
کاوریری  
 

1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 ریکاوری

 سامان شکیبانویسنده:

 



کاوریری  
 

2 | P a g e  
 

 

وجود های بازیگوش و پرانرژی، فضای شادی را در هنرکده بهسر و صدای بچه

 ها کمکآورد، به بچه ای هم خم به ابروکه لحظهآورده بود. دلناز باحوصله بدون این

   .شان را آماده کنندکرد تا کاردستیمی

  .سمت آیفون رفتهای آرامی بهصدای زنگ در که بلند شد، با قدم

   کیه؟ _

خواست، اگر کالسشان ها به گوشش رسید که از او میصدای آشنای پدر یکی از بچه

  .تمام شده، فرزندش را پایین بفرستند

  .زدآیفون را سر جایش گذاشت و دخترک را صدا 

  .شیدا جان، عزیزم، وسایلت رو جمع کن بابات اومده دنبالت _

  .رسیدنظر میظاهراً دختربچه از حضور بدموقع پدرش ناراضی به

  .ولی، خاله... من هنوز کاردستیم کامل نشده _

حین کمک کرد تا اش بوسه زد و درهماندلناز، روی موهای صاف و مدل مصری

  .وسایلش را در کیفش بگذارد

  .کنیماشکالی نداره، عزیزم. شنبه باهم دیگه کاملش می _

ها، سرش شیدا را تحویل پدرش داد و پایان کالس را اعالم کرد. بعد از رفتن تمام بچه

  .را با تأسف تکان داد

   .هم ریخته بود که گویی زلزله هشت ریشتری آمده باشدچنان بهسالن آن

   نازی، نمیای بریم؟ _

دوزی عقب چرخید و نگاهش را به مهسا، دوست، همسایه و مربی چرم دلناز، به

  .هنرکده، معطوف کرد

  .رمکم مرتب کنم، بعدش میجا رو یهچرا، چرا... فقط اول این _

  .اش داد و خمیازه کشیدوقوسی به بدن خستهمهسا، کش
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ت، پس مولود موقع، حوصله داریا. اصالً این کارا وظیفه تو نیسشه تا اوندیر می _

   گیره؟واسه چی حقوق می

  .لباسات رو بپوش دوتایی برگردیم تا کوچه تاریک نشده

کردن مجسمه و خمیرهای های مهسا نکرد و مشغول جمعدلناز، توجهی به حرف

  .ها شدجاماندٔه بچه

گناه داره، مولود خانم، سنش باالست بیچاره. اآلن دیگه وقت استراحتشه ولی چون  _

  .تنگه مجبورهدستش 

   کم کارای اون بنده خدا رو سبک نکنم؟ای ندارم، چرا یهمنم که عجله

  :اش گذاشت و گفتاش را ضربدری روی شانهای یک بندهمهسا کیف قهوه

  .تونم منتظرت بمونمشم از خستگی، نمیدارم هالک می _

جا دار را از آندلناز، لبخند زد و وارد آشپزخانٔه کوچک شد تا جاروی بلند دسته

  .بردارد

  .گردممشکلی نیست، من خودم برمی _

  .باشه پس من رفتم، خدافظ _

که دلناز فرصت خداحافظی کردن داشته باشد، مهسا در چهارچوب در قبل از این

  .پیدایش شد

دونم خودت رو از اول صبح تا که می زنی! منولی فکر نکن داری بچه گول می _

 !تر تو اون خونٔه مزخرف باشیکنی که کمخفه میجا آخر شب این

چیز که مطمئن شد همهنگاهش را برای آخرین بار به اطرافش چرخاند و بعد از این

  .مرتب است، عزم رفتن کرد

قدر خودش را مشغول کرده بود که نگاهی انداخت. آناش نیمبه ساعت مچی قدیمی

ئن بود که باید تمام شب، غرولندهای زمان از دستش در رفته بود. دیرش شده و مطم

  .شهین را تحمل کند
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هایش سرعت بخشید و با خودش فکر کرد که بهتر است از در پشتی وارد خانه به قدم

شود، به این امید که شهین متوجه ورودش نشود و وانمود کند یک ساعتی هست که 

  !به خانه رسیده و در اتاقش بوده

کردن موبایلش شود شان را سرگرم چکای تا خانهقیقهداد این مسیر ده دترجیح می

ترین اتفاقات این محله کیف که بداهههای اجتماعی را چک کند اما از آن جاییو شبکه

  .اش را سرکوب کردآمد، خواستهحساب میدزدی بهقاپی و موبایل

د. اش لعنت کرشان گذاشت و خودش را بابت لج بازیباالخره پا در کوچه تاریک

  .اگر با مهسا آمده بود حاال مجبور نبود از این کوچٔه تاریک و باریک عبور کند

ها را برای توضیح دیر کردنش، از کیفش کلید را بیرون آورد و در سرش انواع بهانه

  .مرور کرد

رنگی، درست نزدیک سطل آشغال و بارٔه جسم درشت و سیاه خوردن یکبا تکان

  .ناخودآگاه خودش را عقب کشید و جیغ خفیفی زدها، کیسه زباله

سر راهش قرار گرفته، اما  در آن لحظه، نتوانست تشخیص دهد که چه جانوری

  .مطمئناً سگ یا گربه نبود

کردن شرایط جالبی نداشت، اما حضور محله برای زندگی کامالً قبول داشت که آن

  .رسیدنظر میگرگ یا خرس هم واقعاً بعید به

  .های لرزانی خودش را جلوتر کشیدتش را از روی دهانش برداشت و با قدمدس

  .کوفتاش میمهابا به سینهاسترس داشت و قلبش بی

  .شدتر میکرد، از تعجب چشمانش درشتتر میهر چه خودش را نزدیک

  :یک قدمی جسم سیاه ایستاد و با خود لب زد

 «!...که آدمهاین»

اش نشده ه و ظاهراً هنوز متوجه حضور کسی در نزدیکیمرد در خودش مچاله شد

  .بود

خانمان باشد که برای پیداکردن غذا سراغ دلناز، احتمال داد که یکی از معتادان بی

  .جا خوابش بردهها آمده و همانآشغال
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سرش را با افسوس تکان داد و قصد رفتن کرد، اما هنوز دو قدم هم دور نشده بود 

  .ی او را متوقف کرداکه صدای ناله

شناخت و صدایی که شنیده بود، هیچ شباهتی خوبی میهای از درد خماری را بهناله

  .به آن نداشت

های محل باشد اش را تغییر داده و احتمال داد که یکی از اراذل و اوباشپس فرضیه

  .که دعوا کرده و به این حال و روز افتاده

تر نشده به خانه برسد و بهانه دست شهین و خواست تا از این دیراز طرفی می

  .وداغان سوخته بودحال آن جسم دربعمویش ندهد و از طرف دیگر دلش به

  .از این تردید کالفه شده بود

کمی خم شد تا بتواند چهره مرد را ببیند، اما جز تصویری مات نتوانست چیزی 

  .تشخیص دهد

   آقا؟ حالتون خوب نیست؟ _

جایش حرص خورد. خب معلوم را نداد، خودش هم بابت سؤال بیمرد که جوابش 

  !بود که حالش خوب نیست

و صدایی تو سرش « به من چه اصالً...»دوباره کمر راست کرد و با خود گفت:

  اش مواجه شوی چه؟پیچید که اگر فردا صبح قبل از رفتن به هنرکده، با جنازه

اش را گرفت. رو به مرد زخمی کرد نهاییپا کرد و درنهایت تصمیم پا و آنکمی این

  :و گفت

  .زنم آمبوالنس بفرستناآلن زنگ می _

  :قدر نامفهوم و گرفته بود که دلناز پرسیدصدایش آن

  !چی؟ _

روی مرد زانو زد و چراغ قوه موبایلش را مقابل که بهتر بشنود روبهو برای آن

  .اش گرفتصورت خونی

  :بریده گفتد و بریدهچشمانش را به زحمت باز کر

  !آم... آمبوالنس... نه _
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ها نظرش این چشماختیار محو چشمان مرد غریبه و زخمی شده بود. بهدلناز، بی

ً چه رنگی بودند که در این تاریکی برق میغیرعادی می زدند؟ سبز؟ آمدند. دقیقا

 !آبی؟ عسلی؟ شاید هم طوسی

  .تونلبزنم به کسی بیاد دنبا تون هست؟ زنگتون کجاست؟ همراهموبایل _

  ...زدن _

  .شودمی« زدن»دلناز، بعد از چند لحظه مکث متوجه منظور مرد از

افته، پس شماره یه نفر از متأسفم... البته تو این محل از این اتفاقات زیاد می _

  .تون رو بدیننزدیکان

اهمیتی به  مرد، سرش را به دیوار آجری پشت سرش تکیه داده بود و ظاهراً 

  .دادهای دلناز نمیحرف

خواست به بیمارستان برود؟ اگرخالفکار رفتارهایش باعث تعجب دلناز بود، چرا نمی

   و یا آدم خطرناکی بود چه؟

  ...شاید هم بیچاره پول دوا و درمانش را نداشت

خواست برای خودش دردسر درست بهتر نبود راهش را بکشد و برود؟ چرا می

   کند؟

وآمد بود، درنهایت کالفه پایش را به زمین اهش را بین در خانه و مرد در رفتنگ

  .کوبید

  !دادباالخره یک جایی این دل مهربان کار دستش می

کرد که به بیمارستان برود، اش میاگر دیرش نشده بود، به هر شکلی که شده راضی

  .زدتر، در خانه حاضری میاما باید هر چه سریع

که به ذهنش رسیده بود، خودش هم جا خورد. شک نداشت که این کار از فکری 

های مهسا در سرش دیوانگی محض است، اما شاید با خودش هم لج کرده بود. حرف

خوای غالم حلقه به گوش عمو و تا کی می»گفت:خورد که مدام میچرخ می

   «عموت باشی؟زن

های این دو نفر گوش کرده حرفمهسا، تا حدودی حق داشت، تقریباً تمام عمرش به 

  .بود
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، اجازه نداد او به سر کار برود و اش زمانی بود که عمو بهمنشاید اوج سرکشی

  .قدر سر حرفش ماند تا عمویش درنهایت مجبور شد رضایت دهددلناز سرسختانه آن

« ورنان خ»که یکها و خواستٔه دلناز، فقط برای اینتابیخاطر بیآن هم نه دقیقاً به

  !تر شوددر این خانه کم

طرز مشهودی هیجان به پوستش دمیده شده بود و دستانش بابت نقشه کذایی، به

  .لرزیدمی

  .شد که اوضاع و احوال مرد خیلی هم بد نیستاما قبل از هر اقدامی باید مطمئن می

که چشمانش را بسته، شکر کرد. در این حالت برایش در دل خدا را برای این

  .تر بودزدن راحتحرف

   شما احیاناً تیر که نخوردین؟ _

  :خندی زد و گفتکه چشمانش را باز کند، کجبدون این

  بینی؟فـ...فیلم هندی ز...زیاد می...می _

اش را در این شرایط نداشت، با حرص پوست لبش را دلناز، که توقع حاضر جوابی

  ...ی استکند و به خودش یادآوری کرد که این مرد زخم

   پس چی؟ چاقو؟ _

  :سرش را آرام به چپ و راست تکان داد. و دلناز با تردید پرسید

   مشت و لگد...؟ _

  .آرامی در را باز کردرا زیر لب گفت و به« خبخیله»بار جوابش مثبت بود.این

  :حیاط پشتی خانه را زیر نظر گرفت، کامالً خلوت بود، پس با صدای آرامی گفت

   تونی از جات بلند شی؟می _

  .تر از قبل کردمرد باز هم جوابش را نداد و با این کارش دلناز را جری

   مگه با تو نیستم؟ _

  :سمت دلناز چرخاند و گفتسرش را آهسته به

  ...خوادنمی _
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  !میری، بدبختکنه واسه من! داری میپا شو بیا... ناز می _

سمت باال لعملی نشان دهد، دلناز بازویش را چسبید و بهاکه بتواند عکسو قبل از این

  .کشید

 ...کم همکاری کن، سنگینیبه خدا دیرم شده، خودتم یه _

  .کشیدداشت و مرد را هم باخود میزمین گام برمیسمت زیرپاورچین بهپاورچین

 آرامیای قلبش ایستاد؛ بهاش را که شنید، برای لحظهعموی شش سالهصدای پسر

سرش را چرخاند و وقتی کسی را جز خودشان در حیاط ندید، نفسش را آسوده بیرون 

  .داد

چنان باقی بود و از میالد، پسرعموی بازیگوشش، هیچ بعید نبود که هر اما خطر هم

  .لحظه پیدایش شود

  :رو به مرد پچ زد

  ...ترکم سریعیه _

دادن باز کرد. زیرزمین را با کمی هلها را پایین رفتند و دلناز در قدیمی و چوبی پله

کردن المپ دیوانگی تاریک بود و امکان داشت هر لحظه زمین بخورند، اما روشن

  .قؤه موبایل سر کنندمحض بود؛ پس مجبور بودند با همان نور کِم چراغ

  :مرد را روی تخت چوبی گذاشت و گفت

  ...جا بمون، میام سراغتهمین _

و از همان در پشتی وارد خانه شد. قلبش کم مانده بود از جا در زیرزمین را بست 

هایش عرق کرده قدر استرس داشت که صورت و حتی کف دستکنده شود و آن

  .بودند

  .بار به دور خود چرخید داخل اتاقش رفت و کامالً گیج یک

  «...چیکار کنم... چیکار کنم»با خود زمزمه کرد:

چیز را عادی جلوه دهد. کمد یاد آورد که باید همههشالش را روی تخت رها کرد و ب

  .هایش را باز کرد و تیشرت و شلوار ساده و راحتی به تن کردلباس
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روی آینه ایستاد و به تن نزارش خیره شد، کمی رنگش پریده بود و اگر کسی روبه

  .ها بخواندتوانست ترس را از آنکرد، میاش بادقت نگاه میایبه چشمان قهوه

از اتاقش خارج شد و در روشویی، آبی به سر و صورتش زد. حالش کمی جا آمده 

  .و آن استرس اولیه کاهش پیدا کرده بود

توپ باشدت زیادی به پاهایش برخورد کرد و بعد از آن صدای جیغ میالد بود که 

  .دلناز را از فکر بیرون آورد

   نازی... کجا بودی؟ _

زد، شاید اون تنها شخص این خانه بود که واقعاً بدون خساست به رویش لبخند 

  .دوستش داشت

  .هم ریختاش را محکم بوسید و موهایش را بهگونه

   یه ساعتی هست اومدم تو اتاقم بودم. در ضمن، صد دفعه نگفتم نگو نازی؟ _

ها را پسرک خودش را عقب کشید، روی موهایش حساس بود و هر بار دلناز آن

  !ریختهم میبه

   گم. مگه چیه؟گن نازی، منم میاَه! نکن دیگه... دوس دارم، خب همه می _

دلناز، بار دیگر خیز برداشت تا مدل موهایش را خراب کند اما میالد با جیغ بلندی 

  .جا فرار کرداز آن

   موقع شب میای خونه؟صاحابی اینمگه تو بی _

 .اعصابش را خرد و خراب کندصدای شهین بود که انگار عهد کرده بود هر روز 

ترسید، اما دوست ترسیده بود، درواقع او همیشه ته دلش از شهین و عمویش می

  .کردند حتی اگر تقصیری نداشتنداشت کوتاه بیاید. دائم مالمتش می

  .گذاشتندخاطر سرپناه دادنش، منت سرش میشنید و بهمدام سرکوفت می

کرد که طاقتش طاق شده و ، ولی دیگر حس میها تحمل کرده بوددر تمام این سال

  .صبری برایش نمانده
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کردن در این خانه قدیمی را دوست نداشت و دلناز، آدم رویاهای بزرگ بود، زندگی

کرد که باالخره از این زندان که بخوابد خودش را تصور میها، قبل از اینآخر شب

  ...تواند پرواز کندرها شده. قفسش باز شده و می

ها یادش او هم ابرو در هم کشید، لحنش مثل زن عمویش جدی بود. زندگی با این آدم

  .داده بود که مظلوم نباشد و حتی گاهی اگر الزم بود، دروغ بگوید

  .خود شلوغش نکن، یه ساعت پیش اومدمبی _

ای زیر نیم آمد. اگر کاسهنظرش مشکوک میشهین، بادقت دلناز را نگاه کرد، به

وقت کرد؟ حضورش هیچوآمد میقدر بی سر و صدا رفتنداشت، پس چرا آنکاسه 

توانستی پیدایش کنی که به اتاقش بروی! این دختر شد و فقط زمانی میحس نمی

  ...دست کمی از روح نداشت

شه نُه! دختر حسابیا یه ساعت پیش، خیلی زوده مثالً؟ اآلن دهه، یه ساعت پیش می _

مونن، ن نیستن. فقط دخترای خراب وقت تاریکی هم بیرون میموقع شب بیروتا این

   !اگه فکر خودت نیستی، حداقل به فکر آبروی عموت باش

  !یه عمر باعزت زندگی نکرده که تو بخوای با اعتبارش بازی کنی

وار دلناز، هر چه کرد نتوانست جلوی پوزخندش را بگیرد. افکار پوسیده و دیوانه

رسید، جایی نمیکردن با او به هیچه قابل تغییر نبودند و بحثوجعمویش به هیچزن

  .کردن عمویش بودخاطر باعزت خطاباما پوزخندش به

در حقیقت تنها چیزی که بهمن نداشت، همان آبرو بود. تقریباً به تمام محل مقروض 

  .هایش را باز پس داده بودشده و حتی چندباری هم دلناز بدهی

  .کردولند میچنان غرشهین، هم

شه جمع کرد، دختری هم که نشه جمع کرد باید شوهر داد! پا شو دیگه تو رو نمی _

  ...برو شامت رو بخور ظرفا رو هم بشور

گاه برایش کرد، اما هیچطور ناعادالنه او را قضاوت میبار اولی نبود که شهین این

  .رفتهکرد که قلبش از این همه تهمت درد گشد و حس میعادی نمی

چشمانی که از اشک نمناک شده بودند را بست و چندبار نفس عمیق کشید تا جوابش 

   .را ندهد
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کردند، چه؟ با پولی که پس انداز کرده، بعید کردند و از خانه بیرونش میاگر لج می

  ...دانست حتی اتاق کوچکی هم بتواند کرایه کندمی

  .خورمشام نمی _

  .بود. این را شهین هم متوجه شد، اما اهمیتی ندادصدایش از زور بغض گرفته 

  !پس ظرفا رو بشور _

ها متنفر وغریبی وجود داشت که دلناز تقریباً از همٔه آندر این خانه قوانین عجیب

   .بود، از جمله خاموشی زود هنگام خانه، آن هم نهایتاً تا ده و نیم شب

خاطر اتاق مشترکش با میالد، بود، اما بهوقت با این قانون مستبدانه کنار نیامده هیچ

  .مجبور بود که رعایت کند

دقیقه که در افکارش غرق شده بود، کل خانه غرق در تاریکی و بعد از حدود پنج

  .سکوت شد

   .ها کرددستکش و پیشبند را برداشت و خودش را مشغول شستن ظرف

که هزارم کشید و با ایندر دل نقشه رهایی و مستقل زندگی کردنش را برای بار 

ها دانست تقریباً امری نشدنی است، از روی دلخوشی لبخند زد. هنوز شستن ظرفمی

یاد آوردن مرد زخمی در زیرزمین ناخودآگاه با دستکش را تمام نکرده بود که با به

  :کفی روی صورتش کوبید و گفت

 !...وای _

ها را پایین رفت و در د. پلهسرعت و البته بدون سر و صدا از خانه بیرون زبا

  .زیرزمین را باز کرد

ای ترس تمام وجودش را شد لحظه شد و همین باعثهیچ صدایی از مرد شنیده نمی

  «نکنه مرده؟»بگیرد، با خود گفت:

  !همین برایش کم مانده بود که به اتهام قتل بازداشت شود

زمین را از تاریکی محض قوه زیرقفل موبایلش را دستپاچه باز کرد و نور چراغ

  .نجات داد



کاوریری  
 

12 | P a g e  
 

هایش سرش را نزدیک صورت مرد برد، تمام جانش گوش شده بود تا صدای نفس

  .را بشنود

  .ای آرام که شنید، چنان خوشحال شد گویی دنیا را به او داده باشندناله

  .اش گذاشت و از داغی شدید آن متحیر شددستش را روی پیشانی

خانه برگردد. تشت را پر از آب ولرم کرد و حوله تمیزی مجبور شد دوباره به 

  .برداشت

که کارش عجیب بود اما همین توانست بشنود.راحتی میصدای ضربان قلبش را به

  .گرفتداد، حس خوبی از آن میخالف خواسته شهین را انجام می

شد. های کوچکش به گرفتن حال شهین و حرص خوردنش ختم میتمام دلخوشی

سالگی پایش را در این خانه گذاشت، دلش را به حمایت عمویش  که در هفتتیوق

تواند حسابی خوش کرده بود. اما طولی نکشید که با همان سن کم هم متوجه شد نمی

روی عمویش باز کند و شهین او را همچون موم در دست گرفته و حتی بدون اجازه 

  !خورداو آب هم نمی

توانست به تنهایی خیال بود که هیچ تصمیمی را نمین و بیعمویش مردی منفعل، نادا

   .وتخم کند تا حساب کار دستش بیایدبگیرد و کافی بود که همسرش کمی اخم

روز اول ورودش به این خانه، بهمن دستی به سر و گوشش کشید و نوازشش کرد 

ری شد چیز برای بهمن ارزش ناراحت کردن شهین را نداشت، پس آخرین بااما هیچ

  ...که به دلناز محبت کرد

نظرش پارچٔه نمناک را که روی صورتش کشید، دوباره مرد ناله کوتاهی کرد. به

  .رسید که تُن صدای خاصی داشت

  .دادیک جور صدای بم و گیرا که انسان را ناخودآگاه تحت تأثیر قرار می

پ زیرزمین را ای الماز خودش و افکارش تعجب کرد. حتی آن فکر که برای لحظه

  .تری مشغول پاشویه شدروشن کند تا چهره مرد را ببیند، خاموش کرد و بادقت بیش

ها ها و هم محلیحال در این حوالی ندیده، تقریباً همٔه همسایهمطمئن بود که او را تابه

  .وجه برایش آشنا نبودشناخت و این مرد خوش قدوباال به هیچرا می



کاوریری  
 

13 | P a g e  
 

اش کم شده، باالخره داد تا حس کرد کمی از آن حرارت اولیهقدر به کارش ادامه آن

  .وقوس داداش را کمی کشای کشید و تن کرخت شدهنفس آسوده

زد که نیمه شب باشد. میل زیادی به دانست چقدر گذشته، اما حدس میحتی نمی

آمد مرد را در این تاریکی تنها خوابیدن روی تختش داشت و از طرفی دلش نمی

   رفت چه؟د. اگر تبش دوباره باال میبگذار

تواند آید، میسرش را لبه تخت گذاشت و فکر کرد فردا صبح که نور خورشید باال می

ای چهره این مرد مرموز را هم ببیند. دوباره در رویاهایش غرق شد و مرد را با چهره

جبران  ای سوار بر اسب باشد که برایتوانست شاهزادهجذاب تصور کرد. مثالً می

چنان داد و در قصر مجللش برایش آنمحبت دلناز، به اون پیشنهاد ازدواج می

  .خوردندگرفت که تمام دختران غبطه میای میعروسی

  .های خمار و خواب آلودش را بستاز افکار درهم و برهمش به خنده افتاد و چشم

  :زیر لب با خود گفت

 !...قشنگِ خوش صداچشم شه چه شکلی هستی؛ مردکفردا معلوم می _

های زیرزمین عبور کرده بود، بیدار شد. با با انعکاس نور آفتاب، که از میان پنجره

  .دست چندبار چشمانش را مالید و گیج و سر در ُگم به اطرافش نگاه کرد

ای جا نداشت. چند لحظهقدر خواب آلود بود که درک درستی از حضورش در آنآن

  .خاطر آوردت شب قبل و آن مرد را بهطول کشید تا اتفاقا

کس در زیرزمین نبود. از جا بلند شد و گردنش را به چپ و هیچ غیر از خودش،

راست تکان داد. شب قبل در وضعیت بدی خوابیده بود و حاال تمام بدنش درد 

  .کردمی

شان چرخاند. نه! خبری از مرد ها را باال رفت و نگاهش را در حیاط کوچکپله

  .نبود

ً حالش ای باال انداخت و بیشانه خیال وارد خانه شد. برایش چندان مهم نبود، حتما

   .بهتر شده که توانسته به تنهایی از جا بلند شود

کتری را پر از آب کرد و روی اجاق گاز گذاشت. تا جوش آمدن آب، خودش را به 

های کوچک به اندازهشان بیرون آوردن پنیر و خیار و گوجه از یخچال و برش زدن

  .مشغول کرد
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کرد. باالی سرش ایستاد و به سراغ میالد رفت. مدرسه داشت و باید بیدارش می

سری به نشانه تأسف تکان داد. هر کدام از دست و پاهایش یک طرف تخت بودند و 

  .دهانش باز مانده بود

  .چندبار تکانش داد و صدایش زد

  .درسه داریمیالد، میالد... پا شو ببینم م _

بار دلناز صدایش کوتاه گفت و به خوابش ادامه داد. این« هوم»مثل هر روز فقط یک

  .تری تکانش دادرا بلندتر کرد و باشدت بیش

   شی یا یه پارج آب روت خالی کنم؟بلند می _

  :میالد، کالفه روی تخت نشست و با همان چشمان بسته غر زد

  .مدرسه... من خسته شدم، دوست ندارم دیگه برمش مدرسه، هر روز اَه، همه _

  :دلناز مانتو و شلوار خودش را از کمد بیرون آورد و گفت

کنم... یعنی چی که خسته شدی؟ هوم؟ چشمات رو باز نکن دارم لباس عوض می _

خوبه تازه پیش دبستانی هستی! دوازده سال دیگه هم باید هر روز بیدار شی پس 

   !و برادر الدنگتم بیدار کن عادت کن! اون خواهر

چای را دم داد و برای خودش و میالد در نان باگت کوچک ساندویج نان و پنیر 

   .درست کرد

  :میالد، با جیغ بلندی از اتاق مهال بیرون آمد و با خنده گفت

  !بیدارش کردم _

تی سمت سرویس بهداشدنبال میالد دوید و درنهایت، ناامید بهمهال، چند دور به

  .مسیرش را کج کرد

  :زد، فریاد زدنفس میحال که نفسدرهمان

  .وحشی، پرروِی عوضی _

  .میالد، با نیش باز کنار دلناز نشست

   حال کردی؟ _
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   .اش را بخورد تا او را پرروتر نکندسعی کرد خنده

  .رو بخور تبشین صبحونه _

  :میالد سری تکان داد و گفت

 !دونم حال کردیباشه، ولی من که می _

رفت تا عجله به اتاقش میکه بااش کشید و درحالیمهال دستی به موهای ژولیده

  :اش را تن کند، به دلناز گفتیونیفرم مدرسه

  .واسه منم درست کن _

   .اش ادامه دادخیال به خوردن صبحانهحرفش را نشنیده گرفت و بی

   سر کار؟ چرا میعاد رو بیدار نکردی؟ مگه نباید بره _

  .زد، با دهان پر جواب داداش میکه گاز بزرگی به لقمهمیالد درحالی

   ره، برای چی بیدارش کنم؟که دیگه سر کار نمیخوام... اونچایی می _

هدف ای قوری را بیها بود، با تعجب لحظهدلناز، که مشغول ریختن چای در استکان

  .در دستش نگه داشت

   کردن؟بازم اخراجش  _

برد و اگر ترش حساب میمیالد، خودش را نزدیک دلناز کشید. از برادر بزرگ

  ...رسیدشنید، به حسابش میهایش را میحرف

  !دونمذاره، من میگه استعفا داده، ولی باز داره کالس میاون می _

دانستند که میعاد سری به افسوس تکان داد و چایش را شیرین کرد. دیگر همه می

  .شودای بیکار میاهل کار و سختی کشیدن نیست و هر بار به بهانه

   .اش را که خورد، همراه پسرعموی کوچکش عزم رفتن کردصبحانه

زنگ زد. این یک نشانه بین خودشان رویی ایستاد و به مهسا تکمقابل خانه روبه

آلود و ای خواباش پیدا شد. با چهرهتر طول نکشید تا سروکلهبود. چند دقیقه بیش

  .ای که کج روی سرش نشسته بود، به دلناز نگاه کردمقنعه

  .سالم _
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دوزی یاد بگیره؟ هر روز من رو با خودت کله صبح آخه هشت صبح کی میاد چرم _

  .بری هنرکده چیکار؟ زودتر از نه شاگرد ندارممی

  :هایش عادت کرده بود، با خنده گفتدلناز، که به غرزدن

تونیم با خیال راحت حرف بزنیم. م ندارم، ولی فقط همین یه ساعت رو میخب من _

  .رسیم اصالً بعدش هر دوتامون شاگرد داریم، نمی

مهسا، که حاال کمی هوشیارتر شده و تا حدود زیادی خواب از سرش پریده بود، با 

  :ای که به گوش میالد نرسد، پرسیدصدای آهسته

   چه حرفی؟ نکنه خبریه؟ _

  :میالد اشاره کوتاهی کرد و پچ زد به

  .گم براتبذار برسونیمش مدرسه، بعد می _

شان ردوبدل نشد، اما بقیه راه تا دبستان پسرانه توحید را سکوت کردند و حرفی میان

ها فاصله گرفت و هر دو برایش از راه دور بوسه فرستادند، که میالد از آنهمین

  :زده گفتمهسا هیجان

   یف کن ببینم چی شد؟خب؟ تعر _

   .زده شدنفس عمیقی کشید، از تصور ریسک کار دیشبش خودش هم دوباره شگفت

دیشب که تنها برگشتم، یه مردی رو دیدم که خفتش کرده بودن، درست افتاده بود  _

میرد، منم دلم سوخت. بردمش بین آشغاالی نزدیک خونه... از درد و تب داشت می

  !که بیدار شدم نبودتو زیرزمین، ولی صبح 

باز به دلناز خیره شد تا مطمئن شود که مهسا از حرکت ایستاد و با دهن نیمه

گذارد. درنهایت وقتی اثری از شوخی در چهره دوستش نیافت، سرش نمیسربه

  :متعجب پرسید

  !ها؟ _

  :آهسته خندید و گفت

 !چشماش هاپو داشت، مهسا _
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که درست کنارش بود، سوهان مغزش  سیم خانهبیدر و تلفن  زمان زنگِصدای هم

  .ها را نشنیده بگیرد، بیهوده بودکرد آنشده و هر چه تالش می

سوی عسلی دراز کرد و که چشمانش را باز کند، با کرختی دستش را بهبدون این

تلفن را چنگ زد. تماس را برقرار کرد و بدون حرف منتظر شخص پشت خط ماند. 

  !ای برای بیدار کردنش داشته باشدهر که هست دلیل قانع کننده در دل دعا کرد

  الو؟ آقای سلطانی؟ _

  :نفس عمیقی کشید و بعد از چند لحظه گفت

   بگو؟ _

با بلندشدن دوباره صدای زنگ در، از روی تخت بلند شد و بالفاصله درد در کل 

بدار انبار نشنود و با اش را خانم مرشد، حساتنش پیچید. لبش را گزید تا صدای ناله

  .هایی ُکند، خودش را به آیفون رساندگام

  ...تون خاموش بودشرمنده مزاحم شدم، راستش هر چی زنگ زدم به موبایل _

  :دکمه را فشار داد و در مجتمع را برای ننه اخترش باز کرد و کالفه از درد گفت

   !َحـ..َحـ... حرفت رو بـ.. بزن-

آمد. بود، حتی از پس یک جمله ساده، بدون وقفه برنمی از دست خودش عصبانی

  .سمت راهرو رفت تا در را باز کندنفسش را باحرص فوت کرد و به

بر سیستم، دستی طورکه خواستین، من دوباره از اول تمام فاکتورا رو عالوههمون _

دمون ها رو. گفتم شاید چیزی از قلم افتاده و یاهم چک کردم، تمام خرید و فروش

که واقعاً حاضر انبار، با اون چیزیرفته ثبت کنیم و اآلن دیگه مطمئنم موجودی حال

   !باید باشه، فرق داره

  :تری ادامه دادزن با صدای آهسته

  !...لنگه، آقای سلطانییه جای کار می _

  .ای تماس را قطع کردبا یک تشکر کوتاه و تک کلمه

این دو روزی که طول کشید تا حسابدارش این دانست و تمام خوبی میاو هم به

   ...موضوع را بررسی کند به خودش امید واهی داده بود
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جا نصب بود، کسی از او دزدی باوجود چندین نگهبان و دوربین مداربسته که همه

توانست به کرد نمیگرفت؟ پس چرا هر چه فکر میکرد! باید یقه چه کسی را میمی

   شود؟شان مشکوک هیچ کدام

داد؛ هایش را برداشت و منتظر ماند تا اختر وارد خانه شود. بوی بدی میحوله و لباس

   !وآشغالبوی خون، خاک و حتی آت

که صدای پایش را شنید، خودش را در حمام انداخت و با صدای بلندی سالم همین

  .کرد

ها برایش ساعت دید، وگرنه بایدبا این وضع آشفته و به هم ریخته نباید او را می

  .دادتوضیح می

دوش آب گرم را تنظیم کرد و چشمانش را بست. سرش را باال گرفت تا آب، صورتش 

   .را کامل خیس کند و خون خشک شده پاک شود

ونشان کشیده بودند، کرد. برایش خطحال ماجرای دیشب میباید فکری هم به

   !خواستند او را بترسانندمی

ه پوزخند زد. آدمی نبود که جواب کارشان را ندهد. مطمئن بود از این تالش بیهود

  .کندکه بدجوری پشیمانشان می

  :ای به در خورد و بعد صدای اختر به گوش رسیدتقه

   کجایی، ننه؟ اومدم یه ساعت ببینمت و برم، چرا چپیدی تو حموم؟ _

  .کردن تنش شدشیر اهرمی آب را بست و با حوله مشغول خشک

  !اومدم _

ها و چشمانش کبود به خودش در آینه نگاهی انداخت. صورتش، خصوصاً کنار لب

  !شده بود که محال بود از نگاه تیزبین اختر دور بماند

  .اما حالش در کل بهتر بود و از آن حرارت و لرز کشنده دیگر خبری نبود

  :با یادآوری اتفاقات دیشب سری تکان داد و در دل گفت

 !...خرکلهدخترٔه  _

  :که به اختر نگاه کند، گفتاز حمام بیرون آمد و بدون این
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  .برات ریزمخـ..خوش اومدی، ننه. اآلن چـ...چایی می _

پشتش را به مادربزرگش کرد و وارد آشپزخانه شد. تمام وسایل، مدرن و ست 

د و ای، مشکی بودند. درواقع هر قسمت از خانه به رنگ خاصی دیزاین شده بونقره

  .کردزده میگذاشت، شگفتهر کسی را که برای بار اول پا به آن خانه می

ساز را روشن کرد و بالتکلیف سر جایش ماند. کمی استرس داشت و همین چای

خواست تر حس شود! نمیموضوع باعث شده بود که لکنتش نسبت به همیشه بیش

ی داشت. از جمله غرورش! اختر از ماجرای دیشب بویی ببرد و برای آن دالیل زیاد

کس بداند کتک خورده، اصالً هم برایش مهم نبود که سه، چهار دوست نداشت هیچ

توانست ای سرش ریخته بودند و هر کس دیگری هم بود، نمیاندام و حرفهمرد درشت

  !از خودش دفاع کند، مهم این بود که کتک خورده

  .با باخبر شدن پدر و مادرش دلیل دیگرش این بود که فهمیدن اختر مساوی بود

ها را نگران توانست از پس مشکالتش بربیاید، دلیلی نداشت که آنوقتی خودش می

  .کند

دهنده ورودش به آشپزخانه بود، از فکر بیرون آمد و با صدای پاهای اختر که نشان

  .به ناچار سرش را باال گرفت

  ...رو قایم خودتکنیم؟ چرا ننه، مگه داریم موش و گربه بازی می _

اش، با دست روی صورتش ترین و عزیزترین نوهاختر، با دیدن صورت کبود بزرگ

  .کوبید و حرفش را ناتمام گذاشت

   بسم هللا... چی شدی تو، مادر؟ چه بالیی سرت اومده؟ بریم بیمارستان؟ _

  :جلوتر رفت و بازویش را گرفت

  !شدی؟ زدهحرف بزن، ننه. چرا عین بادمجون کپک _

  .خودش را کالفه عقب کشید

  !خوبم _

کنم تا خوب بودن حالت رو... من که تر باور میپسر، اگه بگی اآلن شبه بیششاه _

  !این موها رو تو آسیاب سفید نکردم
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   .ای به سر مادربزرگش زد و موهای سفید و خاکستری رنگش را نوازش کردبوسه

  .آخه چـ...چیز خاصی نـ...نیست _

  :اش کرد و گفتهای نشیمن راهنماییسمت مبلبه

  ...چایی میارم _

  :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

  .زنیمزود میام، حرف می-

  .دوباره به آشپزخانه بازگشت و چند دقیقه بعد همراه با سینی چایی کنارش نشست

  !فقط یه تَـ... تَـ.. تصادف کو...کوچیک بود، ننه _

گوید، حداقل همه واقعیت دانست که راستش را نمیهایش میزدن اختر، از شدت تپق

خواست نم پس خوبی واقف بود که اگر نمیگوید، اما به این موضوع هم بهرا نمی

  :بدهد، حرف کشیدن از او محال بود؛ پس آهی کشید و گفت

  .تر مراقب خودت باشکم بیشخیر کنه، مادر. حداقل یهخدا آخر و عاقبتت رو به _

تر از همیشه به چشمان نگران مادربزرگش نگاه کرد و سعی کرد لحنش را مهربان

  .کند

   خوبم، به بقیه چـ... چیزی نگو؟ باشه؟ _

  :اختر، پشت چشمی نازک کرد و فنجانش را از روی میز مقابلش برداشت

ه پدر واه...! هر کی ندونه انگار من بیکار نشستم فقط خبر ببرم و بیارم! نهایتش ب _

  .گم که حق دارن بدوننو مادرت می

  !ولی من دو... دوست ندارم بهشون چـ...چیزی بگی _

   .اختر، با اکراه موافقت کرد که باعث شد لبخندی از رضایت روی لبش بنشیند

  :سری تکان و زمزمه کرد

 ...خوبه _

خیره « !ورود افراد متفرقه، اکیدا ممنوع»بوق کوتاهی زد و به تابلوی قرمزرنگ 

 .شد
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نگهبان از پشت شیشه سرکی کشید و با دیدنش از جا بلند شد و با فشار دادن دکمه، 

 .مانع الکترونیکی به سمت باال حرکت کرد

وارد محوطه شد و ماشین را کمی جلوتر از کیوسک نگهبان متوقف کرد. حتی 

دید را میکسی مشکوک باشد! شاید بهتر بود از همان ابتدا هر که نمیدانست به چه

 .گرفتزیر نظر می

از ماشین که پیاده شد، نگهبان با چند قدم کوتاه، خودش را به او رساند. دستانش را 

 .تعظیمی کرداش گذاشت و نیمهبه نشانه احترام روی سینه

 .ارادت داریم آقای سلطانی-

، طور برایش دوال و راست شوددید که اینکالفه سری تکان داد، واقعا دلیلی نمی

کشید. درثانی همسن گرفت، ولی در ازایش زحمت میدرست بود که از او حقوق می

تر هم بشود. جواب سالمش را با تکان و سال پدرش بود و این باعث میشد معذب

 .پرسی انتخاب کرددادن سر داد و جمالت کوتاهی برای احوال

  هات خوبن؟چطوری؟ بچه-

 .پایین بودنگهبان همچنان نگاهش روی زمین و سرش 

دونستم قراره تشریف بیارید وگرنه زودتر باز دست بوسن آقای سلطانی، نمی-

 .کردم، شرمنده اگر معطل شدینمی

 :چند بار دهان باز کرد تا سوالی بپرسد اما در نهایت فقط گفت

 .مشکلی نیست-

سوار  توانست کار این مرد باشد... پیشانی دردناکش را با دست مالید و دوبارهنه، نمی

 .ماشین شد و مستقیم به سمت انبار مرکزی رفت

 

با ورودش سر همه کارگرها به سمتش چرخید و او ناخودآگاه اخم کرد. همگی 

 .سالمش کردند و دوباره مشغول به کار شدند

دید. به هر حال باید از با هیچ کس بد اخالق نبود و اما دلیلی هم برای صمیمت نمی

 .بردنداو حساب می
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زد و تمرکز کردن سخت بود. چرا آنجا ک تکشان نگاه کرد، سرش نبض میبه ت

دادند. برخی از آن ها کس مشکوک نبود؟ همه به درستی کارشان را انجام میهیچ

 .چیدندها روی هم میکردند و برخی کارتنبار خالی می

 .کشیددوباره درد برگشته بود و پهلویش تیر می

هایش نشست به عقب چرخید، اما با دیدن رسول اخمبا حس دستی که روی شانه اش 

 .را باز کرد

 اینجا چیکار میکنی؟-

 .چند بار نفس عمیق کشید اما باز هم از عصبانیتش کم نشده بود

میخوام َهـ..همه دو...دوربینارو چک کنی، هر َکـ... کس که او... اومده، هر َکـ...کس -

 !که َر... رفته

 تو دفترت، تو چرا کبودی؟ اصال چی شده؟باشه آروم باش. بیا بریم -

 .رسول بازویش را گرفت و از انبار خارج شدند

  چرا اینقدر عصبی هستی؟-

 :با حرص بازویش را عقب کشید

 حـ... حق دارم، ندارم؟-

 ...حلش میکنیم-

اجازه اومده، یا هَ...همون پشه بی خوام اگه حس َکـ... کردی یه پشه هم بی...بیمی-

 !انبار بیرون َر...رفته، بدونماجازه از 

به نظرش رسید که مبل های اداری، اصال مناسب خواب نیستند اما او هنوز آنقدر 

کردن دوربین هاست، حالش خوب نشده بود که تمام مدتی که رسول مشغول چک

 .منتظر بنشیند

دانست که رسول تقٔه کوتاهی شنید و در بالفاصله باز شد، بدون نگاه کردن هم می

 :است پس به خودش زحمت بلند شدن نداد. در همان حال پرسید

 خب؟ چـ... چیزی دستگیرت ُشـ..شد؟-

 .فقط منتظر یک اسم بود تا هر که هست حقش را کف دستش بگذارد
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 .اش به سرعت باال و پایین میشدپرید و قفس سینهپلکش می

مهمی بود پس به رسول روی مبل مقابلش نشست و نفس عمیقی کشید. برایش مسئله 

 .اش دردی که تحمل میکرد، معلوم نباشدزحمت بلند شد و تالش کرد از چهره

  !بگو دیگه-

  زنیم، یه لیوان آب بریزم یکم حالت جا بیاد؟باشه پسر، آروم باش بعدش حرف می-

  !بچه ها باهام... رفتار کنی، َجـ... جواب سوالمو... بدهبَـ... بدم میاد مثل بچه...-

نشاند، شدت گرفتگی زبانش چندبرابر ت زمانی که باید حرفش را به کرسی میدرس

 .توانست از این بابت حرص نخوردشد و نمیمی

 .رسول لیوان آب را مقابلش گرفت

باشه، اصال هم عصبی نیستی ولی این یه لیوان آب رو بخور لطفا. مگه من چی -

 بزرگ داره؟ جوری جوش میاری رفیق؟ آب خوردن کوچیک وگفتم این

 !االن تَـ... تمام مشکلت آب ُخـ...خوردن َمـ...منه؟ بیا-

 .لیوان را سر کشید و روی میز گذاشت

 !حاال... بگو-

 .رسول دستانش را به نشانه تسلیم باال آورد

 !قبول، خب هم خبرم خوبه و هم بد-

که فقط خبر خوبم اینه که به یه نفر تو فیلما مشکوک شدم و اما... خبر بدم اینه 

 ...مشکوک شدم! هیچ تضمینی نیست که واقعا کار خود یارو باشه

 .کرد به خودش مسلط باشدداد اما سعی میعصبی پایش را روی زمین تکان می

 !یعنی چی؟ واضح... بگو-

شدم، چون خب... ببین من چند بار فیلمارو نگاه کردم، دیگه داشتم کم کم ناامید می-

شد تا که فیلما رسید به روز فروش کیسه های برنج و نمی چیز خاصی پیداواقعا هیچ

تونست خود خوب یادمه که اون موقع غر زدم که واسه خاطر هفت تا کیسه می

مشتری بیاد ببره و یکی از ماشینای ما رو چند ساعت درگیر نکنه، خصوصا که 

 .کشید تا برگردهراهش دور بود و طول می
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 :حوصله گفتیخسته از این همه حاشیه چیدن، ب

 خب؟ بعدش؟-

فیلمو جلو و عقب کردم، صدبار از اول شمردم ولی... تعداد کیسه هایی که کارگر -

 ...زنم کار اون باشهذاره تو ماشین، هشتاست! حدس میمی

 :چند لحظه به چهرٔه رسول خیره شد و در نهایت با پوزخند گفت

 دونی بحث چند میلیونه؟...فقط یه کـ...کیسه؟ میفهمی چـ...چی میگی؟ میفَ -

رسول خودش را جلو میکشد و ظاهرا از کشفی که کرده بود، بیشتر از هر کسی 

 .ذوق داشت

و با خودش از انبار بار دونم، ولی خب مطمئنا نمیاد یهو مثال پنجاه میلیون جنسمی-

ره و میاد؟ کنه و ببره که، تا حاال حساب کردی در طول روز این ماشین چند بار می

  اگر هر بار یه کیسه، یه کارتن، یه جعبه بیشتر برداره، شمردی چقدر میشه؟

جوری که هردفعه، فقط یه چیز کوچیک اتفاقا به نظرم خیلی زرنگی کرده، این

گه اشتباه داره، اگه یه بار هم کسی متوجه بشه و بخواد مچشو بگیره، نهایتا میبرمی

 !کردم

ا باور کند. صحبت های رسول منطقی به نظر دانست چه چیز رگیج شده بود و نمی

دانست که همه ماجرا به این رسیدند و ظاهرا ایراد کارشان معلوم شده بود. میمی

  .شود اما پیدا کردن سرنخ هم با ارزش بودکارگر منتهی نمی

 .حال کمی آرام تر شده بود و نفسش را از میان سینه پر دردش بیرون داد

ب این کارگر باشی، به کس دیگه ای اعتماد ندارم. ممکنه... میخوام... خودت مراق-

 !چند نفر باشن... که باهاش همکاری میکنن... باید همه رو پیدا کنیم

جمله اش را کامل و واضح گفته بود، بدون هیچ تپقی! و ناخودآگاه بابت آن لبخند 

هم نبود که روی لبش نشست... چند باری بین کلماتش وقفه افتاده بود اما آنقدر م

 .رضایتش را از بین ببرد

 .رسول کف دستش را روش چشمانش گذاشت

 !رو جفت چشام، حلش میکنم برات داداش-
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منم باهات موافقم، غیر ممکنه تنها کار کرده باشه. چه برای رد کردن جنسا از 

 .شرکت، چه آب کردنشون، به حداقل یه نفر دیگه نیاز داره

رفت تا حرف دیگری بزند یا که با خودش کلنجار میبا تردید نگاهش کرد و انگار 

 ...نه

  چـ... چیه؟ به َشـ... شخص خاصی شـ...شک داری؟-

خوام تهمت شه، هر موقع مثل این کارگره یه مدرک تونستم پیدا ولش کن فعال، نمی-

 .زنیمکنم و با اطمینان بگم، راجع بهش حرف می

 :رتش اشاره کرد و ادامه دادکه بحث را عوض کند به صو و بعد برای این

  و به فنا داده؟آخرش نگفتی کی دکوراسیون قشنگت-

اراده از لحنش به دوباره روی مبل لم داد و لگد محکمی هم به پای رسول زد اما بی

 .خنده افتاده بود

کنم، تو برو... دنبال کـ...کاری کـ...که... بهت این یکی رو ُخـ... خودم حلش می -

 !گفتم

که از شنیدن پاسخ درست و حسابی مایوس شده بود، با اکراه از جا بلند شد و رسول 

 :به سمت در پا تند کرد و زیر لب با لحن شوخی گفت

 !چشم شاه شاهان-

رویش خیره شد. بخش مالی و حسابداری، بهکالفه پرده را کنار زد و به منظره رو

از این نقطه زیر پایش انبار و حتی قسمتی از محوطه و خودروهای حمل و نقل 

کرد! بالعکس؛ حتی گاهی پوچی به تمام جسم و روحش بودند. اما احساس قدرت نمی

  .زد. برایش این چیزها اهمیتی نداشتچمبره می

با صدای تلفن به پشت میزش برگشت، گوشی را برداشت و روی صندلی چرم مشکی 

 .دارش نشستچرخ

  بله؟-

 .آقای سلطانی برادرتون پشت خطن-
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گفتن های دخترک منشی برایش بامزه بود، یک جور خاصی آن را « ش»همیشه 

  ...انداختآفرین میکشید که ناخودآگاه او را یاد آهنگ های نوشتلفظ و می

 .باشه... وصل کن-

 .ای منتظر ماند تا صدای شاهین را شنیدچند لحظه

  میشه بگی تلفن همراه یعنی چی؟-

کالمش مشخص بود اما واقعا حوصله غرولندهای برادر به خوبی شاکی بودن در 

  .ترش را نداشتکوچک

  ...سالم! باز... شروع کردی؟علیک سَ -

خب سالم، آخه برادر من چرا گوشیت خاموشه؟ میدونی چند بار زنگ زدم؟ شبیه -

پیرمردای یبس و نچسبی، قبول! ارتباط خوبی با تکنولوژی نداری اونم قبول، ولی 

دونی که موبایلت رو قبل از اینکه خاموش بشه، باید دوباره شارژش نو نمیناموسا ای

 !کنی

 .اش، آهی از سر افسوس کشیدبا یادآوری اتفاقات شب قبل و موبایل از دست رفته

 .دونممی-

 !دیآره، میدونی ولی اهمیتی نمی-

 !خاموش بودنش... به.. به خاطره اینه که دُ...دزدیدنش-

 :شد و بعد شاهین متعجب پرسیدصدایی از پشت خط شنیده نمیای هیچ چند لحظه

  چی؟ چطوری؟ کی؟-

ای هم داشت؟ ای به بازگو کردن ماجرای شب قبل نداشت، اصال مگر فایدهعالقه

  .توانست کمکش کندمطمئنا شاهین نمی

 !بگو وطـ...طوالنیه، ولش کن. کـ...کارت-

مونه، دیگه گفتم خودم خبر یادت نمی وبتدونستم بازم تولد یه دونه داداش جذامی-

 .بدم و شخصا دعوتت کنم

ای بود که با حرف شاهین، دست از فکر کردن در ذهنش مشغول پیدا کردن بهانه

 .کشید
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فقط هم بحث تولد من نیست، میدونی که سالگرد ازدواج من و ستاره هم هست. جمع -

 ...هم خودمونیه

 کالفه دستی به

توانست کرد، و از همین حاال میاش میضور در جمع خستهته ریشش کشید. ح 

 .تصور کند که چطور صدای بلند موزیک باعث سر دردش میشود

ترش را در دانست، اما دلش حضور برادر بزرگها را شاهین به خوبی میهمه این

 :خواست. پس با لحن ملتمسی ادامه دادکنارش می

  جون داداش نه نیار دیگه، باشه؟-

اش را نادیده بگیرد و دلش را بشکند پس در نهایت پفی چه کرد نتوانست خواستههر 

 .کشید و تسلیم شدنش را پذیرفت

 ...خیله خب-

 !ای شاهوایول، به خدا یه دونه-

کرد که تا به حال چند بار پایش را در مردد پشت در ایستاده بود و به این فکر می

آورد. باز شدن در و استقبال شاهین خاطر نمی این خانه گذاشته؟ حتی آخرین بار را به

 .از او، باعث شد از فکر بیرون آید

 .سالم، خوش اومدی-

سری تکان داد و زیر لب جواب سالمش را داد. اما با کنار نرفتنش از بین چهارچوب 

 .در، سرش را باال گرفت

  نمیری ِکـــنار؟-

 .او برداردشاهین متعجب بود و نمیتوانست نگاه خیره اش را از 

 !...صورتت-

 .ی شاهین گذاشت و برای اطمینان چشمانش را باز و بسته کرددستش را روی شانه

 .چیزی نیست-

ها به شاهین لب زیرینش را به داخل دهانش برد و آن را گزید. برادرش بعد از مدت

پیچ کردنش، باعث رفتن زود هنگامش شود خواست با سوالاش آمده بود و نمیخانه
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فهمید بیخیال نمیشد. آهی کشید و شاهو را در آغوش رنه تا کل ماجرا را نمیوگ

 .گرفت

 .صفا آوردی-

کنار ایستاده و منتظر بود وارد شود. برادرش خوشحال بود. آنقدر از هم دور شده 

کرد، همان برادری که روزی به شدت به همدیگر وابسته بودند که از دیدنش ذوق می

 یر چه کسی بود؟بودند! این فاصله تقص

 .لبخندی ساختگی روی چهره اش نقش بست و وارد خانه شد

ای چشمانش را بست. اش پیچید و لحظهآیندی در بینیطولی نکشید که بوی خوش

مدت خودش را کرد این عطر آشنا را فراموش کرده اما ظاهرا در تمام اینخیال می

 !زدهگول می

عوض کرده بودند. دورتا دور سالن را به خاطر جشن کوچک امشب دکور خانه رو 

مبل های سلطنتی سفیدرنگ پر کرده بود. ناخودآگاه صدای آهنگین و مالیمی در 

بعد ازدواج اسپورت بچینم، هر قسمت یه  م رودلم میخواد کل خونه»گوشش پیچید: 

شه، اتاق خوابمم ترکیب ای، مشکی باشه قشنگ میرنگ. به نظرم اشپزخونه نقره

  «آبی آسمونی جالبه نه؟ آرامش بخشنیاسی و 

ها پیدا نمیکرد؟ چرخاند، هیچ اثری از آن حرفچرا هر چه در این خانه چشم می

  زد؟اش عوض شده بود؟ پس چرا هنوز همان عطر همیشگی را میسلیقه

ای از مبل نشست. حتی قالی بدون این که سرش را باال بگیرد سالمی کرد و گوشه

 ...نگار که خانه اصال روح نداشترنگ بود. اهم کرم

سینی حاوی لیوان آبمیوه مقابلش قرار گرفت و او بود که به شاهو خوش آمد 

 !گفت... همان اوی لعنتیمی

ی کوتاه زرد و مشکی به تن داشت و سخاوتمندانه پاهای ظریف و خوش پیراهن دکلته

هنوز هم از ترکیب  اراده به ذهنش رسید کهتراشش را در معرض دید گذاشته بود. بی

 !آیدکردن دورنگ خوشش می

دستی را روی میز گذاشت العملی که از خود نشان نداد، ستاره خود لیوان و پیشعکس

 .و روی مبل روبه رویی اش نشست

 .خدا بد نده-
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لبخند زده بود، نه مثل لبخندهای شاهو که از صد فرسخی هم تصنعی بودنشان، 

دزدید، معذب نبود، تی مثل او مدام چشم نمیمشخص بود، یک لبخند واقعی! ح

 !بار با دستمال مجبور نبود پاک کندصورت ملتهبش را هر چند ثانیه یک

احوالش میشد. حس میکرد مثل یک عروس خانواده، یک زن برادر معمولی جویای

ای از هوا برای نفس کشیدن، کم آورده. لیوان را به دهانش نزدیک کرد و جرئه

 .وشیدآبمیوه را ن

  !بد نمیدهخدا...-

گفت، مگر نه؟ کشید. باید تبریک میزد و سنگین نفس میبا پا روی زمین ضرب می

  گفت؟اصال چه می

 شدنتان مبارک؟ امیدوارم تا آخر عمر به پای هم پیر شوید؟سومین سالگرد یکی

پوزخندی روی لبش نقش بست. از آن همه دو رویی حالت تهوع گرفته بود. شاهین 

 .هم کنار همسرش نشست و دستش را دور کمر باریکش پیچید

 .رسنمامان و بابا هم زنگ زدن، گفتن تا چند دقیقه دیگه می-

بی هدف سری تکان داد و جعبه کوچکی را از جیب کتش بیرون آورد. خیلی کوتاه 

 :گفت

 ...مبارکه-

ه بود که کادویی دانستند که لحظات آخر، به یاد آوردهر دو از او تشکر کردند و نمی

نگرفته! به اولین طال فروشی رفته و سکه خریده بود. صرفا برای آنکه دست خالی 

 .نرود

 .صدای زنگ در بلند شد و شاهین از جا برخاست

 .رسیدن-

 .در ذهنش بهانه های مختلف را مرور میکرد تا هر چه زودتر، جمع را ترک کند

شد و قبل از انکه سوالی پرسند،  پدر و مادرش که سر رسیدند، از روی مبل بلند

 :خودش گفت

 !یه تـــصادف کو...کو...کوچیک بود، خوبم-
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برای همین نمیخواست چیزی  هیچ کدام اهمیتی به حرفش ندادند و دو طرفش نشستند.

 !بدانند

 .لرزیدعمال رنگ مادرش پریده بود و لب هایش می

 .ب بودیظهر خوکی تصادف کردی؟ تو که تا همین دیروز بعداز-

 .دیشب-

  چرا نگفتی؟ رفتی بیمارستان؟-

 :قبل از اینکه فرصت کند پاسخی بدهد، پدرش پرسید

   چجوری تصادف کردی؟ مقصر کی بود؟-

مجبور شد دو، سه باری تصادف خیالی را مفصل شرح دهد تا خیالشان را راحت 

 .کند

رسیده بودند و افسانه، مادری که در حالت عادی هم همیشه نگرانش بود، از وقتی 

چرا همون »چهره کبودش را دیده بود، کنارش نشسته و برای چندمین بار پرسید: 

 «دیشب نگفتی؟

پشت شاهو را که کامال ساده به سمت چپ این بار منتظر جوابی نماند و موهای پر

 .شانه کرده بود، نوازش کرد

ز حضور هر داد جایی به دور اعاشق دست های پرمهر مادرش بود اما ترجیح می

غریبه، سرش را روی پای مادرش بگذارد و غرق لذت نوازش هایش شود. پس 

 .خودش را عقب کشید و از جا بلند شد

  !دیگه...برم-

توانست بیشتر از این هر چه اصرار کردند، فایده ای نداشت. حالش بد بود و نمی

 .بماند. خداحافظی سرسری کرد و از خانه بیرون زد

 داست که چه حسی دارد... ناراحتی، عصبانیت، بغض؟نمیحتی درست 

تر بود، پر سوار آسانسور شد و در آینه به خودش نگاهی انداخت. شاهین از او جوان

 ...ترتر، شادتر و حتی سالمانرژی
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طبیعی بود که ستاره، او را انتخاب نکرده، شاید هر کس دیگری هم بود، برادر 

  .کردکوچکش را انتخاب می

های بد و خیانتکار به سزای زندگی مثل فیلم های سینمایی نبود که در پایان آدم

اش جای خودش را باز کرده بود. پدر و اعمالشان برسند. ستاره کامال در خانواده

مادرش او را مانند فرزند خود دوست داشتند و همیشه شاهین را برای انتخاب 

 .کردنداش تحسین میعالی

 .ه کنار یکدیگر کامال خوشبخت بودند و بهم دیگر می آمدندحقیقت این بود ک

ای ناجور، نقص بودند و فقط او بود که همچون وصلهاصال تمام خانواده سلطانی بی

 !ها چسبیده بودبه آن

کرد. هدف رانندگی میهای ترافیک، با سرعت زیادی، بیبدون توجه به دوربین

 .کردای از جنس غم روی دلش سنگینی میتوده

دید این حالش رفتند. هربار که ستاره را میخاطرات بد، همگی در مغزش رژه می

 .شدتکرار می

که کنترلی روی این موضوع نداشت و ذهنش به سمت از خودش گله داشت، از این

کرد به خودش بفهماند که هر چه بوده و نبوده، مربوط نبایدها کشیده میشد... تالش می

 !گذشته بوده و حاال او چیزی جز زن برادرش، نیست به احساسات خودش در

زد، توانست آن صدای ظریف و دلنشین را که با مهربانی با او حرف میاما مگر می

 فراموش کند؟

 .اش رسیدتر از هر زمان دیگری به خانهقدر سبقت گرفت و الیی کشید که سریعآن

خورد، درست هم به هم میاش با اکراه در را باز کرد، حتی گاهی حالش از خانه

 .گرفتشد که راه نفسش را میمثل حاال! برایش شبیه چهاردیواری تنگ و نموری می

های پیراهنش را های کندی به سمت اتاق خوابش رفت و در همان حین، دکمهبا قدم

 .باز کرد

را به « ابله»با دیدن، وسایل آبی و یاسی رنگ اتاق پوزخند زد و زیر لب کلمه 

  .نسبت دادخودش 
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چه رویاهایی که نداشت... پیراهنش را مچاله کرد و روی تخت انداخت. باید خودش 

 .کردرا آرام می

به سمت بار کوچکش که تنها حکم دکور و زیبایی بیشتر داشت، رفت و شیشه و جام 

 .را روی میز گذاشت

نه اهل وقت سرش را روی میز تکیه داد و به شیشه وکیوم شده نگاهی انداخت. هیچ

 .سیگار بود و نه مشروب

کدامشان دردی از دلش کم نکرده بودند. سرش تیر هر دو را امتحان کرده بود و هیچ

 ...ها هجوم اورده بودندکشید و ناخودآگاه آخی زیر لب گفت. بازهم خاطره

هایش که حد و مرز نداشت، ازدواج ستاره، آن هم با برادرش، باعث شده بود حماقت

 خورده را داشته باشددم بازنده، یک آدم بیچاره و بازیکه حس یک آ

ها با مردگان متحرک فرقی نداشت و صرفا کرد که تا ماهچنان احساس شکستی میآن

برای این که ثابت کند بازی را نباخته، تصمیمی گرفت که زندگی اش را از این رو 

 .به آن رو کرد

 کار کردم...؟با خود گفت: من چی

ماند، چ را از روی کانتر برداشت و در را به هم کوبید. اگر در خانه میکلید و سویی

 .شدقطعا دیوانه می

  .گرفتبا خودش که تعارف نداشت، با فکر کردن به ستاره، عذاب وجدان می

تر از قبل کرد. ناموس برادرش بود ها را آشفتهدستی به موهای پریشانش کشید و آن

  .کردر میو در هر صورت نباید به او فک

 .اش گند زده بود و تمام تصمیمات مهم را خراب کرده بودعمال به زندگی

ای که گانهپر و بال دادن به احساساتش راجع به ستاره و در ادامه حتی تالفی بچه

 .بیشتر از همه خودش را اذیت کرد

  !دانسترفت؟ خودش هم نمیگیج سوار ماشین شد و به راه افتاد، به کجا می

 ...های اخیر هم که دیگر کارش را ساخته بودندمشکالت کاری و دزدی



کاوریری  
 

33 | P a g e  
 

خواست کم بیاورد، همیشه به تنهایی روی پایش ایستاده بود و باز هم اما نمی

 ...توانست دوام بیاورد، فقط به کمی دلگرمی احتیاج داشتمی

 !ی بهمن اشتیاق پارک کرده بودبه خودش که آمد، درست مقابل در خانه

اتفاق شب قبل تمام معادالتش را به هم ریخته بود. آن دختر دیگر که بود؟ تا آنجایی 

دانست بهمن فقط یک فرزند دختر داشت که او هم نهایتا چهارده، پانزده ساله که می

  .بود

صدای جیغ بنفش دو دختر توجهش را جلب کرد و بعد پسرک ریز نقشی را دید که 

  !رسیدنا به نظر میدوید و عجیب آشدر تاریکی می

 .از ماشین پیاده شد و چشمانش را از سر دقت ریز کرد

پسر سرش را برگرداند تا فاصله اش را با دو دختر چک کند که با شاهو برخورد 

 .کرد

 .حاال دیگر مطمئن بود که اشتباه نگرفته

 :نیشخند زد و گفت

  چطوری آقا دزده؟-

د آورد. لعنتی به شانس گندش فرستاد و پسر نوجوان با بهت پلک زد و او را به یا

شدند و راه فراری نگاهی به پشت سرش انداخت، هر لحظه دخترها نزدیک تر می

 .نداشت

به سرعت جهتش را عوض کرد و به سمت راست کوچه دوید اما شاهو راهش را 

 .سد کرد. سعی کرد هلش دهد اما کوچکترین تکانی نخورد

 .توانست موبایلش را بقاپدبد نبود، نمیهمان دیشب هم مطمئنا اگر حالش 

هر چه در جیبش بود خالی کرد و سه، چهار موبایل با مدل های مختلف روی زمین 

 .افتاد

 :با لحن ملتمسی گفت

 جون مادرت بذار برم،-
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موبایل خودش را روی زمین دید، ظاهرا که سالم هم بود. تردید داشت که رهایش 

 .کند یا تحویل پلیسش دهد

 .کردم، موبایلتم که دادم دیگه. ول کن بذار برمغلط -

 .ای باال انداخت و کنار کشیدکرد اما شانهمطمئنا باز هم دزدی می

 .پسرک دو پا داشت و دوتا پا هم قرض کرد و از کوچه گریخت

موبایلش را از روی زمین برداشت و صفحه اش را که روی آن خاک نشسته بود، 

 .روشن کردنش بود که دخترها کنارش ایستادندبه پشت شلوارش کشید. مشغول 

 از تعجب ابروهایش باال پریدند و با خود گفت: همون دختره؟

به همراه مهسا در حال بازگشت به خانه بودند و در طول راه آنقدر سرگرم حرف 

 .خندیدندزدن و شوخی شدند که هر دو با صدای بلندی می

زد، خنده اش را جا بود به او تشر میآن که اگر شهیندلناز ناخودآگاه از فکر این

  .خورد

خندد. حتما اگر او را دیده بود، شهین عقیده داشت دختر با حیا با صدای بلند نمی

 .ها غر زدنش فراهم میشدخوراک هفته

خندید... اما مهسا آه کوتاه و بی صدایی کشید و سرش را پایین انداخت. دیگر نمی

 :ِسیر میکرد همچنان در حال و هوای خودش

 !گیره ما رو خانم توحیدیهمه رو برق می-

بردم جنگالی آمازون قایمش گرفتم میو میمن اگه همچین پسری داشتم، دستش

 ...کردم کسی نبینه، بعد این با اعتماد به نفس میپرسهمی

 :تن صدایش را تغییر داد و با لحن کشیده و لهجه خانم توحیدی گفت

ی؟ واال من غلط بکنم که بخوام با پسر شما از این قصدا داشته شما قصد ازدواج ندار-

 !باشم

اش انداخت، حتی در آن تاریکی هم حرص خوردنش دلناز نیم نگاهی به دوست دیرینه

 :واضح بود. ضربه آرامی به شانه اش زد و گفت

 .خب حاال که چیزی نشده، گفتی نه تموم شد دیگه، بیخیالش-
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بود تا چند ناسزای دیگر حواله مادر و پسر کذایی کند، با بلند مهسا که دهن باز کرده 

شدن صدای زنگ موبایلش با عجله بیشتر به سمت خانه پا تند کرد و در همان حین 

آیکون سبز رنگ را به سمت راست کشید. سالم کوتاهی کرد و جواب پدرش را که 

« ایم ددی جونک خونهنزدی»پرسیده بود کجاست و کی به خانه می آید با جمله کوتاه 

داد و قطع کرد. هنوز فرصت نکرده بود موبایل را در کیفش بگذارد که در عرض 

قامت و ریز چند ثانیه، موبایل از دستش کشیده شد و تا به خودش بیاید پسر کوتاه

 ...ای از آن ها فاصله گرفتجسه

ها دورتر از آنو هر دو شروع به دویدن کردند. پسر هر لحظه « دزد»دلناز جیغ زد: 

گرفت. با بخشیدند، او فاصله بیشتری میهایشان سرعت میشد و هر چه به گاممی

یشان شدند اما در کمال تعجب کسی راه پسر را سد و مانع فرارش ناامیدی وارد کوچه

ها شد. با کنجکاوی جلوتر رفتند ،اما پسرک دزد، جیب هایش را خالی کرد و موبایل

ت. مردی که راهش را سد کرده بود کنار رفت و او از کوچه را روی زمین انداخ

 ...ناپدید شد

زدند و رنگ از رخشان پریده بود. مهسا موبایلش را به تازگی نفس میهر دو نفس

چه که دلخواهش هست را انداز کرده بود تا بتواند آنخریده و چند ماه حقوقش را پس

اید به همان مدل قدیمی و از کار افتاده شد، ببه دست آورد. اگر موبایلش دزدیده می

 ...سابقش اکتفا میکرد و این برای او چیزی جز کابوس نبود

از همان فاصله هم بدون تردید، تلفن همراهش را تشخیص داد و با چند گام بلند 

. با وسواس های افتاده روی زمین رساند و به آن چنگ زدخودش را کنار موبایل

ءای با ارزش و قیمتی با احتیاط بین دستانش رد و مثل شیچند بار زیر و رویش ک

 .گرفت

 !شدموای خدا... داشتم بدبخت می-

های دوستش را برای جمع کردن پول، به چشم دیده بود، دلناز که تمام سختی کشیدن

 .حالش را به خوبی درک میکرد

 .سالمه فدات شم، چیزی نشد خدا رحم کرد-

د و بدون دقت هم، لرزش دست و پاهایش کامال مشهود حال مهسا هنوز جا نیامده بو

 .بود
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دلناز او را در آغوش گرفت و برای آرام کردنش چند بار دستش را نوازش بار 

 .پشتش کشید

  میخوای یکم این گوشه بشینی تا حالت جا بیاد؟-

 .شان گشتگفت و به دنبال کلید خانه« نه»ای با صدای آهسته

 .زودتر برم تا نگران نشدنجوری هم دیر شده، همین-

 .زنمباشه پس بهت زنگ می-

 .خداحافظی کوتاهی کردند و از یکدیگر جدا شدند

به خاطر اضطراب و شوک بدی که به هر دو وارد شده بود، حضور مرد بلندقامت 

که ی مقابلشان را با تمام درشت جثه بودنش، از یاد برده بودند. بدون اینو چهارشانه

اندازد سری تکان داد و تشکر کوتاهی کرد. حوصله غرولندهای شهین نگاه دقیقی بی

 .گشترا نداشت و بهتر بود هر چه زودتر به خانه برمی

شاهو اما با تعجب نگاهش کرد، واقعا او را به یاد نیاورده بود؟ هرچند که کار 

داد، اما رفتار این دختر حیرت اشتباهی کرده و نباید خودش را دوباره نشان می

اش را کرده بود اش کرده بود. تمام شب قبل که به کمک احتیاج داشت، پرستاریزده

 !انداخت، بلکه هر لحظه دورتر هم میشدنگاهی هم به او نمیو حاال نه تنها نیم

 .نفس عمیقی کشید و اکسیژن را به داخل ریه اش فرستاد

 ...دختر-

رفته نگاهش کرد، چقدر این صدا دلناز سرش را به سمتش چرخاند و با ابروهای باال 

 .برایش آشنا بود... حاال شاهو درست در چشمانش خیره شده بود

 .ممنون-

دلناز همان جا خشکش زده بود و حتی تا چند لحظه بعد از بلند شدن صدای ماشین 

شاهو، در همان حال ماند. خودش بود؟ همان پسر ملقب به خوش صدای شب قبل؟ 

ش امکان داشت شخصی با آن چشمان عجیب و غریب را مگر چند بار در زندگی ا

مالقات کند؟ همان چشمانی که هنوز نتوانسته بود به نتیجه مشخصی برسد که 

 .رنگی استچه

 :بی سر و صدا در را باز کرد و زمزمه کرد
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 ...صداخواهش میکنم جناب خوش-

شت از زد. دوست ندانور خورشید از میان پنجره عبور کرده و چشمانش را می

ای ندارد. در نهایت آهی کشید و چشمانش دانست که چارهخواب بیدار شود اما می

 .را باز کرد

به سختی از جا بلند شد و آخی زیر لب گفت. تمام بدنش به خاطر خوابیدن روی 

ای زل زد. در کاناپه خشک شده بود. چای ساز را روشن کرد و بی هدف به گوشه

 !دیگر نمیتوانست در آن اتاق یاسی و آبی رنگ بخوابد پیچید؛ذهنش فقط یک فکر می

با عجله به سمت سرویس بهداشتی رفت و سر و صورتش را آب زد، باید هر چه 

رفت. بس بود هر چقدر که او را احمق فرض کرده بودند. زودتر به شرکت می

پیراهن رسمی یشمی و شلوار کتان مشکی به تن کرد و موهای مشکی خوش حالتش 

ساده شانه زد. حاال چشمانش سبزتر از همیشه دیده میشد. تغییر رنگ چشمانش را 

پوشید، رنگ را دوست داشت. با توجه به شدت نور و یا حتی لباس هایی که می

 .کردچشمانش بین سبز، طوسی و آبی تغییر می

موبایلش را برداشت و شماره رسول را گرفت. هنوز بوق دوم نخورده بود که صدای 

 .گفتنش را شنید. در دسترس بودن همیشگی رسول را دوست داشت «الو»

 .سالم-

 .صدای رسول متعجب بود

 سالم، مگه موبایلتو ندزدیده بودن؟-

 .پ... پ... پیداش کردم-

  چجوری؟-

 .در کابینت را باز کرد و فنجان همیشگی اش را برداشت

 کاری به این چ... چیزا نداشته باش، اون کارگره... چی شد؟-

 .تا یه ساعت دیگه باید بار ببره تحویل بده-

 :برای خودش در فنجان چای ریخت و گفت

 .پس من تا او...اون موقع خودمو... میرسونم-
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 .خودم حلش میکنم-

 .میام-

فنجان دیگری برداشت و چند بار چای را از این فنجان به فنجان ریخت تا خنک شود 

بود حتما سری به نشانه تاسف برایش  و در نهایت آن را نوشید. اگر مادرش آن جا

تکان میداد. خانه را ترک کرد و سوار ماشینش شد. باید همین امروز قال قضیه را 

 .میکند

کرد که خبرش در کل شرکت بپیچد تا دیگر کسی خیال دور زدنش را کاری می

نداشته باشد. ماشین را روشن کرد و پایش را روی پدال گاز فشار داد. در میان آن 

دانست چرا ذهنش مدام به شب قبل ها، نمیهمه افکار مختلف و خط و نشان کشیدن

کشید. به آن دختر که زیادی مهربان بود... برای دوستش چقدر نگران هم سرک می

ای بیش نبود. در اطرافش چند نفر را میشناخت که شد یا حتی برای خودش که غریبه

ی کمک کنند؟ احتماال خودش هم بدون منت و داشتن طمع، حاضر باشند به کس

اش گشت. اما مهربانیکرد و دنبال دردسر نمیتفاوت از آن وضعیت عبور میبی

ظاهرا حد و مرز داشت. تا زمانی که به کمک احتیاج داشت، دریغ نکرده بود ولی 

شب قبل اگر صدایش نمیزد، شک نداشت که حتی نیم نگاهی هم خرجش نمیکرد. 

  اید خودش را نشان میداد؟ پس چرا باز هم با او حرف زده بود؟اصال مگر نه آنکه نب

با بوق راننده کناری از فکر بیرون آمد. آنقدر مشکل در زندگی اش داشت که فکر 

 !کردن به آن دختر ساکن در خانه بهمن اشتیاق، میتوانست آخرین گزینه باشد

اما قبل از رسیدنش به های ورودی را باال رفت، ای پارک کرد و پلهماشین را گوشه

خواند، متوقف شد. با آن قد بلند و هیکلی که دفتر با صدای رسول که نامش را می

حتی چند کیلویی اضافه وزن داشت، کم مانده بود به سمتش بدود. ظاهرا از کشف 

 .موضوعی هیجان زده بود

 !اگه بدونی چی فهمیدم-

  چی؟-

در همان حین شروع به توضیح دادن بازوی شاهو را گرفت و به سمت انبار کشید. 

 .کرد

 !فکر کنم همکار اون راننده رو پیدا کردم، درست گفتی تنها نیست-
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 :ای کور از انبار ایستادند و رسول با صدای آهسته گفتدر نقطه

 .میبینی؟ انگاری دو نفرن-

 .شاهو چشمانش را ریز کرد و نگاهش را بین جمعیت چرخاند

 ُکـ...کُـ...کدومه؟-

ل با سر به سمت مرد جوانی که کنار کارگرها ایستاده و مشغول تماشای پرشدن رسو

 .های روغن بود، اشاره کردوانت با کارتن

همین پسره دیگه، فامیلش یادم نیست چی بود، کریمی؟ تو بخش حسابداری کار -

 .میکنه

اما  برهکردم که فقط همون راننده هر دفعه یه کارتن یا کیسه بیشتر میمن فکر می

 !ظاهرا با این پسره همدسته

 :شاهو متفکر زمزمه کرد

جوری ذاره تو ماشینش، ایـ... اینیعنی اون راننده، با تایید حسابدار بیشتر جنس می-

کنن، دیگه کسی بهش گیر نمیده و بعد هم معلوم نیس کـ... کجا و چجوری آ... آبش می

 حتما پولشو هم نصف میکنن... نه؟

 :گفت رسول بشکنی زد و

زدی تو خال! حاال بریم یقشونو بگیریم؟ عمرا اگه بتونن انکار کنن، فاکتورای اصلی -

 .رو داریم

 .شاهو لب پایینش را از داخل دهان گزید

 !نه... باید تـ...تعقیبشون کنیم-

 .برای چی آخه؟ اصال زنگ بزنیم صد و ده بیاد جمعشون کنه ببردشون-

 .سمت ماشینش پا تند کرد راننده که به راه افتاد، شاهو به

 .کنهاونم به موقعش. فعال... بریم، ببینیم چـ... چی... چیکار می-

چنان در حال تعقیب راننده بود. تحویل دادن اجناس را با چشمان خودش دید و در هم

 .ای هم گره بین ابروانش از هم باز نشده بودندمدت، حتی لحظهتمام این
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  !رهداره یه جا دیگه می به جای این که برگرده شرکت-

شاهو سری به معنای تایید تکان داد و با حفظ احتیاط پایش را بیشتر روی پدال گاز 

 .فشار داد

 .کنددانست چه چیزی روی قلبش سنگینی میحس بدی داشت، و درست نمی

کردند و به ریشش یعنی واقعا تمام این مدت، درست زیر گوشش از او دزدی می

اش باشد، از اینکه احمق فرض شتر از آنکه ناراحت مال از دست رفتهخندیدند؟ بیمی

شده دلگیر بود. راننده جلوی یک فروشگاه زنجیره ای توقف کرد و کارتن های 

 .مانده را یکی یکی بیرون آوردباقی

 .هر دو از ماشین پیاده و با فاصله از پشت شیشه مشغول نگاه کردن شدند

اه با فروشنده، چند تراول در ازای اجناس گرفت و با وبش کوتراننده بعد از خوش

 .حال سرخوشی، مسیر آمده را بازگشت

  کار کنیم؟حاال چی-

 .سوال را رسول پرسید و وقتی جوابی از رفیقش نشنید ،به دنبالش وارد فروشگاه شد

قدر محکم کرد، اما آنسعی کرد عصبانیتش را نشان ندهد .باید عادی رفتار می 

تر از همیشه زد و رنگ چشمانش تیرهرا مشت کرده بود که به سفیدی میدستانش 

 .دیده میشد

 :زیر لب سالم کرد و گفت

  او.. او.. اون آقایی که همین االن رفت، به ُشـ... ُشما چی فروخت؟-

 :ای بود، پوزخندی زد و به تمسخر گفتفروشنده که پسر جوان حدودا بیست ساله

 !...شما َر...ربطی َن...نَدارهبه... به... شُـ...ُشـ-

ها در در عرض چند ثانیه، خون جلوی چشمانش را گرفت، نفسش بند آمد وهمهمه

سنگ به زبونت « »چقد پِت پِت می کنی عین چراغ گردسوز»ذهنش جان گرفتند، 

جویدش ، آوای زنانه "نیلوفر" بود که پر وار میاما آن میان آنچه موریانه« بستن؟

 :پیچیداصوات در سرش میتر میان رنگ
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ریم بیرون دهنت و ببند و روم نمیشه باهات جایی برم، تو رو خدا حداقل وقتی می»

 «!حرف نزن

 .حتی خودش هم نفهمید چطور مشتش روانه صورت پسرک شد

توانست هر کسی را بکشد، قدر عصبی بود که میرسول سعی کرد جدایش کند، اما آن

 !چه برسد به  این پسرک ریقو

 ...مشت بعدی را طرف دیگر صورتش زد؛ باز هم آن صدا تکرار شد

 «و میبریابروی آدم»

توانست عقب کشید و قبل از اینکه فرصت رسول از پشت سر، او را تا جایی که می

 .کند ضربه دیگری بزند، دستانش را دو طرف صورتش گذاشت

 .میکردخودش هم نفس نفس میزد، اما با این حال باید شاهو را آرام 

کنن غلط کرد... جان مادرت بیخیال... به خدا غلط کرد. شاهو نکن ازت شکایت می-

 .الکی الکی دردسر میشه برات

 :در صورتش هیچ تغییری پیدا نبود، پس رسول بدون اینکه از او جدا شود، ادامه داد

ن، ببین... االن طلبکار ماجرا تویی، حق با توئه، اما اگر عین التای چاله میدو-

بگیری این پسره رو لت و پار کنی و کار به شکایت برسه، اون وقت اونا هم شکایت 

 !کنن، بعدش اصال معلوم نیست حق رو به تو بدن یا نهمی

  .اختیار بودداد، اما واکنشش بیحق با رسول بود، نباید کنترلش را از دست می

کرده بود به دورترین قسمت به یاد تمام خاطرات بدش افتاده بود، خاطراتی که سعی 

 .ذهنش پرت کند، حال آن پسر، همه را تداعی کرده بود

اش بلند شده و با نگرانی متصدی دیگر، که خانمی جوان بود، سراسیمه از پشت باجه

 .به همکارش نگاه کرد

اش رنگ پوشیده و موهایش را چتری روی پیشانیاییونیفرم مخصوص سورمه

 .ریخته بود

 !جا؟ی این ارازل رو راه داده اینچه خبره؟ ک-

 .پلک بست و دستان لرزانش را در جیبش فرو کرد
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چند گام جلو رفت و پسر جوان که روی زمین افتاده و صورتش خونی شده بود، 

 .خودش را همان مقدار عقب کشید

نفس عمیقی کشید و دهان باز کرد تا توضیحی بدهد اما قبل از او رسول بود که به 

  .حرف آمد

کردند، شان میحاال دورشان کامال شلوغ شده بود. از مشتریانی که با کنجکاوی نگاه

 ...تا سایر پرسنل که قصد داشتند بیرونشان کنند

 .نیومدیم دعوا... فقط چند تا سوال کوچیک داریم-

 پرسین؟و با مشت زدن میشما سواالتون-

که کسی بتواند از اینوحوصله کلکل کردن نداشت، قبل کشید و حالسرش تیر می

العملی نشان دهد، یقه پیراهن پسر را گرفت و از روی زمین بلندش کرد و او عکس

 .اش روی صندلی برگرداند و پیراهنش را صاف و صوف کردرا به جای قبلی

 اون یارو.. چـ... چـ...چی بهت فُـ...فُروخت؟-

یگر جرأت حرف زدن پسرک آب دهانش را با صدا قورت داد. برخالف دقایق قبل، د

 .نداشت

 !کاریت ندارم... بگو-

 .وار هر چه که به ذهنش رسید، به زبان آورداتوماتیک

 .آرهروغن، عدس، لوبیا، نمیدونم هر دفعه میاد، یه چیزی می-

 :کرد، گفتهایش گوش میرسول که با دقت به حرف

مواد غذایی از یعنی چی؟ بدون فاکتور، بدون اینکه اصال معلوم باشه منبع اون -

 خرید؟کجاست، ازش می

  به وضوح رنگ از رخش پریده بود و

 .لرزیدندلب هایش می

 !اصال شماها کی هستین؟ من مجبور نیستم بهتون جوابی بدم-

همکارانش حرفش را تایید کردند و بار دیگر تذکر دادند که آنجا را ترک کنند وگرنه 

 .باید به پلیس پاسخگو باشند
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خواست فعال پای پلیس وسط کشیده شود، خود را نباخت و قاطع نمی رسول با آنکه

 :گفت

اتفاقا زنگ بزنید بیان، مارو از چی میترسونین؟ اونی که خالف کرده از کارکنان -

 .این فروشگاه بوده

 !کنه؟کار میجا چیبگید بیان تا ما هم بفهمیم اجناسی که ازمون دزدیده شده این

آسیب جدی نرسونده، نهایتا دیه تعیین میکنن، اما برای واسه دوتا مشتی که هیچ 

 برن؟دونید چند سال زندون میمشارکت تو دزدی، شما می

رسید ای نیز به نظر میپوشی بود، آدم فهمیدهمرد خوشصاحب فروشگاه، که عاقله

  .و هر دو را به اتاقش دعوت کرد تا ماجرا را حل کند

چنان پسر سرخ آن تنش اولیه خبری نبود، اما هم بعد از گذشت چند دقیقه، دیگر از

 .هایش را گرفته بودشد و به زحمت جلوی ریزش اشکو سفید می

ده و در ازای آقا به خدا ما تقصیری نداریم، بهم گفت صاحبکارش بهش پول کم می-

بقیه حقوقش بهش میگه مواد غذایی برداره، گفت زیر قیمت ازش بخرم، منم دلم 

 ...سوخت

 .هایش خنده اش گرفته بود و نتوانست جلوی پوزخندش را بگیردحرفاز 

تر شده بود، مشکلی در حرف زدنش به جز وقفه هایی که گاهی برای حاال که آرام

 .گیری میان جمله هایش می افتاد، نداشتنفس

گی... خری ولی به کسی نمیدلت نسوخته بود... با خودت گفتی، زیر قیمت می-

 !ولی هم به جیب میزنیجوری یه پاین

 .تر از قبل شدپسر سرش را پایین انداخت و صورتش سرخ

 .کنهدونستیم که دزدی میآقا ما فکر کردیم راست میگه، نمی-

 :این بار صاحب فروشگاه که دستانش را درهم گره زده بود، پرسید

  اومد؟هر روز می-

ها معموال پنج شنبه نه آقا، من بعضی چیزا که اینجا کم داشتم بهش میگفتم،-

 .آوردشون. امروز گفت سر راهش بودم با خودش آوردمی
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 .شاهو که از جا بلند شد، رسول هم به تابعیت از او برخاست

خوای ازت شکایت کنم، من میخوام این قَـ...قضیه رو قانونی پیگیری کنم... اگر نمی-

 .باید همکاری کنی. شاید الزم باشه... شهادت بدی

 .جواب داد بالفاصله

 .چشم-

 .دیگر شباهتی به آن پسر گستاخ نداشت

 :سری تکان داد و زیر لب گفت

 ...خوبه-

  .شدند، هر دو ذهنشان درگیر بودسوار ماشین که می

 .پـ...پیگیری قانونیش با خودت... دیگه نمیخوام اونجا... کار کننپـ..-

 !الزمه استفاده کندوربینا، فاکتورا، شاهدا... از َهـ... هر چیزی که 

 .به فکر این چیزا نباش، درست میشه-

 .چند لحظه ای که گذشت، رسول سکوت را شکست

  شاهو خوبی؟-

 .حالش خوب نبود اما عادت به درد دل کردن هم نداشت

 :زمزمه کرد

 ...آره-

 .دونم داری به چی فکر میکنی اما بیخیال... هر چی بوده دیگه گذشتهمی-

زد به هیچ چیز فکر نکند. همان راحتی که رسول از آن حرف میتوانست به کاش می

 .از حرص دندانش را روی هم سایید

  ...چـ...چطوری گند زدم به زندگیم، نمیتونم بگم بیخیالوقتی یادم میاد چـ...-

 

 :ناخودآگاه آه کشید و با افسوس گفت
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 ...و  بندازم دورکاش میشد این پَـ...پنج سال آخرم زندگیم-

باز مانده، چند باری پلک زد و سعی کرد صدای جیغش را خفه سا، با دهنی نیمهمه

 .کند

  شوخی نکن نازی! جدی جدی همون بود که گفتی چشماش سگ داره؟-

 .اش گذاشت و نگاهی به در انداختانگشت اشاره اش را روی بینی

... خودش گیم. آرهشنوه داریم چی میهیس، چه خبرته آروم باش، یه وقت شهین می-

 .خدابود به

قدر حواسم پرت موبایلم بود اون وای لعنتی پس چرا همون موقع نگفتی؟ من این-

 .اومدلحظه، که هیچی به چشمم نمی

  !شدم، فکر کنم از نحسی خانم توحیدیه جون توداشتم جدی جدی بدبخت می

 ریخت را دور انگشتشکرد و جلوی صورتش میشاخه مویی که مدام سرشکی می

 :پیچاند و گفت

اصال من بهش نگاه نکردم اولش، گفتم زودتر برم خونه تا دوباره دعوا راه ننداخته. -

 .اگر صدام نزده بود که تا االن هم نفهمیده بودم

 :به نقطه ای خیره و غرق فکر شد. گوشه لبش را به دندان گرفت و پرسید

 به نظرت خیلی عجیب نیست؟-

  چی؟-

و دیدی؟ از این مدل خارجیا بود. هم اومده دیگه! ماشینش همین که دو شب پشت سر-

 .معلومه مال اینجاها نیست

اصال حتی از طرز حرف زدن و لباس پوشیدنشم مشخص بود. بار اول فکر کردم 

 !یه رهگذره و اتفاقی پیداش شده، اما حاال مطمئنم که دلیلی داشته

 :به چشمان مهسا خیره شد و ارام گفت

 دلیلی...؟اما چه -

 .زد از فکر بیرون آمدبا باز شدن یکباره در و ورود میالد که نفس نفس می
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  صد دفعه نگفتم یهو در رو باز نکنی؟ نگفتم اول اجازه بگیری؟-

 .بیخیال خودش رو روی تختش پرت کرد و شانه ای باال انداخت

 .یادم میره دیگه، گیر نده-

 :ه دلناز گفتمهسا به سمتش رفت و با لحن مرموزی رو ب

  نازی تو یادته مجازات بچه های بد و حرف گوش نکن چیه؟-

 :خودش را روی تخت، کنار میالد انداخت و گفت

 !قلقلک-

 .و بعد صدای جیغ و خنده ی میالد بود که در کل اتاق پیچید

  خوان بخوابن؟گید سر ظهره، ملت میچه خبرتونه؟ نمی-

شان را خوردند. بحث کردن با شهین، عملی یهر سه به هم نگاه انداختند و خنده

شان نداشت پس ترجیح دادند فرسایشی بود که جز خسته شدن، هیچ عایدی برای

 .حرفی نزنند

 .مهسا از تخت بلند شد و مانتویش را که کج شده بود، روی تنش مرتب کرد

 .من دیگه برم-

 .هایش دو دو میزداراده جمع شد و مردمک چشملبخندش بی

 .وندی حاال... زوده آخهممی-

 .بینیم دوبارهو میکلی کار دارم تو خونه فدات شم، عصر هم-

 :چشم غره شهین را ندید و گفت

 .باشه، پس بذار تا دم در باهات بیام-

 .مهسا سعی کرد مانعش شود

 .رمخواد نازی، خودم مینمی-

 .تونمون خونهکنی؟ دیگه هر روزم که نیام، یه روز در میم بدرقم میمگه غریبه

 .روسری بلند گل گلی اش را روی سر گره زد
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 .آم باهاتخیال دو قدم راهه همش، میبی-

 .هنوز در حیاط بودند که با نعره میعاد متوقف شدند

 کجا با این سر و وضع؟-

آهی کشید و بی توجه به آن موجود مزاحم که طلبکار دستانش را دو طرف پهلویش 

 .دوستش را همراهی کردزده بود،  تا دم در 

داد، از های مختلف جوابش را میگرفت و یا به روشهر چقدر این پسر را نادیده می

کرد با تقلید از رفتارهای غیرمنطقی پدرش و حتی اکثر مردان رفت. فکر میرو نمی

 .توانست بزرگ بودنش را به دلناز ثابت کنداین خانواده، می

نیمی از آن زنگ بود، باز کرد و گونه مهسا را  در قدیمی و فلزی را که بیش از

 .بوسید

 .تا عصر خدافظ-

 .شان نشد، همان جا ماندیبرای هم دست تکان دادند و تا وقتی که دوستش وارد خانه

  به ما هم یه بوس میدی خانم خوشگله؟-

با تعجب به صدای زمخت و غریبی که با لحنی کثیف آن حرف را به زبان آورده 

. مرد نیشخند زد زنان سر تا پایش را وجب کرد و  کنار رفت، حضور ه کردبود، نگا

 .فرد دیگری که او هم دست کمی در الت بودن از دوستش نداشت، نمایان شد

اختیار خودش را عقب کشید و قصد دلناز به زحمت بزاق دهانش را قورت داد و بی

 .کرد به سرعت در را ببندند اما دست مرد مانع شد

  عموی دیوست کدوم گوریه؟اون -

 :با ترس گفت

 ...من نمیدونم، برو آقا مزاحم نشو-

بار دیگر سعی کرد در را ببندد که مرد جلوتر آمد و باعث شد دلناز ناخودآگاه جیغ 

 .بزند

 کنیم. بگوهر سوراخ موشی که خودشو قایم کرده، به گوشش برسون که پیداش می-

  !ده یا اسی تیزی نیستم اگر خودم پولش نکنممییا با پای خودش میاد و پوالرو پس 
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 .به همان سرعت که آمده بودند، رفتند و او را در بهت و حیرت گذاشتند

 .مانده توانش در را بستلرزید و با تههنوز از شدت ترس تنش می

بین بود که آنقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد که هنوز درک درستی نداشت و خوش

 .اشدفقط یک کابوس ب

 .میعاد گوشه حیاط ایستاده بود و حال و روزش دست کمی از او نداشت

 .به سمتش پا تند کرد و گوشه لباسش را گرفت

خوب گوش کن چی بهت میگم میعاد... اگر فکر کردی با تقلید از رفتارای عمو، با -

ی تونهای من، میداد و بیداد کردن و گیر دادن به بلندی و کوتاهی مانتو و روسری

  !چه که هستی نشون بدی باید بگم، زهی خیال باطلو بزرگتر از اونخودت

ها دونی غیرت چیه؟ میدونی تعصب چیه؟ یا کل تعریفت از این واژهتو اصال می

  محدود کردن و کالفه کردن منه؟

که به طرف مقابلت حس امنیت و راحتی بدی، نذاری غیرت و مردونگی یعنی این

  ...مدافعش باشیکسی اذیتش کنه و 

 

 .سری از روی تاسف تکان داد

 !اون وقت تو، رفتی گوشه حیاط از ترس قایم شدی-

زنگ تلفن روی میز باعث شد نگاهش را از کاغذی که روی آن نام بدهکاران توسط 

 .منشی نوشته شده بود، بگیرد

  بله؟-

تو هم بیا که در خوای شاهو گفتم هر دوتاشون بیان، هم راننده، هم حسابدار. اگر می-

 .جریان کامل اتفاقات باشی

 .میام-

انعطاف شد. اش سخت و بیاز جا بلند شد و به سمت اتاق رسول به راه افتاد. چهره

 .ای قدیمی در ذهنش نقش بستناخودآگاه صحنه
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در سوز هوای دی ماه، ماشین را گوشه خیابان پارک کرده و هر دو در حالیکه 

نوشیدند. شاهو هر چند ثانیه خورد، آب انار میهم می هایشان از سرما بهدندان

 .خندیدغش میداد و ستاره غشبار، فحشی زیر لب مییک

  .کرددل او دلش را گرم میهای از تهسرما برایش اهمیتی نداشت وقتی که خنده

کنم کردی نه االن، حس میی تابستون هوس میاَ...اَ...از دست تو دختر، حداقل چله-

 !و پام که هیچی... مغزمم یخ زده دست

 غرغرو؟خوری خب جنابمن هوس کردم، تو چرا می-

 :ابرویی باال انداخت و زیر لب گفت

 !تک خور-

 .ستاره برایش زبان درآورد و این بار خودش هم دیگر به خنده افتاد

اما وقتی متوجه نگاه های خیره چند پسر به ستاره شد، اخم هایش توی هم رفت و  

 .ان نصف و نیمه خورده را توی سطل آشغال انداختلیو

 .بریم دیگه-

 .چرا؟ چی شد مگه؟ ضد حال نباش توروخدا-

 !گُ...گُ...گفتم بریم-

کرده، در صندلی فرو رفته بود. کمی با اکراه شاهو را همراهی کرد و تمام مدت بغ

 .کم گره ابروان شاهو هم باز شدکه دورتر شدند، کم

 .، خیلی ترسناک میشی. قهرم باهاتکنیوقتی اخم می-

  ترسناک؟-

 ...و گوش نکنهکنه حرفتاوهوم، خیلی جدی... یه جوری که آدم جرات نمی-

 !چقدرم که تو ُمـ...مطیعی-

تونم من ذاتم سرکشه، تو ببین این اخما چقدر جذبه داره که منم اغلب اوقات نمی-

 .مقاوت کنم

 .رسول شدآهی کشید و بدون در زدن، وارد اتاق 
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  .با ورودش، رسول که در حال صحبت کردن بود، حرفش را قطع کرد

دو چهره با حاالت کامال متفاوت مقابلش بودند، ترس و اضطراب راننده که هر چه 

آورد، از عرقی که روی صورتش نشسته کرد، فامیلی.اش را به خاطر نمیفکر می

 .بودو لرزش دستان و دو دو زدن چشمانش، به خوبی مشخص 

 ...کرد که اینطور به نظر برسداما کریمی، بیخیال بود. شاید هم سعی می

کنار رسول روی مبل اداری نشست و پا روی پا انداخت. مسلط، با نگاهی خیره که 

 .شان به خوبی آگاه بوداز سنگین بودن

 .اشاره کرد که حرفش را ادامه دهد

برای انکار نمونده، همه مدارکی ترین راهی گفتم؛ دیگه کوچیکخب... داشتم می-

های این چند ماه اخیر انبار زیر سر شما بوده، موجوده. فقط کنه، کسریکه ثابت می

 !کافیه که شکایت کنم

 .حتما اشتباهی شده-

 !خواستم دزدی کنم که حمالی نمیکردمچه مدرکی؟ من اگر می-

 .دو واکنش ضد و نقیض... ظاهرا بدجوری دستپاچه شده بودند

 .کریمی از جا بلند شد و کیف دستی.اش از روی میز برداشت

 .زنن، جای موندن نیستجایی که به آدم راحت تهمت دزدی می-

  :سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

جا تلف کردم و زحمت کشیدم واستون. و اینبرای خودم متاسفم که چند سال عمرم-

 .، بهترهحقوق این ماهمم نخواستم هر چی زودتر برم

 .رو به راننده به در اشاره کرد

  !داداش تو هم جمع کنی بری، بهتر از تو خفت موندنه-

 .با همان رنگ و روی پریده، از جا بلند شد

گفتم که  تونیم حلش کنمزنید، حتما میآ...آره راستش من نگرفتم از چی حرف می-

 ...مون در رفتهشاید اشتباهی شده، به هر حال ما هم آومیم، شاید از دست
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 .هر دو به سمت در گام برداشتند که با صدای بلند شاهو متوقف شدند

کردند و دروغ گنجید، در چشمانش نگاه میاین حجم از وقاحت در باورش نمی

 .دادندتحویلش می

  !رهتا وقتی که پلیس نیومده... هیچ کس از اینجا بیرون نمی-

را کشید که صبر شاهو به سر رسید و  کریمی بی توجه به حرف هایش دستگیره در

 .او را به دیوار کوبید

تو همونی نبودی که گُ...گفتی مادرت مریضه؟ نگفتی دخل و خرجت... با هم -

م، مـُ...مساعده دادم؟ مگه من باهات راه نیومدم؟ و زیاد کردخونه؟ حقوقتنمی

 جوری طلبکار تو چشام نگاه کنی؟شه ایناصال... روت می

 .خوام این قضیه هر چه زودتر پیگیری بشهن به پلیس رسول، میزنگ بز-

 .راننده، درمانده بازوی رسول را گرفته بود تا دست نگه دارد

 .دمآقای سلطانی صبر کنید، بگید نزنه، من توضیح می-

 .رسول موبایل به دست، مردد مانده و منتظر کسب تکلیف بود

م که ید آخه؟ من او...اونقدر بی عرضهچه تُـ...توضیحی؟ با خودتون چی فکر کرد-

فهمم زیر گوشم چه خبره؟ بس کن پِـ...پِـ... پسرجون، اگه حرفی هم داری، تو نمی

 !اداره پلیس بزن

 ...کنیمشما زنگ نزنید، خب یه جوری درستش می-

 :پوزخند زد و پرسید

  چجوری اون وقت؟-

 :به کریمی نگاهی انداخت و ملتمس گفت

  م... نه یحیی؟دیخسارتشو می-

 .دستش را به معنای برو بابا در هوا تکان داد

 .دیم... من کاری نکردم که بخوام خسارت بدمو خسارت میچی چی-

 .این بار رسول تعلل را جایز ندید و مشغول شماره گرفتن شد
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تون خوام بدونم با اون همه مدرکی که علیهشو پلیس تعیین میکنه، میدیگه بقیه-

 .برنسال واستون میهست، چند 

 .راننده دیگر کم مانده بود پس بیوفتد و مدام به هر دو التماس میکرد

 .رسول نزدیک شاهو ایستاد و پچ زد

و پس بگیریم دیگه خوای اصال زنگ نزنیم، ها؟ خب شاید بتونیم پولگم میمی-

  خودمون حلش کنیم، نظرت چیه؟

تصور کند که با او موافقت لبخندی که روی لب هایش نشست، باعث شد رسول 

 .کرده

نه! هر اشتباهی... یه تاوانی داره، بذار اونا هم تاوان کاری که کردن رو بدن. -

 !رسهخوام به گوش همه برسه که دو...دور زدن من تهش به ُکـ...کجا میمی

هایش نشست. عاشق این خانه بود و از که شد، ناخوداگاه لبخند روی لب وارد حیاط

های پر از درخت و بوی نم خاکی که به مشام ک آبی رنگش، گلدانحوض کوچ

 .گرفترسید، انرژی مثبت میمی

جا بگذراند و همین موضوع باعث داد تمام وقتش را ایناز همان بچگی ترجیح می

 .ها داشته باشدتری با مادربزرگش نسبت به بقیه نوهشد رابطه نزدیک

  ننه کجایی؟-

ها اصرارها که در تمام این سالپا به داخل خانه گذاشت. با این از پله ها باال رفت و

اختر تمام برای کوبیدن و به جای آن ساختن آپارتمان زیاد شده بود، اما ننه

فقط کافیه یه بار دیگه حرف از کوبیدن »هایشان برای متقاعد کردنش را با جمله تالش

 !دبه پایان رسان« جا بزنید تا دیگه راهتون ندماین

آمد از موضع خودش کوتاه بیاید و برای اختر یک دیکتاتور واقعی بود. کم پیش می

 .شد، شاهو بودتنها کسی که استثناء قائل می

خری خوش اومدی مادر، باز خودتو انداختی تو خرج؟ این همه میوه واسه چی می-

  خوره؟پسر؟ مگه یه پیرزن چقدر میشاه

 .سر اختر را بوسید و سالم کرد
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تون... خوبه، شورم. میوه هم برای سالمتیو میجا بشین... من خودم همششما این-

 .شو جبران کنهتونید بخورید حداقل میوه... یکمخیلی از غذاها رو که نمی

 .او را روی صندلی نشاند و به سمت سینک رفت

 .من دیگه آفتاب لب بومم مادر، میوه خوردن یا نخوردن توفیری نداره-

 .هایش را تا آرنج تا زد و پرتقال ها را در سینک ریختآستین 

این حرفا چـ...چـ...چیه ننه؟ فکر کنم تنهایی خیلی بهت فشار آورده که باز از این -

 حرفا میزنی، پس پرستارت کجاست؟

 :اختر آهی کشید و گفت

بچش سرما خورده بود، همش دل نگرون بود، دیدم هوش و حواس درست حسابی -

 .م تا خوب نشده، نیادنداره، گفت

 .از جا بلند شد و شاهو را که مشغول شستن میوه بعدی شده بود، کنار زد

 !ور، این کارای زنونه به تو نیومدهبرو اون-

 .تک.خنده کوتاهی زد و کنار اختر ایستاد

بیخیال ننه، میوه ُشـ...شستن که دیگه زنونه و مردونه نداره. حتی آشپزی هم که -

 .انجام میدن رو هم من دوست دارم. دستپختمم ای... بدک نیسبیشتر، خانما 

کردی ایستادی و نگاه میپختم کنارم میدونم مادر، یادم نرفته هر دفعه که غذا میمی-

 نوشتی یادته؟کنم. یه دفتر آشپزی هم داشتی پنهونی دستور پختا رو میکار میچی

به دنبال یادگیری آشپزی بود، اش که با جدیت شاهو با یادآوری روزهای نوجوانی

 .لبخند زد

 کردم هیچ َکـ...کس جز خودم ازش خبر نداره، شما از کجا فهمیدی؟ هنوزمفکر می-

ولی بعد از  خوام غذا بپزم.شد بگم میمونه برام. روم نمیدارمش، عین گنج می

 .تکشون رو امتحان کردمکه.... تنها شدم تکاین

  !شه که هم بیرون کار کنی، هم تو خونه، نمیباس دنبال زن بگردیم برات-

دستمال تمیزی را از کابینت برداشت و شروع به پاک کردن میوه های شسته شده 

 .کرد
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من اگه بخوام یه نفر واسم غذا بپزه و خونه رو تمیز کنه که خدمتکار می آرم، -

آ... آشپزی چـ...چرا زن بگیرم؟ دوره زمونه عوض شده ننه، دیگه توانایی خانما تو 

 .شه، همین ا... االن تو شرکتم، بهترین حسابدارم، یه خانمهداری خالصه نمیو خونه

 .اختر از سرش را از روی تاسف تکان داد و از ته دل آه کشید

 خواست بهتر از تو رو پیدا کنه آخه؟و ندونست، از کجا میاون لولوفر قدرت-

 .بلندی زیر خنده زدباره با صدای شاهو لحظه ای مات ماند و یک

خنده اش گرفته « لولوفر»به « نیلوفر»بی.اختیار از تشبیه مادربزرگش و تغییر نام 

 .بود

 :انگشتان دستش را دو طرف دهانش گذاشت تا خنده اش را قطع کند. در نهایت گفت

 .طوری بگیدو اینآخه این چه حرفیه؟ درست نیست اسمش-

گیرم، یه ، دفعه بعدی خودم برات زن میاون ایکیبری حقشه هر جور صداش کنم-

رم دو ساعتی بخوابم، حاال که آشپزیت خوبه بار خودت انتخاب کردی کافیه! من می

 .سبزی امشب با خودتپس قورمه

 !قُـ...قورمه سبزی که برای شما سمه، نهایتا عدسی بپزم-

 .اختر جارو دستی را از گوشه آشپزخانه برداشت و جلوی شاهو گرفت

 .واسه اون مادر سوسولت عدسی درست کن برو-

 .با جارو ضربه نه چندان آرامی به کمر شاهو زد

 .پاشو برو خونت اصال-

 کار میکنی؟آخ ننه... چیـ... چی-

  گیره؟کشه، عدسی کجای دل منو میخجالتم نمی-

 

 .شاهو وقتی به خودش آمد که حتی از حیاط خانه هم به بیرون پرت شده بود

 .ای باال انداختماشینش رفت و شانه با خنده سمت

 .زداختر تنها کسی بود که مقابلش حصاری که به دور خود کشیده بود، کنار می
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های بدنسازی نداشت، اما همیشه رژیم که اعتقادی به گذراندن وقتش، در باشگاهبا این

اش که از اصالت کرد تا هیکل درشت و چهارشانهغذایی خاصش را رعایت می

پز شده را برای بارشان به ارث برده بود، روی فرم بماند. ماهی و سبزیجات آبتکرد

 .خودش در بشقاب چید

 .خوردن کردغذا را امتحان نکرده بود، که موبایلش شروع به زنگ هنوز طعم

 .چنگال را به بشقاب برگرداند و تماس رسول را پاسخ داد

 .جانم رسول-

 .شممزاحم میم؛ وقت و بی وقت آقا من شرمنده-

 .و بزن پسرباز ُخـ... خل شدی؟ حرفت-

اون لیستی که از بدهکارای شرکت بهم دادی، پیگیری کردم. تا همین االن دوتاشون -

 .و ریختن به حساببدهیشون

ریزه، یکی هم که نه شماره موبایلش، رحیمی گفت تا آخر هفته اگر بهش وقت بدیم می

 .کدوم رو جواب ندادش هیچهش و حتی مغازنه شماره ثابت خونه

 :حال پرسیدزد منظورش چه کسی بود، اما با اینحدس می

  کی؟-

و پر نکنه، بهمن اشتیاق، چند دفعه قبال زنگ زدم بهش اخطار دادم اگر حسابش-

شنوی این یارو شپش تو کنیم، هی گفت چشم، چشم ولی از من میو برگه میچکش

 !رقصهجیبش بندری می

زنی، چی شد؟ این آدمی که ری باهاش حرف میخودت از نزدیک می راستی گفتی

 .بینم، عمرا کارمون باهاش با تلفن راه بیوفتهمن می

 .رفتم، اما یه سری اتفاقات افتاد که دیگه... حتی فٌـ...فرصت نشد ببینمش-

  دفعه من برم؟خوای اینمی-

 .چیکنم، ممنون بابت همهنه ُخـ...خودم حلش می-

را در مدت زمان کوتاهی خورد و به کت اسپورتش که روی مبل انداخته بود، شامش 

 .چنگ زد
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حاال که ماجرای دزدی را حل و فصل کرده بودند، باری از روی دوشش کم شده 

 .بود

گذاشت تا اوضاع مالی شرکت بهبود پیدا هایش میدیگر باید تمرکزش را روی طلب

 .کند و به خوبی قبل شود

دم عقب رفت و به خانه نگاه کرد، درست آمده بود. همان کوچه، همان با تردید چندق

 !ی قدیمی ویالیی و همان در از رنگ و رو رفته و زنگ زدهخانه

همه آدم، شد آنکرد. مگر میکس در را برایش باز نمیدانست چرا هیچاما نمی

 .شان بزندزمان غیبهم

هم صدای تکراری اپراتور، اعالم شماره موبایل بهمن را بار دیگر گرفت که باز 

 .کرد که تلفنش خاموش استمی

ی روبه رویی، با کنجکاوی در حال تماشای زن میانسالی با چادری مندرس، از خانه

 .شاهو بود

 :ی چادر را از گوشه دهانش بیرون آورد و گفتگوشه

 .و خسته نکن، رفتنخودت-

  یعنی چی؟ کُـ... کُـ...جا رفتن؟-

 .، چشم و ابرویی آمد و منتظر نگاهش کردبه جای پاسخ

  .پوفی کشید و از جیب کتش چند اسکناس به زن داد

 .بلند خندید و پول را ماچ آبداری کرد

 .سر و صدا رفتنو جمع کردن و بیدو ساعت پیش وسایلشون-

 .خب کجا رفتن؟ چـ... چرا رفتن؟ کامل بگو-

 .تچرا رفتنش که معلومه، به عالم و ادم قرض داش-

ش رفت. جرات نداشت از خونهاومد و میدیگه این اواخر همش شرخر بود که می

و بست! بگو ببینم، تو هم پاییدش اونم فلنگبزنه بیرون. امروز از شانسش کسی نمی

  ازش طلب داشتی؟

 :ی شاهو نگرفت، گفتجوابی که از چهره مات و مبهوت مانده
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پیدا کردن بهی مفنگی، عینهو پیدا کردن و بخون، دیگه پس داشتی، فاتحه پولت-

  !سوزن تو انبار کاه میمونه

  بهی؟-

 !بهمن دیگه-

کرد که حس حضور همچنان هاج و واج مانده بود و به جای خالی زن نگاه می

 .شخصی، کنارش باعث شد به عقب بچرخد

تاده اش ایسدانست، با رنگی پریده در نزدیکیهمان دختری که نسبتش را با بهمن نمی

حال روی زمین کرد که آن را بیبود. کیفش انگار زیادی روی دوشش سنگینی می

 .کشیدمی

رسید شرایط سوال و جواب شدن را داشته کشید اما به نظر نمیباید از او حرف می

 .باشد

 دختر؟-

گشت و صدای ملوک خانم در زده دنبال کلید میدلناز بی توجه به اطرافش، هول

 .زدسرش زنگ می

  «خودتو خسته نکن، رفتن»

 :چرخاند، با خودش تکرار کردکه کلید را در قفل میزیر لب در حالی

 «رفتن؟»

 :تقریبا خودش را داخل خانه پرت کرد و فریاد زد

  میالد؟-

 .قدم طی کرد و متوجه ورود شاهو به داخل نشدشان را با چندحیاط کوچک

 :یلرزید، فریاد زدبه آشپزخانه رفت و بار دیگر با صدایی که م

  شهین؟-

کرد هر لحظه ممکن بود از لرزید و حس مینه تنها صدایش، بلکه تمام وجودش می

خواست حرفی بزند اما دلناز کیفش را روی زمین انداخت و این بار حال برود. می

 .ها رفتسمت اتاق
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  میعاد؟ مهال؟-

 

نفره که دو طرف اتاق تک ها با دو تختکل خانه را گشت و باالخره در یکی از اتاق

 .چیده شده بود، متوقف شد

 .سمتی از اتاق بچگانه و سمت دیگر دخترانه و در عین حال ساده بود

امید که وقتی با خالی بودن آن مواجه کمد دیواری را باز کرد و انگار تنها امیدش نا

 .شد، دنیا روی سرش آوار شد و روی زمین افتاد

ها بگذرد. به هر حال تفاوت از کنار این گریهوانست بیتدانست چرا، اما نمینمی

زمانی که به کمک نیاز داشت، او بدون این که شناختی از هم داشته باشند، بی هیچ 

  .داشتی کمکش کرده بودچشم

 .کرد که جلوتر رفت و کنارش زانو زداحساس دین می

  دختر؟-

تعجب و چشمان بند آمد و با اشدلناز که انگار تازه متوجه حضورش شده بود، گریه

 .اش شدقرمز از اشک خیره

چسبیده و صورت ملتهب باعث شد بزاق دهانش همآن صورت تر، مژه های بلند به

 .را با صدا قورت دهد

ای برای دلداری دادن پیدا نکرد، هنوز خودش هم گیج بود. پس حرفی را زد که کلمه

 .از آن مطمئن بود

 .شهدرست می-

گونه صدا میزدند؟ او را شناخته بود، مگر چند نفر او را این« دختر»مه از همان کل

  کرد؟جا چه میاصال این

  دید؟نکند داشت خواب می

خوای؟ حرف حسابت چیه؟ با اجازه کی اومدی داخل؟ برای می تو کی هستی؟ چی-

  کنی؟ شرخری؟ طلبکاری؟ کدومش، ها؟و تعقیب میچی من
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نفس افتاد. خم شد و دستانش را سوال پرسید که به نفس وقفهقدر سریع و بیآن

خواست کمکش کند، اما از زانوهایش گذاشت. چند بار بلند سرفه کرد. شاهو می

 .دادترسید. البته به او حق میواکنش این دختر می

 ای که وقت و بی وقت سر راهش سبز میشد؟مگر چه بود جز غریبه

 .ها دور خودش چرخیدهمچو دیوانهدلناز از جا بلند شد و چند بار 

 :به کمد عاری از لباس اشاره کرد و رو به شاهو گفت

 .و جمع کردنو خوب باز کن و ببین، لباساشوناون چشمات-

 .آستینش را گرفت و او را دنبال خود تا اتاق خواب عمو و زن عمویش کشاند

 .وناینجا هم هیچی نیست، نه چمدوناشون، نه لباساشون، نه پوالش-

 .هق زد و باز هم صورتش خیس از اشک شد

 ...ول کردن رفتن، منم هیچی ندارم بهت بدم. تو رو خدا برو-

  .حال شده و چشمانش پف کرده بود، نشستمردد کنار دلناز که از شدت گریه، بی

دقیقا فرم نشستنش را تقلید کرد، پاهایش را در شکم جمع و دستانش را به دورشان 

 :روش زانویش گذاشت و با صدای گرفته ای گفتپیچید. سرش را 

 .خوامُپ...پول نمی-

تواست در چشمان آن علت اصلی حضورش در آنجا، چیزی جز طلبش نبود اما نمی

 .دختر نگاه کند و روی حدسش صحه بگذارد

 .دلناز با پشت دست صورتش را پاک کرد

 ...پس-

ناتمام بگذارد و از جا بلند صدای چرخیدن کلید و باز شدن در باعث شد حرفش را 

 .شود

که به خاطر شکم بزرگش به رنگ در حالیپشت و خاکستریمرد مسنی با موهای کم

ها خیره شد و با دیدن موی بی حجاب دلناز داشت، با تعجب به آنزحمت گام برمی

 :با صدای بلندی گفت
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  استغفرهللا... تو چرا هنوز اینجایی؟ نباس با عموت اینا باشی؟-

 :به شاهو اشاره کرد و پرسید

  این سرخر کیه دیگه؟-

 .چند قدم جلو رفت و شالش را روی سر مرتب کرد

من از صبح سرکار بودم، االن که اومدم سالم مشدی، شما خبر دارید چی شده؟ من...-

  !ملوک خانم گفت رفتن

 .کرداش را فشار داد و انگار که با خودش حرف زده باشد، زمزمه با دست پیشانی

 چی شده... عمو به شما چیزی نگفت؟ فهمماصال نمی-

 ...وایسا بینم، من درست ملتفت نشدم یا-

 .خنده کوتاهی کرد و ادامه داد

 تو رو قال گذاشتن؟-

ای همچو سیلی به صورتش کوبیده حقیقت، گرچه سخت، گرچه تلخ، از زبان غریبه

 .شد

 .لب گزید و سرش را پایین انداخت

 .رفتانش هر لحظه بیشتر تحلیل میکرد توحس می

 :جان و ملتمس گفتبی

  رن؟دونید کجان؟ نگفتن کجا میو بگید، نمیتورو خدا راستش-

ره، نه من پرسیدم. به من چه اصال؟ همین که نه بهی گفت کدوم قبرستونی می-

 .باالخره گورشو گم کرد، خوبه

یشش کم کنم. همون دو سه گفت از پول پداد، هی میدرمونی که نمیاجاره درست

 .تومن باقیمونده رو هم ازم گرفت و ِد برو که رفتی

 :به شاهو نگاه بد و تهدید آمیزی انداخت و گفت
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امروز، فرداست که مستاجر بیاد. زنگ زدم عموت که بقیه وسایلشو جمع کنه ببره -

نیاد ولی جواب نداد. اگه دیدیش بگو من جایی ندارم این خنزر پنزرارو جا بدم، 

 !شون تو کوچهپیِشون میندازم

 .پیرمرد انگار از حضور شاهو کالفه شده بود

 و کم کنی؟شوما نمیخوای زحمت-

 .اش را باال انداختخیال شانهپوزخند زد و بی

 .فعال هستیم خدمتتون-

مشدی، سیبیل پرپشت و نامرتبش را که یکی در میان سیاه و سفید بودند، با حرص 

  .جوید

 .خانم، یه عرض خصوصی داشتمنازی -

 .دلناز با تردید جلوتر رفت و سرش را آرام تکان داد

 ...بله-

 :ی از نظرش مزاحم نرسد، گفتای که به گوش غریبهبا صدای آهسته

  تو حیاط بهتر نیست؟-

توانست حس خوبی از این شاهو ناخودآگاه ابروهایش در هم گره خورده بود و نمی

 .خصوصی بگیردهمه اصرار برای صحبت 

  !و بزنید حاجیحرفتون-

یا در واقع همان نازی، که اسمش را دیگر فهمیده بود، هم همین حس « دختر»ظاهرا 

 .دادرا از آن مرد گرفته بود که جوابش را سفت و سخت می

جا رو داری؟ خوای کجا بمونی؟ پول رهن ایناگه عموت اینا پیداشون نشه، می-

 .نشسته دختر جونمشتری دست به نقد پاش 

 .توانست به او نسبت دهدتنها صفتی بود که در آن لحظه، شاهو می« مرتیکه پولکی»

تر از دلناز لبش را محکم گزید و سرش را پایین انداخت. صورتش حتی کمی سرخ

 .حالت عادی شده بود



کاوریری  
 

62 | P a g e  
 

من... خب راستش... پول رهن که ندارم ولی یه چند روزی به من مهلت بدید. اصال -

 .تونم پیداشون کنم، یا نهینم میبب

اگر هم خبری ازشون گیر نیوردم، لطف کنید چند روزی صبر کنید تا من یه جایی 

 .جا رو خالی میکنم حتماپیدا کنم، بعد این

 .مشدی دستی به ریش بلندش کشید و با نگاه تیزش سر تا پایش را وجب کرد

کرد و یز و کثیف، حالش را بد میکم مانده بود در همان لحظه، عق بزند. این نگاه ه

ها چرانیبا وجود تیپ ساده و چهره بدون آرایشش، بار اولی نبود که هدف این چشم

 .گرفتقرار می

  شه که، تا حاال دیدی جایی مفت و مجانی بهت چیزی بدن؟طوری نمیاین-

 :منتظر پاسخی نماند و خودش گفت

 ...دن ولی یه پیشنهاد دارم براتنه، نمی-

 

 .نوک انگشتان دست راستش را به هم چسباند. نزدیک دهانش برد و پر صدا بوسید

 !هلو-

  چه پیشنهادی؟-

 .جا بمونیتونی ایناگه قبول کنی، تا هر وقت بخوای می-

 .چشمانش برق میزد و هیجان زده ادامه داد

 !کامال رایگان، بدون اجاره-

 :با شک پرسید

 تتون... چیه؟شرط-

های ای که به نظر دلناز زشت می آمد، تحویلش داد و دندانآمده مشدی لبخند کش

 .زردش را به نمایش گذاشت

جا، آم اینچیز زیاد سختی نی... فقط باس یه کوچولو با دل ما راه بیای! گاهی می-

 .بذاری ببینمت
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از این حجم از وقاحت دهانش باز مانده بود. هنوز چند ساعت هم از تنها شدنش 

  .شنیدو چنین پیشنهادی میگذشت نمی

 .اراده لرز کردباره سرمایی از جنس ترس و ناامیدی در تنش نشست و بیبه یک

 ...کرد، بیشتر از همیشهپناهی و تنهایی میاحساس بی

همان لحظه دلش برای پدر و مادرش پر کشید. حتما اگر بودند، اوضاعش فرق 

 ...شد، حتماکرد، خوشبخت میمی

افکار در عرض چند ثانیه از ذهنش عبور کرد و دوباره آن ماسک سرسخت تمام این 

 .را روی صورتش کشید

خواست بر سرش فریاد بزند و حقش را کف دستش بگذارد اما با دستی که روی می

 .شانه مرد نشست، فرصتی پیدا نکرد و حرفش را خورد

 !خوای ببینی؟و چی؟ نمیمرتیکه دوزاری، احیانا من-

های آن پیرمرد را داشت و به سختی ظه، قابلیت خرد کردن تمام استخواندر آن لح

 .خودش را کنترل کرده بود

  ...نگفتی-

 «...مشدی»و با تمسخر ادامه داد 

  تو رو سننه؟ اصال تو سر پیاز ی یا تهش؟-

بدون این که شخص خاصی مخاطبش باشد دور خودش چرخید و شروع به داد زدن 

 .کرد

  و ببینم؟و مفتی به کسی بدم، باس کینخوام خونمایهاالناس من -

 .کنه. شلوغش نکنهمین امروز ُخـ...خونه رو خالی می-

 :و به تقلید از خودش گفت

  !و کم کنفعال زحمت-
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پیرمرد که فرصت را از دست رفته دید، زیر لب شروع به غر زدن کرد و در همان 

 .حال به سمت در چرخید

  !خونه خالی باشه فردا صبح که میام، باس-

  !پسر آورده خونه اونوخ واسه من ادا مریم مقدس در میاره

 .شاهو با حرص در را پشت سرش بست

 .مانندی را پشت سرش شنیدهنوز در فکر مردک وقیح بود که صدای جیغ

ابروهایش از تعجب باال پریدند و در همان حال صد و هشتاد درجه به سمت منبع آن 

 .چرخید

  !گیدیگه کی هستی؟! اصال چی میتو... تو -

 کار کنم... کجا برم تا فردا آخه؟وای حاال من چی

  .ناباور نگاهش کرد

  جای تشکرته؟ نشنیدی مگه چی گفت؟-

 :دلناز پوزخند زد و با حرص گفت

کر که نبودم، شنیدم! چیه فکر کردی االن آب از لب و لوچم آویزون میشه غیرتی -

از پس خودشون بربیان، حداقلش من به یکی مثل تو احتیاج شدی؟ دخترای اینجا بلدن 

 .ندارم

به سوی اتاقش رفت و بعد از چند بار زیر و رو کردن وسایلش، کوله پشتی مشکی 

 .رنگش را پیدا کرد

حین، مشغول تماس گرفتن با ریخت و در همانهایش را در کوله میبی دقت لباس

 .خانواده عمویش شد

حرص موبایلش را روی تخت پرت کرد و زیر لب عصبی بعد از چند لحظه با 

 :زمزمه کرد

 ... همشون خاموشه ِخاموشه... گوشی-
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رفت که پایش با کارتن حواس جلو میشاهو هنوز در شوک برخورد دلناز بود و بی

پر از وسیله برخورد کرد و نزدیک بود محکم به زمین بخورد که به هر زحمتی 

 .بود، خودش را کنترل کرد

 .ز سر و صدای ایجاد شده، دلناز چشمانش را روی هم گذاشت و آه کشیدا

 .لحظه ای بعد، در چهارچوب در ایستاده بود و طلبکار به شاهو نگاه میکرد

  !جایی؟ به سالمتشما چرا هنوز این-

 ...اما نازی خانم-

 :ناخودآگاه طبق عادتی که داشت، گفت

 !نازی نه و دلناز-

 .ی تکان دادنفسش را فوت کرد و سر

 .خیلی خب! ِد... ِد... دلناز خانم-

گونه صدا زده، بالفاصله حرفش را قطع کرد به عمد اسمش را ایندلناز که خیال می

 .کرد

  ...هی... وایسا-

پوست لبش را با حرص کند و همان لحظه سوزش و طعم خون را حس کرد. 

 .های شهین افتادناخودآگاه به یاد دهن کجی

کرد. مادرش موهای پدر و مادرش بودند، هیچ کس اسمش را مخفف نمیتا وقتی که 

 .بافتزد و از دو طرف میحالتش را با عشق شانه میخوش

کرد. با صدای زیبایش که جان زد و صورتش را نوازش میروی سرش بوسه می

اما همین که به خانه عمویش « دلناِز نازم»کرد: میداد برای الالیی گفتن، زمزمه می

 «نازی»پا گذاشت، تبدیل شد به 

چن صباحی برای این موضوع جنگید اما در نهایت که فهمید زورش برای به کرسی 

 .هایش زیادی کم بود، تسلیم شدنشاندن حرف

  .های بد دلناز بودرسید اما این شروع خاطرهاهمیتی به نظر می شاید موضوع بی

 .ن برو بیرونکنی؟ همین االو مسخره میبه چه حقی اسم من-
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 .نفس نفس میزد و مشخص بود که به هم ریخته

آمد که حتما سوتفاهمی شده. او که حرف بدی نزده شاهو گیج شده بود. به نظرش می

 .بود، فقط زبانش گرفته بود

داد هر چه زودتر برود، اما از خواست خودش را به زور تحمیل کند. ترجیح مینمی

 .طرفی انگار که پای رفتن نداشت

کارت ویزیتش را با تعلل از جیب کتش بیرون آورد. اوضاع کمی حاد شده بود، 

 .شدقدر سخت میبایست یک کارت دادن ساده، آنوگرنه نمی

تر این دختر بود که نسبت به حالت های عجیب و تاثیر عجیبشاید هم از خاصیت

 .عادی، او را کمی هول کرده بود

 .ن تماس بگیریداگه ُک... کمک الزم داشتید، با م-

 :چند لحظه بعد، اثری از شاهو نبود و دلناز مبهوت زیر لب از خودش پرسید

 «لکنت داشت؟»

 .ی سالن عاری از وسایل، نشستبی حس و حال گوشه

ای زل زد. حاال کمی از شوک اولیه هدف به گوشهدر واقع خودش را بغل کرده و بی

 .بیرون آمده بود

ی عمویش ناراحت باشد، از ناپدید شدن خانواده خواست با خودش صادقاگر می

 !نبود

 .حتی احساس خوبی هم نداشت، کامال خنثی

 .شد. از فکر ندیدنش قلبش تیر کشیددلش فقط برای میالد تنگ می

موضوع اصال پیچیده نبود. عمو بهمنش، که به عالم و آدم بدهی داشت، وقتی اوضاع 

اش را ود به زندان بیوفتد یا خطری خانوادهقدر خراب دید که هر لحظه ممکن برا آن

 .تهدید کند، در فرصتی مناسب فرار را به قرار ترجیح داده و فلنگش را بسته

اما چرا او را با خود نبردند؟ درست که دخترشان نبود ولی یک عمر به قول شهین 

 .ها که بودآن« خورنون» 

  دیگر عادت کرده بودند، نکرده بودند؟به هم
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دانست. دوازده سال؟ چهارده سال؟ ال کنارشان زندگی کرد؟ حتی درست نمیچند س

  !شاید هم بیشتر

 .وقتی مشغول کالس و شاگردانش بود، یک بار موبایلش زنگ خورد

ی عمویش ثبت شده بود. حدس زد که همان زمان فرارشان به او تماس نام و شماره

اما فقط یک بار؟ بدون هیچ تالشی  خواستند با خود ببرند،گرفته  احتماال او را می

 ...بیشتری

 اگر به جای او، مهال یا میعاد هم بودند هم با یک تماس سر و ته همه چیز را هم

  آوردند؟می

صدای زنگ در باعث شد با کرختی از جا بلند شود. با این که آیفون تصویری نداشتند 

کردند به خوبی را باز میو دکمه اتوماتیک باز کردن هم خراب بود، باید شخصا در 

 .دانست که مهسا پشت در ایستاده. مدل در زدنش مختص به خودش بودمی

 .ایدو بار پشت هم و یک بار با فاصله چند ثانیه

 .زمان شدباز شدن در، با پرت شدن دوستش در آغوشش هم

 .الهی بمیرم برات-

به سرعت عجیبی پخش که در این محله، خبرها « دونی؟تو دیگه از کجا می»نپرسید 

 .دانستندشد و شک نداشت که حاال همه اوضاعش را میمی

 :که که اتفاق خاصی نیوفتاده باشد، خیلی معمولی گفتمهسا را عقب کشید و مثل این

 .خدا نکنه، خوبم-

 .شد و برای بار چندم سوالش را تکرار کردمهسا هنوز باورش نمی

 !شه؟وای یعنی جدا رفتن؟ آخه مگه می-

 .کالفه پوفی کشید و خودش را روی تختش انداخت

  !پرسی؟ رفتن دیگهچند بار می-

شی به عموت شه؟ این عموئه یا سیب زمینی پشندی؟ تو که ناراحت نمیآخه مگه می-

  این جوری بگم، ها؟

 .که منتظر پاسخی از جانب دلناز باشد، حرفش را ادامه دادو بدون این
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  کنم ها ولی چرا تو رو با خودش نبرد؟یو درک مببین فرار کردنش-

 .انگار مهسا آمده بود که داغ دلش را تازه کند

 .دنو نمیکدوم جواب تماسامدونم... هیچمن واقعا نمی-

 .شان را تغییر دادمتوجه لحن پر از افسوس دوستش شد و موضوع صحبت

نالیدی از شهین و نمیبه خدا اگر بشینی غصه بخوری نه من نه تو! مگه یه عمر -

 ذاره پیشرفت کنی؟که نمیکنه؟ اینکه همش محدودت میزورگوییاش؟ از این

آره؟ کنه و ادای آقا باالسرا رو در میگفتی میعاد مدام تو زندگیت دخالت میمگه نمی

  ها؟

 .خودش هم از تصورش هیجان زده شده بود

ه راحت شدی. آخه چرا نشستی به این فکر کن که دیگه از دست این خانواده مسخر-

 غمبرک زدی؟

گی دختر، مگه همه چی به همین آسونیه؟ حاال من کجا رو دارم برم؟ اصال چی می-

 ...اندازم می تونم جایی رو اجاره کنم یا نه، تازهدونم با پول پسنمی

 :اش را با زبان تر کرد و گفتلب خشک شده

ترسم وقتی عمو رو پیدا نکنن، واسه من میکار کنم آخه؟ طلبکارا... اونا رو چی-

  کنن که ازش خبر ندارم؟کدوم باور میدردسر درست کنن. به نظرت هیچ

 .مهسا اخم کرد و شوخی و لودگی را کنار گذاشت

آی پیش خودم. خجالت بکش، یعنی چی که کجا برم؟ پس من هویجم؟ یه مدت می-

جا، تا تکلیفت معلوم نم فعال بمونه همینشوبقیه چینیم تو اتاق منوسایل ضروریتم می

 .بشه بتونی یه تصمیم کلی بگیری

 شاید یه روز برگشتن، ها؟ خدارو چه دیدی

ها دنبالش گم اگه برگشتن هم دیگه نباید قبولشون کنی، فرصتی که سالولی من می

 .بودی، بدست اومده

 شروع یه تحول بزرگتونه شاید این ماجرا ظاهرا اتفاق بدی باشه، اما باور کن می

  تو زندگیت باشه! غصه خوردن نداریم خب؟
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  .االنم پاشو هر چی که الزم داری، جمع کن بریم خونه ما، پاشو

زد، اما با اکراه از جا بلند شد. مگر نه با آن شور و اشتیاقی که مهسا از آن دم می

  چاره دیگری هم داشت؟

  .شونتونم اینجا بذارمیباید یه فکری به حال بقیه وسایل کنیم، نم-

مشدی اومد واضح گفت یا باید به شیوه خودش باهاش راه بیام یا هر چه زودتر برم 

 .چون تمام پول پیش رو عمو ازش گرفته

 .برخالف تصورش ظاهرا مهسا اصال شگفت زده نشد

و نشون داد پس! من دونستم، مردک شکم گنده عوضی... باالخره ذات خودشمی-

  .کنه ها! توجه نکردی به حرفمیه جوری نگات می ل گفتماز همون او

باره، انگار که چیزی را به خاطر آورده باشد، چشمانش سری تکان داد و به یک

 :درشت شد و با تعجب گفت

  !کنیجا بود، باور نمیاگر بگم قبل از تو کی این-

 .دادی منتظر مهسا، ادامه بعد از چند لحظه مکث و نگاه کردن به چهره

 !قشنگجناب چشم-

 :مهسا متعجب پرسید

  کار داره؟بازم پیداش شد؟ چرا؟ نگفت چی-

  .پرسی تو، کالفه شدمنه، چقدر سوال می-

 .از تخت بلند شد و کوله اش را باز کرد تا چک کند چه لباس هایی را برداشته

جا پیداش اینکار داره که هی دونم چیتازه غیرتی هم شد! باورت میشه هنوز نمی-

  میشه؟

 :مهسا تقریبا جیغ زد

  کار کرد؟نه، جان من بگو چی گفت؟ یعنی چی که غیرتی شد؟ مگه چی-

 .حاال که فکرش را میکرد حتی کمی خنده دار هم بود
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ش و با جذبه گفت دوزاری که واقعا ترسید و جمع کرد و رفت. چین زد رو شونههم-

حداقل زن و بچه هاش ازش حساب  و عمو داشتکاش نصف اقتدار و ابهتش

 ...بردنمی

 .با یادآوری برخوردشان کوتاه خندید

 .رسیدمشدی به زور تا گردنش می-

 .مهسا بینی اش را از سر اکراه چین داد و او هم بلند شد

آد، بهش اصال فکر نکن. در حال حاضر تنها چیزی که باید ولش کن ازش بدم می-

 .لتو هر چه زودتر جمع کنیم تا بهونه دستش ندیمبهش اهمیت بدی، اینه که وسای

 .شنشاید بشه همشونو تو انباری خونه ما گذاشت، نه؟ به نظرم که جا می

 حوله و مسواکتو برداشتی؟

اش گفت، همیشه خواسته قلبیسعی کرد مثل دوستش خوشبین باشد. مهسا بد هم نمی

بود اما دلش آرام و قرار  مستقل شدن بود، تنها زندگی کردن و موقعیتش پیش آمده

نداشت. همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاده بود که حس میکرد آمادگی مواجه شدن با 

 .آن را ندارد

 .کرد، بودتر از آنچه خیال میکرد اوضاع سختحاال که نگاه می

تنها زندگی کردن دختری جوان بدون پشتوانه مالی و عاطفی حداقل در این جامعه و 

توانست روی کمک پدر مهسا حسابی باز نگ، مگر کم اتفاقی بود؟ نمیبا این فره

خونش پشتش نمانده دانست که وقتی همکند. خانواده محترمی بودند ولی خوب می

 .نباید توقعی از همسایه داشته باشد

 :با خودش زمزمه کرد

 .ترسو نباش دختر-

 .پریدفکرش مدام از موضوعی به موضوعی دیگر می

خوش »ن که خاله زهره یا همان مادر مهسا یک جوری نگاهش کرده بود و مثال به ای

 .چسبید. معنادار بودگفتنش اصال به دل نمی« اومدی دخترم
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دلناز معنی این نوع نگاه ها را به خوبی میفهمید. انگار که بخواهد بگوید؛ واقعا 

  مونی؟ دردسر نشی برامون؟جا بمونی؟ تا کی میخوای اینمی

 !های خودش شنیده بودطور نگاهش میکرد. اصال با گوشعمر همین شهین یک

 .شدندرنگ هم نمیدانست چرا خاطرات تلخش پاک که نه، حتی کمنمی

ای عبوس ناله ریخت با چهرهشهین در همان حال که برای خواهرش چای می

 .کردمی

کم شانس داشتم آخه مگه خودم کم بدبختی دارم که یهو این بچه هم پیداش شد؟ اگه یه-

 .گرفتشون هر جفتشون بمیرنکه ننه باباش گاز نمی

 خودم یه بچه کوچیک دارم، دومی هم که تو راهه،  با این یکی چیکار کنم؟

 .فنجان چای را از دست خواهرش گرفت و لبخند مطمئنی زد

 .شان هم به حساب می آمداعتماد به نفسش از شهین بیشتر بود و عقل کل خانواده

 .بردند و حرفش را گوش میکردندتقریبا همه از او حساب می

تونی چیزی رو تغییر بدی؟ زنی شهین، کاریه که شده مگه االن میچقدر نق می-

 هوم؟

 .سرش را با افسوس به نشانه نه تکان داد

 !پس باید ازش بهترین استفاده رو ببری-

نظر مطمئنی نداشته باشد، دانست تا شناخت و میشهین که به خوبی خواهرش را می

 :زند کنجکاو گفتحرفی نمی

  جوری؟چه-

 .بیین این دختره که دیگه اینجا موندگاره-

 «دختره» همان موقع دلش شکست، تنزل مقام پیدا کرده بود. تبدیل شده بود به 

 .از االن عین موم بگیرش تو مشتت، باید بهش بفهمونی قرار نیست بخوره و بخوابه-

  .مکت کنه، تو همه چی، بچه داری، خونه داری. بذار بشه عصای دستتیادش بده ک
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یکمم که بزرگتر شد آشپزی یادش بده حتی، نذار لوس بشه. باید کاری کنی که ازت 

 .حساب ببره

حاال دلناز در سن بیست و چهار سالگی، پخت انواع غذاها، دسرها و پیش غذا را 

ها یک مهمانی سی نفره برمی آمد و سالبلد بود و  به راحتی از پس مدیریت کردن 

 .گذشتاز آخرین باری که خودش را برای کسی لوس کرده بود، می

 .اش را در آورد هر چند که در آن خانه معذب بوداش لباس راحتیاز کوله

 تواست سر بار باشد؟کرد، مگر تا کی میباید هر چه زودتر فکری می

 .م فروزان، شاید هم راضی شد وام بدهدرود سراغ خانبا خود گفت که فردا می

 .امیدی هر چند کوچک در دلش جوانه زد

باز فکر کرد که برخوردش با چشم قشنگ خیلی بد بود؟ زبانش چند بار موقع صحبت 

با مشدی گرفته بود، نه؟ پس چرا متوجه نشده بود! که لکنت داشت و پرخاش کرده 

 بود؟

شد و دلناز خیره شده ش باز و بسته میخانم فروزان در حال حرف زدن بود. دهان

 .های باریک و گشادشبود به لب

خواهد و همان وقت خانم فروزان یادش آمد که کلی قرض و گفته بود مساعده می

قوله دارند. اصال عالم و آدم طلبکارشان هستند و این روزهاست که هنرکده را پلمپ 

 .کنند

رسیدم. اشتیم یکم به ساختمون میدونی اگه پولی هم دخوشگلم دیگه خودت می-

ترسم یه وقت ناغافل بریزه رو و دیدی؟ از پارسال که نم برداشت همش میسقفش

 .های مردمسرمون هم خودمون یه چیزیمون بشه هم بچه

 :سرش را بی هدف تکان داد و زیر لب گفت

 .فهممبله، می-

 !واقعا میفهمید؟ نه

، پیدا کردن یک جای خواب بود. جایی که االن تنها چیزی که برایش اهمیت داشت 

 .ی مهسا هم نباشدسری خانوادهزیر دین عمویش و یا صدقه
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یک جای کوچک و ساده... واقعا توقع زیادی بود؟ در این شهر چند میلیونی با این 

 مساحت و بزرگی، یعنی سهم او از تهران حتی یک اتاق هم نبود؟

 .اند و به راهرو خالی نگاهی انداختآه کشید و از دفتر بیرون زد. چشم چرخ

مگه امروز چند »ها نبودند، با خودش فکر کرد کدام از بچهکامال خلوت بود و هیچ

 «است؟ شنبه

رویش را نداشت که تنها برود پس به سمت راست چرخید. وارد یکی از اتاق های 

چرم »آموزشی شد که با قاب مستطیلی نه چندان بزرگی، روی آن نوشته شده بود 

 «دوزی

 .انگار نه انگار که شاگردش نزدیکش نشسته بود تن صدای مهسا زیادی بلند بود.

 !دوزینه عزیزم... کال داری اشتباه می-

شاید خیلی مشخص نبود ولی برای کسی مثل دلناز که دوستش را مثل کف دستش 

شناخت کامال واضح بود که هر لحظه از شدت حرص ممکن بوو خرخره می

 .را بجود شاگردش

 :اش را بخورد. در زد و با لبخند پرسیدسعی کرد خنده

 اجازه هست؟-

مهسا عرق صورتش را پاک کرد. حال و روزش شبیه کسی بود که انگار بعد از 

 .چندین ساعت کار در معدن، بیرون آمده

  .کرد تا باالخره یک جوری کیف پول را تمامش کنندبلد نبود وگرنه کمکش می

شان بود که در آخر مهسا کالس ی کنارشان نشست و شاهد سر و کله زدنچند دقیقه ا

 .را خاتمه داد

 .بینمتچهارشنبه می-

 و مشتاق به رفتنش نگاه کرد

  تموم شد؟-

 .جا خودش را بی حال ولو کردهمان

 .و جمع کنم دیگه بریمآخیششش، وای چقدر خسته شدم. آره تموم شد وسایلم-
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  .باشه عجله نکن-

  های چرم، قیچی مخصوص و الگو پارچه

 .ها را داخل کیف گذاشت و سری تکان داد

 راستی حرف زدی با خانم فروزان؟ چی گفت؟-

 .دلناز دوباره آه کشید و سرش را پایین انداخت

هیچی... یه جوری برخورد که کم مونده بود یه پولی بدم و بگم غلط کردم شما خیلی -

  !تریدمحتاج

 .ذاشت و بازوی دلناز را نوازش کردکیفش را روی دوشش گ

 الهی بمیرم... پس حاال چیکار کنیم؟-

خب پس انداز منم هست با پولی که خودت داری بذاری رو هم چی؟ هیچ جا گیرت 

 نمیاد؟

 !نه-

و کردی تو یه کفش هی برم، برم دونم تو چرا یهو پاتآخه چرا نه؟ اصال من نمی-

 ذره خونه ما؟گراه انداختی! مگه داره بهت بد می

  .هر دو از اتاق بیرون زدند و به سمت خروج پا تند کردند

  چه میگفت؟

کنم؟ دوست ندارم باعث کند که حس اضافی بودن میمادرت جوری به من نگاه می

 .توانست درک کندات شوم؟ مطمئناً نمیترس و مشکلی برای خانواده

 .دی بهمموقع تونستی پس می عیبی داره مگه؟ نمیخوام صدقه بدم که قرضه! هرچه-

 .با تردید پلک زد و نگاهش را از دوستش گرفت

بدهد یا نه؟ هزار فکر دیگر هم زمان توانست به مهسا پسقبول کند؟ نکند؟ بعدا می

 .خوردنددر سرش چرخ می

از این به بعد اینجا زندگی »پیچید که روز اول گفته بود صدای بهمن در گوشش می

 .«کنیمی
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مشغول آماده کردن مهال بود. با آن لباس بلند پوفی صورتی رایش کرده وشهین آ

 .بامزه شده بود. دل دل کرد و گوشه ناخنش جوید

  منم بیام؟-

 .آد غذاشو گرم کن بده بهشنه عموت از سر کار می-

 .هر روز نفرتش نسبت به شهین بیشتر میشد اما جرئتش را نداشت که به زبان بیاورد

 .ی چشمانش زده شد توجهش را جلب کردبشکنی که جلو

 شه به خداباز رفتی تو هپروت؟ هی فکر و خیال نکن قربونت برم درست می-

 شه؟در دل پرسید واقعا درست می

 :مهسا نگران پرسید

  آخه چی شده بابا یاسر؟ چرا با مامان وایسادین تو حیاط؟-

  .مادر دوستشهای پدر و همان لحظه رنگش پرید. منتظر چشم دوخت به لب

 .ترسید اتفاقی که نباید، افتاده باشدترسید حدسش درست باشد، میمی

اند و از همه های زمان را گرفتهکرد عقربههایش را تر کرد و دلناز حس مییاسر لب

  .دهدطرف کش می

 .استغفرهللا...واال چی بگم، چیز خاصی نشده-

 .شودمرگشان میشان معلوم بود یک شده بود، اصال از سر و روی

 .چی شده آقا یاسر-

 .صدایش گرفته بود، انگار که از ته چاه بلند میشد

 .شهنترس باباجان حل می-

به او گفته بود بابا؟ درست شنیده بود نه؟  چقدر دلش برای همین یک کلمه تنگ شده 

 «بغض نکن دلی»بود. با خودش گفت 

اش که ای داشت؟ بابای واقعیفایده حاال هر چقدر هم که باباجان به نافش ببندند چه

 !نبودند
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مادر مهسا چادر نمازی که مشخص بود سراسیمه دور خودش انداخته روی سرش  

 :مرتب کرد و بدون نگاه کردن به دلناز گفت

جا بودی و دیدی یه مشت بی سر و پا و الت و یاسر جان خداروشکر امروز این-

 .بکنن مونده بود پاشنه در رو از جا الوات کم

 یه وقت شما سر کار باشی و خدای نکرده پیداشون بشه چی؟

 .به خودشان اشاره کرد

ش هم که هر روز نباشه، یه آد؟ مینا و بچهاز دست سه تا زن مگه چه کاری برمی -

 .جان، دیگه بدتر هم میشهروز در میون این

کرده بود. اصال داد، شده بود بار اضافه و روی دست این خانواده باد بهشان حق می

 .ها چه ربطی داشتبه آن

توانست روی هیچ حرفی، همراه مهسا وارد خانه شد. ذهنش مشغول بود و نمیبی

 .های دوستش تمرکز کندحرف

 .ها... به خدا تو دل مامانم هیچی نیست، فقط ترسیدهنازی یه وقت ناراحت نشی-

 .دونی چقدر دوستت دارهتو که می

  نازی؟ گوشت با منه؟

اش را های کاریتوانست ساعتشد، میخیالش اگر بابت جای خوابش راحت می

 .بیشتر کند و پول مهسا را پس بدهد

چند موسسه و روبان دوزی، خیاطی، نقاشی روی چوب و شیشه و هر چه  رفتمی

توانست از پسش بر بیاید فقط باید داد. باالخره یک جوری میکه بلد بود آموزش می

 .رفتمی هر چه زودتر

هایی که کشیده بود اما همیشه سرش هوای این خانه برایش تنگ بود. با تمام سختی

 .باال بود

 .بر خالف میعاد همیشه معدلش بیست میشد و معلم ها از او راضی بودند

ی میعاد ای هم حوالهکرد و پس گردنیخورد و چپ چپ نگاهش میشهین حرص می

  .اسزاشد به اضافه حجم زیادی از نمی
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ای نداشت گرفتند، باز هم فایدهدادند و برایش معلم خصوصی میهر چه درسش می

 .کردو درس هایش را یکی در میان باید شهریور ماه پاس می

های آموزش خیاطی زن کرد. نوجوان که بود کتابحتی بهتر از شهین خیاطی می

ای که ا زد و پارچهخواند. آخر سر دل به دریداشت و با دقت میعمویش را برمی

شهین خرابش کرده بود را با ترس و لرز باز کرد و دوباره دوخت. چند ساعت بعد 

ریخت قبلی اش نداشت و همه را وقتی که تمام شد، هیچ شباهتی به آن پیراهن بی

متعجب کرده بود. استعدادش آنقدر بارز بود که کسی جلویش را نگرفت و شهین 

ا در خانه داشته باشد که ایرادهایش را برایش رفع کند هر که بتواند کسی ربرای این

  .بردبار دلناز را با خودش می

 :اش میرفت و میگفتیا همان مادِر مادرش، قربان صدقه« مامانی»

 قربونت برم که از هر انگشتت هزارتا هنر میباره-

 .خالصه میکرد« کارهکاره و هیچهمه»اما شهین نهایتا استعدادهایش را در 

 .آه کشید و وسط حرف های مهسا که هیچ وقت تمامی نداشتند پرید

 اون پولی که گفتی... کی میتونی آمادش کنی؟-

 .مهسا ابروهایش از تعجب باال پریدند و چشمان درشت عسلی رنگش گرد شدند

 !هر موقع خواستی-

 .ای روی گونه اش کاشتباالخره بعد از چند روز لبخند زد و بوسه

 .گردونم، قولبرمیزود بهت -

 .چرت نگو-

  وایسا ببینم، کجا؟

حوصله سر و کله زدن با او را نداشت. نفسش را فوت و کوله اش را روی شانه اش 

 .مرتب کرد

 .گردمکار دارم ولی تا دیر نشده برمی-

با این که حاال کسی نبود که باالی سرش امر و نهی کند و ساعت ورود و خروج 

 .قانونی نانوشته قول داد تا دیر نشده برمیگرددتعیین کند، اما طبق 
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  ...صبر کن نازی، خطرناکه میخوای باهات بیام؟ اگه یه وقت-

 :بزاق دهانش را بلعید و با استرس ادامه داد

  .ترسمشرخری چیزی پیداش شد؟ به خدا من خیلی می-

 .ترین اتفاق زندگی اش افتاده بودترین و ترسناکحتما برای دوستش مهیج

دانست که چند بار دلش خواسته بود جای او باشد، جای او با یک خانواده آرام خدا می

 .رفتو مهربان که همگی جانشان برای همدیگر در می

  .همسن بودند اما مهسا نصف پختگی رفتار او را نداشت

چه »خواهد دانشگاه برود، کسی رو ترش نکرده و نگفته بود حتی وقتی گفته بود می

 «غلطا

 ...اصال خوش به حال مهسا

 .سنگ قبر را با شیشه گالب شست و آنقدر دلش گرفته بود که بی صدا اشک ریخت

 و داری؟باز من اومدم مامانی، حوصله غرغر کردنای من-

 .آب دهانش را به همراه بغض چند بار پشت سر هم بلعید

 .امانیشدی... کاش... کاش زنده بودی مشدی... کاش پیر میکاش مریض نمی-

گرفت، میومدم سراغت؟ پا به پام یادته وقتایی که دلم از عمو و زن و بچه هاش می

  کردی؟گریه می

 .شدم، محبتای تو منو سر پا نگه داشتمامانی اگه نبودی من دیوونه می

 .و مدیون توامتمام حال خوب بچگی و نوجوونیم

 ...ولی حاال هیچ کسو ندارم، دارم کم میارم دیگه

 .ای اس ام اس موبایلش، اشکش را پاک کرد و به صفحه در دستانش خیره شدبا صد

داد که مهسا به قولش عمل کرده و هر چه داشته برای دلناز پیامک واریزی نشان می

 .فرستاده اما با این وجود شک داشت که بتواند جایی را کرایه کند

 .از جا بلند شد و لبخند نامطمئنی روی لبش نقش بست
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  کردی؟ببخشید که باز سرتو به درد آوردم... یادته همیشه برام دعای خیر می-

 شنوی دعا کنی بتونم یه جایی رو گیر بیارم؟و میشه این بارم اگه صداممی

با قدم های نامطمئنی دور شد و به مقصد بنگاهی در همان محله خودشان تاکسی 

 .گرفت

 .ایستاده بود« دران ابراهیمیمشاور امالک برا»ساعتی بعد مقابل تابلوی 

 .نفس عمیقی کشید و در شیشه ای را باز کرد

 .از همان ابتدای ورودش، هوای مانده و بوی سیگار بینی اش را زد

کولر آبی قدیمی سر و صدای زیادی به راه انداخته بود اما عمال هیچ باد خنکی 

 .نمیداد

داشتند پشت دو میز جدا، دو طرف دو مرد حدودا چهل ساله که شباهت زیادی به هم 

دفتر نشسته بودند و مقابل میز چند مبل چرم مشکی رنگ قرار داشت که بدون دقت 

 .شدهم به راحتی درزهای مختلفشان دیده می

 .چند قدم جلو رفت و سالم کرد

 .یکی از برادران سری تکان داد و با دست به مبل اشاره کرد

 .خوش اومدید، بفرمایید بشینید-

ای ش با بودجهخیلی ممنون. راستش یه سوییت، اتاق یا کال یه جایی که مقدار کرایه-

 .خواستمکه من دارم هماهنگ باشه، می

 خب شما چقدری داری؟ تنهایید؟-

 .لبش را تر میکند و صورتش از خجالت کمی سرخ میشود

 .زیاد نیست... بله تنهام-

 .و هر دو همزمان پوزخند زدند مبلغ را که گفت، مرد به برادرش نگاهی انداخت

 .بیشتر در مبل فرو رفت و عصبی نگاهش را از آن دو گرفت

واال... اجازه بده فایالرو چک کنم. ولی بعیده با همچین مبلغی داشته باشیم جایی -

 .کنهتر میتون هم خودش کار رو سختتون تنها بودنرو. جدا از پول کم
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 .به دختر و پسر مجرد اجاره بدنشن ها راضی نمیخیلی از صاحبخونه

 .حوصله دردسر ندارن

ها را از گوشه میز برداشت و مقابلش گذاشت چند بار صفحات را چک کرد زونکن

 :و در نهایت گفت

تونم برات پیدا کنم ولی با این مقدار نه، نداریم. اگر بهش چند تومنی اضافه کنی می-

 .فعال هیچی نیست

 .ی از جا بلند شد. از همان اول هم حدس میزددلناز آه کشید و با ناامید

قدر ساده که انگار پول خرید یک بستنی قیفی گفت چند تومن! آنچقدر راحت می

دانست برای همین چند تومن چقدر باید کار کرد؟ چند ساعت؟ چند باشد. اصال می

  !چند سالشبانه روز؟ چند ماه؟ شاید هم

 .خداحافظی کردراه آمده را بازگشت و زیر لب 

  حاال باید چه کار میکرد؟ کجا میرفت؟

 ...یه لحظه-

گیج از فکرهای بی نتیجه، به عقب چرخید و رخ در رخ مردی شد که ظاهرا دلش 

  برای او سوخته بود. یعنی فهمیده بود که چقدر غم دارد؟

 .و بده اگه موردی پیدا شد باهات تماس بگیرمشمارت-

 .ره همراهش را روی تکه کاغذی نوشتمطیع سری تکان داد د شما

 .بنگاه را ترک کرد« این بار هم دعات نگرفت مامانی»گفت در حالی که با خود می

شاهو دستش را زیر بغل مادربزرگش گذاشت و کمک کرد از پله های کافی شاپ 

 .باال بروند

 .اختر با صدای نه چندان آرامی، چند فحش نثار شاهو و پله ها کرد

های سنگینش ا خورد و سرش را نزدیک گوش برد تا به خاطر گوشاش رخنده

 .مجبور نباشد بلند حرف بزند

 !جا نباید فحش بدی، فضا الکچریهننه زشته، این-
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  کنم، نمی گی من پا درد دارم؟فضا چی چیه؟ من هر کار دلم بخواد می-

 .سری از روی تاسف تکان داد و در را باز کرد

کلبه مانند کافی شاپ شدند. اختر با کنجکاوی به اطراف نگاه وارد فضای تاریک و 

 .میکرد

خوام یادم نبود اینجا پِـ... پله داره، ولی در عوض خیلی دنجه. خواهشا م.. معذرت می-

 .تر حرف بزن ننهآ... آروم

  بسم هللا برقا رفته؟-

 .صدا خندید و صندلی چوبی را برایش عقب کشیدشاهو بی

 !نه-

 پول برقشون زیاد شه؟نمیخوان -

 .نه ربطی نداره، خیلی از کا...کا...کافی شاپا نورشون کمه-

  وا، برای چی؟-

 .شاهو کمی فکر کرد اما خودش هم دلیل اصلی اش را نمی دانست

 :شانه ای باال انداخت و گفت

  مزه سفارش بدم... چـ... چی میخوری؟خیال ننه، بذار واست یه چیز خوشبی... بی-

 دارن؟ چی چی-

های میزهای کناری به آنها خیره شده تقریبا به خاطر صدای بلندش، تمام مشتری

 .بودند

 .شاهو اعتنایی نکرد و به منو نگاه انداخت

  ...منوشون خیلی متنوعه، انواع شیک، وافل، معجون، سان شاین، موهیتو-

  :اختر که از حرف های نوه اش سردر نیاورده بود، پرسید

 زی هم دارن؟فالوده شیرا-

 :دهانش را چند بار باز و بسته کرد تا حرفی بزند اما در نهایت آهی کشید و گفت
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 .دم اصالِو...ولش کن خودم سفارش می-

  .به گارسون اشاره کرد و کیک شکالتی و چای سفارش داد

داد نوشیدنی جدیدی سفارش ندهد. کافی بود جرئت ریسک کردن نداشت و ترجیح می

زد که قدر به طعم بدش با صدای بلند غر میوقت بود که آننیاید و آنکه ننه خوشش 

ی کرد. حداقل مطمئن بود که سفارشش با ذائقهتوجه همه را به خودش جلب می

 .مادربزرگش همخوانی دارد

  مون آماده میشه یکم صحبت کنیم؟شه تا وقتی سفارشمی خب...-

  خوای؟چی می نیست، بگو ببینمطمع دونستم سالم گرگ بیاز همون اول می-

ها میبرمت بیرون دلت باز شه، چ... دستت درد نکنه ننه، من که اَ...اکثر آخر هفته-

 چه طمعی آخه؟

 .اختر تابی به گردنش داد و برایش پشت چشم نازک کرد

 .خب حاال حرفتو بزن ببینم-

بزرگه ت... تو هم  کردم که خونه خیلیدونی ننه؟ دا... داشتم فکر میراستش... می-

که اکثر او... اوقات تنهایی... اون پَـ...پرستارت هم که فقط چند ساعت در روز میاد 

ره، بد نیست شبا یه نفر به جز شما او...اونجا باشه. تازه اگر هم صحبت داشته و می

 .گیرهباشی دلت هم نِـ...نمی

 .بی حوصله وسط حرفش پرید

 .برو سراغ اصل مطلب پسرجون-

 .س عمیقی کشید و دلش را به دریا زدنف

 نظرت چیه یکی از اُ...اتاقا رو اجاره بدیم؟-

 .اختر چشمانش را ریز کرد و خودش را روی میز جلو کشاند

شنوه یا تو داری از خودت چرت و پرت بلغور چی؟ اجاره؟ من گوشام بد می-

  میکنی؟

رات پیش نمیاد فقط از تنهایی جاش فکر کردم ننه، ه... هیچ مشکلی بمن به َهـ... همه-

  بیرون میای، مگه بده؟
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اگر نمیخوای َکـ...کسی مزاحمت بشه، همون اتاقه که جدا از بقیه تو حیاطه رو اجاره 

  !بدیم اصال

 .تو حیاط دستشویی هم داره الزم نیست بیاد تو

 .چپ چپ نگاهش کرد و شروع به غر زدن کرد

گی اتاق کرایه بدم؟ از تنهایی در بیام؟ تو میوقت هامم ندارم، اونمن حوصله بچه-

  نما شدی؟ یا داری هزیون میگی؟خواب

شاهو میدانست که کارش برای راضی کردن مادربزرگش راحت نیست و خودش را 

 .از قبل آماده کرده بود

 .نفس عمیقی کشید و روی صندلی جا به جا شد

رگ های برجسته را در دست  برای تاثیر بیشتر، دستان پیر و چروکیده اختر با آن

 .گرفت و فشار مالیمی داد

راستش... َچـَچـ...چند وقتی بود که شرکتم به هم ریخته بود و هیـ...هیچی با هم دیگه -

 .نمیخوند

از موجودی انبار گرفته تا ورودی و خروجی اَ..اجناس و حتی وجه نقد و حساب 

  .های دریافتنی

.. این شد که من نذر کردم اگر این مسئله حل است.معلوم هم نبود ایـ...ایراد کار کج

 .بشه... دست یه نیازمند رو بگیرم و کُـ...ٔکـ...کمکش کنم

حاال یه مورد پیدا شده که دختر خانم بِـ...بسیار موجهی هستش و دنبال یه جایی با 

 گرده، خالصه اگر اجازه بدی... به خاطر ادای نذر و به هرقیمت ُمـ....مناسب می

 حال کار خیرش، اینجا رو با مبلغی که در توانش باشه اجاره بدیم، نظرت چـیـ...چیه؟

  .همان موقع بود که گارسون نزدیک شد و سفارششان را روی میز گذاشت

که که به حرکات گارسون خیره چند لحظه هر دو سکوت کردند و شاهو در حالی

  .گش را جلب کندشده بود، در دل دعا کرد که بتواند رضایت مادربزر

احتماال اگر این پشتکاری و پیگیری که برای کمک به برادرزاده اشتیاق داشت، در 

 .ریختبرد اوضاع آنقدر به هم نمیکارهای شرکت به کار می
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 .این بار به جای پدرش، خودش به جان خودش غر زد

 !... دلنازراستی اسمش چه بود؟ دالرام؟ نه.. نه

که به خاطر اسمش راه انداخته بود، اخم کرد و زیر لب بی با یاداوری معرکه ای 

 .صدا لب زد

  !اخالقدختره سگ-

 :اختر که حرکات نوه اش را زیر نظر گرفته بود، با تعجب گفت

 .بسم هللا... جنی شده بچه-

 .شاهو به خودش امد و تک سرفه ای کرد

   خب... قبوله؟-

 :دهان پر گفت با چنگال تکه بزرگی از کیک را جدا کرد و با

  !کاستهدونم یه کاسه ای زیر نیمطوری نمیشه، باید فکر کنم. من که میاین-

 از کی تا حاال تو خیّر شدی؟

دستت درد نکنه...آ...آخه مگه من چمه؟ به هر حال هر کسی ا... از یه جایی شروع -

 !کنه دیگهمی

 :اختر نگاه معناداری حواله شاهو کرد و با لحن کشداری گفت

منو بگو فکر کردم بعد لولوفر شیکست عشقی خوردی دیگه طرف دختر مختر -

  !نمیری، نگو آقا خودش زودتر دست جنبونده

 .ننه! باور کن اشتباه میکنی من قصدم کمکه فقط-

 :بی اعتنا به حرف شاهو با دهان پر گفت

و خراب ُخبه ُخبه... دیگه نمیخواد منو گول بزنی، مادرت بدش میومد، هر وقت خودت-

 .میکردی من میشستم

 .شاهو از خجالت صورتش سرخ شد

 ای بابا... چه ربطی داشت آخه؟-
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ربط داره، به اون پایینات فشار اومده به اسم کار خیر میخوای دختر بیاری؟ ای -

 !کلک

  کم مانده بود، دود از سرش بلند شود، مادربزرگش این فکر ها را از کجا می اورد؟

رای او...او...اون مسئله که گفتین کسی رو بیارم که دیگه به شما من اگر میخواستم ب-

نمیگفتم یکی از اُ...اتاقارو اجاره بدیم! خودم خونه دارم میبردمش اونجا... ولی نه 

  !من همچین قصدی دارم نه اون دختر همچین آدمیه

 :شود پس خودش را به مظلومیت زد و با ناراحتی گفت نمیخواست تسلیم

 ...اال شده از شما چیزی بخوام؟ نشده دیگه... فقط همین یه بار ننهمن تا ح-

 .چند دقیقه ای در سکوت گذشت تا اینکه اختر به حرف آمد

بر فرض که من قبول کنم، همین پدر و مادر خودت نمیان شاکی بشن که این کیه -

  آوردیش؟

اب پس ندادین، آخه شما چیـ...چیکار بقیه دارین؟ همینجور که تا االن به کسی جو-

  !به بعدم ندین از این

مادربزرگش را به خوبی میشناخت و میدانست تعریف و تمجید کردن از او بی برو 

 .و برگشت مجابش میکند

  من شما رو تا االن به اقتدارتون شناختم، یعنی اِ...اِ...اشتباه میکردم؟-

اش را نوشید و  ظاهرا کارش را به خوبی کارش را بلد بود که اختر کمی از چای

 :در نهایت گفت

  .کاراش با خودت خیلی خب... ولی باید دختره رو ببینم، اگه به دلم نشست بقیه-

 .باالخره لبخند رضایت روی لب هایش نشست و توانست نفس آسوده ای بکشد

 :گونه اختر را بوسید و گفت

 ...عاشقتم ننه-

*** 

این سومین روزی بود که برای پیدا کردن دلناز باز هم ناامید از در بنگاه بیرون زد، 

 .سر پناهی هر چند کوچک، به دفتر های مشاور امالک سر میزد
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 .این یکی که دیگر پاک ناامیدش کرده بود

  «!خونه برای دختر مجرد و تنها؟ نداریم»زل زد  به چشمانش و گفت 

ستش در شکمش به قار و قور افتاد و حساب ساعت هایی که در خیابان مانده از د

 .رفته بود

وارد ساندویچ فروشی کوچکی که در همان نزدیکی بود شد و سعی توجهی به ظاهر 

 .کثیف مغازه نکند

 .روی یک کاغذ آچهار که رنگش دیگر به زردی میزد منو را نوشته بودند

 .مجبور شد مقابل چشمان هیز صاحب مغازه به قیمت ها نگاهی بی اندازد

  مو ساندویچ آماده کند؟ میخواست با آن دست های پر

 .حتی روی سرش هم هیچ کالهی نداشت و موهای چربش تا شانه دورش ریخته بود

 .دست هایش هم به نظر نمیرسید تمیز باشند

عذر خواهی کوتاهی کرد و مسیر آمده را بازگشت، ترجیح میداد گرسنه بماند تا از 

 .دست همچین مردی غذا بخورد

 .د که موبایلش شروع به زنگ زدن کردچند دقیقه بیشتر نگذشته بو

 .شماره ناشناس بود. عرق صورتش را پاک کرد و تماس را پاسخ داد

کاش آفتاب انقدر مستقیم در صورتش نمی تابید. نکند او خبر داشت که دلناز آواره 

  شده که بی رحم شده بود؟

  بله؟-

  خانم اشتیاق؟-

 .ه خاطر نیاورد چه کسی استصدای مرد به نظرش آشنا آمد اما در آن لحظه ب

 خودم هستم، شما؟-

 ابراهیمی هستم خانم، از مشاور امالک تماس میگیرم، یادتون اومد؟-

 :دلناز ناخودآگاه از حرکت ایستاد و با استرس گفت
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  ...بله... بله-

 .قلبش کم مانده بود از قفسه سینه اش بیرون بپرد

 .ادامه حرف های مرد شدتند تند نفس کشید و با چشمان بسته منتظر 

 !یه مورد پیدا شده حتی از اون قیمتی که شما هم دارید کمتر-

برای چند ثانیه شاید حتی قلبش از کوبش ایستاد. باورش نمیشد. یعنی همه چیز تمام 

  شد؟ میتوانست نفس راحتی بکشد؟

  الو؟ خانم اشتیاق؟-

 :با صدای مرد به خودش آمد و گفت

  ...بله... ببخشید-

فکر کردم قطع شد. اره خالصه، من که میگم شما خیلی دلت پاکه خدا خواسته -

کمکت کنه وگرنه با این پولی که شما داشتی نهایتا یه اتاقی، زیرزمینی چیزی تو 

  همین طرفا میتونستی پیدا کنی ولی این خونه ای که میگم، خونه عادی نیستا

 .سرش که وایمیسی، تهش معلوم نمیشه از بس بزرگه

 .حیاطش کم از باغ نداره، پر از دار و درخته کیف میکنی اونجا راه بری

این طور که به من گفتن، فقط یه پیرزن اونجا زندگی میکنه. واسه این که از تنهایی 

 .در بیاد خواستن اجاره بدن

یه حرفایی هم از کمک و نذر و نیازمند زدن که من درست نفهمیدن راسیتش زیادم 

 .نه که گیر اومدهمهم نی. مهم ای

  شما کی میتونی بیای خونه رو ببینی؟

اگر واقعا همه چیز به این خوبی باشد، یعنی باالخره یک بار در زندگی اش شانس 

 :به او روی اورده. زیر لب با خود گفت

 «خدایا شکرت»

 !من؟ همین... همین االن-

 .آقای ابراهیمی خنده کوتاهی کرد
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تو این ظل آفتاب که نمیشه. عصر ساعت شیش بیا اینجا  ماشاهلل شما هم عجله داریا،-

 .با هم بریم نشونت بدم

 .باشه ممنون-

  .تمام این چند روزی که منتظر بود یک طرف و این چند ساعت هم طرف دیگر

هر چه در اتاق راه میرفت فایده ای نداشت و  زمان به کندترین حالت ممکن جلو 

  .میرفت

 .ست به دست هم داده اند تا او را حرص دهندحس میکرد تمام کائنات د 

نگاهی به کتابخانه جمع و جور مهسا انداخت و فکر این که شاید خواندن کتاب 

حواسش را چند ساعتی پرت کند باعث شد که تصمیم بگیرد یکی از آن ها را انتخاب 

 .کند

ا هم به مهسا عاشق ادبیات کالسیک بود و با چنان اشتیاقی میخواندشان که دلناز ر

 .وجد می آورد اما هر چه گشت کتابی پیدا نکرد که از قبل نخوانده باشد

 کتاب جدید نخریدی؟-

 .داغ دل دوستش تازه شد و آه بلندی کشید

 !وای از بس گرون شده نمیشه دیگه خرید، بعد میگن چرا سرانه مطالعه کشور پایینه-

 کتابخونه هم رفتم سر زدم، چرا کتاب جدید نمیاره؟

بیا این برنامه رو بریز رو گوشیت، کتاب الکترونیک بخون نصف قیمت میتونی 

  بخری. دیگه چاره چیه؟

 .حرکتی که نکرد، مهسا خودش دست به کار شد و برنامه را برایش فرستاد

خوبی؟ از ظهر به جای اینکه خوشحال باشی همش تو خودتی! مگه نگفتی خونه -

  پیدا شده؟

 .سم... ظهر که تماس گرفت خیلی ذوق کردم اصالخب آره، ولی یکم میتر-

از طرفی خوشحالم که الزم نیست به پول تو دست بزنم ولی اگر همه چی به همین 

  سادگی نباشه چی؟
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یعنی واقعا یه پیرزن واسه اینکه از تنهایی در بیاد و ثواب کنه حاضر شده به یک 

  دهم قیمت اجاره بده؟

گفت پولدارن اگر پر کارگر و باغبون باشه و اگر َجو خونه خوب نباشه؟ مرده 

 یکیشون بخواد مزاحمم بشه چی؟ اصال اونجا امنیت داره؟

نمیخوام وقتی به خودم میام تو یه باتالق گیر کرده باشم و نه راه پس داشته باشم و نه 

 ...راه پیش

 .مهسا هم ذهنش درگیر شده بود

گفتی خونه پیدا شده اینقدر خوشحال اصال به این چیزا فکر نکرده بودم نازی، وقتی -

 .شدم که حواسم به این مسائلی که گفتی نبود

یه وقت فکر نکنی چون میخوای از این جا بری خوشحال شدما! نه جون مامان که 

 .میدونی چقدر برام عزیزه

  یادته وقتی بچه بودیم، اومدنت به اینجا با پای خودت بود و برگشتنت با خدا؟

 ...عریف کردنش نبود حتما سرش داد میزد که هی نگوید نازیاگر وسط خاطره ت

نمیذاشتم برگردی خونتون، هر چی زن عموت و مامانم میگفتن ولش کن همین خونه -

روبه روییه هر وقت دلتون برای هم تنگ شد میتونید باز همدیگرو ببینید فایده ای 

  .نداشت

  !واسه خودم هی عر میزدم و دو دستی میچسبیدم بهت. اسکولی بودم

  .االنم همینجور دوست دارم پیشم باشی، با هم بریم هنرکده، با هم برگردیم

با همدیگه بریم خرید، تو یه اتاق باشیم تا صبح چرت و پرت بگیم... ولی من اخالقتو 

  خوب میشناسم، میدونم چقدر معذبی االن

  واسه همون خوشحال شده بودم. میخوای باهات بیام؟ هوم؟

حس کرد در آن لحظه چقدر به این حرف ها احتیاج داشت. به اینکه هنوز برای دلناز 

 .یک نفر عزیز است. خدا را شکر که هنوز در این دنیا الاقل دوستش را داشت

  .قطره اشکی روی صورتش لغزید

 .مهسا را بدون هیچ حرفی در آغوش گرفت
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 .دحال همدیگر را میفهمیدند و الزم نبود کلمه ای به میان آی

 .خودش را که عقب کشید حالش بهتر و انرژی اش بیشتر شده بود

 .الزم نیست، با اون یارو بنگاهیه میرم یه نگاه به خونه میندازم اصال ببینم چطوریه-

 .واقعا به همون خوبی که تعریف میکرد هست یا نه

 

**** 

حتی درست  با دهانی که سعی میکرد از حیرت باز نمانده باشد، به اطرافش نگاه کرد.

 .حرف های آقای ابراهیمی را نمیشنید

  .اگر زشت نبود حتما همان موقع موبایلش را برمیداشت و به مهسا تماس میگرفت

  «مهی اینجا شبیه همون خونه باغ های تو فیلماست»برایش میگفت که 

 .و مهسا هم احتماال بالفاصله تاکسی میگرفت و میامد اینجا

پرم ریخت  کرک و»میگرفت و کامال جدی میگفت وجب به وجبش را زیر نظر 

 «!لعنتی

 گوشتون با منه خانم اشتیاق؟-

 .ناخودآگاه سری تکان داد

 !بله، بله-

 .این قسمت رو ساخته بودن برای سرایدار-

 .یه جورایی مستقله حاال شما برو خودت یه نگاه بنداز ببین میپسندی یا نه

 .شد سری به تایید تکان داد و پشت سرش وارد

اتاق تمیزی که فرش دوازده متری کرم رنگ ماشینی روی زمینش پهن شده بود به 

 .نظر میرسید میتواند جای مناسبی برای خوابش باشد

 .از گوشه اتاق در دیگری به چشم میخورد

 .کفشش را در آورد و جلوتر رفت
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ود که در را باز کرد و آشپزخانه جمع و جور با گاز کوچک دو شعله اولین چیزی ب 

 .به چشمش آمد

  میپسندی؟-

خوب بود، حتی از انچه که فکرش را میکرد بهتر بود. اتاقی تر و تمیز و با امکانات 

 .هر چند کم اما کارش را راه می انداخت

حیاط زیبا بود، جان میداد برای نقاشی کشیدن و لذت بردن از فضای سبز و این 

 .احتیاج داشت سکوت و آرامش تمام چیزی بود که دلناز به آن

  بله، ولی من هنوز صاحبخونه رو ندیدم، خودشون نیستن؟-

 !من همیشه هستم-

صدای جدی اختر که عصا به دست دم در ایستاده بود و سر تا پایش را اسکن میکرد، 

 .باعث شد با ابروهای باال پریده، صد و هشت درجه بچرخد

ده بود. از آن ها که میشد حدس جلوی روی دلناز، پیرزنی کوتاه قامت و زیبارو ایستا

 .زد در جوانی خواهان زیادی داشته اند

موهای سفیدش را با روسری بلند سنتی پوشانده و مدل فرق وسط باعث شده بود 

 .چهره بانمکی از او در ذهن نقش ببندد

 .با قدم های آهسته ای جلو آمد و به دلناز خیره شد

 .آشنا بودچشمانش برایش به طرز عجیبی  فرم و رنگ

به نظر میرسید مهربان و دوست داشتنی باشد. در دل خدا را برای داشتن چنین 

 .صاحب خانه خوبی شکر کرد

چند قدمی اش که رسید متوقف شد و عصا را باال و باالتر گرفت تا جایی که دقیقا 

 .روبه روی صورت دلناز باشد

 .از تعجب ابروهایش باال پریدند

پارتی مارتی، دردسر درست کردن، اینجا رو با هتل اشتباه رفیق بازی، پسر بازی، -

 !گرفتن، ممنوع

 آسه میری، آسه میای مفهوم بود؟
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عصا که کم مانده بود صاف توی سرش بخورد باعث شد خودش را عقب بکشد. 

 .چشمانش از این گردتر نمیشد

 ملتفت شدی یا نه؟-

  :ناخودآگاه گفت

 !بله-

اد و انگار که از همان اول وجود نداشته، محو اختر از روی رضایت سری تکان د

 .شد

 .ابراهیمی و دلناز هنوز در شوک بودند

از خودش سوال کرد واقعی بود؟ یا انقدر در این چند روز فکر و خیال کرده که حاال 

  میزند؟ دیگر عمال توهم

 .نیشگونی از پایش گرفت و درد را که حس کرد مطمئن شد همه چیز واقعی است

 :ب گفتزیر ل

  جلل الخالق، این دیگه چی بود؟-

 .ابراهیمی خنده مصلحتی کرد

به هر حال همه صاحبخونه ها یه شرایطی دارن ایشونم ظاهرشون یکم سختگیره -

 .تو ولی تو دلشون چیزی نیست

اگر موافقید بریم دفتر که طرفین قرداد رو امضا کنن و شما رسما نقل مکان کنی به 

 .اینجا

 .ن سرعت... من نمیدونم. اینجا مطمئنه؟ منظورم از لحاظ امنیتشهآخه... به ای-

 .چون من تنها زندگی میکنم برام مهمه

چجوری باید مطمئن بشم؟ به هر حال اینجا ملک شخصیه، هر کسی میتونه بره و 

 ...بیاد یه وقت اگر مشکلی پیش بیاد

 .ت دلناز گرفتصحبتش با ورود دوباره اختر نصفه ماند. سینی در دستش را به سم

  .بیا بگیر دیگه، از کت و کول افتادم-
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 .تکانی به خودش داد و سینی را از او گرفت

 .یک پارچ پر از شربت تخم شربتی با مخلوط گالب و زعفران

 .آخ که چقدر در این گرما میچسیبید

 :کنار دلناز ایستاد و دو لیوان را پر کرد در همان حال گفت

 .نمیشه، خنکه بخورید گرما زده نشیدنترس دختر جون چیزیت -

رفتارهای این پیرزن گیجش میکرد. باالخره بداخالق و جدی بود یا دلسوز و 

  مهربان؟

 .این خونه که میبینی بیشتر وقتا خلوته و به جز من و پرستارم کسی نیست-

الکی اسمشو گذاشتن پرستار، کم مونده بادشم بزنم دیگه! اصال من پرستار میخوام 

 چیکار؟ هنوز سنی ندارم واال، نه؟

 :آقای ابراهیمی سریع گفت

 .بله، همینطوره-

داشتم میگفتم، هی نپرید وسط حرفم، خیلی جون بکنن آخر هفته ای، تعطیالتی چیزی -

 .بشه بچه هام بیان بهم یه سری بزنن

 .همشونم سنی ازشون گذشته، متاهلن بچه دارن خالصه خانواده دارن همگی

نوم میاد یه سری بهم میزنه و چند ساعتی میمونه و بعدش میره. بقیه نوه بعضی وقتا 

 .هام وفای اونو ندارن

 .دیگه از چی نگرانی؟ نترس بادمجون بم آفت نداره

 :چشمان دلناز دوباره گرد شد و با تعجب پرسید

 !منظورتون از بادمجون منم؟-

 .گرفت لیوان را به سمتش گرفت. بی اراده دست دراز کرد و آن را

 مگه اینجا بادمجون دیگه ای هم داریم؟-

 .شاهو تلفن را از روی میز کارش برداشت و شماره رسول را گرفت
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 به بوق دوم نرسیده جواب داد. همیشه در دسترس بودنش را دوست داشت

  سالم، جونم داداش؟-

 .د آخرشسالم لطفا بیا اُ...تاقم، میخوام بدونم ماجرای طلب هامون به ُکـ...کجا رسی-

 .الساعه خدمت میرسم قربان-

  !مسخره-

 .صدای قهقهه رسول که بلند شد، تلفن را قطع کرد

کمی مضطرب بود اما نمیخواست کسی متوجه شود. پدرش هرازچندگاهی پیدایش 

  .میشد و به اوضاع شرکت نظارت میکرد

 .وقتی که جا پای پدرش در این کار گذاشت، تقریبا کل خانواده مخالف بودند

 «دیوونه ای میخوای با این همه آدم سر و کله بزنی؟»، «نمیتونی»، «سخته»گفتند؛ 

اما نمیدانست دقیقا با چه کسی لج کرده بود که پاهایش را در یک کفش کرد و بیخیال 

 .این کار نشد

 .شاید هم میخواست به خودش ثابت کند که میتواند مدیر خوبی باشد

ها به خودش، بلکه به خانواده و حتی بازار خرید و به دو سال نرسید که شاهو نه تن

 .پخش کاال ثابت کرد که استعداد بالقوه ای دارد

 .روز به روز پیشرفت میکرد و شرکت را توسعه میداد

کار به جایی رسید که تعداد کارکنان از زمان پدرش دو برابر شده بود و حتی پخش 

 .شهرستان را هم به عهده گرفت

که میتوانست با احتکار یا حتی کم و زیاد کردن قیمت ها روی  آنقدر قدرت داشت

 .بازار تاثیر مستقیمی بگذارد اما همیشه تالشش این بود که منصف باشد

 .اوضاع خوب پیش میرفت خودش و بقیه را مطمئن کرده بود که یک رهبر ذاتیست

یری تا اینکه از چند سال پیش همه چیز خراب شد، زندگی شخصی اش آنچنان تاث

رویش گذاشته بود که شرکت هم از نظم و یک پارچگی همیشگی بیرون آمد. آن 

روزها آنقدر حالش بد بود که برایش مهم نبود چه بر سر تمام زحماتش بیاید. چیزی 
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به ورشکست شدن رسمی شرکت نمانده بود که پدرش دستش را گرفت و کمک کرد 

 .دوباره سرپا شود

 .اره بیفتددیگر نمیخواست این اتفاق دوب

 .تقه ای به در خورد و رسول داخل شد

 .روبه روی شاهو نشست و پرونده را روی میز گداشت

 .چهره اش بشاش بود

  چیه َکـ.... َکـ... کبکت خروس میخونه؟-

 .رسول با صدای بلندی خندید

 .غلیظ نثارش میکرد« حناق»ننه اگر بود یک 

عش کردی. االن تقریبا هیچ چرا نخونه؟ شاهو خدایی دمت گرم. خیلی خب جم-

 .مشکلی نداریم

 :چند رسید بانکی جلویش گذاشت و گفت

همه چکایی که از چند ماه قبل طلب داشتیم و اذیت میکردن واسه پرداخت وصول -

 .شدن فقط همون اشتیاق مونده

 .سری از روی رضایت تکان داد

 .نفس عمیقی کشید تا بین حرفش وقفه ای نیوفتد

ه بعد به غریبه ها و بد حساب ها به هیچ وجه نسیه ندین. مسئولیت خوبه، از این ب-

 .با تو. اگر اشتباهی پـ... پیش بیاد دیگه از چشم تو میبینم نظارت رو این قضیه هم

 .چشم، خیالت راحت باشه-

حدود نیم ساعتی با جدیت درگیر بررسی مسائل مالی شدند. شاهو که  کش و قوسی 

 .جمع کردن برگه ها شد به تنش داد، رسول مشغول

 دیگه کاری با من نداری؟-

 .نه ممنون... میتونی بری-

 .از جایش بلند شد و پوشه را زیر بغلش زد. در را باز کرد و به عقب چرخید
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 .شاهو؟ اوضاع خوبه نگران نباش-

 .پاسخش تنها لبخندی بود که روی لب های شاهو نقش بست

ه همان روزهایی که نیلوفر درخواست طالق ناخودآگاه ذهنش به گذشته پرواز کرد. ب

  ...داده بود و مهریه اش را میخواست... همان روزهایی که بی هدف زندگی میکرد

  «باهات فرق داره»پدر و مادرش مخالف ازدواجش بودند. مادرش میگفت 

 .این تفاوت را تقریبا همه دیدند جز خودش

پدر و مادرش آدمای ساده ای چون خونشون وسط شهره و »در جوابشان گفته بود 

اما خبر نداشت که برای نیلوفر « هستن اینجوری میگین؟ همه چی که پول نیست

 !واقعا همه چیز پول بود

با بی حالی سوار ماشینش شد و آهی کشید. از هشت ساعت کار مداوم خسته شده 

بود. با فکر کردن به تخت خواب گرم و نرم و چند ساعت استراحت، به خودش 

  .دلگرمی داد و راه افتاد

 .چند دقیقه ای بیشتر نگذشته بود که موبایلش زنگ خورد

  جونم؟-

  !َسـ... َسـ... سالم عرض شد-

آهسته خندید. طبق قانون نانوشته ای تنها کسی که حق داشت با لکنتش شوخی کند 

برادرش بود. به خوبی میدانست که تمسخری پشت حرفش نیست و صرفا یک شوخی 

 .برادرانه است خرکی

  !مسخره-

اخ ُمردم واسه این مسخره گفتنات، جان تو دلم حتی واسه تیکه کالمت هم تنگ شده -

 .تحویل نمیگیریا! فکر نکن حواسم نیست لعنتی.

 .خوب بود که مقابلش نایستاده بود و گرنه دروغ گفتن سخت تر میشد

 .چرت نگو، درگیر بودم-

گوش خودتی! زود تند سریع بیا اینجا میخوام  باشه داداش ولی اون موجود دراز-

 .ببینمت
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به خودش قول داده بود که دیگر هیچ وقت پایش را در خانه شاهین نگذارد پس 

 :بالفاصله گفت

 .نه، اونجا نمیتونم-

 مگه میدونی من کجام که میگی نه؟-

  ُک... کجایی؟-

داده، اونم گیر داده که پیش ننه، یه ساعته دارم میخندم. پرستارش بهش انگلیسی یاد -

 !مامی از این به بعد کسی حق نداره بهم بگه ننه، همه باید بهم بگین

  .از مادربزرگشان هیچ چیز بعید نبود

 .میای؟ تور والیبال رو راست و ریستش کردم بیا میخوام لولت کنم-

یشان کلهترجیح میداد نه تنها خودش، بلکه همه این خانواده حداقل چند وقتی آنجا سر و 

پیدا نشود تا دلناز به خانه جدیدش عادت کند اما از شانس گندش هیچ بعید نبود هر 

 .روز یکی از فک و فامیل دلش برای ننه تنگ شود

  :با تردید گفت

 .آره دارم میام-

 .دور زد و مسیرش را عوض کرد

 

* 

 .مهسا نگاهش را با رضایت دور تا دور اتاق گرداند

ش که پا گذاشتم شوکه شدم. گفتم حقت نیست همچین جای ساده خیلی قشنگ شده. اول-

 .ای زندگی کنی ولی سلیقت خیلی خوبه به خدا

  .این تابلوهای چوبی، وسایل تزییتی کال اتاق رو از این رو به اون رو کرده

 .اون نقاشی رو شیشه ها رو بزنی رو دیوار دیگه عالی میشه

 .نوک انگشتش را به رنگ زددلناز با وسواس شیشه را نگاه کرد و 
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مهسا باور کن این رنگه بنجل بوده، بهم انداخته. اصال یه بوی بدی میده، خشکم -

  نشده. چرا توجه نکردم؟

 .خشک میشد بذارمش بیرون هوا بخوره؟ همیشه نهایتا بعد هشت ساعت

فدای سرت خشک میشه مگه چقدر میتونه مقاومت کنه؟ آره بیا بذاریم یه گوشه -

 .طحیا

 :پوفی کشید و گفت

حیف پول ندارم وگرنه اینا رو مینداختم دور اورجینالشو میگرفتم. اگر میدونستم -

 .اینقدر اذیت میشم اصال نمیکشیدم

 .در عوض خیلی قشنگ شده، جلوه میده به اتاق-

از در بیرون زدند و سه شیشه طراحی و رنگ آمیزی شده را به آرامی پشت پنجره 

 .اتاق گذاشتند

 ...خیالت راحت تا دو سه ساعت دیگه خشک می-

هنوز حرف مهسا تمام نشده بود که توپی با شدت زیاد، مستقیم به سمت شیشه ها آمد 

  .و در چشم برهم زدنی چیزی جز خرده شیشه های رنگی جلوی پایشان نبود

چند قدم آن طرف تر شاهو و شاهین در حالیکه عرق کرده و نفس نفس میزدند با 

 ه آن ها نگاه میکردندتعجب ب

 .شاهین به دو دختری که مطمئن بود تا به حال ندیده، نگاه کرد

 .مهسا تقریبا جیغ زد

 چیکار کردید؟-

 :سرش را خاراند و با تعجب پرسید

 ببخشید شما؟-

مهسا هم از حضور به قول خودشان جناب چشم قشنگ، گیج شده بود. تنها کسی که 

 بوداز همه چیز آگاه بود شاهو 

  شما اینجا چیکار میکنید؟-
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اونی که باید سوال بپرسه ماییم! نگفتین کی هستید که االن وایسادید تو حیاط خونه -

  مادربزرگ ما؟

 مادربزرگتون؟-

نگاهی به چهره دوستش انداخت اما هیچ چیزی نتوانست بخواند. حدس زد که احتماال 

 .دلناز از این موضوع خبر داشته

ستم مستاجر این خونست، هیچ میدونید چیکار کردید؟ حاصل چند هر چی اصال! دو-

  !ساعت زحمتشو به باد دادید

  !ننه کی اینجا رو کرایه داد؟ واال ما خبر نداشتیم-

سرش را به سمت شاهو چرخاند و منتظر تایید او بود اما وقتی سکوتش را دید، با 

 :تردید پرسید

  !نگفته داشتیم؟ آره؟ پس چرا هیشکی به من هیچی-

 .چشمش دوباره به چهره برافروخته دخترک افتاد

درک نمیکرد این همه عصبانیت برای چیست. جوری باال و پایین میپرید و داد و 

 .بیداد میکرد که انگار رویش بنزین ریختند و میخواهند آتشش بزنند

 ...ای بابا، خانم محترم آروم باش. حاال که اتفاق مهمی نیوفتاده-

 .تکه ای از شیشه ها را برداشتخم شد و 

 :با خنده گفت

  ...خب دوباره نقاشی بکشید مگه چیه-

  مگه چیه؟ جای عذرخواهی میگید مگه چیه؟ دلناز تو چرا هیچی نمیگی؟-

دلناز اما انگار اصال در انجا نبود. سرش پایین افتاده و خیره شده بود به خرده شیشه 

وب آفتاب بودند و به این فکر میکرد که هایی که تا چند لحظه قبل طرحی از غر

بازی خورده؟ این مرد از جانش چه میخواست که دست از سرش برنمیداشت؟ چه 

خوش خیال بود که فکر میکرد باالخره سرپناهی پیدا کرده... حاال باید کجا میرفت؟ 

 با چه رویی با مهسا برمیگشت؟
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اشینه، خسارتش بگید چند چرا شلوغش میکنید؟ خب پولشو میدیم! کیف پولم تو م-

 .شده میدم بهتون

سرش را باال گرفت و با نفرت به هر دو برادر نگاه کرد. متنفر بود از آدم های که 

 .فکر میکردند میتوانند همه چیز را با پول تاخت بزنند

از عصبانیت لبانش به هم چفت شده و قفسه سینه اش به شدت باال و پایین میشد.  

 .فس عمیق بکشد تا کمی آرام شود اما فایده ای نداشتسعی کرد چند بار ن

 .انگشت های دستانش را آنچنان محکم مشت کرده بود که رنگشان به سفیدی میزد

با قدم های لرزان جلوتر رفت و مقابل برادر کوچکتر ایستاد اما نگاهش را دوخته 

 .بود به چشمان شاهو که حاال آبی تیره به نظر میرسیدند

  جان؟ چند؟-

حداقل احترام خودتو نگه دار جناب، من از شما پولی نخواستم، کیف پولتونم بفرمایید -

 !جای دیگه خرج کنید

عجب گیری افتادیما! همش چند تا شیشه رنگی بود که ناخواسته توپ خورد بهش -

 شکست، بهم وحی که نشده بود چمیدونستم اینجا گذاشتین

 ید میشکونم این دفعه به عمداصال میدونی چیه؟ خوب کردم! بازم بذار

 :و زیر لب زمزمه کرد

 ...دخترای پررو-

دلناز دیگر نتوانست خوداری اش را حفظ کند، با تمام قدرت لگد محکمی به ساق 

 ...پای شاهین کوبید که باالفاصله صدای فریاد از دردش بلند شد

دم عقب شاهین چهره اش از درد توی هم رفت و با عصبانیت سمت دلناز که چند ق

رفته بود، گام برداشت اما دستان شاهو که روی بازویش نشست نتوانست پیشروی 

کند. سعی کرد خودش را رها کند ولی خوب میدانست که قدرت بدنی اش به هیچ 

  !وجه همپای برادر بزرگترش نیست

ول کن بذار حقشو کف دستش بذارم، فکر کردی کی هستی که به خودت اجازه -

  کنی دختره چموش؟ میدی لگد پرونی
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گفتنش در آمد. « آخ»فشار دست شاهو آنچنان روی بازویش بیشتر شد، که صدای 

خودش هم نمیدانست چرا انقدر از دست شاهین عصبانیست. فقط از یک چیز مطمئن 

 !بود، اینکه هیچ کس حق ندارد به دلناز توهین کند، حتی برادرش

مادرش را از دست داده و کسی مثل دختری که نجاتش داده بود، دختری که پدر و 

  .بهمن اشتیاق عمویش بود، حقش نبود که باز هم سختی بکشد

 !بسه، دیگه بهتره برگردی پیش ننه-

دلناز با وجود این که ترسیده بود، سعی میکرد حداقل احساساتش را در چهره اش 

 .بروز ندهد و دروغ چرا، کمی هم به خاطر حمایت شاهو دلش قرص شده بود

 .ستانش را بی خیالی ساختگی در هم قالب کرد و آب دهانش را با صدا بلعیدد

من فقط واکنش مناسب در برابر رفتار توهین آمیز شما نشون دادم، اگر دلتون -

نمیخواد آسیبی ببینید، بهتره قبل از حرف زدن کمی فکر کنید. در ضمن برای کسی 

 .نکشید که سال ها دفاع شخصی کار کرده دیگه شاخ و شونه

دفاع شخصی دیگه چه کوفتی بود گفتم؟ خدا کنه نفهمه دارم مثل سگ » در دل گفت: 

  «!دروغ میگم

  ...و به مهسا که با تعجب نگاهش میکرد چشم غره رفت

شاهو خنده اش را خورد و مطمئنا اگر تمام زیر و بم زندگی اش را بیرون نکشیده 

 .بود حرفش را باور میکرد

 !اطالعات کاملی از او بدستش داده بودخوب بود که رسول 

شاهین بی توجه به تهدید های دلناز خواست حرفی بزند که ورود ننه به جمع، مانع 

 .شد

عصایش را روی زمین کوبید و جوری نگاهشان کرد که همه به جز شاهو ساکت 

 .شدند و سرشان را پایین انداختند

 چه خبره اینجا؟-

 :ش گذاشت و با اخم و تخم گفتشاهین دستانش را دو طرف پهلوی
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دستت درد نکنه ننه، حاال دیگه اینجا، اتاق اجاره میدی و صداشم در نمیاری؟ من -

 ...واقعا ازت توقع

از آن جایی که هر لحظه اختر جلوتر می آمد و شاهین نمیتونست عکس العمل  

 .مادربزرگش را پیش بینی کند، حرفش را قطع و چند قدم عقب رفت

 !ببینموایسا -

 .شاهین ناچار شد از حرکت بایستد و منتظر بماند که اختر به او برسد

 .خم شو-

  بله؟-

 .الحمدهللا کر هم شدی؟ خم شو میگم-

 :با صدای آرامی که به گوش دلناز و مهسا نرسد، پچ زد

  !ننه یه کاری نکنی جلو اینا ضایع بشم ها، بفرمایید خم هم شدم-

 .فته بود. اختر یقه اش را گرفت و به سمت خود کشیددوال شده و سرش را باال گر

 :نگاهش را بین دلناز و شاهین گرداند و گفت

 !شاخ و شونه کشیدن تو خونه من، ممنوع-

 .شاهین به زحمت تعادلش را حفظ کرد تا زمین نخورد

 !ببخشید میون کالمتون، ولی خودتونم دارید همین کارو میکنید ها-

 :ن درازش پرسیدبی توجه به حرف نوه زبا

 حاال بگید ببینم سر و صداتون واسه چی بود؟-

از طرف دیگر همزمان مشغول تعریف کردن ماجرا  مهسا و دلناز از طرفی و شاهین

به دلخواه خودشان بودند و شاهو با ابروهایی که باال پریده بودند شاهد این وضعیت 

 :ا رها کرد و داد زدبود. اختر که جسته و گریخته متوجه موضوع شد، شاهین ر

ساکـــــت! خجالتم نمیکشن با این قد و هیکالشون افتادن به جون هم! باید فکر کنم -

 .تا یه تصمیم جدی بگیرم، فعال همگی بیاید داخل خونه

 .پشتش را به آن ها کرد و به کمک عصا راه برگشت را در پیش گرفت
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 :دلناز دست مهسا را کشید و ارام گفت

  تو کجا؟-

 !داره میگه بریم دیگه خب-

  اون بگه، ما که نباید بریم نمیبینی همه چی بو داره؟-

  چه بویی؟-

 :پوفی کشید و نالید

اش پیدا شده. من اصال مهسا توروخدا اینقدر خنگ نزن، بابا این پسره باز سر و کله-

 بهش اعتماد ندارم اونوقت بیام خونه مادربزرگش زندگی کنم؟ حرفایی میزنیا

 .به عقب چرخید و به آن دو تشر زداختر 

 .بیاید دیگه-

 .مهسا شانه ای باال انداخت و راه افتاد

به نظر من که هیچ بوی بدی نمیاد، مرد خوب و محترمیه، مگه چیکار کرده جز -

 !کمک؟ واال الکی بهش بدبینی

دا مامان بزرگشم خیلی باحاله تو هم که به این جا احتیاج داری... حاال بیا بریم، بع

 .تصمیم بگیر

همگی روی مبل های سنتی کرم رنگ با حاشیه های دور دوزی شده طالیی نشمین 

که دور تا دور هم چیده شده بود، نشستند و منتظر به اختر که برای خودش میوه 

  .پوست میکند، چشم دوختند

  چیه زل زدید به من؟ آدم ندیدید؟-

ا شاهین نگاهی به ساعتش انداخت شاهو تک سرفه ای زد و سرش را پایین انداخت ام

 :و گفت

  .ننه میشه زودتر بگی؟ خانمم منتظره باید برم-

 .برگی از دستمال برداشت و دستانش را پاک کرد



کاوریری  
 

104 | P a g e  
 

نخورید اصال، چه بهتر! خب بریم سر اصل مطلب ... از اون جایی که من دیگه -

یه تغییراتی بدیم،  تنها نیستم و یه دختر جوون داره اینجا زندگی میکنه پس حتما باید

  !اینجوری نمیشه که هر دفعه سرتونو بندازین پایین و بیاین اینجا

 .به شاهین نگاه کرد

از این به بعد همیشه با خانمت بیا، شاهو هم از این به بعد از قبل خبر میده هر روزم -

 .این این طرفا پیداش نمیشه باید مراعات کنید

ه اصال برنامه منظمی نداره، صبح تا عصر یعنی چی؟ این منصفانه نیست! ستار-

سر کاره، چندتا کالس ورزشی و هنری هم ثبت نام کرده اینجوری که من نمیتونم 

 .بیام

  !خب نیا-

  !مامی؟-

 .ها؟ قانون خونه منه فقط هم برای تو نیست، همه باید انجام بدن-

 .شاهو ناخودآگاه از لفظ مامی خنده اش گرفت

هماهنگ کن باالخره یه روز تو هفته بیکار نمیشه بیاین جای غر زدن، با زنت -

  اینجا؟

 ...اما آخه-

اما و اگر نداره، همین که گفتم! حاال هم پاشید برید خونه هاتون. خستم میخوام -

 .بخوابم

شاهو که به خوبی مادربزرگش را میشناخت و میدانست وقتی تصمیمی میگیرد غیر 

 .بلند شد و دستش را روی شانه شاهین گذاشتممکن است که تغییرش دهد، از جا 

 .پاشو داداش، پاشو-

 .پوفی کشید و دنبال برادرش راه افتاد

 .زیر لب گفت که هیچ کس جز ننه پاسخش را نداد« خداحافظ»

 .بپرسه، حکم صادر میکنهبه خدا خیلی زورگوئه بدون اینکه نظر کسی رو-

 ...بیخیال، تو که میشناسیش-
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 .گر جدا شدند و هر کدام سمت ماشین خودش رفتدر حیاط از یکدی

 

شاهو چون دیرتر از برادرش رسیده بود باید اول از حیاط بیرون میرفت تا شاهین 

 .هم بتواند خارج شود اما هر چه استارت میزد فایده ای نداشت و ماشین روشن نمیشد

 :شاهین سرش را از شیشه بغل بیرون آورد و با صدای بلندی گفت

 ؟ خرابه؟چی شده-

 :با ناامیدی نالید

 ...آره-

 .از ماشین پیاده شد، در کاپوت را باز کرد و نگاه گذرایی انداخت

  ...باز این ماشین بازی در آورد-

 چشه؟-

 .برادرش ایستاد شاهین از ماشین خودش بیرون آمد و کنار

ماه رو تو  نمیدونم بابا، خستم َکـ... َکـ...کرده... هر دفعه یه مرگیش میشه... نصف-

 .تعمیرگاه میگذرونه َهـ..همین روزاست که ردش کنم.... بره

 .حاال بذار منم یه دستی بزنم، شاید تونستم درستش کنم-

 ...کار تو نیست، ولی اااگه میتونی بسم هللا-

 .کنار کشید و به تنه درخت تکیه داد و به تالش بیهوده برادرش نگاه کرد

 :حالیکه دستان سیاه شده اش را میشست، گفت حدود بیست دقیقه بعد شاهین در

 من که سر در نیوردم، حاال فعال بیا با ماشین من بریم بعدا یه فکری براش میکنیم-

 .نمیخواد به خاطر من مسیرتو دور کنی، خودم تاکسی میگیرم میرم-

 .پاشو بیا ببینم همچین میگه دور کنی انگار قراره کل مسیرو پیاده گز کنم-

 .شدند، شاهین بعد از چند دقیقه سکوت را شکستسوار که 

 .از دخترا خوشم نیومد-
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 .چرا؟ فقط یکیشون خونه ننه میمونه اون یکی اومده بود کمک-

 .هر دو تاشون رو مخ بودند-

 :شاهو به شوخی گفت

به هر حال نظر تو چندان مهم هم نیست، برای ننه بد هم نشد از تنهایی در میاد و -

 .کسی باشه که بهش ریاست کنهباالخره باید 

در واقع خیال شاهو بابت دلناز راحت شده بود و نفس آسوده ای کشید و چشمانش را 

 .به قصد خوابیدن تا خانه اش بست

 .اما چند دقیقه بعد زنگ موبایل شاهین باعث شد از خواب سبکش بپرد

 .شاهین تماس را پاسخ داد و صدا را روی بلندگو گذاشت

پلیس اینجا وایساده نمیتونم درست صحبت کنم. گذاشتم رو اسپیکر.  جونم خانمی؟-

 .شاهو هم هست

باشه عزیزم... سالم شاهو جان کجایی رفیق؟ تحویل نمیگیری... سایت سنگین -

 ...شده

رفیق؟ آهی کشید. آن ها روزگاری واقعا رفیق های بی شیله و پیله ای بودند. از همان 

 .تاره راست میگفتبچگی. سه دوست جدا نشدنی... س

 کم پیدا شده بود، سایه اش سنگین شده بود و همه این ها برای چه بود جز فرار؟

  خودش رفیق نیمه راه بود یا ستاره؟

 مگر او نبود که همه چیز را با احساساتی نا به جا خراب کرده بود؟

 :گلویش را صاف کرد و گفت

 !سالم زن داداش-

 .صدای شما هم نصیبمون شد جناب شاهوباالخره نمردیمو افتخار شنیدن -

 .اِاِاِختیار داری، کم سعادتی اَ... از من بوده-

نفس عمیقی کشید. به خوبی میدانست که لکنتش عصبی است و هر بار که مضطرب 

 .میشد، نفس کم می اورد و نمیتوانست کلمات را به خوبی پشت هم ادا کند
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بگو زود بیاد دنبالم. پختم تو این گرما چه لفظ قلم! میام میزنمتا، به داداش جونت -

 !بای

 :شاهین سری تکان داد و گفت

میبینی تو رو خدا، از وقتی ازدواج کردم شغل دومم شده راننده بودن. هی ستاره -

 ...خانمو بیار این ور ببر اون ور هوف

  ولی می ارزه، مگه نه؟-

 چی؟ ازدواج با ستاره؟-

 .لبخندی روی لب هایش نقش بست

میدونی، شرایط فرق کرده، زندگی متاهلی مسئولیتش بیشتره اما... نسبت به خب -

قبل خیلی خوشبخت ترم شاهو همش با خودم میگم چقدر خنگ بودم که این همه سال 

  .ستاره بیخ ریشم بود و نمیدیمش

  ...همیشه مدیونت میمونم... شاید اگر تو نبودی

 .آن ها دوری میکردنمیخواست بشنود. اصال برای همین بود که از 

همین حرف هایی که برادرش او را باعث و بانی خوشبختی اش میدانست و تشکر 

آمیز نگاهش میکرد. این نوع نگاه را در چشمان ستاره هم میدید و او هیچ وقت 

 ...بازیگر خوبی نبود

 :دستی روی شانه اش زد و گفت

 .از این ُک...کفری نشده بی...بیخیال... گازشو بده زودتر برسیم تا... تا بیشتر-

 .ده دقیقه بعد شاهین ماشین را جلوی پای ستاره متوقف کرد

لباس اسپورت صورتی و سفید پوشیده بود و با وجود عینک آفتابی بزرگی که نصف 

روی صورتش  صورتش را پوشانده بود، باز هم به خاطر نور و گرمای زیاد اخم

 .نشسته بود

 .بپر باال-

  !ساعت دیگه میومدی عزیزممیذاشتی یکی دو -

 .شاهین به روی خودش نیاورد که دیر کرده
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 .باشه پس ما میریم یه دوری میزنیم دوباره برمیگردیم-

چند متری جلو رفت و وقتی ستاره را مات و مبهوت سر جایش دید، خندید و روی 

 .ترمز زد

 .با قدم های بلندی خودش را به ماشین رساند و سوار شد

 .ه هم کوبیددر را محکم ب

 !واقعا که، شعور نداری دیگه-

 .علیک سالم خانمم-

 .خودش را بین دو صندلی جلو کشید و گوش شاهین را بین انگشتانش فشرد

 اخ اخ گوشم... چیکار میکنی؟-

  دفعه آخرت باشه از این شوخیای مسخره میکنی شیر فهم شد؟-

هممون میمیریما. نه؟ ول آی، ستی ول کن دارم رانندگی میکنم تصادف میکنیم -

 ...نمیکنی؟ غلط کردم بیخیال دیگه

 .باالخره دستش را عقب کشید و به صندلی تکیه داد

 .آفرین پسر خوب-

 :شاهین رو به شاهو که با تعجب نگاهشان میکرد با خنده گفت

هنوز مثل بچگیامون میزنیم تو سر و کله هم، تنها فرقش اینه که تو نیستی از هم -

 !ی یا واسطه بشی آشتی کنیم. اونی که باید همیشه کوتاه بیاد منمجدامون کن

 :چشمکی زد و شانه ای باال انداخت

 !زن زلیل هم خودتی-

بَـ...بچه هم که بودی هارت و پُـ...پٌـ...پورت زیاد میکردی، ولی تهش میوفتادی به -

 .ِمـ...منت کشی یه وقت باهات قهر نکنه

 !ایول-

 .ستاره بلند خندید
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 !داشتیم داداش؟-

 .حاال او بود که به شاهین نیشخند میزد

عزیزم یه راست برو خونه، باالخره شاهو رو گیر انداختیم عمرا اگر بذارم زود -

 .بره

 .شاهو که آمادگی اش را نداشت، به سرعت مخالفت کرد

 .نه من کـ...کـ...کار دارم-

هم نخوریم، کار همیشه ستاره راست میگه، نمیذارم بری تا حداقل یه شامی دور -

 .هست فرار که نمیکنه

 .سعی کرد بهانه ای بتراشد

 .ااااالن خسته اید، میـ...میخواید استراحت کنید. یه بار دیگه میام-

تو جای ما تصمیم نگیر خواهشا. استراحت هم میکنیم مگه قراره چیکار کنیم؟ یه -

 ...غذایی دور هم میخوریم به یاد قدیم میگیم و میخندیم

 :صدایش را ساختگی پایین آورد و با ته مایه خنده گفت

 ...نترس دست پختش اون قدرا هم فاجعه نیست، زنده میمونی-

 .خودش هم نمیدانست چه بهانه ای بیاورد

 .ستاره جیغش در آمد

  !چی گفتی؟ ها؟ حاال که اینطوره شام با تو-

 ای بابا عزیزم من، یه چیزی گفتم تو چرا جدی میگیری؟-

و « مسخره ها»تمام راه را در سر و کله هم میزدند و شاهو یک در میان میگفت: 

ناخودآگاه به آن ها میخندید. درست مثل بچگی هایشان که مدام به جان هم می افتادند 

 .و ناچار میشد از هم جدایشان کند

 

ساعتی بعد شاهو و ستاره روی مبل نشسته و شاهین در حالیکه غرولند میکرد 

 .آشپزی شده بود مشغول
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  آخه من اشپزی بلد نیستم چرا اذیت میکنی عشقم؟-

 .ستاره جوابش را نداد و شاهو را که توی فکر رفته بود، صدا زد

  بله؟-

  خوبی؟-

خوب بود؟ اگر این زندگی ربات وار که صرفا کار کردن و استراحت در خانه را 

 .شامل میشد، نادیده میگرفت بد نبود

 ...میگذره-

اره نگفت که این زندگی هیچ وقت ایده آلش نبوده و فکرهای دیگری در سر به ست

 .میپروراند

 اصال به او چه ربطی داشت؟

 چرا اینجوری شد شاهو؟-

 چه میگفت؟ تقصیر من بود که اشتباهی دل دادم؟ یا تقصیر تو بود که ندیدی؟

هم چفت  لبخندی زد، لبخند که نه... انگار کسی از دو طرف به زحمت لب های به

 .شده اش را از دو طرف کشید

 ...درست میشه-

 .شاهین ماهیتابه را روی میز گذاشت و ان دو را صدا زد

 .خودش روی صندلی نشست و دستانش را به هم مالید

 .پز! بخورید و حالش رو ببریداز شام شاهین اینم-

ه کردن فست شاهو لبخندی از روی رضایت زد. احتماال تنها استعداد برادرش در آماد

 .فود خالصه میشد. در هیچ جایی ساندویچ های خوشمزه تری نمیتوانست پیدا کند

همچین میگه شاهین پز انگار کله پاچه پخته یه بندری این حرفارو نداره دیگه -

  !عزیزم

 :شاهین با خنده گفت

 ...خدایی این خانما یه عزیزم میگن، از صدتا فحش بدتره-
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 .بندری پر کرد و ناخودآگاه ذهنش به گذشته پر کشیدنون باگت را با خوراک 

روزهایی که شاهین و ستاره کنکور داشتند و او پا به پایشان کمک میکرد، برایشان 

 .رفع اشکال میکرد و نمیگذاشت کم بیاورند

ستاره استرس داشت و هر چه بیشتر به کنکور نزدیک میشدند زیر چشمانش بیشتر 

 .یشدگود می افتاد و الغر تر م

شاهو با دست های خودش برایش لقمه های کوچکی درست میکرد و به ازای هر 

مسئله ای که حل میکرد مجبورش میکرد یکی از لقمه ها را بخورد. اصال اولین بار 

  کی بود که حس کرد ستاره را دوست دارد؟

شش سالگی اش که از روی دوچرخه افتاده بود و زانویش زخم بود؟ یا نوجوانی اش 

 ه غر میزد صورتش جوش زده و زشت شده و او میگفت در هر صورت زیباست؟ک

 .با دستی که روی بازویش نشست به خودش آمد

  کجایی پسر عمو؟-

 .ساندویچ را باال گرفت و گازی به آن زد

 .ه...همینجا-

نباید به گذشته و حسی که داشت فکر میکرد وگرنه عذاب وجدان دوباره نابودش 

 .میکرد

وزی که باالخره تصمیم گرفته بود حرف دلش را به ستاره بزند و او را خواب نباید ر

 .با چشمانی پف کرده از گریه پیدا کرد به یاد می آورد

را... وگرنه « دوسش دارم شاهو... کمکم میکنی؟» حتی آن زمزمه های با بغض، آن 

 ...حتما باز دیوانه میشد، باز بی منطق میشد، باز اشتباه میکرد

از مردد به در خانه کوبید و منتظر ماند. پاسخی که نشنید این بار محکم تر ضربه دلن

زد چند لحظه ای طول کشید تا صدای اختر را بشنود و احتمال داد که گوش هایش 

 .باشند سنگین

  کیه؟-

 ...سالم خانم-
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 :کسی که در چهارچوب در ظاهر نشد دوباره گفت

 ...خانمِ -

 .اش را به یاد نیاورد و هر چه فکر کردش فامیلی

 .بیا تو ننه، در بازه-

دلناز دستگیره در را پایین کشید و وارد شد. با این که شناخت کاملی روی این خانواده 

 .نداشت، نمیتوانست منکر حس آرامشی که از جو خانه و این پیرزن میگرفت، بشود

  .اختر روی مبل نشسته بود و چای مینوشید

 ...شرمنده مزاحم شدم-

 .دلناز نمیتوانست چشمانش را از روی چای بردارد

راستش... من خواستم برای خودم چایی درست کنم بعد کتری رو پر آب کردم ولی -

دیدم شعله های گاز کار نمیکنه... اومدم ببینم شما نمیدونید من باید چیکار کنم؟ یعنی 

داشته باشه روش کال خرابه؟ یا میشه درستش کرد؟ آخه من فکر نمیکردم مشکلی 

 ...حساب باز کرده بودم

  برایش سخت بود که بگوید اگر درست نشود پول اجاق گاز از کجا بیاورد؟

اختر همچنان ساکت بود و دلناز در حالیکه دستانش را به هم میچالند، ملتمس نگاهش 

 .کرد

اول پاشو برو یه چایی واسه خودت بریز، هالک کردی خودتو نمیخواد اینجوری -

 .گاه کنین

 .دلناز از شدت ذوق خجالت را کنار گذاشت و گونه ننه را بوسید

 .وای، مرسی-

 .خنده کوتاهی کرد

 .برو پدر صلواتی، یه چایی بریز و بعدش بیا پیشم بشین-

 چشم، االن-
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پایش را که در آشپزخانه گذاشت، از شدت تعجب ابروهایش باال پریدند. تم سنتی در 

 .بودآشپزخانه هم رعایت شده 

میز ناهار خوری و صندلی ها چوبی بودند. به جای کابینت سه ردیف قفسه های 

 .چوبی تعبیه شده بود. حس میکرد درست وسط کلبه ای قدیمی و زیبا وارد شده

 .با صدای اختر به خودش امد و مشغول ریختن چایی شد

با هم  وقتی نوه ها کنارمن اصال گذر زمان رو حس نمیکنم، همین که یهو همشون-

 !میرن خونه ساکت میشه من میمونم و ارواح و اجنه

 .از شنیدن کلمات اخر حرف های اختر هول شد و دستانش با آب جوش سوخت

 .آخی زیر لب گفت و انگشتش را به دهان برد

  چی؟ مگه... مگه اینجا جن داره؟-

از ما  بیا بشین کنارم، میگم برات مگه نشنیدی جاهای پر از درخت و باغ و جنگل-

  بهترون زیاد داره؟

 .هول زده از اشپزخانه بیرون رفت و کنار اختر نشست

 ها؟ واقعا نشنیدی؟-

 .سرش را با ترس باال انداخت

 ترسیدی؟-

 !....نه-

 .نگاهی به رنگ و روی پریده اش انداخت و قاه قاه زیر خنده زد

 .چرا عین گچ سفید شدی... شوخی کردم ننه. خوف نکن چاییتو بخور-

دلناز که فکرش را هم نمیکرد سر کار باشد نفس آسوده ای کشید و جرعه ای از 

  .چایش را نوشید

 :تند تند پلک زد و گفت

 ...نترسیدم که-



کاوریری  
 

114 | P a g e  
 

توی فکر رفته بود و سوالی که مدام تا سر زبانش می آمد را در ذهنش مرور کرد. 

  گفتنش درست بود یا او را دختر فضولی نشان میداد؟

 ...بگو-

 :اچه فنجان را در دست فشرد و پرسیددستپ

  چیو؟-

 .همین چیزی که دل دل میکنی بگی یا نه رو دختر-

لبش را گزید و سرش را پایین انداخت. او زیادی رفتارش تابلو بوده یا این پیرزن 

 .در عین سادگی، باهوش و حواس جمع است

  ...راستش... خانمِ -

 .لعنتی به حافظه مزخرفش فرستاد

سال نوه های منی اونا بهم میگن ننه، تو هم اگر دوست داری همینو بگو. هم سن و -

همش تقصیر شاهو، نوه بزرگمه از بس اینجوری صدام زد که بقیه نوه ها هم دنباله 

 .رو اون، تقلید میکردن

دلناز تصمیم گرفت حاال که فرصت پیش آمده، اطالعاتی از مرد مرموز این 

 .روزهایش به دست آورد

 ی وجود داشت تا بداند همچین آدمی در محله آن ها چه میکرد؟کاش راه

 .چرا زخمی بود؟ حاال چرا کمکش میکند

 !اول از همه باید او را بهتر میشناخت

  ایشون کارشون چیه؟-

واال یه شرکت پخش مواد غذایی داره، به همه جا میفرستن، از همین تهرون -

 ...خودمون تا شهرستان و حتی خارجه

نکنی از روز اول همینجور بودا، اوایلش که شروع کرد به یاد گرفتن فوت ولی فکر 

و فن کار یه انبار کوچیک بود گوشه تهرون... حاال بیا و ببین چه کیا و بیایی داره 

  !ش حتی از پسرامم بیشترهواسه خودش... پسر با جنمیه، عرضه
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روزی چند ساعت اونا دلشونو خوش کردن به ارث پدری، فقط بخورن و بخوابن و 

برن بیرون که یه وقت کسی نگه بیکارن ولی این بچه با همشون فرق داشت. رونق 

داد به کار و بارش. یه مشت جوون بیکارم مشغول کرد. همیشه میگم دعای خیر 

 .پشت سر این پسره

 .آهی کشید و سرش را تکان داد

که یکی در میون  ولی نمیدونم چرا از زندگی شانس نیورد این بچه... اون زبونش-

  ...میگیره.... اینم از ازدواجش

باز االن که خوبه، بچه بود خیلی اذیت میشد. دوستاش و بچه های فامیل مسخرش 

میکردن اونم میومد یه گوشه پیش من مینشست. هر چی میگفتم ننه برو بازی کن 

 .قبول نمیکرد. تنها هم بازیاش داداش کوچیکش بودن و دختر عموش

هم که دیدی، همون که کم مونده بود همدیگرو تیکه پاره کنید، اتفاقا  کوچیکه رو

کوچیکه با همین دخترعموش ازدواج کرد، ستاره... حاال یه بار که اومد اینجا سر 

 ...فرصت همو میبینین

چشمان ننه هر لحظه بسته تر میشد و هنوز حتی یک دهم جواب سوال هایش را 

 .بدست نیاورده بود

 .زد که اختر سر جایش تکان خوردتک سرفه ای 

 .صدایش ضعیف بود و معلوم بود که به زحمت خودش را نگه داشته

 .من قرص خوردم دیگه نمیتونم بیدار بمونم، تو هم برو خونت دیگه-

 .از روی مبل بلند شد و راه اتاق خوابش را در پیش گرفت

 :دلناز زمزمه کرد

 ...پس تکلیف اجاق گاز چی میشه-

 .ا یکی بیاد درستش کنهمیگم فرد-

  با تعجب به پیرزن نگاه کرد، مگر گوشش سنگین نبود؟

  کی؟-

 !شاهو-
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صبح که مادربزرگش با او تماس گرفت و از او خواست هر چه سریعتر به خانه اش 

 !نمیکرد که ماجرا این باشد بیاید، فکرش را هم

 .کنار اجاق گاز ایستاده بود و با تعجب نگاهشان میکرد

 ا ب... برای این... ت...تماس گرفتی ننه؟واقع-

 .آره دیگه، چند بار میپرسی قربونت برم-

 آخه... من قی... قیافم شباهتی به... به کسایی که اُ... اجاق گاز تعمیر میکنن... داره؟-

دیگه من نمیدونم مادر، ببین جای غر زدن میتونی درستش کنی کار این دختر طفل -

 ...همعصومو راه بندازی یا ن

 .به ناچار سری تکان داد و اختر هم از جایش بلند شد

 .مشغول در آوردن شعله ها شد و همزمان به مادربزرگش هم نگاهی انداخت

  جایی میری؟-

 .نمیتونم بشینم کمرم درد میگیره تو کارتو بکن-

  .و با صدای بلندتری دلناز را صدا زد

 ...آی دختر-

 .ایستاده بود، سریع جواب داددلناز که در فاصله چند قدمی 

  بله؟-

گرما حالت جا بیاد هم یکی  پاشو بیا آبمیوه طبیعی بدم، هم خودت بخوری تو این-

 .برای شاهو ببری

به نظر میرسید بهترین پیشنهاد ممکن باشد. شانه ای باال انداخت و پشت سرش به 

 .راه افتاد

 .چشم-

را تا نزدیک ارنجش تا زد و دل و  شاهو نفسش را فوت کرد و آستین های پیراهنش

 .روده ی اجاق قدیمی را بیرون کشید
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چند دقیقه بعد دلناز در حالیکه که لیوان و پیش دستی را در دست گرفته بود، با قدم 

های آهسته ای به اتاقش برگشت، عجله ای نداشت و اگر میخواست با خودش صادق 

ر چقدر کند راه رفت ،هر چه معطل باشد ترجیح میداد زیاد نزدیک این مرد نشود. ه

کرد فایده ای نداشت و وقتی وارد شد، شاهو همچنان مشغول بود. میله آهنی روی 

 .گاز، شعله ها و دکمه های کنترل را کامل جدا کرده بود

سینک را پر از آب داغ کرد و مایع ظرفشویی و جوش شیرین ریخت و منتظر ماند 

 .که خوب در آب حل شوند

 .ا را داخل سینک ریخت و با سیم ظرفشویی به جانشان افتادبعد همه ر

 :لیوان آب پرتقال را سمتش هول و گفت

  ...فکر نمیکردم از این کارا هم بکنید-

واقعا تعجب کرده بود، این مدل کارها به او نمی آمد. بیشتر از آن چهره هایی بود که 

بودن. از همان ها که ناخودآگاه  انگار از بدو تولد ساخته شده اند برای مدیر و راهنما

ازشان حساب میبری و دست و پایت را جمع میکنی تا یک وقت جلویشان سوتی 

 .ندهی

شاهو که از سر دقت روی صورتش اخم نشسته بود و شعله ها را با شدت میسابید، 

 .سری تکان داد

  چیکار؟-

  ...همین تمیز کاریا دیگه-

 :د را شاهو نخواند، ادامه دادو برای این که انچه در ذهنش میگذر

 .این چیزا معموال به گروه خونی بچه پولدارا نمیخوره-

 .خنده کوتاهی کرد و نگاهی هم به دلناز انداخت

  تمام تصورت اَ...از من بچه ُپ...پولدار بودنه؟-

 :نچی کرد و گفت

  ..نه اتفاقا... شبیه گانگسترایی یکم، همچین بگی نگی تریپ مرموز و خفن-

  ...صف شب بری محالت پایین، از آدمای ناشناس کتک بخورین
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  !ببچاره ننه فکر میکنه چه نوه مظلوم و سر به زیری داره

 :به سمتش خم شد و در فاصله کمی از شاهو ایستاد. با صدای اهسته ای پرسید

  ببینم... نکنه پلیس مخفی ای چیزی هستی؟ هوم؟-

 .تکان میخوردجوابش فقط سری بود که از روی تاسف 

  !نیستی؟ باور کن به هیچ کس نمیگم جون تو-

شان در فاصله کمی مقابل هم قرار گرفته بود. شاهو سرش را باال گرفت. حاال چهره

 ...رنگ چشمان شاهو روشن تر از همیشه به نظر میرسید. شاید هم مهربان تر

ایش ته مایه ای از دستان کفی و سیاهش را باال گرفت و به بینی دلناز مالید. در صد

 .خنده شنیده میشد

 !برو رد کارت دختر جون-

  .دلناز برای چند لحظه همان طور مات و مبهوت مانده بود

دست روی بینی اش کشید و رد سیاه را که روی انگشتش دید، با صدای بلندی 

 .اعتراض کرد

 !هی... ببین چیکار کردی؟!صورتم سیاه شد-

 .تفاوت نگاهش کردشاهو ابرو باال انداخت و بی 

 .به هر حال باید، دخترای ُپ...پر حرف رو یه ُج... جوری ساکت کرد دیگه-

 :متعجب گفت

  چی؟ من کی پرحرفی کردم؟-

معموال حوصله صحبت کردن با بقیه را هر چند کوتاه نداشت، چه برسد به کلکل 

  !کردن

وقتی اما حرص و جوش خوردن دختر مقابلش بامزه به نظر میرسید،خصوصا 

چشمانش درشت میشد و تالش میکرد هر طور شده ثابت کند که حق با اوست. اگر 

  کمی بیشتر حرص میخورد چه شکلی میشد؟

  ...دقیقا همین االن-
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برایش جالب بود که دلناز نمیتواند عصبی شدنش را مخفی کند. کاری که او به راحتی 

 ...انجام میداد! مخفی کردن احساساتش

تمومه! حتی یه کلمه هم باهاتون حرف نمیزنم، ببینم بازم میتونین بگین دیگه... دیگه -

  پر حرفم؟

خنده اش را خورد. چقدر این دختر ساده بود. چون دلخور شده بود، در عرض چند 

 .ثانیه لحن حرف زدنش عوض شده و حاال او را جمع خطاب میکرد

  .گذاشتراه آب را باز کرد و هر چه شسته بود داخل یک سینی بزرگ 

 !اونوقت میگم... دُ... دختره رفته تو قیافه، شده یه ادم نچسب از دماغ فیل اُ...افتاده-

دیگر واقعا نخندیدن به دلناز که لب هایش مثل یک خط صاف مانده و به هم چفت 

 .شده بودند، بلند نفس میکشید و دستهایش را مشت کرده بود، سخت شده بود

 .آ... آب خنک بخوری و جلوی باد ُک... کولر بایستی ُت...توصیه میکنم یه لیوان-

قبل از اینکه دلناز فرصت کند جوابی بدهد، با صدای زنی که برایش اشنا نبود باعث 

 .شد حرفش را بخورد

  شاهو، مامان؟-

 ...اوه-

 .این تنها حرفی بود که میتوانست در آن لحظه از دهان شاهو بیرون بیاید

شیک و رسمی که نشان میداد از مطب به اینجا آمده، به مادرش با آن لباس های 

 .سرتا پای او که سیاه و کثیف شده بود، حیران نگاه میکرد

  سالم، ای... اینجا چیکار میکنید؟-

نگاهش بین شاهو و دلناز در گردش بود و حضور دختر غریبه را در این خانه درک 

 .نمیکرد

  کلی شدی مامان جان؟واال این سوال منم هست، حاال چرا این ش-

 ..داشتم اینا رو ر... را... راست-

چند بار نفس عمیق کشید. واقعا وقتش نبود روی همچین کلمه ای گیر کند. آن هم 

 !جلوی دلناز
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راست و... ریست میکردم. یه کم جرم داشت ولی خوب ُش..شستمش االن داره برق -

  !میزنه، نیگا

باال گرفت که چند قطره آب روی زمین و و برای اطمینان یکی از شعله ها را 

 .دستانش ریخت

 .چهره ی مادرش توی هم رفت

  آخه این چه وضعیه، از کی تا حاال تو گاز میشوری؟-

 .نمیدانست چه بگوید که منطقی به نظر برسد

  !کار خیر، ُک... کمک-

  ...آهان، پسرم خیر شده-

 .نزدیک تر شد و دقیق تر به دلناز نگاه کرد

  خانم رو معرفی نمیکنی عزیزم؟ مادربزگت تو خونست دیگه؟دختر -

یاد حرف شاهین افتادکه میگفت خانم ها یک عزیزم میگویند معنی اش از صد تا 

 .فحش هم بدتر است

اصال معلوم نبود چه در ذهن مادرش میگذشت. نکند خیال کرده دست دختری را 

  .ث خجالت میشدگرفته و بی سر و صدا به اینجا آورده؟ تصورش هم باع

 .از اتاق بیرون امد و سعی کرد سو تفاهم پیش امده را رفع کند

ایشون خانم اشتیاق هستن، چند روزی هست که این اُ... اتاق رو اجاره کردن  ای...-

 .و اینجا ساکنن

دلناز که حس کرد اوضاع زیاد جالب نیست، لبخند مصلحتی روی لب نشاند و دست 

 .دراز کرد

مادر آقا شاهو هستید؟ من به خانم سلطانی گفتم گاز کار نمیکنه. نمیدونستم سالم، شما -

 .قراره ایشون به زحمت بیوفتن  دستشون درد نکنه

 :سری تکان داد  و گفت

 !خیلی خب، اگه کارای خیرخواهانت تموم شد با من بیا شاهو جان-
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 .از ان جا که مادرش ساکت بود، میتوانست حدس بزند که عصبانیست

  .را به خوبی میشناخت او

هیچ وقت ندیده بود که به خاطر مسئله ای رفتارش از کنترل خارج شود، خشونت به 

  .خرج دهد یا به طور واضحی حرص و جوش بخورد

مسلط بود و به خوبی میتوانست خودش را کنترل کند،ولی او هم شاهو بود و 

 .ا بخواندمیتوانست حتی از پشت صورت به ظاهر خونسردش، احساساتش ر

 .اما ترجیح میداد حرفی نزند

  چرا من نباید بدونم که تو این خونه چی میگذره؟-

پس باالخره طاقت نیاورد و خودش حرفش را به زبان اورد. از پیش بینی درستش 

 .ناخودآگاه لبخندی روی لب هایش نشست

 ...بله دیگه، آقا شاهو بخند... حق داری بخندی-

اش بیشتر نشود. مادرش واقعا ناراحت بود و او نمیتوانست لب گزید تا شدت خنده 

  .درک کند چرا. موضوع به نظرش اصال مهم نبود

مگر چه اهمیتی داشت که شخص دیگری هم در این خانه به جز ننه اختر زندگی 

  کند؟

 .خم شد و گونه مادرش را بوسید

 :زیر لب زمزمه کرد

 شده؟ قُـ... قربونت... بره شاهو، حاال مگه چی-

 ...خدا نکنه-

 .ضربه کوتاهی به در زد و وارد شد

 .سالم مادر جان-

  ...ُگـ... گفت میره استراحت کنه، شاید خواب باشه-

 .به سمت آشپزخانه رفت و نایلونی که در دستانش بود را روی میز گذاشت

  تو خودت کی فهمیدی؟-
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 :تپس بیخیال این موضوع نمیشد. شانه ای باال انداخت و رک گف

 !ااااز همون اول، پیشنهاد خودم بود اصال-

مادرش با تعجب نگاهش کرد و شاهو لبخندی مصلحتی زد. خب ترجیح میداد صادق 

باشد، به هر حال مادرش روانشناس حاذقی بود و دروغ و پنهان کاری را به راحتی 

 .میفهمید

  جدا؟ چطور؟-

کوچیک برای اجاره بود اَ... از طرفی خب... خانم اشتیاق دنبال یه ... یه جای کو... -

  ...هم برای اینکه ننه از تنهایی در بیاد به نظرم فکر خوبی میومد، همین

 خیلی هم عالی، فقط... تو این خانم اشتیاق رو از کجا میشناسی؟-

 :چشم دزدید و گفت

ورایی ٌجـ... قـَ... ضیه کاریه، خانم خوبیه، به منم قبال ُکـ...کمک کرده گفتم یه ج قـَ...-

 .جبران کنم

 .دستان شاهو را گرفت و به او خیره شد

 .حتما میخواست واقعیت را از چشمانش بخواند

مادرش بی شک از زیبا ترین زنانی بود که در عمرش دیده بود. به یاد نمی آورد 

هیچ وقت دچار اضافه وزن شده باشد. منظم، مرتب و جدی بود اما در عین حال 

 .مهربان

 .از صفات اخالقشان شبیه به هم بودخیلی 

 .شاهو هم به خوبی میتوانست احساساتش را مخفی کند و لبخندی کنج لبش بیاورد

 مگر شب عروسی ستاره و شاهین همین کار را نکرد؟

 !...چه کسی دردش را فهمید؟ با چه کسی درد دل کرد؟ به خدا که هیچ کس

 ...از آب تکان نخورد برایشان دست زد و آرزوی خوشبختی کرد و آب هم

وقتی کسی سعی داره ازم چیزی رو مخفی کنه، از تکون تکون خوردن مردمک -

 ...چشماش، حالت چهرش و ریتم نفس کشیدنش میتونم تشخیص بدم
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 :دستش را روی گونه پسرش نوازش وار کشید و ارام گفت

  ...به چی فکر میکنی که رنگ چشمات اینجوری تیره میشه عزیزکم-

  !هیـ... هیچی-

 .عقب رفت و نفس عمیقی کشید

 ...حواست به زندگیت هست دیگه، مگه نه؟ این دختر-

 .میان حرف مادرش پرید

مامان تو...تورو خدا سناریو دُ... درست نکنید. فقط خواستم کمک کنم... ایـ... اینقدر -

 .عجیبه؟ کار اشتباهی نمیکنم که... که الزم باشه نگرانم بشید

 !با نیلوفر رو هم درست میدونستیازدواج -

از توضیح دادن بیزار بود، از دخالت هم همینطور و هم زدن گذشته ای که نمیخواست 

به یاد اورد ،اما مدام به هر نحوی جلوی چشمش قرار میگرفت و حالش را به هم 

 .میزد

و قرار بله و قرار نیست که تکرار شه... دَ...دَ...در هر صورت ایـ...این زندگی منه -

  !تصمیم بگیرن نیست چون یه بار اِ...اشتباه کردم، بقیه برام

 .باشه، آروم باش من که چیزی نگفتم... برو ببین مادربزرگت خوابه یا نه-

 .خب برای عوض کردن بحث آنقدر ها هم پیشنهاد بدی نبود

 .قبل از این که به طور کامل از آشپزخانه خارج شود، مادرش را صدا زد

 .... حواسم به خودم هستمامان-

 .دلش نمی آمد مادرش را نگران ببیند

 .افسانه از روی رضایت پلک زد

 .خوبه... منم همینو میخوام-

 .حاال چی شد که او... اومدین اینجا-

خیلی راحت راجع به موضوع دیگری حرف میزدند. بدون تردید آن ها منطقی ترین 

 .مادر و پسر دنیا بودند
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  عجیبه اومدنم؟-

 :نیشخند زد و در حالیکه به سمت اتاق مادربزرگش میرفت، گفت

 !معموال با مادر شـُ... شوهرت حال نمیکنی نه... فقط...-

 !پررو-

بلند خندید و سراغ ننه اختر رفت. کامال خواب بود. بیچاره اکثر روز را با قرص 

هو و هایی که میخورد میخوابید و انگار ماموریت امروزش فقط بیدار کردن شا

 .انداختن او از کار و زندگی اش بود

 .پیش مادرش برگشت و به کانتر تکیه داد

 خوابیده... مامان؟-

  جانم چیزی میخوای؟-

  آ... آره، میشه لطفا غذا بپزی؟-

 .را خورد« دلم لک زده برای دست پختت»و بقیه جمله اش که 

 :سکوت مادرش را که دید، گفت

 ...دُ..درست میکنماگر خسته ای خو... خودم -

 .معلومه که میشه، این چه حرفیه. چی دوست داری بپزم؟ قرمه سبزی؟ یا فسنجون-

 :با خجالت گفت

 .ماکارونی-

 .پاسخش باعث خنده مادرش شد

 .چشم-

 .گونه اش را بوسید

 .ممنون-

بوسیدن مادرش یکی از لذت بخش ترین کارهایی بود که میتوانست انجام دهد و هیچ 

 .نشودگاه خسته 
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 .افسانه به سمت فریز رفت و دنبال گوشت چرخ کرده گشت

 ...راستی-

  بله؟-

 .بیشتر درست میکنم، به همسایه جدید هم بگو بیاد-

 :با تعجب پرسید

 َهـ... همسایه؟-

آره دیگه... مگه گازش خراب نبود؟ پس غذایی آماده نکرده. بوش میپیچه شاید هوس -

 .کنه

شته و دراز کشید. ذهنش به هر سو میرفت که مهم کالفه بالشتی روی زمین گذا

 .ترینشان دلتنگی برای میالد بود. تنها دلخوشی اش... کاش او را با خودشان نمیبردند

مشکل دیگرش مسافت زیادی بود که جدیدا مجبور بود هر روز طی کند تا به هنرکده 

 .برسد

  .دشاید اگر در همین مناطق دنبال کار بگردد، بتواند پیدا کن

 .صدای ضرباتی که به در خورد باعث شد از فکر بیرون بیاید

 :صدایش را صاف کرد و پرسید

  کیه؟-

 !شاهو-

از جایش بلند شد و اولین شال و مانتویی که روی چوب لباسی دید، برداشت. آخرین 

لحظه نگاهی به خودش در آینه انداخت و آهی از سر افسوس کشید. قطعا لباس های 

ری هم داشت ولی ضربه بعدی باعث شد شانه ای باال بندازد و در را مناسب تر دیگ

 .باز کند

ناخودآگاه حسی باعث میشد که جلوی او روی ظاهرش بیشتر از هر وقت دیگری 

 .حساس باشد. مردک همیشه خوشتیپ و مرتب بود

لباس هایش اتو خورده و خوش بو بودند و موهایش که انگار هیچ زمانی از حالت 

 .مردانه اش خارج نمیشدساده و 
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احتماال روی موهایش زیادی حساس بود حتی شبی که او را با حال بد پیدا کرده بود 

هم مدلشان به هم نخورده بود. به جای کتک کاری اگر موهایش را میتراشیدند شک 

 .نداشت که تاثیر مخرب تری رویش میگذاشتند

آن سوی در شاهو که  از تصور جناب سلطانی کچل بی اراده خنده اش گرفت و

  :صدایش را شنیده بود با تعجب زیر لب زمزمه کرد

 «...دختره از دست رفت»

 بفرمایید؟-

مانتوی قهوه ای، شلوار خانگی گشاد راه راه نارنجی، دمپایی خرسی و شال نارنجی 

 .که تن دختر مقابل رویش بودند باعث شد ابروهایش از تعجب باال بروند

انه بگوید این بدترین تیپی بود که در تمام عمرش از سوی خب... میتوانست قاطع

دختری جوان دیده بود! اما نکته جالب تر برایش این بود که در عین حال بامزه هم 

 .بود

  .به روی خودش نیاورد و لبخند کوتاهی زد

 .مامانم ناهار پخته-

  خب؟-

 !خب بیا بخور-

 :باعث شد دستپاچه بگویدچشمان دلناز که هر لحظه از تعجب درشت تر میشد 

 !ماکارونی رو-

دلناز چند بار پلک زد و به زحمت آب دهانش را بلعید. نمیدانست دقیقا شاهو بد حرف 

 .زده یا ذهن منحرف خودش کار دستش داده

 ...آهان-

با یادآوری رفتار نه چندان دوستانه مادرش، بعید نبود اگر چیزخورش میکرد تا یک 

در نکند. شاید هم خوردن ناهار در جمعشان پیشنهاد ننه  وقت پسرش را از راه به

 .اختر باشد و گرنه به آن زن، از این محبت ها نمی آمد
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این دختره بیچارست، یه »حتی در خوشبینانه ترین حالت حتما با خودش فکر کرده 

  «...غذایی هم بهش بدیم گناه داره

 .خیلی ممنون ولی اشتها ندارم-

گاهش کرد. واقعا نمیتوانست بعضی دخترها را درک کند و شاهو چند لحظه فقط ن

بفهمد در مغزشان چه میگذرد. چرا ناز میکند؟ اشتها ندارم دیگر چه صیغه ای ست؟ 

  مگر از صبح چه خورده جز لیوانی آبمیوه؟

 .ببین د.... د... دختر خانم من اااعصاب این لوس بازیا رو ندارم-

نمیخوره و َشـ... شخصیتت خدشه دار نمیشه... یه اگر به غرور هُـ... همایونیت بر

 .سوال میپرسم ُر...ُر...رک و راست جواب بده

میدونی هر یه پُـً... پرس غذایی که بخوای تو ایـ... این منطقه سفارش بدی چـ... چند 

 !...پات در میاد؟ هوم؟ نمیدونی دیگه

رستورانی نیست و حاال بماند که اصال این اطراف هیـ... هیچ اغذیه فروشی و 

  !محبوری پو...پول تاکسی بدی

تازه اااگه وقتی قطعات گاز رو سر جاش میذاریم، کا...کار کنه و مشکلش فقط جرم 

 !زیادی که رو... روش نشسته بود، باشه

  پس مثل یه دُ... دختر خوب پاشو بیا غذاتو بخور! اوکی؟

 !اوکی-

با خودش تعارف که نداشت... بی اراده موافقت کرد. حرف هایش منطقی بود. 

موجودی حسابش آنقدری نبود که بتواند با خیال آسوده پول خرج کند و نگران آخر 

ماه نباشد. اما از یادآوری واقعیت آن هم از زبان شخصی که مدت زیادی نیست وارد 

 .زندگی اش شده، باعث شد حالش گرفته شود

 .لباسمو عوض کنم میام-

عقب رفت. چند دقیقه ای طول کشید تا از اتاق بیرون بیاید. شاهو سری تکان داد و 

شلوار جین ساده، مانتو مشکی و شال آبی رنگش باعث میشد شباهتی به دختری که 

 .دقایق قبل دیده بود، نداشته باشد
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بی هیچ حرفی پشت سرش به راه افتاد. شاید بهتر بود این طور حقیقت را در صورتش 

 ...دختر است با روحیاتی ظریف تر نمیکوباند. به هر حال او

 .برخالف همیشه که از سکوت لذت میبرد حاال ترجیح میداد حرفی به میان آید

  ناراحتی؟-

بغضش را قورت داد و سرش را باال و پایین کرد؛ یعنی نه. درست عین دختر بچه 

 .دهایی که عروسک محبوبشان را گرفته اند و حاال حاالها قرار نیست به او پس بدهن

 .دلش نمی آمد در این حال و هوا بماند. شاید بد نبود اگر ذهنش را منحرف کند

مامانم... ماکارونی رو عا...عالی میپزه، چرب و چیلی با گو... گوشت فراوون -

 ...خالصه پرمالت... ته دیگه سیب زمینی هم دررررست میکنه تازه

  .نشستجوابش فقط لبخند کوتاهی بود که روی لب های دلناز 

خب... متاسفانه نهایت تالشش همینقدر بود،  اصال در تمام عمرش مگر کسی را 

 ...دلداری داده که این بار دومش باشد

بقیه راه را تا رسیدن به دم خانه حرفی نزدند. مشغول در آوردن کفششان که شدند، 

 .شاهو صدایش زد

 .دلناز خا...خا...خانم-

از دستش دلخور باشد خصوصا دختری که سوالی نگاهش کرد. نمیخواست کسی 

 .هیچ تقصیری نداشت

اگه حرفام ُت...تند و تیزه... ناراحت نشو. من... تو گذشته یه اِ...اتفاقاتی برام اُ... -

 افتاده که دیگه صبر و حوصله ای برام نمونده... ولی منظوری ندارم، خب؟

 .این بار لبخندش بزرگ تر و واقعی تر بود

  !خب-

 .لبخند زد شاهو هم

 . آفرین. حاال اصال ُشـ... شما ماکارونی دوست داری؟آ..-
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زندگی با شهین به او یاد داده بود که هر چه جلویش میگذارند بدون نق زدن بخورد. 

زن عمویش دست پخت خوبی نداشت و حتی تالشی هم برای بهتر شدنش نمیکرد 

 .،ولی هیچ کس در آن خانه جرعت نداشت اعتراضی بکند

 !آره بابا من همه چی میخورم-

 .شاهو با چشمانی که میخندیدند، کنار در ایستاد تا دلناز وارد شود

  مگر چه گفته بود که خنده اش گرفته؟

شانه ای باال انداخت و پا در خانه گذاشت. چند قدم بیشتر جلو نرفته بود که یکباره 

 .از حرکت ایستاد و به عقب چرخید

شاهو دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و قهقهه « ادب!بی »با حیرت که گفت: 

 .زد

اختر هنوز کسل بود. خمیازه ای کشید و لنگ لنگان از اتاق خوابش به سمت نشیمن 

 .رفت

افسانه که از صدای پاها متوجه بیدار شدنش شد، دست از آشپزی کشید و کمکش 

 .کرد تا بشیند

 .روی گونه مادر شوهرش بوسه زد

 .جانسالم مادر -

  سالم عروس قشنگم. کی اومدی؟-

 .لبخند مهربانی روی لبش نشست

  خیلی وقت نیست، خوب خوابیدین؟-

هر چند که اختالف عقاید متعددی داشتند و از نظر افسانه، ننه اختر ادمی سنتی بود 

که نمیتوانست با تغییرات حال حاضر جامعه خودش را وفق دهد و افکارش در دهه 

 .کرده، باز هم دوستش داشتهای قبل گیر 

ای مادر دیگه با این سن و سال که خواب راحتی نمیمونه، پادرد و کمردرد ولم -

 .نمیکنه
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برای محکم کاری چند بار آه و ناله ساختگی کرد. چشمش به دلناز خورد که هنوز 

 .از خجالت حرفی که زده رنگ و رویش به حالت عادی برنگشته بود

 .ننهبیا بشین اینجا پیشم -

 .چشم-

 .صدایش آرام بود و از خدا خواسته دو زانو کنارش نشست

 راحت باش، چرا سیخ نشستی؟-

 .راحتم... سیخ نیست که-

 .زیر چشمی به شاهو نگاه کرد و لب گزید

  !واال این سیخه-

دلناز برای این که بحث ادامه پیدا نکند، چهار زانو نشست و ملتمس به اختر نگاه 

  .خیال شود. هیچ بعید نبود تا دوباره شاهو مسخره اش کندکرد تا شاید بی

 .خوشبختانه اصال حواسش نبود و دلناز نفس آسوده ای کشید

 .ننه سرش را با رضایت تکان داد

 ..خوبه-

 .افسانه دوباره به آشپزخانه رفت

 .شاهو جان بیا کمک عزیزم-

مادرش هم باعث میشد  دلناز میتوانست اعتراف کند نه تنها جناب سلطانی، بلکه حتی

 .دستپاچه شود

مانتویش را با شومیز زیبایی عوض کرده بود. در دل خدا را شکر کرد که لباسش 

 .های دیگری پوشیده و با آن تیپ فاجعه نیامده بود

 :از جایش بلند شد و گفت

 .من کمک میکنم-

 .زد که دلناز متوجه تصنعی بودن یا نبودنش نشد لبخند مالیمی
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 .، شما مهمونی راحت باشنه عزیزم-

از اون جایی که هیچ وقت دختر نداشتم، پس به پسرا یاد دادم که پا به پای من تو 

انجام کارای خونه کمک کنن. هیچ عذر و بهونه ای هم پذیرفته نیست به هر حال اگه 

 .خارج از خونه کار میکنن من هم مشغولماونا 

قایسه کرد. خودش و شهین گاهی تمام ناخودآگاه ذهنش دست به کار شد و شروع به م

روز را در خانه کار میکردند. مهال هم از مدرسه که برمیگشت، مادرش نمیگذاشت 

عالف بچرخد و هر طور شده کاری به او میسپرد اما عجیب آنکه میعاد با وجودی 

که تا لنگ ظهر میخوابید و تمام فعالیتش خالصه میشد به چند ساعت بیرون رفتن آن 

ای یافتن کار، که دلناز بهتر از هر کسی میدانست میعاد هیچ وقت دنبال کار هم بر

نمیگشت و در واقع تمام مدت را با دوستانش میگذراند... باز هم در خانه دست به 

سیاه و سفید نمیزد و هیچ همکاری نداشت. حتی به خودش زحمت مرتب کردن اتاقش 

نه باید میکشید. از آن جایی که محال نمیداد و جورش را یکی از دخترهای خا را هم

بود پایش را در اتاق میعاد بگذارد، پس این مسئولیت تقریبا همیشه به مهال سپرده 

نکنه توقع دارین جارو دستش بگیره؟ »میشد و هر بار که اعتراضی میکرد با جواب 

 .ساکتشان میکرد« مرده ها

که به تنهایی بتواند آن را درست افکار پوسیده و نخ نمای خانواده عمویش چیزی نبود 

کند. چه کار میکرد وقتی یک دست صدا نداشت؟ اصال همین رفتار بود که باعث 

میشد عمو بهمنش با تمام دردسرهایی که میتراشید و میعاد با وجود بی عرضگی اش 

 ...باز هم خود را محق بدانند

 !ها نیستچقدر دوست داشت بر سرشان داد بزند، مردانگی که به این چیز

 .و آنقدر در اطراف نامرد زیاد دیده بود که حاال تعریف دقیقی از مردانگی نداشت

 ...شاهو جان-

 .شاهو با ابروهای گره خورده به صفحه موبایلش خیره بود

 .پیام فرد ناشناس، باعث شد کنجکاو شود

 اشتباهی فرستاده؟ یا شخص خاصی است و منظوری دارد؟

 .خوانددوباره جمله را زیر لب 

  «...بعضی وقتا خیلی دیر میفهمی چه چیز با ارزشی رو از دست دادی»
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  :کوتاه برایش نوشت

  «!شما؟»

 .موبایل را قفل و در جیبش گذاشت

 .او... اومدم-

 .دست به کار شد و برای کمک به آشپزخانه رفت

 ننه گفته بود روی میز غذا خوردن به او کیف نمیدهد و شاهو مجبور شد سفره را

روی زمین پهن کند. همگی دور سفره نشستند. به جز ماکارونی دوغ و ماست محلی، 

ساالد شیرازی، ترشی و سس و سبزی خوردن هم چیده شده بود که همگی کار شاهو 

 .بودند

در یخچال را باز کرد و هر چه حس کرد ممکن است با غذای اصلی خورده شود را 

 .روی سفره گذاشت

 .کشیدافسانه برای همه غذا 

 .نوش جان-

به نظر میرسید که شاهو اغراق نکرده و دست پخت مادرش واقعا خوب باشد. 

ظاهرش وسوسه کننده بود و حدس اینکه غذایی خوشمزه ای باشد، سخت نبود. 

احتماال اگر با یادآوری گذشته و حرص و جوش هایی که خورده بود، اشتهایش کور 

 .دنمیشد حاال با لذت مشغول خوردن غذا بو

 چرا نمیخوری دلناز جان؟ نکنه دوست نداری؟-

  !نه دو... دوست داره... ایشون همه چی میخوره-

 :به شاهو با آن نیشخند نقش بسته روی صورتش، چشم غره رفت و گفت

 .خیلی خوشمزست، حتما میخورم-

 .افسانه نگاه خاصی به دلناز انداخت انگار که نشان میداد او را زیر نظر گرفته

 .فقط توانست سری به چپ و راست تکان دهد و در دل اظهار تاسف کندشاهو 
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واقعا مادرش چه در ذهن میپروراند؟ این دختر؛ دست و پا چلفتی، مهربان، کله خر 

و کمی بامزه بود. این تمام برداشت شاهو از دلناز بود و قطعا همچین آدمی قطعا 

 .نمیتوانست نقش پررنگی در زندگی اش ایفا کند

 :ود گفتبا خ

  «!فقط حال میده یکم سر به سرش بذاری همین»

 . صدای زنگ تلفن همراهش که بلند شد، از فکر بیرون آمد

 .همان شماره غریبه بود... شانه ای باال انداخت و تماس را پاسخ داد

 الو؟-

وقتی از کسی میخوای که خودشو معرفی کنه، حس نمیکنی دور از ادبه که بدون -

  بالفاصله آف میشی؟منتظر موندن 

 .صورتش توی هم رفت و در آنی هر چه حس منفی بود در دلش رخنه کرد

 .در صدایش نفرت عمیقی نشست

 !نیـ... نیلوفر؟-

باورش نمیشد، یعنی واقعا گوش هایش درست میشنید؟ توهم نزده؟ چیزی به سرش 

 نخورده؟ آخر با چه جرئتی...؟ با چه رویی...؟

 .د شد، نگاه کنجکاو خانواده اش آزارش میدادنفهمید چطور از جا بلن

 ...خود خودشم-

صدایش به طرز اغراق آمیزی نازک بود. شاهو که اعتراض میکرد میخندید با همون 

لحن نازک و کش دار میگفت: عزیزم... بهش میگن عشوه. دوست نداری هانی؟ 

 !مردا عاشقشن

 .هنوز هم حالش از این رفتار به هم میخورد

  ک... کا... کارتو بگو! منظورت اااز اون پیام چی بود؟ک... -

صدای تکان خوردن و بعد نفس عمیق کشیدن نیلوفر به گوشش رسید و شاهو برایش 

سخت نبود که حدس بزند در خودش جمع شده و پاهایش را بغل گرفته و سرش را 

 .روی زانویش گذاشته
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  منظورم؟-

 :ست... با تردید پرسیدشاید هم این لحن کش دار برای چیز دیگری

  مستی؟-

 .ریز ریز خندید

  !نه بابا-

مست بود! برعکس شاهو که به سیگار و مشروب لب نمیزد، کافی بود بهانه کوچکی 

برای نیلوفر پیدا شود چه شادی، چه غم. بطری دستش میگرفت و پیک روی پیک 

 !بود که باال میرفت

  !سه سال مواقعا چطور همدیگر را تحمل کرده بودند؟ آن ه

باز چی شده؟ فکر کردم پو... پول مهریتو که بگیری دیگه گو... گورتو برای همیشه -

 !اااز زندگیم گم میکنی

  !نه دیگه عشقم... به همین راحتی که همه چی تموم نمیشه-

 .تمایل زیادی داشت که همان لحظه تماس را قطع کند

 .اَ... اصال نمیفهمم چی میگی-

 .دی که بار دومت باشهتو ِکی منو فهمی-

 !طلبکار هم بود؟ عجب آدم پررویی

ترجیح داد سکوت کند. واقعا هیچ حرف مشترکی با این زن مست و بی حواس 

 .نداشت

  چرا هیچ وقت دوسم نداشتی شاهو؟-

بغض کرده؟ تمام تصورش از نیلوفر فقط جیغ و داد و بددهنی و کولی بازی بوده و 

  !بس

 .پِـ... پرت میگیداری ِچـ... چرت و -

 .صدای پوزخند بی جان نیلوفر را شنید

 !...فقط حقیقتو گفتم، اونم که تلخ-



کاوریری  
 

135 | P a g e  
 

کالفه لگد محکمی به سنگ کوچک زیر پایش زد و حرصش را روی آن خالی کرد. 

 .احتماال اگر جای سنگ نیلوفر بود حالش بهتر میشد

 :زمزمه کرد

 جواب نمیدی؟-

 .ببند سعی کُـ... کن بخوابیبُـ... برو روی تختت، چشماتو  -

 :بی توجه به توصیه اش گفت

 ...شاهو-

جدا دیگر چیزی تا سرریز شدن  آهی کشید و  چشمانش را برای ثانیه ای بست.

 .صبرش نمانده بود

  بله؟-

 .زدم بگم که من اونقدرا هم که تو فکر میکنی بد نیستم زنگ-

 .رفت دیگه چه اااهمیتی داره؟ گُـ... گذشت و-

 .اهرا باالخره بیخیال شدظ

 باشه... پس من دیگه قطع میکنم، کاری نداری؟-

 !از اولم نداشتم-

موبایل را در دوباره در جیبش گذاشت و فکر کرد شاید بهتر باشد شماره اش را 

  .عوض کند. حوصله نداشت هر بار که نیلوفر مست میکند به پر و پایش بپیچد

 .نرده فلزی تکیه داد دستش روی خم شد و با آرنج های دو

از زاویه ای که ایستاده بود حیاط بزرگ و سرسبز و پرمیوه منظره فوق العاده ای 

 .به نظر میرسید اما امان از وقتی که دلت گرفته باشد. دیگر هیچ زیبایی معنا نمیدهد

صدای قیژ قیژ در بلند شد. بدون نگاه کردن هم میتوانست حدس بزند مادرش از 

 .سر و کله اش پیدا شدهشدت کنجکاوی 

 ...ای بابا-

  مزاحم شدم؟-



کاوریری  
 

136 | P a g e  
 

 !این صدای مالیم و خجالت زده مطمئنا ازآن مادرش نبود

به عقب چرخید و بیخیال شانه باال انداخت. اگر ساکت میماند حضور یا عدم 

 .حضورش تفاوت چندانی نداشت

 .فکر کردم ماکارونی دوست دارید-

صحبت را باز کند. کاش میتوانست آدم های نه! مثل اینکه تازه میخواست سر 

اطرافش را مثل موبایل روی سایلنت بگذارد. پس این علم به چه دردی میخورد؟ 

 چرا هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکرده؟

 ...بله-

دلناز خیره شده بود به مردی که بی حوصله و کالفه روبه رویش ایستاده و احتماال 

 .شروع انتخاب کرده بودبدترین جمله ممکن را برای 

اصال تقصیر او چه بود که شاهو زیادی پیچیده است؟ دعوتش میکند به ناهار و بعد 

 !خودش غیبش میزند

تا قبل از آن تماس کذایی سرحال بود، نبود؟ حتی وقتی فهمید ننه برای چه از 

 اوخواسته به اینجا بیاید، بدون هیچ حرفی آستین آن پیراهن جذب و مارکش را تا

 .آرنج باال زد و مشغول تعمیر اجاق گاز شد

 .بدون تردید لقب جذاب ترین تعمیر کار اجاق گاز دنیا برازنده اش است

همه چیز زیر سر آن تماس است؟ یعنی که بوده و چه گفته که اینطور او را به هم 

  ریخته؟

 ...اشتهاتون کور شده-

ه میزد را از خودش دور شاهو انگار که بخواهد پشه مزاحمی که در اطرافش پرس

 .کند، دستی در هوا تکان داد

 !بله-

مردک یبس و عصا قورت داده! میتوانست همان لحظه راه آمده را برگردد و حتی 

به روی خودش هم نیاورد اما به خاطر حس ِدینی که به شاهو داشت دلش نمی آمد 

 .آنجا را ترک کند
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 .به هر حال باید در حد توانش جبران میکرد

نمیدانست چطور باید رفتار کند که با چهره بی تفاوت نگاهش نکند و جواب های  فقط

 .کوتاه بله و خیر ندهد

اگر آنقدر جدی نبود، شاید میشد رک گفت؛ از چی ناراحتی؟ هر چقدر دوست داری 

  !درد دل کن، من گوش میدم تازه به هیچ کسم نمیگم، قول

 .ولی حاال باید کلی مقدمه چینی میکرد

سرفه کوتاهی کرد و با لبخندی که سعی میکرد سرشار از انرژی مثبت باشد، تک 

 :گفت

به هر حال همه آدما یه سری مشکالت خاص خودشون رو دارن... میدونید اعتقاد -

  من چیه؟

چند لحظه ای منتظر ماند اما متاسفانه جوابی از سوی شاهو نشنید پس خودش ادامه 

 :داد

ظرفیت خودش مشکالتی داره حاال ممکنه ما از دور یه اینه که هر کس به اندازه -

نفرو ببینیم، با خودمون بگیم خوشبحالش چقدر این آدم مشکالت و سختی های کمی 

تو زندگیش داره ولی خب توان و ظرفیت اون در حد همون مشکله هر چی آدما قوی 

 ...تر باشن سختی هاشونم بیشتر میشه

 ...یکنن و برای رسیدن به اون هدف تالشچون آرزوهاشون رو تبدیل به هدف م

پس طبیعیه که در مقایسه با کسی که یه جا نشسته و زحمتی برای پیشرفت و بهتر 

کردن کیفیت زندگیش نمیکنه، موانع خیلی بیشتری سر راهش قرار بگیره... مثال 

 !خود من

 .راندشاهو باالخره سمت دلناز چرخید و با نگاهی گذرا سر تا پایش را از نظر گذ

  !روی صورتش خیره شد و زل زد به لب هایش

یا خدا، چرا اینطور میکرد؟ نه به آن حالت قبلش که انگار نه انگار که در نزدیکی 

 !...اش حضور فیزیکی دارد و نه به حاال که این طور خیره اش شده

  !داشت چه میگفت؟ رشته کالم از دستش در رفت
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دختر معمولی باشم مثل بقیه دخترا. مگه دغدغه اممم... خود من شاید به ظاهر یه -

دخترای همسن من چی میتونه باشه تو این سن؟ کدوم رنگ برای امسال مد شده و 

  ...چه آرایشی رو با چه تیپی ست کنن قشنگ میشه و از این چیزا

اما من هیچ وقت شرایطم جوری نبوده که به اینجور مسائلی فکر کنم. یه عمر فقط 

 ...رین حقوقم جنگیدمبرای ساده ت

 :از یادآوری خاطرات تلخش، آهی کشید و با افسوس گفت

حتی حاال که کسی نیست بخواد جای من تصمیم بگیره هم انگار بدتر گیج شدم، -

بگذریم... خالصه قصدم از گفتن این حرفا این بود که اگر خواستید با صحبت کردن 

افراد خانواده یا آدم های خیلی کمی سبک بشید، میتونید روی من حساب کنید چون 

نزدیک و صمیمی بهمون نمیتونن فقط یه جفت گوش شنوا باشن، به خاطر دلسوزی 

 ...که دارن، قضاوت و یا دخالت میکنن

 .شاهو سمتش رفت و در فاصله نیم قدمی اش ایستاد

 .با طمانینه دست در جیب شلوارش برد و دستمال جیبی سفید رنگش را بیرون آورد

را نزدیک تر برد. هرم نفس هایش در صورت دلناز پخش میشد و بی  صورتش

 .اراده ضربان قلبش هر لحظه باالتر میرفت

به جز میالد کوچولو سابقه نداشت هیچ جنس مذکری صورتش در این فاصله نزدیک 

 .به او قرار بگیرد

یک نفهم که نبود! ناسالمتی سردی و گرمی روزگار را چشیده بود. این نگاه خیره 

 ...پسر جوان به او، حتما معنا خاصی داشت دیگر

ناخودآگاه تند تند پلک زد، موقعیت عجیبی بود و واقعا نمیدانست چه عکس العمل 

 .باید نشان دهد

شاهو اما با چشمانی که شیطنت از آن میبارید، دستمال را با حرکتی کند روی دهان 

 .دلناز کشید

 .هم ریخته بود دختر بیچاره حتی ریتم نفس کشیدنش به

 :دستمال را که رنگ نارنجی ناشی از ماکارونی گرفته بود، چند بار تکان داد و گفت
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شما بِـ... بهتره به جای زدن حرفای بزرگتر از سنت، یاد بگیری دهنتو پا... پاک -

 !کنی... عمو جون

 .تمام تنش از شرم داغ شده بود و از صورتش حرارت بیرون میزد

 .ناراحتی و دلخوری... همه این احساسات را همزمان داشتخجالت، عصبانیت، 

باورش نمیشد بعد از آن همه حرف زدن و سعی برای بهتر کردن حالش شاهو اینطور 

 .برخورد کند

 !واقعا او مزخرف ترین شخصی است که تا به حال در زندگی اش وجود داشته

 ...حتی از عمو بهمن و میعاد هم غیر قابل تحمل تر است

 .کرد چند بار نفس عمیق بکشد تا خودش را آرام کند سعی

 !میتوانست مثال سری تکان بدهد و بگوید؛ متاسفم براتون

 .اما این برخورد زیادی خانمانه بود و به گروه خونی دلناز نمی آمد

 ...عمو جون ها؟ حاال نشونت میدم-

 .با حرص عقب رفت و خیز برداشت

 .ای شاهو فرود آمدچشمانش را بست و جفت پا روی ساق پ

شاهو که متوجه قصد دلناز نشده بود دیر به خودش آمد و فرصت هیچ عکس العملی 

 ...پیدا نکرد

  .با صدای فریاد ناشی از درد شاهو چشمانش را باز کرد و از روی زمین بلند شد

خودش هم دست و پایش درد گرفته بود اما به هر حال دیدن چهره توی هم رفته شاهو 

 !را داشتارزشش 

 .مانتو و شلوارش را تکاند

  !آخ پام، چرا ُجـ... جفتک میپرونی د...دختره روانی بی جنبه؟-

 .نگاهی انداخت و پوزخند زدبه شاهو که پخش زمین شده بود نیم

 !حقته، دفعه بعدی که سعی کنی مسخرم کنی، فرود میام تو چشای گوگولیت-
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 .توجهی به چهره مات و مبهوتش نکرد

 .پشت سرش بست و وارد خانه شد در را

 .ننه و افسانه که غذایشان را خوردند، دوباره به نشمین برگشته بودند

 :به آن ها لبخند زد و گفت

آقا شاهو گفتن چون شما سر کار بودین و خسته اید اصال دست به ظرفا نزنید که -

 ناراحت میشن خودشون میخوان بشورن

 :چهره مظلومی به خود گرفت

 !هم اصرار کردم که خودم میشورم، قبول نکردنهر چی -

 :افسانه با تعجب زمزمه کرد

 ...چه مهربون شده شاهو امروز-

 .به روی خودش نیاورد و چشم دزدید

 .بله، من دیگه اگر امری نیست برم، مزاحم جمع خانوادگیتون نشم، با اجازه-

 .یشون میایاصال مزاحم نیستی ولی برو عزیزم؛ یکم استراحت کن به نظر پر-

 .دوباره دستش به سمت شالش رفت و روی سر مرتبش کرد

 .نه خوبم، خدافظ-

 .تند گام برداشت و برای خروج به سوی در رفت

 .در همان حال صدای اختر به گوشش رسید

  این پسره کجا رفت؟-

 .تو حیاط پشتیه-

  غذاشم نخورد که، کی بود زنگ زد؟-

االن برم سوال بپرسم جواب رک و راستی بهم متوجه نشدم اخالقشو هم میشناسم -

 .نمیده

 :اختر آهی کشید
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  ...فقط عاقبت به خیر بشه-

 راسی افسی تو صدای داد و فریاد نشنیدی؟

 !نه نشنیدم، توروخدا هی نگید افسی-

واال من هر چی میگم خوشت نمیاد، عروس قشنگم هم که بهت میگم میگی دوست -

 .ندارم

  دیگه تقصیر من چیه؟ادا و اطوارت زیاده 

دلناز ریز خندید و سرخوش به سراغ اتاق کوچک اما دنجش رفت غافل از اینکه 

 ...شاهو از عصبانیت دندان هایش را با حرص روی هم میسایید

با قدم های نه چندان استواری وارد شرکت شد. هنوز پای راستش دردناک بود و 

ا در موضع ضعف ببینید، بیزار بود سعی داشت لنگ نزد. از این که اطرافیانش او ر

 !و برایش فرقی نداشت که خانواده اش باشند یا کارمندانش

 .برای بار هزارم در دو سه روز گذشته زیر لب به دلناز بد و بیراه گفت

  !این دختر تمام معادالتش را به هم ریخته بود

عملی بود پریدن روی ساق پایش، با آن وضع خشن و  وحشیانه عجیب ترین عکس ال

  !که یک دختر میتوانست نشان دهد

مگر چه گفته بود؟ فقط کمی سر به سر دخترک پر حرف گذاشت و او در عوض کم 

 !مانده بود پایش را بشکند

 !پوفی کشید و در دل با خود گفت؛ خدا به خیر کنه آخر و عاقبت ما رو با این آدم

 .کردوارد اتاقش شد و کیف چرم اداری اش را روی میز رها 

 .تلفن زنگ خورد، روی صندلی اش نشست و گوشی را برداشت

  بله؟-

 .ببخشید جناب سلطانی، همسر آقای کریمی اومدن، میخوان شما رو ببینن-

  کریمی؟-

  ...بله، حسابدار سابق-
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و با صدای آرام و خجالت زده که نشان میداد مقابل آن زن راحت نیست رک حرف 

  :بزند، ادامه داد

 ...چیز شد که آخرش-

یادش آمد، همان مردک وقیح و کالهبردار! مگر متاهل بود؟ زنش دیگر چه 

  میخواست؟

 بذار بیاد-

 .چشم-

 .چند لحظه بیشتر نگذشت که ضربه ای به در خورد

 .بفرمایید-

زن با چادر سیاه ساده ای خودش را پوشانده بود. با این حال الغری بیش از حد و 

چیزی نبود که با چادر بتواند پنهان کند. در چهارچوب صورت رنگ و رو رفته اش 

 !در ایستاد و به محض دیدن شاهو زیر گریه زد

آنچنان بلند زار میزد که هیچ بعید نبود تمام شرکت از این معرکه به راه افتاده، باخبر 

 .شوند

  خانم چه خبره؟-

 .برخورد کندحدس اینکه برای چه آمده سخت نبود، اما مجبور بود که محکم 

زن تمام صورتش خیس از اشک شده بود. پره های بینی، چشمان و حتی گونه اش 

 .قرمز بودند

 ...آقای مهندس-

 .خودش را با چند حرکت شتاب زده به شاهو رساند

 .از شدت گریه به هق هق افتاد و بریده بریده حرف میزد

 .سمت میدمتو رو جان... هر کی برات عزیزه...، تو رو به ابوالفضل ق-

 .دست و پاتو میبوسم رحم کن

 .قصد داشت دست شاهو را بگیرد که سریع عقب کشید
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 .قرار گرفتن در چنین موقعیتی عصبانی و آشفته اش میکرد

 !این کا... کارا چیه؟ بفرمایید بشینید ُصـ... صحبت میکنیم-

هم لحنش آنقدر قاطع بود که زن بدون هیج حرف اضافه ای، اطاعت کرد و شاهو 

 .رو به رویش نشست

 .صدای فین فینش روی اعصاب بود

 .چادرش را روی صورت بی حالش کشید. با این وضعیت رقت انگیز به نظر میرسید

 ...بیچاره زن

  .بغضش را باز قورت داد

 روم سیاهه آقای مهندس... چی بگم آخه؟-

 !همون د... دلیلی که به خاطرش تا ایـ... اینجا تشریف آوردین-

اشکی دوباره روی گونه اش ریخت. لب های لرزان و مرتعشش را گزید تا  قطره

 .دوباره گریه نکند

 ...شوهرم-

  :شاهو بی حوصله گفت

همسرتون تا او... اونجایی که میدونم... حتی زندانی نیست و فقط باید خسارتی که -

 .تو ایـ.. این مدت زده رو پس بده

 ...باز هم گریه

 .مهندس... این مبلغی که تعیین کردن خیلی زیاده درد ما هم همینه آقای-

  .به خدا گول خورده وگرنه یحیی هیچ وقت اهل این حرفا نبود

شما جای برادر بزرگترش... به وهللا اگر انقدر برده بود که االن داشت پول پارو 

 .میکرد

ئن خانم مـ... محترم، مبلغی که اِ... اعالم شده رو من که نشمردم، ولی شما مطم-

 !باشید که از رقم واقعیش کـ... کمتر نگفته باشن، بیشتر نگفتن
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به خدا نداریم وگرنه هر چی بود خودم میفروختم پس میوردم براتون ولی این مدت -

 اصال هیچی نخریده واسه همین میگم اصال شاید براش پاپوش ساختن ها؟

... انعطاف نمیخواستیم اِ چه پا... پاپوشی خانم؟ اونقدر مدرک ازش هست که اگه -

  !نشون بدیم معلوم نبود چند... چند سال براش زندان میبریدن

 ...اون که بله، بزرگی کردین در حقش-

ولی منظورم اینه که یعنی نمیشه شما یه تخفیفی بدین... گذشتی بکنید... به قرآن خیلی 

 .خت شدیمسختمونه هر چی طال داشتم فروختیم. خونه و ماشین نداریم. بدب

بدبختی ُشـ...شما تقصیر طمع همسرتونه، ایـ... اینجا من همیشه سعی کردم هوای -

همه رو داشته باشم. اگر کـ... کسی مشکلی براش پیش بیاد بیشتر از حد ُمـ... مجاز 

مرخصی براش رد کردم. مساعده دادم و خیلی کارهایی که گفتن نداره. اینو هم گفتم 

  ...آدم بی رحم نباشه که تصورتون اااز من یه

حتی تا آ... آخرین لحظه کسی که طلبکار بود و شاخ و شو... شونه میکشید شوهر 

  !شما بود

  !االن هم فقط ازش جبران خسارتی رو میخوایم که وارد کرده نه بیشتر

من نمیدونم با اون پو... پوال رو چیکار کرده که حاال نمیتونه پسشون بده ولی اگر 

  !در براش سخته، گزینه برخورد قانونی هم موجودهایـ... اینق

 ...حاال دیگه هر طور خودتون راحتید

  .زن که ناامید شده بود، به زحمت از جا بلند شد

 ...خیلی خب... فهمیدم کمکی نمیکند-

 .شاهو هم برخاست و لبخند بی هدفی زد. در را باز کرد و به بیرون اشاره کرد

خانم محترم، من به حد کا... کافی گذشت کردم. چیز هر خطایی یه تاوانی داره -

 .زیادی هم جـ... جز حقم نمیخوام

 ...آخه-

 :رو به منشی جوان که با کنجکاوی نگاهشان میکرد گفت

 .ستّاری ایشون رو تا محل خروج راهنمایی کنید لطفا خانم-
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 :زن ملتمس زمزمه کرد

 ...آقای مهندس-

 .خوندم بفرماییدمن اااصال مهندس نیستم! مدیریت -

زن سری به تایید تکان داد اما قبل از اینکه از دفتر شاهو خارج شود چشمانش سیاهی 

  .رفت و چند بار جلو عقب رفت

 حالتون خوبه؟-

چند بار دهانش را برای زدن حرفی باز و بسته کرد اما فقط صدای ناواضحی به 

 گوش میرسید

اد ولی قبل از اینکه فرصت کند یکباره دستش را برای گرفتن دستگیره در هوا تکان د

 .از حال رفت

 !منشی جیغ زد و شاهو بی اراده او را میان زمین و هوا گرفت

 .به کمک منشی و به هر زحمتی که بود زن را به هوش آورد

از ترس اینکه دوباره از حال نرود تا وقتی که خودش شخصا برایش ماشین نگرفت 

 .احت نشدو روانه خانه اش نکرد، خیالش ر

  «...عجب گیری افتادیما»با خودش زمزمه کرد: 

رسول که امکان نداشت هیچ حادثه ای در شرکت بدون با خبر شدنش اتفاق بیوفتد، 

 .با نیشخند به شاهو خیره شده بود

 !زهرمار-

  .خنده ای که به زحمت کنترل کرده بود، رها شد

آدم بعضی وقت ها خیلی به نظر شاهو مدل خنده اش گوش خراش بود. اصال این 

 .نچسب میشد

 !ببند-

 :با همان خنده روی لب، گفت

 .وجدانا چرا این شکلی شدی حاال؟ سخت نگیر پسر-
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سخت نگیرم؟ بابا داره از زمین و آ... آسمون بدبختی سرم میباره... زنه صاف تو -

  !بغلم غش کرد

ببخش اِ... انگار  حاال ایـ... این هیچی، ندیدی چطوری زار میزد. یه جوری میگفت

  !یارو پای چو... چوبه داره، من رضایت ندم اعدامش میکنن

چطور وقتی که میدزدید همین زنش نگفت از کجا آوردی؟ حالله یا حروم؟ اونوقت 

 االن قرون به قرون پولی که باید پس بدن میشماره و میگه زیاده نمیتونیم؟

بانی میشد. چرا همه خودشان هر چه میگذشت به جای اینکه آرام شود، بیشتر عص

را محق میدانستند و توقع داشتند با آن ها راه بیاید، اما عکس این ماجرا هیج گاه اتفاق 

  نمی افتاد؟

  .خیلی خب حاال، اعصابتو خورد نکن، یه چیزی گفت تو هم که جوابشو دادی-

نمیکرد.  برن کالهشونو بندازن هوا. هر کی جات بود تا پدر کریمی رو در نمیورد ول

 .هنوزم میگم خیلی دلرحمی حق این بچه پررو این نیست که اینقدر باهاش راه بیای

اااز این بیشتر تعجب کردم که با خودش چی فکر کرده زنشو فرستاده پـا... پا در -

  میونی؟

  خودش او... اونقدر مرد نیست که بیاد معذرت خواهی کنه؟

 .پوفی کشید و سعی کرد ذهنش را منحرف کند

  ولش کن... او... اوضاع چطوره؟-

 :رسول خوشحال از تغییر بحث، با انرژی گفت

همه چی خوبه خدا روشکر، حقوق همه هم پرداخت شده و راضین. کسی بهونه ای -

 .نداره دل به کار نده

 .بار عدس رو هم که فرستادیم رفت

 ...خوبه، ولی من منظورم ایـ...اینی نبود که تو گفتی-

 .ه شد و آه کشیدداغ دلش تاز

 .زیاد جالب نیست... مثل همیشه-

 .شاهو متفکر با انگشت شست گوشه چشمش را خارید
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 .باید یه فکر ا... اساسی بکنی، اینجوری نمیشه که-

 ...فعال که شده! به خدا بریدم دیگه-

شدم عینهو کش، هر کی از یه طرف میکشه... خب هر کسی یه ظرفیتی داره حاجی.. 

 !رم دیگه ببین آخرش کی پاره بشممنم دارم میب

این عادت رسول بود، برای نشان دادن اوضاع حادی که در آن قرار گرفته، حتما 

باید از تشبیه استفاده میکرد و معموال آنقدر مثال هایش عجیب بودند که به جای 

 .همدردی و تاسف بیشتر خنده اش میگرفت

یه آبجی شایدم یه داداش که پاشو فکر کن یه طرف پدر و مادر سنتی، از اون طرف -

کرده تو یه کفش من دختر نیستم پسرم، جسم و روحم با هم نمیخونه و از این حرفا! 

هر بار با تیپ پسرونه از بیرون میاد، خونه ما میشه قیامت! هی بهش میگم آدم باش 

 .میگه شماها منو درک نمیکنید

.. خودت سنتی ان تو چرا خب پـ... پدر و مادرت سنشون باالست، به قول خو.-

باهاش صمیمی نمیشی؟ به جای ایـ... این که هی بهش بگی این کا... کار خوبه و اون 

 .کار بد، ببین دردش چیه

بابا من نمیگم که کال مشکلی دارم با این قضیه، ولی حرفم سر اینه که این بچه -

  !سیاست نداره

 .ل لباساتو عوض کنخب هر چی دوست داری بپوش ولی اومدی تو کوچه و مح

تو که میدونی ننه بابامون افکارشون مال عهد تیرکمونه چرا هی پا میذاری رو 

 دمشون؟

باید بودی دیشب خونه ما رو میدیدی... از یه طرف پدرم داد و بیداد میکرد، از یه 

 ...طرف دیگه مادرم آه و نفرین میکرد اون تحفه هم گریه و سر و صدا

 .نخوابیدمسر جمع سه ساعت بیشتر 

برخالف خودش که عادت به درد دل کردن نداشت و آنقدر حرف ها را در دلش 

 .میریخت که غمباد بگیرد، رسول اما منتظر گوش شنوا بود

اصال من حتی مطمئن نیستم واقعا ترنس باشه، نوجوونه اگه فقط جوگیر شده باشه -

 چی؟ اگر همه این کارا از روی لجبازی باشن چی؟
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نگران باشی، به... به نظرم حتما ببرش پیش روانشاسی که بتونه تـ... حق داری -

 .تایید کرد ااازش میتونی مشورت بگیری که چـ... چیکار کنی تشخیص بده. اگر اونم

 تو فکرش هستم اتفاقا، مگه چاره دیگه ای هم هست؟-

رسول ظاهر سر خوش و بی اعتنایی داشت و هر که نمیشناختش خیال میکرد علی 

ی غم است اما او به خوبی میدانست که دردها و مشکالتش را پشت خنده هایش ب

  .پنهان میکند

 .با چشمانی که غم دارند، شوخی میکند و سر به سرت میگذارد که مبادا شک کنی

 .دست روی شانه اش گذاشت و هیکل درشت رسول را سمت خودش کشید

  به نیست که آ... آب شه؟خیلی فکر و خیال نکن... حیف این شیکم گرد و قلن-

داری به من و شکمم توهین میکنی ها، میدونی چندتا دختر آرزوشونه سرشونو -

 بذارن روش؟

 .انگشت وسطش را سمت رسول گرفت

 !تقدیم به تو و د... دنبه هات باهم-

دلناز لپ تاپ جا مانده مهسا را بست و برای بار هزارم خودش را به خاطر دیدن 

 .کرد فیلم ترسناک لعنت

همیشه عادت داشتند دو نفری و نصفه شب فیلم هایی با موضوعات عجیب و غریب 

و روح های خبیث و کشت و کشتار و امثالهم ببینند و تا خود صبح از ترس چشم 

 .روی هم نگذارند

 !برای این که خودشان را مشغول کنند پفک هندی درست میکردند و میخورد با تخمه

ته چرا نمیخوابند هی چرت و پرت میگفتند و حتی به ترک بعد انگار که یادشان رف

 .دیوار هم میخندیدند

  ...امشب که شروع به تماشا کرد، حواسش نبود همه چیز تغییر کرده

مهسا نبود که تا روشنایی صبح پا به پای هم شب زنده داری کنند. میالد در اتاق 

ا حتی میعاد و مهال هم شان نبود تا دلش را قرص کند. حتی عمو و شهین یشریکی

 .نبودند. هیچ کس نبود، هیچ کس را نداشت
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همه چیز به طرز خنده داری مسخره بود... چرا ولش کردند؟ حقیقت این بود که 

 .زندگی بدون آن ها عجیب است، سخت است، پیچیده است

کم کم داشت غمبرک میگرفت، افسردگی میگرفت اصال هر چه مرض بود داشت 

. خوردن که هیچ، انگار که روحش عین ادامس رفته باشد الی روحش را میخورد

دندان های آن حس های کوفتی و هی لهش کنند. با او بازی کنند آخر هم تفش کنند 

 ...توی سطل آشغال

حاال همه فهمیده بودند عمویش ولش کرده و رفته. همه بچه های هنرکده، همکارانش، 

 ...شاگردانش حتی مدیر آن جا

شان جور خاصی نگاهش میکنند. البد اگر رویشان میشد میگفتند که همهحس میکرد 

  !چقدر بدبختی که حتی عمویت تو را نخواسته

 :حتی خانم خجسته؛ مربی خط گفته بود

 « !...پدر و مادرشم مردن نه؟ نچ نچ دختر بیچاره»

 همان لحظه فکر کرد، زشت است اگر میگفت بیچاره تویی و هفت جد و آبادت؟

تند بغضش را قورت داد. غلط کرده هر کس که بخواهد بد فکر کند یا بیخودی تند 

 .ترحم کند. احتیاجی به دلسوزی هیچ کس نداشت

 :خانم فروزان گفت

  عزیزم چرا جدیدا دیر میای؟ چرا زود میری؟

 .جوابش که مشخص بود ولی باز توضیح داد

میوفتم بازم نمیتونم مثل قبل خانم فروزان راهم دور شده، صبحا هر چقدر زود راه »

 «.برسم. شبا هم برای اینکه خیلی دیر نشه باید یکم زودتر برگردم

انتظار داشت کمی درکش کند اصال بگوید عزیزم حتما خیلی اذیت میشوی، باشه 

 .ایرادی نداره چون کارت خوبه تو استثنا باش

  ز آن مصلحتی هاولی لبخندی زد که دلناز دقیفا معنایش را نفهمید. احتماال ا

  بعد زل زد در چشمانش و گفت

 .گلم اینجوری که خیلی سختت میشه-
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  نفس راحتی کشید. پس هنوز هم انسانیت نمرده، حقوقش را زیاد نمیکند؟

  بهتر نیست چند وقتی بری مرخصی؟-

یعنی چه، هی خودش را دلداری داد که بنده « بری مرخصی»اولش که اصال نفهمید 

 .است ولی به این قیافه، تنها چیزی که نمی آمد همان بودخدا نیتش خیر 

مربی  به غرورش برخورد. سرش را باال گرفت که یک وقت خانم فروزان و آن خانم

 ...خط و کال هر که آنجا بود فکر نکنند که کم آورده

 :عین دخترهای با اعتماد به نفس توی فیلم ها گفت

اگر الزمه همه چی رسمی باشه میتونم نامه من ترجیح میدم دیگه اینجا کار نکنم، -

 .استعفا بنویسم امیدوارم رضایت بدید

بعد مقابل چشمان متعجب همگی وسایلش را جمع کرد. مهسا میخواست یک گوشه 

  .گیرش بیاورد. از قیافه اش معلوم بود که حرصی است

 .حوصله اش را نداشت. نه حوصله خودش را نه نصایحش را

بگوید؟ غیر از اینکه این چه کاری بود بدبخت شدی؟ بی پول مثال چه میخواست 

بودی بی پول تر شدی؟ حاال پول اجاره همین اتاق را از کجا می آوری؟ کار که 

 نداری اگر بی جا و مکان شوی چه؟

  .خودش همه را میدانست

 :در عوض گفت

  لپ تاپتو چند شب قرض میدی؟-

بود که بر همه حس های دیگرش غلبه حتی دیگر چندان نمیترسید. آنقدر ناراحت 

 .کرده بود

 .در اتاق احساس خفگی میکرد. باید بیرون میرفت و گرنه حتما راه نفسش بسته میشد

  .حیاط بزرگ با آن درختان بلند و تنومند در شب ترسناک به نظر میرسید

 .سکوت مطلق شب را جیرجیرک ها شکسته بودند

  نبود در دل با خو بگویدشروع به قدم زدن کرد. دیگر الزم 
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من از جک و جانور ها نمیترسم. از آن زامبی که توی فیلم گردن دخترک را عین »

 «.آبنبات میخورد نمیترسم

  خب میترسید چرا به خودش دروغ بگوید؟

 .خودش را به حوض رساند. گوشه ای نشست و انگشتان دستش را در آب فرو کرد

به آب بگو بشوره ببره... ولی این آب که راکد بود. یادش نمی آمد کی گفته بود غماتو 

 حتما باید میرفت سراغ رودخانه؟ یا همین حوض کوچک هم جواب میداد؟

 .نباید غصه میخورد، از فردا میرفت دنبال کار. آنقدر میگردد تا پیدا کند

  !...پس چه مرگش شده؟ چرا لب هایش میلرزند؟ حتی چشمانش

  دلی؟ مگر قوی نیستی؟این یکی نه، چه مرگت شده 

 .هق زد و به خودش گفت خاک تو سرت بی عرضه

چرا گریه میکنی؟ تالش کن پیشرفت کنی برای خودت کسی شوی، تولیدی میزنی 

 !دلی. مطمئن باش

معروف میشوی، سلبریتی ها می آیند تا لباسشان را طراحی کنی خدا تومن پول  

 میگیری. غصه نخور دلی خب؟

 .. دست خیسش را از آب بیرون کشید. خودش را بغل کردولی باز اشک آمد..

 .سرش را روی زانویش گذاشت

 ...بیچاره دلی

نمیدانست چه مدت... اهمیتی هم برایش نداشت اما با در حال و هوای خودش بود.

صدای قدم هایی که هر لحظه نزدیک تر و واضح تر میشدند باعث شد دست از گریه 

 .بردارد

  ا فقط توهم زده؟ این وقت شب که کسی اینجا نیست نه؟درست شنیده بود؟ ی

 .ننه از چند ساعت پیش حتما قرص هایش را خورده

سرش را با تانی باال آورد و دیدن یک جفت کفش مردانه دقیقا در فاصله چند قدمی 

 .اش باعث شد قلبش از حرکت بایستد
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 !با وحشت جیغ زد چشمانش را بست و

ند، بازویش را گرفت اما این کارش باعث شد صدای جیغ شاهو برای اینکه آرامش ک

 .دلناز باالتر برود

 .فشار انگشتانش را بیشتر کرد و دست دیگرش را روی دهانش گذاشت

 .هی، آ... آروم باش نترس... نگام کن... منم شاهو-

تنش منقبض و چشمانش بسته بود. در آن تاریکی رنگ پریده اش مشخص  تمام

 .نمیشد

و ترس چشمانش را باز کرد. قفسه سینه اش با شدت زیادی باال و پایین  با تردید

 .میشد

  دیدی ترس نداشت؟ میخوام دستمو از روی دهنت بردارم ولی جیغ نزن خب؟-

 .سرش را به نشانه تایید تکان داد

از دست خودش عصبانی بود، هر چقدر هم که شعار میداد قوی است، به کسی 

حرف های مضحک، باز هم نمیتوانست حقیقت را عوض  احتیاجی ندارد و از این

  کند، او ترسو است و چه چیز از این بدتر؟

حتی برایش اهمیتی نداشت که هر کس دیگری هم بود، شاید همین واکنش را نشان 

 .میداد

 .شاهو خودش را عقب تر کشیده و خیره اش شده بود

 !چرا اینطور نگاه میکرد؟ نگران بود؟

  خوبی؟-

بازی دیگر بس بود. گلویش را با تک سرفه ای صاف کرد و سعی کرد منظم لوس 

 .نفس بکشد

 .بله، چیز خاصی نیست-

 شما مگه قرار نبود فقط زمان های مشخصی بیاید و از قبلش اطالع بدید؟

 .شاهو بدون جواب با چهره ای که ازش نمیتوانست چیزی بخواند نگاهش میکرد
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ده بیاید نباید یه زنگی، دری چیزی بزنید تا من متوجه حاال این هیچی میخواید سر ز -

 بشم؟

شاهو در دل خدا را شکر کرد که دختر مردم را ناخواسته از ترس سکته نداده و از 

 .آن مهم تر اینکه توانسته ساکتش کند

همین کم مانده بود که با صدای گوش کر کن دختر، ننه از خواب بیدار شود. مگر 

 .دست کم تا یک اتهام تجاوز به نافش نمیبست آرام نمیگرفتدیگر بیخیالش میشد؟ 

 .حتی شاخ و شانه کشیدن هایش هم دیگر آنقدر ها غیر قابل تحمل به نظر نمیرسید

ولی از او... اون جایی که مادربزرگم قُـ... قرص  من سعی کـ... کردم تماس بگیرم-

  ...نداد میخوره و زود میخوابه... متاسفانه هر چی زنگ زدم، جواب

کا... کارم واجب بود و برای جلسه هشت صـ.... صبح فردا حتما باید مدارکی همراهم 

باشن که فکر میکنم دفعه قـ... قبل ایـ... اینجا جاش گذاشتم و خب... چون دیر وقت 

 .بود حدس زدم خواب باشید نخواستم کسی رو بیدار کنم. این شد که با کلید اومدم

 ...ودید، این چیزایی که گفتید کارتونو توجیه نمیکنه آقای محترماما شما قول داده ب-

 .شاهو ابرو باال انداخت و لبخند کجی روی صورتش نشست

 نکنه توقع داشتی آ... آتیش روشن کنم و با دو... دود خبر بدم دارم میام؟-

  داری مسخره میکنی؟-

ما پس باز هم نمیشنیدید، من اگر زنگ هم میزدم آیفون تو خونه نصبه نه اُ... اتاق ش-

از او... اون جایی که اتاقتونم با در فاصله زیادی داره به اٍ... احتمال زیاد با در زدن 

هم متوجه نِـ... میشدید من منتظرم، ُشـ... شمارتونم نداشتم که زنگ بزنم خب....  

 !احتماال تنها راهش همون دود میمونه دیگه

هم حق را به شاهو بدهد. حتی اگر حرف در هرصورت نمیخواست حتی در ذهنش 

  !هایش منطقی به نظر میرسید

  !خب... شاید هم راهش این باشه که نصف شب نیاید خونه فک و فامیالتون-

 .واقعا این دختر پررو بود و جنتلمنانه برخورد کردن با او فایده ای نداشت

 .فک و فامیل دیگر چه صیغه ای بود؟ اینجا خانه ننه بود
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زرگی که حکم مادری برایش داشت و بیش از نیمی از عمرش را در همین مادرب

 .خانه گذرانده. آنوقت از راه نیامده برایش ادای صاحب خانه ها را در می آورد

مطمئنا اااگر این وقت شب پیدام شده...  دلیل ُمـ... مهمی براش دارم مثل تو بیـ... -

 ...بیکار نیستم که چون

 :داد و با تمسخر ادامه داددستی در هوا تکان 

با دو... دوست پسرت کات کردی، نشستی لب حوض اااز غم دوریش اشک  -

  ...میریزی

 چی؟-

دلناز از تعجب دهانش نیمه باز مانده بود. این دیگر چه فکری بود که راجع به او 

  کرده بود؟

  مگه هر کی گریه میکنه با دوست پسرش کات کرده؟-

 !باشه و لب حوض آ... آرهاَ... اگر نصفه شب -

  آخه چه ربطی داره؟-

 !چرا نداشته باشه؟ خب فضا شاعرانست دیگه-

 .دستش را جلوی صورت شاهو گرفت

ام هیچ ربطی به این تمومش کن، من هیچ وقت دوست پسر نداشتم و دلیل گریه-

 .چیزایی که گفتی نداره

  !جک خنده داری به نظر میرسید، دوست پسر نداشته

و چـ.... چی فرض کردی؟ نسل دخترای آ... آفتاب و مهتاب ندیده ُمـ... منقرض تو من-

 .شده

 .شما بچه های نسل جدید صد تا مثل من رو درس میدید

 !الزم نیست برای خو... خوب نشون دادن خودت جو... جور دیگه ای وانمود کنی

 ...ولی من دروغ نگفتم-

 !تابلوئه که گفتی-
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شاهو سی و دو ساله داشت با دختری که حداقل دوازده باورش نمیشد،  خودش هم

 .سال از او کوچکتر است کلکل میکرد

 .پایش را با حرص روی زمین کوبید

 .میگم نَـ... گفـ... تم-

حتی میتوانست خیلی از این بیشتر حرصش دهد اما از آن جایی که این دختر غیر 

 .میکرد قابل پیش بینی بود عجیب نبود اگر باز هم لگدی نثارش

  .هنوز دردش به طور کامل خوب نشده بود و دلش یک کوفتگی دیگر نمیخواست

  !تازه اگر هوس نکند به جای ساق، وسط پایش بکوبد

 ...نه، واقعا نمیخواست عقیم شود

 .دلناز دستانش را روی سینه بهم قفل کرد

م میتونید به شما خودمو ثابت کنم پس دیگه چیزی نمیگ من اصال احتیاجی نمیبینم-

 .هر جور دوست دارید فکر کنید

  !خیلی خب... باشه، اصال تو مریم ُمـ... مقدس. دوست پسر نداشتی-

 !حتی من اااولین مردی هستم که جلوش بی حجابی، خوب شد؟

 :ناباور گفت

  چی؟-

دستی روی سرش کشید و با لمس موهایش متوجه شد هیچ شالی روی سر ندارد. 

 .چهره اش را با نمک تر کرده بودچشمان گرد شده اش 

  ...وای-

 .دو پا داشت و چند پای دیگر قرض کرد و سمت اتاقش دوید

 .رسمی پوشیده بود. مطابق با فضای خشک و کاری

کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید، ساعت گران قیمتی که به تازگی خریده بود، کفش 

به یه طرف شانه شده اند  سیاهش که از تمیزی برق میزدند، موهای خوش حالتش که

و عطر خوش بویش با آن رایحه گرم و تند در مجموع او را بدون اغراق نه تنها از 
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نظر زن ها، بلکه حتی همجنسانش شخصی جذاب نشان میداد و این جذابیت با وجود 

 .هیکل متناسب و روی فرمش کامال انکار نشدنی بود

شسته اند. کار خاصی نداشت اما به خوبی میدانست که همگی در سالن کنفرانس ن

 .ترجیح میداد برای دیدنش چند دقیقه ای بیشتر انتظار بکشند

 .عجله برای چه؟ با عدم حضورش هم میتوانست رویشان تاثیر بگذارد 

  !روی روح و روانشان

مدارک و اسناد را از روی میز برداشت. همان مدارکی که برایش دردسر ساز شده 

 .بودند

در خانه مادربزرگش یک طرف، بی خوابی و مواجه با دلناز هم یک  جا گذاشتنشان

  !طرف دیگر

 .هنوز هم میتوانست با یادآوری شب قبل قهقهه بزند

 .رفتارهای دلناز برایش عجیب و در عین حال جالب بود

 .ضربه ای به در خورد و به دنبال آن منشی وارد دفترش شد

 .سه هستنببخشید آقای سطانی، همه منتظر شروع جل-

 .سری تکان داد و کوتاه پاسخ داد

 .باشه، االن میام-

 .دیگر تعلل کافی بود، وقتش رسیده بود که با حضورش خودی نشان دهد

 .گام های استوار و بلند به خوبی اعتماد به نفسش را نشان میداد

 .خوب بود، اصال خودش هم همین را میخواست

یشان سمت او بود و لکنتش انگشت اشارهکاش میشد همکالسی هایش را، آن هایی که 

 .را مسخره میکردند، نشان دهد که کجا ایستاده

  .گذشته قطعا هیچ گاه دست از سرش برنمیداشت
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مگر میتوانست فراموش کند که چطور به وقفه بین جمالتش، به تکرار کلماتش 

حد زیادی میخندیدند و او بیشتر از همیشه منزوی میشد، ساکت میشد، گوشه گیر و تا 

 ...افسرده

 .دوست داشت بداند حاال کجا هستند و چه میکنند

  هیچ کدامشان به اندازه او موفق بودند؟

  نبض بازار در دستشان بود؟ روزانه قرادادهای میلیونی و میلیاردی میبستند؟

 .با ورودش همگی از جا برخاستند و او لبخند روی لبانش نشست

 .آن پنهان بودلبخندی که معنای زیادی پشت 

 .برایش مهم نبود احترام بود یا ترس؟ خیلی هم

 .همین که حدشان را بدانند کافی است

 .جواب سالمشان را بدون قرار دادن شخص خاصی به عنوان مخاطب داد

 .در راس میز جاگیر که شد، شروع کرد به حرف زدن

  !تعدادشان زیاد نبود، پنج شش نفر بدون حضور نخاله ها

 .سا و تاثیر گذار بودصدایش ر

 !...لحنش قاطع و اطمینان بخش

به جز گاهی که بی اراده در نفس گیری دچار مشکل میشد، به ندرت پیش آمد که 

 .دچار لکنت شود

 .کمتر از دو ساعت بعد به هر آنچه که در نظر داشت، رسیده بود

آنچه که بار خرما از جنوب و پسته از کرمان را به شرکتش تحویل میدادند و هر 

 .مربوط به صادراتشان میشد به او محول شد

 .پایان جلسه را اعالم کرد و با رضایت از جا بلند شد

 .صدای زنگ موبایلش را که شنید آن را از داخل جیب کتش بیرون کشید

 .شماره برایش آشنا نبود
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 الو؟-

 گوش مالی دفعه قبل کافیه یا جور دیگه ای باید حالیت کرد؟-

ه خوبی میشناخت، کسی جز عامل زخمی و زمین گیر شدنش آن هم این صدا را ب

 !جلوی خانه بهمن اشتیاق، نبود

پس باالخره پیدایشان شد. منتظرشان بود... در تمام این مدت هر چه بیشتر دنبالشان 

 .میگشت، کمتر سرنخی میتوانست پیدا کند

  !هنوز که محتاج منید . االن جنساتونو آ.. آب کردید، ولیزکی! خیال میکردم تا ا..-

گاهی الزم بود مثل خودشان حرف بزند. مبادی آداب بودن با این آدم ها کارساز 

 .نبود

زر مفت نزن، محتاج چی؟ کشک چی؟ لب وا کن و اوکی بده... الساعه پولش -

  !جیرینگی تو حسابته

 .شاهو اما هیچ جوابی نداد. ذهنش درگیر بود

 !ملتفتی چی میگم؟ پول... مانی-

 دوست نداری؟

 ...دست از سرش بر نمیداشتند. مطمئن بود

  !یک بار زبان خوش، یک بار تهدید و گاهی حتی زور و کتک

چند ماه بود که از دستشان آسایش نداشت. او را تعقیب کرده و دم خانه بهمن اشتیاق 

گیر انداختند. فرصت مناسبی بود. محله ای سوت و کور و غریبه که به آن آشنایی 

 .نداشت و از این دست اتفاقا زیاد در آن میوفتاد

در چشم به هم زدنی احاطه اش کردند و وقتی نیمه جان شد بین آشغال ها رهایش 

 .کردند

به خوبی از همه چیز خبردار میشدند، حتما جاسوس داشتند و این که در شرکتش چه 

 .کسی اخبار را به گوششان میرساند هم برایش سوال بود

 !.. خبر میدمخیلی خب.-

 .بدون حرف دیگری تماس را قطع کرد و موبایلش را در جیبش انداخت
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 .از شرکت خارج شد و به سمت ماشینش رفت

کسی حق نداشت به او حرف زور بگوید! باید برای کاری که کرده بودند و آن حس 

 .میدادند مزخرف تحقیر شدنش جواب پس

 !گرفت سوار ماشین شد و راه اداره پلیس را در پیش

**** 

 .مقابل راحله نشسته بود و سعی میکرد خیره اش نشود تا معذب نباشد

موهای کوتاه کامال مردانه که آن را با کاله کپ پوشانده بود، پیراهن استین بلند 

چهارخانه و شلوار شش جیب باعث میشد بیشتر یاد پسرک های نوجوان تازه به بلوغ 

 !چند ساله رسیده بیوفتد تا دختری جوان بیست و

 .ابروهای پر پشت و صورت اصالح نشده اش هم بیشتر به تصورش دامن میزد

رسول رفته بود سمت پیشخوان تا سفارش هایشان را بدهد و راحله خبر نداشت طی 

نقشه از پیش تعیین شده ای قرار بود آن دو را بیشتر با هم تنها بگذارد تا شاید به 

 .شاهو بگوید دردش چیست

مل کند؟ دختر بماند؟ پسر بشود؟ مشاور برود؟ اصال میخواهد چه غلطی میخواهد ع

 !بکند

 .بلعیدهایش را به هم جفت کرده بود و بغضش را به زحمت میلب

 .سرش را پایین انداخته بود تا حال بدش را شاهو نبیند

همیشه فقط به خودشون حق میدن! به من به چشم یه انگل نگاه میکنن... یه موجود -

 !...یاضاف

مامانم همش میگه خدا من چه گناهی کردم که همچین بچه ای بهم دادی... نمیدونه با 

 .این حرفاش چقدر منو میشکونه

 .شیشه آب معدنی را چنگ زد و سر کشید تا لرزش صدایش را مخفی کند

همین رسول که ادعا میکنه داداش خوبیه و درکم میکنه وقتی میخواد صدام کنه -

 !میگه راحله

 .دش میدونه خوشم نمیاد، ولی باز تکرار میکنهخو
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همش بی حوصلست، خسته و کسله... اوج درک کردنش اینه که بذاره با تیپ پسرونه 

  !برم بیرون همین

 .قلبا حرفامو قبول نداره ولی چون دوستم داره سعی میکنه باهام راه بیاد

  ...من این چیزا رو خوب میفهمم

 .خاراند و پفی کشیدبا انگشت شستش گوشه لبش را 

فکر میکرد همین که در ارتباط احساسی با خانم ها مشکل داشت به حد کافی معضل 

بزرگی است و تا به حال این مسائل حتی برای لحظه ای از ذهنش عبور نکرده 

 .بودند

یاد حرف دلناز افتاد. این که هر کس در زندگی اش به نوعی مشکالتی دارد و خیال 

 .گرفتاریش در حد او نیستمیکند هیچ کس به 

سرش را به چپ و راست تکان داد. این روزها زیادی به آن دختر چموش فکر 

 .میکرد

 :گلویش را صاف کرد و گفت

خب... تو خودت دو... دوست داری چیکار کنی؟ منظورم اینه که به هر حال اااگر -

 ...بخوای عمل کنی باید یه سری روند قانونی رو طی کنی

 !نمیخوام عمل کنممن اصال -

 .ابروهایش از تعجب باال پریدند

  یعنی چی؟ مـ... مگه نمیگی در اااصل پسری؟-

سر حرفمم هستم! ولی مگه هر کی ترنسه باید حتما عمل کنه؟ اکثرا هم فقط به عمل -

 !فکر میکنن مثل تو و رسول

 خیال میکنید همه چی با عمل تموم میشه؟

ازم این ظرافت اندام و صدای نازک رو نمیتونم من هر چقدرم هورمون تراپی کنم ب

 .کاری کنم

 .توان جسمیم از شما و بقیه آقایون کمتره، قدم به عنوان یه مرد کوتاه حساب میشه

 .بعیده کاری گیرم بیاد یا بتونم ازدواج کنم
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 .همه میگن این قبال زن بوده و به عنوان یه مرد کامل نگاهت نمیکنن

 .شه، هیچ وقت نمیتونم بچه دار شم و خیلی مسائل دیگهمتفاوت می روابط جنسیم

  !یه آینده کامال نامعلوم

 !میخواید اسمشو بذارید ترس، بدبینی، هر چی اصال

 !ولی من نمیخوام عمل کنم، میخوام از ایران برم

میدونم رسول باهات حرف زده، اگر واقعا میخواید بهم کمک کنید کارامو راست و 

 .ریست کنید من برم

 !یه جایی که بتونم راحت زندگی کنم

 .رسول به جمعشان پیوست و صندلی مابین شاهو و راحله را عقب کشید

 !یه پیتزا مخصوص، یه پپرونی، یه سبزیجات هم واسه داداچ گیاه خوارمون-

 :راحله با اکراه گفت

 .مرسی، ولی جدا الزم نیست هی غیب بشی که من و شاهو حرف بزنیم-

روی صندلی وا رفت، یعنی خیلی تابلو بود یا راحله زیادی زرنگ  رسول پفی کشید و

  است؟

 ...وقتی با من غریبی میکنی چیکار کنم؟ گفتم شاید با شاهو راحت تر حرف بزنی-

 .خب چرا سعی نمیکنی بیشتر درکم کنی؟ شاید اونوقت منم بتونم حرفامو به تو بزنم-

و حدس میزد دوباره قرار است اره شاهو که راجع به جر و بحثشان کم نشنیده بود 

 .بدهند و تیشه بگیرند میان حرفشان پرید

یه لحظه... ا... از نظر من درک کردن باید یه چیز ُمـ... متقابل باشه و هر دو نفر -

 .انجامش بدن

 ...نمیشه که ُچـ... چون کوچیکتری یا

 :دستی در هوا تکان داد و گفت

ِچـ... چشماتو ببندی و فقط توقع داشته باشی اَ... به هر حال روحیات متفاوتی داری -

 .اطرافیانت درکت کنند
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ایـ... اینکه در نهایت بخوای عمل کنی یا نه، به من مربوط نیست ولی برادرت 

 .نگرانته

کوچیکترین کاری که میتونی انجام بدی تا کمی خیالش راحت بشه اینه که وقتی با 

 .بشن یا ِچـ... چمیدونم بگیرنتاین پو... پوشش بیرون میای، مزاحمت 

  چرا کـ... کمی خیالشو راحت نمیکنی؟

حداقل برو تاییده ترنس بودنتو بگیر که ا... اگر مشکلی پیش اومد مدرکی باشه که 

 ...بشه نشون داد

شاید من یا رسول نفهمیم چـ... چـ... چه سختی داری میکشی اما میدونم اونم داره 

 .راه بیاد تالششو میکنه  با... باهات

 :نفسی گرفت و ادامه داد

همه ما ایـ... ایرانیا تو یه بافت سنتی زندگی کردیم و معموال تـ... تغییر کردن آدما -

 .یا شرایط اطراف، مضطربمون میکنه

 !تو بعضی خانواده این مسئله دیگه پـ... پررنگ تره مثل خانواده شما

 .شد گارسون که سفارششان برایشان آورد، صحبتشان قطع

 .راحله متفکر برشی از پیتزا سبزیجاتش را جدا کرد و به دهان برد

 :بی اشتها گازی به آن زد و گفت

 !باشه میرم که فکر نکنید خودخواهم-

بعد از خوردن غذا راحله از آن ها جدا شد و هر چه اصرار کردند که او را برسانند، 

 :خیلی خالصه گفت

 «!پیچ ندیددارم میگم کار دارم دیگه، گیر سه »

 .سوار ماشین شاهو که شدند، رسول با نیش باز به شانه دوستش ضربه زد

خدایی دمت گرم، من هر جوری بهش گفتم بیا بریم روانشناس راضی نمیشد ولی -

 !دور دهنش تاب دادی و راضیش کردی تو یه جور دیگه لقمه رو

آروم تر بشه و پـ....  به هر حال الزمه که پیـ... پیش روانشناس بره، شاید هم اون-

پرخاشگری و بد خلقیش کـ... کمتر هم تو بهتر متوجه بشی چه رفتاری باید باهاش 
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داشته باشی تا روحیهش آسیب نبیبنه. فقط رسول حواست باشه خو... خوب تحقیق 

کن پیش یه روانشناس با تجربه، به روز و آ... آگاه ببریش نه از او... اون دسته که 

 !ن رو به خورد ملت میدنتفکرات شخصیشو

 .چشم، خیالت راحت-

  راستی چند سالشه؟-

 .کی؟ راحل؟ هیجده نوزده-

 :با تعجب پرسید

 جدا؟ پس کـ.... کی بود که بیـ.... بیست و خورده ای سالش بود؟-

 .نمیدونم... من گفتم؟ راحل پشت کنکوریه واال-

  که اینطور... حاال چی دو... دوست داره صداش کنید؟-

 :رسول با لودگی که دوباره به شخصیتش برگشته بود گفت

 !آقا رادمان-

درست آمده بود، پس آن را تا زد  یک بار دیگر آدرس روی روزنامه را چک کرد.

و داخل کیفش انداخت. از شدت استرس نه فقط دست و پایش که کل تنش به لرزه 

 .افتاده بود

« لیدی پوشاک زنانه و بچگانه گیتیتو»با این حال نگاهش را از تابلوی آبی رنگ 

 .در را فشار داد گرفت و زنگ

چند لحظه ای منتظر ماند و کسی که جواب نداد، به ناچار دوباره کارش را تکرار 

 .کرد

باز هم به در بسته خورد! باید هر چه سریع تر کاری پیدا میکرد و از اول صبح بعد 

 .مناسب پیدا کنداز خرید روزنامه گوشه ای نشست تا شاید کاری 

« به یک خیاط مجرب و با تجربه جهت کار در تولیدی نیازمندیم»با دیدن آگهی 

 .چشمانش برق زد

هر چه به شماره تماس گرفت فایده ای نداشت و با اندک امیدی که در دل داشت 

 .سراغ نشانی آگهی آمد
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 .ا شنیدبا قدم های بی حال و کم جانی از در دور شده بود که صدای ضعیف زنی ر

گفتن آن شخص به گوشش « کیه»خیال کرد شاید اشتباه میکند اما برای بار دوم که 

 .خورد، به سرعت راه رفته را بازگشت

 ...سالم، ببخشید برای آگهی که تو روزنامه زدین مزاحم شدم-

 .بفرما تو-

صدای گذاشتن گوشی و باز شدن در همزمان شد. آب دهانش را بلعید و پا داخل 

 .یدی گذاشتتول

است  چند دقیقه بعد با دیدن آنجا متوجه شد، در واقع تولیدی خانه ای ویالیی و بزرگ

که اتاق های زیادی دارد و هر کدام از آن ها مخصوص دوخت نوع خاصی از لباس 

 .هاست

بیا تو گلم... خیلی وقته پشت دری؟ باید ببخشی از بس سر و صدای چرخا زیاده -

 .صدای زنگ رو نشنیدم

 .نه خواهش میکنم، خیلی وقت نیست-

زنی که او را مخاطب قرار داد، حدودا چهل ساله به نظر میرسید اما با آرایش ملیح 

و مناسب با سنش و همینطور لباس ساده و در عین حال زیبایی که پوشیده بود کمتر 

 .نشان میداد

 .برخورد مهربانش باعث شد کمی از استرس اولیه دلناز کم شود

 ...عزیزم مدرک که داری انشاهللخب -

 ...بله بله-

 .به سرعت و با کمی دستپاچگی مدارک دیپلم خیاطی اش را دست زن داد

 .من سه سال پیش مدرکمو از فنی حرفه ای گرفتم-

 ...ضخیم دوزی، نازک دوزی، لباس شب و عروس

 .زن با رضایت مدارک را نگاه کرد و سری تکان داد

  کردی؟کار  خوبه... جایی هم-
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 .دلناز چند بار تند پلک زد

 .کار که... انجام میدادم ولی خیاطی نبود... یعنی خیاطی میکردم ولی تو خونه-

برای خودم و بقیه خانواده میدوختم. خانمای همسایه هم میومدن پیشم سفارش لباس 

 .میدادن

 .کارمم خوب بود، یعنی هر کس که میومد معموال مشتری میشد

وقت فکر نکنی من میخوام بیخود بهت سخت بگیرم و اذیتت کنم ها، ببین گلم، یه -

نه! اما اینجا که میبینی با چندین خیاط کاربلد داره روزانه لباسایی با کیفیت باال تو 

 .عمده تحویل مردم میده حجم

 .به خاطر همین من فقط به خاطر داشتن مدرک نمیتونم قبولت کنم، باید کارتو ببینم

  بدی؟ میتونی نشونم

دلناز خجالت زده چشم دزدید اما حرفش را هم زد. به هر حال بهتر بود همان اول 

 .همه چیز برای دو طرف روشن شود

 ...من مشکلی ندارم، فقط راجع به حقوقش-

  .اگر از کارت راضی بودم و استخدام شدی، مطمئن باش نمیذارم ناراضی باشی-

 .د ساله که اینجا دارن کار میکنناین خانم هایی هم که میبینی خیلیاشون چن

االن هم تو داری جای یکی از بچه ها میای که بارداری خیلی سختی داره و دکتر 

 .براش استراحت مطلق تجویز کرده وگرنه دلش نمیومد کارشو ول کنه

دلناز از جا برخاست و با انرژی مثبتی که هر بار با دیدن چرخ خیاطی به او تزریق 

 :میشد، گفت

 اگر اینطوره، پس من آمادم. از کجا شروع کنم؟خب -

 .با ذهنی آشفته تصمیم گرفت مسیر تولیدی تا خانه را پیاده روی کند

 .ذهنش مشوش بود و نمیتوانست درست تمرکز کند

  کارش خوب بود؟ نبود؟
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هر چه در چنته داشت رو کرد و بیشتر از این کاری از دستش برنمی آمد ولی جواب 

 .یددلخواهش را نشن

 .سلما خانم شماره اش را گرفت و گفت که جواب نهایی را تا فردا به او میدهد

این چیزی نبود که دلش بخواهد بشنود. حس کرد شبیه مشتری هایی حرف میزند که 

 .میگویند تا چند بازید؟ میریم یه دوری میزنیم و میایم ولی هیچ گاه نمی آمدند

  اما مگر چاره دیگری هم داشت؟

 .پایین انداخته و سنگ کوچکی را با خودش از اول مسیر همراه کردسرش را 

بهتر بود از االن شروع به غصه خوردن نکند، فرصت برای ناراحتی هیج وقت کم 

 .نمی آمد

حضور ماشینی را که در نزدیکی اش حس کرد خود را کمی کنار کشید ولی ماشین 

 .جلو نزد و همچنان پشت سرش بود

 !ایش سرعت بخشید. فقط همین را کم داشت، مزاحم خیابانیپوفی کشید و به پاه

با صدای بوق ماشین اعصابش بهم ریخت. او با آن مقنعه بلند و لباس های تقریبا 

رسمی و حتی صورت ساده احتماال آخرین زنی بود که میتوانست توجه مردی را 

 .جلب کند و هر که دنبالش افتاده بود، قطعا بیماری جنسی بیش نبود

 .وباره که صدای بوق را شنید، به عقب چرخید و فریاد زدد

 ...برو گمشو بی ناموس-

ادامه بد و بیراه ها، با دیدن شاهو که سرش را از شیشه بغل بیرون آورده و با تعجب 

 ...نگاهش میکرد در دهانش ماسید

چند بار پلک زد و ناخن هایش را در کف دستش فرو کرد تا اگر خواب میبیند یا 

 .دچار توهم شده، تمام شود

اما مردی که از ماشین پیاده شده و هر لحظه به او نزدیک تر میشد بی شک واقعی 

 !بود

  این دیگر چه شانسی بود؟ اصال چرا باید او را مدام میدید؟

 «...مار از پونه بدش میاد، دم خونش سبز میشه»زیر لب با خودش زمزمه کرد 
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  !سالم خانم دلناز-

یط لبخند زدن و حفظ ظاهر کردن، از هر کسی بر نمی آمد اما دلناز هم در آن شرا

 !هر کسی نبود

سالم جناب، باید ببخشید... من متوجه نشدم شمایید جسارتا فکر کردم مزاحمی -

 ...چیزیه، به همین خاطر تند برخورد کردم

 .عذر میخوام

 .شاهو بی خیال سری تکان داد. ظاهرا کیفش کوک بود

 .متوجه شدم کا... کامال! ُمـ... شکلی نیست بفرمایید سوار شیدبله  -

 .کرد و خودش را عقب کشید دلناز کیفش را سمت دیگر شانه اش جا به جا

 .نه ممنون مزاحم شما نمیشم-

  مزاحم نیـ... نیستید، مگه خو... خونه نمیرید؟-

 ...چرا-

 .یدُخـ... ب منم دارم َهـ... همون جا میرم دیگه، بفرمای-

 .تعارف بیش از این را جایز ندانست و سمت ماشین رفت

هنوز بابت حرفی که زده بود، خجالت میکشید و جمع و جور روی صندلی عقب 

 .نشست. حس میکرد از صورتش حرارت بیرون میزند

  چرا باید مقابل این مرد هر بار جوری خراب کاری میکرد؟

 .فحشی که ناخواسته به او داد آن از گریه کردن و بی حجاب دیدنش این هم از

  شاهو هم که سوار شد، هر لحظه منتظر بود که با جذبه بگوید؛

  «!تم؟ پاشو بیا جلو بشینمگه من راننده»

اما خیلی معمولی بدون اینکه اهمیتی بدهد که کجا نشسته، ماشین را روشن کرد و به 

 ...راه افتاد

 :شاهو از آینه نگاهی به او انداخت و گفت
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  ـ... جا... جای خاصی بودید؟ج-

اگر به خواست دلناز بود، عالقه ای نداشت حتی کلمه ای هم حرف بزند اما به نظرش 

 .بی ادبانه می آمد اگر جوابی نمیداد

 .خصوصا با گندی که لحظاتی قبل زده بود

 .بله، رفته بودم دنبال کار. همین تولیدی که سر خیابون قبلی بود-

 :پرسیدشاهو با کنجکاوی 

 .فکر میـ... میکردم مشغول به کا... کار هستید-

 .با یادآوری خانم فروزان و آن اخراج محترمانه آهی کشید

 .ترجیح داد واقعیت را سانسور شده بازگو کند

بله، ولی به خاطر اینکه راهم دور بود، اذیت میشدم دیگه تصمیم گرفتم یه جای -

 .نزدیک تر دنبال کار بگردم

 خوبی کردید، حاال د... درست شد؟ قبولتون کردن؟ کا... کار-

 ...نمیدونم... گفتن بهم خبر میدن. خدا کنه جور شه-

درست از مسائلی سوال میپرسید که تمام ذهن دلناز را درگیر کرده بودند و ذهنش 

 .ناخوداگاه عالقه داشت آن فشار زیاد را بیرون بریزد تا کمی خالی شود

انی به خوبی مشهود بود و شاهو به نظرش رسید که از چشمانش اضطراب و نگر

شاید این حجم از مسئولیت و تنهایی برای دختر ظریفی مثل دلناز، زیادی سنگین 

 ...است

 :لبش را با زبان تر کرد و در حالیکه ماشین را مقابل در متوقف میکرد، گفت

ید که بتونید جای دُ... درست میشه انشاهلل... اگر هم نشه او... اونقدر هنرمند هست-

دیگه یا شغل دیـ... دیگه ای پیدا کنید. شما دختر قوی هستید. کـ... کسی یا چیزی 

 !نمیتونه زمینتون بزنه

 

 .بی اراده روی لب های دلناز لبخند نشست و چشمانش رنگ محبت گرفت
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احتماال برای این که فقط حرفی زده باشد این جمالت را به او گفته بود، ولی شاهو 

 میدانست که چقدر به شنیدن آن ها احتیاج داشت...؟چه 

 .اینکه از زبان شخص دیگری بشوند که او قویست و از پسش برمی آید

 .ممنون... امیداورم-

وقتی که از ماشین پیاده میشد، فکرش را نه کار و مسائل مربوط به آن بلکه شاهو 

 !درگیر کرده بود

 .د احتماال هیچ گاه به مشکل نمیخوردنداینکه اگر همیشه همین حالتش را حفظ میکر

 .شاهو جلوتر رفت و کلید را از جیبش بیرون آورد

در همان حال سمت دلناز چرخید و با چشمانی که برق شیطنت آن را روشن تر از 

 :همیشه کرده بود، گفت

من بچه پا... پاکیم، هر چی دعا کنم میگیره... میـ... میخوای برای تو هم دعا کنم -

  ...کارت جور شه؟ هوم؟ فقط یِـ... یکم خرج داره کا...

 .با نگاهی که قادر بود دیوار را هم ذوب کند، سرتا پایش را وجب کرد

 ...خرجش مثال-

مردمک چشمان دلناز دو دو میزدند و چهره اش به طرز غیر طبیعی سرخ شد. 

 .مردک منحرف داشت شورش را در می آورد

 اره کرد دلناز وارد شوددر را باز کرد و دست در جیب اش

 ...یه شیرینی، شامی-

چشمانش را لحظه ای بست تا کله شاهو را نکند. بهتر بود لقبش را بگذارد مردک 

 سادیسمی وگرنه ذهن دلناز آنقدر ها هم منحرف نبود، بود...؟

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید. گونه اش گل انداخته بود و لبخند از لبش جدا 

 .نمیشد

 .آن لحظه همه را دوست داشتدر 

 .خانم ملکی که از کارش خوشش آمده بود و استخدامش کرد
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بهترین دوستش، مهسا که با او تماس گرفته و خبر موفقیتش را داد، حتی عمو و زن 

 !عمویش

از آنجا که که دوستش را خوب میشناخت و میدانست تا به او شیرینی ندهد، بیخیال 

 .شدنمیشود وارد شیرینی سرا 

 .میتوانست شادی اش را با ننه اختر هم شریک شود پس تصمیم گرفت بیشتر بخرد

ی خانه اش تا محل کار جدید کم بود و میتوانست پیاده ان را طی کند و این فاصله

 .یکی دیگر از دالیل خوشحالی اش بود

وارد اتاقش که شد بعد از عوض کردن لباس هایش، قسمتی از شیرینی ها را در 

 .چید تا برای صاحب خانه اش ببردظرف 

  .یک جورهایی میشد گفت که از زندگی جدیدش، با تمام نقص هایش راضیست

کار مناسب و خانه نقلی داشت که با وجود کوچک بودنش کار او را راه می انداخت. 

 مستقل زندگی میکرد، این تمام چیزی بود که روزی آرزویش را داشت

 .تنهایی میتواند آزار دهنده باشد فقط آن روزها نمیدانست چقدر

 .دلناز ادم حرافی نبود اما اینکه تمام مدت فقط خودش باشد و خودش کالفه اش میکرد

فکرش را هم نمیکرد قدرت تنهایی آنقدر زیاد باشد که او برای فرار از آن حاضر 

 !است هم صحبت پیرزن ها هم بشود

 .از جا پریدهمچنان در افکار خودش غرق بود که با صدای در 

 .تعجب کرد، آخر کسی که با او کاری نداشت و برای آمدن مهسا هم هنوز زود بود

 کیه؟-

 !منم ننه، چقدر فس فس میکنی بیا این درو باز کن-

 .لب گزید و در را به سرعت باز کرد

 سالم، خوبید؟-

 .اختر وارد شد و نگاهی به اطراف انداخت
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ختر، خیلی قشنگ شده ماشاهلل، هزارماشاهلل، چه رنگ و لعابی دادی به اینجا گل د-

 .هنرمندی هستی برای خودت

  .جمالتی که اختر بی تکلف به زبان می آورد بدجور به دل دلناز نشست

تشنه این محبت های هر چند خفیف بود و ننه هر بار که در جلد مهربانش فرو میرفت 

 .او را یاد مادربزرگ خودش می انداخت

 :که مخاطبش خودش بود، گفتبا ذوق از تعریفی 

واقعا؟ خودمم خیلی دوست دارم اینجارو ولی نمیدونستم بقیه هم خوششون میاد یا -

 .نه؟ اتفاقا داشتم میومدم پیشتون

 .اختر با آخی زیر لب روی زمین نشست و به پشتی تکیه داد

 ...خیر باشه-

 .چیدظرف شیرینی و دو بشقاب میوه خوری برداشت ک برای خودش و ننه 

 .از یخچال سیب و انگور را هم بیرون آورد

خیره، تا شما از خودتون پذیرایی کنید منم چایی رو میارم با شیرینی بخوریم، -

 .آمادست

 .در عرض چند دقیقه ترتیب چایی را هم داد و رو به روی اختر نشست

چی خوشم میاد بچه تر و فرزی هستی... حاال بگو ببینم، مناسبت این شیرینی ها -

  چی هست؟

 :با ذوق گفت

 !کار پیدا کردم-

 .اختر کمی از شیرینی را گاز زد

  چیکار ننه؟-

خیاطی! وای خیلی خوشحالم... آخه اولش یه جوری گفت خبر میده که حس کردم -

 ...محاله زنگ بزنه ولی خب خداروشکر از کارم خوشش اومده انگار

  ی منت این و اون میکشی؟وا مادر اگه خودت خیاطی بلدی پس واس چی چی میر-
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 .یه تابلو بزرگ بزن دم همین خونه منم واست مشتری میارم

 .یه دوستی دارم، شمسی این خیلی چسان فسانش زیاده

 .هر ماه چند دست لباس جدید باید بگیره حتمی وگرنه آروم و قرار نداره

 .خیلی وقته ندیدمش ولی اگه خواستی بهم بگو یه تیلیفون میکنم پاشه بیاد

 .خنده اش گرفته بود، سادگی ننه را دوست داشت

نه مادرجان دستتون درد نکنه ولی خیاطی تو خونه امکانات میخواد من ندارم، اتاقمم -

 .اونقدر بزرگ نیست که بتونم راحت خیاطی کنم

حتی اگر این مشکالتم نداشتم آخه منو این جا کسی نمیشناسه، زیاد مشتری گیرم نمیاد 

 .ی که میگم بزرگه و سفارشای زیاد میگیرهولی اون تولید

 .اختر چایش را هورت کشید و سری تکان داد

 .آدم نمیتونه از کار شما جوونا سر در بیاره... هر جور خودت راحتی-

 .چایش را مزه مزه کرد و به دلناز چشم غره رفت

  !اصال به درک، لیاقت نداری-

 .منو بگو میخواستم به شمسی رو بندازم

 .فاز یکباره ننه باعث تعجیش میشد و هنوز نتوانسته بود به آن عادت کندتغییر 

 ...آخه چرا ناراحت میشید؟ مگه من چی گفتم-

 .شیرینی دیگری برداشت و گاز زد

 دیگه میخواستی چی بگی؟ حاال ول کن این چیزارو-

  نمیخوای بدونی چرا تا اینجا اومدم؟

 .ضربه ارامی به سرش زد

 داشتم کال یادم رفت! با من امری داشتین؟وای از بس ذوق -

 .اختر موبایلش را از جیب بغل لباس بلندش برداشت و به دست دلناز داد
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عینکمو پیدا نکردم ننه، نمیبینم تا اسم منیژه رو از توش درآرم. یه زنگ بزن ببینم -

 این ورپریده کجا رفته

  تن؟چشم، فقط فضولی نباشه، میتونم بدونم منیژه خانم کی هس-

 :ننه با ناز گردنش را تکان داد و با لحن کشداری گفت

 !...پرستار مخصوصم دیگه-

هر چند که از حرف زدن و کارهای اختر خنده اش گرفته بود ولی سعی کرد جلوی 

 .خودش را بگیرد تا باز دلخور نشود

 .آهان یادم نبود اسمشونو، راستی کجان؟ یه مدته ندیدمشون-

ه رفته تو زمین واس خاطر همون میگم زنگ بزن ببینم کدوم د همین دیگه، آب شد-

 !گوریه

 .چشم االن پیداشون میکنم-

 .بزنی ها خوبه، فقط نگی من گفتم زنگ-

 :دلناز که با دقت بین مخاطبین دنبال نام منیژه میگشت؛ سرش را باال گرفت و پرسید

 پس چی بگم؟-

 :پشت چشمی نازک کرد و بیخیال گفت

 !اینکه اختر بانو دنبالتههر چی به جز -

وایسا فکر کنم... آهان بگو من که احتیاجی بهش ندارم، چشم نخورم هنوز جوون و 

سرپام منتها اون پولی که این بار برای یه ماه بهش دادم و نصف بیشترش رو نبود 

 !از گوشت مارمولک حروم تره

 

 .اش را خورد و باالخره نام منیژه را پیدا کرددلناز خنده

 .د از چند بوق جواب دادبع

  بله؟-

  سالم منیژه خانم، خوب هستید؟-
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 :او که دلناز را نشناخته بود با لحن غریبه ای گفت

 ...سالم، ببخشید به جا نیوردم-

 !اشتیاق هستم، مستاجر اختر بانو-

  آهان، شما خوبید؟-

 ...سالمت باشید، راستش غرض از مزاحمت-

 .نگاه اختر نباشداز جا بلند شد تا زیر ذره بین 

 :کمی که فاصله گرفت، با صدای آهسته تری گفت

میخواستم بدونم شما دیگه نمیاین؟ به هر حال پیرزن دست تنها سختشه انگار از شما -

 .هم بی خبر بود

واال چی بگم، من اگه حرفی نزدم واسه این بود که منتظر بودم، گفتم شاید شرایطم -

 ...نمیشه ی هر کاری میکنمبهتر بشه و بتونم بازم بیام ول

 :در صدایش آنقدر درماندگی حس میشد که ناخودآگاه پرسید

 اتفاقی افتاده؟-

 .انگار منتظر یک تلنگر بود که بالفاصله زیر گریه زد

 :دلناز لب گزید و با ناراحتی گفت

 چی شد منیژه جون؟ حرف بدی زدم؟-

 :صدای فین فینش آمد و چند لحظه بعد گرفته گفت

 .گرفته بود قصیر شما نیست، من دلمنه ت-

  ...مریض شده، اول گفتن یه سرما خوردگی سادست ولی خوب نشد که نشد بچم

این یه ماه همش بیمارستان بودم از این دکتر به او دکتر تا بفهمیم درد این بچه چیه... 

  هر کسم یه چیزی میگه

 ...دعا کنید برای پسرم، میگن احتمال تو کما رفتنشم هست



کاوریری  
 

175 | P a g e  
 

وای خیلی ناراحت شدم... اصال فکر نمیکردم همچین اتفاقی افتاده باشه... انشاهللا -

 .که سالمتیشو به دست میاره

خدا از زبونت بشنوه... دیگه این چند وقت از بس مرخصی گرفته بودم، روم نشد -

بازم زنگ بزنم. به درآمدش احتیاج دارم ولی فعال شرایط اومدن ندارم. نمیتونم از 

 .ار بچم تکون بخورمکن

 .دلناز بی اراده بغض کرد و چشمانش تر شد

دلش پر کشیده بود برای محبت های مادرانه، به بی دریغ و با تمام وجود مراقبت 

 ...کردن

 .او هم آن احساس را تجربه کرده بود، شش سالگی اش را به خاطر داشت

اخیر بود و دلناز زمستان آن سال از سردترین زمستان های تهران در چند سال 

 .بدجوری در تب میسوخت

 .چهره نگران مادرش که او را پاشویه میکرد از خاطرش هیچ گاه پاک نمیشد

پدرش باالی سرش ایستاده بود و هر چند دقیقه دستش را روی پیشانی اش میگذاشت 

 .تا تبش را چک کند

 ...با بغض و لحنی کودکانه نالیده بود بابایی حالم خوب نیست

ر مهربانش در کسری از ثانیه او را در آغوشی که برای دلناز در آن سال ها و پد

 .بزرگ بود، گرفت و مستقیم او را به بیمارستان برد

 ...به حال فرزند منیژه غبطه خورد، به حال همه کسانی که پدر و مادر داشتند

 .شما نگران این مسئله نباشید، من باهاشون صحبت میکنم-

 .خیلی ممنون-

خواهش میکنم، اگر دست تنهایید و کاری از دستم ساخته است بدون تعارف بهم -

 .بگید

 

بعد از کمی صحبت که بینشان رد و بدل شد، تماس را قطع کرد و ماجرا را برای 

 .ننه تعریف کرد
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 .اختر با افسوس سری تکان داد

و بهش براش سر نماز دعا میکنم، با هزارتا نذر و دوا و درمون خدا این بچه ر-

 ...داد

 .در حالیکه سعی میکرد از جا بلند شود، زمزمه کرد

 حکمتتو شکر-

  کجا میرید اختر بانو؟-

خب دیگه، شیرینی رو که خوردیم تو هم که زنگ زدی االن دیگه نخود نخود، هر -

 !که رود خانه خود

 ...پس اجازه بدید کمکتون کنم-

 .اما فقط چشم غره بود که نصیبش شد

 !گه چالقم؟ خودم میرمدیگه چی؟ م-

 .خدا نکنه، منظورم این نبود فقط خواستم... باشه هر طور راحتید-

 .در را برایش باز کرد و کنار ایستاد تا ننه از اتاقش بیرون برود

  هوس کردم یکم تو حیاط راه برم، تو هم میای؟-

 .بی حرف اضافه دنبالش راه افتاد

 .میشهاوج گرما تموم شده، کم کم هوا خنک تر -

 !هنوز که یه بیست روزی به تموم شدن تابستون لعنتی باقی مونده، از گرما متفرم-

شوهر خدا بیامرز منم طاقت گرما نداشت هیچ وقت. از بیرون که میومد تا آب نمیزد -

 .به تن و بدنش آروم نمیشد

 .خدا رحمتشون کنه-

 .اختر آه کشید

 ...ری داره هااین خونه که میبینی برای خودش قدمت و اعتبا-
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کل جوونی و عمرم اینجا گذشت، بچه ها و نوه هام تو همین خونه جوونه زدن و 

 .شکفتن... عروسی پسرامو همینجا گرفتم

 .کل حیاطو ریسه بستیم

 .اون موقع ها که مثل االن تاالر و این چیزا نبود

 :آهی کشید و گفت

دیگه بچه ها کمتر میومدن ولی بعد رفتن حاجی انگار گرد مرگ پاشیدن به خونه... -

و همشون سرشون به زندگی خودشون گرم شد... فقط من و موندم و شاهو که بیشتر 

روزای هفته پیشم میموند. طفلی بچم تو همون ساال انگار با عالم و آدم قهر کرده بود 

  ...جز من

 :با کنجکاوی پرسید

 چرا آخه؟-

ا خورد و نتوانست تعادلش را اختر خواست حرفی بزند که متوجه نشد پایش به کج

 .حفظ کند. به یکباره روی زمین افتاد و صدای ناله ناشی از دردش بلند شد

 .دلناز جیغ کشید و سمتش شتافت

 ...وای چی شد-

اش کل خانه را برداشته اختر از شدت درد مثل مار به خودش میپیچید و صدای ناله

 .بود

 .دلناز مضطرب سعی داشت اوضاع را کنترل کند

 .االن میام، چیزی نیست نگران نباشید-

 .با سرعت به سمت اتاقش رفت و موبایلش را از روی میز تحریرش برداشت

 .سعی کرد تمرکز کند تا به خاطر آورد کارت شاهو را کجا گذاشته

به کوله اش چنگ زد، تک تک زیپ هایش را باز کرد و هر چه داخلش بود را روی 

  .زمین خالی کرد

ارت بین انبوه خرت و پرت هایش نفس راحتی کشید و با تردید نگاهی به با دیدن ک

 .شماره رندش انداخت
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 .ترجیح میداد هیچ گاه به او تماس نگیرد ولی ظاهرا چاره ای نداشت

  میتوانست آمبوالنس را خبر کند اما آخرش چه؟

 میشناخت؟باید حتما کسی از نزدیکان ننه اختر میبود و او چه کسی را جز شاهو 

داد و فریاد  زن بیچاره دوباره بلند شده بود و دلناز در حالی که شماره گیری میکرد 

 .دوباره به حیاط کنار اختر برگشت

  بله؟-

 :نفس نفس میزد و با همان حال گفت

 .سالم آقای سلطانی-

 :مکث شاهو را که دید، دوباره گفت

 الو-

 !سالم خانم دلناز-

از اضطراب پوست لبش را کند و با کالفگی به ننه که  نمیدانست چطور خبر بدهد.

 .او را زیر نظر گرفته بود، نگاه کرد

 ...ببخشید مزاحم شدم، فقط فکر میکنم بهتر باشه بیاید اینجا-

 :با تعجب پرسید

 چرا؟ اِ... اتفاقی افتاده؟-

 ...اتفاق که-

 .کرداختر که مکالمه آن دو را گوش میکرد، با صدای بلندی آخ و اوخ 

 ...شاهو بیا اینجا که بی ننه شدی-

 :این بار شاهو که نگران شده بود، گفت

  چـ... چی شده د... دلناز خانم؟-

 ...نترسید، اتفاق خیلی حادی نیوفته فقط بانو جان افتادن زمین و-

 .اختر میان حرفش پرید و داد زد
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 .پااام قطع شد مادر بیا به دادم برس-

 .دتر از این نمیشدچشمان دلناز از تعجب گر

 چی؟! پا... پاش قطع شـ... شده؟-

 !نه نه نه-

  ولی داره قطع میشه سیاه شده دیگه حسش نمیکنم بیااا-

 !دارم میام-

  الو؟ الو؟ آقای سلطانی؟-

 .نگاهی به صفحه موبایلش انداخت. تماس را قطع کرده بود

 .پوفی کشید و سمت اختر رفت

 وای چرا اینجوری گفتین؟-

 گفتم؟ حالم بده دیگه چطوری-

تو مگه میدونی من چقدر درد دارم؟ اگه دیر برسم و دکترا بگن باید پام قطع بشه 

خوبه؟ تو راضی میشی من افلیج شم؟ بعد میای من و تر و خشک کنی؟ میای لگن 

 !بذاری زیرم؟ ها؟ چرا اینطوری نگام میکنی؟ نمیای دیگه

 .دلناز آهی کشید و ترجیح داد کل کل نکند

 ...بله حق با شماست-

خوبه، حاال جای این حرفا بیا کمک کن از روی زمین بلند شم. تموم جونم شد خاک -

 ...و خاشاک

 .جاتون کنم پاتون بیشتر آسیب ببینهبهترسم اگه جاآخه می-

 .بیا دستمو بگیر، خیلی حرف میزنی-

 .زیلو کوچکی از اتاقش آورد و روی زمین انداخت

 .کمک کرد روی آن بنشیند دست اختر را گرفت و

 .چهره اش بدون اغراق توی هم رفته بود و مشخص بود درد دارد
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دلش برای پیرزن سوخت، هر چند که زبان تند و تیزی داشت اما میدانست که پشت 

 .حرف هایش منظور خاصی نیست

 .چند دقیقه بیشتر منتظر نمانده بودند که صدای زنگ در بلند شد

این سرعت رسیده، دو احتمال داشت. یا خانه اش به اینجا نزدیک اگر شاهو بود که به 

 !بود یا تمام راه را پرواز کرده

 .در را باز و سالم کرد

شاهو نگران بود، قلبش بی امان میزد و در سرش صدای مزاحمی دنگ دنگ 

 .میکوبید

  !نبود. حکم مادرش را داشت حتی شاید عزیزتر ننه برای او فقط مادربزرگ

 کرده بود و حتی تصور این که اتفاق بدی برایش افتاده باشد، وحشتناک بود بزرگش

 .دلناز را کنار زد و در جواب سالمش به زحمت سری تکان داد

 .او را که روی زمین دید، رنگش بیشتر از پیش پرید

 چی... چی شدی اختر بانو؟-

 :دردناک گفت

  اومدی پسرم؟ دیدی چجوری زمین گیر شدم مادر؟-

 .وسواس سر تا پایش را نگاه کرد و روی دست پیر و چروکش بوسه زدبا 

 .قـ... قربونت برم من، خـ... خدا نکنه... االن میبرمت دکتر-

 .دستانش را پشت و زیر زانویش اختر گذاشت و او را از زمین جدا کرد

 .دلناز پشت سرش سمت ماشین رفت

 .زم باشهمن هم باهاتون میام شاید حضور یه خانم اونجا ال-

 :فقط سری تکان داد و زیر لب گفت

 ...ممنون-

 .تمام راه تا بیمارستان را با سرعت زیادی رانندگی کرد
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هر چند که میدانست اتفاق مهمی نیوفتاده اما تا از زبان دکتر نمیشنید، خیالش راحت 

 .نمیشد

 .شد رو به روی اورژانس بیمارستان که رسیدند، دلناز تند و فرز از ماشین پیاده

 .میرم ویلچر بیارم-

بعد از عکس برداری از پای اختر مشخص شد که نه تنها پایش نشکسته، بلکه یک 

کوفتگی ساده است که با استراحت و فشار نیوردن به آن تا چند هفته دیگر بهبود 

 .میابد

 .دلیل درد زیادی که میکشید، استخوان های پوسیده و سن باالیش بود

 .چشمانش بسته بود روی تخت دراز کشیده و

 .دلناز پرده را کنار زد و کنار شاهو ایستاد

 .بهش مسکن زدن فعال بیدار نمیشه-

 :شاهو بدون اینکه نگاهش را از اختر جدا کند، زمزمه کرد

 .به خیر گذشت-

بله، خداروشکر من از همون اول میدونستم آخه خیلی محکم پاشون نخورد به سنگ، -

 .افتادنشون روی زمینه که خودم قول میدم مراقبشون باشماین کوفتگی هم به خاطر 

 ...راستی پـ... پرستارش-

گفت نمیتونم بیام، براش مشکل پیش اومده ولی شما خیالتون راحت باشه، نمیذارم -

 .اذیت بشن

کـ... کسی به من چیـ.... چیزی نگفت، در هر صورت ممنونم از شما مـ... مطمئن -

این وضعیت طول بکشه، حتما کس دیگه ای رو میـ.... میشه پیدا باشید نمیذارم ایـ... 

 .کرد

نگران نباشید به جز  نه نه، من به اون خانم قول دادم که کارشون محفوظ بمونه.-

 .ساعت هایی که میرم سر کار میتونم باقی روز کنارشون باشم

که  با وجود تمام تالشش برای مخفی کردن احساسش، کمی صدایش میلرزید وقتی

 :گفت
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  ...اختربانو منو میاد مادربزرگ خودم میندازه، بهش میگفتم مامانی-

از آن جایی که از افعال گذشته استفاده میکرد، حدس اینکه فوت کرده باشد برای 

 .شاهو سخت نبود

 .خـ... خدا رحمتشون کـ... کنه-

 .دلناز تشکری زیرلب گفت و از کنار تخت دور شد

. نگرانی برای مادربزرگش تمام انرژی اش را گرفته بی حال روی صندلی نشست

 .بود

 .چشمانش را بست و سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد

 .چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که روی پایش چیزی نشست

 .به سرعت چشمانش را باز کرد

 .ابتدا به دلناز و سپس به ساندویچ نگاه کرد

د. دست خودش نبود که با آن نگاه خسته و تب دلناز ناخوداگاه کوتاه و بی هدف خندی

 .دار هول میشد

حاال میدانست که چشمانش هنگام شیطنت روشن میشوند. چیزی شبیه به برگ 

درختان سرسبز بهاری. شاداب، سرزنده و با طراوت! وقتی که خسته بود تیره تر... 

د هم شبیه نه! شای درخت کاجی که در پاییز سبز بودنش را حفظ کرده. مثل برگ

 .هزاران برگ درخت کاجی که روی آن ها شبنم نشسته

 .سرش را پایین انداخت و لب گزید

نباید اینطور ماتش ببرد. این دیوانه بازی ها چه بود؟ حاال چه فکری راجع به او 

 .میکند

 ...گشنم بود، از بوفه گرفتم. شما هم بخورید-

بش با تماس صندلی سرد فلزی صندلی کنارش نشست. دمای تن ملته با فاصله یک

 .در تضاد بود

 .کاغذ دور ساندویچ را کنار و به آن گاز زد

 .شاهو ساندویچ را بین دستانش جا به جا کرد و کمی سمت دلناز خم شد
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 ایـ... این همه مهربونی رو بـ... بذارم پا... پای چی؟-

داد و دهانش را با دلناز با تعجب به شاهو نگاه کرد. لقمه را جویده و نجویده قورت 

 .آستین پاک کرد

  یعنی چی؟-

 .شاهو پوفی کشید و از جا بلند شد

 !تو... زیادی خوبی دختر-

 :ننه فریاد زد

 !الهی خیر نبینی شاهو-

 .دلناز لب گزید تا صدای خنده اش بلند نشود

مردی جای این غول تشن با پراید بیای دنبالم؟ نمیگی پام درد میکنه؟ نمیگی می-

 بیوفتم؟

 .شاهو که خودش هم خنده اش گرفته بود، کمک کرد از ماشین پیاده شود

  قـ... ربونت برم، پـ... پراید ندارم من خب، میگی چیـ... چیکار کنم؟-

  راست میگی؟-

 .بله، د... دروغم چیه؟ به من تـ... تکیه بده ننه-

  چرا نداری؟-

 :دلناز با شیطنت گفت

 یر پاشه دیگه پراید میخواد چیکار؟وقتی آدم همچین عروسکی ز-

 .شاهو تنها لبخند مختصری زد

 !راستش تو پـ... پراید درست جام نمیشه-

 .متعجب نگاهی به سرتا پایش کرد

  واقعا؟-
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ا... اصال جا نشه... ولی خاطره خوبی هم ندارم از ایـ... این ماجرا... یعنی نه که ا...-

هر کاری میکردم صندلیش عـ... عقب نمیرفت  یه بار سوار ماشین اُ... استادم شدم.

 ...خوردیم به ترافیک ُخـ... خالصه تا برسم خونه پا... پام داغون شد

 ...تازه بماند که سقفش کوتاه بود و تمام مدت خم شده بودم

 .ای مادر دیگه گنده بودن این دردسرا رو داره... تو به پدربزرگم کشیدی-

 .مثل تو ابعادش زیاد بود مکاویار خان! خدا بیامرزتش اون

  !کال کردا ژنشون درشت تره، چهار شونه و قد بلند

  !منتها شماها دیگه انگاری از دست خدا در رفتید، سر و تهتون معلوم نیست

 .بهتر بود با مادربزرگش بحث نکند که به خوبی میدانست کسی حریف زبانش نمیشود

 .در را باز کرد و اختر را روی تخت خواباند

 :ملحفه را رویش کشید و از اوضاعش که مطمئن شد، گفت

قرصات خواب آ... آوره، کم کم خوابت میبره. سعی کـ... کن این چند روز اِ... -

استراحت کنی و به پاهات فشار نیاری. من اِ... امروز میمونم ولی روزای دیگه هم 

  میـ... میام بهت سر میزنم، خب؟

 ...خب-

بوسید. فقط در خواب بود که مثل یک نوزاد معصوم و مظلوم  خم شد و پیشانی اش را

 ...به نظر میرسید

 .آهی کشید و از در اتاق بیرون رفت

دلناز با دیدن شاهو دوباره یاد حرف های ننه در مورد ابعادش افتاد و لبش را به 

 .داخل دهان برد تا خنده اش مشخص نباشد

 :شاهو اما دست به سینه و طلبکار گفت

 !جلوی خو... خودتونو گرفتید؟ بـ... بخندید دیگهچرا -

 .دلناز که انگار منتظر همین یک جمله و صدور اجازه از سمتش بود، زیر خنده زد

 .ابروهای شاهو باال پریدند
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  ...خیلی خب حاال-

 .سعی کرد خنده اش را کنترل کند. اشک گوشه چشمش را پاک کرد

 ...ه ا... اغراق میکرددیگه او... اونقدرا هم گنده نیستم! نن-

شانه باال انداخت. به نظرش هیکل شاهو کامال روی فرم بود و دلیلی نداشت که 

خجالت بکشد، احتماال اگر میدانست که چقدر برای دخترها بدنش جذاب به نظر 

میرسد اعتماد به نفسش باالتر میرفت حتی قبال مهسا به این موضوع اشاره کرده 

 .بود

آنقدر درگیری و بدبختی نداشت بیشتر به شاهو فکر میکرد ولی شاید اگر خودش هم 

از سن و سال خیال پردازی های نوجوانانه اش گذشته بود و ترجیح میداد واقع بینانه 

 .به همه چیز نگاه کند

قطعا جناب سلطانی با آن همه مکنت و شوکت به دلنازی که در خانه سرایداری 

ی فکر نمیکرد پس همان بهتر که به خودش مادربزرگش زندگی میکند، هیچ وقت جد

 ...اجازه رویا پردازی ندهد

 .اما همه این ها باعث نمیشد که نظر واقعی اش را ندهد

بعضیا هستن که قدشون خیلی بلنده، ولی از بس الغرن بیشتر تو ذوق میزنه و زشت -

نم چون به نظر میان یه جورایی قد بلندشون عیب به حساب میاد البته من عیب نمیدو

این چیزا که دست آدما نیست، نگاه کلی جامعه منظورم بود... اما نه که شما همه 

 !جاتون بزرگه، اصال بد به نظر نمیرسه حتی میشه گفت کامال ایده آلید

شاهو بی پلک زدن به دلناز خیره شد. این دختر واقعا باید در حرف زدنش تجدید 

 .نظر میکرد

 :کجخندی زد و گفت

 از کجا میدونی من هـ... همه جام بزرگه؟شما ا... -

 .جلو تر رفت و مقابل دلنازی که با تعجب نگاهش میکرد، ایستاد

  مگه دیدی؟-

  بله؟-
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با صدای زنگ در شاهو پوفی کشید و به سمت آیفون رفت. تازه از این بازی خوشش 

 .آمده بود، برای تمام شدن زود بود

 :دکمه را فشار داد و گفت

 .جانسالم عمو -

 .دلناز خجالت زده تک سرفه ای زد تا توجه شاهو را به خود جلب کند

 ...ببخشید من فکر کنم منظورمو بد گفتم-

 .این دختر واقعا شادش میکرد نیشخند زد.

 !مرسی برای رو... روحیه و انرژی مـ... مثبتتون-

 :از او چشم دزدید و سمت در رفت

  ...خب دیگه من بهتره برم-

  ....دلنا...نا-

 .نفس عمیقی کشید

 دلی خانم؟-

 .دلناز از حرکت ایستاد و سمت او چرخید

 :کالفه گفت

اِ... اشکالی نداره دلی خانم صداتون کـ... کنم؟ یکم اٍ... اسم کاملتون برام سخته، -

  ...متوجهید که

 .بله مشکلی نیست-

علوم نبود چه...  خوا... خواستم بگم ممنون برای هـ... همه چیز... اگر شما نبودین م-

اتفاقی ممکن بود بیوفته. چو... چون مادربزرگ من عادت داره همه چیزو حادتر و 

بـ... بزرگ تر از اون چه که هست برای خودش و بقیه نشون بده به خا... خاطر 

 ...همین میدونم اااگر تنها بود حتما هو... هول میکرد و احتماال ساعت ها درد میکشید

 .ته کار مفیدی انجام دهد، خوشحال شداز این که توانس

 .فقط سری تکان داد و دستگیره در را پایین کشید اما بدون دخالت او در باز شد
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و پیشانی  مردی حدودا چهل تا پنجاه ساله با موهایی کم پشت که جلویش ریخته بود

 .اش را بلند تر نشان میداد و شکم کمی برآمده مقابلش قرار گرفت

چهره گیرایی داشت و میشد حدس زد که در جوانی از مردهای جذاب با این وجود، 

 .به حساب می آمده

  .کرد و عقب ایستاد سالم

چهره اش به نظر آشنا میرسید. شاید شبیه به اختر بانو! اما در آن لحظه نمیتوانست 

 .دقیق زیر نظرش بگیرد

در آوردن  مرد جوابش را داد و وارد خانه شد. پشت سرش دختر جوانی در حال

 .کفشش بود

بوی خوبی میداد. اسم هیچ کدام از عطرهای برند و معروف را نمیدانست ولی مطمئن 

 !بود که حتما یکی از آن ها را روی خودش خالی کرده

 ...زیبا بود، احتماال زیباترین دختری که تا به حال از نزدیک دیده

 .ذاشتسالم کرد. غریب نگاهش کرد و پا داخل خانه گ به او هم

 .با دیدن شاهو به سمتش رفت و گونه اش را بوسید

 .دلناز ناخوداگاه اخم کرد

  سالم، حال مامان جون چطوره؟-

 !جالب بود که هر کس در این خانه اختر بانو را به نوعی صدا میزد

 .شاهو اما به گرمی دختر برخورد نکرد، لبخند کوتاهی زد و خودش را عقب کشید

 .حس کرد معذب شده

  !سالم، بـ... بهتره-

 خوابه؟ یا میشه بهش سر زد؟-

 .مـ... مطمئن نیستم خواب باشه-

  بابا برم یه سر به مامان جون بزنم؟-

 .نه عزیزم ما که عجله ای نداریم بذار استراحت کنه-
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 .روی مبل نشست و پا روی پا انداخت

  خب شما هم بشینید دیگه، شاهو چه خبر؟-

 :هد، رو به دلناز گفتو قبل از اینکه پاسخی بد

عزیزم شما فقط پرستاری؟ یا کارای نظافت اینجا هم به عهده شماست؟ ممکنه چایی -

 بیارید؟

 .دلناز متحیر از نسبتی که آن دختر به او داد، سرجایش بدون حرکت ماند

  مگر سر و وضعش چطور بود که او را با خدمتکارها اشتباه میگرفتند؟

بود. کسی حق نداشت به دلناز، دخترک مظلومی که روی صورت شاهو اخم نشسته 

  !سعی میکرد به همه نشان دهد، قویست، توهین کند هیچ کس حتی ستاره

 !ایـ... ایشون خـ... خدمتکار نیست-

 ...جدا؟ آهان فقط پرستاری گلم؟ خب حاال شما یه چایی بیار-

 :چشمکی زد و ادامه داد

 .حساب کنهبه مامان جون میگم اضافه حقوق برات -

از عصبانیت و حرص ناشی از تحقیر، پره های بینی اش بزرگ و کوچک میشدند 

 .و لبانش را به هم چفت کرده بود

آنقدر گزینه های مختلف برای پاسخ در ذهنش رژه میرفتند که نمیدانست کدام را 

 .انتخاب کند

 .باز شاهو دخالت کرد

 ...ولی ایـ... ایشون-

 :دلناز کوتاه گفت

 !میارم-

شاهو با تعجب رفتنش به آشپزخانه را نگاه کرد. تا آنجایی که او را شناخته بود روی 

 .حفظ غرور و شخصیتش به شدت حساس بود

 !پس حاال چه شده که حرف گوش میکند
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 .کالفه ایستاد و تاسف بار به ستاره چشم دوخت

 چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟-

  !هنوز بزرگ نشدی-

دختر عمویش به آشپزخانه رفت اما در چهارچوب در مردد بی توجه به عمو و 

 .ایستاد

 .دلناز مشغول ریختن چایی بود

 .عصبی جلو رفت و دستش را به سمت سینی گرفت

بـ... بدین به من! چرا داری چا... چایی میریزی؟ بهش میگفتی که هیـ... هیچ وظیفه -

 .ای نداری

دقیقا نمیدانست بهتر است چطور  هم افعالش مدام بین مفرد و جمع میچرخید و خودش

 .صدایش کند

 .لبخندی که به نظرش عجیب مرموز می آمد دلناز وقت لبخند زد.

بیشعور ادب یاد  شما بفرمایید بشینید، من خودم بلدم از حقم دفاع کنم و به یه آدم-

  !بدم

 .ابروی شاهو باال پرید

  میخوای چیـ.... چیکار کنی؟-

 .اشه برو بشینشما دیگه کاریت نب-

 :با احتمال اینکه لگدی هم قرار است نثار ستاره شود، در حال رفتن زمزمه کرد

 ...خیلی خب با... باشه، فقط قـ... قول بده نکشیش-

دقیقه ای بعد دلناز سینی به دست وارد نشیمن شد. عالوه بر آن لبخند مرموزانه حاال 

 !شاهو دور نماندچشمانش هم برق عجیبی میزد که از نگاه تیزبین 

 :سینی را به سمت عموی شاهو گرفت و کوتاه گفت

 .بفرمایید-

 .دستت درد نکنه دخترم-
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 .ستاره روی مبل کناری نشسته بود و دلناز برای پذیرایی الزم بود که کمی بچرخد

شاهو به دقت تک تک حرکات دلناز را زیر نظر گرفته بود و نمیدانست چرا دلش 

 .نوید بد میداد

مراقب بود که اوضاع از کنترلش خارج نشود اما نفهمید به چه سرعتی پای  کامال

دلناز به میز خورد و سینی و استکان چایی مستقیم روی ستاره که روی مبل لم داده 

  !...بود، ریخت

 !...ثانیه ای بعد صدای جیغ بود که در خانه باغ سلطانی میپیچید

 .ستاره همزمان جیغ میکشید و گریه میکرد

 .باس را با فاصله از خودش گرفته بود و تکان میدادل

  ...وای خدا سوختم-

 .شاهو و عمویش دو طرف ستاره ایستاده بودند

  پیرهنتو بگیر باال باباجون، ببینم چقدر سوختی؟-

 :شاهو هول و مضطرب گفت

  بیارم؟اینجا پـ... پماد سوختگی هم داریم برم او... اونو  آ... آب سرد بیارم؟ فکر کنم-

تحمل دیدن درد کشیدن ستاره را نداشت. اصال عشق کودکی و نوجوانی که هیچ، 

 !دختر عمویش که بود

ستاره اما با فین فین اشک صورتش را پاک کرد و نگاه کینه توزانه ای به دلناز که 

 .با نگرانی ساختگی نگاهش میکرد، انداخت

  چه غلطی کردی دختره پاپتی؟-

 .های مکرر گرفته بودصدایش به خاطر جیغ 

 .میز را دور زد و مقابل دلناز ایستاد

بیشتر از آن که درد ناشی از سوزش آزارش دهد از این که مقابل پدر و پسرعمویش 

 .به این وضعیت فالکت بار افتاده بود عصبانی بود

 !حاضر بود قسم بخورد که این کار را از عمد کرده
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  ! چه طرز حرف زدنه؟بابا جان اتفاقه دیگه از دستش افتاد-

 اتفاقه؟ یهو چپه شد روم! نکنه اجنه هولش دادن؟-

 .ستاره را کنار کشید و سعی کرد او را بنشاند

 .هللا اکبر زشته دختر بگیر بشین، ببینیم چی شده-

 .شانه ای باال انداخت دلناز

کنم.  کنی، پام خورد به میز و نتونستم سینی رو کنترل توهین شما حق نداری به من-

 !هر کس دیگه ای هم جز من بود نمیتونست

اگر خیلی ناراحتی میتونستی به جای دستور دادن به خودت یه تکونی بدی و بری تو 

آشپزخونه. ولی تو عین یه غریبه نشستی رو مبل و حتی به خودت زحمت ندادی از 

پدرت  من بپرسی که کی هستم و اینجا چیکار میکنم! اگر هم چایی آوردم به احترام

  بوده، از کجا باید میدونستم اینجوری میشه؟

 .ستاره از تعجب دهانش باز مانده بود و ناخواسته پلکش میپرید

 .تا به حال کسی جرئت نکرده بود با او در این حد وقیحانه صحبت کند

 .به نظرش دلناز دختری گستاخ، زبان دراز و پررو بود

ین و تکلیف میکنی ها؟ گمشو از خونه تو کی هستی که هنوز نیومده برای من تعی-

 !ما برو بیرون

 !نخورد به لباسش چنگ زد و او را به سمت در هول داد اما دلناز از جایش تکان هم

حقیقت این بود که ستاره با آن اندام ظریف و ترکه ای، زورش به دلناز که تمام 

 !کودکی اش را با میعاد و پسرهای محل کشتی میگرفت، نمیرسید

 .شاهو نه چندان آرام روی شانه ستاره نشست و او را سمت خود برگرداند دست

گوش کن د... دختر عمو، تو نـ... میتونی کسی رو که برای یه سال قـ... قرارداد -

 !بسته تا قسمتی از خو... خونه سهمش باشه، از ایـ... اینجا بیرون کنی

 :ناباور پرسید

  !چی؟-
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از ایـ... این خونه تا یک سال آ... آینده به خانم اشتیاق به خواست ننه اااختر، بخشی -

اجاره داده شده. در ضمن ایـ... ایشون لطف کردن و وقتی که حال ننه بد شده، هم به 

 .من خبر دادن و هم تو بیـ... بیمارستان پا به پـ... پای من مراقبش بودن

 .عصبی و هیستریک خندید

م شاهو، به گوش مامان جون هم برسون یا جای آخه یعنی چی من نمیفهمم! دارم میگ-

 !من اینجاست یا این دختره

 :خونسرد نگاهش کرد، دستانش را از پشت به هم گره داد و با لبخند گفت

 !پس میتونی بری-

 .دقایقی بعد، همگی رفته بودند و جز او هیچ کس در نشیمن نبود

 .عمویش جو را که متشنج دید، دست دخترش را گرفت و برد

 .قبل از رفتن کوتاه زمزمه کرده بود

 .فردا میام بهش سر میزنم-

 .و حاال شاهو مانده بود و سکوت

 .ذهنش به تکاپو افتاده بود، انگار که تغییراتی را در او تشخیص میداد

 .تا به حال همیشه برای شاهو حق با ستاره بوده

 !در همه حال، حتی اگر واقعا محق نبود

  اولین بار مقابلش ایستاد؟پس چه شد که برای 

 .رابطه شاهو و ستاره تئوری کامال مشخصی داشت

  اگر میگفت بخند، میخندید

 .اگر میگفت برو، میرفت

  اگر میگفت بمان، میماند

 ...و اگر میگفت بمیر، میمرد

 .شاهو تا ماه ها شاید هم سال ها با مرده متحرک فرقی نداشت
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 .ا از دست دادهبا ازدواج ستاره حس کرد همه چیزش ر

 .او عادت کرده بود که ستاره را جایی نزدیک به خودش ببیند، مراقبش باشد

 .اشکاالت درسی اش را برایش حل کند و نگذارد خار به پایش برود

  از کجا همه چیز تغییر کرد؟ از وقتی که نوع نگاه های ستاره به شاهین عوض شد؟

پیدایش میشد و با کوچترین  خانه آن ها همان روزهایی که به بهانه کنکور هر روز در

  توجهی از جانب شاهین سرخ میشد و میخندید؟

  از همان روزها فهمیده بود پس چرا از او دست نمیکشید؟

خودش را گول میزد، با بهانه هایی دروغین دلداری میداد که شاید اشتباه برداشت 

 !کرده

  !که شاید فقط عشقی یک طرفه باشد

 !همدیگر را دوست ندارندکه شاید 

 .اما با دیدنش در لباس زیبا و باشکوه عروس حقیقت را دیگر نتوانست انکار کند

  اصال بلد نبود چه کار کند، تمام بچگی تا جوانی اش خالصه شده بود در ستاره

  عادت کرده بود به او

 !و به یکباره زندگی اش دچار خالء شد

 !...کردنش میگشت و کسی را نیافت جز نیلوفرخالء ای که در به در به دنبال پر 

برای بار آخر پارچه لباس را از چرخ رد کرد و با لذت به مانتو حاصل دست رنج 

 .خودش نگاه انداخت

  خسته نباشی، تموم شد؟-

آذر خانم، همکارش در میز کناری زن دلنشینی به نظر میرسید که چهره ای عادی 

 .از او حس خوبی بگیردداشت اما مهربانی اش باعث میشد، 

 .بله تموم شد، شما هم همینطور-

من که دیگه عادت کردم، زیاد خسته نمیشم ولی تو چون تازه شروع کردی اوایلش -

 .برات سخته
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 :در همان حال که مانتو را روی رگال میگذاشت، ساده گفت

من خیاطی دوست دارم، هر وقت هم که خسته شدم به حقوق فکر میکنم، خستگی -

 .پرهمی

 .اش خنده اش گرفتآذر از رک گویی

 :همزمان با مرتب کردن میز و جمع کردن نخ های اضافه، با لحن شوخی پرسید

حتما تو هم از اون جوونایی هستی که حال و هوای مستقل شدن زده به سرشون و -

 نمیخوان از پدر و مادرشون پول تو جیبی بگیرن، نه؟

کشید. او در چه شرایطی بود و دیگران به چه ناخودآگاه لبخند از صورت دلناز پر

چیزهایی فکر میکردند... کار کردن در هنرکده اگر فقط یک خوبی هم داشت این 

 .بود که همه ماجرای خانواده اش را میدانستند و الزم نبود توضیحی بدهد

نمیدانست چه بگوید که باعث ترحم همکارش نشود پس مشّوش و دستپاچه کیفش را 

 .برداشت

 .آذر خانم او را تنها نگذاشت و تا در خروج همراهیش کرد

اتفاقا پسر منم همینطوره، از چهارده پونزده سالگی پاشو کرد تو یه کفش که میخوام -

  !کار کنم

 .حاال ما هرچی سعی کردیم قانعش کنیم حرف خودشو میزد

 .اریهمه کاری هم کرد! از شاگرد سوپری و میوه فروشی بگیر تا مکانیکی و نج

میگفت میخوام ماجراجویی کنم ببینم چه رشته ای رو بیشتر دوست دارم و استعدادم 

 .کجاست

هوشنگ، شوهرم میگه این بچه به خودم رفته. آخه منم با این که به پول اینجا احتیاجی 

 .ندارم، بازم برای اینکه حوصلم سر نره میام

 .آها خودشم اومد، دلناز جان سوار شو میرسونیمت

 .ن پژو درست جلوی پایشان متوقف شده و مردی جوان پشت فرمان نشسته بودماشی

 .نه خیلی ممنون، خونم نزدیکه پیاده میرم-
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ماشین هست. چه بهتر، خونت داری تعارف میکنی؟ محاله بذارم پیاده بری وقتی-

 .نزدیکه پس سریع میرسونیمت

آفتابی اش را از روی چشم پسر جوان که تعللشان را دید از ماشین پیاده شد و عینک 

 .برداشت

 .سالم کرد و لبخندی شبیه به مادرش زد

 چی شده مادر؟ چرا نمیاید؟-

 .واال هر چی میگم با ما بیاد و برسونیمش قابل نمیدونه-

 :پسر نگاه کوتاهی به دلناز کرد و گفت

باهاش تشریف بیارید تا یه جایی در خدمت باشیم، باالخره یه ابوقراضه ای هست که -

 .شما رو  برسونیم

دلناز بابت این حجم از تعارف به شدت کالفه شده بود. این همه اصرار را درک 

 .نمیکرد

 ...آخه-

 .آذر در صندلی عقب را باز کرد و با دست به داخل ماشین اشاره کرد

 .بیا دیگه عزیزم-

 .به ناچار آهی کشید و سوار شد

بیاندازد تا سرحرف باز نشود فایده ای در طول راه هر چه سعی کرد سرش را پایین 

 .نداشت

 .دلناز جان تازه چند روزه اومده تو تولیدی، هزار ماشاهلل خیلی هنرمنده-

 .تشکری زیر لب کرد که احتماال جز خودش، شخص دیگری نشنید

من واقعا تحسینت میکنم عزیزم، تو سن کم کار کردن اونم برای دختر جوونی مثل -

  .اره و پدرش خرجشو میده واقعا عالیهتو که وظیفه ای ند

لبش را گزید و سرش را پایین انداخت. دعا کرد هر چه زودتر به خانه برسد و از 

 .آذر خانم، پسرش و حتی ماشینش فرار کند
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 .به گوشه ای خیره شده بود تا جلوی ریزش اشکش را بگیرد

  راستی چند سالته عزیزم؟-

 .از فکر بیرون آمد

 .بیست و چهار-

تو اوج طراوات و جوونی هستی. البته خیلی کمتر نشون میدی من فکر کردم نوزده، -

 .بیست سالت بیشتر نیست. رسیدم خونه حتما برات اسپند دود میکنم

 :نگاهش را بین پسرش و دلناز چرخاند و با لبخند معناداری گفت

 ...مهراد هم بیست و هفت سالشه-

 .را دید، توانست نفس آسوده ای بکشدوقتی که در سفید رنگ خانه اختربانو 

 .نمیکرد روزی این خانه دراندشت و غریبه مایه آرامشش باشدفکرش را هم

 .خیلی ممنون، همین جاست-

به خانه ای که با وجود در بسته، حدس بزرگ بودنش سخت نبود  آذر خانم با تحسین

 .نگاه کرد

 .به به، عجب خونه ای، عین عمارت میمونه-

 .لبخند کوتاه و از سر اجباری روی لبانش جا خشک کردفقط 

  خونه باغه؟-

 اگر همان لحظه از ماشین بیرون میزد دور از ادب بود؟

 ...یه جورایی... ، یکم کوچیکتر از خونه باغ-

 :آذر خانم با خنده گفت

ماشاهلل از بس چشم و دل سیری میگی کوچیکه ولی واسه ماهایی که آپارتمان نشینیم -

 .بهشتو داره حکم

از این همه قضاوت سطحی عصبی بود. کاش آدم ها یاد میگرفتند که در زندگی 

 .دیگری کنکاش نکنند
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قبال خیال میکرد همین که سرش به کار خودش گرم باشد و در زندگی دیگری دخالت 

نکند همین اتفاق متقابال برای او هم می افتد، اما حاال به خوبی میدانست که هیچ جا 

 .هیچ شرایطی از گزند آدم ها دور نخواهد بودو در 

شاید هم خاصیت زندگی همین باشد، خواسته یا ناخواسته به اطرافیانمان آسیب میزنیم 

 ...و یا از آن ها آسیب میبینیم بدون آنکه راه فراری باشد

 .با اجازه من برم دیگه-

 .باشه عزیزم، مراقب خودت باش-

 .س کم آورده بود. داشت خفه میشدماشین بیرون پرید، نفتقریبا از

 .پاهایش را شل و وا رفته روی زمین میکشید

برای چه به اتاقش برود؟ مگر کسی منتظرش است؟ مگر برای کسی مهم است؟ مگر 

 کسی دوستش دارد؟

 .کلید را در قفل چرخاند و داخل شد

اغ همین آذر خانم بدون شک اگر بفهمد که سهم او از این به قول خودش خانه ب

بهشتی، اتاق کوچک سرایداریست و پدر و مادرش فوت کرده و او مجبور است کار 

و تحسین نگاهش نمیکند که حواسش  کند تا خرج زندگی اش را بیارد، نه تنها با احترام

 .را جمع میکند مبادا پسرش از فاصله صد فرسخی اش، عبور کند

 .بی حوصله بود ولی باید روی قولش میماند

جای آن ها پیراهن و شلواری که خودش دوخته  را با کرختی درآورد و به لباس هایش

مقنعه اش با روسری صورتی نخی عوض کرد. پیراهنش تا باالی  بود، به تن کرد.

 .زانو و درجه ای روشن تر از روسری اش بود

به خودش در آینه نگاهی انداخت، خیلی بهتر شده بود. پیرزن خودش درد دارد، الزم 

 .با دیدن چهره به هم ریخته و چهره نامرتبش حال او را هم بد کند نیست

 .رژ مالیمی هم زد و سمت خانه پا تند کرد

 .ضربه ای به در زد اما صدای آهنگ باعث میشد که احتماال اختر متوجه او نشود

 .با مکث در را باز کرد و ریتم غمگین و مالیم شجریان گوش هایش را پر کرد
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 .وصف او و حالش میخواند انگار که برای

 نه بسته ام به کس دل»

 «نه بسته کس به من دل

 .اختر روی صندلی نشسته و چشمانش را بسته بود و آرام سرش را تکان میداد

 چو تخته پاره بر موج رها رها رها من»

 « ز من هر آن که او دورچو دل به سینه نزدیک

جلو رفت و دستان پیر و چروکیده  چشمانش را باز کرد و به دلناز خیره شد. بی حرف

 .با آن رگ های برجسته را گرفت

 «به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من»

 .لبش را گزید، بغضش را بلعید و کنار پای اختر نشست

 .روسری اش روی شانه اش افتاد و موهای خوش حالتش روی صورتش پخش شد

 .ددست اختر روی آن ها نشست و شروع به نوازششان کر

 .آخ که چقدر به همین محبت کوچک و ساده هم احتیاج داشت

 نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی»

 که تر کنم گلویی به یاد آشنا من

 «ستاره ها نهفته در آسمان ابری

 .اگر مامانی زنده بود، حاال میتوانست بدون خجالت آنقدر گریه کند تا خالی شود

 ...کاش حداقل یک نفر را داشت

 ...لم گرفته ای دوست، هوای گریه با مند»

 « ...هوای گریه با من

 .دیگر نتواسنت جلوی خودش را بگیرد و به هق هق افتاد

اختر حال و روزش را فهمیده بود که این بار دستش را نوازش وار روی کمرش 

 ...کشید و گذاشت یک دل سیر گریه کند
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 .تاش کامال تمام شده و دیگر حتی اشک نمیریخانرژی

 .هنوز سرش روی پای اختر بود ولی از آن حس بد و غم بی انتها هم خبری نبود

در ان لحظه حس میکرد، باری از روی دوشش کم شده. تمام زندگی اش تا همین 

 .امروز را تعریف کرد و اختر با حوصله گوش داد

 .گاهی صورت خیس از اشکش را پاک میکرد و گاهی پا به پایش گریه

 .شما رو هم درد آوردمببخشید، سر -

 .این حرفا چیه ننه؟ خوب کردی خودتو سبک کردی-

 .باالخره هر آدمی گنجایشی داره، از آهن که نیستی

تحمل آدما یه حدی داره مادر، عین یه بادکنکی که توشو پر آب کنی، تا یه جایی 

 تحمل میکنه ولی بیشتر از توانش پرش کنی، ناغافل پاره میشه و تهش هیچی واست

 .نمیمونه

 .تو هم دلت گرفته بود باید حرف میزدی، آدمیزاده دیگه

 .یه بارم شاید من خواستم درد دل کنم تو گوش میکنی

 .امحرفاتم عین یه راز سر به مهر میمونه تو سینه

 .خیالت جمع باشه

نگاه نکن به پرحرفیم، وقتش برسه گوش شنوای خوبی میشم. هر وقت غم تو دلت 

 پیش خودمزیادی کرد بیا 

 :گونه اختر را بوسید و با لبخند گفت

 .چشم-

 .حاال به نظرش او پیرزنی عجیب و غیر قابل پیش بینی نبود

 .خوشحال بود که دست تقدیر او را به این خانه رسانده

تا ماه قبل شاید در اطرافش آدم های زیادی بودند، اما بود و نبود هیچ کدامشان فرقی 

ظاهرا به جز مهسا میتوانست روی ننه اختر هم حساب به حالش نداشت ولی حاال 

 .کند
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 .تو اتاقماگه با من کاری ندارید، برم-

 کجا دختر؟ برو یه شربت بهار نارنج درست کن بیار تا بهت بگم باس چیکار کنی-

 .چشم-

 .وایسا منم باهات بیام خسته شدم از بس نشستم-

 .ولی شما پاتون درد میکنه-

 :و گفتبه دلناز تکیه داد 

 !خب پس تو به چه دردی میخوری؟ کمک کن بریم دیگه-

 .خنده اش گرفت. رک بودن صاحبخانه اش دیگر برایش غیرقابل تحمل نبود

 .با قدم های آهسته ای در حالیکه دست اختر را گرفته بود، پا داخل آشپزخانه گذاشت

 .او را روی صندلی نشاند و خودش مشغول درست کردن شربت شد

 دوای دردت چیه ننه؟ میدونی-

 .کابینت را باز کرد و در جستجوی عرق بهار نارنج چشم گرداند

  چی؟-

 .باید از گذشتت، با همه بد و خوبش جدا شی مادر-

نمیگم مادر و پدر خدابیامرزتو فراموش کن، ولی نمیتونی از غصه اینکه اونا فوت 

 .کردن خودتم عین میت زندگی کنی

 .شدی، دیگه تموم شده. االنو دریاباگر هم خونه عموت اذیت 

 ...واسه اینکه بتونی گذشتتو بریزی دور هم فقط یه راه هست

 .از خدا بخواه جای بغض و کینه، جاش محبت و عشق و صفا بذاره تو دلت

چند روز دیگه ماه محرم شروع میشه... تو همین روزا میتونی یه تکونی به حالت 

 .بدی

 .رشته داریمما هم اینجا هر سال نذری آش 

 .شلوغ میشه بیا و ببین
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 .کوچیک و بزرگ کمک میکنن و آش هم میزنن

 .اصال یادش نبود که محرم نزدیک است. امسال چقدر حواس پرت شده بود

سال های گذشته به اتفاق مهسا و میالد و مهال ده شب اول را به حسینه محلشان 

عه کربال گریه میکرد یا بدبختی و او دقیقا نمیدانست برای امام حسین و واق میرفتند

 .خودش

آن ده شب تنها فرصتی بود که با خیال راحت و بدون جواب پس دادن میتوانست 

 .گریه کند

حرف های اختر بانو ذهنش را درگیر کرده بود. یعنی میتوانست از گذشته و تمام 

  ...روزهای دوست نداشتنی از هفت سالگی به بعدش بگذرد؟ به نظر سخت میرسید

صدای زنگ موبایلش که بلند شد، با حواسی پرت آن را از جیبش بیرون آورد و با 

 !...دیدن اسم میعاد قالب تهی کرد

 .چشمانش سیاهی رفت، نفسش رفت و قلبش از حرکت ایستاد

 :اختر که رنگ پریده اش را دید، با نگرانی گفت

 !چرا جواب نمیدی؟ مگه کیه؟-

 .ه میلرزیدند، قفل کردلب گزید و صفحه را با دستانی ک

 !هیـ... هیشکی-

 .مضطرب و دستپاچه از خانه بیرون زد. هنوز نفسش جا نیامده بود

 .با دیدن دوباره نام میعاد روی صفحه، از حرص چشمانش را به هم فشرد

فایده ای نداشت و میدانست آنقدر کنه و پیگیر است که تا جوابش را ندهد، بیخیال 

 .نمیشود

 .داد و بدون هیچ حرفی موبایل را به گوشش چسباندتماس را پاسخ 

  الو؟ نازی؟-

 !از مخفف شدن اسمش متنفر بود و این خانواده عجیب روی آن تاکید داشتند
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فقط خودش حق داشت اسمش را کوتاه کند. مواقعی که از خودش راضی بود، در دل 

 «!آفرین دلی خانم همینه»به خودش میگفت؛ 

  چی میخوای؟-

 ...خداروشکر... خداروشکر که جواب دادی-

نمیتوانست دلیلی برای بغض آلود بودن صدایش پیدا کند. به نظرش رفتار پسرعمویش 

 .مضحک بود

یکم حرف بزن باهام نازی، میدونی چقدر دلم برات تنگ شده؟ میدونی چقدر نگرانت -

 شدم؟

 .جمع شدحاال به وضوح صدای گریه اش می آمد و چهره دلناز ناخودآگاه 

 !این حرفا به میعاد نمی آمد، برایش زیادی بودند

 .لیاقت گفتن حرف های عاشقانه را، دوستت دارم گفتن را، نداشت

اعتقاد داشت که کلمات حرمت دارند، فقط باید در زمان مناسب، به شخص مناسب 

 .گفته شود و میعاد حرمتشان را نگه نمیداشت

بود و به هر جنس مؤنثی که کمی بر و رو ی عاشقانه حفظ کرده یک سری جمله

 .داشت، میگفت

 .با صدای بلندی پوزخند زد

نگران؟ داری جک میگی دیگه نه؟ اگه تو و بابات واقعا نگران من بودین، من و یه -

 .ماه ول نمیکردین به امون خدا

 .اگه نگران بودی، وقتی بهت زنگ زدم جواب میدادی

 .ن اونم پشت گوشی ندارم. باید حتما ببینمتگوش کن نازی، االن شرایط حرف زد-

 .بگو کجایی؟ آدرس بده من خودمو سریع میرسونم

حاال که زندگی کمی رنگ آرامش گرفته، محال است اجازه دهد که با دخالت بی جا، 

 .روزگارش را سیاه کنند

 الو... صدامو میشنوی نازی؟-
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 میدونی چیه؟-

 .ررسی کرذ و سپس ادامه دادچند ثانیه مکث کرد، جمالت را در ذهنش ب

 .من هیچ عالقه ای به دیدنت و شنیدن صدات ندارم-

 .دالیلت برام مهم نیستن و همین که دور و بر من نپلکی کافیه

زن و مثال عاشقونت دنبال یکی همسن خودت راستی بهتره برای اداهای حال به هم

 !باشی آقا کوچولو

 !ازیدر ضمن برای بار هزارم میگم به من نگو ن

 !اوه، تا یادم نرفته اینو هم بگم... برو به درک

 .سریع تماس را قطع کرد و گوشی را به جیبش برگرداند

 .آنقدر تند از همه چیز حرف زد که به نفس نفس افتاده بود

 .لبخندی روی لبش نشست که هر لحظه بزرگتر و در آخر تبدیل به قهقهه شد

 .آنطور داده که الیقش بوده، راضی بوداز خودش برای اینکه باالخره جوابش را 

 «...آفرین دلی خانم»کمی دلش خنک شد و زیر لب به خود گفت: 

 میعاد و عمو میتوانستند تا قیامت دنبالش بگردند، چه اهمیتی داشت؟

 .سمت اتاقش که میرفت فکری تمام ذهنش را درگیر کرد

 .به جز خودش این روزها پسری در این خانه دلی صدایش میزد

  چرا وقتی از او اجازه گرفت، یادش نبود که از مخفف شدن اسمش بدش می آید؟

 .شاید هم او اسمش را قشنگ صدا میزد

را با تشدید، محکم و گیرا میگفت. نمیدانست به خاطر لکنتش است یا کال بعضی « د»

 ...کلمات را زیباتر تلفظ میکند

 «...دلی خانم»کلماتی مثل 

 .دیگر داشت کالفه میشد نیم ساعتی منتظر بود و

 .نچی زیر لب گفت و از ماشین پیاده شد. شاید بهتر بود بادی به سرش بخورد
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به داخل مطب یا همچنان منتظر ماندن، دو دل مانده بود که باالخره راحله  بین رفتن

 .پیدایش شد

پایش را که به بدنه ماشین تکیه داده بود، روی زمین گذاشت و بدون هیچ سوالی به 

 .او خیره شد

لبخند کوچکی روی لب هایش بود که با وجود تمام تالشش برای پنهان کردن، باز 

 .هم مشخص بود

 .سوار ماشین شدند و بی هدف به راه افتاد

  ببرمت خونه؟-

  نمیپرسی چطور بود؟-

 :شانه ای باال انداخت و بیخیال تکرار کرد

  چطور بود؟-

 .ش زدراحله با خنده، ضربه ارامی به شانه ا

ناموسا خیلی باحالی، تو که قضیه من به هیچ جات نیست، دیگه چرا گیر دادی بیام -

  پیش این رواشناسه؟

تمام ماجرا این بود که شاهو به روش خودش عمل میکرد و هیچ وقت دنبال دلیل 

 .خاصی نمیگشت

احساس میکرد ماجرا از دست رسول و خانواده اش در رفته و میتواند کمک کند. 

 !انجامش داده بود، همینپس 

 :بدون جواب به سوالش، گفت

  روانشناسه چـ... چی گفت؟-

 .راحله نفس عمیقی کشید و با مکث جواب داد

 ...خب... اونجوری که فهمیدم این جریان طوالنیه و حاال حاالها باید برم پیشش-

  ایـ... این ناراحتت میکنه؟-

 .یکی دو جلسه حل شهنه، میگفت صبر میخواد، چیزی نیست که تو -



کاوریری  
 

205 | P a g e  
 

  که آ... آخرش تصمیم بگیری عـ... عمل کنی یا نه؟-

نه! من که از خودم اطمینان دارم، ولی دکیه هم میخواست مطمئن بشه که من ترنسم -

 .یا نه

 !بهش گفتم هر چی تست و سوال داری بپرس، آمادم

 .کم کنهاونم گفت اگه ثابت بشه که هستم اون فقط راهکار میده وسعی میکنه کم

 !حاال اینکه بخوام عمل کنم یا نه به خودم مربوطه

 دو... دوست داری بازم بری پیـ... پیشش؟-

 .آره، از اون چیزی که فکر میکردم، خیلی بهتر بود-

خو... خوبه... من فکر میکردم بزرگتری، یعنی سن تو رو با... با یکی دیگه اِ... -

سنت تا حـ... حدودی سرکشی ها و لجبازی ولی خب با توجه به  اشتباه گرفته بودم

 ...هات قا... قابل درکه، ولی یادت باشه هر چی هم بگن، بازم تهش دو... دوست دارن

  با کی کلک؟-

  چی؟-

 :با نیشخند و شیطنت گفت

  با کی اشتباه گرفتی؟ میگم-

  آ... آها، اون همه حرف زدم، فقط... همینشو فهمیدی؟-

 .شاهو از سر تاسف سرش را تکان داد هر دو زیر خنده زدند و

شان را پیش گرفت و پایش را روی پدال گاز فشرد تا زودتر او را برساند مسیر خانه

 .و به شرکت برگردد

نیم نگاهی به چهره آرام و حتی مظلوم راحله انداخت. چطور تشخیص نداده بود؟سنش 

کرده که اگر راحله بیست را با دلناز اشتباه گرفته بود! تمام شب قبل با خودش فکر 

و چهار ساله نیست پس چرا این سن در ذهنش پر رنگ مانده و وقتی با تردید که 

 .مدارک دلناز را چک کرد و سال تولدش را دید، از تعجب دهانش باز مانده بود

آن دختر ریزه میزه، با چهره ای بانمک و حتی معصوم نهایتا شبیه به دخترهای 

 !ری بیست و چهار سالهدبیرستانی بود تا دخت
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 :در طول راه حرف دیگری نزدند. به کوچه آن ها که نزدیک شدند، راحله گفت

 .وایسا نرو داخل کوچه-

  چرا؟-

 .با اکراه خم شد و از صندلی عقب کوله اش را برداشت

 .مانتو را با حرص پوشید و با بغض شال را سرش کرد

 .شباهتی به خود واقعی اش نداشتبه خودش در آینه نگاه کرد. حاال دیگر هیچ 

 .اصال برای همین بود که نمیخواست با کسی در ارتباط باشد

 .برای این که لحظات خفت آورش را کسی نبیند

 :با صدای گرفته ناشی از بغض نالید

  برو دیگه، نمیبینی پوشیدم؟-

 .از عصبانیت یکی از چشمانش تیک میزد

 .ه از ماشین پیاده شودهمین که جلوی در نگه داشت، قصد کرد ک

 .خداحافظی زیر لب گفت و منتظر جواب نماند

 !رادمان-

 .با تعجب به سمت شاهو چرخید و دستش روی دستگیره شل ماند

 .تا به حال جز دوستان مجازی اش کسی رادمان صدایش نکرده بود

  دفعه بعد کـ... کی بیام دنبالت؟-

 .چشم دزدید و در ماشین را باز کرد

 !نیست، خودم با مترو میرم اینقدر گیر نده به منالزم -

با داداشش هم دو... دوست باشم  من یه عمر با رسول رفیق بودم، حاال ا... اگه بخوام-

  و وقت بگذرونم، میشه گیر دادن؟

با تردید به شاهو نگاه کرد. او را به همان اسمی صدا میزد که آرزو داشت اطرفیانش 

  !م درکش نمیکردند، حتی برادرشها هیچ کدابگویند و آن
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 .رسول! و میخواست با او وقت بگذراند« داداِش »گفت 

مثل بچه های کالس والیبال که زیر چشمی نگاهش میکردند و بعد مشغول پچ پچ 

 .میشدند، رفتار نمیکرد

مثل مادرش نمیگفت دیوانه شدی و مثل پدرش بر سرش داد نمیزد که مگه دو جنسه 

 !ای؟

رادمان احترام میگذاشت و این همان چیزی بود که با داد و فریاد از بقیه به او، به 

 ...میخواست

 .شاهو لبخند اطمینان بخشی زد که ناخوداگاه به زبان آورد

 !هفته دیگه همین ساعت-

 .از کوچه بیرون میزد که اسم رسول روی صفحه موبایلش نمایان شد

 :تماس را پاسخ داد و گفت

 .و رفت، صحیح و سا... سالم هم رسوندمش خونتونجلسه مـ... مشاورش-

 .سالم، واسه اون زنگ نزدم که-

  پس برای چی؟-

از پشت گوشی جز صدای نفس های ممتد چیزی نمیشیند. انگار که میخواست اول 

 .حرفش را مزه مزه کند تا بفهمد چطور به شاهو بگوید

 !بنال دیگه-

بانی میشی ولی باور کن اصال مسئله ای یه اتفاقی افتاده که میدونم از شنیدنش عص-

 ...نیست. یعنی حل میشه نمیخواد نگران بشی

 .کالفه گوشه ای ماشین را نگه داشت

  میگی چی شده یا نه؟-

 ...ازت شکایت شده-

 !چی؟-

 :جوابی که نشنید، با بهت گفت
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  چـ... چرا الل شدی؟ میگم یعنی چی؟ کـ... کی شکایت کرده؟-

 کریمی-

 !کریمی را زمزمه کرد. همان حسابدار دزدزیر لب 

  او... اونوقت به چه جرمی؟-

 ...وایسا از روی برگه بخونم-

  برگه چیـ... چیه، یه جوری بگو منم بفهمم. واسه چی شکایت کرده؟-

 !میگه میخواستی به زنش تجاوز کنی-

 .سرش سوت کشید، تهمت تجاوز سنگین تر از آنی بود که بتواند هضمش کند

نتوانست لب از لب باز کند. موبایل از گوشش هر لحظه دورتر و نگه داشتنش  حتی

 .تر میشدسخت

 .صدای رسول عین مگسی مزاحم دور سرش میچرخید

الو... گوشت با منه شاهو؟ نترسیا، پدرشو به عزاش میشونم مرتیکه وقیح شورشو -

 .در اورده. یه وکیل داری عین کوه پشتته! غمت نباشه رفیق

را کشیده و محکم تر از حالت عادی گفت. نیشخندی روی لب های شاهو « کوه»کلمه 

 .نشست

 منظورت از کو... کوه، خودتی؟-

پس چی؟ حاال ببین اگه یه کاری نکردم به پاهات بیوفته! دست پیش گرفته، پس -

 .نیوفته

تمام مدارک دزدیشم تحویل دادگاه  منم ازش به عنوان وکیل شرکت شکایت میکنم.

 .م. نمیتونه از زیرش در برهمید

 .اصال مدارکو ببینن، میفهمن جریان از چه قراره

 .دوربینا هم هست. فیلم اون روز ضبط شده

  .همه چی مشخصه

 .تمام این حرفا نتواست دلش را آرام کند. در ذهنش هزاران فکر و خیال میگذشت
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  من ا... االن متهمم؟-

 :گفترسول پفی کشید و

  تم گل لگد میکردم؟من یه ساعت داش-

نه خب... کـ... کلی خواستم بدونم باید بیام ا... اداره پلیس؟ یا تو همه کا... کارا رو -

  میکنی؟

اومدن که باید بیای، ماجرا هر چی که بوده با جزئیات اول به خودم میگی، هماهنگ -

 .شیم باهم، بعدش یه سر باید بریم کالنتری

 .ه من خودم بهت میگم از قبلش چجوری جواب بدیاونجا یکم سوال جوابت میکنن ک

بـ... بعدش چی میشه؟ تا... تا معلوم شه بیگناهم میوفتم زندان؟ مامان و بابام ا... اگه -

به گوششون برسه کا... کاری ندارن تهمته یا نه تا آ... آخر عمر یادشون نمیره و 

 .میزنن تو... تو سرم

کی رو محکوم میکنن که تو دومیش باشی؟  دیوونه ای شاهو؟ اخه بدون حکم قاضی-

 .پاشو بیا اینجا بهت میگم چیکار کنی

 .خانوادتم اگه خودت نگی نمیفهمن، باور کن! بیا منتظرتم

 .و ماشین را دوباره به راه انداخت« خیلی خب»زیر لب زمزمه کرد 

 .شدمدتی بعد، که به شرکت رسیده بود. به در اتاق رسول ضربه کوتاهی زد و وارد 

 .آنقدر کالفه و عصبانی بود که میتوانست همان لحظه سر کریمی را از جا بکند

جووون، اخماشو نیگا، خدای جذبه و جذابیت... از این که این حقیر را الیق دانسته -

 .و قدم های مبارکتان را به اتاق بنده گذاشتید، سر از پا نمیشناسم سرورم

  .رسول کم چـ... چرت بگو حو... حوصله ندارم-

بله قشنگ معلومه نمیشه با یه من عسل هم قورتت داد... درست میشه، یعنی درستش -

 .بشین برام تعریف کن تو اتاق چی شد دقیقا میکنم ولی قشنگ

 .آ... آخه من که همون روز بـ... بهت گفتم چی... چی میخواد-

 .نه دیگه بیا بشین، ازت جزئیات میخوام-
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 .امید آهی کشیدروی مبل اداری نشست و نا

 ...باشه... فقط یه چـ... چیزی هست که با... باید بدونی-

 چی؟-

 :با تردید گفتچند لحظه به صورت کنجکاو رسول نگاه کرد و

دونم د... تا جایی که یادمه... دو... دوربین مدار بسته ا... اتاق من خراب بود، نمی-

 !درستش کردن، یا نه

ی مشغول جمع کردن وسایلشان بودند و در این بین با کارشان تقریبا تمام شده و همگ

 .یکدیگر صحبت میکردند

سهیال که دختر بیست و هفت، هشت ساله مجردی بود از پیاده روی تا کربال حرف 

 .میزد

شماها هیچ کدوم نمیاید؟ من پارسال رفتم خیلی بهم چسبید، گفتم اگه آقا بطلبه هر -

 .سال پیاده برم پابوسش

 .و تا حاال رفتی؟ اینقدر خوبه که خدا میدونهدلناز جون ت

فرصت نکرده بود به سفر زیارتی برای حتی  آنقدر در زندگی اش بدبختی داشت که

 .لحظه ای هم فکر کند

 ...نرفتم تا حاال عزیزم-

 ...باور کن عالیه، حداقل یه بار امتحانش نکنی از دستت پریده-

  ...چی بگم واال-

 .د، عذر خواهی کرد و از سپیده فاصله گرفتصدای زنگ در را که شنی

ببخشید عزیزم، دوستم قرار بود بیاد اینجا که با هم بریم بیرون، میرم در رو براش -

 .باز کنم

 :برای اطمینان از ایفون پرسید

  کیه؟-

 :مهسا با صدایی که سعی میکرد شبیه گرگ توی قصه ها باشد، گفت
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 ...منم منم مادرتون، غذا آوردم براتون-

 .خندید و دکمه را فشار داد

 .بیا تو دیوونه-

 .در را باز کرد و منتظر ورودش ماند

لبخند به لب پا داخل گذاشت و با کنجکاوی که حتی سعی نمیکرد پنهانش کند به همه 

 .جا چشم میچرخاند

عاشق روحیه مهسا بود. همین که همیشه رنگ شاد میپوشید. با صدای بلند میگفت و 

برای هر مسئله کوچکی خجالت نمیکشید. اعتماد به نفس داشت و به راحتی میخندید و 

 .با هر که دوست داشت گرم میگرفت

 سالم به رفیق شفیقم، چطوری؟-

  خوبم، تو چی؟-

  به موقع اومدم؟ یا منتظر موندی؟-

نه اتفاقا همین االن کارمون تموم شد داشتم تا تو میای با سپیده صحبت میکردم زمان -

 .بگذره

 .چه باحاله اینجا، حس خوبی میده به آدم-

  کجا خیاطی میکنی، میزتو نشونم بده. راستی سپیده کیه دیگه؟

او را به سمت بخشی که در آن کار میکرد و حاال پر از میزها و چرخ خیاطی های 

 .خالی بود، برد

 .دوستمه-

 .به یکی از میزهای رو به رو اشاره میکند

 .مت راستم سپیده، سمت چپم آذر خانماینجا، من میزم وسطه. س-

  دوست جدید پیدا کردی، ها؟-

 .میز را با دقت بیشتری نگاه میکند

  میزت یکم کوچیک نیست؟-
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 .برای همه یه اندازست، بد نیست، کارم باهاش راه میوفته-

 :مهسا باالخره نگاه کنجکاو و راضی اش را کنترل کرد و گفت

  نمیخوان؟ببینم اینجا کس دیگه ای رو -

 .شانه ای باال انداخت و سری تکان داد

  فکر نکنم، چطور؟-

 .خب گفتم اگر کسی رو میخوان من بیام که مثل قبل صبح تا شب پیش هم باشیم-

  یه سوالی میپرسم ازشون، اگه خواستن بهت میگم خوبه؟ فقط راهت دور نمیشه؟-

 .چرا ولی میارزه به این که دوستمو از چنگم در بیارن-

 .دلناز به خنده افتاد

 .برو بابا دیوونه-

دیوونه چیه، راست میگم دیگه. ببین اینا هم همسن و سال خودمونن. اگه باهاشون -

 .صمیمی بشی چی؟ اونوقت من چه غلطی بکنم

 ...اصال ضرب المثل معروف هم هست که میگه از دل برود هر آنکه از دیده برفت

با خودش بیرون برد و قول داد با سپیده یا مهسا را به هر ضرب و زوری که بود، 

 .هیچ دختر دیگری صمیمی نشود

  !ببین قول دادیا، بعدا دبه در نیاری-

  وای مهسا، آخه کی میاد با من دوست بشه که اینقدر وسواس داری تو؟-

معلومه، همه! تو خیلی خانم و مهربون و خوش اخالقی. حتی تو اوج عصبانیت هم -

ری میکنی ولی من به محض اینکه یکی میره روی اعصابم، قاطی خانم منشانه رفتا

 .میکنم دیگه کاری ندارم طرف کیه و چیه

  !به خاطر همین فقط تویی که میتونی منو تحمل کنی عشقم

 .عمرا اگه تو رو با کسی شریک شم

 .باشه صبر کن بریم از این سوپر مارکت یکم خرید کنیم-
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میخوای بیوفتی تو زحمت؟ ول کن بابا دور هم یه  به خاطر اینکه دارم میام خونت،-

 .نون و ماستی میخوریم

 .چپ چپ نگاهش کرد و او را داخل مغازه کشاند

 .آخه همون ماستم ندارم تو یخچال-

با یکدیگر مشغول خرید شدند که مدتی بعد دلناز با دیدن مهراد هول کرد و خودش 

 .را گوشه ای بین قفسه ها قایم کرد

 :رش حرکت کرد و با تعجب گفتمهسا پشت س

  چی شد؟ چرا قایم شدی؟-

 .انگشت اشاره اش را روی لب و بینی اش گذاشت

 .هیس، تو روخدا آرومتر، تو اصال اینجا نمون، طبیعی رفتار کن برو خرید کن-

 .تو رو که نمیشناسه دو نفر وایسیم بیشتر ممکنه توجهش جلب شه

 اطراف انداخت ابروهای مهسا باال پریدند و نگاهی به

  ها؟ کی رو میگی؟-

 :و با صدای آهسته تری ادامه داد

  نکنه این پسره رو میگی که دقیقا داره میاد سمت ما؟-

 :دلناز از بین قوطی های رب گوجه سرک کشید و با دیدن مهراد نالید

 !...نه-

فرصت فرار نبود و کاری از دستش بر نمی آمد پس به زحمت لبخندی روی لب 

 .نشاند

مهراد در حالیکه چرخ خرید را هدایت میکرد به سمتشان آمد و با دیدن چهره آشنای 

 .دلناز لبخند روی لب نشاند

خانم اشتیاق؟ چه تصادفی... هر دوتاییمون تو یه فروشگاه در حال خرید... اوه -

 .ببخشید من کمی هول شدم و یادم رفت سالم کنم

 .رسم آشنایی سمت دلناز گرفتخجالت زده و کوتاه خندید و دستش را به 
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 .معذب و مثل بچه ها دستش را پشتش قایم کرد

 .مهراد بیشتر از قبل خجالت زده شد و صورتش کمی به سرخی میزد

 .من معذرت میخوام، اطالع نداشتم که به مسائل دینی پا بند هستید-

 .، مشکلی نیستسالم، خواهش میکنم-

 .بازوی مهسا را گرفت و قدمی عقب رفت

 .با اجازه ما اینجا کارمون تموم شده، شما هم میتونید به خریدتون برسید-

اجازه بدید شما رو برسونم دلناز خانم، حتما براتون سخته این همه وسیله رو بخواید -

 .حمل کنید

 .نه خیلی ممنون، خونه نزدیکه پیاده میریم-

 .تعارف میکنید؟ من دیگه اینجا کاری ندارم، میرسونمتون-

 .تک سرفه ای کرد تا توجه مهراد را به خودش جمع کند مهسا

 .با اینکه پسر خوش چهره و مودبی به نظر میرسید، از او خوشش نیامد

 .زیادی لفظ قلم حرف میزد و مدام تعارف میکرد

خجالتی بود و عین دخترهایی که شب خواستگاری چایی را میگردانند، سرخ و سفید 

 .میشد

  داداش چرا پیله میکنی؟-

 :مهراد حیران گفت

  بله؟-

هیچی میگم رو برسونمتون قفل کردی؟ خب نمیخواد باهات بیاد دیگه تعارف که -

 .نداره

 :مهراد که انگار وا رفته بود، زمزمه کرد

  آخه چرا؟-

  چمیدونم، قشنگ تابلوئه باهات حال نمیکنه، پس هی گیر نده خب؟-
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. از بس هول شده بود که بیخود چشمان دلناز کم مانده بود از حدقه بیرون بزند

 .میخندید

 ...نه، نه، حاال اینطورا هم نیست دیگه-

 !اتفاقا من تو رو کامل میشناسم قشنگ معلوم نمیخوای ریختشو ببینی-

 .دقایقی بعد که از فروشگاه بیرون آمده بودند، دلناز هنوز در شوک بود

  ش گفتی؟من دارم خواب میبینم یا تو واقعا همه اون حرفا رو به-

 .روش شکالت هم باشه البته هوممم، هوس بستنی قیفی کردم.-

 !مهسا-

چیه خب؟ خوب کردم گفتم. اصال اونی که باید شاکی باشه منم! دو روزه ولت کردم -

معلوم نیست اینا کی هستن اومدن تو زندگیت. االن ناراحتی مرغ از قفس پرید؟ بابا 

  !این یارو خیلی تباهه

 :کلفت تر کرد و به تقلید از مهراد گفتصدایش را کمی 

حتما براتون سخته این همه وسیله رو حمل کنید! من که نمیخوام تا آخر عمرت -

 !سینگل باشی که! ولی باید حداقل طرف سرش به تنش بیارزه یا نه

تو هم شانس نداریا، مردایی که تو زندگیت پیداشون میشه به درد الی جرز دیوارم 

پسرعموت که چند سال ازت کوچیکتره و نمونه یه انگل واقعیه،  نمیخورن. اون از

اون از غول تشنی که نجاتش دادی، همه چیش خوبه ها، حیف لکنت داره وگرنه 

 .ارزش اینکه وقت بذاری تا مخشو بزنی داشت

 .این پسره هم که مشنگ بود بابا

و تند گام  اکثر کیسه های خرید دست دلناز بود، برای همین چند قدم عقب مانده

 .برمیداشت تا به مهسا برسد

این حرفا چیه میزنی؟ لکنت داره که داره! چرا ادما فقط دست رو عیب و ایراد هم -

میذارن؟ اون قد و هیکلی که شبیه پهلوناست ندیدی؟ اعتماد به نفسش، خوشتیپیش، 

  !تن صداش، نجیب بودنش

 .از همه مهم تر مهربون بودن و خانواده داریش
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 !نمیدونی وقتی بهش گفتم مادربزرگت افتاده، چجوری خودشو رسوندتو که 

این یکی هم مگه حرفی زده؟ فقط تعارف کرد دیگه، تو الکی داری خیال پردازی 

 .میکنی

 .زمانی که به خانه رسیدند به نفس نفس افتاده بود

که کالفه کلید را بیرون آورد، اما قبل از چرخاندن کلید در قفل، با صدای آشنایی 

 .شنید، حرکت دستانش متوقف شد

 ...با تردید چرخید و با دیدن میعاد، کلید از دستش رها شد

 :مهسا با تعجب زمزمه کرد

 ...این تن لش دیگه از کجا پیداش شد-

دلناز به خودش آمد و نگاهش را از میعادی که در حال نزدیک شدن بود، گرفت و 

 .سراسیمه مشغول باز کردن در شد

 .اچه شده بود که کلید نزدیک بود چند بار از دستش رها شودآنقدر دستپ

 .باالخره در را باز کرد و مهسا را هم به داخل خانه کشاند و در را به هم کوبید

 :حال و روز مهسا بهتر از او نبود اما با این حال به خاطر روحیه سرکشش گفت

 .واسه چی درو بستی؟ بذار حالشو بگیریم-

 .اب نفس نفس میزد. به در تکیه داد و روی زمین نشستدلناز از شدت اضطر

 آخه... آدرس منو از کجا پیدا کرده... وای خدا-

 .طولی نگذشت که صدای کوبیدن در بلند شد

 .دلناز، درو باز کن تا حرف نزنیم از اینجا تکون نمیخورم-

 .ایش شودآنچنان بلند فریاد میزد که هیچ بعید نبود ننه اختر صدایش را بشنود و پید

  .دوباره ضربات محکمی به در خورد

بیا این درو باز کن حرف بزنیم، دیدی که اگه بخوام راحت میتونم گیرت بیارم. یه -

 .کاری نکن آبروریزی کنم
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 :و فریاد زد

 .دلناااز من آب از سرم گذشته، وا کن این درو-

 .نمیخوردمهسا سعی کرد دلناز را کنار بزند اما هر چه میکرد، تکان 

درو از جا کند، چرا قایم میشی نازی؟ برو حقشو بذار کف دستش زشته از در و -

 ...همسایه. االن همه میفهمنا

قلبش بی امان میکوبید و حس میکرد هر لحظه امکان دارد از قفسه سینه اش کنده 

 .شود

هیاهو او این دردسر ها را نمیخواست. تنها خواسته اش یک زندگی آرام و به دور از 

 .بود

  ...نازی-

 حق با مهسا بود. تا کی فرار میکرد؟

 ...نگاهی گذرا به دوستش انداخت، آب دهانش را بلعید و در را باز کرد

 .میعاد همچون گرگی گرسنه که بره سرتق و ناقال را به چنگ گرفته نگاهش کرد

 !...باید جواب تمام حرف هایی که پشت تلفن به او زده بود را پس میداد

 .دلناز قاعده را نباخت، هنوز نظرش همان بود

 .میعاد به دردنخورترین آدمی بود که در اطرافش میشناخت

 .به به، چه عجب تونستیم شما رو زیارت کنیم مادمازل-

  چی میخوای؟-

 .با صدای بلند به لحن طلبکار دلناز، پوزخند زد

حاال تو تنهایی چی میخوای، منو بگو چقدر فکر و خیال کردم که تازه میگه چی-

 !میکشی

 .از حرص دستانش را مشت و ناخن هایش را در کف دستش فرو کرد

 .اگر خیلی نگران بودی، منو ول نمیکردید به امان خدا-
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انگار که جواب این جمله را قبل بارها تمرین کرده بود که بالفاصله شروع به توضیح 

 .دادن کرد

ریزن تو خونه همه اهل خونه رو تبدیل به مجبور شدیم، به بابا خبر دادن قراره ب-

 .اسکناس کنن

 .قدمی جلوتر آمد و به دلناز نزدیک تر شد

 .نی نی چشمانش مدام تکان میخورد و ترسش را نشان میداد

  ...نازی تو نمیدونی اون آدما چقدر میتونن ترسناک باشن-

اید بابا پولی تو نبودی خیالمون راحت بود فعال هم نمیای، میدونی برای این که ش

 داشته باشه که نمیخواد بده، حاضرن چیکار کنن؟

 :از دلناز که عکس العملی ندید، ادامه داد

از هیچی نمیترسن، مثل آب خوردن قانون رو دور میزنن، میدزدن، تجاوز میکنن، -

 .میکشن و هیچ کس جلوشونو نمیگیره

بره اما نمیدونست با بد بابا خیال میکرد این بار هم مثل دفعه های قبل میتونه در 

 ...کسایی در افتاده

 .ترسیدیم بهت زنگ بزنیم و هم رد مارو بگیرن و هم تو رو

 .سرش را پایین انداخت و کالفه چنگی به موهایش زد

حرف زدن از احساساتش، آن هم جلوی مهسا که با دقت در حال گوش کردن بود، 

 .معذبش میکرد

 :مهسا سرفه ای کرد و گفت

 ...یه سری تو حیاط بزنممن برم -

 .هیچ کدام مخالفتی نکردند و تا چند لحظه رفتنش را تماشا کردند

دلناز من تا پیدات کنم مردم و زنده شدم، ولت نکردم به خدا... یکم که آبا از آسیاب -

 ...افتاد برگشتم تهران بیام دنبالت

 :لبش را تر کرد و این بار زمزمه وار گفت
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 ...مودلم تنگت بود دختر ع-

 

اش راه میرفت. رسول گفته بود خیالش راحت باشد ولی هیچ، از عصبی در خانه

اینکه پایش به کالنتری و دادگاه باز شود، حتی با وجود بیگناه بودنش، خوشش نمی 

 .آمد

  ...از همه بدتر دلش بی قراری میکرد و برای کمی آرامش سرکشی

تا هر دو سه روز آنجا بود و این روزها زیادی سراغ مادربزرگش میرفت، نهای

نمیخواست به این فکر کند که دلیل این سر زدن های گاه و بیگاهش میتوانست ربطی 

  !...به کسی غیر اختر بانو داشته باشد

 .نفس عمیقی کشید و تصمیمش را گرفت

حال نا آرامش را فقط مادربزرگش میتوانست خوب کند و اصال چه اشکالی داشت 

  او را، بله فقط او را هر روز ببیند؟اگر دلش میخواست 

 .با همین استدالل، لبخند رضایت روی لبش نشست و سوییچ را برداشت

میان راه بود که مادرش با او تماس گرفت. آیکون سبز رنگ را به سمت راست کشید 

 .و روی حالت اسپیکر گذاشت

  جونم؟-

 ...شاهو-

ی مادرش مختص زمان هایی لحنش پر عتاب و متاسف بود. این نوع صدا زدن ها

 .بود که از دستش شاکی میشد

مثل بچگی هایش که توپ چهل تیکه اش را به در و پنجره همسایه میکوبید و مادرش 

 ...با تاسف نگاهش میکرد و نامش را میخواند

  جون شاهو... چی شده مامان؟-

 .باید صحبت کنیم-

 درباره چی؟-
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 کرد، رو در رو ببینیم همو بهتره، کیبحثی نیست که از پشت گوشی بشه حلش -

 میتونی بیای؟

نکند که از ماجرای شکایت خبردار شده باشند؟  نگران شد، دلش هری پایین ریخت.

 امکانش بود؟ اگر نه پس این لحن پرعتاب برای چیست؟

 نگران شدم... آ... آخه چی شده؟-

  امشب میتونی بیای؟-

 !میام-

 .خوبه... پس تا شب خدافظ-

 .پریشان تر از قبل تماس را قطع کرد و با ذهنی مشغول به خانه ننه اختر رسید

دیدن در باز خانه، متعجبش کرد. قبل از وارد شدنش، با دیدن پسر جوانی که در 

 .حیاط مادربزرگش ایستاده بود، مکث کرد

تعجبش وقتی بیشتر شد که دلناز درست مقابلش ایستاده بود و به نظر نمیرسید او 

 .زی شبیه به مزاحم خیابانی باشد اما مشخص بود که دلناز معذب و کالفه استچی

هیچ گاه تا به حال فال گوش نایستاده بود اما شنیدن آن حرف های عاشقانه، ناخودآگاه 

 .شوکه اش کرده بود

 « ...دلم برات تنگ شده بود دختر عمو»

ت هایی که رفیقت را، خب این میتوانست یک جمله معمولی هم باشد مگر نه؟ مثل وق

 ...یا یکی از فامیل هایتان را مدت طوالنی ندیده ای و ابراز دلتنگی میکنی

 حتما که عاشقانه حساب نمیشد، مگر نه؟

  اصال چه معنی داشت این پسرک ریقو دلش برای دلناز تنگ شود؟

 !به درک که یک عمر با هم زندگی کرده اند

 .شتدر را هل داد و پایش را در حیاط گذا

 .حضورش باعث شد حرف های پسرک نصفه و نیمه بماند
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تو دیگه از کجا پیدات شد را، از »با نارضایتی نگاهش کرد. به راحتی میتونست 

 «.چشمانش بخواند

 «!...بهتر»حالش را گرفته بود؟ نیشخندی زد و در دل با خود گفت: 

ی فرار از تنهایی طبق اطالعاتی که داشت، این خانه متعلق به پیرزنی بود که برا

حاضر شده بود، یکی از اتاق های خانه اش را با قیمت خیلی کمی اجاره دهد و 

 .حضور آن مرد جوان و تنومند را درک نمیکرد

  این دیگه کیه؟-

 .شاهو سالم کرد دلناز لب گزید و خجالت زده به

  میگم کیه؟-

 :شاهو ابرو باال داد و با بی خیالی گفت

  !صاحبخونه-

 ...نده بود از فکر اینکه دلناز تمام مدت در خانه این مرد مانده باشد، دیوانه شودکم ما

 .سرش را با بهت به چپ و راست تکان داد

 ...نگو که نتونستی حتی یکی، دو ماه سالم زندگی کنی-

 .چشمان دلناز از حرفی که زیادی برایش سنگین بود، گرد شد

 :با تعجب گفت

 !چی؟-

نگاهش را از دلناز جدا نکرده بود که یقه اش مابین دستان شاهو قرار میعاد اما هنوز 

 !...گرفت و بدون اینکه بخواهد به سمت او کشیده شد

میعاد که انتظار این واکنش تند را از سوی شاهو نداشت، نتوانست خودش را کنترل 

 .کند و مابین دستانش مانند جسمی بی اراده مانده بود

 !ت باش پـ.... پسر جون، بفهم دا... داری چی میگیمـ... مراقب حرف دهن-
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دلناز خودش هم بابت حرفی که شنیده بود، دلخور و شوکه شده بود و توقع داشت بعد 

از سال ها زندگی در کنار این خانواده او را شناخته باشند و این طور بی رحمانه 

 .بودقضاوتش نکنند اما عصبانیت شاهو بیشتر از همه چیز متعجبش کرده 

  چه دلیلی داشت که بخواهد چنین واکنشی نشان دهد و از او دفاع کند؟

میعاد از نظر جثه ریزتر بود و مشخص بود که قدرت بدنی الزم در برابر شاهو را 

 .دستان شاهو آزاد کرد نداشت اما با این حال عقب کشید و  یقه لباسش را از چنگ

زنم؟ ها؟ تو رو سننه؟ فکر نکن ازت چطوری حرف می به تو چه من با دختر عموم-

 .و راست میکنم میترسما! من صدتا مثل تو رو اگه بخوام، چپ

تیپ و قیافه اش، رفتارش و طرز  شاهو پوفی کشید و نگاه تاسف باری به او انداخت.

 !بودن« بچه قرتی»حرف زدنش، فقط یک چیز را در ذهن تداعی میکرد. 

 .بـ... بچه، بهتره دیـ... دیگه بزنی به چاکنمیخوام با... باهات کلکل کنم -

 .دماغش را باال کشید و زیر چشمی به دلناز نگاه کرد، نمیخواست جلویش کم بیاورد

آدم بچه باشه، بهتره تا اینکه الکن باشه. اومدم دنبال ناموسم، تا نبرمش هم از اینجا -

 !نمیرم

آسیب زدن به او را  بار اول فقط برای کمی ترساندش، یقه اش را گرفت و قصد

  .نداشت اما حاال و با این حرف نشان داد که لیاقتش را ندارد

 .در آنی میعاد را به سمت دیوار هل داد و گردنش را ماببن دستانش فشرد

 .دلناز از ترس و دلهره بی اراده جیغ زد

 .در چشمان شاهو خون نشسته بود و هر لحظه فشار دستانش را بیشتر میکرد

گر یک بار برای همیشه یکی از کسانی که مسخره اش میکنند را بکشد تا چه میشد ا

 درس عبرتی برای سایرین شود؟

 .میعاد به خر خر افتاده بود و سعی میکرد به دستان شاهو چنگ بزند

 .پاهایش که از زمین جدا شده بودند را تکان میداد اما نمیتوانست خودش را آزاد کند

شاهو و میعاد میچرخاند و هر لحظه با کبودتر شدن چهره  دلناز مدام نگاهش را مابین

 .میعاد، اضطرابش بیشتر میشد
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 ...آقا شاهو-

  .شاهو حتی نیم نگاهی به او نیانداخت

 !انگار سخت و بی انعطاف تمام توجهش معطوف خفه کردن میعاد بود

 ...غلط کرد آقا شاهو-

گذاشت تا کمی او را کنار دهان میعاد باز مانده بود که دست روی بازوی شاهو 

 .بکشد

 .شاهو از عصبانیت میلرزید و دلناز هم دست کمی از او نداشت

 .این بار دو دستی سعی کرد او را عقب بکشد

 :جیغ زد

 !شاهو کشتیش، تو رو خدا ولش کن-

 .نتوانست از آن صدای با عجز و بی تاب بگذرد. سرش را به سمت دلناز چرخاند

و دلناز غم را، تحقیر را، خاطرات بد را پشت ظاهر عصبانی به همدیگر خیره شدند. 

 ...و خشمگینش دید

تر که بود، بغض میکرد، گریه میکرد و یا خودش را در آغوش مادرش پنهان کوچک

میکرد. چند سال که گذشت، بزرگتر که شد از همه آدم ها فرار میکرد، مردم گریز 

نمیزد. به جوانی که رسید تصمیم  شده بود و با هیچ کس بیشتر از چند کلمه حرف

گرفت آنقدر موفق باشد که کسی نتواند روی او عیبی بگذارند اما فایده ای نداشت... 

امان از وقتی که مردم بخواهند تو را زیر سوال ببرند... هر چه کنی به چشم نمی آید 

و دست روی نقطه ضعفت میگذارند. شاید هم نقاط ضعف از همان ابتدا نقاط ضعف 

نبودند. از بس آدم ها پچ پچ میکنند، ریز ریز میخندند و تو را با دست نشان میدهند، 

تبدیل میشود به ضعف، بدبختی، غده سرطانی... و حاال دیگر تحمل نداشت، حتی 

دیگر نمیتوانست بی خیال و بی تفاوت بگذرد. خسته شده بود و پتانسیل خرد کردنشان 

ه بیشعور بودند، کسانی که حرف کم می را داشت. خرد کردن تک تک کسانی ک

 .آوردند و لکنتش را نشانه میگرفتند
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دلناز دستش را نوازش وار و تسلی بخش روی بازویش کشید. نه که با جزئیات بفهمد 

چه در دل دارد، نه! اما فهمید که حجم غمش زیاد است. ناراحتی اش تنها مربوط به 

  .میعاد که نه، به امثال اوست

وبی هستی، خوب بودن تو این دوره زمونه سخته ولی تو راه و رسمشو تو آدم خ-

  ...بلدی... وقتی کسی پشتم نبود، تو بودی، کمکم کردی

اش گذاشت. ته ریشش دستش را لب گزید و دستش را با تردید این بار روی گونه

 .قلقلک میداد

  ...خواهش میکنم... ولش کن شاهو... خواهش میکنم-

از مقابل چشمان آبدار و آماده به گریه اش و حتی آن صدای پر بغض نتوانست بیشتر 

 .مقاومت کند

لحظه ای فشار دستش را بیشتر کرد، از چشمان میعاد فقط سفیدی اش معلوم میشد و 

 .بعد یکباره آنچنان فریادی زد که صدایش در کل خانه پیچید

 .او را رها کرد و عقب عقب رفت

 .گار جان همان سرفه کردن را هم نداشتمیعاد به سرفه افتاد اما ان

دلناز سعی کرد کمکش کند. با اکراه زیر بغلش را گرفت و او را گوشه ی حیاط 

 .نشاند

شیر آب را باز کرد و شیلنگ را با خودش نزدیک میعاد برد و روی او که چشمانش 

 .نیمه باز بودند، گرفت

 :هینی گفت و با صدایی گرفته گفت

  ؟چی... چیکار میکنی-

پاشو، پاشو زود خودتو جمع و جور کن تن لشتو از این جا ببر تا جنازت رو دستم -

 .نمونده

دقایقی بعد، میعاد با آه و ناله از جا بلند شد. تمام لباس هایش خیس بودند و از آن های 

 .آب چکه میکرد. وضعیتش رقت انگیز بود

 .میرفتهنوز درست و حسابی نفس جا نیامده و گیج و منگ راه 
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 :انگشت اشاره اش را تهدید وار به سمت شاهو گرفت و با صدای کش دار گفت

 .من دااارم برات... تالفی میکنم-

 .وسط راه پایش به هم پیج خورد و به سختی خودش را مهار کرد تا زمین نخورد

شاهو دستش را مثل حالتی که بخواهد مگس مزاحمی در اطرافش را کنار بزند، تکان 

 .داد

 

  .دلناز با فاصله کنار شاهو نشست و هیچ حرفی نزد

 ...سردرگم شده بود و از دست خودش کالفه

با پسر آذر خانم حتی حاضر نشد دست بدهد، ولی بدون هیچ اجباری صورت شاهو 

ی تعجب آور این بود که نه تنها معذب نشده بود، نکته را نوازش کرد تا آرامش کند.

 !انه زدکه حتی حسی خوش در دلش جو

 .لبش را گزید و زیر چشمی به شاهو که هنوز سنگین نفس میکشید، نگاه کرد

  خوبی...د؟-

عصبی پلک زد، نمیدانست باید مثل قبل افعالش را جمع ببندد یا مفرد خطاب کردنش 

 ...اشکالی ندارد

 .شاهو پاهایش را باال آورد و دستانش را به دور آن ها قفل کرد

 .ی تایید تکان دادسرش را کوتاه به معنا

 .سیب گلویش باال و پایین شد و از او چشم دزدید

حیران مانده بود، اگر دلناز آنجا نبود چه؟ قاتل میشد؟ دستانش را که به طرز 

محسوسی میلرزیدند و نمیتوانست لرزششان را کنترل کند، مقابل چشمانش گرفت. 

 !با همین دست ها کم مانده بود جان انسانی را بگیرد

 ...اوز کم بود، پرونده قتل هم اگر به آن اضافه میشد، نور علی نور میشدتج

  اَ... از من میترسی؟-

 .سرش را به زانویش تکیه داد و نگاهش را در صورت دلناز چرخاند
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 :جوابی که نشنید، با صدای گرفته ای گفت

 نترس... خب؟-

از بغض صدای مردانه آنقدر مظلوم گفته بود، که دل دلناز لرزید... مگر میتوانست 

اش و حالتی که بیشتر او را شبیه به پسر بچه ای ترسیده و لب برچیده، کرده بود بی 

 ...تفاوت بگذرد

 ...من که کا... کاری به کسی ندارم، او... اونا اذیتم میکنن-

 :زمزمه وار نالید

 .ننهـ... هی مسخره میـ... میکنن... هی مـ.... سخره میکنن... هی.. مسخره میک-

 .چکید و روی صورتش شره کرد قطره اشکی از گوشه چشم شاهو پایین

 .به سرعت صورتش را پاک کرد و از جا بلند شد

 ...اااگه باز پیداش شد... بـ... بهم خبر بده نمیذارم کـ... کسی اذیتت کنه-

 .به خودش که آمد، شاهو در حال دور شدن بود

 .نتوانسته بود عکس العملی نشان دهددر تمام مدت، آنقدر در شوک بود که 

باید کاری میکرد... حسی به او میگفت که نباید با این حال رهایش کند، به خاطر 

 ...تمام حمایت ها و کمک هایشم هم که شده

  شاهو؟-

چند قدم سریع که تفاوت چندانی به دویدن نداشت، برداشت و رو به روی شاهو که 

 .با تعجب نگاهش میکرد ایستاد

 .لبخند احمقانه و بی هدفی زد

  کجا؟-

 .ابروان شاهو باال پریدند

  ها؟-

 :دلناز لب گزید و با خجالت گفت
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 ...خب... خب منظورم اینه که-

 .تن صدایش بی اراده تحلیل رفت

 ...کجا میری-

 .شاهو منظورش را درست متوجه نمیشد

 .گونه اش را خاراند و با ته ریشش بازی کرد

 م، چطور؟خو... خونه بابا-

 .دلناز آهی کشید و به دنبال بهانه ای میگشت

 .نمیخوای مادربزرگتو ببینی؟ زوده به نظرم االن بخوای بری-

 .نه، اا... االن به هم ریختست سر و وضعم، اااتفاقا اینجوری نبینه منو بهتره-

  ...حاال عجله نکن-

ی آمد که دلناز مستاصل نگاهش کرد. آنقدر رفتارش برایش عجیب و غریب م

 :ناخودآگاه پرسید

 خوبی؟-

  آره خوبم... فقط میگم... میشه نری؟-

  ...خـ... خب اگه دلیلی دا... داشته باشم، حتما-

 .آنچه که در ذهنش میگذشت، به نظر نمیرسید عملی کردنش کار سختی باشد

 ...خب پس بیا-

العملی از شاهو ندید، به سمت اتاقش به راه افتاد و چند لحظه بعد وقتی که هیچ عکس 

 .ی آستینش را کشیدبازگشت و گوشه

 ...بیا دیگه-

  کجا؟-

 !اتاقم-

 :دوباره از حرکت ایستاد، متعجب از دلناز پرسید
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 !بیام تو اُ... اتاقت؟-

 .جواب سوالش تنها لبخند شیطنت آمیزی بود که روی لب های دلناز نشست

نمیدونم تو ذهن منحرف جنابعالی چی این یه دعوت کامال دوستانست، دیگه من -

 ...میگذره

 .شاهو دستانش را باال آورد

 ...خیلی خب، تسلیم-

 

شاهو را گوشه ای از اتاق نشاند و خودش دنبال میوه، خوراکی یا هر چیز دیگری 

 .بود که بتواند از او پذیرایی کند، میگشت

  .برای خالی نبودن عریضه و شکستن سکوت ترجیح داد حرفی بزند

 ...راحت باش-

فیلم عاشقانه به قسمتی که پسر قهرمان میمیرد، رسیده بود و دلناز کامال جدی و 

 .غمگین هق هق میکرد

شاهو با تعجب، نگاهش را بین جنازه پسرک کذایی در تصویر و دلنازی که اشک 

 .میریخت، گرداند

 م شود؟نمیدانست واقعا باید دلداری بدهد یا ساکت بماند تا کم کم خودش آرا

 .برگی از جعبه دستمال کاغذی جدا کرد و به سمت دخترک گریان گرفت

 :متحیر گفت

 ...خیلی خب حاال-

 .بی جان پسر انداخت دلناز با بغض نگاه دیگری به جسم

  ...الهی بگردم، دستشون بشکنه، چطوری دلشون اومد تو رو بکشـــن آخه-

 دیدیش؟ بازم گریه میکنی؟مگه نمیگی چـ... چهارده دفعه قـ... قبال -

گریه میکنم بعد برای خودم... آخه همینجوری گریم  نه خب... اولش واسه فیلم-

  ...نمیگیره
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 .از یادآوری حضور میعاد چشمانش دوباره تر شد

 دیدی بدبخت شدم؟ دیدی جامو پیدا کرد؟-

 .دستمال را جلوی بینی اش گرفت و پر سر و صدا فین کرد

اه توی هم رفت. مادر مقرراتی و  مبادی ادابش اگر اینجا بود چهره شاهو ناخودآگ

  !شک نداشت که سکته میکرد

پیدا میشه... مجبورم  خیلی دهن لقه، میره به عموم میگه... بعد سر و کله اونم-

  ...برگردم

 :چند بار بغضش را قورت داد و مظلومانه رو به شاهو گفت

 ...من نمیخوام برگردم-

روم باش، کسی نمیتونه مجبورت کنه برگردی میخوای اااز رسول بپرسم هی... آ... آ-

 قانون تو ایـ... این موارد چجوریه؟ به هر حال تو د... دختر بالغی هستی، بعید میدونم

 .عموت بتونه مجبورت کنه پیـ... پیشش زندگی کنی

 :با نگرانی پفکی برداشت و به دهان برد. با دهان پر گفت

 قانون که میگی حق رو بدن به اون چی؟اگه همین -

بعیده، همیشه یه راه چا... چاره ای هست، عموت آ... آدم معتبر و خوش نامی نیست -

حتی میشه گفت اااگه با اونا زندگی کنی، بیشتر تو... تو دردسر میوفتی، فکر میکنم 

 .همه ایـ... این مواردو لحاظ کنن

 .ر دلش روشن شده بوددوباره پفکی برداشت. روزنه امیدی که د

  میگی؟ راست-

آنقدر بامزه میخورد که شاهو هم دهانش آب افتاد. دور دهانش پفکی شده و رنگ لب 

 .میزد هایش به نارنجی

 .به زحمت نگاهش را از او گرفت

  ...آره-

این دختر ساده، احساساتی و جنوب شهری مگر چه داشت که ذهنش را درگیر 

 ال میبرد و بدون هیچ دلیلی از او محافظت میکرد؟میکرد، ضربان قلبش را با
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شاید هم نباید دنبال دلیل میگشت، مگر دلناز وقتی که او را در آن کوچه تاریک 

  زخمی و خونی پیدا کرد، دلیلی داشت که حاضر شد به او کمک  کند؟

 .نگاه خیره اش که طوالنی شد، دلناز پفک را سمتش گرفت

 نمیخوری؟-

را در آشپزخانه کوچک و نقلی اش پنهان کرد و شماره مهسا را شتاب زده خودش 

 .گرفت

 .آنقدر بوق خورد که ناامید شد و قصد داشت تماس را قطع کند که باالخره جواب داد

  جونم عشقم؟-

 :پچ زد

  مهسا کجایی؟-

 :به تقلید از دلناز آرام و زمزمه وار گفت

 ...دارم نخود سیاه جمع میکنم-

 .را پر از آب میکرد، پوفی کشید در حالیکه کتری

 من نمیتونم بلند حرف بزنم، تو چته؟-

 :این بار با صدای بلندتری گفت

 .راست میگیا! چه خرم من-

اجاق گاز را روشن کرد و در دل دعا کرد از نسکافه هایی که چند روز پیش خریده 

 .بود، چیزی مانده باشد

  نو نیست؟ول کن اینارو میگم کجایی، این صدای اختر با-

 .چرا خودشه-

در کابینت را باز کرد و دو بسته نسکافه آماده پیدا کرد. از کیفیتشان مطمئن نبود اما 

  ...بهتر از هیچی بود

 .اونجا چیکار میکنی؟ پاشو بیا اینور-
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 ...نوچ، نمیام واسه من بدآموزی داره-

 باز خل شدی؟ چی بدآموزی داره؟-

 .لحنش را شبیه دختر بچه ها کرد

دیدم دست عمو رو گرفتی و بردی اتاقت... واسه من دیدن این چیزا خوب نیست، -

 .برام بد آموزی داره

 .ای خدا باز خل شدی؟ پاشو بیا میخوام فیلم بذارم-

 :صدایش از غالب بچگانه درآمد و جدی گفت

اول بذار چند دفعه بیاد اتاقت بعدش، آخه المصب نه به داره نه به بار میخوای فیلم -

  هم بذاری؟

الو؟ گوشت با منه دلناز؟ ببین این مردا همشون یه شکلن باید تشنه بذاریش... سعی 

 !کن خیلی بهش رو ندی و تو کف نگهش داری... اگه وا بدی دیگه همه چی تمومه

بعدشم این فیلما رو هر چی نبینه بهتره، ناخودآگاه هی مقایسه میکنه، توجه هم نمیکنه 

همین بوده که، توقع داره تو هم همینطوری حرفه ایه باشی... که طرف یه عمر کارش 

  ...انتظاراتشم که نتونی برآورده کنی میره سراغ بعدی

 .دلناز سعی کرد دهانش را که از تعجب حرف های مهسا باز مانده بود، ببندد

 :قبل از قطع کردن، گفت

 !دیوانه-

 .زگشتبعد از چند دقیقه با ماگ پر از نسکافه کنار شاهو با

 خب برای گریه کردن آماده ای؟-

 .شاهو تک خنده کوتاهی کرد

 چی؟-

 .ها شدتاپ را روشن کرد و با هیجان مشغول گشتن بین فیلملپ

  .یه فیلم دارم، از بس غمگینه خوراک گریست، میخوام اونو بذارم-

 !منو آ... آوردی ایـ... اینجا گریه کنم؟-
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 .پیداش کردم، همینه-

 .و دوباره به آشپزخانه رفت از جا بلند شد

 ...بیارم پلی نکنیا، وایسا پفک-

 :شاهو غر زد

 آ... آخه با فیلم غـ... غمگین کی پـ... پفک میخوره دختر؟-

 .دلناز با بسته بزرگ پفک نمکی پیدایش شد و سر جایش برگشت

 .کلیک کرد و مشغول باز کردن پفک شد

 .میبندم ببینی، خوشت میادمن این فیلمو چهارده دفعه دیدم، شرط -

 .با ذوق یکی از پفک ها را برداشت

  ...شروع شد-

 ...با دیدن ذوق دلناز خودش هم به وجد آمد شاهو

 .کوتاه خندید و پفکی برداشت. دلناز هم لبخند زد

 .خب حاال بشین به بدبختیات فکر کن و از ته دل گریه کن-

 .نمیدانست صرفا شوخیست یا جدی حرف میزند

 :جعبه دستمال را سمتش گرفت و گفت

 .بیا؛ الزمت میشه-

 .نه، مرسی-

  چیه؟ خجالت میکشی؟ یا گریت نمیاد؟-

  میخوای دوباره قسمت کشته شدنشو بذارم؟ ها؟

 .قصد داشت فیلم را به عقب برگرداند که شاهو جلویش را گرفت

  !نه-

. میخوای اصال به میترسی به کسی بگم؟ نترس بابا قول میدم بین خودمون باشه..-

 .یه جا دیگه نگاه کنم؟ گریه کنی خالی میشی بعد حالت خوب میشه
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 .شاهو دیگر به خنده افتاد

  روش گریه رو... رو من جواب نمیده، مرسی... دو... دوستت نمیاد؟-

 .دلناز آهی کشید و در دل فحشی به مهسا داد

هر جور که شده از زیرش در نه اون چهارده دفعه قبلی فیلمو باهام دیده، این دفعه -

 ...رفت

با خودش در حال کلنجار بود تا وسوسه پاک کردن دور دهان و لب های دلناز را 

 !خفه کند

 :از جا بلند شد، بهتر بود دیگر سمت خانه پدری اش برود با این حال جواب داد

 ...حق داشته بنده خدا-

 میخواید برید؟-

 .دیگه بهتره زحمتو کـ... کم کنم-

 زحمتی؟ آقا شاهو؟ چه-

 :در همان حال که به سمت در میرفت، گفت

 بله؟-

  االن کامال خوبید؟-

 .کفشش را به پا کرد

 خوبم، چـ... چطور؟-

 پس عذاب وجدان نداشته باشم به خاطر میعاد اعصابتون خرد شد؟-

 .که روی لبش بود در دهانش ماسیدلبخندی 

مهربانی اش، صرفا به خاطر عذاب وجدان یعنی تمام توجهات این دختر به او و 

  است؟

سعی کرد جلوی اخمی که هر لحظه بیشتر از پیش توی هم میرفت، بگیرد اما موفق 

 .نبود
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 :کوتاه و مختصر گفت

 !نه-

 .سایید و ضربه ای به فرمان زدسوار ماشینش که شد، با عصبانیت دندان روی هم

 :زیر لب به خودش گفت

 ...احمق-

در خانه پدری احساس غربت میکرد؟ ترجیح میداد هر چه زودتر به عجیب بود که 

خانه اش برود. از حرف زدن بدش می آمد، خصوصا با پدر و مادرش که حس 

 .میکرد حرف خاصی با آن ها ندارد

باید یک سری جمالت تکراری و تصنعی که نشان دهد، حالش خوب است تحویلشان 

 .یت سری تکان بدهندبدهد و آن ها هم با لبخند از روی رضا

 .با پاهایش روی زمین ضرب گرفته و به میز خیره شده بود

 .پدرش روی شانه اش زد و کنارش نشست

  چطوری؟-

 !خو... خوبم-

 .بود« خودتی!»نگاهی به شاهو انداخت که واضحا معنایش 

 !کامال مشخصه-

آن را نگاهی به شاهو انداخت و تقریبا مادرش با ظرف میوه خوری برگشت، نیم

 .روی میز کوبید

ابروهایش باال پرید، به نظر میرسید بابت مسئله ای شاکی باشد و شاهو در آن لحظه 

 .نه حوصله و نه تمرکزش را داشت که بیاد آورد چه کرده که باعث دلخوری شده

 .سر جایش صاف نشست و گلویش را صاف کرد

  میشه بگید چی شده؟-

 رسیماین سوالیه که ما باید از تو بپ-
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به پدرش نگاه کرد تا شاید از او چیزی دستگیرش شود اما او فقط شانه باال انداخت 

 !...و مادرش هم که طلبکار خیره اش شده بود

 :پوفی کشید و گفت

 ...با... بازجوییه؟ چرا اینـ... اینقدر خشک و جدی هستید شماها-

  !چون دیگه نمیدونیم باید چجوری باهات رفتار کنیم شاهو-

در آخر مسخره بود، او را به اینجا میکشانند، طعنه میزنند، طلبکار نگاهش میکنند و

 !کنیم میگویند نمیدانیم با تو چه

 ...اگر ناراحتیشان برایش مهم نبود، رک میگفت دست از سرم بردارید

  من اااصال نمیفهمم منظورتون چیـ... چیه؟-

خانوادت فرار میکنی؟ این چند منظورمون واضحه پسرم، چرا از این خونه، از -

  سال اخیر چرا اینجوری شدی شاهو؟

  چرا باهامون حرف نمیزنی نمیگی چته؟

 .کالفه تک خنده بی هدفی زد

 ...چی بگم اخه-

آخرین باری که بی دعوت و زنگ و خواهش و التماس اومدی اینجا، کی بوده؟ -

 .میدونیم که اون چیهعزیزم ما بزرگت کردیم، میفهمیم که یه مشکلی داری ولی ن

انگار یهو عوض شدی مامان جان، تو پسر عاقل و فهمیده منی... همیشه پخته و 

 .منطقی رفتار کردی ولی این چند وقت انگار توپ خورده وسط زندگیت

حتی وقتی که گفتی نیلوفر رو میخوای من اونقدر تعجب کردم برای این تصمیمت 

ت کنم یا تالش کنم قانعت کنم دست که نتونستم درست و حسابی باهات مخالف

برداری... ولی مگه این مدت سرزنشی از جانب ما شنیدی که بازم نمیای اینجا و 

  ازمون فرار میکنی؟

 !حتی جوری شده که بین ما که خانوادت هستیم و غریبه ها، اونا رو انتخاب میگی

  منظورتون چیه؟-

 ه سرایداری رو بگیری؟چرا باید به جای ستاره، طرف اون دختره تو خون-
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 .چرا مدام به آن اتاقک سرایداری تاکید میکرد مادرش دلناز را میگفت؟

ایـ... این خاله زنک بازیا چیه؟ او... اومده خبرچینی؟ من طرف کـ... کسی رو -

  گرفتم که حق باهاش بود همین، چرا هـ... همه چیز رو پیـ... پبچیده میکنید آخه؟

 :خودش خیار پوست میگرفت، با لحن شوخی گفتپدرش در حالیکه برای 

 !یه اصلی هست که میگه، همیشه حق با اونیه که دوسش داری-

 .این بار پلک راستش پرید. نکند راز دلش را کسی فهمیده باشد

 ٍچـ... چرا من باید ستاره رو دو... دوست داشته باشم؟-

 .ن حرفی زده باشدافسانه با حیرت نگاهش کرد، انگار باورش نمیشد پسرش همچی

این چه حرفیه دیگه مامان جان، چون دختر عموته، چون عروس این خانوادست. -

 ...از دستت خیلی ناراحت بود و من نمیخوام این دلخوری باقی بمونه پس

 :پدر و مادرش نگاهی به هم دیگر انداختند، بعد از چند ثانیه مکث ادامه داد

خواهی کنی و این قضیه هر چه زودتر تموم  پس ازت توقع دارم از ستاره معذرت -

 .بشه

 .حس کرد دهانش خشک شده و راه نفسش بسته

  چی؟-

 ...قراره تا یه ساعت دیگه با شاهین بیاد، از دلش در بیار عزیزم-

  !اگر آنجا میماند، اگر این حرف های بی منطق ادامه پیدا میکرد، حتما دیوانه میشد

 .میکشید و تمرکزی روی ادای کلماتش نداشتاز جا بلند شد، سنگین نفس 

اااصال میفهمید چی... چی میگید؟ از یه دختره تیتیش مامانی به خا... خاطر این که -

همه رو نو... نوکر باباش میبینه و فکر میکنه عالم و آ... آدم موظفن جلوش دوال و 

وایساده و راست شن، معذرت خواهی کنم؟ فقط چو... چون باالخره یه نفر تو روش 

  گفته از ایـ... این خبرا نیست؟

 .ولی اون دختره بی ادب، ستاره رو سوزونده-

 :ناخودآگاه گفت
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 ...به شصت پای چپم-

 .چشمان مادرش گرد شدند، با دهانی باز که ماتش برد، جمله اش را تصحیح کرد

 !منظورم اینه که یه ا... اتفاق بود، ستاره زیادی بزرگش کرده-

 .برهان بی منطق آوردند. آهی کشیدباز دلیل و 

 .اینجا جای ماندن نبود، اگر میماند احتماال باید جان میکند تا زمان بگذرد

 ...من دیگه میرم-

قانعشان کرد به دنبالش تا دم در نیایند و هر دو بی میل قبول کردند اما میانه راه 

 .سمتشان برگشت

 .سوالی نگاهش کردند. لبش را تر کرد

که حتی اااکراه دارید اسمشو ببرید، برخالف ستاره یه د... دختر زحمت  اون دختری-

 .کشه

صبح تا شب میره سر کار تا... تا خرج زندگیشو از راه دُ... درست، در بیاره و 

 .بعدش مـ... مراقب ننه اختره

... میگیره خودش نگفته، ولی میدونم به خاطر اینکه ا... ازش اجاره خیلی کمی میـ

 !ه یه جو... جوری در ازاش جبران کنهدوست دار

من مـ... مشکلی با ستاره ندارم ولی دلیلی هم نمیبینم که معذرت خواهی کنم، ا... اگر 

 !...میکنم بخوام به خواست شما عمل کنم، او... اونوقت دارم به شعور خودم توهین

 .فتبه آن ها که مات مانده بودند، با لبخندی روی لب، پشت کرد و سمت در ر

 ...خدافظ-

در چند روز گذشته هیچ خبری از میعاد نشده بود و همین موضوع باعث شد کمی 

  .دلناز  امیدوار باشد تا شاید سر و کله اش دیگر پیدا نشود

هر چند که بعید بود و می دانست که از دست طلبکارها محافظه کارانه تر رفت و 

  ...بر دارد فقط فکری خام بود آمد میکند ولی این که برای همیشه دست از سر او

بخاطر آش نذری اختر بانو، خانه ای که معموالً آرام و سوت و کور بود، حاال تفاوت 

 .زیادی با کاروانسرا نداشت
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 .باورش نمی شد یک خانواده بتوانند آنقدر پر جمعیت باشند 

ا مشغول نوه های کوچکتر از سر و کول ننه باال می رفتند و او با خوش رویی آنها ر

 .کرده بود

ترها در تکاپوی درست کردن آش هر کدام به سمتی می رفتند و کاری انجام جوان

 .می دادند و بزرگترها گوشه ای نشسته و در حال خوش و بش کردن بودند

 !چرا نشستی اینجا؟ نمی خوای از جات تکون بخوری؟ پاشو بیا بریم کنار بقیه دیگه-

و او چه کسی را داشت « کسی که دوست داری بگو بیادهر »اختر بانو گفته بود به 

 ...جز مهسا

به نظرش جایش کامالً هم خوب بود در گوشه ای ترین جای ممکن، در کور ترین  

 ...نقطه از حیاط

نمی خواست خودش را قاطی این خانواده کند. خصوصاً بعد از آن افتضاح و چایی 

 ...که روی پای عروسشان ریخته بود

ً هیچ ربطی به شاهو نداشت پس سعی کرد آن صدای دلیل کنار ه گیری اش قطعا

 ...را خفه کند« خیال داری ازش فرار کنی»درونی که میگفت 

شناخت، مشغول هم زدن چهار دیگ بزرگ را وسط حیاط چیده و چند جوانی که نمی

 .آنها بودند

زد و دیگران  سعی کرد چهره های آشنا را پیدا کند. شاهین با صدای بلندی حرف می 

 .داشترا به خنده وا می

مردی که شباهت غیرقابل انکاری با او داشت و حدس اینکه پدر شاهو و شاهین 

 .باشد، سخت نبود کنارش ایستاده و با لبخند به آنها نگاه می کرد

 :مادرش نیشگونی از پهلوی شاهین گرفت و غرغر کنان گفت

 !نته هازشته بچه، انقدر بلند نخند مثالً سیاه ت-

مهسا دستش را کشید و سمت دیگ آخر که پخت آن به عهده دخترها بود و بزرگترها 

 .زدند، بردفقط برای نظارت گهگاهی به آن سر می

  متاسفانه ستاره هم آنجا بود، مگر نگفته بود یا جای او اینجاست یا دلناز؟
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ید ولی زهی خیال امیدوار بود روی حرفش بماند و حداقل برای مدتی به این خانه نیا

 !...باطل

 .مشغول رهبری کردن دخترها بود و به هر کدام وظیفه ای محول میکرد

ماهور جان پیازا آماده شد؟ زیاد وقت نداریما، دیر میشه باید نعناع داغ و پیاز داغ -

 .ها رو سریع تر آماده کنیم

نباشند اما توقع داشت با آن سر و وضع شسته و رفته و اتو کشیده اش، اهل آشپزی 

 .مشخص بود که تجربه کافی دارد و کامال مسلط است

سنگینی نگاه خیره ای را روی خودش احساس کرد. سرش را باال گرفت و با دیدن 

 .دلناز به او چشم غره رفت

مهسا که از آنچه بین این دو نفر اتفاق افتاده بود، بی خبر بود، با رویی خوش به 

 :سمت ستاره رفت و پرسید

 سالم خانما، کمک الزم دارید؟ -

 :بدون این که نگاهش کند، سر سنگین و خشک پاسخ داد

 ...نه عزیزم، کمک الزم نیست شما فقط تو دست و پا نباشید-

 .متعجب از این برخورد، دوباره کنار دلناز برگشت

 .مشخص بود که جا خورده و توقع چنین رفتاری را نداشته 

 .ای اشاره کرد تا آنجا بشیننددلناز بی هیچ حرفی، به نقطه 

قبل از اینکه دوستش فرصت کند او را سوال پیچ کند، اختر بانو به سمت دیگ ها 

 .آمد، طعمشان را چشید و از روی رضایت سر تکان داد

 :با صدای بلند تری رو به دخترها گفت

 .یدبیاید دونه دونه هم بزنید،  یادتون نره موقع هم زدن دعا کنید تا حاجت بگیر-

 !لیال، الدن، یه دیقه اون گوشی صاب مرده رو ول کنید بیاید اینجا دیگه

 .ها شدنداکثر خانم ها و حتی چند نفر از آقایان به ترتیب مشغول هم زدن آش
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بی اراده مدام نگاه می چرخاند تا شاید آشنایی که منتظرش بود را ببیند و از این که 

 .بودپیدایش نمی کرد به طرز عجیبی کالفه 

 .ای تنها دید، صدایشان زداختر بانو، آن ها را که در گوشه

 .شما دوتا اینجا چیکار میکنید؟ مگه نگفتم همه تون بیاید هم بزنید-

 :مهسا بی رودرواسی رو به اختر بانو گفت 

واال چی بگم؟ انگار همه خانواده، مثل شما مهمون نواز نیستند و باهامون حال -

 ...نمیکنن

  ده مادر؟ کسی چیزی گفته؟وا، چی ش-

  .دلناز چپ چپ نگاهش کرد تا حرف دیگری نزند

اختر با محبت نگاهش کرد. دلناز را دوست داشت، خصوصا از روزی که فهمیده 

بود پدر و مادری ندارد، وظیفه اش میدید که مراقبش باشد، به او محبت کند و او را 

 .همچون نوه اش عزیز بشمارد

  سین حاجت بگیری؟نمیخوای از امام ح-

چیزی نگفت، آنقدر ناامید بود که دیگر حتی با خدا هم حرف نمیزد. احتماال او را 

نمیدید، ولش کرده بود به امان خودش یا مثال سرش با بنده های دیگرش گرم بود، آن 

 ...عزیزترها... دردانه ها

 .فقط شانه باال انداخت

خوای دعا کن آقا واسطه بشه، شاید به بیا مادر، تو دلت پاکه... هر چی از خدا می-

 .مراد دلت رسیدی

 .پاشو دخترم، تنبلی نکن سالی یه بار بیشتر پیش نمیاد

 .با تردید بلند شد و همراه مهسا به سمت دیگ ها حرکت کردند

 .ننه با لبخند سر تکان داد

 .مهسا اشاره کوتاهی به ستاره کرد

دختره اینقدر تو قیافست... حاال فعال بیا دعا یادت باشه بعدا بهم بگی جریان چیه این -

 .کنیم شوهر گیرمون بیاد
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 :مهسا چشمانش را بسته بود، و از ته دل با صدای آرام همزمان با هم زدن اش میگفت

یا امام حسین، من فقط یه شوهر میخوام دیگه هیچی نمیخوام... شما که پارتیت پیش -

واسه خودم نمیگم که، خونه رو بوی  خدا کلفته، باهاش یه صحبتی بکن... اصال

همچین بویی رو تحمل کنن؟ آبجیم هی میاد با  ترشی برداشته، اونا گناه ندارن

  !شوهرش کالس میذاره

فکر میکنه من دلم میسوزه نکبت خانم، تازه خوبه شوهرش طاسه، دماغشم تو 

 !شوهری نمیخوامافسایده... من صد سال سیاه همچین

 .رفت و سعی کرد او را عقب بکشددلناز بازویش را گ

 :همراه با چشم غره، پچ زد

اینا چیه میگی دیوونه؟ زشته مخاطبت امام حسینه ها، من که نیستم بهش میگی -

 .شوهر میخوای

 :مهسا بازویش را آزاد کرد و مثل او آرام گفت

به تو چه؟ مثال تو چه گلی به سرم زدی؟ من دلم شوهر میخواد خب چیکار کنم؟ -

  مو به کی بگم؟درد

دوباره حواسش را به حاجت گرفتنش داد و با سرعت بیشتری شروع به هم زدن 

 .کرد

یکی میخوام که قدش بلند باشه، خوش هیکل، چهره جذاب، پولدار... دیگه چی -

 ...بگم...؟ نه همینا خوبه، میبینی چقدر قانعم من

بودند، اشاره نامحسوسی به سرش را باال آورد و با دیدن دو مردی که دم در ایستاده 

 .آن قسمت کرد

مثال یکی مثل همین که اونجا وایساده، ولی چشم مشکی. من چشم رنگی خوشم -

 .نمیاد

بعدم این کال خیلی یبس و نچسب و عصا قورت دادست، از این مهربون و شوخا 

 .دوست دارم

 ...به خدا اگه جور شه هر سال نذری میپزم پخش میکنم تو در و همسایه 
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دلناز نگاه مهسا را دنبال کرد و با دیدن شاهو و رسول که ظاهرا تازه رسیده بودند،  

 :با تعجب پرسید

  آقا شاهو رو میگی؟ اون کجاش یبسه؟-

 :خودش را عقب کشید و گفت

 .بیا تو هم بزن دستم خسته شد-

 .در حین جا به جایی، سوال دلناز را هم جواب داد

میگه پیف پیف نیا دنبالم بو میدی، اصال همین االن... هست دیگه، این به سایشم -

 !ببین چندتا دختر زل زدن بهش؟ ولی شازده فقط داره با دوستش حرف میزنه

اطرافش را زیر نظر گرفت. یکی دوتا از دختر ها زیر چشمی به شاهو نگاه می 

 .کردند

من خیال  خب توقع داری چیکار کنه؟ چه حرفایی میزنی ها. بعدم یه جوری گفتی-

 !روشه کردم حاال صد جفت چشم

من که نمیگم بیاد با هر کس که نگاش میکنه دوست بشه ولی این کال به هیچ کس -

 .توجه نمیکنه! مگه اینکه خیلی با اون آدم صمیمی باشه

 !زیادی مغروره در کل... بیخیال آشتو تو هم بزن

 .کالفه باشه ای زیر لب گفت

ید یا چه بخواهد... آنقدر مشکالت داشت که نمی دانست حتی نمی دانست باید چه بگو

برای حل شدن کدامشان از خدا یا امام حسین طلب کمک کند. فقط حس می کرد بیش 

 .از هر چیزی احتیاج به آرامش دارد. احتیاج داشت که حال دلش خوب باشد

 :در دل گفت

 ست بهم هست؟خدایا؛ خودت صالح کارمو بهتر میدونی، فقط... خیلی خستم، حوا-

بی حوصله فکر کرد که به مهسا خبر دهد و به اتاقش برود. هر وقت آش آماده شد 

 .بیاورد میتوانست برای او هم کمی

هنوز در حال و هوای خودش بود که یک جفت کفش مشکی ورنی مقابلش نمایان 

 .شد
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 .به نظرش رسید کفش ها آشنا هستند و قبال آن ها را دیده

 .مهر تاییدی روی حدسش زدصدای بم و خاصش 

  اجازه هست؟-

 .سرش را باال گرفت و به شاهو خیره شد

 .لبخند دوستانه ای روی لبش داشت و دستش را سمت او دراز کرده بود

 .مالقه را تحویل داد و کنار کشید

رفتار شاهو کامالً عادی بود و هیچ دلخوری نشان نمی داد ممکن است اشتباه برداشت 

 کرده باشد؟

 چرا حس کرد بار قبل از او ناراحت شده؟ پس

 بفرمایید-

 

 .نگاهی به دلناز انداخت و گوشه لبش را خاراند

 :با لحن شوخی گفت

فکر کنم ا... اختر بانو منو تا در حال هم زدن نبینه بیخیال نمیشه... ا... اعتقادی به  -

 ایـ... این چیزا داری؟

حق داشتند و طبیعی بود که کنجکاو حس کرد نگاه های خیره بیشتر شده. شاید هم 

 .باشند

راست به سمتش آمده و با شاهو بی توجه به آن همه چشمی که او را می پایید، یک

 .او گرم صحبت شده بود

 .حتی شاهین هم دست از شوخی و مسخره بازی در آورده بود و به آن ها نگاه میکرد

 .گزید و گوشه ناخنش را کنداز تصور این که مادرشان هم نگاهشان کند، لبش را 

 :با همان صدایی که سعی میکرد نلرزد، گفت
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راستش... نمیدونم اصال تاثیری برای رسیدن به هدفمون داره یا نه، ولی من این -

کارو بیشتر برای دل خودم انجام دادم، به خاطر حس آرامش و دلخوشی که داره و 

 .زی که میخوامیکم بیشتر امیدوارم میکنه برای رسیدن به اون چی

 .تر میکردشاهو لبخند زد، لبخند به او می آمد و چهره مردانه اش را جذاب

 :او هم چند لحظه ای آش را هم زد و در همان حین گفت

 ...قشنگ فکر میکنی، آ... آدم کنارت آرومه-

 .دلناز چهره اش از خجالت سرخ شد

 حاال حاجت چی... چی بود؟-

 ...ی که خواستی رو به زبون بیاری، براورده نمیشهاینطور میگن که اگر اون چیز-

 ...هوم، یعنی پـ... پس منم نباید بگم-

 .نگاه معناداری به دلناز انداخت و از او فاصله گرفت

 

مدتی بعد وقتی که آش آماده توزیع شد، ستاره دو کاسه را پر و با وسواس با پیاز، 

 .نعناع داغ و کشک تزئین کرد

ذاشت و به سمت شاهو که روی تاب بزرگ تنها نشسته بود، آن ها را در سینی گ

 .رفت

به محض دیدن ستاره، ضربه ای با پا به زمین زد و تابی را که متوقف بود به حرکت 

 .درآورد

 .تاب قدیمی بود و احتیاج به روغن کاری داشت

  با هر رفت و آمد صدای گوش خراشی بلند میشد

 .عه وایسونش، برات آش آوردم-

 .تنها نگاهش نکرد که سرعتش را هم باال تر بردنه 

 ...شاهو؟ بچه شدی؟ االن چه وقت تاب بازیه؟ دستم درد گرفت وایسا دیگه-

 :سرد گفت
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  .من آش نمیخورم-

 .ستاره عصبی خندید

  یعنی چی؟ پس چرا اومدی؟-

 تاب اوج گرفته و باال رفته بود که شاهو از آن بیرون پرید و درست جلوی پای ستاره

 .ایستاد

هین بلندی گفت و خودش را عقب کشید. تعادلش به هم خورد و کمی از آش روی 

 .سینی ریخت

 ...چرا اینجوری میکنی؟ ترسیدم-

 .سرش را نزدیک تر برد، چهره اش سخت و از عصبانیت منقبض شده بود

 ...خوبه، شا... شاید واقعا الزم باشه بترسی-

همین بهانه هم که شده از آن نگاه خیره که پر از سینی را کنار گلدان ها گذاست تا به 

 .حرف بود، رها شود

 .صدای پوزخند شاهو را شنید با این حال به روی خودش نیاورد

 متوجه منظورت نمیشم، از چیزی ناراحتی؟-

  :کوتاه و سرد گفت

 .مهم نیست، فقط دو... دور و بر من نپلک-

 !نه خب... حرفتو بزن-

 .حرفی با... باقی نمیذاره، ستاره کا... کارای تو دیگه-

 مگه من چیکار کردم؟-

 .مکث کرد، نفس عمیق کشید و سعی کرد آرام باشد

که شبیه د... دختر بچه  اااگه حرفی داری، میتونی به خو... خودم بگی، نه ایـ... این-

 !ها دادار... دودور راه بندازی

 آخه چه حرفی؟ من کی حرف بردم برای کسی؟-
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و غریبانه بود که ستاره را  ا افسوس تکان داد، لحنش بدجوری خشکسرش را ب

 :سوزاند

 ...مهم نیست-

منظورت چیه؟ من آدم خبر چینی نیستم وگرنه  نه خب چرا میپیچونی؟ درست بگو-

 !االن خانوادت، خصوصا شاهین میدونست عاشق زنشی

 :شاهو ناباورانه زمزمه کرد

 !چی؟-

 .حتما گوش هایش عیب و ایرادی پیدا کرده اندنه؟! درست نشنیده بود مگر

 ...سنگین شده اند، اشتباهی می شنوند

  مگر میشود که ستاره تمام این مدت از احساس او باخبر باشد و هیچ نگوید؟

میدانست و بیخیال این که چه به روز شاهو می آید از شور عشق شاهین برایش 

دیدنش تپش قلبش باال میرود و گر حرف میزد، از این که چقدر دوستش دارد، با 

  ...میگیرد

 .هر بار او را با کلمات له کرده بود و شاهو فقط میتوانست لبخند بزند

 ...تر بودلبخندی که از گریه هم غمگین

گاهی، آنقدر حالش بد میشد که حس میکرد هر آن ممکن است بمیرد، ممکن است 

ید. با خودش میگفت شاید او مجنون دق کند، دیوانه شود... و بعد از شدت غم میخند

  ...این زمانه است و کسی خبر ندارد

کسی دنگ دنگ در سرش میکوبید، بوی آش حالش را بد میکرد. بوی پیاز داغ 

 .لعنتی، حتما ستاره نمیدانست که حالش از پیاز روی آش به هم میخورد

 !اصال او از شاهو چه میدانست؟ هیچ چیز

 !هیچ وقتکی به شاهو اهمیت داده؟ 

  .دلش میخواست باال بیاورد

  سرش منت میگذارد که به کسی چیزی نگفته؟
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  مگر منت گذاشتن داشت؟ حرفی زده بود؟ کاری کرده بود؟

 !!ها فاصله گرفتاو که بعد از ازدواجشان تا جایی که میتوانست از آن

 ...جلوتر رفت، نزدیک به ستاره با حداقل فاصله ممکن

 .ن باال و پایین میشدقفسه سینه اش سنگی

خوب گوشاتو وا کن دخترعمو... چـ... چند روز پیـ... پیش تو همین خونه، یکی که -

 .ش میکردمزر مفت زد داشتم با دستای خو... خودم خفه

 ...بدون ایـ... اینکه دلم بسوزه

ا... اگر همون دختری که چای ریخت روت، سر و کلش پیدا نمیشد اااالن طرف 

 ...مرده بود

ستاره با تعجب از این حرفا و ترسی که نمیتوانست به راحتی مخفی اش کند، شاهو 

 .را نگاه میکرد

  مـ... منظورت چیه؟-

هیچ فاصله ای بینشان نبود و وقتی شاهو به ستاره نزدیک شد برای اینکه به همدیگر 

 .برخورد نکنند، مجبور شد عقب برود

 .رخورد کرد و باالجبار روی آن نشستدو قدم دیگر عقب رفت و بی حواس با تاب ب

 .مجبور شد برای دیدنش سرش را باال بگیرد

. اینه که من دیگه حوصله سابقو ندارم، وقتی یـ... یکی گوه میخوره، منظورم ایـ..-

نمیتونم بگم بیخیال نو... نوش جونش، وقتی یکی چرت و پـ... پرت میگه دیگه نمیگم 

ه چرت گفت، وقتی زو... زورم میرسه، چرا زبونشو اااهمیت نمیدم، میگم غلط کرد ک

 ا... از حلقومش بیرون نکشم؟

 :آرام و خونسرد ادامه داد

 حالیته چی میگم نه؟-

 .سرش را به نشانه تایید باال و پایین کرد

 .تمام جسارتش را از یاد برده بود
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 .لحن شاهو بوی تمسخر داشت

رو به زبون بیاری، عین یه د... دختر خوبه، پس یاد بگیر قبل ایـ... اینکه حرفی -

خوب و عاقل یکم رو... روش فکر کنی... تو که نمیخوای زندگیت خراب شه و اااز 

  هم بپاشه؟ یادت رفته کی تو رو به شاهین رسوند؟

  کی ایـ... این وصلتو جور کرد؟

 که دستتون رو ستاره... سعی کن نری رو ا... اعصابم که او... اونوقت همینجوری

 !...گذاشتم تو... تو دست هم، همونجورم میتونم جـ... جدا کنم

 .عالقه شدیدی داشت که همان لحظه آنجا را ترک و به خانه اش برود

 .اما میدانست که دهان فامیل را، جماعتی که تنها به ظاهر دوست بودند، نمیتوان بست

نواده اش روی برای خودش که اصال مهم نبود ولی به خوبی میدانست که چقدر خا

 .این موضوع حساس اند

 .پس کنجی به دور از دیدرس هر چشمی خزید

 .پشت به هیاهو جمعیت به ستون تکیه داد و چشمانش را بست

گیج شده بود. هر طور که حساب میکرد رفتار ستاره بچگانه، نسنجیده، و گستاخانه 

 .بود

 !...ولی نباید هم انتظار بیشتری میداشت

ت آدم ها بود که تا وقتی همه چیز بر وفق مرادش باشد، بهترین و ستاره از آن دس

مهربان ترین دوست ممکن میشود، اما امان از روزی که فردی، کسی یا چیزی باب 

 .طبعش نباشد

 .آنی نشود که او میخواهد... زمین و زمان را به هم میریزد

 .او همیشه دردانه این خانواده بوده و همه مراقبش بودند

 !...ر و مادرش گرفته تا اختر بانو و شاهین و حتی شاهواز پد

 .در واقع در زندگی اش سختی نکشیده، الی پر قو بزرگ شده

 چنین دختری، به درد زندگی مشترک و تمام مسئولیت هایش میخورد؟
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  اگر مشکلی پیش آید، چه کار میکند؟

رایش مشکلش را حل مثل بچه ها طلبکار گوشه ای می ایستد و پا میکوبد تا دیگران ب

 کنند؟

  شاهین چگونه با او سر میکند؟

برای اولین بار در کل عمرش، حس کرد چه خوب که ستاره فقط دختر عمویش است 

 ...نه نسبتی بیشتر

  اجازه هست؟-

 .چشمانش را باز کرد. صدای لطیف دلناز بود

 !..لطیف؟ به خودش نهیب زد خجالت بکش

 .لطیف شده و او خبر ندارداز کی تا حاال صدای دختر مردم 

لبخند روی لب داشت. مهربان کنارش نشست و ظرف آش را مابین خودش و شاهو 

 .گذاشت

 .از بوی پیاز ناخودآگاه ابروهایش دوباره در هم رفت

 .لحن دلناز هیجان زده و با انرژی بود

بود، نه که با نامالیمات، یکم خشن برخورد میکنید... از اون دور حواسم بهتون  -

 ...منتظر بودم اگه دوباره بکش بکش بشه، بپرم وسط

 .و بعد خودش نخودی خندید. شاهو اما نگران نگاهش کرد

 یعنی حرف هایشان را شنیده؟ عالقه اش به ستاره را فهمیده؟

 :حرفش را از چشمانش خواند که سریع گفت

 .اد بودم ازتون زیگفتم حواسم بود، نگفتم که فال گوش وایسادم که، فاصله-

 .اینبار شاهو هم آرام و بی صدا خندید و نفس آسوده ای کشید

 ...دیگه او... اونقدرا هم وحشی نیستم-

 .وای... منظورم این نبود به خدا، شوخی میکردم-
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 .اش بامزه بوداز خجالت لپش گل انداخت، دستپاچگی

 .آش را سمت شاهو گرفت

 .واستون دیدم آش نخوردین، گفتم بیارم-

 .ه که آش نذری مامان بزرگتونو نخوریدنمیش

 .با نارضایتی نگاهش را از کاسه آش گرفت

 .پیـ... پیاز داغ دوست ندارم-

 .دلناز با قاشق، به دقت مشغول جدا کردن پیازها شد

 .چند لحظه بعد کارش تمام شده بود و با خوشحالی کاسه را سمتش گرفت

 ...کامال پاکسازی شد-

 ...ان نبود، کاش آنقدر خوب نبودکاش دلناز آنقدر مهرب

 .اصال نمیدانست جواب مهربانی اش را چطور بدهد

  مگر چه کسی اینطور هوایش را داشت؟

 .پدرش که همیشه خودش را در کار غرق میکند و بی توجه از همه چیز ساده میگذرد

یا مادرش که ترجیح میداد دست در دست همسر خوشتیپ و جنتلمنش فخر بفروشد 

  الزم شد از شاهین به عنوان پسرش رونمایی کند؟و اگر 

 .شاهو را دوست داشت ولی به خاطر لکنتش همیشه خجالت زده و معذب میشد

سعی میکرد نشان ندهد ولی شاهو میدید که با هر بار تپق زدن ناخواسته اش چطور 

 .به رنگ میشد مادرش رنگ

 .میزدها پیانو، گیتار یا ویولون شاهین همیشه در مهمانی

 .تابلوهای نقاشی اش را نشان دیگران میداد

 .و در همان نوجوانی به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بود

و شاهو ترجیح میداد آرام گوشه کناری بنشیند و هیچ کس هم از این بابت شاکی 

 ...نمیشد
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  نمیگیرید؟-

 .از فکر بیرون آمد و کاسه آش را گرفت

 .و هم زدبی حواس قاشق را در آش چرخاند 

 :دلناز با خنده  و لحنی شوخ، گفت

 میخوای خودم قاشق، قاشق دهنت بذارم؟-

از تصورش که دلناز جلوی این همه آدم فضول آش به خوردش دهد، بی اراده خندید 

 .و قفسه سینه اش باال و پایین شد

 .سعی کرد بلند نخندد تا صدایشان توجه کسی را جلب نکند

 .ایقی قبل از شدت عصبانیت کم مانده بود سکته کندانگار نه انگار که تا دق

 .حالش خوب شده بود و آش به نظرش خوش مزه تر از هر سال می آمد

 .انگشت اشاره دلناز جلو و جلوتر آمد و نزدیک مژه های شاهو متوقف شد

 .چشمان شاهو گرد شدند

  چیـ... چیکار میکنی؟-

 .چشمات روشن شدن-

  ها؟-

روشن تر شدن، ولی قبلش که داشتی شاخ وشونه میکشیدی میگم خندیدی چشات -

 !تیره تر بود

 :اینبار ابرو باال داد و با لودگی گفت

 ...آهان، بله-

انگشت دلناز هنوز نزدیک صورتش مانده بود و ظاهرا خیال نداشت آن را عقب 

 .بکشد

ا ما نتوانست جلوی وسوسه ای که در جانش افتاد را بگیرد و آنقدر سریع انگشتش ر

 .بین دندانش برد که دلناز فرصت نکرد آن را عقب بکشد
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 .جیغ زد

 .وای انگشتم، ولش کن، شاهو... دیوونه، این چه کاریه-

 ...در همان حال خندید. مثل پسرک سرخوش چهار، پنج ساله

 ...اصال همه اش تقصیر دلناز بود، وگرنه او کی از این کارها بلد بود

پایین پرید تا باالخره با میتوانست بشوند. آنقدر دلناز باال وصدای کوبش قلبش را 

 .اکراه دندان هایش را از هم جدا و آن را رها کرد

 .انگشتش را به سرعت عقب و مابین دستانش قایم کرد

 !از جا بلند شد. این پسر تعادل روحی نداشت

 .در حال دور شدن بود که شاهو صدایش زد

 ...دلی-

 .گاهش کردبه عقب چرخید و ن

 .کاسه را به سمتش گرفت

 .من آ... آش با کشک زیاد دوست دارم، این کشکش کمه-

 .از حرص لبش را گزید و نفسش را با صدا بیرون داد

 .میزد دست مفصل شاهو را هماحتماال اگر زورش میرسید، یک

 ...کوفت... کوفت-

 :دلش نیامد و آخرسر گفت

  ...کوفت نخوری تو-

 ...هو نتواست خودش را کنترل کند و به قهقهه افتاداینبار دیگر شا

 تمام هماهنگی های مربوط برای صادرات محصوالت را انجام داده بود، با این حال

 .تشویش لحظه ای هم رهایش نمیکرد

 .کارگرها سخت مشغول بودند و کامیون ها را پر میکردند



کاوریری  
 

253 | P a g e  
 

ته کمک رسول توانسته تردید را کنار گذاشت و شماره ای که با هزار زحمت و الب

 .بود پیدا کند، لمس کرد و آن را به سمت راست کشید

 .لحظاتی بعد، صدای زمخت کسی که این مدت سوهان روحش شده بود را شنید

 .مردک خندید

 !نه خوشم اومد... ثابت کردی همچین بچه بی عرضه ای نیستی-

 ...ولی زودتر از اینا منتظرت بودم، دیگه داشتی ناامیدم میکردی

خون، خونش را میخورد، کاش میشد از پشت همان گوشی سرش را از تنش جدا 

 .کرد

 .دست آزادش را از حرص مشت کرد و چشمانش را به هم فشرد

 .قرار بود خبر بدم، ا... الوعده وفا... فردا صبح کا... کامیونا راه میوفتن-

 .صدای مرد سرشار از رضایت شد

 !کنی شدیگوشخوبه، خوبه... پسر حرف -

 .ولی شرط دارم-

 .این بار با صدای بلندتری خندید

 اگه نداشتی جای تعجب بود... شرطت چی هست حاال؟-

 !طـ... طرف حساب من تویی، با هیچ کس جز خو... خودت معامله نمیکنم-

چند لحظه ای فقط سکوت بینشان برقرار بود. و از مکثش مشخص بود که در حال 

 .فکر کردن است

 :شک گفتبا 

 اگه کلکی تو کارت باشه چی؟ -

 .اینبار شاهو بود که پوزخند زد

هر جور میلته! اااصراری که نیست، من از خدامه سر و کـ...کلتون پیدا نشه و بی -

 !دردسر بارمو صادر کنم
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 !ولی اگر قراره معامله ای باشه، من باید طرف حسابمو رو در رو ببینم

.. ا... اگه اومدی که هیچ، اگه که نه، دیگه نمیخوام تا سه ساعت دیگه منتظرت هستم.

 نوچه هاتو دو... دور و برم ببینم، حله؟

 !حله-

 :تماس، مرموازنه گفت قبل از قطع کردن

 ...راستی... این آ... آخرین باری بود که... منو تهدید میکنی، محمود دربندی-

 .کم داشت ناامید میشدو کم تا اتمام زمان تعیین شده بینشان، چیز زیادی نمانده بود

 ...مردک پر ادعا-

بیش از نیمی از کارگرها رفته و بقیه هم در حال تعویض لباس هایشان بودند و در 

 .همان حین با هم حرف میزدند و گاهی میخندیدند

صدای زنگ موبایلش را که شنید، از دیوار شیشه ای فاصله گرفت و آن را از روی 

 .میز چنگ زد

 .که روی صفحه دید، ناخودآگاه لبخند زد اسم دلی را

 ...آقا شاهو-

 !دوباره شده بود، آقا شاهو

 .سالم دلی-

 ...احساس کرد، خجالت کشیده، احتماال رنگ به رنگ هم شده! دخترک خجالتی

 سالم، خوبید؟-

 ...ممنون-

 آقا شاهو، اون پرستار قبلی یادتون هست که میومدن اینجا؟-

 .یادمه، خب-

 .یه مدته بنده خدا پسرش بیمارستانه مثل اینکه-
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ننه خیلی دوست داره بره عیادتشون، هم یه سری بهشون بزنه هم اگر کمک مالی 

 .خواستن دستشونو بگیره

  شما وقت آزاد دارید، یا تنها ببرمشون؟

 .نه مشکلی نیست، میام-

 باشه پس، ممنون-

رف باقی مانده اش را چند لحظه ای بینشان سکوت شد، شاهو منتظر بود تا دلناز ح

 .بزند

 ...راستش... چیزه-

 چـ... چیزی شده؟-

  نه،نه. یکم دل ننه واستون شور میزد... شما مطمئنید حالتون خوبه؟-

ننه اگر دلواپسش بود، خودش تماس میگرفت! همان طور که بارها این کار را کرده 

 .و حالش را پرسیده بود

نه، نگرانش شده، دلش شور زده... قبال از این اش تکیه داد، دلناز به اسم نبه صندلی

 !دست توجهات به او نداشت

  مطمئنم، میخوای عصر بیام او... اونجا از نزدیک ببینیم، ر... رفع نگرانی بشه؟-

قسمت شیطنت ذهنش همیشه فعال بود، حتی اگر قرار بود تا چند دقیقه بعد، با 

 !...ه سرش می آیدقاچاقچی عتیقه مالقات کند و معلوم نباشد چه ب

 :دلناز که معلوم بود، هول کرده، سرفه ای کرد و گفت

  من چرا باید نگرانتون بشم؟-

 .باشه، پـ... پس نمیام دیگه اون طرف حاال حاالها-

 .عه وا، پس مادربزرگتون چی؟ گناه داره اون بنده خدا-

 ...شاید دلش تنگ بشه خب

 .جلوی خودش را گرفت تا نخندد

 .نمیخوام معذب بشی به خاطر منآ... اخه -
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 !نه نمیشم-

 .ته مایه خنده حاال کامال در صدای شاهو مشخص بود

 پس بیام؟-

 :با صدای تحلیل رفته ای پاسخ شنید

 ...بیا-

 ...اگر کنارش بود، حتما گونه گر گرفته اش را گاز میگرفت

 .هصدای موتور ماشین را که شنید، فهمید که دربندی سر و کله اش پیدا شد

 :کوتاه گفت

 .عصر میبینمت دلی-

 .و تماس را قطع کرد

 .در اتاقش را باز کرد و از پله ها پایین رفت

 .چند نفس عمیق کشید

 !حاال صدای پاهایشان را هم میشنید، تنها نیامده بود

 ...در انبار نگاه چرخاند، هیچ کس جز خودش آنجا نبود

 «قرمه سبزی میدهت بو کله»اگر ننه اختر آنجا بود حتما میگفت 

 .گوشه کتش را کنار زد و دستش را در جیب شلوارش فرو برد

گفتن خجالتی دخترک دوست « بیا»عجیب بود که با وجود استرسی که داشت، کلمه 

 داشتنی این روزهایش در سرش میچرخید؟

 .پنج مرد سیاه پوش و درشت اندام وارد انبار شدند

 .نفر همراهش دو به دو اطرافش راه میرفتندمحمود دربندی وسط آن ها بود، و چهار 

 !او را تا به حال از نزدیک ندیده بود، قدش بلند بود اما نه به بلندی شاهو

 .چهل و چند ساله، با موهای مشکی و لخت کمی بلند که به شانه اش میرسیدند

 .نزدیک تر که شد، توانست رد بخیه را گوشه کنار صورتش ببیند
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 .مقابلش ایستادبه شاهو لبخند زد و 

 .کفش هایش از تمیزی برق میزدند

 .به نظر میرسید اگر آن ردهای چاقو روی صورتش نبود، شبیه آدم حسابی ها

  ! دیگه داشتم نا ا... امید میشدم، فکر کردم تـ... ترسیدی و نمیخوای بیای دربندی-

 .مرد خندید، در واقع قهقهه زد

 .نداد صدایش کمی ترسناک بود ولی شاهو اهمیت

  !دربندی و ترس؟ محاله-

 ...من فقط احتیاط میکنم

 :چشمکی زد و ادامه داد

 !که اونم شرط عقله-

 .در مدت زمانی که در حال حرف زدند بودند، همراهانش کل انبار را جستجو کردند

 .در نهایت یکی از آن ها کنارش ایستاد و سری به نشانه امن بودن انبار تکان داد

 :یافت. دستانش را به هم مالید و گفتلبخندش وسعت 

 .خب حاال میتونیم بریم سر وقت معالمون-

 .زیر دستانش از انبار بیرون رفتند و بعد از چند دقیقه با دو صندوقی چوبی بازگشتند

 .آنها را مقابل پای در بندی گذاشتند و در یکی را باز کردند

پوشال های مخصوص مخفی پر از ظروف و وسایل قدیمی و با ارزش بود که میان 

 .شده بودند

 .شاهو و دربندی به طبقه باال رفتند تا توافقی حاصل شود

 .در اتاق را برایش باز کرد و منتظر ماند وارد شود

 .جای بزرگیه، ولی بدیش اینه که روزای کاری، زیادی شلوغ و پر سر و صدا میشه-

 .ترجیح میدم محل کارم آروم باشه

 :ی تکیه داد و گفتشاهو بیخیال به صندل
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باور کن ا... اصال برام مهم نیست تو چی دوست داری، زودتر بریم سر ا... اصل -

  !مطلب

 .پسر عجولی هستی-

 .شاهو پوفی کشید، دوست داشت هر چه زودتر این بازی تمام شود

  خب، چقدر؟ پونصد راضیت میکنه؟-

 .خودش را جلوتر کشید، نزدیک صورت دربندی

  پونصدتا خودمو بندازم تو... تو دردسر؟ به خاطر پو...-

 .تعجب نکرد، انگار انتظار این حرف شاهو را داشت

  یه میلیارد؟-

 .داری به جاهای خو... خوبی میرسی... اما هنوز نتونستی را... راضیم کنی-

 .با حرص خندید

  یه میلیارد راضیت نمیکنه؟-

 .شاهو ابرو باال انداخت

 !دردسرش خیلی بیشتره-

  خودت بگو، چند؟ پس-

 .پا روی پا انداخت

  ...حداقل چهارتا-

 .جوابی نداد، توی فکر رفته بود

 .اااگر موافقی، بگو صندوقا رو جاساز کنن-

دربندی از جا بلند شد و از پشت شیشه به زیر دستانش اشاره کرد تا دست به کار 

 .کنند شوند و صندوق ها را در ماشین های حمل بار مخفی

 .میکرد، چندین برابر چهار میلیارد بودسودی که 
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دسته چک را از جیبش بیرون آورد. شاهو خودکاری از روی میزش برداشت و با 

 .آرامش به دستش داد

 !به روز باشه-

مبلغ را نوشت و برگ چک را به سمتش گرفت. شاهو دستش را دراز کرد اما قبل 

 .از اینکا بتواند، دربندی آن را عقب کشید

 لم به دست اون ور مرزیا نرسه، زندگیتو نابود میکنم، میدونی که؟اگه محمو-

شاهو در جواب، نیشخند روی اعصابی زد. دربندی کالفه به همراهانش اشاره کرد 

 .تا صندوق ها را در ماشین ها جا دهند

 .ضربان قلبش باال رفته بود اما نباید استرسش را نشان میداد

فرا رسیده بود و هر لحظه ممکن بود پیدایشان به ساعتش نگاهی انداخت، زمانش 

 .شود

طولی نکشید که یکی از زیر دستان دربندی که بیرون از انبار کشیک میداد، هراسان 

 .وارد شد

 :با صدای لرزان داد میزد

 ...آقا... آقا-

 .شاهو بی اراده دستش را مشت کرد و قدمی عقب رفت

 .همگی توجهشان جمع شده بود

 .دای کوبش قلبش را میشنیدحاال به وضوح ص

 .تند و تند، وحشیانه، بدون وقفه. انگار قرار بود از قفسه سینه اش بیرون بزند

 .دوباره داد زد

 .آقا مامورا-

 .ناباور به شاهو نگاه کرد دربندی بالفاصله چرخید و

 .محافظین اسلحه هایشان را بیرون آوردند و به سمتش آمدند

 .مامورا کل اینجا رو قرق میکنن مآقا باید بریم، دیر بجنبی-
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 :با نفرت وصدای گرفته زمزمه کرد

 ...کار تو بود-

صدای آژیر پلیس حاال کامال واضح بود، مامور بود که از هر گوشه انبار بیرون 

 .میزد

 .درگیری شدت گرفت، صدای اسلحه وحشتناک بود

 .گوشش سوت میکشید. بوق ممتد از سرش بیرون نمیرفت

 .بدترین تصوراتش هم چنین محشر کبرایی به پا نشده بودحتی در 

 دربندی هنوز آنجا ایستاده بود، چرا فرار نمیکرد؟

 .با خشم سمتش آمد

 .پنجره ها، یکی یکی میشکستند

  یکی از محافظین تیر خورده بود، آن یکی داد میزد آقا بیا

 ...گفته بودم بار آ... آخریه که منو تهدید میکنی-

 .خشم دندان روی هم ساییددربندی از 

 .او را با خود به بیرون کشیدند

 .از هر سمتی که قصد فرار داشتند، ناموفق بودند

 .محافظینش یکی یکی تیر میخوردند، میمیردند و دربندی نمیدانست باید چه کار کند

 .دیوانه وار شروع به تیراندازی کرد بدون این که شخص خاصی را هدف بیرد

 .که هر لحظه امکان داشت، تارهای صوتی اش از کار بیوفتند آنچنان داد میزد

 .اسلحه را سمت شاهو گرفت

 !کل صورتش عرق کرده و دستانش میلرزید، ترسیده بود

 !میبرم جهنم اگه قرار باشه بمیرم، تو رو هم با خودم-

 .ماموران پلیس، سمتش نشانه گرفته بودند

 .یم شودهشدار میدادند که اسحله را رها کند و تسل
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 .مدام تذکر میدادند که راه فراری ندارد، باید تسلیم شود ولی او اسحله را رها نمیکرد

 .کارش تمام بود، اما نمیخواست قبول کند از جوانکی چموش رو دست خورده

 .آنقدر کارنامه اش سیاه بود که بدون شک اعدامش میکردند

 !یرددو مامور به سمتش آمدند، عادالنه نبود اگر تنها بم

 .همه چیز در کسری از ثانیه اتفاق افتاد

 !...مثل کشیده شدن ماشه و اصابت تیر با سینه شاهو

 

هنوز دلش نیامده بود موبایل را از دستش رها کند و همچون دیوانه ها لحظه ای لبخند 

 .میزد و لحظه دیگر اخم به صورتش مینشست

د که بارها به مهسا گفته بود قرار بود بی حاشیه، مستقل زندگی کند. مگر خودش نبو

  به جنس مذکر جماعت اعتماد ندارد؟

 پس حاال چه اتفاقی افتاده بود؟ مگر شاهو چه فرقی با بقیه مردها داشت؟

خب...، اگر منصفانه قضاوت میکرد، با شعورتر از میعاد یا عمو بهمنش بود اما باز 

 .متفاوت بشماردآن هم دلیل کافی و قانع کننده ای نمیشد که او را 

پدرش هم مرد خوب و مهربانی بود، بی منت محبت میکرد اما آخرش چه شد؟ او 

 !هم تنهایش گذاشت

  اگر برود، اگر بد شود، اگر بمیرد چه؟

 ...باید فکرش را از سرش بیرون میکرد

چته تو؟ باز خل شدی؟ باز رفتی »دوست داشت بزند توی سرش، به خودش بگوید؛ 

 «تو هپروت؟

من که خودمو  به کسی ننداختم، جلب توجه نکردم، بدون »خودش جواب میداد؛ بعد 

 «!اینکه من کاری کرده باشم توجهش بهم جلب شده، احتماال از من خوشش اومده

  خب خوشش آمده باشد، که چه؟
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مثال چه کار میکند؟ مثل رمان ها جلویش زانو میزند برای خواستگاری؟ یا عین 

واقعی یک مدت با او وقت میگذراند و بعد میرود با فالن دختر زندگی های مسخره 

  از همین باال شهر خودشان ازدواج میکند؟

از همین ها که لباس های مارک میپوشند، هفت قلم آرایش میکنند و با عشوه پشت 

  ...چشم نازک میکنند

کله دلناز را چه به این کارها؟ یک عمر با پسر عموها و دختر عمویش توی سر و 

 .هم زدند

  .اصال با کالس بودن را بلد نبود، با کفش پاشنه بلند نمیتوانست راه برود

 .برایش سخت بود، هی ممکن بود بخورد زمین

 !از رابطه، از عشق بازی چه سرش میشد؟ هیچ چیز

 .او کجا و شاهو کجا... ، قبال ازدواج کرده، تجربه داشته

 !ایستاصال از سر و رویش هم میبارد که حرفه

 .از همان مدل مردهایی که البد در رابطه طرف را دیوانه میکنند

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 .با این که هیچ کس متوجه افکارش نشده بود، باز خجالت کشید و صورتش سرخ شد

نباید با شاهو تماس میگرفت. وقتی نمیتواند احساساتش را کنترل کند، با ادامه ارتباط 

 .ا لو میدهدفقط خودش ر

 ...حتما به او و خوش خیالی اش میخندد

 .در دل مسخره اش میکند

اصال به درک که او با مالحضه ترین مردی بود که تا آن روز در زندگی اش دیده، 

 .به درک که کمکش کرده، از او محافظت کرده

 .برایش خانه جدید پیدا کرده

 «دلی»به درک که مهربان است، که قشنگ میگوید : 
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ه جهنم که چشمانش وقت شیطنت همچون گویی شیشه ای روشن و براق میشوند ب

 ...دل دلناز را میبرندو

  کاش زنگ نزده بود، حاال شاهو پیش خودش چه فکر میکند؟

 .یا یک همچین چیزی، اصال برای همین آنطور خندید« دختره آمار داده!»

 .عصر اگر پیدایش شد، از اتاقش بیرون نمی آید

  «ببریم مالقات؟ مگه نمیخواستی ننه رو»حرفی زد، اگر گفت اگر هم 

 !باید مغرور و بیخیال جواب دهد من کار دارم خودتون زحمتشو بکشید

هیچ کس از او توقعی نداشت، کجای دنیا کسی به مالقات بیماری میرود که او را 

 قبال حتی یک بار هم ندیده؟

 .گوشه ناخنش را به دندان گرفت

 !د هم ندایی درونی به او میگفت شاهو فرق داردحسی، یا شای

 .صبر کن، کمی زمان بده... به خودت فرصت بده

  حاال که اتفاقی نیافتاده اما اگر هم بیوفتد چرا زندگی را به خودت حرام میکنی؟

  از کجا معلوم که آخرش بد باشد؟ تلخ باشد؟

  از کجا میدانی که قرار است رو دست بخوری؟

گفت و در حیاط بی هدف چرخید، اگر به فکر کردن ادامه میداد حتما  زیر لب« اَه»

  !دیوانه میشد

 .صدای موبایلش که بلند شد، آن را سریع مقابل چشمانش گرفت

شماره ناشناس بود. حس بدی که از اول صبح ولش نکرده بود دوباره با شدت بیشتر 

 .سر و کله اش پیدا شد

 .خ دادآب دهانش را بلعید و تماس را پاس

 بله؟-

سالم از بیمارستان... تماس میگیرم، آخرین تماس آقای سلطانی با شما بوده، با -

 ایشون نسبتی دارید؟
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 .برای چند لحظه حتی یادش رفت نفس بکشد

جلوی چشمانش سیاهی رفت و در عرض چند ثانیه بدترین اتفاقات را در ذهنش 

 .مرور کرد

  د اگر بمیرد چه؟همین چند دقیقه پیش از خودش پرسیده بو

 .روی زمین وا رفت

  خانم... گوشتون با منه؟-

 :تمام توانش فقط سوالی تک کلمه ای بود که از دهانش بیرون آمد

 چی؟-

 :و از پشت خط بی حوصله جواب شنید

 .لطفا خودتون رو هر چه سریع تر برسونید اینجا-

 .دویدن کردو به سمت اتاقش شروع به  سراسیمه و دستپاچه از جا بلند شد

 .به اولین مانتو و شالی که دستش رسید چنگ زد

کالفه وعصبی دور خودش چرخید، قرار نبود اینطور شود... دلش میخواست داد 

  .بزند، از ته دل

  ...دوست داشت برود و یقه یک نفر را بگیرد، از او شاکی شود

بزند کیف پولش در آن لحظه تمام وسایل برایش غریبه بودند و حتی نمیتوانست حدس 

 .را کجا گذاشته

 راستی خدا یقه دارد؟

 .کشو را بیرون کشید و بی حوصله لباس ها رو روی زمین انداخت

کیف دستی مشکی رنگش را که عادت داشت همیشه بین لباس ها بگذارد، برداشت 

 .و برای اطمینان داخلش را چک کرد

 .کیف پول کوچکش همان جا بود

در اتاق را بست اما قبل از بیرون رفتن از حیاط لحظه  آن را روی دوشش انداخت و

 .ای مردد ایستاد
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 نباید به ننه خبر میداد؟

 .ترجیح داد پیرزن را نگران نکند

با قدم هایی که کم از دویدن نداشت خودش را به سر خیابان رساند و دستش را مقابل 

 .اولین تاکسی زرد رنگ تکان داد

 دربست-

 .ترمز کرد و مقابل پای دلناز ایستادراننده از خدا خواسته 

 .آدرس بیمارستان را داد و تاکید کرد عجله کند

 ...پس بیخود نبود که دلش شور میزد

 .از صبح هر بار با فکر به شاهو دلش توی هم میپیچید و استرس میگرفت

نفهمید تا رسیدن به بیمارستان چند دقیقه طول کشید اما برایش حکم چند ساعت را 

 .داشت

 .بفرمایید--

  .چند اسکناس بیرون کشید و سمت راننده گرفت

 .خانم صبر کن بقیه پولتو بدم-

 :در حالیکه خودش را تقریبا از ماشین به بیرون پرت میکرد، گفت

 .نمیخواد آقا، مال خودت-

 ...شاید برای اولین بار بود که اهمیتی به پول تاکسی نمیداد و دست و دلبازی میکرد

 .پرستاری رفت، از ترس آب دهانش را چند بار پشت هم بلعیدسمت ایستگاه 

پرستار مشغول نوشتن متنی انگلیسی رو برگه بود که دلناز چیزی از آن سر در نمی 

 .اورد

 ...سالم-

 .توجه پرستار به او جلب شد و با لبخند به چهره رنگ پریده اش نگاهی انداخت

 سالم جانم؟-
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 .گرفته بود، فرق داشتصدایش با زنی که به او تماس 

 .زدن گفتن بیام اینجا، گفتن هر چه سریع تر خودمو برسونم به من زنگ -

  بیمارت چیه؟ اسم-

  ...شاهو-

 .و نگران و ملتمس به پرستار نگاه کرد

  خیلی حالش بده؟ آخه چی شده؟-

 :پرستار که نام ها را باال و پایین میکرد، پرسید

  سلطانی؟-

  من گفتن خودمو سریع برسونم، یعنی اینقدر اوضاعش حاده؟بله، بله... به -

 .زن نگاهی مهربان و دلسوزانه حواله اش کرد

  ستوای از دست مژده، خیلی بی حوصله-

 .به همه همین جمله کلیشه ای رو میگه و قطع میکنه تا هی سوال پیچش نکنن

کرد و تک تک دندان اگر اولویتش دیدن شاهو نبود، حتما این مژده کذایی را پیدا می

 .هایش را خرد میکرد

 ...کمی امید گرفت، پس شاید حالش خیلی هم بد نباشد

  میشه بگید چرا اوردنش بیمارستان؟-

 .صدایش اما همچنان میلرزید

 ...اره، صبر کن چک کنم یه لحظه-

بعدا میتوانست کتابی بنویسد از اینکه یک لحظه چقدر میتواند کش بیاید، چقدر 

 ...ود، چقدر جانت را باال بیاوردطوالنی ش

 :پرونده را نگاهی انداخت و با همان لبخند مسخره گفت

 !تیر خورده-

 !به گوش هایش اطمینان نداشت، به هر چیزی فکر کرده بود جز تیر خوردن
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تصادف، آتش سوزی، سقوط از ارتفاع... هر چیزی که ممکن است سهوا اتفاق بیوفتد 

  اما تیراندازی؟

  عا که بود؟شاهو واق

 :ناباور زمزمه کرد

  زندست؟-

آره عزیزم، چرا نباشه؟ چون جلیقه ضد گلوله تنش بوده، مشکل خاصی نداره، یه -

 .مدت استراحت کنه خوب میشه

فقط مثل اینکه نتونسته به خاطر شدت برخورد تعادلشو حفظ کنه و از پشت زمین 

 .افتاده

 .اوردنش اینجاسرش ضربه خورده و بیهوش شده بود وقتی 

 .اصال واسه همین اوردنش بیمارستان، نه به خاطر تیری که به سینش خورده

  گیج شده بود، نکند شاهو پلیس مخفی باشد؟

  نکند او را با نقشه به خانه مادربزرگش آورده؟

  اگر اختر بانو واقعا مادربزرگش نباشد چه؟

  یعنی االن تو کماست؟ اصال چرا تیر خورده؟ کی زده؟-

 .باید به هوش بیاد نه جانم، چقدر جنایی فکر میکنی به همه چیز، دیگه کم کم-

 .از سرشم عکس گرفتن برای اطمینان ولی بعیده مشکل داشته باشه

 .بازم اگه خواستی میتونی با دکترش صحبت کنی، طبقه باالست

 .بقیه سواالتم من جوابشو نمیدونم

 میشه دیدش؟-

 .سمت راست، دومین اتاق-

 .قدم های سستی مسیر را طی کرد با
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با وجود تمام عالمت سوال هایی که در ذهنش ایجاد شده بود، تا از نزدیک نمیدیدش 

 .دلش آرام نمیگرفت

 .در باز بود پس بی صدا وارد اتاق شد

 .به نظرش رسید بهتر است در را ببند، سر و صدا شاید اذیتش میکرد

و جوری که رویش خوابیده بود، دهن اندام درشت و ورزیده اش به آن تخت جمع 

 .کجی میکرد

تخت کناری خالی بود. خدا را شکر کرد که با خیال راحت و بدون معذب شدن 

 .میتواند نگاهش کند

 .بی اراده چشمانش از اشک پر شد

 .به کیفش چنگ زد و جلوتر رفت

د دیگر چشمانش بسته بود، مژه های پرش چنان توی هم رفته بودند که انگار قرار نبو

 .از هم بازشان کند

 ...روی صورتش اخم ریزی نشسته بود، احتماال از درد

 .سرش باند پیچی شده و به دستش سرم زده بودند

 .با خودش که تعارف نداشت، از این مرد خوشش می آمد

 ...از این آدم مرموز و حتی تا حدودی ترسناک که حتی نمیدانست دقیقا چه کاره است

 .باال آورد دستش را با تردید

 .انگشتان دستش را آرام شروع به نوازش کرد

 .در برابر شاهو، دستش ریزه میزه به نظر میرسید

لبش را گزید، اگر هوشیار بود هیچ وقت دل و جرئتش را نداشت لمسش کند ولی 

 حاال که بیهوش است خب چه اشکالی دارد؟

 ...تو قوی هستی، چیزیت نمیشه میدونم-

 !قول بدی مراقب خودت باشی که پات اینجاها باز نشهبعدشم دیگه باید 

  !فکر نکنی دارم خواهش میکنما، این یه دستوره باید بهش اهمیت بدی
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 .نداشت خاطره خوبی از بیمارستان

 ...کودکی اش را برایش تداعی میکرد، رفتن پدر و مادرش را و حتی نوجوانی اش

ال تبدیل به یک آدم پرخاشگر و مادربزرگی که او را غرق محبت میکرد و اگر حا

 .عقده ای نشده بود، همه را مدیون او بود

 .در همین بیمارستان ها عزیزانش او را ترک کرده و تنهایش گذاشته بودند

نمیدانست دقیقا از کی شاهو را به لیست آدم های مهم زندگی اش وارد کرده اما 

 .میدانست که باید به هوش آید، خوب شود

سرش داد و بیداد راه بیاندازد، سوال پیچش کند. برایش خط و نشان  بعدش میتواند

 ...بکشد

 .هنوز خیره اش بود که لرزیدن پلکش را احساس کرد

 .خودش را جلوتر کشید، شاید اشتباه دیده باشد

 .اما پلکش دوباره تکان خورد، دستش را از دست شاهو بالفاصله جدا کرد

 .لبخند از ته دلی زدو با دیدن چشمان تیله ای دردمندش 

 ...سالم-

شاهو سر درد وحشتناکی داشت و دلناز را تار میدید با این حال لبخند بی جان زد و 

 :با لحن مهربان و مردانه اش گفت

 سالم دلی-

 :تمام سعیش را کرد تا ذوقش را نشان ندهد. لبخندش را جمع کرد و کوتاه گفت

 .ون خبر بدمخداروشکر به هوش اومدین، میرم به خانوادت-

 .تخت را کامل دور نزده بود که با صدای شاهو متوقف شد

 !صبر کن دلی-

  معنی داشت آنقدر زیبا صدایش بزند؟ با حرص چشم بست، چه

 .الزم نیست به او... اونا حرفی بزنی، چیزیم نیست بیـ... بیخود نگران میشن-
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 .چشم دزدید و نگاهش را به در دوخت

 .امشب پیشتون باشه، من... من کار دارم نمیتونمبه هر حال باید یکی -

 .شاهو او را زیر نظر داشت

به نظر میرسید رفتارش با همیشه فرق دارد و چیزی این میان درست نیست! اما 

 .علتش را متوجه نمیشد

 .اگر نمیخواست بماند، نمیتوانست مجبورش کند

 .خبر بده باشه، پـ... پس بی زحمت به ایـ... این شماره که میگم-

 :دلناز موبایلش را کیف بیرون آورد و گفت

 .بفرمایید-

 :شاهو شماره رسول را داد و اضافه کرد

 .دوستمه، بهش یه ا... اس ام اس هم بدی کا... کافیه. خودشو میرسونه-

 ...باشه-

 .چند لحظه ای بینشان سکوت شد

احافظی زیر نفس عمیقی کشید و خد جو سنگین شده بود و بر خالف میل قلبی اش

 .لب گفت

 .با قدم های سریع از اتاق خارج شد و شاهو را متعجب ترک کرد

 .سردرد فرصت فکر بیشتر را به او نداد و ناچار شد چشمانش را ببنند 

در آن سو، روی نیمکت چوبی در محوطه بیمارستان نشسته و رسول را خبر کرده 

 .بود

میکند، با تمام دالیلی که برای  با وجود اینکه رسول گفته بود همین حاال حرکت

دلخور شدن و دور ماندن از شاهو داشت، باز هم دلش نیامد قبل از آمدن دوستش از 

 .بیمارستان برود

 .دقایقی بعد، هیکل درشت رسول مقابلش قرار گرفته بود
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اش را برای شاهو بیرون دلناز را به خوبی میشناخت. ناسالمتی او بود که تمام زندگی

  !ودکشیده ب

 .سالم دلناز خانم، ممنون از اینکه تماس گرفتید و بهم خبر دادید-

 .من دیگه حواسم به شاهو هست، برید به کارتون برسید

 :از اینکه آنقدر سریع او را شناخته تعجب کرد اما با این حال گفت

 .سالم، خواهش میکنم، پس با اجازه-

همان بود، باید از شاهو سلطانی با اکراه از بیمارستان دور شد اما همچنان نظرش 

 !دور بود

 .رسول سرش را از لوالی در وارد و با نیش باز سالم کرد

 چیکار کردی با خودت مرتیکه؟ جو پلیس بازی گرفتت؟-

خودش را کنارش روی تخت ولو کرد، صدای قیژ مانندی بلند شد و تخت تکان 

 .محکمی خورد

 :ر حسرت گفتشاهو آهی کشید و با نگاهی خیره به افق، پ

چـ... چرا باید یه حو... حوری بره جاش توی نرخر بیای؟ تخت شکست، پا... پاشو -

 !ببینم

رسول به روی خودش نیاورد و خودش را با چیدن آبمیوه و کمپوت ها در یخچال 

 .مشغول کرد

 !لیاقت رفاقت منو نداری شاهو، دوست خوب دیگه مثل دُر کمیابه-

 .را در یخچال رها کند و آن را برای خودش برددلش نیامد کمپوت آناناس 

اینا واسه چیه دیگه؟ این همه آ... آبمیوه میخوام چیـ... چیکار؟ برو دکترمو پـ... پیدا -

 !مکن بگو من میخوام برم خونه

 .رسول بیخیال آناناس میخورد و به قیافه درهم شاهو نگاه میکرد

  شنیدی چی گفتم؟-

 .آب آناناس را هورت کشیدقوطی را کج کرد و کمی از 



کاوریری  
 

272 | P a g e  
 

 !اوهوم-

 پس چـ... چرا هنوز ایـ... اینجا ایستادی؟-

چون االن دیگه دیر وقته، دکتره بعید بدونم باشه، تو رو هم همون فردا صبح مرخص -

 .میکنن

 .کالفه اه زیر  لب گفت و نفسش را محکم بیرون داد

 !برو بگو میخوام همین اااالن برم، همه چی با رضایت خودم-

 :رسول ضربه ای به شانه اش زد و بیخیال گفت

 !داداش بیخیال، تو خودتم بخوای من نمیذارم، امشب همین جا موندگاری-

 .راه چاره ای که نیافت، چشمانش را بست

 نمیخوای بپرسی؟-

  رسول روی تخت کناری دراز کشید

  چیو؟-

 ...ایـ... اینکه چی شد و چـ... چرا اینجام-

 .و ساعدش را روی چشمانش گذاشت شانه باال انداخت

 !نه، اگه بخوای خودت میگی دیگه-

 !احتماال تاثیر آرامبخش ها بود که او را آنقدر خواب آلود و بی حوصله کرده بود

 :زمزمه کرد

بذار یکم حا... حالم جا بیاد، بعد همشو واست تعریف میکنم، را... راستی... موبایلمو -

 بهم میدی؟

 ؟باشه، ولی برای چی-

 .موبایل که روی میز و بین دو تخت بود را سمت شاهو گرفت

 ...تشکری کرد و برای دلناز نوشت: ممنون به خاطر امروز، باشد که جبران شود

 .در را باز کرد و بدون اینکه شاهو را رها کند، کلید را روی کانتر گذاشت
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 :خودش را عقب کشید و غر زد

 .دکترم گفت هیـ... هیچیم نیستولم کن بابا،خوبم ! دیدی که د... -

 :رسول با تعجب نگاهی به اطراف انداخت و گفت

 خونه رو کی این شکلی کردی؟-

 .بی حوصله روی تخت ولو شد

 ...حس میکرد بوی بیمارستان میدهد، بوی الکل، بوی مواد ضد عفونی کننده

  چه شکلی؟-

 .فکر کردم اشتباه اومدم این تخت، کاغذ دیواریا، کال کوبیدی از نو ساختی. یه لحظه-

شانه باال انداخت. ترجیح میداد به رسول نگوید دلیلی نمیبیند دیگر خانه اش طبق 

 !سلیقه عشق سابقش که چند سالیست زن برادرش هم شده، بماند

  همینجوری، وا... واسه تنوع... بد شده مگه؟-

 :روی کاناپه نشست و با رضایت گفت

 !نه اتفاقا، خیلی هم عالی-

 .با نگاهی خیره مشغول تماشای شاهو شد و

  االن خوبی دیگه؟-

  !باور کن-

  !خیلی خب، پس دقت کن ببین من چی میگم-

 :شاهو آهی کشید و زمزمه کرد

 ...باز رفت رو منبر-

 .آره، اصال هر چی! به خدا یه کارایی میکنی مغز آدم سوت میکشه از دستت-

همکاری کنی؟ مگه من وکیلت نیستم؟ مگه چرا به من نگفته بودی میخوای با پلیس 

 باالسرت، بیمارستانی؟ رفیقت نیستم؟ باید عین غریبه ها اون دختره بهم بگه بیام

  !ا... اوال اون دختره نه و دلناز خانم-
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دوما چو... چون دیگه قضیه شخصی شده بود، هـ... همون شبی که چندتا قلچماغ 

ن با خودم عهد بستم که تالفی این کا... کارشو فرستاد دنبالم و نا... ناغافل منو زد

ببینه! اگه به تو میگفتم، نمیذاشتی! ولی من باید قـ... قیافه دربندی رو وقتی جلوی 

  !چـ... چشمام بهش دستبند میزدن، میدیدم تا آ... آروم شم

 .رسول با حیرت لپ های را باد و سپس محکم خالی کرد

اری؟ نمیگی اگه تیرو جای سینت، میزد تو سرت آخه این چه غرور خرکیه که تو د-

  باید چیکار میکردی؟

 .ساعدش را روی چشمانش گذاشت و بیخیال شانه باال انداخت

  حاال که نزده، ال... المپو خاموش میکنی؟-

 .مشت نه چندان آرامی به شکم شاهو زد

  مرتیکه آخرش از دستت دق میکنم من، چقدر حرص منو در میاری؟-

پلیس بازیت یه طرف، اون پرونده تجاوز یه طرف، این که هر چی هم ماجرای 

  !میخوری چاق نمیشی یه طرف

 .آخی زیر لب گفت، لبخند یک وری زد و یکی از چشمانش را باز کرد

  بیشتر از همه، همون مورد آ... آخر داره میسوزونتت نه؟-

 .خفه بابا-

 .این بار خندید

کس تو، غذای سالم میخورم! هیـ... هیچ وقت هم چا... چاق نمیشم چـ... چون برع-

 .تو حجمش زیاده روی نکردم

 .رسول دستش را به معنی برو بابا در هوا تکان داد

ش؟ آخه مگه اسکولم مثل تو سبزیجات و گوشت بخار پز شده بخورم گند بزنم به مزه-

 !بحثو منحرف نکن ها، داشتم سرت غر میزدم

کن خوابم میاد هنوز، نمیدونم چه کو... کوفتی به خوردم مگه تموم نشد؟ با... باور -

 .دادن خمار خوابم

  !خالصه میگم تا خوابت نبرده-
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  !ببین االن درسته به روت نمیارم ولی واقعا از دستت ناراحتم

ممکن بود تو بد دردسری بیوفتی، خداروشکر، تا حد زیادی شانس باهات یار بود و 

ازت عاجزانه میخوام محتاط تر باشی، باهام مشورت اتفاق بدی برات نیوفتاد ولی 

 .کنی

ببین شاهو شکایتی که شده گفتم برات دردسر نمیشه درست! اما به شرطی که تو هم 

 .هر روز به یه دلیل پات به کالنتری باز نشه

 .ای که بو قرمه سبزی میده رو مدیریت کن، ما هنوز کارمون تموم نشدهیکم اون کله

 !تو بده، بعدش هر کار دوست داشتی بکنتبرئهبذار قاضی حکم 

 .کنار شاهو روی تخت دراز کشید

  !برو او... اونور ببینم-

  چرا؟-

 .زیر بغلش را بو کرد

  دیروز رفتم حموم، بو هم نمیدم که! شاهو تختت کوچیک نیست یکم؟-

 !تخت دو... دو نفرست، ولی ما دوتا دست کم حـ... حکم چهارنفرو داریم-

 ...شدمقانع -

 .دلناز برای ننه استکان چای را دوباره پر کرد

 .شیرینش نمیکنم، دیابت دارید براتون خوب نیست-

 .اختر بانو چهره ناراضی به خود گرفت

  !تلخ بخورم؟ شما دوتا دیگه شورشو در آوردید-

 :در حالیکه برای خودش با عجله لقمه نان و پنیر درست میکرد، پرسید

  کدوم دوتا؟-

  !اون شاهو تو و-

 .ای که گاز زده بود در گلویش پریددفعه لقمهیک
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نباید نسبت به او واکنش نشان میداد، قرار بود فراموشش کند، اما مگر دست خودش 

  بود؟

 .سنگینی نگاه متعجب اختربانو را که حس کرد، فحشی به خودش داد

 .چندبار پشتش زد تا سرفه اش بند بیاید

 چی شد مادر؟-

 .چای را نوشید تا لقمه گیر کرده در گلویش را پایین دهد و بتواند حرف بزندکمی از 

 ...هی... هیچی، خوبم-

ننه مشکوکانه نگاهش کرد. سرش را پایین انداخت تا بیشتر از این خودش را لو 

 .ندهد

 .اما ظاهرا قرار نبود بیخیال شاهو شود

نگفتی بهش زنگ زدی و وایسا بینم، حواس برام نمونده... تو مگه دیروز صبح -

  قرار شد عصر بیاد اینجا؟ پس چی شد؟

دروغ گفتن برایش دشوار بود، به آن عادت نداشت و به طرز واضحی در گفتنش 

 ...لنگ میزد! اما تالش کرد طبیعی رفتار کند

به خوبی میدانست که شاهو جایگاه ویژه ای نزد اختر بانو دارد و برایش عزیز است، 

 .کند نمیخواست نگرانش

راستش... براشون کاری پیش اومد، گفتن یه روز دیگه میان. یادم رفت بهتون خبر -

 .بدم، ببخشید

 خب پس بذار من یه زنگ بهش بزنم... اون تلفن من کو؟-

 .ها از جا پریددلناز همچون برق گرفته

 .ننه با ترس دستش را روی قلبش گذاشت

 ه نعوذباهلل جنی منی شدی؟بسم هللا... امروز چرا اینجوری میکنی؟ نکن-

 .از شدت دستپاچگی خندید



کاوریری  
 

277 | P a g e  
 

هه، نه این چه حرفیه! من فقط... نه که یکم عجله دارم نمیتونم دنبال گوشیتون  -

 .بگردم

 ...تازه االن سر کارن حتما! به نظرم بعدا باهاش تماس بگیرید، مثال عصر

  !من دیگه برم، دیرم شده

 .اصراری نکرد برخالف روزهای قبل اینبار اختر بانو

 !باشه ننه، برو تا یه بالیی سر خودت نیوردی-

 .لب گزید و با گام های سریع از مهلکه گریخت

و نزدیک به تولیدی، حس کرد غیر از خودش در کوچه خلوت، صدای  میان راه

 .پایی پشت سرش میشنود

 .به عقب برگشت و نگاهی اجمالی به اطرافش انداخت اما هیچ کس آنجا نبود

 .شانه باال انداخت زنگ آیفون را فشار داد

  !شاید هم به قول اختر بانو، امروز یک مرگش شده

 .در با صدای تیک مانندی باز شد

 .سری تکان داد و با لبخند وارد تولیدی شد

 .باید فکر و خیال را حداقل تا پایان ساعت کاری رها میکرد

اصال هم به تو ربطی نداره با خودش تکرار کرد، هر گونه فکر و خیالی قدغن، 

 !حالش چطوره، کارتو بکن

تمام مدت ساعات کاری آنقدر حواسش پرت اتفاقات اخیر بود که چند باری هم اشتباه 

 .کرد

پارچه را کج دوخته بود و با آهی ناامید، مشغول باز کردن نخ ها و دوختن دوباره 

 .شد

سر و کله اش پیدا شده باشد،  نکند واقعا کسی تعقیبش کرده باشد؟ اگر میعاد دوباره

  چه؟

 .فکر میکرد حداقل تا مدتی از دست او آسایش دارد
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 .بشکاف را میان نخ گذاشت و با حرص آن را پاره کرد

 .دست خانم ملکی که روی شانه اش نشست، با ترس از جا پرید

  چی شد دلناز؟ ترسیدی؟-

یبم کرده و احتماال میخواهد نمیتوانست بگوید؛ بله میترسم! حدس میزنم پسر عمویم تعق

 .انتقام آن کتک خوردن مفتضحانه اش را بگیرد

 .لبخندی ساختگی روی لب نشاند

 .نه... فقط، ببخشید متوجه نشدم کی اومدین-

اشکالی نداره، امروز انگار حالت خوب نیست. خواستم بهت بگم میتونی زودتر -

 .بری، اینجوری فقط داری خودتو خسته میکنی

 .زید، نمیخواست بهانه دست کسی بدهدلبش را گ

 .باید صاحبکارش را راضی نگه میداشت

 .حواسمو جمع میکنم، شرمنده نه، نه، خوبم-

 .شانه اش را کمی فشار داد و مهربان لبخند زد

 .پاش برو دختر خوب، میگه خوبم اونوقت رنگش عین گچ شده-

 ...آخه-

 .گذاشتپارچه را از میان دستش کشید و روی میز خیاطی 

 !آخه، ماخه نداریم، پاشو-

 ...به جاش فردا بیشتر میمونم پس-

 .حاال تو پاشو برو، به فردا هم میرسیم-

 .بعد از تشکر، وسایلش را جمع و با همه خداحافظی کرد

همین که از تولیدی خارج شد، با دقت به کوچه نگاه کرد ولی هیچ چیز مشکوکی 

 .ندید
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خانه را با قدم های تندی طی کند. چند بار تعادلش را از با این حال ترجیح داد مسیر 

 .دست داد و کم مانده بود زمین بخورد

 .صورتی که از استرس به عرق نشسته بود را پاک کرد

 .کلید را در قفل چرخاند و در را باز کرد

 .صدایی در نزدیکی اش شنید. با ترس به عقب چرخید

 .نش به وضوح میلرزیدحرکت جسمی سایه مانند را حس کرد. دستا

در را کامل باز کرد و خودش را توی حیاط انداخت اما قبل از بستن در همراه او 

 .مردی درشت اندام وارد شد

 .آنقدر شوکه شده بود که عکس العملی جز چند گام به عقب رفتن، نتوانست نشان دهد

 :اتحانه گفتمرد دستش را به چهارچوب در تکیه داد و با لحنی پر تمسخر و البته ف

 !دیدی آخرش اسی تیزی پیدات کرد-

 .باورش نمیشد آنچه که اتفاق افتاده، حقیقت داشته باشد

اسماعیل شرخر، معروف به اسی تیزی حاال کنارش در حیاط خانه ایستاده بود! 

 ...چیزی شبیه به کابوس میمانست

  چین اسمی رو حاجیت گذاشتن؟دونی چرا هممی-

 .بردود، انسانی سادیسمی که از ترس دیگران لذت مینیشخندش آزاردهنده ب

 !برو بیرون-

 .کرد ظاهرش را حفظ کندلرزید اما سعی میصدایش می

  خوای به ما بدی؟ِد نشد...، زوده هنوز آبجی! یه چایی شیرینی، چیزی... نمی-

 .آب دهانش را چند بار پشت هم بلعید

 !نزدم به صد و ده زنگمن با شما حرفی ندارم، گفتم برو بیرون تا -

آمد او هم همان قدر اسی باز خندید و جلوتر رفت. هر چند گام که به سمت دلناز می

 .رفتبه عقب می
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از این مردک الت هیچ چیز بعید نبود. در تصمیمی آنی، پا به فرار گذاشت. مقصدش 

 .رفتن به اتاق و قفل کردن در بود

رسید، ماهرانه دلناز را مهار کرد و می اما اسی با سرعتی که از او بعید به نظر

 .چاقو را با حرکت سریعی روی شاهرگش گذاشت

 .عمال نفسش بند آمد. کم مانده بود خودش را خیس کند

 .کشیدناله وار نفس می

واسه همین بهم گفتن تیزی! تو بریدن شاهرگ، خیلی تیز و بزم! یه جوری که مو -

کجا خورده! خب دیگه وقشته که بگی عموت فهمه از ال درزش نره، طرف اصال نمی

  !کدوم گوریه

 ...ن... نمیدونم-

 .نعره زد

 شه؟زررر نزن مگه می-

 .فشار چاقو بیشتر شد و سوزشی را روی گردنش حس کرد

 .دیگر نتوانست خودش را کنترل کند، با صدای بلند و از ته دل، زیر گریه زد

 .دونم ولم کن؟ به خدا نمیدونم،شما چرا هی میای سراغ منمن ن... نمی-

هیس، خفه! برای من آبغوره نگیر اعصاب مصاب ندارم. جواب درست بده تا -

  خیالت شم! شنفتی چی میگم؟بی

 .دستش را از دو طرف روی بازوان دلناز گذاشت و تکانش داد

 !بنال دیگه-

 .هق هق میکرد، جانش داشت باال می آمد

 .کردن رفتنبه روح مامان بابام نمیدونم، ولم -

صورت خیس از اشکش، بدنی که به لرزه افتاده بود و چشمانی که صداقت را فریاد 

 .میزد، باعث شد اسی او را رها کند

  !نه که دلش برای دلناز سوخته باشد، نه
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 !تواند بکندفقط فهمید که برای رسیدن به بهمن، دلناز هیچ کمکی نمی

 :با آرامشی ساختگی گفت

 ...دونی کجا قایم شده، تو نمیباشه، باور کردم-

 .یقه مانتوی دلناز را محکم گرفت و تا مقابل صورتش، جلو آورد

دانست چطور تا آن لحظه شد و خودش هم نمیچشمان دلناز گرد تر از این نمی

 !تعادلش را حفظ کرده و پخش زمین نشده

  ی بگیرم؟و باس از کپس حاال تکلیف چیه؟ اگه اون جاکش بزدل پیداش نشه طلبم-

 .فقط توانست سرش را به چپ و راست تکان دهد

  ...و صاف کنیشاید هم تو بتونی یه جوری حسابش-

 .خواست، همچین پولی نداشتحتی اگر هم می

 .آنچه پس انداز کرده بود، یک دهم مبلغ بدهی نبود

 .صدایش انگار از ته چاه باال می آمد

 ...جواهریمن ندارم هیچی، نه پس اندازی، نه طال -

 .دستش را روی صورت دلناز کشید

 از طرز نگاهش و دستی که بی رضایت او روی صورتش نشسته بود، چندشش شد

 .خودش را سعی کرد عقب بکشد، اما نتوانست حتی تکان کوچکی بخورد

 !منظور منم پول نبود-

 .نگاهی به اطراف انداخت و به اتاق دلناز اشاره کرد

  جا؟ اتاقته آره؟ پس این خونه چیه؟بری اینکردی داشتی فرار می-

 :دوباره با ترس بیشتر زمزمه کرد

 .ولم کن-

 :نیشخندی زد و گفت

  !اتاقتهپس-
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 .بردکشان با خودش سمت اتاق میدلناز را روی کشان

 .حال میان دست های مرد کشیده میشدحتی گریه اش بند آمده بود و بی

دند. نه که نخواهد کاری بکند، فقط انگار تمام پاهایش بی وزن روی زمین افتاده بو

 .اعضای تنش از کار افتاده بودند

 باید جلویش را میگرفت، اما مگر توانش را داشت؟

 .اسی چند بار دستگیره در را باال و پایین کرد اما باز نشد

 .دلناز را که رها کرد، روی زمین پرت شد

 .کلیدو بده-

 .ر بودتمام عکس العمل دلناز لرزش بیشت

 .عصبی فحش بدی به او داد و کیفش را که میان راه افتاده بود برداشت

  تو اینه نه؟-

 .دلناز سرش را به نشانه نفی، باال و پایین کرد

 .اما اسی بی توجه به او کیف را باز کرد

آنقدر وسیله های کوچک و درشت ضروری و غیر ضروری داشت که باعث میشد 

 .پیدا کردن کلید سخت شود

 .کالفه کیف را سر و ته کرد و هر آنچه داخلش بود را روی زمین ریخت

  بازار شامه مگه؟-

 .کلید را چنگ زد و فاتحانه سمت دلناز آمد

 .دست زیر چانه اش گذاشت و چشمک زد

 .ببین عروسک، اگه چموش بازی درنیاری، قول میدم به تو هم خوش بگذره-

بد دهان و دندان های زرد و خرابش به دلناز خودش را عقب کشید، حالش از بوی 

 .هم خورد

 :در حالیکه در را باز میکرد ادامه داد
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 .غلط اندازه ولی ناموسا اونقدرا هم بیشعور نیستم دیگه همچین بگی نگی، ظاهرم-

 .در را تا انتها باز کرد و دست دلناز را کشید

 .بفرما تو جیگر-

بیشتر از حالت عادی درشت شده بودند  از ترس به سکسکه افتاده بود. با چشمانی که

 .به اسی که به کابوسی واقعی مبدل شده بود، نگاه میکرد

 .بی اراده ناخن های بلندش را در گوشت دست مرد فرد کرد و خودش را عقب کشید

 .اما فرصت فرار نیافت و اسی با دست دیگر او را سمت خودش هل داد

 .خودت نمیذاری اون روی سگم باال نیاد رم کردی حیوون، گفتم بات راه بیام ولی-

 .برای اولین بار بود که خانه کوچکش، اتاق زیبایش، را ناامن حس میکرد

 .توان جیغ زد هر طور که بود نمیخواست وارد شود. دستگیره را گرفت و با تمام

سیلی که روی صورتش نشست، نه تنها صدایش را قطع نکرد که باعث فریاد 

 .بیشترش شد

 .عی کرد ساکتش کند، اگر کسی میشنید، باعث دردسرش میشداسی س

موهایش را که به لطف افتادن شالش روی زمین، در دسترس بود، کشید و سیلی 

 .بعدی را سمت دیگر صورتش زد

 !من پدر تو رو در میارم-

آمد دلناز دستش را روی دست مرد گذاشت تا از فشاری که روی ریشه موهایش می

 .کم کند

 .جا بکشانداین دست این دختر عصبی بود، نمیخواست کار را بهاسی از 

قرار بود فقط او را بترساند تا جایی که بهمن در آنجا مخفی شده بود را، مقر بیاید، 

همین! اما وقتی که مطمئن شد دلناز هیچ چیز نمیداند، و در واقع برگ برنده ای 

 .خیالی اش سوخت شد، حس کرد بازی را باخته

 .محل میفهمیدند که از یک مفنگی رو دست خورده، برایش گران تمام میشد اگر در

 .چهره با طراوت دلناز و اندام موزونش را که دید، فکری در سرش جوالن داد
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  چرا پس از همان اندک امکانات موجود استفاده نبرد؟

میرسید، امکان داشت از مخفیگاهش بیرون آید،  حتی بعدها که خبر به گوش بهمن

 .هر چند که بزدل و بی غیرت تر از این حرف ها بود

 .موهایش را رها کرد و محکم او را روی زمین انداخت

صورتش به خاطر چنگی که دلناز روی آن کشیده بود، میسوخت. زیر لب باز هم به 

 .او بد و بیراه گفت

 .دست به سمت کمربندش برد و آن را از شلوارش بیرون کشید

 .فتاده بود، خودش را ناباور آرام آرام عقب می کشیددلناز که کف زمین ا

 .درکی از اتفاقات اخیر نداشت آنقدر گیج شده بود که هیچ

  مگر میشد همه چیز در چند دقیقه اینطور به هم بریزد، آرامشش، آبرویش، عفتش...؟

 .اسی کمربند را دوره دستانش پیچاند و به سمتش آمد

 !...خودت نذاشتیمیخواستم باهات راه بیام ولی -

 :شانه ای باال انداخت و با نیشخند گفت

 !من خشن بیشتر دوست دارم چه بهتر،-

 .رحمانه روی کمر دلناز فرود آوردبدون مکث کمربند را باال برد و بی

 .از درد و سوزش ناگهانی که کمر و پهلو هایش را سوزاند، جیغ زد

ید اما چه سود که مرد مقابلش صدایش آنقدر بلند بود که گوش های خودش سوت کش

 .چشم هایش کور و گوش های کر شده بودند

 .رحم و مرّوت از یادش رفته و فقط به امیالش توجه میکرد

دستش را هر جایی از تنش که میگذاشت تا اندک حائلی برای در امان ماندن از 

 .ضربات باشند، کمربند جای دیگری می نشست

خسته شده بود، خم شد و کمربند را دور دهان بعد از مدتی که دیگر اسی خودش 

دلناز بست و آن را چند بار برای اطمینان محکم کرد ولی لزومی هم برای این کار 

 .نبود
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 .آنقدر جیغ زده بود که صدایش دیگر در نمی آمد

ای گوشت بی مصرف روی زمین افتاده و تمام تن و صورتش متورم همچون تکه

 .شده بود

مانش را باز کند اما هنوز می توانست صدای اطرافیانش را بخوبی حتی قادر نبود چش

 .بشنود

 :لگدی به پهلویش زد و با رضایت گفت

 .آهان حاال شدی دختر خوب-

 .به هر زحمتی که شده پلک باز کرد. سفیدی چشمانش به قرمزی میزد

 .اسی شلوارش را کامال در آورده بود و سرخوش سوت میزد

 .حاضر بمیرد اما حرمتش دریده نشودباید کاری میکرد، 

به دنبال گلدان، شیشه یا هر شی تیز دیگری بود که رگش را بزند اما وقتی که درست 

مقابلش ایستاده بود، نفهمید دقیقا چه اتفاقی افتاد اما همه چیز در کسری از ثانیه اتفاق 

 .افتاد

و در نهایت با صورت صدای نعره ناشی از درد مرد بلند شد، چند بار تلو تلو خورد 

 .جایی نزدیک به دلناز افتاد

 !...سرش را که به جای قبلی مرد چرخاند، ننه عصا به دست و فاتحانه نگاهش میکرد

 .کافی بود که چشمانش بسته شود و هوشیاری اش را از بدهد همین

 .ننه کمربند را از صورتش کنار و چند بار صدایش زد اما بی فایده بود

ردنش را نداشت، بالشتی را زیر سرش گذاشت و با عجله سمت سینک توان بلند ک

 .رفت

 .میان راه لگد محکمی هم به باسن اسی زد و فحشش داد

 .ظرفی را تا نیمه آب کرد و کنار دلناز برگشت

 .لیوان را کج کرد و مقداری از آن را روی دستش ریخت و به صورتش پاشید

 .ی خفه ای کرددلناز ناله
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 .برم ننه، بمیرم برات که اینقدر بد شانسی... چیزی نشده زود خوب میشیقربونت -

 .تنها عکس العملش ناله ای دیگر بود

 .موبایلش را نزدیک چشمانش گرفت تا شماره شاهو را دوباره بگیرد

چشمانش سو نداشت و مجبور میشد ریزشان کرده و با دقت اسامی را باال و پایین 

 .کند

 .اهو خودش تماس گرفتهنوز درگیر بود که ش

 .کجایی مادر؟ بیا این دختره از دست رفت من جون ندارم که، نمیتونم کاری کنم-

 او... او... اومدم، حا.. حا... حالش خیلی ب... بده؟-

از شدت لکنت و صدای مضطرب شاهو ابروانش باال پریدند، پس احتماال اشتباه 

  .حدس نزده بود

  !سیده به اینجا خودتو به کشتن بدیخوب میشه، ولی فکر کنم تو نر-

 .با احتیاط بیا، هول نکن

 .نه، نه، ح... حواسم هست-

 .تماس را قطع کرد و سر دلناز را باال گرفت

 بیا یه چیکه آب بخور، لبت تر شه؛ صدامو میشنوی ننه؟-

 .در همین گیر و دار و سر و کله زدن با دلناز  بود که اسی چشمانش را باز کرد

را گرفت و قصد کرد این بار به کمرش بزند که به سرعت خودش را  اختر عصا

 :کنار کشید و نالید

 نزن پیری-

 :ننه جیغ زد

نامسلمون چه غلطی کردی ها؟ زنگ زدم پلیس االن میریزن اینجا، پدرتو در میارن، -

 !اگه مردی وایسا

بار سمت  اسی که خودش را در مهلکه دید، چاقویش را بار دیگر بیرون آورد تا این

 .ننه حمله ور شود
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هنوز سرش گیج میرفت و میان راه چند بار تلو تلو خورد ولی هر طور شده خودش 

 .را نزدیک کرد و عصای ننه را به گوشه ای پرت کرد

نفس عمیقی کشید و چاقو را مقابل صورت اختر که بدون ترس نگاهش میکرد، 

 .گرفت

 .نمیدانست این پیرزن از کجا پیدایش شده

 .ورش اضافی و باعث دردسر بودحض

که بودند حتی اگر دلناز شکایت میکرد، مدرکی برای ادعایش نداشت اما با  تنها

  !شهادت این پیرزن اوضاع قطعا خوب پیش نمیرفت

  .بهترین گزینه از بین بردن هر گونه، شک و تردید بود

کردن و حتی اسی در شاخ و شانه کشیدن مهارت زیادی داشت، ترساندن، تهدید 

  !دختر بازی

اما قتل حرف دیگری بود، عواقب زیادی داشت و او سعی کرده بود از همین یک 

 .قلم خالف دور بماند اما ظاهرا دیگر برایش راه چاره ای نمانده بود

آب دهانش را پر صدا قورت داد و تصمیم نهاییش را گرفت، پس فشار بیشتری به 

 .عقب کشید چاقو داد اما با شنیدن صدای پا،

 .ابتدا تصور کرد اشتباه شنیده، اما صدا هر لحظه نزدیک تر میشد

 .انگار که کسی در حال دویدن باشد

  .لعنتی زیر لب فرستاد و از اتاق دلناز خارج شد

 دیگر نمیشد آنجا ماند پس سراسیمه فرار را به قرار ترجیح داد و با دیدن مردی جوان

 .خودش را بین درختان مخفی کرد

 

شاهو آنقدر استرس حال دلناز را داشت که حواسش به هیچ جای دیگری نبود، و 

 .اسی را که بین درختان خودش را به سمت در خروج میکشاند ندید

در باز بود پس خودش را داخل انداخت و با دیدن صورت و بدن کبود دلناز، قلبش 

 ...از حرکت ایستاد
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گاه تا به حال تجربه اش میکرد که هیچآنچنان دردی در قلب و قفسه سینه اش حس 

 .نکرده بود

دردی به مراتب سخت تر و سنگین تر از زمانی که نوچه های دربندی به جانش 

 .جلیقه به تن نداشت، بدنش را میدرید افتاده بودند، تند و تیزتر از تیری که اگر

 :با بهت زمزمه کرد

 ...دلی-

 .کردجلویش را ندید و پایش به گوشه قالی گیر 

 مگر میتوانست به جز آن جسم از هم پاشیده، چیز دیگری هم ببیند؟

 .یاعلی، پاشو مادر هول نکن، االن صداش زدم جواب داد، خوب میشه-

 .بدون اینکه از جا بلند شود، سمت دلناز خزید

 ...حس میکرد نمیتواند بایستد. پاهایش توان ندارند که جسمش را نگه دارند، میلرزند

 .بود، لباس هایش پاره صورتش زخم

اگر حالش خوب بود حتما راضی نمیشد شاهو او را در این حال ببیند، موهای خوش 

 .حالتش، کامال در دیدرسش بودند اما چشم دزدید

 .دست روی صورت ملتهب و ورم کرده اش گذاشت

  ...دلی-

ده تو هر روز همین موقع ها برمیگرده خونه. ولی همون دم در که دیدم انگار افتا-

 .دردسر و یه مرتیکه به چه درشتی داره اذیتش میکنه، زنگ زدم بهت

 .داشتم از پنجره نیگا میکردم ننه

اول گفتم شاید فک و فامیلی چیزی باشه، جرو بحثشون شده و حلش کنن، ولی هی 

  .صداشون رفت باالتر

 اون لندهورم کشون کشون آوردش همینجا

گفتم برم یه نگاهی بندازم تو دردسر نیوفتاده باشه یه چند لحظه صدا قطع شد ولی باز 

 .دختره
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بند دلم پاره شد وقتی دیدم با کمربند افتاده به جون این طفل معصوم، دلم آتیش گرفت 

  !اصال، دیگه نفهمیدم چطوری عصامو زدم تو سر اون نکبت

 .ال برهمن که دستام قوت نداره، کار خدا بود اون موقع بتونم یه جوری بزنم که از ح

تقریبا هیچ چیز از حرف های ننه نفهمید جز اینکه مردی پا در این خانه گذاشته و 

 !دلنازش را آزار داده

 او را زده، آن هم با کمربند؟

 .دندانش از حرص بهم سائیده و دستانش مشت شد

 .گردن و حتی پیشانی اش نبض دار و متورم شده بودند رگ

  بی رحمانه رفتار کند؟چه کسی جرئت کرده با او اینطور 

 .شدنی نبود ضرب و شتم دخترک ریز میزه ای مثل دلناز برایش هضم

میدانست که فقط کافیست آن بی همه چیز را پیدا کند، قطعا زیر دست و پاهایش خرد 

 !میشود، زجرش میدهد، بیچاره اش میکند

 .کاری میکند که تمام خواسته اش آرزوی مرگ باشد

 !ز داده، صد برابرش را خواهد کشیدهر دردی که به دلنا

  .دست زیر تنش برد و او را به راحتی بلند کرد

سمت ماشینش میرفت که اختر با قدم هایی که یکی در میان میلنگید، پست سرش راه 

 .افتاد

 .منم میام-

 :کوتاه و خفه گفت

 .الزم نیست-

  شاید بگن یه خانم همراهش باشه اونوقت چی؟-

 .در آغوشش بیشتر بهم ریختاز تنهایی دخترک 

 :او را به خود فشرد و نزدیک گوشش لب زد
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  صـ... صدامو میـ... میشنوی دلی؟-

 .دلناز پلکش لرزید اما نتوانست بازش کند

  ناله کوتاهی کرد و چرا شاهو بغضش گرفته بود؟

 :با صدایی که لرزشش را نمیتوانست پنهان کند گفت

 ...خوب میشی دخترک نازم-

 ...قطره اشکی که از چشمانش روی گونه دلناز افتاد نشد و متوجه

با وجود اینکه هیچ وقت به سیگار عادت نداشته اما در آن لحظه آنقدر حس استیصال 

 .خوش کرده بودمیکرد که یک نخ از آن، مابین انگشتانش جا

 .در محوطه بیرون بیمارستان راه می رفت و مدام فکر میکرد

های ننه اختر را برای بار هزارم در ذهنش مرور حرف شاید خودآزاری داشت که

 .کرد

وقتی که من رسیدم اونجا، مردک شلوار پاش نبود! نمیدونم اصال طرف کی بود؟ 

 ...دزد بود؟ آشنا یا غریبه؟  هللا اعلم

 !تنها چیزی که من فهمیدم این بود که به زور اومد تو خونه 

 !ت اتفاق خیلی بدتری بیفتهاگه چند دقیقه دیرتر رسیده بودم، میتونس

و همین کافی بود که دوباره خشم در دلش النه کند، دستانش را آنقدر مشت کرده بود 

 .که رنگ انگشتانش به سفیدی میزد

 ....نمیگرفت... در واقع نه که نمیخواست، نمیتوانست آرام

  !مرد قصد داشته به دلناز تجاوز کند

 .از جلوی چشمامش نقش بستدست رویش بلند کرده، صورت متورمش ب

  ...چطور دلش آمده؟ دلناز را... دلناز را

 .سری تکان داد تا آن فکر ممنوعه از ذهنش بیرون رود

 .دهانش مزه تلخی به خود گرفته و حالت تهوع امانش را بریده بود
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 .سیگار را با حرص زمین انداخت و با کفش خاموشش کرد

 .آب معدنی گرفتاز دکه نزدیک بیمارستان برای خودش 

بی حواس و مشوش چند قلوپ آب خورد که از کناره های لبش جاری و صورت و 

 .سینه اش را هم تر کردند

 .بطری را در دستانش فشرد و باالخره بیخیال درگیری با ذهنش شد

  !...دلناز را باید ناز کرد

  به خودش قول داده بود مراقبش باشد، پس چه شد؟

  !ه اش استراحت میکرده، به دلناز تعرض میشدهوقتی او سرخوش در خان

باز هزار فکر لعنتی سراغش امد... و یکی از آن ها کافی بود که دمار از روزگارش 

 ...در بیاورد

مثل همینکه با او چه کار کرده؟ به تنش دست زده؟ صورتش را، گونه های لطیف و 

  اش را لمس کرده؟لب های کوچک صورتی

 .اش را شنیدی اکو شدهداد بلندی زد و صدا

 .موبایلش را از جیب شلوارش بیرون آورد و شماره رسول را گرفت

 .عصبی و با سرعت زیاد روی زمین با پاهایش ضرب گرفته بود

  جونم دادا؟-

 !میخوام... یکیو برام پ... پیدا کنی-

  ها؟ خوبی؟ صدات چرا اینجوریه؟-

 .ولی باز هم بی فایده بودسعی کرد خودش را کنترل کند و فریاد نزند 

 :غرید

  مگه کـ... کری؟ نشنیدی چی... چی گفتم؟-

 ...... چیزیکه میگی کی هست؟ اسمی... مشخصاتیخب بابا یواش تر، چته تو؟ این-

 :میان حرفش پرید و گفت



کاوریری  
 

292 | P a g e  
 

فعال هیـ... هیچی ا... ازش نمیدونم، ولی تو... تو میتونی مگه نه؟ وکیلی دیگه، حتما -

 ا؟میتونی، ه

خیلی خب... باشه... یه کاریش میکنم، ولی این یارو که معلومه به خونش هم تشنه -

 ای، میخوای چیکار؟

 ...بار لبخندش واقعی بود این

 !میخوام بکشمش-

 .اش برده بود تا استراحت کندمادربزرگش را با اصرار شب به خانه

شاهو مطمئنش کرد که دلش رضا نمیداد دلناز را در بیمارستان تنها بگذارد اما 

 .حواسش به او هست و نمیگذارد دیگر اتفاقی برایش بیوفتد

در آخر ننه که مجبور به تسلیم شده بود، هر چه اصرار کرد به خانه خودش برود، 

 .شاهو قبول نکرد

آنجا دیگر امن نبود! وقتی که به راحتی سر و کله میعاِد بچه الت و مزاحمی که به 

نبوده، پیدا میشد، پس بقیه هم  به راحتی میتوانستند دردسر  احتماال زیاد ناشناس

 .درست کنند

 

برای دلناز اتاق خصوصی گرفته بود تا راحت تر باشد هر چند که تمام مدت به لطف 

 .آرامبخش ها خواب بود و درک واضحی از محیط اطرافش نداشت

 .با تردید در را باز کرد و بی صدا وارد اتاق شد

 .برداشت و نزدیک تخت ایستاد چند گام بلند

 .آنقدر خسته بود که توان ایستادن نداشت

 .بیشتر خستگی اش از فکر وخیال بود تا فشار جسم

 .بدون اینکه نگاهش را از دلناز بگیرد، آرام گوشه تخت نشست

 .قفسه سینه اش به آرامی باال و پایین میشد

 .ش کرد، خیلی بهتر شدهبه نظر میرسید از آن لحظه ای که با آن وضعیت پیدای
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 .بی اراده لبخند روی لبانش نشست و خدا را شکر کرد

 .به نگاه کردنش ادامه داد. این کار را دوست داشت و از آن لذت میبرد 

 .چند تار موی موج دار، روی صورتش ریخته بود

با شک دستش را تا نزدیک صورت دلناز جلو برد اما میان راه، در حالیکه فاصله 

 .می تا صورتش داشت، دستش را مشت کردخیلی ک

 .آب دهانش را محکم قورت داد و کالفه ایستاد

چند بار دور اتاق چرخید. از یخچال بطری آب خنک را بیرون آورد و آن را روی 

 .صورت ملتهبش گذاشت

 .به خودش فحش داد که در حضور دلناز مثل پسرکی بی تجربه و نابالغ رفتار میکرد

 .کنارش برگشتاما باز هم 

قصدش که بد نبود، مگر کنار زدن چند تار موی سرکش از روی صورتش چه عیبی 

  داشت؟

 .موهایش را به آرامی لمس کرد و لرزان نفس کشید

 :با صدای نجوا گونه ای رو به دلناز گفت

 .اااگه خوب شدی، دیـ... دیگه سر به سرت نـ... نمیذارم دلی-

 .قعا پلک های دلناز لرزیدندنمیدانست اشتباه میکند، یا وا

 .خودش را جلو کشید تا دقیق تر ببیند که این بار کامال چشمانش را باز کرد

 .با دیدن شاهو، سعی کرد خودش را عقب بکشد

 .نفس کشیدنش سریع و پر سر و صدا شد به یکباره ریتم

 .از او ترسیده بود؟ سعی کرد آرامش کند

 .دستش را گرفت و فشار کوچکی داد

 .نترس، منم شاهو-

 !اما عکس العمل دلناز، آنی نبود که تصور میکرد
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 .جیغ بلندی زد و دستش را بیرون کشید

 .آ... آروم باش، چـ... چیزی نیست-

 ...اما در آن لحظه، برای دلناز فرقی نمیکرد که مقابلش چه کسی ایستاده

کافی  ایی دلیلهمین که یک مرد باز هم در جایی خلوت او را گیر انداخته، به تنه

 .برای ترسش به حساب می آمد

به صورت شاهو آنچنان چنگی انداخت که بالفاصله به خون نشست اما همین که بی 

 .حرکت و بی دفاع ایستاده بود، مغزش را خراش میداد

باید متقابال با او درگیر میشد تا با خیال راحت انتقام مردان پست زندگی اش را یک 

 .ترس ترین گزینه موجود بود، بگیردتنه از او که در دس

 .جیغ بعدی اش با ورود همزمان پرستار به اتاق همراه بود

 ...آقا چیکار کردین؟! برید بیرون زود، نصفه شبم ما از دست شما آسایش نداریم-

تمام شب بیرون از اتاق بیمار کشیک داد، هر چه کرد نتوانست برای لحظه ای هم 

 .چشم روی هم بگذارد

داشت که حتما در اتاقش و روی تختش بخوابد و تنها جای دیگری که خوابش عادت 

 ...میبرد، خانه مادربزرگش بود و والغیر

 .به صندلی تکیه داده و چشمانش را لحظاتی بسته بود که دستی روی شانه اش نشست

 .سریع از جا پرید و زمزمه کرد

 ...دلناز-

 ...نترس مادر، منم تو دیگه پاشو برو-

 .با دیدن سمت چپ صورت شاهو ناتمام ماند حرفش

  بسم هللا، گربه صورتتو چنگ زده؟ چرا اینجوری شدی؟-

 .اصیل و کوچک شده، کوتاه و بی جان خندید ایبا تصور دلناز که تبدیل به گربه

  !...تشبیه بدی نبود، حتی یک جورهایی به همدیگر شباهت داشتند

 .چـ... چیزی نیست-
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میتوانست حدس بزند، منبع این خراش ها از کجاست و چه اتفاقی افتاده، ننه که تقریبا 

 .سرش را با تاسف تکان داد

 .چاره ای جز کوتاه آمدن نداشت پس از خیرسوال پیچ کردنش گذشت

 :اش گفتبا دلسوزی همیشگی

 ...باشه پسرم، برو خونه، یکم بگیر بخواب الاقل-

 .وقت خوابیدن نداشت، باید به شرکت میرفت

چند وقت اخیر، آنقدر درگیر مسائل مختلف شده که به کل فراموش کرده بود کار این

 .و شرکتی هم هست

 .به سختی به تنش تکانی داد. تمام بدنش بی حس شده و مور مورش میشد

  اومدی؟ چـ... چججوری اومدی؟نه ال... الزم نیست، شما کـ... کی-

 :ننه در حالیکه داخل اتاق میرفت، گفت

  !مین االن با تاکسی، بحثو عوض نکناه-

 .جون بمونه تو تنت برو دو ساعت بخواب یکم

  ...خوبم-

 .اگه خوب بودی چشمات کاسه خون نبود، پسره لج باز-

 .خمیازه کوتاهی کشید و چشمش را مالید

 .وقت ندارم... شما برو تو-

ای میشد از خواب  که چند دقیقهننه در نیمه باز را رها کرد و به سمت دلنازی رفت 

 .بیدار و توی خودش جمع شده بود

 .با شنیدن صدای شاهو، ناخودآگاه سرش را باال گرفت و زیر چشمی نگاهش کرد

خراشی بدشکل از پایین چشم ها تا نزدیک لبش، جا خوش کرده و آن شاهکاری کسی 

 !نبود، جز خودش

هانش را بلعید و سعی با ناراحتی مالفه را روی سرش کشید و چند بار پشت هم آب د

 .کرد بغضش نشکند
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 !تنها چیزی که در سرش هر لحظه پررنگ تر میشد، رفتن بود

شاید واقعا نفرین شده بود که جز دردسر برای اطرافیانش هیچ چیز دیگر به همراه 

 .نمی آورد

 !حق نداشت آرامش پیرزنی همسن مادربزرگش را بگیرد

 .گوشه چشمش جاری شدقطره اشکی سمج عالرغم تمام مقامتش از 

حتی حق نداشت آرامش مردی که با او مهربان تر از هر آدم دیگری بود را از بین 

 ...ببرد

 :ننه در حالیکه به دلناز کمک میکرد مانتویش را تن کند، گفت

موندم این پسره کجاست ، میگه میام اونوقت خبری ازش نیست، اگه کار داری خب -

  !بگو، خودمون میریم

 .کمی خود را عقب کشید و دستش را در آستین فرو برددلناز 

 :آرام و کوتاه زمزمه کرد

 .خودم میتونم، ممنون-

صورتش بی رنگ و روتر از حالت عادی نشان میداد با این حال اختر با مهربانی 

 .گونه اش را بوسید

قربونت برم ننه، اگه بدونی چقدر بهتر شدی؟ خیلی زود خوب میشی، یه وقت غصه -

 !وریانخ

دلناز حیران نگاهش کرد. حس درماندگی میکرد. از طرفی با تمام وجود، اختر بانو 

 .را دوست داشت و از طرفی به هیچ وجه نمیخواست باعث دردسرشان شود

  مگر تا به حال برای این خانواده چه داشت جز زحمت؟

 !خصوصا برای ننه و شاهو

 .انسان هایی که نظیرشان دیگر کم پیدا می شد

 .کسانی که بی توقع و انتظار محبت می کنند
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مگر پیرزنی که در این سن و سال احتیاج به آرامش دارد، چه گناهی کرده که به 

 خاطر او به دردسر بیفتد؟

از روی انسانیت به او اتاقی داده که مدتهاست حاضر نیست حتی اجاره ای در قبالش 

 بگیرند آن وقت دلناز چه منفعتی برای او داشته؟

بهتر نبود فاصله اش را با آنها حفظ کند و از خانه برود؟ به کجا؟ نمی دانست! ولی  

 .نمی خواست عالوه بر تمام مشکالتش عذاب وجدان هم داشته باشد

 .باید از محبت شان دور می شد

با وجود تمام حس لذت بخشی که داشت و مدت کوتاهی بود که دیگر به بی کس و 

 .کار بودن فکر نمی کرد

 .ون اختر بانو را داشت که درست مثل مامانی او را دوست داشتچ

شاید به زبان نمی آورد، حتی گاهی ترشرو و بی حوصله میشد اما دوست داشتنش 

 .را حس میکرد

و حتی شاهو که مثل... چه کسی؟ یک پدر؟ با وجود اینکه پدرش را در سن کم از 

 .یده بوددست داد اما به خاطر می آورد و طعم محبتش را چش

 .می دانست جنس محبت پدرانه فرق دارد

برادرانه؟ دوستانه ؟شاید هیچکدام و شاید ترکیبی از همه آنها! و خب... سعی کرد 

 !...گزینه عاشقانه را اصالً به ذهنش راه ندهد

 ...مگر مغزش عیب کرده باشد که از دلناز خوشش بیاید

 .مانتواش شددر همان حال فکر کردن، مشغول بستن دکمه های 

 .دستانش لرزش محسوسی داشت و در تمام تنش حس کوفتگی همچنان پا برجا بود

 کمک نمی خوای؟-

قلبش به تاالپ و تولوپ افتاد.  با تعجب سرش را باال گرفت و با دیدن شاهو بی اراده

 !قلب بی جنبه اش

ادامه هایش رد چهار خراشی که از نزدیکی چشمان شاهو تا جایی نزدیک به گوش

 .داشت، بدجوری جلب توجه میکرد



کاوریری  
 

298 | P a g e  
 

 .نه ممنون-

 .شاهو بی توجه به حرفش جلوتر آمد

 :ای زد و با لحنی شوخی گفتچشمک بامزه

 .تا چـ... چشامو در نمیاری و نذاری کـ... کف دستم، آ... آدم بشو نیستم-

 .و بعد بیخیال مشغول بستن دکمه های مانتویش شد 

 .عجب شد که توجهی به این نزدیکی نکردآنقدر از شنیدن حرف شاهو مت

 چرا باید چشاتو در بیارم؟ راستی صورتتون چی شده؟-

 .شاهو دست از بستن دکمه ها کشید و یکی از ابروهایش را باال داد

 .وقتی چهره درمانده و پر از سوال دلناز را دید، پوفی کشید و غرغر کرد

 !نه پـ... پس، کال فاز و نولت قا.. قاطی کرده-

 :دلناز که گیج شده بود، اخم کرد و پرسید

 ...من متوجه نمیشم-

 :شاهو میان حرفش پرید و در حالیکه مقابلش خم شده بود، گفت

 .پاتو بگیر باال-

 .حس کرد در یک لحظه هر چه خون در بدنش بود، همگی به صورتش هجوم آورد

 ...وای آقا شاهو توروخدا-

 !این دیگر فراتر از تصورش بود

 .واضع خم شده بود تا کفشهای دلناز را پا کندبا ت

سعی کرد خودش را کنار بکشد اما از آنجایی که یکی از پاهایش را شاهو گرفته 

بود، تعادلش را بدتر از دست داد و برای اینکه از روی تخت زمین نیفتد، ناخودآگاه 

 .دست روی شانه شاهو گذاشت

 .ا ادامه داداما او اصال به روی خودش نیاورد و کارش ر 

 .بعد از جا بلند شد و سر زانو هایش را با دست پاک کرد
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 :خیلی معمولی پرسید

 میتونی بلند شی؟ -

 .آ... آره-

تمام تمرکزش از هم پاشیده شده بود، با این حال سعی کرد به وضوح اوضاعش را 

 .نشان ندهد

بکنم، تا... تا شما خوبه، پـ... پس من برم برای بار آ... آخر یه صحبتی با دکترت -

 .برید سمت ماشین من میام

ننه که تمام مدت با ریزبینی حرکاتشان را زیر نظر داشت، دیگر حاضر بود قسم 

 !...بخورد که دل نوه اش برای دلناز رفته

 .همراه اختر بانو با قدم های آهسته ای بیمارستان را ترک کردند

 .کنند را پیدا دقایقی در محوطه نگاه چرخاندند تا ماشین شاهو

 :ننه با دست به گوشه ای اشاره کرد و گفت

 !آها، اینه-

 .دلناز اما سر جایش ایستاد

 .ننه که او را پشت سرش نیافت، به عقب چرخید و پرسشی نگاهش کرد

 چی شده مادر؟ چرا نمی آیی؟-

 .بی اختیار پوست لبش را به دندان گرفت و آن را کند

 کجا داریم میریم؟-

 .وخونه شاه-

دست روی لبش کشید. با اینکه هر بار به سوزش می افتاد اما نمی توانست از این 

 .عادت آزاردهنده دست بکشد

 ...من-

 .نفس عمیقی کشید و از نگاه خیره ننه چشم دزدید
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 !من نمیام-

 .اختر با تعجب به سمتش رفت

 آی؟یعنی چی نمی-

 .ودمجال جواب دادن نیافت، شاهو به نزدیکی آنها رسیده ب

 :کنارشان ایستاد و گفت

 .سو... سوئیچ رو زدم سوار شید دیگه -

واال منم دارم همینو میگم، ولی انگاری این دختره خیال نداره از خر شیطون پیاده  -

 !شه

 .شاهو با تعجب به دلناز نگاه کرد و سرش را پرسشی تکان داد

 .دلناز آهی کشیده و جمالت را در ذهنش سر و سامان داد

 :همین حین، ننه رو به آنها گفتدر 

من پام درد میکنه، طاقت ندارم وایسم تا شما اره بدید و تیشه بگیرید، میرم توی -

 !ماشین میشینم

 .هر دو رفتن اختر بانو را نظاره گر بودند

هنگام سوار شدن به خاطر ارتفاع ماشین تا زمین به هن هن افتاد و با صدای بلند 

 .خودآگاه هر دو را به خنده انداختفحشی به شاهو داد که نا

 :سرش را سمت دلناز چرخاند و گفت

  چته؟-

شاید در ظاهر یک تک کلمه معمولی به نظر میرسید، اما شاهو آن را با خستگی، 

 !کالفگی و ناامیدی پرسیده بود

اگر آن همه اتفاق بد روی سرش نمیبارید، اگر انرژی برایش مانده بود، احتماال دست 

میگرفت، نازش را میکشید و میگفت چه شده جانم؟ چرا دم به دقیقه لج  دلناز را

  میکنی؟ چرا هی ساز ناکوک میزنی؟

 .اما مثل پسرکی غد دست به سینه منتظر جوابش ماند
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من جز دردسر برای شما هیچ چیز دیگه ای ندارم... و خب نمیخوام آرامش شما و -

 .ننه اخترو به هم بزنم

ممکنه  دوارم بهش احترام بذارید. ترجیح میدم تا جایی کهاین تصمیم منه و امی

 .مو باهاتون حفظ کنمفاصله

 ...شهمین االن به خاطر منه که دیگه ننه نمیتونه با خیال راحت بره خونه

 ...من این چیزا رو میفهمم... درک میکنم... عذاب وجدان میگیرم

تواند کنه باشد، هی بهش بی و دلناز در آن لحظه به این فکر کرد که بغض چقدر می

  !کارش اما او بی خیال بچسبد بیخ گلویتمحلی کنی، بگویی برود پی

  آ.. آها، او... اونوقت میخوای بری ک... کجا؟-

  این سوال خودش هم بود، نکند میخواست بی کسی اش را به رویش بیاورد، ها؟

 .یه جایی میرم باالخره، ما هم خدایی داریم -

 ...یتوانست در تولیدی بماند، یا چند روزی پیش مهسا یامثال شاید م

شاهو اما ناباور نگاهش کرد، این دختر قطعا قصد داشت دیوانه اش کند، به خدا که 

 !قصدش همین بود

 :نالید

من چیـ... چیکار کنم از دست تو؟! چی میگی ا... اصال؟ مگه کسی مجبورمون -

د که کنارت باشیم، میتونی بفهمی ایـ... کرده؟ من یا ننه خوا... خواستمون این بو

  اینارو؟

چـ... چرا خوشت میاد خو... خودتو مدیون بدونی؟ خودآ... آزاری، چیزی داری؟ 

  بعدم چه دردسری؟

  !اگه دردسری هم شده وا... واسه خودت بوده بیشتر تا ما

داشت مگه؟ او... اون پسر عموت که اومده بود تو رو اااذیت کنه با من چیـ... چیکار 

تهش هم اومد چا... چارتا لغز خوند، منم او... اونجوری که لیاقتشو داشت، جوابشو 

 !دادم
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اااالنم مثل یه دختر خو... خوب پاشو برو تو ماشین، منو بیشتر از ایـ... این کفری 

  !نکن

باید اعتراف میکرد که سرپیچی از حرف شاهو با آن صورت سخت شده، ابروهای 

ته، چشمانی که از همیشه تیره تر به نظر میرسید و نفس های سنگینی در هم فرو رف

 !که نزدیک گوشش میکشید، سخت به نظر میرسید اما دلناز هم آدم مطیعی نبود

  اصال چرا باید به حرفش گوش میداد؟ مگر خودش عقل نداشت؟

 !یه بار گفتم، من تصمیمو گرفتم و نظرم عوض نمیشه، من با شما نمیام-

  !غلطاچه -

 .و ادایش را با حالت با مزه ای در آورد

 :صدایش را کمی نازک کرد و کش دار و لوس گفتم

 !نمیام، نمیام-

دلخور شده و در عین حال خنده اش گرفته بود. به سختی سعی کرد خنده اش را خفه 

 .کند

  واقعا که، من اینجوری حرف میزنم؟-

 :فی کشید و گفتشاهو که از این بحث و جدل خسته شده بود، پو

المصب خودت نمیذاری رو حالت جنتلمن و آقا منشانه بمونم! چرا لج میکنی آخه -

  !دختر؟ بیا برو تو ماشین

کمی ملتمس نگاه کرد تا شاید دلش بسوزد و کوتاه بیاید اما شاهو بی انعطاف تر از 

 .همیشه خیره اش بود

 .تمام نقشه هایش بهم ریخت! آهی کشید و سمت ماشین رفت

 :زیر لب غر زد

 ...بداخالق-

سوار صندلی عقب شد و تمام طول راه بغ کرده سرش را پایین انداخته و کلمه ای 

حرف نزد اما با ورودشان به محله ای که برایش تازگی داشت، به ناچار به حرف 

 :آمد
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 وسایلم، لباسام؟-

 :ننه سمتش چرخید و گفت

رات جمع کردم، حاال بعدا نیگا کن اگه نگران نباش نباتم، وسیله های مهمتو خودم ب-

 .خواستی سری بعد از خونه میاریم اینجا چیزی دیگه هم

 بی شک او بهترین مادربزرگ دنیا بود! باید چطور محبتش را جبران میکرد؟

 .شاهو ماشین را مقابل آپارتمان متوقف کرد

 ...رسیدیم-

  روش؟ماشینو نمیذاری تو پارکینگ؟ یه وقت خط و خش نندازن -

 :تک سرفه ای کرد و گفت

میگم شما که کـ... کلید داری خو... خودت نه؟ میخوای زو... زودتر برو داخل... -

 ...ما هم یکم دیگه میایم

 .ننه شیطنت آمیز نگاهی به هر دو کرد و سری تکان داد

  !خوش بگذره-

قصد پیاده شدن دلناز که گیج شده بود، به تبعیت از اختر بانو در ماشین را باز کرد و 

 .داشت که با حرف شاهو از حرکت ایستاد

 !شـ... شما بفرمایید صندلی جـ... جلو لطفا-

فکر کرد اشتباه شنیده، از آینه به چشمان شاهو نگاهی انداخت و او سری به معنای 

 .تکان داد« هان؟»

 :عکس العملی که از دلناز ندید، گفت

 !بیا دیگه-

  برای چی؟-

  !حا... حاالشما بیا، میگم -

 :در حال پیاده شدن دلخور لب زد
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  !آره دیگه، یکی رو پیدا کردین هی بهش زور بگین! بشین، نرو، نمون-

 :دست به سینه کنار شاهو نشست و ادامه داد

 !خب بگید، چیزی هنوز مونده که بارم نکردید؟ راحت باشید-

 .شاهو بی توجه به حرص خوردن هایش ماشین را روشن کرد

 .ه به جان لبش افتاددوبار

  خب حداقل بگید داریم کجا میریم؟-

 .صادقانه جوابش را داد

 ...نمیدونم-

 .ناامید به صندلی تکیه داد

 اصال برای چی داریم میریم؟ هدفتون چیه؟ اینم نمیدونید؟-

 :شاهو با خنده جواب داد

  !چـ... چرا دیگه ایـ... اینو میدونم، منت کشی-

  بله؟-

 .مجبور به توقف شد. دلناز هنوز سوالی نگاهش میکرد پشت چراغ قرمز

  !منمیخوام با دلـ.. دلخوری بیای تو خونه-

هـ... همچنان سر حرفم هستم، از رفتارمم پـ... پشیمون نیستم چون اااگه محکم باهات 

 برخورد نکنم، بیـ... بیخود و بی جهت خودتو به با... باد میدی اما دو... دوست ندارم

 !ضایتی پاتو بذاری اونجابا نار

میدونم ما نـ... نسبتی با هم نداریم، حق ایـ... اینکه بخوام مجبورت کنم کا... کاری 

انجام بدی رو ندارم پـ... پس میخوام با رضایت خودت پا تو اون آپارتمان بذاری، 

 اااگه نخوای پس یه مبلغی رو به عنوان قـ... قرض ا... ازم قبول کن و یه جایی بمون

 !تا کم کم بتونی بهم پـ... پس بدی

 .دلناز گزینه دیگری نداشت تا به آن فکر کند

 .خودش خوب میدانست جایی برای ماندن ندارد
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قرضی ساکن پس یا باید همراه ننه در خانه شاهو مدتی زندگی میکرد یا در خانه ای

غ را پس مبل میشد و مطمئن بود حتی اگر تا آخر عمرش هم کار کند نمیتواند این

 !بدهد

  هوم؟ نظرت چیه؟-

 .با تردید سری تکان داد

 ...فکر میکنم بهتر باشه پیش ننه باشم-

لبخند رضایت روی لب های شاهو نشست، چشمانش به وضوح روشن و زیباتر از 

 .پیش شد

خوبه، چـ... چی میخوری برات بگیرم؟ هوا یکم سرد شده، نسکافه بگیرم؟ دو... -

 دوست داری؟

 :خجالت سرش را پایین انداخت و آرام زمزمه کرد دلناز با

 ...پفک-

 .و همین کافی بود که صدای قهقهه شاهو در ماشین بپیچد 

 .شاهو دم مغازه ایستاد و رو به دلناز که داخل ماشین نشسته بود، چرخید

  فرق نمیکنه چه پـ... پفکی باشه؟-

 :درخشید، گفتدلناز با ذوقی که نمیتوانست پنهان کند و چشمانی که می

  !میکنه! یا نمکی یا از اون توپ توپیا-

 .شاهو سری تکان داد

 !باشه، حله-

 .چند دقیقه بعد با دو نوع پفک متفاوت بازگشت و پشت فرمان نشست

 :ماشین را به راه انداخت و با خنده گفت

 ...حاال واقعا کـ... کجا بریم-

 .ها بوددلناز اما جوابش را نداد و همچنان خیره به پفک 
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 .برای اینکه متوجهش کند، تک سرفه ساختگی زد

 .دلناز با ناامیدی آه کشید

  چیزی شده؟-

 :نالید

  ...آقا شاهو این کرانچی فلفلیه-

 .متوجه منظورش نشد

  خب؟-

 ...خب؟ من گفته بودم نمکی یا توپی-

 .بیخیال شانه باال انداخت

 اون یکی همون جوریه که گفتی حاال خیلی هم مهم نیست که، اون یکیو بخور! دیگه-

 .دلناز چپ چپ نگاش کرد و یک پفک از بسته بیرون آورد

 :بین خودش و شاهو گرفت و گفت

  این توپ توپیه؟-

  !هست دیگه-

 !نخیر! این حلقه ایه-

 .شاهو گیج سرش را خاراند

 یعنی فرق داره؟-

  توپ با حلقه فرق نداره؟-

  !ِگـ... گردن هر دوشون، به هر حال-

  !آقا شاهو-

 !شما خانما همه چیو پیـ... پیچیده میکنید-

 .بعد از چند لحظه هر دو همزمان زیر خنده زدند
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 .دلناز پفک را سمتش گرفت تا او هم بردارد

  یه بار قبال بهم گفتید من آدم خوبی هستم یادتونه؟-

 .شاهو کمی از پفک را به دهان برد و  با تکان دادن سر تایید کرد

 .ر حرفم هستمهنوزم س-

 ...اما به نظرم شما آدم خیلی بهتری نسبت به من هستید-

برای این حرفم هم دلیل دارم، برخالف مردایی که تو زندگیم باهاشون برخورد داشتم، 

 ...شما خیلی با احترام با من برخورد میکنید

 ...برای شخصیت من ارزش قائلید، براتون مهمه که ازتون دلخور نباشم

 ..، ما خانما گاهی روزانه مورد آزار جنسی قرار میگیریممیدونید..

 !منظورم صرفا یه رابطه ناخواسته و از روی اجبار نیست

میتونه حتی شامل این بشه که یه متلک به ظاهر ساده بشنویم... واقعا نمیدونم اون 

پسری که از روی بیکاری یا حس بامزگی میاد به یه دختر متلک میگه و توهین 

  ه لذتی میتونه این کار براش داشته باشه؟میکنه چ

  !سولی تاثیر مخربی که روی ما میذاره خیلی بیشتر از اون چند ثانیه

حتی اصال ربطی به پوشش و رفتار دخترا هم نداره، به چشم دیدم که فقط کافیه جنس 

مونث ببینن فکر میکنن اگه حرفی نزنن و به اون دختر نخندن امتیاز اون مرحله رو 

  !...ز دست دادنا

 ...قصدم از این حرفا، تلخ کردن اوقاتتون نبود... منظورم اینه که

 .چشمانش را دزدید و سرش را سمت مخالف و به روی شیشه چرخاند

شما پاک ترین نگاه یه مرد رو نسبت به جنس مخالفش دارید... برای خوب بودنتون -

بتونم لطفی که این مدت به من  ممنونم... من کنارتون معذب نیستم و امیدوارم روزی

 ...داشتید رو جبران کنم

 .شاهو که تمام مدت به حرف های دلناز گوش میکرد، باالخره به حرف آمد

 !در واقع میتونی-
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  چطوری؟-

 :با لبخند لب زد

 !دیگه به من نگی شما-

 .مسیر برگشتشان تا خانه، با سکوت هر دو همراه بود

فکر کردن دهد، نمیخواست او را محبور به کاری شاهو قصد داشت به دلناز فرصت 

  .کند

حال هر چه که میخواست باشد، چه در خانه او زندگی کردن و چه مفرد خطاب 

 !کردنش

دلناز اما حس میکرد صاف افتاده وسط یک رویا، یک سراب، یک فکر و خیال 

 ...خوش و خام

فتارهایش نشان سعی میکرد به خودش و رفتارش مسلط باشد، و خواستن را در ر

 .ندهد

نباید هول میزد، اگرچه شرایطش با دختران دیگر فرق داشت، پدر و مادری نداشت 

  !و هیچ شخص خاصی پشتش نبود و حمایتش نمیکرد اما عزت نفسش که بود

مند شده، پس نباید خودش را اگر واقعا درست حدس زده باشد و شاهو به او عالقه

 .دست کم میگرفت

ماشین را در پارکینگ مجتمع پارک کرد و با لبخند اشاره کرد پیاده این بار شاهو 

 .شود

 !رسیدیم-

هر دو خارج شدند و دلناز ناخودآگاه نگاهی مختصر به سایر ماشین های پارک شده 

 .انداخت

 !تا به حال آن همه ماشین شیک و گران قیمت یک جا ندیده بود

تا شاهو راحت تر بتواند دکمه طبقه که شدند، خودش را عقب کشید  وارد آسانسور شد

 .مورد نظرش را انتخاب کند

 .شاهو که با انگشت اشاره عدد انگلیسی یک را لمس کرد، نگاهی به او انداخت
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 :چشمان خوش رنگش را به طرز بامزه ای چرخاند و گفت

 ...همین چـ... چندتا پله رو هم حا... حال ندارم برم-

 .قابل خانه اش ایستاده بودندکوتاه خندید و چند ثانیه بعد م

 .در را باز و اشاره کرد دلناز وارد شود

 .از این همه احترامی که به او میگذاشت دلش غنج میزد

 ...خوش اومدی-

 .تشکری زیر لب کرد و داخل شد

 .تصورش از خانه شاهو، با آنچه که در واقعیت بود، فرق زیادی داشت

بود که سلیقه مردانه در آن پیدا میشد و او چه خانه؛ ساده، شیک و در عین حال زیبا 

  ...خبر داشت که به تازگی تمام دکوراسیون خانه عوض شده

 .هر چه چشم گرداند، نتوانست ننه را پیدا کند

 :سوالی که به شاهو نگاه کرد، گفت

حتما خوابه. بذار اااتاقتو نشون بدم، راحت او... اونجا استراحت کنی. میدونم صفای -

ننه رو نداره، خـ... خصوصا با حیاط بارور وخوش رنگ و بو که دیگه آ... خونه 

 ...آدمو بد عادت میکنه

 !شاهو برای او اتاقی جدا در نظر گفته بود

 .اتاقی متوسط با تخت تک نفر

 ...لباساتم تو کـ... کمده، حتما خسته ای ا... استراحت کن، من دیگه میرم-

را بازگشت. قبل از خروج کاملش، دلناز صدایش منتظر حرفی نماند و مسیر آمده 

 .زد

 .بدون این که به عقب برگردد سر جایش متوقف شد

 :لبش را گزید و با صدایی که خجالت در آن مشخص بود، زمزمه کرد

 ...ممنون... شاهو-



کاوریری  
 

310 | P a g e  
 

 .خود درگیری اش در این که او را چطور صدا زند، بامزه بود

 .از اتاق خارج شد و در همان حال گفت نخواست بیش تر از این شرمگین شود پس

 .قابلی نداشت-

 .با  سرخوشی از خانه بیرون میرفت که تلفنش زنگ خورد

 .رسول بود، تماس را وصل کرد و موبایل را به گوشش چسباند

  چطوری رفیق؟-

 .بر خالف او تن صدای رسول کمی عصبی به نظر میرسید

 ...سالم-

 چیزی شده؟-

 .جواب دادرسول با مکث و تردید 

 !حکم دادگاهت، افتاد یه ماه دیگه-

 :جوابی که نداد، رسول گفت

  شنیدی؟-

 .این بار برخالف همیشه، ترجیح داد از پله پایین برود

 ...هوم-

  !نگران نباشی ها، حله-

 ...باشه-

 چیزی شده؟-

 .به سمت ماشینش رفت و قفلش را باز کرد

  نه، رسول؟-

  جانم؟ خوبی؟-

 .میزد، از حال و هوای کنار دلناز بودن، خارج نشده بودهنوز کمی گیج 



کاوریری  
 

311 | P a g e  
 

 !از او... اون دوستایی هستی که هر آ... آدمی بهش نیاز داره، مرسیخواستم بگم...-

 .رسول هنگ مانده و برای چند ثانیه دهانش باز بود

 .از تعجب موبایل را مقابل صورتش گرفت تا مطمئن شود، واقعا شاهو با او بوده

 ...خورده تو سرت داش یه چی -

 .عکس العملش خنده دار بود اما شاهو به خوبی انتظار این برخورد را داشت

 .ولش کن، من دا... دارم میرم خونتون، ااامروز رادمان مشاوره داره-

 واقعا؟ تو از کجا میدونی اونوقت؟-

 .همین که روی صندلی نشست، بوی عطر دلناز را حس کرد

 !...حتما داشت دیوانه میشد

 آ... آره، میدونم دیگه ر... رفیق شدیم ناسالمتی-

 :رسول ناباور، انگار که بیشتر مخاطب جمله اش خودش باشد، زمزمه کرد

  اونوقت به من که برادرشم هیچی نمیگه؟-

  مگه تالشی هم میکنی؟-

 .حقیقت را رک گفت، حوصله مقدمه چینی نداشت

 .باید یک صحبت اساسی با رسول میکرد

ادمان چه کسی را داشت جز برادرش؟ شاید تغییر رفتار پدر و مادرش، سخت مگر ر

  !و دست نیافتنی به نظر میرسید اما رسول باید چشمانش را باز میکرد

  !میکنم، خودش هی لگد میپرونه-

 .ماشین را روشن و به راه انداخت

 !قلق داره-

 .مدتی بعد مقابل خانه ویالیی متوقف و منتظر به در خیره شد

 .نگاهی دوباره به ساعت انداخت، عجیب بود که رادمان هنوز پیدایش نشده
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موبایلش را از جیب شلوارش بیرون آورد و شماره اش را گرفت اما آنقدر بوق خورد 

 .تا ارتباط قطع شد

 .حیران از ماشین بیرون آمد و مقابل در ایستاد

 .دکمه آیفون تصویری را فشار داد اما پاسخی نشنید

دوباره که کارش را تکرار کرد، صدای تیک مانند و به دنبال آن باز شدن در را 

 .شنید

 .در را بیشتر باز کرد و با تردید چند قدم جلو رفت

 .وسط حیاط رسیده بود که صدای فریاد شنید، با تعجب از حرکت ایستاد

 .این میان صدای رادمان را توانست تشخیص دهد

 .، حدس میزد مادرشان باشدصدای زن هم برایش اشنا بود

 .صدای زن بیشتر شبیه زجه و مویه میمانست

 .خدایا، یا این بچه رو از زمین بردار یا جون منو بگیر دیگه خسته شدم-

رادمان که در آن لحظه تالش نمیکرد صدایش پسرانه یا کلفت تر از همیشه باشد، با 

 :داد گفت

  ر میدی بهم؟چرا اینجوری میکنی مادر من؟ چرا اینقدر گی-

 .انگار زن زیاد از حد جیغ زده بود که حاال صدایش گرفته بود

 من گیر میدم؟ تو میخوای منو بی آبرو کنی میخوای بکنی نقل دهن کس و ناکس-

  !یه عمر با عزت زندگی نکردیم که همه چیو خراب کنی خیره سر

  ...همه دردت اینه که کی چی میگه؟ بابا دست خوش-

  !م که برات مهم نیستحال و روز من

  !پشت سرم میخوان حرف بزنن؟ خب بزنن

چهار روز دیگه که سوژه داغ تر گیرشون اومد به کل یادشون میره که اصال من کی 

  !بودم و چی بودم
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حس میکرد در بدترین زمان ممکن پایش را در این خانه گذاشته و حاال نمیدانست 

 ...دقیقا باید چه کار کند

به روی خودش نیاورد چه شنیده؟ یا برود داخل و دخالت کند تا این برود بیرون و 

  قائله بخوابد؟

هنوز از شدت داد و بیدادشان کم نشده بود که در محکم باز و هیکل ظریف رادمان 

 .نمایان شد

نترس بچه جون، شاید یه مسئله ای براشون کم رنگ شه ولی هیچ وقت یادشون -

 !نمیره

 !میتونن با حرفاشون نیش بزنن به کل جونتپاش که بیوفته خوب 

 .رادمان کالفه و عصبی کفشش را پا کرد

 !ول کن مامان، اصال مگه ما واسه مردم زندگی میکنیم-

 !بذار گوهمونو اونقدر بخورن تا سیر شن و اینقدر گاله رو وا نکنن

مادرش با چشمانی درشت شده در چهارچوب در ایستاده بود که با شنیدن حرف 

 .فرزندش با کف دست روی صورتش کوبید

خدا منو مرگ بده با این طرز حرف زدنت، بی آبرو تو کی اینقدر بی چاک و دهن -

 شدی ها؟

شاهو تکانی به خودش داد و تصمیم گرفت تا اوضاع از این حادتر نشده، خودی نشان 

 .دهد

 ...سالم-

با همان لباس و تیپ  رادمان که با لجبازی توانسته بود حرفش را به کرسی بنشاند

 :مردانه سمت در رفت و گفت

 !سالم، بریم-

 .تو برو تو ماشین من میام-

رادمان کمی تعلل کرد، نگاه غمگینی به مادرش که روی پله سر روی زانو زده و 

 .سرش را پایین انداخته، کرد و از خانه بیرون زد
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 .شاهو اما جلوتر رفت و مقابل زن رنجور و خسته ایستاد

انست چرا همراه رادمان سریع تر آنجا را ترک نمیکند، شاید دلش را نداشت نمید

 ...مادری را غمگین ببیند

روی زانو خم شد تا هم قد به نظر رسند. دوباره بی جهت سالم کرد و این بار زن 

 .باالخره با صدایی خسته جوابش را داد

 .سالم پسرم-

ودم میره، با... با خودمم میاد حواسم دا... دارم میبرمش پی... پیش روانشناس، با خ-

 .بهش هست

 :دستی به دامن بلند سنتی اش کشید و زمزمه کرد

 .خیر از جونیت ببینی-

. خیلی بیشتر از آنچه که باید نشان شاهو به صورت پر از چین و چروکش لبخند زد

 .میداد

  .دارد جنگ در حال خروج از آن خانه به این فکر کرد که ظاهرا این دنیا با همه سر

 :زیر لب با خود لب زد

 !چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ -

 !سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ

 .رادمان عصبی نفس میکشید و بی هدف به بیرون زل زده بود

 .جو سنگین بود و ترجیح میداد قبل از رسیدن به مطب ابتدا کمی آرامش کند

 .را روشن و آهنگ بی کالم مالیمی در ماشین پخش شد ضبط

 .رادمان بالفاصله خاموشش کرد

 .سمتش چرخید و به او چشم غره رفت

خنده اش گرفت، انگار تقصیر او بود یا شاید هم دیواری کوتاه تر از شاهو پیدا 

 .نمیکرد که به او اخم و تخم میکرد

 ...چیه خب-
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  !اعصاب مصاب ندارم، رو مخ نباش-

مانده بود با او چه کند. نمیخواست حرمت بینشان توسط پسرک تخس و یک دنده 

 .بشکند و بی توجه به تفاوت سنیشان به او بی احترامی کند پس پاسخی نداد

 .رادمان از جیبش پاکت سیگار را بیرون آورد و مابین لبش قرار داد

 .یش کندبی قرار به دنبال فندکش، جیب هایش را گشت اما نتوانست پیدا

 :در همان حال سیگار به لب، گفت

  پس کدوم گوری گذاشتمش؟-

 .شاید با خودت نیوردیش-

 :عصبی و پرخاشگرانه جواب داد

 .نه، نه مطمئمم اوردم االن ولی نیستش-

 ...خیلی خب، آ... آروم باش چـ... چیزی نشده که-

 .رادمان اما با خشم سیگار را از بین لبانش بیرون کشید

 .به شیشه بغل کوبیدمشتش را 

 !ینی چی که چیزی نشده؟ شده! نمیبینی؟ اون فندک کوفتی گم شده-

 مگه من دیوونم همه میگن اروم باش؟ از همتون بدم میاد

 !از ننه بابام گرفته تا رسول که فقط به حرف دآشه و تو با اون اداهای روشن فکریت

  !بهم میزنهحتی روانشناسه پفیوز با اون لبخندای مسخرش هم حالمو 

 .با حرص چند بار این بار مشتش را داشبورد خالی کرد

 .کم کم داشت به خودش آسیب میزد

 .شاهو بی حرف ماشین را گوشه ای پارک کرد و دستانش را گرفت

 :فریاد زد

 ...ولم کن-

 .زورش به شاهو نمیرسید آنقدر تقال کرد که در نهایت بی حال تسلیم شد
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 .مردمک هایی لرزان خیره شاهو شد نگاهش را باال گرفت و با

چشمانش هر لحظه بیشتر اماده گریستن میشدند و انگار تنها آماده تلنگری بودند که 

 .با اشاره شاهو، راه خود را روی صورتش پیدا کردند

 .لبهایش نیز مانند چشم ها در حال لرزش بود

 .دست دور گردن شاهو قالب کرد و هق زد

 .گریه و خودش را خالی کنداجازه داد با خیال راحت 

 .برای تسلی با دستش کمرش را مالید تا از هق هقش کم شود

مدتی بعد که رادمان آرام شده و از گریه شدیدش تنها سکسکه های کوتاه مانده بود، 

 .دوباره ماشین را به راه انداخت

خودش به حرف امد، انگار چیزی روی دلش سنگینی میکرد و اگر دهان باز نمیکرد 

 .خفه میشد

 ...من واقعا دارم تو اون خونه عذاب میکشم-

 .صدایش از زور گریه، گرفته بود و لرزشی محسوس در تنش دیده میشد

 ...نمیخوام باهاشون بد حرف بزنم، بیشعور نیستم که-

 .نمیخوام دلشونو بشکنم، ولی هی گیر سه پیچ میدن بهم

 ...من

 .دستش را در هوا تکان داد

  !چرا در برابر درک شرایط من اینقدر مقاومت میکنن واقعا نمیفهمم-

  یعنی هنوز نفهمیده از من واسش دختر در نمیاد؟

یه روز گیر میده چرا موهاتو کوتاه کردی، یه روز گیر میده چرا اینجوری میپوشی... 

  !یه روزم میخواد شوهرم بده

 :ناامید و مستاصل پرسید

  خب من چیکار کنم با اینا؟-
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  .تظر جوابی از شاهو نماند. اصال انتظار پاسخی هم نداشتو حتی من

 .نفس عمیقی کشید، صورتش را پاک کرد تصمیم گرفت بحث را عوض کند

 :نیم نگاهی به شاهو انداخت و ادامه داد

 .دیگه کم کم داشتم به این نتیجه میرسیدم که بلوف زدی، خبری ازت نشد-

 .جالب بودشخصیت رادمان برایش عجیب و در عین حال 

 .راحت خودمانی میشد و تفاوت سنیشان را نادیده میگرفت

شاید از ویژگی های نسل جوان تر بود که خودشان را درگیر تشریفات و تعارفات 

بیخود نمیکنند، شاید هم مختص رفتار رادمان بود، درست نمیدانست اما در کل از 

 .این احساس راحتی، راضی بود

 .زد پس مثل خودش، بی تکلف حرف

 ...نه بابا، گرفتار بودم-

 :رادمان چشمانش را کج و معوج کرد و با لحن مسخره و کش داری گفت

 بابا، گرفتااار-

 ...نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد، پسرک دیوانه بود

 .جااان، چه عجب جناب اتو کشیده یکم خندید-

 .شدلبخندش با یادآوری اتفاقاتی که پشت سر هم برایش افتاد، جمع 

جدی میگم، با پـ... پلیس همکاری کردم تا یه قا... قاچاقچی دم کـ... کلفت با افرادش -

 ...دستگیر بشن، نزدیک بود دار فانی رو وداع بگم و برم قا... قاطی باقالیا

 .دفتر و ا... انبارمم تقریبا با خاک یکسان شد و د... درگیر ترمیم دوبارشم

دام یا کـ... کالنتریم یا دادسرا او... اونم به خاطر یه چـ... چند هفته ای هم هست که م

 !مشت اااتهام بی سر و ته

 :رادمان کنجکاو پرسید

 چه اتهامی؟-
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شاهو به جای جواب،ماشین را روشن کرد اما رادمان هم ادمی نبود که به همین 

 .راحتی ها بی خیال شود

 !الو... با تو بودما، بگو دیگه-

 !تجاوز-

 .که چشمانش گرد شدند و ناخودآگاه خندید آنقدر تعجب کرد

 !چی؟ شوخی نکن-

 :شاهو شانه باال انداخت و بیخیال گفت

 ...شوخی نمیکنم، به هر حال منم بدبختیای خودمو دارم-

 .این بار خنده اش بیشتر شد

 !حاجی پشمام-

 .ظاهرا این نسل عالوه بر رفتار، گفتارشان هم متفاوت بود

 .داشتمقابل مرکز مشاوره نگه 

  ...برو من همین جا منتظر میمونم-

 .رادمان پوفی کشید و بی حوصله به اطراف نگاهی اندخت

خدایی جای این مسخره بازیا بیشتر کیف نمیداد میرفتیم یه جا بگردیم؟ یه جای خوش -

 ...آب و هوا جوج بزنیم مثال

  !پا... پاشو برو جوج هم میدم بهت-

نه چندان آرامی به کمرش و زد و با رضایت  رادمان در حال پیاده شدن، ضربه

 :گفت

 !نوکرتم به موال-

 .شاهو فقط توانست با تاسف سری تکان بدهد

 .دقایقی بعد، رادمان داخل شده و مقابل دکتر نشسته بود

 .حس متناقضی نسبت به روانشناسش داشت
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همانی که بی اراده مجبور میشد آن پوسته بی خیال و التی اش را کنار بگذارد. بشود 

 .هست

مردک کارش را بلد بود! انگار انگشت سبابه اش را فشار میداد روی نقطه ضعف 

 ...هایش

 .میگفت خودت را بریز بیرون، راحت باش، خالی شو

 .با لبخند از او استقبال کرد و به مبل راحتی مقابلش اشاره کرد

 .سالم رادمان جان، چرا ایستادی بشین راحت باش-

زیر لب چیزی شبیه به سالم گفت و بعد بدون اینکه بخواهد سر  سری تکان داد و

 .حرف را باز کند مشغول ور رفتن با انگشتان دستش شد

 ...دیر کردی، فکر میکردم هفته ای یه بار بیای-

 .گوشه سرش را خاراند

 آره... اخه میدونی قرار بود با یکی از آشناها برم و بیام-

 .اینا شد... نتونست بیاد منم واس خاطر همون نیومدمدستش بند یه سری پلیس بازیو و 

 :مرد روانشناس به نشانه تایید سری تکان داد و در همان حال پرسید

  آشنا؟-

 ...آره، دوست داداشمه-

 :و ناخودآگاه توضیح بیشتری داد

  ...ولی زمین تا آسمون توفیر دارن -

 .نیشخندی از روی تمسخر زد

  اصال این کجا و آن کجا؟-

 .مشتاقانه به حرف هایش گوش میداد و سوال هایی میپرسید

 چه فرقی مثال؟-

 .رادمان بیشتر در مبل فرو رفت
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با این که از این بچه باال شهریای از ما بهترونه ولی در کل میشه گفت باحاله، از -

 ...اینا که چشم دخترا دنبالشه

 :روانشناس چشمانش را ریز کرد و با منظور گفت

  ؟چشم تو چی-

رادمان کم مانده بود عین فنر از جا کنده شود. حرفی که شنیده بود برایش کم از فحش 

 !نداشت

 .صدایش باال رفت

  ...گفتم دخترا! جای داشمه-

 .میتوانست همچنان از نگاه مرد تردید را بخواند

 .برای رهایی از آن وضعیت، مجبور شد رازش را برمال کند

 !...میخواممن خودم خاطر یه دختریو -

 :کنجکاو پرسید

  ...واقعا؟ پس یکم از اون دختر بهم بگو-

 .مکث رادمان را که دید، اضافه کرد

  ...البته اگه دوست داری-

 ...خب... چی بگم آخه-

 ...هر چی، مثال اینکه اولین بار کجا دیدیش-

 .رادمان عرق صورتش را پاک کرد و نفس آسوده ای کشید

 .راحت و همچو اسمش شیرین بود حرف زدن از شیرین برایش

 ...همکالسیمه، تو کالس کنکور دیدمش-

  بهش ابراز عالقه هم کردی؟-

 .با اخم جواب داد

 .نه! نمیخوام فعال چیزی بهش بگم، زوده هنوز-
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چرا؟ از احساس خودت مطمئن نیستی یا میترسی پذیرش شرایطتت سخت باشه -

  براش؟

ر که سوال سختی از او میپرسید بی اراده کمی سر جای خود جا به جا شد. هر با

 ...تکان میخورد، خودش هم نمیدانست چرا

  !از خودم که مطمئنم، میخوامش... ولی از اون نه-

  دوست نداری بهش چیزی بگی؟-

 !فعال نه-

 .مدتی بعد با روحیه بسیار بهتری نسبت به ورودش به مطب از آنجا خارج شد

حرف شده بود و حاال مدام فکر دیگری در سرش ذهنش کامال از ناراحتی هایش من

 !...چرخ میخورد، شیرین

میتواند روی او حسابی باز کند یا محبور است او را نهایتا در حد رویایی شیرین و 

 دست نیافتنی گوشه ذهنش بسپارد؟

 

سوار ماشین شاهو شد و سالم کرد اما هنوز حواسش پرت بود و سواالتش را یکی 

 .اددر میان جواب مید

 .بعد از دقایقی که ماشین متوقف شد، تازه به خودش آمد

  اینجا دیگه کجاست؟-

 :شاهو لبخند کوتاهی زد و مختصر گفت

 !رستوران-

 .تعلل را جایز ندانشت و به تبعیت از شاهو او نیز پیاده شد

رستورانی بزرگ و با انبوهی از درختان سرسبز، محیط زیبایی را ایجاد کرده بود 

 .ناخودآگاه انرژی مثبت از خود ساطع میکردکه 

 .با لبخندی روی لب رو تخت بزرگی نشستند

 .چند لحظه بعد پیشخدمت منو را مقابلشان گرفت
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 :شاهو اما بدون اینکه نگاهی به آن بیاندازد جلوی پایش گذاشت و گفت

 .منتظر هستیم-

 .پیش خدمت سری تکان داد و رفت

 :با کنجکاوی پرسید

  منتظر کی؟-

شاهو ابرویی باال انداخت و فاتحانه نگاهش کرد. از آن مدل نگاه ها که میتوانستی 

  !ازشان "عمرا بهت بگم" را بخوانی

 .دستی که روی چشمانش نشست، حواسش را پرت کرد

 .از این حرکت که یکی از پشت سر ناغافل با دست دیدش را قطع میکرد متنفر بود

شد رسول است، در بین  س انگشتر عقیق مطمئندست فرد ناشناس را گرفت و با لم

 .اطرافیانش شخص دیگری را نمیشناخت که عقیق دست کنند

 .نامش را که بلند گفت، رسول با صدای بلندی خندید و کنارش نشست

 :چپ نگاهش کرد و زمزمه کرد

 ...مرتیکه لوس-

به اطراف رسول و رادمان مشغول حرف زدن بودند اما او بی اختیار نگاهش همچنان 

 .بود

 :رسول که زیر نظرش داشت، پرسید

  منتظر کسی هستی؟-

 :در حین بلند شدن از جایش، گفت

 ...آره-

  کی اونوقت؟-

 .موبایلش را از جیبش بیرون آورد

 !دلناز و دوستش-
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 .توجهی به نگاه متعجب رسول نکرد و شماره دلناز را گرفت

 .همان بوق اول تماس برقرار شد

 .رمنده گیر کردیم تو ترافیک االن اومدیم دیگه رسیدیمسالم، سالم، ش-

 .ناخودآگاه لبخند روی لبش نشست. نفس نفس میزد و مشخص بود با عجله راه میرود

 ...باشه-

 .و جلوی خودش را که مدام تا نوک زبانش می امد، نگرفت

 .نمیخواد عـ... عجله کنی، پـ... پله داره مراقب باش-

این گونه توجه را از سمت او نداشت که برای چند لحظه فقط ظاهرا دلناز هم توقع 

 .سکوت کرد

شاهو تک سرفه ای زد و قصد داشت تماس را قطع کند که صدای آرام و خجالت 

 .زده دلناز را شنید

 ...چشم-

 .با همان لبخند روی تخت نشست

 !ببند نیشتو-

 :شاهو خنده اش گرفت و صادقانه گفت

 !نمیتونم-

 .نشست و با صدای آهسته تری که به گوش رادمان نرسد، پچ زدرسول نزدیک تر 

  جدی جریان چیه؟-

 .نگاهش را دزدید و با این که متوجه منظور رسول شده بود، به روی خودش نیاورد

  جریاِن چی؟-

  از کی تا حاال دختر دعوت میکنی رستوران؟-

 .چـ... چرت نگو-
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رستوران، االن به دلناز میگی بیاد؟  چرت چیه؟تو اون نیلوفر که زنت بود نمیبردی-

 !کجای حرفم چرته دقیقا؟

 فقط خواستم دو... دور هم خوش باشیم-

 .با سر رسیدن دخترا ها رسول مجبور شد ادامه ندهد

 .با این حال دستی به شانه شاهو زد و ابرو باال انداخت

 ...داداش سریده-

  چی؟-

 !دلتو میگم-

 .را اسکن کردنگاهش سرکشانه سر تا پای دلناز 

رسول احتماال درست میگفت، تا به حال از این دست کارها برای هیچ دختری انجام 

 .نداده بود

  !اما حاال مثل پسری نوجوان و بی تجربه حتی کنترل نگاهش هم برایش ممکن نبود

 .چشم گرفتن از صورت ملیح و موهای موج دار دلناز کار سختی به نظر میرسید

همه عجله ای که به خرج داده گونه اش سرخ شده یا بابت  نمی دانست برای آن

 ...هایی که به او زدهخجالت حرف

  مگر چه گفته بود که او را اینطور خجالت زده کرده؟

 .اصال همین بکر بودنش دل شاهو را میلرزاند

  سالم-

مانتو کرم رنگ و شال سفیدی که روی سر داشت پوست او را روشن تر از همیشه 

داد. به خاطر اتفاقات اخیر و بستری شدن در بیمارستان کمی از حالت عادی نشان می

رنگ پریده تر بود، پس تصمیم گرفته بود نسبت به همیشه آرایش بیشتری کند و 

 .شاهو برای اولین بار بود که او را در این حالت می دید

 .با تک سرفه رسول خودش را جمع و جور کرد و جواب دلناز را داد

 ، را... راحت تونستید ایـ... اینجا رو پیدا کنید؟سالم-
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 :مهسا در حالی که کفش هایش را در می آورد، پاسخ داد

- ً  سالم، تقریبا

 .دلناز نیز کنار مهسا نشست و تمام مدت نگاهش را از شاهو میدزدید

مجبور بود! هر چقدر هم که به زبان نمی آورد باز هم چشم ها که دروغ نمیگفتند، 

 .؟ باید این راز مگو را در دل نگه میداشت تا خودش را لو ندهدمیگفتند

 .تا... تا شما هم برسید سفارش ندادیم-

 .مهسا در حالیکه با تعجب به رادمان نگاه میکرد، تشکر کرد و سمت دلناز چرخید

 :با حرکت سر نامحسوس به رادمان اشاره کرد و پچ زد

  این کیه؟-

 :دلناز مثل خودش آرام گفت

 .میدونمن-

 چرا این شکلیه؟-

 .پسرانه و در عین حال چهره دخترانه اش انداخت نگاهی به تیپ

  نمیدونم، به ما چه اصال؟-

خب آخه میگم...، پسره یا دختره؟ فکر کنم از این دختراییه که تیپ پسرونه میزنن -

 نه؟ چی میگن بهشون؟ تامبوی؟

 !چمیدونم، زشته اینجوری نگاه نکن-

 .کنجکاو شدم دیگهچجوری؟ خب -

رادمان که تمام مدت شاهد نگاه های زیر زیرکی و پچ پچ کردنشان بود، باالخره 

 :طاقتش طاق شد و با صدایی که خشم در آن به خوبی مشخص بود، گفت

 رو سرم شاخ دارم؟-

 :هر دو با تعجب نگاهش کردند و دلناز با تردید پرسید

 !بله؟-
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  اینجوری زل زدین به من؟رو سرم شاخی، چیزی دارم که -

 .با خجالت لب گزید و دوباره گونه اش رنگ گرفت

 :مثل بچه ای خطا کار که حاال توبیخ شده بود، با خودش گفت

 ...به خدا من گفتم به ما ربطی نداره ها-

 .شاهو دلش برای آن لحن مظلومانه ضعف رفت

 .دلش میخواست دلناز را در آغوشش بگیرد و او را محکم بچالند

قاعدتا نباید یک دختر آنقدر خواستنی باشد... اما لحظه ای بعد از فکر خودش هم جا 

 .خورد

 این دختر را به خانه اش دعوت کرده و او قبول کرده بود

قرار شد برای مدتی همخانه باشند، پس نباید فکر یا کاری میکرد که از اعتمادی که 

 .به او کرده، پشیمان شود

  !سفارش بدیم-

بلندش باعث شد همگی حواسشان به سمت او جلب شود و بحث پیش آمده صدای 

 .ادامه پیدا نکند

 :شان را که دید، اضافه کردنگاه های خیره

 ...غذا-

 .منو را از جلوی پایش برداشت و سمت دلناز گرفت

 .چی... چی میخورید-

 :رادمان با این که منو را ندیده بود، بالفاصله گفت

 .جوج با استخون-

 .شاهو خنده اش گرفت، عالقه اش به جوجه جالب بود

 .دلناز منو به دست بدون اینکه دقتی روی منو داشته باشد، توی فکر رفته بود

 !چرا به اینجا آمده بود؟ میان دو پسر غریبه شاید هم سه پسر
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 .نگاه دیگری به منو انداخت، به نظرش رسید قیمت ها زیادی نجومی هستند

 .زان انتخاب کند اما مشکل این بود که هیچ کدام ارزان نبودندمیخواست غذایی ار

 .شاهو متوجه درگیری با ذهنش بود، اما نمیدانست مشکل کجاست

 :با لبخندی مالیم منو را به سمت مهسا گرفت و رو به دلناز پرسید

 .سفیله میخوری؟ ایـ... اینجا برگاش هم خو... خوش مزه -

 .تشان را بار دیگر حتما چک میکرداگر منو را نگرفته بود، قیم

 .اما حاال که منتظر نگاهش میکرد، فقط توانست از روی ندانستن شانه باال بندازد

 هـ... هرر چی برای خودم سفارش دادم وا... واسه تو هـ... هم همونو بدم؟-

 .بغ کرده سرش را باال و پایین کرد و اوهومی زیر لب گفت

 .را بگیرد شاهو دیگر نتوانست جلوی خودش

 .نکن اینطوری-

دلناز با تعجب سرش را باال گرفت و برای اولین بار از وقتی که به رستوران آمده 

 .بود، مستقیم نگاهش کرد

  چطوری؟-

 ...همینطوری که-

  :لعنتی به خودش فرستاد و در حالیکه از جا بلند میشد، با خودش زمزمه کرد

 !آدمو وسوسه میکنی ببوستت-

امطمئنی به سمت سرویس بهداشتی رفت تا آبی به سر و صورتش بزند با قدم های ن

 .و چهره مات و مبهوت دلناز را ندید

 !...او صدای آرام و ناواضح شاهو را شنیده بود

 .با صورتی که همچنان نم داشت و قطره های آب از آن چکه میکرد، بازگشت

 .لش جا بیایدده دقیقه ای میشد که خودش را در سرویس چپانده بود تا حا

 .رسول چند برگ دستمال کاغذی از جعبه جدا و به سمتش گرفت
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 .زیر لب تشکری کرد و مشغول پاک کردن صورتش شد

 .نه به دلناز نگاه کرد و نه عالقه ای داشت که این کار را بکند

 .اما ظاهرا راه گریزی نداشت که صدایش را در نزدیکی اش شنید

 .فیله سفارش دادم-

 .از شاهو نشنید، با چهره ای خجالت زده ادامه دادجوابی که 

 ...برای دوتامون-

 :سری تکان داد و سرد و مختصر گفت

 .مرسی-

دلناز گیج به او نگاه کرد، این مرد یخی همانی بود که زیرلب خواستار بوسه ای از 

 او بود یا اشتباه شنیده؟

عاب را آوردند، توی خودش فرو رفت و حتی دقایقی بعد که غذای خوش رنگ و ل

 !...نه او اشتهایی داشت و نه شاهو

 .بیهوده با غذایش بازی میکرد و گوشت را از سمتی به سمت دیگر بشقاب میفرستاد

چرا رفتار شاهو آنقدر ضد و نقیض بود؟ چرا نمیتوانست حدس بزند در سرش چه 

  میگذرد؟

کارهایی که شاهو  جدا از حرفی که شنیده و حاال بیشتر شبیه وهم میمیانست، تمام

 .برای او انجام داده، نشان دهنده توجهی خاص بود

 !توجهی که میتوانست منشاش عالقه باشد

اما اگر واقعیت همین باشد، پس او از چه چیزی تردید داشت که لحظه ای به دلناز 

 ی صد پله از او دور میشد؟نزدیک و در ازای آن به اندازه

ذایش را با ولع میخورد، زیر چشمی به مهسا سمت دیگر تخت رسول در حالیکه غ

 .نگاه کرد

به نظرش آمد دختر خوشگلی است و برای کمی وقت گذرانی میتواند گزینه مناسبی 

 .باشد
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دیگر زیادی خودش را غرق کار و اتفاقات همیشگی روزمره کرده بود و دوستانش 

 .ندگاهی با شوخی یا جدی همیشه تنها بودنش را به او یادآوری میکرد

 .تک سرفه ای زد تا توجه مهسا را به خود جلب کند

  ببخشید، اون ظرف زیتونو میدین؟-

 .مهسا بی تفاوت خواهش میکنمی گفت و ظرف را مقابلش گذاشت

 .برای اینکه دوباره در سکوت سنگین فرو نروند تصمیم گرفت حرفی بزند

 .ظاهرا شاهو خیال نداشت حتی کلمه ای حرف بزند

ار که خودش همه را دعوت کرده و با سری که توی یقه اش فرو رفته انگار نه انگ

 !تنها باغذایش بازی میکرد

بعدا باید زیر زبانش را میکشید تا بفهمد چه مرگش شده، فعال کارهای مهم تری نیز 

 .داشت

  ماست موسیر میدین؟-

 .این بار مهسا بی تعارف چپ چپ نگاهش کرد

رسول نتواند دست دراز کند و کنار خودش بگذارد، ظرف ماست آنقدر دور نبود که 

 .دیگر چرا هی صدایش میزد

  شما خیلی وقته با دلناز خانم دوستین؟-

 .همینطوره، از دوران بچگی-

 .چه جالب، من و شاهو هم دوستای صمیمی هم هستیم-

 .مهسا شانه ای باال انداخت و قاشقی غذا به دهان گذاشت

الش بیهوده برادرش بود، به زحمت جلوی خنده اش را رادمان که تمام مدت شاهد ت

 .گرفت

 .خیر سرش وکیلی کار بلد بود آنوقت بلد نبود مخ یک دختر را به کار گیرد

 :در همان حال که تکه ای از جوجه اش را میخورد رو به او گفت

  میگم مهسا خانم، یه لطفی میتونی بکنی؟-
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یده و عذاب وجدان داشت، راضی از مهسا که بابت پچ پچ اش با دلناز خجالت کش

 .این که شاید بتواند رفتار نادرستش را جبران کند، با رویی گشاده پاسخش را داد

  جانم، چه کمکی؟-

 ...راستش-

 .رادمهر نگاه شیطنت آمیز کوتاهی به رسول انداخت و دوباره رو به مهسا کرد

  کمکی بکنی؟مثال اگه بخوام این داداشمو رژیم بدم، شما میتونی یه -

 :مهسا با تعجب پرسید

 !شما رژیم بدی؟-

  !آره اخه میدونی؟ خودش ارادش کمه، حتما باید یکی باالی سرش باشه-

 .رسول که تقریبا از حرص کبود شده بود، نگاهی برزخی به رادمان انداخت

 :رادمان اما بی خیال گفت

تا آخر عمرت هوم؟ خب راست میگم دیگه! یه چند ماه سختی میکشی در عوض -

  !راحتی

 ست؟ این سواال چیه میپرسی؟مگه مهسا خانم کارشناس تغذیه-

اختیار داری داداش جان، من حتم دارم ایشون از صدتا کارشناس بیشتر میتونن -

راهنمایی کنن، ندیدی چه شمرده و محدود غذا خوردن؟ من به این دکترا اعتماد 

 !ندارم، فقط پولتو هدر میدی

  نه مهسا جان؟

 .مهسا گیج سری به تایید تکان داد

 .نگاهی ساختگی به اطرافش انداخت

اینجا که نمیشه، کاغذ قلمم همراهم نیست، میخواین شما ایدی اینستاتو بدی؟ بعد یه -

  بفرستی؟ برنامه الغری واسه داداشم

وزنش و اینارم میفرستم برات! خیلی چیز خاصی نمیخواما، در همین حد که چقدر 

 ...نون بخوره و اینابرنج و 



کاوریری  
 

331 | P a g e  
 

 .موبایلش را از جیبش در اورد و دیتا را روشن کرد

 :مقابل مهسا گرفت و گفت

 .ایدیتو بده! من رسیدم خونه بهت مسیج میدم-

مهسا سرخوش از تعریف و توجهاتی که به او شده بود، ایدی اش را در گوشی 

 .رادمان زد

 .ین آمیز نگاهش کردبا دیدن نمونه کارهای چرم، سوت بلندی کشید و تحس

  !آموزش چرم دوزی هم میدین؟ ماشاهلل چقدر هنرمند-

 سفارش هم قبول میکنی نه؟

 .بله، هم آموزش میدم، هم سفارش میگیرم-

  من کیف پول سفارش بدم میتونی برام درست کنی؟-

مهسا که رادمان را طبق تصورش دختری، پسرانه پوش میدانست، مقابل صمیمیت 

 .د نگرفتزود هنگامش گار

آره عزیزم، ولی مدالش زیاده کدوما رو میخوای؟ مدالی مختلف تو پیجم هست اول -

 .یه نگاه بهشون بنداز، هر کدومو خواستی بهم بگو

 .رادمان صفحه را باال و پایین کرد، اما عکس ها هنوز برایش باز نمیشدند

ضعیف تره اونجا،  ای بابا، میبینی نتمو؟ تو خونه هم وایفای نداریم تازه انتن هم-

 !هیچی لود نمیشه

  تو واتس آپ برام میفرستی؟

 .باشه عزیزم مشکلی نیست شمارتو بده-

خودم ندارم که! نه که حافظه گوشیم پر شده، نصب نمیشه. هر چی هم پاک میکنم -

 !باز میگه فضای نمیدونم چی چی پره

 ره ها؟فکر کنم ویروسی شده، از خط رسول بهت پی ام بدم که اشکال ندا

 :و بدون آنکه منتظر پاسخ مهسا باشد، گفت

 !شمارتم بگو پس-
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 .به رسول اشاره کوچکی کرد و از جا بلند شد

 .بیا بریم دستشویی-

 .با تعجب نگاهی به برادرش انداخت

  خودت برو، من دیگه چرا بیام؟-

 .چشمانش را درشت کرد، دوباره اشاره کرد بلند شود

 .برخاست و دنبالش به راه افتادرسول با اکراه از جا 

 !چیه؟ خب من دستشویی ندارم-

ای خدا... بابا دستشویی بهونه بود هنوز نفهمیدی؟ جلو این همه ادم که نمیشد راحت -

 !حرف زد

  آهان، خب چی میخواستی بگی حاال؟-

 :موبایل را سمتش گرفت و با نیش باز گفت

اش من، نه اونجوری که تو داشتی ناموسا حال کردی؟ اینجوری شماره میگیرن داد-

 !جاده خاکی میرفتی

خب... خب اینجوری که قبول نیست! یعنی میگم... نفهمید به چه منظور شماره داده -

 !که

  از کجا معلوم از من خوشش بیاد؟ من میخواستم ببینم نظرش نسبت به من چیه؟

  !رادمان سری به افسوس تکان داد. به نظرش رسول زیادی شوت بود

آخه چرا باید اصال نظری نسبت به تو داشته باشه؟ مگه چند دفعه دیده تو رو؟ باید -

 !روش کار کنی

 .به سرویس بهداشتی که رسیدند، رادمان در را باز کرد و وارد شد

  مثال چیکار؟-

 .رسول مشغول شستن دست هایش شد و رادمان به داخل یکی از سرویس ها رفت

 .داداز همان جا جواب برادرش را 
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بابا چه میدونم، بگو واسه رژیم بهت برنامه بده، خالف حرف منو ثابت کن و نشون -

 .بده اگه اراده کنی به اون چیزی که میخوای میرسی

 !از پسرای قوی خوششون میاد، باور کن

 .رسول با تردید در آینه نگاهی به خودش انداخت

 .چاق بود؟ کمی توپر به نظر میرسید، نه چاق

 .هم که رادمان واکنش نشان میداد اضافه وزن نداشتآنقدرها 

 ...من خیلی هم چاق نیستم-

 .رادمان از سرویس بیرون آمد و با نیم نگاهی به هیکلش، جواب داد

 !حداقل پونزده کیلویی باید کم کنی-

 .با بهت سمت رادمان چرخید

  پونزده کیلو؟ چه خبره؟ چی میمونه ازم پس؟-

 .بود و شانه ای باال انداختمشغول شستن دست هایش 

  !به من چه؟ خب اضافه داری دیگه-

 .رسول نفسش را محکم فوت کرد، شاید خیلی هم بد نبود

هم با دختری زیبا دوست میشد و هم به وزن ایده آلی که همیشه آرزویش را داشت 

 .میرسید

  اون کیف چرمم الکی بود دیگه؟-

 !یخوام. منت کشی و این حرفانخیر، اونو راستکی گفتم، واسه مامان م-

دوباره به سمت تختشان که گارسون در حال جمع کردن سفره بود، برگشتند که 

 .رادمان سنگینی نگاه های غریبه ای را روی خودش حس کرد

 .سرش را به اطراف چرخاند و با دیدن سه پسری که به او زل زده بودند، اخم کرد

 :لندی گفترو به آن ها سری تکان داد و با صدای ب

  ها؟ چیه؟-
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صرفا این را گفته بود تا از رو بروند و نگاه بگیرند تا معذب نباشد ولی ظاهرا پررو 

 !تر از آنچه بودند که خیال میکرد

 .ی تمسخر آمیزی کردیکی از پسرها خنده

  !من عاشق این دختراییم که تیپ پسرونه میزنن، از خود ما بیشتر بهشون میاد-

تش نشسته بود، شلنگ قلیان را نزدیک دهانش برد و رو به پسری که سمت راس

 :رسول گفت

  !چطوری با این حال میکنی؟ خودش یه پا داداشیه-

  !و هر سه زیر خنده زدند. ثانیه ای بعد، همه چیز به هم ریخته بود

رسول و رادمان سمت تخت پسرها رفتند و چک محکمی که روی صورت پسر قلیان 

 .درگیری شدبه دست نشست، باعث 

رادمان سعی کرد به برادرش کمک کند اما قبل از اینکه بتواند کاری کند، مشتی به 

قفسه سینه اش خورد، و روی زمین پرت شد. برای لحظه ای نفسش رفت و به سختی 

 .سعی کرد، دوباره از جا بلند شود

 .رسول قدرت بدنی خوبی داشت اما قطعا زورش به سه نفر، همزمان نمیرسید

 .سمت دیگر شاهو، دلناز و مهسا با ناباوری به آنچه که پیش آمده بود، نگاه میکردند

 .شاهو از تخت پایین پرید و دلناز بی اختیار آستین لباسش را گرفت

  وای آقا شاهو کجا؟-

  !کمک کنم باید...-

 .دلناز نگران به آن وضع نگاه کرد

 ...اینا خطرناکن، التن یه چیزیتون میشه یهو-

 .ا صدای فریاد ناشی از درد رسول، تعلل را جایز نداستب

 .دستش را عقب کشید و با قدم های تندی خودش را به آن ها رساند

 .دلناز با حرص کمپرس اب سرد را روی گونه ورم کرده شاهو گذاشت
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ببین تو رو خدا، اگه این مشت یکم باالتر میخورد تو چشمت چی؟ من نگفتم نرو؟ -

ال شماها مگه بلدین دعوا کنید؟ اون رادمان که همون لحظه اول ناک اینا وحشین؟ اص

 .اوت شد، تا اخرشم هیچ کار خاصی نکرد

رسول خان که خیر سرشون وکیلن! فقط لگد میپروندن، تو هم اصال حرفه ای 

 !نمیزدی

آنقدر عصبی بود که یادش رفته بود طبق همیشه شاهو را جمع خطاب کند، شاید هم 

گول میزد و به خاطر درخواست شاهو بود که تالش میکرد به مفرد  داشت خودش را

  .صدا زدنش عادت کند

شاهو سعی کرد جلوی لبخندش را بگیرد چرا که با آن لب پاره شده، فقط دردش 

 .بیشتر میشد

 !م کمه، ایـ... اینکاره نیستمدیگه بـ... ببخشید تجربه-

  !بری دعوا کنی خب پس وقتی بلد نیستی، عقل سلیم میگه نباید-

 :با لحن بامزه ای که باعث شد، حرص دلناز بیشتر دربیاید، گفت

 !یه کورد با... باغیرت، رفیقشو تو... تو سختی تنها نمیذاره-

 .کمپرس را بی مالحضه روی لب های شاهو گذاشت

 !کوفت-

 .این بار نتوانست جلوی خودش را بگیرد و زیر خنده زد

 .حرص نخور گیانه کم-

رش این کلمه را قبال شنیده بود، شاید جایی در اینترنت یا تلوزیون، شاید هم از به نظ

 .زبان یکی از افراد همین خانواده

 .ولی به خاطر نمی آورد که چه معنایی دارد

  !چی؟-

کمپرس را از دست دلناز گرفت و خودش آن را روی قسمت دیگری از صورتش 

 .گذاشت

 !این دختر اعتماد نداشتبهتر بود دست دلناز نباشد که به 
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 ...بعید نبود که یکباره منفجر شود و کمپرس را به سرش بکوبد

  ها؟-

  میگم چی گفتی؟-

 .گـ... گفتم حرص نخور-

 .صدای ساییش دندان های دلناز را میتوانست بشوند

باید بابت کلکل کردن با دختری کوچک تر از خودش در این سن و سال خجالت 

 .انرژی به او میداد که گاهی همچون پسرکی نوجوان شیطنت میکردمیکشید اما دلناز 

 .گاه قبال تجربه نکرده بوداحساسی که هیچ

 !نه بعدش-

چشمانش را به حالت نمایشی برای اینکه نشان دهد در حال فکر کردن است، ریز 

 .کرد

  گیان؟-

 !آره، آره، همین-

 :ابرویی باال انداخت و خونسرد گفت

 ...چمیدونم-

 .فه پا روی زمین کوبیدکال

 .مگه میشه؟ بگو دیگه-

 .این بار هیچ نگفت، فقط پا روی پا انداخت و مشغول گرفتن پوست میوه شد

  !باشه، نمیگی؟ میرم از ننه میپرسم-

 .و بدون آنکه منتظر عکس العمل شاهو باشد، به سمت اتاق اختر پا تند کرد

و به زمین و زمان فحش داد تا ننه بعد از دیدن وضعیت شاهو، آنقدر حرص خورد 

 .انرژی برایش نماند
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ساعتی بود که او را به اتاقش فرستاده بودند تا کمی استراحت کند و در واقع دلناز 

واقعا قصد نداشت مزاحم استراحت اختر بانو شود، صرفا تهدید بود که ظاهرا جواب 

 !هم داد

 .دویدشاهو که میوه در گلویش پریده بود، تقریبا دنبالش 

 .قبال از آنکه فرصت کند دستگیره در را لمس کند، دستش را گرفت

 :با صدای آهسته و کمی مضطرب پرسید

 کـ... کجا؟ بیا خودم میگم چـ... چرا یهو قا... قاطی میکنی دختر خوب؟-

او را منع کرده و میتوانست دستش را رها کند اما عجیب آنکه عالقه ای به این کار 

 ...نداشت

 .که از آن همه نزدیکی، هول شده بود آب دهانش را پرصدا بلعیددلناز 

 .او هم انگار تمایلی به کنار کشیدن دستش نداشت

 .گرمای تن شاهو به او هم منتقل میشد و حس خوشایندی در وجودش جوانه میزد

 خب؟-

 .شاهو با تردید از دلناز چشم دزدید

 ...یه حرف مـ... محبت آمیزه-

 .زده بود، ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدتقریبا حدسش را 

این بار صدایش بیشتر لرزید. اگر شاهو متوجه کوبش وحشیانه قلب بی جنبه اش را 

 میشنید، چه؟

 خب؟-

 .گرفت، به این رابطه نیم بند استحکام بیشتری بدهد دلش را به دریا زد و تصمیم

 ...خب یعنی-

 .بود که با تعجب به او نگاه کرد حرفش با شنیدن صدای پا قطع شد. دلناز هم شنیده

 ...به عقب چرخید و با دیدن ستاره حرف در دهانش ماسید
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با دهانی باز به ستاره نگاه کرد، او در خانه اش چه غلطی میکرد؟ عجب رویی 

  !داشت این دختر

 .هنوز به نتیجه ای نرسیده بود که سر و کله شاهین هم پیدا شد

ز را نداشتند که به جای هر گونه سالم یا احوال پرسی ظاهرا آن ها هم توقع دیدن دلنا

 !به او خیره شده بودند

شاهو تنه اش را به شکلی تکان داد که همچون سپر، دلناز را تحت محافظت خودش 

داشته باشد. در واقع او را پشت خود قایم کرد و این موضوع از نگاه تیزبین ستاره 

 .دور نماند

ولی آ... آدم مستراح هم بخواد بره قـ... قبلش یه اهمی  م رو داریدرسته کلید خونه-

 ! اوهومی چیزی میکنه ها

 .شاهین خنده مضحک و خجالت زده ای کرد و جلوتر رفت تا با شاهو دست دهد

  چطوری؟ چرا کبودی تو؟-

 .انگشتش را نزدیک زخم و گونه ورم کرده شاهو برد

 ...آخ آخ، صورتشو-

 .کشیدشاهو تنها خودش را کمی عقب 

 !جواب سو... سواالمو ندادی-

خیلی خب تو هم، مردک یبس... ها؟ چی گفتی؟ آهان! خب داداش من، اصال خیال -

زدیم ش نبود، زنگنمیکردم خونه باشی، دلمون واسه ننه تنگ شد رفتیم دم خونه

 !بهش گفت خونه توئه

نیم مجبور خب تو هم همیشه همچین وقتی سرکاری، گفتم ننه پاش درد میکنه در نز

 ...شه بیاد واسه باز کردن در

اصال اینجا چیکار میکنه؟ صورتتو دیده چه ریختی شدی؟ عجب آدم دهن قرصیه این 

  !اختر بانوی ما

 .الم تا کام هیچی نگفت، راستی سالم دلناز خانم

 .دلناز با صدای آهسته ای جواب سالمش را داد
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و به اتاق نشیمن و در امتداد آن شاهو کالفه از آن همه پر حرفی، سری تکان داد 

 .پذیرایی اشاره کرد

 .هر جا راحتید بشینید-

 :شاهین در حالیکه که جای قبلی شاهو مینشست، دوباره پرسید

  دلناز خانم اینجا چیکار میکنه؟ ننه خوابه؟-

 .سپس مشغول خوردن میوه های پوست گرفته و اماده خوردن شد

 .رفت اما او با شیطنت خندید شاهو آهی کشید و به دلناز چشم غره

بچگانه بود اگر میگفت آن میوه های پوست گرفته برای من است و اگر دلناز پایش 

  را در یک کفش نمیکرد میتوانست با خیالی راحت آن ها را بخورد؟

 .دلناز که از حضورشان کمی معذب شده بود خودش را به آشپزخانه رساند

 .میرم چایی بیارم من-

 .صدای بلندی پوزخند زدستاره با 

 !بیا بشین عزیزم، ما از دست شما چایی نمیخوریم، جونمون رو دوست داریم -

شاهین که از حرف ستاره خجالت کشیده بود، تک سرفه ای کرد تا همسرش ادامه 

 .ندهد

 ...شوخی میکنه خانمم-

از نه واال شوخی چیه؟ من دیگه مارگزیده شدم، از تشنگی و گشنگی تلف هم بشم -

 .دست این خانم چیزی نمیگیرم

دلناز با سینی پر بازگشت، شاهو میدانست که صدای ستاره را قطعا شنیده و احتماال 

 .ناراحت شده اما از چهره اش نتوانست چیزی بخواند

 .سینی را ابتدا مقابل شاهو گرفت

استکان کمر باریک و نعلبکی را برداشت، این سرویس چای خوری را که در واقع 

مالک اصلی اش اختر بود، خودش هم گم کرده بود و به خاطر نمی آورد کجا گذاشته، 

  آنوقت دلناز چطور آن ها را پیدا کرده بود؟
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 :تشکری کرد و با لحن دوستانه ای گفت

 .سینی رو بده من، تو... تو موظف نیستی ایـ... اینجا کاری انجام بدی-

 .ه نظر میرسید تا ناراحتدلناز شانه باال انداخت، بیشتر بی خیال ب

 !کار خاصی نکردم، فقط یه چاییه-

 .با این حال از جا بلند شد و سینی را سمت خود گرفت

 :با صدایی که فقط دلناز میشنید، پچ زد

 !دو... دوست ندارم جلوشون خم و را... راست شی، لطفا-

 .از آن همه توجه دلش مالش رفت، از آن همه خوب بودن

حواسش به او بود، اصال داشت لوسش میکرد و خودش را به خوبی از اینکه آنقدر 

 .میشناخت، بی جنبه بود، در محبت دیدن و محبت کردن بی تجربه بود

بلد نبود چه بگوید یا چه کار کند، فقط میخواست شاهو را، برای همیشه جایی در 

 !نزدیکی اش حس کند، خیلی نزدیک

 .شاهو سپردفشار دستش از سینی کم شد و آن را به 

 .نگاه های معنی داری که بینشان رد و بدل میشد چیزی نبود که از شاهین مخفی بماند

شاهو ادمی نبود که بیخود به کسی توجه کند و اگر این دختر را به خانه اش راه داده، 

 ...احتماال میانشان احساساتی شکل گرفته

اهو دوباره سوالش را باید اصل ماجرا را میفهمید، پس در حین گرفتن چای از ش

 تکرار کرد

 نگفتی دلناز خانم اینجا چیکار میکنه؟-

در حالیکه سینی را مقابل ستاره میگرفت، درعرض چند ثانیه ذهنش در تالش برای 

 .پیدا کردن دروغی مصلحت آمیز شد

 ...همیشه در دروغ گفتن افتضاح بود

ت، پـ... پرستارشم راستش... وضعیت ننه جو... جوری نیست که بشه تنهاش گذاش-

 .که نیست
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 .قبال دلناز خانم میموند پیششون گا... گاهی منم سر میزدم

ولی خب دیدم دلش گرفته تو او... اون خونه پیـ... پیشنهاد دادم یه مدت بیاد اینجا، 

  میدونی که خیلی مو... موقع ها میاد پیشم

ودم نکنه براش اااتفاقی ولی خب نگران حا... حالش هم بودم که وقتی سر کارم و تو نب

بیوفته که دلناز خانم لـ... لطف کردن و پیشنهادم قبول کردن تا... تا با اختر بانو بیان 

 .ایـ... اینجا

آنقدر تپق زده بود که اگر کمی او را میشناختند متوجه اوضاع میشدند ولی شاهین 

 .تنها سری تکان داد

 .ستاره نگاه تحقیرآمیزی به دلناز انداخت

ی نبود که عادت به این رفتارها داشته باشد اما این دختر به دالیلی که دقیقا خودش آدم

 ...هم نمیدانست روی اعصابش بود

یعنی از مامان بزرگ پرستاری میکنه؟ پس چرا من وقتی همینو گفتم همه جبهه -

 گرفتن؟

 .شاهو نفسش را محکم بیرون داد

 :بحث را تمام کند، جواب دادبا لحن قاطع و در عین حال بی حوصله ای که 

  !گفتم لطف، یعنی پو... پولی نمیگیرن، میوه بخور-

کوفت کن و اون »آنقدر خشن جمله اش را گفت که دلناز حس کرد بیشتر منظورش 

 بود« دهنتو فعال ببند

درست حدس زده بود که وقتی به صورتش خیره شد، جوابش چشمک شیطنت آمیز 

 .و به دور چشم سایرین بود

 رای لحظه ای دلش خواست فریاد بزند،ب

 «دل میخواااهممن این پسر چشم تیله ای را با جان و»

 .شاهین کمی از چایش را هورت کشید، هنوز داغ بود و نمیتوانست آن را بنوشد

 .میگم حاال تو چرا جواب سواالمو یکی در میون میدی؟ هی مجبورم باز بپرسم-

 .اش را خاراندشاهو بی حواس شقیقه
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  ها؟-

  پرسیدم ننه خوابه؟-

 .آ... آهان، آره. تازه خوابیده بیدارش نکن، منو دید، خـ... خیلی ترسید-

شاهین هم ترسیده بود، شاید آن طور که باید، نشان نداد اما برای شاهو، برادرش 

 .نگران بود، ناراحت بود، دلش طاقت نمی آورد او را اینطور زخمی ببیند

 :شان گفتبه عادت همیشگیبه زحمت لبخند زد و 

  یه دست شطرنج بزنیم؟-

 

  !بازنده دنیا بودابروان شاهو باال پریدند، جدا شاهین پررو و سمج ترین همیشه

 !تو... تو از رو نمیری، نه؟-

خود شاهین هم به خنده افتاد، خب حقیقتا هیچ گاه نتوانسته بود شاهو را ببرد و در 

خص بود اما این بار بیشتر قصدش دور شدن از خانم مبارزه با او، همیشه بازنده مش

 ...هایی بود که به طرز واضحی مشخص بود، چشم دیدن هم دیگر را ندارند

 .از جا بلند شد و به کمر شاهو ضربه زد. قبل از دور شدن، به ستاره اشاره کرد

 .میریم اون ور یه دست بازی کنیم، میام-

گرفت، انگشت شصتش را به طرف پایین  ستاره قیافه مضحک و بامزه ای به خود

 :گرفت و با لحن مسخره و تو دماغی گفت

 لوِزررر-

  .این بار هر سه زیر خنده زدند

 .این بار دیگه نمیتونی منو تو چهار حرکت ببری! کلکتو یاد گرفتم-

مات ناپلئونی یکی اااز ساده ترین مات های شـ... شطرنجه، من روشای جذاب تری -

  !بردنت بلدم داداشبرای بـ... 

سرباز سیاه را در دو دستش مشغول کری خواندن بودند، شاهو یک سرباز سفید و یک

 .گرفت و پشتش قایم کرد
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 .کمی مابین دستانش جا به جایشان کرد و همانند گل یا پوچ رو به روی شاهین گرفت

  کدوم؟-

 .شاهین ضربه آهسته ای به دست راستش زد

 .او داد و همراه پیاده سیاه پشت میز شطرنج نشستشاهو پیاده سفید را به 

 .شاهین نگاهی به صفحه انداخت و سرباز جلوی شاهش را دو خانه به جلو راند

 .نفس راحتی کشید

 .آخیش... همه چی با حضور خانما خیلی پیچیده تر میشه، خصوصا حرف زدن-

 .شاهو در جواب، اسبش را به مرکز نزدیک تر کرد

 میخواستی بگی؟هوم، چی... چی -

 .فیلش را از صفحه جدا کرد و سرگردان مابین دستانش نگه داشت

  ...من ناراحتم شاهو-

 .منتظر نماند برادرش سوالی بپرسد، خودش ادامه داد

  از این که اینقدر توداری، نمیگی چته، چه مرگته؟-

 .شاهو خنده کوتاهی کرد

 ...من چیـ... چیزیم نیست-

 .صفحه چوبی صفحه شطرنج کوبید فیلش را محکم روی خانه

 خفه بابا! انگار نه انگار ما داداشیم... چرا از من همش فاصله میگیری آخه؟-

هر بار که خیال میکنم دارم یکم بهت نزدیک میشم، در ازاش تو صد قدم ازم فاصله 

میگیری، خب چرا؟ میگی هیچیت نیست ولی هر روز داره یه اتفاقی برات میوفته، 

 !اگر شانسی نمیدیدمت چی؟ بهم میگفتی؟ نه! عمرا اگه میگفتی همین امروز

 ... کمک رسول و داداشش، همینفقط یه د... دعوای ساده بود، رفتم کـ.-
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توضیح بدی، من منظورم صرفا فقط امروز نیست، میگم روم  ببین نمیخوام برام-

ور حساب کن، خب؟ من دوست دارم، داداش بزرگمی، برام مهمی، یکم اون غر

 !کوفتیت رو بذار کنار و اینو بدون که اگه یه موقع کمک خواستی، من هستم

 .روی لب های شاهو ناخودآگاه، لبخند نشست

 .چقدر دلش برای محبت های برادرانه تنگ شده بود

 .شاهین کوچولویش، حاال برای خودش مردی شده بود

 .از او میخواست روی کمکش حساب کند

اومدی من کوچیک بودم، ولی باز یادمه او... اون روز... همه یه وقتی به دنیا او... -

جورایی میـ... میترسیدن بهت نزدیک شم، میگفتن مـ... ممکنه بهت حسودی کنم و 

چو... چون تو مرکز توجه قرار گرفتی، اااذیتت کنم... ولی وقتی یه عروسک 

ونگ میزد، تنها متحرک دیدم که پو... پوستش عین گو... گوجه قرمز بود و مرتب 

 ...حسی که بهت نداشتم، حسادت بود

 .روی اااعصاب بودی ولی بازم دوست داشتم، یه جایی کنارم باشی

وزیرش را بیرون آورد و از دور نگاهی به دلناز که در حال حرف زدن با ستاره 

 .بود انداخت

و چشمت میخوام بگم، ایـ... این مدت ازت غافل نبودم، حواسم بهت هست... شاید جل-

 .منو ندیدی، اااما خیلی هم دور نشده بودم

 .شاهین از جا بلند شد و برادرش را در آغوش گرفت

 .دیوانه، چیـ... چیکار میکنی-

 ...احساساتیم کردی داداش، قربون قد و باالی درازت برم من-

 .سعی کرد او را از خود دور کند در عین حال خنده اش هم گرفته بود

 .با... بازیتو بکن باشه بابا، بشین-

شاهین سرجای خودش برگشت، چیز زیادی از شطرنج حالی اش نمیشد و نمیدانست 

 .در مقابل حمله شاهو، چطور باید دفاع کند و کدام مهره را تکان دهد

  خب حاال بگو ماجرای دلناز چیه؟-
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 .اخم هایش توی هم رفت

 !دلناز خانم-

 !باشه، همون حاال-

 .ماجرایی نداره-

 :پوزخند زد. به چشمانش خیره شد و رک گفت شاهین

 میخوایش که اینجوری هواشو داری؟-

 .شاهو آب دهانش را با صدا بلعید. باال و پایین شدن سیب گلویش را حس کرد

ظاهرا زیادی تابلو رفتار کرده بود که رسول و حاال شاهین متوجه خاص بودن او 

 .برایش شده بودند

معلوم نبود به ستاره چه گفته یا چه کار کرده، که حاال به دلناز دوباره نگاه کرد، 

 .چهره ای فاتحانه به خود گرفته بود

  .میتوانست برق شیطنت را از چشمانش بخواند از همین فاصله هم

 !ظاهرا تنها کسی که حریفش بود و میتوانست زبانش را کوتاه کند، فقط خودش بود

 ...فکر کنم-

  !دختر خوبیه-

 ...آ... آره-

 .همزمان با حرف زدن، مهره هایشان را نیز تکان میدادند

شاهین سریع تر حرکت میکرد، در واقع هدف شاهو را نمیتوانست تشخیص دهد و 

 .هر مهره ای که دوست داشت را تکان میداد

 .اما این دختره خیلی با ما فرق داره-

 !میدونم-

  اینم میدونی که دیگه فرصت اشتباه کردن نداری؟-

  !نممیدو-
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  بهش گفتی؟-

 .نه-

  بهش میگی؟-

 .از جا بلند شد شاهو با وزیرش، مهره رخ را از صفحه خارج کرد، نیشخند زد و

 !کیش و مات-

نیم ساعت دیگر هم منتظر ننه ماندند ولی ظاهرا قصد نداشت به زودی بیدار شود، 

 .پس عزم رفتن کردند

 .بازم شرمنده، فکر نمیکردم جز ننه کسی خونه باشه-

 .کلید را سمت شاهو گرفت

 .اینم پیش خودت باشه بهتره-

 ...الزم نیست، بیخیال-

 .نگاه معناداری به دلناز انداخت

 .به هر حال دیگه فقط خودت تو این خونه زندگی نمیکنی-

 .شاهو سری تکان داد و کلید را روی کانتر پرت کرد

 .برادرش را بدرقه میکردمیان چهارچوب در ایستاده و دست به جیب، برادر و زن 

زن برادر! دیگر این که این واژه را در ذهن یا حتی به زبان بیاورد برایش سخت 

 .نبود

 !انگار یک کلمه معمولی، مثل سایر کلمات بود

شاهین کفش هایش را به پا کرده بود اما دل رفتن نداشت که شاهو را در آغوش 

 .گرفت

 .یاجی به صحبت هم نبودهیچ حرفی به زبان نیاورد، در واقع احت

شاهو را عمیقا دوست داشت. هر گاه که حس میکرد کمی از او فاصله گرفته،  بچه 

 .ای خردسال میماند که در جمعه بازار خانواده اش را گم کرده
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 .خودش را در آغوش شاهو فشار داد تا مطمئن شود، حامی اش را از دست نداده

الش بود،او را کمی عقب کشید، دستانش شاهو او را به خوبی میشناخت و متوجه ح

 :را دو طرف صورت شاهین گذاشت و لب زد

 ...مراقب خودت باش بچه-

این بار کامال فاصله گرفت و برای آنکه راهیش کند ،ضربه نه چندان آرامی به پس 

 .سرش زد

 .برو دیگه-

آخ... چرا میزنی؟ جون به جونت کنن وحشی هستی شاهو، خیر سرمون وسط -

  !عرفانی و ملکوتی برادرانه بودیما لحظات

  !میزنم اگه نری، بازم-

 :به باسنش اشاره کرد و با صدای آهسته تری گفت

 .ااالبته جاهای نرم تر-

 .شاهین در حین رفتن انگشت وسطش را سمت شاهو گرفت

دلناز که دور تر ایستاده بود و نگاهشان میکرد ریز خندید. برایش این نوع برادرانه 

 .یب و در عین حال دلنشین بودها عج

از این دست محبت ها هیچ گاه به او نشده بود و در آن لحظه چقدر دلش برادر 

 ...خواست

 .ستاره به رفتن همسرش نگاهی انداخت

 .باید هر چه زودتر همراهش میشد

 .خوش گذشت-

 .شاهو حرفی نزد و بی هدف تنها سری تکان داد

 .نمیگذرهتو هم بیا خونمون، بهت بد -

 .صدای زنگ موبایل ستاره، مانع ادامه صحبتشان شد

 :بالفاصله تماس را پاسخ داد و با صدای مثال نگرانی گفت
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 .االن میام شاهین، دارم دنبال موبایلم میگردم، نمیدونم کدوم گوری گذاشتمش-

 .چند ثانیه ای گوش کرد

 .نه،نه، خودم پیداش میکنم، تو نمیخواد بیای-

 ...خدافظ-

 .شاهو بی اراده پوزخند زد اما ستاره ترجیح داد آن را نادیده بگیرد

 .بیا خونمون، نرو تو قیافه خب چی میگفتیم؟ اهان گفتم-

 .بعد از آ... آخرین صحبتامون، فکر میکردم دیگه قهر باشی-

 .لبخند تلخی زد و نفسش را محکم بیرون داد

 :با تعلل گفت

ون شخصیت خاکستری ماجرا بیشتر خوشم میاد، وقتی فیلم یا رمان میخونم، از ا-

 ...هیچ وقتم نفهمیدم چرا؟ با وجود اینکه خیلی بهتر از اونم هست

یادته وقتی بچه بودیم؟ هر بار با شاهین یه جوری دعوا میکردیم که کم میموند همو 

 .بکشیم. انگار هیچ نقطه مشترکی نداشتیم

ختم پایین... بعد تو همیشه میومدی و موهامو میکشید، هلم میداد، از دوچرخه میندا

 .، دست میکشیدی رو سرم، نازم میکردی، دلداری میدادیکمکم میکردی

  ...تو همون عالم بچگی، تو واسم یه قهرمان بودی و شاهین آدم بده

 .این بار با یادآوری شاهین، لبخندی واقعی زد

 ...منم که عاشق آدم بدا-

 .ع این صحبت ها را نداشتکالفه باز هم سری تکان داد، توق

مهم نیست دخترعمو، عـ... عشق که زوری نمیشه، پا... پاشو برو پیـ... پیش -

 !شوهرت

 .باشه ای گفت و با تعلل و گام هایی آرام از او دور میشد که دوباره صدایش زد

  ستاره؟-
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 .به عقب چرخید و سوالی شاهو را نگاه کرد

  !شدن با... با من، به شاهین دروغ میگیدفعه آ... آخرت باشه که برای تنها -

 !هر غلطی میخوای بکنی، دور من یکی رو خط بکش

 .با حالی گرفته از آخرین جمله شاهو، سوار ماشین شد

هیچ چیز مطابق پیش بینی اش جلو نرفته بود. فکر میکرد توانسته باشد با حرف 

 .هایش پسر عمویش را مجاب کند، اما اینطور نبود

 .ت چنین رفتاری با او بکندسابقه نداش

 .خیال میکرد میتواند دوباره با هم خوب شوند، درست مثل سابق

ولی این چند ماه اخیر اخالق شاهو به کل عوض شده بود و همه این تغییرات را 

 .تقصیر دلناز میدانست

 :دندان به هم سایید و زیر لب زمزمه کرد

 ...دختره دهاتی-

 .که توی فکر رفته که تمام راه را سکوت کردهسمت شاهین برگشت، مشخص بود 

پشت چراغ قرمز که رسیدند، موبایلش را بیرون آورد و آن را با فاصله از خودشان 

 .گرفت

شاهین اینورو نیگا. یه عکس خوشگل بگیرم استوری کنم؛ منو عشقم تو ترافیک، -

 !همین االن یهویی

 خودش از حرفی که زده بود، خنده اش گرفت ،اما

ین تنها نیم نگاهی به او انداخت و بدون اینکه به دوربین نگاه کند سری از روی شاه

 .تاسف تکان داد

 .لب و لوچه ستاره آویزان شد

  پ چته؟-

 .جوابی که نشنید، شروع به سر به سر گذاشتنش کرد

 ...هوی، اخمالو، آقایی، شوشو-
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شند، هر کدام به خب، ظاهرا این دو برادر خیلی خوب بلد بودند اعصابش را بخرا

 ...نوعی

تا رسیدن به خانه الم تا کام حرفی نزد. ستاره با اخم و قهر در ماشین را باز کرد تا 

  خارج شود اما میانه راه مچ دستش

 .ما بین دست شاهین گرفتار شد

با تعجب ابتدا به وضعیت دست هایشان و بعد صورت شاهین نگاه کرد و با حرفی 

 .سینه اش حبس شد که از او شنید، نفس در

 اگه موبایلتو گم کرده بودی، چجوری جواب تماسمو دادی؟-

نمیزد، چند بار پلک زد ولی باز به چشمان شاهین نگاه  برای لحظاتی انگار قلبش هم

 .کرد

 .میدزدید، حتما متوجه دروغش میشد اگر چشم

 .خب اون یکی موبایلمو گفتم دیگه، همون نوکیا دو صفر-

 .کرد و خدا خدا کرد، موبایل زپرتی درب و داغانش در خانه نباشدکیفش را باز 

 .با دیدنش نفسی اسوده  کشید و آن را بیرون آورد و جلوی چشمهای شاهین تکان داد

 .ایناها-

 .این بار سر تکان دادن شاهین از روی رضایت بود

 .باشه... بریم باال-

 .ستاره منتظرش نماند و از ماشین پیاده شد

 :حکم بست و گفتدر را م

 واقعا که، این چه رفتاریه؟ انگار دزد گرفتی؟ شک داری به من؟-

 .باید مثل همیشه طلبکار رفتار میکرد تا شاهین شک نکند

 .زودتر از شاهین سوار آسانسور شد و دکمه طبقه شش را فشار داد

با بسته شاهین که به خاطر پارک کردن ماشین، نتوانسته بود پا به پای ستاره بیاید، 

 :شدن درب آسانسور با صدای بلندی گفت
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 .نگهش دار، وایسا بیام-

ستاره اما تنها چشم غره ای به او رفت و هیچ تالشی برای جلوگیری از بسته شدن 

 .درب اسانسور نکرد

لحظه آخر که شاهین را وارفته با دست هایی که دو طرف بدنش آویزان مانده بودند، 

 .دید؛دلش کمی خنک شد

 :لب با خود زمزمه کرد زیر

 !آدمش نکنم، ستاره نیستم. پررو شده واسه من-

 .لحظاتی بعد، آسانسور از حرکت ایستاد، صدای نازک زنی در اتاقک پیچید

  "طبقه ششم"

از کیفش دسته کلیدش را بیرون اورد و بعد از کمی ور رفتن با قفل در، به زحمت 

 .آن را باز کرد

 «ره!زور مردونه میخوادقفلش قلق دا»شاهین میگفت؛ 

 .احتماال راست میگفت، مچ دستش درد گرفته بود 

هر بار او را عقب میکشید، کمی به خود مغرور میشد، از این که کاری را میتواند 

 .به راحتی انجام دهد که او نمیتواند

 دلخوشی اش بود، همین باز کردن در و گفتنِ 

 «.برو کنار کار تو نیست»

 ...نوشابه و سر رب گوجه، یا امثالهمباز کردن قوطی 

شاهین ساده دلخوش میشد، همین که به او حس قدرت بدهی، همین که خیال کند 

 ...میتواند کاری برایت انجام دهد که تو در عملی کردن آن ناتوانی

دوستت »چشمانش چراغانی میشد، اگر میگفتی « مرِد من»از اینکه بهش بگویی 

 ...اورد و پرواز میکرد که دیگر بال در می« دارم

 ...اصال همه مردها شبیه هم بودند، امان از آن ها... امان از مردها
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همین ها که خیال میکنی، ساده اند، نمیتوانند پیچیده فکر کنند و میتوانی دور انگشتانت 

با سیاستی ساده بگردانیشان، همین ها اشکت را در می آورند، حیرانت میکنند، 

 .بیچاره ات میکنند

 .نفس عمیقی کشید، کیفش را جایی روی زمین انداخت

 .بعدا میتوانست ان را سرجایش بگذارد

 .فعال حوصله هیچ چیز و هیچ کس را نداشت

نه حوصله گذاشتن کیف چرم گران قیمتش در جایی مناسب را و نه حتی شاهین را... 

  و صدایی در ذهنش گفت شاهو را چطور؟

 .د، باید از فکرش بیرون می آمدسرش را به چپ و راست تکان دا

  دیوانه شده بود حتما، از کی تا حاال به شاهو فکر میکند؟

  !شاهو را دوست داشت؟ دوست داشت

 .اما فقط به عنوان پسرعمویش، دوست بچگی هایش، سنگ صبورش

  کمی بیشتر فکر کرد، شاهو را واقعا چطور و چقدر دوست داشت؟

 .صدای پای شاهین نزدیک تر میشد

 .طولی نگذشت که در چهارجوب در نمایان شد

 .با اخم هایی توی هم رفته و شاکی

مثل پسرکی تخس که توپش را که در حیاط خانه ات افتاده را با چاقو پاره کردی و 

 .حاال ازت طلبکار داد

 :شروع کرد به نق زدن

  تا دوباره بیاد پایین؟ واقعا که! میدونی چقدر صبر کردم-

دن پیراهنش شد. اصال به ستاره هم نگاه نمیکرد که ثابت کند اوست و مشغول درآور

 !که قهر کرده نه ستاره

  .خنده اش گرفت

  چیز خنده داری گفتم؟-
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  .با آن قد و هیکل دقیقا مانند کودکی لجباز قهر میکرد، واقعا بامزه شده بود

 .بوسید دست دور گردنش انداخت و گونه اش را محکم

  !شیو شده شاهین بود؛ همسرشعاشق پوست نرم و 

 .هر بار که شش تیغه میکرد،دلش میخواست هی صورتش را بمالد به گونه اش

  !این حس را به شخص دیگری هم داشت؟ مثال به شاهو

نه، نه... هرگز... او فقط دوست داشت آن چشم های تیله ای مهربان، جایی در 

 ...اطرافش باشد، مراقبش باشد، مثل همه این سال ها

 ...مثل برادر نداشته اش

 !چیکار میکنی؟ قهریم مثال-

 .این بار بلندتر خندید

به لب هایش خیره شد و باال و پایین شدن سیب گلوی شاهین را که دید جلوی خودش 

 .را  گرفت تا قهقهه نزند

 .به خودش و بدنش پیچ و تاب داد

زیبایی این خانواده  با وجود پوشش بلندش دلفریب بود و خودش هم میدانست، تمام

 .اصیل را یک جا به ارث برده بود

 .شاهین همان طور مسخ شده فقط نگاه میکرد. احتماال یادش رفته بود که قهر کرده

 :به او چشمکی زد و در حالیکه به سمت تخت میرفت، زمزمه کرد

 .چراغارو خاموش کن-

 .شاهین در کسری از ثانیه خواسته اش را اجابت کرد

چشمک، با یک  بوسه ساده، با یک مطمئن شد که مردها فریب میخورند، با یکو او 

 ...اشاره

 :در دل دوباره زمزمه کرد

 ...مردها... امان از مردها-
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 .روی تخت به پشت دراز کشیده و چشمانش را بسته بود

 .صدای ضربه در باعث شد پلک باز کند

ننه برای وارد شدن به اتاقش، در  از تعجب ابروهایش باال پریدند، از کی تا به حال

  میزد؟

 .بیا تو-

زمانی که دلناز را در چهارچوب در دید، تازه به خاطر اورد که او هم جدیدا در 

 .خانه اش زندگی میکند

 .هنوز به حضورش عادت نداشت و به کل فراموشش کرده بود

 .دلناز سرش را پایین انداخت و حرفی نزد

  ای ساکت و سر به زیر بایستد؟ا گوشهبه اتاق خوابش آمده که تنه

به وضعیت خودش نگاهی انداخت و با دیدن باالتنه برهنه اش، متوجه شد علت سر 

 .به زیری دلناز چیست

 .خوی شیطنت طلبش باعث شد به وسوسه نپوشیدن تیشرتش، قوت ببخشد

رنگ روی تخت نیم خیز شد و بدون این که به روی خودش بیاورد که دلناز در حال 

 :به رنگ شدن، است گفت

  جانم؟-

 !...تا او باشد که هوس نکند وقت استراحت پسری مجرد، سر و کله اش پیدا شود

 .از این فکر نیشخندی روی لبش نشست که سعی کرد آن را کنترل کند

 ....ببخشید بد موقع مزاحم شدم-

 .صورتش کمی از حالت عادی قرمزتر شده بود. مشخص بود که معذب است

 خواهش میکنم، کا... کاری با من دا... داشتی؟-

دلناز از آمدنش پشیمان شده بود، بابت اینکه پایش را در اتاق خواب شاهو، آن هم 

 .این وقت شب گذاشته بود، خودش را لعنت کرد

 ...راستش-
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از ظهر که بابت متلک های ستاره آنقدر ناخن هایش را در مبل فرو کرده بود، تقریبا 

 .ن به طرز بدی شکسته بودند و به همه جا گیر میکردندیکی در میا

گیر احتیاج دارم، بین وسایلی که برام ننه اینجا اورده، پیداشون من به سوهان و ناخن-

نکردم، احتمال میدم کال پیداش نکرده باشه چون جای خاصی گذاشته بودمشون... 

 .خواستم بدونم شما میتونید کمکم کنید

گیرش را کجا گذاشته، و از جا بلند شد، اینکه آخرین بار ناخن شاهو سرش را خاراند

 .به خاطر نمی آورد

با بلند شدنش، ناخودآگاه چشمان دلناز درشت تر از حالت عادی شد و باز سرش را 

 .پایین انداخت

نمیخواست دختر هیزی به نظر برسد اما جدا شاهو، خوش هیکل ترین مردی بود که 

 .چهار ساله اش دیده بوددر تمام عمر بیست و 

 .از بدن چندین تکه ای و عضله های آمپولی متنفر بود

 .مرد ایده آل ذهنش، نه الغر بود و نه چاق

اش فرای ایده آل و تصورش به حساب و شاهو با بدن روی فرم و هیکل چهار شانه

 .می آمد

د هر اعترافش سخت بود، اما آرزو کرد زودتر لباسی به تن کند، چون حس میکر

 .لحظه ممکن است کنترل چشمانش را از دست بدهد

شاهو که با دیدن چهره قرمز و همچون لبوی دلناز دلش سوخته بود، باالخره چنگی 

 .به تیشرتش زد و آن را تن کرد

 .دلناز نفس راحتی کشید و با رضایت سرش را باال گرفت

ـ... قرتی بازی دختر سو... سوهان ندارم، اصال اااستفاده نمیکنم، این چیزا جز ق-

 .گیر رو با... باید بگردم پـ... پیدا کنم براتخانما حساب میشه، همون ناخن

 .چشمان دلناز از حرفی که شنیده بود، درشت شد

وا، کی گفته فقط برای خانماست؟ شما گوشه ناخنتون که تیز میشن پس چیکارش -

  میکنی؟ سوهان نمیکشی؟
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 .شاهو شانه ای باال انداخت

 .تا آخر کو... کوتاهش میکنم، گوشه، موشه نداره کال من-

 :به ناخن های از ته کوتاه شده شاهو نگاهی انداخت و بغ کرده گفت

 ...خب پس همون ناخنگیر-

 :چرخی در اتاق زد و رو به دلناز گفت

 .باید کـ... کمکم کنی پـ... پیداش کنم-

 .اتاق را با خطی فرضی به دو قسمت تقسیم کرد

 .ورو بگرد، من او... اون ور تو این-

اش سرک برای دقایقی سرجایش ایستاده بود، زشت نبود اگر در وسایل شخصی

  میکشید؟

 :شاهو که مشغول گشتن عسلی کنار تخت بود، رو به او گفت

 ...بگرد دیگه-

 ...آخه حدسی هم نمیدونید ممکنه کجا باشه؟ واسه این میگم که همه جا رو بهم نریزیم-

 !نه-

کشید و یکی از کشوها را باز کرد، لباس های راحتی شاهو را که دید، آن را  آهی

 .بست

سراغ کشوی بعدی رفت و با دیدن لباس زیر های مردانه در انواع و اقسام رنگ و 

 .مدل، چند بار پلک زد و آن را به سرعت بست

ه حتی جرئت نداشت به عقب بچرخد تا متوجه شود شاهو او را در این وضعیت دید

 .یا نه

 .دست از جست و جو کشید و از جا بلند شد

 .دستپاچه شروع به حرف زدن کرد

س، سر فرصت هر موقع پیداش کردین بهم بگید، یا نه... شرمنده، االن بد موقع-

 !اصال خودم یکی میخرم چه کاریه... شب بخیر
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 .برای اینکه جلوی رفتنش را بگیرد، گوشه آستین لباسش را گرفت

 ...کـ... کجا میری دلیوایسا -

 .کف دستش را باال گرفت و ناخنگیر را در آن جا داد

 !ایـ... ایناهاش-

 ...مرسی-

 .به سطل آشغال گوشه اتاق اشاره کرد

 .میتونی، او... اونجا کو... کوتاهش کنی-

 .نه، نه، میرم تو اتاق، بعدا کوتاه میکنم... ممنون-

خیره مانده بودند ؛ دلناز باالخره با اکراه برای دقایقی بدون هیچ حرفی، به همدیگر 

 .عزم رفتن کرد

 ...شب بخیر-

 .شاهو سری تکان داد و زیر لب جوابش را داد

 شب تو هم بخیر-

 .هنوز کامال از اتاق خارج نشده بود که صدایش زد

  ...دلی-

 .دلناز که انگار منتظر بهانه ای برای ماندن بود، به سرعت سمت او برگشت

  جانم؟-

 .اش را تصحیح کردسرفه ای کوتاه، حرف قبلیند بار تند تند پلک زد و با تکچ

  یعنی بله؟-

شاهو تردید بین گفتن و نگفتن را خفه کرد، حرف دلش را میگفت، اگر هم دلناز 

 .پسش میزد حداقلش این بود که تالشش را برای کمی نزدیک تر شدن، به او کرده

ای خونه با حضورت عوض شده، خو... خوبه که حا... حال و هو خواستم بگم...-

  ...هستی دختر
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 .دلناز لب گزید و موهایش را پشت گوشش انداخت

 .هول کرده و حس میکرد اگر آنجا بماند، هر لحظه ممکن است خودش را لو بدهد

با گونه های گل انداخته قصد رفتن داشت، اما با  شالش را روی سرش مرتب کرد و

 .ه با اخم و دست به کمر آن ها را زیر نظر گرفته بود، متوقف شددیدن ننه اختر، ک

 .دلناز شوکه شده، ناخودآگاه قدمی عقب رفت

  عه، سالم، بیدار شدین؟-

 :ننه با چشمانی ریز، وارد اتاق شد و مشکوک پرسید

 تو اتاق این پسره چیکار میکنی؟-

 .شاهو تک سرفه ای کرد تا خودی نشان دهد

ی مهربونمی، چیزی چیه دیگه ننه؟آ... آقا شاهویی، پسر قشنگمی، نوه ایـ... این پسره-

 ...نمیگی، حداقل اااسم خشک و خالیمو صدا بزن

 .اختر از تک و تا نیوفتاد و طلبکارانه جوابش را داد

 !مگه تو به من گفتی مامی که من جور دیگه ای صدات بزنم؟ همینم از سرت زیاده-

د از چند لحظه با لحن حیران و در عین حال بامزه ای شاهو از تعجب مات ماند و بع

 :زمزمه کرد

 ...و... ولی من فکر کردم شو... شوخی میکنین-

رس بهم دست میده، ولی وقتی بگید شوخیم چیه؟ وقتی میگید ننه حس پیری زود-

  مامی انگار چهل سالمه! فهمیدی حاال؟

 .سرش را باال و پایین کرد

 .بله-

  !بحثو عوض نکن خوبه، حاال هم-

 :رو به دلناز کرد و پرسید

  !هوم؟ بگو دیگه-
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  ...منمن...-

 .ناخنگیر را باال گرفت و نشان ننه داد

 :مظلومانه گفت

 ..اومدم اینو بگیرم-

 .جلوتر رفت و ناخگیر را از دست او گرفت

  نصفه شب اومدی واسه این؟-

کرد که شاید واقعا باید تا دلناز لب گزید، کمی خجالت کشیده بود و به این فکر می

 .بیدار شدن ننه صبر میکرد

 ...به خدا ساعت ده هم نشده هنوز-

 !عذر بدتر از گناه! برو اون عصای منو وردار بیار-

 .دلناز و شاهو با تعجب نگاهی رد و بدل کردند که دوباره صدای ننه بلند شد

 !برو میگم دیگه-

 !چشم-

 .را کنار تختش یافتشتابزده به اتاق ننه رفت و عصایش 

 .رفت و برگشتش حتی کمتر از یک دقیقه شده بود

 .عصا را به دست ننه داد و منتظر نگاهش کرد

 !خوب شد، اصال وقتی دستم نیست، نصف اقتدارم از بین میره-

 .عصا را سمت شاهو که روی تخت نشسته بود، گرفت

  !پاشو درست وایسا-

 .گرفتزیادی سخت می شاهو آهی کشید، ننه هم

  نمیشه هـ... همینجوری حرفتونو بزنید؟-

 !نه، بلند شو میگم-

 .شاهو از جا برخاست و کنار دلناز ایستاد
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 .ابروهای ننه توی هم رفت

  !چه خبره؟ پاشو برو تو بغلش دیگه-

 .دلناز دیگر دلش میخواست آب بشود و ذره ذره در اعماق زمین فرو برود

 .ه ای دستش ندهدخودش فاصله را بیشتر کرد تا بهان

 .شالت-

 :گیج پرسید

  بله؟-

 !شالتو درست کن مگه اینجا تگزاسه-

 ...آهان، بله ببخشید-

حینی که مشغول جلو کشیدن شال روی سرش میشد به این فکر کرد که اگر ننه 

 میفهمید شاهو را با باال تنه برهنه دیده چه عکس العملی نشان میداد؟

  !من چی میگم خوب گوشاتونو باز کنید ببینید-

هیچ خوشم نمیومد هر دوتاتون تو یه خونه باشید، حاال موقتا مجبور شدیم و چاره ای 

 !سنیست... ولی نقل، نقله آتیش و پنبه

 !نمیشه که همینجوری ول باشید... هی این بره تو اون، اون بره تو این

 .شاهو به زحمت جلوی خنده اش را گرفت

  شه شفاف تر بگید؟مـ... منظورتون رو میـ... می-

 !بله! دارم میگم قانون الزمه، نباید سرتونو بندازید برید تو اتاقای هم-

 !همین خود جنابعالی هم نباید دیگه لخت بشی تو خونه بگردی

 .دهان دلناز از تعجب باز ماند

 وای خاک تو سرم، خوابگردی دارین شما؟ اونم لخت؟-

لباس، خوابم نمیبره همین وگرنه تا... تا خود صبح کی؟ من؟ نه بابا! من فقط با... با -

 .تکون نمیخورم اااصال
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 .دلناز ناخودآگاه لبخند زد

 ...آهان، خداروشکر این که ایرادی نداره، خب بگردید-

 .هنوز حرفش تمام نشده بود که عصا در شکمش فرو رفت

  !جلوی چشمای من؟! اونم اینقدر وقیح؟ خجالتم نمیکشید البد-

 !خب بگردید؟ وای به حالتون اگه بفهمم شیطون رفته تو جلدتونچی چیو 

 .با همین عصا جفت پاهای شاهو رو میشکونم

 :معترض گفت شاهو

  ااای بابا، چرا من؟-

  پس چی؟ پای دختر مردمو که نمیتونم بشکونم! شیر فهم شدید؟-

 .هر دو همزمان جواب دادند

 .بله-

 .گشنه شدمخوبه، شام من کو؟ از بس خواب بودم -

 .االن براتون میکشم، سوپ مرغه-

  این که پیش غذاست، غذای اصلی و دسر چی پس؟-

دلناز با تعجب به شاهو نگاه کرد. برای ننه اختر سوپ پخته بود و فکر میکرد بهتر 

 .است در این سن و سال شب هنگام غذای چرب و روغنی نخورد

 ...فقط همونو داریم-

 .به سمت آشپرخانه برد شاهو بازوی ننه را گرفت و

قـ... قربونت برم، مگه او... اومدی بفرمایید شام؟ شما فعال حاال هـ... همینو بخور... -

 !قول میدم فردا یه چیـ... چیز خوش مزه برات درست کنیم

 .سوار ماشین رسول شد و در را محکم بست

 !خب او... اومدم دیگه، هی بدو بدو، آ... آدمو هول میکنی-

 .شین را به راه انداخت و دنده را عوض کردرسول ما
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ای روتو برم، نباید دیر برسیم، جلسه دادگاست ها، مهمونی نمیریم که نیم ساعتم -

 !دیر رسیدیم مهم نباشه

 .شاهو پوفی کشید و به صندلی تکیه داد

عجب دا... داستانی واسمون درست کرد این یارو... دزدی کرده دو... دو قورت و -

 !هنیمشم باقی

یه چیـ... چیزی بدهکارم شدیم، کـ... کم مونده بریم کف پا... پاشم ببوسیم و بگیم؛ 

 !شـ... شرمنده شما برگرد شرکت و به ااادامه دزدیت برس

 .رسول کوتاه خندید

استرس داری؟ مضطربی؟ دلت شور میزنه؟ صبحونه هیچی نخوردی نه؟ اصال -

 ...میشناسم چیزی از گلوت پایین نرفت میدونم دیگه تو رو

نه! چـ... چرا باید اینجوری باشم؟ اااتفاقا صبحونمم کامل خوردم، فقط اااعصابم -

 !به... به جای تلف شدن وقتم تو... تو دادگاه، به کارام برسم خرده، ترجیح میدادم

 .رسول با تعجب نگاهش کرد. سرش را تکان داد

  ها؟-

  جدی راست میگی؟-

. خودت گفتی بهت اعتماد کنم و او... اون نمیتونه هیچ آ... آره، دروغم چیه؟ خو..-

  !غلطی بکنه

 .رسول تک سرفه ای زد و کمی سر جایش جا به جا شد

 :دستی به موهایش کشید و گفت

 .اون که آره؛ خیالت راحت... نمیذارم کش بیاد-

خودم مدتم سعی کردم زیاد پاتو باز نکنم به این جاها، دادگاهتم اگه میشد فقط  این

  ...میرفتم ولی خب میدونی

 .دستش را بی هدف در هوا تکان داد
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این جور پرونده ها، مثل تجاوز و قتل و اینا.... سختگیر ترن نسبت به پرونده های -

چمیدونم... مالی و زد و خوردای کوچیک. دیگه قاضی این طور صالح دیده خودتم 

 .باشی

 !زم نیست توضیح بیشتری بدیهمونجوری که باهات هماهنگ کردم حرف بزن، ال

 :شاهو سری تکان داد و زیر لب گفت

 باشه-

 .به سمت نگهبانی که گام برداشتند، کم کم دلشوره به سراغش آمد

با اینکه تقریبا مطمئن بود که بی گناهی اش اثبات میشود اما فکر و خیال هم او را 

 .رها نمیکرد

  !اگر قاضی را خریده باشند، چه؟

  ستند او را چند سالی به زندان بیاندازند، نه؟آنوقت میتوان

  به خانواده اش چه میگفت؟ با چه رویی بهشان نگاه میکرد؟

  تر، ننه اختر! باور میکرد که بی گناه است؟از همه مهم

 .موبایل هایشان را تحویل دادند و با یکدیگر وارد شدند

  !دلناز چه؟ او چه نظری داشت؟ حتما از چشمش میافتاد

ی دیگر برایش عجیب نبود که چرا در این گیر و دار به او فکر میکند و برایش حت

 ...مهم است که چه ذهنیتی نسبت به او داشته باشد

 .دیگر مطمئن بود دلناز برایش متفاوت با دیگر دختران اطرافش است

تر فکر کند، مگر چه عیبی اگر این ماجرا ختم به خیر شود، میتواند روی او جدی

  دارد؟

درختان بلند و کهنسال، همهمه و شلوغی بیش از حد، مامورانی که متهمان را دستبند 

به دست به این طرف و آن طرف جا به جا میکردند، تصور شاهو را از آنچه که 

 .خیال میکرد با آن مواجه است عوض کرد

 .خیال میکرد دادگاه باید جایی باشد، شبیه آنچه که در فیلم ها نشان میدهند
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 .ول مقابل دری ایستاد و لبخندی به چهره بی روح شاهو زدرس

 .ای خیره بودسربازی کنار در ایستاده و بدون توجه به آن ها به نقطه

 ...بریم-

 .شاهو سری به معنای تایید تکان داد و داخل شدند

 .روی صندلی های فلزی مقابل جایگاه قاضی نشستند

چند ساله که احتمال داد وکیلشان سمت دیگرشان کریمی، همسرش و مردی چهل و 

 .باشد، حضور داشتند

قاضی مسن که پرونده را باز کرده و قبل از آمدن آن ها مشغول مطالعه آن بود، بعد 

 :و اعالم شروع جلسه، رو به شاهو کرد و گفت« بسم هللا الرحمن الرحیم»از گفتن 

داشتین، اخراجش آقای کریمی ادعا دارن که به خاطر مشکل مالی که با همدیگه -

 .کردین و کینه به دل گرفتین ازش

ایشون خانمشو فرستاده برای پا درمیونی، ولی تو دفتر کارتون نسبت به ایشون قصد 

 !مزاحمت، تعرض و بی حرمتی داشتید که تونستن به موقع فرار کنن

 .اگر دفاعی دارید، میشنوم

ه بارها رسول با او آنقدر استرس به جانش نشسته بود که حس میکرد هر آنچه ک

 .تمرین کرده را، از یاد برده

 .مغزش تهی شده بود و انگار نمیتوانست هیچ داده اطالعی را تحلیل کند

 .رسول منتظر و البته نگران نگاهش کرد

 .خاصی دیده میشد« بگو دیگه چه وقت خفه خون گرفتنه»؛ در چشمانش یک

 .ش هول نشودترجیح داد او را نادیده بگیرد تا بیش تر از پی

آب دهانش را پر صدا بلعید، قلبش بی امان میکوبید و دست ها و صورتش عرق 

 .کرده بودند

 :قاضی که انگار از سکوت او حوصله اش سر رفته بود، گفت

 ...حرفی ندارین؟ پس قبول دارین درسته؟ سکوت به نفعتون نیست-
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اهو لج کرده و ساکت رسول کم مانده بود همان لحظه سکته کند، درک نمیکرد چرا ش

 !شده، آن هم درست در بدترین زمان ممکن

 :نزدیک گوشش گفت

به والی علی، اگه به الل بازی ادامه بدی قبل از این که بندازنت هلفدونی، خودم -

 .ت میکنمتیکه پاره

اش میکرد که میخواهد حرف بزند اما نمیتواند؟ انگار حنجره اش از کار چطور حالی

 .افتاده بود

 .کلمه بگویدن کند تا یکجا

 .نـ.... نه-

 :قاضی با اخم گفت

 .چی؟ بلندتر و واضح تر صحبت کن-

 .نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

 .باید آرام میشد تا بتواند حرف بزند

 .گـ... گفتم... نه-

 .اش باال و پایین میشدبرای همان یک جمله کوتاه از شدت فشار قفسه سینه

 :قاضی دوباره پرسید

 خب چه توضیحی داری؟-

 :شاهو دهان باز کرد تا حرفی بزند که قبل از او، رسول گفت

جناب قاضی موکل بنده به خاطر لکنت زبانی که دارن قادر به سلیس صحبت کردن -

 ...نیستن، اگر اجازه بدین من خودم

 .شاهو میان حرفش پرید

 !میتونم... حرف بزنم-

 .قاضی با دقت نگاهی به شاهو انداخت
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 .کنه، اگر نتونست شما بفرمایید بذارید صحبت-

شاهو کف دست های عرق کرده اش را روی شلوارش کشید و شروع به حرف زدن 

 .کرد

. عنوان حسابدار تو... تو شرکت من... من کا... کار میکرد، ای... این آ... آقا به عـ..-

یخوردیم... مـ... مشخص یه مدت بود حسابا با... با هم نمیخوند، مدام به کـ... کسری م

 ...بود داره یه نفر ایـ... این وسط کا... کارشکنی میکنه

  چجور کارشکنی؟-

 !د... دزدی-

 :کریمی از جا پرید و با پرخاش گفت

داره چرت میگه، این حتی بلد نیست حرف بزنه! دزد تو و امثال توئن. شما آقا زاده -

 .ینهایی که چشم دیدن پیشرفت زندگی بقیه رو ندار

 :قاضی محکم و قاطع رو به کریمی گفت

بشینید سر جاتون و تا وقتی از شما سوالی نپرسیدم ساکت باشید.نظم جلسه رعایت -

 !نشه، مجبور میشم جدی برخورد کنم

 .وکیلش او را سر جای خود نشاند و عذر خواهی کرد

 :قاضی رو به شاهو گفت

 .ادامه بده-

 .ناخودآگاه لبخندی روی لب هایش نشست

  !همین درست بود، آن کسی که باید مضطرب و مشوش میبود، کریمی بود نه او

 .کم کم حرف های رسول را به خاطر آورد

توضیحاتی که به او داده و اینکه چطور ماجرا را شرح دهد که آتویی دست وکیلش 

 ...ندهد

 حرف هایش که تمام شد، رسول از جا بلند شد و با اجازه از قاضی شروع به شرح

 .اش کرددفاعیه
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 .جناب قاضی موکل بنده، یعنی آقای شاهو سلطانی، فاقد هر گونه سابقه کیفری هستن-

 .ایشون در یک خانواده با آبرو و اصیل بزرگ و تربیت شدن

اگر ثروتی هم وجود داره که حاال این آقا صفت آقا زاده رو به موکلم نسبت بده، 

 .حاصل نسل ها زحمت و امانتداری هستش

همون طور که مشخصه  این شرکت سال هاست که در حال فعالیت هست و در تمام 

این مدت هیچ گونه شکایتی از سمت کارکنان آقا و یا خانم اونجا پیش نیومده! برعکس 

تقریبا میشه گفت همه کارکنان شرکت از وضعیت خودشون راضی هستن و خیلی 

 .از آن ها سابقه حضورشون به چندین سال برمیگرده

 !تمام اتهاماتی که به موکل بنده نسبت داده شده، کامال مغرضانه هستند

ازتون تقاضا دارم حتما به پوشه سبز رنگی که مقابلتون قرار گرفته نگاهی بندازید 

تا با مدرک و ادله خودتون ببینید، چطور این آقا به اموال شخصی موکل من بدون 

 .کارشون ادامه میدادن اطالع ایشون دستبرد میزدن و ماه ها به این

بدون شک هر کس که کمی از حسابداری سر در بیاره میتونه متوجه اهمال و 

 !کارشکنی آقای کریمی به عنوان حسابدار شرکت رو تایید کنه

جناب قاضی، موکل من در کمال سخاوت از حق قانونی خودشون گذشتن و نخواستن 

رو به زندان بندازن به شرطی که این آقا و راننده ای که باهاشون همکاری میکرد 

 !تو شرکت بمونن و هر چقدر که زیان زدن رو پس بدن

دوربین های مدار بسته که فیلم های ضبط شده ضمیمه پرونده شدن، همکاری این دو 

همین طور اونچه  نفر رو کامال نشون میدن، همچینین ورود و خروج همسر ایشون و

 .واقعا اتفاق افتاده رو

ین، شاهدانی وجود دارن که میتونن خودشون بیان و تعریف کنن که چی عالوه بر ا

  !دیدن و چی شنیدن

شاهو به عقب چرخید و با دیدن خانم مرشد، حسابدار ارشدش که همان روزها به او 

در شرکت چه اتفاقاتی افتاده و همین طور خانم ستاری  تایید کرده بود که گوشزد و

 .اش تعجب کردمنشی

  داخل شده بودند؟ قبل از ورودشان یا بعدش؟ آن ها کی
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در لحظات اولیه حضورش آنقدر استرس داشت که به خودش حق میداد اگر آن ها 

 .را ندیده باشد

 :قاضی نگاهی به برگه درون دستش انداخت و گفت

خانم ستاری، زمانی که همسر آقای کریمی به دیدار آقای سلطانی اومدن، شما -

  د چه اتفاقی افتاده؟حضور داشتید و دیدی

خانم ستاری که از جا بلند شده بود، شروع به توضیح دادن کرد و هر آنچه که پیش 

 .آمده بود را شرح داد

خانم مرشد طبق مدارک و اسناد حسابداری موجود، به سرقت از  و بعد از آن هم

 .اموال صحه گذاشت

در بین دستان خودش برنده  اما رسول دست برنداشت. آنقدر گفت و گفت که برگ

 .جای گرفت

از جا بلند شد، سعی کرد بحث را  وکیل کریمی خون خونش را میخورد و وقتی

 .عوض و به بیراهه بکشاند که با درایت قاضی موفق نشد

 .بُر جلسه به اتمام رسیدسرانجام بعد از دو ساعت اعصاب خرد کن و نفس

یرسید و ظاهرا برای قاضی تشکیل به گفته رسول حکم تا چند روز دیگر به دستشان م

 .همان یک جلسه کافی بود تا تشخیص درست بدهد

تر شده بود، فقط دیدن حکم با چشمان خودش باعث میشد و شاهو با وجود اینکه آرام

 .نفس راحتی بکشد

 :هنگام خروج، رسول شاد و شنگ گفت

 !رتیکه دزدوتازه این اولشه، فقط صبر کن ببین چطوری به غلط کردن میندازمش م-

 :شاهو هم خندید و پس از گرفتن موبایلش، بالفاصله برای دلناز نوشت

 سالم، کجایی؟-

 .چند لحظه بعد با صدای دینگ دینگ مانند موبایلش، پیام هایش را چک کرد

 .دلناز جوابش را داده بود

 .سرکار، البته االن وقت استراحته-
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  تایم استراحتتون چقدره؟-

  چطور؟-

دلناز هم بالفاصله جواب پیام هایش را میداد و پشت سر هم در عرض چند دیگر 

 .ثانیه، پیام رد و بدل میکردند

 :این بار بدون تردید نوشت

 !میخوام بدونم اونقدری هست که بشه دیدت؟ البته اگه خودتم دوست داری-

 .آخرین پیام را با فاصله زمانی بیشتری جواب داد

 ...بیا-

 .که حاال لبش را گزیده و چهره اش از خجالت سرخ شدهشاهو احتمال داد 

 ...صحنه ضعف رفت دلش برای دیدن آن

 .پـ... پس پیاده بریم-

 .کنار هم بدون اینکه مقصد خاصی داشته باشند، مشغول راه رفتن شدند

دلناز به اختالف قدشان نگاه کرد، به چهارشانه بودن شاهو... در حالت عادی آنقدرها 

زه حساب نمیشد، قد و هیکلش کامال متوسط بود اما در مقایسه با شاهو هم ریزه می

 .ظریف و کوچک بود و ناخودآگاه حس خوبی گرفت

 .ساعتی پیش بی حوصله گوشه ای از کارگاه نشسته بود که پیام شاهو را دریافت کرد

 .چقدر از این که میخواهد ببینتش ذوق کرد

در ذهنش بررسی کرد و آخر به هیچ نتیجه تا وقتی که شاهو برسد هزار احتمال را 

 ...ای نرسید

و حاال با اخم هایی توی هم و دستانی که در جیب فرو  رفته بودند به نقطه ای نامعلوم 

 .خیره شده بود و انگار قرار نبود قفل دهانش را باز کند

 :مردد بین پرسیدن یا نپرسیدن، با صدای ناواضحی گفت

  خوبی؟-
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اش تیره تر از همیشه و رنگی نزدیک به د، چشمان رنگیشاهو به طرفش چرخی

 !سورمه ای گرفته بودند و این یعنی خوب نبود

سرش را باال و پایین کرد، یعنی نه، خوب نیستم دختر جان... حداقل دلناز که اینطور 

 استنباط کرد

 :اما به جای آن گفت

 بخوریم؟ایـ... اینجاها... جایی رو میشناسی بریم یه چیـ... چیزی -

زشت بود که اگر همچنان بهش زل میزد و میپرسید؛ راستش را بگو چه مرگت شده؟ 

 .پس نگاهی به خیابان انداخت. خودش هم تمرکز نداشت

 ...اوم... خب راستش... فقط یه بار با مهسا رفتیم-

 .انگشت اشاره اش را سمت بستنی فروشی آن طرف خیابان گرفت

  خوردیم... میخوای بریم؟اینجا... بستنی قیفی -

 .شاهو با ابروهایی باال رفته نگاهش کرد

 یعنی بریم بستنی قیـ... قیفی بخوریم؟-

 .دلناز کوتاه و خجالت زده خندید

  ...خوبه که-

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 .باشه، بریم-

م برایش فرقی نمیکرد کجا بروند، فقط دلش میخواست یک جا کنار دلناز بشیند و آرا

 ...شود

 .دو بستنی قیفی با طعم شکالتی سفارش داد و یکی را به دست دلناز داد

 :با ذوق به بستنی نگاهی انداخت و گفت

 .مرسی-

شاهو نگاهی به اطراف انداخت، میزهای کناری همگی خالی بودند و از این که تنها 

 .هستند خدا را شکر کرد



کاوریری  
 

371 | P a g e  
 

 .کمی معذب سر جایش روی صندلی جا به جا شد

 .صندلی های کوچک فانتزی مناسب او نبودند این

 .با سه گاز پشت هم بستنی باالی نان قیف را بلعید

 .چشمان دلناز گرد شدند

 !چرا اینجوری میخوری؟-

 .شاهو از قیافه دلناز خنده اش گرفت

 حو... حوصله لیس زدن نداشتم، چیه آ... آخه اونجوری؟-

 را دلناز به خوبی تشخیص میدادبا آنکه میخندید اما نگاهش غم داشت و این 

  چیزی شده؟-

 .شاهو آهی کشید و زل زد به بستنی در دستش

 ...لپ های را پر باد و خالی کرد و لبانش را تر

 .حرف زدن برایش راحت نبود، کم پیش می آمد با کسی درد دل کند

 اصال اخرین باری که سفره دلش را برای کسی باز کرده، چه زمانی بود؟

دلناز میفهمید به چه اتهامی به دادگاه رفته نظرش راجع به او عوض میشد؟ هزار اگر 

 .فکر در سرش چرخ میخورد

خودش هم گیج شده بود، برخالف همیشه که سعی میکرد رفتارش از روی منطق 

 ...باشد، این بار به خواست دلش راه آمد که حاال مقابل دلناز نشسته بود

 .صدایش گرفته بود

تا یه سا... ساعت پیش بد بودم حاال ولی... ا... انگار یادم نیست اااز چی  نه، یعنی-

 .ناراحت بودم

از خاصیت های دلناز بود حتما، هوش و حواس برای آدم نمیگذاشت ... تمام توجه 

 .و فکر و خیال را برای خودش میبرد

 .دلناز منظورش را فهمید، با این حال به روی خودش نیاورد
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  چرا بد بودی؟-

  ...راستش-

سرش را باال گرفت و به دلناز خیره شد، به چشم های قهوه ای رنگش... حسی به او 

میگفت که میتواند به این چشم ها اعتماد کند، که در آن ها خباثت نیست، که دو رویی 

 .معنایی ندارد

  چشم ها که دیگر نمیتوانستند دروغ بگویند، میتوانستند؟

م، . انگار خستهیدونم چـ.. چطوری توضیح بدم که بفهمی..اااز خودم ناراضیم... نم-

م.. موقعی که باید قـ... قوی باشم، اون طور که باید نیستم. دیگه به خودم اااعتماد کالفه

 ...ندارم

تصمیمایی که تو... تو زندگیم گرفتم، خیلیاش غلط بوده. یه موقع هایی میگم، پس به 

 ... چرا هی گند میزنی؟چه دردی میخوری تو پـ... پسر؟ چـ

 .دلناز متعجب بود، تا به حال این رو از شخصیت شاهو را ندیده بود

 .او را همیشه قوی و محکم میدانست ولی حاال حس میکرد شکننده تر از پیش شده

 !خب دلیلش اینه که انسانی-

 .به نگاه منتظرش لبخند زد

اشتباه نکنی؟ فقط خداست چرا فکر کردی قراره همیشه یه تصمیم بی نقص بگیری و -

 .که میدونه درست چیه و اشتباه کدومه

 ...ماها هممون اشتباه میکنیم، چیز عجیبی نیست که

 :اش زد و گفتلیسی به بستنی

 .تو هم بخور، آب میشه ها-

 .بهت زده بستنی اش را باال آورد، این دختر تمام معادالتش را به ریخته بود

را بزند یا نه و یا اینکه اگر خود واقعی اش را  آن همه تردید برای آن که حرفش

نشان دهد چه عکس العملی خواهد داشت، فقط به چند جمله و بعد لیس زدن بستنی 

  قیفی ختم شد؟

 .ناباور خندید و دوباره گاز بزرگی به آن زد
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 همین؟-

 .دلناز هم خندید، این الکی خندیدن ها را دوست داشت

نباید از خودش توقع بی جا داشته باشه، اون شخصیت خب راست میگم دیگه! آدم که -

بی عیبا که خیلی خفنن و هیچ وقت اشتباه نمیکنن همش تو قصه هاست، زندگی عادی 

 ...از این خبرا نیست که

 .شان را خورده بودند، از آنجا خارج شدندچند دقیقه بعد که بستنی

 .شاهو توی فکر بود و هر دو ساکت به راه افتادند

 .بریم سمت ایـ... ایستگاه تاکسیا، از او... اون ور بریم خونه-

 .باشه-

 .دلناز مردد بین گفتن یا نگفتن، از حرکت ایستاد

 .شاهو که متوجه تعللش نشده بود، به راهش ادامه داد

 .چند قدمی از دلناز دور شده بود که صدایش زد

  جانم؟-

  ...میخوام یه چیزی بگم-

 .را ادامه دادمیخ چشمان شاهو حرفش 

تو با تموم عیب و نقصایی که حس میکنی داری و هر آدم دیگه ای ممکنه داشته -

 ...باشه، بازم یکی از بهترین کسایی هستی که دیدم

  .شاهو تنها شانه باال انداخت، انگار حرف دلناز را باور نکرده بود

نمیتونن ازت جدی میگم! نمیدونم چقدر توجه کردی ولی تو اونقدر خوب هستی که -

 .بگذرن

از ننه اختر که آبش حتی با بچه هاش تو یه جوب نمیره گرفته تا پدر و مادرت و 

 !شاهین

ن، من دیدم شاهین چطوری از ته دل بغلت میکرد و به مشخصه چقدر بهت وابسته

 .محبت برادرانت احتیاج داشت
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اعتماد زیادی من پدر و مادرتو زیاد ندیدم ولی چیزی که تو چشمای همشون دیدم، 

 !بود که بهت دارن

  ...اعتماد به همین آسونی به دست نمیاد

 ...فقط به آدمای درست حسابی میشه اعتماد کرد، تو هم یکی از اونایی

 .میخورد دیگر تقریبا رسیده بودند و شماری از تاکسی های زرد رنگ به چشم

  تو چی؟-

 !من چی؟-

  بهم اعتماد داری؟-

کشید تا دلناز پاسخ دهد، که همان هم به اندازه چند ساعت برای چتد ثانیه ای طول 

 .شاهو طول کشید

 غریبه رو آوردی تو خونه مادربزرگت و نذاشتی آواره بشم بهت  ِهمون وقت که من-

 !اعتماد کردم

تنها جایی که رسول در آن آرامش داشت و با خیال راحت میتوانست فکر کند، دفتر 

 .کارش بود

که به اتاقش میرفت و برای استراحت در را میبست صدای داد و هوار  در خانه همین

 .رادمان با پدر و مادرش بلند میشد

 !مدام به سر و کله هم میزدند و جالب بود که هیچگاه خسته هم نمیشدند

 .باید حتما دخالت میکرد و اول به رادمان تشر میزد تا مودب باشد و به اتاقش برود

ای مینشاند و برای بار هزارم سعی میکرد متقاعدشان کند که  بعد والدینش را گوشه

 .کمی کوتاه بیایند و او را درک کنند

  .چند دقیقه ای بود که مردد به موبایل روی میزش خیره شده بود

در حال کلنجار با خودش بود. از طرفی وسوسه پیام دادن به آن دخترک پررو و از 

  ...طرفی حفظ غرورش

یکرد اگر برای رژیم گرفتن پیام میداد، خودش را کوچک کرده هر جور حساب م

 .بود پس تصمیم دیگری گرفت
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شاید بد نبود کیف پولش را عوض میکرد، خصوصا که دو سالی میشد آن را استفاده 

 !کرده بود

 .موبایلش را چنگ زد و و سراغ واتساپش رفت

دن اکانت مهسا روی را سرچ کرد و بعد از پیدا ش« رژیم»از بین مخاطبین، کلمه 

 .پروفایلش زد

  !کمی کنجکاوی که اشکالی نداشت

عکس خودش را گذاشته بود، یک سلفی مابین درخت های عریان و برگ های زرد 

 .و نارنجی افتاده بر کف خیابان

 .بافت زیبا و روشنی به تن داشت و شالش را بی قید روی سرش انداخته بود

 .اده لب های رسول هم کش بیایدلبخند از ته دلش باعث میشد بی ار

 :برایش با تردید نوشت

 ...سالم، رسول هستم برادر رادمان، برای سفارش کیف پول مزاحم شدم-

چند لحظه ای خیره به صفحه چت ماند و کم کم که از دیدن جواب ناامید شد قصد 

داشت موبایلش را قفل و دوباره آن را روی میز رها کند که پیام هایش تیک آبی 

 !در حال تایپ بود« رژیم»رنگ خوردند ولی باالی صفحه، 

موبایل را از خودش دور کرد و نفس عمیقی کشید، عجب آدم بی جنبه ای بود و 

 ...خودش خبر نداشت! از پشت گوشی هم مقابل این دختر هول میکرد

 :مهسا جواب داده بود

عکسای نمونه کارهام سالم خوب هستید؟ اختیار دارید این چه حرفیه؟! االن براتون -

 رو میفرستم، بازم اگر طرح و مدل خاصی مد نظرتونه در خدمت هستم

 .و بعد از آن عکس های زیادی بود که پشت هم ارسال شده بود

برای رسول واقعا فرقی نمیکرد، در واقع تمرکز و دقتی نداشت که بخواهد یکی از 

 !نزدیک شود که بلد نبود آن ها را انتخاب کند، فقط میخواست یک جوری به مهسا

 :شروع به تایپ کرد

 به نظر شما کدوم بهتره؟-
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 :مهسا جواب داد

  ...نمیدونم واال! خب سلیقه ها متفاوته، هر کی یه مدل دوست داره-

 .و بعد از این پیامش روی سه عکس ریپالی کرد

 .ولی از این سه تا سفارش زیاد گرفتم-

 :نوشترسول به وسطی اشاره کرد و در توضیح 

 .همین بی زحمت-

 چرم طبیعی دیگه؟-

 .بله، ممنون میشم-

 .باشه، چشم-

 .را فرستاد« چشمتون پر نور»با کمی خجالت جمله 

هر دو آنالین مانده بودند و رسول این بار برخالف قبل دلش نمی آمد از صفحه 

 .بیرون آید

 .بزندوقتی که پیام جدیدی آمد، کم مانده بود از چشم هایش قلب بیرون 

 راستی چه خبر از رژیمتون؟-

 .رسول همچو پنیر پیتزای مجاور با حرارت، کش آمد

 .فحشی به رادمان داد و مجبور به اقرار شد

 ...راستش هیچی-

 .عه وا چرا؟ حیف نیست؟ اگه بخواید واسه اون هم میتونم کمکتون کنم-

هایی نمیتوانست یعنی میتوانست از این راه به مهسا نزدیک شود؟ سفارش کیف به تن

کافی باشد، چون چند روز بعد آن را آماده و تحویلش میداد و همه چی تمام میشد، اما 

رژیم گرفتن احتماال میتوانست ارتباطشان را طوالنی تر کند، ولی باید اطمینان پیدا 

  !میکرد، گذشتن از شکمش آسان نبود

  چطوری؟-
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 .مهسا مشغول تایپ شد

 .خودم قبال انجام دادم دو سال پیش، خیلی خوب نتیجه گرفتم خب ببینید، این رژیم رو-

اصال سخت نیست و اون مدلی نیست که خیلی اذیتتون کنه، به همین خاطر  رژیمشم

 .برای افراد شاغلی مثل من و شما خوبه

روشش هم اینجوریه که قراره توی چهل روز فقط و فقط غذاهای سالم و کم کالری 

 .بدنتونم سم زدایی میشهبخورید، یه جورایی 

 .بعد از آن مواد غذایی که برای این دوره الزم داشت را برایش فرستاد

مثال روز اول باید میوه بخورید، هر چقدر که دلتون خواست. هر روز یه سری -

 .مواد غذایی خاص میخورید

 .مهسا چند ثانیه منتظر پاسخی از رسول شد و وقتی که پیامی ندید، دوباره نوشت

زیاد سخت نیست به خدا... نمیخوام فشار بیارما، بازم هر جور خودتون راحتید ولی -

 .اگه واقعا میخواید رژیم بگیرید و وسط راه ولش نمیکنید، منم کمکتون میکنم

از هر چه رژیم در این دنیا وجود داشت، متنفر بود، چرا باید رادمان دو برابر او 

عوض او با هر وعده غذایی ساده ای، وزنش غذا میخورد و ذره ای چاق نمیشد؟ در 

 باال میرفت؟

 ...تردید دارم آخه، قبال چند دفعه امتحان کردم، نتونستم ادامه بدم-

درک میکنم! به هر حال سختی خودشو داره، ولی اگه میخواید خوش اندام بشید و -

 ...پایه رژیم هستید بگید بسم هللا

ان را هم میکشید مگر نه؟ مهسا خب اگر طاووس میخواست باید جور هندوست

  طاووسش بود؟

 .دلش را به دریا زد و نوشت

 !بسم هللا-

 .کت زنانه را سمت آذر گرفت و با وسواس به لباس نگاه کرد

  ش خوب شده؟آذر جون یقه-

 .اره عزیزم، عالیه. خیلی تمیز میدوزی-
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تنش داد  با لبخند تشکر کرد و لباس را در کاور مخصوص گذاشت. کش و قوسی به

 .و سر جای خودش بازگشت

ی کارها را انجام داده بود، میتوانست  بدون عذاب وجدان به دوختن حاال که همه

 .تونیک برای خودش بپردازد

همخانه شده با مردی نامحرم از طرفی و حساسیت های ننه اختر باعث شد به فکر 

 .ددوختن لباسی آستین بلند که قدش هم باالی زانویش باشد بیفت

چند ساعتی در نت جستجو کرده بود ولی در آخر تصمیم گرفت خودش مدل لباس را 

 .طراحی کند

ناخودآگاه برای دوخت این لباس ذوق داشت. از این که قرار بود آن را در خانه شاهو 

 .بپوشد یا اینکه از نظر او زیباتر به نظر برسد باعث میشد قند در دلش آب شود

 .یزش زد که باعث شد از فکر شیرین بیرون آیدآذر خانم ضربه ای روی م

  جانم؟-

خوشگلم منو خانم ملکی داریم میریم خرید پارچه، میدونی که کجا رو میگم؟ میشه -

بی زحمت مهراد که اومد این پالستیکو و چرخ خودمو بدی دستش و بگی از اون 

 ور بیاد دنبالم؟

م، خودمم باهاش هماهنگ کردم سنگینه سختمه با خودم تا اونجا بخوام بکشمش همراه

نیمخواد تو چیزی بلند کنی ها، خودش میاد میبره فقط راهنماییش کن کجا بیاد و کدوم 

  رو ببره خب؟

 .دستت طال، خدافظ

دلناز با تعجب به رفتن آذر خانم نگاه کرد. کاش حداقل صبر میکرد و منتظر جوابش 

  ...اما خب به هر حالمیماند، هر چند که رویش را نداشت مخالفتی کند 

 .نیم ساعت بعد که غرق دوختن بود، صدای اف اف توجهش را جلب کرد

 .احتماال مهراد بود. سپیده که گوشی ایفون را جواب داده بود، رو به دلناز گفت

 !میگه پسر آذر خانمم-

 .دلناز از جا بلند شد و سمت در رفت
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 .آره آذر جون گفت، تو برو-

ر ایستاد. مهراد کت نه چندان ضخیم پاییزه با شلوار کتان به در را باز کرد و منتظ

 .تن داشت. کفش های مشکی اش نو و واکس خورده بودند

 .ناخودآگاه یاد حرف مهسا افتاد که میگفت مهراد زیادی شسته و رفته است

راست میگفت، آدم جلویش معذب میشد، باعث میشد مدام نگران باشی که نکند گوشه 

اده و تو خبر نداری؟ یا نکند رنگ شالت با مانتویت هماهنگ نباشد و لباست لک افت

  زشت به نظر آیی؟

 .اما دلناز جلوی شاهو هیچگاه چنین حسی نداشت

 ...تمام مدت خودش بود، بی تکلف و راحت

 .مهراد مسافت حیاط را طی کرده و تقریبا فاصله ای با او نداشت

 .سالم دلناز خانم-

 .و به سمت اتاق مخصوص دوخت اشاره کرد سرش را پایین انداخت

 .بفرمایید این طرف-

 .مهراد یاهلل تقریبا بلندی گفت و به دنبال دلناز وارد شد

 .این چرخ سیاهه رو گفتن بردارید و اون پالستیک پارچه رو-

مهراد در حینی که چرخ را حمل میکرد و سعی داشت پالستیک را از دلناز بگیرد، 

 :گفت

 !کجا باید برم دنبال مامان؟ آخه آدرس درست حسابی نداد بهمشما میدونید -

راستش یه بار قبال همراه خانم ملکی رفتم، ولی خودم بچه این محله نیستم، نمیتونم -

دقیقا بگم اسم خیابونش رو... ولی خانم ملکی حتما بلده چون خیلی میره اونجا، بذارید 

 .زنگ بزنم بهش

د و شماره خانم ملکی را گرفت، چند لحظه بعد که از جیبش موبایلش را بیرون آور

 .صدای موبایل از داخل خود تولیدی بلند شد، آه از نهادش برخاست

ظاهرا جاش گذاشتن... به مامانتون زنگ بزنید بگید گوشی رو بدن به خانم ملکی، -

 ...بهتون میده آدرسو
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خاموش بود! البته  تر بگیرم،زدم که آدرس دقیق آخه منم مشکلم همینه، بهش زنگ-

تقصیر خودشم نیست، باطری موبایلش مشکل داره، زود به زود شارژ خالی میکنه، 

 .باید عوضش کنیم

 .شان ادامه داشت، مجبور شد همراه او تا نزدیک ماشین بروداز آنجایی که مکالمه

  شما چشمی میتونید بهم بگید کجا برم؟-

 .دلناز با تردید سرش را تکان داد

 ...کنمفکر -

 .چرخ و پالستیک را روی صندلی عقب گذاشت و به صندلی جلو اشاره کرد

پس اگه مشکلی نیس، همراهم بیاین، هم مامانو سوار کنم هم شمارو برسونم خونه، -

 .فکر کنم ساعت کاریتونم تموم شده باشه

دلناز ترجیح میداد، فاصله خودش را با این مادر و پسر حفظ کند اما نمیدانست چه 

 .بهانه ای بیاورد از طرفی دلش نمی آمد، وقتی کمکی از دستش برمی آید دریغ کند

 :پس در نهایت با تردید گفت

 .باشه، پس من برم وسایلمو بیارم میام-

مهراد سری تکان داد و پشت فرمان نشست. به دور شدن دلناز نگاه کرد. برای اولین 

 ندش را جلب میکبار بود که دختری تا این حد توجه

به نظرش دلناز زیبایی خاصی داشت و تمایل برای شناخت بیشترش با دیدار 

 .شان، بیشتر شددوباره

شاید امروز، روز شانس و اقبالش بود که این دختر دوباره بر سر راهش قرار 

 ...گرفته

 .مدتی بعد، دلناز با خجالت و کمی معذب کنارش نشسته بود

 .خسته نباشید-

 :آمد و گیج گفتدلناز از فکر بیرون 

 جان؟-
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 .تک خنده کوتاهی کرد

 .تون کردهحتما از صبح پشت چرخ نشستن، خسته-

. کال من خیاطی رو دوست دارم، البته دروغ چرا؟ دوخت تو حجم آهان، نه زیاد..-

  ...انبوه کمی فرسایشی و خسته کننده هست ولی سعی میکنم زیاد سخت نگیرم

 .مهراد با تحسین نگاهش کرد

 .نمونه یه آدم با اراده و خود ساخته هستین شما-

 .دلناز سرش را پایین انداخت و گوشه بند کیفش را در دست گرفت

 .مرسی، لطف دارید. لطفا بپیچید سمت چپ-

چشم، نه جدی گفتم، یه وقت فکر نکنید تعارف میکنم ها! منظورم اینه که دخترای -

سطحی تره، فرقی هم نمیکنه شون چیزای خیلی هم سن و سال شما اکثرا دغدغه

متاهل باشن یا مجرد... ولی حرف منو یکی مثل شما خیلی خوب میتونه بفهمه، شمایی 

که تو اون خونه باغ زندگی میکنید و طبعا از مال دنیا بی نیاز، ولی دنبال لقمه آماده 

 !نیستین، منم همیشه سعی کردم مستقل باشم و روی پای خودم بایستم

ن باهاش رانندگی میکنم، خب شاید ماشین لوکسی حساب نشه ولی همین پژو که اال

همیشه حس خوبی بهش دارم، چون یه ریالشم از کسی قرض نگرفتم، حاصل کار و 

 !زحمت خودمه، در صورتی که اگر از بابام میخواستم نه نمیگفت

 :دلناز سری تکان داد و گفت

 ...ممنونم، لطف دارید-

بی حوصله نشان میداد که مهراد بیخیال بحث شد و  احتماال حرفش زیادی کوتاه و

 :پرسید

  برای تولیدی، رفتن پارچه بگیرن؟-

نه فکر نمیکنم... آخه ما چون تو حجم انبوه میگیرم تا اونجایی که من دیدم سفارش -

میدیم برامون میارن، سخته اینجوری بخوایم هر دفعه خودمون بریم پارچه فروشی، 

  ...رفتن، کال این قسمت پارچه فروشیای خوبی پیدا میشناحتماال برای خودشون 

 :انگشت اشاره اش را مستقیم گرفت و ادامه داد
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 همینجاست، یکم جلوتر، همون که تابلوی بزرگ قرمز داره-

  ...آهان، دیدم-

 .چند لحظه بعد، ماشین را متوقف کرد و ترمز دستی را باال کشید

 .که شما رو هم برسونیممن االن مامانو پیدا میکنم و میام -

دلناز با یاداوری آنکه باید به خانه شاهو میرفت و نه خانه باغ ننه، لعنتی به شانسش 

 .فرستاد

 .باید خودش میرفت! ترجیح میداد آدرس خانه شاهو را کسی نفهمد

نه، نه... مرسی من خودم میرم، راستش چیزه... اینجا یه مقدار خرید دارم... مزاحم -

 .خودم برمیگردمشما نمیشم 

 .این چه حرفیه؟ هر چقدر الزم باشه صبر میکنم-

 :خنده کوتاهی کرد و ادامه داد

 . خریده و از خداشه که دیرتر برم سروقتش ِمامان منم حتما سرش گرم-

 :در ماشین را باز کرد و بدون نگاه کردن به مهراد، گفت

 .ا راحت باشیدنه آخه احتماال بعدش با دوستم بخوایم بریم جایی... شم-

در همان حین، صدای آذر و خانم ملکی را شنیدند که کیسه به دست از مغازه خارج 

 .میشدند

 .توقع دیدن مهراد را داشتند اما از حضور دلناز کنار او متعجب بودند

دلناز از حرص لبش را گزید، فقط همین کم مانده بود که کسی خیال کند بین او و این 

 ...پسر ارتباطی است

سالم، آقا مهراد آدرس دقیق رو نمیدونستن، ظاهرا موبایلتونم خاموش بود، این شد -

 .که همراهشون اومدم

 .آذر خانم رو به مهراد کرد

 .صندوق عقبو باز کن مادر-

 :سپس رو به دلناز با مهربانی گفت
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 .دست گلت درد نکنه خوشگلم، زحمت کشیدی-

 ...خواهش میکنم، من با اجازه میرم دیگه-

 .ای وای، کجا؟ میرسونیمت-

دلناز که حوصله دوباره چک و چانه زدن را نداشت، چند قدمی از ماشین فاصله 

 .گرفت

 .نه ممنونم، یه مقدار کار دارم، مزاحمتون نمیشم، شما بفرمایید-

 .منتظر جواب نماند و وارد پاساژی در همان نزدیکی شد

 .میشناخت در آنجا چند پارچه فروشی با قیمت و کیفیت مناسب

هدف خاصی از خرید نداشت ولی حاال که آنجا بود به نظرش رسید بد نیست اگر به 

 .نشانه قدردانی پارچه ای برای ننه میگرفت و برایش لباسی زیبا میدوخت

وارد یکی از مغازه ها که قبال هم از آنجا خرید کرده بود شد و بعد از سالم و احوال 

 :پرسی کوتاه گفت

  اون پارچه سنتی بود که سری قبلی نشونم دادین؟ هنوزم دارین؟آقای رضایی، -

مرد که درست پارچه مورد نظر دلناز را به خاطر نمی آورد، از سر دقت چشمانش 

 .را ریز کرده و نگاهی به پارچه هایش انداخت

 .کدومشون بود؟ سنتی زیاد دارم-

 ...همون که گالی ریز و خوشگل سرخابی داشت-

  ینو میگین؟آها، فهمیدم ا-

 :دلناز با ذوق گفت

 !وای آره همینه-

 .رضایی پارچه مورد نظرش را از ما بین دیگر پارچه ها بیرون آورد

  چقدر بِبُرم؟-

دلناز مدل مد نظرش را بار دیگر در ذهنش مرور کرد. یک پیراهن آستین بلند دو 

 .تکه به همراه دامن
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فاوت و در عین حال هماهنگ باید رنگ و شکل پیراهن با تکه رویی و دامن مت

 .میبود

 !اوممم، فکر میکنم یک متر و نیم کافی باشه-

 .اللهی گفت و پارچه را بریدمرد بسم

یه پارچه آبی ساده و بدون طرح هم بیارید؟  دستتون درد نکنه، حاال میشه برام-

  !جنسش لطیف و راحت باشه و تو تن اذیت نکنه

 :رضایی سمت قفسه دیگر رفت و گفت

  این خوبه؟-

 .پارچه را سمت دلناز گرفت

 .جنسش عالیه، دست بزن خودت ببین چقدر نرمه-

 :دلناز بعد از لمس پارچه با رضایت گفت

 .خوبه، از اینم دو متر ببرید برام-

ش را ی خوش رنگی توجهنگاه دلناز در مغازه چرخ میخورد که پارچه چهارخانه

 .جلب کرد

 !بر تن شاهو تصور کرد، حتما به او می آمد یک آن در ذهنش آن را پیراهنی

زشت بود اگر برای شاهو هم لباس میدوخت؟ اگر ننه میفهمید حتما خودش را به 

 !اش را نکندپارچه کوک میزد تا دیگر هوس دوخت لباس برای نوه

 .از تصور عکس العمل ننه خنده اش گرفت

 :دل به دریا زد و با تردید و البته هیجان گفت

 رچه رو میتونم ببینم؟اون پا-

 .با لبخند از روی رضایت از تاکسی پیاده شد و زنگ در را زد

 .چند لحظه بعد در با صدای تیکی برایش باز شد

 !حتما شاهو خانه بود
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مانیتور کوچک  از آنجایی که چشمان ننه ضعیف بود، تقریبا هیچ گاه نمیتوانست از ان

ت و تا طرف را پشت همان در بیچاره سیاه و سفید تشخیص دهد چه کسی پشت در اس

 !نمیکرد که کیست و چه میخواهد در را باز نمیکرد

 .مشغول چپاندن کیسه های پارچه در کیفش بود که موبایلش زنگ خورد

 .همان طور که سمت خانه میرفت، به صفحه موبایل نگاه کرد

 :فتشماره غریبه بود! با تردید آیکون سبز رنگ را به سمت راست کشید و گ

  بله؟-

  سالم دلناز خانم، خوبید؟-

  !لحظه ای طول کشید تا بفهمد شخص پشت خط، مهراد پسر آذر خانم است

  ...آه، سالم. ممنون-

در خانه باز بود، پس گوشی به دست وارد شد و برای باز کردن بند کفش هایش 

 .مجبور شد موبایل را مابین گوش و شانه اش بگیرد

  درسته؟آقا مهراد هستین -

بله خودم هستم، شرمنده مزاحم شدم ولی هر چی خواستم با خودم کنار بیام بازم -

نتونستم نگرانتون نباشم، فکر میکنم درست نبود که اونجا شما رو ول کنیم به هر 

 .حال قرار بر این بود که برسونمتون خونه

 .سمت اتاقش رفت و کیفش را روی میز مطالعه گذاشت

م یهویی این چه حرفیه؟ به هیچ وجه تقصیر شما نبود، من خودم برنامهاختیار دارید -

  .رسیدم خونه شد، االنم

 .و با خنده ادامه داد

 .صحیح و سالمت هم رسیدم-

 ...خداروشکر-

 .دکمه های مانتویش را باز کرد و روی تخت ولو شد

 ...ممنون، فقط آقا مهراد-
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 :بالفاصله جواب داد

  جانم؟-

 .یکهویی جا خورد و سکوت کرد از این صمیمت

 .مهراد احتماال خودش فهمیده بود زیاده روی کرده که حرفش را تصحیح کرد

 !منظورم اینه که... بله؟-

 ...شما شماره منو از کجا-

 :مهراد با خجالت گفت

جسارتا از موبایل مادرم برداشتم، معذرت میخوام اگه ناراحت شدید، ولی واقعا -

 .ذهنم درگیر شده بود

ش را کسی نداشته باشد ولی نمیتوانست مقابل چنین لحن دلناز ترجیح میداد شماره

 .متواضع و مهربانی پرخاش کند

 .نه ایرادی نداره، فقط کنجکاو شدم برای همون پرسیدم-

 ...دلناز خانم، یه خواهشی داشتم حقیقتش-

 .در دلش دعا کرد که آن چیزی نباشد که حدس میزند

  بفرمایید؟-

 .مهراد کمی من من کرد و مشخص بود هول شده

راستش... من قبال هم خواستم این درخواستو از شما داشته باشم، منتها اگر خاطرتون -

باشه، دوستتون همراهتون بود و شرایط پیش نیومد. کال فکر کنم ایشون کمی عصبی 

 ...بودن

 .دلناز با یادآوری برخورد مهسا در فروشگاه، خنده اش گرفت

  ...... یعنی من و شما... بتونیم بیشتر با هم آشنایخواستم بدونم که شما... ممکنه مام-

هنوز حرفش تمام نشده بود که با صدای بلند شکستن چیزی، دلناز از ترس هین بلندی 

 .کشید

 :مهراد با تعجب پرسید
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  چیزی شده؟ دلناز خانم؟-

شالش را کج و معوج روی  دلناز با عجله مانتویش را بدون بستن دکمه تن کرد و

 .سرش گذاشت

  !من بعدا با شما صحبت میکنم، فعال-

 .موبایل را روی تخت پرت کرد و خودش را به منبع صدا رساند

 .شاهو اخمالو و طلبکار نگاهش میکرد

دست هایش را از دو طرف به پهلو گرفته بود و چشمان تخس تیله ای رنگش زل 

 .قهوه ای های دلناز شد

 !شیکست-

 دلناز دستش را روی قلبش گذاشت و نفس آسوده ای کشید

 ترسیدم! چی شکوندی؟-

 :شاهو سری تکان داد و بداخالق گفت

 .قو... قوری! اااز دستم اُ... افتاد-

  وای این همون قوری ننه نیست؟-

  !هست-

 .میکشتت... بیا این طرف، بیا بیرون بذار جارو کنم اینجارو-

 .ه رفت و جارو بلند دسته دار را برداشتشاهو به سمت دیگر آشپزخان

 !نمیخواد، مگه خو... خودم چـ... چالقم-

 :دلناز که از رفتار سر سنگین شاهو تعجب کرده بود، با تردید پرسید

  چیزی شده؟-

 .شاهو نگاهش نکرد و به ظاهر سرگرم جارو زدن بود

  !نه-

 خوبی؟-
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  !بله-

اب را برداشت و برای خودش در شانه باال انداخت و سمت یخچال رفت، بطری 

 .لیوان پر کرد

 ...باشه-

 :در حال سرکشیدن آب بود که شاهو پرسید

 با... با کی دا... داشتی حرف میـ... میزدی؟-

 .دلناز یک تای ابرویش را باال داد و با تعجب نگاهش کرد

بگوید تا به حال سابقه نداشت شاهو از این دست سوال ها بپرسد، در واقع بهتر بود 

 .تا به حال آنقدر به او توجه نکرده بود که برایش مهم باشد با چه کسی حرف میزند

 !پسر همکارم-

 .شاهو پوزخندی زد و بطری آب را سمت خود گرفت

  !البد این دختر خیال میکرد با یک احمق طرف است

 .بطری را سمت دهانش که نزدیک کرد، دلناز غر زد

 ...دهنی نخور الاقل-

در همان حال آب را سر کشید و بعد از چند لحظه، آن را نه چندان آرام از حرص 

 .روی کانتر کوبید

  خب مشکلت چیه االن؟ چرا عصبانی هستی؟-

دخترک نیم وجبی قصد داشت از زیر زبانش حرف  بیرون داد، این نفسش را محکم

  بکشد؟

  بـ... بدم میاد یکی خـ... خر فرضم کنه، خب؟-

 :ار کردو به تمسخر تکر

 !پسرهمکارم-

 .دلناز خنده اش گرفت، حس میکرد هر لحظه ممکن است شاهو از حرص بترکد



کاوریری  
 

389 | P a g e  
 

 !کوفت، نخند-

 .سعی کرد خنده اش را بخورد، شاهو به طرز کامال واضحی حسودی میکرد

  آخه تا حاال از من دروغ شنیدی؟ جدی گفتم! مهراد پسر آذر خانم بود، خوب شد؟-

صمیمی! اااصال چند سالشه؟ کو... کوچیکه یا بزرگ؟ برای هه، مهراد، چه... چه -

 .چی پـ... پسر همکارت باید بهت زنگ بزنه

 ...کلمه پسر همکارت را با تشدید ادا کرد

 .چون میخواست بدونه رسیدم خونه یا نه-

  چرا با... باید پسر همکارت براش مـ... مهم باشه رسیدی خونه یا نه؟-

 !شاهو-

  !ب سوالمو بدهچیـ... چیه؟ جوا-

  برای چی میپرسی؟ -

 :دستش را روی سینه به هم گره زد و به تقلید از لحنش گفت

 !چرا باید برای شاهو سلطانی مهم باشه من با کی حرف میزنم؟-

 .شاهو از سوالی که اینطور مستقیم ازش پرسیده شده بود، جا خورد

 .نمیدانستانتظار چنین چیزی را نداشت و جوابش را خودش هم دقیقا 

باید چه میگفت؟ که فکر میکنم از تو خوشم می آید؟ واقعا این جواب میتوانست دلیل 

  !قانع کننده ای باشد؟ احتماال نه

 .دلناز همچنان منتظر نگاهش میکرد. ناخوداگاه چند قدم عقب رفت

اش کند که اجازه ندارد با هیچ پسر جوانی دلش میخواست دعوا راه بیاندازد و حالی

 !حرف بزند

  اما مگر او چه حقی داشت؟

 :بی هدف سری تکان داد و زیر لب زمزمه کرد

 ...هر کاری دو... دوست داری بکن-
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دلناز که توقع هر حرفی را داشت به جز آنکه از شاهو شنیده بود، ناباور نگاهش 

 .کرد و در نهایت بعد از چند لحظه به سمت اتاقش رفت

گار تمام انرژی اش بر اثر مکالمه نه چندان بی حال روی صندلی ولو شد، ان

 .جالبشان، ته کشیده بود

این دختر برایش با بقیه دخترها فرق داشت، مهربان تر و بی شیله و پیله ترین  

 .شخصی بود که در تمام عمرش دیده

دلناز او را به هیجان می انداخت و هر بار که کنارش می ایستاد، همچون پسر بچه 

 .میخواستها دلش شیطنت 

ها دوست داشت او را به قهقهه بیاندازد، خنده هایش را دوست داشت اما... اما این

 مگر کافی بود؟

او که دیگر فرصت اشتباه نداشت! سی و دو سالش بود و یک ازدواج ناموفق هم در 

 !ها درگیر احساسات یک طرفه و نافرجام هم بوداش داشت، بماند که سالشناسنامه

 !این ها نمیتوانست دلناز را کنار پسر دیگری جز خودش تصور کنداما با تمام

فقط باید با خودش بیرون میرفت، فقط باید به شاهو میگفت که دلش پفک میخواهد، 

 .اصال فقط باید با او بستنی قیفی لیس میزد

  !فقط باید به او غر میزد که چه طرز خوردنه؟ بستنی رو که با سه تا گاز تموم نمیکنن

  رش را با انگشتان دستش مالید، خدایا باید چیکار میکرد؟س

دلش تنهایی میخواست، نمیتوانست با خیال راحت فکر کند وقتی که باعث و بانی 

 .مشوش شدن ذهنش چند قدم دورتر با دلخوری در اتاق خزیده بود

دلناز گوشه تخت در خودش جمع شده و در حال تالش بود تا جلوی گریه کردنش را 

 .ردبگی

 .دست خودش نبود که بغض بیخ گلویش نشسته بود

چقدر در آن لحظات احساس بی پناهی میکرد و تنها بودنش بیشتر از پیش، پررنگ 

 .شده بود
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چند قطره اشک سرکشی که از میان چشمانش روی صورتش ریخته بودند، با دست 

 :پاک کرد و با خود گفت

عزا گرفتی که چی؟ نکنه یادت رفته خاک تو سرت دلی خانم! االن یه گوشه نشستی -

  !کی هستی

ننه، بابا که شکر خدا نداری! اون عمو بهمنت که بزرگت کرده کل شهر به عنوان 

یه آدم دزد و کالهبردار میشناسنش! خودتم که هیچ پخی نیستی! پس چرا فکر و خیال 

اییه؟ ت خورده فکر کردی خبربیخود میکنی؟ هوم؟ چند ماه هوای باال شهر به کله

  توقع داشتی چی بگه؟ بگه عاشقتم؟

 :پوزخندی زد و باز زمزمه کرد

نه دختر جون، حاال درست که یکم باهات مهربونه ولی نباید بی جنبه بازی در -

 !بیاری که

یه غلطی کرد و خواست به خاطر نجات جونش، یه جورایی کارمو جبران کنه، 

 .درست کردمبعدش دیگه شدم وبال گردنش... هزار جور دردسر 

  !ش رو کردم پاتوق الت و لوتایی مثل میعاد و اسی تیزیخونه مادربزرگ بیچاره

 ...پیرزن جای اینکه تو خونه خودش راحت باشه، به خاطر من، االخون واالخون شده

آهی کشید و سعی کرد چشمانش را ببندد تا بخوابد. با خودش فکر کرده حتما دیوانه 

 .حرف میزندشده که با خودش آنقدر 

بیخیال این پسره شو دلی... آخه تو چی داری به خودت جذبش کنی؟ نه چشمات -

رنگیه، نه دماغت عروسکیه، نه موهات اکستنشنه، نه قد و هیکلت مثل اون ستاره 

  توپه! یه دختر خیلی معمولی هستی، چرا بخواد با تو باشه؟

هیچی، اونقدر پولداره که  اون وقت این پسره مثل مدالست از بس جذابه، حاال این

، تا هفت نسل بعدش رو تونسته مطمئنم اگه کار نکنه و فقط بخوره و بخوابه هم

ساپورت مالی کنه! حاال من باید روزی صد دفعه خداروشکر کنم که توی تولیدی 

 ...کار گیرم اومده

ت اش وادارش کرد به خود استراحدلناز آنقدر با خودش غر زد تا کم کم ذهن خسته

 .دهد و برای مدتی آسوده بخوابد
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 .کمی آن سوتر، شاهو با صدای چرخیدن کلید در قفل در، سرش را باال گرفت

 .ننه با قدم های لنگان ناشی از پا درد وارد خانه شد

 .خدایا منو بکش و راحتم کن، این چه دردیه ولم نمیکنه آخه-

 .شاهو از جا بلند شد وسالم کرد

خاطر اااضافه وزنه، دکترتونم گفته باید پو... پونزده کیلو کم کنید پا... پادردتون به -

 .تا فشار اااز روی زانوهاتون کم تر بشه

 :ننه اخمی کرد و در حالیکه به سمت اتاق میرفت، گفت

 دکتر گوه خورده، چی حالیشه آخه اون مرتیکه بی سواد؟-

 ...فو... فوق تخصص بود ننه، آ... آلمان درس خونده ها-

یگه بدتر، البد از اونا بوده که ایران قبول نشدن با پول ننه، باباشون میرن خارج د-

 !دکتر میشن

دکتره اااگر بفهمه با او... اون افتخاراتی که داره، ایـ... اینجوری بهش میگی، سکته -

 !میکنه به خدا

 :ننه خسته از حاضر جوابی نوه اش، برای اینکه او را از سر خود باز کند، گفت

 !خجالت نمیکشی با من بحث میکنی؟ پاشو برو چایی درست کن ببینم-

شاهو از یادآوری قوری شکسته، به سطل آشغال نگاه کرد. باید هر چه سریع تر 

 .کیسه زباله را از خانه دور میکرد

 !اش را شکسته، حتما پوستش را میکندننه اگر میفهمید که او قوری محبوب و عتیقه

و ابتدا نیم نگاهی به اتاق مادربزرگش انداخت و وقتی او را  لعنتی به خود فرستاد

 .ندید، مشغول گره زدن، کیسه زباله شد

با ارام ترین حالت ممکن، قدم برمیداشت. نزدیک در که شد با استرس دستگیره را 

 .گرفت و آن را باز کرد

نه در صدای قیژ مانندی داد که شاهو چشمانش را بست و دوباره سرش سمت اتاق ن

 .چرخید
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 .خبری که از او نشد، خدا را شکر کرد و خودش را از خانه به بیرون پرت کرد

مدت زمان رفت و برگشتش، حتی به چند دقیقه هم نکشید اما ظاهرا ننه اختر عادی 

 .نبودن شرایطی را حس کرده بود که وقتی به خانه برگشت، سینه به سینه او شد

 .لبخند مضحکی روی لبش نشست

  . چیه ننه؟ چیزی میخوای؟چیـ..-

 :ننه یک تای ابرویش را باال داد و دست به سینه گفت

  !من که چیزی نمیخوام، ولی معلومه تو یه مرگیت هست-

 .شاهو حس کرد ضربان باال رفته قلبش را مادربزرگش میشنود

 .از او چشم دزدید و از در فاصله گرفت

 .نیستم ا... اختر جون، وگرنه چـ... چیزیم خسته-

 !کجا؟-

 .ننه تقریبا فریاد زده بود، هاج و واج به سمتش برگشت

 !چرا دا... داد میزنی قربونت برم؟ میرم ا... اتاقم بخوابم دیگه-

  اونوقت چایی من چی شد؟-

دلناز که از سر و صدای ننه، خواب نه چندان عمیقش پریده بود، متوجه بازگشتش 

 .الم کردشد، پس از اتاق بیرون آمد و به او س

 :اختر جواب سالمش را داد و با نگاهی خیره به صورت دلناز، پرسید

  گریه کردی؟-

حواس شاهو هم به دلناز معطوف شد و از تصور اینکه او باعث و بانی چشمان 

 ...قرمز و پف کرده او شده، قلبش مچاله شد

تاب زده و نمیتوانست ناراحتی اش را تحمل کند اما این را هم میدانست که نباید ش

 .احساسی برخورد کند، هر چقدر که در گذشته با قلبش پیش رفته، کافی بود

 .و راست تکان داد بودن ننه، سرش را به چپ دلناز خجالت زده از رک
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 :اختر چشمانش را ریز کرد و رو به شاهو گفت

 دعواتون شده؟-

 ...نه ننه-

 !مامی-

 .شاهو سریع جمله اش را اصالح کرد

  !مامی بله، همون-

 .اختر آهی کشید و عصا به دست سمت آشپزخانه رفت

 .از شماها خیری به من نمیرسه، خودم چایی درست میکنم-

 .انداختند و هر دو پشت سرش سمت آشپزخانه دویدندشاهو و دلناز نگاهی به هم

 .ننه متعجب سر جایش متوقف شد

  جنی منی شدین؟ چتونه؟بسم هللا...-

 .اد شاهو رسید و بازوی ننه را گرفتاین بار دلناز به د

مامی، آخه االن که وقت چایی نیست... اصال شما بفرمایید تو اتاق دراز بکشید حتما -

 .خسته شدین بیرون بودین، ما براتون درست میکنیم

  تو آشپزخونه؟ خسته نیستم، شماها چرا نمیذارید من برم-

 .انداختشاهو ظاهر خونسردی به خود گرفت و شانه باال 

 !ما فـ... فقط به فکرتونیم ما... مامی جان، وگرنه بفرما برو-

  !باشه میرم-

 .شاهو آب دهانش را بلعید و مظلومانه به دلناز نگاه کرد

 :با صدای آرامی پچ زد

ببین چیزه، یادته او... اون روز گفت هر چی بشه پا... پای منو میشکونه ولی کا... -

  انتی و اینا؟کاری باتو نداره چون ااام

 .دلناز هم آرام جوابش را داد
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  خب؟-

خب به ایـ... این فکر کن که اااگه بفهمه تو قو... قوری رو شکستی کاریت نداره -

 !ولی بدونه کا... کار منه، پدرمو در میاره

 :دلناز که تازه متوجه منظور شاهو شده بود، با چشمان وق زده گفت

 !نه-

 :شاهو چشمکی زد و گفت

 !آره-

 همان وقت بود که صدای داد ننه، در کل خانه پیچید

 !این قوری من کو؟-

 .جوابش را که ندادند، مقابلشان ایستاد

  چرا این شکلی شدین شما دوتا؟-

  چه... چه شکلی ننه؟-

 ...شبیه بدبخت بیچاره ها، مادرمرده ها، عزیز از دست داده ها-

 :دلناز با خنده گفت

 ...تیم مامی جوندیگه اینقدرم داغون نیس-

 قوری کجاست میگم؟-

 :شاهو با من من گفت

 ...میدونی ننه؟ را... راستش دلنازم خانم، حواسش نبوده، اااز دستش ا... افتاده و-

 :دلناز حیران گفت

 !چی؟ من شکوندم؟ چرا تهمت میزنی؟ من که تو اتاقم بودم-

 :شاهو بدون اینکه به دلناز نگاه کند رو به ننه گفت

ترسیده مامی جان، هو... هول شده، من گفتم شما د... درکت باالست ها ولی بازم -

 !میخواد ااانکار کنه
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دروغ میگه به خدا! شاهو زشته، خیر سرت مردی، پای کاری که کردی وایسا -

 !دیگه

 !من غـ... غلط بکنم مرد باشم، و... ولم کن بابا-

ن دو بود، باالخره صبرش سر اختر چند لحظه ای سرش مدام در حال چرخش بین آ

 .آمد

 .عصا را باال گرفت سمت آن ها پرت کرد

 جفتتونو میکشم، قوری منو میشکونید پدرسوخته ها؟-

 .شاهو که پا به فرار گذاشت، دلناز هم بی اراده دنبالش رفت

اختر دوباره عصا را از روی زمین برداشت و تا جایی که پا دردش اجازه میداد، 

 .دنبالشان کند سعی میکرد سریع

 .هر یک سمتی از میز ناهار خوری ایستاده بودند

 .و هر چند لحظه دور آن میدویدند

 :شاهو در حالیکه نفس نفس میزد، گفت

  !زشته ننه، یکم به اااعصابت مسلط باش، د.. دختره مهمونمونه ها-

 :دلناز جیغ زد

 !عوضی فریب کار، ننداز گردن من-

سمت اتاقش رفت، دلناز هم پشت سرش به راه افتاد و شاهو از میز فاصله گرفت و 

 .برای آنکه جا نماند، گوشه پیراهنش را چنگ زده بود

قبل از آنکه در را کامل ببندد، دلناز  از ترس اینکه با ننه به تنهایی رو به رو شود، 

 .خودش را درون اتاق پرت کرد

 .نفس نفس میزدبه در تکیه داد و دستش را روی قلبش گذاشت، هنوز داشت  

 ...وای... خدا رو شکر، دیگه جون نداشتم بدوئم-

 :ننه چند بار به در زد و تهدیدکنان گفت
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مگه نگفتم حق ندارید دوتایی برید تو یه اتاق، هم قوری میشکونید هم خلوت میکنید؟ -

  !آی قلبم، اینا میخوان منو سکته بدن

  ممد چرا رفتی منو با خودت نبردی؟

 :گفت دلناز با ترس

 وای چش شد؟ حالش بد نشه یهو؟ ممد کیه؟-

 :شاهو که روی زمین ولو شده و به خنده افتاده بود، گفت

نه بابا، چـ... چیزیش نیست. یکم دا... داره فیلم بازی میکنه فقط، ممد هم پـ... -

 !پدربزرگ خدابیامرزم بوده

 :دلناز نزدیک در رفت و مظلومانه گفت

 .شما قول بده کاریم نداری، من میرم تو اتاقمننه به خدا مجبور شدم، -

 ...به جون خودم کار من نبود

 :نیم نگاهی به شاهو انداخت و انگار که دلش نیامد همه چیز گردن او بیافتد، ادامه داد

البته آقا شاهو هم عمدی نشکوند، ناغافل از دستشون افتاد... االنم اگه ما رو ببخشید، -

شو پیدا کنیم و وری به قشنگی همون قبلی، اصال یه عتیقهقول میدم بریم یه دونه ق

 هدیه بدیم بهتون... هوم؟ خوبه؟

  :ننه، آن سوی در پشت چشمی نازک کرد و گفت

 ...باید فکرامو بکنم-

 :دلناز با کف دست روی پیشانی اش زد و با حرص زمزمه کرد

میندازی گردن عجب گیری افتادم من، جناب شما هم دفعه آخرت باشه که گناهتو -

 !من، خوبه واال آش نخورده و دهن سوخته

 :شاهو نیشخندی زد و بیخیال پاسخ داد

 !شوخی کردم بابا، حرص نخور پو... پوستت چروک میشه-

 .دلناز چپ چپ نگاهش کرد

 ...ای روتو برم-
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 .با صدای بلند خندید

 ...میدونی؟ تو... تو از اینایی هستی که-

 .مکث کند صدای زنگ موبایل باعث شد،

 :در حالیکه دنبالش میگشت، ادامه داد

 ...حرص خورش ملسه--

 .موبایل را باالخره پیدا کرد و چهره طلبکار دلناز را نادیده گرفت

 .تماس قطع شد ،اما باالفاصله دوباره شروع به زنگ خوردن، کرد

  بله؟-

 .صدای هق هق صدایی آشنایی شنیده میشد. اخم هایش توی هم رفت

  الو؟-

  .توجه دلناز نیز به او جلب شد

 :با تردید گفت

  نیلو؟ تویی؟-

  !صدای گریه این بار شدیدتر شد، خودش بود، نیلوفر

 :کالفه از نگاه خیره دلناز، بداخالق گفت

  چـ... چته؟ چی... چی شده؟-

 :آن سوی خط، نیلوفر از شدت گریه و هق زدن، بریده و کوتاه جواب داد

 ...بیاشاهو... تو رو خدا -

 .ابروانش، بیشتر از پیش در هم گره خورد

 تماس بگیری؟ چـ... چرا گریه میکنی؟ حا... حالیته که نباید با من-

 .میدونم، ولی بیا... دارم میمیرم... فقط همین یه بار... آدرسمم که میدونی-

 .صدا رفته رفته کم و در نهایت قطع شد
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 .شاهو نچی گفت و سمت کمدش رفت

 !برو بیرون-

دلناز که هنوز ذهنش درگیر آن تماس مشکوِک چند ثانیه ای و اسم نیلوفر بود، از 

 :حرف شاهو جا خورد

  چی؟-

 !میـ... میخوام لباس عوض کنم، نمیخوای بری بیرون؟-

  ...آهان، باشه-

 .در را باز کرد و از اتاق بیرون رفت

 .آنقدر ذهنش درگیر شده بودکه ننه هم متوجه شد

  !ساکت شدین؟ هر و ِکرتون که به راه بودچی شد یهو -

 .دست دلناز را گرفت و به پذیرایی برد

 راستشو بگو، حرف بی ادبی زد؟ کار زشتی کرد؟ برم بزنمش؟-

پایین کرد. قبل از اینکه ننه فرصت کند سوال دیگری  دلناز تنها سرش را باال و

 .تبپرسد، شاهو از جلوی چشمانشان با سرعت از خانه بیرون رف

 :گوشه ناخنش را جوید و رو به اختر، دمغ پرسید

 !نیلو کیه؟-

 .با اخم های توی هم رفته، دکمه آیفون را فشار داد

 .باید یک بار برای همیشه، با نیلوفر اتمام حجت میکرد

  ناسالمتی طالق گرفته بودند! چه معنی داشت که به او تماس بگیرد؟

 .د که منتظرش نشستهدر بی هیچ حرفی برایش باز شد. مشخص بو

 .هر گونه ارتباط با این زن حالش را بد میکرد، یاد حرف های قبل از طالقشان افتاد

تک به تک توهین هایی که از زبان این زن به او شده بود، هر لحظه بیشتر به ذهنش 

 .هجوم می آوردند
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نمیتوانست حتی اگر میخواست هم نمیتوانست حرف هایش را از یاد ببرد، آدم که 

  تحقیر را، خرد شدن را فراموش کند، میتوانست؟

  «اینجا چه غلطی میکنی؟»لحظه از خودش پرسید؛  یک

چند قدمی جلورفت، چشمانش برای یافتن آسانسور اطراف را کاوید، اما به جز راه 

 .پله، هیچ چیز ندید

 .آوردقدر گیج شده بود که به خاطر نمیاصال طبقه چندم بود؟ آن

  ید زنگ میزد و میپرسید؟با

 .بی هدف و با قدم های سست، پله ها را باال رفت

 .طبقه اول که رسید، نگاه گیجی به در بسته انداخت

 .روی جا کفشی پالستیکی چند کفش مردانه، زنانه و بچگانه دید

 .اینجا نمیتوانست خانه نیلوفر باشد، پس دوباره باال رفت

بوی خوش عود در بینی اش پیچید، حاال میدانست  قبل از آنکه به طبقه دوم برسد،

 .در این طبقه میتواند نیلوفر را پیدا کند

عاشق بوی عود بود و آن زمانی که مشترک در یک خانه زندگی میکردند متوجه 

 .وسواسش روی خوشبو بودن خانه شد

 .چند نفس عمیق کشید و چند بار به در زد

 .چند لحظه بعد، نیلوفر مقابلش ایستاد

 ...ناخودآگاه چشمانش از تعجب گرد شدند

لخت بود؟ آب دهانش را بلعید و با دقت بیشتر نگاهش کرد. نه نبود! فقط لباس بی 

 .در و پیکر و زیادی نازکش، هیچ قسمتی از بدنش را نمیپوشاند

نیلوفر که تعللش را برای ورود دید، خودش وارد راهرو شد و دستانش را روی سینه 

 .شاهو تکیه داد

 ...اومدی؟ چقدر لفتش دادی-
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لحن حرف زدنش کش دار و ناواضح بود و شاهو به این نتیجه رسید که باز هم مست 

 !کرده

 .برای جلوگیری از آبروریزی، پوفی کشید و وارد خانه شد

 .نیلوفر خندید و کمی تلو تلو خورد

 !میدونستم میای-

 .سعی کرد خودش را کمی عقب بکشد تا مدام به او نچسبد

 .پقی زیر خنده زد و از خودش اصوات عجیب و غریب در آورد

 !نترس بهت تجاوز نمیکنم-

 .کالفه سری تکان داد

 !چـ... چته؟ به نظر نـ... نمیرسه در حال مـ... مردن باشی-

 .نیلوفر نگاهش را دزدید و سمت آشپزخانه رفت

 واست چی بیارم؟ چایی؟ قهوه؟ بذار یادم بیاد چی دوست داشتی؟-

 .شاهو نگاه کرد و چشمکی زد به

 آها، نسکافه! مگه نه؟-

شاهو پوزخندی زد و روی مبل نشست. خانه بسیار ساده و عاری از هر گونه وسایل 

 .تجمالتی بود

 .این حال و روز با روحیه جاه طلبانه نیلوفر سنخیتی نداشت

 چه به روزش آمده بود؟

 .از آشپزخانه بیرون آمد و کنار شاهو نشست

 ...جوش بیاد، یکم اختالط کنیم تا اب-

  ت چرا ایـ... این شکلیه؟خونه-

 .نیلوفر زهر خندی زد و نگاهی اجمالی به خانه انداخت

  از همون اول همین جوری بود... هیچ وقت نیومدی داخل نه؟-
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 .شاهو تنها سرش به معنای نه باال و پایین کرد

خرین بار بعد از اینکه جدا شدیم دل و دماغ سلیقه خرج کردن نداشتم برای اینجا. آ-

  و از محضر اومدیم بیرون رسوندیم اینجا یادته؟

 .آهی کشید و منتظر جوابی از شاهو نماند. به مبل تکیه داد و در خودش جمع شد

  گفتی خوشبخت باشی... یادته؟-

شاهو حس کرد معده اش به سوزش افتاده و نفسش تنگ شده، دکمه اول پیراهنش را 

 .و گیج به نیلوفر خیره شدباز کرد 

تمام مدتی که سعی کرده بود از گذشته و اشتباهاتش فاصله بگیرد، انگار در حال  

  نابودی بود. هدف این زن به هم ریخته چه بود؟

آمارتو دارم، بعد من خوب زندگیتو ساختی، انگار نه انگار اصال یه نیلویی هم -

ندازما، واقعا دمت گرم که بلدی زندگی بوده... خدایی نه که فکر کنی دارم تیکه می

 ...کنی! ولی من خیلی خرم

  چی... چی میخوای؟-

  چرا عجله داری؟-

 .تابی به سر و گردنش داد و موهای خوش حالتش را یک سمت شانه اش انداخت

 .دستش را روی سینه شاهو گذاشت و لب هایش را با زبان تر کرد

 .شاهو از جا بلند شد

 !ی چرت و پـ... پرت بگی، منم وقت ایـ... این چیزا رو ندارمکـ... کال میخوا-

 ...فقط میخوام حرف بزنیم، مثل دوتا دوست-

 .با تمسخر نگاهش کرد. نیلوفر همیشه میتوانست او را به مرز دیوانگی برساند

دو... دوتا دوست؟ مگه تو... تو گذاشتی حرمتی بمونه؟ چـ... چطوری میتونی اینـ... -

ح باشی؟ این که دو... دو نفر جدا بشن و بعدش مثل دوتا دوست رفت و آ... اینقدر وقی

آمد داشته باشن، برای فیلماست، برای خارجیا! من نمیخوام ریختتو دیگه هیـ... هیچ 

  !وقت ببینم نیلو

 .دست روی پهلویش گذاشت و کمی فشار داد



کاوریری  
 

403 | P a g e  
 

کرد که حاال زیر از یادآوری گذشته، دندان هایش را روی هم سایید. خدا را شکر 

 .یک سقف زندگی نمیکنند

تو فقط یه حساب بانکی پـ... پرپول میخواستی برای رفع عـ... عقده هات، از منم -

ت رو هم تمام و کـ... کمال دادم! پس ااا... االن باز که تا تونستی کـ... کندی، مهریه

 ت پـ... پیدا شده؟واسه چی سر و کله

 .چشمانش را بست نیلوفر از صدای فریاد شاهو،

سر من داد نزن، من نمیخوام دعوا کنیم، نمیبینی چه مهربون شدم باهات؟ تنهام، -

 حالم خوب نیست... نمیفهمی؟

 .با بغض نگاهش میکرد، شاهو پوفی کشید و سرش را تکان داد

  خب چرا هر... هر چند وقت میـ... میای سراغ من؟-

ر منحصر به فردی بودی ها... باشه چون کسی رو ندارم! فکر نکنی تو خیلی شوه-

 من بد بودم قبول! دنبال پول بودم قبول... ولی تو دنبال چی بودی؟

 :شاهو تک خنده ای کرد و گفت

چی؟! زده به سرت! تو... تو که جنبه نداری، اینـ.. اینقدر مشروب نخور که به هـ... -

 !هزیون گفتن برسی

 .کردنیلوفر دماغش را باال کشید و خسته نگاهش 

 ..میفهمم دارم چی میگم! این-

 .با دست به قفسه سینه اش اشاره کرد

  !سحرف امروز و دیروز نیست که، حرف چند ساله که تو این سینه وامونده-

 !منظورم اینه که اگه آدم بده ماجرا من بودم، تو هم همچین باهام خوب تا نکردی

رم، مامانم مریضه، جز من پنج تا تو... تو که دیدی شرایط زندگی منو، دیدی بابا ندا

دیگه زاییده و نمیدونه چجوری نگهشون داره! دیدی حالم از اون زندگی مسخره و 

اتاق شریکی با سه تا خواهرام بهم میخوره... من پشت نداشتم، که اگه داشتم وقتی 

 تنها اومدی خواستگاری، یکی ازت میپرسید پس خانوادت کجان؟
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ل کنن و تو تهش بدون هیچ مراسمی عین بی کس و کارا نه که از خدا خواسته قبو

 ...دستمو بگیری نشون پدر و مادرت بدی و بگی این زنمه

 :روی زمین ولو شد و به هق هق افتاد. میان گریه هایش بریده، بریده گفت

  !آره من واسه پول اومدم، یعنی معلوم نبود؟ ولی تو هم دلمو به زندگی گرم نکردی-

، میدیدم دلت باهام نیست... گفتم اشکالی نداره، اگه باهاش مهربون نفهم که نبودم

 .باشم، اگه بهش محبت کنم، حتما عاشقم میشه

 .وسط گریه، به خنده افتاد

عاشق... حتی اندازه یه روز دوستم نداشتی چه برسه به عاشقی! چرا اومدی سروقت -

 دم برات؟ ها؟کسی که بهش هیچ حسی نداشتی؟ من جای کی رو داشتم پر میکر

 .سست از جا بلند شد

صدای سوت کتریه، تا آماده میکنم، فکر کن... فکر کن و اگه خواستی بعدش حرف -

 .بزن

 !تو... به من یه توضیح بدهکاری، منم به تو

 .سینی را روی میز مقابل شاهو گذاشت و قهوه خودش را برداشت

 .با فاصله کنار شاهو نشست

 ...بردار-

 .و ماگ را برداشت لبخند کوتاهی زد

 .داغ بود و از آن بخار بیرون میزد

 .با صدای گرفته ای دهان باز و شروع به حرف زدن کرد

  یه چیزی رو ُر... رک بگم؟-

 .نیلوفر سرش را به نشانه تایید تکان داد

پرتی تو... درست تو بدترین زمان ممکن سر راه من سبز شدی! به یه حـ... حواس-

 .تونم او... اون احساس شکستم رو فراموش کنماحتیاج داشتم تا ب
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من اااز همون اولشم هیچ وقت حرف عا... عاشقونه ای بهت نزدم، هیچ وقت وعده 

و وعید ندادم، رررک پیشنهاد ازدواج دادم... بدون هیچ حاشیه ای! تو هم قبول 

 ...کردی، پـ... پس نگو شاهو گولم زد، سرم شیره مالید یا حاال هر چی

 .ئه از نسکافه بدمزه اش را نوشیدچند جر

اااالن بعد از این همه وقت، تازه یادت او... اومده بهت ظلم شده؟ تازه میپرسی تو... -

تو دلم چه خبر بوده؟ اااگه واقعا برات مهم بود، چـ... چرا همون روزا نپرسیدی؟ 

  چرا کنجکاو نشدی؟

 .خنده تلخی کرد و خط های فرضی روی ماگ کشید

 !م، چون پو... پول به دهنت مزه کرده بودبهت میگ-

یه مدت گذشت... دیـ... دیدی من تو دست و پاتم! دو... دوست داشتی واسه خودت 

بری و بیای، پو... پول خرج کنی وبه کسی توضیح ندی چه... چه غلطی میکنی، 

ان داری باهاشون میگردی، با خودت فکر کردی، دو دوتا کسی نگه ایـ... اینا کی

 !.. چهارتا کردی... دیدی من حذف بشم کال بهترهچـ.

طـ... ژالق میگیری، مهریه هم که داری بعدش دیگه خو... خودتی و خودت، کامال 

 !آزاد

  هوم؟ ایـ... اینطور نبود؟

نیلوفر سرش را به زانو های جمع شده در بغلش تکیه داده و در همان حال به شاهو 

 .نگاه میکرد

 :آرام زمزمه کرد

  ... همچین بگی نگی... هفتاد، هشتاد درصد حرفات درستهبود.-

 !منتها اونجوری نشد که فکر میکردم... گند خورد تو همه چی

 .شانه ای باال انداخت و خنده سرخوشانه ای کرد

ولی بیا بیخیال گذشته باشیم، اندازه همین امشب! قبول کن که ریدیم تو زندگیمون -

  ...ولی خب

 :صله را کم کردسمت شاهو خزید و فا
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 ...یه شب به چیزای بد فکر نکنیم-

 .دست زیر چانه اش گذاشت و سرش را به سمت خود چرخاند

 .دستان شاهو را از هم باز کرد و خودش را در آغوشش جای داد

 !تو هنوز مجردی؟ یا بعد من سریع رفتی با یکی دیگه؟-

 .شاهو دستانش را عقب کشید و غر زد

گرفتم واسه هفت پـ... پشتم بسه، مغز خر خوردم مگه با... بازم هـ... همین تو رو -

 از این غلطا کنم؟

 .نیلوفر بدون اینکه ناراحت شود خندید

هیچ کسم تو زندگیت نیست؟ توقع نداری که باور کنم تمام این مدت عین کشیشا -

 ...زندگی کردی

با آن سر و وضع شاهو بی حوصله و بداخالق بود. بدتر از همه آن بود که نیلوفر 

 .قصد جلب توجه داشت

 .سعی کرد اهمیتی ندهد اما سوالش باعث شد به فکر فرو رود

واقعا چه مدتی میشد که به خودش و نیازهای مردانه اش توجهی نکرده بود؟ یک 

  !ماه؟ دو ماه؟ ده ماه؟ یک سال؟ خودش هم دقیق نمیدانست

د در حال حاضر در آن خانه اما حس میکرد یک جای کار میلنگد، حس میکرد نبای

 ...باشد

  به تو د... دخلی داره؟-

 ...کال میخوای دعوا کنی! ولی من امشب تو رو رام خودم میکنم شازده-

پوفی کشید و از جا بلند شد، دروغ بود اگر میگفت وسوسه نشده، اما نسبت به این 

 .خانه و صاحبش، احساس تعفن میکرد

 .ه شد و صورتش نزدیک و نزدیک تردستان نیلوفر به دور گردنش حلق

 .نفسش گرم بود و ترکیب بوی مشروب و قهوه به راحتی به مشام میرسید
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نیلوفر همیشه همینطور بود، نه کامال مست، نه کامال هوشیار... از آن آدم هایی که 

هم خدا را میخواهند و هم خرما را... از آنهایی که تکلیفشان با خودشان مشخص 

 ...نیست

 :یش که به لب های شاهو نزدیک شد، پرسیدلب ها

ت چیکار کردی که سر و وضع خودت و خونه زندگیت با او... اون همه پول مهریه-

  ایـ... اینه؟ کفگیرت خورده به تـ... ته دیگ که دوباره اومدی سراغ من؟

 .نیلوفر با ناباوری گره دستانش را باز و خود را عقب کشید

 .ان ها قدم زدچند ساعت بی هدف در خیاب

 .آنقدر راه رفت و فکر کرد که نایی برایش نمانده بود

 .حال کلید را در قفل چرخاند، دیر وقت بود و قطعا ننه و دلناز خواب بودندبی

از قصد تا آن موقع شب بیرون مانده بود که بی هیچ حرفی، یک راست به اتاقش 

 .برود

 .نگاه کنجکاو دلناز را نداشتحوصله بازخواست شدن، سوال های ناتمام ننه و 

اش پاک کند. افسوس که امکان پذیر دوست داشت گذشته را به طور کل از حافظه

 .نبود

قدم هایش را آرام و بی صدا روی زمین میگذاشت اما قبل از رسیدن به اتاقش، نوری 

 .که از اتاق دلناز به چشمش خورد، باعث توقفش شد

 .یا وارد شدن به اتاق دلناز شک داشتمردد چند گام جلو رفت. بین رفتن 

طی چند ساعت فکر کردن با خودش، به این نتیجه رسیده بود که دیگر هیچ زنی را 

  !وارد حریمش نکند، هر کسی حتی دلناز

 !اما حاال مقابل اتاقش ایستاده بود و تمام معادالتش به هم ریخته بود

 .کرددست هایش را که در جیب کاپشنش فرو برده بود، مشت 

 .ضربه ای به در زد و منتظر پاسخی از جانب دلناز ماند

 .میدانست که دختر معتقدی است و نمیخواست او را معذب کند
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 بفرمایید؟-

 .صدایش گرفته بود؟ در نیمه باز را هل داد و وارد اتاق شد

 .سالم-

 .دلناز بدون اینکه بداند چرا اما از نگاه مستقیم با شاهو خودداری میکرد

 .برایش گفته بود که نیلوفر، همسر سابقش بودهننه 

 اند، چرا باید با او تماس میگرفت؟تا این جای مسئله مشکلی نبود، اما اگر جدا شده

 چرا شاهو به دیدنش میرفت؟

 .بی توجه به شاهو، سمت بالکن رفت

 .با وجود اینکه تعهدی به هم نداشتند، از دستش دلخور بود

و را مسخره کند، آن هم برای چیزی که در آن هیچ باورش نمیشد کسی بتواند ا

 .تقصیری نداشته

گاه لکنتش را یک عیب ندانسته بود و پیش چشمانش شاهو آنقدر کامل بود که هیچ

 !اگر با این وجود سراغ کسی میرفت که تحقیرش کرده، پس بی لیاقتی از خود اوست

 ...ایـ... اینجوری سرما میخوری-

 .ه کی کنارش آمدهحتی متوجه نشده بود ک

سرش را به چپ و راست تکان داد. حیف صاحبخانه بود وگرنه از آنجا بیرونش 

 .میکرد

 .مهم نیست-

برایش سخت بود ولی نمیخواست دختری دم دستی باشد. دختری که هرگاه تنهایی به 

 .او فشار آورد، سراغش آید

ودش هم مشخص از به وجود آمدن رابطه با کسی که هنوز تکلیف احساساتش با خ

 .نبود، میترسید

اش همه این ها باعث میشد علی رغم کششی که نسبت به شاهو داشت، بخواهد فاصله

 .را حفظ کند
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 .شاهو با همان چند نگاه کوتاهی که به دلناز انداخته بود، متوجه دلخور بودنش شد

 :گوشه ابرویش را خاراند و پرسید

 ننه چیا بهت گفته؟-

  .باال انداختدلناز تنها شانه 

 !قیافتو اینجوری نکن-

 :با تعجب گردن چرخاند و گفت

 چجوری؟-

 !چـ... چمیدونم... همینجوری که اااالن هستی دیگه-

 .م، بهتره زودتر بخوابممن فقط کمی خسته-

  دا... داری بیرونم میکنی؟-

 .اینطور نیست-

 :شاهو لبش را با زبان تر کرد و بی مقدمه گفت

 !بودم من عاشق ستاره-

 .دلناز شوکه از جمله ای که شنیده بود، ناباور خندید

  چی؟-

 شاهو جمله اش را اصالح کرد

 ...در واقع... نمیدونم میشه اااسمشو عشق گذاشت یا نه-

دستش را در هوا بی هدف تکان داد. نمیدانست چطور احساسات گذشته اش را بیان 

 .کند

ولی مطمئن نیستم. به هر حال ااازش خوشم  قبال که فکر میکردم عا... عاشقم... االن-

 ...میومد، خیلی زیاد

فـ... فکر میکردم چون به زبون نیوردم، نمیدونه ولی یه مدته مـ... متوجه شدم که 

 .خبر داشته حسم بهش چی... چی بوده
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 .آدم عجیبیه، اااالن که منطقی فکر میکنم از خیلی کاراش سر در نمیارم

خوشم میاد و با ایـ... این وجود جلوی من میگفت دوست  مثال میدونست ازش خو...

دارم خونمون، یعنی خو... خونه خودش و شاهین... اینجوری باشه، او... اونجوری 

باشه... شاید سادیسمی چیزی داشت... یا نمیدونم! اااصال مغزم قد نمیده که دلیل 

 .کاراش چی... چی میتونه باشه

 .ش از این توانایی روی پا ایستادن را نداشتآنقدر خسته بود که حس میکرد بی

 .به دیوار پشت سرش تکیه داد

از بچگی باهم بزرگ شدیم، من... آ... آدم منزوی بودم. اااکثر بچه ها مسخره -

 .میکردن حرف زدنمو

 .به جز شاهین، ستاره تنها کسی بود که با... باهام مهربون بود و دو... دوستم داشت

که بهم توجه میکرد... ااازم کوچیک تر بود، نمیخواستم وقتی که اااولین دختری بود 

باید درس بخونه بهش ااابراز عالقه کنم و فکر و ذکرش بشه چیزای دیگه، ولی 

نفهمیدم من دیر جنبیدم یا کـ... کال دلش باهام نبود... به خودم که او... اومدم اون دوتا 

  !خاطر همو میخواستن

و بود که رفت با مامان بابام حرف زد و گفت زن میخواد، شاهین جو... جوجه دانشج

  !ستاره رو

هر دو... دوتا خانواده مخالفت کردن، میگفتن سنی ندارید. درسشون که تموم شد 

 !حریفشون نشدن

تو یه چـ... چشم به هم زدن، سر خونه زندگیشون بودن و من فقط یه اااسم تو سرم 

 !چرخ میخورد؛ ستاره

م میکرد، نمیخواستم به کسی که دیگه شده بود زن دا... ان داشت خفهعـ... عذاب وجد

 ...داداشم فکر کنم، اینجوری شد که پای نیلوفر به زندگیم باز شد

 .دلناز سراپا گوش شده بود و با دقت به حرف های شاهو گوش میداد

گذشته ای که برایش مجهول بود، حاال هر لحظه روشن تر میشد و با هر جمله ای 

 .خوش تغییر میشده از زبان شاهو بیرون می آمد، احساساتش دستک
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با تصور پسر بچه ای منزوی که با چشمان تیله ای غمگینش به همساالنش نگاه 

 .میکند، غصه میخورد

با تصور دوست داشتن ستاره، ناخودآگاه ابروهایش توی هم رفت و با فکر به ازدواج 

 .را روی چانه خوش فرم شاهو حواله کند با نیلوفر، تمایل زیادی داشت که مشتش

 !حیف که تاثیری روی او نمیگذاشت و نهایتا دست خودش درد میگرفت

 !...اااصال هیچی از زندگی متاهلی نفهمیدم، فکر کردم میشه، ولی نشد-

  ...هیـ... هیچیمون شبیه زن و شوهرا نبود، نه مراسمی گرفتیم نه جشنی

! یه مدت که گذشت تا... تازه فهمیدم چه غلطی بی... بی سر و صدا رفتیم محضر

 !کردم

 .دریغ اااز یه نقطه اشتراک که با هم داشته باشیم

 !دلش پا...پارتی سیگار و مشروب میخواست و من از او... اونا متنفر بودم

دلش میخواست هر ماه بره سفر و مهمونی بگیره و من حو... حوصله شلوغی رو 

 .نداشتم

گیری داشت و ااانگار تو قفس نگهش داشته بودن و ااازدواج با  خانواده خیلی سخت

 ...من حکم باز شدن قفل قفس

نمیدونم واقعا خوا... خواسته غیر منطقی یا زیادی داشتم؟ این که تو یه مهمونی 

مختلط، لباسی نپوشه که تـ... تمام هیکلش معلوم باشه رعایت کردنش او... اونقدر 

قیامت؟ آ... آقا اسمش هر چی هست، امل، عقب افتاده...  سخت بود که خونه رو بکنه

 .و... ولی دوست نداشتم مثل یه آدم خراب بگرده

بهم میگفت هـ... هر چقدرم که ظاهرم مدرن باشه بازم نمیتونم دهاتی بودنمو قایم 

  !کنم

 !ولی من هیـ... هیچ وقت سعی نکردم چیزی که نیستمو نمایش بدم

 .نم که اصالتم برمیگرده به یکی از روستاهای کـ... کردستاناصال من اااافتخار میک
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این که آ... آدم کجا به دنیا بیاد، چیزی نیست که خودش تصمیم گرفته باشه یا تو به 

م وصله به وجود اومدنش نقشی داشته باشه... اااما من جدا خوشحالم که رگ و ریشه

 !ا... عامهآ... آدمایی که مردونگی و غیرتشون زبونزد خاص و ع

 .نفسی گرفت و با یادآوری گذشته، گره بین ابروانش سخت تر شد

با... باشه من آدم سنتی، من یه آ... آدم با افکار دمده، ولی هیـ... هیچ جوره نمیتونم -

تحمل کنم زنم جلوی چـ... چشام مست کنه با این مرد و با او... اون نامرد بزنه و 

  !برقصه

ده بود که منو نمیخواست با خودش ببره جایی که یه... یه وقت کا... کار به جایی رسی

  !کسی نفهمه متاهله، یا حداقل کـ... کسی نفهمه شوهرش منم

 .سرش را سمت دلناز چرخاند، آب دهانش را بلعید و سیب گلویش باال و پایین شد

 :با صدایی گرفته و خش دار از بغضی که سعی میکرد نشان ندهد، گفت

اینکه یه جمله رو نتونی بدون وقفه و تـ... تپق بگی چـ... چقدر مهمه که  مگه ایـ...-

 !منو کسرشأنش میدونست؟

 .دلناز حس کرد از اندوه و بغض مردانه شاهو، قلبش مچاله شده

 .بی اراده دستش را روی بازویش گذاشت

 .باید تسالیش میداد، باید آرامش میکرد

 :ریبا سورمه ای نشان میدادند، گفتتر و تقخیره چشمان شاهو که حاال تیره

اصال اینطور نیست، من... من حتی یک دقیقه هم به این فکر نکردم که چون لکنت -

 ...داری پس یه عیبی داری و یا کامل نیستی

من دردم کا... کامل بودن نیست، آخه کدوم آدمی کامله که من دو... دومیش باشم؟ -

ادت میبینی که توقع نداری، وقتی د... دختر ولی وقتی یه سری چیـ... چیزا از خانو

عموت برادرتو ترجیح میده، وقتی زنت او... اونجوری باهات رفتار میکنه... چه... 

 چه اعتماد به نفسی برای آ... آدم میمونه؟

 .وسط حرف شاهو پرید
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شاید از همون اولم قسمت هم نبودین، شاید قرار بوده کس دیگه ای اعتماد به نفست -

 ...باشه

شاهو جوری نگاهش کرد که نتوانست معنای آن را بفهمد اما شرمزده دستش را عقب 

 .کشید

 :در حالیکه از نگاه مستقیم با او میگریخت، برای فرار از آن وضعیت، گفت

 .خب دیگه... من خیلی خوابم میاد-

 .شاهو به خنده افتاد و با اکراه از جا بلند شد

  ...یلی حرف زدم ببخشید اااگه سرتو درد آوردمبا... باشه، منم برم اتاقم، خ-

 :دلناز در حالیکه آستین پیراهنش را میچالند جوابش را داد

 .نه خواهش میکنم، خوشحالم که تونستم مفید باشم-

 ...اااختیار داری شما همیشه مفیدی-

 .منظورش را نفهمید پس بی هدف لبخند زد

 .کرد و سمت دلناز چرخیدشاهو در بالکن را باز کرد اما یکباره مکث 

از چشمانش برق شیطنت به خوبی مشخص بود و قبل از اینکه دلناز بتواند چیزی 

 .را تحلیل کند، در آغوش او جای گرفته بود

 .چشمانش کم مانده بود از حدقه بیرون بزند و صورتش از خجالت سرخ شده بود

 :با صدای تحلیل رفته ای گفت

  ...اِ وا-

 .قهقهه شاهو در بالکن بپیچدکه باعث شد صدای 

با... با خودم گفتم حاال که قـ... قراره تو تنهاییت بشینی خجالت بکشی، حداقل یه -

 ...کا... کاری کرده باشیم که به خجالتش بیارزه

رسول روی تردمیل با سرعت باال در حال دویدن بود که موبایلش شروع به زنگ 

 .خوردن کرد

 .له تردمیل را خاموش کرد و تماس را پاسخ داد، بالفاص«رژیم»با دیدن نام 
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 .سالم-

 .هنوز نفسش جا نیوفتاده بود و مهسا متوجه آن شد

 .سالم، فکر کنم بدموقع تماس گرفتم-

 .نه، نه، داشتم میدویدم... دیگه تقریبا تموم بود-

  چرا؟-

 :رسول گیج پرسید

 چی چرا؟-

 :و بعد خودش با خنده گفت

 .میکردمآهان، داشتم ورزش -

 :و با افتخار ادامه داد

 ...ورزش و رژیم در کنار هم-

وای خیلی خوبه، آفرین بهتون، غرض از مزاحمت... خواستم بگم کیف پولتون -

 .حاضر شده

 .یه آدرس اگه لطف کنید که من با آژانسی، چیزی، بفرستم براتون

تحویل بگیرم دست شما درد نکنه، مهسا خانم، اگه اجازه بدین من حضوری از شما -

 .هم رو در رو تشکر کنم هم اینکه حق الزحمتونم پرداخت کنم

مهسا که شک داشت رسول به دنبال نزدیک شدن به او باشد، با این پیشنهاد تقریبا 

 .مطمئن شد

با خودش فکر کرد خیلی راحت میتوانست مبلغ را کارت به کارت کند و آدرس را 

 .دارشان روی حدسش صحه میگذاشتبرایش بفرستند اما این اصرار برای دی

 ...از رسول خوشش می آمد، هر چند که زیاد نمیشناختش

 :با تردید گفت

 باشه پس، کجا ببینمتون؟-
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 .رسول که به این قسمت ماجرا فکر نکرده بود، چند لحظه مکث کرد

 .کجا میتوانست مناسب دیدارشان باشد؟ حتما رادمان میتوانست کمکش کند

 .اس ام اس میکنم. امروز خوبه؟ میتونید بیایید من آدرسو براتون-

 !مشکلی نیست، میام-

 .تماس که قطع شد با استرس به سمت رختکن باشگاه شد

 .در همان حال که لباس هایش را عوض میکرد، شماره رادمان را نیز میگرفت

 زیر لب غر زد؛ بردار دیگه اَه

  هوم؟ چی میگی تو؟-

 .ورزشی را در کوله اش پرت کردشلوار جینش را پا کرد و شلوار 

 .اش نگه داشته بودموبایل را مابین گوش و شانه

االن چه وقت خوابه؟ شبا که ملت میخوابن تو تا صبح فیلم میبنی، تو روز که میرن -

 !دنبال کار و درس و دانشگاه، شازده میگیره میخوابه

 :رادمان نالید

  وای تو روخدا... زنگ زدی که غر بزنی؟-

 و بابا کمن تو خونه که تو هم از راه دور بیخیال نمیشی؟ مامان

 .همزمان با خروجش با دوستان و هم باشگاهی هایش خداحافظی کرد

  !نه، اگه قرار بود با نصیحت به جایی برسی تا االن رسیده بودی-

 ...یه کار دیگه داشتم

  چی؟-

 .نیز نمیشناختدوست نداشت دست رادمان آتویی داشته باشد اما شخص دیگری را 

 .تنها دوستش شاهو بود که وضعیت او بدتر بود

  ببین چیزه... تو جایی میشناسی، یه مکان مناسب برای اینکه از یکی دعوت کنم؟-

 .رادمان با انکه خواب آلود بود اما ذهنش در این گونه مسائل تیز عمل میکرد
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ولی انگار داری از  کی رو دعوت کنی؟ نه بابا... داشتم دیگه ازت ناامید میشدم-

 ...خودت جنم نشون میدی

 همون دختره که واست تور کردم؟ چی بود اسمش؟ مهسا؟

 .رسول سوار ماشین شد و آن را به راه انداخت

 ...به تو چه؟ تو آدرسو برام بفرست هزارتا کار دارم انجام ندادم، وای حمومم نرفتم-

بفهمه تو عمرت با هیج دختری قرار، باشه بابا ولی خداوکیلی ضایع بازی در نیاری -

 !مرار نذاشتیا

  !خفه-

 .تماس را قطع کرد و موبایل را روی صندلی کناری انداخت

 .برای بار دوم، از گارسون درخواست آب کرد

 .دهانش از شدت استرس خشک شده بود

شک داشت که لوکیشن پیشنهادی رادمان برای دیدارشان مناسب باشد یا نه، اما  ابتدا

ز آن جایی که از ترس دیر رسیدن نیم ساعت زودتر هم آمده بود، فرصت مناسبی ا

 .برای زیر نظر گرفتن کافه رستوران پیدا کرد

فضا گرم و دوست داشتنی به نظر میرسید و در تمام وسائل و دکوراسیون از رنگ 

 .های شاد استفاده شده بود

باعث میشد خیالش راحت در میزهای کناری هم چندین زوج جوان حضور داشتن که 

 .شود

 ...ظاهرا اینجا پاتوق خوبی برای دیدارهای عاشقانه میتوانست باشد

عاشقانه! شاید فعال زود بود که اسم حسش را عشق بگذارد اما جدیدا احساساتی را 

 .تجربه میکرد که در تمام سی و اندی سال عمرش نکرده بود

حاال از ندیدن مهسا بی تاب و با دیدنش  تا به حال هیچ دختری، برایش مهم نبوده. اما

 !هول میشد

 .ضربان قلبش باال میرفت و از تمام جانش شرشر عرق میریخت
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هنوز غرق در همین افکار و کلنجار با خودش بود که چند لحظه بعد، مهسا در 

حالیکه سعی میکرد از قطرات باران در امان بماند و مدل موهایش بهم نریزد، وارد 

 .ان شدکافه رستور

چتری هایش را که یک ساعت جلوی آینه با اتو مو صاف کرده بود، حاال که خیس 

 .شده بودند، دوباره کمی فر به نظر میرسیدند

نفسش را با حرص فوت کرد. نگاهش را به دنبال پیدا کردن رسول چرخاند و او را 

 .بعد لحظه ای دید

 .ش شد و از جا بلند شدجلوتر که رفت رسول متوجه

 .تعجب چشمانش درشت شده بود از

 :کرد و گفت سالم

  ...وای چقدر الغر شدین تو همین چند روز-

 .رسول محجوبانه سرش را پایین انداخت

  سالم، خوبین؟-

سعی کردم خطا نداشته باشم، هم ورزش هم رژیم... البته هنوز خیلی مونده اضافه 

 .وزن من به این زودیا تموم نمیشه

روی صندلی مینشست و کیف دستی اش را روی میز میگذاشت، مهسا همان طور که 

 :صندلی را عقب کشید و گفت

نه جدی گفتم، یه وقت خیال نکنید تعارف میکنما... همین چند روزم خیلی تاثیر -

گذاشته روتون، اگه همینجوری ادامه بدین شک ندارم تا سه ماه آینده هیچ اضافه 

  !وزنی ندارین

 .میکنمانشاهلل، سعیمو -

 .گارسون نزدیک شد و دو منو به دستشان داد

 :مهسا در حالیکه که منو را ورق میزد گفت

هوا سرده، من یه نوشیدنی گرم میخورم، شما هم چایی یا نسکافه رژیمی بدون شکر -

 اگه دارن بخورین... ببخشید دخالت میکنما ولی خب حیفه خرابش کنید
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ای عجیب غریب موجود در منو چه هستند، رسول که تالش میکرد متوجه شود اسم ه

 :از خدا خواسته پاسخ داد

 ...بله، موافقم-

  ...پس یه هات چاکلت برای من و چایی هم برای شما-

 .بعد از رفتن گارسون، مهسا جعبه حاوی کیف پول چرم را سمت رسول گرفت

 ...بفرمایید، امیدوارم خوشتون بیاد-

 .دهدستتون درد نکنه، حتما عالی ش-

 .مهسا کوتاه خندید

 ...حاال بازش کنید، شاید خوشتون نیومد-

رسول از دیدن لبخند شیرینش، ناخودآگاه دلش ضعف رفت. چقدر خنده اش را دوست 

 ...داشت

  ...انگار صد سال بود که مهسا را میشناخت

با مکث جعبه را باز کرد و با دیدن کیف پولی که با بهترین کیفیت دوخته شده بود، 

 .ا رضایت سر تکان دادب

 !این... خیلی خوبه مهسا خانم... یعنی، عالیه-

 .خواهش میکنم، خوشحالم خوشتون اومده-

 :دقایقی بعد، گارسون سفارش هایشان را روی میز چید و پرسید

  چیز دیگه ای نیاز ندارین؟-

 :رسول سری تکان داد و کوتاه گفت

 .نه ممنون-

رسول منتظر ماند تا کمی دمای فنجان چایش کمتر چند لحظه ای در سکوت گذشت و 

 .شود

 .سپس جرئه ای از آن را نوشید و نفس عمیق کشید
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  مهسا خانم، میشه بی حاشیه حرف بزنم؟-

 .بله بفرمایید-

 !راستش من میخوام بیشتر با شما آشنا شم-

مهسا از آن همه صراحت جا خورد، تقریبا حدسش را زده بود ولی باز هم انگار 

 .توقع درخواست رسول را آنقدر بی حاشیه نداشت

برگی از جعبه دستمال کاغذی روی میز برداشت و آنقدر محکم روی دهانش کشید 

 .که بیشتر رنگ رژ روی لبش نیز پاک شد

  ...خب... خب من... در واقع-

 :رسول که متوجه بود چقدر مهسا را شوکه کرده، گفت

 به زمان بیشتری احتیاج دارید؟-

 !...، بله بله... االن نمیدونم واقعا چی بگمآه-

هستم مهسا خانم، االنم توقع ندارم جوابمو بدین، من راستش به  من کامال متوجه-

خاطر کارم باید بلد باشم با کلمات بازی کنم، توجه و رضایت مخاطبمو به اون چیزی 

 با هیچ خانمی که خودم میخوام بکشونم اما شاید مسخره به نظر بیاد ولی من تا حاال

 ...ارتباط احساسی نداشتم و قصدم ندارم با زبون بازی شما رو شیفته خودم بکنم

  !ظاهر و باطن همینم، وضع مالیم متوسطه، یعنی دستم به دهنم میرسه، شکر

  ...م زندگی میکنم، ماشینمم فکر کنم دیدینبا خانواده

تر شده بود، ادامه هرا آرامجرعه ای دیگر از چایش را نوشید و رو به مهسا که ظا

 :داد

وضعیت مالیم رو میشد تو چند لحظه دقیقه توضیح بدم، ولی برای شناخت ُخلق و -

  ...خو فکر میکنم به ارتباط بیشتر نیازه

خواهش میکنم رو این موضوع فکر کنید، اگر جوابتون منفی باشه، بهتون قول میدم 

 .دیگه هیچ مزاحمتی از جانب من نداشته باشید

 !اما اگر تمایلی داشتین که بهتر همدیگه رو بشناسیم خوشحال میشم بهم خبر بدین
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با وجود اینکه یک روز از آن آغوش ناگهانی گذشته بود اما دلناز انگار هنوز با 

 .خودش کنار نیامده بود

 .هر بار که یادش می آمد در بالکن چه اتفاقی افتاده، از خجالت صورتش سرخ میشد

بود که شاهو او را بغل کرده... ناخودآگاه لبخند روی لبش نشست و زیر حقیقت این 

 ...لب تکرار کرد؛ بغل

هر چند که عمرش کوتاه بود، در حد چند ثانیه و دلناز تا خواست به خودش بیاید، 

 .شاهو از آنجا رفته بود

دت اش با شاش که این چیزها حالی اش نمیشد و هر بار با یادآوریاما قلب بی جنبه

 .بیشتری میکوبید

 .و حافظه بی جنبه ترش مدام آن چند ثانیه را با جزییات مرور میکرد

حصار تنگ دستانش، بوی خوش و خنکش که ترکیبی از عطر تن و ادکلنش بود و 

 ...حتی برخورد نفس های شاهو به گوش و گردنش هنگام پچ زدن

و احتماال اکثر دختر ها دلناز با خودش غر زد که خدایا چرا مرا اینطور آفریدی؟ 

 ...را

شاهو فقط او را بغل کرده بود، از سر شیطنت یا عالقه یا هر حسی که پشتش بود، 

 .آنوقت او آنقدر فکر کرد، آنقدر دو دوتا چهارتا کرد که سرش به درد آمد

قرار بود دیگر به او فکر نکند، با خودش عهد بسته بود. آنوقت او یکباره با یک بغل 

 !همه چیز را بهم میزند می آید و

خسته از آن همه فکر و خیال دفتر و خودکار و متر خیاطی را برداشت و به اتاق ننه 

 .رفت

 .ابتدا در زد و بعد از شنیدن بیا تو وارد اتاق شد

 :دفتر را گوشه ای گذاشت و متر به دست رو به ننه گفت

  تون رو بگیرم؟مامی جون میشه بلند شید من اندازه-

 :ه سخت مشغول خواندن کتاب بود، کوتاه بی حواس گفتننه ک

 .نمیشه-
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 چرا؟-

س دارم رمان میخونم، جای حساسشه، پسره عوضی ول کرده رفته. دختره هم حامله-

 .بیچاره! خانوادشم نخواستنش از خونه انداختنش بیرون

 .دلناز کنجکاو جلو رفت و نگاهی به جلد کتاب انداخت

  قت تموم شد به منم بدین؟نخوندم اینو، میشه هر و-

  !عمرا-

  چرا آخه؟-

ش کردی چی؟ اگه با دستای پفکی برگه هاشو ورق بدم که بعد کثیفش کنی؟ اگه پاره-

  زدی چی؟ اصال اگه پس ندادی چی؟

  اِ وا، من که پیش خودتون دارم زندگی میکنم، چجوری میتونم پس ندم؟-

  !من این چیزا حالیم نیس، برو برای خودت بخر-

 .دلناز که مطمئن بود قرار نیست از جانب ننه چیزی گیرش بیاید، بیخیال اصرار شد

 .تون رو بگیرمخیلی خب باشه، ندین اصال! میشه بلند شید؟ میخوام اندازه-

 اندازه منو میخوای واسه چی؟-

 :دلناز با ذوق گفت

 !یه مدل زیر و رو تو ذهنمه، خیلی قشنگ میشه-

 .بگیرم که براتون بدوزم تون رومیخوام اندازه

 :ننه مشکوک پرسید

  اونوقت واسه چی میخوای بدوزی؟-

 !دلیل نمیخواد که... اصال چون دوستون دارم-

 :ننه که از شنیدن این حرف حسابی، سر کیف آمده بود، گفت

 .خیلی خب، بگیر-
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 دلناز متر را از سر شانه تا روی زانو گرفت و زیر لب عدد را با خود تکرار کرد

 .تا روی دفتر بنویسد

  حاال چه مدلی هست؟ رنگش از این جیغا نیست که جلف باشن ها؟-

 .دلناز این بار متر را دور سینه ننه گرفت و در حین اندازه گرفتن جواب داد

 !خیالتون راحت، رنگش آبیه، مدلشم جلف نیست اصال-

 .اندازه گیری تمام شده بود که صدای یاهللا گفتن شاهو را شنید

حاال دیگر میدانست تقریبا هر روز چه ساعتی از سر کار به خانه باز میگردد و از 

قبل شالش را آماده دور گردنش انداخته بود تا هر وقت که داخل آمد آن را سرش 

 .کند

  رویش نمیشد با شاهو چشم در چشم شود

 .خب دیگه من کارم تموم شد-

نقدر استرس داشت که متوجه نشد شاهو پا تند کرد تا زودتر به اتاق خودش برود اما آ

 .اش برخورد کرددر چهارچوب در ایستاده و با سر به سینه

 .اش را مالید و در حالیکه آخ و اوخ میکرد، خودش را عقب کشیدبینی

 .شـ... شرمنده، اااصال نفهمیدم چی شد-

 .اشکالی نداره من عجله داشتم-

 .ننه جلو رفت و گونه شاهو را بوسید

 .مادر، خسته نباشی چطوری-

 .شاهو سرش را خم کرده و خودش را پایین نگه داشته بود

. کارای شرکت سالمت باشی ما... مامی قشنگم، خسته نیستم اااتفاقا، امروز کا..-

 .سبک بود

دلناز شاهو را مشغول که دید، از خدا خواسته به اتاقش رفت و باالخره توانست 

 .نفسش را با آسودگی بیرون دهد
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ز داخل کیفش پفک مورد عالقه اش را برداشت و برای اینکه حواس خودش را ا

 .پرت کند، مشغول خوردن شد

 .مدتی بعد، شاهو ضربه ای به در زد و سپس وارد اتاق دلناز شد

دلناز در حالیکه دور دهان و انگشتانش پفکی بود، با چشمانی گرد شده نگاهش کرد 

 .و بعد به سرفه افتاد

 :حال بریده بریده گفتاما در همان 

 !من.. که اجازه ندادم... بیای داخل-

 .شاهو جلو رفت و چند ضربه به کمر دلناز زد

 چیشد؟ آ... آب بیارم؟-

 .دلناز خودش را کنار کشید تا باز به پشتش ضربه نزند

 ...وای چقدر دستت سنگینه! خوبم به خدا-

 .کشیدشاهو با اخم بسته پفک را از بین دستان دلناز بیرون 

اااصال این چیه خودتو معتادش کردی؟! میدونی چـ... چقدر ضرر داره؟ معلوم -

 .نیست با چه موادی د... ذرستش میکنن

 !اینا همه سرطان زاست، نخور ایـ... اینقدر

 ...به خدا بعد از یه هفته خوردم-

 .لحنش آنقدر مظلومانه بود که دل شاهو برایش ضعف رفت

اش و پودر پفک های دور لبش، او را بیشتر شده به خصوص که صورت نارنجی

 .شبیه دختر بچه های چهار، پنج ساله کرده بود

تر از بعضی وقتا؛ او... اونقدر عاقالنه رفتار میکنی که میگم خیلی فـ... فهمیده-

  ِسنتی، اااز خودم میپرسم که اصال این آ... آدم هیچ وقت بچگی کرده؟ شیطنت کرده؟

  ...ل اااالنبعضی وقتا هم مث

 .کوتاه خندید و از جیب شلوارش، دستمال سفیدی بیرون آورد

 :آن را نزدیک صورت دلناز که گرفت، گفت



کاوریری  
 

424 | P a g e  
 

 ...تمیزه ها-

 .و شروع به پاک کردن صورتش کرد

 .نگاهش ناخودآگاه، خیره لب های دلناز شد

 پر بودند و در حالت عادی صورتی... حاال اما به لطف پفک بیشتر نارنجی دیده

 .میشد

محکم پلک بست و نفسش را بیرون داد، نباید به این چیزها فکر میکرد، خصوصا 

 .که طرف حسابش هم دختری مثل دلناز بود

 .پس نباید طاقت از کف میداد، نباید نگاهش خیره و طوالنی میشد

او با نیلوفر که به خودش هزار رنگ و لعاب میبخشید تا به چشم آید و یا با ستاره که 

ییش را در چشم همه فرو میکرد تا همه توجه ها را به خود جلب کند، فرق زیبا

 ...داشت

او دلناز بود، دختری که لباس های تنش را با دست های خودش میدوخت، دختری 

که کل آرایشش خالصه میشد به رژ لب صورتی یک درجه روشن تر از لبانش و 

 .وی چشمانش میکشیدخط چشم ساده و باریکی که قبل از رفتن به کارگاه ر

 .دستمال را به دست دلناز داد و ساکت ماند

  کارم داشتی؟-

 .شاهو گیج نگاهش کرد، چند ثانیه ای طول کشید تا متوجه منظور دلناز شود

 .لعنتی به حواس پرت و ذهن منحرفش فرستاد

 آهان، خوا... خواستم بدونم موافقی بریم بیـ... بیرون؟-

  امشب؟ کجا؟-

راستش ج... جای خاصی مد نظرم نیست، بیـ... بیشتر دوست داشتم جایی آره... خب -

 .بریم که بشه را.. راحت حرف زد

 :به اتاق ننه اشاره کرد و گفت

 ...میدونی که-
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  پس ننه چی؟-

 :شاهو سرش را خاراند و با تردید گفت

میخوابه، یه ... امشب زودتر بدیم. خودش همیشه نُه آ... خب میتونیم قرصاشو اِ -

 .ساعت زودتر قـ... قرصاشو بخوره و ما هشت بریم بیرون. خوبه اینجوری فکر کنم

شاهو منتظر و سوالی نگاهش میکرد، دروغ بود اگر میگفت وسوسه نشده، باز هم 

 .نتوانست قبول کند

آخه، به نظرم کار اخالقی نیست که بخوایم بخوابونیمش تا خودمون بریم بیرون، - 

 .س میکنم داریم ظلم میکنیماینجوری ح

  بعدشم اگه بیدار بشه و بفهمه ما نیستیم چی؟ اگه نگران بشه یا بترسه چی؟

 .جوری از ننه دفاع میکرد که انگار واقعا مادربزرگ خودش باشد

 .و واقعا هم برایش با "مامانی" فرقی نداشت

جا باز کرده همان قدر که مادربزرگ خدا بیامرزش را دوست داشت، ننه هم در دلش 

 .بود

نمیخوایم چیـ... چیز خورش کنیم که، هـ... همون قرصایی که باید همیشه بخوره -

رو، یه ساعت زودتر بدیم تا اااز اون طرفم زودتر خوابش ببره همین! بعدم ماشاهلل 

  او... اون قرصا فیلو از پا میندازه چـ... چطوری میخواد اااز خواب بیدار شه؟

 .گاهش میکرد و نمیدانست چه بگویددلناز با تردید ن

 باشه؟ قـ... قبول؟-

 :مردد سرش را باال و پایین کرد و لب زد

 ...باشه-

 .او... اوکی پس تا ساعت هشت آ... آماده باش، بی سر و صدا بریم-

از اتاق دلناز بیرون رفت و نیم نگاهی به مادربزرگش که غرق خواندن رمان بود 

 .انداخت
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و از قفسه ای که مخصوص داروهای ننه بود، قرص های سمت آشپزخانه رفت 

آرامبخشی که هر شب باید مصرف میکرد بیرون آورد و همزمان ذهنش را آماده 

 .میکرد

میخواست با دلناز حرف بزند، میخواست بگوید من در ضمیر ناخودآگاهم یک جور 

 .ترس نشسته، که به این زودی ها نمیرود

 .را آزاد کنم ترسی که مانع میشود احساساتم

 .ترسی که نمیگذارد دل بدهم

 .گفته بودی شاید از همان اول آن هایی که به زندگی ات راه دادی، قسمتت نبودند

حاال میتوانی با من و بداخالقی ها و شک و تردیدهایم کنار بیایی؟ میتوانی زمان 

  دهی؟

داخل بشقاب لیوان را پر از آب کرد و قرص هایی که از ورقشان بیرون آورده را 

 .کوچکی گذاشت و برای ننه برد

 :روی عسلی گذاشتشان و کوتاه گفت

 .دا... داروهاتو بخور ننه-

 .به اتاقش رفت تا کم کم آماده شود

از کمد لباس هایش یک بافت آبی بیرون آورد، کت تک سورمه ای رنگ را رویش 

 .پوشید و شلوار جین را که به پا کرد، تقریبا اماده بود

 .آینه ایستاد تا موهایش را شانه بزندجلوی 

 .به خاطر رنگ لباس ها چشمانش آبی تر دیده میشد و البته برق میزد

درخشان بودنش به خاطر شوقی بود که سعی میکرد در ظاهرش نشان ندهد اما 

 .همیشه چشمانش او را لو میدادند

ناز همزمان ساعت استیل را روی مچ دست چپش بست و از اتاق بیرون آمدنش، با دل

 .شد

 :بی صدا خندیدند و شاهو زمزمه کرد

 بریم؟-
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دلناز سرش را به تایید تکان داد و همگام هم قصد خروج از خانه را داشتند که با 

 .صدای باز شدن اتاق ننه، هر دو به عقب چرخیدند

ننه در حالیکه پالتوی چرم خز دارش را میپوشید، جلوتر از آن ها از خانه بیرون 

 :فترفت و گ

 !بریم-

 :شاهو ناباور گفت

 نخوابیدی ننه؟-

 نه که نخوابیدم، شما برید خوش گذرونی من بخوابم؟-

 :دلناز با خنده در حال پا کردن کفش پاشنه بلندش بود که ننه گفت

 ...اینا رو نپوش، تو شهربازی اذیت میشی-

 .دلناز با تعجب نگاهی به ننه کرد و سپس سمت شاهو چرخید

  بریم شهربازی؟مگه قراره -

 .شاهو که وضعیتش بهتر نبود، شانه باال انداخت

 !خودمم اااالن فهمیدم-

دست از پا دراز تر، هر سه به سمت ماشین رفتند. شاهو حتی خیال هم نمیکرد که 

 .برنامه اش اینطور به هم بریزد

 .در صندلی کنار راننده را برای ننه باز کرد تا سوار شود

 .اطر ماشین شاسی بلندش نثارش کرد و عصا را به دستش داددوباره چند فحش به خ

دو دستش را روی صندلی گذاشت تا از آن باال برود، اما میانه راه، درحالیکه پاهایش 

از زمین جدا مانده و نصف بدنش داخل ماشین و نصف دیگر بیرون بود، در آن 

 .حالت گیر کرد

 .بذار ک... کمکت کنم ننه-

 !ونمنمیخواد، خودم میت-
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هر چه خودش را باال میکشید نمیتوانست وضعیتش را بهتر کند و به نفس نفس افتاده 

 .بود

  چ... چرا ای... اینجوری سوار شدی ننه؟-

 !کوفت و ننه-

  ببخشید ه... همون مامی، یادم میره به خدا... ک... کمکت کنم، ها؟-

 آهی کشید و ظاهرا باالخره تسلیم شده بود

 .باشه-

دو طرف، بدن نحیفش را گرفت تا باال بکشد اما از ترس افتادن، آنقدر سفت شاهو از 

 .خودش را گرفته بود، که تکان نمیخورد

 .ای... اینجوری نمیشه، شل کن ننه-

 .خودت شل کن بی ناموس-

شاهو نیم نگاهی به دلناز که چشمانش گرد شده بود انداخت و آرام دم گوش اختر لب 

 .زد

 !...ا فحش میدی؟ یه لحظه وا بده ب... بذار سوارت کنم دیگهزشته ننه، چ... چر-

 .و در یک حرکت او را روی صندلی نشاند و کمربندش را هم بست

رادمان قبل از ورود به کالس، نفس عمیقی کشید و بعد از باز کردن در، چشمانش 

 .بی اراده دنبال شیرین گشت

 .گرفته بود نشستزیر لب گفت و کنار او که برایش از قبل جا سالمی

 :آرام پچ زد

 .سالم-

 :شیرین مثل خودش پچ پچ کنان جواب داد

 سالم، چرا باز دیر اومدی؟-

استاد در حال درس دادن بود و نکات کنکوری برای حل مسائل سینوس و کسینوس 

 .میداد
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 :جزوه اش را باز کرد و در حال نوشتن گفت

  !چیکار کنم، پیش اون مشاور کوفتی بودم-

 .مانع شد قصد داشت حرفی بزند اما صدای استاد شیرین

باز شما دوتا کنار هم نشستید و نظم کالسو بهم زدید؟ یا ساکت باشید یا یکیتون بره -

  !جای دیگه بشینه

 .هر دو مجبور به سکوت شدند تا کالس تمام شود

 .ندیک ساعت بعد در حالیکه وسایلشان را جمع میکردند، تصمیم میگرفتند تا کجا برو

 .وای رادی من خیلی گشنمه، بریم غذا بخوریم-

 .لبخندی زد و عالوه بر کوله خودش، کیف شیرین را هم حمل کرد

 .هر جا بخوای، میریم-

گفتن های شیرین بود. عاشق حرف زدنش، راه رفتنش و چشمان « رادی»عاشق 

 ...عسلی اش

روی خودش حس  در حال خروج از موسسه بودند و در این بین چند نگاه خیره را

 .میکرد

هر چند که شاید حق هم داشتند، موهای کوتاه پسرانه اش با مقنعه روی سرش تضاد 

 .زیادی داشت

 .پیرهن بلند چهارخانه و شلوار شش جیبه اش این تضاد را بیشتر نشان میداد

 .انگار وسط دخترانگی و پسرانگی گیر کرده بود

 !...نه این بود و نه آن

 .شیرین از هم پاره کردرشته افکارش را 

فقط دوست دارم کنکور بدم و این روزای افتضاح تموم شه، حتی جرئت نمیکنم یه -

لحظه گوشی دستم بگیرم با خیال راحت باهات چت کنم، مامانم روزی ده ساعت 

  !درس میخونم نمیبینه ها، ولی همین که گوشی دستم باشه، پیداش میشه

 ...ن یا نخوندت گیر نمیدهخوش به حالت که کسی به درس خوند
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  اش مگر چه میدانست؟اخم هایش توی هم رفت، این دختر از او و زندگی

 .تقریبا هیچ چیز مگر هر آنچه خودش خواسته بود تا بداند

او و پدر و مادرش آنقدر برای مسائل مختلف به سر و کله هم میزدند که دیگر نایی 

 .نمیماند برای درس هم دعوا راه بیاندازند

هر چند که او باهوش بود و الزم نبود مدت زمان زیادی را برای فهمیدن درس هایش 

 .صرف کند

 .به رستوران سنتی که پاتوقشان بود، رفتند

شیرین با استشمام بوی غذا شکمش به غار و غور افتاده و هر دویشان را به خنده 

 .انداخته بود

م. از بس درس گوش دادم و خدایی من خیلی شکمو نیستم، ولی از صبح تو موسسه-

 .تست زدم االن میتونم یه گاو درسته رو هم بخورم

 .وارد یکی از آالچیق ها که شدند، موبایلش را باال گرفت تا سلفی بگیرد

 .رادمان دست دور گردنش انداخت و لبخند زد

 .شیرین با لذت به آن نگاه کرد

  !اوف عجب عکسی شد-

 .وشی خودمبذار ازت چندتا عکس بگیرم با گ-

موبایل را از جیب شلوارش در آورد و شیرین ژست های مختلف و گاهی خنده دار 

 .میگرفت

چند زن و مرد جوان که آالچیق مقابلشان را انتخاب کرده و نشستند، موبایل را کنار 

 :زد و گفت

 .خوبه، بسه دیگه-

حق خودش  دلش نمیخواست، هیچ زن یا مرد دیگری او را در حال دلبری ببینید، فقط

 !بود

 .ببینم چجوری شده-
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 .ابرویی باال انداخت و برای اینکه حرصش دهد، گوشی را قفل کرد

  !عمرا-

 .مشتی به بازویش زد و سعی کرد موبایل را از او بگیرد

  خیلی بدجنسی، یعنی چی آخه؟ اگه زشت افتاده باشم چی؟-

 !عزیزم تو همیشه زشتی، موبایل من و تو نداره که-

سنتی  حضور گارسونی که برای گرفتن سفارشات نزدیک شده و مطابق با تمتنها 

 .سفره خانه، لباس های او هم مدلی قدیمی داشت، مانع جیغ زدنش شد

 .واسه منم انتخاب کن، میرم یه آبی به دستی و صورتم بزنم-

 .منتظر نماند تا ببیند چه غذایی سفارش میدهد و سمت سرویس بهداشتی رفت

 .نبود شیرین در نزدیکی اش مطمئن شد، شماره رسول را گرفت وقتی از 

 .هر بوقی که میخورد و او جواب نمیداد استرسش بیشتر میشد

  ها؟-

 .نفسش را محکم بیرون داد

  !خدا رو شکر جواب دادی، داشت قلبم میومد تو دهنم-

  چی شده باز؟-

و از صدقه سری من ببین چیزه، االن الزمه یادآوری کنم که اون دختره مهسا ر-

  داری؟

  عجب آدم پررویی هستی تو، چی میخوای؟-

هیچی جون داداش! اندازه کرمت یکم برام کارت به کارت کنی، خودم میرم جوری -

 !مخ دختره رو برات میزنم که بیاد ازت خواستگاری کنه

تو پول میخولی چیکار؟ اصال کجایی؟ بیرونی نه؟ مگه مامان نگفت شبا زودتر -

  خونه؟بری 

رادمان گوشی را چند بار به پیشانی اش زد و سعی کرد خودش را کنترل کند تا 

 .پرخاش نکند
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 .االن که وقت این حرفا نیست رسول، با شیرین اومدم بیرون-

 !ازت یه چیزی خواستما، خیلی نامردی

 .آب دهانش را بلعید تا لرزش صدایش مشخص نباشد

 !خدافظ-

 .که شیرین شک نکند دستانش را خیس کرد تماس را قطع کرد و برای این

موجودی حسابش کمتر از آن بود که از پس پرداختش بربیاد و از تصور پول قرض 

 .گرفتن یا دنگی پرداخت کردن صورتحساب صورتش سرخ شد

 .هنوز در گیر و دار چه کنم، چه کنم بود که صدای اس ام اس توجه اش را جلب کرد

 .اهیانه هر ماهش واریز شده بودبه حسابش مبلغی به اندازه م

 .بالفاصله پیام بعدی رسول هم رسید

تو زودتر فرستادم، ده پونزده روز دیگه بگی پوال رو تموم کردی، دیگه به ماهیانه-

 !من ربطی نداره

 .از خوشحالی لبخند کل صورتش را گرفت

 :برایش نوشت

 «!عاشق، پاشقتم به موال»

سوار شدن به رنجر، منصرف کنند اما او کامالً روی هر دو سعی داشتند تا ننه را از 

 .اش مصر بود و هیچ جوره کوتاه نمی آمدخواسته

ننه اااگه اون باال قلبت بگیره چی؟ اگه خدایی نکرده حا... حالت بد بشه چی؟ او... -

 !اونوقت من باید به ص... صد نفر جواب پس بدم ها

 !هیچیم نمیشه-

بگیرم؟ به خدا  خیلیاشون اااز رنجر با... باحال ترن حداااقل یه بازی کم خطرتر -

 !اصال

 :ننه ابرویی باال انداخت و گفت

  مثال کدوم؟-
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 .شاهو برای پیدا کردن بازی کم خطر به اطرافش نگاه چرخاند

  .شهربازی شلوغ و پر از هیاهو بود

ی بچه های کوچک در حالیکه دست پدر و مادرشان را گرفته بودند، با جیغ و گاه

 .حتی گریه قصد داشتند بازی های مختلف را سوار شوند

  ای... این چرخ و فلکه چطوره؟-

منظورش چرخ فلک بزرگی بود که وقتی در اوج قرار میگرفت، کل شهر را میشد 

زیر نظر گرفت اما در عین حال سرعت بسیار کمی داشت و به نظر میرسید، مناسب 

 .تر از رنجر باشد

 .ردننه با تردید قبول ک

 .باشه بریم-

 :شاهو قبل از اینکه به سمت باجه برود تا بلیط بگیرد از دلناز پرسید

 تو... تو هم سوار میشی؟ -

 .دلناز که از ارتفاع ترس شدید داشت، سرش را تکان داد 

 ...نه، نه اصال-

با تصورش هم دستانش عرق میکرد و فشارش می افتاد، چه برسد به اینکه واقعا 

 .سوار آن میشد

 .شاهو برای اینکه ننه، تنها نباشد، مجبور شد برای خودش هم بلیط بگیرد

 .دلناز گوشه ای روی نیمکت نشست و آن ها به سمت الین مخصوص بازی رفتند

چند دقیقه ای در صف منتظر ماندند تا نوبتشان شود اما مسئول بازی که پشت باجه 

ا باال برود و سوار شوند، جلویشان را ایستاده بود، قبل از اینکه همه بتوانند از پله ه

 .گرفت

  .یه لحظه وایسید-

 :به ننه اشاره کرد و ادامه داد

 .شما نمیتونید سوار شید-
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 :ننه با تعجب گفت

  یعنی چی؟-

 مرد بی حوصله دستی تکان داد

نمیشه دیگه، باالی شصت سال خطرناکه براشون، قانونه! رو بنر هم زدیم، برو -

 .معطل نکنخانم برو مردمو 

 :و زیر لب غر زد

 !با این سن و سال هنوز دنبال بازیه-

 !و همین حرف کافی بود تا آن روی اختر باال بیاد

 .دلناز با فاصله از آن ها نشسته و در حال صحبت با مهسا بود

آنقدر با صدای بلند و با ذوق کلمه "شوهر" را گفت که دلناز با وجود اینکه سر از  

 .ه بود، به خنده افتادماجرا در نیاورد

 .یه دقیقه آروم باش ببینم چی میگی اصالً -

 .مهسا به نفس نفس افتاده بود 

باورم نمیشه! جدی جدی نذرم گرفت. یادته بهت گفتم تو هم نذر کن؟ هی ناز و ادا -

اومدی برام! حاال که من شوهر کردم و تو سینگل به گور موندی اونوقت حالت جا 

 !میاد

 !اقا رسول بهت پیشنهاد داد؟ آخه کی؟ مگه چند دفعه تو رو دیده بود؟یعنی واقعا -

  !خب دیگه وقتی زیبا باشی و جذاب، با همون یه نگاه دل میبری-

 .اِ... لوس نشو دیگه-

 .مهسا دوباره خندید

یکی دوبار که به واسطه شاهو دیدیم همو، بعدش سفارش چرم داشت یادته بهت -

  گفتم؟

  خب؟-
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واسه رژیمش هر روز سواالی مختلف میپرسید که فکر کنم بیشتر  هیچی دیگه،-

الکی بود و فقط میخواست سر حرف رو باز کنه، تا اینکه سفارشش آماده شد و وقتی 

 !بهش تحویل بدم، پیشنهاد داد خواستم

  تو هم قبول کردی؟-

میکنه؟ معلومه که نه! کدوم خری وقتی پسره بهش پیشنهاد داده همون دفعه اول قبول -

  !ناز کنی یا نه؟ بهش گفتم فکرامو میکنمباید یکم

دلناز به خودش فکر کرد و پیشنهاد شهربازی رفتن با شاهو را که همان موقع قبول 

 .کرده بود

هر چند که دو تقاضای مختلف بود ولی میتوانست حدس بزند که اگر مهسا بود، همان 

  !شهربازی برود روز قبول نمیکرد با مادربزرگ شخص مورد نظر به

 :آهی کشید و گیج از فکری که در سرش بود، گفت

 خب؟-

وای نمیدونی طفلی چقدر الغر شده! اصال خیلی جذاب شده، من مطمئنم همین طور -

  !ادامه بده دو سه ماه دیگه فوق العاده میشه

  آهان پس مبارکه، البد کیف پوله هم شد اولین کادو آره؟-

 :مهسا با تعجب گفت

چطور آدمیه، اهل خرج کردن  ببینم چیه؟ تازه قیمتشو بیشتر هم گفتم! میخواستم کادو-

و دست تو جیب کردن هست یا خسیسه. مامانم همیشه میگه با مرد خسیس نمیشه 

 .زندگی کرد

 ...کلی هم سفارش خوردنی دادم همشو حساب کرد

چرخ و فلک مهسا هنوز در حال حرف زدن بود که دلناز با دیدن شلوغی صف بلیط 

 :و ننه که قصد داشت مردی را کتک بزند، سریع گفت

 .میزنم مهسا، فعالوای... من بعدا بهت زنگ-

 .تماس را قطع کرد و سمت آن ها دوید

 .جلوتر که رفت توانست صدای ننه را واضح تر بشوند
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  ت پیرزنه چلغوز، به من میگی باالی شصت ساله؟به من میگی پیرزن؟ عمه-

 .را به هر زحمتی بود از میان جمعیت بیرون آورد شاهو، اختر

 .در آن هوای سرد از حجم فعالیت باال صورتش عرق کرده بود

قربونت برم، قا... قانونه دیگه، برای اونا هم مسئولیت داره. آ... آروم باش ننه، ق...-

  خب؟

  ا... اصال بریم یه چیزی بخوریم، ها؟

 .و ملتمس به دلناز نگاه کرد

 .ه... آره، منم خیلی گشنمهآر-

 .ننه که بهش برخورده بود، راضی نشد

 .بریم خونه نمیخواد، حوصله ندارم. خوابم میاد-

 :شاهو گیج از آن همه اتفاق، گفت

 .خب پ... پس شام میگیرم تو خونه بخوریم-

 .من سیرم، واسه خودتون دوتا بگیر. میرم تو ماشین سوییچ بده-

 .از جیب کتش بیرون آورد و به دست ننه داد شاهو با تردید سوییچ را

 ...آخه تنهایی-

  !میتونم سوار شم خودم، دست از سرم بردار-

 :دلناز که نگاهش، دور شدن ننه را دنبال میکرد، گفت

طفلی خیلی ناراحت شده، آقاهه چطوری دلش اومد اونجوری باهاش حرف بزنه؟ -

 .براش دلش شکست، الهی بمیرم

 :زیر لب گفت شاهو ناخودآگاه

 .خدا نکنه-

 .دلناز که حرفش را شنیده بود، سمت او سر چرخاند
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من واقعا نمیدونم اااصال چی بگم، قرار نبود اینجوری باشه... میخواستم بریم یه -

 .جای آ... آروم که بشه یه دل سیر حرف زد اما... چی خواستم و چ... چی شد

 .فاصله داشت اشاره کردبه فست فودی که حدودا صد متر با آن ها 

  پ... پیتزا بگیرم؟-

 .دلناز سرش را به نشانه موافقت، آرام تکان داد

 .درک میکنم اشکالی نداره، پیش میاد-

 .نه من واقعا معذرت میخوام، افتضاح بود امروز-

 .دلناز شال پشمی اش را دور سرش محکم تر کرد

من از شهربازی به خاطر  نه به خدا، خیلی بهم خوش گذشت کلی بازی کردیم.-

م همچین دل خوشی نداشتم، اصال راستشو بگم ترجیح میدادم نیام. ولی آخرین خاطره

امشب اونقدر خندیدم و جیغ زدم که اگه اسم شهربازی بیاد جای گریه بچگی هام، 

 .امشبو به خاطر میارم

 .همگام هم به سمت مغازه فست فودی راه میرفتند و حرف میزدند

  گیت چی بوده، میگی چه فضولم نه؟اگه بپرسم خا... خاطره بچهاااالن -

 .دلناز دستانش را در جیب کاپشنش فرو برد

 ...عجیب بود حالش، با وجود سرمای هوا، دلش گرم بود

  .نه، نمیگم-

 .آهی کشید و با یادآوری آن روز نتوانست جلوی لرزش صدایش بگیرد

شهربازی ولی خب شرطش این بود که کالس سوم بودیم، میخواستن ما رو ببرن -

حتما والدین رضایت بدن، همه همکالسیام بدون استثنا داشتن میرفتن و نه شهین و 

 .نه بهمن رضایت نمیدادن

سر یه موضوع ساده با من لج کرده بود و میخواست بچزونتم، شهینم اگه میگفت نه 

 .قطعا عموم نظرش همون بود

 .اضی شدناونقدر گریه و التماس کردم تا ر
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 .آب دهانش را بلعید تا بغضش را پس بزند

 .از بازیا نشدم ولی نمیدونستم بازیا پولیه، اومدم شهربازی ولی سوار هیچ کدوم-

از معلما که متوجه شده بود من پول همراهم نیست داشت به بقیه همکاراش یکی

 .هم ببریممیگفت؛ بچه یتیمه، گناه داره خودمون بفرستیمش بازی کنه، یه ثوابی 

درست تا وقتی برسم خونه گریه کردم، بعدا که بزرگتر شدیم مهسا خیلی دوست 

 ...داشت یه بار بریم شهربازی تا شاید تنفرم از اینجا تموم شه ولی قبول نکردم

 .دیگر به مغازه رسیده بودند و شاهو کم مانده بود گوش هایش سوت بکشد

، او را همیشه قوی و با اعتماد به نفس دیده باورش نمیشد دلناز آنقدر درد کشیده باشد

 .بود

من عادت به این همه توجه ندارم، به این که یکی براش مهم باشه حتما بهم خوش -

بگذره، گشنمه یا نه، میخندم یا غمگینم، از کدوم بازی خوشم میاد... کاش بد عادتم 

 ....نکنی آقا شاهو

 .شاهو گیج و گنگ نگاهش کرد

ظریف مقابلش چطور زیر بار آن همه غم، خم نشده بود؟ چطور دختر ریز جثه و 

 تحمل کرده بود؟

  در سینه اش چه حجم از درد را تلنبار کرده و دم نزده بود؟

 !دلش میخواست دلناز را در آغوش بگیرد اما این بار نه از سر شیطنت

 .تمام جانش مملو از حسی شده بود که تا به حال تجربه نکرده بود

 .خواستو سلول به سلول تنش لمس دلناز را می جز به جز

اش تکیه دهد، چند بار دوست داشت او را میان دستانش بگیرد و سرش را به سینه

 «عزیزم»آرام دستانش را روی کمر دلناز باال و پایین کند و زیر گوشش بگوید 

 .حرف دلناز، او را از فکر بیرون آورد

 .ست فقط برای خودتون سفارش بدیدمن دیگه اشتها ندارم، اگر مشکلی نی-

منتظر جواب شاهو نماند و مسیر آمده را بازگشت. دلناز حس می کرد زیادی رک 

 .حرف زده
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به شاهو حق میداد اگر او را نمیخواست، به هر حال کم تفاوت نداشتند اما او هم 

  !انسان بود، دختر بود

ا باز هم قلب لجبازش هر چقدر هم که تالش میکرد مطابق با عقلش پیش برود ام

 .سرکشی میکرد

 .دوست داشت زودتر تکلیفش مشخص شود

 .اگر شاهو میخواست برود، دور شود و فاصله بگیرد، خب اشکالی نداشت

 .باالخره هر طور شده با خودش کنار می آمد

میگرفت و احساسات و ذهن خیال پردازش  حتما یک مدت نه چندان کوتاه، افسردگی

 .اما باز هم همه چیز در نهایت مشخص بودرا شماتت میکرد 

 !از حد وسط بودن بدش می آمد. یا رومی رومی یا زنگی زنگی

 .شاهو یا باید او را واقعا میخواست یا باید کامال از او فاصله میگرفت

 . محبت ندیده، بی جنبه بود ِشاهو که نمیدانست چقدر این دلناز

خودش سمت عبور ماشین ها قرار گرفت، حتی نمیدانست برای گذر از خیابان، وقتی 

 !چطور آن صحنه، تا آخر عمر در ذهن دلناز ثبت شد

 .تا قبل از آشنایی با شاهو، زندگی برایش خاکستری بود

   .خاکستری رو به سیاه

جمله  حاال اگر شاهو می امد و سفیدی های زندگی را نشانش میداد اما ناگهان با یک

نمیخوریم یا تو لیاقتت از من بیشتره، دکش میکرد آنوقت کلیشه ای مثل ما به درد هم 

  چه؟

چطور باید برمیگشت به سیاهی ها، چطور به خودش حالی میکرد هر چه دیدی، 

  سرابی بیش نبوده؟

 ! ...آنوقت حتما دیوانه میشد، حتما

 .دلی-

 از حرکت ایستاد، واقعا شاهو صدایش کرده یا از بس به او فکر کرده که حاال توهم

  زده بود؟
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به عقب چرخید و شاهو را دست خالی دید. با چند قدم سریع خودش را به دلناز رساند 

 .و مقابلش ایستاد

 .از بس تند راه رفته بود، قفسه سینه اش به شدت باال و پایین میشد

 برای خودتون؟ پیتزا نگرفتین-

 .نه-

  چرا؟-

 .شاهو شانه ای باال انداخت

 !تو هم که نمیخوای، پـ... پس گور باباشننه قـ... قهر کرد، -

 .دلناز از تعجب چشمانش درشت شد و همزمان به خنده افتاد

  باشه پس بریم؟-

 .شاهو سری تکان داد و اهومی زیر لب گفت

 .ننه روی صندلی عقب دراز کشیده بود پس دلناز در صندلی کنار راننده را باز کرد

  دلی؟-

کرد، خودش هم سمت در راننده رفت و در حال سوار دلناز منتظر و سوالی نگاهش 

 :شدن، گفت

من به... به خاطر لکنتم، اااز همون بچگیم سعی کردم جای حرف زدن، با... با عملم -

 .خودمو نشون بدم

  !اااالنم اگه بگم میخوامت یا دو... دوستت دارم به نظرم خیلی کـ... کلیشه ایه

ات بگی و من مرهم زخمات بشم، میخوام هـ... جاش میخوام برام ا... از تک تک درد

همه خاطرات بدت جاش رو با یه حال خوب عـ... عوض کنه! یه حال خوب دو 

  !نفره

  !اااسمشو میذاری بد عادت شدن؟ لو... لوس شدن؟ هر چی که میخواد باشه

 اصال چه... چه اشکالی داره مگه؟ یه موقع ها تو لوس شو و من نا... ناز بکشم و یه

 !موقع ها برعکس
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 .نبین قد و هـ... هیکلمو، منم ک... کم عقده نمونده رو ایـ... این دل بی صاحابم

 .ظاهرم شاید سخت و بی... بی عیب ولی از درون تو... تو خالی ام

 !فقط خودم میدونم این اااعتماد به نفس، چقدر پو... پوشالی و ساختگیه

 :چند نفس عمیق کشید و ادامه داد

ش میگفتن معلوم نیست چه... چه گناهی کردیم که پسری بودم که خانواده من اون-

 !تاوانش شده ایـ... این پسره

لباسای مارک تنم  من بـ... بچگیم با تو فرق داشته، فـ... فقر نکشیدم، همیشه هم

میکردن، همیشه بهترین غـ... غذاها رو میخوردم، بهترین جای شهر زندگی میکردم 

یه لکه داشتن چـ... چطوریه؟ نه نمیدونی چـ... چون تو هیچ وقت  ولی میدونی حس

  !شاهو نبودی

منو میفرستادن گ.... گفتار درمانی و منتظر بودن خو... خوب بشم ولی موقع 

مهمونی ااازم قول میگرفتن هیـ... هیچی نگم و یه گو... گوشه ساکت بشینم تا مبادا 

  !ارهکسی بفهمه خا... خانواده سلطانی نقصی د

  !به خدا که بین خوا... خواستن و نخواستن من گیر کرده بودن دلی

برای ایـ... این که زبونم راه بیوفته، خدا تومن خرج دکتر میکردن ولی در ااازاش 

گفتار درمانی میاد  آ... آنچنان منو تحت فشار میذاشتن، که بعد این همه سال ا... اسم

 .حالم بد میشه

 !کنیم دلیبیا زخمای همو رفو 

سوار ماشین که شدند، شاهو از آینه نگاهی به عقب انداخت. ننه کامال خواب بود اما 

یا سنگین بودن خوابش، نمیشد حساب باز کرد چون به حد  به هیچ وجه روی سبک

 .کافی ثابت کرده بود که ادم غیر قابل پیش بینیست

 .ه اش کامال جدی بود. چهراکر کسی او را نمیشناخت، متوجه شوخی کردنش نمیشد

 .حیف که خوابه و نمیشه آ... آهنگ عاشقونه گذاشت-

 :دلناز کوتاه خندید. این بار او هم با لبخند گفت

 چـ... چیه؟ بهم نمیاد اااز این حرفها بزنم؟-
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 .راستش نه، شایدم بیاد و چون تا حاال ازت نشنیدم برام عجیب به نظر می رسه-

عا... عادت میکنی. باید برم چهارتا کـ... کتاب عاشقونه ا... اشکال نداره، کم کم -

 .ایده بگیرم بخونم ایـ..

 !برای دختره میزنه و میخونه من زیاد خوندم، اینجور وقتا پسره لب ساحل با گیتار-

 .این بار هر دو زیر خنده زدند و ادامه راه با شوخی و خنده هایشان گذشت

بیدار را سر جایش گذاشتند و هر کدام راهی اتاقش به خانه که رسیدند، ننه خواب و 

 .شد

 .دلناز با ذهنی مشغول در حال عوض کردن لباس هایش شد

 .حرف های شاهو را هر بار که مرور میکرد، دلش ضعف میرفت

 .او دردهایش را فهمیده و درک کرده بود

در  گفته بود بیا زخم های هم را رفو کنیم، مگر دیگر چه میخواست؟ روزی حتی

 .خوابش هم نمیدید کسی مثل شاهو او را دوست داشته باشد

 .سیلی آرامی به صورتش زد تا مطمئن شود که خواب نبوده

 .پتو را روی خودش کشید و سعی کرد بخوابد

 .در کنار حال خوبی که داشت، افکار مزاحم زیادی نمیگذاشتند او لذت ببرد

چند ماه؟ برای چند سال یا برای  مثال همین که شاهو او را چقدر میخواست؟ برای

  یک عمر؟

  اش میفهمیدند چه واکنشی نشان میدادند؟اگر خانواده 

همین ننه اختر که او را دوست داشت و مثل دختر خودش، به او توجه می کرد اگر 

می فهمید دل نوه بزرگ و دردانه اش پیش اون گیر کرده، باز هم با او مهربان 

 کرد؟برخورد می

 او را می خواست یا از نظرش مزاحمی بیش نبود؟باز هم 

به خانواده شاهو حق می داد اگر نمی خواستند دلناز همسرش باشد به هر حال آنها  

 .از خانواده شناخته شده و پولداری بودند
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در عوض خودش چه؟ نه خانواده درست و حسابی، نه کار آنچنانی، نه پول  

 .....زیادی

 .م جدید، قطع کردرشته افکارش را صدای پیا

 .موبایلش را برداشت و وارد برنامه شد

 .صفحه چت با شاهو را باز کرد. آنالین بود

 .برایش نوشته بود

فکر کنم بعد از سی و دو سال زندگی بیهوده، این دنیا داشتن تو رو به من بدهکار »

 «.بود

 .لب گزید و چند بار نفس عمیق کشید

 .شت از خوشحالی جیغ بزندقلبش یکی در میان میزد و دوست دا

  .دوباره که شاهو را در حال تایپ دید، دستش را جلوی دهانش گذاشت

 .مطمئن نبود بتواند خودش را کنترل کند

این آهنگه رو گوش کن، هی میگه دلی دوست دارم. مثال فکر کن منم دارم لب »

 «.ساحل برات میخونم

 .و کنارش یک شکلک در حال چشمک فرستاد

 .ای زیر لب گفت و دنبال هندزفری اش گشت« دیوانه»با خنده 

 .چند لحظه ای منتظر دانلود شدنش ماند و باالخره پلی کرد

 .آهنگ را آنقدر گوش داد که کم کم چشمانش سنگین شده و به خواب رفت

 .صبح روز بعد، با صدای زنگ موبایلش چشمانش را باز کرد

کی از همکاران تولیدی باشد که پشت خط ابتدا خیال کرد دیر از خواب بیدار شده و ی

 .است

 .اما اشتباه میکرد

  بله؟-
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.... 

 .اخم هایش به وضوح توی هم رفت

 .بله، خودم هستم-

.... 

 .دهانش از آنچه که شنیده بود، نیمه باز ماند

 :ناخوداگاه زمزمه کرد

 چی؟-

.... 

 .چشم، میام-

 .از روی تخت پرید و گیج در اتاق دور خودش چرخید

 .اراده سمت اتاق شاهو رفت اما را نیافت بی

 .را با استرس گرفت شماره شاهو

 .بـــه، دلی خانم میبینم که تـ... تند تند دلت برام تنگ میشه-

 ...وای شاهو-

 .شاهو که متوجه شدن امری غیر عادی شده بود، شوخی را کنار گذاشت

  چی شده؟-

 !اسی رو گرفتن-

 .اسمی را بیاد آوردهر چه فکر کرد نتوانست چنین 

  چی؟ ا... اسی کیه؟-

  !شاهو-

 .با خنده جواب داد

 ...جا... جانم؟ به خدا یادم نیست خب-
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 .دلش برای آن جانم گفتن شاهو زیر و رو شد

امان از وقتی به آدم محبت ندیده، محبت کنی... مگر دیگر میتواند منطقی باشد؟ مگر 

  قلبش اجازه میدهد؟

 :د تماس قطع شده گفتشاهو که فکر کرده بو

  الو؟-

 .به خودش آمد و باالخره به حرف امد

 !همون شرخره که دنبال عموم بود و اومد سراغ من-

 :شاهو که حاال اسی را به خاطر آورده بود، غرید

  او... اون مرتیکه الشی؟ تو ا... از کجا فهمیدی؟-

ایید چهره اش باید همین االن زنگ زدن بهم، گفتن گرفتنش ولی برای شناسایی و ت-

 .برم اداره پلیس

 .باشه پـ... پس میام دنبالت با هم بریم. آ... آماده شو-

 :دلناز سمت کمد لباس هایش رفت و در همان حال با خجالت گفت

 ...باشه فقط یه چیزی-

  جان؟ چه... چه چیزی؟-

 ...یه وقت نگیرنمون-

 :شاهو در حالیکه از شرکت خارج میشد، گیج گفت

 برای چی باید بگیرن؟ بـ...-

  خب آخه... یه چیزی هست... قول میدی راز بمونه؟-

 .شاهو سوییچ ماشین را زد و در صندلی راننده را باز کرد

 .کنجکاو بود تا بداند قرار است دلناز چه رازی را برایش برمال کند

  !معلومه-

 !سابقه دار حساب میشممن از پلیس خیلی میترسم، آخه فکر کنم-
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 !بابا! هی... هیچی کسم نه و تو؟نه -

 .دلناز هول از سوتفاهمی که ممکن بود برای شاهو پیش بیاد، شروع به تعریف کرد

به خدا تقصیر من نبود! یه بار با مهسا بیرون بودیم شوخیش گرفت مقنعمو کشید -

یهو گشت ارشاد نمیدونم از کجا پیداش شد گرفتن منو... هر چی گریه کردم هم ولم 

 .نکردن

 :با شرمساری ادامه داد

 .مجبور شدم تعهد بدم-

 .منتظر دلداری شاهو بود اما به جای آن شلیک خنده اش بود که به گوش رسید

 .دست از گشتن لباس ها برداشت و دلخور گفت

 !واقعا که... آقا شاهو-

 .شاهو از خنده اشک در چشمانش جمع شده بود

. از شاهو تبدیل به آ... آقا شاهو میشم؟ چـ... چرا هر چی میشه سریع من برات ا..-

 جانم؟

  !آدم باشید لطفا-

 .شاهو باز به قهقهه زد و از صدایش دلناز هم ناخوداگاه لبش به خنده باز شد

 .استرس دیدن پلیس ها را به کل یادش رفت

یعنی عا... عاشقتم که حتی وقتی میخوای دری وری با... بارم کنی مودبی! او.. اون -

 .. آخرش چی میگه دیگه؟لطفا آ.

 :دلناز با خنده گفت

 .به جون خودم دیگه اصال هیچ کدوم از رازمو بهت نمیگم! االنم بخندی قطع میکنم-

 .شاهو سعی کرد خودش را کنترل کند

حا... حاال من چند دقیقه دیگه میرسم فـ... فیس تو فیس حرف میزنیم. نترس به خاطر -

 !ت بگیرنتاو... اون خالف سنگینت قرار نیس

 ...به خدا دست خودم نیست، میترسم دیگه. یه پیشنهاد دارم-
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  چی؟-

میگم یهو دوتایی بریم نمیگیرنمون؟ خب اگه بگن نسبتتون چیه، چیکار کنیم؟ وای -

 !من چادر سرم میکنم با تاکسی میام، شما جدا بیا اصال انگار منو نمیشناسی

 .آغوشش بفشاردچقدر دلش میخواست آن لحظه دلناز را در 

 .دلش نیامد باز بخندد. انگار واقعا ترسیده بود

دلی... عزیزم آ... آروم باش، من خودم به خاطر ورود غیر قا... قانونیش شاکیم، -

احتماال به خودمم تماس بگیرن و ااازم میخوان بیان. قـ... قرار نیست ما رو بگیرن 

 خب؟

 .دلناز حاضر و آماده منتظر شاهو نشسته بود

 .از اضطراب زیاد ناخنش را میجوید و پاهایش را مدام به زمین میکوبید 

صدای زنگ که بلند شد، از جا پرید و به اختر که در آشپزخانه در حال خوردن 

 :صبحانه بود، گفت

 .فکر کنم اومد! باز میکنم-

شاهو که خودش کلید به همراه داشت و زنگ را صرفا برای این میزد که اعالم کند 

 .شده، قبل از رسیدن دلناز در را باز کرد وارد

 !مسالم، من آماده-

 .شاهو از یادآوری ترس دلناز، ناخوداگاه لبخند روی لب هایش نشست

 .سالم خانم، صبر کن چـ... چقدر عجله داری تو دختر-

 .زشته منتظر بمونن آخه میگم-

 .در حالیکه در خانه چشم میگرداند، جواب داد

نقدر کا... کار سرشون ریخته که چشم به راه ما نباشن، هر... هر د... دلی جان او-

  وقت بریم به کا... کارمون رسیدگی میشه دیگه! ننه کو؟

 داره صبحونه میخوره، چطور؟-

 .راه آشپزخانه را در پیش گرفت
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 .او... اونم باید باشه-

 .دلناز هم پشت سرش حرکت میکرد

  چرا؟ الزمه؟-

 .زدن. گـ... گفتن باید باشهآ... آره، به منم زنگ -

 .چون او... اون اسی رو دیده، من ندیدمش ا... اصال اون روز

 .روی صندلی کنارش مینشیند و گونه اش را میبوسد

  مامی من چـ... چطوره؟-

اختر هنوز از ماجرای شهربازی با شاهو سرسنگین بود، هر چه فکر میکرد نباید 

 .جلویش را میگرفت

 .آن مردک را بگیرد و منتظر تالفی بودنگذاشته بود حال 

 .چپ چپ نگاهش کرد و پشت دستش زد

  !تو کار و زندگی نداری صبح تا شب ور دل مایی؟ دست نزن صبحونه منه-

 !اصال هـ... مش یه لقمه ننه، آ... آدم میره بیرون، گشنه میشه ا..-

 :دلناز سمت یخچال رفت و گفت

 .کنم گرسنه ای؟ صبر کن برات لقمه درست-

 .اختر کمی از چایش را نوشید

دخترم خودتو خسته نکن، این هیکلش عینهو کمد دیواری میمونه، معلومه که هیچ -

 .وقت سیر نمیشه

 .شاهو تکه نان را روی میز ول کرد

باشه ننه، نمیخورم چـ... چرا تخریب شخصیتی میکنی قـ... قربونت برم؟ قـ... -

 .باید بریم آگاهیرصاتو که خوردی آ... آماده شو 

 .نگاه متعجب اختر را که دید برایش توضیح داد که چرا حضورش الزمایست

 :در نهایت از جا بلند شد و گفت
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 .شما آ... آماده شو، من میرم پا.. پایین ماشینو روشن کنم-

 .دلناز آرام و قرار نداشت. از مواجه با اسی، ترس و انزجار را همزمان حس میکرد

 .فاقی که افتاده بود، تمام اعضای تنش، منقبض میشدبا یادآوری ات

آن روز نحس، آن دست کثیف که روی تنش نشسته بود، آن فحش و هتک حرمت ها 

 .را چطور میتوانست مرور نکند

 .هنوز گاهی با دیدن کمربند مردانه، کمرش میسوخت

  این درد را چه کسی میتوانست درک کند؟ اصال با چه کسی درددل میکرد؟

ام راه تا زمانیکه به آگاهی برسند، صد بار مرد و زنده شد و تنها عاملی که باعث تم

 .میشد زیر گریه نزند، نگاه های شاهو بود

 .حال بدش را حس کرده بود و با نگاهش سعی داشت آرامش کند

 .سعی داشت یادآوری کند که کنارش هست و نمیگذارد اتفای بدی بیوفتد

 !رسیدیم-

 .گوشه ای پارک کرده و منتظر بود پیاده شوندشاهو ماشین را 

 :رو به ننه گفت

 .اااالن میام ک... کمکت-

 .اختر ابرویی باال انداخت

 .نمیخواد، خودم میتونم-

 .شاهو نچی گفت و درمانده مادربزرگش را نگاه کرد

 .اش میدادباید سر فرصت آشتی

ت نمی آورد او را از هر چه فکر میکرد، خودش را مقصر نمیدید اما دلش هم طاق 

 .خود دلخور ببیند

 .دلناز با مکث و تردید در ماشین را باز کرد

  دلی؟-
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 .آب دهانش را بلعید و سرش را تکان داد

  بله؟-

 حواسم بهت هست، خب؟-

 .همان یک جمله کوتاه، همچو آبی روی آتش، آرامش کرد

 «.نمیذاریممنون که هوامو داری، ممنونم که تنهام »دوست داشت بگوید؛ 

 «همیشه پیشم باش خب؟»و با لحن شاهو تاکید کند که 

 .اما به جایش لبخند زد و سری تکان داد

 .به اتفاق هم وارد اداره شدند

بار دیگر بر سرش ننه تاکید داشت با اسی مستقیما رو در رو شود و عصایش را یک

 .بکوید

 .اعتقاد داشت دفعه قبلی به حد کافی محکم نزده

شان سروان علت این همه اصرار پیرزن را فهمید، با چشمان وق زده خیرهوقتی که 

 .شده بود

 .دلناز و شاهو سعی کردند اختر را متقاعد کنند تا بیخیال دیدار مستقیم با اسی شود

ننه گـ... گرفتنش تموم شد دیگه! قا... قانون پدرشو در میاره.حرص نخور قـ... -

 .قربونت برم

 :شاهو رفت و گفتننه چشم غره ای به 

 !من دارم با جناب سرهنگ حرف میزنم، تو دخالت نکن-

 مرد جمله ننه را تصحیح کرد

 .استدعا دارم، سروان هستم-

وا! شکسته نفسی میکنید؟ نکنه نمیخواین چشم بخورین؟ واال من اصال چشمم شور -

  !م شاهدهنیست نوه

 .خیر، چشم زدن چیه؟ گفتم که سروان هستم-
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 :را ریز کرد و ر  به دلناز پرسید ننه چشمانش

ش همون سرهنگ میخوره به نظرم! یادش بخیر به نظرت راست میگه؟ به قیافه-

داشتیم به اسم زری، این چند  اون قدیما که هنوز دختر خونه بابام بودم، یه همسایه

 !سال بچه دار نمیشد تا که حامله شد اونم دو قلو، دوتا پسر

شدن بچه ها تا زایمانش هیشکی فهم نکرد این زن بار  از ترس چشم مردم و سقط

 !شیشه داره

شاهو نگاهی به سروان بیچاره که در حال رنگ به رنگ شدن بود، انداخت و برای 

 :اینکه جو را کمی درست کند با صدای آرامی گفت

  ...من یکم بـ... ببخشید، مادر بزرگ-

 .سروان سری تکان داد

 !ون برسیممهم نیست، بهتره به کارم-

 .از جا بلند شد و از پشت میزش فاصله گرفت

خانم اشتیاق با من تشریف بیارید برای تایید و تشخیص نهایی! این اقا... اسماعیل -

 آقاجانی، معروف به اسی تیزی االن در حال بازجوییه

 .شما یه نگاه بندازید ببینید همونه یا نه

ی فلزی، نشسته و در حال حرف اسی با اخم های درهم روی صندلی بی رنگ و رو

 .زدن بود

 .ماموِر مقابلش، گاه به گاه سوال هایی میپرسید و او دوباره به حرف می امد

  خودشه؟-

دلناز آنقدر ناخن هایش را در دست بیچاره اش مشت کردهو فشار داد ، که به درد 

 .آمده بودند

 .بله-

 .ریختگی اش شده بودشاهو حال و روز دلناز را زیر نظر داشت و متوجه بهم 

  حاال چی... چی میشه جناب سروان؟-
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 .سابقه داریه باید مادربزرگتون هم تایید کنن، آدم-

همه نوع خالفی درشت و کوچیکی داشته و همین االن هم به جز شما چند شاکی دیگه 

  !داره

 :دلناز با تردید پرسید

 یعنی ممکنه تا زمان دادگاه، بتونه آزاد بگرده؟-

 :متفکر جواب دادسروان 

 .بستگی به نظر قاضی کشیک داره، اما فکر نمیکنم-

آقا از  اگه هم رای به آزادی موقت و وثیقه بدن، وثیقه سنگینی باید باشه که بعیده این

 !پسش بربیاد. خیالتون راحت

بعد از تایید ننه، کارشان دیگر تمام شده بود و شاهو قصد داشت آن ها را به خانه 

 .ود به محل کارش بازگرددبرساند و خ

 .تمام راه اختر توی فکر بود و حرفی نمیزد

 .اش دهد اما جوابی نشنیدچند باری هم شاهو به در شوخی زده بود تا با خود آشتی

مدتی بعد که مقابل خانه پارک کرده بود، ننه قبل از پیاده شدن، با لحن مرموزی 

 :گفت

 !شب زود بیا خونه، کارت دارم-

 :دلناز انداخت و اضافه کردنگاهی به 

 !با جفتتون کار دارم-

 .مادربزرگش را مثل کف دستش میشناخت

 .ناسالمتی بیشتر عمرش را کنار او بزرگ شده بود

آن لحن جدی و نگاه عمیقی که به هردویشان کرده بود را هر چه مرور میکرد، 

 .چشمش آب نمیخورد که موضوع ساده ای باشد

 .ی نتیجه اش را دیدن رسول برهم زدافکار درهم و حدس های ب

 .با نیش تا بناگوش باز به صفحه موبایلش خیره شده و گاهی چیزی تایپ میکرد
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 .معلوم بود از چت با طرف مقابل لذت زیادی میبرد

 .با تعجب جلو رفت و دستش را روی شانه اش گذاشت

 .رسول که اصال متوجه شاهو نشده بود، از جا پرید

موبایل از دستش بیوفتد که به هر زحمتی بود آن را قبل از رسیدن به کم مانده بود 

 .زمین گرفت

 .خیالش که از سالم ماندن گوشی اش راحت شد، طرف شاهو برگشت

 !چته داداش ترسیدم-

  !راست میگفت، واقعا ترسیده بود

 .قفسه سینه اش تند و تند باال و پایین میشد و چشمانش هنوز درشت مانده بود

  .نیشخند زدفقط 

کـ... کرم دارم دیگه، ولی تو هم خیلی ضایعی! قـ... قشنگ معلومه داری با یه د.. -

  !دختر چت میکنی و مـ... مخشو میذاری رو فرغون

 .رسول مشت نه چندان آرامی به کمر شاهو زد

  !خفه بابا، ضایع اون داداش شلغمته-

 .قیافه اش توی هم رفت و کمرش را مالید

  ...آخه-

 .حش بدی که تا نوک زبانش آمده بود را خورد و چپ نگاهش کردف

خیرسرش رئیس بود، نباید که جلوی کارمندانش به او مشت میزد، پس ابهتش کجا 

 .میرفت

  نـ... نپیچون منو! با... با کی داری حرف میزنی؟-

رسول مردد به شاهو نگاه کرد. نمیدانست اگر واقعیت را به او بگوید چه واکنشی 

 .اهد داشتخو

  خوشحال میشد یا ناراحت؟ اگر عصبانی میشد چه؟
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  !هوی-

 .خب بابا تو هم، بریم اتاقت حرف بزنیم-

 .در واقع میخواست تا رسیدن به اتاق زمان بخرد و به نتیجه ای برسد

باهم راهی شدند و هر چه فکر کرد دلیلی ندید تا شاهو مخالفت کند یا بخواهد مانع 

 .شود

 .د و مقابل هم نشستندداخل اتاق شدن

 .شاهو مشتاق نگاهش کرد. حدس هایی میتوانست بزند

  !مثال اینکه دل رسول یک جایی برای دختری رفته

 !سوژه جالبی بود

 !بنال دیگه-

رسول پوفی کشید و ماجرای عالقه اش به مهسا و پیشنهادش در کافه رستوران را 

 .برایش تعریف کرد

میشم از انتخابم! البته یکمم میترسما... میدونی،  هر چی هم میگذره بیشتر مطمئن-

 .یه جورایی خیلی شبیه همیم

  !آدمای منطقی و حسابگر، آدمایی که بیشتر با عقلمون میریم جلو تا قلبمون

 .حاال نمیدونم این خوبه یا چی، ولی ازش خوشم اومده

 .شاهو مات مانده بود، اصال حرفی نداشت

 .همدیگر را دیده بودند که آنقدر سریع پیش میرفتندمگر این دو نفر چندبار 

  یعنی قـ... قصدت جدیه؟-

 .آره بابا، دیگه از سن و سال من، روابط دوستی و این چیزا گذشته-

دلم آرامش میخواد، خسته شدم از بس تو خونه صدای جر و بحث رادی و ننه بابامو 

 .شنیدم

کنم همش تو دفترم، سرم به پرونده از ترس اینکه برم خونه و محبور باشم جداشون 

 .هام گرمه
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 !به خدا عین ربات شدم دیگه

االن هر کی از بیرون زندگی ما رو ببینه میگه آخی طفلی رادمان، طفلی مادرش 

  !بیچاره پدرش

 .هیشکی نمیبینه من دارم چقدر عذاب میکشم

  یه جور؟منم اولش مخالف بودم، گفتم مگه میشه تن و بدنت یه جور باشه و روحت 

  !گفتن آره میشه! دکتر گفته علم گفته

هی گفتم نوجوونه، هوایی شده، جوگیر شده از سرش میوفته. ولی مگه دیوونست 

  !خودشو اینقدر عذاب بده اگه فقط بحث یه توهم بود تا حاال پریده بود

 .البد این بچه یه مشکلی داره دیگه

  !حرف مردم واال دیگه برای من فرق نداری دختر یا پسر، لق

 .دوست دارم زندگی کنه، بهترین روزای عمرش داره با دعوا و گریه میگذره

گفتم همین اطراف خودمون خونه کرایه میکنم بذارید جدا باشه هی چشم تو چشم نشید 

 .همو اذیت کنید، نزدیکم که هست حواسمون بهشه، چیزی نمیشه

  !انگار کفر گفتم! دختر جدا زندگی کنه؟ چه حرفا

  .نم دیگه نمیکشم به قرآنم

 .حالم داره بهم میخوره. تازه فهمیدم زندگی روی قشنگ ترم داره

 .شاهو متفکر به صندلی تکیه داد

 ...نکنه برای فرار ا... از این وضعیت میخوای-

 رسول میان حرفش پرید. لحنش قاطع بود

 .نه! بچه که نیستم داداش-

له بیوفتم تو چاه! من با چشم باز دارم درسته دارم اذیت میشم ولی نمیخوام از چا

 .انتخاب میکنم و میرم جلو

 .به نظرم همه جوره بهم میخوریم
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 .اخالقی، مالی، مذهبی و فرهنگی زیاد فرق نداریم باهم

ش اگه رادمانو ببینن واکنششون چیه؟ برام مهمه واقعا! نمیخوام فقط نمیدونم خانواده

 .بگن این برادر فالنیهچهار روز دیگه اگه مشکلی پیش اومد 

  !دوست دارم با آدمایی وصلت کنم که توانایی قبول و هضم این قضیه رو داشته باشن

 !همین چیزاست که باعث تردیدم شده، وگرنه من از مهسا خوشم میاد

  .رسول عاقل تر از آنی بود که الزم باشد نصیحتش کند

 .پس تنها جلوتر رفت، بازویش را فشار داد

 !دوستی، به نشانه برادریبه نشانه 

 !رو... رو منم حساب کن، هـ... همه جوره-

 .رسول لبخند زد و تنها سری تکان داد

 .برایش عزیز بود، به اندازه شاهین دوستش داشت

 .حتی شاید بیشتر از برادر خونی اش، هوایش را در این سال ها داشت

 .تا پایان ساعت کاری، ذهنش به همه جا سرک میکشید

 !ناز و ننه گرفته تا رسول و مهسااز دل

پایش را که در خانه گذاشت، آنقدر شوکه شده بود که لحظه ای خیال کرد اشتباه وارد 

 .شده

با تعجب جلو رفت و دیدن ننه در حالیکه مشغول جمع کردن وسایلش بود، مطمئنش 

 !کرد که هیچ اشتباهی در کار نیست

 .ایستاده بود، چرخاندنگاهش را سمت دلنازی که بغ کرده گوشه ای 

  چی... چی شده؟-

 .ننه به هر دو اشاره کرد

 !بشینید-

 .دلناز کنارش و شاهو مقابلش نشستند و در سکوت و انتظار خیره اش شدند
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 .م، میخوام برگردم خونهدارم وسایلمو جمع میکنم-

 :شاهو بی قرار پرسید

  چـ... چرا آخه؟-

 .ننه با اخم نگاهش کرد

م نپر وسط حرف من! میگن هیچ جا خونه آدم نمیشه، راست میگن. صد دفعه گفت-

 .منم اول و آخرش باید برگردم خونه باغ

تا االن موندم چون این دختر امنیت نداشت. ولی حاال که اسی رو گرفتن، دلیلی نداره 

 !اینجا بمونیم

 ... آخه یعنی چی؟ مگه ایـ... اینجا بهت بد گذشته ننه؟آخه-

  !خونه خودمو که نمیگیره پسر خوبنه! ولی جای -

 .نگاهی به دلناز انداخت

  یعنی د... دلنازم میبری؟-

 .ننه انگار که کسی کفر گفته باشد، برافروخته شد

  !چه حرفا! معلومه که میبرم. با خودم اومده با خودمم میره-

 !هاین دختر دست من امانته، دختر و پسر نامحرم رو تنها بذارم زیر یه سقف؟ محال

کالفه به دلناز نگاه کرد تا بلکه او حرفی بزند، اما او سرش را پایین انداخت و 

 .مشغول بازی کردن با دست هایش شد

 !نهایتا تا فردا از اینجا میریم وسایلمومو جمع میکنیم-

در چهارچوب در اتاق دلناز ایستاده بود و بدون پلک زدن، به جمع کردن وسایلش 

 .نگاه میکرد

ه بود و حس میکرد به زمان احتیاج دارد تا درک کند چه اتفاقی در حال هنوز شوک

 .افتادن است

آخرین مانتویش را هم که از جا لباسی برداشت و داخل چمدان گذاشت، معده اش تیر 

 .کشید
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داشت از او دور میشد، دیگر اگر دلش تنگ میشد نمیتوانست یواشکی و دور از چشم 

 .ننه سراغ دلناز برود

 .با خیال راحت نمیتواست سر به سرش بگذارد و به حرص خوردنش بخندددیگر 

 .اگر میرفت، دیگر مثل سابق نمیتوانست طی چند قدم به او برسد

  وا... واقعا میخوای بری؟-

دلناز خودش هم حال و روز بهتری نداشت، اما سعی میکرد زیاد در رفتارش نشان 

 .ندهد

  نباید برم؟-

  مگه اینجا اااذیتی؟-

زیپ چمدانش را بست و بار دیگر نگاهش را در اتاق چرخاند تا مطمئن شود چیزی 

 .جا نگذاشته

  !خودت میدونی اصال موضوع این نیست-

پـ... پس چیه؟ خب قا... قانعش کن اینجا سه تایی بمونیم، چی داره آ... آخه اون خونه -

  !باغ؟ من هر چی گفتم ا... انگار گل لگد کردم

مادربزرگتو نمیشناسی؟ نمیدونی اگه یه حرفی بزنه، محاله ازش برگرده؟ شاهو -

خب من بهش حق میدم... یه عمر تو خونه باغ زندگی کرده، االن سختشه بخواد تو 

 .آپارتمان باشه

ش سر میرفت تو باغ قدم دلش میگیره صبح تا شب تو خونه، قبال هر موقع حوصله

 .. خودشو سرگرم میکردمیزد، به گال آب میداد، میوه میچید

بعدشم من واقعا نمیتونم حرفی بزنم، همینجوری هم خیلی اذیتش کردم، به خاطر من 

 .این مدت رو آالخون، واالخون شد

وسیله کوچک هم جا نگذاشته بود  همه چیز را برداشته بود، محض رضای خدا یک

 .تا برای شاهو و دلتنگی هایش بماند

نیست. اونجا تا یکسال خونه منم هست. حاال که امنه،  گذشته از اون، بحث فقط ننه-

 !ممیخوام برگردم خونه
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ماشینش را جایی پارک کرده بود که در دید نباشد. خودش هم پشت دیوار تقریبا 

 .مخروبه ای پنهان شده بود

 .بار دیگر به اطرافش نگاه انداخت

 .میکردواقعا افتضاح بود، تصور زندگی در چنین محلی نفسش را تنگ 

گاهی وقتی سر و وضع زندگی شاهو را میدید حسرت میخورد که چرا نباید آن ها 

 .هم چنین وضع مالی داشته باشند

کافی بود هوس کنند به مسافرت بروند، بزرگترین مشکلشان این بود که انتخاب کنند 

 .به کدام ویالیشان سر بزنند

ان ارث رسیده یا شاید هم دلشان همان که در شمال ساخته اند، یا آنکه در کردان بهش

  !هوس گرمای کیش را بکند

میکرد با این حال شاهو رامثل برادرش رادمان دوست داشت. حتی اگر منطقی فکر

 .برخالف رادمان که همیشه باهم دعوا داشتند، با او همیشه آرامش داشت

 .شاهو پسری منطقی و نمونه واقعی از یک آدم اصیل و نجیب بود

 .می آورد برای یک بار هم حتی به شوخی بخواهد فخر فروشی کندبه خاطر ن

 .با نزدیک شدن زنی که مطمئن بود شهین است، از فکر بیرون آمد

 .شال گردنش را دور بینی اش گرفت. تحمل بوی تعفن راحت نبود

متوجه حضور رسول نشد. از کنارش عبور کرد و وارد جایی که شبیه خانه بود، 

 .شد

  یکردند؟ چطور تمام این مدت را دوام آورده بودند؟آنجا زندگی م

 .به سمت ماشینش برگشت و قفل موبایلش را، باز کرد

 .شماره شاهو را گرفت. چند لحظه بعد تماسش پاسخ داده شد. صدایش گرفته بود

 :به جای سالم کردن، پرسید

  چیزی شده؟-

 !نه-
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 .ع به آن حرفی بزنمبیشتر منظورش این بود که شده، اما تمایلی ندارم راج

  عزیزم گوه نخور، بگو چه مرگته؟-

حتما اگر زمان دیگری بود، شاهو حداقل چهارتا لیچار بارش میکرد و جوابش را 

 .میداد ولی حاال تنها یک آه کشید

 .لحنش سورناک بود

 ...د... دلی اینا رفتن-

  دلی؟ آهان دلنازو میگی؟-

 !تو بگو دلناز خانم-

 .اش را بگیرد سعی کرد جلوی خنده

خب بابا! این که دیگه غصه نداره. نرفته مریخ زندگی کنه که! همین بغله، مگه قبال -

  چطوری میرفتی بهشون سر بزنی؟

ببین تو... تو متوجه نیستی! ق... قبال هر وقت ا... اراده میکردم ببینمش، کا... کافی -

ا... الکی هر روز اونجا  بود از اتاقم بیام بیرون. ولی اااالن چی؟ خب نمیتونم که

حتما باید دلیلی باشه. نهایتا ه... هفته ای یکی دو... دوبار میتونم بگم دلم  باشم! ح..

 .واسه ما... مادربزرگم تنگ شده میخوام ب... ببینمش

 خب مگه هفته ای یکی دوبار کمه؟-

  میبینی؟پ... پس چی! تو خودت ای... این مهسا خانم رو ه... هر چند وقت یه بار -

آن ها نهایتا هفته ای یک بار، همدیگر را میدیدند! مهسا میگفت از این مجبور میشد 

هر بار به مادرش دروغ بگوید و وانمود کند به دیدن دلناز میرود، عذاب وجدان 

 .دارد

 .اینا رو بیخیال! خبرای خوبی برات دارم-

  چی؟-

  !پیدا کردم همون طور که خواستی، خانواده عموی دلناز خانم رو-

 !از عمد کلمه خانم را کشیده ادا کرد و منتظر عکس العمل شاهو ماند
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 .میعاد سرخوش از آنچه که شنیده بود، موتور را داخل خانه برد

خانه قبلیشان با آنکه در محدوده چندان خوبی نبود، اما هزاران بار شرف داشت به 

 ...این بیقوله

میکرد و از همه  را گوشه حیاط پارکبرای خودش اتاق شخصی داشت، موتورش 

 .مهم تر دلناز هم کنارشان بود

یعنی میشد که باری دیگر، دور هم جمع شوند و از این روزهای نکبتی خالص 

  شوند؟

 :صدایش را روی سرش انداخت و بلند گفت

 ...مامان، بابا-

 .شهین در حال پخت و پز جوابش را داد

 .بیا اینجام-

  .کوچکشان گذاشتپا در آشپزخانه 

  !یه خبر توپ دارم-

 .فضا آنقدر کم بود که حضور میعاد باعث میشد نتواند دنبال رنده بگردد

 .چه خبری؟ پاشو برو بیرون اصال، نمیتونم اینجوری اشپزی کنم-

  !خبر خوب دارماه مامان، میشه بیخیال غذا بشی؟ میگم-

دسر درست نکن خبر خوب فقط اگه بگی کار پیدا کردی خوشحال میشم، تو در-

 !پیشکش

پدرش که از سر و صدای آن ها بیدار شده بود، بی حوصله دستی به موهای ژولیده 

 .اش کشید

 .زیر پیرهنی کهنه ای که از چندجا پاره بود را تنش کرد و خمیازه کشید

 .چه مرگته میعاد-

  !بابا... فکر کنم بتونیم برگردیم تهران-
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سکوت در فضا حاکم باشد. انگار به زمان احتیاج  جمله اش باعث شد چند لحظه

 .داشتند تا متوجه شوند میعاد چه میگوید

 .بهمن بود که به خودش آمد

  یعنی چی؟-

 :با لبخند گفت

  ! اسی رو گرفتن! زندونه حاال حاالها هم در نمیاد-

 .شهین با ناباوری نگاهش کرد

 ...راست میگی میعاد؟ دروغ گفته باشی خودم کشتمتا-

 .باور کنید دارم راست میگم-

 :بهمن فکری پرسید

  تو از کجا فهمیدی؟-

 .نیشخند زد

  میدونم دیگه! اخبارم موثقه-

حتی اگه گرفته باشنش، نمیتونیم برگردیم! اسی فقط واسطه بود اون وسط وگرنه -

 .من هنوز طلبکارام هستن

 .مهال پتو را از روی سرش کنار زد

مهلت بگیر. من دیگه دارم میمیرم اینجا روانی شدم  خب بابا باهاشون حرف بزن،-

 .به خدا

 .اینجا حتی کار درست حسابی گیرت نمیاد

  !مگه این چند ماه که قایم شدیم چی شد؟ هیچی

  !حداقل باید بری سر کار که بتونی قرضشون رو بدی دیگه

  .تو این دخمه خودتو تا کی میخوای قایم کنیم



کاوریری  
 

463 | P a g e  
 

ه صبح تا شب میزنه بیرون ولی من و میالد پوسیدیم باز میعاد پسره، موتور دار

 !اینجا، مریض شدیم اصال

 .شهین تشر زد

 !مهال ساکت شو-

نمیشم! میگم خسته شدم چرا نمیفهمید؟ من و میالد باید بریم مدرسه من خونه قبلیمونو -

  !میخوام

 .بهمن الهللا االهللا زیر لب گفت و چشمان خواب آلودش را مالید

آخه؟ بعدم مگه صحبت یه تومن دو تومنه دختر خوب؟ من تا آخر عمرمم  کدوم کار-

 .کار کنم نمیتونم نصف قرضامو بدم

 .میعاد میان حرفشان پرید

مهال راست میگه، بابا حتی اگه تو هم بخوای به این زندگی سگی ادامه بدی، من -

  .نمیمونم

  !منو نهشاید بتونید مهال و میالد رو پیش خودتون نگه دارید، ولی 

  ای زندگیمو میکنم، از کجا میخوان پیدام کنن؟بی سر و صدا یه گوشه

 !اینجا نمیمونم که چند سال از عمرم تباه بشه، هزارتا آرزو دارم

نگاهی به همه اعصای خانواده اش انداخت. در چشمان مادرش ترس از دست دادن 

 .را میتوانست ببیند

دلم برای دلنازم تنگ شده! قرار بود نامزد کنم  شاید برای شماها مهم نباشه، ولی من-

  یادتون رفته؟

 .مهال از جا بلند و مشغول جمع کردن رختخوابش شد

  !اون هیچ وقت از تو خوشش نمی اومد-

خودش هم حقیقت را به خوبی میدانست، پس از مهال و لحن حرص درآرش ناراحت 

 .نشد

محبت میکردم که دلش باهام نرم خب نیاد، من خودم درستش میکردم. اونقدر بهش -

 .میشد
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 .دلناز هر چقدر اون بیرون تنها باشه به ضرر منه، چون هوایی میشه

 اگه تو خونه قدیمی بودیم فکر میکنید چقدر میتونست مقاومت کنه؟

 :منتظر جواب کسی نماند و خودش ادامه داد

ی باید یکم تحت فشار میذاشتمش بله رو میداد ولی االن معلوم نیست چطور-

 !برگردونمش! من دلنازو میخوام

 .رسول ماشین را گوشه ای دورتر از هنرکده پارک کرده و منتظر مهسا بود

 .نگاهی دوباره، به ساعتش انداخت. ده دقیقه از چهار گذشته بود

مردد بین تماس گرفتن یا نگرفتن به صفحه موبایلش خیره بود که صدای پای مهسا 

 .کشدباعث شد، نفس آسوده ای ب

مهسا نگاهی به اطراف انداخت و وقتی از نبود فردی آشنا مطمئن شد، در صندلی 

 .کنار راننده را باز کرد

 .رسول با اشتیاق نگاهش کرد، دلش برایش تنگ شده بود

 .صورت و خصوصا نوک بینی اش از سرما قرمز شده و بامزه اش کرده بود

 ...دیر کردی-

 مهسا چپ نگاهش کردد

  !برم بیرون د که نتونستم بگم با دوست پسرم میخوامببخشی دیگه-

 .مجبور شدم وانمود کنم حالم بده

 .بابت کلمه دوست پسر معذب سر جایش جا به جا شد

 .این لفظ به او نمی آمد. زیادی برای او جلف به نظر می امد

 .دوست پسرها حتما آدم های سرخوش تری نسبت به او بودند

اخت. واقعا الغر شده بود! دیگر از آن شکم کمی برآمده مهسا نگاهی به رسول اند

 .خبری نبود

اما حسی به او میگفت، بیشتر از انکه رسول به رژیمش پایبند باشد، از لحاظ روحی 

 .آنقدر به هم ریخته بود که میلی به خوردن غذا نداشت
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  رسول خوبی؟-

 .نگاهش را از روبه رو گرفت و خیره او شد

  چی؟آره، خوبم! تو -

 ..منم-

 :نفسی گرفت و بعد از چند لحظه مکث ادامه داد

 .ببخشید، نمیخواستم از همون لحظه اول غر بزنم-

 .درک میکنم-

 .پشت سر انداخت و به راننده عجول راه داد از آینه نگاهی به

 مهسا آرام و بغ کرده سرجایش نشسته بود، حال او را هم گرفته بود

 .انگشت، بینی قرمزش را کشیدکمی سمتش خم شد و با دو 

 :با لحن شوخی گفت

 .چرا قرمز شدی؟ شبیه آدم برفیا شدی-

 !مرتیکه ای دماغم-

 .نیشخند زد دوباره نگاهش را به مقابلش داد. اما این بار لبخند روی لبش بود

 .مون دو روزه که خرابه، قرار شد بیان درستش کننشوفاژ هنرکده-

ا وقتی درست نشده اصال نرو، جونتو که از سر راه مراقب خودت باش، به نظرم ت-

 !نیوردی

مهسا دوباره نگاهش کرد، این روی رسول که برایش نگران میشد و با اخم نصیحت 

 .میکرد را دوست داشت

  ...باشه، ولی تو امروز یه چیزیت هستا-

 .راست میگفت، حالش خوش نبود، بال از آسمان و زمین به سرش میبارید

ای که در آن شکست خورده بود، از آنکه نتوانسته بود قاضی را متقاعد از پرونده 

 ...زن کند تا حضانت بچه را به مادرش بدهند، از گریه های آن
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 .نباید دیگر زیر بار پرونده های خانوادگی میرفت اعصابش نمیکشید

اده و بعد گریه های رادمان، از آن حمام و قفلی که شکاندش، از تیغ و برادری که آم

 .مردن بود

 .اگر دیر میرسید چه؟ حتما او را غرق خون پیدا میکرد

 .با فکرش هم نفسش گرفت و فشار پایش بی اراده روی پدال گاز بیشتر شد

 .ساعت تمام هق زده بودبرادرش سر روی سینه اش گذاشته بود و یک

ش را رادمان یا راحله چه فرقی داشت؟ مگر مهم بود اسم یا جنسیتش وقتی که خود

  میکشت؟ اگر دقیقه ای دیر تر رسیده بود چه؟

 .صدای مهسا او را از فکر بیرون اورد

 !رسول آروم تر-

 .ماشین را گوشه ای متوقف کرد، نمیتوانست رانندگی کند. بدنش لرز داشت

 .فکر میکرد با دیدن مهسا حالش بهتر شده بود اما ظاهرا فایده ای نداشت

 رسول چی شده؟- 

خفه اش میکرد، آب دهانش را بلعید، نه یک بار چندین و چند بار اما بغض داشت 

 .فایده ای نداشت

 .انگار توده ای از غم، بیخ گلویش نشسته بود

 .چشمانش را الیه ای شفاف پوشاند

 .داشت گریه میکرد؟ در قاموس او گریه مرد معنایی نداشت

 .به مهسا پشت کرد، نفس عمیق کشید و چشمانش را بست

 .مهسا روی بازویش نشستدست 

 .با انکه نمیدانست چه خبر شده، ولی او هم بغض کرده بود

 :این بار صدایش میلرزید

 ...رسول-
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 !داشت خودشو میکشت-

  .به هذیان گفتن افتاده بود، تا قبل از اینکه خفه شود، باید حرفی میزد

 :مهسا بهت زده پرسید

  کی؟-

  !رادی-

  :کرد اشتباه شنیده فکر

 دمان، داداشت؟را-

 .عصبی پلک زد

 .آره! آقا واسم پیام خدافظی و حاللم کن فرستاده بود-

من... من فقط شانس آوردم که نزدیک خونه بودم. خیال میکرد مثل هر شب دیر 

 .میام

  اگر دیر میرفتم چی؟

  بعدش چی شد؟-

 راه چند بار خوردم من... من حتی نفهمیدم چطوری خودمو رسوندم خونه، وسط-

 .زمین... هی صداش کردم.. کسی جواب نداد

  !اتاقش نبود، هیچ جا نبود

  !فقط مونده بود حموم، دیدم درش قفله، باز صداش زدم جواب نداد، در رو شکوندم

 ...داشت خودشو میکشت

 :باز نالید

 اگه دیر میرسیدم چی؟-

پدر و مادرش چشمان مهسا از این درشت تر نمیشد، شنیده بود رابطه برادر رسول با 

شکرآب است، چیز دیگری نمیدانست و حاال یکباره متوجه شده بود اوضاع حاد تر 

 .از این حرف ها بود
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 .اول باید رسول را آرام میکرد

 .صورتش را به سمت خود چرخاند

  ...ببین حاال که چیزی نشده، خدا رو شکر که به موقع رسیدی، اصال-

 .شده بود، حرفش نیمه تمام ماندبا دیدن خونی که از بینی رسول جاری 

 .خدای من، داره خون میاد! سرتو بگیر باال-

پریشان در کیفش دنبال دستمال گشت و چند برگ از دستمال جیبی را مچاله و روی 

 .بینی رسول گذاشت

 فشار خون داری؟ آره؟ قرص خاصی مصرف میکنی؟-

 :رسول با ته مانده انرژی اش، لب زد

 .داشبورد-

 .مه دنبال قرص گشتمهسا سراسی

 .همینه، دوتاشو جدا کن-

 .آن را مقابل دهان رسول گرفت

 .اب معدنی بخرم برات-

 .رسول قرص های کوچک را بلعید و چشمانش را بیشتر روی هم فشار داد

 ...م داغ کردهنمیخواد... کلمه-

 .قطره اشکی از گوشه چشم مهسا روی صورتش ریخت

 !الهی بمیرم... االن میام-

 .اشین با عجله پیاده شداز م

 .در آن خیابان تنها چیزی که به چشم میخورد یک سوپر مارکت بود

 .نمیدانست باید چه کار کند

 .در مغازه نگاه چرخاند و به سمت یخچال بزرگش رفت

 .یک بطری آب معدنی برداشت. خنک بود اما نه به قدر کافی
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  آقا بطری یخ زده ندارین؟-

 :حساب می امد جواب داد پسرک که شاگرد مغازه به

 .نه خانم-

 .نگاهش به قوطی فلزی نوشابه افتاد، سرما را بهتر انتقال میداد

 .آب معدنی و نوشابه را حساب کرد و به سمت ماشین بازگشت

 .رسول تکیه داده به صندلی چشمانش را بسته بود

 .قوطی پپسی را که روی پیشانی اش گذاشت از جا ناخودآگاه از جا پرید

  یکار میکنی؟چ-

مگه نگفتی سرت داغه؟ یه چند لحظه بذار رو سرت باشه شاید بهتر شد ها؟ زنگ -

  بزنم آمبوالنس؟

  ...خوبم-

 :چشمان ملتهب و قرمزش را به مهسا دوخت و با ته مانده خنده گفت

  آخه با پپسی؟-

 مهسا خجالت زده سرش را پایین انداخت

 ...خب یخ گیر نیوردم دیگه-

 :، مهسا پرسیددقایقی بعد

  بهتری؟-

 :رسول سرش را آهسته تکان داد و به شوخی گفت

 .م رو هم بخورم، بهترم میشمآره، مشکلی نیست. نوشابه-

 !همین نوشابه نجاتت داد شازده-

 .رسول کوتاه خندید

باید حرف بزنیم، ولی خب اینجا نمیشه. اصال خواستم امروز ببرمت جایی... ببخشید -

 .نگرانت کردم
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 .درک میکنم، پیش میاد-

 .ماشین را روشن کرد. حالش بهتر بود اما هنوز کمی تار میدید

  میتونی رانندگی کنی؟-

 .با تردید سر تکان داد

 ...چیزیم نیست-

 .مهسا نچی گفت و از در سمت خودش را باز کرد

 .بیا اینور بشین، خودم رانندگی میکنم-

  مگه بلدی؟-

 !اختیار داری-

 :را جا به جا میکرد، گفت در حالیکه خودش

 .دست کم گرفتیم شما رو خانم-

 .مهسا پشت فرمان نشست و صندلی را جلو کشید تا راحت تر باشد

 !کمربندتو ببند جناب وکیل-

 .راهنما زد و با دقت و تمرکز شروع به رانندگی کرد

  راستشو بگو آخرین باری که پشت فرمون بودی، کی بوده؟-

 :نمیکرد نگاهش را مقابلش بگیرد، گفتمهسا که که حتی جرات 

 .م بده؟ من فقط به تمرکز بیشتری احتیاج دارممیخوای بگی رانندگی-

رانندگی ندارن، ببین تو رو خدا این یارو پرایدیه رو! درشکه رو هم  اینا فرهنگ

 .اینطوری نمیرونن

 .پشت چراغ قرمز ماشین را متوقف کرد و با نگاهی به ساعت ادامه داد

 .من تا قبل هشت باید خونه باشم، میدونی که خب-

 .آره، زیاد طول نمیکشه-

 باشه، کجا برم؟ مقصدمون کجاست اصال؟-
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 :رسول ابرویی باال انداخت و با شیطنت گفت

 .همینجوری که نمیشه بگم، میخوام سوپرایزت کنم-

 .اذیت نکن دیگه رسول-

  !باشه، مقصدمون خونه منه-

 .بین رسول و جاده مقابلش میچرخاندمهسا با تعجب نگاهش را 

  ام؟ت بگی من کیچی؟ خونه شما؟ زشته رسول! میخوای به خانواده-

 !انگار درست متوجه نشدی، نگفتم خونه بابا و مامانم، گفتم خونه خودم عزیزم-

 .مهسا یکباره به طور کامل سمت او چرخید

 .انگار به گوش هایش بابت آنکه شنیده بود، اعتماد نداشت

 !ت؟ تو که گفتی با پدر و مادرت زندگی میکنیچی؟ خونه-

 .رسولی متاسف آهی کشید

 .گند خورد تو سوپرایزم! فعال مستقیم برو، بهت میگم کدوم سمتی باید بری-

 .عکس العملی که از مهسا ندید، دستش را چند بار مقابلش تکان داد

  الو؟ کجایی دختر؟-

سرش مجبور به حرکت شد و بدون حرف مهسا با صدای بوق ماشین های پشت 

 .دیگری، مسیری که رسول نشان داد را رفت

 .چندان نوسازی، متوقف شدمدتی بعد، مقابل آپارتمان چهار طبقه نه

 .با کنجکاوی به اطراف نگاه انداخت. هزار سوال در سرش چرخ میخورد

  تازه خریدی؟-

دا و دعوا، با خیال راحت چند آره، راستش به یه جا احتیاج داشتم که بدون سر و ص-

 ...ساعتی اونجا بخوابم

 :نفسش را کالفه فوت کرد و ادامه داد
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تر و، حداقل قشنگمیدونم، زیاد قیافه درست حسابی نداره، ولی فکر کنم بشه داخلش-

 .از بیرونش کرد

 .کمربندش را باز و به بیرون از ماشین اشاره کرد

 .و هم نشونت بدمفضای داخل بریم-

ای زد و دست به سینه نگاهش مهسا بدون اینکه از جایش تکان بخورد، تک سرفه

 .کرد

 :رسول سوالی نگاهش کرد و گفت

  جان؟-

ببین درسته حالت خوش نیست و کم مونده بود سکته کنی، ولی اگه تا اینجا اومدم -

که  فقط برای این بود که اول بفهمم جریان این خونه چیه، دوم اینکه برسونمت جایی

بتونی استراحت کنی، وگرنه اگه خیال کردی دوست دخترتو ورداشتی، اوردی خونه 

  ...خالی که

 :ابرویی باال انداخت و ادامه داد

 !به همین خیال باش-

 :رسول چند لحظه ناباور نگاهش کرد. از شدت تعجب کوتاه خندید و گفت

 !چی؟-

 :مهسا ابرویی باال انداخت و شمرده، شمرده تکرار کرد 

 ...گفتم که... من... خونه خالی-

 :رسول میان حرفش پرید و با لحنی جدی گفت

 !خواهش می کنم ادامه نده-

آنقدر عصبانی بود که میتوانست همان لحظه مهسا را از ماشین بیرون بیاندازد. بهش 

 ...اشبرخورده بود. به خودش و مردانگی

  ...میخوام بیارمت تو منو بعد این مدت، چطوری شناختی که فکر کردی- 

 :با لحن تمسخرآمیزی ادامه داد
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 !خونه خالی-

 .مهسا که نگاه دزدید، نفسش را با حرص فوت کرد

 .من فقط خواستم خونه ای که خریدم رو بهت نشون بدم-

 .مو به دست بیارمدوست داشتم با تو آرامش نداشته

براش، نقشه بکشیم خواستم لحظاتم رو باهات شریک بشم. دوتایی با هم ذوق کنیم 

 ...چطوری قشنگش کنیم

من هنوز به هیچ کس نگفتم که این خونه رو خریدم. نه پدر و مادرم، نه رادمان و نه 

 !حتی بهترین دوستم شاهو

 تو رو محرم اسرارم دونستم و اونوقت اینجوری به قضیه نگاه می کنی؟ 

های با  ناخنمهسا سرش را پایین انداخت و بی هیچ حرفی مشغول بازی کردن 

 .دستش شد

رسول را که روی خودش حس کرد، بغ کرده و مثل کودکی خطاکار  نگاه سنگین

 .زمزمه کرد

 ...ببخشید، من منظوری نداشتم-

  !منظورت که واضح بود، بهم اعتماد نداری-

 .ترهاینطوری که تو فکر میکنی نیست رسول، موضوع پیچیده-

 .خیلیای دیگه، خط قرمز حساب میشهیه سری چیزا برای من و دلناز و 

ماها اینجوری بار اومدیم. مثال همین االن اگه خانواده تو بفهمن با یه دختر قرار 

داشتی، چی میشه؟ تهش یکم اخم و تخم کنن یا طعنه بزنن که با دخترا میپری! ولی 

نده همین اتفاق اگه تو خونه ما بیوفته و از ماجرا بویی ببرن، خونه میشه قیامت! ز

 !نمیذارن منو

 .. دیگه حتی حرفامو گوش هم نمیدنخصوصا اگه بفهمن باهات تا خونه هم رفته باشم

 .خودشون میبرنو میدوزن و تنم میکنن

 .بحث امروز و دیروزم نیست، یه عمره تو گوشم خوندن که باید بترسم
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 !من نمیگم تو آدم بدی هستی، ولی یه سری چیزا برای من تابوئه

 .حظه ای نگاهش کردرسول چند ل

 .حقیقت آن بود که از دید مهسا به ماجرا نگاه نکرده بود. شاید هم حق داشت که بترسد

اگر خودش با چشمانش پرونده هایی که شامل تجاوز به دختران و حتی پسران کم 

سن و سال و گاهی خردسال را ندیده بود، شاید این ترس برایش منطقی نبود اما حاال 

دودی به او هم حق بدهد وقتی به بچه های کوچک هم رحم نمیکردند، میتوانست تا ح

پس دختری جوان که به مراتب بیشتر مورد توجه قرار میگرفت، طبیعی بود که 

کار باشد اما او نمیخواست مهسا را آزار بدهد، قرار بود هر دو آرامش محافظه

 .یکدیگر باشند

 .در دل معشوقش بکارد شاید زمان بیشتری نیاز بود تا بذر اعتماد را

 :پس مهربان و با کمی شیطنت گفت

 !گاهی دور زدن خط قرمزا، اونقدرها هم بد نیست-

 .رسول در را تا انتها باز کرده و خودش کنار کشیده بود تا مهسا جلوتر وارد شود

 .با تردید پایش را در خانه گذاشت. نگاهی به اطراف انداخت

 !تی بود، کامال عریانخانه عاری از هر گونه وسیله حیا

 .با تعجب سمت رسول برگشت

  !اینجا که هیچی نداره-

 .سری تکان داد و تایید کرد

  !تریدوست نداشتم تنهایی پرش کنم، تو خوش سلیقه-

 ...در دل مهسا، ناخواسته قند آب میشد. حس خوبی داشت.حسی مثل خوشبختی

 .رسول با دست به جلو اشاره کرد

خونه رو هم ببینی. هر چند که بزرگ نیست و چند دقیقه بیشتر بریم بقیه جاهای -

 .طول نمیکشه

 .مهسا از راهرو عبور کرد و پایش را در حال نسبتا کوچک گذاشت
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ی اپن سمت چپ و اتاق خواب ها سمت راستش از آن نقطه که ایستاده بود، آشپزخانه

 .بودند

ریبا دوزاده متری بود. به سمت راست حرکت کرد و در اتاق اول را باز کرد. تق

 .ش را جلب کندبدون هیچ چیز خلصی که توجه

 :سراغ اتاق دوم که رفت، رسول گفت

 .نجفتشون هم اندازه-

مهسا چشمش به پنجره بزرگی بود که اجازه عبور  نور آفتاب را به داخل اتاق میداد 

 .و آن را روشن تر و دلباز تر از اتاق اول نشان میداد

  بود اگر فکر میکرد آنجا میتوانست اتاق خوابشان باشد؟رویا پردازانه 

 .ت قشنگه، این اتاقت قشنگترخونه-

 .رسول هم با لذت به به اطرافش نگاه کرد

 .و دوست دارمولی کال همه جاش منم این اتاق رو بیشتر دوست داشتم.-

  ...شاید چون حاصل زحماتمه

  :ساده و بی تکلف پرسید

  خیلی گرون شد؟-

 !سنگینی کشید. گران تمام شده بود نفس

و دادم براش. ولی پشیمون نیستم. اینجا دیگه راحتم، تمام پس انداز این سال هام-

 .خودمم

مهسا نگاهش به روزنامه باطله هایی که بود که چندتایی از آن روی زمین افتاده 

 .بودند

 :آن ها را بهم نزدیک کرد و رو به رسول پرسید

 بشینیم؟-

 ...همید این مرد چه دردی در سینه داردباید میف
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در حال بررسی و تایید حقوق و اضافه کاری، کارکنان شرکت بود و گذر زمان را 

 .حس نمیکرد

 .هر چه به آخر سال نزدیکتر میشدند، سرش شلوغ تر از قبل میشد

 .به نظرش اگر این ماه حقوق کارمندان را زودتر پرداخت میکرد، بهتر بود

 .داشتند زودتر خرید عید کنندشاید قصد 

 .تلفتش که زنگ خورد، خودکار را روی میز رها کرد و گوشی را برداشت

 بله؟-

 .منشی اش جواب داد

 .یه آقایی به اسم اشتیاق اومدن و اصرار دارن که شما رو مالقات کنن-

 .لبخندی روی لبش نشست. منتظرش بود اما نه به این زودی

 !بهترزیر لب با خود گفت؛ چه 

 .دکمه کتش را بست و خودش را به ظاهر مشغول کار کرد

 .ضربه کوتاهی به در خورد

 :کوتاه گفت

 .بفرمایید-

 .صدای باز شدن در را که شنید، زیر چشمی به بهمن اشتیاق نگاه انداخت

 .تر شده بودسر و وضعش نسبت به قبل، اسفناک

شده بود، نشان میداد که لباس های مندرس، صورت سیه چرده و هیکلی که الغرتر 

 .این مدت، روزهای راحتی را نگذرانده

 .سالم-

تاپ بود، بگیرد و دست به صدای بهمن باعث شد، نگاهش را که ظاهرا به روی لپ

 .اش شودسینه، خیره

 .بهمن سنگینی نگاه پرمفهوم شاهو را تاب نیاورد و  سرش را پایین انداخت
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 !پارسال دو... دوست، امسال آشنا عـ... علیک سالم جناب ا.. اشتیاق.-

 ...موهللا شرمنده-

 .شاهو به مبل های اداری اشاره کرد

 .بفرمایید-

 .بهمن مطیعانه به حرف شاهو عمل کرد و نشست

چـ... چند ماهی ظاهرا ا... از دسترس خارج بودید و کـ... کسی از شما خبر نداشت، -

 .تعجب میکنم ا... االن اینجایید

یگه باید پو... پول طلبمو، به خواب ببینم ولی ظاهرا او... اومدین که فکر میکردم د

 باالخره تصفیه کنید، درسته؟

بهمن باخجالت نگاهش را سمت دیگری چرخاند و با دست عرق پشت گردنش را 

 .گرفت

 با آنکه هوا اصال گرم نبود، او اما از شرم، از تمام جانش انگار آتش بیرون میزد

 .راسیَتش... هنوز نتونستم... پول جور کنم... من-

 .یعنی اومدم اگه میشه، یه مدت صبر کنید برام

 :شاهو تک خنده ای زد و با لحنی متعجب، گفت

بله؟! بعد از تمام ایـ... این مدت که غیبتون زده، تازه او... اومدین مهلت بگیرید؟ -

ار بود بدهیتونو صاف کنید دیگه تا... تا کی باید صبر کنم جناب؟ شـ... شما اگه قر

 !که تا اااالن این کارو کرده بودین

  !به خدا خواستم درستش کنم، نشد-

 .شما آخرین امیدم بودی، صد نفرو واسطه کردم تا بتونم ازتون نسیه جنس ببرم

 .وقتی قبول کردین باورم نمیشد، گفتم دیگه این دفعه تمومه

 ...سیاه نشو طرف آدم حسابیه، پیش این یه نفر حداقل رو
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کم قرضامو صاف کنم، یه حقوقی میشد برای میخواستم مغازه بزنم. با درامدش، کم

نباشه، ولی وقتی پیشونی نوشت یکی سیاه باشه،  خودم که همیشه هشتم گروئه نهم

 ...نمیشه باهاش جنگید

  خب پـ... پس چی شد؟-

 .نفسش را فوت کرد و آهی کشید

ونه هر چی جنس خریدم، خالی میکنه و باز من میمونم ای اقا... چمیدونستم دزد شب-

 ...و دستای خالی

ترین طلبکار منی، واسه همین اول اومدم سراغتون، تا یه مهلتی تازه شما متشخص

 .بگیرم

 ...بقیه رو که جراتشو ندارم راستش

هام... این مدت مریض و افسرده شدن، دیگه نمیشه ولی مجبورم، به خاطر بچه

 .ردکنترلشون ک

 .میخوان مثل قبل زندگی کنن

 .پسرم که تهدیدم کرده میره و واسه خودش تنها زندگی میکنه

 .سفقط قد و هیکل داره، وگرنه هنوز خیلی بچه

  !نمیخوام چهار صباح دیگه، بشه یکی مثل من

 !تازه اگه اون بره، دخترمم هوایی میشه

 :تفاوت، پرسیدخیال و بیشاهو با لحن به ظاهر بی

حاال میخوای چی... چیکار کنی؟ چجوری میخوای بـ... بدهیاتو صاف کنی؟  خب-

  اااصال منم مهلت بدم، کـ... کی میتونی پولمو بدی؟

 ماه؟ هوم؟ ک... کمه؟ دو ماه چی؟ یک

... آقای اشتیاق؟ چقدر من صبر کنم پو.. پولمو میدی؟ یه چـ... چرا جواب نمیدی آ

اااالن به نگهبان شرکت زنگ نزنم تا قـ... قبل از  دلیل بهم بگو تا قانع شم و همین

 !او...اومدن پلیس، نگهت داره و نذاره از اینجا بری

 .بهمن وحشت زده سرش را تکان داد
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من... اگه منو بگیرن چه فایده ای برای شما داره، اگه بیرون باشم شاید بتونم یه -

 پولی دربیارم، ولی تو زندون چی؟

 .انداختشاهو شانه باال 

 !راست میگی، پو... پولی دستمو نمیگیره، ولی دلم که خـ... خنک میشه، نمیشه؟-

 .بهمن مایوسانه به شاهو نگاه کرد

 ...ولی... ولی من فکر کردم که شما-

 من چی؟-

 .چند لحظه سکوت کرد تا به بهمن بیشتر از پیش، دلهره دهد

 ک... کمکت میکنم؟-

 .زونکنی را از روی میز برداشت و با تعلل آن را باز کردلبخند زد و از جا بلند شد. 

 ...خب شاید بکنم-

 .بهمن که فکر میکرد شاید اشتباه شنیده، ناباور به شاهو نگاه کرد

 واقعا؟ میتونید؟-

 .شاهو دست از ورق زدن برداشت و زونکن را روی میز رها کرد

 .به سمتی که بهمن نشسته بود، رفت و مقابلش ایستاد

 ..... تونستن که میتونم، ولی باید دلم بخواد! یعنی با... باید راضیم کنیتو.-

از میعاد شنیده بود که دلناز تا چند وقت اخیر خانه مادربزرگ او زندگی میکرده اما 

 .نفهمید چرا بعد از مدتی، میعاد رد دلناز را گم کرد و دیگر زیاد هم پیگیرش نشد

  م؟مربوط میشه به برادرزاده-

 .تای ابروی شاهو باال رفت. خود بهمن زود به  سراغ اصل موضوع رفته بودیک 

 .روی مبل نشست و پا روی پا انداخت

  !درسته-

 .من میدونم پیش شماست، میعاد بهم گفت با مادربزرگتون زندگی میکنه-
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  !نمیخواستم ولش کنم، مجبور شدم

 .باید باهاش حرف بزنم

 .باال انداختاش را خاراند و شانه شاهو شقیقه

برای من ف... فرقی نداره! منتها فکر نکنم خو... خودش دلش بخواد شما رو ببینه. -

 !کا... کاری که باهاش کردین، هیچ تو... توجیهی نداره

 .بهمن ناراحت سر تکان داد

چاره ای نداشتم، نمیشد صبر کرد! اگه دست دست میکردم، گیر میوفتادم. ولی همش -

 .االن کجاست، چیکار میکنه فکرم درگیر بود که

 .خودم اصال میعاد رو فرستادم پیگیر بشه

 .مون بودناول رفت سراغ دوستش که همسایه

 !دختره نم پس نداد

 .آخرش سیبیل اون بنگاهیه رو چرب کرد تا تونست ادرس گیر بیاره

 .اصال همین که فهمیدم پیش مادربزرگ شماست، دلم آروم شد

 .بار پوزخند زدشاهو این

بهت نمیاد ااادای آدمای نگران رو در بیاری آ... آقای بهمن اشتیاق! خو... خوب -

  !گوش کن ببین چی... چی میگم

 .یه پی... پیشنهاد برات دارم

  !هیچ ا... اجباری هم نیست، میتونی ق... قبول کنی یا بالعکس

 .میشنوم-

 .رو میدم من تمام ق... قرضا و بدهی هات-

 .اش هم نمیگنجیداور خندید. چنین چیزی در مخیلهبهمن بی هدف و ناب

  و در ازاش؟-
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... عالم و آدم بدهکاری، پ... پرداخت میکنم و تمام او... اون مبلغی رو که به عا-

در ع... عوض فقط مقروض یک نفر میمونی، من! برای ا... احتیاط ازت سفته به 

که ازت میخوام رو بی کم و اااندازه بدهیت میگیرم اما اگه قو... قول بدی چیزی 

  !کا... کاست انجام بدی، هیچ وقت ازت او... اون پول رو نمیخوام

 :بهمن با تردید پرسید

 .چیکار باید انجام بدم-

 .این بار شاهو با لبخند، پاسخ داد

دلناز به ا.. اندازه کا... کافی به خاطر شما اذیت شده. دیگه نمیخوام با... با بهونه یا -

  !... پسرت، باعث آ... آزارش بشید. هم خودت، و هم پبی بهونه

به مبلغ قا... قابل توجهی رو به حسابت میریزم که... که بری یه شهر دیگه زندگی 

  !کنی

 .م... مهم نیست کجا، مهم اینه که با تهران فا... فاصله داشته باشه

مغازه ای اگه همکاری کنی، هم از شر بدهی هات خالص میشی و هم میتونی اون 

 .که گفتی آ... آرزوش رو داری، راه بندازی

ست. یه زندگی مناسب و با آ... آرامش و ااامکانات تو یه مو... موضوع خیلی ساده

 .شهر دیگه، یا زندانی شدن تو تهران

  !حتی ا... اگه گیر پ... پلیس نیوفتی، بعید میدونم طلبکارات ولت کنن

 !این رو مطمئن باش بهمنیه روز خوش نخواهی داشت... ای... 

 .با وجود تمام وسوسه ها، هنوز قانع نشده بود

 اون همه پول خرج میکنی فقط برای اینکه به دلناز نزدیک نشیم؟ چرا؟-

 .میخوام آ... آرامش داشته باشه-

 .بهمن باز سوالش را تکرار کرد

  چرا؟-

  مهمه؟-
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که محبور شدم این چند اون برادر زاده منه، یه عمر خودم بزرگش کردم. درسته -

ماه رهاش کنم ولی خیالم راحت بود که بلده از پس خودش بربیاد. در ثانی جای بدی 

هم نبود. ولی حاال... چرا باید اینقدر هزینه کنید؟ چیزی که برای شما زیاده، دختره! 

 .پس چرا دلناز؟ میخوام بدونم هدفت چیه آقای سلطانی

 .شاهو تنها در سکوت نگاهش کرد

 ...ایه، اهل این برنامه ها نیست... اونون دختر سادها-

 .میان حرفش پرید

ای تو ا... امنیت باشه، اون به پسر تو عالقه من نمیخوام با... بازیش بدم! میخوام-

وقت مزاحم دلناز نشه وگرنه قو... قول نداره. باید ک... کنترلش کنی تا هی... هیچ

  !ده ااازت دارم و میتونم ازت شکایت کنمنمیدم که یهو یادم نیاد یه طلب گن

 ...دلناز یتیمه، اگه اذیتش کنی-

  دندان هایش را به هم سایید. راجع به او چه فکری میکرد؟

  !من دو... دوسش دارم-

 .اش را ادامه ندادانگار خودش توقع این جمله و اعتراف را نداشت که جمله

 .از جا بلند شد. نفسش سنگین شده بود

 !دیگه بری، به پی... پیشنهادم فکر کن و جوابتو بهم بده بهتره-

 .دلناز با تالش چندباره، باالخره توانست اجاق گاز را روشن کند

ای، اتومات و لمسی خانه شاهو عادت کرده بود که پاک انگار به صفحه گاز شیشه

از اش که زود به زود جرم میگرفت و شعله هایش از کار می افتاد را اجاق قدیمی

 .خاطر برده بود

 .تر آمد تا صحبت هایش را دلناز واضح بشنودمهسا نزدیک

 .آره خالصه... کلی باهام حرف زد-

بهم گفت اگه ازدواج کردیم تو مشکلی با این قضیه نداری؟ گفتم من میخوام با تو 

 .زندگی کنیم

 .برادرت چجوریه و چه شکلی اصال فرقی برای من نداره
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  ت چی؟گفت خانواده

 :دلناز در حالیکه قابلمه کوچِک پر از آب را روی حرارت میگذاشت، پرسید

  برای همین قضیه ترنس بودن داداشش؟-

 .آره، حتی مثل اینکه یه مدتم با شاهو میرفته روانشناس-

دلناز با شنیدن نام شاهو، سرتا پایش گوش شد اما سعی کرد ظاهرش را بی تفاوت 

 .نشان دهد

 ...د، بریم یشینیم. خب میگفتیتا وقتی آب جوش بیا-

باشه، هیچی دیگه ظاهرا رادمان افسردگی داره، این روانشناس رفتنشم زیاد نتونسته -

 .کمکش کنه چون تو خونه درگیریش زیاده

منم بهش راستشو گفتم، بابا مامان من کجا میدونن ترنس چیه؟ گفتم هیچ اطالعی 

 .ندارن

 .منفی نداره خیلی مهربونهولی من خدایی از بابام مطمئنم واکنش 

ای ندارم. یعنی نه که مهربون نباشه ها... ولی خب شاید بخوره تو مامانم هیچ ایده

 .ذوقش

 یعنی اینقدر قضیه بین شما جدیه؟-

آره بابا، اون اوال شوخی میکردم میگفتم شوهر می خوام. یعنی  بدم نمیومد که -

 !متاهل باشم ولی نه به هر قیمتی و با هر کسی

از روز اول هم که رفت و آمد کردیم، با دید باز به این قضیه نگاه کردم ولی در کل  

 .به نظرم مکمل های خوبی برای همدیگه هستیم

 .لبخند زد و گونه مهسا را بوسید 

 .برات مهسا. تو خوشبخت باشی انگار منم خوشبختم شکر، خیلی خوشحالم خدا رو-

 .سرش را پایین انداختمهسا این بار واقعا خجالت کشید و 

  .قربونت برم. با این که هنوز چیزی معلوم نیست ولی خب میخواد بیاد خواستگاری-
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امیدوارم پدر مادرم راضی بشن... همش میترسم واسه خاطر داداشش نه بیارن. 

 .خودش که مشکلی نداره

 .ایشاهلل که راضی میشن-

 !خدا از دهنت بشنوه-

 :دلناز خندید و گفت

  االن اگه ننه اینجا نشسته بود، چی میگفت؟میدونی -

 .منتظر مهسا نماند و سعی کرد لحنش را شبیه به اختر کند

  !چه عروس بی حیا و هولی-

 .هردو این بار خندیدند

 :مهسا پرسید 

 راستی چی شد برگشتی اینجا؟-

 .دلناز آهی کشید

 خب اسی رو که یادته؟-

 :مهسا با تکان داد سر تایید کرد

 .باآره با-

گرفتنش و تنها کسی بود که از بین طلبکارا آدرس منو داشت. فکر نکنم دیگه مشکلی -

 .باشه

  .ننه هم دلش تو آپارتمان میپوسه، طاقت نداره مدت طوالنی اونجا باشه

 .باغ خودشدوست داشت برگرده تو خونه 

 :مهسا فکری پرسید

 .ش هم اینجا پیدا شدلهو پیدا کرده بود دیگه. سر و کخب پس میعاد چی؟ آدرست-

دونم آره، تنها نگرانیم همونه، احتماال هنوز نفهمیده که برگشتم. اگر پیداش بشه، نمی- 

 .باید باهاش چیکار کنم
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تونه کمکی بکنه؟ یا خبر داره که میعاد وخانواده به نظرت به شاهو اگه بگی، می-

 کنن؟عموت کجا زندگی می

 :داد و گفت دلناز سرش را باال و پایین تکان

نه بابا، اون از کجا بدونه بنده خدا. مگه کم بدبختی داره که خودمم مشکالتمو بندازم -

 گردنش؟

  زنه؟اصال مگه بهت نگفته بود که دوست داره؟ پس چرا هیچ حرکتی نمی-

 .دلناز بار دیگر آه کشید

  ...دونمنمی-

باوری به اطرافش نگاه اش گوشه ای کز کرده و با نادر همان زمان، شاهو در خانه

 .میکرد

انگار نه انگار که چند سال تنها زندگی میکرده، حاال فضای خانه برای گرفته و 

 .غمگینانه به نظر میرسید و تحمل تنهایی را غیر ممکن میکرد

 .در جای، جای خانه، دلناز را میدید

 .در حال آشپزی، تلوزیون تماشا کردن یا استراحت کردن در اتاقش

  ...اش بیابد، حاال اماهمین چند روز قبل، کافی بود اراده کند تا او را در چند قدمیتا 

کاش قدر میدانست و بیشتر از فرصت استفاده میکرد. کاش بیشتر با او حرف زده و 

 .خندیده بود

موبایلش را برداشت و شماره مادربزرگش را گرفت. بعد از چند بار بوق خوردن، 

 .جوابش را داد

 .مامی جان سالم-

 .چطوری پسرم-

  ش... شکر، خوبی؟-

 .یکم پام درد میکنه که عادی شده دیگه. خوبم مادر-

 از همون پ... پماد گیاهیه بزن، را... راستی ننه شام خو... خوردی؟-
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 .نه واال، حال رو پا وایسادن، نداشتم-

 :شاهو خوشحال از اینکه فرصتی نصیبش شده، سریع گفت

 .چسبه، تنهایی به منم نمیپ... پس من میارم-

 .خواد این همه راه بکوبی بیاینمی-

 .ا... اشکالی نداره، اااصال دلم تنگ شده برات میخوام ب... بیام ببینمت-

 .تماس را قطع کرد و با سرخوشی سوییچش را برداشت

 !...غافل از آنکه، قرار نبود همه چیز طبق خواسته او پیش رود

 .جا کرد و زنگ در را زدش جابهکیسه حاوی غذا را در دست

 .باغ نشودداد بی سر و صدا وارد خانهبا اینکه کلید داشت، ترجیح می

 .ای سکوت کرددلناز که مشغول حرف زدن با مهسا بود، لحظه

  صدای زنگ در بود؟-

 :مهسا با تردید گوش سپرد و گفت

  ...دونم، فکر کنمنمی-

 :خود گفتدوباره که صدای ایفون بلند شد، با 

 ...یعنی کیه-

 .شالی را شلخته روی سرش انداخت

 .خب اول بپرس کیه، بعد در رو باز کن-

 .شه، خرابهنمی-

 .صدای من برای اونی که پشت دره، میره ولی صدای اون برای من، نه

 .به میانه راه رسیده بود که در باز و شاهو در چهارچوب در نمایان شد

 .به هم گره خورد برای چند ثانیه، نگاه هر دو

  خواستند جز دیدن رخ یار؟دلتنگ بودند و مگر چه می
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 .دلناز با صدای آرامی سالم کرد و سرش را پایین انداخت

 .شاهو جلوتر رفت و مقابلش ایستاد

 سالم، خو... خوبی؟-

 .شاید عجیب بود، اما لکنتش را هم دوست داشت

حرف زدن میان جمالتش وقفه  اش که حیندر همین چند روز، کمبود کسی در زندگی

 .افتاد، کامال حس میشدمی

 ...خوبم-

 .شاهو دستی پشت گردنش کشید

 .با... باهم بخوریم غـ... غذا گرفتم-

 .چشمان دلناز به کیسه های در دست شاهو افتاد

 .چرا زحمت کشیدی، من غذا پختم-

 .نه بابا... زحمت کـ... کجا بود، تنهایی بهم نمیچسبید-

 .در حال خوش و بش بودند که اختر باالخره توانست خودش را برساندهمچنان 

ابتدا صدای برخورد عصا با زمین و بعد حضور خودش توجه هر دو را به او جلب 

 .کرد

  اومدی ننه؟-

 .شاهو با رویی گشاده، سالم کرد

 .سالم ننه، آ... اره اومدم. دلناز تو... تو هم بیا بریم شام بخوریم-

 ...خودم غذاآخه من -

 .شاهو میان حرفش پرید

 .آ... آخه نداره، اونو بذار فردا بخور-

  !مهسا هم هست-

 .جدا؟ خب او... اونم بیاد چـ... چه اشکال داره-
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 .میرم بهش بگمباشه، پس-

 :ننه که تمام مدت شاهد مکالماتشان بود، با ترشرویی گفت

 !دوزنبرن و میوایسید ببینم! چه از خودشونم می-

 :رو به شاهو ادامه داد

  !غذا رو بده-

 .شاهو با تعجب  کیسه را دستش داد

  !خوبه، به سالمت-

 :هر دو گیج نگاهی به یکدیگر کردند و در نهایت شاهو گفت

  چی؟-

 !رو دادی دیگه، برو گفتم غذا-

  اما... چرا؟-

 .تونم تو خونه راهت بدمپسرم، با این شرایط نمی-

 :را درک نکرده بود، دلخور گفتشاهو که کارهای ننه 

تونی راهم بدی؟ مگه و... یعنی چی... چی که نمیننه من اااصال نمیفهمم منظورت-

  چه... چه شرایطی هست؟

خواد چه شرایطی باشه؟ اگه قرار بود تو صبح تا شب اینجا باشی که دیگه می-

 .امانته خوام برگردم! من تو این خونه دختر جوون دارم، دستمگفتم مینمی

ذارم هر دفعه که دلت تنگ شد به بهونهء من، بیای با این دختره اگه خیال کردی می

 !و بری، کور خوندیو بکشیحرف بزنی و یکم بگو و بخند راه بندازی، بعدم راهت

 .هر چیزی رسم و رسومی داره، راه و چاهی داره

افتادین چی؟ برو خوب فکراتو طوری! اگه ازتون چشم بردارم و به گناه نمیشه که این

 .چیه؟ دلناز خانم با شما هم هستمبکن، واقعا قصدت چی

م میندازم بیرون، خواین فقط دوست، موست باشید که من جفتتونو از خونهاگه می

  !برید جاهای دیگه از این کارا کنین
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 :شاهو دلخور گفت

 .چیزا نیستمدونی من اااهل اینننه خو... خوبه می-

بلدن حرف بزنن، اگه راست میگی به حرفات عمل کن. فعال هم پاشو برو همه -

 .دیگه

ای ایستاده بود، شاهو نگاهی ناامید به مادربزرگ و سپس به دلناز که مغموم گوشه

 .انداخت

 :لبش را با زبان تر کرد و گفت

 .باشه، فـ... فقط یه سوال... پـ.... پس واسه چـ... چی وقتی زنگ زدم، گفتی بیام-

 :ننه در حالیکه کیسهء غذا را با خود حمل میکرد جواب داد

 !چون حال نداشتم شام بپزم-

 .هنوز از شوک رفتار مادربزرگش بیرون نیامده بود

 .واقعا او را بیرون کرد؟ احتماال حقش این نبود

کلید را در قفل چرخاند و با قدم های آرام و پر از تردید دوباره پا به خانه سوت و 

 .گذاشتکورش 

 .خودش را به اتاق خوابش رساند و روی تخت دراز کشید

 .اشبه ستاره فکر کرد. به روزهای کودکی و نوجوانی

اش به این که هر بار در بچگی کسی لکنتش را مسخره میکرد، ستاره با ترحم دلداری

 .میداد

تمام  گاه به چشم دیگری به او نگاه نکرده بود ولی شاهو با خیال خوش،ستاره هیچ

دلسوزی هایش را پای عشقی دو طرفه حساب کرده بود و عشق و عاشقی شاهین و 

 .اعالم آن به همگان، باعث تیر خالص به روی احساسات شاهو بود

 .حاال اما، شاهویی که در آستانه سی و سه سالگی بود به آن روزهایش میخندید

 .ان نیستندآدم ها در نوجوانی عجیب و غریب میشوند. اصال انگار خودش
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آنقدر فکر ستاره را در ذهنش بزرگ و پررنگ کرده بود که با وجود گذر چند سال 

 .و ازدواجش هم نتوانست خودش را جمع و جور کند

حس میکرد به او خیانت شده. بدبختی و بازندگی را در سلول به سلول تنش احساس 

 .میکرد

نست انجام دهد و انجام داده ازدواج با نیلوفر بی منطق ترین انتخابی بود که میتوا

 !بود

مثل کسی که در باتالق گیر افتاده باشد، از ترس گیر افتادن مدام دست و پا میزد و 

 .باعث میشد بیشتر از قبل، غرق شود همین

اما باالخره به خودش امد. سلسله اشتباهات را با بهبود بخشیدن اوضاع شرکت شروع 

 .ن از شاهین ستاره ادامه دادو با جدایی از نیلوفر و فاصله گرفت

 .را بست بار چشمانشنفس عمیقی کشید و این

اگر خجالت و تعارف را با خودش کنار میگذاشت، باید اعتراف میکرد که همین حاال 

اش بگذارد دلش میخواست بدون هیچ مانع شرعی یا قانونی سر دلناز را روی سینه

 .زیبایش را آرام به بازی بگیرد و در حالیکه او برایش پر حرفی میکند، موهای

بی اراده لبخند روی لبش نشست. این دختر خدای آرامش بود و در تمام حرکاتش 

 .نازی خدادادی داشت

 .احتماال اگر میفهمید شاهو چه تصوراتی با او دارد صد بار رنگ عوض میکرد

 .اش گرفت. داشتن همسری مثل دلناز حتما شیرین بودخنده

 .او را از فکر بیرون اورد صدای زنگ موبایل

 .نیم نگاهی به صفحه گوشی اش انداخت

 .شاهین بود! نچی گفت و تماسش را پاسخ داد

 الو-

 :شاهین با لودگی گفت

 سـ... سـ... سـ.... سسالاامم-

 !زهرمار-
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 فدای سلیس حرف زدنت بشه داداش کوچیکت،-

  شام میخوام بیام پیشت

  چـ... چی دو... دوست داری بیارم؟

  .دستی به شکمش که با شنیدن اسم غذا به قار و قور افتاده بود، کشید

  .عجب شام پر دردسری شده بود

  !کوفت-

 !ای جانم، هوس کوفته کردی؟ ندارن اینجا-

 عوضش تا دلت بخواد انواع و اقسام پیتزا موجوده. کدومو دوست داری؟

میدی؟ جواب پپرونی؟ سبزیجات؟ مخصوص؟ گوشت؟ مخلوط؟ الو؟ الو؟ جواب ن

 .ندی خودت ضرر میکنیا. برات رژیمی بدون پنیر سفارش میدم اصال

 !شاهین-

 .خب بابا، خدافظ-

 .پوفی کشید و منتظر شاهین ماند

 .آمدنش بد هم نبود. او را از فکر و خیال بیرون می آورد

ساعتی بعد دو برادر در حال خوردن پیتزا بودن و گه گداری با خاطره هایی که 

 .تعریف میکرد، زیر خنده میزدندشاهین 

  !به خدا از همون اول سگ اخالق بودیا-

یادته با پسره دعوات شد هیچی هم بهش نگفتی یهو رفتی توپشو پاره کردی! جونش 

 .به توپه بند بود. چقدر پزشو میداد. توپم خارجیه، بابام از انگلیس برام آورده

 .شاهو خندید

 .پسره پـ... پررو حقش بود-

  ته هر بار یکیمون دعواش میشد، اون یکی هم سر میرسید دوتایی حمله میکردیم؟یاد-

 .تک خنده ای زد و به تایید سر تکان داد
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آ.... آره اکثر او... اوقاتم اونی که میزد ما بودیم، جز او... اون دفعه که هـ... هفت -

  !تایی ریختن سرمون

م ایـ... این بود که تقسیم شدن نصفشون فایدهم... من نبودم زنده نمیموندی، تـ... تنها 

 !و میزدن، نصفشون تو... تورومن

  آ... آخه برای چی با اون همه آ... آدم در افتادی تو بزمجه؟

 :شاهین گازی به پیتزایش زد و جویده و نجویده گفت

هاشم من فقط یا یکیشون دعوام شد، چمیدونستم چهار تا داداشاش و دوتا پسرخاله-

  ن؟هست

 .شون اومدن بیرونیهو دیدم یه گله از خونه

 !پشمام ریخته بود

  !فقط قـ... قیافه مامان وقتی ما رو کـ... کبود و خونی و خاکی دید-

 .با یادآوری چهره مادرشان باز زیر خنده زدند

بدبخت مامان چقدر براش مهم بود که از همون بچگی با کالس و با پرستیژ باشیم -

 !وال هی حمله میکردیم به بقیهدر عوض عین مغ

 .در عوض تو... تو فقط جلوی ستاره مو... مودب بودی-

 .هایش توی هم رفت و ته مانده پیتزا را در جعبه انداختستاره اخمشاهین با شنیدن اسم

 .من دیگه سیر شدم-

 چـ... چته؟ دعوا کردین؟-

 .مهم نیست بابا، ما روزی ده دفعه دعوا میکنیم-

 ...هیچ وقت اااز خونه نمیزدی بیرون ولی هـ...-

 .این بار یکم پیاز داغش زیادی شد. درست میشه-

 :بحث را عوض کرد و پرسید

 تو چی؟ ننه برگشت خونه خودش اره؟ دلنازم رفت؟-
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 .شاهو آهی کشید و تایید کرد

 .باید بهش سر بزنم، یه مدته ندیدمش-

  ای؟ستارهبزن، تنهاست ا... اتفاقا... شاهین تو عاشق -

 :دفعه ای شاهو جا خورده بود، صورتش را خاراند و گفتشاهین که از سوال یک

  آره، گمونم. چطور؟-

 :ای نامشخص، زمزمه وار گفتخیره به نقطه

 ...فـ... فکر کنم خاطر دلی رو میـ... میخوام-

  ؟این که دیگه فکر کردن نداره، قشنگ تابلوئه دوسش داری. چه مرگته دقیقا االن-

 ....آخه یکم تردید دارم آ..-

 .شاهین درست جایی کنار برادرش نشست و سرش را روی شانه او گذاشت

 کنارش آرامش داری؟-

 .خیلی-

  وقتی پیششی حالت خوبه؟-

 .خیلی-

 قلبت تند تند میزنه؟-

 .این بار شاهو جوابش را نداد

 .هوم؟ برو بهش بگو، من نگفتم االن یارو بچه هم داره-

  !زهرمار-

 .شاهین باز خندید

 .ناموسا دیالوگ این فیلمه مونده بود تو دلم. میخواستم یه جا ازش استفاده کنم-

 :ای زد و این بار جدی گفتتک سرفه

 .ولی جدا از شوخی فکر میکنم دلناز دختر خوبیه، یعنی به همدیگه میاین-
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 .به اصطالح چی میگن؟ تفاهم دارین

میزنیم ولی بدون  دفعه بحثمون میشه و تو سر و کله هم مثال من و ستاره روزی صد

  همدیگه هم نمیتونیم. میگیری چی میگم؟

  ...اوهوم-

  یعنی حله؟ میری خواستگاری؟-

 :این بار شاهو بدون تردید گفت

 .میرم-

شاهین به یکباره از جا بلند شد و شیشه خالی نوشابه را به عنوان میکروفن خیالی 

 .استفاده کرد

  ...افتخار عروس و داماد جذابمون بزنید کف قشنگه روبه -

 .شاهو با خنده لگدی به او زد

 !ببند دهنتو-

بازی در اورد که باالخره از تک و تا افتاد و کنار شاهین آنقدر شوخی و مسخره

 .شاهو ولو شد

 .که نفس نفس میزد، عرق صورتش را پاک کرددر حالی

 .از بس خندیدم، دلم درد گرفت-

  !خلی به قرآن-

 .کمی سمت شاهو چرخید

 ...شی داداشمروشنه، خوشبخت می این دفعه دلم-

  سر چی با... با ستاره بحثت شد؟-

 .شاهین نفسش را کالفه بیرون داد

 .بیخیال-

 .تر ا.. از قبل باشهآ... آخه به نظر میرسه جدی-
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 .شاهین به سقف خیره شده بود

 .آره، گمونم... ولی حل میشه-

  خـ... خب جریان چیه؟-

  !یه چیزی شده که من راضی نبودم، از اولم میدونست که راضی نیستم-

اعصابم خرد بود ولی نخواستم تو روش اخم و تخم کنم با این شرایطی که داره. گفتم 

 .کاری پیش اومده چند ساعت دیگه میام

 .م بخورهبیشتر میخواستم یه بادی به کله

رش گذاشت و خود را باال کشید تا درست برادرش را شاهو با تعجب دست زیر س

 .ببیند

  من که نفهمیدم چی... چی میگی. چی شده مگه؟-

 :شاهین کمی من من کرد اما نگاه خیره شاهو را که دید، گفت

 !بارداره-

 .ای طول کشید تا بتواند، حرف شاهین را درست درک کندچند لحظه

  ستاره حامله بود؟

  خب؟-

  !دار میشیمداشم، میگم داریم بچهخب که خب دا-

 ایـ... اینو که فهمیدم، میگم دلیل دلخوری تو چیه؟-

  !همین دیگه، همین که بارداره-

 .شاهو گیج نگاهش کرد و کوتاه خندید

  یعنی چی؟-

اه، شاهو چرا خنگ میشی تو؟ میگم من از اول طی کردم که حاال حاالها بچه -

 .منمیخوام! حداقل تا چهل سالگی
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با هم صحبت کرده بودیم. قرار مدار گذاشتیم. اونم قبول کرد! اونوقت حاال چی؟ تو 

  !این وضعیت که آدم نمیتونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، یه بچه هم بیاریم

 .شاهو کامل نشست و حرف شاهین را قطع کرد

دا... داری وایسا بـ... ببینم! تو جدی داری حـ... حرف میزنی یا باز مسخره بازی -

  !در میاری؟ یه جوری شا... شاکی هستی انگار او... اون تنهایی تولید مثل کرده

هـ... هر چی بوده شاهکار جفتتونه، میخواستی حواستو همون موقع که باید، جمع 

 حساسه ولش کردی و او... اومدی ور دل من؟ میکردی ا... االن که زنت بارداره و

 .تکان دادشاهین نچی گفت و سرش را 

 .بابا چرا نمیفهمی، من بچه نمیخوام فعال، اصال آمادگیشو ندارم-

 ...ذهنم مشغوله. درگیرم با خودم. موندم چطوری راضیش کنم بچه رو بندازه

  تو بکشی؟عجب خری هستی تو! یعنی چی بندازه؟ جدی جدی میخوای بچه-

 .بابا چه بچه ای؟ هنوز جون نداره، اندازه نخوده-

ته، وقتی داره ا... از مامانش تغذیه میکنه ندازه نخود و کشمشم باشه بازم بچها... ا-

وقت و نیگا؟ اگه بخوای مجبورش کنی، هـ.... هیچیعنی جون هم داره، شاهین من

 .یادش نمیره این کارتو

 .شاهین آهی کشید. خودش هم درمانده شده بود

 ...بچه نممیدونم تو یه بخشی از ماجرا خودمم مقصرم ولی من -

 .اجازه نداد حرف بزند

خـ... خب حاال که شده، میخوای بری بهش بگی بکشش؟ تازه او.. اون بچه هیچی، -

فکر خود ستاره نیستی؟ ا...اگه بالیی سرش بیاد چی؟ تو ایـ... ایران که اگه بچه 

 !مشکلی نداشته باشه، قا... قانونی سقطش نمیکنن

 .اش شدبار شاهین با تردید خیرهاین

 ...خب واسه همین گفتم درگیرم-

چـ... چرا زودتر نگفتی؟ دو ساعته او... اومدی اینجا داری چـ... چرت و پرت -

 .میگی یه کلمه نگفتی
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 .خب نخواستم حالتو بگیرم-

ما ایـ... این حرفارو داریم مگه باهم؟ پا... پاشو برو نمیخواد ایـ... اینجا بشینی. برو -

 .هش محبت کنیه دسته گل بگیر براش. ب

 .ایـ... این حرفارو من نباید بهت بگم اااحمق. اون االن بهت احتیاج داره

 .از جا بلند شد سنگین شاهین

 ...باشه-

 :هذیان وار گفت

  یعنی جدی جدی دارم بابا میشم؟-

 !گمشو برو دیگه-

مهسا گوشه آشپزخانه روی صندلی چوبی نشسته بود و در حالیکه جمالت را در 

 .رتب میکرد، ناخودآگاه چند برگ کاهو را ریز ریز کردذهنش م

 .زهره مقابل گاز ایستاده و پیاز تفت میداد اما همزمان حواسش به دخترش بود

  اسپند رو آتیش شدی؟ میخوای چیزی بگی؟ چی شده که عین-

 .این برای مهسا از معدود دفعاتی بود که از مادرش خجالت میکشید

 .را پیش بکشد نمیدانست چطور حرف رسول

 .کنم نه، یعنی آره... فکر-

 .ابروهای زهره از تعجب باال رفت. تا به حال مهسا را در این حال ندیده بود

 .زیر شعله را خاموش کرد تا پیازها نسوزند و بعد کنار مهسا نشست

 .با دقت زیر نظرش گرفت

 .خب بگو دیگه-

  درن؟اممم، میگم مامان تو با ازدواج سنتی موافقی یا م-

 :همان جمله کافی بود تا بتواند حدس بزند حرف دل مهسا چیست. با این حال گفت

 .وا، یعنی چی؟ مدرن و سنتی چیه دیگه-
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 :مهسا کالفه توضیح داد

 .خب، سنتی یعنی همینطوری که مامان پسره پسند میکنه، براش میره خواستگاری-

 .مثل ازدواج تو و بابا و خیلی های دیگه

 .ی اینکه دختر و پسر از هم اول خوششون میاد و  بعد ازدواج میکننمدرن هم یعن

چی بگم واال، تو هر دوش ازدواج موفق و ناموفق بوده. بستگی به آدمش داره سنتی -

 .و مدرنش برای من که مهم نیست

 :با هوشیاری ادامه داد

 کسی چشمتو گرفته؟-

 .مهسا نگاه دزدید و سرش را به تایید تکان داد

 .مامان یعنی... خیلی پسر خوبیهآره، -

مون بزنن خونه گفت بهتون بگم زودتر که آمادگی داشته باشید، به مادرش بگه زنگ

 .تا یه وقتی مشخص کنن

  !خب درست و حسابی باید برام تعریف کنی-

 کی هست؟

 !خونه دلنازس، چطور بگم... دوست نوه صاحبیکم پیچیده-

 .بزند جز آنچه که دخترش به زبان آورده بودزهره حدس هر کسی را میتوانست 

 .ای گیج نگاهش کرد و جمله مهسا را در ذهنش مرور کردلحظه

  خونه دلنازو تو از کجا دیدی دیگه؟دوست نوه صاحب-

 .زده خندیدمهسا دستپاچه و هول

 .ایهخب آخه، گفتم که قبال. صاحبخونه دلناز یه خانم مسن-

 .میزد یکی دوباری هم دوستش رو با خودش اورده بودش هم خیلی بهش سر بعد نوه

 .. به نظرم خیلی پسر خوبیه مامانو دیدیماتفاقی هم

  س؟خب اسمش چیه؟ چند سالشه؟ چیکاره-
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رسول، وکیله. وضع مالیش بد نیست. یعنی نسبتا خوبه. من فقط خودش رو میشناسم -

 .ش رو ندیدمیه بار برادرشو دیدم همین، باقی خانواده

 :زهره متفکر گفت

  چی بگم واال، بذار زنگ بزنن. فقط موندم به بابات چی بگم؟-

 :پر از تردید سوال کرد

  تون چطوری بوده؟ خیلی باهاش صمیمی شدی؟و بهم بگو. رابطهمهسا راستش-

  چند وقته باهاش در ارتباطی؟

  !بابات بفهمه دوست پسر داشتی خیلی ازت شاکی میشه

 .بزرگ نکردیمما اینطوری دختر 

مامان! چرا اینطوری میگی؟ خب دوره زمونه عوض شده. دیگه کسی مثل قبل -

 .ازدواج نمیکنه

گذشت اون روزایی که دختره مینشست کنج خونه تا آفتاب و مهتاب نبینتش. یه 

 .زندگیش خواستگار هم براش پیدا بشه بره سر خونه

 .ه بشناسمشبعدم من فقط یه مدت کوتاه باهاش در ارتباط بود ک

 !ببینم چطور آدمیه، چه اخالقایی داره، همین

اش رفته و دو نفری در آخر از جا بلند شد. اگر مادرش بو میبرد که با رسول به خانه

 .آنجا چند ساعت تنها بودند حتما سکته میکرد

 :با بغض ساختگی گفت

 ...نمیکردم اینقدر بهم بی اعتماد باشی واقعا فکر-

 .آشپزخانه را داشت که زهره دستش را گرفت و مانع شدقصد ترک 

خب تو هم! چه زود بهش برمیخوره. تو دختر عاقلی هستی. ولی خب میترسم گول -

 .بخوری، حریف احساساتت نشی

نمیتونم نگرانت نباشم ولی اگه تو میگی پسر خوبیه حتما هست بگو زنگ بزنن 

  ...مادر
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 :تاش را بوسید و گفمهسا با ذوق گونه

 .قربونت برم-

 .زهره خودش را عقب کشید

اه ولم کن، باز چسبیدی به من؟ زشته اینطوری ذوق میکنی. میگن دختره چه هوله! -

 .خوددار باش یکم

 .مهسا نمیتوانست ذوقش را پنهان کند و لبخند صورتش را دربر گرفته بود

 .چشم، چشم-

 .به یکباره یاد حرف رسول افتاد

 .اش نسبت به شرایط رادمان کامال توجیه شوندخانوادهاز او قول گرفته تا 

 ...فقط یه چیز دیگه هم هست-

 .دیگه چی؟ اگه گذاشتی من آشپزی کنم آخرش-

 .. راجع به داداش رسولهخب ببخشید یهو یادم اومد-

  مگه داداشش چشه؟-

 .مهسا درمانده از اینکه چطور ماجرا را تعریف کند، گوشه ناخنش را جوید

 .حرصی نگاهش کردزهره 

 .پس چرا اللمونی گرفتی؟ بگو دیگه-

  !خب... خب داداشش، دختره-

 .ای نرسیدزهره سعی کرد جمله مهسا را درک کند اما به نتیجه

  خل شدی؟ یعنی چی؟-

 .مهسا با من من جواب داد

 !آخه داداشش ترنسه-

 .زهره فکر کرد حتما اشتباه شنیده

 چی؟ ترنس چیه دیگه؟-
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  ترنس نمیدونی؟مامان! -

  نه واال... مریضی، چیزیه؟-

مهسا که فهمید اطالعات مادرش از آن چه که خیال میکرد، نیز کمتر است، آهی 

 :کشید و گفت

 .نه اونطور که فکر میکنی نیست-

 پس چشه؟-

 .و بشینبرات توضیح میدم. ول کن آشپزی-

 .زهره کنجکاو کنارش نشست

 بگو دیگه-

 .هترین جمله را به زبان بیاوردچند لحظه مکث کرد تا ب

 .رادمان از نظر جسمی دختره، یعنی مثل من و خودت ولی از نظر روحی پسره-

 .در واقع؛ جسم و روحش باهم نمیخونه

زهره آنقدر گیج و شوکه شده بود که آثار تعجب و هضم نکردن ماجرا کامال روی 

 .صورتش تاثیر گذاشته بود

 .تر نمیشدچشمانش از آن درشت

 .باز مانده و بدون پلک زدن خیره دخترش بوددهانش نیمه

 .مهسا تک سرفه ای زد و نامش را صدا زد

 ...مامان-

 .به خودش آمد و لبش را گزید

  س؟استغفرهللا... یعنی دو جنسه-

نه! این فرق داره. اونایی که دو جنسیتی هستند تو همون بدنشون یه بخشی زنونه -

 .هست یه بخشم مردونه

 .سترنسا اینجوری نیستند. مثال رادمان خلق و خوش کامال مردونهولی 
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 .پسری گیر کنه تو جسم زنونه برعکسشم میشه خیال کن یه

 .یعنی اینکه یه دختر گیر کنه تو جسم مردونه

 .زهره که بوی دردسر را احساس میکرد، اخم کرد

 .مشخصه داستان دارنملت چه مرضایی که نمیگیرن. این خانواده هم از همین االن -

 .نظرم عوض شد. نمیخواد بیان

 .شون موروثیه، مامان اینجوری نگو. مثل یه بیماری ارثی که نیست بگیم تو خانواده ِا-

 .بعدم شما از کجا میدونی یه نفر تو خانواده خودمون ترنس نشه استثنا اینجوری شده.

 !زبونتو گاز بگیر دختر-

 .چی میگم من اگه بشناسید متوجه میشینو به خدا پسر خوبیه. خودش-

 .زهره کالفه از جا بلند شد

 .دیگر دلش نمیخواست این اراجیف را بشنود

 .و خوردی. برو تو اتاقتبسه دیگه، به حد کافی مخم-

 :مهسا معترض گفت

  !مامان-

 و انداختی رو سرت؟ای یامان! چیه صدات-

 .موقع بگید نهخب بذار بیان، ببینیدشون از نزدیک بعد اون -

عوض نمیشه مهسا. گفتم نه، یعنی نه! دیگه چرا بحث میکنی؟ همین کم مونده  حرفم-

ت دو جنسه در بیاد! من هزارتا آرزو دارم چهار روز دیگه که بچه دار شدی، بچه

 .برات

 ...ولی من همین االن برات گفتم که-

 .سغذا بپزم بابات گرسنهولی و اما و اگر نداریم. پاشو برو، سرمو بردی! میخوام -

 .مهسا ناامیدانه پا به اتاقش گذاشت

 .مستاصل روی تختش نشست و زیر لب نچی گفت
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 .اش را راضی کندکار کند و چطور خانوادهمانده بود که چه

 .اگر مادرش ناراضی میماند، حتما پدرش هم قبول نمیکرد

 .را گرفتموبایلش را برداشت و بدون اینکه بداند چرا، شماره رسول 

 .انگار این روزها، فقط حرف زدن با او میتوانست آرامش کند

 .بعد از چند بوق، جوابش را داد

 سالم خوبی؟-

 .نمیخواست همان اول، شروع به غر زدن کند

 سالم ممنون. تو چطوری؟-

 .تر بود، تونستم استراحت کنممنم شکر، امروز سرم خلوت-

 ...خوبه-

 .دلش طاقت نیاوردای سکوت کرد اما چند ثانیه

  رسول؟-

  جانم؟ چیزی شده؟-

  مهسا آب دهانش را بلعید. از کجا شک کرده بود؟

  نه، چطور؟-

 .نمیدونم، حس کردم صدات یه جوریه آخه-

 .میان گفتن یا سکوت، مردد مانده بود

  الو؟ مهسا هستی؟-

 .آره... آره... راستش با مامانم صحبت کردم-

  ؟راجع به من و تماس مادرم-

  !آره-

 خب؟ چی گفت؟-
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 .سکوت مهسا را که دید خودش حدس زد

  خوب پیش نرفت، نه؟-

 .مهسا بغضی که هر لحظه بیشتر میشد را قورت داد

 ...نه-

  چی شد؟ به خاطر رادی آره؟-

 .انگار که رسول مقابلش باشد، سرش را به تائید تکان داد

 .آره-

نخورده بود. باز هم حس بدی به تمام رسول با آنکه از قبل پیش بینی کرده و جا 

 .جانش نشست

ها خودش هم دقیقا نمیدانست بابد چه کند اما مطمئن بود که قرار نیست به این زودی

 .تسلیم شود

 .درستش میکنم. نگران نباش-

  چطوری؟-

 نمیدانست، چه میگفت؟

  مهسا تو به من اعتماد داری؟-

 ...رسول-

  ؟فقط یه کلمه اعتماد داری یا نه-

 .دارم-

 .پس منتظر بمون. من دست رو دست نمیذارم-

صرفا ترنس بودن داداشم، دلیل کافی و منطقی برای پس زدن من نیست. نمیذارم 

  اوضاع اینطوری بمونه، خب؟

 .باشه-
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آفرین. فعال چیزی به مادرت نگو دیگه. پشت هم بخوای اصرار کنی، نتیجه عکس -

 .میده

 .باشه-

 .زنگ نزنه، االن حتما مادرت جبهه گرفته و قبول نمیکنه پس فعال میگم مامانم-

 .آره اتفاقا خواستم بگم. کال از نظر اون همه چی االن منتفیه-

 .یه کاریش میکنم. تو غصه نخور-

 .باشه-

 تنظیماتت رو گذاشتن رو تکرار "باشه"؟-

 .ادمهسا کوتاه خندید. رسول هم ناخودآگاه از شنیدن صدای دلنشینش، به خنده افت

 .آفرین، همیشه همینطور بخند-

 :مهسا با شیطنت باز هم تکرار کرد

 ...باشه-

 .ال هللا اال هللا... برو دختر، برو اینقدر شیطونی نکن باشه و..-

با لبخند روی لب تماس را قطع کرد اما وقتی سرش را باال گرفت، رادمان را خیره 

 .خودش دید

  آنجا ایستاده بود؟شان را شنیده بود؟ از کی هایحرف

 .اینکه خودم خوشبخت نیستم هیچی. ولی کاش حداقل مانع خوشبختی تو نبودم-

 .لبخندش روی لبش ماسید

 .رادی-

رادمان بدون اینکه منتظر حرفی از جانب برادرش باشد، ریش تراشش را روی 

 .میزش گذاشت

 .گوش وایسمفال و درست کردم برات؛ خواستم بهت بدم اتفاقی شنیدم. نمیخواستماین-

 .رادمان-
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 .بار رادمان بدون حرف از اتاقش بیرون رفتاین

به شاهو قول داده بود از دل ستاره در بیاورد اما همان شب نتوانست با خودش کنار 

 .جا برسدبیاد و چند روزی طول کشید تا به این

 .وسط گلفروشی. هر چند که نظرش تغییر نکرده بود

هر جور که حساب میکرد بچه، جز عاملی دست و پا گیر،  بچه نمیخواست. هنوز هم

 .چیز دیگر نبود

 .اما مسئله مهم، ستاره بود

اش را نداشت و این چند روز با وجود اینکه، تالش زیادی کرده بود طاقت ناراحتی

تا واکنش بدی نشان ندهد؛ با این حال باز هم توی ذوق ستاره خورده و از دستش 

 .دلخور شده بود

 .تارهء باهوش، الزم نبود مستقیما حرفی بزند تا متوجه شودبه س

 .مختلف نگاه انداخت ها با رنگ و بوهایبه گل

 .به نظرش رسید، گل سرخ برای نشان دادن عشقش، هدیه مناسبی میتواند باشد

 .از فروشنده خواست دسته گلی زیبا برایش آماده کند

اط روی صندلی کناری راننده گذاشت و بعد از پرداخت مبلغ آن، دسته گل را با احتی

 .ای که در همان نزدیکی بود، رفتبه سمت شیرینی فروشی

 .به کیک ها با شکل و عنواین متفاوت نگاه کرد و کمی جلوتر رفت

 :رو به فروشنده گفت

ببخشید، اگر بخوام یه کیک دو نفره سفارش بدم که یه متن خاصی روش بنویسید -

  چقدر طول میکشه؟

 :انداخت؛ پاسخ داددر حالیکه کار مشتری دیگری را راه میمرد 

  ای؟ الش چی باشه؟ موز و گردو؟چجور کیکی میخوایید؟ شکالتی؟ خامه-

اگر به سلیقه ستاره بود که اصال کیک و شیرینی نمیخورد تا چاق نشود اما این را 

 .هم میدانست که شکالت دوست دارد
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 :پس با تردید گفت

 !شکالتی-

 .بعد در حالیکه کیک و شیرینی در دستانش جای داشت؛ وارد خانه شدساعتی 

 .بی صدا کلید را در قفل چرخاند تا ستاره متوجه ورودش نشود

  !خیال داشت سوپرایزش کند اما با آنچه که دید خودش بیشتر شگفت زده شد

ان اش را باال میکشید؛ مشغول جمع کردن لباس هایش در چمدستاره در حالیکه، بینی

 !بود

 .مات و مبهوت ایستاده و از جایش تکان نمیخورد

مثبت فکر کند. شاید قرار بود به سفر بروند اما چه سفری که او حتی  سعی کرد کمی

  روحش هم خبر نداشت؟

 .بیرون داد بست و نفسش را محکم باالخره پلک

 .کیک و شیرینی را روی کانتر گذاشت

 .رس عقب چرخیداز صدای ایجاد شده، ستاره با ت

 .دستش را روی قلبش گذاشته بود و با وحشت نگاهش میکرد

 .آروم عزیزم، منم-

 .ستاره از او نگاه گرفت

  چرا اینطوری میای تو؟ خوشت میاد آدمو زهرترک کنی؟-

 .معذرت میخوام؛ میخواستم سوپرایزت کنم! فکر نمیکردم بترسی-

 .هایش شدستاره دوباره مشغول جمع کردن لباس

 .مهم نیست-

 .جلوتر آمد و نگاه دیگری انداخت شاهین

شان در حال پر شدن بود و تقریبا ستاره هر چه لباس داشت و بزرگترین چمدان

 .نداشت را در آن جا کرده بود
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  جریان چیه؟-

 :ستاره بیخیال پرسید

  جریان چی، چیه؟-

 :به چمدان اشاره کرد و ادامه داد

 .همین لباسا دیگه-

 .و جمع میکنمدارم لباسامواضحه -

  برای چی؟-

ستاره سمت کمدش رفت و برای بار آخر آن را چک کرد تا مطمئن شود چیزی جا 

 .نگذاشته

 !برای اینکه دیگه قرار نیست تو این خونه بمونم-

 .چیزی در دلش هری پایین ریخت. همان جمله کافی بود تا تماما به هم بریزد

  رفتن ستاره؟ مگر میشد؟

چرت و پرت میگی؟ یعنی چی این حرفات؟ تو بارداری، اونوقت کجا داری چرا -

 میری؟

ستاره با شنیدن کلمه "باردار" برای چندمین بار در آن چند چند روز، چشمانش تر 

 .شد

و زدی به کری و خوبه، پس میدونی من باردارم! فکر کردم تمام این مدت خودت-

 .کوری

 .ستاره گوش کن-

 .بت نداد و میان حرفش پریدبه شاهین اجازه صح

و؟ بچه نمیخواستی حاال نه تو خوب گوشاتو باز کن! فکر کردی من نمیفهمم کارات-

و که شده! یه طوری رفتار میکنی انگار گناه کردم! همه چی رو انداختی گردن من

 .و عقب کشیدیخودت
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ندازه و مقصر کردی در صورتی که برای اتفاقی که افتاده هر دومون به یک امن

  !نفش داشتیم

محض اطالعت، من بچه دوست دارم ولی به خاطر یه آدم بی لیاقتی مثل تو، گفتم 

 .اشکال نداره؛ ازش میگذرم

  !اما حاال که این بچه هست؛ من بیخیالش نمیشم

  ستاره، صبر کن منم حرف بزنم آخه. چرا یه طرفه میبری و میدوزی؟-

 :به کانتر اشاره کرد و ادامه داد

 .ببین اینجا رو، اینا واسه توئه-

 .اومده بودم ازت معذرت خواهی کنم که این چند روز کوتاهی و بد خلقی کردم

 .نگاهی به دسته گل و جعبه شیرینی انداخت و با تاسف سرش را تکان دادستاره نیم

 اخالقی کردی؟ فقط همین؟عذر میخوای که بد-

 .را بگیرد. به شاهین تشر زد صورتش جمع شده و سعی کرد جلوی باال آوردنش

  !برو اونور-

 .چمدان به دست راهش را کج کرد تا از کنارش عبور کند اما باز او مانع شد

 !آخه چرا؟ مشکلت چیه ستی؟ دارم میگم ببخشید دیگه-

 .بار دیگر نتوانست خودش را کنترل کنداین

 :اش کوبید و فریاد زدبا کف دست، تخت سینه

  !خیال میکنی با بچه طرفی اینه که مشکل من-

  !گل بگیری من یادم میره؟ مگه من احمقم

 .دستش را باال گرفت و به شاهین امان حرف زدن نداد

  !نه نپر وسط حرف من-

 !بعد از چند روز تازه یادت اومده چجوری رفتار کردی و فقط میخوای آشتیم بدی

  !تو حتی همین االن هم این بچه رو نمیخوای
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 .تر میشدعصبانیت هر لحظه سرخصورتش از 

 .ی لوس و پرنازش فرق میکردای که میدید، زمین تا آسمان با ستارهستاره این

 .ای اتفاق افتادهیه جوری رفتار میکنی انگار چه گناه کبیره-

 س؟مگه این بچه حروم زاده

  ستاره چی میگی؟ من کی همچین حرفی زدم؟-

س تو شیکمم که حاال منت م؟ بچه یکی دیگهخب بگو! به من شک داری؟ زنا کرد-

  !سر من میذاری؟ بعد از این همه خودخوری تازه میخوای قبولم کنی؟

  !خفه شو ستاره-

وقت نذاشتم کسی در حقم ظلم کنه. هر کی که بوده باهاش جنگیدم. نه اتفاقا؛ من هیچ-

  !لهش کردم

 .شاهینکاری نکن تو رو هم برای همیشه از زندگیم حذف کنم 

 .من یه دختر بی دست و پا نیستم که بشینم زانوی غم بغل بگیرم

 .وجه بچه نمیخواستی، باید خودت مراقبت میکردیتو هم اگه به هیچ

نمیشه هم خدا رو بخوای هم خرما! وقتی به عشق و حالت میرسیدی یادت نبود 

 ریسک بچه دار شدنم داره؟

 .با ناباوری به جای خالی ستاره نگاه کرد

 .اتفاقی بیوفتد واقعا رفته بود؟ حتی درصدی هم پیش بینی نمیکرد که چنین

خیال میکرد با دیدن گل و کیکی که روی آن نوشته شد بود "کوچولو خوش اومدی" 

 .همه چیز تمام میشد

 .ای نامعلوم خیره شدکالفه روی کاناپه ولو و به نقطه

 .کردهم او را درک می قبول داشت که بد برخورد کرده ولی کاش ستاره کمی

 .اش را نداشتاو کامال شوکه شده بود و آمادگی

 .اگر تمام شب در خانه میماند و فکر و خیال میکرد حتما دیوانه میشد
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 .به سمت دستشویی رفت و سر و صورتش را آب زد

 .خواست درب و داغان به نظر برسدنمی

 .کور انداخت ها را خاموش کرد و نگاهی اجمالی به خانه سوت والمپ

 .جا خارج شددر را قفل کرد و از آن

 .اش سر زده بودها به خانه پدریدر همان زمان، شاهو بعد از مدت

های پسر بزرگش چشم پوشی افسانه از دیدنش خوشحال بود اما نتوانست از بی محلی

 :کند و در حال آماده کردن چایی، گفت

  افتخار دادن بیان اینجا؟آفتاب از کدوم طرف در اومده آقا شاهو -

شاهو مشغول بازی شطرنج با پدرش بود، برای جواب دادن به مادرش، چشم از 

 .صفحه گرفت و به او دوخت

 .ایـ... اینجوری نگو مامان. گرفتار بودم شـ... شما هم که نیومدین-

 .تر میشدناخودآگاه جلوی مادرش، حرف زدن برایش سخت

بزند و آنقدر تمرکز میکرد که گاهی اوضاع را بدتر  سعی میکرد کمتر از همیشه تپق

 .میکرد

 .کالفه آهی کشید و دوباره به صفحه نگاه کرد

 :پدرش دست روی دستش گذاشت و با لبخند گفت

 .دلش تنگه، به دل نگیر-

 .اش را جا به جا کردسری تکان داد و مهره

 .قبول کن خیلی کم سر میزنی-

 .وا... واقعا سرم شلوغ بود-

  .نتوانست جلوی طعنه زدنش را بگیرد

  در عوض فکر کنم هـ... هر هفته میرید خونه شاهین، نه؟-

 .پدرش ترجیح داد قسمت دوم حرفش را نادیده بگیرد
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ما هم گرفتاری های خودمون رو داریم پسرم، درسته از شرکت بیرون اومدم و -

 .هو سپردم به تو، ولی بورس و سهام بدجوری مشغولم کردکاراش

 .مامانتم که همش مراجع داره؛ شبا دیر میاد

 .افسانه از آشپزخانه بیرون آمد و سینی چایی را روی میز گذاشت

 .ستو ستاره کامال دو طرفه عزیزم رابطه ما با شاهین-

ها میان اینجا ولی تو دور خودت ما زیاد بهشون سر میزنیم هم اونا اغلب اخر هفته هم

 .ارتباطی با خودت رو میبندیدیوار کشیدی. همش راه 

 .آنطور نبود که مادرش میگفت

 .من ایـ... این مدت تنها نبودم-

 .میدونم شاهین گفت با مادربزرگت و پرستارش بودی-

 .آن لحن بی خیال و کلمه "پرستار" باعث شد دست هایش از شدت حرص مشت شوند

 .د.. دلناز پـ... پرستار ننه نیست-

 .نگاهش کردافسانه با تیزهوشی 

  حاال تو چرا ناراحت میشی؟-

  !نشدم-

اش شده بود که انگار میخواست راست و دروغ حرفش از مادرش آنچنان خیره

 .چشمانش بخواند. این زل زدن ها هولش میکرد

 ...من ا... اصال واسه همین او... او-

 .اش را کامل کردپدرش میان حرفش پرید و جمله

 اومدی؟-

نفس عمیقی کشید. بعد از نزدیک به سی و سه سال هنوز چشمانش را بست و 

 نمیدانستند وقتی جمله هایش را کامل میکردند؛ چقدر عصبی میشد؟

 ..کارتون دابله، کا...-
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 .مادرش میان حرفش پرید و دست روی پایش گذاشت

به نظرم هر کاری داشتی بذار برای بعد، االن عصبی هستی؛ نمیتونی درست حرف -

 .بزنی

 .انگشتانش را آنقدر به کف دستش فشار داده بود که حاال رنگشان به سفیدی میزد

 ...میتونم-

 :اش زد و با خنده گفتای روی شانهبار پدرش به شوخی ضربهاین

بیخیال بچه، تو این وضعیت تا وقتی بخوای تعریف کنی بعد دو ساعت، تازه همون -

 .یم" بسم هللا ِ"ب

  هایش آنقدر برایشان سخت بود؟تحمل گوش کردن به حرف 

 :ناباور زمزمه کرد

 !بابا-

 شوخی کردم، چته؟-

 .آخ از این شوخی ها که دلش هیچ، تمام جانش را میسوزاند

 .صدای زنگ در باعث شد مادرش به سمت آیفون برود

 :با دیدن تصویر با لبخند گفت

 !شاهینه-

ای با دیدن شاهو که گوشه اش شد وشاهین سالنه سالنه و درمانده وارد خانه پدری

 .نشسته بود، تعجب کرد

 .سالمی به پدر و مادرش کرد و کنار شاهو نشست

 اِ، تو اینجا چیکار می کنی؟-

 .حوصله شاهین را نداشت

 او... اومدم خونه بابام، عجیبه؟-

 .نه آخه توقع نداشتم اینجا باشی وگرنه عجیب نیست که بخوای بابا و مامان رو ببینی-
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 "ناخودآگاه پورخند زد و زیر لب با خود گفت: "مامان، بابا

 :شاهین که حرفش را شنیده بود، پرسید

  چیزی شده؟ باز حرفی زدن؟-

 .شاهو جوابش را نداد و او سکوتش را مبنا برتایید حرفش تلقی کرد

 .افتادحدسش را میزد؛ اکثر اوقات همین اتفاق می

نداره، یکم شوخی خرکی میکنه فقط. چی گفته ببین، بابا خدایی منظور خاصی -

  حاال؟

 .سری تکان داد

 .مهم نیست-

افسانه که برای آوردن فنجان دیگر چایی به آشپزخانه رفته بود، از آن بیرون آمد و 

 .جلوی شاهین گذاشت

 .دستت درد نکنه مامان، خودم میرفتم میوردم-

  کاری نکردم که. ستاره رو چرا نیوردی؟-

 .داغ دلش تازه شده بود، آهی کشیدکه شاهین

ای جلوم بذارید. چه خوب که هممون واال چی بگم... راستش اومدم شما یه راه چاره-

 .هستیم

 :افسانه با دقت بیشتری نگاهش کرد و پرسید

 چی شده مگه؟-

 :و رو به همسرش گفت

  .ش رو ریختی بیرونعزیزم ول کن اون آیفون رو، تا حاال ده دفعه دل و روده-

 .آخه میخوام بفهمم مشکلش چیه که وقتی زنگ میخوره، اینقدر صداش کمه-

 .افسانه ناامید تنه چرخاند

  هر روز همین داستان رو داریم! نگفتی مامان جان مشکل چیه؟-
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شاهین ابتدا نیم نگاهی به برادرش انداخت. شاهو که میدانست موضوع به بارداری 

 .اختستاره مربوط میشود، شانه باال اند

 .نمیخواست در این مسئله دخالتی کند

  !سستاره حامله-

 .افسانه از خبری که شنیده بود، مات مانده و حرفی نمیزد

 :بعد از چند لحظه، با تردید گفت

  شاهین داری جدی میگی؟ حامله؟ یعنی دارید بچه دار میشید؟-

خودش را چهره مستاصل پسرش را که دید، این بار لحنش صمیمی و شادتر بود. 

 .اش را نوازش کردجلوتر کشاند و موهای مشکی

  !خدای من! پسر کوچولوم داره بابا میشه-

 .زده خودش را عقب کشیدشاهین خجالت

 !مامان! نکن دیگه! ناسالمتی من مردی شدم برای خودم-

اراده دلش میخواست تفاوت باشد و چایش را بنوشد، بیشاهو با آنکه سعی میکرد بی

 .شاهین باشد گاهی جای

آمد هیچ وقت خودش را برای مادرش لوس کرده آدم حسودی نبود، اما یادش نمی

 .باشد

 .گاه ناز او را نکشیده بودشاید هم مادرش هیچ

 .ها را شنیده بود، بیخیال آیفون کذایی شدپدرش که جسته و گریخته، حرف

  س؟کی حامله-

 .افسانه با خنده جوابش را داد

 میشیم! باورت میشه؟ دارداریم نوه-

 .نه بابا! پس کی بود میگفت من تا پیر نشم، تا باالی چهل سالم نشه بچه نمیخوام-

 :افسانه با خنده گفت
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 .اذیتش نکن-

 :هایشان پریدشاهین پوفی کشید و میان شوخی و خنده

  !ستاره ول کرده رفته-

 .عجب نکرددیگری از چایش را نوشید. برخالف پدر و مادرش او ت شاهو جرعه

 .از ستاره بعید هم نبود

  یعنی چی؟ چرا؟-

شاهین ناراحت و گرفته، مشغول تعریف کردن ماجرا شد و شاهو فکر کرد بهتر 

 .است برود

حاال که تمام هوش و حواسشان معطوف شاهین و مشکلش شده بود، چطور از 

 .خواستگاری رفتن حرف میزد

 :از جا بلند شد و کوتاه گفت

 .من دیگه برم-

 .هر سه فکرشان درگیر راه حلی برای رفع مشکل شاهین بود

 :با این حال مادرش جواب داد

 .ت چیکار؟ بمون همین جا پیش ماکجا عزیزم؟ تنها میخوای بمونی تو خونه-

 .م مامان، بعدا با... باز سر میزنمخسته-

 .خداحافظ زیر لب گفت و با پدرش و شاهین دست داد

 .زیادی مشکل را بزرگ کردهبه نظرش رسید شاهین 

 .یکم پا... پاچه خواری کنی، برمیگرده-

 :شاهین نالید

 .آخه خیلی لجبازه میشناسیش که-

 .ولی دو... دوست داره-

 .اش زدضربه آرامی به شانه
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 .برمیگرده. مطمئنم-

چشمانش را از روی اطمینان بست و از آن ها دور شد. مادرش همراهش تا نزدیک 

 .در رفت

 .میخواستی چی بگی؟ شاهین اومد به کل یادم رفت راستی-

کفش هایش را پا کرد. عادت کرده بود با وجود شاهین، همیشه در اولویت دوم قرار 

 .بگیرد، چیز عجیبی نبود

قناعت میکنم؛ یا اگه دوتا شدن، دار بشم، یا به همون یکی ق..ا... اگه یه روز بچه-

 .هی... هیچ وقت بینشون فرق نمیذارم

 .فسانه مانع رفتنش شد و دستش را گرفتا

شاهو این چه حرفیه میزنی؟ توقع چنین حرفی ازت نداشتم. فکر کردی دوست -

 .نداریم؟ یا خوشمون نمیاد بهت توجه کنیم؟ من که گفتم چی شده برام تعریف کن

 .مهم نیست بعدا میگم-

 .شهعزیزم من دوست دارم، مگه میشه آدم بچه خودش رو دوست نداشته با-

خب از همون اول شاهین احساساتی تر بود، روزی چند دفعه میومد بوسم میکرد، 

 .میگفت دوسم داره

خیلی بیشتر از تو ابراز احساسات میکرد، خب قطعا من هم وقتی حرف های محبت 

 .ش این نیست که تو رو دوست ندارمآمیز ازش میشونم بی تفاوت نمیمونم ولی معنی

 .ندارید، گفتم فرق میذاریدمن نگفتم دو... دوسم -

چو... چون شاهین اون پـ... پکیج کاملی بود که هرجا میخواستید میتونستید باهاش 

  !شو... شوآف کنید! ولی اااگه شاهو تپق میزد، از جبروت خاندان سلطانی کم میشد

اینطوری نیست شاهو... تو اشتباه میکنی. من فقط خواستم کامال خوب بشی. بدون -

 !نقص

 .خواستم لکنتت از بین بره ولی تو از همون بچگی باهامون لج میکردی

 .دستش را از میان دستان افسانه بیرون کشید

 .مامان تو... تو شاید روانشناس خوبی باشی-
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عالی راهنمایی میکنی. همیشه خو... خودت را با آ... آخرین  غریبه ها رو عا...

یکنی ولی به همون اندازه نتونستی مادر مطالب و مقاالت روانشناسی آ... آپدیت م

و هـ... همین طور که هستم قـ... قبول میکردی نه ایـ... اینکه خوبی باشی وگرنه من

 !تر ازم بسازیمدام تالش کنی یه نسخه قـ... قوی

  !برای اولین بار در تمام عمرش به مادرش اعتراض کرده بود

 .اش و عذابی که میکشیدبه روش تربیتی

 .برخالف تصورش، آرام نشد

ها بیرون انگار این درد، در سلول به سلول تنش جا خوش کرده و به این راحتی

 .نمیرفت

اش را مگر پاک کردن آن همه خاطره و بغض آسان یا شدنی بود؟ حتما باید حافظه

 .به کل از دست میداد تا دلش صاف شود

 .کالفه چنگی به موهایش زد و سوار ماشینش شد

 .نمیدانست رنگ و شکل آرامش چگونه است دیگر

 .سرش را عقب کشید و به صندلی تکیه داد

 .چشمانش را بست و به صدای نفس هایش که در ماشین میپیچد، گوش داد

اش میخواست که خالصانه و برای همیشه، بدون هیچ دلش کسی را در زندگی

 .استثنائی دوستش داشته باشد و چنین کسی را پیدا نمیکرد

ی از ننه هم ناامید شده بود. او که شرایطش را میدانست نباید به او، آنقدر سخت حت

 .میگرفت

 .نباید او را از دیدار با دلناز منع میکرد

 .حاال به خوبی میدانست که دلناز برای او، همچو قرصی آرامبخش است

 .اش لنگ میزندبا نبودنش کالفه بود و حس میکرد یک جای زندگی

 .نگ خورد، دست از فکر کردن کشیدموبایلش که ز

بی حوصله نگاهی به صفحه موبایلش انداخت و با دیدن شماره دلناز، متعجب تماس 

 .را پاسخ داد
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 چه حاللزاده بود این دختر! یعنی چه کارش داشت؟

 .سالم-

 .ناخودآگاه لبخند روی لبش نشست

برای خود دور آورد و احساساتی که شنیدن صدای شیرین دلناز او را به وجد می

 .میپنداشت، سر بیرون آورده و به او دهن کجی میکردند

 .علیک سالم خانم-

اش به های کشیدهظاهرا باز خجالت کشیده بود که به جای هر حرفی، صدای نفس

 .گوش میرسید

 .اش گرفتخنده

  الو؟-

  بله... یعنی... خوبی؟-

نشسته و داشت غصه میخورد خوب که نبود. اصال تا همین چند لحظه قبل یک گوشه 

 .و شاید قلبش هر حس بدی را پس میزد ولی حاال که با او حرف میزد، مغز

 .و شنیدم، بهتر شـ... شدمصدات-

 .ابراز احساسات آن هم، اینطور مستقیم؟ ازش بعید بود

 .تر میشدسوی خط، موبایل در دستش هر لحظه شلدلناز آن

و خجالت زده موهای سرکشش را پشت گوشش  آب دهانش را چند بار پشت هم بلعید

 .انداخت

 .من زنگ زدم که... درباره موضوعی صحبت کنم-

  راجع به چی؟-

 .انگار بابت حرفی که میخواست بزند معذب بود که من من میکرد

 .اش کرده بوداز طرفی شاهو دستپاچه

 ...خب... بابت اون روز که ننه اون حرفا رو زد-
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 :شاهو کنجکاو گفت

 ب؟خ-

 .بدش نمی آمد نظر دلناز را راجع به صحبت های مادربزرگش بداند

خواستم ازت خواهش کنم، اگه یک درصد هم به خاطر حرف ها و فشارای ننه -

  !میخوای کاری انجام بدی، دست نگه داری

  .اخم هایش توی هم رفت

  مـ... مننظورت چیه؟-

  .دلناز آهی کشید و لب زیرین را به دهان برد

 .نمیخوام تحت فشار کسی یا چیزی، تصمیم بگیریمن -

ننه درسته اون حرفا رو زد ولی خب واقعا دوستت داره، دلش نمیاد مدت طوالنی 

 ..نبینه تو رو

 ...منظورم اینه

 .شاهو میان حرفش پرید

  وا... وایسا یه لحظه! داری چی... چی میگی؟-

 .نمیخواست شاهو را دلخور کند ولی باید حرفش را میزد

نمیخوام به کسی تحمیل شم! جوری بار اومدم که بتونم از پس زندگیم بربیام و  من-

 .و بگیرهاحتیاج نداشته باشم کسی دست من

پس اگه از روی دلسوزی یا همچین حسی میخوای اقدامی بکنی؛ خواهش میکنم دست 

 .نگه دار

دو... دومیش  دیوونه شدی؟ کی... کی رو دیدی ااا از روی ترحم زن بگیره که من-

 .باشم؟ من میخوامت ولی نه به خا... خاطر دلسوزی

یاد ستاره افتاد که با وجود اینکه از احساسات او خبر داشت، هیچ نمیگفت تا او را 

کنار خودش داشته باشد. در واقع هم عشق شاهین را میخواست و هم حمایت های 

 .شاهو را و حاضر نبود از هیچ کدام دست بکشد
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ثابت کردی بدون زرنگ بازی و دو،دوتا چـ... چهارتا چو... چون بهممیخوامت -

 .تره.آروم تر و قشنگکردن، بدون ط... طمع و جاه طلبی زندگی چقدر آ..

 .ای نیلوفر از جلوی چشمانش عبور کردلحظه

 .میخوامت چو... چون چشم و دل سیری، چون عزت نفس داری-

 !رسیدن به آ... آرزوهاتچون نمیخوای اااز من پل بسازی برای 

 :به پدر و مادرش فکر کرد و با تعلل گفت

و عوض کنی، د... دنبال یه نسخه میخوامت چون هیـ... هیچ وقت سعی نکردی من-

 .بهتر از من نبودی

 .من رو با کـ... کسی مقایسه نکردی

که باید برام چایی بریزی  دلی من میخوامت چون دو... دوستت دارم؛ منتظر روزی

 !باش

 .ای گذاشت و از جا بلند شدموبایل را گوشه

 .توانست روی پا بند شودآنچنان شور و هیجانی در خودش حس میکرد که نمی

 .های شاهو فکر کردچند بار دور اتاق قدم زد و همزمان به حرف

 .اش، ضربان قلبش باال میرفتهر بار با یادآوری

 :ب با خود گفتاش زد و زیر لگلگون شده ای به گونهضربه

 « نکنه خواب باشم؟»

 .از اتاق بیرون رفت. احتیاج داشت تا کمی هوای آزاد به سرش بخورد

آخرین روزهای زمستان، در حال تالش بود تا از نام خودش دفاع کرده و هوای سرد 

را با مقاومت حفظ کند با این حال نمیشد رنگ و بوی بهار در پیش رو را نادیده 

 .گرفت

باغ کم کم در حال سبز شدن بودند و بوی مطبوعی در حیاط بزرگ های درخت

 .پیچیده بود

 .شال بلندی که دور خودش پیچیده بود؛ باعث میشد تا برایش سرما آزاردهنده نباشد
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 .شاید هم شال تنها یک بهانه بود و این شور و حال عشق بود که گرمش میکرد

مسیرش را عوض کرده و سمت  ای که در باغ راه رفت، تصمیم گرفتچند دقیقه

 .خانه ننه برود

 .آمدخصوصا که بوی بسیار مطبوعی از آن سو می

 :ای به در زد و گفتضربه

 .سالم مامی جان-

 .اختر از آشپزخانه جوابش را داد

 .بیا این جا مادر-

 .شالش را تا زد و روی مبل گذاشت سپس وارد آشپزخانه شد

 .سر تکان داد بلمه را هم زد و با رضایتای، محتوای داخل قااختر با مالقه

 .دلناز از بوی خوبی که در فضا پیچیده بود چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 .دارید چی درست میکنید؟ چه بوی خوبی میاد-

 *آش محلیمونه، بهش میگیم آش دوخوا-

 .یکم دیگه صبر کنی، آماده میشه دختر

 .نگاه کرد دلناز با کنجکاوی جلو رفت و به قابلمه

  دوخوا؟-

 .آره ننه، یعنی آش دوغ-

 .پسرام جفتشون عاشق این غذان، شوهر خدا بیامرزمم خیلی دوست داشت

  دوست داره؟ شاهو هم-

آورده بود که حتی فرصت  آنقدر ناگهانی سوال به ذهنش رسیده و بالفاصله به زبان

 .نکرد درست یا غلطِی پرسیدن آن را تجزیه و تحلیل کند

ه معنادار ننه را که دید، لب زیرینش را میان دندان برد و خجالت زده سرش را نگا

 .پایین انداخت
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 :به خوبی هویدا بود، گفت ننه با صدایی که خنده در آن

 !*آره، اونم دوست داره، خصوصا با کالنه-

 .ننه کلمات کردی را با لهجه و غلظت میگفت

 :با تردید پرسید

 کالنه چیه؟-

 .درست تلفظ کرده باشد. اما ننه منظورش را فهمید نبود مطمئن

اونم نون محلیمونه. اتفاقا میخوام تو حیاط آتیش درست کنم نون بپزم، حاال که اومدی -

 .یکم کمک ننه

  چشم چیکار کنم؟-

به هیجان آمده بود. آتش درست کردن و تهیه نان محلی در حیاط به تنهایی موضوع 

یدانست یکی از غذاهای مورد عالقه شاهوست باعث برایش بود و اینکه م جذابی

میشد برای یادگیری آن انگیزه بیشتری داشته باشد و با دقت به حرکات ننه چشم 

 .بدوزد

 .تو برو اون ساج* رو بیار تا بهت بگم-

 .به سمتی که ننه اشاره کرده بود، سر چرخاند

 .جلو رفت و با شک آن ظرف گرد فلزی را برداشت

 ه؟ همینه؟اِ، این چی-

اره، روش نون رو میپزیم. امروز واسه خاطر خودم و خودت دارم میپزم. زودتر -

 .میخواستم برات غذا کوردی درست کنم، ولی تو اون قوطی کبریت شاهو نمیشد

 .درسته حیاط نداره و آپارتمانه ولی خدایی بزرگه، بی انصافی نکنید دیگه-

 .غره رفتبه حیاط میبرد، به دلناز چشم ننه در حالیکه ظرف حاوی خمیر را با خود

 !چه طرفداری هم میکنه ازش-

 .به کمک یکدیگر آتش را بر پا کرده و ساج را روی آن گذاشتند
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ننه خمیر را پهن کرد و یک سمت آن را پیازچه ریخت؛ سپس سمت دیگر خمیر را 

 .روی آن قرار داد

 .وقتی به شکل دلخواهش رسید، آن را روی حرارت گذاشت

ها این کار را انجام همه این کارها را با مهارت انجام میداد و مشخص بود که سال

 .داده

 .دلناز هنوز چیزی نشده، آب دهانش راه افتاده بود و مدام بزاقش را قورت میداد

 :برای اینکه سکوت را بشکند، پرسید

  نون رو با چی میخورن؟ این-

نونا نیست که حتما قاطی یه چیز دیگه خودش یه غذای کامل حساب میشه، مثل بقیه -

 .خورده بشه

  !وقتی پخت یکم روش روغن حیوونی یا کره میزنی و تموم

حاال اگه خواستی با دوغ یا ماست محلی هم میتونی بخوری. با آش دوخوا هم خوب 

 ...میشه

  من روش کره بزنم؟-

 .نگاهی به دلناز انداخت و با لبخند جوابش را دادننه نیم

اش بود احتماال در عزیزترین و محبوبترین بودن، با شاهو رقابت نوه خونیاگر 

 .شدیدی داشت

 .اندازه دوست داشتهر دو را به یک

 .نان پخته شده را سمتش گرفت

 بزن-

 .دلناز در حالیکه که کره را روی نان داغ اب میکرد، باز هم سوال پرسید

 .اش بودموقعیت خوبی برای رفع کنجکاوی

 نه، شما که کردین، چرا زیاد به زبون خودتون حرف نمیزنید؟میگم ن-



کاوریری  
 

525 | P a g e  
 

لهجه کردی دارن، ولی تا جایی که متوجه شدم یعنی دیدم مثال پسراتون یکم ته

 .شون فارسی حرف میزننهمه

 .هاتون که دیگه همون یکم لهجه رو هم ندارننوه

 .اش را سریع اصالح کردبه حرفش فکر کرده و جمله کمی

 ...جز شاهو البته به-

 .و بعد برای اینکه چشم در چشم ننه نشود، به نانی که در دستانش بود، زل زد

 .اختر نان بعدی را پهن کرد و آهی کشید

 .شدن هام همین جا بزرگبه خاطر اینه که خیلی ساله این خونه رو داریم، بچه-

سه و دیدن تو خونه باهاشون کردی حرف میزدیم من و باباشون، ولی وقتی رفتن مدر

 .ها فرق داره کم کم لهجشون برگشتشون با بقیه بچهلهجه

ان، خودشونم که همینجا دنیا اومدن، توقع داشتی لهجه هامم که ماماناشون تهرونینوه

  داشته باشن؟

  ...نه خب-

 .یه تکه از نان را به دهان برد و حرفی نزد

اش حس لهجه کردیرویش نمیشد بگوید پس چرا شاهو در ادای بعضی کلمات، 

 ...میشد

 .ها بود و خودش حرف نگاه دلناز را خواندتر از ایناما اختر زرنگ

 .شاهو هم چون همش پیش خودم و بابابزرگش بزرگ شده، یکم لهجه داره-

  خوشت نیومد؟-

 .را ننه با دیدن آرام و بی اشتها خوردن دلناز گفتاین

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 ...چرا... خیلی خوب شده اتفاقاچرا، -

 .به نانش زد و برای اینکه مطمئنش کند، گاز بزرگی
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در واقع غذا به مذاقش خوش آمده بود اما با فکر به اینکه شاهو آن را دوست داشت 

 .محروم شده، باعث میشد چیزی از گلویش پایین نرود اما به خاطر حضور او از آن

 :رد، مشغول خاموش کردن آتش شد و گفتننه سه چهار نان را که آماده ک

 .بریم اینارو با آش بخوریم-

 .با اختر همراه شده بود که سوالش او را شوکه کرد

 :در حال ورود به خانه بودند که از دلناز پرسید

 تو شاهو رو دوست داری؟-

زده به دلناز که توقع این سوال را نداشت، سرجایش میخکوب شد و ساکت و خجالت

 .ه کردننه نگا

  داری، مگه نه؟-

 ...من... من-

 .ننه به سمت آشپزخانه به راه افتاد و منتظر جواب دلناز نماند

 .دو کاسه آش پر کرد و روی میز گذاشت

مشخص بود که  من این بچه رو انداختم جلو، چون حتی اگه به زبون نیورد، بازم-

 .دلش برات رفته

 .نبینشاهو رو اینجوری که با تو رفتار میکنه؛ 

بعد طالقش افسردگی داشت؛ از عالم و آدم گریزون بود حتی من، چه برسه به 

  !دخترای دیگه

کرد اما تمام وجودش، گوش شده و منتظر ادامه دلناز در ظاهر، با آش بازی می

 .های ننه بودحرف

  دونی کی فهمیدم براش با بقیه توفیر داری؟می-

و آورد اینجا! همون موقع  و گرفتی، دستتاز همون روزی که با هزارتا بهونه الک

 ...گفتم یه خبراییه

 :قاشقی از آش را به دهان برد و سپس ادامه داد



کاوریری  
 

527 | P a g e  
 

اگه دیدی دست، دست میکنه، واسه خاطر اینه که این بچه از جماعتی که ظاهرشون -

 ...ن، چِشش ترسیدهیه چی میگه و در باطن یه چی دیگه

و ببینه و در اصل تورو، با پیداش میشد که مثال منها که به هزار بهونه همون موقع

 .خودم گفتم باید ببینم تو چطور دختری هستی

و میگم... گفتم بهش یه مدت پرستارماین شد که بعد مریض شدن پسر منیژه، همون 

 .نیاد و به پسرش برسه و تو رو میکشوندم پیش خودم

 .میان راه، جا خشک کرده بوددلناز از حیرت دهانش نیمه باز مانده و قاشق در 

 .هم میاینشدم که شما دوتا به هر چی گذشت و شناختمت، بیشتر مطمئن-

اینارو من نباید بگم، خودش باید حرف بزنه... ولی در حدی که میدونم میگم، حسش 

  !بهت پاکه. همونجور که تو دختر پاکی هستی

که به شما اطمینان ندارم، نه  اگه اون روز نذاشتم بیاد اینجا، نه به خاطر این بود

خواستم اونو کوچیک کنم؛ فقط خواستم با خودش کنار بیاد ببینه تهش چی میخواد. 

 !که میدونم تو رو میخواد

شاهو هر چی ضربه خورد به خاطر سادگی و مهربونیش بود، االن دیگه ساده نیست 

 چیزا نیستولی افعی هم نشده. نه که نخواد، تو خونش این

 .ست نیش بزنه، آزار بده... فقط یاد گرفته از خودش مراقبت کنهبلد نی

 .هنوز مهربونه، ولی یه مهربونی که دیگه ساده نیست 

 ...و گرم کن که حقتونه جفتتون خوشبخت شیداگه پاپیش گذاشت، اگه جلو اومد، دلش

شاهو جلد دوم کتاب جنگ و صلح را مابین دستانش گرفته و بدون اینکه چیزی 

 .د به آن زل زده بودبخوان

در حال برنامه ریزی بود تا در موقعیت مناسب، بار دیگر به دیدار پدر و مادرش 

 .اش را بگویدبرود و خواسته

زنگ موبایل، باعث شد از فکر بیرون آید و کتاب را بسته و روی میز عسلی کنار 

 .تخت بگذارد

 .ش باال پریدندامیدوار بود دلناز باشد اما با دیدن نام ستاره، ابروان
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 تماس را پاسخ داده و موبایل را به گوشش نزدیک کرد

  بله؟-

 .سالم-

  هایش توی هم رفت. به نظر میرسید صدایش گرفته باشد. گریه کرده بود؟اخم

  سالم خوبی؟-

 ...پرسیای شمااز احوال-

 .چشمانش را کالفه بست. حوصله شنیدن طعنه نداشت

و، ببخشید گرفتم و تبریک میگفتم ما... مامان شدنتمن باید با... باهات تماس می-

 .چیز پیـ... پیچید به هم این مدتهـ... همه

 .اشکالی نداره، اینکه توقع داشته باشم مثل سابق باشی، اشتباهه-

  منظورت چیه؟-

 .صدایش بغض داشت و میلرزید

 ...شاهو من اذیتت کردم-

 .شاهو از روی تخت بلند شد و نشست

  میگی؟چی... چی -

 .کردانگار که نه برای شاهو، بلکه برای خودش تکرار می

 ...اومد بهم توجه کنی، مراقبم باشیمیدونستم دوستم داری، خوشم می-

 .اصال بعضی وقتا از عمد یه جوری رفتار میکردم که بیشتر به چشمت بیام

  ایـ.... این حرفا برای چیه؟-

  من حتی بهت گفتم دوستت دارم، یادته؟-

 شد یادش برود؟مگر می

ولی بعد کال انکار کردم، گفتم منظور اونجوری که تو خیال میکنی نیست. بچه بازی -

  ...در آوردم
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  دیگه گذشته ستاره، میخوای به چی... چی برسی؟-

 !نه نگذشته! نگذشته که زندگی من کج و معوجه-

 .گیج خندید

 !فهممنمی-

 .ست میگفتی تو دومی تپق میزدیگرفت، یه جمله هم اگه درتو زبونت می-

تر از اون میخندیدی... هر جور حساب اعتماد به نفست، کمتر از داداشت بود، کم

 ...ترمرسیدم که با شاهین خوشبختکردم، به این نتیجه میمی

 ...برام مهم نبود تو چی میکشی یا دلت میشکنه

فرین یه نفر، تو زندگیمون با شاهین ازدواج کردم ولی تو تمام این مدت، انگار آه و ن

 .کردسنگینی می

 فشان فوران کرددر یک آن، همچو آتش

 .و نفرین نکردمچـ... چرت نگو من هیچ کس-

چرا یاد گرفتین هـ... هر چی میشه میندازین گردن من؟ وقت خوش، خوشانتون که 

تیجه و یادتون نیست، تا به یه مشکلی میخورید سریع به ایـ... این نا... اصال من

 رسید که تقصیر شاهوئه؟می

شو نمیخواد، یا شب یادتون رفته جلوگیری کنید و بعدش تو اااالنم اینکه شاهین بچه

  حا... حامله شدی رو ااانداختی گردِن آه و نفرین من؟

به خاطرت  ستاره کی میخوای بس کنی ا... از سپربال کردن من؟ کم تو... تو بچگی

  فاع کردم؟ االن دیگه چی میخوای از من؟کتک خوردم؟ کم ا... ازت د

خو... خوشبختی یا بدبختی شماها به خودتون و رفتارتون بستگی داره نه به منی که 

 !خیلی وقته ا... ازتون فاصله گرفتم

دوتا آ... آدمی که درست و حسابی به بلوغ فکری نرسیدن با... باهم ازدواج کردن و 

  و سننه؟االن مشکل دارن، من

 .ها را نداشتتوقع شنیدن این حرف ستاره

 :ناباورانه زمزمه کرد
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 ...شاهو-

ستاره دیـ... دیگه بهم زنگ نزن، ا... اگه هم زدی یادت باشه زن داداشمی. نذار -

 .حرمتا ا... از بین بره

  !نذار یه ذره ا... احترامی هم که باقی مونده متالشی بشه! نذار از چشمم بیوفتی

  ...حاللم کنی، که راجع من بد فکر نکنیمن زنگ زدم که -

 :در حالیکه که تماس را قطع میکرد، گفت

 !کنممن خیلی وقته که اصال به تو فکر نمی-

 .رسول با دیدن پدر مهسا، از ماشینش بیرون آمد

 .آب دهانش را بلعید و سعی کرد به خودش مسلط باشد

 .حاال وقت استرس و دستپاچگی نبود

ین قرار مهم، دیر برسد و او رفته باشد از یک ساعت زودتر، که به ااز ترس آن

 .مقابل اداره محل کارش پارک کرده بود

 .یاسر نگاهی به اطراف انداخت اما متوجه رسول نشد

 .احتماال داد که نیامده باشد

قصد داشت سوار ون مخصوص ایاب و ذهاِب کارمندان شود، که رسول صدایش 

 .زد

 .ر، ضربان قلبش نیز بیشتر شدقدبا متوقف شدنش، همان

 .جلوتر رفت و در فاصله نزدیک به او ایستاد 

 .سالم، وقتتون بخیر-

 .اش برایش آشنا نبود، سری تکان دادیاسر که تا به حال رسول را ندیده و چهره

 .سالم، ممنون-

 .من مقصودی هستم، رسول مقصودی-
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ساعت کاری، با هم صحبت صبح باهاتون تماس گرفتم و قرار شد بعد از تموم شدن 

 .کنیم

  ...پس شمایید-

 .رسول سری تکان و داد و به ماشینش اشاره کرد

 .و هم بزنمتو این فاصله حرفام اگه افتخار بدین من شما رو تا خونه همراهی کنم و-

 .یاسر بدون تردید قبول و سمت ماشین حرکت کرد

پاکی را روی دستان پسرک باید هر چه زودتر این ماجرا را تمام میکرد و آب 

 .ریختمی

 .کمی که از حرکتشان گذشت، رسول تصمیم گرفت سکوت را بشکند

دادم تو یه شرایط بهتر با شما صحبت کنم، نه اینجوری راستش ترجیح می-

 .هولکی و تو ماشینهول

حاال بگو چرا میخواستی اصال  اشکالی نداره پسرجان، من خودم اینطوری خواستم.-

  ینی؟و ببمن

 .توانست راحت حرف بزندرسول در آن حالت تمرکز نداشت و نمی

 .ای پارک کردکالفه ماشین را گوشه

 !من عجله دارم پسرجان-

 .میدونم، شرمنده ولی شما که تا این موقع بیرون بودین، یه نیم ساعت هم روش-

 .فکر کنید اضافه کار بودید یا توی ترافیک موندید

 .خسته از چند ساعت کار، چشمانش را مالیدیاسر پوفی کشید و 

 ...باشه بگو-

 :ای مکث کرد و بعد خیره چشمان یاسر پرسیدرسول چند ثانیه

  چرا نه؟-

 .کردنگاه رسول سنگین و پر گله بود و این را یاسر به خوبی حس می
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 !بهت دختر بدم؟ فکر میکردم از خود مهسا شنیده باشی چرا نمیخوام -

 :شنیدن این جمله را داشت، باالفاصله جواب دادرسول که توقع 

 !بله، ولی قانع نشدم-

 .م، حوصله بحث ندارممن خسته-

 .نشدنت مشکل خودته قانع

 .و ببینیدشما حتی نخواستید من-

  حتی نذاشتید آشنا بشیم، حق ندارم برای زیر بار نرفتن؟

  .قطع شودنخواسته بود رسول را ببیند تا این ارتباط هر چه زودتر 

 :رک و راست گفت

 !من به تو دختر نمیدم-

 .رسول نفس عمیقی کشید و نگاهش را به بیرون داد

 .سعی کرد خودش را کنترل کند

  جوری بدون دلیل؟همین-

  کی گفته دلیل ندارم؟-

  !خب مشکل چیه؟ بگید من هم بدونم-

  یعنی نمیدونی؟-

 .پوزخند ناامیدی زد

 !حتما برادرم-

 .را تکان دادیاسر سرش 

 .پسرجان ما دنبال دردسر نیستیم-

 .از حاشیه و حرف مردم بدمون میاد

 .یه عمر هم جوری زندگی کردیم که سر زبون کس و ناکس نیوفتیم
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 .و، خودم بهتر از هر کس میشناسمدخترم

االن جوگیر شده و تز روشنفکری میده ولی من میدونم چهارتا دری وری که بارش 

  !عاشقی یادش میره! میدونم میشکنه کنن، کال عشق و

 .االن اگه چند هفته گریه کنه، خیلی بهتره تا یه عمر اذیت بشه

 ...کنید آقایدارید اشتباه می-

 .یاسر میان حرفش پرید

  !س، مهسا رو فراموش کنبحث از نظر من تموم شده-

بدین توضیح  قرار بود حرف بزنیم ولی شما بریدید و دوختید و تن منم کردین! اجازه-

 .بدم

 خب چرا نمیذارید حرف بزنم؟ میترسید قانع بشید؟ میترسید حق با شما نباشه؟

 .ماجرا رو فیصله بدم از همون اولشم اگه قبول کردم ببینمت، برای این بود که این-

 :از ماشین پیاده شد و در حال بستن در گفت

 !یا علی-

ماشین پیاده شده بود، اما او هنوز شد که از با وجود اینکه یاسر، ربع ساعتی می

 .ناباور و شوکه، به نقطه ای خیره مانده و نای رانندگی نداشت

 .حس می کرد تمام عضالت تنش، شل و بی حس شده

 .شد که حتی فرصت دفاع از خودش را پیدا نکردباورش نمی 

ه در بدترین حالت ممکن هم این که حتی امکان حرف زدن پیدا نکند را تصور نکرد

 .بود

 .خیال میکرد با گفتن حرف های منطقی می تواند پدر مهسا را مجاب کند 

 .آنقدر فکر کرده بود که دوباره سردردهای مزمنش برگشته بود

 .احتمال داد که فشارش نیز باال رفته باشد

یاد بار قبل و قوطی پپسی افتاد که مهسا آن را روی سرش گذاشته بود، ناخودآگاه 

 .نشست لبخندی روی لبش
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با وجود تمام مشکالت و موانع ها اگر در آخر به مهسا میرسید، به تحملش می  

 .ارزید

موبایلش که زنگ خورد توجه اش به آن جلب شد، نگاهی به صفحه انداخت و با  

 .دیدن نام مهسا ابروانش باال رفت

 ...زاده بود این دخترچه حالل

قدر خودش گفت؟ در آن لحظه آنچه میبا این حال تصمیم نداشت تماس را پاسخ دهد. 

 .توانست کس دیگری را هم دلداری دهدناامید شده بود که نمی

 .صفحه موبایلش که خاموش شد، نفس راحتی کشید و ماشین را روشن کرد

 .کردرفت و روی پروندٔه جدیدش کار میباید سراغ کارش می

 .اش باز به صدا در آمداما طولی نکشید که گوشی

 .کشید و تصمیم گرفت جواب مهسا را بدهدپوفی 

بار نام شاهو بود که روی آمد او را بیشتر از این منتظر نگه دارد، اما ایندلش نمی

 .شدصفحه گوشی نشان داده می

 .سالم-

  سالم، خوبی؟-

 خوبم، تو ولی صدات چـ... چرا اینجوریه؟-

بودند و تمام حاالت ها باهم دوست از تیزهوشی شاهو جا نخورد، به هر حال سال

 .شناختندهمدیگر را می

  چجوری؟-

 .ایا... انگار گرفته-

 .چیزی نیست، باز سردرد دارم-

  خب چرا؟-

 .چی چرا؟ سردرده دیگه، قبلش که نمیاد اجازه بگیره از آدم-
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دونم، ولی بیـ... بیشتر سردردای تو منشاءش عصبیه، منظورم ایـ... این بود چی می-

 کرده؟و خرد اعصابت

 .آهی کشید و گوشی را به سمت گوش دیگر گرفت

هاست، فکر کنم برای م زیاد شده، همش صبح تا شب سرم تو پروندهیکم درگیری-

 .اونه

 :آمد، رسول با تردید گفتبا وجود گذر چند ثانیه، از پشت گوشی هیچ صدایی نمی

  الو؟-

 .باالخره شاهو جوابش را داد

کنی ایـ... این چرت و پرتا رو چی... چی شده که خیال می کردمدا... داشتم فکر می-

  !گیکنم؟ چی شده که به منم د... دروغ میباور می

 ...شاهو-

 .میان حرفش پرید و امان نداد

و غـ... غریبه بدونی و بچه فرضم نه تو... تو گوش کن، ا... اگه بازم خواستی من-

دوست ولی اااگه خواستی واقعا بگی  کنی، هـ... همون بهتر که خفه شی جناِب مثال

 !چه... چه مرگته، میتونی بیای اینجا

رسول با تعجب به موبایلش که حاال صفحه آن خاموش و تماس قطع شده بو، نگاه 

 .کرد

 :افتاد زیر لب با خود گفتکه به سمت خانٔه شاهو راه میدر حالی

 ...وحشی-

 .مدتی بعد، مقابل آپارتمان شاهو پارک کرده بود

 .زنگ در را زد و منتظر ایستاد

 .در بدون هیچ حرفی باز شد

 !خب، مثل اینکه جناب سلطانی قهر کرده بود

  .در خانه نیز برایش از قبل باز شده بود



کاوریری  
 

536 | P a g e  
 

 .وارد که شد، شاهو را در آشپزخانه دید

 :روی مبل نشست و گفت

 .سالم عرض شد-

داشت، کنارش نشست و یکی را میوه طبیعی به همراه شاهو با سینی که دو لیوان آب

 .مقابلش خودش و دیگری را مقابل رسول گذاشت

 :نوشید، گفتکه از آبمیوه خودش میدر حالی

 .کو... کوفت کن-

 .رسول با خنده لیوان را برداشت

 ...شدی تو چه سگ-

 .سگ او... اون عمته-

 م داری؟کار عمهعفت کالمتم که از دست دادی، چی-

 :گفت شاهو پوفی کشید و

 یکی گند زد به ا... اعصابم-

  کی؟-

  !... اونی که قرار بود حرف بزنه، تویی نه منبه تو چه؟ او-

خیال تالش بیشتر شد. حریف شاهو رسول که قصدش منحرف کردن بحث بود، بی

 !شدنمی

  چی بگم آخه؟-

 .اش شدشاهو چند لحظه بدون حرف خیره

 .رسول از سنگینی نگاهش به خنده افتاد

تونم ازدواج کنم ولی کردم راحت میباشه بابا... خب موضوع اینه که خیال می-

 .انگار اشتباه کردم

  مشکل چیه؟-
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 .رسول آه کشید و روی مبل بیشتر ولو شد

مهسا با مادرش حرف زده بود اونم سریع جبهه گرفته بود نسبت به رادی... با خودم -

تر برخورد کنه باباهه حرف بزنم منطقیترن، شاید با گفتم خب خانما احساساتی

 ...ولی

 .اش گذاشتتمام رها کرد و دست روی چشماِن خستهاش را نیمهجمله

 :شاهو کنجکاو پرسید

  خب؟-

  !نشد... حتی مهلت نداد یه کلمه حرف بزنم-

 ...خواست ازم فرار کنهانگار یه ویروس مهلک داشته باشم، سریع می

ظاهر زیاد احساساتش را بیرون بریزد و این را شاهو به رسول آدمی نبود که در 

 .دانستخوبی می

زد و دستانی که مدام به موهایش چنگ همین چهره بغ کرده، چشمانی که دو دو می

 .زد نشان از حال ناآرامش داشتمی

 .جا هوایش را داشتعادت نداشت او را در این حالت ببیند. رسول همیشه و همه

 .کردها متفاوت بود اما او را درک میتکه موقعیبا این

 .طرد شدن، نپذیرفته شدن، نخواستن... با این کلمات بیگانه نبود

 .آ... آخه چه ربطی داره؟ ترنس بودن که... که ارثی نیست-

 .رسول سرش را به چپ و راست تکان داد

عدم دونم، فکر کنم بیشتر مشکلش حرف مردم باشه. مثل مامان بابای خودم! بنمی-

 .مشخص بود اطالعات درست درمونی هم راجع به این موضوع نداره کال

 .دست روی بازوی دوستش گذاشت

حرف مردم هیـ... هیچ وقت تمومی نداره، همیشه یه چیزی دارن برای گفتن، او... -

 !اونی که بخواد طبق حرفای مردم زندگی کنه، یه اااحمقه

 .اش آوردرا نزدیک بینیاش بازی کرد و آن رسول با لیوان آبمیوه
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اش به هم ریخته که اگر از آن بنوشد قدر معدهکرد آنداد اما حس میبوی خوبی می

 .آوردبالفاصله آن را باال می

 ...و کهتونم بهشون بگم اینقبول دارم، ولی نمی-

  .شاهو فکری نگاهش کرد

 !به نظرم کـ... کال اشتباه زدی-

 :رسول گیج جواب داد

 یعنی چی؟-

  !گفتییعنی نباید ا... اولش اصال از رادمان چـ... چیزی می-

ببین ا... اگه داشتن یه خواهر ترنس رو یه ن... نقطه ضعف در نظر بگیریم، تو ا... 

کردی که... که کامال تحت تاثیرت قرار هات رو بولد میاول باید اونقدر خوبی

چی، چـ... چون از تو همهزدن زیر شد ولی دیگه نمیبگیرن، بعدش رادی، رو می

 .خوششون اومده بود

 !االن هیـ... هیچ حسی بهت ندارن پـ... پس راحت میگن نه

رسول مشغول حالجی حرف شاهو شد، این چیزی بود که خودش هم از  قبل به آن 

 .فکر کرده بود

گی درسته ولی شاهو... من نمیخواستم مثال روز خب آره... چیزی که می-

با تعجب بهش نگاه کنن، هی با سواالشون اذیتش کنن، مدام بپرسن  خواستگاری همه

 .دختری یا پسر؟ اون همینجوریشم اذیته

 .شناسی چطورینو که دیدی و میخانواده من

 .انآدمای سختگیری

دن و سوال جواب میکنن چه برسه به به منی که سی سال رو هم رد کردم گیر می

 .اون

داره، اگه حس کنه بهش توهین کردی تا سر تا  به خاطر همین روحیه پرخاشگری

 .خیال نمیشهای نکنه بیپاتو قهوه

 !چیخواستم روز خواستگاریم گند بخوره به همهنمی
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زنه، از کـ... کجا میخواستن بفهمن پسر خب او... اون که کال تیپ پسرونه می-

  نیست؟

 :رسول باتعجب پرسید

  گفتم؟یعنی دروغ می-

 .انداختشاهو شانه باال 

 !.. آبا از آسیاب افتاد، میگفتیذاشتی وقتی که آ.نه، فقط وا... واقعیت رو می-

 :رسول متفکر گفت

دونم... شاید حق با توئه! ولی خب من دوست داشتم از همون اول صاف و نمی-

 ...صادق برم جلو که حرف و بحثی نمونه. به هر حال فعال شرایط اینجوریه دیگه

 .ش را بیرون دادشاهو کالفه نفس

خوای منطقی پیـ... پیش بری؟ همش رو اااصل و اصول. رسول چـ... چرا همش می-

س! مجبوری بزنی تو... تو جاده خاکی تا برسی به من، گاهی جاده اصلی بستهداداِش 

  !مقصد

هـ... همیشه که نباید حرف عقل رو گوش داد، یه مو... موقع ها هم ببین دلت چـ... 

 .گهچی می

  !ت بجنگاالنم ایرادی نداره، کفشای آ... آهنی پات کن و برای رسیدن به خواسته

 .کننکنن لیاقت دُ... دخترشون رو نداری؟ ثابت کن که ا... اشتباه میفکر می

  خب درد من همینه! چطوری ثابت کنم؟-

 .شاهو متفکر هومی گفت

و... خودی نشون بدی. تو ای ندارم راستش، ولی در کل باید یه خفعال ایـ... ایده-

  مامانه رو دیدی؟

  !نه-

 ...تر باشهخب شاید مـ... متقاعد کردن او... اون راحت-

 :رسول نچی گفت و اضافه کرد
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 !گفت مادرش همون اول کار سفت و سخت گفته راضی نیستفکر نکنم، مهسا می-

کردن خانواده تا ساعتی بعد، هر دو درگیِر پیدا کردن راه حلی مناسب، برای راضی 

 .گشتندمهسا می

در همان زمان، دلناز از تولیدی بیرون آمده و در حال بازگشت به خانه باغ بود که 

 .به رو شدبا مهراد رو

توقع دیدن او را نداشت؛ سعی کرد خودش را متقاعد کند که حتما دنبال مادرش آمده 

 .و با او کاری ندارد

جواب بماند راهش را کج کرد تا از او فاصله  که منتظرسالم کوتاهی گفت و بدون این

 .بگیرد که مهراد مانع شد

 !دی دلناز خانم؟و نمیچرا دیگه جواب تلفنام-

  .دلناز آب دهانش را بلعید و نگاهش را دزدید

   سالم، خوبید؟ _

  .مهراد تشکری زیر لب کرد

  ...خواید کسی شما رو با من ببینهجا معذبید و نمیاگه این _

  :ماشینش اشاره کرده و ادامه داد به

  .گیریمجا فاصله میزنیم هم از اینتون کنم، هم حرف میتونم تا خونه همراهیمی _

  .نه، ممنون _

  .ای زد تا صدایش را صاف کندتک سرفه

  .گفتنفس میبهباید جمالتش را واضح و بااعتماد

  .ای با شما ندارممن حرف دیگه _

  :مهراد گیج گفت 

  .شممتوجه نمی _

   .سعی کرد صدایش نلرزد 
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به چشمان مهراد نگاه کرد، کامالً خیره تا متوجٔه جدی بودنش بشود. که بفهمد قصدش 

  .مزه نیستیک شوخی بی

   ...هاِی مهرباناندازٔه آن تیلهچشمانش زیبا بود؟ بود، ولی نه به

که یا پیشنهادتون رو قبول کنم  شما یه پیشنهاد به من دادید، درست؟ خب منم آزادم _

  .خوام ارتباطی شکل بگیرهیا رد و منم نمی

  .مهراد آمده بود تا هر طور شده، دلناز را برای خود کند

   !رو شده بودآمده بود دلش را ببرد و حاال با جواب منفی روبه

و رو نشون بدم؟ مگه چقدر من دی خودمآخه چرا نه؟ چرا بهم مهلت نمی _

   شناسی؟می

دلناز معذب سرجایش تکان خورد. این شرایط خوشایندش نبود. کاش اصرار 

  .کردنمی

  ...آل ولیشما مرد محترمی هستید و البته ایده _

  .دانست چطور بگوید که ناراحت نشودلب زیرینش را به دهان برد. نمی

  .آقابهرادتر آشنا بشم، خوام با شما بیششه، نمیولی من نظرم عوض نمی _

  .برای همین جمالت کوتاه تقریباً جان کنده بود

کرد همه را از خود راضی نگه توانست سعی میکه میدل رئوفی داشت؛ تا جایی

  .شدندارد ولی این بار نمی

  .کننده نبودهای دلناز قانعنظر مهراد، حرفبه

   خوام. از من خوشت نمیاد؟خب من دلیل می _

  .رفتکرد، کاش فقط میپیچش نمی قدر سؤالکاش آن

  ...من _

   ای در میونه؟یا پای کس دیگه _

  .خواست بحث شاهو را به میان کشددلناز یکه خورد. نمی

 ای رو دوست داری؟آره، دلناز؟ کس دیگه _
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دلناز، مضطرب با بند کیفش بازی کرد و لب گزید. سرش را به نشانه تایید باال و 

 .پایین کرد

 ...فهمید یا ترجیح داد نفهمدمهراد ن

 :دوباره پرسید 

 کسی توی زندگیته؟ -

 :اینبار دلناز زِل چشمانش گفت

 .آره-

این جواب حکم تیر خالص را برای مهراد داشت. آخرین و بدترین حسی بود که در 

 .پس ذهنش نگه داشته بود

گری توانست حل کند ولی وقتی دلش در گروی کس دیهر مشکل دیگری را شاید می

 ...شود کرد؟ هیچباشد، چه می

 :ناباورانه گفت 

 کیه؟-

ماجرا بار برای همیشه، اینریختگی مهراد بود، اما صالح دید یکهمدلناز متوجه به

 .را تمام کند

 .شناسیدشما نمی -

  دوِست داره؟-

 .شدپرسید، لرزشی خفیف در صدایش حس میاین سوال را زمانی که می

وقت تضمین نداده چقدر این موضوع را جدی گرفته؟ او که هیچ دلناز فکر کرد مگر

 .دهدبود جواب مثبت می

 :با یادآوری آخرین صحبت های شاهو جواب داد

 .آره-

 .پریدشد و پلک چپش مینفسش را محکم بیرون داد، نوعی خشم در رفتارش دیده می

 پس چرا این کارو با من کردی؟- 
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 .نگاهی به اطرافش کرددلناز متوجه منظورش نشد. 

 .هر لحظه ممکن بود، یکی از همکارانش بیرون آید و او را در این وضعیت ببیند

 .سرش حرف در بیایددوست نداشت پشت

 .باغ برگرددداد زودتر این مکالمه به پایان برسد و به خانهترجیح می

  !کار کردم؟ببخشید متوجه نمیشم، مگه من چی-

 .و سرش را با افسوس تکان دادمهراد پوزخند تلخی زد 

 !و بگو، گفتم تو با دخترای دیگه فرق داریمن-

 ...ولی تو هم مثل بقیه

 .های درهم جوابش را داددلناز با اخم

 .آورددیگر مهراد داشت شورش را در می

 .زنیدفهمم چرا این حرفا رو بهم میمن کار بدی نکردم، نمی-

 .م ادای دخترای ساده رو برای من در نیارکنتو کاری نکردی؟ هه... خواهش می-

  نمک خیسونده بودی آره؟و تو آبمن

اراده تن صدایش باال رفت، حتی در آن لحظه برایش مهم نبود کسی صدایش را بی

 .بشنود و یا او را بشناسد

کارو وقت همچین چیزی نبوده. اصال چرا باید اینمعلومه که نه، من قصدم هیچ-

 بکنم؟

ای رو دوست داشتی، چرا از همون اول وهللا... تو بهم بگو، اگه کس دیگه دونمنمی-

که بهت ابراز عالقه کردم، اصال همون روز که تو ماشینم نشسته بودی، نگفتی یکی 

 خوای؟دیگه رو می

گاه هم اعتراف آن موقع هنوز شاهو نگفته بود دوستش دارد و او احتمال میداد هیچ

 ...نکند

 .داشت، من از هیچی مطمئن نبودم چون شرایط فرق-
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رو آره دیگه... مطمئن نبودی پسره میخوادت یا نه، واسه همین گفتی این یکی-

 !نپرونم

وقت شما رو الکی امیدوار نکردم، فقط قرار شد بهش زنید، من هیچدارید تهمت می-

 .فکر کنم

ودم خیالبافی ای در میونه؟ چرا گذاشتی واسه خپس چرا زودتر نگفتی پای کس دیگه-

 کنم؟ ها؟

 .دلناز از این وضع عصبی شده بود

 .آمدهای مهراد منطقی نمیبه نظرش حرف

او هیچ وقت حرفی نزده و کاری نکرده بود که بخواهد نشان دهد که نسبت به مهراد 

 .میلی دارد. فقط قرار بود راجع به آن فکر کند که خب طبیعی بود

 .بیافتدتوانست اتفاق این برای هر کسی می

شد که از ترس هر دختری ممکن بود خواستگاران و یا خواهانی داشته باشد. نمی

 .شکستن دل کسی، به همان اولین نفر جواب مثبت داد

 .بینم این موضوع انقدر کش پیدا کنهگوش کنید آقا مهراد، من دلیلی نمی-

گفتم دوستتون شما به من ابراز عالقه کردین قرار شد من راجع بهش فکر کنم، من 

 !س؟ نهدارم؟ گفتم به پام صبر کنید؟ گفتم حستون دو طرفه

شید؟ مگه من چقدر شما رو من کی شما رو بازی دادم آخه؟ چرا الکی شاکی می

  شناختم که بیام تمام رازهای زندگیم رو پیش شما برمال کنم؟می

به من چیه، چیزی  دونستم حسشو درگیر کرده ولی نمیکه یه نفر بوده که ذهن مناین

 .ببینم به بقیه توضیح بدم نیست که الزم

حتی این اواخر من سعی کردم حالیتون کنم بهتره فاصله بگیرید و تماسی دیگه نباشه 

 .دادمگرفتید و منم اکثرا دیگه جواب نمیولی شما همچنان تماس می

 .ای نباشهبرای من مهم بود که دلت جای دیگه-

 .کردمهمه اصرار نمیخوای، اینای رو مییگهدونستم کس داگه می
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زد؟ دانست چطور از آن به کس دیگری حرف میوقتی رسیدن به شاهو را محال می

 .حتی همین حاال هم با وجود ابراز عالقه شاهو، مطمئن نبود واقعا به هم برسند

ذیت و اکنم با این فکرها، نه منگفتم که، من به هیچی مطمئن نبودم، خواهش می-

  ...وکنید نه خودتون

 :آهی کشید و ادامه داد

 .دونیدقبل از اینکه برم، اینو هم بگم... شما هیچی راجع بهم نمی-

 .دونستین شاید مشتاق ادامه رابطه با من نبودینکه اگه می

 .شد غرورش خرد شودهایش باعث میکرد ادامه حرفحس می

رسید ولی مرگ همکارانش در تولیدی میاحتماال به گوش آذر خانم و در ادامه همه 

 ...باربار و شیون هم یکیک

 .م نیستباغِ بزرگ، مال من یا خانوادهاون خونه-

 .جا مستاجرممن اون

کنم برای استقالل پدر و مادِر خودم، خیلی وقته فوت کردن و اگه تو تولیدی کار می

 .و در بیارماز خانواده نیست، من مجبورم خرجم

 :ار مهراد متعجب و مات مانده، به نرمی عبور  کرد و با صدای آرامی لب زداز کن

 ....خداحافظ-

 :نتیجه با رادمان، پوفی کشید و نالیدرسول، خسته از بحِث بی فایده و بی

  !ای خدا... عجب گیری افتادم من با این-

 .رادمان دور زد و دقیقا مقابلش نشست

  شی؟ضی نمیجوِن داداش نه نیار، آخه چرا را-

  وای رادی تو جدی جدی یه چیزی خورده تو سرت! هیچ میفهمی یعنی چی؟-

 !فهمم، مگه چی گفتم؟بله که می-

 بری؟ خوای از ایرانیعنی چی که می-
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  کجاش واضح نیست؟-

  کنی؟این پیرمرد و پیرزن رو به اندازه کافی اذیت کردی، تا دقشون ندی ول نمی-

جا آینده ندارم، یعنی مشخص نیست؟ چه عمل رسول؟ بابا من اینچه دق دادنی آخه -

 .س... راضیشون کن من برمکنم، چه نکنم، همین آش و همین کاسه

 .رسول از جا بلند شد و لپ تاپش را بست

 .کم مانده بود مخش سوت بکشد. در این وضعیت تمرکزی برای کار نداشت

و یک جمله را، بارها تکرار کرده شد که رادمان در اتاقش نشسته یک ساعتی می

 "من برم بود. "راضیشون کن

 :با تمسخر گفت

  !پهن کردن جا برات فرش قرمزآها، یادم نبود بری خارج، اون-

 .جا من آینده بهتری دارمدونی اوننگفتم کسی منتظرمه، ولی خودت می-

رادی... باور کن راست جا هم خیلی داره بهتر میشه آخه چرا گیر دادی به رفتن؟ این-

 .گممی

درسته هنوز خیلیا واسشون جا نیوفتاده ولی دیدگاه کلی که االن نسبت به ال جی بی 

  .تیا تو ایرانه، نسبت به ده سال پیش، قابل مقایسه نیست

 .رفته رفته همه چی داره بهتر میشه

 .نداشتای رادمان سری تکان داد. خودش هم از این بحث خسته شده بود ولی چاره

 .تنها امیدش برادرش بود

گی، بهتر شده ولی رسول مگه من چقدر قراره عمر کنم که نصف آره، تو راست می-

  و صبر کنم تا اوضاع بهتر بشه؟بیشترش

 .سالگیمن االن نیاز دارم که با آرامش زندگی کنم، نه چهل

 .بازوی رسول را گرفت و کمی فشار داد

 .هایش را کردآخرین تالش
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جوری زندگی کنم و پیر و نگاه... مگه من چه گناهی کردم که بخوام اینول منرس-

  بشم؟

 .آب دهانش را چند بار پشت هم بلعید تا جلوی بغضش را بگیرد

خوره... اصال رفتن تر حرص میاگه من برم، مامان هم وقتی جلو چشمش نباشم، کم-

 .شترهست، اگه من برم، حتی تو هم آرامشت بیمن به نفع همه

و راه بندازی تا برم، تو رو خدا یه تونی کار مندونم دوست و آشنا داری، میمی

 ...کاریش بکن

 .دادداد و هم نمیرسول تا حدودی، حق را هم رادمان می

 جا نبود، چطور می توانست او را به زور نگه دارد؟دلش این 

رسول با او همکاری  داد اگرسبزی میشناخت؛ آنقدر سرش بوی قرمهبرادرش را می

 ! کرد به فکر قاچاقی رفتن از ایران باشدنمی

کرد؛ پدر و مادرش با رادمان مشکل داشتند ولی در اش فکر میاز طرفی به خانواده

 .عین حال، وابستگی عجیبی نیز به او داشتند

 رفت، مادرشان چه میشد؟اگر از ایران می

دید و راضی کردن او متفاوت می پدرش نیز رادمان را دختری حساس و شکننده و

 .رسیدبه نظر محال می

 دختری جوان، تنها در کشوری غریب... چطور ممکن بود؟

مدت زمان زیادی از رفتن رادمان، گذشته بود اما او همچنان بدون حرکت و یک.جا 

  آمد؟کرد مگر کار دیگری از دستش برمینشسته بود و فکر می

هایش از سمت دیگر این روزها سو و مهسا و مخالفتیکپدر و مادر و رادمان از 

 .باعث شده بود که تمرکز مطلوب و کافی را روی کارش نداشته باشد

در آخر، موبایلش را برداشت و تصمیم گرفت به دوستش که وکیل و مشاور مهاجرت 

 .به خارج از کشور بود، تماس بگیرد

  .مشورت داشتگرفت. احتیاج به زده تصمیم مینباید شتاب

 .مخاطبانش را باال و پایین کرد تا شخص مورد نظرش را پیدا کند
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 .نفس عمیقی کشید و انگشت شستش را از چپ به راست کشید تا تماس برقرار شود

 .مکش با مهراد، پا به خانه باغ گذاشتسوی دیگر، دلناز پریشان از کش

نه! و خدا خدا کرد که او در کس را ببیند، حتی نخواست  هیچدر آن لحظه، دلش نمی

 .باغ نباشد

 .نگاهش به اطراف چرخاند و وقتی خبری از او نشد، نفسش را آسوده بیرون داد

 .کلید در قفل چرخاند و وارد اتاق شد

اش دانست که مهراد برای همیشه قید او را زده و یا ممکن بود دوباره سر و کلهنمی

 .پیدا شود

 .تصمیم گرفت تا سر و صورتش را آب بزند های راحتی به تن کرد ولباس

خواست با خودش روراست باشد، دلش شاهو را می خواست قرار بود و اگر میبی

 ....طور زمزمه های دوستت دارم گفتنش راو همین

  .صدای شاهو قشنگ بود

نوع بم، مردانه و درعین حال متفاوت... چیزی نبود که در حالت عادی، کسی از آن 

 .طرافش، زیاد شنیده باشدصدا در ا

ها شده بود اما احتماال اگر شاهو لکنت نداشت، حاال تبدیل به یکی از بهترین دوبلور

 .برای خود دلناز هم عجیب بود

چنان حس گاه مرد رویاهایش را فردی با لکنت تجسم نکرده بود ولی حاال آنهیج

تر از حالت ردن، جذابعمیقی به شاهو پیدا کرده بود که به نظرش با لکنت صحبت ک

 .عادِی حرف زدن است

 .اند، از قدیم تا به حالصداها همیشه مهم بوده

 .ایمشک بارها تحت تاثیر آن قرار گرفتهنقششان پررنگ بوده و همه ما بی

ای که شش و هشتی پای خوانندهایم و یا پابهمثال با صدای سوزناک مداحی گریه کرده

 .ایممیخوانده، رقصیده

رود مدتی بعد، با کند و می برای همین است که وقتی کسی ما را ول میاصال

 .زنیم تا فقط صدای "الو" گفتنش را بشنویماش زنگ میای غریبه، به گوشیشماره
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لحظه کنیم، نه که دیوانه شده باشیم ولی انگار همان یکهمین که جواب داد قطع می

 .دهدو انگیزه می برای چند روز یا حتی چندهفته، به ما انرژی

  ...حال یا انگیزه زندگی و یا حتی دق کردن

به یاد اولین دیدارشان افتاد؛ شاهوِی زخمی، که شاید تقدیر او را جلوی راهش گذاشته 

 .بود

زد دلتنگش حاال برای او تبدیل به شخصی شده بود که اگر یک روز با او حرف نمی

 .شدمی

 .کس شده بودچیز و همهمهی خوش صدا، تبدیل به هاز آن غریبه

زندگی اش نسبت به چندماه پیش تغییرات زیادی کرده بود و دیگر خانواده عمویش 

 .را نداشت

 .طور اذیت و آزار هایش نبودعمو و همینخبری از زن

اش های واقعیدر عوض ننه اختر را داشت که بدون شک، هیچ فرقی میان او و نوه

 ...دوست داشت که شاهو یا شاهین را قدرگذاشت. دلناز را هماننمی

 .کاره ننه رفتسراغ لباس نیمه

 .دادکرد و تحویلش میباید آن را کامل می

 .ساعتی مشغول دوخت و دوز شد و لباس را تا حد زیادی تکمیل کرد

 .کش و قوسی به تنش داد و چشمانش را مالید

 .ارزیدشده بود اما به زحمتش می کمرش خشک

 .شدخوشحال میننه حتما 

تصمیم گرفت برای خودش نسکافه درست کند و امشب را بیدار بماند تا لباس را تا 

 .فردا کامل و تحویلش دهد

صدای زنگ موبایلش باعث شد از آشپزخانه بیرون آمده و با عجله خودش را به 

 .اش برساندگوشی

 !شاهو پشت خط بود
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 .زدنفسش حبس شده و قلبش تند می

 .حظه، کمی به خودش مسلط شد و با دستانی لرزان تماس را پاسخ دادبعد از چند ل

قدر چیز عوض شد وگرنه که او آنانگار از وقتی شاهو به او ابراز عالقه کرد، همه

 .زود هول نمیکرد

 .پرداز ذهنش، اجازه پرواز دهدتری، به پروانه خیالتوانست با خیال راحتحاال می

 .الو-

 .هو به گوش رسیداز آن سوی خط صدای شا

 .سالم دلی خانم-

توانست جلوی لبخندی که خدا را شکر کرد که شاهو مقابلش نیست وگرنه چطور می

 تمام صورتش را پوشانده بود، بگیرد؟

 .سالم-

 :تری ادامه دادآب دهانش را بلعید و با صدای آرام

  خوبی؟-

 خوبم، ا... االن تو اتاقتی؟-

 :گفت اخت ودلناز موهایش را پشت گوشش اند

  آره، چطور؟-

  در؟ ِمیـ... میتونی یواشکی بیای دم-

 :ناخودآگاه ابروان دلناز از تعجب باال پرید و گیج پرسید

  چی؟-

 .دادلحن شاهو رنگ و بوی شیطنت می

 ...که ننه بفهمهبدون ایـ... این-

  مگه االن کجایی؟-

 .دم خونه باغ، زو... زود بیا منتظرم-
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 .را در ذهنش تحلیل کند، تماس قطع شده بود های شاهوتا حرف

شال یشمی رنگ را روی سرش انداخت و پاورچین، پاورچین به سمت در ورودی 

 .خانه باغ راه افتاد

 .رفتفهمید، ابرویشان میاگر ننه می

 .صدا باز کردبرای بار آخر نگاهی به اطراف انداخت و در را بی

 .ودماشین شاهو با کمی فاصله، پارک شده ب

اش حال، کم مانده بود قلبش، قفسه سینهتوانست شاهو را ببیند، با ایندر تاریکی، نمی

 .را بشکافد

  یعنی با او، آن هم این وقت شب چه کار داشت؟

 نکند اتفاق بدی افتاده باشد؟

 .سرش را تکان خفیفی داد تا از شر فکرهای مزاحم رها شود

 .ای باشدبرهای ناامیدکنندهرسید حامل خنه، صدای شاهو به نظر نمی

 .در صندلی کنار راننده را باز کرد و نشست

 .نگاهی به شاهو انداختزیر لب سالم کرد و نیم

 .اش شده بودشاهو کامال به سمت او چرخیده و بدون پلک زدن، خیره

شد و آنقدر این احساس ای شاهو، محبت، عالقه و عشق ساطع میاز چشمان تیله

 .ه نفس دلناز را بند آوردشدت داشت که را

 .چشمانش را دزدید

 چیزی شده؟-

 .شاهو سرش را به تایید تکان داد

 .آره-

کرد شاید اتفاقی برایش افتاده اما هیچ زخم یا مشکلی نگاهی به سرتا پایش کرد، فکر

 .پیدا نکرد
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 :نگران پرسید

  خب چی شده؟-

  :را که دید، گفتشاهو کمی حرفش را زیر لب، مزه کرد، نگاه منتظر دلناز 

  !برات تنگ شده بود د.. دلم-

 .قدر خجالت دهد، تا محو شودانگار شاهو امشب همت کرده بود تا او را آن

 .کردسرش را پایین انداخته و با گوشه شالش بازی می

 .لبخند محجوبی که روی لبش نشسته بود را نمیتوانست مخفی کند

 .نوک زبانش آمده را، بگوید یا نهبا خودش در جدال بود که حرفی که تا 

 :شاهو با تردید گفت

  دلی؟-

 :شد، لب زدبا صدایی که به زحمت شنیده می

 ...منم دلم تنگ شده بود-

 .شاهو خندید، احتماال از ذوق اما ماجرای خنده دلناز فرق داشت

داد همان لحظه در ماشین را باز کشید، ترجیح میاز حرفی که زده بود، خجالت می

 .ند و به اتاقش فرار کند اما چشم در چشم شاهو نشودک

 .تمام رفتار دلناز، برای شاهو دلنشین بود

حرف زدنش، خجالت کشیدنش، نازی که در تک تک حرکاتش، به صورت ذاتی 

 ...وجود داشت، محجوبیت و خانم بودنش

  :ناخودآگاه گفت

 ...هات برمقـ... قربون خنده-

اهو، مرد مورد عالقه اش، باعث شده بود که حسی ها از طرف ششنیدن این حرف

 .متفاوت در دلش جوانه بزند

 .گرفتحسی که تمام وجودش را فرا می
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 .کردندهای تنش احساس خوشبختی میانگار تمام سلول

 :زیر لب گفت 

 .خدا نکنه -

 .کردشاهو هنوز شیفته وار نگاهش می 

 اینجا؟دلی میـ... میدونی واسه چی او... اومدم امشب -

دلناز سرش را به نشانه ندانستن باال و پایین کرد. شاهو نفس عمیقی کشید و نگاه از 

 .دلناز گرفت

م خواستم با... با خانوادهام، چـ... چند روز پیش میمن سر حرفی که... که زدم جدی-

بیام خواستگاری ولی یه... یه سری مسائلی پیش او... اومد که همه چی قاطی شد و 

 ...نتونستم به خانوادم بگم

آد، فردا صبح، دو... دوباره می خوام برم سراغشون. نـ... نمیدونم چی پیش می

و گرفتم، من دو... کنن یا نه... ولی من تصمیم خو... خودمنمیدونم مو... موافقت می

 !دوِست دارم دلناز

 .جا بذارم... اونو دیگه اونمیخوام دیگه بدون تو، بدون حضورت تو... توی خونه پام

 .ا...از وقتی از خونه رفتی، شده یه متروکه... یه جای  سو... سوت و کور

 .کردمجا تنها زندگی میو... اوناصال ا... انگار نه انگار که من خودم ا

 .خوام بدون تو زندگی کنمتونم و نمیدیگه نـ... نمی

 .ی منتو شـ... شدی گرمی و پو... پویایی خونه

 .خواد تو... تو رو کنارم داشته باشمپیـ... پیشم نیستی، به هزار بهونه دلم میوقتی 

 ...و برات وا کنمخوام د... در قلبممی

 :اش ضربه کوتاهی زد و ادامه دادبه سینه

 .جوره بیرون نریجا و هیچخوام بـ... بشینی ایـ... اینمی-

یه طرفه بتازونم و برم جلو، خودت خوام یه... ولی ایـ... اینا همش از طرف منه، نمی

  و میخوای؟ ا... اگه مشکلی پیـ... پیش اومد، پام وایمیستی؟بهم بگو، من
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که مادرم مخالفت کنه، خیلی احتیاح به من هـ... هنوز حرفی بهشون نزدم، ولی این

گراست که همه آ... آدمای اطرافش رو هم قدر کمالگویی نداره؛ او... اونغـ... غیب

 فه کرده،کال

دی در کنار تموم ظرافِت دو... خوام تو روش درآم، قو... قول می... میمن می

  داشتنیت، جا نزنی و مثل همیشه مـ... محکم بمونی؟دوست

 .در چشمان دلناز، اشک جمع شده بود

 .زداراده از چشمانش بیرون میقدر احساس در وجودش در غلیان بود که بیآن

 ...مونممی-

 .تری، ادامه داددستش را گرفت، این بار با صدای آهستهشاهو 

 ...دی اگه یه روز دعوامون شد، بحث کردیمقو... قول می-

 .دستش را در هوا تکان داد

و بزنی تو.... حاال وا... واسه خاطر هر موضوعی... نخوای نـ... نقطه ضعف من-

تـ... تمام این مدت که  دی مثلو نشکونی؟ قول میدی غرورمتو سرم؟ قو... قول می

 و مسخره نکنی؟شناختمت خانم باشی و حرف زدن و لـ... لکنتم

 .دلناز دست شاهو را فشار داد و نگذاشت ادامه حرفش را بزند

تر از همه مردای دنیاست، زدن تو قشنگ ای؟ چه نقطه ضعفی؟ حرفشاهو دیوونه-

 .کنیم که موقع گفتن دوِست دارم، میعاشق مکثی من

خوام بهت ثابت کنم که وقتی ت، به زنا اعتماد نداری ولی میدونم به خاطر گذشتهمی

 !تر باشهتونه قوییه زن عاشق بشه، از صدتا مرد می

 ...کشم شاهومن ازت دست نمی

 .رسولی به رادمان اشاره کرد تا برای پدر و مادرشان چایی بیاورد

بود و هرزچندگاهی نگاهشان خودش اما در ذهنش مشغول بررسی کردن جمالت 

 .کردمی

 :جا کرد و گفتمادرشان در حال دوختن دکمه به پیراهن، عینکش را روی چشم جابه

 کار داشتی رسول؟چی-
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رادمان که از قبل همه چیز را آماده کرده بود، سر رسید و برایشان چایی و شیرینی 

 .روی میز گذاشت

 .پیراهن را سمت رادمان گرفت 

 .دکمه هاش رو سفت کردم؛ فقط با این لباسای بیچاره کشتی نگیربیا، همه -

 .رادمان لباس را گرفت و کنار رسول نشست

 .چشم-

 .پدر و مادرش با تعجب به هم نگاه کردند 

 .از رادمان چنین مطیع بودن و سر به زیری بعید بود

 :پدرشان بود که اینبار گفت

 !! لجبازی نمیکنی، جریان چیه؟چی شده؟ چند روزه آروم شدی.. حرف گوش میدی-

 .نگاهی به رسول انداخترادمان نیم

ای دعوا کرده بودند که ظاهرا قدر در این مدت برای هر موضوع مهم یا بیهودهآن

 .رسیدروش پیشنهادی رسول؛ یعنی سازش موقت، غیرطبیعی و مشکوک به نظر می

 :دستپاچه گفت

 .زی کردن نداشتممن؟ هیچی... خب دلیلی برای دعوا و لج با-

 .مادرش کمی شیرینی به دهان برد

انداختی، واال قبالً هم همچین دلیالت منطقی نبود ولی اگه هر روز دعوا راه نمی-

 !شدروزت شب نمی

 .رادمان چشمانش را روی هم گذاشت و سعی کرد آرام بماند

 .مدآمد و این را رسول حس کرد که به حرف آکم کم آن روی سگش داشت باال می

 پیچید؟حاال ول کنید، یه بارم که اون کاری نداره شما به پروپاش می-

 ...گم این بچه مشکوک میزنه، نمیدونم دیگهمن فقط می-
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خواستم راجع به یه موضوعی باهاتون حرف بزنم. در واقع ولش کنید حاال، می-

 .خوام که شما رضایت بدینمی

 برای چی؟-

دانست اگر مستقیم به سر اصل شناخت و میمیرسول پدر مادرش را به خوبی  

 .مطلب برود، سریعاً مخالفت می کنند

 :لبانش را تر کرد و گفت 

جا نمی خب راستش... من خیلی فکر کردم، به نظرم رادمان تو این محیط به هیچ-

 !رسه

 منظورت چیه؟-های توی هم و صورتی عبوس گفت: پدرش با اخم

کنه، عوض بشه؛ اون هم ی که داره توش زندگی میکنم اگر محیطخب من فکر می-

 !میتونه به جای بهتری برسه... پیشرفت کنه، درس بخونه، برای خودش کسی بشه

 .پدرش پوزخندی زده و حرفش را قطع کرد

اندخت. کل فک و ش بود، با کاراش خودش رو سر زبونا نمیاین اگه به فکر آینده-

 .و میزننفامیل حرفش

 :که بحث به جای خوبی کشیده شده بود، بشکنی زد و گفتاز اینرسول خوشحال 

 !گمدقیقا منم همین رو می-

دانست چطور ممکن است ها به سمت او بود، حتی رادمان هم نمیحاال همه توجه

 .رسول بتواند پدر و مادرشان را راضی کند

نخواید، خودتونم رادی با توجه به شرایطی که داره و البته شما چه بخواید و چه  -

قبول داریم که با بقیه فرق داره... احتیاج داره تو یه محیط آروم زندگی کنه، نیاز 

 .داره که براش حرف مردم مهم نباشه

جا ما آشنا زیاد داریم و خب شما هم براتون مهمه که این آدما چی میگن راجع این 

 !ش اوضاع فرق دارهبه شما ولی اگر رادمان جایی زندگی کنه که هیچ کس نشناسد

  :مادرش با تردید پرسید

 یعنی چی؟ میخوای بگی بریم یه شهر دیگه؟-
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 .مگه میشه؟خونه زندگیمون اینجاست

 .رسول سرش را به تایید تکان داد

و ندارید که بخواید بعد از این همه حاضر شما شرایطشو میگم. درحالمنم همین-

ای پیشرفت احتیاج داره که تو جایی سال از صفر شروع کنید ولی رادمان چرا! بر

زندگی کنه که کمتر قضاوت بشه، کمتر راجع بهش حرف بزنن، جایی که فرهنگ 

 .سازی شده باشه

پدرش که هیچ، از این بحث خوشش نیامده بود، با تن صدایی که رفته، رفته باالتر 

 :رفت گفتمی

فت کردن؟ خود این حرفا همش کشکه، مگه کمن کسایی که تو همین مملکت پیشر-

تو مگه تو همین خونه بزرگ نشدی؟ مگه االن به بد جایی رسیدی؟ تازه نصف این 

  !بچه هم قر و اطوار نداشتی

جا پیشرفت کنه و برای خودش کسی تونه اینکس نمیخب باباجان، من که نگفتم هیچ-

 .بشه، ولی بحث من اینه، نباید آدما رو باهم مقایسه کرد

م هم خوب شد، حداقلش این بود نصف مشکالت شدم و رتبه من اگه کنکور قبول

 .رادی رو نداشتم. آرامش ذهن و جسمم بیشتر بود

گفت تا وقتی تو یه محیط پر تنش باشه، من حتی با روانپزشکش حرف زدم، اونم می

 !کنهخوردن اون قرصای آرامبخش دردی رو ازش دوا نمی

  شه؟شما فکر کردین آخر و عاقبتش چی می

جا بوده دقیقا تو چی موفق بوده؟ هیچی! چرا؟ تو این هیجده، نوزده سالی که این

ترین بذارید خودم بهتون بگم چون شخصا از وقتی یادمه، داشت با شما سر کوچیک

 .کردچیزا بحث می

 .خوایندونم دوستش دارین، بدش رو نمیمی

بمونه و عمرش بگذره، جوری تونه، ولی به این فکر کنید اگه ایناصال جیگر گوشه

  !ای باشه که شما قبول دارید، به هیچ جا نرسیدهچه عمل کنه و بشه رادمان، چه راحله

 .اندمشخص بود که هر دو در فکر فرو رفته

 :کرد، پرسیدکه با ته ریشش بازی میپدرش در حالی
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  تو پیشنهادی داری؟-

 .زد رسول نفسش را آسوده بیرون داد و چشمک ریزی به برادرش

 !بله-

 .با شنیدن پیشنهاد رسول هردو مخالفت کردند

شه کنترلش کرد دیگه چی؟ دختره رو بفرستیم یه کشور غریب؟ همینجا هم نمی_

 !وای به حال وقتی که از ما دور هم باشه

 :رادمان با شنیدن لفظ "دختره" نچی کرد و به برادرش گفت

 .ذارنخوام هیچی نگم، نمیمی_

 .اش گذاشتشانهرسول دست روی 

 !آروم پسر... اگه میخوای راضیشون کنیم باید بتونی خودت رو کنترل کنی_

 :و رو به مادرش ادامه داد

بینی؟ همه اونایی که بچه هاشون رو مامان چرا همه چی رو انقدر ترسناک می_

 .فرستادن خارج، بالیی سرشون اومد؟ رادی هم یکی مثل اونا

 .رن... درسشو میخونه پیشرفت میکنهره دانشگاه، خوابگاه دامی

 .ده جلسه های روان درمانی رو هم کامل کنهتازه قول می

 زنن؟بینن ازش حرف میت میگفتی رادمان رو هربار خانوادهمگه نمی

 .رهخب وقتی جلوی چشماشون نباشه دیگه یادشون می

 .مادرش پشت چشمی نازک کرد

 و چجوری آروم کنم؟ولش کنم دل خودم حرف مردم که مهم تر از بچه خودم نیست،_

 :این بار هاشم، پدرشان بود که رو به رادمان گفت

 گیری بچه؟دونم همه اینا زیر سر توئه! چرا آروم نمیکه می من_

سوزه بگی اینا سنشون باالست چرا محض رضای خدا، یه روزم که شده دلت نمی

 انقدر تن و بدنشون رو نلرزونم؟
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 .بزند اما رادمان اجازه ندادرسول خواست حرفی 

اومد به شما آره پیشنهاد خودم بوده ولی اگه حرفم منطقی نبود، هیچوقت داداش نمی_

س که االن اومده و با شما در و بررسی کرده، دیده به نفع همههم بگه! خودشم حرفم

 !ذارهمیون می

 .مه بودمه من فقط به خودم فکر نکردم که این پیشنهاد رو دادم... به فکر

ای که باعث خجالتتونه جلوی چشماتون نباشه، خودتون هم اعصابتون اگه بچه

 تره، مگه نه؟آروم

 !چرت نگو بچه-

گم؟ من باعث خجالتتونم دیگه... بخاطر من کجای حرف من چرته؟ مگه دروغ می-

 .موهاتون سفید شده

 .فهممبینم و میاینا رو می

تونم با لجبازی نیست؛ باور کنید نمیدم، دلیلش اگه حرفتون رو گوش نمی

خورید و اذیت بینم که شما چقدر حرص میهاتون راه بیام وگرنه من میخواسته

 .شیدمی

 .از روی مبل بلند شد و نزدیکشان رفت

 .شناگه برم هر دو طرف آروم تر می-

ها بود که بدون دعوا و تن صدای بلند، در حال حرف زدن با پدر و بعد از مدت

 .درش بودما

 .باور کنید من دوستتون دارم-

شاید عقایدمون باهم فرق کنه، نتونیم هم دیگه رو درست درک کنیم، ولی اول و 

 .آخرش شما بابا و مامان منید

  !شم؟ نه به خداکنی، فکر کردی من خوشحال میمامان، هر بار که تو گریه می

 .مونده بود پس بیوفتماون دفعه که بابا قلبش درد گرفته بود، خودم کم 

 .زانو نشستخم شد و مقابل پاهایشان، دو

 .دم پشیمونتون نکنمشما اجازه بدین من برم، قول می-
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 .کنهمطمئنم اوضاع فرق می

 .کنم چند سال دیگه بهم افتخار کنیدکاری می

 .مادرش تکیه از مبل گرفت و خود را سمت او کشید

 .اش گذاشتبامحبت دست روی گونه

جوریش که پیش خودمی، دلم، چرا از ما، پیش خودت غول ساختی؟ همین عزیز-

جا مشکلی برات پیش بیاد، تو یه کشور غریبه، کی میرم از نگرانی... اگه اونمی

 ...کنه؟ من چطوری راضی بشم بری؟ هنوز سنت کمه، تجربه نداریکمکت می

شدم، دیدم از پسش دم مراقب خودم باشم، فوقش اگه سختم بود، اذیت میقول می-

  !جا بمونمگردم ایران... کسی که غل و زنجیرم نکرده اونبرنمیام برمی

 .اش چکیدقطره اشکی از چشمانش روی گونه

 ...کنم قبول کنیدخواهش می-

 .چشمان مادرش نیز مانند او تر بودند

 .اشک را از صورت رادمان پاک کرد

 :با صدایی که لرزش آن به خوبی مشخص بود، گفت

گیری باشه مادر، ولی حرف اول و آخر رو تو این جوری آروم و قرار میاگه این-

 !زنه، راضی کردن اون با خودتخونه آقات می

 .رادمان با خوشحالی خندید و روی مادرش را بوسید

 .چاکرتم-

 .کرد، همین کار هم کم نبودبرادر و مادرش را راضی کرده بود! حاال که فکر می

اش را ناامیدانه گفته بود، حتی یک درصد هم خیال سول خواستهروزی که به ر

 .کرد که راضی شود چه برسد به راضی کردن پدر و مادرشنمی

تر از شعفی عجیب وجودش را فرا گرفته بود و مهاجرت را ملموس و قابل دسترس

 .دیدقبل می
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جا را قدر مشغول خوشحالی و ذوق خودش بود که متوجه نشد پدرش از کی آنآن

 .ترک کرده

 .تصمیم داشت بلند شود و به دنبالش برود اما مادرش مانع شد

 .فعال نرو پیشش، ذهنش االن درگیره-

 .و بکنه، بعدا باهاش حرف بزنبذار فکراش

 .چشم-

داد، غرولند که با افسوس سرش را تکان میمادرش از روی مبل بلند شد و در حالی

 .کرد

  ...کن بودیوشقدر حرف گکاش همیشه، همین-

 :سیخی رادمان کشید و با خنده گفترسول دستی به موهای سیخ

 .شهعجله نکن، به نظرم راضی می-

 این چه مدل موییه دیگه؟

 .خودش را کنار کشید

 .چیه مگه؟ مده خب! خیلی هم بهم میاد-

 رسول این فیلم جدیده که دانلود کردم بیارم ببینیم؟

 !نه-

 .چرا؟ به خدا خیلی خوبه-

 .برای این که او را از سر خود باز کند، بهانه خاصی نداشت

 .قدر خوبهحوصله ندارم، خودت تنهایی نگاه کن اگه این-

  ...ها... بیا دیگهخب اینجوری بهم مزه نمیده، تام هاردی توش بازی میکنه-

 :رسول پفی کشید و کالفه گفت

 .باشه بیار-

 :رفت تا لپ تاپش را بیاورد، داد زدمی که به سرعت به سمت اتاقشرادمان در حالی
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 .فدایی داری-

 .اش، با کمی استرس ایستاده بوددر همان زمان شاهو پشت در خانه پدری

 .اش کشید و عرق صورتش را پاک کرداش را به پیشانی و شقیقهدستمال جیبی

 .کرداش نمیهیچ چیز به اندازه گرما کالفه

 .خندی روی لبانش نشاندپدرش در را که برایش باز کرد، لب

  زنی؟ بیا تو پسر؟بَه، آقاشاهو، چی شده جدیدا زود به زود بهمون سر می-

 :وارد خانه شد و در همان حال گفت

  سالم، بگم د... دلم تنگ شده بود، به اااندازه کافی قا... قانع کننده به نظر میرسه؟-

 .ای به بازویش زدپدرش با خنده ضربه

  !ای باشی بچه جونوغ دیگهبهتره به فکر در-

 .شاهو در خانه نگاه چرخاند

 مامان کو؟-

 .خوابیده واال-

 .االن؟ چه... چه بد موقع-

  شه، کارش داری؟کم بیدار میاره، البته خیلی وقته خوابه؛ کم-

 .کنم تا بیدار شهنه، یعنی آ... آره، ولی صبر می-

  باشه، بیا بشین. دما خوبه؟-

 .اشاره کرد با دست به روی میز

 .اگه میخوای سردترش کنی کنترل اسپیلت همین بغلته، آره همین جا-

 .رم دوتا آبمیوه خنک بیارممی

 .و ا... اذیت نکنخواد بابا، خودتنمی-

 .چه اذیتی؟ از خدامم هست-
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زنم هی میگه دیابتت میزنه باال، چربی ذاره بخورم، دست به هر چی میافسانه نمی 

 .ده به خوردمصبح تا شب سبزیجات می خونت زیاد میشه!

  به نظرت شبیه گاو نشدم؟

 .شاهو بی صدا خندید

کنه، اااگه ننه هم یکی بود مجبورش کنه ه... هر غذایی نخوره ا... اتفاقا خوب می-

 .شدخیلی خوب می

 .شهگم ناراحت میمن که همیشه پی... پیشش نیستم وقتی هم می

 .گشت و کنارش نشستمیوه بازپدرش با دو لیوان آب

ترین پدر دنیا نیستم؟ کدوم رسه! خدایی من باحالکس زورش بهش نمیاون که هیچ-

ش، بگه هر وقت دوست داشتی کولرو روشن بابایی رو دیدی کنترل رو بده دست بچه

  کن؟

 :شاهو با خنده گفت

 .شایدم دلیلش این باشه که خودتم سرما رو دوست داری-

 .تشکر کرد میوه را نوشید وآب 

 .شما خ... خبر داری ستاره برگشت یا نه؟ زنگ زدم شا... شاهین جواب نداد-

دونی شاهین چجوری به پس چی که برگشت، به نظرم بیشتر ناز خرکی بود! نمی-

مه، دهنم باز مونده غلط کردن افتاده بود! چه زبونی ریخت برای ستاره، من که بچه

 .بود

و دختره داره وسایلشو جمع میکنه که برگرده  یهو دیدم دستشون تو دست همه

 !شخونه

  ...خب، خدا روشکر-

 .ها اضافه شدسرگرم حرف زدن بودند که مادرش از خواب بیدار شده و به جمع آن

های چشمانش هنوز کمی پف داشت اما مشخص بود که منتظر و آماده شنیدن حرف

 .شاهوست

 .اختیار ضربان قلبش باال رفتبی
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 .خواستم راجع به مو... موضوعی با شما صحبت کنممیخب... -

 :افسانه از روی دقت، اخم کرد و گفت

  چه حرفی مامان جان؟-

 .آب دهانش را بلعید

 .جمله را چند بار در ذهنش مرور کرد و نفس عمیقی کشید

 !من... میخوام ازدواج کنم-

سکوتی سنگین، این حرف شاهو، باعث شد، برای مدتی هر چند اندک، همگی در 

 .فرو روند

شان، مشغول تحلیل آنچه به زبان آورده هر دو خیره شاهو شده بودند و انگار در ذهن

 .بود، شدند

 .در این میان، پدرش زودتر به خود آمد

 :ای زد و گفتتک سرفه

 ...چه بی خبر و یهویی باباجان-

 .لبش را تر کرد و نفس عمیقی کشید

تعریف کند اما مطمئن بود که تصمیمش، با عجله و  توانست همه چیز راشاهو نمی

  !به قول پدرش یهویی نبوده

 .او برای نپذیرفتن و نخواستن دلناز، بارها تالش کرده بود

سعی کرده بود که خودش را متقاعد کند که به این دختر متفاوت نگاه نکند، به او 

 فکر نکند... اما مگر توانسته بود؟

 .گرفته باشم بابا دفعهی نبود که یهنه، واقعا تـ... تصمیم-

خیلی رو... روش فکر کردم. این چـ... چند ماه، خیلی سعی کردم تا ا.... اول از 

 .و بسنجم، بعدش بیام سراغ شماتصمیمم مطمئن بشم و هـ... همه جوانب

توانست حدس بزند شاهو دل در گرو کدام دختر بسته، با این پدرش نگفته هم می

 :ی شبیه به شوخی پرسیدحال، با لحن
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  شانس؟حاال کی هست این دختر خوش-

 .این سوالی بود که افسانه هم قصد داشت از شاهو بپرسد

 .هر دو مشتاقاته نگاهش کردند

 .آب دهانش را بلعید، چند ثانیه مکث کرد و سپس پاسخ داد

 !دلناز-

 :پدرش سر تکان داد و فکری پرسید

 .ه، دیگه ندیدم این دختروشناسیش؟ من جز چند دفعچقدر می-

منظورم اینه تحقیقی چیزی شاید الزم باشه، به هرحال اصال آشنایی نداریم با خودش 

 .شو خانواده

 ش کجان؟ چرا تنهاست؟اصال خانواده

 .افسانه میان حرف همسرش پرید

 .گذاشتپرسید که فرصتی برای او نمیهم، سوال میقدر پشتآن

 ..یه لحظه عزیزم-

 :شاهو ادامه دادرو به 

  کنه؟گی که پیش مادربزرگت زندگی میهمون دلنازی رو می-

 .شاهو دلشوره داشت

  ...برسد به مادرش رسید چهحتی لحن پدرش هم چندان راضی به نظر نمی

 .شناسمای نمیبله، من... من دلناز دیگه-

 .افسانه چشمانش را روی هم گذاشت تا خودش را آرام کند

آورد. آن از انتخاب بود که شاهو، این دخترها را از کجا گیر می در عجب مانده

  !اش نیلوفر و این هم از دلنازقبلی

شاهو جان، آخه این چه تصمیمیه؟ چرا قبلش با ما مشورت نکردی؟ بدت رو که -

خوایم؟ من از خدامه تو رو خوشبخت ببینم، فکر کردی دوست دارم خوایم، مینمی
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کنم تو داری ، همش نگرانت باشم؟ ولی مامان جان فکر میتتنها باشی تو خونه

 !کنیدوباره اشتباه می

 .شاهو لب باز کرد تا حرفی بزند که او از جا بلند شد

توانست بار دیگر بگذارد که روابطش با پسر بزرگش تیره و تار شده بود اما نمی

 .اشتباه کند

 .تازه خوب شده بودشد. او اشتباهی که منجر به افسردگی و حال بدش می

 :برای تمام کردن بحث، گفت

وجه، مورد تایید من و بهتره فکرش رو از سرت بیرون کنی، این دختر، به هیچ-

 پدرت نیست

 .ای تنگ شدنفسش برای ثانیه

خودش را برای مخالفتشان از قبل آماده کرده بود اما باز هم از این اوضاع نابه سامان 

 .کالفه بود

 دادند؟اجازه حرف زدن به او میچرا حتی نباید 

 .اما او بیدی نبود که با این بادها بلرزد

  !مامان وایسا-

افسانه قصد داشت هر چه زودتر از جلوی چشم شاهو دور شود تا او را متوجه کند 

قدر، بابت این تصمیمات عجوالنه و احساسی او، دلخور است اما لحن جدی و که چه

 .بایستدمحکم شاهو باعث شد از حرکت 

  رید؟زنید و میطوری حرفتونو میچـ... چرا همین-

مگه بابا ا... از من سوال نپرسید؟ چرا نموند جوابشو بدم؟ چون یه بار اااشتباه کردم، 

کنم، ... مییعنی قراره تا آ... آخر عمرم ازدواج نکنم، یا هر کس که خودم انتخاب می

  صالحیت نداره؟ این چه... چه منطقیه آخه؟

  !جاست که دقیقا مثل قبله انتخابتمشکل این-

و یک بار هم ثابت شده با همچین آدمایی نمیتونی سازش کنی، به نظرت این کافی 

 نیست تا درس بگیری؟
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معلومه که نه، چجوری انقدر سریع بریدین و دو... دوختین؟ مگه چـ... چقدر دلناز -

  شناسید؟رو می

 :این بار پدرش گفت

 .کنم تا حدودی حق با مادرتهمیمن فکر -

شکنن، دختر خوب و با اصل و نصب تو همین فامیل خودمون برات سر و دست می

  کنی؟ ها پسر؟فراوونه. چرا بیشتر فکر نمی

 .اش، سرش را محکم به جایی سخت بکوبدفهمی خانوادهخواست از کجدلش می

  خترای فامیل فکر کنم؟گی به دخوامش، دوسش دارم! شما میگم میمن دارم می-

 :افسانه با ابروهای گره خورده پرسید

  مگه از کی باهاش در ارتباطی؟-

لحن ارتباط را با حالت خاصی بیان کرد که معلوم بود منطور خاصی پشت آن حرفش 

 نشسته

جوری منظورتون ا... از ارتباط، دوستیه؟ ما هیـ... هیچ وقت رابطمون او... اون-

  !نبود

 !ه نه من حوصله ایـ... این چیزا رو دارم و نه دلناز اااهلشهیعنی دیگ

  .اون دختر محجوبیه مامان

  !شهو بشناسی نظرت راجع بهش عوض میمطمئنم ا... اگر اون

  !و بزنمبیاید بشینید، بذارید من... من حرفام

 !یاال مامان، بیا

خواست اگر می چنان متقاعد شدن یا نشدن پدر و مادرش مهم نبود وبرایش آن

 .رضایتشان را جلب کند، تنها از روی احترام به آن دو و همچنین دلناز بود

 .خواست یکه و تنها برای خواستگاری به خانه باغ برودنمی

 .ها را داشتدلناز لیاقت بیشتر از این
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خواید مسائل گذشته، دو... دوباره دونم که نگران منید و نمیببینید، خو... خوب می-

 .ار بشهتکر

  !قطعا من خودمم نمیخوام

 .دونم که تو سن و سال من، دیگه فرصت اااشتباه نیستمی

 .دوتا ازدواج نافرجام، که... که منجر به طالق بشه، شاید هیچ جوره نشه جمعش کرد

 .دو... دوست ندارید حرفی پـ... پشت من و شما در بیاد

م میشه و دیگه او... دیگه سی و سه سالهولی به ایـ... این هم توجه کنید که من، ماه 

 .قدر سن و تجربه دارم که نخوام عـ... عجوالنه تصمیم بگیرماون

کرد، در چنین شرایطی حرف زدن از همسر سابق را دوست نداشت اما احساس می

 .باید برخی مسائل دوباره باز شوند

 .من بارها به ا... ازدواجم با نیلوفر فکر کردم-

 ...تی که افتاد، تمام مشکالتی که پیـ... پیش اومدتمام اتفاقا

و سعی کردم از اشتباهاتم درس بگیرم و به خودم قو... قول بدم دیگه تکرارشون 

 .نکنم

خوره و من دیگه خیلی خو... خوب آ... آدم عاقل، از یه سوراخ دو بار نیش نمی

 !تونم آدمایی مثل نیلوفر رو تشخیص بدممی

  !وجه اشتراکی با اون ندارهدلناز هیـ... هیچ 

 .دممن به شما اطمینان می

و باور ندارین، خودتون سعی کنید بشناسیدش تا بفهمید ایـ... این ا... اگه حرف من

 !دختر چقدر خوب و متفاوته

 .ااانگار نه انگار تو این زمان و تو... تو همین شهر زندگی کرده

  !خیلی وقتا بهش ظلم شدهانگار نه انگار که سختی کشیده و حـ... حتی 

 .ای از کسی ندارهاو... اون هیچ کینه
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دار دلش خیلی پا... پاکه و سیاهی این شهر و آ... آدماش نتونستن این پاکی رو خدشه

 .کنن

 .کردصحبت از دلناز در هر شرایطی حالش را خوب می

 .گویدهایش بتوانست از او و خوبیها میکرد تا ساعتاگر خودش را کنترل نمی

 .ش حساسهدونید چـ... چقدر ننه رو خونهشما که دیگه بهتر اااز من می-

ا... اون اولش هم که پیـ... پیشنهاد دادم دلناز بیاد پیشش، ا... استقبال گرمی نکرد 

 .کنهش شده و کـ... کلی ازش تعریف میولی ظرف یه مدت کو... کوتاه، دیدم وابسته

  !. اون خوشتون میادمن مطمئنم که شما هم از او..

 .پدر و مادرش فکری به هم نگاه انداختند

شان را درگیر کرده و از موضع سفت و سخت های شاهو ذهنمشخص بود که حرف

 .شان خبری نیستابتدایی

های پر از بادش را، با فوت محکمی بیرون داد و پا روی پای دیگر پدرش لپ

 .انداخت

ای داره اما حواسش خیلی خوب، به ه ظاهر سادهاختر زن زرنگیه، با این کمامان-

 .. اگه اون تایید کنه دلناز رو... حتما دختر خوبیهآدمای اطرافش هست

 .افسانه آهی کشید

 .متاسفانه همسر و پسرش، هردو ساده بودند

شه فقط به نظر اون اتکا کرد، در با تمام احترامی که برای مادرت قائلم ولی نمی-

  !گم این دختر قاتل یا جانیهنمیثانی من که 

 .کنم زمین تا آسمون با ما فرق دارهممکنه اصال آدم خوبی باشه، ولی حس می

 .گم. باید همه چیز سنجیده بشهنه فقط از نظر مالی، کلی می

 .شاهو از جا بلند شد

 .طاقتش طاق شده بود

 .گویی محضهمامان من حرفامو زدم، هـ... هرچی دیگه بگم، اضافه-
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توقع دارم که ا..اگه برای من و انتخابم ارزش قائلید، به تصمیمم اااحترام بذارید و 

 !حداقل سعی کنید اول بشناسیدش و بعد قضاوت کنید

 .دلناز، برخالف تصور شما، دقیقا هـ... همون کسیه که مناسب منه

ی رفتار بار هم، جو... جوراو... اون یه دختر باشعوره که تو تمام این مدت، حتی یه

 .نکرده که من ناراحت بشم

 .هیـ... هیچ وقت لکنت من رو، نقطه ضعف من ندیده

 !کنهبه من، به چشم یه مرد کا... کامل نگاه می

 ...برخالف نیلوفر و

 :لحظه ای مکث کرد و با نگاهی خیره به آن دو ادامه داد

 !برخالف شما-

 .افسانه خواست اعتراضی بکند اما شاهو اجازه نداد

 .کنم نخواید ا... انکار کنیدخواهش می-

و ها و کا... کاراتون آسیب زدین و غرورمهم شما، هم بابا، به من خیلی جاها با حرف

 .شکوندین

با کارایی که حتی شاید حاال ا... اصالً به خاطر نیارید و از نظرتون درست بوده ولی 

 !من هیـ... هیچ کدوم و یادم نرفته

توانست وفقیت و به سود خود به پایان رسانده بود و حاال که میجلسه دادگاه را با م

 .ای بکشد، گرسنگی امانش را بریده بودنفس آسوده

کرد اگر زودتر به داد خودش و شکم معترضش نرسد، ضعف که، حس میبه طوری

 .کندمی

گذشت ولی این حس اش میمدت زمان زیادی از دوره شکمو بودن و پرخوری

که گریبانش را گرفته بود به خاطر این بود که از صبح به هیچ چیزی گرسنگی مفرط 

شد که چقدر لب نزده و حاال باگذشت ساعت ها، که ذهش آزاد شده بود، متوجه می

به غذا احتیاج دارد از طرفی خدا را شکر کرد که با مهسا در یک رستوران سنتی 

 .قرار گذاشته



کاوریری  
 

571 | P a g e  
 

 .شود تا بتواند سفارش دهد با خود نالید که کاش مهسا زودتر پیدایش

اش در این که فضا را بوی دیزی و انواع غذاهای سنتی دیگر پر کرده بود قراریبی

 .تاثیر نبودهای میزهای اطراف، همه سخت مشغول خوردن بودند، نیز بیو مشتری

بست تا حداقل با گذاشت و چشمانش را میاگر زشت نبود، سرش را روی میز می

 .نخورد نگاه کردن حسرت

رغم دفعه های پیش، صدای باز شدن در رستوران را که شنید، به آن نگاه کرد و علی

 .شدبار واقعاً مهسا بود که وارد رستوران میاین

گل از گلش شکفت و لبخندی روی لبش نشاند. هم برای نزدیک شدن به غذا و هم 

 !دیدن یار

اطراف و دیدن رسول به او  مهسا تند و چابک خودش را بعد از انداختن نگاهی به

 .رساند

 .ببخشید تو رو خدا... دیر کردم نه؟ تو ترافیک موندم-

جایی که دیگر طاقت نداشت تصمیم گرفت کنم زیر لب گفت و از آنخواهش می

 .صادق باشد

مهسا من از دیشب هیچی نخوردم و امروز یه دادگاه خیلی سخت هم داشتم که از -

 !میرمدارم می صبح درگیر اون بودم. االن

 نظرت چیه اول سفارش غذا بدیم؟

 .اش گرفتمهسا خنده

هایی که رژیم گرفتی و زمین تا آسمون تغییر کردی ولی هنوز یه شمهبا وجود این-

  !از اون رسول قدیم رو میشه پیدا کرد

 .باشه عزیزم، اول غذا بخوریم

 .ها انداخته بودخورد که مهسا را نیز به اشتچنان ولعی غذا میرسول با آن

 .نفس سر کشیدای که در آن نان ترید کرده بود، تمام شده و دوغ را یککاسه

 :دل گفتدستی روی شکمش کشید و از ته

 ...آخیش-
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 :مهسا با خنده گفت

 .ای، بخورنوش جان، غذای من کلی ازش مونده، اگه هنوز گرسنه-

 .زدرسول که باالخره انرژی گرفته بود، لبخند پت و پهنی 

 .نه دیگه، اندازه گاو خوردم، بسمه-

 .مهسا دور دهانش را با دستمال پاک کرد

  ره؟همه چی خوب پیش می-

 .رهآره، یعنی فکر کنم... رادی داره از ایران می-

 .گفتم قبلش بهت، این روزا درگیر کارای اونم هستم

 .آره، خب... به نظرم تصمیم خوبی گرفته-

شتم برم ولی نه من اهل تنها مهاجرت کردنم و نه من خودم یه زمانی دوست دا

 ...م اهل خارج زندگی کردنخانواده

کرد میز را جمع که به گارسون اشاره میرسول تای ابرویش را باال داد ودر حالی

 :کند، گفت

 .تونستم باهات آشنا بشمرفتی، هیچ وقت نمیچه بهتر. اگه می-

کرد خودش را قوی نشان دهد، به خاطر سعی میکه دلش از این ابراز گرم شد. با این

 .اش خصوصا پدرش، احتیاج به دلگرمی داشتمخالفت خانواده

 .دیدای از شک و تردید میهمه چیز را در هاله

  شه رسول؟به نظرت آخرش چی می-

 .آمدن گارسون، مانع ادامه صحبت شد

 .مشخص بود رسول نیز در فکر است

  ؟ای احتیاج دارینچیز دیگه-

 .نه ممنون-

 :چند لحظه بعد، که میز خالی شده بود، دوباره مهسا با لحنی شرمنده گفت
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  ره؟بدجنسیه اگه بگم، یکم خوشحال شدم داداشت داره می-

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 .دونم بدجنسی به حساب بیاد یا نه، ولی منم بهش فکر کردمنمی-

 .آم مهسااه نمیزنم، کوتمن دوباره با پدرت حرف می

تونی تو هم مادرت رو نرم کنی؟ اگه اون راضی بشه، رو پدرت حتما تاثیر می

 .ذارهمی

ده، یه گوشش دره و اون یکی دروازه! ولی باشه، به خدا درست به حرفام گوش نمی-

 .زنمبازم باهاش حرف می

 .دستش را روی دستان مهسا گذاشت و آرام نوازش کرد

 .پا شده بوددر دلشان غوغا به 

 .کردندگرمای تنشان را از طریق دستانشان به یکدیگر منتقل می

شیم، باالخره مجبورن کوتاه بیان، دم، خسته نمیشه، من بهت قول میدرست می-

  خب؟

 .مهسا آب دهانش را به زحمت بلعید

 .گاه از آن بیرون آیدخواست هیچدر خلسه خوشی فرو رفته بود که نمی

 :ای و مهربان رسول، لب زدوهخیره چشمان قه

 ...خب-

**** 

 .مادر شیرین با دو لیوان شربت و ظرف شیرینی، وارد اتاق دخترش شد

 :زده گفترادمان خجالت

 .و خسته نکنیدتو زحمت افتادین، خودتون-

تو این چند ساعتی که اومدم با شیرین درس بخونم، همش در حال پذیرایی کردن 

 .بودین
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 .نیست نه عزیزم، زحمتی-

 .امشیرین فقط درس بخونه دیگه من راضی

ده به حرفام، گم، امسال خیلی برات حساس و حیاتیه گوش نمیمن که هر چی می

 !و بده به درسابلکه تو کنارش باشی یکم هوش و حواسش

 .های مادرش اعتراض کردشیرین به حرف

ندنش را به کرد و درس نخوااش او را کوچک میدرست نبود جلوی دوست صمیمی

 .کوبیدسرش می

 !اِ... مامان-

 :رفت، گفتکه از اتاق بیرون میدر حالی

 گم دیگه، نق زدنت برای چیه؟خب راست می-

بینه، ولی اگه یه بار خونم نمیجوری میکنه، کلی درس میبینیش؟ همیشه همینمی-

  !شهبیام سروقت گوشی، دقیقا همون موقع، پیداش می

 .شیرین را کشید رادمان خندید و لپ

 .حتی حرص خوردنش هم مثل اسمش شیرین بود

 :خودش را عقب کشید و با اخم و تخم گفت

 ...خندی؟ باهات قهر میکنماگم که میمگه جوک می-

برد، ها را به دهان میکه یکی از شیرینیرادمان لیوان شربت رو برداشت و در حالی

 :گفت

  !درس بخونیچه غلطا، بخور که بعدش باید دوباره -

 .دهام، آدم آهنی که نیستم! ذهنم دیگه جواب نمیخسته شدم خب... آدم واقعی-

رسید دیگر حریفش شود و بتواند مجبور به نگاهی به شیرین انداخت، به نظر نمی

 .او گذاشته را بگوید درس خواندنش کند؛ پس تصمیم گرفت دلیلی که امروز پا به خانه

 ...باشه-

 .ارها فکر کرده بودقبل از این، ب
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 .خودش را برای هر پاسخی آماده کرده و توقعی از شیرین نداشت

رفت، چطور نبودن و نداشتنش را تحمل چیز برخالف میلش پیش میولی اگر همه

  کرد؟می

  ماند؟تنها دلخوشی روزهای سختش، پایش می

 .لبش را تر کرد

  چیزی شده؟-

 .لبخندی روی لب نشاند

  چی مثال؟-

 ...دونم، آخه انگار تو فکرینمی-

  ای به او داشت؟خواست؟ اصال عالقهشیرین چقدر او را می

 ...بگو دیگه-

  دید؟او را به چشم یک مرد کامل می

  !رمدارم از ایران می-

 .شیرین ناباورانه نگاهش کرد

 .انگار اصال نفهمیده بود رادمان چه گفته

  ها؟-

 .رمماه دیگه می بیشتر کاراشم جور شده، تا چند-

 .باالخره به خودش آمد

کنی رادی؟ به خدا اگه شوخی باشه یعنی چی؟ چرا؟ پس چرا نگفتی؟ شوخی می-

  ...ست هاخیلی مسخره

 .مرزنم. واقعا دارم میشیرین شوخی ندارم االن من! جدی حرف می-

 .اگه زودترم نگفتم، واسه این بود که هنوز مطمئن نبودم جور بشه یا نه

 .جوری یه حرفی زده باشم و بعدا نتونم بهش عمل کنمخواستم همیننمی
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  دی؟فقط یه سوال بپرسم، راست و حسینی جواب می

 :که چشمانش از اشک، خیس شده بود، گفتشیرین در حالی

  چی؟-

خوای که بعد از درس خوندن و عمل تطبیق جنسیت، برگردم و در حدی میمن-

  بینی که بتونی بهش تکیه کنی؟واقعا یه مردی می وایران و بیام سراغت؟ من

 .قطرات اشک شیرین روی صورتش جاری شد

 .کنی؟ فقط یه آره یا نه بگوچرا گریه می-

 .دانست چه بگویدشیرین نمی

 ...گیج شده بود

 .کردرادمان را دوست داشت، برایش جنسیتش فرقی نمی

 .شدفهمید و با رفتنش تنها میمیبهترین دوستش بود، او را بیشتر از هر کسی 

 .خواست تا ابد رادی را برای خودش نگه دارددلش می

  شد که ناز او را همیشه بکشد؟مگر چند نفر در این دنیا پیدا می

دروغ بود اگر بگوید هیچ وقت متوجه حس خاصی که رادمان به او داشت، نشده بود 

 .اما ترجیح داد خودش را به ندانستن  بزند

 .خواستحاال رادمان از او جواب می ولی

 .نگاه منتظرش روی او بود

 .من افتادبه من

 .شمخب... من... تو هولم کردی... آخه دقیقا منظورت رو متوجه نمی-

 .ای جز تو ندارممن از خدامه که اصال نری، دوست دیگه

  طوری راضی شدن؟ت چهخوای بری؟ خانوادهچرا می 

 .رادمان میان حرفش پرید

 .سدونی فعال برای من رفتن بهترین گزینهشیرین خودت می-
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 .تونیم بعدا صحبت کنیم، ولی اول جواب سوالم رو بدهراجع بهش می

  مونی؟خوای؟ چند سال منتظرم میو میمن

 .شیرین سرش را پایین انداخت

 ...شنم راضی نمیخب آخه... من خانواده-

 .کنیم که راضی بشنمیری قدر پافشاو بخوای، اوناگه تو من-

 .یا مثال به بهونه ادامه تحصیل بیای پیش من

 ...جا ازدواج کنیم، تا آخر عمر زندگی کنیم وتونیم همونمی

های لرزان و ترسیده شیرین برخالف چشمان پر امید و شوق خودش، از مردمک

 .چیز جز تردید و نخواستن را نتوانست بفهمدهیچ

  ...خواستنمیشیرین او را 

  !بسته بودطور که رادمان به او دلیا حداقل نه آن

 .زهرخندی زد و سرش را تکان داد

 ...شدکرد؟ نه، او چنین حقی نداشت. زورکی که نمیکرد؟ پرخاش میباید مالمتش می

 :شیرین با شرمندگی گفت

  ...رادی من-

 !ولش کن شوخی کردم باهات دیوونه-

 توانست بگوید؟میدیگر چه شوخی نکرده بود، اما 

 !من برم خارج، مگه خرم واسه توئه زردنبو برگردم؟ چیزی که زیاده چشم عسلی-

 .بغضش را مردانه قورت داد

 گی؟ پس اون حرفا چی بود گفتی؟راست می-

 .هم ریختموهایش را به

ا بخون نیستی، من پاشم برم تذاشتم دیوونه، تو که دیگه درسداشتم سر به سرت می-

 !پیچیاشون، قاطی نکردهباز ننه بابام سیم
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**** 

اختر دوخته بود، حاال به زیبایی روی تنش نشسته و او را لباسی که دلناز برای ننه

 .دادتر از همیشه نشان میحتی جوان

گیری نکشید و با وسواس مقابل آینه خودش را برانداز حال، ننه دست از سختبا این

 .کردمی

  ش یکم شل نیست؟گم سرآستینمی-

 .دلناز با دقت به آستین لباس نگاه کرد

 .همه چیز به اندازه بود. نه تنگ، نه گشاد دقیقا همان بود که باید

 .نه قربونتون برم، به نظر من که کامال خوبه-

 .بار، با رضایت به لباسش نگاه کرد و دور خودش چرخیداین

های مان اختربانویی شده بود که نگاهانگار چند سال زمان به عقب برگشته بود و او ه

 .کشیدزیادی را به دنبال خودش می

توانست کاری فروشی نمیقدر کارش تمیز بود که از نظر ننه، در هیچ مغازه لباسآن

 .با این کیفیت پیدا کند

 .سبک یا جلف نبود سالش بوده ولباسی که در عین شیک بودن، مناسب سن و

 .ب شاهو، در دلش آفرین گفتبار دیگر برای انتخاب خو

 .توانست معجزه کنددلناز یک هنرمند واقعی بود و با پارچه و نخ می

 .دست عروس قشنگم درد نکنه -

 .دلناز از لقبی که به او داده شده بود، سرخ از خجالت شد

شود، در این مدتی که شاهو خبر داده بود که به زودی، برای خواستگاری پیدایش می

 .زدصدا می« عروس»برنداشته و مدام او را ننه دست 

 .شدزد و خیس عرق میهر بار هم، از شدت شرم از تمام جانش حرارت بیرون می

خواد واسه من هی رنگ عوض کنی، برو یکم به خودت برس خب حاال نمی-

  !عروس
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  !کننشه، تو رو این شکلی ببینن که فرار مییه ساعت دیگه پیداشون می

کدوم ط طرف توام ها، من همزمان تو هر دو تیم هستم، ببینم منافع یهخیال نکن فق

  !کنمافته، ازش حمایت میداره به خطر می

ها نبوده که خانواده داماد از تازه این هیچی، ندیدی و نشنیدی که چه خواستگاری

  خواهر عروس خوششون اومده؟

 :دلناز متفکر پرسید

 ...ولی من که خواهر ندارم-

 .ای به خودش کردارهننه اش

قدر قشنگ شدم، تو بخوای شلخته باشی دیگه کسی نگات دونم، ولی من وقتی اینمی-

 !ها... نگی نگفتیکنهنمی

 .اش را بخوردسعی کرد خنده

 .گونه ننه را بوسید

 .تونه و امکان هوو شدن من و شما نیستشاید باید یادآوری کنم داماد نوه-

 .چشم نازک کردبرای دلناز پشت داد وننه تابی به سر و گردنش 

  !شواه، من خودم شوهر داشتم؛ این پسره شاهو رو میذاشت تو جیب کوچیکه-

 !و بدن بهشاز بس جذاب بود خدابیامرز، همه از خداشون بود دخترشون

 .چنان ابهتی داشت که کسی نبود ازش حساب نبره

 ...شد حداقلش میشبیه از پسرام شانس نداشتم من، وگرنه یکی

  !های خیره االن رو منهنگاه خوام بگممنظورم رو چپ گرفتی دختر جون، می

کار کنم، آدم خودش که خوشگل باشه، یه دستی به سر و صورتش بکشه، دیگه چی

  !شهزیباییش دوچندان می

 !تر از من کنیو خوشگلبه خاطر همین، کار سختی در پیش داری تا بتونی خودت

 .کردقابل آینه قدی ایستاده و به خودش نگاه میباتردید م
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 .روی کرده باشدترسید زیادهمی

 .لباسش را مثل لباس ننه، خودش دوخته بود

رسید را با روسری حریر سفید و آرایشی پیراهن بلند و روشنی که تا مچ پایش می

 .ملیح کامل کرده بود

 .هایش را به هم مالیدرژلب صورتی را روی لبش زد و لب

 .چیزی در انتظارش استدانست چهحال نمیزیبا شده بود، با این

  .کرداسترس رهایش نمی

 .موبایلش که زنگ خورد، نگاه از آینه گرفت و آن را چنگ زد

 .شداش مینام شاهو حتی روی صفحه گوشی هم، باعث دلگرمی

 :با صدای آرامی گفت

 .سالم-

 :برخالف او، شاهو شاد و سرخوش جواب داد

 .سالم خانمم-

وار شروع به کوبیدن کرد و حسی خوش، تمامش را نفس دلناز بند آمد، قلبش دیوانه

 .دربر گرفت

 .شاهو با شیطنت صدایش زد

 کـ... کجایی عزیزم؟-

 .دهانش را پرصدا بلعیددلناز آب

  جا، خوبی؟همین-

  . تو چی؟رم دنبال مامان و بابام تا بیایم پیـ... پیش شماعا... عالی، دارم می-

 .اش را به دندان گرفتزدهی ناخن الکگوشه

 .من، خب... یکم استرس دارم-

  ا... استرس برای چی؟-
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 .ترسم پدر و مادرت از من خوششون نیادآخه، می-

 .صدای شاهو به یکباره، جدی شد

دست ا... آوردن تو تونه مانع از بهچیز نمیکس و هیچدلناز گوش کن، هیـ... هیچ-

 .بشه

و بگیرم و ببرم سر طوری دستتخوام همینایـ... این مراسم فقط برای اینه که نمی

  !خوام هـ... همه دنیا بفهمن تو مال من شدیخونه و زندگیم، می

های منفی رو از خودت دور کن، چـ... چرا از تو خوششون بعدشم این ا... انرژی

  نیاد؟

  !تری. مودبتری، مو..تری، خوشگلاز هر چی دختره، خانم

خواد برای خوشبخت بودن؟ ا... اگه خوشبختی من دیگه مگه یه مرد چی... چی می

 .کننبراشون مهمه، پس مطمئن باش مخالفت نمی

کرد، حتی اگر داشتنی توصیف میدلناز شیرین خندید. وقتی شاهو او را چنین دوست

 .نگران باشدتوانست بیش از این دلنمیخواست هم می

گفت قرار است همه چیز خوب پیش برود، پس شاهو اعتماد داشت. وقتی میبه 

 .افتاداتفاق نیز میهمین

 ...تو هم مال من-

 :شاهو که متوجه منظور دلناز نشده بود، پرسید

  !چی؟-

 !وقت تو هم مال منی آقاشم، خب... اگه ازدواج کنیم، اونگفتی من مال تو می-

 .گفت و بدون خداحافظی قطع کرد

 .کردکشید و با حرفی که زده بود، احساس گرما میهنوز از شاهو خجالت می

 .ی زنگ را فشار داد و نچی زیر لب گفتشاهو دوباره دکمه

 .صدای پدرش را از آیفون شنید

  !و از رو زنگ بردار دیگهاومدیم باباجان، دستت-
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 دین؟پـ... پدر من دیر شد، چـ... چرا هی لفتش می-

کشه دیگه، من که از یه ساعت پیش کار کنم؟ آماده شدن مادرت طول میگی چیمی-

 .مآماده

 .شاهو دوباره سوار ماشین شده و پشت فرمان نشست

 .خواست هرچه زودتر، معشوقش را ببیندآرام و قرار نداشت، دلش می

 .زیر لب نامش را چندبار زمزمه کرد

 .دلش برای دلناز تنگ شده بود

 .درش از خانه بیرون آمدندباالخره، پدر و ما

 .تپش قلبش باز هم باال رفت

 .نوعی استرس ناشی از حال خوب داشت

 .پدرش کنارش و مادرش روی صندلی عقب، نشستند

 .آمیزی زیبا شده بودمادرش به طرز اغراق

یشمی رنگِ سنگدوزی شدٔه گران قیمتی که از آخرین سفرش به یکی از  لباس

را، تن کرده و آرایشی هماهنگ با رنگ لباسش کرده کشورهای عربی خریده بود 

 .بود

 .اش کم شدجواب سالم مادرش را آرام زیر لب داد و کمی از هیجان اولیه

 .بوی ادکلن افسانه، تمام فضای ماشین را پر کرده بود

 .امیدوار بود مادرش جلوی دلناز خودنمایی نکند

 .اش زدای به شانهپدرش با خنده ضربه

  !شدی تو پسر! یکم ریلکس باش چقدر سرخ-

اش، لبخند روی لب داشت، ی شاد همیشگیبار حواسش را به پدرش که با روحیهاین

 .داد

  !جوری شدمدونم چرا ایندست خو... خودم نیست، نمی-
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از استرسه، نترس کسی قرار نیست ببرتت پای گیوتین، حتی سوال و جوابی نباید -

 .خودمونه دیگهپس بدی، طرف حسابمون ننه 

 .ماشین را به راه انداخت و با تردید نگاهی به مادرش انداخت

 ...امیدوارم همه چی خو... خوب پیش بره-

 .باغ متوقف کردمدتی بعد، شاهو ماشین را مقابل خانه

 .هر سه از ماشین پیاده شدند

 .دانست چرا شاهین دیر کردهشاهو به ساعتش نگاه کرد. نمی

 .ه بود راس ساعت خودش را برساندده بار سفارش کرد

 .موبایلش را از جیب کت طوسی رنگش بیرون آورد و شماره برادرش را گرفت

 .بعد از دو بوق، تماس قطع شد

 .حدس زد باید همین نزدیکی باشد

 .افسانه پرسید

 پس کجاست این پسر؟-

 .رسهفکر کنم ا... االن می-

 .دطولی نکشید که ماشین شاهین نیز وارد کوچه ش

 .و بزنمامان جان زنگ-

 .نگاهی به شاهین و ستاره انداختگفت و در همان حال نیم« باشه»

 .نگاهش این بار روی شکم ستاره متوقف شد

 .هنوز هیج برآمدگی مشخص نبود و فقط صورتش کمی تغییر کرده و پف کرده بود

اصال کرد، با این حال این تغییرات بسیار جزئی بوده و اگر کسی دقت نمی

 .توانست متوجه شودنمی

 .در، بی هیچ حرفی برایشان باز شد

 .شاهو نفس عمیقی کشید و اجازه داد پدر و مادرش پیش از او، وارد شوند
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 .سالم علیک کوتاهی با شاهین و ستاره کرد

 .دیر که نکردم، هوم؟ تو ترافیک موندم ولی بازم فکر کنم به موقع رسیدم-

 .یدیمنه، ما هم تـ... تازه رس-

 :ستاره رو به شاهو گفت

 .مبارکه پسرعمو-

دستمالی که همیشه همراه خود داشت بیرون آورد  و صورتش، خصوصا پیشانی و 

 .اش را که به عرق نشسته بود، پاک کردکنار شقیقه

 .ممنونم-

 :شاهین با شیطنت گفت

  کنه، از کجا معلوم عروس خانم قبولت کنه اصال؟چه تشکرم می-

چشمی برای همسرش نازک کرد و نگاهی به قامت برازنده شاهو ستاره پشت 

 .انداخت

 .گذشتبود که هیچ دختر عاقل و باهوشی از او نمی آلقدر ایدهاو آن

آمد، احتماال اگر پای دلش وسط نبود و از قبل حسی میان خودش و شاهین پیش نمی

 .خودش هم یکی از این دختران بود

ان دو برادر که هیچ سودی نداشت، برداشت و دستش را دست از مقایسه ابلهانه می

 .در دست شاهین گره کرد

 .ها بود که به خودش قول داده بود رفتارش را اصالح کندمدت

 .که حق انتخابی داشته باشد درحال رشد بوددر بطنش، جنینی بدون این

شود، باید ای از گوشت و خون خودشان، به این دنیا باز حاال که قرار بود پای بچه

 .کردتر از همیشه رفتار میعاقل

رفتاری پخته و مسئولیت پذیرانه، که حداقل به خودش ثابت کند لیاقت مادر شدن را 

 .دارد

 .از خداشم باشه، پسرعموم تکه-
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 .شاهین یک تای ابرویش را باال داد

  تر؟از من تک-

 :نیست، گفتها ستاره آرام خندید و وقتی مطمئن شد کسی حواسش به آن

 !نه، تو که یکی دونه خودمی-

ها که به گوش رسید، دلناز با استرس و دلهره از روی سر و صدای ورود مهمان

 .صندلی بلند شد

جا دست را که از قبل، بارها چک کرده بود دوباره روی سینی جابههای یکفنجان

 .تر دیده شوندکرد تا منظم

 .همزمان هم خوشحال بود و هم ناراحت

که باالخره به مراد دلش رسیده و قرار بود به وصال شاهو در آید خوشحال از این

دانست آنها، او را قبول اما از طرفی، نگران برخورد خانواده شاهو  بود و نمی

 .....کنند یا نهمی

ی خودش نیز، حضور داشته از طرفی دیگر، در چنین روزی دوست داشت خانواده

 .باشند

جوره به او اطمینان داده بود که هوایش را دارد، اما باز هم ننه همهکه با وجود این

 .کرداحساس غریبی می

اگر پدر و مادرش زنده بودند، حاال در خانه خودشان از خواستگارش پذیرایی 

 .کردمی

زنده بود هم دیگر ننه الزم نبود نقش مادربزرگش را بازی  حتی اگر مامانی هنوز

 .کند

 ....مویش دوستش داشتند نیزاگر عمو و زن ع

 .با صدای ننه از فکر و خیال بیرون آمد

 دلناز، مادر... چایی میاری برامون؟_

همین حرف کافی بود تا دست و پایش به لرزه بیوفتد. لب گزید و چند بار نفس عمیق 

 .اش کمتر شودکشید تا شاید دلهره
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استرس زیاد، کمی چای قوری را برداشت و شروع به ریختن چایی کرد. به خاطر 

 .اش کوبیدرا بی حواس روی سینی ریخت. محکم به پیشانی

 پرتم؟قدر حواساَه. خاک تو سرم، آخه چرا من این_

 .در حال ناسزا گفتن به خودش بود که صدای رسیدن پیامک توجهش را جلب کرد

االترین ها را باز کرد. اسم شاهو در بموبایلش را از روی میز برداشت و پوشه پیام

 .زدردیف چشمک می

 .روی نامش ضربه زد و پیام کاملش رؤیت شد

 «.دل تو دلم نیست که زودتر ببینمت دلناز خانم» 

اختیار لبخندی روی لبش نشست و ظاهرا شاهو قصد داشت حسابی دلش را ببرد. بی

 .بار، با آرامش بیشتر مشغول ریختن چای شداین

ی گاهی به خودش در آیینه کوچک تزئینی گوشهلحظه اخر، قبل از ترک آشپزخانه ن

 .دیوار انداخت

« خب هوا گرمه دیگه؛ طبیعیه این ریختی شم!»کمی صورتش سرخ بود که با گفتن 

 .خیالش را راحت کرد و وارد سالن پذیرایی شد

ها به سمتش با تن صدای نه چندان بلندی، سالم کرد که همان باعث شد همه نگاه

 .بچرخد

 .کوفتاش میسرعت باور نکردنی به سینهقلبش با 

 .ترسید از جا کنده شود و دست و دلش را برای جمع حاضر رو کندمی

 .را در دست نگه داشت سینی چای کمی لرزید اما به هر زحمت آن

  .جواب سالمش را همگی دادند

 :حال نجیب دلناز گفتننه با رضایت از ظاهر زیبا و در عین

 «سنگینه؟بیا مادر... سینی »

 .همین سوال کوتاه باعت شد شاهو عین فنر از جایش بلند شود

 :در جواب نگاه های پرسشگر دیگران حق به جانب گفت
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 «.خـ... خب سنگینه! بدین به من دلناز خانم» 

 .دلناز قصد داشت کمی چانه بزند اما شاهو مجال نداد و سینی را از دستش قاپید

توانست با درک و شعور فرد، چقدر میمگر یک رفت. در دلش قربان صدقٔه شاهو

 باشد؟

 .ننه به دلناز اشاره کرد کنارش بنشیند

 .درواقع ننه با این کار چند هدف داشت

 .که متوجه اضطراب بیش از حد دلناز شده بود و او را راحت کرداول این

 هدف دومش این بود که به عروس و پسرش بفهماند، این مراسم فرمالیته بوده و

قدر زیاد هست که خودش را محدود به رسومات نکند عالقه شاهو نسبت به دلناز، آن

 .و او را در اولویت قرار دهد

 .اش اتفاق افتاد، با رضایت سر تکان دادبینیچیز مطابق پیشجایی که همهاز آن

 .رفتکرد چشم غرهافسانه به شاهو که مقابلش خم شده بود و چای تعارف می

 .کردوبر بود! در مراسم خواستگاری، پسر خودش ازش پذیرایی میاین دیگر ن

 :در عوض شاهو لبخند دندان نمایی زد و گفت

 «برمیداری مامان؟»

 .به ناچار فنجان را برداشت

 .با صدای ننه سمت او چرخید

 .برای خودت بردار فقط پسرم خوریم،من و دلناز نمی_

 .گفت و کنار پدرش نشست« چشم»شاهو 

 .لحظاتی سکوتی سنگین در سالن حاضر بودبرای 

 .را شکستآن« راست بریم سر اصل مطلبخب، یک»تا پدر شاهو با گفتن 

  .دلناز، سرش را پایین انداخت تا چهره مضطربش دیده نشود

 .کرددر همان حال، به صدای پدر شاهو گوش می
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ولی خب اصال شناختی و قبال چند دفعه دیده بودیم وهللا ما دروغ چرا، دلناز خانم-

 .روش نداشتیم

ای هست؛ شاهو هم که تایید حاشیهدیگه گفتیم مستاجِر مادره و دختر آروم و بی

 .کنه، پس لزومی به شناخت بیشتر نیستمی

 .همین که هردو نفر از تنهایی درمیان، کافیه

 .دونم در جریان بودین یا نهچون قبال ننه پرستار داشت، نمی

زنیم ولی دوم سر خونه و زندگی خودمون هستیم و هفتگی سرمیهاش هرکما بچه

 .جا باشیمطوری نیست که همیشه ایناین

 .خواد ازدواج کنهبخوام صادق باشم، شوکه شدم وقتی شاهو گفت می

 .و داشته باشهکردم قصدشخیال نمی

ها و توضیحات خود ی شناخت ما، نسبت به شما مختصر شده به حرفاالن هم، همه

 ...شاهو

 .شدتر میو سرافکنده دلناز هر لحظه، مغموم

 .ی مثبتی را برداشت کندتوانست هیچ نکتههای این مرد، نمیاز حرف

  زد؟ یا واقعا منظوری نداشت؟داشت طعنه می

دانستند؟ وقت به او توجه نکرده بودند؛ این یعنی او را در حد خود و پسرشان نمیهیچ

  امده بود؟شان نیوقت به چشمهیچ

سر وصدا و بی آزار بود که تنهایی ننه را پر ها، تنها موجودی بیدلناز برای آن

  کرد؟می

  زدند؟گونه حرف میاگر پدر و مادر داشت، باز هم با او همین

تمام ماند و به ننه عصایش را به زمین کوبید. با این حرکت، حرف پدر شاهو، نیمه

 .مادرش چشم دوخت

  !ما هم سواالتی داریم اجازه بدین،-

 .هم نگاهی انداختندشاهو و پدر و مادرش، هر سه به
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  توانست داشته باشد؟ننه چه سوالی می

 .بفرمایید-

 .این را افسانه گفت و با کنجکاوری به اختر چشم دوخت

 آقا داماد چند سالشونه؟-

 :هنوز متوجه نشده بود که این سوال برای چیست، با این حال جواب داد

 .سی و دو-

 .ی مادرش را کمی تصحیح کردشاهو جمله

 .شه سی و سهدیگه تقریبا دا... داره می-

 :ننه ابرو باال انداخت و گفت

   دونید دختر ما چند سالشه؟وقت میاون-

 :منتظر جواب نماند و خودش ادامه داد

 !کشن واسه پیرپسرشون اومدن خواستگاری دختر منبیست و چهار! خجالتم نمی-

 .چشمان شاهو، با این حرف ننه، کم مانده بود که از حدقه بیرون بزند

 :خواست اعتراضی بکند که قبل از او پدرش گفت

  زنی؟ سی و دو، سه سال پیره؟ت تهمت الکی میپیر کجا بود مادر؟ چرا به نوه-

 :ی اول، داشت پاسخ دادننه با آرامشی که از همان لحظه

 !برای دختر من، بله-

 :های درهم گفتبا اخمشاهو 

 .ننه ه... همش هشت سال ا... اختالف سنیمونه-

 .اختر برایش پشت چشمی نازک کرد

ای در قصر، حکم ی متفاوتی به خود گرفته بود و همچون ملکهها، چهرهبا آن لباس

  !کردصادر می

 .از نظر من زیاده! بگذریم-
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 کاره هستن؟خب آقا پسرتون چه

 .دادخود شاهو گیج جواب 

 ...شرکت واردات و صادرت و پ... پخش مواد غذایی-

  و زدی؟خودت این شرکت-

 :شاهو نگاهی به پدرش انداخت و با تردید گفت

 .نه خب، بابا ک... کمک کرد-

واه، دیگه چی! دختر بدم به کسی که عرضه نداشته برای خودش کار دست و پا -

  کنه؟

  !کنهانه، االن کار میوقت دلناز من، بدون حامی، بدون پشتواون

  !کنم ها، نهریزه، نه که خیال کنید غلو میاز هر انگشتشم یه هنر می

شه، اونم نه الکی، از نقاشی و خطاطی بگیر تا آرایشگری و خیاطی حالیش می

 .ایه قربونش برمحرفه

 .به قسمتی از دیوار اشاره کرد

کنی کی و خیال میلباس تن منبینید؟ دخترم خودش کشیده! همین این تابلو رو می-

 .جون؟ دلنازدوخته افسانه

  !این شیرینیا روی میز کار کیه؟ دلناز

و بخوره معتاد غذاهاش آشپزیشم که دیگه تعریف نداره، هر کی یه بار دست پختش

 .شهمی

 :کردند، گفترو به پدر و مادر شاهو که باحیرت به دلناز نگاه می

 ارن؟وقت آقا پسر چه هنری داون-

رفت، خواستگاری به همین منوال، پیش میشاهو متعجب و حیران مانده بود. اگر 

 .شدچیز منتفی میهمه

 .خورد، فنجان را برداشت و کنارش نشستکه ننه گفته بود چایی نمیاین باوجود

 :ای زیر لب گفتگونهبا صدای آرام و پچ
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به زبونت ا... استراحت بده، فکر  ننه قـ... قربونت برم؟ این چایی رو شما بخور یکم-

 .کنم خشک شده

 .کردند اما به روی خودش نیاوردپدر و مادرش با کنجکاوی نگاهش می

ترسید به مادرش بربخورد و خانه کرد، میفعال باید افتضاح بار آمده را درست می

 .را ترک کند

 .رفتحال، فنجان را از دستش گغره رفت؛ اما با ایناختر برای شاهو چشم

طور پشت دلناز کس توقع نداشت که ننه اینهمه ساکت مانده بودند. در واقع هیچ

 .درآید

  گم الزمه یه چیـ... چیزایی رو بهت یادآوری کنم؟می-

  چی مثال؟-

  !تمکه من نوهاین-

 .کمی از جایش را باآرامش نوشید

  خب که چی؟-

 .شاهو کم مانده بود از حرص، خودش را بزند

ت دوست داری، چی ننه؟ د... درسته دلناز رو مثل نوهگی کهکه چی؟ تازه میکه... -

جوری ولی آ... آخه اصل کاری منم، یکم زیادی تو... تو نقشت فرو رفتی گمونم، این

 .خالی باید برگردمپیـ... پیش بری که من دست

 .توجهی به باال و پایین پریدن شاهو نکرد

احساس خطر کرده و دلناز را از پیش به دست آمده، تصور اش کمی بد نبود اگر نوه

 .کردنمی

 .و نداریکنم تو لیاقتشخب هر چی فکر می-

 :شاهو با دلخوری گفت

  ننه! داشتیم؟-
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موند بله که داشتیم، تو برای مادربزرگت ارزش قائل نیستی، وگرنه حداقل یادت می-

 وره که ننه باشم؟خی من میباید بهم بگی مامی، کجای تیپ و قیافه

 :شاهو این بار با لحن ملتمسی گفت

دم، ا... اصال تو یه کاری کن امشب به خیر بگذره، تا آ... باشه باشه، قو... قول می-

 مامی، خب؟ گمآخر عمرم بهت می

 .ننه باتردید نگاهش کرد

  نکنه تو هم مثل مامان بابات توهم ورت داره از دخترم سرتری؟-

بکنم، اصال من غالمشم، این... این تن بمیره، جورش کن دیگه، من غـ... غلطـ -

 هوم؟

 :کرد و گفتجشمی برایش نازکننه پشت

 ...شهحاال ببینم چی می-

 .رفت، سرجایش برگشتی مادربزرگش میکه زیر لب قربان صدقهشاهو در حالی

رم، ببین کنید؟ از شیرینیای که دلناز پخته، بخور پسچرا از خودتون پذیرایی نمی-

  !سچه خوشمزه

 .با این حرف، جو کمی از حالت خشک و رسمی بیرون آمد

اولین نفر شاهین بود که کمی از شیرینی را در پیش دستی گذاشته و جلوی ستاره 

 .گرفت

 .مون هوس کرده باشهبخور خانمم، بخور که شاید بچه-

 .پدر شاهو زیرچشمی دلناز را میپایید

شد او اصال نمی گفت، این دختر هنرمند بود، پسمادرش میقدر که اگر واقعا همان

 .را با انتخاب قبلی شاهو مقایسه کرد

 .به نظرش رسید باید زمان بیشتری را با دلناز بگذرانند تا او را واقعا بشناسند

 .رسیددر نگاه اول دختری آرام، مودب و متین به نظر می

 .طور بماندامیدوار بود در ادامه نیز همین
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 .خورداین افکار در سر افسانه نیز، کمابیش چرخ می

 :مدتی بعد، ننه رو به جمع حاضر گفت

مه... دلش گیره، گفتم نه، ولی خب به هر حال شاهو هم نوهواال اگه به من بود که می-

س... پس بهتره این دوتا جوون برن با هم یه دیگهاونی هم که باید جواب بده یکی

 .شهببینیم تکلیف چی میاختالطی بکنن، تا 

 :رو به افسانه پرسید

  شما که مشکلی نداری دخترم؟-

 :ای زد و جواب دادسرفهتک

 .رسه که فکر خوبی باشهخب... نه، به نظر می-

  ی تایید تکان دادننه سری به نشانه

 .دلناز جان، شاهو رو راهنمایی کن، پاشو دخترم-

 .نگاه کرد دلناز از جا بلند شد و منتظر به شاهو

دانست، محال بود باور کند شاهو تمام کرد که اگر کسی نمیقدر جدی رفتار میننه آن

اش را در این خانه گذرانده و اگر قرار به راهنمایی کردن باشد، اوست که کودکی

 .باغ را مثل مثل کف دستش از بر استخانه

 :ها، اشاره کرد و گفتدلناز به یکی از اتاق

 .بفرما-

 .تشکری زیر لب کرد و وارد اتاق شد شاهو

 .دلناز نفس عمیقی کشید و پشت سر شاهو رفت

هایش، حضور داشته تنه، جای تمام نداشتهدیگر نه نگران بود و نه غمگین، ننه یک

 .اش ادامه پیدا کندو نگذاشته بود حس غریبی

 .ای، نزدیک شاهو شدهای آهستهدر را بست و با قدم

داد تا از خواب بیدار شود، تعجب اور کند. اگر کسی تکانش میتوانست بهنوز نمی

 .کردنمی
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 .کرد، احتمال در رویا بودنش، بیشتر از هرچیز دیگری بودهر طور که فکر می

 .کردهای درهم نگاهش میشاهو با سگرمه

  هات مونده؟بفرما بشین دلناز خانم، یا هـ... هنوز یکم از راهنمایی-

 .را غلیظ و پرحرص ادا کرده بود« راهنمایی»دلناز ریز خندید. 

خواد احساس داشتنیه، میاز دست ننه دلخور نشو، اون خیلی مهربون و دوست-

 .تنهایی نکنم

 .کم بهت سخت گرفتهبه خاطر همین، یه

 .زیر لب گفت« هه»شاهو 

... گفت کـزدم که ما رو انداخته بود بیرون و میکم؟ ا... اگه من باهاش حرف نمییه-

  و؟کال بهتون دختر بده نیستم! دیدی تیکه آ... آخرش

 :صدایش را تغییر داد و با لحن ننه گفت

  ...مهگفتم نه ولی خب دیگه شاهو هم نوهاااگه من بودم، می-

 .اش باال نروددلناز دست جلوی دهانش گذاشت و سعی کرد صدای خنده

 .مادربزرگش را دربیاوردخورد و به خوبی بلد بود ادای بامزه حرص می

  بخند دلناز خانم... شما نخندی پـ... پس کی بخنده؟-

 .هایش لبخند نشسته بودخود شاهو هم روی لب

 های دلنشین دختر مقابلش حس خوبی دریافت نکند؟شد از خندهمگر می

 .و تقلید کردیصداش ببخشید، آخه خیلی بامزه-

که ننه مچش را بگیرد، نگاه خیره و پر ینشاهو با خیال راحت و بدون نگرانی از ا

 .از تحسینش را به سرتاپای دلناز دوخت

 ...چقدر خوشگل شدی دلی-

 .ها، کوهی خاموش و سرد قرار داشتدرون دلناز قبل

 .تنها یاد گرفته بود که هر اتفاقی هم افتاد، استوار و سخت باقی بماند
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  ...بدون احساس... بدون رویاپردازی دخترانه

 .نایی با شاهو و ننه، باعث یک تغییر اساسی در او شدآش

شان منقرض نشده و هنوز هستند کسانی که های خوب، نسلباور کرد که هنوز آدم

 .منت، محبت بورزندبی

 .کوه وجودش، شروع به غلیان کرد

تغییراتی در جسم که نه، در روحش اتفاق افتاد که خودش متوجه آن نشد و حاال، با 

چی، کوه سخت را کرد، انگار بمبی تخریببایی که شاهو نثارش میهر حرف زی

 .کرددر عوض تبدیل به جوانٔه عشق می منهدم کرده و

 ...مرسی-

احتماال این حرفی نبود که دوست داشت به زبان آورد، اما از شدت هیجان هول کرده 

 .بود

  و خودت دوختی، نه؟لباسات-

 .نگران سرش را تکان داد

 شده؟آره، بد -

 .نه، خیلی هم قشنگه. هـ... همون لحظه که دیدم، متوجه شدم خودت دوختی-

 .ی تو باسلیقه نیستای، به ا... ااندازههیچ خیاط دیگه

  دانست چقدر عطش داشت؟یعنی شاهو می

 ...داشتنبه محبت، تمجید، مهربانی، دوست

خورد تکان تکان میکرد قلبش دست کمی از ژله ندارد و با هر حرف شاهو، حس می

 .لرزدو می

 .کردمجوری زندگی میمن قبل تو، داشتم یه-

ای هم از ی من بود... نه، ولی تصور دیگهچی خوب بود، طبق خواستهگم همهنمی

 .زندگیم نداشتم



کاوریری  
 

596 | P a g e  
 

که از دست بهمن و شهین خالص بشم و یه گفتم ته خوشبختی یعنی اینبا خودم می

  ...اذیتم کنهمیعاد سمج، نباشه که مدام 

ی تهرون بود و کار اوج آمال و آرزوی من، اجاره کردن اتاق مستقل یه گوشه

  ...آبرومند

هنوز چیز خاصی نشده، هنوز فرصت داری بری ولی شاهو... اگه موندن رو انتخاب 

  !کردی، باید تا تهش بمونی

  گم؟فهمی چی میمی

 .ممن از اون دختراش نبودم که تو، توهم و رویا باش

 .شه زندگی کردو گرفتی نشونم دادی یه جور دیگه هم میتو اومدی دستم

  ...ترخیلی بهتر... خیلی با کیفیت

 شه که پشیمون بشیشه پا پس بکشی، نمیبعد از این... بعد از امروز، دیگه نمی

 .مونهچون اگه رفتی، بدون حتی چیزی از دلناز قبلی هم باقی نمی

 .که میون زمین و آسمون گیر کرده شم یه روح سرگردونمی

 .پس اگه حتی یه درصد، ممکنه بعدا پشیمون بشی، یه بهونه بیار و برو

  ...دم که نه ناله کنم، نه نفرینقول می

 .های دلناز گذاشتاش را روی لبشاهو میان حرفش پرید و انگشت اشاره

 .مجادلی گوش کن، من کا... کامال از خودم مطمئنم که االن این-

  فهمی؟... میخوامت دختر، میمی

م که به خاطر یه هـ... هوس یا یه حس نصفه و نیمه، اااز پدرم و مادرم مگه دیوانه

  گرفته تا ننه و حتی تو، حرف بخورم؟

و خوب بهت بشناسونم ولی چی هو... هول هولکی شد، وقت نشد خودمدونم همهمی

ی مردای زندگیت که قسم؛ جای هـ... همه ا... اگه بهم فرصت بدی، به... به شرافتم

برات کم گذاشتن، جای پـ... پدرت که زود از دنیا رفت، جای عمو و پـ... پسر عموت 

 .کنمکه فقط نر بودن، مردونگی می

 .و نخورما جفتمون تنهاییم، قـ... قبال بهت گفتم، گول ظاهر شلوغ دورم



کاوریری  
 

597 | P a g e  
 

دم که بفهممت ه بفهمتش؟ من قول میزبون کخواد جز یه هممگه یه آ... آدم، چی می

  !دلی

 .و ببند و از هیچی نترستو هم چشمات

 .فقط بهم ا... اطمینان داشته باش

ذارم، اگه آ... آتیش باشه، اگه این مسیر خار داشته باشه، خودم ا... اول روش پا می

 .ذارم تو اذیت شیشم ولی نمیسوزم، اگه دریا باشه غـ... غرق میخودم می

فکر نکن ایـ... اینا یه سری حرف قشنگه برای خام کردنت، ا... اگه بهم فرصت بدی، 

  !کنمو مردت بدونی، تو عمل بهت ثابت میاگه من

اجازه راه خود را پیدا کرده و پشت سر هم روی صورتش های جمع شده، بیاشک

 .آمدندفرود می

ا صدای گرفته ناشی از بدون فکر یا خجالت، خودش را در آغوش شاهو انداخت و ب

 :گریه لب زد

 ...خیلی دوستت دارم-

 .شاهو با حس غریبی از اتاق بیرون رفت

 .کوبیدقلبش آرام و منظم می

 .شدحالش خوب بود و لبخند از لبش جدا نمی

 !خواست؟ خوشبختی او را در آغوش گرفته بودمگر دیگر چه می

کرد، چشمانش سوالی نگاهش میکنار پدر و مادرش نشست و در جواب افسانه که 

  .را از روی اطمینان بست

اما مطمئن  کسی بازگو کندتوانست طعم آغوشی که تجربه کرده بود، برای هیچنمی

 .قیمتی آن را از دست نخواهد دادبود که به هیچ

 .ی راسخش هیچ بودراضی کردن پدر و مادرش، در برابر اراده

 .دهکه به زندگی من روح میمامان، دلناز ه... همون دختریه -

 .همونی که من تو سی و دو سالگی ا... انتخابش کردم
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با عقلم، با ق.. قلبم، هر چیزی که الزم بود، لحاظ کردم و فقط یه اااسم از ذهنم 

 !گذشت، دلناز

 .کنماالن شرایط حرف زدن نیست بعدا با... باهاتون صحبت می

کنم شید... پ... پس خواهش میی میاگه دلنازو بشناسید، مطمئنم شما هم راض

 .عجوالنه کاری نکنید و به من و تصمیمم ا... احترام بذارید

 .افسانه جوابی نداد، تنها بیشتر از قبل به فکر فرو رفت

خواست شاهو، پسربچه نبود که بتواند او را مجبور به کاری کند؛ هرچند که اصال نمی

 .چیزی را به او تحمیل کند

 .اش خوشحالی و خوشبختی او بودتنها خواسته

آمد و شاهو گفته بود او برخالف روانشناس خوب بودن، مادر خوبی به حساب نمی

 ...گذاشتحتی میان دو پسرش فرق می

 .توانست چنین بهتانی را بپذیردنه، نمی

داد که چه سهم بیشتری، نسبت به سایرین در شد قلبش را به شاهو نشان میکاش می

 .آن داشت

 .ایگاه شاهو کامال ویژه بودج

 .زدشاید بهتر بود که او هم، بعدا با شاهو حرف می

مرور بعضی خاطرات، درددل کردن و فاش کردن رازهای مگو، سختش بود اما 

 !غیرممکن، نه

 .ارزیداحتماال شکستن غرورش، به از بین بردن بدبینی که شاهو به او داشت، می

 .اتاق بیرون آمددلناز با صورت سرخ از خجالت از 

 .شد به شاهو نگاه کندرویش نمی

  !کرد خودش بود که در آغوش شاهو پریدباور نمی

 .عالوه بر شرم، حسی شیرین، وجودش را فرا گرفته بود
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گاه از خاطر نخواهد گفت؛ آن آغوش و گرمایش را هیچزبانی میحسی که به زبان بی

 .برد

 .ه کردلبش را گزید و زیر چشمی به بقیه نگا

 .شد که چقدر ذوق داشتاش متوجه میترسید کسی از چهرهمی

 :ی گلگون دلناز نگاه کرد و گفتننه به گونه

 خب عروس خانم نظرت چیه؟-

 .ها سمت او معطوف شده و منتظر جوابش بودندهمه نگاه

 :ها طول کشید، پاسخ دادبا کمی مکث، که از نظر شاهو ساعت

 ...هر چی شما بگید-

اش را نگفته، که در چنین شرایطی نیز، دلناز به یادش بوده و نظر اصلیاز اینننه 

 .لبخند زد

 .دیگر الزم به وانمود کردن نبود

 .رو به شاهو و پدر و مادرش شروع به حرف زدن کرد

دیگه حتما براتون معلوم شده که دلناز برای من خیلی عزیزه و هیچ فرقی با اوالد -

 .خونی خودم برام نداره

  !ش روشنه، چه با شاهو ازدواج کنه، چه نکنهاین دختر آینده

  !چون با وجود آروم بودن و سربه زیریش، زیرکه

 .و از آب بیرون بکشهبلده گلیم خودش

خوام با ازادواج دختر سختی کشیدیه... زندگی خیلی وقتا باهاش نساخته، پس نمی

 .، چون همین االن آرامش دارهکردنش، اذیت بشه

 .ین بار مخاطب حرفش، تنها شاهو بودا

دم دلنازو عروس خودت کنی که مردونه پای زندگی و فقط در صورتی رضا می -

 ...وقت پشیمون بشه از انتخاب کردنتتصمیمت بایستی و نذاری هیچ

  :و با اطمینان گفت شاهو نگاهی به دلناز انداخت
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 ...طوربه خودش قو... قول دادم، به شما هم همین-

 .کنممون تالش می... انسانیم بذاره، برای خوشبختیتاجایی که قدرت ا

 .ننه با رضایت سر تکان داد

 .پس مبارکه-

 .اولین نفر شاهین بود که با صدای بلندی شروع به دست و سوت زدن کرد

 ..حالید شماها، بزنید دست قشنگه رو به افتخار عروس و دامادچقدر بی-

ردند. شاهو با لبخند پهنی که کل صورتش را دربرگرفته همه شروع به دست زدن ک

 .بود، سمت ننه رفت و دستش را بوسید

 .صدای سوت شاهین که بلندتر شد، ستاره خودش را عقب کشید

  !ترسهجوری، بچه مینکن این-

 ...چشم، غلط کردم-

ی شلوغی و سروصدایی که سالن را پر کرده بود، جلو رفت و افسانه در میان همه

 .ی کوچک جواهرات را باال گرفتجعبه

ی زیبا و ظریفی را که به زیبایی طراحی شده بود، از آن بیرون آن را باز کرد و حلقه

 .کشید

 :رو به دلناز گفت

شون های مختلف برای عروسای آیندهوقتی پسرا نوجوون بودن، دوتا حلقه با شکل-

 .سفارش دادم

 .بینی، نماد عشق و زیباییهاین که می

 .ی سلطانی بشیاگه قابل بدونی، حلقه رو دستت کنم و تو عضوی از خانواده

 .دلناز لب گزید و سرش را پایین انداخت

افسانه دست چپ دلناز را گرفت و حلقه را از میان انگشتش به راحتی رد کرد و 

 .سپس او را در آغوش گرفت
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و مثل خود دلناز بکر  گاه در دستان نیلوفر نرفتهشاهو نیز دست زد. این حلقه هیچ

 .بود

که دورتر از شمال باغ خانواده سلطانی، سرشار از شادی و سرور بود در حالیخانه

ها و وسایلش در ستهران، رادمان همراه با هزاران تردید، در حال جمع کردن لبا

 .چمدان بود

 .چمدانش را زیاد سنگین نکرده بود

یی داشت و لزومی به حمل وسایل رفت، قطعا امکانات باالجایی که به آن می

 .غیرضروری نبود

تنها چند دست لباس و عکسی دست جمعی که سال پیش، هنگامی که برف بارید، 

 .گرفتند را در چمدان گذاشته بود

های خودش تا بناگوش در آن عکس برخالف همیشه، همه لبخند روی لب داشتند و لب

 .باز بود

دستان پوشیده به دستکشش، به خوبی گلوله برفی، رسول نیز در حال خنده بود و در 

 .قابل مشاهده بود

 .کردندتر از پسرهایشان ایستاده بودند و بالذت نگاهشان میپدر و مادرش، عقب

 .چقدر این عکس را دوست داشت

 .لرزیدحاال که همه چیز مهیا شده بود، دست و دلش برای رفتن می

  آمد، چه؟اگر از پسش برنمی

  کرد؟را چه میدلتنگی 

با وجود تمام اختالفاتی که داشتند، کافی بود کمی تب کند تا مادرش برای خوب شدن 

 .او حتی از جانش بگذرد

اش را نشان نداده بود اما بدون دقت هم گاه به طور مستقیم نگرانیپدرش، گرچه هیچ

  !شد فهمید که دورادور مراقب اوستمی

 .دادهای رسول را نیز از دست میرفت، حمایتیتر برادرش... اگر ماز همه مهم
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دانست این افکار منفی و ناامیدکننده فقط چند ساعت دیگر تا پروازش مانده بود و نمی

 .باره، پیدایشان شدهچرا یک

نچی زیر لب گفت و یک عکس تکی از رسول را نیز کنار عکس قبلی در چمدان 

 .گذاشت

 .چیزش را مدیون او بودهمه

 .به در خورد و چند لحظه بعد، رسول وارد اتاق شدای تقه

  !خیالی هستی توعجب آدم بی-

 کنی؟و جمع میوقت تازه لباساتری، اونچند ساعت دیگه داری می

 .خیال شانه باال انداختبی

و ، االن فقط چند دست لباسو سوا کرده بودمنه، چند روزه وسایل ضروری و مهم-

 عکس و

 .کردماین چیزا اضافه 

ای خیره برادر کوچکترش ماند و از چشمانش چیزی را خواند که رسول چندلحظه

 :ناخودآگاه گفت

  ترسی؟می-

 .زدرادمان زبانش را تر کرد. چشمانش دو دو می

 .اگه بگم نه، دروغ گفتم-

 .رسول با محبت دستانش را دو طرف صورت او قرار داد

آی، یا اصال به هر دلیلی پشیمون برنمیکنی از پسش گوش کن پسر، اگه فکر می-

شدی، فقط کافیه بهم بگی، هوم؟ من پشتتم، مهم نیست تصمیمت چیه، در هر صورت 

  تونی روم حساب کنی، باشه؟می

 .رادمان سرش را تکان داد

 .خوام برمباشه، ولی نظرم عوض نشده، می-
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یدنظر تو رفتارشون حداقلش برای چهار سال، شاید اگه ازشون فاصله بگیرم، یه تجد

 .با من بکنن

  ست؟الزم نبود بپرسد منظورش چه کسانی

 .گفتمیپدر و مادرشان را 

 .شد بیشتر و بهتر راجع به او فکر کنندشاید واقعا نبود رادمان باعث می

 :زیر لب با خود زمزمه کرد

 ..همین حاال هم یه جورایی تغییر کردن-

اه امام خمینی، مغموم و در خود فرورفته، شبیه ای از فرودگساعاتی بعد، در گوشه

 .به لشکری شکست خورده، نشسته بودند

 :کرد، گفترسول نچی گفت و به مادرش که برای بار چندم گریه می

 .کنی آخه قربونت برممامان بازم؟ چرا گریه می-

 .ره پیشرفت کنه، جاش خوب و امنهداره می

 .و کردمی کاراشمن همه

 .ره دنبالشنور، دوستم منتظرشه و میپاش برسه او

 .شناسی قبال ایران بود دیدیش، قابل اطمینانهدوستمم که می

 .خیالت راحت باشه قربونت برم

دستمال کاغذی را که چیزی از آن نمانده بود باز زیر چشمش کشید و با صدای گرفته 

 :و تودماغی گفت

فرهنگشون با ما فرق داره، اگه بره گیره، اونا آخه من که بااین چیزا دلم آروم نمی-

  تو کار خالف چی؟ اگه الکلی بشه؟ اگه روش چاقو بکشن؟

 .رادمان با چشمان گرد شده به مادرش نگاه کرد

اتاقیام دانشجوان خوام تو خوابگاه باشم، همرم دانشگاه ها! میمامان؟ من دارم می-

  هایی داری؟ن نگرانیخوام برم با ارازل و اوباش که همچیمثل خودم، مگه می
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تازه تماس تصویری که دیگه راحته، هر وقت دلت برام تنگ شد، بهم زنگ بزن تا 

  هر وقت دوست داشتی حرف بزنیم، خب؟

کشید تا به نبودن رادمان، دانست ولی باز هم طول میی این ها را میمادرش همه

 .عادت کند

 .زبان آوردبه اجبار سرش را تکان داد و باشه نامفهومی به 

 .اش گذاشتپدرش، مقابلش ایستاد و دست روی شانه

گم برو و باعث افتخار ما شو، چون یه عمر خواستیم طبق سلیقه ما عمل دیگه نمی-

  !دونممی کنی و نکردی، شاید حرف ما زور بود... چه

کار نکنی، واسه خاطر این کار کنی و چیولی اگه سخت هم گرفتیم، اگه گفتیم چی

 .که نخواستیم راهی که ما رفتیم و درس گرفتیم، تو دوباره تجربه کنی بود

گم برو و جوری زندگی کن که ده، بیست سال دیگه پشیمون نشی از مسیر فقط می

 ...زندگیت

 .دیدپسر می او را در آغوش گرفت و اولین بار بود که رادمان را به چشم یک

 ...موفق باشی پسرم-

 .برادرش دادرسول مدارک را به دست 

 :کرد غم در آن پنهان بماند، گفتبا صدایی که سعی می

 .دیگه باید بری-

باره، در آغوش خیره ماند و بعد یک رادمان سر تکان داد و چند لحظه به زمین

 .رسول پرید

 .هایش را بگیردهر چه کرد، نتوانست جلوی ریزش اشک

 .خیلی دوستت دارم داداش-

 .ای لرزیدلقه کرد و به خود فشرد. قلبش برای لحظهرسول دستانش را دور او ح

 .قربونت برم من، گریه نکن دیگه-

 .و خون نکندم رفتنی، دلم
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 .ی دیگر هم در آغوش رسول ماند و باالخره دل کند و از او جدا شودچند ثانیه

 .اش کشیدی خیس و بینیدستی به گونه

 ...خوام یه چیزی بگمخوام... میمی-

 :من کرد و در نهایت گفتو نگاهش کرد. کمی منرسول کنجکا

 !من رفتم دیدن یاسر-

 .دهان رسول باز مونده بود

 !کار کردی؟تو چی-

 .تر حرف بزندنگاهش را دزدید تا بتواند راحت

  !گفت نهکنه، الکی فقط میخب دیدم داره نامردی می-

 .بهم نرسیدشناسه؟ انصاف نبود به خاطر من شما قدر مگه تو رو میآخه چه

 .دانست باید چه واکنشی نشان دهدرسول نمی

آمد کسی در کارهایش دخالت کند و از طرفی، رادمان را احتماال برای مدت بدش می

 .توانست از نزدیک ببیندطوالنی نمی

 :پس پرخاش نکرد، تنها گفت

 چی بهش گفتی؟-

این و اون منتقل  خب... اول بهش حالی کردم من یه بیماری واگیردار نیستم که به-

 .بشم

خواست گوش بده که! آدم چغری بود ولی من افتادم ... نمیاز خودم گفتم و مشکالتم

  !دنبالش

 .از اون انکار و از من اصرار... تا باالخره وا داد

 .ده، از تو هم گفتمدیگه دیدم داره گوش می

دی و میقوقتچنانی نداری یه بخشی از حبهش گفتم هر ماه با این که درآمد آن

 .نیازمندا
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 .شون هستیها فعالی و حامییههمش تو خیر

 ...کرد تمام این کارها را مخفیانه انجام دادهخیر سرش خیال می

 ...دونی؟ وای چرا گفتی رادیاصال تو این چیزا رو از کجا می-

 .خیال شانه باال انداخترادمان بی

 .اتفاقا خوب کردم-

  !ذاشت واستداشت الکی طاقچه باال می

 .شیهاتو پیروز میتازه براشم گفتم وکیل موفقی هستی و اکثر پرونده

  !ترین وکیالی تهرانیترین و موفقمن مطمئنم تا چند سال دیگه، تو یکی از معروف

 .شهدرآمدت بیشتر و چند برابر می

  !بهش دوباره زنگ بزن، فکر نکنم دیگه موضع سفت و سختش رو داشته باشه

 .رسول را در آغوش گرفت ولی این بار سریع فاصله گرفت دوباره

 .و بهت مدیون بودم داداشاین-

 :صدایش را باالتر برد و رو به پدر و مادرش گفت

 .برم تا از پرواز جا نموندم-

ای از قلبش را نشست که تکهمدتی بعد، رادمان در حالی روی صندلی هواپیما می

 ...گذاشته بوداش در ایران جا همراه خانواده

 .زد، وارد آشپزخانه شدکه زیر لب غر میزهره از اتاق بیرون آمد و در حالی

 کشیدزد، سرک مییاسر در قابلمه را برداشته و به غذایی که قل می

 .کشمبشین یاسرجان، االن برات کوفته می-

 :یاسر به سادگی گفت

 .عجب بویی راه افتاده تو خونه. دست پختت محشره-

شان، باز هم لبخند زد. با وجود گذر نزدیک به سی سال از زندگی مشترک زهره

 .شدگاه برایش عادی نمیآمیز همسرش، هیچهای محبتحرف
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 .برای خودش و یاسر غذا کشید و روی میز گذاشت

 آد؟مهسا نمی-

 .های مهسا کفرش را درآوردبازیزهره آهی کشید و دوباره لج

 .. دو روزه که نرفته هنرکدهدختره دیوونه شده به خدا-

 .خورهنه ناهار، نه شام درست حسابی هم نمی

  !ها لج کردهعین بچه

 .ابروهای یاسر درهم گره خورد

 .دلیلش را نپرسید که خود به خوبی آگاه بود

 .دخترای این دوره زمونه عوض شدن-

دلی کردن، بدون شک و دو مثل ماها نیستن که هرچی پدر و مادرمون انتخاب می

 .قبول کنن

 .خوامپاشو کرده تو یه کفش که من فقط همین پسره رو می

  ...اِله، رسول بِلهکنه که رسول هر بارم یه ساعت باهام بحث می

 :اش ادامه دادبا سیاست زنانه

تونیم گه نه ما که نمیبهش گفتم این پسره، هر چقدرم که خوب باشه، وقتی آقات می-

 ...خورهش نشسته غصه میرو حرفش حرف بیاریم! هم

 .برای یاسر لیوان را پر از دوغ کرد

 .م آب شده از بس یه لقمه درست حسابی دهنش نذاشتهبچه-

 .غذا به کام یاسر تلخ آمد و قاشقی که نزدیک دهانش برده بود، عقب کشید

  مانده بود؟ توانست چیزی بخورد در حالی که دخترش گرسنهچطور می

 .رها کرد و از جا بلند شدقاشق را در کاسه 

  کجا یاسر جان؟-

 :سری تکان داد و گفت
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 .شهطوری که نمیبرم بیارمش برای ناهار، این-

 .لحظاتی بعد، یاسر مقابل اتاق دربسته مهسا قرار گرفته بود

 .به در ضربه زد

  !خواممامان گیر نده توروخدا... غذا نمی-

 .کردیاسر با تاسف سری تکان داد و در را باز 

مهسا کالفه از اصرار مادرش، هدفون را از گوشش بیرون آورد و قصد داشت به 

 .جان زهره غرولند کند که پدرش را در چهارچوب در دید

 .روی تخت مرتب نشست و سرش را پایین انداخت

  آی ناهار؟چرا نمی-

 :زیر لب گفت

 .اشتها ندارم-

 .یاسر جلو رفت و داخل اتاق شد

 ...خوریروزه درست غذا نمی گه چندمادرت می-

 .مهسا تنها شانه باال انداخت

 .رهجوری از دهن ما هم پایین نمیپاشو بیا سر میز، این-

 ...ممنون، شما بخورید من واقعا اشتها-

 .یاسر میان حرفش پرید

  ش به خاطر اون پسره رسوله؟زیر چشمات گود افتاده. همه-

 .مهسا چشمانش را دزدید

 .گیرمخورم، حالت تهوع میوقتی غذا می-

 .دست خودم نیست

 .یاسر روی تخت، جایی کنار دخترش نشست

  حال و روزت به خاطر اونه؟-
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کرد تا جلوی پدرش از مهسا دست و پایش را جمع کرده بود، احساس راحتی نمی

 .رسول حرف بزند

الیق کنید و حتی قدر بد نیست که شما فکرش رو میگم رسول اونمن فقط دارم می-

 .جا بذاره باباو ایندونید که پاشاین نمی

 .در واقع، نه تنها بد نیست که از خیلیا مردتره

ی خواستگارات سخت گرفتم، از وقتی قد کشیدی چند نفر خواستن بیان من به همه-

 .و من قبول نکردم؟ هیچ وقت هم تو روم نایستاده بودی

 :مهسا با خجالت گفت

 ...باباآخه این یکی فرق داره -

 .یاسر آهی کشید و از روی تخت بلند شد

  شه؟تونن بیان هم اشتهات باز نمیاگه بگم مادرت زنگ بزنه و بگه آخر هفته می-

 .مهسا برای لحظاتی، مات پدرش مانده بود و طول کشید تا هضم کند پدرش چه گفته

 .باره از جا جهید و همراه با جیغ بلندی پدرش را در آغوش کشیدیک

 .ای عاشقتم باباو-

لبخند زد و ترجیح داد راجع به پسرک سمجِ نوجوانی که خودش را رادمان معرفی 

 .ها صحبت کرده بود، حرفی به میان نیاوردکرد و با او ساعت

 ...خوشبخت بشی بابا جون-

**** 

 .شاهو زیرلب همچنان مشغول غرولند کردن بود

 :دلناز با لحن شوخی گفت

 .تر بگو منم بشنومچی میگی آقاهه؟ بلند-

 :توجه به مردی که داشت از مزایای خانه تعریف می کرد، جواب دادشاهو بی
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وقت االن دو روزه هی ا...از این خونه قبلیم رو من تو... توی یه ساعت خریدم، اون-

کدوم خوشت نیومده! ور شهر و تو هنوز از هیـ... هیچریم او.... اونور شهر، می

 ...بپسندید دیگه جون من این یکی رو

دونم مشکل خونه قبلیت خب آخه مگه دست منه؟ باید به دلم بشینه یا نه؟ تازه من نمی-

چی بود که گیر دادی بفروشیش و یکی دیگه بخری. بحث یه عمر زندگیه؛ باید 

 .وسواس به خرج بدم که بعدا پشیمون نشم

 .بسوزه ی منمباشه دلناز خانم، فقط دلت به حال پا... پای بیچاره-

  !ببین تو... تو رو خدا، ورم کرده اصال

  .هایش را بگیرددلناز نتوانست جلوی کش آمدن لب

دید، برایش دوست این روی بی قید و بند شاهو را که بعد از شب خواستگاری می

 .داشتنی بود

چیز بهانه کرد و از همهگاهی درست مثل یک پسربچه شروع به غر زدن می

کرد که از گذاشت و با او شوخی میقدر سر به سر دلناز میآنگرفت و گاهی می

 .ریختگرفت و از چشمانش اشک میشدت خنده، دلش درد می

 .حرفی نزد و تنها نگاهش را از صورت شاهو گرفت

 .با دقت مشغول بررسی خانه شد

خواست قبل از مطمئن شدنش باالخره آنچه که در ذهن داشت، پیدا کرده بود اما نمی

 .ه شاهو چیزی بگویدب

کرد، تبدیل به یک بست و خانه را با اسباب و وسایل تصور میاگر چشمانش را می

 .شدمامن دنج می

 .کردتکلف که از بدو ورود، انرژی مثبت از خود ساطع میای بیخانه

فهمید که برای خرید و چیدمان وسایل خانه، زمانی چند برابر احتماال اگر شاهو می

  !رفتروز نیاز داشت، وا می از این دو

 چـ... چطوره؟-

 .با رضایت سر تکان داد
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  خوبه، فقط... خیلی قیمتش باال نیست؟-

 .شاهو سرخوش از رضایت دلناز، شانه باال انداخت

و اااشکال نداره، خونه قبلی رو با قیمت خوبی فروختم. یکم میذارم روش، هـ... همین-

اومده، هم محلش خوب و آرومه، هم آ... آپارتمانش گیرم دیگه. منم خوشم او... می

تر و تمیز و نوسازه ولی بازم هر چی تو بگی، اگه دو... دوستش نداری، مجبور 

 .کنم ولی فکر نکن تحت فشارینیستی. من شوخی زیاد می

 .شدهرلحظه بیشتر عاشقش می

رویا باشد و  ترسید در خواب وشیفته شعور باالیش بود. تنها مشکلش این بود که می

 .کسی ناگهان او را بیدار کند

 .نه واقعا دوسش دارم-

 .مشترک رو باموفقیت برداشتیم خدا رو شکر، پـ... پس اولین قدم برای زندگی-

 .من برم بهش بگم پـ... پسندیدم

 .دلناز سر تکان داد و باشه گفت

در و مادر ی پساعاتی بعد، باخیالی خوش در ماشین نشسته بودند و به سمت خانه

 .رفتندشاهو می

دلناز کمی استرس داشت و هرچه سعی کرده بود بهانٔه خستگی بیاورد، شاهو کوتاه 

 .نیامد

 .جوری بهتره، بذار مامانم بهت عادت کنهایـ... این-

 .شیاااگه تو رو بشناسه، مطمئنم جای دختر نداشتش می

 .خواست به مادر شاهو فکر کندنمی

 .دقیقه... پس بحث را عوض کردحداقل برای چند 

  اصال چی شد خونه رو عوض کردی؟-

 .شاهو چند لحظه سکوت کرد

 .رفته مشخص بود در فکر فرو
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او... اون خونه، با تمام شیک بودنش، پر از اااحساسات پوسیده و مخرب بود دلی... -

 .ننم ککردم ممکنه در و دیواراش خفهجا بودم حس میای که او... اونهر لحظه

 .رو از نو شروع کنیم چیخوام هـ... همهمی

 !فقط خودم و خودت

اولین حضور دلناز در جمع خانوادگی سلطانی، باعث شده بود که کمی جو سنگین 

 .شود

 .تر شده بودحرفشاهین نسبت به همیشه کم

توانست اخالق حال نمیبرادرش، متشخص جلوه کند اما با ایندوست داشت نزد زن

 .به کل کنار بگذارد شوخش را

کرد، با لحن رو به دلناز که سرش را پایین انداخته و با انگشتان دستش بازی می

 :ای گفتبامزه

  و ناقص کنی؟خواستی پامو دیدی میباری که مندلناز خانم یادته اولین-

 .شاهو زیرخنده زد و دلناز از خجالت سرخ شد

خواست شکسته و به جای عذرخواهی مییادش آمد که شاهین تابلوهای کوچکش را 

 .با پول جبران کند

 :شاهو ابرویی باال انداخت و بدون رودروایسی گفت

 .خدایی حقت بود-

 .شاهین سرش را با افسوس تکان داد

  !فروشهذلیلیه! داره ما رو میبابا، این از االن معلومه چه زن-

 :پهنی گفتکشید، با لبخند پت و ها را به سیخ میپدرش که گوشت

 .قربونش برم به خودم رفته-

 .صدای خنده جمع، بلند شد

دار شده را هم های مزهافسانه برای همسرش پشت چشم نازک کرد و ظرف جوجه

 .کنار او گذاشت
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این، سعی کنید استفاده کردهذلیل کلمه درستی نیست، شماها که تحصیلاصال لفظ زن-

 .هاتون یاد بگیرننکنید تا بچه

 .تفاهم و گاهی کوتاه اومدن یکی از طرفین، به ذلیل بودن ربطی ندارهداشتن 

 .زندگی مشترک اسمش روشه، مشترکه

 !رسهاگه بخواد با خودخواهی پیش بره که اون زندگی به جایی نمی

 .کرددلناز با نظر افسانه موافق بود و اولین بار بود که با او احساس نزدیکی می

سمت روشویی رفت تا دستانش را بشورد و در آماده کردن  شاهین از جا بلند شد و به

 .کباب به پدرش کمک کند

 .بله مامان خانم، چشم-

 .کردیمداشتیم شوخی می

 :تری ادامه دادو با صدای بلند

  !خوری نکنبابا االن میام سراغت تک

 :زا را روی ذغال زد و گفتپدرش اسپری آتش

 .بخورم آخه... بیا دلناز جان، غریبی نکنهنوز آتیشش رو هم راه ننداختم، چی -

 .وردست خودم وایسا، آتیش که آماده شد، سیخا رو بده دستم

دلناز نگاهی به شاهو انداخت که او از روی اطمینان چشمانش را باز و بسته کرده 

 .و برای رفتن تشویقش کرد

 .با تردید از جا بلند شد و به حیاط رفت

جوری تو دست ما آقایونه، خانما عمرا بتونن این کباب پختن یه شگردی داره که-

 .درست کنن

اش به انواع بوها حساس شده و تمام مدت در اتاق مجردی ستاره که به خاطر حاملگی

شد که از اتاق بیرون آمده و ای میشاهین دراز کشیده بود تا باال نیاورد، چند لحظه

 .صدای پدر شوهرش را شنیده بود

  !اصال قبول ندارم-
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اومد، همه گوشت و مرغا رو هم گوشت رو که من خریدم چون آقاشاهین خوابش می

 .دار کرده بودافسانه از صبح مزهعموکه زن

 .ذاریدشما فقط به سیخ زدینش و روی آتیش می

 :افسانه به نشانه الیک، انگشت شصتش را باال آورد و گفت

 .آفرین، خیلی به جا بود حرفت عزیزم-

 .بلند شد و سمت دلناز و پدرش رفتشاهو نیز 

شه! اصال بهترین آ... آشپزای دنیا که در حق ما آ... آقایون داره ظلم مینه، مثل این-

 !تونید بشیدآقان، دیگه منکر این که نمی

 :بار دلناز بود که جواب داد و با صدای آرامی به شاهو گفتاین 

دونن آشپزی ما خانما بهتره گه همه میس، وگرنه دیکه این حرفا فقط شایعه به نظرم-

  !پذیمو باسلیقه و حوصله بیشتری غذا می

 :ی شاهو در آنی جدی شد و با لحن محکمی گفتچهره

ببین دلناز، بهتره همین ا... اول کار بهت او... اولتیماتوم بدم که بعدا نگی -

  !دونستمنمی

  !دارهزن من ا... اگه بشی، محرمم که بشی دیگه شرایط فرق 

 !ی مااصال ق.... قراره مردساالری مطلق باشه تو خونه

از سرکار که او... اومدم، بدو بدو میای استقبالم یا نه اصال بهتره اااز قبل پشت در 

  !ایستاده باشی

 .بهم خسته نباشی بگی مشت و مالم بدی

 کو گم ضعیفه، گشنمه پَ زنم میکشم رو تخت، ه... هر دو دیقه صدات میدراز می

 .او... اون غذا! تشنمه یه شربت خنک وردار بیار

گی چشم آ... آقاشاهو، نه که رو حرف من حرف بیاری و بگی ق... تو هم فقط می

  !قبول ندارم، چه غلطا

  از اااالن یاد بگیر که عادت کنی، شیرفهمه دخترجون؟
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 .شدچشمان دلناز از آن گردتر نمی

زد تنها وقتی فهمید شاهو شوخی کرده، که ن مینفسش بند آمده و قلبش یکی در میا

 :تر گفتبا صدای بلندی زیر خنده زد و آرام

 کردم؟ت میشد اااالن تنها بودیم و من باخیال را... راحت یه لقمهآ... آخه چی می-

 .نفسش را محکم بیرون داد و مشت محکمی به بازوی شاهو زد

 ...شعوربی-

 .ه شاهین، شاهو و حتی پدرشان خوردندهای گاه به گاغذا را با شوخی

 .چه دلناز اصرار کرد، راضی نشد همراهش برودجای ننه خالی بود اما هر

 .کردها خودش را اعضای یک خانواده حس میبعد از مدت

گاه با او طوری رفتار کرد، هیچمیها در کنار عمویش زندگی که سالوجود اینبا

 .بداندنکردند که خود را یکی از آنان 

کند، درواقع به او لطف کرده و در کرد که اگر تحملش میشهین همیشه یادآوری می

 .اندختازایش خیلی از کارهای خانه را به دوش او می

کرد که دلناز حس قدر او را محدود میدانست و آنمیعاد خود را صاحب دلناز می

احساس مسئولیت و  کرد هرلحظه ممکن بود خفه شود و عمویش که تنها از رویمی

 .ی شاهو نبودندشاید هم حرف مردم او را نگه داشته بود، قابل مقایسه با خانواده

ها برای پسرشان نبود باز هم با کمال احترام با او که دلناز انتخاب آنوجود اینبا

 .کردندرفتار می

 شهری هیچهای رکیک و معمول پایینزدند و از فحش و شوخیمودبانه حرف می

 .خبری نبود

 .شددر یک کالم دلناز آرامش داشت و لبخند از لبش جدا نمی

 :شاهو سرش را جلو آورد و آرام پرسید

  خوری؟غذا رو دو... دوست نداری؟ چرا چیزی نمی-

 .خوردم، خیلی هم خوشمزه بود-
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 .فقط خیلی گرسنه نبودم

 .شاهو از جا بلند شد

  باشه پ... پس بریم باال؟-

 .تبعیت از او بلند شد دلناز نیز به

  باال؟-

سن و سال تر که بودم و ه... هنوز مستقل نشده بودم، ا... اتاقم این باال آ... آره، کم-

 .بود

  دوست داری ببینیش؟

 :دلناز سر تکان داد و با ذوق گفت

 !معلومه-

 .در واقع هیچ تصوری از شاهوی نوجوان نداشت

 .همیشه او را در این هیبت دیده بود

کرد واضح نباشد، ها باال رفتند و شاهو لبخند دلناز را که سعی مییکدیگر از پلهبا

 .شکار کرد

  چ... چیه؟ به چی میخندی؟-

 ...کنم چه شکلی بودیدارم فکر می-

مثل االن خوشتپ و جذاب یا یه پسر نوجوون با صورت پر از جوش و دماغ 

  !کردهپف

 .غره رفتاو چشماز تصور حرفش زیر خنده زد اما شاهو به 

  !استایل بودم عزیزممن ه... همیشه خوش-

 .در را برایش باز کرد و تعظیم نمایشی کرد

 .بفرما خانم، ای... این شما و این اتاق بچگیای بنده-

 .دلناز جلو رفت و چشمش به تخت ساده کرم رنگ افتاد
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 .نه تنها تخت بلکه تمام اتاق ساده و در عین حال زیبا بود

ای از اتاق میز تحریر و از کتاب رو به روی تخت وجود داشت و گوشه ایقفسه

 .خوردکامپیوتر مدل قدیمی به چشم می

 .شاهو نگاه دلناز را روی کامپیوتر که دید، توضیح داد

 .شدکا... کامپیوتر داشتن یه زمانی خیلی باکالس حساب می-

  !اااصال یکی از معیارای پو... پولداری بود

مردی نکرد سه تا خرید یکی رو گذاشت ا... اتاق خودش دوتا رو هم اتاق بابامم نا

  !ماها

مون، سه دور ک... کف و خون باال اومد خونهکه قشنگ ه... هر کدوم از فامیلی می

 .بیاره

 .اورد چی به چیهحاال فکر کن شاهین بچه بود اااصال سر در نمی

 .کردفقط باهاش پا... پاسور بازی می

 .صدای نسبتا بلندی خندید دلناز با

 ...وای-

 .واال، یه پ... پیانو هم داریم البته االن عوضش کردیم ق... قبال مدلش فرق داشت-

زد، ا... انگار امتیاز او... اون مرحله رو اومد و شاهین براشون نمیاگه مهمون می

 .از دست داده بودیم

اومد، مهمونی میدیگه خودش عادت کرده بود، به صورت پ... پیش فرض هر 

 .رفت سمت پیانومی

 ...گرفت پدر سوختهه... همچین ژست موزیسینارو هم می

 .توانست خوددار باشدقدر با نمک بود که نمیلحن شاهو آن

 .های صورتش از خنده درد گرفته بودندماهیچه

 .نفره ولو شد که چشمانش به قاب عکس کنار آن خوردروی تخت تک

 .ب عکس را برداشتدست دراز کرد و قا
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ای از شاهو و شاهین بود که دست دور گردن هم انداخته و به دوربین عکس دو نفره

 .خیره شده بودند

 .رسیدندسن و سال به نظر میعکس کیفیت باالیی نداشت و هر دو کم

 :ناخودآگاه دست روی عکس کشید و گفت

 .الهی... چه کوچولو بودی-

  !ت و پا در آوردیچشماشو... اول چشم بودی بعد دس

 .جوابی که نشنید، سرش را باال گرفت و شوکه شده، نفسش بند آمد

 ...ی لبخندش بوداو نشسته و خیره شاهو در فاصله چند سانتی

 .آب دهانش را بلعید و خودش را کمی عقب کشید

 ...ترسیدم-

 :شاهو با نیش باز گفت

  چرا عزیزم؟-

 ...روم بودی، بعد یهوآخه روبه-

 .با از جا بلند شدن شاهو، ناتمام ماند حرفش

 .کند، در را قفل کردمی که بپرسد چهقبل از این

 .چشمانش گرد شد

 کنی؟چرا در رو قفل می-

 :با لحن شیطنت آمیزی جواب داد

 .خوام وسط الو تـ... ترکوندن ما یکی سر برسه و ضدحال بشهآ... آخه نمی-

 .کار کندبگوید یا چهدانست چه کمی دستپاچه شده بود و نمی

 .تا به حال در چنین موقعیتی قراره نگرفته بود

 .ره... اصال الو ترکوندن یعنی چی؟ خوبیت ندارهوای شاهو، زشته آبرومون می-

 .محرم نیستیم که، فعال فقط نامزدیم
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 .لرزید و مشخص بود سعی دارد استرسش را مخفی کندصدایش کمی می

شونو نندازن پا... پایین شعور دارن که وقتی با نامزدمم کله قدرآد، اینکـ... کسی نمی-

 .و بیان داخل

 .من فقط محض اطمینان در رو بستم

 .کنارش نزدیک تخت نشست و با دقت نگاهش کرد

 .رنگ دلناز انگار پریده بود

  ترسی دلی؟تو... تو از من می-

 :نگاهش را دزدید و گفت

  نه، برای چی بترسم؟-

 .لب گفت و دست دلناز را کشیدشاهو هوم زیر 

 .خودش را روی تخت انداخت و دلناز نیز روی او افتاد

 :گونه گفتای زد که شاهو پچجیغ خفه

 .کنیمکار میکنن داریم چـ... چیآ... آروم عزیزم، حاال فکر می-

 .بذار بلند شم-

 .تر کردشاهو حصار دستانش را تنگ

 م که ولت کنم؟کنم؟ االن مگه دیوونه دونی چـ... چقدر منتظر بودم بغلتمی-

 .ترسیزنه دلی، تو که گفتی ازم نمیچقدر قـ... قلبت تند می

 .کشممن فقط... آخه عادت ندارم، یکمم خجالت می-

 .ای روی موهایش زد و چشمانش را بستبوسه

 .قـ... ربون خجالتت برم من-

 .یباید بهم عا... عادت کنی، من دیگه خسته شدم از صبور

  شه اااگه یکم خودخواه باشم؟چی می

 .مو گرفتمنزدیک یه سال جلوی وسوسه
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ای، نه حـ... حق داری موهاشو لمس کنی، نه هی با خو... خودم گفتم پسر غریبه

 ...بغلش کنی، نه بـ... ببوسیش

و دور تنت نپیچم، که دستامشدی، برای ایـ... اینها که خیلی نزدیکم مییه مو... موقع

 خوای قدر یه بغل آ... آرومم کنی؟رفتم، حاال نمیلی با خودم کـ... کلنجار میخی

 .تر شدضربان قلب دلناز آرام

ها از زبان شاهو برایش شیرین بود و او را از افکار بیهوده دور شنیدن این حرف

 .داشتنگه می

ن اش بود اما با پررنگ شددوست داشتن و دوست داشته شدن، خالء بزرگ زندگی

 .چیز تغییر کرداش همهنقش شاهو در زندگی

 .تصمیم گرفت به شاهو اعتماد کند و خود را به او بسپارد

 .زدمسلما به او آسیب نمی

امد ها آرامش را جستجو کرده و حاال در آغوش مردی که نامزدش به حساب میسال

 .آن را یافته بود

 .شان قرار بگیردحرفی نزد و اجازه داد سکوتی توام با حس خوب، بین

 .کرداش تعریف میمردی که دوستش داشت، از زیبایی

 .گاه به چشم خودش نیامدزیبایی که هیچ

به نظرش یک دختر کامال معمولی بود، بدون هیج چیز برجسته و خاصی که او را 

گفت موهایش را دوست دارد، یک سال از دیگر دخترها متفاوت کند اما شاهو می

 ...کردهبرای لمسشان صبر 

 .ناخودآگاه فکر کرد از این به بعد باید بیشتر مراقب موهایش باشد

های آموزش آرایشی را بیشتر ببیند و به خودش بیشتر برسد تا برای شاهو باید کلیپ

 .اش تکراری نشودچهره

 .شاهو دست دلناز را باال گرفت و نزدیک صورتش نگه داشت

 ...قدر دستات نرم و لطیفن دخترچـ... چه-

 .ته دلش غنج زد و بیشتر خودش را به سینه شاهو فشار داد
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 :یک به یک انگشتان دستش را که بوسید، دلناز با تعجب پرسید

  کار میکنی؟چی-

 .دو... دوسشون دارم آخه-

 .دستش را عقب کشید

 .کارو نکندیوونه، دیگه این-

  چـ... چرا؟ بدت میاد؟-

 .بدم که نه... ولی آخه یه جوریه-

 :لحن شوخی گفتبا 

 .و ببوسمباشه، پـ... پس به جاش باید لبات-

 .شه تو بغلم باشی و هیـ... هیچ حرکتی نزنمدیگه نمی

 .حال مخالفتی نکرداش گرفت با ایناز شیطنت شاهو خنده

 :تر برد، پرسیدصورتش را که نزدیک

  واقعا راست گفتی؟-

مرکزی روی سوال دلناز داشته که تش بدون اینهای وسوسه انگیزهشاهو خیره لب

 :باشد، گفت

  چی رو؟-

 ...و دوست داشتیکه از قبل مناین-

 .گذاشت کلماتی ناواضح به زبان اوردهایش میکه لب روی لبشاهو در حالی

 «معلومه که راست گفتم»چیزی شبیه به 

 .ناوارد بود ولی سعی کرد شاهو را همراهی کند

 ...طرفه نشدهگرفتار عشقی یکحال فکر کرد چه خوب که با این

**** 
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ریخت نگاه کرد و اشک میفین میرسول به مادرش که همراه پیاز خرد کردن، فین

 .کرد و نچی زیرلب گفت

  کنی مادر من؟آخه چرا گریه می-

 :ای گفتاش کشید و با صدای گرفتهها و زیر بینیدستی به چشم

 .اوردهو در کنم، این پیازا اشکممن که گریه نمی-

 .رسول ابرو باال انداخت و به تالش مادرش برای تظاهر کردن، لبخند زد

 شناسم؟آخه یعنی من بعد این همه سال، مادر خودمم نمی-

 .مادرش با سرعت بیشتری چاقو را در بافت پیاز فرو برد

 .م تنگ شدهکار کنم، دست خودم نیست خب... دلم برای بچهچی-

 ...باهاش حرف زدی، اونم تصویری شما که همین یه ساعت پیش-

 .این بار سراغ سیر رفت و چند حبه را شروع به پوست گرفتن، کرد

 .شمبینمش بیشتر دلتنگش میاصال این تصویری بدتره، هی می-

 :رسول شانه باال انداخت و بدون تعارف گفت

بتت دونم چرا یهو محکردین باهم، االن نمیواال اون موقع که بود همش دعوا می-

  !قلمبه شده

 .مادرش دلگیر نگاهش کرد و دست از کار کشید

دستت درد نکنه آقا رسول، اینم از پسر بزرگ کردن ما، آخرش بیاد تیکه بندازه -

 !بهمون

 .رسول از جا بلند شد و کانتر را دور زد

 :ای روی سر مادرش زد و با خنده گفتبوسه

 .شیقربونت برم من، چرا زود شاکی می-

 .گم خبا راست میبه خد

 واال موقعی که بود، این خونه رنگ سکوت و آرامش به خودش ندیده بود
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 .کردی یا بابایا شما باهاش بحث می

زد؟ وقتی حالش قدر پرانرژی حرف میقدر حالش خوب بود؟ چهامروز دیدی چه

 خوری؟خوبه دیگه چرا غصه می

 .ی مادرش جاری شدباز اشک بود که روی گونه

 .خواستم اذیتش کنم، در حدی که بلد بودم خواستم تربیتش کنمنمیمن -

 یعنی مادر بدی بودم؟

 .خواست ناراحتش کندنمی

 .به عنوان زنی سنتی با طرز فکری بسته خیلی جاها هم کوتاه آمده بود

 .گاه اجازه دهند رادمان از پیششان برودکرد هیچحتی خیال نمی

 .به چیزای خوب فکر کنخیلی هم خوبی، جای غصه خوردن -

پسرش چی لباس کرد واسه خواستگاری شاهای بود داشت فکر میاالن هر زن دیگه

  !بپوشه

 .ظاهرا موفق شده بود حواس مادرش را پرت کند

 :چرا که صورتش از هم باز شد و گفت

 .اتفاقا کلی فکر کردم-

 .ندارمهر چی گشتم لباس درست و حسابی که به درد همچین روزی بخوره 

 .احتماال پارچه بخرم بدم به خیاط

  !و کرده بودماختیار داری، خودم از قبل فکرش-

 .واست لباس خریدم گذاشتم تو اتاق

  آد؟برو ببین خوشت می

 .امکان تعویض هم داره ولی فکر کنم دوست داشتی باشی

 :کشید، پرسیدهایش را آب میکه دستمادرش در حالی

 .رم منگی؟ قربونت براست می-
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 :رسول با خنده گفت

 .... نیوفتیخدا نکنه، آروم برو-

 :زده و با صدای بلند گفتلحظاتی بعد، مادرش از داخل اتاق هیجان

  ها هم داشتی؟چقدر قشنگه پدرسوخته! تو از این سلیقه-

 .خنده رسول بیشتر شد

 !اختیار داری-

دوباره با صدای بلندی که کم چند دقیقه بعد، مادرش که انگار تازه متوجه شده بود 

 :از جیغ نداشت، گفت

  این چیه؟ کت و شلوار خریدی؟-

  !برای باباته؟ چه شیکه

  رسول انقدر خرج نمیکردی خب... خیلی پولش شد؟

 .بابات که کت و شلوار داشت

 اونی که پارسال خرید رو مگه چندبار پوشیده؟

 .شیتو دیگه داری دوماد می

 .نولخرجی نکن مامان جا

که با خریدن یه دست لباس واسه پدر و  قدری دارمشما نگران جیب من نباش، اون-

 .مادرم، پول کم نیارم

 .باالخره مادرش از اتاق بیرون آمد

  !خدا برکت بده به درآمدت، ایشاال صدبرابرش بره تو حسابت-

ه از این که توانسته بود حال مادرش را خوب کند، زیر لب خدا رو شکر را زمزم

 .کرد

 .چیز در بهترین حالت خود پیش بروداش همهدوست داشت شب خواستگاری

 .گیر بودخصوصاً که پدر مهسا سخت
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 .موبایلش که شروع به زنگ خوردن کرد، آن را برداشت

 .مهسا پشت خط بود

 .گیرانه و سؤالی مادرش نکردتماس را پاسخ داد و توجهی به نگاه مچ

 :کوتاه گفت

 .اتاقمرم تو می-

 .هایش را سرعت بخشید و وارد اتاقش شدقدم

 :در را پشت سرش بست و سریع گفت

 جونم قشنگم؟-

  سالم، خوبی؟-

 .روی تخت دراز کشید و نفسش را بیرون داد

 .ای... بدک نیستم-

  چرا؟ چیزی شده؟-

 .پتو را روی خودش انداخت و چشمانش را مالید

شه، تموم کارای شرکت افتاده داره دوماد میواال چیز خاصی که نه، این رئیس ما -

 .گردن من

 .ره... بیچاره دست خودش نیست آخهدیر میاد، زود می

 .ماشاهلل به رفیقت، وسواس داره انگار

 .هر روز از صبح تا شب درگیر خریدای عروسیشونن

 .مهسا با سرخوشی خندید

 .برهچی خوب پیش خواد همهقدر دلی ذوق داره! میاگه بدونی چه-

 .زنم تا استرسش کم بشههر روز باهاش حرف می

 .جوری پیش بره، فکر کنم قبل از عقد شاهو فرار کنهولی این-

 .خوابیسوزه، بیچاره زیر چشماش سیاه شده از کمداره کم کم دلم براش می
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 !و نگیر آقارسولالکی طرف دوستت-

حساسیه... بعدم معموال دم، خب آخه واقعا جهیزیه خریدن خیلی چیز من بهش حق می

 .کنهش تهیه میاین چیزا رو آدم با خانواده

  دلی جز خود آقاشاهو مگه کی رو داره؟

چی نظر بدن خیلی خب دیدم دوتایی باشن واسه همه منم چند دفعه همراهش رفتم ولی

 .ترهقشنگ

که به هر حال زندگی مشترکه! ولی همراهی من با دلناز یه خوبی هم که داشت اینه 

 ...شیمدونم کجاها برم و اندازه اونا خسته نمیدیگه واسه جهیزیه خودم می

رسول که چشمانش را روی هم گذاشته و صدای لطیف و دوست داشتنی مهسا، حکم 

 :باره چشم باز کرد و گفتالالیی برایش داشت، یک

  !تو قبول دارمچی؟ نه عزیزم من سلیقه-

  !عیب و ایرادی بگیره خوای، بگیر کیه کههر چی خودت می

 :از آن طرف خط مهسا بدون هیچ انعطافی جواب داد

 !تونی در بری کور خوندیکنی میعزیزم! اگه خیال می-

 .افسانه به کتاب میان دستان شاهو نگاه کرد

  خونی؟کلیدر می-

 :سرش را به تایید تکان داد و بعد از چند لحظه سکوت، گفت

و ف... نتونستم کاملش کنم، گفتم این مدت که خونه قبلیمراستش هی... هیچ وقت -

 .فروختم و تا خونه جدید کا... کامل بشه اینجام حداقل اگه وقت کردم، تمومش کنم

 .آمیز بودلحن مادرش کمی سرزنش

 .برای کادوی دوازده، سیزده سالگیت خریده بودم-

 :شاهو نگاهی به شش جلد کتاب انداخت و گفت

 .... اون سن زود بود... شاید توقع زیادی ااازم داشتیشاید برای او-

 .افسانه مقابل آینه ایستاد و مثل هرشب شروع به زدن کرم دور چشم کرد
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 .، همینهای خوب آشنا بشی، با نویسندهخواستم کتابای فاخر بخونیفقط می-

  آوردم؟ولی من تو او... اون سن مگه چ... چیزی سر در می-

 .را بست و آن را در کیف آرایشش گذاشتافسانه سر کرم 

 .کنیم؟ من مجبورت نکردمشاهو به خاطر خدا! داریم برای چی بحث می-

  !صرفا یه پیشنهاد بود. برات یه کتاب خوب خریدم و تو نخواستی و نخونیدش

 .ستبحث نیست که، ف... فقط یه گفتمان ساده-

 :دش بود گفتتری که انگار در حال حرف زدن با خوبا لحن آرام

 ...فهمیمو نمیفکر کنم من و تو هی.. هیچ وقت هم-

 .که کنارش نشست، کتاب را بست و روی میز مقابلش نشستافسانه 

 .رنگ شاهو نگاه کرد و باالخره لب زدچند لحظه به چشمان خوش

 .وقتی به دنیات آوردم، خودم سن و سالی نداشتم-

جورایی نازک نارنجی... ولی با اون حال شه گفت یه زایمانم سخت بود و منم می

خواستم هرچه زودتر تو رو بذارن تو بغلم... تپل اصال متوجه دردم نبودم، فقط می

 ...بودی و شکمو

 .های شاهو نشستناخودآگاه لبختد روی لب

کردی و شیر و مشت میکردی، فقط دستای کوچولوتاولش اصال چشماتو باز نمی-

 ...خواستیمی

ها گفتم یعنی واقعا من به دنیاش آوردم؟ این موجودی که کم از فرشتهودم میهمش با خ

 نداره، پسر منه؟

 .ایو باز کردی، دیگه مطمئن شدم فرشتهتاولین بار که چشما

 .کنیچی خوب بود تا روزی که مادرم گفت داری دیر زبون باز میهمه

سنات حرف نزدی، هم اولش اعتنایی نکردم، ولی وقتی چند ماه گذشت و برخالف

 .بردمت دکتر

 ...خواستم قبول کنم. خیلی برام سخت بودنمی
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 :شنید کنجکاوانه پرسیدها را از مادرش میشاهو که اولین بار بود این حرف

 !چرا؟-

 .ای نامعلوم خیره شدافسانه سکوت کرد و به گوشه

 .شوار بوداش برای پسرانش حرفی نزده و حاال نیز برایش دگاه از گذشتههیچ

 .خواستم کامل باشی تا مثل من تو سایه قرار نگیریمی-

 .توانست چنین چیزی را تصور کندحتی نمی

 .کردها را به سمت خود جلب میمادرش و در سایه ایستادن؟ او که همیشه نگاه

 .خورندخبر داشت که خیلی از زنان به جایگاه او غبطه می

  مثل تو؟-

 .ها پیش سوق دادتکان  و ذهنش را به سالافسانه سرش را به آرامی 

وقتی شاهین به دنیا اومد تو هنوز دست و پا شکسته، فقط بعضی از کلمات رو ادا -

 .کردی... ولی اون طولی نکشید که شروع به حرف زدن کردمی

کس از همسن و ساالش العاده شیطون و باهوش بود و سر و زبونش رو هیچفوق

 .نداشتن

 .ها رو به سمت خودش کشوند ولی تو خیلی آروم بودیباز کرد و توجه تو دل همه جا

 .کردیم تا متوجه منظورت بشیمزدی و حتما باید دقت میکم حرف می

 .خواستم تو این وضع بمونینمی

  !چون این اتفاق برای خودمم افتاده بود

 :با تردید پرسید

  یعنی تو ه... هم لکنت داشتی؟-

 .اشتن یه خواهر نخبه بودنه، ولی... مشکلم د-

 .مادرش تنها یک خواهر داشت

  خاله افرا؟-
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 .دونیدآره، تو و شاهین چیز زیادی ازش نمی-

 .خیلی وقته که از ایران رفته

 .طرز عجیبی باهوش بوداون به

 .پدر و مادرم کامال تحت تاثیر قرار گرفته بودن

 .پیشرفت کنه کردن استعداداش حروم نشه و بتونهتمام مدت تالش می

 .کردمکردن که حسودی میقدر بهش توجه میاون

 .خواست جاش باشم و همه مدام تشویقم کنندلم می

 .شاهو ابرو در هم کشید و به فکر رفت

 .به نظرش منطقی نبود

 .ولی تو... تو هم باهوش بودی-

 .های ایران درس خوندیتو یکی اااز بهترین دانشگاه

  !نبود برای به چشم اومدن کافی-

رتبه سه رقمی کنکور چه ارزشی داشت وقتی اون زودتر از من بورسیه شده بود و 

  رسید که قراره یه چیز جدید کشف یا اختراع کنه؟مدام خبر می

 .دستان شاهو را گرفت و به نرمی آن را فشرد

 .م کم بود و مدام عصبی بودمتجربه-

ولی  تر حرف زدنت بهتر شهفرستادمت گفتار درمانی و دوست داشتم هر چی زود

 .ظاهرا زیادی بهت فشار آوردم

کردم تا خودت گیری میخواستم شرایط من برای تو اتفاق نیوفته واسه همین سختمی

 .رو باال بکشی اما کارم درست نبود

 :بعد از لحظاتی ادامه داد

خوام مطمئن باشی که همیشه دوستت داشتم، حتی شاید بیشتر از هرکس فقط می

  !ای... چون تو یه جورایی خود من بودیگهدی
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 .های مادرش شده بودشاهو مسخ حرف

 .تواند او را بفهمد و حاال تصورش به هم ریخته بودکرد افسانه نمیهمیشه فکر می

 :توانست تنها بگوید

 ...دونستممن... این چ... چیزا رو نمی-

 .مهم نیست عزیزم، گذشته دیگه تموم شده-

  ونیم رو بهبود رابطه مادر و پسریمون حساب باز کنیم؟تبه نظرت می

 .ها طالبش بوداین تمام چیزی بود که سال

 .ناخودآگاه خندید

  !معلومه-

 :رفت، گفتافسانه از جا بلند شد و در حالی که به سمت آشپزخانه می

  خب از کجا شروع کنیم؟-

 :شاهو با صدای بلندی که به گوش مادرش برسد، گفت

  !جاو بپز، منم بگم دلی بیاد ای... اینی منشما شا...شام مورد عالقهمثال -

کنه؟ ی ما کمک میوقت جناب بچه زرنگ، این کجاش به بهبود رابطهآهان اون-

 !خوام نامزدم ور دلم باشه دیگهبگو می

**** 

 .تر از همیشه پا به خانه سلطانی گذاشتدلناز خوش پوش

بود ولی برای کسی مثل او، آرایش کردن آن هم کمی  در واقع کار خاصی هم نکرده

ها و حتی کیف ها، کفشاز سابق، وسواس داشتن روی رنگ و جنس لباسبیش

اش باعث شده بود همه چیز را طوری انتخاب کند که در مجموع او را متفاوت دستی

 .دادتر نشان میو زیبا

 .ننه برایش اسفند دود کرده و گفته بود

هللا... از چشم حسود و بخیل و بدخواه دور باشی...قبال عین یه گل غنچه هزار ماشاء_

 .بودی االن داری میشکفی
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 .م باشهفقط حواست به نوه

 .ای گفته بوداین را با لحن مرموزانه

 :دلناز با نگرانی پرسید

 چرا؟ مگه مشکلی داره؟_

 .آمیزی باال رفتابروهای ننه با تعجب و به طرز اغراق

 ...تا االن رو نکرده؟ عجیبه ازش یعنی چی؟_

نگرانی دلناز بیشتر شد. با خود فکر کرد نکند شاهو بیماری داشته که تا االن به او 

 .نگفته

 ....نکند شاهو

 شه بگید مشکلش چیه؟می_

 :ننه با آرامش اعصاب خرد کنی گفت

بیشتر  ترسم تو این مدت که خیرسر بابا مامانش قراره شمااین بچه آتیشش تنده! می_

 ...و بشناسید کار دست جفتتون بده و آخرش یه بچههم

 :دلناز بین حرف ننه پرید و با خجالت گفت

 ....ای وای... نگید دیگه_

کرد، از داشتنی را به مقصد خانه پدر شاهو ترک میباغ دوست هنگامی که خانه

 .شرم صورتش گلگون شده بود

دهد اما خودش نیز به این موضوع واقف هرچندکه اجازه نداد ننه حرفش را ادامه 

 .بود

 .کرد وگرنه بعید نبود واقعا کار دست جفتشان بدهدباید شاهو را کنترل می

 .هایش آرام خندیداز پررویی شاهو و بوس زوری گرفتن

 .قدر شیرین بودندکاش همه مشکالت همین

 .فتدر برایش باز شد و قامت چهارشانه و بلند شاهو در مقابلش قرار گر
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 .اش ضعف رفتدلش برای هیکل وسوسه انگیز همسر آینده

کرد، ابرو هایش شاهو از اینکه دلناز از همان دم با چشمانش سرتا پایش را وجب می

 .باال پرید

دونم خیلی جذابم ولی فعال خونه مستقل نداریم ع... عزیزم... ینی داریم ... میمی_

شه ا ک... کامل نشده، پس خیلی نمیذاری پ... پا توش بذاریم تولی خودت نمی

 .شیطونی کرد

 .شهدر واقع نه که نشه، ولی ه... همون مورد اصل کاری نمی

آ... آدم باید هی حواسش باشه صداش باال نره ک... کسی متوجه نشه. تمام مدت باید 

 .چسبهجوری بهمون نمیا... استرس داشته باشیم این

 

شد. او چقدر رمانتیک فکر تر نمیانش از آن گردپروایی شاهو چشمدلناز از شدت بی

 .زدکرده بود و شاهو از چه حرف می

 .رغم نو بودنش، تخت سینه شاهو کوباندبا تاسف سرش را تکان داد و کیفش را علی

 .واقعا بی ادبی_

 .شاهو کنار رفت تا دلناز وارد شود در همان حال گفت

کنه منظوری داری، کنی که خیال میاه می... آدم نگمن بی ادبم؟ تو یه جوری به آ_

 ....کشیزنی با پا پیش میشی! با... با دست پ... پس میبعدش منکر می

 !شاهو_

کار کردم؟ ... چیحیایی... مگه چیادبی، بی گم دیگه هی میگه بی...بیراست می_

 جمعا چ... چهارتا بوس بیشتر بود مگه؟

 !شاهو_

 !باشه بابا_

 ستادین دم در؟بچه ها چرا ای_

 .با حرف افسانه دلناز نفس راحتی کشید
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 .آمدواقعا از پس کنترل کردن شاهو بر نمی

 .افسانه جلوتر رفت و گونه دلناز را بوسید

  .خوش اومدی گلم، بیا داخل_

موقع رسیدن مادرش دلناز تشکر کرد و در حالی که برای قیافه نزار شاهو که بابت بد

 .اورد، از او فاصله گرفتزبان در میشکل گرفته بود، یواشکی 

 :افسانه که برای پذیرایی به اشپزخانه رفت، از شاهو پرسید

 بابات کجاست؟_

 .تهران نیست. ک...کار داشت، رفته شمال_

 .و باز نشسته کردنآهان، فکر کردم خودشون_

به ظاهر فقط... ولی ت... تو خرید و فروش سهام بورس و زمین و ای.. این چیزا _

 .یه دستی داره

 .خواست یه زمین بخره و رفته ا.. از نزدیک ببینهاااالن هم می

 :سری تکان داد و گفت

 موفق باشن. راستی جریان بهبود چی بود گفتی؟ _

 .شاهو لبخند پت و پهنی زد

 .خواد برام ماکارونی بپزهشه. میداره روابطم با مادرم ح... حسنه می_

 .کرد بیشتر سوال کندموبایلش که زنگ خورد، فرصت ن

 .ننه پشت خط بود

 .جانم مامی جان_

 .جونت سالمت، خواستم بدونم رسیدی یانه مادر_

از نگرانی ننه نسبت به خودش لبخند زد. این روزها کسی را داشت که همیشه 

 .مراقبش بود

 .گرددرود و چه زمانی برمیبرایش مهم بود که چه زمانی می
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 .بله تازه رسیدم_

 کنن؟ شام چی دارن؟کار میخبر؟ چی خوبه، چه_

 .ماکارونی_

 وا! ماکارونی هم شد غذا؟_

 .لب گزید و زیر چشمی به شاهو نگاه کرد

 .آخه شاهو دوست داره_

 .ی بد سلیقهشاهو غلط کرده پسره_

ای، خوراک گردنی، چیزی بپزه برای منم برو به افسانه بگو یه باقالی پلو با ماهیچه

 .وردار بیار

 .اش را گرفتجلوی خنده به زور

 ....شه کهآخه روم نمی_

ت فروختی! باشه... باشه... خوش باش دختر توهم منو به اون شوهر دیالق بد سلیقه_

 .جون

 .ننه اخه این چه حرفیه_

 .کنیدبه خدا اشتباه می

 .فرصت حرف زدن بیشتر پیدا نکرد زیرا ننه تماس را قطع کرده بود

 !نوه و مادر بزرگ بخندد یا گریه کندمانده بود از دست این 

**** 

ی مخصوص خوابگاه نفرهکه روی تخت یکی آموزش زبانش را در حالیجزوه

 .شد نشسته بود، روی پاهایش گذاشت و مشغول مطالعه

ی ورود به کالس ها را شد تا اجازهباید تا قبل از شروع ترم، به انگلیسی مسلط می

 .پیدا کند

ی اخیر که پایش را در این کشور گذاشت کاری جز تمرین کردن، در تمام چند هفته

 .انجام نداده بود
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ها آنقدر از نظر خودش که پیشرفت به سزایی در یادگیری آن داشت و البته کالس

هایش نیز نسبت به روز اول خیلی کالسیفشرده بود که نه فقط او، بلکه بیشتر هم

 .توانستند صحبت کنندبهتر می

 .یل باعث شد که جزوه را کنار بگذارد و تماس را پاسخ دهدزنگ موبا

 .تماس تصویری از ایران و مخاطب برادرش بود

 .دستش را روی آیکون سبز کشید و لبخند زد

  سالم شادوماد شیری یا روباه؟ دختر دادن بهت؟-

 .رسول خنده سرخوش و بلندی کرد

 !شیِر شیرم-

 .تچی خوب پیش رفدونی چقدر همهاصال نمی

 .نه به اون گیر و گور اول کارشون نه به مراسم امشب

  مراسم خلوت بود؟-

آره، من گفتم هنوز قطعی نشده کسی رو باخودمون نبریم، اونا هم فقط خودشون -

 .بودن

 .یه خواهر بزرگتر هم داشت که متاهله و با شوهرش اومده بود

 !اِ، پس باجناق داری-

 .رسول باز خندید

 .رسید پسر خوبی باشهمیآره، به نظر -

 .چی راضی بودمکال از همه

 .رادمان با رضایت سر تکان داد

 .اش رسیدهخوشحال بود که برادرش به خواسته

 !م ازتخدا رو شکر... راضی-

 .از لحن رادمان لبخندش بیشتر کش آمد
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 ...و مدیون خودتم که آخرشم نفهمیدم چطوری راضیش کردیقربونت برم، بیشترش-

  گذره؟خبر؟ اونجا که سخت نمیچه

 .رادمان نفس عمیقی کشید

 .تر بوداین روزها حتی نفس کشیدن برایش راحت

 .کردم واقعا بهترهاز اون چیزی که فکر می-

 .شرایطم خیلی خوبه

 .خوابگاهش تمیز و شیکه

 .شه رعایتشون کرد. مشکلی باهاش ندارمالبته قوانین زیاد دارن ولی خب می

 .د اتاقش شد و در را بسترسول وار

  اتاقی جدیدت اومد؟خوبه، هم-

 .جا خالی بود تا دیروزآره، این-

 .اولش که دیدم یکی دیگه هم اومده، راستش خوشم نیومد

 .از خدام بود تنها باشم

 .و بهم نزنه ولی دختر مهربونیهکسی خلوتم

 :ای زد و ادامه دادخندهتک

 .بوده حداقل تو این یه روز که اینجوری-

 .خود نکردحتی سوال و جواب بی

 .کرد دخترم یا پسراصال انگار براش فرق نمی

 :رسول روی تخت دراز کشید و پرسید

 .ترهخواستی رسیدی و حداقل اعصابت آرومخدا رو شکر به اون چیزی که می-

 .او هم مثل رسول دراز کشید

 ...چقدر برای آغوش برادرش دلتنگ بود
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 .مآره، پشیمون نیست-

و معذب های عجیب غریبشون، آدمچی خوبه، ولی خب حداقل با نگاهگم اینجا همهنمی

 .کنننمی

 .زبانمم تقریبا مسلط شدم

  !گهاتاقیم و تقریبا کامل فهمیدم چی میامروز کلی مکالمه داشتم با هم

 .شدمتازه لهجه هم داشت ولی بازم متوجه می

 .داشته باشم دیگهکنم مشکل برای شروع ترم، فکر نمی

 :تری گفترسول روی صفحه موبایل دست کشید و با صدای آرام

 .شد از پشت موبایل بغلت کنمکاش  می-

 خوره پس این تکنولوژی؟به چه دردی می

 .رادمان خنده غمگینی کرد

 .ای نبودخواست ولی چارهاو هم آغوش برادرش را می

 :بغضش را پس زد و گفت

  ؟ عروسی کیه؟کنیداداش کی عقد می-

 ...خوام باشمابرای مراسم اصلی می

  شه تو تعطیالت کریسمس باشه که منم بتونم بیام؟می

 .عروسی که فکر نکنم به همین زودیا بگیریم-

 .موقعتونم با مهسا صحبت کنم عقد رو بذاریم اونولی می

 .دوست دارم بعدش یه سفر دونفره هم بریم اروپا

 .از اون طرف کشورای دیگه هم بریم اگه بشهاحتماال با تو برگردیم 

 .م چقدرهباید ببینم بودجه

 .مو میکنهمن دیگه بخوابم وگرنه مامان میاد کله

 .قدر سبکهدونی که خوابش چهمی
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 .باشه داداش، شبت بخیر-

 .بوسمتمراقب خودت باش، می-

 .تماس را قطع کرد و موبایل را سرجایش کشید

 .و نفسش را محکم بیرون داد بار دیگر جزوه را برداشت

 .بیندکرد خواب میگاهی حس می

 .اش خوب بودحال خودش و خانواده

 .خوردندرسول خوشبخت بود و پدر و مادرش دیگر حرص و جوش نمی

آید... ماند فراموش کردن شیرین که خودش را قانع کرد روزی از پسش برمیفقط می

 !آمد... راه دیگری نداشتباید برمی

 .خره خانه آن طور که مد نظر دلناز بود چیده شدباال

 .ها را فاکتور بگیردتوانست آنچند خرده ریز کوچک مانده بود که می

جا بخوابد یا سفارش غذا خسته و گرسنه بودند اما دلناز به شاهو اجازه نداد در آن

 .دهد

 .دوست داشت بعد از ازدواجشان برای اولین بار از آن خانه استفاده کنند

به همین خاطر زمانی که دلناز را به خانه باغ رساند خود نیز پیاده شد و همراهش 

 .شد

که مشکلی شد سالها بدون اینرفت که تنها باشد. باورش نمیدیگر دست و دلش نمی

 .کردداشته باشد، تنها زندگی می

 .این روزها بدون دلناز مدام کالفه بود

توانست اشفتگی ت. فقط او بود که میکرد هیچ چیز سر جای خودش نیسحس می

 .ذهنش را برطرف کند

 .هایش را به دهان برد و لیوان آب را سرکشیدننه قرص

 .رم بخوابم. صبح زود بیدار شدم یه چند ساعتی استراحت کنممن دارم می_

 .با... باشه_
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 .اختر قدمی جلو امد و با چشم های ریز شده سر تا پای شاهو را زیر نظر گرفت

 چ... چیزی شده؟_

 .این را شاهو با تعجب پرسیده بود

 .خوابم ولی حواسم جمعهمی_

 چرا؟_

  !حواسم به سر و صداها هست_

 .شاهو بدون اینکه خجالت بکشد، خندید

 .ای بابا... مامی جون، راجع به من چ... چی فکر کردی؟ شما بخواب خیالت راحت_

 :رفت گفتننه در حالی که به سمت اتاق می

 !رم ولی اتفاقا خیالم اروم نیستارم مید _

 .چنان لبخند پت و پهنی روی لبش داشترفت، همشاهو وقتی به سمت اتاق دلناز می

  کرد؟ننه راجع به او چه فکر می

از این که با این موضوع سر به سر دلناز بگذارد و سرخ و سفید شدنش را ببیند، 

 ز دختر مقیدی است و حالل و حرامدانست که دلناآمد اما به خوبی میخوشش می

 .برایش مهم است

دیگر لذت ببرند نه این که به او عذاب وجدان دوست داشت هر دو از آغوش یک

 .دهد

 .اش را در کارتن جمع کرده بوددلناز بعضی از وسایل غیر ضروری

 .ها اشاره کرددر را برای شاهو  باز و به آن 

 تونی بدی به نیازمندا؟اینا رو من دیگه الزم ندارم، می-

 چی هستن؟ -

 .یه سری لباس و کیف و کفش و حتی چندتا تابلو هنری-

 .خونه خودمون هرچی الزم داشتم، بردم
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 .اینا هم خب واقعا تر و تمیزن... حیفه بندازمشون دور

 .شاهو سری تکان داد

 .باشه، یه ک... کاریش می کنم غمت نباشه عیال-

 :گفتدلناز لبخند مهربانی زد و 

 .برات قهوه بیارم؟ نسکافه هم هست-

 .شاهو روی زمین نشست

 .ه... هر چی واسه خودت درست می کنی، منم ه... همون-

 :دلناز به سمت آشپزخانه رفت و گفت 

 .کنمپس نسکافه آماده می-

دقایقی بعد با دو ماک و ظرف کوچکی که در آن شکالت گذاشته شده بود، کنار شاهو 

 .نشست

های دلناز را را برداشت و به بخار آن نگاه کرد. شاهو که نگاه دزدیدنماگ خودش 

 دید،

 :پرسید

 خوای بگی؟چ... چیزی می-

 .نسکافه هنوز داغ بود پس ماگ را به سینی برگرداند و به جای آن شکالت برداشت 

 .کمی دستپاچه بود

 یه سوال بپرسم؟-

 .بپرس-

 عصبانیت کردن؟امروز اون آقاهه... همون فروشنده و پسرش -

 .صورتش شاهو در هم شد 

کمی از نسکافه داغ را نوشید و توجهی به سوزشی که در زبان و گلویش اتفاق افتاد، 

 .نکرد
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 .مهم نیست-

 ...فرهنگی بودپسرش که خب کوچیک بود، منظوری نداشت. پدرش هم آدم بی-

 .... بیخیال دلی، مهم نیستبی-

 .ع به بعد ذهنت درگیرهخب حتما مهم بوده که از اون موق-

... آقا چرا پرسه این آمن عا... عادت کردم به این ادا و اطوار ملت؛ وقتی بچه می -

زنه و پ... پدرش با اون لحن زشت بهش میگه ولش کن این جوری حرف میاین

 !شهالکنه... معلومه که او.. اون بچه هم مثل باباش می

 تونه کسی رو ااادب کنه؟طوری میچهچ... چون یارو خودش تربیت نداره، 

 ...مدت خیلی تحقیق کردمشاهو راستش من این-

 برای چی؟-

آب دهانش را بلعید و با ترس به شاهو نگاه کرد. نگران بود تا بد متوجه منظورش 

 .شده و ناراحت شود

تونی بری پیش جوری که من فهمیدم، لکنت تا حد زیادی قابل درمانه. تو میببین این-

 .گفتار درمان

دونم زمان بچگیت رفتی و نتیجه زیادی نگرفتی، ولی خب اون موقع فشار روت می

 ...بار بریبوده. شاید اگه این

 .شاهو اجازه نداد حرفش را کامل کند

 .لحنش پرخاشگونه بود

 تو... تو که گفتی مشکلی با ل... لکنت من نداری؟-

 .گمهنوزم می-

 ...من فقط منظورم اینه که

 .اهو ماگ را را روی سینی کوبیدش

 .اش نسبت به همیشه، کدرتر شده بودصورتش سخت و چشمان رنگی

 .حاالتش جوری بود که دلناز نتوانست حرفش را کامل کند
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  !ش شعار بود؟ من که بهت گفتم از ق... قبل... باهات اتمام حجت کردمه... همه-

 با ا... اولین برخورد عقب کشیدی؟

 جوری گفت، خجالت کشیدی؟و... اوندیدی یارو ا 

 .دانست چطور او را آرام کندتن صدایش باال رفته بود و دلناز هول کرده نمی

 !طوری نیست، آخه چرا عصبانی شدی؟به خدای این -

 .شاهو از جا بلند شد

 :پوزخندی زد و گفت

اد بفرستتم خواولین برخورد می گه چ... چرا! ه... هنوز هیچی نشده، با ا..تازه می-

 !دکتر

 .کشمشاهو لطفا بذار منم حرف بزنم، اصال منظور من این نبود که ازت خجالت می-

ترسم یه ... میزنیم. بمونم میبا... باشه مهم نیست. اااالن عصبانیم، بعد حرف می-

 خوای، ه..چیزی بگم، بیشتر گندش در بیاد. تو فکراتو بکن، ا...اگه منو می

 ...اگه هم نه که جوری بخواههمین

 .توانایی ادامه حرفش را نداشت 

 گفت برود؟طور میدلناز جانش بود چه

 !لعنتی به خودش گفت و نه تنها اتاق دلناز که خانه باغ را ترک کرد

 .کرددلناز ناباور به جای خالی شاهو نگاه می

 .گنجیدآنچه که اتفاق افتاده بود، در باورش نمی

  !چنین از او ناراحت شد؟اینمگر چه شد که شاهو 

 .کردنددیگر جر و بحث میدر واقع، این اولین باری بود که با یک

 .دستی روی صورتش کشید و به خودش تکانی داد

 .انگار که سخت کتک خورده باشد، تمام جانش مملو از درد بود
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از ی شاهو ناراحت شود، بیشتر از این که بابت صدای باالرفته و لحن پرخاشگونه

 .خود دلگیر بود

 .آوردبغض به گلویش فشار می

 .ی شاهو را گرفتموبایلش را برداشت و شماره

 .کردباید اوضاع را درست می

 .فهماند دچار سوءتفاهم شدهباید به او می

  !سه بوق، همراه با انتظار کشنده خورد، ولی جوابش تنها قطع تماس بود

قطره اشکی لجوج راه خودش را روی  موبایل را جلوی چشمانش گرفت و باالخره

 .ی او پیدا کردگونه

 :زیر لب با خود گفت

  ...خدایا-

 .دانست چه کندنمی

  داد چه؟اگر شاهو دیگر جوابش را نمی

  ...کشیداگر از او دست می

توانست منطقی یا غیرمنطقی بودن افکارش را از هم تمییز در وضعیتی بود که نمی

 .دهد

ئن و متزلزلی به سمت روشویی رفت و چندین  بار صورتش را آب های نامطمبا قدم

 .زد

 .اش کم  و راه نفسش باز شدکمی از حس خفگی

 .که بداند چرا، راه اتاق ننه را در پیش گرفتبدون این

 .شاید چون او تنها کسی بود که داشت

 .ای به در زدحال تقهداد خواب باشد، با ایناحتمال می

 .ننه را شنید، ناخودآگاه نفسش را آسوده بیرون داد« و مادربیا ت»زمانی که 
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 .اختر که روی تختش دراز کشیده بود، نگاه کرددر را باز کرد و زیر چشمی به ننه

 .داشتنی ننه منبع آرامشش بودصورت زیبا و دوست

 .بدون فکر به سویش پرواز کرد و خود را درآغوشش انداخت

  چی شده مادر؟-

 :گرفته و مملو از بغض گفت دلناز با صدای

  ..مامانی-

  .و صدای هق هقش باال رفت

 .ننه اجازه داد دلناز با خیال راحت گریه کند

 .کردزد و ماجرای پیش آمده را تعریف میهمزمان با گریه و هق هق حرف هم می

 .پس از دقایقی که نسبتا آرام گرفت، با دست صورت خیس از اشکش را پاک کرد

 .و خون کردیدخترم، دلمگریه نکن -

  !قابل حلی نیستگفتم حاال خدایی نکرده چی شده! این که مشکل غیر

 .اش کیپ شده بودی زیاد حتی بینیاز گریه

 ...خواستم هنوز هیچی نشده، کارمون به دعوا برسه ننهدونم ولی نمیمی-

  و شکستم؟وای خدا... دلش

 .باز اشک روی صورتش نشست

 .ر بودبه خدا نیتم خی-

 .خورمجوری بشه، قسم میخواستم ایننمی

 .خاطر خودش گفتم، واسه این که شاهو شخصیت قوی و محکمی داره من به

ش عزت نفسش باالست. وقتی کسی بابت چیزی که دست خودش نبوده مسخره

 .کشهشه. درد میکنه، ُخرد میمی

 .و امروز با چشمای خودم دیدممن این
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جا ی آدما بافرهنگ و باسواد باشن، باالخره همهشته باشیم همهشه که توقع دانمی

 .ممکنه همچین اتفاقی بیوفته

  شه برای بهتر شدن اقدام کرد، چرا نه؟خب وقتی می

ی بهتر با امکانات بیشتر بگیرم که تونم یه خونهمثال وقتی من پولی دارم و می

  کس زندگی کنم، منطقیه؟تر زندگی کنم، اون خونه رو نخرم و جاش تو کانراحت

 .به خدا من مشکلی با لکنتش ندارم

 .و دوست دارماصال خیلی هم شکل حرف زدنش

  ...قشنگه... متفاوته

 .نه فقط چون لکنت داره ها، اصال صداش قشنگه

 .ی کردیش رو من عاشقشمطرز ادای کلماتش با اون ته لهجه

 ...حرف بزنم ننهمن اگه حرفی زدم، برای خودش بود ولی اصال نذاشت 

کنه؟ من رفیق نیمه سوزم که راجع به من چه فکری میاالنم بیشتر از این دارم می

 .راه نیستم

ننه لبخند مهربان و آرامش بخشی به صورتش پاشید و دست دلناز را میان دستان 

 .چروک و پیرش گرفت

 .عزیزم خوب گوش کن به حرفام و گریه رو بس کن-

  حیف چشمای قشنگت نیست؟

 .ی تایید تکان داددلناز آهسته سرش را به نشانه

 .شما دوتا هنوز اول راهید-

 .دونیدخیلی چیزا از هم نمی

 .چیزاستاصال دوران نامزدی و عقد واسه همین

 .که همدیگه رو بهتر بشناسید و با آگاهی وارد زندگی مشترک بشید

یه سری خط قرمزها برای  باید بدونی شاهو فوق العاده آدم مهربون و خوش دلیه ولی

 !خودش داره
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 .ترینش همین لکنتشه مادرکه مهم

از بس این بچه رو خانواده و دوست و آشنا بهش فشار آوردن و اذیت کردن که اصال 

 .آد راجع بهش حرف بزنهحتی بدش می

پدر و مادرش مثال خیرخواهش بودن ولی کم مونده بود این بچه رو دیوونه کنن 

  !دیگه

  کنی چرا پیش خودم بزرگ شد؟فکر می

 .یه مدت اصال از پدر و مادرش بدش می اومد

 .خوانش که بتونه درست حرف بزنهکرد اونا فقط وقتی میچون خیال می

 .گیری کرده بودن تو ذهن این بچه موندفکر اشتباهی بود ولی چون سخت

تش کنن، جفتشونم فهمیدن بد تا کردن با این باهاش ولی هر چی سعی کردن درس

 .دیگه فایده نداشت دید شاهو نسبت بهشون کدر شده بود

 بعدم خیر سرش ازدواج کرد ولی چی بگم ننه؟

 .شد با شاهو بره بیروندختره حتی کسر شانش می

 .ی اینا یه عمر تو ذهنش موندههمه

 .خوای راجع به لکنتش باهاش حرف بزنی باید احتیاط کنی، مقدمه بچینیمی اگه

 .اطمینان بدی در صورت دوسش داری، ولی همچین پیشنهادی هم براش داریبهش 

  !دست خودش نیست، حساسش کردن

 .االنم آبغوره نگیر. بذار آروم شه، بعد برو دیدنش

 .هر چیزی که به من گفتی، به خودشم بگو

 .تونی نرمش کنیسیاست داشتی باشی، می کمیه

 :ی پرسیدادلناز با لحن امیدوارانه

  گی ننه؟راست می-
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شناسمش. خیالت جمع! پاشو گم؟ خودم بزرگش کردم و میپس چی که راست می-

 .دیگه. چرا لم دادی؟ خوابم میاد

  تون نخوابم یعنی؟پیش-

  !برو این قر و اطوار رو واسه شوهرت در بیار-

 .خواد بخوابهواه واه، پیش منم می

 .االنم در نمیاری ها، هر وقت عقد کردین

 .وش کن پاشو بروخام

 .دلناز با خنده از جا بلند شد

 .چشم، خوب بخوابید-

تا صبح روز بعد، با وجود هزار فکر و خیال جلوی خودش را گرفت تا باز به شاهو 

 .زنگ نزند

 .قصد داشت به سراغش رود و از نزدیک با او حرف بزند

 .توانست درستش کندخودش اوضاع را خراب کرده بود، پس خودش هم می

کرد متفاوت چه خیال مینتیجه رسیده بود که زندگی مشترک، با آناز دیشب به این

 .بود

های خودت را در اولویت دوم قرار کردی و خواستهگاهی باید از خودگذشتگی می

 .دادیمی

کردی با پختگی ازدواج مسئولیتی سنگین بود که برای پایدار ماندن آن باید سعی می

 .رفتار کنی

 .را کابوس دیده بود تمام شب

 .اش از شاهوهای بی سر و ته اما با مضمون جداییخواب

قدر مهم شود که اگر از او ناراحت باشد، کرد شاهو برایش آنروزی حتی خیال نمی

 .به چنین روزی بیفتد
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مانست که دوای دردش تنها در دست یک دکتر قرار داشت و حال آن به بیماری می

 .برگدانده بودشخص از او رو 

پریده به نظر خوابی صورتش طراوت الزم را نداشت و کمی پریشان و رنگاز کم

 .رسیدمی

 .صورتش را چندین بار شست و تصمیم گرفت دستی به آن بکشد

ای بلد نبود آرایش کند و به نظرش خط چشم کشیدن آن هم در حالی به صورت حرفه

 .آمدترین کارهای دنیا به شمار میسخت که هر دو طرف قرینه از آب در بیایند، از

 .پس آرایش مالیمی کرد و از خیر خوردن صبحانه گذشت

 .شودکرد اگر چیزی بخورد، باعث حالت تهوعش میاشتها نداشت و حس می

 :شد، زیر لب با خود گفتباغ خارج میزمانی که از خانه

 ...آم سراغت آقاشاهودارم می-

 .گذاشتشرکت شاهو میبار اولی بود که پا به 

 .با تعجب به دورنمای آن نگاه کرد

 .کرد که چنین شرکت بزرگی مقابلش قرار گیردفکرش را نمی

 .شدهرچندلحظه، ماشینی وارد و یا از ایست بازرسی عبور کرده و از آن خارج می

داد خواست وارد شرکت شود، باید به نگهبان جواب پس میاگر در حالت عادی می

 .خواست شاهو را غافلگیر کندکرد اما دلناز میحتما با شاهو هماهنگ می و او هم

کمی این پا و آن پا کرد و با نزدیک شدن ماشین دیگری که آرم شرکت روی آن بود، 

 .چون جرقه، در ذهنش درخشیدفکری هم

زمانی که ماشین سرعتش کم شد، بالفاصله خودش را به نزدیکی آن رساند و مابین 

 .دیوار قرار گرفتماشین و 

 .اش حبس شده بودزد و نفس در سینهاز هیجان قلبش تند می

 .راننده در حال خوش و بش با نگهبان بود پس از فرصت استفاده کرد

 .کس مچش را نگرفتجا دور شد و در کمال ناباوری هیچبا چند قدم سریع، از آن
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 .ها که دست نزده بوداش گرفت. برای یک سوپرایز کردن به چه پلیس بازیخنده

 .تری وجود داشتحاال مسئله بزرگ

  !کردباید شاهو را پیدا می

 :به سمت دو کارگری که در حال حمل صندوق بزرگ حبوبات بودند، رفت و گفت

 .سالم، خسته نباشید-

 ببخشید اتاق مدیریت کجاست؟

 .نشانی شاهو را که گرفت، تشکر کوتاهی کرد و راهی بخش اداری شد

که همسرش چنین شرکت بزرگ و مجهزی را مدیریت لحظاتی با فکر به اینبرای 

 .کند به خودش بالیدمی

 .ی خودش جالب بودهمسر آقای رئیس بودن هم در نوبه

 .سرش را باال گرفت و بعد از چند لحظه ریز خندید

 .کرد این دختر پاک خل شدهدانست، خیال میکسی اگر نمی

 .ی جدی به خودش گرفتاش را جمع کرد  و چهرهخندهنزدیک میز منشی که شد، 

 .کردبرای دیدن شاهو، باید چه مراحلی که طی نمی

 .اصال به منشی فکر هم نکرده بود

  بفرمایید؟-

 :در جواب منشی بعد از چند لحظه مکث پرسید

 .خواستم آقای سلطانی رو ببینمسالم، می-

  تو اتاقشونن؟

 .بله، هستن-

 داشتید؟وقت قبلی 

 .نه، راستش کار شخصی دارم باهاشون-

 .منشی به طور محسوسی سر تا پای دلناز را وجب کرد
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کردند و به گوش او نیز رسیده این روزها تمام کارکنان از ازدواج شاهو صحبت می

 .بود

 :گوشی تلفن را برداشت و گفت

  بگم کی اومده دیدنشون؟-

 .نه، اگه نگید بهشون خیلی بهتره-

 :ای زن که باال رفت، ادامه دادابروه

 ...نامزدشون هستم، سوپرایز و این حرفا دیگه-

 .آمیز بود، که گوشی را سرجایش گذاشتو در عین ملتمس لحنش به قدری بانمک

 ...بسیار خب-

کرد، جلوی ها بود و چند برگه چکی را که باید امضا میشاهو مشغول بررسی حساب

 .دستش گذاشت تا فراموش نکند

  !وقتی در باز شد، توقع دیدن هر کسی را داشت جز دلناز

 .خیال کرد اشتباهی شده. از جا بلند شد و با دقت بیشتری نگاهش کرد

زیر لب گفت و زیپ کیفش را باز « وای»ای یادش آمده بود، باره مسئلهدلناز که یک

 .کرد

 .زدنمایی شاخه گلی را با احتیاط از آن بیرون آورد و لبخند دندان

 .گل را به سمت شاهو که مات حرکاتش مانده بود، گرفت

 آشتی؟-

 .لحظه حرفی نزدشاهو برای چند

 .مشخص بود ذهنش درگیر شده

  طور بدون هماهنگی با او توانسته پا به شرکت بگذارد؟اصال دلناز چه

 :با این حال گفت

 .من ق... قهر نبودم دلی-
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« دلی»ی برای صدای شاهو خصوصا عجیب بود اگر در عرض یک روز، دلش حت

   هایش تنگ شده بود؟گفتن

 ...دونم، ولی دلگیر که شدیمی-

 .گل سرخ را از دلناز گرفت و ناخودآگاه لبخند کوچکی روی لبش نشست

 طوری تونستی بیای اااصال؟چ... چه-

 .دلناز با شیطنت چشمک زد

  !و دست کم بگیری کهدیگه به هر حال نباید دلی خانم-

 :ای زد و گفتخندهشاهو تک

 ...عجب-

 .این بار شوخی را کنار گذاشت

  وقت داری حرف بزنیم؟-

 .این را شاهو از نگاهش خواند

 .آ... آره، مشکلی نیست-

 .دلناز صندلی را کنار او گذاشت و دستش را گرفت

 .تری؟ دیروز خیلی عصبی شدی... ترسیدماالن آروم-

 .نگاه کرد یشانشاهو به دستان قفل شده

  ا... از من؟-

 .خوام تو رو مثل دیروز ببینموقت نمیاز حال و روزت... هیچ-

 .شاهو بهم نگاه کن

 .ای دلناز کردنگاه از دستانشان گرفت و در عوض آن را قفل چشمان قهوه

  مگه نگفتم بهت اگه موندی، باید تا تهش بمونی؟-

  مگه نگفتم راه پس و پیش نداری؟

  و ندی؟ مگه الکیه؟و بری؟ جوابم م کنیوابسته
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 .ر... رفتم که دلخوری بیشتری پ... پیش نیاد-

 .ی دوست داشتنی شاهو نگاه کردبه چهره

 .چشمانش در عین صالبت نوعی معصومیت و مظلومیت داشت

  دی کامل گوش بدی؟خوام حرف بزنم، قول میمی-

 :ی مثبت سر تکان داد و گفتشاهو به نشانه

 .ا... وایسایه لحظه و-

 :اش گفتتلفن را برداشت و بعد از لحظاتی به منشی

 .م... من یه ساعتی سرم شلوغه، لطفا ک... کسی نیاد تو اتاق، ممنون-

 :تماس را قطع کرد و با شیطنت رو به دلناز گفت

  ...کار کنیمکنه ق... قراره چ... چیحاال خیال می-

 :زده گفتدلناز خندید و خجالت

  !اتفاقا بهش گفتم نامزدتم و اومدم سوپرایزت کنموای، -

گم میخوای واسه ای... این که آ... آش نخورده و دهن سوخته نشیم واقعا یه ح... می-

  حرکتی بزنیم؟

  شاهو! باز شروع کردی؟-

 :اش را سعی داشت کنترل کند، گفتشاهو دست به سینه شد و با لحنی که خنده

 .یزمچ... چشم، ببخشید. بگو عز-

نفس عمیقی گرفت و چند ثانیه صبر کرد تا جو خنده و شوخی از بین رود و بعد به 

 .طور جدی شروع به صحبت کرد

خوام از بابت این مسئله، دونم الزم به گفتنه یا نه، ولی من خیلی دوست دارم. مینمی-

 .وقت شک نکنیکامال مطمئن باشی و به حس من هیچ

 .ضعفاتتو مرد منی، با تموم نقطه 

 .این اصال بد نیست... همه آدما نقطه ضعف دارن
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کس کامل نیست. منم اخالقای بد و نادرست دارم. منم ممکنه اشتباه کنم، نپخته هیچ

ش رو دیدم و رفتار کنم ولی تو هر چیزی که هستی... هر کسی که هستی، من همه

 .قبولت کردم

  !تنت نبوده. برای خودت گفتمپس اگه گفتم برای لکنتت درمان کنی، منظورم نخواس

 .کشیکنه، تو عذاب میقدر هر بار که کسی بد رفتار میچون دیدم چه

ارزش فرهنگ و بیها و حتی روزها درگیر یه آدم بیشکنی و تا ساعتقدر میچه

 .شیمی

 .هایش گذاشتشاهو خواست حرفی بزند که دلناز دست روی لب

 .صبر کن. حرفم هنوز تموم نشده-

 .و از ذهنت پاک کنیکرده ولی باید اونجوری رفتار میگفت که نیلوفر چه ننه

  !دیگه تموم شده، االن فقط منم

خوام بابت هر اتفاق بد و خوبی و بذاری حسودی یا هر چیزی ولی نمیمیخوای اسمش

. من حرف خوام بهتر بشیمخوام جفتمون پیشرفت کنیم، مییاد اون بیفتی. من می

ت دارم، همین که هستی رو قبول دارم و اگه چیزی گفتم فقط و فقط و دوسزدنت

 !برای خودت بوده

  یه بار رفتی درمان کنی نشده، چه اشکالی داره باز بری؟

  !مونی که بعیدهجوری باقی میتهش مگه قراره چی بشه؟ فوقش همین

 .شیدن رو انجام بدی، مطمئنم خیلی بهتر از این میاگه تمرینای خاصی که می

 .خوام اگه دیروز بد شروع کردمو معذرت میمن اومدم آشتی کنم 

 .تو یه زمان که مناسب نبود، جفتمون خسته بودیم... ولی حرفم اشتباه نبود شاهو

نظرم ارزش امتحان کردن رو ذارم ولی بهاگه نخوای، من به تصمیمت احترام می

 !داره

 .شدبعد از اتمام حرفش نفسی گرفت و از جا بلند 

ی اتاق آب ریخت و به شاهویی که در فکر فرو رفته برای خودش از آبسردکن گوشه

 .بود، نگاه کرد
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 .االن جواب نده خب؟ فعال فکر کن بهش-

 .شب خبرم کن تصمیمت چیه

 .ذارممطمئن باش هر چی که باشه، بهش احترام می

 :از تردید لب زد فکری و پر

  !باشه-

 :ای گفتکنندهکشدار و وسوسهدلناز جلوتر رفت و با لحن 

 ...منشی واقعی بشه خب... شاید بد نباشه یکم احتماالت خانم-

 :خواسته قبول کرد و با نیش باز جواب دادشاهو که متوجه منظورش شد، از خدا

  !کنما... استقبال می-

 .هایش زدی کوتاهی روی لبخم شد و بوسه

 .بدهد، دلناز از او جدا شده بود شاهو تا خواست به خودش بیاید و پاسخش را

 !ت که خوب به حرفام گوش کردیاین باشه جایزه-

گرفت تا قدر گیج و بامزه بود که به زحمت جلوی خودش را میی شاهو آنچهره

 .قهقهه نزند

 !دلی نا... ناموسا ضدحال نزن-

اب انداخته، خیال، انگار او نبوده که شیطنت کرده و شاهو را به آب و تدلناز کامال بی

 :گفت

 .مابقیش باشه برای بعد-

  و تو ایـ... این شرایط تنها بذاری؟ا... االن دلت میاد من-

 .ت رو ببرم باال دیگهچرا نیاد؟ یکم جنبه-

 .کالفه دستی به صورتش کشید

  !کشم به خداوای بیا بریم عـ... عقد کنیم، من دیگه نمی-

 :انداخت گفترو باال میدلناز کیفش را برداشت و در حالیکه اب
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 !شب منتظر تماست هستم-

 .باالخره که مال خودمی، حاال هی چـ... چموش بازی دربیار-

 .تر از این حرفا بودیعزیزم! تو که جنتلمن-

  :با حرص پوست لبش را کند و گفت

 و، جنتلمن کـ... کیلو چنده؟ای کردی منعـ... عقده-

 

*** 

باالخره وقت آزاد پیدا کرد تا با حواس و دقت بیشتری بعد از تمام شدن ساعت کاری، 

 .های دلناز فکر کندبه حرف

 .ترسیدسلیس صحبت کردن، اوج آرزو و آمال او بود اما می

اش لکنتش درمان نشود، چیزی ازش باقی نمانده کرد اگر باز هم مثل کودکیحس می

 .و خواهد شکست

 .ها پیش بودبار قطعا خیلی بدتر از سالاین

 توانست با خود کنار بیاید چه؟اگر بعد از آن نمی

 .صدای موبایل، باعث شد از فکر بیرون آید

 .رفت، تماس را پاسخ دادکه از دفترش بیرون آمده و به سمت ماشینش میدر حالی

 این روزها، ارتباطش با مادرش بهتر از همیشه بود

  جانم؟-

 .سالم، کجایی شاهو جان-

  میام بیرون. چ... چیزی شده؟ دارم ا... از شرکت-

 .باشه، دیر کردی. نگران شدم-

 .نه ع... عزیزم، چیزی نیست فقط سرم شلوغ بود-

  خوای برات بخرم؟چ... چیزی نمی
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 .فقط یه ماست کم چرب-

 .گفت و ماشین را به راه انداخت« چشم»

 .مدتی بعد، با دستانی پر از خرید، وارد خانه شد

 .کرد، بد نبودآنقدرها که او خیال می زندگی با پدر و مادرش

 .توقع دیدن شاهین و ستاره را نداشت

 .پرسی کرد و به سمت روشویی رفتسالم و احوال

ی لباس عوض کردن نیم ساعتی هم در اتاق ماند تا توانست لفتش داد و سپس به بهانه

 .ای نداشتاما به هر حال چاره

 .پایین رفت و کنار شاهین نشست

سمتی را برای نشستن انتخاب کرد که کمترین دید را نسبت به ستاره داشته از عمد 

 .باشد

  دلناز چطوره؟-

 .های دلناز لبخند زدها و حرص درآوردنبا یادآوری شیطنت

  . تو چـ... چه خبر؟ بچه کی میاد پـ... پس؟خو... خوبه، خونه باغه پیش ننه-

تر از قبل شده بود، کمی برجستهشاهین خندید و نگاهی به شکم ستاره که حاال 

 .انداخت

 .جوریش هم در آوردهو همینهنوز زوده بابا، ولی پدرمون-

 .کنه پدرسوختهو اذیت میخیلی مامانش

  جا؟س نیومدم ایندونی چند هفتهمی

ش تو راه دکتر و بیمارستانیم. پاک از کار و همه شههر چند روز حال ستاره بد می

 !نو زندگی انداختمو

شه باالخره ایـ... این روزا هم، وقتی بیاد تـ... تو بغلتون تمام ایـ.... این تموم می-

 .شهها فراموش میسختی
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توانست خودش و دلناز با خود فکر کرد او هم بچه دوست خواهد داشت و از حاال می

 .کردند، تصور کندکه دو، سه بچه در اطرافشان شیطنت میرا در حالی

 .دن شام، ستاره و شاهین عزم رفتن کردندبعد از خور

  .باالخره فرصت کرد تنها شود و به پیشنهاد دلناز باز هم فکر کند

 .کردتردید رهایش نمی

 .رفت و آرام و قرار نداشتمدام در اتاقش راه می

 .حتی متوجه افسانه که چندین بار صدایش کرده بود، نشد

 .رفتدر باز شد و مادرش در چهارچوب در قرار گ

  شاهو؟-

 :به سمت در چرخید و گفت

  جانم؟-

  دونی چند بار صدات کردم؟کجایی مامان جان؟ می-

 .ب... ببخشید متوجه نشدم-

 .افسانه که حال و روز پریشان شاهو را دید، وارد اتاق شد و در را بست

  چی شده؟-

 :نگاهش را دزدید و کوتاه جواب داد

  ..هیچی-

  رو درگیر کرده؟تو فکری، چیزی ذهنت -

 .شاهو خندید و روی تخت نشست

  ا... االن رفتی تو جلد روانشناسیت؟-

 .کنهخوام بدونم چی داره اذیتت می. مینخیر! رفتم تو جلد مادریم-

 .شک داشت به مادرش حرفی بزند یا نه
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داد مسائل مشترکشان را برای کسی تعریف نکند و از طرفی مادرش زنی ترجیح می

گیری نهایی کمکش توانست برای تصمیمبود و شاید حتی باتوجه به شغلش می تجربهبا

 .کند

 :کمی صبر کرد و در نهایت گفت

 ...دلناز-

  دلناز چی؟-

 .او... اون یه پ... پیشنهادی داده-

 .ی چی تکان دادافسانه سرش را به نشانه

 !گفته برم پ... پیش گفتار درمان-

 .اش مشخص بود که تعجب کردهچهرهابروهای افسانه باال رفت و از 

 .احتماال توقع چنین پیشنهادی را از سوی دلناز نداشت

  جدا؟-

آ... آره، من راستش ا... اولش خیلی ناراحت شدم. یاد نیلوفر و کا... کاراش افتادم. -

مامان خیلی کو... کوچیکم کرد واسه ه... همین لکنت کوفتی. گفتم ح... حتما دلنازم 

 .ه جایی باهام برهکشخجالت می

 .خصوصا که دقیقا ای... این پیشنهاد رو بعد از یه برخورد تو بازار داد

دونی چ... چیه مامان؟ حتی او... اون موقع که ول کردم رفتم و نذاشتم ح... ولی می

 .حرف بزنه یه جورایی م... مطمئن بودم دلی خیلی فرق داره

چیش اصال قابل مقایسه با نیلوفر . همهنیتش اااز زدن این حرف... ا.... اخالقش..

 .نیست

  شه؟ا... امروزم اومد شرکت با... باورت می

داخل شرکت و  برای ای... اینکه سوپرایزم کنه ح... حتی یواشکی اومده بود دا...

 .نگهبان متوجه نشده بود

 .وقتی دیدمش خیلی شو... شوکه شدم



کاوریری  
 

659 | P a g e  
 

 .کنه ازم... کلی باهام حرف زدمیفکر کردم چ... چون سرش داد زدم ق... قهر 

 .ا... اطمینان داد از خودش و ا... احساسش و وفاداریش

گه برای این که خو... خودم . این پیشنهادش واسه خودم و شخصیتمه. میگه ای..می

 !اذیت نشم... وگرنه ه... همه جوره پامه

ست حرف بزنم... تونم درولی مامان ا... اگه نشه چی؟ اگه بگن ه... هیچ وقت نمی

 او... اون وقت چجوری دق نکنم؟

 :افسانه با لحنی مهربان همراه با لطافت مادرانه گفت

 .عزیزم... قربون دلت برم-

 خدا نکنه، چرا دق کنی آخه؟

 .شاهو سرش را پایین انداخت و حرفی نزد

 .لوس کند خواست خودش را حتی کمیزد دلش میطور حرف میافسانه که این

 :مادرش ذهنش را خواند که گفتظاهرا 

  و بذاری رو پام؟ هوم؟خوای سرتمی-

 .شاهو با تردید سرش را به نشانه مثبت تکان داد

 .بدم تونمبیا، اگه خواستی نظرمم می-

 .دمی دخالت نمیاگه نه هم که من به خودم اجازه

 .رمقدر گیجم االن که به راهنماییت ا... احتیاج دابگو مامان، ا... این-

بخش حالت پسرش فرو برد و حسی لذتدستش را میان موهای پرپشت و خوش

 .گرفت

 .ها از خود و پسرش دریغ کرده بوداشتباه کرده بود که این حس خوب را سال

 !مشخص بود که شاهو کم از او کیفور نیست

خواد. دوست دارم راحت باشی. و میاگه بخوام مادرانه نظر بدم، دلم فقط آرامشت-

 .هر کاری دوست داری بکنی
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کنم، دلناز مشخصه خیلی با نیلوفر فرق داره و ولی با خودم که االن دارم فکر می

  دونی چرا؟خواد، میاون واقعاً تو رو می

 :تر شده بود، با لحن و تن صدای مالیمی گفتها آرامشاهو که به خاطر نوازش

  چرا؟-

 .این آدم دنبال یه پکیج کامل نیست-

شد یکی مثل نیلوفر خواست میترت کنه. اگه واقعا تو رو نمیاره حتی قویسعی د

اهمیت باشه نسبت بهت و فقط حواسش به کارت بانکیش باشه که ماه به ماه پر که بی

 !کنیمی

دونی خواهیم این فرصت رو از تو گرفتم وگرنه خودتم میشاهو من یه بار با زیاده

تونه بهتر و بهتر و حتی به طور کامل حت میلکنت یکی از چیزاییه که خیلی را

 !خوب بشه

 .ی مثبت سر تکان دادشاهو به نشانه

  فهمم ای... این همه تردید برای چیه؟دونم، فقط نمیمی-

بار فرق ولی من مطمئنم این ی خوبی نداری از این جریانحق داری پسرم. خاطره-

 !داره

  گی ق... قبول کنم، نه؟می یعنی-

 .قبول کن گمخوای، که میو میعزیزم، اگه نظر منآره -

 .شاهو بلند شد و سرش را از روی پاهای مادرش برداشت

 ...پ... پس بهش زنگ بزنم-

 .تر بتواند با نامزدش حرف بزندافسانه ترجیح داد در اتاق نباشد تا شاهو راحت

 .خوابمرم میباشه عزیزم، منم می-

 .بهش سالم برسون

 .خوب بخوابیدچ... چشم، -

 .ی دلناز را گرفتزمانی که تنها شد، موبایل را برداشت و شماره
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 .بعد از چند بوق صدای الو گفتنش را شنید

 .سالم دلی خانم-

  !سالم آقا شاهوعلیک-

  کنی؟ چه خبر؟کار میچ... چی-

 :دلناز که انگار تازه داغ دلش تازه شده بود، با حرص گفت

 .کردمله بازی میداشتم با ننه مار و پ-

  !کنه بره پایینبازه! میخوره به مار، ولی قبول نمیواقعا دغل

 .گم ننه؛ نیشت زد دیگه. باید بری پایینمی

ای رفتم تو خونهگه نه این نیشش سمی نیست، کاری باهام نداره! ولی اگه من میمی

  !کردکار میدونی که چیکه مار هست، نمی

 :ردبا لحن غمگینی اضافه ک

 ...سه دور بازی کردیم، هر سه دور باختم-

شاهو زیر خنده زد و توجهی به غرولندهای دلناز که اشاره به مادربزرگ فریبکارش 

 .داشت، نکرد

  خندی؟نم. چرا میزشاهو! واقعا که... بابا من دارم غر می-

 .اشکی که از شدت خنده، روی صورتش ریخته بود را پاک کرد و نفس گرفت

 ...گفتی قربونت برم من، آ... آخه خیلی بامزه ق...-

اشکالی نداره، بیا ای... اینجا با خودم مار و پله بازی کن. سمی که نیستن ه... هیچی، 

  !زننتازه روپایی هم می

 !کنیها به خودت فکر میی حالتگری که در همهتو یه مرد سواستفاده-

 .شاهو باز به خنده افتاد

 ...و بگمزدم که تصمیمرا... راستش زنگ -

  خب؟-
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 .ی دلناز حبس شدهحس کرد نفس در سینه

دید، قصد داشت کمی سر به سرش بگذارد ولی حاال که او را چنین مضطرب می

 .آمد بیش از این اذیتش کنددلش نمی

 !ی بزرگترا بلهی پ... پدر و مادرم و بقیهبا ا... اجازه-

 .دلناز از خوشی جیغ کشید

 ...وای، مرسی-

 :شاهو خندید و گفت

  !شی، ا... انگار اونی که قراره بهتر بشه، ت.... تویییه جوری خ... خوشحال می-

جوریش هم خیلی خوبی! رو خودت عیب و ایراد نذار. دوما دیگه اوال که تو همین-

من و تو نداریم، فقط ماییم. پیشرفت تو، پیشرفت منم هست، پس طبیعیه که خوشحال 

 .بشم

 .وی تخت دراز کشید و چشمانش را بستشاهو ر

 :وار لب زدشد، زمزمههایش جدا نمیکه لبخند از سر خوشی از لبدر حالی

 تو ک... کجا بودی این ه... همه سال دختر؟-

 .دوماد اومده دنبال عروس-

 .این را شاگرد آرایشگر به زبان آورد و در دل دلناز ولوله به راه انداخت

 .نه انداختنگاهی به خودش در آی

 .زیبا شده بود، زیباتر از همیشه

 .ها شده بوددار، شبیه عروسکبا آن لباس سفید پف

ی خودش زیبا و در عین حال ساده و دلنشین بود، با آرایشگر گفته بود چون چهره

 .اش دو چندان شدهآرایشی نه چندان غلیظ زیبایی

  آید؟با خود فکر کرد یعنی شاهو هم از او خوشش می

 .هایش افتادیاد نصیحت
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ببین دلی، رفتی او... اونجا بهشون بگی نکوبن از نو بسازن، خب؟ واال این عروسا -

 .کنن دیگه نمیشه ا... اصال تشخیص داد قبال کی بودهبینم یه جوری تغییر میرو می

جوری خیلی هم شیکی. حاال دیگه چ... چون جشن گرفتیم تو خودت خوشگلی، همین

 .سفیدآب بمالن، کافیه باشه؟ لنز نزنیا! رنگ چ... چشمای خودت خوبهیکم سرخاب، 

  ای؟چشم، امر دیگه-

 :نگاهی به سر تا پای دلناز انداخت و گفت

 .موهاتم رنگ نزنن، بدم میاد از بلوند-

 .ترهناخن هم نکار، ه... همین طبیعی قشنگ

 .شهجوری که نمیشاهو! خب باید یکم تغییر کنم یا نه؟ این-

 .چرا نشه؟ به خدا خیلی هم خوبه-

 .فکر و خیال شیرین را کنار گذاشت و  با کارکنان آرایشگاه خداحافظی کرد

 .نفس عمیقی کشید و به سمت در خروج رفت

سرش را که باال گرفت، مقابلش شاهویی قرار داشت که جذابیتش بدون شک خیره 

 .کننده بود

اش ترین مردانی بود که در تمام زندگیچهرهخوششاهو در حالت عادی هم یکی از 

اش خوردهتوانسته بود ببیند، چه برسد به حاال که موهای مرتب و به سمت باال شانه

تر از پیش با کت و شلوار گران قیمتی که بدجور به تنش نشسته بود، این جذابیت بیش

 .شده بود

 .یلمبردار به خودش آمدشاهو نیز برای لحظاتی مات مانده و تنها با هشدار ف

 .خواست جلو رفته، عروس را ببوسد و شاخه گل را به دستش دهداز او می

 .های فیلمبردار دقت کندتوانست روی حرفدرست نمی

 !تمام حواسش معطوف تنها یک نفر بود، دلناز

 .اش ایستادچند گام سریع برداشت و در یک قدمی

 ...تر شدی دلیقدر قشنگچه-
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ممکن  کرد هر لحظهکوبید که حس میاش میی سینهاز آنچنان تند به قفسهدلن قلب

 .بود از تنش بیرون آید

کس و احساس خوشبختی و خوشی در سلول به سلول جانش حضور داشت و هیچ

 .خواستی این لحظه نمیچیز را به اندازههیچ

 :گل را از دست شاهو گرفت و با صدای آرامی جواب داد

 .خوبی تو هم خیلی-

 .خندیدند و شاهو دست دلناز را باال گرفت و روی آن بوسه زد

 .سوار ماشین شدند و به سمت آتلیه رفتند

 .کردبار به همسرش نگاه میشاهو هر چند لحظه یک

 .باالخره تمام شده و به آرامش رسیده بود

 :دلناز با خنده گفت

 !کنی؟جوری نگام میچیه؟ چرا این-

ترسم ت... تو شلوغی مراسم وقت نشه درست باهات حرف مییه چیزی بگم دلی؟ -

 .خواستم بگمبزنم و بعد یادم بره ا... اصال چی می

 .جانم؟ بگو-

های شاهو نفس عمیقی گرفت و در حالی که لکنت و مکث بسیار کمی نسبت به ماه

 .قبل داشت، شروع به حرف زدن کرد

تفاوت گفتارش واضح و پیشرفتش به راحتی  های گفتار درمانیحاال به لطف کالس

 .کامال مشخص بود

کردنم نسبت  که ک... کمک کردی تا صحبتمن خیلی بهت مدیونم. نه فقط واسه این-

  ...به قبل خیلی بهتر بشه. نه فقط این نیست

میدونی؟ من ا... انگار احتیاج داشتم تا یکی بهم تلنگر بزنه! تکونم بده و بگه به 

 .و داشته باشهچیت نیست. احتیاح داشتم یکی ه... هوامخودت بیا پسر، تو هی

 .دست بکشه به سر و روم
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 .... آ... آخه من خرد شده بودم دلی! هیچی ازم نمونده بودبهم اعتماد به نفس بده

  ...چطوری بهت بگم که بهتر متوجه بشی

هم  فکر کن یه بیمار بودم، یه بیمار که ح... حالش خوب نیست ولی بیماری العالج

 .نداره

و جا آوردی دلی. ریکاوریم بودی اصال آد. تو حالمیکم ریکاوری بشه، حالش جا می

 فهمی؟می

 .دلناز خندید اما در چشمانش اشک جمع شده بود

 !و. احساساتی نکن منشهگیره ها! آرایشم خراب میم میادامه بدی، گریه-

  گیره؟میت آ... آخه تقصیر من چیه تو دم به دیقه گریه-

 .احساساشک شوقه بی-

 .ی دلناز را آرام کشیدشاهو خندید و گونه

ذاره من با عیالم حرف بزنم؟ قربونت برم گه چرا نمیاین فیلمبرداره چ... چی می-

زدم خوای اشک بریزی، حرف نمیدونستم میگفتم که تشکر کنم ازت ا... اگه می

 .. خوشحال باش دلی خانماصال

 .ها! بلند بلند بخندمونه عروسی

دستش را روی بوق گذاشت و به طور منظمی هر چند ثانیه یک بار صدایش را در 

 .آوردمی

 .فیلمبردار کم مانده بود از دست شاهو سکته کند

 :زددوربین را کنار گذاشته و با حرص داد می

  !و خراب نکنکنی آقا دوماد؟ بابا بوق زدن دیگه خز شده فیلمکار میچی-

 :دو زیر خنده زدند و شاهو گفت هر

 !آها، همینه. دیگه نبینم گریه کنیا-

 .کرد، به زبان آوردناخودآگاه تنها چیزی را که در آن لحظه حس می

 .دوستت دارم شاهو-
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