
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توی هال  .آمدمیبه شوهر مهناز تا اینجا هم  صدای تعارف مامان
 دبرسن مهناز سر هایپارهآتشنشسته بودم و سعی داشتم قبل از اینکه 

این پای  .به زحمت جمع کنم را پخش و پالی دور خودم هایبرگه
 .کردنمیسنگین گچ گرفته هم یاری 

رم با کلی تقال بردا اشده بودم تا آخرین برگه ر خیزسینهزمین  یرو
 .که مهناز، شانار به بغل وارد شد

 ؟یکنمیداری تمرین شنا ــ 
 :اولم برگشتم و با دلخوری گفتم سر جای زناننفسنفس

 .کردممیجمع  وپادسترو از زیر  داشتم ایناــ 
که با دیدنم ذوق کرده بود و  او شانار ر م کردهنگا چپچپ

زیر  کهدرحالیبرداشت و  اخم شد برگه ر .زمین گذاشت زدمی وپادست
 .دستم داد آن را ،کردمیلب غرغر 

 !یکی نیست بهش بگه مجبوری مگهــ 
 را صورتش همیشهبه عادت  بغلم گرفتم و او یهمزمان تو اشانار ر
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بورش  موهای مجعد یکوتاهی رو یبوسه .انحنای گردنم فرو برد یتو
 .گشتم شانیکین آزدم و همزمان دنبال 

 کجاست؟پس شایلین ــ 
کنار خودش روی زمین گذاشت و نفسی تازه  ار هابچهساک وسایل 

 .کرد
 .م هردوتاشون رو که با هم بیارمتونستنمی .پیش مامان رامین موندــ 
 آقا رامین چرا نیومد تو؟ــ 

 .باد زد را باز کرد و با پرش خودش را اشروسریگره 
دوکلوم حرف زنونه یم خیر سرمون خوامیکجا پاشه بیاد آخه؟ ــ 

 .بزنیم
فرصت نکردم بابت اون شب که تو بیمارستان موندی ازش تشکر ــ 

 .کنم
 .ابرویی باال انداخت ایبامزهبه حالت 

 .خوبه من تا صبح یه لنگ پا باال سرت بودم !از اون چرا؟ــ 
 :وارد شده بود، گفت ینی چایهمزمان با این حرفش مامان که با س

گرفتاری ما هم شد وبال گردن  .م مهناز جونتندهشرمتا عمر دارم ــ 
 .شما

 اصالا و با این حرف نگاه سرزنشگری به من انداخت و مهناز که 
 .خ و سفید شدسر بیحسا د،بشنو را هایشحرفانتظار نداشت مامان 

خودتون بهتر  ،گفتن که نداره .بود موظیفهنفرمایین خاله جون، ــ 
 .مث خواهرمه .شهناز فرقی ندارهن عقیق واسه من با دونیمی

از صبح  .دوختبه من  تأسفبا  را مامان آه بلندی کشید و نگاهش 
که مرخص شده و از بیمارستان م از روزی ویبگ است یا نه بهتر ...تا حاال

مدام سرکوفت و سرزنش  .بودم حال و روز مامان همین بود آمدهنه ابه خ
م هبخوا کردمیاعصابم بود و وادارم  یکه رو ایدلسوزانه هاینگاهو 
علیل و معیوب نشده  است حاال خوب .محکم به چیزی بکوبم م راسر
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 .مشدمیراضی  او اید به مرگم بیشتر از زندگی باب روقت دیگنآبودم که 
 ت غرق شدن؟هاکشتیته باز هچــ 

 "گیاَگی اَ"از مامان بگیرم و به  ار اممهناز باعث شد نگاه کالفه سؤال
ی تو یبرگهطور شده  و تصمیم داشت هر زدمیم یگفتن شانار که صدا

 .زل بزنم دبگیر را دستم
 .چیزیم نیستــ 

مامان که حسابی از دست من و اتفاقات این چند وقت اخیر دلگیر و 
 .هدف قرار داد را من کنانپرخاشطاقت نیاورد و  ردیگ ،عصبانی بود

بگو  .چی رو دلت مونده خدا خجالت نکش بگو هر تو رونه ــ 
 .دیگه تحمل حرفاشو نداری و کرده تخستهمادرت 

به  کهدرحالیاز دستم کشید و  اموفق شد و برگه ر باالخرهشانار 
 .به دهان برد آن راش ایستاده بود یسختی روی پاها

 .وضعیتمو بینیمیخوبه  !خدا بس کن تو رومامان ــ 
 .م ساکت بمونمتوننمی بینممیچون  اتفاقااــ 

 :خوب بلد بود، پرسید ار داریمیانه همیشهمهناز که 
دیگه چی شده میمنت خانوم؟ کسی حرفی زده؟ عقیق کاری ــ 
 کرده؟

مهناز سعی کرد  .برداشت ار قندان زمین انداخت و در اشانار برگه ر
 جاجابه میجا یتوبه سختی  را خودم .اما مامان مانعش شد ،دبگیر او از

 :گفتم جانببهحقکردم و 
؟ آدمیازم بر  یکارچهآخه  گیرزمینمن با این تن  !زنیمیحرفا ــ 

 یموندن تو جای بقیه تو ه به ماجرای تصادف من وگردبرمیقضیه باز 
 .بیمارستان

 :مهناز رو به مامان جواب داد
ای بابا خاله جون من که همون روزم گفتم مژگان یا منصوره هم ــ 

م خیالم موندمیتا خودم پیش عقیق ن .م بموننذاشتمین خواستنمی اگه
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 .بیست ساله که با هم دوستیم بیشتر ازسالمتی االن نا .شدنمیراحت 
 ایز پذیرایی پشت سرش ظرف شیرینی رمامان برگشت و از روی م

زمین  یشرایطم همگی رو به خاطر .برداشت و جلوی مهناز گذاشت
 .راحتی توی هال هایمبلنشسته بودیم و من تکیه داده بودم به یکی از 

اگه  رفتنمیدرست، اما راه دوری  گیمیاین حرفایی که  یهمهــ 
حاال حرف  .شب رو پیش خواهرشون بمونن زدنمیاونام یه تعارف 

خدا تو به  .ازشون انتظار داشت شهمیچ جوری نعروسا پیشکش که هی
چی  م بزنم که هرتوننمیحرفی هم  .ن آتیشهاین دلم از اون روز تا اال

بشناسه  طوریاینشو هابچهآدم تو همچین موقعیتی  .بگم تف سرباالست
 !وای به روزی که سرشو بذاره زمین

خدا نکنه مامان، این حرفا چیه؟ تو هم دیگه داری پیاز داغشو زیاد ــ 
شما  .الزم نبود کسی کنارم بمونه اصالاباور کن اون شب  .یکنمی

شلوغش کرده بودین وگرنه من از کسی انتظاری نداشتم چه برسه به 
 .هرکدومشون یه جوری گرفتارن دونممیمنصوره و مژگان که خوب 

 ؟زدنمیعارف یعنی نباید یه تــ 
 .دم کناآر امهناز سعی کرد جو ر

 .خیر گذشت و حال عقیق هم خوبهه شکر همه چیز ب خدا روــ 
با تکان  .پر اشک شد اشیعسلناز  هایچشممامان لب برچید و 

 .ن گذاشتامیبلند شد و تنها شیجادادن سر از 
 :زمزمه کرد تأسفزیر انداخت و با  سر بهمهناز 

 !عقیق، خواهرات بد کردن ا حق دارهبه خدــ 
م بود که خوب نلبا یمحو رو یش داشتم لبخندیتنها جوابی که برا

اما این دست  ،دادمین انشاحمق  کمثل ی را ن لحظات منآ درم نادمی
ن آاین و  هایحرفم اما با ودیده ش هااحمقحاضر بودم مثل  .خودم نبود

اینکه فکر کنی اوضاع  .ودعوض نش میبرادرهانظرم در مورد خواهرها و 
که داری  کمبودهایی یهمهو تو با  سر جایشو همه چیز  است مرتب
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ن اکه ببینی هم است ی، خیلی بهتر از اینهست م خوشبخته باز
 !م نداریرا ه خوشبختی مختصر

 در خواستمیدلم  واقعاااما من  رسیدمیو مضحک به نظر  دارخنده 
سنگین  هایحرفزیر برف کنم تا زیر بار  را این شرایط مثل کبک سرم

 !تصادف لعنتی نبود آن راگ .مومامان یا مهناز نر
و  همه خرید نآبا  هوابین روز شروع شد که من اهمه چیز از هم

 شهر درنی که ابار .ن گذاشتماخیاب بهپا  باریدمین ریز و تندی که ابار
 .نعمت بودجای برف ه ما باریدنش این وقت سال ب خشک و سردسیر

 را م و خودموفتم تا سوار ماشین شرمیسمت ایستگاه تاکسی  داشتم
سوار ن موتورآحتی نفهمیدم کی  .م افتادینم که این اتفاق براانه برسابه خ

، سبقت کردمین حرکت اخیاب یحاشیه دراز سمت راست ماشینی که 
 .برخورد کرد نم گرفت و به

ن اآویز امگرفتهتان بودم و پای گچ بیمارس یچشم که باز کردم تو
خیس  هایچشم مامان با و ددورم جمع شده بودن امخانواده یهمه .بود
جدی  یکه آسیب کردممیشکر  اخدا رباید  ظاهراا  .فترمی امصدقهن اقرب

جزئی روی  هایخراشو  دردآور هایکبودیجز این پای شکسته و 
 یرو آنجاییاما مصیبت درست از  .نرسیده بود نم دست و صورتم به
ندم و ابیمارستان م یشرایطم یک شب تو به خاطرسرم آوار شد که 

 !نماشب شد بالی ج کن یاهم
که  دتعارفی زدن هاعروسو نه  دندناوقتی نه منصوره و مژگان پیشم م

شرایط  به خاطرم که ه خودش .م ریخته به جوریاین، مامان دننابم
خیلی  .اوضاع قوز باال قوز شد ردیگ دنابم نستاتونمی اشجسمانی

د پیشم هداشتم که بخوا ان شرایط الاقل مهناز رآ درشانس آوردم که 
اما درست از روزی که  .دترک نکن اتا مامان با گریه بیمارستان ر دنابم

به خودش و  که مامان به من و نبودمرخص شدم کنایه و توپ و تشری 
 .دزمین و زمان نزده باش


