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 مامان با همان لبخند.زند یدرختان را شانه م یموها یزییخنک پا یها میکم کم نساوایل شهریور است.

 داریوقت ب ریتا د شبیحق دارد د.خواب است یهستهمیشگی اش پشت میز لق لقوی نمازش دعا می خواند.

 یپارچه م یماند و پولک ها را رو یم داریب روقتیشب تا د شهیهم.سوزد یم شیوقت ها دلم برا یگاهبود.

 شیکوچول یها یکاردست داریداند تنها خر یهنوز نم.قرمز است شهیو کوچکش هم فیظر یدست هادوزد.

 سبد دمیرا که شن ییتند شدن کار لباسشو یصدا.بالش پراکنده شده است یرو یهست یموهامن هستم.

 و دیچرخ یهنوز م ییلباسشولباس پالستیکی زرد را که دسته اش سکسته بود روی پله های ایوان گذاشتم.

 سبد در آوردم و سرم کردم یچادرم را از توبا چرخش هایش موزاییک های زیر پایم را به لرزه در می آورد.

 انداخت یشد م یشت تمام مقشنگ تابستان که حاال دا یروز ها ادیرا که مرا -و خوش بو زیتم یلباس ها.

 که لباس ها را نیمرا وادار کرد تا قبل از ا اطیزنگ در ح یصدا.ختمیسبد ر یدر آوردم و تو ییاز لباسشورا-

 پهن کنم در را باز کنم...

 رآمده بود که به مامان س.بود یآدم پر جنب و جوش.خورد یآشفته اش با باد تکان م یموهابامداد بود.

 به خاله اش ارادت دارد که هر روز ایاست  وانهید یلیخ ایآدم  نیا. کنم یکارش تعجب م نیاز ا شهیهمبزند.

 صبح به دیدنش می آید.

 

 

 

 

 

 

 شد که سحر را گم کرده یم یبامداد چه کار به سحر داشت؟اآلن ده سالسحر کجاست؟چشم هایم از تعجب گرد شد.

 یحرف ها.کرده یآورد معلوم بود که به او فکر م یمقدمه اسم سحر را م یجور ب نیکه بامداد ا نیاز ابودیم.

 که یروم و من یدستش و گفت من تا ابد م یکه ساکش را گرفت تو یوقت...سحرقدیمی توی سرم مرور شد.

 به لبخند های کودکانه اش می خندیدم که این حرف ها توی این سن عادی است!به خودم که آمدم چند

 ثانیه بیشتر نگذشته بود .بعضی وقت ها فکر می کنی خیلی زمان گذشته در حالی فقط چند ثانیه بوده

 .حرفش را عوض کرد عیسراست.

 میگونه ها یانگار خاطرات سحر مثل قطره اشک روگفتم آره در حالی که چشم هایم خیس شده بود.خوابه؟.هیمنظورم هستهستی...
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 فکرم به آن موقع ها یکردم همه  یم زانیلباس ها را که به بند رخت آو...بامداد رفت سراغ مامانبود.

 و سحر که با.دیحرف نزد و مامان که نشن گریرفتن سحر د دنیاش با د یبچگ یبا همه  یکه هست یوقتبود.

 یکردم هست زانیلباس ها را که آو.رفتچشم های ورقلمبیده قرمزش زیر باران -فکر کنم آبان ماه بود-

 چیه گرید.زهیپاستور یبا مواد نگهدارنده و خامه  ریو پن یعیطب ریو عسل غ یچاداشت صبحانه می خورد.

 لحظه کی.که خودش درست کرده بود  یریتازه و پن ریسر شچیز مزه ی صبحانه های مامان را نمی داد.

 بلند بلند داد،بامدادچشم هایم را روی هم گذاشتم و بوی نان و پنیر و گردوی آن موقع ها را مجسم کردم.

 شهیهم یهست.کند یرا احساس نم ییصدا گریانگار هنوز باور نکرده بود که مامان دمی زد تا مامان بشنود.

 گود شیچشم ها ریز شهیهم.بود تیو مظلوم تیپر از معصوم شینگاه هایک جور غم توی چشم هایش بود.

 چند لحظه هم که شده به آن موضوعات مسخره فکر یکردم برا یسع.نگاهش کردم یبا مهربانرفته بود.

 سرش را تکان تیبا همان مظلوم ؟یخور یم ریش:گفتم یرا باز کردم و به هست خچالیدر  یبا خوشحالنکنم.

 کار.و بز و شر بود زیت یلیخ،بود یها همه ارث نیمعصوم بود و ا یلیبر خالف چهره اش که خ،بامدادداد که نه.

 یکه خداحافظ یوقت.خواست خودش را به رخ بکشد یم شیانگار با همه کارهاهایش لج آدم را در می آورد.

 آرام و با.بردم شیو برا دمیچ ینیس یحوصله تو یصبحانه مامان را بکرد،هنوز توی فکر کارهایش بودم.

 هیهمسا.بارد یم شیاز چشم ها یپختگ.خورم یوقت ها به آرامش مامان حسرت م یگاهطمانینه می خورد.

 سم و رسوم هار نیهنوز امان تازه به محل ما نقل مکان کرده بود و خیلی دلم می خواست به دیدنشان بروم.

 ......توانستم ینم،خواستم ترکشان کنم یبا آن که متوی فامیل ما بود.

 با اشاره دست یه؟هستیبغل هیخونه همسا میو بر میبخر ینیریجعبه ش هی میبر یموافقبه هستی گفتم:

 مامان داشت،بستم یرا که م میمانتو یدکمه هاپرسید که این طرف یا آن طرف؟و من جوابش را دادم.

 یتو.نگاهمان کرد فقط،میگرد یبر م یک ای میرو یکجا م دینپرسآخرین قطره های چای را می نوشید.

 

 

 

 

 

 

 وقت ها که حوصله اش یبعضشیرینی فروشی،هستی انگشتش را روی شیشه می کشید و کالفه ام کرده بود.

 لنگ لنگان پشت یهست،میآمد رونیکه ب یفروش ینیریازشسر می رود ،حوصله ی من را هم سر می برد.

 .را زدم و چادرم را جمع کردم هیزنگ در خانه همساسرم راه می آمد.

 چند تا.یسنت دمانیبود با چ یکوچک یخانه وقتی که وارد خانه شدم،نقشه ی خالی اش را تصور کردم.کیه؟همسایه بغلی...

 کنم خانه یوقت ها احساس م یگاهگلدان این طرف و آن طرف خانه و مبل های چوبی با دسته براق.

 دلم هیهمسا یخانه  دنیبا د یولخودمان نمی تواند تغییر کند .همه چیز،همان طور، باید سر جایش باشد.
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 تشکر ینیریاز بابت ش،د که داشت با تمام وجود نبو هیحواسم به همساخواست مدل خانه مان را عوض کنم.

 و دیبگو یبه زور از او خواستم تا کار.داشتم یحس بد کی.جذاب نبود میاصال برا شیحرف هامی کرد.

 یهست،آوردم  یکارتن در م یداشتم ظرف ها را از توکمکش کنم چون اصال حوصله حرف هایش را نداشتم.

 ظرف از دستش افتاد و هزار کی اریاخت یب، دفعه کیهم کمک می کرد و ظرف ها را دستمال می کشید.

 که هوا،کوچه یتو.بود و نه ظرفش یبود چون فقط به فکر زخم دست هست یآدم مهربان هیهمساتکه شد.

 تا آمدم.حالم بد بود، نبوددست خودم ابری شده بود،مثل حال من ونمی دانم چرا،کلی هستی را دعوا کردم.

 را باز در،دیجوش یمامان با دور چشم بنفش و صورتش که غم در آن مدر را با کلید باز کنم،در باز شد.

 وارد هال که شدم سرم را به.زده بود خیخورد انگار  یحاال تکان نم یزد ول یقبال با اشاره دست حرف مکرد.

 خیدفعه من هم مثل مامان  کیمان است که  هیفکر کردم همسا،  دمیرا د یخانمسمت مبل برگرداندم.

 ....سحر بود!....سـ ...سـ..سـ یصدا..هیگر ریو زد ز...من اشتباه کردم:گرم و آشنا گفت یصدا کیزدم.

 که در نظرم نیبا اسحر،کسی که پشت کرد به خوبی های من و مامان به زبان هستی که دیگر حرف نمی زد.

 منفورترین آدم دنیا بود،با این که از قیافه اش و حرف هایش بدم می آمد،دلم حسابی برای بدی هایش تنگ

 تنگ شیآدم دلش برا،هر چقدر هم که بد باشد،هر چقدر هم که بد باشد .ردیم یکه م یمثل آدمشده بود.

 بود که دل من هم نیهم یبرا.گرفته بود یدلش حساب.وسط هال وسفت بغلش کردم دمیدو،برگشتممیشود.

 دانست سحر یبامداد چه گفته بود؟؟؟!!!بامداد از کجا م...بود که بامداد هم گفته بود نیهم یبراگرفته بود.

 امروز بر می گردد؟باید همین طور با سحر خوب می ماندم تا همه ی این ده سال را از زیر زبانش می

 زد و نه جواب ینه حرف م.اعصابم را خرد کرده بود،زد یحرف نم.قرمز قرمز بود هیاز گر شیچشم هاکشیدم.

 ده نیا یکه تو یمن به مامان و هست.حرفم بدم آمد نیخودم از ا.مشت آدم الل مانده بودم کی نیبمی داد.

 یرود و کمکم م یمن راه م یآمده دنبال پا یسحر از وقتسال تنها یار و یاورم بودند،توهین کرده بودم.

 .زیچ چیه،کند یرا جبران نم زیچ چیکار کردن او ه.ستمیبه کار کردنش ن یمن راضکند.

 

 

 

 

 

 

نه حرف زد!باالخره حرف زد!هیچ چیز مثل حرف زدن او مرا آرام نمی کند.اون جا همه چی فرق داشت آدما مهربونتر بودن...

 از،دیایخوشم ب شیکه از صدا نیا

 حاال دو تا.شکاند یاطالعاتش سر و دست م یبرا،ام یروز ها حس کنجکاو نیااطالعاتش خوشم می آمد.

 یبامداد را مطمئن م دیالبته اول باسرنخ داشتم،بامداد و حرف های اگر چه کم و لی به درد بخور سحر.

 تلفن را برداشتم و تند.دنبال اسم بامداد گشتم ،دفترچه تلفنم که حاال پاره پاره شده بود یتوشدم.

 .ردیگ یشماره م یکه الک یمثل کس.را از بر است  یا یکه شمار یمثل کستند،شماره اش را گرفتم.
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خوب بود یا بد؟قشنگ بود یا زشت؟برای بامداد که نمی دانست سحر برای چه از این جا ...خبر هیالوسالم،بامداد منمسالمبامداد...

 رفته خوب بود.

انتظار نفس نفس زدن بامداد را داشتم انتظار داد زدنش را،انتظار در جا گفتن این خبر به خاله -که یه خبر خوب!سحر برگشته..

 دو ماهی

 گفت یولبود ندیده بودمش-

با خبر بودن از  یبوخیالی...یب یبو...دروغ یبو...داد یبامداد بو م یحرف ها.راحت شد المیخچه خوب ،خیلی خوشحال شدم.

 ...زیهمه چ

 پایان قسمت اول

 آغاز قسمت دوم

 زنگ یصدا.ردیگ یلباس را از دستم مبه زور سبد .شده است داریاز خواب ب،زود تر از من ،سحر صبح است.

 کنم که از یفکر مدر می آید،دوباره همان برنامه همیشگی!صدای باز شدن در را می شنوم و صدای جیغ.

 دندانم یچادرم را ال.است ستادهیپشت سرم با استرس ا یهست یولخوشحالی سحر برای دیدن بامداد است.

 اطیمنفور ح یپله ها یپشت در جلو،است و سحر ستادهیدر ا یجلو،بامدادمی گیرم و به در حیاط می روم.

 توی خون می غلطد.

 ؟...تلفن کو....تلفن کو؟-

 

 

 

 

 

 

 یحرکت م و  دکمه  یفقط دستم روهستی با سرعت غیر قابل تصور تلفن را برایم می آورد.

 لحظه نیهمه ا یتو.رسد یکنم م یچه که فکر م آن،ندیگو یم ونیزیچه در تلو آمبوالنس زودتر از آنکند.

 شیمو ها.دود یپشت آمبوالنس م هیبا گر یهستها،بامداد با چشم های غرق در تعجبش ما را نگاه می کند.

 قدر نیتا به حال ا.خورد یبه هم م وریکه حاال حالم از شهر ورمیشهر یمست هوااز روسری بیرون زده است.

 صورتم را میاشک ها.کند یرا صدا م یپشت در بلند بلند هست،بامدادحس دوست داشتن به سحر نداشته ام.

 از برخورد باد به.دوم یم یکوچه دنبال هست یتو،خورد یباد تکان م یبا چادرم که ال به الخیس کرده است.

 او هم احساس.کند یم هیگر یبغلم و حساب یپرد تو یم.رمیگ یرا م یهستصورتم،صورتم خنک می شود.

 یم مارستانیبامداد به ب نیپوشم و با ماش یرا م میلباس ها.کنم یرا درست م یهست یروسرمن را دارد.

 آدم است و نه،اندازم یهر جا که چشم م.شود مارستانیدهم که وارد ب یبه بامداد اجازه نمرویم.

 سرش پر از.دوم به سمت اتاق  یو م میگو یفقط اسمش را م.رساند یم رشیمرا به پذ میپاهاپرستار.

 میپا یدود و رو یم یهست.افتم یم نیزم یچسبم و رو یم واریشود که به د یدانم چه م ینمباند است.
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 گریه می کند.

************************************************** 

**************** 

 شما چه نسبتی با بیمار دارید؟از این که بگویم خواهرم است یک جوری می شدم.

دو روز دیگه ممکنه،ره یکما م یکه تو یآدمببین خانوم ای خواهرتون،البته متاسفم که این حرفو می زنم،توی کماست.خواهرمه.

 روزانه حساب مارستانیب ی نهیهزبه هوش بیاد،ممکنه دو هفته،ممکنه دو سال معلوم نیست.

 میشه،ببخشید من باید برم...

 دنیا روی سرم آوار می شود...

 دیاب،که دنبال حال سحر باشم نیتر از ا شیحاال ب.ردیگ یمن را م یهست،بار نیادنیا روی سرم آوار می شود.

 است و ستادهیبامداد هنوز ا.رسانم یم مارستانیخودم را به در ب یزودتر از هستدنبال پول باشم،پول...

 .ندینش یهم کنارم م یهست.شوم یم نیسوار ماش،بزنم یکه حرف نیبدون امنتتظر ماست.

 .خونهکجا می رید؟-

 

 

 

 

 

 

یه دیقه هم صبر نکردید؟یعنی نمی خواید پیش سحر باشید؟نه!تو میدونستی مگه نه؟میدونستی که سحر بر می گرده!تو امروز 

 .بگو یدونیم یهر چ دمیبامدادبه خدا قسمت مصبح میدونستی که سحر قراره بیاد!توهمه چی رو میدونستی.

با این که اصال برایش مهم نبود که من پیاده دروغ گو! یستیاصال برام مهم ناِ پس نگهدار پیاده میشم.من چیزی رو نمی دونستم.

 شوم یا نه،سعی کرد اعتراف کند،سعی کرد همه چیز را

 خواب بود وگرنه سکته یخدا را شکر هست،را گفت زیهمه چ،راه یتوبگوید،انگار می خواست درد و دل کند.

 می کرد.

خالش گفته بود اومدم ساله بود که به ستیدختر ب هیسحر .من ده سالم بوداون روز که سحر از خونتون رفت،اومد خونه ی ما...

 که سحر دمید یمن هر روز م.حرفشو باور کرده بود،مامان منم که سادهکمکتون کنم.

 من بهش یوقت یول.بود سیخ سیخ هشیهم یدیکش یاگه رو جانمازش دست میواشکی گریه می کرد.

 یبرا،کرد یبچه حساب م یلیمنو خ.رفت تو چشمم یزیچ هیخاله  یچیهچیزی می گفتم فقط می گفت:

 که حاضر نبودن یانقدر راض یعنی،بودن یمامان وبابام هم راض،ما بود شیپهمین چیزی بهم نمی گفت.

 من هر شب.دختر نداشته اش باشه نکهیرفت مثل ا یمامان همش قربون صدقش مبذارن سحر برگرده...

 من و یو به حرف ها ستادیم یسحر هم اون پشت واخستگی های مامانم رو از کار کردن زیاد می دیدم.

 یها یخستگ دنیتحمل د،بزرگ شده بودم،نگن یچیبچه نبودم که بهم ه گهیمن دمامانم گوش می کرد.

 ایبرده  ییبو هیقض نیاز ا یکس نمیخونتون که بب ومدمیهر روز م،به اجبار مامانم یولمامانم رو نداشتم.
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 مثل اون روز که با شما دعوا،سحر.مامانم و سحر بود یاون روز که اومدم گفتم سحر کجاست؟روز دعوانه.

 خواست سحرو یم الشیمامان من که به خکرد و قهر کرد و رفت،از خونه ی ما هم رفت و اومد خونه شما...

 بود که اون تمیاز عصبان.صورتش پر از چروک شده بودآدم کنه،شکست بزرگی خورده بود،روحی و جسمی.

 ...بعد...برگشت عقب و محکم خورد به پله ها.جا خورد، دیاما تا سحر منو دروز اومدم خونتون.

حرف هایی را که با گوش خودم شنیده بودم نمی توانستم باور کنم .باران می آمد هستی بیدار شده بسه دیگه،همین جا نگهدار......

 بود و

 ...روزنامه رساندم یبه زور خودم را به آگهنمی دانست که من دارم گریه می کنم.

 آغاز قسمت سوم

 سالم-

 

 

 

 

 

 

ممنونچادرم را سرم دیجا باش نیا میچهار ون. میچهار ونبرای آگهیتون زنگ زدم،کی بیام؟یه لحظه اجازه بدید...سالم بفرمایید..

 را میاشک ها.یمیقد یلیخ یلیبا زنگ در خ یمیقد یجا کیکردم و به در شرکتشان رسیدم.

 .آمد یبرداشتن گوش یصدابا گوشه چادرم تمیز کردم و زنگ را زدم.

که  یوقت.شلوغ بود یلیبرخالف فکر من آن جا خ،وارد شدمو بعد صدای باز شدن در.بفرمایید.بله؟برای استخدام زنگ زده بودم.

 با یهست،نشسته بودم

 یزلزله لبخند م یکه از آوار ها یمثل بچه ا.به او نگاه کردم ولبخند زدمممدارک من خودش را باد می زد.

 رنگ زیم کیخانم جوان پشت  کی.سالن و خودم وارد اتاق شدم یرا گذاشتم تو یهست،نوبتمان که شدزند.

 با دست اشاره کرد.گذاشتم زیم یمدارکم را روو رو رفته ی قهوه ای و یک لیوان چای داغ هم جلویش بود.

 سابقه کار؟:گفتکه بشینم و نشستم.

خونه یه پیرزنه؟خب چرا بیشتر کار نکردی؟با اشکهایم که حاال داشت ؟یکرد ینه؟کجا کار م شتریچرا بدو سال؟دو سال....

 ..مرد رزنهیپروان می شد گفتم:

با انگشت اشاره ام اشاره کردم آمدم که ببروم،وسط اتاقش ایستادم و به رویش برگشتم.متاسفم دیگه دیر شده،من نمیتونم کمکی کنم.

 ایکه ب

 چرا؟:گفتاینجا.

 ...ایفقط ب-
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 دستم را بلند.چشمم جمع شده بود یاشک تو.کردم یبود که تصور م یقد بلند تر از آنآمد و جلویم ایستاد.

 تا.افتادم شیبه پاکردم که محکم بزنم توی صورتش .یک دفعه بی اختیار پاهایم شل شد و به زمین افتادم.

 فرم استخدام را.بود نیهم.دیرس یمن نم یها هیگر یقدر که باران هم به پا نیاجایی که میشد گریه کردم.

 در خانه یکلفت ینباشد که برا یآدم ایدر تمام دن دیشا.دمیگنج یدر پوستم نم یاز خوشحالبه دسته داد.

 هیچرا گر،چرا دنبال کار بودم،که چرا خوشحالم دیفهم ینم، یهستهای مردم،خوشحال شود ولی من بودم.

 هر چه.روند یم بهیکشور غر کی یشده بود که تو ییمثل آدم ها یهستمی کردم و چرا سحر برگشته بود.

 از در یبا هستقدر هم که با سواد باشد ،آن جا کسی زبانشرا نمی فهمد و او هم زبان کسی را نمی فهمد.

 بیرون آمدیم که بامداد را با ما شینش جلوی در دیدیم.

 به ابر شیدوست داشتم از همان موهابامداد می خندید و آن موهای زجر آورش توی باد تکان می خورد.

 یفکر بچه گانه وب یلیخ.فکر خودم خنده ام گرفت نی!از اشود یتا مغزش متالشهای آسمان آویزانش کنم.

 روم یحتما بفهمد کجا م دیکنجکاو!با یادیآدم ز.میو از کنارش رد شد دمیرا کش یدست هستمزه ای بود.

 ،چرا میروم و چرا می آیم و چرا یک دوربین به خودم وصل نمی کنم تا او زحمت نکشد و هر روز به دنبالم

 یتاکس کی.نگفت تعجب کردم زیچ چیکه بامداد ه نیاز ا.داشتم یرا بر م ازدهمیدهم  یداشتم قدم هابیاید.

 گرفتم و نشستم توی تاکسی .زیر چشمی بامداد را نگاه می کردم که در عین ناباوری ما را نگاه می

 قدر مظلوم است؟در خانه را نیبچه ا نیرا اچ ایخدا.او هم به من لبخند زد.را نوازش کردم یهست یموهاکرد.

 یمامان نم یصدابا بی حوصلگی باز کردم و با صورتی که حس میکردم کبود شده است،وارد خانه شدم.

 چرا تا به حال متوجه.خانه خنک و مرطوب بود یهوا.تختم پرت کردم یاتاقم و خودم را رو یرفتم توآمد.

 دمیکش قینفس عم کینشده بودم؟بوی غذای خوشمزه و بوی عطر مشهدی های خوشبو در هم آمیخته بود.

 شودیها است که باعث م زیچ نیها لذت بخش است!هم زیچ یبعض یاوقات در اوج بد بخت یچقدر بعض.

 ریقدر پچ.خواند یکه مامان داشت نماز م یاتاق بغل یرا عوض کردم و رفتم تو میلباس هاانسان زنده بماند.

 یاش از روسر ییحنا یموها...شده بود دهیبسته و صورتش چروک نهیپ شیچقدر دست هاشده بود...

 یو جعفر یکار هیو ادو ریس یبو.آشپزخانه رفتم یتو.خبر نداشت زیچ چیانگار از هسفیدش بیرون زده بود.

 یرفتم تو.گذاشتم یمن نم یعنی.آمد که مامان غذا درست کند یم شیکمتر پتازه با هم مخلوط شده بود.

 اتاق مامان یک گوشه نشسته بود و من را نگاه می کرد...

 یم ریداشت سراز میاشک هاچهار زانو جلویش نشستم و با دستم ادای پول شمردن را در آوردم.

 .کردم یشتم هق هق مپول مامان!دا.-کرد ؟نگاهمیمامان پول دار:گفتمشد.

 ...مامان!مامان!آخـــــــــــ-
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 دسته پینه بسته اش را از زیر تشکی که همیشه روی آن می نشست برد و چند تا اسکناس شبیه دویست

 مامان یاگر تا حاال حقوق بازنشستگ.کردم ینگاهش م یو ناباور یسادگ نیدر عتومانی در آورد و داد به من.

 مامان را بغل.سرم را تکان دادم و هق هق کردم...بود ریسراز میاشک هانبود نمی دانم چه طور زنده بودیم.

 بغلم یمامان هم تو.اش انداخته بودم هیمن بود که به گر ریتقص.کرد یم هیخودش نبود که گر ریتقصکردم.

 دست.دستم را گرفت.خوانده بود میچشم ها یچهل و هشت ساعت را از تو نیا یانگار همه زار می زد.

 مرده لیسحر ذل ادیمرا  شیدست ها.برد ادمیرا از  زیهمه چ شیدست هاهایش خستگی ام را از بین برد.

 دست.داشتن از دوست پر،یپر از مهربان،پر از صداقت بود شیمامان دست هاانداخت که با هم نان می پختیم.

 دختر سویکه بلند شوم گ نیاز ا شیپ.زنگ در را زدندهایی که همه ی صورت مسئله ها را پاک می کرد. 

 مادرش پشت.زمیسالم عز.-بود کرنگی،ساده بود،بچه بود.دوستش داشتمکوچک همسایه توی حیاطمان بود.

 را اطیدر ح. کرد و رفت یسالم و احوال پرسدر ایستاده بود و می خندید .بی خیال از مغز پر تشویش من.

 حداقل.شوند یخوب با هم جور م،ساله   سویساله است و گ یکه هست نیبا ابستم و آوردمش توی خانه.

 یشوم و جانمازم را باز م یبلند م.نمازم را نخوانده ام . ساعت دو بعد از ظهر استموهای هم را نمی کشند.

 فیخدا تعر یهمه را برا.زنم یکنم و زار م یسجده م،رو سجاده  نمینش یمامان م یبا چادر خوش بوکنم.

 یرو میاشک هامیکنم .با این که میداند،با این که میداند،با این که میداند،با این که میداند،با این که میداند.

 بعد چادر را.کند یاش نگاهم م یدرشت مشک یچادر با چشم ها ریاز ز سویگگل های یاس سجاده می ریزد.

 بوسمش و یماز دست هستی می گیرد و کنار من سجاده اش را پهن می کند و زور می زند تا گریه کند.

 موجودات دوست نیا،رگ هابچه ها و مادر بزرگ ها بچه ها و مادر بز،بچه ها و مادر بزرگ هابغلش می کنم.

 داشتنی هستند که همه مشکالت را حل می کنند.

 پایان قسمت سوم

 دوباره مغزم سووت زیهمه چ یآور ادیبا صبح است ساعت  یا / با صدای ساعت از خواب بیدار می شدم.

 که نیهم دمیکش یساعت پوف دنیبود؟با دکارم؟ساعت چند .....!کارم....مامان! یوا....یهست....سحرکشید.

 (یخانم صفرآمدم موبایلم را نگاه کنم،زنگ خورد:)

 از این که یک پشتیبان کاری دارم خوشحال شدم.

 یدل توتلفن را بین شانه و گونه ام نگهداشتم،خودکاری برداشتم و آدرس را نوشتم.بلهسالم بی زحمت امروز برین به این آدرس.

 را میلباس ها.دلم نبود

 که می پوشیدم،مامان با نگاهش جمله ی ))کجا می ری؟((را مرور می کرد.
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 یمامان نم. ماند یم دیواقعا هم بابه هستی چشمکم زدم یعنی بین خودمان بماند.مامان!من یه سر میرم بیرون و زود بر می گردم.

 توانست بار هزاران هزار

 در را باز کزدم. فمیک یغبار گرفته تلفن برداشتم و انداختم تو زیم یآدرس را از رومشکل را به دوش بکشد.

 کیش یبودم تا به آن خانه  یتاکس یتو میساعت و ن کیحدودا و در دلم از خدا،خیلی کمک خواستم.

 باز میخوش در را برا یبا رو،شدن من یباز کرد و با معرف میدر را برا یباغبان،زنگ در را که زدمبروم.

 زیکه آدم را به خاطر خودش و نه به خاطر لباس و پول و مقام و هزار چ یشوند کسان یم دایهنوز هم پکرد.

 پنج-چهار به،میبزرگ که بگذر یچوب یاز آن درب ورود.وارد خانه شدمبی ارزش دیگر،تحویل می گیرند.

 یراحت یمبل ها. یقهوه ا یچوب هیپا یها یبا عسل یدو دست مبل سلطنتدست مبل ناقابل می رسیدیم.

 ها فکر زیچ هیکه به بق نیقبل از اچرم و گرم و نرم رو به روی ال سی دی بزرگی که برق می زند.

 کنم،خانمی چهل چهلو پنج ساله،با یک کت و دامن بلند با من خوش وبش می کند و چند لحظه بعد،من

 می مانم و چند طی و جارو وقوطی های آبی رنگ جوهر نمک و شیشه های سبز رنگ شیشه شور.....

 مواد یخانه را بو....و بعد تمام خانه یها و بعد سلطنت یاول مبل راحتلبخند می زنم و شروع می کنم. 

 گرد میدهد که چشم ها یبه من م یکند و جدا از حقوقم پول یتشکر م یلیخانم از من خشوینده بر میدارد.

 .روم یم مارستانیبه ب کراستی.قشنگ است  میبرا زیهمه چ، میآ یم رونیاز خانه که بمی شود.

 بدون توجه به.رفت یشتانش ور مانتظار به انگ یصندل یرو یو هستبامداد،آشفته جلوی پذیرش ایستاده بود.

 .گذاشتم رشیپذ یقسمت سنگ یپول را روآن ها خودم را به پذیرش رساندم.

از حرکت  یانگشتان هست. ستادیبه من ا رهیبامداد خچشم های پرستار از تعجب گرد شد. اگه میشه صورتحساب رو بدید به من.

 پرستار.ستادیا

 ...آگفت:

 یرو میرو به رو یصحنه  دنیبا د.دمیدنبالش دو.دیبلند شد و دو یهستبامداد آب دهانش را قورت داد.

 دهیتخت خواب یرو،معصومش یبا آن چهره ،سحر. مچ دکتر را محکم گرفته بود یدست هستزمین افتادم.

 پرستار با.بکشد زیخواهد دستگاه را از پر یتر مکه چقدر بدبختم کهدک.از ته دل...بلند بلند زار زدمبود.

 کس به جز چیانگار ه.را بغل کردم یوارد اتاق شدم و هستنگاهش پشت سر من به دکتر همه چیز را فهماند.

 .را پاک کردم یهست یبا دستم اشک ها.بود یمن و هست یبامداد نگاهش رومن و هستی در آن اتاق نبود.

 بامداد از اتاق بیرون رفت....تموم شد ستین یزیچ گهیدچیزی نیست...

 

 



 

novelfor.ir 

 جای خالی انجمن رمان فوررمان  10

 

 

 

 

 ...اگه اون آقا نبودن فتهیاتفاق ب نیبود ا کیقبال هم نزدصدای پرستار را شنیدم که گفت:

 بامداد؟بامداد؟؟با صدای گرفته و اشک آلود گفتم:

رفت و مجبور  یتند تند راه م.دمیرفتم و به بامداد رس مارستانتیب رونیببامداد بود،مطمئن بودم.نمیدونم اسمشون رو به من نگفتن.

 بودم پشت

 سرش بدوم.

 ایستاد جلوی من وبرگشت و گفتمیشه یکم یواشتر راه بری؟نه!چرا این طوری شدی؟بامداد با تو ام.

 می فهمی چقد حالم بد شد وقتی بهم زنگ زدن؟من وضعتو میدونم چرا ما رو آدم حساب نمی کنی؟چرا

 یمن خودمو مقصر حساب م...یهمه چخودتو زجر می دی؟من خودمو مقصر حساب می کنم .تو همه چی...

 چون باعث.چون سحر رو مجبور نکردم برگرده.چون مامانمو مجبور نکردم بهت بگهکنم چون بهت نگفتم.

 شدم هستی و مامان...

تو  ریتقصای.االن هم بچه یتو بچه بود.رفت یم دی؟نبایفهم یسحر بود م ریتقصبامداد!دیگه نگو خب؟تقصیر تو نبود.

 .خودتو مقصر ندون به خاطر من.ستین

بریمممنون خودم می رم .هستی تو ماشینه دلت میاد بیرونش کنی؟به هستی نگاه کردم که مثل همیشه مظلومانه توی ماشین 

 نشسته بود.

 هم یداد و گاه یم راننده ها فحش هیگرفت و به بق یسرعت م یبامداد گهگدارخیلی خب،بریمرفتم و نشستم توی ماشین.

 را که با مشکالتشان دست و یکردم و مردم یرا نگاه م رونیب.را کم تر کرد استرسم،یقیموس یصداآرام بود.

 یچقدر االن مردم را درک م.نسبت به مردم عوض شده بود دمید،چند وقت نیچقدر اپنجه نرم می کردند.

 یاز وسط شلوغ یریبامداد مثل ت یصدا.را شانیو الک یزور یخنده ها،مشکالتشان را،خودشان راکردم.

 

 

 

 

 

 

 مغزم گذشت.

ممنون که اگه دیدن مامانم برات سخته و نمی خوای باهاش روبرو بشی اصرار نمی کنم.کجا برم؟خونه مابریم خونه ما؟آخه...

 اسرار نمی کنی ،دلم خیلی برای خاله تنگ شده ولی تا به هوش اومدن سحر بعید می دونمبتونم ببینمش.

ساله  دختر  کیاخالق و رفتارش اصال نثل بازم ممنونهستی با بند کیفم بازی می کرد.میدونستم ،مهم نیست،اکی میریم خونتون.

 یمثل بچه ها رفتار م.ستین
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 کند.

 ببین میشه دیگه کار نکنی؟همین یه بار بس بود برا هفت پشتمونبامداد چه کار به کار کردن من داشت؟

 چرازد روی ترمز کناری ایستاد و محکم برگشت سمت من و گفت:نه نمیشه...

 این دفعه دیگه ...ای؟ فتهیاتفاق ب نیبار سوم هم ا یکه بذارم برا یانتظار ندارببخشید تا االنشم سحر دو بار تا دم مرگ رفته.

 میگم دوسش داری؟معلومه تو خواهرتو دوس نداری؟اگه داشتم چرا ولی نمی فهمم...؟یچدوسش داری؟برنگرده...

 

 

 

 

تو درس و  یراستچرا طفره میری؟فکر نمی کردم کنجکاوی توی خانواده شما موروثی باشه.راتو برو ناهار درست نکردم.

و مدرسه فک نکنم به درس ورهیاالن شهر یداشته باش میبعدشم اگه تقوچرا دارم فعال که دنبال کار جنابعالی هستم.؟یمدرسه ندار

 انقد عالقه داشته باشم که تابستونم برم.

 یرا رو شیبامداد دوباره پاوای خدایا چرا این طوری شده بودم؟حساب زمان و مکان از دستم در رفته بود.

 فردا نرو:بامداد گفت،شدم ادهیکه پ نیاز ماش.میدیبه خانه رسگاز گذاشت و من دوباره خیره به بیرون شدم.

 نرو گهیکال دسر کار...

چرا اینجوری می کنی؟مگه من آدم نیستم؟برو بابا کی تو رو آدم حساب می کنه؟خب کار خدافظباشه؟خدافظ هستی پاشو بریم.

مگه بچه جان برو خونتون به من چی کار داری؟اذیتم می کنی؟خواهش کردم،مامان و بابا رو راضی می کنم کمکت کنن.نکن.

 نیاگر چه ا.کرد یمزه مزه م یکم،که پخته بودند یاز آش دیباالخره باخودم چالقم؟خدافظبدم نمی آمد خاله هم کمکم کند.

 گوشه ای از گند کاری هایشان را هم نمی گرفت.

 ستیمعلوم ن.چقدر زود گذشت.بعد از ظهر است ساعت وارد خانه که شدم ،مامان داشت نماز می خواند.

 ...االن یول وقت نماز بخواند ولعادت داشت ا شهیمامان هممامان ناهار چه خورده است.

 جلو رفتم و.مامان یماریشدن ب دیدوباره استرس و دوباره شد...یواجلوتر که رفتم،لب هایش تکان می خورد.

 .تموم شد،صلوات انیپا،مامان گلمگفتم:

 

 

 

 

 

 سرش را تکان داد که نه

 یبلند نم یولبا اشاره دست و لبانم که زیادی تکان می دادم،کم کم می فهمید چه می گویم.مامان جان ،فدات شم قبول باشه.

 جانمازش.شد

 صورتم را چسباندم به تخت و تا.اتاقم یبلند شدم و بدون حرف رفتم تورا آمدم جمع کنم که زد روی دستم.

 .من را به خودم آورد لمیموبا یصدا.سرم آوار شده بود یمشکالت رو یهمه می شد گریه کردم.
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 ام را باال ینیب.زد یشد و اسم بامداد چشمک م یروشن و خاموش م یچراغ گوش.... بامداد... بامدادبامداد... 

 بله؟کشیدم و با صدای دورگه ای گفتم:

من چون شماره منو بهشون دادی.زنن؟ یچرا به تو زنگ معجیبه....گریه کردی؟خالم سالم یادت نداده؟از بیمارستان زنگ زدن.

چرا انقد عصبانی؟چرا به من االن زنگ زدی؟گفتن حال سحر داره .شماره رو عوض کنم عایتا سر مارستانیب رمیمغلط کردم.

 اونا زنگ زدن بگن حالش داره بهتر میشه؟بامداد جون زنگ بزن به دختر خالت بگو حال سحر داره بههترمیشه.بهتر میشه.

آمد  یهست.خواهد یبامداد از آدم چه م نیا ستیمعلوم ننهخوشحال شدم صداتو شنیدم خدافظبه درکصدای بوق ممتد پشت تلفن...

 در اتاق و با حرکات

 در هم ونیزیتلو یبا صدا یمرغ در روغن سرخ کردن جلز و ولز تخم یصدادست فهماند گرسنه اش است.

 

 

 

 

 

 

 یرا گذاشتم رو مرویتخم مرغ ن.رفت ینم نییازش پا زیچ چیه،گرفته بود  میانگار که گلو،خودمآمیخته بود.

 ؟ی؟هستیهستمیز و هستی را صدا کردم:

 یرا نم چارهیب نیا فکر،ستمیفکر خودم نهستی دوید توی آشپزخانه و نشست و مشغول خوردن شد.

 سرشار از عشق و یزندگ یگفت لحظه لحظه  یشدم که داشت م رهیخ ونیزیحال و به تلو ینشستم توکنم.

 و رفت که رونیاز آشپزخانه آمد ب یهست.بره ادتی یکه عاشق یدینکش یگشنگ...یهعشادی است.

 که االن دیچسب یواقعا م.خسته شده بود یشام خورده بود!امروز هم حساب،ناهار یبه جا چارهیببخوابد.

 را ویراد.دمیاتاق د یبه دست تو ویرا راد یاتاق که هست یرا خاموش کردم و رفتم تو ونیزیتلوبخوابیم.

 نتظیم می کردم که صدای گرمی توی خانه پیچید.

هستی داشت می .است...یامشب ما قصه  یخب قصه سالم به بچه های گل توی خونه که هر شب ساعت  می خوابن...

 .اشکم را در آورد ویراد ییاالل یصداخوابید.

 ..آمد دوباره مهتاب االل...گنجشک االل سنجاب االل ..ییاالالالل.... ییال ال ال.... ییاالل االلاالالالل...

 گرده؟ یسحر برمهستی دوید و کاغذ و خودکاری برداشت و نوشت:

 .گرده یبر م زمیآره عزبا یک صدای دورگه گفتم:

 نوشت :پس چرا گریه می کنی؟

 گل زود خوابید مثل همیشه

 نه گریه نمی کنمقورباغه ساکت خوابیده بیشه

 منو خر نکننوشت:

 ...اندازه یم امیبچگ ادیآهنگه منو  نیآخه اخندیدم و گفتم:

 گل زود خوابید...
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چون دلت درد می دادم یمنم بهت نم یخواست یم یبستناون موقع ها که مامان می شنید تو خودتو برام شیرین می کردی...

 گرفت ....هستی...

 جنگل ال ال

 برکه ال ال

 

 

 

 

 

 شب بر همه خوش تا صبح فردا شب بر همه خوش تا صبح فردا

رادیو را خاموش کردم هستی خیالت راحت شد اشکمو در آوردی ؟حاال شب بر همه خوش تاصبح فردا .بخواب شبت بخیر...

 صبح با نور تازه آفتاب ازواینقدر خسته بودم که یادم رفت المپ را خاموش کنم.

 .زد یداشت داد م لمیموباخواب بیدار شدم.

 )تا میس کال از خانم صفری(یک آخ بلند گفتم و به دستشویی رفتم و بعد با دست های خیسم تلفن را

 .بعد از دو تا بوق تلفن را برداشتبرداشتم و زنگ زدم به خانم صفری.

 به ساعت نگاه کردم که نه و نیم بودن؟یدیساعت رو هم دالو خانوم صفری؟به ..به من گریه اون روزتونو ببینم یا خواب االنتونو.

خانم صفری؟گوشی را .هم از دست شما مرده رزنهیاون پدیگه تموم شد،پرونده کاریتون برا همه رو شد.ببینید خانم صفری...

 شده بود داریهم از خواب ب یکردن نداشتم هست هیگر یحوصله قطع کرد.

 پایان قسمت چهارم

 زدم یزنگ م دیبابا این که خیلی ناراحت بودم،ولی میدانستم گریه هیچ دردی را درمان نمی کند.

 یخواستم بروم خانه  یم.کردم یم تالش دیبا.شد یجور م دیبابیمارستاان،باید زنگ می زدم به خاله باید....

 به مامان نگاه کردم که بساط.گوشم بود خیب شهیبه جز بامداد که همخاله دلم برای همه شان تنگ شده بود.

 تند،صبحانه را که خوردم.دوشش بود یکار ها رو یزحمت همه ،چند وقت نیا چارهیبصبحانه را می چید.

 شهر حالم را یآلوده  یو خوردن هوا جانیه،و حال شور،اهویهتند حاضر شدم وبا هستی رفتیم بیرون.

 حسابی عوض کرد .می خواستم برای هستی مانتو بخرم ولی بیشتر برای خودم خریدم!یک مانتو ساده سرمه

 اسپرت یو کفش ها دیشال سف کیای با یک کمربند بافته شده ی مشکی که سر شانه هایش دکمه داشت.

 قیعم ینفس ها،در راه برگشت.داشت یرنگ یکمربند رنگ کیکه  یمانتو مشک کیهم  یهست یو براسفید.

 چیکه ه نیا،که آس و پاسم  نیبه ا.پول ناهار ظهرم را هم ندارم بایکه تقر نیبه امی کشیدم و فکر می کردم.

 بامداد بود!اجل معلق!.سرم را ترکاند یفکر باال یابر ها لمیموبا یصداکس این را نمی فهمد.

 الو-
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جدی کجایی؟تو صدای بوق هم میاد.سالم کجایی؟فوضولی؟آره کجایی؟خونه ی خالهتو خونه ی خاله صدای بوق موتور که نمیاد...

پس بیام دنبالت؟مگه تو کی هستی؟یه االف یه بیکاراالفو که مطمئنم..به سرم بخوره ییهوا هیرفتم بازار االنم اومدم خیابون..

برای من هیچ زحمتی نیستپس بیا خیابون).....(گوشی را انداختم توی کیفم و هستی را با شهیخودت زحمت م یبرامیامبیا.

 یوقت.دیطول کش قهیدق بامداد دنیتا رسخوشحالی نگاه کردم.

 :به من کرد و گفت یبامداد نگاهرسید،با سرعت سوار ماشین شدم و هستی هم پشت سرم سوار شد.

 ...یبدبخت به،یبه سختبه چی؟-شادی؟عادت کردم.

 

 

 

 

 

 

 یاز آن خنده هااخراج شدی نه؟دلم نمی خواد بهت بگم ولی خیــــــــــــلی فوضولی!!!زد زیر خنده از آن خنده های عصبی...

 .اعصاب خرد کن

 .خاله گفتگفت:

نه خیر مغز من هنگ نکرده مغز شما هنگ کرده مامان من نمی تونه مامان من؟نه مامان من!مامان تو؟مغزت هنگ کرده ها...

بازم خیلی موزماریممنون که الیق این همه صفت زیبام.حرف بزنه!آره خودم میدونم باهوش جان ولی در این حد که میتونه.

 .چونیتورو خدا نپگفتم:یه جای خوب...؟یریکجا م یدارهست میذارم سر یه فرصت مناسب.

 .ناهار رونیب میبر میخوا یکه م نیاداریم میریم ناهارمن مامان دارم هزار تا کار دارمیه امروزهعی باشهچقد بد نه؟چی؟-

 

 

 

 

 

 

 و کیرستوران ش کیبه  میدیرس.یبد یلیخ یعنی یمغرور یلیخ یعنیهومیک نگاه به من کرد و لبخند زد.

 یبیسکوت عج.میو منتظر بود میغذا را سفارش دادکوچک .جای قشنگی بود در عین این که ساده بود.

 .بهت بگم  یزیچ هی دیمن با:کرد و گفت یبامداد اهمبود.

 هستی زد زیر خنده من هم خنده ام گرفت..دوس دارم یلیمن مامانمو خ،..چه طور بگمچی؟من.....
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بعدا ش؟یخب بقاگه فقط همین بود می کشتمت.چیه ؟چرا می خندید؟جدی گفتمواقعا؟حرفت همین بود؟یه همچین چیزی...

و بامداد در سکوت ما را  میکردم غذا را خورد یزودتر از آن چه فکر ممیگماصرار نمی کنم ممنوندوباره حرف های بودار.

 رساند

 شتریکه افتادم ب مارستانیب ادی،سرد شده بود یلیهوا در عرض چند روز خ.شده بود ریخانه مثل زمهرخانه.

 سردم شد.

 یعصرانه بروم خانه  یگرفته برا میتصمشاید می شد فردا صبح بروم بیمارستان و بفهمم چه خبر است.

 رونیخواستم با لباس ب یانقدر خسته بودم که م.رفتم یم،/ زدم و  یزنگ م.بود ساعتخاله.

 .بودمش دهید شیپربع  کی.دارد یدوباره!دست از سر من بر نم.بامداد زنگ زد کدفعهیکه بخوابم.

 ه؟یچگفتم:

 یه ربعه دم درمخدافظی کردم!نمی خوای خریدات رو ورداری؟

 

 

 

 

 خنده ام گرفت .واقعا یادم رفته بود خرید هایم را بردارم .از بامداد عذر خواهی کردم و خرید هایم را آوردم

 .دمیکردم و خواب میتنظ ساعت  یرا برا لمیموبا.کردم زانیاتو کردم و آو گریبار د کیرا  میمانتوتوی خانه.

******** 

داری دیوونم می کنی ...میگم تو کی هستی؟چشم هایم را باز کردم .خواب بدی دیده بودم تو کی هستی؟به خدا باهات کاری ندارم.

 را گرفتم و سر وانیلو هستی با یک لیوان آب باالی سرم بود.

 دایدفترچه تلفن را برداشتم تا شماره خاله را پ.زنگ زد لمیبود وآالرم موبا ساعت.مغزم مغشوش بودکشیدم.

 نیهم ایدن زیچ نیتر بیم؟عجیخاله را نداشت یما شماره  یعنینبود؟.نبود....گشتم.....گشتم.....گشتمکنم.

 بله؟:را برداشت و گفت  یگوش.به بامداد زنگ زدم نیهم ینخواستم مامان بفهمد برابود.

مسخره نکن یه چیزی ازت می خوام فقط تو رو چی؟تو به من زنگ زدی؟تو؟باید تاریخ و ساعتشو ثبت کنم.سالمامکان نداره...

 شما جون بخواهلوس نشوخب جون نخواهشماره خونتونو می خوامساکت شد یک سکوت تلخ و طوالنیخدا درست جواب بده.

 دارمتو شماره خونمونو نداری؟تو شماره خونه خالتو نداری<-خوام یشماره خونتونو مچی ؟یه بار دیگه بگو؟شماره...

 

 

 

 

 

 

می خوای چی کار؟حالم از می میری از اول بگی؟خب حاال شماره رو بده..دفترچه تلفنمون گم شدهنداری؟اِ ...داری؟یعنی ندارم.

یعنی چی؟خب اومدیم و یه وقت ....ال خب زنگ نزن.می خوای چی کار؟می خوام بیام خونتون.این سین جیمات بهم می خوره.

 یمجبورش م یبهونه ا هیمن با  نیبببهونه میارم.خب شاید چه میدونم خونتون به هم ریخته باشه.اله اال اهللمامانمو غافلگیر کن.
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 یهمه چ بتباممنون...خوبه،بامداد؟جانم.آخه چی؟مثال این که شب میخوام ببرمش بیرون..کاراشو تموم کنه یآ یتو م یکنم تا وقت

 .ستین-وظیفه اس..ممنون تا آخر عمر ممنونتم

 

 

 

 

 

 

 بسته کی.دمیرا پوش دمیجد یمن هم مانتوهستنیستهستخدافظ!هستی را صدا کردم تا آماده شود .مانتوی جدیدش را پوشید.

 نه از سرما که از.زد خی میدست ها،خاله یتا در خانه کوچک و شیک شکالت هم خریدم و راه افتادیم.

 سال کی،انگار تا بامداد در را باز کرد.زنگ در را فشردم.گذرد یشود و چه م یچه م دانستمینماسترس.

 .کرد یم میج نیخاله داشت بامداد را س،در یرو به روگذشت.

خب بازم مادر من!آخه کجا بیام؟بامداد!سر به سر من نذار من هزار تا کار دارم!تو که همین االن کاراتو تموم کردی.

 از شیهزار بار چشم ها.دوباره و دوباره.کرد یخاله هم فقط ما را نگاه مچی؟کی بود؟بامداد رو به من و هستی برگشت.هست.

 بلند،داد زد .را فشردم یدست هست.از دستش افتاد فشیکروی من به هستی و از روی هستی به من رفت.

 دور یبیخال عج.شده بود  ریسراز میاشک ها.شکالت از دستم افتاد  یجعبه بلند داد زد ،کیفش را پرت کرد.

 ....دمشید یو کم کم نم دمیشن یها خاله را نم دادیداد و ب یکه صدا یجورمغزم را گرفته بود.

 که به دستم وصل بود مانع یآمدم بلند شوم که سرمتصاویر تیره و تار کم کم از جلوی چشمم رفتند.

 گذاشته بود و مارستانیکنار تخت ب زیم یکه سرش را رو دمیبامداد را د،سرم را که چرخاندمحرکتم شد.

 !سایوا:داد زدم .رفت رونیاز در ب دیسرش را بلند کرد و تا من را د.کردم یناله اخوابش برده بود.

 .یدون یرو نم زایچ یلیتو خبرگشت سمت من و با صورتی که خیس از اشک بود گفت:

 شیاستخوان ها یهمه  یکه از شدت الغر یمرد الغر. بامداد رفت سرم را با حیرانی تکان دادم که نه.

 فک کنم صورتحساب:کردم و گفتم یصورتم را آن طرف.آمد دکتر باشد یبهش نمبیرون زده بود آمد تو.

 ی نهیهز..تو رو مارستانیکنم پول ب یهمه رو چرداخت م...کنم یپرداخت م:گفتپرداخت شده باشه.

 بیمارستا ن سحرو...

 

 

 

 

 

 

 نمی فهمیدم چه می گفت سرم گیج می رفت گفتم :شما؟
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 .هیگر ریو زد ز....باباتهبامداد آمد تو و با صورت خیسش گفت:من؟منو نمیشناسی؟بایدم نشناسی من خیلی فرق کردم من...

 بابا؟سعی کردم با آرنجم بلند شوم .نشستم روی تخت و گفتم:

 بابا؟.-سخت بود میباورش برا.و مامان توش بود یکه اسم من و هست یشناسنامه اشناسنامه اش را در آورد.

 سرش را با گریه تکان داد.

 مامان با یوقت،ومدیصدام در نم هیاز گر یدم؟وقتیکش یعذاب م یوقت یدبو ؟کجایتو کجا بودگفتم:

 ؟یبود ؟کجایکجا بودشرمندگی تو صورتمون نگاه می کرد.....

 .شرمنده ام:گفتاز زیر چشم های گود رفته و بنفشم قطره های اشک پایین آمدند.

گلدان را پرت کردم بودی،همون موقع که رفتی بر می گشتی،نه حاال، حاال خیلی دیره،حاال سحر تو تخت بیمارستانه چونتوی...

 چون به خاطر تو.چون تنها بود یچون تو خونه نبود ینبود یلعنت یتو...طرفش

 رفت،بمیر،بمیر،بمیر..

 سکوت.کنارم یصندل ینشست روبامداد دست هایم را گرفت و بعد دوید و با اصطالح بابا را بیرون کرد.

 خاصی بود.

 نه؟ یدونستیمگفتم:

آره خوبه وگرنه منم می کشتیرفتار پیش بینی نشده ای بود دارم از گهید یدونستیکه نم نیهمبه جان مامانم نهخوبهچی؟اَه...

 بابام بودتعجب شاخ در میارمباور کن اصال فکرشم نمی کردم این طوری بشه وگرنه عمرا میذاشتم بیای-

 

 

 

 

 

 

خیلی وقت بیشتر از تواز یدیفهم یهه!تو کچرا همه چی،یه هویی،این طوری،سحر،بابا....آره هضمش برام خیلی سخت بود.

شب خوابم نمی بره اگه بهم نگینمیتونم شاید بعدا بهت گفتمیک یعنی چی؟حاال دیگه...یخوام باهام بد ش ینم الیخ یبکی؟از...

 کجاس؟ یهست:سرم را چرخاندم طرف بامداد و گفتمدفعه ذهننم روی هستی متمرکز شد.

آخی الهی بمیرمبامداد سرش را تکان خوابش برد بعد اومدم،وقته حالش خوب نبود بردمش خونه یلیخخونتونکی رفت؟اووه..

 .خوابم برد یدوباره ک دمیبعد هم نفهم یسکوت طوالن کیداد.

 پایان قسمت پنجم

 دیافتاد امروز با ادمی،دمیرا که د زیم یرو یچک پول ها یدسته از خواب بیدار شدم و چشم هایم را مالیدم.

 دستم را.به کولر باشد یازیکولر روشن بود و هوا سردتر از آن بود که ن.هنوز خواب بود یهستچه کار کنم.

 یصورت هست یدستم را روروی کلید کولر گذاشتم و چند لحظه بعد سکوت دلچسبی خانه را فرا گرفت.

 خوردم ورفتم دم یهول هول شهیمثل هم یصبحانه .را جمع کردم بستمشان  میمو هاگذاشتم که یخ بود.

 شد رید دیببخش:سوار شدم که گفتدر، دقیقه بعد،بامداد رسید و با خنده ماشین را نگه داشت.

 گهید مارستانیب میبر-نه،نشد من یه خرده زود اومدم آخه هوا خیلی خوب بود.
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 .حرفو نزن نیوقت ا چیه گهید،وقت چیهراه افتادیم وگفت:آره بریم تو رو خدا ببخشید کلی تو زحمت افتادی.

 وقت! چیهمی زنم!پایش را رو ترمز فشار داد و گفت:

 .باشه،خب یلیخبا خنده گفتم:

 کی.دسته پول را به پرستار دادم.میدیرس رشیتا به پذ میرفت یبا بامداد تند تند راه مبه بیمارستان رسیدیم.

 نگاه محو به چهره ام کرد و تا من را شناخت گفت :پرداخت شده!

 شه؟یم ؟مگهیچگفتم:

 من پرداخت کردم شهیآره مصدای پیر و خشن بابا گفت:

 ادتیخواستم ع یمدسته پول را از روی پذیرش برداشتم و انداختم جلویش و دویدم از بیمارستان بیرون.

 سوار.از او عتریو من و بامداد سر دیدو یتند تند دنبالم م،باباسحر بروم ولی با وجود ای موجود نمی شد.

 کردم مرده یم الیخ.دیلرز یم میدست و پاهاماشین شدیم و تا گازش را گرفتیم،به یک چیز برخورد کردیم.

 شد و چند لحظه بعد درب سمت من را ادهیبامداد پ.شد یم ریداشت سراز میاشک هاام و خودم خبر ندارم.

 افتاده بود نیزم یکه رو میدیبابا را دباز کرد.

 ...یوا یا...یوا یا... یوا:زد ادیبامداد فرمن با بهت به بامداد نگاه می کردم.

منطقی نه بابا،اصن بذار بمیره.آروم باش مهم نیست چیزیش نشدهچیزیش نشده ؟تو به این میگی هیچی؟دو دیقه دیگه می میره...

بار بود که احساس  نیاولباش احمق اگه بمیره پای هر دو تامون لنگه!باورم نمی شد بامداد دارد با من این طوری رفتار می کند.

 یکی مقابلکردم در  یم

 یک دانه ی خاله چقدر ضعیفم .که چقدر دوست دارم آرامش کنم .چند دقیقه با فکر های من در سکوت

 .میرفش برگشتبه ط ییو دو تا میدیبابا را شن یصداگذشت.

با نفرت نگاهش می کردم که ...به مامانت بگو ببخشدم..باعث شدم سحر بره،کردم یبه تو بدمنو ببخش،من خیلی بد بودم...

 ...دستگاه رو....سحر رو اتیمن اجازه دادم دکتر دستگاه ادامه حگفت:

 

 

 

 

 

 نگه ستادهیبامداد که خودش از من وارفته تر بود من را ا.دمید یجا را نم چیهدست و پایم سست شدند.

 یطور نیا...اصن بهتر که مردم...مرگ بودم قیال...بخشمتون  یم:بم و خشن یدوباره آن صداداشته بود.
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 داشتم روزی هزار بار می مردم و زنده می شدم...

 بدرقه آمده یبرا یکره بودم و نه کس هیذره گر کیکه نه  ییجاحالم خوب نبود،از سر خاک برگشته بودیم.

 بامداد.ام تصادف کرده یمیقد یاز دوست ها یکیکرد  یفکر م.دانست ینم زیچ چیآمدم خانه مامان هبود.

 یم یمن را دلدار هم،ادیکه با وجود مشکالت ز یکس.آمد یمحکم یلیبه نظرم بامداد آدم خبهش گفته بود. 

 ادیبه ،داشتم یهر لحظه که احساس بدداد هم مامان را هم هستی را و برای همه ی ما یک دلگرمی بود.

 روال.گرفت یم یدوباره روال عاد یکم کم زندگبامداد می افتادم و همه اغتشاشات ذهنم به صف می شدند.

 عادی که دیگر نگران سحر نبودم با کمک های پنهانی شوهر خاله و بامداد .امروز بعد از ماست مالی کردن

 ام را خاموش یگوشقضایا که با ننه من غریبم بازی های من جلوی پلیس پایان گرفت،حسابی خسته شدم.

 .دمیظهر بود که خوابکردم و ساعت 

##### 

 رفتم که ناهار درست کنم.واستم برومخ یهم نم یینداشتم و جا یکار چیهبیدار شدم ساعت نه صبح بود.

 و خوشحال بودم دمیچ یرا م زیداشتم م.!حساب زمان از دستم در رفته بودمیناهار بخور کی،روز کیاالقل .

 که هستی را صدا کردم.

 صبر کردم هستی نیامد.هستی؟هستی ناهار!بیا ببین چی پختم که خواهرتو دست کم نگیری.

 هستی؟هستی؟####

 از روی میز گوشی ام را برداشتم و شماره بامداد را گرفتم.

 .ستین یهست-خالم سالم یادت نداده؟بامداد االن وقت این حرفا نیست تو رو خدا!چی شده؟داری کم کم نگرانم می کنی.الو بامداد...

 

 

 

 

 

 

نیست نیست نیست خونه رو چی؟مگه میشه؟مگه کشکه که نیست؟باور کن نیستشاید حمومی دستشویی چه می دونم حیاطی....

 ####زیر و رو کردم.

 .خاطرات ذهنمرا مرور کرد یآهنگ همه  یصداتوی ماشین بامداد بودم...

 ))حس و حالم خوش نیست((

 سحر نبود...

 ))همه چی داغونه((

 ....خدا یاهستی....

 ))یکی باید باشه((

 بامداد با مامان بلند بلند حرف می زد.
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 ))تو رو برگردونه((

 سحر ال به الی خون توی حیاط بود.

 ))گم و گورم دورم،گیج و ویجم خستم.((

 هستی توی کوچه می دوید

 ))بس که پای پلکمو،به دل در بستم((

 کار می کردم،زدم توی صورت خانم صفری

 ))پشت سر بیرونه،روبه رو دیواره((

 دویدم توی بیمارستان

 ))داره از ابر سیاه ،دردسر می باره((

 وقت! چیهبامداد برگشت رو به من و گفت:

 

 

 

 

 

 

 ))دل مغرور اما دست و پا نمی زنه((

 بابا ....اشک هایم سرازیر شد،وقتی بخشیدمون

 زنه(( یصخره جا نم))سنگ از آسمون بیاد....

 یاس ام اس هستصدای موبایلم بود.

 )بیمارستان(

 و پشت در مارستانیب یتو دمیدوبامداد بیمارستانه!بامدادماشین را کج کرد و با  تا سرعت رفت به سمت بیمارستان.

 شیشه ای ماتم برد...

 هستی داشت حرف می زد!

رر و خــ دا تـــ و...ت....رهیمم یا رررره اااا از غــغــصه مم....ن دددددد..ا.مــ..ا..مـ...ا شششو....پــ ...سحر...سـ.....سـسـ..

 پاشو...

 دست سحر تکان خورد و انگشتش باال پرید.

 افتادم روی زمین و بامداد دستم را گرفت.

 نه؟، یخوشحال:بامداد گفتداشتیم بر می گشتیم.

فـــ فـــ ررر دا هستی گفت:به به هستی خانوم هم که....کنه یها؟؟آدم به عقلت شک م یزن یم ییحرف ها یبامداد چنه،ناراحتم.

 دددد نـــبال سـ سـ ح ر میبـــ بــ ر

 دنبالش! میریماصن فردا صب زود  زمیعز یتو بخوا یهر چگفتم:
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 کنن؟ یمرخصش م یزود نیبه ا یعنیبامداد گفت:

 تو رو خدا بیا قرار بگیر!#####قرار نگرفتم تیموقع نیتا حاال تو اچه میدونم...

 

 

 

 

 

 

 سر یزیمن چ یکه از حرف ها نیاز ا شتریبرسیدیم خانه و همه چیز را با حرکات دست برای مامان گفتم.

 در بیاورد از هیجانم خوشحال بود.

 مامان از خوشحالی نماز شکر می خوند.

 دو هفته بعد سحر مرخص شد و قرار شد با خاله این ها برویم شمال .در گیر و دار این دو هفته خاله زنگ زد

 .بابا بود،ار را کردک نیکه ا یو کس مینکرد یچون بامداد گفته بود که ما سحر را فرارو عذر خواهی کرد.

 توی راه بامداد رانندگی می کرد و من و بامداد و هستی توی این ماشین بودیم و پشت سرمان هم خاله این

 بامداد برگشت رو به من و گفت.رفت و با خاله گرم گرفت یو هست ستادیراه ا یلحظه تو کیبامداد ها بودند.

 ....مبارکه... مبارکهخب چی؟من یه نفرو خیلی دوست دارمداد زدم:من یه چند وقته میخوام یه چیزی بهت بگم...

 وونهید واشتریگفت:

 ضبط را روشن کرد و گازش را گرفت .صدای گرم مازیار فالحی توی ماشین پیچید...خب کی؟تو رو..

 

 نگاهم رو به سمت تو، شبم آیینه ی ماهه

 دارم نزدیکتر میشم، یه کم تا آسمون راهه

 به دستای نیاز من، نگاهی کن از اون باال

 من این آرامش محضو، به تو مدیونم این روزا

 خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی

 همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی

 بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم

 

 

 

 

 

 نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم



 

novelfor.ir 

 جای خالی انجمن رمان فوررمان  22

 تو دیدی من خطا کردم، دلم گم شد دعا کردم

 کمک کن تا نفس مونده، به آغوش تو برگردم

 تو حتی از خودم بهتر، غریبی هامو می شناسی

 نمی خوام چتر دنیا رو، که تو بارون احساسی

 خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی

 همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی

 بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم

 نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم

 من این چند وقت چند تا چیز مهم فهمیدم:

 این که همیشه همه چیز اون طور که فک می کنی نمیشه یا خیلی خوب میشه که از بابتش باید به خودت

 تبریک بگی یا مثل همیشه اون قدر بد میشه که....

 .اعتماد کرد شهینم زیچ چیبه هبه هیچ چیز نمیشه دل بست ....به هیچ چیز نمیشه کامال مطمئن بود.

 هیچ چیز برای آدم آرامش نمیاره تا خودش نخواد

 زندگی همینه..

 ...دیشازندگی بی رحمه.

 زندگی خشنه....

 .برات نوشته شده یچ نهیکنه بب ینگا مزندگی فک نمی کنه تو چی میخوای.

 همه،همه چیز ندارن اگه دارن خدان که خدا هم فقط یک نفره.

 اگه یه نفر فک می کنه همه چی داره باید خوشحال باشه چون قانعه.

 اگه کسی همه ی کارایی رو که در حقش می کنی یه لطف میدونه واقعا باید خوشحال باشه چون به این

 میگه سپاسگزاری...

 

 

 

 

 

 

 ..به خاطر خودشه...نداره یاگه غماگه کسی خوشحاله..

 .....چون قانعهخودش یه کاری کرده که راحت زندگی کنه....

 پایان.
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