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مـقــد مــه :

جســـارت مـــیخــــواهــد!!!

نــزدیــک شــدن بــه افــکــار دختــری...

کــه روزهـــا...

مــردانــه بـــا زنــدگــی مــی جنـــگد ...

امــاشـــب هــا...

بالــشــش از هـــق هـــق هـــای دختــــرانه خیــــس اســـت ... !

1قدیسه ی  نجس 

- نیک نام من؟! چی کار میکنی دخی؟!

این روز سگى تولدم بود... رها اومده بود كه باهم جشن بگیریم... این سوداى گور به گورى

م نمیدونم كجاست

با حرص کیفمو پرت کردم رو زمین وشالمو انداختم رو کیفم... دکمه های مانتوی رنگ و

رو رفته مو همونطور که غر میزدم باز کردم: صد بار بت گفتم اسم مزخرف منو مزخرف

ترش نکن... حرف تو گوشت نمیره که...
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رفت سمت یخچال کهنه ی توی آشپزخونه و گفت: باز کدوم سگى گازت گرفته که اینجوری

هار شدی؟!

دکمه هام حال دیگه باز شده بود... مانتومو کندم و انداختم رو زمین و پامو محکم روش

کوبیدم: آخرم نتونستم یه مانتو بخرم... جر خورده این بی صاحاب دیگه...

یه لیوان آب ریخت و بدون اینکه بهم تعارف کنه ازش خورد...

- سر قبرت نمی تونی یه تعارف کنی؟!

خندید: جون رها بگو بینم باز چی شده؟!

نفسمو با حرص دادم بیرون: اخراج...

آآب پرید تو گلوش و به سرفه افتاد: چی؟!

- مرگ و چی؟! میگم اخراج شدم... همه ش تقصیر اون پسره ی ک... یه!

یکم دیگه آب خورد: بی تربیت!

دستمو رو هوا تکون دادم: قربون تربیتت! میدونی الن سگم پس بی خیال من شو...

رها: اى بابا... مى خواستیم جشن بگیریما!

رفتم تو اتاقو گفتم: اون سودای گور به گوری کجاست؟!

از همونجا داد زد: رفته نگین بکاره به دندونش...
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همونطور که غر غر می زدم سعی کردم به اینکه چرا اخراج شدم فکر نکنم وبه این فکر کنم

که سودا چرا الکی خوشه؟! یه تاپ سفید... فقط همینو داشتم و یه مشکیش که باهم خریده

بودمشون... پوشیدم و رفتم تو جایی که مثل بهش می گفتیم هال... رها هنوز تو آشپزخونه

نمی دونم چه جونی میداد... رفتم و در یخچالو که همه ش زنگ زده بودو باز کردم...

لعنتی... این که از جیب منم خالی تره... برهوت!!!

رها پشت گاز بود...

- چی درست میکنی؟!

- زرشک پلو با مرغ... خب معلومه ااملت دیگه...

پوفی کردم: من دلم مرغ میخواد...

قاشقو کنار تابه کوبید: گرونه عزیزم... گرونه... فكر جیبت باش... وال...

- تو دیگه غمت چیه؟!

خندید: چه مى دونم وال... تو رو مى بینم یاد غم و غصه هام مى افتم...

همونجا گوشه ی دیوار به حساب آآشپزخونه که کاشی هاش یکی در میون کنده شده بود نشستم

و گفتم: مى دونم... ولی بی خیال... این همه غصه خوردیم چی شد؟! از فردا می افتم دنبال

یه کار دیگه...

می دونستم دارم زر زیادی میزنم... کار کجا بود؟! همینم با بدبختی گیر آورده بودم... دستمو

مشت کردم... چقدر دلم میخواست اون پسره ی شارلتانو خفه ش کنم...
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تو خیالم غرق بودم که با صدایی ازجام تکون خوردم... صدای زنگ بود... پا شدم و رفتم و

درو باز کردم... سودا با خنده اومد تو...

- نیشتو ببند بینم... میخوای نگین تو نشون بدی؟!

صورتشو کج کرد که نگین دندونش بهتر معلوم شه...

سودا: بد کاشتش... بینی م بهتر بود...

- برو بابا دلت خوشه...

با خنده دستاشو وا کرد: این روزای سگی هم تموم میشه... ولش بابا...

از کاراش خنده م گرفت... هر سه تامون با اینکه همیشه مشکلی خاص خودمونو داشتیم ولی

همیشه همدیگرو خوشحال می کردم... حتی شده باحرفامون...

رها: بیاین غذای سرآشپز آماده س...

سودا: چی واسمون درست کردی سرآشپز؟!

رها: گوجه فرنگی لهیده ى بو گرفته با تخم مرغ های سوخته همراه با روغن مونده...

سودا خندید: چه شود؟!

رها: همینم از سرتون زیاده... نیک نام؟؟؟؟!
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چشامو چرخوندم: نیک نام و مرض...

سودا مانتوشو کند: هونام اون کولرو بزن پختم گرمی...

خندیدم و پنکه ی داغونی که داشتمو روشن کردم... گردنش نمی چرخید و ثابت بود... سودا

جلوش نشست و سرشو برد جلو... چون باد پنکه مستقیم رو صورتش بود صداش مرتعش

شده بود:

- هونام؟! هوووووووووووونام؟!

- مرگ هونام... برو كنار بزار باد بیاد...

سودا: اسمت باحاله... وقتی تو پنکه میگم صدام باحال میشه...

به چرت و پرتای سودا اهمیتی ندادم و چون گشنه م بود رفتم پیش رها و نشستم پای سفره...

یه تیکه نون برداشتم و زدم تو املت و انداختم تو دهنم...

نفس صدا داری کشیدم که رها گفت: بد مزه س؟!

- مگه املتو چطوری درست میکنن که بدمزه یا خوشمزه بشه؟! دارم نون خشک سق می زنم

دیگه...

رها لباشو جمع کرد: هونامی... خودتو ناراحت نکن... بابا یه کار دیگه پیدا میشه...

خندیدم: آره... میتونم برم قبر بکنم یا مرده بشورم...

سودا اومد پیشمون: امروز کی پایه ی سینماست؟!
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من و رها خندیدیم و سر تکون دادیم...

سودا: چیه باو؟! هونام خانوم مثل تولدته... خوش باش دو روز دنیا رو...

- بله اگه پول باشه منم بلدم خوش باشم...

سودا بی تفاوت گفت: من که بهت میگم بیا...

میون حرفش اومدم: سودا تمومش کن...

سودا: من هر شب واست دعا می کنم یکی پیدا شه یه ارثی واست بزاره... چه میدونم ننه

بزرگی... بابا بزرگی... عمویی... خاله ای...

پوزخند زدم... رها ساکت و تو فکر بود... سودا نگاش کرد و گفت: تو دیگه چرا خفه خون

گرفتی؟!

رها: چی بگم؟!

سودا با چشاش به من اشاره کرد: این کره خرو راضی ش کن...

با حرص نونو پرت کردم تو سفره...

- کره خر با کی بودی؟!

از حرفی که زده بود پشیمون شده بود...
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سودا: ببخش تو رو خدا... حواسم نبود...

رها: هونامی خودتو ناراحت نکن... این عقل نداره یه چیزی گفت دیگه...

نفسمو با حرص دادم بیرون و از آشپزخونه زدم بیرون... صدای رها رو پشت سرم شنیدم:

نمی تونی ساکت شی؟!

سودا: بخدا منظوری نداشتم... خب من به تو هم میگم...

رها: می دونی که من با هونام فرق دارم...

رفتم تو اتاق... هه! دل سوزوندن شونم با طعنه بود... رها منظوری نداشت! این یه عادت

بود... واسه همه... من با هونام فرق دارم... راست میگه... اون حداقل میدونه مامان باباش

کین!

نشستم یه گوشه و یه روزنامه برداشتم... از وقتی یادمه همین بوده... همیشه به اسم بچه

سرراهی... بی پدر و مادر... بدبخت... آواره... نجس... دختر خراب... می شناختنم... از

همه بدترش وقتی بود که تو صورتم نگاه می کردن و میگفتن حروم زاده...

حالم از این اسم بهم میخوره... حلل زاده کیه؟! کسی که مامان باباش باهم عقد کردن؟! آره

دیگه... اونا حداقل میدونن اصل و نسبی دارن... مثل رها و سودا... مزخرف ترش این بود

که وقتی میگفتم معنی اسمت چیه و با خجالت میگم: نیک نام! بهم پوزخند میزدن! خب حقم

داشتن... منو چه به نیک نامی؟!

دیپلممو كه گرفتم بى خیال درس شدم! دانشگاه خرج داشت! چه شبایى كه از تنهایى

نلریزدم... چه شبایى كه با چاقوم تو اتاق قدم رو نرفتم... ولى تا همین الن از جیب خودم

خوردم... با کار خودم... سه سال پیش، وقتی هیفده سالم بود با سودا آشنا شدم... یه دختر

پولدار، اما فراری... مامان باباش از هم جدا شده بودن... اونم از خونه فرار کرده بود...

دو ، سه روزى پیش من موند ولى طاقت خرابه ها رو نداشت... برگشت پیش مامانش...
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یه ماه بعدش با رها دوست شدیم... منو سودا تو یه خیابون خلوت بال شهر بودیم... طرفاى

خونه ى سودا اینا... یهو یکی دوید و با طعنه از کنارمون رد شد... سودا که همیشه سر دعوا

داره با داد گفت: هوی عمو... جلوتو ببین...

دختره که نفس نفس میزد گفت: ترو خدا کمکم کنید...

رفتم سمتش: چی شده؟!

سودا مانتومو کشید: بیا بریم... شر میشه ها...

دختره هنوز نفس نفس میزد: شما رو بخدا... میخوان به زور شوهرم بدن...

سودا خندید: حتما باباتم معتاده! اونی م که قراره باهاش ازدواج کنی پنجاه سالشه! ها؟!

بعد دوباره خندید... دختره داشت گریه ش میگرفت... یه نگاه به پشت سرش انداخت و دوید

تو کوچه کناری...

- سودا راسی راسی مثله اینکه یه چیزی هست...

سودا: به ما چه؟!

چپ چپ نگاش کردم... خواستم یه چی بهش بگم که یهو یه عده قلچماق اومدن سمتمون: شما

دوتا... اینجا یه دختر جوون ندیدین؟!

سودا: من یکی دیدم!
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با چشای گرد شده نگاش کردم... بازوشو چنگ زدم و در گوشش گفتم: خفه ت میکنم اگه

بگی...

یکی شون گفت: کجا رفت؟!

سودا: همینجاست...

مرده عصبانی شد: داری بازی میکنی؟! دد یال بگو کجاست دیگه...

سودا: ایناهاش...

و به من اشارهکرد...

مرده خواست بزنه تو گوش سودا که پریدم جلوش: هووووو...

یکی دیگه شون اومد جلو: زبون دارین...

چاقوی ضامن دارم و درآوردم و گرفتم طرفش: من زودتر کوتاش میکنم...

همه شون با هم خندیدن: برو ج... خانوم... ما شاخ تر از ایناشم شکوندیم...

نمی خواستم بزنمش... وگرنه همه منو میشناختن... هونام چاقو کش معروف بود... دیدن

جدی جدی اگه سربه سرم بزارن میزنمشون، دمشونو گذاشتن رو کول شونو رفتن... پدر سگا

فقط بلد بودن ضعیف کشی کنن... اونا که رفتن دختره هم از کوچه زد بیرون... دختر خوبی

بود... اسمش رها بود... بچه ی بال شهر و پدرش پولدار بود... ولی واسه شراکتش

میخواست قربانی ش کنه... کسی م که واسش درنظر گرفته بودن پیرو پاتال نبود... فقط

زیادی هرزه بود...
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اونم چند روز بعدش با پسرخاله ش على نامزد كرد و برگشتخونه شون... ولى هنوزم كه

هنوزه نامزدن... پدرش لج كرده و نمیزاره ازدواج كنن...

همیشه یه مشكلى پیش میاد... ولى رها و سودا هردوشون با اینكه بچه پولدارن منو فراموش

نكردن و گاهى بهم سر میزنن...

امرزوم خیر سرم تولد بیست سالگی م بود... بین ماسه نفر مشکلت من از بقیه بیشتر بود...

سودا که همیشه جیبش پر پوله... رهام كه بچه پولداره و هرچى بخواد واسش فراهمه...

بین شون فقط من بی پول و بدبخت بودم... بی پدر مادر... حروم زاده...

آخ که چقدر از این اسم بدم میاد... پوفی کردم و روزنامه رو انداختم کنار... باید دنبال کار

باشم... این کارم با بدبختی پیداش کرده بودم... روزنامه های چاپ جدیدو تا می کردمو

تحویل میدادم... ماهی هم چندغاز بهم میدادن... کار خوبی نبود ولی اونقدری بود که به

بدبختی هام برسم و شکممو باهاش سیر کنم...

تو محل به بى حیایى معروف بودم... به بى همه چیز... واسشون سوال شده بود چطور یه

دختر میتونه خرج خودشو دربیاره و محتاج كسى نباشه؟! و واسه سوال شون جوابى جز

هرزه بودن طرف نداشتن...

آدماى اطرافم كور بودن... نمى دیدن صبح تا شب جون میكنم... همه با یه چشم نگام مي

كردن... دختر خراب...

هونام روشن فکر... چه اسمی هم دارم... توی پرورشگاه بزرگ شدم... میون یه عالمه بچه

یتیم و مثل خودم سر راهی... هه...

سرمو چند بار تکون دادم... دوست ندارم اون روزا رو حتی یه لحظه به یاد بیارم... خوش

ترین خاطره م وقتى یه كه یكى بهم بگه یتیم... حد اقل از حروم زاده بهتره...

صدای داد رها اومد: آهای نیک نام؟! کجایی دخی؟!

زمزمه کردم: نیک نامو مرگ...
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- اینجام... چه مرگته؟!

دوتا شون اومدن تو اتاق...

سودا: هونامی... ببخش... منظوری نداشتم...

پوزخند زدم: بی خیال داش... من دیگه عادت کردم...

سودا: متاسفم...

خندیدم: نباش... املتو کوفت کردین؟!

رها: واسه تو هم هست... بیارم؟!

- نمی خواد...

رها شونه بال انداخت... از جام پاشدم و رفتم و همون مانتوی کهنه مو پوشیدم... شالمو سرم

کردم و برگشتم کیفمو برداشتم...

سودا ناخناشو سوهان میزد و رها ساکت نگاش می کرد... فهمیدم ذهنش درگیره... رها پر

شر و شور بود... وقتی ساکت بود یعنی یه مشكلی داره...

بیچاره ها اومده بودن جشن بگیریم... ولى با اخراج شدنم همه چیز بهم ریخت...

همونطور که کیفمو رو دوشم جا به جا می کردم گفتم: بنال...

هردوشون باهم گفتن: ها؟! چی؟!

خندیدم: رها بنال بگو بینم چه مرگته؟!
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لباشو جمع کرد: چیز مهمی نیست...

- پس یه چیزی هست... فقط مهم نیست... حال بگو بینم چیه؟!

سودا م کنجکاو به رها نگاه میکرد...

رها: خب... راستش... علی می گفت باید ازدواج کنیم...

سودا: ای جان... شام عروسی... فقط ترو خدا املت نباشه...

رها بهش چشم غره رفت: برو بابا...

بی خیال هردوشون رفتم سمت در... این كه مشكل همیشگى بود... حتما باز با باباش دعواش

شده... تا در حیاطو باز کردم یهو یکی جلوم در اومد...

یه مرد خوش پوش و مسن... عین لتای چاله میدون گفتم: امری باشه؟!

مرده: شما خانوم هو...

- هونام...

- بله... هونام خوش فکر هستید؟!

بی حوصله گفتم: روشن فکر...

مرده: بله... روشن فکر...
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- امری باشه؟!

لبخند زد: می تونم بیام تو خانم؟!

به پشت سرش نگاه كردم... یه زن كه نمى شناختمش دم در حیاطشون واستاده بود و چادرشو

گرفته بود جلو صورتش و به من و مرده نگاه مى كرد...

مى دونستم چى تو ذهنشه... اهمیتى ندادم و مشکوک به مرده نگاه کردم... بهش نمی اومد آدم

بدی باشه... از جلوی در کنار رفتم که اومد تو... اومدم درو ببندم كه زنه یه سر تكون داد و

تف انداخت رو زمین...

درو بستم و برگشتم سمت مرده... یه نگاه به سر و وضع خونه ی داغونی که توش زندگی

می کردم انداخت وگفت:

- خونه ی خودتونه؟!

جوابی ندادم که گفت: ببخشید...

منتظر بود بگم كجا بشینه... صندلى و مبل كه نداشتم... رو زمین باید مى نشست دیگه...

وال...

جلوى در دوتا پله بود كه رو دومیش نشست...

سودا و رها پشت پنجره بودن و نگامون میکردن... خندم گرفت... ولی خیلی جدی رو به

مرده گفتم: خب؟!

تک سرفه ای کرد و گفت: دخترم... شما نوه ی پسری خانوم صالحی هستین...
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چشامو ریز کردم و با خنده گفتم: عمو... من فامیلیم روشن فکره... به قول خودت خوش

فکر... اونی که تو میگی صالحیه...

مرده: می دونم دخترم... قضیه ش مفصله... ولى ایشون مادربزرگتونه...

بی حوصله گفتم: حتما این یارو... پیرى یه خیلی پولداره و من تنها نوه شم و همه ی ارث و

میراثش به من میرسه و اینا... نه؟!

خندید: تا حدودی بله...

بی حوصله تر از قبل و خیلی جدی گفتم: عمو جان بفرمائید... من حوصله ی دردسر ندارم...

- دخترم... شما به حرفای من گوش کن بعد قضاوت کن...

چهار زانو جلوش رو زمین نشستم: میشانآفم...

به آرومی پلک زد: ببین دخترم... پدرت وقتی جوون و خام بود با یه خانومی رابطه داشته...

کار از کار میگذره و مادرت باردار میشه... وقتی موضوعو به پدرت میگه و اونم مخالفت

می کنه و میگه که باید بچه سقط بشه راشو میکشه و میره... پدرتم پشیمون میشه و میره

دنبالش ... ولی تو راه تصادف می کنه و دم به دم فوت میکنه... مادرت می مونه و یه بچه

تو شکمش... با اینکه خیلی دوست داشته ولی وسعشو نداشته که بزرگت کنه... پس می

سپارتت به پرورشگاه... خودشم بعد از یه مدت خودکشی میکنه...

چونه مو خاروندم: بعدشم یه مامان پیری پیدا میشه که بعد این همه سال، چشم به راهه تنها

نوه شه... درست گفتم؟!

سرشو تکونداد...
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- خب... فیلم نامه ی خوبی بود... ولى یه كوچولو، همچین بگى نگى تكرارى یه... حال

کارگردانش کیه؟!

کلفه گفت: آخه دختر جون من قد توام که باهات شوخی کنم؟!

- آخه عمو جون... انتظار داری من حرفاتو باور کنم؟!

- باور نمیکنی آزمایش بده...

یه ابرومو انداختم بال: من وقت آزمایش و این مسخره بازیا رو ندارم که آخرش بگن... اه تو

نبودی... اشتباه شده... النم باید برم دنبال کار بگردم... زت زیاد...

در کیفشو باز کرد و یه پوشه از توش درآورد: ببین دختر جون... من وکیل خانوم صالحی

م... اینم کپی وکالت نامه و حق و حقوق تو که از مادربزرگت بهت میرسه...

بعد یه کاغذ درآورد و روش یه چیزایی نوشت: اینم آدرس خونه ی مادربزرگت... مطمئن

باش ارثی که قراره بهت برسه حقته!

کاغذو گذاشت روی پوشه ای که تو دستم بود و رفت... تا درو بست رها وسودا اومدن

بیرون...

رها: این یارو كى بود؟!

سودا: عجب سقى دارم من... همین ظهرى سر ناهار دعا كردم یه پیرى پیدا شه بهت ارث

برسه ها... جلل خالق... كاش یه دعاى دیگه میكردم...

رها: یه لحظه زر نزن بزار ببینم قضیه چیه...

سودا: مرده چى میگفت هونام؟!
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- چرت و پرت...

بعدشم پوشه رو همون جا كف حیاط انداختم و زدم بیرون... یه زن كه دست یه بچه رو گرفته

بود از كنارم رد شد... عروسک بچه هه پیش پام افتاد... زنه دستشو كشید... خم شدم و

عروسكشو برداشتمو بردم بهش بدم كه زنه یه جورى نگام كرد كه فكر كردم عروسكشو من

دزدیدم... بچه هه دست دراز كرد عروسكو بگیره كه زنه یكى زدش: پدر سگ چرا محكم

نگه ش نداشتى؟!

بعدشم دستشو كشید و به زور بردش... صداى گریه ى بچه هه تو فریادى كه تو دلم بود گم

شد... چشامو براى یه لحظه بستم و رفتم سر خیابون و یه ماشین گرفتم... سر چهارراه گفتم:

پیاده میشم...

بعد یه پونصدى بهش دادم كه گفت: كرایه گرون شده... میشه هفتصد...

- تا دیروز پونصد بود... مگه چقدر راه اومدى؟!

- مى خواسى پیاده بیاى! كرایه هفتصده...

مى دونستم از اون لشى هاست... مى دونستم مرضش چیه... بدون اینكه بهش پولى بدم پیاده

شدم و درو محكم بستم... مى خواست پیاده شه دعوا راه بندازه... نمى دونم چى شد كه

پشیمون شد و یه تف انداخت تو جاده و راه افتاد...

عادت كرده بودم واسم تف بندازن... با دلیل... كه هیچوقت دلیلشو نفهمیدم... بى دلیل... كه

هیچ وقت نفهمیدم واسه چى؟!

تا شب دنبال كار گشتم... نشد كه نشد... حتى دوبارم رفتم سركار قبلیم... تنها حرفى كه بهم

زد این بود: مى خواستى كثافت كارى راه نندازى!

آخه بى انصاف چیزى ندیده قضاوت میكنه... یكى شون زیر آبمو زده بود... چرا... گناهم این

بود كه پاک بودم به اسم نجس!!!
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دست از پا درازتر برگشتم خونه... ساعت نه شب بود و مى دونستم رها و سودا رفتن... تا

اومدم درو بازكنم صابخونه رو جلوم دیدم... بهش اهمیتى ندادم و اومدم درو باز كنم كه گفت:

- ناز زیادى دارى دختر...

این در بى صاحاب چرا باز نمى شه؟! با لگد بازش كردم كه گفت:

- دو روز دیگه تخلیه مىكنى!

نگاش كردم... این دیگه این وسط چى میگه؟!

- مگه كرایه عقب افتاده؟!

یه لبخند كثیف زد: همسایه ها اعتراض كردن... میگن اینجا كه ج... خونه نیست!

مى دونستم نمى تونم قانعشون كنم كه مردى كه امروز اومده بود اینجا واسه یه كار دیگه

اومده بود... مى دونستم سطح فكرشون همین قده... پس بى خیال گفتم: مگه طرف اومده

خونه ى همسایه ها؟!

سرشو تكون داد: مردم دارن اینجا زندگى میكنن...

بعد آروم تر ادامه داد: خودت نمیخواى... بیا صیغه م بشو... هرچى دارم مال تو...

كثافت خودش زن و بچه داشت... خونه ى خدا رو زیارت كرده بود ولى هیچى از دین نمى

دونست... تو محل بهش میگفتن حاج آقا... ولى خودشم مى دونست كه یه كثافت بیشتر

نیست...
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بدون هیچ حرفى رفتم تو و درو محكم بستم... عوضى! حالم از این آدماى هرزه بهم مى

خوره... كسى كه تسبیح تو دستش مى چرخونه و بجاى ذكر اسم زناى صیغه اى شو مى

بره... پدر سگ هر ماه یه زن صیغه میكنه...

نفسمو با حرص دادم بیرون و رفتم و روى اولین پله نشستم... سرمو بین دستام گرفتم... حال

كدوم گورى برم؟!

حرص نخور هونام... این بدبختى هام تموم میشه... پا شدم و رفتم تو... همونطور كه لباسامو

مى كندم رفتم تو اتاق... وسط اتاق دو تا جعبه كادو بود... یكى سفید با خط خطى هاى سیاه

كه از اون یكى بزرگتر بود و شكل مستطیل بود... یكى صورتى با قلباى ریز قرمز كه

خودشم شكل قلب بود...

لبخندى زدم و رفتم سمتشون... مانتومو كندم و سر جعبه ى صورتى رو باز كردم... یه ادكلن

خیلى خوشگل بین یه عالمه پوشال بود... ادكلنو برداشتم كه دیدم كنارش یه كارت تبریكه...

برش داشتم و بازش كردم: قربون نیک نامى خودم...

مى دونست از این كلمه متنفرما... ولى بازم مى گفت...

سر اون یكى جعبه رو باز كردم... یه خرس پشمالوى سفید و خوشگل توش بود... توى

گردنشم یه كارت آویزون بود: خاک تو سرت كه نیومدى سینما... منو این اسكل مى ریم

خوش میگذرونیم... تو هم تو اون خراب شده بپوس...

با خنده پا شدم و رفتم كه از آشپزخونه واسه خودم آب بردارم... اینا دیوونه ن! ولى با

معرفت! مى دونستن الن بیشتر از این عروسكا به یه مانتو احتیاج دارم ولى نخریده بودن كه

غرورم نشكنه!!!

***

صبح زود بیدار شدم تا برم دنبال كار... ولى چه كارى؟! از صبح تا غروب انگار فقط

دورخودم مى چرخیدم... نا امید رفتم تو پاركى كه همون نزدیکى ها بود... خسته روى یه

نیمكت نشستم و یكم از آب معدنى م خوردم... تموم شد... بى توجه به سطل زباله اى كه
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كنارم بود بطرى رو پرت كردم رو چمنا! شهر ما خانه ى ما... من كه خونه ندارم... پس این

شهرم بى خوده...

- از چى ناراحتى جیگر؟!

- از آدماى كثیفى مثل شما...

دوتاشون خندیدن... یكى شون كه خیلى پر رو تر بود اومد نزدیكم: با ما ارزون تر حساب

كن... به قول شاعر... با ما به از این باش...

حوصله ى دعوا نداشتم... رومو برگردوندم سمت دیگه... اولیه اومد وكنارم نشست... اون

یكى م دور و برو مى پایید...

- ببین... ناز الكى نكن...

بعد دستشو آورد جلو سمت صورتم... قبل از اینكه بتونه بهم دست بزنه چاقومو گذاشتم زیر

چونه ش: بزن به چاک...

كپ كرده بود... اون یكى اومد كمكش كه سریع با پام یه لگد بین پاهاش زدم كه نقش زمین

شد... دیگه یاد گرفته بودم باید چه جورى باهاشون حرف زد... به زبون خودشون... مثل

حیوونا...

- همین الن میزنى به چاک... اون لشه هم جمعش كن...

سرشو تكون داد... چاقومو بستم: یال...

دوباره نشستم رو نیمكت... سریع دوستشو بلند كرد و باهم رفتن... خندم گرفته بود... از این

همه كثافت كه تو شهر ریخته بود...
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نزدیک غروب بود... واسه همین پا شدم كه برم...

همونطور كه كیفمو رو آسفالت دربه داغون كوچه مى كشیدم به بازى پسر بچه ها نگاه مى

كردم... جلوى خونه ى صابخونه وایسادم...

زنگشو زدم كه دختر كوچیكش درو باز كرد... یه عروسک كچل دستش بود و موهاى خودش

دوگوشى بسته شده بود كه كش سمت چپش شل شده بود و موهاش تقریبا باز شده بود...

- كیه بچه؟!

قبل از اینكه بچه هه حرفى بزنه زنه خودشو رسوند: چى مى خواى؟!

- حاج آقا هستن؟!

- داره وضو مى گیره...

خنده م گرفت... حال ببین به جاى نیت كردن تو فكر چیه...

- كیه زن؟!

زنه یه نگاه پر نفرت به من انداخت و گفت: مستاجره... معلوم نیست چى میخواد...

بعد دسته بچه هه رو كشید و با خودش برد...

- چى میخواى دخترجون؟!

حال دیگه زنش نبود كه بهش بگم حاجى... پس مثل خودش باهاش حرف زدم: دو روز وقت

مى خوام...
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چونه شو خاروند: راه نداره جون تو... ولى چرا...

بعد آروم تر گفت: مى دونى راش چیه... پس بیا لجبازى رو كنار بزار...

من اومدم از كى وقت بگیرم؟! پوفى كردم و به جاى اینكه برم سمت اون خراب شده رامو كج

كردم و راه افتادم سمت خیابون... از روى جدولى پیاده رو مى رفتم و نگام به نوک كفشم

بود كه دیگه داشت باز مى شد...

یه بوق... اهمیتى ندادم... یه بوق دیگه: سوار شو...

بازم اهمیتى ندادم...

- بد نمى بینى!

نگاش كردم... شاید راست مى گفت... این همه وقت بهشون اهمیت ندادم بد دیدم... بزار یه

بار بد نبینم! بزار یه بارم همونى باشم كه همه مى گن... توى یه تصمیم آنى در جلوى دویست

 نقره اى رو باز كردم و نشستم... یه نگاه به پسرى كه پشت فرمون بود206و شش 

انداختم...

فقط وسط سرش مو داشت... پشت گوشاشو تیغ زده بود... گوشش سوراخ بود ولى گوشواره

نداشت... یه زنجیر تو گردنش بود كه پلکش ب "الب " بود... پوزخندى زدم و نگامو دوختم به

تى شرت جذب مشكى ش... با یه شلوار لى كه همه جاش پاره پوره بود... هیكل چاغى داشت

كه تو ذوق میزد...

نگامو ازش گرفتم و به بیرون دوختم...
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دستشو گذاشت رو پام: مى تونى با دو نفر باشى؟!

با چشام به دستش اشاره كردم: دستتو بكش...

خندید: بهت پول بدم بعد دستمم بكشم؟!

- گفتم دستتو بكش...

دستشو از رو پام برداشت: خیله خب بابا... نزن... نگفتى... دو نفر باشیم قبوله؟! بیشتر

گیرت میادا...

هیچى نگفتم... من مى خوام چیكار كنم؟! چرا سوار شدم؟! چشامو بستم و لحظه هایى كه در

پیشم بود رو تصور كردم...

- نگه دار...

- چى؟!

- گفتم نگه دار...

خندید: امكان نداره...

- نگه دار...

بى توجه به من سرعتشو زیاد كرد... از سل ح همیشگى م استفاده كردم...

- اااااا! چیكار میكنى؟!
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- دور بزن و برم گردون همونجا كه بودم...

- خیله خب... خیله خب...

ولى بجاى اینكه دور بزنه سعى كرد بزنه زیر دستم... چاقو رو یكم رو گردنش فشار دادم:

بخواى لج كنى هرچى دیدى از چشم خودت دیدى!

- باشه... باشه...

از یه دور برگردون دور زد... چاقو رو هنوز زیر گردنش نگه داشته بودم... مى دونستم

چون هوا تاریكه كسى تو ماشینو نمى بینه... شیشه هاشم كه دودى بود...

همونجا كه سوار شده بودم پیاده شدم و درو محكم بستم... من نمى تونم... نمى تونم تن

فروشى كنم...

صبح كه بیدار شدم حتى حوصله ى اینكه از جام پاشم هم نداشتم... یه غلت زدم كه نگام افتاد

به پوشه ى روى طاقچه... چرا دیروز ندیدمش؟! چون نمى خواستم ببینم... ولى... راه دیگه

اى ندارم...

پا شدم و سریع آماده شدم و كاغذو برداشتم و راه افتادم...

به خودم كه اومدم جلوى یه قصر بودم... پشیمون شدم از اومدنم... من كجا و این خونه كجا؟!

با تردید دستمو روى زنگ فشار دادم...

- بفرمائید...
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كلمه ها رو گم كردم...

- خانوم؟!

- من... من... خانم صالحى هستن؟!

- بله... شما؟!

عصبى گفتم: چقدر سین جیم مى كنى بابا... باز كن این وا مونده رو دیگه...

چند لحظه طول كشید و بعد در باز شد... با دیدن حیاط تردیدم بیشتر شد... مى خواستم از

همین راهى كه اومدم برگردم... ولى دخترى كه جلوى در منتظرم بود فرصت فرار كردنو

ازم گرفت... همونطور كه به سمت دختره مى رفتم نگامو از استخر بزرگى كه تو حیاط بود

گرفتم و بهش كه لباس فرم پوشیده بود دوختم...

- خانم صالحى هستن؟!

- بله... شما؟!

- هونام روشن فكر...

بعد زمزمه كردم: شایدم صالحى...

- خانم منتظرتونن... بفرمائید...

دنبالش راه افتادم... با دیدن داخل خونه فكم افتاد زمین... دهنم باز مونده بود... یه خونه ى

خیلى خیلى بزرگ... چیزى كه بیشتر از همه جلب توجه مى كرد دو ردیف پله هاى مارپیچ
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بود كه از دو طرف سالن بزرگى كه توش بودم به طبقه ى دوم مى رسید... بین این دو ردیف

پله یه آسانسور بود... پروردگارا... واسه دو طبقه آسانسور گذاشتن... نگامو از در آسانسور

گرفتم و به پردهاو تابلو ها و مبل هاى سلطنتى دوختم...

- بفرمائید...

صداى دختره بهم فهموند كه زیادى اینور و اونورو نگاه كردم... فضاى خونه طورى بود كه

معذبم كرده بود... روى یه مبل نشستم و اینبار نگامو به روبرو دوختم... یه سالن گرد با دوتا

پله از اون جایى كه من توش نشسته بودم جدا شده بود... انگار اونجا مال مهموناى ویژه

بود... و مسلما من جزو اون دسته نبودم... نگام افتاد به میز جلوم... چندتا مجله رو میز بود

كه عكس این مانكنا روش بود...

صداى تق تقى نگامو از مجله گرفت و به خودش جلب كرد... صندلى پاشنه ده سانتى مشكى

و براق... و بعد از اون پاهاى صاف و كشیده و بزنر... یه دامن كوتاه و شیک مشكى... یه

كت آستین سه ربع مشكى... سینه ریز طل كه از همون فاصله برقش چشم رو میزد... و در

آخر صورت كشیده و آرایش شده ى یه زن مسن... حدودا شصت ساله... چشماى مشكى و

ابروهاى كمونى... بینى استخوانى و لباى نه چندان بزرگ... موهاى لخت و مشكى و نه

چندان بلند كه آزادانه دور شونه ش ریخته بود...

چهره ش نه خیلى جوون بود و نه خیلى پیر... تو یه نگاه كلى یه اسم به ذهنم رسید...

مستبد...

منو باش كه فكر میكردم الن باید برم دم در یه اتاق... یه پیرزن نود ساله رو ببینم كه رو

تخت دراز كشیده و با انگشتش اشاره بزنه برم جلو...

بعد منم برم جلو و اون سرمو ناز كنه و بگه: نوه ى عزیزم تا حال كجا بودى؟! منم بگم واى

مادر جون... مادرجون؟! نه خیلى لوسه! عزیز؟! این كه از اون لوس تره! مادربزرگ؟!

خیلى رسمیه! همون مامان پیرى خوبه...
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- بفرمائید...

نگاش كردم... بى اختیار جلوش ایستاده بودم...

ابهتش منو هم گرفته بود... لبخند مسخره اى زدم و نشستم... همون دختره واسمون قهوه

آورد... یكى دوبارى رها و سودا از این نوشیدنى تلخ به خوردم داده بودن... هرچى م توش

شكر ریختم باز تلخ بود... با یادآورى اون خاطره ى تلخ یهو از دهنم پرید:

- چایى ندارین؟!

دختره چشاش گرد شد... با تته پته گفت: بد مزه س؟!

- من كه هنوز نخوردم... ولى دوستم ندارم!

دختره: الن واستون میارم...

- دستت درست...

یه نگاه پر از سوال بهم انداخت و رفت...

مامان پیرى تا اومد ادامه بده دختره باز پیداش شد... ماشال عجب سرعت عملى داره...

چایى رو ازش گرفتم و مثل این باكلسا گذاشتم رو میز...

مامان پیرى: مى دونستم بلخره میاى...

هیچى نگفتم... ادامه داد: نمى خوام واست مقدمه چینى كنم... از این كارم خوشم نمیاد... پس

میرم سر اصل مطلب...
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قبل از اینكه بره سر اصل مطلب گفتم: خواهشا قبل از این مطلب اصلى بگید منو چه طورى

پیدام كردین؟! اصل من واقعا نوه تونم؟! بعد این همه سال چرا یهو یاد من افتادین؟!

مامان پیرى: مادرت كه خودكشى كرد باردار بود...

هیچى نگفتم كه گفت: از پدرت نبود...

اخم كردم... منظورشو مى فهمیدم: خب؟!

- گاهى به پرورشگاه سر مى زنم... خیلى اتفاقى خانومى مشخصات تو رو بهم داد و گفت كه

كى آوردت... البته اون خانومى كه تو رو تحویل گرفته فوت شدن... ولى خب به حرفاى این

خانومم...

سریع پریدم وسط حرفش: ولى فامیلى من تو شناسنامه...

- خیلى عجولى دختر جون... بله... مى دونم... مادرت نگفته بوده كه تو بچه ى كى هستى...

گفته بود تو رو پیدات كرده... و خودشو به اسم صالحى معرفى كرده...

- خب از كجا مى دونین بچه اى كه تو شكم مادرم بود بچه ى پدرم نبود؟! یعنى خواهرم یا

برادرم؟!

- چون پدرت چهارماه قبلش فوت شده بود و اون بچه سه ماهه بود...

دهنم چفت شد... فنجونو گذاشت رو میزو گفت: نمى دونم چه گناهى كردم كه خدا بچه هامو

ازم گرفت... بگذریم... من الن از دار دنیا دو تا نوه دارم... تو یه پسر عمو دارى! توى لندن

زندگى میكنه... از وقتى بچه بوده اونجا بزرگ شده... پدر و مادرشم همونجا فوت كردن...
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بزرگ شده ى اروپاست... به من نگاه نكن جلوت با این وضعم... من آدم معتقدیم... الن

اینجورى جلوت نشستم چون نامحرم تو خونه نیست... ولى این پسر عموت پاک اروپایى

یه... هرشب دیسكو و رقص... هرشب با یكى...

- چرا اینا رو به من میگین؟!

مامان پیرى: صبر داشته باش...

و مشغول توضیح دادن شد... هرلحظه كه مى گذشت عصبانیتم بیشتر میشد...

با خشم پا شدم: شما در مورد من چى فكر كردین؟! اصل از اولشم نباید مى اومدم اینجا...

- بشین... هنوز حرفم تموم نشده!

مى خواستم بى خیالش بشم و برم كه باز اون دختره اومد: خانوم آقا تیرداد اومدن...

مامان پیرى سریع گفت: زود برو قایم شو... نباید ببینتت...

مونده بودم چیكار كنم كه دختره گفت: دنبالم بیاین...

دنبالش رفتم طبقه ى دوم... جلوى یه در وایساد و گفت: برین تو...

با تردید درو باز كردم و رفتم تو... یه اتاق خیلى شیک... از اونا كه همه ش تو فیلما دیده

بودم... پنجره هاى بزرگ و پرده هاى خوشگل... به جاى دیوار یه سمت اتاق همه ش شیشه

بود... از پشت پرده هاى نازک حیاط معلوم بود... مشخص بود این حیاط پشتى یه چون وقتى

مى اومدم این تاب بزرگو ندیده بودم... آه حسرت بارى كشیدم و رفتم سمت آینه اى كه گوشه

ى اتاق و متصل به یه میز آرایش بود...
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یه خودم نگاه كردم... غمو تو چشماى خودم مى دیدم... چشماى مشكى و نه چندان درشت...

ابروهایى كه سودا و رها با زور مجبورم كردن برشون دارم... صورت نه چندان سفید و مى

شد گفت به قول سودا برنز... بینى متانسب و كمى سر بال... لباى خوشفرم و گونه هاى

برجسته... موهاى لخت خرمایى... و عیبى كه صورتم داشت فكم بود كه یكم جلو بود... اما

نه اونقدر كه تو دید باشه... با یكم دقت میشد اینو فهمید... دركل دختر خیلى خوشگلى نبودم...

اما خب بدم نبودم...

روى یه مبل چرم نشستم... من اینجا چیكار میكنم؟! این خونه و این تشریفات به من چه دخلى

داره؟! من كجا و اونا كجا؟!

ذهنم به حرفاى این مامان پیرى یه مشغول بود... آروم رفتم سمت درو بازش كردم... رفتم

سمت نرده ها و از بال به پسرخوش پوشى كه پشتش به من بود نگاه كردم... یه كت اسپرت

مشكى پوشیده بود و شلوار جین... از اونجا فقط لباسش معلوم بود چون پشتش به من بود...

ولى با توضیحاتى كه این مامان پیرى یه داد معلومه از اون بچه سوسولست... این نفله

اسمشم كه مزخرف تر از اسم منه... تیرداد... تیر، داد كه داد... مهر هم داد... حال تقصیر

دى و فروردین چیه؟! وال...

صداشونو مى شنیدم... برخلف انتظارم كه فكر میكردم باید با عشوه وناز دخترونه مثل این

خارجكى هاى ندید بدید كه تو فیلما دیدم حرف بزنه خیلى راحت فارسى صحبت میكرد: مامان

جون مهمون داشتین؟!

مامان پیرى: یكى از دوستام بود... چطور؟!

تیرداد: هیچى آخه دو تا فنجون اینجاست...

- كى برمی گردى لندن؟!

- فعل كه كارا عقب افتاده... فكر كنم شیش ماه دیگه...

30



goldjar.blogfa.com

- از اون دختره چه خبر؟!

- اون دختره منظورتون به سمر دیگه؟!

- واسه من اون دختره س...

همون دختره واسه تیرداد قهوه آورد... تیرداد برداشت و گفت: مشكل شما با سمر چیه؟!

مامان پیرى: دخترى كه قبل از ازدواج هرشب خونه ى... ل اله الال...

تیرداد: ولى من سمرو دوست دارم...

- دوست داشته باش... ولى باهاش ازدواج نكن... اون دختر زن زندگى نیست...

تیرداد یكم از قهوه ش خورد و گفت: هیچ كس نمى تونه نظرمو عوض كنه... 

مامان پیرى یه چیزى زیر لب زمزمه كرد كه نشنیدم...

تیرداد: مامان جون خودتو ناراحت نكن... كم كم به وجود سمر عادت میكنى... حال من باید

برم... فعل...

- واسه چى اومده بودى؟!

- اینورا یه كارى داشتم گفتم یه سر هم به شما بزنم... خداحافظ...
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مامان پیرى بدرقه ش كرد... برگشتم تو اتاق... كاش ل اقل قیافه شو مىدیدم... چند لحظه بعد

دختره اومد دنبالم و باهم برگشتیم پایین...

جلوى مامان پیرى نشستم كه گفت: دو روز وقت دارى فكر كنى... ولى عاقل باش... تیرداد

پسر بدى نیست... من مى دونم اونى كه دوسش داره چه مار هفت خطى یه... نمى خوام این

ثروت دست غریبه ها بیفته...

- یعنى خودمو بهش آویزون كنم؟!

هیچى نگفت... یعنى هرچى میخواى اسمشو بزار...

سكوتو شكست: ببین دختر جون... حتى اگه قبولم نكنى تو سهم خودتو ازاین ثروت

میگیرى...

میون حرفش اومدم: پول واسه من مهم نیست...

هیچى نگفت... ولى خودم از حرفى كه زدم پشیمون شدم... شاید واقعا واسم مهم نباشه... ولى

بى پول بودنم باعث میشه خیلى دردا رو تحمل كنم... واسه همینه كه الن اینجام... مگه نمیگه

من نوه شم؟! پس حتما یه سهمى از این پول دارم... چطور اون پسره ی مزخرفه ى لندنى

میتونه سهمشو بگیره اونوقت من باید با منت یه آدم كه فقط فكر كثافت كارى هاشه توى یه

اتاق چهار مترى زندگى كنم؟!

مامان پیرى: خب نظرت چیه؟!

تا اومدم یه چى بگم گفت: الن قرار نیست بهم جواب بدى... تا دو روز دیگه بهم خبر بده...

سرمو تكون دادم و پا شدم... از همون لحظه مى دونستم تصمیمم چیه... راه دیگه اى

نداشتم...
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از اونجا كه زدم بیرون یه نگاه به خونه هاى اطرافم انداختم... واقعا من از این قماشم؟! پوفى

كردم و پیاده راه افتادم تا سر خیابون... توى افكار خودم غرق بودم كه یهو یه ماشین

همونطور كه بوقو یک سره كرده بود و با سرعت داشت مى اومد نزدیكم جلو پام ترمز

كرد...

داد زدم: مگه كورى؟!

با دیدن سودا و رها كه داشتن بهم مى خندیدن كیفمو كوبیدم رو كاپوت ماشین سودا...

سرشو از شیشه آورد بیرون: الغ ماشینم خط افتاد...

رها: بپر بریم خر سوارى...

سودا: هوى! به عروسک من توهین نكنا!

با خنده رفتم و پشت ماشین سودا سوارشدم... با رها و سودا كه بودم غمام یادم میرفت: نفله

داشتى زیرم میكردى...

سودا همونطور كه فرمونو مى چرخوند گفت: مى خواستى وسط خیابون راه نرى...

راست مى گفت تقریبا وسط خیابون بودم... صداى آهنگو زیاد كرد و گفت: حال من بهت

رحم كردم یكى دیگه بود كه میزد ناكارت میكرد...

- خب حال... كجا لش مى بریم؟!

دوتاشون خندیدن... مى دونستم از یه چیزى خوشحالن...
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رها: اصل بگو بینم تو اینجا چه غلطى میكنى؟!

اینام مى دونستن جاى من این جور جاها نیست...

- اومده بودم خونه ى ننه بزرگم...

سودا محكم زد رو ترمز...

دوتا پسر كه موهاشونو اجق وجق درست كرده بودن بوق كشدارى زدن و همونطور كه از

كنارمون رد میشدن یكى شون داد زد: فلج شه اونى كه به تو گواهى نامه داده...

سودا بهشون اهمیتى نداد و راه افتاد: جدى رفتى خونه ش؟! چطور بود؟! مهربون بود؟!

رها: اون بى صاحابو كم كن سودا بزار بشنویم چى میگه...

سودا با خنده صداشو كم كرد كه رها باز گفت: با اون حالتى كه تو گفتى مرده چرت و پرت

گفت من گفتم عمرا برى... حال بگو بینم ننه هه چیا مى گفت؟!

همه چیزو واسشون تعریف كردم... از حالت صورتشون هیچى دست گیرم نشد... سودا

جلوى یه بستنى فروشى نگه داشت: حال مى خواى چیكار كنى؟!

رها: من اگه جاى تو بودم بى چون و چرا قبول میكردم... با اون صابخونه ى آشغالى كه تو

دارى...

لبامو جمع كردم... اینجورى كه مى كردم فكم جلوتر مى اومد...

سودا: ااااااه... نكن اونجورى ضایع...
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از حرصش بیشتر فكمو دادم جلو...

رها: بجاى مسخره بازى بگو بینم مى خواى چه غلطى كنى؟!

- الن تنها چیزى كه تو مخمه اینه كه من از اون بستنى ها مى خوام...

سودا: كارد به شكمت بخوره...

بعد پیاده شد تا بره واسم بخره... مى دونستن تا از اون بستنى ها نخورم حرفى نمى زنم...

- حال تو بنال بینم نفله شوما چرا اینقد شنگولید؟!

رها: باز تو اینطورى حرف زدى؟!

- خب بابا... بفرمائید شما چرا اینقدر شادین؟!

خندید: خاک تو سرت نكنم...

بعد با هیجان گفت: واى هونام بابام موافقت كرد بلخره... راحت شدیم...

بجاى اینكه از خوشحالى جیغ بزنم بىخیال لم دادم رو صندلى هاى چرم ماشین سودا و گفتم:

خب باو... من فكر كردم چى شده حال...

رها: خاک تو سر بى ذوقت...

سودا درو باز كرد و نشست: بیا كوفت كن بترک بگو بینم مى خواى چه غلطى كنى؟!
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بستنى قیفى كاكائویى كه واسم خریده بودو ازش گرفتم و با لذت لیس زدم...

واسه اینكه دقشون بدم تا جایى كه تونستم لفتش دادم و الكى لیس زدم... اونام با حرص و

همراه با هیجان نگام مى كردن... آخرش سودا طاقت نیاورد و بستنى مو از دستم گرفت و با

یه گاز همه شو انداخت تو دهنش كه یخ زد و با داد پرید بیرونو همه شو تف كرد... منو رها

زدیم زیرخنده...

سودا برگشت و با دیدن خنده ى ما خودشم خنده ش گرفت: كوفت! تقصیر توئه دیگه آشغال...

- با اینكه بستنى مو خوردى ولى از اونجایى كه من خراب رفیقم... دیگه بیشتر از این تو

خمارى نمیزارمتون... پس...

ساكت شدم كه رها داد زد: هونام خفه ت میكنما...

- باشه باشه... قبول مى كنم...

دوتا شون ساكت شدن...

رها: مطمئنى؟! تو حتى این پسره رو نمى شناسى...

طبق عادت فكمو آوردم جلو... سودا یكى زد زیر چونه م: مرض گرفته اینقدر اینجورى

كردى فكت اومده جلو دیگه...

خندیدم كه رها گفت: چطور مى تونى اینقدر خونسرد باشى؟!

- میگى چیكار كنم؟! تو راه حل دیگه اى دارى؟!
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- گفتم كه منم جاى تو بودم قبول میكردم... اما هونام تو مجبور نیستى! ببین... من و سودا مى

تونیم...

میون حرفش اومدم: مى دونى كه از ترحم الكى بدم میاد... النم راه دیگه اىندارم... خودتون

شاهدین چقدر سگ دو زدم واسه یه كار... حد اقل اینجورى عذاب وجدان اینكه الكى یه پولى

گیرم اومده یقه مو نمى گیره... ل اقل مى دونم این یارو ننه بزرگمه و اون نره خر پسر

عموم...

سودا: بى تربیت...

بعد دوباره گازشو گرفت: حال كه قبول كردى باید بى افتیم دنبال كارا... مگه نمى گى این

یارو شیش ماه دیگه میره؟! پس زیاد وقت نداریم...

رها: هونامى... تو هم باید باهاش برى؟!

یه دفعه سودا زد رو ترمز كه رها داد زد: مرض دارى مگه هى اون بى صاحابو فشار مى

دى؟!

سودا: خب چیكار كنم هى شوكه میشم...

بعد دوباره راه افتاد و با یه لحن غمگین گفت: رها راست میگه... تو هم باید باهاش برى؟!

این رهاى گور به گورى كه پرید... اونوقت من باز تنها میشمكه...

- پس سنگ خودتو به سینه مى زنى...

رها: ماشال تو هم سرت همچین خلوت نیستا...
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بعد یه چشمک بهش زد كه سودا با خنده گفت: كوفت...

از بین دوتا صندلى پریدم جلو: اااااااا! خبریه؟! خوشم باشه... انگار دیگه غریبه شدیم...

پیچید توى یه خیابون: نه بابا این رها الكى شلوغش كرده...

رها: آره دیگه خواستگار میاد ولى الكى شلوغ شده...

سودا: رهااااااا...

رها: هوناااااام...

- ها؟!

رها: ااااا! اشتباهى صدات كردم... مى خواستم بگم سودا...

- زهرمار...

سودا جلوى یه پاساژ شیک نگه داشت: بپرید پایین...

- اینجا واسه چى نگه داشتى؟!

رها: راست میگه... ما كه نمى خواستیم خرید كنیم...

 احمق جونا... وقتى این هونام قراره با آدم پولداراسر و كله بزنه باید سر و وضعشم: سودا

شیک باشه دیگه...
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بهم بر خورد... ولى چیزى نگفتم... سودا دختر خوبى بود وخیلى دوسش داشتم ولى گاهى

بدون اینكه منظورى داشته باشه زبونش نیش دار میشد...

رها بهش اشاره كرد كه سریع گفت: بخدا منظورى نداشتم هونام...

- مى دونم باو... بىخیال...

 خاک تو سرم هروقت بخوام یه چى بگم تر مى زنم به حالمون...: سودا

رها: ااااااااااااه... بى ادب حالمونو بهم زدى!

سودا همونطور كه درو باز مى كرد گفت: خیله خب دیگه زر زیاد نزنید... بپرید...

راست مى گفت وال... با اون ماشین شاسى بلندى كه سودا داشت باید مى پریدیم...

مخصوصا من كه قدم خیلى هم بلند نبود...

با رها پیاده شدیم و سودا دزدگیرو زد و رفتیم تو پاساژ... تو تموم عمرم تو پاساژاى بال

شهر قدم نزده بودم... حس یه موجود اضافى رو با اون كفشاى نیمه پاره و اون مانتوى كهنه

داشتم... و مى دونستم پولى كه همرامه حتى به خرید یه لنگه دمپایى از اون پاساژم نمیرسه...

و حس حقارت بخاطر اینكه بین دو تا پچه پول داربودم...

مى دونستم رها و سودا هیچ منتى سرم نمیزارن ولى بازم قبول كردنش واسم سخت بود...

هركسى با غرورش زنده ست... حتى اگه دیگران به زور و با حرفاشون سعى در شكستنش

داشته باشن...

سودا: ببین اون خوبه؟! خیلى تو تنت قشنگ میشه...
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هیچى نگفتم...

سودا: هى دختر... چرا همچین مى كنى؟! ما كه با هم رو درواسى نداریم... تازه شم... مگه

قرار نیست پول دار شى؟! خب پولشو ازت میگیرم دیگه...

رها كه داشت با گوشیش ور مى رفت گفت: راست میگه...

سودا: تو خفه.. اس ام استو بده آقا على ناراحت نشه قهر كنه...

رها: خودت خفه... خوبه باز ما دوساله نامزدیم تو كه نرسیده با این یارو میرین بیرون...

سودا: درست صحبت كن یارو كیه؟!

ابرومو انداختم بال: به به... چیزاى جدید مى شنوم...

سودا چشاشو گرد كرد و با ابروهاش واسه رها خط و نشون كشید: ت... هویج...

رها دهن شو قد یه اسب دریایى وا كرد: خاک تو سرت كه روز به روز بى ادب تر مى

شى...

سودا با لبخند موذیانه ش لب ورچید: دیگه كاریه كه از دستمون برمیاد...

هر سه تامون خندیدیم كه رها گفت: نظرتو نگفتى هوناما...

- خوبه... ولى یكم كوتاه نیست؟!

40



goldjar.blogfa.com
سودا: ... بخور بابا...

رها: هونام مى گم بیا بریم این ما روبه رگبار فحش بسته... معلوم نیست امرزو صبح چى

خورده...

سودا موذیانه خندید كه كوبیدم پس كله ش: لب و لوچه تو جمع كن نفله... خجالت نمى كشى؟!

خندید: بچه ها بریم تو این پسره فروشنده هه مرد از بس ما رو نگاه كرد ببینه میریم تو یا

نه...

با خنده رفتیم تو... پسره یه نگاه به رها و سودا انداختو بعد یه نگاه پر از تعجب به سر و

وضع من... بیچاره شده بود یه علمت سوال گنده...

سعى كردم بهش فكر نكنم و چندتا مانتویى كه سودا داد دستمو گرفتم و رفتم تو اتاق پرو...

یكى از یكى اجق وجق تر بودن... یكى شون كه اصل نفهمیدم مدلش چیه...زرشكى بود و

آستیناش تا آرنجم بود و كوتاهیش تا وسط باسنم... یقه ش یه جورى آویزون بود كه هیچ

طورى نمى موند...

سودا: این خیلى خوبه...

- غلط كردى یقه شو ببین...

رها: لب شترى یه دیگه...

- لب چى چى؟!
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سودا: لب شترى...

رها: این بیشتر شبیه لباى تو هه!

سودا خواست بزنه تو سرش كه رها به فروشنده هه اشاره كرد...

سودا پوفى كرد و گفت: درآر بریم...

مانتو ها رو دادم دستش و مانتوى خودمو پوشیدم و رفتیم بیرون...

سودا: همه رو مى بریم...

فروشنده: مباركه...

گذاشتشون تو ساک دستى و گفت: قابل نداره...

 تومن...370بعد بدون اینكه اجازه ى تعارف به كسى رو بده گفت: 

چشام افتاد كف دستم... سیصد و هفتاد هزار تومن چهار تا مانتو؟!

سودا خونسرد انگار كه از حراجى خرید كرده كارتشو به پسره داد و اونم پولو حساب كرد و

زدیم بیرون... داشتم با خودم فكر مى كردم من اگه پولى م بهم برسه همه رو باید بدم به

سودا...

رها: هونام... هونام... این كفشا چقدر خوشگلن...
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یه نگاه به كفشى كه رها مى گفت انداختم و بعد نگامو به كفشاى خودم دوختم... یه پوزخند

تلخ رو لبام نقش بست...

رها دستمو كشید و رفتیم تو... بازم همون نگاه... دو جفت كفشم خریدیم و اومدیم بیرون...

سودا: بچه ها شما دوست دارین شوهر آینده تون چه جورى باشه؟!

رها: صادق باشه...

سودا: شوهر تو كه على یه... صادق كیه؟!

رها: مسخره...

سودا: خودتى...

- خودت چه جور شوهرى دوست دارى؟!

سودا: واى این پیراهنه چه خوشگله...

به پیراهنى كه مى گفت نگاه كردم... آستین سه ربع بود و بلندى ش تا زانو بود... یقه هفتى و

رنگش مشكى و در كل مى شد گفت پوشیده س...

نگام به پیراهنه بود كه سودا گفت: من دوست دارم شوهرم عاشقم باشه... خیلى زیاد... كه

هیچ وقت با هم اختلف پیدا نكنیم...

مى دونستم بخاطر پدر و مادرش همچین حرفى میزنه...
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رها: هونام تو دوست دارى شوهرت چه جورى باشه؟!

در حالى كه مى رفتم سمت پله هاى پاساژ گفتم: دوست دارم شوهرم پولدار باشه... هزار تا

معشوقه داشته باشه ولى پولدار باشه... دیگه كارى ندارم با كى رابطه داره و نداره...

رها: دروغ میگى مثل سگ... همچین كه دیدى با یه زن دیگه س میمیرى و دق میكنى

بدبخت...

- خواهیم دید...

سودا دستمو كشید: كجا در میرى؟ بیا بریم این لباسه رو پرو كن...

اون روز تا شب فقط خرید كردیم و من تمام عمر بدهكار رها و سودا شدم... هم پولى و هم

شرمندگى...

سودا منو جلوى در رسوند... تا اومدم پیاده شم با دیدن وسایلم جلوى در خشكم زد... همه ى

همسایه ها هم جمع شده بودن و نگاه مى كردن... خواستم پیاده شم كه سودا نزاشت...

- تو بشین من الن میام...

بعدش پیاده شد و رفت سمت صابخونه م: اینجا چه خبره؟!

صابخونه: گفته بودم امروز تخلیه كنه...

سودا: خجالت نمى كشین اسباب وسیله ى یه دخترو مى ریزین تو خیابون؟! حداقل صبر مى

كردین خودش بیاد...
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پسر صابخونه اومد جلو: هى خانوم... حواستو جمع كن...

سودا: جمع نكنم چى میشه؟!

نزاشتم بیشتر بحث كنن و پیاده شدم... رها هم پشت سرم اومد پایین...

با احترام گفتم: حاجى من كه قرار نبود فرار كنم... صبر مى كردین برگردم...

صابخونه: زوره؟! نمى خوام همچین آدمى تو خونه م زندگى كنه...

مى دونستم چون به خواسته ش عمل نكردم داره تلفى میكنه...

پسرش كه معلوم نبود به سرش چى مالیده بود كه اونجورى موهاش چسبیده بود به كف سرش

گفت: ببین ج... خانوم...

سیلى اى كه سودا به صورتش زد باعث شد حرفش نیمه تموم بمونه... اون لحظه صداى پچ

آكرم مى كرد... پچ همسایه ها داشت 

رها دستمو گرفت تو دستشو فشار داد...

پسره اومد دست رو سودا بلند كنه كه سودا یكى دیگه خوابوند تو اون یكى گوشش: فكر نكن

چون تنها زندگى میكنه بى كس وكاره... وقتى مى خواى حرف بزنى حواست باشه چى از

اون دهن كثیفت میاد بیرون... تو تاحال از این دختر چى دیدى كه بهش فحش میدى؟!

بعد داد زد: ها؟!

یكى از همسایه ها: خودم پریروز دیدم یه نفر اومد خونه ش...
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پسره كه تازه از شوک سیلى دوم سودا در اومده بود اومد طرفش كه یه نفر گرفتش... حال

هى الكى زور میزد مرده ولش كنه...

سودا: واقعا واستون متاسفم...

نمى دونم چرا... ولى اون لحظه دلم مى خواست هیچ وقت به دنیا نمى اومدم... این همه خفت

واسه چى؟! بى پولى؟! تنهایى؟! دلیلش چیه؟! چیه كه ما آدما گاهى اینقدر سنگ دل مى شیم؟!

منو باش كه با كى با احترام حرف میزدم...

سودا: هونام جان بزار دلشون خوش باشه به اینكه وسایل تو ریختن بیرون... بیا بریم

عزیزم... اینام صدقه ى این گداگودول...

دستمو كشید و با رها خواستیم بریم كه صابخونه گفت: وایسین بینم... كرایه ى این ماه چى

میشه؟!

همسایه رو به رویى: مى خواد اینجورى دربره...

همه حرفشو تایید كردن... نمى دونم آخه من چه هیزم ترى به این جماعت فروختم؟!

خواستم یه چى بگم و ازش وقت بگیرم كه رها آروم كیف پولشو انداخت تو دستم... بغض

گلومو گرفت... كاش خودم مى تونستم...

نگاش كردم كه با لبخند مهربونش آرومم كرد... اونقدر شعور داشت كه خودش پولو نده...

نمى خواست جلوى بقیه بیشتر از این سرشكسته بشم...
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در كیف پولشو باز كردم و هرچند مى دونستم لیاقتش چقدره ولى بجاى اینكه پولو پرت كنم تو

صورتش گرفتم جلوش و آروم گفتم: حیف كه نمى خوام من آبروتو بریزم... وگرنه خودتم مى

دونى چى كاره اى...

اخماش رفت تو همو با حرص پولوكشید... سودا بازومو گرفت و گفت: بیشتر از این تو این

خراب شده موندن كفاره مى خواد...

بازم سوار ماشین سودا شدیم و راه افتادیم... یه حس عجیب داشتم... حس دوگانه... بین غم و

شادى... غم از اینكه چرا باید با یه آدم كه تو این جامعه زندگى میكنه اینجورى برخورد بشه

و شادى بخاطر اینكه دیگه قرار نیست روم تو روى اون آدما بیفته! هرچند نمى دونستم امشب

قراره كجا شبمو به صبح برسونم...

سودا: بچه ها من هنوز خسته نیستم... یه آرایشگاه مى شناسم آشناست... مشترى هاى خاص

داره... تا دیروقتم هست... پایه این؟!

رها: من كه خونه كارى ندارم! هونام تو چى میگى؟!

شونه بال انداختم... وقتى آویزون باشى چه فرقى میكنه كجا مى خواى برى؟!

سودا پیچید تو یه خیابون و چند دقیقه بعد جلوى یه سالن بزرگ نگه داشت: بپرید...

من و رهام پریدیم و دنبال سودا رفتیم تو... با اینكه تقریبا دیر وقت بود اما آرایشگاه شلوغ

بود... یه زن كه موهاش به طرز عجیبى درست كرده بود و همه شو سیخ كرده بود رو هوا

اومد سمتمون: به به... سوداجان...

سودا رو هوا بوسیدش و گفت: مى خوام یه صفایى به صورت این دوستم بدین خانوم

شهابى...
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زنه كه انگار اسمش خانوم شهابى بود یه نگاه پر ناز بهم انداخت: بشین اینجا عزیزم...

با تعجب به سودا نگاه كردم... واسه چى من باید بشینم زیر دست این زنه؟!

رها: برو بشین دیگه...

و سودا یه چشمک بهم زد... با تردید روى یه صندلى كه به حالت خوابیده و چرم بود

نشستم... زنه دستشو گذاشت زیر چونه مو یكم سرمو اینور اونور كرد و بعد گفت: فیس

جذابى دارى...

طبق عادت فكمو دادم جلو... فیس جذابى دارى! مى مردى بگى صورت جذابى دارى؟! انقده

بدم میاد از این آدماى پر افاده اى!

سودا و رها هم نزدیكم نشستن...

خانوم شهابى با صداى نسبتا بلندى گفت: گلنوش كجایى؟! بیا مشترى دارى!

یه دختر با هیكل تپل اومد و سلم كرد و بعد نشست كنار دستم و دستمو گرفتم تو دستش و

گفت: ناخناش كه كوتاهه... بكارم؟!

سودا سر تكون داد... مونده بودم یعنى من اینجا چغندرم نیستم؟! یه نگاه پر خشم به سودا

انداختم كه خندید... زیر لب یه فحش آبدار بهش دادم كه این بار رها هم باهاش خندید... از

حرص خوردن من خر كیف بودن...

حوصله م داشت حسابى سر مى رفت... هى نفسمو با حرص فوت مى كردم بیرون... یكى

دستش تو موهام بود و یكى تو صورتم و یكى هم نمى دونم داشت چه بلیى سر ناخن هام مى
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آورد... لبامو فشار دادم... خیلى خودمو كنترل كرده بودم كه داد نزنم... آخه تو این بدبختى

من باید یه گوشه بشینم غصه بخورم نه اینكه بیام آرایشگاه به خودم برسم... وال...

خانوم شهابى: دختر جون چقدر وول مى خورى؟! سرتو صاف نگه دار موهات خراب نشه...

هیچى نگفتم... رها و سودا هم كه با هم حرف مى زدن و این بیشتر عصبانى م مى كرد...

بلخره بعد از نمى دونم چند قرن هر سه تاشون دست از كار كشیدن...

خانوم شهابى: با اینكه خیلى اذیت كردى ولى بد نشد...

با عجله از رو صندلى پا شدم... نگاه رها و سودا هم روم میخ شده بود...

- چیه؟!

رها با خنده: چقدر خنده دار شدى...

- كار شما هاست دیگه... منو بگو گفتم الن مى گین واى چقدر جیگر شدى!

رفتم جلوى آینه... دهنم وا موند... موهام شبیه موهاى خانوم شهابى شده بود... با این تفاوت

كه یكم بلند تر بود... هر كدومش یه طرف بود... ناخنام هركدوم اندازه ى یه بیل مكانیكى بود

و از ابروهام چیزى جز یه نخ باریک هیچى نمونده بود... ولى قیافه م بیشتر شبیه یه علمت

تعجب بزرگ شده بود...

وقتى همه شون دیدن ساكتم خانوم شهابى گفت: مثل اینكه نپسندیدین؟!

سرم چرخید سمتش... اونقدر شوكه شده بودم كه معنى حرفشو نفهمیدم: هان؟!
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سودا از بازوم یه ویشگون گرفت و رها بزور جلوى خودشو گرفته بود كه نخنده...

خانوم شهابى: بشین...

بى اختیار به حرفش گوش كردم... باز مشغول شد... یه یه ربعى گذشت كه آینه رو داد دستم:

ببین از این مدل مو خوشت میاد؟!

ناخنام اونقدر بلند بود كه یه لحظه نتونستم آینه رو تو دستم بگیرم! دلم مى خواست از ته

بكنمشون! بى خیال ناخنام یه نگاه به موهام انداختم... حال بهتر شده بود... صاف و لخت یه

طرفه ریخته بودشون...

خانوم شهابى: واست فارا زدم...

چشامو چرخوندم... الن اینى كه گفت یعنى چى؟!

سودا كه دید هیچى نمیگم گفت: مرسى خانوم شهابى... عالیه...

مانتومو پوشیدم و سه تامون از اونجا زدیم بیرون... یه لحظه هر سه تامون ساكت شدیم و بعد

یهو باهم زدیم زیر خنده...

هیچوقت فكر نمى كردم منم یه روز خودمو این شكلى كنم...

رها با خنده: كوفت... چرا اینقدر مى خندین؟!

سودا اشک چشماشو كه از خنده اومده بود پایین پاک كرد: نمى دونم... شما چرا مى خندین؟!

منم كه انگار غصه هامو یادم رفته بود و واسه خودم الكى مى خندیدم گفتم: آخه این چه سرو

وضعیه؟! حال من برم پیش این زنه چى میگه؟!

سودا: هیچى... بگو من از اولشم اینجورى بودم... واسه مظلوم نمایى اونجورى اومدم

پیشت...
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رها خندید و خواست یه چیز بگه كه گوشیش زنگ خورد...

سودا: بیا... على جون زنگ زد...

رها همونطور كه با گوشیش حرف میزد بى خیال ما رفت سمت ماشین سودا و چون مى

دونست سودا درارو باز كرده درو باز كرد و نشست...

منو سودا هم رفتیم دنبالش و سودا گاز داد و صداى آهنگ پر ضربى كه پخش میشدو زیاد

كرد...

رها: سودا اون بى صاحابو كم كن تا نشكوندمش... دارم حرف میزنما...

سودا از حرصش صداشو زیاد تركرد...

تا من تو رو دیدم پرید عقل ازسرم...

بخاطر تو من رو اسم همه ضربدرزدم...

رها: یه دقیقه گوشى... مى زنم اینو مى شكونما...

سودا هى ابروهاشو بال پایین كرد... خندم گرفته بود از كاراشون... وقتى باهاشون بودم غم

و غصه هامو یادم مى رفت...

سودا با ناز با خواننده همراهى كرد: على من دوست دارم...

با خنده گفتم: خب مى دونم...
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دستشو رو بازوى رها كشید: بگو پیشم مى مونى...

- مى دونى مى مونم...

سودا با خنده: اگه باهات فک نزنم...

با دیدن قیافه ى آماده ى پرخاش رها خندم شدت گرفت: مى دونى میمیرم...

هر سه تامون مى خندیدیم... رها م دیگه گوشى رو قطع كرده بود و با ما مى خندید...

سودا اومد از دور برگردون دور بزنه كه حواسش به ماشین خوشگل و مدل بالى دیگه اى

كه داشت نزدیک میشد نبود و سریع زد رو ترمز... ولى دیگه دیر شده بود...

خودشو رها به جلو سوق پیدا كردن ولى چون كمربند بسته بودن چیزى شون نشد... ولى من

كه كمربند نبسته بودم افتاده بودم وسطشون... دستمم ضربه دیده بود و داشت اذیتم مى كرد...

رها جیغ جیغ كرد: همه ش تقصیر مسخره بازى هاى توئه...

سودا: هونام زنده اى؟!

بعد كمكم كرد پا شم ... چند ضربه به شیشه خورد... با حرص همونطور كه زیر لب غر

میزدم پیاده شدم: مرتیكه انگار كوره...

پسره كه انگار نگرانمون بود با شنیدن این حرفه من اخماش رفت تو هم: نخیر بنده كور

نیستم... ولى بهتره راننده ى شما خودشونو به یه چشم پزشک نشون بدن كه بدون راهنما نباید

از دوربرگردون دور بزنن... اونم وقتى كه می بینن یه ماشین دیگه درحركته...
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دهنم چفت شد... ولى كم نیاوردم: اصل این كوره... شما چرا ترمز نزدین؟!

خودمم از چیزى كه گفتم خندم گرفت... سودا یه جورى نگام كرد كه مى خواستم خودمو

بكشم... از یه طرف خنده م گرفته بود و از یه طرف عصبانى بودم...

پسره سعى كرد نخنده: ببخشید وسط بزرگراه بزنم رو ترمز؟!

این دیگه خیلى واسم زیاد بود... با دهن باز نگاش كردم... پاک قاطى كرده بودم... اومدم یه

چى بگم كه سودا نزاشت كارو خراب تر كنم: آقا خسارتش هرچى بشه من میدم...

بهش خیره شدم... قد بلند و هیكل خوش فرمى داشت... موهاى مشكى و لخت كه شلوغ روى

صورتش پریشون كرده بود... بینى خوشگل... یكم شبیه بینى من بود... چشماى قهوه اى

تیره... لباى خوشگل... در كل به قول سودا از اون دختر كشا بود... مخصوصا چشاش...

سگ داشت لمصب...

اونقدر بهش خیره شده بودم كه رها با دستش آروم زد پشتمو در گوشم گفت: بمیرى... چقدر

نگاش مى كنى؟!

- دارم فكر مى كنم چاقومو كجاى صورتش بكشم...

رها با دهن باز نگام كرد كه خندیدم...

پسره یه نگاه به من كه مى خندیدم انداخت و گفت: من از شما خسارت نخواستم...

بعد با یه نگاه مسخره اضافه كرد: اگه مشكلى نیست، با اجازه خانوم...
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ل اله ال ال... خدایا خودت شاهدى من نمى خوام هیچى بگما... اصل همون بهتر كه نمى گم

كه كار خراب ترنشه...

رها: خواهش مى كنیم... بفرمائید...

سودا بغ كرده نگاش كرد: بفرمائید... ولى من چشمام مشكلى نداره...

خندید: جسارت نشه... منظورى نداشتم...

نیش سودا شل شد و با ناز گفت: خواهش مى كنم... منم منظورى نداشتم...

خندم گرفته بود... چه زود تغییر رفتار داد...

پسره: با اجازه...

و رفت...

ماشین سودا تقریبا سالم سالم بود فقط چند تا خراش كوچیک خورده بود... ولى ماشین پسره

كه نمى دونستم اسمش چیه به مراتب از ماشین سودا بیشتر ضربه دیده بود...

سوار شدیم كه راه بیفتیم...

سودا: عجب پسره خوشگلى بودا...

رها: خیلى هم باشخصیت...

خندم گرفت: رها تو دیگه چرا؟!
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رها: اى بابا مگه من چى گفتم؟!

سودا: ماشینش داغون شد بیچاره...

رها: وقتى بى ام و داره و میگه خسارت نمیخواد حتما پولشو داره و ككشم نگزیده... وال...

- ا پس بى ام و اینه؟!

رها و سودا یه نگاه به من انداختن و یه دفعه دوتاشون زدن زیر خنده...

سودا: ما تو چه فكرى هستیم این تو چه فكریه...

چشم غره اى بهش رفتم و چیزى نگفتم... ولى راست میگفتن... معلوم بود از اون آدماى

متشخصه...

سودا جلوى خونه شون نگه داشت: بپرید...

قرار بود رهام امشب با ما بمونه... من و رها رفتیم پیش مامان سودا كه خاله شیدا صداش

میزدیم... سودا هم رفت ماشینو پارک كنه...

رها: سلم خاله شیدا... مزاحم شدیم...

خاله شیدا: مراحمید عزیزم... بفرمائید...

بعد برگشت سمت من كه بادیدن قیافه م یه لحظه ماتش برد و با خنده صورت منم بوسید و

گفت: چه خوشگل شدى تو...
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و تعارفمون كرد بریم تو... مادر سودام مثل خودش پر انرژى و خون گرم بود...

روى كاناپه نشستیم و خاله شیدا رفت واسمون شربت بیاره...

سودا م اومد و مانتوشو كند: شما چرا لباساتونو در نمیارین؟!

خاله شیدا بهمون آب پرتقال تعارف كرد و روبه سودا گفت:

- خانوم جوادیان زنگ زد...

سودا هیچى نگفت كه رها با خنده بهم اشاره كرد... خنده مو قورت دادم و یكم از آب پرتقالم

خوردم... نگام به خونه ى سودا اینا بود... اولین بارى نبود كه مى اومدم اینجا... ولى همیشه

این تفاوت واسم زجر آور بود... كاش...

آه پر حسرتى كشیدم و لیوانمو گذاشتم رو میز...

سودا: مامان ما شام نخوردیما...

خاله شیدا: خاک به سرم... خب زودتر مى گفتى دختر... فسنجون درست كرده بودم الن

میارم...

بعد با عجله رفت تو آشپزخونه...

من و رها با دهن باز نگاش كردیم...

سودا: چیه؟!
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رها: چرا دروغ گفتى؟! ما كه شام خوردیم...

خندید: اگه اینجورى نمیگفتم كه نمى رفت غذا بیاره... خب گشنمه...

رها سرشو با افسوس تكون داد كه سودا گفت: بى خى! ولى هونام جدى این مدل مو بهت

میادا...

سرمو تكون دادم: ولى ابرو هام...

بعد دستامو گرفتم جلو صورتم: و ناخنام...

رها خندید: عادت مى كنى... ناخناى منو ببین... چند ساله همین جوریه... البته مدلشو عوض

میكنما...

سودا: راست میگه یه دفعه زیک زاكى زده بود به لباساش گیر میكرد...

هر سه تامون خندیدیم كه سودا گفت: بریم تو اتاق من...

بعد با صداى بلند اضافه كرد: مامان ما میریم تو اتاق من! غذامونو واسمون بیار...

صداى خاله شیدا از تو آشپزخونه اومد: باشه مامان جون...

در اتاق سودا رو كه باز كردم اول نگام افتاد سمت خرت و پرت و لباساش كه نامرتب وسط

اتاق پخش بودن... بعدشم لنچیكوش كه به دیوار آویزون بود... آخه سودانیو كنگ فو كار مى

كرد...
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رها: واى من عاشقه این لنچیكوئه ام...

خندیدم: یه بار دیگه بگو...

لباشو داد جلو: لنچیكوئه ام...

داشتیم بهش مى خندیدیم كه مامان سودا درو باز كرد و اومد تو... یه سینى پر دستش بود...

گذاشتش وسط تخت دو نفره ى سودا و گفت: خوش بگذره... شب بخیر...

بعدشم رفت بیرون... سودا خودشو پرت كرد رو تخت: آخ جون فسنجون...

بعدش بدون اینكه به ما تعارف كنه مشغول خوردن شد... من و رهام باخنده همراهى ش

كردیم...

قاشقمو انداختم تو بشقاب: بچه ها...

نگام كردن: من حتى مثل شما غذا نمى خورم...

گیج نگام كردن...

- ببینین... شما یه جورى غذا مى خورین... ده تا كارد و چنگال دارین...

رها خندید: اینا رو مى گى؟! ولش بابا... من كه ازشون استفاده نمى كنم... یه قاشق و یه

چنگال... ختم كلم...

- شما خب آشنایین! من اگه خواستم با اونا غذا بخورم كه...
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سودا اومد وسط حرفم: غلط كردن... هركى هر جور دوست داشت غذا مى خوره... منو

ببین...

بعد با دستش یكم غذا برداشت و گذاشت دهنش...

رها: اه... چندش...

خندیدم: دیوونه... حال اینا رو بهم یاد بدین...

رها: ببین... ما ها كه همینجورى معمولى غذا مى خوریم... من یكى كه حوصله ى تشریفات

ندارم... ولى بعضى ها نه... اول استارتر... بعد مین كرس... بعدشم دسر...

گیج گفتم: اینایى كه گفتى چین؟!

سودا خندید: دیوونه... پیش غذا... غذاى اصلى... دسر...

فكمو دادم جلو : حال كوفتتون میشه همه شو باهم قاطى كنین بعد بخورین؟!

سودا با خنده گفت: غذاتو بخور... الكى نیاوردمت اینجا كه... از فردا واست كلس آموزشى

میزارم...

بعد هر سه تامون بازم مشغول شدیم...

غذا كه تموم شد سودا سینى رو برد... رها یه خمیازه كشید: من خوابم میاد...
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بعد خودشو رو تخت ول داد و چشاشو بست... چند دقیقه نشد كه نفساش منظم شد... سودا

آروم درو بست و اومد تو... اون شب هر سه تامون روى تخت سودا خوابیدیم... هرچقدر

اصرار كردم پایین بخوابم سودا نزاشت...

فكرم از بس مشغول بود هركارى كردم خوابم نبرد... طبق عادت دوتا خواب آور زدم بال و

خوابیدم...

صبح كه بیدار شدم هر دوشون خواب بودن... خوبه حال من دیشب قرص خورده بودم...

سرمو تكون دادم و رفتم دست شویى و دست و صورتمو شستم... وقتى برگشتم سودا روى

تخت نشسته بود، ولى رها هنوز خواب بود...

سودا: رها پاشو...

رها یه غلت زد...

سودا: میگمت پاشو...

رها: گمشو...

سودا با هول گفت: رها، رها! گوشیت داره زنگ مى خوره...

رها پرید سمت گوشیش... وقتى دید سودا مسخره ش كرده افتادن به زدن همدیگه...

با خنده سرمو تكون دادم و نشستم پشت میز آرایش سودا... یه نگاه به وسایلش انداختم... با

دیدن اودكلن هاش یاد اودكلنى كه رها بهم داده بود افتادم... آه عمیقى كشیدم... همه ى وسایلم

موندن تو اون خراب شده ى لعنتى!
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تقه اى به در خورد و مادرش اومد تو... با دیدن رها و سودا چشاش گردشد... اونام با سر و

وضع در به داغون دست از كتک زدن همدیگه برداشتن...

خاله شیدا سرى به تاسف تكون داد و گفت: بیاین صبحونه بخورین نى نى ها...

بعدش رفت بیرون...

بعد از صبحونه كلساى آموزشى شروع شد...

سودا: صاف راه برو... با متانت... خانوم وار رفتار كن...

رها: وقتى سینه رو مى دى جلو باید باسنو بدى عقب... به شیک راه رفتن كمک مى كنه...

سودا: قدماتو شمرده شمرده بردار... به جذابتت اضافه مى كنه...

رها: شمرده شمرده حرف مى زنى... باعث میشه لبات زیباتر به نظر بیاد و طرفو به بحث

تشویق مى كنى...

سودا: اول سلم مى كنى...

چپ چپ نگاش كردم كه خندید...

رها: سر میز شام جرعه جرعه نوشیدنى بخور... كلس داره...

سودا: وقتى مى خواى حرف بزنى با دستمال صورتتو پاک مى كنى بعد شروع مى كنى... یه

قانونه...
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رها: نخیر... قبلش قاشق و چنگالو صاف دو طرف بشقابت مى زارى...

داد زدم: بسه دیگه...

دوتاشون یهو ساكت شدن...

- سرم رفت بابا... مى خوام صد سال سیاه خانوم نباشم...

سودا: غلط كردى! النم آماده شو بریم...

- كجا؟!

رها: پیش ننه بزرگه دیگه...

- من پشیمون شدم...

یهو دوتاشون باهم گفتن: چــــــــــــــــــى؟!

- همین كه شنیدین!

سودا: غلط كردى! این همه ما واست وقت با ارزشمونو هدر دادیم... پاشو آماده شو تا دستم

به لنچیكوئه ام نیفتاده...

بعد خودشو رها زدن زیر خنده... ولى من هنوز ساكت و ساكن سر جام بودم: اگه تو كونگ

فو كارى من یه عمره چاقو كشم...

یه لحظه ساكت شد و بعد دستشو تو هوا تكون داد: هونام بخدا اعصاب ندارم یه چى بهت مى

گما... دد پاشو دیگه...
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پوفى كردم و پا شدم و مانتومو برداشتم كه بپوشم... سودا یكى از مانتوهاى دیروزى رو داد

دستم: اینو بپوش...

خلصه آماده شدیم و راه افتادیم... البته با اون كفشاى پاشنه بلندى كه من پوشیده بودم یه یه

ربعى طول كشید تا برسیم به ماشین...

رها: شیک راه برو...

- آویزونت مى كنما...

رها: بخاطر خودت مى گم...

نفسمو با حرص دادم بیرون و سینه رو كفتر كردم و باسنو دادم عقب... سوار ماشین سودا

شدیم و چون خونه ى مامان پیرى از اونجا زیاد دور نبود زود رسیدیم...

از رها و سودا هم خواستم باهام بیان... اونام قبول كردنو سه تامون رفتیم داخل... بازم همون

دختره تعارفمون كرد و نشستیم...

رها زیر گوشم گفت: عجب جایى افتادى كلک... اینا كه وضعشون خیلى توپه...

- نه اینكه شما بدبخت بیچاره این...

- ما كه پیش اینا پشیزى نیستیم...

خندیدم: هونام چاقو كشو دست كم گرفتى...

خودشم خنده ش گرفت كه سودا گفت: شما چى میگین؟!

تا اومدم جوابشو بدم مامان پیرى یه پیداش شد... بازم لباساى شیكى پوشیده بود... یه دامن

كوتاه و كت آستین سه ربع ست دامنش مثل دفعه ى قبل مشكى...
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هر سه تامون پا شدیم... رها ابرویى بال انداخت و آروم سوت زد...

مامان پیرى یه نگاه به قیافه ى تغییر كرده ى من انداخت و لبخند زد: بفرمائید...

نشستیم كه گفت: فكر مى كردم فردا میاى! ولى خوب شد كه زودتر اومدى! فكراتو كردى؟!

تا اومدم حرفى بزنم سودا بهم اشاره كرد و خودش گفت:

- بله... اما یه مسئله اى این وسط هست...

نگاه مامان پیرى چرخید سمت سودا: چه مسئله اى؟!

- مى دونین كه رسما جایى ثبت نشده كه هونام نوه ى شماست... حتى اسم فامیلشم با شما یكى

نیست... اونوقت...

مامان پیرى: فهمیدم چى مى خواین...

رها: اشتباه برداشت نكنید... ما فقط مى خوایم دوستمون یه پشتبانه اى داشته باشه...

مونده بودم این دوتا چى میگن؟! من كى بهشون گفتم همچین حرفى بزنن؟! خودشو انگار فكر

همه چیز هستن...

مامان پیرى: من حرفى ندارم... بلخره نوه مه... واسش بهترین جا یه خونه مى خرم و یه

ماشین هرمدلى كه بخواد میزارم زیرپاش... این ثروت همه ش مال بچه هامه...

اخم كردم... دوست نداشتم این بحثا بیاد وسط ...
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مامان پیرى: همین الن زنگ مى زنم به وكیلم...

بعد با صداى بلندى گفت: پریسا... پریسا...

همون دختره با عجله اومد: بله خانوم...

- زنگ بزن به آقاى امجد بگو سریع بیاد...

پریسا: چشم...

و با عجله رفت...

مامان پیرى: یكى از دوستاى تیرداد، آدم درستیه... بهت كمک میكنه! تو همه ى برنامه هاى

تیردادم هست...

فكمو دادم جلو! اگه آدم درستیه چرا با این تیرداد مى پره؟! با این وجود هیچى نگفتم كه ادامه

داد: بهت آمار میده... النم تو راهه! قرار بود بیاد! نمى دونم چراتا الن نرسیده...

تا اینو گفت صداى زنگ اومد...

لبخند زد: فكر كنم اومد...

بعد پا شد و رفت سمت پله ها... تعجب كردم كه مى خواست مهمونشو تنها بزاره... ولى

چیزى نگفتم... چند لحظه بعد سرو كله ى یه پسر خوش پوش پیدا شد... قد و بلند و هیكلى!

بینى استخوانى و چشاى خاكسترى! نگاهش نفوذ داشت... تو مغر و استخون آدم رسوخ

مىكرد... و این باعث جذابیتش شده بود... یه كت اسپرت مشكى و شلوار جین پوشیده بود...
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طورى قدم برمى داشت كه ناخودآگاه درمقابلش یه حس بهت دست میداد! حسى كه بهت مى

فهموند یه برترى خاصى داره... هر چند كه از هر قشرى باشى!

با سودا و رها دست داد و به من كه رسید دستشو آورد جلو: ارمیا نیک زاد هستم...

بدون اینكه باهاش دست بدم سرمو تكون دادم: خوش وقتم...

لباشو جمع كرد و دستشو پس كشید: بفرمائید...

چند دقیقه بعد مامان پیرى هم اومد وبا ارمیا خوش و بش كرد... عجیب بود كه دامن بلندى

پوشیده بود و شال رو سرش بود... حال مى فهمید چرا رفت... كه لباسشو عوض كنه...

ارمیا كنار مامان پیرى نشست...

سودا از بازوم ویشگون گرفت: مى مردى باهاش دست مى دادى؟! ببین چه جیگریه! عجب

اسمى هم داره...

چپ چپ نگاش كردم...

مامان پیرى: ایشون هونام خانوم، نوه ى عزیزم هستن همراه دوستاشون...

نمى دونم چرا با شنیدن لفظ نوه ى عزیز یه جورى شدم...

مكثى كرد و ادامه داد: همه مون مى دونیم چرا اینجاییم... پس بهتره كارو شروع كنید... من

دیگه میرم یكم استراحت كنم...

بعد پا شد و باز رفت...
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مونده بودم از كاراش... یه جورایى نچسب بود...

ارمیا یه لبخند مكش مرگ ما زد و گفت: خب... تیرداد امشب یه پارتى دعوته... خونه ى

یكى از دوستاى مشتركمون... سمرم هست... من مى برمتون اونجا... به عنوان همراهم...

بقیه ش دیگه بستگى به خودتون داره...

نگاش كردم: یعنى من باید چیكار كنم؟!

ابروشو انداخت بال: شیوه هاى زنانه خیلى وقتا كار سازن...

عصبانى شدم...

رها: منظور؟!

دستشو گرفت بال: سو تفاهم نشه! منظورى نداشتم! هونام خانوم خودشون حتما مى دونن

قضیه از چه قراره...

سودا نگام كرد...

خیلى محكم گفتم:ببینین... من خیلى فكر كردم... ولى به كمک همه تون نیاز دارم...

دستاشو زد بهم: هركمكى از دستم بربیاد كوتاهى نمى كنم...

نفس عمیقى كشیدم و همه ى چیزایى كه تو ذهنم بود و واسشون گفتم... هر لحظه تعجبشون

بیشتر مى شد... صورتاشونو كه دیدم نتونستم نخندم...
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رها: شوخى میكنى؟!

- نه! خیلى هم جدى م...

سودا: تو مى خواى همچین ریسكى كنى؟!

سرمو تكون دادم...

رها: من نمى زارم پاى على به این ماجرا باز بشه...

سودا چپ چپ نگاش كرد و بدون اینكه حواسش به ارمیا باشه گفت: غلط كردى ت...

هویج...

من و رها دهنمون باز موند... سودا دستشو گرفت جلو دهنشو رنگ دونه هاى صورتش فعال

شد و قرمز كرد... ارمیا خنده ش گرفت ولى سعى كرد بروى خودش نیاره و طورى نشون

بده كه تو فكره...

رها آروم گفت: خاک تو سرت كه آبرو نزاشتى واسمون...

سودا نفس عمیقى كشید و چیزى به روى خودش نیاورد و گفت: من پایه م...

به ارمیا نگاه كردم: هرچند ریسكش بالست... ولى فكر بدى نیست...

نگام افتاد به رها... نفسشو با حرص داد بیرون: جهنم... منم هستم...

دستامو زدم بهم: اینه...
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هرسه تاشون باهم نگام كردن...

با خنده گفتم: خب ذوق كردم از اینكه راضى شدین... ولى مامان پیرى... یعنى خانوم صالحى

نباید بفهمه!

ارمیا فهمید روى صحبتم با اونه... به آرومى پلک زد: مطمئن باشید...

داشتیم رو نقشه مون كار مى كردیم كه سر و كله ى همون عموهه ( وكیل ) پیدا شد...

با دیدن من لبخند زد... مامان پیرى هم اومد و نشستن به حساب كتاب... قرار شد یه آپارتمان

توى الهیه و یه ماشین واسه من بخرن... البته انگار همه چیز آماده بود و ماشین شونم تو

پاركینگ بود و فقط امضاى من لزم بود...

آقاى امجد خودكارو داد دستم: دخترم اینجا رو امضاكن...

با تردید خودكارو ازش گرفتم... یعنى با یه امضا سند اونجا میخوره به نام من؟! دستمو بردم

جلو و رو كاغذ گذاشتم... فقط چندتا حركت كوتاه كافى بود تا به اونى كه مى خواستم برسم...

سودا: چرا معطلى؟!

نفس عمیقى كشیدم و خودكارو گذاشتم رو كاغذ و رو به مامان پیرى گفتم:

- شما ازمن یه كارى خواستین... درسته؟!

سرشو تكون دادم كه ادامه دادم: پس تا اون كارو انجام ندادم نمى تونم این برگه ها رو امضا

كنم...
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برق تحسین تو نگاه همه شون بود... با این وجود مامان پیرى گفت:

- من این خونه رو بخاطر كارى كه قراره بكنى بهت نمى دم... تو نوه مى!

چشامو بستم: حرفتونو قبول دارم اما... هنوزم معلوم نیست كه من واقعا نوه تون هستم یا نه...

شاید...

حرفمو ادامه ندادم...

كه مامان پیرى گفت: من راضى م...

- ولى من ناراضى م...

سودا: امضاش كن هونام...

آقاى امجد: مشكلى نیست... هر وقت خواستین بنده درخدمتم! شما هم موقتا مى تونید تو اون

خونه ساكن باشید... قول نامه...

- قول نامه هم نمى خوام...

خندید: لج بازى دختر جون... خب دیگه بنده مرخص میشم...

مامان پیرى: خواهشا حساب ها هم چک بشه...

آقاى امجد: حتما!

ارمیا هم پا شد: منم میرم... هونام خانوم ساعت هشت منتظرم...
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مام كه دیگه كارى نداشتیم پا شدیم...

مامان پیرى: هونام یه لحظه با من بیا...

سرمو تكون دادم و دنبالش راه افتادم! ارمیا شماره ى سودا رو گرفت و از رها و سودا

خداحافظى كرد و با آقاى امجد رفتن... رها و سودا م دوباره نشستن منتظر من...

مامان پیرى در یه اتاقو باز كرد و داخل شدیم...

اتاقش شبیه همون اتاقى بود كه اون روز توش قایم شدم... فقط رنگ پرده ها و مبلمان فرق

مى كرد...

رفت سمت یه كمد و از تو كشوش یكم خرت و پرت درآورد و اومد سمتم...

مامان پیرى: این كلید خونه س... مبله س... اینم سوئیچ ماشین... رانندگى بلدى؟!

اوه چه خرت و پرتاى با ارزشى!

سرمو تكون دادم: نه!

مامان پیرى: پس یاد بگیر!

چیزى نگفتم و با تردید كلیدا رو گرفتم... یه پاكتم داد دستم: اینم پیشت باشه!

- این چیه؟!
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- خودت ببین!

بازش كردم... پر از تراول بود: اما...

- اما نداره... اینو دیگه باید قبول كنى! اگه نه كه راتو بكش برو...

ترجیح دادم ساكت باشم... این زن خیلى جدى بود...

ازش خداحافظى كردم و رفتم پایین... رها و سودا هم به محض دیدن من از جاشون پا

شدن...

از اونجا كه زدیم بیرون سودا گفت: نقشه ت بدک نیست ولى مطمئنى كارسازه؟! با این

تعریفایى كه ننه بزرگت مى كرد بعید مى دونم طرف هالو باشه...

- وقتى هیچى نفهمه دیگه هالو بودن چه معنى اى داره؟!

رها: اینم حرفیه... حال بریم آرایشگاه یا خونه تو ببینیم؟!

سودا: آرایشگاه مهم تره... زیاد وقت نداریم...

بعد پیچید و چند دقیقه بعد باز جلوى همون آرایشگاه نگه داشت...

- باز كه اومدیم اینجا...

سودا: آشناس بابا... كارشم بیسته...

- آره واقعا...
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خندید: خفه... بپر پایین...

رفتیم تو و باز من نشستم زیر دست خانوم شهابى... تا مى تونست موهامو كشید و منو

حرصم داد و یک ساعت بعدش گفت: ببین خوشت میاد؟!

تو آینه به خودم نگاه كردم... پشت موهامو ساده جمع كرده بود بالى سرم و جلوشو صاف یه

طرفه ریخته بود... چشامو طورى درست كرده بود كه انگار كشیده س... فقط رژم خیلى بد

رنگ بود... نارنجى!

بد نشده بود...

رها: عالیه...

- آره اما یه چیزى اضافه س...

بعد دستمو كشیدم رو لبامو همه ى رژمو با یه حركت پاک كردم: حال عالى شد...

هر سه تاشون منگ نگام كردن كه خندیدم و مانتومو پوشیدم...

از آرایشگاه كه زدیم بیرون و رفتیم خونه ى سودا اینا... به محض اینكه پامونو گذاشتیم تو

اتاقش سودا در كمدو باز كرد و چند دست لباس انداخت رو تخت: انتخاب كن...

رها: اون كت و شلوار مشكى یه خوبه... به آرایش تیره شم میاد...

سودا: ولى اون پیراهن سورمه اى خوب تره...

- اون كه نصف تنمم نمى گیره... همون مشكیه خوبه...
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بعد برش داشتم و رفتم یه گوشه ى اتاق و تنم كردم... حال انگار رفتم گوشه ى اتاق ندیدنم...

رها: واى خیلى قشنگه!

سودا: من هنوز میگم سورمه ایه...

رها: غلط كردى خیلى بهش میاد... كفشاتم بپوش...

كفشاى پاشنه ده سانتى كه رها بهم دادو پوشیدم و یكم راه رفتم... واسم خیلى سخت بود...

رها: شالتو برداریا...

چپ چپ نگاش کردم که ازم رو گرفت...

ولی بعد سریع گفت: یه دفعه گاف ندى اونجا؟!

سودا: اول پیش غذا... غذاى اصلى... دسر...

رها: نوشیدنى جرعه جرعه...

- ترو خدا باز شروع نكنید...

گوشى سودا زنگ خورد... سریع نگاش کرد: ارمیا س...

بعد دستشو گذاشت رو سینه ش و مثل از حال رفت...
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رها: خاک تو سرت جواب بده قطع شدا...

سودا سریع صداشو صاف كرد و جواب داد: سلم... ممنون شما خوبید؟! خوش مى گذره؟!

رها چشاشو گرد كرد و ازش ویشگون گرفت كه به خودش اومد و تک سرفه اى كرد:

ببخشید... بله... بله آماده س... یادداشت بفرمائید...

آدرسو بهش داد و ازش خداحافظى كرد...

رها: چه خوش و بشى هم مى كنن باهم!

سودا: خاک به سرت... این با این دک و پزش معلوم بود بچه مثبته...

با بدبینى گفتم: از دست دادنش معلوم بود...

سودا: اینقدر منفى نگر نباش... این چیزا دیگه عادیه...

نیم ساعت بعد خاله شیدا صدام زد: هونام جان با تو كار دارن...

با ترس قرصامو گذاشتم تو كیفمو از رها و سودا خداحافظى كردم و زدم بیرون...

شانس آوردم خاله شیدا تو آشپزخونه بود و از همونجا ازش خداحافظى كردم... وگرنه اگه

منو مى دید نمى دونستم باید بهش چى بگم...

درو باز كردم و نگام به ماشین سفید و شاسى بلند ارمیا افتاد... آه عمیقى كشیدم... با این كفشا

چطورى برم بال...

با دیدنم سریع پیاده شد و این بار بدون اینكه بخواد باهام دست بده سلم كرد و درو برام باز

كرد...
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سعى كردم حرفاى سودا و رها رو بخاطر بیارم... سینه مو دادم جلو و باسنمو دادم عقب...

اول پیش غذا... غذاى اصلى... بعدشم دسر...

خندم گرفت و با ناز كه خیلى هم واسم سخت بود سوار شدم...

خودشم سوار شد و بدون حرف راه افتاد....

فضا واسم خیلى سنگین بود... من این پسره رو نیم ساعت بیشتر ندیدم اونوقت رو چه حسابى

دارم باهاش میرم مهمونى؟!

باز خوبه اینو نیم ساعت دیدم اون یارو تیرداد و كه حتى صورتشم ندیدم...

نگامو دوختم به ارمیا... كت و شلوار شیکى پوشیده بود و كراوات خوشگلى زده بود...

فكمو از حرص داده بودم جلو و از پنجره به بیرون نگاه مى كردم...

دستشو برد جلو و یه آهنگ ملیم گذاشت:

چشماى بسته ى تو رو با بوسه بازش مى كنم...

قلب شكسته ى تو رو خودم نوازش مى كنم...

نمى زارم تنگ غروب دلت بگیره از كسى...

تا وقتى من كنارتم به هرچى مى خواى مى رسى...

چه آهنگ قشنگى بود... بهم آرامش میداد...
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خودم بغل مى گیرمت...

پر مى شم از عطر تنت...

كاشكى تو هم بفهمى كه...

مى میرم از نبودنت...

خودم بجاى تو شبا بهونه هاتو مى شمرم...

جاى تو گریه مى كنم... جاى تو غصه مى خورم...

صداى آهنگو كم كرد و گفت: تیرداد از دختراى سرسخت خوشش میاد... ولى نمى دونم چرا

از این سمر خانوم خوشش اومده...

- چه جور آدمیه؟!

سرشو تكون داد: من نظرى ندارم... قضاوت با خودتون...

- پس چرا حرفشو كشیدین؟!

- مى خواستم بدونید كه باید چه جورى باشین...

از حاضر جوابى ش حرصم گرفت... ولى چیزى نگفتم...
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چند دقیقه بعد جلوى یه خونه ى ویلیى خارج از شهر نگه داشت... استرس داشتم ولى سعى

مى كردم آروم باشم...

ارمیا درو واسم باز كرده بود... خوب بلد بودم احساساتمو پنهان كنم... پس خیلى خونسرد

پیاده شدم...

یه نگاه به اطرافم انداختم... اینجا كه برهوته... به خونه هه نگاه كردم... دو طبقه بود و نماش

سفید... پیچكایى كه جلوش بودن اجازه ى دید بیشترى نمى داد...

ارمیا زنگ آیفونو زد و چند لحظه بعد درو باز كردن و داخل شدیم...

یه حیاط بزرگ رو به رومون بود... هرچى نزدیک تر مى شدیم صداها بیشتر و استرس منم

بیشتر مى شد...

یه دختر و پسر جوون جلوى در بودن كه با ارمیا دست دادن...

دختره: اوه... راه افتادى ارمیا...

ارمیا خندید و چیزى نگفت...

پسره كه قیافه ى عجیبى واسه خودش درست كرده و لغر بود خواست باهام دست بده كه باز

سر تكون دادم... خیط شده دستشو پس كشید كه ارمیا خندید...

بروى خودش نیاورد: بیاین تو... تیرداد خیلى وقته منتظرته ارمیا...

رفتیم تو... داخل تاریک بود و فقط رقص نور معلوم بود كه لحظه ى اول چشممو اذیت

كرد...
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حس بدى داشتم... ارمیا به هركس مى رسید سلم مى كرد باهم دست مى دادن و منو معرفى

مى كرد و منم براى اینكه سه نشه فقط سرمو تكون مى دادم و هى تكرار مى كردم: خوش

وقتم...

مى ترسیدم از طرز حرف زدنم پى به اینكه من ازاون جماعت نیستم ببرن... اونقدر بهم گفته

بودن كه بى پول و بدبختم كه به خودمم ثابت شده بود...

ارمیا: بفرمائید... ایشون تیردادن... پسر عموتون...

به پسرى كه كنار یه دختر لغر اندام كه یه لباس پرزرق و برق پوشیده بود اشاره كرد...

هردوشون بهمون پشت كرده بودن و نمى دیدمشون...

رفتیم سمتشون كه برگشتن طرفمون... دهنم با دیدن تیرداد چفت شد...

این كه همون تیرداده... یعنى همون پسره س كه دیشب باهاش تصادف كردیم... آب دهنمو

قورت دادم... پس این پسر عمومه... هه! ولى عجب تیكه اى یه... یه نگاه به دخترى كه

همراش بود و مطمئن بودم سمره انداختم...

یه دختر لغر اندام و ریز نقش... صورت كوچیكى داشت كه یكم تو ذوق میزد... ولى

چشماش درشت بود و میشد گفت این نقصو پوشونده بود... یا حد اقل كمرنگش كرده بود...

چشماى درشت عسلى! گونه هاش با رژ گونه ى خوشرنگى آرایش شده بود و برجسته تر به

نظر میرسید... بینى ش معلوم بود عمل شده س... لباشم با اینكه شكرى بود ولى با نمكش

كرده بود... در كل بجاى اینكه خوشگل باشه جذاب بود...

ارمیا: ایشون دوست جدیدم هستن... هونام خانوم!

بعد با دستش به تیرداد اشاره كرد: آقا تیرداد و دوستشون سمر خانوم...

سمر اخم ریزى كرد... شاید دوست داشت ارمیا اونو همسر یا حد اقل نامزد تیرداد معرفى

كنه...
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تیرداد دستشو گرفت جلوم: دیشب افتخار آشنایى تون نصیبم شده...

به ارمیا نگاه كردم... با اینكه از حرف تیرداد تعجب كرده بود اما داشت با زبون بى زبونى

بهم اشاره میكرد كه باهاش دست بدم...

با تردید دستمو بردم جلو... با اینكه دوست نداشتم اما براى چند لحظه دستشو لمس كردم...

سمرم انگار جز اون دسته آدمای بی تفاوت بود...

اون جایى كه وایساده بودیم جلوى مى شد گفت یه بار خونگى بود... یه نفر پشت پیشخوان

فقط مشروب مى ریخت و به بقیه میداد... اونقدر رنگارنگ و متنوع بودن كه براى یه لحظه

وسوسه شدم منم یكم بچشم... ولى خیلى زود پشیمون شدم...

ارمیا كنارم ایستاده بود... آروم سرشو آورد زیر گوشم: همراتونه؟!

سرمو تكون دادم و آروم از تو كیفم درش آوردم و دادم دستش... یه نگاه بهشون انداخت و

چشاش گرد شد: شما از اینا استفاده مى كنید؟!

سرمو تكون دادم... با خنده زیر لب گفت: این كه فیلو از پا مى اندازه...

- چیزى گفتین؟!

- خیر...

تیرداد دست سمرو گرفت رو به ارمیا گفت: نمیاین؟!

ارمیا موند چى بگه... چونه شو خاروند: گرم مى كنم بعد...

تیرداد خندید و یه نگاه به من انداخت و با سمر رفتن وسط... داشتم نگاشون مى كردم... باید

بیشتر مى شناختمش...

80



goldjar.blogfa.com
ارمیا: مشروب؟!

نگام چرخید سمتش... سرمو تكون دادم... لبخندى زد و یكم از نوشیدنى ش خورد... تو دلم به

حرفاى مامان پیرى خندیدم... آدم درستیه...

- همیشه مى خورین؟!

ارمیا: ببخشید؟!

- منظورم مشروبه؟!

بلند خندید: اما این مشروب نیست...

ابرومو انداختم بال...

- دلستر...

سرمو تكون دادم... اروا ح عمه ت... تیرداد و سمر بین اون جمعیت گم شده بودن... نگامو به

اطراف چرخوندم... همه ى زوج ها یه جورى مشغول بودن و بعضى هاشون گه گدارى

دست تو دست همدیگه یا تو بغل همدیگه مى رفتن طبقه ى بال... نفسمو با حرص دادم بیرون

و زیر لب صلوات فرستادم... خدایا خودمو به خودت سپردم...

ارمیا رو به اون پسره كه به همه مشروب مى داد گفت: ویسكى!

اونم واسش تو یه لیوان پایه بلند یه نوشیدنى ریخت و ارمیام یكى از قرصامو انداخت توش كه

سریع توش حل شد...
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- فكر مى كنید یكى كافیه؟!

- وال نصفه شم كافى بود...

- كار از محكم كارى عیب نمى كنه...

و یكى دیگه انداختم توش كه خیلى قشنگ آب شد... خوشم اومده بود كه اینقدر زود آب مى

شد... حواسم نبود و خواستم یكى دیگه م بندازم كه ارمیا سریع گفت: چیكار مى كنید؟!

- ببخشید حواسم نبود... آخه خوشم میاد این جورى آب مى شه...

خندید: فكر رفیق ما هم باشین... راسى مگه شما همدیگه رو مى شناسین؟!

- دیشب دوستم سودا باهاشون تصادف كرد...

- اه... قضیه جالب شد...

تیرداد و سمر با خنده برگشتن... ارمیا لیوانایى كه آماده كرده بود و بهشون داد... اونجا بود

كه فهمیدم هیچوقت نباید به هیچ كس اعتماد كنى! هرچند نزدیک ترین دوستت باشه... احتیاط

شرط عقله... حال خوبه این ارمیا قصدش خیره...

تیرداد مشروبو یه نفس سر كشید و روبه همون پسره: یكى دیگه...

سمر اما با همون یكى مشغول بود...

ارمیا: تیرداد سر حال نیستى! چیزى شده؟!
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نفسشو با حرص داد بیرون: مادربزرگم... داره اذیت مى كنه...

ارمیا: چرا؟!

تیرداد: به ازدواجمون راضى نیست...

ارمیا یه نگاه به سمر انداخت و زیر لب یه چیزى گفت...

به سمر چشم دوختم... چه دلیلى داشت كه ارمیا و مامان پیرى ازش بدشون مى اومد؟! فكمو

دادم جلو...

تیرداد اون یكى هم سركشید...

ارمیا بهم اشاره كرد و رفت سمت سمر: افتخار مى دین؟!

سمر خندید: افتخاره...

و بدون اینكه تیردادو آدم حساب كنه دست ارمیا رو گرفت و رفتن وسط... تیردادم انگار

واسش خیلى عادى بود چون اخم به صورتش نیومد... خودمو بهش نزدیک كردم... مونده

بودم باید چیكار كنم...

انگار سرش داشت دو دو مى زد... با بدجنسى كنارش نشستم...

- حالتون بده؟!

تیرداد: نه... فقط یكم سرم درد مى كنه... مسكن دارین؟!
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خندم گرفت... بدبخت همین مسكنا سرتو به درد انداخته...

- نه! یعنى چیزه... خوب مى شید مسكن واسه چى؟!

مى ترسیدم یكى دیگه بهش بدم بمیره... وال...

از جاش پا شد و همونطور كه مى رفت سمت طبقه ى بال گفت: ببخشید... من باید برم...

سریع گفتم: مى خواین همراتون بیام؟!

یه جورى نگام كرد كه حساب كار دستم اومد... برام عجیب بود كه تو حالت مستى م همه

چیز حالیش بود... و این اصل خوب نبود...

- چیزه... تا اتاق همراهیتون مى كنم... انگار حالتون زیاد مساعد نیست...

یعنى خودم مونده بودم به این حرف زدنم... مثله اینكه آموزشاى سودا و رها تاثیر خودشونو

گذاشته بودن...

چیزى نگفت كه منم پر رو پر رو باهاش هم قدم شدم... سرمو چرخوندم ببینم ارمیا و سمر

كجان كه دیدم هنوز دارن مى رقصن... ماشال به این سمر خانوم... خسته نمى شه از

رقص... ارمیا نگاش چرخید سمت ما... تو نگاش دو تا جمله بود: موفق باشى... و ...

مراقب خودت باش...

آب دهنمو قورت دادم و سرمو واسش تكون دادم و با اینكه داشتم از ترس مى لرزیدم ولى

خودمو كنترل كردم... خدایا خودت منو ببخش...

رفتیم سمت راه پله... تیرداد نرده ها رو گرفته بود و بال مى اومد... مشروب و قرصا كار

خودشونو كرده بودن...
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به گوشیم اس ام اس اومد... یه گوشى نوكیا یازده دو صفر داشتم كه دربه داغون شده بود...

با بدبختى یه دكمه شو فشار مى دادم... سودا بود: بپا حامله نشى... و یه شكلک كه تو گوشیم

باز نمى شد و مسلما آرم خنده بود...

نمى تونستم جوابشو بدم... چون باید با دكمه ها كشتى مى گرفتم و تو اون لحظه وقتش نبود...

یه نگاه به تیرداد انداختم... چقدر خوش پوش بود...

رسیدیم به طبقه ى بال... یه راهروى بزرگ كه دو طرفش پر در بود... شاید هر سمت شیش

یا هفت تا... چقدر این خونه اتاق داره... تیرداد رفت سمت یه درو بازش كرد: شما

بفرمائید...

- بزارید كمكتون كنم!

حال نداشت جوابمو بده... راست مى گفتن كرم از درخته... رفتیم تو اتاق... یه تخت دو نفره

وسط اتاق بود... معلوم بود صابخونه از اون خر پول داراست كه یقینا توى هر اتاقش اینقدر

امكانات هست... پوزخندى روى لبم نقش بست... امكانات واسه ى چه كارى؟! شاید اینم یه

راه درآمد بود...

تیرداد با همون لباس بى توجه به من خودشو رو تخت پرت كرد... در واقع از هوش رفت...

انگار اصل یادش رفته بود منم تو اون اتاقم... درو آروم بستم و با تردید رفتم نزدیكش...

چشامو بستم و آیة الكرسى رو خوندم و سه بار صلوات دادم و چشامو باز كردم... كیفمو

گذاشتم رو میز آرایشى توى اتاق و دستمو بردم سمت كراواتش... آروم از یقه ش بازش

كردم... دستم رفت سمت كتش... من نمى تونم...

سریع از اتاق زدم بیرون و بالى راه پله ایستادم... ارمیا و سمر نزدیک بار بودن... سمر

بدتر از تیرداد مست بود و خودشو مى انداخت رو ارمیا و ارمیا هم هى می كشید كنار...

با دیدن من سمرو رو صندلى ول كرد و سریع اومد طرفم... با دیدن سمر كه انگار از حال

رفت خنده م گرفت... آخه مگه مجبورید تا خرخره بخورید؟!

ارمیا: خوابید؟!

سرمو تكون دادم: آره... اما من... من...
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خندید: مشكلى نیست... منتظر باشین...

بعد برگشت پایین و چند لحظه بعد با یه چیز ى كه تو دستش بود برگشت: كدوم اتاقه؟!

با دستم به اتاق اشاره كردم... رفت تو و چند دقیقه بعد با خنده برگشت...

كوفت! انگار به این خیلى خوش گذشته... صورتش از خنده سرخ شده بود: مشكل حل شد...

همونطور كه مى رفت سمت پله ها ادامه داد: من سمرو مى رسونم... اونقدر مست هست كه

نفهمه دور و برش چه خبره... موفق باشید...

روى پله ى آخر بود كه باز برگشت: مواظب خودتون باشید...

لبامو تكون دادم: ممنون...

ارمیا هم رفت... رفتم تو اتاق... اولش چشامو بستم... آروم چشم سمت چپمو باز كردم... یه

چشمى یه نگاه بهش انداختم... آه... خدایا شكرت... اون یكى چشمم هم باز كردم...

خوبه شعورش رسیده بود كه دورش ملفه بپیچه... لباساش بهم ریخته وسط اتاق ولو بود...

خنده م گرفت... این ارمیا هم كم كلكى نبودا...

رفتم سمتش... حال هم داشتم از استرس مى لرزیدم هم خنده م گرفته بود... پوفى كردم و

كفشامو درآوردم و دور تر ازش گوشه ى تخت خوابیدم... عجب اودکلون خوبى زده

لمصب... نفس عمیقى كشیدم و بوشو كه از بوش خیلى خوشم اومده بود به مشام كشیدم...

تیرداد همچین خوابیده بود كه انگار صدساله خوابه... غلتى زد و دستشو گرفت سمتم... یا

امام زمان... سریع خودمو كشیدم كنار... خدایا امشبو زودتر به صبح برسون... نگام به یه
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نقطه خیره شد... روى ملفه چند تا لكه ى قرمز بود... آب دهنمو قورت دادم... حتما كار

ارمیا بود... اون چیزى كه دستش بود...

نگامو به نیم تنه ى لخت تیرداد دوختم... عجب هیكل داره این پسر عموى ما... بازم نگامو

دوختم به قیافه ش... چشماش چه رنگى بود؟! سعى كردم دیشبو به خاطر بیارم... قهوه اى

بود... حتى تو اون تاریكى هم برق چشماى قهوه اى شو تشخیص داده بودم... بینى ش خیلى

خوش فرم بود... عملى بود؟! نه عملى نبود ولى خوش فرم بود...

گوشیم ویبره زد...

رها: خوش مى گذره؟!

خنده م گرفت... چند ثانیه بعد یه مسیج دیگه اومد...

سودا: حواستو جمع كنیا... مشكلى پیش اومد زنگ بزن... ما بیداریم...

پوفى كردم و سعى كردم بخوابم... ساعت نه بود كه چشامو باز كردم ... این چقدر مى

خوابه... با اون مسكنایى كه من بهش دادم نمیره خوبه... سرمو بردم جلو... نه انگار نفس مى

كشه... غلتى زد و یهو چشاشو باز كرد... چشامو تو چشاش دوختم... یهو پرید و رو تخت

نشست...

یه نگاه به من و یه نگاه به خودش انداخت... تو چشاش نگرانى موج مى زد... اما خیلى جدى

گفت: اینجا چه خبره؟!

حال وقت اجراى نقشه بود... پا شدم و دستمو تو هوا تكون دادم و داد زدم: از من مى

پرسى؟!

یه فحشم چاشنى كارم كردم: كثافت...
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زیر لب استغفار كردم...

چشاشو ریز كرد: نگو كه من و تو... دیشب...

سرمو گذاشتم رو زانو هام و الكى صداى گریه درآوردم: عوضى... بدبختم كردى...

یكم زور زدم كه اشکم دربیاد... تا حدى هم موفق بودم...

زمزمه وار گفت: ببین بچه جون... من خودم یه عمره با امثال تو سر و كار دارم...

این واسم زیادى بود...

داد زدم: منظورت چیه؟! رک و راست بگو نمى خواى پاى كارى كه كردى وایسى!

بعد نگامو دوختم به لباساش... اونم همین طور... به كفشام كه كنار لباساش بود... اونم نگامو

دنبال مى كرد... این بار نگاه هر دومون به یه نقطه خیره شد... به لكه هاى قرمز رنگ رو

تخت... نفسشو با حرص داد بیرون: آخرین چیزى كه یادمه اینه كه جلوى بار داشتم مشروب

مى خوردم و بعدشم سرم گیج رفت و خودمو به یه اتاق رسوندم...

خدا رو شكر یادش نبود من خودم آویزونش شدم...

تیرداد: اما تو...

الكى چونه مو لرزوندم... كل روى فكم احاطه ى كامل داشتم...

- بدبختم كردى! مى فهمى؟!
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نگام كرد... تو نگاش تردید معلوم بود... چشاشو ریز كرد و اومد سمتم: من مست بودم! تو

كه نبودى!

ذهنم قفل كرد... فكر اینو نكرده بودم... داشت نزدیک تر مى شد... آب دهنمو قورت دادم:

برو عقب...

- چرا؟! مگه ما دیشب با هم نبودیم؟!

همونجا رو تخت اون مى اومد جلو و من خودمو مى كشیدم عقب... دیگه جایى واسه عقب

رفتن نبود... دستشو آورد سمت صورتم...

نفس حبس شده مو با حرص دادم بیرون: به من دست نزن...

خندید: مى ترسى كوچولو؟! ولى باید بهم جواب بدى... من مست بودم... تو كه نبودى!

به خودم لعنت فرستادم كه چرا منم براى رد گم كنى به قول ارمیا یكم از اون دلسترا

نخوردم...

دستمو به تخت تكیه داده بودم و نیم تنه م رو هوا بود... اونم بدون اینكه باهام تماسى داشته

باشه روم خم شده بود... عصبى گفت: جواب منو بده...

مثل همیشه و طبق عادت فكمو دادم جلو: تو به زور...

خندید... خیلى زیاد: معلومه كه دروغ مى گى! من هیچ وقت به زور با كسى رابطه نداشتم...

داد زدم: دیشب مست بودى... به زور...
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انگشت اشاره شو گذاشت رو لبش و اخم كرد: هیشششش... خیله خب حرفى نیست... حال

چرا مى رى عقب؟! مگه فرقى هم مى كنه؟!

و سرشو به سمت چپ برگردوند و با نگاهش به لكه ها اشاره كرد... دلم مى خواست داد

بزنم... یا نه گازش بگیرم...

توى یه حركت ناگهانى از زیرش در رفتم و اومدم پایین تخت... ابروشو انداخت بال: زبلم كه

هستى! دیشب چرا اینطورى از زیر دستم در نرفتى؟!

با حرص گفتم: همیشه باید از دو نفر ترسید... یكى آدم دیوونه و یكى آدم مست...

چونه شو خاروند: باشه عیبى نداره... ولى من هم مست مى كنم هم دیوونه م...

اسر ازش لجم گرفته بود... تكیه مو دادم به دیوار و تو همون حال نشستم... در واقع از دیوار 

خوردم... سرمو گذاشتم رو زانوم... از این بعید نبود واقعا بلیى سرم بیاره...

تیرداد: چقدر؟!

سرمو بلند كردم و نگاش كردم... منظورش چى بود؟!

كلفه گفت: چقدر مى گیرى دست از سرم بردارى؟!

دوست داشتم پا شم برم و چاقو مو بكشم رو اون صورت بى نقصش و ناقصش كنم... دستشو

برد لى موهاش: تو دوست دختر ارمیایى؟!

سریع گفتم: نه! فقط دوستیم...
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- ببین... اسمت چى بود؟!

زمزمه كردم: هونام...

تیرداد: ببین هونام، من مى تونم درمانت كنم...

چشامو ریز كردم: مگه من مریضم؟

عصبى خندید: یعنى مى خواى بگى نمى فهمى منظورم چیه؟

راست مى گفتا! چرا نفهمیدم منظورش چیه؟! حال چى باید مى گفتم؟! لبامو جمع كردم: خیله

خب... فعل مى خوام برم...

با دستش به در اشاره كرد... پا شدم و رفتم كفشامو پوشیدم و كیفمو مانتومو برداشتم و داشتم

از در خارج مى شدم كه گفت: صبر كن...

برگشتم... یه جورى بهم خیره شده بود كه انگار مى خواست بفهمه بهش دروغ گفتم یا

راست...

تیرداد: شماره تو بهم بده...

سریع شماره مو واسش خوندم كه تو گوشیش زد و همون لحظه بهم زنگ زد... دیگه موندنو

جایز ندونستم و زدم بیرون... درو كه بستم نفسمو فوت كردم بیرون... این قدم اول... خدا رو

شكر بخیر گذشت...
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داشتم از پله ها مى رفتم پایین كه دیدم ارمیا روى یه صندلى نشسته و یه سیگار روشن دستشه

كه انگار یادش رفته بكشه... چون همه ش داشت دود مى شد... با دیدن من سریع بلند شد و

اومد سمتم: چى شد؟! كم كم داشتم نگران مى شدم...

چشمكى زدم و با ذوق گفتم: مگه مى شه هونام از پس كارى برنیاد؟!

خندید... فهمیدم منظورش به دیشب بود که عین خر تو گل گیر کرده بودم...

سعى كردم مسیر ذهنشو عوض كنم: می شه منو برسونید؟!

- حتما... بفرمائید...

با هم از اون خونه زدیم بیرون...

خنكى توى ماشین كه از كولرش بود حالمو یكم جا آورده بود... یه آرامشى بهم مى داد كه تو

اون خونه خبرى ازش نبود...

ارمیا فرمونو چرخوند: از كدوم سمت برم؟!

- مى رم خونه ى سودا اینا...

سرشو تكون داد: خیلى وقته كه باهم دوستین؟!

- سه چهار سالى میشه...

- این آقا على كه نامزد رها خانومه مى تونه واستون كارى كنه؟!
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چشامو چرخوندم: دكتره...

- شما مطمئنید كه مى خواین این كارو كنید؟! بلخره یه روز تیرداد باید همه چیزو بفهمه...

- چرا؟!

- خب پسر عموتونه... مسلمه كه اگه قراره پولى به شما برسه یا سهم الرثى دركار باشه

تیردادم باید در جریان باشه...

- چرا؟!

- خب حتما اونم حقى داره تو ارث و میراث...

- خب؟!

كلفه از سوالى كوتاه من گفت: خب چى؟!

- تیرداد سهم خودشو مى گیره و منم سهم خودمو... قرار نیست اون منو بشناسه... مثل قبل

كه منو ندیده... من كه از این كارا سر درنمیارم... ترجیح مى دم كارامو عمو انجام بده...

منظورم به همون آقاى وكیله... امجد...

- یعنى نمى خواین هیچ وقت بهش بگید كه بهش دروغ گفتین؟!

- دلیلى نداره... هدف من جدا كردن اون از سمره... وقتى از هم جدا شدن دیگه کاری نمى

مونه...

ابروشو انداخت بال: اینم حرفیه...
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بعد پیچید تو كوچه... سودا و رها داشتن از كوچه مى اومدن بیرون كه با دیدن ما وایسادن...

ارمیا پیاده شد و منم دنبالش...

اون دوتام پیاده شدن... سودا سریع گفت: چى شد؟! باورش شد؟!

با دیدن لبخند موذیانه ى من دستاشو مشت كرد و پرید: ایول...

رها: بیا بریم... داریم مى ریم پیش على...

از ارمیا خداحافظى كردیم و من پشت ماشین سودا سوار شدم... به محض راه افتادن شروع

به سوال پرسیدن كردن... دور زدیم و برگشتیم خونه ى سودا اینا و من لباسمو عوض كردم و

باز سوار ماشینش شدیم و منم سیر تا پیازه قضیه رو واسشون تعریف كردم...

 واقعا اینقدر بهت نزدیک شده بود؟! خاک تو سرت مخشو مى زدى! پسر به این:رها

خوشگلى! بى ام و دار...

سودا: اگه من مى دونستم این پسر عموته كه همون شب عقدتون مى كردم...

- گمشو... مگه قراره الن عقد كنیم؟!

- پس چطورى مى خواى تو روى بچه ت نگاه كنى؟! فردا نمى گه باباش كجاست؟!

كوبیدم تو سرش: در مورد بچه ى من درست حرف بزن... آخ...

رها: چى شد؟!
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- لگد زد پدر سوخته...

رها: كوفت... بزار حال جواب آرمایشا آماده بشه...

- بچه ى من با آزمایش كارى نداره... خودش داره ابراز وجود مى كنه!

بعد به شكمم دست كشیدم: قربونت بره بابات!

سودا جلوى ساختمان پزشكان نگه داشت و پیاده شدیم... رها عین خر ذوق كرده بود... با

خنده رفتیم تو... منشى با دیدن رها سریع پا شد... رها م عین این ندید بدیدا الكى مى خندید:

على هست؟!

منشى: بله، بله! آقاى دكتر منتظرتونن...

رها قرى به سر و گردنش داد و پشت چشمى ناز كرد و بهمون اشاره كرد بریم تو... خدایا!

یعنی آدمو سگ بگیره جو نگیره... فكر كرده على رئیس جمهوره... وال...

على با دیدنمون از جا پا شد... یه پسر قد بلند و خوش تیپ... اما چهره ى معمولى! با این

حال جذاب بود... مهربون و بى ریا بود... مثل رها... ولى رها یكم كله شق بود...

على: بفرمائید...

من و سودا نشستیم و رها رفت پشت میز على نشست و چرخید... خاک تو سر از این صندلى

چرخ دارا خوشش مى اومد... تو خونه ى سودا اینام كارش همین بود... على با خنده نگاش

كرد و نشست رو به روى ما... سودا م همه ى حواسش به صندلى بود و مطمئنا داشت

حسرت مى خورد كه چرا جاى رها نیست... حال انگار این صندلى هه با صندلى خودش

چقدر فرق داشت...
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على سفارش قهوه داد و بعد شروع كرد به حرف زدن: خب... رها یه چیزایى واسم گفته...

یه آشنا دارم كه كارتونو راه مى اندازه... ولى یكم طول مى كشه...

سودا: زمانش مهم نیست... دو، سه هفته دیگه...

على: مطبش تو همین ساختمونه... یه سر بهش بزنید بد نیست... منظورم اینه كه خودتون

باهاش حرف بزنید...

سرمو تكون دادم كه در وا شد و یه آقاى مسن با یه سینى كه توش چهارتا فنجون قهوه بود

اومد تو!

به من كه رسید گفتم: ممنون! من قهوه نمى خورم...

على خندید: راست مى گى یادم رفته بود... حاجى واسه هونام خانوم چایى بیار...

سریع گفتم: نه باو لزم نى!

خندید... مى دونستم به طرز حرف زدنم مى خنده... حاجى رفت... به رها نگاه كردم... هنوز

داشت مى چرخید و اصل انگار تو این دنیا نبود...

با سودا پا شدیم بزنیم بیرون كه على گفت: كجا؟! ل اقل قهوه تونو مى خوردین...

سودا: مرسى دیگه... بده به اون رها خسته شد حیوونى...

رها: من الن قهوه نمى خورم كه...
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سودا خندید و زیر لب یه چیزى گفت و قبل از اینكه قضیه سه بشه از اتاقش زد بیرون... منم

رفتم دنبالش... حاجى با یه فنجون چاى كه تو سینى گذاشته بودش پشت در بود... تشكرى

كردم و با سودا رفتیم مطب همون خانوم دكترى كه على مى گفت... مثل اینكه هماهنگ شده

بود چون وقتى اسم مونو به منشى گفتیم سریع فرستادمون تو...

خانوم دكتر برخلف انتظارم خیلى جوون بود... وقتى قضیه رو بهش گفتیم خیلى خندید و

بعدشم قبول كرد كه این كارو واسمون بكنه و یه گواهى م واسم نوشت و گفت: بیا... اینم

لزمت مى شه...

بعد چشمكى زد و گفت: مخت به كجاها كشیده... ولى مطمئنى بعد ها واست بد نمى شه؟!

شونه بال انداختم: مجبور بودم... از هر راهى مى رفتم موفق نمى شدم...

درت هم تا هفته ى دیگه راه مى افته... موفق باشى! سرشو تكون داد: راست مى گى... كا

بازم ازش تشكر كردم و زدیم بیرون... سودا پرید هوا: همینه... رسیدى بهش دیگه هونام...

خوش بختى در انتظار توست...

- برو بابا... حال باید بیفتیم دنبال كار سمر...

- محاله بفهمه شما دیشب با هم بودین ولش نكنه...

فكمو دادم جلو: نمى دونم وال...

زد زیر چونه م: نكن این جورى كثافت...
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چون مى دونستیم امكان نداره رها حال حال ها از على دل بكنه خودمون دوتا زدیم بیرون...

رفتیم سمت پاركینگ كه با تعجب دیدم رها به ماشین سودا تكیه داده...

با تعجب نگاش كردیم كه گفت: ها؟! فكر كردین مى زارم تنهایى برین خونه رو ببینین؟!

سودا: تو كه قرار بود...

سریع جلوى دهنشو گرفتم: بابا زشته سودا... یكم مراعات كن...

رها خندید: مى خواستما... ولى این مریضا حقمو خوردن... سگ خورا...

با خنده سوار ماشین سودا شدیم و رفتیم سمت الهیه... نزدیک خونه بودیم كه گوشیم زنگ

خورد... به شماره خیره شدم...

سودا: كیه؟!

رها: چرا جواب نمى دى پس؟!

- تیرداده...

سودا زد رو ترمز... آى بمیرى كه دم به دقیقه اون بى صاحابو فشار مى دى!

رها كه به جلو پرت شده بود برگشت سر جاش: مثل آدم نمى تونى رانندگى كنى كرم دارى

هى نیمه جونمون مى كنى؟!

سودا: قطع شد؟!
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- آره...

ولى باز دوباره گوشیم زنگ خورد...

رها: زود جواب نده... بزار یكم دیگه زنگ بخوره... یک... دو... سه... جواب بده...

جواب دادم: الو؟!

- تیردادم...

- خب منم خردادم...

- واى تو چقدر با مزه اى!

- دیگه كاریه كه ازمون برمیاد...

- فكر مى كردم الن باید زانوى غم بغل گرفته باشى!

- مقاوم تر از این حرفام...

چند لحظه ساكت شد و بعد گفت: كجایى؟!

- خونه م...

- خونه ت كجاست؟!

- الهیه...
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سوت كوتاهى كشید: اوه... مى خواستى بگى بچه مایه دارى؟!

تو دلم: آره چه جورم؟! اونقدر مایه دارم كه آواره ى خونه ى دوستام شدم...

- خودت پرسیدى!

- خیله خب... آدرس بده بیام...

اگه آدرس بدم نمى فهمه این خونه مال املک خودشونه؟! نه! یادمه كه مامان پیرى گفته بود

تیرداد از وجود این خونه خبر نداره...

- ببخشید؟!

- چیه مى ترسى؟! دیشب كه...

نزاشتم ادامه بده و آدرسو بهش دادم و قطع كردم...

سودا: چى مى گفت؟! آدرسو چرا بهش دادى؟!

- داره میاد... زود باش...

سودا سرعتشو بیشتر كرد و جلوى یه آپارتمان نگه داشت... یه نگاه بهش انداختم... واحد من

 م بود...13تو طبقه ى 

...13سودا: حال چرا 
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رها: مثل خودش نحسه...

از بازوش ویشگون گرفتم و از پشت ماشین سودا لباسا و وسایلمو كه سودا آورده بود و

برداشتم و با آسانسور رفتیم بال...

درو با كلید باز كردم... صداى سوت سودا باعث شد از گیجى در بیارم... تو خوابمم نمى

دیدم كه یه روز تو همچین خونه اى زندگى كنم...

رها یكى از ساكامو گذاشت كنار در: من دیگه نمى رم خونه... اى جان پاتوق...

چپ چپ نگاش كردم...

- این كه در برابر خونه ى شما پشیزى نیست...

ابروشو انداخت بال: مهم اینه كه مستقلى!

یه نگاه دیگه به خونه انداختم... یه فرش بزرگ كرم رنگ وسط هال بود و مبل هاى چرم

قهوه اى خیلى قشنگ توى هال چیده شده بودن... با دو پله به پذیرایى وصل مى شد كه اونجام

دو دست مبل سلطنتى چیده شده بود... یادم به اون دوتا پله ى خونه ى قبلیم افتاد و پوزخندى

رو لبم نقش بست...

نگامو چرخوندم سمت آشپزخونه... همه ى وسایل خیلى شیک چیده شده بودن و یه میز نهار

خورى چهار نفره هم توش بود...

سودا رفت سمت تلوزیون و یه چیز كوچیک كه خودش بهش فلش مى گفت از تو جیبش

درآورد و زد به دى وى دى و یه آهنگ شاد گذاشت و شروع كرد به قر دادن...
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خنده م گرفت... رها م پرید وسط... یكم كه رقصیدن دست منم كشید و برد وسط...

با صداى زنگ همه مون دست از رقصیدن كشیدیم... خاک تو سرم حال این پسره مى گه اینا

جشن گرفتن...

- س... لم...

خندید و دستى به گوشه ى لبش كشید: سلم...

سودا زودتر از ما به خودش اومد: بفرمائید...

تیرداد یه لبخند دختر كش زد: مثل اینكه بد موقع مزاحم شدم...

لبامو جمع كردم كه هیچى بهش نگم... كاش درو مى بستم حداقل...

سودا: اختیار دارید... این حرفا چیه؟! بفرمائید داخل... دم در بده...

تیرداد یه نگاه به خونه انداخت و اومد تو... رها بهش تعارف كرد روى یه مبل بشینه و

خودش و سودا رفتن سمت آشپزخونه بلكه بتونه یه چیزى پیدا كنن...

پاشو انداخت رو پاشو گفت: ببین... قبول دارم روى تخت واقعا لكه خون بود ولى از كجا

معلوم خون دست یا جاى دیگه از بدن نباشه؟!

دستامو باز كردم و گرفتم جلوش... چشاشو چرخوند: نابغه... معلومه كه تو دستتو نمى

برى...
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خواست ادامه بده كه سریع از جام پا شدم و رفتم گواهى اى رو كه دكتر واسم نوشته بود و

آوردم و دادم دستش... با دیدنش اخم كرد: فكر همه جارم كردى! تاریخشم كه زدى!

شونه بال انداختم: آدم عاقل پاى كارى كه كرده مى مونه دیگه نه؟!

- خب؟!

تو دلم: خب به جمال بى نقطه ت...

وقتى دید هیچى نمى گم گفت: گفتم كه... مى تونیم...

اومدم وسط حرفش: فكر مى كنى اگه نامزدت سمر خانوم بفهمه چه عكس العملى نشون مى

ده؟!

چشاشو ریز كرد: تو از كجا مى دونى سمر نامزدمه؟!

- نابغه... خب ارمیا گفت...

انگشت شصتشو كشید گوشه ى لبش: ارمیا كه وقتى مى خواست معرفى كنه گفت سمر

دوستمه...

دهنم باز موند... چه دقتى داشت...

- خب... خب بعدش كه گفت...

- بعدش؟!
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- آره دیگه... بعدش...

- یعنى شما امروز با هم بودین، بعد ارمیا نگفت كه تو دیشب كجا بودى؟!

كلفه فكمو دادم جلو: چرا گیر دادى حال؟!

تكیه شو داد به پشتى مبل و گفت: هیچى! فقط قضیه همچین بگى نگى یكم عجیبه...

- اونوقت چیش عجیبه؟!

- این كه تو منو نشناخته یهو بیاى با من باشى...

- بله به زور...

- خب حال فرض مى كنیم به زور... بعد ارمیا كه مثل همرات بوده حتى نپرسه جنابعالى

كجا بودین... اصل تو مامان بابات كجان؟!

موندم چى بگم؟! مى گفتم مامان بابام كین؟! یا اصل كجان؟! اصل مى شناسمشون؟!

- فوت شدن...

بدون هیچ تغییرى تو قیافه ش گفت: متاسفم...

اونقدر سرد این كلمه رو گفت كه حتى معنى شو درک نكردم... نمى دونم شاید چون اونم مثل

من بود... حد اقل اینكه پدر و مادرش فوت شده بودن...

تیرداد: تنها زندگى مى كنى؟! یا با دوستات؟!
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- چرا اینقدر سوال مى پرسى؟!

- یواش... یواش... جو نگیرتت...

پوفى كردم و گفتم: تنها...

- اوه پس با دوستات جشن گرفتین... مثل اینكه همچینم ناراحت نبودین...

دیگه داشت حرصم مى داد... اومدم چند تا لیچار بارش كنم كه سودا با سینى كه توش دو تا

فنجون چاى بود پیداش شد... سكوت كردم و چیزى نگفتم...

سودا كه رفت گفتم: حال اومدى چیكار؟!

- اومدم بگم مى تونم درمانت كنم... ولى یكم زمان مى بره تا با آشنا م هماهنگ كنم... شاید

یكى دو هفته...

با خودم فكر كردم... این كه عالیه... تا اون موقع جواب آزمایشام مشخص شدن...

سرمو تكون دادم: من حرفى ندارم...

دستشو كرد تو جیبش و یه دسته چک درآورد و با خود نویسش یه چیزى روش نوشت و...

خرت... كاغذو ازش جدا كرد و گذاشت جلوم رو میز: این على الحساب پیشت باشه...

- اونوقت واسه چى؟!

- حقته... بلخره یه شبو با من بودى!
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خون خونمو مى خورد... این پسر در مورد من چى فكر كرده بود؟! فكمو دادم جلو: پولتو

واسه خودت نگه دار... بگیر جلو آینه بیشتر شه... من نیازى به پول تو ندارم...

- اوه... چه مستقل... نكنه تو از اون مدلیى هستى كه شب اول رایگانه...

پا شدم و باحرص جلوش ایستادم: ببین جوجه... بهتره حد خودتو بدونى! وگرنه فكر نكنم پیدا

كردن آدرس سمر خانوم خیلى سخت باشه...

انگار تیكش بود چون باز شصتشو كشید به گوشه ى لبش: واى چه تهدید خوف ناكى!

بعد ادامو درآورد: ببین جوحه... بهتره تو هم اینو بدونى كه...

انگشت اشاره و شصتشو بهم گرفت: اینقدر... نه... از اینم كمتر... مهم نیست كه با سمر

ازدواج كنم یا نه...

دهنم وا موند... این چى مى گه؟! پس چرا اینقدر اصرار داره كه باهاش ازدواج كنه؟! حتما

اینجورى پا پیش میزاشت پس نیفته... آره حتما همین طوره... وگرنه اون حرفا چى بود كه به

مامان پیرى مى زد؟!

- جدا؟! پس چرا دیشب اینقدر ناراحت بودى كه مامان بزرگت اجازه نمى ده باهم ازدواج

كنید؟!

سرشو تكون داد: اونش دیگه به خودم مربوطه...

- خواهیم دید...
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- فكر كنم دیدت یكم تار باشه ها... عمیق نگاه كن...

بعد با صداى مسخره اى گفت: عمیق تر...

بعدش با خنده از خونه زد بیرون و منو همونطور تو بهت نگه داشت... این دیگه چه

جونورى یه؟! حال یعنى واقعا گول منو خورده؟! گفت خون... نكنه واقعا ارمیا دستشو

بریده؟! اون چیز چى بود كه تو دستش بود؟! یكم به مغزم فشار آوردم... آره! انگار یه چیز

تو مایه هاى قمه ى من بود...

سودا و رها از آشپزخونه زدن بیرون...

رها: عجب آدم تیزى بود... كارت زاره با این...

سودا: چیزى نمونده بود لو برى ها... ولى ایول خیلى باحاله...

چایى مو برداشتم و یكم ازش خودم: ولش بابا... جواب آزمایشو كه بهش نشون دادم یه ماهى

سر كارش مى زارم بعد مى گم بچه سقط شده برو پى كارت... وال...

رها: تو اون یه ماه لو نرى خوبه...

- ما كه قرار نیست با هم زندگى كنیم...

سودا: از كجا معلوم؟! از این بعید نیست بگه مى خوام زن و بچه م پیشم باشن...

با شنیدن اسم زن و بچه منو رها حتى خود سودا هم زد زیر خنده...
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روز ها پى در پى مى گذشتن و رها و سودا همه ش رو مخ من بودن... از كلس رانندگى كه

بزور ثبت نامم كرده بودن گرفته تا كامپیوتر و كلساى كنكور و چى و چى... توى اون

دوهفته همه جور كار بهم یاد داده بودن... دیگه حتى با كفشاى پاشنه ده سانتى هم عادت كرده

بودم... یه گوشى مدل بال به انتخاب رها و سودا خریده بودم كه بزور كار كردشو یاد

گرفتم... خنده م گرفت... از بس این چیزا رو تو زندگیم ندیدم مثل عقب مونده هام...

با صداى زنگ آیفون كیفمو برداشتم و درو قفل كردم و سریع دویدم بیرون... جلو آسانسور

وایسادم... رسید و در باز شد... داخل شدم... یه زن و یه بچه ى چهار پنج ساله تو آسانسور

بودن... توى لبى بچه ها یهو گفت: باز شو...

بعد در آسانسور باز شد... خنده مو قورت دادم و اومدم بیرون... بچه هه پشت سرم اومد و

گفت: بسته شو...

بعد با ذوق گفت: مامان مامان ببین جادوگر شدم؟!

مامانشم دستشو كشید: بیا بچه...

با خنده از ساختمون زدم بیرون... سوار ماشین سودا شدم كه رها گفت: على زنگ زد گفت

خانوم دكتر كارا رو راست و ریست كرده... مثل اینكه جواب آزمایشا آماده س...

سودا: آزمایشاى نداده...

خندیدم كه سودا ادامه داد: اینا رو بى خى! یه عروسى رو افتادیما...

چشامو گرد كردم: به به... همون خانوم جوادیان؟! كلک آخر نگفتى اسم طرف چى بودا؟!

سودا: اونو كه یه هفته پیش ردش كردم...
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- مگه دردش چى بود؟!

- كچل بود...

رها پق زد زیر خنده: بابا اون كه موهاشو مى بست...

سودا هم خندید: آره ولى با اون وضع من مجبورش مى كردم كچل كنه حتما... منم شوهر

كچل دوست ندارم...

- درگیرى بخدا...

سودا صداى آهنگو زیاد كرد: اینا رو بى خیال... شب جمعه رو حال كن كه عروسیه...

وایسا بینم... سودا كه... واى رها...

داد زدم: رهاااااااااااااا...

رها: مرض بابا گوشه این بخدا... بلندگو نیست توش داد مى زنى كه...

سودا جلوى ساختمان پزشكان نگه داشت: ببین گفته باشم من جوجه كباب مى خواما...

پیاده شدیم و رفتیم بال... بازم منشى هه با دیدنمون فرستادمون تو... اونجا بود كه فهمیدم

پارتى خیلى جاها مهمه... به قول رها جواب آزمایش نداده رو كه گرفتیم از مطب زدیم

بیرون...

سودا: همین الن بهش زنگ بزن... گریه كنى ها...
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خندم گرفت: نمى شه آخه...

رها: تو زنگ بزن اون با من...

شماره ى تیردادو گرفتم... چند تا بوق خورد كه جواب داد: بفرمائید...

سعى كردم لحنمو غمگین كنم: باید ببینمت...

تیرداد: مشكلى پیش اومده؟!

یه نگاه به رها و سودا انداختم... چشامو بستم كه بتونم یكم گریه كنم بلكه صدام بگیره...

چشام بسته بود كه سوزش چیزى رو تو بازوم حس كردم... خدا جوون مرگت كنه رها...

همچین از بازوم ویشگون گرفت كه اشک تو چشام جمع شد: باید ببینمت...

تیرداد: خیله خب... تا یه ساعت دیگه اونجام...

گوشى رو كه قطع كردم اول رها رو ویشگون گرفتم و بعد بهشون گفتم كه برسوننم خونه...

رها و سودا رسوندنم جلو خونه... مى خواستن برن... تنهایى بهتر بود... اینا رو كه مى دیدم

بجاى گریه خنده م مى گرفت...

سودا: هونام؟!

- ها؟!

- اینو بگیر... كمكت مى كنه...
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به قطره اى كه تو دستش بود نگاه كردم... ازش گرفتم: این چى هست؟!

سودا: باعث مى شه اشک تو چشات بیاد...

چشمكى زد: به دردت مى خوره...

خنده م گرفت: تو كه شیطونم درس مى دى!

خندید و یه بوق زد و با رها رفتن... سرمو تكون دادم و رفتم تو خونه... داشتم لباسمو عوض

مى كردم كه صداى زنگ اومد...

سریع بلیز آستین بلندمو پوشیدم و جلوى آینه تو چشام قطره ریختم و دویدم سمت در... چند

قدم مونده به در یه نفس عمیق كشیدم و چشامو بستم... آخ! خدا نكشتت سودا این چى بود؟!

كور شدم كه...

درو باز كردم... ناخودآگاه از چشم اشک مى اومد... تیرداد با دیدنم بدون اینكه چیزى بگه

نگام مى كرد...

از جلوى در رفتم كنار... اومد تو و روى مبل نشست... بى توجه به اشكاى من كه مثل سیل

روون بودن گفت: خب؟!

عین تو این فیلما برگه ى آزمایشو پرت كردم جلوش: ببین... خیلى شادى كه این بل رو سرم

آوردى نه؟!

یه نگاه به آزمایش انداخت و بعد پرتش كرد رو میز... ساكت بهش خیره شد...
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زمزمه وار گفت: لعنتى! واسه فردا وقت گرفته بودم...

دماغمو با دستم تمیز كردم... خودم حالم بهم خورد... ولى طبیعى تر بود... آخه چیش طبیعى

یه؟!

دیدم هیچى نمى گه گفتم:

- مى خواى چیكار كنى؟!

نگام كرد: من بچه ى خودمو نمى كشم...

تعجب كردم... بد یه دستى خورد...

حال كه نقشه م گرفته بود باید ادامه مى دادم: تو یه بچه ى حروم زاده مى خواى؟! كسى كه

شناسنامه اى نداشته باشه؟!

شصتشو كشید گوشه ى لبش! نمى دونم چرا همه ش این كارو مى كرد...مگه مى دونم چرا

من فكمو مى دم جلو؟!

تیرداد ساكت بود... مى دونستم مردده... از یه طرف دلش نمى خواست بچه ى نداشته شو

بكشه و از یه طرف انگار نگران سمر بود! حتما اونم باید مى فهمید...

وقتى دیدم ساكت براى اینكه فضا سازى كنم دستمو گرفتم جلوى دهنمو دویدم سمت دستشویى!

خودم خنده م گرفته بود ولى الكى عق مى زدم... اونقدر این كارو كردم كه واقعا حالم بهم

خورد... قبل از اینكه قضیه جدى بشه یه آب به سرو صورتم زدم و با یه قیافه شبیه مادر

مرده ها زدم بیرون...
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با دیدنم اومد طرفم... هنوز تردید تو چشماش بود...

تیرداد: ببین... این كار نباید مى شد... ولى حال كه اتفاق افتاده... كاریشم نمى شه كرد...

پس... تو بچه مو به دنیا میارى و بعدش مى رى پى كارت...

سعى كردم لبخندمو بپوشونم... آخ كه تو چقدر ساده اى پسر جون... هرچند با دیدن اون برگه

ها هركى بود قبول مى كرد...

اومد نزدیكم: ولى سمر نباید چیزى بفهمه...

دیدم داره نزدیک میشه كه سریع گفتم: وایسا...

- واسه چى؟! مگه فرقى هم مى كنه؟!

- چیزه... چیزه... من بهت ویار دارم...

بعد جلوى دهنمو گرفتم و باز دویدم تو دستشویى!

یه چند دقیقه اى تو دستشویى موندم تا شک نكنه... تو آینه به خودم خیره شدم... كاش این

كارو نمى كردم... من بازى بدى رو شروع كردم... اگه بفهمه... اون وقت چى مى شه؟! اگه

سمر ازش جدا بشه... اگه واقعا همدیگه رو دوست داشته باشن چى؟! اون وقت من دوتا

عاشقو از هم جدا كردم... واسه چى؟! واسه پول؟! لعنت به این پول...

مشتمو پر آب كردم و آروم پاشیدم رو آینه... تصویرم تار شد... ذهنم گنگ شد... انگار حال

كه صورتمو واضح نمى دیدم افكارم هم واضح نبودن... یه جور مشوش و در به در...

خودمم نمى دونستم تو اون لحظه به چى فكر مى كنم... تیرداد... سمر... ارمیا... مامان

پیرى... رها... على... سودا... ذهنم در آن واحد همه جا پر مى كشید...
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با چند ضربه ى آرومى كه به در خورد نگامو از آینه گرفتم...

تیرداد: حالت خوبه؟!

درو باز كردم و زدم بیرون... بدون حرف نگاش كردم... یه لبخند زد و ازم دور شد...

تعجب كردم...

تیرداد: خودت گفتى بهم ویار دارى! ولى یكم زود نیست واسه ویار؟!

چپ چپ نگاش كردم: نخیر... از ماه اول تا آخر ماه سوم ویار مى گیرن...

ابروشو انداخت بال: مثل اینكه خیلى با تجربه اى!

فكمو دادم جلو و چشامو واسش گرد كردم... با دیدن حالت تهاجمى من خنده ش گرفت و

گفت: خیله خب... خیله خب... حال بیا اینجا بشین مى خوام باهات صحبت كنم...

بعد خودش روى یه مبل نشست و منم روبروش... برگه ى آزمایشو یه بار دیگه نگاه كرد:

ببین... یه اتفاقى بین من و تو افتاده... وال من كه چیزى یادم نمیاد... اما انگار همه ى شواهد

علیه منه... پس... پاى كارى كه شده وایمیسم... ولى همونطور كه گفتم نمى خوام سمر از این

قضیه بویى ببره...

چشامو ریز كردم: تو كه مى گى ازدواج با اون واست مهم نیست... پس چرا نگرانى كه

نفهمه؟!

نگاشو دوخت تو چشام: واسه من مهم نیست... ولى واسه اون كه مهمه...
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منظورشو نفهمیدم... با این حال گفتم: آهان... خب... مى گفتى؟!

- تو مدتى كه باردارى باید بیاى خونه ى من...

عصبانى از جام پریدم: چى؟!

بدون هیچ تغییر حالتى توى صورتش گفت: مى خوام جلوى چشمم باشى... بچه كه به دنیا

اومد برو هر جا دلت خواست...

با خشم رفتم طرفش كه گفت: وایسا... وایسا...

وقتى دید كنجكاو نگاش مى كنم سعى كرد خنده شو بپوشونه... بعد با یه لحن لوس گفت: بهت

ویار دارم...

از حرص صورتم سرخ شد...

- ا؟! راست مى گى؟! پس چرا مى گى بیام خونه ت؟!

عاقل اندر سفیه بهم نگاه كرد: مگه قراره باهات رو یه تخت بخوابم...

عصبانیتم داشت به اوج مى رسید: تو فكر كردى كى هستى؟! فكر كردى كشته مردتم كه

بخوام...

دستشو گرفت بال: صبر كن... صبر كن... یواش تر... من بهت توهین نكردم كه اینجورى

داغ كردى! بشین و با دقت حرفامو گوش كن و بهشون فكر كن... مى آى خونه م و اونجا

زندگى مى كنى... بچه كه به دنیا اومد پا تو از زندگى م مى كشى بیرون... هرچقدر پولم

خواستى بهت مى دم...
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با یه لحن مسخره گفتم: اون وقت سمر خانوم تو این مدت نمى گن من تو خونه ى تو چیكار

مى كنم؟!

خندید: واقعا فكر كردى شما رو تو یه خونه تنها مى زارم؟!

- آها... قضیه همین دو زنه بازیه؟! یه شب تو این خونه یه شب تو اون خونه...

- این جوریم مى شه گفت...

- نچ... ببین آقاى صالحى...

تو دلم: چقدرم فامیلى ش بهش مى خوره... حال نه كه فامیلى من بهم مى خوره...

منتظر نگام كرد... شمرده شمرده گفتم:

- من سرم بره پامو تو خونه ى جنابعالى نمى زارم...

با آرامش گفت: ببین... قول مى دم باهات كارى نداشته باشم... اصل تو كه باردارى... اون

شبم به قول تو من مست بودم...

بعد با خودش یه چیزى زمزمه كرد كه نشنیدم... بلند تر ادامه داد:

- وضعیتو درک كن... تو باردارى... چطور مى خواى شبا اینجا تنها باشى؟!

- تو نگران من نباش...
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عصبى گفت: هى خانوم... بچه ى من تو شكم توئه... اون وقت نگران نباشم؟!

جو پدر بودن بد گرفتتش... این دیگه كیه؟! چه خوششم اومده الكى الكى داره بابا مى شه...

در عجبم چطور از سمر بچه نمى خواد؟!

- هى آقا... من این همه سال تنها زندگى كردم... لزم نكرده نگران من باشى!

- خب یه پرستار واست مى گیرم...

با خودم فكر كردم... جلوى پرستارم حتما همه ش باید اداى باردارا رو دربیارم دیگه... كلفه

گفتم: لزم نكرده...

- دوستات شبا نمى تونن بیان پیشت؟! اینجورى خیالم راحت تره...

بى هوا گفتم: رها كه آویزونه على یه و سودا م كه اصل با خودش درگیره... یه شب هست

دو شب مهمونى یه...

دستاشو كوبید به هم: پس در این صورت راهى واسم نزاشتى جز اینكه شبا خودم بیام

پیشت...

چشامو درشت كردم: دیگه چى؟!

بى تفاوت گفت: راه دیگه اى واسم نزاشتى!

با حرص گفتم: انگار خیلى خوشت میاد دور و برم باشى نه؟!

همچین نگام كرد كه دهنمو بستم...
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تیرداد: من فقط نگران بچه مم... تو هم این فكراى مزخرفو از سرت بیرون كن... فهمیدى؟!

ترسیدم یه چى بهش بگم عصبانى تر بشه... واسم عجیب بود كه من كه از هیچ مردى نمى

ترسیدم یه جورایى جلوى تیرداد كم آوردم... كم كه نه... ولى حس مى كردم نباید زیاد سر به

سرش بزارم... ولى از یه طرفم یه حسى بهم مى گفت كه همه ش سر به سرش بزارم و

اذیتش كنم... و خودمم نمى دونستم این حس واسه چیه؟!

وقتى دید ساكتم با لحن آروم ترى گفت: ببین من با تو كارى ندارم... بازم مى گم... اگه واست

مشكله مى تونیم تا وقتى بچه به دنیا میاد بهم محرم بشیم...

فقط همینم مونده بود... براق شدم: لزم نكرده...

خندید: خیله خب... بازم مى گم... اگه واست مشكله مى تونى بیاى خونه ى من...

بهش چشم غره رفتم: هر شب نیا... هر وقت تنها بودم...

خندید و سر تكون داد: خیله خب... من دیگه برم...

بعد رفت سمت در... لحظه ى آخر برگشت و خیلى جدى گفت: مراقب خودت باش...

چشامو چرخوندم كه یه چى بهش نگم... یعنى اینقدر عشق پدر شدن داره؟! تحمل كن هونام...

یكى دو ماه دیگه بگو بچه سقط شده... تا اون موقع خبرو یه جور به گوش سمر مى رسونم...

اینم كه قرار نیست هر شب بیاد... مى گم سودا بیاد پیشم... شبایى هم كه نتونست و این اومد

مى گم ویار دارم و مى رم تو اتاق و بیرون نمیام...

از همون لحظه مى دونستم همه ى سعیم اینه كه سودا رو هر شب بكشونم پیش خودم...
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چند دقیقه از رفتنش نگذشته بود كه زنگ زدم به سودا و همه چیزو واسش گفتم...

- رها كجاست؟!

- نابغه... امشب چهارشنبه س ها... پس فردا عروسیشونه...

- واى راست مى گى یادم رفته بود...

- كى بریم خرید؟! وقتى نمونده ها...

- من كه حوصله ى خرید مرید ندارم... همون لباسا كه اون دفعه شما خریدین واسم بسن...

- غلط كردى! خودم فردا میام دنبالت مى ریم...

مى دونستم از دستش خلصى ندارم... پس بى خیال شدم...

سودا: حال جدى جدى قراره هر شب بیاد پیشت؟!

شونه بال انداختم: نمى دونم وال... خودش كه اینجورى مى گفت...

سودا: خدا به دور كنه... آتیش و پنبه...

خندیدم: كوفت...

یكم دیگه چرت و پرت گفتیم و بعدش قطع كردم...
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بعدشم كتاب تستمو برداشتم و مشغول شدم... رها و سودا این مدت مجبورم كرده بودن واسه

دانشگاه بخونم... منم كه بدم نمى اومد... دو هفته دیگه كنكور داشتم... هرچند امید زیادى

نداشتم ولى خب به ریسكشم مى ارزید...

اونقدر درس خوندم كه همونطور خوابم برد...

با صداى زنگ آپارتمان چشم باز كردم... با تعجب یه نگاه به ساعت انداختم... ساعت نه

بود... چقدر خوابیده بودم... شالمو انداختم رو سرم و رفتم و همونطور كه چشامو مى مالیدم

رفتم سمت در...

با دیدن تیرداد پشت در خشكم زد... این انگار قضیه رو خیلى جدى گرفته... رفتم كنار كه با

چند تا ساک خرید اومد تو... وقتى دید با تعجب نگاش مى كنم گفت: ببینم حالت بهم نخورد؟!

دستمو گرفتم جلو دهنم: چرا اتفاقا... من به بعضى چیزا خیلى حساسیت دارم...

سعى كرد عصبانیتشو نشون نده... خریدارو گذاشت رو اپن و رفت تو آشپزخونه و مشغول

چیدنشون شد... دست به سینه نگاش مى كردم... بابا ایول به این... عجب شوهر نمونه اى

مى شه واسه زنش... خندیدم و رفتم رو مبل نشستم... باردارى هم بد نیستا...

كتابمو باز كردم... ولى دیگه حس خوندن نبود... دوباره بستمش و گذاشتمش رو میز...

تیرداد از تو آشپزخونه اومد بیرون و بى اهمیت به من رفت تو یه اتاق... پررو...

تلوزیونو روشن كردم... یه فیلم خارجى داشت پخش مى شد... زنه همه ش با یه پیرزن كه

رو ویلچر بود حرف مى زد... حوصله م سر رفت و پاورچین پاورچین رفتم سمت اتاق

خواب...
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از لى در نگاش كردم... انگار خواب بود... لبامو جمع كردم و برگشتم سر جام... نمى دونم

چرا اما یه حسى داشت قلقلكم مى داد... چقدر من هوس ترشى كردم... خنده ى ریزى كردم و

اومدم برم سمت اتاقش كه صداى زنگ مانع شد... با حرص رفتم سمت در...

با خودم مثل تو این فیلما فكر كردم: یعنى كى مى تونه باشه؟!

درو باز كردم... رها و سودا با داد: پخخخخخخخخخ...

منگ نگاشون كردم...

رها: مى خواستیم بچه ت سقط شه...

خندیدم...

سودا: خاله جون نى نى حالش چطوره؟!

رها: بیا واست ویارونه آوردیم...

بعد یه عالمه ترشک و لواشک داد دستم... با فكر چند لحظه پیشم خنده م گرفت...

سودا: چقدر مامان بودن بهت میاد... ببینم اذیت كه نمى كنه؟!

بعد خودشو رها زدن زیر خنده...

با خنده دستمو گذاشتم رو شكمم: خیلى ورجه وورجه مى كنه پدر سوخته...

121



goldjar.blogfa.com
یهو یادم افتاد ممكنه تیرداد صدامونو بشنوه... واسه همین سریع ساكت شدم... رها و سودا با

دیدن قیافه م تعجب كردن...

رها: چت شد یهو؟!

سودا خندید: لگد زد دیگه...

آروم گفتم: اینجاست...

دوتاشون باهم: دروووووووووووووغ...

سرمو تكون دادم كه سودا با یه لبخند موذیانه دستاشو كوبید بهم: پس فردا شب عروسیه...

اومدیم اینجا شب آخر مجردى یه رها رو جشن بگیریم...

رها كوبید پس كله ش: نابغه... فردا مى شه شب آخر...

سودا یه جورى نگاش كرد: یعنى فكر مى كنى على تا پس فردا صبر كنه؟! نه بابا... امشب

شب آخره...

رها سرخ شد و من و سودا زدیم زیر خنده...

سودا: هونام تو دیگه چرا مى خندى؟! تو كه زودتر از این...

سریع جلوى دهنشو گرفتم...

سودا دستشو آورد بال و سرشو تكون داد... دستمو برداشتم...
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سودا گوشیشو درآورد: رها شماره ى فرشته رو بده...

رها همونطور كه شماره رو از رو گوشیش واسه سودا مى خوند گفت: چیكارش دارى؟!

سودا موذیانه خندید و هیچى نگفت... فهمیدم یه فكرى تو كله ى پوكش هست...

سودا: الو فرى... چطورى بى بى؟! كوفت... بپر با برو پچ بیاین به این آدرس...

بعد آدرس خونه رو بهش داد: اومدیا... منتظریم...

گوشیو كه قطع كرد با دوتا علمت سوال بزرگ روبرو شد...

رها: به فرى چرا گفتى بیاد؟!

سودا هیچى نگفت...

رها شونه بال انداخت و رفت سمت آشپزخونه... سه تا جعبه پیتزا رو آورد و گذاشت

جلومون...

- مى دونى كه من از اینا نمى خورم...

سودا: غلط كردى! تو الن یه نفر نیستى كه... تو الن دوتایى! بخور مادر جون بزار بچه ت

جون بگیره...

با خنده یكم از پیتزا رو خوردم... بدم نیستا...

یک ساعت نگذشته بود كه باز صداى زنگ اومد...
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پاشدم و رفتم درو باز كردم... این بار واقعا خشكم زد... هفت هشت نفر پشت در بودن...

یكى شون كه جلوتر از بقیه ایستاده بود گفت:

- سودا و رها اینجان؟!

سرمو تكون دادم و از جلوى در رفتم كنار...

سودا با دیدنشون پا شد و رفت سمت همون دختر خوشگله: بیا فرى جون كه به وجودت

نیازه...

فرى خندید: باز چه آتیشى قراره بسوزونین؟!

بهشون تعارف كردم كه بشینن... سودا در گوش فرى یه چیزایى مى گفت... فرى هم خندید و

یه نگاه به من انداخت و سرشو تكون داد... من و رها مونده بودیم اینجا چه خبره؟!

فرى اومد سمتم: خب معرفى مى كنم... هما...

نگام كشیده شد سمت یه دختر با موهاى فر ریز طلیى! به نظرم موهاش اصل قشنگ

نیومد... بینى عملى و لباى قلوه اى بزرگ...

فرى: سمیرا...

یه دختر با قیافه ى آروم اما چشماى شیطون...

فرى: سیما...
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یه دختر با گونه هاى برجسته كه بیشتر از چشماى مشكى ش تو صورتش خود نمایى مى

كرد...

فرى: الهه...

یه دختر با چشماى سبز تیره... چقدر چشاش خوشگل بود...

فرى اومد آخرین نفرم معرفى كنه كه یهو یه متر از جام پریدم... سودا صداى آهنگو تا تهش

برده بود بال...

تو واسه من نفسى

نیست مثل تو كسى

یه ستاره روى زمینى

تو پاک و مهربونى

تو قدرمو مى دونى

همین كه هستى

مات مونده بودم بهش... فرى و هما و سمیرا سریع پریدن وسط... یهو در اتاق باز شد و

تیرداد با ترس اومد بیرون... با دیدن ما منگ نگامون كرد... فهمیدم بیچاره از خواب

پریده... خندمو قورت دادم و نگاش كردم... چشاش از عصبانیت سرخ شده بود... حق داشت

وال... من كه بیدار بودم با این صدا ترسیدم... چه برسه به تیرداد كه از خواب پریده بود...
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یهو یه نفر با صداى بلندى داد زد: بهترینى... بهترینى...

مطمئن بودم اون لحظه تیرداد دلش مى خواست قید بچه رو بزنه و با دستاش خفه م كنه...

همه در حالى كه سعى مى كردن خنده شونو قورت بدن وسط هال ایستاده بودن و به قیافه ى

تیرداد نگاه مى كردن... این خواننده هه هم هى داد مى زد: بهترینى... بهترینى..

تیرداد یه نگاه به من انداخت و دندون قروچه اى كرد كه شونه بال انداختم... رها كه كنارم

بود ریز ریز مى خندید... تیرداد نگاشو از من گرفت و به بقیه دوخت: خانوما فكر مى كنم

همسایه ها خواب باشن...

فرى: نه بابا تازه اول شبه...

تیرداد شصتشو كشید گوشه ى لبش... خنده ى مرموذى رو لبش بود... با این حال چیزى

نگفت و برگشت تو اتاق... تا درو بست همه پریدن وسط و هى جیغ زدن و مسخره بازى

درآوردن... خنده م گرفته بود... فرى اومد كنارم نشست: عجب تیكه اى بى افت...

چشام گرد شد: بى افم؟!

- آره دیگه... مگه بى افت نیست؟!

گیج گفتم: نه... یعنى...

- بى خیال...

سرمو تكون دادم: شما دوست سودا این فرشته خانوم؟!
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زد زیر خنده: اوه... چه باكلسم هستى! بهم بگو فرى! فرى گاز انبر... فرى زیگیل... بى بى

فرى...

خنده م گرفت... چه القابى داشت...

- از فرى زیگیل بیشتر خوشم میاد...

- خیر ندیده هم بهم مى گن...

خنده م بیشتر شد... سودا بایه عالمه لوازم آرایشى اومد و جلوم نشست... با تعجب نگاش

كردم كه گفت:

- شنیدم زن حامله رو روزى كه بفهمه حامله س خوشگل كنى بچه شم خوشگل مى شه...

خندیدم: گمشو...

- غلط كردى! بشین اینجا حس آرایشگرى گرفتتم...

- اینقدر رفتى زیر دست اون خانوم شهابى جوگیر شدى!

فرى زیگیل: خط چشمش با من... دراز بكش...

مى خواستم از دستشون فرار كنم كه بزور خوابوندنم...

- بابا پس فردا عروسى اونه... منو چرا گرفتین؟!

سودا: ساكت بزار كارمو بكنم...
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بعد افتاد به جون موهاى من و اونقدر از دو طرف كشیدشون كه حس كردم چشام داره به گیج

گاهم نزدیک مى شه...

- سودا بخدا سرم درد گرفت...

فرى روم خم شده بود و مجبورم كرده بود چشامو ببندم... صداى آهنگ و جیغ و داد بچه ها

واقعا رو اعصاب بود... یه لحظه به تیرداد فكر كردم... حتما تا الن سرشو كوبونده به

دیوار...

بلخره فرى و سودا رضایت دادن و دست از آرایش كردن من كشیدن... با تعجب به خودم تو

آینه نگاه كردم... شبیه زناى عرب شده بودم... با این كه چشام درشت نبود ولى بخاطر كشیده

شدن موهام و خط چشمى كه فرى با مهارت كشیده بود واقعا چشام درشت شده بود... یه رژ

سرخ خوشرنگم طورى رو لبام كشیده بودن كه باعث مى شد لبام درشت تر بنظر برسه... با

حرص مى خواستم پاكش كنم كه سودا با جیغ جیغ نزاشت...

رها از اونور جیغ زد: نكن...

نگامون چرخید سمت دخترا... سمیرا یه لیوان پر از كف دستش بود و با یه نى فوت مى كرد

تو صورت بقیه... خندم گرفت... هما و الهه نمى دونم كى بالش ها رو از اتاق آورده بودن

بیرون و همه ى پر ها رو تو خونه پخش كرده بودن... سیما یه گوشه دیگه واسشون آهنگ

عوض مى كرد... جالبیش اینجا بود كه نمى زاشت از یه آهنگ یه دقیقه بگذره و مى زد

بعدى...

آهاى دختر رشتى با اون اخلق مشتى...

دل ما رو تو كشتى با اون ابروهاى هشتى...
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بعد با عشوه رفت سمت رها و یكى دیگه كه فرصت نشده بود فرى معرفى ش كنه و مشغول

رقصیدن شد... منم داشتم تو ذهنم به این فكر مى كردم كه واقعا خواننده قصدش از خوندن

این آهنگ چى بوده؟!

داى تى جان قوربان! جان چقده تو ماهى؟

بگو واسم درست مى كنى تو سبزى پلو با ماهى؟!

خانوم جان؟!

اون یكى دختره كه نمى شناختمش با یه لهجه ى خاص گفت: جان؟!

آخ برم قربون اون باقل قاتوق و قیمه بادمجان...

پقى زدم زیر خنده... چقدر صداى دختره باحال بود... از لهجه ش خوشم اومد... سودا رفت

سمت اتاقم...

روبه فرى گفتم: این دختره رشتى یه؟!

خندید: آره... با داداشش اینجا زندگى مى كنن... مادرش فوت شد و پدرش آلزایمر گرفت...

یه روز بى هوا مى زنه به خیابون و ماشین بهش مى زنه و پخخخخ....

ابرو هامو انداختم بال و چهره شو حلجى كردم... موهاى طلیى و چشماى آبى... صورت

سفید كه اگه دقت مى كردى یكم كک مک داشت... ولى در كل خوشگل بود...

- اسمش چیه؟!
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فرى: آرا...

ابرومو انداختم بال: چه اسمى داره... یعنى چى؟!

فرى: اونجور كه من شنیدم این اسم دوجوره... آراه و آرا... ولى هردوش یه معنى مى ده...

اسم یه فرشته س...فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم تو دین زردشت...

یه بار دیگه نگاش كردم... یكم خپل بود... ولى تو ذوق نمى زد و با نمكش كرده بود: یعنى

اقلیتى ان؟!

فرى شونه شو انداخت بال: فكر نكنم... فقط اسمش اینجوریه...

پا شدم و لواشكا و ترشكا مو برداشتم و بردم گذاشتم تو كابینت... نمى خواستم با بقیه شریک

بشم... برگشتم تو هال كه سودا با یه لباس مشكى بلند برگشت... لباسه مدلش طورى بود كه

بالش گشاد بود و از روى باسن تنگ مى شد و پشتش یكم دنباله داشت... یقه ش آویزون و

آستین سه ربع و جنسشم لخت بود...

با تعجب نگاش كردم...

- اینو واسه چى آوردى؟!

سودا بلندم كرد و لباسو انداخت تو بغلم: برو بپوشش...

اخم كردم: واسه چى؟!

- تو برو...
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بعدم انداختم تو اتاق و مجبورم كرد لباسمو عوض كنم... با گیجى عوضش كردم و رفتم

بیرون... همه شون برگشتن سمتم... رها دستاشو كوبید بهم: چقدر ناز شدى!

بعدش اومد و دستمو كشید... سودا و فرى زیگیلم باهامون اومدن وسط... همونجورى الكى تو

هم وول مى خوردیم... سمیرا رو همه مون كف پاشیده بود...

هى سرو صدا مى كردیم و مى خندیدیم كه باز صداى زنگ اومد... یهو همه دست از ورجه

وورجه كشیدیم...

رها با یه لحن مسخره مثل تو فیلما گفت: یعنى كى مى تونه باشه؟!

سودا خندید: مسلما على نیست...

رها بهش چشم غره رفت و من شالمو گذاشتم سرم و رفتم سمت در... با دیدن ارمیا و چندتا

پسر دیگه پشت در فكم افتاد... شک نداشتم كار تیرداده...

ارمیا با خنده گفت: اجازه هست؟!

سرمو تكون دادم و از جلوى در رفتم كنار... چند تا پسر با قیافه هاى متفاوت اومدن تو...

یكى بینشون توجه مو جلب كرد... یه پسر با چشماى آبى و موهاى مشكى! بینى استخوانى و

لباى خوش فرم... در كل مى شد گفت قیافه ش خوبه...

تیرداد اومد بیرون... برگشتم سمتش... یه لحظه مات شد به صورتم... انگار تاحال منو با

آرایش ندیده بود... خوبه هر دفعه دیدتم آرایش كرده بودم... ولى خب شب تصادف كه حتما

حالیش نبود و فقط به چرت و پرتام خندید و شب مهمونى هم كه بدبخت مست بود و تو

هوشیارى هم فقط زیبایى هاى سمرو مى دید...
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تو چشاش خیره شدم... سرشو یه تكون كوچیک داد و نگاشو ازم گرفت و دوخت به

دوستاش...

بعد خیلى عادى و درحالى كه سعى مى كرد الكى سرو صدا كنه با همه شون دست داد...

جالب بود كه ارمیا هم باهاش همكارى مى كرد و تمام سعیش این بود كه سرو صدا كنه...

نگام افتاد سمت پسره چشم آبى! چشاشو ریز كرده بود و به آرا نگاه مى كرد...

آرا سرشو برگردوند و با دیدن پسره یه لحظه ماتش برد و بعد یه دفعه دوید سمتش: آرمین...

همدیگه رو بغل كردن و پسر چشم آبى یه كه انگار اسمش آرمین بود سر آرا رو بوسید... با

تعجب نگاشون مى كردم...

آرا با ذوق گفت: بچه ها این آقا خوش تیپه داداشمه...

بعد ما رو بهش معرفى كرد...

تیرداد بردشون سمت دیگه ى سالن... درواقع بالى اون دوتا پله... لپ تاپشو باز كرد و ارمیا

هم اسپیكراشو كه با خودش آورده بود و بهش وصل كرد...

دخترا سعى مى كردن صداى آهنگو به ته برسونن... پسرا هم از اونور داشتن خونه رو مى

تركوندن... یه لحظه خدا رو شكر كردم كه واحد روبرویى خالیه... خوشبختانه خونه دو

واحدى بود... هر چند درا بسته بود... ولى حس مى كردم خونه داره فرو مى ریزه... گیج

بین دو گروه وایساده بودم... همه شون داشتن مى رقصیدن و الكى سر و صدا راه انداخته

بودن... آخه یكى نبود بهشون بگه اگه مشكلى هست باید بین من و تیرداد باشه... شما ها دیگه

این وسط چى كاره این؟! آخ سودا كفنت كنم با این نقشه هات... گوشام داشت كر مى شد...

یحتمل پرده هاى گوشم پاره شده بودن... یه نفر دستمو كشید... فرى بود... به طور عجیب

غریبى داشت مى رقصید... از حركاتش خنده م گرفت... سمیرا رو سر همه كف مى پاشید و

تو اون شلوغى هما و الهه رو سر همه پر بالشو رو مى پاشیدن!
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برگشتم دیدم پسرا هم دارن مى رقصن... یكى شون وسط داشت تكنو مى زد! نگام افتاد به

آرمین كه با ارمیا حرف مى زدن! ارمیا هم در گوش تیرداد یه چیزى گفت كه اونم برگشت و

منو نگاه كرد! سریع سرمو برگردوندم! واسم جاى سوال بود كه چرا مشروب تو بساطشون

نیست؟! از اینكه تیردادم عین ما دوستاشو دعوت كرده بود و سعى كرده بود كم نیاره یه

جورى خوشم اومده بود...

همه مون كه خسته شدیم هر كى روى یه مبل ولو شد... پسرا زودتر از ما دست از رقصیدن

كشیده بودن... نگام افتاد به ساعت... نزدیک سه بود... سودا در گوشم گفت: اینا رو ببین...

ما گفتیم این پسره رو بچزونیم اونم دوستاشو جمع كرد...

خندیدم: خوشم میاد كم نیاورد...

كم كم همه داشتن مى رفتن... به رسم ادب همه شونو بدرقه كردم... نگام افتاد به آرمین...

اونم همزمان نگام كرد... آرا گفت: یه هفته دیگه تولد من و آرمینه... دعوتى تو هم حتما

بیا...

سرمو تكون دادم و چیزى نگفتم... وقتى همه رفتن درو بستم و نگامو دوختم به تیرداد...

سعى كردم خودمو عصبانى نشون بدم: معنى این كارا چیه؟!

- ببخشید كدوم كار؟!

- همین كه دوستاتو جمع كردى اینجا...

بى خیال گفت: اول شب بود منم حوصله م سر رفته بود...

- آها... خب...

موندم چى بگم... یه چیزى تو ذهنم جرقه زد... سریع گفتم: من هوس ترشى كردم...
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با صداى بلند گفت: چى؟!

دستمو گذاشتم رو شكمم: دلم ترشک مى خواد... نه... قره قوروت...

سرشو تكون داد: عمرا...

چشامو گرد كردم: خیله خب بعد بچه ت ناقص شد به من ربطى نداره ها...

كلفه گفت: ساعت سه نصفه شبه... من الن قره قوروت از كجا بیارم؟! بزارش واسه فردا...

پامو كوبیدم رو زمین: همین الن مى خوام...

نفسشو با حرص داد بیرون: دارى لج مى كنى؟!

با ناز گفتم: من نه...

بعد با ابروهام به شكمم اشاره كردم... طبق عادتش دستى به گوشه ى لبش كشید و گفت: آخه

الن قره قوروت از كجا بیارم؟!

شونه مو انداختم بال : مى خواى بچه ت...

نزاشت حرفمو تموم كنم: خیله خب...

بعد كتشو برداشت و رفت سمت در... من جلوى در وایساده بودم واسه همین باید مى كشیدم

كنار... رفتم سمت چپ... اونم اومد سمت چپ... رفتم سمت راست... اونم رفت سمت

راست...
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كلفه گفت: مگه قره قوروت نمى خواى؟!

خنده م گرفت: چرا ولى...

كلیدو گرفتم جلوش: بیا این دستت باشه... من برم بشینم دیگه بلند شدن واسم سخته... مى

دونى كه...

نفس عمیقى كشید و كلیدو از دستم گرفت...

سعى كردم نخندم: از اون ترش هاش مى خواما... اصلش... از اون الكى هاش بیارى نمى

خورم...

سعى كردم عصبانیتشو نشون نده... مطمئنم اون لحظه تنها آرزویى كه داشت خفه كردن من

بود... با حرص از خونه زد بیرون...

منم سریع لواشكا و ترشى جاتى كه رها و سودا خریده بودنو آوردم گذاشتم جلوم و مشغول

شدم... نگام افتاد به ساعت... داشت چهار مى شد... خوابم گرفته بود... كلید توى در چرخید

و در باز شد... تیرداد همونطور كه سرش پایین بود درو بست... سرشو گرفت بال تا یه چیز

بهم بگه كه با دیدن من خشكش زد... با دیدن اون همه لواشک و ترشک كنارم چشاش گرد

شده بود...

منم درحالى كه سعى مى كردم نخندم خیلى جدى انگشتامو لیس مى زدم... با حرص اومد

سمتم... واقعیتش از حالتش ترسیدم و تو خودم جمع شدم...

اومد نزدیكم و پلستیکى كه توش قره قروت بود و پرت كرد روى مبل روبه رویى م...

زبونمو تو دهنم چرخوندم... با اون همه لواشک و ترشكى كه خورده بودم بازم دلم از اونا
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مى خواست... نكنه جدى جدى حامله م؟! سرمو با خنده تكون دادم... تیرداد كه خنده مو دید

روانى شد و با صدایى كه از عصبانیت كرفته بود گفت: تو منو مسخره كردى!

لبمو گزیدم: نگوووو...

دستشو مشت كرد... یه جورى نفس مى كشید كه گفتم النه كه منفجر بشه... سرشو خم كرد

سمتم و تو صورتم گفت: حالیت مى كنم كل كل با من یعنى چى!

بى خیال گفتم: یعنى چى؟!

چشاش از زور عصبانیت داشت مى زد بیرون...

اومد یه چیزى بگه كه من سریع تر گفتم: حقته... وقتى دوستاتو جمع مى كنى تو خونه ى من

باید انتظار چنین چیزى هم داشته باشى...

عصبى خندید: اگه خیلى اذیت مى شى مى تونى بیاى خونه ى من...

- اوهو... همه ى اینا رو گفتى كه بگى خونه دارى؟!

یه جورى نگام كرد كه انگار داره با یه بچه ى زبون نفهم حرف مى زنه... همونطور كه مى

رفت سمت اتاق گفت: از فردا مى آى خونه ى من... حوصله ى هیچ بحث دیگه اى هم

ندارم...

بهش هیچى نگفتم ولى تو دلم خیلى به حرفش خندیدم... خمیازه اى كشیدم و رفتم سمت اتاقم و

خوابیدم...

صبح كه بیدار شدم تیرداد نبود... یه یادداشت گذاشته بود رو میز...
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- غروب مى آم دنبالت... تا اون موقع آماده باش...

پوزخندى زدم و بى اهمیت رفتم و آماده شدم... باید مى رفتم پیش مامان پیرى... هنوز

رانندگى م اونقدر خوب نشده بود كه پشت فرمون بشینم و البته گواهینامه هم نداشتم... پس از

سر خیابون یه تاكسى گرفتم و سوار شدم... خنده م گرفت از اون روزى كه سر كرایه به

راننده دعوام شد...

راننده كه دید مى خندم آینه رو چرخوند سمتم و یه لبخند زد كه دندوناى زرد چندشش معلوم

شد... چشم غره اى بهش زدم كه یكم خودشو جمع كرد ولى از رو نرفت... جالبى ش این بود

كه همه ش دستشو به زنجیرى كه پلک ب "محمد (ص)ب " بهش آویزون بود مى كشید و بعد به

صورتش...

خنده م گرفته بود... تظاهر تا چه اندازه؟! نگامو دوختم با جاده... همه داشتن مى رفتن...

اونقدر همه شون عجله داشتن كه انگار چه خبره... همه مون همین طوریم...

جلوى خونه ى مامان پیرى نگه داشت و من پیاده شدم... یه ذره معطل كرد كه من بهش یه

چى بگم ولى وقتى دید سگ محل شده گازشو گرفت و رفت... پریسا درو واسم باز كرد و

راهنمایى م كرد... مامان پیرى این بار توى هال نشسته بود... با دیدنم سرشو تكون داد...

رفتم سمتشو سلم كردم...

مامان پیرى: بشین...

روبه روش نشستم... پریسا رفت كه واسمون چایى بیاره... یكم در مورد تیرداد پرسید و منم

گفتم كه دارم با كمک ارمیا برنامه هاشو چک مى كنم فعل... اونم قبول كرد و چیزى

نگفت... وقتى ساكت شد بى مقدمه گفتم:

137



goldjar.blogfa.com

- ببینید خانوم صالحى من هنوز مطمئن نیستم كه واقعا نوه ى شما هستم یا نه...

مامان پیرى: بگو چى مى خواى؟!

پریسا چاى آورد... ازش تشكر كردم...

- مى خوام آزمایش بگیرم...

لبخند زد: مى دونى كه از من...

یه دفعه ساكت شد... سكوتش دور از انتظار نبود...

- منظورت چیه؟!

خیلى رک گفتم: نبش قبر...

چشاش گرد شد و صداش یكم بلندتر از حد معمول شد: یعنى چى؟! نبش قبر حرومه...

سرمو تكون دادم: حروم باشه یا نه... من باید مطمئن بشم...

ساكت بود... مى دونستم مردده...

- امكان نداره... من اجازه نمى دم پسرمو از خاکبكشى بیرون...

سعى كردم با ملیمت برخورد كنم: منم نمى خوام... ولى باور كنید چاره ى دیگه اى ندارم...
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سرشو تكون داد و خیلى قاطع گفت: نه...

خیلى دوست داشتم یه چى بهش بگم ولى خودمو كنترل كردم... ظاهرا كه مامان پیرى م بود

و باید بهش احترام مى زاشتم... پا شدم و ازش خداحافظى كردم و از خونه ش زدم بیرون...

بى هدف تو خیابون راه مى رفتم كه گوشى م زنگ خورد... سودا بود... حتما مى خواست

بگه باید بریم خرید واسه عروسى رها... حوصله نداشتم... پس بى خیال جواب ندادم... دوتا

پسر از كنارم رد شدن... یكى سمت چپ و یكى سمت راست... سمت چپى یه خودشو كوبوند

بهم... مى خواستم یه چى بهش بگم ولى تجربه ثابت كرده بود بى اهمیت بودنم گاهى بد

نیست... یه سگ پشمالوى كوچولو جلوشون بود كه بهش لگد زدن و دوتاشون خندیدن... سگه

یه زوزه كشید... یكى شون با خنده گفت: جون... عجب تنى داره صداش...

بعد یه لگد دیگه بهش زد... دلم واسه سگه مى سوخت... یه روزى به منم همین جورى لگد

مى زدن... سرپرستمون تو پرورشگاه... بخاطر شب ادرارى هام بهم لگد مى زد... هه! تازه

ازش بخاطر زحمتاش تقدیرم مى كردن...

- ولش كنید آشغال...

بلند خندیدن... یكى شون گفت: قلدرى ت مى شه؟!

بعد اومد نزدیكم... حوصله ى دعوا نداشتم... یه قدم رفتم عقب... اومد جلو... یه قدم دیگه

رفتم عقب كه خوردم به یكى! برگشتم كه دیدم اون یكى پشت سرم واستاده... یه نگاه به

اطرافم انداختم... اون اطراف پرنده پر نمى زد... پس بى خیال بهشون خیره شدم... هر

دوشون لبخند رو لبشون بود... انگار یه شكار خوب گیر آورده بودن...

دستشو آورد جلو و خواست شالمو برداره كه قمه مو گذاشتم زیر گلوش... غافلگیر شد و

نتونست هیچى بگه... اون یكى خواست بزنه زیر دستم كه یكم رو گلوى دوستش فشار دادم...
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ولى نه اونطورى كه زخم بشه... مجبورش كردم بره عقب و بچسبه به دیوار... برگشتم و رو

به اون یكى گفتم: یال پاشو ببوس...

با تعجب گفت: چى؟!

- پاى سگه رو ببوس...

و یه فشار زیر گلوش دادم...

رفت سمت سگه...

- فكر مى كنى من چاقو ندارم؟!

مى دونستم ترفندشون اینه... پس بى خیال گفتم: جون رفیقت به سگم نمى ارزه... پا شو

ببوس... قمه ى من زیر گلوشه...

بعد یه فشار دیگه دادم كه پسره داد زد... اون یكى انگار كوتاه نمى اومد... اومد سمتم كه

باهام درگیر شه كه یهو رو هوا پرت شد...

با تعجب به تیرداد كه هولش داده بود خیره شدم... عینهو جن مى مونه... پسره رو كوبوند به

دیوار و یه چک زد به صورتش... حال هردوشون درگیر ما بودن... تیرداد یه نگاه عصبى

به من انداخت و گفت: ولش كن...

نمى دونم چرا از دستورش اطاعت كردم... اما قبلش روبه پسره گفتم: برو دعا كن به جون

این...

و با سرم به تیرداد اشاره كردم: وگرنه زنده ت نمى زاشتم... سگ شرف داره بهتون...
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بعد با حرص ولش كردم... تیردادم اون یكى رو ول كرد و دوتاشون دویدن... رفتم سمت

سگه... یه سگ كوچولوى پشمالو كه چشاش بزور دیده مى شد...

بى اختیار یاد روزى كه پسر صابخونه م سگمو كشت افتادم... اون موقع نمى تونستم بهش

چیزى بگم... سگمو با عذاب كشتنش... سر سگه رو نوازش دادم كه خودشو مالوند به پام...

برش داشتم و بغلش كردم... تیرداد نگام كرد... شونه بال انداختم و رفتم سمت ماشین...

سوار شدم و تیرداد راه افتاد... یه نگاه به داخل ماشینش انداختم... نگامو از سیستم جلوش

گرفتم و به دستاى تیرداد دوختم... یه مچ بند دور دستش بسته بود... به ساعت گرون قیمتش

نگاه كردم... آرنجشو گذاشته بود رو شیشه ى درو دست دیگه ش رو فرمون بود... وقتى دید

دارم نگاش مى كنم نگام كرد... ولى با اخم... منم اخم كردم... 

تیرداد جلوى خونه نگه داشت و پیاده شدیم... سگمو بغل كردم و رفتم بال... تیردادم اومد

تو...

مى خواستم برم تو آشپزخونه كه دیدم جلوى آشپزخونه س... اومدم دورش بزنم كه جلومو

گرفت... بى حوصله گفتم: برو كنار...

- چه حرفه اى قمه كشى مى كنى... نمى دونستم اینقدر مهارت دارى...

تو چشاش زل زدم: حال كه فهمیدى! خب كه چى؟!

چشاشو ریز كرد: نمى خواى از زندگى ت بهم بگى؟!

- لزم نیست بدونى...
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- نه اتفاقا... باید بدونم مادر بچه م چه جورى اموراتش مى گذره... اصل تو خرجتو از كجا

درمیارى؟!

بعد با بدجنسى گفت: رو تخت با پسرا؟!

نفهمیدم چطورى بهش سیلى زدم... 

مات بهم خیره شد... دستشو مشت كرد...

- ببین آقا پسر... دارى بیشتر از كوپنت حرف مى زنى!

مى دونستم چون فكر مى كرد باردارم دست روم بلند نمى كرد... وگرنه مطمئن بودم بدش

نمیاد سرمو از تنم جدا كنه... زل زد تو چشام: برو دعا كن به جون اون بچه اى كه تو

شكمته... هونام قمه كش...

بعد از جلوم زد كنار... چشامو یه لحظه باز و بسته كردم... این چى گفت؟! نكنه... نكنه بجاى

اینكه من بازیش بدم بازى م داده؟! ولى نه... گفت برو به جون بچه اى كه تو شكمته دعا

كن... یعنى چى؟!

برگشتم تو هال كه گفت: وسایلتو جمع كن...

- من با تو قبرستونم نمیام... امشبم لزم نیست اینجا باشى! سودا میاد...

اومد رو به روم ایستاد: وسایلتو جمع كن...

اک... نم... دن... مى...  شمرده شمرده گفتم: جمع... 
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از عصبانیت نمى دونست چیكار كنه... سگه اومد و خودشو مالوند به پام... خم شدم و سرشو

ناز كردم...

تیرداد: همین الن وسایلتو جمع مى كنى!

- اگه جمع نكنم؟!

اومد نزدیكم... یه قدم رفتم عقب... یه قدم دیگه... آب دهنمو قورت دادم... یه جورایى ازش

مى ترسیدم... به قول خودش هم دیوونه بود و هم مست مى كرد... چسبیدم به دیوار...

فاصله مون نیم سانت بود... اونقدر كم كه حس كردم گرماى تنشو حس مى كنم... نگامو

چرخوندم به اطراف... مونده بودم چیكار كنم... رو این كه نمى تونستم قمه بكشم... سرشو

خم كرد روم: وسایلتو جمع كن...

فكمو دادم جلو و با لج بازى گفتم: نمى كنم...

سرش بیشتر خم شد: مى كنى!

- نمى كنم...

با بدجنسى خندید و سرشو بیشتر خم كرد... قمه مو كشیدم بیرون... سریع زد زیر دستم كه

پرت شد... ترسیدم... همیشه طورى مى گرفتم كه نشه پرتش كرد...

ولى این انگار این كاره بود... با ترس نگاش كردم... عصبانى تر شد: لج بازى مى كنى؟!
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به آستیناش كه بال زده بودشون نگاه كردم... با دست مردونه ش... نگامو دنبال كرد... یه

نگاه به سگ كوچولوم انداختم... داشت دور پایه ى میز مى چرخید... انگار مى خواست

دمشو بلیسه...

بازم نگامو دوختم به تیرداد...

- وسایلتو جمع كن...

ابرومو انداختم بال و توى یه حركت ناگهانى پریدم رو دستشو گازش گرفتم... دادش رفت

هوا و پرتم كرد: وحشى!

با خنده روى مبل ولو شدم و دلمو گرفتم... خوبى ش این بود كه نمى تونست دست روم بلند

كنه... وقتى دید دارم مى خندم كفرى شد...

نفسشو با حرص داد بیرون و از خونه زد بیرون...

چند لحظه از رفتنش نگذشته بود كه صداى زنگ اومد... رفتم و درو باز كردم... با خیال

اینكه تیرداده گفتم: مگه كلید ندارى؟!

سودا: نه وال...

سگه یه پارس كرد كه سودا از جاش پرید: یا امام زمان...

خندیدم: بیا تو بابا...

بعد همه چیو واسش تعریف كردم... سودا اسم سگه رو گذاشت پاپى!!!! 
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رها: زشته بخدا...

سودا: نیست، نیست... هونام تو یه چیزى بگو...

شونه بال انداختم: به من ربطى نداره...

بعد یه برس به موهاى پاپى كشیدم... سودا خریده بودش... از این لوس بازیا خوشم نمى اومد

ولى سودا مى گفت سگا اینجورى خوششون مى آد...

سودا: بسه دیگه نگفتم موهاى بدبختو بكنى!

بعد رو به رها ادامه داد: زنگ زدى؟!

رها: اصل چرا خودت زنگ نمى زنى؟!

سودا: مگه عروسیه منه؟! قهر مى كنما...

رها كلفه گفت: خیله خب... خفه كردى خودتو...

بعد گوشیو برداشت و به ارمیا زنگ زد... نیم ساعتى مى شد كه سر دعوت كردنش بحث مى

كردن... رها مى گفت زشته ما كه خوب نمى شناسیمش اگه بیاد تو رودرواسى یه... سودا هم

پاشو كرده بود تو یه كفش كه حتما باید بیاد...

تک زنگى خورد و بعدش در با كلید باز شد... تیرداد بود... خنده م گرفت... این انگار نه

انگار بزرگ شده ى اروپا بود... حال با خودش فكر كرده رها و سودا روسرى سرشون مى
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كنن؟! سودا و رها بهش سلم كردن و من بهش چشم غره رفتم... هنوز بابت قضیه ى چند

ساعت پیش ازش ناراحت بودم...

اونم اصل آدم حسابم نكرد و با یه عذرخواهى رفت سمت اتاق كه رها صداش كرد: آقا

تیرداد؟!

برگشت: بله؟!

- شمام میاین دیگه...

- ببخشید... كجا؟!

چشامو درشت كردم... رها خنده شو قورت داد و روبه تیرداد گفت: اى بابا... فردا شب

عروسیمونه ها...

تیرداد لبخند زد: تبریک مى گم... مزاحم مى شیم...

رها: نه بابا این حرفا چیه؟! با هونام بیاین!

تیرداد یه نگاه با لبخند مرموذ همیشگى ش بهم انداخت و سرشو تكون داد و رفت تو اتاق...

رها: خاک به سرت پسر به این ماهى! چرا اذیتش مى كنى؟!

سودا: من نمى فهمم... خونه ى تو با خونه ى اون چه فرقى مى كنه؟!

چپ چپ نگاش كردم...
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سودا: خب راست مى گم دیگه...

بعد تن صداشو آورد پایین و ادامه داد: ببین... اون كه فكر مى كنه تو حامله اى... كارى نمى

تونه بكنه كه...

رها بى هوا گفت: چرا تا سه ماهگى مى شه...

من و سودا مات شدیم بهش... یهو گرفت چى گفته...

رها: خب... خب... از بچه ها شنیدم...

سودا با بدجنسى گفت: واقعا؟!

رها: گمشو...

سودا خندید: حال جدى مى گى؟!

سرشو تكون داد... تكیه مو دادم به مبل: دیگه عمرا برم...

سودا: غلط كردى! برى بهتره... اول كه این كبریت بى خطره... اگه قرار بود كارى كنه

دیشب مى كرد... دوما شاید یهو سمرم اومد اونجا كارت راحت تر شد...

خندیدم: اول... هیچ كبریتى بى خطر نیست... دوما گفت سمر و با من تو یه خونه نمیاره...

رها: پس از اون حرفه اى هاست...

پاپى یه پارس كوچیک كرد و از دستم پرید بغل سودا...
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رها چندشش شد: لیست نزنه... نجسه ها...

سودا: حمومش دادیم كه...

رها: سگا تو بدنشون یه چیزى دارن كه نجاست تولید مى كنه...

سودا دستى به پاپیون صورتى تو گردن پاپى كشید و گوشاشو نوازش داد: تو امروز چه

اطلعات عمومى ت زده بال...

رها بى توجه بهش گفت: بچه ها من یه فكرى دارم...

نگاش كردیم...

رها آروم گفت: ببین هونام... تو مى رى خونه ى تیرداد و بعدش یه شب یه جورى صحنه

سازى مى كنى كه مثل شما باهمین... بعد ما هم به سمر زنگ مى زنیم و آدرس مى دیم كه

بیاد تو اون خونه...

سودا یه جورى نگاش كرد كه رها ساكت شد...

سودا: حال چرا تو خونه ى تیرداد؟! همین جا چرا نه؟!

رها با كف دستش كوبید تو سرش: چون هونام اینجا آبرو داره... فكر كن سمر بیاد اینجا باید

آبروریزى بشه ها...

خندیدم: پر بى راهم نمى گه ها... ولى شماره ى سمرو از كجا بیاریم؟!
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سودا سریع گفت: ارمیا...

خندیدم: اون دیگه كار خودته...

سودا سریع گوشیشو درآورد و شماره ى ارمیا رو گرفت... انگار از خداش بود... رها بهش

گفت كه بزنه رو اسپیكر...

- چى مى گى دیوونه؟! مى خواى تیرى بشنوه؟!

رها خندید: راست مى گى حواسم نبود... حال چرا بهش مى گى تیرى؟!

- از سرشم زیاده...

سودا: الو... سلم... سودا م... دوست هونام... بله، بله... ممنون شما خوبین؟!... ممنون...

راستش ما شماره ى سمرو لزمش داریم...

رها با چشاش به سودا اشاره كرد... خنده م گرفت... سودا؟! ارمیا؟! ارمیا رو نمى دونم! ولى

مطمئن بودم كه سودا ازش خوشش اومده...

سودا: اى بابا... باشه ممنون... نه نه... خودمون یه كاریش مى كنیم... خواهش مى كنم...

ممنون... خداحافظ...

گوشیو قطع كرد: چقدر این پسره با شخصیته... چقدر آقاست...

رها: شماره چى شد؟!

سودا: یه تیكه ماهه... یه پارچه آقاس...
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- شماره چى شد؟!

سودا گیج گفت: ها؟! آها... گفت نداره... یعنى قبل داشتا... گوشیشو فلش كرده...

رها: اى بابا... حال چیكار كنیم؟!

یهو نگاه هردوشون رو من ثابت شد...

- چیه؟!

سودا چشاشو ریز كرد و درحالى كه به من خیره شده بود گفت: رها تو هم به همونى فكر مى

كنى كه تو ذهن منه؟!

رها هم به من نگاه كرد: ها؟! مگه چى تو ذهنته؟!

سودا: دا رها خراب كردى كه... مى خواستیم ژست فیلمى بیایما... هونام باید شماره رو از

گوشى تیرداد برداره...

دستمو رو هوا تكون دادم: عمرا!

رها: آره منم به همین فكر مى كردم...

- عمرا!

سودا: پس چرا اینقدر گاو بازى درآوردى؟!
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باز گفتم: عمرا!

رها رو به سودا: گاو خودتى بى تربیت...

- عمرا!

سودا: ااااا! چه خبرته تو؟!

- خب آخه به من اهمیت نمى دین!

رها: اهمیت كیلو چنده؟! این رفت جایى بپر سر گوشیش دیگه...

- بابا من بلد نیستم با گوشى این كار كنم...

سودا یه جورى نگام كرد كه ساكت شدم...

رها پقى زد زیر خنده: منو بگو گفتم مى ترسى!

- نه باو... منو ترس؟!

یكم دیگه نقشه كشیدیم و بعدش رها و سودا رفتن... منم رو زمین دراز كشیده بودم و تست

مى زدم... البته فقط سوال رو مى خوندم... وگرنه جوابى واسشون نداشتم... مدادو انداختم

لى درز كتاب و پا شدم و پاورچین پاورچین رفتم سمت اتاق تیرداد... از لى در تو اتاقو

نگاه كردم... خبرى نبود... آروم رفتم تو اتاق... صداى شر شر آب از تو حموم مى اومد...

اتاق تیرداد حموم داشت ولى واسه من نه... حموم بیرونم كه شیرش خراب بود... روز اول

كه اومدم بلد نبودم دوششو باز كنم از حرص زدم شكوندمش... بعدا سودا واسم توضیح داد

چطورى باز مى شه...
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با یادآورى اون روز خنده م گرفت و رفتم سمت پا تختى! گوشیشو برداشتم... اه! این كه رمز

داره... لعنتى! یه چندتا عدد زدم كه گفت غلطه... یه سوال نوشت... شهر مورد علقه ى

شما...

حال من كه شهر مورد علقه ندارم... زدم لندن... غلط بود... اسم مورد علقه... این چه

سوالیى مى پرسه آخه؟! حتما اسم خودشو گذاشته دیگه... زدم تیرداد... باز شد...

چیش... خود شیفته... رفتم تو لیستش... ماشال چقدر اسم... سریع اسم سمرو پیدا كردم و زدم

تو گوشیم... اومدم گوشیشو بزارم سر جاش كه صداش میخ كوبم كرد...

- دارى چیكار مى كنى؟!

لحظه اى كه پامو تو اتاق گذاشتم این صحنه رو پیش بینى كرده بودم... پس بدون اینكه هول

بشم برگشتم سمتشو گوشیو از پشت سرم آروم گذاشتم سر جاش... ولى وقتى دیدمش نتونستم

جیغ نزنم: واااااى!

با دوتا دستام جلوى چشامو گرفتم... حوله تنش بود و بندشو طورى گره زده بود كه بال تنش

پیدا بود... عادت نداشتم تن لخت مردا رو ببینم... یعنى خوشم هم نمى اومد... ولى اون شب

به اجبار تحمل كردم! اما حال كه مجبور نبودم تو اتاق بمونم! پس همونطور چشم بسته رفتم

سمت در... داشتم از در خارج مى شدم كه تیرداد بازومو گرفت: وایسا بینم!

بدون اینكه چشامو باز كنم گفتم: ولم كن!

- واقعا؟! واسه چى اومده بودى تو اتاق؟!

با پر رویى گفتم: خونه ى خودمه هرجا بخوام مى رم...
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- چشاتو باز كن!

با لجبازى گفتم: نمى خوام!

محكم تر از قبل گفت: باز كن!

دن... مى... خوام!  -

لحنش یه جورى شد! یه جور بدجنس: مى خواى یه كارى كنم باز كنى؟!

زنگاى خطر به صدا در اومدن! سریع چشامو باز كردم كه بلند خندید... كوفت! یقه شو بسته

بود! از اینكه فهمیده بود خوشم اومد! انگار اینم یه چیزایى حالیشه!

خنده ش كه تموم شد خیلى جدى گفت: حق نداشتى بى اجازه بیاى تو اتاق... حال بگو ببینم

چیكار داشتى؟!

- اومدم در زدم دیدم جوابى نیومد گفتم شاید مردى! درو باز كردم اومدم تو دیدم نیستى گفتم

حتما خودتو از پنجره پرت كردى! دیدم نه پایینم خبرى نیست و مردم جمع نشدن گفتم حتما

حمومى!

خندید: آها! یعنى همه ى فكر حول و حوش مردنم بود وقتى دیدى به نتیجه اى نرسیدى

فهمیدى تو حمومم ها؟!

سرمو تكون دادم...

- خب چیكارم داشتى؟!
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فكر این لحظه رو هم كرده بودم پس بدون اینكه به تته پته بیفتم گفتم: اومدم بگم بریم خونه ى

تو!

یه ابروشو انداخت بال: اون وقت چى شد یهو این فكر به كله ت زد؟!

فكر اینو نكرده بودم! صداى پارس كوچیک پاپى اومد! حیوونى پارس كه نمى كرد! فقط یه

صداى شبیه صداى سگ از خودش درمى آورد!

فكرم رفت سمت پاپى! یه قدم اومد نزدیكم: جوابمو نمى دى؟!

با گیجى گفتم: چى؟!

شصتشو كشید به گوشه ى لبش! آخ كه چقدر دوست دارم لباشو جر بدم...

تیرداد: مى گم چى شد یهو نظرت عوض شد؟!

تند تند گفتم: خب خرجم داره مى زنه بال! دور دور گرونیه! خرج آب و برق و گاز دارم

منم! حال تو كه هیچى! من كه دو نفرم! این بچه هم مال توئه! من كه قرار نیست بزرگش كنم!

پس تو باید شكمشو پر كنى! وال...

سعى كرد نخنده: آها! اونوقت مى شه بگى پیش خودت چه فكرى كردى كه منو اینقدر خر

فرض كردى؟!

تو دلم: خر نبودى كه اینهمه دروغو باور نمى كردى بدبخت!

اومدم یه چى بگم كه خیلى جدى گفت: گوشیمو واسه چى برداشته بودى؟!
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شوک زده نگاش كردم! فكر اینم نكرده بودم! یعنى دیده بود؟! از كى تو اتاق بود؟! مسلما اون

لحظه كه داشتم شماره رو سیو مى كردم تو اتاق نبود چون سر و صداش نبود! ولى از این

جن هیچى بعید نیست! مثل دعایى هاست!

بهم نزدیک شد: گوشیمو واسه چى برداشته بودى؟!

پس ندیده بود شماره رو سیو كردم! مثل احمق ها لبخند زدم: مى خواستم مدلشو ببینم!

سعى كرد نخنده: آها! اون وقت شماره هامم جزو مدل گوشیمن؟!

چشام گرد شد! خدایا! این كه همه چیزو دیده! آخرین دعام این بود! نفهمه من شماره ى سمرو

برداشتم!

- خب... خب... مى خواستم ببینم پدر بچه م تو تماسهاش چند تا اسم دختر هست!

این دفعه خندید: آها! اون وقت بین این همه اسم چرا فقط اسم سمر مهم بود؟!

پوفى كشیدم! لعنتى! حال چى داشتم كه بهش بگم؟!

بازم صداى پارس پاپى اومد!

- پاپى داره صدام مى كنه!

با تمسخر گفت: پاپى؟!

سرمو تكون دادم: اسم سگمه!
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خندید: آها! جواب منو ندادى!

- اصل تو از كجا فهمیدى من داشتم شماره ى سمرو برمى داشتم؟!

یه جورى نگام كرد كه دهنمو بستم!

تیرداد: كور كه نیستم! پشت سرت وایساده بودم مى دیدم دارى چیكار مى كنى!

حیرت زده گفتم: از كى؟!

- سوالمو با سوال جواب نده!

باز صداى پاپى اومد! آخ قربونت برم كه اینقدر بموقع صدا مى زنى منو!

با درموندگى گفتم: پاپى داره صدام مى زنه!

انگار بدجور اسباب خنده ش بودم چون باز خندید: باشه برو! ولى...

اومدم وسط حرفش: باشه باشه...

متعجب گفت: چى باشه؟!

با بهت گفتم: باشه دیگه تكرار نمى شه! مگه همینو نمى خواستى؟!

بازم خندید: نه! مى خواستم بگم از كجا فهمیدى پاپى داره صدات مى زنه؟! تو كه زبونشو

نمى فهمى!
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چپ چپ نگاش كردم: حیوونى هى داره صدا مى زنه حتما یه چى مى خواد دیگه! شمام بیا یه

چى درست كن بخوریم! من حالم خوش نیست! نمى دونم چرا همه ش تهوع دارم!

تیرداد دستشو رو هوا تكون داد: واى مامانم اینا!

مى خواستم پامو ببرم عقب و از پشت یه لگد جانانه بهش بزنم ولى پشیمون شدم! هرچند این

كارم مى كردم اون نمى تونست كارى كنه! بلخره باردار بودم دیگه! از افكار شیطانى م

خنده م گرفت و برگشتم تو هال... پاپى با دیدنم پرید! فهمیدم حیوونى گشنه شه! بغلش كردم و

خواستم ببرمش تو آشپزخونه كه تلفن زنگ خورد... پاپى رو گذاشتم رو اپن و رفتم سمت

تلفن...

- بله؟!

- سلم هونام خانوم!

چقدر صداش آشناس! این كیه؟!

- ارمیا هستم!

آها یادم اومد! ارمیا! مثل با كلسا گفتم: اوه! بله! شرمنده نشناختم!

خندید: این حرفا چیه! راستش زنگ زدم ببینم تیرداد اونجاست؟! آخه گوشیشو جواب نمى داد!

تو دلم: آخه دست خودش نیست كه جواب بده! وقتى گوشیش دستم بود دیدم ارمیا زنگ زد

ولى من جواب ندادم!
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- بله اینجاست! چند لحظه گوشى خدمتتون!

بعد دستمو رو دهنه ى گوشى گذاشتم: تیرى! تیرى!

تیرداد با قیافه ى سرخ شده اومد بیرون! ولى هیچى نگفت! گوشى رو با حرص ازم گرفت و

مشغول صحبت با ارمیا شد! منم پاپى رو كه هى دور خودش مى چرخید و باز بغل كردم و

نشستم پشت میز و بى رو درواسى و بدون اینكه خودمو سرگرم كارى نشون بدم مشغول

گوش دادن با حرفاشون شدم! فقط یادم رفت گوشى رو بزنم رو اسپیكر!

تیرداد: فردا كه جمعه س! صبح شنبه افتتاحیه رو مى زنیم!... نه سمر دیزاینرش بود... خوبه

همه كارا دست خودت بود... با رآبانى صحبت كردم گفت همه ى كارا ردیفه! ولى مثل اینكه

من اینجا موندگار شدم فعل! پروازم باید چند ماهى عقب بمونه... نه... نه...

چند لحظه سكوت كرد و بعد گفت: نمى دونم ارمیا... نمى دونم...

وال منم نمى دونستم ارمیا داره چى بهش مى گه كه اینقدر ناراحت شده؟!

پاپى باز یه صداى سگ درآورد و گلدون كریستال روى میزو یه تكون داد كه تیرداد سرشو

برگردوند و با دیدن من كه دستمو گذاشته بودم زیر چونه مو با دقت به حرفاشون گوش مى

كردم چشاش گرد شد و گفت: من بهت زنگ مى زنم! فعل!

تیرداد: داشتى به حرفاى من گوش مى كردى؟!

سرمو تكون دادم: اوهوم!

چشاش بیشتر از قبل گرد شد! یعنى در حدى كه چیزى نمونده بود بیفته رو اپن كه روش خم

شده بود!
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از دیدن حالتش خنده م گرفت... قیافه ش از عصبانیت سرخ شده بود: تو به چه حقى به

حرفاى من گوش كردى؟!

خیلى عادى گفتم: تو هال نشستى و حرف مى زنى اونوقت مى خواى گوش نكنم؟! نمى تونم

گوشامو بگیرم كه!

نفسشو با حرص داد بیرون و زیر لب گفت: مصبتو شكر!

بعد رفت سمت اتاق كه گفتم: هى!

برگشت: به من نگو هى! من اسم دارم!

- خیله خب! تیرى؟!

از عصبانیت داشت منفجر مى شد و این دقیقا خواسته ى من بود! شمرده شمرده گفت: من...

اسمم... تیرداده!

بى خیال گفتم:حال هرچى! شام چى شد؟!

با حرص گفت: مگه من نوكر باباتم؟!

- نوكر بابام نه! نوكر بچه ت كه هستى!

عصبانى اومد نزدیكم... منم بى خیال از جام تكون نخوردم! همونطور كه دستم زیر چونه م

بود زل زدم بهش...
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تیرداد: ببین بچه جون... بخواى سر به سرم بزارى قید بچه و مچه رو مى زنم و...

- مى زنى و؟!

نفسشو داد بیرون و یه چیزى زمزمه كرد كه نشنیدم!

بعد رفت سمت تلفن: چى مى خورى سفارش بدم؟!

لبامو جمع كردم: چند وقته به غذاى بیرون حساسیت پیدا كردم!

- یعنى مى گى من غذا درست كنم؟!

خیلى جدى گفتم: با این سنت بلد نیستى؟!

قیافه ش اونقدر دیدنى و خنده دار شده بود كه مى تونستم قسم بخورم دارم جذاب ترین لحطه

هاى عمرمو سپرى مى كنم!

- حال عیبى نداره! بیا خودم یادت مى دم!

اومد تو آشپزخونه و دست به سینه نگام كرد... منم همونطور كه با پاپبیون پاپى بازى مى

كردم گفتم: اول برنجو خیس مى دى كه خوب جا بیفته! بعد نیم ساعت مى زاریش رو اجاق و

زیرشو كم مى كنى! تو این بین مى تونى مرغو بزارى تا آبش جوش بیاد... ولى چون برنجو

زودتر گذاشتى باید برى سر اون... آب كه جوش اومد خالیش مى كنى توى یه آب كش و بعد

برنجاى نیم پز و باز برمى گردونى تو قابلمه... بعد مى زارى رو اجاق و شعله رو نتظیم مى

كنى تا خوب بپزه... مى رى سر مرغ و یكم مزه ش مى كنى! مى بینى هنوز خوب نپخته...
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سر پاپى رو نوازش دادم و چشامو دوختم بهش كه با یه پوزخند بهم خیره شده بود و ادامه

دادم: تو این فاصله مى تونى میزم بچینى! از این سالدا و دسرا و اون یكى چى بود؟! آها!

استارتر... از اینا م مى تونى درست كنى! راسى دمى هم نباید یادت بره رو سر قابلمه بزارى

كه برنج خوب دم بكشه...

حرفام كه تموم شد دیدم همین طور داره نگام مى كنه!

- خب چرا معطلى؟!

سكوت...

- باشه بابا سالد نخواستیم...

سكوت...

- جهنم! استارترم مال خودت...

سكوت...

- همون مرغو سرخ كن بسه...

سكوت...

- به درک یه نیمرو بزن كوفت كنیم...

سكوت...
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- خبر مرگم یه تیكه نون پنیر بده بزارم دهنم...

سكوت...

- زنگ بزن از بیرون بیارن...

سكوت...

- من شام نمى خوام ولى پاپى گشنشه...

سكوت...

- پاپى گشنه شه ها...

سكوت...

- باشه خودت خواستى!

و تو یه حركت سریع پاپى رو پرت كردم رو سرش... شوكه فقط نگام مى كرد... با حرص

بهم زل زده بود... خطر مرگ در كمینم بود... پاپى رو رو دستاش گرفت...

- پاپى جون فدات این گوشت تلخو دلت نیومد بخوریش...

نگاش نزاشت ادامه بدم و به حالت دو از آشپزخونه زدم بیرون... از یه طرف خنده م گرفته

بود و از طرف دیگه مى ترسیدم یه عصبانى ش كنم...
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با خنده جلوى كتاب تستم دراز كشیدم و باز مدادو برداشتم و مشغول شدم... سخت در حال

حل یه تمرین بودم كه پاپى پرید رو كمرم... اینجورى نمى شه باید یه قفس واسه این سگ

بچه بخرم... ولى الن به چیزى كه بیشتر از همه نیاز داشتم یه كار بود... از وقتى یادمه باید

خرجمو خودم در مى آوردم... گیریم این مامان پیرى بهم پول بده من كه نمى تونم هى فقط

خرج كنم؟! باید واسه خودمم یه درآمدى داشته باشم دیگه...

یه غلت زدم كه پاپى افتاد رو زمین... یگ كوچولوى پشمالومو كه موهاش جلوى چشماشو

گرفته بود و رو دستام بلند كردم... شبیه این عروسكایى كه تو بازار مى فروختن بود... اون

دوتا عوضى چطور دلشون اومد بهش لگد بزنن؟! حیوون خدا گناه داره! خودم جواب خودمو

دادم: همونطور كه پسر صابخونه ى عوضى م دلش اومد سگ منو بكشه! زبون بسته رو با

چه زجرى كشت!

یه نگاه دیگه به پاپى كردم! اول كه پیداش كردم كثیف بود ولى به همت سودا الن موهاى

تنش از سفیدى برق مى زد...

با صداى زنگ اف اف اومدم از جام پاشم كه تیرداد رفت و جواب داد... منم از جام تكون

نخوردم... چند لحظه بعد با چند تا جعبه پیتزا اومد تو هال و بى حرف دو تا جعبه و نوشابه

گذاشت جلوم... تازگیا از پیتزا خوشم اومده بود... پا شدم و پایین میز رو زمین نشستم... در

جعبه رو باز كردم و روبه تیرداد كه روى مبل روبرویى م نشسته بود و تلوزیون نگاه مى

كرد گفتم: من دوغ مى خوام!

با تعجب گفت: چى؟!

فكمو دادم جلو: دوغ!

- مگه پیتزا رو با دوغ مى خورن؟!
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با لجبازى گفتم: من هوس كردم!

پوفى كرد و پا شد و رفت سمت اتاقشو چند دقیقه بعد از خونه زد بیرون... خنده م گرفت! از

حربه ى خوبى واسه آزارش استفاده مى كردم! هرچند یه كوچولو، فقط یه كوچولو عذاب

وجدان داشتم ولى زیاد مهم نبود! پا شدم و رفتم و دست و صورتمو شستم و برگشتم و نشستم

و پیتزا مو با خنده خوردم! درحالى كه به این فكر مى كردم كه تیرداد الن توى مغازه داره با

هول دوغ مى خره تا سریع خودشو برسونه مبادا به این كه بچه ناقص به دنیا بیاد... با این

فكر خنده م گرفت... ولى وقتى در باز شد و تیرداد اومد تو وقت واسه جمع كردن خنده م

نداشتم... همونطور با دهن باز كه البته از خنده باز مونده بود بهش نگاه كردم... چاقو رو تا

دسته فرو مى كردى تو شكمش خون نمى زد بیرون...

چشامو چرخندم و لبامو جمع كردم... با قدمایى به سنگینى فیل اومد نزدیكم و بطرى دوغو

گرفت بالى سرم... با تعجب نگاش كردم! این دیوونه مى خواد چیكار كنه؟! آب دهنمو قورت

دادم... با بدجنسى خندید و سر بطرى رو وا كرد! تو فكر یه حركت ناگهانى بودم! نباید مى

زاشتم دوغو بریزه رو سرم... ولى بدبختى اینجا بود كه پشتم دیوار بود و كنارم مبل و جلوم

میز بود... پس فقط یه راه واسم مونده بود! باید تیردادو كنار مى زدم...

تیرداد با همون لبخند موذیانه ش كه همیشه رو لبش بود سر بطرى رو باز كرد! طفلک از

این دوغاى بزرگم خریده بود... این جدى جدى خیلى دیوونه س ها! یه ابروشو انداخته بود

بال و به من كه مل گربه هاى ملوس چشامو واسش معصوم كرده بودم نگاه مى كرد! بلخره

تصمیم خودشو گرفت و بطرى رو كج كرد...

همزمان با این كارش پریدم كه از كنارش فرار كنم كه خوردم بهش و اونم كه انتظار این

كارو نداشت بطرى از دستش ول شد و همه ش پاشید رو سر خودمو خودش... حال اون

افتاده بود رو سرامیكا و منم روش خوابیده بودم درحالى كه از سرمون دوغ مى چكید پایین...
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گیج یه نگاه به خودم و خودش كه زیرم بود انداختم... من خنده م گرفته بود و اون عصبانى

بود... این وسط پارساى پاپى هم رو اعصاب بود... خاک تو سرم كنن كه دارم مى خندم...

یه تكون به خودم دادم و از روش پا شدم... حال هم خنده م گرفته بود هم عصبانى بودم... با

چاقوم اگه تیردادو مى زدم مى دونستم خونش درنمیاد... یه نگاه به من انداخت و پا شد...

پاپى اومد طرفم و خواست صورتم و لیس بزنه و دوغا رو بخوره كه زدمش كنار! از لیس

زدن سگا چندشم مى شد! سگ خودمم هیچوقت نمى زاشتم لیسم بزنه! اه!

یه نگاه به اطراف انداختم! همه جا پر دوغ بود! بى اهمیت پا شدم و چون دوش حموم توى

هال خراب بود سریع پریدم تو اتاق تیرداد! با حرص نگام كرد و اومد یه چى بگه كه سریع

پریدم تو حموم! مى ترسیدم باز بره حموم من نتونم برم! بدم مى اومد با این دوغا و تن كثیف

منتظر بمونم آقا از حموم بیاد بیرون! لباسامو كندم و رفتم زیر دوش و سرمو خوب شستم!

انگار چرب شده بود و بوى دوغ گرفته بود... خوب كه خودمو شستم اومدم لباسامو بپوشم كه

دیدم واى بر من لباس نیاوردم... یه نگاه به لباساى كثیفم انداختم! انگار مجبورم اینا رو

بپوشم! ولى آخه بعدش حموم كردنم چه فایده اى داره؟! مطمئنا نمى تونم به تیرداد بگم واسم

لباس بیاره پس باید یه چیز دیگه مى گفتم! رفتم پشت در و از همونجا داد زدم: تیرداد؟!

چند لحظه بعد صداش اومد: بله؟!

- چیزه... مى شه حولمو بیارى؟!

تعجب توى صداش منو به خنده انداخت: چى؟!

- حولمو بیار...

- كجاست؟!
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- تو كمدمه دیگه نابغه!

جوابى نداد و چند لحظه ى بعد با یه حوله پشت در بود...

- باز كن!

درو باز كردم و سریع دستمو بردم بیرون و حوله رو گرفتم! خدا رو شكر حوله توى یه

كشوى دیگه بود و با لباسام قاطى نبود! حوله رو پوشیدم و بندشو محكم گره زدم و كلشو

انداختم رو سرم... خوبه كه بلندى شم تا مچ پامه! سریع از حموم زدم بیرون كه دیدم با لب

تاپش مشغوله و اصل به من نگاهم نكرد! منم سریع از اتاقش زدم بیرون و رفتم تو اتاقم و یه

بلیز آستین بلند و یه شلوار گشاد پوشیدم و شالمو انداختم رو سرم و برگشتم تو هال و مشغول

تمیز كردن خونه شدم!

كارم كه تموم شد ساعت نزدیک دوازده بود! پس پاپى رو زدم زیر بغلم و رفتم كه بخوابم...

چراغ اتاق تیرداد هنوز روشن بود!

صبح زود از خواب پا شدم! امروز خیلى كارا واسه انجام دادن داشتم! رفتم و از پشت پنجره

به بیرون نگاه كردم! هوا ابرى بود! امروز از اون روزایى بود كه ناخودآگاه آدم دلش مى

گرفت و یاد بدبختى هاش مى افتاد... مخصوصا من كه این همه مشكل داشتم...

با اینكه اوایل تیر بود اما هوا انگار سوز كمى داشت... مثل روزاى بهارى كه یكم سرد مى

شد... فقط خدا كنه امشب بارون نگیره! طفلكى رها و على! هرچند عروسیشون تو تالره ولى

خب بارونم فیلمشونو خراب مى كرد!

ولى سودا دوست داشت! مى گفت بارون تو فیلم رویایى مى شه! چه مى دونم وال! دختره

خنگه!
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آماده شدم و اومدم از خونه بزنم بیرون كه دیدم پاپى داره دنبالم میاد! اومدم بى خیالش بشم و

درو ببندم و برم كه دیدم حیوونى تو خونه تنهاست! تیردادم كه رفته بود! درو تا نیمه بستم كه

دیدم با چشاش زل زدم بهم! بدم مى اومد از دخترایى كه سگشونو با خودشون مى بردن

بیرون و مى چرخوندن! ولى انگار راهى نداشتم! دلم به حالش سوخت و درو باز كردم كه

پرید بیرون و جلوتر از من رفت سمت آسانسور... خنده م گرفت از كارش... از ساختمون

زدم بیرون... مطمئنا نمى تونستم تاكسى بگیرم كه پاپى هم سوارش كنم! رانندگى م هم كه

هنوز دوره ش تموم نشده بود و گواهینامه نداشتم!

پس بى خیال ماشین پشت سر پاپى كه آهسته مى دوید قدم مى زدم! یه نگاه به خیابونى كه

توش بودم انداختم! چقدر با اینجا غریبه بودم! من كجا و این مردم كجا؟! همه شون خوش تیپ

و پولدار! اما من چى؟! چى داشتم؟! حتى خونه اى كه توش زندگى مى كنم مال من نیست!

پول واسم مهم نبود! ولى از اینكه بین این آدما بودم هم حس خوبى نداشتم! من از این قماش

نبودم! من باید تو سرى مى خوردم و حرف مى شنیدم! باید صیغه ى اون به حساب حاجى

مى شدم و شبا بوى گندشو تحمل مى كردم! رعد و برقى كه زد باعث شد از فكرو خیال بیام

بیرون!

چند تا خیابون كه رفتم خسته شدم و رفتم توى اولین كتاب فروشى كه نزدیكم بود! فروشنده كه

یه مرد مسن بود با محبت جواب سلممو داد...

- چند تا كتاب تست مى خواستم!

- چه رشته اى دخترم؟!

- انسانى!

مرده یه نگاه به پاپى انداخت و لبخند زد... بعدشم رفت كه واسم كتابایى كه خواستمو بیاره!

پاپى دور پایه ى صندلى كه گوشه ى مغازه بود مى چرخید! كارش همین بود! انگار اونم
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تیک داشت! مرده چهار تا كتاب آورد و هر كدومو گذاشت توى یه ساک دستى! پولشونو

حساب كردم وكتابا رو گذاشتم رو هم و برداشتم و رو به پاپى گفتم: بریم دختر...

انگار حرفمو فهمید كه سریع راه افتاد! كتابا یكم سنگین بودن واسه همین تقریبا بغلشون كرده

بودم و خوب جلومو نمى دیدم... یه رعد و برق دیگه زد كه پاپى پارس كرد و چسبید به پام!

- چیزى نیست دخى! رعد و برقه! مى دونى یعنى چى؟!

یه پارس دیگه كرد! خنده م گرفت! این چى مى فهمه رعد و برق چیه؟!

یه رعد دیگه زد و بارون شروع به باریدن كرد! خدایا قربونت! الن فقط همینم كم بود!

درمونده یه نگاه به پاپى كه زیر بارون هى دور خودش مى دوید و به دستام كه پر كتاب بود

انداختم! یه چترم نیاوردم! حال مثل مى آوردم مى خواستم چطورى بگیرم دستم؟!

بى خیال بارون با قدماى تند راه افتادم! همونطور پاپى هم صدا زدم: بدو بیا كه الن موش آب

كشیده مى شیم!

داشتم تقریبا مى دویدم و پاپى هم دنبالم بود كه با صداى بوق یه ماشین سرمه اى خوشگل

نگام چرخید سمتش! اما شیشه هاش دودى بود و راننده شو ندیدم! بى اهمیت به راهم ادامه

دادم! با خودم غر زدم: ولگرداى خیابونى! همیشه و همه جا دنبال آدمن!

سرمو انداختم پایین! انگار فكر مى كردم اینجورى كمتر خیس مى شم! ماشینه پا به پام مى

اومد... شیشه رو داد پایین: خیس شدین!

سرمو بلند نكردم...

- هونام خانوم...
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سریع سرمو چرخوندم سمتش كه چشام تو یه جفت چشم آبى افتاد...

بى اختیار لبخند زدم: سلم...

سریه پیاده شد و با یه لبخند مثل خودم جوابمو داد: سلم... بیاین برسونمتون! خیس شدین!

سریع گفتم: نه نه! مزاحم نمى شم!

بعد اومدم كتابا رو تو دستم جا به جا كنم كه محكم تر بگیرمشون كه یهو همه ریختن! خدایا...

فقط همین كم بود! با بدبختى و سر و رویى كه ازش آب مى چكید به كتابام كه روى زمین

افتاده بودن نگاه كردم! دوتا شون از توى ساک افتاده بودن بیرون و گلى شده بودن! این

بارونم نمى خواد تموم شه!

آرمین دوتا رو كه تقریبا گلى شده بودن رو بلند كرد: كتاب تست خریدین؟! مگه شما كنكور

ندادین؟!

جلوش نشستم تا اون دوتاى دیگه رو بردارم... سرمو تكون دادم: نه راستش...

موندم چى بگم؟! مى گفتم پول نداشتم برم دانشگاه؟! بعد نمى گفت اون خونه و اون وضع

چیه؟! صداى پارس پاپى مثل همیشه منو از جواب دادن نجات داد! نگاه من و آرمین چرخید

سمتش كه داشت بزور یه ساک دستى رو كه توش كتاب بودو مى كشید سمتم! با دیدن تلشش

خنده م گرفت و ساكو ازش گرفتم... هر سه تامون خیس خیس شده بودیم...

آرمین: بیاین بریم تو ماشین تا بیشتر از این خیس نشدیم!
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اومدم باز تعارف كنم كه اجازه نداد... هر چهار تا كتابو ازم گرفت و منم پاپى رو زدم تو

بغلم و رفتم سمت ماشینش... اومدم پشت سوار شم كه خودش در جلو رو باز كرد! كتابا رم

گذاشت پشت و نشست پشت فرمون!

بخارى رو زد: هوا سرد شده!

چیزى نگفتم كه گفت: با یه قهوه موافقین؟!

موندم چى بگم! نمى دونستم باید قبول كنم یا نه! در واقع رد یا قبول كردنش واسم مهم نبود!

مهم این بود كه چطورى باید خانومانه رفتار كنم! چون نمى دونستم دختراى باكلس و به قول

سودا بال شهرى تو این مواقع چیكار مى كنن! هرچى نباشه این یارو دوست تیرداد بود و باید

جلوى اینم نقش بازى مى كردم! پس پیش خودم فكر كردم! اگه بگم نه! مى گه دختره ى بى

فرهنگ ندید بدید! بگم آره! مى گه دختره یه پسر خوشتیپ دیده هول كرده سریع قبول كرده!

وقتى دید سكوت كردم گفت: مشكلى پیش اومده؟!

- نه... چیزه... یعنى! من قهوه نمى خورم!

سعى كرد نخنده: اوه! بله! خب با یه چاى چطورین؟!

اه! حال این چرا گیر داده؟! ناچارا سرمو تكون دادم و موهاى پاپى رو كه خیس شده بودنو

نوازش كردم! آرمین یه جعبه دستمال كاغذى داد دستم كه آهسته تشكر كردم و باهاش یكم

موهاى پاپى رو خشک كردم! حتما الن آرمین پیش خودش مى گه این از اون دختراى لوس

و افاده اى! جهنم! بزار بگه! بزار منم یكم پولدار به نظر بیام!

آه عمیقى كشیدم كه آرمین گفت: تا یه هفته دیگه مى خواین این همه تست بزنید؟!
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سرمو تكون دادم: خب راستش امید زیادى ندارم ولى به امتحانش مى ارزه...

- من رشته م عربیه! خوش حال مى شم اگه كارى از دستم بر اومد منو قابل بدونید!

حال من كى حرفاى اینو معنى كنم! این چرا اینجورى حرف مى زنه! با این حال فقط سرمو

تكون دادم: لطف دارین!

جلوى یه كافى شاپ نگه داشت و پیاده شدیم... پاپى سریع از دستم پرید پایین...

آرمین: چه سگ بامزه اى... اون شب ندیدمش...

- آره... تازه پیداش كردم!

با تعجب گفت: پیداش كردین؟!

سرمو تكون دادم...

- واكسینه شده؟!

خندیدم: دوستم همون روز بردش و واكسینه ش كرد... واسش شونه و یه سرى چیزام

خرید... آرا جون كجان؟!

- آرا و نامزدش دیروز رفتن مشهد... خیلى دوست داشت واسه عروسى رها خانوم باشه ولى

نشد! اما سه روز دیگه برمى گردن! تولدمونه!

رفتیم تو و نشستیم پشت میز! مرتیكه به این گندگى تازه مى خواد تولدم بگیره! پاپى رو

گذاشتم روى صندلى كنارى كه یه مرد كه لباس فرم پوشیده بود پیداش شد! مردتیكه نزاشت ما
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برسیم... یه جورى نگام كرد! منم اصل بروى خودم نیاوردم و پاپیون پاپى رو كشیدم كه بیاد

سر جاش! آخه رفته بود پشت گردنش! به آرمین نگاه كردم! لباساش به مراتب خشک تر از

لباساى من بود! ولى باز موهاش كه خیس بود و پخش شده بود رو صورتش خوشگل ترش

كرده بود!

آرمین: چى میل دارین؟!

سرمو تكون دادم و نگامو از قیافه ش گرفتم! خاک تو سرم چرا اینجورى نگاش كردم؟! لبمو

گزیدم! موندم چى بگم! من كه اصل نمى دونستم این جور جاها چى باید سفارش بدم! مثل

احمق ها سعى كردم اداى باكلسا رو دربیارم و منو رو برداشتم! ولى با دیدن اسماى اجق

وجقى كه توش بود با یه لبخند كه نمى دونم بخاطر چى بود منو رو گذاشتم رو میز!

آرمین كه دید هیچى نمى گم گفت: آهان! شما چاى مى خورین! كیک شكلتى دوست دارین؟!

سرمو تكون دادم كه آرمین سفارش داد! یه نگاه به اطرافم انداختم! همه ى كسایى كه اونجا

بودن دختر و پسراى جوون بودن كه توى فضاى تاریک كافى شاپ تقریبا تو بغل هم بودن!

چشام داشت در مى اومد! خدایا انگار نه انگار اینجا ایرانه! آرمین كه دید من با چشاى

ورقلمبیده دارم اینور و اونورو نگاه مى كنم خنده ش گرفت ولى چیزى نگفت...

به پشت سر آرمین نگاه كردم! گوشه اى ترین قسمت كافى شاپ بود! نورش از همه جا

كمرنگ تر بود! یه دختر و پسر پشت یه میز نشسته بود و پیشونى شون رو بهم چسبونده

بودن! یا امام زمان! دست پسره رفت سمت... نمى دونم سمت چى چون سریع نگامو دزدیدم

و تو جام وول خوردم! آرمین كه متوجه غیر عادى بودن حالت من شده بود گفت: مشكلى

پیش اومده؟!

بعد خواست برگرده پشت سرشو ببینه كه سریع گفتم: نه نه!
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با تعجب نگام كرد: چى نه؟!

- برنگردین؟!

اخم كرد: واسه چى؟!

نگام چرخید سمت اون دوتا! واى خدا منو بكش! همچین همدیگه رو بغل كرده بودن كه یه

لحظه فكر كردم تو آمستردام! حال انگار چند بار رفته بودم آمستردام! ولى خب رها و سودا

كه رفته بودن واسم تعریف كرده بودن از آزادى هاشون! چه مى دونم وال!

آرمین اومد باز برگرده كه سریع گفتم: چرا غذامونو نمیارن؟!

متعجب تر از قبل گفت: غذا؟!

دستمو كوبیدم رو پیشونى م! یعنى خاک به سرت هونام!

آرمین: شما گشنه تونه؟!

- نه نه! منظورم این بود كه... چرا قهوه ... یعنى چرا چایى رو نمیارن؟!

لباشو جمع كرد كه خنده ش معلوم نشه! تو دلم هرچى فحش بلد بودم به خودم دادم! تو عمرم

اینقدر دست پاچه نشده بودم! همه ش تقصیر اون دوتا چلغوزه كه اینجا رو به گند كشیدن!

اصل آرمین چرا منو آورد اینجا؟!

همون موقع دوباره همون مرده پیداش شد و جلومون قهوه و چاى و كیک گذاشت! آرمین یه

قورى خوشگل و سفید و بلند كرد و واسم چاى ریخت و گذاشت جلوم! آخى چه مهربون! قهوه

ى خودشم برداشت و مشغول خوردن شد!
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خدا رو شكر بى خیال اون دوتا شد! منم سعى كردم آروم آروم از چایى م بخورم! آخ! سوختم!

ولى بروى خودم نیاوردم! اما ابروهام ناخودآگاه گره خورد! آرمین با دیدنم باز اومد یه چیزى

بگه كه سریع گفتم: چیزى نیست!

آرمین: شما با تیرداد نسبتى دارین؟!

تو اون لحظه فقط همین یه سوال كم بود! سعى كردم خونسردى مو كه چند دقیقه اى مى شد

از دست داده بودمشو برگردونم: چطور؟!

صاف نشست و فنجونشو گذاشت رو میز: راستش واسم عجیب بود كه تیرداد خونه ى شما

بود! در واقع تیرداد خیلى وقته كه...

حرفشو نیمه تموم رها كرد كه گفتم: خیلى وقته كه؟!

- تیرداد خیلى وقته كه دور این كارا رو خط كشیده!

- ببخشید چه كارى؟!

- خواهشا بد برداشت نكنید! ولى تیرداد از وقتى كه با سمره دیگه با هیچ دختر دیگه اى

نیست!

ابرومو انداختم بال: خب؟!

- خب واسه همین واسم عجیب بود كه تو خونه ى شماست... نمى گم سمرو دوست داره!

یعنى مطمئنم كه دوستش نداره! ولى در حال حاضر فقط با اونه!
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- من نمى فهمم! وقتى دوستش نداره چرا باهاشه؟!

دستى به چونه ش كشید و زیركانه گفت: دارین مى پیچونین؟!

خندیدم: نه اصل! فقط كنجكاوم بدونم!

- خب... تیرداد همیشه لندن بوده! اونجا بزرگ شده! فرض كنید یه پسر پولدار و خوش چهره

اى مثل تیرداد... هر شب با یكى بوده... پارسال اومد ایران! مى خواست اینجا یه شركت

مهندسى راه بندازه! ولى كاراش كمى عقب افتاد! تو این بین با پدر سمر آشنا مى شه و ازش

بخاطر كارا كمک مى خواد! اونم كارا رو انجام مى ده! نمى گم سمر دختر بدیه! ولى خب...

نرمالم نیست! ولى مشكل مهمترى كه داشت این بود كه...

به این جا كه رسید سكوت كرد! سریع گفتم: مشكلش چیه؟!

مردد بود بگه یا نه! یه دلش كردم: مطمئن باشید بین خودمون مى مونه...

لبخند زد: سمر ام اس داره...

مات نگاش كردم! ام اس؟! یه چیزایى در مورد این بیمارى مى دونستم! ولى...

- آخه... من شنیده بودم اونایى كه خیلى خوشگلن این بیمارى رو مى گیرن!

خندید: تا حدى درسته! در ضمن سمر زشتم نیست!

- خب؟! حال بیمارى ش چه ربطى به تیرداد داره؟!

یكم از قهوه ش خورد: اگه موافقین بقیه شو تو راه بهتون بگم!
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سرمو تكون دادم و پاپى رو زدم تو بغلم و راه افتادم! سعى مى كردم یه جورى راه برم كه

نگاه آرمین به اون دوتا چلغوز نیفته! خجالت مى كشیدم جلوى آرمین این صحنه ها رو ببینم!

خاک تو سرشون كه مكاناى عمومى هم به گند كشیدن!

آرمین اما متوجه شده بود و ریز ریز مى خندید! رفتیم بیرون! بارون قطع شده بود ولى هوا

هنوز ابرى بود! به محض اینكه سوار ماشین شدیم گفتم: خب؟!

خندید و ماشینو به حركت درآورد: گفتم كه سمر نرمال نیست! یعنى با خیلى ها بود! واسه

همین تیرداد ازش خوشش نمى اومده! هرچند خودش پسرى بود كه با خیلى ها بوده اما خب

از سمر خوشش نمى اومد... البته سمر اون موقع نامزد داشته! یه روز كه تیرداد خونه ى پدر

سمر بوده سمر حالش بد مى شه تیرداد مى رسوندش بیمارستان... دكترم مى گه كه سمر ام

اس داره! نامزدش ولش مى كنه و سمر افسرده مى شه! تا حدى كه حتى روانپزشكام نمى

تونستن واسش كارى كنن! این وسط فقط با تیرداد خوب بوده و ظاهرا عاشقش شده! البته به

نظر من افسردگى و اینا حقه بوده كه تیردادو به دست بیاره!

- یعنى مى گین تیرداد به همین راحتى قبول كرد؟!

- سمر دخترى نیست كه بشه به راحتى ازش گذشت!

چپ چپ نگاش كردم! انگار معنى نگامو فهمید كه گفت: حتما تو این مدت یه حسى هم

بینشون بوجود اومده!

- یعنى تیرداد با بیمارى سمر مشكلى نداره؟!

- خب ام اس بیمارى اى نیست كه كشنده باشه!
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- ولى شنیدم كه بینایى رو ضعیف مى كنه و حتى گاهى باعث فلج شدن طرف مى شه!

- و اینا دلیلى بود كه تیردادو مصمم تر مى كرد!

- بخاطر خوشى یه نفر دیگه از خوشى خودش بزنه؟!

- تیرداد شاید بدجنس به نظر بیاد اما قلب مهربونى داره! هرچند من هنوزم مى گم در

اشتباهه!

- نامعقول به نظر مى رسه!

- گفتم كه! حتما تو این مدت یه حسى هم بینشون بوجود اومده كه از اون موقع تاحال تیرداد با

كس دیگه اى نبوده! خیلى هم براى ازدواج با سمر پافشارى مى كنه!

- پدر سمر چى؟!

- خب مى شه گفت اونم بى تاثیر نبوده! هرچى نباشه كار تیرداد گیرش بوده!

جلوى خونه نگه داشت و پیاده شدیم! كتابا رو برداشت و با هم رفتیم سمت آسانسور! تا جلوى

در آپارتمانم باهام اومد و بعدش كه تعارف كردم بیاد تو قبول نكرد! مى دونستم چرا! پس

اصرارى نكردم و ازش تشكر كردم و درو بستم!

حرفاى آرمین بدجور رو مخم بود! یعنى تیرداد واقعا سمرو دوست داره؟! بعید مى دونم! مگه

اینكه صفاتى كه آرمین از سمر مى گفت و نشناسه! اما از پسرى مثل اون بعیده اینقدر چشم و

گوش بسته باشه! بازم رسیدم به یه نقطه! سمرو دوست داره! باید سر از كار این سمر

دربیارم!!!
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با كلفگى لباسامو كه نمدار بودو عوض كردم! امروزم نرسیدم برم دنبال كار! یه دوش گرفتم

و یه چیزى خوردم كه دیدم سر و كله ى سودا پیدا شد! بدون اینكه بهم سلم كنه با ذوق گفت:

واى خیلى خوشحالم! بلخره امشب على و رها مى رن پى كارشون!

بعد با ذوق دستاشو كوبید بهم: فكر كن بچه شون به من و تو مى گه خاله!

- سودا بزار به قول خودت برن پى كارشون بعد فكر بچه شون باش!

با خنده گفت: خب برن پى كارشون بچه...

سریع پریدم وسط حرفش: خاک تو سرت نكنم كه همه ى حرفات بالى هیجده هه!

- برو بابا! ببین لباسم خوبه؟!

بعد از توى یه ساک دستى یه پیراهن یاسى رنگ خیلى خوشگل درآورد!

با ذوق گفتم: خیلى خوشگله!

ولى وقتى دیدم آستین نداره فكمو دادم جلو: سودا این كه خیلى لختیه! مى خواى اینو بپوشى؟!

- برو بابا! كجاش لختیه؟!

- آستین نداره!

بى تفاوت گفت: خیلى هم خوبه! تو چى مى پوشى؟!

- یه كت و شلوار!
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سودا لباشو جمع كرد: واسه چى كت و شلوار؟!

- پوشیده تر از بقیه ى لباساس!

سودا هیچى نگفت... مى دونست یه كت و شلوار دارم كه خودش واسم خریده بود! البته به

همت مامان پیرى پولشو پس داده بودم! یه كت و شلوار شكلتى ساده اما شیک! به قول رها

هیكلمو درست مى كرد!

سودا كلى اصرار كرد كه بریم پیش خانوم شهابى كه من قبول نكردم! حوصله ى اون زنه ى

آرایشگر مسخره رو نداشتم! در نتیجه خودش مشغول آرایش صورت هر دومون شد! الحق

كه حرفه اى هم بود!

چشامو مثل اون شب كشیده درست كرده بود و آرایش تیره اى بهش داده بود كه رنگ مشكى

چشامو خیلى قشنگ تر نشون مى داد! مى شد گفت همه ى آرایشم رو چشمم خلصه شد و

دیگه هیچى!

- زود باش دیگه!

سودا: یه چى بهت مى گما! نشستم سه ساعت خانومو درست كردم حال بهم مى گه زود باش!

- سودا دیر شد بخدا! ساعت هفت مى رن عكاسى!

با غر غر كرم رو گذاشت تو كیف آرایشش و پا شد: بریم!

باهم از خونه زدیم بیرون! این بار پاپى رو انداختم تو اتاق و درو بستم! واسش هم غذا گذاشتم

كه گشنه ش نشه! كاش مى شد با خودم ببرمش!
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تازه سوار ماشین شده بودیم كه گوشى م زنگ خورد... شماره ى تیرداد بود! یاد حرف رها

افتادم كه گفته بود سریع جواب نده! چند لحظه صبر كردم و بعد جواب دادم: الو...

- سلم... خوبى؟!

- ممنون!

- ببین زنگ زدم بگم از دوستت عذرخواهى كن بگو من امشب یه جاى دیگه دعوتم!

صداى سمر به گوشم رسید: تیرداد كیه؟!

تیرداد بى توجه بهش گفت: مشكلى كه ندارى؟!

بى خیال گفتم: نه چه مشكلى؟! خدافظ!

- خداحافظ!

سودا وقتى خوب حرفامونو لم تا كام چک كرد گفت: واى ارمیا هم امشب میاد!

بعد چند بار پشت سر هم بوق زد كه یه راننده دستشو تكون داد و داد زد: چه خبره؟!

سودا اما اهمیتى نداد و جلوى آرایشگاه نگه داشت! همون لحظه على و رها رفتن سمت

ماشین على كه خیلى قشنگ درست شده بود! پیاده شدیم و باهاشون سلم و علیک كردیم...

رها تو اون لباس عروس و با اون آرایش به نظرم شبیه فرشته ها اومد! چقدر خوشگل شده

بود! على هم مدام قربون صدقه ش مى رفت!
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چون دیر بود برگشتیم سمت ماشینامون! سودا هم یه آهنگ خیلى شاد با ضرب تند گذاشته بود

و صداشو تا ته برده بود بال و پشت فرمون مى رقصید... چند تا ماشین دیگه هم پشت

سرمون بودن و مدام بوق مى زدن!

على و رها رفتن آتلیه و ما رفتیم تالر! خدا رو شكر فعل بارون نگرفته بود! در ماشینو بستم

كه دیدم سودا داره مى رقصه! با خنده گفتم: سودا زشته! بابا منم خوشحالم ولى تو خیابون كه

نمى رقصن!

سودا: من واسه رها اینا خوشحال نیستم كه!

بعد با چشمش به یه ماشین اشاره كرد! نگام به ماشین ارمیا افتاد! خنده م گرفت!

- سودا شاید اون نخوادت!

- غلط كرده! از نگاهاش مى فهمم!

خنده م بیشتر شد! نمى دونم توهمات سودا بود یا نه! ولى به نظر من كه ارمیا بهش حسى

نداشت! نمى دونم وال! ال و اعلم!

رفتیم داخل... ظاهرا با پول مشكل جدا بودن آقایون و خانوما حل شده بود! چون همه ریخته

بودن وسط و داشتن قر مى دادن! پدر رها با بى میلى بهمون خوش آمد گفت! مى دونستم

دیگه مجبور شده و دلش راضى به این وصلت نبود! ولى چه اهمیتى داشت وقتى على و رها

عاشقانه همدیگه رو مى پرستیدن؟!

چشمم افتاد به عسل خواهر على! یه پیراهن مشكى كوتاه تا پایین باسنش پوشیده بود كه وقتى

خم مى شد همه دار و ندارش تو چشم بود! برعكس اسمش مثل زهرمار بود! واقعا على و

عسل هیچ نقطه ى مشتركى با هم نداشتن! یه دختر پر افاده اى و چنس!
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با سودا دست داد و یه نگاه به من انداخت و حتى زورش اومد سرشو تكون بده! سودا دستمو

گرفت و زیر گوشم گفت: ولش كن این با خودشم دعوا داره!

پوزخندى زدم و سعى كردم قبول كنم! چون راه دیگه اى نداشتم!

عسل: سودا جون چه خبر؟! خیلى دوست داشتم نامزدمو بهت معرفى كنم ولى هامون رفته

امریكا! حیف شد!

سودا در گوشم گفت: هونام؟!

- بله؟!

- مرا گوز مى آید!

با تعجب نگاش كردم كه خندید: بخدا داره زورم میاد این اینجورى حرف مى زنه!

پقى زدم زیر خنده كه عسل با اخم نگام كرد! فكر مى كرد من به حرف اون كه گفت نامزدش

رفته امریكا مى خندم! ایشى گفت و از كنارمون رد شد!

تا اومدن على و رها من و سودا از جامون تكون نخوردیم!

سودا: هى هونام؟!

- ها؟!

- اونجارو!
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بعد به یه سمت اشاره كرد! نگام افتاد به ارمیا كه پیش چندتا پسر وایساده بود! خنده م گرفت!

خوبه رها نمى خواست دعوتش كنه!

سرشو برگردوند كه ما رو دید و از دوستاش عذرخواهى كرد و اومد سمتمون... با لبخند با

سودا دست داد و واسه من سر تكون داد! خنده م گرفت! یادش بود كه من با پسرا دست نمى

دم!

سودا بهش تعارف كرد كه كنارمون بشینه! اونم از خدا خواسته قبول كرد و نشست! سودا

واسش میوه گذاشت كه خندید و تشكر كرد! حس مى كردم باید پا شم و برم كه اینا تنها باشن!

تو جام تكون مى خوردم كه ارمیا گفت: مشكلى پیش اومده؟!

- نه نه! همه چى خوبه!

- خانوم صالحى بهم زنگ زدن! گفتن كه من و شما باهم بریم دیدنشون!

سودا لباشو جمع كرد: واسه چى؟!

ارمیا یه نگاه به من انداخت... مى دونستم موضوع مربوط به نبش قبره! پس سرمو تكون دادم

كه بهش اجازه ى حرف زدنو بدم!

ارمیا: هونام خانوم مى خوان پدرشونو نبش قبر كنن!

سودا با تعجب گفت: یعنى گور به گورش كنن؟!

پقى زدم زیر خنده! ارمیا هم آروم مى خندید! البته دستشو گرفته بود جلوى دهنش كه مثل

خنده ش معلوم نشه!
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سرشو تكون داد: نه! در واقع... چه جورى بگم؟! بله...

سودا: هین...

بعد سرشو چرخوند سمت من: هونام؟!

سرمو تكون دادم: مى دونى حرامه؟!

خنده م گرفت! سودا هم حلل و حروم سرش مى شد؟!

با همهمه اى كه افتاد فهمیدیم عروس و دوماد اومدن و قضیه ى نبش قبر فراموش شد!

سودا: اون روسرى تو بردار بیا بریم یكم قر بدیم!

چپ چپ نگاش كردم: بین این همه آدم روسرى مو بردارم؟!

غرغر كرد: امل!

بهش اهمیتى ندادم! دستمو گرفت و مجبورم كرد پا شم... ارمیا عذرخواهى كرد و نمى دونم

كجا رفت! به زور سودا پا شدم ولى تا صندلى رو زدم كنار چشمم به یه جفت چشم قهوه اى

تیره افتاد كه با كنجكاوى نگام مى كردن! تیرداد و سمر كنار هم واستاده بودن و هردوشون به

من نگاه مى كردن!

سودا تازه متوجه اونا شد و اونم مثل من شوک زده شد! ولى زود به خودش اومد و دستمو

كشید و گفت: تابلو نباش! بیا!
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رفتیم سمتشون! سمر اومد باهام دست بده كه سریع سر و كله ى عسل پیدا شد: نه نه...

سمر برگشت و با تعجب نگاش كرد... نگاه كسایى كه اون نزدیكى بودن هم چرخید سمت

عسل... حتى رها و على هم ما رو نگاه مى كردن! عسل با لبخند اومد نزدیكمون و با سمر

روبوسى كرد! تیرداد هنوز به من خیره شده بود! منم كم نیاوردم و زل زدم تو چشاش! عسل

تو چشام نگاه كرد و درحالى كه طرف صحبتش سمر بود گفت: نباید با اون دست بدى!

سمر متعجب گفت: واسه چى؟!

تیردادم به عسل نگاه مى كرد! عسلم با بدجنسى با سرش به من اشاره كرد و با لحن بدى

گفت: دوست رهاست! ولى حروم زاده س... نجسه... هركى بهش دست بزنه باید غسل بده!

لبام بى اختیار تكون مى خوردن و یه صداى ناله مانند ازشون مى زد بیرون! اون لحظه نه به

تیرداد نگاه مى كردم و نه به سودا! چشمم فقط به لباى عسل بود كه تكون مى خوردن! توى

اون شلوغى صداى خنده هاى سمر و عسل و چند نفر دیگه داشت كرم مى كرد! یه قدم رفتم

عقب... خوردم به یه چیزى! صندلى بود كه افتاد! تعادلمو از دست دادم و منم باهاش افتادم!

صداى خنده شون بیشتر شد! نگام چرخید سمت تیرداد! با بهت فقط بهم خیره شده بود!

سودا دستمو گرفت و بلندم كرد! دستشو پس زدم و درحالى كه سعى مى كرد بغضمو قورت

بدم دویدم سمت خروجى! به همه مى خوردم و بهشون تنه مى زدم! با تعجب به چهره ى

رنگ پریده و پریشونم نگاه مى كردن! اومدم از در باغ بزنم بیرون كه خوردم به ارمیا!

بغضم شكست و هق هقم سكوت فضا رو پر كرد!

با تعجب و هراس اومد نزدیكم: هونام خانوم!

دستمو گرفتم جلوش و داد زدم: به من دست نزن!
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بعد با خودم زمزمه وار گفتم: من نجسم... من نجسم...

ارمیا بهت زده فقط نگام مى كرد! یهو تیرداد دوید اومد بیرون و صدام زد: هونام؟!

با كفشاى پاشنه بلندم دویدم! نمى خواستم ببینمش! نمى خواستم هیچكسو ببینم! حقم نبود! این

حقم نبود! مگه من آدم نبودم؟! مگه من احساس نداشتم؟! گناهم چى بود كه غرورم باید بین این

همه آدم مى شكست؟!

دستمو گرفته بودم جلوى دهنم و سعى مى كردم هق هقمو خفه كنم! رعد و برق مى زد! توى

خیابون خلوت صداى پاشنه ى كفشاى من و كسى كه دنبالم بود و رعد و برقى كه هراز گاهى

مى زد یه حس بد بهم مى داد! پام گیر كرد به یه سنگ و افتادم! دستم خونى شد! زانوم درد

گرفت! بارون ریخت رو سرم...

- هونام؟!

سرمو برگردوندم عقب و تیرداد و دیدم كه مى دوید! سریع پا شدم و دویدم! نمى خواستم

ببینمش! دیگه واسم مهم نبود! هیچى! غرورم شكسته بود! خرد شده بودم! هق هق مى كردم و

مى دویدم! پیچیدم توى یه كوچه و تو تاریكى شب گم شدم! یه گوشه پایین یه درخت نشستم!

دست خونى مو گرفتم جلوى صورتم و تو خودم فریاد زدم... خدا... خدا چرا من؟! مگه من

چیكار كردم؟! حقم این بود؟! نبود! بخدا نبود! مشتمو كوبیدم رو آسفالت! چرا؟! بهم بگو! مگه

من خواستم؟! مگه من خواستم بیام تو این دنیاى لعنتى؟! نخواستم! بكشم! منو بكش و راحتم

كن! د یال چرا معطلى؟!

بوى آشغالیى كه توى یه قفس بودن داشت حالمو بهم مى زد! منو یاد آدماى اطرافم مى

انداخت! اونایى كه با بى رحمى پسم زده بودن!
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صداى پاى یه نفر كه اومد تو كوچه باعث شد با ترس از جام پا شم! با دست خونى م دماغمو

كشیدم بال! چاقوم همراهم نبود! حال باید چیكار مى كردم؟! سایه ى یه مرد بهم نزدیک مى

شد! قدم قدم مى رفتم عقب... كوچه بن بست بود! با بدبختى به دیوار تكیه دادم و خودمو سر

دادم!

توى وضعیتى نبودم كه بتونم كارى كنم! تو خودم جمع شدم و سرمو گذاشتم رو زانوهام!

داشت نزدیک مى شد! خم شد... بوى عطرش آشنا بود! تیرداد بود!

دلم لرزید! نمى خواستم سرمو بلند كنم و ببینمش! مى خواستم ازش فرار كنم! نمى خواستم

منو ببینه!

جلوم زانو زد و خواست بهم دست بزنه كه عین جن زده ها پریدم و اومدم باز بدوم كه سریع

گرفتم:

- صبر كن دختر!

داد زدم: ولم كن!

باز دوید دنبالم از پشت سر منو گرفتم تو بغلش و چون هردومون داشتیم مى دویدیم افتادیم رو

زمین... داد زد: مى گم بهت صبر كن!

تقل كردم كه از روش پاشم: ولم كن! به من دست نزن!

دستشو محكم تر دور بدنم حلقه كرد: چرا تو یه دقیقه مثل آدم نیستى؟!

با بغض گفتم: چون آدم نیستم...
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یه لحظه دستاش شل شد!

صدام از یه بغض زندونى شده مى لرزید: نباید به من دست بزنى! من نجسم!

همونطور كه زیرم خوابیده بود دستشو از كمرم برداشت و روسرى مو كه داشت از سرم مى

افتاد و كشید جلو... اون یكى دستشم شل كرد كه راحت باشم و از روش پاشم!

زیر بارون نشستم كنارش و سرمو گذاشتم رو زانو هام! بغضم نتركید! گریه نكردم! نمى

خواستم بیشتر از این ضعیف جلوه كنم! من هونام بودم! یه دختر قوى كه تا تقى به توقى مى

خوره گریه ش نمى گیره و نمى شكنه! یه دختر قوى و مستقل كه تا الن خرج خودشو داده!

ولى نزاشتن! چشم نداشتن ببینن! بیرونم كردن! داغونم كردن! آدماى پست و كثیف دور و

برم!

اشک تو چشام جمع شده بود و قلبم درد مى كرد! ولى من نمى شكستم! غرورمو شكسته

بودن! مردم شكسته بودن! ولى من خودم بیشتر از این خردش نمى كنم!

تیرداد: چرا نخواستى بهم بگى؟!

سكوت...

- نباید مى زاشتى باهات اونطورى حرف بزنه!

سكوت...

- وقتى جوابشو ندادى یعنى حرفشو تایید كردى!
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بازم سكوت...

- خودت باید از خودت دفاع كنى! چرا جوابشو ندادى؟!

این بار سكوت نبود! صداى پر از بغض من بود كه با داد و فریاد سكوت كوچه ى بن بستو

مى شكست: چى مى گفتم؟! مى گفتم حرفات دروغه؟! من پدر و مادر دارم؟! مى گفتم واسه

تولدم بهم ماشین كادو مى دن؟! مى گفتم هر ماه مى رم سفر خارج از كشور؟! مى گفتم خونه

مون تو فلن جاهه؟! چى مى گفتم؟!

بارون خیس خیسمون كرده بود... زیر نور كم تیر چراغ برق سرمو بلند كردم و نگاش كردم!

آب از سر و صورتش مى چكید... اومد نزدیكم كه ناخودآگاه خودمو كشیدم عقب... انگار

باورم شده بود كه نجسم... دستشو آورد بال: خیله خب... خیله خب آروم باش...

دستامو زدم دور خودم! بازوهام درد گرفت! كف دست راستم از زخم سوخت... به كف دستم

كه هنوز خونى بود نگاه كردم! بینى مو باهاش كشیدم بال! یكم از خونم رفت تو دهنم! تو

وضعیتى نبودم كه بخوام خونو تف كنم! پس طعم شور خونمو كه با گل قاطى شده بود و حال

تلخ بودو قورت دادم!

تلخ بود! اما نه تلخ تر از حرفایى كه زدن! نه تلخ تر از خنده ها شون! صداشون تو گوشم

بود! داشت كرم مى كرد!

چند تا نفس عمیق كشیدم! انگار صداى بغضم بود كه با نفسام خر خر مى كرد! یا شایدم خدا

این بار نفسامو گرفته بود: آره راست مى گى! باید بهش مى گفتم تاحال تو زباله دونى

خوابیدى؟! تاحال یه دختر بچه رو دیدى كه شب بخوابه و صبح پاشه بجاى اینكه عروسكش

تو بغلش باشه دورش پر از مگس و موش باشه؟! تا حال شده شب سرتو رو آسفالت داغ

تابستون بزارى و صبح كه پاشى دهنت كف كرده باشه؟!
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دستمو بلند كردم و به آشغالیى كه جلو روم بود اشاره كردم: راست مى گى! باید مى گفتم تا

حال شده از آشغالى مردم بخورى؟! واسه چى؟! واسه اینكه از یتیم خونه فرار كردى و

غذایى ندارى! چون تو یتیم خونه مربى با لگد به پهلوت مى زنه و مى گه توله سگ شب

جاتو خیس نكن! یتیم خونه اى كه حتى بچه یتیم هام منت سرت بزارن كه مامان باباشون

مرده!

با پوزخند گفتم: حداقل مى دونن مامان بابا داشتن! ولى مرده! آره! باید بهش مى گفتم! مى

گفتم تاحال شده پاتو با كفشاى پاره رو سنگاى سرد و یخ زده ى زمستون بزارى تا توى

ترافیک گل بفروشى؟! كه وقتى با ذوق و شوق بیاى پولتو بشمرى یكى بزور ازت بگیره!

چرا؟! چون دخترى! زور ندارى كه! شده وقتى پاتو از كفش پاره ت دربیارى فقط خون

باشه؟! چرا؟! چون ساعت ها از دست آدماى آشغال دویدى كه مبادا بدبختت كنن!

داد زدم تو روش! حال كه نمى تونستم سر عسل داد بزنم انگار مى خواستم سر اون داد

بزنم... حنجره م از صداى خش دارم لرزید: شده؟! د یال بگو دیگه؟! شده؟!

ساكت فقط نگام مى كرد! جوابى داشت؟! نداشت! فقط من كه این روزا رو داشتم مى دونستم

تو دلم چه خبره! فقط خودم مى فهمیدم چم شده!

دستامو به زمین تكیه دادم كه پا شم! همه جاى بدنم درد مى كرد! از زانوهام گرفته تا كف

دستم كه هنوزم مى سوخت! ولى دردى كه تو قلبم بود بدتر از این دردا بود! سوزشى كه تو

قلبم حس مى كردم بدتر از زخم كف دستم بود!

خواست كمكم كنه كه دستمو با خشم كشیدم!

با پوزخند گفتم: چیه؟! نگران بچه تى؟! نترس! هنوز زنده س! منم سگ جون تر از این

حرفام! خیلى بدتر از اینا هم شنیدم! امشب بهم لطف كردن كه روم تف ننداختن! نترس! امشب

نمى میرم!
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بعد كفشامو درآوردم خواستم راه بیفتم كه همونطور كه نشسته بود و تكیه ش به دیوار بود

دستمو گرفت... یكم خم شدم كه نگاش كنم!

- حرفاتو زدى! باشه! اما به منم گوش كن!

نمى دونم چرا اما حس كردم اونم مثل من حرف داره واسه گفتن... شایدم بیشتر از من! ولى

تو شرایطى نبودم كه به درد و دل كس دیگه اى گوش كنم! پس دستمو از دستش كشیدم و راه

افتادم!

تنها و پا برهنه زیر بارون! اونم نشسته بود و رفتنمو تماشا مى كرد! چقدر اون لحظه ها

واسم سخت بود! سخت تر از جون دادن! نگام چرخید سمت یه خونه ى ویلیى بزرگ... به

پرده هاى اتاقى كه از اونجا معلوم بود نگاه كردم! از پشت اون پرده ى حریر عروسكایى كه

به سقف و دیوار آویز بودنو مى دیدم! یه لبخند زدم! اونى كه تو اتاق خوابیده هیچوقت فكر

نمى كنه یكى هم تو بارون پا برهنه راه مى ره!

سرم پایین بود و واسه خودم راه مى رفتم! چقدر شبیه پاپى وقتى پیداش كردم شده بودم! پى

پناه! سرخورده! بدبخت! حروم زاده! نجس!

صداى بوق ماشینى تو گوشم طنین انداخت! اهمیتى به اینكه ممكنه آشنا یا غریبه باشه ندادم!

غریبه بود خودش مى رفت! آشنا هم كه بود... مگه من آشنایى هم دارم؟! من با همه غریبه م!

- هونام؟!

سرمو بلند نكردم! بازم صدام زد: هونام؟!
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اهمیتى ندادم! با خشم در ماشینو بست و اومد سمتم! دستمو كشید و مجبورم كرد بشینم تو

ماشین! خسته تر از اونى بودم كه باهاش مخالفت كنم! چشامو بستم و سرمو به پشتى صندلى

تكیه دادم!

دستشو برد سمت پخش و روشنش كرد! یه آهنگ خارجى ملیم پخش مى شد! تو اون بدبختى

خنده م گرفت! حتما این آهنگ خارجیا رو بیشتر حالیش مى شد!

زبانم اونقدر قوى بود كه بفهمم خواننده چى مى گه... خیر سرم دیپلم داشتم!

Little girl doesn’t have much

دختر کوچولو چیز زیادى نداره

She walks with a smile

همیشه لبخند میزنه

She’s so full of life

اون پر از زندگیه

But she cries in the night

ولى اون شبا گریه مى کنه

Just try to hold on

تلش مى کنه اشکاشو نگه داره

No one can hear her

هیج کس صداشو نمى شنوه
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She’s all alone

اون خیلى تنهاست

This little girl

این دختر کوچولو

Closes her eyes

چشماشو مى بنده

All that she wants

تموم چیزى که مى خواد

Is someone to love?

كسى هست که عاشقش باشه؟

Someone to love

کسى که عاشقش باشه

دلم گرفته بود! این آهنگه هم رو مخم بود! حتما فكر مى كرد هیچى نمى فهمم! با حرص

دستمو بردم و خاموشش كردم! هیچى نگفت! انگار اونم خوشش نیومده بود! اما بى خیال

گوش مى كرد! از یه ماشین سبقت گرفت! معلوم بود خیلى عصبانیه! ولى اهمیت نمى داد...

یه دفعه ترمز كرد! هردومون به جلو پرت شدیم! به من حتى نگاهم نكرد!

داشبوردو باز كرد و از توش یه پلستیک درآورد و رفت بیرون... فرصت نكردم ببینم توش

چى بود! بى تفاوت رو صندلى لم داده بودم و منتظر بودم برگرده و منو به یه جایى برسونه!

هرچى منتظر موندم دیدم نیومد! یه لحظه دلم به شور افتاد! پیاده شدم ولى تیردادو دور و بر

ندیدم! دلم پر از ترس شد! توى اون بارون شدیدى كه مى بارید و تو تاریكى هیچى نمى دیدم!
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دویدم طرف جاده كه ببینم اون جاست یا نه... با دیدن جسم تیرداد رو زمین نتونستم جیغ

نزنم!

روى زمین افتاده بود و تكون نمى خورد! با قدماى لرزونى رفتم سمتش... انگار كه جون تو

تنش نبود! خم شدم و دستشو گرفتم! دستش از دستم ول شد و افتاد! دلم داشت از دهنم درمى

اومد! آخه یعنى چى؟! تكونش دادم! یه صداى ناله شنیدم... ولى نمى فهمیدم چى مى گه...

سرمو بردم نزدیكش... صداش بهتر شنیده مى شد: برو تو ماشین...

گیج نگاش كردم! این چى مى گه؟!

تنش داشت مى لرزید... تو تمام عمرم اینقدر وحشت زده نبودم! لرزشش داشت بیشتر مى شد!

هول كرده بودم! گوشى مم كه تو عروسى جا گذاشته بودم! دستمو بردم سمت جیبش تا گوشى

شو بردارم كه دیدم باز داره یه چیزى مى گه...

- چى مى گى؟!

گوشمو بردم جلوى دهنش... صداى ضعیفى مى اومد...

- برو... تو... ماشین... من خوبم...

با حرص گفتم: آره معلومه! دارى مى میرى بدبخت! دنت داغه الن نمى فهمى!

لباش یكم از هم باز شد! انگار مى خواست بخنده به حرفم ولى نمى تونست!

دوباره دست بى حسشو گرفتم كه باز ول شد! گوشیشو از تو جیبش درآوردم... نور صفحه كه

به چشمش خورد سریع چشاشو بست...
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- اونو... خاموش... كن!

انگار نور گوشى اذیتش مى كرد! سریع پا شدم و رفتم جفت راهنماى ماشینو روشن كردم!

آخه بدبختى اینجا بود كه رانندگى هم خوب یاد نگرفته بودم! اومدم پا شم برم یه طرف دیگه و

زنگ بزنم كه با دستش بزور نگهم داشت...

داد زدم: چه مرگته؟!

آروم گفت: برو... برو تو ماشین...

نمى دونستم چیكار كنم! گیج و منگ بودم! اما انگار چاره ى دیگه اى نداشتم! فوقش زنگ مى

زدم به یه نفر! اما تا موقعى كه خودشو برسونه معلوم نبود دووم میاره یا نه!

درو باز كردم و رفتم تو ماشین نشستم! دلم داشت از دهنم در مى اومد! شیشه ها دودى بودن

و تو اون تاریكى دیگه نمى تونستم هیچى ببینم! یه چند دقیقه اى رو تو جام تكون خوردم كه

بلخره در باز شد و تیرداد خودشو انداخت تو... درو بزور بست... هنوز مى لرزید... بریده

بریده گفت: بخارى... رو... روشن... كن...

سریع بخارى رو روشن كردم... ساكت بودم... ساكت بود... هرچى بل بود امشب باید سرم

مى اومد؟! توى عروسى بهترین دوستم... نمى خواستم حتى بهش فكر كنم!

چند دقیقه اى كه گذشت تیرداد ماشینو روشن كرد و راه افتاد! اونقدر راحت رانندگى مى كرد

كه تو شوک بودم كه این واقعا همون تیرداده كه تا چند لحظه پیش...

آروم گفتم: تو حالت خوبه؟!

- آره... چطور؟!
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- آخه...

آروم تر ادامه دادم: انگار داشتى مى مردى!

خندید: خیلى دوست داشتى این اتفاق مى افتاد نه؟!

فكمو دادم جلو: خب بچه ت بى پدر مى شد كه...

یه جورى نگام كرد كه انگار چى گفتم! زیر لب گفتم: به درک... اصل بمیر!

انگار حرفمو شنید چون آروم خندید! جلوى خونه نگه داشت! اومدم پیاده شم كه صدام زد:

هونام؟!

برگشتم سمتش: بله؟!

همونطور كه نگاش به روبرو بود گفت: اتفاقاى امشبو فراموش كن! همه شو!

با خودم فكر كردم! میشه كه فراموش بشه؟! نه! نمى شه! ولى سرمو تكون دادم و اومدم پیاده

شم كه باز گفت: هونام؟!

بازم برگشتم: بله؟!

- فردا میام دنبالت بریم سونوگرافى!
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سخ نشستم تو جام! این چى مى گه؟! حال چه خاكى تو سرم كنم؟! با این حال هیچى نگفتم و

فقط سرمو تكون دادم! نگاه مشكوكشو رو خودم حس مى كردم! انگار همه ى كارا مو زیر

نظر داشت!

باز اومدم پیاده شم كه گفت: هونام؟!

نفسمو با حرص دادم بیرون و گفتم: دیگه چیه؟!

- من شاید امشب نیام! تنهایى مى ترسى؟!

بى خیال گفتم: نه!

- زنگ بزن به دوستت!

بى حوصله گفتم: لزم نیست! برم؟!

خندید و سرشو تكون داد... پیاده شدم و بازم بارون بود كه رو سرم مى ریخت! امشب انگار

دل آسمونم گرفته! سرمو تكون دادم و رفتم تو!

درو باز كردم و داخل شدم! روسرى مو از سرم برداشتم و بى اختیار رفتم سمت پنجره! زیر

نور چراغ برق دیدمش! ایستاده بود و نگاش سمت پنجره بود! پرده رو انداختم و طورى كه

نفهمه از لى پرده نگاش كردم! سرش رو به بال بود و هنوز زیر پنجره بود!

نگام چرخید سمت ساعت! هنوز یازده شب بود! چقدر زمان دیر مى گذره!

بى خیال تیرداد از جلوى پنجره رفتم كنار و در اتاقو باز كردم! به محض باز شدن در پاپى

پرید رو سرم! خنده م گرفت! انگار این سگ كوچولو دلش شاد بود! گذاشتمش رو تخت و
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حوله مو برداشتم و رفتم تو حموم! زیر دوش به همه چى فكر مى كردم! به سودا! چه گناهى

داشت كه پدر و مادرش بدون اینكه بهش فكر كنن از هم جدا بودن؟! به رها! چرا باید با من

دوست باشه كه تو شب عروسیش آبروش جلوى فامیلش بره! چرا كه با یه دختر نجس دوسته!

به سمر! به اینكه چرا با وجود مریض بودنش بازم تیرداد مى خواست باهاش ازدواج كنه!

واقعا همونى بود كه ارمیا مى گفت و آرمین ازش بدش مى اومد؟! به تیرداد! چى مى خواست

بهم بگه كه گوش نكردم؟! چرا اونجورى مى لرزید و بى حال بود؟! به ارمیا! واقعا سودا رو

دوست داره؟! با دستام موهامو بهم ریختم! انگار فكر كردن به ارمیا یكم واسم عجیب بود!

چرا باید به اون فكر مى كردم؟!

واقعا سودا دوستش داره؟! اگه دوستش داشته باشه! سرمو تكون دادم! حتما دوستش داره

دیگه! وگرنه سودا آدمى نیست كه یه همین راحتى از كسى تعریف كنه! همیشه خواستگاراشو

مسخره مى كنه! مثل همون آقاى جوادیان!

ولى ارمیا... صداى پاپى از افكارم كشیدم بیرون! یكسره پارس مى كرد! سریع سرمو آب

كشیدم و دوشو بستم و حوله رو پوشیده نپوشیده زدم بیرون! پاپى یكسره پارس مى كرد! بند

حوله مو بستم و از اتاق تیرداد زدم بیرون! صداى پارسش از تو هال مى اومد! سریع دو تا

پله رو پریدم پایین! با دیدنش خنده م گرفت!

سرش زیر مبل گیر كرده بود! به خنده افتادم! رفتم سمتشو سرشو كشیدم بیرون كه صداش

قطع شد! منو بگو گفتم دزد اومده! پاپى رو بغل كردم و رفتم تو اتاق... بدون اینكه لباس

بپوشم با همون حوله خوابم برد...

با صداى چرخش كلید تو در سریع چشم باز كردم! تیرداد كه گفت امشب نمیاد! یه لحظه

ترسیدم! سریع چاقومو كه همیشه در دسترسم بودو برداشتم و پاورچین پاورچین از اتاق زدم

بیرون! آروم رفتم سمت هال... روى پله ها بودم كه دیدم چراغ آشپزخونه روشنه! فقط یه

سایه مى دیدم! رفتم نزدیكش...
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با دیدن سودا نفس راحتى كشیدم! سودا برگشت و با دیدن من رنگش پرید و پارچ آب از

دستش افتاد! هردومون به شیشه هاى خرد شده خیره شدیم!

سودا با صدایى كه سعى مى كرد بال نره گفت: مگه آزار دارى؟!

گیج گفتم: ها؟!

- چرا مثل جن یهو پیدات مى شه؟!

- اصل تو اینجا چیكار مى كنى؟! كلیدو از كجا آوردى؟!

- نابغه! از تیرداد گرفتم! آقا نگران بودن كه شب مادر بچه شون تنها نباشه!

بهش چشم غره رفتم كه آروم گفت: هونام؟!

- ها؟!

- مى دونم از حرفاى عسل ناراحت شدى ولى...

بى خیال گفتم: ولش بابا! من كه عادت دارم! تو هم خودتو ناراحت نكن! اون لحظه كارم

بچگونه بود كه فرار كردم!

اومد یه چیز بگه كه بى مقدمه گفتم: تو از ارمیا خوشت میاد؟!

متعجب گفت: چرا پرسیدى؟!

- بگو آره یا نه؟!
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ریشاى شالشو كه هنوز رو سرش بود دور انگشتش پیچید: خب... ارمیا...

خنده م گرفت! سودا و خجالت؟!

با خنده گفتم: باشه نمى خواد چیزى بگى! رنگ رخسار مى دهد خبر از سر درون! درست

گفتم؟!

- چه مى دونم! تو هم با این مثال زدنات!

با هم رفتیم تو اتاق و چون هردومون خسته بودیم زود خوابمون برد! صبح با نور آفتاب رو

چشمم بیدار شدم! از پنجره بیرونو نگاه كردم! نه به بارون دیشب نه به آفتاب امروز...

پا شدم كه پاپى هم سریع بیدار شد و دنبالم اومد... امروز باید مى رفتم خونه ى مامان پیرى!

با ارمیا! باید بفهمم من واقعا نوه شم یا نه! باید رضایتشو بگیرم!

رفتم جلوى آینه... دستم رفت كه یكم آرایش كنم! نمى دونم چرا! ولى منم آرزو داشتم!

آرزوهاى دخترونه! شاید خیلى كوچیک بودن! اونقدر كوچیک كه شاید توى یه آرایش

كوچیک خلصه مى شد!

ارمیا میاد دنبالم... رژى كه تو دستم بود و تازه به لبم كشیده بودمو بستم و گذاشتم رو میز...

به لبام نگاه كردم! با ارمیا مى رم... سریع رژمو پاک كردم... سودا ارمیا رو دوست داره!

خب داشته باشه! به من چه؟! با دستمال مدادى كه به چشمم كشیده بودم هم پاک كردم...

صداى زنگ در اومد... رفتم و از چشمى نگاه كردم! تیرداد بود! سریع شالمو انداختم رو

سرم و درو باز كردم!

200



goldjar.blogfa.com

با دیدنم گفت: آماده اى؟!

گیج گفتم: واسه چى؟!

- سونوگرافى دیگه!

بى اختیار دستمو كوبوندم رو پیشونى م! پاک فراموشم شده بود! نه به سودا گفته بودم و نه با

دكتر هماهنگ كرده بودم! تیرداد منتظر نگام مى كرد! لبامو با زبونم تر كردم: چیزه... حتما

امروز باید بریم؟!

- آره دیگه... دیشب بدجور افتادى! بریم ببینیم مشكلى پیش نیومده باشه!

پشت گوشمو خاروندم: چیزیم كه نه نشده... سالمه...

بى خیال گفت: خب پس بریم ببینیم دختره یا پسر...

گیر داده بود اساسى!

- تیرداد؟!

كلیدشو كه سودا روى اپن گذاشته بودو برداشت: بله؟!

دیشب چرا اون جورى شده بودى؟!

- بریم؟!
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فهمیدم نمى خواد چیزى بگه! پس سعى كردم یه جور دیگه بحثو عوض كنم!

- دیشب پیش سمر بودى؟!

اومدم سمتمو بازومو كشید و همونطور كه مى رفت سمت در گفت: چرا مى خواى بپیچونى؟!

سعى كردم بازومو از چنگش بكشم بیرون: كى من؟! توهم زدى!

درو پشت سرمون بست و نگام كرد: امروز حتما باید بریم دكتر... خب؟!

ملتمس گفتم: امروز نه!

مشكوک نگام كرد: چرا؟!

تو ذهنم دنبال یه بهونه مى گشتم... به مغزم فشار آوردم...

- خب مى ترسم! از سونوگرافى!

یه جورى نگام كرد كه یعنى پیش خودت فكر كردى من خرم؟! آخه سونوگرافى هم ترس

داره؟!

دستمو كشید و دكمه ى آسانسورو زد... ناچار باهاش همراه شدم! یه فكرى تو ذهنم جرقه زد!

باید به على اس ام اس مى دادم! ولى اونا كه روز اول ازدواجشونه! حتما تا الن خوابن!

پوفى كردم و ناچار به سودا اس ام اس دادم كه بره و با همون دكتره هماهنگ كنه!
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از ساختمون كه زدیم بیرون چشمم به یه ماشین شاسى بلند افتاد! لبمو گزیدم! ارمیا بود كه

اومده بود دنبالم... سعى كردم عادى رفتار كنم! تیرداد نباید مى دیدش... ارمیا كه پیاده شده

بود با دیدن من و تیرداد سریع سوار ماشینش شد... تیرداد درو واسم باز كرد كه نشستم...

تیرداد: صبح دستشویى كه نرفتى؟!

متعجب گفتم: ها؟!

خندید: آخه واسه سونوگرافى...

سریع پریدم وسط حرفش: نه نه... مى دونم...

ابروشو انداخت بال: مى دونى؟!

فكمو دادم جلو: میشه انقدر سوال نپرسى؟!

رک گفت: نه!

ارمیا گاز داد و از كنارمون رد شد... تیردادم راه افتاد... خدا رو شكر انگار حواسش نبود...

- از كى با ارمیا آشنا شدى؟!

یعنى مى خواستم سرمو بكوبم به شیشه... امروز از اون روزاست كه رو دنده ى سواله...

چرخیدم سمتش: اومدى بازجویى؟!

خیلى راحت گفت: آره... تو كه اینقدر بى پولى پس این خونه رو از كجا آوردى؟!
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دهنم باز موند... دیشب تو اون حال خیلى حرفا بهش زده بودم كه حال واسش سوال شده

بود... و من چه جوابى داشتم كه بهش بدم؟!

صاف نشستم سر جام: من مجبور نیستم جواب بدم...

- چرا مجبورى!

- چرا؟!

- سوالمو با سوال جواب نده...

تحكم توى صداش باعث شد نتونم چیزى بگم... یه جور اقتدارى داشت كه نمى شد ازش چشم

پوشید...

- مال من نیست...

- مال كیه؟!

با التماس گفتم: تو رو خدا بس كن...

- تو... تو واقعا...

داد زدم: هان؟! چیه؟! حرفاى عسل روت تاثیر گذاشته؟!

زد رو ترمز و چرخید سمتم: ببین... من چیزى نگفتم كه باعث بشه اینجورى داد بزنى خب؟!

فقط بهم بگو... مى خوام از خودت بشنوم...
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- تو درمورد من چى مى دونى؟!

با صداى آرومى گفت: شاید اونقدر بدونم كه بشناسمت... بفهمم چه جور آدمى هستى!

پوفى كردم و گفتم: ببین... من یه حروم زاده م... یه حروم زاده ى نجس... اون خونه م كه

مى بینى مال من نیست! مال یه آدمیه كه هنوز نمى دونم نسبتش با من چیه! افتاد؟! حال راه

بیفت كه دیر شد!

بى خیال انگار كه حرفام واسش پشیزى اهمیت نداشته باشه راه افتاد... سودا اس ام اس داد:

ردیف شد!

- از این ور برو...

یه لحظه نگام كرد: خودم وقت گرفتم...

یعنى خاک به سرم شد...

- خب این دكتره كه من مى گم خیلى خوبه... بریم اونجا...

پیچید توى یه خیابون: لزم نیست...

جلوى یه ساختمون نگه داشت: پیاده شو...

فاتحه مو خوندم و پیاده شدم... مثل خر تو گل گیر كرده بودم... سعى كردم یه جورى

پشیمونش كنم... دنبال یه راه فرار یا یه بهونه بودم... نگام هر جا مى چرخید تا یه بهونه اى
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چیزى پیدا كنم... با دیدن یه گربه كه روى یه دیوار بود عین این دختر لوسا گفتم: واى چقدر

نازه...

تیرداد كه یه قدم ازم جلو تر بود برگشت و گفت: چى؟!

به گربه هه اشاره كردم: اونو مى گم... چقدر نازه...

یه نگاه بى تفاوت به گربه هه انداخت و گفت: آره... بیا...

بعد دستمو كشید كه سریع دستمو از دستش درآوردم و باهاش هم قدم شدم... سعى كردم

خونسرد باشم! فوق فوقش مى فهمید دیگه... رفتیم داخل مطب... منشى با دیدن تیرداد از

جاش پا شد و سلم كرد... آب دهنمو قورت دادم... انگار خیلى اینجا آشناس...

تیرداد: خانوم دكتر وقت دارن؟!

منشى: بفرمائید منتظرتونن...

تیرداد یه نگاه به من انداخت و با دستش بهم اشاره كرد كه برم تو... تک ضربه اى به در

زدم و داخل شدم... تیردادم پشت سرم... یه خانوم مسن پشت یه میز نشسته بود كه با دیدن

تیرداد از جاش پا شد و سلم كردن...

خانوم دكتر یه نگاه به من انداخت و لبخند زد: مثانه ت پره عزیزم؟!

حال هم خنده م گرفته بود و هم داشتم خجالت مى كشیدم... ولى تیرداد خیلى عادى روى مبل

لم داده بود و منتظر بود ببینه بچه ش سالمه یا نه...
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خانوم دكتر بهم اشاره كرد كه روى تخت دراز بكشم... فكمو دادم جلو و سعى كردم آروم

باشم... اى ایشال خدا خفه ت كنه تیرداد... ایشال داغ سمر به دلت بمونه...

روى تخت دراز كشیدم و دكتر مانتومو زد بال و یه مایع لزجو به یه چیزى مالید و زد رو

شكمم... حال منم كه دستشویى داشتم هى اینم فشار مى داد رو شكمم داشتم مى مردم...

دكتر به مانیتورى كه بالى سرم بود نگاه مى كرد... دلم داشت از دهنم در مى اومد... هر آن

منتظر یه جمله بودم: شما كه باردار نیستین...

یا یه چیزى تو همین مایه ها...

نگام چرخید سمت تیرداد... اونم نگام كرد... یه چیزى تو نگاش بود كه ازش سر در نمى

آوردم... شصتشو كشید به گوشه ى لبش و نگاشو دوخت به دكتر...

دكتر باز اون چیزى كه دستش بودو رو شكمم كشید و گفت: بچه تون كامل سالمه... من هیچ

مشكلى نمى بینم...

چشامو كه از ترس دیدن قیافه ى خشمگین تیرداد بسته بودمو آروم باز كردم... این چى

گفت؟! یه لحظه مغزم ریست شد! بچه سالمه؟! یا امام زمان... من حامله م؟! گیج به دكتر نگاه

كردم! یعنى مى خواستم اون دم و دستگاه و اونى كه هى رو شكمم مى كشیدو نمى دونستم

اسمش چیه رو بكوبم رو سرش و بگم: كى به تو مدرک داده آخه روانپریش... بچه كجا بود؟!

از یه طرفم یه جورایى خوشحال بودم كه تیرداد چیزى نفهمیده... ولى با نگاش داشت داغونم

مى كرد... دكتر از روى صندلى كنار تخت پا شد و من سریع مانتومو كشیدم پایین...

تیرداد رو به خانوم دكتر گفت: یعنى جاى نگرانى نیست؟!
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دكتر با انگشت اشاره ش عینكشو روى بینیش جا به جا كرد: بچه قلبش از قلب من سالم

تره... ماشال چه وروجكى هم هست...

بعد به من نگاه كرد و خندید... من هنوز تو شوک بودم... تیردادم خندید و اومد دستمو گرفت:

بریم عزیزم...

دیگه داشتم مى مردم... خدایا نكنه من حافظه ى كوتاه مدتمو از دست دادم؟! نمى دونم شایدم

بلند مدتمو؟! نكنه توهم زدم؟! سرمو چند بار تكون دادم كه تیرداد گفت: حالت خوبه؟!

- ها؟! آره آره من خوبم... حال خیالت راحت شد؟! گفتم كه بچه سالمه...

تیرداد لباشو جمع كرد كه نخنده: بله... شرمنده كه وقتتو گرفتم...

سوار ماشین شدیم... سریع گوشى مو از تو جیبم درآوردم و به سودا اس ام اس دادم: تو با

كدوم دكتر هماهنگ كردى؟!

تیرداد شیشه رو از سمت خودش داد بال...

- اینو چرا بستى؟!

- باد به صورتت مى خوره سرما مى خورى!

- تابستونه ها...

بى خیال گفت: خب باشه...

امردى؟! چیزى نگفتم... این سودا چرا جواب نداد؟! بازم اس ام اس دادم: 
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چند دقیقه اى موندم كه باز جوابى نیومد! اى نمیرى كه هیچوقت به درد نمى خورى! نگامو

از پنجره به بیرون دوختم... به دختر بچه اى كه گل مى فروخت... چقدر اون دختر بچه باهام

آشنا بود! چقدر شبیه من بود!

لرزش گوشى روى پام نگامو از اون دختر بچه گرفت... سریع اس ام اسو باز كردم:

دستشویى بودم هویج... با همون دكتره دیگه... چطور؟!

خنده م گرفت... سریع جواب دادم: این منو برد یه دكتر دیگه ولى گفت بچه سالمه...

به دقیقه نكشید جواب داد: چى؟! جلل الخالق!

اگه سودا هم هماهنگ نكرده پس كار كیه؟! این وسط یه كاسه اى زیر نیم كاسه هست... زیر

چشمى به تیرداد نگاه كردم... رفتارش خیلى عادى بود! پس كار اینم نمى تونست باشه...

تیرداد: خونه كارى دارى؟

- ها؟! چى؟! نه! چطور؟!

خندید: هیچى! امروز افتتاحیه داشتیم گفتم اگه دوست دارى بیاى!

فكمو دادم جلو: كیا میان؟!

- خب در واقع یه جور مهمونى رسمیه...

سریع گفتم: نه نمیام...
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نمى خواستم باز اتفاق دیشب تكرار بشه... حتما سمرم اونجا بود...

تیرداد: باید یاد بگیرى با بقیه روبرو بشى! خودتو كه قایم كنى یعنى رو حرفاشون مهر تایید

زدى!

نفسمو دادم بیرون و چیزى نگفتم... جلوى خونه نگه داشت و با اطمینان گفت: هنوز وقت

هست تا ساعت هشت... برو آماده شو... ساعت هفت میام دنبالت...

آروم خداحافظى كردم و منتظر جوابش نشدم و زدم بیرون... هوا چقدر گرم شده! خدایا

قربون حكمتت! یه دفعه سیل مى زنى یه دفعه دیگه آفتاب!

تا داخل شدم و درو بستم صداى زنگ اومد... رها و سودا پشت در بودن...

با خنده گفتم: رها اینجا چیكار مى كنى؟!

پشت چشمى ناز كرد: پس كجا چیكار كنم؟!

سودا با خنده گفت: تو الن باید كاچى و حلوا هم بزنى!

رها كوبید پس كله ش: خاک تو سرت منحرف...

سودا دست به كمر زد: یعنى مى خواى بگى شما...

رها اومد وسط حرفش و با خنده گفت: به قول على آدم به ناموس خودش كه به چشم بد نگاه

نمى كنه...
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من و سودا زدیم زیر خنده... همون دم در داشتن باهم بحث مى كردن... اومدن تو و هركدوم

روى یه مبل نشستن كه سودا سریع گفت: خب بگو بینم قضیه ى این دكتره چیه؟!

نشستم روبرو شون و گفتم: هیچى دیگه! هى سعى كردم بپیچونم نشد... اصل گیر داده بود

اساسى! آخرشم منو بردم پیش یه دكتر دیگه و اونم گفت بچه سالمه!

رها چشاشو گرد كرد: وا...

- وال...

سودا با خنده: ببین هونام نداشتیما! هركارى خواستى كردى حال زدى زیرش...

- گمشو...

رها هم خندید: نكنه كار مامان پیرى باشه؟!

جوابش نگاه چپ چپ سودا بود: اون وقت مامان پیرى جنى شده یهو؟! اون اصل نمى دونه

هونام همچین نقشه اى كشیده...

رها: خب چه مى دونم؟!

سودا: تو حرف نزن فدات شم! الن ما از تو انتظارى نداریم...

رها: میام آویزونت مى كنما...

اومدم وسط حرفشون: بابا بسه دیگه...
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بعد با یه لحن جدى اضافه كردم: ولى یه كاسه اى زیر نیم كاسه هست... ببین كى گفتم...

سودا: ساعت یک و نیم ظهر روز شنبه...

بهش چشم غره رفتم... پاپى از تو اتاق پرید بیرون...خودشو چسبوند به پام... سودا در كیفشو

باز كرد و یه شكلت كشید بیرون: بیا خاله جون واست شكلت خریدم... این مامانت كه بهت

نمى رسه...

رها زد زیر خنده... خودمم خنده م گرفته بود...

رها: مگه سگا شكلت مى خورن؟!

سودا: پس چى؟! از استخون بیشتر دوست دارن...

بعد شكلته رو پرت كرد كه پاپى رو هوا گرفتش...

- حال اینا یه طرف... امروز افتتاحیه س...

رها: چه افتتاحیه اى؟!

همه ى چیزایى كه مى دونستمو واسشون گفتم...

سودا: من كه مى گم برى بهتره... تیرداد راست مى گه! خودتو كه مخفى كنى حرفاشونو ثابت

كردى! برو و به سمر خانوم ثابت كن كه تو هم یه زندگى معمولى مثل بقیه دارى!

- دارم؟!
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یه لحظه ساكت شد بعد گفت: میام آویزونت مى كنما...

تقریبا راضى شده بودم كه برم... سودا و رها دنبال لباس بودن واسم... منم نشسته بودم و

دستمو گذاشته بودم زیر چونه م و نگاشون مى كردم...

سودا: من مى گم این مشكى یه...

رها: نه سرمه اى یه...

واى خدا بازم سر مشكى و سرمه اى دعواشون شد...

سودا: هونام تو مى گى كدوم؟!

- همون كت و شلوار شكلتى دیشب...

رها: غلط كردى اونو كه دیشب پوشیدى!

- یه لباسو نمى شه دوبار پوشید؟!

سودا: نچ! نچ! این مشكى یه...

- اصل من نمى رم...

سودا: غلط كردى!

- بخدا راست مى گم... من كاراى مهم ترى دارم...
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بعد گوشى رو برداشتم و شماره ى تیردادو گرفتم... چندتا بوق كه خورد جواب داد:

بفرمائید...

- سلم...

- سلم...

موندم چى بگم! سودا و رها بال بال مى زدن كه نگم نمى خوام بیام... ولى من تصمیممو

گرفته بودم... چه اهمیتى داشت كه سمر ببینه من تو اجتماعم؟! سمر مى دید! بقیه هم مى

دیدن؟! پس نفسمو دادم بیرون و گفتم: من نمى تونم امشب بیام... یه كار مهم دارم...

سودا و رها ول شدن... انگار انرژى شون تحلیل رفت...

تیرداد بى خیال گفت: هرطور راحتى!

- خداحافظ!

- خداحافظ!

گوشى رو قطع كردم كه باز انرژى شون برگشت و ریختن رو سرم... منم بى خیال شماره ى

ارمیا رو گرفتم...

داشتم نا امید مى شدم كه جواب داد... یه لحظه هول شدم و چیزى نگفتم... انگار منتظر بودم

قطع كنم! در واقع جواب دادنش دور از انتظارم بود...

- الو... هونام خانوم؟!
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سریع به خودم اومدم: سلم... بابت صبح عذر مى خوام! مى خواستم بدونم وقت دارین كه

بریم پیش مامان پیرى... یعنى خانوم صالحى؟!

تو صداش خنده بود... سریع گفت: البته... من همین حوالى م... تا نیم ساعت دیگه اونجام...

- منتظرم... خداحافظ!

گوشى رو قطع كردم كه چهار تا چشم بهم خیره شد...

رها: پس بگو خانوم چرا نرفتن مهمونى!

سودا ساكت بود...

رها: خوشت اومده ازش؟!

سودا دیگه ساكت نبود: خفه شو...

رها با تعجب گفت: تو چرا جوگیر شدى؟!

سودا بهش توپید...

سریع گفتم: نه... اشتباه مى كنید...

سودا مشكوک نگام كرد و چیزى نگفت... مى دونستم واقعا ارمیا رو دوست داره... واسه

همین با اطمینان گفتم: سودا... باور كن دارى اشتباه فكر مى كنى!

بروم لبخند زد: مى دونم با مرام تر از این حرفایى! پس نیازى به توضیح نیست...
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دلم از این همه مهربونى ش لرزید و هیچى نگفتم... عوضش پا شدم و رفتم كه آماده بشم...

درست نیم ساعت بعد ارمیا پشت در بود... از رها و سودا خداحافظى كردم و زدم بیرون...

دست به سینه به ماشینش تكیه داده بود و نگاش به پنجره ى آپارتمانم خیره بود... متوجه

اومدن من نشده بود... براى اینكه متوجه من بشه با صداى نسبتا بلندى گفتم:

- سلم...

یه لحظه انگار ترسید... سریع چرخید سمتم و یه نفس عمیق كشید! انگار بدجور تو فكر

بود... خنده م گرفت كه گفت: منو ترسوندین...

- شرمنده... آخه بدجور تو فكر بودین...

درو واسم باز كرد و منم سوار شدم... درحالى كه به این فكر مى كردم كه دختر پولدارا هم

بهشون بد نمى گذره ها! پسراى خوشتیپ و پولدار واسشون درم باز مى كنن...

ارمیا سوار شد و بى حرف حركت كرد... یكم كه از مسیر گذشت گفت: فكر مى كنم خانوم

صالحى مى خوان رضایت بدن... اما به شرطها و شروطها...

چرخیدم سمتش: نبش قبر حرومه؟!

سرشو تكون داد: خب... وال چى بگم؟! من چیز زیادى نمى دونم...

چیزى نگفتم كه پخشو روشن كرد... یه آهنگ ملیم گذاشت... چقدر روحیات این آدم لطیف

بود! همیشه آهنگاى ملیم گوش مى كرد... برعكس سودا كه همیشه آهنگاى پر ضرب رو با

صداى بلند گوش مى كرد...
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با این كه دورم از تو... اما با یادت خوشم

تو رویاهام كنارت... دل تنگى مو مى كشم

با این كه دورم از تو... اما برات مى خونم

دلم مى خواد بمونى... تو پوست و خون و جونم

نرو از تو رویاهام... دلم مى گیره

با خیالتم خوشه... برات مى میره

مى خواستم قضیه ى دكتر صبحو بهش بگم ولى پشیمون شدم... بجاش گفتم:

- شما مى دونید اسم پدر فرضى من چیه؟!

خندید: چرا فرضى؟!

شونه بال انداختم: چون هنوز معلوم نیست واقعا پدرم باشه یا نه...

- راستش من چیز زیادى نمى دونم... در واقع هیچى نمى دونم...

دهنمو كج كردم! اینم كه هیچى نمى دونه... جلوى خونه ى مامان پیرى نگه داشت كه هر

دومون پیاده شدیم... بازم پریسا درو واسمون باز كرد و بازم انتظار واسه اومدن مامان

پیرى!
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چند دقیقه اى كه گذشت صداى پاشنه ى كفشاش اومد... بازم لباس مشكى! اما اینبار پوشیده و

با شال... نمى دونم چرا من هركارى مى كنم از این پیرى خوشم نمیاد... به احترامش

وایسادیم كه با دست اشاره كرد بشینیم...

پریسا واسه اونا قهوه و واسه من چاى آورد... ازش تشكر كردم كه بهم خندید و رفت...

مامان پیرى: خب؟! اوضاع چطوره؟!

فكمو دادم جلو: هنوز اتفاق خاصى نیفتاده... خواهشا اجازه بدین خودمون پیش بریم... بهم

اطمینان كنید...

آروم پلک زد و گفت: گفتم بیاى اینجا تا بگم من با نبش قبر مخالفتى ندارم...

نیشم باز شد...

- ولى شرط دارم...

سعى كردم چیزى نگم...

ارمیا: چه شرطى؟!

سرشو چرخوند سمت ارمیا و گفت: هونام قبلش با تو مى ره دفتر امجد و اون سندو امضا مى

كنه...

سریع گفتم: واسه چى؟!

با همون لحن پر صلبت همیشگى ش گفت: همین كه گفتم... دیگه خود دانى!
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مونده بودم چیكار كنم... به ارمیا نگاه كردم... تو فكر بود... نگاه منو كه دید رو به مامان

پیرى گفت: نبش قبر كى باشه؟!

مامان پیرى: امشب...

ارمیا متعجب گفت: امشب؟!

- آره... امجد همه ى كارا رو كرده... ولى گفتم كه... قبلش هونام باید سندو امضا كنه...

از جام پا شدم: قبوله...

ارمیا هم پا شد: خب دیگه ظاهرا مشكل حل شد... خداحافظ...

منم اومدم برم كه یه لحظه یه چیزى یادم اومد... یه قدمى كه رفته بودم جلو رو برگشتم:

خانوم صالحى! اسم پدر من چیه؟!

نگام كرد و بعد از چند لحظه سكوت گفت: خودت مى فهمى!

شونه بال انداختم و با ارمیا از خونه ش زدیم بیرون و رفتیم سمت دفتر امجد... منشى ش

گفت كه رفته یه جایى و چند دقیقه دیگه برمى گرده... ما هم نشستیم به انتظار... یه ده دقیقه

اى طول كشید كه اومد... با ارمیا دست داد و به من سلم كرد...

سرمو تكون دادم و جوابشو دادم...

امجد: بفرمائید تو اتاق من... عذر مى خوام...
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بعد جلو تر از ما وارد اتاق شد... ارمیا صبر كرد كه من داخل شم و بعد پشت سرم اومد تو

و درو بست...

روى یه مبل نشستم و ارمیا هم كنارم...

امجد یكم دفتر دستكاشو جا به جا كرد و گفت: خیله خب... خانوم صالحى با من صحبت

كردن گفتن به شرطى كه شما پاى سندو امضا كردین نبش قبر انجام بشه...

سرمو تكون دادم و رفتم سمتش... یه برگه رو بهم نشون داد: اینجا رو امضا كن دخترم...

امضا كردم كه یه برگه ى دیگه بهم دادم: اینم همین طور...

- این دیگه چیه؟!

- امضا كن...

برگه رو خوندم... سند یه باغ بود... سریع گفتم: امكان نداره...

امجد با مهربونى گفت: دخترم به خاطر خودت مى گم... امضا كن...

- آقاى امجد قرار بود فقط سند خونه باشه...

- دخترم لجبازى نكن... بزار كارا ثبتى بشه... وگرنه نبش قبر انجام نمى شه...

- خواهشا مى كنم...

- اما...
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- آقاى امجد...

- آخه...

- خواهش كردم...

باز اومد یه چى بگه كه ارمیا گفت: چه اصراریه... بعد از آزمایشا هم مى شه پاى سندا رو

امضا كرد...

امجد: بنده مامورم و معذور... خیله خب... الن ساعت هشته... اذان زده... تا نیم ساعت

دیگه مى ریم...

نمى دونم چرا اینقدر استرس داشتم... ارمیا بهم لبخند زد... از اون لبخندایى كه هر كسى رو

آروم مى كرد...

با امجد راه افتادیم سمت قبرستون... هوا تاریک شده بود... قبرستون خارج از شهر بود...

هرچى مى رفتیم انگار نمى رسیدیم...

- آقاى امجد كجا مى ریم؟!

خندید: صبر كن دخترم... دیگه داریم مى رسیم...

توى یه جاى تاریک كه انگار برق نداشت نگه داشت... نا خود آگاه ترسیدم... آروم زمزمه

كردم: ارمیا؟!

صداشو كنارم شنیدم كه زمزمه كرد: ترس نداره...
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هر سه تامون از ماشین پیاده شدیم... یه مرد سفید پوش و یكى كه یه لباس پاره پوره پوشیده

بود با دو تا چراغ قوه اومدن سمتمون... اونى كه سفید پوشیده بود یه قرآن دستش بود و اون

یكى یه كلنگ...

اون كه سفید پوشیده بود یه چراغ دستى رو داد به ارمیا و ارمیا روشنش كرد... تونستم یكم

بهتر اطرافو ببینم... همه ش دار و درخت بود... قبر باباى مام معلوم نیست تو كدوم جهنم

دره اى یه... راه افتادیم سمت جایى كه انگار قبرستون بود... البته من هیچ قبرى نمى دیدم...

بى اختیار خودمو به ارمیا چسبونده بودم... نمى دونم هونامى كه هر شب توى یه خونه ى بى

در و پیكر میون یه عالم آدم گرگ صفت زندگى مى كرد و نمى ترسید حال چرا اینقدر ترسو

شده بود...

سعى كردم چند تا نفس عمیق و آروم بكشم... پام رفت روى یه شاخه ى خشک شده و

شكست... بى اختیار جیغ كوتاهى زدم...

ارمیا سریع دستمو گرفت: نیازى نیست بترسى!

نفسمو دادم بیرون: من خوبم...

بعد سریع دستمو از تو دستش كشیدم بیرون...

آقاى امجد كه ازمون جلو تر بود برگشت سمتمون: مشكلى پیش اومده؟!

ارمیا: نه چیزى نیست...
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بعد بهم اشاره كرد كه جلوش راه برم... روبه اون مرده سفید پوشه كه جلوم بود گفتم: نبش

قبر حرومه؟!

برگشت و بهم نگاه كرد... با اینكه تو اون تاریكى چیز زیادى از صورتش ندیدم ولى همین كه

برگشت سمتم انگار یه عالم موج مثبت بهم داد كه آرومم كرد: بله دخترم... اگه میت سالم

باشه حرامه... چون دوباره باید فشار قبرو تحمل كنه...

سرمو تكون دادم: ولى الن كه چیزى از این آقا نمونده...

لبخندى زد و سرشو برگردوند و چیزى نگفت...

بلخره جلوى یه قبر واستادن... با تعجب به قبر نگاه كردم...

- اینكه سنگ قبر نداره...

امجد: امروز برداشتنش...

سرمو تكون دادم... حال انگار مى مردن همین امروز این یا رو رو به قول سودا گور به

گور مى كردن... یه لحظه خنده م گرفت... الن جاى سودا خالیه...

اون كه سفید پوشیده بود قرآنشو باز كرد و شروع كرد به خوندن... البته انگار حفظ بود چون

بعید مى دونم تو اون تاریكى چیزى مى دید... قرآن خوندنش كه تموم شد اون كه كنگ رو

دوشش بود شروع كرد به كندن... یكم كه گذشت خسته شدم و یكم دور تر ازشون نشستم...

ارمیا هم كنارم نشست و یه نگاه به اطراف انداخت... البته مى دونستم هیچى نمى بینه...

ارمیا: جاى خوف انگیزیه...
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خندیدم: شمام ترسیدین؟!

خندید: دروغ چرا؟! یكم...

صداى خنده م بلند شد...

ارمیا: چرا سند باغو امضا نكردین؟!

- نمى خواستم تا وقتى هیچى معلوم نیست چیزى نصیبم بشه... خونه رم مجبور بودم...

صداى امجدو شنیدیم: بیاین... دیگه داره مى رسه...

هر دومون سریع پا شدیم و رفتیم نزدیكشون... اونى كه داخل چاله بود از اون پایین داد زد...

البته صداش خوب مى رسید چون عمقش زیاد نبود...

- قبر كه خالیه...

براى چند لحظه نفهمیدم چى گفت! دقیقا قاطى كرده بودم... قبر خالیه؟! یعنى چى؟!

به ارمیا نگاه كردم... اونم دست كمى از من نداشت...

رو به امجد گفت: یعنى چى آقاى امجد؟!

امجد سرشو یكم خم شد و سرشو برد پایین و روبه همونى كه تو قبر بود گفت: یعنى چى؟!

مگه مى شه؟!
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گور كنه از همونجا گفت: من خودم یه عمره قبر مى كنم... حدش همین قدره دیگه... تازه این

قبر اصل سنگ نداره... كفنش كجاست؟

امجد: اون كه حتما پوسیده...

- كفن بپوسه سنگ كه نمى پوسه...

رو به ارمیا گفتم: سنگ چیه؟!

ارمیا: فكر كنم دور قبر سنگ مى زارن... منظورم داخلشه...

گیج بودم... توى یه روز چندتا شوک با هم؟! سرمو هى تكون تكون مى دادم كه افكارم منظم

بشن... طورى قاطى كرده بودم كه حس مى كردم هرآن ممكنه مغزم منفجر شه...

یه قدم رفتم عقب... قبر خالیه... یه قدم دیگه... پس هیچ جنازه اى در كار نیست... یه قدم

دیگه... دو حالت داره... یه قدم دیگه... حالت اول... یه قدم دیگه... یا یكى دزدیدتش... یه قدم

دیگه... كى یه جنازه رو كه بیست سال پیش دفن شده رو مى دزده؟!... یه قدم دیگه... به چه

دردش مى خوره؟!... یه قدم دیگه... پس كسى ندزدیدتش... یه قدم دیگه... حالت دوم... یه

قدم دیگه... یا از اولشم كسى نبوده... یه قدم دیگه... پس من بى هویتم... یه قدم دیگه و... پام

گرفت به یه شاخه و به عقب سوق پیدا كردم و...

سقوط... صداى جیغم سكوت اون جایى كه بهش مى گفتن قبرستونو شكست... و صداى ارمیا

كه فریاد زد: هونام؟!

دستمو به یه شاخه گرفته بودم... یه درخت بزرگ كنارم بود و زیر پام خالى... بجز اون

چیزى نمى دیدم... حتى نمى دونستم چقدر از زیر پام خالیه... و این خیلى بد بود!
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صداى ارمیا رو مى شنیدم: هونام؟! كجایى؟!

قدرت اینكه صداش كنمو نداشتم... شاخه هه یه صدایى داد و دستم ول شد... و باز هم

سقوط... این بار صداى جیغم بلند تر بود... چند تا قل خوردم و باز هم سقوط... این بار عمق

كمترى بود...

چشامو كه بسته بودمو باز كردم... ته یه گودال افتاده بودم... بى اختیار دست و پا مى زدم...

بى صدا... فقط صداى نفسام بود... یه چیزى روى صورتم وول مى خورد كه نمى دونستم

چیه... انگار كه سنگ كپ كرده باشم... بى حركت شده بودم... فقط لبام تكون مى خوردن...

حرفاى نامفهومى رو تكرار مى كردم كه خودمم نمى فهمیدم چى ن...

صداى ارمیا داشت نزدیک مى شد: هونام؟! كجایى؟! داد بزن دختر...

تنم یخ زده بود و قدرت تكلممو از دست داده بودم... اون موجود كه نمى دونستم چیه ولى

احتمال مى دادم حشره باشه! یه چیزى مثل عنكبوت بود باز روى صورتم حركت كرد...

همین یه عامل واسه تحریکم كافى بود كه حنجره مو بسوزونم... چنان جیغى زدم كه خودمم

كر شدم...

ارمیا از یه جایى پرید و سریع اومد بالى گودال و نور و زد رو صورتم... حتى قدرت اینكه

اون لحظه چشامو ببندم هم نداشتم... سریع دستشو دراز كرد و با یه لحن كه سعى مى كرد

آرومم كنه گفت: چته دختر؟! دستتو بده من...

فقط نگاش كردم...

شمرده شمرده گفت: هونام... هیچى نیست... حواست نبوده افتادى توى یه گودال كوچیک...

خب؟!
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بغض كردم: قبره؟!

ساكت شد... ولى زود گفت: نه... قبر نیست... یعنى شكل قبر نیست... گودالو كندن واسه

سوزوندن ریشه ى درخت...

سرمو چند بار پشت سر هم تكون دادم...

ارمیا: مى تونى بلند شى؟!

- آره... آره... آره...

اومدم پا شم كه دیدم تنم حس نداره... درد زیادى نداشتم... ولى انگار عضله هام از كار افتاده

بودن... و این بخاطر ترس زیادم بود... نمى دیدم ارمیا داره چیكار مى كنه! ولى دوست

داشتم هرچه زودتر منو از اون گودال نحس بكشه بیرون...

دستشو گرفت سمتم: فقط آروم باش و دستتو بده به من...

دستمو یكم حركت دادم... هنوز جاى زخم دیشب خوب نشده بود... حال سوزشش بیشتر شده

بود... با این حال به قول ارمیا سعى كردم آروم باشم... دستمو گرفتم بال... یكم بیشتر خم شد

كه بهم برسه...

دستمو كه گرفت گفت: خیله خب... حال مى تونى بیاى بال؟!

همون لحظه صداى بقیه اومد...

امجد: آقاى نیک زاد حالش خوبه؟!
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ارمیا داد زد: دارم كمكش مى كنم بیاد بیرون...

امجد داد زد: لزم نیست ما بیایم؟!

ارمیا: نه! چند دقیقه اى صبر كنید...

سعى كردم بشینم... دستم تو دست ارمیا بود... البته اون خیلى خم شده بود تا دستمو بگیره...

یه فشار به دستم داد و گفت: خوبه... حال من مى كشمت بال... خودتم كمک كن... خب؟!

سرمو تكون دادم و ارمیا توى یه حركت منو كشید بال... خودمم كمک كردم و پامو به ریشه

ى همون درختى كه ارمیا مى گفت گیر دادم و رفتم بال... حال پام نمى رسید كه بزارمش رو

زمین... باید یكم دیگه خودمو مى كشیدم بال... ولى از دست ناقصم نمى تونستم كمک

بگیرم...

ارمیا دستشو انداخت دور كمرم و قبل از اینكه دوباره بیفتم با یه حركت سریع كشیدم بال...

هردومون افتادیم كنار هم...

نفسمو دادم بیرون و براى چند لحظه چشامو بستم... ارمیا خم شد سمتم و گفت: خوبى؟!

جوابشو ندادم... بجاش گفتم: مرسى! اگه نیومده بودى حتما سكته مى كردم...

خندید و گفت: تو كه راست مى گى!

- حال چى مى شه؟! چرا قبر خالى بود؟!

یه لحظه ساكت شد و بعد با یه لحن جدى گفت: این وسط یه چیزى لنگ مى زنه... اصرار

خانوم صالحى به اینكه پاى سندو امضا كنى و بعدشم این قبر خالى!
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نمى دونم چرا اما یهو گفتم: فقط اینا كه نیست! امروز تیرداد منو بردم سونوگرافى و دكتر

گفت كه من واقعا...

خجالت كشیدم بقیه شو بگم...

- واقعا چى؟!

- واقعا حامله م!

احساس كردم از شدت شوكى كه بهش وارد شده سكته كرده... ولى وقتى صداشو شنیدم

فهمیدم احساسم اشتباه بوده...

ارمیا: یعنى چى؟! مطمئنى؟!

- دكتر كه اینو گفت! استغفرال شدم مریم مقدس...

خندید: ته توه قضیه رو درمیارم...

بعد سعى كردم پا شم...

ارمیا اومد كمكم كنه كه نزاشتم... همونطور كه لنگ مى زدم رفتم سمت اونجایى كه ازش

سقوط كرده بودم و بعدش قل خورده بودم تو گودال... ارمیا چراغ قوه رو واسم گرفته بود كه

جلومو ببینم... حال یكم واضح تر بود... از یه ارتفاع حدودا یک مترى افتاده بودم... البته

چون به شاخه آویزون بودم این ارتفاع زیاد بهم آسیب نزده بود... همونطور كه لنگ مى زدم

سعى كردم برم بال...
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این روزا چقدر بدبختى رو سرمه... دستامو گذاشتم بال و عمود نگه داشتم... كف دستم مى

سوخت اما اهمیتى ندادم! دوست نداشتم باز از ارمیا كمک بگیرم و البته نمى خواستم بیشتر

از این ضعیف جلوه كنم!

كافى بود اون لحظه تیرداد منو مى دید و باز دهنش وا مى موند كه بچه چطور زنده

س...خنده م گرفت... دستمو یكم فشار دادم كه خودمو بكشم بال... امجد كه بال سرم وایساده

بود خم شد كه بهم كمک كنه كه نزاشتم و خودم اومدم بال... به دردش مى ارزید...

ارمیا هم بعد از من اومد بال... كف دستمو مالیدم و رو به امجد گفتم: یعنى چى كه قبر

خالیه؟! سركاریم؟!

امجد: وال من خودمم موندم! این آدرسى بود كه خانوم صالحى دادن!

ارمیا كه بخاطر بال اومدن نشسته بود پا شد و گفت: شاید قبر اونجا نباشه...

امجد: نه ما صبح اومده بودیم همین جا بود...

ارمیا سعى كرد لحنش عادى باشه: كى سنگ قبرو برداشته؟!

امجد تیز نگاش كرد... هر چى نباشه طرف وكیل بود! عمرى با این چیزا سرو كار داشت...

مرده كه سفید پوشیده بود گفت: اگه كارى ندارین من دیگه باید برم...

امجد رو كرد بهش و خواست بهش پول بده كه دست امجدو پس زد: نبش قبر همین جورى

شم حرامه آقا! دیگه با پول قاطى ش نكن كه بدتر بشه...

امجد: ولى قبر كه خالى بود...
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مرد سفید پوش: حتما خدا نخواسته... خداحافظ!

و بعد با همون پسره كه كلنگش رو دوشش بود رفتن... باز موندیم ما سه نفر... ما هم كه

دیگه اونجا كارى نداشتیم... از اونجا زدیم بیرون... سوار ماشین كه شدیم بى اختیار یه نفس

راحت كشیدم...

به محض اینكه امجد راه افتاد گفتم: مگه واسه نبش قبر نباید از دادگاه حكم گرفت؟! اون وقت

كارا اینقدر زود راه افتاد؟! اصل گیریم كه جنازه اى هم بود... كى باید ازش نمونه بردارى

مى كرد واسه آزمایش؟!

امجد: دخترم پول خیلى وقتا كارا رو زودتر راه مى اندازه! در ضمن این كار ما قانونى

نبود...

ارمیا: یعنى مى خواید بگین شما از دادگاه حكم نداشتین؟!

امجد: ببینید... خانوم صالحى امروز با من اومدن و یه قبر كه اتفاقا سنگش تازه هم بود به من

نشون دادن و گفتن كه قبره پسرشونه...

سریع گفتم: اسمش چى بود؟! رو قبر اسمش چى بود؟!

امجد یه لحظه فكر كرد! انگار مى خواست یادش بیاد... بعد از چند لحظه سكوت گفت: اسمش

اشرف بود... آره... اشرف صالحى! ولى...

دوباره چند لحظه سكوت و بعدش سریع گفت: ولى تاریخ فوت نداشت...

ارمیا: مگه مى شه؟! خیلى وقتا شده تاریخ تولدو نمى زنن ولى فوت حتما باید باشه...
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امجد: نه نه! تاریخ تولدش بود ولى فوت نداشت! مطمئنم! یعنى روى سنگ قبرش تقریبا خالى

بود...

خم شدم به جلو: آقاى امجد مى دونید كى سنگ قبرو برید؟!

امجد سرشو تكون داد: نه دخترم... خانوم صالحى گفت خودش یكى رو مى فرسته...

فكمو دادم جلو: بیاین فكر كنیم جنازه اى هم بوده! چرا اینجا دفنش كردن؟! اصل معلوم نیست

كجا هست!

امجد: این جا باغ بزرگ خاندان صالحى یه! در واقع اجدادت اینجا زندگى مى كردن! پشت

اون قسمتى كه رفتیم یه عمارت بزرگ هست كه البته هیچى ازش نمونده! ولى...

باز ساكت شد و این بار یه گوشه نگه داشت! چراغ داخل ماشینو روشن كرد و طورى نشست

كه هم من و هم ارمیا ببینیمش...

- ولى چیزى كه از همه مشكوک تره اینه كه بعد از سال شصت و هشت دیگه كسى از این

خاندانو اونجا دفن نكردن! نمى دونم! طبق یه سرى آدابشون كه من ازشون سر درنمیارم!

سریع گفتم: خب این كجاش مشكوكه؟! خیلى هم خ...

حرفمو نصفه رها كردم! یه لحظه پیش خودم حساب كردم! من متولد هفتاد بودم! پس اونطور

كه مامان پیرى مى گفت پدرم چند ماه قبل از به دنیا اومدنم مرده! اگه یه حساب سرانگشتى

كنیم مى فهمیم كه تو همون سال هفتاد مرده! طبق گفته ى امجد از سال شصت و هشت به بعد

اینجا كسى رو دفن نمى كنن! پس... یه مسئله ى مجهول هست! اونم اینه كه چرا این یارو رو
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كه فرض مى كنیم پدر منه رو اینجا دفنش كردن و البته نه جسدى هست و نه تاریخ

فوتى؟؟؟؟؟؟؟!

ارمیا: یعنى مى خواین بگید ما قبر كسى رو كه نمرده یا اصل وجود نداره رو نبش كردیم؟!

امجد چونه شو خاروند: انگار اینطور به نظر مى رسه!

ارمیا خندید: موضوع داره جالب مى شه!

امجد: جالب ترش اینه كه چرا خانوم صالحى نخواستن از راه قانونى وارد بشن! خیلى بهشون

اصرار كردم ولى قبول نكردن!

ارمیا: بیاین موضوعو بازتر كنیم... خانوم صالحى بعد از بیست سال یادش مى افته كه یه نوه

ى پسرى داره...

پریدم وسط حرفش: اصل از كجا فهمیده كه من نوه شم؟!

امجد: از مسئول پرورشگاه... كه مشخصات شما رو بهش داده و گفته خانومى به اسم

صالحى همچین بچه اى رو تحویل داده!

- اونوقت چرا فامیلى من روشن فكره نه صالحى؟!

امجد: خب تو پرورشگاه عوض مى شه! ولى پرونده ى اصلى ثبت مى شه! در واقع سعى مى

شه واسه تغییر هویتتون! شما كه باید اینو بهتر بدونید!

راست مى گفت اینو یادم رفته بود!
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ارمیا: پس تو اینكه هونام نوه ى خانوم صالحى یه شكى نیست! درسته؟!

امجد: البته اون خانومى كه اینا رو به خانوم صالحى گفته فوت شده! چند ماه پیش...

نفسمو دادم بیرون: د بیا! اینم باید مى مرد؟!

امجد: خب اونطور كه من شنیدم خیلى مسن بودن... این آخریا آلزایمر گرفته بودن...

ارمیا: این طور كه پیداست ما به نتیجه اى نمى رسیم مگه اینكه...

امجد: مگه اینكه خانوم صالحى یا تیرداد بهمون كمک كنن...

دستمو مشت كردم... انگشت اشاره مو باز كردم: مامان پیرى رو فاكتور بگیرید چون اگه

قرار بود چیزى بگه تا الن گفته بود!

بعد با خودم زمزمه كردم: زنیكه انگار زورش میاد اصل حرف بزنه!

ارمیا: پس یه راه بیشتر نمونده! تیرداد!

- ولى اونم باید فاكتور بگیریم! اون اصل از همه خل تره! معلوم نیست این سمرو دوست

داره یانه! همین جورى كشكى مى خواد باهاش ازدواج كنه!

ارمیا آروم خندید و بعد رو به امجد گفت: آقاى امجد از اون عمارتى كه مى گید هیچى

نمونده؟! اصل اسم این منطقه اى كه اومدیم چیه؟؟!

خندیدم: نازى آباد!
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ارمیا هم خندید: اونم كه رد كرده!

بعد یه نگاه به دور و اطرافش انداخت: وال من اینجا موجود زنده اى نمى بینم!

- شما چیزى از این خاندان و اینا مى دونید؟!

امجد: چیز زیادى نه! من فقط چندساله كه وكیل خانوم صالحى م! تنها چیزایى كه مى دونستم

همینایى بودن كه بهتون گفتم!

سرمو تكون دادم: پس بریم كه كار كار خودمه! باید از زیر زبون این تیرى حرف بكشم!

هر دوشون خندیدن و امجد راه افتاد! فكرم همه طرفه مشغول بود! اون از دیشب كه تیرداد

اونطورى شد تو بارون و هى مى لرزید! بعدشم اتفاق صبح و حامله بودنم... حال هم یه قبر

خالى بهم نشون دادن و گفتن این یارو پدرته!!!!

جلوى دفتر حقوقى امجد پیاده شدیم... رفتیم و سوار ماشین ارمیا شدیم... چشامو بهم فشار

دادم كه فكر و خیال از سرم بزنه بیرون... مگه مغزم چقدر گنجایش داشت؟! هرچى عربى

خونده بودم پریده بود! باید حتما یه سر به آرمین مى زدم! شاید مى تونست كمكم كنه! این

روزاى آخر كه چیزى به كنكور نمونده بود! سه یا چهار روز... نه چهار روز... اصل

امروز چندمه؟! پاک قاطى كردم... دلم مى خواست فقط به كنكورم فكر كنم! ولى مگه مى

شد؟! یه عالم علمت سوال باهم به مغزم هجوم مى آوردن! داشتم زندگى مو مى كردما! یهو

یه مامان پیرى پیدا شد و زد به حالمون! هرچند اونى كه من بهش مى گم زندگى، زندگى

نبود! پوفى كردم! اینم قسمته كه فقط قسمت ما شده؟؟!

ارمیا: زیاد بهش فكر نكنید... به زودى همه چیز معلوم مى شه! آرا و نامزدش امروز

اومدن...
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با خودم فكر كردم! تنها چیزى كه واسم مهم نبود برگشتن آرا و نامزدش بود! ولى سعى كردم

خودمو مشتاق نشون بدم...

- خب؟!

- فردا شب تولدشونه دیگه!

- آها! مباركشون باشه!

- مگه شما نمیاید؟!

- نه! حال و حوصله شو ندارم! فكر كنم كاراى مهم ترى داشته باشم!

- ولى فرصت خوبیه... آرمین و آرا هر سال به نوع خاصى تولد مى گیرن!

گیج گفتم: مگه تولدم نوع خاص داره؟!

فرمونو چرخوند: باید ببینى تا بفهمى!

به این فكر كردم كه امشب ضمیر جمعى كه منو ارمیا به كار مى بردیم به مفرد تبدیل شده!

ارمیا جلوى خونه نگه داشت! قبل از اینكه پیاده بشم گفتم: ممنون كه كمكم كردى! هرچه قدرم

كه یه دختر شجاع باشه بازم یه دختره! با احساسات دخترونه! اگه امشب نبودى حتما سكته

مى كردم! جدى مى گم!

بهم لبخند زد: هركس دیگه اى هم جاى من بود این كارو مى كرد! شب بخیر...
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سرمو تكون دادم و پیاده شدم... رفتم سمت خونه و واسش دست تكون دادم! تک بوقى زد و

رفت...

درو باز كردم كه دیدم همه جا تاریكه... با دستم دنبال كلید برق گشتم و روشنش كردم...

براى یه لحظه از دیدن تیرداد كه دستشو گرفته بود به سرشو محكم فشار مى داد ترسیدم...

سریع با صدایى كه تحلیل رفته بود گفت: خاموشش كن...

گیج فقط نگاش كردم...

با یه لحنى كه ملتمس بود گفت: خاموشش... كن...

سریع چراغو خاموش كردم... تیرداد روى مبل ولو شد... انگار كه از هوش رفت... با

قدماى آهسته رفتم سمتش: هى تو... حالت خوبه؟!

نور كمى كه از لمپاى اتاقش مى اومد باعث شده بود ببینم كه سرشو تكون داد: خوبم...

خنده م گرفت: پس بدت چیه؟!

جوابمو نداد... به جاش چشاشو بست... بى توجه بهش رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض كردم!

طبق معمول تونیک آستین بلند و یه شلوار ساده با یه شال انداختم رو سرم... اومدم از اتاق

برم بیرون كه پاپى هم اومد دنبالم...

همونطور كه مى رفتم سمت آشپزخونه به تیرداد نگاه كردم... لرزش خفیفى داشت كه زیاد به

چشم نمى اومد... متوجه اومدن من نشده بود... همونطور كه حال روى مبل نشسته بود یه

چیزى رو به عضله هاش تزریق كرد... مات مونده بودم بهش... خاک تو سر معتاده؟؟؟!

نتونستم جلوى خودمو بگیرم و با داد گفتم: تو معتادى؟!
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بدون اینكه سرشو بلند كنه گفت: بیرون...

- واقعا كه... سمر خانوم مى دونن؟!

- بیرون...

مى خواستم چندتا لیچار بارش كنم ولى بى خیال شدم و همونطور كه هنوز یكم لنگ مى زدم

گفتم: من گشنه مه...

صداشو شنیدم كه آروم گفت: به درک...

سرمو با افسوس تكون دادم و رفتم تو اتاق... من مى خوام از این حرف بكشم؟! فردا باید برم

پیش همون دكتره... توى اتاق تست مى زدم...

پاپى هم هى اینور و اونور مى پرید... فكرم اونقدر مشغول بود كه اصل نمى فهمیدم چى مى

خونم...

چند ضربه به در خورد و بعدش صداى تیرداد: بیا بیرون یه چیزى بخور...

زمزمه كردم: كوفت بخورم قیافه ى تو رو نبینم...

با این حال چون خیلى گشنه م بود شالمو سر كردم و رفتم بیرون... لمپا رو روشن كرده

بود... روى میز جوجه كباب بود... دلم مى خواست بازم سر به سرش بزارم ولى انگار نه

من حالشو داشتم نه اون... پس بى خیال مشغول خوردن شدم... اونم فقط نشسته بود و منو

نگاه مى كرد... لیوان آبو گذاشتم رو میز كه گفت:

238



goldjar.blogfa.com
- چرا لنگ مى زنى؟!

نه شوكه شدم و نه به سرفه افتادم و نه غذا پرید تو گلوم... عوضش خیلى عادى گفتم: معمول

وقتى مى افتن لنگ مى زنن!

- نابغه! اینو خودم مى دونم! چرا افتادى؟!

قاشقو انداختم تو بشقاب و نگاش كردم: باید بگم؟!

- بله! باید بدونم! معلوم نیست كجا میرى و دارى چه بلیى سر بچه م میارى!

خوب شد منو ندید كه كجا افتاده بودم! بچه كه هیچى! خودمم داشتم سقط مى شدم! خنده م

گرفت و گفتم: نترس بچه زنده س... از تو هم سالم تره...

كنایه مو ندید گرفت و گفت: اگه دنبال كار مى گردى من مى تونم بهت كار بدم!

این بار شوكه شدم! این از كجا مى دونست من دنبال كارم؟! فكمو دادم جلو: تو از كجا مى

دونى من دنبال كار مى گردم؟؟!

شصتشو كشید گوشه ى لبش: هنوز مونده تا بفهمى من چیا مى دونم!

یعنى مى خواستم اون سرنگو كه زد به عضله هاشو بزنم تو گردنش تا بمیره... وقتى دید با

اون حرص دارم نگاش مى كنم خندید و همونطور كه از جاش پا مى شد گفت: شب خوش...

و رفت تو اتاقش و درو بست... مونده بودم تو كار این بشر... شونه بال انداختم و مشغول

خوردن شدم! باید از همه چیز سردربیارم... ولى چطورى؟! نمى دونم! غذا مو كه خوردم یكم
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خونه رو مرتب كردم و بعدش رفتم كه بخوابم... یه قرص خواب آور خوردم و درحالى كه به

آهنگ مورد علقه م گوش مى كردم خوابم برد...

صبح با صداى یک سره ى زنگ از خواب پریدم... اى تو روحت سودا... یعنى مطمئن بودم

سوداس ها... واسه همین همونطور خواب آلود پاشدم و رفتم سمت در... دیشب اونقدر خسته

بودم و ذهنم درگیر بود كه این همه خوابم واسش كافى نبود...

درو باز كردم و برگشتم برم سمت آشپزخونه كه صداى جیغش بلند شد: چرا دیشب زنگ

نزدى بهم كجا رفتین؟!

در یخچالو باز كردم...

سودا: كجا رفتین؟!

واسه خودم آب ریختم...

سودا: هوى با توام! نبش قبر چى شد؟!

آبمو كه خوردم همه چیو واسش تعریف كردم! چون مطمئن بودم ول كن نیست! حتى قسمت

گودالو هم فاكتور نگرفتم! چون مطمئن بودم فكر سودا باز تر از این حرفاست كه بخواد در

موردم فكراى ناجور كنه!

با چشاى گرد شده گفت: نـــــــــه!

- وال...

- آخه مگه مى شه؟! تاریخ فوتم نداشت؟!
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سرمو تكون دادم: من كه ندیدم! ولى امجد اینو مى گفت...

سودا سرشو تكون داد: آخه یعنى چى؟! من كه پاک گیج شدم... حال زود آماده شو بریم...

آماده شدم و باهم از خونه زدیم بیرون... به سودا آدرسو دادم و سودا جلوى همون ساختمون

نگه داشت!

پیاده شدیم و رفتیم تو... روبه منشى گفتم: خانوم دكتر وقت دارن؟!

سودا یكم خم شد: ایشون خانوم صالحى هستن!

منشى یه لحظه به من نگاه كرد و بعدش انگار قیافه مو یادش بیاد سریع فرستادمون تو...

همونطور كه به طرف در مى رفتم گفتم: چرا اینو بهش گفتى؟!

- مگه نگفتى وقتى اومدین اینا واسه تیرداد بلند شدن؟! به امتحانش مى ارزید...

خندیدم... سودا هم به موقع ش كلک مى شد... خانوم دكتر به محض دیدن ما خندید و پا شد...

البته جاى تعجبم نداشت... بهمون تعارف كرد بشینیم و بعد گفت: چى میل دارین خانوما؟!

- هیچى!

سودا: از طرف من حرف نزن! من قهوه...

خانوم دكتر خندید و سفارش سه تا قهوه داد... از همون لحظه مى دونستم كه به اون نوشیدنى

تلخ دست نمى زنم...
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دكتره از اون ژستاى توى فیلما گرفت و دستاشو تو هم قفل كرد و گذاشت رو میز و یكم خم

شد و گفت: خب؟! چه كارى از دست من ساخته س؟!

بى مقدمه گفتم: چرا دیروز گفتین من حامله م؟! در صورتى كه مى دونید اینطور نیست؟!

یه لبخند زد و گفت: دروغ نگفتم عزیزم... بچه تم پسره...

فكم رو هوا مونده بود... حتى قدرت اینو كه به جلو هولش بدم هم نداشتم... به آرومى پلک

زدم... حرفى واسه گفتن نداشتم...

سودا خندید: ایول... یعنى مى خواید بگید هونام راست راستكى مریم مقدس شده؟!

دكتره خندید: نه عزیزم! ایشون واقعا باردارن...

سودا: خیله خب... من رشته م پزشكیه... دوباره مى شه سونوگرافى كنید؟!

یعنى چشام افتاد كف پام! سودا كى پزشكى خونده؟! وقتى دید دارم با تعجب نگاش مى كنم

یواشكى یه چشمک بهم زد! فهمیدم داره دكتره رو فیلم مى كنه كه طرف بترسه...

ولى اونم خیلى عادى گفت: من مشكلى ندارم... عزیزم دراز بكش...

مونده بودم چیكار كنم كه سودا گفت: پاشو دیگه هونام...

همون موقع در باز شد و یه خانوم مسن با سینى قهوه اومد تو و بى حرف گذاشتشون رو میز

و رفت...
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منم دراز كشیدم... بازم اون چیزه رو كه نمى دونستم چى بودو كشید رو شكمم...

خانوم دكتر: ایشون مثانه شون پر نیست...

سودا: عیبى نداره هونام از این قهوه ها یكى بخور...

بهش چشم غره رفتم! خوبه مى دونه من قهوه نمى خورما... از تخت اومدم پایین و از آب

سرد كن چندتا لیوان آب خوردم... بعدشم رفتیم بیرون منتظر شیم تا وقتى من دستشویى م

بگیره دكتر به بقیه ى مریضاش برسه...

به محض اینكه روى صندلى نشستم گفتم: چرا بهش دروغ گفتى؟!

سودا: خب به امتحانش مى ارزه... بزار ببینیم چى به چیه دیگه! من تو فیلما دیدم یه چیز سیاه

هى تكون تكون مى خوره...

خنده م گرفت و هیچى نگفتم... چند دقیقه بعد كه اوضاع روبه راه شد رفتیم تو و باز همون

چیزه رو هى كشید رو شكمم و به سودا توضیح مى داد كه این جنینه و این قلبه و اینم فلنه و

اون بهمانه... سودا هم هى الكى سرشو تكون مى داد و مى گفت: صحیح... صحیح...

بلخره اجازه دادن من پا شم... سودا دستمو گرفت: بریم هونام جان باید به فكر سیسمونى

باشیم...

اونقدر گیج بودم كه اصل به حرفش نخندیدم! عوضش دكتر خندید...

از مطب كه زدیم بیرون گفتم: یعنى چى؟! مگه مى شه من حامله باشم؟!

سودا: نمى دونم ولى این دكتره انگار خیلى جدى بود!
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- باید بریم یه جاى دیگه ویزیت بشم...

سودا: الن كه وقت نیست! بریم كه باید واسه آرا و آرمین كادو بخریم... تو هم نگران نباش

فوقش بچه ت رشد كنه و با یه آمپول مى ندازیش نگران نباش بابا...

بهش چشم غره رفتم و سوار ماشین شدم... سودا واسه آرا دستبند و واسه آرمین زنجیر

خرید... منم واسه شون ادكلن جفت خریدم... نه خیلى ارزون و نه خیلى گرون... نمى تونستم

واسه حفظ ظاهر چیزى رو نشون بدم كه نیستم... پس همونى رو خریدم كه تو وسعم بود...

البته الن... بعید مى دونستم تا یه ماه پیش مى تونستم همچین ادكلنى بخرم...

طبق معمول از سودا اصرار كه بریم پیش خانوم شهابى و از من انكار... آخرشم حرف

خودشو به این بهونه كه واسه عروسى رها نرفتیم و الن باید بریم پیش برد...

دو ساعتى زیر دست خانوم شهابى بودیم... وقتى كارش تموم شد مثل كسى كه از قفس آزاد

شده از جام پا شدم...

موهاى منو ساده جمع كرده بود! البته باز و بسته ش فرقى نمى كرد چون من شال مى زاشتم!

سودا هم موهاشو فر كرده بود و آرایش چشمش خیلى بهش مى اومد و خوشگلش كرده بود...

منم واسم مهم نبود خوشگل شدم یا نه... پس یه نگاه سرسرى به خودم انداختم و مانتو و

شالمو پوشیدم...

از اونجا كه زدیم بیرون برگشتیم خونه و آماده شدیم... سودا همون لباس سرمه اى كه دیروز

واسه من انتخاب كرده بودو پوشید و منم یه كت و شلوار طوسى! البته مى خواستم همون

شكلتى رو بپوشم كه سودا نزاشت...
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سودا: تو كه خودتو خفه كردى با این كت و شلوارا! ل اقل یه مدل دیگه شو بپوش... گیر داده

به همون شكلتیه...

خندیدم و راحتش گذاشتم كه هرچقدر مى خواد غر بزنه!

رها با على مى اومد! پس من و سودا با هم رفتیم... سودا جلوى یه خونه ى ویلیى نه چندان

بزرگ نگه داشت! پیاده شدیم... سعى كردم به این فكر نكنم كه من از این قماش نیستم!

سودا زنگو فشار داد: بیا دیگه! چرا اونجا واستادى؟!

به خودم اومدم و رفتم سمتش... در باز شد و رفتیم داخل حیاط... آرمین و آرا و یه پسره

دیگه كه دست آرا رو گرفته بود جلوى در بهمون خوش آمد گفتن...

واسم عجیب بود كه خونه تاریک بود و فقط نور كمى از پنجره ها مى اومد... كه البته بخاطر

پرده ها اونم خیلى خیلى كم به نظر مى اومد...

داخل خونه كه شدیم با تعجب به اطرافم نگاه كردم... این دیگه چه تولدیه؟! دور تا دور یه

سالن بزرگ شمع هاى قرمز كه شكل قلب بودن توى جا شمعى هاى شیشه اى و خوشگل

چیده بودن... مى شد گفت یه دایره ى خیلى خیلى بزرگ كه دورش مبل چیده بودن و همه

نشسته بودن... اون بین نگام به تیرداد و سمر كه كنار هم نشسته بودن افتاد...

سودا هم مثل من تعجب كرده بود... آرا خندید و گفت: چیه بابا؟! همه میان مات مى شن؟!

برین بشینید...

با سودا رفتیم و نزدیک على و رها كه تو بغل هم نشسته بودن نشستیم... سودا كنار رها

نشست و آروم از پهلوش ویشگون گرفت كه رها پرید...

245



goldjar.blogfa.com
على سریع گفت: چى شد عزیزم؟!

رها: هیچى گلم... زنبور بود...

حالم داشت بهم مى خورد....

على كه انگار مى دونست منظور رها از زنبور كیه خندید و هیچى نگفت... فضا كل ساكت

بود... البته صداى پچ پچاى زوج ها مى اومد ولى انگار كسى دلش نمى خواست این سكوت

بشكنه! واسه همین حرفاشونو تو قالب پچ پچ به هم مى زدن...

آرا اومد وسط دایره و گفت: خب... اونایى كه قبل تو جشن تولد ما بودن مى دونن قضیه

چیه... ولى امشب چندتا دوست جدید داریم كه انگار خیلى هم تعجب كردن!

بعد به من و سودا نگاه كرد و خندید: امشب قرار نیست اینجا بزن و بكوب باشه! البته هستا!

ولى نه اونطور كه شما فكر مى كنید... قبلش بریم شام بخوریم كه من گشنه مه...

همه پا شدن و رفتیم سمت یه سالن دیگه... انواع غذاهاى رنگارنگ... البته انگار فقط واسه

من عجیب بودن... چون بقیه خیلى معمولى مشغول شدن... از سر میز نگامو به هركى كه

مى شناختم دوختم... بى بى فرى و دارو دستش كنار هم مشغول بودن و هر از گاهى پچ

پچشون به خنده تبدیل مى شد...

تیرداد و سمر كه خیلى معمولى كنار هم نشسته بودن و غذاشونو مى خوردن... انگار نه

انگار كه نامزدن! یه لحظه با على و رها مقایسه شون كردم! هیچ شباهتى نداشتن! سمر یه

نگاه به من انداخت!

نگاهش یخ زده بود! انگار اتفاق پریشب فراموشش شده بود! یادش رفته بود كه من نجسم! یه

طورى نگاهم مى كرد كه انگار من نیستم! خالى!
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اهمیتى ندادم و نگامو ازش گرفتم! ارمیا و چند تا پسر دیگه... اونام معمولى بودن... آرمین

كه كنار ارمیا نشسته بود و داشت منو نگاه مى كرد... سریع نگامو چرخوندم سمت سودا كه

كنارم نشسته بود! داشت با چشاش ارمیا رو قورت مى داد!

خنده م گرفت و یكم از غذام كه نمى دونستم اسمش چیه رو گذاشتم تو دهنم! ایـــى! چقدر

بدمزه بود! فكمو دادم جلو و چنگالو انداختم تو بشقاب...

ارمیا سرشو بلند كرد و با دیدن سودا بهش لبخند زد كه سودا غش كرد!

- جمع كن خودتو تنه لش...

نگام كرد: ها؟!

- هیچى غذاتو بخور...

غذا خوردن كه تموم شد همه باز برگشتن تو همون سالن... آرا یه موزیک آروم گذاشت و

گفت: همه بیاین تانگو برقصیم...

زوج ها دست همدیگه رو مى گرفتن و مى رفتن وسط... سمر و تیردادم... همدیگه رو بغل

كرده بودن و الكى تو جاشون وول مى خوردن...

دم گوش سودا گفتم: اینا دارن چیكار مى كنن؟!

سودا چشاشو گرد كرد: دارن مى رقصن دیگه...
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اخم كردم... این چه رقصیه؟! تو فیلما دیده بودم ولى فكر نمى كردم اینقدر مسخره باشه...

دستمو گذاشتم زیر چونه مو بهشون خیره شدم! ارمیا اومد سمتمون و روبه ما گفت: خانوما

كدومتون افتخار مى دین؟!

خندیدم كه سودا گفت: ماشال چه خوش اشتهایین!

خنده م بیشتر شد: من كه رک بگم بلد نیستم! سودا تو پاشو...

سودا با كمال میل پا شد و رفتن وسط... از كاراش سر درنمیاوردم! یعنى عشق اینقدر آدمو

تغییر مى ده؟! سودا هیچوقت به همین راحتى با هر پسرى گرم نمى گرفت و بهشون رو نمى

داد!

- چرا تنهایین؟!

سرمو چرخوندم كه دیدم آرمین كنارم نشسته... چیزى نگفتم كه گفت: همیشه گوشه گیرین؟!

- نه نه! برعكس! این چند روزه یكم ناخوش احوالم...

سرشو تكون داد و گفت: درسا چطور پیش مى ره؟!

- خب! خوب نیست! عربى رو خیلى مشكل دارم!

انگار كه خیلى خوش حال شده باشه گفت: این كه خیلى خوبه... یعنى نه... مى تونید رو

كمک من حساب كنید...

تا خواستم سرمو برگردونم و جوابشو بدم نگاه خیره ى تیرداد و دیدم كه از بالى شونه ى

سمر به من نگاه مى كرد!
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اصل نتونستم نگامو ازش بگیرم و جواب آرمینو بدم... همین طورى بهش خیره بودم... سمر

سرشو بلند كرد و نگاش كرد... رد نگاشو گرفت و منو دید! هیچ عكس العملى نشون نداد!

انگار از اون دسته آدماى نا امید بود...

رقصیدنشون كه تموم شد همه نشستن سر جاشون! چه تولد چرتى! كسل كننده بود! آرمین پا

شد و رفت یه گیتار آورد و همه از روى مبل پا شدن و اومدن وسط شمعا نشستن... بغل تو

بغل همدیگه... دخترا دست همو گرفتن و پسرا هم دست همدیگه...

دو گروه روبروى هم... جلوى من دقیقا تیرداد نشسته بود و سمت چپ و راستم سودا و

رها... سمرم كنار رها نشسته بود... رها در گوشم گفت: اینا چرا همچین مى كنن؟! این چه

تولدیه؟!

شونه بال انداختم: ارمیا مى گفت خاصه! چه مى دونم وال؟! رها؟!

- جونم؟!

خندیدم: من على نیستما!

- مسخره! بنال!

- آها! سمر تو عروسى تون چیكار مى كرد؟!

- دوست صمیمى عسله... واى على خیلى باهاش دعوا كرد... آخرش گریه ش گرفت و گفت

یعنى من ارزشم از اون دختره كمتره؟! على م نه گذاشت و نه برداشت گفت: صد تاى تو مى

ارزه به یه تار موى اون دختر پاک كه امثال تو بهش مى گن نجس...
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بى اختیار لبخند زدم بهش...

آرا: خب كى شروع مى كنه؟!

نامزدش: من...

سودا سریع گفت: آقا به ما هم بگید چه خبره دیگه...

آرا: امشب یه جورایى شب شعره... البته اشعار حافظ و سعدى نیست! همه یه قسمت یا اگه

خواست كل یه شعرو به كسى كه دوستش دارن چه تو این جمع باشه چه نه تقدیم مى كنه! اگه

خواست مى تونه بگه به كى!

اومدم بگم من نیستم كه آرا گفت: همه باید بخونن!

فرشته: بابا ما از این لوس بازیا خوشمون نمیاد...

آرا خندید: اولش مسخره به نظر میاد! یه چند نفر كه خوندن جالب مى شه...

آرمین شروع كرد به گیتار زدن و نامزد آرا با یه لحن خنده دار شروع كرد به خوندن: 

كل دنیا رو گشتم چشو وا كردم دیدم تو رشتم

حال دیگه ولت نمى كنم دنبالتم همه ش من

اى تى جان قوربان جان چقده تو ماهى

بگو واسم درست مى كنى تو سبزى پلو با ماهى؟!
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همه خندیدن و آرا مى خواست پاشه بره بكوبه پس كله ى نامزدش...

نامزدش: بابا من پشیمون شدم! دختر رشتى به ما نیومده من همون دختر آبادانى رو مى

خونم!

باز همه خندیدن كه نوبت به نفر بعدى كه آرمین بود رسید...

ارمیا: آرمین عربى بزن...

آرمین خندید و خوند:

نمى شه بى تو بود و نمى شه بى تو سر كرد

هرجا كه حرف عشقه باید تو رو خبر كرد

با تو دارم مى رسم من به آرزوهام

خودت مپ دونى جز تو هیچكسى رو نمى خوام

آرمین همین چند یه ذره رو خوند و بعد گیتارو داد دست تیرداد: دیگه خودت بلدى بزنى كه...

تیرداد خندید و گیتارو گرفت و شروع كرد:

خانه خراب تو شدم به سوى من روانه شو

سجده به عشقت مى زنم منجى جاودانه شو
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اى كوه پر غرور من سنگ صبور تو منم

اى لحظه ساز عاشقى عاشق با تو بودنم

روشن ترین ستاره ام مى خواهمت مى خواهمت

تو ماندگارى در دلم مى دانمت مى دانمت

نور شمع ها كه به صورتش مى خورد زیبایى شو چندبرابر مى كرد كه نمى شد ازش چشم

پوشید!

سرشو بلند كرد و یه نگاه به من انداخت و چشاشو بست:

اى همه ى وجود من نبود تو نبود من

اى همه ى وجود من نبود تو نبود من

چشاشو باز كرد و این بار به سمر نگاه كرد... نمى دونم چرا اما حس كردم دلم مى خواد بازم

منو نگاه كنه... چون رها پیشم بود نمى تونستم سمرو ببینم... واسه همین بى خیالش شدم...

این بار نوبت ارمیا شد...

اونم بى حرف گیتارو گرفت و شروع كرد:

با این كه دورم از تو اما برات مى خونم

دلم مى خواد بمونى تو پوست و خون و جونم
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نرو از تو رویاهام دلم مى گیره

با خیالتم خوشه برات مى میره

نرو از تو رویاهام دلم مى گیره

با خیالتم خوشه برات مى میره

همون آهنگى بود كه دیروز تو ماشینش گوش دادم...

ارمیا گیتارو داد به نفر بعدى كه على بود... على گلوشو صاف كرد و گفت: اهم اهم! من یه

آهنگ ار على رها مى خونم...

همه با تعجب نگاش كردن كه گفت: چیه بابا! على رها اسم یه خواننده س...

بعد شروع كرد:

مال هم مى شیم ما امشب تا یه چند لحظه ى دیگه

فقط چشمام كه باهات نیست دلمم همینو مى گه

حال مى شه از نگاهت شوق دوست داشتنو فهمید

باورش اول سخت بود ندارم ذره اى تردید
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به رها كه محو على شده بود نگاه كردم! بدبخت عاشق! خوندن همه ى پسرا كه تموم شد

نوبت به دخترا رسید... چند نفرى كه خوندن نوبت به سودا رسید... اونم شروع كرد:

كاسه كوزه تو جمع كن برو از این خونه امشب

كاسه كوزه تو جمع كن برو كه به خونه تو تشنه م

همه خندیدن كه سودا گیتارو داد دست من! مونده بودم چیكار كنم! من كه بلد نبودم بزنم!

تیرداد گفت: بده من واست مى زنم...

گیتارو از جلوم برداشتم و بردم دادم بهش... اولش اومدم از زیرش در برم كه گفتن نمى شه

و همه خوندن تو هم باید بخونى!

منم به اجبار قبول كردم تنها آهنگى رو كه بلدم بخونم! نگامو به تیرداد كه دستش روى سیماى

گیتار منتظر شروع من بود دوختم و خوندم:

زخم زبون مردمم واسه دل من عادیه

همه مى گن قد تو نیستم آخه دستام خالیه

حال مى خوام بهم بگى آخر این قصه چیه؟

اونى كه دوسش دارى منم یا كس دیگه؟

سرشو بلند كرد و نگام كرد! از اون نگاها كه دل هر دخترى رو مى لرزوند! ولى دل منم

لرزوند؟! چشامو بستم و سعى كردم بى اهمیت باشم!
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اگه با من بمونى بى خیال حرف مردم

واسم مهم نیست كه بیاد یه درد دیگه م روى دردام

بگو كه دروغ مى گن كه تو منو دوست ندارى

بگو بجز من تو دلت دیگه كسى رو ندارى

سنگینى نگاشو خوب حس مى كردم... با این حال چشامو باز نكردم...

اگه كه حرف تو هم با حرف مردم یكیه

تو هم مى گى كه زندگى مگه به این سادگیه

اگه تو منو نمى خواى فقط به من نگاه بكن

چیزى نگو خودم مى فهمم اسم منو صدا نكن

اگه واست زیادى م مى رم از اینجا بخدا

شایدم قسمت اینه كه ما بشیم از هم جدا

غصه ى قلبمو نخور عادت داره به بى كسى

خودمو قانع مى كنم كه ما به هم نمى رسیم...
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اونقدر رفته بودم تو حس كه اصل یادم رفته بود نمى خواستم بخونم! خوندنم كه تموم شد

چشامو باز كردم... برخلف بقیه كه مى خوندن و همه یه چیزى مى گفتن و مسخره بازى

درمیاوردن و مى خندیدن این بار همه ساكت بودن...

سكوت بینمونو سمر شكست... البته نه با حرف زدن... بلكه وقتى پرت شد به عقب جا شمعى

افتاد و برگشت و شمع از توش افتاد و پاركت كف اتاق آتیش گرفت... آرا سریع دوید و با

صندلش آتیش كمى كه گرفته بودو خاموش كرد...

فكر كردم تیرداد میره سمت سمر ولى گیتارو انداخت و دوید بیرون... همه با تعجب به

رفتنش نگاه كردن... آرا سریع خودشو به سمر رسوند... گنگ بهش نگاه مى كردم... مى

لرزید... درست مثل تیرداد... گیج شده بودم! تیرداد دوید اومد تو و همه رو كنار زد و سریع

به سمر یه چیزى رو تزریق كرد! با دقت نگاش كردم! همونى بود كه دیشب به خودش

تزریق كرد! سمر ام اس داشت! و...

تیردادم... اونم ام اس داشت؟! نمى دونم چرا اما حس كردم حالم داره دگرگون مى شه! نه!

امكان نداره! تیرداد نمى تونه ام اس داشته باشه!

چند دقیقه اى كه گذشت سمر حالش جا اومد... همه با تعجب نگاش مى كردن... هیچ كس

حرفى نمى زد! یهو سمر زد زیر گریه و خودشو انداخت تو بغل تیرداد... تیردادم بلندش كرد

و رفتن...

همین... و همه بهشون خیره شده بودن... هیچ صدایى از كسى درنمى اومد... آرمین سعى

كرد جو عوض كنه: آرا پاشو برو كیكو بیار دیگه...

آرا هم الكى خندید: باشه بابا شكمو...
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بعد پا شد و با مسخره بازى ضایعى كیكو آورد و بریدن... كادو ها رو بهشون دادیم و مى

خواستیم بریم كه باز سر و كله ى تیرداد پیدا شد... همه نگاش كردن... بدون اینكه اهمیتى بده

رو به من گفت: مى رسونمت...

نمى دونم چرا اما حوصله ى سر به سر گذاشتنشو نداشتم واسه همین سریع پا شدم!

سوار ماشین كه شدیم مونده بودم چى بگم... ولى هرجور شده بود باید ته و توه قضیه رو

درمى آوردم... واسه همین گفتم: تو تک فرزندى؟!

فرمونو یه حركت كوچیک داد: آره...

- باباتم؟!

نگام كرد: آره...

جا خوردم... ولى سعى كردم بروى خودم نیارم: یعنى هیچ وقت عمویى نداشتى؟! یا عمه

اى؟!

بازم یه نگاه كوچیک بهم انداخت: یه عمه داشتم كه سال ها پیش مرده... قبل از فوت پدرم...

چشام داشت از حدقه در مى اومد: عمو چى؟!

- من اصل عمو ندارم...

به معناى واقعى كلمه جا خوردم! عمو نداره؟! گیج نگاش كردم... ولى نمى دونستم چى باید

بگم! یعنى چى باید مى گفتم كه شک نكنه؟؟! مسلما نمى تونستم بگم اااا واقعا؟! خب بیشتر

بگو! اون وقت یكى از همون نگاه هاى خشنش بهم مى انداخت یا چشم غره مى زد بهم!
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پس زدم به جاده ى بى خیالى... ولى تا اومدم یه چى بگم گفت: امشب مى ریم خونه ى من...

تو جام جا به جا شدم: واسه چى؟!

نیم نگاهى بهم انداخت و گفت: هر روز دارى یه بلیى سر خودت میارى! معلوم نیست فردا

پس فردا خودتو كجا بندازى! یه روز لنگ مى زنى یه روز مى افتى!

بعد با یه لحن خاص ادامه داد: نمى خوام اتفاقى واسه بچه م بیفته...

زیر لب به خودم و خودشو بچه اى كه مونده بودم تو كارش فحش دادم... فردا حتما باید برم

پیش یه دكتر دیگه! و البته پیش مامان پیرى! باید بهش بگم كه قبر خالى بوده!! زنیكه ى

روانپریش... معلوم نیست چشه! ما رو فرستاده پى قبر خالى! اینم شانسه ما داریم؟! لپ لپ

كه بخریم پوچه! قبر بابامونم پوچه! وال! حال تازه این یارو مى گه من اصل عمو ندارم!

نفسمو دادم بیرون و به این فكر كردم كه بدم نیست برم خونه ش... مى تونم به سودا بگم به

سمر خبر بده كه من خونه ى تیردادم! ولى سمر كه حالش بده! مى ترسم بدتر بشه! ما كه

شانس نداریم! اینم مى افته مى میره مى افته گردن من!

تیرداد جلوى خونه نگه داشت و هردومون پیاده شدیم... سوار آسانسور كه شدیم تو آینه به

خودم نگاه كردم! چقدر قایفه م با هونام یه ماه پیش فرق مى كرد! توى این یه ماه چقدر

اتفاقاى پشت سر هم واسم افتاده بود...

تیرداد: حالت خوبه؟!

- ها؟! آره...
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- پس چرا هى سرتو تكون مى دى؟!

- چیزى نیست! یكم قاطى كردم! سمر حالش خوبه؟!

نگاشو به شماره هایى كه داشتن عوض مى شدن انداخت... در باز شد و اومدیم بیرون...

تیرداد: آره... چیزیش نبود!

- مریضه؟!

یه جورى نگام كرد و با یه لحن خاص گفت: یعنى مى خواى بگى نمى دونى؟!

جا خوردم... ولى خودمو نباختم! شاید داشت یه دستى مى زد...

- از كجا باید بدونم؟!

درو باز كرد و همونطور كه مى رفت تو گفت: مى خواى بگى آرمین بهت نگفته؟!

سر در خشكم زد! دلم مى خواست سرمو بكوبم به دیوار... ولى نه اینم قدیمى شده! دلم مى

خواست سرمو بزارم لى در آسانسور كه وقتى بسته شد سرم از تنم جدا بشه! این جورى

بهتر بود! وگرنه اگه همین طورى پشت سر هم به مغزم فشار مى اومد بى تردید مى پوكید...

تیرداد و رفت و وسایلشو جمع كرد... منم چیزى نداشتم كه بردارم! چند دست لباس ساده... با

كتاباى تستمو و پاپى! این خیلى مهم بود!
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از اتاق اومدم بیرون... یه ساکم دست راستم بود و دوتا كتاب كه تو ساک جا نمى شدن تو

دست چپم... پاپى هم خودشو چسبونده بود به پاى راستم كه اگه ساكو یه لحظه ول مى كردم

اون زیر له مى شد!

تیرداد از اتاق اومد بیرون... روى اون حالتایى بود كه نمى شد باهاش حرف زد! به عبارتى

سگ بود! منم چیزى نگفتم! بى حرف ساكو كتابا رو از دستم گرفت... یه نگاه بهشون انداخت

و گفت: تو دیپلم دارى؟!

سرمو تكون دادم...

اخم كرد: مگه نمى گى از پرورشگاه فرار كردى و شبا رو آسفالت مى خوابیدى...

اومدم تو حرفش: مى خواى اون روزا رو یادم بندازى؟!

همونطور كه مى رفت طرف در گفت: نه واسم جالبه كه با این وضع چطور درس خوندى!

خیلى جدى گفتم: نهضت سواد آموزى!!!

سرشو تكون داد و رفت بیرون... منم دنبالش درو كلید كردم و راه افتادیم...

جلوى یه خونه ى دوبلكس نگه داشت... در مورد خونه ش نظرى نداشتم! این روزا از این

خونه ها زیاد مى دیدم! اولش مامان پیرى! بعدشم آرمین و حال م تیرداد! فقط خونه ى ارمیا

رو ندیدم!

من جلوى در ورودى پیاده شدم و تیردادم ماشینو برد تو پاركینگ... یه نگاه به حیاط انداختم!

با چراغایى كه پایه هاى كوتاهى داشتن و شكل قارچ سفید بودن روشن شده بود... بین چراغا

هم یكى در میون شمشادایى كه مربعى شكل داده شده بودن بود...

260



goldjar.blogfa.com

وسایل رو برداشت و در ماشینو بست و اومد درو باز كرد و بهم اشاره كرد برم تو...

همونطور كه به سودا اس ام اس مى دادم رفتم تو: اومدیم خونه ى تیرى! امشب به سمر

بگیم؟!

سرمو از رو گوشى بلند كردم و به اطرافم نگاه كردم! از دیدن خونه ش تعجب نكردم و چشام

نیفتاد كف پام... انتظار همچین دم و دستگاهى رو ازش داشتم! ولى مشكلش این بود كه زیادى

شلوغ پلوغ بود...

ناخود آگاه سوت كوتاهى زدم... این جا خونه س یا بازار شام؟! به قول رها شتر با بارش

اینجا گم مى شد! خندیدم و اومدم برم سمت یه مبل كه یه چیزى زیر پام قل خورد... نگاه

كردم كه دیدم لیوان شراب خورى بود كه قل خورد و رفت به پایه ى یه راحتى گیر كرد... با

احتیاط از روى پلیورى كه جلوى پام بود رد شدم...

تیرداد خنده ش گرفته بود: ببخشید خیلى وقته كه اینجا رو مرتب نكردم... یعنى مستخدمم رفته

مرخصى!

سرمو تكون دادم و با تعجب به یه ظرف شیشه اى كه توش آب بود و توى آب قرص و دارو

بود نگاه كردم... چرا توى آب بودن؟؟؟! تیرداد كه رد نگامو دزدید سریع رفت سمت ظرف و

برش داشت و رفت سمت آشپزخونه... كنجكاو بهش نگاه كردم... وقتى به نتیجه اى نرسیدم

شونه اى بال انداختم و رفتم سمت راه پله كه یه اتاق واسه خواب امشبم پیدا كنم... به گویى

كه پایین نرده ها بود نگاه كردم... صورتمو عجیب غریب كرده بود... یكم عقب جلو شدم...

دماغم گنده شده بود و پیشونى م بلند... رفتم جلو... حال برعكس...

تیرداد: دارى چیكار مى كنى؟!

خنده م گرفت ولى گفتم: هیچى! مى خوام برم یه اتاق پیدا كنم...
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- آها! اتاق من سمت راسته...

سریع از پله ها رفتم بال... توى یه راهروى كوچیک بودم كه واسم اس ام اس اومد... بازش

كردم...

سودا: آره دیگه... همه چیو كه آماده كردى بگو من بهش زنگ مى زنم...

به ساعت نگاه كردم... ده بود... با اینكه دلم شور مى زد ولى جوابشو دادم: باشه... ساعت

یازده بهت خبر مى دم...

بعد یه نگاه به اطرافم انداختم... دوتا در تو راهرو بود... یكى سمت چپ و یكى سمت

راست... درست روبروى هم... تیرداد گفت اتاقش سمت راسته... پس من باید برم تو سمت

چپى!

درو باز كردم... خدا رو شكر اینجا مرتب بود... یه اتاق با یه تخت یه نفره و پرده هاى سفید

مشكى! یه میز تحریر و صندلى مشكى و یه كمد دیوارى و یه دست مبل سفید كل اتاق بود...

پاپى كه دنبالم بود پرید رو تخت و غلت زد... دلم واسش غش رفت... چقدر این موجود نجس

دوست داشتنى بود!!!

وقتى دید نگاش مى كنم خودشو واسم لوس كرد و زبونشو درآورد... خنده م گرفت و مانتومو

كندم... حوصله ى لباس عوض كردن نداشتم... تو فكر این بودم كه چطور تیردادو بكشونم تو

اتاقم... یعنى باید بازم از همون شیوه ى قرص خواب استفاده كنم؟! رفتم طرف پنجره و به

بیرون نگاه كردم! بدبختى رعد و برقم نیست كه الكى مثل این فیلما كه دختر لوسا سریع جیغ

مى زنن منم كولى بازى دربیارم و با داد و هوار بكشمش تو اتاق... پس باید یه فكر دیگه مى
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كردم! یه نگاه به پاپى انداختم و یه جرقه اى به ذهنم زد... همون لحظه صداى باز و بسته

شدن در اتاق تیرداد اومد...

سریع به سودا اس ام اس زدم: حله...

به دقیقه نكشید جواب داد: فقط مواظب باش بچه ت دوتا نشه... :دى

خنده م گرفت و رفتم سمت پاپى! ولى الن زود بود... لمپ اتاقو خاموش كردم... یه یه

ربعى كه گذشت سودا اس داد: بهش زنگ زدم گفتم نامزدت و یكى دیگه امشب باهمن...

خودتو برسون... ولى نمى دونم بیاد یا نه...

مسلما مى اومد... هرچى نباشه نامزدشه... پاشدم و رفتم سمت پنجره... پاپى هم كه تو بغلم

بود... گذاشتمش سر طاقچه و یه شكلت از تو كیفم برداشتم و بهش نشون دادم و بعدش

پرتش كردم تو حیاط... صداى پارس پاپى بلند شد و بعدشم صداى من كه الكى داد مى زدم:

تیرداد... تیرداد...

به دقیقه نكشید كه تیرداد درو باز كرد و اومد تو... منم سریع خودمو انداختم رو تخت...

تیرداد: چى شده؟!

الكى صدامو لرزوندم: پاپى انگار یكى رو پشت پنجره دیده... منم مى خواستم بخوابم یه سایه

دیدم... پاپى هنوز به بیرون خیره بود و پارس مى كرد... تیرداد یه نگاه مشكوک بهم انداخت

و بعدش گفت: همین جا باش تا برگردم!

بعد مى خواست از اتاق بره بیرون كه سریع گفتم: نه نرو... من... من...

موندم چى بگم... هرچند از این لوس بازیا حالم بهم مى خورد ولى سریع گفتم: مى ترسم...
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شصتشو كشید گوشه ى لبش: خیله خب پس من مى رم تو اتاقم باز چیزى شد صدام كن...

فكمو دادم جلو: نابغه مى گم مى ترسم...

لباشو جمع كرد كه خنده ش معلوم نشه: خب مى گى چیكار كنم؟!

هرچند گفتنش سخت بود ولى گفتم: امشب... اینجا... بمون...

چشاش مثل چشماى گوسفند تو كله پاچه زد بیرون...انگار كه یه حرف خیلى خیلى عجیب

شنیده باشه... ولى سریع به خودش اومد و رفت سمت یه مبل و سرشو هول داد عقب: باشه...

تو بگیر بخواب...

به پاپى كه هنوز پارس مى كرد نگاه كردم... خنده م گرفت! راهكاراى سودا بود دیگه!

شكلت دوست داره... یعنى اگه استخونم پرت مى كردم اینقدر پارس مى كرد؟!

خودشو مالید به صورتم و ساكت شد... منم روى تخت دراز كشیدم و پاپى هم كنارم نشست و

نگام كرد... تیردادم كه روبه روم بود و نگاش به سقف خیره...

چند دقیقه اى گدشت!

حال واقعا صداهایى از توى حیاط مى اومد... ولى من بروى خودم نیاوردم... تقریبا مطمئن

بودم سمره... چه جورى وارد خونه شده بود واسم سوال بود... حتما كلید داشت... به هر حال

خونه ى نامزدش بود... تیرداد كه حال انگار حرفم باورش شده بود پا شد و رفت سمت

پنجره... یه نگاه انداخت به بیرون ولى انگار هیچى ندید...

آروم صداش زدم: تیرداد؟!
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برگشت سمتم: بله؟!

خودمو لوس كردم: من مى ترسم...

بهم لبخند زد: از چى؟! فكر مى كردم قوى تر از این حرفا باشى! حتما گربه اى چیزى بوده

كه پاپى اینجورى پارس كرده! نترس! من اینجام!

دلم مى خواست عق بزنم ولى چیزى نگفتم... به جاش بهش خیره شدم! اومد سمتم... پاپى از

تخت پرید پایین... خنده م گرفت... اونم مى دونست الن باید چیكار كنه... پا شدم نشستم...

تیردادم كنارم لبه ى تخت نشست... هر دومون به هم خیره شده بودیم... من به این فكر مى

كردم كه چرا سمر نمیاد... ولى تیرداد... نمى دونم به چى فكر مى كرد...

هرچى كه بود خوب نبود چون اخم كرده بود... حالت صورتشم یه جورایى بود! انگار یه

حس دوگانه داشت! بین بد و خوب...

اومدم پاشم برم لمپا رو روشن كنم كه سمر بفهمه دوتا آدم اینجان... ولى تیرداد دستمو كشید

كه باز افتادم رو تخت... 

با تعجب گفتم: چیكار مى كنى؟!

خم شد روم و سعى كرد نخنده: آخه تو چرا اینقدر خنگى؟!

چشام گرد شد: من؟!

این بار واضح خندید: پس كى؟! الن لمپا باید خاموش باشن!

آب دهنمو قورت دادم: واسه چى؟!
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یكم بیشتر خم شد: نمى دونى؟!

سعى كردم بیشتر برم تو تخت... ولى لمصب سفت بود... حركتم نمى تونستم بكنم چون یه

دستش یه ورم بود و دست دیگه ش یه ور دیگه م...

فكمو دادم جلو: چیو باید بدونم؟!

موذیانه خندید: چرا گفتى بمونم؟!

- خب... خب... چون مى ترسیدم...

- فقط همین؟!

- ها؟! آره دیگه...

- مطمئنى؟!

داشت كلفه م مى كرد! فاصله شم هى داشت كمتر مى شد! مونده بودم چرا این سمر نمیاد كه

حد اقل این ازم فاصله بگیره! عجب غلطى كردم اومدم اینجا ها! انگار سودا راست مى گفت!

اون شب كه بى هوش بود من دستى دستى حامله شدم! امشب كه بهوشه باید سه قلو حامله

بشم! حال فرض كنیم اون یكى هم هنوز بعد این همه دردسر نیفتاده سر جمع مى شه چهار تا

بچه...

تو چشاى قهوه ایش كه تو اون تاریكى مشكى شده بود نگاه كردم و اومد یه چیزى بگم كه در

محكم باز شد و جسم سمر نمایان شد!!!

نگاه هر سه تامون یعنى منو تیرداد و پاپى رفت سمت سمر... هر سه تامون ساكت بودیم...
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و این سكوتو سمر شكست: خیلى پستى!!!

تیرداد پا شد رفت سمتش كه سمر دستشو گرفت جلوش: هیچى نگو... خودم همه چیو دیدم...

تیرداد: خب؟!

سمر با تعجب نگاش كرد: خب چى؟!

- منم نمى خواستم چیزى بگم...

سمر: یعنى ارزش یه توضیحم نداشتم؟!

تیرداد خندید: مگه خودت نگفتى هیچى نگو...

سمر كلفه شده بود... تو اون لحظه حسشو درک مى كردم... تیرداد گاهى بد حال آدمو مى

گرفت... نمى دونستم بخندم یا نه...

تیرداد تا اومد دهن باز كنه كه از دلش دربیاره سمر رفت از اتاق بیرون... تیردادم مى

خواست بره دنبالش ولى پشیمون شد و همونجا موند... روى تخت نشستم! باورم نمى شد به

همین راحتى همه چیز تموم شد...

مى خواستم از خوشحالى فریاد بزنم! پس دیگه مجبور نیستم با این پسره ى گند دماغ شب و

روزمو بگذرونم! یه گواهى واسه سقط جنین و بعدشم...

بعدشم چى؟! مى رفتم پى خوش بختى؟! خوش بختى تو چى بود؟! همون خونه اى كه حال

سندش به نامم بود؟! یا تو برگه ى آزمایشى كه ثابت مى كرد من حروم زاده نیستم؟! البته اگه

مرده اى باشه كه ازش آزمایش بگیرن...
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تیرداد چرخید سمتم... سعى كردم خودمو ناراحت نشون بدم: متاسفم... بخاطر من...

باز دوباره این شصتشو كشید گوشه ى لبش: نه خودتو ناراحت نكن! رابطه مون اونطور كه

تو فكر مى كنى نبود...

كنجكاو شدم ببینم منظورش چیه...

- یعنى همدیگه رو دوست ندارین؟!

خیلى راحت گفت: نه...

تعجب نكردم... انتظارش مى رفت! ولى دلیل اون همه اصرار كه از مامان پیرى رضایت

بگیرنو درک نمى كردم...

- پس چرا اینقدر به ازدواج باهاش مصرى؟!

نشست رو تخت و به تكیه شو داد به دیوار... منم چسبیدم به دیوار...

اینبار از هم فاصله داشتیم...

- مى خواى بدونى؟!

بى تفاوت گفتم: نمى خواى مى تونى نگى!

- پس گوش كن...
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تا اومد یه چى بگه پاپى پرید بغلم... پشت گوششو ناز كردم و نگامو به تیرداد دوختم...

تیرداد نگاشو از پاپى گرفت و گفت: قبل از سن نوجوونى بردنم یه كشور دیگه... شایدم

دلیلش همین بود...

- دلیل چى؟!

- ام اس...

پس حدسم درست بود... اصل به قیافه م كه ببینه تغییر حالت مى دم یا نه نگاه نكرد...

- هنوز دلیل مشخصى واسه این بیمارى لعنتى پیدا نشده... ولى مى گن یكى از دلیلش

همینه... مهاجرت قبل از سن نوجوونى!

- خیلى دردناكه؟!

پوزخندى زد: اونقدر زیاد كه دردشو حس نكنى!

متوجه ى حرفش نشدم... با لبخند شروع به توضیح داد: ببین... این بیمارى چهار سطح

داره... ام اس خوش خیم كه تو این سطح حمله هاى كمى به شخص دست مى ده و با بهبودى

كامله... دومیش عود كننده و فرد كش یابنده س كه من و سمر هر دومون بهش مبتل شدیم...

در واقع اكثر بیماراى ام اس با همین سطح شروع مى كنن! حمله هاى پیش بینى نشده و توى

حمله ى بیمارى یه دوره ى آرومو سپرى مى كنن...

یه لحظه سكوت كرد و بعد گفت: با تشخیص و كمک دكتر مى شه علئمو كم كرد و از شدت

حمله ها جلوگیرى كرد... اون شبم تو بارون...

نگاش كردم... چیزى واسه گفتن نداشتم... پس ساكت شدم كه خودش ادامه بده: اون شبم تو

بارون بهم حمله دست داده بود... از یه طرفم تو بد جور اذیت مى كردى...

269



goldjar.blogfa.com

خندید و ادامه داد: وقتى گفتى تنت داغه نمى فهمى دارى مى میرى بدبخت مى خواستم بخندم

ولى نمى تونستم...

باز خندید و گفت: یا دیشب كه بهم گفتى معتاد...

خودمم خنده م گرفت...

تیرداد: هیفده سالم بود كه پدر و مادرم فوت شدن... این كه به یه پسر بچه چیا گذشت بماند!

اما اینو مى دونم كه روزایى كه گذروندم بدتر از روزایى كه تو گذروندى نبود... تو دانشگاه

از یه دختر خوشم اومد... قبلش دوست دختر زیاد داشتم... ولى حسم به اون دختر معمولى

فرق داشت... ابیگل...

- چى چى؟!

خندید: ابیگل! اسمش بود...

- آها... خب؟!

- اونم از من خوشش مى اومد... پس مشكلى نبود! حد اقل در ظاهر! ولى من ابیگلو واسه

خودم مى خواستم! نه یه دوستى ساده! واسه همیشه مى خواستمش...

- یعنى مى خواستى باهاش ازدواج كنى؟!

سرشو تكون داد: آره... همه چى خوب بود تا اینكه فهمید من ام اس دارم... خیلى راحت ازم

گذشت! منم از همین مى ترسیدم... اما خب پیش اومد... خیلى بیشتر از اونى كه فكرشو بكنم

روم تاثیر گذاشت! یادم رفت بگم یكى از غلئم این بیمارى افسردگیه...

سریع گفتم: پس واسه همینه كه سمر اینقدر حالى به حالیه؟!
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بازم خندید: آره... مى شه اینم گفت... سمر حتى تا خودكشى هم پیش رفته... بعد از ابیگل

رابطه م با جنس مخالف بیشتر شد... یه جور خیلى بد... به طور حیوانى...

یه لحظه ازش ترسیدم... ولى سریع گفت: نه نترس... مطمئن بودم اونایى كه باهاشون بودم

خودشونم از این وضع ناراضى نبودن... هیچ وقت به اجبار با كسى نبودم...

- خب؟!

برگشتم ایران واسه تاسیس یه شركت مهندسى بزرگ... ولى چوب لى چرخم انداختن...

تا اومد ادامه بده صداى گوشیم بلند شد... مى دونستم سوداس... پس قطع كردم و بهش اس ام

اس دادم: حل شد... فعل اس نده...

بعد به تیرداد نگاه كردم... بى اهمیت به من گفت: واسه یه كارى مجبور شدم از پدر سمر

كمک بگیرم... طى همین رفت و آمدا با دخترش سمر آشنا شدم... وضعیت نرمالى نداشت...

واسه همین ازش خوشم نمى اومد... قبول دارم كه خودم سابقه ى خوبى ندارم ولى سمر فرق

مى كرد! شخصیت یه دختر ایرانى رو، حجب و حیاشو زیر سوال برده بود...

- پس چرا...

- صبر كن... سمرم درست مشكل منو داشت! وقتى نامزدش فهمید كه ام اس داره ولش كرد!!

یه جورایى دركش مى كردم... گفت بهم علقه مند شده ولى مى دونستم دروغ مى گه! همون

موقع بود كه افسردگى شدید گرفت و تا مرز خودكشى هم پیش رفت... هدفش فقط شده بود

خارج كه پدرش بهش اجازه نمى داد تا موقعى كه ازدواج نكرده از ایران خارج بشه... پس به

من گیر داد... منم دركش مى كردم! اونم مشكل منو داشت... با یكم تفاوت! قرار شد كه با هم

ازدواج كنیم و پدر اون كار منو راه بندازه و منم كار اونو و برسونمش اون ور آب! ولى

سمر این رابطه رو حفظ نكرد! حس مى كردم داره بهم علقه مند مى شه ولى من اینو نمى

خواستم... از یه طرفم نمى خواستم دوباره شكست بخوره! اما امشب...
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به این جا كه رسید ساكت شد... نمى دونستم باید چى بگم یا تو اون لحظه چیكار كنم! تو جام

وول خوردم: ناراحت نیستى از اینكه سمر ولت كرد؟!

- دیر یا زود باید این اتفاق مى افتاد... از اولشم قرار نبود كه بهم علقه پیدا كنه...

- پس شراكتت با پدرش؟!

نگام كرد: شركت تاسیس شده! ولى نمى خوام فكر كنه كه ازش سو استفاده كردم! سهاممو مى

فروشم!

تعجب كردم: وقتى این همه زحمت كشیدى...

اومد وسط حرفم: حال دلیل مهم ترى دارم...

نپرسیدم چه دلیلى! سرمو خم كردم و خودمو با پاپى مشغول كردم: ابیگلو خیلى دوست

داشتى؟!

خندید: آره... خیلى زیاد...

پاپى سرشو تكون مى داد... با تته پته گفتم: هنوزم... دوسش دارى؟!

نگام كرد... این بار نخندید... خیلى جدى گفت: نمى دونم...

- یعنى چى؟! مگه مى شه آدم ندونه كیو دوست داره؟!

- تو مى دونى؟!
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غافلگیر شدم از سوالش... نمى دونستم چه جوابى بهش بدم...

تیرداد: تو كیو دوست دارى؟!

دستمو از روى سر پاپى كه خودمو باهاش مشغول كرده بودم برداشتم و سرمو بلند كردم و

نگاش كردم: هیچ كس...

حالت صورتش هیچ تغییرى نكرد... نه ناراحت... نه غم و نه شاد و نه هیچ حالت دیگه اى...

پا شد و گفت: خب انگار دیگه كسى تو حیاط نیست... من مى رم اتاقم... شبت بخیر...

و بدون اینكه منتظر جواب من بشه از اتاق رفت بیرون... منم سعى كردم فكرمو از ابیگل

بگیرم و به این فكر كنم كه فردا خیلى كار دارم... باید یه سر به مامان پیرى بزنم و بعدشم

برم پیش یه دكتر دیگه... كاش مى شد از آرمین تو درسام كمک بگیرم...

صبح با صداى زنگ گوشیم بیدار شدم... سودا بود...

- چته سر صبح؟!

تند تند گفت: آدرس بده بیام یه كار مهم دارم باهات...

تعجب كردم: چه كارى؟!

- تو آدرس بده اومدم بهت مى گم...
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آدرس خونه ى تیردادو بهش دادم و چون دیگه خوابم نمى اومد پاشدم و به دست و صورتم یه

آبى زدم و رفتم پایین كه با تعجب دیدم همه جا مرتبه... صداهایى از تو آشپزخونه مى اومد...

با حیرت به تیرداد كه میز صبحونه رو چیده بود خیره شدم...

خندید: چیه؟! واسه تقویت بچه مه...

چشام افتاد كف پام... نه به اون خونه اى كه دیشب دیدم نه به الن... البته فرق چندانى نكرده

بود... ولى خب باز خیلى خیلى بهتر از دیشب بود...

تیرداد: چرا اونجا واستادى؟! برو پاپى هم بیار... واسش شكلت درست كردم! خیلى دوست

داره نه؟!

چشام گرد شد! این از كجا مى دونست پاپى شكلت دوست داره؟!

خندید و یه بسته شكلت گرفت جلوم: زیر پنجره ى اتاقت بود...

آروم پلک زدم... سعى كردم عادى باشم... فكر كنم موفقم بودم... آهسته رفتم و پشت میز

نشستم و مشغول خوردن شدم... اونم نشست رو به روم: امروز جایى كار دارى؟!

- مى خواستم برم یه جایى ولى سودا قراره بیاد دنبالم... نمى دونم چیكارم داره...

- شب چى؟!

نگاش كردم: تا شب خدا كریمه... چیزى شده؟!

- نه نه! غذاتو بخور...
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- تیرداد؟!

انگار از دهنش پرید: جونم؟!

كارد تو دستم خشک شد... نگامو از تیكه نونى كه بهش كره مى مالیدم گرفتم و بهش

دوختم...

- عوارض ام اس خیلى زیادن؟! یعنى اونقدر كه شخصو بكشه؟!

- واسه چى مى خواى بدونى؟!

- خب... حال بگو...

سكوت كرد و چند لحظه بعد درحالى كه تو چشام خیره بود گفت: من حداقلش تا سى سال

دیگه زنده م...

این بار شوكه شدم! این از كجا فهمید من منظورم چیه؟! صداى زنگ اف اف نگامونو از هم

جدا كرد... تیرداد پاشد و رفت كه درو باز كنه! مى دونستم سوداس... چند لحظه بعد سرو

صداش خونه رو گرفت كه با جیغ جیغ مى گفت: هونام كجاست؟!

تیرداد: داره صبحونه مى خوره...

پا شدم و رفتم بیرون... سعى مى كردم به تیرداد نگاه نكنم! سودا با دیدنم سریع گفت: هنوز

آماده نشدى؟! بدو كه امروز كلى كار داریم...

رفتم بال و سریع آماده شدم و برگشتم پایین... رو به تیرداد گفتم: پاپى اینجا مى مونه...
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سرشو تكون داد و آروم گفت: شب زود بیا...

سرمو واسش تكون دادم و با سودا زدیم بیرون...

سودا: این چش بود؟!

- كى؟!

- تیرداد؟!

- چش بود؟!

- ابله سوال منو از خودم نپرس...

- خب من چه مى دونم! حال چرا اومدى دنبالم؟!

با ذوق در ماشینشو باز كرد و سوار شد... منم سوار شدم... سریع گفت: دیشب كه شما رفتین

من ارمیا رو رسوندم...

با تعجب گفتم: مگه خودش ماشین نداشت؟!

- نیاورده بود...

ابرومو انداختم بال: خب؟!

با ذوق صداى پخشو زیاد كرد: هیچى دیگه بهم پیشنهاد داد...
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چشام گرد شد: نه؟!

- آره دیگه... نگفتم اونم دوستم داره؟! وایــــى! امشب شامو با همیم...

- فقط دوستى؟!

- همینم واسم زیادیه... همین كه باهاش باشم بسه... اصل از همین دوستى ها شروع مى شه

دیگه...

خندیدم: حال داریم كجا مى ریم؟!

پیچید تو یه فرعى: یه جاى توپ... ولى بهت نمى گم كجا...

- سودا زود برگردیما... من باید برم پیش مامان پیرى... بعدشم برم دكتر واسه این بچه اى

كه از هوا اومده...

خندید: خب بابا...

چند دقیقه بعد جلوى یه ساختمون بلند نگه داشت...

- اینجا كجاست؟!

- بیا حرف نزن...

شونه بال انداختم و دنبالش راهى شدم... سوار آسانسور شدیم و توى طبقه ى هفتم پیاده

شدیم... سودا زنگ یه واحدو زد كه یه دختر جوون درو باز كرد... شال آبى و مشكى شو
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دور سرش به یه مدله عجیب بسته بود و یه طرفشو انداخته بود رو سینه ش... اشاره كرد كه

بریم تو...

داخل شدیم... یه نگاه به اطرافم انداختم... توى آپارتمان یه فضاى عجیب داشت... دیواراى

مشكى و مجسمه هاى ترسناک كه توى ویترین بودن... دو تا دختر جوون دیگه م روى یه

مبل مشكى كنار هم نشسته بودن و پچ پچ مى كردن! من و سودام رفتیم روى یه مبل رو به

روشون نشستیم كه در اتاق كناریمون باز شد و یه دختر با گریه اومد بیرون...

اونى كه درو واسمون باز كرده بود سریع واسش یه لیوان آب برد... دختره كه انگار ترسیده

بود آبم نمى تونست قورت بده...

خنده م گرفت: آوردیم سقط جنین كنم؟! اینجا چه خبره؟!

خندید: خفه بابا... اومدیم احضار رو ح كنیم...

خنده رو لبم ماسید: چى؟!

تا سودا اومد جوابمو بده دختره گفت: برین تو...

سودا اومد پا شه كه اون دوتاى دیگه كه روبرومون نشسته بودن گفتن: مگه نوبت ما نبود؟!

دختره خیلى جدى گفت: اینا زودتر وقت گرفته بودن...

چشام داشت در مى اومد! واسه احضار رو ح باید وقتم گرفت؟! رو ح ها سر وقت میان و

میرن! خنده م گرفته بود...

سودا: پاشو دیگه چرا نشستى؟!
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سرمو گرفتم بال! اون واستاده و من نشسته بودم: گیرمون آوردى؟! از تو انتظار نداشتم...

خیر سرت درس خوندى این مسخره بازیا چیه؟!

سودا: پاشو كم زر بزن!

بعد آروم گفت: من خودمم قبول ندارم این چیزا رو! آدرسشو از فرى گرفتم دیشب! واسه

خندیدن خوبه...

- سودا من الن كاراى مهم تر از خندیدنم دارم...

- خب حال همچین مى گه كاراى مهم انگار چه خبره؟! لش بیار دیگه...

با حرص پا شدم و دنبالش رفتم سمت اتاقى كه اون دختره كه هنوز گریه مى كرد از توش

دراومده بود... حال چرا گریه مى كرد واسم جاى تعجب بود... سودا در اتاقو آروم باز

كرد...تو ذهنم یه تصویر از زنى بود كه شالشو مثل همون دختره بسته باشه... مسن و

موهاش قرمز كه از شال زده باشه بیرون... و یه لباس آستین كیمینو مشكى پوشیده باشه و یه

گوى شیشه اى جلوش باشه...

ولى با دیدن زنى كه پشت میز نشسته بود به كل برق از سرم پرید... یه زن با یه چادر مشكى

و روبند روى صورتش دستاشو تو هم گره كرده بود و روى میز گذاشته بود...

مات نگاش مى كردم... سودا م كم از من نداشت!!! انگار اونم تصورات منو تو ذهنش

داشت... زنه خندید و با یه صداى ریزى گفت: چرا وایسادین؟! بشینین...

دوتامون رفتیم و روى یه راحتى سمت راست اتاق نشستیم... منتظر نگامون مى كرد ولى ما

هنوز تو شوک ظاهرش بودیم...

- چه كارى از دستم برمیاد؟!
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سودا زودتر از من خودشو جمع و جور كرد: اومدیم احضار رو ح كنیم...

روبندشو برداشت... یه دختر جوون... تو سن و سال ما... چشماى عسلى و ابروهاى

كشیده... گونه هاى برجسته ى خوشگل و لب و دهن نجیب... بینى ش یكم گوشتى و بزرگ

بود ولى زیبایى بقیه ى اجزاى صورتش این نقصو پوشونده بود... خندید: همه واسه همین

كار میان اینجا...

سودا: خب پس چرا پرسیدى؟!

جا خورد... ولى خودشو نباخت... این كاره بود... از همه جالب تر واسم این بود كه سودا

خطاب بهش از فعل جمع استفاده نكرد...

دختره: رو ح كى؟!

سودا خندید: مگه باهات آشنا نیستن؟!

دختره: منو مسخره كردى؟!

سودا: نه وال... خب چون تویى رو ح...

بعد چرخید سمت من: هونام اسم بابات چى بود؟!

بهش چشم غره رفتم و زمزمه كردم: اشرف صالحى!

سودا هم حرف منو بلند تكرار كرد: اشرف صالحى!

280



goldjar.blogfa.com
دختره دستشو برد زیر میز و دو تا كاغذ و یه زیر استكانى از كشوش درآورد... یه دفترچه

یادداشت كوچیک و یه خودكارم گذاشت رو میز: سوالتو بگو...

سودا: من یا این؟!

دختره داشت كلفه مى شد: این اشرف صالحى كى تون مى شه؟!

سودا: پاپاى دوستمه...

دختره: چرا میخواین روحشو احضار كنید؟!

سودا: مى خوایم ببینیم پاپا ش هست یا نه؟!

دختره خودكارو انداخت رو میز: مگه نمى گى باباشه؟! پس یعنى چى مى خواى ببینى هست

یا نه؟!

قبل از اینكه سودا بیاد باز بپیچونتش گفتم: معلوم نیست پدرم باشه یا نه! شما احضارش كن!

مى خواستم ببینم واقعا چیكار مى كنه...

دختره: خب فقط همین یه سوالو ازش دارى؟! من دخترت هستم یا نه؟!

سودا: نه باو! بپرس اگه باباش نیست پس كى باباشه؟!

چپ چپ نگاش كردم...

دختره: همینا؟!
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سودا: نه نه! من شنیدم مرده ها از همه چى خبر دارن! بپرس ارمیا واقعا منو دوست داره یا

نه؟!

دختره: ارمیا كیه؟!

سودا: تو چیكار دارى؟! تو اروا ح شناسى! دوست پسر منو با اینا قاطى ش نكنا! فقط بپرس

دوسم داره یانه!

دختره اینم نوشت و گفت: همینا؟!

باز دوباره سودا گفت: نه نه! ببین اگه واقعا اروا ح از همه چى خبر دارن بپرس نقشه ى گنج

دزدان دریایى كجاست؟! جون تو خیلى بهش فكر كردم! از هونام كه خیرى بهمون نرسید ل

اقل از باباش برسه...

دختره خنده ش گرفته بود... باز دوباره خودكارو انداخت رو میز و دستشو زد زیر چونه ش:

دیگه سوالى نیست؟!

سودا سرشو تكون داد: نه فعل كه چیزى یادم نیست حال باز یادم اومد از خودش شخصا مى

پرسم...

دختره نگام كرد... منم منتظر بودم ببینم واقعا مى خواد چیكار كنه؟!

سودا: حال قیافه شم معلوم مى شه؟!

دختره: نه! اگه سوالى نیست شروع كنیم...
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سودا: چرا چرا یه چیزى یادم اومد! ببین ما سونوگرافى رفتیم ولى بهت نمى گم بچه چیه! تو

بپرس ببین این جنازه چى مى گه!

دختره از شدت عصبانیت داشت منفجر مى شد... پوفى كرد و اون دوتا كاغذى كه از تو كشو

درآورده بودو گذاشت رو میز و زیر استكانى رو گذاشت وسطشون: بیاین جلو...

و به دوتا صندلى كه رو به روش بود اشاره كرد... من و سودا م رفتیم روى صندلى ها

نشستیم...

دختره: یادتون باشه تو حین احضار هیچكى نباید یه كلمه هم حرف بزنه!

سودا: حرف كه نه ولى خب گاهى یه صداهایى هم ناخودآگاه...

پریدم وسط حرفش: شروع كن...

كاغذا رو برگردوند... دو تا كاغذ قرمز رنگ تو ابعاد كوچیک كه روى یكى شون نوشته

بود: بله... رو یكى دیگه شون: خیر...

دختره: هر سوالى كه ازش دارین باید با ب "آیاب " شروع بشه... وگرنه جوابى نمى گیرین...

سودا: آیا ارمیا سودا را دوست مى دارد؟! آیا تو پدر هونام هستى؟! نیستى اگر، چه كسى مى

باشد آیا؟!

خنده م گرفته بود... آروم زیر گوشش گفتم: كم چرت و پرت بگو...

سودا م خندید و آروم گفت: اومدیم بخندیم دیگه....

نمى دونم دختره چیكار كرد كه لمپا خاموش شدن... احتمال یه كلید زیر میزش بود...
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سودا با یه لحن مسخره گفت: یا امام زمان... غلط كردم...

حال دیگه دختره هم خنده ش گرفته بود... ولى سعى مى كرد نخنده...

دختره: خب دیگه ساكت مى خوام احضار كنم!

سودا: ببین اومدى نسازیا! یعنى چى كه قیافه ش معلوم نمى شه؟! اومدیم یكى دیگه تو نوبت

بود پرید جلو بعد من از كجا بفهمم راست مى گه یا دروغ؟!

دختره: من قراره احضار كنم یا نه؟! پس ساكت باش و بزار به كارم برسم...

سودا جدى شد: چقدر گیرت میاد؟!

دختره: اونقدرى هست كه شكممو پر كنه...

با تعجب نگاش كردم... چقدر زود خودشو لو داد... نگاشو از دوتا كاغذ جلوش گرفت و به

سودا نگاه كرد... سودا دستشو باز كرد و با همون لحن جدى ش كه گاهى منو مى ترسوند

گفت: پنج برابر یه ویزیتو بهت مى دم كارمو راه بنداز...

این بار با تعجب به سودا نگاه كردم...

دختره: چه كارى؟!

- ببین یه پیرى هست كه اینجوریا موقور نمیاد... مى خوام واسم بترسونیش كه زبون باز

كنه...

دختره: من یه ویزیتم سى تومنه... پنج برابرش مى شه صد و پنجاه تومن...
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سودا خندید: دندون گردى ولى قبوله...

بعد به من اشاره كرد كه پاشم... مونده بودم تو كاراش...

دختره: من دوتا مشترى دیگه دارم... ردشون كردم مى ریم...

سودا سرشو تكون داد و باز به من اشاره كرد پاشم... ولى من با نگاهم ازش سوال داشتم...

سودا: اااا! پاشو بیا بیرون بهت مى گم!

فكمو دادم جلو و پا شدم و باهم رفتیم بیرون... اون دوتا سریع پا شدن تا جاى ما برن...

خبرى از اون كه درو باز كرد نبود!

اونى م كه گریه مى كرد دیگه آروم شده بود... قبل از اینكه سودا واسم چیزى رو توضیح بده

رفتم نزدیكش: تو اون اتاق چى شد كه گریه كردى؟!

نگام كرد و با بغض گفت: بابام ازم راضى نیست...

سودا: اونوقت از كجا فهمیدى؟!

- به خانوم گفتم بپرسه پدرم ازم راضیه یا نه كه زیر استكانى رفت سمت خیر...

با تعجب گفتم: خودش رفت؟!

- نه! خانوم بردش...
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اخم كردم: یعنى چى؟!

- رو ح بابام دستشو برد اون سمت دیگه...

با چشاى گرد شده و دهن باز نگاش كردم! آدما گاهى چقدر مى تونن احمق باشن؟!

سودا خندید: تو چند كلس سواد دارى؟!

- لیسانس معمارى!

سودا سرشو به چپ و راست تكون داد: تو كه از علم دنیا خبر دارى چرا به این خرافه ها

اهمیت مى دى؟! بجاى اینكه بیاى رو ح باباتو سرگردون كنى برو شب جمعه واسش خیرات

بده و دوتا صلوات بگیر نه اینكه اینجا آبغوره بگیرى كه دست خانوم رفت سمت خیر... حتما

بهت گفته پول بده بهم باباتو راضى كنم نه؟!

بعد دوباره خندید... چپ چپ نگاش كردم... گوشى دختره زنگ خورد... جواب داد: الو...

نه! نه! الن میام...

بعد كیفشو برداشت و رو شونه ش انداخت و گفت: خدافظ...

سودا: شب جمعه یادت نره! آبغوره ى الكى م رو ح باباتو اذیت مى كنه!

دختره: تو كه این چیزا رو قبول ندارى خودت چرا اومدى اینجا؟!

سودا خندید: تماشاى حماقت مردم... خوش باشى!
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دختره باز خداحافظى كرد و رفت... سریع برگشتم سمت سودا: قضیه ى این صد و پنجاه

تومن چیه؟!

سودا: مگه نمى گى قبر خالى بود؟!

- آره...

- مگه نمى گى مامان پیرى حرف نمى زنه؟!

- آره...

- مگه نمى گى مى خواى ببینى بابا ننه ت كین یا نه؟!

كلفه گفتم: آره...

- مرض آره... خب اینو مى بریم پیش مامان پیرى بترسوندش اونم به حرف بیاد دیگه! مى

گیم رو ح باباتو اونجا احضار كنه مامان پیرى بترسه و بگه قضیه چیه!

- برو بابا!

بعد رفتم سمت در كه سودا دوید دنبالم: كجا؟! من صدو پنجاه پاى این كار پول گذاشتم!

انگشت اشاره مو زدم رو پیشونى ش: كله... من هونامم... یادت كه نرفته... خودم ازش

حرف مى كشم...

- خیله خب بابا! همچین مى گه هونامم انگار كیه! پس تو رو خدا بزار ازش یه سوال دارم...
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- چه سوالى؟!

- ارمیا رو كه از خیرش گذشتم بزار ببینم این نقشه گنج كجاست!

هم خنده م گرفته بود از كاراش هم عصبانى شده بودم... اومدم برم كه باز دستمو گرفت:

شوخى كردم بابا بى جنبه...

- خب بریم دیگه...

بعد دستشو كشیدم و نزاشتم بیشتر وراجى كنه! سوار ماشین شدیم...

رومو كردم سمت پنجره: حال چرا چادر سرش بود؟!

فرمونو چرخوند: اینا روشاى جدیده! قبل مد روز بودن الن حزب الهى شدن كه مشترى جمع

كنن!

- با چادر؟!

- آره دیگه! طرف تو نگاه اول مى گه واى این چه آدم خوبیه! پوشیده س حتما كارشم خوبه

دیگه!

پوزخند زدم: روبندم زده بود...

- این دیگه خیلى پاک بود...

- اااا! كجا مى رى رد كردى كه...
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- مگه تو واسه آدم اعصاب مى زارى؟!

بعد جفت راهنما زد و همونطور كه دنده عقب مى گرفت گفت: قضیه ى همون فقط یه ایرانى

مى تونه با جفت راهنما وسط بزرگراه دنده عقب بگیره س ها...

خندیدم: خوبه خودت مى گى!

پیچید تو خیابون... جلوى خونه ى مامان پیرى نگه داشت...

- تو نمیاى؟!

- قربونت فكر كنم تنها برى بهتره! فقط مواظب باش پیرى یه نخوردت...

- نه بابا بیچاره اونجوریام نیست!

با بدبینى گفت: این پیرى كه من دیدم كل یه جورایى یه...

بعد تک بوقى زد و اومد گازشو بگیره و بره كه گفتم: سودا یكم مراقب باش باز تصادف مى

كنى ها!

خندید: تا چهار نشه چاره نشه!

بعد گاز داد و جاده رو پر از خاک كرد و رفت! دختره ى دیوونه! قبل كه دوبار تصادف

كرده بود مى گفت تا سه نشه بازى نشه... كارم به بیمارستان نمى كشه... سومین بارم كه با

تیرداد تصادف كرد و حال مى گه تا چهار نشه چاره نشه! خدا مى دونه چهارمى كیه...

سرمو تكونى دادم و زنگ درو فشار دادم... طبق معمول پریسا اومد پیشواز: خوش اومدین...

خانوم بالن... برم صداشون كنم...
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- نه نه! اتاقش كدومه؟! بگو خودم مى رم...

- من راهنماییتون مى كنم!

بعد جلو تر از من راه افتاد! منم پشت سرش...

- خیلى وقته اینجا كار مى كنى؟!

- یک ساله...

- مامان بابات كجان؟!

- پدرم فوت شده و مادرم سالمندانه...

سرمو تكون دادم و دیگه چیزى نپرسیدم... جلوى یه در بزرگ واستاد... اون بار كه اینجا

قایم شدم به این در توجهى نكرده بودم... 

- مرسى تو دیگه برو...

سرشو تكون داد و رفت پایین... ضربه اى به در زدم و آروم بازش كردم! روى یه كاناپه ى

خوشگل نشسته بود و پاشو رو پاش انداخته بود... طبق معمول كت و دامن مشكى! این بار

پوشیده نبود! مثل روز اولى بود كه دیدمش... واسم سوال شده بود كه چرا همیشه مشكى مى

پوشه؟!

با دیدنم بدون اینكه كوچیكترین لبخندى بزنه با همون حالت مستبد همیشگى ش به روبه روش

اشاره كرد كه یعنى بیا و اینجا بشین... یه لحظه فكر كردم كه بیچاره پریسا چطور در طول

روز اخلق اینو تحمل مى كنه؟!

290



goldjar.blogfa.com
رفتم و روبه روش نشستم! ازش نمى ترسیدم! حسابم نمى بردم! ولى بخاطر سنش چیزى بهش

نمى گفتم! هه! هرچى نباشه ننه بزرگمه دیگه...

مامان پیرى: مى دونم واسه چى اومدى!!! بلخره یه روز باید مى فهمیدى هویتت چیه! واسم

عجیب بود كه چرا تو فكر نبش قبر افتادى! به هر حال...

بعد خم شد و یكى از شیرینى هاى خونگى كه احتمال مى رفت دست پخت پریسا باشه رو

برداشت و گفت: نمى خورى؟!

- میل ندارم...

- خوش مزه س...

خیلى جدى گفتم: میل ندارم...

خندید: مثل مامان بزرگت سرتقى!!!

گیج نگاش كردم! مامان بزرگم؟! پس خودش چى بود؟! اگه منظورش به مامان مامان فرضى

م باشه كه این گفته بود كه ننه م خودكشى كرده! پس حتما ننه ى ننه م هم ندیده... پس...

نزاشت بیشتر درگیر بشم و شروع كرد: یه عمارت بزرگ بود... خیلى بزرگ... عروس اون

عمارت من بودم... یه عروس زیبا و...

سكوت كرد...

پرسیدم: زیبا و...؟!

زهر خندى زد: زیبا و مغرور...
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دوباره ساكت شد و یه گاز دیگه به شیرینى ش زد... داشت حرصم مى داد! ولى چاره اى جز

تحمل نداشتم!!

نیمه ى شیرینى شو گذاشت تو پیش دستى جلوش و نگام كرد... منم نگامو از اون شیرینى نیم

خورده گرفتم و بهش دوختم...

مامان پیرى: اونقدر مغرور بودم كه یادم رفته بود كیم! خانم بودم! زن ارباب... به هیچكى

محل سگ نمى دادم! از تنها كسى كه حساب مى بردم صالحى بود... خان بود! ارباب بود!

همه ازش حساب مى بردن! اونقدر زیبا بودم كه خانى كه همه ازش حساب مى بردن مثل

پروانه دورم مى چرخید! شایدم همین مغرورم كرده بود... و این غرور بهاى سنگینى واسم

داشت...

نفس عمیقى كشید... حال دیگه نگاش به من نبود! به یه نقطه ى نامعلوم بود! انگار كه توى

همون عمارت باشه! احتمال همونى بود كه امجد ازش حرف مى زد...

همونطور كه به همون نقطه كه نمى دونستم دقیقا كجاست و احتمال مى دادم به دستگیره ى

در باشه خیره بود ادامه داد: قصه ى نامادرى سفید برفى رو شنیدى؟! خودشیفتگى كه

داشت؟! مثل اون روزا آینه به دست مى گرفتم و پایین یه درخت بزرگ كه پشت عمارت بود

مى نشستم و به خودم نگاه مى كردم!

بهش نگاه كردم! بلوف نمى زد! با این سنش معلوم بود كه تو زمان خودش خیلى زیبا بوده...

مامان پیرى: بین همه ى اون خدمه ها یه دختر خوشگل بود! اسمش نسیم بود! از منم خوشگل

تر! ازش بدم مى اومد! تو نگاش آتیش بود! عقده بود! ولى من سالر بودم! سرور بودم! بهش

محل نمى دادم! از حرصش كاراى سختو به اون مى دادم! مجبورش مى كردم همه ى لباسامو

ببره و بشوره! به بقیه اونقدر سخت نمى گرفتم! اونم هیچى نمى گفت! فقط نگام مى كرد! با

عقده! همون نگاش جرى ترم مى كرد كه بیشتر اذیتش كنم!
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سر تو درد نیارم كه یه سالى گذشت و پچ پچ ها شروع شد بین مردم كه زن خان نازا ست!

خلصه خیلى حرفا بود كه جایز نیست بگم! همین قدر بدون كه حرف زیاد بود!!! هیچى دیگه

كم كم خودمم داشتم نگران مى شدم! اون زمان كه مثل الن نبود یه زن بچه دار نشه و با كلى

دوا و دارو باوروش كنن! خلصه یكى بهم بیدمشک و عسل مى داد! اون یكى زرشک و

شكر مى داد!

خندید و ادامه داد: حامله شدم! دیگه تو عمارت ولوله افتاده بود... صالحى یه هفته سور داد!

داشت پسر دار مى شد! نه ماه چه طورى گذشت بماند ولى بعدش دیگه رنگ خوشى ندیدم!

بچه دختر بود... اسمشو گذاشتم اشرف...

مات نگاش كردم! یعنى قبرى كه ما نبش كردیم در واقع مال عمه م بوده؟؟؟!

وقتى حالت صورتمو دید خندید: نه! صبر كن! اشرف بزرگ مى شد و ابهت من كم! دیگه

خان دور و برم نبود! منم دیگه حامله نمى شدم! چند ماهى كه گذشت مى دیدم سر و گوشش

مى جنبه! ولى چى مى تونستم بگم؟! خان بود...

چند ماه دیگه كه گذشت شكم نسیم بال اومد...

به این جا كه رسید دوباره سكوت كرد و نیم خورده ى شیرینى شو برداشت و انداخت تو

دهنش... شیرینى شو كه خورد ادامه داد: صالحى نسیمو عقدش كرد! حال دیگه نسیم واسم

ناز مى كرد! افه مى اومد! اشرف یه ساله و خرده اى سنش بود كه پسر نسیم به دنیا اومد!

اسمشو گذاشت اشرف...

خنده م گرفت! انگار اسم قحط بود كه هى دختر و پسرو مى زاشتن اشرف...

- اون دیگه چرا گذاشت اشرف؟!
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مامان پیرى: عقده... خیلى ازم عقده داشت! حقم داشت! اون موقع صالحى واسه یه كارى

رفت شهرستان... نسیمم كه حال شده بود سوگولى تا مى تونست اذیتم مى كرد! حرفش برو

داشت! نمک به حروم اشرف منو خیلى اذیت مى كرد! واسه منم پشت چشم نازک مى كرد!

روز به روز خوشگل تر مى شد و من ارزشم كم تر... صالحى دیگه محلم نمى داد! اى كور

شه همچین مردى كه تا یه زن خوشگل تر از زن خودشو مى بینه اختیار از كفش مى ره...

دو تا اشرفا بزرگ مى شدن! دخترم یه پاش یكم لنگ مى زد! نسیم بچه شو مجبور مى كرد

اشرف منو مسخره كنه و زیر پاش سنگ بندازه! اشرف منم كارى نمى تونست بكنه! منم

هیچى نمى گفتم! نمى تونستم بگم!

یادمه یه دفعه زیر اون درختى كه مى نشستمو كنده بودن واسه سوزوندن ریشه هاش...

تابستونا اونجا حشره زیاد جمع مى شد! درختم خیلى بزرگ بود! اون زمون ریشه رو مى

سوزوندن كه درخت خودش خشک بشه! اینجورى از چوبشم خوب مى شد استفاده كرد...

بهتر از قطع كردن بود...

اون روز توى عمارت دنبال اشرفم گشتم! نبود! توى حیاط گشتم! نبود! رفتم پیش پسر نسیم!

داشت تو حوض ماهى مى گرفت! گفتم اشرف كو؟! 

گفت نمى دونم با مامانم رفتن حیاط پشتى!

رفتم تو حیاط پشتى! رفتم نزدیک درخت... دیدم یه جا خیلى حشره جمع شده! 

نفس عمیقى كشید و با یه لحن كه سوز داشت گفت: نسیم اشرفمو هول داده بود تو اون چاله...

حشره ها زده بودن بهش و دخترم چون لنگ مى زد نمى تونست پاشه... فقط گریه كرده بود

و داد زده بود و هیچكى بهش نرسیده بود...

رو سر بچه م پر از عنكبوت و حشره بود... ریشه ى درخت كه زده بود بیرون افتاده بود

روش... بغضم گرفت و همونجا قسم خوردم كه تلفى كنم!
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بهش گفتم: گریه نكن مادر! درت میارم...

بچه م از ترس هیچى نگفت! صداشم در نمى اومد! صداش كردم: اشرفم! دخترم! دستتو بده به

مادر! بازم صداش در نیومد!

اشک از چشماش چكید پایین: دخترم از ترس سكته كرده بود! اشرفم تو سن شیش سالگى

زنده به گور شده بود!

به این جا كه رسید هق هقش اتاقو پر كرد! باورم نمى شد! یه مرگ تا چه حد مى تونست

دردناک باشه؟! ولى اون درخت خشک شده! همونى بود كه من اون شب... باورم نمى شد...

دلم داشت مى تركید! مى خواستم داد بزنم به حال اشرف! مگه اون دختر چه گناهى داشت؟!

مامان پیرى اشكاشو پاک كرد و گفت: دخترمو از اون گودال لعنتى در آوردم! تن بى جونشو!

اشک چشماى خوشگلش هنوز خشک نشده بود! كاش یكم زودتر رسیده بودم! بغلم گرفتمش و

رفتم سمت عمارت! داد زدم كه مردم بیاین ببینین دخترم مرده! از دست شماها سكته كرده!

نسیم یه گوشه واستاده بود و فقط نگاه مى كرد! عقده هنوز تو نگاش بود! آتیش چشماش هنوز

روشن بود! قسم خوردم كه به آتیش بكشونمش...

ولى اون موقع كارى ازم برنمى اومد! اشرفمو تو همون باغ تو قسمتى كه همه ى اجدادو دفن

مى كردن چال كردم!

نه گزاشتم اون گودالو پر كنن و نه گذاشتم ریشه رو بیشتر از این بسوزونن! روزا دیگه به

جاى اینكه اونجا تو آینه به خودم نگاه كنم به گودالى كه دخترمو تو خودش كشته بود نگاه مى

كردم و ضجه مى زدم و قسم مى خوردم كه تلفى كنم!

یه هفته بعدش صالحى اومد و موضوعو كه فهمید یكم دلدارى م داد و اون شب پیشم موند!

بعدشم باز برگشت پیش سوگولى ش! انگار نه انگار كه چیزى شده باشه!
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همون یه شب كه پیشم بود كافى بود تا دوباره باردار شم! خدا بهم رحم كرده بود! دوباره تو

صورتم نگاه كرده بود ولى باز ناشكرى خودم بود! این بار كمتر دور و برم پر بود! خانوم

هنوز نسیم بود! چو انداخته بودن كه زن اول خان دختر زائه! ولى بازم من حامله بودم! از

خان! نه ماه گذشت و بچه به دنیا اومد! این بار پسر!

این كه چیا شد و باز چه جشنى تو عمارت بود بماند! همین قدر بدون كه نسیم ترسیده بود!

هرچى نبودم زن اول خان بودم! حال هم كه پسر زاییده بودم! یه پسر خیلى خوشگل!

آهى كشید و گفت: تیرداد عین هو باباشه...

تعجب كردم: پس پدر من چى؟! اون چى شد؟!

زهر خندى زد: صبر داشته باش...

نفس عمیقى كشید و گفت: خسته شدى؟! به پریسا بگم چیزى بیاره بخورى؟!

- نه نه! ادامه بدین!

سرشو تكون داد و گفت: چیزى خواستى بگو! جونم برات بگه كه اسم پسرمو گذاشتم محمد...

روزبه روز خوشگل تر مى شد! پسر نسیمم خوشگل بود آ! ولى محمد من یه چیز دیگه بود...

با وجود محمد درد از دست دادن اشرف كمتر شده بود واسم ولى فراموشم نشده بود! حال

دیگه بین من و نسیم جنگ بود! هر دومون پسر داشتیم... هر دومون خوشگل بودیم...

صالحى هم بى خیال هردومون به این افتخار مى كرد كه دوتا پسر داره...

یه شب پیش من بود یه شب پیش نسیم... من پیشش از نسیم بد مى گفتم نسیم پیشش از من بد

مى گفت... خلصه بگم گذشت و گذشت كه پسرا بزرگ شدن... اشرف نمى خواست زن

بگیره... ولى دور برداشته بود و با خیلى از دخترا مى پرید... نسیمم بهش افتخار مى كرد...
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محمدم درگیر درس و دانشگاهش بود...

همون موقع ها بود كه صالحى مرض قلب گرفت و یه سكته ى ناقص زد و مرد! دلیلشم

هیچوقت نفهمیدیم... واسم سخت بود! هرچى نبود شوهرم بود! باهاش روزاى خوبى داشتم!

هرچند سرم هوو آورد ولى اون موقع به مرد یه زن دار مى گفتن....

خنده م گرفت... خودشم خندید و سرشو تكون داد: مردم جاهل بودن دیگه... اوایل انقلب بود

و اوضاع قاراش میش... اشرف هنوز با دخترا بود و محمد پى درسش... محمدم از یه دختر

نجیب و خان زاده كه خیلى خوشگلم بود خوشش اومده بود... اسمش سمانه بود... ماشال

هزار ماشال عروسم یه تیكه جواهر بود... خدا رحمتش كنه! درس محمد تموم نشده بود كه

عقد كردن... نسیم مریض بود... چون اوایل جوونیش زیاد كار كرده بود كمر درد داشت...

زانوهاشم درد مى كردن...

سمانه یه پسر خوشگل واسمون آورده بود كه اسمشو گذاشتن تیرداد... اونقدر نوه مو دوست

داشتم كه حاضر بودم بمیرم واسش... زود بود بچه آورده بودن ولى قدمش خیر بود...

چند سالى گذشت... اشرف گندكارى هاش روز به روز بیشتر مى شد! من و نسیمم دیگه

كارى به كار هم نداشتیم! اون اونور عمارت بود و من اینور عمارت...

سال شصت و هشت بود... جنگ بود... همون موقع ها بود كه اشرف گند بال آورد و یه

دختر ازش حامله شد... تو شهر بهش تف و لعنت مى انداختن! دختره چو زده بود كه اشرف

نامرده... چون اشرف قبولش نكرده بود اینطور گفته بود... نسیم كه اینا رو مى شنید حالش

بدتر مى شد... اشرف رفت دنبال دختره ولى تو راه تصادف كرد و جا به جا مرد... نسیمم كه

اینو شنید پنج دقیقه بعدش سكته كرد... بیچاره آخراى عمرشم بود...

297



goldjar.blogfa.com
هردوشونو تو عمارت قبر كردیم... چند ماه بعدش رفتم دنبال دختره... بچه رو با مشخصات

صالحى داده بود پرورشگاه و بازم حامله بود... از اشرف و مادرش و زن و بچه ش بیزار

بودم... دختره رو از پرورشگاه نگرفتم... نوه ى من كه نبود...

تو چشام زل زد و گفت: اشرف منو اونا زنده به گور كردن... منم بعد از اینكه محمد و سمانه

و بچه شون رفتن خارج قبرشو كندم و جنازه ى باباتو كه هنوز نپوسیده بودو سوزوندم...

خودم سوزوندمش... حتى به سنگاى داخل قبرشم رحم نكردم! قبرو پر كردم و یه سنگ قبر

جدید بدون تاریخ فوت زدم كه كسى نفهمه كى مرده! چون واقعا معلوم نبود چه روزى مرده

و چه روزى سوخته... بعدشم اون عمارتو واسه همیشه ترک كردم... انتقاممو گرفته بود...

هرچند از مرده ش... نسیم بچه ى منو زنده به گور كرد و منم بچه ى اونو گور به گور...

اینا رو گفت و ساكت شد... هر دومون ساكت بودیم... چى باید مى گفتم؟! داد مى زدم؟! یا

هوار؟! شایدم باید از پدرى كه هیچوقت ندیده بودم و منو نخواسته بود دفاع مى كردم... یا

اینكه از مادرى كه خیلى راحت منو ولم كرده بود گله مى كردم... یا... یا اینكه یه تف به

صورت این زن كه روبروم نشسته بود و با چشاش زل زده بود بهم مى انداختم ...

ولى هیچ كدوم از این كارا رو نكردم... فقط به یه لحن آروم گفتم: چرا اومدین سراغم؟! چرا

بعد این همه سال یادم افتادین؟! چرا اون خونه رو به نامم زدین؟! چرا ازم كمک خواستین كه

نوه تونو از دوست دخترش جدا كنم؟!

سرشو به پشتى كاناپه تكیه داد و چشاشو بست: اومدم سراغت چون عذاب وجدان داشتم! تو

گناهى نداشتى! درست مثل اشرف من! ولى بعد این همه سال اومدم چون گمت كرده بودم!

فرار كرده بودى از پرورشگاه! با بدبختى پیدات كردم! اون خونه رو به نامت زدم چون حقت

بود! بیشتر از اون... ازت كمک خواستم چون ... چون كسى رو به غیر از تو نداشتم كه

كمكم كنه! چون نمى خواستم تیردادم با اون دختر بدبخت بشه... اولش نزاشتم نبش قبر كنى

چون مرده اى نبود! ولى بعدش گفتم بزار خودت همه چیزو بفهمى!!!
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و دیگه هیچى نگفت! منم نگفتم! چون هیچى واسه گفتن نداشتم! پس پا شدم و آروم از اتاق

زدم بیرون...

پریسا پایین روى سرامیكا رو طى مى كشید... از كنارش گذشتم و رفتم بیرون! آدما این روزا

خیلى ساده از كنار هم مى گذرن... اونقدر ساده كه همدیگه رو نمى بینن!

از حیاط رد شدم... درو باز كردم و زدم به خیابون... نمى دونستم باید از مادربزرگ تیرداد

متنفر باشم یا از نسیم... از اشرف پدرم یا محمد عموى ناتنى م یا شایدم اشرف عمه ى ناتنى

م؟! مادرى كه اسمشو نمى دونستم یا سمانه زن عموم؟! از خودم یا تیرداد؟! از كى متنفر

باشم؟! سرمو بلند كردم رو به آسمون!

خدایا تو بگو از كى متنفر باشم؟! فقط به زبون من بگو... به زبون خودم كه بفهمم! خدایا

صدامو مى شنوى یا بین این همه آدمک منو یادت رفته! اصل هستى؟! خوابى؟! بیدارى؟!

باید كجا برم؟! خونه اى كه به ناممه و یكى بعد از بیست سال میاد میگه حقته؟! بعد از بیست

سال كه آواره ى كوچه و خیابون بودم... یا برم سر خاک پدرى كه تو قبرش نیست و خاكستر

شده؟! یا سر خاک مادرى كه هیچى ازش نمى دونم؟! كجا برم؟! د یال بگو دیگه...

بغضم تركید و به هق هق افتادم! زانوهام خم شد و روى پیاده روى خلوت بال شهر خم شدم!

دستامو حائل كردم كه نیفتم! ولى انگار طاقت اینم نداشتم! شونه هام مى لرزیدن! بغضم

بزرگ بود! بغض یه دختر كه همیشه سعى مى كرد نگهش داره... و چقدر سخت بود كه یهو

بخواى همه ى این عقده ها رو با چند قطره اشک بریزى بیرون... سخت بود... خیلى

سخت...

مى خواستم داد بزنم! اونقدر بلند كه حنجره م بسوزه! اونقدر بلند كه همه صدامو بشنون...

بشنون چقدر درد مى تونه تو سینه ى یه دختر باشه... یه دختر كه تو همه ى داستانا از جنس

همه س... ولى از جنسشون نیست! نیست! بخدا نیست!
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دستامو همونطور كه رو زمین بود مشت كردم... فشارى بهشون دادم و پا شدم... این همه

وقت نشكستم... النم نمى شكنم! با پشت دست اشكامو پاک كردم و آب دهنمو قورت دادم بلكه

بغضمم باهاش بره پایین...

راه افتادم سمت خیابون اصلى كه یه تاكسى بگیرم... الن یه نقطه ى مجهول تو زندگى م

بود... این بچه از كجا اومده؟!

یه تاكسى گرفتم... براى اینكه به مطب برسم باید یه بار دیگه مى رفتم ایستگاه... نگام چرخید

سمت بازار...

بى هدف رفتم تو بازار... هنوز یكم زود بود واسه دكتر...

- خانوم سوا نكن... در همه...

چند قدم از اونجا فاصله گرفتم... یه زنه با صداى نسبتا بلندى گفت: گلبى هام سه تومنه؟!

كسى جوابشو نداد! اونم واسه جواب صبر نكرد...

یه دختر بچه اومد جلوم: آدامس بدم؟!

اونم واسه جواب من صبر نكرد و رد شد از كنارم... انگار از نگام فهمید آدامس نمى خوام...

رفتم سمت خروجى! اصل نمى دونم چرا اومدم اینجا... یه دختره با عجله خودشو كوبوند بهم

و رد شد...

منم صبر نكردم كه بهم ببخشید بگه... این روزا همه عجله داشتن...
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مى خواستم تا ایستگاه پیاده برم... همونطورى واسه خودم از روى جدول مى رفتم كه صداى

آشنایى نگامو به سمت خودش دوخت...

- هونام خانوم؟!

آرمین بود... اون لحظه فقط اینو كم داشتم...

- سلم... خوبین؟!

ماشینو نگه داشت و پیاده شد و اومد سمتم: سلم... جایى مى رفتین؟!

مسلما نمى تونستم بهش بگم دارم مى رم سونوگرافى! پس گفتم: نه... مى رم... خونه...

یه لبخند از اون دختر كشا زد و گفت: خب بیاین من مى رسونمتون...

یعنى مى خواستم سرمو بكوبم به دیوار... با این حال مثل احمق ها لبخند زدم و رفتم و سوار

شدم...

آرمین بدون اینكه چیزى بگه رانندگى مى كرد... انگار كلفه بود و مى خواست یه چیزى

بگه... بلخره طاقت نیاورد و گفت: راستش مى خواستم باهاتون صحبت كنم...

گیج گفتم: بفرمائید...

بعد همونطور كه نگام به جاده بود گفتم: از این ور برید...
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جلوى خونه ى تیرداد نگه داشت و یه نگاه به دروازه انداخت: مى خواستین برین خونه ى

تیرداد؟!

بى توجه به حرفش گفتم: گفتین مىخواستین باهام حرف بزنید...

آرمین: بله... راستش مى خواستم بگم... بگم كه مى شه بیشتر باهم آشنا شیم؟!

آخى نازى! چقدر خجالتى! بدون اینكه دست و پامو گم كنم یا شوكه بشم گفتم: نه!

مات بهم خیره شد... هرچند انتظار بله ازم نداشت ولى این نه هم واسش عجیب بود...

لبخندى زدم و بدون اینكه بهش اهمیت بدم پیاده شدم... ولى چون گوشه به گوشه ى جدول

پارک كرده بود پام به جدول گیر كرد و سكندرى خوردم و افتادم زمین...

خنده م گرفت! تو این چند روز، روزى صدبار افتادم...

آرمین سریع پیاده شد و اومد بلندم كرد... مى خواستم بازومو از تودستش بكشم كه همون

موقع در باز شد و تیرداد اومد بیرون...

با دیدن ما سر جاش ایستاد... آروم بازومو از دست آرمین كشیدم بیرون... آرمینم به تیرداد

سلم كرد و یه نگاه به من انداخت و رفت و سوار ماشینش شد و ازمون دور شد...

ولى نه من نه تیرداد به رفتنش نگاه نكردیم... نگاه هر دومون به هم بود... تیرداد آروم از

جلوى در رفت كنار: بیا تو...

رفتم سمتش و از جلوش رد شدم... در و بست و دنبالم اومد بال... تا در خونه رو بست گفتم:

تیرداد...
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بدون اینكه نگام كنه گفت: وسایلتو جمع كن و برو... همین...

گیج شدم... از اینكه گفت برو تعجب نكردم! از این كه اینجورى قید اون بچه ى كه آخرشم

نفهمیدم از كجا اومده رو زد متعجب شدم...

دستامو پشتم به هم گره زدم و به دیوار تكیه دادم: پس بچه ت...

خندید... خیلى! خنده ش كه تموم شد باز شصتشو كشید گوشه ى لبش: ببین خانوم كوچولو...

اون قرصایى كه تو تو اون مشروب ریخته بود خیلى سبک بودن... من ام اس دارم... خب؟!

یعنى قرصاى تو پیش قرصاى مغز و اعصابى كه من مى خورم مثل اسمارتیسه...

دوباره خندید و یه قدم اومد جلو: فكر كردى اونقدر احمقم كه فرق خون بكارت یه دختر و با

خون انگشت ارمیا تشخیص ندم؟!

مات و مبهوت به لباش خیره شدم... داشت بهم نزدیک تر مى شد... فاصله مون یه قدم بود...

لبامو تكون دادم: پس چرا...

انگشت اشاره شو گذاشت رو لبام: هیششش... هیچى نگو... مى خواستم بدونى منم اگه بخوام

مى تونم یه دكترو بخرم...

دهنم باز مونده بود... اونقدر شوكه بودم كه حس مى كردم مغزم فعال نیست...

- پس چرا طورى وانمود كردى كه انگار نمى دونى؟!

بازم خندید: مى خواستم ببینم تا چه حد پیش مى رى! من... بخاطر توى لعنتى از همه

گذشتم...

نمى دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت...

تیرداد: دوستت دارم...
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بغض كردم...

تیرداد: دوستت دارم...

بغضم بیشتر شد...

داد زد: د لعنتى مى گم دوست دارم...

بعد اومد نزدیک تر... حال آروم تر بود... زمزمه كرد: رفتم تو محلتون در موردت تحقیق

كردم! حرفاى خوبى نشنیدم...

داشت بهم توهین مى كرد... پس نباید ساكت مى موندم... با تندى گفتم: ها؟! دختر خراب

آره؟!

بعد بدون اینكه منتظر شم كه جوابى بگیرم رفتم بال و وسایل كمى كه داشتمو جمع كردم... به

پاپى هم اشاره كردم دنبالم بیاد... پشت پام راه مى اومد... نمى دونم چرا اما دوست داشتم

حرفاشو پس بگیره... بهم بگه نرو... بمون...

روى مبل نشسته بود سرشو به عقب هول داده بود و دستاش مشت شده بود... لعنتى واسه یه

بار بگو صبر كن! فقط همون یه بار بگى بسه! بگو! همین الن! شاید فردا نباشم... صدام

كن...

رفتم سمتش... عشق بود؟! عادت بود؟! هرچى كه بود! مى خواستم بمونم! نه واسه یه ماه! نه

تا وقتى كه اون بچه ى خیالى سقط بشه! واسه همیشه! مى خواستم بمونم! حتى اگه بجاى سى

سال سه سال دیگه زنده باشه...

لبامو تكون دادم: خداحافظ...

یه چیزى گفت كه نفهمیدم...
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كاش بلند... محكم... با داد... بگه نرو... اصل آروم بگو... اشاره كن! بر مى گردم... پاپى

مى خواست بره سمتش كه با پام كشیدمش... یه كارى كن بزار بمونم... حتى بهم بد كن! ولى

بگو بمون...

بیا رامو سد كن! بخدا پشیمون مى شم! د بیا دیگه عوضى! دارم مى رم! اشكام داشتن راشونو

باز مى كردن! چشامو بهم فشار دادم كه نیان بیرون...

چیزى نمونده بود داد بزنم! داد بزنم و بگم چرا اینقدر بى رحمى؟! رفتم سمت در... بازش

كردم! ولى...

قبل از اینكه برم بیرون برگشتم سمتش... سعى كردم صدامو نلرزونم: آرمین بهم درخواست

دوستى داد! قبول نكردم! جلوى در افتادم! كمكم كرد پا شم... كاش...

و یه لحظه سكوت... داشت بهم نگاه مى كرد... چشماى قهوه اى ش دیگه نمى درخشید...

- كاش یكم بیشتر تحقیق مى كردى!

و درو بستم... بازم من و یه خیابون كه جلوم بود... دیگه كارى نداشتم!

زندگى پیش روم بود... رفتم رو جدول... آروم آروم راه مى رفتم... نگامو دوختم به كفشام...

تازه و شیک... حس كردم دلم واسه اون كفشاى پاره تنگ شده... اون روزا كه همه ى دغدغه

م این بود كه یه مانتوى جدید بخرم... اون روزا كه به حرفاى مردم اهمیت نمى دادم! به

حرفاى آدماى كوتاه فكر...

اما الن...

خیلى فرق داشت...

تیرداد... ناخواسته وارد زندگى م شده بود...

كاش منصف تر بود! اونم مثل بقیه... ارزششو نداشت! با دستام اشكامو محكم پاک كردم...

پاپى پارس كوتاهى كرد و دوید جلو...

نگاش كردم... موجود دوست داشتنى نجس!!!

یه بى ام و مشكى جلوى پام نگه داشت... شیشه هاى دودى! راننده ش كى بود؟! تیرداد یا نه؟!

لبخند زدم! یه لبخند بى اختیار... پاپی رو صداش زدم...

شاید تیرداد باشه... اومده دنبالم... و شاید...

درو باز كردم...

سوار شدم...
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و...

درو بستم...
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