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به نام خدایی که دوستش دارم
وتا آخر عمر دوستش خواهم داشت
و لبانم خفته در نگاهت،
بشنو اوج خود بیگانگی را
آینه در برابرم،تو را می جوید
هــدف از نوشــتن داســتان بیــان ایــن بــوده کــه زندگــی زیباســت و
انگیــزه ای بــرای انســان هایــی کــه فکــر مــی کننــد زندگیشــان را از
دســت داده انــد  ،بــه هــر دلیلــی شــود تــا شــروع بــه گام برداشــتن
در زندگــی کننــد و بــه زندگــی شایســته و قابــل احتــرام کــه حــق
هــر انســانی هســت برســند...
از خانــواده ام کــه همیشــه کنــار مــن بــوده انــد در شــادی و غــم هــا
تشــکر میکنم،تشــکری بــه انــدازه بیکــران دریاهــا...
مــن ،فاطمــه رحیمــی هنــرور ،بــه امیــد اینکــه بتوانــم قدمــی مفیــد
بــرای جامعــه خویــش برداشــته باشــم دســت بــه نوشــتن زده ام...
درنهایــت احتــرام و عشــق و دلتنگــی خاصــی از نبودنــت ایــن کتــاب
را بــه تــو پــدرم ،تقدیــم میکنــم کــه در نگاهــت همیشــه مهربانــی و
صداقــت مــوج مــی زد و بــه مــادرم کــه بــا نگاهــش بــه قــدر تمــام
دنیــا ســخن مــی گویــد و مــن  ،عاشــقانه دوســتت دارم مــادر...
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در خونــه رو بــاز کــردم و داخــل شــدم ،مثــل همیشــه صــدام رو تــو حلقــم انداختــم
و بلنــد داد زدم  :مامــان ،مامــان...
امــا مثــل اینکــه هیــچ خبــری نیســت ،ســکوت فضــای خونــه رو پــر کــرده بــود از
مدرســه اومــده بــودم خســته بــودم بــه خاطــر همیــن بــی خیــال گشــتن مامــان
شــدم .
رفتم سراغ یخچال وای!! چه کیفی میداد .
خونــه مــا صدمتــر بــود دوتــا اتــاق خــواب داشــت،مثل همــه ی خونــه هــا یــک
پذیرایــی و یــک آشــپزخانه .
تــو اتــاق داشــتم لباســام رو عــوض میکــردم کــه صــدای بــاز شــدن در مــن از جــا
کنــد  ،رفتــم ســمتش دیــدم مامانــه.
گفتم :سالم ،مامان کجا بودی!؟ نمی گی آدم نگران میشه !
مامــان  :ســام دختــر آتیــش پــاره ام ،خونــه همســایه کجــا بایــد باشــم! نهــار
خــوردی؟
گفتم :آره
مامان:دختر نباید اینقدر شکمو باشه.
گفتم:مامــان چیــکار کنــم خــوب نخــورم ؟!یــه خــورده از حــرف مامانــم ناراحــت
شدم.ســمت اتــاق رفتــم دراز کشــیدم رو زمیــن بــه همــه چــی فکــر میکــردم تــا
اینکــه خوابــم بــرد.
مامان :بلند شو مردم دختر دارند ماهم دختر داریم گرفته خوابیده .
با صدای مامانم بیدار شدم.
گفتم:باز شروع کردی مامان!
ســمت کتــاب دفتــرم رفتــم ،خــواب آلــود بــودم;دوم راهنمایــی مــی خونــم اســمم
ترنــم ،تقریبا14_13ســاله ام .
وای حالــم از حفــظ کــردن درس بهــم میخــوره ولــی مجبــور بــودم حفــظ کنــم
نمــره بیــارم ،البتــه حافظــه خوبــی هــم دارم در کل درســم بــد نیســت.
مامان:ترنم ،ترنم ببین خواهرت کجاست چرا زنگ نزد.
خواهــرم افســون ســه ســال از مــن بزرگتــر بــود تــو تولیــدی لبــاس ،خیاطــی میکنــه
تــا دیپلــم درس خونــده .
خانــواده ام نذاشــتن کنکــور بــده بــره دانشــگاه ولــی مــن مطمئنــم اگــه اجــازه مــی
دادنــد خواهــرم بهتریــن دانشــگاه قبــول میشــد .خواهــرم از اون بــه بعــد تــو الک
خــودش فــرو رفته.مــن و افســون بــا اینکــه خواهــر بودیــم خیلــی متفــاوت بودیــم و
ایــن تفــاوت بــرا خیلیــا جالــب بــود.
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مــن پرهیجــان ،شــیطون ،بهتریــن چیــزا رو بــرا خــودم میخواســتم ،از زیــر کار در
میرفتــم و اگــر میدیــدم بــه افســون محبــت میکننــد دو برابــرش را بایــد بــه مــن
مــی کــردن! خالصــه لــوس خونــه بــودم ولــی افســون کــم حــرف بــود بــا کســی
زیــاد حــرف نمیــزد و رفــت و آمــد نداشــت مثــل مــن ولخــرج نبــود همــه ی
کارهــای خونــه روهــم انجــام مــی داد امــا از نظــر ظاهــری افســون بلنــد قــد و
الغــر بــود ،مــن قــدم متوســط کمــی تپــل تــر از اون ،و خوشــگلتر از افســون بــودم.
ایــن تفــاوت چهــره بــرای مــن کــه خــود خــواه بــودم امتیــاز محســوب مــی شــد.
این تفاوت شخصیتی ما باعث شده که ازهم فاصله بگیریم.
گفتم:مامان باشه االن زنگ می زنم.
گوشــی رو برداشــتم زنــگ زدم .گفتم:الــو ،ســام خانــم زنــد میشــه بــه افســون
بگیــد یــه لحظــه بیــاد ؟
زند:باشه االن میگم ،افسون...افسون
افسون:الو بله.
گفتم:الو سالم افسون مامان میگه چرا زنگ نزدی پس کی میای ؟
افسون:شما برید من نمیام.
گفتم:برو بابا تو هم مارو کشتی با این اخالقات یک سال نرفتی خونه خاله .
افسون:به خودم مربوطه فضول نخواستم .
گفتــم :باشــه زیــر لــب غــر زدم .صــدام بلنــد کــردم کــه مامــان تــو آشــپزخونه
بــود بشــنوه.
گفتم:مامان افسون نمیاد ما بریم.
مامان:از دست این دختر چیکار کنم غیر از تولیدی و خونه جای نمیره.
گفتم:مامان بی خیالش من دارم آماده میشم بریم.
مامان :کاش خواهرت یکم به تو می کشید پررو میشد.
گفتم:مامان،واقعــا دســتت درد نکنه.مــن چیــکار کنــم کــه افســون اینجوریه ،هرکســی
یــه جــوری دیگــه اه.
مامان:باشه بابا یه چیزم بهت گفتنی بهت بر میخوره.
شــب شــده بــود مشــغول تماشــای تلویزیــون بودیــم کــه تلفــن زنــگ زد .افســون
پشــت تلفــن بــا کســی حــرف نمــی زد واال مــن کال در حیــرت خلــق و خــوی خواهــرم
بــودم .مثــل همیشــه مــن جــواب دادم :الــو ســام ..
بابا:سالم دختر گلم .
گفتم :سالم بابا جون تو خوبی؟
بابا:مامان خوبه ،افسون چی؟
گفتم :همه چیز روبه راه کی بر می گردی؟
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بابا:هفته ی بعد .
گفتم:بابا االن تو دو ماه رفتی زود بیا.
بابا:باشه دختر گلم .
بعد گوشی قطع کردم.
مامان:بابات چی میگفت ؟
گفتم:سالم می رسوند میگفت هفته ی بعد میام .
پــدر و مــادرم هردوشــون بچــه روســتا بودنــد و تــا دوم راهنمایــی خونــده بودنــد
و بــه شــهر کوچکــی کــه االن زندگــی میکنیــم کــوچ کــرده بودنــد .
پــدرم کارگــر بــود و تــو شــهرهای بــزرگ کار میکــرد امــا مــرد ســخت گیــری
نبــود ولــی نمیدونــم چــرا بــه خواهــرم اجــازه نــداد بــره دانشــگاه! اصــا بابــام بــه
دانشــگاه حساســیت داشــت از مامانــم همیشــه مــی پرســیدم ،اینــو بهونــه میکــرد و
میگفت:دانشــگاه چیــز خوبــی نیســت .
منــم همیشــه مــی گفتــم :چــه ربطــی داره االن دختــر دایــی رفتــه دانشــگاه چــه
اتفاقــی بــراش افتــاده مگــه؟
با توجه به اینکه به قول مامانم سرتق بودم .
میگفتم :شما درس نخوندید این فکرا رو میکنید .
مامانم بعدش حسابی دعوام میکرد.
خالصــه بــی خیــال ایــن ســوال تکــراری شــدم .بــه خاطــر همیــن تــو مدرســه بــه
درس زیــاد گیــر نمــی دادم چــون مــی دانســتم مــن فوقــش تــا دیپلــم بایــد بخونــم
و هیــچ راه پیشــرفتی نــدارم امــا خیلــی دلــم مــی خواســت بــه دانشــگاه بــرم .
فردا صبح تو مدرسه بودم با نگین حرف می زدم .
نگین:ترنم به بابام گفتم برام گوشی بگیره همه دیگه گوشی دارند تو نمی خری؟
مخــم ســوت کشــید خواهــرم افســون کــه اخالقــش بــا مــن فــرق میکرد،بــه هــر
حــال وقتــی بــرا اون گوشــی نگرفتنــد بــرا مــن هــم نمــی خــرن.
گفتم:نگین زود نیست واسه گوشی؟
نگیــن:وا چــه حرفــا میزنی!بگــو خانــوادم نمــی ذاره،االن مهســا خانــوادش نخریــدن
دوســت پســرش بــراش گرفتــه و پنهونــی ازش اســتفاده مــی کنــه.
بــاز ذهنــم ســوت کشــید مــن شــناخت دقیقــی از جنــس مخالــف نداشــتم ،تــو خونــه
هــم پســر نداشــتیم .پســر عموهــام بودنــد ولــی اونــا تــو روســتا بودنــد هــر از
گاهــی مــی دیــدم .
گفتم:آره بابا خانوادم نمی ذاره چی شد فهمیدی؟!
یــک مــاه گذشــت دوبــاره بــا نگیــن بــودم گوشــی خریــده بــود و اون بــه مــن
نشــون میــداد  .نگیــن بــا یــه پســر بــه اســم رســول کــه بچــه ای تهــران بود دوســت
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بــود مــن همیشــه بهــش میگفتــم اون کجــا تــو کجــا!
رابطــه شــون در حــد پشــت تلفنــی حــرف زدن بــود و همدیگــرو جــزء یــک بــار
ندیــده بــودن .
مــن و نگیــن یــه فرقــی داشــتیم نگیــن اطالعاتــش از مــن بیشــتر بــود ،خالصــه
گوشــیش رو نــگاه کــردم.
گفتم:خوبــه دیگــه ،دیگــه نمیخــواد خونــه ی مهســا بــری بــه رســول زنــگ بزنــی
مگــه نــه؟
نگین:آره از دیشب بهم پیام میدیم نمیدونی چیا میگه!
گفتن:چی میگه مگه؟
نگین:رســول میگــه یــه دوســت بــه اســم اشــکان داره دنبــال دوســت دختــره بــه
مــن گفــت تــا بــراش پیــدا کنــم.
گفتم:خوب به من چه ربطی داره؟
نگین:نمی خوای باهاش دوست شی؟
گفتــم:وا تــو هــم احمقیــا ! وقتــی همدیگــرو ندیدیــم چــه جــوری دوســت بشــیم!
بعــدش اینــکار کنــم مامــان و بابــام دعــوام میکنــه افســون کــه از مــن بزرگتــر از این
حرفــا نمیزنــه چــه برســه مــن!
نگین:افسون بی خیال اونکه تو دنیای دیگه ای هست.
گفتم:هی ،حواست باشه خواهرم مثل اینکه.
نگین:خوب شما تلفنی حرف می زنید بعد خواستید همدیگرو می بینید.
گفتم:نگیــن فــرض باهــاش دوســت شــدم مــن کــه از ایــن چیــزا ســر در نمیارم.مــن
بــا اون پســر اســمش چــی بــود؟ دوســت نمیشــم.
برگشــته بــودم خونــه همــه خونــه بودنــد ســر ســفره نهــار منــم نشســتم ســام
احــوال پرســی کــردم .
بابا:مرسی دخترم مدرسه خوش گذشت ؟
گفتم:آره بابا جون جات خالی.
افســون داشــت مــن نــگاه میکــرد اون هیــچ وقــت نمــی تونســت ابــراز احساســات
کنــه تــو ذهنــم ســوال بــود چــرا افســون بــا مــن اینقــدر فــرق داره .
نگین:ترنم آخرین امتحانم دادیم خیالمون راحت شد.
گفتم:آره بابا حیف این همه درس بخونم آخرش دانشگاه نرم.
نگین:بــی خیــال بیــا بریــم یــه دقیقــه گوشــه حیــاط مــی خــوام بــه رســول زنــگ
بزنــم .
مــن حــرف زدن اونــا رو مــی شــنیدم یــه چیــزی تــه دلــم قلقــک میــداد کــه چقــدر
لــذت مــی بــره  ،شــاده  ،امــا بــاز جــرات دوســت شــدن نداشــتم نگیــن بعــد اینکــه
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حرفــاش تمــوم شــد اومــد ســمت مــن .
نگین:دیــدی ترســی نــداره راســتی بیــا شــماره ای اشــکان خواســتی بهــش زنــگ
بــزن.
گفتم :آخه نادان من چی بگم؟
نگین :بگو دوست منی خودش همه چیو میگیره.
تــو تمــام مســیر بــه حــرف هــای عاشــقانه نگیــن و رســول فکــر میکــردم امــا مــن
چطــور بــه کســی کــه ندیــدم زنــگ بزنــم وقتــی رســیدم بابــام جلــو در ایســتاده
بــود ســام کــردم .
بابا:سالم دختر خوشگلم .
وقتــی وارد خونــه شــدم اولیــن کســی کــه دیــدم پســر عمــوم حمیدرضــا بــود
شــش ســال از مــن بزرگتــر بــود و چــون مــن بــرادر نداشــتم مثــل داداشــم بــود.
حمیدرضا:سالم خدارو شکر اومدی.
گفتم:سالم چرا چی شده؟
گفــت:واال بابــام کــه تلویزیــون نــگاه میکنــه بابــات هــم رفــت خریــد کنــه ،خواهــرت
افســونم کــه میشناســی زیــاد کــه نــه ،کالحــرف نمیزنــه حوصلــه ام ســر رفــت.
گفتم :پس باید بریم بیرون یه بستنی بخوریم.
حمیدرضا:باشه ترنم خانم شیطون .
از مامانــم اجــازه گرفتــم و قبــول کــرد رفتــم لباســام عــوض کنــم یــه دقیقــه تــو
آینــه نــگاه کــردم تــا شــالم درســت کنــم خــودم دیــدم صورتــی داشــتم گردیــش
مثــل مــاه بــود پوســت ســفید ،موهایــی طالیــی رنــگ و ابروهــام ومــژه ام تیــره
تــر از موهــام امــا نمیدونــم چــرا رنــگ چشــام ســیاه بــود دمــاغ و دهانــم کوچیــک
بــود ،تــا ایــن روز یعنــی تــا چهــارده ســالگی ،اینقــدر بــه قیافــه ام دقــت نکــرده
بــودم غــرق ایــن افــکار بــودم کــه صــدا اومــد.
حمیدرضا:ترنم میخوای من بکشی زود باش دیگه.
تــوراه هیــچ کــدوم حرفــی نزدیــم وقتــی رســیدیم بــه بســتنی فروشــی مــن غــرق
تماشــای آدمــای اونجــا بــودم کــه یــک دفعــه حمیدرضــا گفت:ترنــم تــو چنــد
ســالته؟
بــه شــوخی گفتم:دیونــه شــدی خــوب معلومــه تابســتان چهــارده ســالم تموم میشــه
میــرم پانــزده ســال .
حمیدرضا:من چند ساله ام؟
گفتم:واقعا امروز یه چیزت شده خوب بیست یک سال .
خنــده ای رو لبــاش نشســت مــن از ایــن خنــده تعجــب کــردم بــا لبخندهــای
همیشــگی فــرق میکــرد .
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شهر ما شهر کوچیکی بود دخترا رو تقریبا از دوازده سالگی شوهر می دادند ولی
در مورد من همیشه فکر میکردم خواهر بزرگتر دارم و نوبت به من نمیفته و از
این بابت خوشحال بودم.
حمیدرضا:ترنم...ترنم حواست کجاست با توام بستنی چی دوست داری؟
گفتم:یه چیزی سفارش بده دیگه.
حمیدرضا:گفت بی حوصله شدیا؟
وقتی بستنی خوردیم تو راه که برمی گشتیم.
حمیدرضا:ترنم یه چیز بهت بگم ناراحت نمیشی ؟
گفتم:نه حرف بزن ببینم چته.
حمیدرضا:راستش من...من...میخام به بابام بگم .
گفتم:چیو به بابات بگی؟
حمیدرضا:اینکه تورو میخوام ...
وقتــی ایــن حــرف گفــت از شــدت تعجــب بهــش خیــره نــگاه کــردم نمــی دونســتم
بایــد چــی بگــم اصــا تجربــه ای نداشــتم .
حمیدرضا:آروم باش بابا خوب هر دختری یه روز ازدواج میکنه.
گفتم:آره ولی من سنم کمه ،من از این مسائل سر در نمیارم .
تــا خونــه هیــچ حرفــی بیــن حمیدرضــا و مــن رد بــدل نشــد مــن مبهــوت بــودم
کــه دقیقــا چــه اتفاقــی افتــاد بــا خــودم فکــر میکــردم اگــه یــه دختــر بیســت ســاله
بــودم از اینکــه یــه پســر بهــم ابــراز عالقــه کــرده از شــدت خوشــحالی مــی مــردم
بــا خــودم فکــر مــی کــردم کــه بــه افســون کــه هیجــده سالشــه پیشــنهاد شــده .
نگین من و باهم تو سالن مطالعه نشسته بودیم .
گفتم:نگین پسر عموم بهم اینجوری گفته!
نگین:مبارک باالخره بختت باز شد،یکی تورو خواست .
گفتم:به تو چه به فکر خودت باش.
نگین:خوب معلومه منظورش چی بوده احمق میخاد بیاد خواستگاریت .
گفتم :من هنوز سنم کمه.
نگین:برو خودت سیاه کن زهرا که از تو یک سال کوچیکه ازدواج کرده.
گفتم:اصال اگه بیاد من نمیدن خواهر بزرگتر دارم.
نگین:نکنه بهش عالقه داری که میگی نمی دند؟
گفتم:زهر مار منظورم اینه خدا کنه وجود افسون مانع اینکار بشه.
نگین:بــه هــر حــال نمــی دونــم اولیــن خواســتگارته بهــت تبریــک میگــم ،باالخــره
متوجــه شــدم تــو خونــه نمــی ترشــی .
گفتم:نه اینکه مامان تو نمیخاد ترشیت بگیره.زدیم زیر خنده..

11
نگین:راستی چی شد ،به اشکان زنگ زدی ؟
گفتم:برو پی کارت مگه بیکارم.
نگین:امتحانش کن ضرر نداره.
ساعت دیدم متوجه شدم دیر میشه ازش خداحافظی کردم .
کســی خونــه نبــود بعــد اینکــه لباســام عــوض کــردم مثــل همیشــه خــودم پهــن
کــردم جلــوی تلویزیــون ،خســته شــدم تــو خونــه هــی چــرخ مــی زدم یــاد شــماره
ای اشــکان افتــادم بــا خــودم گفتــم امتحــان کنــم دوبــاره پشــیمون شــدم بــا خــودم
گفتــم دوســتای تــو ازدواج کردنــد یــا دوســت دارند،تــو چقــدر بــی عرضــه ای
نمــی خــوای کــه باهــاش دوســت شــی فقــط یــک زنــگ ســاده اســت.
شماره رو وارد کردم ،داشت بوق می خورد گوشی برداشت :الو بفرمایید.
مــن نتونســتم حــرف بزنــم بــه خاطــر همیــن قطــع کــردم دو ســه بــار زنــگ زد
جــواب نــدادم دوبــاره گفتــم چــی شــد تــو کــه مثــل افســون خجالتــی نبــودی حــرف
بــزن دیگــه .
زنــگ زدم دوبــاره پشــت گوشــی:الو چــرا جــواب نمــی دی مــرض داری مزاحــم
میشــی.
گفتم :اشکان...
اشکان:شما .
نمــی تونســتم حــرف بزنــم صــداش بــرام جالــب بــود هیــچ وقــت بــه تفــاوت
صــدای پســرها توجــه نکــرده بــودم پشــت گوشــی :چــرا جــواب نمــی دی.
گفتم:من دوست نگینم...
دیگــه نتونســتم ادامــه بــدم گوشــی قطــع کــردم چنــد بــاری زنــگ زد جــواب ندادم
فــوری رفتــم اتــاق حــس و حالــم متفــاوت شــده بــود هــم خوشــحال وهــم غمگین .
شب افسون صدا کردم گفتم :میشه چند لحظه بیای کارت دارم.
افسون:ترنم چیکار داری نکنه باز دسته گل به آب دادی که من صدا کردی؟
گفتم:افسون چه ربطی داره میخوام با آبجیم حرف بزنم.
گفت:خودت میدونی من حوصله ورراجی ندارم زودتر حرفت بگو.
حرفــم چیــز دیگــه ای بــود امــا ناخــود آگاه گفتم:توچــرا شــوهر نمــی کنــی .از ایــن
حرفــم عصبانــی شــد .
گفــت :بــه تــو چــه فضــول خانــم نکنــه میخــای شــوهر کنــی فکــر مــی کنــی مــن
ســد راهــت شــدم؟
اینــو گفــت اتــاق تــرک کرد،مبهــوت شــدم چــرا اینطــوری کــرد مــن صــداش
کــردم کــه بگــم یــه کار اشــتباه کــردم بــه یــه پســر زنــگ زدم ولــی چــون توجهــی
نشــون نــداد مجبــور شــدم بحــث دیگــه ای پیــدا کنــم مــن قصــد خاصــی نداشــتم.
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تــو ذهنــم افــکار بــدی پرســه مــی زد یعنــی افســون بــه مــن حســادت مــی کنــه
بعــدش مــی گفتــم اون چــرا بایــد بهــم حســادت کنــه تــو همیــن افــکار خوابــم بــرد...
صبــح شــده بــود مثــل همیشــه افســون ســرکار رفتــه بــود ســاعت ده صبــح بــود
مامــان بــرا خریــد رفتــه بــود بیــرون داشــتم نــون وپنیــر از یخچــال مــی آوردم
بیــرون کــه تلفــن خونــه زنــگ زد ماجــرای اشــکان بــه کل یــادم نبــود .
گفتم:الو
اشکان:خودتی ؟
تا به خودم بیام قطع کنم ادامه داد...
اشکان:دیروز که زنگ زدی گفتی دوست نگینی خوشحالم کردی زنگ زدی.
با من ...من گفتم :ببخشید که من زنگ زدم.
اشکان :اشکال نداره گلم.
انــگار دنیــا رو ســرم خــراب شــد ،آتشفشــانی تــو دلــم داشــت فــوران مــی کــرد
و مــن اولیــن بــار بــود کــه ایــن کلمــات از جنــس مخالــف مــی شــنیدم و صورتــم
ناخــودآگاه از شــرم ســرخ بــا تــرس و من،مــن ..گفتم:خــوب ببخشــید مــن دیگــه
حرفــی نــدارم ،خداحافــظ.
اشکان:باشه عزیزم فقط کی می تونم دوباره زنگ بزنم.
نمیدونســتم بایــد چــی بگــم ،واقعــا مونــده بــودم و اون روحیــه کنجــکاوی مــن گل
کــرده بــود ولــی ســال هــا بعــد متوجــه شــدم اون یــک احســاس نیــاز بــه محبــت
بــوده کــه خداونــد تــو وجــود انســان قــرار داده بــا یکــم لحــن شــیطون گفتم:اگــه
خواســتم خــودم زنــگ مــی زنــم .
اشکان:منتظرم ،سرکارم نزاری؟
گوشــی گذاشــتم افــکار و روحــم درگیــر بــود ایــن حــس چــی بــود خدایــا !! وقتــی
گفــت عزیــزم ،تــو قلبــم تالطمــی ایجــاد شــد ،احساســاتم درهــم شــده بــود نمــی
دونســتم ایــن کار درســته یــا نه؟تنهــا چیــزی کــه مــی دونســتم ایــن بــود حــرف
زدن بــا نامحــرم گنــاه! گریــه ام گرفــت هیــچ وقــت فکــر نمــی کــردم مــن دختــر
ســرتق بــا گفتــن کلمــه عزیــزم اونــم از یــک پســر بــه هــم بریــزم.
موقع نهار بود گفتم:مامان اجازه میدی برم خونه نگین؟
مامان:باشه ولی چرا نمیری کالس تا خودت سرگرم کنی.
گفتم:حــرف خوبــی امــا تــو شــهر کوچیــک مــا چــه کالس خاصــی هســت تــو بگو؟مثــا
مــن عاشــق رقصــم ،ولــی نــه تنهــا شــهر مــا ،فکــر کنــم کل کشــورم نیســت.
مامانم زد زیر خنده اونم در شدیدترین حالت ممکن .
گفتم:چرا می خندی؟
مامان:یه طوری حرف میزنی انگار می خوای رقاص بشی.
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گفتم:مامــان دســتت درد نکنــه! منظــورم ایــن بــود کــه کالس هــم بایــد شــاد باشــه
و فــرح بخــش...
باز زد زیر خنده یه نیشگون از بازوم گرفت .
مامان:ترنــم بــرات نگرانــم تــو تــوی زندگیــت یــا موفــق میشــی یــا دقیقــا برعکــس..
بــه خاطــر روحیــه ات ولــی خداکنــه موفــق شــی.
گفتم:مامان کجای این بده رقص یاد بگیرم؟
مامان:هیــچ جــاش ولــی خــودت میدونــی ارزش یــک دختــر بــه غــرور و نجابتشــه
نــه بــه رقــص.
گفتم:من که سر از حرفات در نیاوردم.
مامان:به موقعش متوجه میشی دخترم.
تــو راه خونــه نگیــن بــه ایــن مســائل فکــر مــی کــردم بــه دین،اســام و اولیــن بــار
بــود بــه اســام فکــر مــی کــردم بــه عنــوان یــک مســلمان.
آیفــون زدم ،نگیــن تــک فرزنــد بــود پــدر مــادرش تحصیــل کــرده بودنــد و
ســرکار مــی رفتنــد در بــاز شــد نگیــن یــه خــورده عجیــب بــه نظــرم اومــد.
گفتم :سالم خوبی چته؟ چرا اینقدر هولی ،سرخی!
نگین:هیچی فکر کردم مامانمه اخه زنگ نزدی که بگی میای.
گفتم:نکنه با رسول حرف می زدی ترسیدی؟
نگین :حاال بیا بریم خونه بهت می گم.
رو کاناپــه نشســتیم مــا تــو خونمــون مبــل نداشــتیم و تــو ذهنــم زندگــی و خــودم و
نگیــن مقایســه مــی کــردم حســودی نمــی کــردم ولــی تفــاوت هــا بــرام جالــب بــود.
نگین:ترنم چیزی میخوری بیارم؟
گفتم:آره با کمال میل...و صدای خنده هامون روهوا پخش شد.
گفتم:نگین من یه کاری کردم.
نگین:چه عجب باالخره توهم کاری انجام دادی.
گفتم:اون پسر اسمش چی بود؟آهان اشکان زنگ زدم...خنده زیر لبی زد .
نگین:آره می دونستم.
گفتم  :از کجا؟
نگین:احمــق اشــکان بــه رســول گفتــه کــه یــه دختــر از خونــه بهــم زنــگ زده و
رســول هــم بــه اشــکان گفتــه.
گفتم:نگین به نظرت دوباره زنگ بزنم؟
نگین:خوب آره نه اون تو رو می شناسه نه تو اون که اتفاق خاصی بیفته.
گفتم:نگین نمی دونم گیج شدم.
نگین:همه اولش اینطورین نترس،بیا با گوشی من بهش زنگ بزنیم .
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گفتم:من که شمارش ندارم.
نگین:خاک تو سرت حفظ نیستی من شماره رسول از برم.
گفتم:همه مثل تو احمق نیستند!
گوشی فورا جواب داد:الو ...
نگاهم به نگین بود که چی بگم
گفتم:الو ....ترنمم
اشکان:وای خدا چه اسم زیبای داری؟
گفتم:مرسی نظر لطفتونه.
اشکان:تو چرا اینطوری حرف میزنی راحت باش.
نگیــن صــداش بلنــد کــرد گفت:آقــا اشــکان ایــن دوســت مــا پاســتوریزه اســت
اونــم خنــده ای زد .
اشکان:عزیزم راحت باش اذیت نکن خودتتو.
گفتم:باشه .
دوباره با این حرف روحیه ام تغییر کرد نمی دونستم دلیلش چیه .
اشــکان:از آشــنایت خوشــحالم امیــدوارم دوتــا دوســت خــوب بشــیم ،حــاال تــو چنــد
سا لته ؟
وجود نگین باعث شده بود شجاعتر بشم .
گفتم:پانزده سال.
اشکان:خوب منم بیست دوسالمه دانشجوی حسابداری.
وقتــی گفــت دانشــجوام یــاد خــودم افتــادم کــه دانشــگاه شــده بــود بــرام معمــا
آیــا بــه قــول مامانــم دانشــگاه چیــز خوبــی نبــود ؟
گفتم:باشه من نمی دونم چی بگم .
اشــکان:نترس عزیــزم خــودم کمکــت مــی کنم،فعــا کار دارم بعــدا زنــگ مــی زنــم
خداحافظ.
وای بــاز ایــن کلمــه رو گفــت حرفــای احساســیش بــد جــور اذیتــم میکــرد انــگار
خطــی بــر روی قلبــم مــی کشــید تــا اعمــاق وجــودم نفــوذ مــی کــرد.
گفتم:خداحافظ.
اصــا متوجــه حضــور نگیــن دیگــه نبــودم کــه دوبــاره صــدای خنــده هــاش بــه هــوا
بلند شــد.
گفتم:چته روانی؟
نگین:برو خودت تو آینه نگاه کن.
صورتم از شدت شرم سرخ سرخ شده بود اونم هم مدام مسخره می کرد.
نگین:دختر خوبه پیشت نبود فقط یه حرف ساده زد.
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شب شده بود ،من خوابم نمی برد همش حرفای اشکان به ذهنم می رسید ،دلیلش
رو نمی دونستم و با خدا حرف می زدم و احساسمو بهش می گفتم .من تا این روز
سر این چیزا نگین مسخره می کردم میگفتم چرا آدم به یه پسر زنگ بزنه حرف
بزنه ولی االن خودم دارم به حرفای یک پسر فکر می کردم تو خونه کسی نداشتم
این حرفارو بهش بگم ولی از فکر کردن به حرفای اشکان احساس خوبی داشتم.
کمی از صبح گذشته بود که مامانم گفت:ترنم ..
گفتم:بلــه مامــان جــان .مامانــم بهــم نــگاه کــرد ،ســابقه نداشــت اینطــوری جــواب
بــدم.
مامان:ترنم خوبی!
گفتم :آره .
مامان:مــن دارم میــرم واســه افســون یــه دســت لبــاس بگیــرم ایــن دختــره خودش
کــه چیــزی نمــی خره.
گفتم:کاش واسه منم می گرفتی؟
مامان:تو که هر چی بخوای به زور از بابات میگیری .
راســت مــی گفــت از چیــزی خوشــم مــی اومــد بابــام بایــد تهیــه مــی کــرد ایــن
شــده بــود باعــث روحیــه ســلطه جویــی مــن .
ســه مــاه تابســتان مــن بــا اشــکان ارتبــاط داشــتم و ایــن ماجــرا ادامــه داشــت .رابطه
خشــک اول مــن تبدیــل بــه یــک رابطــه معمولــی شــده بــود اواخــر شــهریور بــود
کــه بابــام از ســر کار برگشــته بــود کــه گفــت :فــردا قــرار بریــم خونــه عمــوت اینــا.
یــاد حرفــای حمیدرضــا افتــادم ترســیدم نکنــه بــه بابــام چیــزی گفتــن ولــی بایــد
صبــور بــودم تــا ماجــرا روشــن بشــه ولــی خــدا خــدا مــی کــردم بــه بابــام چیــزی
نگفتــه باشــند.
عمو:ترنم پاییز کالس چندم میری؟
گفتم:سوم راهنمایی.
عموم:دیگه برای خودت خانمی شدی.
گفتم:ممنون .
یــه لحظــه متوجــه نــگاه هــای ســنگین حمیدرضــا شــدم کــه عمــوم گفــت:داداش
ترنــم مثــل دختــره خودمــه .
بابام:این چه حرفیه ترنم دختر شماست .
قلبــم داشــت تنــد تنــد میــزد افســونم کــه انــگار بــو بــرده بــود یواشــکی بهــم نــگاه
مــی کــرد ولــی مــن تــو نگاهــش چیــز خوبــی نمــی خونــدم بلکــه حســادت بــود
خواهــرم هنــوز تــا ایــن ســن خواســتگار نداشــت مــن هــم جــای اون بــودم چنیــن
حســی حتمــا داشــتم .
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عمــوم :داداش ،حمیدرضــا بــه ترنــم عالقــه داره ،اجــازه بدیــد بــرای خواســتگاری
بیایــم .
بابــام داشــت میــوه مــی خــورد کــه تــو گلــوش گیــر کــرد تعجــب کــرده بــود
واســه دختــر کوچیکــش!...
بعد از خوردن آب گفت:دادش هول شدم اجازه بدید بعدا بهتون میگم .
عموم:باشه.
بیشــتر از اینکــه از حرفــای امشــب ناراحــت بشــم از نــگاه هــای افســون نگــران بــودم
بهــش فکــر مــی کــردم ،اولــش فکرکــردم بــه مــن حســادت مــی کنــه ولــی کــم کــم
فهمیــدم ،اون حمیدرضــا رو دوســت داره...
ســاعت یــازده صبــح بــود کســی خونــه نبــود فرصــت غنمیــت شــمردم بــه اشــکان
زنــگ بزنــم.
اشکان:الو....سالم خوبی پس کجای تو؟
گفتم:ببخشید بابام خونه بود نتونستم بهت زنگ بزنم .
اشکان:اشکال نداره عزیزم میخوام یه چیز مهم بهت بگم.
گفتم:چی؟
اشکان:من میخام بیام ببیمنت دیگه تحمل ندارم.
گفتم:کی اون وقت؟
اشکان:یک مهر
گفتم:اشکان من نمیتونم من تا حاال ...
اشکان:میدونم ولی نمی تونم منم دیگه نبیمنت.
گفتم:خوب باشه تویی دیگه
اشکان:تازه با رسول میام.
گفتم:وای نه تو رو به زور میبینم اون دیگه نه.
اشکان خنده ای زد:نترس بابا پیشت تنها میام.
گفتم:باشه
اشکان:ترنم جان مواظب خودت باش،فعال خداحافظ.
تــا یــک مهــر فقــط بــه ایــن فکــر میکــردم چــی بپوشــم یــا چطــور رفتــار کنــم اصــا
نمــی دونســتم بایــد چیــکار کنــم امــا بــا نگیــن یــه لبــاس انتخــاب کــردم ایــن اولیــن
قــرار مــن بــود.
اســترس شــدیدی داشــتم باالخــره یــک مهــر رســید مــن تــو پــارک شــهرمون
منتظــر اشــکان بــودم و امــروز بــا توجــه بــه اینکــه درس تــو مدرســه نداشــتیم
بــرام مهــم نبــود.
رو نیمکــت نشســته بــودم دســت پاهــام مــی لرزیــد فشــارم افتــاده بــود پاییــن
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قلبــم بــه شــدت بــاال و پاییــن مــی رفــت .تــا اینکــه دیــدم یــه جــوان بلنــد قــد
ســمتم میــاد اشــکان بهــم گفتــه بــود کــه کال آبــی مــی پوشــه فهمیــدم خودشــه.
نزدیکتــر میشــد و مــن هــم ضربــان قلبــم شــدیدتر میشــد ،اونــم منــو از مــدل
لباســام تشــخیص داد از نگیــن خبــر نداشــتم ولــی میدونســتم پیــش رســوله .
اشــکان رو نیمکــت نشســت لــرزش دســت وپاهــام مشــخص بــود دســت خــودم
نبــود.
اولیــن حرفــی کــه گفت:چــرا مــی لــرزی اضطــراب نداشــته بــاش آدم کــش نیســتم.
زد زیــر خنــده.
اون به چهره ای من نگاه میکرد ولی من فقط چشام پایین بود .
اشکان:ترنم نمیخای ببینی چه شکلیم؟
گفتم:خجالت میکشم .
اشکان:ترنم منو نگاه کن.
باز چشام پایین بود.
اشکان:پس منو دوست نداری؟
خیلــی ســخت بــود تنهــا خــدا فهمیــد چــی کشــیدم تمــام تالشــم کــردم یــه لحظــه
نــگاش کــردم خدایــا چــرا اینقــدر چهــره اش بــه دلــم مــی نشســت ،پوســت ســبزه
ای داشــت ،لبهــای قلــوه ای ،چشــم ابــروی ســیاه ،دماغــش کوچیــک عقابــی غــرق
ایــن افــکار بــودم ...
اشکان:راستش بگو خوشت نیومد؟
من من کنان گفتم:ها نمیدونم!
اشکان:نمی خوای بدونی نظر من در مورد تو چیه ؟
گفتم:خوب بگو...
اشکان:فکر میکردم یه قیافه معمولی داری ولی خیلی خوشگلی دختر!
تا این گفت بازسرخ شدم .
اشکان:نگاه کن تا یه چیزی بهش میگی سرخ میشه.
پــارک زیــاد شــلوغ نبــود اشــکان بــا کمــی فاصلــه از مــن نشســته بــود .ناگهــان
ســکوت کرد،فقــط بهــم نــگاه میکرد.منــم بــاز چشــام پاییــن بــود ،یــه دفعــه دســتمو
کشــید تــو دســتاش.
خواستم دستم بکشم بیرون ولی زورم نرسید .
اون لحظــه بــه مــن احساســی دســت کــه تــا حــال تجربــه نکــرده بــودم بــا اینکــه
تــاش کــردم دســتم از دســتش بکشــم بیــرون ولــی خــوب احســاس خوبــی داشــتم
خــودم نمیدونســتم چــه اتفاقــی میفتــه ،فقــط میدونســتم تــو قلبــم آتشــی بــا
اینــکار شــعله ور میشــه کــه دیگــه خامــوش نمیشــه و ایــن زندگــی منــو بــه تباهــی
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میکشــونه...
گفتم:چرا اینکار کردی اشکان؟
اشکان:چیکار کردم مگه !دست عشقمو گرفتم.
گفتم:من باید دیگه برم.
اشکان:یه خورده بشین،جون اشکان.
بــا گفتــن ایــن حــرف ناخــودآگاه نشســتم راســتش خــودم هــم دلــم نمیخواســت از
کنــارش برم.مــن هنــوز هــم احســاس خودمــو نشــناخته بــودم.
اشکان:من دیگه برم،تو هم اینقدر به این اتفاقا فکر نکن عشقم خداحافظ.
مبهــوت همیــن طــور مونــده بــودم نتونســتم حرفــی بزنم،فقــط دیــدم دور دورتــر
میشــه تقریبــا یــک ســاعت زل زده بــودم بــه رو بــه رو کمــی بعــد راهــی خونــه
شــدم...
تمــام شــب تمــام صحنــه هــا بــه ذهنــم میمــود ،اشــکام ســرازیر میشــد،امروز
چقــدر شــیرین بــود و نتیجــه مــن عاشــق شــدم....
اون شــب قســم خــوردم کــه بــه اولیــن مــرد زندگیــم وفــادار باشم...دوســت
داشــتنی از اشــکان تــو قلبــم داشــتم کــه تــا بــه حــال اینطــور نبــوده ام...
سر سفره صبحانه بودیم.
مامان:ترنــم امــروز بابــات میخــواد از ســر کار بیــاد ،اگــه تونســتی از مدرســه میــای
میــوه بگیــر ســرراه.
ذهنــم پــاک درگیــر بــود  ،ســرم رو بــه عالمــت کــه حرفــش رو شــنیدم تکــون
دادم،دوبــاره مامان:افســون توهــم زود بیــا.
افسون:ترنم امروز حالت خوب نیست.
گفتم:به تو چه،مگه چه جوریم نخیر خیلیم خوبم.
افسون:شاد ،شنگول نیستی.
جوابش رو ندادم کیفمو برداشتم راهی مدرسه شدم.
ســر کالس اصــا نبــودم انــگار تمــام فکــرم پیــش اشــکان بــود نگیــن متوجــه حالــم
شــده بــود .
زنگ تفریح نگین بهم گفت:ترنم تو حالت خوبه ؟
نگاهــی بهــش کــردم اون کشــیدم گوشــه ی حیــاط گفتم:یــه چیــز بپرســم راستشــو
میگــی؟
نگین:خوب بپرس.
گفتم:تا حاال رسول دستاتو گرفته؟
دوباره زد زیر خنده .
گفتم:چرا می خندی؟
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نگین:آخه این سواال از تو بعیده.
گفتم:جوابم بده.
نگین:اگه دوستم نبودی راستش نمی گفتم ولی آره .
گفتم :یه چیز بگم قول میدی به کسی نگی .
نگین:باشه قول...
گفتم:اشکان...اشکان
نگین:اشکان ...چی ؟
گفتم:دستامو گرفت.
اینقدر خندید که کم مونده بود اشکاش در بیاد.
نگین:وا دختر این چیزا طبیعیه .پس بگو چرا اینقدر تو فکری.
گفتم:وقتی رسول دستاتو گرفت چه حسی داشتی؟
کمی فکر کرد جواب داد:حس خوب ،دوست داشته شدن تو چی؟
ولــی حــس مــن باالتــر از ایــن حرفــا بــود یــه شــیرینی خاصــی تــو دلــم پیــدا شــد
و اون عشــق بــود...
گفتم:من هم چنین حسی نداشتم.
نگین:یعنی چی...
گفتم:انگار یه لحظه به آسمون رفتم و برگشتم ،راستی گوشیتو آوردی؟
نگین:آره می خوای چیکار؟
گفتم:میخــوام بــه اشــکان زنــگ بزنم،بــه خونمــون نزنگــه بابــام میــاد.دم دمــای
غــروب بــود کــه بابــا رســید .
بغلــش پریــدم ،افســونم مثــل همیشــه از رفتــار مــن حیــرت زده و منــم از رفتــار
اون.باهــم نشســته بودیــم.
بابا:ترنم تو میدونی که عموت اینا تورو خواستگاری کردند؟
گفتم:خوب.
بابا:فردا بهشون بگم بیاند یا نه؟
افسونم تمام توجه اش به حرکت و پاسخ من بود.
بلنــد شــدم گفتم:بابــا جــون ولــی بــه مامانــم گفتــه بــودم مــن از حمیــد رضــا
خوشــم نمیــاد.
بابا:دخترم پسر خوبیه.
انــگار بــا گفتــن ایــن حــرف عشــق مــن بــه اشــکان بیشــتر شــد آیــا حاضــرم بــه
خاطــر عشــقم بجنگــم!؟
گفتم:بابا خواهش میکنم.
بابا:باشه دخترم .
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نصــف شــب بــود از خــواب بیــدار شــدم بــرم آب بخورم،دیــدم مامــان ،بابــام باهــم
حــرف مــی زننــد راســتش منــم گــوش کــردم.
بابا:نرگــس تــو خــودت ترنــم رو بهتــر مــی شناســی وقتــی یــه کاری بگــه انجــام
میــده.
مامانم :پس جواب داداشت رو چه میدی؟
بابام:خوب افسون رو بهونه می کنم.
من اون لحظه خوش حال بودم وبه این موفقیت خودم می نازیدم.
مامان:آره ولی من نگران افسونم.
بابا:چرا؟
مامان:ایــن دختــر هیــچ جــا نمیــره ،بــا کســی حــرف نمیزنــه دختــر بایــد بــره تــو
اجتمــاع تــا شــناخته بشــه ،معلومــه اینطــوری بــراش خواســتگار پیــدا نمیشــه.
بابا:اگه خدا بخاد اونم براش یه خواستگار خوب میاد .
مامان:نمیدونم فکر نکنم تا زمانی که اینطور رفتار کنه.
بابا:ولی من از ترنم میترسم.
مامان:چطور؟
بابا :یاد دختر خالم ماه دخت میندازه.
مامان:آره حتی قیافشم شبیه اونه.
بابا:نمیدونم کار درستی کردم که نذاشتم افسون بره دانشگاه.
مامان:تو باباشی صالحش رو میخوای.
بابا:وقتی جنازه ماه دخت رو آوردم روستا ،دیگه قلبی نداشتم.
مامان:بی خیال ،گذشته اون روزا.
تــا حــاال اســم مــاه دخــت رو نشــنیده بــودم .یعنــی ایــن کــی بوده؟چــرا بابــام از
مرگــش ناراحته؟مگــه چــه جــوری بــوده کــه شــبیه منــه!
ســر کالس بودیــم کــه یعدفعــه گوشــی نگیــن زنــگ خــورد لورفت.بــه مــدت یــک
هفتــه از مدرســه اخــراج شــد ولــی مــن تــو ایــن یــه هفتــه بهــش ســر مــی زدم و
اون از اینکــه مــادرش از دســتش عصبانیــه میگفــت ..
نگین:ترنم از اشکان چه خبر؟
گفتم:سالمتی میگذره.
نگین:این یه هفته تموم شد از فردا میام مدرسه.
گفتم:آره فقط میتونم از گوشیت به اشکان زنگ بزنم.
نگین:نه دیگه مامان وبابام گوشیمو گرفتن.
گفتم:خوب از تلفن خونتون؟
نگین:باشه.
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من:الو...سالم.
اشکان:سالم...خوبی کجایی پس ،دلم برات یه ذره شده!
گفتم:یه چیز بگم؟
ماجــرای خواســتگاری حمیدرضــا رو بــا حرفــای بابــام روگفتــم واینکــه بابــام اذیــت
نکــرد قبــول کــرد حــرف منــو...
اشکان:اگه قضیه جدیه بیام خواستگاریت؟
گفتم :نه بابا.
اشکان:نه میام خواستگاریت.
گفتم:ولی...
اشــکان:امروز بــه خونتــون زنــگ میزنــم ،باباتــم خونســت قــرار خواســتگاری
میزارم،حرفــم نباشــه نمیخــام عشــق پاکــم رو از دســت بــدم.
گفتم:اشکان...زود نیست؟
اشکان:نه ما که همدیگرو دیدیم پسندیدیم.
گفتم:باشه به این شماره نزنگی مال خونه نگینه.
اشکان:باشه مواظب خودت باش خانمی .
گفتم:همین طور ...
نگین:چه شانسی داری تو پسره بدون چک و چونه میاد خواستگاریت.
گفتم:چطور؟
نگین:خوب اکثر دوستی ها به ازدواج ختم نمیشه.
گفتم:نه...
نگین:هی تو باغ نیستیا !
گفتم:مگه رسول نمیخواد باهات ازدواج کنه ؟
نگین:چرا ولی خانوادم میگن بچه ام.
گفتم:خــوب راســت میگــن دیگه.منــم همیــن طــورم ولــی مــن خــودم رو میتونــم
توجیــه کنــم.
نگین:چطور؟
گفتم:خانواده تو میزارن بری دانشگاه،پیشرفت کنی،من چی؟
پــس بایــد ازدواج کنــم ،بعــدش بــه ایــن فکــرم اشــکان چــون دانشــجوعه ،بعــد اینکــه
ازدواج کردیــم اجــازه بــده مــن بــرم دانشــگاه .بــاورت نمیشــه اینقــدر در مــورد
دانشــگاه ازش پرســیدم ،بــه شــوخی میگــه تــو دانشــگاه رو بیشــتر از مــن دوســت
داری .
نگین:نمیدونم شاید حق با توئه.
خودم با حرف اشکان که میاد خواستگاری داشتم خونه ی رویاهامو می ساختم ...اما
خونه ای که هیچ وقت واقعی نشد و به صورت یک رویا باقی موند...
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شــب بــود تلفــن خونــه زنــگ خــورد داشــتم میمــردم ببینــم چــی میشــه بلــه اشــکان
بــود قــرار خواســتگاری گذاشــته شــد.هنوز تــو شــوک بــودم بــرام ســوال بــود کــه
چــرا اشــکان اینقــدر عجلــه داره.
یک ماه بعد اشکان اومد خواستگاری اما بدون همراهی.
بابا:پسرم چرا تنها اومدی؟
اشکان:مامان وبابام سالم رسوندن گفتن دفعه ی بعد خدمت می رسیم.
بابا  :پسرم ناراحت نشو ولی تو باید با بزرگترت میومدی  ،من تو رو نمیشناسم،
غریبه ای.
اشکان:اگه موضوع شناخته آدرس میدم تشریف بیارید.
بابا:پســرم موضــوع تحقیــق نیســت وقتــی تــو پــدر مــادر داری چــرا کســی همــرات
نیست .
اشــکان:گفتن کــه کار دارنــد و ازتــون عــذر بخــوام و بگــم بــرا صحبــت هــای اصلــی
خدمتتــون میانــد.
بابام اخماش تو هم کشید گفت:هر موقع با خانواده اومدی صحبت می کنیم.
فکــرم درگیــر بــود چــرا اشــکان تنهــا اومــده بــود بعــد از مدتــی کــه تونســتم بــا
اشــکان تمــاس بگیرم،بهــم گفــت :پــدر مــادرش بــرا اون کــس دیگــه ای در نظــر
گرفتــن و اشــکان هــم بــه دختــره عالقــه نــداره بهــم مــی گفــت مــن عاشــق تــوام،
از یــک طــرف خوشــحال بــودم کــه اشــکان عشقشــو بهــم ثابــت کــرده و از یــک
طــرف حســی آزارم میــداد کــه اتفــاق بــدی تــو راهــه.
اشــکان چنــد بــار اومــد خواســتگاری خانــوادش بــاز نبــود اشــکان هــم خونشــون
دیگــه نمــی رفــت و بازهــم پــدرم مخالفــت میکــرد اصــرار مــن و مخالفــت پــدرم
باعــث شــده کمــی از هــم دور شــیم.
قلــب مــن چیــز دیگــه ای میگفــت مــن اشــکان دوســت داشــتم  ،اونــم عشقشــو ثابــت
کــرده بــود ایــن خیانــت بــود پاپــس بکشــم بــا خانــوادش کامــا بهــم زده بــود .
آخریــن بــاری کــه اشــکان اومــد خواســتگاری نزدیــکای عیــد بــود و پــدرم دوبــاره
حرفــای همیشــگی زد تــا اینکــه اشــکان عصبانــی شــد گفت:آقــای گــودرزی باشــه
شــما چــه دختــر بــه مــن بدیــد یــا نــه ایــن دختــر زن مــن میشــه.
همــه از ایــن حــرف تعجــب کردیــم و اشــکان بــدون خداحافظــی خونــه رو تــرک
کــرد .
مامان:ترنم...
گفتم:بله؟
مامان:یعنــی چــی حرفــش چــه بدیــد یــا نــه ایــن دختــر زن مــن میشــه؟منظورش
چــی بــود؟
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گفتم:یه حرفی از عصبانیت زده.
بیچــاره مــادرم بــی خبــر از همــه چیــز اینکــه بدونــه دختــرش دلســپرده اســت و
عاشــق.....
افســون بیشــتر از گذشــته گوشــه گیــر تــر مــی شــد تازگیــا تولیــدی هــم بــا
عالقــه نمــی رفــت گاهــی حتــی حضورشــو تــو خونــه حــس نمــی کــردم امــا خــوب
انــگار دومیــن خواســتگار مــن بــه او ضربــه زده ،واقعــا خواهرمــو دوســت داشــتم
،میخواســتم بدونــم چــرا اون از همــه چیــز بریــده ولــی اون حــرف نمــی زد...
مــن و اشــکان رابطــه مــون رو داشــتیم همــه چیــز مثــل قبــل بــود و عالقــه ی مــن
بــه اشــکان بعــد از اون اتفاقــا شــدیدتر شــده بــود و مــن بــا یــک هفتــه اعتصــاب
غــذا تــو خونــه بــرام گوشــی خریــد بابــام دیگــه راحتتــر بــا اشــکان در تماس بــودم..
بعــد از امتحانــات خــرداد بــود کــه پــای یــک خواســتگار دیگــه تــو زندگــی مــن بــاز
شــد  ،پســر همســایمون بــود و از نظــر خانــوادم خــوب بــود.
مامان:تــو بایــد ازدواج کنــی هــم ســنای تــو ازدواج کــردن تــو داره شــانزده ســالت
میشه .
گفتم:مامان ...اگه راست میگی افسون ازدواج کنه از من بزرگتره.
مامان:ترنم...چرت نگو انشاء اهلل برا اونم خواستگار بیاد اونم به وقتش.
ولــی ایــن دفعــه لجبازهــای مــن فایــده نداشــت و مــن بــا پســری بــه اســم داود
نامــزد شــدم و زندگــی مــن از اینجــا بهــم ریخــت...
مــن بــا داود ســرد بــودم و پنهانــی بــا اشــکان در تمــاس بــودم حتــی لحظــه ای بــه
ایــن فکــر نمــی کــردم کــه کار مــن نــه تنهــا اشــتباهه ،بلکــه خیانــت بــه دل یــک پســر
جــوان کــه تمــام ســعیش رو مــی کــرد کــه بــه قلــب مــن نفــوذ کنــه  ،از طــرف
دیگــه اشــکان اصــرار مــی کــرد کــه باهــم فــرار کنیــم .
اولیــن بــار کــه داود اومــد منــو ببــره خونشــون و مــن هیــچ عالقــه ای نداشــتم ولــی
رفتــم .مــن حتــی دســت بــه صورتــم نــزده بــودم بــا اینکــه نامــزد شــده بــودم
هیــچ انگیــزه ای نداشــتم چطــور خــودم بــرای مــردی کــه بهــش عالقــه نــدارم
آراســته کنــم .مــن و داود تــو اتاقشــون نشســته بودیــم .ولــی مــن ایــن ور اتــاق اون
کنــار دیگــه ،بلنــد شــد کــه بیــاد نزدیکــم بشــینه روبــه روم نشســت.
داود:ترنم...
با بی میلی کامل گفتم:بله.
داود:خوشحالم با تو ازدواج کردم.
وقتــی ایــن حــرف گفــت دلــم میخواســت همــون جــا خودمــو نابــود کنــم ولــی از
طرفــی قلــب مــن پــر از مهــر اشــکان بــود و مــن احســاس اینــو داشــتم کــه دوتــا
شــوهر داشــتم یکــی تــو قلبــم و یکــی کــه روبــه روم نشســته ...
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حرفش رو ادامه داد گفت:ترنم اجازه هست دستاتو بگیرم؟
تا اینو گفت از جام بلند شدم رفتم سمت دیگه.
خندید از کارم ،گفت:خجالت نکش من نامزدتم و قرار شوهرت بشم .
امــا نــه تــو قلــب مــن یــک مــرد بــود ،اونــم اشــکان ...احســاس میکــردم اگــر بــه
داود دســت بــدم یعنــی بــه اشــکان خیانــت کــردم مــن قســم خــورده بــودم وفــا
دار باشــم .
نــگاه هــای التمــاس گونــه داود بــه ســمتم بــود و نــگاه هــای پــر خواهــش مــن
کــه تمایــل نــدارم .ســکوت فضــارو پــر کــرده بــود داود نزدیکــم شــد طــوری کــه
نفــس هــاش صورتــم گــرم مــی کــرد.
داود:باشــه عزیــزم شــاید مــن اشــتباه کــردم نبایــد بــه ایــن زودی احســاس راحتــی
مــی کــردم ببخــش .
چشماش یک لحظه پر اشک شد از اتاق رفت.
دلم برای داود می سوخت اون بی خبر از همه جا بود ،چرا باید به خاطر اینکه من تو
قلبم کس دیگه ای رو برا روحم می خوام اون باید عذاب می کشید ...
دنبــال بهانــه ای بــرای طــاق بــودم امــا داود هیــچ مشــکلی نداشــت ،تقریبــا تــو یــک
ماهــی کــه نامــزد بودیــم کوچــک تریــن بــی احترامــی بهــم نکــرد .داود مــرد خوبــی
بــود .اصرارهــای اشــکان بــرای فــرار ذهنمــو بــه شــدت درگیــر کــرده بــود مــن
مــی دونســتم اگــه اینــکار رو کنــم آبــروی خانــوادم میــره و حتــی از مجازاتــش کــه
زنــدان بــود آگاهــی نداشــتم.
تویــک مــاه نامــزدی ،مــن و داود حتــی بهــم دســت نــداده بودیــم ،کنارهــم همیشــه
ســکوت بــود .یــک روز کــه باهــم بودیــم داود :ترنــم ...خانــم اجــازه میــدی ؟،بــه
خــدا صبــرم تمــوم شده...شــیطون نکنــه میخــوای امتحانــم کنــی ولــی بــدون ایــن
امتحــان بدیــه بــرای یــک مــرد.
بهــش فقــط خیــره بــودم دلــم بــراش مــی ســوخت امــا مــن نمــی خواســتم بــه
اشــکان خیانــت کنــم .بهــش گفتم:باشــه ولــی یــه خــورده صبــر کنــی تمــوم میشــه
ایــن بــازی..
داود:راست میگی ترنم جان.
میخواســتم امیــدوارش کنــم امــا خبــر نداشــت عشــق اشــکان اینقــدر تــوی دلــم
نفــوذ کــرده کــه حتــی بــی خیــال آبــروی خانــوادم شــده بــودم پیشــنهاد فــرار
اشــکان رو قبــول کــرده بودم.گفتــم:آره داود.
داود:خوشحالم کردی ،کم کم داشتم ناامید می شدم که بهم عالقه نداری.
تــو ایــن چنــد روز گرمتــر بــا داود بــر خــورد میکــردم تــا شــاید بــدی کــه در
حقــش مــی خــوام کنــم کمــی ســبک تــر شــه ولــی تــو ایــن چنــد روز عشــق داود
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بــه خــودم حــس مــی کــردم و گاهــی احســاس میکــردم بــا اون خوشــبخت میشــم
امــا اشــکان رو خــودم دوســت داشــتم ،از ایــن دوگانگــی رنــج مــی بــردم و بایــد
خودمــو رهایــی مــی دادم اشــکان یــا داود؟ کــدوم؟
تنهــا کســی کــه مــی دونســت مــن شــبا گریــه مــی کنــم افســون بود.مامانــم مریض
شــده بــود یــه ســرما خوردگــی ســاده بــود و فعــا کار مــن مواظبــت از مامــان
بود.زنــگ خونــه بــه صــدا در اومــد تعجــب کــردم یعنــی کیه.بــه ســمت آیفــون
رفتــم جــواب دادم ،بابــام بــود ،درســته منــو مجبــور بــه ازدواجــی کــرد کــه نمــی
خواســتم ولــی خــوب از یــه طــرف نمــی دونســت مــن اشــکان رو دوســت دارم
بــه هــر حــال بهتریــن پناهــگاه بــرای مــن بــود.در رو بازکــردم وقتــی بابــام وارد
شــد تعجــب کــردم دیــدم مشــکی پوشــیده بــرای همیــن بــدون اینکــه ســام کنــم
گفتم:ایــن چــی پوشــیدی؟
بابا:اوال سالم نترس چیز خاصی نیست .
گفتم:چرا نیست مشکی پوشیدی.
بابا:حاال بزار بیام تو بعد سیم جیم کن.
مامــان و بابــام گــرم حــرف شــدن باهــم شــدند و مــن تــو آشــپزخونه داشــتم
چــای مــی ریختــم و بــه ایــن فکــر مــی کــردم چــرا بابــام بــا مــن اینــکار کــرد و مــن
مجبــور بــه ازدواج بــا داود کــرد ،ســینی چــای جلوشــون بــردم گفتم:بابــا بگــو چــی
شــده مشــکی پوشــیدی؟
بابا:ترنم ول کن نیستایا ،خالم فوت شده.
گفتم:خاله ای شما پس چرا من نمیشناسم.
بابا:اخه رفت و آمد نداشتیم .
گفتم:خوب چرا؟
مامانــم وســط حرفــم پریــد گفت:اختــاف هــای قدیمــی دیگــه خالصــه هــر چــی
بــوده عبــاس بایــد مراســمش شــرکت کنــی بــه هــر حــال خالتــه.
بابا:آره میدونی که تنهایی طاقت ندارم توهم که مریضی ترنم رو میبرم.
گفتم:وا تو این اوضاع!
بابا:ترنم باید بیای.
مامان :بگو چشم .
بــرام عجیــب بــود مراســم ختــم کــه چیــز خاصــی نبــود کــه بابــام نمــی تونســت
تنهــا بــره .
گفتم:باشه.
بلنــد شــدم ســینی چــای برداشــتم مامانــم دم گــوش بابــام نمــی دونســتم چــی
مــی گفــت تنهــا کلمــه ای کــه شــنیدم مــاه دخــت بــود .معلــوم شــد ایــن خالــه یــه
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ربطــی بــه مــاه دخــت داره بــرام جالــب شــده بــود کــه پــدر و مــادرم چیــو پنهــون
میکنــن.
وقتــی ســر خــاک خالــه بابــام رفتیــم جالــب بــود کنــارش یــه قبــر بــود بــه اســم
مــاه دخــت و بــه نــگاه هــای پــدرم متمرکــز بــودم ،پــدرم اصــا حواســش بــه قبــر
خالــه نبــود بلکــه مــات ومبهــوت بــه قبــر مــاه دخــت نــگاه مــی کــرد و مــن در
حیــرت ایــن نــگاه هــا بــودم کــه پــر از غــم بــود.
وقتــی خونــه خالــه بابــام بــرای شــام رفتیــم ،دختــر خالــه ی بابــام رو دیــدم ســمیه،
اسمشــو از بــس صــداش میکردنــد فهمیــدم و ســعی کــردم باهــاش صمیمــی بشــم
شــاید بتونــم در مــورد مــاه دخــت بدونــم .شــب زیــر ســوراخی کــه تــو خونــه
هــای روســتایی هســت دراز کشــیده بــودم چقــدر هــوا عالــی بــود ســتاره هــا رو
تماشــا میکــردم دیــدم ســمیه یــه گوشــه تکیــه داده تــو غــم مــادرش ســکوت کــرده
مهمونــای دیگــه هــم بودنــد.
ناخــودآگاه بلنــد شــدم ســمت ســمیه رفتــم دستشــو گرفتــم بردمــش حیــاط و
اون مبهــوت مونــده بــود چــرا اینــکار رو کــردم ولــی خــوب نتونســت چیــزی بگــه...
چندتــا پلــه بــود بردمــش اونجــا نشســتیم .
سمیه:دختر برای چی من آوردی اینجا؟
گفتم:سمیه به روح مامانت قسم یه چیزی بپرسم راستشو میگی ؟
ســمیه:چرا دختــر قســمم میــدی؟ نمــی دونســتم پســر خالــه دختــری مثــل تــو
داشــته باشــه.
گفتم:مگه چه جوریم؟
سمیه:خوشگلی ،صورتت گرد مثل ماه ...
گفتم:چشات خوشگل میبینه توهم خوشگلی.
ســمیه:هی ..نــه بــه انــدازه مــاه دخــت تــو خیلــی شــبیه مــاه دختــی هــردو تــون
فکــر کنــم بــه مــادر بــزرگ مــادری بابــات کشــیدید.
گفتم:آهــان ســوال مــن همیــن مــاه دخــت ،کیــه؟ چــرا مــا باهــم رفــت و آمــد
نداریــم؟
سمیه:برای چی میخوای بدونی؟
گفتــم :نمیدونــم شــاید اولــش بــه خاطــر اینکــه از پــدرم شــنیدم شــبیه مــاه دختــم،
ولــی امــروز تــو نــگاه پــدرم غمــی دیــدم کــه ســنگینیش رو حــس کــردم.
سمیه :میگم قسمم دادی ،ولی بین خودمون بمونه ،قول میدی؟
گفتم:بــه جــون عزیزترینــم کســم بــه هیچکــی نمیگم.شــروع بــه تعریــف کــردن
کــرد...
وقتــی بابــات و خواهــر مــن کوچیــک بودنــد تــازه مدرســه بــه روســتای مــا اومــده
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بو د .
بعضــی از خانــواده هــا هــم میذاشــتند دختــرا درس بخوننــد ،مــاه دخــت و بابــات
رفتنــد مدرســه .بابــات ســه ســال از مــاه دخــت بــزرگ بــود  .ولــی مدرســه
راهنمایــی تــو شــهری کــه تــو االن زندگــی میکنــی بــود  .مــاه دخــت دوســت
داشــت ادامــه بــده امــا خانــواده ی مــن اجــازه نمــی دادنــد امــا مــاه دخــت قبــول
نمیکرد،بابــات رفــت امــا تــا دوم راهنمایــی خونــد چــون پدربزرگــت تــو کشــاورزی
بــه کمــک نیــاز داشــت .
مــاه دخــت یــک ســال عقــب افتــاد امــا اینقــدر التمــاس پــدر و مــادرم کــرد
کــه آخــر اونــم بــه شــهر رفــت بــرا درس،تســلیم نشــد ادامــه داد ،وقتــی ســوم
راهنمایــی میخونــدن پــدرت و مــاه دخــت بهــم عالقــه پیــدا میکننــد ،شــاید تــو
هنــوز معنــی عشــقو ندونــی ولــی یــک عشــق زود هنــگام در دوره نوجوانــی  .تنهــا
کســی کــه ایــن موضــوع رو اون موقــع میدونســت مــن بــودم ولــی چــه میشــه
کــرد قلــب مــاه دخــت از عشــق بابــات پــر شــده بــود.
زمان گذشت ماه دخت دختر باهوشی بود دبیرستان قبول شد .
مــاه دخــت درس خونــده بــود میخواســت پیشــرفت کنــه و از ایــن ور خواســتگار
داشــت امــا دلــش پیــش پــدر تــو گیــر بــود عشــقی کــه چهــار ،پنــج ســاله شــده
بــود.
به هر حال کنکور داد ماه دخت ؛ جالب اینه تهران حقوق قبول شد.
نمیدونــی تــو خونــه مــا اون موقــع چــه وضعــی بــود ؛مــاه دخــت قهــر کــرده بــود
خونــه خالــه اش کــه مادربــزرگ تــو باشــه رفتــه بــود و پــدرو مــادر مــن هــم
مخالــف بودنــد.
امــا مــاه دخــت رو میشــناختم کوتــاه بیــا نبــود از طرفــی بــا باباتــم بحــث داشــت.یه
روز رفتــم کــه بــه مــاه دخــت ســری بزنــم.
نمیدونم شاید خدا نبخشه ولی حرفاشون رو گوش کردم ...
ماه دخت :عباس باید برم.
عباس:نــه مــن میخــوام بیــام خواســتگاری تــو میدونــی کــه چقــدر دوســتت
دارم،نمیخــواد بــری.
ماه دخت:من میخوام برم دانشگاه.
عباس:میترسم.
ماه دخت:از چی میترسی؟
عباس:مــاه دخــت میدونــی مــا چنــد ســال همدیگــرو میخوایــم اگــه دانشــگاه بــری
قبلــش باهــم ازدواج کنیــم.
مــاه دخــت :واقعــا کــه یعنــی تــو بــه حــرف مــن اعتمــاد نــداری بــه خاطــر کــی تــا
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حــاال ازدواج نکــردم.
عباس:آره ولی به خاطر درسم بود.
ماه دخت:اگه منو دوست داری باید به خواسته های منم اهمیت بدی.
عباس:باشــه مــاه دخــت هــر چــی تــو بگــی ولــی بگــم دو ســال از دانشــگاهت بگــذره
میام خواســتگاریت.
ماه دخت:عباس ازت ممنونم هیچ وقت فراموش نمیکنم این لطفت رو.
باالخــره خانــوادم قبــول کــرد یــک ســال اول همــه چــی خــوب بــود و ماهــم
خوشــحال بودیــم باالخــره از ایــن روســتا یکــی دانشــگاه رفت.اولیــن دختــر دانشــجو
بــود تــو روســتا،اما مــاه دخــت کــم کــم عشــق پــدرت رو فرامــوش میکــرد باهــاش
ســرد شــده بــود و مــن دلیــل اینــکارش رو نمیدونســتم وبهــش توصیــه میکــردم
مثــل ســابقه بشــه امــا اون عــوض شــده بود،طــرز حــرف زدنش،لبــاس پوشــیدن،از
همــه چــی ایــراد میگرفــت بــا گــذر زمــان متوجــه شــدم تــو دانشــگاه بــا پســری بــه
اســم ســهراب دوســت شــده اونقــدر بــه مــاه دخــت محبــت و ابــراز عشــق کــرده
کــه مــاه دخــت مهر،عالقــه اش بــه پــدرت داشــت رنــگ مــی باخــت ؛مــن بایــد یــه
کاری میکــردم بــه خاطــر همیــن بــه بابــات گفتــم زودتــر بیــاد خواســتگاری.
امــا فاجعــه زمانــی اتفــاق افتــاد کــه خالــه اینــا اومدنــد خواســتگاری ولــی مــاه دخــت
جــواب رد داد ،نمیدونــی بابــات چــه حــس حالــی داشــت.انگار آب ســردی روش
ریختــه باشــند و خالــه اینــا ناراحــت شــدند امــا بابــات نمیتونســت مــاه دخــت از
دلــش بیــرون کنــه .
ســال آخــر بــود روزهــا عــادی داشــتند ســپری مــی شــدند عشــق جدیــد مــاه
دخــت رو بیشــتر حــس میکــردم ،از طرفــی هــم بابــات ازدواج نمیکــرد؛ امــا انــگار
ایــن خوشــبختی مصنوعــی دوام نداشــت از تهــران بــه خونــه مــون زنــگ زدنــد کــه
مــاه دخــت مــرده ...هیچکــس بــاورش نمیشــد ...
تنها کسی که شجاعت کرد بره تهران که جنازه ماه دختو بیاره عباس{بابای تو}بود.
وقتــی عبــاس بــا آمبوالنــس تــو روســتا اومــد احســاس میکــردم کــه قبــا کــه دلــش
شکســته بــود ،االن بــا مــرگ مــاه دخــت کمــرش شکســت .
ماه دخت خودکشی کرده بود .بعد از چهلمش دیدم عباس اومده...
از مــن خواســت کــه باهــاش تنهایــی حــرف بزنــم تــو گوشــه ای از حیــاط وایســتادیم
عبــاس اشــکاش ســرازیر میشــد میخواســت خودشــو کنتــرل کنــه ولــی نمیتونســت.
وقتــی قلــب بشــکنه دیگــه التیــام پیــدا نمــی کنــه .بهــش نــگاه کــردم گفتــم :
میخواســتی چــی بگــی؟
آهی کشید گفت:این حرفا رو به کسی نگو.
گفتم:باشه
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عبــاس ســرش رو انداخــت پاییــن گفت:تــو میدونســتی مــاه دخــت بــا یــه پســر
بــه اســم ســهراب رابطــه داشــته ؟وقتــی تهــران بــودم بــا یکــی از دوســتاش آشــنا
شــدم همــه ی ماجــرا رو گفت.ســهراب بهــش قــول ازدواج داده بــود بعــدش زده
بــود زیــرش .شــروع کــرد بــه فحــش دادن ســهراب کــه چــرا اینــکار کــردی؟ ادامــه
داد مــاه دخــت هــم دیگــه تحمــل نکــرده خودشــو کشــته ....
دوبــاره شــروع کــرد بــا خــودش حــرف زدن دختــره احمــق بــه خاطــر ایــن مســئله
خــودت کشــتی ســمیه اگــه بــه خــودم میگفت تــا آخــر عمــر غالمیــش رو میکــردم...
چرا مــاه دخــت؟...
بعــد از اون اتفــاق دیگــه بابــات بــا مــا رفــت وآمــد نکــرد میدونــم یــاد مــاه دخــت
آزارش میــداد بعــد از ســه ســال شــنیدم پــدرت ازدواج کــرد بــه شــهر رفــت...
حاال که فهمیدی برو بخواب.
ســمیه بلنــد شــد ســمت خونــه رفــت ولــی مــن نشســتم .پــدرم چــه رنجــی بــرده،
حــاال مــی فهمــم چــرا بــا دانشــگاه رفتــن مخالــف بــود مــرگ مــاه دخــت تــرس
رو تــو وجــودش رخنــه داده بــود از طرفــی عشــق رو درک کــرده بــودم ،مــن
عاشــق اشــکان بــودم ،حــس میکــردم کــه چقــدر پــدرم قلبــش شکســته حتــی یــه
روزم تصــور نمیکــردم ،پــدرم عاشــق دو آتیشــه بــوده؛ اصــا وقتــی بــه اجبــار مــن
بــا ازدواج داود راضــی کــرد فکــر میکــردم اون عشــق درک نمیکنــه .ولــی حــاال دیدم
پــدرم دیگــه بــه عشــق اعتمــاد نــداره ولــی اون بــاز حــق نداشــت بــه خاطــر یــک
نفــر کــه زندگیــش باختــه بقیــه رو از چیــزی کــه درســته محــروم کنــه ،پــدر تــو
نبایــد دانشــگاه رو دلیــل خیانــت مــاه دخــت میدونســتی .اما بازهــم پــدرم رو درک
میکــردم چــون هرچیــزی کــه منــو از اشــکان جــدا میکــرد ازش متنفــر میشــدم؛
احســاس پــدرم هــم همیــن بــود یــه اتفــاق باعــث نــگاه بــد پــدرم بــه قضیــه شــده
بــود ،بــاز اگــه خــودش دانشــگاه رفتــه بــود شــاید نظــرش عــوض میشــد ولــی از
نــگاه پــدرم طبیعــی بــه نظــر میــاد چنیــن حســی داشــته باشــه.
صبــح موقــع حرکــت کــه روســتا رو تــرک میکردیــم ،نمیدونــم بــه ایــن روســتا
دوبــاره برمیگــردم یــا هیــچ وقــت...
مامان:ترنم داود اومده.
گفتم:باشه .
داود:سالم ترنم خانم.
گفتم:سالم .
داود:خوب که چی وایستادی جلوم بزار بیام تو.
گفتم:ببخشید حواسم نبود.
نشسته بود کنارم بهم نگاه کرد گفت:ترنم میدونی چقدر دوست دارم؟
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گفتم:آره.
دچــار اســترس شــدیدی بــودم کیفــش رو بــاز کــرد یــه جعبــه کادو خوشــگل بیرون
کشــید ازش ،گفت:تقدیــم بــه عزیزترینم.
کلمــات داود مثــل زهــری بــود کــه روی قلبــم میخــورد مــن بــا اشــکان قــرار
گذاشــته بــودم ایــن جمعــه...
جعبــه کادو رو بــاز کــردم یــه گوشــی بــود از اون مــدل جدیــدا آخریــن مــدل،
انتظــار داشــتم بــرام گوشــی بگیــره ولــی دیگــه آخریــن مــدل نــه!
گفتم:داود تو چیکارا میکنی؟!
داود:چیه به ما نمیاد از این کارا !
بهــم نزدیکتــر میشــد نمیدونســتم ،بایــد چیــکار کنــم بشــینم یــا بلنــد شــم بــا صدایــی
کــه آرامــش تــوش مــوج میــزد گفت:ترنــم منــو ببخــش دیگــه طاقــت نــدارم .
ومنــو محکــم تــو آغوشــش گرفت.بــی حــس شــدم چــی میتونســتم بگــم ،بهــش
بگــم بــه مــن دســت نــزن مــن تــو قلبــم تــورو شــوهرم نمیدونــم؟! .اون حقــش
بــود کــه نامــزدش رو تــو آغــوش بکشــه؛ هردومــون ســکوت کــرده بودیــم مــن
از تــرس و اون از ســر عشــق .ده دقیقــه ای گذشــت رهــام کــرد اون موقــع اشــک
از چشــمام ســرازیر شــد حــس میکــردم بــه اشــکان خیانــت کــردم؛داود یــه نگاهــی
بهــم کــرد
داود:ناراحت شدی ترنم ؟من کار بدی نکردم بابا تو نامزد منی...
من هیچی نمی گفتم و سکوت ...
داود:ترنم...عزیزم باشه اگه ناراحت میشی اینکارو نمیکنم .
بهش خیره شدم نگاهی پر از معنا.
داود:ترنم یه چیز بگم؟ میخوای بریم پیش مشاور به خاطر مشکلمون؟
خدایــا ...دلــم اول بــه حــال داود مــی ســوخت ،بعــدش بــه حــال خــودم کــه بیــن
دوتــا آدم گیــر کــرده بــودم یکــی نامــزدم و یکــی عشــقم.
نامــزدی کــه جــز محبــت ،خوبــی ندیــدم و عشــقی کــه بــه خاطــر مــن قیــد
خانــوادش رو زده بــود تــو ایــن وســط بایــد دل یکــی میشکســت و مــن دل داود رو
بــرای شکســتن انتخــاب کــرده بــودم.
داود:ترنم چرا حرف نمی زنی؟
بــه خــودم اومــدم ،گفتم:اشــکال نــداره داود جــان ...اتفاقــا خوشــم اومد.چــه دورغ
شــیرینی بــود.
شــب جمعــه بــود مــن خونــه نامــزدم شــام دعــوت بــودم اشــکان تــو ماشــین
منتظــر بــود هنــوز شــام آمــاده نشــده بــود مــن تــو اتــاق بــا داود بــودم برگشــتم
بهــش گفتــم:داود اگــه یــه روز کســی بهــت خیانــت کنــه ...نذاشــت حرفــم ادامــه
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بعــدش گفت:دوســت نــدارم حرفــای بــد بشــنوم.
بعد یه نگاه بهم کرد گفت:ترنم حالت خوبه رنگت پریده شده مثل گچ!
گفتم:واقعا که داری ازم عیب در میاری.
داود:نه عزیزم فقط نگرانت شدم.
گفتم:باشه من برم دستشویی بیام.
داود:باشه ولی تو نمیخوای لباس راحتی بپوشی با مانتو شلوار اذیت میشی.
گفتم:باشه اومدم عوض میکنم.
قبــل اینکــه کســی بدونــه وســایالم رو تــو جــای از حیــاط پنهــون کــرده بــودم
مدارکــم و چنــد دســت لبــاس .
در حیــاط رو بــاز کــردم دیــدم زیــاد شــلوغ نبــود کوچــه ولــی بودنــد چنــد نفــری
از همســایه هــا ولــی مــن فقــط عطــش اشــکان داشــتم و بــه چیــز دیگــه ای فکــر
نمیکــردم بــی ســرو صــدا نشســتم تــا در بســتم اشــکان پاشــو گذاشــت رو گاز...
تــا از شــهر دور نشــده بودیــم از شــدت تــرس نتونســتیم باهــم حــرف بزنیــم قــرار
بــود ســمت اراک کــه عمــه اشــکان اونجــا بــود بریــم وقتــی کــه دور شــدیم از
شــهر ...باالخــره ســکوت شکســت.
اشکان:ترنم باورم نمیشه تو دیگه مال خودم شدی.
گفتم:آره .
خوشــحال بودیــم و موســیقی تــو ماشــین غوغــا میکــرد امــا مــن هیــچ وقــت
نفهمیــدم اون شــب داود چــی کشــید ولــی میدونســتم کاری کــردم کــه یــه شــبه
پیــر شــد.
اشکان:عزیزم داره دیر وقت میشه باید استراحت کنیم.
گفتم:ولی کجا،تا فردا که عقد کنیم جا بهمون نمیدن.
اشکان:وا تو چرا حواست نیست ما نمیتونیم عقد کنیم تا داود طالقت نده.
گفتم:راست میگی.
اشکان:مجبورا امشب تو ماشین می خوابیم شرمنده اتم ترنم.
گفتم:مهمه اینه پیش توام.
هــوا تــو تاریکــی فــرو رفتــه بــود فقــط نــور مهتــاب بــود کــه تاریکــی رو
مــی شکســت .مــن کــم کــم ترســیدم ایــن اولیــن بــار بود،تنهــا تــو جــاده
مــی مونــدم ،اونــم بــا یــه پســر غریبــه فقــط بــه خاطــر اینکــه دوســتش
داشــتم اشــکان چشــماش بســته بــود تــو خــواب آرامــی فــرو رفتــه بــود.
آروم رو سینه اش زدم بیدارش کردم.
اشکان:چی شده ترنم؟
گفتم:من می ترسم.
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اشکان:از چی از من ؟
گفتم:نه بابا از تاریکی.
اشکان:عزیزم چشماتو ببند به چیزی فکر نکن.
همیــن کار کــردم خوابــم برد،تقریبــا دو شــب بــود کــه ســر وصــدا از ماشــین
شــنیدم چشــام بــاز کــردم ببینــم چه خبــر دیــدم اشــکان گفتم:دنبــال چــی میگردی؟
اشکان:عه بیدار شدی خوشگلم ؟!یادت رفته چیزی نخوردیم.
گفتم:آره اینقدر استرس داشتم به کل یادم رفته بود.
سرگرم خوردن شده بودیم اشکان از قبل ساندویچ خریده بود.
صبــح شــده بــود دســتم رو شــونه اش گذاشــتم صــداش کردم:اشکان...اشــکان
بلنــد شــو صبــح شــده.
کم کم پلکاشو باز کرد.
اشکان:وای دیر شده باید زودتر بریم .
خودشو جمع و جور کرد بهم یه نگاه کرد راه افتاد.
نزدیکــی یــه شــهر نگــه داشــت کــه صبحونــه بخوریــم ،بــا عشــق باهــم دیگــه حــرف
میزدیــم کــه یــه پلیــس کنارمــون وایســتاد قلبــم از جــاش در اومــد امــا ایــن اتفــاق
دیــر یــا زود مــی افتاد.بعــد از تحقیقــات همــه چــی مشــخص شــد و مــن  ،اشــکان
بــه بازداشــتگاه شــهر مــن منتقــل شــدیم .دیگــه از اشــکان خبــر نداشــتم و غــم دنیــا
تــو قلبــم بــود حتــی حاضــر بــودم تــو زنــدان باشــم ولــی اشــکان در کنــارم باشــه.
یه روز اول هیچ خبری نبود ...
از اتــاق بازداشــتگاه بیرونــم آورده بودنــم ،گفتنــد یکــی اومــده میخــواد باهــات
حــرف بزنــه فکــر میکــردم بابــام کــه اطــاع دادنــد بهــش و خــودم آمــاده میکردم
بــرای هــر واکنشــی از طــرف پــدرم.
تــو اتــاق دیگــه ای منتظــر بــودم کــه در بــاز شــد بابــام نبــود بلکــه داود بــود؛
نتونســتم تــو چشــماش نــگاه کنــم ســرم انداختــم پاییــن ،نشســت روبــه روم...
داود:سالم خوبی؟
تعجــب کــردم انتظــار واکنــش بــدی داشــتم یــه لحظــه تــو چشــماش نگاهــم افتــاد
غــم اشــتباه مــن تــو نگاهــش مــوج میــزد ...
با من...من ...گفتم:سالم تو خوبی؟
داود:ازت یه سوال دارم از کی دوستش داشتی؟
گفتم:چه فرقی میکنه...
یــه دفعــه بهــم ریخــت آرامشــش رو از دســت داد ،محکــم داد زد! گفت:بگــو بــرام
فــرق داره بعــد از عقــد بــا مــن بــود یــا قبلــش؟
نگاهــم پاییــن بــود حــق داشــت اگــر نامــزد مــن هــم ایــن کار در حقــم مــی کــرد،
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داد کــه هیــچ ،میکشــتمش !
گفتم:قبل از عقد با تو .
داود:پس چرا به من جواب مثبت دادی؟
گفتم:بابام اجبارم کرد میگفت تو پسر خوبی هستی.
خنده ای زد که تلخیش تا اعماق وجودم رخنه می کرد.
داود:خوب قبول نمیکردی نمیدونم لجبازی میکردی.
گفتم:فکــر میکنــی نکــردم ،فایــده ای نداشــت بهــم گفــت بایــد ازدواج کنــی بــا ایــن
پســره .
داود:اصــا بــه اجبــار ولــی حتــی اگــه دوســتش داشــتی بایــد دیگــه فراموشــش
میکــردی..
ناخودآگاه اشکام سرازیر میشد.
گفتم:من دوستش داشتم ،دارم ؛فکر کردی چرا بهت عالقه ای نداشتم.
بغضــی کــه تــو گلــوش بــود احســاس میکــردم اون لحظــه کــه مــن خونشــون
نبــودم غیــب زدم آرزوی مــرگ میکــرده.
داود:اون چی تو رو دوست داره؟
گفتم:آره.
چــرا داود اینقــدر خــوب بــود انــگار حــق بــا پــدرم بــود اون واقعــا پســر خوبــی بــود
و اولیــن بــار اینجــا بــود فهمیــدم کــه اشــتباه کــردم .
گفتم:داود...من رو ببخش حاللم کن...
داود:نمیدونم شاید هرگز نبخشمت.
گفتم:شاید توهم جای من بودی همین کارو میکردی.
داود:هر چی بود گذشت فقط میترسم.
گفتم:از چی؟
داود:از اینکه زیر شالق میتونی تاب بیاری یانه؟
گفتم:چی شالق؟
داود:آره چی میشه کرد.
گفتم:فقط به خاطر اینکه...
داود:حــرف نــزن ،بــزار حرفــام بگــم دیگــه ممکنــه هیــچ وقــت نبیمنــت  ،چندتــا از
دوســتام میگفتنــد طالقــش نــده نگــه دار پیــش خــودت انتقامــت رو بگیــر آزارش
بــده ،نــزار بــه اون پســره برســه.
گفتم:حاال میخای چیکار کنی؟
داود:ترنــم مــن از اول تــو رو دوســت داشــتم ،امــا دیگــه بــا ایــن کاری کــه کــردی
نمیتونــم باهــات زندگــی کنم،دومــا مــن آدم بــدی نیســتم کــه بخــوام اینطــور
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انتقــام بگیرم.فقــط اینــو بــدون کــه مــن دوســتت داشــتم از تــه دلــم...
گفتم:آره ولی عشق یک طرفه بود..
داود:تــو از کجــا میدونــی اگــه اون پســرو رهــا میکــردی مطمئــن شــو دو طرفــه
میشــد اصــا بــه خــودم میگفتــی شــاید اونطــوری بهتــر موضــوع حــل میشــد.
گفتم:ایــن حــرف االنــت مطمئنــم اون موقــع بهــت میگفتــم هزارتــا حــرف بهــم مــی
زدی واکنــش بــدی نشــون میــدادی یــه مــرد ،مــردی کــه همســرش بتونــه بــدون
هیــچ استرســی همــه چیــز بتونــه بهــش بگــه.
با صدای آروم که به سختی شنیده می شد گفت:خداحافظ
گفتم:خداحافظ.
از مــن دور ،دورتــر شــد ،رفتنــش رو تماشــا میکــردم و اینکــه اون تــو دلــش غــم
اینکــه کســی بهــش خیانــت کــرده رو تحمــل میکنــه ،بــرای مــن جالــب تــر ایــن بــود
بــر عکــس اکثــرا مــردای دیگــه کــه تــو ایــن موقعیــت واکنــش بــدی نشــون میــدن
حتــی از لفــظ بــد ،گرفتــه تــا ضــرب وشــتم ! داود هیــچ کــدوم از اینــکارو نکــرد و
ایــن مــن آزار میــداد روحــم درهــم شکســت و مــن بیشــتر از خــودم بــدم میومــد.
پــدرم وقتــی مــن تــو کالنتــری دیــد اولیــن واکنشــش ایــن بــود بــا ســیلی محکمــی
مهمانــم کــرد و مــن از درد بــه خــودم پیچیــدم  ،حتــی جــرات نکــردم نــگاش کنــم
ولــی باچشــم دل دیــدم چقــدر پــدرم افتــاده تــر شــده بابایــی کــه بــا کارگــری
زندگیــش مــی چرخونــد و تنهــا اعتبــارش آبــروش بــود کــه بــا کار مــن تــو ایــن
شــهر کوچیــک بــه تــاراج رفتــه بــود و حــرف مــن نقــل محافــل شــده بــود.
مــن تــا تشــکیل دادگاه میتونســتم خونــه باشــم ولــی نمیتونســتم از شــهر خــارج
بشــم.
هــر ســه طــرف درگیــر بودنــد خانــواده ای مــن کــه از اشــکان شــکایت کــرده بــود
کــه دخترمــون رو فریــب داده  ،خانــواده داود بــر علیــه مــن  ،و خانــواده ی اشــکان
کــه پلیــس اطــاع داده بــود .
دیگــه حالــم داشــت از دادگاه رفتنــا بهــم میخــورد خصوصــا زیــر نــگاه هــای ســنگین
مــردم و ســکوت مرگبــار خانــوادم تــو خونــه ،مــادرم کــه حتــی یــه کلمــه باهــام
حــرف نمــی زد.
اشــکان رو تــو دادگاه دیــدم ولــی نمیتونســتم باهــاش حــرف بزنــم ببینــم احســاس
اون چیــه.
حکــم شــکایت داود بــرا مــن مشــخص شــد،ضربه شــاق بــه جــرم خیانــت بــه
همســر .
اون لحظــه احســاس کــردم دیگــه پایــان جهــان هســت و مــن دیگــر در ایــن جهــان
نیســتم ،امــا عشــق اشــکان میگفــت عیبــی نــداره تــو تــاوان عشــقت رو مــی دی .بــرا
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شــکایت پــدرم از اشــکان هــم ضربــه شــاق حکــم شــد...
خانــواده ی اشــکان بــا پــول شــاق رو خریــدن و اشــکان نفــس راحتــی کشــید ...امــا
مــن امــروز روزی کــه بایــد زیــر ضرباتــش بــرم؛ شــاید هیچکــس نفهمیــد از درون
احساســم تــو خالــی شــده بــود  ،چــاره ای نداشــتم بایــد آن نوازشــهای عاشــقانه رو
کــه بــه جانــم مــی کوبیــد تحمــل میکــردم امــا قلبــم از شــوق رســیدن بــه اشــکان
حاضــر بــود هــر کاری کنــه .
چنــد روز بعــد از اون ماجــرا پــدرم باالخــره ســکوتش رو شکســت گفت:نمــی تونــم
درکــت کنــم بــه عنــوان پــدر هــم مــن اشــتباهاتی کــردم.
گفتم:نه بابا...
بابا:دختــرم مــن نبایــد تــورو بــه ایــن ازدواج راضــی میکــردم مــن از کجــا بدونــم
خــوب تــو اون پســر اینقــدر رو دوســت داشــتی ! چــرا نادانــی کــردی دختــرم؟
گفتم:من اشکانو دوست داشتم.
بابا:خوب یه بهانه ای پیدا می کردی برا طالق.
گفتم:من از داود ایرادی ندیدم.
بابا:اصــا میگفتــی مــن از تــو خوشــم نمیــاد مــردا حساســن،دخترم عشــق عقــل کــور
میکنه .
گفتم:بابا...مــن باعــث شــدم آبروتــون بــره .وقتــی اینــو گفتــم بغــض گلــوم رو
گرفت...مثــل بمــب گریــه بــودم...
بابا:تو این ماجرا من هم مقصر بودم.
گفتم:بابا...
بابا:ببین چند روز گذشته این پسر {اشکان}هنوز نیومده دستتو بگیر ببره.
گفتم:بابا میاد..
بابا:تصمیــم دارم از ایــن شــهر بــرم ،راســتش وقتــی تــو کوچــه راه میــرم بهــم نــگاه
هــای ســنگین میشــه ؛ اینــو تــو چشماشــون میخونم(:دختــرش ناجنــس در اومــد).
گفتم:بابا ببخشید.
بابا:تو اصال به تعهدت به شوهرت فکر کردی؟
گفتم:من چطور میتونستم با کسی زندگی کنم که دوستش ندارم.
بابا:تعهد پس چی ...
گفتم:نمیفهم منظورتون چیه.
بابا:حــق داری هنــوز ســنت کمــه تــا اینــو بفهمــی ،مــن دوبــار کمــرم شکســت یکــی
ســر مــاه دخــت االنــم ســر حماقــت تــو.
مامانــم باهــم حــرف نمیــزد و بــه قــول بابــا احســاس کــردم کمــرم شکســت اونــم
تــو شــانزده ســالگی .

36
افســون متوجــه حالــم شــد گفت:بهتــر بریــم اتــاق تــا اســتراحت کنیــم رفتــارای
مامانــو بــه دل نگیــر حــق داره.
اشــکام ســرازیر بــود ؛ افســون باالســرم بــود داشــت نــگام میکــرد بعــد از یــه مدتــی
کــه آروم شــدم کنــارم نشســت.
افســون:ترنم...به مامــان حــق بــده بــه خــدا اینقــدر حــرف شــنیده از تــرس حــرف،
نمــی تونــه بــره بیــرون.
بغضــم ترکیــد بــا هــق هــق و بــا اشــک گفتــم:وای بــه مــن بــا خودخواهــی فقــط بــه
فکــر خــودم بــودم.
افســون بغلــم کــرد ،بــاورم نمیشــد کــه ایــن افســون بــود کــه اینطــور دلداریــم
میــده.
فضــای خونــه ســرد بــود دیگــه مثــل گذشــته نبــود کــه گــرم باشــه مــن ایــن روزها
منتظــر اشــکان بــودم  ،تــا دیگــه شــاهد غــم خانــوادم نباشــم امــا یــک هفتــه گذشــته
بــود از اشــکان خبــری نبــود و بابــام کــم کــم داشــت تحملشــو از دســت مــی داد
هنــوز گوشــی کــه بــه اصــرار بابــام خریــده بــود تــو کشــو بــود برداشــتم شــماره
ای اشــکان گرفتــم ...
گفتم:الو ...سالم.
اشکان:ترنم تویی؟
گفتم:آره اشکان پس کجایی تو؟
اشکان:باید باهات تنها حرف بزنم .
گفتم:برای چی تنها تو این شرایط نمیشه تازه حوصله ی نگاه مردمو ندارم.
اشکان:باشه پس من میام خونتون به باباتم زنگ میزنم بگم.
گفتم :هر کاری میکنی زودتر ،من دیگه این وضع رو نمیکشم !
اشکان:باشه حاال میام باهام حرف میزنیم.
گفتم:اشکان طرز حرف زدنت فرق کرده!
اشکان:من همونم تو یه خورده تحت فشاری.
گفتم:باشه منتظرم فقط زودتر.
دو روز گذشــت خبــری از اشــکان نبــود ؛تــا اینکــه مــن و اشــکان کنارهــم نشســته
بودیــم تــا باهــم حــرف بزنیــم ،ذهنــم درگیــر بــود ایــن چــه حرفــی االن! دیگــه بایــد
بریــم عقــد کنیــم.
یــک ربعــی فقــط نــگام کــرد و باالخــره زبــون بــاز کــرد گفت:چقــدر دلــم تنــگ
شــده بــود بــرات.
گفتم:حرف مهمت این بود؟
اشکان:این روزها خیلی برام سخت گذشت
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گفتم:برا منم ولی ارزش داشت.
اشکان:ترنم نمیدونم این حرفایی که بهت میگم درک میکنی یا نه!
گفتم:کدوم حرفا رو؟
اشــکان:صبر داشــته بــاش؛ بیــان کــردن ایــن حرفــا خیلــی ســخته ،دلــم میخــواد
زمیــن دهــن بــاز کنــه مــن بــرم تــوش.
گفتم:چیه مگه؟
اشکان:ترنم من...من
گفتم:حرفت بگو.
اشکان:من دیگه نمیتونم باهات ازدواج کنم.
ســرم گیــج رفــت اولــش فکــر کــردم اشــتباه شــنیدم ولــی نــه واقعیــت بــود ،زل
زدم تــو چشــماش ...
گفتم:اشکان چی شده ؟من به خاطر تو خیلی کارا کردم.
اشکان:اگه اینطوره منم به خاطر تو خیلی کارا کردم.
گفتم:داری شوخی میکنی؟
اشــکان:نه جــدی میگــم تمــام مــدت بــه کارمــون فکــر میکــردم و یــه تــرس وجــودم
گر فت .
گفتم:چه ترسی؟
اشکان:کسی که از تعهد بگذره تا به عشق برسه...
گفتم:واسم فلسفه بافی نکن منظورتو واضحتر بگو.
یــه نگاهــی بهــم کــرد گفت:تــو بــه خاطــر عشــق مــن بــه نامــزدت خیانــت کــردی
اگــه یــه روز تــو از مــن خســته بشــی  ،عشــق کــس دیگــه ای تــو دلــت پیــدا بشــه
ممکنــه بــه خاطــر عشــق تعهــدت بــه منــو فرامــوش کنــی.
گفتم:دیگه حرف نزن اشکان از تو انتظار نداشتم.
اشــکان:من هیــچ وقــت بهــت دورغ نگفتــم و مــن دوســتت دارم ولــی ایــن افــکار
آزارم میــده.
گفتم:تو میخوای منو تو این شرایطی که برام درست کردی تنها بزاری؟
اشــکان:فقط مــن ایــن شــرایطو بــرات درســت نکــردم ،خودتــم دخیــل بــودی
میتونســتی بعــد نامــزد شــدنت بهــم نزنگــی ،بیخیالــم بشــی.
خدایــا احســاس میکــردم کــه دیگــر بــه رنــگ ســیاهی شــب رســیدم احســاس
میکــردم کســی کــه بــه خاطــرش همــه چیزمــو زیــر پــام گذاشــتم چطــور اینقــدر
صریــح حــرف میزنــه !
گفتم:اشــکان بــی انصــاف نبــاش؛ کــی زیــر گوشــم مــی خونــد کــه بیــا باهــم فــرار
کنیــم؟!
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اشکان:من یه غلطی کردم ،خام بودم ؛ هم تو رو هم خودمو نابود کردم.
گفتم:تو خودتو با من مقایسه نکن ،تو خیلی چیزا رو از دست ندادی.
اشــکان:آره .ترنــم تــو ایــن مــدت همــش فکــر میکــردم از کجــا معلــوم عشــق مــن
و تــو همیشــه اینقــدر گــرم بمونــه ؟
گفتم:اشــکان بــه چشــمام نــگاه کــن  ،نــگام نکــرد ولــی ادامــه دادم :میدونــی چــرا
ایــن فکــرا ســراغت اومــده؟ چــون تــو بــه خــودت شــک پیــدا کــردی نــه بــه مــن !
اشــکان:نمیدونم تــو هــر چــی االن بگــی حــق داری ولــی بــاور کــن اگــه باهــات
ازدواج کنــم ترســی وجودمــو اذیــت میکنــه .
دوبــاره اشــکام مثــل رود شــناور شــد ...اشــکان خواســت بــا دســتش اشــکامو پــاک
کــن ؛ دســتش رو بدجــور پــس زدم گفتــم :نامرد..بهــم دســت نــزن!
اشکان:حق با توعه.
پوزخندی زدم گفتم:اشکان ازت شکایت میکنم.
اشکان:برام مهم نیست.
گفتم:زندان میوفتیا؟
اشکان:فکر اونجاشو کردم که بهت اینطور گفتم.
واقعــا هــم نمیتونســتم ازش شــکایتی کنــم دلیــل و مدرکــی نداشــتم! کاش شکســتن
دل آدمــا هــم جــرم بــود  ،هــم میشــد ثابــت کــرد..
از شــدت خشــم پشــتمو بهــش کــردم گفتم:تــو همــون اشــکانی کــه بــه خاطــر مــن
خانــواده شــو رهــا کــرد؟ حــاال کــه مــی تونیــم بهــم برســیم حاضــره زنــدان بــره
ولــی بــا عشــقش نباشــه!
اشــکان:من همــون اشــکانم ولــی پختــه تــر شــدم .ترنــم احســاس میکنــم عشــق
ومــن تــو بچگانــه بــوده ..
بــا تمــام خشــم ،بغــض و نفــرت گفتم:چــرت نگــو ...اگــه ایــن احســاس بچگانــه بــوده
مــن زندگــی خــودم بــه خاطــرت بــه خطــر نمــی انداختــم
اشــکان:بحث مــن و تــو فایــده نــداره مــن حــرف دلمــو بهــت گفتــم ،اگــه بخــوای
میتونــی شــکایت کنــی ...
با صدای التماس گونه گفتم:اشکان ..یعنی دوسم نداری؟
اشکان:دوســتت دارم ،نمیدونــم بعــد از ایــن بایــد چیــکار کنــم ،ولــی یــه مــرد هســتم،
لعنتــی یــه مــردم! چطــور بــه کســی کــه تعهــدش رو ول میکنــه تــا بــه عشــقش
برســه اعتمــاد کنــم ،دســت خــودم نیســت .
گفتم:اشــکان دیگــه حــرف نــزن از اینجــا بــرو .ایــن کلمــات بــا تــن صــدای بلنــدی
گفتــم کــه خشــمم رهــا شــه .
بلنــد شــد کــه بــره ،داشــت در اتاقــو بــاز میکــرد گفت:راســتش آره مــن بــودم بــد
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کــردم و هیــچ وقتــم خودمــو نمــی بخشــم؛ باعــث شــدم کــه ایــن همــه بــا ســرت
بیــاد ولــی بــدون خــودت هــم مقصــر بــودی .رفــت و دیگــه هیــچ وقــت تــو اون
خونــه ندیدمــش مــن بــا دنیایــی از ســوال و شــک و تردیــد تنهــا گذاشــت ؛ هــاج
واج مونــده بــودم بایــد چیــکار میکــردم!
گاهــی فکــر میکــردم خداهــم باهــم قهــر کــرده صدامــو نمیشــنوه .فقــط تــوی اتــاق
مــی نشســتم بیــرون نمیومــدم و افســون نهــار و شــامم میــاورد .تــو تنهایــی هــای
خــودم گاهــی بــه اشــکان حــق میــدادم و اشــکای داود و بغــض تــو صــداش هــر
لحظــه بــه یــادم میمــود ،گاهــی خــودم و گاهــی همــه رو مقصــر میدونســتم بــه
مــرز جنــون کشــیده شــده بــودم و در نهایــت فکــر میکــردم مــن مقصــر بــودم کــه
عشــقی واقعــی تــو ســینه داشــتم ؛ چنــد بــار دســت بــه خودکشــی زدم ولــی افســون
کــه ایــن روزا شــده بــود فرشــته ی جونــم بــه موقــع رســیده بــود و نذاشــته بــود،
حــس اینــو داشــتم تــو باتالقــی افتــادم کــه هــر لحظــه بیشــتر غــرق میشــدم و
آخریــن نفســم هــا رو میکشــم.
روز دادگاه رســید ولــی مــن تصمیــم خــودم گرفتــه بــود ،بــه قــول اشــکان عشــقی
کــه تــوش اعتمــاد نباشــه ارزش نــداره ،ایــن دفعــه فکــر کــردم مــن کــه همــه
چیزمــو از دســت دادم در آخــر هــم هیــچ کــس خودشــو مقصــر ندونســت ! حتــی
اشــکان ایــن عشــق رو بچگانــه بــه حســاب آورد .بــه خاطــر همیــن تــو راهــرو بــه
بابــام گفتم:بابــا مــن شــکایتی نــدارم...
بابا:دیوونــه شــدی دختــر ،میدونــی اگــه بــا ایــن پســر ازدواج نکنــی تــا آخــر عمــر
بدبختــی؟
با سماجت خاصی گفتم:دیگه نمیخوامش...
بابا:اون موقع که فرار میکردی میخواستیش.
گفتم:بابا این دفعه مجبورم کنید به خدا قسم خودم میکشم .
بابــای بیچــاره نگاهــش ســرد بــود نمــی دونســت چیــکار کنــه تــو تمــام عمــرش
اینقــدر درمانــده ندیــده بودمــش باالخــره بعــد از یــه ســکوت تلــخ ســرش رو بــه
عالمــت رضایــت تکــون داد.
رفتیــم شــکایت رو پــس گرفتیــم ،برمیگشــتیم کــه اشــکان منــو دیــد گفت:ترنــم تــو
چــرا منصــرف شــدی؟
با صدای که غرور توش موج میزد گفتم:مگه نمیخواستی بری برو ...
اشــکان:دیدی عشــق توهــم واقعــی نبــود واگرنــه بــه خاطــر داشــتنم اجبــارم
میکــردی.
گفتم:یــک بــار پــدرم بــه اجبــار کاری کــرد کــه مــن کــس دیگــه ای رو داشــته باشــم
مــن از دســتش فــرار کــردم ،اگــه تــورو بــه اجبــار مــال خــودم میکــردم یــه روز
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توهــم فــرار میکــردی!
ادامــه دادم:اشــکان شــاید بــه قــول تــو مــا هردومــون اســیر هــوس و طبــع عشــق
یــک لحظــه ای شــدیم شــاید  ،چــون نذاشــتن بهــم برســیم بــا اینــکار خواســتیم انتقام
بگیریــم .ولــی بــدون مــن در عشــق تــو لحظــه ای شــک نداشــتم و نخواهــم داشــت.
ســرش پاییــن انداخــت بــا گفتــن ایــن حرفــا و از ســمتم دور شــد .نگاهــش میکــردم
شــاید آخریــن بــار بــود کــه عشــقم میدیــدم بــه قــد و قــواره اش،بــه طــرز راه
رفتنــش ...
آژیرهــای قلبــم ســوت مــی کشــید قلبــم آتیــش گرفتــه بــود  ،بــا هیــچ
چیــز خامــوش نمیشــه حتــی اگــر هــم بشــه خاکســتری باقــی میمونــه کــه
هــر لحظــه ممکنــه روشــن بشــه؛ تــو تمــام لحظــه هــای رفتنــش یــاد اولیــن
دیدارمــون مــی افتــادم کــه چطــور منــو وارد دنیــای عشــق کــرد هیــچ حســی
نداشــتم در خــا بــودم االنــم همیــن حــس دارم و در خــام در پوچــی محــض...
واقعا نمی دونستم تقدیر برای من چی ارمغان میاره .
روزهــا میگذشــت و مــن فقــط بــه زندگــی خــودم فکــر میکــردم و متوجــه میشــدم
در زندگــی چیزهــای دیگــه ای هــم وجــود داره  .نمیدونم چــرا فکــر میکردم،زندگی
فقــط عشــقه ،نــه مــن عاشــق نبــودم! مــن فقــط یــک انســان خــود خواهــی بــودم که
بــه خاطــر عشــق همــه رو بــه نابــودی کشــونده؛ داشــتم بــه ایــن نتیجه می رســیدم
اشــکان بــی راهــم نمیگــه کســی که به خاطر دوســت داشــتن تعهــدش رو کنــار بذاره
چطــور قابــل اعتمــاده؟ مثــل ایــن ماجــرا اســت کــه تــو کســی رو دوســت داری اون
میخــواد یــه بــی گنــاه رو بکشــه و تو بگــی چــون دوستشــم دارم میــزارم انجــام بده.
واژه هــای جدیــدی تــو ذهنــم شــکل میگرفــت کــه واقعــا هیــچ وقــت بــه اونــا
درســت فکــر نکــردم ایمــان  ،خــدا  ،تعهــد و صداقــت .
اصــا چــرا فکــر میکــردم کســی دانشــگاه نــره بایــد زندگیــش نابــود بشــه چــرا بــه
خاطــر دانشــگاه خودمــو نــا امیــد کــردم! .بــه افســون حســادتم شــد بــرای اولیــن
بــار حداقــل اون عشــق بــه تولیــدی داشــت کار مفیــدی انجــام داده بــود.
ولــی مــن چــی؟ نزدیــک هفــده ســالم بــود چــه کار مفیــدی کــردم .بــه هــم ســن
ســالیای خــودم فکــر میکــردم و دلــم بــه حالشــون میســوخت  .ایــن روزا از عشــق
بــدم نمیومــد ولــی همــه چیــز مــا شــده بــود عشــق ،کتــاب عاشــقانه و فیلــم
عاشــقانه ولــی متوجــه شــدم در زندگــی چیزهــای دیگــه ای هــم هســت ؛ بــه یــاد
روزهایــی میوفتــادم کــه بــا نگیــن آهنــگ هــای عاشــقانه گــوش میکردیــم انــگار
دنیامــون شــده بــود عشــق و چیــز دیگــه ای وجــود نــداره دوبــاره دلــم میســوخت
بــه دختــرای شــهرمون دختــر هــای کوچیــک ازدواج میکردنــد  ،دختــر هــا فــوری
بــه فکــر ازدواج میفتادنــد!
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تــا سنشــون بــاال نرفتــه و تــو دام دوســتی هــای ناخواســته و ازدواج هــای ناخواســته
میفتادنــد فقــط بــه خاطــر اینکــه سنشــون یــه وقــت بــاال نــره! چــه اشــتباهاتی ،
گاهــی فکــر میکــردم پــدر و مادرهــا چــه ظلمــی در حــق فرزندهاشــون میکنــن .
در ایــن دوره انــگار جــز عشــق پســر و دختــر موضوعــی نبــود .اصــا خــودم بــه
نــدرت یــادم میــاد آهنگــی غیــر از ایــن موضــوع گــوش کنــم.
گاهــی آمــوزش رو دچــار مشــکل میدیــدم ،چــرا کســی بــه دانشــگاه نــره بایــد فکــر
کنــه همــه چیــز تمومــه ؟!
تصمیــم گرفتــه بــودم از ایــن جهــان پــر بکشــم دیگــه طاقــت نــگاه هــای پــدر و
مــادرم رو نداشــتم...
از خودکشــی دوبــاره نجاتــم دادنــم و ایــن بــار بابــام بــود کــه شــد فرشــته ی
جونــم و منــو بــه بــه موقــع بیمارســتان رســوند.
بابــام تــازه یــه خونــه اجــاره کــرده بــود و مــا کــم کــم داشــتیم وســایالرو جمــع مــی
کردیم.
بابــام گاهــی باهــم حــرف مــی زد ولــی مامانــم نــه ،اونــا بایــد از اینجــا مــی رفتــن
حــرف هــای مــردم اذیتشــون میکــرد مــن بــه زندگــی ســاده پــدر و مــادرم ضربــه
زدم ،تــو حیــاط مشــغول بــودن وســایالرو میچنیــدن یــه گوشــه تــا فــردا بــار بزنن.
دم در ایستاده بودم و حرفاشونو می شنیدم.
بابا:نمی خوای باهاش حرف بزنی؟
مامان:نــه فــرار کــرده بعــد میگــه نه،بدبخــت کــی دیگــه تــو رو میگیــره! هرکســی
کــه بدونــه بهــش اعتمــاد نمیکنــه.
بابا:میگی چیکار کنیم بچمونه!
مامان:چیــکار میتونیــم کنیــم ،اصــا حســم بهــش از بیــن رفتــه حیــف اون زحمتــی کــه
بــرا بــزرگ کردنــش کشــیدم.
بــا شــنیدن ایــن حــرف قلبــم شکســت حــق داشــت مــن کاری کــردم کــه رســوا
بشــه جلــوی خانــوادش و جلــوی همــه و تصمیــم گرفتــم از ایــن خونــه بــرم تــا
بیشــتر از ایــن آزارشــون نــدم.
بابا:تقصیر منه.
مامان:عباس تقصیر تو نیست ،تو صالحشو میخواستی.
بابا:به هر حال دخترمونه.
مامان:بــا گفتــن ایــن حرفــا نمــک بــه زخمــم نپــاش ،مــن جــرات نمیکنــم پامــو بــزارم
بیرون.
بابا:مــا کــه داریــم میریــم از اینجــا باهــاش حــرف بزن،میترســم ایــن همــه تنهایــی
کار دســتش بــده اونــم بــه حــد کافــی رنــج کشــیده.
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مامان:پــس رنــج کشــیده! فهمیــد تــو چقــدر خــرد شــدی دیگــران ازت میپرســیدن
تکلیــف دادگاه چــی شــد؟ فهمیــد تــو بــه خاطــر اینکــه کســی نبینتــت از کوچــه
پــس کوچــه میرفتی؟فهمیــد اون روز کــه زیــر شــاق رفــت جیگــرم کبــاب شــد؟
میتونســت بــه مــن بگــه ،مگــه مــادرش نبــودم ؟.
رفتــم تــو اتــاق هــر چــی الزم داشــتم جمــع کــردم تــو کولــه پشــتیم،ولی بایــد کجــا
بــرم اولیــن شــهری کــه بــه ذهنــم رســید تهــران بــود.
شــروع بــه نوشــتن یــه نامــه کــردم(( :دنبــال مــن نگردیــد؛ مــن بــه خاطــر کاری
کــه کــردم لیاقــت دختــر شــما بــودن رو ندارم.دوســتتون دارم و بابــت همــه ی
خوبیهاتــون مدیونم،مامــان جــان اگــر چــه میدونــم ایــن روزهــا غمگینــی ولــی از
عمــق قلبــم خواســتار بخشــش تــو هســتم ،بابــای عزیــزم مواظــب مامانــم بــاش
و بــه فکــر مــن نباشــید احســاس میکنــم مــن اگــر نباشــم زندگــی شــما بهتــره،
افســون خواهــرم مواظــب خــودت و مامــان و بابــا بــاش)).
شب شده بود مثل همیشه افسون شامم رو آورد این دفعه نشست کنارم.
افسون:ترنم خوبی؟
گفتم:آره چطور؟
افسون:چشمات یه التهابی داره که نگو .
گفتم:چیزی نیست...چشمش به کوله پشتیم افتاد .
افسون:میخوای بری؟
نمــی تونســتم بهــش دورغ بگــم ،تــو چشــامم خیــره بود.گفتــم:آره ،نمیتونــم دیگــه
تحمــل کنــم...
افسون:بازهم داری اشتباه میری.
گفتم:خواهش میکنم افسون ،تو جای من نیستی درک کنی.
افســون:آره جــای تــو نیســتم ،میخــوام یــه چیــزای بهــت بگــم منــم دیگــه نمیتونــم
تحمــل کنــم.
چشــمام از تعجــب بــاز شــد کــه افســون چیــو دیگــه نمــی تونــه تحمــل کنه ! افســونی
کــه خیلــی گوشــه گیــر کــم حــرف بوده حــاال میخــواد بگــه و ســکوتش رو بشــکنه.
افســون :کودکــی رو رد کــرده بــودم حــدود 13ســالم شــده بــود کــه شــروع شــد
حرفــا ،کــه کــم کم وقتشــه ،بایــد ازدواج کنــه از ســوال پرســیدن دیگــرون ،از مامانم،
ناراحــت میشــدم کــه خواســتگار داره یانــه ؟! ایــن منــو بیشــتر عصبانــی میکــرد مــن
خــودم اون موقــع هــا فکــر میکــردم بایــد خیلــی زیبــا باشــی؛ خــودت میدونــی ترنــم
مــن زشــت نیســتم قیافــه خیلــی خــوب معمولــی دارم ولــی اون تصــورات باعــث
شــده بــود خودمــو پنهــون کنــم احســاس میکــردم کــه خیلــی مهمــه حتمــا بایــد
بیــش از حــد زیبــا باشــی ،تــا اینکــه چهــارده و پانــزده ســالم شــد یــه حــس عجیــب
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حــس دوســت داشــتن از حمیدرضــا تــو قلبــم بــه وجــود اومــد نمــی دونســتم بایــد
چیــکار کنــم و حتــی نمیدونســتم احســاس اون بــه مــن چیــه؟! ...بــه خاطــر همیــن
دلمــو زدم بــه دریــا بــراش یــه نامــه نوشــتم و راز دلمــو بــراش فــاش کــردم
.یــه هفتــه از اون ماجــرا گذشــت تــو نامــه ای بــه جــواب نوشــت( :مــن بــه کــس
دیگــه ای عالقــه دارم) ...ترنــم دلــم شکســت ،احســاس کــردم غــرورم شکســت ،ولــی
گفتــم :خــوب بــه مــن عالقــه نــداره زوری کــه نیســت! از ایــن ورم دائــم میترســیدم
بــه همــه بگــه مــن بــراش نامــه نوشــتم و اذیتــم کنــه ...خــودت میدونــی کــه چــی
میگــم منظــورم چیــه بیــن مــا هــا بــده دختــر اول ابــراز عشــق کنــه .
از ایــن ور تحــت فشــار بــودم کــه چــرا خواســتگار نــدارم گوشــه گیرتــر شــدم بــرام
ســخت میومــد ،خصوصــا پیــش حمیدرضــا ،بــا خــودم میگفتــم عیــب نــداره میــرم
دانشــگاه از ایــن حرفــا راحــت میشــم امــا وقتــی بدتــر شــد کــه بابــا نذاشــت...
احســاس کــردم هیــچ انگیــزه ای نــدارم ،بــرای چــی اصــا زندگــی میکنــم ؟بــدون
هیــچ هدفــی! کــم کــم بــه تــو و حمیدرضــا شــک پیــدا کــردم تــو اون موقــع هــا بــا
حمیدرضــا گــرم بــودی ومــن تــو ذهنــم فکــر میکــردم تــو بهــش عالقــه داری چــه
بدونــم  .قبــا نمــی دونســتم کــه کــی دوســتت داره ولــی وقتــی فهمیــدم بــه تــو
عالقــه داره احســاس کــردم میخــواد غــرور منــو خــرد کنــه ،میخــواد لــج منــو در
بیــاره ...ترنــم از تــو گاهــی بــدم میومــد وقتــی بــه حمیــد رضــا فکــر میکــردم امــا
ترنــم مــن ...مــن...
گفتم :چی؟!
افسون:چرا من خواستگار ندارم؟
دلم برای خواهرم خون شد ،غرورش شکسته بود .
گفتم:افسون تو خودت باعث شدی.
افسون:من چیکار کردم مگه؟
گفتم:مشکل همین هیچ کاری نکردی.
افسون:خوب دست خودم نیست من مثل تو راحت نیستم.
گفتم:تــو تقصیــر خودتــه بــه خاطــر یــه ســری حــرف خودتــو پنهــون کــردی .بــا
یــه مهمــون درســت حســابی حــرف نمیزنــی انــگار هیوالســت فــوری فــرار میکنــی،
افســون تــو خیلیــم خوشــگلی ولــی میترســی ؛ ببیــن قــرار نیســت همــه زیبــا باشــن
تــو پــات بــزار بیــرون وارد اجتمــاع شــو،قول بهــت مــی دم یــه همســر خــوب
داشــته باشــی...تا وقتــی از جامعــه گریــزی ،تــا وقتــی خجالــت بکشــی ،تــا وقتــی
نمیتونــی پشــت تلفــن بــا کســی حــرف بزنــی؛ مطمئنــا هــر کــی تــو دیــد اول ببینــه
میگــه ایــن دختــر نمــی تونــه یــه حــرف معمولــی بزنــه چطــور میتونــه یــه زندگــی
رو اداره کنــه؟! تــا وقتــی بشــینی تــو خونــه بگــی چــرا خواســتگار نــدارم وضعــت
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همینــه  ،اصــا چــرا فکــر میکنــی همــه بایــد ســن پاییــن خواســتگار داشــته باشــند؟
شــرایطا فــرق میکنــه افســون قســمت هــر کــی یــه جوریــه .افســون میدونــم تــو یــه
دختــر آرومــی و بــا حــرف حمیدرضــا از خــودت ناامیــد شــدی ،ولــی چــه ربطــی
داره مطمئنــم تــو لیاقــت بهترینــا رو داری ،امــا بگــم بایــد تــو افســردگی و گوشــه
گیریتــو کنــار بــزاری .بعــدش اتفاقــای خوبــی بــرات میفتــه...
نمیدونــم چــرا پــر حرفــی کــردم! میخواســتم آخریــن کارو بــرا خواهــرم انجــام
بــدم و شــاید اون حداقــل باعــث شــادی مامــان و بابــا باشــه .
افســون:به حرفــات فکــر میکنــم ولــی میخــوای واقعــا بــری؟ میدونــم نمیتونــم جلوی
راهتــو بگیــرم ولــی مواظــب خــودت بــاش بــا شــرافت زندگــی کن0
همدیگرو بغل کردیم گفتم:قول بده مواظب مامان و بابا باشی .
افسون:باشه ولی دنبالت میگردن .
گفتم:آره ولی هیچ وقت پیدام نمیکنن من دلشونو شکستم.
افسون:ترنم به خدا اشتباه میکنی کم کم شرایط بهتر میشه.
ســکوت کــردم چــه لحظــه ای بــود؛ عشــقی کــه اون شــب تجربــه کــردم میــون
خــودم وخواهــرم  ،تــا اینجــا کــه از عشــق خــودم بــه اشــکان پشــیمان نشــده بــودم،
بلکــه ناراحــت بــودم ؛چــرا فکــر میکــردم دنیــا تــوی واژه ی عشــق غیــر همجنــس
خالصــه شــده اســت.
نیمــه شــب گذشــته بــود ،مامانــم تــو خــواب نــازی بــود بوســه ای از پیشــانیش
کــردم و بــه ســراغ بابــا رفتــم بوســه ای بــه گونــه اش زدم  .افســون فکــر میکــرد
پشــیمون شــدم و بــا حــرف هــاش بــه خیــال خــودش بــا مــن همراهــی کــرده و
مــن فکــر کنــم نــه نبایــد بــرم ،بــه خاطــر همیــن اونــم خوابیــده بــود ،شــاید هــم
فکــر نمیکــرد کــه حقیقتــا اینــکار رو میکنــم !.کــدوم فرزنــده کــه تــاب دیــدن اشــک
هــای پنهانــی پدرشــو داشــته باشــه؟ کــدام مــادری بیــن عشــق و نفــرت نســبت بــه
فرزنــدش درمانــده شــده ؟
تــو تاریکــی شــب از خونــه بیــرون رفتم...چــرا بایــد از تاریکــی مــی ترســیدم؟؟
زندگــی مــن خــود تاریکــی بــود ! بــه ترمینــال رفتــم اتوبــوس ســاعت شــیش
صبــح حرکــت میکــرد ،روی نیمکــت هــای ترمینــال دراز کشــیدم و بــا خــودم فکــر
میکــردم بــه کجــا مــی روم...
با صدای هم همه ،چشمامو باز کردم اتوبوس آماده حرکت بود .
یــه پیرزنــی کنــار مــن نشســته بــود تــا نیمــه راه ســاکت بــود ،ولــی اون پیــرزن
دلــش میخواســت بــا مــن حــرف بزنــه ،امــا مــن حرفــی نداشــتم! نــگاه هــای پیــرزن
منــو وادار کــرد ســکوت رو بشــکنم .
گفتم:حاج خانم شما کجا می رید؟
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پیــرزن بــرق خوشــحالی تــو چشــماش روشــن شــد،انگار میخواســت خــودش رو بــا
حــرف زدن ســرگرم کنــه
گفت:دخترم تهران میرم ؛توهم میری تهران؟
گفتم:آره حاج خانم.
نگاهــی بــه کولــه پشــتیم کــرد ،گفت:حتمــا دانشــجویی ...دلــم نخواســت نــگاه مثبتش
رو بهــم بریــزم گفتــم بــزار تــو رویــا هــم شــده دانشــجو باشــم .
گفتم :آره.
گفت:موفق باشی،درستو خوب بخون تا انسان مفیدی باشی.
حرفاهــای اون پیــرزن صادقانــه بــود ،بــه دلــم نشســت و دوســت داشــتم اونــو بــه
آغــوش بکشــم؛ مــن تــو ایــن بحــران روحــی بــه کســی نیــاز داشــتم .
گفتم:ممنون حاج خانم.
گفت:دخترم سعادت مکه نصبیم نشده .
چشــماش پــر اشــک شــد چــه ایمــان دلنشــینی،چقدر مــا آدم هــا شــبیه هــم هســتیم
همــه مــا حســرت داریــم.
گفتم:انشاهلل قسمت میشه میرید.
گفت:خدا از دهنت بشنوه ،شوهر کردی؟
نمیدونستم باید چی بگم .
گفتم:آره
گفت:حتما شوهرتم دانشجو؟
گفتم:نه شوهرم مرد خوبی بود ازش جدا شدم
گفت:وا دختر تو هنوز بچه ای! آخه چرا مهر طالق به پیشونیت بخوره!
آهــی کشــید ..مــن دلیــل ناراحــت شدنشــو درک نکــردم ولــی ســعی کــردم
آرومــش کنــم.
گفت:مــن عمــری گذرونــده ام ،نمــی دونــم چــرا اینجــوری شــده؛ جوانــا فــوری
طــاق میگیرنــد!
لبخندی زدم و گفتم:شاید خوب اخالقا نمیگیره و درست انتخاب نمیشه .
ایــن حرفــا رو بــه اون میگفتــم ولــی مــن و داود هیــچ کــدوم از ایــن دلیــا رو
نداشــتیم ،بلکــه مــن بــودم کــه باعــث طــاق شــده بــودم.
باالخــره رســیدیم اون پیــرزن منــو بوســید و ازم خداحافظــی کــرد؛ مــن یــه گوشــه
ای ایســتاده بــودم نمــی دونســتم اصــا بــه کجــا بایــد بــرم ! بــه خاطــر همیــن پیــاده
تــو خیابــون هــا پرســه مــی زدم و محیــط جدیــدی رو کــه تــوش بــودم ،نظــاره
میکــردم و بــه آدم هــا نــگاه میکــردم؛ بــه راســتی کــه بــا نــگاه کــردن هــم میشــه
درس هــای بزرگــی گرفــت ؛ ویتریــن هــای مغــازه هــا منــو مجــذوب کــرده بــود
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بعــد از مدتــی خســته شــدم پارکــی پیــدا کــردم ،نشســته ام ،چشــمامو بســته بــودم
و نــور خورشــید روی صورتــم مــی کوبیــد و فکــرم مشــغول ایــن بــود شــب کجــا
بایــد بمونــم؟ از اینکــه تــو پــارک بخوابــم وحشــت بــه تنــم مــی افتــد ،بــا صــدای
بحــث دختــر و پســر جوانــی چشــمامو بــاز کــردم و حرفاشــون رو گــوش کــردم
بــرام جالــب بــود دوبــاره حــرف از عشــق بــود...
دختر:سیاوش حق نداری تنهام بزاری ...چرا؟
پسر:ببین من خسته شدم.
دختــر:از چــی ؟ از مــن خجالــت نکــش بگــو شــایدم کــس دیگــه تــو دلــت جــا
گرفتــه.
پسر:ببین زهره ما فقط دوست بودیم! نه ازدواج .
فکــرم مشــغول ماجــرای خــودم شــد اون روز تــوی دادگاه مــن بــا اشــکان ،فکــر
کــرد چــون تــو بدبختــی افتــاده ام التماســش میکنــم بــا مــن ازدواج کنــه! امــا نــه
مــن ســیلی نامرئــی بــه اشــکان زدم ،مــن هیــچ وقــت عشــق رو قربانــی نمیکنــم.
میدونــم هرکســی ماجــرا رو بشــنوه فکــر میکنــه مــن چقــدر آدم رذل وپســتی
هســتم کــه بــه نامــزدم خیانــت کــردم ،امــا چطــور ثابــت کنــم ایجــوری هــم
نیســت ،مــن فقــط راه رســیدن بــه عشــق خودمــو اشــتباه رفتــم تــازه اون موقــع
فقــط پانــزده ســال داشــتم ،جــز عشــق کــه از هیجانــات دوره ای ســن خــودم بــود
چیــزی درک نمــی کــردم.
صــدای قــار و قــور شــکمم منــو از افــکار خــودم بیــرون آورد ،یــه ســاندویچی
پیــدا کــردم ،فالفــل ســفارش دادم .تمــام روز فقــط خیابونــا رو طــی میکــردم
اصــا نمیدونســتم کجــام ؟ بایــد کجــا بــرم! مســیرها رو شانســی انتخــاب میکــردم.
خورشــید غــروب کــرد نزدیــک تریــن پــارک رفتــم روی نیکمــت نشســته بــودم و
تــازه قــدر خونــه مــون رو فهمیــدم؛ مــن کارتــن خوابــا یــا کســایی کــه آواره ان
دخترهــای فــراری ،پســرهای متعــاد رو فقــط تــو فیلــم هــا دیــده بــودم ...ولــی
حــاال از نزدیــک لمــس میکــردم و خودمــم شــدم یکــی از اونــا و تأســف میخــوردم
چــرا وقتــی مــی تونســتم کار مفیــدی انجــام بــدم غــرق مســائل دیگــه بــودم .االن
خانــواده هــا تــو پــارک هســتن و مــن کمــی آرامــش دارم.
نیمــه شــب شــده بــود تقریبــا پــارک خلــوت بــود امــا افــراد دیگــه ای هــم بودنــد،
خصوصــا معتــادا کــه از تــرس پــارک بــان یــه گوشــه ای بــدون صــدا خزیــده
بودنــد ،مــن میترســیدم اولیــن بــار عمــق وحشــت و تنهایــی رو حــس کــردم ؛ بــا
خــدا درد دل میکــردم ازش طلــب کمــک داشــتم ...یــه دختــر افغــان بهــم نزدیــک
میشــد مــن تــا اون روز افغانــی میدیــدم میترســیدم ،نــگاه بــدی بــه اونــا داشــتم
البتــه تقصیــر مــن هــم نبــود مــن هــم مثــل عــوام فکــر میکــردم ،قلبــم بــه شــدت
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مــی زد ترســیده بــودم نکنــه بیــاد و پــول و وســایلم رو بــدزده ،روی نیکمــت
کنــارم نشســت.
گفت:نترس ،اینجاها زیاد ندیدمت ؟
با ترس گفتم :مجبور شدم امشب تو پارک بمونم.
گفت:از خونه فرار کردی بهت نمیخوره معتاد باشی یا قضیه ...
از حدس های دخترک خنده ام.گفتم:هیچ کدوم.
گفت:پس چرا اینجایی ،یتیمی؟ کسی نداری؟
گفتم:چرا اینارو می پرسی؟
گفت:آخه شاید میگم نقطه مشترکی داشته باشیم.
از ترســم کمتــر شــده بــود راســتش تــو ایــن تنهایــی و تاریکــی غربــت ،وجــودش
مایــه آرامــش بــود.
گفتم:فکر نکنم نقطه مشترکی داشته باشیم.
بــا دســت به پســری اشــاره کرده بــود کــه روی زمیــن خوابیــده بــود گفت:میخوای
حوصلــت ســر نره زندگیشــو بــرات تعریــف کنم.
نگاهــی بــه پســر انداختــم ،چهــره ای بســیار زیبــا و اندامــی رعنــا داشــت ولــی اعتیــاد
همــه اینــارو کمرنــگ کــرده بــود.
گفتم:آره .
گفت:راســتش شــنیدن قصــه هــای زندگــی آدم هــا بــرام شــده ســرگرمی  .ایــن
پســر دانشــجوی روانشناســی تهــران بــود  .خیلــی پــاک ســیرت و باهــوش ،طــوری
کــه کل دانشــگاه از اخــاق شایســته اش تعریــف میکردنــد ،همــه ی دخترای دانشــگاه
حســرت داشــتن ایــن پســر رو داشــتن ،امــا یونــس بــه هیــچ کــس توجــه نمــی کرد.
شــعله حســادت وقتــی روشــن بشــه همــه چیــزو بــه نابــودی مــی کشــونه  .هــم
کالســیش بــه نــام فریبــا از خانــواده خیلــی ثــروت منــدی بــود از زیبــای هــم نظیــر
نداشــت امــا فریبــا بــه هــم کالســی خــودش کــه آه تــو بســاط نــداره و تنهــا دارایــی
ایــن پســر پــاک نهــاد بودنشــه دل باختــه بــود .دوســت یونــس ،محمــد عاشــق فریبا
شــده بــود .یونــس بــه هیــچ دختــری فکــر نمــی کــرد چــون عشــق پنــج ســاله ای
تــو قلبــش بــود کــه از دوره ی دبیرســتان تــو قلبــش بــود ایــن پســر اســیر هــوای
دو نفــر میشــه  .فریبــا عشقشــو بــه یونــس بیــان مــی کنــه ،یونــس هــم بــا نهایــت
احتــرام بهــش میگــه کــه مــن بــه کــس دیگــه ای عالقــه دارم  .بعــد از اون فریبــا
کــه مغــرور بــود بــه دنبــال اون دختــر میگــرده از طریــق محمــد کــه از زبــون
یونــس کشــیده بــود ،وقتــی اون دختــر رو میبینــه ،دختــره یــه چهــره معمولــی داره
و یــک خانــواده فقیــر ،شــعله ی حســادتش شــروع میشــه ...محمــد جریانــو مــی
دونســت کــه فریبــا بــه یونــس عالقــه داره .امــا فریبــا ســرلج بــا یونــس پیشــنهاد
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محمــد رو قبــول مــی کنــه .محمــد یونــس رو وارد بــازی اعتیــاد میکنــه  .فریبــا هــم
بــه یکــی از پســرای فامیلشــون آدرس عشــق یونســو میــده تــا بــره خواســتگاری ،
خانــواده ی دختــر هــم کــه فقیــر بودنــد از اینکــه دخترشــون یــک خواســتگار پولــدار
داره بــه اجبــار بــه عقــد اون پســر در میارنــد ؛یونــس هــم از شــنیدن ایــن خبــر
داغــون میشــه ،اعتیــادش بیشــتر و االنــم اینجاســت ...بســوزه پــدر عشــق...هی...
بعــدش بــه مــن نــگاه کــرد گفت:نمیدونــم ماجــرای تــو چیــه ولــی بلنــد شــو بریــم
آلونــک مــا ،میترســم اینجــا بمونــی تجــاوز هــم بــه ماجــرات اضافــه شــه.
دخترک چه صادقانه حرف می زد بی هیچ ترسی از من! گفتم:نه نمیشه.
گفت:نکنــه مــی ترســی ببرمــت بالیــی ســرت بیــارم؟ نــه واال مــن یــه مــادر دارم یــه
بــرادر مریــض ،بیــا بریــم خطرناکــه امشــب پــارک بمونــی مخصوصــا توکــه ناشــی
هستی .
شــب تهــران هــم از ســر وصــدا عــاری نبــود انــگار تهــران شــهری بــود کــه بــا ســرو
صــدا آفریــده شــده بــود ،بــاورم نمــی شــد چطــور بــا یــک افغــان همــدل شــدم و
چطــور او بــه مــن کمــک مــی کنــه  ...افــکارم تــو ذهنــم تغییــر میکــرد داشــتم یــاد
مــی گرفتــم ارزش انســان هــا بــه گوهــر درونشــون هســت نــه بــه ملیــت ...
توی راه از دخترک پرسیدم که هنوز حتی اسمش نمی دونستم .
گفتم:چرا اومدید ایران؟
نگاهــش کــردم چشــماش پــر اشــک شــد و آهــی کشــید گفت:افغانســتان کشــوره
بزرگیــه ،ولــی مثــل خانــواده ای کــه در برابــر حمــات از خــارج تســلیم شــده مــا
اونجــا امنیــت مالــی ،جانــی نداشــتیم اومدیــم ایــران . .
باالخــره بعــد از مدتــی راه رفتــن رســیدیم.وقتی دادششــو دیــدم ،انــگار قلبمــو بــه
شــکنجه گاه بــرده بودنــد و هــر دم بــه گونــه ای شــکنجه مــی دادند.دادشــش
پســر بچــه ای شــش ســاله ای بــود ولــی بــه انــدازه بچــه دوســاله! حتــی غــذا هــم
نمــی تونســت بخــوره ،قــدرت هیــچ حرکتــی نداشــت .دختــرک نــگاه هــای منــو
فهمیــد گفت:مــا دیگــه عــادت کردیــم تــو هــم زیــاد غصــه نخــور.
برگشــت روبــه روی مــادرش و ماجــرای آشــنایی بــا منــو تعریــف کــرد مــادرش
اول کمــی رنجیــد ولــی بعــدش بــا تمــام تنــگ دســتی از مــن بــا آغــوش بــاز
پذیرایــی کــرد.
یــک هفتــه گذشــت و مــن دیگــه تــو خونــه ی زهــرا خانــم مونــدگار شــدم و متوجه
شــدم اونــا یــه دختــر دیگــر بــه نــام زینــب کــه از شــیرین بزرگتــر بــود داشــتن کــه
یــه قاچاقچــی نامــرد اونــو بــه زور بــا خــودش بــرده ترکیــه و مــادرش میخــواد
بــره دنبالــش ولــی پســرش دســتو پاشــو بســته .شوهرشــم تــو مــرز کشــته شــده
بــود ،مــاه هــا گذشــت مــن بهشــون وابســتگی پیــدا کــردم.
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شــیرین و مــن کارای مختلفــی انجــام مــی دادیــم از فــال فروشــی تــو خیابــان هــا و
حتــی دســت فروشــی میکردیــم و گاهــی اوقــات شــیرین بــا از مــن ســوء اســتفاده
میکــرد چــون خوشــگل بــودم ســر پســرا کاله میگذاشــت البتــه بــدون اینکــه بــه مــن
آســیبی برســه ومــن از ایــن همــه زرنگی ایــن دختــر شــاخ در مــی آوردم ! مطمئنم
اگــه درس مــی خونــد یــه اقتصــادان قــوی مــی شــد خــوب مــی دونســت کجــا بایــد
پــول خــرج کــرد کجــا نــه و چــی ســود داره چــی ضرره،شــیرین چهــارده ســاله
بود.یــک ســال گذشــت و مــن یــه دختــر هیجــده ســاله شــده بــودم امــا همــش
فکــرم پیــش خانــوادم بــود شــبا گریــه میکــردم و شــیرین هــم تشــویق میکــرد کــه
برگــردم خونــه ولــی مــن روی بازگشــت نداشــتم .
یک روز زهرا خانم منو صدا کرد،چشماش از من التماس میکرد .
گفتم:اتفاقی افتاده خاله؟
زهرا خانم:دست به دامنتم.
گفتم:خدانکنه من مدیون شمام که به من جا دادید خونتون.
زهرا خانم:کمکم کن نمیدونم چه بالی سر زینب اومده.
همیــن طــور اشــک مــی ریخــت ســفیدی چشــماش از غــم پــر شــده بــود ومــن
ایــن غمــو بــا تمــام وجــودم حــس میکــردم
گفتم:چه کمکی؟
زهرا خانم:من یک قاچاقچی پیدا کردم که آدم به ترکیه می فرسته.
گفتم:آهان میخواید برید ،من وشیرین مراقب پسرتون هستیم.
زهراخانم:شــما از پــس اون بــر نمیــاد مــن فقــط میفهــم چــی میخــواد ،امــا وتــو
شــیرین جوانیــد بعــدش تــو ســواد داری.
گفتم:خالــه مــن ســواد بلــدم ترکــی کــه بلــد نیســتم! بعــدش مــا بچــه ایــم
نمــی تونــم ،مــن هنــوز یــک ســال تهرانــم خیاباناشــو بلــد نیســتم چــه برســه بــه
کشــور غریبــه ،ازکجــا معلــوم بــای ســر خــودم نیــاد!
زهــرا خانــم چنــان بــا نــگاه مأیوســانه ای از مــن دور شــد کــه فــرض کــردم از
فــردا خورشــیدی طلــوع نخواهــد کــرد.
تمــام شــب بــه تفــاوت اقتصــادی فکــر مــی کــردم مــن و شــیرین هــر روز ماشــین
هــای آخــر مــدل مــی دیدیــم مــا نمی خواســتیم ماشــین داشــته باشــیم ولــی زندگی
خــوب مــی خواســتیم ،مــن کــه زندگــی ســاده و معمولــی خودمــو از بیــن بــردم.
ولــی وقتــی افــرادی رو مــی دیــدم زیــر پــای بــی عدالتــی ایــن همــه رنــج
مــی کشــن  ،دلــم بــه رنــج میومــد بــه پــدرم فکــر میکــردم چطــور ســال هــا
کارگــری کــرده بــود واســه یــه لقمــه ...از اون طــرف بــه خونــه هــای آنچنانــی...
چشــمای زهــرا خانــم هــی بــه فکــرم میومــد ،بــه کلــه ام زد بــذارم بــرم ...شــاید
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بتونــم آرزوی ایــن مــادر رو بــرآورده کنــم شــروع کــردم بــا خــدا راز و نیــاز
کــردن گفتم:خدایــا منــو ببخــش از تمــام گناهــام بگــذر ،کمــک کــن کــه دل ایــن
مــادر رو شــاد کنــم شــاید بــه خاطــر ایــن مــادر از خطاهــام بگــذری ،هنــوز فکــر
میکــردم خــدا هنــوز باهــم قهــره خوابــم بــرد.
فــردا صبــح ســر صبحونــه بــه زهــرا خانــم گفتــم :مــن بــه حرفتــون فکــر کــردم
باشــه قبــول.
بلنــد شــد عیــن بچــه هــا دور خــودش چرخیــد بــا صــدای بلنــد گفت:میدونســتم
خــدا یــه روز فرشــته ای ســر راهــم قــرار میــده کــه منــو بــه دختــرم برســونه.
اشــک دوبــاره ازچشــمام ریخــت احســاس میکــردم مــادر خودمــم دنبــال منــه .آیــا
دلــش بــرام تنــگ شــده؟
عکسی از کیفم آوردم بیرون عکسی که چهار تایی با لبخند توش نشسته ایم .
شــیرین:ترنم گریــه نکــن منــم گریــه ام میگیــره .از ترکیــه برگشــتیم خــودم بــه زور
پیــش خانــوادت میبــرم پاشــون مــی بوســم تــا تــو رو ببخشــن.
از ایــن همــه لطــف شــیرین خوشــحال شــدم امــا سرنوشــت خــواب دیگــه ای بــرام
دیــده بــود.
چندتا کتاب زبان ترکیه گرفته بودم از روی اون با شیرین تمرین میکردیم .
قــرار بــود مــا اول بــه یــه شــهر مــرزی تــو آذربایجــان غربــی بریــم و از اونجــا
مــردی بــه نــام احســان مــا رو وارد ترکیــه کنه.مــن و شــیرین نزدیــک اتوبــوس
بودیــم زهــرا خانــم هــر دومونــو تــو آغــوش کشــید گفــت :اول امیــدم بــه خــدا و
بعــدش بــه تــو مراقــب همدیگــه باشــید .
گفتم:چشم ولی مطمئنی آدم خوبیه؟
زهرا خانم:آره ،اگه نبودم شما رو باهاش نمی فرستادم.
شــیرین کــه بــرای اولیــن بــار از مــادرش جــدا میشــد احســاس عجیبــی داشــت و
مــن تــرس! حتــی نمیدونســتم چنــد وقــت اونجاییــم.
زهــرا خانــم یــک گوشــی موبایــل از تــو کیفــش در آورد،گفت:ترنــم خــود احســان
بــه ایــن گوشــی زنــگ میزنــه.
گفتم:رسیدیم ما باید چیکار کنیم؟
زهرا خانم:همون جا صبر کنید ،خودش میاد دنبالتون.
گفتم:از کجا بفهم خودشه؟
زهرا خانم:خودش زنگ می زنه به موبایلت .
گفتم:باشه.
اومــد جلــو دم گوشــم گفت:احســاس میکنــم زیــاد وقــت نــدارم میخــوام بــرا یــه
بــار شــده زینبــم رو ببینــم ،شــیرین بســپرم دســتش و بــا خیــال راحــت ســرمو رو
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زمیــن بــذارم.
نمی دونستم چی بگم ولی نگاهی بهش کردم .
گفتم:خدا نکنه ولی تمام تالشم میکنم.
تــو راه مــن و شــیرین هــردو تــو فکــر بودیــم مــن بــه خانــوادم و اون در فکــر اینکــه
آیــا تــو ترکیــه خواهرشــو پیــدا مــی کنیــم یــا نه.گاهــی حــس میکــردم چطــور مــن
و شــیرین بــا ایــن ســن کــم شــجاعت کردیــم بــه ایــن ســفر خطرنــاک بریــم ولــی
کاری بــود کــه دیگــه شــده .دلــم بــرای مامان،بابــا و افســون یــه ذره شــده بــود،
احســاس میکــردم حتــی دنبالــم نگشــتن و ایــن منــو آزار میــداد غافــل از اینکــه همــه
جــا رو بــه خاطــر مــن زیــر پــا گذاشــتن تــا پنــج ســال ،ولــی مــن فقــط یــک ســال
تــو ایــران بــودم و اونــا مطمئنــا فکرشــو نمــی کــردن مــن خــارج از ایــران باشــم.
شیرین:ترنم بیدار شو رسیدیم.
چشــامو بــاز کــردم ،چهــره ای شــیرین روبــه روی صورتــم بــود و هیجان و اســترس
ازش مــی باریــد و بــه مــن مثــل تیکــه گاه نــگاه میکــرد .وقتــی پیــاده شــدیم راننــده
بــه مــا نــگاه بــدی انداخــت تعجــب میکــرد یــه دختــر ایرانــی همــراه یــه دختــر
افغانــی.
شیرین :ترنم ما االن یه ساعت وایستادیم خبری نشد پس!
گفتم:صبر کن .
گوشی به صدا در اومد ...برداشتم:الو..
احسان:سالم  ...من روبروتونم.
بــه روبــرو نــگاه کــردم یــه مــرد چهــل ســاله بــود ولــی جوانتــر بــه نظــر میمــود
،هیــکل درشــتی داشــت.
احسان:من احسانم قراره که شما رو ببرم ترکیه.
گفتم:بله متوجه شدم ،ما خیلی خسته ایم.
احسان:ببخشــید ،ســوار ماشــین شــید بریــم ،البتــه امشــب همیــن شــهر مــی مونیــم
از فــردا راه میوفتیــم.
شب تو یه مهمون خونه معمولی سپری کردیم و حالمون یه جوری بود.
شیرین:ترنم فکر میکنی خواهرمو پیدا کنیم؟
گفتم:آره.
شیرین:نمی دونم من می ترسم.
گفتم:تــو کــه اولیــن بــار نیســت کــه تــو یــه کشــور دیگــه میخــوای بری،حــاال بگیــر
بخــواب بــه ایــن چیــزا فکــر کنیــم نــا امیــد میشــیم.
نصــف شــب بــود از خــواب بیــدار شــدم اســترس شــدیدی داشــتم تصــور میکــردم
یــه کشــور غریبــه میخوایــم چیــکار کنیــم ؟!،احســانم فقــط مــا رو از مــرز رد
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مــی کنــه دیگــه بهمــون کمــک نمیکنــه .شــیرین تــو خــواب عمیقــی بــود نــگاش
مــی کــردم و بــه جــای اون افســون رو تصــور مــی کــردم .دلــم میخواســت بدونــم
چــه اتفاقــی افتــاده تــو خونمــون .از رو تخــت بلنــد شــدم بــه ســمت پنجــره رفتــم
بــازش کــردم زیــر لــب مــی گفتم:خدایــا راهــی جلــو پــام بــزار واقعــا درمونــده
شــدم؛ ایمــان داشــتم خدایــی هســت کــه همــه رو نظــاره مــی کنــه و احســاس
کــردم تــو ایــن یــک ســال مــی تونســت بدتــر بشــه امــا یــه حــس درونــی میگفــت
خــدا مراقبتــه .
صبحونــه مفصلــی خوردیــم احســان اومــد دنبالمــون ،وســایالرو گذاشــت صنــدوق
عقــب وماشــین یــه مــگان ســفید بــود و حرکــت کردیــم.
گفتم:ببخشــید آقــای احســان شــما مگــه تــرک نیســتید پــس چطــوری فارســی
بلدیــد؟
احسان:من تو ایران ادبیات فارسی خوندم.
گفتم:منظورتون اینکه تحصیالت دانشگاهی رو فارسی خوندید؟
احسان:آره تعجب داره یه قاچاقچی با سواد باشه!؟
با یه خورده ترس گفتم:یه خورده آره.
احسان:نمی دونم زهرا خانم شما دوتا بچه رو چرا میفرسته؟
شیرین:حتما مجبوره که مارو فرستاده.
احسان:اسمتون چیه؟
گفتم:ترنم و شیرین.
احسان:خوبه.
گفتم:آقا احسان شما آدم خوبی به نظر می رسید.
احسان:این حرفو جای دیگه نگید بهتون می خندن.
گفتم:چطور؟
احسان:کجا یه قاچاقچی آدم خوبیه؟
گفتم:ها از اون نظر!
بقیــه راه تــو ســکوت گذشــت و مــن تــو اســترس فــردای نامعلــوم خــودم بــودم.
امشــب هــم تــو یــه روســتای مــرزی میموندیــم همــه خســته شــده بودیــم ،احســان
جلــوی یــه خونــه ویالیــی نگــه داشــت قــرار بــود فــردا شــب از مــرز بریــم  .موقــع
شــام دور هــم بودیــم :مــن ،شــیرین ،احســان ویــک پســر جوانــی بــه ســن بیســت
چهارســاله کــه اســمش جمشــید بــود کــه بســاط شــامو آمــاده کــرده بــود .
احسان:جمشید همه چیز آماده است دیگه؟ مقدمات سفرو آماده کردی؟
جمشید:بله .
زیــر چشــمی بــه مــن نگاهــی کرد.ترســیدم ،گفتــم مــا تنهایــم و هیــچ قــدرت دفاعی
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نداریم.
گفتم:آقا احسان مگه قراره این پسره همراه ما بیاد؟
احسان:نه ولی به من کمک میکنه ،نگران نباش دخترم.
شیرین:ترنم متوجه شدی پسره چطور بهت نگاه میکرد.
گفتم:مزخرف نگو ،من که دارم از ترس سکته می کنم بالیی سرمون نیارن.
شب به سختی تو خواب فرو رفتیم و از شدت ترس کنارهم خوابیدیم.
بــه هــر ترتیبــی بــود مــا از مــرز رد شــدیم ،بعــد از اون احســان مــا رو تنها گذاشــت
و مــا تــو شــهر اســتانبول تنهــا موندیــم ...غریبی،کــم ســن ســالی ،زبــون دســت پــا
شکســته مــا رو درمانــده کــرده بــود .تــا موقــع شــام همیــن طــور مــی گشــتیم
بــدون هیــچ حرفــی بیــن مــن وشــیرین .
شیرین:ترنم من گرسنه ام چیزی نخوردیم ها!
گفتم:میدونی پولمون کمه باید صرفه جویی کنیم.
شیرین:خوردن به کنار کجا بمونیم؟
گفتم:االن که تابستونه هوا خوبه میتونیم بیرون بمونیم.
بــه زور یــه پــارک پیــدا کردیــم امــا هــر دومــون از شــدت گرســنگی بــه ضعــف
افتــاده بودیــم.
گفتم:شیرین میتونی تنها بمونی من برم یه چیزی بگیرم ؟
شیرین:باشه ترنم زود بیا پارک خلوته.
گفتــم:زود میــام اگــه ترســیدی بــه خــدا پنــاه ببر،توهــم دنبــال جــای خــوب تــو
پــارک بــاش تــا بخوابیــم اونجــا.
نمــی دونــم بــا ایــن همــه ســختی بایــد چطــور کنــار بیایــم ،قلبــم از شــدت اســترس
و دلهــره بــه درد میومــد جــز خــدا کســیو نداشــتم و همــش ازش میخواســتم کــه
بــه مــا کمــک کنــه امــا تــه دلــم روشــنه کــه یــک نیرویــی از مــن محافظــت مــی
کــرد خودمــم دلیلــش رو نمــی دونســتم بــه یــه ســوپر مارکــت رســیدم از هــزار
کیلومتــری هــم بــا ایــن لباســای خــودم تابلــو بــودم کــه مــن ترکیــه ای نیســتم.
زنــان محجبــه هــم بــودن ولــی خــوب مــدل لباســم فــرق میکــرد ،وارد ســوپر
مارکــت شــدم فقــط بــه آدم هــای دور بــرم نــگاه میکــردم یــه خــورده وســایل
جمــع کــردم .وقتــی پــای صنــدوق رفتــم مونــده بــودم چــی بگــم ،کتابمــو از جیبــم
در آوردم و نــگاه میکــردم اون هــم منتظــر بــود .باالخــره بــا چندتــا کلمــه ایمــا و
اشــاره متوجــه شــد ویــه مقــدار پــول دادم ...ولــی مــن از لیــر ســردر نمــی آوردم.
بعدهــا متوجــه شــدم کــه فروشــنده لیــر بیشــتری ازم گرفتــه بود.باالخــره بــه
شــیرین رســیدم واز اینکــه اونــو ســالم دیــدم خــدا رو شــکر کــردم .
گفتم:اتفاق خاصی نیوفتاد که؟
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شیرین:نه ولی من می ترسم.
بغلــش کــردم گفتم:نتــرس نمــی زارم بــه تــو کوچــک تریــن آســیب برســه تــو از
گل هــام پــاک تــری.
شــیرین بــرام شــده بــود همــه کســم ،تــو یــه گوشــه جــا درســت کــرده بــود نمــی
دونســتم واقعــا چــرا مقابــل شــیرین خودمــو اینقــدر شــجاع نشــون میــدادم در
حالــی کــه از درون تــو خالــی بــودم ،احساســم ایــن بــود کــه آواره شــدن در کشــور
خــودت صدبرابــر بهتــر از آواره شــدن تــو جــای غریبــه اســت.اما مــن بــه زهــرا
خانــم قــول داده بــودم یعنــی درواقــع بــه خــدا قــول داده بــودم کــه اگــه اینــکار
کنــم از گنــاه مــن بگــذره .
شیرین:ترنم مردم بده بخوریم دیگه.
کیسه رو دادم دستش و شروع به خوردن کرد.
گفتم:شیرین خانم ماهم آدمیما.
شیرین:یادم رفت.
خنده ی زدم شروع به خوردن کردم.
شیرین:ترنم به نظرت جالب نیست؟
گفتم:چی؟
شیرین:االن شبیه هم شدیم.
گفتم:منظورت چیه؟
شیرین:هر دومون االن دور از مامانا.
بغض گلومو فشار داد و چهره ی متبسم مادرم تو ذهنم اومد.
شــیرین:من بــه قولــی کــه دادم وفــادارم ،از ترکیــه برگشــتیم بــه اجبــار هــم شــده
تــورو برمــی گردونــم پیــش خانــوادت.
گفتم:شیرین بی خیال شو دیگه.
شیرین:میگم ترنم خوب اینجا برات یه شوهر ترک پیدا کنیم؟
افتــادم بــه جونــش قلقکــش دادم کــه منــو مســخره میکنــی هــا  ...تــو دل هــای
کوچیکمــون امیــد بــه آینــده ی درخشــان کــه نــه ولــی اینکــه یــه روز کســی باشــه
و ایــن دل هــای خســته رو مونــس بشــه داشــتیم.
شــیرین روی نیمکــت خوابیــد ،مــن هــم کنــارش روی زمیــن .مــن خوابــم نمــی
بــرد مــن تــو فکــر ایــن بــودم فــردا بایــد از کجــا شــروع کنیــم ؟ تصمیــم گرفتــم از
رســتوران هــای شــهر پــرس وجــو کنیــم زهــرا خانــم بــه مــن گفتــه بــود کــه یکــی
از آشناهاشــون زینبــو بــه عنــوان یــک گارســون تــو یکــی از رســتوران هــای شــهر
دیــده ولــی طبیعــی کــه مــا بایــد تمــام رســتوران هــای ایــن شــهر بزرگــو بگردیــم
و کاری بــود کــه شــروع کــرده بــودم وبایــد تمــوم میکــردم .
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بعــد از خــوردن صبحانــه وســایل جمــع کردیــم و طبــق قــرار بایــد رســتوران هــای
ایــن شــهر بگــردم تمــام بدنــم درد میکــرد زیــر انــداز نــازک بــود و کــف پــارک
ســنگ فــرش.
شیرین:ترنم ببین چه رستورانی!
با لحن خاصی که حکایت از غم داشت .
گفتم:آره.
احســاس میکــردم ایــن همــه مــدت زیــر بــرف بــودم تــازه چشــمام بــاز شــده واز
پیلــه ای کــه بــرای خــودم تــو دنیــای عشــق پیچیــده بــودم بیــرون آمــدم.
شیرین:ترنم صدامو میشنوی کجایی پس؟
گفتم:ها چی میگی؟
شیرین:اینم اولین رستوران حاال چیکار کنیم ؟
گفتم:معلومه میریم رستوران همه ی گارسونارو دید می زنیم.
تو گوشه ای از رستوران نشستیم که همه جا رو به راحتی ببینیم .
یــک گارســون جــوان بــه طرفمــون اومــد وبــه ترکــی چیزایــی میگفــت و مــا حالــی
نمــی شــدیم! باالخــره بــه زور و بــا کمــک کتابــم الکــی ســفارش غــذا دادیــم.
شــیرین کــه حیــن صحبــت مــن بــا گارســون همــه رو دیــد زده بــود بــا چشــم هــای
ناامیــد بهــم متوجــه کــرد زینب نیســت.
ما پول غذا رو نداشتیم به خاطر همین بلند شدیم رفتیم.
کجــا بایــد مــی رفتیــم بــا ایــن وضــع جایــی رو نداشــتیم ،مــن و شــیرین تــک تــک
حــروف بــی کســی و بــی پناهــی رو هجــی میکردیم.بعــد از مدتــی راه رفتــن یــه
گوشــه ی پیــاده رو ماننــد گداهــا نشســتیم دیگــر تــاب راه رفتــن نداشــتیم.
پارکی که دیشب خوابیده بودیمو پیدا نمی کردیم .
گفتم:بایدجای خوبی پیدا کنیم..
شــیرین چنــان باشــه میگفــت کــه مــن حــس یــک ســرهنگ رو پیــدا میکــردم ،کــه
اونــم افســر جــوان تحــت فرمانــش هســت کــه بــه مافوقــش بــا عشــق خدمــت
میکنــه.
تــو مســیر بــه حــرف زدن مــردم دقــت مــی کردیــم تــا یــاد بگیریــم ،اجبــار بــرا
حفــظ جــان انــگار مغــز مــا رو فعــال تــر کــرده بــود.
باالخــره بــه یــه خیابــان رســیدیم کــه بــه محــل تفریحــی کوچیکــی متصــل میشــد .
زیــر انــداز رو بــاز کردیــم از خســتگی روی زمیــن پهــن شــدیم..
شــیرین:من خیلــی مــی ترســم از اینکــه اگــه بفهمنــد قاچاقــی اومدیــم ،از اون بدتــر
مــورد ســوء اســتفاده قــرار بگیریــم.
ایــن دختــر حــق داشــت بترســه دوتــا دختــر اون هــم قاچاقــی وارد شــده بودنــد،
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اگــه اتفاقــی هــم بیوفتــه هیــچ دادگاهــی نمــی تونــن شــکایت کنــن ،اصــا هیچکــس
از اون هــا حمایــت نمیکنــه و بایــد تــو گورســتان بــی نــام و بــی کــس دفــن بشــن.
گفتم:منم می ترسم ولی باید شجاع باشیم.
کــم کــم شــیرین بــه خــواب فــرو مــی رفــت ومــن فقــط چشــمامو بســته بــودم و
حواســم بــه محیــط بــود کــه آســیبی بهمــون نرســه .
بعــد از مدتــی بلنــد شــدم و تــو دفترچــم اســم رســتورانا رو نوشــتم و خــط زدم تــا
بدونیــم بــه ایــن رســتوران رفتیــم.
قلبــم بــه شــدت عــذاب مــی کشــید دلــم بــرای خانــوادم پــر مــی کشــید ،بــرای
ســقف خونــه مــون ولــی مــن بــا اونــا هــا هــزاران کیلومتــر فاصلــه داشــتم.
منــو بخشــیده انــد؟ بــه اشــکان،که وضعیــت اون االن چجــوره؟ دانشــگاه اش رو
تمــوم کــرده؟ ازدواج کــرده یانه؟بــه داود کــه تونســته مرهمــی روی قلبــش
بذاره؟منــو بخشــیده؟این ســواال مــدام تــو ذهنــم میچرخیــد و مــن هیــچ جوابــی
نداشــتم،وخالصانه از خــدا طلــب بخشــش میکــردم.
شیرین:ترنم امشب کجا بمونیم؟
گفتم:بریم خط مترو رو پیدا کنیم.
شیرین:ایول خوبه تو نیمکت مترو میخوابیم
گفتم:آره ولی باید مواظب باشیم نگهبونا ما رو نبینن.
یــک هفتــه گذشــت و مــا فقــط از ایــن رســتوران بــه اون رســتوران ...امــا اثــری از
زینــب نبــود ؛ ترکــی مــا بهتــر شــده بــود ،صاحــب یکــی از رســتوران هــا کــه متوجــه
شــد مــا قاچاقــی اومدیــم و جاهــم نداریــم بــه اســم اوکان پیشــنهاد داد در ازای
ظــرف شســتن تــو رســتوران بخوابیم...مطمئنــم توزندگــی خــودم اینقــدر خوشــحال
نشــده بــودم باالخــره از خوابیــدن توخیابان،پارک،متــرو خــاص شــدیم و بــا کمــال
میــل پذیرفتیــم.
موقــع شــام بــود شــیرین و مــن در حــال شســتن ظرفــا .اوکان هــم بــود نگاهــش رو
خــودم حــس میکــردم بــه ســمتم اومــد گفت:ترنــم تــو چنــد ســالته؟
گفتم:هیجده سال.
اوکان:خوبه ،میخوام گارسون بشی.
نمیدونستم چی بگم ولی خوب من به پول نیاز داشتم .
گفتم:القل یه پولی هم بهم بدید؟
اوکان:باشه.
شــیرین بــه فارســی بهــم گفــت :افســون اگــه پــول داشــته باشــیم راحتتــر دنبــال
زینــب مــی گردیــم.
اوکان کــه متوجــه نمــی شــد چــی میگــه عصبانــی شــد ،گفت:حــق نداریــد فارســی
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صحبــت کنیــد .
ایــن ســخت گیــری اوکان کــه بــه خاطــر خــودش بــود و میترســید کــه مــا چــی
میگیــم باعــث شــده بــود ســرعت یادگیــری مــون بــره بــاال.
یــک مــاه گذشــت و مــا کــم کــم نــا امیــد شــده بودیــم از پیــدا کــردن زینــب .در
مــورد حجــاب بــه دســتور اوکان بودیــم مــن کــه گارســون بــودم موهــام بــاز بــود
یــک لبــاس بلنــد مــی پوشــیدم ولــی تــا زانــو و از زانــو بــه بعــدم بــاز بــود؛ هیــچ
وقــت تصــور نمــی کــردم مــن بــا ایــن پوشــش باشــم ،یــه حســی از درون آزارم
میــداد و خیلــی طــول کشــید تــا عــادت کنــم.
اوکان:ترنم همه ی گارسونا رو جمع کن.
گفتم:چشم آقا.
همــه جمــع شــده بودیــم کــه اوکان شــروع کــرد بــه ســخنرانی :امشــب اینجــا یــه
مهمانــی خصوصــی بــه پــا میشــه دوســت نــدارم مشــکلی پیــش بیــاد ایــراد بگیــرن،
متوجــه شــدید؟
شیرین:ترنم میخوای چی بپوشی تو که لباس خوبی نداری؟
گفتم:آره این اوکانم هم غد و زود جوش چیزی بهش نمیشه گفت!
شیرین :از گارسونای دیگه بگیر .
گفتم:آره راست میگی.
باالخــره یــه لبــاس پیــدا کــردم وپوشــیدم و صورتمــو آرایــش کــردم وقتــی تــو
آینــه خودمــو نــگاه مــی کــردم بــاورم نمــی شــد ایــن منــم تــا حــاال اینقــدر آرایــش
غلیــظ نکــرده بــودم تــازه بــا لباســای بــاز هــم نبــودم .
شــیرین:وای ترنــم چقــدر خوشــگل شــدی!!فکر کنــم امشــب یــه شــوهر تــرک گیــر
بیا د .
گفتم:شیرین اذیتم نکن اون جوری میگی میترسم.
از پله ها پایین رفتم و مهمونا یکی یکی میمودن.
بــه ســمت میــز چهــار رفتــم تــا براشــون کیــک و قهــوه ای کــه ســفارش داده بودند
ببرم.چهــار تــا پســر جــوان خوشــتیپ ســر میز نشســته بودنــد ومعلــوم بــود زندگی
مرفهــی دارن؛ وقتــی وســایالرو رو میــز گذاشــتم یکیشــون بهــم نگاهــی انداخــت
تشــکر کــرد.
امــا بعــد هــام نگاهــش رو روی خــودم احســاس میکــردم و نــگاه هــای هــوس آلــود
تنمــو بــه لــرزه انداختــه بــود .
اون شــب باالخــره هــر طــوری بــود گذشــت و مــن خوشــحال بــودم بهــم آســیبی
نرســیده و از خــدا تشــکر کــردم.
راهــی یــه رســتوران دیگــه بودیــم بــرای پیــدا کــردن زینــب امــا دیگــه نــا امیــد
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شــده بودیــم.
شیرین:اگه اینجام نباشه؟
گفتم:امیدوار باش ،پیداش می کنیم.
وارد رستوران شدیم مثل همیشه.
شیرین :نیست ترنم.
امــا یــه گارســون بــود کــه پشــتش بــه مــا بــود .گفتم:باشــه بــزار بــرم روبــه روی
ایــن اگــه نبــود میریم.روبــروش وایســتادم تعجــب کــرد ،امــا ایــن چشــم هــای یــک
دختــر افغانــی بــود بــه زبــون فارســی داد زدم :شــیرین ...شــیرین بیــا ببیــن.
شــیرین اومــد وقتــی همدیگــرو دیــدن اشــک تــو چشماشــون جمــع شــد ،شــیرین
بغلــش پریــد .ومــن اون لحظــه بــود احســاس لذتــی بــردم کــه تاکنــون تجربــه
نکــرده بــودم چیــزی کــه فراتــر از عشــق بــود ،اشــک و لبخنــد اونهــا در واقــع
صحنــه ی دل انگیــزی ایجــاد کــرده بــود و نــور عشــق و امیــد تــو فضــا پخــش
کــرده بود.زینــب حــدود بیســت و ســه ســال ســن داشــت ،بعــد از پیــدا کــردن
زینــب بــه زهــرا خانــم زنــگ زدم و گفــت احســان میــاد مــارو بــر مــی گردونــه
ایــران.
یــک هفتــه گذشــت و مــن درگیــر تصمیــم بزرگــی بــودم ؛ بــه ایــران برگــردم یــا
نه؟...امــا تصمیــم گرفتــم ترکیــه بمونــم.
شیرین:ولی تو داری اشتباه فکر میکنی و یک روز متوجه میشی.
گفتم:نمی دونم شاید.
ســرکله ی احســان هــم پیــدا شــد ،ایــن مــرد معمــا گونــه کــه هیــچ وقــت نفهمیــدم
چــرا کار قاچــاق انجــام میده؟ولــی کــی از ایــن مــرد قــوی هیــکل جــرات داره ســوال
بپرســه ؟ ومــن امــروز بــرای آخریــن بــار شــیرین و زینــب رو دیــدم.
ایــن روز هــا تنهــا مونــده بودم.چنــد روز دیگــه نــوزده ســالم میشــه و مــن آینــده
روشــنی بــرای خــودم تصــور نمــی کردم.مهمانــی دیگــه ای تــو رســتوران بــه پــا
شــد ،بازهــم اون جــوان کــه تــو مهمونــی قبلــی بــود حضــور داشــت ،نــگاه هــای
ســنگینش آزارم میــداد .روپوشــم لکــه ی قهــوه ای افتــاده بــود ،از تــرس اوکان
کــه غــر بزنــه کــه آبــروی منــو بــا ایــن لبــاس کثیــف بــردی رفتــم بــه اتاقــم تــا
عوضــش کنــم .در اتــاق بــاز شــد ترســیدم دیــدم اون پســر جــوان هســت کــه از
بــس زیــاده روی کــرده بــود تــو خــوردن مشــروب پــاک عقلــش رو از دســت
داده و زل زده بــه مــن ...قلبــم بــه تپــش افتــاد ...از خــدا کمــک میخواســتم،زیر لــب
همــش خــدا خــدا کــردم .
گفت:نتــرس باهــات کاری ندارم،بــه ســمتم نزدیــک تــر میشــد کــه معجــزه شــد،
اوکان بــه دنبالــم اومــده بــود پســره تــا اونــو دیــد فــوری از اتــاق خــارج شــد .
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اوکان بهش گفت :آقای گونایدین اینجا چیکار میکنید ؟
هول شده بود گفت:دنبال دستشویی بودم .
اوکان:دستشویی پایینه .
تا اینو گفت پسرک تند تند ازپله ها پایین رفت.
اوکان بــه مــن نگاهــی کــرد میدونســتم کــه او میدونــه میخواســت چــه اتفاقــی
بیوفتــه؛ امــا بــه روی خــودش نیــاورد ومــن هــم چشــمام پاییــن بــود بعــدش بهــم
گفت:ترنــم کجــا بــودی هــا؟
گفتم:آقا ببخشید اومدم تا...نذاشت حرفمو ادامه بدم.
اوکان:زودتــر هــر کاری میکنــی انجــام بــده بیــا پاییــن تــا دو دقیقــه دیگــه نیــای
عصبانــی میشــم.
گفتم:چشم آقا.
وقتــی از رفتــن اوکان مطمئــن شــدم ،بغضــم ترکیــد بــا صــدای بلنــد گریــه کــردم،
نمــی دونســتم از خــدا چــه جــوری تشــکر کنــم ،فکــر میکــردم باهــام قهــره ولــی االن
فهمیــدم دیگــه باهــم آشــتی کــرده اصــا اون قهــر نکــرده بــود کــه آشــتی کنــه.
قلبــم مثــل بلــور شــده بــود ظریــف و شــکننده ولــی زالل و شــفاف .
یــک هفتــه از اون ماجــرا گذشــته بــود مــدام اشــکان بــه ذهنــم میومــد ،امــا مــن
دیگــه بــه اشــکان عشــق نمــی ورزم بلکــه بــه عشــق صادقانــه ای کــه نســبت بــه اون
داشــتم حــاال عشــق مــی ورزم.
شــب زمســتانی بــود بــرف مــی باریــد ،رســتوران خلــوت بــود و بــه جــز مــردی
کــه حــدود ســی و شــش ســال داشــت و هــر از گاهــی بــه ایــن رســتوران میمــود
کســی نبــود .اوکان آمــاده میشــد بــره خونــه و همــه کارگــر هــا رفتــه بودنــد بــه
غیــر از مــن ،اوکان مــردی چهــل خــورده بــود و تنهــا یــک پســر داشــت و هیــکل
متوســطی داشــت چهــره ی خوبــی هــم داشــت .مــن و اوکان جایــی ایســتاده بودیــم
کــه اون مــرد مــی تونســت صدامــون رو بشــنوه .
اوکان:ترنم بعد اینکه مشتری رفت درو از پشت قفل کن یادت نره.
گفتم:چشم آقا امر دیگه ای نیست ؟
نگاهــی بهــم کــرد و بهــم نزدیــک تــر شــد،گفت:تا حــاال دقــت نکــرده بــودم اینقــدر
خوشــگلی !
نمی دونستم چی بگم ..
اوکان:ترنم تو حیفی میتونی زندگی بهتری داشته باشی.
از ایــن حــرف اوکان تعجــب کــردم ایــن مــرد عصبــی و تنــد زبــان چــرا یــک دفعــه
ایــن طــوری حــرف میزنــه؟!
اوکان:دوست داری یه خونه کوچیک داشته باشی؟
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لبخندی با ترس زدم گفتم:آره.
اوکان:من میتونم بهت کنم اما به یه شرطی؟
نذاشــتم حرفــش رو ادامــه بــده گفتم:چــه شــرطی؟ آقــا اگــه بگیــد شــب روز کار
کنــم انجــام میدم.خنــده ی چنــدش آوری زد کــه حالمــو بهــم مــی زد .
اوکان:چطوری بگم...با من باش...
خــون دیگــه تــو بدنــم جریــان نداشــت اخمــام تــو هــم رفت،بــا تمــام حــرص
گفتــم:در مــورد مــن چــی فکــر کردیــد؟
بایــد محکــم بــودم  ،انتظــار همچیــن چیزایــی رو داشــتم و بــا قاطعیــت گفتم:مــن
دیگــه یــک لحظــه اینجــا نمــی مونــم.
اوکان:کجارو داری بری بعد دوسه روز بر میگردی میگی غلط کردم .
حرفــاش بــه قلبــم آتیــش میــزد و میخواســتم بــا دســتام خفــش کنــم رفتــم بــاال زود
وســایلم جمــع کــردم حتــی از شــدت ســرما بمیــرم بهتــر از اینجاســت .بــه در کــه
رســیدم اوکان گفت:دختــر احمــق نشــو ..
گفتم:آدم کثیف .
زدم از رســتوران بیــرون بــا ســرعت زیــادی میرفتــم خودمــم نمــی دونســتم کجــا
میرم،پشــت ســرم یــه صدایــی شــنیدم خانــم تــورو خدا یــه لحظه وایســتید برگشــتم
پشــتم نــگاه کــردم دیــدم همــون مــرد میانســالی کــه تــو رســتوران بــود.
تــو نگاهــش چیــز بــدی نبــود وایســتادم تــا بــه مــن برســه معلــوم بــود پشــت مــن
دویــده چــون نفــس نفــس مــی زد وقتــی رســید کنارم،گفتم:بلــه آقــا کارتــون چیه؟
گفــت:داره بــرف مــی بــاره هــوا ســرده ،بفرماییــد داخــل ماشــین مــن تــا بگــم
مطمئــن بــاش قصــد بــدی نــدارم .
نمــی دونســتم بایــد اعتمــاد میکــردم یانــه همیــن طــور مونــده بــودم و نگاهــش
میکــردم.
گفت:به جون همسرم قصد بدی ندارم.
قلبم آرام گرفت به سمت جایی که ماشین پارک بود رفتیم ،سوار شدیم.
گفتم:خوب کارتون چیه؟
گفت:نمــی دونــم از کجــا شــروع کنــم ولــی مــن ناخواســته حــرف هــای شــما و
رئیســتون شــنیدم.
گفتم:خوب که چی؟
گفت:اینطــور معلومــه شــما دختــر خــوب صادقــی هســتید و مــن بــه همچیــن
آدمــی نیــاز دارم.
گفتم:چرا خوب؟
گفت:همســرم بیمــاره از ســرطان رنــج مــی بــره و نمــی تونــه از بچــه هــام مراقبت
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کنه .
گفتم:خوب واسه بچه ها تون پرستار بگیرید.
گفت:از بس هزینه ها بر نمیام،همه ی داراییمو خرج درمان همسرم کردم.
گفتم:اینارو چرا به من میگید؟
گفت:من به یه نفر که جوان باشه،درستکار،پول زیادی هم نگیره نیاز دارم.
گفتم:من از کجا به حرفاتون اعتماد کنم؟
گفت:مــن خالــد تــاش هســتم و ســی چهــار ســالمه و دوازده ســاله ازدواج کــردم
و عاشــق زحــل هســتم ،حاضــرم همــه چیزمــو بــدم تــا زحــل یــه لبخنــد بزنــه
ولــی چــه کنــم منــم یــه درآمــد مشــخص دارم ،بعــدش چــون بچــه هــام دختــرن
نمــی تونــم دســت هــر کســی بســپارم  .یکیــش چهارســالش اســمش ســلین و اون
یکــی شــش ماهشــه ...اســم خوشگلشــم پلینــه .
نمیدونســتم بایــد چــی بگــم ولــی تــو خیابــان تــو ایــن ســرمای شــدید نمــی تونســتم
بمونــم و ریســک کــردم کــه همراهــش بــه خونشــون بــرم ولــی از تــرس ســکته
میکــردم .
خونشــون یــه خونــه متوســطی بــود نــه بــزرگ نــه کوچیــک وقتــی در بــاز شــد یــه
دختــر کوچولــو پریــد بغــل خالــد وگفت:بابایــی میدونــی از کــی منتظــرم؟ لبخنــدی
بــه روی دختــرش زد،گفت:میدونــم عزیــز دلــم.
خیلــی وقــت بــود مــزه ای خانــواده یــادم رفتــه بــود و بــا دیــدن ایــن صحنــه هــا
بغــض کردم،خالــد منــو بــه اتــاق همســرش زحــل بــرد.
زحل:سالم کجا بودی خالد؟
خالد:سالم عزیزم بیرون؛ برات هدیه آوردم..
زحل:لوس نشو بگو ببینم این دختر کیه؟
خالد:قراره از بچه ها مون مراقبت کنه.
زحل:آدم درستیه؟
خالد :آره ولی قاچاقی اومده اینجا.
زحل :مگه کجایی؟
خالد:ایرانیه.
زحل:خوبه .
خالد:نترس ترکی بلده و دختر خوبیه.
زحل برگشت به سمتم گفت :اسمت چیه دختر؟
گفتم:ترنم.....
زحل:اسم قشنگیه ...
کنــار زحــل یــه بچــه شــیرخواره بــه خــواب رفتــه بــود ،زحــل خیلــی الغــر و ضعیــف
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بــود رنــگ تــو پوســتش نداشــت ولــی آثــار زیبایــی فــوق العــاده تــوی چهــره اش
مــوج مــی زد دختــرش ســلین هــم شــبیش بــود .یــک اتــاق بــه مــن دادن امــا ســلین
کنجــکاو شــده بــود اومــد پیشــم وهــی مــی پرســید...
سلین:تو برای چی اومدی خونه ما؟
گفتم:کوچولو اومدم که از شما مراقبت کنم.
سلین:یعنی تو پرستاری؟
گفتم:راستش نه  ،تا حاال بچه بزرگ نکردم.
سلین:برم االن بابا میاد میگه چرا جات نیستی.
گفتم:کوچولو بابات آدم خوبیه.
ســلین:آره بابــام خیلــی مامانمــو دوســت داره اون روز تــو بیمارســتان مامــان
حالــش بــد شــد دیــدم اشکاشــو.
گفتم:باشه کوچولو حاال برو.
از خــواب بلنــد شــدم بعــد از دوســال روی تخــت خوابیــده بــودم وحــس میکــردم
خــواب میبینــم ،بــه وضعــم یــه خــورده رســیدم بیــرون رفتــم دیــدم خالــد صبحانــه
رو آمــاده کــرده همــه اونجــان.
زحل:خجالت نکش بیا.
یــک لحظــه مامانــم رو تصــور کــردم کــه ســفره رو زمیــن پهــن کــرده و قلبــم رو
دوبــاره زندانــی کــردم تــا فــوران احساســات نشــه.
یــک ســال از بــودن مــن تــوی منــزل خالــد گذشــت و مــن عاشــق بچــه هــا شــده
بــودم مخصوصــا پلیــن چــون از شــش ماهگــی دســت مــن بــوده و زحــل هــر روز
ضعیــف تــر مــی شــد و انــگار میخواســت ایــن جهانــو تــرک کنــه ؛ بــه مــن اعتمــاد
کــرده بــود و از خالــد چــه بگــم از عشــق ایــن مــرد بــه زنــش ...تــو خانــه آنهــا
عشــق واقعــی را دیــدم و هــر لحظــه بــه زحــل محبــت میکــرد اگــر چــه آنچنــان
توانایــی مالــی نداشــت امــا همــه چیــز را بــرای او فراهــم میکــرد مــن احســاس
خوبــی داشــتم امــا دلــم بیشــتر بــرای خانــوادم و کشــورم تنــگ مــی شــد.
خالد از سر کار برگشته بود بچه ها خواب بودند .
خالد:حال زحل امروز چطوره؟
گفتم:متاسفم همون طوریه.
چشــم هــای خالــد پــر از غــم بــود و تــرس از دســت دادن زحــل اذیتــش میکــرد
ومــن واقعــا نمــی دونســتم بایــد چیــکار کنــم ،خالــد بــا بچــه هــای شــیرین و معصوم
بایــد آمــاده ی ایــن غمــی کــه بــه زودی اینجــا میــآد بشن.شــب شــام زحــل رو
بــردم اتاقــش.
زحل:بشین کارت دارم.
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گفتم:چشم خانم.
زحــل :میخــوام بــرات بگــم از گذشــته از زندگــی خودم((راســتش مــن قبــل
از ازدواج بــا خالــد اصــا نفهمیــده بــودم درســت زندگــی کــردن یعنــی چــی و
هــر مدلــی خــوش میگذرونــدم ...تقصیــر خودمــم هــم نبــود زندگــی کــردن تــو
یــه خانــواده ثروتمنــد منــو مغــرور کــرده بــود ،از طرفــی خالــد هــم اینقــدر تــو
خــوردن الــکل مشــروب زیــاده روی میکــرد کــه کســی حتــی بهــش کار نمیــداد...
دســت سرنوشــت مــارو آشــنا کــرد و مــا بــه هــم عالقــه منــد شــدیم و ایــن عالقــه
روز بــه روز بیشــتر شــد و مــن بــا وجــود مخالفــت هــای خانــوادم باهــاش ازدواج
کــردم خالــد هــر روزکــه مــی گذشــت عــوض مــی شــد مــن هیــچ وقــت نخواســتم
تغییــرش بــدم چــون تغییــر دادن آدمــا ســخته و بیهــوده ولــی اون بــه وجــود عشــق
بــه مــن انگیــزه پیــدا کــرده بــود و تمــام سعیشــو میکــرد کــه مــن لحظــه ای از
اینکــه بــا اون ازدواج کــردم پشــیمون نشــم ))
بــاورم نمــی شــد کــه زحــل چنیــن زندگــی داشــته و در تصــور گذشــته خالــد
و تصویــری کــه اونــو بــه عنــوان انســان درســت و شایســته ای میشناســم تضــاد
داشــت ! فهمیــدم عشــقی کــه خالــد داشــته باعــث شــده تمــام تالششــو بکنــه و
تغییــر کنــه ،حتــی غیــر خــودش زحــل هــم رو تغییــر داده ،خوشــحال بــودم از اینکــه
مــن هــم مــی تونــم تغییــر کنــم .
به زحل لبخندی زدم :انسان کامل نیست.
خندید و گفت:من نفس های آخرمه ،ازت خواهشی دارم.
گفتم:چی؟
زحل:مواظــب بچــه هــام باشــی میخــوام کمکشــون کنــی کــه انســان درســتی بشــن
و عشــق رو قربانــی هــوس نکنــن .
گفتم:چشم.
دیــدم حالــش داره بدتــر میشــه رفتــم  ،خالــد و صــداش کــردم کــه پیــش زحــل
بیــاد کنــار تختــش نشســت و اشــکاش ســرازیر میشــد و دســتاش گرفتــه بود،زحــل
بــا لبخنــدی بــر روی لبانــش جهــان را تــرک کرد...خالــد مثــل دیوانــه هــا دســتای
اونــو مــی بوســید و گریــه میکرد،چشــماش بــی فــروغ بــودن انــگار بــا مــرگ زحــل
نــور از چشــمانش رفتــه بــود.
چنــد ماهــی از مــرگ زحــل گذشــته بــود پلیــن کــه بــه مــن عــادت داشــت زیــاد
چیــزی حــس نمــی کــرد ولــی ســلین کــه پنــج ســاله شــده بــود غمگیــن بــود وخالــد
هــم خودشــو بــا کار ســخت مشــغول میکــرد ،دنبــال ایــن بــودم کــه بــرام خالــد
اقامــت بگیــره امــا جــز ازدواج بــا کســی کــه اهــل ترکیــه باشــه بــه مــن اقامــت
نمــی دادن.
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خالــد یــک شــب منــو صــدا زد رفتــم اتاقــش دیــدم نشســته و تمــام لبــاس هــای
زحــل رو تختشــه ،رفتــم جلــو ســام دادم.
خالد:سالم ترنم االن تو یک سال خونه ی مایی.
گفتم:بله آقا.
خالد:بچه ها تورو دوست دارندو مخصوصا برای پلین مثل مادری.
گفتم:من هم دوستشون دارم.
خالد:هــر کاری میکنــم کــه اقامــت تــورو بگیــرم کــه راحتــر بــا بچــه هــای بــری
بیــرون نمیشــه .ترنــم اینــکارو میخــوام بــه خاطــر بچــه هــا و تــو کنــم اگــه از
پیشــنهادم خوشــت نیمــود میتونــی قبــول نکنــی؟
گفتم:چی آقا؟
خالد:من نمی تونم کسی رو برای ازدواج با تو جور کنم .
گفتم:خوب که چی آقا؟
خالد:با من ازدواج صوری کن وبعد اینکه اقامت گرفتی جدا شو.
نمیدونســتم چــی بگــم از طرفــی بــه بچــه هــا وابســتگی پیــدا کــرده بــودم واز
طرفــی حــس میکــردم بــا ایــن کار بــه زحــل خیانــت میکنــم.
خالد:ترنــم منــم بــه همــون فکــر میکنــم .نتــرس تــو بــه کســی کــه کمکــت کــرده
خیانــت نمــی کنی،مگــه اون نخواســت مواظــب بچــه هــاش باشــی بــا ایــن کار
هیچکــس نمــی تونــه اذیتــت کنــه لبخنــدی زد ادامــه داد:ترنــم تــو بیســت ســالت
و مــن 16ســال ازت بزرگتــرم ولــی بــاور کــن کــه بــه خــدا قســم قصــد مــن ســوء
اســتفاده نیســت اگــر بــود نیــازی بــه ازدواج نبــود ،فقــط میخــوام بهــت کمــک کنــم
در واقــع بــه بچــه هــام کمــک کنــم .
از ایــن همــه صــدق گفتــار خالــد حیــرت کــردم ،انــگار عشــق زحــل ازش انســان
صادقــی ســاخته بــود ؛ قــدرت عشــق واقعــی رو تــو زالل و شــفاف کــردن
انسان ها دیدم...
گفتم:آقا هر چی شما بگید.
نفس عمیقی کشید گفت:خوشحالم فکر بدی نکردی بهم اعتماد کردی.
مــن اتاقــو تــرک کــردم و از اینکــه اقامــت میگیــرم خوشــحال بــودم  .خالــد بــا هــزار
تــا ســختی مدارکــی کــه بــرای گرفتــن اقامــت و ازدواج بــود رو بــرام جعــل کــرد،
اول میترســیدم کــه دســتمون رو بشــه و بفهمــن مــدارک جعلــی هســت ...
خالــد هــم از رفتــاراش معلــوم بــود کــه کمــی نگــران هســت ،یــاد روزی کــه تــوی
رســتوران خــدا کمــک کــرد و اوکان بــه موقــع رســید میوافتادم...خــدا اینبــار هــم
کمکــم کــن...
مــن و خالــد باالخــره بــا هــر ســختی شــده ازدواج کردیــم و بعــد از گرفتــن
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اقامــت خالــد طبــق حرفــش گفــت کــه االن بریــم جــدا شــیم ،امــا مــن نمیدونــم
چــرا نمیخواســتم از اون جــدا بشــوم  ،هــر دفعــه بهانــه ای میــاوردم ولــی اون هیــچ
بــی احترامــی نمیکــرد وکــم کــم اون هــم فرامــوش کــرد ..مــن بــه خالــد عالقــه
منــد شــده بــودم وکــم کــم بهــش ابــراز عالقــه میکــردم انــگار نیــاز بــه کســی
داشــتم و اونــو تــو خالــد مــی دیــدم ؛یــک ســال گذشــت ولــی مــی دونســتم کــه
تــو قلبــش هنــوز زحــل رو مــی پرســته و اصــا حســادت نمــی کــردم چــون قلــب
جایــگاه عشــقه .خالــد بــرای مــن شــده بــود شــوهر،پدر و کســی کــه تکیــه گاهــم
باشــه ،خونــه بــوی زندگــی میــداد و از صمیــم قلــب بــرای ســامتی خانــواده ام دعــا
میکــردم.
یــک روز بــا بچــه هــا بیــرون بودیــم از جلــوی ســفارت ایــران رد مــی شــدم ،هــر
موقــع از آن محــل رد مــی شــدم احســاس عجیبــی داشــتم؛ عــده ای جــوان جلــوی
در ورودی ایســتاده بــودن کنجــکاو شــدم کــه ماجــرا چیــه! نزدیکتــر رفتــم و بــه
فارســی گفتم:شــما اینجــا چیــکار میکنیــد؟
دختر:شما ایرانیئید؟
گفتم:بله.
دختر:قراره ما به مسابقات دانشجویی اعزام شیم.
خدایــا ای کاش پــدرم بــود تــا میدیــد دانشــگاه چــه انســان هــای شایســته ای رو هــم
تربیــت میکنــه قلبــم از شــدت ذوق بــه تپــش افتــاده بــود وبــه کشــورم افتخــار
مــی کــردم .
دختر بهم نگاه کرد گفت:خانم حالتون خوبه؟
گفتم:بهتــر از ایــن نمیشــم،تمام تالشــتو بکــن ،محکــم بــاش انســان هــای زیــادی
هســتن کــه بــه امثــال شــما نیــاز دارن ،فرامــوش نکــن تحصیــات یــک دلیلــش بــرای
اینــه کــه انســان شایســته تــری بشــی.
دختــره از شــدت احساســات مــن تعجــب کــرده بــود منــو بغــل کــرد گفت:هیــچ
وقــت توصیــه تــون فرامــوش نمــی کنــم.
لبخنــدی بــه روش زدم  ،باخــودم گفتــم :خدایــا ازت ممنونم.بــا خوشــحالی از اونجــا
دور شــدم و راهــی خونــه ؛تصمیــم گرفتــم دوبــاره درس بخونــم...
بچه ها خوابیده بودند روبه خالد کردم گفتم:من میخوام درس بخونم.
اولش مبهوت به من نگاه کرد  ،گفت:چی؟
گفتم:درس بخونم.
خالد:فکر نکنم با دوتا بچه از پسش بر بیای.
گفتم:خالد خواهش میکنم از پسش برمیام.
خالد:باشه ولی حواست به بچه ها باشه.
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گفتم:باشه خالد تو خیلی خوبی....از این حرفم کمی سرخ شد و خندید...
جشــن فــارغ التحصیلــی بــود ،خالــد بــه همــراه بچــه هــا بــه جشــن اومــده بــود.
وقتــی خالــد ومــن کنارهــم نشســتیم دوســتام از اختــاف ســنی مــا تعجــب کردنــد!
ولــی بــرام اهمیــت نداشــت ،خالــد اینقــدر قلبــم رو از عشــق پــر کــرده بــود کــه
اصــا متوجــه ایــن اختــاف ســنی نشــده بودم،امــا نمــی دونــم چــرا لــذت مــادر
شــدن رو هنــوز نمــی تونســتم بچشــم شــش ســال گذشــته بــود .
ســلین دختــر پختــه ای شــده بــود بــا اینکــه یــازده ســالش بــود و پلیــن هشــت
ســاله ایــن روزهــا آرامــش داشــتم ولــی نبــود خانــوادم آزارم میــداد خالــد چنــد
بــاری پیشــنهاد داد کــه بریــم ایــران و مــن خانــواده ام رو ببینــم ولــی مــن قبــول
نمی کردم من نمی تونستم هنوز خودم رو ببخشم .
خالد:ترنم خوبی نمیدونم چطوری بگم؟
گفتم:چی شده خالد چرا اینقدر مضطربی !
خالد:من ورشکسته شدم باید مغازه رو بفروشم بدم به طلب کار .
گفتم:وای ...جدی میگی ؟
گفتم:نگران نباش حاال یه فکری می کنیم.
یــک مــاه گذشــت و خالــد بیــکار بــود مــن بــا خالــد صحبــت کــردم از ایــن بــه بعــد
مــن هــم بــرم ســرکار .
مــن تــو دفتــر یــک وکیــل کار پیــدا کــردم البتــه بــه عنــوان کمــک کار بــا اینکــه
حقــوق خونــده بــودم ولــی خــوب طبیعیــه کــه هیــچ کــس بــه یــک وکیــل تــازه کار
مراجعــه نمــی کنــه بعــدش مــن جایــی نداشــتم کــه دفتــر بزنــم .
خالــد میــان ســالی رو رد میکــرد ومیدونســتم برهــه ای ســختیه و ایــن شکســت
خیلــی آزارش میــده امــا بهــش امیــد مــی دادم کــه همــه چــی دوبــاره درســت
میشــه ؛فعــا ســرکار موقتــی رفتــه بــود ...
مشغول مرتب کردن پرونده ها بودم که موبایلم زنگ خورد.
گفتم:الو بفرمایید .
پشت خط :ببخشید خانم ترنم تاش.
گفتم :بله خودم هست.
پشت خط:ببخشید شوهر شما تصادف کرده بیاید بیمارستان.
آروزی میکــردم کــه اتفــاق بــدی نیفتــه باشــه از رئیســم اجــازه گرفتــم راهــی
بیمارســتان شــدم بعــد از پــرس وجــو فهمیــدم خالــد فــوت کرده ...حســی نداشــتم...
دوبــاره تنهــا شــدم ...خالــد رو از دســت دادم امــا بــه خاطــر بچــه هــا بایــد قــوی
باشــم ،چشــمانم ســیاهی رفــت و ناگهــان روی زمیــن افتــادم.
روی تخــت بــودم ســرم بهــم وصــل بــود خواســتم بلنــد شــم کــه پرســتار گفت:یــه
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خــورده ضعــف کــردی.
بــا چشــمان حیــرت زده ای نگاهــی بهــش کــردم گفتم:قبــا مقاومتــر بــودم ولــی
نمــی دونســتم ســن زیــاد بشــه آدم ضعیفتــر میشــه االن خالــد رو درک میکنــم کــه
شکســت باهــاش چیــکار کــرد ،پرســتار لبخنــدی بهــم زد گفت:شــاید ولــی مبارکــه ...
گفتم:چی مبارکه؟
پرستار:احواالتون نشون میده که بچه دارید.
گفتم:فکر نکنم من بچه دار نمی تونم بشم ،االن مهمتر برم سراغ شوهرم.
خاکسپاری خالد در سکوت محض بر پا شد .
هفــت روز از مــرگ خالــد گذشــته بــود ســر خــاک خالــد نشســتم بچــه هــا ازم دور
بودنــد و بــا خالــد درد دل میکــردم ،میگفتــم خیلــی نامــردی ...تــو زحــل رو بیشــتر
دوســت داشــتی مــن هیچــی ...ایــن دو تــا دختــر چــی؟ امــا خیالــت راحــت تمــام
ســعیم رو میکنــم کــه بهتریــن زندگیــو براشــون درســت کنــم.
بــه نیــروی خداونــد اعتقــاد داشــتم ،تســلیم نشــدم و مــن واقعــا احســاس بــارداری
داشــتم و بــه پزشــکم مراجعــه کــردم و پزشــک هــم تاییــد کــرد .شــب هــا بــه ایــن
فکــر میکــردم بــا ســه تــا بچــه چطــور تــک و تنهــا از پــس زندگــی خــودم میخــوام
بربیــام ...بــا اینکــه حاملــه بــودم تــا هشــت ماهگــی ســرکار رفتــم و از رئیســم
خواســتم شــش مــاه بهــم مرخصــی بــده و دوبــاره ســر کار برگــردم.
بهــار بــود هــوای بســیار دل انگیــز دختــرا منتظــر عضــو جدیــد خانــواده بودنــد
انــگار ایــن پســر میخواســت جــای خالــی خالــد رو پــر کنــه ،ســلین بــا اراده ی عجیبــی
بــه تحصیــات خــودش ادامــه میــداد و اون میدونســت مــن مــادر واقعیــش نیســتم،
امــا پلیــن نمــی دونســت،ولی هــر دوشــون بهــم مــی گفتنــد( مامــان ).
داشــتیم ســریال تماشــا میکردیــم ناگهــان دردم گرفــت وای چــه احســاس فــوق
العــاده ایــه مــادر شــدن ،اون لحظــه هــا دلــم بــرای مامانــم پــر مــی کشــید داد زدم:
مامــان ســلین گوشــی رو بــرام بیــار.
تــو یــه شــب بهــاری پســرم دنیــا اومــد و بــا دنیــا اومدنــش مــن و خواهــراش امیــد
جدیــدی تــو دلمــون زنــده شــد و بــه اصــرار ســلین اسمشــو آراس گذاشــتیم.
غــم مخــارج مــن آزار میــداد بــا اینکــه صرفــه جویــی میکردیــم ،روزها می گذشــت
آراس خیلــی شــبیه مــن بــود و بالخــره شــش مــاه گذشــت بایــد ســرکار بــر مــی
گشــتم تــازه پــس انــدازم هــم تــه کشــیده بــود .
بــا ســلین در مــورد موقعیتمــون صحبــت کــردم وازش خواســتم موقــع هایــی کــه
ســرکار هســتم از آراس مواظبــت کنــه ،دلــم بــرای ســلین مــی ســوخت امــا مجبــور
بو د م .
ســه ســال گذشــت مــن ســی ســاله شــده بــودم دو جــا کار میکــردم و حقــوق
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بیشــتری داشــتم و از نظــر مالــی بــرا مایحتــاج روزانــه مشــکلی نداشــتیم ولــی
بازهــم مشــکل مالــی داشــتیم.
از سرکار برگشته بودم ،سلین:سالم مامان امروز خیلی خسته شده ای.
گفتم:سالم ،هی بگی نگی.
آراس اومــد بغــل مــن نشســت ،پلیــن از اتــاق بیــرون اومــد گفت:مامــان خودتــو
اینقــدر اذیــت نکــن.
لبخنــدی بــه روش زدم گفتم:ایــن چــه حرفیــه کار کــردن بــرا شــما اوج پرســتش
خداســت.
ایــن روزهــا بیشــتر بــه تحصیــات ســلین اهمیــت میــدادم وکوچــک تریــن وقتــی
کــه پیــدا میکــردم بهــش کمــک میکــردم.
یــک روز تــو دفتــر ،آقایــی بــه نــام کوشــکان ،بــه رئیــس مراجعــه کــرده بــود
وقتــی آقــای کوشــکان از اتــاق رئیــس بیــرون اومــد غمگیــن بــود ناخــودآگاه ازش
پرســیدم:چی شــد قبــول نکــرد؟
گفت:نه اما اگه پول داشتم دستمزد خوبی میدادم قبول میکرد.
گفتم:رئیــس عــادت نــداره ریســک کنــه احتمــاال پرونــده شــما احتمــال بــردش کــم
بــوده.
آقــای کوشــکان بــا چهــره ای محــزون گفت:اگــه نتونــم کاری کنــم تمــام دارایــم از
دســت میــدم و بچــه هــام آواره میشــن.
بایــد چیــکار میکــردم مــن یــک وکیــل بــودم ،احساســی از نــوع هــم دوســتی از عمــق
قلبــم صــدام زد؛ گفتم:اگــه بخوایــد مــن میتونــم کمکــت کنم؟
گفت:تو که وکیل نیستی؟
گفتم:آقا من حقوق خوندم.
گفت:پس چرا اینطوری! چرا دفتر نداری؟
گفتم:بــه خاطــر مشــکالت خــاص خــودم بعــدش مــن میتونــم از شــما پولــی دریافــت
نکنم .
مــرد خندیــد گفت:باشــه مــن کــه دارم اموالمــو از دســت میــدم امتحانــش ضــرری
نداره.
من خوشحال بودم که باالخره اولین پرونده ی زندگیمو به دست آوردم ...
سلین:مامان اگه رئیست بفهمه ممکنه اخراجت کنه!
گفتم:برای چی من که کار بدی نکردم؟
سلین:ممکنه احساس کنه از سر لج با اون قبول کردید .
گفتم:نه من فقط میخواستم به اون آقا کمک کنم.
آراس بهم نزدیک میشد با زبون شیرینش میگفت:مامان منو بغل کن .
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بغلــش کــردم و موهــاش نــوازش میکــردم و اون زیــر دســت مــن خــودش لــوس
میکــرد تــا محبــت بیشــتری بهــش کنــم.
سلین:ولی مامان مواظب باش.
گفتم:چشم ،از اوضاع درست چه خبر؟
پلین:مامان اوضاع درس سلین خوبه ،مال من افتضاحه!!
گفتم:چرا پلین؟
پلین:راستش من به موسیقی بیشتر عالقه دارم.
گفتم:باشه ولی باید درستم بخونی.
پلین:چشم مامان.اومد بغلم کرد ،من و آراس تحت فشار قرار گرفتیم ..
پلین:مامان اگه پول دستت اومد قول میدی برام پیانو بگیری؟
گفتم:بگــو چــرا اینقــدر خــودت لــوس میکنــی! باشــه اگــه تونســتم...چقدر خوشــحال
شــد و تــو دنیــای کودکــی خــودش غــرق شــد ولــی مــن بیشــتر مراقــب ســلین
بــودم ،اون دیگــه چهــارده ،پانــزده ســالش شــده بــودم و داشــت دوران بلوغــش
رو طــی میکــرد ،بایــد کمــک اش میکــردم ایــن دوره رو بــا امنیــت و شــادی ســپری
کنــه .خدایــا چقــدر دلــم بــرای پــدر ومــادرم و افســون تنــگ شــده ،یــاد روزهــای
دوره ی کودکــی و نوجوانــی  ،بــرای نگیــن ،اون حرفــای مســخره اش ،برای شــیرین،
اون چشــم هــای بادامــی شــکلش  ....ولــی مــن خــودم اینجــا طــوری درگیــر بــودم
کــه لحظــه ای بــرای اســتراحت خــودم نمــی افتاد.پاییــز بــود هــوا بارونــی بــود،
مــن تــو راه دادگاه بــودم بــا موکلــم و همــه مــن رو ناامیــد کــرده بودنــد  ،هیــچ
امیــدی بــه پیــروزی پرونــده ی کوشــکان وجــود نــداره ،امــا مــن بــا تمــام قــدرت
پیــش مــی رفتــم و باالخــره تونســتم ثابــت کنــم کــه امــوال آقــای کوشــکان بــرای
خودشــه و مــن پیــروز شــدم ؛ دوبــاره حضــور خــدا رو هــم حــس کــردم کــه هنــوز
مواظــب منــه ،تــو ســالن ایســتاده بــودم آقــای کوشــکان نزدیــک شــد.
آقــای کوشــکان:نمی دونــم چطــور از شــما تشــکر کنــم ولــی مــن بایــد بــه شــما
دســتمزدی بــدم.
گفتم:قرارمون یادتون رفته من اون موقع گفتم پولی نمیگیرم.
کوشــکان:اون موقــع فکــر میکــردم دارائیــم از دســت میــره و اینــو دور از انصــاف
میبینــم کــه بــه شــما دســتمزدی نــدم.
نگاهــی بهــش کــردم گفتم:مــن حقوقــی نمیخــوام ولــی شــما بــه جــاش میتونیــد
بهــم کمــک کنیــد.
کوشکان نگاه متعجبانه ای کرد گفت:چه کمکی؟
گفتم:مــن میدونــم شــما یــه ملــک تجــاری داخــل شــهر داریــد بــرای یــه مــدت بــا
اجــاره کــم بدیــد تــا بتونــم دفتــر بزنــم.
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مدتی سکوت کرد و من احساس کردم شاید قبول نکنه.
کوشکان:باشه قبول.
یــک ســال دیگــر از عمــر مــن گذشــت و دیگــر بــرای خــودم کار میکــردم وضــع
زندگیمــون بهتــر شــده بــود ولــی همچنــان در حــد مایحتــاج روزانــه.
ســلین و پلیــن باهــم دعواشــون شــده و پلیــن بــه اتــاق رفــت در محکــم بســت تــازه
از ســر کار اومــده بــودم ،گفتم:چــی شــده بــاز جنــگ راه انداختید؟
سلین:هیچی اصال شما را درک نمی کنه.
گفتم:خوب مگه چی شده؟
سلین:میگه چرا مامان واسم پیانو نمیگیره ،قول داده بود.
باید درست میکردم وضعیت رو ،گفتم:آراس کجاست؟
سلین:خوابیده.
رفتم پیش پلین کنارش رو تخت نشستم اشکاشو پاک کردم .
گفتم:دختر کوچولوی من داره گریه می کنه اونم فقط به خاطر پیانو؟
پلین:مامان قضیه پیانو نیست شما قول داده بودید...
گفتم:حــق بــا تــو هــس ...ببخــش نتونســتم بخــرم هزینــه هــا اجــازه ایــن کارو نــداده
ولــی مــاه آینــده هــر طــور شــده بــرات میگیــرم.
روبهم کرد :مامان تو بهترینی.
گفتم:ولی خوب به حرفام توجه کن.
پلین:باشه مامان.
گفتم:زندگــی همیشــه طبــق خواســته ی تــو نمیگــذره ،گاهــی اوقــات بایــد قیــد
خیلــی چیزهــا رو بزنــی.
خندید گفت:سر از حرفات در نیاوردم.
گفتم:منم هم سن تو بودم سر از حرف مامان ،بابام در نمیاوردم.
هــر دو باهــم خندیدیــم .آراس بغلــم خوابیــده بــود بــه حرفایــی کــه بــه پلیــن زده
بــودم فکــر میکــردم .
اضطــراب شــدیدی داشــتم ،ســلین امــروز بایــد امتحــان ورودی بــه کالــج رو میــداد
ولــی مــن بیشــتر از اون اســترس داشــتم ،ســعی میکــردم بهــش منتقــل نکنــم ولــی
خــوب االن کــه مــادرم درک میکنــم مــادر خــودم بعــد از اتفاقــی کــه در مــورد
مــن افتــاد چــه زجــری کشــید  .امــا ســلین بــدون اطــاع مــن یــک امتحــان دیگــه
ای میخواســت بــده اون هــم ورود بــه کالــج مدیریــت ،اونــم هــم کشــور آمریــکا...
دومــاه گذشــت مــن امــروز ســرکار نرفتــه بــودم و پلیــن،آراس باهــم بودیــم امــا
ســلین بــا دوســتاش یــه گــردش علمــی رفتــه بودنــد .
زنــگ خونــه رو زدنــد پســت چــی بــود نامــه ای آورده بــود وقتــی نامــه رو بــاز
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کــردم تعجــب کــردم و خیلــی عصبانــی شــدم چــون نامــه پذیرفتــه شــدن ســلین
تــو رشــته مدیریــت یکــی از کالــج هــای آمریــکا بــود مــن فقــط منتظــر ســلین
بــودم تــا بدونــم چــرا اینــکار رو کــرده .
پلین:مامان چی شده چرا اینقدر عصبانی ؟
گفتم:بزار سلین بیاد؛ آره .
پلین:مامان چی شده ؟
ایــن اولیــن بــار بــود کــه بــه طــور جــدی بــا فرزنــدم اختــاف داشــتم و بــه یــاد
اختــاف هایــی کــه بــا پــدر ،مــادرم داشــتم مــی افتــادم میخواســتم از فرزنــدم
مراقبــت کنــم امــا چطــور ! نکنــه مثــل پــدرم ،دختــرم رو اجبــار بــه کاری کنــم کــه
دوســتش نــداره مــدام فکــر میکــردم کــه چطــور بایــد بــا ســلین برخــورد کنــم امــا
واقعــا نمــی دونســتم...
ســلین بغلــم کــرد امــا مــن اخــم کــرده بــودم و پلیــن و آراس میخواســتند بــه
ســلین متوجــه کننــد مــن اصــا حالــم خــوب نیســت ،بــدون هیــچ مقدمــه ای نامــه
رو بهــش نشــون دادم .
سلین:مامان میخواستم بهتون بگم ولی میدونستم مخالفت می کنی .
گفتم:میدونســتی بــرای چــی امتحــان دادی؟....گریــه اش گرفــت گفتم:گریــه نکــن
جوابمــو بــده.
مــن مــن کنــان گفت:دوســت دارم بــه شــما کمــک کنــم ،همــش بــه خاطــر مــا کار
مــی کنیــد.
گفتم:این چه ربطی به دانشگاه تو آمریکا داره؟
با اشکی که از چشماش می اومد گفت:ربط داره میخوام پیشرفت کنم.
گفتم:به هر حال من اجازه نمیدم.
سلین:ولی...
گفتم:بحثو تموم کن.
دو روزی بــود ســلین ناراحــت بــود ،باهــم حــرف نمــی زد ،مــن فقــط نگرانــش
بــودم؛ بــه زحــل و خالــد قــول دادم کــه مواظبشــون باشــم ســلین بــا دختــر خــودم
هیــچ فرقــی نداشــت دوســتش داشــتم بیــش از حــد بهــش وابســته بــودم از طرفــی
فکــر میکــردم اگــه بــره مــن کمــک دســتی نداشــته باشــم ،از طرفــی بــه کلــه ام
مــی زد ماهــم همراهــش بریــم امــا مــن تــازه تــو اســتانبول بــه عنــوان یــک وکیــل
خــوب شــناخته شــده بــودم ،ســی و پنــج ســاله شــده بــودم و از تجربــه ی جدیــد
مــی ترســیدم واقعــا ،خیابــان هــا رو قــدم میــزدم کــه ناگهــان چشــمم بــه مــردی
افتــاد کــه احســاس میکــردم کــه مــی شناســم ،وقتــی دقــت کــردم دیــدم احســانه!
بــه ســمتش رفتــم گفتــم شــاید خبــری از زهــرا خانم،شــیرین داشــته باشــه ســام
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کــردم...
نگام کرد گفت:شما رو نمی شناسم.
گفتم:من ترنمم ،همونی که با شیرین از مرز رد کردید.
گفت:وای خدای من چقدر تغییر کردید!
تو پارک روی نیمکت نشستیم.گفتم:از زهرا خانم چه خبر از شیرین ؟
آهی کشید گفت :پس معلومه خبر ندارید؟
گفتم:از چی آقا احسان؟
احســان:چطور بگــم ،ولــی زهــرا خانــم و پســرش هــر دو فــوت کردنــد چنــد ســال
میشــه..
بغضــی از دلتنگــی و تاســف بابــت مــرگ گلومــو فشــار داد گفتم:زینــب و شــیرین
پــس چــی؟
احســان:اونطور کــه مــن میدونــم زینــب بــا یــه افغانــی ازدواج کــرده تــو ایــران ،امــا
شــیرین برگشــته افغانستان.
گفتم:چرا برگشته ؟
احسان:دیگه اینو نمیدونم .
زمــان و زندگــی چــه راحــت مــا انســان هــا از کســانی کــه دوستشــون داریــم جــدات
میکنــه و مــا رو بــه فراموشــی عــادت میــده ،امــا بــا مــرگ زهــرا خانــم ترســی تــو
دلــم زنــده شــد از خــدا خواســتم کــه پــدر مــادرم ســال هــای ســال زنــده باشــن،
قلبــم از تــرس اینکــه نکنــه اتفاقــی بــرا اونــا هــم بیوفتــه داشــت از کار میوفتــاد ،
هرگــز بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده بــودم .
احسان:خودتونو آزار ندید زندگی همینه.
گفتم:فکر میکردم این زندگی منه که پر از سختیه!
احســان:همه ای آدمــا نظرشــون در مــورد زندگــی خودشــون اینــه ،مــا آدمــا چــون
تــو دایــره ی زندگــی خودمــون محدودیــم فکــر میکنیــم هیچکــی بــه انــدازه مــا
گرفتــاری نــداره.
گفتم:نمی دونم شاید حق با شماست .
مــن ســوالی کــه اون موقــع هــا جــرات نداشــتم بپرســم احســاس کــردم االن میتونــم
بپرســم.گفتم:میتونم از زندگی شــما بپرســم؟
احسان:میخوای بدونی برای چی؟
گفتم:شاید بهتر درکتون کنم .
احســان:من از خانــواده ی ثروتمنــدی بودم،تــا اینکــه یکــی از دوســتام بــرام کتــاب
شــعر موالنــا بهــم هدیــه داد و مــن از اون بــه بعــد عالقــه منــد بــه ادبیــات ایــران
شــدم و تصمیــم گرفتــم ادبیــات فارســی بخونــم بــه هــر حــال بــا مخالفــت هــای
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خانــوادم رفتــم ...مــن دختــری رو دوســت داشــتم اون موقــع هــا اســمش نباهــت
بــود ،عاشــقش بــودم امــا اون میخواســت غیــر قانونــی بــه فرانســه بــره ،بــه مــن
هــم میگفــت باهــم بریــم امــا مــن تــو ترکیــه هیــچ مشــکلی نداشــتم آخــه..
تــا اینکــه شــنیدم بــا یــک قاچاقچــی رفتــه و توســط همــون قاچاقچــی کشــته شــده؛ از
اون بــه بعــد تصمیــم گرفتــم قاچاقچــی بشــم کــم کــم اون دیدگاهــو از دســت دادم
و از درآمــدش اســتفاده کــردم و شــد حرفــه ای مــن .
گفتم:پس از کجا زهرا خانم میشناختید؟
احسان:واســه کاری رفتــه بــودم افغانســتان ،شــوهر زهــرا خانــم بهــم پــول وسوســه
کننــده ای داده بــود کــه مــن اونــا رو از مــرز افغانســتان ردکــردم ،ولــی تو مــرز به
خاطــر اشــتباه مــن شــوهر زهراخانــم توســط مرزبانــان کشــته شــد ومــن همیشــه
خودمــو مقصــر میدونســتم و خــودم مدیــون زهــرا خانــم مــی دیــدم و تصمیــم
گرفتــم هــر طــور شــده یــه روز جبــران کنــم و بقیــه رو خــودت میدونی،راســتش
از کارای کــه کــردم پشــیمون شــدم بعــد از اینکــه زینــب و شــیرین رد کــردم
دســت از ایــن کار کشــیدم و نفــس راحتــی کشــیدم.
گفتم:راستی که آید کجی ها رود.
لبخنــدی بهــم زدیــم و جــدا شــدیم ،تصمیمــم رو در مــورد ســلین گرفتــم ؛
همراهــش میــرم ،ازش بــرای آینــده ای کــه دلــش میخــواد حمایــت کنــم ومــن
هــم دوبــاره از نــو شــروع میکنــم ،یــاد روزهایــی افتــادم کــه هیــچ آینــده ای بــرای
خــودم نمــی دیــدم امــا االن از عمــق وجــودم خــدا رو سپاســگزاری میکنــم و در
برابــر قــدرت خــدا خــودم رو خیلــی حقیــر دیــدم و ایــن بــار ازش خواســتم فقــط
یــک بــار چهــره ی زیبــای خانــواده ام رو ببینــم .
سلین :مامان کاش خونه رو نمی فروختیم .
گفتم:اشکال نداره .
پروازمــون فــردا بــود تمــام کارهــا از جملــه اقامــت و چیزهای دیگــر رو انجــام داده
بودیــم ،تــو واشــنگتن یــه خونــه کوچیــک تونســتیم بخریــم مــن بــه امیــد ســلین،به
پلیــن و آراس ســختی داده بــودم.
شــب تــو هتــل بودیــم تــا فــردا صبــح عــازم بشــیم قلبــم دوبــاره بــه تپــش افتــاده
بود،همــه مــون اســترس داشــتیم و مــن تجربــه جدیــدی بــه زندگیــم اضافــه
مــی شــد  .پلیــن چهــارده ســاله شــده بــود وتــو موســیقی پیشــرفت کــرده بود،مثل
خالــد بلنــد قــد بــود امــا آراس مــن هشــت ســاله شــده بــود پســر آرومــی بــود و
انــگار بــا آرام بودنــش بــه مــا آرامــش عجیبــی میــداد...
خانم تاش ما باید این پرونده رو به نتیجه برسونیم .
گفتم:بله حق با شماست آقای جکسون.

74
چهــار ســال از اومــدن مــا بــه آمریــکا گذشــته بــود و مــن دفتــر وکالت خودمــو راه
انداختــه بــودم و ســلین تحصیالتشــو تمــوم کــرده بــود و بــه عنــوان مدیــر مالــی تو
یــه شــرکتی کار میکــرد  ،پلیــن بــا خواننــده هــا کار میکــرد و موســیقی ترانــه هــا رو
بــه عهــده داشــت و دانشــگاه موســیقی مــی خونــد و آراس هــم مشــغول تحصیــات
بــود و دوســتانی هــم پیــدا کــرده.
جکسون:خانم تاش صدامو میشونید ،کجا رفتید؟
گفتم:هیچی فقط ذهنم مشغوله .
جکسون:بهتر برید خونه استراحت کنید.
مــن چــون مســلمان بــودم خــوب طبیعتــا حســاس بــودم بــه بچــه هــام چیزایــی یــاد
داده بــودم و از ایــن بابــت احســاس آرامــش داشــتم امــا ایــن روزهــا ســلین درگیــر
یــک رابطــه عاطفــی شــده بــود و مــن حــس میکــردم کــه پســره ســلین رو دوســت
نــداره امــا از دور مواظبــش بــودم کــه ضربــه ی بــدی نخــوره و راهنمائیــش
میکــردم ؛دوســت داشــتم خــودش بــه ایــن نتیجــه برســه امــا ایــن روزهــا مشــکل
مــن ســلین نبــود اون دختــر عاقلیــه .یــاد مامــان و بابــای خــودم افتــادم ،حــاال کــه
خــودم بچــه دارم متوجــه میشــم چــه مســئولیت بزرگیــه و گاهــی واقعــا هدایــت
کــردن ســخته ،پلیــن رو بــه مشــروب آورده بــود و مــا هــر روز بحــث داشــتیم.
پلین:مامان تورو خدا بس کن .
گفتم:تو این همه استعداد داری خرابش نکن.
در اتــاق روکوبیــد رفــت تــو اتــاق .درمانــده شــده بــودم بایــد چیــکار میکــردم
صــدای موســیقی تــو خونــه پیچیــد بــاز پشــت پیانــو نشســت ،همــون پیانویــی کــه
مــن بــراش خریــدم .
آراس:چرا پلین اینطوری میکنه؟
گفتم:چیزی نشده.
چهــره هــای خالــد و زحــل روبــه روم تصــور مــی شــد کــه نتونســتم از امانتشــون
مراقبــت کنــم تصمیــم گرفتــم یــه مــدت کاری بــه کارش نداشــته باشــم.
سلین از کار برگشته بود رو مبل نشست گفت:سالم مامان چیزی شده؟
گفتم:سلین نمیدونم چیکار کنم ؟
ســلین:باز پلیــن! بــا صــدای بلنــد داد زد گفت:بــه جهنــم بــزار زندگــی خودشــو
آتیــش بزنــه.
دستاشــو گذشــت رو زانــوم گفت:مامــان اذیــت نکــن خودتــو ،درســت میشــه همــه
چــی اون شــما رو دوســت داره خــودش میــاد ازت کمــک میخــواد.
لبخندی بهش زدم گفتم:مطمئنی سلین؟
سلین:آره
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تمــام شــب خوابــم نمــی بــرد مــن بــه ایــن خــواب نبــردن هــا عــادت داشــتم ،یــاد
گذشــته مــی افتــادم کــه چطــور خالــد شــد بــرا مــن تیکــه گاه،یــاد روزهایــی کــه بــا
اشــکان حرفــای عاشــقانه میزدیــم ،بــه داود کــه مــن بخشــیده یــا نــه؟ اون روزی
کــه تــو ترکیــه مــن و شــیرین آواره خیابــان هــا بودیــم امــا چــرا در برابــر مشــکل
فرزنــدم تســلیم شــدم! مــن هیــچ وقــت پلیــن رو ســرزنش نکــردم کــه چــرا رو
بــه مشــروب آورد ،یــک مقــدار هــم مــن مقصــر بــودم زیــادی درگیــر کار شــدم .
وقتــی تــو دادگاه بــرای دفــاع از موکلــم مــی رم بــا تمــام وجــودم تــاش مــی کنــم
کــه حــق رو بــه جــا بیــارم ،نــه مــن عزیــز تریــن کســم رو نجــات میــدم ...
نمیدونــم چــرا حــس میکــردم دیگــه وقتشــه بــه ایــران بگــردم ،ســی نــه ســاله شــده
بــودم چیــزی تــو قلبــم مــی گفــت :برگــرد تــا دیــر نشــده حســی بــود افتــاده بــود
بــه جونــم و اذیتــم میکــرد.
داشــتم لباســامو مــی پوشــیدم جلــوی آینــه وایســتاده بــودم دوبــاره خودمــو
دیــدم ...گذشــت زمــان تــو چهــره ام مشــخص بــود ،چقــدر شکســته شــده بــودم
؛مــن غــرق افــکار مــی شــدم از اتــاق بیــرون اومــدم بچــه هــا آمــاده بودنــد:
ســلین ،شــرکت –پلین،دانشــگاه و آراس بــرای مدرســه...لبخندی بــه روشــون زدم،
عاشــقانه نگاهشــون میکــردم...
جکسون:خانم تاش این روزا حالتون خوب نیست؟
گفتم:نمیدونم درگیرم با خودم،دلم مسافرت میخواد.
جکسون:شما دلتون مسافرت نمیخواد ،دلتون هوای وطن داره.
گفتم:منظورتون چیه؟
جکسون:آدم وقتی سنش باال میره بیشتر به گذشته فکر میکنه.
گفتم:آره همش فکرم درگیر گذشته هست.
جکسون:چرا یه سفر نمیرید ایران؟
امــا مــن مــی ترســیدم کــه از واکنشــی کــه افــراد بهــم خواهنــد داشــت ،امــا حــق
بــا آقــای جکســون بــود ،دل مــن هــوای وطــن داره ...دائــم بــه اخبــار ایــران گــوش
میکــردم و تصمیــم گرفتــم بــه ایــران بــرم حــاال هــر اتفاقــی بیوفتــه...
سر میز شام بودیم بچه ها بشینید،یک دقیقه باهاتون کار دارم.
سلین:مامان چی شده؟
پلین:مامان اگه میخوای به من گیر بدی من برم؟
گفتم:نه .راستش من میخوام به ایران برم شماروهم ببرم.
سلین:جدی میگی؟
پلین:من پایه ام!!
آراس :منم موافقم.
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بچــه هــا بهــم انگیــزه دادنــد قــرار شــد مــاه بعــد کــه تــو ایــران تابســتونه اوالی
تیــر بریــم.
در اتاق به صدا اومد ،گفتم:بله .
سلین بود گفتم:چی شده؟
کنــارم نشســت ســرش گذاشــت روشــونه ام اشــکاش لباســمو خیــس کــرد ،دیوانــه
شــدم کــه بــرای چــی گریــه مــی کنــه؟ منتظــر بــودم خــودش حــرف بزنــه.
ســلین:مامان شــما کســی رو واقعــا دوســت داشــتید؟ کســی کــه حاضــر باشــید
جونتــون رو بهــش بدیــد ؟ مامــان دلــم شکســته.
گفتم:نیکل؟...
ایــن دفعــه هــق هــق میکــرد ،طــوری کــه منــم خواســتم گریــه کنــم روبــه رو بهــش
شــدم بــا دســتام اشکاشــو پــاک کــردم ،گفتم:دختــرم میدونــم ناراحتــی ،دلــت
شکســته ،دختــرم اشــتباهی کــه مــن کــردم نکــن؛ راســتش مــن هــم نتونســتم بجگنــم
فــرار کــردم فکــر کــردم بــا فــرار میتونــم بــا ایــن غــم کــه تــو دلمــه مقابلــه کنــم،
امــا االن ترســو گذاشــتم کنــار ،بــر مــی گــردم ایران.عشــق هدیــه ای هســت کــه از
طــرف خداســت ؛اگــه نیــکل خواســته هدیــه اش رو بــه خــدا پــس بــده بــزار بــده،
چــون خــدا عشــقو فقــط یــک بــار هدیــه میــده ،ولــی تــو هدیــه خودتــو محکــم
نگهــش دار ،تــا بــه موقعــش بــه یکــی کــه الیقــه بــدی ،فقــط بــدون مــا دوســت
داریــم .
خــم شــد ســرش رو زانــوم گذاشــت موهــاش نــوازش کــردم و بــه لحظــه هایــی
کــه اشــکان گفــت :دیگــه نمیخــواد باهــام ازدواج کنــه فکــر میکــردم.
مدتــی بعــد دیــدم خوابــش بــرده و بــه چهــره ی معصــوم و زیبــاش نگاهــی کــردم
و بــراش عشــقی واقعــی آرزومنــد شــدم .
چنــد روز مونــده بــه پروازمــون و مــن قلبــم بــه شــدت درد میکــرد بــاور نمــی
کــردم کــه بــر مــی گــردم ایــران از طرفــی پلیــن هــم تــو مشــروب زیــاده روی
میکــرد و ســلین هــم بــه ســراغ پلیــن رفتــه بــود ولــی روز بــه روز بدتــر میشــد .
صــدای موســیقی از اتــاق پلیــن میومــد و مــا مثل همیشــه میدونســتیم باز مشــروب
خــورده تــو خــودش نیســت انــگار چیــزی تــوی وجــودم آتیــش گرفــت ،بــی توجــه
بــه ســلین وآراس ســمت اتــاق پلیــن رفتــم صــدای قــدم هــای خــودم تــو مغــزم
مــی پیچیــد ،پلیــن وضــع درســتی نداشــت بهــش نزدیــک شــدم و اون متوجــه مــن
نبــود کنترلــم رو از دســت دادم و بــرای اولیــن بــار بــه اون صــورت نحیفــش ســیلی
زدم بــه خــودش اومــد بغــض کــرد و االن بــود کــه منفجــر بشــه ،ســلین مواظــب
آراس بــود کــه وضعیــت خواهرشــو نبینــه دســت پلیــن رو گرفتــم و کشــیدمش،
میگفت:مامــان چیــکار میکنــی؟
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خودمم نمیدونستم چیکار میکنم با صدای بلند گفتم:سلین سوئیچ رو بده.
سلین:چی ؟
گفتم:نمی شنوی سوئیچ ماشین.
سلین:مامان میخوای چیکار کنی؟
گفتم:نترس نمی کشمش.
پلیــن وحشــت کــرده بــود بــا آنچنــان شــدتی دستشــو مــی کشــیدم کــه اگــر کســی
مــی دیــد فکــر میکــرد چــه اتفاقــی افتــاده ،امــا مــن بــه عنــوان مــادر نمیــذارم
فرزنــدم خطــاش رو ادامــه بــده.
پرتش کردم تو ماشین درا رو قفل کردم که ازماشین نره بیرون.
پلیــن هــی ســوال میکــرد مامــان میخــوای چیــکار کنــی و مــن ســکوت کــرده بــودم
خــارج از واشــنگتن محلــی میشــناختم کــه بــرای بــی خانمــان هــا بــود بــه ســمت
اونجــا مــی رفتــم وقتــی رســیدیم گفتــم بــرو بــه اون ســاختمان خــودش فهمیــد
اینجــا کجاســت...
باالخره بغضش ترکید گفت:مامان ببخشید.
گفتم:من مهم نیستم ،فکری به حال خودت کن.
پلین در حال گریه:منو اینجا تنها نذار.
گفتم:من جای تو بودم زندگیمو خراب نمی کردم.
پلین:یعنی چی مامان؟
گفتم:مــن کســی ام کــه زندگیمــو از لجــن بــه اینجــا کشــوندم امــا تــو داری برعکس
زندگیتــو بــه لجــن تبدیــل مــی کنی.
گفتم:خداحافظ.
ســوار ماشــین شــدم ولــی ماشــینو تــو حیــاط ســاختمون پــارک کــردم ،جایــی کــه
پلیــن نبینــه فقــط میخواســتم بفهمــه وضعیــت مشــروب خــوری آخــرش اینجاســت
و از دور بــدون اینکــه پلیــن بفهمــه مواظبــش بــودم بــه ســلین هــم زنــگ زدم
وگفتــم امشــب خونــه نمیایــم...
صبــح شــده بــود رفتم ســراغ پلیــن تو انبوهــی از جمعیــت خوابیــده بود نمیدونســتم
کار درســتی کــردم یانــه ،دستاشــو آروم گذاشــتم تــو دســتام بوســیدمش و تــو دل
خــودم گفتم:عزیــزم تــو دســت مــن امانتــی هــم از طــرف خــدا هــم از طــرف پــدر
مــادرت ..بایــد تــورو بــه بهتریــن وجــه پــس بدم.چشماشــو آروم بــاز کــرد نگاهــش
بــه نــگام افتــاد منو تــو آغــوش گرفــت گفت:مامــان...
گفتم:جان مامان عزیز دلم.
پلین:شــب خیلــی ســختی بــود ،حتــی ســخت تــر از روزی کــه بابــا خالــد رفــت ،چون
اون موقــع تورو داشــتم.
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لبخندی به روش زدم گفتم:پاشو حاال بریم دخترم.
فــردا ســاعت چهــار صبــح پروازمــون بــود ومــن دیگــه از شــدت شــوق داشــتم میمــردم
و بچــه هــا ســعی میکــردن منــو آروم کنــن.
مــن و ســلین تــو یــک ردیــف بودیــم و آراس و پلیــن ردیــف پشــت مــا و ســلین دائمــا
مراقــب حــال مــن بــود.
وقتــی تهــران رســیدیم بــاورم نمــی شــد ،انــگار تهــران بــا بــزرگ شــدن مــن بــزرگ
شــده بــود ،بچــه هــا بــا تعجــب نــگاه میکردنــد بــه هــر حــال بــه کشــور مادرشــون
اومــده بودنــد مخصوصــا آراس بــراش جالبتــر بــود امــا ســلین هنــوز غمگیــن ماجــرای
عاطفیــش بــود .
گوشی سلین به صدا آمد تو تاکسی بودیم به سمت هتل میرفتیم .
سلین:الو.
پشت خط:الو سالم ،جکسون هستم.
سلین :سالم خوب هستید ،اتفاقی افتاده زنگ زدید؟
جکسون:یه اتفاق فوق العاده خوب.
سلین:چی شده!؟
من به حرف های سلین گوش می کردم ولی نمی فهمیدم چی میگن.
جکسون:خانم تاش ...خانم تاش جزو ده وکیل برتر جهان شده!
سلین دیدم که از خوشحالی داشت پر پر میشد داد زد گفت:جدی میگید؟؟
جکســون:آره فعــا مــن بــرم کلــی کار ریختــه ســرم خبرنــگارا تــو دفتــر خانــم تاشــند و
از طــرف مــن بهشــون تبریــک بگیــد.
ســلین محکــم بغلــم کــرد و مــن داشــتم دیوانــه مــی شــدم کــه چــه اتفاقــی افتــاده!
گفتم:چــی شــده؟چرا اینقــدر خوشــحالی؟
سلین:مامان بایدم خوشحالم باشم.
آراس و پلین هم مشتاق بودند.آراس :بگو چی شده دیگه اه .
سلین:مامان  ...جزو ده وکیل برتر جهان شده.
مــن شــوکه شــدم ،پلیــن و آراس از شــوق هــورا کشــیدن ..راننــده کــه ترکــی بلــد نبــود
نمــی دونســت ایــن همــه خوشــحالی بــرای چیــه ،امــا مــا رو همراهــی کــرد و یــه آهنــگ
گذاشــت کــه مــن یــاد خاطــرات دور انداخــت مــن چیــزی نمــی گفتــم بــاورم نمــی شــد،
مــن ،ترنــم ..جــزء ده وکیــل برتــر جهــان شــدم ! جــزء امــور محــال بــود ...یــه لحظــه
آرزو کــردم کاش االن بغــل مامانــم بــودم و بــا صــدای بلنــد گریــه میکــردم تــا منــو
ببخشــه ،جالبــه اینــه مــن تــو کشــور خــودم ایــن خبــر رو شــنیدم قلبــم شــروع بــه درد
کــردن کــرد ،امــا ایــن قلــب نبایــد از کار بیوفتــه تــا چشــمم بــه جمــال زیبایــی مامــان و
بابــام نیوفتــاده بعــدش میتونــی بایســته...
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تمــام شــب همــه خوشــحال بودیــم بــا بازگشــت بــه ایــران حــس شــادی عجیبــی بــه
قلبــم نفــوذ کــرده بــود وبــه یــاد روزهایــی میوفتــادم کــه بــا شــیرین وجــب بــه
وجــب خیابــون هــای تهــران رو متــر میکردیــم و مــن حســرت یــک نــگاه رو داشــتم
کــه بگــه اگــه اشــتباه کــردی تســلیم نشــو ،از نــو شــروع کــن و دوبــاره بــه مســیر
درســت زندگــی برگــرد...
مــن یــه آژانــس دربســت گرفتــه بــودم کــه بــه شــهر خــودم بریــم امــا واقعــا
نمــی دونســتم چــه چیــزی در انتظارمــه ،بــه امیــد ایــن مــی رفتــم تــا از طریــق
همســایه مــون کــه تــو شــهرمونه آدرســی از خانــوادم پیــدا کنــم امــا امیــدوارم
خداونــد ایــن دفعــه هــم بــه مــن کمــک کنــه.
آراس:مامان خوشحالی که داری بر می گردی شهرتون؟
مــن لبخنــدی رو لبــم آوردم و نگــران از اینکــه بچــه هــا گذشــته ی مــن بدونــن.
گفتــم:آره پســرم اونجــا وطــن منــه...
ســلین و پلیــن هــم تــو ماشــین خوابیــده بودنــد و ایــن آراس بــود کــه بیــدار بــود
ومعنــای چشــم هــای نگــران منــو میخونــد بــا اینکــه ســنش کــم بــود ولــی درک
فــوق العــاده داشت،چشــمامو بــاز کــردم کــه راننــده میگفت:خانــم رســیدیم،کجا
پیــاده مــی شــدید؟
با حالت خسته ای گفتم:خیابون اقاقیا کوچه گلدشت .
وقتــی پیــاده شــدیم بــوی دوران کودکــی تــو مشــامم پیچید،بــوی روزهــای
شــیرین،بوی آغــوش مامــان و بابا،بــوی لجبــازی هــا بــا افســون.
ســعی میکــردم احساســاتم کنتــرل کنــم امــا چجــوری مــن بــه یــک بــاره رفتــم و بــه
یــک بــاره برگشــتم !
ســلین آروم بازومــو گرفــت بلنــد کــرد ،بــا لبخنــدی مهربــان گفت:مامــان کجــا
بایــد بریــم؟
امــا خونــه ی همســایمون کــه مــن خالــه زهــرا صــداش میکــردم قبــا یــه خونــه
همکــف بــود .االن تبدیــل بــه آپارتمــان شــده بــود ومــن بــه شــک افتــاده بــودم ،
کنــارش از خونمــون خبــری نبــود اونــم هــم تبدیــل بــه یــک آپارتمــان شــده بــود .
بــه ســمت در رفتــم و آیفــون رو زدم صدایــی کــه بــه گوشــم آشــنا مــی پیچیــد
گفت:بلــه ؟
با صدای ضعیف گفتم :خاله زهرا منم.
گفت:تو کدوم خواهر زاده ای که نمی شناسم؟
گفتم:من ترنمم دختر همسایه تون.
گفت:بیا باال.
از پلــه هــا بــاال رفتیــم ،طبقــه دو ،وقتــی رســیدم خالــه زهــرا رو دیــدم امــا اون
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دیگــه جــوان نبــود ،یهــو ناخــوداگاه بــه ســمت آغوشــش دویدم،مــن ترنــم ســی نــه
ســاله احســاس عجیبــی داشــتم.
روی مبــل نشســته بودیــم خالــه زهرا:ایــن دختــر پســرای جــوان کین،بــا خــودت
آوردی ؟
گفتم:اینا بچه هامن.
آهی کشید گفت:چی شده اومدی اینجا؟
بــا ایــن حــرف غــم تــو چشــامم فــرو رفــت ولــی تســلیم نشــدم ،گفتم:مــن خبــری از
خانــوادم نــدارم گفتــم شــاید شــما آدرســی داشــته باشــید.
خالــه زهرا:هــی ...کــه چــی داغ مامانتــو تــازه کنــی؟ از وقتــی گــم شــدی خودشــو
مقصــر میدونســت.
گفتم:خاله فقط بگو االن کجا زندگی میکنند؟
خاله زهرا:تهران.
گفتم:چرا تهران ؟قرار بود بریم یه شهر دیگه!
خاله زهرا:آره ولی بعد افسون ازدواج کرد رفت تهران پدر و مادرتم برد.
گفتم:آدرسی ازشون داری؟
خالــه زهرا:واقعیتــش نــه ولــی آدرس تولیــدی افســون رو داریــم تــو دفترچــه رو
میــز تلفنــه.
ادامــه داد:راســتش ترنم،میخــوام تعارفــت کنــم بمونــی ،ولــی بچــه هــام تــورو
ببینــد میدونــی کــه...
خجالت زده گفتم:آره.
سلین:مامان چی شد؟
گفتم:باید برگردیم تهران.
سلین:مامان خسته ایم.
گفتم:نمیشه باید برگردیم.
دوبــاره راهــی شــدیم مــدام تــو ذهنــم مــی چرخید،اگــه مامــان وبابــام منــو ببینــن
چــه طــور برخــورد میکنــن! خدایــا کمــک کــن آزاری بهشــون نرســونم و حــس
میکــردم مغــز انســان بــا ایــن همــه پیچیدگــی توانایــی درک خیلــی مســائل رو
نداره.موقــع خــواب قلــب مــن بــه شــماره افتــاده بود،بــه افســون فکــر میکــردم
کــه االن چــه شــکلی شــده ،وقتــی رســیدیم شــب شــده بــود و مــا مجبــور بودیــم
بــه هتــل بریــم و همــه خســته از راه.
سلین:مامان خیلی عجله داری؟
گفتم:آره درک میکنی دیگه ؟
ســلین:آره راســتش گاهــی وقتــا آرزو میکنــم کــه یــه بــار دیگــه مامــان و بابــام
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ببینــم .
با گفتن این حرف در آغوشش کشیدم چیزی نگفتم .
گاهــی مــی ترســیدم کــه پلیــن اگــه بدونــه مــن مــادرش نیســتم چــی بایــد بکنم،امــا
اون باالخــره حقیقــت رو میفهمــه ...
صدای آراس بیدارم کرد گفتم:چی شده ؟
آراس:مامان خبرنگارا تو البی میخوان باهات مصاحبه کنن.
گفتم:چی ؟
آراس :خوب فهمیدند ترنم تاش تو ایرانه .
سلین وپلین هم اومدن و به من نگاه میکردن که واکنشمو ببینن.
گفتم:ببینیــد بچــه هــا تنهــا چیــزی کــه االن بــرام مهمــه دیــدن مامــان و بابامــه دیگــه
هیــچ چیز.
ســلین بــه ســمتم اومــد گفت:باشــه مامــان حــاال حاضرشــو بریــم .از ایــن همراهــی
ســلین احســاس خوبــی بهــم دســت داد.
قلبــم گاهــی اذیــت میکــرد قفســه ســینه ام بدجــور درد میکــرد امــا آنچنــان ذوق
داشــتم کــه بــی خیــال خــودم بــودم ،بــه ســمت آدرســی کــه داشــتیم بــا بچــه هــا
رفتیــم وقتــی از ماشــین پیــاده شــدیم بــاورم نمــی شــد وقتــی تابلــوی تولیــدی
رو دیــدم اشــک تــو چشــامم جمــع شــد؛ دســتام شــروع بــه لرزیــدن کــرد اســم
تولیــدی( ترنــم )بــود !! وای ،افســون منــو فرامــوش نکــرده بــود خواهــری کــه
کمتــر همدیگــرو درک مــی کردیــم بــرام بهتریــن هدیــه از طــرف افســون بــود .
باالخــره بعــد از پــرس وجــو فهمیــدم کــه افســون بعــد یــه ســاعت دیگــه میــاد.
نشســتیم و منتظــر موندیــم ایــن انتظــار خیلــی ســخت بــود بــرام.
سلین:پلین بس کن کم غر بزن میبینی که مامان حالش خوب نیست.
بعــد از یــه ســاعت یــه زن میــان ســال روبــه روم بــود اون افســون بــود بــا اون
چشــمای قهــوه ای روشــنش ومــژه هــای بــورش بغلــش کــردم،اون بــه کل تعجــب
کــرد! گفت:خانــم ببخشــید ایــن چــه کاری مــی کنید؟شــاگردم گفــت باهــم کار
داریــد؟
ناامید شدم،اون منو نشناخت،گفتم:منم خواهر دیوونه ات،ترنم...
تــا اینــو گفتــم ضعــف کرد،کــم مونــده بــود بیوفتــه کــه زیــر بازوهاشــو ســریع
گرفتــم رو صندلــی.
گفتم:آره ترنمم،یادته پشته تلفن با کسی حرف نمی زدی؟
دســتاش گذاشــت رو گونــه هــام گفت:دیوونــه ی احمــق کجــا رفتی؟؟میدونــی
چقــدر دنبالــت گشــتیم! امــا خبــری ازت نبــود انــگار آب شــده بــودی رو زمیــن !
گفتم:بعدا توضیح میدم ،مامان بابا خوبند؟
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افسون:آره ولی دل شکستن؛ مامان غصه ی یه بار دیدنتو داره...
بچه ها فقط نگاه میکردن ،نگاه افسون بهشون خورد گفت:اینا کین؟
گفتم:بچه هام،ولی فارسی بلد نیستن.
افسون:وا،بچه ات فارسی بلد نیست!
گفتم:قضیه اش مفصله.
بلنــد شــد بــه ســمت بچــه هــا رفــت تــک تــک اونــا رو تــو آغــوش کشــید و منــم
بــه بچــه هــا گفتــم کــه خالــه شــون.
شــب راهــی خونــه افســون شــدیم ،افســون میگفــت کــه دوتــا پســر داره
ناصر،محمــد رضــا و شــوهرش طــا فروشــه ویــه زندگــی معمولــی دارن .ناصــر
بیســت وچهارســاله اشــه و محمــد رضــا بیســت ،باهــم قــرار گذاشــتیم کــه افســون
تــا بابــا و مامانــو آمــاده نکــرده مــن اونــا رو نبینــم میترســید شــوکه بشــند و اتفــاق
بــدی بیفتــه.
افسون:آقا جمشید اینم خواهری که می گفتم.
جمشید:ترنم خانم،این افسون ورد زبونش شماید این مدت کجا بودید؟
گفتم:ترکیــه ...یــه تعجــب خاصــی کــرد بــه خاطــر ایــن دیگــه نگفتــم کــه مــن االن
آمریــکا زندگــی میکنــم.
بچه های من و افسون نمی تونستن باهم حرف بزنن.
ناصر:ببخشید خاله چرا بچه ها حرف نمی زنن؟
گفتم:فارسی بلد نیستن.
از چشــمای محمدرضــا میخونــدم کــه یــه دل نــه صــد دل بــه پلیــن عاشــق شــده و
آرزو کــردم کــه دو طرفــه بشــه.
ناصر :خاله من یکم ترکی بلدم ببرمشون داخل شهر یه چرخی بزنیم؟
بچــه هــا رفتــن مــن وافســون تنهــا موندیــم آقــا جمشــید هــم خســته بــود خوابیــد.
تــو پذیرایــی بودیــم گونــه ی افســونو بوســیدم گفتم:مثــل اینکــه آقاجمشــید از مــن
چیــزی نمیدونــه ؟واگرنــه برخــورد بــدی شــاید میکــرد.
افسون:میدونه ولی همه چیو نه .
گفتم:چطور؟
افســون:هیچی،دورغ نگفتــم بهش؛گفتــم از خونــه فــرار کــردی چــون نذاشــتن بــه
کســی کــه میخــوای برســی ،قضیــه خیانــت بــه نامزدتــو نگفتــم.
بغلــش کــردم گفتم:خیلــی مهربونــی افسون،راســتی کلــک تــو چطــوری عــروس
شــدی؟
افســون:بعد از رفتــن تــو حــال مامــان بــد بود،باعــث شــد اون دختــر منــزوی
ســاکت مجبورشــه از تنهایــی خــودش بیــرون بیــادو مــن شــدم همــه کــس اونــا و
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خودمــو تــو رفتنــت مقصــر میدونســتم ،بــه نظــرم هیچکــدوم عاقــل نبودیــم هــر
کــدوم یــه جــور دیوونــه ایــم...
جمشــید قبــا تــو تولیــدی کار میکــرد و اونجــا دیدمش،واقعیتــش بعــد از عشــقی
کــه بــه پســرعمو داشــتم...این دومیــن بــار بــود کــه عاشــق کســی میشــدم...توی
خونــه مامــان از رفتــارام فهمیــد کــه کســی رو دوســت دارم،یــه روز بهــم گفــت
ماجــرا چیــه؟
من:چیزی نیست،چطور؟
مامان:مــن مادرتــم،از رفتــارات میفهمــم ماجرایــی هســت.ببین افســون میدونــی
کــه ســر خواهــرت ترنــم چقــدر شکســته شــدم،بزار القــل اگــه کاری از دســتم
برمیاد برات بکنم.
من:واقعیتش...من...چجــوری بگم..مــن عاشــق یــه آقایــی هســتم..وقتی اینــو گفتــم از
خجالــت ســرمو پاییــن انداختــم.
مامان:گفتم یه ماجرایی هس!کجا دیدیش؟ میشناسیش؟مرد خوبیه؟
من:توی تولیدی کار میکنه،یکم اره میشناسمش،خوش اخالقه،با ایمانه...
مامان:ازدواج که نکرده؟ یا نامزد که نداره؟
من:نه مجرده ،اما نمیدونم نامزد داره یا نه.
اینــو کــه گفتــم مامانــم گفت:میــرم باهــاش حــرف میزنم،اگــر اونــم بهــت عالقــه
داشــته باشــه کار رو یکســره میکنــم.
خالصــه نمیدونــم چــه حرفایــی بیــن جمشــید و مامانــم رد و بــدل شــد ولــی یــک
هفتــه بعــد اومــدن خاســتگاری و االن اینجاییــم...
بــا صــدای بلنــد از ایــن حــرف افســون خندیــدم  .بــاورم نمــی شــد کــه ایــن
منــم کنــار افســون ،چهــار روز از اومــدن مــا بــه خونــه افســون گذشــته بــود امــا
افســون هنــوز اجــازه نمــی داد پیــش مامــان و بابــا بــرم و مــن هــر روز عصبــی تــر
می شدم دیگه تحمل نداشتم .
روی مبــل نشســته بــودم داشــتم کتــاب میخونــدم کــه افســون اومــد جلوم وایســتاد
نگاهــش روم خیــره بــود ومــن ســرمو بلنــد کــردم ،از چشــاش خونــدم کــه مامــان
وبابــا مــی دونــن.
گفتم:افسون گفتی؟
افسون:آره بهشون گفتم.
گفتم:پس بریم،دیگه صبری ندارم.
افسون:نه مامان واسه فردا برنامه چیده.
سلین تو آشپزخونه بود فقط حرف زدن ما رو می دید.
سلین:مامان خاله چی میگه؟
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گفتم:فردا میریم خونه مادر بزرگ .
لبخندی زد گفت:خوشحالم که خوشحالی مامان.
بچــه هــا رفتــه بودنــد بیــرون بــرا پلیــن خــوب شــده بــود و بــه کل مشــروب
داشــت کنــار میذاشــت ،عشــق رو تــو چشــماش میدیــدم کــه بــه محمــد رضــا
عالقــه داره ،محمــد رضــا تــرم دو روانشناســی بــود و مــن خوشــحال بــودم کــه
ایــن عشــق یــک طرفــه نشــده.
ناصر:وای خاله جاتون خالی خیلی خوش گذشت.
پلین:مامان راستی ناصر ما رو با یه دختر آشنا کرد .
ناصــر یــه ابــروی بــه پلیــن کــرد ومــن زیــر لــب خندیــدم ایــن دالتــون هــای
کوچیــک منــو یــاد نوجوانــی خــودم مینداختــن ،درســته مــن تجربــه درســتی از
عشــق نداشــتم ولــی عشــق فــوق العــاده زیباســت...
افسون:ترنم پلینچی میگه ؟
با خنده گفتم:هیچی .
من وافسون تو آشپزخونه بودیم گفتم:ناصر از کی این دخترو میخواد؟
افسون:فکر کنم دوسالی هست.
گفتم:پس چرا پا جلو نمی ذارید؟
افسون:آخه نمیشه من دختره رو نمیشناسم ترنم.
گفتم:واقعا که ندیده قضاوت میکنی خوب برو ببینش ،تحقیق کن .
افسون:شاید تو راست میگی.
گفتم:باشه با ناصر صحبت می کنم اما یه قول بهم بده.
افسون:چی ؟
گفتم:اگه دختر خوبی نزار عشقشون تباه بشه بریم خواستگاری.
افسون:باشه .
ناصــر تــو حیــاط بــود مــن هــم رفتــم کنــارش نشســتم بــه آســمون خیــره شــده
بــود.
گفتم:چی شده کشتیات غرق شده؟
ناصر:دیگــه تحمــل نــدارم میخــوام باهــاش ازدواج کنم،مامانــم بیخــودی مخالفــت
میکنــه.
گفتم:به نظرت دختر خوبی؟
ناصر:آره مهمتر از اون من دوستش دارم.
چقــدر حــرف هــای ناصــر بــه دلــم مــی نشســت و بــه محمدرضــا امیــدوارم کــرد
اون هــم بــرادر ناصــره.
گفتم:خیلــی خوبــه امــا مطمئنــی کــه از وابســتگی نیســت؟ اگــه از وابســتگی باشــه
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نمــی تونــی زندگــی خوبــی داشــته باشــی.
لبخندی به روم زد گفت:آره دوستش دارم نه وابسته.
گفتم:اگــه دختــر خوبــی باشــه از دیــد مامانــت ،قــول میــدم تــا یــه مــاه بریــم
خواســتگاری.
ناصر:واقعا؟
گفتم:آره.
ناصر:خاله من فقط اسم شمارو شنیده بودم که عاشق دو آتیشه بودید.
گفتــم:آره ناصــر ولــی آویــزه ای گوشــت کــن تنهــا ایــن عشــق تــو زندگــی
نیست،عشــق هــای زیــادی هســتن بایــد کشــف کنی،میگیــری چــی میگــم؟
ناصر:آره خاله.
صبــح شــده بــود و مــن از شــدت هیجــان دیوونــه مــی شــدم مــن عشــق دیگــه ای
رو تجربــه میکــردم عشــق بــه خالــق ...
قفسه سینه ام درد میکرد با خودم زمزمه میکردم خدا یه روز وقت بده...
آقــا جمشــید هــم مثــل همیشــه آمــاده بود،ســر کار بــره گفتم:ببخشــید شــما
همــراه مــا نمیایــن؟
جمشید:من نه،راستش بعدا میام احساس میکنم من اوالش نباشم راحتید .
تــو راه خونــه مامــان و بابــام فقــط طــول زندگیــم بــه یــادم میومــد واحســاس
میکــردم چــه اشــتباهی کــردم کــه از خونــه رفتــم و بدتــر از اون فکــر مــی کــردم
برگشــتن مــن ،فایــده ای نــداره .
افسون:ترنم کجایی ؟
گفتم:بله.
افسون:چند دقیقه است صدات می کنم،اما نمی شنیدی ،رسیدیم...
در بــاز شــد و قلــب مــن هــم شــروع بــه تپیــدن کــرد ،ســلین متوجــه حــال مــن
بــود گفت:مامــان تازگیــا خیلــی دســتتو میــزاری رو ســینه ات بایــد بریــم دکتــر.
گفتم:آخه نمی دونی این قلب چیا توشه.
پلین:مامان دیگه جدایی تو از خانوادت تموم شده دیگه پایان قصه است...
جلــوی ورودی مامانمــو دیــدم امــا اون دیگــه مثــل اون موقــع هــا نبــود ،یــه زنــی
کــه صورتــش پــر از چیــن وچروکــه ،ولــی یــه چیــز هویــدا بــود :حســرت دختــر
گمشــده اش .
وقتــی بهــش نزدیکتــر شــدم درد قلبــم بیشــتر مــی شــد امــا روحــم وضعــش
خــراب تــر بــود طــوری کــه بــه خــودم فحــش میــدادم کــه چطــور ایــن کارو بــا
پــدر و مــادرم کــردم.
ناخــودآگاه رو پاهــاش افتــادم امــا مــادرم منــو بلنــد کــرد ،بغلــم کــرد ،حتــی
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قــدرت اشــک ریختــن نداشــتم ،تمــام بدنــم سســت شــده شــروع بــه لرزیــدن
کــردم ،مامانــم گفت:دختــر چــرا مــی لــرزی! نتــرس دیگــه رهــات نمــی کنــم.
پــدرم ،مــردی کــه تمــام دارایــش دوتــا دختــر بــود ؛وارد پذیرایــی کــه شــدیم
مثــل مامــان ،عبــور ســال هــا تــو چهــره اش مــوج میــزد بــه ســمت بغلــش دویــدم
بــدون هیــچ خجالتــی از اطرافیانــم تــو بغلــش جــا گرفتــم ،پــدر تنومنــد مــن...
جــز اســتخوان بــراش چیــزی نمونــده بــود امــا احســاس کــردم همــون دختــر
چهــارده ،پانــزده ســاله ای هســتم کــه تــو آغــوش بابــاش ،بــه شــونه هــای پهنــش
تکیــه کــرده هیــچ حرفــی بیــن مــا رد بــدل نشــده بــود ،مگــه میشــه حــرف ایــن
همــه فاصلــه رو پــر کنــه؟ نــه ،ایــن وظیفــه ســکوت بــود کــه توانایــی ایــن کارو
داشــت.
بعد مدتی مامانم:ترنم چیزی میخورید بیارم؟
گفتم:هیچی فقط بشین نگات کنم.
مامان:افســون،گفت بچــه هــات فارســی بلــد نیســتن ،نگــران نبــاش اصــا! خــودم
بهشــون یــاد میــدم ،شــوهرت کجاســت؟
گفتم:فوت شده چند ساله.
بابا:خدا رحمتش کنه ،میدونی چقدر دنبالت گشتیم؟
گفتم:متاسفم.
مامانــم شــروع کــرد بــه گریــه کــردن بــا هــق هــق گفت:ترنــم درســته اون موقــع
ناراحــت بــودم ولــی نبایــد میرفتــی.
گفتم:مامان اون موقع بچه بودم و تو شرایط بدی داشتی.
بابا:زن،اشــکاتو جمــع کــن ،االن فقــط بایــد خوشــحال باشــیم ،حــاال نــوه هــای قــد و
نیــم قــد گلــم رو معرفــی کــن.
ناصر:بابا بزرگ نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار!!
بابا:آی پسره شیطون.
همــه مشــخصات بچــه هــا را بهشــون توضیــح دادم کــه چیــکار میکنــن و چنــد
سالشــونه.
بابا:ترنــم اسماشــونو یــاد نمیگیــرم ایــن اولــی چــی بود؟؟شــوهرش بــده دیگــه
بیســت و ســه ســالش شــده!
سلین:مامان بابا بزرگ چی میگه؟
رو به بابام کردم گفتم:راستش میخوام ترشیشو بگیرم.
همــه بــه جــز بچــه هــای مــن خندیــدن و اونــا متعجــب از اینکــه بــه چــی
می خندیم.
مامان:من دیگه نهارو بیارم افسون بیا کمکم.
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دلــم بــرای ســفره تنــگ شــده بــود البتــه بعضــی وقتــا تــو خونمــون ســفره پهــن
میکردیــم و بچــه هــا باهــاش آشــنایی داشــتن امــا دلتنگــی مــن از ایــن بــود ســفره
رو همیشــه بــا پــدر ومــادرم داشــتم و دوبــاره االن هــم کنارشــونم .
یــک مــاه گذشــت و بــا پــدر ومــادرم زندگــی میکردیــم ومــن بــا هیــچ خبرنــگاری
مصاحبــه نکــردم ومامانــم شــده بــود معلــم بچــه هــا و بــا لجاجــت خاصــی بــه اونــا
فارســی یــاد میــداد امــا ســلین بایــد برمــی گشــت آمریــکا چــون شــغلش اونجــا
بــود.
شب شده بود من و سلین تو اتاق تنها بودیم.
ســلین:مامان مــی دونــم تــو نمــی تونــی از اینجــا دل بکنــی ولــی مــن شــغلم
اونجاســت میخــوام برگــردم .
گفتم:آخه تو تنها می مونی؟
سلین:نگران من نباش تو هم دفتر وکالتتو همین جا باز کن.
گفتم:سلین خودت میدونی من مادرت نیستم ولی دوست دارم.
ســلین:مامان ،میدونــم مــن دختــر شــما هــم هستم.سرشــو رو شــونه ام گذاشــت،
حرفشــو ادامــه داد:مگــه نگفتیــد هــر کــی راه زندگــی خودشــو داره ...قــول میــدم،
بــه روح مامــان زحــل ،دائــم بهتــون زنــگ بزنــم زود زود بیــام ایــران.
گفتم:باشه سلین جان.
از گونــه ام بــوس کــرد گفت:مامــان خیلــی دوســتت دارم ،بــه قــول خــودت عشــق
هــای دیگــه ای تــو جهــان وجــود داره یکیــش خــود تویی،قربونــت بــرم.
از این حرف سلین نیروی عجیبی گرفتم .
گفتم:باشه .تو تصمیم نداری برگردی ترکیه؟
ســلین:چرا ،ولــی بعــد چنــد ســال ،بعــدش مــن کســی نــدارم تــو ترکیــه جــز مــزار
پــدر ومــادرم.
گفتم:به نظرت وقتش نشده پلین بدونه؟
حرفمو قطع کرد گفت:نه مامان آرامششو بهم نریز.
گفتم:اگه خودش بفهمه بدتر میشه!
سلین:به موقعش خودم بهش میگم.
گفتم:باشه تو دختر عاقلی هستی حتما دلیلی داری که اینطوری میگی.
و بــه بیــرون از اتــاق رفتیــم ،ناصر:بفرمائیــد خالــه ،شــیرینی واقعــا نمــی دونــم
چطــوری ازتــون تشــکر کنــم.
گفتم:چــرا از مــن از عــروس خانــم ،پریــوش خوشــگله بایــد تشــکر کنــی کــه بلــه
گفتــه.
امشــب پریــوش وناصــر باهــم نامــزد شــده بودنــد و پــرواز ســلین امشــب بــود،
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االن مامانمــو درک میکــردم وقتــی مــن غیبــم زد چــه حالــی داشــت احســاس
مــی کــردم کــه دنیامــو ازم دارن میگیــرن؛ ســلینو غــرق بوســه کــردم و یــاد روزی
کــه بــرای اولیــن بــار اونــو دیــدم یــه دختــر چهارســاله زیبــا ،شــیرین،معصوم بــود
افتادم،گاهــی اوقــات تــو ســلین خودمــو مــی دیــدم و بــه ســختی هایــی کــه همــراه
مــن کشــید فکــر میکــردم حــق اون بــود کــه تــو زندگــی پیشــرفت کنــه.
تو فرودگاه ...
ناصربه زبان ترکی:حاال نمی شد نرید؟
سلین:نه ببخشید دیگه.
گفتم:مامــان حواســت بــه خــودت باشــه ،بهــم زنــگ بــزن یــه وقــت جــواب نــدی
نگــران میشــم.
پلین:مامــان چقــدر لوســش میکنــی .بچــه کــه نیســت بیســت و ســه سالشــه تــازه دو
زبــان بلــده یکــی هــم داره یــاد میگیــره!
آراس :باز شیرین زبونی کردی که.
پلین:چیه؟ همه مثل تو باشن آدم اصال نمیفهمه تو دلش چه خبره!
آراس:باشه شما مواظب دل خودت باش که به سرقت نره.
آراس وپلیــن بــه جــون هــم افتــاده بودنــد و مــا از بحــث اونــا خنــده مــون گرفتــه
بــود بعــد از مدتــی مــن وســلین ســاکت بودیــم و بــرای مــن لحظــه ســختی بــود
کــه ازش دور مــی شــم.
یــک مــاه دیگــه گذشــت ،عالقــه ای محمدرضــا و پلیــن هــم بیشــتر مــی شــد امــا
ایــن روزهــا فکــری تــو کلــه ام بــود اونــم بــا خبــر شــدن از داود و شــیرین  ،داود
رو بــه ایــن دلیــل مــی خواســتم ببینــم کــه چنــد وقــت پیــش کــه بــه دکتــر مراجعــه
کــردم و وضــع قلبمــو خــوب ندیــد و گفــت :بایــد عمــل کنــم و مــن زیــر بــار عمــل
نمــی رفتــم ،چــون مــی ترســیدم از مــرگ ! چقــدر خنــده داره دختــری کــه چندبــار
بــه راحتــی خودکشــی کــرده بــود ،حــاال از مــرگ مــی ترســه و دوســت داشــتم از
داود حاللیــت بگیــرم تــا آســون ســرمو بــزارم زمیــن...
امــا چجــوری شــیرینو پیــدا کنــم!! فقــط زینــب تــو ایــران بــود ،تنهــا امیــدم ایــن بــود
کــه خــدا کنــه زینــب همــون جایــی زندگــی کنــه کــه زهــرا خانــم زندگــی میکرد.
زینــب دنبــال پســراش بــود و باهاشــون دعــوا میکــرد از اون دعواهــای شــیرین
مامــان و بچه...روبــه روش وایســادم هــی بهــم نــگاه کــرد امــا ســکوت کــرده بــود
فهمیــدم منــو نشــناخته.
گفتم:چرا نگاه میکنی نشناختی؟
زینب:نه.
گفتم:چرا هیچکی منو نمی شناسه! اونقدرام تغییر نکردم ..استانبول و شیرین.
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بغلم کرد گفت:ترنم تویی؟
بــی خیــال بچــه هــا شــد ،منــو بــرد خونــه اش.کتریــو بــار گذاشــت ،کنــارم نشســت
گفت:تــو کــی برگشــتی ایــران؟
گفتم:چند ماهی میشه اومدم.
زینب:همین جا بشین برات یه چیز بیارم.
گفتم:زحمت نکش چیزی نمی خورم.
خندید گفت:منظورم این نبود.
رفــت و بــا یــه نامــه برگشــت  ،داد دســتم گفــت اینــو مامانــم بــرات نوشــته قبــل
مرگــش ،البتــه اون گفتــه یکــی از بچــه هــای محــل نوشــتن.
((به نام خدا
ســام بــه ترنــم ،امیــدوارم ایــن نامــه رو وقتــی مــی خونــی ســامت باشــی.ترنم
تــو فرشــته ای بــودی کــه بــه زندگــی مــن وشــیرین اومــدی و منــو بــه دختــرم
رســوندی از خــدا خواســتم کــه مواظــب تــو باشــه و اتفاقــای خــوب بــرات بیوفتــه
،ترنــم چــرا خودتــو محــروم میکنــی از دیــدن عزیزتریــن کســات؟ امــا بــدون بــه
انــدازه کافــی زجــر کشــیدی.
دیگــه چــرا خــودت ،خودتــو آزار میــدی! بــدون قاضــی اصلــی خــداس ،اونــه کــه
میگــه انســان الیــق چیــه پــس هــر چــی ســریعتر خودتــو بــه پــدر ومــادرت برســون
اونهــا منتظرتــن ،مــن یــک مــادرم و مطمئنــم کــه مــادرت منتظرتــه مواظــب
خــودت بــاش)).
زینــب آهــی کشــید و گفــت :مامانــم میگفــت ترنــم وقتــی گریــه میکــرد ســیل راه
مــی انداخــت.
گفتم:باشه شیرین کجاست؟
زینب:افغانستان.
گفتم:برای چی رفته اونجا؟
زینب:بعــد از اینکــه اومدیــم هــر طــور بــود رفــت دنبــال ســواد ،بعــد از مــرگ
مامانــم و داداشــم دائــم بهــم میگفــت میخــوام بــرم بــه افغانســتان ،االنــم تــو
افغانســتان شــهر کابــل؛ معلمــه.
گفتم:آدرسشو بهم میدی؟
زینب:هــم خونــه اش رو میــدم ،هــم مدرســه رو؛ بــه نظــرم بــری مدرســه بهتــره
آدرسشــو راحتتــر میتونــی پیــدا کنــی.
آراس:حــاال بایــد بــری افغانســتان؟ نــا امنــه ،خطرناکــه! بعــدش کــی قلبتــو عمــل
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میکنــی؟
گفتم:نترس حاال حاال کار دارم تو این دنیا.
من راهی شدم...
صــدای ســر وصــدا بچــه هــا تــو ســالن پیچیــده بــود  ،حــروف الفبــا رو داشــتن یــاد
میگرفتــن .ســمت کالس شــیرین نزدیکتــر میشــدم صــدای شــیرین هــم میمــود کــه
داشــت بــا بچــه هــا هماهنــگ آواز درســو میخوند،شــیرین ،ایــن دختــر باهــوش کــه
تــا چهــارده وپانــزده ســالگی بــی ســواد بــود حــاال یــک معلــم شــده.در روکوبیــدم
گفتم:ببخشــید اجــازه هســت خانــم معلــم ؟
در کالس وقتی باز می شد صدای جیر جیر میداد.
شیرین وقتی که نگاهش به چشمام افتاد گفت:ترنم ...منتظرت بودم...
منــو تــو یــه نــگاه شــناخت ومــی دونســتم میشناســه ،کســی کــه باهــم دوســت
بودیــم ،از تــرس شــبا تــو خیابــان چســبیده بــه هــم مــی خوابیدیــم مگــه میشــه
فراموشــم کنــه!
روی یکــی از نیمکــت هــای کالس نشســتم و مثــل دوران کودکــی غــرق تمریــن
حــروف «ع»شــدم .
بعــد از اینکــه کالس تمــوم شــد بچــه هــا رفتــن بیــرون شــیرین کنــارم نشســت و
اون چشــمای بادامــی شــکلش پــر از اشــک شــد .
بهش گفتم:گریه نکن وگرنه منم گریه میکنم دیگه نمی تونی جمعش کنی!
ســرش رو شــونم گذاشــت ،منــم موهــاش نــوازش کــردم گفت:همیشــه از خــدا
خواســتم مواظــب تــو باشــه.
گفتم:منم همین طور.
شیرین:راستی تو ترکیه هم نترشیدی که ازدواج کردی؟
گفتم:آره.
شیرین:دیدی آخر به ترک شوهرت دادم.
زدیــم زیــر خنــده ،خنــده هــای کــه نمــی دونــم از ســر خوشــحالی بــود یــا از ســال
هایــی کــه بــدون هــم طــی شــد.
گفتم:چرا ایران نموندی؟
شیرین:حاال بیا بریم خونمون بعدا بهت توضیح میدم.
یــک هفتــه خونــه ی شــیرین مونــدم و باهــم کلــی تفریــح کردیــم؛ شــوهر شــیرین
مــرد خوبــی بــود اونــم معلــم بــود.
لحظه ی خداحافظی بود ،گفتم:شیرین نگفتیا برای چی اومدی؟
شــیرین:وقتی از کشــورم دور بــودم فکــر مــی کــردم کــه بایــد یکــی پیــدا شــه تــا
همــه چیــو سروســامون بــده امــا اشــتباه میکردم،اگــه مــی خــوای رویــات حقیقــی
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بشــه بایــد از خــودت شــروع کنــی ومــن از خــودم شــروع کــردم ،برگشــتم تــا ازش
حمایــت کنــم و تمــام تالشــمو کنــم ،هیــچ جــا وطــن نمیشــه.
گفتم:حــق بــا توئــه ،هیــچ جــا وطــن نمیشــه،ما بایــد تالش کنیــم تــا محــل زندگیمونو
بهتــر کنیــم تــا اینکــه منتظــر اتفاقــای عجیــب باشــیم ! واقعــا بــه داشــتن دوســتی
مثــل تــو افتخــار مــی کنــم.
شیرین:من هم به تو افتخار می کنم خانم وکیل فکر نکن بی خبرم !
بهش خندیدم و ازش دور شدم...
تو تاالر همه خوشحال بودیم.
ســلین هــم اومــده بــود ،عروســی ناصــر بــود .یــک ســال گذشــته و مــن چهــل
ســاله شــده بــودم امــا هنــوز خودمــو زیــر تیــغ جراحــی نــداده بــودم بــه خانــوادم
گفتــه بــودم بعــد از ایــن مراســم عمــل مــی کنــم ؛ فکــر داود آزارم میــداد بایــد
ازش حاللیــت میگرفتــم ،چــون مــی ترســیدم زیــر عمــل طاقــت نیــارم ولــی جــرات
نمی کردم سراغش برم ،چی بگم؟بگم متاسفم که خیانت کردم؟
محمدرضــا و پلیــن تــب عشــق همــو داشــتن ،بــه روی پلیــن نمــی آوردم کــه
میدونــم.
آراس:مامــان میخــوای کجــا بــری دوبــاره شــال کاله کــردی؟ مگــه نگفتــی بعــد از
عروســی ناصــر عمــل میکنــی؟
گفتم:قول میدم این کارو کردم برم عمل کنم.
بابا:دختر به خدا ما نگرانتیم،کاری نکن به زور ببریمت!
گفتم:چشم بابا این بار آخره،قول میدم.
پلین:مامــان خواهشــن بیایــد بریــم بیمارســتان اگــه نیایــد زنــگ میزنــم بــه ســلین
بیــادا.
بابا:می بینی من اینجام و دارن از نوه ام می ترسوننش .
راهــی شــهر کودکــی خــودم شــدم ســمت داود .تــوی ماشــین بــه رفتــاری کــه داود
باهــم کــرد فکــر میکــردم هنــوز تــو تعجبــم چــرا داود مثــل همــه باهــم بــد رفتــار
نکــرد! چــرا نگفــت مــن پســتم ،رذلــم؟ چــرا بــا لطافــت و مالیمــت باهــم بــر خــورد
کــرد؟ اینجــا بــود کــه بــرا اولیــن بــار عشــق داود بهــم ثابــت شــد مــن داود رو ایــن
همــه ســال ندیــده بودم،نمــی دونــم چــرا حــس عجیبــی داشــتم ،ایــن روزهــا هــی
دعــوت نامــه از کشــورهای مختلــف میومــد بهــم کــه بــرم اونجــا کار کنــم ،ولــی
مــن تــو ایــران مونــدم چــون ســال هــا ازش دور مونــده بــودم.
دکمه آیفون رو زدم صدای دختر جوانی بود گفت:بله.
گفتم:ببخشید به من گفتن اینجا خونه ای آقا درخشنده هس.
گفت:بله.
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گفتم:تشریف دارند؟
گفت:بابا سر کارن اگه کارتون واجبه برید مغازه شون.
گفتم:ببخشید مغازه شون کجاست؟
مســیر رو پیــاده رفتم.پاهــام سســت شــده بــود و قلبــم دردش بیشــتر شــده بــود
امــا هــر طــور شــده بایــد ایــن مســیر رو مــی رفتــم .
وقتــی وارد مغــازه شــدم چندتــا مــرد اونجــا بــود واقعــا نمیدونســتم کــدوم داوده!
بــه خاطــر همیــن بــه یکــی از مــردا گفتم:ببخشــید بــا آقــای درخشــنده کار دارم.
به سمت راست اشاره کرد گفت:ایشونن.
قدم هامو برداشتم سمتش ،گفتم:ببخشید آقای درخشنده؟
احســاس میکــردم دشــوارترین کار ممکنــو انجــام میــدم ؛روبــه رو بــا مــردی
ایســتاده بــودم کــه قلبشــو شکســته بــودم بــا مــردی کــه تمــام ســعیش رو کــرد
تــا تــو دلــم جــا پیداکنــه بــرا عشــق ،مــن امــا درگیــر عشــق بچگانــه ام بودم،خدایــا
کمکــم کــن ...
منو نشناخت ،گفت:بله جهازیه واسه دخترتون میخواید؟
با صدای لرزون گفتم:نه با شما کار دارم.
گفت:بفرمایید.
گفتم:اینجا نمیشه ،میشه با من یه جای آروم بیاید ؟
داود:ببخشید یعنی چی ؟
گفتم،:شرمنده منظورم جایی بود که من راحتتر حرف بزنم.
گفت:خانــم مــن هیــچ حرفــی بــا شــما نــدارم وقتــی نمــی شناســمتون چــه حرفــی
آخــه؟
ایــن حجــب و حیــای داود رو دوســت داشــتم،بالخره بــا اصــرارم قبــول کــرد کــه
کافــی شــاپ روبــه روی مغــازه بریم،گفت:خانــم بفرماییــد.
گفتم:دقت کن منو نمی شناسی؟
داود از کوره در رفت و گفت:خانم شما مشکل دارید من دیگه می رم!!
گفتم:خواهش میکنم،دقت کن.
بــه صورتــم خیــره شــد،نگام بــه چشــماش بود...یهــو مردمــک چشــماش تغییــر
کــرد..آروم شــد...گفت:امکان نــداره!
گفتم:نه خودمم ترنم.
داود:چقدر عوض شدی !
گفتم:یعنــی اینقــدر ؟پــس از خــودت خبــر نــداری ،راســتش اومــدم ازت حاللیــت
بگیــرم.
داود:ترنــم ،میدونــی مــن تــو رو بخشــیدم،همون موقــع؛ امــا وقتــی ازدواج کــردم
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همــش مــی ترســیدم از اینکــه زنــم ترکــم کنــه.
بغض کردم گفتم:ببخش عاملش من بودم.
داود:خوشحالم سالم میبینمت.
حالــم بــد شــد کیفمــو بــاز کــرد تــا قرصمــو در بیــارم کــه کارت وکالتــم رو زمیــن
افتــاد خــودم متوجــه افتادنــش نشــدم.
گفتم:باشــه ،نمیدونــم چطــور جبــران کنم.داشــتم ترکــش میکــردم کــه داود داد
زدگفت:مــن گفتــم اون موقــع دوســتت داشــتم.نگفتم کــه االن نــدارم!
بــا گفتــن ایــن حــرف قلبــم دردش بیشــتر شــد .نمــی دونــم چــی شــد از حــال رفتــم.
چشــمامو باز کــردم دیدم داود باالســرمه.
گفت:چرا نگفتی قلبت مشکل داره؟
گفتم:دیر شده  ،نفس های آخرمه.
داود:ایــن چــه حرفــی خــدا نکنــه وقتــی زنــم فــوت شــد دلــم شکســت ،امــا از وقتــی
تــو رو دیــدم امیــد بــه زندگیــم زنــده شــده.
رفــت کــه داروهامــو تهیــه کــن امــا مــن از بیمارســتان رفتــم و تنهــاش گذاشــتم و
ازش ممنــون بــودم کــه منــو بخشــیده.
دوهفته ای از این ماجرا گذشته بود ومن زیر تیغ جراحی می رفتم.
ســلین هــم بــه تازگــی بــا یــه پســر ایرانــی کــه تــو لنــدن زندگــی مــی کــرد آشــنا
شــده بود،شــروین مهندســی پزشــکی خونــده بــود وبــا همــکاری کــه بــا شــرکت
ســلین کــرده بود،باهــاش آشــنا شــده بــود و عشــق بینشــون شــکل گرفتــه بــود
کــه ایــن دفعــه بــه ازدواج ختــم شــده بــود.
قبل عمل همه دورم جمع بودند .سلین:مامان اصال نگران نباش.
گفتم:اگه زنده نمونم قول بده مواظب پلین و آراس باشی.
سلین:چشم مامان.
پلین:مطمئن باشید سالم برمی گردید مامان.
لحظــه هایــی کــه بــه ســمت اتــاق عمــل مــی رفتــم بــه خــدا مــی گفتــم:ازت ممنونم
کــه منــو بــه خانــواده ام برگردونــدی،از تــو معــذرت میخــوام کــه نســبت بــه تــو
بــی وفایــی کــردم منــو ببخــش بــه خاطــر تمــام خطاهــام ،چشــمامو بســتم وخــودم
رو بــه خــدا ســپردم .
صدای مبهمی تو گوشم می پیچید که میگفت:چشماتو باز کن ترنم.
امــا صــدا شــبیه صــدای هیــچ کــدوم از بچــه هــا نبــود صــدای یــک مــرد بود؛فکــر
کــردم آقــا جمشــید هــس .چشــمامو بــاز کــردم امــا داود بــود! بــه روم لبخنــد زد
و گفت:ســام خــوش اومــدی.
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با صدای خسته گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟!
داود:تو رو از کارت وکالتت پیدا کردم.
گفتم:عذابم نده برو.
بچــه ها،پــدر مــادرم و افســون بــاال ســرم اومدند.ســلین :مامــان بلــه رو بگــو آقــا
داود شــما رو از پــدر بزرگــه خواســتگاری کــرده.
از این حرف سلین خجالت کشیدم چشاممو بستم.
افسون:سکوت یعنی چی ؟
گفتم:فکر نمیکنی دیگه از ما گذشته.
داود:نه فکر نمی کنم.
بچــه هــا زدنــد زیــر خنــده و خجالــت مــن بیشــتر شــد کال مالفــه رو کشــیدم رو
صورتــم.
مامان:ناز این دختر زیاده!
امــا مــن زیــر مالفــه ،کاری کــه بــا داود کــردم جلــوی چشــمام میومــد امــا از طرفی
قلبــم داشــت بــراش مــی کوبیــد امــا اصــا چــه ازدواجــی بــا ســه تــا بچــه تــو چهــل
ســالگی ! کــه بابــام گفت:همــه از اتــاق بیــرون.
داود ومــن تنهــا شــدیم مالفــه رو از روم کشــید کنار،گفت:ترنــم ایــن یــه فرصــت
جدیــد تــو زندگــی ماســت کــه خــدا بهمــون هدیــه کــرده.
ساکت بودم حرفی برا گفتن نداشتم.
داود یهــو دســتمو گرفــت تــو دســتش  ،لبخنــدی شــیرینی زد گفــت:کاری
کــه نذاشــتی هیــچ وقــت انجــام بــدم ،دادم بــه آرزوم رســیدم ،حــاال هــم غــر
نمی زنی فردا میریم عقد می کنیم.
یــک هفتــه بعــد پلیــن و محمدرضــا عقــد کردن.حــاال داود ودختــرش گلنــاز  ،آراس
و پلیــن باهــم تــو یــک خونــه زندگــی میکنیــم .
هیــچ وقــت آینــده قابــل پیــش بینــی نیســت و مــن فهمیــدم کــه بــزرگ تریــن
اشــتباه ممکــن اینــه کــه از بخشــش خــداو ناامیــد شــیم.
تو مسیر فرودگاه...
سلین:شروین نظرت در مورد مامانم چیه؟
شــروین:نظر مــن مهمــه ولــی بــه قــول مامانــت اگــه خــودت از خــودت راضــی
باشــی رضایــت درونــی داشــته باشــی کافــی تــا نظــر دیگــرون.
سلین:شروین فکر می کنی من وتو زوج خوبی بشیم؟
شروین:چرا نه ؟ ما همدیگرو دوست داریم.
سلین:اگه یه روز دوست داشتنمو سرد بشه؟
شروین:اگه عشقمون حقیقی باشه با گذشت زمان بیشتر هم میشه.
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سلین به سمت شروین نزدیک تر شد و گفت:شروین.
شروین:جانم؟
سلین:یادت روز اولی که همدیگرو دیدیم چی شد ؟
شروین:آره عزیزم.
تــو چشــم هــای همدیگــه خیــره شــده بــودن کــه بــی مقدمــه ســلین از شــروین
جــدا شــد و بــا صــدای بلنــد بــه مردمــی کــه ایــن ابــراز عشــقو مــی دیدنــد گفــت:
((مــی خــوام یــه چیــزی بهتــون بگم.مــن یــه ترکــم ،امــا دســت پــرورده ی یــک
زنم،زنــی کــه بهــم یــاد داد عشــق واقعــی تنهــا تــو عشــق پســر ودختــر نیســت .بهــم
یــاد داد کــه هــر عشــقی داریــم تــوش صــادق باشــیم ،گفــت عشــق هدیــه ای از
طــرف خــداس ،ســعی کنیــد نگهــش داریــد و اونــو پــس ندیــد مثــل عشــقی کــه بــه
مــن وخواهــرم هدیــه داد .
مــادرم بــه مــن یــاد داد کــه اگــر راهــی اشــتباه طــی شــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه
وجــود تــو سراســر اشــتباهه ،بلکــه تنهــا بایــد یــه کار کنــی مســیر زندگیتــو عــوض
کنــی ! در قلــب کوچکیــت از خــدا بخــوای کــه بــه تــو کمــک کنــه ،یــاد داد خــدا
بــه خاطــر اینکــه بهــش ایمــان داشــته باشــی یــا نــه ،خودشــو از خدایــی تــو خلــع
نمی کنه)).
شــروین هــم نزدیــک ســلین اومــد و دســت ســلین رو گرفــت امــا کســایی کــه
اونجــا بــودن مبهــوت ایــن زوج شــدن و تشویقشــون کــردن...
سه سال بعد {ایران}...
من ترنم حس خوبی دارم از این روزها
آراس وارد دوره دبیرســتان شــده وعاشــق شــیمیه ،تــو خیــال خــودش دوســت
داشــت شــیمی بخونــه ومــن از عالقــه ی عجیبــش تعجــب میکردم،شــباهتش بــا مــن
بهــم حــس خوبــی میــداد و مــن یــه خانــواده ی شــادی داشــتم امــا ایــن روزهــا کمی
وضعیــت جســمانی مامانــم بــد شــده بــود ومــن تــرس از دســت دادنشــو داشــتم
،امــا زندگــی قانونــش همینــه رســیدن وجــدا شــدن  ،خیلــی وقتــا هــم نرســیدن و
جــدا شــدن؛ گاهــی میرســی ،گاهــی نمیرســی مهــم اینــه تــاش کنــی و بــه افــکار
پلیــدی کــه تــوی ذهنــت ســرک مــی کشــن بگــی :مــن انســانم ،حتــی در مــورد تــو،
مــن هســتم کــه اجــازه میــدم بــه ذهنــم بیایــی یــا نــه...
ســلین هــم باالخــره موفــق شــد همــراه شــروین یــک شــرکت دایــر کنــه تهــران و
کنــار مــن ،تــوی وطــن مــن زندگــی مشترکشــو شــروع کنــه.
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پلیــن منــم بــا محمدرضــا ازدواج کــرد امــا وقتــی محمدرضــا اســتعداد پلیــن رو
تــو آهنگســازی دیــد بهــش کمــک کرد،االنــم موســیقی آهنــگ هــا رو تنظیــم یــا
می سازه.
مــن و داود بــا دختــرش گلنــاز و آراس مــن زندگــی مــی کنیــم ،گلنــاز هنــوز رابطه
خوبــی بــا مــن نــداره و تــاش میکنــم کــه منــو بــه عنــوان مــادر کــه نــه ! ولــی منــو
بــه عنــوان یــک دوســت بپذیــره...

