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 فصل اول
  . اتاقم پر از موسیقی شده . پر از یه موسیقی آروم و مالیم

زن انگار داره با تمام وجودش میخونه و من نوای اونو توی رگ هام جایگزین 
  . ”Gloomy Sunday“ می کنم.یک شنبه ی غم انگیز

امروز یک شنبه است؟ نمی دونم . اما یادمه روزی که این آهنگ رو برای بار 
  .اول تو ماشین اون شنیدم یک شنبه بود

یه خیابون شلوغ همون طوری که من دوست دارم دور میزنیم و خواننده  تو
سکوت همراهی می کنیم . ضبط که میره روی آهنگ بعدی یه گوشه ای  رو با

ه و ماشین رو به زحمت پارک میکنه . نگاهمو از خیابون پیدا میکن رو باالخره
  میگم می گیرم و

همچین اون طوری هم که میگن فوق العاده نبود من که فکر نمیکنم اون  -
  قدرا هم غمگین باشه

 . اما این آهنگ به آهنگ خودکشی مجار معروفه -
 پس البد مجارا یه چیزیشون میشده .فیلمش رو دیدی؟ -
 . به . میگیرمش تو هم ببینیآره . جال -
 .راستی مگه امروز یک شنبه نیست . چرا اینجائی؟ سر کار نرفتی که -

 .زل میزنه توی چشمام . یه لبخند مالیم میشینه توی صورتش
  کعبه تويی ، صنم تويی، دير تويی، حرم تويی، -

https://ketabsaz.info/tag/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://ketabsaz.info/
https://ketabsaz.info/
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 دلبر محترم تويی ، عاشق بينوا منم
 . تغییر رشته دادی ؟ شاعر شدی امروز -
 .تو هر کسی رو شاعر می کنی -
 . میگم چرا جدیدا هر جا پام رو میزارم شب شعره -
 ... اگر در دیده ی مجنون نشینی -
 . خب بابا فهمیدم شما کال باال خونه رو اجاره دادی درآمدت توپ توپه -

خنده های خودم و اون هنوزم توی گوشمه .اون روزها چقدر ساده فکر  صدای
ز داره درست میشه . حاال دوباره دارم به این آهنگ گوش چی می کردم هم

هیچ نوایی غم انگیزتر از صدای چک چک قطره های  میدم و فکر می کنم
 .خوابم نیست خون روی کف سرامیکی اتاق

********** 
 

 کجاست بگو کجاست بگو
دونم . من حتی نمی دونم خودم کجا هستم شاید یه  االن کجاست؟ نمی
دونم جهنمی بدتر از چیزی که توش بودم  برزخ. فقط می جایی درست وسط

  .تلخش هنوزم من رو می سوزونه وجود نداره . جهنمی که هرم خاطرات
  اون که یه باره اومدو

 آتیش به زندگیت زده و
 ازت برید

 اون که دل ساده و تنها تو به صالبه کشید
می دونم نور روز  بار چندمه که این آهنگ تکرار میشه ؟ نمی دونم .فقط برای

داره از پنجره سرک میکشه اما دل من هنوز از هر شبی تاریک تره . از  کم کم
حال دارم مدام تمام جریانات این چند وقت رو از اول مرور میکنم  شب تا به

وقتی به دیشب میرسم هر بار شوکه میشم .نمی تونم باهاش  اما هنوز هم
؟ این بال عقوبت کدوم گناهمه ؟ بلند راهو اشتباه رفتم کنار بیام . من کجای
آرایش به خودم خیره میشم اما انگار این تصویر من  میشم توی آیینه میز

خورده ای که آرایش مسخره ای رو صورتش دهن  نیست . نه این زن شکست
اتاق سرک میکشم اما همه چیز نشون می  کجی میکنه من نیستم . از ال ی در
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میگردم طرف آیینه . نه باید یه تکونی  . دوباره برده که اون هنوز هم برنگشته 
زل زدم و توی تنهایی و موسیقی  بخورم از دیشب که نشستمو به دیوارا

به بعد بیفته . سراغ کمد ها میرم  خودمو غرق کردم اتفاقی نیافتاده که از حاال
 کمد لباسای خودم رو پیدا میکنم . . در همه کمد ها رو باز میکنم تا باالخره
خودم میشدم تا بعد . میرم زیر دوش  حوله رو برمیدارم . باید اول دوباره شکل

قطره های آب سرد هم حالمو بهتر  و فقط آب سرد رو باز میکنم . اما حتی
 . توی سرم میخورد نمیکنه . جای آب هنوز هم جمله های دیشب حمید

آدمی نبوده  من عمرا . من آدم رک وراستی هستم . میخواد بدت بیاد یا نه “
 خاطر توصیه مامان ونیستم که مثل یه بره احمق با یه دختر احمق تر فقط به
ه خاطر سرمایه ای ک و بابام ازدواج کنم. اگر میبینی پای سفره عقد نشستم به
میدادش . "من هنوز  برای کار میخواستم و بابام فقط به شرط ازدواج با تو بهم

اما اون بی  ودم داشتم نگاهش میکردممات ومبهوت از ضربه ای که خورده ب
همین جا راضی  توجه ادامه میداد." از اون جایی که بابام زرنگتر از اینه که به

ه چیزی ک بشه اسناد شرکت به نام اون ثبت شده مبادا من بعد از رسیدن به
ومونه د میخواستم تو رو طالق بدم . پس می بینی که بیخ ریشمی .به نفع هر

 دم بری تقاضای طالق بدی .یه جوری که گند قضیه درنیادکه خودت مثل آ
 ”.وگرنه بهت قول میدم برای تو خیلی بدتر میشه تا برای من .حاال خود دانی

که حاال دیگه خودم می دونم ، باشه . دوباره خودمو تو آیینه نگاه میکنم به 
 . این امید که این دفعه دیگه خودمو توش ببینم

 قیافه یه بازنده است نه تو. ببینم تو می خوای بازندهخانوم خانوما این  نه
 باشی ؟ نه. نه من نمی زارم . اگه تا اینجاش دست خودم نبوده الاقل از این به
بعد می خوام همه چیزو دست خودم بگیرم. یه کاری میکنم حمید خان که به 

 وپام بیفتی .باید این کارو بکنم وگر نه تا آخر عمر شرمنده خودم  دست و
میشم . زل میزنم به عکس خودم توی آیینه و بلند بلند با خودم حرف  آیینه

که می دونی دیگه راه برگشتی نیست . کی حرفاتو باور میکنه ؟ اون  میزنم . تو
راحتی آب خوردن می تونه زیر همه حرفاش بزنه . تو هم که سابقه ات  که به

و بابات درخشانه . پس چاره ای نیست . قرار نیست وایستی تا یه  برای مامان
مهربون از آسمون برسه !!!تازه برسه هم دیگه جشن پسر پادشاه  فرشته ی
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باید دست به کار بشی به هر قیمتی که شده .آره حاال  تموم شده . خودت
  .همیشگی شدم خودم .همون مژده ی

ه ساده پوشیدم و ی ه خونه . یه لباسساعت از نه گذشته اما اون هنوز برنگشت
بیام .ادای  آرایش محو کردم که نه جلب توجه کنم نه رنگ پریده به نظر

خودم  آدامای خونسرد رو درمیارم و پا روی پا میندازم نمی خوام حتی پیش
 هم اعتراف کنم که بی قرار منتظرش نشستم . باالخره کلید رو توی قفل

 . ه از کنار من رد میشه که صداش می زنممیچرخونه ومیاد تو . بی توج
  . برمیگیرده و نگاهم میکنه

 . گمونم بهتره با هم حرف بزنیم -
 من حرفامو دیشب زدم .چیزی هم نمی خوام بشنوم -
 . حمید از جنگیدن باهم به جایی نمیرسیم -
جنگ؟ قرار نیست جنگی در بگیره . قراره تو دمتو بزاری رو کولتو و بری  -

 . هم باشه مطمئن باش من بازنده اش نیستم.جنگی 
 . هنوزم نگاهم نمیکنه . میاد در اتاق رو ببنده که تیر آخر رو میندازم

فکر نمی کنم پدرت اگه حرفایی رو که دیشب زدی بشنوه بازم سر قول و  -
 . قراری که با هم داشتین بمونه

آگاه به عقب یک دفعه برمیگرده و با خشم نگاهم میکنه . جوری که نا خود 
 . متمایل میشم

تو با اون حرف بزن تا اون روی سگ من باال بیاد اون وقت به این مالیمت  -
 . باهات برخورد نمی کنم . هیچ کاری در اون صورت ازم بعید نیست

آب دهنم رو قورت میدم و سعی می کنم ظاهر خونسردی به خودم بگیرم که 
 . نفهمه چقدر از برق چشماش ترسیدم

دیدم می کنی ؟من هم اگه اینجام چندان به میل خودم نبوده . عاشق ته -
ابروت نبودم که باهات ازدواج کردم . ولی این طوری هم نمی تونیم  چشم و

  . ادامه بدیم
 .قرار هم نیست ادامه بدیم -
 . تا االن که با هم قراری نذاشتیم . اگه بخوایم میشه با هم کنار بیایم -
 .یر برو دنبال یکی که عاشق چشم وابروش باشیگفتم که طالق بگ -
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به همین راحتی هم نیست . عروسی که هنوز چیزی از زندگیش نگذشته  -
خونه ی باباش هزار جور حرف و حدیث پشتش هست . گذشته  وقتی برگرده

شرایطی که با تو ازدواج کردم نمی تونم برگردم خونه  از اون به این زودی با
زاریم .هوم؟یه مدتی مثال یک سال با هم زندگی کنیم مثل ن .چرا یه قرار دیگه

 . بعد از اون برای موندن یا طالق تصمیم بگیریم همه ی زوج های دیگه
میزاریم . من پای آقایی خودم ، حساب بانکیتو خالی نمی  نه . این قرار رو -

خسته شی بری دنبال زندگیت . به شرطی که خیلی  ذارم تا باالخره خودت
اون حتی نمی خوام ببینمت . مشکالتت هم  کشه که نمی کشه . غیر ازطول ن

اندازت حرف بزنی عواقبش پای خودته  به خودت مربوطه .اگرم بیشتر از حد و
 . . تهدید بی خودم هم نمی کنم

کوبیده شدن در اتاقش مثل آوار روی سرم خراب میشه .تو عمرم اینقدر  صدای
خوب زیر پاش من و صداقتم رو له کرد .با کوچیک نکرده بودم . اونم  خودمو

می کنم " این بود اون آینده ی روشن و مطمئنی که بابا برای من  خودم فکر
 "می خواست ؟

****** 
می کنم چقدر احمقانه است که مثل زن های عامی فکر کنم نقطه ضعف  فکر

مورد چیزه . رابطه ی جنسی و شکمچرانی . اما احمقانه تر اینه که در  مردا دو
تا هم چیزی از نظرات !! مردی که مثال شوهرمه نمی دونم. حتی  همین دو

غذایی دوست داره . با سلیقه ی خودم چند جور غذا و دسر  نمی دونم چه
گیرم و بعد با حوصله آرایش می کنم . مالیم اما  درست می کنم .دوش می

ای دارم پوست سفید و چشمای درشت  خیلی قشنگ . چهره ی معمولی
متناسب تنها ضعف چهره ام  مشکی با مژه های بلند و لب و دهن معمولی و
اما آرایش می تونه یه چهره  . بینی یه کم بزرگمه که در عوض صاف و بی ایراده

هام یه بلوز دامن اسپانیایی  ی ساده رو زیبا جلوه بده . با وسواس از بین لباس
و جذابتر نشون بده ،هم ر انتخاب می کنم که هم بهم بیاد و هم بدن الغرم

بعد فکر می کنم واقعا . خیلی باز نباشه که خیال کنه می خوام وسوسه اش کنم
این فکر از توش بریزه  نمی خوام این کار رو بکنم ؟سرم رو تکون میدم بلکه

تونم حمید رو اون  بیرون . از فکرش هم استرس میگیرم .هنوز خودم هم نمی
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پیش پای خودم  کنم خودم دارم این راه رو جوری قبول کنم .هر چند فکر می
 . میزارم

العاده بچینم . همین که بتونم  نهایت هنرم رو به کار می گیریم تا یه میز فوق
.  بهتر با هم کنار بیایم بکشونمش پای میز مذاکره شاید بتونم راضیش کنم

نده زبخوام عقب نشینی کنم با چاره ای ندارم . من نمی تونم طالق بگیرم . اگه
که می خوام بزنم با خودم  ی این بازی منم . برای بار هزارم حرف هایی رو

که حاال دیگه خونه ی  تمرین می کنم . توی آپارتمان صد متری دو خوابه ای
عقربه های ساعت  منه بی خودی دور خودم می چرخم.میشینم و زل میزنم به

می کردم جدی  که فکرمیگذرن میفهمم این بازی از اون چیزی  . از دوازده که
 . تره

******* 
خونه نیومده .هر شب منتظر  یک هفته از اون شب گذشته . تو این مدت اون

رو تو خونه تنها بمونم . اما  موندم. آدم ترسویی نبودم . شده بوده که قبال شب
فردا شب خونه ی خاله ی اون  این تنهایی یه جوری آزار دهنده است . برای

مامان خودم و مادر اون رو  وان مهمونی پا گشا . این هفتهدعوت داریم به عن
باید خبرش کنم . هیچ  به زحمت پیچوندم . اما االن دیگه نمی دونم چطور

فردا خونه نیاد باید  شماره ای از شرکت یا موبایلش ندارم . نمی دونم اگه تا
توجیه کنم یا زنگ  چه کار کنم . تنها برم مهمونی و نیومدنش رو یه طوری

با کلی غذا و یه  بزنم و عذری برای نرفتنمون بتراشم . مامان صبح اومده بود
کنی . هر چی  سبد نصیحت که "مبادا به خاطر ازدواج اجباریت با حمید بد تا

حمیدم پسر  . بوده دیگه گذشته و حاال شما باید عمری با هم زندگی کنید
 ی دونی که بابات راجع به دعوایخوبیه با خودت لج نکن مژده جان . م

خانوادگی و طالق چه طور فکر میکنه . "بیچاره نمی دونست هر چیزی که تا 
حال فکر میکرده بر عکس از آب در اومده . چیزی بهش نگفتم . وانمود  به

همه چیز مرتبه . اون نه می تونه بابا رو در این مورد نرم کنه نه حمید  کردم که
 فت بابا باور نمیکرد و فکر میکرد اشکال کار از منه . چهحتی اگر هم میگ. رو

فایده ای داشت گفتن حقیقت جز این که حرص بخوره و فشارش بره باال و 
 . نکرده اتفاقی براش بیفته خدایی
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میگذره صدای  11ساعت که از  . بازم مثل شب های قبل سر میز شام منتظرشم
جواب داده و امشب برگشته  هامچرخیدن کلید توی قفل میگه که باالخره دعا

میکنم لبخند بزنم .  خونه . با وجوداینکه دارم از درون حرص می خورم سعی
 . بلند میشم و میرم استقبالش

  . سالم -
حتی به خودش زحمت نمیده که سرش رو بلند کنه و نگاهی بهم بندازه . چه 

 . برسه به اینکه جواب سالمم رو بده
 چطوری ؟ -

. دست دراز میکنم که کیفش رو از دستش بگیرم اما بی توجه  ساکته همچنان
رو پرت میکنه توی جا کفشی و یک راست میره سمت اتاقی  به من کفشاش

 . چیده . دنبالش میرم که وسائلش رو اونجا
 . شام آماده است . االن برات میارم -

 میره تو و در رو توی صورت من می بنده . صدای قفل کردن در اتاقش رو
 . میشنوم .چند تا ضربه به در اتاقش میزنم . و منتظر میشم

 . حمید کارت دارم در رو باز کن -
 . انگار که اصال صدای من رو نمی شنوه هیچ عکس العملی انجام نمی ده

خالت برای فردا شب دعوتمون کرده . چی کار می کنی ؟ میای بریم یا نه ؟  -
  حمید من به مامانت چه جوابی بدم ؟

وری که از زیر در اتاقش بیرون میومد از بین میره . میفهمم که چراغ اتاق رو ن
 . خاموش کرده

باشه . هر جور میل تواه . نمیریم . فامیل توان . دلیل نرفتنمون هم با  -
 . خودت

هم سکوت . فقط سکوت . میرم طرف میز گرد بزرگی که گوشه ی سالن  باز
ش چیدن .یکی از عکسای حمید رو های من و حمید رو رو گذاشتن و عکس

کنم .حتی عکسش هم هنوز برام غریبه است . یه  برمیدارم و بهش نگاه می
اندام معمولی و چهره ی معمولیتر . چشمای  ساله ، با قد متوسط و 82پسر

به نظر میان . نمی فهمم این همه  قهوه ای ریزش توی عکس هم نامهربون
دانشگاه ازاد شهرستان گرفته یا از  ی کهغرور از کجا میاد . از لیسانس زور
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ارثیه ی پدریش به دست آورده سر  شرکتی که به زور پولی که باباش از فروش
می دونم به اون هم حتما این  . هم کرده . یا از منطق و انصاف نداشته اش

نگذشته . من که نه راه  جریانات سخت گذشته اما به من هم چندان خوش
چیه شاید ...  .حمید هم اگر به من میگفت دردشپس دارم نه راه پیش 

زندگیشون رو از  نمیدونم .شاید ایراد کار اینه که آدمها همیشه فقط قصه ی
 . زاویه ی دید خودشون تعریف می کنن

تختم غلت میزنم دیگه خوابم نمیبره . به ساعت روی عسلی  هر چقدر توی
ورم نمیشه . من که توی صبح رو نشون میده . با 6 . کنار تخت نگاه می کنم

پشت بسته بودم حاال دیگه به سختی می  خوش خوابی دست خرس رو از
توی آشپزخونه زیر کتری رو روشن می  . خوابم . با کالفگی از جام بلند میشم

اتاق حمید و دستگیره ی در رو  کنم . کنجکاویم گل می کنه . میرم سمت
باز میشه . توی اتاق سرک می  امتحان می کنم .با کمال تعجب می بینم که در
اثری از حمید نیست .باورم  . کشم . اما اتاق خالیه . تموم خونه رو می گردم

 نمی شه روز جمعه , صبح به این زودی کجا رفته ؟
کم یواشکی اتاقش رو میگردم بلکه یه چیزی ازش بفهمم .اما چیز زیادی  یه

حوصلگی دور خودم می  نمیشه .در کمدش اما قفله . تا شب با بی دستگیرم
کنم شاید باالخره حمید به خاطر حفظ ظاهر جلوی خانوادش  چرخم . فکر می

هم بریم مهمونی. لباس هام رو می پوشم و آماده می  هم که شده بیاد تا با
عقربه های ساعت که از نه میگذره نا امید بلند میشم  شینم تا ببینم کی میاد ؟

فن رو که میشنوم فکر میکنم البد حمید زنگ تل که لباس عوض کنم . صدای
 . بشم پشیمون شده و می خواد که آماده

 . الو -
 . سالم . شما که هنوز خونه ای -

 . صدای مادر حمید رو که میشنوم روی مبل کنار تلفن وا میرم
 سالم مادر . حالتون خوبه ؟ -
 از احوالپرسی شما . نیومدی ؟ -
 . رمندهآخه یه مشکلی پیش اومد نشد . ش -
عصری حمید زنگ زد بگه توی جاده ی شمال گرفتار شده نمی تونه بیاد .از  -
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 . نیومدن تو حرفی نزد
 ! پس آقا حمید خودش رو از مهلکه بیرون کشیده بوده

دیگه من منتظر حمید شدم شاید مشکلش حل شد تونست بیاد. گفتم اول  -
خواستم تماس بگیرم نیمه راه نباشم. وقتی هم دیدم دیر شده  زندگی رفیق

که شما زودتر زنگ زدید . شرمنده . ایشا... یه موقعیت دیگه  . عذر خواهی کنم
 . میشیم دو تایی مزاحمتون

سیما کلی براتون تدارک دیده بود طفلکی .این چند وقت خونه ی ما بدون  -
 . حمید حسابی سوت و کور شده .شما خودت هم که پیدات نیست

 . که انگار بهش برخورده باشه خودش ادامه میدهمی مونم چی جواب بدم 
 . باشه پس فعال خداحافظ -
 . سالم برسونید -

 . انگار این جنگ تازه شروع شده
******* 

 از یکی دو تا مهمونی دیگه که مجبور شدم تنها برم از بقیه به یه بهانه ای بعد
ل این عذرخواهی کردم . من که در هر حال مجبور بودم دروغ بگم . حداق

 . وکنایه های دیگران رو به خاطر غیبت حمید نمی شنیدم جوری نیش
یکی دوبار اون هم شبها برای خواب خونه اومده .  حمید توی این مدت

سکوت جواب می گیرم . فکر می کنم اگر بخوام  همچنان هر کاری میکنم فقط
کنم . تمام دیروز رو توی شرکت به جای کار  منتظر اون بشم باید تا ابدیت صبر
فکر کردم . امروز از صبح دقیقه ها رو  به پیدا کردن راه حلی برای مشکلم

نمیارم . شماره ی خونه ی مادر حمید  شمردم تا ساعت نه میشه دیگه طاقت
 . رو میگیرم

 . سالم مادر . صبحتون به خیر -
 . سالم . صبح شما هم بخیر -
 ؟ بابا , حنانه جون همگی خوب هستن ؟ حالتون خوبه -
  الحمدا... . شما خوبید ؟ -
 ممنون . مادر شما آدرس شرکت حمید رو بلدید ؟ -
 خیره انشا...؟چرا از خودش نمیگیری ؟ -
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آخه میدونید می خواستم حمید رو غافلگیر کنم . ولی آدرس شرکتش رو  -
 . نداشتم

 .مد میگم اون زنگ بزنه بهت بدهمن که درست بلد نیستم . حنانه نیست او -
فکر میکنم خوب حمید خان تو یه قدم بکش عقب تا من دو قدم بیام جلو . 

 . ببینیم باالخره به کجا میرسیم
********* 

دسته گل توی دستم نگاه می کنم . برای بار هزارم به خودم می گم :" االن  به
ه وضعیت نجات بد عقب نشینی نیست . اگر قراره کسی زندگیتو از این وقت

زندگی تو ارزشش رو داره ." امروز صبح رو مرخصی گرفتم . یه  . فقط خودتی
و فانتزی نرگس که از حنانه شنیدم حمید دوست داره  سبد گل خیلی شیک
شرکت اون ایستادم . نفس عمیقی می کشم تا آروم  خریدم . و حاال دم در

تر حمید رو از دربون می ساختمون . سراغ دف بشم . با یه لبخند میرم توی
 . گیرم

شرکت توی طبقه ی سومه . میرم تو و رو به منشی که پشت میز نشسته و با 
 . کامپیوتر کار میکنه می کنم

 سالم . دفتر مهندس کاویان اینجاست ؟ -
 . منشی بدون اینکه سرش رو بلند کنه جوابم رو میده

 قبال قرار مالقات گذاشته بودین ؟ -
 . هستممن همسرشون  -

 . با این حرف دست از کارش میکشه . از پائین تا باال براندازم میکنه
 . چند لحظه صبر کنید لطفا -
 . جلسه که ندارن -
 . نه . االن بهشون اطالع میدم -
 . ممنون خودم بهش اطالع میدم -

از این که گوشی تلفن رو به سمت گوشش ببره . بعد از دو تا ضربه در  قبل
فکر میکنم دفتر حمید باشه باز می کنم . حمید پشت میز نشسته  که اتاقی رو

سری عدد رو حساب می کنه . به صدای در سر بلند می کنه . من رو  و داره یک
اول ناباور نگاهم میکنه . اما خیلی زود شوک جاش رو به  که می بینه
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 .پشت سرم میبندم و سبد گل رو سمتش می گیرم عصبانیت میده . در رو
 . م . تقدیم به شما با نهایت احترامسال -
 اینجا چه کار می کنی ؟ -
 . جواب سالم واجبه ها . چه دفتر قشنگی داری -
 پرسیدم واسه چی اومدی اینجا ؟ -
 . اومدم با محل کار همسرم آشنا بشم -
 . بی خود کردی . گمونم بهت گفته بودم اصال دوست ندارم ریختت رو ببینم -

 . زش میزارم . به طرفش برمیگردمسبد گل رو روی می
خیلی خوب . من چی کار کنم که دلم برات تنگ شده بود ؟ اومدم حالت رو  -

 . بپرسم
 . تو نباشی خوبم . حاال هم برو بیرون -
 . یه چایی می خورم زود میرم . مزاحم کارت نمی شم -
 تو مزاحم زندگیمی . میری یا پرتت کنم بیرون ؟ -
جنگ و دعوا . نمیشه بشینیم مثل دو تا آدم عاقل و بالغ حمید . چرا همش  -

 صبحت کنیم ؟
 . منطقیش همونیه که قبال هم بهت گفتم -
 چرا؟ کس دیگه ای رو دوست داری ؟ -
 . نه . از تو متنفرم -
  از آدمی که حتی نمی شناسیش ؟ گناه من این وسط چیه ؟ -
 .حوصله ی بحث ندارم . بیرون -
ن . تو اگه از من خوشت نمی یومد باید قبل از ازدواج می خیلی خوب داد نز -

 . گفتی
 مهلتی داشتم ؟ -
مثل تو ..انصاف نیست همه ی مشکالت مال من باشه . یه خورده  منم -

 . همدیگرو درک کنیم مسائل اینقدر سخت نمی شه
تا االن درکت کردم که گفتم خودت بری ولی ظاهرا باید بگم دربون بیاد  -

 . بیرونبندازتت 
 . گوشی تلفن رو بر میداره و شماره می گیره
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 . آقا رحمت پاشو بیا من یه مزاحم دارم پرتش کن بیرون -
 . زحمت نکش خودم میرم -

 . سبد گل رو بر میداره و می کوبه توی صورتم
 . آشغاالتم با خودت ببر -

ی شرو یه لحظه میبندم و نفسم رو با حرص میدم بیرون . زیر لبی فح چشمام
گندم می کنم . روی پاشنه ی پا می چرخم و از در دفتر بیرون میام  نثار شانس
کنجکاوی و تمسخر نگاهم میکنه . سعی میکنم خودم رو کنترل  که منشی با

سرازیر نشه . برای تحقیر شدن فقط همین یکی رو کم دارم .  کنم که اشکام
از شرکت میام بیرون . تبلیغاتی روی میز رو بر میدارم و  یکی از بروشور های

  .برای بدست آوردن یه پیروزی راهی غیر از شکست نیست فکر می کنم گاهی
********* 

عیده . بوی بهار از همین حاال به زندگی مرده ی من جون داده . اتاق  نزدیکه
حسابی تمیز کردم . میدونم همین روزها دوباره سر و کلش پیدا  حمید رو

ی نرگس و رز های نباتی کردم . تابلوی فوق العاده ای پر از گال میشه . اتاق رو
خریدم به دیوار اتاقش زدم .و جعبه ی شکالت هایی رو که حمید  رو که تازگی

 . ظرف کریستال ریختم و جلوی آینه اش گذاشتم دوست داره توی
بعد از این همه کار پاهام رو دراز می کنم .  رو به روی تلویزیون می شینم و

و دنبال یه برنامه ی سرگرم کننده می  رو بی خودی عوض میکنمکانال ها 
رو که میشنوم خوشحال میشم . از  گردم . صدای چرخیدن کلید توی قفل در

جمع و جور میکنم و بلند  چیزی که فکر می کردم زودتر برگشته . خودم رو
  . میره سمت اتاقش میشم . بازهم مثل همیشه بی هیچ حرفی میاد تو و

  . . خسته نباشی ..... شام می خوری برات گرم کنمسالم -
اتاق رو بی توجه به من پشت سرش می بنده .فکر میکنم از اول بد شروع  در

اگر حمید اون حرف ها رو زد دلیل نداشت منم احساس واقعیم رو به  . کردم
هر چند از ابراز احساسات دروغ حالم به هم میخوره اما حاال خوب  . زبون بیارم

کنم می بینم اگر از روز اول از در محبت وارد میشدم شاید نتیجه ی  فکر می که
میگرفتم .زیر لب زمزمه میکنم " در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم  بهتری
کو چاره ای؟ " .هنوز سر جام ننشسته ام که صدای شکستن چیزی  و رضا
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ه و ابلوی تازکشوندم پشت پنجره . با وجودی تاریکی ت بیرون ساختمون می
های اتاق حمید رو تشخیص میدم که گلها مثل  ظرف خورد شده ی شکالت

 . مزار امیدهای من مزاری روشون رو پوشوندن . شاید

سرکار که نمیرم بیشتر دلتنگم . خونه  . دو سه روز بیشتر تا تعطیالت نمونده
قدر گرفتاری نداره . الاقل سر کار اون  ی سفید بختم !! کاری برای انجام دادن

نمیرسم .اما حاال که نشستم لبه ی پنجره و  دارم که به فکر و خیال دیگه ای
انگار غم خودم بیشتر بهم دهن کجی  زل زدم به هیاهوی شاد توی خیابون

اما اهل درد و دل کردن نیستم  میکنه .کاش میشد دلم رو خونه تکونی کنم
دوست هام هم اجبارا قطع  .هر چند از سر جریان ازدواج اجباریم با همه ی

رو در بیاری .فکر  رابطه کردم .گاهی وقت ها چقدر سخته ادای آدمای قوی
معمولی مثل این  میکنم برای یه آدم معمولی مثل من تحمل یه تنهایی غیر

م تصمی شکنجه است .روزی که بابا بهم گفت : " وقتی خودت نمی تونی یه
ن ای کار رو بکنم ." فکر می کردمدرست برای زندگیت بگیری مجبورم من این 

تصمیم درست یعنی تحمل یک عمر زندگی بدون عشق . حاال می فهمم از 
بدون عشق فاجعه تر هم ممکنه وجود داشته باشه . اینکه سعی کنی  زندگی

مدام فقط به در بسته بخوری .حاال حمید وقتی خونه هم  عشق خلق کنی و
ی رو که براش خریدم با سلیقه کادو عطری گرون قیمت . نیست در اتاقش قفله

روی بسته چیزی نمی نویسم تا بازش کنه .  . می کنم و تحویل پیک میدم
بسته ی هدیه ی من برمیگرده . حمید  هنوز یک ساعت نگذشته که پیک با

فرستنده از پیک ,باز نشده پس  بسته ی بی نام و نشون رو با گرفتن آدرس
نمی دونم صدای شکستن  . ی می شنومفرستاده . صدای شکستن رو به خوب

 قلبمه یا غرورم ؟
********* 

روی هم فشار میدم و به پاکت توی دستم برای بار هزارم  دوندونام رو دوباره
میگم جهنم و ضرر .مرگ یه بار شیونم یه بار . غرور  نگاه میکنم . پیش خودم
کاری نکنم آبکی میخوره . اگه خودم برای خودم  به درد رمانای عاشقونه ی

کمکم کنه .یه نفس عمیق میکشم و همون  هیچ کس دیگه ای هم نمی تونه
پیشخون . فقط وقتی سرم رو بلند  جور که نگاهم به دستامه میرم پشت
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 . میکنم که صدای مرد پشت باجه رو میشنوم
 . بفرمائید -

پاکت رو توی دستم می چرخونم .خیلی طول نمیکشه که با صدای مسئول 
 . اجه پست پیشتاز از جا میپرمبداخالق ب

 !! بفرمائید خانم -
رو با صدا بیرون میدم و پاکت و قبض ها رو میزارم روی پیشخون .  نفسم

از برداشتن پاکت که از عرق دستم خیس شده چندشش میشه  مسئول پست
بسکه پاکت رو دستم جا به جا کردم خیس و  . و صورتش رو جمع میکنه
ماشینی روش خورده پرت میکنه جلوم .  یه چاپمچاله شده .قبضم رو که 

برم خونه . خوبی پست اینه که تا  قبض رو بر میدارم و راهم رو میکشم که
رو من فرستادم مجبوره نصفش  حمید بخواد بفهمه این نامه با آدرس غریبه

راضی که نه اما خسته  رو بخونه . متن نامه رو صد بار نوشتم تا دست آخر
ه زیادی چون تابلو بود ک د صلح با چاشنی مهربونی البته نهشدم . یه پیشنها

که چرا این قدر  دروغ محضه . راه میرم و خودم رو تا میتونم فحش میدم
به من چه ؟پس  خودم رو حقیر کردم . یه کم که می رم به خودم میام و میگم

. م حمید میکن شروع میکنم هر چی بد و بیراه تو طول زندگیم یاد گرفتم نثار
دادم ؟  اما ته دلم نمی دونم کی بیشتر مقصره . من که از خودم ضعف نشون

جای  حمید که از اول حقیقت رو نگفت و این بازی رو شروع کرد؟ بابام که به
 من تصممیم گرفت و من رو تو عمل انجام شده قرار داد؟ یا مردم و طرز

حدیثشون  فکرشون که هر جا کم میاریم همه چیز رو گردن ترس از حرف و
 میندازیم ؟

******************  
طول تعطیالت عید رو تنها توی خونه موندم . ترجیح دادم بگم با حمید  تمام

سفر و به تلفن ها جواب ندم تا اینکه بازم هر کدوم جدا از هم به  رفتیم
هامون سر بزنیم . بازار شایعات و کنایه ها به حد کافی داغ هست  خانواده

عسل کذایی تخیلیم با حمید بر نگشتم که مامان تصمیم گرفت تا  .هنوز از ماه
رو برای پنج شنبه شب دعوت کنه . مسلما حضور ما هم  خانواده ی حمید

  . فکرم مشغول این مهمونی بود الزامی بود .این چند روز



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 16 صفحه  

 

تا به سر کار میرسم گوشی تلفن رو بر میدارم وشماره ی دفتر حمید رو می 
 . گیرم

 .هندسی سازه نوین . بفرمائیدشرکت م -
 . سالم . می خواستم با مهندس کاویان صحبت کنم -
 شما ؟ -
 . همسرشون هستم -

 . چند لحظه به موسیقی پشت خط گوش میدم . تا دوباره منشی جواب میده
 . ببخشید . ایشون توی جلسه هستن . نمی تونن جواب بدن . روز خوش -

رو بشنوه . باشه صدام رو نه ولی باید  حاال دیگه حتی نمی خواد صدای من
 . حرفم رو بشنوه . دوباره شماره می گیرم

 . شرکت مهندسی سازه نوین . بفرمائید -
 می تونم برای مهندس کاویان پیغام بزارم ؟ -

منشی که معلومه صدای من رو شناخته مکثی می کنه و بعد با یه لحنی که 
  . بد بخت؟ " جواب میدهانگار می خواد بگه " تو دیگه چی میگی 

 . بفرمائید -
بهش بگید : امشب خونه مامان من دعوت داریم . پدرت هم همین طور .  -

 .باهات کاری داره که می خواد حتما امشب اونجا ببینتت . ممنون ضمنا گفته
منتظر نمی شم وگوشی رو بالفاصله میزارم.دعا می کنم به سرش نزنه تا به 

  . پدرش تلفن کنه
میام خونه ی مامان تا هم بهش کمک کنم هم با حمید نیومدنم رو این  ترزود

توجیه کنم . برای امشب با وسواس یه بلوز و دامن خیلی خوش  طوری
کردم و پوشیدم هیچ وقت اهل لباسای آنچنانی نبودم .  دوخت رو انتخاب

 شو حتما پوشیده . باالخره بعد از چند بار آرای ساده و شیک لباس می پوشم
دلخواه رسیدم . توی خونه ی مامان مثل مرغ پر  و بعد پاک کردن به نتیجه ی

چرخم . اگه امشب هم حمید نیاد  کنده مدام بی خودی دور خودم می
 . میکنه حسابی آبروریزی میشه .مامان مشکوک نگاهم

 چیزی شده مژده؟ -
 نه مثال چی؟ -
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 .اریتنها میای هنوزم که حمید نیومده .خودتم که بی قر -
بیا و خوبی کن . اون موقع ها کمک نمی کردم می گفتی کاربلد نیستی .  -

 .االن کوزت شدم می گی چرا زود اومدی
خدا از دلت بشنوه . فقط خدا کنه یه کار نکرده باشی اول زندگی میونتون  -

 . شکرآب شده باشه که دودش تو چشم خودت میره
تو دلم می گم اینم از مامان ما رو با حرص میدم بیرون و خفه میشم .  نفسم

خوبیاش اما مثل همه ی زنای ایرانی طرفدار نظریه سوختن و  با همه ی
چیزی برای ساختن باشه .همه اومدن و من در جواب بقیه  ساختنه . اگر اصال

فقط می تونم یه لبخند تلخ بزنم . دیگه داره اشکم در  که از حمید می پرسن
خره حمید هم میاد . می رم استقبالش و با باال میاد . ساعت نه که میشه

 . خوشرویی تعارفش می کنم تو
 . سالم حمید جان . خسته نباشی -

حساب حضور خانوادش جواب سالمم رو خیلی سرد میده . اصال باهام  روی
نمیشه .با بقیه احوالپرسی می کنه . یه چایی خوش رنگ و به  چشم تو چشم

 . قهوه می ریزم و براش میبرم اضافه ی یه فنجون
 . سلف سرویس قربان .بفرمائید . بخور خستگیت در بره -
 . ببخشیدا اما سلف سرویس یعنی خودت از خودت پذیرایی کنی -
 . من و حمید نداریم حنانه جون -

بی هیچ حرفی فنجون چای رو برمیداره ویه گوشه میزاره . توی پیش  حمید
یزارم . میشینم کنارش . بعد از چند دقیقه رو میوه و شیرینی م دستی براش

 . میکنه به پدرش
 بابا شما می خواستی من رو ببینی ؟ -
 ما که خیلی دلمون می خواست شما رو ببینیم . ولی انگار تو زیاد دلت نمی -

خواسته ما رو ببینی . کجایی پسر ؟ خبری ازت نیست . االن اول زندگیتونه 
ن و مهمونی . بعد دیگه با بچه و گرفتاری از این دارین با هم برین جش فرصت
 . ها پیش نمیاد ها فرصت

یک دفعه حرفی  دعا دعا میکنم این بحث زودتر تموم شه . می ترسم حمید
وی بکشونمش ت بزنه که نباید . انگار خودش میفهمه که این بهانه ای بوده تا
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رو  میوه هااین مهمونی چون ادامه نمیده . پیش دستیش رو برمیدارم و 
 . براش پوست می گیرم .ظرف رو میدم دستش

 . حمید جان گلوئی تازه کن -
بشقاب رو از دستم می گیره و میزاره روی میز کناری .بلند میشم می رم از توی 

 . اتاق هدیه ای رو که اون دفعه قبول نکرد میارم
کم من هنوز وقت نکردم عیدی حمید رو بدم . حمید جان سال نوت با یه  -

 . تاخیر مبارک
 . حمید با اخم نگاهم می کنه که صدای مهدی بلند میشه

 . باز شود , دیده شود , بلکه پسندیده شود -
حمید از روی ناچاری بسته رو از دستم می گیره و باز می کنه .جعبه ی عطر رو 

 . که درمیاره دوباره مهدی می پره وسط
 . گیرهبابا خوش شانس . یکی نیست ما رو تحویل ب -

 می کنم بازم به داداش کوچیکه ی خودمون . تو خانواده ی حمید که انگار فکر
 . خونسردی ارثیه. حمید زیر لب تشکری می کنه و جعبه رو کناری میزاره

 . ااا! حمید کلی سلیقه خرج کردم . امتحانش کن ببین خوشت میاد -
ی خواد می بینم حمید عکس العملی از خودش نشون نمیده دلم م وقتی

و من برم توش . از اول شب بی محلی هاش کالفه ام کردم  زمین دهن باز کنه
الاقل جلوی خانواده اش طور دیگه ای برخورد میکنه ؟  . چرا فکر می کردم

  . خودم یه کم کنار گردنش می زنم . شیشه ی عطر رو برمیدارم
 بوش خوبه نه ؟ خوشت میاد ؟ -
 . خوبه -

ردی که توی سینه ام احساس می کنم پیدا نباشه . بابا میزنم تا عمق د لبخند
کاویان بزرگ بازم مشغول صحبت میشن و بقیه عین مجسمه بازم  و

فقط نگاه میکنن. باالخره اون قدر میگذره که وقت شام  خشکشون میزنه و
مامان میز شام رو می چینیم . و بقیه رو دعوت می  میشه .میرم و با کمک

میز کنار حمید می شینم . سر میز هم حواسم به  ا . سرکنیم برای خوردن غذ
نمی افته . " حمید جان فسنجون بکش  حمید هست . حمید جان از دهنم

هم بردار . حمید جان برات  که دوست داری . حمید جان از این جوجه ها
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 . نوشابه بریزم ؟ " صدای اعتراض پدر حمید درمیاد
 . ه این جوری چاق شدهبابا این قدر به این پسر می رسی ک -

 . پوزخند حمید رو می بینم اما به روی خودم نمیارم
 .باباجان , ایراد نداره حمید چاق هم بشه خوش تیپه -
 . خوش به حال حمید . خانم یه کم هم شما از عروست یاد بگیر -

حمید پشت چشمی برام نازک میکنه و بعد ازم رو میگیره .فکر می کنم  مادر
یه طرفدارم تو این جمع ندارم .بعد از شام حمید اولین نفریه که  چقدر خوب

بلند میشه . فرصت نمی کنم به مامان برای جمع و جور کردن  که برای رفتن
ترسم چیزی بگم و اوضاع خراب شه . سریع حاضر میشم و  کمک کنم . اما می

. نصبح زود حمید باید بره سر یه زمین توی شهرستا به بهانه که اینکه فردا
خداحافظی می کنم و میام بیرون. سوار ماشین  پشت سر حمید از بقیه

یه سی دی مالیم پیدا میکنم و میزارم  . میشیم . توی راه هم حمید ساکته
حمید دست میبره و پخش رو  . توی ضبط صدای خواننده عجیب آرامبخشه

شیشه ی ماشین بر  خاموش می کنه . بعد هم جعبه ی عطر رو از جلوی
توی عمق  ره و از پنجره بیرون می ندازه . صدای شکستنش کف خیابونمیدا

 . وجودم می شینه
 ... حمید جان -
 . امشب به اندازه کافی حالمو بهم زدی . دیگه بسه -

میشم . اصال همه ی کلمه ها از توی ذهنم می پرن .فقط میتونم تو دلم  خفه
ی هستی پسره ی عوضی حرف بزنم . "به جهنم، به درک ،فکر کردی ک با خودم

حالی ازت بگیرم که ...که چی مژده خانم ؟ این دفعه هر آتیشی  زبون نفهم .یه
هم توش می سوزی و خاکستر میشی ." توی سکوت بر  به پا کنی خودت

  میریم توی سلول های ساکت ترمون میگردیم به خونه ی ساکتمون و
ن لحظه پشیمو سنگین می کنم .یه جعبه ی شیرینی رو توی دستم سبک و

کنم من که همه چیز رو  میشیم و یه قدم عقب بر میگردم . بعد فکر می
اش موثر واقع شه  امتحان کردم این یکی هم روش . شاید نزدیکی به خانواده

 . . زنگ در میزنم
 بله؟ -
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حرصم درمیاد . این دختره کپی برابر اصل حمیده  صدای حنانه رو که میشنوم
سال اختالف سنی . تو دلم میگم آخه  6،5با  تار فقط،چه در ظاهر چه در رف

داری قیافه ی من رو می بینی این بله  دختر شما که آیفونتون تصویریه و
ی و فکر میکنم اگه بتونم این مین گفتنت یعنی چی ؟ یه لبخند مسخره می زنم

 . برمیام ورژن حمید رو نرم کنم از پس خودش هم
 !!مژده ام حنانه جون -

میشه و زیر لبی یه فحشی نثار حنانه  زشدن در که میاد طاقتم تمومصدای با
بفرمائید هم توی دهنش نبود . میرم  می کنم . تربیت هم بد چیزی نیست یه

میدم و باهاش رو بوسی می کنم .  تو و یه لبخند گل گشاد تحویل مادر حمید
 . رو شروع کنه اما نمی زاره صورتم رو عقب بکشم بعد بازجویی

 .ه عجب از این ورا . خیر باشهچ -
  . اومدم یه سر بهتون بزنم . دلم تنگ شده بود براتون -

 . حنانه که تا االن کنار وایستاده بود به حرف میاد
 . نیست بی دعوت اومدین مامان نگران شده -

 . نخیر این دیگه خیلی پر روئه . من یه زمانی خودم نوک همه رو می چیدم
 . ای اومدن خونه ی پدر و مادرش که دعوت الزم ندارهحنانه جون آدم بر -

 .صدای پدر رو که می شنوم یه نفسی از سر آسودگی میکشم
 . سالم عروس گلم . خوش اومدی -
 . سالم بابا . ببخشید مزاحم شدم -
مراحمی خانم . بیا تو بیا تو وگرنه تا شب دم در نگهت می دارن این مادر و  -

 .دختر
که نگاه می کنم خیالم راحت میشه ال اقل خیلی هم بین قوم الظالمین  بهش

هر چند مثل بابای خودم ظاهرش جدیه و یکمی همیشه اخماش تو  . نیستم
 . مهربونه همه اما نگاهش

ساکت نشستم و در و دیوار رو نگاه می کنم که حنانه سینی چای رو میگیره 
 . وباره شروع می کنهجلوم . هنوز فنجون به لبم نرسیده مادرش د

 چه خبر؟ -
 سالمتی -
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 حمید چطوره؟ -
 خوبه . سالم داره خدمتتون -
 ما که از وقتی ازدواج کردین درست حسابی ندیدیمش -

 .تو دلم میگم منم همینطور
 . سرش شلوغه . یه چند تا پروژه ی جدید دست گرفته -
 این قدر که دیگه نتونه به ما یه سر بزنه ؟ -
 . مامنم مثل ش -
شما که اجاره خونه و خرج بچه و این جور چیزا رو ندارید . این همه از  -

 خودش کار میکشه که چی ؟
اعصابش رو ندارم که با مادرش بحث کنم . هر چند جز این که دیدش نسبت 

 . به من خرابتر بشه فایده ای هم نداره
 . حق با شماست -

نم که دل توی دلم نیست سکوت میشه . مادرش میره سمت تلفن . م دوباره
حمید زنگ بزنه ،فنجونم رو نیم خورده روی میز میزارم و رو می  که مبادا به

 . کنم به حنانه
 حنانه جون ،من تا حاال اتاق حمید رو ندیدم . میشه نشونم بدی ؟ -
 اتاق اونه من نشونت بدم ؟ -
 . بزنیمزن و شوهر که چیز پنهونی از هم ندارن . گفتم یه کم با هم گپ  -

باال میندازه و بلند میشه . پشت سرش راه می افتم و میریم توی اتاقی  ابرویی
این یکی دوباری که اینجا اومدم فقط درش رو دیدم . یه اتاق دوازده  که تو

یه تخت و یه میز تحریر . ساده و تر و تمیز . نمی فهمم از اول این  متری با
 . الی شدهیا بعد از ازدواج این قدر خ جوری بوده

  به عنوان اتاق یه نقشه کش زیادی تر و تمیزه -
حمید اون موقع ها هم زیاد نمی موند اینجا . با دوستاش یه خونه ی  -

 . مجردی گرفته بودن بیشتر وقتش رو اونجا بود
  پس بگو بیشتر شب ها کجا میره

 . دست میبرم توی کیفم و جعبه ی کادو پیچی شده رو می گیرم طرفش
  ل تو رو ندارهقاب -
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 ممنون اما به چه مناسبت ؟ -
 . هدیه دادن که مناسبت نمی خواد -

 . کاغذ کادو رو که باز میکنه یه پوزخند میزنه
اون دفعه هم برای حمید عطرگرفتی . هنوز نفهمیدی عطر و ادکلن جدایی  -

 . میاره
خند لب دیگه چه جور تشکر کردنه دختره ی خنگ خرافاتی . لبام رو به اسم این
کشم تا معلوم نشه چقدر عصبانیم . یه کم از عطر رو روی مچ دستش می  می

بینی عمل کردش نزدیکش می کنه . چشماش برق میزنه . می  پاشه و به
 . فهمم خوشش اومده

 . ببخشیدا اما بهت انداختن بولگاری اصل نیست -
 دروغ میگه خودش هم میدونه . من همیشه سفارشام رو به شوهر داره

عطرفروشی بزرگی داشت .به روی خودم نمیارم و دوباره  دوستم میدادم که
میندازم . باالی تخت دو تا قاب عکس هست از حمید و  نگاهی اطراف اتاق

پسر دیگه که نمیشناسم . یکی رو برمیدارم ودستم  حنانه و چند تا دختر و
  . کنارم میگیرم که حنانه هم میاد

. نازنین و نریمان خواهر و برادر .اون دو تا هم  سعید و نسترن نامزد بودن -
 . مهبد و نیمان . دوستای حمید بودن

قیافه های توی عکس نگاه میکنم . همشون خوش تیپ و خوش لباسن .  به
زیادی خوش تیپ و فشنن . خصوصا نازنین با اون چشمای گربه  یه جورایی

  . لبای برجسته که معلومه پروتزه ای آرایش کرده اش و
 . تو عروسیمون ندیدمشون -
نازنین و نریمان رفتن آمریکا . مادرشون اهل اونجا بود . قرار بود حمید هم  -

  . باهاشون بره
 . بر میگردم و به حنانه که محو عکس شده نگاه می کنم . آهی میکشه و میگه

 . حیف نشد دیگه -
انه هم البد نگاهش و آهش معلومه حمید قرار بوده با نازنین بره و حن از

 . بوده با نریمان همراه شه . بی خود نیست این قدر از من بدش میاد امیدوار
 چرا نشد؟ -
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آمریکا رفتن پول میخواد . بابا اون موقع ها حاضر نشد برای رفتن یه قرونم  -
 . بهمون پول بده

 . بهمون؟ پس حدسم درست بود . یه دفعه متوجه نکته مهمتر میشم
 . به اندازه کافی پول دارهاما االن حمید  -

صدای شکسته ام که توی گوشم زنگ میزنه می فهمم انگار بلند بلند فکر 
  . کردم

 . آره اما دیر جنبید .گرین کارتش دیگه نصیب مهبد شده -
رو میزارم سر جاش و یه نگاه دیگه به چهره ی مهبد می ندازم . از اتاق  عکس

حمید چون نتونسته بره امریکا  بیرون . توی دلم آشوبه نمی فهمم میام
  چون نتونسته با نازنین بره امریکا ؟ ناراحته یا

 . سرک میکشم توی آشپزخونه و با یه لبخند که سعی دارم گرم باشه میگم
 مادر کمک نمی خواین ؟ -
 . نه ممنون . فقط یه زنگ بزن ببین حمید کی میاد -

 . فکرمیکنم این یکی رو دیگه کجای دلم بزارم
من که گفتم یه دفعه ای شد اومدم . حمید نمیاد منم کم کم دیگه باید رفع  -

 . زحمت کنم
 . این که کاری نداره زنگ بزن حمید هم از شرکت بیاد این طرف -

 ! به صدای پدرش برمیگردم عقب . عجب کاری کردم ها
 . آخه معلوم نیست حمید کارش کی تموم میشه -
ه شوهرش هر جای دنیا که هست ساعت این دیگه هنر زنه که کاری کن -

 . هشت شب خودش رو برسونه خونه
رو که می شنوم یه نگاه به چهره ی آقای کاویان بزرگ میندازم . اخماش  این

از همیشه توی همه و موشکافانه داره نگاهم می کنه نگاهی که دیگه  بیشتر
  . باشم نیست. می فهمم که به پدر شوهرم هم نمی تونم امید داشته مهربون

پس مثل یه زن خوب زودتر برم خونه تا حمید نیومده غذای مورد عالقه  -
 .اش رو درست کنم . از شرکت که برگرده حسابی خسته است

لبخند بی حال میزنم و سریع بساطم رو جمع می کنم و میرم خونه . نمی  یه
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 چرا بابای حمید فکر می کنه کاری رو که خودش عمری نتونسته بکنه فهمم
 !!!پسش بربیام؟؟ من باید از

برای این روز نقشه کشیدم . نمی دونم  امروز تولد حمیده . از یک هفته قبل
قبل از این که گیرنده ی محبت باشی  چه دیوونگی ایه . اما جایی خونده بودم

دارم فکر می کنم پس نیاز های من  بخشنده ی اون باش . هر چند این روزها
باشه باالخره یه روزی از  ؟ محبت چشمه هم که چی ؟ من بی محبت چه کنم

 . بی آبی میخشکه
حنانه سفارش کردم که به حمید زنگ بزنه و  فامیل نزدیک رو دعوت کردم . به

میاد خونه . تمام خونه رو از گل های  به یه بهانه ای مطمئن شه که امشب
ره یه بعد از کلی گشتن باالخ . نرگس و زنبقهای بنش و لوسینتوس پر کردم

حنانه هم اعتراف کرد مثل  کت و دامن خریده بودم که با پوشیدنش حتی
نازنین می افتادم انتخاب  مانکن هاشدم . هر بار تو این هفته یاد قیافه ی

رفتار کنم و جای  لباس برام سختتر میشد .بازم نتونستم خالف میل خودم
کوتاهی دامن  لباس های یه وجبی این کت و دامن رو انتخاب کردم . بابت

 آرایشگاه و مجبور شدم یه جفت بوت چرم ساق بلند بپوشم .به جاش رفتم
 حسابی از خجالت خودم در اومدم .برای خریدن هدیه اش تقریبا کل پس

  . اندازم رو خرج کردم
کیک و غذا و... . همه چیز مرتب و عالی سرجاشه به جز حمید که هنوز هم 

 . می کنه نیومده . مامان زیر گوشم اعتراض
این بچه بازی ها چیه ؟ بیچاره االن خسته و خورد میاد این بساط رو  -

 . میبینه
 !! مامان جان مثال می خوام سورپرایزش کنم ها -

برمیگرده و یه جوری نگاهم میکنه یعنی امیدوارم حمید خودتو  مامان
حمید هم میاد . همگی آماده میشن و به  2باالخره ساعت  . سورپرایز نکنه

مبارک رو می خونن . حمید غافلگیر میشه اما  محض ورودش آهنگ تولدت
احوالپرسی با مهمونها میشینه کنار حنانه و از توی  ظاهرا خوشحال نه . بعد از

بهانه ی گرفتن اونها حنانه کشونده بودش خونه رو به  کیفش مدارکی رو که به
بقیه رو به اجبار میده .ضبط رو روشن میکنم و یه  اون میده .جواب تبریک
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میزنم و می خوام برم طرفش که یه جوری نگاهم  آهنگ شاد میزارم . لبخند
میرم کیک تولدش رو از آشپزخونه بیارم که  . میکنه که از صد تا فحش بدتره

 . خداحافظی می کنه می بینم از جاش بلند شده و داره
 حمید جان ؟ کجا -
امشب چند تا از مهندس ها رو به بهانه ی دعوت شام کشوندم سر میز  -

 . مذاکره . باید برم
  . میرم جلوتر . رو به روش می ایستم

 . نمی شه بندازیش عقب . همه به خاطر تو اومدن -
نه نمی شه . باید قبال با من هماهنگ می کردی . حاال هم خودت  -

 . ازشون عذر خواهی کن دعوتشون کردی خودت هم
 . دنبالش تا راهروی کوچک کنار در میرم که توی دید نباشیم.آرومتر میگم

 . حمید زشته . الاقل بمون کیک رو ببریم بعد برو -
 . کاریه که خودت کردی . به من مربوط نیست -
 بد کردم برات جشن گرفتم؟ تو محبت سرت نمیشه ؟ -
بری ؟ زنای خیابونی هم این طوری چی فکر کردی؟ فکر کردی خیلی دل -

نمیشن . هر چند اگه همین االن با این قیافه بری سر خیابون  آویزون آدم
 . مشتری هم پیدا کنی بعید میدونم یه

میبرم و محکم می کوبم  آتیش میگیرم . می سوزم . نا خودآگاه دستم رو باال
ش جمع صورت توی دهنش . شوکه میشه و اون پوزخند مسخره رو از روی

 میده میکنه . از البه الی دندون های چفت شدش با حرص نفسش رو بیرون
. 

 .بد کردی خانوم کوچولو . تاوانش رو پس میدی . وایس تا به وقتش -
هم بی توجه به من میره بیرون. همین جور دم در ایستادم و رفتنش رو  بعد

 اصال نفسم کنم .دلم می خواد نفس عمیق بکشم تا آروم بشم اما تماشا می
بغض گلوم رو گرفته . می خوام با آب دهنم به زور فرو بدمش اما  . باال نمیاد

اشک چشمام رو تار کرده . دندون هام رو روی هم فشار  . دهنم خشک شده
جلوی بقیه خیس بشه .حنانه کیک به دست میاد  می دم تا مبادا صورتم

 . کنارم و نیشش رو میزنه
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د باید بره .فقط می تونه مدارک رو برام بیاره .گفتم حق داره به منم گفت زو -
 .بهت باهاش هماهنگ کن . خواستی آرتیست بازی دربیاری

یه جوریه انگار می خواد بگه :" خوشم اومد . خوب ضایعت کرد." کیک  لحنش
روی میز وسط پذیرایی و شمع هاشو روشن می کنه . به زور خودم رو  رو میزاره
رسونم . حال آدمی رو دارم که وسط جمع سیلی خورده  مبل ها می به یکی از

شده .دیگه حوصله ی هیچ کدوم از مهمون ها رو ندارم .  .تحقیر شده , له
میرفتن . کاش دیگه هیچ وقت مجبور نبودم هیچ  کاش همشون زودتر

لبخند به نیابت از حمید شمع ها رو فوت می  کدومشون رو ببینم . حنانه با
 . زندگی من رو فوت می کرد کاش یکی هم شمع کنه . فکر می کنم

**********  
یه راست خونه ی مامان اینا . هر چند اونجا  خسته و داغون از سر کار میرم

تا خونه ی حمید .مامان رو که می بوسم  بیشتر برام معنی خونمون رو میده
زم که طرز فکرشون از آدم دور باشه با حس میکنم پدر و مادر آدم هر چقدر هم

 . دلگرمی خوبین
 . سالم چه عجب این طرفا -
  شما که سراغی از ما نمیگیرین -
 . مزاحم تازه عروس و داماد نباید شد -

 . تو دلم میگم چه تازه عروسی هم هستم من .با هم میریم توی خونه
 بابا کجاست ؟ -
 . عمه فروغت رو برده بچه هاش رو ببینه -
 ؟مگه فروغ دوباره اومده اینجا  -
  باز قهر کردن -
 چرا طالق نمیگیره هم خودش رو راحت کنه هم خیال ما رو ؟ -
 مگه کشکه ؟ چی چی رو طالق بگیره . طالق بگیره چی کار کنه ؟ -
 .اینا که سالی به دوازده ماه با هم قهرن چه فرقی میکنه -
از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن . فروغ و محمودم  -

 . خره با هم کنار میانباال
 . اینم شد زندگی آخه .طالق رو واسه همین وقت ها گذاشتن دیگه -
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 ... محمود آقا نه معتاده نه دست بزن داره نه -
مامان تو رو خدا عین این زنای عهد قجر حرف نزن . مگه همه ی زندگی  -

دوست اگه دو تا آدم با هم تفاهم نداشته باشن یا اصال همدیگه رو . همینه
 باشن چرا باید عمرشون رو کنار هم تلف کنن ؟ نداشته

ازدواج باز کنن بعد ازدواج به مشکل بر نخورن .  چشمای کورشون رو قبل -
ها نیست بعدش آدم باید چشمش رو به  بعد ازدواج دیگه وقت این حرف
 . روی ایرادای طرف مقابلش ببنده

 اگه قبل از ازدواج مهلتی داشته باشن -
که از لحنم فهمیده دارم خودم رو میگم چشماش رو ریز میکنه و بهم زل مامان 

 . میزنه . یک دفعه براق میشه توی صورتم
بهت گفته باشم مژده این پنبه رو از تو گوشت دربیار که طالق بگیری . فکر  -

 ... میکنی بعد طالق بهتر از حمید گیرت میاد ؟ یا نکنه هنوزم
 ره ازدواج کنم ؟کی گفته من می خوام دوبا -
پس می خوای تا آخر عمرت بشینی ور دل من، نیش و کنایه های فک و  -

بشنوی .تا ابد هم که ما زنده نیستیم . می خوای گیر گرگ جماعت  فامیل رو
عمه فروغت با این همه جنگ و دعوا راضی به طالق نیست .  بیفتی؟ همین

  . اباشخورد پا نمیشه بیاد خونه ی ب آدم تا تقی به توقی
 ... مامان من شما که نمی دونید آخه -
نمی خوام هم بدونم . خوب نیست آدم مشکل خونشو بیاره بیرون برای  -

حتی اگه مادرش باشه . یاد بگیر که زندگی مستقل مشکالت  کس دیگه
ماها صورتمون رو جلو دیگران با سیلی سرخ نگه  خودشو داره . همه ی

 . میداریم
 د من حرف بزنم . میدونید حمید چه کار میکنه ؟شما اصال میزاری -
مردا همه همینن . البد محبت از تو نمی بینه که یه جای کارش میلنگه . من  -

 . که دختر لجباز خودم رو می شناسم
رو میبندم و دیگه ادامه نمی دم . اومده بودم بگم داماد سر به زیرتون ،  دهنم

 منو تو راه بیاره من هر کاری کردم به هوا از آب دراومده . جای اینکه سر
نتونستم از بیراهه بیرون بکشمش . دلم پیشش نبود و هر کاری کردم که 
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دست بیارم اما منو بد جوری شکسته . که دیگه بریدم . که خسته ام .  دلشو به
میخوام که سر روش بزارم . یه سینه که بهش تکیه کنم و راحت اشک  یه شونه

ی مامان دیگه حرفی نمی مونه . فکر میکنم مامان راست با حرفا بریزم . اما
بگیرم که چی بشه ؟ آدم تنها تنهاست دیگه .جاش دیگه چه  میگه . طالق
 . فرقی میکنه

 با صد هزار مردم تنهایی
  بی صد هزار مردم تنهایی

روی تلویزیون نشستم که به صدای بلند رعد وبرق از جا می پرم . نگاهم  و به
می شه پشت پنجره . صدای بارون شدیدی که شروع به باریدن می  کشیده

اما انگار من که عاشق بارون بودم دیگه انگیزه ای برای  کنه وسوسه انگیزه
پنجره هم ندارم .خوش به حال بارون ، انگار هیچ وقت  دیدنش حتی از پشت

.  متماشاگری نداشته باشه .من اما از نفس افتاد از نفس نمی افته حتی اگه
ماه جهنمی با یه کمد پر از هدیه های باز نشده ,  حاال بعد از هفت ماه , هفت

بی جواب وبا یه کوه غرور خرد شده از محبت کردن و  با یه کوله بار نذر و دعای
بیست و دو سه سالگی از زندگی بریدم .فکر  محبت ندیدن خسته شدم . توی
اره ونم به یکی پناه ببرم .دوبگذشته که بت میکنم دیگه تنهایی بسه .اون قدر

فیلمی که گذاشتم تا ببینم . مرد  چشم می دوزم به صفحه ی تلویزیون و
رو که در حال مرگه تو آغوشش  قهرمان فیلم وسط برف ها زانو زده و عشقش

کدوم آغوشی گرم می کنه ؟  گرم می کنه . فکر می کنم تن یخ زده ی من رو
کشم . دختر فیلم می میره  روی بازوهام می ناخودآگاه لرز می کنم . دستام رو

اگر بمیرم کی می  و مرد سرش رو توی سینه اش می گیره . فکر می کنم من
روز پیدام می کنن  فهمه ؟ حتما مثل پیرزن های تنها از بوی تعفنم بعد از چند

صدا روی  . مرد معشوقش رو با گریه می بوسه و اشکای من مثل همیشه بی
یا به  نمی دونم به حال کی گریه می کنم . دخترک , مرد ؟ صورتم می ریزه .

 حال خودم ؟
******* 

بچگی هام پناه آوردم . خونه ای  بعد از کلی تالش بی نتیجه بازم به خونه ی
دوست داشتنی . سینه ام سنگینه .  که توش بزرگ شدم . یه آپارتمان نقلی اما
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دا فکر می کردم مشکالت خ توی دلم پر شده از حرف های نگفته . همیشه ی
دیگه کم آوردم . دلم می  من مال خودمن و باید خودم حلشون کنم . اما حاال

گریه کنم . دلم می خواد  خواد سرم رو بزارم روی پاهای مامان و یه دل سیر
نگاهم میکنه .از  براش درد دل کنم .دیگه مهم نیست بهم چی میگه .چطوری

ی پذیرایی  ره مزاحمی نیست . از پنجرهقبل زنگ میزنم که مطمئن شم دوبا
آشپزخونه بیرون  خیابون فرعی رو به رو رو نگاه می کنم که مامان باالخره از

میرم کنارش  . میاد . سینی چایی رو میزاره روی میز و خودش هم میشینه
ان گرمی لیو میشینم و لیوان چایی رو برمیدارم و توی دستم می گیرم . شاید

 . گرم کنه . به صورت خسته ی مامان نگاهی میندازموجود یخ زدم رو 
 چه خبر؟ -
 .سالمتی -
 فشارت در چه وضعیه ؟ -
 . مثل همیشه . اگر پایین باشه تعجب می کنم -

می خواد بپرسه تو در چه وضعی هستی؟ زندگیت چطوره ؟ اما نمی  دلم
ازم  اون دفعه دیگه باهاش حرف نزدم . اما اونم دیگه چیزی پرسه . بعد از

خیلی صمیمی نبودیم اما حاال انگار دنیایی از هم دور  نپرسید .هیچ وقت
منه یا تقصیر اون ؟ هر دومون توی تنهایی با  شدیم .فکر می کنم تقصیر

سکوت می کنیم. تو سکوت چاییم رو می  مشکالتمون سر و کله میزنیم و
م از اتاق وقتی برمیگردم مامان ه . خورم . لیوان ها رو می برم تا بشورم

 . دستشه به طرف من می گیره خودشون بیرون میاد . جعبه ای رو که توی
دو روز بعد عروسیت پیک موتوری آوردش . بهت ندادمش . گفتم دیگه  -

 . بهش فکر نکنی و بچسبی به زندگی خودت
رو میگیرم و روی مبل کنارم وا میرم . بازش که می کنم یه دنیا خاطره  جعبه

وی صورتم . نمی تونم چیزی بگم . فقط همه ی گالیه هام رو میشه ت کوبیده
 . چشمام و به مامان نگاه می کنم میریزم توی

میشی . اما حاال که خدا رو شکر  گفتم چشمت بهشون بیفته دوباره هوایی -
بریزمشون دور گفتم شاید یه  زندگیت خوبه و روی غلطک افتاده . خواستم

 . رهچیزی توش باشه که به دردت بخو
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مامان رو نمی فهمم اما انگار اون هم می دونه اگر این وسائل رو  بهانه های
هیچ وقت نمی بخشیدمش . نفسم حبس میشه توی سینه و  دور میریخت

 . هم نمی تونه نگاهم رو از جعبه بگیره مات میمونم . صدای مامان
ره فیلت خدا رو شکر که همه چی به خیر گذشت . اینا رو ندادم بهت که دوبا -

 . یاد هندوستان کنه ها ! حواست که هست
می کنم چه درددلی! وقتی اونها حتی می خواستن خاطرات من رو هم  فکر

هنوز هم فکر می کنن من گناه نا بخشودنی ای مرتکب شدم .  . مصادره کنن
خوشترین دوران عمرمن بودن . انگار مامان هم می دونه من  اینا خاطرات

تونم اون قدر شاد و بی خیال زندگی کنم. در جعبه رو  دیگه هیچ وقت نمی
خداحافظی سرسری میزنم بیرون .دیگه می دونم که باید قید  می بندم و با یه

بزنم .تمام راه تا خونه توی تاکسی برای دوباره باز کردن  حرف زدن رو بازم
توی دستام نگه داشتم با خودم کلنجار میرم . پله های  جعبه ای که محکم

باال میرم و خودم رو توی خونه پرت می کنم . در رو با  ارتمان رو دو تا یکیآپ
وسط سالن روی زمین میشینم . جعبه رو باز می  پشت پا میبندم و همون

وسواس بیرون میارم . عکس های نامزدی  کنم و تک تک وسائل توش رو با
خریدیم و با هم خوندیم , تمام کادو  مهرداد و نازنین , کتاب هایی که باهم

فرستاده بودم , چنگال غذاخوری رستوران  هایی که برام گرفته بود و براش پس
چی خورد , کنار همه ی این وسائل  همون که هنوز هم نمی دونم باید باهاش

خودنویسی که بهش هدیه  یه سی دی هست که ندیده بودم به اضافه ی
میشه اشک رو توی  زارم .ترانه ای که پخشدادم . سی دی رو توی پخش می

 . چشمام جمع می کنه
 مي خواستم بهت بگم چقدر پريشونم

 ديدم خود خواهيه ، ديدم نمي تونم
 تحمل مي کنم بي تو به هر سختي

 به شرطي که بدونم شاد و خوشبختي
 چيکار کردي که با قلبم به خاطر تو بي رحمم

 تو مي خندي ، چه شيرينه گذشتن
 ي فهمم ، تازه مي فهممتازه م
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 تو رو مي خوام ، تموم زندگيم اينه
 دارم مي رم ، ته ديوونگيم اينه

 نمي رسه به تو حتي صداي من
 تو خوشبختي ، همين بسه براي من

رو توی دستم می گیرم و بهش خیره میشم . پلک که میزنم  خودنویس
ش یه تصویر جلوی چشمام رو می شوره و به جا صورتم خیس میشه و اشک

توی داش بورد ماشینش یه خودنویس طال  تصویر دیگه رو میشونه . روزی که
 . پیدا کردم

 دنبال چی میگردی ؟ -
دنبال اسرار مگو . داش بورد ماشین آقایون مثل کیف خانم هاست میشه از  -

وسائلش به زوایای تاریک شخصیتشون پی برد . صبر کن ببینم این چیه  روی
 . گندوجوراب بو  . یه لنگه

این رو که میگم برمیگرده و با چشمای گرد شده نگاهم میکنه . یه لبخند 
 . شیطانی تحویلش میدم و دستمال توی دستم رو تکون میدم

 چه کنیم . می توانیم دیگر -
یه الیی نافرم میکشه که پرت میشم توی بغلش . خودم و جمع جور  بالفاصله

ند لحظه قبلم روی لباش نشسته میگردم طرفش لنگه ی لبخند چ میکنم و بر
 . این کار رو کرده . محکم با مشت به بازوش میکوبم .معلومه از روی قصد

 خیلی نامردی -
 چه کنیم . میتوانیم دیگر -
  الاقل یه چیز جدیدتر میگفتی . خب بزار ببینیم دیگه چی این تو قائم کردی -
 واو! یه خودنویس ! اونم از نوع طالش -
 و ندارهقابل شما ر -
 جدی جدی طالست ؟ -
 . اوهوم -
 از کجا آوردیش ؟ از غار علی بابا ؟روش چی نوشته ؟ سونیا ؟ -
 . هدیه ی اونه -
برای چی انداختیش این تو ؟ گم و گور میشه ها . من جای تو بودم این رو  -
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 . میزاشتم توی جیبم .خیلی های کالسه
 یشتر دوست دارم . برام شانساما من همین خودنویسی رو که از تو گرفتم ب -

 . میاره . سند ازدواجم رو هم جز با این با چیز دیگه محاله امضا کنم
 . خودنویس توی جیب پیراهنش رو با یه ظرافت خاصی لمس میکنه

رو آروم برمیدارم و دستی روش میکشم بعد محکم بین انگشتام  خودنویس
وشی که داشتیم برای من اون خودنویس رو با تمام روزهای خ . نگهش میدارم

 . پس فرستاده بود
************ 

 
  راستی این پایان فصل اوله

  
  فصل دوم

  دل من يه روز به دريا زد و رفت
 پشت پا به رسم دنيا زد و رفت

میره روی آهنگ بعدی . سرد و کرخت شدم اما نوای این ترانه هنوزم  ضبط
ک های کف اتاق خواب رو به یادم میاره .چشمام دیگه سرامی حس گرما رو

خاطره ی اون روز توی ذهنم واضحه .اون روز هم همین  تشخیص نمیدن اما
این آهنگ بودم خصوصا که تنها توی اتاقک  آهنگ رو گوش میکردم. عاشق

پخش میشد .توی حال خودم داشتم  ماشین با صدای بلند ,انگار دورم
م از صدای وحشتناک هنوزم دل .خواننده رو با صدای خودم همراهی میکردم

 .ترمز ماشین میلرزه
  يه دفعه بچه شد و تنگ غروب

  سنگ توی شيشهء فردا زد و رفت
  حيوونی تازگی آدم شده بود

 به سرش هوای حٌوا زد و رفت
چیزی که به ذهنم میرسه صدای یه سرزنشه بلنده ." وای خدا همین رو  اولین

ن بردنت چی بود که حاال آخه دختره ی نفهم یواشکی ماشین بیرو کم داشتم
 "کنی؟ این طوری گیر
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نه خدا رو . با ترس و لرز سرم رو بلند میکنم و به رو به رو یه نگاهی میندازم
.  شده بود شکر انگار به موقع زدم رو ترمز وگرنه هیوندای به این خوشگلی له

با  خدا چه راننده ای هم داره . انگار نه انگار ،هنوزم مشغول حرف زدن
 یلشه . پیاده میشم . از اون جایی که همیشه بهترین دفاع حمله است یهموبا

 نفس عمیق میکشم . سعی میکنم ته مونده ترسم رو به خشم تبدیل کنم. راه
 میافتم میرم یه نگاهی به ماشین ها میندازم که سپر به سپر شدن. دوباره سر

 . اشون نشستنبلند میکنم . نخیر جناب راننده هنوز هم با خیال راحت سر ج
جلوتر میرم خم میشم به شیشه سمت راننده میزنم .راننده حتی برنمیگرده 

کنه . حرصم درمیاد و با ناخن هام روی شیشه ضرب میگیرم . آقا که تازه  نگام
  شون تموم شده با خونسردی پیاده میشه . زل میزنم بهش میگم مکالمه

 چه عجب قدم رنجه فرمودین تشریف آوردین ببینین چه کار کردین -
منتظر میمونم بلکه چیزی بگه اما همین طور از پشت عینک دودی اش داره 

 منو تماشا میکنه
نه بابا تو رو خدا این قدر خودتونو ناراحت نکنین . چیزی نشده که . عذر  -

 خواهی واسه چی ؟
دین تو اصلی اگه مقصری هم باشه که شما داشتین از تو فرعی میپیچی -

 . تصادفی نشده اون هم شمایین
نه بابا کم کم داشتم نگران میشدم شکه شده باشین . شما داشتین با  -

سام آور میروندین ضمنا با موبایلم حرف میزدین. حاال من شدم  سرعت سر
  مقصر ؟
ونه رو از چشماش بر میداره تازه به چهره اش دقت میکنم . جو عینکش
ساله خوش چهره با چشمای سبز تیره .یه قدم میرم عقبتر و  82 85حدودا 

اون خوش تیپ هاس ! بوی عطرش از شش فرسخی داد  وراندازش میکنم از
فکر میکنم جلوی جوونا باید سفت تر وایستاد.  میزنه که مارک اصله .یه لحظه

 .پیچت می کنن وگرنه فیتیله
به اصلی ایست داره اینو که تو آیین نامه در هر حال موقع ورود از فرعی  -

 نوشتن
بنده هم ایستادم منتها اگه شما چشماتون ضعیفه و تابلوی حداکثر سرعت  -
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بینید چطوره جای عینک دودی از عینک طبی استفاده کنید . نترسید  رو نمی
هم نمیریزه . علمم که پیشرفت کرده لنز اومده . یه چشم پزشک  تیپتون به

 چهار راه هست اگه تا اونجا نزنید کسی رو به کشتن بدید ینخوبم سر هم
میشه بگید از کدوم دانشکده فارغ التحصیل اپتیو متری  . ممنون از لطفتون -

خیلی خوب بودن . از فاصله دور بدون تجهیزات  شدین ؟ اساتیدتون
 . تشخیصتون عالیه

بعضی استعداد کرد .خدا همه چیز رو که به یه نفر نمی ده . به  چه میشه -
مختلف میده مثل من . به بعضی ها هم فقط پول میده مثل  سرشار تو موارد

 شما
حرفی که زدم پشیمون میشم . یعنی خاک بر سرت مژده . اینم  بالفاصله از

که نمی تونی جواب بدی خب حداقل دهنتو ببند . خوبه  حرف بود تو زدی؟ تو
چه ؟ کفرم رو درآورده بود خب.  بگه؟بعد فکر میکنم به من االن یه چیزی بهت
کردن پیاده شدن یه نگاه نمی ندازه ببینه به من خسارت  بعد یه ساعت لطف
به دو می کنه . تو همین فکرام که صدای خنده اش بلند  زده یا نه با من یکی

 .میشه
 االن مشکل اینه که دست فرمون من از شما بهتره یا ماشینم از ماشین شما؟ -

 .کرد جنابعالی عقده ای تشریف دارینخوب شد؟ خیال 
نخیر مشکل اینه که عذرخواهی بلد نیستین .یه عذر خواهی خشک و خالی  -

 اینقدر سخته؟
آخه من عادت به عذر خواهی خشک وخالی ندارم . مایل باشین با یه قهوه  -

 ترش کنیم
از توی آستینم جوابشو بیرون نکشیده ام که صدای ترمز و بعدم شکستن  هنوز

ماشین نگاهم من و مخاطبم رو به چند متر عقب تر می کشونه . یه  چراغای
از پشت به هیوندای خوشگل طرف مقابل کوبیده . اوضاع رو که  راننده دیگه

 : دلم خنک میشه .برمیگردم و سوار ماشین میشم و میگم این طوری می بینم
 .ظاهرا پول قهوه رو برای تعمیر ماشینت الزم داری -

اب دادن بهش نمی دم .دنده عقب می گیرم و به سرعت از اون جا مهلت جو
 دور میشم
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به جای قرارمون که می رسم قیافه ی عصبانی فرشته و سارا از همون دور 
  . ترسناک به نظر میرسه

  سالم رفقای گرامی -
سالم و زهر مار نیم ساعته ما رو اینجا کاشتی . ال اقل وقتی زنگ می زنیم  -

  . ونیم چقدر دیگه باید منتظر جنابعالی بمونیمجواب بده بد
حاال چرا این قدر توپت پره . عوض تشکرته اومدم ببرمتون گردش ،صفا  -

 . سیتی
میخوای ما رو ببری یا خودت تنها تنها رفته بودی ؟تو این مدتی که معطل  -
 بودیم می تونستیم بریم اسالیدای شبکه رو پرینت بگیریم . اما گفتیم اگه تو

 . و تو بیای نمی بینیمت . به موبایلتم که زنگ می زنیم جواب نمیدی بریم
 . موبایل من که زنگ نخورد -
 . دوباره گذاشتی رو سایلنت یادت رفته البد -
  نه بابا . بزار ببینم -

از صندلی عقب بر میدارم . هر چی زیر وروش می کنم گوشیم رو پیدا  کیفمو
تو ی داشبورد رو نگاه می کنم .نخیر نیست که  جیبامو می گردم . . نمی کنم

 . نیست
  سارا یه زنگ به من می زنی ببینم صداش از کجا درمیاد -

 سارا شروع میکنه به شماره گرفتن . سه ثانیه طول نمی کشه که قطع می کنه
.  
 البد خونه جا گذاشتی . یه آقایی جواب داد -
ردم ورش داشتم . بده گوشیتو نه بابا موقع اومدن خودم از شارژ درش آو -

 . ببینم
این بار خودم شماره می گیرم . یه صدای غریبه جواب می ده . هول میشم 

 می پرسم
 ببخشید شما ؟ -
 شما زنگ زدین . اونوقت از من می پرسین؟ -
 . من شماره گوشی خودمو گرفتم -
  . آهان پس شما همون خانوم بد اخالقه این -
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 شما کی هستین؟ -
 ن آقا مایه دار عینکیههمو -

یادم افتاده موقع بیرون اومدن از خونه مثل همیشه عجله داشتم و  تازه
جیب مانتوم گذاشتم .احتماال موقعی که از ماشین پیاده شده  گوشیمو توی
افتاده بوده . با چشم غره ی فرشته خنده ام رو جمع می کنم و  بودم از جیبم

 . ادامه میدم با یه صدای جدی
  ن ببخشید . در هر حال ، من گوشیمو الزم دارمآها -
 . من فکر کردم یادگاری واسه من گذاشتینش -

 نخیر این ظاهرا روش خیلی زیاده
  یادگاری واسه ی شما همون سپر داغون ماشینتون بسه -
ااا! پس میخواستین بهم شماره بدین روتون نشد مستقیم این کار رو  -

 بکنید؟
 ارم .فکر می کنم اگه بخواد اذیتم کنه چی ؟حوصله ی کل کل کردن ند

آقا من بر عکس شما آدم مبادی آدابیم . پس تا ادبم سر جاشه میشه لطف  -
 کنین گوشیم رو بهم برگردونین؟

 . منم می خواستم همین کار رو بکنم . منتظر بودم خودتون تماس بگیرین -
 میشه لطف کنین بدینش پیک برام بیاره -
و فقط به صاحبش تحویل میدم .چه کنم امانت دار خوبیم نه .من گوشی ر -

 .دیگه
 . خیلی خوب آدرس بدین بیام بگیرمش -
 . االن که نمیشه .آخه االن سر کارم -

قروچه ای می کنم . فرشته می زنه به شونه ام و با اشاره می پرسه  دوندون
بل رو این یارو هم که ظاهرا میخواد هنوزم دعوای یک ساعت ق جریان چیه ؟

 .سعی میکنم صدام رو خیلی باال نبرم ادامه بده .دارم
شما می خواین گوشی منو پس بدین یا می خواین اذیتم کنین ؟باید یه  -

 جور دیگه باهاتون حرف بزنم ؟
انگار زیادم موفق نبودم چون سریع متوجه عصبانیتم میشه و لحنش تغییر 

 : میکنه .خیلی مودب می گه
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ن قصد جسارت نداشتم . می تونین تا فردا صبر کنین خواهش می کنم . م -
 بعد یه جایی قرار بزاریم بیاید گوشیتونو تقدیم کنم ؟

 باشه . کی و کجا ؟ -
 بعد از ظهر کافی شاپ کویر نزدیک همون خیابون امروزی . خوبه ؟ 4 -

 خوبه . می بینتمتون -
  .اراگوشی رو که قطع می کنم می رم زیر رگبار سواالی فرشته و س

********* 
نگاهی به  پله های کافی شاپ رو با دو باال میرم . به پشت در که می رسم

بازم  ساعت می اندازم .خوبه درست سر وقت رسیدم .می خوام در رو باز کنم
 فکر می کنم اگه نیومده باشه چی؟ اگه سر کار باشم چی؟به کسی هم توی

بگن مواظب گوشی خودت هم  خونه جریان رو نگفتم .بگم که چی ؟ بعدا بهم
باشی ؟ به جهنم باالخره یه کاریش می کنم . میرم تو . همون اولین  نتونستی

میز کنار پنجره می بینمش .سعی میکنم نفس عمیق و آسودگی  نگاه پشت
 . ندم . جلو میرم خاطرم رو خیلی بروز

  سالم -
 سالم . عصر به خیر -
 دیر که نکردم -
 ل شما ؟نه درست سر وقت . حا -

از این همه مودب شدن یک دفعه اش ناخودآگاه ابروهام باال می پره . 
 . خودش میفهمه و می خنده

 . اثرات زهره چشم گیریه دیروزه -
خنده ام رو نصفه نیمه می خورم . هر چند توی چشماش یه نگاه معصومی 

 . هست که آدم خیلی هم نمی تونه بهش سخت بگیره
 نبوده .هنوزم من ایستادم و شما نشستین ولی ظاهرا به حد کافی -

انگار خیلیم تو جمع کردن لبخندم موفق نبودم که دوباره دل وجرات گرفته و 
 . شوخی رو شروع میکنه

  آخی تعارفتون نکردم ؟ از تعارف دیروزم خیری ندیدم آخه -
صندلی رو عقب می کشم میشینم رو به روش . گارسون میاد دو تا قهوه 
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 . میزاره جلومون و میره . چشماش پر شیطنت میشه . به روی خودم نمیارم
 . اگه لطف کنین گوشی منو بدین زودتر رفع زحمت می کنم -
 . نه بابا .همین جوری که نمیشه . یه نشونی ای چیزی -
روز برای این که گوشیمو پیدا کنم بهش زنگ زدم نشون به اون نشون که دی -

 . بعدم شما جواب دادین
هر کی یه شماره ای رو بگیره گوشی مال خودشه ؟ یعنی اگه من به شما  -

بدم شمام لطف کنین یه زنگی به من بزنین گوشی بنده مال شما شده  شماره
  ؟

 . رهنمی خوام بحث رو کش بدم . انگار این طرف از منم زبون دارزت
  . یه نوکیا تاشو مشکیه -

گوشی رو از توی جیبش در میاره میگیره طرفم . دستمو جلو می برم که گوشی 
 . رو بگیرم که دستش رو عقب میکشه . اخمام میره تو هم

 . اااااامژدگونیش چی میشه -
 بله؟ -
 یه رسم پسندیده داریم به اسم مژدگانی . نشنیدین تا حاال ؟ -
 چقدر؟ -
 . ئید . من کال آدم کم توقعیم .همین که یه قهوه مهمونم کنید کافیهنفرما -
  خیلی خوب . قبول -

 . گوشی رو میگیره طرفم و میگیرمش . بازش میکنم و یه نگاهی می اندازم
 . کسی زنگ نزد ومسیجاتو باز نکردم.شماره خودمم تو گوشیت سیو کردم -
تا االن سایت کاخ سفیدم هک خدا رو شکر لپ تابمو گم نکرده بودم وگرنه  -

 .کرده بودین .شمارتونم گمون نمی کنم الزمم بشه
قابلی نداشت .گذشته از این گمان نمی کنی ولی مطمئن که نیستی .ضمنا  -

 . عکس خوشگالتو هم برداشتم که بزارم روی شمارت توی گوشی خودم یکی از
م تو ح .براق میشمیشه . فکر کنم رنگم حسابی میشه شبیه به اروا چشمام گرد

چیزی بارش کنم .چشمم به نگاه شیطونش که میفته یادم  صورتش که یه
  عکسی نگه نداشته بودم .یه کارت ویزیت میگیره طرفم میاد اصال توی گوشیم

 . این یکی رو مطمئنم الزمت میشه . قلبت داشت وای می ایستاد -
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 " کارت رو میگیرم "دکتر آرشام آوانسیان
نکنه .آقایون اطبا همگی اینقدر خیرخواهن؟ یا فقط شمائین  دست شما درد -

 . که همه جا دنبال مشتری جور کردنید
 . چه کنیم فداکاری تو ذاتمونه -

میخوام گارسون رو صدا کنم پول این قهوه کذائی رو حساب کنم که مانعم 
 میشه و میگه

کاری . این دفعه رو من حساب کردم اما یادت باشه یه قهوه به من بده -
 خانِم؟

 . من مژده ام -
 . ببین تو رو خدا . دنبال مژدگانی بودیم خود مژده گیرمون اومد -

پشت چشمی براش نازک می کنم که بقیه حرفش رو می خوره . از کافی شاپ 
 . میایم بیرون

 خوب .خیلی ممنون . خداحافظ -
 چی چی رو خداحافظ . الاقل یه تعارف می کردی منو می رسوندی -
 شما که ماشین دارین . اونم از نوع مرغوبش -
مثل اینکه بدجور چشمت این ماشین منو گرفته ها . بدبخت چه بالیی هم  -

اومد . فقط خواهشا چشمت یه وقت خودم رو نگیره که اول جوونی  سرش
 . دارم هزار تا آرزو

 چی؟ -
تا یه  وهیچی داشتم میگفتم دیروز تصادف کردم . اینه که اگه لطف کنین من -

 . جایی برسونین ممنون میشم
مردد نگاهش میکنم .آخرم ریموت ماشینو میزنم و تعارفش میکنم .بالفاصله 

 . سوار میشه
 . سکوت خوبه ها .اما من می ترسم بد عادت شم -
 . دست بیخ گلوی جنابعالی نذاشتم که سکوت کنین -
 .یه بیو بدین بد نیست -
 ! نیومده پسر خاله شدیا -
قربونت از اون چشم غره ها به من نرو . می ترسم بعد شب تو رختخوابم نه  -
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 .غرق میشم
 . از پر رویی این دکتر از راه نرسیده چشمام گرد میشه

 کجا برم ؟ -
سالمه . رزیدنت قلب ام . شهید بهشتی درس  82فعال مستقیم برو . من -

  . خوندم
 ؟27 -

 . چه کنیم دیگه . جز نوابغ بودیم -
 .ب باش ندزدنتمواظ -
اتفاقا چند تا پیشنهاد خوب برای فرار مغز ها داشتم . بپیچ به راست . بهت  -

 . سالت باشه 82می خوره 
 نه بابا !!!خودت حدس زدی یا کسی هم کمکت کرد؟ -
  خوب خودت بگو -
 . دکتر شدی ولی یاد نگرفتی سن خانمها رو نمی پرسن -
ن شم پیشنهاد ازدواجمو پس حاال مثال چی میشه ؟ می ترسی پشیمو -

 !!!بگیرم ؟
 . هه ههه !بی مزه -
عجب آدمی هستی زیر زبون منو کشیدی بازجویی ام کردی حاال یه کلمه  -

  هم بروز نمیدی
دانشگاه تهرانم . رشته تحصلیم به کار شما نمیاد خدا  ITدانشجوی سال آخر -

 . رو شکر . نسبت به بابابزرگی مثل توام بچه محسوب میشم
بچه جان از بزرگترت اجازه گرفتی داری با ماشینش بازی میکنی ؟ هر چند  -

 . ماشین بازی پسرونه است . بپیچ به چپ
 . اگه جای این همه چپ و راست آدرس بدی راحتتر نیست -
 . آخه بچه ای هنوز . می ترسم گم شی -
 تمآخه نگرانم با این سن و سال آلزایمر بگیری به مقصد نرسیده رو دس -

 . بمونی
 . خوشم میاد کم نمیاری . فرعی بعدی رو برو راست بعدش دیگه مستقیمه -

 . بعد از کلی چپ و راست برمیگردیم جلوی کافی شاپ
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تشخیص طبیت هم اگه به اندازه آدرس دادنت خوب باشه که وای به حال  -
 . مریضات . برگشتیم سر جای اولمون که

  . ل کنم به امان خداخوب ماشینمو که نمیشد همین جا و -
 ... تو که گفتی -
من گفتم تصادف کردم .نگفتم ماشین نیاوردم که . رفتیم یه دوری زدیم  -

 .خوش گذشت . تا بعد
همین طوری مات و مبهوت به این موجود نگاه می کنم که با لبخند پیاده 

  .میشه . میره طرف هیونداش که یه کم دورتر از کافی شاپ پارکش کرده
********** 

کالس ساختمان داده ها استاد با لهجه ی غلیظی داره یه مبحث سخت رو  سر
و به قیافه ی هاج و واج ما هم اصال اهمیتی نمیده وهمچنان زده  درس میده
زبان اصلی و با دور تند جلو میره . همه تند تند دارن نت برمیدارن  روی کانال

هم میریزه . " دنیا دیگه دفعه جو جدی کالس رو صدای بنیامین به  که یک
همه برمیگردن و به من زل میزنن . هول میشم . هر چی  ."... مثل تو نداره

میکنم موبایلم رو پیدا نمی کنم ."نه داره نه میتونه بیاره ..."  کیفم رو زیر و رو
باالی سرم ایستاده و با عصبانیت نگاهم میکنه و با پنجه ی پا به  استاد هم
دلم میگم انگار با ریتم آهنگ ضرب گرفته . لبم رو گاز  کوبه .تو زمین می

از این با لبخندم اوضاع رو خراب نکنم .کیفم رو برمیگردونم و  میگیرم بیشتر
 . روی دسته ی صندلی .صبر استاد تموم میشه و به حرف میاد موبایلم میفته

به  ااگه به سالمتی گوشیتون رو پیدا کردین , تشریف ببرین بیرون . هم شم -
 . تلفنتون میرسین هم ما به درسمون

 . معذرت می خوام . االن خاموشش میکنم -
 . از روز اول گفتم سر کالس من موبایال خاموش . بیرون -

صدای خنده ی چند تا بچه ها اعصاب رو به هم میریزه . خصوصا یوسفی که 
 . دوباره خودشیرینیش گل می کنه

.خدا رو خوش نمیاد جوون مردم اون  البد منتظر تماس خیلی مهمی بودن -
 .طرف خط بال بال بزنه

می خواد جواب دندون شکنی بهش بدم اما برای امروز به حد کافی استاد  دلم
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کردم . نمی خوام آخر ترم باهام سر لج بیفته .وسائلم رو جمع میکنم  رو عصبی
یر کالس میزنم بیرون .صدای زنگ گوشیم هم همزمان قطع میشه . ز و از در

غرغر میکنم . خدا بگم این مهدی رو چه کار کنه . صد دفعه گفتم  لب با خودم
من دست نزن . به این میگن تلفن نه اسباب بازی .نمی فهمم  " به موبایل

فکر کردن که تازه بعد ده سال هوس بچه دوم کردن .حاال  مامان و بابام چی
زنم. اصال این خروس ساله سر و کله ب 18 11پسر بچه  من مجبور باشم با یه

منو سر کالس برد ؟ "تا می خوام شمارش رو چک  بی محل کی بود که آبروی
ی گوشیم که نگاه می کنم اسم آرشام رو می  کنم دوباره زنگ میزنه . به صفحه

  بینم . آرشام دیگه کدوم ...؟
 بله ؟ -
 . سالم . صبح به خیر -

 . صداش رو میشناسم . همون راننده ی اون روزیه
 علیک . امرتون ؟ -
 . امروز انگار خیلی خوش اخالقی ها -
 همینه که هست . فرمایش ؟ -
 . زنگ زدم قرار بزاریم امروز ناهار با هم باشیم -
 . ببین آقای دکتر . اشتباه گرفتی -
اااا! یعنی این شماره ی مژده خانوم نیست ؟ ولی صدای شما که خیلی شبیه  -

 ؟ اونه . شما برادر دوقلوشین
من از این لوس بازیا خوشم نمیاد . شما دکترا که دست و بالتون بازه . برو  -

 .سراغ یکی که از نمکدونی مثل تو خوشش بیاد
آره واقعا . میدونم اگه با تو ناهار بخورم سوءهاضمه میگیرم . ولی چه کار  -

 . کنم ؟ قهوه ی تلخو به آبنبات قیچی ترجیح میدم
 . و همون آبنبات برات بهترهبا توجه به بی مزگی ت -
بیا به جای بحث درباره ی آشپزی به یه تشخیص پزشکی در مورد مرض تو  -

 . فکر کنم صبح از دنده ی درستی از خواب بیدار نشدی قولنج کردی . برسیم
 . از کوره در میرم

همین االن به خاطر تلفن جنابعالی از کالس اخراج شدم اگه دستم بهت  -
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 ر الزمت میکنم . شیرفهم شد ؟برسه خودم دکت
  بی توجه گوشی رو خاموش می کنم

رای کشی می کنیم ب توی حیاط دانشکده با چند تا از بچه هاایستادیم و لشکر
ن افتاده از ساختما رفتن به سینما .چشمم به سمن می افته که با شونه هایی

 میزنم پشت اداری دانشگاه بیرون می آد . به طرفش می رم یکی محکم
 . کمرش

آی خانم کجا ؟کجا ؟ استاد آزاد امروز نیومده .می خوایم بریم سینما .توام  -
 میای ؟

 . نه حوصلشو ندارم -
 ! بیا دیگه . خوش می گذره . از این اتفاقا قرنی یه دفعه بیشتر نمی افته ها -
 . باشه یه دفعه ی دیگه -

نشکده رو دور توجه , همون طور که توی عالم خودش غرقه ساختمون دا بی
همیشه هر شیطنتی توی دانشکده باشه یک طرفش به من و سمن  . میزنه

اطالعیه ی ساختگی عدم تشکیل کالسها را به تابلو  ختم میشه چه وقتیکه
فالپی های تکالیف کالس های دیگر را از قفسه استاد  اعالنات میزدیم یا وقتی

ز بچه های کالس دوستی هر چند با هیچ کدوم ا . برنامه نویسی کش میرفتیم
رابطه ی خوبی داریم . نمی فهمم امروز چرا بر  نزدیکی نداره اما من و سمن

 . میرم خالف همیشه گرفته است . دنبالش
چی شده بابا ؟ آخر ترمه بیا بریم قبل امتحانا یه انرژی توپ بگیریم .که شب  -

 . امتحان فاتحمون خوندست
الس ها میره . روی صندلی میشینه و بدون اینکه نگاهم کنه به یکی از ک
 . سرش رو روی دسته اش می ذاره

 . تو برو خوش بگذره -
 . بیا دیگه .بابا ما که نمی ریم فیلم ببینیم میریم ملت رو فیلم کنیم -
 .حسش نیست مژی -
 . بدون تو مزه نمیده آخه. بیا خودم حالت رو جا میارم ضعیفه -

شونه هاش متحیرم میکنه . دستم رو  رو نمی ده اما تکون خوردن جوابم
چونه اش و سرش رو بلند می کنم . صورتش خیس اشک شده .  میزارم زیر
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ذارم .صبر میکنم بلکه یه کم آروم شه . نمی تونم  سرش رو روی سینه ام می
وقت از زندگی شخصیش حرف چندانی  حدس بزنم چی شده . سمن هیچ

است که به هم نزدیکترمون می  تانمیزنه . شاید همین نقطه اشتراک ما دو 
 . کنه
 چی شده سمن ؟ چرا گریه میکنی دختر . نکنه عاشق شدی ما خبر نداریم ؟ -

  . سرش رو برمیگردونه . پوزخند تلخی می زنه
 شنیدی میگن گشنگی نکشیدی که عاشقی از یادت بره ؟ -
 حاالچی شده مگه؟ -
  . ولم کن مژده حوصله ندارم -
 یه ؟خب بگو دردت چ -
 . دست از سرم بردار -
 . تو که میدونی من چه کنه ای ام . جون مادرت بگو چته -

 . اینو که میگم بغضش میشکنه و شروع میکنه به هق هق
 . مامانم . مامانم داره از دستم میره -
 .درست حرف بزن ببینم چی میگی -
 . قلبش مشکل داره . باید عملش کنن -
دور از جونش مرض العالج نگرفته که این جوری خوب این که غصه نداره .  -

 . آب غوره می گیری
 . آخه چه جوری . ما که بیمه نیستیم .عملشم چند میلیون خرجشه -
باالخره جور میشه . یه وامی قرضی چیزی... . دنیا که به آخر نرسیده بچه  -

 . جان
بهش رو وام که ضامن می خواد .من از کجا بیارم ؟ قرضم کسی نمونده که  -

 . ننداخته باشم
 ...بابات -
سه سال پیش که باالخره خودشو تو مواد خفه کرد فکر می کردم هر چی  -

بود دیگه تموم شد . نمی دونستم قرار نیست یه آب خوش از گلوی  بدبختی
مامانم هم که خیاطه شغل دولتی نداره که بتونیم کاری کنیم .  . ما پائین بره

عموم به اون رو زدم .میگه "بابات کلی به من بدهکار بوده  دیروز رفتم پیش
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ندارم که بخوام بهتون قرض بدم ". یکی نیست بگه اون موقع  نداده . دیگه
خواستیم بهمون می گفتی" بدم بابات همشو دود می کنه"  هم اگه چیزی می

 . نمی دادی . نمی دونم چه خاکی توی سرم بریزم . یه قرون به ما قرض
 اده مامانت چی ؟ اونا نمی تونن کمکتون کنن ؟خانو -
  . فقط یه خاله دارم که اگه زندگی خودشون رو راه ببرن هنر کردن -
  .با گریه که چیزی درست نمیشه . خدا بزرگه -
 . عملش سنگینه و سخته . عمل هم کنه معلوم نیست نتیجه اش چی بشه -
 بریم . باهم یه فکری با گریه ی تو هم چیزی درست نمیشه . پاشو فعال -

 . میکنیم باالخره
 .میگیردم و از توی جیبم یه دستمال کاغذی بیرون میارم . میگیرم طرفش

 . بزار مثل این بچه کوچولو ها دماغتو تمیز کنم .فین کن عسیسم -
 . یه لبخند کج و معوج میاد رو لبش

 . مسخره -
باالخره یکی باید این تو دلم جوابش رو میدم .آره مسخره ام که فکر میکنم 

 . وسط مسئولیت کارا رو قبول کنه
***** 

با سمن میریم دنبال گرفتن وام از صندوق قرض الحسنه. از ساختمون که 
  . بیرون می آییم سمن لبه ی جدول خیابان میشینه

 چی شد دختر ؟ چرا نشستی ؟ -
این همه دوندگی آخرش هم پولی که میدن نصف پول بیمارستانش هم  -
ترم مامان حالش خوب نبود پول دانشگاه رو هم ندادم . وام  می شه . اینن

  . باید تصفیه کنم صندوق رفاه رو هم
  . بلندش می کنم

 . خوب نیست اینجا نشستی . بیا بریم این پارک بغل -
روی نیمکت کنار هم نشستیم .مغزم دیگه کار نمی کنه . به هر جا که  ساکت

رو زدم که با یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم گفت :" من  زدیم . به بابا میشید سر
پولم کجا بود با حقوق کارمندی ؟ " اما بیشتر انگار می خواست بگه "  این همه
دو چیکه اشک اومد این خانم ها باورشون شد !" . سراغ عموی سمن  باز یکی
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ن یکاش اونجوری که فکر میکرد جوابمون رو میداد . ال اقل سنگ هم رفتیم که
سمن نگاه میکنم که غمبرک زده . دیگه عقلم به جایی قد نمیده  تر بودیم . به

های گچی کنار پارک زل زدم . چشمم از روی صورتک های  .به بساط مجسمه
می چرخه .فکری توی ذهنم روشن می شه .  گریان روی صلیب کشیده ای

ته هنوزم من دعا میکنم بعد چند هف . موبایلم رو در میارم و شماره می گیرم
 شما؟ رو یادش باشه . خدا خدا میکنم نپرسه

 بله ؟ -
 سالم . عصر به خیر . چطوری ؟ -
 . به به سالم . از احوال پرسی های شما -

راحتی می کشم . به سمن که متعجب نگاهم می کنه لبخندی میزنم .  نفس
ره از اون همه هوشی که دمش رو میزد الاقل حافظه ی خوبی دا تو دلم میگم

 . چیزی میشه . ترشی نخوره یه
 کاری نداره حاال می پرسم خوبی ؟ -
ممنون . تو چطوری ؟هر چند پرسیدن نداره . معلومه خیلی خوبی که  -

 .باالخره یاد من افتادی
از اون جایی که من آدم پیچیده ای ام حالمو تصویری باید ببینی تا بفهمی  -

 . ریمچطورم . حاال کی وقت داری یه قراری بزا
 فردا خوبه ؟ -
 خوبه . کافی شاپ کویر همون ساعت . خوبه ؟ -
 . خوبه . کاری نداری ؟ باید برم -
 . نه .پس می بینمت -

 . هنوز هم سمن همان طور عجیب نگاهم می کنه
 . چیه ؟ منم یه چند تا دوست و آشنا دارم شاید به یه دردی بخورن -
 دوست وآشنا یا دوست پسر و اینا ؟ -
ااااا سمن . منو دست کم گرفتی یا درست نشناختیم هنوز ؟ من و این حرفا ا -

که به این جماعت از خودراضی رو بده نیستم . اما شاید شد یه استفاده  ؟من
این موجودات بی مصرف ببریم .باالخره باید خلقتشون یه دلیلی داشته  ای از
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 .نه باشه یا
*********** 

قرارمون گذشته اما  ر از بیست دقیقه از وقتبه ساعتم نگاه می کنم . بیشت
کشم .  هنوز هم از آرشام خبری نیست . توی ذهنم براش خط ونشون می
 فقط دلم می خواد نیاد و من رو سر کار گذاشته باشه زنده زنده می

 . سوزونمش
باالخره با یه لبخند از راه میرسه . از چهره ام می خونه که چقدر عصبانی ام . 

  . به عالمت تسلیم باال می بره دستهاش رو
 . باور کن قبل از اومدنم یه مورد اورژانسی پیش اومد -
شانس آوردی غیبت نزدم هنوز برات وگرنه دفعه ی بعد باید ولیت رو می  -

 . آوردی
 . قول میدم پسر خوبی باشم . یه لنگه پا واینستون منو اینجا -
 . خوب بگیر بشین -

 . مدستش رو دراز میکنه طرف
 حاال میشه سالم احوالپرسی کنیم؟ -

 .بی توجه به دستش جوابش رو میدم
 سالم -
 .قهر نکن دیگه . من که عذرخواهی کردم -
 مگه بچه ی دو ساله ام که قهر کنم؟ -

نگاهی به دستش که هنوز توی هواست میندازه و بعد سری تکون میده که 
 . یعنی چی؟پشت میز میشینه

 .ست نمیدممن کال با آقایون د -
 به قیافه ات نمیاد اینقدر بچه مثبت باشی. نکنه من مشکلی دارم ؟ -
  . بحث بچه مثبتی نیست . بحث درست و غلطه -
 آهان !قرار گذاشتن درسته اما دست دادنت غلطه؟ -
شما دکترا همه ی توصیه های پزشکی رو میدونید . به همه شون عمل می  -

 یم؟کنید؟ دکتر سیگاری که اصال ندار
 .گارسون میاد طرفمون و بحث عوض میشه
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 . بستنی میخوری ؟هوا امسال زود گرم شده -
دو تا بستنی سفارش میده . بعد از رفتن گارسون یه ابروش رو باال می بره و به 

 . من زل میزنه
 خوب چه خبر ؟ -
گرون شده دل و جگر. آخر ترم دانشجوهای شب امتحانی چه خبر می تونه  -

  باشه ؟
  آهان ! واسه خاطر همین باالخره بعد هیفده هیجده روز یاد من افتادی -
آره دیگه . مگه دکتر قلب نبودی؟ گفتم بیای یه کم قوت قلب بهم بدی .حاال  -

 شما چه خبر ؟
 بیمارستان و مطب و مریضو ... چه خبر می تونه باشه ؟ -
شگل منتظر مریض و دوست دختر و همکارای جوون و دلبر و پرستارهای خو -

 ...شوهر و
 . بابا قافیه .مریضای من بیچاره همه پیرمرد پیرزنن . شانس ندارم که -
خوب میرفتی یه رشته ی دیگه مثال جراحی پالستیک . همه مریضات  -

  . دخترای جوون بودن .میومدن واسه جراحی بینی
 . با انگشت نوک دماغمو باال می برم . میزنه زیر خنده

هات آشنا شده بودم یه مشورتی ازت برای انتخاب رشته می کاش زودتر با -
 . گرفتم

حاال اوضاع کارت چی جوری هست . جراحی هم میکنی یا مریضای بدبخت  -
 . رو به اتاق عمل نرسیده به کشتن میدی

 . منو دست کم گرفتی ها . یه دفعه بیا ببین چه می کنم -
ست دارم مامانش ناراحتیه من که شرمندتم . کال قلب ندارم . ولی یه دو -

 . قلبی داره
همه ی اون چیزی رو که از سمن شنیدم با یه کم پیاز داغ براش تعریف  بعد

با دقت گوش میده و وقتی حرفام تموم میشه با یه لبخند با مزه . میکنم
 .میگه

گفتم تو بی خودی سراغ ما رو نمی گیری. قضیه ی همون شانسیه که  -
  گفتمت ندارم ها
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ت کارت ویزیتت رو دادی گفتی الزمم شد باهات تماس بگیرم . ناراحتی خود -
 . میریم پیش یه دکتر دیگه

 .باشه برو پیش یه دکتر دیگه -
 ااا!!! پس قسم پزشکیت چی میشه ؟ -
 خیلی پر رویی دختر . میدونستی ؟ -

 . بعدسری تکون میده و میگه
تیش چیه . با مددکاری فردا پرونده ی پزشکیش رو بیار ببینم اصال ناراح -

 . بیمارستانمون هم حرف میزنم ببینم چه کار میشه کرد
 کجا بیارم ؟ -
 . مطب -
 اُکی .آدرس میدی ؟ -
 . همون کارت ویزیِت که میگفتی ها آدرس روش هست -
 ... میدونم ولی آخه کارتت -
  .فکر نمی کردی الزمت بشه انداختی دور -
 . نه به این شدت . فقط گمش کردم -

  یه کارت دیگه بهم میده و میگه
  ببینم این یکی رو هم گم می کنی ؟ -

******* 
کالس نشستم که حس میکنم دارم می لرزم .دقت می کنم می فهمم  سر

گذاشتم توی جیب مانتوم .خدا رو شکر حداقل روی سایلنت  دوباره گوشیمو
روشن و  نگاهی به صفحه اش میندازم .اسم آرشام گذاشتمش. درش میارم و
بداخممون که نگاه می کنم قیدبیرون رفتن از کالس  خاموش میشه . به استاد

می ندازم . سریع پامو میزارم روی سیم ویدئو  رو میزنم .یه نگاه به اطراف
تصویر اسالید روی تخته می پره . تا استاد سرگرم . پروژکتور که از کنارم رد شده

 .گوشیم رو جواب میدم میزارم روی میزو عیب یابی میشه سرم رو
 الو ؟ -
 سالم . چطوری ؟ -
 چی شد ؟ -
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 چرا اینقدر صدات گرفته است ؟ -
 . سر کالسم -
 کالستون تو اعماق چاه برگزار میشه ؟ -
 می گی یا نه ؟ -
 . بیاد بیمارستان 11همه چی حله بگو مامان دوستت فردا ساعت  -
 پول عمل ؟ -
 . از استادام هم هماهنگ کردم گفتم که همه چی درست شد . با یکی -
 . دمت گرم و رخت میگون -

یک دفعه یه چیز تیزی توی پهلوم فرو می ره دست و پام یک متر می پره . 
 . سر بلند می کنم . می بینم سارا با نوک خودکار به من می زنه

 . نزدیک بود لو بری .شانس آوردی به موقع پاتو ور داشتی -
آخر کالس صبر کنم . خم میشم و از پشت با نوک خوشی طاقت نمیارم تا  از

به ساق پای سمن می کوبم . وقتی برمیگرده یه لبخند و چشمک  پا محکم
 . لباش با یه لبخند مالیم از هم باز میشن . تحویلش میدم

******* 
بیرون اتاق عمل نشستیم . توی چند ساعت گذشته  با سمن روی نیمکت

توی گوش سمن زمزمه کردم که دهنم کف کرده  اونقدر حرفهای امیدوار کننده
در اتاق عمل باز میشه و آرشام میادبیرون  . . هر چی دعا از حفظ بودم خوندم

پرسیدن چیزی رو نداره . من به حرف  . سمن جلو میدوه . اما انگار جرات
 . میام

 چی شد ؟ -
 . عملش خوب بود .االن تو ریکاوریه -

  . یفتهسمن از شدت ضعف روی زانوهاش م
پاشو پاشو باید یه شیرینی درست حسابی بدی . بی خودی هم خودتو به  -

 . غش و ضعف نزن که این یکی هم بیفته گردن من
آرشام سه تایی میریم کافی شاپ نزدیک بیمارستان . سه تا سان شاین  با

میدیدم و میشینیم دور هم . خیره میشم به آرشام که یه لبخند  سفارش
روی صورتشه . با اینکه از قیافه اش خستگی میباره اما با  مهربون و موقر
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سواالی سمن رو میده . وقتی اون روز بهش زنگ زدم  حوصله داره جواب
بکنه . پیش خودم گفتم تیری است در تاریکی . نشد  فکرنمیکردم کاری برامون
چیزی کم نذاشت .پیش خودم فکرمی کنم یه خورده  هم که نشد . اما بیچاره

میشه بعد تو دلم میخندم و میگم مگه االن  که بگذره از اون دکترهای خوب
من . من رو با اون لبخند میبینه که  نیست . یک دفعه آرشام برمیگرده طرف

لبش و شیطون نگاهم میکنه . به  زل زدم بهش یه لبخند آنچنانی میشینه رو
شاینم گرم میکنم . تو دلم با  یارم و سرم رو به خوردن سانروی خودم نم

بکنم . امروز که با این ضایع  خودم قرار میذارم ازش یه تشکر درست و حسابی
 بازی که درآوردم دیگه نمیشه

دانشگاه که این  با خودم فکر می کنم عجب روز بدیه امروز . اون از صبح تو
اون ریختش که  ن از االن . پسره باپسره یوسفی دوباره موی دماغم شد . ای

کنه  عین اشباح سیاه می مونه و همیشه خدا بوی سیگارش آدم رو خفه می
 " گیر داده به من . سر کالس زبان موقع کنفرانس من که شده برگشته می گه

 عجب لهجه ای فکرکنم زدین زبان اصلی . فقط صحنه نداشته باشه یه وقت با
ستاد هم که جای اینکه یه چیزی بهش بگه هرهر حراست درگیر می شیم " . ا

االن هم که اومدم عیادت مامان سمن و برگشتم . موقع برگشتن  . میخنده
برداشتم کیفمو جا گذاشتم . خوبه حاال خودمو جا نذاشتم ! هر  جزوه ها رو

اصرار می کنم نمی زاره برم باال میگه وقت مالقات تموم  چی هم به نگهبان
دیدی االن از مالقات اومدم . بدون کیفم چطوری برگردم ؟  روکه شده . بابا من

غرغر می کنم و دور خودم می چرخم . که محکم می خورم  همین طور زیر لب
 . آرشام رو می بینم به کسی . برمیگردم و

ااا این دفعه دیگه تو مقصر بودی . خانوم دنده عقب اومدی اونم بدون  -
 . راهنما

 ! زار که اصال حوصله ندارم هاآرشام سربه سرم ن -
 خدا رحم کنه . حاال چی شده ؟ -
 . کیفمو پیش سمن جا گذاشتم .این نگهباِن هم نمی زاره برم بیارمش -
 . خوب زنگ می زدی سمن می آوردش -
 . بعد بگو من آی کیوم زیاده .خوب موبایلم هم تو کیفمه دیگه -
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 یعنی من موبایلمو بدم حله ؟ -
 چی ؟نچ . شماره  -
 . نخیر آی کیو ی تو زیاده که شماره دوستت رو هم حفظ نیستی .بیا ببینم -

 . دنبالش میرم . با نگهبان صحبت می کنه
 . آقای یوسفی بزار این خانوم یه دقیقه بره کیفش رو بیاره -

طوری که پله ها رو باال می دوم فکر می کنم عجب تصادفی هر دو  همین
که می رسم می دوم تو .کیفم رو چنگ می زنم و  ان . به اتاق تاشون یوسفی

 .می خندم و میگم به نگاه حیرون سمن
 . کاری پیش اومد زنگ بزن , بی تعارف -

که بیرون میام میبینم در آسانسور بازه می پرم توش . کی حوصله  از در اتاق
پله پیاده بره . وقتی پایین می رسم می بینم آرشام با خنده  داره این همه

 . هم می کنهنگا
 ببینم خانوم شما به زبان فارسی مسلطین ؟ -
 چی ؟ -
 .اگه روی در آسانسور رو نگاه کنی می بینی نوشته مخصوص حمل بیماران -
خوب منم بیمارم دیگه . همین االن یه تصادف سنگین داشتم . خودت که  -

 . شاهد بودی
القت جا مونده بوده من فکر می کردم تو کیفتو باال جا گذاشتی اما ظاهرا اخ -

 .کار داری؟
 . نه میرم خونه -
 . پس تو محوطه ی بیمارستان یه خورده صبر کن می رسونمت -

می کنم . بیست دقیقه بعد لباس عوض کرده و از در بیمارستان میاد  صبر
همون طور در حال حرکت به من می گه بریم . پشت سرش راه میفتم . بیرون

 است ! توی ماشین سکوت بر قراره . بد جوری عجب بلند باال و فکر می کنم
 : پرسیدن دل دل می کنم .میفهمه با شیطنت می گه کنجکاوم اما برای

  . بپرس -
 چی رو ؟ -
  . همون که می خوای بپرسی رو -
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 . من که چیزی نمی خوام بپرسم -
 پس این چشمای منه که داره دو دو میزنه که بگم نگم ؟ -
ونم اصال چی می خوام بپرسم . فقط خواستم راجع اااامممممم . نمی د -

 . بهت بیشتر بدونم
یه  . من یه پدر و مادر خوب دارم . پدرم تو کار تولید پوشاکه مادرم خانه دار -

که  خواهر و برادر بزرگتر از خودم هم دارم که هر دو تا ازدواج کردن. خودمم
  . میبینی بچه ی خوب خوش تیپ ماه مامان جیگر

 ادیدی چی شد؟ااا -
 چی شده؟ -
هی بهت گفتم جراحی پالستیک بخون گوش نکردی . حاال تو این دوست  -

 ورفیقات جراح پالستیک پیدا نمیشه؟
 واسه ی چی؟ -
بسکه دروغ گفتی دماغت شده قد خربزه . بچه جان کمتر خالی ببند . ماه !!  -

 !!خوش تیپ
 خب چی بگم ؟ -
 . کنی اونجوری بهت تخفیف میدیمحقیقت رو . بهتره خودت اعتراف  -
اوال بهار تموم شد . دیگه از تخفیف آخر فصل خبری نیست . دوما اعتراف رو  -

 یا پیش کشیش می کنن یا بازپرس . تو کدومشونی االن ؟
 آرشام کلیسا هم میری ؟ -
 گاهی اوقات -
 چه پسر بدی ! یه دفعه میشه منم باهات بیام؟ -

 . ی بار اول تلخ میشهپوزخندی میزنه و لحنش برا
 فکر میکنی اونجا چه خبره ؟ -
مسلما خبر خاصی نیست . خدا همه جا هست . منتها بعضی جاها ما  -

 . بیشتر با خدائیم
و یه لحظه نگاهم میکنه . نگاهش دوباره مهربون شده منتها انگار  برمیگرده

ن مهربونی یه چیز دیگه هم توی چشماش هست . وقتی میبینه ای غیر از
 . ذره بین دوباره به حرف میاد جوری گذاشتمش زیر
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  دیدی درست حدس زدم -
 چی رو؟ -
 مفتش بودن جنابعالی رو -
 اوی درست حرف بزن -
بگو بیبنم کجای حرفم غلطه .من این همه از خودم گفتم تو تا حاال یه کلمه  -

 . هم درباره ی خودت بروز ندادی
ساله ی محصل . یه مامان خانه دار  18در من یه زندگی معمولی دارم . یه برا -
 یه بابای کارمند .چیز تعریفی ای نیست . تو چی شد پزشکی خوندی ؟ و
بابام دوست داشت منم مثل آرشاک , برادرم کار اون رو دنبال کنم اما من از  -

 . بچگی دوست داشتم دکتر شم
 چرا ؟ -

 . نهیه لحظه برمیگرده طرفم و با یه حالت خاصی نگاهم میک
بچه که بودم یه همسایه داشتیم که من و پسرش خیلی با هم صمیمی  -

اینکه باهم , هم سن بودیم اما اون چون از من درشتر بود همیشه  بودیم با
با هم مدرسه میرفتیم , با هم شیطنت میکردیم . دوازده  . هوامو داشت

شین زد تو خیابون دوچرخه سواری می کردیم یه ما سالمون بود که یه روز
کما بود مرد. من تمام اون سه روز فکر می کردم  بهش . بعد از سه روز که تو
 . تونستم یه کاری براش بکنم اگر من دکتر بودم شاید می

چهره ی گرفته اش نشون می ده بر گشته به خاطراتش . اما زیاد طول 
 . نمیکشه که دوباره میشه همون پسر بچه ی شیطون و میخنده

 ه تموم شد ؟ بنده پذیرفته شدم؟خوب .مصاحب -
 به عنوان ؟ -
بعد این همه مدت تازه میگی تایتانیک زنه بود یا مرده . می خوام ببینم  -

 لقب جک به من میرسه یا نه ؟
 . یه ابروش رو انداخته باال و داره وراندازم میکنه .متوجه شیطنتش میشم

  . نوچ . اشتباه گرفتین . من رز نیستم -
 . میدونم . جنابعالی کاکتوسیداونو که  -
 دوباره به روت خندیدم پر رو شدی؟ -
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 حاال نمیشه همیشه به روی ما بخندین ؟ -
  . جدی میشم بهش نگاه میکنم

 . نه نمیشه. من اهل دوست پسر و این جور برنامه ها نیستم -
 چرا اونوقت ؟ -
ا دارن دوست پسر و دوست دخترا مدام یا در حال پیچودن همدیگه ان ی -

یا همدیگه رو کنترل میکنن . بعد یه مدت هم سر هیچی دعوا  دروغ میگن
بدون اینکه بدونن اصال برای چی شروع کردن . این وسط . می کنن بهم میزنن

میبینه همیشه .من نه از دروغ نه از سرک کشی  هم یکی احساساتش صدمه
ود خوشم نمیاد . صد من یه غاز و دلبری بی خ دیگران تو زندگیم نه از حرفای

 . آقایون باال هم میره تازه اینا مال اولشه کم کم توقع
 . خدا رو شکر . دختر برادر من با این که سه سالشه از تو لوندتره -

دوباره میزنم تو خط شوخی .ابرو هامو تو هم گره میکنم و با مشت میکوبم 
 . به بازوش که برمیگرده و با چشمای گرد شده نگاهم می کنه

اوی ! چه کار می کنی ؟ بخوای باهام دست بدی من نجسم . اما برای کتک  -
 کاری ایرادی نداره بهم دست بزنی ؟

اوال بهت گفتم من با برد پیتش هم از این صحبتا ندارم . دوما دفاع از خود  -
 بود کتک کاری چیه ؟

آینه بدم خدمتتون . همچین آنجلینا جولی هم نیستی ها .بعدش هم  -
  . میگی کتک کاری چیه . ایراد ضرب و جرح راست 

 تو قلب می خونی یا پزشکی قانونی ؟ -
  هیچکدوم من پاپ می خونم -

  بعدم میزنه زیر آواز
 من نباشم کی تحمل می کنه حال تو رو

 با رقیب رفتن و اذیتا و آزار تو رو
 تو خودت داور میدون شو بگو

 کیه که جواب نده تلخی رفتار تو رو
 
 با تو فکر کردی کی هستی ؟ انریکو البد ؟خب با -
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 از همین زبون درازینت خوشم میاد . حاال آخرش چی؟ -
 گفتم که من دوست دختر کسی نمیشم -
 دوست که می تونیم باشیم؟ -
 بی هیچ توقعی؟ -
 . بی هیچ توقعی -

******* 

 
 یامروز بیمارستان کار کارای ترخیص مامان سمن تموم شد . آرشام با این که

برخورد با اونها اونقدر متین و  نداره اما اومده تا اونها رو برسونه خونه . توی
بچه ی شیطون همیشگی  موقر شده که من یکی باورم نمیشه همون پسر

 . باشه . سمن و مامانش رو میرسونیم
 خوب حاال کجا بریم ؟ -
 .منو برسون سر خیابون اصلی .باید برم خونه -
 . ای بابا بازم خونه ؟ یه کوهی کمری شیطنتی . جون تو شرارت خونم افتاده -
  . من امتحان دارم . باشه بعد . برای شیطنت هم دانشگاه وقت زیاد دارم -
 توی بچه خرخون و شری؟ -
با خر خونی هم یه جور آتیش میشه به پا کرد .اگه بدونی امروز چی کار  -

 . کردم
 . دادی؟کالس نداشتی که بگم با استادتون بحثت شده چه دسته گلی به آب -
پسره بود که گفتم . یوسفی . امروز سر امتحان پشت سر من نشسته بود  -

التماس می کرد بهش تقلب برسونم . خیلی هم ازش خوشم میاد سر  هی
نمی کنه. یه نگاهی به سواال کردم دیدم هی داره میگه سوال  امتحانم منو ول

دو هم یه سوال شش نمره ای تمیز . شروع کردم نوشتن  سوالدو سوال دو . 
 . و باز گذاشتم تا از روی دستم بنویسه و بعدم با سخاوت برگه ام

این بود شیطنتت ؟ خوبه حاال ازش خوشت نمیاد و این همه هم اذیتت  -
 کرده وگرنه چی کار میکردی ؟

 لو زل زدم به بغلچقدر عجولی . بزار بقیه اش رو بگم . بعد یه جوری تاب -
 دستیم که مراقب بلندم کرد و نشوندم چند تا صندلی جلوتر . بعد منم با خیال
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 . راحت روی کل جواب سوال دو خط کشیدم و از اول نوشتمش
 چرا اونوقت ؟ -
آخه یه دری وری هایی نوشته بودم که فقط از دانشجویی مثل این یوسفی  -

  انتظار میرفت
 ی ؟بابا تو دیگه کی هست -

******* 
امتحانام باالخره چند روز پیش تموم شدند . زنگ میزنم به آرشام و دعوتش 

 . میکنم همون کافی شاپ همیشگی
 ! سالم ستاره سهیل . چه عجب -
  . سالم .اشتباه گرفتی دکتر جان . من مژده ام . ستاره کیه ؟ ا...اعلم -
  پسرا میری قسمت سهیلش رو با تو بودم . با این اخالقت فقط به -
 میگم یه دفترچه یادداشت بخر اسم دوست دخترات رو بنویس قاطی نکنی -

 . سفارش قهوه و کیک میدم
 خوب حاال مناسبت این ناپرهیزی امروز چیه ؟ -
 . گواهی ناممو گرفتم -

 . چشم های آرشام از تعجب گرد میشه بعد چند لحظه میزنه زیر خنده
 ری میخندی ؟هیس! جوک سال رو شنیدی این جو -
بهتر از اون . خانوم گواهی نامه نداشتن و منو قیمه قیمه میکردن سر اون  -

 . تصادف
 . امتحان قبول شده بودم فقط گواهی نامم هنوز نیومده بود -
 ! آخ اگه یه کم دیرتر ترمز کرده بودم و بعدش پلیس از راه میرسید -
 . دیدی که من به موقع ماشینو کنترل کردم -

لش زنگ میزنه و نمی تونه جواب منو بده . به صفحه گوشیش که نگاه موبای
 . میکنه اخماش میره تو هم و رد تماس میکنه

 کیه ؟ خانوم بچه ها؟ -
 . نه بابا یه مزاحم زبون نفهم -
کیس جدید ؟ نه بابا کیس جدید رو که رد نمی کنن البد کیس قدیمه . نکنه  -

 د ؟دلت رو زده ؟همون ستاره خانومه که ذکر خیرش بو
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 دلی نبرده بوده که حاال بتونه بزندش -
 چیه خوشگل نیست ؟ تیپش با آقای دکتر نمی خونه ؟ -
 ! نه بابا یه پهلوون سبیل کلفت خاطر خوام شده -
 حاال چی می خواد این پهلوون پنبه ؟ -
به اسم مریض میومد مطب . اوایل فکر میکردم خود مریض پنداره . بعد  -

 . قراره من رو مریض کنه معلوم شد
نه بعد معلوم شد مریضه منتها جای قلبش مغزش معیوبه که اومده گیر  -

 . داده به یکی مثل تو
 دلتم بخواد -
فعال که دل اون می خواد تو هم نامردی نکردی زدی قلبشو شکستی . دیگه  -

جدی مجبوری مداواش کنی . حاال نوار قلب ازش گرفتی ؟ اگه نوارش به  جدی
 . میخوره بده ما هم ببینیم ضبط ما

 . نخیر ازش آزمایش گرفتم معلوم شد درصد روش زده باال -
 . نه مثل اینکه حسابی کفریت کرده . می خوای شرش رو از سرت کم کنم -
 ما را به خیر شما امیدی نیست . تو خودت شر نشو واسه من -
 میل خودته -
 حاال چکار میخوای بکنی ؟ -
ن که شر بودم . نمیشه جونم کشک که نیست . بی خودی فسفر اا . تا اال -

 . بسوزونم
 . تو شر اینو از سر من کم کن شیرینیت محفوظ -
  ! پس آآآآی نفس کش -
 نقشه ات چیه ؟ -
 . یه روز بهش بگو بیاد مطب فقط حواست باشه روز بیکاری من باشه -
 که چی بشه ؟ -
 دیگه دیگه -
 .زتشبا این حساب خدا بیامر -

******** 
وقته . همه چیز مرتبه .پشت پوستر سرتاسری که که کنج دیوار مطب رو  آخر
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ایستادم .پوستر سرتاسری جوری این گوشه رو پوشونده که کسی  پوشونده
پشتش نمیشه. فکر می کنم الغر بودن هم یه جاهایی به  متوجه فضای خالی

هم که کشیدم هیجان  نیست . حتی از فکر نقشه ای کار میاد . دل توی دلم
میخوره و در باز میشه . از سوراخ ریز روی  زده میشم . چند تا ضربه به در

اتاق میشه میندازم . توی دلم حق رو به  پوستر نگاهی به دختری که وارد
دختر , روژان رو از سر خودش باز کنه .  آرشام میدم که بخواد یه جوری این
ودش چه شکلیه .با وجود کفش های خ اونقدر آرایش کرده که معلوم نیست

عجیب و غربیش لبخندم رو  پاشنه بلندش متوسط به نظر میرسه . لباسهای
تعارفش میکنه تا روی  کش میده .با آرشام خوش و بشی میکنه .آرشام هم

 میگذره آرشام صندلی ای که پشت به من باشه بشینه . یکی دو دقیقه که
منشیش  , میزاره تا به خانم اکبری دختر رو که حسابی سرگرم دلبریه تنها

  . سفارش دو تا فنجون قهوه رو بده
میام بیرون . از پشت دستی روی شونه ی  من خیلی نرم از پشت مخفیگاهم

جا میخوره . بیچاره حق داره . اون هم  دختر میزارم . برمیگرده و با دیدن من
پا سفید  یه لباس گشاد سرتا . با هیبتی که من برای خودم درست کردم

سرم انداختم . موهای  پوشیدم که بیشتر شبیه رداست . شال سفیدی روی
گریم صورتم رو  بلند و مشکیم اطراف صورتم پریشون شدن . با سایه های

لبهام رو هم  . مثل گچ سفید کردم و دور چشمهام رو یه هاله ی کبود کشیدم
رنگش . یدارممحو کردم . همون طور پا برهنه یه قدم دیگه به سمتش برم

 . میپره . اما خودش رو نمیبازه
 ببخشید شما ؟ -
 .دست از آرشام من بکش . وگرنه من دست از تو نمی کشم -
 پرسیدم شما؟ -
 .هر کی تو این معرکه بمونه به آتیشش میسوزه . دست از آرشام من بکش -
 به شما چه ارتباطی داره؟ -
 . اشم چه نباشمبعد از اون همه رسوایی آرشام حق منه چه ب -

 : همین موقع آرشام برمیگرده . روژان طلبکارانه رو میکنه به آرشام و میگه
 آرشام این خانم کیه ؟ چی میگه؟ -
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 کدوم خانم؟ -
 .برمیگرده طرف من و با انگشت بهم اشاره میکنه

 .این خانم -
اه گآرشام به سمت من نگاه میکنه . ابروهاش رو باال میبره و دوباره به روژان ن

 :میکنه . با یه پوزخند میگه
 . با مزه بود -
 یعنی چی؟ دارم میگم این خانم اینجا چه کار میکنه؟ -
 . بار اولش بامزه بود . تکرار یه شوخی لوسش میکنه -
 شوخی چیه ؟ یه سوال پرسیدم . جواب نداره؟ -
 .درست حسابی بپرس تا جوابت رو بدم -
 ه اینجاست کیه ؟درست و حسابیش اینه . این خانم ک -
 . این خانم روژانه . یکی از مریض های من . البته از اون لحاظ -

یه پوزخند میزنه و همون طوری که این حرف ها رو میزنه میره طرف یکی از 
 .صندلی ها . که صدای داد روژان درمیاد

 .میشه جدی باشی -
 .من جدیم . تو خودت داری باب شوخی رو باز میکنی -
 . رو با این خانم روشن کن تکلیف من -
 .کدوم خانم ؟ جز تو که کسی اینجا نیست -

 . روژان با حرص برمیگرده طرف من و با دست من رو نشون میده
 پس این کیه ؟ -
 تو حالت خوبه؟ -
  آرشام من رو مسخره کردی؟ -
خودت میفهمی چی میگی ؟ فقط من و تو این اتاقیم و آینه هم ندارم که  -

 .دیدی. چیزی مصرف کردی ؟ توهم زدی بگم خودت رو
مواظب حرف زدنت باش . دارم میگم این خانومی که کنارم ایستاده و سفید  -

 پوشیده کیه؟
 . این بار من به حرف میام

آرشام اگر می تونست من رو ببینه وقتی هنوز نفس میکشیدم میدید . تو رو  -
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 . هم ول میکنه
 سرم داد میکشهمیایسته رو به روی من و با عصبانیت 

  معلوم هست برای خودت چی میگی ؟ -
 . آرشام نزدیکش میاد و با تعجب نگاهش می کنه

 روژان حالت خوبه ؟ با کی داری حرف میزنی؟ -
 .من حالم خوبه . تو ضعف بینایی گرفتی که این دختر رو نمی بینی -

که توی آرشام میره کنار در مطب و خانم اکبری رو صدا میزنه . خانم اکبری 
 . چهار چوب در میایسته آرشام خیلی جدی ازش میپرسه

 خانوم اکبری االن چند نفر تو این اتاق هستن؟ -
 سفیه به خانم اکبری هم انگار سوال مسخره ای شنیده که یه نگاه عاقل اندر

 . آرشام میندازه و جواب میده
 سه نفر -

 . روژان بالفاصله میگه
 بفرمائید -
 ه نام ببریدخانوم اکبری میش -
 . شما ,روژان خانم و من -

 حاال آرشام رو به روژان میکنه و طلبکارنه میگه
 شما بفرمائید -
  من رو دست انداختید -

میره طرفش و سعی میکنه آرومش کنه . مچ دستش رو میگیره و  آرشام
بعد هم پلکهاش رو پائین می آره و یه نگاهی به  نبضش رو چک میکنه

من خیلی آروم برمیگردم سر جای اولم .  و همین فاصلهچشماش میندازه. ت
عقب میکشه . داد و بیدادش مطب  روژان که حاال حسابی کالفه شده یه کم

 . رو برمیداره
 من حالم خوبه فقط نمی فهمم این چه بازی ایه سر من درمیاری -
 کدوم بازی؟ -
 ......همین دختره که -

ا می بینه شبحی که میدیده دیگه توی برمیگرده که من رو نشون آرشام بده ام
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 . اتاق نیست
 کجا رفت؟ -
 کی کجا رفت؟ -
 این دختره دیگه ؟ -
 تا االن که می گفتی اینجاست حاال میگی رفته . خانم اکبری از اون موقع کنار -

 درایستاده . خودت هم که بودی کسی از تو اتاق بیرون نرفته .می خوای بری
 خونه یه کم استراحت کنی ؟

میشینه روی مبل سر جای اولش و  . روژان یه کم فکر میکنه . ظاهرا گیج شده
اتاق میره بیرون . من  سرش رو توی دستاش میگیره . خانم اکبری هم از

 . زمزمه می کنم دوباره برمیگردم پشت سر روژان . خم میشم و کنار گوشش
 . از زندگی من برو بیرون . از زندگی آرشام من برو بیرون -

روژان با شنیدن صدای من از جا میپره . بلند میشه و به من زل میزنه . همون 
 .طور از آرشام میپرسه

 یعنی االن تو این دختر رو توی اتاق نمی بینی ؟ -
 چی شد ؟دوباره برگشت؟ -

میاد یقه ی من رو بگیره که دست زدن به من همانا و پریدن برق سه  عصبانی
رو گاز میگیرم که خنده ام نگیره . خوبه بی خودی همان .ازتو لبم  فاز از کلش
و دم و دستگاه به خودم وصل نکردم . بابتش مجبور شدم یه قرار  اینقدر سیم

یکی از پسرای یبس بچه مثبت برق الکترونیک دانشگاه بزارم و  مزخرف رو با
چرندیاتش گوش بدم . بهش گفتم این لباس برقی رو برای  یه ساعت تمام به

حاال از فردا که دیگه کاری به کارش ندارم پیچوندنش  . ه می خوامبالماسک
  . مصیبته

متعجب یکم زل میزنه بهم و بعد یک دفعه مثل فشفشه از در اتاق  روژان
کشون کشون پیر مردی رو که توی اتاق انتظار نشسته با  بیرون میزنه و

دست  دست آستین کت پیرمرده رو چسبیده و با خودش میاره تو . با یک
 .دیگه اش به من اشاره می کنه

 آقا شما این خانم رو می بینی؟ -
پیرمرد طرف من نگاهی میندازه و بعد با یه نگاه دلسوزانه به روژان زیر لب 
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 . استغفرا... میگه
 جواب من رو ندادین . می بینیدش؟ -
 کی رو بابا جان؟ -
 .همین خانم رو دیگه که رو به رومون وایستاده -
 .ت که اینجا خانمی نیست دخترمجز خود -

 . من با یه صدای آروم نجوا می کنم
 .چرا باید من رو ببینه ؟ من دنبال کس دیگه ای اومدم -

روژان چند باری بین من و پیرمرد می چرخه و بعد با عجله کیفش رو  نگاه
از مطب بیرون می دوه . گمانم هنوز پاش رو از ساختمون  چنگ میزنه و

دیگه طاقت نمیاریم و همگی می زنیم زیر خنده .پدر خانم  بیرون نگذاشته که
 . می خنده با شرمندگی می گه اکبری همین طوری که

 .اما گناه داشت بنده ی خدا -
آرشام که از شدت خنده اشک به چشماش اومده یه کم خودش رو جمع و 

 . ر میکنه و جواب میدهجو
حسن آقا گناه رو من داشتم که گیر چنین کنه ی نچسبی افتاده بودم  -

 ..تقصیر خودش بود
 . راه میافتم برم سمت دستشویی که آرشام می گه

  کجا داری ِسن رو همین جوری ترک می کنی؟ -
 .میرم صورتم رو پاک کنم -
  .ه وحشت می کنیفقط مواظب باش توی آینه خودت رو نگاه نکنی ک -

آب رو باز میکنم که سر و صورتم رو بشورم یک دفعه فشار آب کم و زیاد  شیر
آب می پاشه روی لباسم و یه گوشه اش رو خیس میکنه . از همون یه  میشه و

برق از سیمای لخت میرسه به تنم و جیغم بلند میشه . بالفاصله  تکیه جریان
اینه که اینقدر گشاده میشه یه متر از تنم دور میکنم خوبیش  لباس رو از روی

 . دارم . صدای خنده ی آرشام به گوشم میرسه بدنم جلوتر نگهش
چی شد؟ من که گفتم به خودت نگاه نکن . بدبخت روژان . جدی جدی  -

 . داشت سکته میکرد و مریض خودم میشد
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 غافلگیرش کنم . امروز روز پزشکه .فکر میکنم حاال وقت جبرانه . می خوام
از اطالعات  . میرم بیمارستان . بابت کادوئی که براش خریدم کلی ذوق زده ام

میگم برای  سراغ بخش قلب رو می گیرم و به نگهبانی که جلو مو می گیره
 قیافه دیدن دکتر آوانسیان اومدم . میگه باید بیرون منتظرش بمونم . یه

 :مظلوم به خودم می گیرم و میگم
غافلگیرش کنم .اگه بهش زنگ بزنم که دیگه سورپریز آخه روز پزشکه اومدم  -

 . نمیشه
چه فرقی میکنه ؟ خالف مقرراته . غیر از ساعت مالقات کسی اجازه نداره بره  -

 .باال
خواهش میکنم .تو این گرما این همه راه اومدم. یه کاریش بکنید دیگه لطفا  -

 ..ایشا... عروسی بچه های خودتون
 . شه ولی اگه کسی پرسید من بهت اجازه ندادماال اله اال اله ! با -
  . باشه خیلی ممنون -
بخش پرستاری سراغ آرشام رو می گیرم . یه دفعه هر سه تاپرستاری که  از

برمیگردن طرف من . یه جوری عجیبی منو نگاه می کنن که فکر می  اونجان
 : آوردم . یکی شون با یه لحن عجیبی میپرسه کنم شاخ در

 ون دارین ؟چه کارش -
 باهاشون کار شخصی دارم . هستن ؟ -
 . رفتن به یکی از مریضا سر بزنن االن بر میگردن -

همین طوری که نگاه هر سه شون روی منه با هم پچ پچ میکنن .آخر سر 
 . یکیشون طاقت نمیاره

 نامزدشون هستین ؟ -
  . نه -

یگردونم . طوری نگاهم می کنه که یعنی خوب پس چی ؟ اما من رومو بر م
 . چی باید جواب بدم ؟ که خودش میاد

 . امروز از صبح احساس خوش شانسی میکردم ها .بگو دلیلش چی بوده -
  . سالم .قربونت . با این همه احوالپرسی شرمنده ام نکن .ممنون منم خوبم -
 . سالم . چی شده این طرفا -
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  ن طوره خداحافظبرای دیدن جنابعالی آدم باید حتما مریض بشه ؟ اگه ای -
بر میگردونم که مثال می خوام برم . کیفم رو می گیره و میگه "خودت رو  رومو
نکن که اصال بهت نمیاد ".منو می بره طرف یه اتاق و هدایتم می کنه تو  لوس

ذوقم طاقت نمی آرم صبر کنم و همین که پاشو میذاره توی اتاق کادوم رو  . از
 . میگیرم به دست

 .روزت مبارک -
 . ای بابا کی روز مرد شد ما نفهمیدیم -
 ااااا نخیر . تو کی مرد شدی ما نفهمیدیم ؟ -
پس فکر میکردی زنم ؟؟می خوای همین االن مدرک نشونت بدم مطمئنت  -

 کنم که مردم ؟
دو تا دستش رو به کمربندش آویزون می کنه و یه لبخند شیطون میشینه 

 .ازوشروی لبش. با کیفم محکم می کوبم به ب
 دوباره من تو روت خندیدم پر رو شدی بچه ؟ -
 .مگه چی گفتم ؟ گفتم برم شناسنامه واست بیارم مطمئن شی -

نگاهش که به صورت جدیم می افته دستش رو برای گرفتن جعبه ی توی 
 . دست من دراز می کنه

 بیا از اصل موضوع منحرف نشیم .بقیه ی انحرافات رو بزاریم برای بعد .حاال -
مناسبت این هدیه چیه ؟؟آهان روز پدر شده . وای یعنی من بابا شدم ؟؟؟ آخ 

  . جون
 . مسخره می کنی ؟ باشه اصال اشتباه شد این کادو هم مال تو نیست -
چی چی رو مال من نیست .بعد عمری یکی می خواد به ما کادو بده ها  -

 . .جان تو نمی دونم مناسبتش چیه
 . روز پزشکه -
 . ابن سینا رو قرین رحمت کنه . یه خیری ازش به ما رسید خدا روح -

رو از دستم می گیره ,در حقیقت می قاپه . منتظرم ببینم عکس العملش  هدیه
جعبه رو که باز می کنه دلقِک بیرون می پره و شروع می کنه به  چیه . در
آرشام هم یک دفعه خودشو عقب می کشه . از شدت خنده روی  . خندیدن

 : خودشو سریع جمع و جور میکنه . می گه . بند نیستمپاهام 
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 . بخند .نوبت من هم میشه -
 . حاال کو تا روز مهندس -
 برای تو باید عروسک وروجک آقای نجار رو بگیرم -

  . جعبه رو برمی داره و تازه چشمش میفته به خودنویس توی دست عروسک
باهاش سند خونه ، ویال دستت درد نکنه . به به مارکدارم هست .کی میشه  -

 ... ، ماشین ،هواپیما
 این اونقدرا جوهرش نمیکشه خدارو شکر -
چه دیدی .شاید باهاش یه سند ازدواج امضا کردم که همه ی اینا رو شامل  -

 . شد
 چه خوش اشتها -

  . پیجش میکنن
 . باش برمیگردم . آخرای شیفتمه -

تاق ها صدای گریه ی یه بچه توی راهرو ی بخش . از توی یکی از ا برمیگردم
ساله بستریه و یه دختر بچه 61،51کشم . توی اتاق یه پیرزن  میاد. سرک می

دختر گریه می کنه . میرم جلو موهای فرفری مشکی خوشگلش  . ساله 6، 2ی 
 . تختش میشینم و موهاش رو با دست کنار می زنم ریخته توی صورتش. لب

 ی کنی ؟چی شده خوشگل خانم . چرا گریه م -
 . بی توجه به من به گریه اشو ادامه میده

من یه شکالت خوشمزه دارم ولی فرشته ی مهربون بهم گفته فقط باید به یه  -
  . دختر خوش اخالق بدمش
 . سر بلند میکنه تا نگام کنه

 همون فرشته ی مهربون توی سیندرال ؟ -
 آره همون . تو یه دختر خوب خوش اخالق می شناسی ؟ -
 . هوم . خودماو -

می کنم توی کیفم . یه شکالت بزرگ رو در میارم تا نصفه باز میکنم که  دست
کثیف نکنه و میدم بهش . شروع می کنه به خوردن . نگاهش میکنم  دستاشو

عسلی اش توی صورت رنگ پریده اش درشتر به نظر میان .  چشمای خوشگل
ی تمال دستاشو تمیز مرو که تموم میکنه با یه دس لباش کبود شده . شکالت
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 . کنم
 . نگفتی اسمت چیه . اسم من مژده است -
 . آوین -
  . اسمت چقدر قشنگه -

 . صدای آرشام نگاهمو می کشونه سمت در
  اینجا چه کار می کنی ؟ -

 .بلند میشم که آوین دستمو می گیره
 . می خوای بری ؟ نمیشه نری آخه من حوصله ام سر میره -
اره میاد بیرونم می کنه آخه بی اجازه اومدم . اما اگه قول االن خانوم پرست -

  . بدی دختر خوبی باشی بازم میام
 . عروسک آویز موبایلمو باز می کنم و میدم به آوین

 دوست داری با این بازی کنی ؟ -
 . اوهوم -
 . باشه مال تو -

 . میرم سمت در . با آرشام از بیمارستان می زنیم بیرون
 چی بستریه ؟آوین برای  -
 . زادی قلبش مشکل داره باید پیوند قلب بگیره مادر -
 طفلک . چرا تنها بود ؟ نمیشه توی بیمارستان مادرش پیشش بمونه ؟ -
مادرش هم مشکل قلبی داشته . موقع زایمان فوت کرده . پدرش هم  -

کار . ظاهرا کُردن . اقوامشون شهرستان زندگی می کنن . به  مجبوره بره سر
 . می مونه طر همین تنهاخا
 من یه وقت ها میام بهش سر میزنم . اشکال نداره که؟ -

 . قبل از جواب دادن ،سر تکون میده و سرش رو باال میگیره
ای خدا چی میشد جای این قلب مهربون باوفای پاک یه قلب مریض به ما  -

 .هم میدادی
************* 

و عوض میکنم. صدای اعتراض مامان جلوی تلویزیون لم دادم و مدام کانالها ر
 . بلند میشه
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چقدر از این کانال به اون کانال میکنی .بزار یه جا رو ببینیم دیگه . بزن شبکه  -
 . سه سریال داره

آه بازم سریالهای آبکی ؟ همش زنایی که جز گریه کاری بلد نیستن و مردایی  -
 . که فکر وذکرشون گرفتن زن دومه

خنرانیم رو نا تموم میزاره . به صفحه ی گوشیم نگاه زنگ موبایلم س صدای
اسم آرشام داره روش روشن و خاموش میشه . با حرف مامان به  میکنم که

 . خودم میام
 کیه ؟ ساراست ؟ -
 . هوم ؟ آره -

  . میرم تو اتاق و در رو میبندم
  سالم . این وقت شب یاد ما افتادی ؟ -
تم شاید دلت برام تنگ شده باشه روت نشه چی کار کنیم با مرامیه دیگه .گف -

 . بگی
 !!!تو هم که عکس من روت زیاد -
 . بده گفتم حالت رو بپرسم یه ناهار شاهانه هم دعوتت کنم -
 نه .اما می ترسم رژیم غذایی تو به هم بخوره .خبریه؟دست ودلباز شدی؟ -
 ه مزه ایگفتم مهمونت کنم تو هم یه کم پول خون مردم رو بخوری ببینی چ -

 . داره . یه کاری هم باهات دارم
 . گفتم سالم گرگ بی طمع نیست -
 .آخ مامانم اینا ! مواظب باش نخورمت -
چی کار کنم خوردنیم دیگه . فقط قبلش دست و روتو بشور . بهداشتی  -

 . باشه
تقصیر منه خودم رو واسه خاطر خانم به زحمت میندازم .خوبی به ما  -

 نیومده ظاهرا
ن که کال مایه ی رحمتم .حاال مگه چی کار کردی که آخ و ناله ات بلند شده م -

 پیر مرد ؟
 اون جایی که گفتی برای کارآموزی می خوای بری ؟ -
 خوب ؟ چی کار کنم؟سارا من رو کشت بس که زنگ زد . برم ؟ -
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از من می پرسی نه . آمارش رو گرفتم . فکر نکنم جای مناسبی برای دختری  -
 . باشه مثل تو

 . لحنش اونقدر جدی شده که دیگه چیزی نمی پرسم
 . باشه . ممنون -
میبینمت دیگه.آدرس رو برات می  11خواهش میکنم. پس فردا ساعت  -

 فرستم

******  
آرشام که با کارد وچنگال  . با یه حالت عصبی به میز رو به روم خیره شدم

 . باالخره متوجه میشه افتاده به جون محتویات بشقابش و مشغول خوردنه ،
 . چیه ؟ این غذا رو دوست نداری ؟ بهت گفتم خودت انتخاب کن -
  . مشکل غذا نیست -
 پس مشکل چیه؟ نگو رژیمم که رژیم سی ساله عوض شده -
 . رژیم کیلو چنده ؟مشکل رستورانه -
 چرا؟ -
 اربا این همه کارد و چنگال و لیوان که اصال نمی دونم باید باهاشون چیک -

 . کنم سرگیجه گرفتم
 . تو که همیشه خودتی . فقط خودت باش تا راحت باشی -
 . آخه می ترسم اگه من راحت باشم تو ناراحت شی -
خیالت راحت . من به کارای تو عادت دارم . اگه جور دیگه برخورد کنی  -

 . تعجب می کنم
کارد و چنگالها گلدون وسط میز رو درمیارم و میزارم کنار دستم . از بین  گالی

تاش رو کنار میزارم . بقیه رو دسته میکنم و میریزم توی گلدون . یه لیوان  دو
هم کنار میکشم و با حرکت دست اون یکی رو از میز سرازیر میکنم پایین .  رو
صدای شکستن لیوان همه برمی گردن طرف ما . اما من یه لبخند میزنم و  با

د میکنم . آرشام سر تکون میده و میخنده سر آسودگی میکشم . سر بلن آهی از
  . اشاره دست گارسون رو که به طرف ما میاد برمیگردونه و بعد با

شکستنی ها را شکستی ؟حاال اگه راحت شدی و نمی خوای سر منم  -
 بشکونی غذامون رو بخوریم ؟
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 . کله ی تو نشکنه . خیالت راحت بفرمایید -
 امممم. غذا چطوره ؟ -
  قمه از این گلوی وامونده بره پائینبزار یه ل -
  . تو توی همه کارا عجله داری غذا خوردنت هم استثنا نیست -
  آرشام مقدمه نچین . اصل کار رو بگو -
 مگه خیابونه که اصل وفرع داشته باشه ؟ -
من تو رو نشناسم که دیگه باید برم بوق بفروشم .اون چشمای شیطونت بی  -

 . خودی این جور برق نمی زنه
 خوب فردا قراره با چند تا دوستای هم دوره ایم بریم کوه . هر کدوم با یکی -

 . میان تنها نباشن . منم که بعد از به هم خوردن جریانم با سونیا فعال تنهام
 چند نفریم ؟ -
 ین یعنی باهام میای ؟ا -
 این یعنی چند نفر قراره بیان ؟ -
 . سروش و مهرداد و دوست دختراشون .امید هم اگه بتونه بیاد با نامزدش -
 . من تا حاال کوه نرفتم -
 . حاال میای . خوش میگذره . بچه های خوبین -
 . اوه اوه . تو تعریف کنی یعنی قراره تو کوه زلزله بشه یا بهمن بیاد -
 یه خورده شیطنت کنیم ؟ -
 . تو که میدونی شیطون پیش من کارآموزی میکنه -
نایلون میزاره رو صندلی کنار دستم . توش رو نگاه می کنم . لباسهای گل  یه

محلی توشه با یه سری گردنبند عجیب غریب . استفهام آمیز نگاهش  گلیه
 . میکنم

 خوب ؟ -
 . خوب که اونا فکر میکنن من تنها میرم -

یه خورده نگاهش میکنم تا بفهمم منظورش چیه .ابروهاش رو باال میندازه و 
 .لبخندش پر رنگ میشه . تازه منظورش رو میفهمم

 !!! گفتم تو بی خودی از این ولخرجی ها نمی کنی -
******* 
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ام حسابی سر رفته . لباسهای گل گلی رو پوشیدم و گردنبندها روهم  حوصله
یه کم پن کیک برنزه زدم که پوست سفیدم تابلو نباشه با  گردنم کردم . آویزون
مشکی روی چونه و چند تا خال ریز بین ابروهام . این پا اون پا میکنم  یه خال

 زودتر از راه برسن . اصال دلم نمی خواد به نگاه بقیه فکر کنم . آرشام ازم بلکه
 ههم عالمت بده کفاصله گرفته و داره مسیر رو نگاه میکنه تا هر وقت رسیدن ب

 آماده باشم . باالخره اومدن . خودم رو جمع و جور میکنم .امید آخرین لحظه
 انصرافش رو اعالم کرده بود . جمع پنج نفرشون که به من میرسه خودم رو

  . میندازم جلوی دختری که از توصیفات آرشام میدونم نازنین دوست مهرداده
 . ت ببیُنمای خانوم خوشگله ! کف دستت بده فال -
 . ممنون من به فال اعتقاد ندارم -
 . بزار ِبُگم . اگه غلط بود پوُلم نده -

 : سروش پوزخندی میزنه و میگه
میخوای چی بهش بگی" اقبالت بلنده اما رقیب داری . یکی بد تو میخواد  -

آبیه متمایل به مشکیه " . تو اگه می تونستی کاری بکنی برای  چشماش
 . خودت می کردی

من که نُگفُتم می توُنم سرنوشِت عوض کُنم . من فقط گفُتم میتوُنم  -
خدا تقدیر هر کی ِر اَ قبل می دونه . می دونه هر کی به چه راهی  . ببینمش

 . میره
مهرداد که انگار از حرف من خوشش اومده دستشو میگیره طرف من و میگه 

 . مال منو بگو
ی . خدا درد دلت درمون کنه که یه ها! دکتری نه؟ درد مردم درمون می کن -

علیل داری . ای خانوم خوشگله که باته دوست داری اما پول توی  مادر
دستش بگیری عروست کنی . خدا بزرگه غصه نخور . اونم  بساطت نیست

بریز و بپاش به هیشکی خوشبختی نیاورده .  . دوستت داره باهات میسازه
حان سخت تو راه داری .دلت یه امت . دالتون به هم بدین خوش میشین

  ... قرص کن که جواب تالِشت میگیری انشا
مکث میکنم نازنین که کنار مهرداد وایستاده و به کف دستش جوری زل زده  تا

می خواد جدی جدی این چیزا رو توش ببینه .دستش رو جلو میاره و  انگار
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  میگه
 . مال منم بگو -
ه . هول داری . میترسی بِشش بگی اقبال دو تا عاشق که از هم جدا نمیش -

توُنم خاطرش میخوای .اگه او پسره ی چشم سفید روزگارت سیاه کرد  اما
همه مثل هم باشن . بابات کالَفن . میگه تکلیفت زودتر معلوم  دلیل نمی شه
 ... بابات بگو پسر به ای خوبی آقائی , همه چی که پول نی کن . خوب به

ا دست کنار میزنه و میاد جلو . یهو می پره مهتاب مهلت نمیده سروش رو ب
  وسط حرفم

 . برین اونور تکلیفتون معلوم شد بزارین ما بفهمیم چی به چیه -
 . دستشو می گیرم و یه نگاه عمیقی بهش میندازم

درِست ول کردی سی چی ؟ خوشگذورنی به آدم نون و آب نمیشه که . دل  -
کونه . پسر عاموت هنوزم شکوندی حواست جمع کن خدا دلت نش یکی رو

گوشت فامیل بخوره استخونش دور نمی ندازه . دل دل  منتظر جوابه . فامیل
ایجا نداره . اول جا پات قرص کن بعد قدم وردار  نکن . فرنگ چی چی داره که

پسر خوبیه اما اهل موندن نی . از من گفتن حاال  . ای آقا خوش تیپه که باته
 . خود دانی

 . سطمهرداد میپره و
تو جدی جدی دیوید کاپرفیلد بودی ما نمی دونستیم . اقبال این آرشام رو  -

 . هم ببین که فعال بخت ازش برگشته و تنهاست
 .به زور خندم رو کنترل میکنم و جوابش رو میدم

 . خیالت رسیده . ای شاخ شمشاد از تو زبلتره -
 . آرشام پته ات رو ریخت رو آب -

 ن برمیگرده و اعتراض میکنهبعد دوباره سروش طرف م
  . دست شما درد نکنه می خواستی فقط پنبه ی ما رو بزنی دیگه -
دروغ گفتم بگو نه .من گفتم پسر خوبی ای دکتر خوبیم هستی . فقط هی  -

 . مثل گنجیشک از ای شاخه به او شاخه میپری
 خوب دیگه چی ؟ -
  .کف دستت بده تا بِشت بگم -
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  . . من بعد از یه نگاه اخمی می کنم و میگم دستشو دراز میکنه طرفم
 . چیزی نداره -
اون که نداره مو اه . به ما که رسید کور رنگی گرفتی ؟بگو . پول خوبی بهت  -

 . میدم
 . اقبال بد که گفتن نداره -
 . هر چی هست بگو . میخوام بدونم -
ده . خوت خواستی . کارات راست و ریس کن . مسافری . خدا اجلت رسون -

خوت خسته نکن برو دنبال دوا درمون. حاللیت بگیر او دنیا کارت گیر  بی خود
  .نباشه

اخم های سروش میره تو هم و رنگش میپره . میخواد زود به خودش مسلط 
  شه و زیر بار نره مثال

 . دروغه . همش حرف مفته -
ونه م . سینه ی مو که از اول گفُتم دروغ گفُتم پوُلم نده . ولی از مو گفتن بید -

 . البد که یه ماه خس خس مانه . ای درد بی درمون چیه شما دکترا میگید
 . سرطانه روله

معلومه  سروش جدی جدی خودشو باخته مات و مبهوت نگاهم میکنه . اما
 اصال حواسش جای دیگه است . آرشام که از اول کنار ایستاده بود و فقط

نگاه می کرد دیگه نمی تونه خودش حالت های ناباور و متعجب دوستاش رو 
کنترل کنه. می زنه زیر خنده . به صدای قهقه اش باالخره بقیه چشم از من  رو

 . گیرن و برمیگردن طرف آرشام می
این جوری که تو گفتی این بدبخت به هیچ کاری نمی رسه . همین االن  -

 .سکته میکنه
ی روسریم بر میدارم این بار من در حالی که لچک سکه دوزی شده رو از رو

 . جواب میدم
 .پس تو اینجا چه کاره ای آخه . دلمون خوشه دکتر قلب با خودمون آوردیم -

 . مهرداد که سریع االنتقالتر از بقیه بود از تو شک اومد بیرون و گفت
 . خیلی نامردین . من یکی که واقعا باورم شده بود -

  مهتاب که هنوز گیجه می پرسه



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 74 صفحه  

 

 . جریان چیه ؟من نفهمیدم  -
 : سروش که حاال خنده اش گرفته جوابش رو میده

جریان ؟ هیچی دو ساعته همگی سر کاریم . ما رو که تا بهشت زهرا هم  -
 . بردن و برگردوندن

کیسه لباسام رو از کنار درخت بر میدارم و در حالی که سمت قهوه خونه سنتی 
 . میرم و میگم

ه من برم لباس عوض کنم که تو این ببخشید تا شما بفهمید جریان چی -
 . هوای خنک اصال هوس آب خنک خوردن نکردم

 دستشویی کنار قهوه خونه لباسای محلی رو از روی مانتو و شلوار جینم در تو
میارم . صورتم رو میشورم و یه آرایش مالیم هول هولکی هم میکنم . 

روش محفل رو قدمهای ممکن رو برمیدارم تا میرسم به بقیه . س بلندترین
سر به سر آرشام میذاره . میرم جلو و دست به کمر رو به  دست گرفته و داره

 . روی سروش میایستم
 مظلوم گیر آوردی ؟ -
مظلوم ؟ آه ما شما دو تا رو نگیره شانس آوردین . اونوقت می گی این  -

 . ورپریده مظلومه
 . مهرداد مداخله میکنه

یرمون شده . راه بیفتین تو راه واسه قیمه بدون کف بینی هم می تونم بگم د -
 .قیمه کردن همدیگه وقت زیاد دارین

مهرداد جون این دو تا دستی دستی داشتن منو میکشتن .دیگه وقتم کجا  -
 بود؟

 . آرشام میزنه پشت سروش و رو به من میگه
بذار یه خورده با مژده آشنا شی خودت میفهمی که حقیقت رو بهت گفته .  -

 . یده اونم از نوع اجل معلقاجلت رس
بعد با چشم و ابرو به من اشاره میکنه .پشت میکنم به اونها و شروع میکنم 

 . به باال رفتن .اما کم نمیارم
دستت درد نکنه تقصیر منه که از تو حمایت میکنم . حاال شانس آوردی  -

 ! بهشون نمی گم که این نقشه ی خودت بود که
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ی رو که دور و برمون ایستادن میکشونه سمت صدای داد سروش نگاه افراد
 .ما
 پس نقشه ی توی نامرد بود . حاال تا باالی کوه بیا . از اون جا ما خودمون -

سریع السیر میفرستیمت پائین .نامرد چه جوری دلت اومد این کار رو با من 
 ؟ بکنی

  . قسمت جنایی اش کار خود مژده بود -
ا آرزو دارم .تازه می خوام نامزد کنم . برم نامزد ت بابا من هنوز جوونم . هزار -

دار بشم . بچم بهم بگه بابائی , بابائی . منم داد بزنم  بازی . زن بگیرم . بچه
 .رو ساکت کن ضعیفه بیا این بچه

ن دور گرد یه لحظه برمیگردم عقب و میبینم سروش از پشت بازوشو انداخته
دو به . یه کم شوخی از هم جدا میشنآرشام و مثال داره خفش میکنه . بعد از 

مدام سوال  دو کنار هم باال می ریم . کنجکاو همه جا رو از نظر میگذرونم . و
نازنین و  میپرسم . کی می رسیم ؟ چقدر میریم باال ؟ کی برمیگردیم ؟ با

ناز و  مهرداد زود صمیم میشم . هر چند آدم زود جوشیم ولی زیاد حوصله ی
ادای مهتاب رو ندارم هر چند از حرفاش میشه فهمید توی دلش هیچی 

بعد از کلی خنده و شوخی و توی سر وکله ی همدیگه زدن باالخره . نیست
خوردن میرسه . توی رستوران بعد از سفارش دادن همگی بلند  وقت ناهار

 . دستاشون رو بشورن جز من . مهتاب صدام میزنه میشن که برن
 مگه تو نمیای؟ مژده -
نه بابا دارم از پا درد میمیرم . مثال دفعه ی اولمه اومدم کوه . یه دفعه  -

 . میخواستین برین تا قله بعد واسه استراحت وایستین
 پاشو بیا . چه جوری میخوای با این دستا غذا بخوری ؟ -
 ههمون جوری که از دو سالگی تا حاال میخوردم . شماها دکترین و پاستوریز -

 . . بدن من اگه هر چند وقت یه بار بهش میکروب نرسه مریض میشم
 . سروش هم برمیگرده و میشینه

راست میگیا . منم شدیدا امروز تمایل دارم یه آزمایش عملی روی این  -
انجام بدم . برای ارتقا سطح علم و دانش آدم باید از خودش  میکروبها

 . فداکاری نشون بده
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 . و میکنه به من و میگهبقیه که میرن سروش ر
اینقدر حرف میزنه مهلت نمیده به آدم .سرسام گرفتم .  وای این مهتاب -

 . معرفی نشدیم . الاقل االن یه خورده از خودت بگو درست حسابی که به هم
 . مهتاب پر حرفی کرده سر درد گرفتین . االن بخوام حرف بزنم بدتر میشه -
 میکنی ؟نه نمیشه . بگو ببینم چی کار  -
 . هیچی . کار بدی نمیکنم .اومدم کوه اگه خدا قبول کنه -

سروش میخنده . جاش رو عوض میکنه و روی یه صندلی نزدیکتر میشینه . از 
  نگاهش خوشم نمیاد

اونو که اگه خلوص نیت داشته باشی حتما قبول میکنه .چطور با آرشام آشنا  -
 شدی ؟ آخه میدونی که مسیحیه ؟

 می پره . تو دلم میگم یعنی چی ؟ یه جوری میگه انگار قانقاریا ابروهام باال
 . داره بچه پر رو

 شما چطور باهاش آشنا شدین آخه میدونین که مسیحیه؟ -
 . یه دختر فرق داره . گمان نمی کنم این رابطه به جایی برسه -

 توی دلم میگم پس دردت اینه ؟
رابطه ی من و آرشام اونطوری اتوبوس نیست که قرار باشه به جایی برسه . -

که فرق داشته باشه . از اون گذشته مهم اینه که آرشام پسر خیلی  نیست
 . خوبیه

 . اگه صرف خوب بودن باشه که منم پسر خوبیم . می تونی امتحان کنی -
نگاهم میفته به بقیه که دارن میان طرف ما . آرشام اما چهره اش بدجوری 

 . ه جواب سروش رو میدمگرفته است . توی آخرین لحظ
 . مسئله اینجاست که مشک آن است که خود ببوید -

 . مهتاب تا میرسه به ما طاقت نمیاره و میپرسه
 بحث سر چی بود ؟ -
 . داشتیم از آشنایی با آرشام حرف میزدیم -

 . مهرداد می پرسه
 . راستی تعریف نکردین چطوری با هم آشنا شدین -
 تصادفی -
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 ی ؟خوب یعنی چطور -
 . گفتم که تصادفی . یعنی با هم تصادف کردیم -

تا آرشام هم وارد بحث بشه و با هم جریانو تعریف کنیم اما آرشام  منتظرم
انداخته پائین و خیلی ساکت فقط با ظرف ساالد بازی میکنه .تا آخر  سرش رو

 ! طور ساکت می مونه روز همین

دیشب  ستگاری رسمییه نامزدی خصوصی توی پارک جمشیدیه بعد از خوا
رد . یه ک فکر من بود .که با استقبال بقیه مهردادو نازنین و رو حسابی غافل گیر

 نهار هم گردن مهرداد انداخت . داریم بعد از کلی خنده و شوخی و خوش
 گذرونی بر میگردیم . اما آرشام همچنان گرفته است . آرشام و بقیه میرن تا

ن می مونم که این کفش های جدید بد ماشین ها رو بیارن دم در .فقط م
رو زده و دیگه نمی تونم قدم از قدم بردارم . سروش هم که با  جوری پام

  . اومده کنار من می مونه ماشین مهرداد
مژده !زنگ نزدی یه حالی از ما بپرسی؟ گفتم اون روز شماره ام رو هول  -

 .هولکی بهت دادم شاید گمش کردی
 م ضد حال میزنممن معموال زنگ نمی زن -
  گاهی هم مثل بچه گربه چنگ میزنی -
 آره منتها فقط روی موشای موذی -
 تو خودت می گفتی رابطه ی تو وآرشام اون طور نیست -
  رابطه ی تو و مهتاب چی ؟ -
رابطه ی ما توی بن بست گیر کرده . فکر می کنم من و تو بیشتر با هم می  -

 حساساتی تصمیم نگیرتونیم کنار بیایم .من فقط میگم ا
  اتفاقا عقلم بهم میگه هر چی از تو دورتر باشم بهتره -
  مثل اینکه یادت رفته آرشام مسیحیه -
  آره اما یه مسیحیه خوب بهتر از یه مسلمون نامرده -

از در پارک میرم بیرون . آرشام پشت دیوار ایستاده و یه طور عجیبی ما رو نگاه 
 " "حرفامون رو شنیده ؟میکنه . از خودم می پرسم 

بچه ها خداحافظی می کنیم و سوار ماشین آرشام میشیم . آرشام هنوز هم  با
ضبط رو روشن میکنه و چند تا آهنگ رو رد میکنه تا میرسه به یه  . ساکته
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 . ضبط رو زیاد میکنه آهنگ . صدای
 . آرشام چیزی شده ؟ خیلی ساکتی -

 . نگاه میکنهلبخند گرمی میزنه و بر میگرده من رو 
نه طوری نشده . مگه تو سواری توی سکوت رو دوست نداری ؟اونم با  -

 . موزیک .گوش کن ببین چه ترانه ی خوبیه
 . به صدای خواننده گوش میکنم

 انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی
 اما تو خلوت خودم تنها فقط مال منی

 هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم
 قط مال منی به تو جسارت بکنمبگم ف

 ترسم اینه که رو تنت جای نگاهم بمونه
 یا روی تیشه چشات غبار آهم بمونه

 تو پاک و ساده مثل خواب حتی با بوسه میشکنی
 شکل همه آرزوهام تجسم خواب منی

 ". فکر می کنم" حرفامون رو شنیده
*********** 

 ای بار دهم شماره ی آرشام روحرص به سنگریزه های زیر پام لگد میزنم . بر با
میگیرم باز هم گوشیش خاموشه .زیر لب غرغر میکنم که خودش میدونه 

کرده که گوشیش رو هم خاموش کرده . صدای بوق ماشین هایی  حسابی دیر
اعصابم رو خورد کرده . هر چی خودم رو به طرف دیوار های  که کنارم میایستن

این یکی از همه سمج تره . زیر لب هر بی فایده است .  کنار خیابون می کشم
کنم اما فقط زیر لب . هر چی عقب جلو میرم  چی فحش بلدم نثارش می

پائین و اصال به روی خودم نمیارم اما دست  باهام میاد . سرم رو انداختم
میندازم . یه پراید سفیده . اونقدر  بردار نیست . از زیر چشم یه نگاهی

رو بلند می کنم و دهنم رو باز میکنم  میاد . سرمسماجت میکنه که کفرم باال 
به آرشام که پشت فرمون نشسته و  که یه چیزی بهش بگم اما نگاهم میافته

 . باشم یا بخندم . سوار میشم داره بهم می خنده .نمی دونم باید عصبانی
 . ببخشید آقا مستقیم میرم -
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 دربست دیگه ؟ -
  . اما عواقبش پای خودتون حاال اگه ناراحتین در رو باز بزارم -
 تنهایی ؟ -
 . کسی که دیر کنه رو باید قال گذاشت -
 . من شرمنده ام . تو که خودت شرایط کاری من رو می دونی -
آره جون خودت . معلوم نیست کجا داشتی شیطنت میکردی دوباره  -

 . انداختی گردن کارت
 . با یه لحن معصومی رو می کنه بهم و میگه

 .دارم دروغ میگم یعنی من -
نگاهش اونقدر زالله که میمونم این آرشام مظلوم رو باور کنم یا اون یکی که 

 . توی شیطنت دست همه رو از پشت بسته
 حاال سر ماشین خودت چه بالیی آوردی؟ -

از صندلی عقب یه جعبه شیرینی برمیداره . درش رو باز می کنه و میگیره 
 . طرفم

 . فروختمش -
هم شیرینی فروششه . معموال ماشینشون رو که مدل باالتر میکنن البد این  -

 . شیرینی میدن ها
 . بخور تا بهت بگم شیرینی چیه -

 . یکی از رولت های خامه ای رو برمیدارم
 . خوب حاال بگو . نکنه زن گرفتی ؟ خوب حق داری دیگه ازدواج خرج داره -
 . برای آوین یه قلب پیدا شده -
باری با شکالت و عروسک رفته بودم مالقاتش . این دختر  این مدت چند تو

شیرین زبون دل من و آرشام رو بدجوری برده بود. خصوصا من که  کوچولوی
اونم از نوع دختر بودم . از شنیدن این خبر حسابی ذوق می  عاشق بچه ها

 . کنم
 وای جدی میگی ؟ -
 . دعا کن همه کاراش رو کردیم . فردا صبح عملش می کنن . براش -

اون قدر خوشحال میشم که تمام مدت از عمل آوین حرف میزنم . اصال یادم 
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 . میره جریان ماشین رو بپرسم
********** 

استرس داشتم که تمام شب رو نخوابیدم و برای آوین دعا کردم .  اونقدر
رو ندارم اما خونه هم نمی تونم بمونم و زیر نگاهای کنجکاو  حوصله ی کالس

بیارم . باالخره بعد از چند ساعت وقتی نمی تونم با آرشام تماس  دووممامانم 
دانشگاه میزنم بیرون و میرم بیمارستان . عمل آوین هنوز تمام  بگیرم . از
پرستارها که حاال دیگه بها رفت و آمدایی که داشتم من رو می  نشده . از

ی ه صداکه قلبش رو به آوین پیوند میزنن می پرسم ک شناسن راجع کسی
 . بلند میشه اعتراض یکی از پرستارها

 باورت نمیشه یه زن جوون بود که شوهرش تمام اعضای بدنش رو فروخت -
. 

 فروخت؟ -
 .آره گفته بود برای اینکه قلب زنم رو اهدا کنم باید بیست میلیون بهم بدین -
 بابای آوین که یه کارگر ساده است این همه پولش کجا بود ؟ -
دکترا و پرسنل بیمارستان بیشترش رو جور کردن کلی از پولش رو هم دکتر  -

 .آوانسیان داد
میفهمم هیوندای آخرین مدل آرشام چی شد . دل تو دلم نیست . بسکه  تازه

رفتم پاهام از حس افتاده . میرم طرف نمازخونه ی بیمارستان . کسی  قدم رو
. اینجوری هم خودم آرومترم  گوشه وای می ایستم به نمازخوندن نیست .یه

کمک بیشتری به آوین کردم . نمازم که تموم میشه چشمام رو  هم فکر میکنم
حرف بزنم .ذهنم خالیه فقط می تونم بگم خدایا به آوین  می بندم که با خدا

برمیگردونم دنبال کتاب دعایی چیزی که آرشام رو  کوچولو کمک کن .سر
در میبینم .وقتی نگاهم رو روی صورتش  دم خسته و غرق فکر خیره به خودم

 . در میگیره میبینه تکیه اش رو از روی چهارچوب
 مژده تو همیشه نماز می خونی ؟ -
 آره -
 چرا؟ فکر میکنی خدا بهت جواب میده؟ -
 نمی دونم جوابم رو میده یا نه .نمی دونم اصال من رو می بینه یا نه.اما -



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 81 صفحه  

 

 ساله هر روز اونم روزی سه بار بهم 1211همیشه فکر می کنم وقتی بیشتر از 
میگه "حی علی خیر العمل "حتما یه خیری توی این بهترین کار هست که من 

 . فهممش نمی
حواسم پرت  نمی دونم نماز خوندن آرومم کرده بود یا آرشام رو اون طور دیدم

 . شد . تازه یاد آوین می افتم . از جا می پرم و میرم طرف آرشام
 د؟عمل چی ش -
 .خوب بود . وسط کار داشتیم از دست میدادیمش اما برگشت -
 .چی فکر کردی کلی دعا پشتش بود -
 . من هم براش نذر کرده بودم . نذر حضرت ابوالفضل -

این رو که میگه به چشماش نگاه میکنم . عجب نگاه شفاف و زاللی توشون 
  . نشسته

********** 

اول یه نگاه به  . گ گوشیم از جا میپرمهنوز چشمام گرم نشده که با صدای زن
کدوم دیوونه  رو نشون میده . فکر می کنم نصفه شبی 1:81ساعت میندازم که 

ام آرش ای شماره رو اشتباه گرفته . صفحه ی گوشیم رو که نگاه میکنم اسم
 . روش خاموش و روشن میشه

 الو -
 .خط صدای موسیقی شنیده می شه با صدای نفس های آروم آرشام پشت

- 'Cause I only feel alive  
when I dream at night  

even though she's not real  
it's all right  

'cause I only feel alive  
when I dream at night  

every move that she makes  
holds my eyes  

and I fall for her every time 
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 . ان است . صدای مژدهببخشید اشتباه گرفتید . اینجا ایر -
 . حاال صدای خنده اش رو هم می تونم بشنوم

  اااا. شما فارسی هم بلدین ؟ -
  چون تنها زماني احساس مي کنم زنده ام -
 که شبها به رويا مي رم -

 هر حرکتي که اون انجام ميده
 چشمام رو خيره مي کنه

 ومن براي هميشه دلباختش شدم
  . عقلت رو نباختی که این وقت شب زنگ زدیخدا رو شکر دلباخته شدی .  -
 تا صدات رو نمیشنیدم خوابم نمی برد -
 . به به . به مبارکی زبون باز کردی . دیگه باید جشن تولدتو بگیریم -
 . عاشق همین شیرین زبونی هاتم -
می گم دیوونه ای نگو نه .خدا رو شکر خواب مامان و بابای من سنگینه  -

نصفه شبی یه نفر تنش میخارید خوابش نمی برد . منم در  باید میگفتم وگرنه
خدا یه چند تا تیکه بارش کردم . حاال هم بچه ی خوبی باش برو به  راه رضای

شب بخیر بگو .دستشویی ات رو برو .مسواک بزن . دعات رو بخون  مامان بابا
 . و بخواب

نه. شنیدی خدا منم دارم دعا می خونم .بهترین دعای دنیا رو .نجوای عاشقا -
 به دل های عاشق نزدیکتره ؟

دونم چی توی صداش هست که دلم رو می لرزونه . اونقدر که نمی تونم  نمی
بدم نمی تونم خودم رو بزنم به اون راه . فقط وقتی به خودم میام  جوابش رو

یه شب به خیر آروم گوشی رو قطع می کنه . دوباره روی تختم دراز  که اون با
انگار خواب از چشمام فرار کرده . نگاهم میافته به پوستر خط  میکشم اما

 .دیوار اتاق زدم نوشته ای که به
 ، احساس می کنند«هست » هر کسی را نه بدان گونه که 

 می کنند ، هست« احساسش » بدان گونه که 
می کنم یعنی من اون کسی هستم که آرشام فکر می کنه؟ فکر می کنم اگر  فکر

ر دیگه اتفاق میافتاد هنوز هم من اینجایی که االن هستم , یه جو اون روز
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 . یادم میاد اون روز رو بودم ؟ خوب
میریزم . این بار با  برعکس همیشه که وسائلم رو همین طوری توی کیفم

کسی توی کالس  حوصله همه رو جمع می کنم و توی کیفم می چینم . دیگه
خوان از  گار همه ی بچه ها مینمونده . امروز که کالس زودتر تموم شده ان

در  همین نیم ساعت هم حد اکثر استفاده رو ببرن . آروم آروم میرم سمت
همین  . ورودی دانشگاه . فکر می کنم کاش الاقل این بار آرشام به موقع بیاد

طوری هم مجبورم کلی منتظرش بمونم . به جلوی در نرسیده صدای بوق 
میاره . فکر می کنم آرشام دوباره می خواد یه ماشین لبخند رو به لبم  مداوم

مزاحم ها رو دربیاره .شیطنتم گل می کنه تا محلش نذارم . کاری کنم  ادای
مزاحمت یه گوشمالی درست حسابی از طرف بعضی بچه های خوش  بابت

بگیره. اما از ترس حراست از تصمیمم منصرف میشم .  غیرت دانشگاه هدیه
شام ، سروش رو پشت فرمون ماشینش می آر سر که می چرخونم به جای

اما از دیدنش خوشحال که نمی شم هیچ  بینم که منتظره منه . نمی دونم چرا
 اون که حاال از ماشین پیاده شده دلشوره ی عجیبی پیدا می کنم . میرم طرف

. 
 . سالم -
 سالم . چطوری؟ -
 ممنون . اینطرف ها ؟ -
 .اومدم تو رو ببینم -

 .ی سرم میریزن وا میرمانگار آب سرد رو
 چیزی شده؟ -
 نه طوری نشده . فقط میخواستم باهات صحبت کنم . میشه سوار شی؟ -

 شده سوار ماشین میشم . وقتی میشینم تازه یادم میافته که آرشام قراره مسخ
 .دنبالم بیاد تا بریم دیدن آوین . سروش هنوز راه نیفتاده که اعتراض می کنم

  . ده . چون آرشام قراره بیاد دنبالممیشه اول بگی چی ش -
 کی میاد؟ -
 .یه نیم ساعت دیگه -
 پس نمی رسیم جائی بریم. می خوای یه قراری برای یه وقت دیگه بزاریم؟ -
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اصال من نمی دونم جریان چیه . اون وقت چه قراری بزاریم؟ نمی شه همین  -
 حاال بگی؟

و نگاهش رو به بیرون می یه کم به من نگاه می کنه بعد از شیشه ی جل اول
مکثی می کنه . وقتی دوباره به طرفم برمیگرده توی چشماش برقی  دوزه و

 .تونم بفهممش هست که نمی
که من بهت زدم  ببین مژده , می دونم که تو تا امروز حتی به حرف هایی هم -

دفعه رو فقط به  فکر نکردی . شاید من درست منظورم رو بیان نکردم. اما این
پسر  . وش کن لطفا. آرشام دوست منه . من بهتر از تو می شناسمشمن گ

 خیلی خوبیه . حق داری شیفته اش بشی . اما من قبل از تو اون رو می
شناختم . قبل از تو هم دخترایی توی زندگی اون اومدن و همشون هم بعد از 

مدتی رفتن . اگر می بینی اون به تفاوت مذهب بین شما دو تا اهمیت  یه
سر این نیست که تو روش تاثیر خاصی گذاشتی .به خاطر اینه که  نمی ده از

کنه چه تو رو بعد یه مدت ول کنه چه یه دختر ارمنی رو . تازه  براش فرقی نمی
  . تونه همین رو بهانه قرار بده در مورد تو می

 دیگه ادامه نده . از این حرف ها می خوای به کجا برسی؟ صبر کن . -
 .می خوام بهت بگم تو این رابطه داری زیادی از خودت مایه میذاری -
 .من کاری نکردم که بعدا پشیمون بشم . تو هم الزم نیست نگران من باشی -
من فقط میگم احساساتت رو جایی سرمایه گذاری کن که فایده داشته باشه  -

 .جوری فقط با روحیه خودت بازی کردی . این
حرف اگه از احساسات باشه آدم ها باید بی توقع به کسی ببخشنش نه  -

  .اینکه پی سرمایه گذاری باشن
 .من دوستت دارم نمی خوام صدمه ببینی -
پس مسئله اینه. فکر می کردم بهت تفهیم کردم روی تو هیچ وقت هیچ  -

 .حسابی باز نمی کنم
کری بودم و اون توی فکر چی !!! فقط یه لحظه نگاهش میکنم در چه ف من

یه چیزی است اما شبیه به دوست داشتن هم نیست .با  توی چشماش
میشم . اون هم همین طور. راه می افتم که برم اما  عصبانیت از ماشین پیاده

 .پشت سرم میشنوم صدای سروش رو همچنان از
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باید بدونی دوست داشتن توی  دوستت دارم .تو که اینقدر روشن فکری -
 .هیچ مذهبی گناه نیست

خودم میگم دوست داشتن نه اما توی همه ی مذاهب خیانت به یه  پیش
میرم توی راهروی دانشکده و تصمیم می گیرم همون جا  .دوست گناهه

اونقدر توی افکار خودم غرقم و با عصبانیت پیش خودم  . منتظر آرشام بمونم
آرشام از اونی هم که باید دیرتر میاد دنبالم  فهممغرغر می کنم که نمی 

نفسم رو با صدا بیرون میدم و سعی میکنم  .چشمم که به لبخندش میفته
 . نفس بیرون بریزم تمام اون افکار مزخرف رو هم باهمون

ببخشید ببخشید . میدونم دیر کردم اما به جان خودم رفته بودم دنبال یه  -
 .چیز واجب برای تو

 یز واجبی اون وقت؟چه چ -
یه چیزی که بهت هدیه بدم که چون دیر اومدم راحت بتونی باهاش من رو  -

  . چوب بزنی
 صبر کن ببینم تو رو چه جوری راه دادن توی دانشکده؟ -
 .این هم از معجزات منه دیگه -

نگاهش مهربون و شوخه که همه ی ناراحتیم بخار میشه و میره توی  اونقدر
ه میافتم و سوار ماشین میشیم. نیم ساعتی رو که تا ساعت را هوا .دنبالش

به روی هم توی کافی شاپ میشینیم .برق شیطنت دوباره  مالقات مونده رو
 . توی چشمای آرشام میشینه

 هدیه ات رو نمی خوای؟ -
 کدوم هدیه ؟ -
 .همون که به خاطرش دیر اومدم -
 .پس واقعا یه چیزی وجود داره . خب بده ببینم -
از توی کیفش یه جعبه ی جواهر بیرون میاره که روش یه غنچه ی رز  رشامآ

نگاهی به دستش که با جعبه به طرفم دراز شده میندازم و بدن  .کرم چسبیده
 .بگیرم چشم به چشماش میدوزم اینکه جعبه رو

 .قرارمون این نبود . گفتم هدیه ی گرون قیمت ممنوع -
 . زش کناین یکی فرق می کنه . تو اول با -
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رو با بی میلی می گیرم . همین که بازش می کنم دهنم هم باز می مونه  جعبه
حلقه طال سفید با یه ردیف برلیان روش روی پایه ی ساتن سرخ جعبه بد  .یه

نوازه .چیزی که اصال انتظارش رو نداشتم . فکر می کردم رابطه ی  جوری چشم
می کردم رابطه ی ما از یه نوع هیچ وقت به اینجا نمی رسه . فکر  من و آرشام
مات و مبهوت سر بلند می کنم و به آرشام که با هیجان و محبت  . دیگه است

 .خیره میشم نگاهم می کنه
 .ولی من فکر می کردم که قرارمون این نبود -
قرارمون چی نبود؟ اینکه من دوستت داشته باشم ؟ یا اینکه بخوام باهات  -

 ازدواج کنم؟
تادم . نمی خوام چیزی بگم که حال خوش اون رو خراب کنم . اما به ِمن ِمن اف

 .توی وجود خودم هم آشوبه . فکرم کار نمی کنه
 .ولی من , یعنی ما اصال نمی تونیم حتی بهش فکر کنیم -
چرا ؟ چون من مسیحی دنیا اومدم و تو مسلمون ؟ تا جایی که من می  -

ی هر وقتی یه فرصت دوباره اونقدر بخشنده هست که به هر کس دونم اسالم
نمی پرسه تو قبال چی بودی . می پرسه چه کار می خوای  بده . بعد هم ازش

 بشم نه ؟ بکنی. می تونم مسلمون
بدم .  حرف هاش ,لحنش اونقدر محکم و اطمینان بخشه که نمی تونم جوابی

" کن . به خودم میگم " اگه تا حاال به قضیه این جوری نگاه نکردی حاال نگاه
 .قبل از اینکه چیزی بگم صدای اون دوباره توی گوشم میشینه

  . بعد از اون هم به قول یکی دوست داشتن توی هیچ مذهبی گناه نیست -
دهنم رو به سختی قورت میدم و سرم رو پایین میندازم . این بار آرشام  آب

 ررسیده بود . با زودتر رسیدنش چیزی رو دیده بود که نمی دونم چطو زودتر
کرد. اما هر چی بود ظاهرا تصمیم گرفته دیگه دیر نکنه . در  تفسیرش می
 .هیچ موردی

برمیگرده به پوستر روی دیوار .به جوابی که هنوز هم به آرشام ندادم .  نگاهم
دونم باید زودتر تصمیم بگیرم اما نمی دونم چطور ؟ فکر می کنم شاید  می

چی شد که به اینجا رسیدم ؟ حاال  چیز رو از اول مرور کنم . اصال باید همه
رابطه ی ممنوعه ام بایه پسر مسیحی. هیچ وقت زیاد دور بر پسرها  درگیر یه
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همیشه فکر می کردم احتیاجی به این جور روابط ندارم . هر چند هیچ  . نبودم
با مامان صمیمی نبودم . خواهر و برادر هم سن و سالی هم  وقت خیلی

شیم . شاید ترس همیشگی مامان از حرف مردم راحت با نداشتم که با هم
فامیل صمیمی نشم و همیشه مواظب اون چیزی که  بهم یاد داده بود زیاد با

باشم. تفسیر های اشتباه دوستام هم بهم  می گم و اون کاری که می کنم
همیشه دیگران مرتصد تعبیری از  فهمونده بود هر چقدر هم که ساده باشی

تا تو . اما توی همون  خصیت خودشون نزدیکترهرفتارت هستند که به ش
هیچ تفسیری باشم .  برخورد های اول با آرشام فهمیدم که الزم نیست نگران

اون چیزی که  اون من رو ساده میدید . همون جوری که واقعا بودم . برعکس
شاید به  . توی اطرافم میدیدم هیچ وقت قصد سوء استفاده از من رو نداشت

 ال میکردم می تونم به عنوان یه آدم فارغ از جنسیتشخاطر همین خی
باهاش در ارتباط باشم .یه دوست بدون هیچ پسوند و پیشوندی . از اون هم 

داشتم من رو همین طور ببینه . شاید به خاطر همین هنوز هم هضم  توقع
برام سخته . من فراموش کرده بودم جنسیت چیزیه که نمیشه از  این جریان

جنسیت چیزیه که یه نفر حتی قبل از شخصیت حتی قبل  . ردکسی جداش ک
 . درست از همون بدو تولد . از اسمش اون رو می گیره

و خواننده  تو یه خیابون شلوغ همون طوری که من دوست دارم دور میزنیم
ای  رو با سکوت همراهی می کنیم . ضبط که میره روی آهنگ بعدی یه گوشه

ن خیابو اشین رو به زحمت پارک میکنه . نگاهم رو ازرو باالخره پیدا میکنه و م
  می گیرم و میگم

همچین اون طوری هم که میگن فوق العاده نبود من که فکر نمیکنم اون  -
  قدرا هم غمگین باشه

 . اما این آهنگ به آهنگ خودکشی مجار معروفه -
 پس البد مجارا یه چیزیشون میشده .فیلمش رو دیدی؟ -
 . آره . جالبه . میگیرمش تو هم ببینی -
 راستی مگه امروز یک شنبه نیست . سرکارم که نرفتی . پس چرا اینجائی؟ -

 .زل میزنه توی چشمام . یه لبخند مالیم میشینه توی صورتش
  کعبه تويی ، صنم تويی، دير تويی، حرم تويی، -
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 دلبر محترم تويی ، عاشق بينوا منم
 . شاعر شدی امروز تغییر رشته دادی ؟ -
 .تو هر کسی رو شاعر می کنی -
 . دوز رمانتیسم خونت زده باال . یه آزمایش بده -
 .آزمایش دادم .گفتم یه بیماری مهلک گرفتم که درمانش فقط تویی -
گوش  Gloomy Sunday“ ببین اگه این طوری پیش بره دپرس میشم بعد -

 !میافته گردنت ها میدم بعد افسردگی میگیرم خودکشی میکنم خونم
 . تو خودکشی کنی من میمیرم خون منم میفته گردن تو بی حساب میشیم -
 . اه . نگفته بودی فیلم هندیم زیاد می بینی. داره مور مورم میشه -
 . اسم ما پسرا بد در رفته . تو که از هر موجودی بی احساس تری -
 .ی خرج نمی کنمنخیر خیلی هم با احساسم منتها احساساتم رو بی خود -
 . آهان یعنی االن من جز مواردبی خودیم -
 . نه تو جز موارد نخودی ایه -

 . بعد هر دو نخودی می خندیم. نگاهش پر میشه از احساس
حاال نمی خوای جواب خواستگاری این نخودی رو بدی؟ دلم هم قد یه  -

  .نخود شده ها
ببینمش . فکر می  می کنم . خوب نگاهش می کنم برای اینکه خوب نگاهش

مگر چقدر چیز عجیبیه ؟ همین که کنار یه نفر بتونی خودت  کنم خوشبختی
همین که یه نفر تو رو به خاطر همین که واقعا هستی  باشی کافی نیست؟

دوستش داشته باشی ؟اصال مگه کسی می تونه  دوست داشته باشه ؟ بتونی
اما نمی دونم چرا  نداشته باشه ؟ این پسر بچه ی پاک و شیطون رو دوست

 .ته دلم یه ترس مبهم هست
 بزار یه خورده ی دیگه فکر کنم باشه؟ -

******************* 
 کجا بودی ؟ -

 . هنوز پا توی خونه نذاشتم صدای مامان غافلگیرم می کنه
 سالم علیکم . منم خوبم مرسی . شما خوبین؟ -
 مزه نریز . پرسیدم امروز کجا بودی ؟ -
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دارم برم ؟ یا دانشگاهم یا اگه خدایی نکرده بچه ها برنامه ای من کجا رو  -
 . نداشته باشن میریم یه دوری میزنیم

 امروز کجا رفتی ؟ -
 یک شنبه ها معموال برنامه ی من چیه؟ -
 !مثل آدم جواب من رو بده -
  مامان میشه بگی چی شده ؟ -
 . فروغ امروز دیدتت -
اما سعی می کنم به روی خودم نیارم .  لحظه قلبم توی سینه فرو میریزه یه

 . دونم چشمام من رو لو میدن . رو برمیگردنم که برم توی اتاقم می
 . خوب چشمش روشن . زیارتش قبول -
 !میگفت با یه پسره سوار ماشین بودی تو ونک .تاکسی هم نبوده -

سریع شروع می کنه به مواخذه و محاسبه . حاال چی کار کنم ؟ چه  مغزم
دروغ که دوست ندارم بگم . اصال فایده ای هم نداره . راستش رو  بی بدم ؟جوا

حاال فرضا راستش رو هم گفتم مامان چی کار می کنه ؟ می  چه جوری بگم ؟
از اول به من میگفتی ؟ توی ذهنم پوزخندی میزنم و جواب  گه ایرادی نداره ؟
 . ممامان نمیزاره بیشتر از این فکرکن ! میدم . آره ! حتما

 تو بودی یا نه ؟ -
 . آره -
 چه غلطی میکردی ؟ -
 . کار بدی نمی کردم که قرار باشه جواب پس بدم -
دیگه چه کار می خواستی بکنی ؟ این بود نتیجه ی اعتمادی که بهت کردیم  -
 ؟
 . توضیح میدم -
چه توضیحی ؟ آبروی ما رو بردی . همین مونده بود فروغ هر جا میره  -

 ". شه بگه " مژده دوست پسر داره . خودم با یه پسره دیدمش بلند بشینه و
من برای حرف مردم زندگی نمی کنم . فروغ هر چی دلش می خواد بگه .  -

 ...راست میگه دخترای خودش رو جمع و جور کنه . این پسره هم
مکث می کنم . چه طوری باید به مامان بقبولونم که هیچی اون طوری نیست 
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 کنه ؟ که من هنوز هم دختر عاقلیم ؟که اون فکر می 
 . این پسره چی ؟ با بقیه فرق داره ؟ همه ی دخترا همین فکر رو می کنن -
 . این پسره آدم متشخصیه -
 آدمهای به ظاهر متشخص سر دخترای مردم کاله نمیزارن؟ -
این اون جوری نیست . از من خواستگاری کرد .من هم داشتم در موردش  -

 . فکر می کردم
 . پس این جوری خرت کرده -
 !!! مامان -

 . صدای دادم توی گوش خودم هم تکرار میشه
بد میگم ؟ این آدم حسابی شما نمی تونست با پدر و مادرش و دسته گل و  -

 شیرینی بیاد خواستگاری ؟
اینا که شما میگی مال یه خواستگاری رسمیه . من هنوز تکلیفم با خودم  -

 . بیاد . وگرنه اون تا حاال ده بار پیشنهادش رو داده نیست که بگم پاشه روشن
مامان یه کم آرومتر میشه . یه قدم عقب نشینی میکنه . با یه لحن آرومتر می 

 . پرسه
 حاال این پسره کی هست ؟ چی کارست ؟ -

در یه تصمیم آنی فکر می کنم اول از نقاط مثبت شروع کنم . مشکل اصلی رو 
 . بزارم برای آخر سر

 پزشکه . رزیدنت قلبه . از یه خانواده ی خوبه . یه خواهر و برادر بزرگتر از -
خودش داره که هردو تا تحصیل کرده و متاهلند . پدرش توی کار تولید 

مردونه است . خودش هم خیلی آدم خوبیه . کارای مامان سمن رو  پوشاک
  . هم اون درست کرد

 چقدر میشناسیش؟ -
 ... ین سوال یعنیبعد از این همه توضیح ا

 . یه چند باری همدیگه رو دیدیم -
 پس برای چی شک داری؟ -

  . رسیدیم به همون چیزی که ازش می ترسیدم
همه چیزش خوبه . تحصیالتش , کارش , خانواده اش , اخالقش . فقط یه  -
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 هست که اون هم خودش می گه مشکلی نیست . حاال نمی دونم مسئله ای
... 

من من . نمی دونم اون زبون درازم کجا رفته ؟ فکر نمی به  شروع می کنم
سخت باشه . میدونم قبل از این که مامان چیزی بپرسه  کردم گفتنش اینقدر
 . موقعیت ضعف قرار میگیرم باید بگم وگرنه توی

 . آرشام مسیحیه -
رنگ مامان سفید میشه . چند لحظه فقط من رو نگاه می کنه .بعد یک دفعه 

 . میشه . صداش باال میرهصورتش قرمز 
دستم درد نکنه . همین مونده بود که زن یه ارمنی بشی . پس کار از پای  -

 . بست ویران است
  . چه ویرانی ؟ ارمنیه که ارمنیه . خوب مسلمون میشه -
مگه رنگ لباسه که همین جوری عوضش کنه آب هم از آب تکون نخوره.  -

 . حرفشم نزن
 . بهش نظر بدین اول ببینیدش بعد راجع -
 . ببینیمش این قضیه تغییر می کنه ؟ فکرشم نکن -
 . بزارین من هم حرف بزنم بعد بگین حرفشم نزن -
 . بابات بفهمه قیامت می کنه -
 نیست که شما به بابا نمی گین ؟ -
باالخره باید اون هم از دسته گل دختر یکی یدونه اش خبر داشته باشه .اول  -

 . ش می رسهتا آخرش که به گوش
 . چه دسته گلی ؟ نه گناه کردم نه خالف -

جوابم رو نمیده . بلند میشه و میره توی آشپزخونه . قرصای فشار  مامان
خوره و میره توی اتاق خوابش . این یعنی پایان بحث . البته  خونش رو می

چیز رو برای بابا تعریف نکرده . بحث واقعی اون موقع  فقط تا وقتی همه
 . است

*************** 
ی جواب هام رو برای بار هزارم توی ذهنم مرور می کنم . از وقتی بابا  همه

خودم رو توی اتاقم حبس کردم . توی اتاق مشترکم با مهدی . هیچ  اومده
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موزیک گوشخراش بازی کامپیوتری مهدی نمی آد . این سکوت بد  صدایی جز
ماجرا رو برای بابا تعریف می یعنی مامان هنوز هم داره  . فقط یه معنی داره

  . کنه
 مژده . مژده کجایی ؟ -

با این که فکر می کردم خودم رو آماده کردم اما باز هم با صدای بابا از جا می 
 . پرم . از همون جایی که هستم جواب میدم

 بله؟ -
 . پاشو بیا اینجا ببینم -
مهدی میندازم روی تختم بلند میشم . احساس ضعف می کنم . یه نگاه به  از

خیال دنیا پشت میز کامپیوتر نشسته و سر خوشه که من یادم رفته  که بی
ساعته داره بازی می کنه . کاش من االن جای اون بودم . یه نفس  2بیشتر از 

به خودم میگم کاری نکردم که بترسم . فقط قراره از عقیده ام  . عمیق می کشم
بابا بایستم چون همیشه یه طرف حاال مجبور نبودم مقابل  دفاع کنم . تا

باید بتونم از پس ابراز عقیده ام بر بیام .همین که از اتاق میرم  بودیم . اما حاال
میفته به قیافه ی کالفه و درهم بابا .اون هم به محض اینکه  بیرون چشمم

 . مهلت نمیده و شروع میکنه به سوال و جواب من رو می بینه
 ه کیه ؟مامانت چی میگه ؟ این پسر -
 ... پزشکه . داره -

 . اجازه نمیده حرفم رو ادامه بدم . کلمه ها توی دهنم می ماسن
 . مسیحیه -
 ... بله . اما -

 . صدای بابا بلند میشه
 این بود نتیجه ی آزادی که بهت دادم ؟ -
 . بابا یه لحظه اجازه بدین -
د بگردی . دستم دراجازه بدم که چی بشه ؟ بری با یه پسر ارمنی تو خیابونا  -

 . نکنه با این دختر تربیت کردنم
بابا ارمنیه .کافر و جانی و خالفکار که نیست . کار بدی هم نکرده .  -

 . خواستگاری کرده
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تو هنوز نمی دونی یه دختر مسلمون با یه پسر ارمنی نمی تونه ازدواج کنه  -
 ؟
که بخواد می می دونم . اما اینم میدونم اسالم می گه هر کس هر وقت  -

 . تونه مسلمون بشه . خودش هم اینو میدونه و قبول داره
  . خودش االن قبول داره . بعدش رو باید دید -
 . شما یه دفعه ببینیدش بعد راجع بهش قضاوت کنید -
ببینمش هم فرقی نمی کنه . نظرم همونیه که گفتم . دیگه اسم این پسره  -

 . رو هم نمیاری
 ...آخه بابا -

 . بلند میشه و میره اما همون طوری هم محکم جوابم رو میده بابا
 . آخه بی آخه . فعال هم خودم میبرمت دانشگاه و میارمت -

  فکر می کنم اگر قراره بجنگم باید آرشام هم بدونه

دو روز که کالس نداشتم صبح بابا خودش من رو رسوند دانشگاه .توی  بعد از
ودم .حاال یا زیرذره بین مامانم یا مهدی مثل توی خونه تحت نظر ب این دو روز

فضول به من چسبیده .می خوام بهش بپرم اما فکر میکنم این  یه کنه ی
من کنجکاوی توی خونشه .تقصیر خودش هم نیست .  اسباب بازی کوچولوی

گوشی موبایلم رو هم علی الحساب ضبط کرد .  همون روز بابا تلفن اتاق و
 . گیرم و از در کالس بیرون می کشمش نرسیده به کالس دست سارا رو می

 اوی چه خبرته ؟ سالم علیک مدل جدیده ؟ -
 .سالم . گوشیتو یه دقیقه بده الزم دارم -
 مگه خودت گوشی نداری؟ -
 . نه ندارم . یه زنگ کوچولو میزنم بهت میدم -
 یل خودت رو چی کار کردی ؟موبا -
سارا جون کارت اف بی آیت رو نخواستم که این قدر سین جیم می کنی .  -

 میدیش یا نه ؟
سارا همون طوری که گوشی موبایلش رو از کیفش بیرون می کشه زیر لب 

 . غرغر میکنه
 چیه حاال اینقدر آتیشی شدی ؟ دوباره مورچه گازت گرفته ؟ -
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 پم و یه قدم ازش دور میشم . سارا پشت سرم میادگوشی رو از دستش می قا
. 

 کجا به سالمتی دنبال من راه افتادی ؟ -
 ! گوشیم دستته ها -
 . نمی خورمش که . دیرت میشه ها -
 . فعال که استاد نیومده -
 استاد رو چه کار دارم . مگه نمیری پیش سامان ؟ -
 سامان واسه چی ؟ -
. می خواست جزوه های هفته ی پیش رو  ااا بهت نگفتم ؟ دنبالت میگشت -

بگیره . خوب دلش رو بردی ها کلک . اول جزوه ,بعد راهنمایی ,بعد  ازت
 . دیگه دیگه شماره تلفن و

 کدوم طرف بود ؟ -
 . سمت سلف -

خوشش میاد . همه جوره پایه است تا دور وبرش بپلکه  میدونم سارا از سامان
نم با خیال راحت شماره ی آرشام رو می که می پیچو بلکه فرجی بشه .سارا رو

تا برداره . زیر لب می گم "زود باش جواب بده  گیرم . چند تا بوق می خوره
 ". دیگه

 . الو ؟ آرشام؟ سالم -
به سالم خانم کم پیدا . کجایی ؟ این دو روزه هر چی بهت زنگ زدم جواب  -

 . ندادی
 .نمی تونستم جوابت رو بدم . گوشیم توقیف بود -
 دوباره شیطونی کردی ؟ -
 . این دفعه یکی دیگه شیطنت کرده -
 چی شده ؟ -

راهرو قدم میزنم و همه چیز رو برای آرشام تعریف می کنم . پای پله ها  توی
 . چشمم به قیافه ی درهم سارا میفته می فهمم دیگه وقت چندانی ندارم که
 حاال چی کار کنم آرشام ؟ -
تو نمی خواد کاری بکنی . من خودم حرف آخر  با من باشی تا تهش هستم . -
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خانواده ام میزنم .قبال سربسته یه چیزایی بهشون گفتم . فقط منتظر  رو با
 خونتون رو بزنم . با من هستی دیگه ؟ باش زنگ

احساس می کنم اگر تا االن  . توی صداش تردید نیست . بیشتر خواهشه
برای خوشبخت شدن  امشک داشتم حاال دیگه مطمئنم . می دونم می خو

که می خوام  بجنگم . نمی خوام منتظر بمونم . می خوام خودم اون چیزی رو
 . بسازم

 . آره . هستم . اما االن دیگه باید برم -
 . می بینمت -

 . همین که سارا بهم میرسه گوشی رو قطع میکنم و می گیرم به طرفش
 دنش . تو کی دیدیش ؟سامان رو ندیدم . بچه ها می گفتن اصال امروز ندی -

ی جواب دادن ندارم . راهم رو می گیرم و میرم سر کالس یه گوشه  حوصله
سارا یه جا نزدیک من پیدا کنه استاد هم از راه میرسه و نمی تونه  میشینم . تا
بپرسه . پیش خودم فکر می کنم حاال دیگه قراره تا ته این جریان  دیگه چیزی
 تهش کجاست ؟ جلو برم اما

*********** 
به کار می بندم بلکه از  همه ی وجودم شده گوش و همه ی توانم رو دارم

وقتی نیم ساعت  . پشت در بسته ی اتاقم حرف های بابا و آرشام رو بفهمم
دم رو زد فهمی پیش آرشام تنها , با یه سبد گل و یه جعبه شیرینی زنگ خونه

هم طبق روال  اده . حاالاون هم برای متقاعد کردن خانواده اش به دردسر افت
نداره .  این چند روزه توی اتاقم حبس شدم . هر چقدر تالش میکنم فایده ای

 فقط صدای پچ پچ به گوش میرسه .به ساعت نکشیده صدای در ورودی بلند
 میشه . بالفاصله خودم رو از توی اتاق بیرون میندازم . یک راست میرم توی

 . آشپزخونه پیش مامان
 چی شد ؟ -
 . امان یه نگاه سرزنش آمیز بهم میندازه و بعد رو برمیگردونهم
 مگه قرار بود چی بشه ؟ -
 منظورم اینه که دیدینش؟ نظرتون چی بود؟ -
همونی که به خودت هم گفتیم . فکر میکردم اون قدر عاقل هستی که  -
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 . خودت بهش بگی که پا نشه بیاد اینجا
 آخه چرا ؟ -

  . گیرم می کنهصدای بابا از پشت سر غافل
چرا چی ؟ اینجا اروپا نیست . هر چیزی رسم ورسوم و قانون خودش رو داره  -

 . . زیادی آزاد گذاشمتت که هر کاری دلت میخواد می کنی
 . یه کم از رو میرم اما نمی خوام به همین راحتی کوتاه بیام

 سالم کهبابا شما که همیشه طرفدار منطق بودین . رسم و رسوم مااز قانون ا -
باالتر نیست . اسالم میگه وقتی کسی مسلمون شد دیگه مسلمون محسوب 

 . هم به قبلش نداریم میشه کاری
تو کاری نداری . اونا که دارن . وقتی پدر مادرش باهاش نیومدن یعنی اونا  -

 . هم مخالفن
اونا هم مثل شما . بعدش هم آرشام باید مسلمون بشه هیج جا نگفته  -

 . باید تغییر مذهب بدن خانوادش هم
آدم از خانوادش جدا نیست . اگه با این پسر ازدواج کنی باید بری تو  -

 . خانواده ی اون زندگی کنی
میرم و روی مبل کناریش میشینم . نه میخوام نه می تونم پر رو باشم  دنبالش
تونم هم که راحت بی خیال این جریان بشم .می خوام از یه راه دیگه  اما نمی

 . ارد بشمو
 . بابا اگه کمکش کنیم مسلمون بشه میدونین چقدر ثواب داره -
من نه ثوابش رو خواستم نه عذابش رو . میخواد مسلمون بشه بسم ا...  -

 . .اگه این کار رو بکنه برای خودش خوبه
اومدیم و مسلمون شد باالخره ازدواج که باید بکنه . اگه همه حرف شما رو  -

 کنه ؟بزنن اون چه کار 
 . بره سراغ یکی مثل خودش -
یکی مثل خودش از کجا گیر بیاره ؟ حاال اصال پیدا شد . مهم نیست که  -

 همدیگه رو بفهمن و دوست داشته باشن ؟
 . همینه دیگه عشق این پسره کورت کرده -
 عاشق نشدم که کور بشم . فقط دارم میگم آدم خوب و قابل اعتمادیه . کلی -
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حاال چون مسیحی بوده که نمیشه همه ی اینا رو ندیده  ویژگی مثبت داره
 . یه کدوم از این پسرای دور و بر به پای اون نمیرسن . گرفت

 . آدم وقتی کسی رو دوست داشته باشه ایراد هاش رو نمی بینه -
 شما که دیدینش بگین ایراد کارش کجاست ؟ -
 . با یک ساعت که نمیشه راجع به کسی قضاوت کرد -
 . بیشتر بشناسینش بعد خوب -

 . بابا انگار توی مخمصه گیر افتاده باشه برمیگرده سر پله ی اول
زدواج ا اصال این آقا بی ایراد . تو که اینقدراسالم اسالم میکنی البد میدونی -

 دختر بدون اجازه ی پدر درست نیست . من هم بهت گفتم دختر به این پسره
  . نمیدم تمام

مهم نیست . نمی  شناسم که بدونم این یعنی هیچی برام اون قدر بابا رو می
کنم چرا؟  خوام رضایت بدم هر کاری هم که بکنی و هر چی که بگی .فکر می

نداره.  توی قانون و عرف ما یه دختر هیچ وقت حق مستقل فکر و عمل کردن
وقتی  تا وقتی مجرده همیشه برای هر کاری به اجازه ی پدرش احتیاج داره و

  .واج کرد اجازه ی همسرشهم ازد
***************  

 

 
بعد از اون روز دیگه دانشگاه رفتن هم ممنوع شد . مامان یه لحظه هم چشم 

من برنمیداره . امروز هم من رو با خودش آورده روضه ی خونه ی عمه  از
مبادا در نبودش کاری بکنم .مدام هم نگرانه که عمه فروغم چی پشت  افسانه

مزد هر چی بهش میگم مگه دختر خودش با دوست پسرش نا . سرم گفته
اونا گفتن برادر دوستش بوده . میگم ما که می  نکرده گوش نمیده . میگه

هم مثل بقیه ظاهر مهمتره . بین این همه  دونم اصل قضیه رو اما برای اون
تو یه فرصت که مامان مشغول کمک  . مهمون مدام این پا و اون پا می کنم
 . کردن به عمه میشه میرم سراغ سمیرا

 بایلت رو میدی؟سمی یه دقیقه مو -
 نه نمیشه . می خوای اس ام اس هام رو بخونی ؟ -
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 .خودت رو لوس نکن -
رو از تو جیب کتش درمیاره و میزاره کف دستم . توی جمعیت دنبال  موبایل
میگردم . می بینش که کنار در آشپزخونه ایستاده و با یه خانمی  مامان

به من . بلند  یه چشمش به اون خانومه و یه چشمش . صحبت می کنه
مامان دید کمتری بهش داره میشینم . وسط  میشم و طرف دیگه ی سالن که

نمی تونم به آرشام زنگ بزنم . شروع می  این جمع , اون هم زیر نگاه مامان
چطوری؟کجایی؟چی کار میکنی؟"  . کنم به نوشتن متن اس ام اس. " سالم

نم با اون پیام ده سوال ک سریع جوابم رو میده " شما؟ " خودم رو معرفی می
  ... خواد چی کار کنه ؟ دیگه هم می پرسم . اینکه اون روز چی شده؟ حاال می

این همه سوال رو که نمی تونم این جوری جواب بدم . نمیشه بهت زنگ  "
 "بزنم ؟

 ". چرا اگر دوست داری تا فردا صبح سرزنش بشنوم"
که بابا سفت و سخت به اس ام اس بازی میکشه . این وسط میفهمم  کار

داده و آرشام از هر دری که وارد شده آخرش بحث راضی  بهش جواب رد
اومده . اما آرشام نمی خواد به همین راحتی  نبودن خانواده ی اون وسط

  "؟ کوتاه بیاد . می پرسم "حاال چی
و جوابم رو میده " هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد . یه کم طول 

  ". ه ی بعد با خانواده ام میاممیکشه اما دفع
میاد طرفم و دیگه نمی تونم ادامه بدم . حافظه ی موبایل سمیرا رو  مامان

کنم و میزارمش یه کناری . فکر می کنم این یه کم واقعا چقدر طول  پاک می
 میکشه ؟

*********** 
صبح توی خونه بر و بیای عجیبیه . دلشوره گرفتم . نزدیک عصر مامان  از

میکشه توی اتاقم . وقتی میبینه روی تخت نشستم و بی هدف یه  سرک
ورق میزنم به زور میفرستتم حموم . از حموم که برمیگردم  مجله ی قدیمی رو
 . کرم رنگم رو از کمد درمیاره و به دستم میده مامان کت و شلوار

 کت و شلوار واسه چی ؟ مگه قراره بریم جایی؟ -
 . یادنه قراره برامون مهمون ب -
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 من حوصله ندارم . بیرون نمیام -
 . نمیشه زشته . بچه که دیگه نیستی -
 کی مگه میخواد بیاد؟ -
 .خانواده ی آقای کاویان -
 دوست بابا؟ اونا که هیچ وقت خونه ی ما نمی اومدن ؟ -
میان تو رو ببینن . البته خودش که تو رو دیده . خانمش هم تو رو توی  -

 . و هر دو تاشون حسابی پسندیدنتروضه ی عمه ات دیده 
  . اخم هام میره تو هم

  میان خواستگاری؟ -
آره .شانست گفته . همسایه ی عمتن . خانواده ی محترم و سرشناسین .  -

 . پسرشون هم مهندس ساختمونه
 .ظاهرا شما هم حسابی پسندیدنشون -
 ایرادی داره؟ -
 . نه فقط گمونم من قراره ازدواج کنم -
  . ده ی به این خوبیخانوا -
 . مامان جان من قرار نیست زن خانوادش بشم ها -
 . امشب میاد میبینیمش دیگه . زود باش حاضر شو -
 ... ولی مامان من اصال -
  . گفتم حاضر شو . دیگه کم کم میرسن . بحث رو بزار برای بعد -

م دلشوره ی امروزم مشخص شد . میدونم که به همین راحتی نمی تون علت
خالص شم . همون جوری که آماده میشم توی ذهنم هزار تا  از این یکی

خواستگاری به جایی نرسه . میزنه به سرم خودم رو  نقشه میکشم بلکه این
می بینم خیلی ضایع است .آخر سر فکر می  عجیب و غریب درست کنم . بعد

 قتیحوصله ی آرایش نداشتم دیدن .و کنم اینا من رو توی روضه اونم وقتی
هنوز سنتی فکر می کنن  خودشون برای پسرشون عروس می پسندن یعنی

سبز اکلیلیم رو که  .می رم جلو آینه وحسابی از خجالت خودم در میام . مداد
چنینی و دخترای  همون بار اول مامان نظر داد من رو شبیه هنرپیشه های این

م پلک شتآنچنانی میکنه زیر چشمم می کشم و بعد یه خط چشم پهن هم پ
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 نقاشی میکنم . یه کم سایه ی سفید کناره های بینیم میزنم که پهن تر از
اونچه هست نشونش بده .اون قدر مشغول افکار وکارای خودمم که نمی 

مهمونها کی از راه میرسن .مامان در اتاق رو باز میکنه و با اخم بهم  فهمم
  . میگه

 . . آبروریزی راه نندازی ها پس کجا موندی ؟ دو دفعه تا حاال صدات کردم -
به درم و قیافه ی من رو نمیبینه که غر غر کنه .با قدم های نا مطمئن  پشت

سالن میشم . به همه خوش آمد میگم و احوالپرسی میکنم . خانم و  وارد
رو میشناسم . یه دختر جوون همراهشون هست با پسری که  آقای کاویان

که عروسش من باشم لبخند زورکی که روی  از فکر این .مسلما قراره داماد بشه
یه گوشه نشستم وچشم دوختم به گل های . لبهام نشوندم محو میشه

خانواده ی اون ها توجهی بکنم نه به  مصنوعی کنار سالن .نه می خوام به
دلم نیست . نمی فهمم بحث چه  چشم غره های مامان نگاه بندازم .دل توی

اسمش رو فهمیدم میرسه .  اویان که فقططور به حرف زدن من و پسر آقای ک
است!!! تازه با  من و حمید میریم توی اتاق من که حسابی هم بهم ریخته

چهره ی  دقت نگاهش می کنم . همه چیزش به نظرم معمولی میرسه . قد و
 معمولی با یه قیافه ی خیلی جدی . نگاهش سرد و سنگیه . نمی دونم شاید

 . به زور لباس هام رو از روی صندلی میزم کنار هم به نظر من این طور میرسه
میزنه تا جای نشستن پیدا کنه .یه مدت تو سکوت همدیگه رو برانداز می 

 . باالخره اون به حرف میاد کنیم تا
گفتنی ها رو که از پدرم شنیدین . حاال اگه شرطی , حرفی چیزی هست  -

 . میشنوم
می کنم عجب اعتماد به نفسی ! فکر کرده قبولش کردم و حاال فقط مونده  فکر

شروط .توی دلم میگم اگه قراره کاری بکنم االن وقتشه . نمی دونم اما  شرط و
بهم میگه به این آدم نمیشه اونقدر اعتماد کرد که راست و پوست  یه حسی

 مطمئن بهش گفت .سعی می کنم لحنم مثل خودش باشه . کنده حقیقت رو
 . و سرد

ادامه میدم . دنبال کار هم میگردم . اگر روزی درآمدی داشته  من درسم رو -
ترجیح میدم برای روز مبادای خودم پس اندازش کنم . زیاد اهل  باشم مسلما
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مهمونی رفتن و اومدن نیستم . معتقدم به همون ضرب المثل  رفت و آمد و
 که مشکلی ندارین؟ دوری و دوستی .شما

 . ه مشکلی نیستن -
اروپایی ادامه تحصیل بدم . خیلی هم  همیشه آرزو داشتم توی یه کشور -

میرسم . دوست ندارم ازدواج مانعی سر  دوندگی کردم . دارم به یه نتایجی هم
 مخالفتی ندارین؟ راهم باشه . شما که با این مسئله

 . نه قبوله -
 بزاره بره ؟تو دلم میگم این دیگه کیه؟ چی باید بهش بگم که 

 من تا حاال فقط سرم به درس و دانشگاهم گرم بوده . زیاد از خونه داری -
سررشته ندارم . کال از زن هایی هم که فکر می کنن خونه داری وظیفشونه و 

به هر کار دیگه ای خوشم نمیاد . به نظرم میشه روزگار رو راحتتر هم  مقدم
 کرد . شما هم موافقین ؟ به جاش در سطح اجتماع موفق تر عمل گذروند

 .موافقم -
مثل اینکه این آدم فقط تصمیم داره باهام موافقت کنه . به تنها چیزی که به 

 . ذهنم میرسه متوسل میشم
فقط میمونه مسئله ی مهریه . توی خانواده ی ما االن سکه به تعداد سال  -

 ه اشهعروس مرسومه . میدونین که دلخوشی عروس فقط به میزان مهری تولد
 . توی فامیل

 . اجازه بدین با خانواده ام مشورت کنم -
باالخره یه نفس راحت میکشم . لبخند دوباره به لبهام برمیگرده . یه روزنه 

 !!!امید پیدا شده .یه روزنه ی امید
***************** 

می تونم امیدوار باشم .اما دو روز از جریان خواستگاری نگذشته  فکر می کردم
خوشحالی میاد سراغم .مثل این دو سه هفته ی گذشته بی  ان باکه مام

 .ام و دقیقه ها رو میشمرم حوصله توی اتاق نشسته
مامان , هر چی فرجه برای غیبت کردن داشتم تموم شد . ترم آخری مشروط  -

  ! میشم ها
 .دیر نمیشه . بعدا ادامه میدی -
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کنه به زیر و رو کردن بی توجه به من میره سراغ کمد لباسها و شروع می 
 .محتویاتش

 .دنبال چی میگردی؟ من دیگه چیزی ندارم بخوای ببخشی به این و اون -
 چی کار به این و اون دارم؟ اون کت و دامن یاسی ات کو؟ -
 کت و دامن عزیز من رو می خوای چه کار؟ -
می خوام امشب بپوشی . خانواده ی کاویان میان برای بله برون و بقیه  -

 .بت هاصح
 .قلبم توی سینه فرو میریزه . با صدای خفه ای می پرسم

 .من کی جواب مثبت دادم خودم نفهمیدم -
 .لگد به بخت خودت نزن -
 . چه بختی ؟ من و این پسره فقط یه بار همدیگه رو دیدم -
 .خانواده ی دیده و شناخته شده این . پسره رو هم که دیدی یه پارچه آقا -
پارچه آقای شما خوشم نیومد . این عصا قورت داده ی نچسب من از این یه  -

 .جز "مشکلی نیست" گفتن کار دیگه بلد نیست بکنه ظاهرا
 بی خودی عیب روش نذار . مثل این پسره ارمنی بود خوب بود؟ -
چه عیبی ؟ من باید یه تمایلی به این آدم داشته باشم یا نه ؟ حرف یه عمره  -
 .ها
 تو خامی . تو مملکت ما دو تا خانواده با هم ازدواج به خاطر همین میگم -

 میکنن نه دو تا آدم . ماها که با هم کنار اومدیم تو هم به قول خودت یه بار
 .دیدیش . بیشتر که شناختیش تمایل هم پیدا می کنی

 .بعد از ازدواج البد دیگه. من راضی نیستم . زیر بار این ازدواج نمی رم -
یار . ما صالحت رو میخوایم. تا حاال بدت رو خواستیم مگه دیوونه بازی درن -
 ؟
 . آخه دارین بهم زور میگین اونم سر مسئله ی به این مهمی -
 .چه زوری ؟ تو یه ایراد تو این پسر و خانوادش پیدا کن تا ما ردش کنیم -
 .شما یه ایراد توی آرشام پیدا کنین -
 .باز . شما دو تا به هم نمی خورین از قدیم هم گفتن کبوتر با کبوتر باز با -
مامان چرا به من گوش نمیدی ؟ چرا نمیذاری حرف بزنم .تو اگه بخوای  -
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بابا رو راضی کنی .باالخره زنها لم شوهراشون بهتر دستشونه .بابا مگه  بلدی
 زیادی میخوام .من می خوام با آدمی زندگی کنم که بتونیم پا به پای هم چیز

 . م . هم قد باشیم و هم فکرآیندمون رو بسازی
سرم نمیشه ؟ اما یه چیزی رو برای بار اول و آخر  فکر می کنی من این چیزا -

ازدواج کنی خانوادش هیچ وقت تو رو قبول نمی  بهت میگم . اگه با اون پسر
زندگی سخت بشه این عشق کور هم ته می  کنن. تنها می مونید .کم کم که
مشکالت می بینه . یه زن فرق نمی  ه سری ازکشه . اون وقت تو رو مقصر ی

 یکیه که تکیه گاهش باشه اون کنه تو چه قرنی زندگی میکنه . ته تهش دنبال
نمی خواد .پشت میخواد .حاال  وقته که پا به پا و شونه به شونه دیگه کسی رو
 .هم حرف گوش کن .لباس بپوش و حاضر شو

 . من نمی آم -
بری؟ بعد این همه سال کار و دوندگی و زحمتی می خوای آبروی بابات رو ب -
برات کشیده ؟ جواب زحمت ها و محبتهاش رو با بی اعتبار کردنش  که

 میدی؟
 می خواین من رو بزارین الی منگنه؟ -
 .تو هر جور دوست داری فکر کن -

من رو با کت و دامنی که با عصبانیت توی دستهام پرت میکنه تنها میذاره. 
 .دامن رو امشب من بپوشمعمرا این کت و 
************ 

دیگه حتی دیوونه بازی هم فایده ای نداره . توی مجلس بله برون  میدونم
کردم نه به چشم خانواده ی کاویان اومد نه نظر بابا و مامان رو  هم هر کاری

نمی دونم باید چه کار کنم .میرم سراغ دیوان حافظ بلکه اون یه . تغییر داد
بزاره .کتاب رو تو دستم گرفتم اما اصال نمی دونم باید چه نیتی  راهی جلو پام

از چند دقیقه همین جوری شروع میکنم به ورق زدن کتاب . الی  بکنم . بعد
افته به تراوالیی که اون جا گذاشتم . همه ی دار و ندارو  دیوان چشمم می

م فکر می کنهای کالس زبان و ... .یه لحظه به سرم میزنه .  پسندازم از تخفیف
باشه .پول زیادی نیست داشتم پوالم رو جمع میکردم که یه  شاید فالم همین

حاال دیگه گوشی میخوام چه کار؟ توی یه تصمیم آنی . گوشی درجه یک بخرم
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چپونم توی یه کیف دستی و سریع لباس عوض  پوال و شناسنامه ام رو می
مان هم که میدونم رفته بزنم بیرون .ما میکنم که تا مهدی از مدرسه برنگشته

احتماال تاعصری نمیاد .در خونه که قفله  خونه ی مامان بزرگ که مریضه و
مریم خانم امروز خونه باشه . از توی تراس  کلید هم که دیگه ندارم اما خدا کنه

 . صداش میزنم
 مریم خانم .مریم خانم -

پردشون که تکون میخوره نفس راحتی میکشم .خدا رو شکر که یه امروز خونه 
 مونده .سرش رو از پنجره بیرون میاره و با تعجب نگاهم میکنه

 سالم مژده جون -
 سالم مریم خانم .خوبید؟ -
 ممنون .تو خوبی؟ مامانت خوبه؟ -
ادرش مرسی .راستش بازم میخوام مزاحمتون بشم .مامانم رفته خونه ی م -

بزنه . صبح که خبر دادن مریضه این قدر هول شد یادش رفت من  یه سر
کلیدام رو گم کردم . در خونه ی ما رو هم که میدونید چه  هفته ی پیش

یه دست بزنی باز میشه اینه که همیشه قفلش میکنیم  جوریه .فینگر تاچه
ره بیام تو دارم موندم خونه با در بسته .اشکال ندا .امروزم من یه کالس مهم

 شما برم بیرون ؟ تراس شما و بعد از خونه ی
کلیدام رو که جا  . قبال یکی دو باری چنین کاری کرده بودم منتها بر عکس

به خاطر  . میزاشتم از توی تراس خونه ی اونها میومدم توی تراس خودمون
 . همین مریم خانم خیلی تعجب نکرد

 . نیفتی نه عزیزم . چه اشکالی؟ فقط حواست باشه -
 یه لبخند نیم بند دستم رو میگیرم به نرده های تراس و پاهام رو از باالی با

 نرده ها رد میکنم بعد از لبه ی باریک بین دو تا تراس با احتیاط و لرزون قدم
 . برمیدارم . سعی می کنم مثل قبل به پایین نگاه نکنم که سر گیجه بگیرم

رو پرت میکنم توی اتاقشون . آهی از  باالخره میرسم به تراس اونها و خودم
آسودگی میکشم و با یه تشکر سریع از خونشون میزنم بیرون .تا سر  سر

تقریبا میدوم مبادا چشمم به کسی بخوره .نمی دونم اصال میخوام  خیابون رو
به کاری که دارم میکنم فکر نکرده بودم . تازه شروع کردم به فکر . چه کار کنم
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میشم اما نمی دونم کجا میخوام برم .بی هدف فقط دو  سوار مترو . کردن
تا آخر خط رو میرم وبرمیگردم . زل میزنم به چهره ی آدمای  باری از اول خط
میکنم .به خودم ،به زندگیم، به اون ها ،به زندگی هاشون  توی قطار و فکر
بازی!پیاده میشم و میرم سمت تاکسی های بیرون ایستگاه .  .خسته از قطار

عمه افسانه . هر چی نباشه خواهر باباست و خوب  خوام برم خونه ی می
فکر میکنم یه چند روزی میمونم شاید عمه  . میشناسدش . قلق بابا دستشه

خونشون چشمم که می افته به ماکسیمای  تونست نظر بابا رو عوض کنه .دم
برخورد خشک و از خود راضیش که  شوهرش از رفتن پشیمون میشم . یاد

خوام رفتارش رو تحمل کنم ؟  افتم تو دلم میگم برم اونجا چه طور میمی 
میاد وگرنه دل خوشی از  تازه میدونم خود عمه هم از سر ناچاری باهاش کنار

دست شوهر عمه ی عزیزم تا  کاراش نداره . برمیگردم . نمی خوام یه بهانه بدم
. دائی احمدت که بیخیال  " بیشتر از این بهش سر کوفت بزنه . تو دلم میگم

بار مگه بیشتر همدیگه  نمرده " اما بعد به حرف خودم می خندم . " سالی یه
شروع میکنم بی  "!!! رو میبینیم . بعدم نیست خیلی با بابا رابطه اش خوبه

مغازه ها اما  هدف توی خیابون ها چرخیدن . بیخودی زل میزنم به ویترین
  . هیچی نمی بینم

رو راه نمی دن . یکی نیست بگه  هتل که یه دختر تنهانمی دونم کجا برم . 
یا اگه توی هتل باشه .  دختر اگه توی خیابونها ویلون باشه براش بهتره

نمیزارن جای امنی باشه  مسافرخونه هم که اگه قابل اعتماد باشه مثل هتل
 اگه هم نباشه که هیچ . تازه مگه من چقدر پول دارم ؟

ز مغازه ها انگار تازه چشمام باز میشه . نگاهم پشت ویترین یکی ا باالخره
گردنبند با مدالی که روش ون یکاد حک شده قفل میشه . بیخیال  روی یه

میرم تو . بیشتر پولم رو بابت مدال نقره میدم و میام  همه چیز میشم و
دستم نگاهی میندازم و پوزخندی میزنم . "آخه دختره  بیرون .به جعبه ی توی

ویری مدال خریدنت چی بود دیگه " توی دلم  این هیر و ی کم عقل توی
از بالیی که معلوم نیست چیه و سر راه  جواب میدم "شاید این بتونه تو رو

توی سرم چرخ میخوره و مدام پسش  منتظرته حفظ کنه " کلمه ای که از صبح
 !!!"فراری میزنم خودش رو دوباره به رخم میکشه . " دختر
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که به کی  م . بیرون زدم که چی بشه ؟ از خونه بریدممن که این جوری نبود
ناخودآگاه  . پناه ببرم ؟ همیشه از این آدمایی که زود جا میزدن بدم می اومد

میرم . مسیرم رو به طرف بیمارستان کج میکنم . دلم برای آرشام تنگ شده
 پیش اون حاال تا بعد ببینم اون چی میگه . اصال اون این چند وقت از

من خبر نداره .توی بیمارستان سراغ آرشام رو که میگیرم می فهمم  وضعیت
عمله . منتظر می مونم و رفت و آمد مریض ها رو نگاه می کنم . فکر  سر یه

آرشام هم اومد می خواد چه کار کنه ؟ چه کار میتونه بکنه ؟  میکنم حاال
یاد سراغ خوام برم ؟ اگه اتفاقی بیفته اول از همه بابا م امشب رو کجا می
دردسر میفته. اصال این یک دو روز رو یه جایی سر کردم  آرشام و اونم توی

دادگاه مثال و از بابام شکایت کنم که چرا نمیزاره با  بعدش چی؟ میخوام برم
مسخره است . دلم از گرسنگی ضعف میره . قبل از ظهر  !آرشام ازدواج کنم ؟هه
زدیک پنجه . هم گرسنگی هم االن دیگه ساعت ن از خونه اومدم بیرون و

میشم میرم طرف بوفه ی بیمارستان . سر راه  اضطراب بهم فشار میاره . بلند
دختری باعث میشه مسیرم رو به طرفش  کنار اورژانس صدای گریه و ناله ی

که ظاهر آشفته ای داره .معلومه  کج کنم . یه دختر بیست و دو سه ساله است
مسنه که دکترا دورش رو گرفتن  با عجله لباس پوشیده . همراه یه خانم نسبتا

دیوار میگیره و روی  و دارن ماساژ قلبی بهش میدن . دختر دستش رو به
میبرمش سمت  زمین ولو میشه . میرم کنارش . زیر بغلش رو میگیرم و

هق هق  ماش پائین نمیاد اما هنوز دارهنیمکت گوشه ی راهرو . اشکی از چش
 میکنه . دست میندازم دور شونه اش و سرش رو به شونه ی خودم تکیه میدم

.  
 مادرته؟ -
 . آره . تو رو خدا دعا کن واسش . یه بار قبال سکته کرده -
 ان شاءا... خوب میشه . توکلت به خدا -
ش گفتم نکن . همش تقصیر این سمیه ی ورپریده است . چند دفعه به -

 . گوش نکرد . حاال بیاد تحویل بگیره دسته گلش رو
 خواهرته ؟ -
آره . دیشب توی پارتی با یه پسر گرفتنش . بابام کارد بزنی خونش درنمیاد  -
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 ... . تا ظهر نزاشتیم مامانم بفهمه ولی
 . خدا بزرگه . غصه نخور باید قوی باشی که بتونی به مادرت کمک کنی -

  دا شصت ساله از ته سالن میاد . دختر میدوه جلوشیه مرد حدو
 چی شد؟ -
  بردنش سی سی یو . همین جا بشین تا بیام -

بر میگرده و خودش رو روی نیمکت پهن میکنه . یاد مامان میفتم .  دختر
حاال دیگه همه متوجه نبود من شدن . مامان با اون فشارش تو چه  حتما تا

طوریش بشه ؟ تو دلم میگم " خدایا غلط کردم . االن؟ نکنه اون  وضع و حالیه
بلند میشم و میام از بیمارستان بیرون بزنم که وقتی از کنار  " خودت کمکم کن

عقب گرد میکنم . یه رانی میخرم و برمیگردم دوباره توی  بوفه میگذرم
 . اون دختر . رانی رو میزارم روی نیمکت کنار دستش اورژانس . میرم سمت

 . نگت پریده . حتما فشارت افتادهبخور . ر -
تا میاد تشکر کنه از کنارش رد میشم و میرم طرف بخش . صدای آقای یوسفی 

 . نگهبان درمیاد
 دختر تو که دوباره برگشتی . کجا میخوای بری باز؟ -
 . خواهش میکنم یه دقیقه فقط . زود برمیگردم -
ن طرف که یعنی من نگاهی به گردن کج من میندازه و روش رو میکنه او یه

سریع میرم سمت ایستگاه پرستاری . پرستارا یه نگاه شوخی بهم  . نمیبینمت
  . روی خودم نمیارم . میدونم چی راجع بهم فکر میکنن میندازن که به

 . دکتر هنوز نیومده .احتماال تا نیم ساعت دیگه عملش تموم میشه -
 . مد این رو بهش بدینمن دیگه نمی تونم بمونم . لطف میکنین وقتی او -

ی مدال ون یکاد رو میزارم روی پیشخون . راهم رو میکشم و میرم . فکر  جعبه
من و اون نداریم . شاید تا این جاش رو هم همین گردنبند من رو  میکنم

  . حاال دیگه دست آرشام باشه حفظ کرده بزار
 میستم یه چند دقیقه ای وای تا میرسم به خونه ساعت هفت شده . پشت در
میزنم که مهدی می پره و در  . دل توی دلم نیست .اما باالخره زنگ خونه رو

 . رو باز میکنه . من رو که می بینه یواش میگه
 . بدو تو که وضعیت قرمزه اونم از نوع آتشینش -
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رو میندازم پائین و میرم تو .سالم آهسته ای میدم که جوابی براش  سرم
ایستاده . چشمش که به من میفته سریع میاد  بابا کالفه وسط سالن . نیست

بلند میکنه که بهم سیلی بزنه اما وسط راه پشیمون میشه و  طرفم . دست
زیر لب استغفر ا... میگه و از خونه میزنه بیرون .  . دستش رو مشت میکنه

میبینه سری تکون میده و بی حرف میره توی اتاقش و  مامان هم من رو که
میکنم کجای کار امروز اشتباه بزرگتری بود . رفتنم یا  . فکر در رو محکم میبنده

 این طوری برگشتنم ؟
شلوغی و سرو صدای جمع سرسام گرفتم . هنوز هم نمی دونم اینجا چه  بین

باورم نمیشه همه چیز ظرف یک ماه تموم شده باشه . تو یک ماه  . کار میکنم
نمی دونستم اون فرصتی  هم نتونستم با آرشام حرف بزنم . گذشته یه لحظه

دیگه هیچ وقت پیش نمیاد .مهمون ها بزن و بکوب  که آرشام می خواست
دل من غوغاست . توی تمام این مدت حتی یه  راه انداختن و خوشن اما توی

زندگی کنم ,باحمید تنها نبودم. با حمید  لحظه با مردی که باید عمری باهاش
تنها بمونم .نمی فهمم چطور  هم که هیچ یه لحظه نذاشتن حتی با خودم

سرسفره ی عقد نشستم . فقط  همه چیز اینقدر سریع مرتب شد . حاال من
تکرار کردن توی گوشم می  حرف هایی که تو این مدت مثل نوار مامان و بابا

نکشیدیم که حاال  پیچه ." دشمن شادمون نکن . ما این همه زحمت برای تو
روز آخر اعتصاب  ا آبروریزی ندی" این چندآبرومون رو ببری. مزد دستمون رو ب

به طرد شدن و  غذا کردم . اوایل جدیم نگرفتن .بعد هم که فقط تهدیدم کردن
بله رو به  عاق والدین .دیگه هیچ راه فراری ندارم .با سقلمه ی مامان جواب

 شده عاقد میگم . دیگه صدای هلهله ی جمعیت رو نمی شنوم چون گوشم پر
دل خودم و دل کسی که حتی نتونستم برای آخرین بار از صدای شکستن 

خدا رو شکر حمید به بهانه ی اینکه رقصیدن بلد نیست من رو هم . ببینمش
کرد چون بعید میدونم می تونستم روی پاهام بایستم . باالخره  از رقص معاف

عذاب تموم میشه و من می فهمم دیگه مجبورم از گذشته دل  این چند ساعت
 . بشم که برام غریبه است راه مردیبکنم و هم

کنار اومدن با خودمم که توی  از ورودی تاالر بیرون میایم و من هنوز درگیر
گیر میافته . کی باور  جمعیت جلوی تاالر نگاهم توی یه جنگل بارون زده
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بشه .نمی  میکرد چشمای همیشه شیطون آرشام یه روز این طوری خیس
 که یخ می بنده می فهمم اشک های سردمتونم چشم ازش بردارم . صورتم 

چیک چیک دارن پایین میریزن . اما نمی تونم چشمام رو ببندم . نمی تونم 
بزنم بلکه چشمام شسته بشن . می ترسم پلک بزنم و تصویرش مثل  پلک

وسط کویر دل من بخار شه و بره هوا و من همین چند ثانیه  چند تا قطره آب
دست بدم .حمید دستش رو دور بازوم حلقه می کنه و  باقی مونده رو هم از

ذهنم پر میشه از شعری که گمانم برای من  . من رو دنبال خودش میکشه
 .گفتن

 موهام روي شانه ي توفان غم رهاست
 !امشب شب عروسي من يا شب عزاست؟

 دارند از مقابل چشمان عاشقت
 !با زور ميبرند مرا رو به راه راست

 اين آخرين شب است دارم عروس ميشوم ،
 اين انتهاي قصه ي تلخ من و شماست

 حتي طنين زلزله ويران نميكند
 ديوار هاي فاصله اي را كه بين ماست

 آن سيب كال ترش كه بر روي شاخه بود
 اين روزها رسيده ترين ميوه ي خداست

 اما به جاي باغ تو در ظرف ميوه است
 اما به جاي دست تو در سردخانه هاست

 ع دان و لباس سفيد و... آهآيينه شم
 اين پيرزن چقدر به چشمانم آشناست

 !كل ميكشند يا؟... نه! ، به شيون نشسته اند
 امشب شب عروسي من يا شب عزاست؟

هاش که چکید روی صورتش ,چشمای روشنش که تار شد , فهمیدم  اشک
ه از یه ازدواج اجباری , یه مصلحت نا مفهموم و یه مبارز همه ی دردی که من

در برابر سنگینی شونه های اون هیچه . دلم نمی  ی شکست خورده میکشم
خواد اما اجازه اش رو دیگه ندارم . فقط توی  خواد بهش فکر کنم . دلم می
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تکرار میکنم " یادم باشه جعبه ی  دلم توی سکوت ماشین عروس مدام
لی بفرسته ." بعد یواش خی یادگاری ها و هدیه هاش رو بدم سارا براش پس

  " .باشم باور کن یواش توی دلم میگم " من نمی خواستم این قدر نامرد

خسته تر بعد از یه اضافه کاری طوالنی و اجباری  با یه تن خسته و روح
از همه میرم سراغ یخچال و شیشه آب رو همون  باالخره به خونه میرسم . اول

.فکر می کنم بیرون ولو میشم روی مبل  جوری سر می کشم . با همون لباس
و توی همون شرکت میموندم و کار  اگه بعد از مدت کارآموزیم خر نشده بودم

میکردم کاری که سارا با پارتی برام  میکردم شاید االن وضعیتم این نبود .فکر
میگم :" حاال که طمع کردی بکش  جور کنه حتما بهتره .بلند بلند به خودم

دارم از همه میکشم این  من کهمژده خانم بکش حقته".بعد توی دلم میگم 
 !یکی هم روش

زنگ در به زور از جا بلندم می کنه .  هنوز یه نفس راحت نکشیدم که صدای .
کنم .با دیدن مردی که مستاجر طبقه  بدون نگاه کردن از چشمی در رو باز می

ای سالشه اما موهاش رو شبیه  ی پائینه بدتر وا میرم . مردک سی و خورده
تین ایجرها میخوره .یه  به هم ریخته . لباس هاشم که به دردپسر بچه ها 

 . ظرف جوجه کباب دستشه که میگیره طرف من
 .سالم . خسته نباشید -

 . سالم ممنون -
دیدم دیر اومدید فکر کردم البد وقت نمی کنید شام درست کنید .جوجه ی  -

  من حرف نداره
  .ممنون شام درست کردم . منتظر همسرمم -

 : ه پوزخند مسخره میگهبا ی
بخواید منتظر بشید که گرسنه می مونید . دیر وقته . همسایه باالخره باید  -

 . یه دردی بخوره . هر کی دستپخت من رو امتحان کرده مشتری شده به
موقع گفتن این حرف یه لبخند مضحک میزنه که دلم میخواد دندون هاش 

 . ریزم توی صدامرو توی دهنش خورد کنم . همه ی حرصم رو می
 . دست شما درد نکنه . الزم نیست . خداحافظ -

از این که بخواد دوباره دهن باز کنه در رو می بندم .بعد از کلی چشم  قبل
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وقت و بی وقت و کنترل رفت و آمد من , چشمم به این محبت بی  چرونی
می کنم این قدرتی اصال به این که مستاجرش چه جور  خودی روشن ! فکر

 یه فکر کرده ؟آدم
******* 

میره بیرون و در رو اونقدر محکم میبنده که تمام پنجره ها می لرزه .  باالخره
وسط خونه و به آشفته بازاری که درست شده نگاه میکنم . همه ی  میشینم

شکسته و خودم از همه چیز شکسته ترم . فکرش رو هم نمی  وسائل خونه
نه ای برای نبودنش نتراشیدم و به دیشب دیگه بها کردم که وقتی بهش بگم

خبری ندارم این قدر دیوونه بشه . بیچاره خبر  پدرش گفتم که چند روزیه ازش
انگار نصف بیشتر این جریان تقصیر منه .فکر  نداره همه طوری برخورد کردن

نداشته شاید تهدیدم روش اثر بزاره . اثر  کردم حاال که مالطفتم تاثیری
اول روم دست بلند کرد . روی من , روی  رب . برای بارگذاشت اما یه اثر مخ

یه بار هم از پدرش سیلی نخورده بود  دختری که با وجود تمام اختالفات حتی
کردن وسائل خونه انرژی داشت . به  . بعد از یه کتک مفصل هنوزم برای خورد

می کنم که دیگه چیزی ازشون  مجسمه های آفریقایی گوشه ی پذیرایی نگاه
خودم هم همرنگ اونا  ی نمونده . چقدر دوستشون داشتم .حاال احتماالباق

سختی از جا بلند میشم و  شدم . کسی به در میزنه . تمام بدنم درد میکنه . به
نشه . از چشمی بیرون رو  لبم رو به دندون میگیرم که صدای آه و ناله ام بلند

ری سرم می کنم و زنجیر چاد . نگاه می کنم . بازم مستاجر هیز طبقه ی پائینه
 . پشت در رو هم میندازم . الی در رو باز می کنم

 بله ؟ -
 سالم . میشه در رو باز کنید ؟ -

 . سرم رو پایین تر میندازم که صورت درهم و چشمای خیسم پیدا نباشه
 امرتون ؟ -

 . گفتم شاید کمک الزم داشته باشین -
 . نه ممنوم -

 . میزاره الی در می خوام در رو ببندم که پاشو
آدم همیشه به یکی احتیاج داره که براش درددل کنه . بیام تو حداقل سنگ  -



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 112 صفحه  

 

  .صبورت باشم
چقدر از این مردک پررو بدم میاد . توی این وضع و حال فقط وقاحت این 

 . یکی رو کم دارم
 . یه لحظه صبر کنید -

 وباز کنم پاشو برپشت در و منتظر می شم . به خیال اینکه می خوام در ر میرم
میداره و یه کم عقب میکشه . منم بالفاصله در رو محکم توی صورتش 

در ولو میشم . اما دیگه چشمام خیس نیست ، حاال دیگه  میبندم .پشت
شدن ندارم . خودم رو روی زانوهام میکشونم سمت  صورتم خیسه . نای بلند

خاطراتم رو درمیارم و گردنبند ون یکاد رو از ال به  اتاق . از زیر تخت جعبه ی
مدال رو می بوسم و روی سینه ام توی مشت  . الی وسائل بیرون میکشم

 صدات کنم تا جوابم رو بدی ؟ میگیرمش . خدایا چقدر دیگه باید
می خوام به خودم بقبولونم که گریه و ضعفم از سر ناچاری نیست فقط از روی 

 .آره درد اما چه دردی؟؟؟درده . درد...درد..
******** 

 ام خیلی خسته ام . تمام راه رو تا خونه پیاده میرم و فکر می کنم . توی خسته
دنیای خودم غرق شدم اونقدر که فقط وقتی صدای داد و بی داد میشنوم می 

دوباره به کسی تنه زدم . حتی نمی تونم برگردم و عذر خواهی کنم . فکر  فهمم
خیابون به کسی تنه بزنی باید عذر خواهی کنی اما اگه تو  اگر تو می کنم

کسی تنه زدی ایرادی نداره . زرنگ بودی و از موقعیت خوب استفاده  زندگی به
دوباره سعی میکنم دنبال راه حل بگردم . از کی کمک بگیرم ؟از حمید  . کردی

؟ یا  جواب سالم منو نمی ده ؟ از بابام که هنوز هم به من مشکوکه که حتی
درد و دل کنم که همیشه ی خدا دلش شور میزنه وبابت همه چی  برای مامان

احوال ناخوشی که داره ؟ میرسم خونه . میرم توی راهرو .  نگرانه با اون
میفته حس می کنم اونقدر خسته ام که نای باال رفتن تا  چشمم که به پله ها
ینم . چه کار کنم ؟ استعفا همون جا روی اولین پله میش . دم آپارتمان رو ندارم

نفوذی که این آقای رئیس داره حاال حاال ها باید قید کار  بدم ؟ این جوری با
ندم؟ بمونم همون جا با این وضعیت ؟ دیگه کشش . پیدا کردن رو بزنم

هر چند اون آدرس و تلفن و تمام مشخصاتم رو  . مجادله با این یکی رو ندارم
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اونقدر وقیحه که میگه " شوهری که هیچ وقت  تیاز توی پرونده ام داره . وق
هم بهت خوش می گذره هم از مزایاش . نیست لولو سر خرمنه . با من باش

نیست . چقدر توی این خونه ,  استفاده می کنی " پس هیچ کاری ازش بعید
  توی این تنهایی امنیت دارم ؟

نفس هاش رو از  میشم و از پله ها خودم رو باال می کشم . صدای به زور بلند
توی طبقه ی اول می شنوم . سنگینی نگاه هرزه اش رو  پشت در خونه اش

احساس می کنم . میام برم باال که الی در رو باز می  حتی از پشت چشمی در
کنم که باهاش رو به رو نشم .به طبقه ی باال که  کنه .سرعتم رو زیاد می

زنم . آوا کوچولو در رو باز ی ساختمون رو می میرسم زنگ در خونه ی نماینده
  . میخوره میکنه .مثل همیشه سالمش رو

 سالم آوا خانوم . بابا خونه است ؟ -
 .خود آقای حسنی جواب میده و بعد میاد جلوی در

  سالم خانوم -
 سالم . آقای حسنی با آقای قدرتی صحبت کردین ؟ -

  . بله . پریروز زنگ زدم بهش گفتم -
 خوب نتیجه ؟ -

 . بگم خانوم کاویان ؟قبول نمی کنهچی  -
تو دلم میگم تو میگی خانوم کاویان ، این مردک طبقه ی پائین میگه 

 !!!!صدرائی
یعنی چی قبول نمی کنه ؟ مگه مستاجر قحطه ؟ خوب یکی دیگه رو بیاره .  -

به مرد مجرد خونه میده بدون این که بدونه طرف چه جور آدمیه باید  وقتی
 . بول کنهرو هم ق مسئولیتش

 . وا... چی بگم . می گه چهار دیواری اختیاری -
که از صبح تا حاال توی خودم ریختم دوباره هجوم میاره توی مغزم  حرصی

همه ی عصبانیتم رو سر اون خالی می کنم و با صدای بلند می  .جوش میارم و
 . گم

. دیگران چهار دیواری خودشو داره اما اختیار ساختمون رو که نداره  اختیار -
این ساختمون زندگی می کنن .شما برات مهم نیست زن وبچت با یه  هم توی
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یه ساختمونن ؟ شما هم که همیشه صبح تا شب  همچین مردی توی
 . مهم نیست دیگه نیستین مراقبشون باشین ؟ البد

راهم رو می کشم میرم سمت آپارتمان خودمون . از پشت سر صدام می کنه . 
  م می گمبدون اینکه برگرد

 . اگه می خواستین کاری بکنین تا االن کرده بودین -
توی خونه و در رو محکم پشت سرم می بندم . همون پشت در روی  میرم

از شدت عصبانیت می لرزم .فکر می کنم اون بدبخت چه  . زمین ولو می شم
 تقصیری دارم ؟ تقصیری داشت ؟ من چه

*********** 

نرفتم . حاال تنها تر از تنها شدم . برای بار دهم کانال های  روز دومه که سر کار
عوض می کنم که زنگ تلفن کنترل بیچاره رو از دست من نجات  تلویزیون رو

  . میده
 . بله -

 فکر کردی سر کار نیای چی میشه ؟ -
  . صدای رئیس شرکت رو زود تشخیص میدم

 میخوام استعفا بدم -
 ؟ اگه استعفاتو قبول نکنم چی -

  . در هر حال دیگه نمیام -
فکر میکردم عاقلتر از این حرفا باشی . میدونی که می تونم مجبورت کنم .  -

  . اما دوست دارم خودت بیای پیشم پیشی کوچولو
 .ترجیح میدم آرامش داشته باشم تا کار -

آرامــــــش . آرامشت توی راه اومدن با منه . وگرنه خیلی زود از دست  -
 . بهتره بیشتر فکر کنی . من اصال دلم نمی خواد اتفاقی برات بیفته . میدیش

رو محکم سر جاش میکوبم . اونم فهمیده که خیلی راحت می تونه من  گوشی
کنه . فکر سفته هایی که بابت تضمین پیشش دارم پشتم رو می  رو تهدید

و  خبر نرفتمچی فکر میکنم کار دیگه ای از دستم بر نمیاد . بی  لرزونه . اما هر
کفری ترش کرده .توی دلم به خودم دلداری میدم . " بابا مملکت  میدونم این

تو خر نیست که .بخواد سفته ها رو بزاره اجرا باید دلیل  اون قدرا هم خر
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باشه " اما یه صدای مزاحم توی ذهنم میگه اجرا  درست حسابی داشته
 . ات بکنهنیست که می تونه باه گذاشتن سفته ها بدترین کاری

عادت وقتایی که مضطربم شروع میکنم  به دیوار کنار میز تلفن تکیه میدم . به
از جا بلندم میکنه . باز هم این  به کندن گوشه ی ناخن هام . صدای زنگ در

  . پسره همسایه پائینیه
 بله -

 سالم -
 علیک سالم -

 . گفتم یکی دو روزه سر کار نمی ری البد مریض شدی اومدم حالی بپرسم -
 . ممنون حالم خوبه -

 . مشکلی پیش اومده بگو . باالخره تنها که از پسش بر نمیای -
 لبخند مسخرش دلم رو آشوب می کنه .توی دلم می گم مشکل از تو بزرگتر ؟

  نخیر . خداحافظ -
ر رو محکم میبندم . تو این چند وقت ادامه دادن بهش نمیدم .د مهلت

شانسم اما دو تا مزاحم بدپیله و وقیح همزمان دیگه واقعا غیر  فهمیدم که بد
خصوصا حاال که حتی نمی تونم مشکلم رو به کسی بگم . خدایا  . قابل تحمله

 چی کار کنم؟
********* 

یوب ا از دو سه هفته دیگه فهمیدم دنبال کار گشتن تو این شرایط صبر بعد
پیدا کردنش یا یه پارتی درست حسابی الزم داره یا خالصی از شر  . می خواد

رئیس اسبق نامرد رو . دیروز آخر وقت شرکت دومی هم که تا پای  اون صابری
بودم وقرار بود امروز استخدام شم زنگ زد و عذر خواهی کرد .  قرداد جلو رفته

داشته باشه .میدونستم زد اون صابری عوضی این قدر نفوذ  فکر نمی کردم
دستش یه جاهایی بنده اما نه تا این حد.تنهایی تو اون  وبند زیادی داره و

فکری بکنم . بعد از ثبت نام از کالس آموزش زبان  خونه دیوونه میشم باید
 . میزنم به سمیرا فرانسه که بیرون میام زنگ
  سالم سمی جون -

تی .شوهر کردی سایه سر داشته سالم خانوم . چه عجب سراغی از ما گرف -
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 باشی یا سایه ی خودت سنگین شه؟
 .ای بابا . تو یه سر بیا خونه ی ما نمیمیری که -

 .از کالسم کم میشه -
 . اتفاقا زنگ زدم آدرس کالستو بگیرم -

 . شماها رو راه نمیدن جونم -
 . جدی میگم آدرس کالس رقصتو می خوام -

 ین کار تو تازه یادت افتاده ؟همه قبل عروسی می رن دنبال ا -
 . دیگه دیگه -

 . باشه برات مسجیش می کنم -
  . دمت گرم -

 . چی کنیم یه دختر دایی بی مرام که بیشتر نداریم -
از خداحافظی چشم میدوزم به صفحه ی موبایلم . باالخره پیامش میرسه  بعد

دوست  آدرسش مال اون سره تهرانه . جهنم و ضرر . هر چند خیلی . اوه
وقت دنبال یاد گرفتن این یه کار نرفتم . بهتر از حاال دیگه  داشتم اما هیچ

 . شه وقتی پیدا نمی
******* 

تموم شد .روی  بعد از یک ساعت و نیم این ور انور پریدن باالخره کالس
می مالم.  صندلی کنار سالن می شینم و پاهام رو که از درد ذوق ذوق می کنن

 . اریم میشینه . و سر صحبت رو باز می کنهدختری روی صندلی کن
 کارت خوب بود -

خوب بود ؟ شوخی می کنی . به جای رقصیدن تمام مدت ورجه وورجه می  -
 . کردم

جلسه دومت بود دیگه . منو اگه میدی توی جلسه های اول چه جوری  -
 . شلنگ تخته مینداختم االن کلی به خودت تبریک می گفتی

 دواری دارمجدا ؟ پس جای امی -
آره بابا. انوش جون از چوب رقاص میتراشه تو که دیگه هیچی معلومه تو  -

 . خونته . خوب من روشنکم
کشیده اش رو که با ناخن های کاشت و فرنچ شده زیبا شده به سمتم  دست
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به چهره اش دقیق میشم چشمای میشی براقش توی اون صورت . دراز میکنه
سه . اما تو این شرایط به خودم هم اطمینانی نظر میر گرد سبزه صمیمانه به

دلم نمی خواد کسی از زندگیم سر در بیاره . آمادگی  ندارم . با این وضعیت
یه مشکل جدید رو ندارم . دستش رو توی دستم  دست و پنجه نرم کردن با

 . دور بایستم از همه میگیرم و فکر میکنم بهتره یه کم
 .منم رها م -

این همه مشکل رها بشم . پیش خودم  نم کاش واقعا ازپیش خودم فکر می ک
عیبی داشت ال اقل تو دو تا  به مسخره میگم اعتراف کن سر کار نرفتنت هر

روشنک بلند میشه اما  . رمان خوندی که ازشون این اسم رها رو کش بری
 . هنوز روش به سمت منه

 بعد کالس کجا میری ؟ -
 . جای خاصی نمی رم -

 . ا میکنم نخواد چتر باز کنه روی زندگی نه چندان خوب منتو دلم خدا خد
 . بریم یه کافی شاپ . بعد این همه تقال یه نوشیدنی میچسبه -

 : تردیدم رو که می بینه بالفاصله می پرسه
 چیه آقا باالسر داری ؟ باید کسب اجازه کنی ؟ -

شه . قهوه و  نه . ندارم . دارم فکر می کنم کلی کالری سوزوندم باید جبران -
 . کیک خوبه

آره خصوصا برای تو . تو کمبود کالری هم داری این جوری پیش بری آب  -
 . میشی . می شی زن نامرئی

برخورد گرمش خوشم میاد . فکر می کنم چند وقته با کسی بیرون نرفتم ؟  از
رفتن خوبه . خیلی هم خوبه . البته تا وقتی تو هم بیرون زندگی نکبتی  بیرون

 . بمونی من
*******  

 . روشنک دنده عوض می کنه و بعد از بین دو تا ماشین الئی می کشه
 .بابا دست فرمون ! یه ذره تند تر برو -

 !اینم تند تر دیگه چی . یهووو -
صدای ضبط رو بلند تر میکنم . آسوده تکیه میدم و از پنجره ی ماشین به 
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  . بیرون خیره میشم
 . حاال چرا اینقدر ساکتی -

 . یه زمانی سواری تو سکوت رو خیلی دوست داشتم -
 . یه زمانـــــی . حاال چرا ساکتی -

فکر میکنم " آره یه زمانی . اما االن اینقدر توی زندگیم سکوت دارم که فقط به 
 ". دنبال فریادم

 . کال امروز حالت گرفته است ها -
. مرده شور اون صابری آره . ترم کالس فرانسه ام تموم شده از بیکاری پکرم  -

 . رو ببرن که هر چی میکشم از اونه
 صابری؟ -

رئیس سابقم رو میگم . عادت به بیکاری ندارم . این روزا این قدر سماق  -
 . مکیدم شستم شده هفتاد هشتاد

  خب برا چی باهاش راه نمیای -
  یه چشم غره ی وحشتناک بهش میرم که سریع دست و پاش رو جمع میکنه

رها در حال رانندگی اگه منو بکشی خودت هم جون سالم به در نمی  جون -
 بری . شوخی کردم دیوونه

  شوخیش هم خوب نیست -
تاپ پیدا کن . هم خودت حالش رو می  boy friend خوب خره بیا برو یه -

طرف حساب کار میاد دستش که همچین بی صاحاب هم نیستی .  بری هم
 کنم ؟بهت معرفی  می خوای یه نفر رو
شوهر دارم و کوتاه  تو دلم میگم چه دل خوشی داره روشنک !! صابری میدونه

عین شوهرداری بی  چه کاری بر میاد ؟ هر چند در boy friend نمیاد از دست
 . هم نیستم صاحابم . همینم میشه جذابیتی که دارم وگرنه چنان افسونگری

  . نه روشنک جون . بی خیال -
تو که می خواستی مثل دختر خوب مامان و بابا زندگی من نمی دونم اصال  -

  کنی چرا خونه ی جدا گرفتی ؟
االن درد من دوست پسر نیست . من دنبال کار میگردم روشن . دوست  -

حسابی هم پیدا کنم خودش کار و زندگی داره .این روزای کوفتی  پسر درست
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 . پر نمیکنه من رو که کامل
نمیدی . پاشو با من بیا مهمونی هم حوصلت بهت که حرف میزنم که گوش  -

 . سر جاش میاد هم یه سر می برمت بنگاه کاریابی
 . من آدم این جور مهمونیا نیستم -

 چته ؟ خوشگل نیستی ؟ خوش تیپ نیستی ؟ تنهایی نپوسیدی تو خونه ؟ -
 . چون خیلی خوشگل و خوش تیپم میترسم رو دست ببرنم -

 . ر بشین گوشه خونه تا فسیل شیهر چی میکشی حقته . اینقد -
بازم سکوت . فکر میکنم " حقمه ؟ این همه تنهایی برای چی ؟ این همه تالش 

 "برای کی ؟
 بی خیال روشن . منو می رسونی؟ -

صد دفعه گفتم روشن نه و روشنک . باز خوبه من روشنم تو که تو اون خونه  -
 . شدی موش کور

ن کلی منت سرت گذاشتم بهت میگم بیچاره روشنک یعنی روشن کوچک. م -
 . روشن

سر کوچه پیاده ام می کنه . سالنه سالنه جلو میرم وقتی میدونم هیچ کس 
 . منتظرم نیست .میام برم تو که کسی از پشت صدام می کنه

 خانوم صدرائی ؟ -
 بله . شما ؟ -

 . این مال شماست -
م . نگاهش می کن بسته به اضافه ی یه سبد گل رو میگیره طرفم . متعجب یه

 . میانسال کوتاه قد معمولیه که یادم نمیاد تا به حال دیده باشمش یه مرد
 از طرف کی ؟ -

  . بگیرید متوجه میشید -
 آخه به چه مناسبتی ؟ -

 . گفتم که من فقط باید اینو برسونم دستتون -
 زو سبد گل رو میذاره توی بغلم . سوار یه بنز شیک میشه و میره . هنو بسته
متحیر به بسته توی بغلم نگاه می کنم که در آپارتمان باز میشه و این  مات و

مستاجر , سهند میاد بیرون . یه نگاهی به من میندازه و باپوزخند  پسرک
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 : میگه
مبارک باشه . ظاهرا فقط با ما سرسازگاری نداری . منم تو انتخاب هدیه  -

 . خوش سلیقه ام ها
 . ر میدم و از البه الشون با صدای خفه ای میگماز حرص دندونام رو هم فشا

 ! خفه شو -
 . می خوام برم تو که صداش رو میشنوم

 . با ما به از این باش -
 درست در رو باز نکردم که خودم رو میندازم تو خونه و با پا در رو میبندم هنوز

 اروی اولین مبل میشینم و بسته رو باز میکنم .توش یه سینه ریز طالست ب .
کارت که روش فقط نوشته " رضا صابری " .دستام رو میذارم روی میز و  یه

رو الی موهام فرو می برم .پلکهام رو محکم روی هم فشار میدم  پنجه هام
خواب باشه و من هنوز توی خونه ی خودمون با خیال راحت  بلکه همه ی اینا

باشم . اما وقتی بازشون می کنم هنوز همون جام و بسته  تا لنگ ظهر خوابیده
 ! افتادم خدایا رو به رومه . عجب گیری

********  
چی شد اون همه دوست و رفیق  سالنه سالنه میرم طرف خونه . فکر می کنم

پیش خاله اش. بقیه هم  ؟ سمن که بعد از دانشگاه با مادرش رفت شهرستان
با هم چه دوران  ال یادشون نمیاد یه زمانیرفتن سراغ زندگی خودشون و اص

وقتایی همدیگه رو  خوشی رو میگذروندیم . بازم خوبه هنوز سارا هست که یه
 بازه !! خوب یادمه ببینیم . کلید میندازم که برم تو اما متوجه میشم در خونه
یرم زود برگشته ؟ م که قبل از رفتن قفلش کردم . یعنی حمید این دفعه اینقدر

بزرگ روی  همه جا سرک میکشم اثری از حمید نیست فقط یه جعبه ی تو و
باز  میز وسط سالن بد جوری توی چشم میاد . از سر کنجکاوی در جعبه رو

 میکنم اما بالفاصله روی زمین میندازمش تا دستامو بگیرم جلوی دهنم که
 هیصدای جیغم ساختمون رو تکون نداده . با انزجار به جعبه نگاه میکنم که 

گربه ی آش و الش توش غرق خونه . هنوز حالم سر جاش نیومده که تلفن 
  . زنگ میزنه
  الو -



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 121 صفحه  

 

 هدیه ام به دستت رسید ؟ -
 . صدای صابری منقلبم می کنه . با یه خنده ی چندش آور ادامه میده

ظاهرا رسیده .اون دفعه که کادوم رو پس فرستادی. این دفعه سلیقه ام  -
 چطور بود ؟

 رد آشغالی مثل خودت میخوردبه د -
 همینه که از توخوشم میاد دیگه -

 . با حرص گوشی رو قطع میکنم . یه دقیقه بعد دوباره زنگ میزنه
 . مواظب باش این دفعه خودت نری توی جعبه -

خنده اش حالم رو به هم میزنه . دوباره گوشی رو قطع میکنم . اما انگار  صدای
 . . این دفعه من پیش دستی میکنم رو نمیره . باز زنگ میزنه از

 هیچ غلطی نمی تونی بکنی -
 . من اصال تو زندگیم کار غلط نمی کنم جان تو -

  روشن تویی -
 . فعال که خاموش خاموشم . بگو سر کی داد میزدی بلکه روشن شم -

اون صابری احمق . ولش کن . چطوری ؟ خبری نمی گیری از ما . کالسم که  -
 . دیگه نمیای

من که مثل تو استعداد ندارم همین قدر که یاد گرفتم بسمه . یه چیزی بهت  -
 . میگم جون روشنک نه نیار

 چیه ؟ -
 . نگی نه ها -

 . خیلی خوب بگو دیگه -
 . امشب یه مهمونی توپ هست بیا بریم -

 روشن تو خسته نشدی این قدر اینو به من گفتی ؟ -
بیا بهت قول میدم همین امشب یه  رها تو خسته نشدی اینقدر نه آوردی ؟ -

 خوب برات پیدا کنم . تو این مهمونیا آدمای کله گنده زیاد پیدا میشن . یه کار
 کارای ازشون بر میاد که فکرشم نمی کنی . بخوای می تونی از تو همین ها یه
محافظ هم برای خودت پیدا کنی یه وقتی الزمت میشه . زرنگ باشی شاید 

 .گیرت اومد شوهرم
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باید  الزم نکرده .الاقل نصفشون فکر می کنن هر دختری که می بینن -
عروسکشون باشه .این مهمونی هام که البد سلف سرویسه یه ناخنکی می 

 . به هر چی بزنن خوان
 . خودت باید زرنگ باشی جونم . ازشون استفاده کن و نذار ازت استفاده کنن -

 . منظورت سو استفاده است دیگه -
 ـا . یه دفعه هم این جوریشو امتحان کن. بیام دنبالت ؟حالـــ -

دلم نیست که برم . دلم نمی خواد شمع این جور محفال باشم البته اگر اصال 
 . باشم . به جعبه ی روی میز نگاه میکنم

 . نه روشنک جون . ممنون -
  .خود دانی . خداحافظ -

وی میز . برش میدارم رو قطع میکنم . دوباره چشمم میفته به جعبه ی ر تلفن
خونه میرم بیرون . پائین پله ها از پشت شیشه رفلکس در ساختمون  و از

رو اون طرف خیابون می بینم . حتی ازاین فاصله و با وجودی  ماشین صابری
تونم لبخند کریه صابری رو که روی صندلی عقب نشسته  تاریکی هوا هم می

برمیگردم باال .باید فردا یه  رفتن پشیمون میشم و تشخیص بدم . از بیرون
این بار تونسته بیاد تو بازم میتونه . تمام  کلیدساز بیارم .هرچند وقتی

توی سکوت خونه وهم برم میداره .اگه . چراغهای خونه رو روشن می کنم
رو فشار می دم . میشینم یه گوشه و  همین االن بیاد باال چی ؟ دکمه ی ضبط

 . مبه صدای گرم خواننده گوش مید
 هر جا چراغی روشنه
 از ترس تنها بودنه
 ای ترس تنهایی من
 اینجا چراغی روشنه
 دوباره به جعبه نگاه می کنم .حاال باید با این چی کار کنم ؟

 خانوم صدرائی؟
سمت مردی که من رو صدا میزنه . نمیشناسمش . چشمام رو  برمیگردم

ودم ح با روشنک رفته بیادم بیاد جائی دیدمش . از صب بیشتر باز میکنم شاید
حاال خسته و کوفته برگشته بودم که روشن به  دوردور و خیابون گردی و
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  . قرارش برسه
 خانوم صدرائی ؟ -

 . با سوال مجددش تازه حواسم جمع میشه
 . بله -

 مژده صدرائی؟ -
 خودمم -

دلم میگم االن دیگه خودمم . تا یه دقیقه ی پیش می خواستم رها باشم  توی
اما حاال اجبارا بازم خودمم .از توی جلد رهای بی خیاِل بی قید در میام  مو بود

 . میشم همون مژده ی بدبخت و
 . مرد یه پاکت میگیره سمتم و دفترش رو رو به روم باز میکنه

 . احضاریه دارین . اینجا رو امضا کنین -
و منگ نگاهش میکنم و بی اینکه بفهمم چه کار میکنم امضایی زیر  گیج

مرد میره و من با احضاریه ی توی دستم جلوی در خونه . دفترش میزنم
میگذره که باالخره به خودم میام . برگه ی احضاریه  میمونم . نمی دونم چقدر

آوار میشه روی سرم . صابری سفته هام رو اجرا گذاشته و  رو که باز میکنم دنیا
وع میکنم به بد و امانت شکایت کرده . توی دلم شر ازم به خاطر خیانت در

مژده با این کار پیدا کردنت .حاال میخوای چه  بیراه گفتن . ای خدا بکشتت
خدا خفت کنه صابری .با این همه دختر عوضی  خاکی بریزی توی سرت !!! ای

قرون دوزار دنبالت موس موس میکنن چرا  ای که دورت رو گرفتن و بخاطر یه
 دست از سر من بد بخت بر نمیداری؟

تونم برم خونه . بیرونم و احساس خفگی میکنم . وای به حال اینکه برم  نمی
دخمه ی نکبتی . بی هدف شروع میکنم به راه رفتن . از درد پام که  توی یه

می فهمم خیلی وقته دارم راه میرم . می ایستم و خودم رو روبه  عاجز میشم
کشونده . تو  میبینم . نمی فهمم پاهام چطوری من رو اینجا روی بیمارستان

تا اینجا اومدم برم تو . بی اختیار میرم جلو . به خودم که  دلم میگم حاال که
  . اطالعات سراغ آرشام رو میگیرم میام دارم از

میکنم . حاال که چی بشه ؟ مثال االن  توی دلم هر چی فحش بلدم نثار خودم
نکنه  ؟ دوزار عقل تو سرت نیست بیاد و ببینیش چی میخوای بهش بگی؟ تو
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 . هم سفید سفیده خودت هم باورت شده جدی جدی رهایی و شناسنامت
صدای پرستاری که جوابم رو میده نگاهم رو از پشت میز اطالعات میگیره و 

 . حواسم رو دوباره جمع میکنه
 .دکتر آوانسیان دیگه اینجا نیستن -

 نیستن ؟ کی میان؟ -
  . وم شدمثل اینکه متوجه نشدین . دورشون اینجا تم -

وا میرم و زل میزنم به دهنش . انگار نه انگار که تا االن داشتم از فکر دیدنش 
  . میمردم . حاال از ندیدنش یخ بستم

 نمی دونین االن تو کدوم بیمارستان مشغولن؟ -
 . نه متاسفانه -

لب تشکری میکنم که خودم هم نمی تونم بشنوم چه برسه به اون بیچاره  زیر
ه دلم بد جوری خالی شده .میزنم بیرون و باز هم راه میرم . راه میکنم ت . حس

  . این دفعه حتی یه مقصد نا خودآگاهم ندارم میرم و
********* 

دفعه این بار حمید زود برگشته خونه . هر چند مثل همیشه  بر خالف هر
کرده . برای آشپزی نه وقت دارم نه حوصله . خودم  خودشو توی اتاقش حبس

شدنم .زنگ میزنم به رستوران و غذای مورد عالقه  رسنگی در حال تلفهم از گ
هر چقدر هم که اختالف داشته باشیم توی  اشو سفارش میدم . فکر می کنم

جوش میاد . بازم بر خالف همیشه زود  این یه مورد دیگه غیرت نداشتش به
  . میاد بیرون . هنوز حتی غذاها رو نیاوردن

 به حرف من گوش کنی ؟حمید میشه دو دقیقه  -
 .نه . حوصله ی تو و حرفای تکراریتو ندارم -

 . این دفعه تکراری نیست . یه مشکلی پیش اومده -
 برای کی ؟ -

رئیس سابقم تهدیدم کرده اونم فقط برای اینکه نمی خوام باهاش رابطه  -
 . داشته باشم

 . خوب داشته باش -
گه چی می خواستم بگم . همین از تعجب باز می مونه . یادم میره دی دهنم
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میکنم . یعنی این آدم حتی حس مالکیت نداره . مالکیت که  طوری نگاهش
 هیچ, اصال آدم هست ؟

قبال فکر می کردم فقط زشت و کسل کننده ای اما ظاهرا نفهم هم هستی  -
هنوزم نفهمیدی که مشکل تو , مشکل توه . به من ربطی نداره . این  چون

 . نتخاب کردیخودت ا چیزیه که
ن . از خونه میزنه بیرو قبل از اینکه فرصت کنم چیزی بگم کیفش رو برمیداره و

 هم بلند میشه. در هنوز وسط سالن وایستادم که صدای زنگ خونه و تلفنم با
از دست دادم . حتی  رو باز میکنم . غذاها رو آوردن . تمام میل و اشتهام رو

 . .تلفنم رو جواب میدم میلم رو برای مبارزه و زندگی کردن
 . سالم بر بانوی چله نشین -
 . سالم چطوری روشن جون -

 . خوبم .زنگ زدم برای فردا یه قراری بزاریم -
 . چرا فردا ؟ همین امشب پاشو بیا اینجا -
 . نه بابا امشب که می خوام برم مهمونی -

 . بیا اینجا . شام مهمون من بعدش هم با هم میریم مهمونی -
****** 

مهمونی های آنچنانی روشنک باز شد .مانتوم روکه در  باالخره پای من هم به
لباسی که روشنک برام انتخاب کرده نگاه می کنم . توی  میارم یه بار دیگه به

بلند مشکی وسط این همه چشم بدجوری معذبم .  این پیراهن شب دکلته و
ی کنم .دلم نمی های برهنه ام پخش م موهای بلندم رو در عوض روی شونه

دیگه برنیومدم .دندون  خواست خیلی به خودم برسم اما از پس روشنک
کردی وگرنه من رو  قروچه ای میکنم و توی دلم میگم " خدایا خودت مجبورم

راهی جز زندگی  چه به این جاها" .ظاهرا برای دوام آوردن وسط این جنگل
داره از کنارم  وشنک رو کهکردن با قانون جنگل وجود نداره . ناخودآگاه دست ر

 . رد میشه می گیرم
 . چته دختر ؟ نمی خورنت که -

رو می گیره با خودش میبره وسط جمعیت . چه جمعیتی ! وسط سالن  دستم
بیشتر  . به پیست رقص تبدیل کردن. خونه که چه عرض کنم بزرگ خونه رو
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 ته گرمکنار گروه های چند نفری ایستاده یا نشس شبیه به کاخه .گوشه و
روشنک من رو دنبال خودش میکشه از  صحبت و نوشیدنن . همون طور که

  .همه دور یه میز مشغول بازی اند . الی در باز یکی از اتاقها سرک میکشم
 روشنک منو آوری پارتی یا الس وگاس ؟ -

با چند نفر احوالپرسی میکنه و من رو بهشون معرفی می کنه بعد جوابم رو 
 . میده

گرفتی ها ! وگاسم این جوری نیست .بعضی وقتها یه رقم هایی  دست کم -
 .اینجا این ور اون ور میشه که نمی تونی صفرهاشو بشماری دختر

چیزی بگم که صدای قهقهه ی مستانه ای حواسم رو پرت میکنه .  برمیگردم
میکنم لبخند رو روی صورتم نگه دارم . با دیگران دست میدم  تمام مدت سعی
دست توی دست هر کس که میذارم آتیش میگیرم .  . میکنم و خوش وبش

فهمم زمان چطور میگذره . به ساعتم که نگاه  اما به روی خودم نمیارم .نمی
از اومدنم گذشته .اون قدر با آدم های  می کنم تازه می فهمم که دو ساعتی
آدم هایی که از قیافه هاشون معلومه . جدید همکالم شدم که سرگیجه گرفتم
 !!!دردن مه از اون مرفهین بی درد پر ازه

با چشم دنبال روشنک می گردم و میرم سمتش .تا من رو می بینه ابرویی باال 
 . میندازه و یه لبخند شیطون میزنه

 . نه به اون ناز کردنت نه به حاال که دست همه رو از پشت بستی -
  چه کنیم دیگه شاگرد شمائیم -

  اصل کاریشاگرد جان بیا بریم سراغ  -
سر به طرف مرد میانسالی که یه کم اون طرفتر ایستاده اشاره می کنه .  با

به طرفش .روشنک یه لبخند دلبرانه میاره روی صورتش و با ناز سری  میریم
 . میده براش تکون

 سالم مهندس . پارسال دوست امسال آشنا -
 . روشنک جون ما که همیشه هستیم . تو تحویل نمی گیری -

جلوی دوستم یه کم آبروداری کن . آخ یادم رفت معرفی کنم . رها جون  -
 . دوستم , مهندس فرهان فرهت

به تقلید از روشن یه لبخند لوند میزنم .چشمای فرهان که از اول روی من زوم 
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  . کرده بودن با دیدن لبخندم برق میزنن
  از آشنائیتون خوشحالم -

 . منم همچنین -
لبته امیدوارم خوشحالم کنی ". روشنک به بهانه ی دیدن خودم میگم "ا پیش

مهمونا تنهامون میذاره . بعد از کلی گپ زدن از این ور و اون ور  یکی از
 . بحث شیرین کار میرسیم به

 . روشنک گفت مهندس اما نگفت مهندس چی هستید -
  . عمران -

 . ساختمون سازی هم که این روزا بازارش داغه -
 نون در میاد . شما چطور ؟ ای یه لقمه -

 دلم میخندم و میگم یه لقمه نون ؟؟؟ مگه شما نون رو از کجا میخرید که توی
 . اینقدر گرون حساب میکنن ؟؟ خوبه روشنک آمارتو از قبل بهم داده

من مهندسی آی تی خوندم اما متاسفانه فعال بیکارم . زیاد با رئیس قبلیم  -
  . سازگاری نداشتم

  فانه ؟چرا متاس -
بحث درآمد نیست . بحث کالسشه . این که بگم مهندس بیکار و اینا زیاد  -

 . جالب نیست . دنبال یه کار خوب هستم
 . انگار زیاد از این بحث خوشش نمیاد . میزنه یه کانال دیگه

 تنهایی یا متاهلی ، پارتنری چیزی...؟ -
 .نه تنهام . تنهای تنها -

 !!! تنهام . چه مژده باشم چه رها پیش خودم فکر می کنم واقعا
 افتخار یه دور رقص روبه من میدی رها ؟ -

 . خوشحال میشم -
وسط سالن و سعی میکنم همه ی هنری رو که یاد گرفتم به کار ببندم .  میریم
از نزدیکی بیش از حد بهش کالفه و درهمم .بر عکس من بعد از رقص  هر چند
از توی سینی خدمتکاری که رد میشه بر  سرحالتر میشه . دو تا گیالس انگار

 . یکیش رو به دست من میده میداره و
 . اعتراف میکنم کم آوردم . کارت خیلی خوب بود -
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 . من غیر از مهندسی هنر زیاد دارم -
بهم میزنه که دلم می خواد با مشت بکوبم توی دهنش . اما به  چشمکی

ون با این حرکت از جلوی میدم که موهام رو همراه تصویر ا جاش سری تکون
 . صورتم کنار بزنم

راستی برادر زنم یه شرکت نرم افزاری داره . فراسازان . کارتم رو داشته باش  -
 . شاید یه کاری تونستم برات بکنم

فراسازان! از این بهتر نمیشه . باالخره این فالکت نتیجه داد .کلی تالش میکنم 
  . تا عادی به نظر بیام

  . ه هم همینکه با تو آشنا شدم خودش مایه ی خوشحالیهممنون . نش -
هم میشینیم . نگاهی به گیالس توی دستم میندازم . من اهل این یکی  کنار

حواسم شش دنگ جمعه و هنوز نمی تونم با چنگ و دندون هم  . نیستم
باشم که دیگه هیچ . توی یه لحظه گیالسم رو با  مواظب خودم باشم مست

خانومیه که کنارم نشسته عوض میکنم . بعد از  میزکه مال گیالس خالی روی
اونقدر سرش گرمه که نمی فهمه چطور  . چند دقیقه از زیر چشم میبینمش

روشنک فکر میکنم دیگه اینجا کاری  گیالس خالیش دوباره پر شده . با دیدن
 . ندارم . با یه خداحافظی از فرهان جدا میشم

 شیری یا روباه ؟ -
با این همه دلبری ای که کردم احساس میکنم حسابی شبیه روباه االن که  -

 . شدم
وقتی به زبون خوش نمیشه کاری پیش برد مجبوری یه خورده سرشون کاله  -

 . بزاری . فقط تا تو رو یادش نرفته یقشو بچسب
********** 

برای روشنک تنگ شده . توی این دو هفته ای که مشغول کار شدم وقت  دلم
ینمش . عجب آدم بی معرفتیم . این کار رو از روشن دارم و البته بعد بب نکردم

قرار مزخرف با فرهان .شماره ی روشن رو که میگیرم کلی طول میکشه تا  از یه
 . جواب بده

 روشن جون اشتباهی رفتی در رو باز کنی که این قدر طولش دادی ؟ -
 اوال سالم دوما زهر مار و روشن -
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 ر صدات گرفته ؟سالم . چرا اینقد -
 . آنفوالنزا گرفتم -

ای بابا چرا ؟ اون همه پسر مامانی خوش تیپ جواب ندادن این دفعه رفتی  -
 . جای اونا آنفوالنزا رو گرفتی

  حاال تو ما رو گرفتی ؟ -
 دکتر رفتی ؟ -

 . آره . یه بغل آنتی بیوتیک بهم داده که دیگه نفسم رو بریدن -
 باید مایعات زیاد بخوری -

این دو روزه این قدر از این سوپای آماده ی ژان وارژانی خوردم که حالم داره  -
 بهم میخوره

 میخوای بیام برات سوپ مامان پز خونگی درست کنم ؟ -
 نه بابا نمی خواد زحمت بکشی -

بمیرم الهی چه ویروس نجیبی هم گرفتی . تعارفی شدی . یه ساعت دیگه  -
 اونجام

 . تظرمدستت درد نکنه . من -
عوض می کنم می زنم بیرون . توی میوه فروشی وقتی دارم پرتقال ها  لباس

کنم چشمم میفته به ماشین صابری که اونطرف خیابون وایستاده  رو سوا می
 . ماشین پیاده میشه و میاد طرفم . راننده اش از

 . آقا میگن بفرمائید سوار شین . میرسونیمتون -
 . برو آقاتون رو برسون جهنم -

میوه ها رو حساب می کنم و همونجا کنار خیابون یه تاکسی دربست می  پول
روشنک در خونه رو که به روم باز میکنه از قیافه اش میفهمم که حالش  . گیرم

  . خرابه . دیگه از اون صورت همیشه آرایش کرده اش خبری نیست خیلی
 . سالم روشن جون . ببخشید خاموش جون -

 وس نکن که اصال حوصله ندارمبیا تو خودتم ل -
تو . توی آشپزخونه شلوغ و در هم بر هم روشنک سریع یه سوپ  میرم

میکنم . یه کم به اوضاع اونجا سر و سامون میدم و بعد آب  خوشمزه درست
 . میبرم برای روشنک میوه ها رو میگیرم و
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 بخور تا سوپ هم حاضر شه برات بیارم -
 تو شدی فرشته ی نجات من -
 و این وضعیت چرا تنهایی ؟ت -

 چه کار کنم ؟ -
چه میدونم میرفتی خونه یا الاقل یکی میومد ازت پرستاری میکرد مادری  -

 .خواهری چیزی
 دلت خوشه ها کدوم خونه ؟ کدوم خانواده ؟ -

اصال تو چرا تنها زندگی می کنی ؟ خره خونه مجردی رو باید پسرا داشته  -
  . نه تو که باشن که بشه اونجا پالس شد .

تو خودت چرا تنها زندگی می کنی ؟ مگه نه اینکه با بابات مشکل داشتی ؟  -
 . نگفتی می خوای بی آقا باال سر مسقل زندگی کنی ؟ منم مثل تو

من اگه رو به موت بیفتم میرم پیش مامانم . زندان که نمیرم فقط همدیگه  -
 رو نمی فهمیم

 ونه انداختن بیرون . بابا و مامانم تا باخوش به حالت . من رو تقریبا از خ -
هم بودن که مدام دعوا داشتن . هنوز اونقدر بزرگ نشده بودم که بفهمم دعوا 

چیه از هم جدا شدن . گمانم از سر بی دردی به پر و پای همدیگه  سر
مامانم رفت کانادا پیش خالم زندگی کنه بابام هم از خدا خواسته . میپیچیدن

دختری که همش دو سال از من بزرگتر بود . از مزایای خر پولیه با  ازدواج کرد
همچین که هیجده سالم هم شد بابا جونمون برام خونه خرید که دیگه !! دیگه

 .نباشم . بعدم ِهری سرخرشون
 برادری خواهری؟ -

بزرگتره . یعنی از زن بابام هم بزرگتره . جالبه نه ؟  یه برادر دارم سه سال از من -
بابام آبش توی یه جوب نمیره یه خونه گرفت رفت  ول که دید با زنهمون ا

مادری مامانم که خالصه میشه توی تلفنهای شب  دنبال زندگی خودش . مهر
راستین ، داداش جان من هم کارش یه جوریه که  . عید و کادوهای روز تولدم

ننه  میزنه .بیچاره اون هم خیری از بابا همش سفره . هر از گاهی یه زنگی
 . ندید

 تو نمی خوای بری پیش مامانت زندگی کنی ؟ -
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نیست یکی دو باری که رفتم پیشش خیلی تحویلم گرفت . با اون دوست  -
 . پسر سیاه پوستشم نمی تونم بسازم

خودم فکر می کنم بیخود نیست از صدقه سر باباش هر روز با رو یکی و  پیش
توی این دنیا همه یه جورایی توی یه مهمونی سر میکنه . انگار  هر شب رو

تلویزیون رو روشن میکنه قبل از این که کانال رو عوض کنه  تنهان . روشنک
 . روحم رسوب میکنه صدای خواننده توی

 دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده
 تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده
******* 

بر میگردم خونه . خونه ی تاریک و همیشه سوت و کور  خسته از یه روز پر کار
خودم .مانتوم رو در میارم و میندازم یه گوشه . روی  خودم . خونه ی بی نور

آپارتمان نقلی ای که توشم نگاهی میندازم . برای یه آدم  کاناپه ولو میشم و به
 روی میز وسط سالن خاک نشسته .فکر میکنم خونه یه . تنها بزرگ هم هست

دل من هم پر از خاکه . خودم رو جمع و جور  . گردگیری اساسی الزم داره
 به میز تلفن کوچیک کنار دستم . شیشه ی میکنم تابلند شم که نگاهم میفته

البد دستی روش کشیدم و خاکش رو  روی میز برق میزنه . یادم نمیاد اما
رو میزنم و کلید پخش پیغام  . گرفتم . چراغ پیغام گیر تلفن چشمک میزنه

از همه یه پیغام از مامان  کنم تا ببرم توی اتاق . اول لباسهام رو جمع می
مهمونی جمعه شب رو  هست . مثل همیشه فقط خواسته حالم رو بپرسه و

بنده . یک دفعه  یاد آوری کنه. اما با شنیدن پیغام بعدی خون توی رگهام می
 . هپخش میش صابری داره برمیگردم و کنار تلفن میایستم . صدای چندش آور

نمیده حتی یه سر  خانم کوچولو کار جدید مبارک . انگار این یکی بهت مهلت -
مهمونی جمعه  . به خانواده ات بزنی . آخی صدای مامانت چقدر دل تنگ بود

 . شب خوش بگذره اما یادت باشه بعدش خونه ی من دعوتی
ی خواد تهدید رو به خانواده میز روی زمین وا میرم . پیامش رو گرفتم . م کنار
بکشه . اینطوری نمیشه باید یه فکر اساسی براش بکنم .گوشی تلفن رو بر  ام

 . و شماره ی روشنک رو میگیرم میدارم
************ 
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خوش معذبم . نگاهی به لباسم میندازم تا از  هنوز هم وسط این جمع الکی
و فکر می کنم  یه نفس عمیق میکشم. مرتب بودن همه چیز مطمئن بشم

مثل خودشون درنده باشی . بعد از  برای دوام آوردن توی جامعه گرگ ها باید
سالن ایستادن . نگاه  یکی دو دور رقص میرم سمت جمعی که یه گوشه ی
نگاهی بهش میندازم  خیره ی مردی رو روی خودم حس می کنم . برمیگردم و

زده به من . تا  یپ که زل. یه مرد پنجاه , پنجاه و پنج ساله ی خیلی خوش ت
در جواب یه  نگاه من رو متوجه خودش میبینه سری برام تکون میده و من هم

 . لبخند گل و گشاد تحویلش میدم . مرد جلو میاد
 . اگه یه کم جوون تر بودم حتما بهتون پیشنهاد رقص میدادم -

 شما که جوونین . نکنه من همرقص خوبی نیستم ؟ -
تحویلم میده و دستش رو به طرفم دراز میکنه . بعد از یه  یه خنده ی بی قواره

 . دور رقص همچنان اون لبخند مسخره روی لباش هست
 .افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم -

 . من رها هستم -
میریم یه گوشه ی سالن و از هر دری حرف میزنیم . تا میرسیم به بحث کار . 

 . پیشنهاد کار میدهمرد که خودش رو محمودی معرفی کرد بهم 
من یه شرکت تجاری بزرگ رو اداره می کنم مدتیه دنبال یه مدیر داخلی  -

 . خوب میگردم . اگر دوست داشته باشی با ما کار کنی خوشحال میشم
 !!!توی دلم میگم واقعا هم که تو فقط به فکر کاری

 . از پیشنهادت ممنون اما نه -
 چرا ؟ -

ه کار می کردم . شرکت پیام. شنیدین که . اصال قبال هم توی یه شرکت مشاب -
 روند کارشون خوشم نمی اومد . با اون همه زد و بند و زیر آبی رفتن و کلی از

 . مشکالت قانونی . یه کار بی دردسر رو ترجیح میدم
 . زد و بند ؟ کار ما معموال ضوابط قانونی سخت گیرانه ای داره -

 ... داره . میدونین آره اما راه فرار های زیادی هم -
ام گرم میشه و از زیر وبم و ترفند های کار شرکت قبلی تعریف می کنم .  چونه

جایی رو که میشه مدارکی علیه شرکت پیدا کرد . محمودی هم با دقت و  حتی
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گوش میده . بعضی جاها می خوام حرف رو کوتاه کنم اما اون با ذوق  اشتیاق
از نیم ساعت وقتی نگاه روشنک رو که گوشه  میکنه که ادامه بدم .بعد وادارم

سرگرمه روی خودم می بینم با یه عذر خواهی سر و ته حرفام رو به  ی دیگه ای
 . و میرم پیش روشن هم می رسونم

 کارا چه طور پیش میره ؟ -
 . عالی -

 . محمودی که بدجوری جذب سخنرانیت شده بود -
 . باید بودی میدی . دل نمی کند -

 ! ی پنبه ی این رئیس اسبق رو زدی هابد جور -
 طوری زیر آبش رو زدم که نفهمه از کجا خورده . با چیزایی که از محمودی -

 . فهمیدم محاله چنین فرصت خوبی رو برای کله پا کردن صابری از دست بده
 . اونقدر براش دردسر و مشغله درست میکنه که دیگه نتونه به من فکر کنه

  . مهمونی واسم ناز کن .ولی خودمونیم نقشه ی خوبی بودحاال هی بگم بیا  -
من رو دست کم گرفتی ها !کم مونده بود اطالعات محرمانه شرکت رو  -

 . همین جا هک کنم و یه کپی براش بفرستم
  . ولی من هنوزم فکر میکنم بهتر بود روی مخ اون وکیله کار میکردی -

وکیل هر چند از نوع دم کلفتش کار صابری قانونی نیست که بتونم با یه  -
پیش ببرم . همین که فرهان چک هام رو پس بگیره بسه این محمودی  کاری

قانونی و غیر قانونی حسابش رو میرسه . از برق چشماش  هم تا فردا شب
 . های جذابی براش میکشه تابلو بود داره نقشه
ا مشخصه از توی خودشه ام رو برمیگردونم و به محمودی نگاه میکنم که هنوز

بیچاره نمیدونه  . چیزایی که فکر میکنه خودش کشفشون کرده ذوق زده است
لبخندی از سر . اون انتخاب شده تا فقط شر صابری رو از سر من کم کنه

به توانائی  آسودگی میزنم و فکر می کنم هیچ وقت نمیشه از روی ظاهر افراد
 .می ترسه هاشون پی برد . فیل با اون ابهتش از یه موش موذی

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

یخ زده ام .درست لحظه ی آخر توی خیالم صداش از دور به گوشم میرسه 
 .انگار اسمم رو صدا می زنه
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صدای بم و گرمش رو دوست دارم. همون صدای گرم همیشگی, مثل  چقدر.
پیانو زدن می خوند . چقدر صدای بم و گرمش رو دوست  وقتهایی که همراه

تو خوب است.صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی  مرا صدایداشتم.صدا کن 
روید. صدا کن مراصدا کن  است که در انتهای صمیمیت حزن می

صدا ,با کلی مهمون جدید  مرا........خونه ی پانی مثل همیشه شلوغه پر از سر
اند. چشمم بین غریبه  که دسته دسته مشغول حرافی و قهقه های بی سر وته

هیچکس آشنای من نیست  ه آشنا میگرده اما انگار اینجا همها دنبال یه قیاف
لبخند گل وگشادش میاد  و من انگار معتاد به این غریبه ها شدم . آنیتا با اون

جان. توام که  وای سالم رها -طرفم همراهش دو تا مرد میانسال هست 
ی اینجا هست سالم تا تو -اینجایی کلک . دوباره قراره آشوب به پا کنی دیگه

دوست نازم ,  بزار اول معرفی کنم تا بعد . رها جون -من ادعایی ندارم عزیزم
ون برادرش مهندس بهزاد امیری که تعریفشون رو قبال برات کرده بودم ایشونم

که  منم همینطوربهروز جلوی خدمتکاری رو -از آشناییتون خوشحالم -بهروز 
 سینی به دست داره رد میشه رو میگیره گیالسی رو به دستم میده و خودش

 به افتخار این آشنایی دل انگیززهر -زودتر از بقیه گیالسش رو بلند میکنه
 خندی می زنم فکر میکنم" واقعا که چه آشنایی دل انگیزی فقط اگر واسه چند

 س رو بلند میکنم و بهثانیه هم که شده نگاه هیزت رو از روی من برداری".گیال
 لب میبرم. یکی از دوستای آنیتا از پشت به شونه اش میزنه, آنیتا بر میگرده و

یالس گ با شوق شروع به احوالپرسی میکنه . تا نگاه بقیه متوجه این تازه وارده
ه ی رو توی گلدون پشت سرم خالی میکنم . سرم رو که باال میگیرم نگاهم توی

شه, صاحب چشم ها داره با لبخند استهزا آمیزی جفت چشم سیاه قفل می
خیره نگاهم میکنه ,برام سری خم میکنه. سعی می کنم بی توجه رومو  خیره

حاال که جمع شلوغ تر شده با عذر خواهی ساده ای از بقیه فاصله . برگردونم
مثل همیشه یه گوشه می ایستم و بی اون که ببینم به دیگران نگاه  , می گیرم
بفرمایید  -افکار سیاهم غرقم که صدایی منو از جا می پرونه . تومیکنم . 

چشمای سیاهیه که چند لحظه پیش من رو زیر نظر گرفته  .صدای صاحب
چه نگاه عمیقی . با یه لبخند مسخره به من  , بود . چه چشم های گیرایی

گیالس مشروبه که یکیش رو به سمت من  خیره شده . توی دستاش دو تا
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تحویلش میدم و بی خیال گیالس رو  . یکی از لبخندای عروسکیم رو دراز کرده
نیست. با چشماش به گیالس  برای باز کردن باب آشنایی بد -ازش می گیرم.

 -بهانه نمی مونین.  ظاهرا شما همچینم معطل -توی دستش اشاره میکنه
اعتماد به  من معطل هیچی نمی شم.پوزخندی صورتم رو پر میکنه . عجب

هم هست  اینم ظاهرا یکی از همون طبلهای تو خالیه .از اون نامرداش نفسی.
 نترسین -دیده سر گیالس قبلی چه بالئی آوردم میخواد مسخره ام کنه .

مسموم نیست . گیالس خودش رو به لب می بره و یه جرعه می خوره .یه 
گیالس توی دستم می ندازم . مردد می مونم چی کار کنم . گیالسش  نگاه به

دراز می کنه و با پوزخندی میگه این یکی امتحان پس دادست  رو به طرفم
مسمومتر از سم هم  -نفسم رو بیرون میدم و می گم :. حیف که دهن زدست

باال میده و نگاهش از نوک انگشتای پام تا صورتم رو  مگه میشه؟یه ابروش رو
افی دازه ککج توی صورتش میشینه که خودش به ان ورنداز میکنه . یه لبخند

با همون حالت مطمئن و متکبر منتظره تا . من متین اعتمادیم -گویا هست .
آشنایی با شما خوشحالم . خوشحالترم  منم از -من چیزی بگم که نمی گم .
زوری نیست .گمان هم نمی کنم  خوشحالی که -میشم اگه اسمتونو بدونم.

.بی توجه از کنارش الزمتون بشه این آشنایی اونقدارا طول بکشه که اسم من
مردای از خود راضِی کنه  رد میشم و میرم طرف روشنک . اصال حوصله ی این
داری و فرداش با ملحفه  رو ندارم. مردایی که فقط براشون قدر یه شب ارزش

همیشه ال قیدانه  های تخت تو رو هم عوض میکنن .روشنک با دیدنم مثل
دیروزه یه روزش  وزه . یه روزشبابا بی خیال . دنیا دو ر -میخنده ومیگه :

تو حیف  . یعنی من کشته ی این جمالت فلسفی توام -امروزه . سخت نگیر .
آقا  آره دیگه من واقعا حیفم .کسی قدر نمی دونه .مثال همون -شدی به خدا.

 خوش تیپه که االن داشت با تو گپ میزد . وگرنه جای برج زهرماری لنگه تو
اگه زودتر میدونستم با کمال میل تقدیمت می جان تو  -میومد سراغ من .

صدای در که بلند میشه میفهمم باالخره گورش رو گم کرده و *******. کردم
بیرون. تنم درد میکنه . می رم توی دستشویی . خون گوشه لبم رو پاک  رفته

بازو و یه قسمت از شونه ی چپم سیاه شده . حالم مثل همیشه  . میکنم
زنگ موبایلم می کشونتم توی اتاق . به شماره ی روی  گرفته است . صدای
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سالم . چطوری بانوی شکست خورده  -سالم  -. صفحه نگاه میکنم. روشنکه
ندارم مثل تو خودم حال خودم رو  من عادت -حالت خوشه ها روشنک ! -؟

سخت نگیر این هزار بار  بابا -عجب خود بیخودیم من پس من  -بگیرم .
حالت میاد سرجاشبه  پ خونه ی بهرام ایناست .بیا بریم.امشب یه مهمونی تو

سیاه تره . می خوام  کبودی های بدنم فکر میکنم و به زندگیم که از اونها هم
ی متظاهر ولی  بگم نه . حوصله خودمم ندارم چه برسه به یه مشت آدم هرزه

وشنک با ر****. باشه یه جا قرار بزار با هم بریم -نمی فهمم با چی لج میکنم .
 اومدنم پشیمون میشم که از در میریم تو با اولین نگاه به شلوغی و سر صدا از

باز و دامن  .لباسی که انتخاب کردم آستین سه ربعه با یقه ی هفت خیلی
میکنم تا  کوتاه که حتی روی زانو هام هم نمی رسه . روی شونه ام مرتبش

داره میاد .  او َله َلــــــه . ببین کی -مطمئن شم کبودی ها رو می پوشونه .
چشمای آبی و  رد نگاه روشنک رو می گیرم و می رسم به سپهر . سپهر با اون

جمع الکی  جیبای پر پول لقمه ی چربیه برای هر کدوم از زنها و دخترای این
رها  . به به -می دوزه به من . خوش. باالخره میرسه به ما . نگاه هیزشو

جـــــــــــون . چطوری ؟جونو طوری میکشه که چندشم میشه . اخمام 
تو چی کار می کنی که قیافت  -تو هم . فقط براش سری تکون می دم . میره

تر میشه جذابترم میشی ؟ جان خودم مهره مار داری دختر .تو  هر چی جدی
به لبخندهای مکش مرگ ما داری نه میشم چون تو عادت  دلم میگم جذابتر

انگار این نادیده گرفته شدن بد جوری خورده توی  اخم های درهم .روشنک که
حلقه میکنه و اونو با خودش می کشونه یه  ذوقش دستشو توی بازوی سپهر

دیگه حوصله جنگولک بازیم ندارم .  طرف دیگه .می رم یه گوشه . امشب حتی
بلکه وسط این بازیای مسخره  نه ی اینا بشمحتی نمی تونم قاطی جمع دیوو

پیست رقص . چه جای  , خودمو و دردامو گم کنم . خیره میشم به اون وسط
حسرته یا تحقیر ؟صدا  نگاه -خوبیه برای من که به همه ساز زندگی رقصیدم . 

هم عین اجل  از جا می پروندم . بازم همون مرد چشم سیاهه . این دفعه
داره .  تم سر و کلش پیدا شده . ظاهرا علم غیب هممعلق درست کنار دس

 نگاهم هم حسرت بار بود هم تحقیر آمیز .اما دلم نمی خواد کسی به این
راحتی درون من رو بخونه اونم منی که اینجا بین این آدمها حتی اسم خودم 
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هم ندارم . بی جواب ازش میگذرم و میرم وسط پیست . با آهنگ  رو
پخش میشه به تنهایی پا میکوبم . توی هیچ چیز این  داره اسپانیایی که

نرسیدیم ال اقل رقاصه ی خوبی شدیم . حیف از اون هم  زندگی که به جایی
موزیک که قطع میشه می ایستم . همه کنار کشیدن و  . چیزی به ما نماسید

تمام حرصم رو سر پاهای بدبختم خالی کردم که  . به رقص من نگاه می کنن
دختر تو آتیش به پا میکنی  -پیداش میشه . افتادن . سپهردوباره به ذوق ذوق

ور اون ور میره که هیچ کس نمی تونه  . این تن عین نسیم اینقدر نرم این
 نه -شکیرا .این دور رو با من برقص . ازت چشم برداره . زدی رو دست جنیفر و

بگرد  دنبال یه همرقص دیگه. دیگه . خسته شدم .می خوام یه نفس بگیرم
استتار می کنم . یه لیوان  .می رم کنار پنجره . تقریبا پشت پرده ها خودمو

مرده . لیوان رو ازش می  شربت جلوم ظاهر میشه . بر می گردم . بازم همون
دوباره زل می زنم  . گیرم و الجرعه سر می کشم . ساکت فقط نگاهم می کنه

خانوم قایم  خوشگل -.به شب بیرون پنجره . دستی دور بازوم حلقه میشه 
این سپهر  شدن فایده نداره . گیرت انداختم . یه دور هم با ما برقص کلک .اه
 هنوزم کنارم مزاحم باید تو هر مهمونی و پارتی باشه حتما ؟ بر میگردم . متین

ی نم ایستاده . نگاه و لبخند تمسخر آمیزش دوباره بر گشته .بهش توجهی
 ه من بخوره . من که نمی تونم کفشامو درهمرقص من باید قدش ب -کنم . 

 نای -شما با ما برقص من روی پنجه هام وای میستم .  -بیارمو با تو برقصم .
قدر خوردی که روی پا بند نیستی . روی پنجه وایستی که نقش زمین 

چشمای آبی سپهر طوفان به پا میشه .متین مداخله می کنه و  میشی.توی
ببخشید ولی قول این دور رقصو من قبال گرفتم  -. می گیره اون یکی بازوم رو
بعد من رو با خودش میکشونه یه گوشه دیگه ی سالن . . .دیر رسیدی رفیق

صورت من از شدت درد بد جوری در هم رفته  بازوی مجروحم توی دستشه و
وضوح می شنوم . بر میگرده بهم نگاه  .صدای قرچ قرچ دندون هام رو به

سر درد و آسودگی میکشم . ابروهاش  میکنه و من آهی از میکنه .بازوم رو ول
صورتم اما هنوزم چیزی نمی  در هم میره و چشماش ریز و دقیق میشه توی

سی و دو ساله و بلند  گه . برای اولین بار بهش دقت می کنم .نزدیک سی ،
خوش لباس .  , چهارشونه و ورزشکاری , گندمگون و خیلی 126قده حداقل 



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 138 صفحه  

 

که  میندازه نیست اما شدیدا جذابه. قیافش من رو یاد ببرهایی خیلی خوشگل
انگار  . خوب رها خانوم -در کمین شکارن .دوباره یه ابروش باال میپره .

من چیزی بخوام  -مثل اینکه معرف حضور هستم . -سنجش من تموم شده .
منم ترجیح  -نشه؟ هرگز . ولی ترجیح می دم بقیه اش رو از خودت بشنوم . و
کسی دماغشو توی زندگی من نکنه همونقدر که خودم دوست ندارم  ی دمم

 کسی سرک بکشم .ازش دور میشم. تمام شب سعی توی زندگی خصوصی
دونم چرا؟ اما این مرد مرموز بدجوری  می کنم این فاصله رو حفظ کنم.نمی
خیره ی مردک شکم گنده , خلیلی حالم  من رو نگران میکنه .********* نگاه

مونده بودم بهتر نبود ؟ نگاه های  ه هم میریزه . فکر می کنم اگه خونهرو ب
حمید چه امثال خلیلی ؟اما  هرزه مگه با هم فرق می کنن ؟ چه رفقای مست
احساس بره ی تنهای گیر  بازم دوست ندارم االن خونه باشم . اینجا حداقل

ز قربانی جمع نیستم . هنو افتاده بین یه لشکر گرگ رو ندارم .الاقل اینجا تنها
که همراه متین سمت من  دنبال راه فرار از نگاه های چندش آور خلیلی میگردم

 من که می رسن خلیلی میان .فکر می کنم گل بود حاال شد گلستان . روبه روی
ی بوی گند مشروب یه لبخند گل و گشاد تحویلم میده . حتی از این فاصله هم

خودم رو عقب  نه . جلو میاد که صورتمو ببوسه کهکه خورده دلم رو به هم میز
مانع  از نظر من بال -مهندس آثار جرم روی صورتتون می مونه  -میکشم .

ووم د فکر منو بکنید کلی پول این آرایش رو دادم تا آخر شب الاقل باید -است
بیارهبه وضوح بهش بر میخوره . به جهنم . می خوام سر به تنش نباشه 

رها ,عزیزم می خوام بایکی  -هر کاری هم می کنم از رو نمی ره .وقیح .  مردک
دوستام آشنات کنم . مهندس متین اعتمادی . متین سری خم می کنه و  از

تعریفتون رو زیاد شنیدم به دستش نگاه می کنم و فقط  -میاره . دستشو جلو
 دم . فکر میکنم خدا رو شکر این خلیلی هم چیز چندانی از سرمو تکون می

تا االن تا سایز لباس زیر دوست پسر سابق دختر خاله  من نمی دونه وگرنه
خصوصا حاال که حسابی سرش گرمه . متین به  . هامم به متین گفته بود

لبش باال میره . خدمتکاری رو که  دست آویزونش نگاهی می کنه و گوشه ی
 و بهمشروب می گیره . یکی ر نزدیک ماست صدا میزنه و ازش سه تا گیالس

ه ب -رو باال میبره . دست من میده ویکی هم به دست خلیلی . گیالس خودش
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ه .عجب تالفی کرد سالمتی این آشنایی با بدجنسی لبخندی میزنه . بالفاصله
رو به لب  آدم نامردیه این !یادم باشه هیچ وقت گزک دستش ندم . گیالسم

یه  . تر میشهمیبرم اما نمی خورم . متین که متوجه شده لبخندش پررنگ
موزیک مالیم پخش میشه و همه زوج زوج میرن وسط پیست تا تانگو 

افتخار میدی ؟تو این فکرم  -متین دستش رو طرف من دراز میکنه . . برقصن
چه کار کنم که روشنک صدام میزنه . به بهانه ی صحبت با  که حاال اینو

ای روشنک روشن میشم . خدا رو شکر یه جا این سنسوره روشنک از اونها دور
به موقع به دادت رسیدم یا نه ؟  -خوشم نمیاد . شد. می دونه از خلیلی هیچ
ولی  -آره واقعا -مختو گذاشته بود تو سینی ؟  دوباره این کوتوله شکم گنده

بغل دستیشو از کف دادی . نمی دونی  حیف فرصت هم صحبتی با اون جیگر
ی روشن فکر میکنم شیطان میدون -آنیتا با چه حرصی داشت نگاهت میکرد

قدر جذاب و همین قدر  اگه صورتی داشت مسلما شبیه متین بود . همین
بدجور خسته ام . . وسوه انگیز و حتما همین قدر ترسناک .*******خسته ام

چیزی که می تونم بهش  اونقدر که نای باال رفتن از پله ها رو هم ندارم .تنها
اضافه ی یه موزیک  خت گرم و نرمم بهفکر کنم یه فنجون قهوه ی داغه و ت

روی اولین مبل پرتاب  مالیم . در خونه رو که باز می کنم مانتو و مقنعه ام رو
از اتاق حمید میاد  میکنم . می خوام برم توی آشپزخونه که صدای موزیکی که

گوش میدم  به گوشم میرسه. چه عجب امشب اومده خونه ! یکم دقیقتر که
 وه ی زنی میخکوبم میکنه .به جای آشپزخونه به طرفطنین قهقه ی پر عش

خدایا  . اتاق میرم . الی در باز مونده . چیزی که میبینم حالم رو منقلب میکنه
 آخه چرا امشب که من تا سر حد مرگ خسته ام ؟اون از روزم که با رئیس

قسمت دعوام شد . اینم از شبم . قهقه ها به نفس نفس زدن تبدیل میشه 
تحمل این یکی رو دیگه ندارم .نفرت انگیزه . گوشی رو بر می دارم و  .وای نه

به  -الو روشن , امشب از مهمونی خبری نیست ؟ -زنگ میزنم . به روشنک
باز چی  -خوب بابا سالم . پرسیدم چه خبر ؟ -خوبم مرسی . علیک های .منم

 -االنت چه خبرته ؟ نه به ناز اون موقعت نه به -روشن! -شده پاچه میگیری؟
چه زود هم بهش برمیخوره !آدرسو بنویس که دلم  -اصال بیخیال . خدافظ

شده.*********هنوز از راه نرسیده سپهر روی  برای اخالق سگ سگیت یه ذره
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که اینجایی. همین االن داشتم با خودم  ااااااااا توام -سرم خراب میشه .
میومدی که  است .کاش تو هم میگفتم پارتی ایندفعه عجب کسل کننده

بشی .انگار نه انگار که  همین مونده بود تو یکی مستجاب الدعوه -دیدمت .
چه لباسی پوشیدی  -. چیزی گفتم یه نگاه هرزه به سرتا پای من میندازه

آبی ای که  امشب . چه نایسه . رنگش رو پوستت فوق العاده است .به لباس
بدم میاد .  ر از این لباسمهتاب از دبی سوغات برام آورده نگاه میکنم . چقد

محال بود  اگه نمی خواستم هر چی زودتر از خونه تو اون وضعیت بیرون بزنم
نکردم  خدا رو شکر تو طراح لباس نشدی .هنوز جمله ام رو تموم -بپوشمش .

 . که ازکنارش رد میشم .اما انگار با چسب به من چسبیده باشه همراهم میاد
ورت مرد مقابلش محو شده که حتی پلک میرم پیش روشنک . طوری توی ص

 زنه .مرد داره با ته لهجه امریکایی چیزایی راجع به بازار خراب سهام تو هم نمی
 ! اروپا حرف میزنه . موندم از کی تا حاال روشنک اینقدر اقتصادی فکر میکنه

باالخره سخنرانی آقا تموم میشه وروشنک من رو می بینه وشروع میکنه به 
ستی توی بازوم حلقه میشه .بر می گردم . سپهره که هنوزم عین که د معرفی

وایستاده . چشم غره ام رو نادیده میگیره . خودم رو کنار میکشم .  کنه کنار من
دست بردار نیست . امشب دیگه اصال حوصله ی این یکی رو ندارم .  اما هنوز

گوشش نزدیک میکنم .کلی ذوق مرگ میشه . آروم بهش میگم قبل  سرم رو به
توی دستم رو بکوبم تو صورتت دستتو بکش کنار . صدای  از اینکه گیالس

روی همدیگه می شنوم .اما انگار از لحنم فهمیده  سائیده شدن دندوناش رو
رفت . سر درد امانم رو بریده .دلم میخواد  چقدر جدیم که راهش رو کشید و

متالشی شدنش آروم بگیره . روشنک قیافمو که  م رو بکوبم به دیوار بلکه باسر
کیفمو گذاشتم تو اتاق اولی . هر  -می گه : میبینه می فهمه چه حالیم که بهم

میشه .بعد هم یه چشمک تحویلم  جور مسکن باب میلت باشه توش پیدا
ی ه اتاق به کسامیدوارم تا رسیدن ب میده. حتی نا ندارم ازش تشکر کنم. فقط

نوری که از بیرون میاد دنبال کیف  نخورم .در رو باز میکنم و میرم تو. تو
این تیپ بنفش کیف یاسی  روشنک می گردم . پیش خودم میگم همیشه با

دفعه در پشت سرم  رنگ بزرگش رو ست میکنه .باید همین جاها باشه . یه
 چراغ رو روشن کنم بلکهبسته میشه و همه جا تو سیاهی فرو میره . برمیگردم 
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کو این  روشن تویی ؟ پس -که محکم می خورم به کسی . نمی بینمش . 
 آخی مسکن می خوای ؟ خودم -کیفت ؟ دو تا استامینوفن خواستیم ها!

آرومت میکنم عروسکم .صدای سپهر توی گوشم زنگ میزنه . میام از کنارش رد 
ر کاری میکنم نمی تونم برم بیرون که محکم مچ دستم رو میچسبه . ه شم و

وگرنه چی ؟ با چی می کوبی  -ول کن دستمو وگرنه .... -آزاد کنم . دستم رو
اگه با لبای نازت باشه که ممنون میشم .صورتشو میاره جلو .  . توی صورتم

بزار برم سپهر .  -پیچه توی سرم . تا خرخره مشروب خورده . بوی تند الکل می
قا از همیشه بهترم .میکشوندم گوشه ی اتاق . اتفا -نیست . االن حالت خوب

 -عادت کرده . گوشه اتاق یه تخت خواب فرفورژه است .  چشمهام به تاریکی
کنم چی میشه ؟ این همه تو منو اذیت کردی یه  اذیت -سپهر اذیت نکن .

آره من دیوونه  -ولم کن دیوونه  -نگذره . شبم من. نترس بهت قول میدم بد
دختر خوبی باش و وحشی ام نکن . پنجه  نه ام کردی . پسام .اما تو دیوو

رو حفظ کنم .اما اون همچنان من رو  میندازم به پرده ی پنجره تا تعادل خودم
رو هم پاره می کنم . حاال نور  دنبال خودش میکشه .با کشیده شدنم پرده

چشماش سرخ سرخه .  . چراغ توی خیابون صورت کریه شو رو روشن می کنه
کاری کرده باشم  ازشون خون می چکه . توی دلم میگم خدایا من هر انگار

عوضی .  پست فطرت -هنوزم بنده ی توام .هنوز هم پاکی ام رو می خوام .
روی تخت  ولم کن .دست آزادم رو بلند نکرده توی هوا می قاپه . پرتم می کنه

توی  م. هر چی تقال می کنم نمی تونم خودم رو رها کنم . صدای جیغ و داد
 سر و صدای مهمونها و موزیک بیرون گم میشه . هر کاری که می تونم می کنم
 تا از خودم محافظت کنم . چنگ می ندازم .گاز میگیرم . می خواد با لباش هم
کامی از من بگیره و هم صدام رو خفه کنه .بوی گند نفسش حالمو به هم می 

آشغال . نه . خدا یا به  -سرم رو به این طرف و اون طرف تکون میدم .. زنه
برس ...مستاصل شدم .اما میدونم ناامیدی برای من برابر با باخته .هنوز  دادم

همه ی توانم دارم می جنگم که در اتاق باز میشه .یه نفر میاد تو وازپشت  با
سپهر رو میگیره و با یه مشت پرتش میکنه یه گوشه . یه لگد جانانه  یقه ی

ن رو که گیج ودرهم ریخته ام توی یه حرکت بلند میکنه .بعد م هم نثارش
نوری که در تو سرک میکشه می بینمش .متینه . من رو می  میکنه .حاال توی
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سر در گمم که مانتوم رو می ندازه روی دوشم و از در  کشونه بیرون . همچنان
در یه ماشین رو باز میکنه و من رو می فرسته تو.من  . ورودی بیرون می برتم

اطاعت می کنم .حالم بده .نفسم بند اومده.توی  ن گیج وگنگ فقطهمچنا
گردیم . هنوز تمام تنم می لرزه . نمی دونم  سکوت یه خورده توی خیابونا می

 آدرس خونتو -ساعت متین به حرف میاد . از ترسه یا شدت ضعف . بعد از نیم
 ش میندازمرو فشار میده .یه نگاه به بده برسونمت .اسم خونه هم انگار گلوم

نه . نمی خوام برم خونه . منو ببر  خونه -که حسابی جدیه .جدی اما آروم .
مهمونی باشه خدایا کجا برم ؟کجا رو  روشنک باید هنوزم توی -خونه ی روشن

ساعت از یازده و نیم هم گذشته .برای  . دارم که برم؟ به ساعتم نگاهی میندازم
که فکرم میرسه خونه ی  یمهمونی رفتن عادی خیلی دیره .تنها جای

میدوزم به چراغهای  دانشجویی بهاره و دوستاشه . آدرس رو میگم و چشم
جلوی آپارتمان  . رنگی توی تاریکی خیابون . متین تو سکوت رانندگی میکنه

م و خم میش بر میگردم پیاده میشم . تازه یادم میفته هنوز ازش تشکر نکردم
 -. .شیشه رو پائین میکشه وبهم نگاه میکنه .توی نگاهش هیچ چی نیست

 نمی دونم امشب از کجا پیدات شد اما هر چی بود واقعا ازت ممنونم .صدام
میلرزه .سری تکون میده یعنی مهم نیست . فکر میکنم تا هیمن جا بسشه 

ی جواب نمی ده . میرم طرف در . زنگ میزنم اما هر چی صبر میکنم کس. دیگه
تالش می کنم اما بی فایده است . از توی گوشیم شماره ی بهاره رو  دوباره

سالم .  -به ! سالم بانوی کم پیدا  -الو بهار . خودتی ؟ کجائی؟ -. پیدا میکنم
ای ! اوضاع دانشجوی شب امتحانیه دم امتحان  -چه کار میکنی ؟ چطوری ؟

قبل امتحانا یه کم درس بخونم . االنه  شیراز بلکه توی فرجه چطوره ؟ اومدم
سی خودش .وا میرم . نمی فهمم از بهاره خداحافظی می  دیگه هر کی رفته

کنم یا نه .روی پله های دم در میشینم . سرم رو توی  کنم و گوشی رو قطع می
پا جلوی خودم می بینم . سر بلند میکنم و متین  دستام میگیرم که یه جفت

ایستاده .هنوز نرفته . زیر بازوم رو میگیره و از جا  به رومرو می بینم که رو 
دنبالش میرم .سوار ماشین میشم . بدجوری در مونده  بلندم میکنه . بی اراده

یه مدت با ریموت در حیاط خونه ای رو باز میکنه و  شدم . راه می افته بد از
جا آورده این میکنه .یه لحظه فکر می کنم من رو ک میریم تو . ماشین رو پارک
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گم چه فرقی می کنه؟ من که در هر حال جایی رو  ؟نکنه ...؟ بد با خودم می
بیرون نکشیده بودم یه کم زودتر این بال سرم نازل  ندارم برم .اگر از چنگ سپهر

سرش میرم تو ساختمون . یه خونه ی ویالئی  میشد .پیاده میشم و پشت
دم و دوباره به اون چشم میدوزم برمیگر . دوبلکس بزرگ رو جلوی روم میبینم

اون قدر که من رو هم تحت تاثیر قرار میده  . آروم به نظر میاد . آروم و مالیم
تو . توی سالن , کنار شومینه , روی اولین  .با اشاره ی دست تعارفم میکنه برم
حس به دور و برم نگاهی میندازم . توی  مبل میشینم . اونم میره بیرون بی

به نظر میرسه .اما حوصله ی توجه  الن همه چیز شیک و آنتیکنور مالیم س
دقیقه با دو تا لیوان شربت بر میگرده .  به ریزه کاریها رو ندارم . بعد از چند

میشینه . ساکت فقط نگاهم میکنه.  یکیش رو میده دست من و رو به روم
.دوباره خونه ی منه  -اینجا.......؟ - . من چشم میدوزم به لیوان توی دستام

ده . انگار می خواد اجازه بده  سکوت میکنه . سکوتش بد نیست . آزارم نمی
هم اون نیش همیشگی  خودم رو پیدا کنم .دیگه حتی توی صدا ونگاهش

اون روز اول  نترس مسموم نیست .یاد -نیست .به لیوانم اشاره می کنه .
خودمو بهت  میتونم لیوان -میفتم .لبخند کمرنگی میزنم.بعد ادامه میده.

میزارم .  تعارف کنم اما حیف دهنیه .نمی دونم چطور , اما لیوانمو روی میز
خنده  لیوان اون رو از دستش می گیرم و الجرعه سر میکشم . می خندم گر چه

دونم  تعارف اومد نیومد داره .خندم ادامه داره .اما خودم هم می -ام تلخه .
از . کنار پنجره رو به حیاط می ایستمکه حالم عادی نیست . بلند میشم می رم 

صدای قهقه ی خودم تنم یخ میزنه . انگار تمام اتفاقات امشب رو توی شیشه 
پنجره می بینم . نمی فهمم کی خنده ام جاش رو به یه گریه ی تلخ میده .  ی

میاد پشتم می ایسته . حضورش رو حس می کنم . دست روی شونه ام  متین
دستش رو پس می زنم . چشمام تار می بینه . می برمیگردم و  . میگذاره

میشه . دیوونه میشم .یاد حمید می افتم ، یاد سپهر، بعد  خوام برم که مانعم
کنم و با تمام توانم پشت سر هم می کوبم توی سینه  مشت هام رو گره می

و من رو توی بغل می گیره . یه کم تقال می کنم  اش . دستام رو مهار می کنه
سرم رو توی سینه اش میگذاره. هق هق ام  . رام آغوشش میشم اما بعد

موهام رو نوازش میکنه و میزاره تا  سکوت خونه رو خط می زنه . آروم آروم



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 144 صفحه  

 

گرمای آغوشش خوبه . چقدر  خودم آروم بشم .یه لحظه فکر می کنم چقدر
دنیا کم میارم  حس دستاش خوبه . کاش کسی رو داشتم که هر وقت جلوی

 بود .نمی تونم ه . خودم رو از تو بغلش بیرون می کشم . بد انفجاریپناهم بد
فقط  . به صورتش نگاه کنم. گونه های خیسم رو با پشت دست پاک می کنم

 عیبی نداره . خیلی وقت بود -متاسفم . -می تونم با صدای خفه ای بگم : 
 لناین طرفا طوفان نشده بود .دست میگذاره پشتم , از پله های گوشه سا
تتم فرس راهنماییم می کنه سمت باال . در یکی از اتاق های باال رو باز میکنه می

د و بلن تو . هنوز مردد وسط اتاق ایستادم که بر میگرده . توی دستش یه دامن
 حد اقل از -یه پیراهن سفید مردونه است . لباس ها رو بهم میده و میگه

نگاهشون نکن . مد جدیدن . لباسای خودت برای خواب راحتتره . این جوری 
ر کلید روی د -میره بیرون .در رو هنوز نبسته که سرش رو دوباره میاره تو  بعد

یدکش هم دست بی بی خانمه که امشب نیست . من عادت ندارم تو . هست
اما از بابت تو مطمئن نیستم . بهتره در رو از پشت قفل کنی .در  خواب راه برم

میبنده . اول به لباسای توی دستم و بعد به اتاق نگاهی می  رو پشت سرش
نسبتا بزرگیه با یه تخت خواب یک نفره و میز آرایش . دکوراسیون  ندازم . اتاق

خیلی شیکی داره .میرم طرف در . کلید رو توی مشتم می گیرم .اما  ساده اما
د .این کلی کنم من که بی دلیل این قدر به این مرد اعتماد کردم بعد فکر می

چندانی رو عوض نمی کنه . دوباره رهاش می کنم . لباس عوض  دیگه چیز
دراز میکشم .با وجود خستگی وحشتناک تمام طول شب  میکنم .روی تخت

گذرونم.سپیده سر نزده بلند میشم لباس می پوشم .پاور  رو خواب و بیدار می
ه اون رو دوباره میام پائین . می خوام بدون اینک چین پاورچین پله ها رو

دونم چرا . پام به پارکت کف سالن نرسیده صدای  ببینم بزنم بیرون اما نمی
سعی میکنم وقتی جوابش رو میدم صدام . سالمش در جا میخکوبم می کنه

خیز ! صبحانه حاضر و آماده  چه سحر -سالم -واضح و بدون لرزش باشه .
ویی شدم برای خودم .دست کدبان انتظار سر کار خانمو میکشه . بیا ببین چه

میکنه انگار صد ساله  بی بی خانمم درد نکنه .طوری حرف میزنه و رفتار
میز چیده .  همدیگرو میشناسیم . دنبالش میرم . صبحونه ی مفصلی روی

 نفس عمیقی می کشم و سعی میکنم مثل خودش راحت باشم . پشت میز
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قحطی برگشتی که چنین  مثل اینکه من اینجا مهمون بودم , تو از -میشینم .
نه فکر کردم تحویلت بگیرم میخوای فرار کنی جون داشته  -چیدی ؟ میزی

خورم . خوب این وقت صبح با این وضعیت فهمیدنش خیلی  باشی .جا می
ترسیدم صاحب دامن  -مشغول خوردن میکنم . هم مشکل نبوده . خودم رو

 حب دامن اگه اینجاصا -لباسشو پوشیدم . بیاد خیلی خوشش نیاد بی اجازه
 -گفتم شاید پیراهنش سایزم نبوده . -. زندگی می کرد پیراهنشم بهت میداد

هر چند مطمئنم روی حساب  . دامنو به سفارش مهتا خواهرم سوغات آوردم
گرنه این جور  چشم و هم چشمی با خواهر شوهرش چنین چیزی خواسته و

کجا کار  -کار . مروز برم سردر هر حال من باید ا -مدال رو معموال نمی پوشه.
حسابی دیرم  توی یه شرکت نرم افزاری . االنم اگه زودتر نجنبم -می کنی ؟

 ماشین می میشه . اول صبحم با غرغر رئیس شیرین میشه . از یه آژانس برام
ین ا گیری لطفا؟سری تکون میده و میره سمت تلفن . نمی دونم با چیزایی که

 ه است که فکر کنم یکی یه شب قراره بشه فرشتهچند وقته دیدم چقدر احمقان
 ی نجات کسی مثل من .****** از حموم بیرون میام و رو به آینه موهام رو با

 حوصله اتو میکشم .این بار کار آرایشگر فوق العاده بوده . مدل خوردی که
 موهام رو کوتاه کرده با سرای نوک تیز به صورتم میاد .پیراهن زمردی رنگی رو

هر روز پشت ویترین تماشا میکردم و تا دیروز دلیلی برای خریدنش که 
می پوشم . برمیگردم و از نیمرخ نگاهی به خودم توی آینه میندازم .  , نداشتم

رنگ زمردی روی پوست سفیدم خوشم میاد . طرف بدبین ذهنم  از ترکیب
 سوال و جواب . چطور دیروز موقع خریدن پیراهن دوباره شروع میکنه به

نپرسیدم ." برای کی ؟" چطور امروز دارم با میل به  سوال همیشگی رو از خودم
همیشه فقط برای فرار از تنهایی به این جور  این مهمونی میرم ؟ من که

می خواستم تو این مهمونی ها اونقدر  مجالس پناه میبردم . من که فقط
کنم .پس چرا دهنده ی خودم فکر  خودمو خسته کنم که نتونم به زندگی آزار

خودم ,خودم رو تبرعه می کنم .  این دفعه خیلی هم از رفتنم نارارضی نیستم ؟
دنبال دلیل می گشتی . قبال این  توی این چند ماه به اشتباه برای شاد بودن

هم خوش باشی . دوباره طرف  طور نبودی . می تونستی با بهانه های کوچیک
میخوام صداهای توی سرم رو  ." ؟ بدبین می گه " خوب بهانه ی تو االن چیه
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همه داری دروغ میگی  خفه کنم که انگار یکی اون وسط توی گوشم میگه " به
زنم . بر عکس این  آفرین !اما به خودت چی؟". همه ی این افکار رو پس می

درنیاوردم که  اواخر با دقت آرایش می کنم .وقتی میرسم هنوز مانتوم رو
امشب  به خودم میگم " فقط می خوام ببینمچشمم توی مهمونا می گرده .

 نیومده کیا هستن ؟ " تازه یاد سپهر میفتم . با همه ی وجودم آرزو میکنم اون
ت وضعی باشه .فکر دوباره دیدنش هم تموم تنم رو میلرزونه . فکر میکنم با

 دفعه ی قبل دوباره اومدنم حماقت محضه . امشب هر بالئی سرم بیاد حقمه
این مجلس هم تو نامردی جلوی سپهر کم نمیارن .روشنک رو  باقی مردای .

مهمونا پیدا می کنم .می رم پشت سرش و دستم رو دورش حلقه می  وسط
 -ااا جل الخالق ! این کیه که شکل رهاست ؟ -روشن جون . سالم -کنم .

نه بابا ! نشنیده بودم  -آخه از همیشه خوشگل تر شدم . نشناختی ؟ حق داری
آخه هر چی نگاه می کنم خورشید  -چطور؟ -باشیم . کسوف داشته این اواخر

 -از کدوم طرف دراومده تو خوش اخالق شدی . رو نمی بینم که بفهمم آفتاب
بودم . منتها تو هنوز شب چهارده منو  آفتاب در نیومده . من از اولش ماه

نمی فهمم که روشنک چه  ندیدی .همین موقع چشمم میفته به متین و
رم به طرفش . قبل از  جوابی بهم میده .لبخندم ناخودآگاه پر رنگ میشه .می

ش میشینه و یه ابرو اینکه حرفی بزنم لبخند طعنه آمیز همیشگی روی لبهاش
 -همون متین قبل. رو باال میده .بعد از اون شب دیگه ندیدمش . دوباره شده

ده پیدات ش ی رفتی که دوباره این طرفاببینم تو این مدت کالس دفاع شخص
حاال  می خواستم برم اما از چند شب پیش تا ! نه -اونم با این تیپ ؟

تصمیمم عوض شد . فکر کردم تو این دوره ی گرونی مغز خر هم قیمت خون 
سپهر اون قدرا هم ثروتمند نیست .تمسخر نگاهش بیشتر میشه .  . شده

کنه که چند دقیقه ی پیش من فکر می  همون چیزی فکر می انگار اونم به
مردها توی نامردی .نمی فهمم یکدفعه یه دختر قد  کردم . به وسعت عملکرد

پیداش میشه . از گردن متین آویزون میشه و  بلند خیلی خوش هیکل از کجا
شروع میکنه به احوالپرسی اون هم گرم  . گونه اش رو به گونه ی اون میسایه

ظاهرشه که عین هنرپیشه های  ی حواسم به و صمیمی . اما من همه
که کوتاهی  هالیوودی خوش تراشه . خصوصا رون های خوش ترکیبی
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 پیراهنش خوب به نمایش گذاشتتشون .یه لحظه بدن ترکه ای خودم رو با
 اون مقایسه میکنم و می بینم من در برابر اون هیچ جذابیتی ندارم . بی خود

با صدای متین به خودم میام سعی می نیست حمید نگاهم هم نمی کنه . 
 -رها ،رکسان رو قبال دیده بودی ؟ -لبخند رو برگردونم روی لبهام .  کنم دوباره

من تازه برگشتم .  -نمی کنم .رکسان هچنان رو به متین ادامه میده : نه گمان
حوصله ی این جور مهمونی ها رو نداشتم . خوب شد اومدم وگرنه نمی  اصال

ظریف زنگداری داره . چهره اش زیر آرایش معمولیه با بینی ای  دیدمت .صدای
عمل شده .اما هیکل خوب و لوندیش زیباتر از اونچه هست  که خیلی خوب

شروع میکنم به مقایسه . اگه منم دماغم رو عمل کنم  نشونش میده . دوباره
خوشگل هم شدم که چی ؟ اصال برای کی؟ برای  چطور میشم ؟ حاال گیرم

های هرزه ای که من رو شبیه مسواکشون  که نمی بینتم ؟ یا برای نگاهمردی 
میچینن .چه گلیش هم فرقی نداره ؟یا  می بینن , به هر باغی برسن یه گلی

 -افکارم بیرون می کشه . برای کس دیگه ؟ دوباره صدای متین منو از
این مهمونی رو  داشتم فکر میکردم منم امشب چندان حوصله ی -کجائی؟

اینجا یه جور  ارم.پیش خودم میگم "اینجا جای امثال رکسان و متینه . منند
آرش که با  . وصله ی ناجورم ." سری تکون می دم و میرم طرف دیگه ی سالن

 زن و مردی میانسال مشغول گپ زدنه نگاهش روی من مونده . وقتی می
 ودجز معدبینه تنها ایستادم با یه لبخند نرم طرفم میاد . فکر می کنم آرش 

 مردای این مهمونیه که نگاهش آزارم نمی ده . یه جراح اعصاب موفق در اوایل
چهل سالگی جذاب اما آروم که همیشه حد خودش رو حفظ میکنه . به من 

نبینم افسونگر مجلس رو  -نگاه مشتاقش رو به چشمام میدوزه .  میرسه و
بودی ؟نمی فهمم با اعتمادی  -خرافاتی نبودی آرش. -. افسون کرده باشن

توبیخی . هر چند شاید آرش حق داره . من چی میدونم  لحن آرش سوالیه یا
من چندان نمی شناسمش اگه جز دار ودسته  - از اون مرد جذاب جز اسمش؟

چندان اونو نمی شناسه . به خاطر همین  هیچ کس -ی جادوگرهای خبیثه .
ف کن .یه نگاه عجیب جالبه . تعری . قضیه جنایی پلیسی شد -هم مرموزه .
ما زن ها  -دیگه ای حرف بزنم . خوشم نمیاد از ماجراهای مرد -بهم میکنه .

توی چشماش که شروع میکنه  فضولی تو خونمونه .با نگاه مشتاقی زل میزنم
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تموم کرده و مهندسی آی  ظاهرا تحصیالتش رو تو فرانسه -به تعریف کردن .
خونده چون از هر  ه اون کجا و چیتی خونده . اما هیچ کس واقعا نمی دون

موفق رو اداره  چیزی که فکر کنی یه سر رشته ای داره . یه شرکت بازرگانی
ه فکر کنی ی میکنه که معلوم نیست کجاهای دنیا شعبه داره .تو هر کاری که

 - . دستی داره . از زندگی خانوادگیش هم که اصال نمی شه چیزی فهمید
 . وابط نزدیکی داشته باشه که بشه منبع خبریباالخره اون باید با یکی ر

دوست دختر ؟ بهترین ها رو انتخاب میکنه و  -دوست دختر سابقی چیزی؟
 -میگم جز سی آی ای , چیزی نیست ؟ -نهایتا دو ماه به هم میزنه .  ظرف

باشه .************همه ی آدم ها با وجود همه ی احتیاط ها باز  شاید هم
مت کشف ناشناخته ها کشیده میشن . مثل من که بعد به س هم ناخود آگاه

باز هم کشیده میشم سمت خونه ی روشنک . با خودم عهد  از هزار تا اما و اگر
ای رو قبول نکنم و توی خونه بمونم اما حاال رو به  کرده بودم که هیچ بهانه

ایستادم و منتظرم تا بیاد بیرون . باالخره میاد و راه  روی آپارتمان روشنک
رو روشن نکرده که طاقت نمیارم و سوالی رو که  میفتیم . هنوز ماشینش

 -چی شد روشن جون ؟ -بودم می پرسم . پشت لبهام به زور حبس کرده
یه کاری ازت خواسته بودم ها  چی می گی تو ؟ -هیچی هنوز روشنش نکردم .

حاال آمارش رو گرفتی  -پیچ کن . گم . بزار سوار شم بعد سوال ماشین رو می -!
همین خوش تیپ ها رو لقمه  نه به اون موقع که می گفتم یکی از -یا نه ؟

خوشم میاد خوب تیکه  . بگیر . می گفتی پیف پیف . نه به حاال که بی قراری
یقا دق -یا نه ؟ باالخره میگی چی ازش فهمیدی -ای رو هم پیدا کردی کلک.

 بین این همه آدم هیچ کس نمی شناسدش ؟ پس چه جوری -هیچی .
دعوتش می کنن ؟بعد فکر میکنم تو رو چطور دعوت می کنن؟ روشنک بخاطر 

پول پدرش اونجا آشنا داره و تو هم روشنک رو داری که مثل بقیه  موقعیت و
این جوری که ، همه فقط میدونن  -چیزهایی ازت می دونه و بس . فقط یه

گندس و آشنایی با یه همچین آدمی یه روزی به درد میخوره  ایه دار و کلهم
روشن با یه ضربه به بازوم هلم میده کنار و برم میگردونه  . .میرم توی خودم

دیوونه نمی خوای باهاش شریک شی که اینقدر دنبال  -. توی فضای ماشین
یا خیالی . ببگذرونی . خوش گذرونی هم یعنی بی تحقیقاتی . می خوای خوش
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بشیم .گیجم . سر درگمم . دلم برای یه  بریم مهمونی و بی خیال دنیا
یه نخود آرامش تنگ شده . فکر  استراحت درست حسابی ، یه خواب آروم و

شب از خودم کار می کشم و  می کنم دارم با خودم چه کار می کنم ؟ صبح تا
ه و افتاده به خور بعدش رو هم به شب بیداری می گذرونم . تنهایی شده

چیه غلط چیه . به  جونم . داره مغزم رو از کار میندازه . دیگه نمی فهمم درست
باهاش  . زحمت شماره ی خانم اکبری ، منشی سابق آرشام رو پیدا کردم

 تماس میگیرم . آرشام مطب رو تعطیل کرده و فقط توی یه بیمارستان
ش . چراش رو هنوزم نمی خصوصی کار میکنه . آدرس میگیرم و میرم تا ببینم

انگار هر وقت به ته خط میرسم به سرم میزنه برم سراغ اون . تنها مرد  . دونم
اعتمادی که میشناسم . توی راهروی بیمارستان سرگردون این طرف و  قابل

میدونم تازه از اتاق عمل بیرون اومده و بعد یه جراحی  . اون طرف میرم
میزنم به اقیانوس و در اتاق رو باز می کنم  استراحت. دلم رو سنگین رفته برای
فکر کردن به فرعیات ذهن خودم رو از اصل موضوع منحرف  . سعی می کنم با

دختر ، مهندس شدی اما هنوز در زدن یاد نگرفتی " از  کنم . " خاک تو سرت
میرم تو که می بینم روی مبل راحتی خوابیده . آروم  الی در پاورچین پاورچین

کردنش میشم . نگاه کردن بهش هم بهم آرامش میده  محو تماشا و معصوم .
خطوط صورت و بدنش رو دنبال میکنم ، میرسم به  . همین طور که دارم تمام

دادن به یه طرف توی تنش کج شده و یکی از  یقه پیراهنش که به خاطر لم
میخندم و میگم " دختره ی هیز چشمات  دکمه هاش هم بازه . توی دلم تلخ

که برق چیزی توی گردنش  درویش کن " می خوام ازش چشم بردارمرو 
دقیق تر میشم . یک دفعه  دوباره نگاهم رو برمیگردونه . یه قدم میرم جلوتر و

گردنبند ون یکادیه که من  . شونه هام می افته . قلبم از حرکت وای میسته
ردنبند رو اون که این گ !براش خریده بودم . دلم زیر و رو میشه . نمی فهمم

میکنه ؟ مطمئنم  هم برام پس فرستاده بود . پس اینجا توی گردنش چه کار
می تونم  که هنوزم توی جعبه ی خاطره هامه . با بلندترین قدم هایی که

چه  بردارم بیرون میرم . توی خیابون عین دیوونه ها میدوم . نمی فهمم
 میارم و با لی لی جوری خودم رو به خونه می رسونم . یه لنگه کفشم رو در

خودم رو به اتاق خواب میرسونم . میرم سراغ جعبه و محتویاتش رو کف اتاق 
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میکنم . با دست ال به الی وسایل میگردم و زنجیر رو پیدا می کنم . می  پخش
جلوی چشمام و بهش زل میزنم . مات می مونم . چطور میشه این  گیرمش

؟توی دلم به حماقت خودم میخندم باشه؟ مگه اینکه ...!!!؟؟ گردنبند دو جا
داغ دل اون رو تازه کنم؟ که مژده ی خاطره هاش رو  رفتم که چی بشه؟ که

اسیری که جای مژده ی خوب اون رو گرفته به رخش  خراب کنم ؟ یا این رهای
مجلس با وجود کلی آشنا باز هم احساس  بکشم ؟*************توی این

ازبین این همه من واقعی رو  یک نفرغریبی می کنم . اون هم وقتی حتی 
سعی می کنم به عهد خودم  نمی شناسن . متین رو از دور می بینم . این بار
وجود حرف های آرش و  وفادار باشم و یه کم ازش فاصله بگیرم . حاال با

اونم برای من که  . روشنک فکر می کنم یه کم احتیاط تو این شرایط بهتر باشه
محبت  دونم جذب گیرایی متین شدم شاید هم جذببی تعارف با خودم می

اون شبش هر چند هنوزم روی خوشی ازش ندیدم.هوای سالن خونه ی بهروز 
مثل هوای زندگی من گرفته و خفه است . از ساختمون می زنم بیرون و  هم

حیاط , حیاط که نه باغ . ال به الی درخت ها می چرخم و سعی  میام توی
دود و دم توی سالن رو از ریه هام بیرون کنم  عمیق میکنم با نفس های

کنار بهرام نزدیک گلخونه ایستاده و با حرارت سر  .چشمم میفته به متین که
میکنم این چند وقت چرا از هر طرفی که میرم با  موضوعی بحث می کنن . فکر
توی افکارم غرق شدم که نمی فهمم چطور یک  متین رو به رو میشم . اونقدر

ناخودآگاه میرم نزدیکتر که می بینم متین  . دفعه بهرام نقش زمین می شه
درخت نزدیکش می کوبه و با لبه ی  گیالسی رو که توی دستشه به تنه ی

لحظه یخ می بندم . سر جام  گیالس شسکته گلوی بهرام رو می بره . یک
خدایا من یک شب  . دستای خون آلود متینخشک میشم و زل می زنم به 

نفهمم متین  رو توی خونه ی این آدم سر کردم . گیجم اما نه اونقدر که
لوله ی  خودنویس توی جیبش رو در میاره و تکه هاشو از هم باز می کنه . سر

ه ک خودنویس رو توی بریدگی گلوی بهرام فرو می کنه و دورش رو با کراواتی
رها  -. باز کرده می بنده . تازه جرات می کنم تا جلوتر برمقبال از گردن اون 

انجام  بهروز رو خبر کن . می فهمم داره با من حرف می زنه . می خواد کاری
 بدم . اما ذهنم معنی کلمه ها رو درست سرجای خودشون نمیذاره . متین



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 151 صفحه  

 

خودش بهروز رو صدا میزنه .میرم طرف بهرام . روی صورتش خم میشم . روی 
یه کم باالتر از بریدگی بدجوری ورم کرده . در یه چشم به هم زدن دور  , لوشگ

شلوغ میشه . بهروز و چند نفر دیگه بلندش می کنن و می برنش .  و برش
همون طور سرجام روی زانوهام نشستم . به خونی که روی  ولی من هنوز

مید که با خون ... یاد هفته ی پیش میفتم . یاد ح . زمین ریخته خیره میشم
ای آشپزخونه . دوباره خودم رو کف سرد زمین  سر هولم داد توی میز شیشه

روی سرامیک های آشپزخونه می ریزه . یه  می بینم که از سر شکسته ام خون
حمید رو پاره می کرد . کاش یه نفر گلوی  لحظه فکر می کنم کاش یه نفر گلوی

م رو می گیره و از جا بلندم پشت بازو ها من رو پاره می کرد .دو تا دست از
نزدیک پله های ورودی ساختمون و  می کنه . با خودش من رو می کشونه

وقتی بعد از یک دقیقه دستی با یه  بعد می نشونتم روی یکی از پله ها . تازه
اون نقطه می گیرم و می بینم  لیوان شربت به سمتم خم میشه نگاهم رو از

میشه .دستم رو که برای  ر حالت بهتریه کم بخو -صاحب دست ها متینه .
لرزم . متین کنارم می  گرفتن لیوان جلو می برم می فهمم هنوز هم دارم می

 نترس -می ده . شینه . دست می ندازه پشت کمرم و سرم رو به بازوش تکیه
نگاهش میکنم .  خانوم کوچولو . تا حاال زنبور گزیدگی ندیدی ؟ برمی گردم و

جام بلند  خر نیست . چقدر بدنش گرمه . می خوام ازدیگه توی نگاهش تمس
سته و ای شم . اما سرم سنگینه و تلو تلو می خورم . متین بلند میشه کنارم می
ارم. د کمکم می کنه . فکر می کنم چقدر به کسی که دستم رو بگیره احتیاج

 برمیگردم توی سالن اما یه گوشه روی یه صندلی میشینم . پاهام تحمل وزن
امشب درست ندیدمت .جوابش  -م رو ندارن .متین هم کنارم میشینه . بدن
 فکر میکردم شجاعتر از این حرفها باشی -نمیدم و فقط نگاهش می کنم . رو
ببخشید تا حاال شاهد قتل نبودم.میزنه زیر خنده اون هم با صدای بلند .  -.
اگه  قتل !!! من -خنده ی عجیبی !جذاب اما همون قدر هم ترسناک . چه

بکشم این قدر به خودم زحمت نمیدم . بهرام رو یکی از زنبور  بخوام کسی رو
اگر اون کار رو نمی کردم خفه میشد . تو چه طور چنین فکری  . های باغ گزید

نمی شناسم و هیچ کس هم چیزی ازش نمی دونه گلوی  آدمی که -کردی ؟
 -می کردم به نظرت ؟پاره میکنه . باید چه فکری  یه نفر رو توی تاریکی باغ
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با هم بیشتر آشنا بشیم . تو تمایل چندانی  پس مشکل اینه . من که خواستم
بدونی خیلی راحت می تونی از خودم  نشون ندادی . حاال هر چی می خوای

ه فقط ی -نفهمیدی ؟ متین اعتمادی . این رو هنوز -تو کی هستی ؟ -بپرسی .
تجاری پدرم رو که بهم ارث  کتتک پسر مهندس اعتمادی بزرگ . شر -اسم ؟

انتظارش رو داشت مرد . ندید  رسیده اداره می کنم . حیف بابام زودتر از اونچه
توی دو سه تا کشور  من نقشه های اون رو برای شرکتش عملی کردم حاال

بعد از  شعبه های شرکت رو گسترش دادم . یه خواهر کوچولو دارم که
کانادا  هم رفتن تا پیش خاله هام توی ازدواجش خیال مادرم راحت شد . با

 مکث زندگی کنن . غیر از این ها به هیچ جای این دنیا وصل نیستم . یه کم
 میکنه و توی صورتم دقیق میشه تا اثر حرفهاش رو توی چهره ام ببینه . اما

من هنوز هم احساس می کنم جوابم رو نگرفتم هر چند به روی خودم نمی 
من یه دختر  -ا هم مرموز نبودم . حاال نوبت تواه.دیدی اونقدره - . آرم

خانواده ی معمولی با یه زندگی معمولی.چیزدیگه ای نمی گم .  معمولیم از یه
یخزده ام .اون هم ساکت فقط نگاهم میکنه . فکر می کنم  هنوز هم سرد و

همینه ؟ رو به آینه به خودم میگم " من نمی رم . نه من  واقعا یه آدم فقط
مهمونی. بهتره این یه دفعه رو خونه بمونم " .بعد فکر  وام برم به ایننمی خ

که برم برای چی موهامو فر زدم و آرایش کردم و حاال هم  میکنم اگر قرار نیست
لباس خوب می گردم ؟ اصال این بار هم مثل همیشه . چه  توی کمد دنبال یه

بعد از یه جنگ اعصاب حسابی با حمید که دیگه حتی  دلیلی داره که نرم ؟
خانواده ها هم نیست یه کم تنوع برام الزمه . فکر  حاضر به حفظ ظاهر پیش

که االن باید با حمید اونجا باشی . لباس می  کن داری میری جشن عروسی ای
کرایه می کنم . اما وقتی سوار میشم آدرس تاالر  پوشم و از آژانس یه ماشین

میدم . دم در چشمم که به شلوغی و جمعیت میفته  ی بهناز رو به رانندهعروس
حتی به جای مهمونی رفتن و دیدن متین و  از اومدنم پشیمون میشم . اگه

اینکه بیام اینجا .هر چند دیگه خیلی  روشنک ، خونه مونده بودم بهتر بود تا
ن خانومها . تبریک میرم توی سال دیره چون عموی حمید منو دیده . بعد از

خودم حس میکنم . مادر حمید  هنوز از راه نرسیده نگاه کنجکاو همه رو روی
ما که همیشه زیر  -رو دیدم . سالم .چه عجب ما شما -سالم مادر. -جلو میاد .
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وقت نمی بینیمتون ؟  این سایه ما چطوره که ماهیچ -سایه ی شمائیم .
وا عروسی  -. نتونست بیادنه  -حمید هم اومده ؟ دلم براش یه ذره شده .

بگم  دختر عموش نیومد . چه کار واجبی داشت ؟چی می تونم جواب بدم ؟
 -ا ... ت نیومد تا همین سوالها رو از من بپرسید ؟ تا کالفه شم ؟ تا تنها بمونم ؟

یرش بلیط گ یه قرداد توی اصفهان گرفته بود رفته بود اونجا . برای برگشتن
نمیره  مژده یه کم کمکش کنی جای دوری -واب میده .نیومد .این بار حنانه ج

این  ها ! زن و شوهر که دیگه من و تو ندارن . یه گوشه ی زندگیتون رو بگیر
 قدر حمید سگ دو نزنه !!!چشمام گرد میشه . زبون درازم توی دهنم قفل شده

 ناراحت -و هنوز جوابی بهش ندادم که نگاهی از سر تا پا بهم میندازه و میگه 
نشیا ولی نیست که خیلی سفیدی این رنگ مشکی اصال بهت نمیاد .چی می 

وقتی خانواده خودم هم همین طور من رو متهم می کنن . وقتی  تونم بگم
به خاطر ازدواج اجباریم با حمید کنار نمیام که اون از خونش  بابا فکر می کنه
رده کردن رویاهای البد هنوزم بلند پروازم و حمید دنبال برآو فراری شده . که

که االن همه ی رویای من بودن کنار مردیه که یه شونه ی  منه . چه میدونن
داشته باشه و یه آغوش گرم برای این که حس کنم یه  محکم برای تکیه کردن

خیال خودمم و نمی فهمم که حنانه چه کنایه های  زندگی عادی دارم . توی
می کنم همین که یه کم می  احساس خفقان . دیگه ای رو بار من می کنه

به بهانه ی تنهایی زودتر میزنم بیرون .  گذره بلند میشم و بعد از تبریک مجدد
ای که در و دیوارش با من آشناترن تا  پناهی ندارم جز سیاهی و تنهایی خونه

خودم رو درست کردم و لباس  صاحب اون .*******همون تیپ شب عروسی
در که میرم تو باچشم  جلس رو دربیارم . ازپوشیدم . می خوام تالفی اون م

 به سرزنش کردن . دنبال متین می گردم . بعد طرف بدبین ذهنم شروع میکنه
چی خوش  " تو که میگفتی اومدی جایی که یه چند ساعتی رو بی خیال همه

 من از باشی. پس چه کار به اون داری ؟" خودم رو بالفاصله تبرعه میکنم که
 وز رو دوست داشتم . از کتابی هم که بشه پایانش رواول هم آدمای مرم

 احیانا دنبال من نمی گردی -حدس زد بدم میاد . که یکدفعه از جا می پرم .
؟مثل همیشه بی صدا معلوم نیست از کجا پیداش میشه . همون لبخند کج 

ه دنبال تو ؟ ن -روی صورتشه . شیک و مارکدار پشت سرم ایستاده . همیشگی
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 -برای چی ؟ مگه حلوایی چیزی قسمت میکنی که دنبالت بگردم ؟ و. دنبال ت
احتماال زیادی بذل و بخشش  -خودمو به دیگران می بخشم . افتخار زیارت

گدائی دست گرفتی .ابروئی باال میندازه و با همون لحن  کردی که االن کاسه ی
روی امروز لنزاتو نزدی .متوجه کنایش میشم اما به  -. شیطتنت بار میگه

شهال به نظرم احتیاجی به لنز ندارن .از دور آرش  این چشمای -خودم نمیارم .
من نگاه میکنه . می دونم از بودن من کنار متین  رو میبینم که با ناراحتی به

متین هم متوجه آرش میشه که من رو با خودش  چندان راضی نیست . انگار
م . جای اینکه رقصتو زیاد شنید تعریف -میکشونه وسط پیست رقص. 

بکشونی سمت خودت یه کم  وایستی یه گوشه تا نگاه حسرت بار بقیه رو
بیکاری برات  نشونم بده چی بلدی . خصوصا که امشب خوشگلتر هم شدی

 خوب نیست .یه آهنگ اسپانیایی داره پخش میشه . چیزی که من توش
وش متین مهارت زیادی دارم. با ریتم آهنگ می چرخم و پا می کوبم و توی آغ

میشم . بوی تلخ عطر گرون قیمتش مستم کرده .همرقص خوبیه خیلی  گم
تموم میشه من هنوز تو آغوششم و نگاه خیلی از دخترای  خوب . آهنگ که

یه لحظه پیش خودم میگم ای کاش... نه من  . مجلس روی ما ثابت مونده
باشم . آتوسا نمی زاره بیشتر از این با  حق ندارم چنین آرزوی محالی داشته

جانبا متین دست میده و گونه اش رو به  سالم متین -خودم درگیر باشم .
چقدر بلند قده که با کفشای پاشنه بلند,  گونه ی اون میچسبونه . فکر می کنم

چه عجب این طرفا پیدات  -نمیده. هم قد متین شده .متین مهلتی بهش
داشته باشی .کنار متین می  همرقص خوب احتیاجگفتم شاید یه  -شده . 

برمیگرده رو به من و با  . ایسته و دستش رو توی بازوی اون حلقه می کنه
ظاهرا تو به تنهایی  هر چند -همون ژست همیشگی یه نگاه به من میندازه .

دورت رو بگیرن  عادت نداری . باالخره در هر شرایطی پیدا میشن کسائی که
آتوسا  -.خیلی خوب حس می کنم . اما من هم کم نمیارم .نیش کالمش رو

 اله ی -سیرن؟ -جان هیچ کس جای سیرنی مثل تو رو نمی تونه پر کنه .
 ودآره عزیزم . سیرن ب -اله ی زیبایی سیرن بود ؟ -زیبایی توی یونان باستان .

 تبلیغات کفشای جدید پرادا رو ندیدی که از پوست کروکودیالی فرانسوی ان .

زده چون سیرن با پرادا .به متین نگاه میکنم که لبخنده کج همیشگی اش  .
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بزرگ و پررنگ شده . آتوسا به طرف متین برمیگرده و زود بحث رو تغییر  حاال
خیلی دوست داشت امشب  -نه هنوز متاسفانه . -بابا رو دیدی ؟ - . میده

 -یاره .طاقت نم کجاست .همین که از ما فاصله میگیره . متین ببینتت . ببینم
از وقتی بابای  -اله های یونانی القابشون رو به هم قرض میدن ؟ از کی تا حاال
خواستگاری . حاال عروس خانوم بله رو گفتی یا نه ؟نکنه زیر لفظی  دخترا میرن

نه .  -؟کنایه ام رو از خبر دست اولی که دارم به روی خودش نمیاره . می خوای
با خرد اودیسیوس  -. و بین صخره ها گیر کنمنکردم توی طوفان  من هوس

خردم بهم میگه با دختری که فقط غرور ونوسو داره  -. مشکلی پیش نمیاد
ها نداره کاری نداشته باشم بهتره . من که نمی خوام  وگرنه هیچ ربطی به اله

آواز سیرن ها گوش میدم اما میدونم آواز دهل  از بهشت رونده بشم . به
آرش میفتم ." معلوم نیست کیه و واقعا  وش است .یاد حرفشنیدن از دور خ

توتونچی بزرگ بر میگرده . مرد  , چی کارست".همین موقع آتوسا با پدرش
باعث شده به همه از  درشت هیکلی حدود شصت ساله که ثروت هنگفتش

یعنی گورت رو گم کن  باالی برج میالد نگاه کنه . به من هم نگاهی میندازه که
به شونه ی  طبق معمول به روی خودم نمیارم . توتونچی دستی . اما من

 . خوبم -چطوری پسرم ؟ -متین می زاره و خیلی صمیمی برخورد میکنه .
 هه هه . میدونی من دیگه به سن -ممنون . اما شما باید بهتر باشین .

بازنشستگی رسیدم . کارا دیگه برای پیرمردی مثل من خیلی سنگین و خسته 
برای مردای مدیری مثل شما زندگی بدون کار کسل کننده است  -ه .شد کننده

اگه پسر کاردانی مثل تو داشتم کارها رو می سپردم دست اون و  نه . من -
میرفتم دور دنیا رو می گشتم . مگه من از دنیا چی میخوام ؟ تا  االن راحت

ه ثروت تالش کردم برای آتوسا بوده . دلم نمی خواد این هم حاال هم هر چی
ناالیق . تو که تاجر خوبی هستی می فهمی چی میگم.  رو بدم دست یه آدم

مستقیم توتونچی رو نمی شنوم . فکر میکنم واقعا  بقیه ی خواستگاری غیر
دالری توتونچی گذشتن یا کار یه دیوونه است یا کار  مرموزه . از ثروت میلیارد
ست . وقتی توتونچی ظاهرا متین هیچ کدومشون نی یه درویش مسلک . اما

میکردم تاجرهای خوب از معامالت پرسود نمی  فکر -میره تازه به خودم میام .
توی کفه های ترازو میفهمی ضررش  سود و زیانش رو که بزاری -گذرن .
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خوشگل با کلی ثروت !! چه  آره واقعا ضرر میکردی . یه عروسک -بیشتره .
باالخره یه روز تموم  کسیدوره ی عروسک بازی هر  -مغبونی میشدی تو .

 نمی ارزه ؟با لحن این یعنی تو فکر میکنی این معامله به ریسکش -میشه . 
هیجان انگیز  این یعنی من شرط بندی های کوچولوی -مرموزی جواب میده .

رو که  خودمو به چنین معامله ای ترجیح میدم .نگاه گیج و یخ زده ی من
 ی بندم امشب یه پیشنهاد ازدواج ازمثال شرط م -میبینه می خنده و میگه 

طرف آرش منتظرته .اما توی ذهن من هنوز هم جمله اش تکرار میشه " شرط 
های کوچولو " نمی دونم چه بالیی سرم اومده . هر چی هست با همه  بندی

پذیرمش . دیگه با ناامیدی و نگرانی پا توی مهمونی نمی زارم .  ی وجودم می
خنده هام طنین گرفته ان. انگار تا عمق هر کلمه رو می بینه .  چشمام روشنتر

بال قدم برمیدارم . از در تو نرفته دنبال متین می گردم . این  می فهمم . سبک
انکار نمی کنم . دنبال متین می گردم . می بینمش مثل همیشه  بار دیگه

بین چند تا مرد و زن میانسال ایستاده و ظاهرا با دقت  , خوش تیپ و جذاب
میشه منم  -می رم طرفش . آروم بهش می گم . . ث رو دنبال می کنهبح

میشینه و کمی اون طرفتر می ره تا من هم  بازی؟یه لبخند نرم روی لبش
 البته .سیمین شمس -سیمین جان . رها رو که میشناسین -کنارش بایستم .

با رو تنهایی ادراه می کنه .  رو چند باری دیدم . می دونم چند تا کارخونه
برای بقیه هم سری خم می کنم  لبخند باهم دست میدیم . به نشونه ی احترام

سر تجارته یا بازار سهام  . بحث دوباره از سر گرفته میشه . نمی فهمم بحث
دیگه ی این قاره . نمی  جهانی , جنگ توی یه گوشه ی دنیا یا سیل گوشه ی
دقیقی رو که کنارم  دونم کدوم متین رو باید باور کنم . این مرد جدی و

هم از اساطیر  ایستاده و همه منتظرن تا نظرش رو بشنون یا اونی رو که با
که نمی فهمم  یونان و شعر می گیم یا اون یکی که ...اونقدر غرق افکار خودمم

 کی مهرنوش خودش رو قاطی جمع می کنه . نگاهش می کنم اون سمت
 یی خیره کننده ای داره . طوریمتین ایستاده و بازوی متین رو چسبیده . زیبا

که نگاه مردها رو همه جا دنبال خودش میکشه .همه ی اجزا چهره اش شبیه 
مادر ایتالیایی شه فقط قد بلندش رو از پدر سرمایه دارش به ارث برده و  به

غرور و ثروت اون رو . می دونم که مدتی با متین رابطه داشته . می  مسلما
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ره با متین باشه . جمع کم کم پراکنده میشه . من هنوز هم دوست دا دونم که
اوف .  -متین و مهرنوش .تازه بحث بین اون دو تا شروع میشه ., می مونم

بحث های بزرگ ترها معموال برای بچه ها کسل کننده  -گرفتم .  من که سردرد
ببینم مهرنوش . اگر یکی دو  -بحث بی خود فقط برای پول . این همه -است .
پر نکنه اون وقت هم همین طوری می گی"فقط برای  ات حسابت روروز باب

تغییر میده . خیلی واضحه که نمی خواد با  پول"؟مهرنوش موضوع صحبت رو
فقط شنونده ام . مهرنوش گیالسی از  متین بحث کنه اما من همچنان ساکت

 نبخور به سالمتی ای -تعارف میکنه . روی میز کنار دستش برمیداره و به متین
من نمی خورم .مهرنوش با لحن  ممنون اما -شبها که دیگه برنمی گردن .

نگفتم که  -حاالها ظرفیت داری تازه سر شبه . تو که حاال -مسخره ای میگه .
به قدر کفایت خوش  نه عاقل شدم . امشب -عابد شدی ؟ -زیادی خوردم!

ار تازه من مهرنوش انگ. هستم . می خوام به کبد بیچاره ام یه استراحتی بدم
گیالس رو سمت من  رو می بینه نگاه تحقیرآمیزی بهم میندازه و می خواد

من همراه  رها اینقدر مودب هست که با -بگیره که متین مداخله می کنه .
ود ب خیلی وقت بود ازت خبری نبود .دل من که خیلی برات تنگ شده -بشه . 

ا یه لرزشی توی .با وجودی که می فهمم از من چندان خوشش نیومده ام
هست که معلومه داره راست میگه . چشماش پر از اشتیاقه .این رو  صداش

روزها راحت تشخیص میدم . درست برعکس متین .اما اون  دیگه این
یه قراری بذاریم  -دلیلی برای برگشتن نداشتم . -. نگاهش به متین گرمه

ه ی کنم لزومی داشتگمان نم -نیفته به قیامت . همدیگه رو ببینیم . دیدارمون
ببینیم .از سردی و جدیت صداش من هم یخ می  باشه اونجا هم همدیگه رو

تالش مهرنوش میشه یه لبخند بی قواره  بندم چه برسه به مهرنوش . همه ی
شدم دیدمت .متین فقط سری  در هر حال خوشحال -و عزم رفتن می کنه .

اش سوخت . گناه داشت بر دلم -تکون میده و خیلی زود برمیگرده طرف من .
تو همیشه رسمت اینه  -. براش بهتره بره دخیلش رو جای دیگه ببنده -متین .

 -اینکار رو نکردم . من -؟ یکی رو به خودت وابسته کنی و بعد رهاش کنی .
خودت اومده  مهرنوش دختر خوبیه . از این ها نیست که پی چیزی غیر از

ه باری ب نابی هم نیست . بالتکلیف و من هم نگفتم بده . اما جواهر -باشه .
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 هر جهته . من نباشم امشب نه چند وقت دیگه توی آغوش یه نفره دیگه
من هیچ وقت به هیچ  -این دلیل نمی شه باهاش این کار رو بکنی . -است . 

قولی برای آینده ندادم . هیچ وقت هم به هیچ کدومشون نگفتم  کس
بزنم که بهش اعتقادی ندارم .چنان کال محاله حرفی رو  . دوستشون دارم

میده که نمی تونم دیگه حرفی بزنم . چند ثانیه  شمرده و محکم جوابم رو
راجع به من  -ته دلم میلرزه از حرفاش . . طول میکشه تا دوباره خودم بشم

حداقل رو راست ازت می شنوم .انگار غیر  چه فکری می کنی ؟ خوبه می دونم
آروم میشه و با اون چشمای جادوییش  لحن متین از دلم صدام هم میلرزه .
نیستی .نمی فهمم اینجا چه کار می  تو مال اینجا -زل میزنه توی چشمام .

جلوه بدی معصومیت ته  کنی. هر چقدر هم که خودت رو شبیه به اینها
کبوتری شروع به  البد شنیدی "وقتی -چشمات یه ساز مخالف می زنه .

سیاه  پرهایش سفید می ماند، ولی قلبشمعاشرت با کالغها می کند 
 . از مروارید خوشم نمیاد -مرواریدی که توی صدف باشه در امانه . -میشود".

الماس رو ترجیح میدم . خالص و کمیاب و سخت .فقط با خودش میشه 
هه !تسخیر  -پس طرفدار عشق ابدى و تسخير ناپذيرى ای . -. برشش داد

میگن اگه یه گردنبند از مروارید داشته باشی در اما  -آداماس . . ناپذیری! آره
عادت کردم خودم با هر جور بالیی دست به  -ایمن می مونی . برابر حوادث

مروارید استفاده کنم .بازم بین اسطوره ها گیر کردیم .وسط  یقه بشم تا از
درخشان صفحه ی موبایل من هم روشن میشه . نگاه می  بحث جواهرات

مرددم که جواب بدم یا نه . نگاه خیره متین روی  . کنم شماره آشنا نیست
خانوم  -بله ؟ -رو به گوشم نزدیک کنم . صورتم وادارم می کنه که گوشی

از  -خودم هستم بفرمائید . -؟ خانوم مژده صدرائی -بله . -صدرائی ؟
کاویان چه نسبتی با شما  می گیرم خدمتتون .آقای حمید تماس113کالنتری

از افکار منفی هجوم  دارن ؟یک دفعه نگران میشم . در عرض چند ثانیه موجی
فاصله می گیرم و  میارن طرفم . نکه تصادف کرده ؟ نکنه ... از متین یه کم

همراه  ایشون -من همسرشونم .اتفاقی افتاده ؟ -آهسته جواب میدم .
هستن که میگن از اقوام شما هستند ضمنا حال عادی هم ندارن خانومی 

 -ی اون دلشوره یکباره آب میشه اونم آب سردی که روی سرم میریزه . .همه
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گم سند ؟توی دلم می -سند بیارین فعال تا بعد .  -چه کار باید بکنم ؟  حاال من
ی بگم چی کارت کنه حمید که فقط دردسرت به من می رسه . که صدا خدا

مژده یه سند پیش مسعود دارم برو ازش  -می پیچه . خودش توی گوشی
بیا دنبال من و دختر خواهرت .گوشی رو قطع  . بگیر. آدرسش رو حنانه داره

یه دستور الزم االجرا . معلوم نیست با  می کنه . نه خواهشی نه چیزی فقط
برمیگردم و با ادعا کنم دختر خواهرمه .  کدوم زن هرزه ای بوده که حاال باید

من باید برم  -مشکلی پیش اومده . -. قیافه ی کنجکاو متین رو به رو میشم
من با هیچ کس  -نمی شم .  ممنون . مزاحم تو -کجا ؟ می رسونمت . -.

رسونمت .حوصله ی بحث  تعارف ندارم . کاری رو که نخوام نمی کنم .می
همون طور که سرسری با  و ندارم . دنبالش راه میفتم مانتو وشالم رو برمیدارم

با اس ام  روشنک خداحافظی می کنم می پوشمشون . سوار ماشین میشم و
کنه .  اس آدرس رو از حنانه می گیرم . نمی خوام زنگ بزنم تا سین جیمم

 آدرس رو به متین میدم . میدونم اون هم منتظره تا خودم حرفی بزنم اما
د که می رسیم تازه متوجه سکوت می کنم . به خونه ی مسعود شریک حمی

نمی دونم باید بهش چی بگم . از متین می خوام منتظرم بمونه و  میشم که
زنگ می زنم وفکر می کنم مهم نیست هر چی به ذهنم رسید  . پیاده میشم

من از طرف حمید اومدم  -خودمم . -آقا مسعود؟ -؟ بله -همون رو می گم .
و که باز می کنه توی صورتم خیره مسعود در ر. میشه یه لحظه بیاید دم در

مژده خانوم بفرمائید  -من رو به خاطر میاره . میشه . قبل از اینکه حرفی بزنم
بله روز عروسی دیده بودمتون . پس حمید  -. ممنون . من رو شناختین -تو . 
اومده تو کالنتریه . به یه سند احتیاج داره  برای حمید یه مشکلی پیش -کو ؟

انگار زیر همون نور کم المپ دم در هم  چه مشکلی ؟ -غ شما .گفت بیام سرا
االن میام .چشمام رو می  -میگه . چهره ی درمونده ام کامال گویا است که

بفرمائید .چشم که باز میکنم می  - . بندم و توی دلم به حمید بد و بیراه میگم
 -ه .دایستاده و لباس بیرون پوشی بینم که مسعود سند به دست رو به روم
سند بذاریم امشب میاد  . ممنون -همراهتون میام شاید کاری پیش اومد .

از این تو زحمت  بیرون تا بعد هم دیگه خودش هست . الزم نیست بیشتر
ی با حمید تو بیفتید .لحنم اونقدر گویا هست که بفهمه دلم نمی خواد من رو
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کر , یه تش بعد ازوضعیتی ببینه که نمی دونه چیه . سند رو به دستم میده . 
 -؟ حاال کجا برم -خداحافظی می کنم و دوباره سوار ماشین متین میشم .

 می تونستی به من بگی . برای کی -آره -سند الزم داشتی ؟ -. 113کالنتری 
خود اونی که الزم داره باید جورش می کرد . تا همین جاش هم  -می خوای ؟

حرفی بزنم به خاطر همین دیگه لطف کردی .می دونه تا نخوام محاله  به من
بازم فقط منتظر  -ده .جلوی در کالنتری که می رسیم می پرسه . ادامه نمی

گفتم دوست ندارم با من تعارف کنی .می  -زحمتی برات نیست . اگه -بمونم ؟
به لطف حمید پام به کالنتری هم باز شد . یه لحظه فکر می  . رم توی کالنتری

از فکر کردن به عواقبش پشیمون میشم . حاال دیگه  بعد کنم قالش بزارم اما
روانی درستی نداره . میرم پیش افسر نگهبان و سند رو  می دونم حمید تعادل

دختری که همراهش بوده اظهار بی اطالعی میکنم .  تحویل میدم اما در مورد
همچین دروغی بگم . حمید رو که میارن  حاضر نیستم به خاطر حمید یه

تونم توی چشماش ببینم  مه عصبانیت رو به خوبی میوقتی می فه
 تحویل می گیره و با .پیراهنش پاره شده و گوشه ی لبش خونیه . وسائلش رو

دروغ  -خواهرته . یادمه گفتم بگی صبا دختر -هم می ریم سمت در خروجی .
 -. ربطی نداشت اونش دیگه به تو -بگم ؟ بر فرض من بگم کی باور می کنه ؟ 

بذاری  نشنیدی میگن پول رو روی جنازه -خودت رو چرا ول کردن .متعجبم 
اینجا  آقای مایه دار چرا از اولش پول رو ندادی که کارت به -بلند میشه ؟

 پس دفعه ی دیگه توی هر هچلی افتادی یادت باشه به -به تو چه ؟ -نکشه ؟
من چه.حمید بی اینکه چیزی بگه راهش رو می گیره و می ره . حتی ازم نمی 

نصفه شبی چکار می کنم . همین طور ایستادم و رفتنش رو نگاه می  پرسه
صدای بوق ماشین متین به خودم میام . سوار میشم و سرم رو به  کنم که با

کر چی فمیدم . چشمام رو می بندم و سعی می کنم به هی پشتی ماشین تکیه
برسونی خونه ی روشنک ؟تا خونه ی روشنک رو تو  میشه من رو -نکنم .

اگه روشن رو نداشتم چه کار میکردم ؟ یا  سکوت طی می کنیم . فکر می کنم
ممنون و  -چشمام رو باز می کنم . اگر متین نبود؟وقتی ماشین می ایسته

متین زودتر  کنم اما پنجه ی خداحافظ .دستگیره ی در رو می گیرم که بازش
داشتی می تونی روی  رها هر وقت هر مشکلی -دست دیگه ام رو می چسبه .
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نکردم . این  نه -امشب خیلی کمکم کردی متشکرم . -کمک من حساب کنی .
دستم  کار رو یه راننده ی آژانس هم می تونست بکنه . من خیلی کارها از

داره .  که ارزشش رو برمیاد . این خیلی کارها رو دوست دارم برای کسی بکنم
 روی من حساب کن .اونقدر جدی حرف میزنه که گرمای حرفش رو بیشتر از

گرمای دستش حس می کنم . لبخندی روی لبهام میشینه و فقط پلک هام رو 
زنم و از ماشین پیاده میشم . توی فاصله ای که روشنک جواب  به هم می

نم . در که باز میشه ماشین متین که هنوز نرفته نگاه می ک آیفون رو میده به
کنه . هوای تازه رو با همه ی وجودم توی ریه هام می  اون هم حرکت می

خسته نیستم. کالفه زل زدم به صفحه ی مونیتورم .  کشم و فکر می کنم دیگه
این ارور لعنتی از کجا میاد .صدای زنگ موبایلم  هر چی فکر میکنم نمی فهمم

ن . تو دلم میگم " چه عجب یکی از این بیرو از تو فکر و خیال میکشدم
شماره ای که روی صفحه ی گوشیم افتاده رو  . " دوستای بی مرام یاد ما کرد

شانس نداریم که . البد دوباره یکی اشتباه  . نمی شناسم . زیر لب غرغر میکنم
خانماصداش رو که میشنوم باورم نمیشه . هر چند  سالم خانم -بله -گرفته .

مخصوص خودش رو داره اما برای اینکه  خ در عین حال جدیهمون لحن شو
 -نشناختی ؟ خیلی خب باشه متینم یعنی منو -شما؟ -ضایع نشم می پرسم .

نیستیا . باید یه کم ادبت کنم .از  هنوز سالم بلد -شماره ی منو از کجا آوردی؟
جوابم  -چیزی بهش بگم . حرفش خوشم نمیاد اما لحن گرمش مانع میشه

گفتن ندارم . زندگی  از روشنک گرفتم سکوت میکنم . حرفی برای -ادیرو ند
دوباره خودم میشدم .  شبانه ی من مال من نبود شبها من رها بودم و روزها

من نمی گیری .  تو که سراغی از -سکوتم رو که میبینه خودش ادامه میده .
یگم شروع م قرار ؟اینو که -گفتم من تماس بگیرم یه قراری با هم بزاریم .

 میکنم خودم رو فحش دادن . ای خدا لعنتت کنه مژده . چرا گیج بازی
 توی 9آره یه قرار برای امشب بزاریم همدیگه رو ببینیم . ساعت  -درمیاری.

رستوران می بینمت . با کس دیگه ای که قرار نداشتی؟ هر چند اگرم که داری 
نپرسید می خوام برم نیست .کنسلش کن .چه از خودمتشکر!!! اصال ازم  مهم
بیا مژده خانم دستت پیش اون هم رو شه که برای دیدن اون نه  . یا نه

آره . آدرس رستوران رو برات اس ام اس میکنم . می  -شام ؟ برای -نمیاری .
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قطع میکنه . به گوشی توی دستم خیره میشم . یه  بینمت .تماس رو که
 ار بکارمش تا یاد بگیره دیگهمیکنم امشب سر قر لحظه یه لبخند میزنم و فکر
بدوزه . اما زود لبخندم محو میشه فکرمیکنم اگه  از این به بعد خودش نبره و

چهاردیواری حال خودم بیشتر از اون گرفته میشه .  نرم و بمونم توی اون
همیشه تصمیم گرفتن رو میزارم واسه ی لحظه ی  شونه باال میندازم و مثل

کلنجار رفتن با خودم حاال دم در رستوران  کلیآخر .*************بعد از 
یه لحظه دلم می خواد دستم رو بلند  . وایستادم . پاهام دیگه پیش نمیره

دیوونه اون مهمونی های  کنم و محکم بکوبم توی سر خودم . دختره ی
رستوران قراره چه  آنچنانی رو میری ، توی خونه اش رفتی ، حاال توی این

گاه رستوران آخرین ن که دل دل می کنی . توی در شیشه ای اتفاقی بیافته مثال
ه کیف و کفش پاشن رو به خودم میکنم . بارونی کوتاه و کلوش کرم رنگم رو با

ایم رو روی  ده سانتی همرنگش ست کردم . روسری ساتن ابریشم کرم و قهوه
نمی  سرم مرتب میکنم و میرم تو . یه چشم دور رستوران می گردونم اما

نم ک می تونم کمکتون کنم ؟برمیگردم و به گارسون رستوران نگاه می -ش . بین
 نکنه آه . بله . من مهمون آقای اعتمادیم .یه لحظه پیش خودم فکر میکنم -.

اگه  . اون کاری که من با اون میخواستم بکنم اون با من بکنه و ضایعم کنه
 رو بکنه که چی بشه ؟نیومده باشه یا مثال ...؟ بعد میگم خنگ خدا این کار 

بله . خواهش میکنم بفرمائید از این طرف  -مگه همه مثل تو دیوونه ان ؟ 
راحتی میکشم و پشت سرش راه میافتم . میزی رو یه گوشه ی دنج ،رو  .نفس

سراتاسری رستوران نشونم میده و میره . متین پشتش به منه .  به پنجره ی
هیکل ورزیده اش رو میشه تشخیص داد . چند قدم که بهش  اما از پشت هم

اگه یه کم دیرتر میومدی می خواستم یه تیم  -. نزدیک میشم به حرف میاد
کجا فهمیدی منم ؟فاصله ی بینمون رو با سه  از -نجات رو بفرستم دنبالت .

روی پشتی صندلیش میزارم . برمیگرده و با  قدم بلند طی میکنم .یه دستم رو
ی جدا فکر میکن -همیشگیش نگاهم میکنه . ابروی باال رفته و لبخند کجیه 

لرز عجیبی توی تنم میشینه .  صدای قدم های تو رو تشخیص نمیدم ؟یه
نظر بیاد رنگ پریده و محو  مطمئنم لبخندم که از اول سعی کردم دلنشین به
 همون دستی رو که به شده . به جاش لبخند اون پررنگتر میشه . بازوی



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 163 صفحه  

 

یه لحظه  صندلیش تکیه دادم رو میگیره و منو سمت خودش میکشه . توی
من اما  . ی خیلی کوتاه گونه ام رو می بوسه . و دوباره دستم رو آزاد می کنه

صندلی  نمیشینی ؟خودم رو جمع و جور میکنم و روی -هنوزم مات و مبهوتم .
ایش آر م که لوازمرو به رویی میشینم . توی دلم یه دعای خیر نثار کسی می کن

رای نیست .ب رو اختراع کرد .ال اقل زیر اون همه رژ گونه گر گرفتگی صورتم پیدا
بیرون  اینکه کنترل خودم رو دوباره به دست بیارم از پنجره یه نگاهی به

 گول میندازم . شب تهران از این باال روشن و زیبا دیده میشه . عجب منظره ی
 . به زیبایی تویکدفعه برمیگردم ونگاهش میکنمزیباست اما نه  -زننده ای !!

 نکنه حواسم نبوده دوباره بلند بلند فکرکردم ؟ حواس پرت همین جوری یه
لبخندی تحویلش میدم که گارسون میاد طرفمون که سفارشمون رو بگیره . 

اول خانمگارسون منتظر به من نگاهی  -سر به طرف من اشاره میکنه . متین با
من مهمون توام . پس انتخاب با تو . میدونم که  -ه متین .من ب میندازه و

مگه منو  -از سلیقه ام در مورد خودت اینو حدس زدی؟ -خوش سلیقه ای
میندازه و به جای جواب رو میکنه به گارسون . بعد  انتخاب کردی؟ابرویی باال
مثل  -مثل همیشه -خب چه میکنی؟  -میشیم .  از سفارش غذا دوباره تنها

باید بگم ؟ من یه آدم معمولیم چیز  چی -ه یه جواب کوتاه و مبهمهمیش
چیزی که بخوای برای کسی  نه حداقل -هیجان انگیزی توی زندگیم نیست

من یه پدر و مادر  -تعریف کنیحرفاش بوداره نگاهاش از حرفاش هم بدتره
دلم میگم به  دارم که زندگی خودشون رو دارن منم مستقل زندگی میکنم . تو

میکنه  کارمم که می دونی . سرگرمم -سی هم مربوط نیست که چطور و چرا؟ک
لباسای  .پیش خودم ادامه میدم "البته اگه از سرگرمی هم بگذریم خرج این

متین . " گرون قیمت رو باید از یه جا دربیارم از پول تو جیبی حمید که نمیشه
ره آ -میکنی ؟ اسازان کارتو فر -که تا االن زل زده بود به چشمام .به حرف میاد .

ادمه روز گفتیی نه خودت اون -یه کار... صبر کن ببینم اینم روشن بهت گفته ؟
جایی نبردم .  که بهش گفتم تو یه شرکت نرم افزاری کار میکنم اما اسمی از

زار به نرم اف میدونی که کار من هم بی ارتباط -نگاهش میکنم و چیزی نمیگم .
 -. مدیریتی توی شرکت خودم بهت پیشنهاد بدمنیست .می خوام یه پست 

من آدم های زرنگ رو زود تشخیص میدم آدم های قابل اعتماد رو از  -چرا؟
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هم زودترسعی میکنم از توی چشماش چیزی دستگیرم بشه بلکه بفهمم  اون
چیه انگار خودش هم میفهمه . یه لبخند صمیمی روی لباش  منظور واقعیش

ه . دستم رو که روی میزه توی دست بزرگ و میش میشینه و نگاهش گرم
شتر از بی -پشت دستم رو نوازش میکنه . گرمش میگیره و با انگشت شستش

دستامون که روی میزه نگاه میکنم .  همه ی اینا دوست دارم نزدیکم باشیبه
رو گرفته . چقدر به  چقدر دستاش اطمینان بخشن .چقدر محکم دستم

 کی کسی این دارم . فکر میکنم آخرین بارمحبت تک تک انگشتاش احتیاج 
کیه ت جوری دستم رو گرفته ؟ اصال کسی بوده ؟ کی حس کردم میشه به کسی

 خب خانمی ؟ دوباره به -کرد ؟ خدایا چقدر از قوی بودن خسته شدم . 
 چشماش نگاه میکنم . نه، اگه بخوام برم باید همه چیز رو بگم . از این که رها

 کی هستم . نه جراتش رو دارم نه توانش رو . تازه فراسازاننیستم و ازاین که 
 مشکلی ندارم . غیر از سرزدن های گاه و بیگاه فرهان که میخواد دور از چشم

 زنش گاهی زیر آبی بره که میدونم با اون هم چطور باید کنار بیام . اما دلم
.  نمیخواد االن جوابش رو بدم . میترسم حمایت دستاش رو از دست بدم

میشه اول غذا بخوریم ؟ با  -کم کج میکنم و با لوندی جواب میدم سرم رو یه
نمی تونم درست فکرکنم .میخنده و چیزی نمیگه . تا آخر شب  شکم گرسنه

قضیه چیزی میگه و نه من .ایندفعه با متین توی یه پاساژ  دیگه نه اون از این
برم خرید می تونی  خندید گفت چرا اونجا ؟ گفتم می خوام . قرار گذاشتم

باهام بیا وگرنه که هیچ . از دورمیبینمش که دم در پاساژ  کالست رو بزاری کنار
همیشه خوش تیپ اما این دفعه اسپورت پوشیده . توی کت  ایستاده . مثل

زیادی جذابه برای من . لبخند میزنم میرم طرفش که  کتون و شلوار جین هم
دیدی  -کاش اول بریم یه ساعت برای تو بخریم - سری تکون میده و میگه

نزن اول کاری . دیر امدن جز کالس کاری  این دفعه تو سالم یادت رفت ؟ غر
پیشنهادی رو که داده بگیره اما اول  خانمها است.میدونم می خواد جواب

از مغازه ها میخ پیراهنی میشم که  میزاره یه کم بگردیم . پشت ویترین یکی
رنگ که روی سینه اش پر از  ه پیراهن دکلته ی بنفش خوشتن مانکنه . ی

قد و قواره اش که  غنچه های رزه . وسوسه میشم که بخرمش اما چشمم به
باز  میرسه . لباس میفته پشیمون میشم . اونقدر کوتاهه که تا زیر باسنم فقط
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خصوصا از بعد از . می پوشیدم خیلی کارها هم میکردم اما نه دیگه تا این حد
که چرا اما از عزت  قضیه ی سپهر . از جونم که سیر نشده بودم . البته از جونم

جب متین تع نهمیفهمم -خیلی قشنگه .امتحانش نمیکنی ؟ -نفسم نه هنوز .
رد  کرده .بعد کلی زل زدن میگم نه نمی خوامش . به روی خودم نمیارم و

یه حالی  میشم متین هم دستش رو میندازه دور کمرم و همراهم میاد .
من الغر و ظریف ، بازوی اون عضله ای و ورزیده . انگار که من رو بغل  . میشم

باشه . با خودم درگیرم . هم حال خوبیه هم نیست . نباید باشه . دارم با  زده
جواب منو ندادی .  -کل کل میکنم که باالخره متین به حرف میاد . خودم
خره برنده میشه . خودم رو از میخوای فکرکنی؟طرف عاقل مغزم باال هنوزم

ر دو اول بپ -بیرون میکشم و به جاش یه لبخند تحویلش میدم . توی دستاش
بیار بعد .میره و چند دقیقه بعد آیس پک به دست برمیگرده  تا آیس پک بخر

اگه رئیسم  -باالخره چی شد ؟ میای یا نه ؟ -طرف من . . یکیش رو میگیره
ه این یعنی ن -م بپر آیس پک بخر بیار .بهت بگ بشی که دیگه نمی تونم

میکنم و مظلوم نگاهش میکنم . یک  دیگه؟جای جواب سرم رو یه کم کج
دیوونه ایه برای خودش ها ! بعد  دفعه میزنه زیر خنده .تو دلم میگم این هم
دیوانه ببیند خوشش آید .یک  جواب خودم رو میدم بعله دیگه دیوانه چو

دختر کوچولو از پله ها ی  به عقب برمیگردم . یهدفعه به صدای جیغ یه بچه 
نفسم بند میاد . آوینه .  . پاساژ افتاده پایین و گریه میکنم . میرم طرفش

بعد از چند ثانیه که  . میدوم جلو بغلش میکنم سرش رو میگیرم توی سینه ام
به اونه .تو دلم  از خودم جداش میکنم تازه میفهمم آوین نیست . فقط شبیه

میدم خود تو  دختره ی خنگ آخه آوین اینجا چه کار میکنه ؟ بعد جواب میگم
می  اینجا چه کار میکنی ؟ دخترک رو که معلوم نیست بزرگترش کجاست

 بوسم و نوازش میکنم .بعدم آیس پکم رو میدم دستش که تازه مادرش از راه
 مرسمیرسه . برمیگردم طرف متین که داره با دقت نگاهم میکنه . بهش که می

ظاهرا تو اگه دهنی من نباشه  -میخنده و آیس پک خودش رو طرفم میگیره
گلوت پائین نمیره جوابش رو نمیدم .تو دلم غوغاست . چقدر دلم  چیزی از

شده . چقدردلم برای آرشام تنگ شده . چقدر دلم برای خودم  برای آوین تنگ
خصوصا که بدجوری حوصله ام سر رفته . *******************. تنگ شده
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خود خواسته ام .دو ساعت مرخصی میگیرم بلکه یه سری به  درگیر یه تنبیه
باز شه . هر چند این دل صاحب مرده!! دیگه برای من دل  مامان اینا بزنم دلم

دارم وسائلم رو جمع میکنم که سر و کله ی فرهان پیدا  نمیشه . سرم پایینه و
ن صداش جا میخورم . قبال هم سالم . از شنید -خانم سالم خوشگل -میشه. 

اما همیشه رئیس شرکت بود و به بهانه ی دیدن  چند باری شرکت اومده بود
من می کشید اما این بار رئیس رفته یه  برادر زنش میومد سرکی هم تو کار

طرفا؟نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم و  این -سفر کاری و پیداش نیست .
اومدم تو رو  -رو به زبون میارم . یرسهناخواسته اولین چیزی که به ذهنم م

براش آوردم . این دفعه چه جوری میشه  ببینمفکر میکنم هر بهانه ای بوده قبال
دو ساعتی  -جایی میری؟ داری -خوشحالم کردی -سنگ قالبش کنم؟

عین اجل معلق،  پس به موقع اومدمتو دلم میگم آره دقیقا -مرخصی گرفتم
، فقط کاش  آره -راپورتم رو بهت نداده باشه .به شرطی که این احمدی فضول 

 گذاشتممیگم از قبل با روشنک قرار -مگه کاری داری؟ -از قبل بهم خبر میدادی
 روشنک چون هم میشناسدش هم می دونم ازش خوشش نمیاد . ابروهاش

 . واجب که نه . ولی اخالق روشن که دستته -کار واجبی دارین؟ -میره تو هم
بزار یه زنگ بهش بزنم اگه هنوز  -حیف شد  -ه یعنی خودتیپوزخندی میزنه ک

نیفتاده بپیچونمشدوباره چهره اش باز میشه . شماره ی روشنک رو میگیرم  راه
 -سالم .یکی یدونه رفیق خودم .  -خدا میکنم سرش جایی بند نباشه. و خدا

کجا باید  -چطوری روشن جون ؟ کجایی؟ -عجب یاد ما کردی؟ سالم . چه
آره اونو که از دو  -آخ،آخ .پس راه افتادی -بابای گرامی . باشم ؟سر قبر زن
نه بابا کنسل چیه ؟ فقط خواستم بگم من شاید یه کم دیر  -سالگی راه افتادم

با نه با -خورده رها جون ؟ چرا دری وری میگی دختر ؟  سرت جایی -برسم.
داری منو رو فیلم میکنی یا بغل دستیت  -پاساژ میبینمت حتما میام . آره دم

ا خیلی خب باب -حرفیه ؟ یه روشن که بیشتر نداریم روشنک جان این چه -رو؟
اونو که اگه لطف کنی ممنونت میشم .  -بیام یا نه ؟ فهمیدم . حاال باید واقعا

ر عزیزم . می منم همین طو -میشم ؟ از دست تو من کی راحت -
مظلومترین حالت ممکن به  بینمت.تماس رو قطع میکنم . سعی میکنم با

اما اون هفته  . نمی خواستم این جوری شه . ببخشید -فرهان نگاه کنم .
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دلم میگم خدا  تولدش هم یادم رفت . امروز رو هم اگه نرم خیلی بد میشه تو
 -یادشون میره. ن رو همرو شکر آقایون جز در موارد لزوم تاریخ تولد خودشو

زحمتت میشه  -باشه عزیزم . ایراد نداره .اما تا اونجا که می تونم برسونمت
 میزنم .فکرمیکنم می خوای مچ من رو بگیری؟ کور خوندی . یه لبخند بهش

 و که نهایت تالشم رو می کنم خبیثانه نباشه . با هم از شرکت میریم بیرون
ییش هر چیش بد باشه ماشینشو شاسی بلندش میشیم .خدا BMW سوار

سعی می کنم بحث رو خودم شروع کنم که به هر جایی نکشه  . دوست دارم
بلند خوشم میاد . ماشین تو هم حرف نداره .باید خوش  از ماشینای شاسی -.

نیستاین یعنی خفه شو . میخوام به مسائل مهمتر بپردازم  بد -رکاب باشه نه ؟
برای تو فقط قیمت یه خواهش تو دلم میگم  -چنده ؟ قیمتی االن حدودا -.

همین راحتیا خر نمیشم . می خواد بهم وعده وعید  انگار اینم فهمیده من به
خودم رو به این ارزونی بفروشم . توی راه تا میاد  بده . صد سال سیاه من اگه

کشونم تو جاده خاکی . باالخره میرسیم دم  یه چیزی بگه من مسیر رو می
همدیگه رو ببینیم . به جاش یه قرار  وزم که نشد درست حسابیامر -پاساژ.

شمارم رو که داری منتظره تماست  . خیلی خوبه -دیگه بزاریم . چطوره؟
خب دیگه پس تا بعد.میام  -. هستم .تو دلم میگم البته اگه جوابت رو دادم

 یه لبخند مکش مرگ پیاده شم که مچ دستم رو میچسبه برمیگردم طرفش که
مور مورم میشه  . کجا ؟ بدون تشکر ؟منظورش رو میفهمم -حویلم میده .ما ت

و میزارم  . به زور حالت چهره ام رو حفظ میکنم و سر انگشتام رو می بوسم
.  پائین این رو داشته باش تا بعد .بالفاصله از ماشین می پرم -روی لبش .

یافه ق یشم کهپیش خودم فکرمیکنم باید دستم رو آب بکشم . از خیابون رد م
رم ب ی طلبکار روشنک این دفعه لبخند واقعی رو روی لبام می شونه . سر می

 پس ما افتخار دیدن -جلو که باهاش روبوسی کنم ،کنار گوشم زمزمه میکنه .
 جنابعالی رو مدیون این مهندس فرغونی ایم . بزار یه آشی براش بپزم که جرات

من رو که دید  -مگه هنوز هست ؟ -نکنه دیگه واسه من دردسر درست کنه .
روشن تو چرا سایه ی این رو با تیر میزنی  -راحت شد .شر رو کم کرد خیالش

بدم میاد ازش مرتیکه از َقَبل  -گم شو  -ببینم .نکنه تو راه مختو زده ؟ بزار -؟
 بیخیال بریم یه گشتی بزنیم -آدم شده ،حاال میخواد واسش زبر آبی بره زنش
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زن بابای نازنینمه هنوز واسش هیچی نخریدم مصیبت شدی فردا تولد  - .
خودم تو رودروایستی موندم براش کادو بخرم.با هم یه گشتی تو  دیگه .با

چشمم یه پالتو رو میگیره . میریم و می پسندیم به قیمت  پاساژ میزنیم که
چیزی میگه که سرم سوت میکشه . بعد از کلی دل دل  که میرسه فروشنده یه

کارت بانکم رو میدم به فروشنده که از حسابم  . صمیم میگیرم بخرمشکردن ت
ه خانم حسابتون ب -کارت رو بهم برمیگردونه. برداشت کنه به دقیقه نکشیده
امکان نداره یه دفعه دیگه امتحان کنید  - اندازه ی کافی موجودی نداره

 گشاد شده دارم نگاهش میکنم فروشنده محض خاطر دل من که با چشمای
سری تکون میده و دوباره  یه دفعه دیگه کارت رو توی دستگاه میکشه و بعد

؟ من که یه ماهی  کارت رو به طرفم میگیره . فکر میکنم آخه چطور ممکنه
کارت من  بیا با -میشه هیچ چیز خاصی نخریدم . روشنک صدام میزنه .

 یشخره بخرش دیگه خیلی شیکه با اون کیف وکف -هوم؟نه -حساب کن فعال
چته تو؟ دارم باهات  -بیا بریم یه دقیقه تا پائین -عسلیه هم ست میشه.

میزنم ها! دیوانه االن فروشندهه پیش خودش میگه اینا از تیمارستان  حرف
 بیا بریم تا -چرا همچین می کنی ؟ تازه داشتم رو مخش راه میرفتم  فرار کردن
 ل خودم میکشم . بهخیابوندست روشنک رو گرفتم و همین طور دنبا بانک سر

سریع صورت وضعیت ده گردش آخرم رو از عابر بانک میگیرم  بانک که میرسم
چاپیه توی دستم .تقریبا دو ماهه هیچ پولی به غیر از  . زل زدم به برگه ی

چی  -واریز نشده .مات برگه ی توی دستم موندم. حقوق شرکت به حسابم
هان  -هان؟ -قت رو گرفتهکردی جلوی حقو شده ؟ نکنه فرهان فهمیده خرش

بابت هیچی داری خل  -هیچی -چیه؟ و کوفت . هان و درد. دارم میگم دردت
چی رو بریم . خوبه از جلو  چی -بیخیال روشن . بریم دیگه -بازی درمیاری؟

من هنوز واسه اون جز  . چشمم تکون نخوردی وگر نه میگفتم یه چیزی زدی
بوتیک ها یه دوری  جگر زده کادو نخریدم که .دوباره با روشنک میریم طرف

بگم بد نیست  میزنیم . درباره هر چیزی که ازم نظر میخواد فقط می تونم
 اینه .خودش هم میفهمه اصال پشت ویترین رو نمی بینم . همه ی حواسم به

که بی  حسابم رو خالی گذاشته . منم که حمید دو ماهه بر خالف قرار و روال ،
 خبر از همه جا همه ی موجودیم رو خرج کردم . یه حساب سرانگشتی میگه
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 روز تا سر برج مونده و جیب منم تقریبا خالیه . روشنک هنوز هم چیزی 12،13
وا بمونه این مار خوش  -انتخاب نکرده .صدای خودش هم دیگه دراومده.

 -ایای اکازیونش فقط پادردش نصیب ما شد .که از اون همه مز خط و خال
نداری نرو . چرا اینقدر عین این ننه جونها غر غر می  روشن خب اگه دوست

نرم یه جور دیگه . خیر سرم جز اونها که کس و کار  برم یه بدبختیه -کنی ؟
مخ بابام رو کار گرفتم همچنان یه گوشه ی چشمی  دیگه ای ندارم . برم بلکه

خودم درگیر حساب و کتابه که حوصله ی  باشه .اونقدر ذهنبه ما داشته 
میسوزه . اونم تنهاتر از منه .دوستش  بحث با روشن رو ندارم .ولی دلم براش

روشنک این زن بابای تو ،تو  - . هم که من باشم که هیچ خیری براش ندارم
پس  -سایز بزرگتر 2من منتها  من رو ببین . دقیقا عین -چه مایه هیکالییه ؟

با این یه کپه گوشت حال  نمی دونم بابای من چه طور -بگو بشکه است دیگه
 بابام بهش میسازه روز به میکنه ؟ البته اوال این قدر افتضاح نبود .پول مفت

این ماکسی  -کدوم؟ -میگم این لباس شبه چطوره ؟ -روز جاده عریض میکنه
چه شود این رو . ودمرو دل میکنه . خیلی تکه . ولی میخرم برای خ -دکلتهه

نایسه ! تازه سایز  برای اون زیادی -دو تا بخر یکی هم برای اون بخر -بپوشم؟
می زنه زیر  خوب نشه ! روشنک یه نگاهی بهم میندازه و -اون هم عمرا بشه

 . خیلی خبیثی تو دختر .فردا همین رو می پوشم میرم مجلسش -خنده . 
 سر چهارراه ازش خداحافظی میکنم وباالخره این خرید کذایی تموم میشه . 

 برمیگردم خونه . هر جور که نگاه میکنم این چند روزه هیچی هم که نخرم بازم
یه سری چیزها برای خونه الزم دارم .دیگه پول نقدی هم توی خونه ندارم . 

سر وقت کشوی پائین تخت و جعبه ی کادوهای سر عقد . از بعد از شب  میرم
رام شده آئینه ی دق که درش رو تا به حال باز نکردم . جعبه هم ب عروسی این

که بیرون می ریزم می فهمم بر عکس من حمید یه سرکی  محتویاتش رو
خودش رو از جعبه برداشته . یکی از سکه های  بهش کشیده و سهم فامیل

سر فرصت بفروشمش . تو دلم میگم مژده خانم  باقیمونده رو برمیدارم تا فردا
دلخوشی ها محدود می شوند .کنار پنجره  . بی مورد ممنوع از فردا خرید

انگار اون هم حریف تاریکی وجود  . ایستادم و تاریکی حیاط رو نگاه می کنم
وحشتناک حمید رو می بینم که  من نمیشه .توی تاریکی حیاط هیکل بزرگ و
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تهدیدش کردم اگر بخواد  چشماش رو خون گرفته . مثل دیشب , دیشب که
با اون از پدرش کمک  زن های هرزه رو خونه بیاره این بار جای بحثدوباره 

دوباره حس می کنم  می گیرم .دوباره گردنم تیر میکشه .درد رو , وحشت رو
های بدنم  .دوباره چشمام سیاهی می ره . طعم گس مرگ رو با همه ی سلول

س گیال می چشم . گیالسم رو به لب می برم اما دستی زودتر از من از پشت
 رو از ال به الی انگشت هام بیرون میکشه . نفس گرمش رو کنار گردنم

 پری کوچولویی که من -احساس میکنم قبل از این که توی گوشم زمزمه کنه.
میشناسم مشروب نمی خوره .برمیگردم و متین رو نگاه می کنم . دستم رو 

 و یهخستگی ر -خیلی خسته ام . -برم تا گیالسم رو پس بگیرم . جلو می
میکنه . نه یه گیالس مشروب و شب بیداری .قبل از این  خواب خوب برطرف

پرسشگرش رو روی رشته های مرواریدی که به گردن  که جوابش رو بدم نگاه
گردونم . بازوم رو میگیره و دوباره به طرف خودش  انداختم می بینم . رو برمی

نا خودآگاه دست می مروارید خوشت نمی یومد . یادمه از -برم میگردونه . 
نظرم عوض شد  -پهن رو لمس می کنم .  برم سمت گلوم و دونه های گردنبند
دروغ گوی خوبی  -نگاهم می کنه . . امروز به ترکیب لباسم میومد .ناباور

نشون بدم به رشته های سفید  نیستی .قبل از اینکه عکس العملی از خودم
مروارید روی کف سرامیکی  ایچنگ میندازه . در یک چشم به هم زدن دونه ه

دونه های مروارید  سالن می غلطن . اینقدرهمه جا شلوغه که صدای برخورد
رشته ها  روی کف سالن فقط توی گوش من طنین میندازه .حاال جای اون

 روی گردنم خطوط پهن کبودی به چشم میاد که حتی متین با دیدنشون ابرو
 هام پریشون می کنم. از نگاه های در هم میکشه . موهای بلندم رو دور شونه

خیره ای که در حال کاویدنمن حالم به هم می خوره . متین با کنار دستش 
های گردنم رو نوازش می کنه . یه لحظه تو چشماش برق خشم رو می  کبودی

زود به خودش مسلط میشه . بازوم رو می گیره و من رو می کشونه  بینم . اما
واقعا  -یه گرگی مثل بقیه . -این کار کدوم وحشی ایه ؟ -. یه گوشه ی خلوت

رو زدی به نفهمی ؟ می خواسته بکشتت . چی شده  نمی فهمی یا خودت
آخه من سگ جون تر از این حرفام .بازم با  -. هنوز زنده ای معلوم نیست

قدی گوشه ی سالن می ایسته و با دو  خودش میکشونتم . رو به روی آینه ی
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نگاه کن . جای  -رو به آینه . هام رو می گیره و می چرخونتمدستش شونه 
ثانیه دیرتر دستهاش رو  پنجه هاش روی گردنته . شرط می بندم اگه چند

کنی رها؟ برای  برداشته بود خفه شده بودی . داری با خودت چی کار می
 -را کشت. ای مرگ بیا که زندگی ما -خودکشی راه های ساده تری هم هست .

بستند  مي خواستم زندگي کنم، راهم را -ن شعر نیست . زندگیته .رها ای
 .ستايش کردم ،گفتند خرافات است .عاشق شدم ،گفتند دروغ است .گريستم

 ،گفتند بهانه است .خنديدم ،گفتند ديوانه است .دنيا را نگه داريد ،مي خواهم
ی نمپياده شومزدم به سیم آخر.گنگ نگاهم میکنه .میفهمه که دیگه چیزی 

داغ کردم . توی ذهنم کلمه ها چرخ می خورن و توی سرم غوغاست . . فهمم
چطوری مانتوم رو می پوشم و از در می زنم بیرون . راه میرم و راه  نمی فهمم
فهمم کی به خیابون اصلی میرسم . اما بین مردمی که از کنارم رد  میرم . نمی

س می کنم . اون هم پا هیاهوی خیابون حضور متین رو کنارم ح میشن , بین
تو سکوت قدم میزنیم . شاید حتی توی سکوت با هم فکر . به پای من میاد

بعد از یه کم پیاده روی خسته تر هم شدم . اما حاال  می کردیم . خسته بودم و
فشار دستای حمید رو روی گردنم حس نمی کنم . به  آرومترم . حاال دیگه

تو هم شدی شریک دیوونگی  -ی کنم .نگاه م متین که کنارم قدم برمیداره
شریک.بی هیچ حرفی میره کنار خیابون .  های من . برای امشب دیگه بسه

باز می کنه تا من سوار شم .اما قبل از  برام یه تاکسی میگیره و در ماشین رو
نور سقف ماشین پیدان نگاه می کنه  بستن در توی چشمام که زیر المپ کم

نکن که دیگران دوستت دارن یا  اش وبه این فکرخودت رو دوست داشته ب -.
بنده و من رو با هجوم کلمه  نه. تو الیق دوست داشتنی رها .در ماشین رو می

با روشنک حرف میزنم  . هاش توی فضای کوچیک اتاقک ماشین تنها میذاره
بعد هم  . که یکدفعه رد یه فلز نازک خنک رو روی گردنم حس می کنم

 . روی شونه هام میشینه . به گردنم نگاه می کنم دستهای متین از پشت
 زنجیر پالتینی که یه آویز پروانه ای شکل از همون جنس با نگین های برلیان

بهش وصله توی گردنم برق میزنه . چشمای روشنک گرد شده طاقت نمیاره و ,
بابا خوش سلیقه . هدیه به چه مناسبت؟متین  -از من دهن باز می کنه. زودتر
رو از چشمای من می گیره اما فقط برای یک لحظه . دوباره با  شوخشنگاه 
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تاوانه . می خواستم الماس بخرم .اما ترسیدم  -میده . نگاه به من جواب
اما سرت کاله  -ازم دور شی .می فهمم منظورش چیه . زیادی روت اثر بذاره و

ل م . مثتو که اصلی . توی چشماش خیره میش -بود . رفت . اون گردنبند بدل
اون یه راه یک طرفه است . همه چی رو  همیشه بی فایده است . چشمای

جدی حرف میزنه . روشنک می  می خونه اما هیچ وقت بهت نمی گه کی
هم من رو با  فهمه که حضورش اضافه است و بی صدا دور میشه .متین

 اونقدر نزدیک . خودش به یه گوشه ی دنج سالن میبره .رو به روم می ایسته
روی  که نفسهاش توی صورتم می خوره . با کناره ی دستش موهایی رو که

شونه ام ریخته به عقب می بره . به درخشش پروانه ی کوچیک توی گردنم 
کردی , پروانه کوچولو , یادت باشه  هر وقت به این پروانه نگاه -می کنه . نگاه

یمی که پخش من با توام .دستش رو دور کمرم حلقه می کنه . موزیک مال که
نه من  -با من می رقصی ؟ -یه حریر نازک دورمون رو می گیره .  میشه مثل
تو که تو همه جور رقصی استادی . این که دیگه کاری  -رقصم . تانگو نمی

این نیست . من کال با کسی تانگو نمی رقصم .طوری نگاهم  مسئله -نداره .
. یه لبخند محو روی  بفهمه چی توی ذهنم میگذره میکنه انگار می خواد

راه میرسه و دستش رو توی بازوی متین حلقه  لبهاش میشینه . که مهرنوش از
 من -برقصیم ؟ -سمت متین می گیره . می کنه . باطنازی دست دیگه اش رو

مدتیه دیگه کال تانگو نمی رقصم .طور  -از کی تا حاال ؟ -تانگو نمی رقصم .
گوشه ی لبش با لبخندی باال میره .  ویکه فقط من ببینم چشمکی بهم میزنه 

نگاه خشمگینی به من میزاره  لبخند مهرنوش شبیه به دهن کجی میشه و با
چه پسر خوبی شدم من  -. میره .متین سرش رو خم می کنه و آروم بهم میگه

 شرکتم رو تعطیل . نه مشروب نه رقص نه معشوقه . گمونم تا چند وقت دیگه
خصوصی های  یعنی می خوای کالس -باز کنم . می کنم می رم مرکز خیریه

م تو ه مگه شیطونتر از -شیطونم لغو کنی ؟ بیچاره تازه داشت راه میفتاد .
هم  داریم .می خندم به صدای بلند هم می خندم . از اون خنده ها که چشمام
ی ن با لبهام می خندن . توی نگاه متین یه برقی می شینه . برای چند ثانیه به

 نی چشمای من خیره میشه و بعد سر خم می کنه و لبهام رو می بوسه . نمی
فهمم چه حسی دارم . گرمی بوسه اش همه ی وجودم رو به آتیش می کشه 
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درون می لرزم . انگار یه جریان عجیب توی تمام رگ هام می چرخه .  .اما از
ه رو می چشم که هم حقم هست هم نیست . حقمه چون ی من طعم لذتی

زن متاهل باید تا به حال تجربه اش کرده باشم .  لذت طبیعیه که به عنوان یه
شوهرم نیست. اما توی این لحظه نمی تونم  حقم نیست چون نرمی لبهای

افتاده و تنم با همه ی توان این خوشی رو  بیشتر از این فکر کنم . مغزم از کار
. دلم میخواد دستایی  بی قرارم می کنه ذره ذره جذب می کنه .بوی تن متین

آغوش متین فشار بدن . دلم می  که حاال دورم حلقه شدن محکمتر منو به
دلم می خواد توی آغوشش  . خواد صدای خورد شدن استخوان هام رو بشنوم

زندگی رو از لب  حل شم . بسوزم . طوری من رو می بوسه که انگار عصاره ی
سر که بلند می  ی وقتی باالخرهمن می مکه .بعد از یه بوسه ی محکم و طوالن

دم حبس کر کنه هنوز هم گیجم . طول می کشه تا بفهمم خیلی وقته نفسم رو
 براق و . چشمهام رو که بی اراده بسته بودم باز می کنم و نگاهم توی چشمای

با  گیرای متین گیر می افته . چه خواهشی وجودم رو گرفته . خواهش دوباره
 را ؟ به خاطر حسیه که به اون دارم ؟ چون... . یهاون بودن . فکر می کنم چ

صدایی توی ذهنم, سرم داد می کشه . نه . من حتی نباید توی خیالم هم 
کنم . حق ندارم این جمله رو خراب کنم . حیفه اسم عشق ! لبخند  بهش فکر

بینم و نمی بینم . یک نفر از پشت دستی روی شونه ی متین  متین رو می
اون وضعیت نجات میده .از اونجا دور میشم . تازه می  از میذاره و من رو

دقیقه می زنه . نفس عمیق می کشم و دستم رو روی  بار در 1111فهمم قلبم 
کنم . تازه فرصت می کنم خودم رو سرزنش کنم .  سینه ام میذارم بلکه آرومش

کاری بود ؟ چی شد اون مژده ی محکم که  به خودم می گم . این دیگه چه
دختری که جلوی صابری وایستاد ؟  قدر دم از پاکی می زد ؟ چی شد اوناون

میداد که بی اجازه بهش  کجاست اون که با یه توی دهنی جواب کسی رو
 دفعه ی بعد فکر میکنی دست میزد ؟ نه دیگه تکرار نمی شه .دفعه دیگه ... به

ال وع . اصمتین ممن ؟ اصال نبایددفعه ی بعدی در کار باشه . نزدیک بودن به
اومدم پیش آرش و  یه مدت نیا این مهمونی ها نمی میری که .نمی دونم کی

میزنه و  یه دختر دیگه ایستادم . فقط وقتی به خودم میام که آرش صدام
نفهمیدم .  نظرم رو می پرسه . نظرم رو در مورد بحثی که یه کلمه اش رو هم
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 -نه .ک ر غافلگیرم میفقط یه لبخند گنگ میزنم . که صدای متین از پشت س
موافقم  من می دونم نظر رها در این مورد چیه . همون چیزی که منم باهاش

 .بر عکس نظر تو آرش , ریسک کردن و جنگیدن هر چقدر هم امکان موفقیت
ه ک کم باشه بهتر از مدارا کردنه . هر کسی شهامت مبارزه رو نداره . ولی اونایی

هم می گیرن .دختری که همراه آرشه  جراتش رو دارن گاهی نتایج خوبی
کنه به ابراز عقیده اما همه ی حواس من به متینه که حاال خیلی  شروع می

کجا من رو قال گذاشتی پری کوچولو ؟  -من زمزمه می کنه . آروم توی گوش
به این آسونی ها گم می کنم یه لبخند اجباری میزنم و با  فکر کردی من تو رو

دیگه باید برم .  -دختر همراهش هم بشنون میگم . صدای بلندی که آرش و
کجا ؟ تو که تازه اومدی . بمون  -حرف میاد . بعدا می بینمتون .آرش به

دیگه .سری تکون میدم و ازشون دور میشم اما  باشه یه وقت -باهات کار دارم.
آرش رو دنبال خودم حس میکنم.فکر می  متین همچنان همراهم میاد . نگاه

کنم . کاش از اول با مردی مثل  یتونستم خواستگاریش رو قبولکنم کاش م
سرزنش کردن خودم نباشم. یک  آرش ازدواج می کردم تا االن اینجا مشغول

بفرمائید در خدمت باشیم .کنایه  - . دفعه می ایستم و برمیگردم رو به متین
دراز کردم تا برای  ام رو نشنیده میگیره حتی دستم رو که به طرفش

باشه . می  می خوای بری -افظی دست بدیم رو هم ندیده میگیره.خداح
زیاده  چیزی که -ماشین که نداری . دیر وقته . -خودم میرم . -رسونمت .

 تاکسی تلفنیه .با یه حالت جدی زل میزنه توی چشمام . نگاهش تنم رو می
 حتی اگه قول بدم سکوت کنم؟ دیگه ناراحتت نمی کنم رها. باز هم -لرزونه.

پس وقتی رسیدی یه  -واقعا ترجیح میدم خودم برم . -اجازه ندارم برسونمت؟
زنگ بهم بزن . این رو که میتونی انجام بدی ؟به نشونه ی موافقت سری  تک

میدم و به سرعت راه میفتم . نمی تونم به خودم دروغ بگم اگه فقط یه  تکون
بمونم همه ی اراده ام در برابر متین ذوب میشه . هرچند همین االن  کم دیگه

نیستم چیز زیادی ازش باقی مونده باشه . نمی فهمم چم شده .  هم مطمئن
پوشالی شده یا متین واقعا با بقیه فرق می کنه ؟ در خونه  اراده ی من پوچ و
باره میبندم تکیه میدم به در و چشمام رو می بندم دو رو که پشت سرم

خیل طوالنی نبود اما عجیب شیرین و محکم بود .  بوسش رو به یاد میارم
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بمونم اس ام اسی که بهم میزنه از فکر و خیال  خیلی نمی تونم توی خیالم
پروانه کوچولوی لجباز؟ "یه تک زنگ بهش  بیرون میارتم ." هنوز نرسیدی

ی رسیدم خودم که رسیدم . حاال به چ میزنم همون جوری که گفته بود. یعنی
غرق کار کردم . یه شکنجه  هم نمی دونم .*******************خودم رو

کار هیچ جای دیگه ای  ی خود خواسته . بیشتر از دو هفته است که جز سر
تاوان اشتباهاتم رو  نرفتم . حتی خونه ی روشنک . شاید این طوری می خوام

من رو تا مسیری نزدیک  ارادهاز خودم پس بگیرم . بعد از کار دوباره پاهام بی 
بیشتر نرفتم . اما  خونه ی متین می کشونن . خونه ای که شاید دو سه بار

دربست تا دم  بهتر از کف دستم راهش رو بلدم . به خودم میام و یه تاکسی
وجودش به  خونه میگیرم . حال معتادی رو دارم که داره ترک می کنه . همه ی

فکر کردن  .می دونه که نباید حتی بهش فکر کنهطرف مواد کشیده میشه . اما 
میرفتم . من  به اسم متین هم وجودم رو گرم می کنه . نباید از اول این راه رو

س از ح که میدونستم نمی تونم یه دوستی ساده با اون داشته باشم . من که
 خودم خبر داشتم .توی کشمکش ذهنی خودم غرقم که صدای زنگ موبایلم

 م می کنه توی واقعیت . بدون اینکه به صفحه ی گوشیم نگاه کنمدوباره پرتاب
 چه عجب حداقل شنیدن صدات رو ازم دریغ -الو -تلفنم رو جواب میدم .

نمی خوای جوابم رو  -نکردی.صدای گرم متین از پشت خط منقلبم می کنه .
نمی دونستم جرمم اونقدر غیر قابل بخششه که تاوانش اینقدر  بدی؟

من آره  -تو خوبی؟ -حالت خوبه؟ -سالم بانو .سالم خاتون.  -.المس -سنگینه.
تو که دیگه نه تو مهمونی  -یاد من کردی؟ -من االن خوبم. -. ولی تو ظاهرا نه

 -من .مجبور شدم یه مهمونی اساسی بگیرم بلکه ببینمت. ها میای نه خونه ی
ی سم عروسپنج شنبه من یه مرا -شنبه. میای که ؟ پنج -مهمونی؟ کی هست؟

مهمونی بزرگ اون وقت هنوز تایمش  گمونم گفتی -خب جمعه. -دعوتم.
کردن با تو بقیه رو دعوت کنم.یه  نه گذاشتم بعد از هماهنگ -معلوم نیست؟

یعنی بهانه ای برای نرفتن  حس عجیبی سینه ام رو پر می کنه . این حرفش
وتش رم یا اینکه دعخوام ب نمی تونم بیارم . یا باید مستقیم بهش بگم که نمی

همه ی اراده و تصمیماتم  رو قبول کنم. دوباره اون قسمت نیازمند وجودم بر
خانمی. می  منتظرتم ها -باشه . جمعه شب خوبه. -غلبه می کنه .
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باره دو بینمت.گوشی رو که قطع می کنه . انگار تازه عقلم برمیگرده سرجاش و
تموم  کاری رو انجام دادی وشروع می کنم به سرزنش کردن خودم .اما وقتی 

 شد چه فایده از سرزنش؟
 

hold me tight and keep me warm  
cause the night is getting cold  

and I don't know where I belong  
Just one last dance 

 
آهنگ مالیم همه ی سالن خونه ی آرش رو پر می کنه . فکر می کنم فردا  یه

دیگه ؟ یه شب تاریک توی تنهایی همیشه ی من .  ؟ یا هفته ی شب کجام
اینجام . نگاهم توی سالن می چرخه و روی متین قفل میشه  اما امشب هنوز

دور و برش رو پر کردن . میرم طرفش و دستم رو به  . مثل همیشه دختر ها
 . سمتش دراز میکنم

 با من می رقصی ؟ -
د کج همیشگی که حاال ابروهای متین از تعجب باال می پره . همون لبخن

  . عجیب دوستش دارم صورتش رو پر میکنه
  البته -

دستم رو میگیره و از جمع جدا میشه . میریم وسط سالن و توی آغوش هم 
 . تانگو می رقصیم . زیاد نمی تونه تحمل کنه و مغلوب کنجکاویش میشه

می انگو نتو و تقاضای رقص ؟ اونم از من ؟ تا جایی که میدونم تو با کسی ت -
 . رقصی

 امشب ماه کامله . مگه افسانه ی ماه کاملو نشنیدی ؟ -
  . پیش خودم با خواننده تکرار می کنم

 
Just one last dance 

 فقط همين آخرين رقص
before we say goodbye  
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 قبل از اينکه خداحافظي کنيم
when we sway and turn round and round and round 

 تاب مي خوريم و هي مي چرخيم، هي مي چرخيمموقعي که پيچ و 
It's like the first time  

 مثل اولين بارمون
Just one more chance  

 فقط يکم فرصت ديگه مونده
 

چرخیم و من باز هم غرق لذت میشم . می چرخیم و من با رویاهایی که از  می
میشه دورن همراه میشم . آهنگ هم مثل دوران سرخوشی من زود تموم  من

می کنه و لبهاشو به گردن من میسائه . توی چشمام نگاه  . متین سر خم
با خودش برگردونه سمت جمع که من دستمو از  میکنه و می خواد منو

 . دستش بیرون می کشم
- There's no way to come with you 

  متین می خنده و اون هم با یه جمله از ترانه جوابم رو میده
- It's the only thing to do 

میکنم امشب ,آره امشب هر کاری که تو بخوای میکنم . فقط همین  فکر
دارم . حتی نگاه های پر از نفرت آتوسا و رکسان هم مانعم  امشب رو وقت

 :رکسان طاقت نمیاره و محض ابراز وجود میگه. نمیشه و باهاش میرم
تو حتما رها جون تو هر چی خوب نباشی رقصت عالیه . آدرس کالس رقص -

 .باید به من بدی
متین که دور کمرم حلقه میشه بی خیال کنایه رکسان میشم .گرمای  دست

حمایتی که بهم میده , تلخی هر زهری رو جبران می کنه .  دستش , حس
کنه .توی چشمای جادویی اش خیره میشم . دیگه  متین نگاهی به من می

چیه.هر چی هست برق چشماش  توی نگاهش تمسخر نیست .نمی فهمم
 . خیره کننده است

درحقیقت عالیه .اما عادت نداره استعدادهاشو  رها توی خیلی چیزها خوبه -
نمی کنم آدرس کالس رقص رها به درد تو  برای هر کسی رو کنه . فکر هم
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که اون هم استعداد و مهارت چندانی  بخوره چون تو فقط به تانگو عالقه داری
 . الزم نداره

قدر واضح لوندی بی جای رکسان رو به رخش  لحن گزنده ی متین اون
می کنم این همه استعداد ناشناخته  میکشه که از عصبانیت سرخ میشه . فکر

شروع میکنم به شمردن  فقط شامل استعداد من توی شکست میشه .بعد
به آخر نزدیک  دقیقه هایی که مثل برق میگذرن و شب سیندرال بودن من رو

 .نمی کن
درست و دقیق  . صبحه 2.6صدای زنگ خونه نگاهم رو میکشه سمت ساعت .

زهرا خانوم  مثل هر دوشنبه ی دیگه . بعد از چند ثانیه در خونه باز میشه و
 . میاد تو .با دیدن من که وسط هال ایستادم جا میخوره

 سالم خانوم -
 سالم زهرا خانوم .خوبی ؟ -
 ممنون -
ندارم . دارم میرم سفر خونه ی خالی هم که  امروز به کمکت احتیاجی -

الزم نداره . ببخشید فرصت نشد بهت خبر بدم این همه راه نیای توی  نظافت
 . زحمت بیفتی

نه خانوم ایرادی نداره .گفتم این وقت روز سر کار نرفتین هنوز حکمتی داره .  -
 . پس بااجازه

 . کجا ؟ حداقل بشین یه گلویی تازه کن بعد برو -
 نه دیگه میرم . هفته ی دیگه بیام ؟ -

 . پاکت حقوقش رو به سمتش می گیرم
 . هر وقت برگشتم بهت زنگ میزنم -

خانوم میره و من روی زمین بین وسائلم که همه جا پخش شده اند  زهرا
آخ آرش اگرتو نبودی االن باید چه کار میکردم ؟ االن باید کجا  , میشینم . آرش

مهمونی خونه ی متین میفتم .یاد تنهایی خودم , یاد  دوباره یاد می رفتم ؟
 . تنهایی آرش

 
 



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 179 صفحه  

 

مهمونی خونه ی متین آخرای شبه و من یه گوشه ای آروم نشستم . توی  توی
خودم غرقم . چه افکار احمقانه ای داشتم . این که می تونم این رابطه  دنیای

 .کنترل کنم رو
لحظه هم چشم از من  امشب از وقتی پا توی خونه ی متین گذاشتم یه

 . برنداشته .یه فرصتی که پیدا میکنه میاد کنارم
من این مهمونی رو گرفتم که تو رو ببینم اما ظاهرا اینجا هم چندان شانسی  -

 .ندارم
باالخره آدمی که مهمونی میگیره باید هوای همه ی مهمون هاش رو داشته  -

 .باشه
 می خوای همشون رو بیرون کنم؟ -

 . گاه میکنم . نگاهش هم مثل لحنش محکمهبه چشماش ن
 دیوونه شدی؟ -
دیوونگی هم عالمی داره . الاقل بیا باال رو نشونت بدم . هم خلوتتره هم تو  -

 .تا حاال درست ندیدیش
 رو میگیره و با هم میریم طبقه باال. در یکی از اتاق ها رو باز میکنه و من بازوم

ا ت تابخونه ی بزرگ و یه میز کامپیوتر وچندرو هدایت می کنه تو .اتاقی با یه ک
 .مبل چرمی قهوه ای رنگ

خوب اینجا اتاق کار منه . البته زیاد ازش استفاده نمیکنم . در حقیقت  -
 وقتش رو ندارم. نظرت چیه؟

 .خوبه -
  !چقدر مفصل -

رو از اتاق بیرون میبره و وارد یه اتاق دیگه می کنه . این یکی با یه  من
ب خیلی شیک و یه دراور پر شده . تزئینات اتاق یه تابلوی فوق خوا سرویس
منظره ی دریای طوفانی به اضافه ی یه گلدون پر از رزهای پایه بلند  العاده از

  .نباتیه
 .اتاق خوابم چطوره؟ فقط نگو خوبه -

 .به طرف تابلو میرم و با دقت بهش خیره میشم
 شه؟از سردی و تیرگی این تابلو دلت آشوب نمی -
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 رو که میگم برمیگردم تا متین رو ببینم که سینه به سینه باهاش رو به رو این
میشم . نفهمیدم کی پشت من اومده .یک دستش رو دورم حلقه میکنه و با 

موهام رو از توی صورتم کنار میزنه . خم میشه روی صورتم .  دست دیگه
و محکمتر به نفس های داغش تویی صورتم میخوره . من ر. نفسم بند میاد

میده . یه لحظه از ذهنم رد میشه " عجب  سینه ی عضالنیش اش فشار
واژه ی غریبی بود برای من .غریب  عضالت هوس انگیزی داره" . هوس! چه

اما هیچ حرکتی نمی کنم . . شاید هم قریب. توی دلم داد میزنم دوباره نه
  .فقط یه کم باهام فاصله داره که مکث میکنه

رمای وجود تو رو حس می کنم نه خیلی سرد نیست. اما حتما از حاال که گ -
 . اینجا برش میدارم

لبخندی شیطنت آمیزی میزنه و ازم یه کم دور میشه . از ضعف خودم  بعد
میخوره . همه ی اون تصمیماتی که قبال گرفته بودم توی ذهنم  حالم به هم

من رو ببوسه  خودم اعتراف میکنم اگر دوباره میخواست محو شده . پیش
خودم بدم میاد . یه لبخند نصفه نیمه ی بدقواره  جلوش رو نمی گرفتم . از

 . بیرون میکشم میزنم و خودم رو از آغوشش
خوب اگه نمی خوای تا سرویس بهداشتی رو هم نشونم بدی دیگه برگردیم  -

 . پیش بقیه
 . زودتر از اون بدون اینکه حتی نگاهش کنم برمیگردم سالن

نار پنجره .راحت می تونم بیرون رو ببینم . چشمام رو به بیرون دوختم میرم ک
  . اما ذهنم هنوز توی طبقه ی باال می چرخه

 بهت گفتم مواظب باش اون شکارچیه خوبیه . تو هم اسیر شدی ؟ -
 . با صدای آرش برمیگردم توی زمان حال . به اون که کنارم نشسته نگاه میکنم

 .دیگه اسیر شدممن قبال تو قفس یکی  -
 اسیر کی ؟ -

زهرخندی میزنم و به نگاهش نگاه می کنم که پر از سوال و تعجبه و پر از 
 . گالیه

 اسیر اکوان دیو . شنیدی اسمشو ؟ -
 چی شده رها ؟ -
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  . خسته شدم . از این آدما از زندگیم از زندان بانی که منم شدم زندان اون -
ت سیگارش رو در میاره و یه نخ سیگار نگاهم میکنه و بعد از توی جیبش پاک
 . روشن میکنه . ناخودآگاه بهش میگم

 . یکی هم به من بده لطفا -
 . ندیدم تا به حال سیگار بکشی -
  . خیلی آشفته ام . شاید یه نخ سیگار یه کم آرومم کنه -

نگاهی به سیگار روشن توی دستش میندازه و بعد بی توجه به من پاکت رو 
 . زاره و شروع میکنه به حرف زدنتوی جیبش می

وقتی فهمیدم شراره بهم خیانت میکنه داغون شدم . خیلی چیزا رو امتحان  -
شاید آرومم کنن اما فایده ای نداشت . همیشه حقیقت تلخ زندگیم  کردم

جلوی چشمم بود . شراره , دختری که اونقدر توی گوشم زمزمه  خیلی بزرگ
که به خاطرازدواج با اون با خانواده ام در خوند , دختری  های عاشقانه می

کرده بود . زنی که شش سال با هم , کنار هم زیر یه سقف  افتادم , بهم خیانت
زنی که به خاطرش خیلی کارها کردم بهم خیانت کرده بود  . زندگی کرده بودیم

وایستاد توی روم و گفت: " هر چیزی یه روزی تموم  و بعد خیلی خونسرد
زندگی ما هم همین طور . قبول کن که عشق  .چیز ابدی نیستمیشه .هیچ 

در و دیوار میزدم . مشروب, مواد , زن  ما خیلی بچه گانه بود ." خودم رو به
کنم . می خواستم چشمام رو ببندم  های خیابونی , فقط می خواستم فراموش
بد  بنیفتاده . همه چیز فقط یه خوا و بعد که بازشون کردم ببینم هیچ اتفاقی

 . بوده
 . نگاهش رو از آتیش سیگارش گرفت و دوخت به من

رها آرامش اگه توی وجود خودت نباشه , دنبالش توی چیزای دیگه گشتن  -
 . اشتباه محضه

نمی دونم . فکرم کار نمی کنه . اون طوری که دوست دارم نمی تونم زندگی  -
 . ندارمکنم . این طوری رو هم که می تونم زندگی کنم اصال دوست 

 مشکل همینه -
 چی؟ -
این که تو شبیه آمای دور و برت نیستی . تو بیشتر شبیه فرشته کوچولویی  -
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 . هستی که به زور تبعیدش کردن روی زمین
 خیلی ممنون .اما من از مهد کودک هم نیومدم اینجا -
میدونم . اما خودت نمی دونی . یعنی نمی خوای که فکر کنی . چرا یه مدتی  -

 خودت استراحت نمی دی ؟به 
 می خوام همین کار روبکنم . می خوام برم . دلم می خواد همه چیزو بزارم و -

برم رو هم نمی دونم . در حقیقت جایی رو  برم . اما این که کجا می خوام
 . که برم ندارم

توی شیراز  برای مواقعی که می رفتیم دیدن خانواده ی شراره یه آپارتمان -
باید  خریده بودم که هنوز هست می تونی بری اونجا . فقط قبل از رفتن

 .مهمونی خونه من رو بیای
کنم بعد از اون جواب منفی که  نگاهش میکنم . جدی به نظر میرسه . فکر می

نشده . هنوز هم مودب و  برای ازدواج از من گرفت همچنان رفتارش عوض
 . جواب میده بگم با یه لبخند گرم مهربون مونده . تا میام چیزی

 . باالخره منم باید به یه دردی بخورم -
 . چرا به درد بخوری . امیدوارم به خوشی بخوری به شانس بخوری -
 . نه مثل اینکه دوباره داری میری توی جلد خودت -
 آره . در پوست شیر -
 
 

گذشته دست  صدای زنگ پائین رو میشنوم تازه به خودم میام .از مرور وقتی
فکر می کنم زهرا خانوم چیزی یادش رفته که دوباره برگشته ؟ به . میکشم

میکنم تازه میفهمم دو ساعتی هست که خودم رو بین وسائل  ساعت که نگاه
کردم . آیفون رو که برمیدارم از شنیدن صدای کسی که  و خاطرات گذشتم گم

فقط میتونم در رو براش  اونقدر که بی هیچ حرفی . جوابم رو میده جا میخورم
همون طور مبهوت وسط خرت و پرتای توی سالن  باز کنم . متین که میاد تو
 . ایستادم و نگاهش میکنم

 تو هنوز عادت بد فرار کردنت رو ترک نکردی؟ -
 تو اینجا چه کار می کنی ؟ -
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 اومدم اسکواش بازی کنم . تو چی فکر می کنی؟ -
 کجا پیدا کردی ؟منظورم اینه که آدرس منو از  -
  گفته بودم برای من فهمیدن این چیزا کاری نداره -
جدا ؟ پس باید تا حاال فهمیده باشی من یه زن متاهل ام . اومدن تو هم تو  -

 . خونه ی یه زن متاهل کار عاقالنه ای نیست
 . حدس زدنش چندان هم سخت نبود -

ن اندام ورزیده میشینه روی لبه ی چمدونم که اون وسط گذاشتم . با او
 . بیچاره چمدونم فکر نکنم چیز زیادی ازش بمونه

تو رو خدا تعارف نکن .من راحتم .خیلی ممنون از مهمون نوازیت . جواب  -
 منو ندادی . تشریف میبری سفر ؟

 . می خوام یه مدتی از این جا دور باشم -
رو با این جوری مشکالتت حل میشه ؟ تو هر جای دنیا هم که بری مشکلت  -

بری . میخوای این چمدون رو باز کنم و دونه دونشون رو نشونت  خودت می
 بدم ؟

 تو راه حل بهتری سراغ داری؟ -
 . آره . اما اول بشین همه چیز رو تعریف کن تا بهت بگم باید چه کار کنی -
 چای می خوری یا قهوه ؟ -
 . نیومدم کافی شاپ . بیا بشین -

گاه می کنم .فکر می کنم از کجا شروع کنم ؟ چی روی کاناپه و بهش ن میشینم
اصال چیزی بگم یا نه ؟ یکی از اون نگاه های آرامبخش و مطمئن  بگم ؟

 . رو بهم میندازه مخصوص به خودش
میگم .فقط  نمی دونم کی شروع می کنم به گفتن . چه جوری میگم یا چی

خودم . شکهوقتی به خودم میام که سرم توی سینه ی اونه و صورتم خیس ا
م دون رو کنار میکشم و سرم و رو پائین میندازم و میرم توی آشپزخونه . نمی

 چرا نگاهش نمی کنم . چون منی که از گریه کردن جلوی دیگران متنفرم باز
 اختیار اشکام رو از دست دادم یا از این که ...؟ سرم رو به درست کردن قهوه

 . شنومگرم میکنم که صدای اون رو از پشت سرم می
زندگی هم مثل قهوه است . تلخه اما وقتی شیر و شکر توش بریزی شیرین  -
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 .میشه منتها تا وقتی داغه خوشمزه است
 برمیگردم و نگاهش میکنم .یعنی هنوزم زندگی من گرمی ای داره ؟

همون متین همیشگی میشه و لبخند یک وری اش برمیگرده روی  دوباره
گیره و میره سمت سالن .رو به من که دست من می صورتش . سینی رو از

جام ایستادم برمیگرده و لحن شوخش  هنوز همون طور توی فکرم و سر
 .برمیگرده

  . تو رو خدا بفرمائید خونه ی خودتونه -
میرم و میشینم روی مبل کناری . فنجون قهوه ام رو برمیدارم و زل میزنم 

 . بهش
 . رفتنت رو نفهمیدمبعد از همه ی این حرفا من هنوز هم دلیل  -
می خوام برم چون موندنم درست نیست . چون من جای غلطی وایستادم .  -

تو تو زندگی من غلطه . چون من این جوری نیستم . حداقل  چون حضور
 . نبودم

چون به نظرت داری خیانت می کنی اونم به شوهری که حقیقتا شوهرت  -
 نیست ؟

نیست . گو اینکه حتی اگر این تعهد  بد بودن اون مجوزی برای بد بودن من -
نبود من به خودم و عقایدم همچنان متعهد بودم . من این جوری نبودم .  هم

 . نمی خواد این جوری باشم دلم هم
توی چشمام خیره میشه . طوری نگاهم میکنه انگار داره تا عمق افکارم نفوذ 

 . نکنهمیکنه .فکر می کنم رازی نیست که اون با یک نگاه برمالش 
از این هم بگذریم یه مسئله ی دیگه هنوزم می مونه .خوب ببین درست  -

تا به حال این شرایط رو تحمل کردی چون خانواده ات با جدائی تو  میگم . تو
کنار بیان . پدر و مادر باالخره پدر و مادرن هر چه قدر هم که با کار  نمی تونن

و اما خودشو میپذیرن .گذشته شون مخالف باشن بعد از یه مدت نه کارش بچه
این زندگی تو ِاه نه اونا . طالق نمی گیری چون فکر میکنی زنای مطلقه  از اون

زیادی دارن . تو االن هم کمتر از اونا مشکل نداری . طالق نمی  مشکالت
چون این چیزیه که حمید می خواد و تو هم می خوای اذیتش  خوای بگیری

  بیشتر داری خودت رو آزار میدی؟ اینجوری کنی اما فکر نمی کنی
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 . فقط نگاهش می کنم . قهوه ام رو که حاال دیگه سرد شده مزمزه می کنم
  . رها تو حیفی . زندگیت حیفه .یه نگاه به خودت بکن -
 . خودم هم دیگه نمی دونم چه کار می خوام بکنم -
. این  خودت رو از این وضعیت خالص کن . مرگ یه بار , شیون هم یه بار -

کج دار و مریز پیش رفتن کار آدمای بی اراده است نه تو . تو اونقدر  جوری
می تونی دوباره از نو شروع کنی . هر کسی می تونه از نو شروع کنه  جوونی که

رو , دوست داشتن رو , تجربه کردن رو . مگه تو دوست نداشتی یه  . زندگی
 اول ادامه تحصیل بدی ؟ دانشگاه تراز

 ه بازم تنها باشم؟برم ک -
 . کی گفته تو قراره تنها باشی . خانومی مگه من مرده ام که تو تنها بمونی -

 . ته دلم روشن میشه . روشن که نه نور افشانی میشه
 از کجا شروع کنم ؟ -
من کمکت می کنم . یه وکیل خوب بهت معرفی می کنم .بعد هم از بهترین  -

یرم .برای بعد از اون هم می تونیم نقشه های دنیا برات پذیرش می گ دانشگاه
 . بکشیم های خوبی

  . فکر می کنم برای آینده ام می تونم نقشه بکشم اونم نقشه های خوب
  . به ساعتم نگاه می کنم .درست سر وقت رسیدم

  سالم -
 . سالم . درست سر وقت -
 نیومدی خونه ؟ فهمیدی کار عاقالنه ای نیست ؟ -
ای نیست اما من هر کاری بخوام می کنم زیاد به عاقالنه  نه . کار عاقالنه -

 . بودنش فکر نمی کنم . اما نمی خواستم برای تو مشکل درست شه
میز که می شینم گارسونی میاد تا سفارش غذا رو بگیره . به کارد و  پشت

روی میز خیره می شم . برمیگردم توی دنیای خاطراتم . خیلی از  چنگال های
گذشته اما برای من خیلی دور به نظر می رسن . با صدای متین ن اون روزها

 . دورتر هم میشن
 با دکتر احمدی تماس گرفتم . یه قرار مالقات برات گذاشته. کافیه مدارکت رو -

 . ببری وبهش یه وکالت بدی .بقیه کارها رو خودش ردیف می کنه
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 . از سکوتم تردیدم رو می فهمه
 . گیری . مرگ یه بار شیون هم یه بارباید یه تصمیم عاقالنه ب -
 کی باید برم ؟ -
 . در مورد بقیه مسائل فکر کردی ؟ 11سه شنبه ساعت  -
 در مورد چی ؟ -
 عنوان شکایتت ؟ مهریه ؟ -
شکایت ؟ تو این مدت چیزی به کسی نگفتم که حاال بخوام بگم . همون  -

فته . اما مهریه ام رو کفایت می کنه . نمی خوام جنگ و دعوا راه بی عدم تفاهم
 . دارم الزم

 پول حمید رو ؟ فکر می کنی به همین راحتی بهت چیزی میده ؟ -
 . حقمه . تاوان مهریه که بیخودی به پاش ریختم . می خوامش -
مهریه اسمش روشه . بایداز روی مهر داده بشه نه چیز دیگه .محبت تو که  -

نداره .گرفتن مهریه از حمید هم کارت رو طوالنی می کنه هم بی  قیمتی
رو می گیره . اول باید برای گرفتن مهریه ات دادخواست تنظیم  خودی انرژیت
طالق .گذشته از اون مهریه ی تو برای اون سنگینه . نهایتا قسط  کنی بعد برای

 می خوای تا ابد ماهی نیم سکه بگیری ؟ . بندیش می کنن
 . بخوام برم فرانسه برای ادامه تحصیل پول باید داشته باشماگه  -
برای تحصیلت وقتی من دارم کارت رو راه میندازم یعنی به فکر هیچ چیزی  -

 . نمی خواد باشی
 . دوست ندارم زیر دین کسی باشم -
  . زیر دین نیستی یک. من کسی نیستم دو -

یدم دود میشه و می ره آرومه و لبخندش مالیم و گرمه . همه ی ترد نگاهش
خنده ی زوجی که روی میز پشتی نشستن نگاهم رو به طرف  هوا . صدای

گلدون رو درآوردن و به همدیگه هدیه کردن .  خودش می کشه . گل های
بشه اما این بار نه برای من .یه لحظه ته دلم  انگار امروز قراره گذشته تکرار

؟ گارسون که غذامون رو می چیز خراب بشه خالی میشه .نکنه دوباره همه
موشکافانه به من خیره شده نگاه می  چینه روی میز برمیگردم وبه متین که

  .کنم
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 چیزی شده ؟ -
 . نه فقط اینجا خیلی راحت نیستم -
 . بلند شو بریم -
  کجا ؟ -
  . می ریم یه جای بهتر -
 . بهتر از اینجا ؟ تازه غذا رو آوردن -
. آوردن که آوردن .از اول باید حدس می زدم اینجا با  یه جای راحتتر از اینجا -

  . روحیه ی تو خیلی سازگار نیست
 توی کیفش پول غذا رو درمیاره و میذاره روی میز . بلند میشم و دنبالش راه از

 می افتم . سوار ماشین میشیم و بعد از یک ربع جلوی یه باغ رستوران نگه می
ه اش همه ی غم های وجودم رو قطره قطره داره . به متین نگاه می کنم .خند

 . می کنه آب
 این جا برای فرشته کوچولو ها مناسبتره . نه ؟ -

رستوران لبخند روی لبم میاره . فکر می کنم میشه زندگی من  محوطه ی باز
تغیر کنه و رنگ و بوی تازه ای بگیره ؟دوباره عادت خونه  هم به همین سادگی

تم . نمی دونم میخوام مقاومت خودم رو بسنجم سر گرف ی متین رفتن رو از
قابل اعتماده . هر چند اینا بهانه های مزخرفین . اون  یا ببینم اون در چه حد
پس داده . هنوزم چیز زیادی ازش نمی دونم جز این  تا به حال امتحانش رو

اما تنها آدم قابل اطمینانیه که می تونم روی  . که جذابه ، تنهاست وپولدار
یه جوریایی نسخه  . محکمیه که می شناسم یتش حساب کنم . تنها آدمحما

می خواستم باشم و نتونستم .  ی تقویت شده ی اون مژده ایه که همیشه
لبخنداش انگار جون گرفتن . . وقتی پیششم چشمای اونم یه برق دیگه داره

می کنم بی سر و صدا از  اما آخر شب ازش می خوام برم گردونه خونه .سعی
هنوز به پاگرد نرسیدم که  . پله ها باال برم که توجه همسایه ها رو جلب نکنم

بغلش . به خودم که  یکدفعه یکی از عقب بازوم رو میکشه و پرت میشم توی
  . میام می بینم پسرک هرزه ،مستاجر طبقه ی پائینه

 ولم کن آشغال -
من افه ی آشغال تویی که تنت بوی گند مردای دیگه رو می ده و برای  -
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 نجابت می زاری
 به تو ربطی نداره . دستت رو بکش -
مگه اونا چقدر بهت میدن ؟ بگو من دوبلش رو میدم .تازه بهت قول میدم  -

 . بیشتر بهت خوش بگذره
درمیاد . می دونم البد حسنی نیست که این دیوونه دور برداشته .  حرصم

آخرین توانم گاز میگیرم  دستش رو که چنگ انداخته به بازوم با توی یه لحظه
نعره اش بلند میشه و ولم میکنه .میخوام از کنارش رد بشم  که از شدت درد
آماده به حمله به خودش میگره منم که حاال آماده تر از قبلم  که دوباره حالت
می پاشم توی صورتش . زود خودش رو جمع و جور میکنه  اسپری فلفلم رو

نیاد . دوتا پا دارم دو تای دیگه هم قرض میکنم و ازم بر  اما نه اونقدر که کاری
آپارتمان خودمون .در رو که پشت سرم میبندم تکیه میدم  می دوم طرف

میشم . دیگه قلبم مثل اون اوائل تند تند نمیزنه اما  بهش و روی زمین ولو
جور مواقع یخ میبنده .صدای نحسش رو از پشت  هنوزم دست وپام تو این

 در می شنوم
گربه کوچولو . اول و آخرش مال خودمی . این خونه ای که  گول بندازچن -

از اون شوهر عوضیت خریدم . االن تو خونه ی من  توشی رو یک ماه پیش
 . نشستی ملوسک

 زر مفت نزن -
می تونم سندش رو نشونت بدم . االن مثال مستاجر منی . هر چند اون  -

خودش جای اجاره تو رو واسم  هنوز یه قرونم اجاره نداده .احتماال شوهرت
 . گذاشته

یک درصد فکر چنین چیزی هم دلم رو آشوب میکنه . هنوز نتونستم  حتی
جور کنم که یه کاغذ رو از الی درز در تو میندازه . برش می  خودم رو جمع و

از سند خونه است به نام این کثافت . خدایا از این بدتر دیگه  دارم . یه کپی
 د؟بیا چی قراره سرم

************** 
کنار شومینه روبه روی متین نشستم و پاهام رو روی همدیگه انداختم و یکی 

 . رو به حالت عصبی تکون میدم
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 چی شده پری کوچولو؟ -
 . طوری نیست -

خوام وانمود کنم همه چیز عادیه . حداقل مثل قبله . به هر کی دروغ بگم  می
نگفته می خونه . از جاش بلند  متین نمی تونم . من رو از توی چشمام به

روی دسته مبل من می شینه . سرم رو توی آغوشش میگیره .  میشه میاد
میده بوی عطر تلخش آرومم کنه . سرش رو به باالی  هیچی نمیگه و اجازه

 . سرم تکیه میده
 چی تو رو اینجوری بهم ریخته ؟ هوم؟ -

ولی همچنان  یه نفس عمیق میکشم و عطرش رو توی ریه هام فرو میدم
 .سکوت می کنم

تصمیمتو بگیر .حمید رو ولش کن رها . این بازی رو ول کن . من قمارباز  -
بهت میگم این بازی ته تهش برنده نداره .این بازی اصال ته نداره . از  . خوبیم

 میترسی ؟ چی
 . حمید خونه رو فروخته -
 میدونم -

 . نگاهش میکنمسرم رو از توی سینه اش بیرون میکشم و با تعجب 
 میدونی؟ -
  آره -
 میدونی چرا؟ باالخره میخواد بره آمریکا؟ -
 نه . داره با یکی شریک میشه . قراره یه پروژه ی بزرگ شهرک سازی رو توی -

 . شمال شروع کنن . دار و ندارش رو داره توی این پروژه سرمایه گذاری میکنه
 .تا خرخره خودش رو برده زیر بار نزول

این که حمید چه کار میکنه دیگه مهم نیست برام این که اون میدونه برام 
  مهمتره .زیر لب زمزمه میکنم

 پس میدونی -
 . آره . من هر چیزی رو که به تو مربوط باشه رصد میکنم -

دوباره سرش رو پایین میاره و زیر فکم می بوسه . گردنم رو می بوسه .  بعد
، صدای نفس کشیدن های سنگین اون سوختن چوب توی شومینه  صدای
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لبهاش رو پوست تنم دیوونه ام میکنه . دلم میخواد  زیر گوشم لمس داغ
لبهاش که میره سمت یقه ی باز پیراهنم یه  . خودم رو بسپرم به دستش

دارم سقوط میکنم . نمی خوام بیشتر از این  لحظه به خودم میام . من دوباره
بودم خیانت کنم . سرم رو توی یه حرکت کنار  به خودم ،به اونی که یه زمانی

متین اول شوکه میشه . اما بعد زود به  . میکشم و از روی مبل بلند میشم
 . خودش میاد

این طوری از خود بی خود نمیشدم . کاش زودتر  متاسفم . هیچ وقت -
که یه بالیی سر خودت بیاری یا من رو  تصمیمتو بگیری رها . قبل از این

 . نیدیوونه ک
یا هنوز دارم کابوس می بینم . گیجم . تمام بدنم درد  نمی دونم بیدار شدم

خیز میشم . همون نگاه اول کافیه تا یادم بیاد چی  می کنه . به زحمت نیم
از لکه های کبوده و جاهایی رد خون این نقاشی خارق  شده . برهنه ام . تنم پر
ل دیدن این صحنه رو ندارم اما سردمه .میلرزم .تحم . العاده رو تکمیل میکنه

 اصال مگه میشه از خودم فرار کنم ؟ کجا می تونم فرار کنم ؟
حموم .تنم رو می سپرم به دست  به هر زحمتی هست خودم رو می رسونم به

خودمو می شورم . یه بار دو  . آب . حتی سردی آب هم از التهابم کم نمی کنه
انداخته اما هنوزم احساس  خونبار ده بار . پوستم سرخ شده و رگه های 

رو می پوشم و خودم رو  پاکی نمی کنم . خسته شدم . روبدوشامبر حوله ای ام
پشت در به دیوار  به هر بدبختی هست به بیرون در حموم می رسونم .همون

کنم نمی تونم  تکیه می دم و فرو می ریزم . سنگینم ، خیلی .اما هر کاری می
ناسازگاری دارن .  .انگار چشمام هم با من سر گریه کنم حتی یک قطره اشک

ذهنم خالی خالیه  . احساس میکنم توی خودم مچاله شدم . فکرم کار نمی کنه
حاال چی کار کنم ؟  . نگاهم روی پایه شکسته آباژور ثابت می مونه . حاال چی؟

  . تصمیم بگیرم اصال چه کاری می تونم بکنم ؟ داغون تر از اونم که بخوام
بخش رو از  کشون خودم رو به دراور می رسونم . شیشه قرصهای آرام کشون

م آلود توی کشو بیرون می کشم . یکی بیرون میارم .نه با یکی حتی خواب
ف ک دیگه نمی شم . پس دو تا می خورم . به بقیه قرصها نگاه میکنم . همه رو

 از همه دستم خالی میکنم . می برم سمت دهنم . اگه همه رو بخورم یه دفعه
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چیز خالص میشم دیگه الزم نیست حتی فکر کنم .یه لحظه مکث میکنم . 
چیه ؟ ... چرا من خودم رو مجازات کنم ؟به جاش اون راحت به چیزی  گناه من

می رسه .در حق اون لطف کنم؟ نه عمرا . دوباره قرصها رو بر می  که می خواد
 . سرجاشون . همون طور وسط اتاق دراز می کشم گردونم

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

باز می کنم هنوز بدنم کوفته و درد آلوده . همه جا تاریکه. اما ذهنم  چشم که
یاد آوری وقایع عصر هیچ احتیاجی به روشنایی نداره .همه چیز مثل یه  برای
آزار دهنده از جلو چشمام رد میشه . سرم سنگینه . بلند میشم تا چراغ  فیلم

تیز توی پام فرو میره .اونقدر درد توی وجودم  روشن کنم . یه چیزنوک اتاق رو
این یکی دیگه نمی تونه ناله ام رو در بیاره .چراغ رو که روشن  هست که

به آیینه میفته . از همیشه داغونترم . بر میگردم و کل اتاق رو یه  میکنم نگاهم
ی اندازم . حاال حتی از این اتاقم متنفرم . حالت تهوع دارم . دلم م نگاهی می

این زندگی نکبتی رو باال بیارم . میرم سمت آشپزخونه تا شاید یه  خواد کل
یه کم حالم رو بهتر کنه . از سالن که رد میشم چشمم میفته به  چیز شیرین

تلویزیون که کاغذ بزرگی روش چسبونده شده .کاغذ رو از تلویزیون  صفحه ی
مخصوص داری . به نوشته ی روش نگاهی میندازم. "یه هدیه ی  می کنم و به

یه نگاهی بنداز." نمی فهمم این دیگه شیرین کاری  سی دی توی دستگاه
اما تلویزیون رو روشن می کنم . تا نگاهم به  کدوم احمقیه .حوصله ندارم

میشه درست مثل سنگ .یخ می بندم .  تصویر میفته همه ی عضالتم منقبض
ره اتفاق میفته . همه داره دوبا دیدن فیلمش هم همون قدر دردناکه .انگار

 . که توی فیلم نیست چیز جلوی چشمام جوون میگیره . حتی صحنه هایی
من و با یه نفر آشنا  اومدن حمید و اون خنده ی وحشتناکش. اینکه می خواد

بیرون رفتن حمید و  . کنه . بعد اون مرد درشت هیکل کریه با نگاه های دریده
بیرون با یه  ی خونه ای که درش ازتنها موندن من با اون حیوون وحشی تو

التماس . اما  قفل بزرگ بسته شده . عقب عقب رفتم . جیغ و داد کردم حتی
 پسرک هیچ کس به دادم نرسید . هیچ کس نبود که به دادم برسه .حتی اون

 مزاحم طبقه ی پایین .بعد از یه کتک مفصل تقریبا بیهوش شدم .دلخوش بود
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که حداقل توی بیهوشی شاهد تجاوز وحشیانه ی اون آشغال نبودم. اما حاال 
اون صحنه های نفرت انگیز رو داشتم تماشا میکردم . وبعدش چهره ی  تمام

 . اون قهقه ی دیوانه وارش حمید با
شکایت کن . ببینم کی باور  حاال برو پیش هر کسی که دوست داری . برو ازم "

نکردی .فکر کن این فیلم  بودم و تو به من خیانت می کنه که من مرد بدی
 " داشتی کوچولو ؟ پخش بشه . چه شود.!!!هه هه هه !!!هدیه ات رو دوست

اما چیزی  . دیگه نمی تونم خودم رو کنترل کنم . می دوم طرف دستشویی
احمقانه  توی معده ام نیست که باال بیارم .فکر می کنم تهدید کردن حمید

 که توی عمرم کردم . کاش آخرین بار الل شده بودم و ترین کاری بوده
 تهدیدش نمی کردم که همه چیز رو برای بقیه تعریف می کنم . توی آینه ی

دستشویی به خودم نگاه می کنم . روح و جسمم له شده و درد میکنه . چه 
حیوونی این کار رو با جفتش نه , با یه هم نوعش می کنه که حمید با  جور

هیچ جونوری اینقدر پست نمیشه .برمیگردم توی اتاق لعنتی خودم  من کرد ؟
این خونه رو دیگه ندارم . دارم خفه میشم . دارم دیوونه میشم  . تحمل هوای

هنوز بوی گند تن اون مرد رو میدم . تمام شیشه ی عطر روی  . حس می کنم
م ی پوشخالی میکنم . اولین لباسی رو که به دستم میرسه م میز رو روی خودم

  بیرون . توی دلم می گم خدایا بدتر از این هم مگه میشه؟ و از در می زنم

روی سرم آبسرد  زانو هام سست میشه . دیگه تحمل وزنم رو ندارن . انگار
خواد به  میریزن . صدای طپش های قلبم رو توی گوشهام میشنوم . دلم می

توی  . گوشی تلفن جایی تکیه بزنم . در عوض مثل آوار روی زمین می ریزم
 دستم سنگینی می کنه . رهاش می کنم و دستم رو به سختی باال میارم و
 میزارم روی سینه ام , روی قلبم که حاال انگار دیگه نمی زنه . دلم می خواد

 گریه کنم . دلم می خواد داد بزنم . خودم رو خالی کنم اما نمی تونم . دستم
 ختی از جا بلند میشم . می رم سمت دررو به کنار دیوار می گیرم و با بدب

ورودی . مانتوم رو روی لباسم میکشم . نمی خوام برگردم . نمی خوام دوباره 
 پشت سرم نگاه کنم . نه به این خونه , نه به این پایان , نه حتی به گوشی به

 . تلفن که همون جور روی زمین افتاده
فقط قدم هام رو کند و  کار نمی کنه می زنم بیرون , توی خیابون . مغزم
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رو روی زمین می کشم . صدای  سنگین برمیدارم . قدم برنمی دارم پاهام
بیرون اومده رو می شنوم .  راننده ای که جلوی پام روی ترمز زده و از ماشین

می شه . داد میزنه اما  نه نمی شنوم فقط دهنش رو می بینم که باز و بسته
خانمی دستم رو می گیره و  . نگاه می کنم باز هم نمی شنوم . مات ایستادم و

ایستاده و با من حرف میزنه  من رو می بره به پیاده رو . می بینم که رو به روم
می شم . از کنار چراغ  اما نمی فهمم چی می گه سری تکون می دم و ازش دور

چشمک زن و رنگی تابلو  های روشن خونه ها و مغازه ها رد میشم از زیر نور
ماشین ها و آدم ها  همه جا تاریکه . هیچ چیز از سر و صدای خیابون وها اما 

مدام تکرار میشه  . نمی شنوم . فقط اون صدای لعنتی توی گوشم تکرار میشه
 . . به دست هام نگاه می کنم . به همین دست های خسته

 
 
 تن خسته , با بدن کوفته ,با روح زخمی به متین پناه بردم . هیچ کس رو با

 شتم هیچ جا رو نداشتم . به متین پناه بردم . تنها کسی که بهش ایمانندا
داشتم . به متین پناه بردم تا آرومم کنه . فکر می کردم دیدنش فقط دیدنش 

 پاره پاره ام رو آروم می کنه . زیر لب می گفتم خدایا فقط صدام کنه . از روح
 اد استقبالم با لبخندیپله های دم ساختمون با آخرین توانم باال می رم . می

 که همه ی وجود یخ زدم رو گرم می کنه . دم در آخرین لحظه اگر زیر بازوم رو
نمی گرفت نقش زمین شده بودم . صورت زخمی و خراش دستاهام رو که می 

لبخندش می پره . بی هیچ حرفی می برتم کنار سالن روی مبل می  بینه
. شالم رو که از سرم برمیداره  کنه مانتو م رو دربیارم نشونتم . کمک می

زخم چاقو روی گلوم . موهای بلند و آشفته ام رو از  چشمش میفته به جای
از یقه ی باز بلوزم کبودی ای که از گردن تا پائین  . روی گردنم کنار می زنه

بعد از چند ساعت که این گلوله ی سربی رو توی  . اومده پیداست .بغض کردم
ندارم . متین مثل همیشه حالم رو می  تحملش روگلوم نگه داشتم دیگه 

دستای نوازشگرش ال به الی موهام  فهمه . سرم رو توی سینه اش می گیره . و
 . می چرخه

 . گریه کن خانوم کوچولو . گریه کن بزار آروم شی -
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همه ی چیزی که انتظارش رو می کشیدم صدای گرم اون بود . باز هم  انگار
و قبل از این که به خودم بیام پیراهن اون هم با  آرومم می کنه بوی تنش

خیس میشه . انگار آغوش اون اونقدر برای من امنه که بی  اشک های من
و دیگه هیچ ترسی از خورد شدن و شکستن ندارم  هیچ تردیدی خودم میشم

 . چسبونه .من رو محکمتر به سینه اش می
  من رو کشتی تو .حاال می گی چی شده ؟ -

می کنم . بعد نگاهم رو به دستام میدوزم , به ناخن  سر برمیدارم و نگاهش
خونمردگیه زیرشون . بعد با صدای گرفته همه چیز رو  های شکسته ام .به

به االن . از دعوا با حمید . از وحشتم از خورد شدنم .  میگم . از ظهر دیروز تا
ین نگاه می کنم . میشه تازه سر بر میدارم و به مت همه چیز . تموم که

انگار توشون یه دریاچه است . سر میگردونه و . چشمای اون هم شفاف شده
بلند میشه و یک دقیقه بعد با یه لیوان . چشمای خیسش رو ازم پنهون میکنه

 . شربت و یک قرص برمیگرده
آرامبخشه . بخور خانومی . یادت باشه هیچ کس نمی تونه پاکی وجود تو  -

 . وح هر کسی چیزی ایه که فقط دست خودش بهش می رسهرو خراب کنه . ر
رو ازش می گیرم و بهش نمی گم توی این مدت اینقدر مشت  آرامبخش

دیگه هیچ کدوم تاثیری روی من ندارن . میره و با یه  مشت قرص خوردم که
برمیگرده . انگار اونم از حالم فهمیده که توان باال رفتن از پله  بالشت و روانداز

به اتاق خواب رو ندارم . کمک می کنه روی کاناپه دراز بکشم و رو  رسیدنها و 
 . روم می کشه انداز رو

 . یه کم استراحت کن تا بهتر شی . بعد با هم صحبت می کنیم -
 رفتنش رو از پله ها ی توی سالن تماشا می کنم . از این دنده به اون دنده باال

ریزه . بر میگردم و طاق باز می میشم و دوباره درد توی تمام وجودم می 
به سقف خیره میشم . جرات ندارم چشمهام رو ببندم . به محض  . خوابم

کابوس امروز دوباره از جلوی چشمام رد میشه . یادم میفته  بستنشون تمام
برم خونه ی مامان . قرار بود برم و راجع به طالقم باهاشون  که قرار بود امشب

ا بلند میشم و می رم تا بهشون تلفن بزنم . سختی از ج صحبت کنم . به
های سالن رو برمیدارم که می فهمم متین داره با  گوشی تلفن آنتیک دم پله
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خوام گوشی رو آروم بزارم سر جاش . اما لحظه  کسی تلفنی حرف میزنه . می
 ... میریزه ی آخر دل توی سینه ام فرو

 
 

میفتم . دوباره روحم  زمین پام که توی چاله ی پر از آب فرو می ره و روی
شن تا کمکم کنن  برمیگرده به خیابون به زمان حال . چند نفر دورم جمع می

 . از جا بلند شم . خانم چادری که کنارم ایستاده می پرسه
 خوبی دخترم ؟ زخمی نشدی ؟ -

تونم جوابش رو بدم . اما توی دلم میگم چرا زخمی شدم قلبم ترک  نمی
چند جا شکسته . شاید دچار مرگ مغزی شدم که فکرم روحم از  . برداشته

 . دیگه کار نمی کنه
  می خوای برات یه ماشین بگیرم ببردت خونه ؟ -
سر جواب مثبت میدم و چند دقیقه بعد روی صندلی عقب یه تاکسی توی  با

میشم .سرم رو به شیشه ی ماشین تکیه دادم . سردی شیشه با  خودم مچاله
ی داره . آدم ها از جلوی چشمم با سرعت رد میشن . تضاد تن تبدارم عجب

تو زندگیم دیدم مثل همه ی اونهایی که می شناختم  مثل همه ی اونهایی که
می دون تا از من و سرنوشتم دور باشن . صدای  .انگار این ها همون هان که

انگار خواننده داره فقط برای من از من  . رادیو ی تاکسی توی سرم می پیچه
  . نهمی خو

 تو رفتی و من آغوشم که پر بود از تو شد خالی
 ستون کردم وجودم رو زیر یک سقف پوشالی

به چه ستون پوشالی ای تکیه داده بودم . ستونی که خودش روی سرم آوار 
 . شد . یه ستون سرد سنگی

 هنوز از یاد تو سبزم ولی افسوس تنها کم
 یه لحظه با تو آبادم، یه عمری سرد و متروکم

ک لحظه , همه ی اون حس خوب فقط یک لحظه طول کشید . من فقط ی
 . قدر یه چشم به هم زدن خوشبخت بودم

 تو یادم دادی از غصه نمی پوسم نمی میرم



 Ketabsaz.infoکتابساز بزرگتیرن رسانه رمان و کتاب در ایران   

  

Www.Ketabsaz.info 196 صفحه  

 

 من از آیینه با هق هق سراغت رو نمی گیرم
 نه دیگه هق هق گریه هم تسکینم نمی ده . اصال بی تو گریه هم معنی نداره

.  
 ارون به جز گریه نمی پرسمتو یادم دادی از ب

 نجاتم دادی از این تن تو رگهام بودی همچون سم
چه سمی ! حاال بدون این سم توی رگ هام هیچ چیزی نیست . رگهای خالی 

 . من رو نیستی پر کرده
دیگه سرم پر از صداست .انگار دوباره اون گوشی لعنتی رو کنار صورتم  حاال

مش .صداها بیداد می کنن . صدای متین نه انگار توی سرم فرو کرد . گرفتم
 ... تلفن صدای توی گوشی

 . قرارمون این نبود -
  . خیلی طولش دادی -
 . قرار نبود تو کار من دخالت کنی . برنامه های من رو به هم ریختی -
 . حاال هم فرقی نکرده . اگه مشکلت اینه باشه شرط رو تو بردی -
 . دم رامش می کنمهمه چیز رو خراب کردی . گفتم خو -
من هم گفتم همه چیز سر جاشه .دست خوشتم همین طور. شرط بندی رو  -

فکر نمی کردم تا اینجا هم بتونی پیش بری . همین که یه مدت به  . تو بردی
  ! پیچید یعنی کارت خیلی درسته .دست مریزاد پر و پام نمی

ی این گربه ی وحشی تو خودت رو کنار بکشی بزار از اول قرارمون این بود که -
نبود دست کسی دیگه ای زودتر بهش برسه.حمید  رو خودم به تله بندازم . قرار

 قرارمون این بود یا نه ؟
 . من کمکت کردم -
مرده شور کمکت رو ببرن . یادت رفته شرط بندی مون سر چی بود ؟ گفتی  -

م مقدس سراغ داری که رام هیچ کس نشده آتویی ازش نداری گفت یه مریم
 ... نیست زنی که

جوش نزن . قبولت دارم .باشه واحد های تجاری سر شهرک مال تو . مادیان  -
رکابم هم مفت چنگت . فقط روشو خیلی زیاد کرده بود . جون تو نمی  خوش

 . حال این بازی رو واس تو بزارم شد همه ی
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و اون رو رام کنم نه مادیان ت حمید خفه شو لطفا .عوضی .من می خواستم -
این شرط بندی کوفتی به  رو .چیزی که زیاده مادیان وحشی .همه ی حال

یک هفته فقط  . بردش بود نه به جایزش. من برد این شکلی دوست ندارم
دستت .  صبر می کردی اون توی چنگ من بود و برگه ی آزادی تو هم توی

 ... شرطمون
د ناراحت باشم بای. نمی دونم از شنیدن صدای حمید بیزارترم یا صدای متین

دیگه چیزی  که اتفاقی حرف های متین وحمید رو شنیدم یا خوشحال . اصال
میگذره  هم برای خوشحالی هست ؟ توی یه لحظه همه چیز از جلوی چشمام
. تمام حرفهای قشنگش ، امید دادن هاش ، دستای گرمش ، آغوش 

یه بوسه هاش ....خدای من همش دروغ بود ... همه چیز فقط  محکمش ،
عروسکی بودم که روش شرط بسته بودند . دیگه به کی  فریب بزرگه . من فقط

داشته باشم ؟ وقتی قلبم هم به من دروغ می گه .  اعتماد کنم ؟ به چی ایمان
هوایی برای نفس کشیدن نیست . کاش نباشه .  گنگ و گیجم . انگار هیچ

  . کاش من هم نباشم
کی تاکسی می ایسته . نمی فهمم که مدتی ایه که رسیدیم . با  نمی فهمم

باالخره به خودم میام . پیاده میشم و سعی می کنم جسم  صدای راننده
بکشم . داد و بی داد راننده نگاهم رو برمیگردونه  سنگینم رو دنبال خودم

 .کرایه تاکسی رو ندادم . به دستام نگاه می کنم  عقب . تازه یادم میفته که
نمیاد توی راه انداختمش یا توی خونه ی متین  کیفم همراهم نیست . یادم

گردنبندم رو پاره میکنم .فقط یه نگاه بهش  جا گذاشتمش . دست میندازم و
روانه میشه . پ گردنبند داره توی دستم پر پر میندازم انگار آویز پروانه ای شکل

ی باز در جلو تو می  دستم رو از شیشه . ی طالئی هم شرمنده ی روی عشقه
میندازم . بدون اینکه به نگاه متعجبش  برم و گردنبند رو کف دست راننده

آپارتمان که می رسم انگار آخرین  توجه کنم میرم توی ساختمون . جلوی در
گلدون جلوی آپارتمان حسنی  توانم رو هم خرج کردم . کلید یدک رو از خاک

جهنمی . انگار بهشت  مون خونه یبیرون میارم .می رم توی خونه , توی ه
 برای من یه سراب بیشتر نیست
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روی زمین  نمی دونم چقدر گذشته اما هنوز توی تاریکی گوشه ی سالن
ونم ت نشستم . فقط نشستم . به هیچ چیز فکر نمی کنم . به هیچ چیز نمی
یرون ب فکر کنم . ذهنم خالی خالیه . توی بن بستی افتادم که نمی تونم ازش

 فایده ای .وقتی همه ی خیاالتم اشتباه از آب دراومده اصال فکر کردن چه بیام
احساس  . داره؟ یخ کردم اما خوب می فهمم چیزی توی سینه ام داره میسوزه

نه  می کنم فلج شدم . حال آدم های محتضر رو دارم . نه می تونم زندگی کنم
در دوستش داشتم می میرم تا راحت شم .اونقدر به متین اعتماد داشتم اونق

انگار توی وجودش حل شده بودم . حاال که فهمیدم متین دروغه نمی  که
 چیم ؟ فقط یه شرط احمقانه ی ساده؟؟؟ فهمم پس من

چراغ که روشن میشه نور چشمام رو میزنه اما نمی بندمشون . به طرف در 
  . برمیگردم . متین پشت در ایستاده کیف من توی دستشه

 . متاسفم . قرار نبود این جوری بشه متاسفم . واقعا -
میاد . هنوز هم ساکتم . انگار سرمای وجودم توی نگاهم هم هست که  جلو

از یه قدم سر جاش یخ میبنده . یه کم مکث می کنه بعد ادامه  متین بعد
 . میده

رو توی یکی دو تا از مهمونی های شرکت دیدم . یه بار حرف از رام  حمید -
بود , سرگرمی مورد عالقه ی من . از اسبهای وحشی  اسبهای وحشی کردن

های وحشی . حمید ادعا میکرد زنی رو میشناسه که مثل سنگ  رسیدیم به زن
نمی کردم برای بدست آوردن یه زن انرژی زیادی الزم  سخته . هیچ وقت فکر

خودشون به طرفم جذب میشدن . مغرور ترین هاشون  داشته باشم . معموال
بفهمن رام من میشدن . اما حمید میگفت دختر  اینکه خودشوننهایتا بدون 

به راحتی از پسش براومد . می گفت  سرکشی رو می شناسه که محاله بشه
زندگی من رو بهم بریزه حاال به هر  اون قدر غد و یک دنده است که عزم کرده

ه ک بود . اینکه اراده ی اون دختری رو قیمتی که شده . یه جور دعوت به مبارزه
حمید قانون من رو میدونست , نه  . حمید ازش حرف می زد در هم بشکنم

این فرق می کنه . می خوام  دخترهای باکره نه زنهای متاهل . اما می گفت
کنار .می گفت نمی خوام  اونقدر بهش انگیزه بدی که خودش از سر راه من بره

ی خواد تلکم م همه ی زندگیم رو بهش باج بدم.حرف یه مهریه ی سنگینه و
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بدی نبود  کنه . گذشته از اون پروژه ی حمید برای شهرک سازی هم ایده ی
فکر  . .هر چند از شریک خوشم نمی یومد اما ... فکر نمی کردم این جوری بشه

ه ی می کردم تو هم یکی هستی مثل بقیه ی زنها , ظاهر بین و هوس باز منتها
 این دختر کوچولوی ترد و کم سرسخت تر .وقتی شناختمت ، وقتی فهمیدم

شیطونی که من میشناسم از اون تصویری که حمید ازش ساخته خیلی دوره ، 
برای عقب کشیدن خیلی دیر بود . زیادی درگیر این بازی شده بودم  دیگه

تو وایستاده بودم و پروژه ی شهرک رو هم شروع کرده بودیم  .وسط زندگی
م بهت صدمه بزنم . توی قرار من و میلیارد سرمایه .نمی خواست اونم با چند

 . نامردی ای نبود حمید چنین
حتی از حرفهاش  سکوت می کنه .کلماتش مثل آوار روی سرم ریخته. نگاهش

نامردی  هم سنگین تره . دلم می خواد داد بزنم بگم " دلم رو شکستی این
 نبود ؟همه چیزم شدی و بعد همه چیز رو ازم گرفتی . این نامردی نبود ؟

 ناهم چی بود ؟ این که دوِست داشتم ؟ این که باهات رو راست بودم ؟ موفقگ
شدی . برای خودت دست بزن . انگیزه ی زندگی کردن رو از من گرفتی " . دلم 

خواد توی گوشش بزنم . دلم می خواد همه ی اون احساسی رو که توی  می
ازش پس بگیرم . گلوم خشک شده . نفسم باال نمیاد . بلند میشم  من له کرد

پنجره . با آخرین توانم بازش می کنم . سرم رو بیرون می برم تا  و میرم سمت
نفسی تازه کنم . اما هوای شهر هم مثل دل من گرفته است .  بلکه بتونم

و رماشینی که از خیابون میگذره شیشه ی پنجره و دل من  صدای بلند ضبط
 . با هم می لرزونه

  آخرین سنگر سکوته
 حق ما گرفتنی نیست
 آسمونش هم بگیرید

 این پرنده مردنی نیست
 آخرین سنگر سکوته

 خیلی حرفا گفتنی نیست
  ای برادرای خونی

  این برادری تنی نیست
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می کنم شاید واقعا آخرین سنگر سکوته . اون هم همیشه توی سکوت  فکر
یدم هیچ وقت نگفت دوستم داره . هیچ وقت حتی نفهمیدم . نفهم بود .من

یه عزیزم خشک و خالی .صدای در خونه بهم می فهمونه  یه کلمه نگفت حتی
من می مونم و قفسم . دوباره چراغ رو خاموش می  که متین رفته . باز هم

خونه نیفته . اما با جای خالی قلبم توی  کنم تا چشمم به جای خالیش توی
خوابم , توی همون اتاق جهنمی . روی  ؟ میرم توی اتاقسینه چه کار کنم 

فرو میریزم. فکر می کنم کجای راه  زانوهایی که دیگه هیچ وقت راست نمیشن
سادگیم رو به مشتی باورهای کهنه ,  رو اشتباه رفتم که زندگی من این شد.من

هم عشقم رو به هیچ باختم .تن  پاکیم رو به زیاده طلبی یه نامرد و حاال
دراور جعبه ی یادگاری های  سته ام رو روی زمین می کشم. از توی کشویخ

 خیره میشم . حاال تازه آرشام رو بیرون می کشم . به تک تک وسائلی که توشه
خریده بودم تا باهاش  حالش رو می فهمم . نگاهم به تیغی میفته که براش

 م تا برایبود شوخی کنم . تیغی که هیچ وقت بهش ندادم . تیغی که خریده
بزاره به جای  اولین جراحی که به تنهایی انجام میده بهش هدیه کنم و بگم

هنوز هم  . اونی که توی شکم مریض جا گذاشته . تیغ رو توی دستم میگیرم
برای  . تیزه . برقش تنها روشنی ای که توی زندگیم دارم . خدا رو صدا می زنم

 . ین بار هم صدام رو نشنیدیآخرین بار صداش می کنم . توی دلم میگم " ا
اما  . خیلی وقته دارم صدات میزنم . دنبال یه نور می گردم . یه نور کوچیک"

و ر تو جوابم رو نمیدی . شاید باید خودم بیام تا جوابم رو بگیرم . کلید ضبط
 ." میزنم و به نوای غمگین خواننده گوش میدم .آهنگ "یکشنبه ی غم انگیز

ه هایی رو که خونده میشه می فهمم . سوزش زخم رو انگار تازه معنی کلم
سرد دستم احساس می کنم. صدای چک چک قطره های خون روی  روی مچ

 . میکنه .زیر لب زمزمه می کنم سنگ سرد اتاق آرومم
 خواهش ميکنم

 به فرشته ها بگو مرا در اتاقم تنها بگذارند
 

************ 
چشمهام رو می بنده . نمی دونم این باز می کنم .اما هجوم نور دوباره  چشم
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مبارزه ی بی خودیه که باز هم برای دیدن تالش می کنم . گیج و سبکم .  چه
سبک . مثل پری که با یه نسیم می تونه بلند شه . ذهنم خالی خالیه .  خیلی

نگاه می کنم . سفیدی دیوار ها چشمم رو می زنه . دستم رو تکون  اطراف رو
متوقفم می کنه . حاال که دیگه دیدم تار نیست لوله  سوزش عجیب نداده یه

وصلن می تونم ببینم . سر می گردونم . توی اتاق یه  هایی رو که بهم
تنها . قسمت من انگار همیشه تنهاییه . زیاد طول نمی  بیمارستانم . باز هم

جام . اونقدر خوش اقبالم که مرگ هم از من رو  کشه یادم بیاد چرا این
حتی نفس کشیدن هم برام مشکله . یه  . ه . گلوم خشک شدهبرمیگردون

 . بیدارم لبخندی تحویلم میده پرستار میاد باالی سرم . تا می بینه
 سالم خانوم . چه عجب چشم باز کردی . خوبی ؟ -

دلم نمی خواد جوابش رو بدم . اصال چه فرق می کنه جواب بدم یا نه ؟ اما یه 
 . ی خوره تا روی زبونم میادسوالی توی سرم اونقدر چرخ م

 من چطور اومدم اینجا ؟ -
  . چقدر صدام خفه و گرفته است ! حتی برای خودم هم غریبه

 . خیلی شانس آوردی . خدا بهت رحم کرد -
می کنم چه شانسی ! خدا توی مردن هم کمک نکرد . اون هم من رو  فکر

مسخره میاد ادامه پرستار اما همچنان با همون لبخند که به نظرم  . پس زد
 . میده

خدمتکارتون میاد می بینه نقش زمین شدی. می ره تو خیابون کمک بیاره  -
آوردی اون موقع صبح یکی از آشناهات می بیندش . می رسوننت  .شانس

دیرتر میاوردنت االن مهمون دنیا نبودی . بنده خدا  بیمارستان . یه کم
 . ت زیر سرمترسیده بود خودش هم رف خدمتکارتون اینقدر

بیچاره زهرا خانوم ! بیچاره من ! پس  . فکر می کنم باید دوشنبه بوده باشه
شنبه ی تلخه دیگه توی زندگی من  اون روز جهنمی هم یک شنبه بود . یه یک

دستم رو بگیره حاال درست  .فکر میکنم وقتی که باید هیچ آشنایی نبود که
 زندگیم .چشمهام رو دوباره تویموقعی که نباید یه آشنای غریبه سرک کشیده 

نداره . تازه یاد حرفهای آرشام  می بندم .دیگه این دنیا برای من چیز دیدنی ای
 ! ی غم انگیز میافتم , یاد آهنگی که گوش میکردم . یک شنبه
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باید بهش  نمی دونستم حاال تو این وضعیت چی بهم میگه . نمی دونم چی
آپارتمان  د از یه شب جهنمی ،جلویبگم .اون صبح به اون زودی ، صبح بع

 بهش من چی می خواسته ؟شاید اصال اتفاقی اونجا بوده شاید ...نمی تونم
 نگاه کنم به جاش زل میزنم به لوله ی شلنگ سرمی که دستم رو سوراخ کرده

نمی دونم باید ازش گله کنم که نذاشته حداقل راحت بمیرم . سرش داد بزنم .
به تو چه که من میخوام خودم رو بکشم . یا نه اصال هیچ چیزی به روی  که

نیارم و بی خیال بگم " هی رفیق ! چه عجب از این طرفا مرد !".اصال  خودم
دونم از زنده موندنم خوشحالم یا ناراحت . همه چیز یه تصمیم  هنوزم نمی

نیا بجنگم. با برای منی که عادت کرده بودم بی صدا و نرم با د آنی بود اونم
 . اون خودش شروع میکنه خودم درگیرم که

 . دوستت دارم . باورم کن -
فقط نگاهش می کنم .چه نگاهی داره . چقدر این نگاه آرام بخشه . اما فقط 

 . نگاهش رو میفهمم . جمله اش برای من خیلی گنگه
 نک یه فرصت به من بده . قول میدم هر کاری که بخوای برات بکنم . نگاهم -
دوستت دارم کوچولو . درسته اونی نیستم که تو انتظارش رو میکشیدی اما .

 . دارم دوستت
 . مات حرفاش موندم بیشتر از حرفاش مبهوت نگاهشم

بهم اجازه ندادی احساس واقعیم رو اون طور که هست بروز بدم .  تا حاال -
 . ر باشمهمونی باشم که هستم . می تونم مواظب تو باشم . بزا حاال بزار

تو میدونی تو زندگی من چه خبره ؟من یه شوهر دارم که دیوونه است . چی  -
 کار می خوای بکنی ؟ چه کاری می تونی بکنی ؟

سکوت میکنه و بهم خیره میشه . توی نگاهش هم شوق هست هم ناباوری 
 . هم هزار ویک حس دیگه

یمش اگر دیوونه است پس جاش توی زندگی تو نیست . باید بفرست -
 . تیمارستان

 .شوخی نمی کنم -
 .مکث می کنه .شاید لحن سرد و جدی ام به تردید انداختتش

 . من بین یه مشت دیوونه دارم زندگی می کنم -
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 .پس باید مثل خودشون دیوونه بشیم و باهاشون بجنگیم -
اما من دلم یه زندگی آروم می خواد . کنار آدمی که بتونم بهش اعتماد کنم  -

 . تونم بازم اعتماد کردن رو به یاد بیارم.اگه ب
به من اعتماد کن قسم میخورم تنهات نذارم. مگه دنبال آرامش نمیگردی ؟  -

 . اگه بزاری کنار تو آروم بگیرم آرامش رو به زندگیت برمیگردونم
 .اونقدر سیاهی دیدم که دیگه به هیچ سفیدی ای ایمان ندارم -
 دم اما از دست دادن تو بزرگترین اشتباهمن توی زندگیم اشتباه زیاد کر -

زندگیمه .نمی خوام به خاطر خوشبختی که می تونستم داشته باشم یه عمر 
 . بخورم . یه بار راهم رو اشتباه رفتم دیگه این کار رو نمی کنم حسرت

 با وجود همه ی چیزایی که از زندگیم برات گفتم ؟ -
نم تو مثل یه جواهر وسط زباله اونقدر از زندگی خودم درس گرفتم که بدو -

افتادی . کمیابی . نمی خوام از دست بدمت .مگه یه دفعه نمی  دونی
 . ریم با هم میریم خواستی بری .می

 .من نمی تونم با کابوس های زندگیم به همین راحتی کنار بیام -
 .بزارشون به عهده ی من بهت قول میدم همشون رو از سر راهت کنار میزنم -
ن نگاه کن . من وسط آتیش بازی گیر افتادم .می خوای بری وسط به م -

 . آتیش و خون ؟ نه !کار عاقالنه ای نیست . می رم اما تنها
  ما گر ز سر بریده می ترسیدیم -

 در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
یاد اون روز تلخ میفتم .هنوزم صدای گرم متین توی گوشم زنگ میزنه . هنوزم 

 . ه چیزی توی سینه ام میسوزهیادش که میفتم ی
 

پشت پیانو نشسته و این شعر و همراه نوای جادوئی سازش زمزمه می کنه . 
 . سرا پا گوش شدم برای شنیدن

 سیصد گل سرخ یک گل نصرانی
 ما را ز سر بریده می ترسانی

  ما گر ز سر بریده می ترسیدیم
 در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
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 ندر محفل عاشقان خوشا رقصید
 دامن ز بساط عافیت برچیدن

 در دست سر بریده ی خود بردن
 در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن

دفعه صداش قطع میشه. سر بلند میکنم ببینم چی شده . برگشته و  یک
زل زده . نگاهش پر از سواله اما چیزی نمی پرسه . به خودم  متعجب به من

  . شده میام صورتم خیس
با صدای تو همه ی دلتنگیا رو آب می کنه نتیجتا چیزی نیست . این آهنگ  -

 . چشمه ی اشک آدم می جوشه . ادامه بده لطفا
نشده اما بر میگرده و زدن رو از سر میگیره . من هنوز دارم تو روزی که  قانع

سر گذاشتم پرسه میزنم . امروز سر کار نرفتم دیشب اول هفته رو با یه  پشت
ه بودیم و حاال کبودی های صورتم رو کاری درست حسابی شروع کرد کتک

پوشوند پس صابون توبیخ رو به تنم مالیدم اما سر کار  هیچ آرایشی نمی
از خونه بیرون زدم . نمی دونم چی شد اما جای خرید  نرفتم . به هوای خرید

اختیارمو سپردم به پاهام . فقط میرفتم .بدون این  . شروع کردم به قدم زدن
کنم. به خودم که اومدم توی کوچه ای بودم که برام  فکر که به زمان یا مکان

داشتم . حسی که بهم میگفت برگرد . اما مثل  خیلی آشنا بود . حس بدی
وقتی فهمیدم کجام که برای برگشتن دیر  . همیشه لجبازی کردم و جلو رفتم

آرشام فاصله داشتم . جلوتر رفتم . خشک  شده بود . فقط دو تا در با خونه ی
مشکی ای پوشونده و روش عکس  . یخ بستم . روی دیوار رو پارچه ی شدم

چسبونده بودن . نه می تونستم  آرشام رو چسبوندن . انگار پاهام رو به زمین
دیوار و روی زانو هام افتادم .  جلو برم نه برگردم . خودمو کشوندم گوشه ی

عکس که  شیطون آرشام توی باور نمیشد .خدایا . زل زده بودم به لبخند
خمیده ای به زبون ارمنی  دستی روی شونه ام خورد . بی حال بر گشتم . پیرزن

حتی اگه فارسی هم  چیزیایی می گفت که نمی فهمیدم .با حالی که داشتم
خونه صدا  حرف میزد چیز زیادی متوجه نمی شدم . پیرزن کسی رو از توی

گفت و  رزن چیزی بهشکرد . یه مرد حدودا سی ساله از خونه بیرون اومد . پی
 رفت تو .مرد به فارسی ازم پرسید" میشناختینش ؟" فقط تونستم سری به
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تصدیق تکون بدم . یک دقیقه بعد پیرزن با لیوانی آب قند برگشت و چند 
  توی حلقم ریخت . به زحمت پرسیدم جرعه

 چی شده ؟ -
 . وابم رو بدهمرد اول مردد نگاهم می کرد . اما انگار از حالم فهمید که بایدج

 . سکته کرده -
 کی؟ -
 . درست یک هفته ی پیش -

گلوم رو چنگ زد . یک هفته ی پیش یعنی یک شنبه ی پیش .یک  کسی
رفته کلیسا ؟ آرشام من که می خواست مسلمون شه .  شنبه ی پیش آرشام

ابوالفضل )ع( رو دیدم . چرا آرشام با اون همه  آرشام که می گفت معجزه ی
اونقدر مهربون بود بعد از چند سال هنوزم که  اون ؟ اون که شیطنت ؟چرا

چشماش پر از اشک میشد . با اون همه امید  وقتی مریضی رو از دست میداد
جیغ و داد دو تا بچه از توی خونه ی . به زندگی خدایا چه بالیی سرش اومده

من رو جای دیگه میبره .صداش  پیرزن حواس مرد رو پرت میکنه و حواس
 :گوشم هست توی

مهربون بشم . از اونا که بچه هاشون رو دور از  من می خوام از اون باباهای "
حسابی با هم هله هوله می خورن . اما بهت  چشم مامانه می برن بیرون و

دوست داشته باشم , حتی بیشتر از  قول می دم تو رو بیشتر از بچه ها
 " دنیا دوست دارم دخترمون .اصال من تو رو بیشتر از همه ی

  . باورم نمیشه
تنها جایی که احساس آرامش میکردم پیش متین بود . چقدر سنگینم . انگار 

  . تمام بار گناه این جریان روی دوش منه
 ... سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

 
به اتاق خفه ی بیمارستان برمیگرده .نگاهم می افته به جای خالیش  روحم

قه ی قبل روش نشسته بود .توی دلم میگم .حاال که تا یه دقی روی صندلی
می تونم احساس آرامش کنم . فکر میکنم باید برم .  دیگه نمی دونم کجا

فرار کنم .از دست حمید، از دست همه ی خاطره های  میرم . تنها میرم . باید
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 . خودم گذشته ام ،از رها حتی از
 

مدت رنگ و  م توی همیننگاهم رو می دوزم به نمای ساختمون . انگار اون ه
اول  لعاب خودش رو از دست داده . می رم طرف در ورودی . باز هم مثل بار

برای از  پاهام می لرزه . نمی فهمم امروز از چی نگرانم ؟ حاال که دیگه چیزی
 دست دادن ندارم . هر چند این دفعه هم شبیه اون باراومدم برای بدست

 ت آوردن دل حمید و این بار برای بدستآوردن. اون بار اومدم برای به بدس
آوردن آزادی .باالخره تصمیم خودم رو گرفتم . نمی دونم کاری که می کنم 

 . یا نه اما تصمیم گرفتم درسته
پریده ی خودم می ندازم . دست  توی آینه ی آسانسور نگاهی به قیافه ی رنگ

خورده به خواد شکست  بند بافتم رو روی زخم مچم مرتب میکنم .دلم نمی
صورتم رو سرخ می  نظر برسم . با دست به گونه هام می کوبم . " با سیلی

  " . کنم
نگاهش می کنم  . پشت میز منشی این بار یه دختر خوش رو نشسته

به  خوشگله و لوند . با وجود لنز های شفاف چشمای درشتش درشت تر هم
ریف موهای نظر میان . با لبخند بهم خوش آمد می گه و با یه حرکت ظ

  . ایش رو از توی صورتش کنار میزنه نسکافه
 بفرمائید ؟ -
 می تونم مهندس کاویان رو ببینم ؟ -
 قرار مالقات داشتین ؟ -
 . شخصیه -
 بگم چه کسی می خواد ببینتشون ؟ -

دیگه دلم نمی خواد بگم همسرشون . بگم هم مجوز ورود خودم رو باطل 
 . مکردم . بی حوصله فقط اضافه می کن

 . صدرائی . بگید راجع به فسخ قراردادمونه -
پرونده ای رو برمیداره و می ره به اتاق حمید .صدای پاشنه های  منشی

رو میکشونه پی قدمهایی که خرامان و شبیه به مانکن های  کفشش نگاهم
اینکه پشت در اتاق از جلوی دیدم محو میشه . از پشت  روی سن بر میداره تا
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خنده ی طنازش رو می شنوم . بعد از چند دقیقه  صدای زنگدر هم به خوبی 
راهنماییم می کنه . حمید با اقتدار به صندلیش  بیرون میاد و به طرف دفتر

لبخند کریه پیروزمندانه نشسته .روی میزش یه  تکیه داده . روی لباش یه
خودنمایی می کنه. سنگین و خسته قدم  گلدون کوچیک پر از گلهای نرگس

شینم . تمام سعیم رو می کنم که  رم و میرم روی مبل رو به روش میبرمیدا
 . له کردی محکم حرف بزنم . که بگم مهم نیست اگه من رو

 . اومدم قبل از اقدام رسمی با هم به توافق برسیم -
 . خوبه . سر عقل اومدی -

 . توی دلم میگم کاش منم همین نظر رو داشتم
 . اهم دلیل خوبیهدادخواست طالق دادم . عدم تف -
 موافقم . مهریه چی ؟ -
 . پدرم بهم یاد نداده هر جور پولی رو بخورم -
 . جای تو من می خورم اونم با میل ، یه آب هم روش -

  . اون یه قهقه ی چندش آور می کنه و من فقط پوزخند تلخی میزنم
 . نمی خوام تا تموم شدن کار کسی چیزی بفهمه -
 . این طوری بهتره -
 . لند میشم تا برم که صدام میزنهب

 . عکس و فیلم هاتم توی محضربهت میدم -
  . مهم نیست -

میپره . با تعجب نگاهم می کنه .بی توجه راهم رو ادامه میدم و  لبخندش
منشیش با لبخند بدرقه ام می کنه . بعد با یه سینی که توش دو  . میام بیرون

د .نمی دونم بوی قهوه بهتره یا بوی است میره تو ی دفتر حمی تا فنجون قهوه
فکر می کنم باید همسن باشیم ولی واقعا هم سن و  . عطر محرک دخترک
 سال به نظر میایم ؟

********** 
ها و وسائلم رو بی توجه توی چمدون می ریزم . فکر می کنم توی این  لباس

یشه دفعه ی چندمه که چمدون می بندم ؟ اما این بار چمدونم از هم دو سال
کوله بارم این دفعه پر از بغضه . بغضی که باید یه روزی یه جایی  . سنگین تره
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 . فریاد بزنمش
سالن  صدای باز شدن در هم نمی تونه توجه ام رو جلب کنه . حمید میاد توی

 و برعکس این همه مدت سالم میکنه . حوصله ی سر بلند کردن هم ندارم چه
 انمود کنم وجود نداره .میفهمم که دارهبرسه به جواب دادن .ترجیح میدم و

 میکنه ولی بعد میره توی اتاق خودش و من به کارم ادامه میدم . یادم برندازم
 میفته حاال که هست حلقه و یکی دو تیکه طالیی رو که خانواده ی اون برام

خریده بودن و پیشم مونده رو از جواهرات خودم جداشون کنم و بهش 
واهرات رو از اتاق خوابم میارم و می برم به اتاقش . کیف جعبه ی ج . برگردونم

رو روی تخت باز کرده و دنبال چیزی می گرده . مدارکی رو  سامسونتش
تا نقشه روی تختش ولو شده که باید مال همون  دورش پخش کرده . چند

کنارش بازه. بی هیچ حرفی جعبه رو میزارم  شهرک کذایی باشه .لپ تاپش هم
شرکت میفته که پس زمینه ی صفحه  ه نگاهم به تصویر منشیکنار دستش ک

جذابه .زیر عکسش به  ی لپ تاپش شده . چهره ی دخترک توی عکس هم
داره ! ساکت تر از  انگلیسی اسم تینا حک شده . تینا ! چه لبخند اغواگری

میبندم و یک لحظه  اونچه که رفتم تو ی اتاق بیرون میام . در رو پشت سرم
له بالفاص می کنم . صدای زنگ موبایل حمید بلند میشه و حمیدبهش تکیه 

برام  جواب میده . صدای صحبت کردنش رو از پشت در میشنوم . صدایی که
  . خیلی غریبه . صمیمی , گرم و پر شور

 جونم -
- ... 

 تو خوبی گلم ؟ -
 ابخوام بیشتر از این بشنوم . از در خودم رو می کنم . چقدر دلم می خواد  نمی

آرامش به جایی تکیه بزنم . حتی اگر شده به صفحه ی مونیتور یه لپ تاپ 
 . کوچیک

********** 
صندلی های سفت دادگاه خانواده نشستیم و قاضی که مدام دستی به  روی

میکشه از پشت عینک پنسیش زل زده به ما .بیشتر به من  ریش پر پشتش
زده زیر دلم که می خوام به بهونه ی عدم تفاهم از یه  البته که از نظرش خوشی
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جدا شم . دوباره نگاهش رو از من میگیره و می  !مرد سالم جوون و خوب
صداش که بلند میشه حمید رو مخاطب قرار  . دوزه به پرونده ی جلوی روش
همکالم بشه دامنش به گناه نکرده ی من آلوده  میده . انگار میترسه اگه با من

 . بشه
 با این تفاسیر شما با دادخواست طالق همسرتون موافقین ؟ -
 . بله -
 خانوم باردار نیستن ؟ -
 .نه -

  . توی دلم میگم چرا . من تموم ناکامی های دنیا رو آبستنم
********** 

دوباره خطش میزنم .  سرم پر از فکر و خیاله . هر بار یه جور تصمیم میگیرم و
به صفحه ی  . سابی روی تمام افکارم میندازهصدای زنگ موبایلم یه خش ح

یگم بی م گوشی که نگاه میکنم . دستم برای برداشتنش پیش نمیره . توی دلم
 . خیال بزاره بره روی پیغام گیر

فشار میدم . انگار ته دلم می خوام صداش  اما توی آخرین لحظه کلید سبز رو
شور و گرم حرف زدن و شروع میکنه پر  رو بشنوم . مثل تمام این چند وقته

به جای اینکه حرفاش رو  من فقط جواب های کوتاه بهش میدم . بیشتر
 . دلگرمی می پاشه بشنوم به تن گرم صداش گوش میدم که ته وجودم یه کم

 .کاش میزاشتی برات وکیل بگیرم -
 این وکیل تو چه کار می خواست بکنه ؟ -
ید حتی مجبور نبودی دیگه حداقل مجبور نبودی دنبال کارات بدویی . شا -

 . ببینیش
رو نمی دم . نمی گم خودم میخواستم پله های دادگاه خانواده رو باال  جوابش
برم بلکه کاری برای انجام دادن و چیزی برای حواس پرتی داشته  و پایین

دوباره می اومد سراغم و داوطلب میشد تا سرم رو گرم کنه .نمی  باشم . وگرنه
برنجه . اما اون حتی سکوت من رو خیلی خوب تفسیر  که خوام چیزی بگم

 . میکنه
مژده می دونم که نمی خوای تلخ باشی . ولی تلخ باش هر جور که راحتی  -
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 . باش اما فقط باش
که نمی دم بحث رو عوض میکنه . دوباره شروع میکنه به تکرار  جواب

دمشون . باز چند وقت این قدر ازش شنیدم که دیگه از بر ش چیزهایی که این
می بافه . از چیزایی میگه که می دونه هنوزم ته دلم رو  نقشه میکشه . رویا

روی زخم دلم یخ میزارن .توی ذهنم یه لحظه حمید رو  می لرزونن .چیزایی که
میستم و خونریزی و مرگش رو یواش یواش و با  تیکه تیکه می کنم . وای

، یه بچه ی کوچولو ، یه خانواده نزدیک دریا  لذت تماشا می کنم .بعد یه خونه
چیزایی که خیلی دلم می خواد باورشون کنم .  . خوب و یه زندگی آروم تا ابد

فیلم ها دور از دسترس به نظر میان .یه لحظه  اما برام شبیه داستان های توی
فیلم هم باشه من اون سوپر استار  میترسم .مگه من کی ام ؟ حتی اگه

گوش میدم ، خوب که ته مونده  م نیستم .خوب کهخوشگل ولوند و زرنگ فیل
بیرون میکشه و جمع  های انگیزه و انرژی رو از گوشه گوشه های وجودم

 . میکنه به قول خودش تلخ میشم
 بسه دیگه سرم رو بردی . خسته نشدی از این قصه های تکراری ؟ -
 رو شهرزاد قصه گو هم اگه قرار بود همون شب اول خسته بشه که زندگیش -

 . می باخت
 . شهرزاد یه زن بود زن ها هم همه احمقن . آخرش هم زندگیش رو باخت -
  . همه یه روزی می بازن. مهم اینه که تا لحظه ی آخر خوب بازی کنی -

 . یه کم مکث میکنه .جدی میشه . لحنش دیگه نرم نیست
مژده منم مثل تو معنی خیانت رو می فهمم . خیانت فقط دل خائن رو  -

کنه . خیانت افکار اونی رو هم که خیانت دیده است سیاه می کنه .  سیاه نمی
که وقتی میفته توی آب همه چیز رو تیره میکنه . نمیخوام توی  مثل جوهری
بمونیم .می خوام دستت رو بگیرم و از روی این آتیش بپریم . تو  این سیاهی

و هنوز بلدی .جا نزن تو راه خوب بودنو ، خوب زندگی کردن ر . باشی می تونم
 . عزیزم
نمی گم اما حرفاش رو قبول دارم هر چند گاهی اوقات تنها راه واسه یه  چیزی

  . دوباره سوختنه . سوختن و سوزوندن و از دل خاکستر بیرون اومدن تولد
***************** 
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جمله و چند تا امضا . باورم نمی شه همه ی چیزی که از این دو سال  چند
ونده همینه . از در محضر بیرون میام . فکر می کردم بعد از طالق م جهنمی

راحتتر نفس بکشم . اما هنوز هم نفس هام سنگینه .فکر میکنم  باید بتونم
اینه که هنوزم نتونستم به کسی از خانواده ام چیزی از این  شاید به خاطر

اما با سبکی میره سمت ماشینش . پشت فرمون  جریان بگم . حمید
این بار هم خوشتیپه .حمید که در  . ینش همون دخترک منشی نشستهماش

برمیگرده سمتش . نمی فهمم چی به  ماشین رو می بنده و دختر با یه لبخند
تکون سر بهش جواب میده .دختر  حمید می گه که حمید با یه لبخند گرمتر و

می  لحظه توی خیابون فقط من , تینا پاش رو میزاره روی گاز و بعد از یک
انتظار من رو می کشه .  مونم و تاکسی که دو تا چمدون توی صندوق عقبش

 . دو تا چمدون ! حاال تموم زندگیم اینه

پنجره ی خونه ی روشنک ایستادم و به بیرون نگاه می کنم , به بارون .  پشت
 مردمی که زیر بارون می دون تا سر پناهی پیدا کنن . یاد اون روز بارونی به

 یاد هدیه ی آرشام . جعبه ی موزیکالی که همیشه روزای بارونی نوای میفتم .
مالیم آهنگش روح من رو میشست . می رم سمت چمدونم که گوشه ی اتاق 

تموم محتویاتش رو زیر و رو می کنم تا یادم میاد جعبه ی  . گذاشتمش
رو توی خونه ی حمید جا گذاشتم . آه سرد حسرتی که از  یادگاری های آرشام
کرختم می کنه . کاش فقط جعبه ی موزیکال رو جا  سینه ام بیرون میاد

جا گذاشتم . تمام خاطرات خوبم رو . یک  گذاشته بودم . من همه چیز رو
اینکه پشیمون شم شماره ی خونه ی حمید  لحظه دل می زنم به دریا و قبل از

برای این که از یه چیزی مطمئن بشم .  . نمی دونم چرا . شاید فقطرو میگیرم 
میشم و می خوام تماس رو قطع  به همون سرعتی که تصمیم گرفتم پشیمون

 . کنم اما دیگه دیر شده
 . الو -

 . صدای زنی که جوابم رو می ده مرددم می کنه
 بفرمائید ؟ الو ؟ -

 . از جایی دورتر صدای حمید به گوشم میخوره
 کیه عزیزم؟ متینه ؟ -
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صدا یعنی اشتباه نگرفتم .صدای زنگدار تینا رو هم میشناسم . یه لحظه  این
میکنم اصال برای چی زنگ زدم ؟ گوشی رو قطع می کنم . چشمام رو  فکر

رو یه لحظه تصور میکنم . چهره ای که به نظرم عجیب شبیه  میبندم و چهرش
اد آوردنش یه پوزخند روی صورتم اول حمیده . با به ی به نازنین ، عشق

عزیزم رو تکرار میکنم . این تینا خانوم ظاهرا خوب  میشینه . توی دلم کلمه ی
که به این زودی شده عزیزم .دوباره پیش خودم  چم حمید رو به دست گرفته

 زوده ؟ میگم زود؟ شاید من فکر میکنم
که  رق میکنهفکر میکنم حاال که اون مژده مرده چه اهمیتی داره . چه ف

خاطراتش هم بمیرن . تو دلم میگم تو خودت خواستی که از نو شروع کنی 
خاطرات هم یه قسمتی از همین نو شدنن .باید بریزیشون دور .  .اون

 . پنجره . هنوز هم بارون می باره برمیگردم پشت
 

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

 ه اندازه ی یه کوه سنگینهبر پا شده . مامان و بابا دوره ام کردن . سرم ب بلوایی
 از شدت سر درد دلم می خواد سرم رو محکم به دیوار بکوبم . بعد از ده روز .

تازه جرات کردم بیام خونه و خبر طالقم رو بهشون بدم .عکس العملشون اگه 
چیزی که تصور می کردم بدتر نباشه بهتر نیست .هر چند برای من که نمی  از

بپاشم و حقیقت رو بگم قابل درکه .دستام رو  روی زخمهای خودم نمک خوام
  . گوشهام . شاید از این همه سرزنش و نصیحت راحت شم گذاشتم رو

 سرخود طالق گرفتی که چی بشه ؟ -
مگه روز اول بهت نگفتم باید با شوهرت بسازی ؟ تفاهم نداشتیم یعنی چی  -
 ؟
 طالق نمی گیره .اصال سر چی بحثتون شده ؟ آدم که تا تقی به توقی خورد  -

 حاال چرا هیچی نمی گی ؟
 . باالخره بهم مهلت جواب دادن میدن

من که هر چی میگم شما بازهم حرف خودتون رو میزنین . چند دفعه باید  -
بدم . حمید همش دنبال کار و زندگی خودشه . سالی به دوازده ماه  توضیح
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 . شممنم آدمم ازدواج نکردم که همش تنها با . من نمی بینمش
اول ازدواج همه همین جورین . همین بابات تا چند سال شبانه روز سر کار  -

 . بود
بابا می خواست با شما باشه و موقعیتش بهش اجازه نمی داد . حمید  -

خواد بمونه . من هر کاری می تونستم کردم ولی اون دلش نمی  دلش نمی
 . خواد یه جا بند شه

 . خونه و زندگیش نشده ببین چه کار کردی که پسره بند -
من چه کار باید میکردم ؟ تقصیر من چیه که اون یللی تللی با دوستاش رو  -

 به خوردن شام کوفتی که من درست میکردم ترجیح میداد ؟
من که دختر خودم رو بهتر میشناسم . بسکه زبونت تند و تیزه البد . این  -

 نیستی دیگه ؟ همه مردم چی کار می کنن ؟ حاال طالق بگیری تنها
بار یه زندگی دو نفره رو تنهایی دوش کشیدن , همیشه تنها بودن , از این و  -

 اون حرف شنیدن . اینا به نظر شما کم چیزیه ؟
 . بابا عصبانی میاد طرفم . معلومه خون خونش رو می خوره

حاال جواب حرف مردم رو میخوای چه جوری بدی ؟من این حرفا سرم نمی  -
 . زنگ بزن خودش بیاد ببینم حرف حساب شما دو تا چیهشه . اصال 

 ...بابا ما طالق گرفتیم تموم شد . ما -
 . گفتم زنگ بزن -

 . شماره ی موبایل حمید رو می گیرم . بی حوصله جواب میده
 . دیگه چی می خوای از جونم -
 . بابام می خواد ببینتت -
نامم بود به من مربوط به من مربوط نیست . اون موقع که اسمت تو شناس -

 . نبود که حاال باشه
 ... حمید دارم میگم -
ببین من زندگی خودم رو دارم . یادت باشه که عکسات دست منه . نمی  -

آبروت بره . من به زودی ازدواج می کنم .با اونی که دوسش دارم .  خوای که
 . بردار دست از سرم

  . ابا و سرزنشگوشی رو قطع می کنه و دوباره من می مونم و ب
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بابا که دوباره  . یکی دو هفته گذشته اما هیچ چیز عوض نشده حتی یه ذره
سنگینه .  رفته توی الک دفاعی خودش و باهام حرف نمیزنه . مامان هم سر

تکون  اما من رو گذاشته زیر ذره بین کنترل نامحسوس خودش . تا میخوام
 .هه! بیشتر شبیه به یه زندانیم .عجب زندگیبخورم اعمال قانونم میکنه 

 . مزخرفیه
پذیرایی در رفت  امروز اما همه چیز یه جوریه . مامان از صبح بین آشپزخونه و

هم خبر  و آمده . بدون حس ششم هم می تونم بگم که یه خبریه . احتماال
 . مهمونی .دور و برش میپلکم بلکه یه چیزی بگه اما فایده ای نداره

 ان خبریه ؟مام -
 از شاهکار جنابعالی خبر جدیدتر ؟ -
مامان تا کی میخوای سرکوفت این قضیه رو توی هر جمله ات به من بزنی ؟  -

  به چه زبونی باید بگم وصله ی همدیگه نبودیم ؟
 مگه لباسه که وصله بخواد ؟ سر خود رفتین سر یه باالی چشمت ابروه طالق -

 اده هاتون رو نکردین . شماها مگه بزرگترگرفتین اصال هم فکر آبروی خانو
 نداشتین ؟

مامان من از من کوچیکتر این رو قبول کن دندون کرم خورده رو باید کند  -
 . انداخت دور

 .یه جوری طالق طالق میکنی انگار نقل و نباته -
نقل و نبات نیست . اتفاقا زهر هالهله . تلخیش رو هم به حد کافی  -

کنم از جنگ و دعوا خسته شدم . از نگاه در و همسایه از  اما چه کار . چشیدم
دنبال هیچی خسته شدم . شما چه میدونید من چقدر خودم رو به در  دویدن
 . کوبیدم . طالق رو واسه همین جور موقع ها گذاشتن دیگه و دیوار

چی شده .تو همش میگی نمی دونید ،نشد چراش معلوم  خب بگو بدونیم -
اروپایی شدی . اون از اون پسر ارمنیه . اینم از این  یادینیست .نکنه تو ز

  . بساطت
شنیدن اسم آرشام میشکنه .سکوت میکنم . می مونم چی بگم . بگم  دلم با
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حواسش به زندگی کوفتی من بیشتر بود تا شماها . بگم الاقل  همین پسره
دوست و همکارش هوای من رو داشت .چند بار از زبون اون  دورا دور از طریق

رو خط بکش ؟ گفت برو ؟ یا حاال که اوضاع به ظاهر  بهم گفت دور این بازی
کنم . که چی ؟ به من چی میرسه اونوقت ؟ نگفتنم  آرومه آشوب بی خود به پا

 . سکوتم خیلی زود حوصله ی مامان رو سر میبره . یه درده . گفتنم هزار درد
همین دیگه . بابات امشب آقای کاویان رو دعوت کرده دو تا خانواده  -

 . بشینیم بلکه بفهمیم حرف حساب شما دو تا چیه
چیزی توی مغز سرم تیر میکشه . دستم رو روی سرم میزارم و فکر میکنم  یه

جلسه ی شور خانوادگی رو کم داشتم تو این هیر و ویری .خودم رو به  فقط یه
 . کنم و میرم سمت اتاقممی زور جمع

 ... مژده اگه هنوزم توی سرت فکر اون پسره است بهت بگم -
 . مامان مسلمون من اینقدر تن یه مرده رو توی گور نلرزون -

فهمم کی صدام این طوری بغض گرفت به خودش .برنمیگردم تا عکس  نمی
شماره ی ببینم .می رم توی اتاق و در رو روی خودم میبندم . العمل مامان رو

که رد تماس میده . دوباره میگیرم و باز هم جوابی نمیگیرم .  حمید رو میگیرم
میکنم به بد و بیراه گفتن . ای تو روحت حمید . مرده شورت  توی دلم شروع
  . نمیشی .به جهنم که جواب نمیدی رو ببرن که آدم

نم این باز نکردم . دیگه نمی تو خدا رو شکر که چمدون هام رو درست حسابی
این جا جای موندن نیست  وضعیت رو تحمل کنم . حتی برای چند وقت .نه

محکوم هم باید بشم  .نمی مونم تا تنهایی امشب محاکمه ام کنن و البد
 . میگیرم .نفسم رو باحرص بیرون میدم و توی یه تصمیم آنی شماره

 .سالم مژده ام -
 . به به سالم . چه عجب از این ورا -
 چطوره ؟ کار و بار -
 . به لطف شما عالی . حال و روزتون متعالی -
  خواهرت چطوره این چند وقت ازش خبری نیست . ازش خبر داری؟ -
 . خوبه . فعال پیش نامزد بعد از اینشه -
 . اوضاعش چطور پیش میره ؟ دلم براش تنگ شده -
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گراش به تو بیشتر میرسه تا به ما .نترس . سرش گرمه که ازش خبری  -
پسره داره عین پروانه دورش میچرخه .خب منم بودم استفاده  . یستن

 . میبردم
 این خواهرت کلش بوی قرمه سبزی میده . کار دست خودش نده ؟ -
بی خیال این ورپریده لشکری رو برده دم چشمه و تشنه برگردونده . این  -

 . پسره رو من دیدم . بخاری ازش بلند نمیشه
چی میدونم که یه چی میگم . هواش رو داشته  داداششی مثال خره .یه -

 . باش
  بعد زیر لب میگم منم یه زمانی خیلی ادعای زرنگی داشتم

 . حواسم بهش هست -
 . راستین می تونی بیای دنبالم ؟می خوام این یه مدت رو برم هتل -
 هتل چرا ؟ مگه خونه ی خواهر ما چشه ؟ -
دونی مزاحم یه زوج عاشق بودن  نمی خوام االن برم اونجا . خودت که می -

 ! گناهه
 ...چرا نمیری پیش -

 . می پرم توی حرفش . نمی خوام ادامش رو بشنوم
 . بیخیال . این رفیقمون رو دیدی بهش سالم برسون -
 . دیوونه دوستت داره . باهاش به از این باش -
میدونم دوستم داره . مشکل اینجاست که من نمی تونم جواب این دوست  -

 . داشتن رو اون طوری که باید بدم
 . یه کم مکث میکنه و بعد پی بحث رو دیگه نمیگیره

 کی بیام دنبالت ؟ -
 می تونی یه ساعت دیگه بیای ؟ -
 . منتظرم باش -

میدونم  . رو توی چمدون هام می چپونم . از آواره بودن خسته شدم وسائلم
می تونست بکنه اما انگار  از راستین خواستم یه راننده ی آژانسم کاری رو که

خبر به گوش اونم برسه .نمی فهمم این با دست پس زدن ها  فقط میخواستم
هام چه معنی میده . اما می دونم باالخره باید یه  و با پا پیش کشیدن
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با وجود تمام جریانات تو همه ی این بازی  تصمیم درست بگیرم . اون که
ببینم بازم کلید خونه اش رو پیش  کنم های من پا به پام اومده .دل دل می

 . کش برام میفرسته یا نه
طرف اون طرف سرک میکشم که چیزی رو جا نذارم باز . توی کمد  به این

سجاده ی یادگاری مادربزرگ . ته دلم یه جوری میشه . فکر  چشمم می افته به
رو فراموش کردم زندگیم این جوری شد . از وقتی دور  میکنم از وقتی خدا

چیز خراب شد . نا امید شدم کینه ای و انتقام جو  تقاداتم خط کشیدم همهاع
همون وقت سرک کشید توی وجود مژده .به ساعتم  شدم . سردی و تاریکی از

می پرم و وضو میگیرم و سر سجاده می ایستم  . نگاه می کنم .هنوز وقت دارم
رم تا عمیقی می کشم . دست میب . همین که سالم نمازم رو میدم نفس

قنوتم با خدا درد و دل کردم  صورت خیسم رو پاک کنم مثل قدیم اونقدر توی
دست هام رو بلند میکنم و . که بغض سنگین توی گلوم بعد از مدت ها ترکید

ببخشم . کمکم کن  بلند بلند میگم . " خدایا کمکم کن ببخشم اگر باید
 " فراموش کنم اگر که نباید ببخشم

جمع میکم و توی وسائلم میزارم . چمدون هام رو  وبلند میشم و سجاده ر
زیر لب دعا می کنم تا قبل از برگشتن مامان سر  کشون کشون می برم دم در و
دلم میدونم حاال که با خدا آشتی کردم جواب  و کله ی راستین پیدا بشه .ته

که می خوام درست نباشه .توی همین  دعاهام رو میده حتی اگه اون چیزی
میکنم .حدسم درست بوده منتها با  به صدای بوق ماشینی سر بلند فکرام که

 . یه کم تفاوت، جای کلید خودش اومده دنبالم
حرف پیاده میشه و چمدونهام رو میزاره توی صندوق عقب . در جلو رو باز  بی

و منتظر نگاهم میکنه تا سوار شم . توی نگاهش دلخوری هست ،  میکنه
بی حرف میشینم . وقتی میشینه نفسش رو پر  هست .منم نگرانی و دلتنگی

رو یه بار باز و بسته میکنه و سعی میکنه لبخند  صدا بیرون میده . چشماش
تکون میده .دستش رو به طرفم دراز میکنه تا  بزنه . برمیگرده طرفم و سری

 . باهام دست بده
  سالم خانم خانما -

 . به دستش نگاهم نمی کنم
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  . سالم -
  . میزنه به من و یه اینچم تکون نمیخوره همین طور زل

 . اگر منتظری تا باهات دست بدم باید بگم معذورم -
ابروهاش توی هم گره میخوره و لبخند زورکیش تبدیل به یه پوزخند حرص 

 . آلود میشه
 فقط با من ؟ -
 نه از این به بعد با همه ی آقایون -
و میکشه کناره ی لبش کم نگاهم میکنه و بعد دستش رو عقب می بره  یه

کردن چیزی که وجود نداره اما درحقیقت برای اینکه لبخندش رو که  برای پاک
 . واقعیه جمع کنه این دفعه

 همین اخالقات آدم رو دیوونه می کنه -
راه میفته . بعد از یه مدت طاقت نمیاره و هر چی توی دلشه تو یه جمله 

 . بیرون میریزه
  ی هم قبولم نداری ؟دیگه قد یه راننده تاکس -
  نخواستم از کار بندازمت -
 . یه دلیل بهتر میاوردی الاقل . یه زمانی با هم دوست بودیم مثال -

 . سکوت میکنم . میره سمت غرب تهران که صدام درمیاد
 ! فکر نکنم این طرفا هتل باشه ها -
 . چند وقت پیش یه آپارتمان نقلی این اطراف خریدم -
 خوب به من چه ؟ -
 ! مژده -
  دست بردار -

دندون هاش رو طوری روی هم فشار میده که صدای قرچ قرچشون بلند 
 . میشه

 . محض رضای خدا ! یادمه اون موقع ها بهم اعتماد داشتی -
 به تنهایی احتیاج دارم -
 کی گفته من قراره مزاحمت بشم ؟ -
  . درست کنمخب این جوری که مجبورم خودم شام و ناهار  -
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بلکه با شوخی از این قضیه رد بشیم . سری از روی تاسف تکون میده  میخندم
عوض میکنه .حوصله ی مرافعه ندارم . دلم میخواد جو رو تغییر  و مسیر رو

 . بدم
 چه خبر ؟ -
 کارات داره جور میشه . نهایت تا آخر ماه ویزات میاد . تا چند وقت دیگه از -

احت میشی . توی ساحل سان شاین میخوری و به شر همه ی ما با هم ر
 . میخندی ریش هممون

 نمی فهمم چی میشه که از دهنم می پره
 . از فرار کردن خسته شدم -

  . برمیگرده و گرم نگاهم می کنه
  . خب بمون -

پوزخندی می زنم و سرم رو برمیگردونم سمت شیشه . اما تا نیشم رو نزنم 
 . آروم نمیشم

 !!! هنمایی های تو همیشه کمکهمی دونی را -
 

************** 
جلوی بیمارستان رو برای بار سوم باال و پایین میرم . میدونم دارم  خیابون

دست دست میکنم . شاید تقصیر خودم بود که نخواستم برم مطب .  بیخودی
یه بیمارستان آشنا ، یه تیکه از گذشته برام سخت تر از رفتن  حاال اومدن توی

روانپزشک به نظر میاد .میدونم که بعد از این همه ماجرا با  ب دکتربه مط
خودم هم داشتم سر خودم می آوردم کمک گرفتن از یه  وجود بالیی که

میدونم گاهی برای کمک گرفتن باید دست دراز کرد  . متخصص ایده ی خوبیه
 . غرق میشی وگرنه زیر آب فرو می ری ،

نگاه میکنم  ی عریض و طویل بیمارستان روجلوی در ایستادم با تردید راهرو
ه . آرش باش که با شنیدن صدای زنگ موبایلم از جا می پرم . فکر میکنم باید

حه ی صف البد بسکه دیر کردم زنگ زده ببینه کجا موندم . چشمم اما وقتی به
گوشیم میفته نفسم حبس میشه . اسمش که جلوی چشمام روشن و 

توی وجودم میپیچه . عقلم میگه دیگه  همون حس همیشگی خاموش میشه
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؟ اما دلم ، دل احمقم برای خودش یه ساز دیگه  بسه . کم کشیدی تا حاال
به حرف کدومشون گوش کنم کلید سبز رو فشار  میزنه . قبل اینکه بفهمم باید

 . یادم میره اصال عقلی هم بوده دادم . صداش که توی گوشم میپیچه
 سالم پری کوچولو -

 . رو به زور قورت میدم اما سکوت میکنم آب دهنم
 زبونت رو یه گربه ی ملوس خورده ؟ -

رو مقطع و صدادار بیرون میدم . سعی میکنم به این فکر نکنم که با  نفسم
اینکه بعد از دیدنش توی بیمارستان یک بار هم روی خوش بهش  وجود

صبوری برای بودنش ، زنگ زدن های گاه و بیگاهش حتی  نشون ندادم اما
  . عقده دارم هاش و دوستت دارم هاش

  جوابم رو بده عزیزم -
خواهش توی صداش مقاومتم رو میشکنه . هر چند امروز اون روی مردم آزار 

  . و بی اعتماد درونم داره دوباره توی وجودم سرکشی میکنه
  بسه دیگه . حرفات رو چند بار زدی منم گوش کردم دیگه تمومش کن لطفا -
  . ی اما گوش نکردیشنید -
 . برای من فرقی نداره . دیگه برام مهم نیست -
  بیا ببینمت -
 نه . اصال هر چی تو گفتی قبول اما میخوام این بازی رو همین جا تموم کنم -
اگه به قول تو بازی هم باشه این بازی ته نداره . خواهش میکنم . باید  -

  . ببینمت
مون دل احمقم سر میخوره . تا عقلم بخواد اون قدر نرمه که باز پای ه لحنش

بجنبه . برای بعد از ظهر همون پاساژی که یه بار باهم رفته بودیم  به خودش
 . قرار گذاشتم باهاش

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

قدم زدم که پاهام به ذوق ذوق افتادن .  اون قدر توی این پاساژ کوفتی
نم . دار و ندارم رو برای صورت خرید ک بدبختی پولی هم ندارم که بخوام الاقل
کسی هم کمک بگیرم . حداقل االن نه  حسابای هتل گذاشتم . دوست ندارم از
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گذروندم .فکر میکنم اگه  . به ساعتم نگاه می کنم . به حد کافی وقت
رفتنه . راهم رو کج  میخواست بیاد باید تا حاال پیداش میشد .دیگه وقت

طبقاتی  بزنم می رم سمت پارکینگمیکنم و بی اون که حتی بهش زنگ 
امروز  . نزدیک پاساژ که دفعه ی پیش اون ماشینش رو اونجا پارک کرده بود

 اما من به اصرار روشن ماشین راستین رو قرض گرفته بودم .سعی می کنم
ذهنم رو منحرف کنم . آخ کاش میشد دماغم رو عمل کنم . خوشگل میشدم 

ثیر داشت . اما نه دلم یه چیز دیگه می خورده توی حال و هوام تا شاید یه
جوری که دارم با خودم بحث میکنم کنار ماشین وای میستم و  خواد .همین

توی پارکینگ رو نگاه می کنم . اکثرا با کالس و گرون  ماشین های دیگه ی
، چشمم که به یه آئودی  BMWشهره هر چی نباشه .بنز ،  قیمتن . بله دیگه باال
پارکینگ می افته نفسم بند میاد . فکر میکنم کاش از اول  مدل جدید گوشه ی
همین جا می موندم . این همه پول پارکینگ دادم یه  واسه وقت گذرونی

  . حض بصری می بردم
همین خیاالتم که چشمم روی حمید و منشی جدیدیش قفل می شه که  توی

این طبقه میان تو . توی دست حمید پر از کیسه های خریده .  دارن از ورودی
خانما حسابی از خجالت خودش و جیب حمید دراومده .  معلومه این خانم

دختر شده که داره بلند بلند حرف میزنه و قهقه  حمید هم که مات و مبهوت
رو به زور قورت میدم و خودم رو کنار  های مستانه سر میده . آب دهنم

و جور نکردم که اونا کنار آئودی  ه دیده نشم . هنوز خودم رو جمعمیکشم ک
یه مرد کوتاه قد ازش پیاده  می رسن . یکدفعه درعقب ماشین باز میشه و

ای به تینا میزنه که صدای  میشه . مرد قبل این که در ماشینش رو ببنده تنه
ی رو به روم  خنده اش به یه جیغ جیغ بنفش تبدیل میشه .مات صحنه

 . موندم . که داد و بیداد حمید توی پارکینگ اکو میگیره
 . مگه کوری ؟ حواست رو جمع کن مرتیکه -

حمید نمی تونه چیز دیگه ای بگه . تا همین جمله از دهنش درمیاد از  بیچاره
ماشین یه غول پیاده میشه و یقش رو می چسبه . مرد راننده که  در جلوی

اشه سه برابر حمید هیکل داره .قبل از اینکه بادیگارد مرد کوتوله ب بهش میاد
بخوره ،حسابی چپ و راستش می کنه . حمید زمین میفته و  حمید تکون
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گذاشته داره به خودش میپیچه . صدای نکره ی  دستاش رو روی شکمش
  . بادیگارد بلند میشه

  از آقا عذرخواهی کن -
ی توی شکم حمید حمید اما فقط صدای ناله اش بلند میشه . مرد لگد محکم

 . میکوبه
  نشنیدم چی گفتی -

که این گوشه ام ترسیدم چه برسه به حمید بدبخت . صدای سرفه اش  منم
برمیداره . بادیگارده با پنجه ی پاش یکی از دستای حمید رو  پارکینگ رو

و با پاشنه پا دستش رو له میکنه طوری که صدای  میکشونه روی زمین
 . دلم رو آشوب میکنه یدشکستن استخون های دست حم

 . یاال نفله بگو غلط کردم -
اما جای صدا یه مایع لزج که توی تاریکی رنگش رو  حمید دهن باز میکنه

میریزه .نمی فهمم خونه یا محتویات دل و  تشخیص نمیدم از دهنش بیرون
 . میره صدای خفه ی حمید هم در میاد روده اش . پای مرد که دوباره باال

 . غلط کردم -
 . چی؟ نشنیدم بلند تر -
 . گه خوردم . بسه دیگه -

مرد کوتوله که تمام این مدت عقب ایستاده بود و نگاه میکرد صداش درمیاد 
 . باالخره

 . حسن . بریم -
، حسن تفی توی صورت حمید میندازه و برمیگرده سمت ماشین .  بادیگارد

الفور می پره پشت مرد کوتوله باز میکنه و خودش هم فی  در عقب رو برای
آخرین سرعت ممکن از پارکینگ می بره بیرون . باالخره  فرمون و ماشین رو با

کرده بودم بیرون بدم . حال و روز خراب حمید رو  می تونم نفسم رو که حبس
کتکایی که ازش خوردم میفتم . ناخودآگاه یه قدم  که میبینم یاد تمام اون

و با دستام بگیرم و فشار بدم . میخوام گلوش ر سمتش برمیدارم . میخوام برم
ضعیف بودن چه مزه ای داره ؟ میام یه  سرش رو بکوبم به کف زمین و بگم

سابق و دوست دختر فعلیش که تا  قدم دیگه به طرف حمید بردارم که منشی
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رو به دندون میگیرم صداش رو  االن کنج دیوار کز کرده بود میاد سمتش . لبم
 . تن پشیمون میشمکه میشنوم از جلو رف

  . حمید جون . خوبی ؟ بمیرم برات -
همین جا دیگه بسه . عقب گرد میکنم و سوار لکسوس راستین میشم .  تا

لرزن هنوز . بعد مدت ها ضربان قلبم رو دوباره حس میکنم . ته  دستام می
نسیم خنکی پیچیده .اگه من زورم هیچ وقت به حمید نرسید اما  دلم اما یه

جایی تو این دنیا حریفش شد . همین جور که از پارکینگ  یکی یهباالخره 
تصویری که از اون آئودی توی ذهنمه فکر میکنم . زیر  بیرون می رم به آخرین

کاربنیش برق می زد . چقدر اون ماشین به نظرم  نور کم ورودی ، رنگ آبی
 . مهمونی خونه ی آرش دیده بودمش آشنا بود . انگار قبال توی

********************* 
 وقتی نیومد دلم گرفت .نه! فکر میکردم دیگه اصال دلی ندارم اما دلم شکست

.  
 از پاساژ و اتفاقاتی که افتاد برمیگردم هتل . مسئول پذیرش غیر از کلید بعد

 اتاق یه پاکت میزاره جلوی روم که تازه حواسم جمع میشه. سر بلند میکنم و با
که نبودید یه آقایی این رو برای شما آوردن . تعجب نگاهش میکنم . شما 

رو برمیدارم و زل میزنم بهش انگار از ظاهر ساده اش میخوام قبل از باز  پاکت
بفهمم چی ممکنه توش باشه . تالشم که بی نتیجه می مونه بی  کردنش

آسانسور میشم و پله ها رو به طرف اتاقم میدوم . توی اتاق  حوصله بیخیال
سرم میکشم . خودم رو روی تخت میندازم . پاکت رو باز  ازفقط شالم رو 

 . میکنم
پاکت یه سند بیرون میفته . سند یه ویالی بزرگ توی یه شهرک ،  از توی این

سندی که ظاهرا به نام من خورده . مدارک رو که زیر و رو میکنم  . نزدیک دریا
متینه . نمی فهمم وکالتی که برای انجام کارای رفتنم دادم چه  میفهمم کار

ملکی داره اما هر چی هست سند به نامم خورده .یه حس بد  ربطی به یه کار
 . میکنه . قبل اینکه عصبانیتم بخوابه شمارش رو میگیرم همه ی وجودم رو پر

 این کارا چه معنی میده ؟ -
 . سالم عزیزم -
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 ؟ پرسیدم این سند چیه -
 . آروم باش .فکرکردم میخوای بدونی چرا سر قرارمون نیومدم -
 !!!متین -
خیلی خب . خیلی خب .این ویال اصال به من ربطی نداره که این طوری  -

 . آتیشی شدی. فکر کن مهریته . هر چند پول مهریت بیشتر از این میشد
 . هتازه میفهمم باید سند یکی از ویالهای همون پروژه ی کذایی باش

 . من اگه مهریه میخواستم خودم میگرفتم الزم نبود تو این کار رو بکنی -
باشه . اما حمید حداقل این قدر رو به تو بدهکار بود . دوست نداشتم به  -

 . همین راحتی قصر در بره . اصال فرض بگیر این پول دیه است
ت سپیش خودم فکر میکنم دیه ی قلب شکسته ی من بیشتر از این حرف ها

 . . این پول خون منه
 . . . اصال چه جوری -
چه جوریش مهم نیست . مهم اینه که اون باید یه گوشه از بدهیش رو ال  -

میداد . این دیگه پول من یا کس دیگه ای نیست که نخوای قبولش  اقل بهت
اصال مگه دوست نداشتی بری کنار دریا ؟ اینجا هم دریا داره . کنی . فکر کن
 . تونی بخوری هم فرار نکردی ین میهم ساین شا

من سکوت میکنم . اون هم گوشی رو قطع میکنه . شاید حق با اونه باید فکر 
  . کنم .هر چند ته دلم ازش ممنونم

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

 
یست و توی چشم من قرن ها میشه بعد از سالهایی که روی تقویم زیاد ن

توی همون کافی شاپ همیشگی خاطره ها نشستم . به مردی که رو  دوباره
خیره شدم و مرد دیگه ای رو به جاش میبینم . روشنک که از  به روم نشسته

سرد دستم رو توی دستش فشار میده از گذشته ها دل می  زیر میز انگشتهای
وشن بلند میشه و میره روی میز کناری امروز .ر کنم و برمیگردم به همین

ی مرد کوتاه قد و کم مویی که رو به رومه  میشینه .من اما هنوزم توی چهره
میگردم شاید هم یه نشونه از مژده ای که  دنبال یه نشونه ی آشنا از آرشام

بینشون پیدا کنم . تنها چیزی که هست  زمانی بودم . نمی تونم هیچ شباهتی
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بهم اطمینان میده این مرد پدر  زالله و همون نگاه کههمون چشمای سبز 
اون هم در سکوت من رو زیر  عزیز از دست رفته ی منه . توی تمام این مدت

من دنبال یه تیکه از  ذره بین ارزیابیش گذاشته انگار اون هم توی وجود
 . میاد گذشته اش میگرده .باالخره سکوت رو میشکنه و به حرف

  هست که آرشام میخواست به خاطرش بجنگه پس تو اون دختری -
چیزی نمیگم . با وجود این که اینجام ولی هنوزم بین اصرار آرش برای اومدن 

  . و پافشاری روشنک برای فراموش کردن گیرم
 نمی دونم توی تو چی دیده بود که حاضر شد از همه چیزش بگذره ؟ -

زه ی تمام ناکامی هایی که جوابی براش ندارم اما سوال چرا . اون هم به اندا
 . توی این مدت آوار شدن روی سرم

  چرا ؟ -
چرا چی ؟ چرا نذاشتم پسرم زندگیش رو برای بدست آوردن تو به هم بریزه  -
  ؟
 نه فقط میخوام بدونم چی شد که سکته کرد؟ -

نگاهش سرد میشه . دیگه هیچ شباهتی به نگاه اون ندارن . حاال چشماش 
 . ی یخ زده سبز توی یه صورت غریبه انفقط دو تا شیشه 

  .تو باید بهتر بدونی که نزدیک دوسال از همه دورش کردی -
باهم سکوت می کنیم . منی که دو ساله از خودم هم دور بودم چیزی  حاال

بگم . دندون هام رو روی هم فشار میدم و آب دهنم رو به زور  نمی تونم
دیگه یخ کرده پایین میفرستم . یه نفس نصفه و نیمه که سعی  نسکافه ای که

 . میکشم و دوباره توی چشمای پدر آرشام نگاه میکنم میکنم عمیق باشه
بهتون حق میدم که بهترین ها رو برای آرشام میخواستین و من مطمئنا  -

 . بهترین نبودم
م چه انتظاری دونم چرا پیغام داده بود که میخواد من رو ببینه .نمیدون نمی

اما اون زودتر از خودم متوجه جمع شدن اشک توی چشمای من  . داشت
به من نرم میشه . دوباره یاد آرشام میفتم . دوباره شبیه  شده . دوباره نگاهش

 . هم میشن
بعضی وقتها وقتی کسی رو از دست میدی میفهمی در برابر نداشتنش خیلی  -
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در حقش کامل نکردم . اون موقعی که دیگه اهمیتی ندارن .پدری رو  چیزهای
راهش رو خودش انتخاب کنه اگه باهاش بیشتر کنار میومدم  تصمیم گرفت

 ... شاید
نگاهش رو یه پرده اشک می پوشونه که مغرورانه سعی میکنه کنارش بزنه . 

 . دل من هم باهاش ، با بغض پنهون صداش نرم میشه
 ن حرفا بود . از شما و برادرش زیادنمی دونم چی شده اما آرشام قویتر از ای -

حرف میزد . شما رو خیلی دوست داشت . دوست داشت کاری کنه که مثل 
 . بزرگترش به اون هم افتخار کنید برادر

 . بهش افتخار میکردم -
میگه ته صداش یه لرزشی هست . حاال دیگه انگار لحنش نرم شده  این رو که

ا یه دروغ کوچولو میشه دل پدری رو شاد اما فکر میکنم اگر ب . نمی دونم چرا
 . دروغگو باشم . بحث رو عوض میکنه کرد بزار منم

درسته عروسم نشدی اما عشق پسرم  . آرش یه چیزایی از زندگیت برام گفته -
من حساب کنی . دوست  که بودی ! هر وقت کمکی خواستی می تونی روی

 . دارم بازم ببینمت
غریبه نیست . شاید در ظاهر نه اما این آدم  حاال احساس میکنم دیگه برام

میشناختمش ، یه آشنای خوب . کارتی رو از  نمونه ای از مردیه که من خوب
نزدیک دست من میزاره .چیز دیگه ای  توی جیبش بیرون میاره و روی میز ،

سوار ماشین مدل باالی آبی رنگش  نمیگه و بلند میشه .با نگاهم تا وقتی
ام میزاره تازه میفهمم یه  نم . روشنک که دست روی شونهمیشه تعقیبش میک

و من به جای  قطره اشک ، فقط یه قطره روی گونه ی سمت چپم نشسته
انگار  . خالی آئودی آشنای اون زل زدم .ته دلم ممنون آرش و اصرارش میشم

 میدونست چه باری از روی دوشم برمیداره .حاال عجیب احساس سبکی
 . میکنم

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

به زمین بازی بچه ها . بهشون  توی پارک روی نیمکت نشستم و زل زدم
میفتم هوس میکنم برگردم  حسادت میکنم . یاد بچگی هام و شیطنت هام که
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سواری بدیم و تنها  به همون دوران و باز با پسرای همسایه مسابقه دوچرخه
 . دغدغه ام این باشه که هنوز مشقای فردام رو ننوشتم

بیرون خوبه اما من از سرمای درونم توی خودم مچاله میشم .فکرم  هوای
چند ساعت درگیر پدر آرشامه .فکر میکنم اونم توی این بازی زخم  هنوزم بعد

نگاهم رو از بچه ها میگرم و زل میزنم به نیمکتی که دو قدم  . خورده است
و با محبت  روی منه . یه پیرزن و پیرمرد روش نشستن اون طرفتر رو به

تماشای زمین چمن پارکن که تیکه تیکه لخته .  عجیبی با هم دیگه غرق
نایلونی نخودچی و کشمشون فرو می برن  دست هاشون رو که توی کیسه ی

لبخند گنگ با هم حرف میزنن .هوس  تو روی هم نگاه میکنن و زیر لب با یه
یه کم خوشبختی .  میکنم .هوس نخودچی و کشمش شاید هم هوس یه

انگار  . لحظه بهشون حسادت می کنم . یه لحظه از تنهایی خودم می ترسم
 اونا یه زوج خوشبختن و من یه پیرزن تنها این طرف خط . با حسرت

نگاهشون می کنم . فکر میکنم بیست سال دیگه من کجام ؟ کی کنارم 
اصال کسی هست یا بازم مثل االن تنهام ؟ حس میکنم قلبم مرده .  میشینه ؟

هیچ کس نزنه پوسیده . از خودم می پرسم مگه دوست داشتن  قلبی که برای
میخواد جز یه کم احساس ؟ چرا همیشه فکر میکنیم باید  چقدر سخته ؟ چی
سراغمون بیاد ؟ چرامن دنبال پیدا کردنش ، دنبال کاشتنش  صبر کنیم تا عشق

سخره میشه که یکی از پسرک های جوونی که با م نرفتم ؟ نمی فهمم چی
با شوخی خرکی اون یکی پرت میشه روی  بازی و خنده از جلومون رد میشن

پیرمرد جمع میکنه برای دیدن زخم  پیرمرد . وقتی شرمنده خودش رو از روی
احتیاجی به دقت کردن  گوشه ی چشمش که از زیر عینک خون ازش میچکه

همین طور است .  ندارم . مثل پسرک هول میشم . پیرزن اما نگرانتر از همه
 . که به شوهرش نگاه میکنه میگه

 . حواست کجاست پسر جان ؟ ببخشید که نشد حرف -
از جا بلند شم که پیرمرد عینکش رو برمیداره و به روی همسرش  میخوام

که آرومش کنه . زن دستای چروکیده اش رو توی کیفش میبره  لبخندی میزنه
چشم مرد رو پاک می کنه و  با یه دستمال سفید گوشه ی و بعد از چند ثانیه

میگیره تا شیشه اش رو تمیز کنه .حاال دیگه به بچه  بعد عینک رو از دستش
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 . نمی کنم . به اون زوج حسادت میکنم های توی زمین بازی حسادت
آشنا ، یه عطر تلخ دوست داشتنی  توی حال و هوای خودمم که به یه بوی

نشسته نگاه می کنم . از دیدنش  مثل زندگیم برمیگردم و کسی رو که کنارم
انگار خیلی وقته داره اونجا من  یکه میخورم . اما اون خیلی آروم به نظر میاد

سایه من تبدیل شده شاکی باشم  رو تماشا میکنه .باید از اینکه یه جورایی به
محتاجم .یه پاکت ، از این پاکت  اما نیستم . متین سایه ایه که به خنکاش

رو میزاره بین خودمون  می که توی فیلم ها نشون میدنهای کرم رنگ قدی
کرده به طرف من  روی نیمکت . دستش رو توی پاکت فرو میبره و بعد مشت

های نخودچی و  بیرون میارتش . بی اختیار دستم رو جلو می برم و اون دونه
نم . میک کشمش رو توی دستم میریزه . انگشتهام رو میبندم و دستم رو مشت

 م رو محکم میگیرم که انگار یه چیز خیلی مهمی توی دستم دارمطوری دست
یه چیزی مثل زندگی . یه لحظه چشمام رو میبندم و فکر میکنم " مگه 

 . "چقدر پیچیده است؟ خوشبختی
 

********************* 
کردم . با همه ی وجودم آرزو می کنم این بار آخر  همه ی وسائلم رو جمع
خودم میکشم .این شب آخر باشه که آواره ام  دنبال باشه که این چمدون رو

توی هتل می کنم . بیشتر از دو ساله که  .نگاهی به اطراف اتاق جمع و جورم
نکردم . چه خونه ی حمید ، چه  توی خونه ای که مال من باشه زندگی

خونه ی من نبودن و  آپارتمان روشنک حتی خونه ی بابا دیگه به نظرم
ده دوازده روزی که  م این مدت توی هتل بودم . هر چند ایننیستن . انگار تما

زندگی کردم .اون قدر  توی این هتل بودم از تمام این دو سال گذشته آسوده تر
وقتشه که دنبال یه  که دوباره می تونم روی پاهای خودم بایستم .حاال دیگه

ندازم نگاهی می خونه ی گرم برای خودم باشم . به سی دی های کنار لپ تاپم
دونه دونه  . و می شینم روی تخت . نمی دونم باید باهاشون چه کار کنم

 برشون میدارم و نگاهشون می کنم . اول از همه حواسم میره به سی دی
 بالیی که حمید سرم آورده بود . یادگاری شوهر عزیزم !!!آه راستی شوهر سابق

وی مشتم فشارش عزیزم ! از توی دست گرفتنش هم حالم بد میشه . یه کم ت
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اما لحظه ی آخر از شکستنش پشیمون میشم . می خوام نگهش دارم تا  میدم
باهام چه کار کرد . تا یادم باشه که هیچ وقت دلم براش نسوزه .  یادم باشه

دی ایه که تازه برام فرستادن .مال هفته ی پیشه . همون روزی  دومی هم سی
صلی که از اون بادیگارد غول خورده پاساژ . حمید بعد از کتک مف که رفته بودم

دختر عزیزش رفته بیمارستان و توی اورژانس یه نفر صحنه  همراه دوست
کرده . می دونم کار ، کار دوست صمیمیه آرشامه . از  های جالبی رو شکار

بیمارستان با اون حال دید ،از وقتی دید دیگه از عالم و آدم  وقتی من رو توی
گم رو زدم یه لحظه هم تنهام نذاشت . زدن رگم ،رگ قدر که ر سیر شدم ،اون

کرده بود . وقتی بهم گفت به خواست آرشام دورادور هوام رو  غیرت اونو فعال
شمع روشن شد . اینکه اون قدرا هم که فکر می کردم تنها  داشته ته دلم یه

روز هم بهم زنگ زد که حمید رو بردن بیمارستان  نیستم حس خوبیه . اون
برم اونجا . اما دوست نداشتم دیگه چشمم بهش  اگه میخوام می تونم اونا و

دستامه که یه گوشه از اورژانس بیمارستان رو  بیفته . حاال یه سی دی توی
دکتر هم اول مچ در رفته ی دستش  نشون میده حمید نشسته روی تختی و

و بر میداره . بعد زخماش ر رو جا میندازه که نعره اش کل بیمارستان رو
قدم میزنه . اما من با  شستشو میده که صدای ناله های حمید روی نرو آدم

می کنم . دیگه هیچ  شنیدن این صداها ، تمام صداهای بد توی مغزم رو خفه
که آرزوی  کس توی ذهن من از درد به خودش نمی پیچه حتی شبح مژده ای

 . رهایی داشت
 

************************* 
ه کنار در اتاق هتل گذاشتم نگاه می کنم . نمی تونم قبل از بندیلم ک به بار و
وسوسه ی شنیدن صداش دست بکشم . صدای اون طرف خط رو می  رفتن از

  . مرددم . چقدر دلم تنگ شده بود برای صدای قشنگش شنوم اما هنوز هم
 الو ؟مژده ؟ -

ه که من حرفم که نزنم مامان مثل تمام مادرای دنیا از روی غریزه اش میفهم
 . پشت خطم

 . سالم مامان -
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 . سالم مادر . کجایی ؟بی خبر رفتی دلم هزار راه رفت -
 خوبی ؟ بابا ؟ مهدی خوبن ؟ -
 همه خوبن . تو خوبی ؟ -
 .خوب میشم -
 کجایی مژده جان ؟ -
 . جام خوبه . نگران نباش -

زت دلم میگم نگران نباش تا االن جام امن بود و آروم . کاش میشد ا توی
برای بعد از این هم برام دعا کنی اما نمی خوام نگرانت کنم . پس فقط  بخوام
 . نباش نگران

 مگه میشه ؟ اصال چرا رفتی ؟ -
 . آرامش می خوام مامان . اون جوری شما هم راحت نبودین -
تو که هیچی نمی گفتی خب . االنم برگرد. درست نیست یه زن تنها زندگی  -

 . کنه
  . تنها زندگی می کردممن قبال هم  -

چند ثانیه هیچی نمیگه . نگرانی رو اما از سکوتش ، از صدای نفس هاش 
 . حتی از پشت تلفن هم تشخیص میدم

 شنیدی چی شده ؟ سر حمید چی اومده ؟ -
 سکوت می کنم . ولی افکارم داد میزنن کی شنید که سر من چی اومده ؟

 داد و بیداد و آبروریزی راه منشی شرکتش رفته در خونه ی آقای کاویان -
 انداخته که چند ماهه پسر شما با من رابطه داشته و به من قول ازدواج داده

بوده . قرار بوده بعد طالق زنش بیاد خواستگاری من .زنشم که رفت پس چرا 
دست می کنه ؟ آشوب به پا کرده که من حامله ام . نمی تونم دیگه  دست

آبروم و این حرفا . یکی نبود بگه آخه ورپریده تو  خانواده ام و . منتظر بمونم
آبرو سرت میشد که اینجوری کولی بازی درنمی آوردی .بی حیا  اگه حیا و

رو هم با خودش برده بوده .حمید که میاد هم میگه  نتیجه ی آزمایشش
بگیرمش که باباش از خونه میندازتش بیرون .  دختره رو دوست دارم میخوام

خونه ی من پیدات بشه .تو میدونستی  گفته مردم هم حق نداری دیگه طرف
 ؟
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  . باز هم فقط سکوت می کنم
 الو ؟ گوشی دستته ؟ -
  . بله -
 میدونستی نه ؟ بمیرم چی کشیدی ؟ چرا صدات در نیومد ؟ -
 شما گوش شنیدنش رو داشتین ؟ -

کوت میکنه انگار خودش هم حرفم رو قبول داره . صداش بعد مامان اول س
 . آروم و کمرنگ میشه .ته صداش یه چیزی شبیه به شرمندگی هست

چی بگم .کی فکرشو میکرد این حمید مارموز این جوری از آب دربیاد .بابات  -
 . شنید کلی ناراحت شد . می خواست بره سراغش . به زور جلوش رو گرفتم که
 این کار رو . چه فایده داره آخه ؟نکنین  -
الاقل مهرت رو هم نگرفتی . االن با خیال راحت این خیر ندیده میره سراغ  -

و حال خودش . هر چند االن آبروش تو فک و فامیل و در و همسایه  عشق
بیرونش کرده . بعد ها مطمئن باش بدتر از اینا پاش رو میخوره  رفته و باباش

 .کی برمیگردی ؟ نداره . چوب خدا صدا
 . می خوام برم مامان . می خوام برم یه جای دور -
 کجا ؟ -
 . نمی دونم . فقط می دونم هر چی دورتر بهتر -

خداحافظی می کنم تا گیر سوال های بعدی مامان نیفتم . فکر می کنم  سریع
چی دورتر بهتر . دیگه وقت رفتنه شاید بعد این همه رفتن بشه  واقعا هر

 . رسید
 

************ 
ولپ تاپم رو هم جلوم باز کردم . یه کم  روی تخت نشستم .پاهام رو دراز کردم

سرکی میکشم . به این فیس بوک  وبگردی میکنم و دوباره به فیس بوک یه
نگاه می کنم ببینم عکسش  لعنتی بد جور معتاد شدم . پس حمید رو میزنم و

توی دلم دارم به خودم  . وردهاز دو ساعت پیش تا حاال چند تا الیک دیگه خ
که نخورد ال  هم میخندم . این رشته ی تحصیلی معظم من هم به هر دردی

جلوی پام  اقل راه حل های مهندسی خوبی برای پیدا کردن پسورد این و اون
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  . گذاشت
حمید توی ژست های  دوباره عکس ها رو نگاه می کنم . سه چهار تا عکس از

لباس زیر  . زیر زنونه چیز دیگه ای تنش نیست بامزه که جز یه ست لباس
ثال م توری قرمز روی پوست سبزه ی حمید وقتی که رو به دوربین با یه عشوه

ه . میکن میخواد سینه های نداشتش رو به نمایش بزاره صدای قهقه ام رو بلند
 نمی دونم پشت دوربین چه خبر بوده که تونسته یه همچین لحظه ای رو

 تی خوب میخندم یه لبخند میشینه روی لبم و بلند بلند با خودمشکار کنه . وق
 . حرف میزنم . خدایا شکرت که هنوزم می تونم بخندم

پایین و یه دور خوش خوشان دور خودم می چرخم .  از روی تخت می پرم
چمدون هام رو شلخته بیرون می ریزم و چمدون  بعد وسائل باقی مونده توی
 . در .سرایدار رو صدا میزنم می برم دمهای خالی رو کشون کشون 

 مش رحیم . مش رحیم -
 . مش رحیم از پشت نخل های تزئینی توی باغچه جلوی در سرک میشه

  بله خانم -
 این چمدون ها رو ببر بزار سر جاده -
 برای چی خانم؟ -
برای این که یه مسافر دیگه برش داره و من یکی که دیگه رسیدم و موندگار  -

 . شدم
 

از پیش دکترم برمیگردم . دیگه مالقات باهاش مثل بارهای  ارم***********
اصال حاال که همه چیز رو پشت سر گذاشتم و از نو شروع  . اول سخت نیست

شهروند میچرخم و مثل  سخت نیست .توی فروشگاه کردم هیچ چیز اونقدرها
م . دستم میرسه توی چرخ خریدم میریز یه زن خوب خانه دار هر چی دم

 برای جشن گرفتن شیرینی خوبیه بستنی کیلویی رو برمیدارم و فکر میکنم
میزارمش سر جاش و به  حیف که تا برسم خونه همش آب شده . دوباره

  . سمیرا که هنوز هم پشت تلفن داره حرف میزنه گوش میدم
آوازه ی خرابکاری حمید توی فامیل خودشون که هیچ توی کل محل  -

ببینی . ظاهرا حمید اونقدر به دختره اعتماد داشته که کلید و  پیچیده . نیستی
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صندوقش رو هم بهش داده بوده . دختره هم نامردی نکرده کل  رمز گاو
شرکتش رو خالی کرده . دختر چقدر زرنگ بوده که  حساب حمید و حساب

رفته و وصول کرده . فکر کن حمید تا  چک های مطالبات شرکت رو هم کش
  . کجاش میسوزه

 . چه دختر زبلی بوده ! عیب نداره حمید که همه ی دار و ندارش نقد نبوده -
 نه ولی از اون طرف هم شریک حمید زده زیر همه چی و دار و ندارش رو باال -

 کشیده . یه پروژه ی شهرک سازی توپ داشتن . از اینا که به درد از ما بهترون
که قرار بوده تو این پروژه میخوره .حمید هم همه ی امیدش به سودی بوده 

از عالم و آدم به خاطرش نزول گرفته بوده . شریکه یه وکیل کار درست  . بکنه
و مدارک شراکتشون هم بعد جریان اون منشیه گم و گور شده بوده  می گیره

جوری اما دست حمید به هیچ جا بند نبوده . میزنن تو سر مال  نمی دونم چه
ه تا حداقل اصل نزوالش رو برگردونه اسکونت رو نمیگیر و چیزی دست حمید

 . آقا حمید رو نقره داغ کردن پیش کش . خالصه حسابی
 بی خیال سمیرا پیاز داغش رو دیگه زیاد نکن -
 . به جان تو راست میگم -
 خانواده اش چطورن ؟ -
خانواده ی حمید ؟ بعد از اون آبروریزی باباش برگشته تو محل گفته دیگه  -

.االن دیگه دارن بار وبندیل میبندن که برن از اینجا .خونه رو  ندارم پسر
 . بیچاره حنانه نامزدیش به هم خورد. فروختن

 مگه نامزد کرده بود؟ -
خبر این یکی رو دیگه نداشتم انتظارش رو هم همین طور . می دونم 

 . بدجنسیه . اما خیلی هم از شنیدنش بدم نیومد
پسره راه رفته بود تا پای محضر و عقد هم خبر نداشتی ؟ یه سال رو مخ  -

بودن که بعد این جریان به هم خورد .حمید هم که دار و ندار هفت  رفته
گذاشته بوده روی پروژه ی آخرش . اوالش شرخر افتاده بود دنبالش  جدش رو
بعدم که طلبکارا ازش شکایت کردن با چند میلیارد بدهی افتاده  . بیا و ببین

 . اره آب خنک می خورهد گوشه ی زندون
 . خب بابا دیگه نمی خوام بهش فکر کنم -
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 . گمونم آه تو گرفتتش -
 !!!شاید -
تو که االن دنبال عشق و حال و زندگی خودتی . تو این چند ماهه باید تا  -

  . این دختره هم در رفته باشه من که خیلی دوست دارم ببینمش حاال
 ت به مامان بابای من که هست ؟سمیرا جون بیخیال این حرفا .حواس -
 آره خیالت راحت . بابات هنوز بابت رفتنت و خبر ازدواجت از دستت شاکیه -
.  
 . یه کم که بگذره درست میشه -

توی دلم میگم همون طور که با خبر طالقم باالخره کنار اومد با این یکی هم 
 . کنار میاد

 . پس دیگه سفارششون رو بهت نکنم دیگه .ممنون -
حرف های سمیرا که گوش میدم . آروم میشم . فکر میکردم حاال که اون  به

پشت سر گذاشتم همه چیز برام تموم شده . فکر میکردم حاال که  ماجرا رو
حاال که بخشیدم با همه چیز کنار اومدم اما ظاهرا هم خودم  فراموش کردم ،

دکتر روانپزشکم . همین که دارم به جشن گرفتن فکر  اشتباه میکردم هم
حرفهای سمیرا اون زخمایی رو که توی وجودم . میکنم یعنی هنوز تموم نشده

یک دفعه دلم بدجور برای مامان و بابا  . یه گوشه قایمشون کردم میشوره
فکر میکنم اگه ببینیمشون ، اگه  . تنگ میشه . به سرم میزنه برم ببینمشون

رو راضی کنه این بازی هم ختم  نه با همون جذابیت همیشگیش بابااون بتو
رو با حرفای قشنگ  به خیر میشه . مگه من رو راضی نکرد ؟ مگه ذهنم

هنوز درست  منحرف نکرد ؟ جواب همه چیز رو با منطق بالمنازعش نداد ؟
 حسابی تصمیمم رو نگرفتم که می بینم توی شرکت ، بیرون دفتر متین

رم با حلقه ی گرون قیمتم بازی میکنم . حلقه ای که هنوزم نشستم و دا
 . کی توی انگشتم جا خوش کرد اما دل منم به بودنش خوش شد نفهمیدم

اش تموم بشه و بتونم ببینمش .می ترسم اگر بخوام صبر  منتظرم تا جلسه
خیلی طول بکشه . این روزا درگیر یه سرمایه گذاری  کنم برگرده خونه شاید

این پروژه ی تازه چیه اما هر وقت کار  مثل همیشه نمی دونمجدیده .
درگیر میکنه . منشی متین که با  جدیدی رو شروع میکنه خودش رو حسابی
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میکنم چقدر همسر متین بودن با  لبخند یه فنجون نسکافه جلوم میزاره .فکر
باالخره در دفتر باز میشه .  همسر حمید بودن متفاوته . توی حال خودمم که
اما خیلی زود با دیدن یه  . بلند میشم و یه لبخند پهن صورتم رو می پوشونه

رو که با یه زونکن زیر  صورت آشنا این لبخند گم میشه . مات و مبهوت زنی
ی حس سنگینی دستی رو بغلش از دفتر بیرون میاد با نگاه دنبال میکنم . با

ه به قیافه ی من ک ه وشونه ام از تینا چشم برمیدارم . متین پشت سرم ایستاد
میگیره و من رو با  از دیدن منشی سابق حمید گیجم لبخند میزنه . دستم رو

 . خودش توی دفترش میکشونه
 . بی خبر اومدی -

فقط نگاهش میکنم . تو سرم پر سواله اما وسط اتاقش ایستادم و به اون که 
 . رو به روم وایستاده فقط نگاه میکنم . پوزخندش پر رنگ میشه

می دونم کوچولو . دوست ندارم زن های زیادی لوند رو توی شرکتم  -
واسه محیط کار خوب نیست . اما تینا از اون زنها ست که غیر  . استخدام کنم

 . هم باهوشه . میدونه باید چی کار کنه از لوندی خیلی
 . مغزم قفل کرده عین احمق ها می پرسم

  یعنی چی ؟ -
 انسی بتونم تمام اون شهرک رو صاحب بشم ؟تو که فکر نمیکردی من ش -
 ... تینا -
  دو سه سالی هست برای من کار میکنه .کارشم خوب بلده -
 پس توی شرکت حمید چه کار میکرد ؟ -
 . عزیزم تو که خنگ نبودی -

 . بعد دستاش رو روی سینه قالب میکنه و با یه لبخند کج زل میزنه بهم
 برای چی ؟ -
  . بودم از شریک خوشم نمیادمن که بهت گفته  -

تا االن فقط به تینا و رو دستی که حمید خورده فکر میکردم اماحاال تازه زنگ 
 . هایی توی مغزم به صدا درمیان

  منم جز بازیت بودم ؟ -
این جوری بهش نگاه نکن . تو یه چیزایی رو به من نگفتی منم یه چیزایی رو  -
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 . یادت رفت چیزی از عشق ارمنیت بهم بگی تو . مثل اینکه تو کامال اتفاقی به
 . مثل کسی که مشت محکمی خورده سست میشم

  من رو دوباره بازیچه کردی -
اگه بهت میگفتم کمکم نمیکردی ، میکردی ؟ گو اینکه برای تو هم بد نشد .  -

که از شنیدن خبر کله پا شدن حمید خوشحال نشدی . به عنوان انتقام  نگو
 نه ؟ هم بردی ازش لذت

 چرا ؟ نمی فهمم چرا بازم با من این کار رو کردی ؟ -
این بازی جایزه ی بزرگ بود به عالوه یه زن دوست داشتنی و معصوم که  -

همسر خوبی برای من و مادر خوبی برای بچه هام باشه . فهمیدنش  میتونه
  . نیست اون قدرام سخت

 تو چی کار کردی متین ؟ -
کردن . روشنک و راستین هم بازی های  لی کمکمفقط من نه . دوستات خی -

بابت آشنایی باهاش ازت تشکر کنم  خوبی بودن . راستین وکیل خبره ایه باید
فکستنی هدر بره . آرش هم  . واقعا حیف بود استعدادش توی اون شرکت

 . کافی بود فکر کنه کاری که می کنه به صالح تواه
خواستم این جوری بشه . من  چرا نذاشتی همه چیز تموم شه ؟من نمی -

 . فقط میخواستم این قصه ی لعنتی تموم شه
اما چطوریش مهم بود . کتک خوردن حمید همون قدر تو رو سرحال آورد  -

پدر آرشام یا عکس ها و فیلمهایی که به دستت میرسید و دنبال  که دیدن
 ینگشتی. گمونم حاال بهتر بتونی حال من رو بفهمی وقت فرستنده اش هم

 . واقعا این بازی رو بردم
 ... من نمیزارم . راستین ...تو نمی تونی -

حوصله نداره صبر کنه تا جمالت رو توی ذهنم مرتب کنم می پره وسط 
 . حرفام

فکرشم نکن که دهن بازکنی . با این کار فقط وجه ی خودت رو به عنوان یه  -
هریه اش نقشه های زخم خورده اما مقاوم که برای گرفتن حق و حقوق و م زن

 . ای میکشه پیش راستین و بقیه خراب میکنی زیرکانه
 نقشه ی من ؟ مهریه؟ -
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 تو مهریه ات رو گرفتی . ویالی شمال . درسته؟ -
نمی تونم تیکه های حرفاش رو مثل یه پازل کنار هم بزارم و چیزی ازش  هنوز

یزنه و من دربیارم که تلفن اتاقش زنگ میخوره . دکمه ی بلندگو رو م سر
خودم فقط کلمه ی آوانسیان رو میشنوم .تصویر یه جفت چشم  وسط گیجی

میشینه . تا وقتی اون مشغول حرف زدن با تلفنه  زمردی آشنا توی ذهنم
کنم . مکالمه اش که تموم میشه زیر لب  سعی میکنم خودم رو جمع و جور

 . زمزمه میکنم
 آوانسیان ؟ -

 . گوشهای تیز اون اما میشنوه
این دوست جدیدت آدم با نفوذیه . دوست و آشناهای زیادی هم داره .  -

خیلی زرنگیه و از اعتبارش برای غریبه ها مایه نمیزاره .اما خب شوهر  البته آدم
غریبه محسوب نمیشه نه ؟خوشم نمیاد ولی باید یه جورایی ممنون  تو که

د فکر کنه نقشه قبول دارم که آرش خیلی بدقلق بود اما کافی بو . آرش باشم
خودش بیرون میان اون وقت خیلی کمک کننده میشد .جدا  ها دارن از ذهن

سابقت بود و نسبت بهش احساس دین میکرد  از اینکه دوست اون عشق
 . احساساتش نسبت به تو قابل تحسینه

منگ نگاهش میکنم . بازم زانوهام میلرزن . میاد طرفم و من ناخود آگاه عقب 
 . عقب میرم

 یخواستی از دوستام سو استفاده کنی ؟م -
زندگی مثل بازی شطرنجه . قرار نیست همه ی کارا رو خودت انجام بدی .  -

یاد بگیری چطور از مهره هات استفاده کنی . تینا تنهایی از پس گوشت  باید
حمید بر نمی اومد پس به تجربه هات احتیاج داشتم . روشنک  تلخی مثل

شده بود . اون قضیه ی کتک کاری توی پارکینگ هم  هم خوب با تو مچ
نشون بدم اگه زیادی تقال کنه چه بالیی  چشمه ی خوبی بود که به حمید

فکر میکردم و خیلی چیزای دیگه که  ممکنه سرش بیاد .باید به آینده هم
 . مسلما تو عالقه ای به شنیدنشون نداری

بخوام از حقیقت فرار کنم .اما  هنوزم دارم میرم عقب . میخوام دور شم انگار که
 . محکم میخورم به دیوار پشت سرم
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 من کجای این بازی بودم ؟ -
ملوسکم .میدونی تو فوق العاده ای اما یه ایرادی داری . خیلی فراموش کاری  -

  . میدونستی از باخت خوشم نمیاد نه ؟
 ما اون دو تادر نمیاد . دلم میخواد داد بزنم بلکه راه گلوم باز بشه . ا نفسم

 . دستش رو دو طرفم میزاره و من رو بین دیوار و هیکل خودش گیر میندازه
 . آ!!!آ!! نترس کوچولو . من واقعا دوستت دارم -

اطرافم تا مغز استخونام رو میسوزونه . می لرزم . قبل از اینکه دهن باز  سرمای
محکم توی  با لبهاش دهنم رو میبنده . وقتی لبهای داغش لبهام رو . کنم

میکشن تازه می فهمم این منم که یخ بستم . سر که بلند میکنه مثل  دهنش
بیرون آب افتاده باشه فقط فکم رو باز وبسته میکنم اما هنوز شکه تر  ماهی که

که بتونم حرف بزنم . اون مثل همیشه میفهمه چی میخوام بگم با  از اونیم
 . خودش جواب میده لبخند خاص

  زم . من با تو رو بازی میکنمسخت نگیر عزی -
من رو می بوسه اما من دیگه نمی تونم به قول خودش فراموش کار  دوباره

سرم فقط جمله ای که قبال ازش شنیدم تکرار میشه این بازی ته  باشم . توی
 ... نداره
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