...ربابه رفت
شهر ...تموم وسايلشو جمع كرد و رفت .تو نامش نوشته بود كه فقط به خاطر سرزدناي من اونجا مونده
بود و حاال كه ديگه همه چي تموم شده و من همه چيو مي دونستم ديگه دليلي نمي ديد كه تو پنج كلبه
بمونه براي هميشه رفت كه با خالش تو شهر زندگي كنه ...به قول خودش رفت كه زندگيشو از نو بسازه
از تعجب داشتم شاخ در ميووردم! نمي دونستم چيزايي كه مي شنيدم داستان بود يا حقيقت! خيلي شبيه فيلم
هاي توي تلويزيون بود با ناباوري گفتم :اينايي كه گفتي راست بود ديگه؟
نگاهي بهم كرد و گفت :آره چطور مگه؟
آخه خيلي غيرواقعيه شبيه فيلم هاي سينماييه ...باورم نميشه اصال ربابه اهل اين جور حرفا نبود يه -
دختر ساده بود كه هر چي داشت كف دستش بود
تو اين جوري فكر مي كردي عزيزم...اون دست هر چي شيطون بوده از پشت بسته-
نگو اميد.. .خب اونم عاشق بوده...عاشقا دست به هر كاري مي زنن...من حسشو درك مي كنم-
درك مي كني؟ اگه يه اتفاقي برات ميوفتاد من چه خاكي به سرم مي ريختم؟ سر يه بچه بازي بي منطق -
مي دوني چه باليي مي تونست سرت بياد؟
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حق با اميد بود كاري كه ربابه با ما كرد چيزي جز ظلم و بدجنسي نبود بي خود طرفشو گرفتم ...منم
.عاشق بودم ولي مطمئن بودم هيچ وقت دست به همچين كاري نمي زدمو با جون كسي بازي نمي كردم
تو عزيزم...تو راست ميگي...كاري كه ربابه
دستمو گذاشتم رو دست اميد كه رو دنده بود و گفتم :حق با ِ
با ما كرد غير قابل قبوله
هيچ وقت نمي تونم ببخشمش-
هيچ وقت؟-
هيچ وقت-
االن عصباني اينو ميگي بعد كه يه مدت گذشت و آروم شدي كم كم مي بخشيش-
نمي دونم ...شايد ...ولي االن كه اصال نمي خوام اسمشو بيارم-
...خب بگذريم ...هر چي كمتر در موردش حرف بزنيم بهتره-
آره-
راستي يه سئوال ديگه هم تو ذهنم مونده ...بپرسم؟-
اميد ابروشو انداخت باال و گفت :يه سئوال يا يكي از سئواالت؟
سئوال ...سئوال آخر-
نه به جون تو همين يه
ِ
من كه بنده فرمان بر شمام  ...بپرس ...اگه صد تا سئوالم داشته باشي جواب مي دم عزيزم-
نه همين يه سئواله ...ميگم بي بي از قضيه با خبر شد؟ -
تا قبل از اين كه ربابه بره و اون نامه رو بذاره نذاشتم بي بي خبردار بشه ولي وقتي بي بي نامه رو -
پيدا كرد مجبور شدم همه چي رو براش تعريف كنم
بيچاره حتما خيلي ناراحت شد-
ناراحت شد؟ از اولش كه شروع كردم به تعريف كردن گريه كرد تا آخرش-
آخي...طفلكي-
آره خيلي براش سخت بود كه از زبون من اون حرفا رو بشنوه ...باورش نمي شد كه دخترش همچين -
كارايي كرده باشه
بي بي بيچاره ...ديدم اين آخريا خودشو حسن آقا خيلي پكرند نگو همچين اتفاقايي افتاده بوده-
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آره دلم خيلي براشون سوخت-
ديگه سعي كردم بحثو كش ندم چون مي دونستم اميد هم زياد خوشش نمياد كه درباره اين موضوع حرف
.بزنه ...يه جورايي بحثو عوض كردم و سعي كردم اميدو از اون حال و هوا در بيارم
ديگه داشتيم مي رسيديم .ديگه محيط اطرافمو ميشناختم هر چي بيشتر به خونه نزديك مي شدم بيشتر مي
ترسيدم حس مي كردم اتفاق بدي قراره بيفته .از قبل آدرسو به اميد داده بودم وقتي وارد كوچمون شديم
گفتم :واي اميد دارم از استرس مي ميرم خيلي نگرانم نمي دونم جراتشو دارم يا نه
اميد ماشينو روبروي خونمون پارك كرد و گفت :اينجاست؟
آره خودشه ...خونه اي كه از پدربزرگم به مامانم ارث رسيده-
مي دونم خيلي سخت ه كه بعد از دو ،سه ماه برگردي خونه ...ولي چاره اي نداريم .اصال منم باهات ميام -
كه تنها نباشي
نه عزيزم آخه تو بياي من به اونا چي بگم؟ بگم از خونه فرار كردم و حاال با يه پسر برگشتم؟ نه اميد -
جان تو نياي بهتره ،من خودم ميرم وقتي همه چي روبراه شد خبرت مي كنم ...بايد آروم آروم به بابام و
.خونوادم بگم كه فكر نكنن تو اين مدت پامو از گليمم درازتر كردم
باشه هر جور ميلته...شمارمو كه داري؟-
...آره دارم...راستي-
از رو داشبورد يه دستمال كاغذي برداشتمو شماره خونه و موبايلمو روش نوشتم ،دادم دستشو گفتم :بيا
اينم شماره من ي كيش مال خونست اون يكي هم شماره موبايلمه البته بايد برم دوباره سيم كارت بگيرم
خوبه  ...اين جوري مي دونم چه طوري باهات تماس بگيرم-
برا چند لحظه به هم خيره شديم اميد هم مثه من نگران بود اينو راحت مي شد از چشماش فهميد ولي سعي
مي كرد به روي خودش نياره
لبخندي زدم و گفتم :خب فكر كنم ديگه وقت خداحافظيه
آهي كشيد و گفت :آره ...هر از گاهي قرار بذار ببينمت ...مي دوني كه تحمل دوريتو ندارم
باشه منم همين طور-
دستمو تو دستش گرفت و گفت :دلم برات تنگ ميشه
من بيشتر از تو عزيزم-
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فقط سعي كن زودتر منو بهشون معرفي كني كه بيام خواستگاريت و از اين قايم موشك بازي خالص -
بشيم
چشمكي زدمو با شيطنت خاصي گفتم :اين قايم موشك بازيا هم برا خودش عالمي داره ها ...كلي خاطره
ميشه برامون
...خنديد و گفت :بله شيطون خانم خاطره ميشه
اميد هم با همون شيطنت ادامه داد :حيف كه تو خيابونيم وگر نه همين االن ت مي كردم
لبخندي زدم و گفتم :شيطون ...من بايد برم
در ماشينو باز كردمو پياده شدم اصال دلم نمي خواست ازش جدا بشم يه جورايي تموم تكيه گاهم شده بود
.اميد
يه فكري به سرم زد دوباره سوار ماشين شدم و گفتم :بريم
اميد با تعجب گفت :كجا؟
پست بانك-
پست بانك برا چي؟-
يه سيم كارت جديد بگيرم آخه نمي تونم دوريتو تحمل كنم مي خوام تا رسيدم خونه بهت زنگ بزنم و -
صداتو بشنوم
فكر خوبيه ...بزن بريم-
يه راست رفتيم پست بانك؛ سيم كارت قبليمو سوزوندم و يه سيم كارت جديد گرفتم همون جا هم اميد برام
يه گوشي خريد هر چي بهش اصرار كردم كه تو خونه يه گوشي دارم قبول نكرد پونصد هزار تومن پول
گوشي شد .وقتي سيم كارتو گذاشت تو گوشيم با گوشي خودش باهام تماس گرفت ،گوشيم كه زنگ خورد
.شماره خودشو توش ذخيره كرد و داد دستم
لبخندي زد و گفت :بيا حاال ديگه خيالم راحت شد ...مي تونم راحت بهت زنگ بزنم ...دختر خوب فكري
كردي ها
...خنديدم وگفتم :ما اينيم ديگه آقا
دوباره دور زديم و ماشين روبروي خونمون وايساد .ديگه وقت رفتن بود .از ماشين پياده شدم و گفتم:
خداحافظ ...مراقب خودت باش عزيزم
...خداحافظ گلم ...منو تو خماري نذاري ها !  ...زنگ بزن خبر بده-
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باشه عزيزم -
از عرض كوچه رد شدم روبروي در خونه وايسادم انگار چند سال بود كه از اونجا دور بودم همه چي
برام تازگي داشت .قلبم به طپش افتاده بود ...دستم مي لرزيد .نمي دونستم االن كي درو باز مي كنه...
...خيلي مي ترسيدم ...از عكس العمل خونوادم مي ترسيدم
سرمو برگردوندمو به اميد كه هنوز منتظر بود برم تو نگاه كردم با سر بهم قوت قلب داد و تشويقم كرد
كه زنگ بزنم  .باالخره به خودم جرات دادمو زنگو فشار دادم .خيلي دوست داشتم همون موقع فرار كنم
و از اونجا دور بشم ولي به خاطر اميد بايد منتظر مي موندم .چند لحظه بعد يكي گوشي آيفنو برداشت و
گفت :كيه؟
صداي نيما رو كه شنيدم پاهام به لرزه افتاد دستمو به ديوار زدمو شروع كردم به نفس نفس زدن كه نيما
دوباره گفت :كيه؟
...با صداي لزرون گفتم :نيما
يه لحظه سكوت كرد مي دونستم صدامو شناخته؛ فقط نمي دونست چه عكس العملي بايد نشون بده
گفتم :نيما ...منم مينا ...خواهرت
با صداي بهت زده گفت :مينا تويي؟
آره منم ...نمي خواي تعارفم كني بيام تو؟-
هيچي نگفت فقط ديدم دكمه آيفنو زد و در باز شد .برگشتمو به اميد نگاه كردم براش دست تكون دادم و
.اونم جوابمو داد؛ با پاهايي لرزون رفتم داخل و درو بستم
خونه همون جور بود مثه دو ماه پيش ،فقط معلوم بود كسي به باغچه نرسيده بود چون پر از برگاي زرد
درختا شده بود .نزديك در ورودي بودم كه ديدم در ساختمون باز شد و مامانم همين جور كه گريه مي
كرد و اسممو صدا مي كرد دوون دوون اومد طرفم چقدر دلم براش تنگ شده بود از گريه هاش منم به
گريه افتادم چقدر تو اين دو ماه شكسته شده بود .معلوم بود خيلي زجر كشيده وقتي همديگرو بغل كرديم
.دوست داشتم تا آخر عمرم همون جا بمونم و تكون نخورم
گريه هامون كه تموم شد مامان اشكاشو پاك كرد و گفت :كجا بودي دختر؟ مي دوني هر روز دعا مي
كردم كه فقط بتونم يه بار ديگه ببينمت؟
مي دونم مامان...منم دلم براتون تنگ شده بود ...مجبور بودم كه برم-
كجا رفته بودي؟ ما هر جا كه به فكرمون مي رسيد دنبالت گشتيم ولي پيدات نكرديم-
قضيش مفصله مامان بعدا برات تعريف مي كنم ...راستي نيما كجاست؟-
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ازت يه ذره دلخوره ...تا آيفنو گذاشت اومد تو اتاقم و تنها جمله اي كه گفت اين بود«آرزوت برآورده -
شد دخترت برگشت» ...بعدشم رفت تو اتاقش
يعني باهام قهره آره؟-
قهر كه نه خب بهش حق بده ازت دلخور باشه-
مامان مي دونم منو درك نمي كني ولي به خدا مجبور بودم...بابا رو حرفش وايساده بود و كوتاه -
نميومد ...هر چند شايد االنم همون جور باشه...و لي مامان به خدا اگه بابا بازم بخواد اذيتم كنه برا هميشه
ميرم و ديگه بر نمي گردم
صداي مامان آروم شد و ن اراحتي از تك تك كلماتش مي باريد :ديگه نگران نباش بابات ديگه كاري به
كارت نداره
خوشحال شدم و گفتم :پس فهميد كه اشتباه كرده  ...مي دونستم وقتي برگردم بابا از كارش پشيمون شده
مامان آهي كشيد :آره ...حاال ديگه مختاري هر كاري دلت مي خواد انجام بدي
.از لحن حرف زدنش شك كردم...تازه متوجه لباسش شدم ...تموم لباساش يه دست سياه بود
گفتم :مامان اتفاقي افتاده؟ ...چرا لباسات مشكيه؟
هيچي دخترم  ...چيزي نشده-
مامان بابا كجاست؟-
بغض گلوشو گرفت و با صدايي لرزون گفت :يه جاي خوب
كجا؟-
قطره اشكي كه از چشماش اومد پاي ين ،پاكش كرد و گفت :فكر مي كردم خبر داري كه برگشتي؟
از چي مامان؟ به خدا دارم ديوونه ميشم بگو ديگه-
يه دفعه صداي نيما رو شنيدم كه گفت :مامان بهش بگو  ...بهش بگو با رفتنش چه گندي به زندگيمون زد
چقدر از ديدن نيما خوشحال شدم دلم براش پر مي زد .برگشتم طرفش و گفتم :نيما خودتي؟ چقدر دلم
برات تنگ شده بود
ولي رفتارش از صد تا غريبه هم بدتر بود ،اصال نگام نمي كرد به مامان گفت :مامان بهش بگو  ...بهش
بگو االن ديگه آزاده ...االن ديگه هر كاري دلش خواست مي تونه بكنه
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به مامان نگاه كردم فقط گريه مي كرد و اشكاشو پاك مي كرد ديگه مطمئن شدم كه يه اتفاقي افتاده قلبم به
طپش افتاد و با نگراني گفتم :مامان تو رو خدا حرف بزن چي شده؟
نيما با عصبانيت گفت :مامان ميگي يا خودم بگم؟
مامان همين طور داشت گريه مي كرد و نگاهش به زمين بود .وقتي نيما ديد مامان قرار نيست حرفي
بزنه چند قدم اومد جلو و تو فاصله يه متري ازم ،روبروم وايساد چشماش پر از درد و خشم بود دو تا
.حس متفاوت
تو چشمام خيره شد و با عصبانيت گفت :مي دوني وقتي رفتي چي شد؟ مي دوني چه باليي سرمون اومد؟
رفتنت كمر بابا رو شكست دو روزه از شركت اخراجش كردند و خونه نشين شداونقدر تو خودش ريختو
.ريخت كه از درون داغون شد
از حرفاش مي ترسيدم ،مي دونستم آخر حرفاش به جايي ختم ميشه كه تحمل شنيدنشم كار سختيه؛ ولي با
اين حال با صدايي لرزون گفتم :منظورت چيه؟ بابا كجاست؟اتفاقي براش افتاده؟
خدا خدا مي كردم كه بگه مريضه ...اصال بگه سكته كرده و تو بيمارستانه...مي خواستم فقط بشنوم كه
بابام زندست و مي تونم ببينمش
نيما با بي رحمي تموم اومد جلو و همين جور كه تو چشمام خيره شده بود گفت :بابا نتونست دووم
بياره...آره بابا مرده...بابا رفت ...اينم بدون كه باعثش تو بودي و بس...باورم نميشه كه يه عمر پشت
.خواهري وايساده بودم كه چيزي جز خودخواهي و غرور تو وجودش نبود
چيزي كه مي شنيدمو باور نداشتم تموم دنيا يه دفعه رو سرم خراب شد دوست نداشتم باور كنم ...نمي
خواستم باور كنم...شايد يه شوخي بود ...يه شوخي كه تموم مي شد...به پنجره اتاق بابا خيره شدم
خاموش بود انگار همه در و ديوار اي خونه داشتن بهم دهن كجي مي كردند انگار همشون داشتند جمله
.هاي آخر نيما رو تكرار مي كردند
چشمام پر از اشك شده بود ولي هنوز باور نمي كردم دو قدم از نيما فاصله گرفتم و گفتم :اين چه جور
شوخي مسخره ايه؟ شوخي بهتر از اين پيدا نكردي؟
نيما پوزخندي زد و گفت :شوخي ؟ آره بايدم برا تو مرگ شوخي باشه ...براي تو همه چي شوخيه ...همه
چي...براي اطالعت خانم كوچولو بايد بهت بگم هيچ كدوم از حرفام شوخي نبود يه نگاه به لباسمون بنداز
رنگي به غير از مشكي توش مي بيني؟
 .پاهام ديگه توان تحمل بدنمو نداشت نشستم رو زمين و گفتم :مي خوام بابا رو ببينم
دير اومدي ...چهل و پنج روز دير اومدي ...بابا چهل و پنج روزه كه فوت كرده-
ديگه باورم شده بود...شوكه شده بودم...هضمش برام مشكل بود باباي من مرده بود ...چهل و پنج روز
بود كه مرده بود ...من حتي به چهلمش هم نرسيدم ...تقصير ربابه بود اگه اون برنامه رو پياده نمي كرد
من حداقل به چهلمش مي رسيدم .واي چي داشتم مي گفتم داشتم ديوونه مي شدم تنها چيزي كه يادمه اين
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بود كه عقب عقب مي رفتمو همين جور كه بابامو صدا مي كردم از نيما فاصله مي گرفتم كه يه دفعه پام
 .به پايه تاب گير كرد و با سر خوردم زمين؛ ديگه چيزي نفهميدم
چشمامو كه باز كردم تو اتاقم رو تخت خوابيده بودمو تو دستم سرم بود به سختي چيزي يادم مي يومد
وقتي رسيدم خونه نزديكاي ظهر بود و حاال هوا تاريك شده بود سعي كردم يادم بياد كه چي شده و يه
دفعه همه چي يادم اومد ،مرگ پدر...خشم نيما...گريه مامان ...و اين كه همه اينا تقصير من بود ...با
صداي بلند زدم زير گريه و بابامو صدا زدم چقدر دلم براش تنگ شده بود حاال ديگه حاضر بودم زمان
به عقب برگرده و به خاطر بابام تن به ازدواج با هر كسي رو بدم فقط بابام زنده باشه و كنارم باشه .حاال
بود...من
ديگه بچه يتيمي بودم كه باعث مرگ پدرش شده بود...آره نيما راست مي گفت همش تقصير من
ِ
حيوون خودخواه به هيچي فكر نكردم و رفتم ،هيچي رو در نظر نگرفتم ...گريم بيشتر شد ،گوشه پتو رو
ِ
.تو مشتم فشار مي دادم و با داد و شيون بابامو صدا مي زدم
از صداي داد و فريادم مامان با عجله اومد تو اتاقم تا ديدمش با همون حالت گفتم :مامان  ...مامان ...من
بابا رو مي خوام ...بهش بگو برگرده ...مامان به خدا جبران مي كنم ...اگه برگرده هر چي بگه گوش
مي كنم ...مامان تو رو خدا بگو برگرده
مامانم تا حال منو ديد اومد كنارم نشست ،منو تو بغلش گرفت و در حالي كه خودشم گريه مي كرد گفت:
.عزيزم ...گريه نكن ...صبور باش ...بابات همه جا پيشته...مطمئن باش هنوزم مثه قبل دوست دارم
نه مامان  ...بابا ديگه دوستم نداره...من باعث شدم بابا بميره اگه نمي رفتم اون اتفاق براش نميوفتاد-
...كي ميگه عزيزم؟!...بابات به خاطر تو نمرد ...بابات-
يه دفعه صداي نيما اومد ،تو چهار چوب در وايساده بود هنوزم همون جور بي رحم و عصباني :مامان
بسه ديگه ...مي خواي با اين حرفات كاراشو توجيح كني؟ ...بذار تو عذاب وجدان خودش بميره
مامان كه ديگه اعصابش خرد شده بود گفت :نيما اين چه حرفيه كه مي زني با اين كارات مي خواي به
...كجا برسي؟...همه مي دونيم كه بابات
نيما صداشو برد باال و گفت :ما هيچي نمي دونيم  ...ما فقط اينو مي دونيم كه مينا باعث همه اين اتفاقا
بوده
مامان :چي داري ميگي؟
نيما :همين كه گفتم...حاال هم پاشو مامان...پاشو بذار به درد خودش بميره
مامان ديگه طاقتش ت موم شد و در حالي كه بلند بلند گريه مي كرد از اتاق رفت بيرون ،نيما هم پشت
.سرش رفت بدون اينكه حرف ديگه اي بزنه
حرفاي نيما بيشتر از هر چيز ديگه اي عذابم مي داد .عامل مرگ پدر من بودم ،پس حاال حاالها بايد
تقاص پس مي دادم اشكام بند نمي اومد از بس گريه كرده بودم و بابا رو صدا زده بودم صدام گرفته بود.
تو حال و هواي خودم بودم كه صداي موبايلم بلند شد از تو كيفم درش اووردم اميد بود .تازه يادم بهش
.افتاد چقدر بهش احتياج داشتم .چقدر دوست داشتم االن تو بغلش بودم و گريه مي كردم
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...گوشيو جواب دادم :الو اميد
اميد :الو مينا...عزيزم...خوبي؟ ...چرا صدات اين جوريه؟
.زدم زير گريه نمي تونستم حرف بزنم ،اميد حسابي هول كرده بود
اميد :مينا...مينا...چي شده؟ ...عزيزم اتفاقي افتاده؟...حرف بزن دارم ديوونه ميشم ...اذيتت كردند؟...
مينا
به زور گفتم :نه...اميد بابام...بابام
اميد :بابات چي؟ بابت كتكت زد؟ تو اتاق حبست كرده؟
مينا :نه ...كاش اين كارا رو مي كرد
اميد :واي مينا بگو ديگه...مردم از نگراني
با گريه گفتم :واي اميد باورت ميشه؟ باورت ميشه؟ بعد از دو سه ماه اومدم خونه و حاال بهم مي گن بابام
مرده ...بابام به خاطر من مرده...من بابامو كشتم...من
.چند لحظه ساكت شد نمي دونست چي بايد بگه اميد هم مثه من شوكه شده بود
خودشو جمع و جور كردو گفت :مينا لباساتو بپوش و بيا بيرون ،ميام دم در دنبالت ...بدو
االن؟-
آره...اونجا موندن برات سمه ...بيا دم در ...ميريم يه چرخي مي زنيم قول مي دم صبح نشده برت مي -
گردونم خونه ...باشه؟
باشه-
يه جور بيا بيرون كه نفهمند تو اتاقت نيستي-
آخه چه جوري؟-
نمي دونم ...خودت يه كاريش بكن ...من مغزم كار نمي كنه-
باشه يه كاريش مي كنم-
پس منتظرتم ...خداحافظ-
خداحافظ-
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از جام بلند شدم ،سوزن سُرمو از دستم كشيدم بيرون و چند تا بالشت گذاشتم زير پتوم كه مثال زير پتو
خوابم .دسته كليدامو از تو كمدم پيدا كردم ،لباسامو پوشيدم و زدم بيرون .اميد دم در منتظرم بود تا
ديدمش دوباره همه اتفاقا اومد تو ذهنم و بي اختيار زدم زير گريه .از ماشين پياده شد ،اومد كنارم و منو
.تا ماشين برد ،سوارم كرد و راه افتاد
فقط گريه مي كردم؛ هيچ حرفي نداشتم ،اميد هم سكوت كرده بود و حسابي تو فكر بود تا اينكه يه جاي
خلوت پارك كرد و چراغ تو ماشينو روشن كرد .از نورش چشمام اذيت شد و گفتم :اميد تو رو خدا
.خاموشش كن چشمام اذيت ميشه
فوري چراغو خاموش كرد؛ از ماشين پياده شد ،در سمت منو باز كرد و گفت :بيا بريم عقب بشينيم...
عقب راحت تره
پياده شدم و رفتم صندلي عقب نشستم؛ اونم از در سمت ديگه سوار شد و بغلم نشست ،دستشو دورم حلقه
كرد و منو تو بغلش گرفت؛ واقعا بهش احتياج داشتم ...حتي به بوي ادكلنشم محتاج بودم .وقتي ديدم بغلم
كرد منم محكم بغلش كردم و دوباره زدم زير گريه .شالمو از سرم انداخت ،موهامو نوازش كرد و تو
گوشم زمزمه كرد :گريه كن  ...گريه كن عزيزم ...بذار سبك بشي
با گريه گفتم:اميد...همش تقصير من بود
اميد :كي ميگه تقصير تو بوده؟
همه ميگن ...نيما ...مامان-
مگه بابات چه جوري فوت كرده؟-
نمي دونم ...بهم نگفتند-
شايد تصادف كرده باشه...يا شايدم قبال يه بيماري داشته و بهتون نگفته بوده ...از كجا معلوم كه به -
خاطر تو اين جوري شده؟
نمي دونم ...ولي مي دونم بابام ديگه پيشم نيست ...من ديگه بابا ندارم ...يتيم شدم-
مي دونم ...خيلي سخته ...اون روزي كه پدر و مادرم مردند منم همين حسو داشتم ...حس اين كه ديگه -
پشتيباني نداري و تنها شدي
آره منم تنهام  ...خيلي-
تو تنها نيستي ...من هميشه پيشتم ...هميشه ...اگه االن يكي از مرداي زندگيتو كه دوست داشتي از -
دست دادي م طمئن باش يكي ديگه هست كه بهش تكيه كني ...برادرت ...من
نيما كه ديگه فكر نكنم اصال اسم منو بياره-
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اونم االن ناراحته ...وگر نه مگه ميشه تو رو كنار بذاره ...تازه نيما هم نه ...من كه هستم ...من هميشه -
پيشتم عزيزم
دلم برا بابام تنگ شده-
دل منم براي پدر و مادرم تنگ شده ولي مطمئنم اونا هميشه باهامن ،هميشه هوامو دارند ...مي دونم -
اونا هميشه دوسم دارن ...باباي توام همين طور ...درسته نمي بينيش ولي مطمئن باش كه اونم مثه همه
پدر و مادرا دوسِ ت داره و هواتو داره ...حتي اگه راهتو اشتباه بري
تا نزديكاي صبح تو گوشم زمزمه كر د و دلداريم داد .وجودش برام حكم اكسيژنو داشت اونقدر تو گوشم
.خوند تا گريم بند اومد و كم كم تو بغلش خوابم برد
قبل از اينكه خورشيد غروب كنه برگشتم اتاقم ،ظاهرا هيشكي نفهميده بود كه رفته بودم بيرون .چشمام
خيلي خسته بود رفتم تو تختمو سعي كردم بخوابم ولي نمي شد هنوزم يه قسمت از وجودم مرگ پدرو
باور نداشت خيلي سعي كردم آخرين باري كه با پدرم حرف زدمو يادم بياد ولي چيزي تو ذهنم نبود مي
.دونستم آخرين حرفامونم زياد جالب نبوده
بازم گريه اومد سراغم ،نمي دونم تا كي گريه كردم كه بعدش خوابم برد .مرگ پدر ضربه ي خيلي بدي
برا م بود .دو روز بود كه برگشته بودم خونه؛ تو اين دو روز هيچي از گلوم پايين نمي رفت هر غذايي كه
مامان برام ميوورد رو يه جورايي رد مي كردم؛ روحيم داغون داغون بود .هر دفعه كه اميد باهام تماس
مي گرفت كاري نداشتم جز گريه كردنو اون بنده خدا هم مثه هميشه سعي مي كرد آرومم كنه .عذاب
وجدان ولم نمي كرد اونقدر ضعيف شده بودم كه چشمامم به زور باز مي ذاشتم .از مامان شنيدم كه يه ماه
بعد از فوت بابا ،رويا و شوهرش تموم وسيله هاشونو فروختند و رفتند خارج از كشور .زياد از اين خبر
ناراحت نشدم كال با رويا رابطه خوبي نداشتم يا اصال چ شم ديدنشو نداشتم .تموم اون اتفاقارو از چشم
.رويا مي ديدم .چه بهتر كه رفت و از دستش خالص شدم
اعتصاب غذام اونقدر طوالني شد كه مجبور شدند بهم سُرم وصل كنند ديگه نايي برام نمونده بود يه
جورايي داشتم خودمو تنبيه مي كردم .نيما هم اصال بهم محل نمي داد .تو اين چند روز حتي يه بارم نديده
بودمش
كارم شده بود گريه و گريه و گريه  ...هر چند كه ديگه اشكي برام نمونده بود ،تو آخرين تماسي كه با
اميد داشتم خيلي دعوام كرد كه چرا هيچي نمي خورم و دارم به خودم صدمه مي زنم .گفت كه اگه اين
.برنامه رو تموم نكنم خودش يه كاري مي كنه.ولي اين حرفا هم برام مهم نبود .ديگه هيچي برام مهم نبود
.چهار روز از غذا نخوردنام مي گذشت و به حدي ضعيف شده بودم كه نمي تونستم از جام بلند بشم
صداي زنگ در بلند شد و نيما آيفونو برداشت ،صداشو مي شنيدم كه مي گفت :كيه؟ ...شما؟ ...خيله خب
االن ميام
صداي مامان :نيما كي بود؟
صداي نيما :نمي دونم ...ميگه يه لحظه بياييد دم در كارتون دارم

155

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

نشناختيش؟-
نه...آشنا نميومد-
سرمو كردم زير پتو و چشامو بستم ...از خودم بدم ميومد ...به سختي خودمو تحمل مي كردم.چند دقيقه
نگذشته بود كه نيما برگشت و رفت تو اتاقش ،لباساشو عوض كردو وقتي داشت مي رفت دم در اتاقم يه
لحظه وايساد .سرمو از زير پتو اوردم بيرون و نگاش كردم براي اولين بار تو اين چند روز ديدمش...
نگاه تحقير كننده اي بهم كرد و گفت :كم كم داره باورم ميشه كه اصال نمي شناختمت
اينو گفت و رفت ...مونده بودم منظورش از اين حرف چي بود؟! ...كجا رفت؟
تقريبا ساعت يك شب بود كه برگشت  .اول رفت تو اتاقش و يك ساعتي همون جا موند  .ازش مي
.ترسيدم ...حرفي كه ظهر بهم زد زياد جالب نبود ...پس خبري شده بود
خوابم نمي برد ولي از ضعف سرم گيج مي رفت حدود ساعت دو بود كه نيما از اتاقش اومد بيرون اول
فكر كردم مي خواد بره طبقه پايين ولي ديدم اومد تو اتاقم...از ترس بهش نگاه نمي كردم ...ديدم خيلي
آروم اومدو بغلم رو تخت نشست ،مي دونستم االن مي خواد شروع كنه به سرزنش منو اين كه بابا رو
من كشتمو از اين حرفا ...خودمو آماده كردم .ديگه به اين حرفا عادت كرده بودم ،تموم اتاق دور سرم
.مي چرخيد ولي خودمو كنترل كردم
نيما با صداي آروم گفت :مي دوني كي بود ظهر زنگ درو زد؟
.سرمو به عالمت نه تكون دادم
نيما :نمي خواي بگي وقتي از خونه فرار كردي كجا رفتي؟
مگه برا تو فرقي هم مي كنه؟-
خب آره ...من نبايد بدونم خواهرم تو اين مدت كجا بوده؟-
جاي بدي نبودم ...مطمئن باش-
مي دونم جاي بدي نبودي-
با تعجب پرسيدم :از كجا مي دوني؟
نيما از اين رو به اون رو شده بود؛ لحنش آروم و مهربون بود مثه اون قديما ...چقدر دلم برا اين
.رفتاراش تنگ شده بود
با همون ماليمت گفت :تو آدمي به اسم اميد مي شناسي؟
انگار برق سه فاز بهم وصل كردند .از ترس زبونم بند اومده بود .واي يعني نيما از قضيه منو اميد خبر
داشت؟ آخه چه طوري؟ حاال پيش خودش فكر مي كنه من تبديل شدم به يه دختر هرزه و بي بند و بار كه
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تو دو سه ماه خودشو به باد داده .بغض گلومو گرفت .نمي خواستم نيما اين جوري از قضيه ما با خبر
.بشه؛ پس برا همين ظهر اون حرفا رو بهم زد
وقتي ديد حرفي نمي زنم گفت :هنوزم كنجكاو نيستي بدوني كي ظهر اومد دنبالم؟
با صدايي لرزون گفتم :هر كي بوده خبراي خوبي نداشته
منم اول همين فكرو مي كردم .از ظهر تا حاال باهاش بودم و حرفاشو گوش دادم ...اولش فكر كردم -
داره دروغ مي گه ...بهش شك داشتم ...مي خواستم خفش كنم ولي بعدش فهميدم اون صادق و روراست
تر از اين حرفاست ...تو چشماش دروغ نبود ...صداقت بود
با نگراني گفتم :هر كي هر چي گفته دروغه
از االن بهش مي گي دروغ گو ...پس فردا مي خواي چي صداش كني؟-
حسابي گيج شده بودم؛ نمي فهميدم چي مي گه! گفتم :كي رو مي گي؟ نمي فهمم ...تا حاال به حرفاي كي
گوش مي كردي؟
راست و حسيني بگو ...تو آدمي به اسم اميد مي شناسي؟ -
انگار از هم ه چي خبر داشت اون خبرچين اطالعاتش بيشتر از اين حرفا بود .ديگه نمي تونستم حاشا
.كنم .مي دونستم قضيه منو اميدو فهميده
گفتم :آره مي شناسم...ولي قضيه اون جور نيست كه تو مي دوني
تو از كجا مي دوني من چي مي دونم؟...مي دونم حسابي گيجت كردم ...بذار از اول برات تعريف كنم- ،
ظهر كه آيفونو برداشتم يه غريبه بود كه ازم خواست برم دم در ،وقتي رفتم ديدم يه جوون حدود بيست و
پنج يا بيست و شش ساله جلوم وايساده ...جوون خوش تيپي بود ...معلوم بود آدم خوبيه ...معلوم بود با
.ادب و با فرهنگه ...بعد از سالم و عليك كردن خودشو معرفي كرد
با عجله گفتم :كي بود؟
گفت اسمش امي ِد-
!!داشتم شاخ در ميووردم  ...اميد
گفتم :چي؟...اميد...غير ممكنه
نه خودش بود...گفت كه دوسِ ت داره و مي خواد باهات ازدواج كنه ...اولش خيلي عصباني شدم فكر -
كردم تو اين مدت كه رفتي از راه به در شديو ديگه اون دختر پاك و نجيب قديم نيستي ...ازم خواست
حاضر بشم و باهاش برم بيرون تا تموم قضيه رو برام تعريف كنه ...وقتي اومدم باال هنوزم ذهنيتم نسبت
بهت بد بود برا همين اون حرفا رو بهت زدم .وقتي با هم رفتيم بيرون منو برد تو يه پارك ،نشستيم و
شروع كرد به تعريف كردن .از اول برام گفت تا آخرش كه دم در پيادت كرد و ازت خواست كه تو
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خماري نذاريشو خبرش كني ...اونقدر رو راست و محكم حرف مي زد كه حتي يه لحظه هم فكر نكردم
كه داره دروغ ميگه يا مي خواد منو فريب بده ...من آدم شناس خوبيم خوب آدميو انتخاب كردي ...مهم
تر از همه از اين خوشحالم كه تو همه شرايط شخصيتتو حفظ كردي و از حدت خارج نشدي ...اين اون
خواهريه كه من ميشناسم
هنوز تو شوك بودم ،اميد همه قضيه رو برا نيما تعريف كرده بود نمي دونم چي كار كرده بود كه نيما از
!اين رو به اون رو شده بود
نيما ادامه داد :مي دوني وقتي رفتي خيلي از دستت دلخور بودم البته بهت حق مي دادم ...من نتونستم
برات كاري انجام بدم؛ راضي كردن پدر كار هيچ كس نبود ،هيشكي زورش به بابا نمي رسيد ...حتي
بعضي اوقات فكر مي كردم تنها كاري كه مي تونستي بكني همين بوده ...وقتي پدر فوت كرد ضربه
خيلي بزرگي بهمون خورد ...اون اواخر پدر خيلي غمگين بود مي دونستم از كاري كه باهات كرده
پشيمون شده تا اين كه يه روز از بيمارستان باهامون تماس گرفتند كه بابا تصادف كرده و تو اتاق عمله...
عمل بابا خيلي خوب پيش رفت ولي تنها مشكل اين بود كه قبل از اين كه تصادف كنه سكته قلبي كرده
بود برا همين زير عمل دووم نيوورد و تموم كرد .همون موقع دكترا گفتند مشكل بابا بر مي گشته به پنج
سال پيش و از همون موقع حالش خراب بوده ولي بابا به روي خودش نمي اورد حتي به مامانم نگفته بود
دكترا گفته بودند سه سال بيشتر زنده نمي مو نه ولي شانس با پدر بود و دوسال بيشتر از حرف دكترا
عمر كرد ...با اين كه مي دونستم مقصر تو نبودي ولي اونقدر از رفتن تو و بابا ناراحت بودمو احساس
تنهايي مي كردم كه به خودم قول دادم وقتي يه روز برگشتي اون چنان ادبت كنم كه ديگه فكر رفتنو تنها
.گذاشتن من به ذهنت نرسه برا همين وقتي ديدمت اونجوري برخورد كردم
با ناباوري گفتم :يعني من مقصر مرگ بابا نبودم؟
نه ...نبودي ...حتي يه درصد-
!ولي تو گفتي همش تقصير منه-
مي دونم ...معذرت مي خوام ...دست خودم نبود ازت دلخور بودم مي خواستم بفهمي كه وقتي فرار -
كردي ما چه حالي داشتي م ...مينا منو ببخش ...اميد گفت كه اول نمي خواسته دخالت كنه ولي وقتي حال
تو رو مي بينه كه هر روز داري آب مي شي تحمل نمي كنه و دلو مي زنه به دريا ،مياد پيش منو همه
چيو تعريف مي كنه ...حاال هم مانع رسيدنتون به هم نميشم ...قرار خواستگاري رو هم گذاشتم شايد بگي
زشته و بايد تا سال صبر كنيم  ...ولي مي دونم آرزوي بابا اين بود كه تو با كسي ازدواج كني كه
عاشقشي ...مي خواست با اين كار اشتباهشو جبران كنه ...اينو يه روز قبل از اين كه تصادف كنه بهم
آذر ...قرار خواستگاري رو گذاشتم برا يه ماه ديگه يعني اول دي .مي دونم پدر و
گفت ...امروز اول ِ
مادرش فوت كردند برا همين بهش سخت نگرفتم گفتم خودش بياد كافيه ...تو هم ديگه گريه زاريو بس
كن ،بابا اصال خوشش نمي ياد تو با خودت اين جوري كني ها
گريه و خنده با هم قاطي شده بود تنها كاري كه كردم اين بود كه پريدم تو بغلشو حس كردم كه دوباره به
.دنيا اومدم  ...چقدر دلم براش تنگ شده بود
انگار يه بار سنگينو از رو دوشم برداشتند حس اين كه مرگ پدرم تقصير من نبوده حالمو بهتر مي
كرد ...باورم نمي شد كه انقدر سريع همه چي روبراه بشه همش فكر مي كردم كلي بايد سر معرفي اميد
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به خونوادم صغري و كبري بچينم ،مقد مه چيني كنم و از واسطه كمك بگيرم ولي همه چي يه دفعه درست
شد ...نيما ترتيب همه چيو داد كم كم روحيمو با كمك اميد و نيما بدست اوردمو شدم همون ميناي سابق...
.به اصرار نيما روز خواستگاري لباس مشكيمو در اوردم و يه لباس رنگي خوشگل پوشيدم
اميد تو كت و شلوار معركه شده بود اونقدر كه دوست داشتم بپرم تو بغلشو دو تا ماچ آبدار ازش
بگيرم!! ...بعد از اينكه روحيمو بدست اوردم رفتم سراغ دوست قديمي و با معرفتم الناز .اولش كلي
.دعوام كرد و گله و شكايت كرد ولي وقتي قضيه رو براش تعريف كردم آروم شد و منو بخشيد
با يه جشن كوچولو و خ ودموني با هم نامزد شديم همه فاميل از اومدنم خوشحال بودند هر چند هر از
گاهي يه تيكه اي هم مي نداختند ولي برام مهم نبود مهم اميد بود كه كم كم داشتم بدستش ميوردم ،لحظه
شماري مي كردم برا روزي كه اسمم بره تو شناسنامش ،قرار عقد و عروسيو برا ايام عيد گذاشتيم .جاي
.بابام توي اون روزا خيلي خالي بود
به خواست من عقد و عروسي رو با هم مي گرفتيم ،مي خواستم تو هزينه و اين جور چيزا صرفه جويي
بشه (كسي چه مي دونه شايدم مي خواستم زودتر با اميد ازدواج كنم و ديگه مطمئن بشم كه مال خود
)!خودمه
يه هفته از نامزديمون مي گذشت اميد پي شنهاد كرد براي اين كه يه حال و هوايي عوض كنيم يه سري
بريم پنج كلبه  .من كه خيلي دلم براي بي بي گل و بقيه تنگ شده بود .از نيما اجازه گرفتم و بهش گفتم كه
اونم باهامون بياد ولي گفت :نه شما برين من اينجا كلي كار دارم  ...ازتون مطمئنم ...شما دو تا
امتحانتونو پس دادين ...برين ...به سالمت
اين دفعه يه عالمه وسيله تو چمدونم چيدمو كلي به خودم رسيدم برعكس دفعه قبل كه داشتم فرار مي
.كردم
.اميد اومد دنبالمو بعد از خداحافظي از مامان و نيما حركت كرديم
اميد حسابي جاشو تو خونوادم باز كرده بود اونقدر با نيما صميمي شده بود كه هر كسي نمي دونست فكر
مي كرد دوستاي دوران بچگي همند .با مامانم كه ديگه نگو و نپرس اونقدر تو دل مامانم جا باز كرده بود
.كه اسم اميد از زبونش نمي افتاد همش اميد اميد مي كرد
تو راه براي بي بي و بابا علي سوغاتي خريدم خيلي دوست داشتم دوباره ببينمشون از اومدنمون خبر
.نداشتند ،سرزده مي رفتيم
وقتي رسيديم بي بي از خوشحالي نمي دونست چي كار كنه برا من و اميد اسپند دود كرد و كلي برامون
.آرزوي خوشبختي كرد بابا علي هم با لبخنداش نشون داد كه برامون خوشحاله
وقتي وارد كلبم شدم احساس خوبي بهم دست داد احساس راحتي ...حسي كه تو اين كلبه داشتمو تو اتاق
خودم نداشتم .لباسامو عوض كردم ،از صحبت اميد و بي بي گل با هم استفاده كردمو رفتم لب رودخونه
ولي چقدر دلم براي رودخونه تنگ شده بود .زير يه درخت نشستم و به رودخونه خيره شدم ...آرامش بود
و آرامش ...هوا خيلي سرد بود وسطاي دي بود و زمستون بدجوري خودشو نشون مي داد با اين كه چند
تا لباس رو هم پوشيده بودم ولي بازم مي لرزيدم .وقتي نفس مي كشيدم بخار از دهنم بيرون ميومد .ولي
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به نظرم با اين كه زمستون اومده بود و درختا لخت بودند هنوزم اونجا قشنگي خودشو داشتو آدم لذت مي
.برد
همين جور كه از سرما مي لرزيدم اميد پشتم نشست ،منو محكم تو بغلش گرفت و گفت :داري مي لرزي
...دختر
لبخندي زدم و گفتم :مي لرزيدم ...حاال ديگه گرم شدم
همون جور كه از پشت بغلم كرده بود سرشو گذاشت رو شونمو گفت :چقدر دلم هواي اينجا رو كرده بود
منم همين طور-
يادته؟ همين جا بود كه ازت خواستگاري كردم-
خنديدم و گفتم :همچين مي گي يادته انگار چند سال گذشته همين سه چهار ماه پيش بود عزيزم
چقدر اون شبو دوست داشتم-
آره خيلي خوب بود-
لپمو ب*وس* كرد و گفت :اصال فكر نمي كردم كه انقدر راحت از تموم مشكالتمون رد بشيم
مثه من ...من هميشه فكر مي كردم كلي بايد برات بجنگم-
مي جنگيدي؟-
به نظرت مي جنگيدم؟ ...تو چي به خاطرم مي جنگيدي؟-
من به خاطرت حاضرم جونمم بدم-
!اميد ديگه خالي نبند-
.خالي نمي بندم عزيزم ...عشق من عميق تر از اين حرفاست-
صداشو اوورد پايين و تو گوشم گفت :االن تو وجودم فقط تويي ...تو ...اونقدر دوسِ ت دارم كه حاضرم
برات هر كاري بكنم
هر كاري؟-
...هر كاري-
حاضري به خاطرم بپري تو رودخونه؟-
چي؟-
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بپري تو رودخونه-
االن؟-
آره االن-
!مگه ُخل شدم-
خنديدم و گفتم :ديدي...ديدي ...انقدر برام لغوز نخون آقا پسر
اميد از پشتم بلند شد و گفت :پاشو...پاشو مردم از سرما
همين طور كه به رودخونه نگاه مي كردم گفتم :پنج دقيقه ديگه مي ريم
اميد جوابي نداد .برگشتم ببينم چي كار مي كنه كه با تعجب ديدم كاپشن و پيراهنشو در اوورده و با يه
زيرپوش ركابي سفيد جلوم وايساده ،خواست بپره تو آب كه خيلي سريع بلند شدم ،دستمو گذاشتم رو
.سينشو به زور نگهش داشتم
!با خنده و تعجب گفتم :اميد چيكار داري مي كني؟
.لبخندي زد و گفت :خودت گفتي بپر تو رودخونه...منم دارم همين كارو مي كنم
ديوونه شدي؟ ...يخ مي زني-
عوضش بهت ثابت مي كنم كه لغوز نمي خونم خانم-
دوباره خواست بره سمت رودخونه كه اين دفعه جدي جلوشو گرفتم يه ذره به عقب هولش دادم و گفتم:
من بگم غلط كردم خوبه؟
اين حرفا چيه مي زني عزيزم؟-
مگه تو نمي گي به خاطر من هر كاري مي كني؟-
دارم همينو ثابت مي كنم-
خب حاال به خاطر من بيا و بي خيال شو...خب؟-
دستاشو دور كمرم حلقه كرد و گفت :باشه خودت خواستي ها! ...حاال فهميدي چقدر دوسِ ت دارم؟
اين كارم نمي كردي مي دونستم چقدر دو َسم داري-
...صورتشو اوورد نزديك صورتم و با صداي خيلي آروم گفت :عاشقتم
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م يه حس خيلي قوي بهم منتقل شد و باعث شد ضربان قلبم بره باال ...ولي چقدر اون لحظاتو دوست
داشتم .به خودم افتخار مي كردم كه عاشق مردي شدم كه انقدر دوسم داره و حاضره به خاطرم دست به
.هر كاري بزنه ...ه
تو سه روزي كه پنج كلبه بوديم اونقدر هوا سرد بود كه اكثرا تو كلبه بوديمو كنار آتيش با هم حرف مي
زديم .بهترين لحظه هاي زندگيمو مي گذروندم ...وابستگيم به اميد هر لحظه بيشتر از قبل مي شد ...و
همين كارش برام جالب و شيرين بود...به جرات مي تونستم بگم اميد تموم كس و كارم شده بود و به غير
از اون به هيچ چي و هيچ كس فكر نمي كردم .چيزي كه بيشتر از همه منو به خودش جذب مي كرد
اخالق معقولش بود هميشه مي دونست تو چه موقعيت هايي چه كاري و چه رفتاري نشون بده تا قبل از
اين كه به اميد حسي پيدا كنم هميشه فكر مي كردم نيما بهترين آدميه كه مي شناسم ولي حاال به نظرم اميد
حتي از نيما هم بهتر بود .به موقع شوخي مي كرد و به موقع جدي بود .يه آدم فهميده به تموم معنا.
هميشه از لباساي مردونه مثه شلوار پارچه اي راسته و پيراهن مردونه بدم ميومد ولي وقتي اميد اون
لباسا رو مي پوشيد عاشق همون لباسايي مي شدم كه قبال ازشون متنفر بودم خيلي بهش ميومد و بيشتر از
.همه مردونش مي كرد با اون تيپش هميشه مطمئن بودم كه يه مرد واقعي پشتمه و هيچ وقت تنها نيستم
اون روزا خوشبختي رو با تموم وجو دم فهميدم .با همه وجود حسش كردم و ازش لذت بردم .كم كم داشتم
به اين نتيجه مي رسيدم كه سرنوشت باهام راه اومده و اين دفعه ديگه مي خواد به ميل من جلو بره...
ديگه موقع برگشت بود ،چقدر اين دو سه روز برام زود گذشت مثل برق و باد ...اميد وسايلو گذاشت تو
ماشين ،به ب ي بي قول دادم كه براي ماه عسل حتما ميريم اونجا و ازش خواستم كه حتما برا عروسيمون
بياد .بعد از اين كه ازشون خداحافظي كرديم حركت كرديم .دو ماه و نيم بيشتر به عروسيمون نمونده بود
 .و من هنوز هيچ كاري نكرده بودم نه جهيزمو خريده بودم و نه براي عروسي كاري كرده بوديم
تو فكر اين چيزا بودم كه اميد گفت :چيه خانم خانما تو فكري؟ غرق نشي؟
.هيچي داشتم به كارايي كه بايد بكنم فكر مي كردم-
مي دوني داشتم به چي فكر مي كردم؟-
به چي؟-
به اين كه اگه يه روز من مُردم تو چيكار مي كني؟-
صدامو به عالمت شكايت بردم باال و گفتم :اِ ...من درباره چي فكر مي كنم تو در باره چي!...اين چه
فكريه؟..اَه ضد حال مي زني ها
خودمم نمي دونم چرا اين فكر اومد تو ذهنم  ...دست خودم نبود ...حاال كه حرفش شد چي كار مي كني؟-
من نمي تونم حتي يه ذره بهش فكر كنم-
باالخره بايد باهاش مواجه بشي-
ِ ...ا بس كن ديگه اميد-
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.باشه...باشه ...فقط يه چيزي بگم و حرفو عوض مي كنم-
بگو-
اگه من زودتر از تو مردم ،مي دونم برات خيلي سخت ميشه ...ولي اصال دوست ندارم خودتو داغون -
كني ...به خدا مينا نمي خوام مثه مرگ پدرت خودتو به نابودي بكشوني ها! ...باشه؟ ...قول بده
بغض گلومو گرفت و گفتم :اميد دلت مياد منو اين جوري زجر بدي؟
لبخندي زد و گفت :به خدا اصال دوست ندارم ناراحتت كنم ميگم كه ،همين جوري ناخودآگاه اين فكر اومد
تو ذهنم ...قول ميدي؟
براي اين كه بحثو عوض كنم گفتم :باشه قول مي دم ...حاال ميشه تمومش كني؟
دستمو گرفت و گفت :خيله خب ...باشه حرفو عوض مي كنم ...ولي قول دادي ها
براي چند دقيقه سكوت سنگيني بينمون بود .نگاش كردم ،داشت جاده رو نگاه مي كرد حتي نمي تونستم
.براي يه لحظه هم نبودشو تصور كنم
براي اينكه از اون حال و هوا بياييم بيرون گفتم :راستي تو طال زرد دوست داري يا طال سفيد؟
لبخندي زد و گفت :مگه فرقي هم داره؟
برا ما خانما آره ...برا شما آقايون چي؟-
فرقي نمي كنه ...تو خودت چي دوست داري؟-
.من طال سفيد دوست دارم ...مي خوام حلقه هاي عقدمون طال سفيد باشه-
با شوخي اشاره به حلقه تو دستش كرد و گفت :مگه به غير از اين حلقه بازم بايد حلقه بخريم؟! تازه اينم
.از دستم گشاده چند بار نزديك بود بيفته و گم بشه
!!!خيلي شاكي گفتم :اميد
...دستاشو به عالمت تسليم برد باال و گفت :باشه...باشه ...تسليم ...هر چي شما بگي خانمم ...ما
با خنده گفتم :بله ...مي دونم ...شما غالم فرمان بر مايين
خنديد و گفت :نخيرم ...خوب خودتو تحويل مي گيري ها
پس چي؟-
با شيطنت خاصي گفت :ما نوكر فرمان بر شماييم خانم
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 .دو تاييمون خنديديم و از بهترين لحظاتمون كمال لذتو برديم
وسطاي چالوس بوديم كه هوا برفي شد و چند دقيقه بعدش برف شروع كرد به باريدن .جاده حسابي يخ
زده ب ود همه با احتياط و آروم رانندگي مي كردند هر چي بيشتر جلو مي رفتيم برف بيشتر ميشد تا جايي
كه اميد پياده شد و زنجير چرخ ماشينو بست كه سُر نخوريم .هر دوتامون با دقت به جاده چشم انداخته
...بوديم يه دفعه همه چي به هم ريخت مثه يه فيلم وحشتناك ...مثه يه فيلم ترسناك
داشتيم آروم جلو مي رفتيم .يه سمتمون دره بود و سمت ديگمون كوه ...يه دفعه ديديم از دور يه
اتوب*وس* داره با سرعت مياد سمتمون ،ترمزاش نمي گرفتو روي جاده ليز مي خورد .بدنه اتوب*وس*
...خورد به كوه كنار جاده و همين جور كشيده مي شد و همچنان ليز مي خورد
هممون اميدوا ر بوديم كه برخوردش با كوه باعث بشه وايسه ولي انگار كوه هم از پسش بر نمي يومد.
اونقدر تو شوك بوديم كه فقط به اتوب*وس* خيره شديم و منتظر بوديم ببينيم چي ميشه! اتوب*وس*
روبرومون تو فاصله صد متري بود ،يه دفعه نمي دونم چي شد كه از كوه فاصله گرفت و اومد تو الين
ما ،سرعتش كم بود ولي چون جثه بزرگي داشت هر چي سر راهش بودو از جا مي كند و هولش مي داد
به جلو .باورم نميشد داشت ميومد سمت ما  ،اونقدر دستپاچه شده بوديم كه به جاي اينكه از ماشين بريم
بيرون به اتوب*وس* خيره شده بوديم و تو جامون خشكمون زده بود .باالخره اتوب*وس* به ماشينمون
خورد و يه صداي وحشتناكي بلند شد .از ترس جيغ كشيدمو اميدو صدا كردم .اتوب*وس* داشت
ماشينمونو هل مي داد و با خودش جلو مي برد .يه دفعه اميد به خودش اومد پشت سرمونو نگاه كرد و
گفت :واي االن مارو با خودش مي بره تو دره
با ترس گفتم :حاال چيكار كنيم اميد؟
يه لح ظه فكر كرد ،خيلي سريع در سمت منو باز كرد و گفت :بپر پايين ...بپر پايين
 .چند متر بيشتر به دره نمونده بود ،همچنان داشتيم سُر مي خورديم و اتوب*وس* ماشينو هل مي داد
اميد :مينا بپر پايين ...االن ميريم تو دره
پس تو چي؟-
بپر پايين ...منم مي پرم پايين-
مي ترسم-
...صداشو برد باال و گفت :ميگم بپر
وقتي ديد تو جام خشكم زده دو تا پاشو اوورد باال و از بغل با تموم قدرتش هُلم داد بيرون ...از ماشين
پرت شدم بيرون و بعد از چند تا غلت روي جاده رو زمين پهن شدم .با اين كه تموم بدنم درد مي كرد
...سرمو اووردم باال و داد زدم :اميد بپر پايين ...اميد
.اميد داشت سعي مي كرد در سمت راننده رو باز كنه ولي انگار در باز نمي شد و قفل شده بود
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از جام پا شدم و داد زدم :اميد ...از اون در ...از اون در بپر
اما ديگه دير شده بود جلوي چشمام اتوب*وس* و ماشين با هم رفتند تو دره و بعد از چند ثانيه صداي
انفجا ر مهيبي كل منطقه رو برداشت ...تو جام خشكم زده بود! ...چيزي كه مي ديدمو باور نداشتم!...
چشمام به دره خيره شده بود و دهنم باز مونده بود ...مغزم توان هيچ دستوري رو نداشت ...مي خواستم
بدوم و برم لب دره ولي پاهام هيچ حسي نداشتند همون جور تو جام وايساده بودم و به جايي كه
اتوب*وس* و ماشين رفتند تو دره خيره شدم .همه مردم اين ور و اون ور مي دويدند و هر از گاهي يكي
...بلند داد مي زد :يكي آتش نشاني خبر كنه ...يكي آمبوالنس خبر كنه
يكي از خانمايي كه شاهد حادثه بود اومد طرفمو همين جور كه تكونم مي داد گفت :خانم حالت خوبه؟...
دختر خانم
يه لحظه به خودم اومدم .دور و برمو نگاه كردم و سعي كردم همه چيو دوباره تو ذهنم مرور كنم...
اميد...اميد! ...اميد كجا بود؟ ...اميد نتونست بپره؟! ...با تموم توانم دويدم سمت دره ،لبه اش وايسادم
منظره اي كه مي ديدمو نمي تونستم هضم كنم ...اتوب*وس* و ماشين وسط رودخونه بودند و تو آتيش
مي سوختند .دور و برشونو با دقت نگاه كردم دنبال اين بودم كه اميد االن يه جايي اطراف ماشين افتاده و
كمك مي خواد ولي اثري از هيشكي نبود ...اميد كجا بود؟ ...شعله هاي آتيش اونقدر زياد بودند كه حتي
.چشما رو هم مي سوزوندند و ديگه اثري از سرماي زمستون نبود
نمي خواستم باور كنم ...اميد نتونست از ماشين بپره بيرون! ...پاهام به لرزه افتاد و همون جور دو زانو
.زدم رو زمين
...با تموم توانم داد زدم :اميد ...اميد ...كجايي؟ ...اميد صدامو مي شنوي؟
قلبم خبر بدي داشت ولي مغزم قبول نمي كرد .بغض گلومو گرفت ولي بازم به داد زدن ادامه دادم:
!اميد ...اميد ...كجايي؟ ...نه اميد ...حق نداري باهام اين كارو بكني ...حق نداري...مي شنوي؟
متوجه اشكاي رو صورتم نمي شدم .يكي از خانما اومد جلو ،بغلم كرد و گفت:آروم باش عزيزم ...آروم
باش ...كسي باهات بود؟
نامزدم...اميد ...نامزدم اون پايينه-
از جام بلند شدم ،با شدت هلش دادم از دره رفتم پايينو به سمت اتوب*وس* و ماشين دويدم چند بار پام
پيچ خورد و افتادم زمين ولي اين چيزا برام مهم نبود ،دستام و زانوهام زخم شده بود ولي هيچي نمي
فهميدم ...هيچي ...چند متريشون كه رسيدم از گرما و حرارت صورتم داشت مي سوخت ...دستمو جلوي
صورتم گرفتمو اميدو صدا زدم:اميد ...صدامو مي شنوي؟
منتظر جواب بودم كه يه نفر منو عقب كشيدو با خودش به عقب برد ،گريه مي كردم و ضجه مي زدم:
ولم كنين ...ولم كنين ...مي خوام اميدو پيدا كنم ...اون تنهاست ...من بايد برم كمكش
تنها چيزي كه اون آدم غريبه گفت اين بود :خانم همه چي تو آتيش سوخته ديگه دنبال هر كي مي گردي
بايد بيخيالش بشي ...همه چي تا نيم ساعت ديگه خاكستر ميشه ...بي خود دست و پا نزن
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چه بي رحم حرف مي زد .انگار نه انگار كه چهل و چند نفر آدم تو اون اتوب*وس* جزغاله مي شدند...
اميدم ...اميدم ...اميدم كجا بود؟
ادامه داد :اون كسي كه دنبالش مي گردي االن ذغال شده ...هيشكي از اين آتيش جوون سالم به در نمي
بره
حرفش مثه پتك تو سرم خورد ...تموم بدنم بي حس شد و ديگه نفهميدم چي شدو سر از كجا دراووردم...
تنها عكس العملي كه بدنم نشون داد غش كردن بود ،شايد با غش كردن فشار سنگيني كه روم بود كمتر
.مي شد
چشمامو كه باز كردم ديدم تو بيمارستانم ،گلوم درد مي كرد و سرم گيج مي رفت نمي دونستم چرا سر از
اينجا در اوور ده بودم! ...هر چي فكر مي كردم چيزي به ذهنم نمي رسيد ،درمونده و خسته دوباره
.چشامو بستمو خوابيدم
وقتي بيدار شدم ديدم نيما روبروي پنجره پشت بهم وايساد بود و داشت بيرونو نگاه مي كرد .با ديدن نيما
!ياد اميد افتادم ...كجا بود؟ ...چه باليي سرمون اومده بود؟
تو جام نشستم و از صداي جير جير تخت نيما متوجهم شد ،برگشت ،لبخندي زدو گفتِ :ا بيدار شدي؟
گفتم :نيما من كجام؟ ...هر چي فكر مي كنم يادم نمياد چي شده؟
اومد بغلم كنار تخت نشست و گفت :هيچي يه ذره فشارت افتاده بود ...اووردنت بيمارستان
اميد كجاست؟ ...تو مي دوني چي شده؟-
سرشو انداخت پايينو گفت :درست نمي دونم ...آخه من كه اونجا نبودم ...ولي پليس راهداري چالوس
...ميگه
تا اسم چالوس اومد تموم اتفاقا اومد جلوي چشمم ...تصادف اتوب*وس*...شعله ها ...اميد ...حرف اون
...غريبه
اشك جلوي چشامو گرفت و گفتم :نيما ...اميد چي شد؟ ...پيداش كردند؟ ...زندست؟
با ناراحتي گفت :هنوز هيچي معلوم نيست ...ولي نگران نباش يه حسي بهم ميگه زندست
حاال چي ميشه؟ خدايا خودت به دادم برس-
نيما دستمو گرفت و گفت :گريه نكن ...همه چي درست ميشه ...بايد منتظر باشيمو ببينيم چي ميشه
االن پليس داره چيكار مي كنه؟-
دارند جسدارو شناسايي مي كنن ...با راننده و شاگرد ،جسد چهل و هشت نفرو پيدا كردند بايد شناسايي -
كنند ببينند هويتشون چيه؟ مشخصات اميدم دادم
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با وحشت گفتم :براي چي ؟ ...مي خواييد تو جسدا دنبالش بگردين؟
نه...نه ...مشخصاتشو دادم كه دنبالش بگردند ...تا راحت تر پيداش كنند-
تلويزيونو روشن كن-
برا چي؟-
مي خوام ببينم اخبار چي ميگه-
نيما تلويزيونو روشن كرد و زد شبكه خبر ،حادثه اي كه اتفاق افتاده بود اونقدر مهيب و دردناك بود كه
تو صدر خبرا بود ...كارشناسا نظر مي دادند ...پليسا اظهار نظر مي كردند ...هر كس يه چيزي مي
گفت .وقتي تلويزيون الشه اتوب*وس* و ماشين اميدو نشون داد اونقدر گريه كردم كه نيما تلويزيونو
خاموش كرد ،اومد بغلم كردو دلداريم داد .قلبم احساس خوبي نداشت ...خيلي دوست داشتم اميدوار باشم
ولي قلبم نااميد بودو همين باعث مي شد دردم بيشتر بشه ،انتظار چقدر سخت بود! دلم برا اميد يه ذره شده
بود ...آرزو مي كردم كه تموم اين قضايا تموم بشه ،اميد پيدا بشه و بتونم دوباره ببينمش اونقدر حالم بد
.بود كه تو بيمارستان نگهم داشتند و نذاشتند مرخص بشم
بعد از دو روز نيما اومد تو اتاقم ،چهرش خيلي تو هم رفته بود ،وقتي قيافشو ديدم با نگراني گفتم:چيه؟
نيما خبري شده؟...از اميد خبري شده؟
قيافشو جمع و جور كرد و گفت :نه  ...نه  ...چيز خاصي نيست ...مي گم يه چيز بگم هول نكني ها....
قول مي دي؟
!نيما داري ديوونم مي كني بگو چي شده-
از پزشكي قانوني اومده بودند ،گفتند همه جسدا شناسايي شده مونده يه جسد كه ازت مي خوان بري و -
شناساييش كني ...هول نكن ...اصال معلوم نيست كه اون اميد باشه(...دست و پاشو گم كرده بود)اگرم
نمي خواي بري اصال عيبي نداره ...مي گم نمي توني بري
دستمو رو سرم گذاشتم و با بغض گفتم :واي خدا ...كمكم كن
اصال ولش كن مي رم ،مي گم نمي توني بياي-
به خودم اميد دادم كه مي رمو شناساييش مي كنم وقتي اون آدم اميد نباشه پس مي فهمم زندست برا همين
گفتم :نه نيما صبر كن ...ميام ...بيام بهتره
آخه تو حالت خوب نيست-
نه خوبم...بيام خيالم راحت ميشه و مي فهمم كه اميد هنوز زندست-
مطمئني؟-
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آره ...مطمئنم ...ميام-
دل ت و دلم نبود ،به سختي خودمو كنترل مي كردم .به كمك مامان لباسامو عوض كردم و به طرف پزشكي
قانوني راه افتاديم .تو راه همش خدا خدا مي كردم نتونم اون جسدو شناسايي كنم يا اينكه مطمئن بشم كه
.اميد نيست
از راهروهاي پيچ در پيچ پزشكي قانوني كه رد مي شديم فاميال و خونواده كسايي رو مي ديدم كه تو
حادثه تو آتش كباب شدند و به سختي ميشد تشخيصشون داد .حال بدي داشتند همشون اونقدر گريه كرده
بودند كه نايي واسشون نمونده بود .مسئول اونجا در اتاقو باز كرد و منم باهاش داخل شدم .اجازه اووردن
همراه رو نداده بودند .دكتر از رو كاغذ يه ك دي رو حفظ كرد و رو در يخچالها دنبالش گشت .در يخچال
مورد نظرشو باز كرد و يه تخت كشويي كه روش يه جسد بودو بيرون كشيد ،پارچه روي صورتشو كنار
كشيدو به من گفت :خانم ...لطف كنين بيايين جلو تر تا بتونين خوب تشخيص بدين
پاهام راه نميومد ...اصال بدنم باهام نبود ...به سختي و آرومي رفتم جلو و كنار جسد وايسادم وقتي
صورتشو نگاه كردم صحنه ي وحشتناكي كه ديدمو هيچ وقت فراموش نمي كنم .صورتش اصال قابل
تشخيص نبود ...اونقدر سوخته بود كه چيزي به نام صورت نداشت .يه دفعه حالت تهوع بهم دست داد و
.همون جا كنار اتاق تو سطل آشغال باال اووردم ...صحنه خيلي بدي بود
دكتر گفت :خانم حالتون خوبه؟
سرمو تكون دادم و گفتم:بله خوبم ...آخه من تا حاال همچين صحنه هايي نديده بودم
چي شد؟ چيزي فهميدين؟-
خيلي بد سوخته هيچي معلوم نيست-
يه نشونه اي چيزي از نامزدتون ندارين؟-
يه ذره فكر كردم و گفتم :چرا حلقش ...حلقه نامزديمون
دكتر دست چپ جنازه رو بيرون اوورد ولي هيچ حلقه اي تو دستش نبود .خوشحال شدم ...انگار دنيارو
.بهم دادند
.با ذوق گفتم :ديدين؟ ...ديدين؟ ...حلقه تو دستش نيست ...پس اون اميد نيست
مي خواستم از اتاق برم بيرون كه دكتر گفت :احتمال داره حلقه از دستش افتاده باشه؟
تو جام خشكم زد ياد جمله اميد افتادم ((مگه به غير از اين حلقه بازم بايد حلقه بخريم؟! ...تازه اينم از
))دستم گشاده چند بار نزديك بود بيفته و گم بشه
برگشتم سمت دكتر و گفتم :بله ...حلقش از انگشتش گشاد بود
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عالمت ديگه اي نداشت مثه زخم عميق ...يا عالمتي كه خاص باشه خوشبختانه فقط صورتش بدجوري -
سوخته بدنش زياد نسوخته نمي دونم دليلش چي بوده ولي با اين حال اگه چيزي رو بدنش بوده بگين تا
.دنبالش بگرديم
خيلي فكر كردم ولي چيزي به نظرم نمي رسيد با نااميدي گفتم :نه دكتر چيزي به نظرم نمي رسه
مي خواست كشو رو بذ اره سر جاش كه يه چيزي يادم اومد باعجله گفتم :يادم اومد دكتر ...اميد يه تاتو
رو سينش داشت ...اسم منو رو سينش تاتو كرده بود ...مينا
دكتر دوباره كشو رو تا آخر باز كرد و گفت :سمت چپ يا راست؟
نمي دونم  ...يادم نيست-
خيله خب بذارين چك كنم-
بعد از چند لحظه دكتر گفت :يه لحظه تشريف بيارين
با ترس رفتم جلو و كنار دكتر وايسادم گفت :منظورتون اينه؟
چيزي كه مي ديدمو باور نداشتم يه عالمت مثه يه نوشته رو سينش بود درست همون جايي كه من گفته
.بودم اما از نوشته تاتو چيزي معلوم نبود
با صدايي لرزون گفتم :ولي اسم من كه معلوم نيست
خانم پوستش سوخته درسته درصد سوختگي كمه ولي روي پوست اثر خودشو گذاشته اين به احتمال -
زياد همون خالكوبيه كه شما گفتين
با ناباوري و صدايي لرزون گفتم :يعني ...يعني ...اين اميدِ؟
قد و مشخصات ظاهريش كه با نامزدتون يكيه ...و اين عالمت هم خودش دليل محكميه ...مسافراي تو -
اتوب*وس* با راننده و شاگرد چهل و هفت نفر بودند و اين جسد چهل و هشتميه ...تو ماشين شما هم كه
.فقط يه نفر بوده پس اون يه نفر حتما همون نامزد شماست
سرجام خشكم زده بود حرفاش برام گنگ بود ...يعني چي كه حتما نامزد شماست؟! دكتر جسدو سرجاش
گذاشت و در يخچالو ب ست ،مي خواست از اتاق بره بيرون كه گفت :متاسفم ...تسليت مي گم خانم
.شنيدن اين كلمه اونقدر برام سنگين بود كه جيغ بلندي كشيدمو نقش زمين شدم
خيلي راحت اميدو از دست دادم ...كسي كه تموم زندگيم بود ،كسي كه تنها دليلم براي زندگي بود ...تموم
پشت و پناهمو ...عشقو نف سمو ...كسي كه نمي تونستم حتي يه لحظه هم دوريشو تحمل كنم ...با مردن
اميد و رفتنش وجود و هستي منم رفت ...قلبم طوري شكست كه درست كردنش ممكن نبود ...احساساتم
تو يه چشم به هم زدن نابود شدند ...شدم يه تيكه گوشت ...شدم يه جسمي كه ديگه از خودش اختياري
.نداشت..مرگ ا ميد به نوعي منم كشت در عرض يه شب تبديل شدم به يه آدم سرد و بي روح
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وقتي تو بيمارستان به هوش اومدم مغزم درست كار نمي كرد ...همه مي گفتند فقط اميدو صدا مي كردم،
هيچي يادم نبود...هيچ كسي رو نمي شناختم ،حتي نيما ...دكترا گفتند شوك مرگ اميد اونقدر برام سنگين
بو ده كه تموم مغزمو مختل كرده بود ...گريه نمي كردم ...فقط اميدو مي خواستم
دو هفته گذشت و هيچ تغييري نكردم .پزشكي قانوني هويت اميدو از حرفا ونشونه هايي كه داده بودم تاييد
كردند و به خونوادمون تحويل دادند .من نه تو تشييع جنازه اميد بودم و نه حتي تو مجلس ختمش ...تموم
اون مدت تو بيمارستان بودم و تو حال و هواي خودم .هيچي برام معني نداشت هر جا كه نگاه مي كردم
اميدو مي ديدم تا مي خواستم برم نزديكش ناپديد ميشد و منم شروع مي كردم به داد و فرياد...ديگه از
دست دكترا كاري برنميومد نيما هر روز بهم سر مي زد اما مغزم اونو نمي شناخت و فوري با داد و
...فرياد از اتاقم بيرونش مي كردم باورم نمي شد ولي حتي مامانمم از اتاق انداختم بيرون
اونقدر بي قراري كردم و ديوونه بازي دراووردم كه دكترا فقط تونستند با آمپول آرام بخش كنترلم كنند و
آخرشم به نيما و مامان پيشنهاد دادند كه براي مراقبت هاي ويژه منو به يه بيمارستان اعصاب و روان
.منتقل كنند اول نيما راضي نميشد ولي بعدش كه ديد حالم هيچ تغييري نمي كنه رضايت داد
سه هفته بعد از مرگ اميد منو به يه بيمارستان اعصاب و روان يا به زبون خودمون به يه تيمارستان
منتقل كردند .توي تيمارستان هم دست كمي از بيمارستان نداشتم همش بهم آمپول مي زدند و اكثر اوقات
خواب بودم زماني هم كه بيدار مي شدم يا با اميد حرف مي زدم يا پرخاشگري مي كردم .يه بار الناز
اومد مالقاتم و به طرز افتضاحي از اتاق انداختمش بيرون ...بيچاره الناز ...گريه مي كرد ،التماسمو مي
.كرد اما من سنگ ش ده بودم...نه قلبي و نه احساسي ...اعصابم كال بهم ريخته بود
چهار ماه از اومدنم به تيمارستان گذشت ...ديگه با كسي تو توهماتم حرف نمي زدم ...عصبانيتم كمتر
شده بود ...ولي هنوزم سنگ بودم بدون احساس ...نه خنده اي نه گريه اي ...بي تفاوت بي تفاوت ...تنها
حسي كه هنو ز تو وجودم بود و با قدرت مي تازوند خشم بود ...سر هر چيزي بي خودي عصباني مي
شدم ...ديگه اطرافيانمو مي شناختم ولي هيچ حسي بهشون نداشتم نه دوسشون داشتم و نه ازشون بدم مي
.اومد
عيد اومد .قرار بود تو ايام عيد منو اميد ازدواج كنيم همين خاطرات باعث شده بود عصبي بشم و به
خاطر اعصاب داغونم تقريبا همه ايام عيدو خواب بودم .وسطاي خرداد بود كه دكتر منو مرخص كرد و
به نيما سفارش كرد كه از اين جا به بعدش دست اطرافيانه بايد سعي مي كردند احساسات منو برگردونند.
 .دكتر گفته بود سعي كنند تموم خاطرات اميدو برام زنده كنند ...ولي اين كار آسوني نبود
وقتي مرخص شدم نيما همرام بود ولي براي من انگار نه انگار كه كسي باهام بود هيچ حسي نداشتم.
تقريبا شش ماه بود كه از خونه دور بودم ولي وقتي رسيدم دم در هيچ عكس العملي نشون ندادم .وقتي
داشتم از حياط رد مي شدم مامان اومد و برام اسپند دود كرد ...نمي فهميدم براي چي ِ من اسپند دود مي
.كنه؟! ...ديگه چيزي نداشتم كه چشم بخوره ،تو خطر باشه يا چشم كسي بهش باشه
در اتاقمو كه باز كردم و چشمم به محيط اتاقم افتاد خاطرات شيرين اميد جلوي چشمام رژه رفتند و به يه
...جاي نامعلوم خيره شدم
رو تخت نشسته بودم و داشتم مجله مورد عالقمو مي خوندم كه ديدم يكي زد به در و گفت :اجازه هست
خانم خشگله؟
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برگشتم طرفشو گفتم :بفرماييد...اجازه ما دست شماست
اومد بغلم روي تخت نشست و همين جور كه تو مجله سرك مي كشيد گفت :چي مي خوني؟
همين جور كه سرم تو مجله بود گفتم :مجله
چند دقيقه سكوت كرد و منم حسابي رفته بودم تو مجله يه دفعه مجله رو از دستم كشيد ،گفتم:چي كار مي
كني اميد؟ تازه رسيده بودم به جاي حساسش
لبخندي زد و گفت :آخه مجله كه جاي حساس نداره
چرا خوبم داره ...وسط داستانش بودم-
با شيطنت خاصي گفت :مجله كه هميشه هست ...يكي ديگست كه هميشه اينجا بغلت نيست
!خنديدم و گفتم :داري به يه مجله حسودي مي كني؟
چرا كه نه  ...من به هر چي كه تو بيشتر از من بهش محل بدي حسودي مي كنم-
خيله خب ...تسليم...تسليم-
يه نگاه به ساعت انداختم و گفتم :چي شد امروز انقدر زود اومدي؟ مگه تو شركت كار نداري؟
دستشو دور بدنم حل قه كرد و گفت :چرا ...اتفاقا كلي هر كار داشتم ولي دلم هواي يكي رو كرد اومدم
بهش سر بزنم
.لبخندي بهش زدم ،دستشو گرفتم و گفتم :اون يه نفرم دلش برات تنگ شده بود عزيزم
منو تو بغلش گرفت ،لپمو ب*وس* كرد و گفت :دارم لحظه شماري مي كنم واسه عيد .دوست دارم زود
ازدواج ك نيم و بريم تو خونمون ...اون موقع من از سر كار بيام خونه و تو هم بياي استقبالم ،همديگرو
ب*وس* كنيم و به هم خسته نباشي بگيم بعدم غذاي خوشمزه تو رو بخوريم و كلي حال كنيم ...دوست
دارم هميشه كنارم باشي ...دوست دارم مال خودم باشي
لبخندي زدم و گفتم :چشم به هم بزني عيد ميشه ...االن پنجم ديِ ...همش سه ماه ديگه مونده به عيد
.عزيزم
با صداي نيما به خودم اومدم :مينا ...مينا ...چرا خشكت زده؟ ...به چي خيره شدي؟
دورتادور اتاق دنبال اميد مي گشتم ولي اونا همش توهم و خاطره بود .زد به سرم خاطرات اميد منو
جري مي كرد اعصابمو تحريك مي كرد نمي دونم چرا دكتر گفته بود خاطرات اميدو برام زنده كنند! تو
.يه لحظه به سرم زد و عصبانيتم مرزي نداشت
با عصبانيت گفتم :تو توي اتاق من چيكار مي كني؟
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جا خورد و گفت :هيچي اومدم برسونمت تو اتاقت
خودم راه اتاقمو بلدم نمي خواد كمكم كني ...برو بيرون-
!مينا تو چت شده؟ ...دو دقيقه پيش كه خوب بودي-
صدامو بردم باال و داد زدم :گمشو از اتاقم برو بيرون
خيلي آروم گفت :خيله خب ...خيله خب ...من ميرم بيرون ...فقط تو آروم باش
همين جور كه داد مي زدم گفتم :من آرومم ...برو بيرون
نيما عقب ع قب از اتاقم رفت بيرون ،منم درو محكم بستم و قفلش كردم .از تموم وسايل اتاقم متنفر بودم
.از تك تكشون ...همشون ياد و خاطره اميدو برام زنده مي كردند و اين ناخودآگاه ديوونم مي كرد
همين جور كه بلند بلند كلمه«از همه چي متنفرم» رو تكرار مي كردم شروع كردم به خرد كردن و
شكستن همه چيزايي كه تو اتاقم بودند .از صداي خرد شدن وسايلم مامان و نيما اومدند پشت در ،صداي
نيما رو شنيدم كه مي گفت :مينا ...مينا ...تو رو خدا به خودت مسلط باش ...مينا ...داري چي كار مي
!كني؟...به خودت صدمه نزني
همين جور كه نفس نفس مي زدم گفتم :هـ.. ...ِ.هـ...ِ.هـ ....ِ.دارم از دست هر چيزي كه متنفرم خالص
مي شم ...هر چي كه اعصابمو بهم مي ريزه
نيما فهميد كه هيچي نگه بهتره ...چند دقيقه بعد خسته و درمونده به ديوار تكيه زدم و همون جور نشستم
رو زمين ،يه نگاه به اتاقم انداختم همه چي خر ِد خاكشير شده بود حتي به بالشتمم رحم نكردم تيكه و پارش
كرده بودم و َپراي تو بالشتم دور اتاق پخش شده بود .ديگه اعصابم آروم شده بود تموم احساسايي كه
داشتم :عشق ،محبت ،دلسوزي ،غم ،دوست داشتن،مسئوليت ،وجدان و تنهايي تو وجودم تبديل شده بود به
خشم و عصبانيت نمي دونم از چي عصباني بودم ولي فقط مي دونستم از يكي از چيزايي كه شاكي بودم
...سرنوشت بود ...سرنوشتي كه فكر مي كردم بهم خيانت كرده و گولم زده
نصف شب بي خوابي زد به سرم رفتم تو حياط و شروع كردم به قدم زدن ،تو ذهنم هيچي نبود ...خالي
خالي ...خيلي وقت بود كه به چيزي فكر نكرده بودم ...شايد دليلش يه جورايي فرار از فشاري بود كه
روم حس مي كردم .چند دور تو حياط زدم كه چشمم افتاد به تاب گوشه حياط و بازم همون خاطرات
....شيرين و آزاد دهنده
تو خاطراتي كه با اميد داشتم غرق شده بودم كه با صداي نيما به خودم اومدم :خوابت نبرد؟
با اين كه از اون حال و هوا درم اوورده بود بر عكس هر دفعه عصباني نشدم .نگاه خونسردي بهش
انداختم ،رفتم و روي تاب نشستم .اومد نزديكمو روبروم روي لبه باغچه نشست .بودن و نبودنش برام
.فرقي نمي كرد برا همين هيچ حرفي نزدم
وقتي ديد بهش محل نمي ذارم گفت :مينا ...نمي خواي برا يه بارم كه شده سعي كني خوب بشي؟ ...نمي
خواي از اين پيله مثه سنگي كه دور خودت پيچيدي خالص بشي؟
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.حرفاش برام بي معني بود يعني اصال سعي نمي كردم كه به حرفاش فكر كنم
ادامه داد :دلم برا اون ميناي مهربون و سرزنده تنگ شده ...دلم براي خواهرم تنگ شده ...اون كه هميشه
به فكرم بود و هم يشه براش مهم بودم...من اون مينا رو مي خوام ...مي دونم غم بزرگي ديدي ،فكر
كردي وقتي خبر مرگ اميدو شنيدم ناراحت نشدم؟...گريه نكردم؟ ...به خدا منم داغون شدم البته نه به
اندازه تو ...اميد دوست جديدم بود ولي براي تو يه دنيا بود ...مي دونم عاشقش بودي ...ولي به خدا اميدم
راضي نبود كه تو با خودت اين جوري كني ...چرا رو تموم احساساتت سرپوش گذاشتي؟ ...چرا نمي
ذاري آزاد بشن؟...چرا سعي نمي كني همون ميناي سابق بشي؟ ...چيو مي خواي ثابت كني؟ ...با
.سرنوشت لج مي كني؟ ...اينو بدون مينا هيچ وقت حريف سرنوشت نميشي
چي مي گفت؟! چ قدر حرف مي زد ...حوصلمو سر برده بود .نگاه سردي بهش انداختم و بازم هيچي
.نگفتم تا شايد خودش از رو بره و تنهام بذاره
ولي ديدم بغض گلوشو گرفت و گفت :مينا به خدا دلم برات تنگ شده ...با رفتن اميد انگار تو هم
...مردي ...انگار ديگه وجود نداري
بغضش تبديل شد به گري ه باورم نميشد نيما براي اولين بار داشت جلوم گريه مي كرد .ولي چرا من هيچ
حسي نداشتم؟! اگه اون مينا سابق بودم مطمئنا اونقدر تحت تاثير قرار مي گرفتم كه خودمم باهاش گريه
.مي كردم اون موقع ها تحمل ناراحتي نيما رو نداشتم چه برسه به اين كه جلوم گريه كنه
نمي دونم چم شده بود! نگاه بي تفاوتي بهش كردم ،از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم .وقتي داشتم ازش دور
مي شدم صداي گريشو مي شنيدم كه بيشتر و بيشتر مي شد ،من چقدر بي رحم بودم! همه رو داشتم
.داغون مي كردم و يه ذره هم ناراحت نبودم
وسطاي تير ماه بود .هفت ماه از مرگ اميد مي گذشت .تقريبا همه داشتند به حركات و رفتارم عادت مي
كردند همه هر كاري كه از دستشون برميومد برام انجام داده بودند تا شايد بتونند منو به حالت اولم
...برگردونند ولي فايده اي نداشت .كم كم اونا هم بي خيال شدند البته به غير از نيماي خودم
رو تختم نشسته بودمو طبق مع مول هميشه به يه جاي نامعلومي خيره شده بودم .نيما اومد تو اتاقمو با
حالت جدي گفت :مينا پاشو حاضر شو .مي خوام ببرمت يه جايي
بدون اين كه نگاهش كنم گفتم :حوصله ندارم ولم كن
بهت مي گم پاشو-
صدامو بردم باال و گفتم:نشنيدي چي گفتم؟ گفتم حال ندارم ...ولم كن
با عصبانيت چند قدم بهم نزديك شد و گفت:ببين اگه تو اون ميناي سابق نيستي منم ديگه اون نيماي سابق
نيستم كه نازتو بكشم ...با زبون خوش حاضر شدي كه شدي اگه نشدي مجبورت مي كنم ...مطمئن باش
هنوزم زورم از تو بيشتره
ديدم هيچ راه چاره اي ندارم با خونسردي گفتم :كجا مي ريم؟
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مي ريم يكي رو ببينيم-
برام مهم نبود اون كسي كه مي خواييم ببينيم كيه براي همين حرفي نزدم و شروع كردم به لباس پوشيدن.
تو راه هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشد به غير از تنها جمله اي كه نيما گفت«:اين جايي كه مي خوام
ببرمت دكترا غدغن كردند ولي من مي خوام امتحان كنم من كه هر كاري به خاطرت كردم اين يكي هم
روش .به حال تو كه فرقي نمي كنه ...ديگه از اين بدتر كه نمي شي ...يا به خودت مياي و خوب مي شي
با همين جوري مي موني
نيم ساعت بعد وارد قبرستون شديم .ماشينو يه كناري پارك كرد و گفت :از اين جا به بعدشو خودت بايد
.بري
پوزخندي زدم و گفتم :جا قحط بود؟ تو قبرستون؟
وقتي ديديش خودت ازش بپرس-
خب حاال كجا بايد برم؟-
...برو رديف صدو پنجاه و چهار قطعه پونزده .بغل همون قبر منتظرته-
از ماشين پياده شدم اول از همه رديف صدوپنجاه و چهارو پيدا كردم و شروع كردم به شمردن قطعه ها،
به قطع ه پونزده كه رسيدم دور و برمو نگاه كردم هيشكي اونجا نبود يه نگاه گذرايي به سنگ قبر انداختم
ولي همون جا خشكم زد .روي سنگ قبر اسم و فاميل اميد حك شده بود .تاريخ تولد پانزده دي ماه هزارو
سيصد و پنجاه و نه .تاريخ فوت پانزده دي ماه هزارو سيصد و هشتاد و پنج ،باورم نمي شد! ...اون
سنگ قبر اميد بود ...كسي كه تموم وجودم بود ...كسي كه با رفتنش قلبمم نابود شد ...كنار قبرش دو زانو
زدم و به تاريخ روي قبرش خيره شدم درست روز تولدش با زندگي خداحافظي كرد ...دستمو رو سنگ
قبرش كشيدم و با اين كار تموم احساساتم بهم هجوم اووردند احساساتي كه هر كدومشون اونقدر قوي بود
كه مي تونستند راحت منو از پا دربيارند ...حس عشق ...حس غم ...تنهايي ...درد ...حس تلخ و بد
دلتنگي ...بغض گلومو گرفت باورم نمي شد كه اميد زير خروارها خاك خوابيده بود و من باال سرش
نشسته بودم! ...چقدر دوست داشتم االن كنارم بود و از اين احساسات تلخ و عذاب آور نجاتم مي داد .زدم
زير گريه اون چنان ضجه هايي مي زدم كه دل سنگ برام آب مي شد .خودمو رو سنگ قبرش انداختم و
شروع كردم به چنگ زدن و مشت زدن روي سنگ ،صداش مي كردم و ازش مي خواستم كه برگرده:
اميد ...اميد ...تو رو خدا تنهام نذا ر ...اميد چرا با من اين جوري كردي؟ ...اين رسمش نبود ...دلم برات
تنگ شده ...دارم ديوونه مي شم...اميد چرا رفتي و تنهام گذاشتي؟ ...مگه نگفتي هميشه پيشم مي موني؟
هميشت اين بود؟ ...تو كه از بابام بي معرفت تر بودي! ...مي دونم ...نبايد مي ذاشتم قسمتو بشكوني...
تو تقاص شكستن قسمتو دادي ...ولي آخه چرا؟ ...حاضر بودم از عشقت بگذرم و تو رو اين جا نبينم...
اي كاش مي دونستم ...چرا قسم خوردي كه مجبور بشي بشكونيش ...واي خدا
اونقدر داد زده بودم كه صدام گرفته بود ولي با اين حال اهميت نمي دادم .اشكام جلوي ديدمو گرفته بود و
.تمومي نداشت
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اگه مي دونستم شكستن قسمت انقدر برات گرون تموم ميشه خودمو مي كشيدم كنار ...اصال مي رفتم -
جايي كه هيشكي نتونه پيدام كنه ...خدايا...چرا؟ ...خدايا ...حاال بدون تو چيكار كنم؟ ...بدون تو چه خاكي
!...به سرم بريزم
براي اولين بار قدرت خدا و عجز و كوچيكي خودمو با تموم وجودم حس كردم .فهميدم كه در مقابلش
هيچي نيستم و هيچ كاري نمي تونم بكنم .از دست دادن دو نفر از بهترين آدماي زندگيم تو فاصله دو ماه
...از هم ،صبر زيادي مي خواست كه من نداشتم
از بس گريه كرده بودم چشمام درد گرفته بود و دهنم خشك شده بود انگار تموم آب بدنم تو اشكام رفته
.بود و ديگه چيزي ازش نمونده بود ...ولي بازم گريه مي كردم و روي سنگ قبر اميد خوابيده بودم
صداي نيما رو شنيدم كه گفت :مينا ...حالت خوبه؟
كنارم نشست و ادامه داد :چه حالي داري؟ ...چه حسي داري؟
تموم وجودم احتياج به يه آغوش داشت .يه آغوشي كه دلداريم بده و سبكم كنه...برا همين بدون هيچ
حرفي يه دفعه پريدم تو بغلش و به گريم ادامه دادم ،نيما با اين كه حسابي جا خورده بود ولي دستشو
دورم حلقه كرد ،منو محكم تو بغلش گرفت و گفت :گريه كن ...گريه كن ...سبك مي شي ...نبايد اين
حرفو بزنم ولي خوشحالم كه گري ه مي كني ...اينم يه حسه و معلومه احساساتت برگشته ...اينم مديون
.اميدم
نيما ...بدون اميد نمي تونم زندگي كنم-
چرا مي توني ...خوبم مي توني ...تو بايد قوي باشي ...بذار اميد تو اون دنيا بهت افتخار كنه-
يه چيزي ازت بخوام برام انجام مي دي؟-
)بگو ...من هر كاري برات مي كنم(...يه ذره آروم شدم و گريم كم شد-
منو ببر پنج كلبه ...راستي بي بي و بقيه خبر دارند؟-
آره همون موقع بهشون خبر دادم براي تشييع جنازه و خاكسپاري هم اومده بودند ...بيچاره ها اونا هم -
.داغون بودند
پس منو ببر پنج كلبه ...تو رو خدا-
باشه...باشه ...فردا راه ميوفتيم-
فردا نه ...همين االن-
همين االن؟-
آره ...نمي تونم صبر كنم ...دلم برا اميد يه ذره شده ...مي خوام برم با خاطراتش خودمو آروم كنم-
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باشه ...پس پاشو كه راه بيوفتيم-
به پنج كلبه كه رسيديم بعد از كلي گريه و زاري تو بغل بي بي گل و بابا علي بدون اين كه لحظه اي
مكث كنم رفتم لب رودخونه .اوالي تابستون بود و همه جا به قشنگيه بهشت شده بود .هر جا كه پا مي
ذاشتم پر از خاطراتي بود كه با اميد داشتم ...خواستگاري لب رودخونه ...يه عالمه خاطره اي كه از لب
رودخونه داشتيم ...همه برام شيرين بود ولي بيشتر از همه غم و غصمو بيشتر مي كرد و باعث مي شد
هر جا كه مي رسيدم به ياد اميد كلي اشك بريزم و خودمو خالي كنم ...نمي دونم داشتم خودمو خالي مي
كردم يا اين كه خودمو شكنجه مي دادم! همين جور گريه مي كردم و راه مي رفتم كه چشمم به مزرعه
گندم افتاد و اون مترسكي كه منو اميد با هم ساخته بوديمش .ديگه بي تاب شدم ،ضجه مي زدم و به
طرف مترسك مي دويدم .تو چند قدميش كه رسيدم وايسادم و بهش خيره شدم ،همين جور كه اشك جلوي
ديدمو گرفته بودبا صداي بلند گفتم :منم مثه تو تنها شدم ...حاال مي فهمم تو چي مي كشي ...حاال مي
فهمم
رفتم جلو و بغلش كردم نمي دونم چرا حس مي كردم هنوزم بوي ادكلن اميدو ميده ...احساس آرامش
كردم ...انگار اميد پيشم بود ...يه لحظه احساس خوشحالي كردم ،احساسي كه چند ماه بود حسش نكرده
.بودم
.اونقدر پاي مترسك نشستم و گريه كردم كه خوابم برد
با شنيدن يه صدايي چشامو باز كردم ،چيزي كه مي ديدمو باور نداشتم اميد جلوم وايساده بود ،سرتا پا
سفيد پوشيده بود و با ناراحتي نگام مي كرد .داشتم ذوق مرگ مي شدم ،با خوشحالي و تعجب گفتم :اميد
تو اينجا چيكار مي كني؟ پس تو نمرده بودي؟ دلم برات يه ذره شده بود
چرا مردم  ...ولي چه مردني ...اين چه كاريه كه با من مي كني دختر؟-
مگه چيكار كردم؟-
داري عذابم مي دي مي فهمي؟ ...دارم داغون مي شم-
آخه چرا؟-
مگه تو قول نداده بودي كه اگه من زودتر از تو مردم خودتو داغون نكني؟ ...اين بود قولي كه بهم -
دادي؟
قول؟-
شش ماهه كه داري خودتو شكنجه مي دي .بسه ديگه ...مينا اينو بدون اگه بخواي همين جور به گريه -
هات و رفتارات ادامه بدي به عشقمون قسم مي خورم كه هيچ وقت نمي بخشمت ...هيچ وقت
برگشت و ازم دور شد .هر چقدر صداش زدم و سعي كردم كه برم دنبالش فايده اي نداشت كه نداشت.
اونقدر جيغ و داد كردم كه از خواب پريدم و خودمو همون جا زير پايه مترسك ديدم  ...چه خواب بدي
بود! ...اميد از دستم ناراحت بود .من كه هيچ وقت دوست نداشتم ناراحتي اميدو ببينم حاال شش ماه تموم
بود كه داشتم زجرش مي دادم.چقدر سنگدل بودم ...چقدر بي رحم بودم ...راست مي گفت ،اگه منم مرده
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بودمو اميد با خودش اين جوري مي كرد حتما از دستش زجر مي كشيدم و دوست نداشتم اين جوري
...ببينمش
از همون جا تصميم گرفتم كه اين شش ماهو براي اميد جبران كنم .تصميم گرفتم كاري كنم كه روح اونم
خوشحال باشه و بخنده...وقتي از مزرعه برگشتم آدم ديگه اي شده بودم همون ميناي سابق...همون آدم
مهربوني كه صاف و ساده بود وبراي همه دل مي سوزوند ...همه از تغيير رفتارم از تعجب دهنشون باز
مونده بود ولي خوشحال بودند كه ميناي سابق دوباره برگشته بود ...مخصوصا نيما چون خيلي راحت مي
شد از رفتارش فهم يد كه تو پوست خودش نمي گنجه...ولي با اين حال هميشه حس شديد تنهايي و دلتنگي
اميد باهام بود ...تيكه بزرگي از قلبم كنده شده بود و مطمئن بودم به هيچ طريقي مرمت نمي شه .هميشه
با خاطرات اميد زندگي مي كردم و پيش خودم مي گفتم خدا كنه اونم اون دنيا شاد و خوشحال باشه .با
سرنوشت كنار اومدم به اميد اين كه شايد يه روزي اونم براي شادي من رقم بخوره .با كمك الناز و
دوستش تو يه سري كالساي روانشناسي كودك شركت كردم و چهار ماه طول كشيد ،وسطاي آبان
دورمون تموم شد .به پيشنهاد دوست الناز براي اين كه هم حال و هواي من عوض بشه و هم يه كار
خيري انجام داده باشيم راه افتاديم و براي كمك رفتيم به يه روستاي دور افتاده اطراف چالوس نمي دونم
.چرا اين چالوس ولم نمي كرد! هر جا مي رفتم به چالوس و اطرافش منتهي مي شد
وقتي وارد روستا شديم از طرف كميته امام و چند تا مركز خيريه ديگه يه خونه بزرگي برامون اجاره
كردند كه تونستيم با يه ذره تغيير و تحول تبديلش كنيم به يه مهدكودك و فرهنگ سرا براي بچه هاي
روستا ...براشون يه عالمه كالس گذاشتيم .الناز كه ديگه استاد نقاشي بود براي بچه ها كالس نقاشي
گذاشته بود و با استقبال خوبي هم روبرو شده بود منم براشون كالس ورزش و شعر و بازي و كتابخوني
گذاشته بودم .وقتي مي ديدم اونقدر باعث خوشحالي و شادي بچه ها مي شم قند تو دلم آب مي كردند.
باكمكي كه خيريه بهمون كرد تونستيم چند تا وسيله بازي و كتاب هم براي بچه ها بخريم كه با اين كار
ذوقشون براي اومدن به اونجا بيشتر و بيشتر شد .روستاي قزلك آدماي خون گرم و صميمي داشت كه از
هر نظر باهامون همكاري مي كردند .تنها مشكلي كه بود سرماي سخت اونجا بود تقريبا دو ماه بود كه تو
اون روستا بوديم و كم كم زمستون شروع شده بود ،سرماي اونجا خيلي بد بود و تحملش سخت بود...
.حتي بخاري هم از پس سرما بر نمي يومد
هشتم دي ،زن كدخداي روستا برامون كارت عروسي دخترشو اوورد و ما رو براي هفت روز ديگه
.يعني پونزدهم دي دعوت كرد
وقتي اون روز اومد انگار تموم غماي دنيا هم باهاش اومدند .پونزدهم دي سالگرد اون حادثه وحشتناك
بود .سالگرد مرگ كسي كه تموم هستي و وجودمو با خودش برد ...اونقدر غمگين و گرفته بودم كه به
الناز گفتم خودش تنها بره عروسي.اصال حوصله عروسي رو نداشتم ،ولي الناز اونقدر اصرا كرد و غر
زد كه مجبورم كرد همراهش برم با اين كه اصال دلم نمي خواست برم ولي درد مجبوري با الناز به
.طرف عروسي راه افتاديم
تو راه يه حس عجيبي داشتم يه حس به خصوص .از وقتي براي عروسي حاضر مي شدم قلبم به تپش
افتاده بود فكر كردم به خاطر سالگرد فوت اميده ...خيلي دوست داشتم امروز مي رفتم سرقبرش و تنهاش
نمي ذاشتم ولي اين جا گير كرده بودم .مي دونستم اميدم دركم مي كرد و ترجيح مي داد كه تو روستا باشم
تا سرقبرش ...همش تو فكر بودم و برا همينم ضربان قلبم رفته بود باال ...هميشه تو ذهنم حساب مي
كردم اگه اون اتفاق نمي افتاد االن ما ده ماه بود كه با هم ازدواج كرده بوديم .چقدر دلم خوش بود هنوزم
تو حال وهواي اميد بودم و يه لحظه هم از فكرش بيرون نميومدم .تو همين فكرا بودم كه رسيديم .وقتي
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پياده شدم ضربان قلبم بيشتر و بيشتر شد انگار قلبم چيزي مي دونست كه من نمي دونستم .يه روز كه
داشتيم با الناز درباره اين كه ديگه ازدواج نمي كنم و به كس ديگه اي فكر نمي كنم حرف مي زديم كه
گفت :مينا مطمئن باش هر وقت وقتش بشه و قرار باشه كه دوباره عاشق يكي بشي خود به خود قبلش
...قلبت به تپش ميوفته
پيش خودم گفتم «:يعني قراره تو عروسي با كسي آشنا بشم كه قراره عاشقش بشم؟ سر اميد كه همچين
حسي نداشتم و قلبم قبلش نمي زد ولي اونچنان عاشقش شدم كه از خود بي خود شدم .يعني قراره دوباره
عاشق بشم؟ كاش قلبم زبون داشت و دليل اين بي تابيشو بهم مي گفت ،ولي نه  ...هيشكي نمي تونه ديگه
.جاي اميدو برام پر كنه ...هيچ كس ...حتي نمي تونم فكرشو بكنم
عروسي دختر كدخدا مختلط بود .اما اكثرا زنها يا پيراهن و دامن بلند پوشيده بودند يا با مانتو و روسري
اومده بودند .چ ون هوا خيلي سرد بود عروسي رو توي ساختمون گرفته بودند هيچ صندلي در كار نبود
همه رديف رديف روي زمين مي نشستند و پذيرايي مي شدند .فقط مردا مي رقصيدند و مجلشو گرم مي
كردند .عروس هم يه لباس عروس پوشيده تنش بود و داماد لباس محلي روستا رو پوشيده بود .وقتي وارد
مج لس شديم به اون صورت كسي رو نمي شناختيم فقط با چند تا از مادراي بچه ها احوال پرسي كرديم و
رفتيم ته مجلس نشستيم .عروسي كسل كننده اي بود مخصوصا براي من كه اون روز غم بزرگي تو دلم
بود ...مشغول دست زدن بوديم كه الناز رفت دستشويي و تنهام گذاشت .كم كم از دست زدن خسته شدم.
داشتم دور وبرمو نگاه مي كردم كه چشمم افتاد به عروس و داماد ،انگار نه انگار كه به هم عالقه دارند
اصال به هم نگاه نمي كردند .دريغ از يه لبخند و دو كلمه حرف كه با هم بزنند .حتي دست همم نگرفته
 .بودند .يه دفعه رفتم تو خاطراتم ،روزي كه جشن نامزدي من و اميد بود
لباس نامزديمو كه يه تاپ ماكسي قرمز رنگ بودو پوشيدم و بعد از يه آرايش ساده تو آيينه خودمو
برانداز كردم ...چه رنگي بود! ...خودم كه خيلي لذت بردم هميشه دوست داشتم روز نامزديم يه لباس
قرمز جيغ بپوشم  ...با اين كه آرايشم ساده بود ولي تو اون لباس خيلي جذاب و خوشگل شده بودم غرق
تماشاي خودم بودم كه دو تا ضربه به در خورد و اميد اومد تو .نذاشته بودم موقع پرو منو ببينه برا همين
تا چشمش بهم افتاد سرجاش خشكش زد و دهنش باز مونده بود .رفتم جلو و روبروش وايسادم ،با دستم
چونشو بردم باال ،دهنشو بستم و گفتم :غش نكني؟
دارم درست مي بينم؟ يا اتاقو اشتباه اومدم؟-
خودت چي فكر مي كني؟-
!از پايين تا باالمو برانداز كرد و گفت :نه درست اومدم ...چقدر تو اين لباس خوشگل شدي
عشوه اي اومدم و گفتم :خوشگل بودم
خوشگل بودي خوشگل تر شدي عزيزم ...واي دقيقا شدي مثه پري تو قصه ها-
مگه پري تو قصه ها چه شكليه؟-
...اومد جلو دستاشو دور كمرم حلقه كرد و گفت :همين شكلي
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لبخندي زدم و در حالي كه به كت و شلوار نوك مدادي كه پوشيده بود و خيلي هم خوشتيپ و جذاب شده
بود اشاره كردم و گفتم :تو هم دست كمي از من نداري ها...خيلي ماه شدي تو اين لباس
ما چاكر شماييم-
با شيطنت گفتم :اون موقع كه چيزي ازم نمي مونه
.براي همينه كسي تا حاال نخوردتت وگر نه من اوليشو آخريش بودم-
منو تو بغلش گرفت .بوي ادكلنش ديوونم مي كرد .چشمامو بستم و گفتم :چه بوي خوبي مي دي؟ تو استاد
!انتخاب ادكلناي ديوونه كننده اي
خوش سليقم-
اگه نبودي كه منو انتخاب نمي كردي-
بــــله ...يكي از داليل خوش سليقه بودنم همينه ...خيلي دوسِ ت دارم عزيزم-
مي دونم-
اشك تو چشام جمع شده بود ،بغض گلومو گرفته بود و همين طور به عروس و داماد خيره شده بودم كه
الناز با عجله اومد و پيشم نشست ،تند تند نفس نفس مي زد و سعي مي كرد به خودش مسلط بشه ،نگاش
كردم وگفتم :چته؟ مگه گرگ دنبالت كرده دختر؟
صورتش قرمز شده بود و چشماش از تعجب زده بيرون .از قيافش بغض تو گلومو فراموش كردم،
)خنديدم و گفتم :اين چه قيافه ايه الناز؟ شبيه دلقكاي سيرك شدي(...شروع كردم به خنديدن
همين طور كه نفس نفس مي زد گفت :هِـ....هِــ....هِــ ....اوال دلقك خودتي دوما اگه چيزي كه ديدمو بهت
بگم فكر كنم خودتم قيافت بدتر از من بشه
مگه چي ديدي؟-
مينا باورت نمي شه ...من خودمم هنوز باورم نشده ...ولي مطمئنم كه چشام درست ديده -
چي رو درست ديده؟...قشنگ حرف بزن ببينم چي مي گي؟-
واي مينا...هنوز تو شوكم-
اَه ...حوصلمو سربردي ...بگو ديگه-
اصال پاشو بريم خودت با چشماي خودت ببين-
.دستمو گرفت و با خودش كشوند
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كجا الناز؟-
!بيا...بيا خودت ببين ...من نمي دونم چه جوري بهت بگم-
چي رو؟-
بيا خودت ببين مي فهمي-
كشون كشون منو برد تو حياط ،سرماي هوا بي داد مي كرد ،داشت دورو برشو با دقت نگاه مي كرد و
.دنبال چيزي يا كسي مي گشت
گفتم:الناز دارم يخ مي زنم ...چي رو مي خواي نشونم بدي؟
!همين جور كه اطرافشو نگاه مي كرد گفت :صبر كن ...همين جا بودا...كجا رفت؟
با بي حوصلگي گفتم :كي كجا رفت؟...الناز قنديل بستم
اَه ...همين االن اينجا بود-
دستمو از تو دستش جدا كردم و گفتم :برو بابا ....زده به سرت ...سرما مغزتو از كار انداخته
چند قدم ازش فاصله گرفتم كه دون دون اومد و با هيجان گفت :اوناهاش...مينا...اوناهاش ...ببين
برگشتم و به جايي كه الناز اشاره مي كرد نگاه كردم ...واي...چيزي كه مي ديدمو باور نداشتم ...تو جام
خشكم زده بود ...ديگه حتي سرما رو هم حس نمي كردم ...دهنم از تعجب باز مونده بود...همش فكر مي
كردم كه تو خوابم و دارم خواب مي بينم يا شايدم هنوزم تو حال و هواي توهمات قديمم .چند بار چشامو
باز و بسته كردم ولي هنوزم اون جلوم وايساده بود .چند متر اون ور تر ...خودش بود ...خودش بود...
!خدايا باورم نميشه ...اميد بود ...امي ِد من ...تموم هستي من ...نه خواب بود و نه رويا ...خودش بود
الناز گفت :خودشه آره؟
با سر تاييد كردم
!ال ناز:مينا...باورم نميشه! ...اميد اينجا چيكار مي كنه؟
من كه هنوزم تو شوك بودم گفتم :من سر قبرش رفتم ...كلي گريه كردم...حتي خوابشو ديدم ...واي
خدايا...خودشه!...من اميدمو حتي از ده كيلومتري هم تشخيص مي دم
يه دفعه اميد متوجه شد كه داريم نگاش مي كنيم ،نگاه گذرايي بهمون كرد و رفت .انگار نه انگار كه
مارو مي شناخت .وقتي خيلي عادي نگاهمون كرد و محلمون نذاشت اون همه اتفاق و فشاري كه روم
.بودو نتونستم تحمل كنم و همون موقع غش كردم
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از شب تا صبح تو درمونگاه روستا بي هوش بودم و بهم سرم وصل كردند .فردا صبحش وقتي به هوش
اوم دم الناز باال سرم بود .اتفاقاي شب قبلو خيلي خوب يادم بود برا همين بدون اينكه حرف ديگه اي بزنم
گفتم:الناز...الناز ...خودش بود...اميد بود
الناز كنارم نشست ،لبخندي زد و گفت:آره عزيزم خودش بود ...مطمئن باش كه خودش بود ...بعد از
پرس و جويي كه كردم فهميدم اون خود اميده
پاشدم ،تو جام نشستم و گفتم:خب پس كجاست؟...مي خوام ببينمش
سرشو انداخت پايين و گفت :آخه يه مشكلي هست
چه مشكلي؟-
اون اميد ...اميدي كه تو فكر مي كني نيست-
يعني چي؟ درست حرف بزن ببينم چي مي گي-
بذار از اول برات تعريف كنم .ديشب وقتي بي هوش بودي رفتم و كلي پرس و جو كردم حتي خود -
اميدم ديدم وباهاش تا صبح كلي حرف زدم ،وقتي رفتم پرس و جو فهميدم كه يك سال پيش تو همين روز
يكي از اهالي روستا بدن اميدو از كنار رودخونه پيدا مي كنه ،ميارتش تو ده و ازش مراقبت مي كنند.
وقتي بعد از دو سه روز به هوش مياد مي فهمند كه بر اثر ضربه اي كه به سرش خورده حافظه شو از
دست داده برا همين نه مي دونستند اسمش چيه و نه اين كه از كجا اومده ...چند بار تو روزنامه اعالم
كرده بودند ولي انگار هيشكي اهل روزنامه خوندن و اين چيزا نبوده ...مخصوصا خونواده شما كه فكر
مي كرده اميد مرده و هيچ اميدي به زنده بودنش نيست.تو اين يك سال حافظه اميد برنمي گرده و همين
.جا به اسم رضا زندگي مي كنه
!!با ناباوري گفتم :باورم نميشه!! ...اصال باورم نميشه
حق داري ...وقتي با خود اميد حرف زدم مثه غريبه ها باهام رفتار كرد .اون كه اصال حرفمو باور -
نكرد و قبول نكرد كه تو نامزدشي ولي بعدش بهش گفتم كه ما شناسنامه و كارت ملي شو تو تهران داريم
و مي تونيم ثابت كنيم كه اميدِ ...كلي بهش اصرار كردم و ازش خواستم كه باهامون بياد تهران تا بهش
ثابت كنيم كه كيه ...اونم باالخره قبول كرد هر چند كه حرفمو باور نكرد .ببين مينا االن اميد اصال يه آدم
ديگست ...اون آدمي نيست كه تو فكرشو مي كني ...پس خودتو كنترل كن ...يه كاري نكن با رفتاراش
نااميدت كنه
حرفاش برام خيلي سنگين بود ولي در هر صورت باورشون كردم ولي مي خواستم اميدو ببينم ...هر چند
كه نمي تونستم بهش دست بزنم ولي الاقل مي تونستم صداشو بشنوم ...خوشحال بودم ...خوشحال بودم از
اين كه اميدم زندست ...قلبم برگشته بود...تموم زندگيم برگشته بود...هر چند نصفه و نيمه ولي به خودم
.قول دادم هر كاري بكنم كه اميد حافظه شو بدست بياره و بشه همون اميد سابق خودم
به الناز گفتم :مي خوام ببينمش
نگران نباش مي بي نيش ...باهاش قرار گذاشتم كه ظهر حركت كنيم بريم تهران ...ظهر مي توني ببينيش-
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تا ظهر دل تو دلم نبود .وسايلمونو جمع كرديم و اونجايي كه الناز قرار گذاشته بود منتظر اميد وايساديم.
بعد از چند دقيقه با يه ساك كوچولو پيداش شد .وقتي نزديكمون رسيد با خونسردي تموم سالم كرد و خيلي
.سريع سوار ماشين الناز شد
...الناز به پهلوم زدو آروم تو گوشم گفت :خودتو سبك نكن نمي شناستت ...يه كاري نكن ضايعت كنه
سرمو تكون دادم ولي لبخند رو لبام از بين نمي رفت .وقتي راه افتاديم از آيينه ماشين زل زده بودم بهش
و حتي يه لحظه هم دست بردار نبو دم خيلي سخت بود كه بعد از يكسال دوري ،عشقتو ببيني و نتوني هيچ
كاري بكني يا حرفي بزني .تو حال و هواي چشم چروني بودم كه اميد خيلي جدي و سرد به الناز گفت:
خانم ميشه آيينه رو به يه سمت ديگه بچرخونيد؟
الناز گفت :براي چي؟
يا حداقل به اين خانم بگين انقدر بهم زل نزنه...معذب ميشم-
الناز چپ چپ بهم نگاه كرد و اميد ادامه داد :مي دونم قبال نامزدم بودند ولي من االن هيچي يادم نمياد...
از حلقه تو دستم مي دونستم ازدواج كردم يا نامزد دارم ولي منو ببخشيد هيچ حسي ندارم ...چون هيچي
 .يادم نمياد ...خيلي دوست دارم حافظم برگرده و همه چي يادم بياد ولي دست خودم نيست
از حرفش دلم شكست .مي دونستم اميد اون آدم سابق نيست ولي نه تا اين حد .نگاهمو انداختم پايين و
.ديگه بهش نگاه نكردم .ترجيح دادم فعال با خاطراتش خوش باشم تا با خودش كه هيچي يادش نمياد
وقتي رسيديم تهران ،نيما و مامان با ديدن ام يد از تعجب و خوشحالي مثه خودم شده بودند ولي اميد
خونسر ِد خونسرد بود ،فقط يه سالم داد و سكوت كرد .نگاهش سر ِد سرد بود مثه يه ربات
همون شب شناسنامه و كارت ملي باطل شدشو بهش دادم .با اين كه يه ذره بهش ثابت شده بود ولي بازم
شك داشت .توي مداركش يه كارت اهدا خون هم بود كه مي تونست كامل بهش ثابت كنه كه خو ِد اميده
فردا صبح رفتيم آزمايشگاه براي تعيين گروه خونيش كه ببينيم با كارتش يكيه يا نه  .وقتي جوابو گرفتيم و
گروه خونيش يكي دراومد ديگه باور كرد كه اميده و چيزايي كه ما ميگيم راسته ...تازه بعدش عكسا و
.فيلماي نامزدي رو بهش نشون دادم .ديگه باور كرده بود ولي هنوزم حافظش همون بود
چهار ماه گذشت .بهار رسيد ولي اميد رفتارش باهام همون جور مثه قبل بود ،سرد سرد ...مثه يه
غريبه ...حاال كه باورش شده بود من نامزدشم خيلي سعي مي كرد منو بشناسه و باهام بيشتر آشنا بشه
ولي همين كارش اعصابمو به هم مي ريخت .مينا خانم صدام مي كرد...همش شما شما مي كرد .من
.همون اميد سابقو مي خواستم همون كسي كه ديوونه وار عاشقم بود نه اين آدم غريبه رو
براي اينكه كمكش كنم كه حافظه شو بدست بياره بردمش پنج كلبه و حسابي دل بي بي و بابا علي رو
خوشحال كردم ،داستانو براشون تعريف كردم و هر كدومشون سعي كردند كه خاطرات اميدو بهش
برگردونند اما فكر كنم نمي بردمش بهتر بود اونقدر با همه سرد و بي روح برخورد كرد كه همشونو
.نااميد كرد و باعث ناراحتيشون شد
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از پنج كلبه كه برگشتيم تصميم گرفتم ببرمش پيش يه دكتر مغز و اعصاب ،دكتر بهم گفت :معموال حافظه
اين جور افراد فقط با يادآوري خاطراتي ك ه براشون يه نوع شوك بوده برمي گرده ...البته اونم نمي شه
.صددرصد تضمين كرد
روز و شب كارم شده بود فكر كنم و دنبال يه راه چاره باشم براي اينكه حافظه اميدو دوباره برگردونم.
.دنبال خاطره اي مي گشتم كه براي اميد مثه يه شوك باشه و حافظه شو برگردونه
بعد از چند روز فكر كردن يادم افتاد به صحنه اي كه منو از دست باربد نجات داد .بايد خاطره اون روز
!رو براش زنده مي كردم .اما چه طوري؟
با الناز و نيما مشورت كردم و بعد از كلي هم فكري تصميم گرفتيم كه يه نقشه توپ و طبيعي بكشيم و
اميدو تو تله بندازيم .البته تو همين حين فكر كنم باعث كار خير شدم ،يه جورايي فهميدم كه نيما و النازم
دارن به هم چراغ سبز نشون مي دن ...خوشحال بودم ...كي بهتر از الناز كه زن داداشم بشه؟
...باالخره نقشمونو اجرا كرديم
صبح روز جمعه همه وسايل پيك نيكو جمع كرديم و رفتيم سمت چالوس ...آبشار بهشت...قرار گذاشتيم
كه شبو اونجا بمونيم .وقتي رسيديم شروع كرديم به چادر زدن و آتيش روشن كردن ،بعد از ناهار منو و
نيما و الناز زديم به كوه ،اميد نيومد و گفت كه مي خواد بخوابه ...حسابي عوض شده بود اميد آدمي نبود
!كه منو تنها بذاره و بخوابه
تو راه كوه نقشه مونو به بار ديگه مرور كرديم .نقشه حساب شده اي بود فكر همه جاشو كرده بوديم.
.نزديكاي عصر برگشتيم و حاال وقتش بود كه نقشه مونو پياده كنيم
با چشمك نيما فهميدم كه بايد مرحله اول نقشه رو اجرا كنم .از جام بلند شدم و كفشامو پوشيدم كه اميد
گفت :كجا مينا خانم؟
.ازكلمه مينا خانم متنفر بودم ...حالم از اين كلمه بهم مي خورد
گفتم :مي رم دستشويي ...االن برمي گردم
براي اولين بار خدا خدا مي كردم كه نخواد باهام بياد چون اونجوري همه نقشمون بهم مي خورد.
خوشبختانه اميد هيچي نگفت .اگه اميد خودم بود همراهم ميومد و تنهام نمي ذاشت .از يه طرف از
نيومدنش براي اجراي نقشه خوشحال بودم و از يه طرفم بغض گلومو گرفت ...چقدر دلم برا اميد خودم
.تنگ شده بود
رفتم همون جايي كه با نيما و الناز هماهنگ كرده بوديم يه جايي با فاصله زياد از چادرا ...هوا داشت
غروب مي كرد كه پيمان ،دوست نيما سر رسيد ،قرار بود نقش باربدو بازي كنه ،كلي ازش تشكر كردم
و گفتم :ببخشيد شايد تو اين نقشه چند تا مشت و لگد بخورين ...من از همين جا پيشاپيش ازتون معذرت
.مي خوام
.خنديد و گفت :نه مينا خانم ...آخه چند تا مشت و لگد كه واسه ما بوكسورا چيزي نيست
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!منم خنديدم و گفتم :فقط يه چيزي ...به وقت نزنيدشا
.چشم ...به روي چشم ...ما فقط اومديم اين جا كه كتك بخوريم-
لبخندي زدم و گفتم :بازم شرمنده
هوا ديگه داشت كم كم تاريك مي شد و بايد منتظر عالمت چراغ قوه نيما مي مونديم .قرار بود وقتي من
براي دستشويي از چادر زدم بيرون و دير كردم همه نگرانم بشن و الناز و نيما و اميد بيان دنبالم بگردند
بعدش نيما يه جوري اميدو تو اين مسيري كه ما بوديم قرار بده كه دنبالم بگرده .اون موقع بهمون عالمت
.ميده و من مثه همون روز جيغ مي كشم و ادامه نقشه رو مي ريم
هوا ديگه كامل تاريك شده بود كه ديدم نيما با چراغ قوه عالمت داد .وقتش بود كه نقشه مونو اجرا كنيم با
اين كه خيلي از پيمان خجالت مي كشيدم ولي خوابيدم رو زمين و بهش گفتم چهار دست و پا بياد روم و
.مثال وانمود كنه كه نيت شومي داره و مي خواد ازم سوء استفاده كنه
خيلي از هم خجالت مي كشيديم ولي هر جوري بود توي اون حالت قرار گرفتيم درست مثه همون حالت
كه باربد منو گير انداخته بود البته بدون اينكه كوچكترين تماسي با هم داشته باشيم .حاال وقت جيغ زدن
من بود .به پيمان گفتم در گوششو بگيره و بعدش با تموم قدرتم شروع كردم به جيغ زدن .بايد با صدام
.اميدو به طرف خودم مي كشوندم بايد پيدام مي كرد
بين جيغام به پيمان گفتم :خب حاال شما دستاي منو بگيرين جوري كه مثال نذارين تكون بخورم منم با
...پاهام تقال مي كنم كه مثال مي خوام از دستتون خالص بشم ...مي خوام وقتي اميد اومد واقعا باور كنه
سرشو تكون داد و همين كارو كرد منم شروع كردم به تقال وجيغ زدن .صدام ديگه كم كم داشت مي
!گرفت .پس چرا اميد نميومد؟
ديگه داشتم از اومدنش نااميد مي شدم كه ديدم با يه ضربه محكم پيمان بيچاره از روم به چند متر اون ور
تر پرت شد درست مثه باربد /..پس نقشم گرفته بود ولي پيمان بيچاره ...اميد از عصبانيت داشت مي
تركيد رفت طرفشو دقيقا همون ضرباتو ح واله پيمان كرد .از قبل با پيمان هماهنگ كرده بوديم كه بعد از
دو تا ضربه خودشو به بي هوشي بزنه كه اميد دست از حمله برداره و پيمانم همين كارو كرد .اميد اومد
سمتم و با اين كه همه لباسام تنم بود ناخودآگاه پيراهنشو دراوورد و انداخت روم .نشست ،محكم بغلم كرد
و در حالي كه نفس نفس مي زد گفت :مينا ...تو حالت خوبه؟...خوبي عزيزم؟ ...گريه نكن ،نگران نباش
من اينجام حالشو گرفتم  ....بهت گفتم كه باربد آدم درستي نيست
واي خدايا باورم نمي شد اميد حافظه شو بدست اوورده بود .شده بود همون اميد سابق ،همون اميدي كه
عاشقش بودم و مي پ رستيدمش ...از خوشحالي زدم زير گريه و گفتم :اميد...اميد تو حافظه تو بدست
!اووردي
يه ذره مكث كرد و با خوشحالي گفت :آره...آره ...ديگه همه چي يادم مياد ...همه چي  ...واي خدايا
شكرت ...دوباره يادم مياد كه عاشقتم ...دوباره يادم مياد كه زندگيمي و چقدر دوست دارم عزيزم...
.ميناي خودم ...چقدر دلم برات تنگ شده بود
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اشكامو پاك كرد و گفت :هميشه مي دونستم قبال عاشق يكي بودم ولي يادم نميومد اون نفر كي
بوده!؟...حاال مي دونم اون تو بودي عزيزم ...تو بودي
همين جور كه اشك مي ريختم گفتم :دوست دارم اميد ...عاشقتم
.پيمانم وقتي اول حرفامونو شنيده بود ،رفته بودو تنهامون گذاشته بود كه راحت باشيم
...
بعد از چند وقت تح قيق و پس و جو مشخص شد اون جسدي كه به نام اميد تاييد شده بود جسد يه
دانشجوي بيچاره بود كه وسط راه سوار اتوب*وس* ميشه .برا همين هيچ كس از وجودش خبر نداشت و
بعدا معلوم شد كه خونوادش يكسال بود كه دنبالش مي گشتند و اون عالمتي كه روي سينه جسد ديدم يه
نوشته تاتو نب ود ،يه خراشي بود كه بر اثر تصادف به وجود اومده بود و بعد از سوختگي مثه يه زخم تاتو
به نظر مي رسيد .تنها اشتباه فاحشي كه كرده بودم اين بود كه تاتوي اميد سمت چپش يعني سمت قلبش
بود و اون زخم روي جسد طرف راستش بود اگه اينو همون موقع يادم ميومد و فهميده بودم اين يك سال
اين همه زجر نمي كشيدم و خيلي زودتر از اين حرفا اميدو پيدا مي كردم و بازم اينو خيلي خوب فهميدم
»و درس بزرگي گرفتم كه « :حريف سرنوشت نميشم
چشامو باز كردم و روي تخت از اين پهلو به اون پهلو شدم .نگاهي به چهره مظلوم اميد انداختم كه خواب
خواب بود .پنج س ال از ازدواجمون مي گذره و من هنوزم مثه اون زمان عاشقشم و دوسش دارم .بعد از
اون حادثه بر اثر ضربه اي كه به اميد خورده بود توانايي بارداريشو از دست داده بود و همين باعث شد
كه ما نتونيم بچه دار بشيم .البته اين موضوع رو يك سال پيش فهميديم .اميد با اين كه با تموم وجودش
عاشقم بود خيلي اصرار كرد كه راه خودمو برم و خودمو از حس مادر بودن محروم نكنم .ولي من بچه
.رو با اميد مي خواستم اگه قرار بود اميدو نداشته باشم بچه رو هم نمي خواستم
عاشق اميد بودم و بچه برام مهم نبود برا همين به جون خودم قسمش دادم كه ديگه اين بحثو وسط نكشه و
فراموشش كنه ...االن بعد از پنج سال زندگي هنوزم عاشقونه همديگرو دوست داريم و حاضريم به خاطر
...هم هر كاري بكنيم حتي حاضريم از جونمونم براي هم مايه بذاريم

....و اين يعني اوج خوشبختي دو نفر
/تمام/
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