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را روي زمين  "فرشته"ساك لباس هاي خود و دخترش . از خوشحالي برق مي زدند "نفس "چشمهاي 

گذاشت، دستهايش را ازهم باز كرد و همان طور كه معلوم بود حسابي از ديدن آپارتمان هفتاد و پنج 

 :گفتم. چرخي در فضاي پذيرايي آن زد ،كه براي او خريده بودم لذت مي بردمتري نوساز و مبله اي 

 خوشت اومد نفس من؟-

 ...دستت درد نكنه. خيلي قشنگه-

 :اما ناگهان اخم هايش در هم رفتند و به سمت من برگشت

 ...اونم نزديك مركز شهر حتما...پول اجاره همچين خونه اي...امين-

 .گفتم چي شده كه خنده از اون صورت قشنگت پاك شد !ه ديوونهدختر. قلبم اومد توي دهنم -

 :ده از بي اطالعي او در مورد امالك، ادامه دادمستفااسوبا دست اشاره اي به كل آپارتمان كرده و با 

وقتي بهش گفتم خونه . يكي از مشتريام مي خواست اينجا رو اجاره بده. انگار بايد دوباره توضيح بدم-

. بذاره قبول كرد و فقط با ماهي صد و شصت تومن و يه پول پيش جزئي قرارداد بستيمرو برام كنار 

قالي  .لباسشويي...تلويزيو ن..فرگاز...يخچال.خوبيش اينه كه الزم نيست هيچ وسيله اي با خودت بياري

 حاال خيالت راحت شد؟.همه چي داره .ها رو هم خودم برات آوردم

م كه آپارتمان و تمام اسباب و اثاثيه را برايش خريده ام و سندش مي گفت "نفس"شك نداشتم اگر به 

بعد از اندكي مكث دوباره . را هم به نام زده ام قبول نمي كرد براي همين مجبور شدم دروغ بگويم

خنديد و من هم كه از خنده اش شاد شده بودم با لذت او را كه اين طرف و آن طرف مي خراميد و 

چادر ملي . مثل هميشه ساده و شيكپوش بود. ورانداز مي كرد نگاه مي كردمجاهاي مختلف خانه را 

همسرم نيز به جاي آن مانتوهاي كوتاه و شلوارهاي جين از آن  "نيلو"كه هميشه دوست داشتم ...اش

چشمان مشكي درشت و سحرانگيزي داشت كه از همان بچگي . حسابي برازنده اش بود... استفاده كند

به خود جذب مي كردند و زير روسري آبي رنگ خوش طرح و نگاري كه شوهرش توجه هر كسي را 
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ي احمق انگار فقط در همين يك "سينا  "...سه ماه قبل براي تولد بيست و پنج سالگي اش خريده بود

بيني خوش فرم و لب و دهاني جمع و جور داشت كه دقيقا سرجاي . مي در خشيدند...مورد سليقه داشت

با وجودي كه .فته بودند و در مجموع چهره اي زيبا كه از مادرش به ارث برده بودخودشان قرار گر

هيچ كس را در دنيا به اندازه او دوست  .هرگز تصويري از او نديده بودم اين طور فكر مي كردم

و با به ياد آوردن اين جمع به اصطالح  "اسحاق"يا برادر بزرگترم  "نيلو"همسرم ...پدرم. نداشتم

 .خواندم "مامان مونس"درجه يك، فاتحه اي براي بستگان 

در آن لحظه و لبخند رضايتي كه بر لب داشت باعث مي شد احساس كنم هزينه سنگيني  "نفس"شادي 

كه براي خريد آپارتمان پرداخت كرده بودم و تقريبا معادل نيمي از پس انداز عمرم بود هدر نرفته 

 :گوشه سمت راست پذيرايي قرار داشت اشاره كردم جلوتر رفته و به اتاق كوچكي كه در. است

وقتي از مهد برگشت ترتيب بچه گونه كردن . خانم گل گالب مون باشه "فرشته"اينم مي تونه اتاق -

 خوبه؟.فضاشو مي ديم

 :خانه بود با شنيدن اين حرف به سمت من چرخيد "اپن"نفس كه سرگرم ديدن آشپزخانه 

 ...امين-

 :اش دوباره پر كشيده بود و نگراني در چشمانش موج مي زدحالت سرخوشانه چهره 

كه خونه زندگي رو ول كنم و با فرشته بيام جايي كه ...سينا چي؟ اگه بفهمه همچين تصميمي گرفتم...- 

 ...دستش بهمون نرسه منو

 !غلط مي كنه-

پس . ه او بخوانملحن گفتارم غضبناك تر از آن بود كه فكر مي كردم و اين سبب شد تا ترس را در نگا

از اين همه سال به خوبي مي توانستم ذره ذره احساسات او را تنها با يك تكان ابرو يا واكنش كوچك 

 :زمزمه كرد. بفهمم

 ...تو كه نمي خواي اونو-

رفتم و همان طور كه لبخندي مي زدم تا خيال او را راحت كنم شانه هايش را با دو  "نفس"به سوي 

 :دست گرفتم

فقط هم اگه دست روي تو بلند كنه .بهت قول دادم كاري به كارش نداشته باشم !نباش نفس مننگران -

 ...زير قولم مي زنم

 :او را در آغوش گرفتم و شروع به نوازش عقب سرش كردم
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حاال كه باالخره قبول كردي از پيش اون بري سينا متوجه مي شه كه چه گنجي توي زندگيش داشت ...- 

 ...و قدرش رو ندونست

پس از مدتي ماندن در همين وضع ، او را به آرامي از خود جدا كرده و به صورت زيبايش كه درهم رفته 

 :بود چشم دوختم

امروز هم كه رفتم دنبال فرشته و آوردمش بهشون مي گم تا يه مدت مهد . نگران هيچي نباش...- 

 .برنمي گرده تا سينا از اين طريق هم نتونه شما رو پيدا كنه

 خودت چي؟ اگه بياد حجره ات توي بازار و آبروريزي راه بندازه؟-

 اين قدر اما و اگر توي كار مي ياري خسته نمي شي؟ !نگران نباش دختر-

 :آب دهانش را فرو داد و زير لبي گفت

 ...نمي دونستم...اگه تو رو نداشتم .خيلي دوستت دارم...خيلي .ممنونم-

 :نتوانستم جلوي خنده ام را بگيرم. نه ام را بوسيدو ناگهان صورتش را جلو آورد و گو

 دختره ديوونه اين چه حرفيه؟ مگه دارم اين كار رو براي يه غريبه مي كنم؟ !باز گفت اگه-

دستم را . قطره اشكي به آرامي از صورتش فرو غلتيد و سرش را به نشانه نمي دانم چه چيزي تكان داد

 :كردم از روي شانه اش برداشته و آن را پاك

 ...!حيف اين مرواريدها نيست؟-

 :دستمالي از جيب خود درآورده و اضافه كردم

 !مماغتو پاك كن...بيا. بسه ديگه...- 

انتظار داشتم مثل هر كار ديگرش شيك و باكالس باشد اما چنان فين بلند و جانداري كرد كه ناخودآگاه 

 :گفتم

 اين ديگه چي بود؟ !يا حضرت فيل-

با ديدن عكس العمل من حالتي به خودش گرفت كه مثال دلخور شده است . هوا برخواسته ام به هو قهق

 :و با مشت به سينه ام زد

 !الهي بدخواهت روي تخت مرده شورخونه بخنده !كوفت-

واين باعث شد تا خنده ام شديدتر شود و او را بدون توجه به اعتراضي كه مي كرد محكم در آغوش 

 :بكشم

 !كار دست خودت مي دي ها. اين قدر خوشمزه نباش !مرباي بابا-
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 !امين...امين-

با شنيدن صداي زنگ موبايلم او را رها كردم و با همان لحن خندان و سرخوش گوشي را درآورده و 

رو به نفس كه كنجكاوانه مرا ورانداز مي كرد و شك نداشتم  .بود"نيلو ".نگاهي به صفحه اش انداختم

 :را ديده است لبخندي زدم در هم رفتن ابروهايم

 .تو بقيه جاهاي خونه رو نگاه كن بذار ببينم چيكار داره !عيال گرامه-

دكمه سبز رنگ گوش را فشار . سرش را پائين آورد و به سمت سرويس بهداشتي آپارتمان راه افتاد

 :داده و آن را باال آوردم

 بله؟-

 !عليك سالم-

ي از ازدواج ما مي گذشت اما هنوز به اين لحن يخ زده اي كه با اينكه دوسال.صدايش سرد و گرفته بود

البته آن قدر هم بي منطق نبودم كه ندانم آن . گاهي اوقات از خود بروز مي داد، عادت نكرده بودم

خوشبختانه به خاطر نفس سرحال تر از اين بودم . بيچاره هم احتماال همين احساس را در مورد من دارد

 :كنمكه با او سرسنگيني 

 !همچنين بانو-

 .زنگ زدم حجره شاگردت گفت رفتي بيرون-

 .كاري داشتم كه بايد انجام مي دام. آره-

 :نيش و كنايه از تك تك كلماتش مي باريد

 انجامش دادي؟...و-

 :پاسخ دادم. چند ثانيه اي سكوت بين ما حكمفرما شد

 چيزي الزم داري؟...حاال .با اجازه تون بله-

 مگه مهمه؟-

 چي؟-

 :با لحني كسل و در حالي كه مشخص بود فقط مي خواهد هر چه زودتر مكالمه را تمام كند گفت

زنگ زدم يادت بندازم تا نيم ساعت ديگه با مشاورخانواده قرار  !امروز چهارشنبه ست ها .هيچي-

 .كار مهمت كه تموم شد بيا اونجا.من زودتر مي رم. داريم

 :اهميتي به كنايه اش ندادم
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 .دفتر خانم طهماسبي مي بينمت .باشه-

اهميتي ...به جز ماه هاي ابتداي زندگي مشترك مان ...معموال او. تماس را قطع كردم و به فكر فرو رفتم

نمي داد من در طول روز كجا مي روم و تا حاال هم به جز روزي كه مي خواست خبر مامان مونس را به 

مروز اين كار را كرد؟ مطمئنا مي دانست من قرار با پس چرا ا. من بگويد با حجره تماس نگرفته بود

يعني امكان داشت ساعت دو و نيم ديشب كه داشتم قرار ...يعني .مشاور خانواده را فراموش نمي كنم

فكر نمي ...نه براي ديدن خانه مي گذاشتم بيدار شده و حرفهايم را شنيده باشد؟ "نفس"امروز را با 

ده بودم كه او بيدار نباشد و بدون اينكه چراغ آشپزخانه را روشن كنم به خوبي حواسم را جمع كر. كنم

 .با موبايل و صدايي زمزمه مانند و نه چندان بلند با نفس صحبت كردم

شانه هايم را باال انداختم و ساك وسايل را از روي زمين برداشتم و به طرف اتاق فرشته كه حاال نفس در 

 .آن بود حركت كردم

 :براي خالي نبودن عريضه لبخندي زد و پرسيدبا ديدن من و 

 اتفاقي افتاده؟-

بعدش مي رم مهد و فرشته رو . زنگ زده بود يادم بندازه. چه اتفاقي؟ قرار مشاوره داشتيم امروز. نه-

 . مي يارم

 .دستت درد نكنه-

 :گرفتمساك را روي زمين گذاشتم و از توي كيف پولم يك كارت اعتباري درآوردم و به طرف او 

فقط محض احتياط اينو داشته . يخچال رو هم پر كردم. حواسم بود كه چيزي كم و كسر نباشه. بگير-

 .باش

آب . براي فهميدن حس عذاب وجداني كه توي صورتش بود احتياجي به قدرت غيب گويي نداشتم

 :دهانش را با صداي بلندي قورت داد و من و من كرد

 ... نه كه من راضي نيستم از خرج خونه ات و گلوي اونمنظورم اي...اگه.نيلو ...زنت -

 اآلن اگه بزنمت ناراحت مي شي؟-

لحن جدي من در هنگام به زبان آوردن اين سئوال باعث شد تا سرش را باال بياورد و متعجب مرا نگاه 

 :كارت را به زور در دست او جاي دادم و گفتم. كند

تا ريال .بعد از جدا كردن خرج خونه...وجيبي خودمهاين پول ت. ديگه هيچوقت همچين حرفي نزن-

 !حاال اون دل كوچيكت راضي شد نفس من؟.آخرشو هم از حلقومت مي كشم بيرون



٦ 

 

 .نيمچه لبخندي زد و چشمانش را به نشانه تاييد بست

فرشته رو هم جوري مي يارم كه سينا متوجه . حاال هم مي رم تا زودتر به جلسه مشاوره برسم .خوبه-

حاال از من مي شنوي به جاي فكر و خيال برو دوش بگير تا سرحال بياي و يه غذاي خوشمزه .نشه

 باشه؟.دلم خيلي براي دستپختت تنگ شده.درست كن هر سه تامون با هم بخوريم و روحمون شاد بشه

مامان مونس خدابيامرز حق داشت مي گفت تا وقتي شيكم مردها رو پر كني ديگه الزم نيست .باشه-

 .رانشون باشينگ

هر دوي ما با به ياد آوردن او چند لحظه اي ساكت شديم و بعد من براي عوض كردن اوضاع خم شدم و 

 .گونه اش را بوسيدم

 .مي بينمت. ديگه داره ديرم مي شه. خدا مادر تو رو هم بيامرزه !آره واقعا-

تمام شود به سمت در خروجي راه و در حالي كه اميدوار بودم آخر و عاقبت اين ماجرا به خير و خوبي 

 .افتادم
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وقتي از مجتمع مسكوني زيبايي كه منزل نفس در آن بود خارج شدم با تشكر از هوش و حواس 

براي همين برگشتم و اين كار را كردم و هنگامي .استثنايي ام متوجه شدم رمز عابربانك را به او نداده ام

 .دوباره پائين آمدم، فقط ربع ساعت تا شروع جلسه مشاوره زمان داشتمكه 

بنابراين يك تاكسي دربست كرده و همان طور كه صورتم را به شيشه مي چسباندم به فضاي بيرون و 

من ماشين شخصي  "نيلو"برعكس . اتوموبيل هايي كه به سرعت از كنارم مي گذشتند خيره شدم

نه به اين خاطر كه . راي رفت و آمد از اتوبوس يا تاكسي استفاده كنمنداشتم و ترجيح مي دادم ب

به . فقط اينكه از رانندگي متنفرم. نه...خسيس هستم يا وسع و توانايي مالي خريد يك اتومبيل را ندارم

هيچ وجه حوصله سر وكله زدن با جاده هاي شلوغ ، راننده هاي ديگر،ترافيك و جريمه هاي پليس را 

هر روز تحمل زندگي زمستاني و سرد . ين طوري ذهن آرام تري هم برايم باقي مي ماندا. نداشتم

مشترك با نيلو و بعد هم سر و كله زدن با مشتري هايي كه حتي هنگام خريد يك فرش دوازده متري 

يا قاليچه براي گرفتن تخفيفي چند هزار توماني سرم را مي خوردند و اسما الهي و نام صد و بيست و 

ار هزار پيامبر را رديف مي كردند، برايم كافي بود و اگر رانندگي هم اضافه مي شد مستقيما به چه

ي پدربيامرز قوز  "سينا  "مخصوصا از هنگامي كه سرگرمي جديد آن . تيمارستان رهسپار مي شدم

 .باالي قوز گرديده و سبب مي شد تا آن يك ذره آرامشي را هم كه قبال داشتم از دست بدهم

 .نگار اين دختر هيچ وقت نبايد روي آرامش را مي ديدا

با اينكه فقط هشت سال داشتم تك تك لحظات آن . ، چهار ساله بود كه عضو خانواده ما شد"نفس"

و من در پذيرايي  "اسحاق"، مامان مونس، برادر بزرگترم "باباحاجي"پدرم . شب را به خاطر سپرده ام

ي كه بي توجه به ما و آب نبات بر لب، حواسش به آكواريوم پر از جمع شده بوديم و به دختر كوچولوي

آن موقع يك خانوده به اصطالح متوسط به حساب مي . ماهي گوشه اتاق جلب شده بود مي نگريستيم

 .آمديم و هنوز اين قدر پولدار نشده بوديم كه خدا را فراموش كنيم

اي كه حاال من آن را مي چرخاندم  "رهحج"باباحاجي كه مشخص بود عجله دارد زودتر سر كارش، 
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مامان مونس با . برگردد اين پا و آن پا مي كرد و دنبال راهي مي گشت كه حرفش را آغاز كند

. چشمهايي سرخ شده از گريه سرش را پائين انداخته بود و هر چند ثانيه يكبار دماغش را باال مي كشيد

شت، با لباس هايي كه به خاطر بازي چند دقيقه من و اسحاق هم كه توپ فوتبال خود را در دست دا

پيش توي حياط خاكي شده بودند منتظر شنيدن مطلبي كه ما را به خاطرش به پذيرايي فرا خوانده 

 .بودند، ايستاده بوديم

خوب به ياد دارم حواسم را كامال جمع كرده بودم كه ببينم پدرم در مورد اين دختر كوچولوي زيبا و 

 :عاقبت او اين افتخار را به ما داد تا شاهد شروع سخنراني اش باشيم. ي گويدخوش قيافه چه م

 ...از اين به بعد-

كه بيني اش را به شيشه آكواريوم مي فشرد نيم نگاهي انداخت و انگار كه سرگرم صحبت  "نفس"به 

 :در مورد يك ماهي باشد ادامه داد

پدرش چند سال پيش و مادرش همين دو سه روز . اسمش همينه...“نفس".اون با ما زندگي مي كنه...- 

بقيه حرفا رو . مي فهمين؟ از امروز ديگه يه خواهر هم دارين. قبل فوت كرده و پيش ما مي مونه

 .مادرتون مي گه

و پس از اشاره اي نسبتا توهين آميز به مامان مونس ما را ترك كرد و سر كار و زندگي اصلي خودش 

  .واقعي اش خانواده. پول.“تجارت". رفت

سرگردان بود توضيحات  "نفس"وقتي مادر داشت با نگاهي غمگين و دلسوزانه كه مدام بين ما و 

چيزهايي در اين مورد كه والدين نفس از دوستان خانوادگي باباحاجي بودند واينكه ...تكميلي را مي داد

من داشتم به دقت چهره ...كنيم تا وقتي به اندازه كافي بزرگ نشده بايد از گفتن واقعيت به او خودداري

و ...تازه ده سالش بود و فكر مي كرد براي خودش مردي شده است. را ورانداز مي كردم "اسحاق"

متاسفانه پوزخند تمسخرآميز و نگاه ناباورانه اش به سمت دخترك جلوي آكواريوم جاي هيچگونه 

  .نمي گذاشت تفسير و توضيحي را در مورد احساسي كه در اين مورد داشت باقي

... و نه از خانواده جديدش...گويي تنها من نگران نفس كوچولوي بيچاره اي بودم كه نه از پدر و مادر

هاي درون آكواريوم را نگاه مي  "ماهي"شانس نياورده بود و با آن نگاه هاي معصومانه و حيرت زده 

  .ده استكرد و نمي دانست سرنوشت چه خوابهايي در آينده براي او تدارك دي

  .رسيديم آقا-

چنان غرق فكر بودم كه . نگاهي به بيرون انداختم و فهميدم رسيده ايم. صداي راننده مرا به خود آورد
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كرايه را درآورده و به طرف راننده كه تالشي براي مخفي كردن بي حال و . اصال متوجه نشده بودم

ك و باشكوهي كه در يكي از محالت حوصله اش بودن نمي كرد گرفته و جلوي برج يازده طبقه شي

. بود "نيلو"خانم دكتر طهماسبي از آشنايان نزديك خانواده . باكالس باالي شهر قرار داشت پياده شدم

دفتري به معناي واقعي كلمه لوكس در طبقه دهم برج داشت و با اينكه گمان مي كردم به خاطر آشنايي 

ر جلسات مشاوره بگيرد اما انصافا در اين مدتي كه نزد او قبلي با مادر و پدر همسر عزيزم طرف او را د

  .فايده اي نداشت...فقط مشكل اين بود كه.مي رفتيم كارش را خوب و بي طرفانه انجام داده بود

سوار آسانسور ساختمان كه شدم با خودم فكر مي كردم اصال چرا بايد روزنه اميدي وجود داشته باشد؟ 

والدين و تنها بر پايه همكاري هاي مالي، وضعي بهتر از اين هم مي توانست يك ازدواج تحميلي از طرف 

 داشته باشد؟ 

موهاي مشكي . تا به طبقه دهم برسم از فرصت استفاده و توي آينه آسانسور خودم را ورانداز كردم

پركالغي كه البته در آستانه دهه سوم زندگي تارهاي تك و توك سفيد در آن به چشم مي آمدند، 

يشاني بلندي كه موقع فكر كردن چيني عميق روي آن مي نشست، چشماني قهوه اي رنگ و بيني نه پ

 "كرم"چندان بزرگي كه در كنار لب هايم توي ذوق نمي زدند و ته ريشي كه اگر كت خوش دوخت 

  .ها اشتباه مي گرفتند"حزب اللهي"رنگ و شلوار جين هميشگي خود را نمي پوشيدم به خاطرش مرا با 

البته نه آن قدر كه وقتي با دو دقيقه تاخير وارد دفتر مشاوره شدم خانم ...در مجموع قيافه اي مردانه

به من نيندازد و زيرلبي غرغري  !"ايييششش"منشي جوان و دماغ عمل كرده پشت ميز نگاهي از نوع 

  : زدم به هر حال يكي بايد مودبانه رفتار مي كرد بنابراين سالم كردم و لبخندي. نكند

 ؟ ...داخله "نيلو"...ببخشيد-

  .و به اتاق خانم طهماسبي اشاره كردم

  .“زماني"خانم .منظورم همسرمه...- 

داشت دوخت و سعي كرد وجودم  "آنگري بيردز"نگاهش را به صفحه كامپيوتر پيش روي خود كه تم 

  :را ناديده بگيرد

  .سه ساعته منتظرن شما تشريف بيارين.اخلبفرمايين د.بعد از اين همه وقت ديگه مي شناسم. بله-

  .وسوسه دادن جوابي دندان شكن به او را بي خيال و بعد از زدن چند ضربه به در وارد شدم

دكور دفتر خانم طهماسبي مشاور خانواده، حتي بچه پولدارهايي مثل نيلو و من را هم تحت تاثير قرار 

ميز كاري چوبي سياه و بزرگي از جنس بلوط و مقابل آن مبلمان آنتيك و راحتي كه محل   .مي داد
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قاليچه هاي دست باف و گرانقيمتي كه به طبع كارم مي دانستم ده ها ميليون . نشستن مراجعين بود

تومان قيمت دارند و رنگ تيره آنها باعث مي شد كه چندان به چشم نيايند، كف پوش زيبا ي سراميك 

يك لوستر مشكي آويزان از سقف كه بيشتر جنبه تزئيني داشت زيرا نور آفتاب از پنجره هاي بزرگ  و

اتاق به درون مي تابيد و اگر پرده هاي قهوه اي رنگ جلوي آن نبود در چشم مراجعان تصويري ضدنور 

. ن طور بودحداقل به نظر من كه اي...يك جور ابراز قدرت. از خانم طهماسبي پشت ميز خود مي ساخت

با چشم ...رنگ ديوار ها نيز زرد كم رنگ بود و اين جا و آن جا، رويشان شاخه هاي ظريف درخت

براي زيباتر شدن فضا كار گذاشته شده بود كه چند كبوتر ...!غيرمسلح كه طبيعي به نظر مي رسيدند

 .مصنوعي سفيد روي آنها به چشم مي خورد

نبودم كه ديگران را به خاطر نمايش دادن چيزي كه  هيچ كس كامل نيست و من هم آدمي...خب

  .قدرت، شخصيت، ثروت يا احترام و منزلت اجتماعي. آرزويش را داشتند سرزنش كنم

سال سن و صورتي پخته و  پنجاهبا حدود . هرچند كه خانم طهماسبي به جز اولي بقيه را با هم داشت

  .ي داشت چشم دوخته بودمتفكر، به هيكل زنانه اي كه روبروي او بر مبل جا

 ...“نيلو "

. از باال و پائين رفتن شانه هايش احتمال دادم تا قبل از ورود من در حال گريه كردن بوده است

مي دانستم خبري شده و گرنه او كسي نبود كه حتي جلوي آشناي خانوادگي و مشاوري كه قرار ...لعنت

  .و زاري راه بيندازد بود مانع طالقش در سن بيست و هفت سالگي شود اشك

  !سالم به جمع-

با وجودي كه قبال . خانم مشاور چشمانش را به سمت من گرداند و بعد از جواب سالم از جا بلند شد

گفته بودم راضي به اين كارش نيستم اما به قول خودش عادت داشت پيش پاي همه مراجعين 

 .اين كار را بكند... آشنا يا غريبه...خود

هر لحظه ممكن بود توي كفشم بيفتد  "نيلو"مصمم و قلبي كه با فكر كردن به علت گريه  با گام هايي

صورتش مانند معدود . درست حدس زده بودم. جلو رفتم و با حفظ فاصله اي دو متري كنارش نشستم

دفعات ديگري كه گريه مي كرد متورم شده بود و مشخص بود كه تالش مي كند جلوي من خودش را 

  .كند جمع و جور

 چي شده خانومي؟ -

حتي نيلو هم ناخودآگاه سرش را باال گرفت و براي چند . لحن ام مهربانانه تر از آن بود كه انتظار داشتم
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و  "باباحاجي"بايد اعتراف كنم به عنوان يك بچه پولدار شريك  .ثانيه ناباورانه به من چشم دوخت

قيافه اي كه  .“همه چيز تمام". تربيت بهتري داشتبرعكس بقيه دختران طبقه اجتماعي خود، رفتار و 

خوشبختانه رنگ جراحي هاي جورواجور بيني و گونه و لب و هزار كوفت و زهرمار ديگر را به خود 

و نگاههاي مظلوم، حالتي دلپذير و "شهال"اما با آن چشمان  "زيبا"نمي شد گفت ...نديده بود و 

چيزي . د و دندانهاي سفيد رنگش را به نمايش مي گذاشتمخصوصا وقتي كه مي خندي. معصومانه داشت

مهم تر اينكه گرچه احساسات اش را به زور نمايش مي . كه در كنار من چندان از خود نشان نمي داد

اش افراد پائين تر از  "جامعه شناسي"داد اما مغرور نبود و با وجود اين وجوه تمايز و مدرك ليسانس 

  .خود را تحقير نمي كرد

عالقه بي حد و حصرش به مانتوهاي كوتاهي بود كه به زور به كمرش مي ...به نظر من...نها ايراد اوت

رسيدند و شلوارهاي سنگ شور و اين جور آت و آشغال هاي اجق وجق كه نمي دانم كدام بي سليقه اي 

  .اولين بار آنها را به او معرفي كرده

شراكتي  - يم و بعد والدين ما ترتيب اين ازدواج اقتصاديشايد اگر اول مدتي با هم آشنا مي شد...شايد

نه ، دومين ...را مي دادند حاال به جاي زوجي در شرف طالق بودن، داشتيم براي به دنيا آمدن اولين

  .فرزندمان آماده مي شديم

در  عاقبت نيلو به خود آمد، هوا را با صدايي بلند از دهان بيرون داد و در حالي كه خشم و عصبانيت

  ... نگاهش جاي حيرت را مي گرفت خواست چيزي بگويد

  !نيلو جان-

هر دوي ما با شنيدن صداي خانم طهماسبي به سمت اش چرخيديم و او پس از بر لب نشاندن لبخندي 

  :وار ادامه داد"ژوكوند"

  .فكر مي كنم بهتر باشه اجازه بدي من يه مقدمه چيني كوچيك بكنم-

مي مانست و من از آن نفرت داشتم،  "زرگري "كه به نسخه تصويري زبان  براي لحظاتي با نگاهي

يكديگر را ورانداز كردند و وقتي نيلو لب پائيني اش را گاز گرفت و سرگرم موضوع حياتي تميز كردن 

  :لكه نامريي روي كفش خود شد، خانم مشاور مرا مخاطب قرار داد

دين به اين نتيجه رسيده بودم كه بزرگترين مشكل تون توي چند وقتي كه شما پيش من اوم !امين جان-

  ...اينه كه موقع ازدواج هيچ عشق و عالقه يا شناخت دو طرفه اي در كار نبود اما

 اما چي؟ -
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  :تكان داد واضافه كرد) اشتباه مي كردم...خب( دستش را با حالتي كه انگار مي خواست بگويد

  ...از طرف اون مي گم...يا به عبارت بهتر...خوام بگممي ...با صحبت هاي امروز نيلو جان-

تن صدايش را مثل جاسوس هايي كه مي خواهند رازي مگو را فاش كنند پائين آورد و ضربه را وارد 

  :كرد

 رابطه شما با نفس خانم چيه؟...دقيقا-
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 فصل سوم

  

  

 

 
باران مثل دم اسب مي باريد و صداي رعدهاي گاه و بيگاه .شبي سرد و زمستاني بود.سال داشتم سيزده

ساعت حدود ده را نشان مي داد و من توي اتاقم پشت ميز مطالعه نشسته و . مدام نزديك تر مي شدند

ر شايد مسخره به نظ. سرگرم درس خواندن براي امتحاني بودم كه دو سه روز ديگر برگزار مي شد

برسد اما با اينكه يادم نيست چه درسي بود احساس خيلي خيلي خوبي را كه از فكر كردن به جشن 

  .داشتم دقيقا به ياد مي آورم "نفس"تكليف فرداي 

مدتي بود كه مشغول آموزش دادن نماز به او بودم و با صحيح گفتن هر ذكر يا سوره اي كه مي خواند 

سالي كه از پيوستن نفس به خانواده شكوهي مي گذشت زندگي  جپندر اين . حسابي تشويقش مي كردم

باباحاجي انگار نه انگار كه دختر خاني آمده و دختر خاني رفته مثل قبل .همه ما دچار تغيير شده بود

نام معظم شكوهي هر روز بيشتر از . البته از نظر شغلي آمدن نفس براي او بركت داشت. رفتار مي كرد

سته فرش فروش ها شنيده مي شد و پدر كم كم به فكر توسعه كار خود و قدم قبل در بازار و را

در مورد مامان مونس هم گرچه هرگز نديدم كالم يا . گذاشتن در جاده صادرات و واردات افتاده بود

رفتاري ناخوشايند نسبت به نفس نشان بدهد و با او تقريبا همانند اسحاق و من برخورد مي كرد اما 

بود كه نتوانسته نفس را به عنوان يك عضو واقعي بپذيرد و اين موضع گيري به برادر  كامال مشخص

  .هيچ كدام از ته دل نتونسته بودند با اين مسافر كوچولو كنار بيايند. بزرگ من هم سرايت كرده بود

هر وقت مي خواستم او را اذيت كنم .من به دختري دوست داشتني و مهربان تبديل شده بود "نفس"

 "قان قان"گوش هاي كوچكش را مي گرفتم و تظاهر مي كردم فرمان اتوموبيلي را در دست دارم و 

  !واقعا كه ديوانه مي شد. كنان بيني ريزه ميزه اش را به عنوان بوق فشار مي دادم

برخالف اسحاق كه شروع به قرار گذاشتن با دخترهاي جورواجور و تعريف از افتخارات خود در اين 

هر وقت كه حوصله اش سر مي رفت يا از تاريكي به . مي كرد، تنها و تنها توجه من به نفس بودزمينه 

  .مي دانست كه من آنجا هستم...خوشبختانه از رعد و برق نمي ترسيد...وحشت مي افتاد
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يكي دوسال اول زياد براي مادرش دلتنگي مي كرد اما كم كم با همه چيز كنار آمد و دوران قبلي زندگي 

  .اش را از خاطر برد

يادم مي آيد همانگونه كه كلمات كتاب درسي ام را مي خواندم و انگار كه به زبان ميخي نوشته شده 

باشند هيچ چيز نمي فهميدم به اين مي انديشيدم كه اين براي نفس خوب است يا بد؟ يك پيشرفت به 

 حساب مي آيد يا عقب گردي كامل؟ 

  .داشتمبه هر حال من يكي كه مشكلي ن

كيف مرا حمل مي كرد و دستش را براي گرفتن .هنگامي كه از مدرسه برمي گشتم او دم در منتظرم بود

هله هوله هايي مثل آب نبات، كلوچه يا اسباب بازي و لوازم التحريري همچون مدادرنگي و دفتري كه 

مي ترسيد يا با يكي  اگر نصفه هاي شب كابوسي مي ديد و .براي نقاشي هايش مي خريدم دراز مي كرد

از بچه هاي توي كوچه و خيابان دعوايش مي شد من، هميشه و درهرموقعيتي براي كمك و تسلي دادن 

اسحاق، گاهي اوقات با بدجنسي مي گفت كه ديدن ما دو نفر كه اين طور دل و قلوه رد و . او آنجا بودم

مونس تصادفي اين حرف را شنيد يك بار كه مامان .بدل مي كنيم سرمشق او در زدن مخ دخترهاست

ابتدا نگاهي ناجور به او انداخت و پس از سرزنش وتنبيهي نه چندان سفت و سخت، متفكرانه به ما چشم 

به خوبي مي دانستم راضي نيست نفس و من اينچنين صميمي باشيم اما وقتي رضايت باباحاجي را .دوخت

اط مي ديد چيزي نمي گفت و هرگز نخواست تا در معدود اوقاتي كه در خانه بود نسبت به اين ارتب

عالقه ام را به اين فرشته كوچولو كنترل كنم هر چند اين باعث نمي شد موفق شود احساس واقعي خود 

  .را نشان ندهد

حاال من در تكاليف و درس هايش هم كمك مي .با رفتن نفس به دبستان، ارتباط ما بيشتر و عميق تر شد

تي كه مي گرفت او را سخت در آغوش مي گرفتم و دست خوشي به او مي دادم، كردم، با هر نمره بيس

به درددل و غرغرهاي ساده و بامزه اش از مدرسه، خانم معلم بداخالق و همشاگردي هايش گوش مي 

بدون توجه به تمسخرهاي كنايه آميز اسحاق در مورد اينكه بهتر است قبل از گرفتن تصميم ...دادم

قل با يكي دو نمونه ديگر از جامعه اناث بيرون بروم و چشم هايم را كمي بيشتر براي قطعي ازدواج حدا

 !ديدن شگفتي هاي دنيا باز كنم

 :صداي تقه هايي به در اتاق باعث شد تا بگويم

 .بفرمايين-

 :و با ورود مامان مونس كه ليواني شربت در دست داشت لبخندي زدم
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 .دست شما درد نكنه.ممنون-

رشار از انرژي به خاطر اينكه نفس امروز اولين نماز خود را درست، كامل و بدون كمك خوشحال و س

 :من خواند بلند شدم و ليوان و پيش دستي را از او گرفتم

 !خوش اومدين...افتخار دادين !چه عجب مامان خانم-

لبم تازه سبز  صدايم به دليل سن و سالي كه در آن قرار داشتم دورگه بود وبه اصطالح علف هاي باالي

دوباره روي صندلي گردان ميز مطالعه ام نشسته و به .خنديد و روي تخت خواب ام نشست.شده بودند

 :گفت. طرف او چرخيدم

 !ها؟ خوبه هر روز مي يام اتاقت رو مرتب و تميز مي كنم آقاي شلخته...افتخاردادم-

 .هر گلي خاري داره ديگه-

 !بچه پررو-

د همان طور كه به او نگاه مي كردم به يكباره فهميدم چقدر شكسته و پير هردو زير خنده زديم و بع

دو سه سالي مي شد چهل ...حاال مي دانم با وجود سن و سال نه چندان زيادي كه داشت. شده است

اما زندگي بدون عشق، شوهري سرد و بي احساس داشتن و صبح تا شب خانه ...سالگي را رد كرده بود

باباحاجي هرگز . فقط يك هيچ بزرگ.هيچ...نه تفريحي...نه سفري. از بين برده بودداري حسابي او را 

توي حجره عزيزش مي نشست و اسكناس هاي .هميشه سركار بود. تعطيالت يا استراحتي نداشت

دلبندش را مي شمرد و روزهايي هم كه به علت شهادت يا موضوع مهم ديگري بيكار مي شد نوبت 

چراغي كه به خانه خودمان حرام بود وبه مسجد  .بود "صله رحم"به قول خودش  همكاران، ياران غار و

در پيشاني مامان مونس تپل مپل من، دو سه چين عميق قابل مشاهده بود و چشمهايش با وجود  .روا

چشمهايي كه از روز ورود نفس به به زندگي ما بيشتر از قبل آنها را . لبخندي كه مي زد غمگين بودند

 ...براي چند ثانيه دلم خواست جلو بروم و او را محكم در آغوش بگيرم و ببوسم ولي. ي ديدمگريان م

. غرور مردانه و احمقانه ام، باعث شد تا فقط سرم را پائين بيندازم وجرعه اي از ليوان شربت بنوشم...

ي براي موقعي كه فوت كرد تصميم گرفنم هرگز خودم را به خاطر از دست دادن چنين موقعيت هاي

 .ابراز محبت به او نبخشم

 .امين-

 :سرم را باال آوردم

 جانم؟-
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 ...جونت بي بال-

 :صورتش درخشيد و ادامه داد

 .دستت درد نكنه كه نماز رو به نفس ياد دادي...- 

 نه؟...توي چادر گل گلي سفيدش عين فرشته ها شده بود-

ت ولي به سرعت خودش را جمع و جور كرد برقي از نگراني را به خاطر دارم كه يك آن از نگاه او گذش

 :و پاسخ داد

هر چي زودتر بدونه به نظرم بهتر برخورد . راستش توي فكرم كه واقعيت رو بهش بگيم...راستش.آره-

 .مي كنه تا چند سال ديگه

 !واقعيت؟-

ش را مثل آدم هاي گيج به او خيره شدم و مامان مونس در عوض مانند عقابي كه در حال شكار، طعمه ا

 :براي ديدن نامحسوس ترين واكنش او زير نظر گرفته، به من چشم دوخت

 نظرت چيه؟. اينكه خواهر واقعي تو و اسحاق نيست و ما به فرزندي قبولش كرديم-

نفهميدم منظورش سخنراني غراي پنج  "واقعيت"مثال وقتي گفته بود . معموال من خيلي باهوش نيستم

فاصله انگار كه مثل توي اين كارتون ها چراغي باالي سرم روشن شده سال پيش باباحاجي است اما بال

باشد به دوپهلو بودن پرسش او پي بردم و نتوانستم به راه خارق العاده اي كه براي رسيدن به جواب 

نمي دانم از كي اما رابطه گرم نفس و من و اينكه برخالف اسحاق . خود انتخاب كرده بود آفرين نگويم

ترس از اين احتمال كه روزي  .يهمان با او رفتار نمي كردم مامان مونس را نگران كرده بودمانند يك م

و اگر به اين سئوال جواب مثبت مي ...اين پيوند تبديل به چيزي فراتر از ارتباط خواهر و برادري شود

اما در . واقعا هوشمندانه بود.دادم مادر متوجه مي شد كه نگراني اش در حال به وقوع پيوستن است

 ...كل

حداقل نه در مورد رابطه و حسي كه به نفس .من چيزي براي پنهان كردن نداشتم. اهميتي نداشت ...

 :داشتم و سرم را به نشانه مخالفت تكان دادم

 .موافق نيستم. نه-

 :اضافه كردم.نتوانست خودش را كنترل كند و نفس راحتي كشيد

اون . لحظه هم اين احساس رو نداشتم كه نفس يه غريبه ستاسحاق رو نمي دونم اما من حتي براي يه -

 .و اگه به من باشه مي گم تا ابد الزم نيست اين به اصطالح واقعيت رو بفهمه...خواهر منه
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 :لبخندي زد مامان مونس سرش را تكان داد و

  .شايد درستش همين باشه-

. نور مهتابي رنگ خود فرو برد گم شدصدايش در ميان رعد كركننده و برقي كه دوسه ثانيه اتاق را در 

  :برخواست، به طرف پنجره رفت و همان طور كه زمزمه مي كرد

  .فكر كنم تا چند دقيقه ديگه برقا مي رن-

سپس طوري كه انگار كار مهمي كرده باشد خندان و با نشاط سرش را تكان .آن را بست و پرده را كشيد

  .داد

  !دوستت دارم مامان مونس-

م چطورشد اين را گفتم اما با قرمزشدن صورت مادرم كه يكباره به طرفم برگشته بود بين دو نفهميد

مامان مونس بيچاره مثل دختري تازه  .هم دلم مي خواست گريه كنم و هم بخندم.احساس گير افتادم

م اين بالغ كه اولين بار از يك پسر چنين حرفي را شنيده سرخ شده بود و اين نشان مي داد كه در تما

  :عاقبت دوباره خنديد  .سالها چقدر محتاج محبت و عشقي بوده كه از او دريغ شده است

  .برعكس اون دو تا هنوز به تو اميدي هست...خوبه.راستش كم كم داشتم مايوس مي شدم-

براي عوض كردن فضا .وقتي متوجه شد حرفي را زده كه نبايد خنده اش را فرو خورد وبه من نگريست

  :ي تعظيمي كردمبه شوخ

  !چاكرتيم مامان خانم-

حدود بيست دقيقه بعد كه باران شدت گرفت و . و او با رويي باز شب بخير گفت و از اتاق خارج شد

رعد و برق ها نزديك تر و پر سر و صدا ترشدند، پيش بيني مامان مونس به حقيقت پيوست وبرق قطع 

و كنار گذاشتن كتابي كه خيرسرم در  "شمع"كردن من كه خواب از سرم پريده بود پس از روشن .شد

  ...حال مطالعه آن بودم از پشت پنجره به شرشر قطرات باران چشم دوختم كه

با باز شدن دوباره در برگشتم ويك جفت چشم درشت و مشكي رنگ را ديدم كه معصومانه به من نگاه 

  ...مي كردند

  ...نفس

  :شيطنتي نكنم و گفتمبه زحمت جلوي خودم را گرفتم تا 

 ؟ هنوز بيداري؟ "خواهري"حال شما چطوره !به به نفس من-

با اينكه ديگر براي خودش خانمي شده بود هنوز از تاريكي مي ترسيد و بالشت به بغل دم در ايستاده 
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  .بود و با زبان بي زباني از من مي خواست وانمود كنم چيزي نمي دانم و او را به داخل دعوت كنم

  :دهانش را فرو داد و من و من كرد آب

  !گفتم بيام اينجا نترسي...ديدم همه جا تاريكه... بعد...بعد.از صداي صاعقه بيدار شدم-

  :از ته دل خنديدم وبا دست اشاره كردم وارد شود

 مي شه لطف كنين و داخل بياين تا تنها نباشم؟ .راستش ديگه كم كم داشتم مي ترسيدم!خيلي ممنون-

گفت و در حالي كه سرش را مغرورانه باال گرفته بود تا نشان ندهد ترسيده روي تخت خواب  هومي

نشست، بالشت را كنار خود قرار داد و با صورت زيباي خود به من كه ديگر پشت ميز نشسته بودم 

كه به ياد دارم در آن موقعيت داشتم فكر مي كردم مادرش احتماال زيباترين زن دنيا بوده . خيره شد

  .نفس اين طور روز به روز شكوفاتر مي شد

امشب تخت مال تو .حاال كه همچين مهمون خوشكلي دارم فكر مي كنم روي زمين بخوابم بهتره.خب-

 خوبه؟ ...باشه

  .در نور كم رمق شمع شادي را در چهره اش خواندم

  .هوم-

 دوباره؟قرار ما درمورد اين هوم گفتن ها چي بود؟ -

  .بله.ببخشيد-

   .آفرين دختر خوب-

به خاطر غرور . از روي صندلي برخواستم ، كنارش روي رخت خواب نشسته و به ديوار تكيه دادم

كودكانه اش نمي توانست مانند چند سال قبل به راحتي ترس خود را ابراز كند اما قلب كوچكش واقعا 

ي را در هنگام تاريكي كنار مي خواست كه حتي با وجود نور شمع و رعد و برق گاه و بيگاه، وجود كس

خوشبختانه او هم خودش را بيشتر به من چسباند و لرزش ناخودآگاه بدنش آرام . خود احساس كند

 :براي پرت كردن حواس او از تاريكي دستي به سرش كشيدم. گرفت

 بگو ببينم قبل از خواب دستشويي رفتي؟-

 :با شنيدن اين حرف از من فاصله گرفت و با دلخوري گفت

 !امين-

 :به زور جلوي باز شدن نيش خود را گرفتم
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 چيه؟.امين فدات بشه-

 .من ديگه نه سالمه-

شانه هايش را با دو دست گرفته و او را به سمت خودم . وسرش را برگرداند كه يعني مثال قهر كرده

 :چرخاندم

 باشه؟...خواممعذرت مي .البته كه شما ديگه براي خودتون خانومي شدين !ببخشيد زيباي بيدارمن-

 !اين دفعه مي بخشمت.باشه-

 :زير خنده زدم و محكم او را بغل كردم

 !مرباي بابا-

گفتن هاي اعتراض آميزش او را به خودم فشار دادم و براي هزارمين بار  "امين...امين"بي توجه به 

او  را براي "واقعيت خودشان"پيش خودم قسم خوردم اگر روزي برسد كه ديگران تصميم گرفتند 

تعريف كنند، اجازه ندهم نفس در مورد احساسي كه به او دارم ذره اي شك و ترديد به قلب مهربان 

 .خود راه بدهد
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 فصل چهارم

 

 

  

 

 
 رابطه شما با نفس خانم چيه؟...دقيقا-

قرار چشمانم همين طور بين خانم طهماسبي و نيلو كه مرا زير ميكروسكوپ نگاه خود . خشكم زده بود

مي دانستم كه كوچكترين تكان عضله هاي صورت . داده و منتظر عكس العمل ام بودند، نوسان داشتند

 :براي همين به زور خنده اي كردم...من باعث مي شود تا آنها هزار جور فكر و خيال به سرشان بزند

 .اهر منهاون خو.بهترين رابطه اي كه يه پسر و دختر مي تونن توي دنيا داشته باشن...خب-

 :نيلو با نارضايتي آشكاري دوباره به پشتي مبل تكيه داد اما خانم مشاور حتي پلك نزد

اين احساسيه كه بهش داري؟ حتي با وجودي كه هردوتون مي دونين پدر و مادرت اونو به فرزندي -

 قبول كردن و از لحاظ خوني نسبتي بين شما نيست؟

 كه چي؟-

 :و شروع به ماليدن نوك دو انگشت شست خود به يكديگر كرد دستهايش را روي ميز درهم حلقه

 .الزم نيست گارد بگيري.همين طوري گفتم-

 :دندانهايم را روي هم سائيدم

 ...من گارد نگرفتم-

 :سپس روي مبل نيم خيز شده و بدون توجه به نگاه نيلو كه داشت مرا مي خورد اضافه كردم

اون قدر كه من نفس رو دوست دارم اسحاق . خون پررنگ تره و در اين مورد خاص بايد بگم آب از...- 

 .برادرم برام مهم نيست

لبخندي كه با گفتن اين حرف بر لب خانم طهماسبي نشست داشت اعصاب و روان مرا به نقطه جوش 

 :به يكباره تماس انگشتان خود را بايكديگر متوقف و بدنش را به سمت من متمايل كرد.مي رساند

 اونو از نيلو جان هم بيشتر دوست داري؟همسرت چي؟ -

به خوبي مي توانستم همان حالتي را در وضع نشستن او احساس كنم كه چند روز پيش در يك برنامه 
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ببري كه آماده جهيدن بر روي شكار خود است و اگر نفس هاي سنگين نيلو را كنار . مستند ديده بودم

 ...ليگوشم حس نمي كردم اصال برايم اهميتي نداشت و

دستهايم را كه مشت شده بودند به آرامي باز و همانگونه كه دوباره به .نبايد بي گدار به آب مي زدم...

 :پشتي مبل تكيه مي دادم شانه هايم را شل كرده و لبخندي زدم

ما داريم در مورد خواهرم و همسرم صحبت مي . خيلي احمقانه ست...اين فقط..مي بخشين خانم دكتر-

 .تا هوو كنيم نه دو

مكثي .با تنگ شدن چشم چپ اش براي يكي دو ثانيه، متوجه شدم واكنش من باب ميل او نبوده است

 :كوتاه كرد و گفت

 ...اما متاسفانه-

 :با دست نيلو را نشان داد

 ...اينكه.اين احساسيه كه همسرت داره...- 

 !نفس هووي منه-

صورتش از زدن اين حرف قرمز و پيدا بود شرمنده اين بار خانم دكتر و من به طرف نيلو برگشتيم كه 

دهانم را باز كردم تا چيزي بگويم اما او دستهاي خود را با حالتي التماس آميز مقابل من  .شده است

 :گرفت و سرش را گويي در حال دعا كردن به سبك مسيحي هاست خم كرد

مي خوام .حرف بزنم و هيچي نگو فقط بذار...امروز.بذار حرف بزنم !التماس مي كنم.خواهش مي كنم-

به اندازه تموم اين يازده سالي كه ساكت بودم و گذاشتم زندگيم به اين فالكت بيفته حرف بزنم وگرنه 

 !ديگه طاقت ندارم...ديگه.مي ميرم

يي كه لحني زمستاني  "نيلو".من حيرت زده به زني چشم دوخته بودم كه انگار براي اولين بار مي ديدم

مقابل رفتار سردم، نگاه خالي از زندگي خود را به من نمي دوخت و سكوت مرگبار نداشت و در

هميشگي اش كه سبب مي شد دلم بخواهد سيگار كشيدن را امتحان كنم، در پيش نگرفته 

ناخودآگاه داشتم به اين فكر مي كردم كه حاال مي فهمم چرا اهالي ينگه دنيا اسم زنانه روي طوفان .بود

 ...ها مي گذارند

اين كسي كه جلويم نشسته بود انگار در همه اين مدتي كه از ازدواج ما مي گذشت جايي در اعماق ...

قيافه اش داد مي زد كه احتياج به حرف .صرف نظر از اينكه اشتباه مي كرد يا نه.وجود نيلو نهفته بود

 .براي خودم نگهدارم زدن دارد و من تصميم گرفتم هر پاسخ يا بهانه اي را كه آماده كرده ام فعال
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شك داشتم حتي وجود خانم طهماسبي را به خاطر داشته .نيلو سرش را باال آورد و به من چشم دوخت

 :باشد

. شايد اولين برخوردمون اون قدر برات بي اهميت بود كه يادت رفته باشه اما من خيلي خوب يادمه-

د شركت صادرات و واردات فرش رو راه پدرم و باباحاجي تو، يكي دو سالي مي ش. شونزده سالم بود

تو سربازي .رفت و آمدهاي خانوادگي مون هم همين طور.انداخته بودن و اونجا داشت پا مي گرفت

امكان نداره يادم بره چون مامان مونس مرحومت مدام پيش مادرم درددل مي كرد كه امين، .بودي

 ...مي كرد پسرم نه ماهه رفته خدمت و تا حاال مرخصي نيومده و گريه

 .قلبم با يادآوري اين موضوع فشرده شد

اسحاق مدتي مي شد با اون مدرك مسخره حسابداري كه نمي دونم كدوم دانشگاهي بهش داد ...- 

برگشته بود و بدون هيچ مشكلي از نظر سربازي توي شركت كار مي كرد و من هميشه خدا  "هلند"از

شكل اونو حل كرد اما نه تنها كاري براي تو نكرد كه فكر مي كردم چرا باباحاجي، با پارتي بازي م

برعكس هروقت مامان مونس حرفي ازت مي زد جوري اخم و تخم مي كرد و پاچه اون بدبخت رو مي 

نگاه هايي كه يواشكي بين . نمي دونستم چي اما شك نداشتم خبريه.گرفت كه اشكشو در مي آورد

چ هاشون كه هر وقت مي خواستم ازشون سر در بيارم قطع پچ پ...مادرم و مامان مونس رد و بدل مي شد

 ...يه چيزي كه به نفس هم مربوط بود.مي شدن

توسط نيلو، حس كردم نفسم در سينه حبس  "نفس"با پيش كشيدن اين موضوع و به زبان آوردن اسم 

جلوي او به همين سادگي سعي و تالش من و هر نقشي كه .و اين را خانم طهماسبي هم متوجه شد...شد

 .بازي كرده بودم به هدر رفته بود

عين اين خونه هايي كه .هر موقع اين مذاكرات محرمانه مامان ها شروع مي شد نفس وا مي رفت...- 

اخمهاش مي رفتن توي هم و اگه مشغول درس خوندن يا سرگرمي هاي .توي زلزله آوار مي شن

يا اتاق تو كه يواشكي كليدش رو كش ...دخترونه خودمون بوديم بلند مي شد و مي رفت توي اتاقش

  ...رفته بود و وقتي برمي گشت از صورتش معلوم بود گريه كرده

  :با آوايي كه شك دارم حتي از دهانم خارج شده باشد زمزمه كردم

  .هيچ وقت بهم نگفته بود-

  :خوشبختانه صداي نيلو به اندازه كافي بلند بود كه متوجه نشود

اون روزا با اينكه سن و سالي نداشتم اما يه صحبت هايي بين دوتا خانواده بود كه ازدواجي چيزي ...- 
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. براي نزديكي بيشتر سر بگيره و زمزمه هايي شد كه بعد از يكي دوسال نامزدي با اسحاق ازدواج كنم

براش خونه  نه؟ اون زمان باباحاجي نزديك شركت...شك ندارم قبل از ازدواج مون بهت نگفته بودن

گرفته بود و مستقل زندگي مي كرد اما خب، خوشبختانه عمرم كمتر از اين بود كه چنين افتخاري نصيبم 

  ...بشه و از طرف ديگه بزنم به تخته

  :ضربه اي با دست به قسمت تكيه گاه مبل زد و ادامه داد

لعين ها مشكلي نداشت و اصال به در زمينه پيدا كردن حورا...ناراحت نشين البته...برادر گرامي شما...- 

خودش يه پا تله به حساب مي ...نه، ببخشيد...همون طور كه تا اآلن دم به تله نداده.فكر ازدواج نبود

  !حاال حسابشو بكن مي خواستن اونو براي جوجه اردك زشتي مثل من كار بذارن.ياد

  :تازه كرد و ادامه دادنيلو نفسي .بدون اينكه حواسم باشد لبخندي محو بر چهره ام نشست

روزي كه براي اولين بار اومدي مرخصي يادت مي ياد؟مامان مونس انگار كه يوسف گمگشته به كنعان -

  ...برگشته باشه، تو رو مي بوسيد و قربون صدقه ات مي رفت

  :چشمانش انگار كه در حال يادآوري دقيق خاطره آن روز باشد به باال و سمت چپ چرخيدند

اون لباس خاكي رنگ و يه كله تراشيده و ريشي كه حداقل دوهفته اي از آخرين اصالح اون مي توي ...- 

  !عاشقت شدم...فكر كنم همون روز بود كه فهميدم .خيلي مردونه به نظر مي رسيدي...خيلي...گذشت

منتظر براي يك لحظه خيال كردم اشتباه شنيده ام و با دهاني باز   .و چشمانش را به سوي من چرخاند

و كم كم حالتي از ...بفهمم خياالتي شده ام اما نيلو همچنان به من خيره ماندتا او چيزي بگويد و  بودم

 :ناراحتي و دلخوري در ظاهرش پديدار شد

وقتي همديگه رو بغل كردين مي تونستم حس كنم كه عالقه .از همه عجيب تر عكس العمل نفس بود-

فقط .نگفتين چقدر دلتون براي هم تنگ شده...حرفي نزدين...كردينگريه ن.بين شما دو نفر چقدر زياده

همون طور توي بغل هم ايستاده بودين مثل اينكه موقع غرق شدن توي دريا يه تيكه چوب رو گير 

 ...اون هم با وجودي كه مي دونستم.آوردين و با تمام وجود بهش چسبيدين

اتاق حضور دارد به طرف خانم طهماسبي كه ميخ انگار كه يادش آمده باشد به جز ما فرد ديگري در 

 :صحبت هايش شده بود نيم نگاهي انداخت و ادامه داد

 .شما دو تا نسبت خوني با هم ندارين...- 

خانم مشاور را نمي دانم ولي من به وضوح احساس كردم اين واقعا چيزي نبود كه مي خواست بگويد اما 

 .به هرحال قرار نبود دهانم را باز كنم
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 :نيلو شقشقه اش را پي گرفت

يادمه باباحاجي چنان نچ نچي راه انداخته بود كه انگار . اون روز من و مادرم ناهار مهمون شما بوديم-

. بعد هم به مامان مونس بيچاره ات چشم و ابرو اومد كه شما رو ازهم جدا كنه.بگذريم !...روم به ديوار

آدماي رواني كه كشتن گاوها رو به دست ماتادورها مي اسحاق هم كه براي كاري اونجا بود مثل اين 

يه چيزي ...به هر حال، همون زمان بود كه فهميدم در مورد تو و نفس !نكبت. بينن، شما رو ديد مي زد

 .حداقل اينكه رفتار خانواده ات اينو نشون مي داد. اين وسط درست نبود

اسخ دادم تا ضعفي از خود نشان نداده باشم و او بود براي چند ثانيه نگاه خيره اش را با نگاهي خيره تر پ

 :كه عاقبت تسليم شد و سرش را پائين انداخت

اسحاق امور حسابداري شركت رو به عهده گرفت و تو . نفس رفت دانشگاه. پنج شيش سال گذشت...- 

در و ...يه چيز عجيب ديگه...هم حجره پدرت رو دست گرفتي و حتي شب ها هم اونجا مي خوابيدي

تمام اين مدت وقتي بهت نگاه مي كردم كسي رو مي ديدم كه حتي كوتاه ترين صحبت تلفني يا 

اين باعث مي شد همين كه پدر و مادرم حرف ...اين.ديدارش با نفس اونو از اين رو به اون رو مي كنه

قط و فقط بيشتر حتي با وجود عالقه ام به تو كه در اين سالها ف.ازدواج با تو رو پيش بكشن مخالفت كنم

واكنش .تا روزي كه نفس گفت اون پسره توي دانشگاه،سينا،قصد داره ازش خواستگاري كنه.شده بود

شاد و خوشحال بودي و با اون تيپ دختركش شب . تو خيلي بهتر از اوني بود كه انتظار داشتم

  ...خواستگاري روي پاهات بند نمي شدي

به دستورباباحاجي، فقط اجازه ...زندگي شبانه روزي در حجرهبعد از مدت ها تبعيد و . درست مي گفت

هنگامي كه نفس آمد و با شرم وحيايي ...داشتم آخرهفته ها به خانه بروم و شب هم نمي توانستم بمانم

كه او را دوست داشتني تراز هميشه كرده بود، ماجراي آشنايي با سينا را تعريف و تقاضا كرد در 

كه رفته بود براي "توفيق"باشم، از شدت خوشحالي و بدون توجه به شاگردم خواستگاري حضور داشته 

حس خوشحالي، سرزندگي و نشاطي كه در .ما بستني بخرد و برگشته بود او را محكم در آغوش گرفتم

چيزي كه در سيزده سالگي اش به خاطر اتفاقي كه نيلو مي گفت كم ...صورت زيباي او وجود داشت

اره در چشمان مشكي سحرانگيزش نمايان گشته بود و اين به من احساس دوباره دوب...رنگ و مات شد

يادم مي . مخصوصا كه باباحاجي ديگر بهانه اي نداشت ما را از يكديگر دور كند. زنده شدن مي بخشيد

  :آيد همانگونه كه او را در آغوش مي فشردم زير گوشش زمزمه كردم

 دوستش داري نفس من؟ -
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رت داد و با ديدن توفيق كه هاج و واج به ما چشم دوخته بود سعي كرد از من جدا آب دهانش را قو

  :شود

  !زشته امين-

 سينا رو دوست داري؟ ...اين پسره. تا نگي ولت نمي كنم-

  :من و من كرد

  .اون پسر خوبيه...هيچكس براي من امين نمي شه ولي !نه به اندازه تو-

  .كه اين طور-

گرچه با رفتن . و به شاگردم اشاره كردم تا بستني ها را بگذارد و از مغازه بيرون برود او را از خودم جدا

باباحاجي به شركت، توفيق چهار پنج سالي مي شد كه براي من كار مي كرد ولي مي دانستم هنوز به 

زد،  از در حجره كه بيرون. عنوان آنتن پدرم مشغول فعاليت است و خبر اين مالقات را به او مي دهد

  :دستم را جلو برده و چانه نفس را باال آوردم

 ؟ "خواهري"...نه.نفس كوچولوي من براي خودش خانمي شده-

در آن موقعيت، درست يا غلط، اينكه سينا چه طور آدمي . و او همان طور شرمگين به زمين نگاه مي كرد

در مراسم . يز مهمتر بودلبخند نفس من از همه چ. باشد براي من در درجه دوم اهميت قرار داشت

خواستگاري، وقتي سينا گفت از دار دنيا تنها مادري پير دارد كه براي گذارن زندگي به حقوق 

را طي كرده و  سربازيبازنشستگي همسر متوفي خود متكي است و او هم قبل از دانشگاه رفتن دوره 

تايپ و نوشتن پايان نامه و پروژه حاال براي درآوردن خرج تحصيل به كارهايي همچون تعمير كامپيوتر، 

هاي تحصيلي براي هم دانشگاهي هاي خود مي پردازد، از قيافه درهم رفته باباحاجي فهميدم كه راه 

 "چايي"بعد نفس در آن چادر نماز گل گلي مانند يك فرشته، . سختي براي جلب رضايت او وجود دارد

هرچند كه اين راه چاره سبب مي .ينا كمك كنمآورد و من متوجه شدم چگونه در اين مسير به او و س

 .شد فاصله پدرم و من از ايني كه هست هم بيشتر و بدتر شود

 :نيلو ادامه داد

به خصوص ...وقتي اون معجزه پيش اومد وباباحاجي اجازه داد نفس و شوهرش با هم ازدواج كنن...- 

خيالم از قبل راحت تر شد و همه شك و ترديدهايي رو كه داشتم ...اينكه تقريبا از خانواده طرد شدن

ه رقيبي مطمئن بودم تو و مامان مونس يواشكي بهشون كمك مي كنين اما فكر اينكه ديگ. كنار گذاشتم

در كار نيست و تو هم توي فكر نفس نيستي باعث شد كه با گرفتن ليسانس و پيش اومدن صحبت 
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 ...ازدواج ما دوتا بدون معطلي جواب مثبت بدم

 :مكثي كرد و صدايش از قبل ضعيف تر شد

هيچ ...تو...موقعي كه فهميدم تو هم براي ازدواج مشكلي نداري حس مي كردم دنيا رو بهم دادن ولي...- 

مرد من ...نمي دونم چرا راضي شدي زنت بشم اما.وقت منو به عنوان شريك زندگي قبول نكردي

منظورم اينه كه كاري كنم به اندازه نصف عالقه اي ...تا چند ماه اول اميدوار بودم كه بتونم تو رو.نشدي

ن و پدرت اونو مي نفسي كه مي دونستم دور از چشم م.كه به نفس داشتي و داري، دوستم داشته باشي

در ...بيني و اينكه وقت تولد دخترش هزينه بيمارستان رو تو دادي چون سينا به مشكل مالي خورده بود

 ...حالي كه راضي نشدي حتي حرف بچه دار شدن خودمون رو بشنوي

متعجب بودم كه اين همه اطالعات را از كجا آورده و در حالي كه اين حس با شنيدن بخش آخر صحبت 

 :تشديد شد گفتم...كه برخالف انتظارم حسابي گاليه آميز بود...او

 .خوب همه چي رو مي دوني-

 :و نيلو گر گرفت

مخصوصا .چون مي ديدم زندگيم داره از هم مي پاشه.چون مي خواستم شوهرم رو حفظ كنم.معلومه...- 

مي كردي و از يه سال كه براي رفت و آمد مالحظه اينو كه نفس حاال ازدواج كرده و شوهر داره رو ن

يا حجره اي يا مدام بيرون مي ري و دير مي ياي خونه و وقتي . پيش هم كه ديگه حتي اين طوري نيست

تفريح مي كردين و دست توي دست ...پيتزا مي خوردين.يه بار تعقيبت كردم ديدم با نفس رفتي بيرون

 .مرد زندگيم انجام بدمكاري كه من هميشه آرزو داشتم با ...چيزي كه .هم قدم مي زدين

 :سعي كردم لحن گفتارم زياد آزاردهنده نباشد.و بغض بر گلويش چنگ انداخت

 منو تعقيب كردي؟-

توجهي نكرد و در حالي كه سرش را اندكي به طرف خانم طهماسبي مي چرخاند و گونه هايش از 

 :خجالت گل مي انداختند، ادامه داد

داشتي توي آشپزخونه تلفني با نفس صحبت مي ...و تو رو نديدممثل ديشب كه وقتي بيدار شدم ...مثل-

كمكش كني از پيش ...براي اينكه.كردي و براي ديدن خونه اي كه براش اجاره كردي قرار مي ذاشتي

. ديگه قاطي كردم و تصميم گرفتم هر چي توي دلمه رو بيرون بريزم...من...شوهرش فرار كنه و من

  .تو بهم بگوبايد چه فكري مي كردم؟ ها؟ 
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اشكهايش سريع تر از قبل باريدن گرفتند و باعث شدند با حس بد ناشي از عذاب وجدان لعنتي به 

براي رفتن دنبال فرشته هنوز زمان داشتم ولي هرچه زودتر .نيم نگاهي به ساعت انداختم. خودم بفرستم

اين حجم وسيع بمباران  به خصوص با.اين جلسه را تمام و خيال نيلو را راحت مي كردم، بهتر بود

 !اطالعاتي و مطالبي كه فهميده بودم

خوشبختانه آن را عقب هم .حرفي نزد.دستم را به آرامي جلو برده و روي دست لرزان او گذاشتم

 :نكشيد

هم از اين .خيلي زياد...شرمنده ام.معذرت مي خوام كه توي اين سالها، احساس واقعي تو رو نفهميدم-

  .اجازه دادم فكر كني چيز خاصي بين نفس و من هست بابت و هم از اينكه

اين فكر كه زندگي ما در اين دوسال .ناباوري را در نگاهش مي ديدم اما بايد تالش خودم را مي كردم

كه او در تمام اين مدت عاشق من بوده و به اشتباه ...مي توانست خيلي بهتر از آن چيزي باشد كه هست

اجي قراردادي را پذيرفته، سبب مي شد كه بخواهم سرم را به ديوار فكر مي كردم مثل خودم ازدو

 .بكوبم

. يه اعتياد خيلي ناجور.شوهر نفس، سينا معتاد شده...فقط.هيچ چيزي براي قايم كردن وجود نداره...- 

 .همين.و نفس ازم كمك خواست...شيشه مصرف مي كنه

ردن ديوار ناباوري را در صورت او همانگونه كه دستش را نوازش مي كردم مي توانستم ترك خو

زيرا خود نيلو اين را مي  .نه...نه به اين خاطر كه لحن حرف زدن و حالت من قانع كننده بود.ببينم

 :خواست

 معتاد؟-

از سركاري هم كه براش .اونم نه يه بار و دوبار اما فايده اي نداشت...بهش فرصت داديم ترك كنه.آره-

ديگه از ظاهرش پيداست مواد . ي يكي از رفقا پيدا كرده بودم اخراج شدتوي شركت تعميرات كامپيوتر

مصرف مي كنه و من فقط مي خواستم به خواهرم كه ديگه از يه سال پيش مامان مونس رو هم براي 

 ...درددل كردن نداره، كمك كنم

 :دست ديگرم را جلو برده و روي گونه اش گذاشتم

من يه جايي رو براي نفس و دخترش ...من.يلي احمقانه بودكارم خ.در مورد ديشب هم متاسفم...- 

به عنوان ...براي همين.فرشته گرفتم تا اونجا بمونن و فكر مي كنم چاره اي جز طالق شون نداشته باشيم

 .يه برادر بزرگتر مي خوام كمكش كنم



٢٨ 

 

نكرده ام،  استفاده "خريدن"از لغت واقعي "گرفتن"و در حالي كه فكر مي كردم چرا به جاي كلمه 

 :زمزمه كرد .قاطعانه به صورت نيلو خيره شدم

 راست مي گي؟-

حاال هم مي خوام برم مهدكودك دنبال فرشته و ببرمش پيش مادرش تا سينا نتونه از !قسم مي خورم-

 .اين طريق هم خواهرم رو پيدا كنه

 .دقت كردم كه تاكيد زيادي روي كلمه خواهر داشته باشم

 مهدكودك؟-

او جوري بود كه گويي واقعا محتاج آرامش خيال دادن است و من تصميم گرفتم اين كار  حالت صورت

 :را بكنم

مي ترسم سينا بره دنبال ...اجازه مي دي؟مي دونم كه بايد اينجا باشم و به حرفهامون ادامه بديم اما.آره-

اصال اگه .نيمقول مي دم امشب توي خونه حسابي با هم حرف بز.خواهرزاده ام و مشكل درست بشه

فرشته كوچولو اآلن خيلي خوش قيافه .خواستي فردا با هم مي ريم پيش نفس تا اون و دخترش رو ببيني

 باشه؟موافقي؟.و تودل برو شده

لب هايش را جمع كرد و بدون توجه به خانم مشاور كه با فضولي آميخته به لذت واحتماال سرحال از 

 :د داشت چيزي بگويد سرش را تكان دادموفقيت آميز بودن جلسات مشاوره خود قص

 .برو.اشكالي نداره.باشه-

 ...ممنونم-

 .سرم را جلو برده و بوسه اي آرام و سريع بر پيشاني اش نشاندم

 !عزيزم...- 

و مرا كه حاال بلند شده و تا در اتاق رفته بودم با نگاه ...دخترك ساده دل...نيلو فقط خشكش زده بود

 :دمدستي تكان دا.بدرقه كرد

 .متاسفم!اي كاش مجبور نبودم برم-

ترجيح .با چنين وضعي و اين همه موضوع جديد براي فكر كردن همه چيز غيرواقعي به نظر مي رسيد

اآلن (توي دلم گفتم . دادم تا كركره مغزم را حداقل براي مدتي كوتاه ببندم وگرنه ديوانه مي شدم

  .و لبخندزنان خارج شدم) .بعدا سر فرصت مي شينم و فكر مي كنم.بعدا...نه
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 :خانم منشي، وقتي از كنارش رد شدم با مشت محكم روي ميز كوبيد

 !ميمون زشت هاف هافو-

 !بله؟-

 :به طرفش برگشتم و او بدون توجه به من دستي به دماغ خود كشيد

 !المصب اين مرحله خيلي سخته.با اين ميمون توي بازي بودم...چيز-

به زحمت خودم را كنترل و در خروجي دفتر را باز كردم تا .با كامپيوتر شدو دوباره مشغول ور رفتن 

 ...قدم در راهرو بگذارم كه

 !امين-

صداي نيلو كه حاال از اتاق بيرون آمده بود باعث شد تا جلوي آسانسور توقف كنم و به طرف او 

بست و جلوي من بعد در دفتر را .سري به طرف منشي تكان دادو از كنار ميز او گذشت. برگردم

 :گفتم.ايستاد

 جانم؟-

انگار خوشش آمد چون لبخندي بر لبش نشست و با صدايي كه تا آخرين حد ممكن پائين آمده بود 

 :گفت

. چرا اون كار رو كردي...برام مهم نيست تو...و...يعني دلم مي خواد.من حرفهات رو باور مي كنم...من -

 .مي گيفقط خواهش مي كنم بگو كه داري حقيقت رو 

 :اخم هايم را با كنجكاوي در هم كشيدم

 فقط منظورت كدوم كاره؟.البته كه مي گم-

بعد نگاهي جستجوگرانه به دور و اطراف انداخت تا مطمئن شود فرد ديگري به جز .نفس عميقي كشيد

 :ما وجود ندارد

م و مامان مونس يعني يواشكي از صحبت هاي مادر...مي دونم...من. جلوي خانم طهماسبي دروغ گفتم-

  .كه داشت ازت دفاع مي كرد، شنيدم وقتي هفده سالت بود چه اتفاقي افتاد

نيلو دهانش را به گوشم نزديك كرد و آن كلمات شرم . تيره پشتم لرزيد و عرقي سرد بر تنم نشست

 ...اماكلماتي كه با شنيدن آنها دلم مي خواست آب شوم و درون زمين فرو بروم . آور را بر زبان آورد

او به سرعت دستهايش را دور بدن من حلقه كرد و قبل از اينكه اين اتفاق واقعا بيفتد،محكم مرا در ...

 :آغوش گرفت
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نه؟هر كسي ممكنه اشتباه ...شك ندارم اونم مقصر بود. ديگه برام مهم نيست...گفتم كه!اشكالي نداره-

 ...وري نشهفقط مي خوام ديگه اين ط...من فقط !همه وسوسه مي شن.كنه

روبرويم ايستاد .و بعد مرا كه احساس مي كردم مريض شده ام و دوست دارم همين حاال بميرم رها كرد

 :و با انگشت اشاره اش ضربه ضعيفي به بيني ام زد

 !باشه؟.دوستت دارم...- 

مطمئنم اگر پلك زدن اختياري نبود آن را هم . وبا حالتي شرمگين برگشت و وارد دفتر مشاوره شد

 ... فقط.انجام نمي دادم

فقط مثل احمق ها جلوي آسانسور كه حاال درهايش باز بودند خشكم زده و همان طور كه به نجواي ...

 :نيلو در گوشم مي انديشيدم، به تصوير مرد رنگ پريده توي آينه نگاه مي كردم

تر واقعي خانواده وقتي نفس رو كه تازه فهميده بود دخ...مي دونم باباحاجي مچ تو رو گرفت وقتي-

 !!...مي خواستي...نيست، تنها توي خونه گير آوردي و مي خواستي
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 فصل پنجم

 

  

  

 

خدا را شكر اتوبوس، حسابي شلوغ بود . با ذهني آشفته و فكري مشغول جلوي مهدكودك پياده شدم

پيرمرد در مورد اوضاع وبراي پرت كردن حواس خودم در طول راه داشتم به نقدهاي آبكي چند 

اين بار از شدت سردرد دلم مي خواست . نتيجه واقعا عالي بود. اقتصادي و سياسي گوش مي دادم

 .بميرم

همان سن و سالي كه نفس به جمع خانواده ما اضافه شد و از چند ماه پيش، . فرشته چهار سال داشت

و پا نباشد رفتن او به مهدكودك شروع  وقتي به فكر ترك اعتياد سينا افتاديم، براي اينكه توي دست

موسسه اي معتبر و البته گرانقيمت كه خودم شخصا پس از كلي جستجو پيدا كرده بودم تا نفس . شد

به نظر مي آمد كه آنجا در گذشته . داخل كه شدم نگاهي به محوطه ورودي انداختم. خيالش راحت باشد

آسايشگاهي رواني بوده و تغييركاربري داده است  دبيرستاني پسرانه يا چيزي در همين حدود، يعني

بايد مسيري باريك و سنگفرش شده به طول  .زيرا براي يك مهدكودك معمولي بودن بسيار بزرگ بود

محض ...دويست متر را طي مي كردم كه دو سوي آن باغچه هايي خشك و خالي از حيات وجود داشتند

انتهاي اين راه، ساختمان اداري و دفتر مديريت قرار  و در... دلخوشكنك علف هرزي هم ديده نمي شد

داشت اما به خاطر تماسي كه نفس قبال گرفته و آمدن مرا هماهنگ كرده بود لزومي نداشت كه تا آنجا 

دو ساختمان با رديفي .بروم و به طرف ساختمان كالس ها كه جدا از بخش اداري قرار داشت راه افتادم

ز هم جدا مي شدند كه خيلي بي قواره و بدون هيچ نظم و ترتيبي در وسط از درخت هاي كاج كهنسال ا

 .بناي مهدكودك كاشته سده بودند

بچه هاي كوچك، توي حياط سرگرم بازي بودند و خانمي نسبتا . خوشبختانه الزم نشد زياد راه بروم

عوا بودند ازهم در آن لحظه دو پسربچه پنج شش ساله را كه سرگرم د.جوان باالي سرشان مواظب بود

سوا و با لحني مهربان با آنها صحبت مي كرد تا هر كدام وسيله بازي خود را بردارند و به آن يكي كاري 
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را كه با بيلچه اي كوچك در دست،  "فرشته"در ميان بچه ها چشم دواندم و عاقبت . نداشته باشند

 :مشغول زير و رو كردن خاك بود ديدم

 !فرشته خانمي...فرشته-

دختر نفس سرش را باال . را نه اسم آن خانم فرشته بود و نه بچه ديگري به اين اسم وجود داشتظاه

مثل هميشه براي يك لحظه خيال كردم دارم به نسخه دخترانه عكس . آورد و به من خيره شد

شايد با ارفاق مي شد گفت قد و .او حتي يك ذره هم شبيه سينا نبود.چهارسالگي خودم نگاه مي كنم

مت به نسبت ديگر بچه ها بلندش را از شوهر نفس به ارث برده اما در عوض شباهت ما انكارناپذير قا

موهاي مشكي پركالغي، مانند اسحاق . او همان قيافه اي را داشت كه مردان خانواده شكوهي داشتند. بود

تانه لبخندي كه با خوشبخ. و همان چشمان قهوه اي رنگ...مال پدرم ديگر كامال سفيد شده بودند...و من

بيلچه پالستيكي راروي . ديدن من بر لب نشاند وهمچنين بقيه اجزاي چهره اش به مادرش رفته بودند

 :زمين انداخت و فريادزنان به طرفم دويد

 !بابا امين!بابا امين-

 :من نيز شروع به دويدن كرده و وسيع ترين لبخندي را كه مي تونستم زدم

 ...!جان باباامين-

 :را كه به سمت من خيز برداشته بود، روي هوا گرفتمو او 

 !عزيز نفس من...- 

صورت زيبايش را بوسيدم و درحالي كه او را كمي از خودم جدا مي كردم تا بتوانم چشم در چشم او 

 :بدوزم پرسيدم

 خوبي فرشته گلي؟-

اين وروجك عاشقش  مدلي كه روي سر...موهايش را مانند سامورايي ها از باال و قسمت عقب بسته بود

 :بودم اما با به ياد آوردن اسمي كه مرا صدا زده بود و ديدن خانم جوان كه به سمت ما مي آمد گفتم

 مگه قرار نبود فقط وقتي تنها هستيم منو باباامين صدا كني؟!خوشكل خانم-

 :چشمان بامزه اش با نگراني به من خيره شدند

 !ببخشيد دايي-

 .آفرين-



٣٣ 

 

مخصوصا با ديدن بسته .آن قدر كوچك بود كه زياد نمي توانست ناراحت بماندخوشبختانه قلبش 

در مورد . خوش و آب رنگي كه خريده بودم و با گرفتن آن از دست من سرخوشانه خنديد "اسمارتيز"

مانند آن آب نبات چوبي خوشمزه اي كه در . او و مادرش اين قضيه رشوه دادن هله هوله خيلي مفيد بود

خانم جوان به ما رسيد . ن نفس به جمع خانواده، قبل از سخنراني غراي پدر ، به او داده بودم روز پيوست

 :و لبخندي مودبانه زد

 .سالم-

 .خسته نباشيد.سالم-

 :هستم و پرسيد "دوست"به نظرم ديدن شباهت خارق العاده فرشته و من، او را قانع كرد كه 

 .منتظر دايي اون بودم...شما باباي فرشته جون هستين؟ آقاي زند؟ من-

 !سعادت من در اين حده كه دايي همچين فرشته اي باشم !نه متاسفانه-

. مشخص بود در حال فكر كردن به عنواني است كه فرشته مرا صدا زده.لبخندش با اين حرف محو شد

 :براي درآوردن او از گيجي گفتم

 !باباامينعادت داره بهم بگه . فرشته و من خيلي صميمي هستيم-

 :عزيز نفس مرا كه حاال داشت دوتا از اسمارتيزها را با هم باال مي انداخت نگاه كرد و گفت

 .راست مي گن حالل زاده به داييش مي ره-

 :ناخودآگاه صورتم سرخ شد و با سرفه اي گلويم را صاف كردم

 !حالل زادگي از خودتونه.ممنون...بله-

 .ورانداز كرد ويكمرتبه شليك خنده را سر دادبا شنيدن اين حرف اندكي مرا 

به هيچ وجه قصد نداشتم بامزه به نظر برسم اما او طوري مي خنديد انگار كه باحال ترين جوك دنيا را 

به نظرم فرشته بهترين كار .تعريف كرده ام و من با تعجب منتظر بودم تا قهقهه اش را به پايان برساند

خوشبختانه او هوش . اسمارتيزش را مي خورد و بي خيال دنيا و مافيها بودبدون توجه به ما . را مي كرد

و با وجود سن وسال كمي كه داشت گاهي اوقات ...مادرش را به ارث برده بود نه آدم خنگي مثل من

 :رو به خانم جوان كه حاال خنده اش ته كشيده بود گفتم. بسيار بزرگتر و عاقل تر نشان مي داد

حقيقت، يه موضوع .فقط خواهرم قبال زنگ زده و هماهنگ كرده.يگه فرشته رو مي برمبا اجازه تون د-

  .البته پرداخت شهريه سرجاش مي مونه. خانوادگي پيش اومده و اون مدتي برنمي گرده مهد

 :سرش را تكان داد
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ا دفتر فقط لطف كنين جون به من مربوط نمي شه ب.يعني مشكلي باشه...گمون نكنم تا موقعي كه شهريه-

 .مديريت هماهنگ كنين

 .پس خدافظ شما !چشم-

 .به سالمت-

 :فرشته را بوسيدم و گفتم

 بريم فرشته گلي؟-

 :در جواب، دانه اسمارتيز ديگري توي دهانش گذاشت

 !هوم-

 :به طرف رديف درخت ها راه افتادم و گفتم

 چي؟بازم كه گفتي هوم؟نكنه مي خواي دفعه ديگه برات اسمارتيز نخرم؟-

 .بله.ببخشيد-

 .نتوانستم جلوي خنديدن خودم را بگيرم و سفت و محكم او را بوسيدم

 !بابا امين-

 .بابا امين قربونت بره-

به محض پديدار شدن .از بغل من پائين آمد و هر دو شروع به قدم برداشتن كنار يكديگر كرديم

د مهدكودك شد براي يك ساختمان اداري از پس رديف كاج ها، با ديدن كسي كه از در خروجي وار

با سرعتي در حد شكستن ركوردهاي المپيك عقب پريده و در حالي كه فرشته . لحظه قلبم از كار افتاد

 ...را توي بغلم كشيده و نگه داشته بودم تا سرش به جايي نخورد، پشت يكي از درخت ها پناه گرفتم

 !" سينا "...

 !بابا امين-

ما را بشنود بنابراين اعتراض فرشته را نشنيده گرفته و سرم را آهسته فاصله بيشتر از آن بود كه صداي 

موهايش . همانگونه كه نزديك تر مي شد مي توانستم ظاهر آشفته اش را به خوبي ببينم. جلو بردم

بر اثر مصرف شيشه از اين رو به آن رو ... با پوستي لك افتاده و آش و الش...درهم ريخته و صورتش

بود حداقل يك هفته اي هست به سر و وضع خود نرسيده و لباسي كثيف و چروك به تن پيدا . شده بود

كاغذي را كه حدس مي زدم نامه .داشت كه به نظر مي رسيد از ديروز تا حاال آن را عوض نكرده
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به طرف . خداحافظي نفس باشد در دست داشت و به سرعت سمت دفتر مديريت حركت مي كرد

 :فرشته چرخيدم

توي بغلم قايم مي شي و بعد سريع مي دويم طرف .هيچكس نبايد ما رو ببينه.يا يه بازي بكنيمب!عزيزم-

 خوبه؟.در و مي ريم بيرون پيش مامان

نتوانستم از باال رفتن . سرش را تكان داد و بسته اسمارتيز را كه خالي شده بود روي زمين انداخت

 :صدايم جلوگيري كنم

 !فرشته؟-

 بله؟-

سينا حاال نزديك تر شده بود .پرت خودم فرستاده و نگاهي به محوطه ورودي انداختملعنتي به حواس 

 ... ولي هنوز به اندازه كافي با ما فاصله داشت و

خب،واقعا با آن دانشجوي پردل و جراتي كه همراه مادر پيرش و عليرغم وضع بد مالي به ...

نمي دانم چه چيزي باعث . فاوت زيادي داشتت...نه، حتي با سيناي يك سال قبل...خواستگاري آمده بود

، فرشته، شغل خود و همه دار و ندارش را اين طور در معرض نابودي قرار بدهد ولي "نفس"شد تا 

با اينكه . هرگز اجازه نمي دادم هر باليي كه دلش مي خواست بر سر عزيزترين افراد زندگي من بياورد

 :شتمزياد وقتي نداشتيم فرشته را روي زمين گذا

 مگه ماماني يادت نداده آشغال روي زمين نندازي؟-

 :لب هايش را غنچه كرد و پاسخ داد

 .خودم ديدم خانم معلم پوست پرتقال انداخت زمين-

 حاال بايد چيكار كني؟!خانم معلم شما دختر بديه-

 :خم شد و بسته خالي اسمارتيز را برداشت

 خوب شد؟-

 باشه عزيزم؟.توي جيبت و توي اولين سطل زباله اي كه ديديم بندازحاال اونو بذار !آفرين فرشته گلي-

 !بله...هو-

 :صبر كردم تا سينا به ساختمان وارد شود و سپس دوباره فرشته را در آغوش گرفتم

 آماده اي؟-
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سرش را تكان داد و من با سرعتي كه انگار گله اي گرگ دنبالم افتاده باشند به سمت در خروجي 

رسيدن به انتهاي مسير سنگفرش شده و همين كه در را باز كرده و پايم را توي خيابان  به محض. دويدم

 :گذاشتم ناله اي التماس آميز در فضا پيچيد

 !تو رو خدا نه...امين-

فرشته و من سرمان را به عقب چرخانديم و با ديدن سينا كه جلوي ساختمان اداري ايستاده بود و با 

 :نگريست، همزمان واكنشي متفاوت نشان داديمقيافه اي ترسان ما را مي 

 !بابايي-

 !لعنتي-

 :فرشته كه حواسش پرت شده بود با چهره اي متعجب نگاهم كرد

 !تو فحش دادي باباامين-

 :به خودم آمده و گفتم

 !ببخشيد-

 :مو ديوانه وار، دستم را براي گرفتن سمند زردرنگي كه چند متري بيشتر با ما فاصله نداشت تكان داد

 !جان مادرت نگه دار-

 ...ماشين، ترمز كرد و من تقريبا به طرف در سمت شاگرد شيرجه رفتم

 !نرو...جون نفس قسمت مي دم !فرشته رو نبر...امين-

اسم نفس را كه بر زبان آورد، لحظه اي مكث كردم ولي يادم آمد دقيقا به همين دليل چنين كاري مي 

كه از الي در باز مهد مي ديدم تازه دويدن در مسير سنگفرش شده  بي توجه به داد و فرياد سينا. كنم 

 :را به سوي ما شروع كرده، سوار شدم و نفس نفس زنان، كلمات جادويي را خطاب به راننده گفتم

 !بيست تومن بهت مي دم اگه همين اآلن بزني روي دنده هوايي-

براي سينا تكان مي داد  "باي باي"نشانه  و فرشته را كه هنوز در حال و هواي بازي بود و دستش را به

برخالف انتظارم راننده با مشاهده من كه شبيه بچه دزدها از مهدكودك . محكم تر در آغوش فشردم

بيرون زده بودم چيزي نگفت، دنده را به سرعت جا انداخت و اتوموبيل با صداي ناشي از كشيده شدن 

رين ثانيه به او اشاره كردم داخل اولين كوچه بپيچد تا در آخ. الستيك ها روي آسفالت از جا كنده شد

حتي از آن فاصله هم مي توانستم . سينا كه از آينه بغل مي ديدم عاقبت از در مهد خارج شده، ما را نبيند

اعتياد حال او را به گونه اي خراب . و پوزخندي تاسف آميز زدم... درماندگي را در حركات او ببينم
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از كجا معلوم، شايد . به فكرش نمي رسيد موبايلش را درآورده و با من تماس بگيردكرده بود كه حتي 

هرچند كه من پس از زنگ زدن به توفيق، با گفتن . آن را هم براي تهيه خرج مصرف خود فروخته بود

اينكه حجره را زودتر از معمول تعطيل كند، مطمئن شده بودم كه نتواند حداقل براي امشب كولي بازي 

 .براي بعد هم خدا كريم بود. ه بيندازد و سپس اسم او را در گوشي خود وارد ليست سياه كردمرا

 ...بيچاره نفس

و البته من كه براي سرگرفتن ازدواج اين دو، باباحاجي را به آن شكل نفرت انگيز و ناخوشايند تهديد ...

  .كرده بودم
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 فصل ششم

  

 
 
  

 
 

آشپزخانه منزل جديد نفس، چندان بزرگ نبود اما به اندازه كافي جا داشت كه هردوي ما پس از 

خوشمزه اي كه پخته بود و مرا ياد دستپخت مامان مونس مي انداخت، شانه به  "قورمه سبزي"خوردن 

البته ...او آنها را مي شست و من هم با پارچه اي خشك مي كردم. شانه هم مشغول ظرفهاي غذا شويم

نمي توانستم به اين فكر نكنم كه واكنش سينا در مورد بردن فرشته چه بوده است؟ امكان داشت درون 

مهد برگشته و آنجا را به هم ريخته باشد يا نه؟ مخصوصا كه آنها از طريق تلفن هاي موجود در پرونده 

هت اطمينان خط جديدي براي ج. فرشته نمي توانستند تماسي بگيرند و از ما گله و شكايتي داشته باشند

  .نفس گرفته و به او تاكيد كرده بودم شماره خانه را هم به كسي ندهد

 .در واقع، از روي رادارها محو شده بوديم

تصميم گرفتم بي خيال اين افكار، دم را غنيمت شمرده و از تك تك لحظه هايي كه كنار نفس ايستاده 

شته داشت توي اتاق جديدش با بادكنك ها و وسايلي كه مثال فر. بودم و به او كمك مي كردم لذت ببرم

پس از تعريف ماجراي برخوردم با سينا، نفس كمي . براي تزئين آنجا خريده بوديم بازي مي كرد

  .آشفته شده بود و من ترجيح دادم فعال بي خيال تغيير دكوراسيون آن اتاق شويم

ابروهايش در اثر فكر . م، نگاهم به نفس افتادهمان طور كه يك كاسه ساالدخوري را خشك مي كرد

. اصال توي باغ نبود. كردن درهم فرو رفته و مكانيكي وار و درست مانند يك روبات، ظرف مي شست

 :شرورانه لبخندي زده و با دستم كه حسابي خيس بود اخم هايش را باز كردم

 توي كدوم كهكشان سير مي كني زيباي خفته؟ !از زمين به نفس-

صورت قشنگ خود را از سرماي آب درهم كشيد و بي توجه به من، با آستين لباس رطوبت را خشك 

 ...راستش اگر ناسزا مي گفت كمتر ناراحت مي شدم تا اين بي محلي آشكار و واضح. كرد

 :بنابراين با لحني دلگرم كننده گفتم...

 ب؟خ..با هم درستش مي كنيم. فكرشو نكن.نگران هيچي نباش نفس من-

 :پاسخ داد
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 !هوم-

 .و به شستن بشقابي كه در دست داشت ادامه داد

مي گم چرا هرچي به اين فرشته مي گم به جاي هوم بگه !هوم و كيك تولد صدسالگيت !هوم و عسل-

 !نگو كارخرابي از طرف مادرشه.بله فايده اي نداره

 .امين،حوصله ندارم-

 مگه دست خودته؟-

كه از شدت سابيدن داشت نامريي مي شد، قاپيدم و روي بقيه ظرفها  دستم را جلو برده و بشقاب را

 .انداختم

 چيكار مي كني؟-

 :جواب دادم

 !باش ببينم "اوس"لطفا -

بعد دست هايش را زير آب گرفتم و پس از پاك شدن كف ها و بستن شير ظرفشويي، نفس را كه 

غرغر مي ...بداخالق خود در دبستان شروع كرده بود مثل وقتي كه هفت سال داشت و درباره معلم ...

 :كرد به سمت مبل هاي پذيرايي كشاندم

اندازه يه لشكر ظرف . نگاه كن چقدر بشقاب اينجاست.بسه ديگه...امين.بايد اينا رو بشورم!امين-

 ...كثيف

 .ظرف ها مي تونن منتظر بمونن-

سپس كنارش . دونفره نشاندمبه زور او را كه قيافه اش گرفته و شاكي بود روي يكي از مبل هاي 

 .نشستم و در سكوت به صورتش چشم دوختم

. براي همين، خود را سرگرم دسته مبل نشان داد...مي دانست در جدال هاي چشمي كوتاه بيا نيستم

حدود يك دقيقه اي سكوت كرديم تا اينكه صداي تركيدن بادكنكي از اتاق فرشته و بالفاصله خنده 

خواست بلند شود و به اين بهانه سراغ فرشته برود كه دستش را .ا از جا پراند نمكين او، هر دوي ما ر

  .كشيدم و او را مجبور كردم دوباره بنشيند

 !امين-

 .بهم نگاه كن-
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شانه هايش را با لجبازي باال انداخت و من كه امروز انگار مدام ياد شيطنت هاي زمان كودكي او مي 

 :گرفتمافتادم به زحمت جلوي خنده ام را 

 !گفتم بهم نگاه كن نفس-

 چيه؟-

 .لب هاش را طوري به هم مي فشرد كه سفيد شده بودند

 !اين طور نباش نفس من-

 چطور؟-

 بهم اعتماد نداري؟.با همديگه درستش مي كنيم-

 :براي شروع خوب بود. اخم هايش را باز كرد

 .بيشتر از هر كسي توي دنيا.مي دوني كه دارم-

 ...كاري مي كنم. خودم ترتيب همه چي رو مي دم. نباشپس نگران هيچي -

 :اين بار به ميل خودش نگاهم كرد

 منظورت طالقه؟-

متوجه شدم حتي انديشدن به اين كلمه او را عذاب مي دهد .لحنش چنان غمگين بود كه قلبم درد گرفت

درعمرم به او دروغ  هرگز... در آن هم فقط حقيقت را به نفعش پنهان كردم...اما به جز يك مورد خاص

 :نگفته بودم و حاال هم نمي تونستم

 .اگه مجبور بشيم بايد به اينم فكر كنيم-

تا بدونه در اين مورد . من قبول كردم همراه فرشته بيام اينجا تا سينا سرعقل بياد و ترك كنه...آخه-

 !طالق؟ نمي دونم...شوخي ندارم ولي

و سرش درد مي كند بست و تحمل اين از تمام لحظه هاي  چشمانش را با حالتي كه انگار ميگرن دارد

حتي از موقعي كه نيلو آن حرف ها را . دشواري كه آن روز داشتم برايم سخت تر و سنگين تر بود

 :با آوايي زمزمه وار ادمه داد. جلوي دفتر خانم طهماسبي گفته بود

 ...من هنوز دوستش دارم امين-

 :شتر از اين خجالت نكشدسرم را به زير انداختم تا او بي

 ...اما...درسته معتاد شده و ديگه اون سينا ي سابق نيست اما...- 
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 .واقعا برام سئواله از كي اين طوري شد؟ اصال چرا بايد سراغ اين زهرماري مي رفت؟همه چي داشت-

 چرا؟.و از نظر مالي هم كم كم سر وسامون گرفته بود...فرشته...تو

 .نگاهي كه نمي دانستم بايد به چه منظوري بگيرم.نگاهي عجيب به من انداختدر پاسخ، براي لحظاتي 

 :بعد نفسي كشيد و سرش را به اين سو و آن سو تكان داد

خوشحال ...اون.به خصوص وقتي خدا فرشته رو وارد زندگيمون كرد.چي بگم؟ همه چيز خوب بود-

يه روز مي . انگار موجي شده بود.سرش يه دفعه، زد به. حداقل تا يكي دوماه اول...خيلي زياد.بود

و روز بعد، مي ديدم ربع ساعته همين طور داره به ...خنديد،شوخي مي كرد و فرشته رو مي بوسيد

چه ...اوائل مي گفتم شايد مي ترسه از پس خرج و مخارج برنياد.صورتش نگاه مي كنه و حرفي نمي زنه

 ...يت كنهمي دونم، شايد مي ترسيد نتونه فرشته رو خوب ترب

 :دستش را با كالفگي ميان موهايش فرو برد

يادمه يه شب كه فرشته تازه راه افتاده بود، داشت كنارمون شام مي خورد و آدم و عالم رو به  ...- 

و نيم ساعت بعد رفت توي خيابون، به پايه برق تكيه داد و فرت و فرت سيگار ...مسخره مي گرفت

آره، بايد جلوشو ...مي دونم به چي فكر مي كني. سيگار دستش گرفته اولين باري بود كه مي ديدم.كشيد

فرشته روز به روز بزرگ تر مي شد و اون روز به روز بدتر و من ...بايد بهت مي گفتم اما...مي گرفتم

شب دير مي اومد و بيشتر و بيشتر بيرون .بايد چيكار مي كردم؟ ديگه كم كم ازمون فاصله مي گرفت...

بيشتر از ...كه كم نياريم و بيشتر از اين...مي گفت به خاطر ما اين كار رو مي كنه.مي موند يا توي شركت

 ...اين دستمون رو جلوي تو دراز نكنيم

 :نگاهي شرم آلود به من انداخت

 ...حتي اگه اسمت رو هم مي آوردم قاطي مي كرد.خيلي روي تو حساس شده بود...خيلي...- 

به هرحال، من ...ديگر كمتر همديگر را مي ديديم و.از من فاصله گرفته بود سينا كم كم.يادم مي آمد.بله

باباحاجي بحث ازدواج با نيلو را پيش كشيده بود و كارها و مقدمات . هم گرفتاري هاي خودم را داشتم

در آن زمان ... كه بايد در شان و اندازه نام دو خاندان معظم شكوهي و زماني برگزار مي شد ... مراسم

 .سابي مرا مشغول كرده بودح

. يا بهتره بگم بود قبل از اينكه اعتياد هرچيزي رو كه داشت ازش بگيره...مي دوني كه چقدر مغروره...- 

بعد يه مدت هم . يه چيزي، فكري آزارش مي داد و ديگه نتونست طاقت بياره...انگار.سرتو درد نيارم

 .ديگه هر چي از دهنش در مي اومد مي گفت
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 ؟چي مثال-

 :با همان حالت معذب پاسخ داد

فقط وقتي مصرف مي كرد و ...فقط.حواسش سرجاش نبود...چه توقعي داري؟مي دوني كه.چرت و پرت-

حاال هم اگه اينجام به اين معني نيست كه مي خوام طالق ...حاال.منگ مي شد اين حرفا رو مي زد

 ...حداقل به خاطر فرشته نمي تونم.بگيرم

 :اضافه كرد...“بي قراري"نمي دانم،شايد ...به  و با صدايي آميخته

 .اون پدر دخترمه...اون...- 

 .و دوباره همان نگاه عجيب را به من دوخت

 :فقط توانستم بگويم

  .مي فهمم-

  :سكوت دوباره ميان ما حكمفرما شد و سپس نفس ادامه داد

خودت بودي كه باباحاجي رو راضي هرچي باشه . تو كه بايد بهتر بدوني.نمي خوام زندگيم از هم بپاشه-

  .كردي با هم ازدواج كنيم

  :سرم را باال آوردم و به چشمانش نگاه كردم

 منظورت چيه؟ -

 .سعي داشتم خودم را آرام نشان بدهم ولي قلبم با سرعتي معادل جت در ثانيه مي زد

شما دونفر توي آالچيق توي همون جلسه خواستگاري، معلوم بود كه باباحاجي مخالفه و بعد همون شب -

كي غير . و فرداش اون راضي بود...چيزي كه هيچوقت قبل از اون نديدم...حياط نشستين و حرف زدين

 از تو مي تونه اين كار رو كرده باشه؟ 

با فهميدن اينكه تنها همين قدر اطالع دارد و از حرفهايي كه بين من و باباحاجي در آن جلسه شبانه زير 

شبي كه سينا به خواستگاري آمد، شش . دل شده، چيزي نمي داند نفس راحتي كشيدمنور ماه رد و ب

وياليي باشكوه و دوطبقه .سالي از اسباب كشي خانواده لت و پارشده شكوهي به قصر جديد مي گذشت

خانه اي كه فقط خود باباحاجي،مامان مونس و نفس . در محله اي گران قيمت با همسايه هايي بي محبت

ندگي مي كردند و به جز خدمتكاراني كه سه روز در هفته براي كمك در نظافت و ديگر امور در آن ز

مامان مونس ترجيح مي داد خودش كدبانوي خانه باشد و اجازه آوردن ...منزل استخدام شده بودند

خودش بود و "خونه خالي"اسحاق در . كسي ديگر حضور نداشت...خدمتكار دائمي را به پدرم نمي داد
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پس از خداحافظي سينا و . هم از زمان آن اتفاق به بعد، به حجره تبعيد شده و آنجا زندگي مي كردم من

باباحاجي كامال روشن كرده بود كه داشتن چنين . مادرش، نفس به اتاق خودش رفت و زير گريه زد

ن شب دامادي كسر شان نام شكوهي است و اگر مالحظه به قول خودش حرمت ها را هم نمي كرد هما

بعد هم بي توجه به دلي كه از بنده خدا شكسته بود رفت تا با خواندن نماز شب، دل ...جواب رد داده بود

مامان مونس هم به جمع و جور كردن بساط پذيرايي و تميزكاري مشغول بود و .خدا را به دست بياورد

ب به حال خودش خوشبختانه آن قدر مالحظه داشت كه از نفس كمك نخواهد و او را حداقل امش

اما يواشكي به سمت ...تا آن موقع هم قاچاقي مانده بودم.من بايد زودتر به حجره برمي گشتم. بگذارد

و نشان مي داد نفس ... شنيدن صداي خفه گريه اي كه مي آمد. اتاق نفس راه افتاده و پشت در ايستادم

غيرقابل تحمل بود و باعث ...نشود من، به نحوي جلوي دهان خود را گرفته تا كسي متوجه زار زدن او

لحظه اي هق هقش قطع شد و من كه مي دانستم .در قفل بود. شد تا دستگيره را براي وارد شدن بكشم

  :متوجه شده است، طوري كه كسي نشنود گفتم

 خواهري، در رو باز مي كني؟ -

  .تو رو جون هر كسي دوست داري امشب نه...امين-

 .اگه در رو باز نكني مي رم و ديگه هم برنمي گردم!يجا مي فرمايين نفس منشرمنده البته ولي شما ب-

  ...يادت باشه همون كسي كه دوستش دارم منو امشب اينجا دعوت كرد

جيرجير تخت و صداي چند قدم ، نشان مي داد او از جاي خود بلند شده و مي خواهد سمت در بيايد اما 

و من به خوبي اطالع داشتم بهترين كار براي اينكه نفس بر ترديد ...نيم دقيقه اي گذشت و اتفاقي نيفتاد

  :خود غلبه كند چيست

 خوبه؟ .حاال كه خودت مي خواي گورمو گم مي كنم و ديگه مزاحمت نمي شم.باشه...- 

صداي گام هاي نفس دوباره به گوش رسيد كه سريع و  .ولي حتي ذره اي هم از جايم تكان نخوردم

با ديدن آن چشمان . شدند و وقتي در را باز كرد، ما سينه به سينه هم ايستاده بوديم شتاب زده نزديك

سحرانگيز كه از گريه قرمز شده بودند احساس كردم من هم دلم مي خواهد آبغوره بگيرم ولي به زور 

اگر در موقعيت ديگري  .جلوي فرو ريختن اشك هايم را گرفته و فقط به صورت زيباي او خيره شدم

 ...ديم به خاطر اين كار حتما مرا مي زد ولي در آن وضعبو

قدمي به جلو برداشته و او را ...هرگز الزم نبود حرفي بزند تا من متوجه شوم...بدون اينكه چيزي بگويد

 :و نفس كه حاال سرش روي سينه ام قرار گرفته بود به يكباره بغضش تركيد...در آغوش گرفتم
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 !امين-

بكشه مرداي خانواده شكوهي رو كه جز درآوردن اشك تو هيچ كار ديگه اي از خدا !امين فدات بشه-

 .دستشون برنمي ياد

 !خدا نكنه-

اجازه دادم . او را آرام آرام به داخل اتاق برده و در را با پشت پايم بستم تا باباحاجي صداي ما را نشنود

قسمت سينه بلوزم از اشك و آب هر چقدر دلش مي خواهد خود را تخليه كند و بي توجه به خيس شدن 

چند دقيقه بعد عاقبت خودش را كنترل كرد ولي از من جدا . دماغ او، عقب سرش را نوازش مي كردم

 :نشد

 ...اگه باباحاجي ما رو ببينه.ديگه بهتره بري...ديگه-

ي به او براي آن شب، حالتي فردار به موهايش داده بود كه خيل. او را محكم تر از قبل به خودم فشردم

 :مي آمد و زيبايي اش را دوچندان كرده بود

چرا بايد به اتاق دختر ديوونه اي سر بزنه كه حجاب از سرش نمي افته ولي رفته موهاشو .مهم نيست-

 آرايش كرده؟

 :و گفت...نفس همان طور در بغل من خنديد

 بهم مي ياد؟-

 !بهت مي يادتو حتي اگه گوني بپوشي و كچل هم كني  !معلومه مرباي بابا-

 !امين-

 ...جان امين-

 :او را از خود جدا كرده وبه صورتش كه حاال ناراحتي كمتري در آن به چشم مي خورد خيره شدم

 .دل من روشنه.درست مي شه...- 

 :آب دهان خود را فرو داد

من نمي تونم روي حرفش ...من.امكان نداره رضايت بده...باباحاجي!قربون دلت برم درست نمي شه-

حاال جلوش دربيام و بگم چي؟ به .در حقم پدري كرده...اون مثل دختر واقعيش بزرگم كرده.حرف بزنم

 خاطر يه پسر كه چند ماه بيشتر نيست اونو مي شناسم، محبت هاي اين همه سال رو نديده بگيرم؟
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م كه با شنيدن اين حرف ها، يك ذره شك و ترديدي را ه. و قطره اي اشك روي گونه اش فرو غلتيد

در مورد صحبت با پدرم داشتم كنار گذاشته و ده دقيقه بعد، در هال خانه و چند متري باباحاجي كه 

  .سجاده اش را پهن كرده، نشسته و منتظر بودم تا نمازش را تمام كند

 ...پدرم، حاج كاظم شكوهي

رش، عضو اتاق تاجر كله گنده ف. ست "خدا"تا پنج شش سالگي خيال مي كردم او ... نه ،باباحاجي

در . بازگاني كشور، معتمد بازار و چندين و چند لقب و عنوان ديگر كه حتي تريلي هم آنها را نمي كشيد

چشماني . با موهايي كه جلويشان ريخته و در بازار سفيد شده بودند. آن زمان، شصت سال را داشت

. و ظاهري شيك و حزب اللهيقهوه اي رنگ و لب و دماغي كه براي اسحاق و من به ارث گذاشته بود 

بلوز و شلوار پارچه اي روشني كه با تشكر از مامان مونس هميشه خط اتوي آنها گردن را مي بريد و 

كسبه بازار، . جليقه اي سياه و عبايي قهوه اي رنگ كه معوال موقع نماز و توي خانه به دورخود مي پيچيد

ي محتاج كمك مالي، خانواده هاي بي سرپرست و زنداني فقرا و ايتام، بيوه زنان و تازه عروس و دامادها

از سفره رحمت و ثروتي كه به او عطا شده بود بهره ..به جز اعضاي خانواده اش...هاي ديه ،همه و همه

با نفوذي كه مي توانست پسر بزرگش را از خدمت سربازي معاف كند و قاطعيتي كه مرا به . مي بردند

آب ما هرگز توي . خوردن يك شام راحت همراه با عزيزانم بگذاردمدت هفت سال تمام در آرزوي 

حتي اآلن هم هميشه سايه اش را .حداقل از هنگامي كه نفس را به خانه ما آورد...يك جوي نرفته بود

 .باالي سرم حس كرده و از او مي ترسم

واستم با او در و به خاطر نفس، لبخند شيرين او و پاك شدن آن مرواريدها از روي صورتش مي خ...

نفس بايد .مهم نبود حتي اگر مرا عاق مي كرد.با پيشنهادي كه نمي توانست آن را قبول نكند.بيفتم

 .خوشبخت مي شد

 هنوز اينجايي؟-

دندانهايم را كه از شدت فشار ناخودآگاهي . پرسش باباحاجي مرا از دنياي افكار به واقعيت برگرداند

  :ته بودند از يكديگر باز و دلم را به دريا زدمكه به آنها وارد مي كردم درد گرف

 .مي خواستم باهاتون حرف بزنم حاجي. آره-

سرگرم جمع كردن سجاده اش شد و رحلي چوبي را روبروي خود قرار داد تا . وجودم را ناديده گرفت

 :قرآن بخواند

 .حجره رو باز كني بهتره بري تا صبح بتوني به موقع. ديروقته. اگه به نفس مربوطه حرفي نداريم-
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سال تمام به خاطر  چهاربا وجودي كه او را ...با همه آن گندكاري ها. گويي فقط اسحاق پسر او بود

شكايت خانواده هايي كه دختران شان را مانند دستمال كاغذي استفاده كرده و دور انداخته بود، به هلند 

بود كدام احمقي را گول بزند و نوبت به  به بهانه تحصيل و كسب مدركي كه نمي دانستم قرار. فرستاد

من كه رسيد، پدر عزيزم هرگز نتوانست به خاطر اينكه به قول نيلو، نفس را تنها توي خانه گير آورده 

حتي راضي نشد طبق حكم همان دين و . بودم و كاري كه فكر مي كرد مي خواستم انجام بدهم ببخشد

و يادآوري اينها باعث شد تا لحن پاسخي كه بر زبان ...ودمذهبي كه از آن دم مي زد، حرفهاي مرا بشن

 :آوردم بي نهايت يخ زده باشد

 .تا به حرف من گوش ندين جايي نمي رم. نه حاجي-

فقط . گردنش را با چنان سرعتي به طرفم چرخاند كه براي يك لحظه تصور كردم پشت و رو شده است

 :كند ، بوسيد و روي رحل قرار داد بعد قرآني را كه قصد داشت باز.و فقط نگاهم كرد

 و اگه نخوام؟-

ولي اين بار پاي آينده نفس در ميان بود و حتي آتش جهنم نمي ...داشت چانه مي زد.باورم نمي شد

 :اما نخنديدم...لبخندي زدم. توانست مرا بترساند چه برسد به او

 .اتاق نفس نگهباني بديناون وقت مجبور مي شين تا خود صبح، با يه تفنگ دولول جلوي در -

 :و دستش را به زمين گرفت تا بلند شود...باال پريدن ابروهايش نشان مي داد تهديدم كاري بوده است

هميشه مي دونستم . دندون كه درآوردي عادت داشتي موقع شيرخوردن سينه مادرت رو گاز بگيري-

 ...اين عالمت خوبي نيست

 :و با دست اشاره كرد راه بيفتم

 .تا دم در همراهيت مي كنم...- 

 ...عجله اش براي بيرون انداختن من، اهميتي نداشت اما

سنگ و چوب فقط استخوان را مي شكنند ولي كلمات مي توانند روح را "سالها قبل در جايي خواندم ...

به من  و اين كنايه واقعا ناجوانمردانه، واقعيت داشتن اين موضوع را بيشتر و بهتر از قبل "متالشي كنند

به هر حال وقتي براي تاسف خوردن براي خودم يا مزخرفاتي مثل جريحه دار شدن احساسات ام .فهماند

 .نداشتم و دنبال باباحاجي راه افتادم

ماه شب چهاردهم درشت و نوراني در آسمان مي .براي قدم زدن در حياط باصفاي ويال شبي بي نظير بود

باباحاجي كه تسبيح شاه مقصودش را از جيب جليقه خود درخشيد و من ساكت ولي دلمشغول كنار 
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به لطف توجه و مراقبت هاي باغباني . درآورده بود و ذكر مي گفت به سمت در خروجي گام برمي داشتم

كه براي صاحبخانه قبلي كار مي كرد و پدرم هنوز چند روز در هفته او را براي رسيدگي به دار و درخت 

درخت هايي كه بعضي از آنها ميوه .شبيه تكه اي از بهشت به نظر مي رسيدآنجا فرا مي خواند، حياط 

 .داده و برخي ديگر تزئيني بودند و گل هايي خوش رنگ و بو كه جاي جاي باغ به چشم مي خوردند

آالچيقي زيبا و كوچك در كنج حياط ساخته شده بود كه به سبك خانه هاي شمال سقفي شيرواني داشت 

به يكباره راهم را كج  !بدر "سيزده"هايي كه در آن چيده بودند جان مي داد براي  و با ميز و صندلي

باباحاجي نيم نگاهي به من و بعد به در كه ده پانزده متري با آن فاصله . كرده و به طرف آالچيق رفتم

مي كشم  داشتيم انداخت و وقتي ديد من بدون اينكه بنشينم توي آالچيق به ميز تكيه داده و انتظارش را

 ...هوا را با صدايي بلند از دهان خود بيرون داد، آمد و روبروي من ايستاد

و وقتي كه آن پيشنهاد را بر زبان آوردم او كه با گفتن هر كلمه، مدام رنگ مي باخت، دستش را باال ...

ن گوشم به سوت كشيدن افتاده بود اما براي درآورد. آورد و سيلي محكمي روي گونه چپ من نشست

تمام بدن باباحاجي به لرزه افتاده و صورتش حتي از نور ماه هم  .حرص او اجازه ندادم لبخندم پاك شود

 :مهتابي تر شده بود

 با همچين چيزي تهديدم كني؟...چطور جرات مي كني...چطور-

ز لبخند نفرت انگيزم را بيشتر ا.مشخص بود براي اداي هر كلمه ذره ذره انرژي خود را مصرف مي كند

 :قبل كش دادم

گرگ "وقتي يادم دادي  .يه معامله اس...اين.هنوز مونده به قسمت تهديدش برسم!بي خيال حاجي-

 نه؟...باشم بايد فكر همچين روزي رو هم مي كردي "بازار

 :تسبيحش را چنان در مشت خود فشرد كه بندش پاره شد و رگبار مهره ها روي زمين باريدن گرفتند

 ...تو يه...تو-

 :لحني حال به هم زن حرفش را كامل كردم با

 !يه عاشق-

مگه خودت نبودي نماز .يه زماني به خدا اعتقاد داشتي...تو!آب بكش دهنت رو پسره حروم لقمه-

 ...خوندن رو ياد نفس دادي؟چه باليي سرت اومده كه حاال درگاه خدا رو

شما رو توي قبر من نمي !وتا مربوطههر چي بين من و اونه به خودمون د !اسم خدا رو نيار وسط حاجي-

 .ذارن
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انگار داشت به .و اين دقيقا همان چيزي بود كه مي خواستم...احساس چندش را از چشمانش مي خواندم

 :به هر حال قرار بود من آدم بده باشم وادامه دام.چيزي نجس نگاه مي كرد

طشت رسوايي خانواده حاج كاظم  اجازه مي دين نفس با اين پسره ازدواج كنه و گرنه كاري مي كنم -

 .شكوهي، همچين بيفته زمين و سر و صدايي داشته باشه كه عالم و آدم رو خبر كنه

شايد با كمي دقت صدايش را هم مي . مي توانستم رگ هاي گيجگاهش را ببينم كه تلپ تلپ مي زدند

آن ولو شد و در حالي  ناگهان انگار كه ضعف كرده باشد پشتي يكي از صندلي ها گرفت ، روي.شنيدم

 :كه چشمانش را مي بست با كف دست شقيقه هاي خود را ماليد

و من قبل از اينكه باليي سرش بياري رسيدم و جلوت رو ...وقتي نفس سيزده سالش بود...پس-

 تو؟...يعني...گرفتم

من مي كاشت پاسخي كه بذر نفرتي هميشگي را در قلب او نسبت به . و در انتظار پاسخ به من خيره شد

آن موقع نمي دانستم سينا در آينده معتاد مي شود .ولي خيلي پيش از اين تصميم خودم را گرفته بودم

ولي اگر هم مي دانستم ، فقط و فقط آرزويي بيشتر از برآورده شدن خواسته عزيزترين فرد زندگي ام 

 :و چندش آورترين پوزخندي را كه مي توانستم زدم...نداشتم

فرستادن من به سربازي و بعدش تبعيدم از پيش .شما هم كه خوب تقاص گرفتين !سوزهپدر عشق ب-

 نفس و خونه دلتون رو خنك نكرد؟

 :ناباورانه زمزمه كرد

 .همچين چيزي پسرم باشه...باورم نمي شه همچين. تو يه آشغالي-

 .اسحاق و من وقتي پدر باالي سر آدم نباشه توقع داري چي بار بياد؟يكي مثل.باورت بشه حاجي-

 :سرش را باال آورد و نگاهي حق به جانب به من انداخت

 من باالي سرت نبودم؟-

ولي . كاري ندارم براي غريبه ها چي هستين…شما در بهترين حالت ماشين چاپ پول خوبي بودين -

 منم ديگه كاري به كارش ندارم اما اگه بازم.بذارين نفس ازدواج كنه.دارم بهتون يه فرصت مي دم

مخالفتي كنين يا بخواين اونو براي يكي از اين حاجي بازارياي همكار خودتون يا جوجه هاي ترگل 

ورگلشون لقمه بگيرين، اون وقت به جون مامان مونس كه مي دونين چقدر برام عزيزه شب عقد اونو از 

 .سر سفره مي دزدم و با خودم مي برم كه تا ابد نتونين جلوي كسي سر بلند كنين
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نه،انگار تهديدم به اندازه كافي كوبنده نبود و ...مان طور به من خيره شده بود و داشت فكر مي كرداو ه

 :براي همين ادامه دادم

اگه قبول كني نه فقط همه چي بين خودمون مي مونه كه قول مي دم تا آخر عمرم  !چرتكه ننداز حاجي-

در عوض قول مي . حاال چه با سينا چه با من...همين كه اون خوشحال باشه برام كافيه.به نفس فكر نكنم

اسمش چي بود؟ نيلوفر؟ نيلو؟ دختر ...مثال همين دختره.دم با هر كسي كه دلت مي خواد ازدواج كنم

 خوبه؟.باهاش ازدواج مي كنم.شريكت كه مي خواستي اسحاق رو بهش قالب كني "زماني"

 !ن خوردن نمي تونه بذاره جلوشاگه نفس بدبخت بشه برات مهم نيست؟ اين پسره نو...اگه-

 ...الزم نيست اداي باباهاي دلسوز رو دربيارين-

 :و با لحني تمسخرآميز اضافه كردم

اونم براي دختري كه فقط خواجه حافظ شيراز نمي دونه محض رضاي خدا و الغير به فرزندي قبولش ...- 

خودم  .درسته بي پوله اما سر سفره پدر و مادرش بزرگ شده. من در موردش تحقيق كردم !كردين

. كمكشون مي كنم و ترتيبي مي دم تا مطمئن بشم زندگي شون خوب پيش بره.حواسم بهشون هست

فقط مي خوام نفس خوشحال باشه و گرنه . اگه هم روزي مشكلي پيدا كردن مسئوليت شو قبول مي كنم

 ن عاشق چشم و ابروي اون پسره سينا شدم؟فكر مي كني

 قول مي دي حتي اگه خداي نكرده بيوه شد يا طالق گرفت با نفس كاري نداشته باشي؟-

 :و خوي بازاري اش جان گرفت

 و با هركسي من مي گم ازدواج كني؟-

 :جلوي لرزيدن صدايم را گرفتم

 .قول مي دم-

 :باباحاجي شرط كرد

كاري به كارشون ندارم اما نمي ذارم مايه . نمي كنم اون دامادمهدر ضمن، من هيچ وقت قبول -

 .سرشكستگي خانواده بشن

 خانواده يا شما؟-

 :محل نگذاشت و دستش را به سمت من دراز كرد

 معامله مي كنيم؟-

 .معامله مي كنيم.آره-
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. گزار شددست او را به سختي فشردم و يك ماه و نيم بعد ، جشن ازدواج آن دو در كمال سادگي بر

 :تمام اين خاطرات، در عرض يك ثانيه از ذهنم گذشت و در مقابل چشمان منتظر نفس، من و من كردم

 ...بايد بهت.متاسفم-

 :مشتي به بازوي من زد و گفت

 .حتي با اين وضع...فقط مي خوام بدوني كه ممنونم !منظورم اين نبود پسره ديوونه-

 .جلو برده و با انگشت اشاره پيشاني اش را به عقب هل دادمبي توجه به نگاه محبت آميزش دستم را 

 !امين...آخ-

به برادر بزرگترت مي گي پسره ديوونه و با مشت مي  !آخ و عروسي فرشته!آخ و آب نبات چوبي-

 !زنيش؟ بي تربيت

هايش نفس كه حاال اخم . هر دو خنديديم و اين مانند آبي كه روي آتش ريخته باشند فضا را آرام كرد

 :باز شده بودند سرش را خم كرد و روي شانه ام گذاشت

هميشه توي زندگي خدا رو به خاطر داشتن تو شكر كردم . به كمك هم. مي دونم كه درستش مي كنيم-

اينكه هر وقت به چيزي ...و خيالم راحت بوده كه اگه به دردسر بيفتم مي تونم روي كمكت حساب كنم

فقط يه ذره ...فقط. حتي سينا هم نتونست اين حس امنيت رو بهم بده. ت بگماحتياج داشته باشم كافيه به

 .همين.مخصوصا از بابت فرشته.مي ترسم

 :به آرامي شروع به نوازش موهايش كردم

 !كافيه بهم بگي سردت شده تا دنيا رو براي گرم كردن تو به آتيش بكشم !اين كه سهله نفس من-

 :حالي كه معلوم بود تحت تاثير قرار گرفته به من چشم دوخت سرش را از شانه ام بلند كرد و در

 !واقعا خيلي حماسي بود...اين-

 نه؟...جدا؟ حال كردي-

 !زياد-

 :ادايي مسخره درآوردم

 !هميشه دوست داشتم يه جايي ازش استفاده كنم. اينو توي يه فيلمي شنيدم-

 .و مثل ديوانه ها دوباره زير خنده زديم

ر آپارتمان، باعث شد تا نيش خود را ببنديم و با حالتي پرسش آميز يكديگر را صداي كشدار زنگ د

 :گفتم. نگاه كنيم
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 آدرس اينجا رو به كسي دادي؟-

 .نه-

در مجتمع رو ...آره...شايد يكي از اين همسايه ها براي خوش آمدگويي اومده باشه.من باز مي كنم-

 .همين طوري براي كسي باز نمي كنن كه

هنوز دو سه قدم برنداشته . بلند شدم و به سمت در رفتم. پائيني اش را گزيد و چيزي نگفتنفس لب 

 :بودم كه فرشته از اتاقش بيرون آمد و به پاي من چسبيد

 من دكمه رو بزنم؟ !باباامين-

منظورش آيفون تصويري خانه بود كه وقتي از مهدكودك برگشتيم ، از ديدن آن حسابي خوشش آمده 

خم شدم و . تي دنبال جاي دي وي دي مي گشت تا در مانيتور كوچك آن كارتون نگاه كندو نيم ساع

 :لبخندزنان او را كه ملتمسانه نگاهم مي كرد در آغوش گرفتم

فرشته گلي، فقط موقعي كه مهمون توي خيابونه بايد دكمه آيفون رو بزني نه اآلن كه پشت در خونه -

 فهميدي؟. ست

 .مي بينم فقط از توش فيلم !بله-

 !عزيز نفس من-

 ...شاد و سرخوش او را بوسيدم و بدون نگاه كردن از چشمي ، در را باز كردم

بعد نفس در حالي كه چادر . ماندم "مات"با ديدن آخرين آدمي كه در دنيا انتظارش را داشتم، ...

فرشته . اختنمازش را دور خود پيچيده بود پشت سرم ظاهر شد و بالفاصله او هم ، صورتش رنگ ب

 :پرسيد

 !اين كيه باباامين؟-

ولي ديگر فايده اي ...من به قصد تذكر دادن به او كه اين اسم را بر زبان نياورد دهانم را باز كردم

مرد پشت در كه همين طوري هم معلوم بود از مشاهده فرشته در بغل من و شباهتي كه به هم . نداشت

يم عجيب بود اين اطالعات را تجزيه و تحليل كرد و به قول داشتيم متعجب شده است، با سرعتي كه برا

نيلو انگار كه در حال تماشاي كشته شدن يك گاو به دست ماتادورها باشد، با نگاهي آميخته به لذت و 

 :البته تمسخر به من خيره شد

 “!عمو اسحاق"مي توني منو صدا بزني ...فرشته كوچولو  -
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 فصل هفتم

 
  

  

  

  

 
 ...باشد "نظريه پروانه اي"فروشي، عجيب ترين جاي دنيا براي فكر كردن به شايد بستني 

اما من همان طور كه سر ميزي نه چندان تميز نشسته و سعي مي كردم از شلوغي و سر و صداي ...

آزاردهنده مشتريان ديگر ديوانه نشوم، به اسحاق چشم دوختم كه منتظر بود فالوده هايي كه سفارش 

و به اين فكر مي كردم كه اگر نفس به عضويت خانواده شكوهي در نمي آمد، به چه جور  داده را بگيرد

 : و تنها يك جواب به ذهنم مي رسيد...آدمي تبديل مي شدم

 ."نسخه دوم اسحاق"

عهد و پيماني كه روز ورود نفس براي محافظت از آن دختركوچولوي شكننده و دوست داشتني 

و تنفر از رفتار افرادي مانند اسحاق كه ... پذيرفتن او به عنوان خواهرم...چهارساله با خودم بسته بودم

هيچ ارزشي براي جنس لطيف جز استفاده از آنها به نفع خود قائل نبودند باعث شد تا تمام عمرم در 

برخورد با زنان و دختران حد و مرزي روشن ترسيم كنم، چيزي را كه براي نفس نمي پسندم براي 

شوم  "نسخه دوم اسحاق"اجازه اينكه تبديل به ...حداقل به نظر خودم...پسندم و اين قاعدهديگران هم ن

 "اثر پروانه اي، تقدير يا هر اسمي كه داشت حاضر بودم با اطمينان قسم بخورم آمدن . را به من نداد

يلو، بي بدون شك، رفتار خودخواهانه ام در مورد ازدواج با ن. موهبتي از سمت بهشت بود "نفس من 

آنكه به احساسات قلبي و عشق پاك او اهميتي بدهم و يا حتي لياقت آن را داشته باشم، چيزي نيست كه 

مردانگي و شرافت نصفه و نيمه اي كه  .بتوانم بابت آن فخر بفروشم اما حداقل اصول خودم را داشتم

 .هرگز...روي آن پا نمي گذاشتم

ه حاوي دو ظرف فالوده بود روي ميز، دست هايم را جمع با قرار گرفتن سيني پالستيكي زردرنگي ك

گرچه از جهت اخالق و .كرده و به اسحاق كه صندلي روبرويي را عقب مي كشيد تا بنشيند نگاه كردم

رفتار شباهت چنداني بين ما به چشم نمي خورد اما از لحاظ ظاهري كامال مشخص بود كه نسبتي نزديك 

موهاي او كم پشت تر از مال من بودند و به خاطر مراقبت هاي ويژ ه اي  با اين تفاوت كه. با هم داريم
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كه هميشه از خودش مي كرد تا در برابر جنس مخالف جذاب به نظر برسد به معناي واقعي كلمه برق 

چند سال زندگي در اروپا باعث شده بود تا مثل مردم آنجا درست و حسابي به چيزهايي مثل . مي زد

شندگي پوست و موي خود توجه و به پوشيدن لباس هاي مارك دار عالقه اي وافر اضافه وزن و درخ

تا اين سن و سال ازدواج نكردن و دغدغه . داشته باشد و اصال از هزينه كردن در اين زمينه ابايي نداشت

خرج زن و بچه را هم نداشتن باعث شده بود تا با بي خيالي دنيا و زندگي را چندان جدي نگيرد و 

 :شه لبخندي تمسخرآلود گوشه لبش خودنمايي كندهمي

 !يا خودش مي رسه يا نهايت، به بچه ها زنگ مي زنم بيارنش !بخور-

 :فقط براي اينكه چيزي گفته باشم، پرسيدم. لبخندي ظاهرا دوستانه به چهره داشت و نگاهم مي كرد

 چي؟-

 :و او به ظرف فالوده جلوي من اشاره كرد

  !دهن نيفتادهبخور تا از . هيچي-

وقتي از شوك ديدن او پشت در بيرون آمدم همان طور كه حواسم بود تا باال رفتن صدايم گوش دختر 

 :نفس را اذيت نكند، با حرص گفتم

 !بهش بگو آقا اسحاق. اون يكي از آشناهاي منه...فرشته گلي-

 :برادر عزيزم فقط خنده اش را وسيع تر كرد

 بيام داخل؟ تعارف نمي كنين !حاال هر چي-

پاي خودم را روي زمين  .و پاي راست خود را جلوتر آورد تا قدم به آپارتمان بگذارد كه اجازه ندادم

جلو برده و در نتيجه كفش چرمي اسحاق كه مي دانستم با قيمتي نجومي از پاريس خريده، روي پاي من 

 :نشست

 تو چي؟...فكر كنم براي قدم زدن هواي خوبي باشه-

طوري كه ...دلخوري و احساسي شبيه تحقير را در نگاهش خواندم اما با عكس العملي سريعلحظه اي 

 :دوباره خنديد...ممكن بود هر كسي را در مورد چيزي كه ديده به اشتباه بيندازد

 !هر جور ميل شماست آشنا جون-

 :ه دادسپس به سمت مادر فرشته چرخيد و در حالي كه با چانه اش به من اشاره مي كرد ادام

 حالت چطوره؟ !اين "نفس"سالم -
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مي دانستم نفس به هيچ وجه . در جواب چيزي به جز دندانهايي قفل شده و اخمي مرگبار دريافت نكرد

 :از ديدن به اصطالح اين يكي برادر خود خوشحال نيست بنابراين فرشته را به طرف او گرفتم

 !به گمونم يه مقدار هواي تازه احتياج دارم !بيا-

بعد كفش هايم را از جاكفشي . قتي ديدم باز هم تكان نخورد فرشته را به زور در آغوش او گذاشتمو

اسحاق انگار . درآورده و پاهايم را هر طوري شده درآنها جا دادم تا زودتر اين دو نفر را از هم دور كنم

التي باي باي كنان براي نه انگار كه مورد استقبالي چنين گرم قرار گرفته، دستش را باال آورد و با ح

 :نفس تكان داد

 !هنوزم خيلي خوشكلي !چشمم كف پات. از ديدنت خوشحال شدم -

فكر كنم اين تمايل را به خوبي از دست مشت شده ...و قبل از اينكه مشت محكمي توي دماغ او بكوبم

شنيدن اين حرف  برگشتم و به نفس كه با .راه افتاد تا پيشاپيش من از مجتمع خارج شود...من فهميد

 :مثل گچ ديوار سفيد شده بود لبخندي دلگرم كننده زدم

 !ترتيب اينو مي دم و زود مي يام !برو داخل-

سرش را تكان داد اما حركتي نكرد و . اگر فرشته نبود ناسزايي درست و حسابي بر زبان آورده بودم

 :براي همين ادامه دادم

 .خيالت راحت باشه!مشكلي نيست نفس من-

 ...در حالي كه نمي توانستم به آن شب وحشتناك فكر نكنم. در را بستمو 

همان نگاه ناباورانه، به كسي كه در تمام . قبل از سر رسيدن باباحاجي.چشمانش همان طوري بودند...

نگاهي كه وقتي آن سيلي را . عمر به عنوان برادر خود مي شناخت و حاال قصد آسيب زدن به او را داشت

 :واختم و فرياد زدمدر گوشش ن

 فهميدي؟...اگه جيغ بزني مي كشمت-

 ...و آستين پيراهنش را طوري كشيدم كه پاره شده بود، از بين رفت

فالوده اي را كه جلويم بود ورانداز كرده و رو به اسحاق كه داشت با ميل و رغبت مال خودش را مي 

 :خورد پرسيدم

 ...فرشته گفتي؟ اصال از كجا اسم اونو اين قضيه كوفتي عمواسحاق ديگه چي بود جلوي-

 :حرفم را با صداي هورت كشيدني بلند قطع كرد

 ...بيا اول يه كم حرفاي خانوادگي بزنيم !پياده شو با هم بريم داداش...آروم-
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 :و دوباره لبخند زد

 نه؟. از اون روزي كه براي خريدن فرش اومدي شركت يه ماهي مي گذره. دلم برات تنگ شده بود...- 

نمي دانستم بايد اين نگراني برخالف انتظارم صادقانه اي را كه در چهره اش مي ديدم به چه منظوري 

 :بگيرم اما به هر حال تصميم گرفتم گارد خود را پائين نياورم

 واقعا؟ به اين زودي يه ماه شد؟ -

 :قاشق توي دست خود را به طرفم تكان داد

مي دونستي اگه بخواي بي رحم باشي حالت صورتت با باباحاجي مو نمي زنه؟ كار و بار  !بي خيال پسر -

 .چطوره؟ با دختر زماني خوب مي سازي؟شنيدم مدتيه مي رين مشاوره

 .اوضاع بدك نيست...هي-

اصال از اين عادت ها نداشت كه در زندگي خصوصي . از اينكه پاي نيلو را وسط كشيد خوشم نيامد

لت كند و برق خاصي كه در چشمانش موقع پرسيدن اين سئوال درخشيد باعث شد تا ديگران دخا

 .قاشقي را كه براي خوردن فالوده بلند كرده بودم دوباره توي ظرف آن قرار دهم

 .انگار نمي خواي آتش بس اعالم كني.تسليم...همين؟بدك نيست؟باشه-

 ...اين كه جلوي فرشته گفتي عمو اسحاق-

فكر نمي كني بهتر باشه اول . ه كلمات گير مي دي؟از بچگي همين عادت بد رو داشتيچرا اين قدر ب-

 بپرسي چطور شما رو پيدا كردم؟

 ... خوشم نيامد و "شما"از لحن او موقع بر زبان آوردن كلمه 

از طرف ديگر، اين اخالق خاص را داشت كه همه بايد .چيزي در قيافه اش بود كه مرا اذيت مي كرد...

ين او بازي مي كردند، طبق ميلش و در مورد موضوعي كه دوست داشت حرف بزنند و اين بيشتر در زم

از لحن و نگاهش آزارم مي داد اما خودم هم كنجكاو بودم بدانم چگونه اين اتفاق افتاده و به بازي او تن 

 :دادم

 چطور؟-

دندان هاي رديف بااليي خود  به پشتي صندلي تكيه داد و قبل از صحبت كردن، زبانش را به آرامي زير

 :كشيد

 !شوهر نفس. سينا.يكي دو ساعت پيش اين پسره اومد سراغم-
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اسحاق متوجه حيرتم شد و نيش . انتظار شنيدن اين يكي را ديگر نداشتم و با تعجب به او نگاه كردم

 :خود را باز كرد

بعد هم تصميم .تعطيل شده بوداول رفته بود حجره ات كه به طرز عجيبي امروز زودتر از هميشه  .آره-

گرفته بود بياد شركت و يه سري مزخرفات در موردت به باباحاجي يا اگه بشه پدرزن شيكم گنده ات 

 .فكرشو بكن. بگه "زماني"

شايد اگر حركت مداوم زبانش در هنگام سكوت زير دندان . بدون اثري از تمسخر به من خيره شد

البته مار خوش خط و خالي نمي انداخت كه در حال ورانداز كردن هايش، مرا ياد خاطره اي تلخ و 

 :شكاري چاق و چله است، كمي گاردم را باز مي كردم

 خب؟-

اونم با .داشت جلوي در شركت با حراست جرو بحث مي كرد كه اجازه بگيره بره داخل !همين ديگه-

  !واقعا شانس آوردي. رسيدم كه من... قيافه اي كه داد مي زد عمليه و داره از خماري مي ميره

شانه اي باال انداخت و . قلبم به تاالپ تولوپ افتاد ولي مثل يك آدم برفي احساسي از خود نشان ندادم

 :ادامه داد

به عنوان يه برادرزن كاردرست و جنتلمن كه داماد محترم و عزيزشون رو مي ديد ازش خواستم كه با -

تش از فضولي داشتم مي مردم كه چرا تو اجازه دادي سر نفس راس. هم پياده روي كنيم و گپي بزنيم

 ...جونت چنين باليي بياد

 .حركت زبانش ديگر داشت اعصاب مرا خرد مي كرد

فكر كنم حدود يه ساعتي همين طور مغز من بيچاره رو خورد و از . اون همه چي رو برام تعريف كرد...- 

 .ت با باباحاجي صحبت كنهتو و خواس...فرشته...نفس.زندگي نكبت بارش گفت

 تو چي گفتي؟-

چي بايد مي گفتم؟ پدر عزيزمون خيلي از اين پسره خوشش مي ياد كه براشون قرار مالقات هم -

بذارم؟ الكي قول دادم نه فقط همه چي رو به باباحاجي مي گم كه تو و نفس رو هم پيدا مي كنم و بهش 

 !يه برادرزن نمونه به نظر مي رسيدمجدي جدي .بايد بودي و منو مي ديدي. خبر مي دم

 :اظهار وجود كردم. و مثل سربازي كه همرزم خود را در ميانه جنگي خونين نجات داده به من لبخند زد

 .حيف شد همچين صحنه اي رو از دست دادم-

 !تازه فهميدم تو چي مي كشي.آره-
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 خونه نفس رو چطوري پيدا كردي؟-

 .بهبودي-

 بنگاه داره؟ !چي؟-

وقتي اون قدر خنگي كه براي خريدن خونه مي ري سراغ بنگاه دار دهن لقي كه با باباحاجي سالم و -

عليك داره و چندتا معامله هم براش انجام داده، اونم زنگ مي زنه مراتب تبريك و تهنيت رو خدمت 

توي  رفتي سراغ اولين كسي كه به نظرت رسيد؟هيچ معامالت امالكي ديگه اي.ايشون عرض مي كنه

 ...دنيا وجود نداشت؟

 .فقط توانستم به خودم لعنت بفرستم كه چرا مرتكب چنين اشتباه احمقانه اي شده ام

فكر مي كرد خونه رو براي دخترش .اگه بدوني زماني چقدر خوشحال بود.همين پريروز زنگ زد...- 

نه؟عجيبه بهبودي ...هبيچاره اگر خبردار بشه اونو به نام نفس سند زدي خيلي ناراحت مي ش...گرفتي

 .هنوز چيزي نگفته

 :سعي كردم جلوي نشان دادن تعجب را در صدايم بگيرم

 از كجا اينو مي دوني؟-

 :پوزخندي زد

 ...همين تازه خودت گفتي خونه نفس !!وقتي مي گم خنگي بگو نع-

 :و چشمكي زد كه باعث شد احساس حماقتي كه مي كردم تشديد شود

 .لمات دقت كنمديدي؟منم بلدم به ك...- 

 .و بي توجه به قرمز شدن صورتم از شدت خجالت ناشي از تحقير، دوباره شروع به خوردن كرد

براي همين خيلي حسرت آميز به ظرف فالوده جلوي من كه ...با قاشق بعدي فالوده اسحاق تمام شد

 :دست نخورده بود نگريست

 اونو مي خوري؟...مي گم-

 :اسحاق با ادايي بامزه گفت. و روبروي او گذاشتمفالوده ام را به جلو هل داده 

 !خيلي آقايي-

تركيب آن تيپ مكش مر گ ما و اشتها و حركاتي چنين بچگانه خيلي بامزه به .و مشغول خوردن شد

 :و به زحمت جلوي خودم را گرفتم تا نخندم...نظر مي رسيد

 بعد چي؟-
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بهبودي براي گرفتن آدرس خونه و به لطف بانوي رفتم سراغ . خب، اين اطالعات رو گذاشتم كنار هم-

خيلي خيلي محترم اما زشتي كه زدن مخش چندان كاري نداشت و توي يكي از واحدهاي مجتمع زندگي 

 دوست داري جزئيات شو برات تعريف كنم؟. مي كرد تونستم بيام باال و شما رو سورپرايز كنم

براي احمق كردن آدمايي كه باهات سر و كار دارن،  شرط مي بندم استعداد خانمان سوزت .ممنون...نه-

 درسته؟.مخصوصا اگه به قول خودت از جامعه اناث باشن، خيلي كمكت كرد

 ...شخصا ترجيح مي دم اسمشو بذارم جذبه شخصي-

 :ظاهري متفكر به خود گرفت و اضافه كرد

 .خورشيد وجود هم لقب بدي نيست...- 

براي اين كشيدي كه در مورد سينا حرف بزني و يه برادرزن حاال باور كنم اين همه دردسر رو -

 كاردرست باشي؟

 : سرخوشانه خنديد

 !يعني بهم مي ياد اين قدر عالف و بيكار باشم؟ يا فكر مي كني خر به مغزم بوسه زده؟گور باباي سينا-

 !كي به اون مرتيكه معتاد اهميت مي ده؟

 .شيدو دوباره زبان لعنتي اش را زير دندانهايش ك

 :اخم هايم در هم شدند

 چي مي خواي؟... پس اينجا چيكار مي كني؟ يا بهتره بگم-

همراه خودم ...مثال يك ساعت يا انگشتر طال...آهي عميق كشيد و انگار بخواهد ببيند چيزي باارزش

 :بعد حالتي مايوس گرفت.دارم، سرتاپايم را ورانداز كرد

 زندگيم چي بود؟مي دوني بزرگترين اشتباه !امين جوني-

 :مزه پراندم

 به دنيا اومدنت؟-

 ...ازدواج نكردن با دختر زماني !نه گوله نمك-

 :حتي اگر متوجه شد، اهميتي نداد.ناخودآگاه بدنم منقبض شد و نگاهي خصومت آميز به او انداختم

پادشاهي درسته كه توي شركت لقب من حسابداره و باباحاجي و زماني شيكم گنده روي تخت ...- 

همه سفرها، مذاكرات با .شركت رو من به اينجا رسوندم. نشستن اما واقعيت اينه كه اصل كاري منم

 ...طرفاي خارجي و قراردادها، امور گمركي و ارز و هزار درد و بدبختي ديگه
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ه چنان نگاه مظلومانه اي به من كرد كه از خودم به خاطر اين واكنش زودهنگام متنفر شدم و براي آنك

 .بدانم قصدش از تعريف اين قصه حسين كرد شبستري چيست، سرم را تكان دادم

چه به درد من .حاال يه لقب كل هم پشت بندش باشه.امين، نمي خوام تا آخر عمرم يه حسابدار بمونم...- 

يه جوري بشه ...اگه.مي خوره؟با باباحاجي مشكلي ندارم اما زماني براي همچين چيزي بهم اعتماد نداره

اون وقت مديريت  !خيالش رو راحت كنم، مي دوني كه چه آدم زن و بچه ذليليه...كه باهاش فاميل بشم

 .شركت مي افته دست خودم و مرد مي خوام منو پائين بكشه

 .متاسفانه زماني يه دختر بيشتر نداره و نيلو هم اآلن زن منه...خب-

 :لبخندي زد و نگاه التماس آميزش را به من افكند

 !مي شه خواهش كنم اونو طالق بدي؟...دو تا همسنگر خوب...به عنوان يه برادر.قادقي-

 !ها؟-

 ...مي دونم-

 :ژست معلمي را گرفت كه مي خواهد مسئله اي سخت را براي شاگرد خنگ خود توضيح بدهد

هم شايد فكر كني زماني اين طوري ممكنه حتي شراكت شو با باباحاجي به .منطقي به نظر نمي ياد...- 

نمي تونم بهت . توي تجارت ما پاي يه آقازاده درست و درمون وسطه.بزنه اما به همين سادگيا نيست

از طرف ديگه . بگم كي ولي همين رو بدون كه هر روز تلويزيون سخنراني هاي پدرش رو پخش مي كنه

 ...نيلو

 !تو يه كثافتي-

با گردن هايي به سمت ما چرخيده،  صدايم بيش از حد بلند بود و مشتريان حاضر در بستني فروشي

تمام بدنم مي لرزيد و بدون توجه به سيل نچ نچ هاي سرزنش آميز و نگاه هاي محكوم .ساكت شدند

حاال مي فهميدم چرا راضي نشد در پارك كوچك  .كننده با نفرت و عصبانيت به اسحاق زل زده بودم

بزنيم و به بهانه خوردن فالوده مرا به مكاني محله اي كه منزل نفس در آن قرار داشت يا توي راه حرف 

كاري كه دلم مي خواست همان لحظه انجام . جايي كه نمي توانستم گردنش را بشكنم.عمومي آورده بود

 .بدهم

 :اسحاق پوزش خواهانه به مشتريان بستني فروشي رو كرد

 !شرمنده واقعا !برادر كوچيكم يه مقدار بي تربيته...ببخشيد.معذرت مي خوام-

 :و رو به من ادامه داد
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 !اينجا خانواده نشسته !امين...- 

 :هنگامي كه همه تحت تاثير بازي او چشم از ما برداشتند، با صدايي به زحمت آرام نگه داشته شده گفتم

 ...جرات مي كني...چطور-

 :م را قطع كردبه سوي من خم شد و با چشماني كه هيچ احساسي در آنها به چشم نمي خوردند،حرف

به من مي گي كثافت آقاي معلم اخالق؟سرتو بردي زير برف و با اينكه ازدواج كردي هر غلطي دلت -

 مي خواد با زن مردم مي كني؟از پيش شوهرش مي دزديش و با هم توي يه خونه زندگي مي كنين؟

اون از يه فرشته هم ...حق نداري به نفس توهين كني !برام مهم نيست در موردم چي فكر مي كني...تو-

 !حق نداري.تازه هر كسي بتونه اين سخنراني اخالقي رو انجام بده تو يكي نمي توني. پاك تره

 :نه آن قدر بلند كه توجه بقيه به ما جلب شود...انگار لطيفه اي بامزه شنيده باشد زير خنده زد

برعكس توي احمق كه .قبول نكردمحتي براي يه لحظه، اونو به عنوان يه عضو خانواده ...هيچوقت...من-

اگه به من باشه تو مي توني هر كاري .بذار رك بگم. يه نفس مي گفتي و صدتا نفس از دهنت مي ريخت

 ...دلت مي خواد با اون

 ...نفس خواهر منه !خفه شو-

اگر يكي دو خانواده و چند زن و بچه در مغازه سرگرم بستني خوردن نبودند، ظرف فالوده و سيني 

ستيكي و ميز را با هم روي سرش خرد مي كردم اما فقط از جاي خودم بلند شدم تا آنجا را ترك پال

اگر مجبور بودم به مزخرفات اش گوش بدهم .ديگر نمي خواستم در زمين او به بازي ادامه بدهم.كنم

 :هم بشكنم مكاني را براي اين كار انتخاب مي كردم كه بتوانم هر وقت دوست داشتم، دندانهاي او را در

 .اگه تو داري كنار پارك محله اي كه سر راهمون ديديم منتظرتم.من هيچ حرفي باهات ندارم...- 

. اسحاق عكس العملي نشان نداد و بي تفاوت به خروج من شروع به خوردن باقيمانده فالوده اش كرد

گرما، به لرزه افتاده خورشيد در حال غروب بود و هوا ديگر داشت تاريك مي شد و من كه با وجود 

توي آن وضع، به خوبي حس و حال كساني را كه موقع خشمگين . بودم به طرف پارك قدم تند كردم

شدن خودزني مي كردند، درك مي كردم و به سختي جلوي خودم را گرفتم تا دو دستي توي سرم 

و نيمكت هاي درب خلوت ...خوشبختانه...دقايقي بعد با ديدن چراغ هاي روشن پارك، فضاي. نكوبم

فلزي رفتم و در انتظار  "تاب  "وداغان آن،به سمت تنها وسايل بازي آنجا،يعني يك سرسره و دو 

 .اسحاق روي يكي از آنها نشستم
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برادر عزيزم، اندكي بعد سالنه سالنه و همانگونه كه دستهاي خود را در جيب .انتظارم زياد طول نكشيد

اگر اطمينان . را با سوت مي زد پيدايش شد "پدرخوانده " شلوارش فرو كرده بود و آهنگ فيلم

نداشتم تا چند دقيقه قبل در حال مشاجره با او بودم، خيال مي كردم براي تفريح و قدم زدن به پارك 

از روي تاب بلند شده و مشت راستم را با تمام . همين كه جلويم رسيد ديگر قاطي كردم. آمده است

 .كوبيدمقدرتي كه داشت توي شكمش 

 :گفت

 !مادر جان... آخ -

از ذره ذره زجري كه تحمل مي كرد لذت مي بردم ولي هنوز دلم خنك . و خم شد و شكمش را گرفت

 :نشده بود

 .اگه همون دوازده سال پيش تو رو كشته بودم ديگه الزم نبود اين افاضات رو گوش كنم-

كامال پيدا بود خودش را براي .نشستكمرش را آرام و آهسته صاف كرد، جلو رفت و روي تاب دوم 

 :چنين ضربه اي آماده كرده و با وجود درد كشيدن، جا نخورده است

مثل اينكه بايد اون يه ذره ته مونده وجداني رو كه دارم جمع و جور كنم و در مورد باليي كه شما ...نه-

 .گمدوتا سر اين آق سينا ي بدبخت فلك زده آوردين، همه چي رو به باباحاجي ب

 ...اگه نفس و دخترش رو بردم. منو از باباحاجي نترسون-

 .اين كه چرا معتاد شد رو مي گم !منظورم اين نيست خنگول-

 :و مردمك چشمهايش را به سوي من كه او را كنجكاوانه نظاره مي كردم، چرخاند

 .فقط نگو نفس چيزي بهت نگفته كه باورم نمي شه-

 منظورت چيه؟-

 :ش را بر لب آورد و غيرقابل تحمل ترين ضربه آن روز را به من وارد كردپوزخند نفرت انگيز

 !فرشته دختر توئه...سينا مي دونه-

فقط به اسحاق خيره ماندم كه پوزخندزنان مرا زير نظر گرفته بود و هيچ .نفسم در سينه حبس شد

زماني كه خبر فوت  حتي .احساس مي كردم از بدنم جدا شده ام. چيزي براي گفتن به ذهنم نمي رسيد

به يكباره، انگار پاهايم شل شده باشند دست ... مامان مونس را در خواب، شنيدم چنين خشكم نزده بود

خدا را ... اسحاق ساكت شده بود. خود را به زنجير تاب گرفتم تا تعادلم را حفظ كنم و روي آن نشستم

مغزم مثل . د او را خفه مي كردمشكر، چون اگر كوچكترين تكاني به زبانش مي داد، بدون تردي
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. دستگاهي كه به برق وصل شده باشد، كار افتاده بود و همزمان داشتم به چندين موضوع مي انديشيدم

چرا خودم متوجه نشده بودم؟ نگاههاي عجيب نفس و چرت . همه چيز را توجيه مي كرد "گزينه  "اين 

مردان خانواده شكوهي داشت و هر كسي را از  شباهتي كه فرشته به.و پرت هاي سينا وقتي منگ مي شد

و حجم گسترده قطعات پازلي كه كم كم كنار هم ..جمله اسحاق و شوهر نفس به اين نتيجه رسانده بود

بدون شك، اين فكر كه من پدر فرشته هستم . قرار گرفتند باعث شد تا شقيقه هايم را دو دستي بمالم

تصور خيانت و ضربه خوردن از كسي كه مهمترين نقش را در  !حق داشت. سينا را از پا انداخته بود

 ...ازدواج آن دو ايفا كرد و بيشترين اعتماد را به او داشت واقعا وحشتناك بود

مراسم در خانه كوچكي كه از طرف . و خاطره اي پر رنگ از شب عروسي جلوي ديدگانم جان گرفت...

به .نواده عروس، به جز مامان مونس و من كسي نيامداز خا.پدر سينا به او ارث رسيده بود برگزار شد

در مورد داماد هم به جز . هر حال، باباحاجي و جيب هاي پر پول او بزرگ خاندان شمرده مي شدند

اگر هم دانشگاهي ها و دوستان نفس و . مادري پير و چند فاميل دور، بستگان ديگري وجود نداشتند

نداشتند، مراسم احتماال لقب كم استقبال ترين عروسي سال را  سينا و دو سه نفر از اساتيدشان حضور

عروس و داماد پيشنهاد مرا براي برگزاري عروسي در تاالري باشكوه رد كرده و مي . دريافت مي كرد

 !خواستند تا حد ممكن از بقيه كمكي نگيرند و حرف، حرف نفس من بود و بس

نسبتا آبرومند كه از حراجي فروشگاهي ارزان قيمت آن شب، سر سفره عقد سينا با كت و شلواري 

خريده بود خنده از لبانش جدا نمي شد و نفس در آن لباس سفيدرنگ زيبا و پوشيده كه به انتخاب و 

و آرايش ماليمي كه زيبايي خدادادي او را ... در اين مورد ديگر كوتاه نيامدم...هزينه خودم خريدم

مانند الهه اي به نظر مي رسيد كه به انسانها افتخار داده و در جشن چندين برابر قبل جلوه گر ساخت، 

محقرشان حضور به هم رسانده بود و وقتي عاقد براي سومين بار حرف خود را تكرار كرد او كه از 

سرسنگين ترين پسر ...من. شدت گرما و البته حياي ذاتي اش سرخ شده بود به طرفم نگاهي انداخت

اين عروسي .توجه به پچ پچ ديگر ميهمانان از شدت خوشحالي اشك مي ريختمبي ...خانواده شكوهي

هيچ وقت در .او خوشحال به نظر مي رسيد و كنار كسي نشسته بود كه دوستش داشت. نفس من بود

تمام سالهايي كه از اضافه شدن او به خانواده شكوهي مي گذشت چيزي بيشتر از اين نخواسته بودم و با 

فهميدم بايد چه ...الزم نبود حرفي بزند...انگيزش كه با انتظار به من خيره شده بودندديدن چشمان سحر

و صداي شرمگين او در ... اشكهايم را با پشت دست پاك كرده و پلك هايم را به نشانه تاييد بستم. كنم

 :فضاي اتاق به طنين درآمد
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محبت هاشون رو هيچ وقت فراموش نمي با اجازه بزرگترا و پدر و مادرم، باباحاجي و مامان مونس كه -

 !بله...كنم و برادر بزرگترم امين

 چطور از آن لحظات به ياد ماندني به اين طوفان دهشتناك رسيده بوديم؟ 

 !بيچاره نفس من

 :صداي اسحاق مرا به سياره زمين برگرداند

خانواده شكوهي  اصوال ما مرداي !برام مهم نيست تو چه غلطي كردي !خودت باش... بي خيال پسر-

 ...همين طوري هستيم

 :به آرامي شكمش را ماليد و ادامه داد

جز اينكه با قلبمون جلو بريم و عقل و منطق و  !با خانوما كه سر وكار پيدا مي كنيم ديگه تمومه...- 

حاال كي كنترل خودت رو از دست دادي؟  !غيرت و خدا و دين و پيغمبرش رو كنار بذاريم راهي نداريم

موقعي كه نفس ازدواج كرد؟ هردوتون متوجه شدين نمي تونين از هم دل بكنين؟ بعد كه كار از كار 

 گذشت عذاب وجدان گرفتين و دوباره تريپ خواهر برادري برداشتين؟

 تا چند دقيقه پيش نفس زن مردم بود و توي يه خونه زندگي مي كرديم حاال شد تريپ خواهربرادري؟-

 :ني بود كه قصد داشتم و برادر عزيزم چشمكي دوستانه زدصدايم گزنده تر از آ

 !هردومون توي يه جبهه ايم !گفتم بي خيال امين جوني-

 !اين فقط يه سوتفاهمه.من با تو بهشت هم نمي رم چه برسه به جبهه-

با صدايي بلند و گوشخراش مي . چند ثانيه اي نگاهم كرد و بعد چنان قهقهه اي زد كه از جا پريدم

تا اينكه ازروي تاب به زمين افتاد و بدون اينكه مطابق ...يد و نمي توانست خودش را كنترل كندخند

معمول نگران خاكي شدن لباس يا به هم ريختن تيپ خود باشد، همين طور شكمش را گرفت و حدود 

 : بعد كه قهقهه دانش ته كشيد، از جا برخواست و خودش را تكاند. يك دقيقه اي خنديد

براي همين تا حاال از اين فرشته خانم جلوي بقيه رونمايي  !انصافا رودست نداري آقاي پدر !دلم !آخ-

نكردي؟محض خنده يادش دادي صدات بزنه باباامين؟حتما مي خواي بگي خيلي با هم صميمي 

نه؟ يعني واقعا اين پرنسس حالل زاده به دائيش رفته؟ فقط اينجا يه سئوال فني پيش مي ...هستين

 چطور اون دختر كوچولو كپي قيافه تو رو داره؟. نفس كه از لحاظ ژنتيكي نسبتي با ما نداره.ديا

 ...براي اينكه...براي اينكه-
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انگار كلمات را به زحمت و مشقت از ته چاهي عميق باال مي كشيدم ولي قبل از اينكه صحبت خود را 

 :كامل كنم اسحاق ابروهايش را با حالتي مسخره تكان داد

 !مطمئنم اگه باباحاجي بفهمه زير قولت زدي روزگارت سياهه-

 .و وقتي براي هزارمين بار در آن روز با تعجب به او نگاه كردم ادايي درآورد

 از كجا مي دوني؟...تو-

هر چي . همون شب. چي فكر كردي؟اون ماجراي تهديدت و قولي رو كه بهش دادي برام تعريف كرد-

 ...باشه

 :شاره كردبا دست به خودش ا

برعكس جنابعالي آق امين  !سرپرست بعدي خانواده. خلف اون هستم... من پسر ارشد و البته...- 

 !ناخلف

حتي با وجود همه آن اتفاقات و برخوردهايي . چيزي در درونم شكست و اين برايم غيرقابل انتظار بود

اري ، چون مي دانستم هيچ مثال بازي كردن نقش يك عاشق پيشه در شب خواستگ...كه با پدرم داشتم

هميشه ته قلبم آرزو داشتم او همان طور كه اسحاق را ...راهي جز اين براي جلب رضايت او نيست

حاال مي . دوست دارد مرا هم دوست داشته باشد و اين حس خيانتي كه مي كردم خيلي عجيب بود

و پيشنهاد بي شرمانه اسحاق به ياد آوردن همسرم . در اين چند سال چه زجري كشيد "نيلو "فهميدم 

 :باعث شد تا نگاهي سرد به او بيندازم

 باباحاجي درباره اون سيلي و اين كه ما سر چي معامله كرديم هم گفت؟-

تهديدت در مورد اينكه نفس رو از سر سفره عقد مي دزدي و اين مزخرفات كه نمي دونم چه . معلومه-

 .رلي جلوش بازي كردي كه باورش شده

 .پس پدر عزيزم، اين قدرها هم به پسر خلف خود اعتماد نداشت.روي لبهايم نشستلبخندي 

و گرنه اسحاق آنچنان هم بي مالحظه نبود كه با دانستن واقعيت ، اين طور باجگيري كند و اين ...البته

 .فكر سبب شد تا كمي حالم بهتر شود

 .انگار مشكلي نداري با باباحاجي صحبت كنم-

و همان طور كه معلوم بود از تغييرحالت من مشكوك شده است، پوزخندش را جمع  اسحاق اين را گفت

 :گفتم. كرد

 ...حتي اگه طالقش بدم با تو...نيلو-
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 :و او، اين پاسخ را پاي موضع ضعف گذاشت

چرا بايد همه چي پيچيده باشه؟ تو مي توني با نفس جونت خوش  !مي بيني؟ !اين ديگه مشكل خودمه--

كه به خاطر اعتياد سينا فكر نكنم مشكلي براي طالق گرفتنش باشه و بعد، هر دوتامون  مخصوصا. باشي

 خوبه؟.مثل اين فيلماي كابويي شاد و خوشحال به سمت غروب خورشيد راه مي افتيم

 :ادامه داد. سرم را پائين انداختم و حرفي نزدم

مي دوني  !برادري و از اين مزخرفات تجديد پيمان. اينو يه جور همكاري در نظر بگير. بهش فكر كن...- 

 !كه منظورم چيه دادا كوچيكه؟

پاهايش در قاب چشمانم جلو آمدند و سپس دستش را ديدم كه به نشانه صميميت، چند ضربه به گونه 

 :ام زد

 !باي. بوس. بوس. كلي كار دارم. باشه؟ ديگه مي رم...در مورد نتيجه زياد معطلم نكن-

 :به پاهايش كه برگشته و شروع به فاصله گرفتن از من نمودند نگاه كردم سرم را باال نياوردم و

 .اسحاق-

شايد هم سرش را به طرفم چرخانده بود ولي باز ترجيح دادم كه ...نمي دانم. متوقف شد ولي نچرخيد

 :چشمهايم را از زانوهايش باالتر نبرم

 اون چي شد؟...سينا-

 :صدايش لحني تحقيرآميز گرفت

آخرسري بهش پول دادم بره  !حالمو به هم زد با اون صورت نحس. داشت از خماري مي مرد. گفتم كه-

 نه؟خوشحال شدي؟...خوب كاري كردم. يه كم خودشو بسازه

 !تو يه حيووني-

 .براي آن روز به اندازه كافي هيجان داشتم.فقط همين را بر زبان آوردم

 !بهش مي گم !باشه-

تا از ديدگاهم خارج شد و من تا زماني كه خورشيد ديگر كامال ...افتادندو پاهايش دوباره به حركت 

 .غروب كرده و همه جا تاريك شده بود، همچنان روي تاب نشستم

تنها پس از شنيدن بگومگو و شوخي هاي خركي چند پسر نوجوان كه دنيا را روي سرشان گذاشته 

 ...نيمكت هاي پارك مي نشستند دوختمبودند نگاه گنگ خود را باال آورده و به آنها كه روي 
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و هنگامي كه مي خواستم بلند شوم، با شنيدن زنگ موبايلم مكثي نموده و گوشي را از جيب خود ...

 .نيلو بود. درآوردم

 بله؟-

ندايي از درونم مي گفت اين تماس، درست موقعي كه مذاكرات سنگين خودم با اسحاق را به پايان 

 :و در هر صورت موقعيت ما با تماس قبلي فرق مي كرد...تصادفي باشد رسانده بودم، نمي توانست

 .منم.سالم-

هر كسي نمي دانست فكر مي كرد شك دارد شماره اش را در موبايلم ذخيره كرده .دخترك بيچاره

 .باشم

 !سالم عزيزم-

 :با شنيدن اين جواب، رمقي به صداي نيمه لرزان خود داد و بدون مقدمه سر اصل مطلب رفت

يه مادر ...يه پدر خوب.توي اين دو سال، مي تونستيم واقعا خوشبخت باشيم.من خيلي فكر كردم...من-

 مي شنوي امين؟… !زنگ زدم بگم دوستت دارم...مي خوام بگم. يه خانواده خوشبخت...خوب

قه و اين قلبم را بيشتر از ابراز عال...بين كلمات وقفه مي انداخت و با ترس و وحشت صحبت مي كرد

 :مظلومانه اش مچاله كرد

 .مي شنوم-

مگه نه؟ ...اين تنها راهيه كه مي تونم تو رو پيش خودم نگه دارم. براي همين، بهت اعتماد مي كنم -

 ...نه؟ امشب. وقتي كسي رو دوست داري بايد بهش اعتماد كني...وقتي

 :نفسي صدادار كشيد

مطمئنم كه دوران سختي رو مي گذرونه و مي ...اون !پيش خواهرت بمون. امشب، پيش نفس بمون...- 

بعدا . منم يكي دو روز مي رم خونه پدر و مادرم. توي اين موقعيت به تو احتياج داره !تنهاش نزار. ترسه

 .بيا به خودمون فرصت بديم... بيا...در مورد زندگي مون.با هم حرف مي زنيم

كه وجودم را به لرزه انداخته اما قبل از اينكه چيزي مي خواستم نيلو بداند ...مي خواستم چيزي بگويم

 :بگويم اضافه كرد

 .و نمي خوام از دستت بدم...خيلي زياد. دوستت دارم...- 

دستم گويي از كار افتاده باشد، سقوط كرد و آويزان شد و قطرات اشك به آرامي و . و تلفن را قطع كرد

 .در سكوت از چشمانم فرو باريدند
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پروانه اي، بال زدن پروانه اي در گوشه اي از دنيا مي تواند منجر به وقوع طوفاني بر طبق نظريه 

كوچكترين اعمال ما گاه نتيجه اي غافلگيركننده در آينده . سهمگين در گوشه اي ديگر از جهان شود

 .دارند

 شكستن قلب پدرم، مخصوصا در شب خواستگاري با آن دروغ ها يا باليي كه با بي رحمي سر نيلو

 ...آوردم

در اين . و شايد هر دوي اين وقايع، چنين طوفاني را در زندگي من و نفس بيچاره، راه انداخته بودند...

مورد شك و ترديدي نداشتم و به همين دليل،نمي توانستم از اسحاق بابت خودخواهي اش گله اي 

  .حق اين كار را نداشتم...نه. داشته باشم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



٦٨ 

 

 فصل هشتم

 
 
  

 
  

 
شبي كه نفس  .و در پيوند با تاريكي رقم خورده اند "شب هنگام"تقريبا همه خاطرات اثرگذار عمرم 

اولين مرخصي در دوران سربازي و ...دست در دست باباحاجي براي نخستين بار به منزل ما قدم نهاد

 . فده سالگيو زير و رو شدن دنيا و زندگي من در سن ه ...خواستگاري نفس...آشنايي با نيلو 

آن شب به مناسبت وليمه اي كه يكي از دوستان حاجي بازاري پدرم، در منزل خود گرفته بود به آنجا 

خانه اش يكي دو خبابان باالتر از محله جديد و منزل وياليي ما بود و من همراه باباحاجي، مامان . رفتيم

آميز و پرافتخارش به وطن مي مونس، نفس سيزده ساله و اسحاق كه يك هفته اي از بازگشت غرور

فقط چند . مراسم چندان شلوغ نبود و حالتي خودماني داشت. گذشت، جزو ميهمانان مخصوص بوديم

كاسب و تاجر بازاري همراه با زن و بچه هايشان جمع شده بودند و به بهانه تبريك و عرض شادباش، 

  ...خود را به رخ يكديگر مي كشيدند طالهاي دست عيال محترم، اتوموبيل آخرين سيستم و مال و منال

  .و نفس آن شب مي درخشيد...

هر موجود مذكري كه از كنارش مي گذشت با ديدن زيبايي او نمي توانست جلوي چشم چراني اش را 

  .بگيرد و هنوز يك ساعت از شروع ميهماني نگذشته، تعداد خواستگاران او دورقمي شده بود

 !روسري تو بكش جلو نفس-

شاهده جوانك هيزي كه پسر صاحبخانه بود و از سر شب، همين طور با نشان كردن نفس آب از با م

دهانش راه افتاده بود دستهايم را مشت نموده و با نفرت به او خيره شدم اما عوضي از رو نمي رفت و 

ي ايستادم من كه به احترام آشنايي پدرهايمان براي لت و پار كردن اش جلو نمي رفتم، مدام جلوي او م

  :دوباره نهيب زدم. تا نتواند نفس را ببيند

 !درستشون كن.موهات اومده بيرون-

حتي يكي از تارهاي مويش بيرون نبود و از آنجا كه حرص خوردن مرا . نفس با ناراحتي به من نگاه كرد

چهار در اين سه . به حساب چيز ديگري مي گرفت، دلخور و ناراحت، لبه روسري اش را جلوتر كشيد

هر روز با . سال او روز به روز زيباتر مي شد و من، مهمترين دغدغه ام اين بود كه كسي مزاحمش نشود
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تا جايي كه به مامان ...اينكه باعث مي شد دير كنم، خودم او را تا دم در مدرسه مي بردم و برمي گرداندم

. نش او را رها نمي كنممونس شكايت مي كرد حتي موقع راه رفتن با دخترهاي همكالسي و دوستا

نه اينكه متوجه اشتباه بودن كارم نشوم اما با داشتن نمونه اي مانند اسحاق به عنوان ...درست مي گفت 

  .برادر، چشم و دلم مي ترسيد و نمي خواستم هيچ ريسكي مرتكب شوم

برادر دوست در همان ايام بود كه با دست به جيب شدن باباحاجي و ماستمالي پرونده هاي شكايت از 

داشتني من توسط خانواده هاي دختراني كه حيثيت آنها لكه دار شده بود، عاقبت اسحاق جرات به خرج 

داد و همان طور كه خيلي خيلي تصادفي درست همزمان با پس گرفته شدن آخرين شكايت، مدرك 

ود و به اين تحصيلي اش را دريافت كرده بود به كشور بازگشت تا خانواده شكوهي دوباره كامل ش

 .مناسبت و با صالحديد پدرم تصميم گرفته شد كه نفس بداند فرزند واقعي خانواده نيست

فرداي همان روزي كه اسحاق قدم نحس خود را از هواپيما به زمين گذشت، مامان مونس، نفس را به 

خب، نمي ...س برخورد نف. اتاق خود فراخواند و راز به فرزندي پذيرفتن اش را با او در ميان گذاشت

تا يكي دو روز توي شوك بود و تنها پس از رفتن سر مزار مادر و . توانم بگويم خيلي خوب و عاقالنه بود

تنهايي و به همراه باباحاجي كه اصرار مامان مونس و من را براي همراهي آنها قبول نكرده ...پدرش

نكند، درست و حسابي غذا بخورد و  البته نه اين قدر عادي كه گريه. كمي به حال عادي برگشت...بود

به هر حال اينكه در سيزده سالگي آدم متوجه شود تمام كساني را كه به عنوان . مثل سابق پرحرفي كند

و اين باعث شده بود ...خانواده مي شناخته و با آنها بزرگ شده با او نسبتي ندارند چندان آسان نيست

ابق سرزده و بدون اجازه گرفتن به اتاقم وارد نمي شد و ديگر مثل س. كه او كمي از من فاصله بگيرد

نفس . اين تغيير خيلي براي من دردناك بود. وقتي مي خواستم او را لمس كنم خود را عقب مي كشيد

من، ديگر مثل سابق با من راحت نبود و بخشي از اين ماجرا تقصير خودم بود كه در برهه اي چنين 

نوجواني مغرور و احمق بيش نبودم و هنوز نمي دانستم . نارش نبودمحساس آن طور كه بايد و شايد ك

و چون فكر مي كردم نفس پس از ... زنان و دختران عاشق اين هستند كه مورد ابراز محبت قرار بگيرند

خير سرم .فهميدن چنين راز بزرگي به كمي خلوت و فكر كردن نياز دارد ، مقداري از او فاصله گرفتم

و فشار نياورم اما نفس خيال كرد مي خواهم مرزي با او كه ديگر مشخص شده بود مي خواستم به ا

اينكه احساسم نسبت به او عوض شده و اين را فراموش كرد كه ...خواهر واقعي من نيست برقرار كنم

 .اسحاق و من از همان ابتدا اين واقعيت را مي دانستيم

 كيوي خوردي؟-
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وه در دست، كنار نفس ايستاده و به او تعارف مي كرد، اخمهايم با شنيدن صداي اسحاق كه بشقابي مي

). !بهش بگو خودش كوفت كنه...نه( توي هم رفت و نگاهي انداختم كه معني اش را خوب مي دانست

بعد نيم نگاهي به من . ها را برداشت"سيب زميني تحصيل كرده  "نفس لبخندي زد و يكي از آن 

 :ش مي درخشيد و گفتانداخت كه برقي از لجبازي درون

 !ممنون داداش-

 :دست آزادش را جلو برد و روي سر او كشيد. نيش اسحاق به طرزي ضايع باز شد

 ...!خواهش دارم آجي كوچولو-

اعصابم چنان به هم ريخت كه حد و مرز نداشت ولي كاري جز شنيدن ادامه سخنان آن دو نمي توانستم 

 :انجام بدهم

 !هي داري اين ور و اون ور رو نگاه مي كني و مشخصه مي خواي در برينه؟...معلومه خسته شدي...- 

 :زمزمه كردم

هنوز يه هفته هم از اون گريه زاري . معلومه كه مي خواد دربره !نابغه...فكر كنم خودش تنهايي فهميد-

 !ها نگذشته

نگريستم ورانداز كرد و نفس دوباره زيرچشمي مرا كه با قيافه اي بنفش و لبهايي به هم فشرده او را مي 

 :خنديد

 .حداقل بايد يه ساعت ديگه بمونيم.مي گه زشته. ولي مامان مونس اجازه نمي ده...آره راستش-

 ...دختر باهوش

در مورد نفس چون سن و ... مي دانست چطور انتقام كم توجهي هاي مرا بگيرد و گرنه هيچكدام از ما...

. رفتار اسحاق را قبل از رفتن فراموش نكرده بوديم...چندان دقيقسال زيادي نداشت به طور مبهم و نه 

هرچند، در مدتي كه از آمدن او مي گذشت، به لطف تذكرات باباحاجي يا به هر علتي، در برخورد با 

گذشته از شماره تلفن هايي كه ديده . ديگران كمي بيشتر مراعات مي كرد و تا قسمتي آدم تر شده بود

و فاصله گرفتن من سبب شده بود تا محبت هاي گاه و ...اني با چند دختر رد و بدل كردبودم از اول ميهم

 .بيگاه اش بيشتر به چشم نفس بيايد

 "بگو و بخند آن دو و همين طور حرص خوردن بابت اينكه چرا نمي توانم چشم پسرها و البته يكي دو 

ه نفس را مي پائيدند، با انگشت هاي خود يي كه از كنارمان مي گذشتند و خريداران "حاجي بازاري نما 

دربياورم باعث شد تا از فضاي آنجا احساس خفگي كنم و براي زدن آبي به دست و رويم به سمت 
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مامان مونس سرگرم امر شريف غيبت با خانم ها بود و . سرويس بهداشتي داخل خانه راه بيفتم

حاال شيطان، در مورد آخرين قيمت ها و كم  باباحاجي هم به همراه ديگر آقايان كاسب حبيب خدا و يا

براي همين عجله اي نكردم و حدود ربع ساعت . كاري دولت در كمك به بخش خصوصي غر مي زدند

بعد كه مقداري در خانه ميزبان فضولي كردم و توي يكي دو اتاق هم سرك كشيدم، به سالني كه وليمه 

دم و هيچ توجهي به قسمتي كه مامان مونس و نفس در آن برگزار مي شد برگشتم اما هنوز عصباني بو

اندكي بعد سرم را ناخودآگاه به آن سو چرخاندم و با مشاهده مادرم كه تنها بود . نشسته بودند، نكردم

همين طوري هم سيل نگاههاي دريده به سمت اين بره كوچولوي تودل برو سرازير بودند . نگران شدم

 ...شود و در جستجوي نفس به دقت دور و اطراف را ديد زدم وليچه برسد به اينكه از گله هم جدا 

نه پيش دخترهاي همسن و سال خود ديده مي شد و نه پيش باباحاجي و در حالي كه دعا مي كردم ...

 .براي كاري مثال به حياط رفته باشد، به سمت مامان مونس قدم تند كردم

 :ته باشد، با لحني خاص حرف مي زدگرم صحبت با زني مسن بود كه انگار دندان درد داش

 .خالصه طالقش كه داد معلوم شد مردك بي لياقت زير سرش بلند شده...- 

 واقعا؟-

 !حاال با هم رفتن ماه عسل. سن نوه كوچيكه شو داره. آره ديگه-

 :پس از كمي اين پا و آن پا كردن متوجه من شد و ناراضي از اينكه ميان خانم ها ايستاده ام گفت

 ! اينجا چيكار مي كني؟ برو پيش بقيه پسرا !نامي-

 نفس كجاست؟-

 .رفت خونه-

 !چي؟-

 :سردرگم و گيج نگاهم را به طرف آقايان دوختم

 نفس تنهايي رفته؟چرا به من نگفتين؟. باباحاجي كه اينجاست-

مامان مونس پيدا بود از اينكه وسط غيبتي چنين لذتبخش مزاحمش شده ام خوشحال نيست و بدون 

 :اينكه سرش را برگرداند پاسخ داد

تو هم كه معلوم نبود كجايي براي همين . خودت كه بهتر مي دوني چه حالي داره. نمي خواست بمونه-

 .وقتي اسحاق اومد و گفت اونو مي بره خونه اجازه دادم

 :قلبم فرو ريخت و ناليدم
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 چند وقته رفتن؟ !اسحاق؟-

 .ده دقيقه شايد...نمي دونم !اذيت نكن ديگه امين-

او دوباره به صحبت با زن بغل دستي اش پرداخت و من با سرعتي خارق العاده و بدون اهميت دادن به 

چهره اخم آلود باباحاجي كه در لحظات آخر حضور در سالن روي خودم احساس كردم، به سوي در 

. يه احتمالي او نداشتمفعال وقتي براي نگراني از تنب !خروجي خانه و پس از آن منزل خودمان شليك شدم

گويي ...روزي كه در استقبال از اين نوگل شكفته. افكاري ترسناك تر ذهنم را درگير كرده بودند

به فرودگاه رفتيم و او پس از پا نهادن به خاك ... اسحاق قهرماني ملي يا هنرمندي افتخارآفرين باشد

باحاجي با او دست داد و در حالي كه به با. مقدس وطن، مورد استقبال گرم خانواده شكوهي قرار گرفت

 :زحمت صورتش را بي احساس نگه داشته بود گفت

 !متوجهي؟ آقايي كن..نمي توني عين بچه ها شيطوني كني. ديگه براي خودت مردي شدي-

را بر عهده گرفت و هنگامي كه چشم اسحاق به نفس افتاد، نمي  "بوسه باران  "مامان مونس بخش 

م چطور متوجه نشدند ولي حالتي كه پيشاني اش باال پريد و جا خوردن از زيبايي اين به دانم پدر و مادر

  .اصطالح خواهرش، مرا ترساند

نفس من، معصوم و خوش خيال جلو رفت و گفت از ديدن او خيلي خوشحال شده و اسحاق با لبخندي 

ه واقعا منتظر شنيدن صدايي در آن لحظ...كه مثل توي كارتون ها برق دندانهايش را نمايان مي ساخت

به ياد دارم داشتم فكر مي كردم كه اي كاش مي  .او را در آغوش گرفت... بودم "دينگ  "شبيه 

دستهاي اسحاق را ديدم كه به بهانه بغل كردن او، روي بدنش به حركت  .توانستم خرخره اش را بجوم

 :برمي آمد، انجام دادم و تنها كاري را كه از دستم...درآمدند و نفس را به خود فشرد

  ! ولش كن به ما هم برسه !بسه ديگه بابا-

برادر عزيزم مانند  .هر دو با دلخوري نگاهم كردند. و به زور او را از بازوهاي اسحاق بيرون كشيدم

گربه اي كه سهم گوشت او را از الي پنجه هايش دزديده باشند و نفس دلخور از اينكه چرا اينطوري 

 :اسحاق را تنگ در آغوش گرفته ،دهانم را نزديك گوش او بردم و بي مقدمه گفتم. امرفتار كرده 

 !بي خيال نفس شو دادا بزرگه-

 ... به هرحال برادرم بود. آدم مزخرفي بود، هنوز هم هست ولي نمي توانستم او را دوست نداشته باشم

 .و تا قبل از آمدن نفس همبازي و الگوي من...
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دور كمرم سفت كرد و و قتي كه ديگر فكر مي كردم اآلن است نفسم بند بيايبد به حلقه دستهايش را 

 :آرامي جواب داد

 !نديدم اسمتو روش نوشته باشي-

سپس مرا از خودش جدا كرد و زير نگاه هاي هيجان زده باباحاجي و مامان مونس با لحني دوپهلو ادامه 

 :داد

اينجا من حق آب و گل ...آآآ... !چي مي گين شما؟...شهمي بينم كه بزرگ شدي امين آقا ولي يادت با-

 !دارم

 .و زبانش را به آرامي زير دندان هاي رديف بااليي خود كشيد

 ...ده دقيقه

مامان مونس گفته بود همين مقدار زمان از رفتن آن دو مي گذرد و من با سرعتي كه داشتم پنج دقيقه 

فس نفس مي زدم كه گلويم خشك شده بود و حس طوري دويده و ن. بعد، سر كوچه خودمان رسيدم

بند كفش هايم را نبسته بودم و در نتيجه چندين بار توي راه تا مرز كله . مي كردم اكسيژن كم آورده ام

  .معلق زدن رفتم

خوشبختانه اسحاق هنوز گواهينامه رانندگي در ايران را نگرفته بود و بنابراين با ماشين باباحاجي كه 

چشم و هم چشمي با ديگر همكاران و مثال دوستان او سوارش شديم تا اين مسير كوتاه را  فقط به خاطر

يعني به درگاه . از طرف ديگر به خودم دلداري مي دادم كه پياده رفته باشند...طي كنيم، برنگشته بود

كه نتواند خدا التماس مي كردم اسحاق آن قدر عجله به خرج نداده باشد كه بخواهد تاكسي بگيرد يا اين

بعد كه  !همين چند قدم را هم تحمل كند و توي يكي از همين كوچه پس كوچه ها باليي سر نفس بياورد

به در خانه نزديك شدم به فكرم رسيد چرا به جاي اين طور دويدن و تلف كردن پنج دقيقه باارزش، 

  .خودم سوار تاكسي نشدم و لعنتي به هوش و حواسم فرستادم

نفس گفته بود حدود يك ساعت ديگر بايد در ميهماني بمانند و از آن موقع بيست دقيقه مامان مونس به 

و به ...اين يعني اسحاق حداقل نيم ساعتي وقت داشت تا هر غلطي دلش مي خواهد بكند.اي مي گذشت

جي باباحا. محض رسيدن به دو قدمي در، با چنگ و دندان و به شكلي ديوانه وار شروع به باال رفتن كردم

هنوز مرا به حد كافي بزرگ نمي دانست كه اجازه دهد كليد خانه را داشته باشم ولي برادر عزيزم را 

انديشيدن به اين . همان جا توي فرودگاه، دسته كليدي را مثل مدال شجاعت به او تقديم كرده بود... نه

م و حتي وقتي يقه بلوزم به تبعيض و ترشح آدرنالين نيرويي به من داد كه ميمون وار خود را باال كشيد
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روي بدنم خط . تكه اي از نقش و نگارهاي برجسته و تيز در گير كرد و تا پائين جر خورد توجهي نكردم

 .و از همان باال توي حياط پريده و شروع به دويدن طرف ساختمان ويال كردم...يا زخمي نينداخته بود

نمي . داخت مانند شمشيري در قلبم مي نشستدر اين يك هفته، هر نگاهي كه اسحاق به نفس مي ان

. توانستم جلوي او را كه به بهانه ابراز محبت به نفس دست مي زد يا خودش را به او مي ماليد بگيرم

. مخصوصا كه نفس اسحاق را به عنوان برادرش مي ديد و اين حركات را به هيچ منظوري نمي گرفت

فقط من بودم كه حرص مي خوردم و . ه او نمي كردحتي مامان مونس هم در كمال خوش بيني شكي ب

 ...هر گز اجازه نمي دادم نفس را تنها گير بياورد

ولي امشب اين اتفاق افتاده بود و من در حالي كه عاقبت فاصله حياط به ساختمان را كه عجيب طوالني ...

 :از جا پريدم و پايان ناپذير به نظر مي رسيد، طي كرده بودم با شنيدن آواي وحشت زده نفس

 ...تو رو جون مامان مونس !نه داداش اسحاق-

 :و ضجه زد

 !امين...- 

اتاق نفس، جايي كه حدس زدم صدا از آن . نه، امكان نداشت...براي لحظه اي خيال كردم مرا ديده ولي

آمده در طبقه دوم قرار داشت و او حتما در موقعيت سختي قرار داشت كه در جستجوي كمك مرا صدا 

يادم نمي آيد چگونه از پله ها باال ...نمي دانم چطور راه افتادم...ديگر حال خودم را نفهميدم. بود زده

رفتم و چند ثانيه بعد، جلوي در نيمه باز اتاقش ايستاده و به صحنه اي كه روبرويم جريان داشت نگاه 

بود روي زمين افتاده و نفس من، جلوي آينه قدي گرانقيمتي كه مامان مونس براي او خريده . مي كردم

چشمهاي مشكي اش را وحشت زده و ناباورانه به كسي دوخته بود كه در تمام عمر به عنوان برادر خود 

 ...مي شناخت و حاال قصد آسيب زدن به او را داشت

 .اسحاق...

را  "نفس من "چطور اجازه داده بودم اين اتفاق بيفتد؟ چگونه گذاشتم او، گلويم را فشار دهد و 

 :بگيرد؟ اسحاق در حالي كه روي او خيمه انداخته بود گفت

 !هيچكي صداتو نمي شنوه...هر چقدر جيغ و داد كني فايده اي نداره !بي خيال-

روي تخت ...روسري نفس را كه در دست داشت و معلوم بود لحظاتي قبل از سرش كشيده، به عقب

ف او ، صداي پاره شدن لباسش به گوش پرت كرد و با حركت بعدي دستش به سمت بدن نحي... اتاق

  .رسيد
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 !نه...تو رو خدا داداش-

فقط اولين . نفس اين را فرياد زد و سعي كرد بدن خود را با تكه پارچه هاي باقيمانده روي تنش بپوشاند

گلداني حداقل ده كيلويي كه در كمال تعجب مثل پر كاه در نظرم سبك ...چيزي را كه به دستم آمد

. حتي قبل از اينكه اسحاق بتواند تكان بخورد باالي سرش بودم. داشتم و به طرف اتاق دويدمبر... رسيد

گلدان را با تمام قوا و چنان روي كمرش پائين آوردم كه خرد و خاكشير شد و باعث شد تا جيغ زنان، 

 :براي گرفتن جاي ضربه، نفس را رها كند

 !آي-

نم مي سوختم و به تمام مقدسات دنيا سوگند، نفرتي در مثل جه. در اصل، سرش را نشانه گرفته بودم

درونم موج مي زد كه مي خواستم او را بكشم اما در آخرين لحظه انگار گلدان در دستم سنگين شده 

 ...بود و نتوانستم آن را به اندازه كافي باال ببرم

خود را باال برده و اسحاق به سويم چرخيد و همين كه بدنش روبروي من قرار گرفت، با قدرت پاي 

مثل يك توپ فوتبال دو سه متر آن طرف تر پرت شد، محكم به تخت . لگدي به سينه اش كوبيدم

نمي دانم آن قدرت را از كجا آوردم ولي چنان عصباني ...خواب نفس خورد و آن را به لرزه درآورد

نمي كرد خيالم  بودم كه تك تك سلولهاي وجودم مي لرزيدند و چون ديگر خطري نفس را تهديد

 ...راحت بود و نگاهي به جانب او نينداختم

با وجود دردي كه در اثر دو ضربه كاري پشت سر هم من، . اما اسحاق هم چندان بي دست و پا نبود...

نكبت از همان . در چهر ه اش موج مي زد سريع خودش را جمع و جور كرد و آخ و واخ گويان ايستاد

تي براي زدن مشتي به سمت او شيرجه رفتم در لحظه آخر جاخالي داد و و وق ...بچگي جان سخت بود

سرم محكم به پايه . من بر اثر قدرت ضربه و شتابي كه بدنم گرفته بود، تعادلم را از دست داده و افتادم

ضربه آن قدر  .تخت خواب اصابت كرد و براي لحظه اي برقي سفيدرنگ را جلوي چشمانم ديدم

فته شدن پيشاني و سرازير شدن خون روي سمت چپ صورتم را حس كردم ولي دردناك بود كه شكا

طوري داغ كرده بودم كه حتي اگر با كاميون هم تصادف مي كردم دوباره بلند شده و . اهميتي نداشت

 ...مي ايستادم و زماني كه اين كار را كردم

حاق بي خيال در افتادن با من نمي دانم حالت چهره ام چگونه به نظر مي رسد ولي باعث شد تا اس...

عادت داشت هر طوري دلش مي خواهد با من رفتار . او هميشه بين ما دو برادر ،نفر قوي تر بود. شود
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اما آن شب فقط به سمت ...كند، توي سر و كله ام بزند و مجبورم كند خرده فرمايشات او را انجام بدهم

 .در چرخيد و فرار را بر قرار ترجيح داد

 !اگه مردي وايسا عوضي...اسحاقوايسا -

چرخيدم و با ديدن صورت شوكه و بهت . مي خواستم دنبالش بروم ولي يادم افتاد نفس هنوز آنجاست

 ...زده اش

حقيقت  "يك هفته هم از وقتي باباحاجي، مامان مونس را مجبور به گفتن . فقط آرزو كردم بميرم...

بي توجه به درد و  !اين لطف اسحاق در عالم آقايي بعد هم...به او كرده بود نمي گذشت "خودشان 

سوزش زخم پيشاني ام و خوني كه نيمي از صورتم را با جريان يافتن خود ،سرخ رنگ كرده بود، به 

پايم روي خرده شكسته هاي گلدان رفت اما چون كفش هايم را به پا داشتم چيزي . نفس نزديك شدم

ع و به گوشه اي هل دادم تا به دست و پاي نفس فرو نروند، احساس نكردم و پس از اينكه آنها را جم

 .روبروي او نشستم

 !اگر مامان مونس مي فهميد بدون درآوردن كفش هايم وارد خانه شده ام پوستم را مي كند

 ...نفس من-

مانند آن شب چهار سالگي كه باباحاجي او . صورتش سفيد شده بود و بند بند اجزاي وجودش مي لرزيد

ي حياط خانه به اسحاق و من سپرد تا مواظبش باشيم و رفت تا ورود اين عضو جديد را به مامان را تو

 ... مونس اطالع بدهد و مهر اين دخترك زيبا در اولين ديدار به دلم افتاد و حاال

فقط هشت سال بعد، موهاي نفس بيچاره من آشفته و لباس هايش به گونه اي پاره شده بودند كه 

اما در آن موقعيت ...اي كاش اسحاق را كشته بودم. براي پوشاندن بدنش، خود را جمع كندمجبور بود 

هنوز شوكه بود و بهت زده نشان مي . كار مهمتري وجود داشت و همه تمركزم را به نفس دادم

 :زانوهايم را روي زمين اندكي جلو برده و دستم را باال آوردم...داد

 !خواهري...- 

كرد و با حركتي كه قلبم را به درد آورد، ضربه اي به دستم زد تا آن را از خود دور  هراسان زده ناله اي

نگاهم مي كرد ولي چشمانش تهي و سردتر  .بعد عقب عقب رفت و تكيه خود را به آينه قدي داد. كند

كه  و با حالتي اطمينان بخش دستهايم را...بايد خودم را كنترل مي كردم. از آن بودند كه مرا بشناسد

 :حاال به آنها زل زده بود باال آوردم

  !كاريت ندارم. منم امين... ببين -
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 :و بيشتر از آن نتوانستم جلوي شكستن بغض ام را بگيرم

نفس  !هر كسي رو كه بخواد اذيتت كنه مي كشم. بهت قول مي دم حساب اون آشغال رو مي رسم ...- 

 !منم برادرت. نيگام كن...من

و با مشاهده قطرات اشكي كه بر صورتم ...زنان حركات مرا دنبال مي كردندمردمك چشمهايش دودو

 :فرو چكيدند زمزمه كرد

 !سرت خون مي ياد... امين-

 :همان طور كه گريه مي كردم، خنده ام گرفت

 !فداي سرت جان امين-

 :و به او كه كم كم گرماي هميشگي به چهره اش برمي گشت، نزديك تر شدم

هميشه تو ...به جون تو و مامان مونس كه توي دنيا برام از همه عزيزترين...قسم مي خورم !مرباي بابا-

 ...!رو به چشم خواهرم ديدم

حتي براي يك لحظه ديگر هم دلم نمي . مي خواستم بابت فاصله اي كه از او گرفته بودم، توضيح بدهم

 :خواست چيزي بين ما جدايي بيندازد و ادامه دادم

 !تا ابد، تو خواهر كوچولوي خودمي...اولين باري كه ديدمت تا همين امروزاز همون ...- 

 :لب هايش به زحمت تكان خوردند

 مهم نيست پدر و مادرم كساي ديگه اي باشن؟...برات-

 :زار زدم

 فراموش كردي؟...چه اهميتي داره؟ از همون اولم من مي دونستم !دختره ديوونه-

بگيرم كه او را در آغوش نگيرم و براي شروع كف دستم را پيش به زحمت، توانستم جلوي خودم را 

 :آماده بودم اگر واكنشي نشان داد سريع آن را پس بكشم. بردم و آرام روي گونه اش گذاشتم

مي  بايد كنارت ...تقصير من بود. معذرت مي خوام كه اجازه دادم اين اتفاق بيفته !تو نفس مني...- 

 .موندم

 :و اين قلبم را پاره پاره كرد...فقط قطره اشكي به آرامي روي گونه اش غلتيد خودش را عقب نكشيد و

 !خدا منو بكشه كه گذاشتم اين مرواريدها پائين بيان ...- 

 :و وقتي زمزمه كرد

 !خدا نكنه-
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 :جلو رفتم و بازوانم را دور بدن لرزان او حلقه كردم. فهميدم كه عاقبت به حال عادي برگشته است

هر كسي بهت بگه ...قول مي دم. نمي ذارم كسي بهت دست بزنه. ديگه جات امنه !شكلمخواهري خو-

 !باالي چشمت ابروئه، چشماشو در مي يارم

به قول نيلو مثل اينكه موقع غرق شدن توي دريا تكه چوبي را گير آورده و با تمام وجود به آن چسبيده 

لرزش بدنش متوقف شد اما قصد نداشتم تا  پس از چند ثانيه،...باشيم همديگر را در آغوش گرفتيم

وقتي كامال احساس امنيت نكرده او را رها كنم زيرا با وجودي كه صورت زيبايش در پناه سينه ام قرار 

نمي دانم چقدر . گرفته بود مي دانستم هنوز آن حالت خيانت ديده و بهت زده را در چشمان خود دارد

گرفته بودم و براي آرام كردنش انگار كه در حال الاليي  گذشت اما همان طور كه نفس را در آغوش

منعكس كرده ...دم در اتاق...گفتن باشم به پشت او مي زدم ناگهان با ديدن تصويري كه آينه از بيرون

 .بود، خشكم زد

 ...باباحاجي

به  دست هايش را به سختي مشت كرده بود و با چشمان و قيافه اي كه از شدت غضب عزرائيل را هم...

 .وحشت مي انداخت به ما دونفر مي نگريست

بعدا فهميدم در طول مدت آرام كردن نفس ، اسحاق لعنتي در راه بازگشت به ميهماني با باباحاجي 

روبرو شد كه عصباني به خاطر در رفتن هر سه فرزند خانواده شكوهي از مراسم ، آمده بود تا درسي 

نكرده و گفته بود كه پس از رساندن نفس به خانه چون  او هم نامردي. درست و حسابي به ما بدهد

دخترك بيچاره حال روحي بدي داشته كمي پيشش مانده و با سر رسيدن من و راحت شدن خيالش، 

حتي اآلن هم نمي دانم چطور اين چرت و پرت ها را با آن سرعت . تصميم گرفته به وليمه برگردد

 .اه پدرم به خانه آمدرديف كرد و با چه دل و جراتي دوباره همر

 ...و حاج كاظم شكوهي، با يافتن نفس و من در آغوش يكديگر

اتاق كامال به هم ريخته به نظر مي آمد و هردوي . در نگاه اول، هر فكري به ذهنش رسيد حق داشت...

هم در بغل ...نفس با لباسي مثل جگر زليخا تكه پاره و من كه يقه بلوزم تا پائين جر خورده بود...ما

چرا بايد منتظر توضيحات ما مي ماند؟ شايد اگر به جاي من، مچ اسحاق را گرفته بود سريع . بوديم

نمي دانم شايد اگر صبر مي كردم تا آرام شود و بعد همه چيز را برايش توضيح مي ...قضاوت نمي كرد

نه و خشمي كه در دادم، باور مي كرد و هزاران اگر و شايد بي فايده ديگر اما ديدن صورت او در آي

و ذهنم براي ...نگاهش موج مي زد و به نظرم فقط با خشم خدا قابل مقايسه بود مرا به وحشت انداخت
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 " يافتن راه حلي مناسب، با چنان سرعتي به كار افتاد كه شك نداشتم در آن لحظات مي توانستم معماي

 .را هم حل كنم "گنجينه اتاق آمبر 

 !نفس...اولويت هميشگي زندگي من

ولي با اين وضع كه آرام در آغوش من پناه گرفته بود ...هيچ كس نبايد راجع به او فكر ناجوري مي كرد

پس يك راه بيشتر .و مقاومتي نمي كرد و دست و پا نمي زد باباحاجي مطمئنا همين نتيجه را مي گرفت

 :و در گوش نفس زمزمه كردم...وجود نداشت

 !ر رو به خاطر تو مي كنم نفس مناين كا...معذرت مي خوام خواهري-

 .او را از خود جدا كرده و لبخندي به نگاه بهت زده اش زدم

 ...چي-

دهانش را باز كرد تا بپرسد منظورم چيست اما فرصتي نداشتم، بنابراين دستم را جلو بردم و در حالي 

بيند يا انگشت هايم طوري كه آسيب ن...آهسته.كه دعا مي كردم بشكند، آن سيلي را به صورتش نواختم

 :گوشش را لمس نكنند و در عين حال به نظر برسد او را محكم زده ام و فرياد كشيدم

 فهميدي؟...اگه جيغ بزني مي كشمت-

 ...و آستين پيراهنش را كه تنها جاي سالم لباسش بود طوري كشيدم كه پاره شد

ت با ورود طوفاني باباحاجي و و چشمهاي مشكي سحرانگيزش عاقب... نفس همچنان گيج و حيران بود

ديگر هرگز پدرم را مثل آن . گرفتن من زير مشت و لگد، به حال عادي برگشتند و گريه را سر دادند

ديوانه وار مرا زير مشت و لگدهايي گرفت كه جاي كبودي و خون . شب عصباني و وحشتناك نديدم

نفس فقط و . كه ابدا فكر نمي كردم بلد باشدمردگي آنها تا مدتها باقي ماند و ناسزاهايي بر زبان آورد 

خوشبختانه كامال خودش را بازيافته بود و با تمام وجود و بي توجه به اينكه لباسي ... فقط اشك مي ريخت

 .درست و درمان به تن ندارد سعي مي كرد جلوي باباحاجي را بگيرد

پوزخندي بر روي لبهايم شوم كه  و من خوشحال از اينكه موفق شده ام، نمي توانستم مانع نشستن...

اعصاب پدرم را خردتر و ضربات اش را بدتر و دردناك تر مي كرد و از الي در چشم توي چشم اسحاق 

بيرون اتاق ...نه خوشحالي، نه نارحتي، نه عذاب وجدان و نه حتي بي خيالي...شدم كه بدون هيچ حسي

  .ايستاده بود و اين وقايع را نگاه مي كرد

او قصد داشت به نفس من آسيب برساند و اين يعني . وز به بعد، رابطه ما هرگز مثل اول نشداز آن ر

  .” غيرقابل بازگشت "عبور كردن از نقطه 
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نيم ساعت بعد از شدت درد، توي تاريكي اتاقم، با حالتي مثل جنين روي زمين ولو شده بودم و آرزو مي 

ط توانستم همان جايي كه زمين خوردم دراز بكشم و به وقتي پدرم مرا داخل پرت كرد، فق. كردم بميرم

لب پائيني ام شكافته بود و با هر تكان . صداي گريه نفس كه روح و روانم را مي خراشيد گوش بسپارم

ولي دانستن اينكه خطري خواهرم را ...ناچيز يا حركت كوچك ، نيمي از اعضاي بدنم درد مي گرفتند

  .ميق توي قلبم ايجاد مي كرد و باعث مي شد همه را ناديده بگيرمتهديد نمي كند احساس رضايتي ع

چند لحظه بعد، در اتاق باز شد و تصوير ضدنور مامان مونس را ديدم كه از سر و صداي باباحاجي متوجه 

چشمانم را . دستش به سوي كليد برق رفت و چراغ روشن شد. شده بودم مدتي است خودش را رسانده

 :تنگ و به صورت متحيرش نگاه كردمبه خاطر نور، كمي 

 !سالم-

 !يا ام ابيها-

خونريزي زخم پيشاني ام بند آمده بود اما اين باعث نمي شد تا خون . مي دانستم چطور به نظر مي رسم

دلمه بسته روي صورتم و همين طور كبودي ناشي از ضربه اي كه باباحاجي به پائين چشم راستم زده 

مامان مونس نشست، سرم را بلند كرد و روي زانوي خود قرار . داغان نشان ندهدبود، قيافه ام را درب و 

 :داد

 چه باليي سر خودت آوردي؟. خدا مرگم بده...امين-

 :لبخندي زدم كه سبب شد تا سوزش لبهايم را احساس كنم

 !دور از جون-

هايش سرازير شدند  اشك. و تصميم گرفتم موقع حرف زدن تا حد ممكن كمتر لبهايم را از هم باز كنم

 :و با گوشه روسري ، شروع به پاك كردن خون خشك شده كرد

 چطور دلش اومد؟ !الهي بگم چيكارش نكنه-

در تمام عمرم، اين دومين باري بود كه مي ديدم غيررسمي و بدون مالحظه هميشگي در مورد پدرم 

 :و از آن مهمتر طرف مرا گرفته بود...حرف مي زند

 .ان مونسكار من نبود مام-

 :فقط سرش را تكان داد

من حتي يه . بيچاره ترسيد با پدرت حرف بزنه ولي همه چي رو برام تعريف كرد. نفس گفت. مي دونم-

 .لحظه هم بهت شك نكردم
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چنان آرامشي به من دست داد كه باورم نمي شد و با هزار بدبختي . اين حرف او مثل آب روي آتش بود

 :گرفتمجلوي شكستن بغض خودم را 

 .مي دونستم...ممنون-

حتي نمي ذاره تو رو  .حاال باباحاجيت عصبانيه...الزم نيست تشكر كني. بهت افتخار مي كنم عزيزم -

 ...يه كم كه باهاش صحبت كنم. ببرم دكتر ولي نگران نباش

 !مهم نيست-

از شدت درد در هم پارگي لبم را فراموش كرده بودم و با بي محابا بر زبان آوردن اين جمله، صورتم 

 :رفت و مزه خون را توي دهنم احساس كردم

 چي شد امين؟-

ترتيبي بده .من براش مي ترسم مامان مونس...نفس. من اآلن نگران چيز ديگه اي هستم !هيچي -

خواهش مي كنم يه كاري كن باباحاجي براش جايي بگيره و گرنه معلوم نيست بار ...اسحاق از خونه بره

 ...نذار .د نفس ما برسهدوم كسي به دا

 !خيالت راحت-

باباحاجي خيلي زود خانه اي مستقل . و واقعا هم اين كار را كرد...برقي از اراده در چشمانش پديدار شد

هر چند هرگز نفهميدم مامان مونس چگونه موفق شد او را راضي . نزديك شركت براي اسحاق گرفت

 .ف خود بكندكند فقط پس از يك هفته دل از پسر ارشد و خل

اسحاق پسر منه ولي تو و نفس هم بچه هام .همه چي رو بهش مي گم.با پدرت هم صحبت مي كنم...- 

 ...نمي ذارم. هستين

 ...نه-

براي يكي دو ثانيه سرم گيج رفت و همانگونه كه احساس مي كردم دنيا دور سرم مي چرخد و نزديك 

 :است باال بياورم ادامه دادم

 !هيچي نگو.في بهش نزنحر !مامان مونس...- 

 :و او متعجب مرا ورانداز كرد

 ...چرا؟ نمي خواي بفهمه اسحاق-

   !نه-

 :دستش را گرفتم و نگاهي التماس آميز به او كردم
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انگار نه انگار كه شما و نفس و من هم آدميم و توي اين خونه .اون هميشه پدر اسحاق بود...باباحاجي -

مي پرسم يعني هيچي توي وجودمون براي دوست داشتن پيدا نمي  يه وقتايي از خودم.زندگي مي كنيم

 .شك ندارم اسحاق رو بيشتر از ما دوست داره...كنه؟ مي دونم

 ...اشتباه-

پس الزم نيست ...مگه نديدين توي فرودگاه به زور جلوي خودشو گرفت از خوشحالي زير گريه نزنه-

 ...!منو آروم كنين

 :ادامه دادم و بي توجه به خس و خس سينه ام

بهش ...شما رو به سجاده تون كه اسم فاطمه زهرا رو با دست خودتون روش دوختين مامان مونس...- 

با اينكه اسحاق رو بهتر از همه ما مي ...باباحاجي بهم مهلت نداد. ترسيدم...من مي خواستم ولي !نگين

هر چي پارتي ...يش داد هلندبا اينكه خودش به خاطر بالهايي كه سر اون دخترا آورد فرار. شناسه

شما كه بايد بدونين ...شما. داشت رديف كرد و براي گرفتن رضايت خانواده هاشون مثل ريگ پول داد

كارش از عالم و آدم مهمتر بود اما از اسحاق جونش .باباحاجي هيچ وقت به اندازه اون روزا خونه نيومد

 ...!نه

 :دستهاي مامان مونس به لرزه افتاده بودند

بهش . نه؟مطمئنم كه ديده و بازم شك نكرد...اون پسر عزيزش رو ديد كه نفس رو آورد خونه...اون...- 

حق مي دم با پيدا كردن ما توي اون وضع قاطي كنه ولي بعدش چي؟ با خودش فكر نكرد چطور من كه 

 ...تا حاال از گل نازك تر به نفس نگفتم مي تونم همچين كاري كنم؟

ولي بيرون ريختن عقده اي چندين ...دگانم باعث مي شد تا تصوير مادرم را تار ببينماليه اشك جلوي دي

و چندساله كه نمي دانستم تا آن زمان در كدام گوشه از قلبم تلمبار شده است، نيرويي به من مي بخشيد 

 :شردمكه فراتر از تمام دردها و ناتواني هايم عمل مي كرد و دست مامان مونس را محكم تر از قبل ف

تالفي ...تالفي اون همه بي محلي و اذيت كردن شما...هر سه تامون !بيا اين جوري ازش انتقام بگيريم...- 

اجازه بده تا آخر عمر فكر كنه من به نفس . فرقي كه هميشه بين اسحاق و من و نفس بدبخت گذاشته

 .توجه مي شه ما چي كشيديماين طوري اونم م...بذار خيال كنه امشب مي خواستم اذيتش كنم !نظر دارم

اينكه ...اينكه بترسي كسي از خون خودت قلبت رو بشكنه يعني چي. مي فهمه بي محبتي يعني چي

 ...بترسي...بترسي
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در حالي كه دست مامان مونس ... اين آخرين جمالتي است كه قبل از اينكه بيهوش شوم به ياد مي آورم

بيده بودم، از هوش رفته و صبح فرداي آن شب توي را كه مثل ابر بهاري اشك مي ريخت محكم چس

  .بيمارستان بيدار شدم

و به مامان مونس ... دقيقا دوازده سال از اين قرار ما گذشته و حاال كه به اين انتقام مشترك فكر مي كنم

 در شبو به لرزيدن صدايم از شدت خوشحالي ...بيچاره كه قولي نداد اما تا آخر عمر سكوت كرد 

خواستگاري نفس موقع گفتن اين حرف كه حتي در صورت زبانم الل بيوه شدن يا طالق گرفتن نفس به 

 .راستش، نمي دانم چه فكري كنم...او كاري نداشته باشم كه به معني موفقيت آميز بودن نقشه ما بود 

نه، مامان ...نده بوديمولي حاال كه كمي عاقل تر شده ام مي دانم بيش از حد قلب پدر بيچاره ام را چزا...

و نمي گذاشتم تقاصش را ..من بدجوري در حق او ظلم كرده بودم.مونس بيچاره كه تقصيري نداشت

 .اجازه نمي دادم...نه.نفس يا نيلو پرداخت كنند
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 فصل نهم

 
 
  

  

 
 

شلوغ كه زندگي در محله اي . نشين، قرار داشت...رو به پائين...منزل پدري سينا در منطقه اي متوسط

كوچه هايش جريان داشت و مردمي كه ثروتمند يا چندان باكالس نبودند اما محبت را مي شناختند و 

بچه هاي خردسال زيادي توي . مثل اهالي باالي شهر، يك جمعيت خشك و خالي به حساب نمي آمدند

جمعي از چند پيرمرد، . شتندكوچه ولو بودند و بعضي از آنها شلوار يا حتي هيچگونه لباسي به تن ندا

جلوي دكان بقالي روي صندوق هاي نوشابه شيشه اي يا سنگ و جدول خيابان نشسته و از گذشته اي كه 

چندين زن و دختر خانم جوان . هميشه خدا بهتر و زندگي در آن راحت تر بود با حسرت ياد مي كردند

يا تميز كردن جوي كثيف و تيره رنگ حال هم اين جا و آن جا سرگرم آب پاشي و جارو زدن پياده رو 

  ...به هم زني بودند كه از جلوي در خانه ها مي گذشت

و اين حس زندگي و حياتي كه به راحتي قابل لمس بود باعث شد تا شاد و سرخوش جلوي بنايي كه ...

ايستاده و زنگ نفس و فرشته در اين چهار پنچ سال به همراه سينا و مادرش در آن زندگي مي كردند، 

ديشب، پس از برگشتن به خانه نفس به زحمت خودم را عادي نشان داده . در را با اميدواري فشار بدهم

همراه با او و فرشته كوچولوي بامزه مي گفتم و مي خنديدم اما انگار فقط بدنم آنجا بود و روحم . بودم

رايي خانه براي من پهن كرده بود آخر شب، توي رختخوابي كه در پذي. در دنيايي ديگر سر مي كرد

دراز كشيدم ولي هجوم افكار به من اجازه خوابيدن را نمي داد و بعد از حدود يك ساعت و نيم وول 

كنار يكديگر به . خوردن و از اين دنده به آن دنده غلتيدن، بلند شدم و باالي سر نفس و فرشته رفتم

دو را مي شمردم، تالش مي كردم بهترين راه حل خواب رفته بودند و من همان طور كه نفس هاي آن 

هزاران انديشه و فكر مختلف توي سرم پيچ و تاب مي خوردند و سبب مي شدند تا . ممكن را پيدا كنم

 .در معده ام احساس سوزش كنم

و ...تجديد پيمان برادري مزخرف اسحاق و حرفهاي نيلو...زندگي نفس و سينا كه داشت از هم مي پاشيد

راه حلي كه كامل و بي نقص نبود ولي در هر . با طلوع خورشيد بود كه فكري به ذهنم رسيدعاقبت 
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را رو به راه  "چاي  "صورت، بهتر از هيچ بود و از جايم بلند شدم تا به طرف آشپزخانه بروم و بساط 

 .كنم

. صدا درآوردم تقريبا يك دقيقه اي از ايستادن من جلوي در مي گذشت و براي همين دوباره زنگ را به

مادر سينا پس از دوبار شكست خوردن پروژه ترك اعتياد او، خانه را ترك كرده و با تهديد به اينكه 

هنوز چشمان . اگر پاك نشود او را عاق مي كند و هرگز برنمي گردد، سراغ معدود فاميل خود رفته بود

ر از اينكه قاطع و بي رحم نشان غمگين او را كه هر لحظه آماده فوران اشك بودند و صدايش كه بيشت

 ...بدهد، قلب را به درد مي آورد، به ياد دارم

از طرفي اين احتمال را نبايد ناديده مي گرفتم كه شايد سينا اصال خانه نيست و ديشب به قول اسحاق ، 

. ماگر اين طور بود، نمي دانستم بايد كجا دنبالش بگرد. پس از ساختن خود، به اينجا برنگشته باشد

 .همين مانده بود كه دوره بيفتم و نشاني فروشنده هاي مواد را از هر كسي مي بينم بپرسم

هنگامي كه در آشپزخانه كوچك آپارتمان نفس، كتري آب را روي گاز گذاشته و شعله زيرش را روشن 

 :كردم شنيدن صدايي خواب آلود باعث شد تا برگردم و به سمت اتاق فرشته نگاه كنم

 رم نكردي برات صبحونه بذارم؟چرا بيدا-

نتوانستم جلوي .نفس با موهايي پريشان و چشماني كه بر اثر خواب ورم كرده بودند به من نگاه مي كرد

 :خنده ام را بگيرم و گفتم

 !فقط ويار چايي دارم...گرسنه نيستم !دوما خانم جنگلي صبح شما هم به خير. اوال سالم-

دن يك دهكده كافي بود و تا لوزالمعده اش را آشكار مي كرد و به خميازه اي كشيد كه براي خواب كر

 :طرفم آمد

چاي هم بهت مي . يكي دو لقمه نون پنير درست مي كنم با هم بخوريم.برو بشين !عليك آقاي بامزه-

 !دم

 ...خودم. برگرد توي رختخوابت. معلومه هنوز گيج خوابي. الزم نكرده-

 !خوابم نمي ياد !نمي خوام-

انگار همين اآلن از حمله لشكر ميمونا . حداقل دست و صورتتو بشور و شونه اي به موهات بزنپس -

 !جون سالم بدر بردي

لبهايش را حالتي داد كه مثال دلخور شده و بعد از بردن هر دو دست خود الي موهايش آنها را بيشتر به 

 :هم ريخت
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 !شده امروز صورتمو نمي شورمتازه به لج تو هم  !حاال كه گفتي اين از موهام !بيا-

 .هر دو خنديديم و او به طرف سرويس بهداشتي خانه راه افتاد

ديگر داشتم از انتظار كشيدن خسته مي شدم كه صداي لخ لخ يك جفت دمپايي از داخل خانه سينا به 

 :گوش رسيد و عاقبت در باز شد

 ...چي مي خواي اين !كيه؟-

 .در بيرون آمد و با ديدن من مات ماندسر و نيم تنه بااليي سينا از الي 

 !وقت كله سحري...- 

حدود ده ثانيه اي همين طور به يكديگر زل زديم و بعد من دستم را باال آورده و كف آن را نيشخندزنان 

توقع داشتم با توجه به برخورد ديروز بعدازظهرمان يقه ام را بگيرد، هرچه از دهانش در مي . نشان دادم

ك فصل كتك هم چاشني آن كند ولي وقتي نور مبارزه جويانه اي كه با ديدنم در چشمان آيد بگويد و ي

اش درخشيدن گرفته بود خاموش شد و از بين رفت، من كه مثل احمق ها لبخندزنان به او مي نگريستم 

 ...برخالف انتظارم حسابي نااميد شدم

شك نداشتم اگر آن . اخل رفتسينا پس از كشيدن آهي عميق و بدون زدن هيچ حرفي چرخيد و د

دانشجوي شجاع پنج سال پيش در را باز كرده بود حاال من با دهاني خونين كف خيابان ولو بودم و سينا 

مثل اين شكارچي هاي قديمي كه پاي خود را روي شكارشان گذاشته و رو به دوربين ژست مي گرفتند، 

نگه نيمه باز در را به كناري هل داده و پشت سرش ل. باالي سرم ايستاده و با نفرت به من خيره شده بود

 .وارد شدم

حدود نصف كاشي . خانه ، حسابي قديمي بود و بناي غيرمهندسي سازش حداقل نيم قرني قدمت داشت

 ...هاي كف حياط شكسته و يا از جا درآمده بودند

گار كشيده و با دست نقشه ساده و سرراست آن را مرحوم آقاي زند، به گفته سينا روي كاغذ پاكت سي

دستشويي، حمامي كوچك و آشپزخانه اي دلگير كه نفس من، هنگام غذاپختن،  .خودش ساخته بود

نفسش در آن مي گرفت و در نهايت تنها اتاق خانه كه هم پذيرايي به حساب مي آمد، هم هال و اتاق 

ه در آسايش و راحتي فقط فكر كردن به اينكه نفس، دختري ك. غذاخوري و هم در آن مي خوابيدند

منزل حاج كاظم شكوهي بزرگ شده، بيشتر از چهارسال اينجا دوام آورده و زندگي كرده مايه تعجب 

 .من مي شد

وقتي نفس دست و رو شسته و با موهايي شانه كرده برگشت، به كابينت آشپزخانه تكيه داده و شعله 
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 :لباسشويي تكيه داد و گفتروبروي من به ماشين . هاي زير كتري را ورانداز مي كردم

 خب؟ نمي خواي بگي؟-

 :چشمانم را به طرف او چرخاندم

 چي رو ؟-

  :دست به سينه ايستاده بود

چيزي كه باعث شد از ديشب تا حاال توي فكر بري و تا . هموني كه داش اسحاق عزيزت بهت گفت-

ابم اين قدر سنگينه كه خيال كردي خو. اينطوري نيگام نكن !خود صبح عين جغد باالي سرم بشيني

 متوجه نشم؟

 چرا فكر مي كني اسحاق چيزي گفته؟-

 !امين-

و به هر حال ...مي دانست چقدر به اين لحن گاليه آميز و دوست داشتني صدا زدن اسمم حساس هستم

تكيه ام را از روي كابينت برداشته و . لياقت هيچ چيزي را جز شنيدن حقيقت نداشت. او نفس من بود

 .او هم ناخودآگاه همين كار را كرد و با نگراني به من خيره شد. هايم ايستادمروي پا

 چرا بهم نگفتي نفس؟-

 چي؟-

 .چرت و پرت هاي سينا وقتي منگ مي شد-

. رنگ از صورتش پريد و نگاهش را شرم زده به كتري آب كه حاال سر و صدايش بلند شده بود دوخت

 :ادامه دادم

 بشنوم؟ چرا بايد اينو از اسحاق -

 :ناليد

 ...اون از كجا...اون-

اين مهم  .ولش كن كه چطوري و كجا. سينا رو تصادفي ديده و اونم همه چي رو گذاشته كف دستش-

 چرا نبايد اينو از زبون تو بشنوم؟…بهم بگو نفس من !نيست حاال

را باال دستهايش از دو طرف بدنش آويزان شدند و پس از چند لحظه سكوت، صورت رنگ پريده اش 

   .آورد و به من نگاه كرد
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 دنبال سينا به تنها اتاق خانه رفتم و بي توجه به او كه كنار سفره صبحانه پهن شده روي زمين مي نشست

بخشي از تيرآهن هاي سقف از زير گچ هاي فروريخته معلوم بودند و . ، سر و وضع آنجا را وارسي كردم

با وجودي كه اولين بار نبود آنها را مي ديدم قلبم را چنگ مي ديوارهاي سيماني و رنگ و رو رفته، حتي 

صدها بار به بهانه هاي مختلف پيشنهاد كرده بودم دستي به سر و روي خانه بكشم اما اين زن . كشيدند

 .و شوهر مغرور سرسختانه مخالفت كرده و سرم را محترمانه به طاق كوبيده بودند

اي غير از خودش حضور دارد، از توي ماهيتابه نيمرويي كه سر سفره  سينا انگار نه انگار كه موجود زنده

بود غذا مي خورد و من همچنان به نفس فكر مي كردم كه شبهاي زمستان به خاطر وزيدن باد يخ زده از 

 ...الي درزهاي بي شمار اين در و ديوارها لرزيده و از گرماي روزهاي تابستاني اذيت شده بود

و شروع به پيچيدن ناني كردم كه تقريبا نصف نيمروي توي ماهيتابه را توي خود جا مقابل سينا نشستم 

 .كامال پررو و بي خيال مي خواستم آن را در دهانم بگذارم كه نگاه سينا را احساس كردم. داد

 .چيه؟ بايد مي دونستي تعارف اومد نيومد داره-

 .يادم نمي ياد تعارف كرده باشم-

 ار كنم؟چيك !بي تربيتي ديگه-

ولي اينجا ...خير سرم مي خواستم شوخي كنم اما فقط شانه هايش را با بي قيدي باال انداخت و حرفي نزد

 :نيامده بودم كه به همين سادگي تسليم شوم

 .نصف نصف...بگير !كوفتم شد.باشه-

لحني  محلي به دست من نگذاشت و با. و پس از دونيم كردن نان، لقمه بزرگتر را به طرف او گرفتم

 :سئوالي گفت

 .اومدم حجره ات ولي بسته بود-

وقتي ارباب خودت باشي و نوكر خودت اين خوبي رو هم داره كه هر وقت حال كردي  !ديگه ديگه-

 !بري سر كار

 : بدون گير دادن به چرتي و پرتي كه تحويلش داده بودم، نگاهي شكافنده به من انداخت

 ديشب با نفس بودي؟-

. كه گويي تا عمق وجودت را مي بينند و فايده اي ندارد چيري را از آنها پنهان كني از آن نگاه هايي

 :دستم را پائين آوردم و هر دولقمه را روي سفره گذاشتم

 ...نفس. نه اون طوري كه خيال مي كني-
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 !مي دونم...آره. خواهرته-

با آن صورت گلگون در جوابم  و من ياد نفس بيچاره افتادم كه در آشپزخانه... لبخندي زد اما نخنديد

 :من و من كرد

چي بايد مي گفتم؟ اينكه شوهرم بهم تهمت خيانت مي زنه و مي گه فرشته دختر ما دوتا نيست؟ اونم با -

 ...كي؟ برادرم؟

 :نتوانست ادامه بدهد و چشمانش را به طرف فرگاز چرخاند

چطور فرشته اين قدر . مم گيج شده بودمآخه خود... من !پناه مي برم به خودت...منو ببخش !خدايا...- 

 شبيه تو دراومده؟

 :و با حالتي پرسش آميز به من خيره شد

اما مطمئنم اينجوري ...شايد، نمي دونم...اول، يعني مي گفتم شايد يه نسبت دور فاميلي با هم داريم...- 

 .ستاي خانوادگيش بودنخود باباحاجي وقتي قبر پدر و مادرمو بهم نشون داد گفت كه اونا از دو. نيست

 .و دستش را ميان موهاي خود فرو برد و با حواس پرتي دوباره آنها را به هم ريخت

و دهانم را باز كردم ...قصد نداشتم اجازه دهم دچار اين سوتفاهم شود كه نيت سرزنش كردن او را دارم

ريخته سبب مي شد دلم تا بگويم فقط فكر كردن به اينكه چيزي چنين احمقانه زندگي اش را به هم 

 :بخواهد سرم را به ديوار بكوبم ولي كالم بعدي او قلبم را حسابي به تپش انداخت و مرا منصرف كرد

جلوي تو و سينا حرفي نمي زد ولي عادت داشت به شوخي بگه بايد يه گاو ...مامان مونس خدابيامرز-

  ...!قيافه من رفتهدرسته نذري بدي كه فرشته به جاي شوهر بي ريختت به پسر خوش 

 :نفس به تلخي خنديد و اضافه كرد

 جالب نيست كه اين موضوع اصال براش عجيب نبود؟...- 

و خوشبختانه حواسش به من نبود كه كنترل خود را براي چند ثانيه اي از دست دادم و اگر دير مي 

 .جنبيدم صورتم همه چيز را لو داده بود

 :مرا به واقعيت برگرداند و به لقمه هاي نان روي سفره اشاره كردسينا نفس پر سر و صدايي كشيد كه 

دختري رو كه مي تونست ...زنمو ازم گرفتي !به نظرم اين شده عادتت. مي توني هردوتاشونو بخوري-

دعا مي كنم همه با هم كوفتت . اينا رو هم بردار. زندگيمو به خاك سياه نشوندي. مال من باشه دزديدي

 !بشن
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و با تنفري ...ش و كنايه، كه تلخي وحشتناك نهفته در كلمه به كلمه حرف هايش مرا آزردنه اين ني

 :آشكار ادامه داد

اون قدر مردونگي نداري كه  .مي دوني چي بيشتر حالم رو مي گيره؟ اينكه هنوزم مي گي برادرشي-

 ...اعتراف كني اونو به چشم خواهرت نمي بيني

 :و با باال آمدن سرم گر گرفت

 چيه؟ مي خواي بگي فرشته بچه شما نيست؟ كه اشتباه مي كنم؟...- 

 اگه بگم آره باور مي كني؟-

 فكر كردي خرم؟. معلومه كه نه !خودت رو نزن به موش مردگي-

 ...خريت كه شاخ و دم نداره !آره-

 :افكار و قضاوت زشت و ناپسندش در مورد نفس ، مرا هم از كوره به در برد

تو چي؟ توي اين چهار سال چرا چيزي نگفتي؟ يا اين دو سه سالي كه  !قبول... زگارمن ختم نامرداي رو-

هر چي از  !شروع كردي ازم فاصله گرفتن؟ يا اين چندماهي كه دنبال كاراي ترك جنابعالي بوديم؟

 !دهنت دراومد به نفس گفتي و يه ذره مردونگي نداشتي كه بزني توي دهنم و بگي نامرد بي معرفت

مگه نفس هموني نيست كه وقتي مي بينيش نفس من ، خواهري جون از دهنت نمي افته و ادعا مي كني 

باهاش نسبت خوني نداشتن اصال مهم نيست؟ براي چي به جاي داغون كردن من اين بال رو سر خودت 

 ...و زندگي فرشته و نفس

مدام مي گه نفس نفس . يده ندارههر چي جلوي خودمو مي گيرم خفه بشم فا !اسم نفس رو نيار المصب-

مي خواي بدوني چرا؟ قضيه تف سرباال رو شنيدي؟ بايد چيكار مي كردم؟ يه چاقوي ضامن دار  !نفس

 ...!دسته صدفي مي گرفتم و تو رو خط خطي مي كردم؟

 :و به باقيمانده نيمروي توي ماهيتابه نگاه كرد كه حاال يخ كرده و از دهان افتاده بود

برادر منم  .مي گفتم امين فقط برادر نفس نيست !خودم بيشتر بهت اعتماد داشتم لعنتي از چشم...- 

مخصوصا موقعي كه نفس تعريف كرد حاجي شكوهي بعد از صحبت با تو راضي به اين وصلت . هست

... دادن خرج تولد فرشته...كاري كه برام پيدا كردي...توي شب عروسي، با اون اشكي كه مي ريختي. شد

يه دفعه به خودم مي ... من ... مي كردم تا آخر عمر نمي تونم محبت هاي تو رو جبران كنم و بعد خيال

كه هر خري دخترمو توي گهواره . يام و مي بينم اينا محض رضاي خدا و به جا آوردن حق برادري نبوده
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حاليته . كستممي فهمي؟ ش. من خرد شدم...مي بينه متوجه مي شه حتي به اندازه سر سوزن بهم نرفته

 نامرد بي معرفت؟

خط . نامه خداحافظي نفس...دستش به طرف جيب بلوزش رفت و كاغذي تاخورده را بيرون كشيد

كشيده او را در همان نگاه اول تشخيص دادم و سينا كه معلوم بود بدون قصد قبلي آن را درآورده با 

 :راي همين خشمم را فرو خورده و گفتمب...مي توانستم حال او را بفهمم. درماندگي به كاغذ خيره شد

از  !باشه ولي نفس چي؟ چطور مي توني بهش شك داشته باشي؟ اون عاشق توئه... بهم اعتماد نداري-

 ...مي خواستم مجبورش كنم طالق بگيره. حاالم هست...اول بود

. ل كردو اين مرا خوشحا...صورتش به سمت من چرخيد و حسي جز كينه و نفرت در آن موج نمي زد

بعد از همه شك و ترديدهايي كه مثل موريانه روح و وجودش را جويده بودند، هنوز به نفس عالقه 

 :ادامه دادم. داشت

حتي فكر كردن به طالق ...تصميم گرفته بودم آروم آروم حرفش رو پيش بكشم و راضيش كنم اما اون-

 ...اينو باور مي كني؟. زجرش مي ده

 .گرفت ولي چشمانش اميدوارانه روي من متمركز شده بودند چهره اش حالتي تمسخرآميز

و گرنه چرا بايد اون همه ناز و نعمت خونه پدرمون رو ول مي كرد و مي اومد توي اين خرابه با تو ...- 

مي موند؟ چرا با اينكه مادرت از خستگي و نااميدي بريد و رفت، نفس كنارت موند؟ مي دوني خودمو 

اون نامه رو برات بنويسه و باهام بياد؟ به اين شرط كه وقتي ترك كني برگرده؟ خفه كردم تا راضي شد 

 اگه به اين نمي گي دوست داشتن پس چي مي گي؟

نگاهش را به قسمت زيرين كاغذ دوخت و پس از كمي حركت مردمك چشمهايش به اين سو و آن سو 

 :و مطالعه كردن چند خط گفت

 باور كنم؟...يعني-

 ...نيستممن پدر فرشته -

براي گفتن اين مطلب كلي مقدمه چيني و قسم و آيه آماده كرده بودم ولي ديدم اين بهترين موقعيت 

شك نداشتم جايي در اعماق درونش آرزو مي كند اشتباه  .ممكن است و تا تنور داغ بود نان را چسباندم

احمقانه مرتكب شدم و بدون بعد عملي . و با قيافه اي گيج و سر در گم به من نگاه كرد...كرده باشد

 :توجه به حساسيتي كه چند لحظه پيش بروز داد، قسم خوردم

 .به جون نفس راست مي گم...- 
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 :در كسري از ثانيه، همان حالت ناباورانه برگشت و خنده اي تمسخرآلود كرد

 !حتما...آره-

 .و من بابت از دست دادن اين فرصت، ناسزايي پدرو مادردار به خودم فرستادم

كتري آب ديگر جوش آمده بود كه در آشپزخانه كوچك خانه نفس دوباره به كابينت تكيه داده و براي 

از غوطه ور شدن در خاطرات قديمي دست كشيد و با .ياد آوري اينكه آنجا تنها نيست سرفه اي كردم

 :لحني شرمنده گفت

 ...بايد بهت مي گفتم...بايد !بگذريم-

 :و اين چيزي نبود كه دنبالش بودم بنابراين پرسيدممي خواست معذرت خواهي كند 

 امروز مي ري سر خاك مامان مونس؟-

 :و انگار بدش نيامد...متعجب از چنين سريع و بي مقدمه عوض شدن مسير گفتگو ، وراندازم كرد

 به همين زودي آخر هفته شد؟-

 .معلومه بهت خوش گذشته-

 ...!چه جورم-

 :دامه دادچين پيشاني اش را باز كرد و ا

 .عصر يه سري مي زنم و فاتحه اي مي خونم .باباحاجي صبحها مي ره...مي دوني كه !يعني اآلن نه...نه-

 :به كتري آب اشاره كردم

 ببينم امروز مي توني به ما صبحونه بدي يا نه؟ . اينم ديگه داره مي زنه توي سرش. با هم مي ريم...خوبه-

 ها؟...نيستمعمه من بود كه مي گفت گرسنه -

نيم ساعت بعد صبحانه . نفس اين را گفت و لبخندزنان به سمت فرگاز رفت تا شعله را خاموش كند

 .خورده و خوشحال از اينكه امروز همه چيز روشن مي شود، براي ديدن شوهر او راه افتادم

 درسته؟. همه چي راحت با يه تست دن ان اي حل و فصل مي شه-

 :انداخت سينا نگاهي مشگوك به من

اين قراره چي باشه؟ يه كلك جديد؟ براي شما خرپوال كه كاري نداره رشوه اي چيزي بدين تا نتيجه -

 !يه مرتبه ديدي گفتن نفس پدر توئه و فرشته زن بابا ناتني من. رو براتون تغيير بدن

 پس چيكار كنم؟چطوري بهت ثابت كنم؟ !انگار مواد زده رسما مغزتو پوكونده...نه-

 ...شباهت فرشته با تو. م نيست زحمت بكشيالز-
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 .مرداي خانواده شكوهي-

 .بيشتر از اونه كه تصادفي باشه !هرچي-

 !البته كه نيست-

 :با شنيدن اين حرف، بدجوري جا خورد

 !چي؟-

دستم را به زمين گرفته و روبروي او كه گردنش را به باال چرخانده بود تا حركات مرا هنگام بلند شدن 

 :د، ايستادمدنبال كن

 .بايد با هم جايي بريم !اگه مي خواي بفهمي منظورم چيه پاشو-

 كجا؟-

 :ناخواسته پوزخندي زدم

 !قبرستون-
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 فصل دهم

 
 
  

  

 

اهل قبور به طور معمول پنج شنبه ها بعد از ظهر يا صبح جمعه ميزبان افرادي هستند كه براي تجديد 

در مورد باباحاجي اين قضيه فرق . مرحوم خود در اين محل حاضر مي شوندديدار با عزيزان و دوستان 

او صبح پنج شنبه هر هفته را ترجيح مي داد و خبر داشتم در طول حدود يك سالي كه از فوت . داشت

مامان مونس مي گذشت با اينكه در تمام زندگي مشترك دمار از روزگار آن بيچاره درآورد، هرگز از 

 .و در اين روز و ساعت دست نكشيده بودرفتن سر مزار ا

وقتي همرا با سينا قدم به قبرستان گذاشته و به سمت قطعه اي كه مادرم در آن دفن شده بود راه 

قبري واقع در قطعه هاي نزديك به در ورودي . افتاديم به انتخاب پدرم در مورد مدفن او فكر مي كردم

. به فضاي سبز و دار و درخت آن رسيدگي شده بود كه سايبان داشت و برخالف ديگر قطعات حسابي

. جايي در كنار يادمان شهدا براي پولدارها و ثروتمنداني كه مشكلي براي پرداخت مبالغ ميليوني نداشتند

  .يك همسايگي جالب توجه

افكار زيادي توي سرم وول مي خوردند و همان طور كه كنار سينا گام برمي داشتم دعا مي كردم همه 

انگار از . خوشبختانه او آرام و غرق در تفكر دنبالم مي آمد و حرفي نمي زد. درست پيش برود چيز

مدت چنداني نمي گذشت و به نظر مي ...احتماال همان ديشب...آخرين باري كه به فضا سري زده بود

دار به با فهميدن اين موضوع كه به دي. رسيد كه حداقل در چند ساعت آينده مشكل خاصي نداشته باشد

قول خودش حاجي شكوهي مي رويم برعكس ديروز، كمي به سرو وضعش رسيده و ظاهرش بدك 

 .نبود

قبرستان خلوت خلوت بود و جز تك و توك آدمهايي سرگرم خواندن قرآن يا فرستادن فاتحه و دو سه 

ز نسيمي خنك مي وزيد و گذشته ا .گلفروش كه بساط خود را پهن كرده بودند كسي ديده نمي شد

نگراني و دلشوره اينكه شايد وقايع آن طوري كه مي خواهم پيش نروند يا اوضاع به هم بريزد، همه چيز 

 .نويد از روزي خوب و دلپذير مي داد
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فوت او مانند كوبيده شدن آخرين . درست برعكس وضعي كه با رهسپار شدن مامان مونس پيش آمد

باباحاجي خودش را بيشتر و بيشتر در كار و . پاشاند ميخ بر تابوت خانواده شكوهي ، ما را از يكديگر

 ...اسحاق برخالف ديگر پسر و دخترش در سايه وجود او باقي ماند اما. امور شركت غرق كرد

نفس كه همين طوري هم به شكل غيررسمي طرد شده و در اين مدت حتي فرشته را به آن دو نشان  ...

نمي ديد و تنها با من ارتباط داشت كه به گاه و بيگاه تصادفي نداده بود ، ديگر دليلي براي خانه رفتن 

موقعي كه براي خريد و تحويل گرفتن فرش و جنس مورد نياز حجره به ...ديدن باباحاجي و اسحاق 

  .اكتفا كرده بودم...شركت مي رفتم

 چيزي؟...نمي خواي حرفي بزني؟ توضيحي-

از هنگام خروج و راه افتادن به سمت اينجا حتي يك . سينا كسل و در انتظار جوابي مفصل به من زل زد

به خصوص وقتي كه ديگر مسافران ماشين يا رهگذران با ديدن او . كلمه هم بين ما رد و بدل نشده بود

يك دليل بيشتر . و معلوم بود اين رفتار آزارش مي داد...پچ پچي مي كردند و خود را كنار مي كشيدند

به بنايي  .با رفع سوتفاهم ها، دوباره تبديل به همسري خوب براي نفس شودبراي اينكه اميدوار باشم 

 :كه جلوي ما قرار داشت اشاره كردم

 .يه ذره تحمل كن. بعد از اين يادمان مي تونيم قبر مامان مونس رو ببينيم. خودت كه بهتر مي دوني-

 د چيكار كنم؟براي چي بايد آماده بشم؟ باي...مي خوام بدونم. براي همين مي پرسم-

 :مقداري بدبيني و البته كنجكاوي صادقانه اي در صورتش ديده مي شد و اين باعث شد تا لبخندي بزنم

 !تو فقط يه گوشه وايسا و به حرفاي من و پدرم گوش بده.هيچي-

 همين؟-

اقع جوابي ندادم زيرا پس از پشت سر گذاشتن يادمان شهدا، رديفي را كه آرامگاه مامان مونس در آن و

و خوشبختانه، پيكري كه پشت به ما كنار قبر همسرش نشسته و از حالت دستش پيدا بود ...بود ديديم

خدا . پس تازه رسيده بود. انگشت خود را روي سنگ مرمر سياهرنگ آن قرار داده و فاتحه مي خواند

 !را شكر

نمي دانستم وقتي . ردسينا براي آخرين بار ظاهرش را مرتب و همراه با من قدم هايش را تندتر ك

همديگر را مي بينيم چه اتفاقي مي افتاد ولي درست مثل شب خواستگاري كه پاي آينده نفس در ميان 

هيچ كس . بود سرنوشت، تقدير و شانس يا هر كوفت و زهرمار ديگري مي توانستند پي كارشان بروند

 ...هشت سالگي با خودم بسته بودماين عهد و پيماني بود كه در . حق نداشت باليي سر نفس من بياورد
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اين را به ياد دارم چون .ساعت دقيقا هفت بود. و خاطره آن شب زمستاني جلوي چشمانم جان گرفت...

از پنجره باز اتاق پذيرايي خانه سابق مان مي توانستم صداي تلويزيون و اخبار شبكه يك را بشنوم كه 

سه سال پيش فهميدم محض قشنگي نيست و معنايي را كه تازه همين دو  "انجز وحده  "داشت آهنگ 

هوا به خاطر فصل سرما زودتر از معمول تاريك شده بود و اسحاق و من در  .هم دارد پخش مي كرد

سابقه . حياط فوتبال بازي مي كرديم كه در باز و باباحاجي همراه دختركي چهارساله وارد خانه شد

ما كه لباس هاي خود . تا نه و نيم ده شب منتظرش نبوديم نداشت آن موقع از سر كار برگردد و معموال

. را به خاطر بازي كثيف و خاكي كرده بوديم از ترس تنبيه او، خودمان را جمع و جور و سالمي كرديم

يادم نمي آيد غير از شب خواستگاري چيزي مثل آن استرس و . صورت پدرم حالت عجيبي داشت

چشمان . را در قيافه مغرورش ديده باشم...توصيف بهتري باشد نه، فكر مي كنم بالتكليفي...عصبيت

قهوه اي رنگ او زير حلقه اي از موهاي آن زمان جوگندمي اش، بين ما دو نفر چرخيد و بعد انگار كه 

آن دختر توي كوچه ته كفشش چسبيده و عليرغم ميل باطني اش به آنجا آمده باشد دستهاي ظريف او 

 :ر دادرا ول كرد و به ما هشدا

 فهميدين؟.مواظبش باشين تا برگردم-

اسحاق با ترس و لرز سري تكان داد و به محض رفتن باباحاجي به داخل، بدون توجه به قولي كه داده 

 :بود خطاب به من گفت

 .وايسا توي دروازه !بيا امين-

وحشتي كه توي نمي دانم، شايد به خاطر زيبايي آن دخترك ريزه ميزه و يا طرز ايستادن و ...ولي من

جلو رفته و در حالي كه لبخندي بر لب مي نشاندم يك آب نبات چوبي را كه در ...چهره اش موج مي زد

 :جيب شلوارم گذاشته بودم و مي خواستم كمي ديگر بخورم به طرف او گرفتم

 اسم تو چيه؟. من امين هستم. سالم-

دند و چشمان درشت و مشكي سحرانگيزش موهاي بلندش كه تا كمر مي رسيد حالتي بامزه به او مي دا

تمام بدنش مي لرزيد واين مرا ياد گنجشك هايي مي انداخت كه هميشه . آماده اشك افشاني بودند

اسحاق و من با تير و كمان ميزديم و بعد كه به زمين مي افتادند، با عذاب وجدان بدن گرم و نرم شان را 

دخترك عاقبت دستش را باال آورد . ها جلوگيري كنمدر دست مي گرفتم و سعي مي كردم از لرزش آن

لبخندم وسيع تر شد و به نظرم همين به او كمك كرد نتيجه بگيرد كه من دوست . و آب نبات را گرفت

 :يا حداقل دشمن نيستم...هستم
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 !نفس-

 .و پالستيك دورش را مانند يك آب نبات خور حرفه اي باز كرد و آن را گوشه دهانش جاي داد

انديشيدن به تغييري كه همين يك كلمه در زندگي من رقم زد، باعث شد تا قدم هايم را محكم تر 

دستش براي برداشتن شيشه  .برداشته و روبروي پدرم كه هنوز متوجه حضورم نشده بود توقف كنم

 .گالبي كه كنار سنگ قبر قرار داشت، حركت كرد

 !اجازه بدين من اين كار رو بكنم حاجي-

 ...به سرعت باال آورد و با ديدن من از جا پريد سرش را

و ...براي او كسر شان بود كه از چيزي بترسد. تعجبي نداشت. اما به سرعت خودش را كنترل كرد...

پشت انگشت اشاره اش را زير چشمهايش كشيد تا احتماال اطمينان يابد هيچ قطره اي بي اجازه فرو 

 .نريخته باشد

 !چقدر رمانتيك

ر كه شيشه گالب را از كنارش برداشته و شروع به زيرلبي خواندن فاتحه كردم، از گوشه چشم همان طو

او طبق قرار قبلي، در فاصله اي حدود ده . نگاه باباحاجي را ديدم كه به عقب چرخيد و روي سينا قفل شد

داماد با ...ماندندهر دو چند ثانيه اي به يكديگر مات . متري ما ايستاده بود و اين پا و آن پا مي كرد

و در نهايت تصميم به اعالن آتش بس گرفته و به سر تكان ...دستپاچگي و پدرزن با صورتي بي احساس

نمي دانستم باباحاجي از اعتياد سينا خبر دارد يا نه ولي ظاهرا از ديدن وضع . دادني مردانه اكتفا كردند

ت روي سطح سنگ مرمر سياهرنگ پراكنده در حالي كه گالب را كم كم با دس. تابلوي او تعجب نكرد

 :مي كردم، سكوت را با كلماتي نيش دار و پركنايه شكستم

حاال كه راحت شده بايد بياين اينجا . وقتي مامان مونس زنده بود به خاطر رفتار شما خون گريه مي كرد-

 و نشون بدين چيزي به اسم قلب هم توي وجودتون هست؟

 :ايي خسته گفتفقط نفسي عميق كشيد و با صد

 !ديگه حداقل اول صبحي خلق منو تنگ نكن پسر !سالمت رو كه خوردي-

 نه؟...اگه اسحاق اينجا بود شرط مي بندم خلق شما حسابي باز مي شد !راست مي گين حاجي...آره-

اگر من حضور سينا و دليل آمدن به قبرستان را چند . هيچ گاه در زندگي به تصادف اعتقادي نداشتم

اي فراموش كردم و بحث ما بدين شكل شروع شد شك نداشتم به لطف خدا و مامان مونس بوده  ثانيه

 ...است و با باال آوردن چشمانم



٩٨ 

 

صورت پدرم عذرخواهانه و مملو از حس شرمندگي به من . چيزي را ديدم كه مرا شگفت زده كرد...

 :خيره شده بود و لبهايش مي لرزيدند

 اسحاق اين قدر اذيتت مي كنه؟فكر كردن به رفتارم با -

وقتي نفس، بي تاب و داغدار ضجه مي زد و من پس از . درست مثل مراسم تشييع جنازه مامان مونس

اشاره به نيلو كه كنارش ايستاده بود براي اينكه مواظب باشد خواهرم كار احمقانه اي مثل زدن به سر و 

لحظه چشم در چشم باباحاجي شدم كه همين  صورت يا انداختن خودش توي قبر خالي نكند، براي يك

باالخره حاج ...حالتي كه فكر كردم اشتباه ديده ام. اين همان نگاه بود. طور خجالت زده نگاهم مي كرد

 :و با غروري كه شك نداشتم از خودش به ارث برده ام گفتم...كاظم شكوهي كجا و شرمندگي كجا

مي كنم قلبم شروع مي كنه به تاالپ تولوپ زدن و از اصوال هر وقت به پسر دردونه تون فكر  !نه-

 .خوشي مي خوام بال دربيارم

 !معذرت مي خوام-

انتظار شنيدن هر چيزي را داشتم جز .از شدت تعجب، حركت دستم براي شستن سنگ قبر متوقف شد

 :اين يكي

اين طور  براي چي؟ حتما مسئله مهمي در ميونه كه حاج كاظم بزرگ !شما؟ !معذرت مي خواين؟-

 !تقاضاي عفو مي كنه

حتي در آن وضع هم نمي توانستم جلوي نيش و كنايه ام را بگيرم اما باباحاجي با همان نگاه شرمنده 

 :دوباره مرا ناك اوت كرد

 .مادرت قبل از مرگش همه چي رو بهم گفت. مي دونم...من-

امان مونس را عاشقانه و بي توجه به صورت كش آمده من، دستش را جلو برد و سنگ قبر خيس م

حركتي كه ترديد داشتم در تمام عمر انجام داده باشد و اين موضوع، مرا از بهت درآورد و  . نوازش كرد

 :خشم را در رگ هايم جاري ساخت

 .فكر مي كردم مامان مونس توي خواب فوت كرده-

اشتم چند دقيقه اي من فرصت د. مونس، يه دفه اي توي خواب نرفت... مادرت !دروغ گفتم !متاسفم-

در مورد احساس واقعي تو به نفس و اينكه هميشه اونو به . و اون برام تعريف كرد...باهاش صحبت كنم

 .اتفاقاي اون شب و انتقامي كه ازم گرفتين...چشم خواهرت ديدي

 :بيش از اين نتوانست خودش را كنترل كند و قطره اي اشك روي گونه اش فرو غلتيد
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هيچ وقت نديده بودم  !حالش خوب بود...منظورم اينه كه مشخص بود داره مي ميره ولي...مونس...- 

 مي فهمي چي مي گم؟. چشماش اون طوري برق بزنه

دوست داشتم خطاب به پدرم فرياد بزنم حتي اگر در آخرين لحظه، مامان مونس . البته كه مي فهميدم

 ...يرت نمي كردم اماهم ح "به خداي كعبه رستگار شدم  "گفته بود 

 :كه چي؟ چه فايده اي داشت؟ و به جاي آن با آوايي يخ زده گفتم...

 چرا تا حاال نگفتين؟ !مباركه-

چون در مورد اون همه فكر و خيال ناجور درباره ارتباط تو و نفس  !چون مي دونستم چقدر ازم متنفري-

توي اين زمان خاص سرو كلت پيدا ...نجااي...شايد اگه امروز... شايد. پيش خودم، خجالت مي كشيدم

اسحاقي كه نزديك بود اون بال رو سر ...نمي شد و اسم اسحاق رو با اون همه تنفر و حسادت نمي آوردي

 ... !اين حرفا بازم توي دلم مي موند و تا آخر عمرم چيزي نمي گفتم...نفس بياره

داي من بود و حاال در هم شكسته و با ديدن صورت گريان باباحاجي، مردي كه روزي و روزگاري خ

 .شرمنده نگاهم مي كرد و معذرت مي خواست قلبم ريش مي شد و جايي براي عصبانيت نمي ماند

غرورم بهم اجازه نمي داد حتي با وجودي كه وقتي دم مرگ از مادرت حالليت طلبيدم به خاطر همه  ...- 

 ...ه داغش كردم، فقط يه شرط داشتاون سالهايي كه حسرت يه خنده رو به دلش گذاشتم و نقر

 :مكثي كرد و براي همين با كنجكاوي پرسيدم

 چه شرطي؟-

گفت  !شرط كرد ازت معذرت بخوام...چي فكر مي كني؟ يه مادر بيشتر از هر چيزي نگران چيه؟ اون-

حتي توي آخرين ثانيه هاي عمرش هم دلش شور . فقط وقتي منو مي بخشه كه تو هم اين كار رو بكني

 !بچه هاشو مي زد

را حفظ كنيم و بدون مالحظه  "خاندان معظم شكوهي  "و ديگر هيچ كدام از ما نتوانستيم غرور لعنتي 

اينكه سينا هاج و واج به هر دوي ما زل زده بود، تالش كرديم باري را كه روي قلب هايمان سنگيني مي 

 .كرد با اشك ريختن سبك كنيم

 !مامان مونس مظلوم و بيچاره من

 :به طرز خجالت آوري نمي توانستم جلوي زار زدن ام را بگيرم و هق هق كنان پرسيدم

 هيچ گله اي به اون خاطر نكرد؟...وقتي كه نفس رو آوردين... اون شب چي؟ وقتي -
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و من ناخودآگاه، دستم را باال برده و به آن ...تكان داد "نه  "باباحاجي سرش را دردمندانه به عالمت 

دستي كه وقتي نفس كوچولوي چهار ساله ، آب نبات را انگار كه به جانش بسته باشد  .چشم دوختم

 :سفت در دهان خود نگه داشته بود، روي سرش كشيدم

 .هيچكي اونو ازت نمي گيره !آروم تر نفس خانم-

بعد در كسري از ثانيه بازتابي از توپ فوتبال را در چشمان سحرانگيزش ديدم كه نزديك و نزديك تر 

توپ چنان با قدرت به . شد و حتي قبل از آنكه بفهمم، نفس را در آغوش گرفته و بدنم را سپر او كردم

سرم خورد كه به زحمت تعادل خودم را حفظ كردم تا زمين نخورم و با رفع شدن خطر از سر دخترك 

ه طرف اسحاق ريزه ميزه، او را كه معصومانه به كار هورت كشيدن آب نبات مشغول بود، رها كردم و ب

 :چرخيدم

 براي چي شوت كردي ؟ مرض داري؟-

برادر بزرگترم كه تا آن روز در هر چيزي الگو و پيشواي من به حساب مي آمد و براي اولين بار بدجور 

 :از چشمم افتاده بود، خنده اي تمسخر آميز كرد

 !خيلي درد داشت؟ اونو نشونه گرفته بودم-

 :شدم و لبخندزنان به سمت نفس برگشتم زورم به او نمي رسيد پس بي خيال

 !باشه؟ بيا بريم يه آكواريوم پر از ماهياي قشنگ نشونت بدم...نترس-

و او را بغل كردم و به طرف پذيرايي راه ... در اصل مي خواستم شكايت اسحاق را به باباحاجي بكنم

غرور، مردانگي . ش نمي كنمهرگز احساسي را كه آن شب براي اولين بار به من دست داد فرامو. افتادم

  .و رضايت از خودم به خاطر محافظت از دختر كوچولويي كه نمي خواستم صدمه ببيند

با توجه به صداي تلويزيون فكر مي كردم پدر و مادرم در پذيرايي باشند ولي هنگامي كه به آنجا رفتم، 

رد و حاال نصفه و نيمه بود و چيزي جز ليوان دسته داري كه مامان مونس عادت داشت با آن چايي بخو

بنابراين حدس زدم آن دو به آشپزخانه رفته اند و نفس را كه وزن  .بخار از آن بلند مي شد، نديدم

حدود بيست كيلويي اش در آن زمان حسابي عرقم را درآورده بود جلوي آكواريوم پر از ماهي گوشه 

قش و نگاري كه در آب اين سو و آن صورت دخترك با ديدن موجودات خوش ن .اتاق، زمين گذاشتم

من هم با مناسب يافتن . سو مي خراميدند، درخشيد و با لذت بيني اش را به شيشه آكواريوم چسباند

با خارج شدن از پذيرايي و پا گذاشتن در هال خانه، صداي . موقعيت به طرف آشپزخانه گام برداشتم

 ...گفتگوي آن دو را از قلمروي هميشگي مادرم شنيدم
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اما قبل از اينكه جلو بروم با مشاهده چهره گريان مامان مونس كه روي زمين ... درست حدس زده بودم

به سرعت گوشه اي پناه گرفتم و طوري كه متوجه حضور من نشوند، باباحاجي را . وارفته بود خشكم زد

 .كه سرد و بي احساس روبروي او ايستاده بود نگاه كردم

 !خودتو جمع كن مونس-

 :ن بغض آلود و غيرهميشگي مادرم هنگام جواب دادن باعث شد تا بفهمم قضيه شوخي نيستلح

 حقم اين بود؟ !يه عمر كنيزيت رو كردم...حاجي-

 .حاالم بلند شو و پسرا رو بيار توي پذيرايي تا بهشون بگيم !آبغوره نگير گفتم-

و او ...باباحاجي در سينه ام حس كنممادرم ناله اي كرد كه باعث شد موجي سهمگين از نفرت نسبت به 

 :بي رحمانه ادامه داد

مي  !اسحاق، امين يا حتي خود نفس حق ندارن بدونن اون دختر منه...هيچ بني بشري. يادت باشه-

شيرفهم . ما اونو به فرزندي قبول كرديم. فهمي؟ اون بچه يه آشناي خانوادگيه كه خودشو زنش مردن

 شد؟

 اين قدر خجالت مي كشي؟-

حاال هم ...مگه حرام خدا رو حالل كردم؟ زن گرفتم !حرف دهنت رو مزه مزه كن بعد بزن مونس-

 !ديگه چرت و پرت نگو براي من !مرده

نه به دليل پي بردن به اين حقيقت كه پدرم مخفيانه ازدواج كرده و زن ديگري . مغزم كار نمي كرد

وضع را نمي فهميدم اما از باباحاجي به خاطر لحن هشت سالم بود و مسلما تمام جوانب اين . نه...داشته

از سوي ديگر، فكر كردن به اينكه از اين به بعد يك . بد صحبت كردن با مامان مونس منزجر شده بودم

چيزي كه حاال مي دانم با وجود برادري مثل اسحاق ...خواهر كوچولوي تو دل برو و عاشق هله هوله دارم

  !شحالم كردواقعا خو...موهبتي الهي بود

 ... حاال دليل خيلي خيلي بهتري براي مراقبت از آن دخترك داشتم و

وقتي از آنجا فاصله گرفتم تا قبل از تمام شدن گفتگوي پدر و مادرم به پذيرايي برگردم، مي دانستم ...

م گرچه امكان گفتن حقيقت را حداقل در آينده نزديك به او ندارم ولي اين سبب نمي شود كه از صمي

 .را دوست نداشته باشم "نفس من  "قلب 

 درد مي كنه؟-
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نگاه مرده وارم را از دستي كه چند ثانيه اي مي شد به آن زل زده بودم گرفته و به مردي دوختم كه 

 :آورد...عزيزترين كساني كه در زندگي داشتم...چنين باليي را سر مادر و خواهرم

 چي؟-

 چيزي شده؟درد مي كنه؟. دستت-

و اين توجه ...مهر و محبت جاري در چهره ماتم زده و صداي نگرانش را حس مي كردم به وضوح

پدرانه، ، مانند موجي قدرتمند سينه ام را گرما بخشيد و با برطرف كردن بزرگترين عقده درونم حس 

 :اشك هايم را با آستين لباس خشك و دستم را روي قلبم گذاشتم. بهتري به من داد

حتي فكرشو نمي توني ...تموم اين سالها قايم كردن حقيقت از نفس !ه كه درد مي كنهاينجام...نه حاجي-

هر چي باشه شما هم اين كار رو كردين . البته كه مي تونين !ببخشيد...نه. بكني چقدر منو شكنجه كرد

كه ...ديدن اينكه عزيزترين آدم زندگيم فكر مي كنه يه بار اضافيه، منو دق مي داد...اما در مورد من

نمي تونستم حرفي . بابت هر چي داره و به هركجا رسيده احساس دين كنه و ممنون و متشكر باشه

به عنوان  !و فكر كردن به اينكه برعكس اون بيچاره خيلي راحت مي تونم بگم بچه شمام...بهش بزنم و 

... مي تونه باشه و همراه اسحاق سهم خواهرمو از هر چي كه ...يه عضو واقعي خانواده زندگي مي كنم

مي فهمين چي مي خوام بگم؟ چون انگار با ...نمي دونم...خوشبخت بودن مي گيرم...شكوهي بودن

 ...!هر چي هست اختراع كنم...اين...بايد يه كلمه جديد براي اين. كلمات نمي تونم توضيحش بدم

 :به صحبت ما گوش مي داد با دست به سينا اشاره كردم كه ديگر دستپاچه نبود و با سري به زيرافكنده

تنها چاره اش اين بود كه مدام به اون دختر فلك ...تنها راه از بين بردن اين عذاب و درد توي قلبم...- 

مثال شوهرش دچار سوتفاهم شدكه نكنه نفس رو به ...طوري كه هر كسي ما رو مي ديد...زده محبت كنم

 .عنوان خواهرم نمي بينم و فرشته دختر منه

 :ي نگاهي شرمنده به سينا انداخت و من و من كردباباحاج

 ...اون...فرشته-

آخرش دخترتون از دوتا برادرش ...مي بينين !چهار سالشه و از مربا هم شيرين تره. نوه شما .آره-

كه برام اصال  !خيال مي كنه من نمونه يه برادر بي نظيرم...نفس بيچاره !خلف تر و سر به راه تر دراومد

نمي دونه همه . مهم نيست با هم نسبت خوني نداريم و بيشتر از يه خواهر واقعي بهش محبت مي كنم

به خاطر اينه كه احساس مي كنم زندگي اي رو كه مي تونست داشته باشه  !اينا از روي عذاب وجدانه
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د اون طوري با گفتن چرا اين كار رو كردين حاجي؟ چرا وقتي فقط سيزده سالش بو. ازش دزديدم

 ...واقعيت لعنتي خودتون داغونش كردين؟

 :دستهايم را چنان مشت كرده بودم كه مي لرزيدند و به او چشم دوختم

. شب خواستگاري نفس، توي آالچيق خونه، بهم جواب ندادي !چرا؟ بهت التماس مي كنم حاجي...- 

 ! حداقل اين بار بگو

متوجه شدم چقدر و من ...ا صورتي رنگ پريدهب. من خيره شد باباحاجي درست مثل آن شب مهتابي به

نسبت به آن زمان شكسته تر شده است و اينكه لباس هاي تنش گرچه مرتب و تميز بودند اما ديگر 

به ياد دارم كه آن . مامان مونسي نبود كه به لطف او، از سفيدي برق بزنند و خط اتو يشان گردن را ببرد

كه تسبيح شاه مقصودش را در دست گرفته بود و ذكر مي گفت نگاه كردم و به شب، چند ثانيه به او 

براي زدن آن حرف هاي نفرت انگيز و انجام كاري كه شك نداشتم آخرين پلي را هم . فكر فرو رفتم

 ...كه در ارتباط من و پدرم سالم مانده بود از بين مي برد

سربلندي و افتخاري كه اميدوار بودم روزي نسبت طوري كه تا آخر عمر، بايد شرمندگي را به جاي ...

اما آينده نفس از همه چيز مهم تر بود و من مشكلي ...به من داشته باشد، در چشمان او تحمل مي كردم

باباحاجي از وقتي كه به جاي اسحاق، مچ مرا گرفت و خيال مي كرد قصد  !با لكه ننگ ماندن نداشتم

نفس . و خب، باالتر از سياهي كه رنگي نبود...د نگاهم مي كرداذيت كردن نفس را دارم به اين دي

 :عميقي كشيده و رازي را كه از سن هشت سالگي مخفي كرده بودم بر زبان آوردم

وقتي توي ...اون شبي كه نفس رو آوردين. چيزي هست كه هيچ وقت به شما نگفتم !مي دونين حاجي-

 .ن منم اونجا بودمآشپزخونه داشتين با مامان مونس صحبت مي كردي

 :پوزخندي حال به هم زن زدم. ابروهايش باال پريدند و سيخ ايستاد

نمي دونم در مورد قبر مادرش ...اينكه واقعا دختر شماست. همه چي رو در مورد نفس مي دونم !آره...- 

حاال كار ندارم  !راست گفتين يا نه ولي شك ندارم اوني كه به جاي قبر پدرش بهش قالب كردين تقلبيه

 !چطور تونستين و دلتون اومد و احتماال به چه مبلغي

 :ادامه دادم. رنگ باباحاجي لحظه به لحظه سفيدتر مي شد و زبانش بند آمده بود

يه ...فقط قبلش !و براي اينكه اين راز بين خودمون بمونه به نظرم بايد هر چي ميگم قبول كنين...- 

به قول خودتون حرام خدا رو هم حالل نكردين پس . نفس كه دختر حق شماست. چيزي برام سئواله
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حاج كاظم شكوهي مثل موالش دست ...چرا عارتون مي شه راستشو بگين؟ نكنه براي پز دادن كه بله

 يتيم نواز داره و ورد زبون مردم شدن اين دروغ رو بين همه پخش كردين؟

 :رزان و عصباني ، نتوانست بيشتر بي تفاوت بماند و آن سيلي را توي گونه چپ من نواخته بودو او ل

 با همچين چيزي تهديدم كني؟...چطور جرات مي كني...چطور-

انتظار داشتم سراپا خشم و عصبانيت باشم اما اعتراف به حقايقي كه سالها در گوشه اي از قلبم مدفون 

 .گي را از روي شانه هايم برداشت و به من احساس سبكبالي بخشيدشده بودند، حجم حضوري هميش

درهم رفته و ساكت نشسته بود و جز ريختن اشك هايي . خيلي زياد !دلم به حالش مي سوخت ...پدرم 

تنها باباحاجي اذيت . بعد از همه اين ها، هر دوي ما زجر كشيده بوديم. پايان ناپذير كاري نمي كرد

اين سالها از پيش عزيزانم طرد شده و در حسرت خوردن راحت و بي دغدغه يك  من هم در گذر. نشد

يا از نفس كه در انتظار ) !دستت درد نكنه( اينكه به مادرم بگويم . غذاي خوشمزه در خانه مانده بودم

) !خوشمزه شده؟. مامان مونس اجازه داد خودم خورشت درست كنم(تشويق و تاييد من مي پرسد 

  .بدون آنكه حرفم به منظوري ناجور گرفته شودتعريف كنم 

بابا حاجي، لبش را گزيد و همانگونه كه مشخص بود به زحمت خودش را راضي مي كند حرف بزند، 

 :دوباره شروع به نوازش سنگ قبر كرد

حق . حتي اگه خدا به خاطر ظلمايي كه بهش كردم ازم بگذره ، من نمي تونم خودمو ببخشم...مونس -

. ه باورم نكني يا برات عجيب باشه ولي اين دروغو گفتم چون از مادرت خجالت مي كشيدممي دم ك

ادعا ...و وقتي نفس رو آوردم من...لياقت مونس، بيشتر از اين بود كه قلبش رو اون طوري بشكنم !آره

اگه حقيقت رو مي گفتم، حداقل اسحاق سعي نمي كرد به .نه... نمي كنم بهترين تصميم رو گرفتم

  ...نفس

 :از تصور چنين احتمالي، چشمانش را اندكي بست و به خودش لرزيد

آخرش تصميم گرفتم دروغ بگم فقط به خاطر مادرت كه جلوي نگاه ...آخرش . بگذريم !...استغفرا -

مي فهمي؟ به اندازه كافي زجرش ...نمي تونستم اين كار رو باهاش بكنم. دوست و آشنا شرمنده نباشه

و گفتم اين طور كه فقط خودش مي دونه خيلي كمتر درد مي كشه تا اينكه مجبور باشه كنايه ...داده بودم

 .و زخم زبون ديگران رو تحمل كنه و دم نزنه

شايد يك احمق به نظر برسم اما همين توضيح كوتاه، مرا قانع كرد زيرا چيزي جز صداقت در گفتار او 

آواي دختري به ...و زاري از دور شنيده مي شدچند لحظه اي بود كه صداي شيون . حس نمي كردم
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و باباحاجي پس از مدتي خيره شدن به جهت صدا ، دوباره حواسش را ...احتمال زياد دوازده سيزده ساله

 :به سنگ قبر داد و با پشت دست، اسم حكاكي شده مادرم را لمس كرد

اش تعريف كرديم احتياجي نبود روزي كه اون مزخرفات رو درباره به فرزندي قبول كردن نفس بر ...- 

دروغ مثل يه ... مونس بدجوري مخالفت مي كرد ولي. كسي بگه تا متوجه بشم كارم چقدر نفرت انگيزه

توي سراشيبي كه مي افته مدام بزرگ و بزرگ تر مي شه و بعد همچين بهمني  !گلوله كوچيك برفه امين

هر . تقاص اينو خيلي زود پس دادم. رنمي يادبه پا مي كنه كه جز غرق شدن توي اون كاري از دستت ب

اگه اسحاق، تبديل ...اگه. از ته قلبم مي گم. باليي كه توي اين دنيا سرمون مي ياد نتيجه كاراي خودمونه

 .به ايني شد كه حاال هست دليلش خطاهاي منه

 ...در مورد اسحاق، چرا شما-

 و از خودم نروندم؟ مي خواي اينو بپرسي؟توي اين يه سالي كه فهميدم كاري نكردم؟ يا مثال اون-

 .آره-

 :خنده اي تلخ تر از اشك هايي كه تا به حال ريخته بود. براي اولين بار از هنگامي كه آمده بودم خنديد

اونايي كه خدا نابودشون كرده با ...گاهي اوقات كه داستان امت هاي گناهكار رو توي قرآن مي خونم-

مي شيم؟ آدمهايي كه همه اون گناهاني رو كه فقط يكي شون باعث  خودم مي گم ما چطور مجازات

. بنابراين تنبيه خدا بايد خيلي سنگين تر و دردناك تر باشه...غضب الهي شدن، با هم انجام مي ديم

. موافق نيستي؟ و وقتي به وحشتناك ترين مجازات ممكن فكر مي كنم تنها يه كلمه به ذهنم مي رسه

چيزي كه فقط آتيش جهنم مي تونه مقابلش كم . ال خدا ما رو بهش محكوم كردهمجازاتي كه همين حا

 مي دوني اون چيه؟. نياره

 چي؟-

نمي خوام چيزي رو توجيه كنم ولي  !دعا مي كنم مثل من هيچوقت سهم تو از زندگي اين نباشه !تنهايي-

سحاق برام مي موندكه بهش كي جز ا...تو و نفس رو هم كه از دست داده بودم. مامان مونست رفته بود

درك مي كني؟ هيچي وحشتناك تر از ...بگم خانواده؟ دلم نمي خواست تنها و بي كس و كار باشم

 !آرزو مي كنم تا زنده اي متوجه نشي چي مي گم. تنهايي نيست

بعد . صداي گريه دخترانه خاموش شده بود و سكوت فرصت كرد اندكي ميان ما حكمفرما شود

را باال آورد و لبخندي دلگرم كننده به من كه به يكباره بيشتر از هر چيزي در دنيا دلم باباحاجي سرش 

 :مي خواست جلو بروم و او را در آغوش بگيرم، زد
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مونس گفته بود دختر حالل زاده نفس چقدر به . اما نمي توني حقيقت رو براي هميشه بپوشوني...- 

به هر حال ديگه با اما و اگر  .نمي دونم...وري پيش اگه مي دونستم اوضاع چه ج...اگه. داييش رفته

 .گفتن چيزي عوض نمي شه

 :نفسي عميق كشيد و ادامه داد

درسته كه از اون شب هفده سالگيت كه شما دوتا رو بغل هم ديدم، درباره ات احساس ...- 

اين  اما قسم مي خورم به حرمت اسمي كه روي !بهت دروغ نمي گم !آره...مي كردم "سرشكستگي"

فقط تو هميشه پسر ...نه. سنگ نوشته، براي يه لحظه هم اين نبود كه اسحاقو بيشتر دوست داشته باشم

گمونم . مي تونستيم بهت اعتماد كنيم و احتياج به توجه خاصي نداشتي. سنگين و عاقل !آرومه بودي

اما  !ذرت مي خواممع...براي همين بود كه اون شب ديگه حال خودمو نفهميدم و سياه و كبودت كردم

برعكس تو، ماستمالي كردن گندايي كه برادرت مي زد هميشه توجه و زمان بيشتري ازم مي 

و اگه باعث شدم خيال كني اسحاق رو بيشتر از تو دوست دارم فقط مي ...كل قضيه همين بود...گرفت

بيشتر از تو دوست اونو ...شرمنده ام و به روح مادرت قسم هيچ وقت .تونم بگم اين درست نيست

 !نداشتم و ندارم

حتي فكر كردن به احساسم موقع شنيدن اين حرف شرم آور است ولي با دم نداشته ام گردو مي 

درست به اندازه اسحاق واز كجا . برعكس، دوستم داشت. باباحاجي از من متنفر نبود !شكستم

و با استفاده ... به كلي يادم رفته بوددر مدتي كه صحبت مي كرديم، وجود سينا را  .شايد بيشتر...معلوم

سرش را مانند .نمي توانستم بفهمم چه احساسي دارد . از سكوت پيش آمده نگاهي به جانب او انداختم

  .مجسمه اي خشك شده، پائين گرفته و حالت صورتش پيدا نبود

 .امين-

ت با دستمال اشك هايش شنيدن صداي پدرم، سبب شد تا چشمهايم را برگردانم و به او بنگرم كه داش

 :و با لحني تحسين آميز گفت...تبسمي واقعي...بعد لبخندي بر لب نشاند. را پاك مي كرد

 .مخصوصا از وقتي دنبال ترك دادن شوهر نفس بودي. توي اين يه سال حواسم كم و بيش بهت بود-

 :حتي از اين فاصله هم سرخ شدن گوش هاي سينا را ديدم

 !راست مي گين؟-

 .آره... طف توفيقبه ل-

 !راستش نمي تونم بگم از شنيدن اين جا خوردم-
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 :مثال قصد داشتم دلخور نشان بدهم ولي نتوانستم از باز شدن نيشم جلوگيري كنم و باباحاجي ادامه داد

 مثال به خيالت بهبودي بنگاه دار نگفت خونه اي رو كه خريدي به اسم خواهرت زدي؟. تنها اون نه-

 .انگار فقط خود نفس اينو نمي دونه !كه اينطور-

 :با حالتي كه گويي تحت تاثير قرار گرفته است و قند را توي دلم آب كرد، پرسيد

 !بهش نگفتي اونجا رو براش گرفتي؟-

 :سر سينا باال آمد ولي توجهي به چهره كنجكاوش نكردم

 شما چي؟ به پدر نيلو گفتين؟. فكر مي كنه اجاره ايه. نه-

 .ترسيدم براش سوتفاهم بشه !نگفتم معلومه كه -

او به . و هر دو به نشانه راز مشتركي كه ما را به هم پيوند مي داد، نگاهي پدر و پسري رد و بدل كرديم

چيزي كه تمام عمرم، آرزوي آن را داشتم و حاال به لطف مادرم اين روياي محال و . من افتخار مي كرد

 :ا جلو برده، روي سنگ قبر مرمري گذاشتم و زمزمه كردمدستم ر .غيرممكن به حقيقت پيوسته بود

 !ممنون مامان مونس-

 ها؟ چيزي گفتي؟-

 ...در جواب پرسش باباحاجي دوباره نگاهم را به او دوختم

 :و كاري را كه در آن موقعيت، بهترين انتخاب ممكن مي ديدم انجام دادم...

 .گفتم شما رو مي بخشم !آره-

مامان مونس از بهشت، آن را تاييد مي كند و گرنه اين چنين در لحظات آخر كاري كه شك نداشتم 

 .زندگي، با گفتن حقيقت به باباحاجي، مادري را در حق نفس و من تمام نمي كرد

 !واقعا؟...وا-

داشتم فكر مي كردم اگر سهميه گريه همه عمرش را به يكباره مصرف نكرده بود باز . فقط نگاهم كرد

 :و سرم را تكان دادم...راني مي شدندهم چشمهايش با

 !يي كه تا حاال شنيدين "واقعا  "بزرگترين  !البته-

هرگز احساس يك اعدامي را كه پاي چوبه دار، خبر عفو خود را شنيده باشد نمي توانم درست و حسابي 

هايش به شانه . درك كنم ولي بايد چيزي شبيه به واكنش پدرم موقع بر زبان آوردن اين حرف باشد

و ...آرامي فرو نشستند، چشمهايش را بست و عميق ترين نفسي را كه در زندگي ديده بودم كشيد

 :ناگهان رگ بدجنسي ام گل كرد
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 !به يه شرط-

باباحاجي جا خورد و در كسري از ثانيه چشمانش را گشود اما با ديدن حالت صورتم و لبخندي كه بر لب 

 :بگرانه در هم فرو بردداشتم متوجه شد و ابروهايش را حسا

 چه شرطي؟-

فكر مي كنم ديگه وقتشه كه خانواده ما دوباره سر و سامون بگيره و به عنوان پدرش، سهم  !نفس-

 .خودتون رو براي خوشبختي اون انجام بدين

 :از خداخواسته، خنديد

 .هر كاري براش از دستم بربياد دريغ نمي كنم-

 !اون و شوهرش-

سرشان را تكان ...اين بار با احساسي متفاوت...هر دو. در نگاه سينا قفل شد نگاهش چرخيد و دوباره

 :دادند و باباحاجي تكرار كرد

 .اون و شوهرش-

 .و حقيقت رو بهش مي گين-

و براي ...نگاه هايشان ترسان و كنجكاو به طرف من كه جدي و مصمم به آنها خيره شده بودم چرخيد

 :همين توضيح دادم

يا ... مطمئنم هيچكدوم از ما نمي خوايم داغون شدن نفس رو ببينيم. و همين حاال نيستمنظورم امروز -

چه مي دونم، اينكه با خودش بگه يعني پدر و برادر عزيزم از وجود من خجالت مي كشيدن كه اين همه 

نفس به اندازه كافي عاقل و . ت رو براش تعريف مي كنيممدت دروغ گفتن؟ وقتش كه برسه حقيق

 .ون هست كه درك كنه و ما رو ببخشهمهرب

 !اون اذيت مي شه...اون-

صداي سينا كه براي اولين بار در گفتگوي ما دخالت كرده بود سبب شد تا باباحاجي به سمت او 

 .و من دستهاي گره كرده دانشجويي را ديدم كه پنج سال پيش به خواستگاري نفس آمده بود...برگردد

 نه؟. اون وقت ما كنارش هستيم-

براي همين چشم در چشم سينا دوختم و هنگامي كه برقي از اراده محض ...پاسخ باباحاجي كه روشن بود

در چشمانش درخشيدن گرفت و سرش را با قاطعيت تكان داد، به زحمت خودم را كنترل كردم تا از ته 

 !دل نخندم و همان جا باالي سر مامان مونس بيچاره از خوشحالي نرقصم
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اينكه ...نه به نظر برسد ولي جوابي كه به خانم طهماسبي در جلسه مشاوره ديروز داده بودمشايد احمقا

تعارف يا دروغ نبود و ...طه ممكن بين يك دختر و پسر را در دنيا، خواهر و برادري مي دانمببهترين را

اهميتي  .با عرض شرمندگي از همسرم، يقين داشتم كه نفس را بي نهايت بيشتر از نيلو دوست دارم

 .نداشت كه در آينده چه پيش مي آمد

  !خشم، اشك، خنده و يا جنون

و اگر براي به وقوع پيوستن چنين چيزي الزم بود دنيا را به آتش ...نفس من بايد خوشبخت مي شد

 !بكشم اين كار را بدون لحظه اي ترديد انجام مي دادم
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 فصل آخر

 
 
  

  

 
 

همان طور كه در ميان سيلي از ماشين هاي درهم قفل شده، توي تاكسي نشسته . بودترافيك وحشتناكي 

بودم و بي صبرانه انتظار مي كشيدم افسر پليس به تصادف دو اتوموبيلي كه حاال وسط جاده پارك كرده 

و راه بنداني حداقل نيم كيلومتري به وجود آورده بودند رسيدگي كند، نگاهي به ساعت انداختم و 

  :ب به راننده گفتمخطا

نمي توني يه جوري از اين كوچه پس كوچه ها در . بايد برم بيمارستان. من ديرم شده !قربونت...آقا-

 بري؟

جوانكي بيست و يكي دو ساله و مو فرفري بود كه با بي خيالي روي فرمان ضرب گرفته و زيرلبي همراه 

اينكه هوا به طرزي كالفه كننده دم و خفه و عليرغم ...آهنگ رپي كه از ضبط پخش مي شد، مي خواند

 .بود و پا به پاي من، شر و شر عرق مي ريخت به باز كردن شيشه ها اكتفا كرده بود

 .فكر كنم تا يك دو دقيقه ديگه پليسه راهو باز كنه...مي بيني كه. شرمنده-

مزخرف مورد عالقه اش گوشه لبهايش را با حالتي كه معلوم بود از مزاحمت من هنگام شنيدن آهنگ 

اتاقك ماشين از شدت گرما به سونايي . ناراحت شده، كش داد و دوباره مشغول جويدن متن آهنگ شد

مجاني مي مانست و من مثل مادربزرگ ها كالفه و عصباني هر نفريني بلد بودم نثار راننده هاي آن دو 

اندكي بعد، كه رپر گرامي . كردم اتوموبيل و البته جوانك كه حاضر نمي شد كولر را روشن كند مي

تصميم گرفت با ساكت شدن، لطف بزرگي در حق بشريت كند، احتماال از بيكاري سر صحبت را باز 

 :كرد

 چيزي شده؟. حاال خدا بد نده-

 .بايد زودتر خودمو برسونم. بچه ام داره به دنيا مي ياد-

از شدت دلشوره احساس تهوع . بحث نيستم و صورتم را برگرداندم تا بداند اصال عالقمند به پي گرفتن

وقتي نفس زنگ زد و گفت درد . مي كردم و به هيچ عنوان حوصله رعايت آداب معاشرت را نداشتم

نيلو شروع شده و سوار بر ماشين او، در حال رفتن به بيمارستاني هستند كه حدود ربع ساعتي با منزل ما 
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كله زدن با مشتري بدقلقي بودم كه مي خواست  فاصله داشت، براي دشت اول صبح، سرگرم سر و

فرشي سه و نيم ميليوني خريداري كند ولي سر پنج هزار تومان چك و چانه مي زد و حداقل دوازده بار 

فقط با اشاره به توفيق .اسم خدا را آورده بود و البته تاكيد مي كرد كه از قسم خوردن متنفر است

بگيرد و به محض بيرون زدن از حجره، اولين تاكسي را دربست فهماندم بقيه اين شكنجه را برعهده 

 .كردم

حدود بيست دقيقه اي مي گذشت و به اميد خدا با پشت سر گذاشتن اين تصادف لعنتي حداكثر تا شش 

اگر مسير باقيمانده مقداري نزديك تر بود يا افسر پليسي . هفت دقيقه ديگر جلوي بيمارستان بوديم

به وضعيت تصادف رسيدگي نمي كرد، مطمئنا همان لحظه پائين پريده و شروع به آنجا حضور نداشت و 

بيشتر از نه ماه از بارداري نيلو مي . ناسزايي به خودم فرستاده و ياد صبح افتادم .دويدن كرده بودم

گذشت و من كه تقريبا نصف روز را حجره بودم، از نفس خواهش كرده بودم يك روز در ميان و تا 

امروز صبح . ه از سر كار برمي گردم همراه با خانم زماني منزل ما بماند و مراقب همسرم باشدزماني ك

هم وقتي آمد، چون رنگ نيلو كمي پريده بود و مقداري ناراحت به نظر مي رسيد نمي خواستم به حجره 

د و از شانس بروم اما هردو به زور مرا راضي كردند كه چيزي نيست و اگر اتفاقي افتاد تماس مي گيرن

خوب من، حاال و حدود دو ساعت بعد، توي اين ترافيك گير كرده بودم و دعا مي كردم راننده تاكسي 

 .نخواهد مغز مرا با وراجي خود به سيخ بكشد

 !خوب دل و جراتي داري توي اين دوره و زمونه بچه دار شدي. چشمت روشن !مبارك ها باشه-

است آرزو كنم نوار آهنگ هايش تمام نشده باشد تا دست از  تشكري خشك و خالي كردم و ديدم بهتر

انگار شانس ام را صبح خانه جا گذاشته بودم چون جوانك شروع كرد به نقد و  !نه...سرم بردارد اما

ريشه يابي عوامل پشت پرده بحران اقتصادي جهان و شك نداشتم اگر ماشين هاي تصادفي كنار نمي 

بعد هم مي توانستم ادعا كنم .تهايم را دور گردنش پيچيده و او را مي كشتمرفتند و راه باز نمي شد، دس

 .از شدت گرمازدگي تلف شده است

با صداي زنگ موبايل و افتادن اسم نفس روي صفحه، لبخندي ناخودآگاه زدم وصدايم را باال بردم كه 

 :بفهمد مي خواهم با تلفن حرف بزنم

 !جانم مرباي بابا ؟-

 كجايي امين؟ چرا نمي ياي؟. كوچولوتون هنوز به دنيا نيومده !منم... شرمنده-

 :سعي مي كرد شوخ و آرام به نظر برسد و اين مرا اندكي نگران كرد
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 اونجا چه خبر؟. تازه دراومديم. توي ترافيك گير كرده بودم-

 داره حرص مي خوره دامادم حتي خير. مادرش هم اينجاست. حال زن داداش خوبه. نگران نباش -

نداره پيش زنش باشه و هواپيماي باباجاجي و آقاي زماني كي مي رسه كه حداقل سايه پدر خانم تون 

 .باالي سرمون باشه

 !حاال نمي خواد خواهرشوهر بازي در بياري-

به زور جلوي خودمو گرفتم كه به جرم توهين به برادر تحفه ام از همين پنجره نندازمش  !چي مي گي؟-

 !پائين

 :نديدمسرخوشانه خ

 .چي مي كشه بيچاره سينا !يعني من قربون اين ابراز احساساتت برم-

 شب مي يان ديگه؟ !از خداتون هم باشه...دور از جونت-

 .همين كه كاراي دفتر آلمان تموم بشه راه مي افتن. بعدازظهر-

 .دير بجنبي به زايمان نمي رسي. خيلي خب-

 :گفتم

 .مي بينمت. باشه-

باباحاجي . خوشبختانه جوانك هم در سكوت رانندگي مي كرد و ديگر حرفي نزد. كردمو تماس را قطع 

وقتي هم مي . و پدر زنم دو سه روزي مي شد كه براي افتتاح دفتر شركت در آلمان به آنجا رفته بودند

 ...رسيدند نوبت برادر عزيزم بود كه شال و كاله كند و براي اداره اش به سمت مهدكفر حركت كند

يعني حداقل يك سال اما شك نداشتم به . و تا هنگامي كه همه چيز روي غلتك بيفتد برنمي گشت...

 "همين كه در اين مدت هم فقط  .محض رسيدن پاي اسحاق به اروپا ديگر محال بود به ايران برگردد

ه و سي و چهار دقيق. بودن را تحمل كرده و در نرفته بود، به نظرم ركورد خوبي مي آمد "حسابدار كل 

دو ثانيه بعد، جلوي بيمارستان پياده شدم و از شدت استرس، بدون توجه به كسي يا چيزي فقط به سوي 

 :اما هنوز پايم را داخل نگذاشته بودم كه با شنيدن صدايي آشنا متوقف شدم...در ورودي شيرجه رفتم

 !دادا كوچيكه...هي-

كناري ايستاده بود و داشت مرا نگاه مي كرد، سرم را چرخاندم و با ديدن اسحاق كه لبخند بر لب 

 !عجب حالل زاده اي. خشكم زد
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دستهايش را در جيب شلوارش فرو برده و دندانهاي براق خود را . در يك كالم، شيك به نظر مي رسيد

با كت وشلواري خوش رنگ و مارك دار ، موهايي لخت و سر و وضعي كه باعث . به نمايش گذاشته بود

راي من هم جذاب باشد چه برسد به يكي دو دختر جواني كه در آن لحظه از كنارش مي مي شد حتي ب

 :ادامه داد. گذشتند و نمي توانستند از او چشم بردارند

 .گفتم بيام سري بزنم. يه چند ساعتي قبل از پروازم وقت داشتم-

 :انگار از حالت اجزاي صورتم فهميد كه چندان خوشحال نشده ام و گفت

 .م، بهتره به جاي ديد زدن من از سر راه اون بيچاره ها بري كناربه نظر-

 ها؟-

 !سد معبر فرمودين آقاي پدر-

سپس به سمت خودش كشيد و تا هنگامي كه به طور كامل از در ورودي . جلوتر آمد و بازويم را گرفت

گاهي كينه توزانه برگشتم و آمبوالنسي را ديدم كه راننده اش با ن. فاصله نگرفته بوديم رهايم نكرد

بعد كه دوباره به سوي اسحاق . وراندازم كرد و به محض كنار رفتن ما، بدون معطلي وارد بيمارستان شد

 :چرخيدم پوزخند هميشگي بر لبهايش خودنمايي مي كرد

 موندم با اين هوش و حواس چطور تونستي اين طور خوب حال منو بگيري؟-

امله به اصطالح برادرانه اي را مي گفت كه پبشنهاد كرد و از مي دانستم صحبت هاي آن شب پارك و مع

عصباني ... به خصوص در چنين موقعيتي...اينكه جرات به خرج داده و به آن موضوع اشاره كرده بود 

 .شده و به تقليد از راننده آمبوالنس به او واكنش نشان دادم

 .به هر حال فقط اومدم هديه تولد بچه ات رو بدم !خواستم مثال ازت تعريف كنم... بي خيال امين-

 :دستش را توي جيب داخلي كتش فرو برد و كاغذي تا شده را بيرون كشيد و به طرفم گرفت

 !ممنون كه منو تبديل به يه عمو كردي...- 

 اصال انتظار شنيدن اين حرف را نداشتم و چند ثانيه اي گيج و منگ به ورقه زل. راستش جا خورده بودم

 :بعد، در حالي كه سعي مي كردم خوشحالي و تعجب خودم را نشان ندهم، آن را گرفتم. زدم

نمي توني . مثل هميشه خودخواه و مغرور !واقعا كه...دوم !اوال هنوز به دنيا نيومده كه رسما بشي عموش-

 جور بهتري حرفتو بزني؟

 :تاي كاغذ را باز كردم و نگاهي اجمالي به نوشته ها انداختم

 ..اين...اين-
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 .يه وكالت نامه-

 :سرم را باال آوردم و به اسحاق چشم دوختم كه ادامه داد

 .اسنادشو گذاشتم شركت.منقول و غيرمنقول. براي كل اموالي كه توي ايران دارم...- 

 چون هنوز به دنيا نيومده. ولي در اصل مال برادرزاده گل منه !آره...به اسم توئه !همه چي...ماشين...خونه

 !مجبور شدم به اسم تو بزنم

 ..من-

مي خوام بچه ات وقتي . پس نگو نمي توني قبول كني...گفتم مال تو نيست !خفه شو و وسط حرفم نپر-

 !بزرگ شد بفهمه چه عموي باحالي داره

 :آب دهانم را به زحمت فرو بردم تا متوجه نشود تحت تاثير قرار گرفته ام و اسحاق ادامه داد

اينا رو بفروشي و پولش رو براش بذاري توي يه حساب يا هر . كاري دلت مي خواد بكنيمي توني هر -

 .چي كه مي خواي ولي توصيه مي كنم اونو نگه دار

به جهتي كه با دست اشاره مي كرد نگاهي انداختم و با ديدن مزداي چند ده ميليوني سفيدرنگي كه آن 

ي خريده و هنوز حتي دو هزار كيلومتر با آن نرانده، سوي خيابان پارك شده بود و مي دانستم به تازگ

 :به طرفش برگشتم

 ...اسحاق-

 :حرفم را قطع كرد و حالتي حق به جانب گرفت

شايد شبي نصفه شبي، بچه بيچاره خداي نخواسته به خاطر خنگ بازياي تو سرما بخوره و الزم بشه اونو -

رو همون شب دزديدن و آژانس محله هم تاكسي  تصادفا ببيني ماشين زنت... چه مي دونم. ببري دكتر

اصال اين چه اخالق گنديه كه از رانندگي بدت مي ياد؟ من بايد زودتر از تو كه پدر بچه ... نداشته باشه

 اي اينجا برسم؟

در حالي كه قرمز شده بود و سعي مي كرد با پررو بازي نشان ندهد خجالت مي كشد، سوئيچ را درآورد 

يادمه يكي مي گفت چرا همه چي بايد (من هم بي خيال گفتن اين شدم كه . م سراندو توي جيب بلوز

 :و لبخندي زدم) !پيچيده باشه

 حاال از كجا فهميدي امروز بايد بياي اينجا؟. چون مال من نيست قبول مي كنم !جهنم و ضرر-

 :شكوهي نيامده بود رمانتيك بازي به ما مردهاي خانواده. او هم از اين تغيير موضوع استقبال كرد
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مادرزنت زنگ زده بود ببينه مي شه هواپيماي باباحاجي و زماني شيكم گنده زودتر برسه يا نه؟ انگار -

 .اون بهم گفت !راه ميونبري چيزي بلد باشم

 :كاغذ را باال گرفتم و پرسيدم

 نه؟...با توجه به اين وكالت نامه، انگار برگشتني توي كارت نيست-

 برگردم؟دلت مي خواد -

 :اين بار نوبت من بود كه سرخ شوم و به تته پته بيفتم

نه اينكه از ديدن صورت نحست خوشحال بشم ولي مي خواي برادرزاده ات بدون اينكه تو رو ببينه -

 بفهمه چه عموي باحالي داره؟

اجازه دادم برگشتم و  "ميد اين ژرمن  "روزگار رو چي ديدي؟ شايد سه چهار سال ديگه با يه بانوي -

 !بچه ات با دوقلوهاي موبور و چشم آبيم كه اسمشونو گذاشتم آدولف و رودولف بازي كنه

 .و حالتي مسخره به ابروهايش داد

 !منم مي گردم ببينم چه شعرايي براي اين اسما مي تونم گير بيارم يه كم مسخره شون كنيم !خوبه-

 :هر دو خنديديم و اسحاق دستش را به طرفم دراز كرد

 .ديگه بهتره برم. فكر كنم زيادي معطلت كردم-

 :دستش را گرفتم و مزه پراندم

 .تمام عمرت جز مزاحمت براي بقيه چيزي نداشتي. اگه غير از اين بود تعجب داشت-

. واقعا از زدن اين حرف منظوري نداشتم اما وقتي صورت اسحاق در هم رفت متوجه شدم گند زده ام

باباحاجي گفته بود وقتي حقيقت را در مورد نفس براي او تعريف . كر مي كندمي دانستم به چه چيزي ف

بعد چشمانش را پائين انداخته و در حالي كه سرش را با دو دست . كرد مانند مرده ها رنگش پريد

برادر عزيزم برخالف انتظار، هنوز كمي تا قسمتي . گرفته بود، بيشتر از نيم ساعت بي حركت ماند

زياد طول نكشيد تا خودش را جمع و جور كرد و . اين ضربه براي او خيلي سنگين بود وجدان داشت و

 :پس از بر لب آوردن لبخندي نه چندان واقعي گفت

 .ولي مي خواستم بدوني بهت دروغ گفتم...نمي دونم اينو بگم يا نه-

 در مورد چي؟-

توي آالچيق نشسته بود و داشت  باباحاجي. من يه ذره بعد از رفتن تو رسيدم...شب خواستگاري نفس-

اون درباره تهديداي تو گفت ...اون. به دونه هاي تسبيحش كه روي زمين پخش و پال بودن نگاه مي كرد
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همه مون مي دونيم چقدر توي زندگيم گند ...نه براي اينكه منو به عنوان پسر خلفش قبول داشته باشه

نظرم هر كس ديگه اي هم جز من بود جريان رو  ولي احتياج داشت با يه نفر صحبت كنه و به...زدم

 .البته بازم بدون گفتن همه حقيقت. براش تعريف مي كرد

 :چند ثانيه اي همان طور دست در دست يكديگر، به هم خيره شديم و فقط سرم را تكان دادم

 .باارزش بود...اين برام خيلي. ممنون-

مي شدند و خوشبختانه شنيدن زنگ موبايل شك نداشتم اگر بيشتر حرف مي زدم اشكهايم سرازير 

اسحاق هم كه دوباره حالت هميشگي را گرفته بود، دست خود . باعث شد تا از فكر و خيال بيرون بيايم

 :پس از درآوردن گوشي و ديدن اسمي كه دوباره روي آن نقش بسته بود زمزمه كردم. را عقب كشيد

 .خيلي دير شد!كله مو مي كنه...نفس-

 :آهي كشيد و با لحني كه به ياد نداشتم هرگز قبل از آن شنيده باشم گفتاسحاق 

 !مي دونم حق ندارم اينو بگم اما از نفس متنفرم-

 :و وقتي نگاهم را از صفحه گوشي به او دوختم ادامه داد

 .هيچ وقت اونو به عنوان خواهرم قبول نمي كنم...- 

 :خودم را كنترل كنمتماس را در حالت بي صدا گذاشتم و سعي كردم 

 .مشكلي با اينكه تنها برادرش باشم ندارم-

 :عجيب ترين و تلخ ترين خنده اي كه تا به حال روي صورت هميشه بي خيال او ديده بودم...و او خنديد

از همون شبي كه پاشو توي خونه ما گذاشت برادر  !اون تو رو ازم گرفت. دقيقا به همين دليله-

تو هميشه آويزونم ...مهم نبود چه غلطي مي كردم. تنها هوادار واقعيم توي دنيا !كوچولوي منو دزديد

 !بودي و تحسينم مي كردي

و بي توجه به قيافه هاج و واج من كه نمي توانستم باور كنم اين كلمات از دهان يخچال بي احساسي مثل 

 :او خارج شده است اضافه كرد

 !تا آخر عمرم اونو نمي بخشم-

 :باال آورد و به آرامي گونه ام را نوازش كرد بعد دستش را

 باشه؟...خوشبخت بمون خنگول-

 .و پيش از اينكه بتوانم واكنشي نشان بدهم يا حتي دهانم را ببندم، چرخيد و دست در جيب به راه افتاد
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ديم؟ اگر مي ايستاد بايد چه غلطي مي كر. نمي توانستم... دلم مي خواست جلو بروم و او را صدا كنم اما

مثل فيلمهاي آبكي هندي با حالت اسلوموشن به سمت هم مي دويديم و پس از در آغوش گرفتن 

بنابراين بي توجه  !تر از اين حرف ها بوديم " شكوهي "هر دوي ما ... يكديگر، زير گريه مي زديم؟ نه

گشت تا  به ويبره اعصاب خردكن گوشي ، اسحاق را كه كم كم از من فاصله مي گرفت و حتي برنمي

براي آخرين بار نيم نگاهي بيندازد، تا زماني كه در خم كوچه ناپديد شد با چشم دنبال و بعد موبايل را 

 :دم گوش خود گرفتم

 جانم؟-

 كجايي؟ !آخه دلم نمي ياد چيزي بارت كنم پدر نمونه !جونت به سالمت... جانم و-

 .دارم مي يام. بيرون بيمارستان-

مي توني برگردي سر كار و كاسبيت . همين اآلن نيلو رو آوردن بيرون !بچه به دنيا اومد !الزم نيست -

 !ديگه

 :التماس كردم

 !شوخي مي كني؟-

 .و به طرف در بيمارستان رفتم و در محوطه ورودي به سمت بخش زنان و زايمان شروع به دويدن كردم

. موقع تازه زن داداشو برده بودن اتاق زايمان مگه دفه قبل نگفتم كوچولوتون هنوز به دنيا نيومده؟اون-

 .من و مادرش بيرون توي راهرو منتظر بوديم

 !بايد بهم مي گفتي دختر خوب-

تازه خانمتون خيلي نازك نارنجي  !حاال خدا رو شكر كن گفتن مشكلي پيش نيومده !روتو برم پسر بد-

 ...ود من وقت تولد فرشتهخ !اگه مي شنيدي چه جيغ و دادي مي كرد !تشريف دارن انگار

براي برخورد نكردن با بيمار ويلچرنشيني كه سر راهم قرار داشت، كنار پريدم و خوشحال از شنيدن 

 :اين خبر خنديدم

 گفتم خواهر شوهر بازي چي؟ !نفس-

 ها ؟... نو كه اومد به بازار نفس شده دل آزار !باشه زن ذليل !ممنوع-

تا آخر عمرم هم بايد سركوفت پدر و مادر . به مرگ بدخواهت، دل توي دلم نيست !خواهري خوشكلم-

 !تازه شوخي هات اگه بامزه بودن يه چيزي. نيلو رو بشنوم كه چرا دير رسيدم

 !امين-
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 :با شنيدن اين لحن گاليه آميز، از حرف شرورانه اي كه زده بودم پشيمان شدم

. خوبي كه دادي يه مشتلق درست و حسابي پيشم داري براي خبر .شوخي كردم عزيزم !جان امين-

 خوبه؟

 !هوم-

با همان قلب كوچك و مهرباني كه نمي توانست براي مدتي زياد دلخور و ...نفس من. خود خودش بود

حدود هشت ماهي از پاك شدن سينا كه . كينه توز بماند و خيلي سريع با رشوه اي كوچك راضي مي شد

مشغول به كار شده بود، مي گذشت و چهارنفري به همراه مادر سينا و فرشته حاال در شركت باباحاجي 

 ...كوچولو در خانه اي كه براي نفس خريده بودم زندگي مي كردند

و البته با از سر گرفتن سرتق بازي سابق، هر يكي دو ماه مجبورم مي كردند مبلغي را بابت اقساط ...

كرده بودند كه در غير اين صورت، به منزل قبلي خود برمي كامال مشخص . هزينه خريد خانه قبول كنم

 .در عوض، من هم پول را مي گرفتم و مستقيما براي خرج دانشگاه فرشته پس انداز مي كردم. گردند

  !انگار اسحاق و من بيشتر از آن چيزي كه خيال مي كردم، به يكديگر شباهت داشتيم

يدم، برعكس افرادي كه جلوي در جمع شده و با ماموري هنگامي كه به ورودي بخش زنان و زايمان رس

كه اجازه ورود به كسي را نمي داد سر و كله مي زدند به راهم ادامه داده و ساختمان را دور زدم تا به 

هم باباحاجي و هم آقاي زماني كه . قسمتي بروم كه قرار بود نيلو را پس از زايمان به آنجا منتقل كنند

 .ين نوه از تنها دخترش شود قصد نداشتند در اين مورد ريسك كنندمي خواست صاحب اول

و با رسيدن ...در اين چند ماه با رديف كردن متخصصين و آزمايش هاي مختلف بيچاره ام كرده بودند

، طبق معاينه پزشك در وضعيت آماده باش بچهدوران بارداري نيلو به نه ماهگي و خبري نشدن از تولد 

مادرزنم به همين دليل تمام وقت در خانه ما . لحظه منتظر شروع درد زايمان بوديمقرار گرفته و هر 

ساكن شد و به لطف صداي خش خش اسكناس ها، مسئولين اين بيمارستان كه كوتاه ترين فاصله را از 

منزل ما داشت ترتيبي دادند نيلو تحت توجهات خاص و مراقبت ويژه در اتاقي اختصاصي كه مشكلي از 

حتي با اينكه بيشتر عمرم را به عنوان . القات خانواده يا هر مورد احتمالي ديگر نباشد، قرار بگيردنظر م

مي توانست بر  "چرك كف دست  "يك بچه پولدار گذرانده بودم باز هم از ديدن دروازه هايي كه 

  .روي آدم باز كند متعجب مي شدم

هميشه به قوانين احترام  ...البته نه ... مانگونه كه مابه قول پدر نيلو هر احترامي بايد دوطرفه باشد و ه

خوشبختانه همين كه وارد راهروي  !مي گذاريم، قوانين نيز بايد گاهي اوقات براي ما احترام قائل شوند
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مجتمع شدم با ديدن تخت چرخداري كه با همراهي دكتر و چند پرستار در حركت بود و نفس در كنار 

مادر نيلو چند متر عقب تر با فردي كه مي دانستم مسئول حسابداري . ي زدمآن گام برمي داشت لبخند

گامهايم را تندتر كردم و قبل از توقف جمع در انتهاي راهرو و جلوي . بيمارستان بود صحبت مي كرد

اول، نفس متوجه من شد و . اتاقي كه همسرم گويي قرار بود در آن استراحت كند، به آنها رسيدم

 :را پائين آورد و با ذوق و شوق خطاب به نيلو كه دراز كشيده بود گفت بالفاصله سرش

 !كشتي خودتو !اينم آقاتون... بيا-

فقط آب . خانم زماني، با شنيدن صداي او از جناب مسئول جدا شد و اخمو و گرفته به طرف ما آمد

 :دهانم را قورت دادم و گفتم

 !سالم زن عمو-

كار را داشت ثانيه اي براي پودر كردن من با اشعه اي كه از چشمانش به احتمال زياد، اگر قدرت اين 

 ...خارج مي شد، درنگ نمي كرد

ولي فعال وقت غصه خوردن براي سرزنش هاي او و بعد هم پدرزنم را نداشتم و لبخندزنان دستم را ...

 :جلو برده و دست نيلو را گرفتم

 چطوري؟...سالم خانمي-

نگاه مثل هميشه معصومانه اش را به من . ابي بي حال به نظر مي رسيدصورتش رنگ پريده بود و حس

 :دوخت و خنديد

 اينجايي؟-

بي توجه به يكي از . از باز شدن خطوط چهره اش مشخص بود كه راحت شده است و نفس عميقي كشيد

 :بستم پلك هايم را به نشانه تاييد... مردك منحرف...پرستارها كه با فضولي ما را ورانداز مي كرد

 حالت خوبه؟. ببخش كه ديررسيدم-

 از بچه نمي پرسي؟. خوبم. نگران نباش-

 !بچه رو يه كم ديگه مي يارن و مي بينيمش. حاال شما مهم ترين خانمي-

و چون مي خواستند او را داخل اتاق استراحت ببرند، دست يكديگر را ...لبخندش از قبل وسيع تر شد

ها را موقع چرخاندن تخت و هل دادن آن به داخل تماشا مي كردم، همان طور كه پرستار. رها كرديم

نگاه مادر نيلو را احساس كردم كه بعد از گفتگوي ما نرم تر شده بود و موقعي كه پشت سر پرستاران 

 :وارد اتاق مي شد زمزمه كرد
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 !بعدا حرف مي زنيم آقا امين-

زير خنده بزنيم نگاهمان را از يكديگر  نفس و من چند لحظه اي به هم خيره شديم و قبل از اينكه

بعد نفس، همزمان با بررسي داخل و مطمئن شدن از اينكه او مارا نمي بيند و حواسش به . گرفتيم

 :پرستاران و دكتري است كه پس از جابجايي نيلو در حال معاينه او بودند، ادايش را درآورد

 !براي خشم ويرانگر من آماده باش-

جلوي خنديدن خودمان را بگيريم و دستم را روي دهانم گذاشتم تا صداي قهقهه ام را ديگر نتوانستيم 

 :او ادامه داد. خفه كنم

 سالحي چيزي همرات هست يا يكي جور كنم؟-

 اگه من اداي مادرشوهرتو دربيارم خوشت مي ياد؟...مي گم -

 !كل مي شي خنده ام مي گيرههمين اآلن اين كار رو مي كني؟ حتي از تصور اينكه با روسري چقدر خوش-

 :گفتم

 !دختره ديوونه-

 .و خوشحال و شاد از ديدن سرزندگي او وارد اتاق شدم

در اين چند ماه به خاطر مسائلي مثل ترك اعتياد سينا، بارداري نيلو و كارهاي افتتاح دفتر شركت در 

را به نيلو گفته بودم تا هر چند كه همه چيز ...آلمان هنوز حقيقت را براي نفس تعريف نكرده بوديم

اما تصميم داشتيم كه به محض بازگشت ... سوتفاهمي در مورد شباهت فرشته و من براي او پيش نيايد

 .، او را از واقعيت مطلع كنيم"تولد دوباره سينا  "باباحاجي و در جشن هشتمين ماه 

و در حالي كه فقط تماشاي  پس از اتمام معاينات و بيرون رفتن دكتر و پرستاران، كنار نيلو نشسته

صورت فرشته مانندش قلبم را سرشار از حس زندگي مي كرد، سرم را جلو برده و آرام موهايش را 

نمي دانستم چطور در دو سال اول زندگي مثل احمق ها نسبت به وجود چنين گنجي كنار خودم . بوسيدم

با آن چشمهاي دوست داشتني تنها  ديگر براي يك ثانيه هم اين دخترك ساده دل را. بي تفاوت بودم

 .نمي گذاشتم

 :به خاطر حضور نفس و مادرش در اتاق، گونه هايش سرخ شدند و چشمانش را پائين انداخت

 ... ما... امين-

 !همه عمرت اين جوري بودي كه گير يكي مثل من افتادي !چيه؟ بايد خجالت بكشم؟ براي همينه ديگه-
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مي . مي دانستم...نه .خودم هم نمي دانستم چرا اين قدر پررو شده بودم. و عاشقانه به او خيره شدم

صورتش شبيه لبو شد و فقط دست خود را دور انگشت اشاره . خواستم او بفهد كه چقدر دوستش دارم 

 .من حلقه كرد و آن را فشار داد

 !اهم...اهم-

فش برگردانيم و او ادامه صداي گلو صاف كردن هاي مصنوعي نفس باعث شد تا همه سرمان را به طر

 :داد

يه كم مالحظه  !پوزش كه خلوت شما دوتا كالغ عاشقو به هم مي زنم ولي ما اينجا خيارشور نيستيم-

 !بفرمائين

ولي حتي دلم نمي خواست نفس من، ) !شما رو نمي دونم اما دور از جون زن عمو(مي خواستم مزه بپرانم 

 :ن گفتمبه شوخي از دستم ناراحت شود و بنابراي

 .ممنون كه پيش نيلو بودين. با هيچ زبوني نمي تونم ازتون تشكر كنم-

هر چند مي دانستم با سر ...نفس خنديد و خانم زماني حالتي به چهره اش داد كه مثال مرا بخشيده

 :و پاسخ داد...رسيدن پدر نيلو، براي گفتن موضوع تاخير من به او مكث نمي كند

از اين به بعدم دعا  .چه من و هم بچه تو حالشون خوبه و تا اينجا مشكلي نبودهقربون برم خدا رو، هم ب-

 .زياد منتظر نمي مونيم. هماهنگ كردم نوه عزيزمو زود بيارن. مي كنيم نباشه

 .دستتون درد نكنه زن عمو-

از انديشيدن به بدن ظريف و شكننده كوچكي كه تا ساعتي ديگر بين دستهايم قرار مي گرفت خوش 

 :شانم شد و به سمت نيلو چرخيدمخو

 خانمي؟-

 بله؟-

 !اين بهترين هديه اي بود كه تا حاال توي عمرم بهم دادن !ممنونم-

 :لبخندي شرمگين بر لبانش نقش بست

 ...از كجا مي دوني !تو كه هنوز اونو نديدي-

 !هيچي بيشتر از اين نمي خوام !همين كه شبيه مادرش باشه كافيه-

 .محبت به يكديگر خيره شديم و هر دو با مهر و
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در مدتي كه همه بي صبرانه انتظار مي كشيديم شستشو و معاينات بچه تمام شود تا او را ببينيم بازار 

ابتدا موبايل نفس زنگ خورد و سينا گفت كه پس از بردن فرشته به . مكالمات تلفني گرم شد

سرگرم صحبت با پدرش شد كه به  سپس نيلو. مهدكودك، همراه با مادرش در راه بيمارستان است

محض گرفتن خبر زايمان، براي هواپيمايي كه همان ساعت به مقصد ايران پرواز داشت بليط گرفته و 

خانم زماني هم بنا به توصيه پزشك، براي نيلو آب پرتقال و . همراه باباحاجي داشتند راه مي افتادند

ري نشسته بود و از صورتش مي خواندم انرژي اين وسط، نفس كنا. خوراكي هاي شيرين تهيه مي كرد

كله سحر بيدار شدن، رسيدگي به امور خانه و زندگي اش و آمدن به . اش ته كشيده و خسته شده است

منزل ما، مراقبت از نيلو و استرس آوردن او به بيمارستان و انتظار براي وضع حمل و سالم به دنيا آمدن 

براي همين وقتي گفت مي رود تا هوايي بخورد و . را گرفته بودبچه و همچنين مادر، حسابي رمق او 

چشم به راه سينا و مادرش باشد، به نيلو اشاره كردم همراهش مي روم و هر دو روي نيمكتي در حياط 

 .بيمارستان نشستيم

شده بودم و از طرف ديگر، دو زني را  "پدر  "يك . احساس مي كردم خوشبخت ترين آدم دنيا هستم

 ...ش از همه در دنيا دوست داشتم شاداب و خوشحال كنارم مي ديدمكه بي

نگاه  نيمچه لبخندي زد و .دست نفس را ميان دستهايم گرفته و شروع به نوازش آن كردم ...

 :سحرآميزش را به من دوخت

 !اآلن بايد پيش زنت باشي و اين كار رو براي اون انجام بدي !داداشي خلم-

 .بنابراين سكوت كردم و چيزي نگفتم. ين را نمي خواهدولي معلوم بود واقعا ا

 .امين-

 چيه؟ !امين فدات بشه-

 اسمشو چي مي خواي بذاري؟ !خدا نكنه -

 :با بدجنسي به او چشم دوختم

 كي؟-

 !اذيت نكن ديگه-

 :و خواست دستش را عقب بكشد كه اجازه ندادم

 .با نيلو قرار گذاشته بوديم اگه دختر باشه اسمشو من انتخاب كنم اگه پسر اون !ببخشيد...خيلي خب-

 نه؟...معموال نبايد برعكس باشه؟ آخه آقايون بيشتر دوست دارن پسر دار بشن-
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 ...براي همين اسمشو مي ذارم !من نه... خب-

 :كمي مكث كردم تا او نگاه كنجكاوش را به من بدوزد و ادامه دادم

 !مونس-

 :رت زيباي او، انگار خستگي از تنش در رفته باشد، درخشيدصو

 .مامان مونس خدا بيامرز حتما خوشحال مي شه !خيلي قشنگه-

 ! مي تونم صداش كنم مونس بابا. تازه فكرشو بكن .خدا مادر تو رو هم بيامرزه ...آره-

 :و به او اشاره كردم

 بابا؟مرباي ...نه !اين طوري بعضيا هم حسوديشون نمي شه -

حالت سرخوشانه چهره اش پر كشيد و ، به يكباره .فهميد جدي نمي گويم و فقط سرش را تكان داد

 :نگراني در چشمانش موج زد

. منظورم اينه، همه چي بهتر از اوني به نظر مي رسه كه واقعي باشه... زندگي  !راستش مي ترسم...امين  -

حاال ... براي تو كه ديگه دلم مي خواد بلند بشم و همين جا  !نه اينكه براي خودم خوشحال نباشم

 ...ولي از فكر اينكه مثال سينا ممكنه دوباره !سانسورش مي كنم

 اين قدر اما و اگر توي كار مي ياري خسته نمي شي؟... دختر-

 .جدي مي گم امين -

 .منم جدي ميگم خواهري-

 :خودم چرخاندمشانه هايش را با دو دست گرفتم و او را به طرف 

اينو باور مي ...مي دوني چقدر برام عزيزي؟ فقط براي ديدن خنده تو حاضرم جونمو فدا كنم... نفس من-

 كني؟

 !حتي به شوخي هم نبايد اينو بگي پسره ديوونه -

براي فهميدن حس عذاب وجداني كه توي صورتش بود احتياجي به قدرت غيب گويي نداشتم ولي ادامه 

 :دادم

نمي ذارم حتي يه مرواريد هم از اين چشما پائين . قول مي دم !هر چي كه بشه من باهاتم...آيندهدر -

 باشه؟ بهم اعتماد داري؟. بياد

 :پلك هايش را بست و گفت

 .مي دوني كه دارم-
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. اجازه نمي ديم اين اتفاق بيفته !حتي به همچين چيز احمقانه اي فكر هم نكن !نترس...پس نگران نباش-

 راضي شدي؟ !مبا ه

بعد هر دو دوباره به پشتي نيمكت . چشمهاي نفس من از خوشحالي برق زدند و دستم را محكم گرفت

 .، به روبرو چشم دوختيمتكيه داديم و در انتظار آينده اي كه شك نداشتيم به خير و خوبي فرا مي رسد
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